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สารจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ทาหน้าที่ผลิตบัณฑิต เปิดสอน
ทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก และอีกบทบาทหนึ่งก็คือ การขับเคลื่อนงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยของ
คณาจารย์และนักศึกษา ซึ่งบทบาทดังกล่าวมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องและ
พัฒนาต่อยอดเพื่ อให้ เกิ ด ประสิ ทธิ ภาพทางด้ านวิ ชาการ ในการจั ด โครงการประชุม ประชุม วิ ช าการ
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 ภายใต้หัวข้อ “ความท้าทายของอุดมศึกษาในการผลิต
นัก ศึ ก ษาระดับบัณฑิต ศึก ษาในศตวรรษที่ 21 (Challenges of Higher Education in Production of
Graduate Students in the 21st Century)” ถือว่าเป็นการต่อยอดผลงานด้านวิชาการและงานวิจัย
เป็นอย่างดียิ่ง เพราะจะช่วยในการส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ได้นาผลงานวิจั ยของ
ตนเองเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมอบหมายให้บัณฑิตวิทยาลัย เป็น
หน่วยงานหลักร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ สานักงานวิเทศสัมพันธ์ และ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ดาเนินการจัดการประชุม
นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สถาบันคลัง
สมองของชาติ (สคช.) และสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) สถาบันการศึกษาใน
ประเทศและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ สนับสนุนภารกิจดังกล่าว จึงถือว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง
ในนามของมหาวิ ท ยาราชภั ฎ บุ รี รั ม ย์ ขอต้ อ นรั บ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ คณาจารย์ นั ก วิ จั ย นิ สิ ต
นัก ศึ ก ษา และผู้เข้ าร่ว มประชุม ทั้ง ชาวไทยและชาวต่างประเทศทุก ท่าน ขอขอบคุณวิ ทยากรในการ
บรรยายพิเศษ จาก Niagara University, Lewiston, New York, U.S.A และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศทุกท่านที่รับเชิญเป็นผู้บรรยายย่อย (FEATURED SPEAKERS) ผู้ประเมินอิสระ
(PEER REVIEWERS) ผู้ประเมินการนาเสนอผลงานวิจัย (COMMENTATORS) และคณะทางานทุก
ท่านที่ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติงานอย่างดียิ่ง ขอให้การประชุมครั้งนี้ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ทุกประการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานวิชาการที่นาเสนอในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อ
ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจทุกท่าน

(รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา)
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
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โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562
“ความท้าทายของอุดมศึกษาในการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในศตวรรษที่ 21
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, จังหวัดบุรีรัมย์, ประเทศไทย
3rd National and International Research Conference 2019 : NIRC III 2019
“Challenges of Higher Education in Production of Graduate Students
in the 21st Century”
1st February 2019
Venue: Buriram Rajabhat University, Buriram, Thailand
หลักการเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีพันธกิจหลัก
ในการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ สร้างองค์ความรู้จาก
งานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุพันธกิจดังกล่าวมหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์ จึ งได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 ขึ้น ในวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาเภอเมือง จังหวัดบุรี รัมย์ ภายใต้ชื่อ “ความท้าทาย
ของอุ ด มศึ ก ษาในการผลิ ต นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21 (Challenges of Higher
Education in Production of Graduate Students in the 21st Century)” การประชุมครั้งนี้จะเป็น
การเปิดเวทีให้องค์กร นักวิจัย นักวิชาการ ผู้สนใจและประชาชนทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ ได้เข้าร่วม
น าเสนอและเยี่ ย มชมผลงานการวิ จั ย งานสร้ า งสรรค์ ผลผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น และ
นวัตกรรมที่เกิดจากงานวิจัย อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัย และผู้สนใจได้เข้าร่วมสัมมนาทาง
วิชาการ ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม และนาผลงานไปใช้ประโยชน์
ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทาวิจัยร่วมกัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏและสถาบันการศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ ได้มีโอกาสนาเสนอผลงานวิ จัยที่มีคุณภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทย อันจะนาไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไป
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏและสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
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3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัย งานสร้างสรรค์
และนวั ต กรรมของคณาจารย์ บุ ค ลากร นั ก ศึ ก ษา และนั ก วิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ และ
สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศให้สามารถนาไปใช้ประโยชน์สู่การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน สังคม
และประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน
4. เพื่ อ เชื่ อ มโยงการวิ จั ย ของไทยและต่ า งประเทศที่ มี คุ ณ ภาพน าไปสู่ ก ลุ่ ม เป้ า หมายผู้ใ ช้
ประโยชน์ ทั้งเชิงวิชาการ เชิงนโยบาย เชิงสังคมและชุมชน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
รูปแบบการจัดงาน
1. การประชุมวิชาการ
1.1 การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งระดับชาติและนานาชาติ
1.2 การน าเสนอผลงานวิ จั ย รู ป แบบบรรยาย (Oral Presentation) และการน าเสนอ
ผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ (Poster presentation) การนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
แบ่งออกเป็น 8 ด้าน ดังนี้
1) ด้านการศึกษาศาสตร์ (Education)
2) ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences)
3) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)
4) ด้านเกษตรศาสตร์และสัตวศาสตร์ (Agriculture and Animal Science)
5) ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science)
6) ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว (Management and Tourism)
7) ด้านศิลปะและการออกแบบ (Arts and Designs)
8) ด้านงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative Works and Innovation)
2. การตีพิมพ์บทความวิจัย การจัดทารายงานสืบเนื่องจากการประชุม ออนไลน์ (Online
Proceedings) และการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ร่วมเป็น
แหล่งตีพิมพ์ จานวน 6 วารสาร ได้แก่ วารสารวิชาการรมยสาร (TCI 1) วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ บุ รี รั ม ย์ (TCI 2) และวารสารวิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บุ รี รั ม ย์ ( TCI 2)
วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วารสารสหวิทยาการจัดการ และวารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วารสารดนตรีและวัฒนธรรม และวารสารจากต่างประเทศที่อยู่ในเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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กาหนดเวลา และสถานที่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์ พิธีเปิด การปาฐกถาพิเศษ (Keynote address) ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ และการบรรยาย
พิเศษ (Featured Speech) ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9 ห้องบรรยาย ชั้น 6 7 8 9 10 และ 11
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ และภาคโปสเตอร์ที่ห้องประชุมพุทธรักษาชั้น 3 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 50 พรรษาฯ
กาหนดการที่สาคัญ
ลาดับ กิจกรรมการปฏิบัติงาน
กาหนดการ
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ
30 สิงหาคม 2561 – 31 มกราคม 2562
2. ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม
31 สิงหาคม 2561 – 30 ธันวาคม 2561
3. ประกาศรายชื่อบทความที่ได้รับการยอมรับ
ให้นาเสนอในการประชุม
5 มกราคม 2562
4. การส่งบทความที่แก้ไขตามข้อแนะนาของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewers)
12 มกราคม 2562
5. ลงทะเบียนผู้นาเสนอผลงาน
31 สิงหาคม 2561 – 5 มกราคม 2562
6. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประชุม
31 สิงหาคม 2561 - 20 มกราคม 2562
7. เสวนาและเลี้ยงต้อนรับ
31 มกราคม 2562
8. ประชุมวิชาการฯ
1 กุมภาพันธ์ 2562
9. ประชุมเครือข่ายภาคีต่างประเทศ
2 กุมภาพันธ์ 2562
10. ส่งบทความฉบับสมบูรณ์เพื่อตีพิมพ์
5 กุมภาพันธ์ 2562
11. ตีพิมพ์บทความวิจัยฉบับเต็มในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมออนไลน์ (Online Proceedings) 28 กุมภาพันธ์ 2562
หมายเหตุ :
* บทความวิจัยหรือบทความวิชาการของนักศึกษาจะต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ก่อน และมีชื่อของอาจารย์ที่ปรึกษาปรากฏในบทความนั้นด้วย
** กองบรรณาธิการของรายงานสืบเนื่องจากการประชุมฯ จะตีพิมพ์บทความที่ได้รับการตอบ
รับให้นาเสนอใน Online Proceedings ของการประชุม และสามารถสืบค้นข้อมูลการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล
งานวิจัย Google Scholar ได้
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เข้าร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่า 200 คน และสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัย วิชาการ และ
คุณภาพชีวิตได้
2. ผลผลิตงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมส่งผ่านไปถึงผู้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประเทศ
3. เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ
4. ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได้รับการเผยแพร่และตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
หรือวารสารระดับชาติ วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และวารสารระดับนานาชาติ
ที่เข้าร่วมเป็นแหล่งตีพิมพ์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร คณะ
วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ สานักงานต่างประเทศ
และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หน่วยงานสนับสนุนโครงการ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึก ษา (สกอ.) สถาบันคลังสมองของชาติ (สคช.) และ
สถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้แก่
1. Niagara University, U.S.A.
2. University of Winnipeg, Canada
3. Akdeniz University, Turkey
4. Universiti Putra Malaysia, Malaysia
5. Hue University of Foreign Languages, Vietnam
6. Ton Duc Thang University, Vietnam
7. Philippine State College of Aeronautics, the Philippines
8. Qiannan Normal University for Nationalities, China
9. Shangrao Normal University, China
10. Kathmandu University, Nepal
11. Royal University of Phnom Penh, Cambodia
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12. National Pingtung University, Taiwan
13. Institute of Advanced Studies in English, India
14. Tilak Mahrashtra Vidyapeet, India
15. Mandalay University of Distance Education, Myanmar
16. Provincial Teacher College, Siam Reap, Cambodia
17. Savannakhet Teacher Training Collage, Laos PDR
18. Middle Tennessee State Univerisy. MTSU., U.S.A.
19. University of Norhern Univeristy, Philippines
20. Chungnam National Univerisity, Daejeon, Republic of Korea
การสมัครเข้าร่วมโครงการ
ผู้ส นใจเข้ าร่ว มนาเสนอผลงานวิ จั ย สามารถสมัครได้ที่ NIRC2019.bru.ac.th ตั้ง แต่บัดนี้
ถึง 5 มกราคม 2562 และผู้สมัครเข้าร่วมประชุมแต่ไม่นาเสนอผลงาน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31
มกราคม 2562
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเสนอผลงาน
ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องชาระค่าลงทะเบียนดังนี้
1. การประชุมระดับนานาชาติ (International Conference)
- 5,000 บาท สาหรับผู้นาเสนอชาวไทย
- 200 USD สาหรับผู้นาเสนอชาวต่างประเทศ
- 50 USD ส าหรั บ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม แต่ ไ ม่ น าเสนอผลงานวิ จั ย ทั้ ง ชาวไทยและช าว
ต่างประเทศ
2. การประชุมระดับชาติ (National Conference)
- 3,000 บาท สาหรับผู้นาเสนอผลงานวิจัย
- 1,000 บาท สาหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่นาเสนอผลงานวิจัย
หมายเหตุ:
*บทความที่มีผู้ร่วมวิจัยมากกว่า 1 คน ให้ลงทะเบียนเป็นผู้สมัครนาเสนอผลงานวิจัย 1 คน
และหากมีผู้ติดตามก็ให้ลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมการประชุม จากนั้นนาใบเสร็จรับเงิน /ใบตอบรับติดต่อ
ขอรับเอกสารการประชุม คูปองอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ
บริเวณจุดลงทะเบียน หน้าห้องประชุมชั้น 6 อาคารอเนกคุณาคาร กรณีที่ผู้สมัครทุกประเภทที่ชาระเงิน
แล้วไม่ได้มาเสนอผลงานหรือไม่ได้เข้าร่วมประชุม หรือผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ในการร่วมนาเสนอผลงานวิจัย
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มหาวิทยาลัย ฯ จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณี ใดๆ เนื่องจากค่าลงทะเบียนได้นาไปใช้สาหรับเป็น
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย (Peer reviewers) แล้ว
** ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ สามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิ์จากต้น
สังกัดและไม่ถือว่าเป็นวันลา
3. การชาระค่าลงทะเบียน
3.1 ชาระเป็นเงินสด พร้อมใบสมัคร ได้ที่คุณประกาย ศิริสาราญ สานักงานคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย (ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ฯ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขที่ 439 ถนนจิระ
อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
3.2 โอนเงินผ่านระบบ Electronic Bank Transfer
ชื่อบัญ ชี : มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ บุรีรัม ย์ การประชุมวิ ชาการระดับชาติและ
นานาชาติ (ประเภท ออมทรัพย์)
Bank: Bank of Ayudhya (THAILAND)
Account Number: 427-1-26004-1
Swift Code: AYUDTHBK
ที่อยู่: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขที่ 439
ถนนจิระ อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
หมายเหตุ: หลังจากที่ได้โอนเงินผ่านระบบแล้ว ขอให้ส่งสาเนาใบเสร็จการโอนเงินมา ที่
Email: nirc2019@bru.ac.th.
การเตรียมต้นฉบับบทความวิจัย
ผู้ น าเสนอผลงานจะต้ อ งเตรี ย มต้ น ฉบั บ บทความตามรู ป แบบที่ ก าหนดให้ โ ดยเคร่ ง ครั ด
ดูรายละเอียดการเตรียมต้นฉบับบทความวิจัยได้ที่ NIRC2019.bru.ac.th โดย
การนาเสนอผลงาน
การเสนอผลงาน แบ่งออกเป็น
2.1 ภาคบรรยาย นาเสนอโดย PowerPoint ใช้เวลานาเสนอเรื่องละ 12 นาที ตอบข้อ
ซั ก ถาม 3 นาที โดยผู้ น าเสนอจะต้ อ งส่ ง ไฟล์ PowerPoint ที่ ใ ช้ น าเสนอในรู ป แบบ PDF มาที่
nirc2019@bru.ac.th ภายในวันที่ 25 มกราคม 2562
2.2 ภาคโปสเตอร์ ผู้นาเสนอผลงานวิ จั ยต้องยืนประจ าที่โ ปสเตอร์ในเวลาที่กาหนด
โดยสามารถนาโปสเตอร์มาติด ที่บอร์ดในบริเวณที่กาหนดไว้ ในวันที่ 31 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา
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13.00-17.00 น. ภาษาที่ใ ช้ใ นการนาเสนอส าหรับระดับชาติ สามารถนาเสนอได้ทั้ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ส่วนระดับนานาชาติให้นาเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
หมายเหตุ: หากผู้นาเสนอผลงานต้องการพื้นที่ในการแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย ขอให้แจ้ง
ความประสงค์มายังผู้จัดก่อนวันที่ 15 มกราคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้นาเสนอผลงานวิจัย
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้นาเสนอผลงานวิจัย ในวันที่ 5 มกราคม 2562
หมายเหตุ: ผลงานวิ จั ยฉบับเต็ม (Full Paper) ที่ผู้นาเสนอได้แ ก้ ไขตามที่ผู้ทรงคุณ วุฒิ
แนะนาแล้ว จะถูกรวบรวมเป็น Online Proceedings ของการประชุม และสามารถสืบค้นข้อมู ลได้ใน
ฐานข้อมูลการวิจัย Google Scholar และหากผลงานใดได้รับการพิจารณาว่ามีคุณภาพดี เยี่ยม จะได้รับ
การพิจารณาให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 6 ฉบับ ที่อยู่ในฐาน TCI 1
และ 2 และวารสารวิชาการที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งวารสารจากต่างประเทศ
ทั้งนี้การได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการจะเป็นไปตามเงื่อนไขของวารสารนั้น ๆ
และเจ้าของ
ผลงานจะต้องมานาเสนอผลงานวิจัยด้วยตนเองตามวันและเวลาที่ กาหนดในการประชุมฯ ผลงานที่
นาเสนอและได้รับการตีพิม พ์ส ามารถนามาเป็ นส่ ว นหนึ่ง ของการส าเร็จ การศึก ษาตามประกาศของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
การพิจารณาผลงาน
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา
และดาเนินการให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาบทความวิจัย
และบทความวิชาการในการเผยแพร่และตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่
3 พ.ศ. 2562 และคาสั่งมหาวิทยาลัยราชัฏบุรีรัมย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองบรรณาธิการรายงาน
สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 ดังนี้
1. การพิจารณาการเลือกกลุ่มการนาเสนอผลงานและประเภทของการนาเสนอผลงาน
2. การพิ จ ารณาการคั ด เลื อ กผลงานวิ จั ย ที่ จ ะน าเสนอในการประชุ ม และการตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการที่ร่วมเป็นแหล่งตีพิมพ์ หรือในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
3. การพิจารณาตัดสิทธิ์การเสนอผลงานวิจัยในการประชุม ในกรณีต่อไปนี้
3.1 บทคั ด ย่ อ บทความวิ จั ย และโปสเตอร์ไ ม่ถู ก ต้องตามแบบฟอร์ม หรือรูปแบบที่
กาหนด รวมทั้งไม่ดาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
3.2 การลงทะเบียนและการชาระค่าลงทะเบียนล่าช้า และ/ หรือไม่ครบถ้วน
4. การพิจารณาผลงานโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นทีส่ ิ้นสุด
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กาหนดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562
“ความท้าทายของอุดมศึกษาในการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในศตวรรษที่ 21”
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน ณ ด้านหน้าหอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
09.00 - 09.30 น. พิธีเปิด โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
กล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
09.30 - 09.40 น. การแสดงนาฏศิลป์
09.40 - 10.00 น. การลงนามความร่วมมือ(MoU)กับมหาวิทยาลัยกาปงเชอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา
University of Northern University, Philippines
Middle Tennessee State University. MTSU., U.S.A.
10.00-11.30 น. การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Challenges of Higher Education in Production of
Graduate Students in the 21st Century” โดย
1. Professor Dr. Will Barratt
Fulbright Visiting Scholar at The University of Malaya, Malaysia
2. Professor Dr. Walt Polka
College of Education, Niagara University, U.S.A
3. Professor Dr. Rob Erwin
College of Education, Niagara University, U.S.A.
4. Professor Dr. R. Michael Smith
College of Education, Niagara University, U.S.A.
11.30 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 17.00 น. การนาเสนอภาคบรรยาย ที่ชั้น 6 7 8 9 10 และ 11 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50
พรรษา ฯ และพิธีเปิดการนาเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์
โดย รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ณ ห้องประชุมพุทธรักษาชั้น 3 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ฯ
(พักรับประทานอาหารว่าง ระหว่างเวลา 15.00-15.15 น. และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้นาเสนอภายในห้องบรรยาย)
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ข้อมูลการนาเสนอบทความ แยกตามหน่วยงาน
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

หน่วยงำน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

จำนวน
บรรยำย โปสเตอร์
1
1
1
1
1
6
4
1
1
1
2
3
1
2
1
3
1
2
2
6
2
1
2
2
1
5
1
6
5
15
37
1
1
1
3
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ลำดับ
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

หน่วยงำน
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น บุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โรงพยาบาลปราสาท
โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม
โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม
โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม

จำนวน
บรรยำย โปสเตอร์
8
6
1
2
2
2
2
2
4
2
1
2
1
4
2
1
5
2
10
2
1
4
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
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ลำดับ
53
54
55
56
57
58
59
60
61

หน่วยงำน
โรงเรียนเทศบาล 1 "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา"
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"
โรงเรียนโยธินนุกูล
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
ศึกษานิเทศก์ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รวม

จำนวน
บรรยำย โปสเตอร์
1
1
1
1
1
6
6
1
1
115
109

CWI-O-003 สฤษณ์ พรมสายใจ

CWI-O-004 อานนท์ วงษ์มณีและคณะ

CWI-O-005 กีฬาวรรธ สาภูเมืองและคณะ
CWI-O-006 ทัตพงศ์ ค้าจันทร์และคณะ
CWI-O-007 วารีรักษ์ ล้อมกลางและคณะ

3

4

5
6
7

ชื่อ - สกุล

CWI-O-001 จรัญ ลิขิตรัตนพรและคณะ
CWI-O-002 ฮาฟีซ แมแรกาเจและคณะ

รหัส

1
2

ลำดับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

หน่วยงำน

การพัฒนาเครื่องย่อยเหง้ามันส้าปะหลังเพื่อการเกษตรแปลง
ใหญ่มันส้าปะหลัง จังหวัดก้าแพงเพชร
อิฐดินดิบจากดินตะกอนประปาผสมแกลบและใบไผ่
อิฐดินดิบจากตะกอนดินประปาผสมใบอ้อย
การวิเคราะห์ความสมมาตรของลวดลายของอุโบสถโบราณใน
จังหวัดบุรีรัมย์

การพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องบดวัตถุดิบอาหารสัตว์น้า
การออกแบบและสร้างเครื่องบรรจุน้าบูดูกึ่งอัตโนมัตโดยใช้
โปรแกรมพีแอลซี ส้าหรับชุมชน
การพัฒนาเนือดินปั้นเอิทเท่นแวร์ทุ่งเศรษฐี ที่มีความเหมาะสม
กับการยับยัง การระเหยของน้าในกระถางปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ
ในจังหวัดก้าแพงเพชร

ชื่อเรื่อง

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562
ด้ำนงำนสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม (Creative Works and Innovation) ประเภทบรรยำย ห้อง 151101

14.15-14.30
14.30-14.45
14.45-15.00

14.00-14.15

13.45-14.00

13.00-13.15
13.15-13.30

เวลำ
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HS-O-002 จีรนันท์ แก้วมาและคณะ

HS-O-003 ทิพวิมล ศิลปชัย

HS-O-004 ปาริชาด ทวีรัตน์

HS-O-005 พยอม ปัดภัย

HS-O-006 หัสดิน แก้ววิชิต

2

3

4

5

6

ชื่อ - สกุล

HS-O-001 กัญนิกา อยู่ส้าราญ

รหัส

1

ลำดับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

โรงพยาบาลปราสาท

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

หน่วยงำน

14.00-14.15

13.45-14.00

13.15-13.30

13.00-13.15

เวลำ

ประสิทธิผลของไดอารี่อารมณ์ต่อความเครียดและความสุขของ
นักศึกษามหาวิทยาลัย

14.30-14.45

การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุวัยปลายในจังหวัด
14.15-14.30
สุรินทร์ กรณีศึกษา : การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ไทย
เขมรและไทยลาว

ผลการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลจากข้อมูลเชิงประจักษ์ในการ
ดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจต่อการเกิดปอดอักเสบขณะ
ใช้เครื่องช่วยหายใจ

สมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ : กรณีศึกษา
โรงเรียนผู้สูงอายุ ต้าบลแม่ปืม จังหวัดพะเยา
การกระตุ้นการถ่ายเทน้าหนักลงที่เท้าขณะยืน ด้วยอุปกรณ์ช่วย
ฝึกการทรงตัวที่พัฒนาจาก passive infrared sensor: ศึกษาน้า
ร่อง

ผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อ
ป้องกันพยาธิใบไม้ตับ ในประชาชน ต้าบลบัลลังก์ อ้าเภอโนน
ไทย จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อเรื่อง

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562
ด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ (Health Science) ประเภทบรรยำย ห้อง 151104
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ED-O-005 ชญานิษฏ์ ชัยเชียงพิณ

ED-O-006 ชฎารัตน์ ภูทางนา

ED-O-007 ชม ปานตาและคณะ

ED-O-008 เกศรินทร์ กระมลเลิศ

4

5

6

7

*ED-O-002 ยกเลิกการน้าเสนอ

ED-O-004 จิราภรณ์ เข็มทอง

3

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้าไพพรรณี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

14.30-14.45

14.15-14.30

14.00-14.15

13.45-14.00

13.15-13.30

13.00-13.15

เวลำ

ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบนิเวศ โดยใช้กระบวนการสืบ 14.45-15.00
เสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก เพื่อพัฒนาความสามารถด้าน
การคิดวิเคราะห์ ส้าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกับเทคนิคSTAR เรื่องความน่าจะ
เป็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ทักษะของผู้บริหารกับองค์กรแห่งความสุขในสถานศึกษา สังกัด
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
ภาวะผู้น้าเหนือผู้น้าของผู้บริหารสถานศึกษากับองค์การสมรรถนะสูง
ของสถานศึกษาสังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมองค์การกับความสุขในการท้างานของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสังกัดส้านักงานศึกษาธิการภาค 10
การเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความส้าคัญ โดยวิธีสอน
แบบสื่อประสมกับวิธีสอนแบบ SQ4R ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ED-O-003 จันทร์จิรา พรหมเมตตา

ชื่อเรื่อง

2

หน่วยงำน

การศึกษาผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อใน
องค์กร ของบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐบนพืนฐานของความต้องการ
จ้าเป็น กรณีศึกษาส้านักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์

ชื่อ - สกุล

ED-O-001 กนกวรรณ นวาวัตน์และคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

รหัส

1

ลำดับ

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562
ด้ำนกำรศึกษำศำสตร์ (Education) ประเภทบรรยำย ห้อง 150701
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ED-O-012 ณัฐณิชา จิตตะคาม

ED-O-013 ณัฐพร ฐิติมโนวงศ์

ED-O-014 ดนิตา ดวงวิไล

ED-O-015 ทิพวัลย์ ค้าคง

4

5

6

7

8

ED-O-011 ณัฐชยา ปันทกา

3

การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์และการคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็น
ฐาน

การใช้แบบฝึกเพื่อแก้ปัญหาการออกเสียงวรรณยุกต์ของนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์
ชันปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบซินเนคติกส์ของกอร์ดอน เพื่อส่งเสริม
การเขียนตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ ระดับชันประถมศึกษาปีที่ 6
การจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมห้องเรียนกลับด้านเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมี
วิจารณญาณเรื่อง ดินหิน แร่ และธรณีกาลของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที่ 6
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยบุรีรัมย์

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพี่อเสริมสร้าง
ทักษะการท้าขนมไทยในงานประเพณีและศาสนา ส้าหรับนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที่ 5

การพัฒนากิจกรรมเสริมความเป็นครูวิชาชีพส้าหรับนักศึกษาหลักสูตร ครุศาสตร์
บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ชื่อเรื่อง

การส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ส้าหรับ
นักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน
ED-O-016 ธนวรรณ ปัญญาอินทร์ ศึกษานิเทศก์ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบคู่สัญญาผสานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ

ED-O-010 ณปภัช ลิมพงศ์ธร

2

หน่วยงำน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ชื่อ - สกุล

ED-O-009 ชัยนะรินทร์ ทับมะเริง

รหัส

1

ลำดับ

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562
ด้ำนกำรศึกษำศำสตร์ (Education) ประเภทบรรยำย ห้อง 150703/1

15.00-15.15

14.45-15.00

14.30-14.45

14.15-14.30

14.00-14.15

13.45-14.00

13.15-13.30

13.00-13.15

เวลำ

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ(PROCEEDINGS)
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562
(3rd National and International Research Conference 2019: NIRC IIl 2019)

ED-O-018

ED-O-019

ED-O-020

ED-O-021

ED-O-022

ED-O-023

ED-O-024 บาล ชะใบรัมย์และคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

2

3

4

5

6

7

8

ชื่อเรื่อง

เปรียบเทียบผลการจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา โมเดล กับการจัดการเรียน การสอน
แบบ 5 ขัน ในการจัดการเรียนการสอนทักษะการเสิร์ฟลูกมือล่าง ของนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนางรอง

รูปแบบภาวะผู้น้าส้าหรับการพัฒนาโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน เขตภาคเหนือตอนบน
ธัญรชนก บุญส่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
ชุดการสอนตามกระบวนการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องงานและพลังงาน
มงคลธัญบุรี
สาหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 3
ธิดารัตน์ ชนะงาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบโครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
มหาสารคาม
ชีวิตในสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4
บัวเงิน ทองไทยและคณะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้
สื่อประสมประกอบการจัดการเรียนรู้แบบหมวก 6 ใบ
ธีระนัน พิรุณสุนทร
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลโรงเรียนเทศบาล สังกัดองค์กรปกครอง
"ยุติธรรมวิทยา"
ส่วนท้องถิ่น
นภัสนันท์ พรหมทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
แนวทางการพัฒนาการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32
นวลจันทร์ คล่องวาจา โรงเรียนเทศบาล 1
การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ “สรูลบุรีรัมย์”ที่
"บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา"
ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมและความคิดสร้างสรรค์ ของเด็กปฐมวัยชันอนุบาลปีที่ 1
โรงเรียนเทศบาล 1“บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา”

ED-O-017 ธราธร ตันวิพงษ์ตระกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หน่วยงำน

1

ชื่อ - สกุล

รหัส

ลำดับ

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562
ด้ำนกำรศึกษำศำสตร์ (Education) ประเภทบรรยำย ห้อง 150703/2

15.00-15.15

14.45-15.00

14.30-14.45

14.15-14.30

14.00-14.15

13.45-14.00

13.15-13.30

13.00-13.15

เวลำ

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ(PROCEEDINGS)
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562
(3rd National and International Research Conference 2019: NIRC IIl 2019)

ED-O-027 พิมพ์ดาว นัดกล้าณรงค์ฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ED-O-028 ภัณฑิรา รัตนธรรม

ED-O-029 ลลิดา พิกุลศรี

ED-O-030 วรารัตน์ ทานอุทิศ

ED-O-031 วินิจ เสืออินทร์

ED-O-032 ปรเมศว์ นิ่มมา

3

4

5

6

7

8

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ED-O-026 พรนภา ปรัชญาคุณ

2

หน่วยงำน

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ชื่อ - สกุล

ED-O-025 ปริญ รสจันทร์และคณะ

รหัส

1

ลำดับ

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลส่งผลต่อประสิทธิผลการด้าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล้าภู
สภาพและแนวทางการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพในโรงเรียนสังกัดส้านักงาน
เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์เขต1

ผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเสริมด้วยแผนผังความคิด ที่มีต่อ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาระภูมิศาสตร์ของ
นักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 5

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนในเครือคณะ
ภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย
การวิจัยเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสืบพันธุ
ของพืชดอก และการเจริญเติบโตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
การจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนามโนมติวิทยาศาสตร์
และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 5
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้การเรียนรู้
แบบเน้นงานปฏิบัติ ของนักเรียนระดับชันประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูงชันปีที่ 1

ก่อนเข้าสู่หลักสูตรครู 4 ปี : การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

ชื่อเรื่อง

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562
ด้ำนกำรศึกษำศำสตร์ (Education) ประเถทบรรยำย ห้อง 150704/1

15.00-15.15

14.45-15.00

14.30-14.45

14.15-14.30

14.00-14.15

13.45-14.00

13.15-13.30

13.00-13.15

เวลำ

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ(PROCEEDINGS)
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562
(3rd National and International Research Conference 2019: NIRC IIl 2019)

ED-O-034 วิไลลักษณ์ ภะวะ

ED-O-035 สุทธิ สีพิกา

ED-O-036 เสาวภาคย์ สว่างจันทร์และ
คณะ

ED-O-037 อนุสรณ์ มนตรี

ED-O-038 อาทินันท์ ไพรแก่น

ED-O-039 อ้านวย มีราคา

2

3

4

5

6

7

ชื่อ - สกุล

ED-O-033 วิภารัตน์ โพธิ์รัตน์

รหัส

1

ลำดับ

วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

หน่วยงำน

เวลำ

ยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม
: กรณีศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมหนองขุ่นวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี

คุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาระอยู่ดีมีสุขในรายวิชากิจกรรมพล
ศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยทักษะปฏิบัติของเดวีส์เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการเสิร์ฟลูกมือบนกีฬาวอลเลย์บอลของนักเรียนชัน
มัธยมศึกษา

ภาวะผู้น้าที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษากับความผูกพันต่อองค์การ
สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดอุดรธานี
การศึกษาประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการโครงงาน
ฐานวิจัย เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบกิจกรรมเป็นฐาน (ABL) ร่วมกับ
เทคนิค KWL Plus เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สภาพ
สมดุล ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 5

14.45-15.00

14.30-14.45

14.15-14.30

14.00-14.15

13.45-14.00

13.15-13.30

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ (o-net) วิชาคณิตศาสตร์ 13.00-13.15
ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดหนองบัวล้าภู

ชื่อเรื่อง

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562
ด้ำนกำรศึกษำศำสตร์ (Education) ประเภทบรรยำย ห้อง 150704/2

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ(PROCEEDINGS)
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562
(3rd National and International Research Conference 2019: NIRC IIl 2019)

HSS-O-002 ปารณีย์ ศรีสวัสดิ์

HSS-O-003 ปิยนุช ฤทธิศักดิ์

HSS-O-004 พรทิพา วิเศษ

HSS-O-005 วุฒิชัย สายบุญจวง

HSS-O-006 ศิริพงษ์ กุลอ่อน

HSS-O-007 สุพิชชา แก้วเกิดเคน

HSS-O-008 สุเมธ เทศกุลและคณะ

HSS-O-009 วิมาลา โพธิ์เจริญ

2

3

4

5

6

7

8

9

ชื่อ - สกุล

HSS-O-001 ชนันทิพย์ จันทรโสภา

รหัส

1

ลำดับ
ชื่อเรื่อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บทบาทขององค์การบริหารส่วนต้าบลตะเคียนเลื่อนต่อการบริหารจัดการเศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ การสร้างความรู้ในการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลต้าบล
ธานี
บ้านสวน อ้าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
การมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ต้าบลหนองบัวใต้
อ้าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล้าภู
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
อิทธิพลการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการด้าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลในเขตอ้าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล้าภู
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การสร้างความอยู่ดีมีสุขของชุมชนด้วยวิถีของชาวชุมชน กรณีศึกษาชุมชนศรัทธา
วไลยอลงกรณ์
ต้าบลบางโพธิ์เหนือ อ้าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
อิทธิพลของการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อความส้าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดผึง อ้าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล้าภู
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
อิทธิพลของการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่มีต่อประสิทธิผลการด้าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ้าเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
การศึกษาพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าและทัศนคติต่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
บุคลากร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพืนที่
อ้าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงำน

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562
ด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ (Humanities and Social Sciences) ประเภทบรรยำย ห้อง 151103

15.15-15.30

15.00-15.15

14.45-15.00

14.30-14.45

14.15-14.30

14.00-14.15

13.45-14.00

13.15-13.30

13.00-13.15

เวลำ

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ(PROCEEDINGS)
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562
(3rd National and International Research Conference 2019: NIRC IIl 2019)

รหัส

HSS-O-010

HSS-O-011

HSS-O-012

HSS-O-013

HSS-O-014

HSS-O-015

HSS-O-016

HSS-O-017

HSS-O-026

ลาดับ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

13.00-13.15

13.15-13.30

14.00-14.15
14.15-14.30

14.45-15.00
15.00-15.15
15.15-15.30

ปัจจัยทีม่ ีผลต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในการจัดทาโครงการ
พิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและนโยบายด้านการจัดการที่มอี ิทธิพลต่อ
ความสาเร็จในการนานโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ีไปปฏิบตั ิของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
การจัดทาบัญชีครัวเรือนของชุมชนบ้านหินขาว ตาบลสาวะถี อาเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น
การลดต้นทุนการขนส่งสินค้า กรณีศึกษาบริษัทค้าส่งยางรถยนต์
การพัฒนาแบบฟอร์มอัตโนมัติสาหรับจัดทาเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่าย
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กรณีศึกษา : การจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 30,000-100,000 บาท
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ภาคการเกษตร
ของประเทศไทย
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทางานกับความผูกพันต่อองค์การของครู
ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของเทศบาลตาบลปราสาท อาเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรรี ัมย์
การพัฒนาชุมชนบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
: มิติโจทย์ปัญหาการวิจัยและทีม่ า มุมมองด้านมนุษยศาสตร์

จินตนา โต้งสูงเนินและคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมั ย์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วังน้อย

ฐิติมา ตันประดิษฐิ์

เดือนฉาย ซ่อนกลาง

นฤมล โสนาชัยและคณะ

นัชย์นภัส เราอัครรุ่งเรือง
และคณะ

ปิยรัฐ แก้วประเสริฐ

สัณหวัช วิชิตนนทการ

นัทธิตา พรมนัส

วาสนา แก้วหล้า

14.30-14.45

13.45-14.00

เวลา

หน่วยงาน

ชื่อเรื่อง

ชื่อ - สกุล

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences) ประเภทบรรยาย ห้อง 151003

HSS-O-021 พราว อรุณรังสีเวช
และคณะ
HSS-O-022 รัชนีวรรณ ประยงค์กุล
และคณะ

HSS-O-023 วาทิต ธรรมเชือ

HSS-O-024 สุพิชญา จันทราช
มหาวิทยาลัยรังสิต
HSS-O-025 ชลาลัย วงศ์อารีย์และคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

4

6

7
8

5

HSS-O-020 พราว อรุณรังสีเวช

3

มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

HSS-O-019 พราว อรุณรังสีเวช

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หน่วยงำน

2

ชื่อ - สกุล

HSS-O-018 ขวัญใจ จริยาทัศน์กร

รหัส

1

ลำดับ

เวลำ

การศึกษาบทละคร เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน พิเภษณ์ถูกขับ พระราชนิพนธ์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
กลวิธีการแต่งนวนิยายแฟนตาซี กรณีศึกษากัลยาณี สุขษาสุณี
ฟ้อนเกียวสาวชนช้าง

กลวิธีทางภาษาอังกฤษของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับของสถานประกอบการประเภท
อุตสาหกรรมบริการในการสร้างความพึงพอใจต่อข้อร้องเรียนแก่ลูกค้า
ชาวต่างชาติ: กรณีศึกษาธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเพชรบูรณ์

ผลของการใช้ภาพยนต์ดราม่ากระตุ้นความต้องการวางแผนชีวิตของผู้ชม

14.45-15.00
15.00-15.15

14.30-14.45

14.15-14.30

14.00-14.15

ปัจจัยการรังแกกันที่มีต่อการสื่อสารเชิงบวกของเยาวชนบนโลกไซเบอร์ ในเขต
13.00-13.15
กรุงเทพมหานคร
เห็นใจกันบ้าง: อิทธิพลของภาพยนตร์สร้างสรรค์ที่มีต่อความเห็นอกเห็นใจของ
13.15-13.30
นักศึกษาในหอพัก
ผลกระทบจากภาพยนตร์สยองขวัญที่มีต่อการลดลงของความสอดรู้สอดเห็นในผู้ชม 13.45-14.00

ชื่อเรื่อง

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562
ด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ (Humanities and Social Sciences) ประเภทบรรยำย ห้อง 151004

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ(PROCEEDINGS)
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562
(3rd National and International Research Conference 2019: NIRC IIl 2019)

MT-O-004 พัชราภรณ์ เลขยันต์และคณะ

MT-O-005 พัลลภ เมืองแมนและคณะ

MT-O-006 ภาสกร ธรรมโชติและคณะ
MT-O-007 เอกชัย เอาวชีวิน

5

6
7

ชื่อเรื่อง

ความชอบของนักท่องเที่ยวไทยต่ออาหารริมทางประเภทอาหารปิ้งย่างใน
กรุงเทพมหานคร
ความคิดเห็นต่อทักษะพืนฐานเเละความสนใจในอาชีพยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร: กรณีศึกษา กองพันทหารราบที่ 3 กรม
ทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (ค่ายพรหมโยธี) อ้าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน การพัฒนาศักยภาพการด้าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนการผลิต มีดอรัญญิกสู่การ
ทา
เติบเป็นธุรกิจขนาดย่อมอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ “หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา12” บริบทการปรับตัวในสภาพแวดล้อมและการจัดการ
วิทยาเขตหาดใหญ่
ขยะมูลฝอยในครัวเรือน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะสมุยของนักท่องเที่ยวชาวจีน
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวหมู่บ้านสนวนนอก ต้าบลสนวน
อ้าเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงำน

4

ชื่อ - สกุล

2
3

รหัส

MT-O-001 ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
และคณะ
MT-O-002 ดวงรัตน์ สุขสุพืช
มหาวิทยาลัยรังสิต
MT-O-003 เบญญาดา กระจ่างแจ้งและคณะ มหาวิทยาลัยบูรพา

1

ลำดับ

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562
ด้ำนกำรจัดกำรและกำรท่องเที่ยว (Management and Tourism) ประเภทบรรยำย ห้อง 151002

14.30-14.45
14.45-15.00

14.15-14.30

14.00-14.15

13.15-13.30
13.45-14.00

13.00-13.15

เวลำ

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ(PROCEEDINGS)
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562
(3rd National and International Research Conference 2019: NIRC IIl 2019)

MT-O-011 ละอองดาว ขุนงิวและคณะ

7

6

5

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงทางการยศาสตร์และการปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการของพนักงานแผนกประกอบรองเท้า
ศึกษาความต้องการและความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยคอมพิวเตอร์และ
การสื่อสาร งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี ของคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษาปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการขายสินค้าของผู้ประกอบการโอทอป ใน
จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อรองรับเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก-ภาคตะวันตก
ของอาเซีย

ชื่อเรื่อง

การลดปริมาณการช้ารุดของกล่องใส่ชินงานในกระบวนการจัดเก็บ
กรณีศึกษา บริษัท ผลิตยางขอบประตูรถยนต์
MT-O-012 ศิวพร สุกสีและคณะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดสุรินทร์
ด้วยระบบต้นทุนฐานกิจกรรม : กรณีศึกษา
MT-O-013 สุจิตรา เสน่ห์ลักษณา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บทบาทของตลาดการเงินต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ กรณีศึกษากลุ่ม 5 ประเทศ
อาเซียน ได้แก่ (ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์)
MT-O-014 พานิช แก่นกาญจน์และคณะ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
โครงการสัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุ
กรณีศึกษาโรงเรียนตาบลบ้านโพธิ์ อ้าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยมหิดล

4

3

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

MT-O-009 ณัฐวรรณ เลิศภิญโญชัย
ถาวรและคณะ
MT-O-010 พิมพ์แพร ดีอาษาและคณะ

2

หน่วยงำน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ชื่อ - สกุล

MT-O-008 ชุติมา อ่้าทองและคณะ

รหัส

1

ลำดับ

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562
ด้ำนกำรจัดกำรและกำรท่องเที่ยว (Management and Tourism) ประเภทบรรยำย ห้อง 150702

14.45-15.00

14.30-14.45

14.15-14.30

14.00-14.15

13.45-14.00

13.15-13.30

13.00-13.15

เวลำ

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ(PROCEEDINGS)
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562
(3rd National and International Research Conference 2019: NIRC IIl 2019)

ST-O-004 ทรงธรรม ดีวาณิชสกุลและ
คณะ
ST-O-005 วราภรณ์ สังคะหะและคณะ

ST-O-006 วิทวัส สิงห์สังข์และคณะ

ST-O-007 อุษณีย์ มาลีและคณะ

4

6

7

5

ST-O-003 กิตติศักดิ์ ทองดา

3

การประยุกต์ใช้วิธีฮิวริสติกส์ในการจัดเส้นทางการขนส่งชีวมวลส้าหรับโรงไฟฟ้า
ชุมชน จังหวัดสุรินทร์
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมส้าหรับการปรับปรุงพืนผิวของเส้นใยกล้วยต่อสมบัติ
เชิงกล
อุปกรณ์ตรวจจับวัตถุส้าหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ท้างานร่วมกับการควบคุมแบบ
ล้าดับที่โปรแกรมได้
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมระบบฉีดน้ามันเชือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจักรยานยนต์ ส้าหรับช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ทั่วไป
การออกแบบระบบการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า กรณีศึกษาค้าส่งยางรถยนต์

ชื่อเรื่อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฎร้าไพพรรณี การปรับปรุงสมบัติเชิงกลและการลามไฟของพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่้าชนิดรี
ไซเคิลที่เติมผงยางที่ผ่านการคงรูปและสารช่วยประสานมาเลอิกแอนไฮไดร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
การวิเคราะห์สมบัติของเนือดินพืนบ้านในจังหวัดบุรีรัมย์

ST-O-002 กนกวรรณ ยันตะบุศย์และคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

หน่วยงำน

2

ชื่อ - สกุล

ST-O-001 กนกกานต์ ลายสนธิ์และคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

รหัส

1

ลำดับ

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562
ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) ประเภทบรรยำย ห้อง 151102

14.45-15.00

14.30-14.45

14.15-14.30

14.00-14.15

13.45-14.00

13.15-13.30

13.00-13.15

เวลำ

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ(PROCEEDINGS)
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562
(3rd National and International Research Conference 2019: NIRC IIl 2019)

ST-O-012 ศศิธร กนกหิรัญญกร

ST-O-013 เกษฎา ห้าวหาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ST-O-014 ชัยวัฒน์ เจริญรัมย์และคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

6
7

3
4

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หน่วยงำน

5

ชื่อ - สกุล

ST-O-008 ปรัชญา เปี้ยจันและคณะ
ST-O-009 วรรณพร สุริยะกาศและ
คณะ
ST-O-010 วันชัย ตาปัญโญและคณะ
ST-O-011 วีรพงศ์ เลิศวิรุฬห์

รหัส

1
2

ลำดับ

14.30-14.45
14.45-15.00

14.15-14.30

13.45-14.00
14.00-14.15

กราฟออร์บิทัลย่อยส้าหรับกึ่งกรุปการแปลง
การพัฒนาวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ความผันแปรของข้อมูล
การหาตัวผกผันของบางเมทริกซ์ไม่เอกฐานขนาด n x n โดยใช้วิธีขยายตัวใหม่ของ
ดอดจ์สัน
การหาค้าตอบของสมการไม่เชิงเส้น โดยใช้ระเบียบวิธีท้าซ้าแบบใหม่
การปรับเปลี่ยนค่าบีต้าในวิธีการท้าซ้า Chebyshev , Halley และ Super Halley

13.00-13.15
13.15-13.30

เวลำ

คุณสมบัติบางประการของเซตรัฟวางนัยทั่วไปใหม่ส้าหรับการประมาณของเซต
การศึกษาตัวแบบ GM(1,1) ส้าหรับการพยากรณ์คุณภาพอากาศในจังหวัดสระบุรี

ชื่อเรื่อง

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562
ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) ประเภทบรรยำย ห้อง ปรัชญำลัย

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ(PROCEEDINGS)
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562
(3rd National and International Research Conference 2019: NIRC IIl 2019)

6

5

4

การค้านวณความเข้มรังสีอาทิตย์รายชั่วโมงเฉลี่ยต่อเดือนจากข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่
จังหวัดปทุมธานีโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
การพัฒนาขันตอนวิธีวิวัฒนาการเชิงผลต่างรูปแบบใหม่เพื่อการตรวจสอบสภาพ
ต้านทานไฟฟ้าใต้พืนดินที่ได้จากการส้ารวจทางธรณีฟิสิกส์ในหนึ่งมิติ
ST-O-019 อารีรัตน์ อรุณชัยและคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทฤษฎีบทจุดตรึงส้าหรับการส่งหดตัวอย่างอ่อนในปริภูมิส้าหรับการส่งตัวอย่างอ่อน
ในปริภูมbิ -เมตริกอันดับบางส่วน
ST-O-020 วชิรารักษ์ โอรสรัมย์และ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์เพื่อพยากรณ์ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตพืนที่เทศบาล
คณะ
เมืองบุรีรัมย์

การหามุมของวัตถุในภาพโดยใช้การประมวลผลภาพ

3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย
ST-O-017 นพมาศ ประทุมสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์
ST-O-018 นุชรินทร์ มิ่งโอโลและคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

การส้ารวจความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบนโดยใช้แบบทดสอบมโนมติเรื่องแรงและการ
เคลื่อนที่

ชื่อเรื่อง

ST-O-016 นทิตา จิรโสภณ

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

หน่วยงำน

2

ชื่อ - สกุล

ST-O-015 ชาญวิทย์ ค้าเจริญ

รหัส

1

ลำดับ

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562
ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) ประเภทบรรยำย ห้อง ศึกษิตำลัย

14.30-14.45

14.15-14.30

14.00-14.15

13.45-14.00

13.15-13.30

13.00-13.15

เวลำ

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ(PROCEEDINGS)
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562
(3rd National and International Research Conference 2019: NIRC IIl 2019)

ST-O-022 พงศกร บุญเลิศ

ST-O-023 ศุวรินทร์ แก้วพวง

ST-O-024 สมฤทัย ญาณรักษ์และคณะ

ANS-O-001 สบาย ต้นไทยและคณะ

2

3

4

5

ชื่อ - สกุล

ST-O-021 นิศารัตน์ ตามสมัคร

รหัส

1

ลำดับ
ชื่อเรื่อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี การผลิตโปรไบโอติก (Bacillus siamensis) ด้วยเครื่องท้าแห้ง
แบบพ่นฝอยและการเสริมอาหารเลียงปลานิล
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
การศึกษาแนวทางการลดคาร์บอนฟุตพรินท์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
โปรแกรมการป้องกันการจมน้าในเด็กปฐมวัยของผู้ปกครอง
อ้าเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
การลดของเสียในกระบวนการผ้าเตรียมพิมพ์ �กรณีศึกษาโรงงาน
อุตสาหกรรมไหมไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
การเลียงปูนิ่ม (scylly olivacea,Herdst 1796) ในบ่อกุ้งร้างที่มี
และไม่มีป่าชายเลน ของชุมชนบ้านหัวทาง อ้าเภอเมือง จังหวัด
สตูล

หน่วยงำน

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562
ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) ประเภทบรรยำย ห้อง 151005

14.15-14.30

14.00-14.15

13.45-14.00

13.15-13.30

13.00-13.15

เวลำ

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ(PROCEEDINGS)
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562
(3rd National and International Research Conference 2019: NIRC IIl 2019)

ART-P-001 จุฑาภรณ์ วิลัยแก้วและคณะ
ART-P-002 ผุสดี โกมาสถิตย์และคณะ
ART-P-003 อัสมา รอดเหลือและคณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

หน่วยงำน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

CWI-P-003 จิรวัฒน์ หมวกเพ็ชรและคณะ

CWI-P-004 จีรยุทธ แสนบอโดและคณะ

CWI-P-005 รัตนาภรณ์ สมฤทธิ์และคณะ

CWI-P-006 วุฒินันท์ ฉาดสันและคณะ

CWI-P-007 สุขุม เครือปินใจและคณะ

CWI-P-008 อนนท์ ด้วงโคตะและคณะ

3

4

5

6

7

8

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

CWI-P-002 กษิดิส ปรียะสมุทัยและคณะ

2

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

CWI-P-001 กรวิชญ์ กี่บุตรและคณะ

1

ด้ำนงำนสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม (Creative Works and Innovation)
ลำดับ
รหัส
ชื่อ - สกุล
หน่วยงำน

1
2
3

ด้ำนศิลปะและกำรออกแบบ (Arts and Designs)
ลำดับ
รหัส
ชื่อ - สกุล

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things ในการพัฒนาระบบควบคุม
หลอดไฟอัจฉริยะ
การออกแบบและสร้างเครื่องทาลายกระดาษโดยใช้ใบมีดทองเหลืองด้วย
มอเตอร์ขนาด 1 กาลังม้า
แอพพลิเคชั่นนาเสนอข้อมูลศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
เทคโนโลยีท้องถิ่นในการออกแบบเตาเชื้อเพลิงสาหรับการนึ่งก้อนเชื้อเห็ด
กรณีศึกษา : กลุ่มเกษตรกรบ้านหลวง อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
การสร้างแบบจาลองและการควบคุมแขนกลโดยใช้ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแนะนาสถานที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ด้วยเทคโนโลยี
ความจริงเสริม
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นวางแผนการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต บนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์
คิดส์ซีโว เกมส์

ชื่อเรื่อง

ฟ้อน ปูรณฆฏะเสมา
ระบานางนกกระจาบ
วิธีการรวบรวมข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูลศิลปะและวัฒนธรรมภูเก็ต

ชื่อเรื่อง

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562
ประเภทโปสเตอร์ ณ ห้องประชุมพุทธรักษำชัน้ 3 ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษำ ฯ

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ(PROCEEDINGS)
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562
(3rd National and International Research Conference 2019: NIRC IIl 2019)

ED-P-001 กรนาริน สาริยาและคณะ

ED-P-002 กิตติพงษ์ บุญสาร

ED-P-003 เกศณี กฐินเทศ

ED-P-004 ฉัตรภรณ์ คงมาก
ED-P-005 ฉัตรรัตน์ กิตติสารีสิทธิ์

ED-P-006 ณัฎฐณิชา คากังวาฬ

ED-P-007 ณิชาภา เจริญรูป

ED-P-008 ดวงจันทร์ สุขวิชัย

ED-P-009 เดือนเพ็ญ ยลไชย

1

2

3

4
5

6

7

8

9

ด้ำนกำรศึกษำศำสตร์ (Education)
ลำดับ
รหัส
ชื่อ - สกุล

ลำดับ
รหัส
ชื่อ - สกุล
9 CWI-P-009 อมรเทพ เกษนัสและคณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี

มหาวิทยาลัยราชัภัฏบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

หน่วยงำน

หน่วยงำน
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

การบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

สภาพการบริหารการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดบุรีรัมย์
การศึกษาการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
ในสังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษอุบลราชธานี
การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ โดยใช้กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ (5E) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
แนวทางการพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสู่ความเป็นพลเมือง
ในศตวรรษทึ่ 21
ผลการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนบนแอพพลิเคชันไลน์ร่วมกับ
เทคนิคการเรียนรู้แบบย้อนกลับ เรื่อง โปรแกรมการตกแต่งภาพ สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe
Dreamweaver CS6 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภัทรบพิตร
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาและประสิทธิผล
ของสถานศึกษาในสหวิทยาเขตวังชัยแก้ว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28
ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นทกี่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

ชื่อเรื่อง

ชื่อเรื่อง
แอพพลิเคชั่นให้คาแนะนาอาการเสียเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์บนระบบ
ปฎิบัติการแอนดรอยด์

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ(PROCEEDINGS)
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562
(3rd National and International Research Conference 2019: NIRC IIl 2019)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ED-P-011 ทัศนีย์ นนตะสี

ED-P-012 เทพพร โลมารักษ์

ED-P-013 ธนาภรณ์ นีลพันธนันท์

ED-P-014 ธวัชชัย บุตะเขียว

ED-P-015 นธภร วิไลรัมย์และคณะ

ED-P-016 นพมณี มีทอง

ED-P-017 นภัค แก้วพินิจ

ED-P-018 นิติกาญจน์ อิสราพิพัฒน์

11

12

13

14

15

16

17

18

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

หน่วยงำน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ลำดับ
รหัส
ชื่อ - สกุล
10 ED-P-010 ตุลธร ศิริลือสาย

ผลการใช้แบบฝึกทักษะเรื่องการหาร โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการ
เรียนรู้ 4MAT สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

รายงานการจัดการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 เรื่อง ฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติและการประยุกต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

ผลการใช้วิธีการสอนแบบ 4MAT เพื่อพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์วรรณคดี
และวรรณกรรมไทย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ภาวะผู้ นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดกลางในอาเภอศรีเมืองใหม่
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบโดยการใช้การเรียนรู้แบบ
ระดมสมองในการจัดทาโครงการของนักศึกษาขั้นปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ชื่อเรื่อง
สภาพการนิเทศภายในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32
การพัฒนาชุดฝึกทักษะภาษาจีน โดยใช้รูปแบบ CIPPA สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่6
การประเมินประเมินสมรรถนะด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา ในบริทบของครูโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ(PROCEEDINGS)
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562
(3rd National and International Research Conference 2019: NIRC IIl 2019)

ED-P-021 ปิยวรรณ รัตนะ

ED-P-022 พันธ์ทิพา คนฉลาดและคณะ

ED-P-023 ภคนันท์ แช่มรัมย์

ED-P-024 ภัทริณี คงชู

ED-P-025 มานพ พันธ์พานิชย์

ED-P-026 ยุพาวดี น้อยวังคลัง

ED-P-027 ยุพาวดี น้อยวังคลัง

21

22

23

24

25

26

27

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องแสงและการมองเห็นโดย
ใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 5E สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีทึ่ 4
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สภาพและแนวทางในการพัฒนางานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง รู้คุณค่าชีวิต รู้สิทธิผู้บริโภค
เพื่อส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อ วิชา การคุ้มครองผู้ บริโภค ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่4 โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง
ดอกไม้จันทน์ : ผลิตภัณฑ์จากวัสดุทดแทนในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทักษะ
ปฏิบัติการทางาน สร้างสรรค์งานการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
(Project-Based Learning PBL)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

การพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษสาหรับอาจารย์ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
การศึกษาปัญหาและแนวทางการดาเนินงานการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ผลของการใช้โปรแกรม GeoGebra ประกอบการจัดการเรียนรู้ทาง
คณิตศาสตร์ โดยใช้การคิดเป็นฐาน เรื่อง การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ED-P-020 ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์และคณะ

20
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ชื่อเรื่อง
การพัฒนาสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม เรื่อง เทคโนโลยีการ
ถ่ายภาพ สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

หน่วยงำน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ลำดับ
รหัส
ชื่อ - สกุล
19 ED-P-019 บรรพต วงศ์ทองเจริญและคณะ

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ(PROCEEDINGS)
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562
(3rd National and International Research Conference 2019: NIRC IIl 2019)

ED-P-029 ราวีวรรณ หลงชิณ

ED-P-030 รุ่งทิพย์ แซ่แต้

ED-P-031 รุ่งฤดี เรืองสิน

ED-P-032 วนิดา ม่วงท่า

ED-P-033 วรวรรณ บุญโญและคณะ

ED-P-034 วิทวัส สหวงษ์และคณะ

ED-P-035 วิพรพรรณ ศรีสุธรรม

ED-P-036 วีรชาติ สุภะเสถียร

29

30

31

32

33

34

35

36

ลำดับ
รหัส
ชื่อ - สกุล
28 ED-P-028 ยุพิน คะเนวัน

ชื่อเรื่อง
บทบาทผู้ บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ตามความ
คิดเห็นของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอดอนมดแดง สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนเนคติวิสต์ซึม ผ่านเทคโนโลยี
คลาวด์เพื่อพัฒนาทักษะ การสร้างสรรค์และนวัตกรรมของนักศึกษาวิชาชีพครู
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพของผู้บริหารสถานศึกษา กับการทางานเป็น
ทีมในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์
เขต 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง Adobe Flash
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกระสังพิทยาคม
การส่งเสริมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน
การดาเนินงานการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุข
ศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดพิษณุโลก

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยราชธานี

หน่วยงำน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ(PROCEEDINGS)
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ED-P-038 ศศิธร เจริญพันธุวงศ์

ED-P-039 ศิริศักดิ์ สัตย์ฌุชนม์

ED-P-040 สมชาย พาชอบ

ED-P-041 สาธิตา จอกโคกกรวด

ED-P-042 สาวิตรี โพธิ์แข็ง

ED-P-043 สิริกร สีขาวอ่อน

ED-P-044 สุดเฉลี่ยว ยืนยั่ง

ED-P-045 สุรพงศ์ วาลมูลตรี

ED-P-046 อนล สวนประดิษฐ์และคณะ

38

39

40

41

42

43

44

45

46

ลำดับ
รหัส
ชื่อ - สกุล
37 ED-P-037 ศรัณยู เกี้ยวกลาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดร

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

การบริหารจัดการเวลาเรียน การจัดการการจัดกิจกรรม"ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้"ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26
การศึกษาปัญหาและแนวทางการนาแผนปฏิบัติการประจาปีไปปฏิบัติใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
รูปแบบการบริหารกลยุทธ์เพื่อพัฒนาความสามารถครูในการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe
Flash Cs6 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม
รัชมังคลาภิเษก

การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต32
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาพอเพียง สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือตามรูปแบบ แอล.ที เพื่อส่งเสริมการ
ทางานเป็นทีมสาหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมภาวะผู้นาของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์
การศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เสริมด้วยวิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบอุปนัย ต่อมโนมติทางวิทยาศาสตร์เรื่องปริมาณสาร
สัมพันธ์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ชื่อเรื่อง
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง สารรอบตัว รายวิชา ว
21102 วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนโยธินนุกูล

หน่วยงำน
โรงเรียนโยธินนุกูล

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ(PROCEEDINGS)
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562
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HS-P-002 ณัฐธิดา บังเมฆ
HS-P-003 สมหญิง ฤทธิล์ ือไกร

2
3
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชธานี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หน่วยงำน

HSS-P-001 จินตนา สุริยะศรีและคณะ

HSS-P-002 ธนพล ตีรชาติและคณะ

HSS-P-003 นัทยา แก้วใจดีและคณะ

1

2

3

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

ด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ (Humanities and Social Sciences)
ลำดับ
หน่วยงำน
รหัส
ชื่อ - สกุล

HS-P-001 ชลลดา ทอนเสาร์และคณะ

1

ด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ (Health Science)
ลำดับ
รหัส
ชื่อ - สกุล

ED-P-049 อัญมณี พิทึกทักษ์

49

การพัฒนาแบบฝึกเทรโมโล่ (Tremolo) โดยใช้เทคนิคของดักลาส นีดท์ (Douglas
Niedt) สาหรับนักศึกษาเอกกีตาร์คลาสสิก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
การบริหารจัดการน้าอย่างมีส่วนร่วมของเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้าลาน้าแม่ใจ อาเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูป กรณีศึกษาวิสาหกิจ
ชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาบ้านหนองแซงสร้อย ตาบลน้าพ่น อาเภอหนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานี

ชื่อเรื่อง

การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้บาดเจ็บอุบัติเหตุจราจร ณ จุดเกิดเหตุ ของเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การตรวจสอบตัวแปรทานายระดับฮอร์โมน IGF-I ของนักกีฬาว่ายน้าเยาวชน
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของผู้สูงอายุที่อยู่ตามลาพัง

ชื่อเรื่อง

ปัญหาและแนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมาตรฐานสากล
จังหวัดนครราชสีมา

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษากับ
สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ED-P-048 อรกาญจน์ เฉียงกลางและคณะ

48

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ชื่อเรื่อง
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดคานวณ แบบอุปนัยและแบบนิรนัย กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องระบบจานวนเต็ม สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

หน่วยงำน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ลำดับ
รหัส
ชื่อ - สกุล
47 ED-P-047 อมรรัตน์ พรมมี

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ(PROCEEDINGS)
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HSS-P-007 สมฤดี คงคะดีและคณะ

HSS-P-008 สยาม ระโสและคณะ
HSS-P-009 สายฝน อุไรและคณะ

HSS-P-010 สุมน ฤทธิกัน

HSS-P-011 อณัญญา ลาลุน

HSS-P-012 อนุวัตร มีจันที

7

8
9

10

11

12

1

MS-P-001 ฐิติพร วรฤทธิ์และคณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ด้ำนกำรจัดกำรและกำรท่องเที่ยว (Management and Tourism)
ลำดับ
รหัส
ชื่อ - สกุล
หน่วยงำน

วิทยาลัยพิชบัญบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วิทยาลัยพิชบัญบัณฑิต

HSS-P-006 วุฒิศักดิ์ กมณีย์และคณะ

6

แนวทางการพัฒนาศักยภาพแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ใน
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไทย อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อเรื่อง

ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยของบุคลากร ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนตาบลบ้าน
ใหม่ อาเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ภูมิปัญญาวัฒนธรรมอาหารชายแดนไทยกัมพูชาในจังหวัดสุรินทร์
การเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนของกลุ่มเพาะ
เห็ดบ้านโพธิ์ชัย หมู่ 4 ตาบลโพธิ์ชัย อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
นโยบายการบริหารเมืองต่อการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศของโลก ด้วย
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร
พฤติกรรมป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมือง
หนองบัวลาภู อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น บุรีรัมย์

HSS-P-005 วิชาญ บุญค้าและคณะ

ชื่อเรื่อง
การศึกษาเปรียบเทียบการตีกลองเพลของวัดสันตยาวาส บ้านกาเนิดเพชร
ตาบลเมือง อาเภอเมือง จังหวัดเลย และวัดสีลธราราม บ้านก้างปลา
ตาบลชัยพฤกษ์ อาเภอเมือง จังหวัดเลย

หน่วยงำน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

5

ลำดับ
รหัส
ชื่อ - สกุล
4 HSS-P-004 วราวุฒิ เรืองบุตรและคณะ
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MS-P-004 บุญถนอม วงศ์พระจันทร์

MS-P-005 ประกาย ศิริสาราญ

MS-P-006 พยุงศรี ดีโคตรและคณะ

MS-P-007 ภิญญดา วงศ์ปัดสา

MS-P-008 มณีวรรณ จันทวงศาและคณะ
MS-P-009 เมชยา ท่าพิมายและคณะ

MS-P-010 วรรณวิศา วัฒนสินธุ์และคณะ

4

5

6

7

8
9

10

1
2
3

ST-P-001
ST-P-002
ST-P-003

กิตติมา วานิชกูลและคณะ
จรัญ ลิขิตรัตนพรและคณะ
ณัฐกรณ์ ถนอมสมบัติและคณะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

หน่วยงำน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มหาวิทยาลัยราชธานี

วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยบูรพา

วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

หน่วยงำน

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)
ลำดับ
รหัส
ชื่อ - สกุล

MS-P-003 ทิพย์สุดา นิตย์ภักดีและคณะ

ชื่อ - สกุล

MS-P-002 ดวงเดือน เภตราและคณะ

รหัส

3

2

ลำดับ

ผลของความเค็มที่ต่างกันต่อการเจริญเติบโตของเตตราเซลมิส
การศึกษาอุณหภูมิอบแห้งสารสกัดเห็ดหลินจือด้วยเครื่องทาแห้งแบบพ่นฝอย
ต้นทุนและจุดคุ้มทุนชุดปลูกผักแนวตั้ง 45 หลุมปลูก กรณีศึกษาสบายดีไฮโดรโปนิกส์
ฟาร์ม

ชื่อเรื่อง

การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการการให้บริการสระว่ายน้า สนามกีฬา
แห่งชาติ ลาว
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์
ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของนักบัญชีธุรกิจ SMEs ในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี
การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดอานาจเจริญ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
แนวทางการบริหารจัดการ/สหพันธ์กีฬามวยปล้าแห่งชาติลาว
ปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณารับงานทาบัญชีของสานักงานบัญชีในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น
การพัฒนาสารสนเทศส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อาเภอเขาย้อย
จังหวัดเพชรบุรี

การพัฒนาระบบบัญชีและการเงินกองทุนหมู่บ้านท่าม่วงหมู่ที่ 4 : กรณีศึกษากองทุน
หมู่บ้าน ท่าม่วงหมู่ที่ 4 ตาบลท่าม่วง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อน้าดื่ม กรณีศึกษาน้าดื่มภุมริน อาเภอ
กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ชื่อเรื่อง
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ST-P-006 ธีระยุทธ เตียนธนาและคณะ

6

ST-P-007 นรินทร์ทรา ลอมแก้วและคณะ
ST-P-008 พงศ์ธร แสงชูติ

ST-P-009
ST-P-010
ST-P-011

ST-P-012

ST-P-013

ST-P-014
ST-P-015

ST-P-016

7
8

9
10
11

12

13

14
15

16

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หน่วยงำน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
การศึกษาปัจจัยของของแข็งที่ละลายน้าได้ทั้งหมดต่อคุณภาพไวน์เห็ดถั่งเช่า
สีทอง (Cordyceps militaris)
ผลของสายพันธุ์ข้าวและสายพันธุ์เชื้อราMonascus purpureus ต่อการ
ผลิตสารสีและกิจกรรมการต่อต้านอนุมูลอิสระในข้าวแดงและไวท์องุ่นผสม
ข้าวแดง

ชื่อเรื่อง
การศึกษาผลของคุณภาพน้าผิวดินในบ่อน้าระบบปิดต่อการกระจายตัวของ
สาหร่ายที่สร้างสารพิษ

ผลของอนุภาคนาโนของใบลาไยต่อความทนทานน้าของบล็อกดินนาโน
กรดฮาโลอะซิติกสารพลอยได้จากกระบวนการฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน ของ
ระบบผลิตน้าประปา : บทความปริทัศน์
พันธ์ระวี หมวดศรีและคณะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ การผลิตไอศกรีมซินไบโอติกจากรากบัว
โพธิ์ทอง ปราณีตพลกรัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี การกลั่นน้ามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรโดยใช้ความร้อนจากพลังงานชีวมวล
รัชนีกร ทิพารัตน์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แนวทางการส่งเสริมการเกษตรตามระบบการฝึกอบรมและเยี่ยมเยียนใน
จังหวัดสุรินทร์
วัฒนา วิริวุฒิกร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตเครื่องดื่มข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสมฟักข้าวและ
กระเจี๊ยบแดง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัดและใช้คนตัด
วิทยา ยิ่งยวด
ของเกษตรกรในอาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ศุภมาศ ศรีวงศ์พุกและคณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลของระดับโปรตีนในอาหารที่ต่างกันต่ออัตราการเจริญเติบโตของหอยชักตีน
สถิตรัตน์ รอดอารีและคณะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
การวิเคราะห์คุณภาพน้าประปาผิวดินขนาดใหญ่หมู่บ้านสวายตางวน ตาบล
หนองใหญ่ อาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
การเปลี่ยนแปลงคาบการแปรแสงของระบบดาวคู่ V1799 Orion
สาธินี ชื่นสุขนภากุลและคณะ

ST-P-005 ทะเนตร อุฤทธิ์

5

ลำดับ
รหัส
ชื่อ - สกุล
4
ST-P-004 ทรงทรัพย์ อรุณกมลและคณะ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ST-P-018 สิทธิพร ตั้งตระกูลวิริยะ
ST-P-019 สิริมาภรณ์ วัชรกุลและคณะ

ST-P-020 สุภิน ผิวสา

ST-P-021 สุวรรณา จันคนา

ST-P-022 อภิสมา บรรเลงเสนาะและคณะ
ST-P-023 อารยา มุสิกาและคณะ

18
19

20

21

22
23
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน่วยงำน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ลำดับ
รหัส
ชื่อ - สกุล
17 ST-P-017 สายรุ้ง สอนสุภาพและคณะ

ชื่อเรื่อง
อัตราการเจริญเติบโตและความดกไข่ของกุ้งเครย์ฟิชก้ามแดงที่ได้รับอาหาร
แตกต่างกัน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things ในการพัฒนาปลั๊กไฟอัจฉริยะ
การคัดแยกแบคทีเรียผลิตพอลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากดินบริเวณที่มีการ
ปนเปื้อนน้ามันในจังหวัดสงขลา
การประยุกต์ใช้สีธรรมชาติจากครั่ง (Tachardia lacca Kerr) ศึกษาการแบ่ง
เซลล์ของพืช
การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและการวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟี
นอลิกในลูกใต้ใบและหญ้าขัดมอญ
อิทธิพลของกรรมวิธีการทาต่อคุณภาพทางกายภาพของลอดช่องไทย
การศึกษาความพึงพอใจของข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าและเห็ดหอม
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สารบัญ
หน้า

บทคัดย่องานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation)
ด้านงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม (ภาคบรรยาย)
การพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องบดวัตถุดิบอาหารสัตว์น้า
ชนินทร์ ครุฑรอด วรานนท์ ใจเอือ อ้านวย จักษุกัน และจรัญ ลิขิตรัตนพร

2

การออกแบบและสร้างเครื่องบรรจุน้าบูดูกึ่งอัตโนมัตโดยใช้โปรแกรมพีแอลซี
ส้าหรับชุมชน
ฮาฟีซ แมแรกาเจ สับรี สะนอ อาซัน เจ๊ะยอ ฟิรเดานส์ เจ๊ะเต๊ะ และอัลฟา โตะละ

11

การพัฒนาเนือดินปั้นเอิทเท่นแวร์ทุ่งเศรษฐี ที่มีความเหมาะสมกับการยับยัง
การระเหยของน้าในกระถางปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ในจังหวัดก้าแพงเพชร
สฤษณ์ พรมสายใจ

21

การพัฒนาเครื่องย่อยเหง้ามันส้าปะหลังเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่มันส้าปะหลัง
จังหวัดก้าแพงเพชร
โยธิน ป้อมปราการ และอานนท์ วงศ์มณี

31

อิฐดินดิบจากดินตะกอนประปาผสมแกลบและใบไผ่
กีฬาวรรธ สาภูเมือง ธนกร รสหอม อารีรัตน์ เมืองแสน และรัตนาภรณ์ สมฤทธิ์

40

อิฐดินดิบจากตะกอนดินประปาผสมใบอ้อย
ชัยณรงค์ มณีเลิศ ทัตพงศ์ ค้าจันทร์ อารีรัตน์ เมืองแสน
และรัตนาภรณ์ สมฤทธิ์

50

การวิเคราะห์ความสมมาตรของลวดลายของอุโบสถโบราณในจังหวัดบุรีรัมย์
วารีรักษ์ ล้อมกลาง ลัดดาวัลย์ บุตรยากรัด และส้าคัญ ฮ่อบรรทัด

60

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาคบรรยาย)
ผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อป้องกันพยาธิใบไม้ตับ
ในประชาชน ต้าบลบัลลังก์ อ้าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
กัญนิกา อยู่ส้าราญ

73

สารบัญ (ต่อ)

¹

หน้า
สมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ
ต้าบลแม่ปืม จังหวัดพะเยา
จีรนันท์ แก้วมา พลากร นัคราบัณฑิต และเตชภณ ทองเติม

84

การกระตุ้นการถ่ายเทน้าหนักลงที่เท้าขณะยืน ด้วยอุปกรณ์ช่วยฝึกการทรงตัว
ที่พัฒนาจาก passive infrared sensor: ศึกษาน้าร่อง
ทิพวิมล ศิลปชัย และสายธิดา ลาภอนันตสิน

93

ผลการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลจากข้อมูลเชิงประจักษ์ในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้
เครื่องช่วยหายใจต่อการเกิดปอดอักเสบขณะใช้เครื่องช่วยหายใจ
ปาริชาด ทวีรัตน์

103

การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุวัยปลายในจังหวัดสุรินทร์
กรณีศึกษา : การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมรและไทยลาว
พยอม ปัดภัย สุธีรา อินทเจริญศานต์ และรัสรินทร์ ฉัตรทองพิศุทธิ์

117

ประสิทธิผลของไดอารี่อารมณ์ต่อความเครียดและความสุขของนักศึกษามหาวิทยาลัย
หัสดิน แก้ววิชิต

127

ด้านการศึกษาศาสตร์ (ภาคบรรยาย)
การศึกษาผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อในองค์กร
ของบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐบนพืนฐานของความต้องการจ้าเป็น
กรณีศึกษาส้านักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์
ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ กนกวรรณ นวาวัตน์ และนิคม โยกัญญา

137

ทักษะของผู้บริหารกับองค์กรแห่งความสุขในสถานศึกษา
สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
จันทร์จิรา พรหมเมตตา วันทนา อมตาริยกุล และนวัตกร หอมสิน

149

ภาวะผู้น้าเหนือผู้น้าของผู้บริหารสถานศึกษากับองค์การสมรรถนะสูง
ของสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
จิราภรณ์ เข็มทอง วันทนา อมตาริยกุล และประพรทิพย์ คุณากรพิทักษ์

158

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมองค์การกับความสุขในการท้างาน
ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดส้านักงานศึกษาธิการภาค 10
ชญานิษฏ์ ชัยเชียงพิณ วันทนา อมตาริยกุล และนวัตกร หอมสิน

167

ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกับเทคนิค STAR เรื่อง ความน่าจะเป็น
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
บุญญฤทธิ์ เงินค้า วันชัย ตาปัญโญ อารีรัตน์ อรุณชัย และชม ปานตา

176

ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบนิเวศ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์
ส้าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 3
เกศรินทร์ กระมลเลิศ เบญจพร วรรณูปถัมภ์ และสุเทียบ ละอองทอง

186

การพัฒนากิจกรรมเสริมความเป็นครูวิชาชีพส้าหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 195
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ชัยนะรินทร์ ทับมะเริง ไพฑูรย์ ทองสุข ประวัติ สมเป็น สุนิสา เยาวสกุลมาศ
วิมลศิริ ศรีหะวงษ์ เพชรรัตน์ พรหมทา และเดชกุล มัทวานุกูล
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การท้าขนมไทยในงานประเพณีและศาสนา ส้าหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 5
ณปภัช ลิมพงศ์ธร

213

การใช้แบบฝึกเพื่อแก้ปัญหาการออกเสียงวรรณยุกต์ของนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ชันปีที่ 2 223
สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง
ณัฐชยา ปันทกา
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบซินเนคติกส์ของกอร์ดอนเพื่อส่งเสริมการเขียน
ตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ ระดับชันประถมศึกษาปีที่ 6
ณัฐณิชา จิตตะคาม และสุทธิพร บุญส่ง

236

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
การจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมห้องเรียนกลับด้านเพื่อส่งเสริมการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง ดิน หิน แร่ และธรณีกาลของนักเรียนชันมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์
ณัฐพร ฐิติมโนวงศ์ เนตรชนก จันสว่าง และต้นสกุล ศานติบูรณ์

249

การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์และการคิดสร้างสรรค์
250
ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน
ดนิตา ดวงวิไล
การส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ส้าหรับนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน
ทิพวัลย์ ค้าคง

262

การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบคู่สัญญาผสานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ธนวรรณ ปัญญาอินทร์

272

รูปแบบภาวะผู้น้าส้าหรับการพัฒนาโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน เขตภาคเหนือตอนบน
ธราธร ตันวิพงษ์ตระกูล

290

ชุดการสอนตามกระบวนการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้เรื่อง งานและพลงังาน
ส้าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ธัญรชนก บุญส่ง นพดล พรามณี และธิปัตย์ โสตถิวรรณ์

304

การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบโครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง ชีวิตในสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4
ธิดารัตน์ ชนะงาม พรรณวิไล ดอกไม้ ยุวดี อินส้าราญ

312

การพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 5
โดยใช้สื่อประสมประกอบการจัดการเรียนรู้แบบหมวก 6 ใบ
บัวเงิน ทองไทย เจนจิรา สมน้อย สุชาวดี สูงนอก
ดนิตา ดวงวิไล และวีณา วีสเพ็ญ

319

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลโรงเรียนเทศบาลสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ระนัน พิรุณสุนทร สวัสดิ์ โพธิวัฒน์ ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์
และเพลินพิศ ธรรมรัตน์
แนวทางการพัฒนาการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน สังกัดส้านักงาน
เขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
นภัสนันท์ พรหมทา กิติวัชร ถ้วยงาม และเผ่าพงษ์พัฒน์ บุญกะนันท์

331

การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้“สรูลบุรีรัมย์”
ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยชันอนุบาลปีที่ 1
โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา”
นวลจันทร์ คล่องวาจา

346

เปรียบเทียบผลการจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา โมเดล กับการจัดการเรียน
การสอนแบบ 5 ขัน ในการจัดการเรียนการสอนทักษะการเสิร์ฟลูกมือล่าง
ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนางรอง
บาล ชะใบรัมย์ โกลัญญา บุญเย็น ชุลีวัน จันทร์ที บุษกร พิมเสน
วิภา ปลืมกมล ศศิธร กลางโยธี สราวุธ ทัศนาวิวัฒน์ นพดล อิ่มสุด
และอมรเทพ วันดี

368

333

ก่อนเข้าสู่หลักสูตรครู 4 ปี : การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 379
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ปริญ รสจันทร์ นุชรินทร์ มิ่งโอโล
และมนตรี เตียนพลกรัง
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนในเครือ
คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย
พรนภา ปรัชญาคุณ วันทนา อมตาริยกุล และนวัตกร หอมสิน

391

การวิจัยเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก
และการเจริญเติบโตของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 5
พิมพ์ดาว นัดกล้าณรงค์ฤทธิ์ พรรณวิไล ดอกไม้ และยุวดี อินส้าราญ

400

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
การจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมในศตวรรษที่ 21 เพื่อเปรียบเทียบเจตคติ
เชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภัณฑิรา รัตนธรรม กมล พลค้า และ ปนัดดา แทนสุโพธิ์

406

การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้การเรียนรู้
แบบเน้นงานปฏิบัติ ของนักเรียนระดับชันประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูงชันปีที่ 1
ลลิดา พิกุลศรี และวรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์

415

ผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเสริมด้วยแผนผังความคิดที่มีต่อ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาระภูมิศาสตร์
ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 5
วรารัตน์ ทานอุทิศ ชาติชาย ม่วงปฐม และจุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต

425

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลส่งผลต่อประสิทธิผลการด้าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล้าภู
วินิจ เสืออินทร์ ประกอบ คงยะมาศ

439

สภาพและแนวทางการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพในโรงเรียน
สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1
ปรเมศว์ นิ่มมา สมศักดิ์ จีวัฒนา และศิราณี จโฑปะมา

453

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ (o-net) วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดหนองบัวล้าภู
วิภารัตน์ โพธิ์รัตน์ นครชัย ชาญอุไร และเอกราช ดีนาง

467

การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบกิจกรรมเป็นฐาน (ABL) ร่วมกับเทคนิค KWL Plus 478
เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สภาพสมดุลของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 5
วิไลลักษณ์ ภะวะ กมล พลค้า และธนวัชร์ สมตัว
ภาวะผู้น้าที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษากับความผูกพันต่อองค์การสังกัดส้านักงาน
เขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดอุดรธานี
สุทธิ สีพิกา วันทนา อมตาริยกุล และประพรทิพย์ คุรากรพิทักษ์

487

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
การศึกษาประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการโครงงานฐานวิจัยเพื่อ
496
พัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
เสาวภาคย์ สว่างจันทร์ และวารวิชนี หวั่นหนู
คุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาระอยู่ดีมีสุขในรายวิชากิจกรรมพลศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
อนุสรณ์ มนตรี

506

ยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม : กรณีศึกษาโรงเรียน
พระปริยัติธรรมหนองขุ่นวิทยา จ.อุบลราชธานี
อ้านวย มีราคา

516

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาคบรรยาย)
การสร้างความรู้ในการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาล
ต้าบลบ้านสวน อ้าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ปารณีย์ ศรีสวัสดิ์ และประภัสสร สังข์กลับ

525

การมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ต้าบลหนองบัวใต้ อ้าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล้าภู
ปิยนุช ฤทธิศักดิ์ และประกอบ คงยะมาศ

536

การสร้างความอยู่ดีมีสุขของชุมชนด้วยวิถีชาวชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนศรัทธา
ต้าบลบางโพธิ์เหนือ อ้าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
วุฒิชัย สายบุญจวง

549

อิทธิพลของการมีส่วนร่วมของประชาชนทีม่ ีต่อความส้าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลกุดผึง อ้าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล้าภู
ศิริพงษ์ กุลอ่อน และประกอบ คงยะมาศ

557

อิทธิพลของการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่มีต่อประสิทธิผลการด้าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ้าเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
สุพิชชา แก้วเกิดเคน และประกอบ คงยะมาศ

571

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
การศึกษาพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าและทัศนคติต่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ของบุคลากร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สุเมธ เทศกุล และธนิต บุญใส

584

ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพืนที่
อ้าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
วิมาลา โพธิ์เจริญ และสุธีกิติ์ ฝอดสูงเนิน

592

ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในการจัดท้าโครงการพิเศษ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จินตนา โต้งสูงเนิน เจนจีรา อักษรพิมพ์ และศุภชานันท์ วนภู

606

ภาวะผู้น้าการเปลี่ยนแปลงและนโยบายด้านการจัดการที่มีอิทธิพลต่อความส้าเร็จ
ในการน้านโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
นงนุช ศรีสุข ฐิติมา ตันประดิษฐ์

617

การจัดท้าบัญชีครัวเรือนของชุมชนบ้านหินขาว ต้าบลสาวะถี อ้าเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น
เดือนฉาย ซ่อนกลาง

627

การลดต้นทุนการขนส่งสินค้า กรณีศึกษาบริษัทค้าส่งยางรถยนต์
นฤมล โสนาชัย จุฬารัตน์ จีนเกา
ทศพล กลิ่นศรีสุข
ณพิตร วัฒนวีรพงษ์ ปรัชญ์ บุญแซม และจิรวัฒน์ โลพันดุง

638

การพัฒนาแบบฟอร์มอัตโนมัติส้าหรับจัดท้าเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายตาม
พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กรณีศึกษา : การจัดซือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 30,000 – 100,000 บาท
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นัชย์นภัส เราอัครรุ่งเรือง และอารีรัตน์ บุญทองสุข

647

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตร
ของประเทศไทย
ปิยรัฐ แก้วประเสริฐ นิโรจน์ สินณรงค์ เก นันทะเสน และศิวรัตน์ กุศล

658

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท้างานกับความผูกพันต่อองค์การของครู
ในโรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
สัณหวัช วิชิตนนทการ วันทนา อมตาริยกุล และประพรทิพย์ คุณากรพิทักษ์

668

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของเทศบาลต้าบลปราสาท อ้าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
นัทธิตา พรมนัส
และสุธีกิติ์ ฝอดสูงเนิน

677

ปัจจัยการรังแกกันที่มีต่อการสื่อสารเชิงบวกของเยาวชนบนโลกไซเบอร์
ในเขตกรุงเทพมหานคร
พสิษฐ์ โสภณพงศพัฒน์ และขวัญใจ จริยาทัศน์กร

687

เห็นใจกันบ้าง: อิทธิพลของภาพยนตร์สร้างสรรค์ที่มีต่อความเห็นอกเห็นใจ
ของนักศึกษาในหอพัก
พราว อรุณรังสีเวช และวรรณ เฉลิมบุญ

698

ผลกระทบจากภาพยนตร์สยองขวัญที่มีต่อการลดลงของความสอดรู้สอดเห็นในผู้ชม
พราว อรุณรังสีเวช และชญานิน แก้วบางยาง

705

ผลของการใช้ภาพยนตร์ดราม่ากระตุ้นความต้องการวางแผนชีวิตของผู้ชม
พราว อรุณรังสีเวช และคเณศร์ จิตต์ไทย

714

กลวิธีทางภาษาอังกฤษของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับของสถานประกอบการประเภท
อุตสาหกรรมบริการในการสร้างความพึงพอใจต่อข้อร้องเรียนแก่ลูกค้าชาวต่างชาติ
: กรณีศึกษาธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเพชรบูรณ์
รัชนีวรรณ ประยงค์กุล และชุติมา อ่้าทอง

723

การศึกษาบทละคร เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน พิเภษณ์ถูกขับ พระราชนิพนธ์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
วาทิต ธรรมเชือ

733

สารบัญ (ต่อ)

¹

หน้า
กลวิธีการแต่งนวนิยายแฟนตาซีของกัลยาณี สุขษาสุณี
สุพิชญา จันทราช¹ และอมรรัฏค์ เจริญโชติธรรม

744

ฟ้อนเกียวสาวชนช้าง
นฤมล จิตต์หาญ ชลาลัย วงศ์อารีย์ เสาวรัตน์ ทศศะ
ภูวนัย กาฬวงศ์ และขจรศักดิ์ ดีขุนทด
การพัฒนาชุมชนบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
: มิติโจทย์ปัญหาการวิจัยและที่มา มุมมองด้านมนุษยศาสตร์
วาสนา แก้วหล้า

757

765

ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว (ภาคบรรยาย)
ความชอบของนักท่องเที่ยวไทยต่ออาหารริมทางประเภทอาหารปิ้งย่างในกรุงเทพมหานคร 779
ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย ชฎามาศ ขาวสะอาด
อัฐเดช วรรณสิน และปิยะพงศ์ พัดชา
ความคิดเห็นต่อทักษะพืนฐานและความสนใจในอาชีพยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
ดวงรัตน์ สุขสุพืช และธันย์พัทธ์ ใคร้วานิช

790

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร: กรณีศึกษา กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหาร
ราบที่ 2 รักษาพระองค์ (ค่ายพรหมโยธี) อ้าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
เบญญาดา กระจ่างแจ้ง และรัชภูมิ วัฒนใย

798

การศึกษาสภาพการด้าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนการผลิตมีดอรัญญิกสู่
การเติบโตเป็นธุรกิจขนาดย่อมอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พัชราภรณ์ เลขยันต์ และสมภูมิ แสวงกุล

808

“หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12”
บริบทการปรับตัวในสภาพแวดล้อมและการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน
พัลลภ เมืองแมน และศราวุธ เจ๊ะโส๊ะ

821

แรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะสมุยของนักท่องเที่ยวชาวจีน
ปุญญิสา คีรีพัฒน์ ภาสกร ธรรมโชติ และปวีนันนทร์ ปุญญิสา

830

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวหมู่บ้านสนวนนอก ต้าบลสนวน อ้าเภอห้วยราช
จังหวัดบุรีรัมย์
เอกชัย เอาวชีวิน และวิษณุ ปัญญายงค์

838

การศึกษาปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการขายสินค้าของผู้ประกอบการโอทอป
ในจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อรองรับเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกภาคตะวันตกของอาเซียน
ชุติมา อ่้าทอง และวันวิสาข์ หมื่นจง

850

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงทางการยศาสตร์และการปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการของพนักงานแผนกประกอบรองเท้า
ณัฐวรรณ เลิศภิญโญชัยถาวร กุลภรณ์ เลื่อนยศ และนภดล สุ่มมาตย์

858

ศึกษาความต้องการและความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยคอมพิวเตอร์และการ
สื่อสาร งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พิมพ์แพร ดีอาษา ¹ และธนิวรรณ ทองค้า

867

การลดปริมาณการช้ารุดของกล่องใส่ชินงานในกระบวนการจัดเก็บ
กรณีศึกษา บริษัท ผลิตยางขอบประตูรถยนต์
ชัชพิสิฐ คชช้าง วีระภัทร โสขุนทด และละอองดาว ขุนงิว

879

การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดสุรินทร์
ด้วยระบบต้นทุนฐานกิจกรรม : กรณีศึกษา
ศิวพร สุกสี ชลิตา แก้วบุตรดี พงศ์ไกร วรรณตรง และธาริณี มีเจริญ

888

บทบาทของตลาดการเงินต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ กรณีศึกษา กลุ่ม 5 ประเทศอาเซียน 897
(ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และสิงคโปร์)
สุจิตรา เสน่ห์ลักษณา
โครงการสัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุกรณีศึกษาโรงเรียนต้าบลบ้านโพธิ์ 913
อ้าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
พานิช แก่นกาญจน์ ศรีสกุล ชนะพันธ์ อรณี นามกระโทก และศศินา ศิราพงษ์

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาคบรรยาย)
การประยุกต์ใช้วิธีฮิวริสติกส์ในการจัดเส้นทางการขนส่งชีวมวลส้าหรับโรงไฟฟ้าชุมชน
จังหวัดสุรินทร์
กนกกานต์ ลายสนธิ์ ทรงยศ หวังชอบ ศุภวัชร นิยมพันธุ์
ศิวพร สุกสี ธาริณี มีเจริญ และนงนภัส สายแสง

923

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมส้าหรับการปรับปรุงพืนผิวของเส้นใยกล้วยต่อสมบัติเชิงกล
กนกวรรณ ยันตะบุศย์ กัญธิชา เอ้กัญหา และธีรชัย เพ็งแจ่ม

933

อุปกรณ์ตรวจจับวัตถุส้าหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ท้างานร่วมกับการควบคุม
แบบล้าดับที่โปรแกรมได้
กิตติศักดิ์ ทองดา

945

การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมระบบฉีดน้ามันเชือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจักรยานยนต์ ส้าหรับช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ที่ประกอบอาชีพอิสระ
นภดล กลิ่นทอง ทรงธรรม ดีวาณิชสกุล สุเมธ พลับพลา และอภิชาติ ไชยขันธุ์

952

การออกแบบระบบการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า กรณีศึกษาค้าส่งยางรถยนต์
นนธนัศ เฉนียง วราภรณ์ สังคะหะ ณพิตร วัฒนวีรพงษ์ และจิรวัฒน์ โลพันดุง

963

การปรับปรุงสมบัติเชิงกลและการลามไฟของพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่้าชนิดรีไซเคิล
ที่เติมผงยางที่ผ่านการคงรูปและสารช่วยประสานมาเลอิกแอนไฮไดร์
วิทวัส สิงห์สังข์ จิรัชยา ก้าหัวเรือ และศิริพร โพธิ์แก้ว

972

การวิเคราะห์สมบัติของเนือดินพืนบ้านในจังหวัดบุรีรัมย์
อุษณีย์ มาลี สุดารัตน์ มาทะวงษ์ ทัศนีย์ ดวงเดือน และสุริยา พรมนัส

982

คุณสมบัติบางประการของเซตรัฟวางนัยทั่วไปใหม่ส้าหรับการประมาณของเซต
ปรัชญา เปี้ยจัน และรักชาติ ประเสริฐพงษ์

994

การศึกษาตัวแบบ GM(1,1) ส้าหรับการพยากรณ์คุณภาพอากาศในจังหวัดสระบุรี
นภาพร พลมาตย์ และวรรณพร สุริยะกาศ

1004

กราฟออร์บิทัลย่อยส้าหรับกึ่Éงกรุปการแปลง
วันชัย ตาปัญโญ และอารีรัตน์ อรุณชัย

1012

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
การพัฒนาวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ความผันแปรของข้อมูล
วีรพงศ์ เลิศวิรุฬห์ และฐิตนนท์ จารุโรจน์กีรติ

1020

การหาตัวผกผันของบางเมทริกซ์ไม่เอกฐานขนาด n × n โดยใช้วิธีขยายใหม่ของดอดจ์สัน 1030
ศศิธร กนกหิรัญญากร
การหาค้าตอบของสมการไม่เชิงเส้น โดยใช้ระเบียบวิธีท้าซ้าแบบใหม่
เกษฎา ห้าวหาญ จุฑามาศ ปานประโคน และวัชระ วงศา

1040

การปรับเปลี่ยนค่า β ในวิธีการท้าซ้า Chebyshev , Halley และ Super Halley
จตุรงค์ นุแรมรัมย์ ชัยวัฒน์ เจริญรัมย์ และวัชระ วงศา

1049

การส้ารวจความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ของนักศึกษามหาวิทยาลัย 1057
ราชภัฏภาคเหนือตอนบนโดยใช้แบบทดสอบมโนมติเรื่องแรงและการเคลื่อนที่
ชาญวิทย์ ค้าเจริญ
การหามุมของวัตถุในภาพโดยใช้การประมวลผลภาพ
นทิตา จิรโสภณ และไพโรจน์ แสงอ้าไพ

1070

การค้านวณความเข้มรังสีอาทิตย์รายชั่วโมงเฉลี่ยต่อเดือนจากข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
ที่จังหวัดปทุมธานีโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
นพมาศ ประทุมสูตร

1080

การพัฒนาขันตอนวิธีวิวัฒนาการเชิงผลต่างรูปแบบใหม่เพื่อการตรวจสอบสภาพ
ต้านทานไฟฟ้าใต้พืนดินที่ได้จากการส้ารวจทางธรณีฟิสิกส์ในหนึ่งมิติ
นุชรินทร์ มิ่งโอโล และปริญ รสจันทร์

1087

ทฤษฎีบทจุดตรึงส้าหรับการส่งหดตัวอย่างอ่อนในปริภูมิส้าหรับการส่งหดตัวอย่างอ่อน
ในปริภูมิ b-เมตริกอันดับบางส่วน
อารีรัตน์ อรุณชัย และวันชัย ตาปัญโญ

1099

แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์เพื่อพยากรณ์ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตพืนที่
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
วชิรารักษ์ โอรสรัมย์ และวัชระ วงศา

1107

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
การผลิตโปรไบโอติก (Bacillus siamensis) ด้วยเครื่องท้าแห้งแบบพ่นฝอย
และการเสริมอาหารเลียงปลานิล
นิศารัตน์ ตามสมัคร และสุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์

1119

การศึกษาแนวทางการลดคาร์บอนฟุตพรินท์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
พงศกร บุญเลิศ และประยงค์ กีรติอุไร

1128

โปรแกรมการป้องกันการจมน้าในเด็กปฐมวัยของผู้ปกครอง อ้าเภอยางชุมน้อย
จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย
ศุวรินทร์ แก้วพวง กรวรรณ ยอดไม้ สุธรรม นันทมงคลชัย
และโชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์

1137

การลดของเสียในกระบวนการผ้าเตรียมพิมพ์ กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมไหมไทย 1147
ถุงแป้ง ฉากมงคล บงกชกร กายเมืองปัก สมฤทัย ญาณรักษ์
สุธิดา จอมกระโทก วรุทัย เดชตานนท์ จิรวัฒน์ โลพันดุง และอนุชิต คงฤทธิ์
การเลียงปูนิ่ม (Scylla Olivacea, Herbst 1796) ในบ่อกุ้งร้างที่มีและไม่มี
ป่าชายเลนของชุมชนบ้านหัวทาง อ้าเภอเมือง จังหวัดสตูล
สบาย ตันไทย อมรภัค ณ นคร และวัชรินทร์ รัตนชู

1155

บทคัดย่องานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)
ด้านศิลปะและการออกแบบ (ภาคโปสเตอร์)
ฟ้อน ปูรณฆฏะเสมา
จุฑาภรณ์ วิลัยแก้ว สรินทร คุ้มเขต ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์ สังคม พรหมศิริ
ผุสดี โกมาสถิต ธนวัฒน์ ธรรมมิยะ และวิไลวรรณ มารมย์

¹

ระบ้านางนกกระจาบ
ผุสดี โกมาสถิตย์ ¹ สรินทร คุ้มเขต¹ ชมพูนาฏ ชมพูพันธ์ สังคม พรหมศิริ¹
จุฑาภรณ์ วิลัยแก้ว ปริตา ภูกองชนะ² และองนงค์นาถ ทวีศรี²
วิธีการรวบรวมข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูลศิลปะและวัฒนธรรมภูเก็ต
ทิพย์รัตน์ จันทร์หอม อัสมา รอดเหลือ และเอกสิทธิ์ มะลิทอง

1165

1175
1185

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ด้านงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม (ภาคโปสเตอร์)
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแนะน้าสถานที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม
อิทธิพัทธ์ เนียมนวล กรวิชญ์ กี่บุตร และอุไรรัตน์ มากจันทร์

1194

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นวางแผนการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์
ศุภกฤต แย้มวาจา กษิดิส ปรียะสมุทัย และอุไรรัตน์ มากจันทร์

1202

คิดส์ซีโว เกมส์
จิรวัฒน์ หมวกเพ็ชร

1210
และณัฐพล หางนาค

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things ในการพัฒนาระบบควบคุม
หลอดไฟอัจฉริยะ
จีรยุทธ แสนบอโด และทรงเกียรติ ภาวดี

1216

การออกแบบและสร้างเครื่องท้าลายกระดาษโดยใช้ใบมีดทองเหลืองด้วยมอเตอร์
ขนาด 1 ก้าลังม้า
เกศริน สุดไชย อรสา กอนรัมย์ รัตนาภรณ์ สมฤทธิ์ และอารีรัตน์ เมืองแสน

1223

แอพพลิเคชั่นน้าเสนอข้อมูลศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์
วุฒินันท์ ฉาดสัน และมูฮ้าหมัด กอลาบันหลง

1232

เทคโนโลยีท้องถิ่นในการออกแบบเตาเชือเพลิงส้าหรับการนึ่งก้อนเชือเห็ด
กรณีศึกษา : กลุ่มเกษตรกรบ้านหลวง อ้าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
สุขุม เครือปินใจ ขนิษฐา เสถียรพีระกุล เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
และปราโมช ศีตะโกเศศ

1242

การสร้างแบบจ้าลองและการควบคุมแขนกลโดยใช้ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
อนนท์ ด้วงโคตะ ชลกฤษ จงรุรอบ มงคล ชาญณรงค์ และวิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์

1252

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
แอพพลิเคชั่นให้ค้าแนะน้าอาการเสียเบืองต้นของคอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์
อมรเทพ เกษนัส ธีรยุทธ ตัณฑวัฒน์ และอรรถพล ปิลไลย์

1260

ด้านการศึกษาศาสตร์ (ภาคโปสเตอร์)
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe
Dreamweaver CS6 ส้าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภัทรบพิตร
กรนาริน สาริยา เลอสันต์ ฤทธิขันธ์ กัลยรัตน์ เจริญภาพ และศิริลักษณ์ ผาใต้

1271

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น้าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลของ 1281
สถานศึกษาในสหวิทยาเขตวังชัยแก้ว สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 28
กิตติพงษ์ บุญสาร และเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม
ภาวะผู้น้าเชิงสร้างสรรค์ สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 1290
เกศณี กฐินเทศ ศรีเพ็ญ พลเดช และโกวิท วัชรินทรางกูร
สภาพการบริหารการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต้าบลในจังหวัดบุรีรัมย์
ฉัตรภรณ์ คงมาก ศรีเพ็ญ พลเดช และโกวิท วัชรินทรางกูร

1302

การศึกษาการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
ในสังกัดส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษอุบลราชธานี
ฉัตรรัตน์ กิตติสารีสิทธิ์ และสุรางคนา มัณยานนท์

1311

การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) ส้าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 3
ณัฎฐณิชา ค้ากังวาฬ ธนพล ตีรชาติ และเบญจพร วรรณูปถัมภ์

1319

แนวทางการพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสู่ความเป็นพลเมือง
ในศตวรรษที 21
ณิชาภา เจริญรูป และณัฐพงษ์ จรทะผา

1332

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ผลการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนบนแอพพลิเคชันไลน์ร่วมกับเทคนิค
การเรียนรู้แบบย้อนกลับ เรื่อง โปรแกรมการตกแต่งภาพ ส้าหรับนักเรียน
ชันมัธยมศึกษาปีที่ 2
ดวงจันทร์ สุขวิชัย

1343

การบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
เดือนเพ็ญ ยลไชย สมศักดิ์ จีวัฒนา และโกวิท วัชรินทรางกูร

1353

สภาพการนิเทศภายในโรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ตุลธร ศิริลือสาย สุเทียบ ละอองทอง และเผ่าพงษ์พัฒน์ บุญกะนันท์

1364

การพัฒนาชุดฝึกทักษะภาษาจีน โดยใช้รูปแบบ CIPPA ส้าหรับนักเรียน
ชันมัธยมศึกษาปีที่ 6
ทัศนีย์ นนตะสี ธนพล ตีรชาติ และเบญจพร วรรณูปถัมภ์

1374

การประเมินประเมินสมรรถนะด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษาในบริบทของครูโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์
เทพพร โลมารักษ์

1386

ภาวะผู้น้าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ธนาภรณ์ นีลพันธนันท์ ธนิน กรอธิพงศ์ และโกวิท วัชรินทรางกูร

1403

สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดกลางในอ้าเภอศรีเมืองใหม่
สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ธวัชชัย บุตะเขียว และสุรางคนา มัณยานนท์

1413

การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบโดยการใช้การเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐานของนักศึกษาชันปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
นธภร วิโสรัมย์ ณิชาภัทร มณีพันธ์ และณรงค์กร ชัยวงศ์

1422

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ผลการใช้วิธีการสอนแบบ 4MAT เพื่อพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์วรรณคดี
และวรรณกรรมไทย ส้าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4
นพมณี มีทอง และอุดม ค้าขาด

1432

รายงานการจัดการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติและ
การประยุกต์ ชันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
นภัค แก้วพินิจ

1438

ผลการใช้แบบฝึกทักษะเรื่องการหาร โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้
4MAT ส้าหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 3
นิติกาญจน์ อิสราพิพัฒน์ และสุเทียบ ละอองทอง

1448

การพัฒนาสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม เรื่อง เทคโนโลยีการถ่ายภาพ
ส้าหรับนักศึกษาชันปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
บรรพต วงศ์ทองเจริญ สัญชัย ครบอุดม สิทธิชัย ปักษา และพิมพ์ชนก ชิณภา

1459

การพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษส้าหรับอาจารย์คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์ สุชาติ หอมจันทร์ และนิยม อานไมล์

1469

การศึกษาปัญหาและแนวทางการด้าเนินงานการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนสังกัด
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ปิยวรรณ รัตนะ ธนิน กรอธิพงศ์ และโกวิท วัชรินทรางกูร

1484

ผลของการใช้โปรแกรม GeoGebra ประกอบการจัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์โดยใช้
การคิดเป็นฐาน เรื่อง การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของชันมัธยมศึกษาปีที่ 3
พันธ์ทิพา คนฉลาด และจันธิรา นนทภา

1499

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องแสงและการมองเห็นโดยใช้วัฏจักร
การเรียนรู้ 5E ส้าหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 4
ภคนันท์ แช่มรัมย์ สายรุ้ง สอนสุภาพ และพัชนี กุลฑานันท์

1508

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์
ภัทริณี คงชู

1520

สภาพและแนวทางในการพัฒนางานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
มานพ พันธ์พานิชย์ กิติวัชร ถ้วยงาม และเผ่าพงษ์พัฒน์ บุญกะนันท์

1526

การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง รู้คุณค่าชีวิต รู้สิทธิผู้บริโภคเพื่อส่งเสริม
ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ วิชา การคุ้มครองผู้บริโภค ชันมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม
ยุพาวดี น้อยวังคลัง

1538

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ดอกไม้จันทน์
: ผลิตภัณฑ์จากวัสดุทดแทนในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติการท้างานสร้างสรรค์
งานการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning PBL)
ชันมัธยมศึกษาปีที่ 3
ยุพาวดี น้อยวังคลัง

1552

บทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนตามความคิดเห็นของครู
สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ยุพิน คะเนวัน ธนิน กรอธิพงศ์ และโกวิท วัชรินทรางกูร

1567

การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในอ้าเภอดอนมดแดง
สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ราวีวรรณ หลงชิณ และสุรางคนา มัณยานนท์

1581

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนเนคติวิสต์ซึม ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์
เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมของนักศึกษาวิชาชีพครู
รุ่งทิพย์ แซ่แต้

1589

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพของผู้บริหารสถานศึกษากับการท้างาน
เป็นทีมในสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3
รุ่งฤดี เรืองสิน สมศักดิ์ จีวัฒนา และเผ่าพงษ์พัฒน์ บุญกะนันท์

1598

การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) สังกัดส้านักงานเขตพืนที่
การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี
วนิดา ม่วงท่า และส้าเร็จ ยุรชัย

1607

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชันสูงของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูงสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
วรวรรณ บุญโญ และณิชา สุริยากานนท์

1625

การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง Adobe Flash
ส้าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกระสังพิทยาคม
วิทวัส สหวงษ์ โยธิน จ่าแท่นทะรังค์ ธราดล นักรบ และอัคพงษ์ พรมวงค์สา

1636

การส่งเสริมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน
วิพรพรรณ ศรีสุธรรม นุกูล กุดแถลง และเนตรชนก จันทร์สว่าง

1645

การด้าเนินงานการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน
สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
วีรชาติ สุภะเสถียร สุพัตรา รักการศิลป์ และกิติวัชร ถ้วยงาม

1654

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E
เรื่อง สารรอบตัว รายวิชา ว21102 วิทยาศาสตร์ ชันมัธยมศึกษาปีที่ 1
ศรัณยู เกียวกลาง

1663

การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32
ศศิธร เจริญพันธุวงศ์ โกวิท วัชรินทรางกูร และศรีเพ็ญ พลเดช

1677

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาพอเพียง สังกัดส้านักงานเขต
พืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ศิริศักดิ์ สัตย์ฌุชนม์ และพัชนี กุลฑานันท์

1686

ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือตามรูปแบบ แอล.ที เพื่อส่งเสริมการท้างาน
เป็นทีมส้าหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
สมชาย พาชอบ

1699

การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมภาวะผู้น้าของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สาธิตา จอกโคกกรวด

1709

การศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เสริมด้วยวิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบอุปนัย ต่อมโนมติทางวิทยาศาสตร์เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชันมัธยมศึกษา ปีที่ 5
สาวิตรี โพธิ์แข็ง เอกราช ดีนาง และชาติชาย ม่วงปฐม

1722

การบริหารจัดการเวลาเรียน และการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ของสถานศึกษาสังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
สิริกร สีขาวอ่อน ศรีเพ็ญ พลเดช และโกวิท วัชรินทรางกูร
การศึกษาปัญหาและแนวทางการน้าแผนปฏิบัติการประจ้าปีไปปฏิบัติในสถานศึกษา
สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
สุดเฉลียว ยืนยั่ง พัชนี กุลฑานันท์ และโกวิท วัชรินทรางกูร

1730

รูปแบบการบริหารกลยุทธ์เพื่อพัฒนาความสามารถครู ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
สุรพงศ์ วาลมูลตรี

1751

1739

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม
1762
Adobe Flash Cs6 ส้าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
อนล สวนประดิษฐ์ วิชญา วงศ์ทองเจริญ ชัยเจริญ พูนเพิ่ม และสิริชาติ ชราศรี

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดค้านวณ แบบอุปนัยและแบบนิรนัย กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องระบบจ้านวนเต็ม ส้าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 1
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
อมรรัตน์ พรมมี สุวรรณา รัตนธรรมเมธี และเกือ กระแสโสม

1773

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น้าเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษากับสมรรถนะ
การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 3
อรกาญจน์ เฉียงกลาง โกวิท วัชรินทรางกูร และพัชนี กุลฑานันท์

1784

ปัญหาและแนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมาตรฐานสากล
จังหวัดนครราชสีมา
อัญมณี พิทึกทักษ์ โกวิท วัชรินทรางกูร และพัชนี กุลฑานันท์

1794

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาคโปสเตอร์)
การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้บาดเจ็บอุบัติเหตุจราจร ณ จุดเกิดเหตุของเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชลลดา ทอนเสาร์ นันทวรรณ ทิพยเนตร วชิร ชนะบุตร
อัจฉรา ค้ายา และจันทนา ศรีพราว

1804

การตรวจสอบตัวแปรท้านายระดับฮอร์โมน IGF-I ของนักกีฬาว่ายน้าเยาวชน
ณัฐธิดา บังเมฆ และสุกัญญา เจริญวัฒนะ

1816

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของผู้สูงอายุที่อยู่ตามล้าพัง
สมหญิง ฤทธิ์ลือไกร

1829

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาคโปสเตอร์)
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซือสินค้าผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูป กรณีศึกษา
วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาบ้านหนองแซงสร้อย ต้าบลน้าพ่น
อ้าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
ศศิธร เถื่อนทนนท์ ภาวดี วิชากุล กรชนฏ ภูมิพันธ์ และจินตนา สุริยะศรี

1840

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
การพัฒนาแบบฝึกเทรโมโล่(Tremolo)โดยใช้เทคนิคของดักลาส นีดท์
(Douglas Niedt) ส้าหรับนักศึกษาเอกกีตาร์คลาสสิก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ธนพล ตีรชาติ และรณกร พงศ์จรยา

1851

การบริหารจัดการน้าอย่างมีส่วนร่วมของเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้าล้าน้าแม่ใจ อ้าเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
นัทยา แก้วใจดี และขนิษฐา เสถียรพีระกุล
เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง และปราโมช ศีตะโกเศศ

1860

การศึกษาเปรียบเทียบการตีกลองเพลของวัดสันตยาวาส บ้านก้าเนิดเพชร
ต้าบลเมือง อ้าเภอเมือง จังหวัดเลย และวัดสีลธราราม บ้านก้างปลา
ต้าบลชัยพฤกษ์ อ้าเภอเมือง จังหวัดเลย
วราวุฒิ เรืองบุตร อภิสิทธิ์ ถัตถานาลัย และนัทชัย พร้อมศิลป์

1872

ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยของบุคลากร ในโรงเรียน มัธยมศึกษา
อ้าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
วิชาญ บุญค้า และสิริรัตน์ วงศ์ค้าดี

1881

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนต้าบลบ้านใหม่
อ้าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
วุฒิศักดิ์ กมณีย์ และสุปัน สมสาร์

1890

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวของนักศึกษาชันปีที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ณัฐพงศ์ ศรีไพโรจน์ สมฤดี คงคะดี นริสา ไม้สนธิ์ และภัทริณี คงชู

1899

ภูมิปัญญาวัฒนธรรมอาหารชายแดนไทยกัมพูชาในจังหวัดสุรินทร์
สยาม ระโส อัจฉรีย์ มาลีหวล และสุมณมณฑา จีระมะกร

1906

การเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนของกลุ่มเพาะเห็ด
บ้านโพธิ์ชัย หมู่ 4 ต้าบลโพธิ์ชัย อ้าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
แก้วมณี อุทิรัมย์ ผกามาศ บุตรสาลี และสายฝน อุไร

1913

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวล้าภู
อ้าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล้าภู
อนุวัตร มีจันที สุปัน สมสาร์

1927

ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว (ภาคโปสเตอร์)
แนวทางการพัฒนาศักยภาพแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ในพืนที่องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านไทย อ้าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ฐิติพร วรฤทธิ์ เกรียงไกร จันทป และค้าหลอม ยันตะคุ

1938

การพัฒนาระบบบัญชีและการเงินกองทุนหมู่บ้านท่าม่วงหมู่ที่ 4 : กรณีศึกษา
กองทุนหมู่บ้านท่าม่วงหมู่ที่ 4 ต้าบลท่าม่วง อ้าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ดวงเดือน เภตรา สุพัตรา หารัญดา และภัสษร ผลาเลิศ

1948

ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซือน้าดื่ม กรณีศึกษาน้าดื่มภุมริน
อ้าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ทิพย์สุดา นิตย์ภักดี วราภรณ์ อุบลศรี ศรัณยู วัฒนวิไลกุล
ธัญญาภรณ์ ใจปานแก่น และกฤษยา ภู่มงคลสุริยา

1959

การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการการให้บริการสระว่ายน้าสนามกีฬาแห่งชาติลาว
บุญถนอม วงศ์พระจันทร์ สุกัญญา เจริญวัฒนะ นภพร ทัศนัยนา
และเสกสรรค์ ทองคาบรรจง

1968

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1982
ประกาย ศิริส้าราญ และสุวิมล ตังประเสริฐ
ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของนักบัญชีธุรกิจ SMEs ในเขตอ้าเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี
พยุงศรี ดีโคตร และอนุเทพ ธนานุกูลสมบัติ

1995

การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ้าเภอเมือง
จังหวัดอ้านาจเจริญ สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ภิญญดา วงศ์ปัดสา และสุรางคนา มัณยานนท์

2006

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
แนวทางการบริหารจัดการสหพันธ์กีฬามวยปล้าแห่งชาติลาว
มณีวรรณ จันทวงศา สุกัญญา เจริญวัฒนะ นภพร ทัศนัยนา
และเสกสรรค์ ทองค้าบรรจง

2013

ปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณารับงานท้าบัญชีของส้านักงานบัญชีในเขตอ้าเภอเมือง
2026
จังหวัดขอนแก่น
เมชยา ท่าพิมาย สัญญา เนียมเปรม วนันพรณ์ ชื่นพิบูลย์ และเกวลิน จงกลรัตน์
การพัฒนาสารสนเทศส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อ้าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
วรรณวิศา วัฒนสินธุ์ และดวงกมล อังอ้านวยศิริ

2040

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาคโปสเตอร์)
ผลของความเค็มที่ต่างกันต่อการเจริญเติบโตของเตตราเซลมิส
กิตติมา วานิชกูล บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม และจิราพร กุลค้า
เนตรชนก วัฒนวิมลภิญโญ และสุภัทรา ประหยัดซื่อ

2048

การศึกษาอุณหภูมิอบแห้งสารสกัดเห็ดหลินจือด้วยเครื่องท้าแห้งแบบพ่นฝอย
จรัญ ลิขิตรัตนพร กาจบัณฑิต พิมพา และกชพัฒน์ นพพลกิตติเจริญ

2054

ต้นทุนและจุดคุ้มทุนชุดปลูกผักแนวตัง 45 หลุมปลูก กรณีศึกษา
สบายดีไฮโดรโปนิกส์ฟาร์ม
ดนัย ศิริบุรี ณัฐกรณ์ ถนอมสมบัติ อภิสิทธิ์ มาตะวงษ์
เอกราช คนกลาง และรชต สวนสวัสดิ์

2055

การศึกษาผลของคุณภาพน้าผิวดินในบ่อน้าระบบปิดต่อการกระจายตัวของสาหร่าย
ที่สร้างสารพิษ
ทรงทรัพย์ อรุณกมล วิจิตรา สุจริต และนพรัตน์ สิทธิวงศ์

2065

การศึกษาปัจจัยของของแข็งที่ละลายน้าได้ทังหมดต่อคุณภาพไวน์เห็ดถั่งเช่าสีทอง
(Cordyceps militaris)
ทะเนตร อุฤทธิ์

2073

สารบัญ (ต่อ)
กรดฮาโลอะซิติกสารพลอยได้จากกระบวนการฆ่าเชือโรคด้วยคลอรีนของระบบผลิต
น้าประปา : บทความปริทัศน์
พงศ์ธร แสงชูติ

หน้า
2082

การผลิตไอศกรีมซินไบโอติกจากรากบัว
พันธ์ระวี หมวดศรี ธีระยุทธ เตียนธนา และติยะภรณ์ เหลืองพิพัฒน์

2091

การกลั่นน้ามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรโดยใช้ความร้อนจากพลังงานชีวมวล
โพธิ์ทอง ประณีตพลกรัง

2099

แนวทางการส่งเสริมการเกษตรตามระบบการฝึกอบรมและเยี่ยมเยียนในจังหวัดสุรินทร์
รัชนีกร ทิพารัตน์ พลสราญ สราญรมย์ และบ้าเพ็ญ เขียวหวาน

2106

อัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตเครื่องดื่มข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสมฟักข้าว และกระเจี๊ยบแดง 2117
วัฒนา วิริวุฒิกร
การใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัดและใช้คนตัดของเกษตรกร 2127
ในอ้าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
วิทยา ยิ่งยวด สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม และสุนันท์ สีสังข์
ผลของระดับโปรตีนในอาหารที่ต่างกันต่ออัตราการเจริญเติบโตของหอยชักตีน
ศุภมาศ ศรีวงศ์พุก พิชญา ชัยนาค และงามลักษณ์ขจี ไพรสันต์

2136

การวิเคราะห์คุณภาพน้าประปาผิวดินขนาดใหญ่หมู่บ้านสวายตางวน ต้าบลหนองใหญ่
อ้าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
สถิตรัตน์ รอดอารี ภัทรา ก่อแล้ว และสุภาพร บุญเสริม

2145

การเปลี่ยนแปลงคาบการแปรแสงของระบบดาวคู่ V1799 Orion
สาธินี ชื่นสุขนภากุล และวิระภรณ์ ไหมทอง

2153

อัตราการเจริญเติบโตและความดกไข่ของกุ้งเครย์ฟิชก้ามแดงที่ได้รับอาหารแตกต่างกัน
สายรุ้ง สอนสุภาพ บรรเจิด สอนสุภาพ และครุปกรณ์ ละเอียดอ่อน

2160

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในการพัฒนาปลั๊กไฟอัจฉริยะ
สิทธิพร ตังตระกูลวิริยะ และทรงเกียรติ ภาวดี

2170

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
การประยุกต์ใช้สีธรรมชาติจากครั่ง (Tachardia lacca Kerr) ศึกษาการแบ่ง
เซลล์ของพืช
สุภิน ผิวสา อลงกลด แทนออมทอง และกฤษณ์ ปิ่นทอง

2180

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม
ในลูกใต้ใบและหญ้าขัดมอญ
สุวรรณา จันคนา

2192

อิทธิพลของกรรมวิธีการท้าต่อคุณภาพทางกายภาพของลอดช่องไทย
มาริษา ภู่ภิญโญกุล วิชชา ตรีสุวรรณ และอภิสมา บรรเลงเสนาะ

2199

การศึกษาความพึงพอใจของข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าและเห็ดหอม
ทอฝัน รัตนนท์ อารยา มุสิกา และคณิตตา ธรรมจริยวงศา

2206

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ(PROCEEDINGS)
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562
(3rd National and International Research Conference 2019: NIRC IIl 2019)

ด้านงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
(Creative Works and Innovation)
ภาคบรรยาย

การพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องบดวัตถุดิบอาหารสัตว์น้า
Development on Hammer Mill Performance in Aqua Feed Processing
ชนินทร์ ครุฑรอด1 วรานนท์ ใจเอือ2 อ้านวย จักษุกัน3 จรัญ ลิขิตรัตนพร4
1,2นักศึกษาสาขาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3ผู้จัดการแผนกผลิตอาหารสัตว์นา้ บริษัท ท็อป ฟีด มิลล์ จ้ากัด
4อาจารย์ประจ้าคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
lcharun@exchange.rmutt.ac.th

บทคัดย่อ
การที่ผู้จัดท้าได้เข้ามาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท ท็อป ฟีด มิลล์ จ้ากัด ในส่วนของ
แผนกผลิตอาหารสัตว์น้า ผู้จัดท้าได้ท้าการศึกษากระบวนการผลิตอาหารสัตว์น้า และหลักการท้างาน
เครื่องบดวัตถุดิบอาหารสัตว์น้าอย่างละเอียด โดยที่บริษัทฯ ได้ใช้เครื่องบดวัตถุดิบอาหารสัตว์ รุ่น
FINE GRINDER TFG 1500-10 ในการผลิตอาหารสัตว์น้า มักจะเกิดปัญหาจากเครื่องบดวัตถุดิบ
อาหารสัตว์น้า ส่งผลเสียไปถึงเครื่องคัดแยกวัตถุดิบละเอียด และท้าให้ต้องหยุดการผลิตอาหารสัตว์
น้าบ่อยครัง ผู้จัดท้าจึงได้จัดท้าโครงงานนีเพื่อแก้ไขปัญหา และท้าการพัฒนาการจัดการกระบวนการ
ผลิตรูปแบบใหม่ด้วยการท้าการบ้ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ท้าให้เครื่องบด
วัตถุดิบอาหารสัตว์น้าท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน และท้าให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ
มากที่สุด โดยผลการทดลองพบว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 700,000 บาทต่อปี หรือลดต้นทุน
ได้ประมาณร้อยละ 75
ค้าส้าคัญ : เครื่องบดวัตถุดิบอาหารสัตว์ เครื่องคัดแยกวัตถุดิบละเอียด แม่เหล็กหัวจรวด

Abstract
Regarding to the cooperative program at Top Feed Mill Company Limited, we
worked under aqua feed division and found out that the hammer mill (Fine grinder,
model TFG 1500-10) caused to fine separator stop working very often. To solve the
problem, researchers started to investigate the former recording about maintenance and
repair, and then offered the preventive program on process production to increase
efficiency of production. After implementing the preventive maintenance program, the
results showed that the company can save the maintenance cost of Fine grinder more
than 700,000 baht per year or about 75% cost reduction.
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1. บทน้า
อาหารสัตว์น้า แบ่งออกเป็นสองประเภท คือ อาหารธรรมชาติ (Natural Food) และ
อาหารที่จัดเตรียมขึน (Prepared Feed) อาหารธรรมชาติ หมายถึง อาหารที่มีอยู่แล้วและเกิดขึนเอง
ตามธรรมชาติ ส่วนอาหารที่จัดเตรียมขึนเป็นอาหารที่ผู้เลียงจัดท้าหรือจัดหาให้สัตว์น้ามากิน โดยมี
เป้าหมายหลักเพื่อเพิ่มผลผลิตของสัตว์น้าให้สูงขึน พร้อมกับย่นระยะเวลาการเลียงให้สันลง โดย
อาหารสัตว์น้าต้องผ่านการบดโดยเครื่องแฮมเมอร์มิล์ (Hammer mill) (เวียง เชือโพธิ์หัก , 2542)
เครื่องบดแบบแฮมเมอร์มิลล์ ประกอบด้วยค้อนหรือใบตี ติดตังโดยห้อยอยู่กับโรเตอร์ ซึ่งติดกับเพลา
ขับ ชุดใบตีจะหมุนอยู่ในห้องบด (Grinding chamber) ซึ่งมีตะแกรง (Screens) ห่อหุ้มหรือล้อมรอบ
อยู่ (เจษฎา อิสเหาะ, 2537) เครื่องบดแฮมเมอร์มิลล์ท้างานโดยหมุนตามเข็มนาฬิกา หัวค้อนมุมขวา
จึงเกิดการสึกซีกเดียว จึงนิยมท้าการกลับหัวค้อนเพื่อให้สามารถใช้งานได้อีกครัง เมื่อผ่านการใช้งาน
หัวค้อนจะผ่านการสึกโดยสมบูรณ์ ซึ่งจะท้าให้เกิดแรงกระแทกลดลงไม่สามารถบดวัตถุดิบอาหารได้
ละเอียดเท่าเดิม ประสิทธิภาพการบดจะลดลง การสึกของหัวค้อ นจะท้าให้เม็ดอาหารหลุดติดไปอยู่
บริเวณตะแกรง และหัวค้อนเป็นจ้านวนมาก ท้าให้หัวค้อนเกิดแรงเสียดสีมากขึน เบียดเม็ดอาหารไป
ติดกับตะแกรง ส่งผลให้ตะแกรงเกิดการแตกหักเสียหายเร็วยิ่งขึน (พันทิพา พงษ์เพียจันทร์, 2539)
จากการที่ผู้จัดท้าได้มีโอกาสเข้ามาปฏิบัติงานอยู่ ในแผนกผลิตอาหารสัตว์น้า และได้ศึกษา
เรียนรู้ขันตอนการผลิตอาหารสัตว์น้า ว่ามีกระบวนการผลิตอย่างไร จึงท้าให้ ผู้จัดท้าทราบถึงปัญหา
ที่เกิดขึนในช่วงที่มีการผลิตอาหารสัตว์น้า และปัญหาที่พบอยู่บ่อยครังก็คือ การแตกของแผ่นตะแกรง
โม่ (Screens) และแผ่นตะแกรงคัดแยกวัต ถุดิบละเอียด (Fine Sieve) ซึ่งผู้จัดท้าได้วางแผนและ
จั ด การการผลิ ต ใหม่ โดยผู้ จั ด ท้ า ได้ท้ า การตรวจเช็ค ประวั ติใ นการผลิ ต อาหารสั ต ว์ น้ า ได้ มี ก าร
ตรวจสอบประวัติในการผลิตว่ามีก ารเกิดปัญหาในการแตกของแผ่นตะแกรงโม่ว่ามีก ารแตกของ
ตะแกรงกี่ครัง และมีการแตกของตะแกรงโม่มาจากสาเหตุใด ซึ่งพบว่าการแตกของแผ่นตะแกรงโม่
เกิดจากการหลุดร่วงของเศษโลหะเข้ามาในเครื่องโม่วัตถุดิบ จึงท้าให้ประสิทธิภาพของเครื่องโม่
วัตถุดิบลดลง และแผ่นตะแกรงโม่วัตถุดิบเกิดการแตกก่อนเวลาอันควร บางครังพบว่ามีการใช้งาน
เพียง 1-2 วัน แผ่นตะแกรงเกิดความเสียหาย และส่ งผลกระทบกับก้าลังการผลิตอาหารสัตว์ด้วย
เพื่อลดปัญหาดังกล่าว ผู้จัดท้าได้ศึกษาและพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสมในการแก้ไข
ปัญ หา จากนันผู้จั ดท้าได้น้าข้อมูลดัง กล่ าวมาท้าการแก้ไขปัญหาและช่ว ยจัด การการผลิ ตให้เกิด
ประโยชน์ต่อบริษัทมากที่สุด

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อลดปัญหาการแตกของตะแกรงโม่ (Screens) และตะแกรงคัดแยกวัตถุดิบละเอียด
(Fine Sieve)
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2.2 เพื่อท้าให้เครื่องโม่มีประสิทธิภาพมากขึนและผลิตได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงลดต้นทุนใน
การสั่งซือตะแกรงโม่ และตะแกรงคัดแยกวัตถุดิบละเอียด
3. วิธีการทดลอง
3.1 ตรวจสอบประวัติการผลิตอาหารสัตว์น้า
ท้าการตรวจสอบประวัติการผลิตอาหารสัตว์น้าจากสมุดสื่อสารการผลิตอาหารสัตว์น้า
ได้มีการตรวจสอบประวัติในการผลิตว่าการผลิตมีการเกิดปัญหาในการแตกของแผ่นตะแกรงโม่ว่ามี
การแตกของตะแกรงกี่ครัง และมีสาเหตุการแตกของตะแกรงโม่มาจากสาเหตุใด
3.2 การตรวจหาสาเหตุการแตกของตะแกรงโม่
ประเมินสาเหตุส้าคัญที่เกิดขึนจากการแตกของตะแกรงโม่วัตถุดิบซึ่ งมาจากหลาย
สาเหตุ เช่น แผ่นตะแกรงโม่วัตถุดิบหมดอายุการใช้งาน โดยเครื่องโม่วัตถุดิบสามารถโม่วัตถุดิบได้ 6
ตัน/ชั่วโมง แต่เมื่อมีวัสดุที่ปนมากับวัตถุดิบ เช่น เศษโลหะ จะท้าให้เครื่องโม่วัตถุดิบท้างานได้ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพหรือท้าให้ตะแกรงโม่วัตถุดิบเกิดการแตก
3.3 การแก้ไขปัญหา
3.3.1 ท้าความสะอาดแม่เหล็ก
โดยตรวจเช็คความสะอาดของแม่เหล็กหัวจรวด (Magnetic Pipe) วันละ 2
ครัง ในช่วงก่อนการผลิตทุกๆเช้า หรือในเวลาที่ไม่มีการผลิต อาหารสัตว์น้า จากนันก็ท้าความสะอาด
แม่เหล็ก โดยใช้ผ้าแห้งเช็ด หรือใช้เกรียงขูดที่บริเวณปลายหัวของแม่เหล็กให้มีความสะอาดมาก
ยิ่งขึน โดย ไม่ให้เหลือเศษวัตถุดิบหรือเศษโลหะตกค้างที่แม่เหล็ก ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แม่เหล็กหัวจรวดทีท่ ้าความสะอาดแล้ว
3.3.2 การเปลี่ยนใบมีดตีวัตถุดิบภายในของเครื่องโม่
ท้าการตรวจเช็คใบมีด ภายในเครื่องโม่ ในขณะที่เครื่องหยุดท้างาน พบว่ ามี
ปัญหาใบมีดเกิดการสึกโดยสมบูรณ์ ซึ่งจะท้าให้ เกิดแรงกระแทกลดลงไม่สามารถบดวัตถุดิบอาหาร
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สัตว์น้าได้ละเอียดเท่าเดิม ประสิทธิภาพการบดลดลง จึงแจ้งแผนกซ่อมบ้ารุง ให้มาท้าการเปลี่ยน
ใบมีดภายในเครื่องโม่
3.3.3 การตรวจเช็คเครื่องคัดแยกวัตถุดิบละเอียด
การตรวจเช็คเครื่องคัดแยกวัตถุดิบละเอียด (Fine Sieve) ขณะที่เครื่องหยุด
ท้างาน แล้วท้าการบันทึกปัญหาที่พบ เมื่อผู้จัดท้าได้ท้าตามวิธีการที่กล่าวมาทังหมดแล้ว จึงได้บันทึก
ผลการแตกของแผ่นตะแกรงโม่ หลังจากแก้ไขปัญหาแล้ว ในช่วงเดือนกรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
เพื่อน้ามาเปรียบเทียบกันว่าสามารถลดปัญหาการแตกของตะแกรงโม่ ได้หรือไม่
4. ผลการทดลอง
4.1 ผลการตรวจสอบประวัติการผลิตอาหารสัตว์น้า
จากการตรวจสอบประวัติการผลิตอาหารสัตว์น้า จากสมุดสื่อสารการผลิตอาหารสัตว์
น้าในเดือน เมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน พบว่า มีการแตกของแผ่นตะแกรงโม่และตะแกรงคัด
แยกวัตถุดิบละเอียดค่อนข้างบ่อย (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 จ้านวนการแตกของแผ่นตะแกรงในแต่ละเดือน
เดือนเมษายนตะแกรงโม่แตก 15 แผ่น ตะแกรงคัดแยกวัตถุดิบละเอียดแตก 10 แผ่น
เดื อ นพฤษภาคมตะแกรงโม่แ ตก 18 แผ่ น ตะแกรงคั ด แยกวั ต ถุ ดิ บ ละเอี ย ดแตก 6 แผ่ น เดื อ น
มิถุนายน ตะแกรงโม่แตก 16 แผ่น ตะแกรงคัดแยกวัตถุดิบละเอียดแตก 20 แผ่น เมื่อผู้จัดท้าค้านวณ
ต้นทุนแผ่นตะแกรงโม่ที่บริษัทต้องเสียไป คิดเป็นเงิน 98,000 บาท ต้นทุนแผ่นตะแกรงคัดแยกวัตถุดบิ
ละเอียด ที่บริษัทต้องเสียไป คิดเป็นเงิน 144,000 บาท และเมื่อรวมต้นทุนค่าแผ่นตะแกรงโม่ และ
แผ่นตะแกรงคัดแยกวัตถุดิบละเอียด ที่บริษัทต้องเสียไป คิดเป็นเงิน 242,000 บาท ถ้าหากบริษัทยัง
ไม่ท้าการแก้ไขปัญหา จะท้าให้บริษัทเสียต้นทุนค่าแผ่นตะแกรงไปทังหมด 968,000 ต่อปี
4.2 ผลการตรวจหาสาเหตุการแตกของตะแกรงโม่
จากการตรวจหาสาเหตุ พบว่า เกิดจากเศษโลหะที่ปนอยู่กับวัตถุดิบ หลุดร่วงลงไป
ในเครื่องบดวัตถุดิบ และไม่มีการท้าความสะอาดแม่เหล็กที่ท้าหน้าที่ดักเศษโลหะในท่อส่งวัตถุดิบก่อน
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มาถึ ง เครื่องโม่วั ต ถุ ดิบ ท้าให้แ ผ่นตะแกรงโม่แ ตก 32 ครังในช่ว งเวลา 3 เดือน ได้แ ก่ เมษายน
พฤษภาคม และมิถุนายน
4.3 ผลการแก้ไขปัญหา
4.3.1 ผลการท้าความสะอาดแม่เหล็ก
เมื่ อ ผู้ จั ด ท้ า ได้ ท้ า การแก้ ไ ขปั ญ หาการท้ า การบ้ า รุ ง รั ก ษาเชิ ง ป้ อ งกั น
(Preventive Maintenance) โดยการจัดแบ่งบุคลากรจ้านวนสองคน มาท้าความสะอาดแม่เหล็ก วัน
ละ 2 ครัง พบว่าแม่เหล็กสามารถดูดจับเศษโลหะที่ติดมากับวัตถุดิบได้ดียิ่งขึนกว่าเดิม เศษโลหะที่เคย
หลุดลงไปในตะแกรงโม่มีจ้านวนลดน้อยลง เป็นการช่วยลดปัญหาการแตกของตะแกรงโม่ได้ ส่วน
สาเหตุที่ยังมีตะแกรงโม่แตกอยู่บ้างก็เพราะ ยังมีวัสดุประเภท สแตนเลส ติดมากับวัตถุดิบอาหารปลา
ซึ่งแม่เหล็กไม่สามารถดูดจับวัสดุประเภทสแตนเลสนีได้
4.3.2 ผลการเปลี่ยนใบมีดตีวัตถุดิบภายในของเครื่องโม่
เมื่อเปลี่ยนใบมีดทังหมดภายในเครื่องโม่แล้ว ท้าให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงบวก ก็
คือ ท้าให้เครื่องโม่ท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน สามารถโม่วัตถุดิบอาหารปลาได้อย่าง
ละเอียด รวดเร็ว ท้าให้การแตกของตะแกรงโม่เกิดขึนน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด และยังช่วยลดปัญหา
การเสียเวลาจากการหยุดเครื่องโม่ เพื่อให้แผนกซ่อมบ้ารุงเข้ามาซ่อมแซมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน และ
ยังสามารถผลิตอาหารปลาได้ตามค้าสั่งซือที่ลูกค้าต้องการให้ผลิตในแต่ละวัน สอดคล้องกับการศึกษา
เกี่ยวกับการตรวจสอบประสิทธิภาพการบดและผสมในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์บริษัท เจที เจริญ
ไทย จ้ากัด เมื่อเปลี่ยนใบมีดที่สึกหรอสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้สูงสุดถึง 80 % (วรพจน์ ศิริรักษ์
และ เฉลิมวุฒิ เสนนันตา, 2555 ; เอกรักษ์ ส้าราญถิ่น และคณะ, 2550)
4.3.3 ผลการตรวจเช็คเครื่องคัดแยกวัตถุดิบละเอียด
การตรวจเช็คเครื่องคัดแยกวัตถุดิบละเอียด พบว่าโครงภายในของเครื่องคัด
แยกวัตถุดิบละเอียดมีการช้ารุด ท้าให้ประสิทธิภาพในการคัดแยกวัตถุดิบลดลง ท้าให้วัตถุดิบเกิดการ
รั่วไหลออกมาข้างๆ ตะแกรง ซึ่งโดยปกติแล้ววัตถุดิบจะต้องผ่านตะแกรงขนาด 35 เมช และ 40 เมช
เท่านัน ถ้าไม่สามารถผ่านตะแกรงไปได้ เครื่องก็จะน้าวัตถุดิบไปโม่ใหม่อีกครังโดยอัตโนมัติ เพื่อให้
วัตถุดิบอาหารสัตว์น้ามีความละเอียดมากขึน ดังนันช่างซ่อมบ้ารุงจึงตัดสินใจท้าการเปลี่ยนโครงของ
เครื่องเครื่องคัดแยกวัตถุดิบละเอียดในวันที่ไม่มีการผลิตอาหารปลา หลังจากเปลี่ยนโครงภายในใหม่
แล้วพบว่า เครื่องเครื่องคัดแยกวัตถุดิบละเอียดสามารถคัดแยกวัตถุดิบอาหารสัตว์ น้า ได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน ท้าให้ผู้ควบคุมการผลิตไม่ต้องหยุดการผลิตอาหารสัตว์น้าบ่อยครัง และยัง
สามารถผลิตอาหารสัตว์น้าได้ตามแผนการผลิตทีล่ ูกค้าสั่งเข้ามา

4.3.4 ผลการแตกของแผ่นตะแกรงหลังท้าการแก้ไขปัญหา
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ภาพที่ 3 จ้านวนการแตกของแผ่นตะแกรงหลังจากแก้ไขปัญหาแล้ว
จากภาพที่ 3 จะเห็นได้ว่าเดือนกรกฎาคมตะแกรงโม่แตก 5 แผ่น ตะแกรงคัดแยกวัตถุดิบ
ละเอียดแตก 8 แผ่น เดือนสิงหาคมตะแกรงโม่แตก 5 แผ่น ตะแกรงคัดแยกวัตถุดิบละเอียดแตก 0
แผ่น เนื่องจากช่างซ่อมบ้ารุงได้ท้าการเปลี่ยนโครงภายในเครื่องคัดแยกวัตถุดิบละเอียดไว้ เมื่อปลาย
เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาส่ ว นเดือนกั นยายน มีต ะแกรงโม่แ ตก 2 แผ่น ตะแกรงคัด แยกวั ต ถุ ดิบ
ละเอียดแตก 1 แผ่น เมื่อผู้จัดท้าได้ท้าการค้านวณต้นทุนค่าแผ่นตะแกรงโม่ที่บริษัทต้องเสียไป เป็น
เงิน 24,000 บาท ต้นทุนค่าแผ่นตะแกรงคัดแยกวัตถุดิบละเอียดที่บริษัทต้องเสียไป เป็นเงิน 36,000
บาท รวมต้นทุนค่าแผ่นตะแกรงโม่ และแผ่นตะแกรงคัดแยกวัตถุดิบละเอียดที่บริษัทต้องเสียไป คิด
เป็นเงิน 60,000 บาท ถ้าหากค้านวณต้นทุนใน 1 ปี บริษัทต้องเสียเงินไปทังหมด 240,000 บาทต่อปี
จะเห็นว่าหลังจากท้าการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีต่างๆ แล้ว สามารถลดต้นทุนในการจัดซือแผ่นตะแกรง
โม่ลงเป็นเงินมากกว่า 700,000 บาทต่อปี หรือสามารถลดต้นทุนได้ประมาณ 75%ของต้นทุน และ
รวมถึงแผ่นตะแกรงคัดแยกวัตถุดิบละเอียด ที่บริษัทต้องเสียไปด้วย
4.3.5 การประเมินประสิทธิภาพโดยรวมของการบดอาหารสัตว์
การประเมินประสิทธิภาพเครื่องบดอาหารสัตว์ เป็นการศึกษาเปรียบเทียบ
ก่อนและหลังการการไขปัญหาโดยการบ้ารุงรักษาเชิงป้องกัน เป็นเวลารวม 6 เดือนต่อเนื่อง ตั งแต่
เดือน เมษายน ถึงมิถุนายน เป็นเวลา 3 เดือนส้าหรับการท้างานปกติเดิม และหลังการปรับปรุง
ตังแต่เดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน เป็นเวลา 3 เดือนเช่นกันในการประเมินผล จากการเก็บ ข้อมูล
สามารถเปรียบเทียบได้ดังตารางที่ 1 ข้างล่างนี

ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบจ้านวนตะแกรงที่แตกและชั่วโมงการท้างานประจ้าเดือนระหว่ าง
เมษายนถึงกันยายน
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เดือน

จ้านวนตะแกรงเครื่อง
โม่ (แผ่น)

จ้านวนตะแกรง จ้านวนชั่วโมงท้างาน หมายเหตุ
เครื่องคัดแยก
(ชม./แผ่น)
(แผ่น)
เมษายน
15
10
26
พฤษภาคม
18
6
33
มิถุนายน
16
20
26
รวม (เฉลี่ย) 49 (16.3 แผ่น/เดือน) 36 (13 แผ่น/เดือน) 85 (28.3 ชม./แผ่น)
กรกฎาคม
5
8
132
สิงหาคม
5
102
กันยายน
2
1
59
รวม (เฉลี่ย) 12( 4 แผ่น/เดือน)
9( 3 แผ่น/เดือน) 293(97.6 ชม./แผ่น)
จากตารางที่ 1 จะเห็นว่าจ้านวนชั่วโมงท้างานต่อแผ่นตะแกรงที่ใช้ในช่วงที่ยังไม่ไ ด้
ปรับปรุง ระหว่างเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน เฉลี่ยประมาณ 28.3 ชั่วโมงต่อแผ่น ในขณะที่หลังการ
ปรับปรุง จ้านวนชั่วโมงท้างานต่อแผ่นตะแกรงเพิ่งขึนเป็น 97.6 ชั่วโมงต่อแผ่น ในระหว่างเดือน
กรกฎาคม ถึง กันยายน โดยชั่วโมงท้างานที่เพิ่มขึนสามารถประเมินประสิทธิภาพเครื่องบดและคัด
แยกได้เพิ่มขึนเท่ากับ 244.8%
5. การอภิปรายผล
หลังจากท้าการทดลองแล้ว สามารถน้าผลนันมาอภิปรายตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี
5.1 เมื่อผู้จั ด ท้าเริ่ม แก้ ไ ขปัญ หาด้ว ยการท้าการบ้ ารุง รัก ษาเชิง ป้ องกั น (Preventive
Maintenance) การท้าความสะอาดแม่เหล็กหัวจรวด การเปลี่ยนใบมีดภายในเครื่องโม่ และการ
ตรวจเช็คเครื่องคัดแยกวัตถุดิบ สามารถช่วยลดปัญหาการแตกของแผ่นตะแกรงโม่ และแผ่นตะแกรง
คัดแยกวัตถุดิบละเอียดที่เกิดขึนจากเศษโลหะและเศษสนิมหลุดร่วงลงไปได้ แต่ในบางครังก็มีเศษ
อลูมิเนียมหลุดร่วงลงไป ซึ่งแม่เหล็กไม่สามารถดูดจับได้ ท้าให้พบว่ายังคงมีแผ่นตะแกรงแตกอยู่บ้าง
ในบางครัง บริษัทฯ อาจจะต้องสร้างเครื่องจักรเพื่อป้องการเศษโลหะหลุดร่วงลงไปโดนแผ่นตะแกรง
โม่ และแผ่นตะแกรงคัดแยกวัตถุดิบละเอียด ทังนีจากการท้าการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีต่างๆ ที่กล่าวมา
ท้าให้เครื่องโม่วัตถุดิบท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน และยังช่วยลดต้นทุนในการสั่งซื อแผ่น
ตะแกรงได้
5.2 การประเมิน ต้นทุนแผ่นตะแกรงโม่ และตะแกรงคัดแยกวัตถุดิบละเอียดก่อนการ
ปรับปรุง บริษัทต้องเสียเงินไป คิดเป็นเงินรวม 242,000 บาท ถ้าหากบริษัทยังไม่ท้าการแก้ไขปัญหา
จะท้าให้บริษัทเสียต้นทุนค่าแผ่นตะแกรงประมาณ 968,000 ต่อปี และเมื่อมีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
สามารถลดค่าแผ่นตะแกรงโม่ และแผ่นตะแกรงคัดแยกวัตถุดิบละเอียด เป็นเงินประมาณ 240,000
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บาทต่อปี จะเห็นว่าหลังจากท้าการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีต่างๆ แล้ว สามารถลดต้นทุนในการจัดซื อแผ่น
ตะแกรงลงเป็นเงินมากกว่า 700,000 บาทต่อปี หรือสามารถลดต้นทุนได้ประมาณ 75%ของต้นทุน
6. สรุปผลการทดลอง
เครื่องบดวัตถุดิบมีประสิทธิภาพดียิ่งขึน และมีก้าลังในการผลิตมากขึนอีกด้วย เมื่อผู้จัดท้า
ได้น้าข้อมูลการแตกมาเปรียบเทียบกันระหว่างเดือนเมษายน พฤษภาคม มิถุนายน และหลังจากการ
จัดการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการท้าความสะอาดแม่เหล็ก เปลี่ยนใบมีดภายในเครื่องโม่ และตรวจเช็ค
เครื่องคัดแยกวัตถุดิบละเอียดแล้ว สามารถลดปัญหาการแตกของแผ่นตะแกรงโม่ และแผ่นตะแกรง
คั ด แยกวั ต ถุ ดิ บ ละเอี ย ดได้ ในเดื อ นกรกฎาคม สิ ง หาคม กั น ยายน โดยคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 75.30
เปอร์เซ็นต์ และยังสามารถลดต้นทุนในการจัดซือแผ่นตะแกรงโม่และตะแกรงคัดแยกวัตถุดิบละเอียด
ของบริษัท โดยต้นทุนการจัดซือแผ่นตะแกรง ใน 3 เดือนแรกทังหมด 242,000 บาท หรือ 968,000
บาทต่อปี และใน 3 เดือนหลังจากที่ผู้จัดท้าได้พัฒนารูปแบบการผลิตให้กับทางบริษัทลดลงเหลือ
60,000 บาท หรือ 240,000 บาทต่อปี การประเมินภาพรวมประสิทธิภาพการบดอาหารสัตว์สามารถ
ใช้จ้านวนชั่วโมงท้างานต่อแผ่นตะแกรงระหว่างก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพได้มากกว่า 200%
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ท้าการเปลี่ยนแผ่นตะแกรงโม่ เมื่อใช้จนครบอายุการใช้งาน ไม่ควรใช้แผ่นตะแกรงโม่
จนแตก แล้วจึงจะเปลี่ยนแผ่นตะแกรงโม่
7.2 การจัดการบุคลากรฝ่ายผลิต ให้ท้าความสะอาดแม่เหล็กทุกครังที่ไม่มีการเทวัตถุดิบ
มาจากหลุมเท
7.3 การจัดการบุคลากรให้ตรวจเช็คตะแกรงโม่และตะแกรง Fine Sieve อย่างละเอียด
ก่อนที่จะเริ่มท้าการผลิตอาหารสัตว์น้า ในทุกๆ ครัง
7.4 สามารถน้าเนือหาจากการทดลองนีไปพัฒนาต่อโดยการติดตังเครื่องจักรกล ประเภท
ที่สามารถคัดแยกอะลูมิเนียมได้ เพื่อคัดแยกเศษอะลูมิเนียมที่ยังติดมากับวัตถุดิบอาหารสัตว์น้า
เอกสารอ้างอิง
เจษฎา อิสเหาะ. 2537. อาหารและการให้อาหารสัตว์น้า. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต
พระนครศรีอยุธยา หันตรา, พระนครศรีอยุธยา.
พนบพร ส้าราญกิจ และคณะ. 2556. ผลของของตะแกรงเครื่องโม่ต่อประสิทธิภาพการบด การ
สูญเสียความชืน และค่าไฟฟ้าในการบดข้าวโพดและกากถั่วเหลือง. การประชุมเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มสธ. ครังที่ 3. 3-4 กันยายน 2556
พันทิพา พงษ์เพียจันทร์. 2539. การผลิตอาหารสัตว์. โอเดียนสโตร์, กรุงเทพฯ.
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ข้าวโพดแบบผสม. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหกรรมประจ้าปี 2555. 1719 ตุลาคม 2555 อ.ชะอ้า จ.เพชรบุรี. 1683-1687 หน้า.
เวียง เชือโพธิ์หัก. 2542. โภชนศาสตร์สัตว์น้าและการให้อาหารสัตว์น้า. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
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การออกแบบและสร้างเครื่องบรรจุน้าบูดูกึ่งอัตโนมัต
โดยใช้โปรแกรมพีแอลซีส้าหรับชุมชน
Design and Creat a Semi-Automatic Budu filling machine with
Programmable Logic Controller for Community using
ฮาฟีซ แมแรกาเจ1 สับรี สะนอ2 อาซัน เจ๊ะยอ3 ฟิรเดานส์ เจ๊ะเต๊ะ4 อัลฟา โตะละ5
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ศึกษาการออกแบบและสร้างชุดต้นแบบเครื่องบรรจุน้าบูดูโดยใช้โปรแกรมพีแอล
ซี ในการควบคุม ซึ่งเป็นนวัตกรรมเพื่อสร้างความสะดวกในการบรรจุน้าบูดู จากการลงส้ารวจพื้นที่
บ้านบาเฆ๊ะ หมู่ 11 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นชุมชนแหล่งผลิตน้้าบูดูที่ส่งขายในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยปกติแล้วการบรรจุน้าบูดูลงขวดจะใช้ แรงงานคน ซึ่งงานวิจัยนี้จะน้าเสนอ
การน้าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในชุมชน เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ให้แก่ชุมชนในการบรรจุน้าบู
ดูที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น โดยการน้าอุปกรณ์ทางไฟฟ้าที่เป็นโซลินอยด์วาล์ว และ
โปรแกรมพีแอลซี มาช่วยเป็นตัวควบคุมสั่งการการเปิดปิดสวิตช์โซลินอยด์วาล์ว โดยการใช้ค้าสั่ง
TIMER ในโปรแกรมพีแอลซี ในการสั่งหยุดการไหลของน้้าบูดู ซึ่งตัวแปรเวลาที่ใช้อ้างอิงในโปรแกรม
พีแ อลซี จะได้มาจากการทดลองซ้้าๆของเครื่องบรรจุน้าบูดู แล้วน้ามาค้านวณค่าเฉลี่ย จากการ
วิเคราะห์ผลการทดสอบของเครื่องบรรจุน้าบูดูโดยใช้ โปรแกรมพีแอลซี สามารถผลิตได้เร็วกว่าการ
บรรจุด้วยใช้แรงงานคน เฉลี่ยที่ 6.75 วินาทีต่อขวด ที่ส้าคัญสามารถลดขั้นตอนการท้างานและเพิ่ม
ผลผลิตได้มากขึ้นอีกด้วย
ค้าส้าคัญ : เครื่องบรรจุน้าบูดู, โปรแกรมพีแอลซี
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Abstract
This research aims to design and creating a prototype of Budu filling
machine using Programmable Logic Controller. An innovations to facilitate the packing
for Budu filling processes. This works survey at Ban bakhit M. 11. Tambon.khok khian.
Amphoe Muang, Narathiwat which one community of Budu production area in the
South of Thailand. Typically, filling process Budu into bottle are essentially fill
manually by the labor. This research will present the application of technology in the
community to promote and disseminate knowledge to helps the community in packing
Budu with fast filling and efficient by applying an electrical and control device. An
solenoid valves and program at the Programmable Logic Controller enable a control
command to turning off the solenoid valve at the flow Budu bottom. The command
TIMER process of Programmable Logic Controller in order to stop the flow of Budu.
The variable time reference in the program will be repeated the experiment of packing
Budu. The average of the analysis of the Budu machine using Programmable Logic
Controller is able to produce work faster than packaged with manual labor by 6.75
second per bottle. This is important helps reduction filling process with performance
and productivity more fill accurately process for community.
Keyword : Budu filling machine, Programmable Logic Controller
1.บทน้า
จากการวิจัยคุณภาพของน้้าบูดูบรรจุขวดจากแหล่งผลิตในจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส
ข้อมูล [วิภาดา มุนินทร์นพมาศ คอเละ มอละ และ ทัมมีซี ตาเฮร์ จากวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา 2552] บูดูเป็นผลิตภัณฑ์อาหารหมักพื้นเมืองของประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่
ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และไทย ส้าหรับประเทศไทย แหล่งผลิตบูดูที่ส้าคัญอยู่ทางภาคใต้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอ้าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จัดเป็นแหล่งผลิตบูดูที่มีชื่อเสียงมากที่สุด การผลิตบูดูเป็นการ
ถนอมอาหารวิธีหนึ่งที่เกิดจากภูมิปัญ ญาท้องถิ่นของชาวอ้าเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานี และอ้าเภอ
เมืองจังหวัดนราธิวาส น้้าบูดูเป็นอาหารพื้นเมืองประเภทหมัก เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย มีการสืบ
ทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษจากคนไทยที่ท้าได้ง่าย ประหยัด ช่วยรักษาคุณค่าทางโภชนาการของ
อาหาร และป้องกันการเน่าเสียของปลาจากจุลินทรีย์บางชนิดได้ บูดูผลิตจากปลาขนาดเล็ก เช่น
ปลาไส้ตัน ปลากะตักและปลาหลังเขียว โดยน้าปลามาผสมกับเกลือในอัตราส่วน 3:1 แล้วหมักไว้ตาม
ธรรมชาติ เป็นเวลานาน 8-12 เดือน กระบวนการหมักเกิดจากเอนไซม์จากจุลินทรีย์ในธรรมชาติ
และเอนไซม์จากปลาร่วมกันย่อยสลายเนื้อปลา จนเนื้อปลาเปื่อยยุ่ยออกจากก้างปลาและกลายเป็น
ของเหลวข้นสีน้าตาลเข้มซึ่งเป็นน้้าบูดูแท้ที่เรียกว่า น้้าบูดูชั้น 1 ประกอบด้วยน้้าหมักปลาและเนื้อ
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ปลาที่เป็นผงละเอียดและมีกลิ่นรสเฉพาะตัว จัดเป็นอาหารประเภทโปรตีนและมีคุณค่าทางโภชนาการ
สูง น้้าบูดูเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประชาชนส่วนใหญ่ทางภาคใต้นิยมบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวไทยมุสลิม
ใน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นิยมบริโภคสูงมาก
ซึ่งปัจจุบันนี้น้าบูดูเป็นที่นิยมในการท้าธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ การบรรจุน้าบู ดู
นับเป็นกระบวนการหนึ่งในการผลิตน้้าบูดู การบรรจุน้าบูดูต้องใช้แรงงานคนจ้านวนมาก และใช้เวลา
มากในการบรรจุ อันเป็นภาระของผู้ประกอบการในการจัดหาแรงงานและค่าใช้จ่ายและเครื่องบรรจุ
น้้าบูดูที่ใช้ระบบกึ่งอัตโนมัติมีประโยชน์ในการลดจ้านวนคนงาน ลดปัญหาของคนงาน เช่น ป่วย มา
ท้างานสาย การชดเชยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ การพัฒนาคุณภาพสินค้าดีขึ้น ลดการสูญเสียของชิ้นงานและ
ผลผลิตเพิ่มขึ้น นอกจากนี้แล้วยังต้องแข่งขันซึ่งกันและกันเพื่อลดค่าใช้จ่าย แต่ก็ยังคงให้มีคุณภาพ
สินค้าคงเดิมหรือดีขึ้น ปัญหาค่าใช้จ่ายเงินเดือนของคนงานมีแต่จะเพิ่มขึ้นทุกปี
ดัง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง เห็ น ความส้ าคั ญ ของการผลิ ต น้้ าบู ดู ผ ลผลิ ต ของน้้ าบู ดู จึ ง ได้ ออกแบบ
ต้นแบบการบรรจุน้าบูดู ซึ่งเป็นเครื่องอ้านวยความสะดวกในการบรรจุน้าบูดู เพื่อแก้ปัญหาที่กล่าวมา
และสามารถออกแบบเครื่องควบคุมบรรจุน้าบูดูโดยใช้โปรแกรมพีแอลซีเป็นหลัก
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อสร้างชุดต้นแบบเครื่องบรรจุน้าบูดูเพื่อลดระยะเวลาการบรรจุน้าบูดู
2.2 เพื่อศึกษาและน้าโปรแกรมพีแอลซี มาประยุกต์ใช้กับเครื่องบรรจุน้าบูดู
3.วิธีด้าเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการท้างานของเครื่องบรรจุน้าบูดูที่ควบคุมด้วยโปรแกรมพีแอลซี และ
ออกแบบเครื่องบรรจุน้าบูดูให้มีความเหมาะสมกับลักษณะของน้้าบูดูที่ใช้ในการทดลอง ซึ่งได้ค้านึงถึง
ลักษณะชิ้นงานที่จะสร้างขึ้นมาโดยได้ท้าการศึกษาแนวทางปฏิบัติงานทางด้านความรู้และด้านทฤษฎี
ของชิ้นงานที่เกี่ยวข้องกับชุดที่ออกแบบ และด้าเนินงานตามแนวทางที่ได้ก้าหนดไว้ เพื่อให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติจริง ดังนี้
3.1 คุณสมบัติของเครื่องบรรจุน้าบูดู
จากการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในการสร้างเครื่องบรรจุน้าบูดูที่ควบคุมด้วยโปรแกรมพีแอลซี
และลงส้ารวจพื้นที่บ้านบาเฆ๊ะ หมู่ 11 ต.โคกเตียน อ.เมือง จ.นราธิวาส เป็นชุมชนแหล่งผลิตน้้าบูดูที่
ส่งขายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเก็บตัวอย่าง ซึ่งลักษณะของเครื่องบรรจุน้าบูดูมีดังนี้
3.1.1 คุณสมบัติของเครื่องบรรจุ เป็นเครื่องบรรจุน้าบูดูกึ่งอัตโนมัติ สามารถบรรจุน้าบู
ดูใสและน้้าบูดูข้น
3.1.2 คุณสมบัติของชุดโซลินอยด์วาล์ว มีแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าจากหม้อแปลงไฟฟ้า
กระแสตรง 24 VDC จ้านวน 3 ลูก สามารถบรรจุน้าบูดูชุดละ 4 ขวด และสามารถบรรจุน้าบูดูได้
ในปริมาตรเท่ากัน
3.1.3 คุณ สมบัติ ผลการทดสอบ จากการบรรจุน้าบู ดูสามารถท้าเวลาได้ประมาณ 5
วินาทีต่อชุด ปริมาตรน้้าบูดูในภาชนะพักน้้าบูดู จะมีความดันที่คงที่ตลอด
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3.2 การออกแบบและสร้างเครื่องบรรจุน้าบูดู
ผู้วิจัยได้ศึกษาออกแบบหลักการสร้างเครื่องบรรจุน้าบูดูที่ควบคุมด้วยโปรแกรมพีแอลซี
เพื่อที่จะด้าเนินการสร้างชุดต้นแบบเครื่องบรรจุน้าบูดูให้มีความเหมาะสมกับลักษณะของน้้าบูดูที่ใช้ใน
การทดลองและเพื่อให้เห็นถึ งหลั กการท้างานของเครื่องได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้ น ซึ่งค้านึงถึงลั กษณะ
ชิ้นงานที่จะสร้างขึ้นมา ประกอบด้วยภาชนะน้้าบูดูจะมีภาชนะน้้าบูดู 2 ภาชนะ ส่วนแรกเป็นภาชนะ
เก็บน้้าบูดู และส่วนที่สองเป็นภาชนะพักน้้าบูดู
3.2.1 ภาชนะเก็บน้้าบูดู
ภาชนะเก็บน้้าบูดู เป็นภาชนะพลาสติก ขนาด 45 ซม. ซึ่งภาชะพลาสติกมีคุณสมบัติทางโครงสร้าง
พิเศษที่เรียกว่า High Molecular Weight คือในหนึ่งโมเลกุลมีจ้านวนอะตอมมากกว่าสารชนิดอื่น
มากมาย จึ ง ท้ าให้ มี คุ ณ สมบั ติ ห ลาย ๆ อย่ างพร้ อมกั น ไป คื อ มี ความแข็ ง แรง เหนี ย ว ยืด หยุ่ น
ฉนวนไฟฟ้า ทนกรด ด่าง สารเคมีอื่นๆ และท้าการออกแบบโดยเจาะรูจ้านวน 1 รู เพื่อปล่อยน้้าบูดู
ไปยังภาชนะพักน้้าบูดู เมื่อระดับน้้าบูดูในภาชนะพักน้้าบูดูอยู่ในระดับที่ต่้ากว่าลูกลอยวัดได้ ดังภาพที่
1

ภาพที่ 1 แสดงภาชนะเก็บน้้าบูดู
3.2.2 ภาชนะพักน้้าบูดู เป็นภาชนะอลูมิเนียม ขนาด 30 เซนติเมตร ท้าการออกแบบ
โดยมีการเจาะหรูการไหลของน้้าบูดูทั้งหมด 6 รู ใต้ภาชนะ ซึ่งภาชนะอลูมิเนียมมีจุดหลอมละลายที่
660 องศาเซลเซียส เป็นโลหะที่มีความหนาแน่นน้อย น้้าหนักเบา รับภาระน้้าหนั กได้สูง ไม่เสี่ยงต่อ
รอยร้าว และการแตกหัก ไม่เป็นสนิม ทนต่อการกัดกร่อน และไม่เป็นพิษต่อมนุษย์ เหมาะส้าหรับการ
บรรจุอาหารด้วย ดังภาพที่ 1 และ 2
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ภาพที่ 2 ด้านล่างของภาชะพักน้้าบูดู
3.3 ออกแบบโปรแกรมพีแอลซี การออกแบบโปรแกรมพีแอลซี โดยป้อนโปรแกรม ไปยัง
พีแอลซีและการต่ออุปกรณ์เข้าไปยัง พีแอลซี หรือตัวโซลินอยด์วาว์ดจะไม่สามารถต่อตรงๆเข้าไปได้
เนื่องจาก PLC ใช้แรงดัน100- 240 จนต้องน้ารีเลย์เป็นตัวเปิดปิดสวิตช์การท้างานของโซลินอยด์
วาว์ด ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 การต่ออุปกรณ์เข้ายัง PLC
3.4 สร้างชุดทดสอบชุดการไหลของน้้าบูดู การทดสอบการท้างานและอัตราการไหลของ
โซลิ น อยด์ว าล์ ว ผู้วิ จั ย ได้ใช้โซลิ น อยด์ว าล์ ว ทองเหลื อ งไฟฟ้ ากรแสตรง ขนาดแรงดั น 24 โวลต์
จ้านวน 4 ตัว โครงสร้างของชุดการไหลของน้้าบูดู มีการวางตัวของโซลินอยด์วาล์วอยู่ในโครงสร้าง
ชุดการไหลของน้้าบูดู ดังภาพที่ 4 ในการบรรจุน้าบูดู ชุดการไหลของน้้าบูดูชนิด นี้ มีอัตราการไหล
คงที่ จึงเหมาะสมกับการน้าไปใช้งานในลักษณะการการบรรจุน้าบูดู ซึ่งในขั้นตอนแรกจะทดสอบ
อัตราการไหลของน้้าบูดู และประสิทธิภาพของโซลินอยด์วาล์ว โดยออกแบบโครงสร้างขาตั้ งตาม
แบบโครงร่าง เพื่อให้สามารถติดตั้งชุดการไหลของน้้าบูดู ที่มีลักษณะโซลินอยด์วาล์วติดตั้งพร้อมกับ
โครงสร้างเครื่องบรรจุน้าบูดู โดยใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 24 โวลต์
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ภาพที่ 4 โครงร่างชุดการไหลของน้้าบูดู
วัสดุและอุปกรณ์
ในการออกแบบที่ใช้ในการวิจัยนั้นจะต้องมีอุปกรณ์และชิ้นส่วนของการออกแบบเพื่อสร้าง
เครื่องบรรจุน้าบูดูที่ควบคุมด้วยโปรแกรมพีแอลซี ประกอบไปด้วย

ตารางที่ 1 รายการอุปกรณ์
รายการอุปกรณ์
1.เหล็กฉากโครงสร้าง

2.เหล็กแบน
3.ลวดอลูมิเนียม
4.ภาชนะพลาสติก
5.ภาชนะอลูมิเนียม
6.โซลินอยด์วาล์ว
8.หม้อแปลง
9.Relay
10.CB
11.สวิตซ์ลูกลอย
12.Therminon
13.ZeneDiod
14.ท่ออลูมิเนียม

จ้านวน
ขนาด 150 ซม. จ้ านาวน 4
เส้น
ขนาด 60 ซม. จ้ า นวน 10
เส้น
ขนาด 60 ซม. จ านวน 18
เส้น
2 เมตร
1 ชิน้
1 ชิ้น
6 ตัว
3 ตัว
7 ตัว
1 ตัว
1 อัน
1 อัน
3 ตัว
12 ซม.
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เวลา(s)

4. ผลการวิจัย
ในส่วนนี้จะอธิบายถึงผลทดสอบการท้างานของเครื่องบรรจุน้าบูดู ได้แก่การทดสอบเวลา
ที่ใช้ในการบรรจุน้าบูดู เปรียบเทียบข้อมูลการบรรจุน้าบูดูระหว่างใช้แรงงานคนกับใช้เครื่อง และท้า
การทดสอบโปรแกรม PLC ที่ใช้ควบคุมโซลินอยด์วาว์ดในการเปิดปิดการไหลของน้้าบูดู 2 ชนิด คือ
การบรรจุน้าบูดูใส และน้้าบูดูข้น ผลที่ได้มีดังนี้
4.1 ผลการทดสอบเวลาที่ใช้ในการบรรจุน้าบูดูใส
น้้าบูดูใสมีลักษณะเป็นน้้าสีน้าตาลใส ไม่มีกากปลาปะปน ดังภาพที่ 5 และท้าการทดสอบเวลาที่ใช้
บรรจุน้าบูดูใสด้วยเครื่อง โดยการทดสอบซ้้าๆทั้งหมด 3 ครั้งของแต่ละระดับน้้าบูดูแล้วมาหาค่าเฉลี่ย
ทั้งหมด
7
6
5
4
3
2
1
0

ครั้งที่ 1 (s)
ครั้งที่ 2 (s)
ครั้งที่ 3 (s)
ค่าเฉลี่ย (s)

0

10

20

30

40

ระดับนา้ บูดู(cm)

ภาพที่ 5 น้้าบูดูใสและผลการทดสอบเวลาที่ใช้ในการบรรจุน้าบูดูใส
4.2 ผลการทดสอบเวลาที่ใช้ในการบรรจุน้าบูดูข้น น้้าบูดูข้นมีลักษณะเป็นน้้าสีตาลข้น ที่มี
กากปลาปะปนจ้านวนมาก ดังภาพที่ 6 และท้าการทดสอบเวลาที่ใช้บรรจุน้าบูดูข้น (หมายเหตุ: ท้า
การกรองน้้าบูดูก่อนบรรจุลงขวด) โดยการทดสอบซ้้าๆทั้งหมด 3 ครั้งของแต่ละระดับน้้าบูดูแล้วมา
หาค่าเฉลี่ยทั้งหมดเช่น
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ครั้งที่ 1 (s)

5

เวลา(s)

ครั้งที่ 2 (s)

4
3

ครั้งที่ 3 (s)

2

ค่าเฉลี่ย
(s)

1
0
0
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20

ระดับนา้ บูดู(cm)

30

40

ภาพที่ 6 น้้าบูดูข้นและผลการทดสอบเวลาที่ใช้ในการบรรจุน้าบูดูข้น
การกราฟที่ 5 และ 6 สามารถสรุปได้ว่า ผลการทดสอบเวลาที่ใช้บรรจุน้าบูดูทั้งแบบใส และแบบข้น
ที่มีการกรอง ใช้เวลาในการบรรจุที่ใกล้เคียงกัน คือ 4.9-5.8 วินาทีต่อขวด
4.3 ผลการทดสอบและการเปรียบเทียบข้อมูลการบรรจุน้าบูดู
จากการได้ลงส้ารวจพื้นที่การผลิตน้้าบูดู น้าข้อมูลที่ได้ในการบรรจุน้าบู ดูมาวิเคราะห์
และเปรียบเทียบกับผลการทดสอบ ดังภาพที่ 7 และตารางที่ 2
60
48

50
40

เวลา(S)

40
32

30
20
10

ใช้คน
ใช้เครื่ อง

24
16
8
2.5

1.25

5

3.75

7.5

6.25

0
1

2

3

4

จานวนขวด

5

6

ภาพที่ 7 เปรียบเทียบข้อมูลการบรรจุน้าบูดูระหว่างใช้แรงงานคนกับใช้เครื่อง
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ตารางที่ 2 ผลการบันทึกจากผลการทดสอบและการเปรียบเทียบข้อมูลการบรรจุน้าบูดู
จ้านวนขวดในการ เวลาที่ใช้บรรจุน้าบูดูต่อวินาที
บรรจุน้าบูดู
ใช้แรงงานคน
ใช้เครื่อง
1
8
1.25
2
16
2.5
3
24
3.75
4
32
5
5
40
6.25
6
48
7.5
จากตารางที่ 2 สามารถสรุปได้ว่า การใช้เครื่องบรรจุน้าบูดูจะได้ผลผลิตที่มากกว่าการ
บรรจุด้วยใช้แรงงานคน เพราะว่า ในการบรรจุน้าบูดู 6 ขวด ใช้แรงงานคนบรรจุน้าบูดู 48 วินาที
ส่วนใช้เครื่องใช้เวลาแค่ 7.5 วินาที
5.การอภิปรายผล
สามารถบรรจุน้าบู ดู ใส่ขวดได้เร็วขึ้นเมื่อเทียบกับการใช้แรงงานคน เมื่อบรรจุ 4 ขวด
แรงงานคนใช้เวลา 32 วินาที เครื่องใช้เวลา 5 วินาที 5 ขวด แรงงานคนเวลา 40 วินาที เครื่องใช้
เวลา 6.25 วินาที และ6 ขวด แรงงานคนใช้เวลา 48 วินาที เครื่องใช้เวลา 7.5 วินาที
เครื่องบรรจุบูดู ไม่เหมาะกับการบรรจุน้าบูดูข้น ที่มีกากปะปนผสมอยู่ เพราะท้าให้เกิดความผิดพร่อง
ของโซลินอยด์วาล์ว เมื่อมีกากปลาไปติดกับหน้าสัมผัสของโซลินอย์ด์วาล์ว ส่งผลท้าให้หน้าสัมผัสปิด
ไม่สนิท จึงท้าให้ปริมาณการไหลของน้้าบูดูไม่เท่ากัน
เนื่องจากเครื่องบรรจุบูดูเกิดจากการทดลองซ้้าๆเพื่อน้าเวลาเฉลี่ยมาเซตค่า timer อาจท้าให้เกิด
ความคลาดเคลื่อนของปริมาณบูดูในขวดเล็กน้อยขึ้นอยู่กับระดับน้้าบูดูในภาชะพักน้้าบูดู
6.สรุปผลการวิจัย
บทความนี้ใช้โปรแกรมพีแอลซี ในการควบคุมการท้างานของเครื่องบรรจุน้าบูดูกึ่งอัตโนมัติ
ให้สามารถลดระยะเวลา ลดขั้นตอนการท้างานและเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ที่
ได้ตั้งไว้ โดยสามารถบรรจุน้าบูดูครั้งละ 6 ขวด จะใช้เวลา 7.5 วินาที ส่วนใช้แรงงานคนใช้เวลา 48
วินาที จากการทดลองจะเห็นได้ว่าเครื่องบรรจุน้าบุดูสามารถเพิ่มผลผลิตแก่ชุมชน ได้ 6 เท่า ของ
การผลิตด้วยแรงงานคน
นอกจากที่กล่าวมาแล้ว การด้าเนินการวิจัยนี้ ยังมีส่วนท้าให้ผู้จัดท้าได้น้าความรู้จากการศึกษาที่เป็น
ทฤษฎี ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ ป ระโยชน์ ได้ ท ราบข้ อ บกพร่ อ งจากการได้ ล งมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง ซึ่ ง จะเป็ น
ประสบการณ์ที่มีประโยชน์ในอนาคต และประสบการณ์ที่จะแนวทางในการแก้ไขปัญหาและต่อยอด
ในครั้งต่อไป
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7.ข้อเสนอแนะ
การพั ฒ นาการออกแบบเครื่ อ งบรรจุ น้ าบู ดู ส้ าหรับ ชุ ม ชน ดั ง นั้ น ควรมี ก ารเพิ่ ม ระบบ
อัตโนมัติส้าหรับการบรรจุน้าบูดู โดยไม่ต้องใช้คนวางขวดและปิดฝา รวมถึงการเพิ่มผลผลิต มาก
กว่าเดิม และไม่ควรใช้โซลินอยด์วาล์ทองเหลือง เนื่องจากน้้าบูดูมีความเข้มท้าให้เกิดสนิม เพื่อให้เกิด
ความแม่ น ย้ า ของปริม าณน้้ า บู ดู ในขวด อาจต้ อ งน้ าระบบเซนเซอร์ ม าช่ ว ยตรวจจั บ และเขี ย น
โปรแกรมสั่งการ
8.กิตติกรรมประกาศ
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การพัฒนาเนื้อดินปั้นเอิทเท่นแวร์ทุ่งเศรษฐี ที่มีความเหมาะสมกับการยับยั้ง
การระเหยของน้้าในกระถางปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ในจังหวัดก้าแพงเพชร
Development of Thung Setthi Earthenware Clay Texture suited
for Inhibiting Water Evaporation in Ornamental Flower Pots
in Kamphaengphet Province
สฤษณ์ พรมสายใจ1
1คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
sarit_741@hotmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ พบว่า ดินเหนียวทุ่งเศรษฐีมีสารประกอบทางเคมีมากที่สุด คือ ซิลิกา
(silica) SiO2 ร้อยละ 63.10 รองลงมา คือ อลูมินา (alumina) Al2O3 ร้อยละ 21.52 และเหล็ก
ออกไซด์ (ion oxide) Fe2O3 ร้อยละ 8.20 สูตรที่มีคุณสมบัติทางกายภาพ คือ สูตรที่ 3 มีส่วนผสม
ดินเหนียวทุ่งเศรษฐี คิดเป็นร้อยละ 30 ดินขาวพรานกระต่าย คิดเป็นร้อยละ 70 ค่าการหดตัว คิด
เป็นร้อยละ 2.94 ค่าการดูดซึมน้าคิดเป็นร้อยละ 15.00 ค่าความแข็งแรง 98.37 กิโลกรัมต่อตาราง
เซนติเมตร ที่มีความเหมาะสมมากที่สุด และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์รูปทรงกลม จานวน 10 คน มีระดับความ
ต้องการมากที่สุดมีค่า (X = 4.71, S.D. = 0.47) ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่เข้ารับการ
อบรม จานวน 20 คน มีความก้าวหน้าคิดเป็นค่าร้อยละ 29.00 และมีค่า (S.D.=19.40) มีค่า (t-test
= 26.20)
ค้าส้าคัญ : การพัฒนา, เนื้อดินปั้นเอิทเท่นแวร์, การยับยั้ง, การระเหย

Abstract
The research found that thung setthi clay had the most chemical compounds,
silica (SiO2) 63.10 % alumina (Al2O3 ) 21.52 % and ferric oxide (Fe2O3) 8.20 %.
Formula with physical properties was Formula three thung mueang clay 30 % prankatay
kaolin 70 %. Water absorption was at 15.00 percent. Strength was 98.37 kg/cm3 and
ten users of spherical products had the highest level of demand value at ( X = 4.71,
S.D. = 0.47) As well as transferring technology to 20 people with a progressive
percentage value of 29.00 % and value of (S.D.=19.40), value of (t-test = 26.20)
Key Word : development, clay earthenware, inhibition, evaporation,
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1. บทน้า
การผลิตเครื่องปั้นดินเผาสิ่งที่จาเป็น คือ วัตถุดิบที่ใช้ในงานเซรามิกส์ มีอยู่ด้วยกันหลาย
ชนิด ซึ่ง ส่ ว นใหญ่ จ ะได้ม าจากธรรมชาติ ได้แ ก่ ดิน หิน ทรายและสิ นแร่ต่าง ๆ ที่อยู่ใ นรูปของ
ออกไซด์ ซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้จะมีอยู่ทั่วไปบนพื้นโลก (โกมล รักษ์วงศ์, 2531) และสามารถจาแนกได้
เป็น 2 ประเภทด้ว ยกั น คื อ 1) วั ต ถุ ดิบที่มีความเหนียว เช่น ดิ นขาว ดินเหนียว ดินทนไฟ 2)
วัตถุดิบที่ไม่มีความเหนียว (Nagumo, 1974) ซึ่งดินในจังหวัดกาแพงเพชร จะมีคุณสมบัติทางเคมีและ
ทางกายภาพที่แตกต่างกัน ทั้ง 11 อาเภอ ดินในแต่ละอาเภอจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน ในด้านต่าง ๆ
เช่น สี ข องเนื้อดิน ลั ก ษณะของการเจื อปน แร่ธ าตุต่ าง ๆ และความเหนียวของดิน เป็นต้น ซึ่ง
ลักษณะดินเหนียวโดยทั่ว ๆ ไปแล้วสามารถจาแนกได้ 3 ประเภท ได้แก่ ดินเหนียว ดินร่วน ดินปน
ทราย ซึ่งดินแต่ละชนิดจะมีประโยชน์การนาไปใช้งานที่แตกต่างกัน ในด้านภูมิอากาศ ดินอาเภอเมือง
กาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร มีความเหมาะสมกับการแก่ปลูกอ้อย มันสาปะหลัง กล้วย ข้าว
หรือ พืชไร่ ทั้งนี้ผู้ที่มีอาชีพเกษตรกรรมจาเป็นต้องเลือกปลูกพืชให้มีความเหมาะสมกับสภาพของดิน
แต่ยังมีทางเลือกหนึ่งที่ชุมชนท้องถิ่น ได้นาเอาดินในท้องถิ่นที่มีความเหนียวนามาใช้ทาผลิตภัณฑ์ใน
การปั้นลูกกระสุนขาย ทาอิฐมอญ ทาวัตถุมงคล และผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผามาแต่สมัยโบราณกาล
และปั จ จุ บั น นี้ ก็ ยั ง ท ากั น อยู่ ม าอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง แต่ ผ ลที่ ไ ด้ รั บ จากการน าดิ น ยั ง ไม่ไ ด้มี ก ารทดลอง
ทางด้านเคมีแ ละทางด้านกายภาพ ในด้านวิ ทยาศาสตร์ ของอาเภอเมืองก าแพงเพชร จั ง หวั ด
กาแพงเพชร
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้ วิจัยจึงให้ความสาคัญต่อการพัฒนาเนื้อดินปั้นท้องถิ่น คือ ดินทุ่ง
เศรษฐีที่ได้สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เนื่องจากดินแหล่งนี้ ที่ได้นามาใช้ในการทาอิฐ ทาวัตถุมงคล และ
ทาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาซึ่งอยู่ที่บ้านวังยาง ตาบลนครชุม อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัด
กาแพงเพชร โดยการนามาวิเคราะห์ทางเคมีและทางกายภาพ เพื่อให้ได้ดินที่มีความเหมาะสมแก่การ
นามาใช้ทาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาประเภทเอิทเท่นแวร์ ที่มีความเหมาะสมกับการยับยั้งการระเหย
ของน้าในกระถางปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ เผาด้วยอุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส โดยมุ่งเน้นการใช้
วัตถุดิบหลัก 2 ชนิด ได้แก่ ดินทุ่งเศรษฐีผสมกับดินขาวอาเภอพรานกระต่าย ตามอัตราส่วน ดัง
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ดังนี้
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อวิเคราะห์ผลเนื้อดินทุ่งเศรษฐี อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร
2.2 เพื่อศึกษาทดลองหาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสม โดยใช้ดินเหนียวทุ่งเศรษฐี กับ ดินขาว
พรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร
2.3 เพื่อประเมินผลผู้ใช้ผลิตภัณฑ์รูปทรงกลมไม้ดอกไม้ประดับ อาเภอเมืองกาแพงเพชร
จังหวัดกาแพงเพชร
2.4 เพื่อถ่ายทอดกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผารูปทรงกลม ที่นามาใช้ในการยับยั้งการ
ระเหยของน้าสาหรับใช้กับไม้ดอก ไม้ประดับ ที่ปลูกในกระถาง อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัด
กาแพงเพชร
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3. วิธีด้าเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ทาการทดลอง มีดังนี้
3.1 ศึกษาแหล่งวัตถุดิบที่นามาใช้ในการทดลอง ได้แก่ ดินเหนียวทุ่งเศรษฐี ผสมกับดิน
ขาวกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร เพื่อทาผลิตภัณฑ์เอิทเท่นแวร์ ให้มีคุณสมบัติทางเคมีและทาง
กายภาพ ที่มีความเหมาะสมกับการยับยั้ง การระเหยของน้าในกระถางปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ
3.2 การนาวัตถุดิบจานวน 2 ชนิด ที่ผ่า นการบดแล้ว โดยการเตรียมเป็นผงละเอียด
ผ่านตะแกรงขนาดเบอร์ 80 เมช จากนั้นมาวิเคราะห์ผลทางเคมีด้วยเครื่อง X-ray Fluorescence
Spectrometry (เอ็ก ซเรย์ ฟลู ออเรสเซนต์ สเปคโปรเมทรี) รุ่น Axios Advanced (เอเซียส แอด
วานส์ ) ยี่ ห้ อ PANalytical (แพนนาไลติ ค อล) เพื่ อ หาสารประกอบทางเคมี โดยศู น ย์ พั ฒ นา
อุตสาหกรรมเซรามิก ตาบลศาลา อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง
3.3 จากการวิเคราะห์ดินแล้วนาวัตถุดิบ จานวน 2 ชนิด มาแทนค่าสูตร คิดเป็นร้อยละ
จานวน 5 สูตร
3.4 จากนั้นนาเอาส่วนผสม จานวน 5 สูตร มาชั่งด้วยเครื่องชั่งไฟฟ้าระบบจุดทศนิยม
2 ตาแหน่ง โดยคลุกเคล้าผสมเนื้อดินทั้ง 2 ชนิดให้เข้ากันดี พร้อมที่จะนาไปผสมกับน้า โดยใช้น้า
ประมาณ 40-45 ซีซี จากนั้นใช้มือนวดดินให้เกิดความเหนียว เพื่อมิให้เนื้อดินที่ได้มีโพรงอากาศ
ก่อนที่จะนาไปอัดเป็นแท่งทดลอง ต่อไป
3.5 การอัดดิน เพื่อใส่แท่งทดลองตามขนาดที่ ได้ออกแบบไว้ คือ ขนาดความยาว 12
เซนติเมตร ความกว้าง 1 เซนติเมตร ความหนา 1 เซนติเมตร การทดลองขั้นตอนนี้ จะทาแท่ง
ทดลองจานวน 3 แท่งต่อสูตร จากนั้นมาแทนค่าสูตรโดยใช้ค่าเฉลี่ยมาคานวณ ต่อไป
3.6 จากนั้นจึงปล่อยทิ้งไว้ให้แท่งทดลองแห้งสนิท ก่อนนาไปเข้าเตาเผาด้วยอุณหภูมิ
900 องศาเซลเซียส
3.7 หลั ง จากเผาเสร็จเรียบร้อยแล้ วจึ งนามาคานวณ เพื่อวั ด ค่าทางกายภาพ ตาม
วัตถุประสงค์ 4 ข้อ ตามที่กาหนดไว้ โดยผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ
3.8 สูตรที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนี้ มีดังนี้ สูตรค่า IOC (ล้วน สายยศ และอังคณา
สายยศ, 2539) สูตรค่าร้อยละ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) สูตรค่าเฉลี่ย สูตรค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545) สูตรการหดตัวหลังการเผา (John Dickerson, 1974) สูตรการดูดซึมน้า
(Daniel Rhoder, 1972) สูตรความแข็งแรง (Felix Singer, 1963)
3.9 จากนั้นนาผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ จานวน 4 ข้อ จากนั้นนามา
สรุปผลต่อไป
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ก. ลักษณะดินเหนียวทุง่ เศรษฐี

ข. ลักษณะดินขาวพรานกระต่าย

จ. ผลิตภัณฑ์รปู ทรงกลม

ค. ลักษณะแท่งทดลอง จานวน 5 สูตร

ฉ. ผลิตภัณฑ์ทนี่ าไปใช้งานไม้ดอก ไม้ประดับ

ภาพที่ 1 การทดลองเนื้อดินปั้นกับการใช้ผลิตภัณฑ์รูปทรงกลมไม้ดอกไม้ประดับ
4. ผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดาเนินการทดลอง เรื่องการพัฒนาเนื้อดินปั้นเอิทเท่นแวร์ทุ่งเศรษฐี ที่มีความ
เหมาะสมกับการยับยั้งการระเหยของน้าในกระถางปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ในจังหวัดกาแพงเพชร นา
ผลวิจัยมาวิเคราะห์ทางเคมีและทางกายภาพโดยแบ่งออกเป็น 4 วัตถุประสงค์ ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลจากการวิ เคราะห์ผลเนื้อดินทุ่ง เศรษฐีแ ละดินขาวพรานกระต่าย จั ง หวั ด
กาแพงเพชร พบว่ า มีสารประกอบทางเคมี ได้แก่ ซิลิกา (silica) SiO2 ร้อยละ 54.26 อลูมินา
(alumina) Al2O3 ร้อยละ 21.49 เฟอริกออกไซด์ (ferric oxide) Fe2O3 ร้อยละ 6.54 โพแทสเซียม
ออกไซด์ (potassium oxide) K2O ร้อยละ 3.25 โซเดียมออกไซด์ (sodium oxide) Na2O ร้อยละ
1.04 แมกนีเซียม (magnesia oxide) MgO ร้อยละ 1.01 ไททาเนีย (titania) TiO2 ร้อยละ 0.81
แคลเซียม (calcia) CaO ร้อยละ 0.63 แมงกานีส (manganese oxide) MnO2 ร้อยละ 0.09 และ
ดินขาวพรานกระต่าย มีสารประกอบทางเคมี ได้แก่ ซิลิกา (silica) SiO2 ร้อยละ 95.80 อลูมินา
(alumina) Al2O3 ร้อยละ 1.70 เฟอริกออกไซด์ (ferric oxide) Fe2O3 ร้อยละ 0.47 โพแทสเซียม
ออกไซด์ (potassium oxide) K2O ร้อยละ 0.47 ไททาเนีย (titania) TiO2 ร้อยละ 0.22 แคลเซียม
(calcia) CaO ร้อยละ 0.14โซเดียมออกไซด์ (sodium oxide) Na2O ร้อยละ 0.01 แมกนีเซียม
(magnesia oxide) MgO ร้อยละ 0.01
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ตอนที่ 2 ผลการศึกษาทดลองหาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสม โดยใช้ดินเหนียวทุ่งเศรษฐีกับ
ดินขาวพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร
ตอนย่อยที่ 2.1 เนื้อดินปั้นที่ทาการทดสอบสีก่อนเผาและหลังเผา เปอร์เซ็นต์ค่าการหด
ค่าการดูดซึมน้า ค่าความแข็งแรง ของเนื้อดินปั้น อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร
ตารางที่ 1 ผลการทดลองตอนย่อยที่ 2.1 การวัดทางกายภาพ เนื้อดินปั้นทุ่งเศรษฐี เผาด้วยอุณหภูมิ
900 องศาเซลเซียส
ชื่อดินเหนียว การวัดทางกายภาพเนื้อดินเหนียวปั้นทุ่งเศรษฐี เผาด้วยอุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส
ลักษณะ
ลักษณะ
เปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์
ค่า
ดินเหนียว
ทุ่งเศรษฐี เนื้อดินเหนียว เนื้อดินเหนียว การหดตัวหลังเผา การดูดซึมน้า ความแข็งแรง
สีก่อนเผา
สีหลังเผา
สีเทา
สีนาตาล
4.11
15.38
94.11

สรุปจากตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ทางกายภาพเนื้อดินปั้นทุ่งเศรษฐี อาเภอเมือง
กาแพงเพชรจังหวัดกาแพงเพชร เผาด้วยอุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส และการหดตัวหลังเผา คิด
เป็นร้อยละ 4.11 ค่าการดูดซึมน้า คิดเป็นร้อยละ 15.38 และมีค่าความแข็งแรง คือ 94.11 กิโลกรัม
ต่อตารางเซนติเมตร
ตารางที่ 2 ผลการทดลองตอนย่อยที่ 2.2 การวัดทางกายภาพของเนื้อดินปั้นทุ่งเศรษฐี อาเภอเมือง
กาแพงเพชร เผาด้วยอุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส
สูตรที่

1
2
3
4
5

ส่วนผสมของสูตร
ดินเหนียวทุง่ เศรษฐี ดินเหนียวขาว
พรานกระต่าย
10
90
20
80
30
70
40
60
50
50

รวม
100
100
100
100
100

ผลการวิเคราะห์ทางกายภาพ
เปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์
ค่า
การหดตัวหลังเผา การดูดซึมน้า ความแข็งแรง
5.88
14.28
131.71
4.11
13.15
141.12
2.94
15.00
98.37
1.17
14.28
84.67
1.17
12.50
84.62

สรุปจากตารางที่ 2 ผลจากการทดลองการพัฒนาเนื้อดินผสมดินทุ่งเศรษฐี กับดินขาว
พรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร มีความเหมาะสมกับการยับยั้งการระเหยของน้าในกระถางปลูกไม้
ดอก ไม้ประดับที่มีคุณสมบัติทางกายภาพ พิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า สูตรที่ 3 คือ ดินเหนียวทุ่ง
เศรษฐี คิดเป็นร้อยละ 30 ดินขาวพรานกระต่ายคิดเป็นร้อยละ 70 การหดตัวหลังเผา คิดเป็นร้อย
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ละ 2.94 ค่ า การดู ด ซึ ม น้ าคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 15.00 ค่ า ความแข็ ง แรง 98.37 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ตาราง
เซนติเมตร
สรุปโดยภาพรวม ผลการวิเคราะห์ทางกายภาพเนื้อดินปั้นทุ่งเศรษฐี ซึ่งเป็นเป็นเนื้อดินที่
ยังไม่ได้นามาผสมกับวัตถุดิบอื่น ๆ ซึ่งมีคุณสมบัติการหดตัวหลังเผา คิดเป็นร้อยละ 4.11 ค่าการดูด
ซึม น้า คิ ด เป็นร้อยละ 15.38 และมีค่าความแข็ งแรง คือ 94.11 กิ โ ลกรัม ต่อตารางเซนติเมตร
จากนั้นนาเอาเนื้อดินปั้นทุ่งเศรษฐีมาทดดดดดลองเพื่อผสมกับดินขาวพรานกระต่าย จานวน 5 สูตร
เพื่อหาคุณสมบัติทางกายภาพ ที่มีความเหมาะสมมากที่สุด คือ สูตรที่ 3
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อประเมินผลผู้ใช้ผลิตภัณฑ์รูปทรงกลมกับไม้ดอก ไม้ประดับ
ตอนย่อยที่ 3.1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิงมากว่าชาย ร้อยละ 40.00
ระหว่างอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ60.00 ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ40.00
และที่ประสบการณ์ที่ใช้ผลิตภัณฑ์มากสุด คิดเป็นร้อยละ 60.00
ตอนย่ อ ยที่ 3.2 ผู้ ต อบแบบสอบถามระดั บ ความพึ ง พอใจผู้ ที่ ใ ช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องปั้นดินเผาที่มีภูมิลาเนาอาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 10 คน
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การตอบแบบสอบถามระดับความคิดเห็นผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
ที่

รายการ

1
2
3
4
5

ผลิตภัณฑ์มีน้าหนักที่เหมาะสม
ผลิตภัณฑ์รูปทรงกลมมีขนาดเหมาะสมดี
ผลิตภัณฑ์รูปทรงกลมมีความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
ผลิตภัณฑ์รูปทรงกลมมีความแข็งแกร่งดี
ผลิตภัณฑ์รูปทรงกลมมีผิวเรียบเหมาะสม
ต่อการนาไปใช้งานได้เป็นอย่างดี
ผลิตภัณฑ์รูปทรงทดสอบแล้วตกไม่แตก
ผลิตภัณฑ์รูปทรงกลมมีสีสันที่เป็นเอกลักษณ์ที่สวยดี
สรุปโดยภาพรวม

6
7

ระดับการแปลผล
S.D.
X
4.70
0.46
4.50
0.67
4.90
0.30
4.80
0.40
4.50
0.67
4.90
4.70
4.71

0.30
0.46
0.47

ระดับ
ความคิดเห็น
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

สรุ ป จากตารางที่ 3 พบว่ า ผู้ ที่ ใ ช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ รูป ทรงกลม ที่ อ ยู่ ภู มิ ล าเนา อ าเภอเมื อ ง
กาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 10 คน มีระดับความต้องการ มีค่า ( X = 4.72, S.D. =
0.51) อยู่ในระดับมากที่สุด
วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 เพื่อศึกษาการถ่ายทอดกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผารูปทรงกลม
ที่นามาใช้ในการยับยั้งการระเหยของน้าสาหรับใช้กับไม้ดอก ไม้ประดับ ที่ปลูกในกระถาง
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การถ่ายทอดกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผารูปทรงกลมก่อนอบรม
และหลังอบรม
จ้านวน แบบทดสอบ จ้านวน 20 ข้อ

ร้อยละ

X

S.D.

D

D2

t-test

20
คะแนนทดสอบก่อนอบรม
34.25
6.85
19.40 114
750
26.20
20
คะแนนทดสอบหลังอบรม
63.25
12.65
**
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จานวน 19 คน (df= 1.729) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538 : 284)

สรุปจากตารางที่ 4 พบว่า ค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนแบบทดสอบก่อนอบรมมีค่าร้อยละ
= 34.25 มีค่า ( X =6.85) และคะแนนทดสอบหลังอบรมมีค่าร้อยละ = 63.25 มีค่า ( X =12.65)
ซึ่งเป็นแบบทดสอบวัดความรู้ระหว่างอบรมเชิงปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ยร้อยละความก้าวหน้า = 29.00
มีค่า (S.D.= 19.40 และมีค่าที (t-test= 26.20) ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
5. อภิปรายผลการวิจัย
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และสมมติฐานข้อที่ 1 พบว่า ดินเหนียวทุ่งเศรษฐีมีสารประกอบ
ทางเคมี โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ซิลิกา (silica) SiO2 ร้อยละ 63.10 อลูมินา (alumina)
Al2O3 ร้อยละ 21.52 เหล็ ก ออกไซด์ (ion oxide) Fe2O3 ร้อยละ 8.20 โพแทสเซียมออกไซด์
(potassium oxide) K2O ร้ อ ยละ 3.25 ไททาเนี ย (titania) TiO2 ร้ อ ยละ 1.24 แมกนี เ ซี ย ม
(magnesia oxide) MgO ร้อยละ 1.01 แคลเซียม (calcia) CaO ร้อยละ 0.63 โซเดียมออกไซด์
(sodium oxide) Na2O ร้ อ ยละ 0.30 แมงกานี ส (manganese oxide) MnO2 ร้ อ ยละ 0.18 ได
ฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด์ (phosphorus pentoxide) P2O5 ร้อยละ 0.13 ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
ดินท้องถิ่น (กองการวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 2537, หน้า 1) พบว่า ดินเหนียวทะเลแก้วมี
สารประกอบทางเคมี ซึ่ง มีซิลิ ก า (silica) SiO2 ร้อยละ 61.60 อลู มินา (alumina) Al2O3 ร้อยละ
17.40 เหล็ ก ออกไซด์ (ion oxide) Fe2O3 ร้ อ ยละ 6.80 ไททาเนี ย (titania) TiO2 ร้ อ ยละ1.00
แมงกานีส (manganese oxide) MnO2 ร้อยละ 0.50 แคลเซียมออกไซด์ (calcium oxide) CaO
ร้ อ ยละ 1.00 แมกนี เ ซี ย ม (magnesium oxide) MgO ร้ อ ยละ 10.0 โพแทสเซี ย มออกไซด์
(potassium oxide) K2O ร้ อ ยละ 1.90 โซเดี ย มออกไซด์ (sodium oxide) Na2O ร้ อ ยละ 1.70
modulus of rupturt (MOR) ร้ อ ยละ 21.Kg/cm2 water absortion ร้ อ ยละ 1.34 and firing
shrinkage ร้อยละ15.75 เปอร์เซ็นต์ โซเดียมออกไซด์ (sodium oxide) Na2O 0.07 เปอร์เซ็นต์
และมีการสูญเสียน้าหนักในการเผาไหม้ (loss of ignition) 3.85 เปอร์เซ็นต์
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 และสมมติฐานข้อที่ 2 พบว่า การวิเคราะห์ทางกายภาพการพัฒนา
เนื้อดินประเภทเอิทเท่นแวร์ ที่มีความเหมาะสมกับการยับยั้ง การระเหยของน้าในกระถางปลู กไม้
ดอก ไม้ประดับ ที่เผาด้วยอุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส ได้แก่ เปอร์เซ็นต์การหดตัวหลังเผา คิดเป็น
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ร้อยละ 7.64 ค่าการดูดซึมน้ามากที่สุด คือ คิดเป็นร้อยละ 6.25 และมีค่าความแข็งแรง คือ 136.67
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรและผลการวิเคราะห์ทางกายภาพการพัฒนาเนื้อดินประเภทเอิทเท่นแวร์
เผาด้วยอุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส จานวน 5 สูตร ได้แก่
1. สูตรที่ 1 เปอร์เซ็นต์การหดตัวหลังเผา คิดเป็นร้อยละ 5.88 ค่าการดูดซึมน้า คือ คิด
เป็นร้อยละ 14.28 และมีค่าความแข็งแรง คือ 131.71กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
2. สูตรที่ 2 เปอร์เซ็นต์การหดตัวหลังเผา คิดเป็นร้อยละ 4.11 ค่าการดูดซึมน้า คือ คิด
เป็นร้อยละ 13.15 และมีค่าความแข็งแรง คือ 141.12 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
3. สูตรที่ 3 เปอร์เซ็นต์การหดตัวหลังเผา คิดเป็นร้อยละ 2.94 ค่าการดูดซึมน้า คือ คิด
เป็นร้อยละ 15.00 และมีค่าความแข็งแรง คือ 98.37 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
4. สูตรที่ 4 เปอร์เซ็นต์การหดตัวหลังเผา คิดเป็นร้อยละ 1.17 ค่าการดูดซึมน้า คือ คิด
เป็นร้อยละ 14.28 และมีค่าความแข็งแรง คือ 84.67 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
5. สูตรที่ 5 เปอร์เซ็นต์การหดตัวหลังเผา คิดเป็นร้อยละ 1.17 ค่าการดูดซึมน้า คือ คิด
เป็นร้อยละ 12.50 และมีค่าความแข็งแรง คือ 84.62 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
สรุปโดยภาพรวมการทดลองการพัฒนาเนื้อดินผสมดินทุ่งเศรษฐี กับดินขาวพรานกระต่าย
จังหวัดกาแพงเพชร มีคุณสมบัติทางกายภาพ พิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า สูตรที่ 3 มีความ
เหมาะสมมากที่สุด คือ ดินเหนียวทุ่งเศรษฐี คิดเป็นร้อยละ 30 ดินขาวพรานกระต่ายคิดเป็นร้อยละ
70 การหดตัวหลังเผา คิดเป็นร้อยละ 2.94 ค่าการดูดซึมน้าคิดเป็นร้อยละ 15.00 ค่าความแข็งแรง
98.37 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ปวีณา บุญเรืองยา,
2547) พบว่า สูตรที่มีความเหมาะสมมากที่สุด คือ สูตที่ 8 ซึ่งมีส่วนผสมดินดาแม่ทาน ร้อยละ 80
ดินขาวร้อยละ 30 หินเขี้ ย วหนุมานร้อยละ 20 จากจ านวน 34 สู ต ร ที่ทดลองหาคุณสมบัติทาง
กายภาพของเนื้อดินปั้นมีการหดตัวก่อนเผาอยู่ระหว่างร้อยละ 2- 9 และการหดตัวหลังเผาที่อุณหภูมิ
1180 องศาเซลเซียสอยู่ระหว่างร้อยละ 1.06-11.83 ส่วนเปอร์เซ็นต์ การดูดซึมน้าอยู่ระหว่างร้อยละ
1-23 และมีค่าความแข็งแรงก่อนเผาอยู่ช่วงระหว่าง 1.327 - 29.234 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
และหลังเผาด้วยอุ ณหภูมิ 1180 องศาเซลเซียส อยู่ในช่วง 128.14 -1052.23 กิโลกรัมต่อตาราง
เซนติเมตร
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 และสมมติฐานข้อที่ 3 เพื่อประเมินผลผู้ใช้ผลิตภัณฑ์รูปทรงกลมปลูก
ไม้ดอกไม้ประดับ อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร พบว่า สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ ผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่อยู่ภูมิล าเนา อาเภอเมือง
กาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร และ ผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 10 คน เพศหญิงมากว่าเพศชาย
ร้อยละ 40 ระหว่างอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 60 ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็น
ร้อยละ 40 และประสบการณ์ที่ใช้ผลิตภัณฑ์มากสุดคิดเป็นร้อยละ 60 และผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์รูปทรง
กลม ที่มีภูมิลาเนาอยู่ อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร มีระดับความต้องการ มีค่า ( X
= 4.72 S.D. = 0.51 ) อยู่ในระดับมากที่สุด
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วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 4 และสมมติ ฐ านข้ อ ที่ 4 พบว่ า การถ่ า ยทอดกระบวนการผลิ ต
เครื่องปั้นดินเผารูปทรงกลมก่อนอบรมและหลังอบรมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ = 34.25 มีค่า ( X = 6.85 )
และคะแนนทดสอบหลังอบรมมีค่าร้อยละ = 63.25 มีค่า ( X =12.63) ซึ่งเป็นแบบทดสอบวัดความรู้
ระหว่างอบรมเชิงปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ยร้อยละความก้าวหน้า = 29.00 และมีค่า (S.D.= 19.40, ttest =26.20) ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (สฤษณ์ พรมสายใจ, 2559) พบว่า นักศึกษาที่เรียนด้วยเอกสารวิชาการ รายวิชาการ
ออกแบบในงานอุตสาหกรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
6. สรุปผลการวิจัย
ดินเหนียวทุ่งเศรษฐี ที่นามาใช้ในการทาเครื่องปั้นดินเผาเอิทเท่นแวร์นี้ มีคุณสมบัติทาง
เคมีและทางกายภาพ ที่มีความเหมาะสม สามารถนาไปทาผลิตภัณฑ์ เพื่อยับยั้งการระเหยของน้าใน
การปลูกไม้ดอก ไม้ประดับได้เป็นอย่างดี คือ สูตรที่ 3 ที่ได้ผ่านการทดลอง เพราะมีเปอร์เซ็นต์การ
หดตัวน้อย ค่าดูดซึมน้าดี และมีความแข็งแรง ตลอดจนมีความเหมาะสมกับการนาไปใช้งานต่อไป
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 การพัฒนาเนื้อดินปั้นชนิดนี้ สามารถนามาใช้ทาผลิตภัณฑ์ไฟต่า และมีความเหมาะสม
กับผลิตภัณฑ์เอิทเท่นแวร์
7.2 เนื้ อ ดิ น ที่ น ามาใช้ ใ นการผลิ ต สามารถหาวั ต ถุ ดิ บ จากแหล่ ง อื่ น ๆ มาทด แทนได้
เนื่องจากเป็นดินเหนียวในแต่ล ะท้องถิ่น แต่อย่างไรก็ตามจะต้องนามาทดลองทางกายภาพก่อน
นาไปใช้งานทุกครั้ง
7.3 การพัฒนาเนื้อดินควรต้องมีความรู้ มีความสามารถ มีประสบการณ์ เพื่อให้ได้เนื้อดิน
ปั้นตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการก่อนที่จะนาดินไปใช้ทาเครื่องปั้นดิ นเผาชนิดนี้จะได้มีคุณภาพที่ดี
ต่อไป
7.4 เนื้อดินปั้นทุกแหล่งที่นามาใช้ จะต้องทาการทดลองก่อนทุกครั้ง เพื่อลดปัญหาความ
เสี่ยงในกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งนับว่าขั้นตอนแรกของการสูญเสียค่าใช้จ่ายก่อนที่จะทา
ขั้นตอนต่อไป โดยใช้หลักทฤษฎี P4M มาดาเนินการขั้นตอนในการเตรียมเนื้อดินปั้นได้เป็นอย่างดี
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นาเครื่ อ งย่ อ ยเหง้ า มั น ส าปะหลั ง เพื่ อ การเกษตรแปลงใหญ่ มั น
สาปะหลังจังหวัดกาแพงเพชร มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาเครื่องย่อยเหง้ามันสาปะหลังสาหรับ
เกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังแปลงใหญ่ ในจังหวัดกาแพงเพชร 2) หาประสิทธิภาพการทางานของ
เครื่องย่อยเหง้ามั นสาปะหลัง การออกแบบและสร้างเพื่อใช้งานโดยวิธีติดตั้งเข้ากับโครงขับเคลื่อน
เครื่องยนต์ของรถไถแบบเดินตามขนาด 7 แรงม้าขึ้นไป ส่งกาลังจากเครื่องยนต์โดยสายพานจากพู
เลย์ของเครื่องยนต์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้วเข้ากับพูเลย์เพลาของชุดมอเตอร์เกียร์ ขนาดทด
รอบลดลง 60 เท่า และส่งกาลังจากมอเตอร์เกียร์โดยใช้โซ่ขนาด 10 ฟันเฟืองเข้ากับชุดใบกัดที่ทา
จากเหล็กกล้าชนิด 3 มุมกัดเรียงแนวนอนสองแถวหมุนวนเข้าหากันแถวละ 8 ใบกัดส่งชิ้นเหง้ามัน
สาปะหลังลงพื้นโดยรางแบบปรับได้สองทาง ผู้วิจัยทาการประเมินคุณภาพของเครื่องย่อยเหง้ามัน
สาปะหลังโดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 6 ท่าน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณภาพ พบว่าเครื่อง
ย่อยเหง้ามันสาปะหลังมีคุณภาพอยู่ในระดับดี ( X = 4.33, S.D. = 0.49)วิเคราะห์รายด้านพบว่ามี
ประสิทธิภาพในการย่อยเหง้ามันสาปะหลังอยู่ในระดับดีมาก (X = 4.52, S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี โดยมีความเหมาะสมของขนาดและรูปทรง
ความสะดวกในการย่อยเหง้ามันสาปะหลัง ปริมาณของเหง้ามันสาปะหลังที่ย่อยได้อยู่ที่ 300 -500
กิโลกรัมต่อชั่วโมง มีขนาดชิ้นของเหง้ามันสาปะหลังที่ย่อยแล้ว 2-4 นิ้ว ซึ่งจากผลการประเมินแสดง
ให้เห็นว่าเครื่องย่อยเหง้ามันสาปะหลังมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในขอบเขต
และสมมติฐานการวิจัย
คาสาคัญ : เครื่องย่อยเหง้ามันสาปะหลัง, มันสาปะหลัง, เกษตรแปลงใหญ่
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Abstract
Research on the development of cassava rhizome cutter for agriculture, large
plot of cassava Kamphaengphet province. The objective was to: 1) develop cassava
rhizomes cutter for large cassava growers in Kamphaengphet province, 2) find the
effiueney or of cassava rhizomes cutter, desingming and building by the installation
method with the engine drive of a 7-horsepower walking tractor up to power from the
engine by a belt from the engine of 4-inch diameter pulleys to the pulleys of gear
motor set The size of the gear motor reducer was reduced by 60 times and the power
form the gear motor was used by using a chain of 10-tooth sprocket and a set of
blades made of 3-angle steel. The horizontal alignment of two rows swung toward
each other, 8 rows each. Tapioca starch by two-way adjustable rails. The researcher
evaluated the quality assessment data analysis. It was found that cassava rhizomes
cutter was good quality ( X = 4.33, S.D. = 0.49). The analysis of each aspect showed
that the ability to digest cassava rhizomes cutter was very good ( X = 4.6 1, S.D. =
0.52). When considering each item, it was found that most of them are of good
quality. With the appropriate size and shape ease of entering cassava rhizomes cutter.
the amount of cassava rhizomes that coued be digested was 300-500 kilogram per
hour. There were 2-4 inches of cassava rhizomes that are digested. From the
evaluation results, it shows that the cassava rhizome had the quality and efficiency
according to the criteria set in the scope and research hypothesis in which most of
users were satisfied that it could work continually and could be used by only one
person.
Keywords : Cassavarhizome cutter, Cassavarhizome, Collaborative farming,
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1. บทนา
สานักงานพาณิชย์จังหวัดกาแพงเพชร. (2558) พื้นที่เพาะปลูกมันสาปะหลังทั้งประเทศ
9.3 ล้ านไร่ ใน 50 จั ง หวั ด ผลผลิ ต รวม 32.4 ล้ านตั น ภาคเหนื อ มี พื้ น ที่ เพาะปลู ก 2.05 ล้ านไร่
ผลผลิตรวม 7.17 ล้านตัน จังหวัดกาแพงเพชรอยู่ในเขตเหมาะสมกับการเพาะปลูกมันสาปะหลัง มี
พื้นที่ปลูก 636,000 ไร่ ผลผลิต 2.4 ล้านตัน มากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ มีการส่งออกมันเส้นเป็น
อันดับ 1 ของประเทศ และประเทศไทยส่ งออกผลิตภัณ ฑ์มันสาปะหลังมากเป็นอันดับ 1 ของโลก
และพบว่าสภาพปัญหาของผู้ปลูกมันสาปะหลังด้านหนึ่งคือมีผลผลิตต่อไร่ต่าและมีความต้องการแก้ไข
ปัญ หานั้นโดยการกาหนดแนวทางไว้หลายเรื่องและหนึ่งในเรื่องดังกล่าวก็คือความต้องการพัฒนา
เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและการลดต้นทุนการผลิต
จากปัญ หาความต้องผลผลิ ต เพิ่ม ขึ้ น แม้จ ะมีนัก วิ ชาการทั้ งของหน่วยงานราชการและ
บริษัทเอกชนเข้ าไปให้ค วามรู้ด้านต่าง ๆมากมายแต่ยังมีอีกหลายเรื่องที่เกษตรกรยังมีทางเลื อก
สาหรับการทดลองบริหารกับพื้นที่เพาะปลูกของตนเองโดยวิธีการปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุ
ให้กับดินโดยตรงซึ่งเศษซากวัสดุตกค้างจากผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรชาวไร่มันสาปะหลัง
นั่นคือซากต้นและเหง้าที่ตัดทิ้งไว้ในไร่หลังจากนาหัวมันสดออกไปจาหน่ายแล้ว ที่ผ่านมาเกษตรกรจะ
ใช้วิธีทาลายโดยทิ้งซากต้นและเหง้ามันสาปะหลังให้แห้งแล้วทาการเผาทาให้สภาพหน้าดินถูกทาลาย
ทาให้สูญเสียธาตุอาหารเกษตรกรจาเป็นต้องฟื้นฟูดินโดยการใช้ปุ๋ยเคมีเพิ่มมากขึ้น
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (2559). แนะนาให้เกษตรกรทิ้งต้นและ
เหง้าที่เหลือจากการปลูกมันไว้ในไร่ เพื่อให้ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ และคืนธาตุอาหารต่าง ๆ
กลับสู่ดินจะมีความคุ้มค่ามากที่สุด เพราะเชื่อว่าเกษตรกรส่วนมากจะใส่ปุ๋ยให้กับมันสาปะหลังไม่เกิน
1 กระสอบ ซึ่งถ้าใส่ตามคาแนะนาจะได้ไนโตรเจน 7.5 กก. ฟอสฟอรัส 3.5 กก. และโพแทสเซียม 9
กก. รวมแล้วได้ 20 กก. น้อยกว่าที่ติดไปกับต้นและใบ ยังไม่รวมที่ติดไปกับหัวมันสาปะหลัง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2560). การเกษตรแปลงใหญ่ (Collaborative Farming)
เป็นการแก้ ปัญ หาภาคการเกษตรในด้านโครงสร้างแรงงาน การรวมกลุ่ มซื้อปัจ จัยการผลิต การ
ถ่ายทอดความรู้ การใช้เทคโนโลยีร่วมกัน และการการบริหารจัดการ/การตลาด ซึ่งต้องทาร่วมกันทา
การเกษตรที่ ส ามารถลดต้ น ทุ น เพิ่ ม ผลผลิ ต และผลผลิ ต มี คุ ณ ภาพเพื่ อ ตอบโจทย์ 2 ข้ อ คื อ 1.
เกษตรกรมีรายได้เพีย งพอ/มีเกีย รติความภาคภูมิใจ 2. มีสินค้าเกษตรที่มีคุณ ภาพที่ต รงกับความ
ต้องการของผู้บริโภค
กานตยุทธ ตรีบุญ นิธิ (2554, บทคัดย่อ) ได้ทาการออกแบบและสร้างเครื่องย่อยวัส ดุ
พบว่า ปัญหาที่เกษตรกรชาวสวนที่มีเศษซากวัตถุจากสวนมีจานวนมากและใช้วิธีเผาทาลายเป็นส่วน
ใหญ่ ซึ่งไม่เกิดประโยชน์และเป็นการสร้างภาวะที่เป็นพิษ และเกษตรกร ต้องการย่อยซากกิ่งไม้ให้มี
ขนาดเล็กลงเพื่อนาไปทาประโยชน์ในทางเกษตรกรรม ผลการประเมินการสร้างเครื่องย่อย ทั้ง 3
ด้าน คือด้านโครสร้าง ด้านการใช้งาน และด้านการผลิตจากผู้เชี่ยวชาญพบว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับดี
ทั้งในภาพรวมและรายด้าน และมีคุณภาพรายข้อจานวน 2 ข้อที่อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งแสดงว่าเครื่อง
ทีส่ ร้างขึ้นมีคุณภาพสามารนาไปใช้งานได้อย่างดี
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ผู้วิจัย มีความสนใจที่จะพัฒ นาเครื่องย่อยเหง้ามันส าปะหลังให้มีขนาดเล็ กแล้ วทิ้งลงใน
แปลงเพาะปลูกเพื่อความสะดวกต่อเกษตรกรในการเตรียมแปลงปลูกทันทีหลังการเก็บเกี่ยวหัวมันสด
ไปจาหน่ายแล้วและทาระบบน้าหยดให้กับต้นมันสาปะหลัง และเป็นการเพิ่มอินทรีวัตถุลงในดินเกิด
การย่อยสลายเป็นวัสดุปรับปรุงดิน ไม่เกิดการแตกงอกใหม่ของเศษลาต้นและเหง้ามันสาปะหลังที่ยัง
มีความสดอยู่ และไม่มีชิ้นส่วนเศษซากลาต้นและเหง้าขนาดใหญ่กีดขวางการไถแปในครั้งต่อไป ส่วน
ใหญ่เกษตรกรจะมีเครื่องจักรกลการเกษตรใช้อ ยู่คือรถไถแบบเดินตามหรือท้องถิ่นเรียกว่าควายเหล็ก
จึงได้ออกแบบเครื่องย่อยเหง้ามันสาปะหลังที่สามารถติดตั้งเข้ากับเครื่องรถไถแบบเดินตามที่มีความ
เหมาะสมและสะดวกแก่การใช้งาน
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาเครื่องย่อยเหง้ามันสาปะหลังสาหรับทาการเกษตรแปลงใหญ่มันสาปะหลัง
จังหวัด
กาแพงเพชร
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพการทางานของเครื่องย่อยเหง้ามันสาปะหลัง
3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์เครื่องมือเครื่องจักรกลและผู้เกี่ยวข้องจานวน 6 คนดังนี้
3.1.1 ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์และประเมินผล 2 คน
3.1.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องยนต์ 1 คน
3.1.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรกล 1 คน
3.1.4 ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายการแก้ไขปัญหาผลผลิตการเกษตร 1 คน
3.1.5 เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้งานเครื่องจักรกลการเกษตร 1 คน
3.2 แนวความคิดในการออกแบบเครื่องย่อยเหง้ามันสาปะหลังดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 แนวความคิดการออกแบบเครื่องย่อยเหง้ามันสาปะหลัง
3.3 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 3 ส่วนได้แก่
3.3.1 แนวคิดการสร้างเครื่องย่อยเหง้ามันสาปะหลัง แสดงตามภาพที่ 2

ภาพที่ 2 การออกแบบสร้างเครื่องย่อยเหง้ามันสาปะหลัง
3.3.2 แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
3.3.3 แบบบันทึกการทดสอบหาประสิทธิภาพของเครื่องย่อยเหง้ามันสาปะหลัง
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3.4 การทดสอบและรวบรวมข้ อ มูล ผู้ วิ จั ย ได้ จั ด ท าหนั ง สื อ เชิ ญ ผู้ เชี่ ย วชาญประเมิ น
เครื่องมือและนาผลที่ได้ไปทดลองใช้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อหาประสิทธิภาพการทางาน
4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการประเมินคุณภาพของเครื่องย่อยเหง้ามันสาปะหลังทั้ง 3 ด้านโดยผู้เชี่ยวชาญมี
ดังนี้
ตารางที่ 1 ความเหมาะสมของเครื่องย่อยเหง้ามันสาปะหลัง
ที่
1
2
3
4

คุณลักษณะที่เหมาะสมด้านรูปแบบของเครื่อง
แข็งแรง ทนทาน
ขนาดเหมาะสมต่อการใช้งาน
มีการป้องกันอันตรายขณะใช้งาน
ประกอบติดตัง้ และซ่อมบารุงง่าย
รวม

ค่าสถิติ
ค่าเฉลี่ย
4.50
4.67
4.42
4.50

ค่า S.D.
0.52
0.49
0.51
0.52

4.52

0.51

4.2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องย่อยเหง้ามันสาปะหลัง
ผลการวิเคราะห์จากการใช้งานเครื่องย่อยเหง้ามันสาปะหลังจานวน 6 ครั้ง โดยใส่เศษ
เหง้ามันสาปะหลังครั้งละ 5 กิโลกรัม จานวน 10 ครั้ง น้าหนัก 50 กิโลกรัมใช้เวลาเฉลี่ย 1.13 นาที
ตารางที่ 2 ความเหมาะสมด้านคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ทาโครงสร้างของเครื่องย่อยเหง้ามัน
สาปะหลัง
ที่

คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้สร้างเครือ่ งย่อย

1 ใช้วสั ดุและการผลิตที่ไม่ก่อมลพิษ
2 หาซื้อง่าย ราคาไม่สูง
3 มีความปลอดภัยขณะใช้งาน
4 วัสดุแข็งแรงทนทาน
รวม

ค่าเฉลี่ย
4.42
4.08
4.33
4.42
4.31

ค่าสถิติ
ค่า S.D.
0.51
0.29
0.49
0.51
0.45

ตารางที่ 3 คุณสมบัติด้านการนาไปใช้งานเครื่องย่อยเหง้ามันสาปะหลัง
ที่

ลักษณะการใช้งานของเครื่องย่อย

1 ย่อยเหง้ามันสาปะหลังได้ขนาดที่พอใจของเกษตรกร
2 มีปริมาณการย่อยได้ตามความต้องการ
3 สามารถทางานต่อเนื่องได้เป็นเวลานาน
4 ย่อยเศษสิ่งชีวมวลอื่น ๆได้
รวม

ค่าสถิติ
ค่าเฉลี่ย
ค่า S.D
4.08
0.29
4.75
0.45
4.67
0.49
4.58
0.51
4.52
0.44
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4.2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องย่อยเหง้ามันสาปะหลัง
ผลการวิเคราะห์จากการใช้งานเครื่องย่อยเหง้ามันสาปะหลังจานวน 6 ครั้ง โดยใส่เศษ
เหง้ามันสาปะหลังครั้งละ 5 กิโลกรัม จานวน 10 ครัง้ น้าหนัก 50 กิโลกรัมใช้เวลาเฉลี่ย 1.13 นาที
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยทดลองการทางานของเครื่องย่อยเหง้ามันสาปะหลัง
ครั้งที่
1
2
3
4
5
6

น้าหนักที่ใส่ตอ่ ครั้ง (กก.)
5
5
5
5
5
5
ค่าเฉลี่ย

จานวนการใส่(ครั้ง) น้าหนักรวม (กก.)
10
50
10
50
10
50
10
50
10
50
10
50
50

เวลาที่ใช้ (นาที)
1.35
1.25
1.10
1.10
1.00
1.00
1.13

5. การอภิปรายผล
ปัญหาของผู้ปลูกมันสาปะหลังของจังหวัดกาแพงเพชรด้านหนึ่งคือมีผลผลิตต่อไร่ต่าจาก
ปัญหาความต้องผลผลิตเพิ่มขึ้นแม้จะมีนักวิชาการทั้งของหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชนเข้าไป
ให้ค วามรู้ด้านต่าง ๆ มากมายแต่ยังมีอีกหลายเรื่องที่เกษตรกรยังมีทางเลื อกสาหรับการทดลอง
บริหารกับพื้นที่เพาะปลูกของตนเองโดยวิธีการปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดินโดยตรงซึ่ง
เศษซากวัสดุตกค้างจากผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรชาวไร่มันสาปะหลังนั่นคือซากต้นและ
เหง้าที่ตัดทิ้งไว้ในไร่หลังจากนาหัวมันสดออกไปจาหน่ายแล้ว ที่ผ่านมาเกษตรกรจะใช้ วิธีทาลายโดยทิ้ง
ซากต้นและเหง้ามันสาปะหลังให้แห้งแล้วทาการเผาทาให้สภาพหน้าดินถูกทาลาย ทาให้สูญเสียธาตุ
อาหารเกษตรกรจาเป็นต้องฟื้นฟูดินโดยการใช้ปุ๋ยเคมีเพิ่มมากขึ้น มีความสอดคล้องกับกรมวิชาการ
เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากการศึก ษาของ R. Howeler ในปีค.ศ. 1991 พบว่ามัน
สาปะหลังมีน้าหนักแห้งในส่วนที่เหลืออยู่เหนือดินประมาณ 1 ตัน/ไร่ ซึ่งในส่วนนี้มีธาตุอาหารที่สาคัญ
ต่อการเจริญเติบโตของพืชอยู่เป็นจานวนมาก เช่น ไนโตรเจน 13.52 กก./ไร่ โพแทสเซียม 8.63 กก./
ไร่ นอกจากนี้ยังมี แคลเซียม แมกนีเซียม ซัลเฟอร์ ดบรอน ทองแดง เหล็ก แมงกานีส และสังกะสี
อีกด้วย ซึ่งเมื่อนามาเทียบกับค่าปุ๋ยเคมีที่มีราคาสูงในปัจจุบันคือ แอมโมเนียซัลเฟต ตันละ 12,500
บาท โพแทสเซียมครอไรด์ ตันละ 27,000 บาท แล้วจะเห็นได้ว่า เกษตรกรจะยิ่งขาดทุนมากขึ้น
เครื่องย่อยเหง้ามันสาปะหลัง
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ภาพที่ 3 เครื่องย่อยเหง้ามันสาปะหลังชิ้นเหง้ามันสาปะหลังที่ผ่านการย่อย

ภาพที่ 4 ชิ้นเหง้ามันสาปะหลังที่ผ่านการย่อย
6. สรุปผลการวิจัย
การออกแบบสร้างเครื่องย่อยเหง้ามันสาปะหลังสาหรับเกษตรกรแปลงใหญ่มันสาปะหลัง
จั ง หวั ด ก าแพงเพชร พบว่ า คุ ณ ลั ก ษณะที่ เหมาะสมกั บ การน าไปใช้ง านของเครื่อ งย่ อ ยเหง้ า มั น
สาปะหลังคือใช้ติดตั้งร่วมกับระบบเครื่องยนต์ของรถไถแบบเดินตามที่มีอยู่ของเกษตรกร คุณภาพ
แข็งแรงทนทาน ใช้งานได้ดีในสภาพต่อเนื่อง วัสดุอุปกรณ์ซ่อมบารุงได้เองและซื้อหาได้ง่าย ราคาไม่
แพง กะทัดรัด ติดตั้งถอดประกอบได้ง่าย สามารถปฏิบัติงานได้เพียงคนเดียวและด้านประสิทธิภาพ
อยู่ในระดับดี โดยมีความเหมาะสมของขนาดและรูปทรง ความสะดวกในการย่อยเหง้ามันสาปะหลัง
ปริมาณของเหง้ามันสาปะหลังที่ย่อยได้อยู่ที่ 300-500 กิโลกรัมต่อชั่วโมง มีขนาดชิ้นของเหง้ามัน
สาปะหลังที่ย่อยแล้ว 2-4 นิ้ว งตรงตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดว้า
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ควรเพิ่มจานวนชุดฟันกัดย่อยให้มากขึ้น
7.2ควรเพิ่มจานวนสายพานเป็นแบบร่องคู่
7.3 ควรมีชุดควบคุมการเร่งตึงของสายพานขณะใช้งานและหยุดใช้งานแข็งแรงมากขึ้น
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตอิฐดินดิบจากดินตะกอน
ประปาผสมแกลบ และอิฐดินดิบจากดินตะกอนประปาผสมใบไผ่ และทดสอบคุณสมบัติของอิฐดินดิบ
ได้แก่ การทดสอบการหดตัว ความหนาแน่น การนาความร้อน ความสามารถในการป้องกันน้า
และกาลังรับแรงอัด การศึกษาในครั้งนี้กาหนดให้ปริมาณของดินร้อยละ 63, 53, 43, 33 และ 23
โดยปริมาตร ตามลาดับ ปริมาณของดินตะกอนประปาร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร
ตามลาดับ และกาหนดให้ปริมาณน้าและวัสดุธรรมชาติ(แกลบและใบไผ่)คงที่ คือ ร้อยละ 20 และ 17
โดยปริมาตร ตามลาดับ ผลที่ได้จากการศึกษา พบว่า อิฐดินดิบจากดินตะกอนประปาที่ผสมแกลบที่มี
อัตราส่วนร้อยละ 43 : 20 : 17 : 20 โดยปริมาตร มีค่าการทดสอบคุณสมบัติของอิฐดินดิบดีที่สุด
โดยมีค่าการหดตัว ร้อยละ 1.73 และผ่านเกณฑ์ม าตรฐาน มอก. 77 - 2545 ค่าความหนาแน่น
1,474 kg/m3 ค่ากาลังรับแรงอัด 2.80 N/mm2 ค่าการนาความร้อน 0.055 W/m·K ค่าเฉลี่ยความ
ลึกของผิวหน้าหลังทาการชะล้าง 27 mm และมีเกณฑ์การมาตรฐานความสามารถในการป้องกันน้า
อยู่ในระดับปานกลาง
คาสาคัญ : อิฐดินดิบ

Abstract
The purposes of this research were to find the appropriate ratio of adobe
brick that mixed by sediment and husk, and adobe brick that mixed by sediment and
bamboo leaves. And to test properties of adobe brick, e.g. shriveled test, density, heat
conduction, waterproofing capability and compression power. This study determines
the percent of volume of clay was at 63, 53, 43, 33 and 23 respectively and determine
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the percent of volume of sediment Was at 0 , 1 0 , 2 0 , 3 0 and 40 respectively and
determine stable volume of water and natural material (husk and bamboo leaves) was
at 20 and 17 percent respectively. The finding revealed that, the ratio of adobe brick
that mixed by sediment and husk with 43 : 20 : 17 : 20 percent by volume the best
value of properties test of adobe brick. The Shrinkage test value was 1.73 percent and
passed the criterion of TISI 7 7 - 2 5 4 5 , the density value was 1 ,474 kg/m3 , the
compression power value was 2.80 mm2, the heat conduction value is 0.055 W/m·K.
The average value of front-back dept surface after washing was 27 mm. The standard
criterion of waterproofing capability was at a medium level.
Keywords : adobe brick
1. บทนา
ปัจจุบันงานก่อสร้างส่วนใหญ่นิยมใช้คอนกรีตเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้างโครงสร้าง โดย
คอนกรีตจะประกอบไปด้วย ปูนซีเมนต์ เป็นองค์ประกอบหลัก โดยในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์
จะต้องใช้พลังงานในการเผาสูง จึงทาให้มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุทาให้เกิด
ภาวะเรือนกระจก เพื่อเป็นการลดผลกระทบดังกล่าว บ้านดิน จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีต้นทุนใน
การก่ อ สร้ า งต่ าและสามารถสร้ า งได้ เอง อิ ฐ ดิ น ดิ บ ไม่ ต้ อ งผ่ า นกระบวนการเผา อิ ฐ ดิ น ดิ บ มี
ส่วนประกอบหลัก คือ ดินเหนียวหรือดินร่วนปนทราย ผสมกับวัสดุธรรมชาติ
กระบวนการผลิตน้าประปา มีการผสมสารส้มเพื่อที่จะให้ดินตะกอนจับตัวกัน แล้วจึงทา
การสูบออกนามาตากให้แห้งในบ่อพัก โดยดินตะกอนประปาถือได้ว่าเป็นของเสียจากกระบวนการ
ผลิตน้าประปา ที่เป็นปัญหากับการประปาอย่างมากดินตะกอนเหลือทิ้งมากกว่า 1 - 1.2 แสนตันต่อปี
ซึ่งถือเป็นเรื่องยากในการกาจัด (จันทร์ทมาศ สครรัมย์ และสิริยาภรณ์ เอี่ยมสะอาด, 2560) โดย
วิธีก ารกาจัด ดินตะกอนนั้นจะนาเอาไปถมที่ ในดินตะกอนประปาไม่มีส ารอินทรีย์ที่จ าเป็นต่อการ
เจริญ เติ บ โตของพื ช จึ ง ไม่ เหมาะแก่ ก ารน าไปถมที่ เพื่ อ เพาะปลู ก พื ช แต่ ในดิ น ตะกอนประปาจะ
ประกอบไปด้วยซิลิกา (SiO2) และอลูมิเนียม (Al2O3) ซึ่งปริมาณอลูมิเนียมจะสูงกว่าดินทั่วไป (นาย
ชัยวัฒน์ วรพิบูลพงศ์, 2553) ซึ่งเมื่อดินตะกอนประปาแห้งจะมีลักษณะที่แข็ง แต่เปราะเหมือนเม็ด
ทราย จึงเหมาะแก่การนามาเป็นส่วนผสมในการทาอิฐดินดิบเพื่อลดปริมาณของดินและทราย
ส่วนผสมสาคัญ ของอิฐดินดิบ คือ วัสดุธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยลดการหดตัวของอิฐดินดิบ
และเป็นตัวผสานระหว่างเนื้อดินอีกด้วย แกลบ และใบไผ่แห้ง เป็นวัสดุธรรมชาติที่เหมาะสม ในการ
นามาใช้ เพราะคนไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทานา ดังนั้นแกลบจึงมีอยู่
จานวนมาก ซึ่งแกลบเป็นวัสดุธรรมชาติที่มีเส้นใยในตัวสูง ส่วนของใบไผ่ ในปัจจุบันต้นไผ่เป็นอีก
ทางเลือกที่น่าสนใจที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทย โดยปลูกต้นไผ่เพื่อนาเอาหน่อไม้ไป
รับประทาน ในการปลูกต้นไผ่ปัญหาที่พบคือ ใบร่วงตกลงพื้นจานวนมาก จึงทาให้ยากต่อการกาจัด
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และเก็บกวาด ใบไผ่มีลักษณะของใบมีเส้นใยมากเหมาะสาหรับที่จะเป็นส่วนผสมของอิฐดินดิบ (ดวง
กมล สุริยฉัตร, 2547)
ผู้วิจัย เล็งเห็นความสาคัญ ของปัญ หาการกาจัด ดินตะกอนประปาและปัญ หาของวัสดุที่
เหลือใช้จากการเกษตร จึงได้มีแนวคิดในการทาอิฐดินดิบดินตะกอนประปา โดยใช้ดินตะกอนประปา
เป็นส่วนผสมเพื่อให้อิฐดินดิบมีความแข็งแรง และใช้ทดแทนทราย แกลบและใบไผ่ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรนามาผสมเพื่อเป็นตัวผสาน และลดการหดตัวของดิน
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่ อ หาอั ต ราส่ ว นที่ เ หมาะสมในการผลิ ต อิ ฐ ดิ น ดิ บ จากดิ น ตะกอนประปา
2.1 เพื่อทดสอบคุณสมบัติของอิฐดินดิบ ได้แก่ การทดสอบความสามารถในการป้องกันน้า
การทดสอบกาลังรับแรงอัด การทดสอบการหดตัว การทดสอบการนาความร้อน และการทดสอบหา
ค่าความหนาแน่น
3. วิธีดาเนินการงานวิจัย
สารวจและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การออกแบบอัตราส่วนอิฐดินดิบจากดินตะกอนประปาผสมแกลบและใบ
ไผ่
เตรียมวัตถุดิบในการผลิตอิฐดินดิบจากดินตะกอนประปาผสมแกลบและใบไผ่
การขึ้นรูปอิฐดินดิบตามอัตราส่วนในการทดลอง
ดิน : ดินตะกอนประปา : แกลบ : น้ า
ขึ้นรูปทดสอบขนาด 6.5 × 14 × 4 cm3

ดิน : ดินตะกอนประปา : ใบไผ่ : น้ า
ขึ้นรูปทดสอบขนาด 20 × 40 × 10 cm3

ทาการตากแดด 14 วัน
ทดสอบ
การหดตัว
15 ก้อน

ทดสอบ
ความหนาแน่น
15 ก้อน

ทาการตากแดด 14 วัน
ทดสอบ
ความเป็นฉนวน
ความร้อน 15
ก้อน

ทดสอบ
กาลังต้าน
แรงอัด
15 ก้อน

ทดสอบ
ความสามารถใน
การป้องกันน้า 15
ก้อน

สรุปผลการผลิตอิฐดินดิบจากดินตะกอนประปาผสมแกลบ
สรุปผลการผลิตอิฐดินดิบจากดินตะกอนประปาผสมใบไผ่
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ภาพที่ 1 แสดงแผนผังการดาเนินการงานวิจัย

ภาพที่ 2 แสดงการตากอิฐดินดิบจากดินตะกอนประปาเป็นเวลา 14 วัน
ตาราง 1 อัตราส่ วนของอิฐดินดิบจากดินตะกอนประปาผสมแกลบและอิฐดินดิบจากดินตะกอน
ประปาผสมใบไผ่
อัตราส่วน (โดยปริมาตร)
สูตรผสมที่
ดิน (%)
ดินตะกอนประปา (%) นา (%)
แกลบ (%)
H1
63
0
17
20
H2
53
10
17
20
H3
43
20
17
20
H4
33
30
17
20
H5
23
40
17
20
สูตรผสมที่
ดิน (%)
ดินตะกอนประปา (%) นา (%)
ใบไผ่ (%)
B1
63
0
17
20
B2
53
10
17
20
B3
43
20
17
20
B4
33
30
17
20
B5
23
40
17
20
4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการทดสอบการหดตัวของอิฐดินดิบจากดินตะกอนประปาผสมแกลบ และอิฐดินดิบ
จากดินตะกอนประปาผสมใบไผ่
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แกลบ

ใบไผ่
ค่าเฉลี่ยร้อยละการหดตัว

ค่าเฉลี่ยร้อยละการหดตัว

3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
H1

H2

H3

H4

3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
B1

H5

B2

B3

B4

สูตร

สูตร

ภาพที่ 3 ค่าเฉลี่ยร้อยละการหดตัวของอิฐดินดิบจากดินตะกอนประปา
4.2 ผลการทดสอบความหนาแน่นของอิฐดินดิบจากดินตะกอนประปาผสมแกลบ
และอิฐดินดิบจากดินตะกอนประปาผสมใบไผ่
ใบไผ่

2000
1500
1000
500
0
H1

H2

H3

สูตร

H4

H5

ค่าเฉลี่ยความหนาแน่น (kg/m3)

ค่าเฉลี่ยความหนาแน่น (kg/m3)

แกลบ
2000
1500
1000
500
0
B1

B2

B3

B4

สูตร

ภาพที่ 4 ค่าเฉลี่ยความหนาแน่นของอิฐดินดิบจากดินตะกอนประปา
4.3 ผลการทดสอบกาลังรับแรงอัดของอิฐดินดิบจากดินตะกอนประปาผสมแกลบ และอิฐ
ดินดิบจากดินตะกอนประปาผสมใบไผ่
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ใบไผ่

3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
H1

H2

H3

H4

H5

ค่าเฉลี่ยกาลังรับแรงอัด (N/mm2)

ค่าเฉลี่ยกาลังรับแรงอัด (N/mm2)

แกลบ
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
B1

B2

สูตร

B3

B4

สูตร

ภาพที่ 5 ค่าเฉลี่ยกาลังรับแรงอัดของอิฐดินดิบจากดินตะกอนประปา
4.4 ผลการทดสอบการนาความร้อนของอิฐดินดิบจากดินตะกอนประปาผสมแกลบ และ
อิฐดินดิบจากตะกอนน้าประปาผสมใบไผ่
ใบไผ่

0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
H1

H2

H3

สูตร

H4

H5

ค่าเฉลี่ยการนาความร้อน (W/m·K)

ค่าเฉลี่ยการนาความร้อน (W/m·K)

แกลบ
0.15
0.1
0.05
0
B1

B2

B3

H4

สูตร

ภาพที่ 6 ค่าเฉลี่ยการนาความร้อนของอิฐดินดิบจากดินตะกอนประปา
4.5 ผลการทดสอบความสามารถในการป้องกันน้าของอิฐดินดิบจากดินตะกอนประปา
ผสมแกลบและอิฐดินดิบจากดินตะกอนประปาผสมใบไผ่
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ใบไผ่

40

ค่าเฉลี่ยความลึกของผิว (mm)

ค่าความลึกของผิวหน้า (mm)

แกลบ
30

20
10
0
H1

H2

H3

สูตร

H4

H5

40
30

20
10
0
B1

B2

B3

H4

สูตร

ภาพที่ 7 ค่าความสามารถในการป้องกันน้าของอิฐดินดิบจากดินตะกอนประปา
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4.6 สรุปผลการทดสอบอิฐดินดิบจากดินตะกอนประปาผสมแกลบและอิฐดินดิบจากดินตะกอนประปาผสมใบไผ่
ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบอิฐดินดิบจากดินตะกอนประปาผสมแกลบและอิฐดินดิบจากดินตะกอนประปาผสมใบไผ่
เกณฑ์มาตรฐาน
ค่าเฉลี่ยความลึกของ
ความ
การหด
ความ
กาลังรับ การนาความ
ระดับเกณฑ์การมาตรฐาน
สูตร
ผิวหน้า
คลาดเคลื่อนของ หนาแน่น
ตัว
แรงอัด
ร้อน
ความสามารถในการป้องกัน
ที่
หลังทาการชะล้าง
3
2
มิติ
(%)
(kg/m )
(N/mm )
(W/m·K)
นา
(mm)
ผ่าน ไม่ผ่าน
H1
2.98
√
1,553
2.33
0.099
20
ปานกลาง
H2
2.61
√
1,526
2.43
0.053
15
ดี
H3
1.73
√
1,474
2.80
0.055
27
ปานกลาง
H4
2.24
√
1,418
1.93
0.036
34
ควรปรับปรุง
H5
2.05
√
1,281
1.27
0.028
33
ควรปรับปรุง
B1
2.69
√
1,607
2.47
0.138
25
ปานกลาง
B2
2.85
√
1,559
2.60
0.079
22
ปานกลาง
B3
2.56
√
1,445
1.90
0.050
32
ควรปรับปรุง
B4
1.79
√
1,278
1.33
0.040
34
ควรปรับปรุง
B5
ไม่สามารถขึ้นรูปชิ้นงานได้
หมายเหตุ
- ระดับเกณฑ์การมาตรฐานความสามารถในการป้องกันนา ความลึกของผิวหน้าอิฐที่โดนน้า น้อยกว่า 10 mm อยู่ในระดับดี
มาก 10 - 20 mm อยู่ในระดับดี 20 - 30 mm อยู่ในระดับปานกลาง มากกว่า 30 mm อยู่ในระดับควรปรับปรุง
- เกณฑ์มาตรฐานความคลาดเคลื่อนของมิติ โดยกาหนด กว้าง : ยาว : สูง (mm) ให้มีขนาดไม่เกิน ±3 : ±5 : ±2 (mm)
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5. อภิปรายผลการวิจัย
5.1 การหดตัว
5.1.1 อิฐดินดิบจากดินตะกอนประปาผสมแกลบ สูตร H3 มีค่าเฉลี่ยร้อยละการหดตัว
น้อยที่สุด คือ ร้อยละ 1.73 และทุกสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 77 - 2545
5.1.2 อิฐดินดิบจากดินตะกอนประปาผสมใบไผ่ สูตร B5 ไม่สามารถขึ้นรูปชิ้นงานได้
จึงไม่ได้ทาการทดสอบ สูตร B4 มีค่าเฉลี่ยร้อยละการหดตัวน้อยที่สุด คือ ร้อยละ 1.79 และทุกสูตร
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 77 – 2545
5.2 ความหนาแน่น
5.2.1 อิฐดินดิบจากดินตะกอนประปาผสมแกลบ สูตร H1 มีค่าเฉลี่ยความหนาแน่น
มากที่สุด คือ 1,553 kg/m3
5.2.2 อิฐดินดิบจากดินตะกอนประปาผสมใบไผ่ สูตร B5 ไม่สามารถขึ้นรูปชิ้นงานได้
จึงไม่ได้ทาการทดสอบ สูตร B1 มีค่าเฉลี่ยความหนาแน่นมากที่สุด คือ 1,607 kg/m3
5.3 กาลังรับแรงอัด
5.3.1 อิฐดินดิบจากดินตะกอนประปาผสมแกลบ สูตร H3 มีค่าเฉลี่ยกาลังรับแรงอัด
มากที่สุด คือ 2.80 N/mm2
5.3.2 อิฐดินดิบจากดินตะกอนประปาผสมใบไผ่ สูตร B5 ไม่สามารถขึ้นรูปชิ้นงานได้
จึงไม่ได้ทาการทดสอบ สูตร B2 มีค่าเฉลี่ยกาลังรับแรงอัดมากที่สุด คือ 1.33 N/mm2
5.4 การนาความร้อน
5.4.1 อิฐดินดิบจากดินตะกอนประปาผสมแกลบ สูตร H5 มีค่าเฉลี่ยการนาความร้อน
น้อยที่สุด คือ 0.028 W/m·K
5.4.2 อิฐดินดิบจากดินตะกอนประปาผสมใบไผ่ สูตร B5 ไม่สามารถขึ้นรูปชิ้นงานได้
จึงไม่ได้ทาการทดสอบ สูตร B4 มีค่าเฉลี่ยการนาความร้อนน้อยที่สุด คือ 0.028 W/m·K
5.5 ความสามารถในการป้องกันน้า
5.5.1 อิ ฐ ดิ น ดิ บ จากดิ น ตะกอนประปาผสมแกลบ จากข้ อ มู ล เกณฑ์ ม าตรฐาน
ความสามารถในการป้องกันน้า สูตร H2 มีค่าเฉลี่ยความลึกหลังการชะล้างน้อยที่สุด คือ 15 mm
อยู่ในระดับดี
5.5.2 อิฐดินดิบจากดินตะกอนประปาผสมใบไผ่ สูตร B5 ไม่สามารถขึ้นรูปชิ้นงานได้
จึงไม่ได้ทาการทดสอบ ข้อมูลเกณฑ์มาตรฐานความสามารถในการป้องกันน้า สูตร B2 มีค่าเฉลี่ย
ความลึกหลังการชะล้างน้อยที่สุด คือ 22 mm อยู่ในระดับปานกลาง
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6. สรุป
เมื่ อ ปริม าณตะกอนดิ น ประปาเพิ่ ม ขึ้ น จากการลดปริม าณดิน โดยให้ ป ริม าณของวั ส ดุ
ธรรมชาติและน้า พบว่า ค่าความหนาแน่นของอิฐดินดิบจากตะกอนดินประปาผสมแกลบและใบไผ่ มี
ความสอดคล้ องกั บ งานวิจั ย ของ จั นทร์ทมา สครรัม ย์ และคณะ (2560) ที่พ บว่า หากมีปริม าณ
ตะกอนดินประปาเพิ่มขึ้น ค่าความหนาแน่นของกระเบื้องหลั งคาซีเมนต์จากดินตะกอนประปาจะมีค่า
ลดลง และในด้านการหดตัวกับด้านการนาความร้อนของอิฐดินดิบจากตะกอนดินประปาผสมแกลบ
และใบไผ่มีค่าลดลง แต่อิฐดินดิบจากตะกอนดินประปาผสมแกลบและใบไผ่ มีค่าเฉลี่ยกาลังรับแรงอัด
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อิฐดินดิบจากตะกอนดินประปาผสมแกลบ ที่ สูต ร H1, H2, H3 ตามลาดับ
ลดลงอย่างรวดเร็วที่สูตร H4 และ H5 สาหรับอิฐดินดิบจากตะกอนดินประปาผสมใบไผ่ ที่สูตร B1
และ B2 ตามลาดับ ลงลดอย่างรวดเร็วที่สูตร B3 และ B4 และที่สูตร B5 ไม่สามารถขึ้นรูปชิ้นงาน
ได้ เนื่องจากมีปริมาณดินตะกอนประปามากเกินไป
อัตราส่วนที่เหมาะสมของอิฐดินดิบจากดินตะกอนประปาผสมแกลบ ต่อการนาไปใช้งาน
คือ สูตรที่ H3 มีร้อยละการหดตัว 1.73 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความคลาดเคลื่อนของมิติสูตรที่ H3 มี
ค่ากาลังต้านแรงอัด (2.8 N/mm2 ) สูงกว่าสูต รที่ H1 (2.33 N/mm2) มีเกณฑ์ความสามารถใน
การป้องกันน้าในระดับปานกลาง (27 mm) สูตรที่ H3 มีค่าการนาความร้อน (0.055 w/ m·K)
อัตราส่วนที่เหมาะสมของอิฐดินดิบจากดินตะกอนประปาผสมใบไผ่ ต่อการนาไปใช้งาน คือ
สูตรที่ B2 มีค่าการหดตัวร้อยละ 2.85 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความคลาดเคลื่อนของมิติ สูตรที่ B2 มี
ค่ากาลังต้านแรงอัด (2.6 N/mm2 ) สูงกว่าสูตรที่ B1 (2.47 N/mm2) มีเกณฑ์ความสามารถในการ
ป้องกันน้าในระดับ ปานกลาง (22 mm) ซึ่งดีกว่าสูต รที่ B1 และสูต รที่ B2 มีค่าการนาความร้อน
(0.079 w/ m·K)
7. ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ควรมีการศึกษาขนาดของวัสดุธรรมชาติที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการทาอิฐดินดิบ
5.3.2 ควรใช้วัสดุธรรมชาติอื่นที่มีเส้นใยจานวนมากและเป็นวัสดุที่เหลือใช้จากการเกษตร
เอกสารอ้างอิง
การประปานครหลวง. (2548). ดินตะกอนประปา. (ออนไลน์). แหล่งที่มา :
http://www.mwa.co.th/ewt_news.php?nid=434&filename=index
(4 กันยายน 2560).
จันทร์ทมาศ สครรัมย์และสิรยิ าภรณ์ เอี่ยมสะอาด. (2560). กระเบื้องหลังคาซีเมนต์จากดินตะกอน
ประปา. ปริญญานิพนธ์ คณะครุศาตร์ สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
49

ดวงกมล สุริยฉัตร. การประยุกต์ใช้ตะกอนดินจากน้้าประปา. (รายงานวิชาการ). สานัก
อุตสาหกรรมพื้นฐาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่.
ดวงเพ็ญ ศรีบัวงาม และอนุรักษ์ ปติรักษ์สกุล. ความหนาแน่น. (ม.ป.ป.). (ออนไลน์). แหล่งที่มา :
https://rattikanaung05.wordpress.com/2015/06/12/ (7 ตุลาคม 2560).
ธนา อุทัยภัตรากูร. (2547). จากดินสู่บ้านสร้างบ้านด้วยดิน คู่มือการสร้างบ้านดินฉบับ
ปรับปรุงใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 3. สวนเงินมีมา. กรุงเทพฯ.
นราธิป ทับทัน. (2556). การพัฒนาอิฐดินน้้าหนักเบาจากวัสดุเส้นใยธรรมชาติเพื่อก่อสร้างวัสดุ
ทางเลือก.วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย.
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ทราย. (ออนไลน์). แหล่งที่มา
: http://building.cmtc.ac.th/main/images/stories/Taweesak/unit_1.3.pdf (4 ตุลาคม
2560).อนุรักษ์ จินตนานันท์. (2551). การพัฒนากระเบื้องดินซีเมนต์ที่ใช้ดินตะกอนประปา
จังหวัด
Vilane. (2010). Evaluation of concrete water content and other durability indicators
by electromagenetic measuremants. Cement and Concrete Research,
28(8),1179–1190.
Yetgin et al. (2008). Utilization of hard rock dust with red clay to produce roof
tiles.Institute of Mining, Mineralogy and Metallurgy, Bangladesh Council of
Scientific Industrial Research, Khonjonpur, Joypurhat 5900, Bangladesh
Kumar, A., Singh, B. & Mohan, J. (2009). Compressive Strength of Fiber Reinforced
Highly Compressible Clay. Construction and Building Materials 20, pp.1063 –
1068.

50

อิฐดินดิบจากตะกอนดินประปาผสมใบอ้อย
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บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องอิฐดินดิบจากตะกอนดินประปาผสมใบอ้อย มีวัตถุประสงค์เพื่อหาอัตราส่วน
ที่เหมาะสมในการผลิตอิฐดินดิบจากตะกอนดินประปาผสมใบอ้อย โดยขึ้นรูปอิฐดินดิบขนาด 20 ×
40 × 10 cm3 และทดสอบคุณสมบัติของอิฐดินดิบ ได้แก่ การหดตัว ความหนาแน่น ความเป็นฉนวน
ความร้อน กาลังต้านแรงอัด และความสามารถในการป้องกันน้า ซึ่งมีอัตราส่วนของ ใบอ้อย : น้า :
ดิน : ตะกอนดินประปา 5 อัตราส่วนร้อยละโดยปริมาตร ดังนี้ A (20 : 17 : 63 : 0) B (20 : 17
: 53 : 10) C (20 : 17 : 43 : 20) D (20 : 17 : 33 : 30) E (20 : 17 : 23 : 40) ตามล าดั บ
ผลการทดสอบพบว่ามีค่าการหดตัวอยู่ระหว่าง 2.75 - 5.27 % การหดตัวน้อยที่สุด คือ อัตราส่วน
E (2.75 %) และทุกอัต ราส่วนผ่านเกณฑ์มาตรฐานความคลาดเคลื่อนของมิติ การทดสอบความ
หนาแน่น มีค่าความหนาแน่นอยู่ระหว่าง 1,237.01 - 1,571.26 kg/m3 ความหนาแน่นมากที่สุด
คือ อัตราส่วน A (1,571.26 kg/m3) การทดสอบความเป็นฉนวนความร้อน มีค่าสัมประสิทธิ์การ
นาความร้อน (K) อยู่ระหว่าง 0.061 - 0.165 W/m·K และสัมประสิทธิ์การนาความร้อน (K) ต่าที่สุด
คือ อัตราส่วน D (0.059 W/m·K) ค่ากาลังต้านแรงอัดมีค่าอยู่ระหว่าง 8.84 - 20.41 kg/cm2 และ
ค่ากาลังต้านแรงอัดสูงสุด คือ อัตราส่วน B (20.41 kg/cm2 ) ด้านการทดสอบความสามารถในการ
ป้องกันน้า อัตราส่วน A C และ D มีค่าเกณฑ์ความสามารถในการป้องกันน้าอยู่ในระดับดี
คาสาคัญ : อิฐดินดิบ, ตะกอนดินประปา, ใบอ้อย

Abstract
The objective of this study was to determine the optimum ratio of sludge
and sugarcane leaves adobe brick. The adobe brick size was 20 × 40 × 10 cm 3 and
test the properties of raw adobe brick is including shrinkage density thermal
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insulation compression strength and the ability to protect water. The ratio of
sugarcane leaves : Water : Soil : sludge 5 Percentage by volume was as follows ; A
(20 : 17 : 63 : 0), B (20 : 17 : 53 : 10), C (20 : 17 : 43 : 20), D (20 : 17 : 33 : 30), E
(20 : 17 : 23 : 40) respectively. The results showed that the shrinkage was between
2.75 and 5.27 %. The least contraction is E (2.75%) and all ratios pass the standard
deviation. Density test, the density was between 1,237.01 - 1,571.26 kg/m3. The
highest density was A (1,571.26 kg/m3). Thermal insulation test, the coefficient of
thermal conductance (K) was between 0.061 - 0.165 W/m·K and the lowest thermal
conductivity (K) was D (0.059 W/m·K). The compressive strength is between 8.84 20.41 kg/cm2 . The maximum compressive strength was B (20.41 kg/cm2 ). Water
resistance testing, the A and D ratios were good in water protection.
Keywords : Adobe brick, Sludge, Sugarcane leaves
1. บทนา
บ้านดินเป็นอาคารที่อยู่อาศัยแบบธรรมชาติที่ใช้ดินเป็นวัสดุหลักที่สามารถหาได้ในท้องถิ่น
นามาผสมกับส่วนผสมที่เป็นเส้นใย เพื่อเพิ่มความแข็งแรง และช่วยในการยึดเกาะกันของเนื้อดิน
(ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์ และจตุพร ตั้งศิริสกุล , 2550) และวัสดุเส้นใยยังช่วยลดการหดตั ว รวมทั้ง
ช่วยยึดเกาะเนื้อดินไม่ให้แตกร้าวเมื่อนาอิฐดินนั้นแห้ง (นราธิป ทับทัน, 2557) บ้านดินไม่ส่งผลเสีย
ต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากใช้วัตถุดิบในการก่อสร้างที่หาได้จากธรรมชาติ และมีอยู่ทั่วไป ขั้นตอนการ
ทาไม่ยุ่ งยากซับซ้อน ใช้แ รงงานคนในการทา มุ่งเน้นการพึ่ งพาตนเอง บ้านดิน จึงเป็นอีกหนึ่ ง
ทางเลือกสาหรับผู้ที่ต้องการสร้างบ้านราคาประหยัด และผู้ที่ต้องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ
ผู้ วิ จั ย จึ ง มี แ นวคิ ด ที่ จ ะสร้ า งทางเลื อ กในการผลิ ต อิ ฐ ดิ น ดิ บ ส าหรั บ ก่ อ สร้ า งบ้ า นดิ น ให้ มี ค วาม
หลากหลายมากขึ้น โดยการใช้ตะกอนดินประปาผสมใบอ้ อยมาเป็นส่วนผสมของอิฐดินดิบ งานวิจัย
นี้มุ่งเน้นในการศึกษาปัจจัยต่าง ๆ คือ อัตราส่วนในการผสมตะกอนดินประปาที่จะส่งผลต่อคุณสมบัติ
ของอิ ฐ ดิ น ดิ บ ได้ แ ก่ การเป็ น ฉนวนความร้ อ น การหดตั ว ก าลั ง ต้ า นแรงอั ด ความหนาแน่ น
ความสามารถในการป้องกันน้าของอิฐดินดิบ เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากตะกอนดินประปา และใบ
อ้อย รวมทั้งเป็นการพัฒนาการสร้างอิฐดินดิบ ให้เป็นวัสดุที่แข็งแรง เหมาะสมที่จะนาไปสร้างเป็น
บ้านดินใช้อยู่อาศัย
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อผลิตอิฐดินดิบที่มีส่วนผสมจากใบอ้อย ดิน ตะกอนดินประปา และน้า
2.2 เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของอิฐดินดิบจากตะกอนดินประปาผสมใบอ้อย
2.3 เพื่อทดสอบคุณสมบัติอิฐดินดิบ ดังต่อไปนี้
2.3.1 การหดตัว
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2.3.2 ความหนาแน่น
2.3.3 การเป็นฉนวนความร้อน
2.3.4 ทดสอบกาลังต้านแรงอัด
2.3.5 ความสามารถในการป้องกันน้า
3. วิธีดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย การผลิตอิฐดินดิบจากตะกอนดินประปาผสมใบอ้อย เพื่อ
ศึกษาคุณสมบัติของก้อนอิฐดินดิบ
ตารางที่ 1 อัตราส่วนผสมโดยปริมาตรของอิฐดินดิบที่มีตะกอนดินประปาผสมใบอ้อย
ใบอ้อย
นา
ดิน
ตะกอนดินประปา
อัตราส่วน
(%)
(%)
(%)
(%)
A
20
17
63
0
B
20
17
53
10
C
20
17
43
20
D
20
17
33
30
E
20
17
23
40
หมายเหตุ:
1. ใบอ้อย ตากแดดเป็นเวลา 5 วัน แล้วนามาตัดให้มีความยาว 5 ± 0.5 cm
2. ดิ น ที่ ใช้ ในงานวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ได้ จ ากบ้ านเย้ ย สะแก ต าบลเสม็ ด อ าเภอเมื อ งบุ รี รัม ย์
จังหวัดบุรีรัมย์ (พิกัด GPS : 14.861957, 103.071593) ระยะลึกจากผิวหน้าดินลงไปไม่เกิน 30 cm
ตากแดดเป็นเวลา
7 วัน แล้วร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 16
3. ตะกอนดินประปาได้มาจากสถานีผลิตน้าห้วยจรเข้มาก การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัด
บุรีรัมย์ ตากแดดเป็นเวลา 7 วัน นาดินมาบด แล้วร่อนดินผ่านตะแกรงเบอร์ 16

53

เตรียมวัสดุ

ผสมอัตราส่วน ใบอ้อย : น้า : ดิน : ตะกอนดินประปา

ทดสอบ
การหดตัว
15 ก้อน

ขึ้นรูปก้อนทดสอบขนาด
6.5 × 14 × 4 cm3

นาวัสดุมาขึ้นรูปขนาด
20 × 40 × 10 cm3

ทาการตากแดด 14 วัน

ทาการตากแดด 14 วัน

ทดสอบ
ความหนาแน่น
15 ก้อน

ทดสอบ
ความเป็นฉนวน
ความร้อน 15 ก้อน

ทดสอบ
กาลังต้านแรงอัด
15 ก้อน

ทดสอบ
ความสามารถในการ
ป้องกันน้า 15 ก้อน

บันทึกผลการทดสอบ ลงในตารางบันทึกผลของแต่ละการทดสอบ
สรุปผลการผลิตอิฐดินดิบจากตะกอนดินประปาผสมใบอ้อย
ภาพที่ 1 ขั้นตอนการผลิตอิฐดินดิบจากตะกอนดินประปาผสมใบอ้อย

ภาพที่ 2 ขึ้นรูปอิฐดินดิบขนาด 20 × 40 × 10 cm3
ความร้อน

ภาพที่ 3 ทดสอบความเป็นฉนวน
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ภาพที่ 4 ทดสอบกาลังต้านแรงอัด
ในการป้องกันน้า

ภาพที่ 5 ทดสอบความสามารถ

C

D

1237.01

1387.05

1521.79
B

1395.12

1571.26

C

D

E

อัตราส่วน

E

อัตราส่วน

ภาพที่ 8 ความเป็นฉนวนความร้อน

B

C

15.56

A

8.84

D

20.07

กาลังต้านแรงอัด (kg/cm )

2

0.089
C

0.061

B

E

ภาพที่ 7 ความหนาแน่น

0.059

A

0.107

(W/m·K)
0.165

ภาพที่ 6 การหดตัว

อัตราส่ วน

20.41

B

19.05

A

สัมประสิ ทธิ์การนาความร้อน

A

ความหนาแน่น

2.75

3.18

(kg/m3)

4.65

3.18

เปอร์เซ็นต์การหดตัว (%)

5.27

4. ผลการวิจัย
ผลการทดสอบคุณสมบัติของอิฐดินดิบจากตะกอนดินประปาผสมใบอ้อย 5 การทดสอบ
ได้แก่ การหดตัว ความหนาแน่น ความเป็นฉนวนความร้อน กาลังต้านแรงอัด และความสามารถใน
การป้องกันน้า

อัตราส่ วน

D

E

ภาพที่ 9 กาลังต้านแรงอัด
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31.6
18.7

20.3
B

15.3

20
A

อัตราส่
C วน

D

E

ภาพที่ 10 ความสามารถในการป้องกันน้า
ตารางที่ 2สรุปผลการทดสอบคุณสมบัติของอิฐดินดิบจากตะกอนดินประปาผสมใบอ้อย
การหดตัว
ความ
อัตรา เปอร์เซ็นต์
หนาแน่น
เกณฑ์
ส่วน การหดตัว ความคลาด (kg/m3)
(%)
เคลื่อนของมิติ
A
3.19
ผ่าน
1,571.26

สัมประสิทธิ์ กาลังต้าน ความสามารถในการป้องกันนา
การนา
แรงอัด ความลึกของ
เกณฑ์
ความร้อน (kg/cm2 ) ผิวหน้าอิฐ ความสามารถใน
(W/m·K)
(mm)
การป้องกันนา
0.165
19.05
20.0
10-20 mm (ดี)

B

5.27

ผ่าน

1,521.79

0.107

20.41

20.3

C

4.65

ผ่าน

1,395.12

0.089

20.07

15.3

20 - 30 mm
(ปานกลาง)
10-20 mm (ดี)

D

3.18

ผ่าน

1,387.05

0.059

15.65

18.7

10-20 mm (ดี)

E

2.75

ผ่าน

1,237.01

0.061

8.84

31.6

> 30 mm
(ควรปรับปรุง)

หมายเหตุ:
1. เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของมิติ ใช้วิธีการสังเกตตาม มอก. 77 – 2545 ดังตารางที่ 3
2. เกณฑ์การแบ่งระดับความสามารถในการป้องกันการรั่วซึมของอิฐดินดิบ (Adobe) ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4

ตารางที่ 3
ขนาดของมิติ (mm)

เกณฑ์ความ
คลาดเคลื่อน (mm)

หนา

40

±2

กว้าง

65 ถึง 90

±3

ยาว

140 ถึง 190

±5

ที่มา : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (2545)

ความลึกของผิวหน้าอิฐที่
โดนนา (mm)
น้อยกว่า 10 mm
10 - 20 mm
20 - 30 mm
0มากกว่า 30 mm

ความสามารถในการ
ป้องกันนา
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ควรปรับปรุง

ที่มา : อุดมวิทย์ กาญจนวรงค์ และคณะ (2555)
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5. อภิปรายผลการวิจัย
ในด้านความหนาแน่น และค่ากาลังต้านแรงอัดของอิฐดินดิบจากตะกอนดินประปาผสมใบ
อ้อย จะมีค่าลดลงเมื่อปริมาณของตะกอนดินประปาเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทร์ทมาศ
สครรัมย์ และคณะ (2560) ที่พบว่า หากมีปริมาณตะกอนดินประปาเพิ่มขึ้น ค่าความหนาแน่น
และค่าความแกร่งของกระเบื้องหลังคาซีเมนต์จากดินตะกอนประปาจะมีค่าลดลง และในด้านการหด
ตัวกับค่าสัมประสิทธิ์การนาความร้อน (K) ของอิฐดินดิบจากตะกอนดินประปาผสมใบอ้อยถ้าปริมาณ
ตะกอนดินประปาเพิ่มขึ้น เปอร์เซ็นต์การหดตัว และสัมประสิทธิ์การนาความร้อน (K) มีค่าลดลง
6. สรุปผล
6.1 ค่ าเปอร์เซ็ น ต์ ก ารหดตั ว ของอิฐ ดิน ดิ บ จากตะกอนดิ น ประปาผสมใบอ้ อย มี ค่ าอยู่
ระหว่ าง 2.75 - 5.27 % ซึ่ ง อั ต ราส่ ว นที่ มี ค่ าเปอร์เซ็ น ต์ ก ารหดตั ว สู ง สุ ด คื อ B (5.27 %) และ
รองลงมา คื อ C (4.65 %) A (3.18 %) D (3.18 %) และ E (2.75 %) ตามล าดั บ และทุ ก
อัตราส่วนผ่านเกณฑ์มาตรฐานความคลาดเคลื่อนของมิติ เมื่อปริมาณตะกอนดินประปาเพิ่มขึ้น ค่า
เปอร์เซ็นต์การหดตัวจะมีค่าลดลง และมี 2 อัตราส่วน คือ อัตราส่วน D ที่มีค่าเปอร์เซ็นต์การหดตัว
เท่ากับอัตราส่วน A และอัตราส่วน E มีค่าเปอร์เซ็นต์การหดตัวน้อยกว่าอัตราส่วน A
6.2 ค่าความหนาแน่นของอิฐดินดิบจากตะกอนดินประปาผสมใบอ้อย มีค่าความหนาแน่น
อยู่ ร ะหว่ า ง 1,237.01 - 1,571.26 kg/m3 ซึ่ ง อั ต ราส่ ว นที่ มี ค วามหนาแน่ น มากที่ สุ ด คื อ A
(1,571.26 kg/m3) ร อ งล งม าคื อ B (1,521.79 kg/m3) C (1,395.12 kg/m3) D (1,387.05
kg/m3) และ E (1,237.01 kg/m3) ตามล าดั บ อิ ฐ ดิ น ดิ บ จากตะกอนดิ น ประปาผสมใบอ้ อ ยใน
อัตราส่วนที่มีส่วนผสมของตะกอนดินประปามีค่าความหนาแน่นต่ากว่าอัตราส่วนที่ไม่มีส่วนผสมของ
ตะกอนดิ น ประปา (อั ต ราส่ ว น A) และพบว่ าเมื่ อ ปริ ม าณตะกอนดิ น ประปาเพิ่ ม ขึ้ น ค่ า ความ
หนาแน่นจะมีค่าลดลง
6.3 ค่าสัมประสิทธิ์การนาความร้อน (K) ของอิฐดินดิบจากตะกอนดินประปาผสมใบอ้อย
มีค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารน าความร้อ น (K) อยู่ร ะหว่ าง 0.061 - 0.165 W/m·K ซึ่ง อัต ราส่ ว นที่มี ค่ า
สัมประสิทธิ์การนาความร้อน (K) สูงที่สุดคือ A (0.165 W/m·K) รองลงมา คือ B (0.107 W/m·K)
C (0.089 W/m·K) D (0.059 W/m·K) และ E (0.061 W/m·K) ตามลาดับ อิฐดินดิบจากตะกอนดิน
ประปาผสมใบอ้อยในอัตราส่วนที่มีส่วนผสมของตะกอนดินประปา มีค่าสัมประสิทธิ์การนาความร้อน
(K) ต่ากว่าอัตราส่วนที่ไม่มีส่วนผสมของตะกอนดินประปา (อัตราส่วน A) และพบว่าเมื่อปริมาณ
ตะกอนดินประปาเพิ่มขึ้น ค่าสัมประสิทธิ์การนาความร้อน (K) จะมีค่าลดลง
6.4 ค่ากาลังต้านแรงอัดของอิฐดินดิบจากตะกอนดินประปาผสมใบอ้อย มีค่าอยู่ระหว่าง
8.84 - 20.41 kg/cm2 ซึ่ ง อั ต ราส่ ว นที่ มี ค่ า ก าลั ง ต้ านแรงอั ด สู ง สุ ด คื อ B (20.41 kg/cm2 ) และ
รองลงม า คื อ C (20.07 kg/cm2 ) A (19.05 kg/cm2 ) D (15.65 kg/cm2 ) และ E (8.84
kg/cm2 ) ตามลาดับ อิฐดินดิบจากตะกอนดินประปาผสมใบอ้อยในอัตราส่วนที่มีส่วนผสมของตะกอน
ดินประปา คือ อัต ราส่ วน B และ C มีค่าก าลั งต้านแรงอัด สูงกว่าอัต ราส่ว นที่ไม่มีส่ วนผสมของ
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ตะกอนดินประปา (อัต ราส่วน A) และพบว่าเมื่อปริม าณตะกอนดินประปาเพิ่มขึ้น ค่ากาลังต้าน
แรงอัดจะมีค่าลดลง
6.5 อัตราส่วนอิฐดินดิบจากตะกอนดินประปาผสมใบอ้อยที่มีเกณฑ์ความสามารถในการ
ป้องกันน้าในระดับดี คือ อัตราส่วน A, C และ D อัตราส่วนที่มีความสามารถในการป้องกันน้าได้ใน
ระดับปานกลาง คือ อัตราส่วน B และอัตราส่วนที่มีเกณฑ์ความสามารถในการป้องกันน้าได้
ในระดับควรปรับปรุง คือ อัตราส่วน E อิฐดินดิบจากตะกอนดินประปาผสมใบอ้อยในอัตราส่วนที่มี
ส่วนผสมของตะกอนดินประปา คือ อัตราส่วน C และ D มีเกณฑ์ความสามารถในการป้องกันน้าใน
ระดับดี ใกล้เคียงกับอัตราส่วนที่ไม่มีส่วนผสมของตะกอนดินประปา (อัตราส่วน A)
เมื่อใช้อัต ราส่ วน A ซึ่งไม่มีส่ วนผสมของตะกอนดินประปาเป็นอัตราส่ว นเปรียบเทียบ
พบว่าอัตราส่วนที่มีตะกอนดินประปาเหมาะสมต่อการนาไปใช้งาน คือ อัตราส่วน C มีค่าการหดตัว
4.65 % ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานความคลาดเคลื่ อนของมิติ (ดังตารางที่ 3) มีค่ากาลั งต้านแรงอัด C
(20.07 kg/cm2 ) สู ง กว่ าอัต ราส่ ว น A (19.05 kg/cm2 ) มีเกณฑ์ ค วามสามารถในการป้ องกั น น้ า
ระดับดี (15.3 mm) ซึ่งดีกว่าอัตราส่วน A (20.0 mm) (ดังตารางที่ 4) ค่าสัมประสิทธิ์การนาความ
ร้อน (K) ของอัตราส่วน C (0.089 w/ m·K) ดีกว่าอัตราส่วน A (0.165 w/ m·K)
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ควรทาการศึกษาขนาดของอิฐดินดิบ โดยเลือกศึกษาขนาดที่หลากหลายมากขึ้น
7.2 ควรทาการศึกษารูปทรงของอิฐดินดิบ โดยเลือกศึกษารูปทรงที่มีตามความเหมาะสม
ต่อการใช้งาน
7.3 ควรมีการศึกษาค่าร้อยละความชื้นของวัสดุธรรมชาติที่นามาใช้ในงานวิจัย
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาและจาแนกความสมมาตรจากลวดลายที่ปรากฏ
บนส่วนประดับของสถาปัตยกรรมของอุโบสถพื้นถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยขั้นตอนการวิเคราะห์มี
พื้นฐานบนกรุปการทาซ้ารูปทิศทางเดียว และกรุปการทาซ้ารูปสองทิศทาง ซึ่งลวดลายส่วนประกอบ
ทางสถาปัตยกรรมของอุโบสถถูกจาลองด้วยโปรแกรม GSP ก่อนการวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า
ไม่มีลวดลายของกรุปการทาซ้ารูปสองทิศทาง โดยพบลวดลายสมมาตรการทาซ้ารูปทิศทางเดียว
ประกอบด้วยความสมมาตรประเภท p2mm , p111 , p1m1 และ p11g ลดลงตามลาดับ และไม่พบ
ความสมมาตรประเภท p211 , p2mg และ p11m
คาสาคัญ : อุโบสถ กรุปการทาซ้ารูปทิศทางเดียว กรุปการทาซ้ารูปสองทิศทาง

Abstract
The main purpose of this research was to study and classify the Vernacular
Holy Temples in Buriram. The algolithm based on frieze groups and wallpaper. Before
classification, all of pattern were simulated using GSP program. The result found that
no presence of wallpaper pattern occurred. The most presence of pattern were frieze
pattern of all patterns. The most found symmetry type were p2mm , p111 , p1m1 ,
p11g respectively. These was no presence of p211 , p 2mg and p11m .
Keyword : Holy Temples, frieze group, wallpaper group
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1. บทนา
สาหรับในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นสถานที่
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา จากที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานทาให้อุโบสถในวัดต่าง ๆ กลายเป็น
อุโบสถพื้นถิ่นที่มีลวดลายจากภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ ประดับตกแต่งอย่างสวยงาม ควรค่าแก่การ
อนุรักษ์ และศึกษาอัจฉริยภาพในการออกแบบลวดลาย ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษารูปแบบความ
สมมาตรของลวดลายบนส่ ว นประกอบทางสถาปัต ยกรรมของอุโบสถ เช่น ลวดลายรูปปั้น และ
ลวดลายแกะสลัก ในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งกาหนดการศึกษาเฉพาะวัดที่มีอุโบสถอายุไม่น้อยกว่า 100 ปี
แต่ก่อนที่จะทาการวิเคราะห์และจัดจาแนกลวยลายของส่วนประดับทางสถาปัตยกรรมของอุโบสถนั้น
ต้องรู้จักกับนิยามและทฤษฎีบทต่าง ๆ ที่จะนามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และจัดจาแนกลวยลาย
บทนิยามและทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้อง
กาหนดให้ (G, ) เป็นระบบทางคณิตศาสตร์ที่ประกอบด้วยเซต G ที่ไม่ใช่เซตว่าง และ
เป็ น การด าเนิ น การทวิ ภ าค (binary operation) เราจะกล่ า วว่ า (G, ) เป็ น กรุ ป (group) ถ้ า มี
คุณสมบัติ 1. คุณสมบัติปิด (closed) 2. คุณสมบัติการเปลี่ยนหมู่ (associative) 3. คุณสมบัติการมี
เอกลั ก ษณ์ (identity) และ 4. คุ ณ สมบั ติ ก ารมี ตั ว ผกผั น (inverse) พื้ น ฐานทฤษฎี ก รุ ป ถู ก น ามา
แก้ปัญหาต่าง ๆ ในทางคณิตศาสตร์หลากหลายด้าน เช่น ทฤษฎีจานวน ทฤษฎีรหัส รวมถึงทฤษฎี
ทางเราขาคณิต ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สาคัญในการวิเคราะห์รูปแบบการสมมาตรของบทความนี้
กาหนดให้ H เป็นเซตของฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งทั่วถึง จาก
ไป
และ เป็นการ
ดาเนินการคอมโพสิท (composit) โดยที่ S.R. Nagpaul and S.K. Jain (2005, p.324) ได้แสดงว่า
(H , ) เป็นกรุป นอกจากนี้ ได้ให้นิยามของสมมิติดังนี้
2

บทนิยาม 1 สมมิติ (isometry)
ระนาบ นั่นคือ
f (x )

และกาหนดให้

Isom(

2

)

2

f :

f (y )

2

x

z

z

สาหรับทุก ๆ

y

2

2

ดังนั้น

เป็นฟังก์ชันที่คงสภาพระยะทางจากระนาบไปยัง

แทนเซตสมมิติทั้งหมดบน

ตัวอย่าง 1 กาหนดให้ z
และ :
เป็นฟังก์ชันการเลื่อนขนานโดย z กาหนดให้
(x )

(y )

2

x, y

2

2

กาหนดโดย (x ) x
และ y เป็นจุดใด ๆ ใน

z

z

2

z

x

(x

z)

x

y

เป็นฟังก์ชันคงสภาพระยะทาง จึงได้ว่า

(y

z

z
2

สาหรับทุก
จะได้ว่า

2

x

z)

เป็นสมมิติบน

2

นั่นคือ

z

Isom(

2

)
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เมื่ อ พิ จ ารณาเซตของสมบั ติ ทั้ ง หมด S.R. Nagpaul and S.K. Jain (2005, p.324)ได้
แสดงว่ า Isom( ) เป็นกรุปย่ อย (subgroup) ของ G ยิ่งไปกว่านั้น Marshall M. Cohen and
Kevin M. Pilgrim (2004, p.259) แสดงได้ว่า สมมิติบน
มีได้เพียง 4 ประเภทเท่านั้น ได้แ ก่
การเลื่อนขนาน (translation) การหมุน (rotation) การสะท้อน (reflection) และการสะท้อนแบบ
เลื่อน รวมถึงให้นิยามเซตของสมมิติบนรูปดังบทนิยาม 2
2

2

บทนิยาม 2 ให้ P เป็นเซตที่ไม่ใช่เซตว่างและเป็นเซตย่อยของเซตจุดบนระนาบ
ให้ Sym(P) เป็นเซตย่อยของ Isom( ) ที่นิยามโดย
2

Sym(P )

นั่นคือ

g(P)

ตัวอย่ าง 2 กาหนดให้
ดังนี้

P

K

สาหรับทุก ๆ

{g

p

Isom(

2

) g(P )

P

{(2,1),(1,1),(2,2),(2, 1),(1, 1),(2, 2)}

1
0

f ((a, b))

P}

0 a
1 b

สาหรับ

นิยามฟังก์ชัน

f :

2

2

(a, b)

(a,b)

(2,1)

(1,1)

(2,2)

(2, 1)

(1, 1)

(2, 2)

f (a,b)

(2, 1)

(1, 1)

(2, 2)

(2,1)

(1,1)

(2,2)

จะได้ว่า

f ((a,b))

K

ดังนั้น

f

เป็นสมมาตรของ

2

K

จากบทนิ ย าม 2 S.R. Nagpaul and S.K. Jain (2005, p.324) สามารถแสดงได้ ว่ า
Sym(P) เป็นกรุปย่อยของ Isom( ) หากพิจารณาภายใต้การดาเนินการคอมโพสิท Marshall M.
Cohen and Kevin M. Pilgrim (2004, p.259) สามารถแสดงได้ว่า Sym(P) เป็นกรุปย่อยของ
Isom( )
นอกจากนี้เมื่อพิจารณารูป n เหลี่ยมปกติ ร่วมกับนิยามของ Sym(P) สามารถนิยามกรุ
ปการหมุนรูปของรูป n เหลี่ยมปกติ ซึ่ง Joseph, A. Gallian (2012, p.487) ได้ให้นิยามกรุปการ
หมุนรูปดังนี้
2

2
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Marshall M. Cohen and Kevin M. Pilgrim (2004, p.259) ได้ให้นิยามของ O ดังนี้
2

บทนิยาม 3 กาหนดให้ O คือเซตของเมทริกซ์มิติ
2

cos
sin

R

โดยที่

sin
cos

หรือ

M

2 2

ทั้งหมดอยู่ในรูป
cos
sin

2

เป็นเมทริกซ์การหมุนด้วยมุม รอบจุดกาเนิดและ

R

ข้ามเส้นตรงที่ผ่านจุดกาเนิดและมุม

2

M

จากบทนิย าม 3 เมื่อก าหนด
เท่ากับฟังก์ชัน f ในตัวอย่างที่ 2
ก าห นด ให้
H

H

H

: Isom(

2

sin
cos

)

O2

{g

Isom(

2

2

จะได้ว่า

) g(0)

0}

ถ้ า

H

M

2

เป็นเมทริกซ์การสะท้อน

กับแกน
cos 2
sin 2

x

sin 2
cos 2

เป็ น กรุ ป ย่ อ ย

1
0

Isom(

0
1

2

)

ซึ่ง

แ ละ

2

โด ย ที่ เป็ น เซ ต ข อ งก ารเลื่ อ น ข น าน ทั้ งห ม ด ใน Isom( ) นิ ย าม
O
เป็นฟังก์ชันที่ลดขนาดโดเมน (restrict) เท่ากับ H จะได้ว่า เคอร์เนิล (kernel)
2

ของฟั ง ก์ ชั น ที่ ล ดขนาดโดเมนลงมา คื อ กรุป ย่ อ ย
H

H

จากทฤษฎี ห ลั ก มู ล ไอโซมอร์ ฟิ ซึ ม (First

H

isomorphism theorem) จะได้ ว่ า
(Marshall M. Cohen and Kevin M. Pilgrim,
2004, p.259) และ (George Polya, 1924, pp. 82-274) ได้ให้นิยามของพอยท์กรุปดังนี้
H

บทนิยาม 4 ถ้า
ของ H

H

เป็นกรุปย่อยของ

Isom(

2

)

จะเรียกกรุป

(H ) ว่าพอยท์กรุป

(point group)

บทนิยาม 5 สาหรับกรุปย่อย H ของ Isom( ) จะถูกเรียกว่า กรุปการทาซ้ารูปทิศทางเดียว
(frieze group) ถ้า
1. กรุปย่อย ของ H เป็นกรุปวัฏจักรอนันต์ ที่ก่อกาเนิดโดยหนึ่งเวกเตอร์ใด ๆ
นั่นคือ
สาหรับบาง a
2. พอยท์กรุป (H ) เป็นกรุปจากัด
2

H

2

H

a
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จากนิย ามของกรุป การท าซ้ ารูป ทิศ ทางเดี ยว (Maxwell Stolarski, 2010, pp. 10-13)
และ Joseph A. Gallian (2004, p.487) พิสูจน์ความเป็นไปได้ของรูปแบบทั้งหมดดังทฤษฎีบท 7
ทฤษฎีบท 6 กรุปการทาซ้ารูปทิศทางเดียวมีเพียง 7 รูปแบบเท่านั้น
เพื่อให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจ ต่อไปจะใช้สัญลักษณ์ แทนการเลื่อนขนาน h แทน
การสะท้อนแนวนอน v แทนการสะท้อนแนวตั้ง g แทนการสะท้อนแบบเลื่อน และ p แทนการ
หมุนด้วยมุม 180 รอบจุดศูนย์กลาง P นอกจากนี้กาหนดชื่อของกรุปการทาซ้ารูปทิศทางเดียวแต่
ละประเภทตามระบบของ IUCr (International Union of Crystallography) ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงสัญลักษณ์ สมาชิกในกรุปและตัวอย่างของลวดลายการทาซ้ารูปทิศทางเดียว
ตัวอย่างลวดลายกรุปการทาซ้ารูป
สัญลักษณ์ IUCr สมาชิกในกรุป
ทิศทางเดียว
p111

{

p11m

{ nh m n

,m

0,1}

p1m 1

{ nvm n

,m

0,1}

p211

{ n pm n

,m

0,1}

p2mm

p 2mg
p11g

n

n

}

{ nh mv k n
{g n p m n
{g n n

,m
,m

0,1, k

0,1}

0,1}

}

และสามารถคัดแยกรูปแบบการสมมาตร ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 แผนผังการคัดแยกกรุปการทาซ้ารูปทิศทางเดียว
(ดัดแปลงมาจากแผนผังของ Aslaksen H. and Poh K.H., 2002, p.12)
นอกจากนี้ Marshall M. Cohen and Kevin M. Pilgrim (2004, p.259) ได้ ใ ห้ นิ ย าม
ของกรุปการทาซ้ารูปสองทิศทางดังนี้
บทนิยาม 7 สาหรับกรุปย่อย H ของ Isom( ) จะถูกเรียกว่า กรุปการทาซ้ารูปสองทิศทาง
(wallpaper group) ถ้า
1. กรุปย่อย ของ H เป็นกรุปวัฏจักรอนันต์ ที่ก่อกาเนิดโดยสองเวกเตอร์ที่เป็นอิสระ
,
เชิงเส้นต่อกัน นั่นคือ
โดยที่ b และ c เป็นสองเวกเตอร์ใด ๆ
2. พอยท์กรุป (G ) เป็นกรุปจากัด
2

H

H

b

c

(ก)
(ข)
(ค)
ภาพที่ 2 (ก) ตัวอย่างลวดลายการทาซ้าสองทิศทางประเภท pmg (ข) ตัวอย่างลวดลายการทาซ้า
สองทิศทางประเภท cm (ค) ตัวอย่างลวดลายการทาซ้าสองทิศทางประเภท pmm
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ส าหรั บ บทความนี้ จ ะไม่ ล งรายละเอี ย ดการวิ เคราะห์ ล วดลาย รวมถึ ง ผั ง การคั ด แยก
ลวดลายการทาซ้ารูปสองทิศทาง เนื่องจากไม่พบในส่วนประดับทางสถาปัตยกรรมบนอุโบสถที่ได้ทา
การสารวจ เมื่อพิจารณารูปแบบการสมมาตรทั้งกรุปการหมุนรูป กรุปการทาซ้ารูปทิศทางเดียว และ
กรุปการทาซ้ารูปสองทิศทาง ทาให้นักวิจัยส่วนหนึ่งให้ความสนใจในการสารวจรูปแบบความสมมาตร
ของลวดลายโบราณ ดังตัวอย่างในสถาปัตยกรรม เช่น การจาแนกความสมมาตรของลวดลายแบบ
อิส ลามที่ มัส ยิ ด ใหญ่ สุ ล ต่ านกาบู ส (Glenn R. Laigo, Haftamu Menker Gebre Yohannes and
Fahad Mohammed Humaid Al Khamisi, 2014, pp.183-190) การจ าแนกความสมมาตรของ
ลวดลายการทาซ้ารูปทิศทางเดียวของอาลัมบรา (Maria Francisca Blanco and Lucia Nogueira
de Camargo Harris, pp.1-6) การจาแนกความสมมาตรของลวดลายกรุปการหมุนรูปของอาลัมบ
รา (B. Lynn Bodner and Cedar Avenue, 2007, pp. 203-208) และการจาแนกความสมมาตร
ของลวดลายการท าซ้ ารู ป สองทิ ศ ทางของอาลั ม บรา (B. Lynn Bodner and Cedar Avenue,
2013, pp. 225-232) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการสารวจรูปแบบความสมมาตรของลวดลายในผ้าทอ
มือโบราณ เช่น การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์และมานุษยวิทยาของสิ่งทอพิธี ศพทางภาคเหนือของ
เกาะลู ซ อน (Ma. Louise Antonette N. De Las Penas and Analyn V. Salvador-Amores,
2016, pp. 89-103) การจ าแนกลวดลายการท าซ้ ารู ป ทิ ศ ทางเดี ย วของผ้ า Songket ในมลายู
( Norakmal Abdullah, Norwani Md. Nawawi, Rafeah Legino, Mohd. Firdaus Md.
Khalid1, Nani Hartina Ahmad, Noor Hafiza Ismail and Ruzaika Omar Basaree, 2015,
pp. 1-5) การแปลงคณิตศาสตร์และลวดลาย Songket (Nor Maizan Abdul Aziza and Rokiah
Embong, 2016, pp. 1-11) และลวดลายและลักษณะสมมาตรของความสวยงามในแบบโบราณของ
กรีก สิ่ง ทอจากพื้นที่ของทะเลอีเจี ยน (Lila Lekka and Sofia Dascalopoulos, 2018, pp.74-78)
เป็นต้น
2. วิธีดาเนินการวิจัย
ความสมมาตรของลวดลายของอุโบสถโบราณ มีกระบวนการวิเคราะห์และศึกษา ดังนี้ 1.
ศึกษาข้อมูลวัดทั้งหมดในจังหวัดบุรีรัมย์ 2. คัดแยกรายชื่อวัดที่มีอุโบสถอายุไม่น้อยกว่า 100 ปี
3. ลงพื้นที่ถ่ายภาพลวดลายส่วนต่าง ๆ ของอุโบสถ 4. จาลองลวดลายส่วนต่าง ๆ ของอุโบสถด้วย
โปรแกรม GSP 5. วิเคราะห์และจาแนกด้วยผังการคัดแยกลวดลายของกรุปการทาซ้ารูปทิศทาง
เดียว 6. เขียนรายงานและวิจารณ์ผล
3. ผลการวิจัย
จากการศึกษาจานวนวัดในจังหวัดบุรีรัมย์มีทั้งหมด 1,062 วัด โดยวัดที่มีอุโบสถมีอยู่ทั้งสิ้น
451 วัด จากการสารวจแล้วพบว่าวัดที่มีอุโบสถอายุไม่น้อยกว่า 100 ปี มีอยู่เพียง 29 วัด ซึ่งเมื่อลง
พื้นที่ศึกษาข้อมูลใน 29 วัดมีการสร้างอุโบสถขึ้นใหม่ 4 วัด และมีวัดที่ได้ทาการบูรณะอุโบสถมี 20
วัด ทาให้เหลือวัดที่มีอุโบสถที่คงลักษณะดั้งเดิมจานวน 5 วัด ดังแสดงในภาพที่ 3 โดยเลือกพิจารณา
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วัดที่ไม่มีการสร้างใหม่หรือบูรณะอุโบสถขึ้นใหม่ซึ่งแต่ละวัดมีลักษณะที่โดดเด่นแตกต่างกันออกไปดัง
ภาพที่ 4
อุโบสถโบราณในจังหวัดบุรีรัมย์
13.79 %

17.24%

วัดที่มีอุโบสถโบราณทาการสร้างขึ้นใหม่
วัดที่มีอุโบสถโบราณที่บูรณะ
วัดที่มีอุโบสถโบราณที่ไม่บูรณะ

68.97%

ภาพที่ 3 แสดงสัดส่วนของอุโบสถที่ไม่มีการสร้างหรือบูรณะ

(ก)

(ข)

(จ)

(ค)

(ฉ)

(ง)

(ช)

ภาพที่ 4 (ก) วัดเขื่อนคงคา (ข) วัดชัยประสิทธิ์ (ค) วัดชัยมงคล (ง) วัดท่าเรียบ (จ) วัดบรมคงคา
(ฉ) วัดแพงพวย (ช) วัดสนวนใน
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ตารางที่ 2 ตัวอย่างความสมมาตรของลวดลายการทาซ้ารูปทิศทางเดียวที่พบในอุโบสถ
สัญลักษณ์
ภาพ
วัด
สมาชิกในกรุป
IUCr
วัดท่าเรียบ
p111

n

{

n

}

วัดบรมคงคา

วัดสนวนใน
p1m 1

{ nvm n

,m

0,1}

วัดสนวนใน

วัดชัยมงคล

p2mm

วัดบรมคงคา

p11g

{ nh mv k n

,m

0,1, k

{g n n

0,1}

}

เมื่อพิจารณาลวดลายทั้งหมด พบกรุปการทาซ้ารูปทิศทางเดียวทั้งหมด โดยพบประเภท
และประเภท p111 มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36 ประเภท p1m1 และ p11g ร้อยละ14 ไม่
พบความสมมาตร p211 , p2mg และ p11m ซึ่งแตกต่างกับพระราชวังอาลัมบรา มีความสมมาตร
การทาซ้ารูปทิศทางเดียว ครบทั้ง 7 ประเภท (Aslaksen H .and Poh K.H., 2002, pp.1-59) และ
มีความสมมาตรการทาซ้ารูปสองทิศทางทิศทางครบทั้ง ประเภท 17 (B .Lynn Bodner, 2007, pp.
203-208) เช่นกัน ส่วนในมัสยิดใหญ่สุลต่านกาบูส มีกรุปการหมุนรูปประเภท D , D , D , และ
p2mm

1

8

12
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D16

พบความสมมาตรการทาซ้ารูปทิศทางเดียวประเภท คือ p111 , p11m , p1m1 , p211 , p2mm
และ p2mg แต่ไม่พบความสมมาตรการทาซ้ารูปทิศทางเดียวประเภท p11g และมีความสมมาตรการ
ทาซ้ารูปสองทิศทางทิศทางเพียง ประเภท 8คือ pm , cm , pmm , cmm , p2 , p 4 , p 4m และ p4g
(B .runbaum, 2016, pp. 670-673)
4. สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาลวดลายของอุโบสถพื้นถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า มีลวดลายการทาซ้ารูป
ทิศทางเดียวทั้งหมด และไม่พบลวดลายการทาซ้ารูปสองทิศทางเลย นอกจากนี้ ลวดลายการทาซ้า
รูปทิศทางเดียวที่พบมากที่สุดได้แก่ p2mm , p111 , p1m1 และ p11g ลดลงตามลาดับ นั่นคือ ไม่
พบความสมมาตรประเภท p211 , p2mg และ p11m โดยในแต่ ล ะวั ด จะมี ค วามสมมาตรของ
ลวดลายที่แตกต่างกันไป โดยจะสรุปเป็นร้อยละดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 3 ตารางสรุปผลการวิเคราะห์และจัดจาแนกลวดลาย
𝒑𝟐𝒎𝒎

𝒑𝟏𝟏𝟏

𝒑𝟏𝒎𝟏

𝒑𝟏𝟏𝒈

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ลาย
ลาย
ลาย
ลาย
วัดเขื่อนคงคา
2
14.29
วัดชัยประสิทธิ์
วัดชัยมงคล
2
14.29
1
7.14
วัดท่าเรียบ
1
7.14
2
14.29
1
7.14
วัดบรมคงคา
2
14.29
1
7.14
2
14.29
วัด

ความสมมาตรทีพ่ บในลวดลาย
14%
36%
14%

p2mm

36%
p111

p1m1

p11g

ภาพที่ 5 แสดงสัดส่วนของความสมมาตรของลวดลายที่พบ
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5. ข้อเสนอแนะ
จากการวิ เคราะห์ค วามสมมาตรของลวดลายของอุโบสถพื้ นถิ่ นในจั ง หวั ด บุ รีรัม ย์ ซึ่ ง
วิเคราะห์เพียงอุโบสถที่มีอายุมากกว่า 100 ปี และยังคงลักษณะดังเดิม จะเห็นว่าลวดลายมีความ
สมมาตรเป็นกรุปการทาซ้ารูปทิศทางเดียวทั้งหมด และพบเพียง 4 ประเภท จาก 7 ประเภท สาหรับ
ผู้ที่สนใจจะออกแบบลวดลายของอุโบสถควรนาลวดลายดั้งเดิมที่มีอยู่ไปประยุกต์และออกแบบให้ครบ
กรุปการหมุนรูปทิศทางเดียวทั้ง 7 ประเภท เพื่อให้ได้ลวดลายสวยงามและเพิ่มมากขึ้น
6. กิติกรรมประกาศ
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ผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อป้องกันพยาธิใบไม้ตับ
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อ
ป้องกันพยาธิใบไม้ตับในประชาชน ตาบลบัลลังก์ อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา รูปแบบการ
วิจัยเป็นแบบกึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม กลุ่มละ 30 คน ใช้ระยะเวลาทดลอง 12 สัปดาห์ โดยที่กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการปรับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อป้องกันพยาธิใบไม้ตับ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกัน
โรค การเรียนรู้แ บบมีส่ วนร่วม และการสนับสนุนทางสังคมจากอาสาสมัครสาธารณสุ ขและผู้นา
ชุมชน เก็บรวบรวมข้ อมูล ก่อนและหลั งการทดลองใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้ อมูล ด้วยสถิติเชิง
พรรณนา และสถิติเชิงอนุมานด้วยสถิติทดสอบ Paired t-test และIndependent Sample t-test
กาหนดระดับนัยสาคัญที่ 0.05
ผลการศึกษาพบว่าหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ การรับรู้ความ
รุนแรงและโอกาสเสี่ยง ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง และการปฏิบัติตนในการบริโภค
อาหารเพื่อป้องกันพยาธิใบไม้ตับ สูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05)
สรุปได้ว่าโปรแกรมการปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อป้องกันพยาธิใบไม้ตับ ทาให้ประชาชนมี
ความรู้ การรับรู้ความรุนแรงและโอกาสเสี่ยง ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง และการ
ปฏิบัติตนในการบริโภคอาหารเพื่อป้องกันพยาธิใบไม้ตับที่ดีขึ้น แสดงถึงโปรแกรมมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมต่อการนาไปประยุกต์ใช้ในท้องถิ่นและชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์อย่างทั่วถึง
คาสาคัญ : พยาธิใบไม้ตับ, พฤติกรรม, การป้องกันโรค
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Abstract
The objective of this research was to study the effect of modifying food
consumption practices in order to prevent liver flukes in the people of Banlang subdistrict, Nonthai district, Nakhon Ratchasima province. The research methodology was
quasi-experimental research. The research subjects consisted of the people aged 15
years old and up. These people were assigned to experimental and control groups,
30 in each group. Over a 12-week trial period, the experimental group received a
behavioral modification program to prevent liver flukes, which included the application
of the motivation theory for prevention of disease, cooperative learning, and social
support from volunteers and community leaders. Data were collected using
questionnaires before and after the experiment. Data were analyzed by descriptive
statistics and inferential statistics with Paired t – test and Independent t – test,
Siglevel at 0.05.
The results revealed that after the trial, the average knowledge of the
experimental group about liver flukes, the perception of the severity and the risk of
the disease, and the risks of contracting liver flukes, and the experimental group’s
expectation of being able to prevent liver flukes through proper food consumption
practices, showed statistically significant increases over the pre-trial levels (p-value
<0.05).
The conclusion was that contracting of liver flukes coulee be better
prevented through a behavioral modification program designed to educate people, the
perceived severity, and the risks and to improve people’s expectation of their ability
through proper food consumption practices. Such program coulee be effectively
applied in the local community, with significant benefits for the people.
Keywords : liver fluke, behavior, prevention
1. บทนา
โรคพยาธิใบไม้ตับเป็นปัญหาสาธารณสุข ที่สาคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย จากการสารวจทางระบาดวิทยาโรคหนอนพยาธิในประชาชนไทย พ.ศ.2552 พบอัตราติดเชือ้ โรค
พยาธิใบไม้ตับสูงสุดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ16.6 และรองลงมาภาคเหนือ ร้อยละ10.0
(ฐิติมา วงศาโรจน์ และคณะ, 2552, หน้า 63) ซึ่งประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคปลาสุก ๆ ดิบ ๆ
พบการบริโภคปลาน้าจืดดิบร้อยละ 97.46 โดยเรียงลาดับอาหารแต่ละประเภท ดังนี้ ปลาร้าดิบ
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ร้อยละ 100 ลาบปลาดิบ ร้อยละ 93.93 ส้มปลาน้อย ร้อยละ 90.46 ก้อยปลาดิบ ร้อยละ 84.93
ปลาส้มดิบ ร้อยละ 84.68 และส้มไข่ปลา ร้อยละ 77.45 และยังมีความเชื่อว่าการลาบปลา ก้อยปลา
จากปลาสด ๆ โดยไม่ปรุงให้สุก รสชาติจะอร่อยกว่าการปรุงให้สุก (สุรพร ลอยหา, 2559, หน้า561)
ปี 2558 มี จ านวนผู้ ป่ว ยมะเร็งตั บ และมะเร็ง ท่ อน้ าดี ร ายใหม่ ม ากเป็ น อัน ดับ ที่ 3 ของ
ประเทศ จานวน 378 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.99 โดยพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง และในเขต
บริการสุขภาพที่ 9 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) มีจานวนผู้ป่วยมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้าดี
รายใหม่ทั้ ง หมด 18 คน พบมากที่สุ ด คือ จั ง หวั ด นครราชสี ม า จ านวน 6 คน ส่ ว นจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ
บุรีรัมย์ และสุรินทร์ มีจานวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ จังหวัดละ 4 คน (สถาบันโรคมะเร็ง , 2560, หน้า
65) และปี 2553 ได้มีการศึกษาหาตัวอ่อนระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ตับในปลาน้าจืดของจังหวัด
นครราชสีมา พบว่าอาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ได้ต รวจปลาน้าจืด 20 ตัวอย่าง พบตัวอ่อน
ระยะติดต่อของไข่พยาธิใบไม้ตับในปลาน้าจืด 6 ตัวอย่าง เมื่อเปรียบเทียบระดับจังหวัดแล้ว อาเภอ
โนนไทยตรวจพบตัวอ่อนระยะติด ต่อของไข่ พยาธิ ใบไม้ตับในปลาน้าจืด เป็นอันดับ3 ของจั งหวั ด
(Natthawut Kaewpitoon, 2012, p.1238) และได้มีการสุ่ มตรวจหาพยาธิใบไม้ตับในอุจจาระของ
จั ง หวั ด นครราชสี ม า พบว่ า อ าเภอโนนไทย มี ก ารติ ด เชื้ อ พยาธิ ใ บไม้ ตั บ ร้ อ ยละ 2.78 เมื่ อ
เปรียบเทียบระดับจังหวัดแล้ว อาเภอโนนไทยมีการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับเป็นอันดับ 6 ของจังหวัด
(Soraya J Kaewpitoon, 2012, p.5247)
ตาบลบัลลังก์เป็นตาบลหนึ่งในอาเภอโนนไทย มีอ่างเก็บน้าลาเชียงไกรขนาดใหญ่ในชุมชน
และด้วยวิถีชีวิตชาวชนบทได้นาปลาน้าจืดเกล็ดขาวไปประกอบอาหารเพื่อรับประทาน เนื่องจากหา
ง่าย และสะดวก ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทานา ทาไร่ และเลี้ยงสัตว์ และไม่เคยตรวจ
อุจจาระเพื่อหาไข่พยาธิใบไม้ตับ เมื่อมีการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับสามารถนาไปสู่การเป็นโรคมะเร็งท่อ
น้าดีต่อมาได้ จึงมุ่งประเด็นไปที่การปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้
ตับ ให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและบริโภคอาหารอย่างถูกต้องเพื่อลดภาวะเสี่ยงของ
โรคนี้ นาไปสู่การมีชีวิตที่เป็นสุขและยืนยาว โดยได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรคโดย
มีแนวคิดว่า การที่บุคคลรับรู้ความรุนแรงของโรคหรืออันตราย รับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคหรือ
การได้รับอันตราย และมีความคาดหวังในความสามารถของตนเอง จะทาให้บุคคลนั้นมีพฤติกรรม
การป้องกันโรค ผู้วิจัยจึงนาแนวคิดดังกล่าวมาปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อป้องกันพยาธิ
ใบไม้ตับในประชาชน ต าบลบัล ลังก์ อาเภอโนนไทย จั งหวัด นครราชสี ม า เพื่อให้ประชาชนมี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง และลดปัญหาสาธารณสุข
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อศึกษาผลของการปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อป้องกันพยาธิใบไม้ตับในประชาชน ตาบล
บัลลังก์ อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
2.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ
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1) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้เกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับ การรับรู้ความ
รุนแรงและโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดพยาธิใบไม้ตับ ความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการ
บริโภคอาหารเพื่อป้องกันพยาธิใบไม้ตับ และการปฏิบัติตนในการบริโภคอาหารเพื่อป้องกันพยาธิ
ใบไม้ตับ ก่อนและหลังทดลอง ของกลุ่มทดลอง
2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้เกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับ การรับรู้ความ
รุนแรงและโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดพยาธิใบไม้ตับ ความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการ
บริโภคอาหารเพื่อป้องกันพยาธิใบไม้ตับ และการปฏิบัติตนในการบริโภคอาหารเพื่อป้องกันพยาธิ
ใบไม้ตับ หลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
3. วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (quasi – experimental research) แบบ 2
กลุ่มเป็น กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ทาการรวบรวมข้อมูลก่อนและหลังการทดลอง (two groups
pretest – posttest design) กลุ่ ม ทดลองจะได้เข้ าร่วมโปรแกรมการปรับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารเพื่อป้องกันพยาธิใบไม้ตับ ส่วนกลุ่มควบคุมมีการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆอย่างเป็นปกติ และไม่ได้
เข้าร่วมโปรแกรม หลังจากนั้นเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลองทั้ง 2 กลุ่ม และจัดโปรแกรมการ
ปรับพฤติกรรมด้านการบริโภคอาหารในกลุ่มทดลอง เป็นระยะเวลา 12สัปดาห์
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ประชากรอายุ 15 ปีขึ้ นไป อาศัย อยู่ในเขตเทศบาล
ตาบลบัลลังก์ ได้แก่บ้านกุดเวียน หมู่ 4 บ้านกระดาน หมู่ 6 บ้านโพธิ์ตาสี หมู่ 10 และบ้านโนน
ทองพัฒนา หมู่ 16 เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่ตั้งของอ่างเก็บน้าลาเชียงไกร ตาบลบัลลังก์ อาเภอโนน
ไทย จังหวัดนครราชสีมา มีส ภาวะแวดล้อมคล้ายคลึงกัน และยังไม่มีการดาเนินการแก้ไขปัญ หา
พฤติกรรมเสี่ยงการบริโภคอาหารที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
กลุ่ ม ตั ว อย่ างได้ ม าโดยท าการสุ่ ม กลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม โดยการสุ่ ม อย่ างง่ า ย
(Simple Random Sampling) จะได้หมู่บ้านที่มีคุณสมบัติเดียวกัน ทาให้ได้กลุ่มทดลอง ได้แก่บ้านกุด
เวียน หมู่ 4 กลุ่มควบคุม ได้แก่บ้านกระดาน หมู่ 6 กลุ่มละ 30 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย โปรแกรมการปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อ
ป้องกั นพยาธิ ใบไม้ตับ สื่ อวีดีทัศ น์เรื่องพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี ภาพนิ่ง เอกสารแผ่นพับ
เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับ และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบสอบถามที่ผ่านการ
ตรวจสอบคุณ ภาพเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้ต รวจสอบความถูกต้ อง ความตรงในด้าน
โครงสร้างและเนื้อหา การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) วิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
โดยความรู้คานวณสูต รของ คู เดอร์ ริชาร์ด สัน 20 (Kuder – Richradson 20)ได้ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.77 การรับรู้ความรุนแรงและโอกาสเสี่ยง ความคาดหวั งในความสามารถของตนเอง และ
การปฏิบัติตนในการบริโภคอาหาร คานวณสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Conbracg ‘s
alpha coefficient)ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80 ,0.76 และ0.78 ตามลาดับ
โปรแกรมการปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อป้องกันพยาธิใบไม้ตับ มี 12 สัปดาห์
ดังนี้
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สัปดาห์ที่ 1 ประชุมกลุ่มตัวอย่าง ชี้แจง นาเสนอข้อมูลและปัญหาที่พบการค้นหาปัจจัย
เสี่ยง พร้อมเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ครั้งที่ 1 ก่อนดาเนินกิจกรรมการปรับพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร
สัปดาห์ที่ 2-3 อบรมให้ความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับ สร้างการรับรู้ความรุนแรงและความ
เสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับด้วยการชี้ปัญหา และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยใช้กระบวนการ
กลุ่ม และนาเสนอ ส่องกล้องจุลทรรศน์ดูไข่พยาธิ ตัวอ่อน และตัวเต็มวัย ชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับโรคและ
การป้องกัน และตอบปัญหาชิงรางวัลเกี่ยวกับโรคและการป้องกันพยาธิใบไม้ตับและพยาธิชนิดอื่นๆ
สัปดาห์ที่ 4 การสร้างความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการบริโภคอาหารเพื่อ
ป้องกันพยาธิใบไม้ตับ โดยการแข่งขันการปรุงเมนูอาหารปลาเพื่อสุขภาพ โดยให้กลุ่มตัวอย่างมีส่วน
ร่วม
สัปดาห์ที่ 5 กลุ่มตัวอย่างร่วมระดมสมองกับผู้นาชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน
ประจาหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเทศบาลตาบลบัลลังก์ ในการสร้างธรรมนูญ ชุมชนเพื่อ
ป้องกันพยาธิใบไม้ตับ
สัปดาห์ที่ 6-11 ให้สุขศึก ษาประชาสัม พันธ์ทางหอกระจายข่าว ติดป้ายประชาสัม พันธ์
รณรงค์ เลิ ก กิ น ปลาดิ บ ในชุม ชนทุ ก วั น และติ ด ตามเยี่ย มจากเจ้ าหน้ าที่ ส าธารณสุ ข อาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน และผู้นาชุมชน
สัปดาห์ที่ 12 ประเมินผลกลุ่มทดลอง ครั้งที่ 2 หลังดาเนินกิจกรรมการปรับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร
แบบสอบถามประกอบด้วยข้อมูล 5 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับพยาธิไม้ตับ การ
รับรู้ความรุนแรงและโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดพยาธิใบไม้ตับ ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง
ในการบริโภคอาหารเพื่อป้องกันพยาธิใบไม้ตับและการปฏิ บัติต นในการบริโภคอาหารเพื่อป้องกั น
พยาธิใบไม้ตับ มีขั้นตอนวิธีการรวบรวมข้อมูล โดย 1) การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลองใน
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือแล้ว 2) การ
เก็บรวบรวมข้อมูลหลังการทดลองในกลุ่มทดลองและกลุ่ม ควบคุมโดยใช้แบบสอบถามเดิมที่ใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูลก่อนการทดลอง
การวิ เคราะห์ ข้ อมู ล ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและความครบถ้ ว นของข้ อมู ล วิ เคราะห์
ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิ ติเชิงพรรณนาใช้
อธิบายข้อมูลทั่วไปนาเสนอด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสถิติเชิงอนุมาน ใช้ทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย ความรู้ การ
รับรู้ความรุนแรงและโอกาสเสี่ยง ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง และการปฏิบัติตนในการ
บริโภคอาหาร ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม ควบคุม ก่อนการทดลองและหลังการทดลองด้วยสถิติ
Independent t-test กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
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4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
ข้อมูลทั่วไป กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิ ง อายุระหว่าง 15-59 ปี โดยกลุ่ม
ทดลองมีอายุ เฉลี่ ย 48.53 ปี กลุ่ ม ควบคุม มีอายุเฉลี่ ย 45.20 ปี กลุ่ ม ทดลองมีก ารศึก ษาระดั บ
ประถมศึกษา ส่วนกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไม่มีโรคประจาตัว ไม่เคยได้รับการตรวจอุจาระเพื่อการ
วินิจฉัยโรคพยาธิ มีการขับถ่ายลงส้วมที่ถูกสุขลักษณะ เป็นคนอิสานแต่กาเนิด กลุ่มทดลองมีคนใน
ครอบครัวเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับหรือมะเร็งท่อน้าดี ร้อยละ6.67 ส่วนกลุ่มควบคุมไม่มี
คนในครอบครัวเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับหรือมะเร็งท่อน้าดี กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมมีญาติสายตรงเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับหรือมะเร็งท่อน้าดี ร้อยละ 10 และ3.33
ตามลาดับ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ส่วนใหญ่เคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากพยาธิ
ใบไม้ตับ โดยได้รับข้อมูลข่าวสารจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และโทรทัศน์
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้เกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับ
การรับรู้ค วามรุน แรงและโอกาสเสี่ ยงต่อการเกิ ด พยาธิใบไม้ตับ ความคาดหวั งใน
ความสามารถของตนเองในการบริโภคอาหารเพื่อป้องกั นพยาธิใบไม้ตับ และการ
ปฏิบัติตนในการบริโภคอาหารเพื่อป้องกันพยาธิใบไม้ตับ ก่อนการทดลองและหลังการ
ทดลอง ของกลุ่มทดลอง
ประเด็น
S.D. T-value df p-value
𝐗
ความรู้เกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับ
ก่อนการทดลอง
5.27
2.77
2.85
29
0.00*
หลังการทดลอง
7.07
1.76
การรับรู้ความรุนแรงและโอกาสเสี่ยง
ต่อการเกิดพยาธิใบไม้ตับ
ก่อนการทดลอง
33.87
5.84
3.68
29
0.00*
หลังการทดลอง
37.93
1.11
ความคาดหวังในความสามารถของ
ตนเองในการบริโภคอาหารเพื่อป้องกัน
พยาธิใบไม้ตับ
ก่อนการทดลอง
27.87
4.31
4.25
29
0.00*
หลังการทดลอง
31.13
1.48
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ประเด็น
𝐗
การปฏิ บั ติ ต นในการบริ โภคอาหารเพื่ อ
การการปฏิ บั ติ ต นในการบริโภคอาหาร
เพื่อป้องกันพยาธิใบไม้ตับ
ก่อนการทดลอง
19.13
หลังการทดลอง
21.53
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

S.D.

2.45
0.68

T-value

4.97

df

29

p-value

0.00*

จากตารางที่ 1 พบว่า หลังการทดลองกลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ย ด้านความรู้เกี่ยวกับ
พยาธิ ใบไม้ตับ การรับรู้ความรุนแรงและโอกาสเสี่ ยงต่อการเกิด พยาธิใบไม้ตับ ความคาดหวังใน
ความสามารถของตนเองในการบริโภคอาหารเพื่อป้องกันพยาธิใบไม้ตับ และการปฏิบัติตนในการ
บริโภคอาหารเพื่อป้องกันพยาธิใบไม้ตับ สูงกว่า ก่ อนการทดลอง และมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05)
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้เกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับ การรับรู้ความรุนแรง
และโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดพยาธิใบไม้ตับ ความคาดหวังในความสามารถของตนเองใน
การบริโภคอาหารเพื่อป้องกันพยาธิใบไม้ตับ และการปฏิบัติตนในการบริโภคอาหาร
เพื่อป้องกันพยาธิใบไม้ตับ หลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
𝐗
ประเด็น
S.D. t-value df
p-value
ความรู้เกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับ
กลุ่มทดลอง
7.07 1.76
5.69
31.49
0.00*
กลุ่มควบคุม
8.93 0.37
การรับรู้ความรุนแรงและโอกาสเสี่ยง
ต่อการเกิดพยาธิใบไม้ตับ
กลุ่มทดลอง
37.93 1.11
3.02
58
0.004*
กลุ่มควบคุม
38.70 0.84
ความคาดหวังในความสามารถของ
ตนเองในการบริโภคอาหารเพื่อป้องกัน
พยาธิใบไม้ตับ
กลุ่มทดลอง
31.13 1.48
1.73
58
0.09
กลุ่มควบคุม
31.70 1.02
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ประเด็น
การปฏิบัติตนในการบริโภคอาหารเพื่อ
ป้องกันพยาธิใบไม้ตับ
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

𝐗

S.D.

t-value

df

p-value

21.53
20.97

0.68
0.77

3.03

58

0.004*

จากตารางที่ 2 พบว่าหลังการทดลองกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ด้านความคาดหวังใน
ความสามารถของตนเองในการบริโภคอาหารเพื่อป้องกันพยาธิใบไม้ตับ ไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติด้านความรู้เกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับ การรับรู้ความรุนแรงและโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดพยาธิใบไม้
ตับ และการปฏิ บัติต นในการบริโภคอาหารเพื่อป้องกั นพยาธิใบไม้ตับ มีความแตกต่างกั นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p-value<0.05)
5. อภิปรายผล
จากผลการวิจั ย จะเห็ นว่าภายหลั งการทดลอง กลุ่ ม ทดลองมีคะแนนเฉลี่ ยด้านความรู้
เกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับ การรับรู้ความรุนแรงและโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดพยาธิใบไม้ตับ ความคาดหวัง
ในความสามารถของตนเองในการบริโภคอาหารเพื่อป้องกันพยาธิใบไม้ตับ และการปฏิบัติตนในการ
บริโภคอาหารเพื่อป้องกันพยาธิใบไม้ตับ สูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง และแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) เนื่องจากกลุ่มทดลองเกิดการเรียนรู้ พัฒนาความรู้และการรับรู้จากโปรแกรมการ
ปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อป้องกันพยาธิใบไม้ตับ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นซึ่งจัดกิจกรรมโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เน้นให้กลุ่มทดลองมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ดูวิดิทัศน์ เอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับโรค
พยาธิใบไม้ตับ เป็นสื่อในการเรียนรู้ประกอบการบรรยาย การสะท้อนความคิด การอภิปรายกลุ่ม
การระดมความคิด การแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วมในการคิดเมนูอาหารที่ปลอดภัยจากพยาธิ
ใบไม้ตับ จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อหาแนวทางป้องกันและควบคุม และได้นาผู้นาชุมชนมามีส่วนร่วม
โดยร่วมจัดทาแผนแก้ไขปัญหาเพื่อเสนอต่อเทศบาลตาบล ร่วมทาประชาคมและได้ธรรมนูญหมู่บ้าน
การป้องกันพยาธิใบไม้ตับ และประกาศเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันในหมู่บ้าน มีการกระตุ้นเตือน และ
ติดตามเยี่ยมกลุ่มทดลองจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน และผู้นา
ชุมชน ให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว ติดป้ายประชาสัม พันธ์ และป้ายธรรมนูญ
หมู่ บ้ านการป้ อ งกั น พยาธิ ใบไม้ตั บ ในหมู่ บ้ านเกิ ด เป็ น กระแสการรณรงค์ เลิ ก กิ น ปลาดิ บ ในชุ ม ชน
สอดคล้องกับการศึกษาของ กาญจนา ฮามสมพันธ์ (2559) ได้ทาการศึกษาเรื่องผลของโปรแกรมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของหัวหน้าครัวเรือน ตาบลบ้านฝาง อาเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าภายหลังการทดลอง หัวหน้าครัวเรือนมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้
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เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับมีผลต่างของคะแนนเฉลี่ยเพิ่มมากกว่าก่อนทดลองอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p-value<0.001) และสอดคล้องกับการศึกษาของ มยุเรศ ห้วยทราย (2559) ได้ทาการศึกษาเรื่อง
ผลของโปรแกรมการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อพฤติกรรมการรับรู้การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ
ของประชาชนอาเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรค การรับรู้
ความรุนแรงของโรค การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรค และพฤติกรรมการป้องกัน
โรคพยาธิใบไม้ตับ เพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการทดลองและมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (p<0.001)
นอกจากนี้ผลการวิจัย หลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม คะแนนเฉลี่ย
ด้านความรู้เกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับ การรับรู้ความรุนแรงและโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดพยาธิใบไม้ตับ
และการปฏิบัติตนในการบริโภคอาหารเพื่อป้องกันพยาธิใบไม้ตับ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (p-value<0.05) สอดคล้องกับการศึกษาของศิวัชญ์ ทองนาเมือง (2555) ได้ศึกษาเรื่อง
ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับ
แรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับและโรคมะเร็ง
ท่อน้าดี ในนักเรียนประถมศึกษา อาเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าหลังการทดลองกลุ่มทดลองมี
ความรู้ การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ในตับและโรคมะเร็งท่อน้าดี การรับรู้ความ
รุนแรงของโรคพยาธิใบไม้ในตับและโรคมะเร็งท่อน้าดี การปฏิบัติพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้
ในตับและโรคมะเร็งท่อน้าดี มากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value<0.001)
และสอดคล้องกับการศึกษาของรุจิรา ดวงสงค์และคณะ (2550) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาพฤติกรรม
การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน กรณีศึกษาบ้านห้วยขี้หนู ตาบลทุ่งชมพู อาเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น โดยการประยุกต์ใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่าการเปรียบเทียบความแตกต่าง
คะแนนความรู้ การรับรู้ความรุนแรงของการเป็นโรคพยาธิ โดยการบรรยาย การฉายวีดีทัศน์ การ
อภิปรายกลุ่ม กลุ่ มทดลองมีคะแนนเฉลี่ ยมากกว่ากลุ่ม เปรียบเทียบอย่างมีนัยสาคั ญ ทางสถิติ (pvalue<0.01)
เมื่อเปรีย บเทีย บประเด็นด้านความคาดหวั งในความสามารถของตนเองในการบริโภค
อาหารเพื่อป้องกันพยาธิใบไม้ตับ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ กาญจนา ฮามสมพันธ์(2559) ได้ทาการศึกษาเรื่องผลของโปรแกรม
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของหัวหน้าครัวเรือน ตาบลบ้านฝาง อาเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าภายหลังการทดลอง หัวหน้าครัวเรือนมีค่าเฉลี่ยคะแนนทัศนคติ
เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับเพิ่มขึ้นจากก่อนการทดลอง และเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p-value<0.001) เนื่องจากงานวิจัยนี้ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ส่วนใหญ่เคย
ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ ร้อยละ 93 กลุ่มควบคุมได้รับข้อมูลข่าวสาร
จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และโทรทัศน์ สามารถทาให้เกิดการเรียนรู้ และทาให้เกิดความคาดหวังใน
ความสามารถของตนเองในการป้ องกั น โรคพยาธิ ใบไม้ ตั บได้ นอกจากนี้ ก ลุ่ ม ควบคุ ม ส่ ว นใหญ่ มี
การศึกษาระดับที่สูงกว่ากลุ่มทดลอง คือกลุ่ม ควบคุมส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมปลาย ปริญญา
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ตรี ส่วนกลุ่มทดลองส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จึงทาให้ทั้ง 2 กลุ่มไม่มีความแตกต่างกัน
ในความคาดหวังนความสามารถของตนเองในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ
6. สรุปผล
กิจกรรมการปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อป้องกันพยาธิใบไม้ตับ ของประชาชน
ตาบลบัลลั งก์ อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีม า ใช้กระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้ โดยเน้นให้
ผู้เข้าร่วมโปรแกรมมีส่วนร่วมทุกกิจกรรมทาให้เกิดเกิดการเรียนรู้ พัฒนาความรู้และการรับรู้จาก
กิจกรรมการปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อป้องกันพยาธิใบไม้ตับเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังได้รับการ
สนับสนุนทางสังคมจากผู้เกี่ยวข้องในชุมชน ทาให้เกิดการพัฒนาได้ง่ายกว่ากลุ่มควบคุม
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ควรนาโปรแกรมนี้ไปใช้การจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในกลุ่มเสี่ยงที่มี
พฤติกรรมการบริโภคปลาดิบ
7.2 ควรประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มอื่นและบริบทของแต่ละพื้นที่
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลแม่ปืม จังหวัดพะเยา จานวน 119 คน ได้มาจาก
การกาหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่ เครื่องมือวิจัยคือแบบประเมินสมรรถภาพการทา
หน้าที่ทางกายสาหรับผู้สูงอายุ (The Senior Fitness Test: SFT) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจง
ความถี่ และร้อยละ
ผลการวิ จั ย พบว่ า นั ก เรี ย นโรงเรี ย นผู้ สู ง อายุ ต าบลแม่ ปื ม จั ง หวั ด พะเยาส่ ว นใหญ่ มี
สมรรถภาพทางกายอยู่ในเกณฑ์ปกติในด้านความอดทนของระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิ ต
ความแข็ ง แรงของกล้ า มเนื้ อ ขา ความแข็ ง แรงของกล้ า มเนื้ อ แขน ความอ่ อ นตั ว ส่ ว นล่ า ง และ
องค์ประกอบร่างกาย สาหรับสมรรถภาพทางกายที่อยู่ในระดับต่ากว่าเกณฑ์คือ ความอ่อนตัวส่วนบน
และการทรงตัวและความคล่องแคล่วว่องไว จึงควรมีการส่งเสริมให้นักเรียนผู้สูงอายุมีกิจกรรมการ
ออกกาลังกายเพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย โดยเฉพาะในด้านความอ่อนตัวส่วนบน และการ
ทรงตัวและความคล่องแคล่วว่องไว
คาสาคัญ : สมรรถภาพทางกาย นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ
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Abstract
This research aimed to study the physical fitness of elderly school students.
The sample were 169 Mae Puem Elderly School Students selected by using Yamane
formula. The Senior Fitness Test (SFT) used data collection and the instrument. The
data was analyzed by using frequency and percentage.
The result indicated that the physical fitness of Mae Puem Elderly School
Students were normal in cardio-respiratory function, upper and lower muscle strength,
lower flexibility and body mass index while upper flexibility and agility were lower than
standard criteria. In conclusion, this finding showed that Mae Puem Elderly School
Students should be improved physical fitness, especially upper flexibility and agility by
exercise activity.
Keywords : Physical Fitness, Elderly School Students, Elderly
1. บทนา
ประเทศไทยกาลังเผชิญกับการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดย
จากหลักฐานการสารวจสามะโนประชากรปี 2543 มีผู้สูงวัยร้อยละ 9.4 (สานักงานสถิติแห่งชาติ ,
2559ก) และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 10.7 ในปี 2550 (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2559ข) ข้อมูลเหล่านี้เป็น
หลั ก ฐานที่ แ สดงว่ า ประเทศสั ง คมไทยได้ เ ข้ า สู่ สั ง คมผู้ สู ง อายุ (Aging society) แล้ ว ตาม
มาตรฐานสากลที่กาหนดว่า ประเทศที่มีประชากรที่อายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ถึงร้อยละ 10.0 เป็น
ประเทศที่ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2551)
จากการเพิ่มจานวนของผู้สูงอายุ ทาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือกันใน
การแสวงหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูง อายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุม องเห็นคุณค่าและ
ความสาคัญของตนเอง ให้ชุมชนประจักษ์เห็นในศักยภาพและพลังของผู้สูงวัย อันจะส่งผลให้ผู้สูงวัย
ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และมีความสุข ซึ่งกรมกิจการผู้สูงอายุ (2559) ก็เป็นหนึ่งในหน่วยงาน
ที่ส่งเสริมการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยได้จัดทาคู่มือโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อเป็นรูปแบบ
หนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษา การพัฒนาทักษะเพื่ อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ โดยดาเนินการภายใต้กรอบแนวคิดการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิ ต ของ
ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะในการดูแลตนเอง ซึ่งจะนาไปสู่ก าร
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุนั่นเอง
โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลแม่ปื ม จังหวัดพะเยา ตั้งอยู่ที่วัดร่องคือ ตาบลแม่ปืม อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา เริ่มรับนักเรียนผู้สูงอายุรุ่นแรก เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ได้ดาเนินงานตามคู่มือ
โรงเรียนผู้สูงอายุ (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2559) มีการดาเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุแบบมีส่ว นร่วม
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โดยทุกภาคส่วน “ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมสร้าง” และมีส่วนร่วมในการดาเนินงานการจัดการเรียนรู้ให้
ผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความสุข เกิดทักษะในการดูแลตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
สมรรถภาพทางกาย (Physical fitness) ถื อเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่ช่วยส่ งเสริม
ความสามารถทางด้ า นร่ า งกาย (Shephard and Lavallee, 1978; ACSM, 1998; Hastad and
Lacy, 1998) โดยสาหรับบุคคลทั่วไปสมรรถภาพทางกายที่ดีจะช่วยให้สามารถปฏิบัติภารกิจต่างๆ ใน
ชีวิตประจาวัน การออกกาลังกาย การเล่นกีฬา และแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ส่วนใน
กลุ่มผู้สูงวัยนั้นการมีสมรรถภาพทางกายที่ดีจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของโรคเรื้อรังต่างๆ ชะลอการ
พึ่งพาผู้อื่นและช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะทุพพลภาพได้ โดยสมรรถภาพทางกายสามารถจาแนกตาม
จุดมุ่งหมายได้เป็น 2 ประเภท (Dwyer and Davis, 2008) คือ สมรรถภาพทางกายที่สัม พันธ์ กั บ
สุขภาพ (Health-related physical fitness) อันประกอบด้วยสัดส่วนร่างกาย (Body composition)
ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจ (Cardiorespiratory endurance) ความอดทน
ของกล้ามเนื้อ (Muscular endurance) ความแข็งแรงของกล้ ามเนื้อ (Muscular strength) และ
ความอ่อนตัว (Flexibility) และสมรรถภาพทางกายที่สั มพันธ์ กับทักษะ (Skill-related physical
fitness) ซึ่ง ประกอบด้ว ยองค์ ประกอบสมรรถภาพทางกายที่สั ม พันธ์ กั บสุ ข ภาพ 5 องค์ประกอบ
ข้างต้น และพลังหรือกาลังของกล้ามเนื้อ (Muscle power) ความเร็ว (Speed) ความคล่องแคล่ว
ว่องไว (Agility) การทรงตัวหรือความสมดุล (Balance) ระยะเวลาปฏิกิริยา (Reaction time) และ
การประสานงานระหว่างกล้ามเนื้อและระบบประสาท (Coordination)
จากความสาคัญของสมรรถภาพทางกายที่มีความสาคัญต่อการดาเนินชีวิต ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนผู้ สูงอายุตาบลแม่ปืม จังหวัดพะเยา
เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานและเป็นแนวทางในการดาเนินการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายและการออก
กาลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสาหรับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลแม่ปืม จังหวัด
พะเยาต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาสมรรถภาพภาพทางกายของนัก เรียนโรงเรียนผู้สูง อายุตาบลแม่ปืม จังหวัด
พะเยา
3. วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลแม่ปืม จังหวัดพะเยา รุ่นที่
1 ซึ่งเปิดรับในเดือนธันวาคม 2560 อายุ 60-80 ปี จานวน 169 คน
กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้คานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตาบล
แม่ปืม จังหวัดพะเยาที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5
จากสูตรของยามาเน่ (Yamane, 1973) ดังนี้
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n=

N
1 + N(e)2

แทนค่าในสูตร
เมื่อ n = ขนาดของประชากรกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size)
N= จานวนประชากร (Population)
e = ระดับความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง (Precision) ในที่นี้มีค่าเท่ากับ 0.05

n=

169
1+169(0.05)2

n = 118.8049

จากการกาหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรคานวณของยามาเน่ จะได้กลุ่มตัวอย่างนักเรียน
ผู้สูงอายุประมาณ 119 คนโดยผู้วิจัยทาการคัดเลือก (Sampling) ตัวอย่างนักเรียนผู้สูงอายุเพื่อเข้า
ร่วมโครงการวิจัยด้วยเกณฑ์ดังนี้
เกณฑ์คัดเข้า (Inclusion criteria)
1. ไม่เป็นผู้มีปัญหาด้านระบบประสาทขั้นรุนแรง หรือความผิดปกติทางจิตเวชศาสตร์อื่นๆ
2. ไม่เป็นผู้พิการด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย หรือ ด้านการมองเห็น หรือ ด้านการได้ยิน
3. มีความสมัครใจเข้าร่วมการศึกษาวิจัยครั้งนี้
เกณฑ์คัดออก (Exclusion criteria)
1. เป็นผู้มีปัญหาด้านระบบประสาทขั้นรุนแรง เช่น อาการที่เป็นผลมาจากโรคหลอดเลือด
สมอง (Stroke) หรือความผิดปกติทางจิตเวชศาสตร์อื่นๆ
2. เป็นผู้พิการด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย หรือด้านการมองเห็น หรือด้านการได้ยิน
3. เมื่ออาสาสมัครไม่สามารถทดสอบสมรรถภาพทางกายต่อไปได้ หรืออาสาสมัครบอก
เลิกการทดสอบ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินสมรรถภาพการทาหน้าที่ทางกายผู้สูงอายุ (The
Senior Fitness Test: SFT) (อัจฉรา ปุราคม และคณะ, 2556) จานวน 5 สมรรถภาพ 7 รายการ
ทดสอบ ประกอบด้วย ความอดทนของระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิต ความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อ (แขนและขา) ความอ่อนตัว (ส่วนบนและส่วนล่าง) การทรงตัวและความคล่องแคล่วว่องไว
และองค์ประกอบร่างกาย โดยเครื่องมือวิจัยเป็นเครื่องมือมาตรฐานที่ผ่านการหาคุณภาพและเป็นที่
ยอมรับ ซึ่งผู้วิจัยนามาใช้ในการวิจัยโดยไม่ได้ทาการเปลี่ยนแปลงใดๆ แต่ได้มีการหาค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) อีกครั้ง จากการทดสอบกับผู้สูงอายุที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน ได้ค่าความ
เชื่อมั่น ดังนี้ 1) รายการทดสอบความอดทนของระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิต เท่ากับ 0.81
2) รายการทดสอบความแข็ ง แรงของกล้ ามเนื้ อส่ ว นบน เท่ากั บ 0.86 3) รายการทดสอบความ
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แข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนล่าง เท่ากับ 0.84 4) รายการทดสอบความอ่อนตัวส่วนบน เท่ากับ 0.89
5) รายการทดสอบความอ่อนตัว ส่วนล่าง เท่ากั บ 0.83 6) รายการทดสอบการทรงตัว และความ
คล่องแคล่วว่องไว เท่ากับ 0.79 และ 7) รายการทดสอบองค์ประกอบร่างกาย เท่ากับ 0.77
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนาผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทดสอบสมรรถภาพทาง
กายมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปโดยการแจกแจงความถี่ และร้อยละ
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลสรุปได้ตามแผนภาพต่อไปนี้
กาหนดกลุ่มตัวอย่าง และทาการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดการสอบถาม
ข้อมูลและการประเมินสมรรถภาพทางกายเพื่อประกอบการตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่าง

นัดหมายผู้ช่วยดาเนินการวิจัยเพื่อประชุม อธิบายและชี้แจงรายละเอียดเพื่อให้เข้าใจวัตถุประสงค์
ลาดับขั้นตอน และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนข้อตกลงต่างๆ ระหว่างการวิจัย

หาค่าความเชื่อมั่นจากผู้สูงอายุที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง และทดสอบสมรรถภาพทางกายของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้การประเมินสมรรถภาพการทาหน้าที่ทางกายผู้สูงอายุ (อัจฉรา ปุราคม และคณะ, 2556)

วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามและการประเมินสมรรถภาพทางกายด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
โดยการแจกแจงความถี่ และร้อยละ
ภาพที่ 1 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. ผลการวิจัย
ผลการศึกษาสมรรถภาพภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลแม่ปืม จังหวัด
พะเยา พบว่า ตัวอย่างนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลแม่ปืม จังหวัดพะเยาส่วนใหญ่มีสมรรถภาพ
ทางกายด้านความอดทนของระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิต ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน ความอ่อนตัวส่วนล่าง และองค์ประกอบร่างกาย อยู่ในเกณฑ์ปกติ
เมื่อเทียบกับเกณฑ์ (อัจฉรา ปุราคม และคณะ, 2556) สาหรับสมรรถภาพทางกายด้านความอ่อนตัว
ส่วนบน และการทรงตัวและความคล่องแคล่วว่องไว อยู่ในระดับต่ากว่าเกณฑ์ ดังแสดงไว้ในตารางที่
1
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ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลแม่ปืม จังหวัด
พะเยา จาแนกตามรายการประเมินและรายการทดสอบ (n = 119)
สมรรถภาพทางกาย
ความอดทนของระบบ
หายใจและระบบไหลเวียน
โลหิต
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
ขา

รายการทดสอบ
การเดินย่าเท้า 2 นาที

การลุกยืนจากเก้าอี้ 30
วินาที

ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การงอแขนพับศอก
แขน
ความอ่อนตัวส่วนบน

การเอื้ อ มแขนแตะมื อ
ด้านหลัง

ความอ่อนตัวส่วนล่าง

การนั่งเก้าอี้ยื่นแขนแตะ
ปลายเท้า

ก า ร ท ร ง ตั ว แ ล ะ ค ว า ม การลุกเดินจากเก้ า อี้ไ ป
คล่องแคล่วว่องไว
และกลับ
องค์ประกอบร่างกาย

ดั ช นี ม วลกายด้ ว ยการ
ประเมิ น น้ าหนั ก และ
ส่วนสูง

ผลประเมิน
ต่ากว่าเกณฑ์
ปกติ
สูงกว่าเกณฑ์
ต่ากว่าเกณฑ์
ปกติ
สูงกว่าเกณฑ์
ต่ากว่าเกณฑ์
ปกติ
สูงกว่าเกณฑ์
ต่ำกว่ำเกณฑ์
ปกติ
สูงกว่าเกณฑ์
ต่ากว่าเกณฑ์
ปกติ
สูงกว่าเกณฑ์
ต่ำกว่ำเกณฑ์
ปกติ
สูงกว่าเกณฑ์
ต่ากว่าเกณฑ์
ปกติ
น้าหนักเกินระดับ 1
น้าหนักเกินระดับ 2
น้าหนักเกินระดับ 3

จานวน
29
63
27
21
85
13
17
83
19
62
44
13
25
66
28
61
45
13
6
68
18
24
3

ร้อยละ
24.37
52.94
22.69
17.65
71.43
10.92
14.29
69.75
15.97
52.10
36.97
10.92
21.01
55.46
23.53
51.26
37.82
10.92
5.04
57.14
15.13
20.17
2.52

5. อภิปรายผล
จากผลการศึกษาที่พบว่า นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลแม่ปืม จังหวัดพะเยาส่วนใหญ่มี
สมรรถภาพทางกายอยู่ในเกณฑ์ปกติในด้านความอดทนของระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิต
ด้านความแข็ ง แรงของกล้ ามเนื้อขาและแขน ด้านความอ่อนตัว ส่ ว นล่ าง และด้านองค์ประกอบ
ร่างกาย สาหรับสมรรถภาพทางกายที่อยู่ในระดับต่ากว่าเกณฑ์คือ ด้านความอ่อนตัวส่วนบน และด้าน
การทรงตัวและความคล่องแคล่วว่องไว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้สูงอายุย่อมมี ความเสื่อมของทุกระบบ
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ในร่างกาย โดยหนึ่งในนั้นก็คือการเสื่อมของข้อต่อ และเริ่มมีการติดขัด เนื่องจากไม่มีการเคลื่อนไหว
เพื่อเพิ่มการยืดเหยียด จึงส่งผลต่อการยืดเหยียดและการเคลื่อนไหวแบบเปลี่ยนทิศทางหรือความ
แคล่วคล่องว่องไว สอดคล้องกับผลการศึกษาของ นิวัฒน์ บุญสม (2560) ที่พบว่า ความอ่อนตัวหรือ
ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเป็นความสามารถในการเคลื่อนไหวของข้อต่อและกล้ามเนื้อที่ได้ระยะทาง
หรือมุมการเคลื่อนไหวมากที่สุด และเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
ซึ่งความอ่อนตัวจะเริ่มลดลงตามการใช้ง่านของข้อต่อที่น้อยลงและอายุที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ จาก
การศึกษาระบบควบคุมการทรงตัวและสาเหตุของการสูญเสียการทรงตัวในผู้สูงอายุของเตชภณ ทอง
เติม และจีรนันท์ แก้วมา (2560) พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆในผู้สูง อายุที่ทาให้เป็น
ปัจจัยเสี่ยงในการล้ม เช่น กล้ามเนื้ออ่อนแรง ท่าเดินและการทรงตัว ผิด ปกติ ผู้ สูงอายุที่มีความ
ผิดปกติหรือมีความเสื่อมของสมองส่วนที่ควบคุมการทรงตัว ข้ออักเสบ และปลายประสาทอักเสบชา
เป็นต้น
ดั ง นั้ น การป้ อ งกั น ความเสื่ อ มของสมรรถภาพทางกายได้ดีที่ สุ ด คือ การให้ ผู้ สู ง อายุมี
กิจกรรมทางกายหรือการออกกาลังกายอยู่เสมอ ดังที่ ทิวาพร ทวีวรรณกิจ และคณะ (2553) ได้ให้
ข้ อเสนอแนะไว้ ว่ า การส่ ง เสริม ให้ผู้สู ง อายุเคลื่ อนไหวเป็นประจ าโดยการออกก าลั ง กายหรื อ ท า
กิ จ กรรมทางกายระหว่ า งวั น อย่ า งสม่ าเสมอเป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ในการช่ ว ยชะลอความเสื่ อ มของ
ความสามารถด้านการทรงตัวและลดความเสี่ยงต่อการล้ม อย่างไรก็ตามหากผู้สูงอายุเลือกใช้การ
เคลื่อนไหวระหว่างวันแทนการออกกาลังกาย ก็อาจต้องทากิจกรรมทางกายแต่ละวันค่อนข้างนาน
เพื่อให้เกิดผลเช่นเดียวกันกับการออกกาลังกาย และสอดคล้องกับการศึกษาของ นริศรา อารีรักษ์
และคณะ (2558) ที่ศึกษาผลของการเข้าร่วมโปรแกรมการออกกาลังกายแบบผสมผสานในผู้สูงอายุ
เป็นเวลา 12 สัปดาห์ ซึ่งพบว่า ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโปรแกรมออกกาลังกายมีสมรรถภาพทางกายด้าน
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนและกล้ามเนื้อขา ด้านความอ่อนตัวของร่างกายส่วนบนและส่วนล่าง
สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6. สรุปผล
นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลแม่ปืม จังหวัดพะเยาส่วนใหญ่มีสมรรถภาพทางกายอยู่ใน
เกณฑ์ปกติในด้านความอดทนของระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิต ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
ขา ความแข็ ง แรงของกล้ ามเนื้อแขน ความอ่อนตัว ส่ ว นล่ าง และองค์ประกอบร่างกาย ส าหรับ
สมรรถภาพทางกายที่อยู่ในระดับต่ากว่าเกณฑ์คือ ความอ่อนตัวส่วนบน และการทรงตัวและความ
คล่องแคล่วว่องไว สามารถใช้ผลการวิจัยเป็นข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการออกกาลังกายในด้านที่
นักเรียนผู้สูงอายุมีสมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับต่ากว่าเกณฑ์
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 นาผลวิจัยไปใช้ในการพิจารณากาหนดหรือคัดเลือกกิจกรรมการออกกาลังกายเพื่อ
พัฒนาสมรรถภาพทางกายให้เหมาะสมกับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลแม่ปืม จังหวัดพะเยา
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7.2 เป็นแนวทางในการจัดทาฐานข้อมูลสุขภาพด้านสมรรถภาพทางกายสาหรับโรงเรียน
ผู้สูงอายุหรือชมรมผู้สูงอายุอื่นๆ
7.3 ศึ ก ษาผลของโปรแกรมออกก าลั ง กายหรื อ กิ จ กรรมการออกก าลั ง กายที่ มี ต่ อ
สมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุในการทาวิจัยครั้งต่อไป
8. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลแม่ปืม จังหวัดพะเยา ที่สนับสนุนทุนในการวิจัยครั้งนี้
และขอขอบคุณนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลแม่ปืม จังหวัดพะเยาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
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พัฒนาจาก passive infrared sensor: ศึกษาน้าร่อง
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษานี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งระยะห่ า งของอิ น ฟราเรด
เซ็นเซอร์และร้อยละของน้าหนักตัว (%BW) ที่ลงบนเท้าขณะเอียงตัวหาเซ็นเซอร์ ก่อนนาไปพัฒนา
เป็นอุปกรณ์ฝึกการทรงตัวสาหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยศึกษาในอาสาสมัคร 10 คน ช่วง
อายุ 45 – 65 ปี วิธีการศึกษาเริ่มจากให้อาสาสมัครยืนบนเครื่องชั่งน้าหนัก 2 เครื่องที่วางคู่ขนานกัน
แล้วถ่ายน้าหนักไปหาเซ็นเซอร์ จ นกว่ าเซ็นเซอร์จ ะตรวจจั บได้และเกิด เป็นเสียงดังขึ้ น คงท่าไว้ ที่
ตาแหน่งนั้น 10 วินาที บันทึกค่าน้าหนัก ณ วินาทีที่ 5 จากเครื่องชั่งน้าหนักใต้เท้าข้างที่ถ่ายน้าหนัก
ไป ทดสอบที่ระยะห่างของเซ็นเซอร์ 2, 4, 6 และ 8 เซนติเมตร โดยทดสอบทั้งทิศทางด้านซ้ายและ
ขวา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยสถิติ Pearson correlation ผลการศึกษาพบความสัมพันธ์ระหว่าง
ระยะห่างของเซ็นเซอร์ และ %BW ที่ลงบนเท้าขณะเอียงตัวหาเซ็นเซอร์ ทั้งทิศทางซ้ายและขวาใน
ระดั บ ดี ม าก r = 0.979 และ r = 0.983 ตามล าดั บ อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (p=0.01 ) ดั ง นั้ น
สามารถนาอินฟราเรดเซ็นเซอร์ไปพัฒนาต่อเป็นอุปกรณ์ช่วยฝึกการถ่ายน้าหนักขณะทรงตัวได้
ค้าส้าคัญ : การทรงตัว การลงน้าหนักที่เท้า อินฟราเรดเซ็นเซอร์

Abstract
This study aimed to investigate a relationship between the distance of infrared
sensor and the percentage of body weight (%BW) on the foot when shifting to the
sensor before using the sensor to develop as a balance training device for stroke patients.
The study was conducted in 10 volunteers aged 45-65 years. They were informed to
stand on two digital scales, by placing each foot on each scale, and leaned their bodies
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to the sensor until it was able to detect and produce an audio signal. When the signal
was alarmed, the volunteers were asked to hold at that position for 10 seconds. At the
5th seconds, the researcher recorded the weight bearing on each foot from the scales.
The tests were performed at varying the sensor’s distance at 2, 4, 6 and 8 centimeters
in both left and right directions. The relationship was analyzed by Pearson correlation.
The results showed the very good relationships between the sensor’s distance and %BW
on the foot when shifted to the sensor in both left and right directions, r = 0.849 and r
= 0.856, respectively (p=0.01). Thus, the infrared sensor could be further developed as a
balance training device.
Keyword : Balance, weight bearing on foot, Infrared sensor
1. บทน้า
การทรงตัวเป็นความสามารถที่ จาเป็นในการใช้ชีวิตประจาวัน (de Oliveira and others,
2008, pp. 1215-1226) พบว่าผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองส่วนใหญ่มีปัญหาการทรงตัวในลักษณะที่มี
การลงน้าหนักที่เท้าไม่สมดุลขณะยืน โดยมักลงน้าหนักที่ขาข้างอ่อนแรงน้อยลง ซึ่งส่งผลให้มีปัญหา
ต่อการยืนและการเดิน (Nyberg and Gustafson, 1995, pp. 838-842) มีการศึกษาที่พบว่าการฝึก
ถ่ายน้าหนัก มีประโยชน์ทาให้การทรงตัวดีขึ้น และการฝึกเรียนรู้การทรงตัวโดยให้ข้อมูลป้อนกลับ
(feedback) ผ่านการรับรู้ด้วยเสียง คาพูด และการมองเห็น สามารถช่วยพัฒนาความสามารถในการ
ทรงตัวได้(Van and other, 2006, pp.831-840) ปัจจุบันมีเครื่องช่วยฝึกการทรงตัวร่วมกับมีข้อมูล
ป้ อ นกลั บ มากมาย เช่ น weight-bearing biofeedback training devices, Oswestry Standing
Frame, The Virtual Reality (VR) และ Wii game(Lee and others, 1996, pp. 112-116)(Bagley
and Hudson, 2005, pp. 354-364)(Song and Chun, 2014, pp. 160-166)(Gonzalez and Gil,
2010, pp. 61-66)(Ding and Stevenson, 2012, pp. 125-131)(Cho and Lee, 2012, pp. 6974)(Bower and Clark, 2014, pp. 912-923) แต่ เครื่องดัง กล่ าวมี ร าคาค่อ นข้ างสู ง บางเครื่อ งมี
ขนาดใหญ่ไม่สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย ดังนั้น หากมีอุปกรณ์ช่วยฝึกการทรงตัวที่สามารถกระตุ้นให้
ผู้ป่วยเรียนรู้ด้วยข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีขนาดเล็ก เคลื่อนย้ายสะดวกและราคาประหยัด จะช่วยพัฒนา
ความสามารถของผู้ป่วย ในการทรงตัวและการควบคุมการถ่ายเทลงน้าหนักที่เท้าสองข้างให้สมดุลได้
ดียิ่งขึ้น
อินฟราเรดเซ็นเซอร์แบบ passive (PIR sensor) เป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวที่มี
ขนาดเล็ ก เคลื่ อ นย้ า ยได้ ส ะดวก และราคาถู ก เซ็ น เซอร์ จ ะตรวจจั บ การเปลี่ ยนแปลงของรัง สี
อินฟราเรดที่ปล่อยออกมาจากสิ่งต่างๆขณะเคลื่อนผ่านเซ็นเซอร์ เมื่อเซ็นเซอร์รับความร้อนจากรังสี
อิ น ฟราเรดแล้ ว จะถู ก แปลงเป็ น สั ญ ญาณไฟฟ้ า และสร้า งเป็ น สั ญ ญาณเสี ย ง ดั ง นั้ น อิ น ฟราเรด
เซ็นเซอร์ที่สามารถให้สัญญาณเป็นเสียงเมื่อตรวจพบการเคลื่อนไหว จึงอาจประยุกต์ใช้สัญญาณเสียง
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ดังกล่าวเป็นตัวให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ในการฝึกควบคุมการทรงตัวและการถ่ายเท
น้าหนักลงที่เท้าทั้งสองข้างได้
การศึกษาครั้งนี้จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาอุปกรณ์ ช่วยฝึกการทรงตัวโดยใช้ PIR sensor
เป็นตัวตรวจจับและสร้างสัญญาณเสียงเป็นข้อมูลป้อนกลับ เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้เพื่อควบคุม การ
ทรงตัวและการถ่ายน้าหนักในขณะยืน สาหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยทาการศึกษานาร่อง
เกี่ยวกับผลการกระตุ้นให้เกิดการลงน้าหนักที่เท้าขณะยืน ในกลุ่มคนปกติที่มีช่วงอายุเดียวกันกับ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองด้วยอุปกรณ์ช่วยฝึกการทรงตัว ต้นแบบที่คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจาก PIR
sensor ก่อนที่จะนาไปใช้ทดสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการฝึก จริงกับผู้ป่วยต่อไป โดยมี
สมมติฐานการศึกษา คือ ระยะห่างของอินฟราเรดเซ็นเซอร์ (ในแนวตั้งฉากกับระนาบด้านข้างลาตัว
ของผู้ถูกทดสอบ) มีความสัมพันธ์ดีกับการลงน้าหนักที่เท้าขณะเอียงตัวไปหาเซ็นเซอร์ ทั้งในทิศทาง
ซ้ายและขวา
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึ ก ษาความสั ม พันธ์ ร ะหว่ างระยะห่างของอิ นฟราเรดเซ็น เซอร์( ในแนวตั้ง ฉากกั บ
ระนาบด้านข้างลาตัวของผู้ถูกทดสอบ) และร้อยละของน้าหนักตัว (%BW) ที่ลงบนเท้าขณะเอียงตัว
ไปหาเซ็นเซอร์ในทิศทางซ้ายและขวา
3. วิธีการด้าเนินการวิจัย
วิธีการดาเนินการวิจัยครั้งนี้ได้รับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รหัส
PTPT 2017-003
3.1 ผู้เข้าร่วมวิจัย
อาสาสมัครเพศชายและหญิง ช่วงอายุ 45 ถึง 65 ปี จานวน 10 คน สามารถเข้าใจคาสั่ง
และปฏิบัติตามคาสั่งได้ สามารถยืนทรงตัวได้เอง ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบกระดูกกล้ามเนื้อและระบบ
ประสาทที่ส่งผลต่อการยืนทรงตัว และอาสาสมัครรับทราบระเบียบวิธีการวิจัย วัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ของการศึกษาครั้งนี้ พร้อมทั้งทาการลงนามยินยอมเข้าร่วมการวิจัย
3.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย
อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) ชุดโครงเหล็ก 2) ชุดอินฟราเรดเซ็นเซอร์ จานวน
2 ชุด 3) ลาโพง 4) ชุดตุ้มน้าหนักมาตรฐาน ขนาด 5 และ 10 กิโลกรัม จานวน 9 อัน 5) เครื่องชั่ง
น้าหนักแบบดิจิตอล จานวน 2 เครื่อง
3.3 ขั้นตอนดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลักดังต่อไปนี้
1)การออกแบบและการประดิษฐ์อุปกรณ์ ช่วยฝึกการทรงตัว ที่พัฒนาจากอินฟราเรด
เซ็นเซอร์
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อุปกรณ์ช่วยฝึกการทรงตัวนี้ประกอบด้วยโครงเหล็กสาหรับการแขวนอินฟราเรด
เซ็ น เซอร์ ซึ่ ง ใช้ เ หล็ ก ที่ มี ค วามโปร่ ง ทั้ ง หมด 3 ชิ้ น ประกอบเข้ า ด้ ว ยกั น เพื่ อ ให้ มี ลั ก ษณะเบา
เคลื่อนย้ายได้สะดวก โดยโครงเหล็กนี้สามารถปรับความกว้างและความสูงได้ เพื่อให้เหมาะสมกับ
รูปร่างผู้เข้าร่วมวิจัยหรือผู้รับการฝึก ซึ่งบนโครงเหล็กจะมีสเกลมาตรฐานความละเอียด 0.1 ซม เพื่อ
ใช้บันทึกระดับความสูงและความกว้าง ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 โครงเหล็กสาหรับการแขวนอินฟราเรดเซ็นเซอร์ ซึ่งใช้เหล็กที่มีความโปร่ง ทั้งหมด 3 ชิ้น
ประกอบเข้าด้วยกัน สามารถปรับความกว้างและความสูงได้
จากนั้นนาชุดอุปกรณ์อินฟราเรดเซ็นเซอร์จานวน 2 ชุด พร้อมลาโพง 1 ตัว แขวนบนโครง
เหล็กแนวขวาง โดยลาโพงจะอยู่บริเวณกึ่งกลางโครงเหล็ก และมีอินฟราเรดเซ็นเซอร์อยู่ด้านข้าง
ข้างละ 1 ตัว โดยอินฟราเรดเซ็นเซอร์แต่ละชุดสามารถเคลื่อนเข้าและออกจากกึ่งกลางโครงเหล็กไป
ทางด้านซ้ายและขวาได้ ดัง ภาพที่ 2 อินฟราเรดเซ็นเซอร์ที่ใช้มีคุณลักษณะ คือ สามารถตรวจจับ
อุณหภูมิของสิ่งที่เคลื่อนไหวในระยะ 6 เมตร รัศมีที่สามารถตรวจจับได้คือ 70 องศา และตรวจจับได้
ที่อุณหภูมิ 0 - 50 องศาเซลเซียส
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ลาโพง

อินฟราเรดเซ็นเซอร์

ภาพที่ 2 อุปกรณ์ช่วยฝึกการทรงตัว ที่พัฒนาจากอินฟราเรดเซ็นเซอร์ ซึ่งประกอบด้วยโครงเหล็ก
และชุดอุปกรณ์อินฟราเรดเซ็นเซอร์จานวน 2 ชุด พร้อมลาโพง 1 ตัว แขวนบนโครงเหล็ก
แนวขวาง
2) การทดสอบความเที่ยงของเครื่องชั่งน้าหนักดิจิตอล
ผู้วิจัยทดสอบความเที่ยงของเครื่องชั่งน้าหนักดิจิตอลเทียบกับตุ้มน้าหนักมาตรฐาน
ขนาด 5 และ 10 กิโลกรัม โดยเริ่มชั่งที่น้าหนัก 5 กิโลกรัม ไปจนถึง 85 กิโลกรัม โดยเพิ่มขึ้นทีละ 5
กิโลกรัม อ่านค่าน้าหนักจากเครื่องชั่งน้าหนักดิจิตอล และนาข้อมูลมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ค่าน้าหนักจากตุ้มน้าหนักมาตรฐานและค่าน้าหนักที่วัดได้จากเครื่องชั่งน้าหนักดิจิตอลแต่ละเครื่อง
ด้ ว ยสถิ ติ Pearson correlation พบว่ า มี ค่ า r = 1 (p < 0.1) ซึ่ ง จั ด อยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ ดี ม าก แสดงว่ า
เครื่องชั่งน้าหนักดิจิตอลที่นามาใช้ในการวัดการลงน้าหนักที่เท้าขณะยืนเพื่อใช้สาหรับการทดสอบใน
ขั้นตอนที่ 3 มีความเที่ยงดีมาก
3) การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างของอินฟราเรดเซ็นเซอร์(ในแนวตั้งฉากกับ
ระนาบด้านข้างของลาตัวผู้ถูกทดสอบ) และการลงน้าหนักที่เท้าขณะเอียงตัวไปหาเซ็นเซอร์ในทิศทาง
ซ้ายและขวา
จัดให้อาสาสมัครผู้ถูกทดสอบยืนบนเครื่องชั่งน้าหนักดิจิตอล 2 เครื่องที่วางคู่ขนานกัน
โดยให้ผู้ถูกทดสอบยืนอยู่ในท่ากอดอก วางเท้าแต่ละข้างอยู่ตาแหน่งกึ่งกลางของเครื่องชั่งน้าหนักแต่
ละเครื่อง ระยะห่างของเท้าเท่ากับความกว้างของสะโพก จากนั้นจัดให้ชุดโครงเหล็กอยู่ทางด้านหน้า
ห่างจากผู้ถูกทดสอบ 50 เซนติเมตร โดยปรับระดับความสูงของโครงเหล็กแนวขวางอยู่ในระดับ
เดียวกับกระดูกสันหลังส่วนเอวข้อที่ 3-4 ของผู้ถูกทดสอบ แขวนเซ็นเซอร์ให้อยู่ในตาแหน่งที่ห่างจาก
ระนาบด้านข้างของลาตัวผู้ถูกทดสอบในแนวตั้งฉากไปทางด้านซ้ายที่ระยะ 2 เซนติเมตร จากนั้นให้
อาสาสมัครถ่ายน้าหนักไปทางด้านซ้ายจนกว่าเซ็ นเซอร์จะตรวจจับได้ และเกิดเป็น สัญญาณเสียงดัง
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ขึ้น ให้คงท่าไว้ที่ตาแหน่งดังกล่าวประมาณ 10 วินาที ผู้วิจัยอ่านค่าน้าหนักและบันทึกค่าน้าหนัก ณ
วินาทีที่ 5 จากเครื่องชั่งน้าหนักดิจิตอลที่ขาข้างซ้ายยืนอยู่ ทาซ้า 3 ครั้งในแต่ละระยะ โดยทาการ
ทดสอบที่ ร ะยะ 2, 4, 6 และ 8 เซนติ เ มตร และท าการทดสอบในทิ ศ ทางด้ า นขวาเช่ น เดี ย วกั น
ระหว่างครั้งของการทดสอบให้ผู้ถูกทดสอบพัก 10 วินาที ก่อนที่จะเริ่มการทดสอบครั้งต่อไป ค่า
%BW ที่ลงบนเท้าของผู้ถูกทดสอบแต่ละคน ซึ่งนามาใช้ในการวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์กับระยะห่าง
ของอินฟราเรดเซ็นเซอร์ เป็นค่าเฉลี่ยที่ได้จากการทดสอบซ้า 3 ครั้งในแต่ละระยะ โดยวิเคราะห์ค่า
ความสัมพันธ์ด้วยสถิติ Pearson correlation กาหนดระดับนัยสาคัญที่ p< 0.05
4. ผลการวิจัย
อาสาสมัครผู้เข้าร่วมการทดสอบครั้งนี้ ประกอบด้วยเพศชาย 6 คน เพศหญิง 4 คน อายุ
เฉลี่ย 56.8 ± 4.1 ปี น้าหนักเฉลี่ย 60.84 ± 8.71 กิโลกรัม
จากผลการทดสอบความสัมพันธ์ด้วยสถิติ Pearson correlation พบว่า มีความสัมพันธ์ในเชิง บวก
ระหว่างระยะห่างของอินฟราเรดเซ็นเซอร์ และ %BW ที่ลงบนเท้าขณะเอียงตัวไปหาเซ็นเซอร์ใน
ทิศทางซ้ายและขวา โดยค่า r = 0.979 และ 0.983 ตามลาดับ ที่ระดับนัยสาคัญ p = 0.01 ดังแสดง
ในภาพที่ 3
ร้อยละของน้ าหนักตัวที่ลงบนเท้าซ้าย (%)
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ร้อยละของน้ าหนักตัวที่ลงบนเท้าขวา (%)
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ภาพที่ 3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างของอินฟราเรดเซ็นเซอร์และร้อยละของน้าหนัก
ตัวทีล่ งบนเท้าขณะเอียงตัวไปหาเซ็นเซอร์ในทิศทางซ้าย (3a) และในทิศทางขวา (3b)
หมายเหตุ: r คือ Pearson correlation coefficient, **ระดับนัยสาคัญที่ p = 0.01
5. อภิปรายผล
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษานาร่องถึงความสามารถของอุปกรณ์ช่วยฝึกการทรงตัว
ต้นแบบที่ผู้วิจัยได้ประดิษฐ์ขึ้นโดยพัฒนาจากการใช้ PIR sensor เป็นตัวกระตุ้นและให้ข้อมูลป้อนกลับ
ด้วยเสียงสัญญาณเพื่อให้อาสาสมัครเรียนรู้และปรับเปลี่ยนการควบคุมการทรงท่าได้อ ย่างเหมาะสม
ตรงเป้าหมาย โดยศึกษาในอาสาสมัครที่มี ช่วงอายุที่สอดคล้องกับ ช่วงอายุของกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองทีพ่ บบ่อย (Chouhan and Kumar, 2012, pp. 344-351) ซึ่งจะนาอุปกรณ์นี้ไปใช้งานเพื่อ
ทดสอบประสิทธิภาพจริงกับผู้ป่วยต่อไป
จากผลการศึกษานาร่องครั้งนี้ พบว่าอุปกรณ์ที่คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้นสามารถช่วยกระตุ้นให้
เกิดการถ่ายน้าหนักลงบนเท้าในท่ายืนได้เพิ่มมากขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนเซ็นเซอร์ให้ออกห่างจากตัวผู้ถูก
ทดสอบมากขึ้นโดยอาศัยเสียงสัญญาณจากชุด PIR sensor เป็น auditory feedback (Batavia and
others, 1997, pp. 1389-1392)(Johanna and Thomas, 2009, pp. 45) ให้ผู้ถูกทดสอบได้เรียนรู้
ว่าจะต้องปรับเปลี่ยนการเคลื่อนไหวเพื่อควบคุมการทรงท่าอย่างไรเพื่อให้เคลื่อนตัวถึงระยะเป้าหมาย
ที่ sensor สามารถตรวจจับได้และการเคลื่อนไหวดังกล่าวจะส่งผลให้มีการถ่ายน้าหนักลงบนเท้าข้าง
ที่ต้องการได้มากขึ้น ซึ่งผลการศึกษาพบว่าระยะห่างของอินฟราเรดเซ็นเซอร์กับน้าหนักที่ลงที่เท้า
ขณะเอียงตัวไปหาเซ็นเซอร์ในทิศทางซ้ายและขวามีค่าความสัมพันธ์ สูงมากอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
โดยมีค่า r = 0.979 และ r = 0.983 ตามลาดับ ซึ่งจัดเป็นความสัมพันธ์ในระดับที่ดีมาก (Hinkle and
others, 1998, pp. 118)
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ดัง นั้น จากผลการศึ ก ษาน าร่ องแสดงให้ เห็ นได้ว่ า สามารถนาอุปกรณ์ ฝึก การทรงตั ว
ต้นแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจาก PIR sensor ไปประยุกต์ใช้ในการฝึกผู้ป่วยหลอดเลือดสมองที่มีการลง
น้าหนักที่เท้าไม่สมดุล (Kyoungsim Jung and others, 2014, pp. 195-199) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
เรียนรู้การทรงท่าและการถ่ายเทน้าหนักลงบนเท้าที่ต้องการได้ ซึ่งการฝึกเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลง
น้าหนักลงบนเท้าข้างที่ต้องการด้วยอุปกรณ์นี้สามารถปฏิบัติได้โดยเลื่อนระยะห่างของ PIR sensor
ออกไปในทิศเดียวกับขาข้างที่ต้องการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้การลงน้าหนักเป็นลาดับจากระยะใกล้
ก่ อนแล้ ว จึง เพิ่มระยะห่างออกไปที่ละน้ อย และพบว่ าในอาสาสมัครซึ่ง เป็นกลุ่มผู้มีสุ ขภาพดีปกติ
สามารถทรงตัวไปได้ไกลที่สุดในระยะห่างของ sensor ที่ 8 ซ.ม.ทราบได้จากมีการลงน้าหนักบนขา
ข้างเดียวถึงประมาณ 100 % ของน้าหนักตัว ดังนั้นในการนาไปประยุกต์ใช้ในการฝึกให้กับผู้ป่วยจึงไม่
ควรฝึกที่ระยะห่างของ sensor มากกว่า 8 ซ.ม. และควรมีการใส่เข็มขัดให้กับผู้ป่วยเพื่อพยุงและ
ป้องกันความเสี่ยงล้มในขณะฝึกร่วมด้วย
6. สรุปผล
จากผลการศึกษาพบว่าระยะห่างของอินฟราเรดเซ็นเซอร์กับน้าหนักที่ลงบนเท้าขณะเอียง
ตัวไปหาเซ็นเซอร์ ทั้งในทิศทางซ้ายและขวามีความสัมพันธ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับดีมาก
แสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์ช่วยฝึกการทรงตัวที่พัฒนาจาก PIR sensor นี้สามารถช่วยกระตุ้นให้ผู้ถูก
ทดสอบมีการถ่ายน้าหนัก ลงบนเท้าไปในทิศทางซ้ายและขวาได้มากขึ้นเป็นลาดับตามระยะห่างของ
sensor จึงสามารถนาอุปกรณ์นี้ไปประยุกต์สาหรับฝึกผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีปัญหาการทรง
ตัวจากการลงน้าหนักที่เท้าไม่สมดุล และทาการศึกษาประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นจริงจากการใช้อุปกรณ์ฝึก
การทรงตัวที่พัฒนาขึ้นนี้ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองต่อไป
7. ข้อเสนอแนะ
ควรศึกษาประสิทธิภาพของการฝึกการทรงตัวด้วยอุปกรณ์ช่วยฝึกการทรงตัวต้นแบบที่
พั ฒ นาจาก PIR sensor นี้ ใ นผู้ ที่ มี ค วามบกพร่ อ งในการทรงตัว เช่ น ผู้ สู ง อายุ ผู้ ป่ ว ยทางระบบ
ประสาท เพื่อปรับพัฒนาอุปกรณ์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป
8. กิตติกรรมประกาศ
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาจากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจาปี 2561
และขอขอบคุณ กภ.จิตติมา เจริญลิ้มประเสริฐ ที่กรุณาให้คาปรึกษาและประสานงานติดต่อช่างที่
ประดิษฐ์อุปกรณ์ได้ตามที่ผู้วิจัยออกแบบ
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ผลการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลจากข้อมูลเชิงประจักษ์ในการดูแลผู้ป่วย
ที่ใช้เครื่องช่วยหายใจต่อการเกิดปอดอักเสบขณะใช้เครื่องช่วยหายใจ
Effect of Clinical Nursing Practice Guideline
For Prevent Ventilator Associated Pneumonia
ปาริชาด ทวีรัตน์1
1พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

โรงพยาบาลปราสาท อาเภอปราสาท จังหวัดสุรนิ ทร์
pigmu15@hotmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็น การวิจัยเชิงเปรียบเทียบ (Comparative study แบบ retrospective
and prospective before and after intervention study) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) พั ฒ นาแนว
ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบขณะใช้เครื่องช่วยหายใจ 2) ศึกษาผลลัพธ์ของการ
ใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิด ปอดอักเสบขณะใช้เครื่องช่วยหายใจ โดยใช้กรอบ
แนวคิดในการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลตามหลัก ฐานเชิงประจักษ์ข องไอโอวา โมเดล (The
Iowa Model of Evidence-Based Practice to Promote Quality Care) กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2
กลุ่มคือ กลุ่มก่อนใช้แนวปฏิบัติการพยาบาล จานวน 94 ราย และกลุ่มที่ใช้แนวปฏิบัติการพยาบาล
จานวน 79 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบบั นทึกข้อมูลส่วนบุคคล และแบบเฝ้าระวังการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย สถิติไคสแคว์ และสถิติฟิชเชอร์เอ็กแซกท์
ผลการวิจัย พบว่าได้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบขณะใช้เครื่องช่วยหายใจ
ประกอบด้วย 8 หมวดกิจกรรม ได้แก่ หมวดที่ 1 การทาความสะอาดมือที่มีประสิทธิภาพก่อน และ
หลังสัมผัสผู้ป่วย หมวดที่ 2 การดูแลจัดท่านอนและการพลิก ตะแคงตัว หมวดที่ 3 การดูดเสมหะ
หมวดที่ 4 การให้อาหารทางสายยาง หมวดที่ 5 การดูแลความสะอาดภายในช่องปาก และฟัน หมวด
ที่ 6 การดูแลท่อช่วยหายใจและอุปกรณ์ช่วยหายใจ หมวดที่ 7 การหย่าเครื่องช่วยหายใจ และหมวด
ที่ 8 การป้องกัน และควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ ผลการนาแนวปฏิบัติไปใช้พบว่า คะแนนการ
สังเกตการปฏิบัติที่ถูกต้องของพยาบาลเพื่อป้องกัน การเกิดปอดอักเสบขณะใช้เครื่องช่วยหายใจ ใน
กลุ่มที่ใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 47.19 เป็นร้อยละ 77.18 ซึ่งมีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ทางสถิติที่ระดับ .05 (p = 0.001) การเกิดปอดอักเสบขณะใช้เครื่องช่วย
หายใจในกลุ่มก่อนพัฒนาแนวปฏิบัติ และกลุ่มที่ใช้แนวปฏิบัติมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 (p =.001) ความพึงพอใจของพยาบาลต่อแนวปฏิบัติการพยาบาลอยู่ในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 4.00 คะแนน
คาสาคัญ : แนวปฏิบัติการพยาบาล, ปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ, ไอโอวา โมเดล
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Abstract
This study is a comparative study a retrospective and prospective before and
after intervention study. The study aimed to examine: 1) Develop Clinical Nursing
Practice Guideline ( CNPG) preventing ventilator associated pneumonia 2) Effects of
using nursing practice guidelines for ventilator associated pneumonia (VAP) prevention
on the incidence of VAP. This CNPG was developed from (The Iowa Model of EvidenceBased Practice to Promote Quality Care).The retrospective group comprising 94 subjects
received a usual care. The prospective group consisted of 79 subjects received the
evidence - based protocol developed by the researcher. Data regarding results were
collected from the patients chart and the recorded form targeted surveillance. Data were
analyzed by using descriptive statistics, Chi-square and Fisher’s Exact test. The results
of this study showed that 1) The nursing practice guidelines for the prevention of VAP
in intensive care unit comprised the following eight parts 1) Hand washing 2) The
positioning and flip side 3) Secretion removal 4) Naso - gastric tube feeding 5) Mouth
care 6) Respiratory care and ventilator circuit; and 7) Implementation of guidelines for
weaning ventilators 8) Use prevent spread of infection. The results of this study showed
that the observation of nurses’ s practice followed by CNPGs, in caring after CNPGs
prevention were higher before used, The score was increased from were 47. 19% to
77.18 % .There significantly were higher than before used (p =0.001). The rates of VAP
of the prospective group are significantly lower than that of the retrospective group ( p
=.001). The Nurse’s opinions for using the CNPGs are feasible to use at 4.00 score.
Keyword : Clinical nursing practice guideline, Ventilator associated pneumonia, The
Iowa Model of Evidence-Based Practice to Promote Quality Care.
1. บทนา
การใส่ท่อช่วยหายใจร่วมกับการใช้เครื่องช่วยหายใจ เป็นการรักษาเมื่อผู้ป่ วยอยู่ในภาวะ
หยุดหายใจหรือหายใจไม่เพียงพอ ถึงแม้จะมีประโยชน์ในการรักษาต่ อผู้ป่วยโดยตรง แต่ขณะเดียวกัน
ก็ส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ทางสุขภาพของผู้ป่วย เกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
เกิ ด ปอดอั ก เสบขณะใช้ เ ครื่อ งช่ ว ยหายใจ (VAP : Ventilator associated pneumonia) ซึ่ ง เป็ น
ภาวะแทรกซ้อนที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่สาคัญสาหรับผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ โดยพบว่า
ผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจนานขึ้นมีอัตราการเกิดปอดอักเสบมากยิ่งขึ้นด้วย ในต่างประเทศพบ
อุบัติการณ์การเกิด VAP ตั้งแต่ระดับ 0–5.8 ครั้ง ต่อ 1,000 วันของการใช้เครื่องช่วยหายใจ ของ
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กลุ่มโรคติดเชื้อแทรกซ้อนในหอผู้ป่วยวิกฤต (Dudeck, Horan, and Peterson, 2011) การรายงาน
อัตราการติดเชื้อปอดอักเสบขณะใช้เครื่องช่วยหายใจ แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ พบตั้งแต่ร้อยละ 6 52 บางการศึ ก ษาสู ง ถึ ง ร้ อยละ 76 ของผู้ป่ว ยที่ไ ด้รั บการใส่ เครื่ องช่ว ยหายใจ (Gadani et al.,
2010) สาหรับในประเทศไทยการเกิดปอดอักเสบขณะใช้เครื่องช่วยหายใจ พบเป็นอันดับหนึ่งร้อยละ
31.30 (แผนงานควบคุ ม โรคติ ด เชื้ อ ในโรงพยาบาล, 2560) การเกิ ด ภาวะปอดอั ก เสบขณะใช้
เครื่องช่วยหายใจส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ส่งผลให้ผู้ป่วยต้องนอนโรงพยาบาลเฉลี่ย
15 วันค่าใช้จ่ายในการรักษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 19,725 บาท ต่อราย (ธรรมชาติ อินทร์ จันทร์ และคณะ,
2552) ส่วนอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 41.80 เมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ไม่เกิดภาวะปอดอักเสบขณะ
ใช้เครื่องช่วยหายใจซึ่งมีอัตราการเสียชีวิตเพียงร้อยละ 30.70 (Forel et al., 2012) ในประเทศไทย
พบอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยใช้ เครื่องช่วยหายใจที่ไม่มีภาวะปอดอักเสบขณะใช้เครื่องช่วยหายใจ
ร่วมด้วยอยู่ที่ร้อยละ 10.90 แต่เมื่อเกิดภาวะปอดอักเสบขณะใช้เครื่องช่วยหายใจร่วมด้วยกลับมี
อัตราการเสียชีวิตเพิ่มสูง ขึ้นถึงร้อยละ 23.30 (ขวัญผกา ปรางทอง และวรวรรณ เปี่ยมสุวรรณ,
2555)
โรงพยาบาลปราสาทมี ห้ อ งผู้ ป่ ว ยหนั ก จ านวน 8 เตี ย ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผู้ ป่ ว ยที่ ต้ อ งใช้
เครื่องช่วยหายใจซึ่งเป็นผู้สูงอายุ มีภาวะโรคร่วม จากสถิติปี พ.ศ. 2559 - 2560 พบอัตราการเกิด
ปอดอั ก เสบขณะใช้ เ ครื่ อ งช่ ว ยหายใจ เพิ่ ม จาก 3.44 เป็ น 7.50 ครั้ ง ต่ อ 1,000 วั น ของการใช้
เครื่องช่วยหายใจ อัตราการเสียชีวิตร้อยละ 47.05 ค่าใช้จ่ายในการรักษามีมูลค่าสูงถึง 1,620,124
บาทต่อปี (เวชระเบียนโรงพยาบาลปราสาท, 2560) มีวันนอนเฉลี่ย 28 วัน เชื้อก่อโรคส่วนใหญ่ที่พบ
ได้แก่ Acinetobacter Baumannii, Klebsiella pneumoniae, E.coli (ESBL) ซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคที่
เกิดขึ้นในโรงพยาบาลเป็นเชื้อที่แพร่ได้ดีในที่มีความชื้น หรือมีการนาพาให้มีการแพร่กระจายเชื้อ (เวช
ระเบียน สถิติการติดเชื้อในโรงพยาบาลปราสาท, 2560) จากการวิเคราะห์สาเหตุ พบว่า หน่วยงาน
ยังขาดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ การพยาบาลเพื่อ
ป้องกันการเกิดปอดอักเสบขณะใช้เครื่องช่วยหายใจ มีภาระงานมากเกินไป ขาดการกระตุ้นจูงใจใน
การปฏิบัติ และการสนับสนุนด้านอุปกรณ์ไม่เพียงพอ ส่งผลให้การดูแลไม่เกิดประสิทธิผล การเกิด
ปอดอักเสบขณะใช้เครื่องช่วยหายใจเป็นปัญหาสาคัญอย่างยิ่งของโรงพยาบาลปราสาท และเป็น
ตัวชี้วัดคุณภาพด้านการพยาบาล ผู้วิจัยในฐานะหัวหน้าห้องผู้ป่วยหนักเล็งเห็นความสาคัญดังกล่าว
จึงได้มีการทบทวนวรรรณกรรม และปรับปรุงแนวปฏิบัติการพยาบาล โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการเกิด
ปอดอักเสบขณะใช้เครื่องช่วยหายใจ ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วย เสริมสร้างความเข้าใจ
พัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ และได้แนวทางปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นมาตรฐานสามารถเผยแพร่
ต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบขณะใช้เครื่องช่วย
หายใจ
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2.2 เพื่อศึกษาผลลัพธ์ของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่ อป้องกันการเกิดปอดอักเสบ
ขณะใช้เครื่องช่วยหายใจ
3. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงเปรียบเทียบ (Comparative study แบบ retrospective
and prospective before and after intervention study) ทาการศึกษาตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2561 - ธันวาคม พ.ศ. 2561
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิ บัติงานใน
ห้องผู้ป่วยหนัก จานวน 10 คน และผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก โดยใช้ระยะเวลาเป็น
การกาหนดกลุ่มผู้ป่วยที่ศึกษา โดยศึกษาย้อนหลังก่อนการใช้แนวปฏิบัติ การพยาบาลไป 3 เดือน ได้
จานวนผู้ป่วย 94 ราย และศึกษาผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเป็นระยะเวลา 3 เดือนกับ
ผู้ป่วยจานวน 79 ราย คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยกาหนดเกณฑ์การคัดกลุ่มตัวอย่างเข้า
(Inclusion criteria) ดังนี้ เป็นผู้ป่วยอายุ 15 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะวิกฤตที่ได้รับการใส่ท่อช่วย
หายใจทางปากเท่านั้น และไม่มีการติดเชื้อปอดอักเสบขณะใช้เครื่องช่วยหายใจหรืออยู่ในระยะฟักตัว
ของเชื้อก่อโรค และ ไม่มีการบาดเจ็บร่วม ได้แก่ การบาดเจ็บกระดูกสันหลัง การบาดเจ็บทรวงอก
การบาดเจ็ บ ช่ อ งท้ อ งและกระดูก กรามหัก ก าหนดเกณฑ์ ก ารคัด กลุ่ ม ตั ว อย่ า งออกจากการวิ จั ย
(Exclusion Criteria) ดังนี้ ใช้เครื่องช่วยหายใจน้อยกว่า 48 ชั่วโมง มีภาวะแทรกซ้อนที่ไม่ได้เกิดจาก
การใช้เครื่องช่วยหายใจ และทาให้มีผลต่อการใช้เครื่องช่วยหายใจได้แก่ ภาวะของโรคเข้าสู่ระยะ
สุดท้าย ได้รับการรักษาแบบประคับประคอง และเสียชีวิตก่อนเข้าสู่ระยะการหย่าเครื่องช่วยหายใจ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ เครื่องมือในการดาเนินการวิจัย ได้แก่
แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่ อป้องกันการเกิดปอดอักเสบขณะใช้เครื่องช่วยหายใจ ประกอบด้วย 8
หมวด กิจกรรม ได้แก่ หมวดที่ 1 การทาความสะอาดมือที่มีประสิทธิภาพก่อน และหลังสัมผัสผู้ป่วย
หมวดที่ 2 การดูแลจัดท่านอน และการพลิกตะแคงตัว หมวดที่ 3 การดูดเสมหะ หมวดที่ 4 การให้
อาหารทางสายยาง หมวดที่ 5 การดูแลความสะอาดภายในช่องปาก และฟัน หมวดที่ 6 การดูแลท่อ
ช่วยหายใจ และอุปกรณ์ช่วยหายใจ หมวดที่ 7 การหย่าเครื่องช่วยหายใจ และหมวดที่ 8 การป้องกัน
และควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) แบบ
บันทึกข้อมูลทั่วไปของพยาบาล 2) แบบสังเกตการปฏิบัติการพยาบาลตามแนวปฏิบัติการพยาบาล
เพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบขณะใช้เครื่องช่วยหายใจ 3) แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูล
จาแนกตามการรักษาที่ได้รับ 4) แบบบันทึกการเกิดปอดอักเสบขณะใช้เครื่องช่วยหายใจใช้แบบบันทึก
Targeted Surveillance โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการ
ใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบขณะใช้เครื่องช่วยหายใจ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผ่านการ ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน 3 ท่าน แนวปฏิบัติที่สร้างขึ้นจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ได้ค่าดัชนีตรงตามเนื้อหา (Content
validity Index) 0.99 และค่าความตรงกันของผู้เชี่ยวชาญ (Interrater Agreement) ร้อยละ 88.53
แบบบันทึกการสัง เกตการปฏิ บัติข องพยาบาลเพื่ อป้องกั น การเกิด ปอดอัก เสบขณะใช้ เครื่อ งช่ ว ย
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หายใจ ค่าความเที่ยงจากการสังเกต (Inter-Rater Reliability) เท่ากับ 1 แบบสอบถามความพึง
พอใจต่อการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบขณะใช้เครื่องช่วยหายใจ ค่า
ความตรงของเนื้อหา (Content Validity) 0.96 ค่าความเที่ยงของเครื่องมือ (Reliability) ใช้สูตร
คานวณสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.72 วิเคราะห์
ข้ อมูล โดยใช้ ส ถิ ติเชิงบรรยาย (Descriptive statistic) แสดงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง เปรียบเทียบข้อมูลการสังเกตการ
ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลก่ อ นใช้ แ นวปฏิ บั ติ และกลุ่ ม ที่ ใ ช้ แ นวปฏิ บั ติ ด้ ว ยสถิ ติ Chi – square test
เปรียบเทียบการเกิดปอดอักเสบขณะใช้เครื่องช่วยหายใจ ระหว่างกลุ่มก่อนใช้แนวปฏิบัติการพยาบาล
และกลุ่มทีใ่ ช้แนวปฏิบัติการพยาบาลด้วยสถิติ Fisher’s Exact Test
การวิจัยนี้ผ่านการตรวจสอบ และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
โรงพยาบาลปราสาท อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เลขที่ PSH REC/002
4. ผลการวิจัย
4.1 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบขณะใช้เครื่องช่วย
หายใจ
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกันการเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วย
หายใจในห้องผู้ป่ว ยหนั ก ในครั้ง นี้ โดยการพัฒนาจากการทบทวนวรรณกรรม และหลั ก ฐานเชิ ง
ประจักษ์ ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดปอด
อักเสบขณะใช้เครื่องช่วยหายใจฉบับปัจจุบัน ดาเนินการพัฒนาแนวปฏิบัติ การพยาบาลตามประเด็น
การสนทนากลุ่ ม ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและโดยผู้ทรงคุณวุ ฒิแ ละปรับปรุง อีก ครั้ง ตาม
ประเด็นข้อเสนอแนะ ประชุมชี้แจงและนาสู่การปฏิบัติพร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ให้
เพียงพอและพร้อมใช้ ซึ่งประกอบด้วย 8 หมวดกิจกรรม ได้แก่ หมวดที่ 1 การทาความสะอาดมือที่มี
ประสิทธิภาพก่ อน และหลังสัมผัสผู้ป่ว ย หมวดที่ 2 การดูแลจัดท่านอน และการพลิก ตะแคงตัว
หมวดที่ 3 การดูดเสมหะ หมวดที่ 4 การให้อาหารทางสายยาง หมวดที่ 5 การดูแลความสะอาด
ภายในช่องปาก และฟัน หมวดที่ 6 การดูแลท่อช่วยหายใจ และอุปกรณ์ช่วยหายใจ หมวดที่ 7 การ
หย่าเครื่องช่วยหายใจ และหมวดที่ 8 การป้องกัน และควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ
4.2 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
4.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในห้องผู้ป่วยหนัก
กลุ่มตัวอย่างที่ทาการวิจัยในครั้งนี้เป็นพยาบาลที่ปฏิบัติงานในห้องผู้ป่วยหนัก มีอายุ
เฉลี่ ย 32.50 ปี จบการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ร้ อ ยละ 100 มี ร ะยะเวลาในการปฏิ บั ติ ง านใน
โรงพยาบาล 6-10 ปีร้อยละ 70.00 และระยะเวลาในการปฏิบัติงานในห้องผู้ป่วยหนัก 1- 5 ปีร้อยละ
70.00 ได้รับการอบรมอบรมเรื่องการป้องกันการเกิดปอดอักเสบขณะใช้เครื่องช่วยหายใจร้อยละ
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4.2.3 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล
ก่อนใช้แนวปฏิบัติการพยาบาล กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 56.38
อายุเฉลี่ย 63.70 ปี มีโรคประจาตัวร้อยละ 74.47 เป็นโรคเบาหวานมากที่สุดร้อยละ 25.53 ความ
รุ น แรงของการเจ็ บ ป่ ว ยจ าแนกโดยใช้ APACHE II score มี ค ะแนนระหว่ า ง 15 - 19 ร้ อ ยละ
37.63 (ซึ่งมีระดับความรุนแรงที่มีอัตราการเสียชีวิตร้อยละ 25) การวินิจฉัยส่วนใหญ่เป็นโรคติดเชื้อ
ระบบทางเดินหายใจมากที่สุดร้อยละ 36.71
กลุ่มที่ใช้แนวปฏิบัติการพยาบาล ส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 56.96 อายุเฉลี่ย
66.11 ปี มีโรคประจาตัวร้อยละ 75.95 เป็นโรคเบาหวานมากที่สุดร้อยละ 24.00 ความรุนแรงของ
การเจ็ บป่ว ยจาแนกโดยใช้ APACHE II score มี คะแนนระหว่ าง 20 - 24 ร้อยละ 39.24 (ซึ่งมี
ระดับความรุนแรงที่มีอัตราการเสียชีวิตร้อยละ 40) การวินิจฉัยส่วนใหญ่เป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดิน
หายใจมากที่สุดร้อยละ 49.37 เมื่อเปรียบเทียบข้อมูล กลุ่มตัวอย่างก่อนใช้แนวปฏิบัติการพยาบาล
และกลุ่มใช้แนวปฏิบัติการพยาบาล จาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.2.4 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามการรักษาที่ได้รับ
ก่ อ นใช้ แ นวปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลส่ ว นใหญ่ มีร ะยะเวลาที่ ใ ช้ เ ครื่ อ งช่ ว ยหายใจ
มากกว่า 3 วันร้อยละ 61.70 ได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจทางปากร้อยละ 100 ได้รับอาหารทางสาย
ยางทางจมูกร้อยละ 94.94 ใช้การดูดเสมหะแบบระบบปิดร้อยละ 76.60 เปลี่ยนสายเครื่องช่ ว ย
หายใจทุก 14 วันร้อยละ 64.89 ได้รับยาลดกรดในกระเพาะอาหารร้อยละ 70.21 ได้รับยาสเตียรอยด์
ร้อยละ 75.53 ได้รับการพ่นยาแบบฝอยละอองน้าร้อยละ 43.62 ได้รับการพ่นแบบกด (MDI)ร้อยละ
92.55 ได้รับยาระงับปวดร้อยละ 65.96 และได้รับยาคลายกล้ามเนื้อร้อยละ 58.51
กลุ่มที่ใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ 2 3 วันร้อยละ 51.90 ได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจทางปากร้อยละ 100 ได้รับอาหารทางสายยางทาง
จมูกร้อยละ 98.73 ใช้การดูดเสมหะแบบระบบปิดร้อยละ 96.20 เปลี่ยนสายเครื่องช่วยหายใจเมื่อ
เปลี่ยนผู้ป่วยร้อยละ 98.73 ได้รับยาลดกรดในกระเพาะอาหารร้อยละ 77.22 ได้รับยาสเตียรอยด์
ร้อยละ 88.61 ได้รับการพ่นยาแบบฝอยละอองน้าร้อยละ 69.62 ได้รับการพ่นแบบกด (MDI)ร้อยละ
92.41 ได้รับยาระงับปวดร้อยละ 62.03 ได้รับยาคลายกล้ามเนื้อร้อยละ 70.89
เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลกลุ่มตัวอย่างก่อนใช้แนวปฏิบัติการพยาบาล และกลุ่มที่ใช้
แนวปฏิบัติการพยาบาล จาแนกตามการรักษาที่ได้รับ พบว่าระยะเวลาที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ การดูด
เสมหะ การเปลี่ยนสายเครื่องช่วยหายใจ การได้รับยาสเตียรอยด์ การพ่นแบบฝอยละอองน้าพบว่า มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p = .001) (ตารางที่ 4.3) ส่วน การได้รับ
อาหาร การได้รับยาลดกรด การพ่นยาแบบกด (MDI) การได้ยาระงับปวด และการได้รับยาคลาย
กล้ามเนื้อ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.3 การประเมินประสิทธิผลของแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบ
ขณะใช้เครื่องช่วยหายใจ
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบการปฏิบัติที่ถูกต้องของพยาบาลตามแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการ
เกิดปอดอักเสบขณะใช้เครื่องช่วยหายใจระหว่างก่อนพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาล และ
กลุ่มที่ใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลด้วยสถิติ Chi – square test

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

การปฏิบัติตามหลักการที่ถูกต้อง
ก่อนใช้แนวปฏิบัติ
กลุ่มที่ใช้แนวปฏิบัติ
X2/t
จานวน ร้อยละ
จานวน ร้อย (p-value)
ละ

1.การทาความสะอาดมือมือที่มี
ประสิทธิภาพ
0/181 00.00
110/181 60.77
2.การดูแลจัดท่านอนและการ
พลิกตะแคงตัว
101/181 55.81
141/181 77.90
3. การดูดเสมหะ
61/181 33.70
115/181 63.54
4. การให้อาหารทางสายยาง
33/86 38.37
48/86 55.81
5. การดูแลความสะอาดในช่อง
ปากและฟันใช้ชุดทาความสะอาด
ช่องปาก
25/118 21.19
80/118 67.80
การแปรงฟัน
89/118 75.42
114/118 96.61
เฉลี่ย
48.31
82.20
6. การดูแลท่อช่วยหายใจและ
การดูแลอุปกรณ์ช่วยหายใจ
การดูแลท่อช่วยหายใจ
35/70 50.00
64/70 91.43
การดูแลอุปกรณ์ช่วยหายใจ
62/70 88.43
70/70
100
เฉลี่ย
69.71
95.71
7.การหย่าเครื่องช่วยหายใจ
17/28 60.71
24/28
85.71
8.การใช้เครื่องป้องกันการติดเชื้อ
และแพร่กระจายเชื้อ
150/181 82.87
171/181 94.48
รวมทั้งหมด
573/1,214 47.19
937/1,214 77.18
หมายเหตุ ตัวตั้ง หมายถึงจานวนครั้งที่ปฏิบัติถูกต้อง ตัวหารหมายถึงจานวนเหตุการณ์

0.000
0.000
0.000
0.016

0.000
0.000
0.000

0.000
0.003
0.000
0.034
0.000
0.000

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนการสังเกตการปฏิบัติที่ถูกต้องของพยาบาลเพื่ อ
ป้องกันการเกิดปอดอักเสบขณะใช้เครื่องช่วยหายใจ ในระยะก่อนแนวปฏิบัติการพยาบาล และกลุ่มที่
ใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบขณะใช้เครื่องช่วยหายใจ พบว่าค่าคะแนน
ในการปฏิบัติที่ถูกต้องในกลุ่มที่ ใ ช้แนวปฏิ บัติการพยาบาลเพื่ อป้องกันการเกิด ปอดอัก เสบขณะใช้
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เครื่องช่วยหายใจ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 47.19 เป็นร้อยละ77.18 ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 (p = 0.001) (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 2 เปรีย บเทีย บการเกิ ด ปอดอัก เสบขณะใช้เ ครื่องช่ว ยหายใจ ระหว่ างกลุ่ ม ก่ อ ใช้แ นว
ปฏิบัติการพยาบาล และกลุ่ม ที่ใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลด้วยสถิติ Fisher’s Exact
Test
การเกิดปอดอักเสบ ก่อนใช้แนวปฏิบัติ
ขณะใช้เครื่องช่วย
(n=94 คน)
หายใจ
จาน ร้อยละ
วน
เกิด
6
6.38
ไม่เกิด
88
93.62

กลุ่มที่ใช้แนวปฏิบัติ
(n=79 คน)
จานวน
ร้อยละ
0
79

0.00
100.00

Fisher’s
Exact Test
(p-value)
0.024*

ผลการเปรียบเทียบการเกิดปอดอักเสบขณะใช้เครื่องช่วยหายใจ ก่อนใช้แนวปฏิบัติการ
พยาบาล จานวน 94 ราย เกิดปอดอักเสบขณะใช้เครื่องช่วยหายใจจานวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ
6.38 กลุ่มที่ใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลไม่พบการเกิดปอดอักเสบขณะใช้เครื่องช่วยหายใจเมื่อทดสอบ
ด้วยสถิติ Fisher’s Exact Test พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 (p = .001
(ตารางที่ 2)
4.4 ความพึงพอใจของพยาบาลต่อแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบ
ขณะการใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.00 คะแนน โดยข้อความที่พึง
พอใจมากที่สุด คือ ข้อ 9 ท่านมีความตั้งใจปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันปอดอักเสบจาก
เครื่องช่วยหายใจของหน่วยงานความพึงพอใจเฉลี่ย 4.32 คะแนน ข้อความที่พึงพอใจน้อยที่สุดคือข้อ
7 คือ แนวปฏิบัติในการป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจมีความซับซ้อน ควรมีการ
ปรับปรุง เฉลี่ ย 3.60 คะแนน ซึ่ง มีค่าเฉลี่ ยต่ากว่ าข้ออื่น ๆ หมายความว่ าแนวปฏิ บัติไ ม่มีความ
ซับซ้อน ยุ่งยาก และไม่ควรปรับปรุง
5. การอภิปรายผล
5.1 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบขณะใช้เครื่องช่วย
หายใจโดยการทบทวนวรรณกรรม และหลักฐานเชิงประจักษ์ ใช้กระบวนการสนทนากลุ่มกับบุคลากร
ทางการพยาบาล สรุปได้ว่าแนวปฏิบัติ การพยาบาลที่เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานประกอบด้วย
8 หมวดกิจกรรม ได้แก่ หมวดที่ 1 การทาความสะอาดมือที่มีประสิทธิภาพก่อน และหลังสัมผัสผู้ป่วย
หมวดที่ 2 การดูแลจัดท่านอน และการพลิกตะแคงตัว หมวดที่ 3 การดูดเสมหะ หมวดที่ 4 การให้
อาหารทางสายยาง หมวดที่ 5 การดูแลความสะอาดภายในช่องปาก และฟัน หมวดที่ 6 การดูแลท่อ
ช่วยหายใจ และอุปกรณ์ช่วยหายใจ หมวดที่ 7 การหย่าเครื่องช่วยหายใจ และหมวดที่ 8 การป้องกัน
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และควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ ซึ่งแตกต่างจากผลการศึกษาของวันดี ศรีเรืองรัตน์ และคณะ
(2555) ศึกษาการพัฒนาและประเมินผลการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกัน ปอดอักเสบจาก
การใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยหอผู้ป่วยหนักทั่วไป โรงพยาบาลหาดใหญ่ ประกอบด้วย 6 หมวด
กิจกรรมได้แก่ 1) การล้างมือที่มีประสิทธิภาพก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วย 2) การดูแลจัดท่านอนและ
การพลิกตัว 3) การดูดเสมหะ 4) การให้อาหารทางสายยาง 5) การดูแลความสะอาดช่องปากและฟัน
และ 6) การดูแลท่อช่วยหายใจและอุปกรณ์ช่ว ยหายใจ และ การศึกษาของ เอื้อใจ แจ่มศักดิ์ อา
ภาพร นามวงศ์พรหม และน้าอ้อย ภักดีวงศ์ (2555) ศึกษาผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลต่อ
อัตราการเกิดปอดอักเสบในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจในหอผู้ป่วยหนัก กิจกรรมประกอบด้วย การ
ล้างมือและการเปลี่ยนถุงมือเมื่อสัมผัสผู้ป่วยรายอื่น การให้อาหารทางสายยาง รวมถึงการจัดท่านอน
ศี ร ษะสู ง การท าความสะอาดปากและฟั น การวั ด Cuff pressure และการเปลี่ ย น Ventilator
circuit ซึ่งทั้ง 2 การศึกษาดังกล่าว ไม่มีกิจกรรมในหมวดการหย่าเครื่องช่วยหายใจแต่เนื่องจากห้อง
ผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลปราสาทผู้ป่วยส่วนใหญ่ เป็นผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ การหย่า
เครื่องช่วยหายใจเป็นการช่วยให้สามารถหยุดการใช้เครื่องช่วยหายใจได้โดยเร็ว ลดความเสี่ยงต่อ
การเกิ ด ปอดอัก เสบจากการใช้ เครื่ องช่ว ยหายใจได้ สอดคล้ องกั บการศึก ษาของ เบญจวรรณ
นครพัฒน์ (2555) ศึกษา การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกในการป้องกันการเกิดปอดอักเสบจากการ
ใช้เครื่องช่วยหายใจ หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุและศัลยกรรมประสาท ประกอบด้วย 7 กิจกรรม
ได้แก่ 1) การทาความสะอาดมือ 2) ดูแลความสะอาดช่องปากและฟัน 3) จัดท่านอน และพลิกตะแคง
ตัว 4) ให้อาหารทางสายให้อาหาร 5) ดูดเสมหะ 6) หย่าเครื่องช่วยหายใจและการดูแลท่อช่วยหายใจ
และส่วนประกอบของเครื่องช่วยหายใจ และในหมวดกิจกรรมที่ 7 การการป้องกันและควบคุมการ
แพร่กระจายของเชื้อ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ณัฏยา สมบัติ (2556) ศึกษาผลการใช้แนว
ปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกันการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจในหอผู้ป่วย
ทารกแรกเกิดระยะวิกฤต ประกอบด้วยเนื้อหา 7 หมวดกิจกรรม ได้แก่ 1) การดูแลจัดท่านอนและ
การพลิกตะแคงตัว 2) การดูแลความสะอาดช่องปาก 3) การดูดเสมหะ 4) การให้อาหารทางสายยาง
5) การล้างมือ 6) การดูแลท่อทางเดินหายใจและอุปกรณ์เกี่ยวกับการหายใจ 7) การใช้เครื่องป้องกัน
การติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ ซึ่งสามารถลดอุบัติการณ์การเกิดป้องกันการเกิดปอดอักเสบจาก
การใช้เครื่องช่วยหายใจได้
5.2 การประเมินประสิทธิผลของแนวปฏิบัติพยาบาลเพื่ อป้องกันการเกิดปอดอักเสบขณะ
ใช้เครื่องช่วยหายใจ ดังนี้
5.2.1 การท าความสะอาดมื อ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพพบว่ า ก่ อ นพั ฒ นาแนวปฏิ บั ติ ก าร
พยาบาลมีการปฏิบัติถูกต้องโดยรวมไม่ถูกต้องทุกขั้นตอน กลุ่มที่ใช้แนวปฏิบัติพยาบาลมีการทาความ
สะอาดมือถูกต้องโดยรวม ร้อยละ 60.77 เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มก่อนใช้แนวปฏิบัติซึ่งมีการติดเชื้อ
Acinetobacter Baumannii, เป็นเชื้อที่พบบ่อยในโรงพยาบาล เชื้อนี้สามารถพบบนผิวหนังของคน
ปกติได้ แพร่กระจายโดยการสัมผัส มีการนิเทศ ติดตามประเมินผลการทาความสะอาดมือ อย่ าง
ต่ อ เนื่ อ ง จากการสนทนากลุ่ ม พบว่ า หากท าความสะอาดมื อ ครบ 7 ขั้ น ตอน และตามหลั ก 5
moment for hand hygiene จะลดการปนเปื้อนเชื้อโรคได้ (CDC, 2018)
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5.2.3 การดูแลจัดท่านอน และการพลิก ตะแคงตัวพบว่า ก่อนพัฒนาแนวปฏิบัติ การ
พยาบาลปฏิบัติถูกต้องโดยรวมเพียง ร้อยละ 55.81 กลุ่มที่ใช้แนวปฏิบัติพยาบาลมีการปฏิบัติถูกต้อง
โดยรวม ร้อยละ 77.90 จากการกากับการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติพบว่า เจ้าหน้ามีความสะดวกในการ
จัดท่านอนศีรษะสูง 30 องศาเนื่องจากมีนวั ตกรรมองศาเตียง และเห็นความสาคัญของการพลิ ก
ตะแคงตัวเพื่อลดการคั่งค้างของเสมหะ และป้องกันการเกิด Aspirated pneumonia
5.2.4 การดูดเสมหะพบว่า ก่อนพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลปฏิบัติถูกต้องโดยรวม
เพียงร้อยละ 33.70 เท่านั้น กลุ่มที่ใช้แนวปฏิบัติพยาบาลปฏิบัติถูกต้องโดยรวม ร้อยละ 63.54 แนว
ปฏิบัตินี้ปรับเปลี่ยนใช้ระบบการดูดเสมหะเป็นระบบปิด ซึ่งสามารถปฏิบตั กิ ิจกรรมได้คนเดียว ลดการ
ปนเปื้อนจากการปลดท่อช่วยหายใจ และการแพร่กระจายเชื้อ เน้นการดูดเสมหะที่ลึกถึง Subglottic
เพื่อลดอุบัติการณ์การเกิดปอดอักเสบได้ จึงปฏิบัติกิจกรรมเพิ่มขึ้น
5.2.5 การดูแ ลให้อาหารทางสายยางพบว่ า ก่ อนพัฒนาแนวปฏิ บัติพยาบาลปฏิ บัติ
ถูกต้องโดยรวมเพียงร้อยละ 38.37 เท่านั้น กลุ่มที่ใช้แนวปฏิบัติพยาบาลปฏิบัติถูกต้องโดยรวมร้อยละ
55.81 หน่วยงานได้จัดซื้อชุดให้อาหาร และจัดหาเครื่องควบคุมการไหลของอาหารให้เพียงพอ โดย
การให้อาหารทางสายยางโดยผ่านเครื่อง infusion pump ใช้เวลาอย่างน้อย 30 - 60 นาที เพื่อให้
อาหารไหลเข้าสู่กระเพาะอาหารอย่างช้า ๆ และบุคลากรเห็นความสาคัญของการจัดท่าให้ผู้ป่วยนอน
ศีรษะสูงต่ออีก 1 ชั่วโมงหลังให้อาหารทางสายยาง เพื่อป้องกันการเกิด Aspirated pneumonia
(ชนิดา ตี๋สงวน, 2558)
5.2.6 การดูแลความสะอาดภายในช่องปาก และฟันพบว่า ก่อนพัฒนาแนวปฏิบัติการ
พยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบขณะใช้เครื่องช่วยหายใจปฏิบัติถูกต้องโดยรวมเพียงร้อยละ
48.31 เท่านั้นขั้นตอนที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องมากที่สุด ได้แก่ ใช้ไม้พันสาลีหัวโตชุบ 0.12% Chlorhexidine
gluconate เช็ดทาความสะอาดช่องปาก บริเวณเหงือก ฟัน ลิ้น สาเหตุเนื่องจากการปฏิบัติโดยความ
เคยชิน เน้นการทาความสะอาดช่องปากด้วย 0.12% Chlorhexidine solution ร่วมกับการใช้แปรงสี
ฟันวันละ 2 ครั้งจึงเป็นกิจกรรมที่จาเป็นในแนวปฏิบัตินี้ (สุกัญญา โพยนอก อาภาพร นามวงศ์พรหม
และน้าอ้อย ภักดีวงศ์, 2558)
5.2.7 การดูแลท่อช่วยหายใจ และอุปกรณ์ช่วยหายใจพบว่า ก่อนพัฒนาแนวปฏิบัติ
พยาบาลปฏิบัติถูกต้องโดยรวมเพียงร้อยละ 69.71 เท่านั้น กลุ่มที่ใช้แนวปฏิบัติพยาบาลปฏิบัติถูกต้อง
โดยรวมร้อยละ 95.71 เนื่องจากเจ้าหน้าที่เห็นความสาคัญของการการวัด Cuff pressure ให้อยู่
ในช่วง 20 - 25 cmH2O นั้นสามารถช่วยป้องกันการเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจได้
การใช้ Heat Moisture Exchange/Bacteria Filter แทน Heated Humidifier ช่ว ยลดภาระงาน
และลดการเกิดหยดน้าขังอยู่ในสายเครื่องช่วยหายใจโดยเปลี่ยนวิธีการพ่น ยาแบบฝอยละอองน้าเป็น
การพ่นยาแบบกด (MDI) (ยุวนิดา อารามรมย์, 2558)
5.2.8 การหย่าเครื่องช่วยหายใจพบว่า ก่อนพัฒนาแนวปฏิบัติพยาบาลปฏิบัติ ถูกต้อง
โดยรวมเพียงร้อยละ 60.71 เท่านั้น กลุ่มที่ใช้แนวปฏิบัติพยาบาลปฏิบัติถูกต้องโดยร้อยละ 85.71
จากการสนทนากลุ่มบุคลากรพยาบาลให้เหตุผลว่าการหย่าเครื่องช่วยหายใจเป็นปัจจัยสาคั ญในการ
หยุดการใช้เครื่องช่วยหายใจของผู้ป่วยจาเป็นต้องมีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการใส่ท่อ
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ช่วยหายใจซ้า และสามารถลดอุบัติการณ์การเกิดปอดอักเสบได้ (ศิรินาฏ สอนสมนึก, กุสุมา คุววัฒน
สัมฤทธิ์, และสุปรีดา มั่นคง, 2560)
5.2.9 การใช้เครื่องป้องกั นการติด เชื้อและแพร่กระจายเชื้อ พบว่ า ก่อนพัฒนาแนว
ปฏิ บัติพยาบาลปฏิ บัติ ถู ก ต้องถู ก ต้องโดยรวมร้อยละ 82.87 กลุ่ ม ที่ ใ ช้แ นวปฏิ บัติพยาบาลปฏิ บั ติ
ถูกต้องโดยรวมร้อยละ 94.48 เนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่มีความตระหนักในการป้องกันการแพร่กระจาย
เชื้อนั้นอาจส่งผลให้เกิดการติดเชื้อเพิ่มในหน่วยงานได้ (ณัฏยา สมบัติ และวิไล เกิดผล, 2556)
เปรียบเทียบการปฏิบัติที่ถูกต้องของบุคลากรทางการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิด ปอด
อักเสบขณะใช้เครื่องช่วยหายใจก่อน และกลุ่มที่ใช้แนวปฏิบัติ พบว่าบุคลากรทางการพยาบาลมีการ
ปฏิบัติในการป้องกันการเกิดปอดอักเสบขณะใช้เครื่องช่วยหายใจถูกต้องเพิ่มขึ้นในทุกหมวดกิจกรรม
โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 47.19 เป็นร้อยละ 77.18 เนื่องจากมีการสนทนากลุ่มถึงปัญหาและอุปสรรค
ทบทวน จนกระทั่งได้แนวปฏิบัติการพยาบาลฉบับใหม่ที่ทุกคนยอมรับ ทาให้ทุกคนเห็นความสาคัญ
ของตนเอง มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ สอดคล้องกับการศึกษาของ วันดี ศรีเรืองรัตน์ (2556) ลดาวัลย์
ฤทธิ์กล้า และณรงค์กร ซ้ายโพธิ์กลาง (2558) พบว่าภายหลังส่งเสริมการใช้แนวปฏิบัติโดยการ
จัดทาคู่มือให้ความรู้ให้ข้อมูลย้อนกลับ ติดโปสเตอร์เตือนพบว่า พยาบาลวิชาชีพมีการปฏิบัติตามแนว
ปฏิ บั ติ ท างการพยาบาลเพื่ อ ป้ อ งกั น การเกิ ด ปอดอั ก เสบขณะใช้ เ ครื่อ งช่ ว ยหายใจมากกว่ า ก่ อน
ดาเนินการส่งเสริมการใช้แนวปฏิบัติในทุกหมวดกิจกรรม
5.3 อุ บั ติ ก ารณ์ ก ารเกิ ด ปอดอั ก เสบขณะใช้ เ ครื่ อ งช่ว ยหายใจ ก่ อ นใช้ แ นวปฏิ บั ติ ก าร
พยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบขณะใช้เครื่องช่วยหายใจ คิดเป็นร้อยละ 6.38 กลุ่มที่ใช้แนว
ปฏิบัติพยาบาลไม่พบอุบัติการณ์การเกิดปอดอักเสบขณะใช้เครื่องช่วยหายใจ สอดคล้องกับการศึกษา
ของ ประภาดา วัชรนาถ, อาภาพร นามวงศ์พรหม และน้าอ้อย ภักดีวงศ์ (2557) และ Okgun,
Demir, and Uyar (2016) พบว่ าการใช้แนวปฏิ บัติการพยาบาลในการดูแลผู้ป่ว ยที่ใ ช้เครื่องช่วย
หายใจ สามารถลดจานวนผู้ป่วยที่เกิดปอดอักเสบขณะใช้เครื่องช่วยหายใจได้
5.4 ความพึงพอใจของบุคลากรทางการพยาบาลต่อแนวปฏิบัติ พยาบาลเพื่อป้องกันการ
เกิ ด ปอดอั ก เสบขณะใช้ เ ครื่ อ งช่ ว ยหายใจที่ พั ฒ นาขึ้ น อยู่ ใ นระดั บ มาก ทั้ ง นี้ สื บ เนื่ อ งจากใช้
กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมทาให้ทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ มีส่วนร่วมในทุก
กระบวนการของการพัฒนา ทาให้เกิดการยอมรับ เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ เกิดความตระหนัก และ
เห็นความสาคัญของแนวปฏิบัติการพยาบาลที่พัฒนาขึ้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของ เบญจวรรณ
นครพัฒน์ (2555) และณัฏยา สมบัติ (2556) พบว่าบุคลากรทางการพยาบาลมีความพึงพอใจใน
ระดับสูง องค์ประกอบร่วมของความสาเร็จในการลดอัต ราการเกิดปอดอักเสบขณะใช้เครื่องช่วย
หายใจคือ การทางานร่วมกันของทีมการพยาบาล ทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องการดูแลผู้ป่วย และ
ความร่วมมือของญาติผู้ป่วย การทางานร่วมกันของทีมพยาบาล ในการวิจัยครั้งนี้ เจ้าหน้าที่มีส่วน
ร่วมในการทาให้พัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้ องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ
ญาติผู้ป่วยเน้นการให้ความรู้เรื่อง การล้างมือในกรณีที่ผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา ต้องสวมเสื้อกาวน์ สวมผ้า
ปิดจมูก จากัดการเยี่ยม ตามเกณฑ์ที่กาหนด
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6. สรุปผลการวิจัย
แนวปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลเพื่ อ ป้ อ งกั น การเกิ ด ปอดอั ก เสบขณะใช้ เ ครื่ อ งช่ ว ยหายใจที่
พัฒนาขึ้น ประกอบด้วยหมวดกิจกรรมที่ครอบคลุมในกระบวนการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ
รวมทั้งมีแนวปฏิบัติที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ผู้ปฏิบัติสามารถนาไปใช้ได้ ส่งผลให้ลดการเกิดภาวะปอด
อักเสบขณะใช้เครื่องช่วยหายใจได้
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ด้านการบริหารการพยาบาล กระบวนการสาคัญของการศึกษา คือ การพัฒนา แนว
ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้การทบทวนจากหลักฐานเชิงประจักษ์ และการมีส่วนร่วมของบุคลากร ทุก
คนมีพึงพอใจต่อแนวปฏิบัติอยู่ในอยู่ระดับมาก จึงควรมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
7.2 ด้านบริการ ควรมีการให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านทฤษฎี และฝึกปฏิบัติ
เพื่อให้สามารถนาไปใช้กับผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนมีการนาประเด็นการปฏิบัติยังไม่ถูกต้อง มา
วิเคราะห์โดยการสนทนากลุ่มเพื่อหาสาเหตุและดาเนินการปรับปรุง พัฒนา ทดลองใช้และประเมินผล
ต่อไป ต้องมีการนิเทศ ติดตามผล และประเมินการปฏิบัติแต่ละกิจกรรม แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
ทุกขั้นตอน
7.3 ควรมีการนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบขณะใช้เครื่องช่วย
หายใจมาประเมินผลระยะยาว เพื่อให้ผลของข้อมูลที่ได้มีความน่าเชื่อถือและใช้ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methods research) เพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุวัยปลายระหว่างชาติพันธุ์ ไทยเขมรและชาติพันธุ์ไทยลาว
ในจังหวัดสุรินทร์ กลุ่มตัวอย่าง คือ อุบาสิกาที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป จานวน 225 คน โดยเลือกแบบ
เจาะจง โดยใช้ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูล โดยสถิติเชิงพรรณนาและ
สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ Independent t - test
พบว่า กลุ่มตัวอย่างอุบาสิกาชาติพันธุ์ไทยเขมรจานวน 112 คน และชาติพันธุ์ ไทยลาว
จ านวน 113 คน อายุ เ ฉลี่ ย ไทยเขมร 81ปี และไทยลาว 82 ปี ส่ ว นใหญ่ จ บการศึ ก ษาระดั บ
ประถมศึ ก ษา มีส ถานภาพหม้าย ไม่มีโ รคประจ าตัว ทั้ง สองชาติพันธุ์มี คะแนนพฤติกรรมสุขภาพ
โดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม พบว่า คะแนนพฤติกรรมสุขภาพเฉลี่ย ของชาติ
พันธุ์ ไ ทยลาวสู ง กว่ า ชาติ พั นธุ์ ไ ทยเขมร อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ร ะดั บ 0.05 (t=-5.98, pvalue<0.001) เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า น พบว่ า พฤติ ก รรมสุ ข ภาพด้ า นสั ม พั น ธภาพระหว่ า งบุคคล
พฤติกรรมสุขภาพด้านการจัดการความเครียด พฤติกรรมสุขภาพด้านการเห็นคุณค่าในชีวิต และ
พฤติกรรมสุขภาพด้านการรับผิดชอบต่อสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ ไทยลาวสูงกว่ากลุ่มชาติพันธุ์ไทย
เขมร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ เนื่องด้วยความคล้ายคลึงกัน ของภาษาไทยและ
ภาษาลาว ทาให้ชาติพันธุ์ไทยลาวสามารถฟังและเข้าใจความหมาย มีการรับรู้เรื่องราวข่าวสารด้าน
สุขภาพได้ดีกว่า ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ดีกว่า ในขณะที่ ผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมรส่วน
ใหญ่ยังใช้ภาษาถิ่นและไม่เข้าใจความหมายคาศัพท์บางคาของภาษาทางการ
คาสาคัญ : พฤติกรรมสุขภาพ ผู้สูงอายุวัยปลาย กลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมรและไทยลาว
117

Abstract
The study was mixed methods research. The objectives were to study and
compare the health behaviors among elderly people between Thai - Khmer and Thai Lao ethnic groups in Surin province. Samples were consisted of 2 2 5 laywomen, aged
≥ 8 0 years selected by purposive sampling. The study instruments were questionnaires
and in - depth interviews. Data were analyzed by descriptive statistics and inferential
statistics - independent t - test.
The results found that the samples were 112 Thai - Khmer and 113 Thai -Lao
ethnic groups, with an average age of 81.31 years and 81.93 years, respectively. Most
of them graduated from primary school, widow, without chronic diseases. The elderly
people of Thai - Khmer and Thai - Lao ethnic groups through overall their health
behaviors of scores were found at a high level. As comparing the health behaviors of
the elderly people of Thai - Khmer and Thai - Lao ethnic groups, it was found that, the
overall health behavior scores of the Thai - Lao ethnic groups were higher than Thai Khmer ethnic groups with statistically significant difference at the 0.05 level (t = -5.98,
p- value <0 . 0 0 1 ) . When considering individual health behaviors, it was found that
interpersonal behavior, stress management behavior, perceived self-efficacy behavior,
and responsibility in health, the results revealed that Thai - Lao ethnic groups was
higher than the Thai - Khmer ethnic group with statistically significance difference at
the 0 . 0 5 level. This may be due to the similarities between Thai and Lao languages.
The Thai - Lao elders could hear and understand Thai very well. Awareness of health
news from the media or from the advices of health personnel could be got better. Thus,
the health care behaviors were better than those of the elderly people in Thai - Khmer
ethnic groups. While many Thai - Khmer elders still have been using dialect and did
not understand some terminologies of Thai language as the official language of the
country as well.
Keywords : Health behaviors, Elderly people, Thai - Khmer and Thai -Lao ethnic groups
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1. บทนา
ประเทศไทยมีจานวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างต่อเนื่อง จากสถิติ ปี
พ.ศ. 2557 พบว่าประเทศไทยมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 14.9 ขณะเดียวกันสัดส่วนของผู้สูงอายุ
วัยปลายมีแนวโน้มสูงขึ้น และยังพบว่าประชากรสูงอายุไทยไนปัจจุบัน ผู้หญิงมีอายุ ยืนยาวกว่าผู้ชาย
โดยอายุเฉลี่ยของหญิงไทยอยู่ที่ 78.4 ปี ในขณะที่ชายไทยมีอายุเฉลี่ย 71.6 ปี ทาให้ผู้หญิงสูงอายุมี
จานวนและสัดส่วนมากกว่าผู้ชายสูงอายุ และกลายเป็นประชากรส่วนใหญ่ในกลุ่มผู้สูงอายุวัยปลาย
(สานักงานสถิติแห่งชาติ. 2557, หน้า 25)
จังหวัดสุรินทร์มีประชากรผู้สูง อายุทั้ง หมด 194,902 คน ร้อยละ 13.79 ของประชากร
ทั้งหมด และมีผู้สูงอายุ 80 ปี ขึ้นไปทั้งชายและหญิง จานวน 24,842 คน ร้อยละ 14.28 เป็นเพศ
หญิงมากถึง 15,122 คน ร้อยละ 67.77 (สานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์, 2557, หน้า 67) ในจานวนนี้
มีผู้สูงอายุหญิงที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไปจานวนมากที่ยังสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมต่างๆ ในสังคมได้อย่าง
ปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมทางพุทธศาสนา เข้าวัด ทาบุญตักบาตร ไหว้พระสวดมนต์ ทาให้
สุขภาพจิตดีมีความสุข (อัญญา ปลดเปลื้อง และคณะ, 2560, หน้า 91) นอกจากนี้จังหวัดสุรินทร์ยัง
มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ กลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร ชาติพันธุ์ไทยลาว ซึ่งมีวิถีชีวิต
ภาษา การแต่งกาย อาหาร และวัฒนธรรม แตกต่างกัน (กิตติฤกษ์ ปิตาทะสังข์, 2557, หน้า 117)
ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลแตกต่างกันออกไป ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ
ของผู้สู ง อายุ วั ย ปลายกลุ่ มชาติพันธุ์ เขมรและลาว โดยใช้ทฤษฏี พฤติก รรมสุข ภาพของเพนเดอร์
(Pender. 1996) 6 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการรับประทานอาหาร (2) ด้านการออกกาลังกาย (3) ด้าน
การจัดการความเครียด (4) ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (5) ด้านการเห็ นคุณค่าในชีวิต (6) ด้าน
ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุวัยปลายกลุ่มชาติ
พันธุ์ไทยเขมรและไทยลาวในจังหวัดสุรินทร์ และนาไปปรับเป็นแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพของ
ผู้สูงอายุต่อไป
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุวัยปลายกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมรและไทยลาวในจังหวัด
สุรินทร์
2. เปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุวัยปลายระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ ไทยเขมรและ
ไทยลาวในจังหวัดสุรินทร์
3. วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบผสมผสาน (Mixed-methods research)
โดยแบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ขั้ นตอนการวิ จั ยเชิง ปริม าณประชากรและกลุ่ ม ตัว อย่ างที่ใ ช้ใ นการวิ จั ย คือ
อุบาสิกา (80 ปีขึ้นไป) ที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ไทยเขมรและชาติพันธุ์ ไทยลาว ซึ่งอาศัยอยู่ในจังหวั ด
สุรินทร์ จานวน 225 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการ
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วิจัย ได้แก่ แบบสอบถามชนิดปลายปิดแบบมาตรส่วนประมาณค่า(Rating scale) 5 ระดับ และแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ 6 ด้าน ตามทฤษฎีของเพนเดอร์ (Pender. 1996) ได้แก่
1) พฤติกรรมด้านการรับประทานอาหาร 2) พฤติกรรมด้านการออกกาลังกาย 3) พฤติกรรมด้าน
การจัดการความเครียด 4) พฤติกรรมด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 5) พฤติกรรมด้านการเห็น
คุณค่าในชีวิต 6) พฤติกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามมีดังนี้
1) ศึกษาแนวคิดทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ อง 2) นาข้อมูลที่ได้มาจั ดทาแบบสอบถามที่ 3) นา
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of ItemObjective Congruence: IOC)ได้เท่ากับ 0.97 4) นาแบบสอบถามทดสอบ (try out) กับกลุ่มที่มี
ลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน 5) หาค่าความเชื่อมั่นด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอ
นบาค(Cronbach's Alpha Method) ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.782 6) นาแบบสอบถามที่ผ่าน
การทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไขแล้วไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัว อย่าง โดยผู้วิจัยและผู้ช่วยผู้วิจัยที่ผ่าน
การฝึกมาแล้วลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้วยตนเอง
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้สถิติความถี่ ค่าร้อย ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์
เปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุวัยปลายระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ ไทยเขมรและไทย
ลาว โดยใช้สถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม (Independent sample t-test)
ระยะที่ 2 การวิ จั ย เชิงคุ ณภาพ การวิ จั ยเชิงคุณภาพใช้แบบสั มภาษณ์เชิงลึ ก( In-depth
interview) ประกอบด้วยประเด็นพฤติกรรมสุขภาพ 6 ด้าน เช่นเดียวกันกับการวิจั ยเชิงปริม าณ
นาไปสัมภาษณ์อุบาสิกาสูงอายุวัยปลายในพื้นที่อาเภอที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ ไทยเขมรและกลุ่มชาติพันธุ์
ไทยลาวอาศัยอยู่ จานวน 30 คน โดยเลือกจากชาติพันธุ์ไทยเขมร จานวน 15 คน และไทยลาว
จานวน 15 คนแล้วนาข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาคัดเลือกถ้อยความจากการถอดเทปและจัดหมวดหมู่
แล้ววิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (inductive) ให้สอดคล้องกับพฤติกรรม
สุขภาพทั้ง 6 ด้าน
4. ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุวัยปลายกลุ่มชาติพันธุ์ ไทยเขมรและไทยลาว จานวน 225
คน
ลักษณะทางประชากร
ชาติพันธุ์ไทยเขมร(n=112)
ชาติพันธุ์ไทยลาว (n=113)
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
1. อายุ
80 - 84 ปี
100
89.3
94
83.2
85 -89 ปี
12
10.7
19
16.8
Min=80, Max=89
Min=80, Max=90
Mean= 81.31, S.D=1.87
Mean= 81.93, S.D=2.36
120

ตารางที่ 1 (ต่อ)
ลักษณะทางประชากร
2. ระดับการศึกษา
ไม่ได้เรียนหนังสือ
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
3. สถานภาพสมรส
โสด
คู่
หม้าย
4. รายได้ต่อเดือน
น้อยกว่า 5,000 บาท/เดือน
5,000 - 10,000 บาท/เดือน
5. มีโรคประจาตัว
ไม่มี
มี

ชาติพันธุ์ไทยเขมร(n=112) ชาติพันธุ์ไทยลาว (n=113)
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
37
69
6

33.0
61.6
5.4

29
71
13

25.7
62.8
11.5

3
37
72

2.7
33.0
64.3

1
22
90

0.9
19.5
79.6

81
31

72.3
27.7

73
40

64.6
35.4

79
33

70.5
29.5

71
42

62.8
37.2

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้สูงอายุวัยปลายกลุ่มชาติพันธุ์ ไทยเขมรและไทยลาวมีอายุเฉลี่ย
ใกล้เคียงกัน (81.31 ปี และ 81.93 ปี ตามลาดับ) อายุต่าสุดของกลุ่มตัวอย่าง คือ 80 ปี อายุสูงสุด
คือ 90 ปี ส่วนใหญ่ทั้งสองกลุ่มสาเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา ส่วนใหญ่มีสถานภาพหม้าย มี
รายได้น้อยกว่า 5,000 บาทต่อเดือน และส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจาตัว กลุ่มที่มีโรคประจาตัว มักเป็น
โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
ตารางที่ 2 คะแนนพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุวัยปลายกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร (n=112)
พฤติกรรมสุขภาพ
แปลผล
X ± S.D
1. พฤติกรรมสุขภาพด้านการรับประทานอาหาร
ปานกลาง
25.63 ± 2.90
2. พฤติกรรมสุขภาพด้านการออกกาลังกาย
ปานกลาง
9.4 ± 2.08
3. พฤติกรรมสุขภาพด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
ดี
28.86 ± 4.31
4. พฤติกรรมสุขภาพด้านการจัดการความเครียด
ดี
26.98 ± 5.08
5. พฤติกรรมสุขภาพด้านการเห็นคุณค่าในชีวิต
ดี
17.24 ± 2.58
6. พฤติกรรมสุขภาพด้านการรับผิดชอบต่อสุขภาพ
ดี
22.86 ± 2.29
คะแนนพฤติกรรมสุขภาพเฉลี่ยโดยรวม
ดี
131.02 ± 13.44
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จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนพฤติกรรมสุขภาพเฉลี่ยโดยรวมของผู้สูงอายุวัยปลายกลุ่ม
ชาติพันธุ์ไทยเขมร เท่ากับ 131.02 ± 13.44 คะแนน อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
พฤติกรรมสุขภาพที่อยู่ในระดับดี ได้แก่ พฤติกรรมสุขภาพด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล พฤติกรรม
สุขภาพด้านการจัดการความเครียด พฤติกรรมสุขภาพด้านการเห็นคุณค่าในชีวิต พฤติกรรมสุขภาพ
ด้านการรับผิดชอบต่อสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ พฤติกรรมสุขภาพ
ด้านการรับประทานอาหาร และพฤติกรรมสุขภาพด้านการออกกาลังกาย ดังคาสัมภาษณ์ “ไม่มีฟัน
แล้ว จะเคี้ยวจะกลืนก็ลาบาก”
ตารางที่ 3 คะแนนพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุวัยปลายกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาว (n=113)
พฤติกรรมสุขภาพ
แปลผล
X ± S.D
1. พฤติกรรมสุขภาพด้านการรับประทานอาหาร
ปานกลาง
29.34 ± 2.51
2. พฤติกรรมสุขภาพด้านการออกกาลังกาย
6.72 ± 1.54 ต้องปรับปรุง
3. พฤติ ก รรมสุ ข ภาพด้ า นสั ม พั น ธภาพระหว่ า ง
ดี
32.04 ± 2.81
บุคคล
ดี
32.04 ± 1.29
4. พฤติกรรมสุขภาพด้านการจัดการความเครียด
ดี
19.97 ± 0.28
5. พฤติกรรมด้านการเห็นคุณค่าในชีวิต
6. พฤติกรรมด้านการรับผิดชอบต่อสุขภาพ
ดี
20.81 ± 0.96
คะแนนพฤติกรรมสุขภาพเฉลี่ยโดยรวม
ดี
139.38 ± 6.16
จากตารางที่ 3 พบว่าคะแนนพฤติกรรมสุขภาพเฉลี่ยโดยรวมของผู้สูงอายุวัยปลายกลุ่มชาติ
พันธุ์ไทยลาว เท่ากับ 139.38 ± 6.16 คะแนนอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า พฤติกรรม
สุขภาพที่อยู่ในระดับดี ได้แก่ พฤติกรรมสุขภาพด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล พฤติกรรมสุขภาพ
ด้านการจัดการความเครียด พฤติกรรมสุขภาพด้านการเห็นคุณค่าในชีวิต และพฤติกรรมสุขภาพด้าน
การรับผิด ชอบต่อสุ ข ภาพ ส าหรับพฤติก รรมสุ ขภาพที่อยู่ใ นระดับปานกลาง ได้แ ก่ พฤติก รรม
สุขภาพด้านการรับประทานอาหาร และพฤติกรรมสุขภาพที่อยู่ในระดับต้องปรับปรุง ได้แก่ พฤติกรรม
สุ ข ภาพด้านการออกกาลั งกาย ดังคาสั มภาษณ์ “บ้านใกล้ เรือนเคียงกั น มีห ยั๋ง กะซอยเหลื อกัน
ยามเฮามี เฮาก็แบ่งเผิ่น ยามเผิ่นมีเผิ่นก็แจก จ่ายเฮา ”
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมสุขภาพของผูส้ ูงอายุวัยปลายระหว่างกลุ่ม
ชาติพันธุไ์ ทยเขมรและชาติพันธุ์ไทยลาว
พฤติกรรมสุขภาพ
ชาติพันธุ์
ชาติพันธุ์ t-test
ไทยเขมร
ไทยลาว
(n=112)
(n=113)
1. พฤติก รรมสุ ข ภาพด้านการรับประทาน 25.63 ± 2.90 29.34 ± 2.51 -6.58
อาหาร
2. พฤติกรรมสุขภาพด้านการออกกาลังกาย 9.4 ± 2.08
6.72 ± 1.54 3.40
3. พฤติกรรมสุขภาพด้านสัมพันธภาพ
28.86 ± 4.31 32.04 ± 2.81 -6.57
ระหว่างบุคคล
4. พฤติ ก รรมสุ ข ภาพด้ า นการจั ด การ 26.98 ± 5.08 32.04 ± 1.29 -10.22
ความเครียด
5. พฤติกรรมสุขภาพด้านการเห็นคุณค่าใน 17.24 ± 2.58 19.97 ± 0.28 -11.13
ชีวิต
6. พฤติกรรมสุขภาพด้านการรับผิดชอบ
22.86 ± 2.29 20.81 ± 0.96 8.76
ต่อสุขภาพ
คะแนนพฤติกรรมสุขภาพเฉลี่ยโดยรวม
131.02±13.44 139.38±6.16 -5.98

pvalue
<0.001
0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001

จากตารางที่ 4 พบว่า คะแนนพฤติกรรมสุขภาพเฉลี่ยโดยรวมของผู้สูงอายุวัยปลายชาติ
พันธุ์ไทยลาวสูงกว่าชาติไทยพันธุ์เขมรอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = -5.98, p-value <
0.001) เมื่อพิจารณาพฤติกรรมสุขภาพรายด้านที่ชาติพันธุ์ไทยลาวมีคะแนนสูงกว่าชาติพันธุ์ไทยเขมร
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ พฤติกรรมด้านการรับประทานอาหาร พฤติกรรมด้าน
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล พฤติกรรมด้านการจัดการความเครียด และพฤติกรรมด้านการเห็นคุณค่า
ในชีวิต สาหรับพฤติกรรมด้านการออกกาลังกาย และพฤติกรรมด้านการรับผิดชอบต่อสุขภาพ พบว่า
ชาติพันธุ์ไทยเขมรมีคะแนนสูงกว่าชาติพันธุ์ไทยลาว อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังคา
สัมภาษณ์ “อยู่ นากั๋น มีหยังก็ ต้อง เว่ากั๋น ลูกหลานมาบ้าน กะ ให่พร อยู่รอด ปลอดภัย เฮ็ดก๋าน
เฮ็ดง่าน ได้ เงินหลายๆ ซันตั๊วะ ”
5. อภิปรายผล
จากผลการวิจัย สามารถอภิปรายตามทฤษฎีของเพนเดอร์ (Pender. 1996) ดังนี้
1. พฤติกรรมสุขภาพด้านการรับประทานอาหาร จากการศึกษา พบว่า ชาติพันธุ์ไทยลาว
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าชาติพันธุ์ไทยเขมร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากคาให้สัมภาษณ์
ของผู้สูงอายุวัยปลายชาติพันธุ์ไทยลาว ว่า “กินผัก หลายๆ ท้อง บ่ ผูก ต้องผักต้มนะเละๆ บวบต้ม
123

ย่ อน บ่มีแ ข่ ว ” “กิ นแต่ปลา เนื้อหมู เนื้องั ว บ่ เอาเลย มันบ่ ส า บาย ท้อง” สะท้อนให้เห็นว่า
ผู้สู ง อายุ ชาติพันธุ์ไทยลาว มัก เลื อกรับประทานผักต้มผัก ลวกและปลาเป็นหลัก ประกอบกั บการ
เปลี่ยนแปลงสรีระด้านการบดเคี้ยวและการย่อยอาหารตามวัย
2. พฤติกรรมสุขภาพด้านการออกกาลังกาย จากการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุวัยปลายกลุ่ม
ชาติพันธุ์ไทยลาวมีพฤติกรรมการออกกาลังกายต่ากว่า กลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมรอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้สูงอายุวัยปลายกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวมีพฤติกรรมการออกกาลังกายอยู่ใน
ระดับต้องปรับปรุง เนื่องจากเป็นวัยที่ มีความเสื่อมในสังขาร มีปัญหาด้านการทรงตัว ขาดความ
คล่องแคล่ว ทาให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่สามารถออกกาลังกายได้เหมือนวัยอื่นๆ (Pender, 1987 ) โดย
ส่ ว นใหญ่ ผู้สู งอายุ จ ะออกก าลัง กายด้ว ยการเดิน สอดคล้ องกั บงานวิ จัย นภัส วรรณ ทรัพย์ม า .
(2557: ก) ศึกษาแบบแผนการดาเนินชีวิตของผู้สูงอายุที่มีอายุยืนยาวในชุมชนดอนคา อาเภอท่าตะโก
จังหวัดนครสวรรค์ ในผู้สูงอายุที่มีอายุ 80 ปี ขึ้นไป พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ออกกาลังกายด้วยการ
เดินไปมาหาสู่กัน ดังคาให้สัมภาษณ์ว่า “คนสมัยก่อนไปไหนมาไหน ก็เดิน เดินทั้งวัน”
3. พฤติกรรมสุขภาพด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล จากการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุวัย
ปลายชาติพันธุ์ไทยลาวมีคะแนนพฤติกรรมด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคลสูงกว่าอุบาสิกาสูงอายุวัย
ปลายชาติพันธุ์ไทยเขมรอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้สูงอายุชาติพันธุ์ไทยลาวมั ก
พูดคุยปรึกษาหารือร่วมรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัว ในขณะที่กลุ่มชาติพันธุ์
ไทยเขมรต่างคนต่างอยู่มีการพูดคุยปรึกษาหารือกันน้อยกว่ากลุ่มชาติพันธุ์ ไทยลาว การที่ผู้สูงอายุมี
บทบาทในการเป็นที่ปรึกษาหารือต่อความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัวจะส่งผลให้ ผู้สูงอายุรู้สึกมี
คุณค่าในตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับกรมอนามัย (2556 : 73) ศึกษาปัจจัยด้านสัมพันธภาพด้านสังคม
เมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ พบว่า หากความสัมพันธ์ในครอบครัวดีจะส่งผลต่อความพึงพอใจในชีวิต ดังคา
ให้สัมภาษณ์ที่ว่า
“มีหยั๋ง กะปรึกษา ซอยเหลือกัน แนะนาลูกหลาน เฮาคนเฒ่า เกิดก่อน กะสอน กะบอก บ่ ทิม กั๋น”
4. พฤติกรรมสุขภาพด้านการจัดการความเครียด จากการศึกษา พบว่า ชาติพันธุ์ไทยลาว
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าชาติพันธุ์ไทยเขมรอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ เนื่องมาจากการ
มีสัมพันธภาพที่ดีของบุคคลในครอบครัวของอุบาสิกาสูงอายุวัยปลายชาติพันธุ์ไทยลาวดีกว่าชาติพันธุ์
ไทยเขมร โดยพบว่าทั้งสองกลุ่มมีพฤติกรรมการจัดการความเครียดด้วยการยึดหลักพระพุทธศาสนา
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของประภาพร มโนรัตน์. (2559 : 97) พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่การจัดการ
ความเครีย ดด้ว ยการเลื อกกิ จ กรรมทางศาสนาและการทากิ จ กรรมทางศาสนาเป็นวิ ธี ก ารสร้ า ง
ความสุขของผู้สูงอายุ ดังคาให้สัมภาษณ์ที่ว่า “แม่จะนั่งสมาธิก่อนนอนทุกวัน กราบพระแล้วก็นั่ง
สมาธิแล้วจึงนอน มันรู้สึกสบาย เบา หลับสนิท”
5. พฤติกรรมสุขภาพด้านการเห็นคุณค่าในชีวิต จากการศึกษา พบว่า ชาติพันธุ์ไทยลาวมี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าชาติพันธุ์ไทยเขมรอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ เนื่องจากผู้สูงอายุ
ชาติพันธุ์ไทยลาวมีบทบาทและส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัว ชุมชน ส่งผลให้ผู้สูงอายุรู้สึกมี
คุ ณ ค่ า ในชี วิ ต ตน ดั ง ค าสั ม ภาษณ์ ที่ ว่ า “ได้ ช่ ว ยงานส่ ว นรวมแล้ ว มี ค วามสุ ข สบายใจ มี ค วาม
ภาคภูมิใจ”
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6. พฤติกรรมสุขภาพด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ พบว่า ชาติพันธุ์ไทยลาวมีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าชาติพันธุ์ไทยเขมรอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้สูงอายุวัยปลายชาติพันธุ์
ไทยเขมรมักสังเกตการเปลี่ยนแปลงและความผิดปกติของตนเอง และมักใช้ภูมิปัญญาด้านสมุนไพร
พื้นบ้านในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง สอดคล้องกับ งามนิตย์ ราชกิจ .(2554 : ก) ศึกษาเรื่อง
พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีอายุยืนในพื้นที่อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ เมื่อท่านเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ มักใช้วิธีการบาบัดแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านและท่านสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงและความผิดปกติของตนเอง ดังคาสัมภาษณ์ที่ว่า “ดูแลตัวเองให้ดี เจ็บป่วยขึ้นมา
ลาบากลูกหลาน”
6. สรุปผลการวิจัย
พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุวัยปลายจังหวัดสุรินทร์ กรณีศึกษา : เปรียบเทียบระหว่าง
ผู้สูงอายุวัยปลายกลุ่มชาติพันธุ์ ไทยเขมรและไทยลาว พบว่า ทั้งสองกลุ่มมีพฤติกรรมสุขภาพโดยรวม
ในระดับดี เมื่อเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมสุขภาพระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ พบว่า ผู้สูงอายุวัยปลาย
กลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าชาติพันธุ์ไทยเขมรอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(t = -5.98, p-value <0.001)
7. ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยจะเห็นว่าเรื่องการเข้าใจในภาษาไทยส่งผลต่อการมีพฤติกรรมสุขภาพของ
ผู้สูงอายุโดยกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวมีคะแนนพฤติกรรมสุขภาพเฉลี่ยโดยรวมสูงกว่ากลุ่มชาติพันธุ์ไทย
เขมร ฉะนั้น ควรมีก ารเลื อกใช้ ภ าษาหรื อสื่ อ ทางสุ ข ภาพที่ เ อื้ อต่ อการเรี ยนรู้ แ ละส่ ง เสริม การมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ดีให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ง นี้ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของชุ ด การวิ จั ย เป็ น การวิ จั ย น าร่ อ งบนฐานแนวคิ ด ของ
Pennebaker และทฤษฎี Broaden and Build โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของ
การเขียนไดอารี่ที่มีต่อความเครียดและความสุข ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย จานวน
87 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่มอย่างง่ายผ่านการจับสลาก แบ่ง กลุ่มตัวอย่างออกเป็น 4
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ มที่เขีย นไดอารี่กิ จวัตรประจาวัน กลุ่ มที่เขียนไดอารี่อารมณ์ ทางบวก กลุ่ มที่เขียน
ไดอารี่อารมณ์ทางลบ และกลุ่มที่ไม่ได้เขียนไดอารี่ โดยกาหนดแผนให้เขียนสัปดาห์ละ 3 วัน เป็น
ระยะเวลา 8 สัปดาห์ ทั้งนี้ ทาการประเมินความเครียดและความสุขก่อนการทดลอง 1 สัปดาห์ และ
หลั ง การทดลอง 1 สั ป ดาห์ ผลการวิ จั ย พบว่ า กลุ่ ม ที่ เขี ย นไดอารี่ อ ารมณ์ ท างลบมี ค ะแนน
ความเครีย ดลดลงอย่ างมี นัย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ร ะดับ .001 และมี คะแนนความสุ ข เพิ่ม ขึ้ นอย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กลุ่มที่เขียนไดอารี่อารมณ์ทางบวกมีคะแนนความสุขเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ขณะที่การวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ พบว่า คะแนนความเครียด
หลั ง การทดลองของกลุ่ ม ที่ เขี ย นไดอารี่อ ารมณ์ ท างลบน้ อ ยกว่ ากลุ่ ม ที่ ไม่ ไ ด้ เขี ย นไดอารี่อ ย่ างมี
นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 จากผลการศึกษาพบความเป็นไปได้ที่จะพัฒ นาวิธีการเขียนไดอารี่
อารมณ์ที่ส่งผลต่อความเครียดและความสุขในบริบทของสังคมไทย
คาสาคัญ : ไดอารี่อารมณ์, นักศึกษา, ความเครียด, ความสุข

Abstract
This pilot study was a part of the research project which developed under
the Pennebaker’s paradigm and Broaden and Build theory. The objective of the study
was to compare the effective of diaries writing that affecting university student’s
stress and happiness (n=87). Samples were drawn from simple random sampling
method. The samples were divided into 4 group included; Routine writing, Positive
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writing, Expressive writing, and Non-diary writing. Students were assigned to write
their diaries 3 days a week in 8 weeks. Consecutively, they were evaluated stress and
happiness 1 week before and after the intervention. It is found that Expressive writing
group gained lower stress score significantly at .001 level, and happiness score was
increased significantly at the statistic level of .01. The Positive writing group gained
higher happiness score significantly at the statistic level of .001. While the post-hoc
analysis found that stress score after the experiment of the Expressive writing group
lower than the non-writing group significantly at the statistic level of .05. In addition,
the study revealed that it will be possible to develop diary writing technique which
affects stress and happiness in Thai context.
Keywords : Emotional diaries, University students, Stress, Happiness
1. บทนา
ไดอารี่ถูกนามาใช้ในศาสตร์ทางด้านจิตวิทยา ทั้งในแง่ของการบาบัดรักษาและการส่งเสริม
บนฐานแนวคิ ด 2 แนว คื อ 1) แนวคิ ด ของ Pennebaker (Pennebaker & Chung, 2007) ซึ่ ง มี
แนวคิ ด ว่ าการเขี ย นเล่ าเรื่องราวที่ก ระทบกระเทื อนจิ ต ใจ เรื่องราวที่ ทาให้เครียด หรือท าให้เกิ ด
อารมณ์ทางด้านลบ และ 2) การประยุกต์ทฤษฎี Broaden and Build ของ Fredrickson (2001) ที่
มีแนวคิดว่าอารมณ์ทางบวกจะช่วยให้เกิดการส่งเสริมและสรรสร้างศักยภาพทางปัญญา ซึ่งจะมีผล
ย้อนกลับให้มีอารมณ์ทางบวกมากขึ้น โดยนามาประยุกต์ใช้ในการเขียนเล่าเรื่องราวที่ทาให้มีความ
ประทับใจ มีความสุข หรืออารมณ์ทางบวกอื่นๆแม้ทั้งสองแนวคิดจะมีวิธีการที่แตกต่าง หากแต่มี
วัตถุประสงค์เดียวกัน คือ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคคล โดยการศึกษาบนพื้นฐานทั้งสองแนวคิดพบ
ผลในทางที่ดีต่อบุคคลทั้งต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต ทั้งในกลุ่มตัวอย่างทั่วไปและกลุ่มตัวอย่ างที่มี
ปั ญ หาสุ ข ภาพกายและสุ ข ภาพจิ ต (Baikie & Wilhelm 2005, Reynolds, Brewin, & Saxton,
2000; Burton & King, 2004; Chang, Huang, & Lin, 2013; Toepfer & Walker, 2009;
Wing, Schutte, & Byrne, 2006)
โดยส่วนใหญ่ การศึกษาดังกล่าวจะจัดกระทากับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มประเทศโลกตะวันตก
บางการศึกษาที่มีกลุ่มตัวอย่างเป็นชาวเอเชีย พบว่า การเขียนไม่มีประสิทธิผล (Knowles, Wearing,
& Campos, 2011) ขณะที่บางการศึกษากลับพบผลทางด้านลบต่อบุคคล (Lyubomirsky, Sousa,
& Dickerhoof, 2006) ด้วยเหตุผลในบริบทของสังคมวัฒนธรรมอย่างไรก็ตาม ด้วยความเป็นพลวัตร
ของสังคมและการซึมซับวัฒนธรรมตะวันตก การประยุกต์ใช้วิธีการเขียนของทั้งสองแนวคิดข้างต้น
จึ ง มี ค วามเป็ น ไปได้ ในบริบ ทของสั ง คมไทย โดยการศึ ก ษาครั้ งนี้ จ ะน าร่องในกลุ่ ม ตั ว อย่ างที่ เป็ น
นักศึกษามหาวิทยาลัยที่ไม่ได้ป่วยทางกายและทางจิต เน้นศึกษาการเขียนตามแนวคิด 2 แนวคิด โดย
การเขียนเรื่องราวทางด้านลบ เรียกว่า ไดอารี่อารมณ์ทางลบ (Expressive writing) และการเขียน
เรื่องราวทางด้านบวก เรียกว่า ไดอารี่อารมณ์ทางบวก (Positive writing) ทั้งนี้ ผู้วิจัยเพิ่มกลุ่มที่
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เขียนเล่าเรื่องราวในกิจวัตรประจาวัน เรียกว่า ไดอารี่กิ จวัตรประจาวัน และกลุ่มที่ไม่ได้เขียนไดอารี่
ตัวแปรตามในการศึกษาครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ตัวแปร ได้แก่ ความเครียดและความสุข ตามการศึกษาที่
พบว่า อารมณ์ทางบวกและอารมณ์ทางลบเป็นอิสระต่อกัน (Diener & Emmons, 1984) ดังนั้น ตัว
แปรทั้งสองที่มีองค์ประกอบของอารมณ์ทางบวกและทางลบจึงมีความจาเป็นในการวิเคราะห์ โดยมี
สมมติฐานว่า 1) กลุ่มที่เขียนไดอารี่อารมณ์มีคะแนนความเครียดลดลงแต่มีคะแนนความสุขเพิ่มขึ้น
และ 2) กลุ่มที่เขียนไดอารี่อารมณ์มีคะแนนความเครียดน้อยกว่าแต่มีคะแนนความสุขมากกว่ ากลุ่มที่
ไม่ได้เขียนและกลุ่มที่เขียนไดอารี่กิจวัตรประจาวัน
2.วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการเขียนไดอารี่ อารมณ์ ที่มีต่อความเครียดและความสุขของ
นักศึกษามหาวิทยาลัย
3.วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีที่ลงทะเบียน
เรียนในรายวิชาพฤติกรรมมนุษย์เพื่อการพัฒนาตน จานวน 87 คน ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างที่จะเข้าร่วม
โครงการได้ ต้องไม่เจ็บป่วยถึงระดับที่ต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์หรือรับประทานยาในรอบ 1
เดื อ นที่ ผ่ านมา และมี ค ะแนนประเมิ น จากแบบสอบถาม General Health Questionnaire ฉบั บ
ภาษาไทย (Thai GHQ-12) ไม่ถึง 2 คะแนน
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
1) ดั ช นี ชี้ วั ด สุ ข ภาพจิ ต คนไทยฉบั บ สั้ น 15 ข้ อ (Thai Mental Health Indicator
Version 2007: TMHI – 15) หรืออีกในชื่อหนึ่งว่า “ดัชนีชี้วัด ความสุขคนไทย” เป็นแบบประเมิน
ตนเองเกี่ยวกับสุขภาพจิต ในช่วงเวลา 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา ประกอบด้วยข้อคาถาม จานวน 15 ข้อ
(ประเมินอารมณ์ทางด้านบวกและอารมณ์ทางด้านลบ) แบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ พัฒนา
โดยอภิ ชั ย มงคล และคณะ (2552) มี ค่ า ความเที่ ย ง (Cronbach’s alpha coefficient) ในกลุ่ ม
ตัวอย่างเท่ากับ .765
2) แบบประเมินความเครียด (ST5) เป็นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับความเครียดใน
ช่วงเวลา 2-4 สัปดาห์ที่ผ่านมา ประกอบด้วยข้อคาถาม จานวน 5 ข้อ (ประเมินอารมณ์ทางด้านลบ
ประสิทธิภาพการนอน สมาธิ และการเข้าสังคม) แบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ พัฒนาโดย
อรวรรณ ศิลปะกิจ (2551) มีค่าความเที่ยง (Cronbach’s alpha coefficient) ในกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ
.615การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การทดลองชนิ ด กึ่ ง ทดลอง (Quasi-experimental research) แบบ NonRandomized Control-Group Pretest Posttest Design ที่แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเขียน
ไดอารี่อารมณ์ทางบวก กลุ่มเขียนไดอารี่อารมณ์ทางลบ กลุ่มเขียนไดอารี่กิจวัตรประจาวัน และกลุ่มที่
ไม่ได้เขียนไดอารี่
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1.รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการผ่านการประชาสัมพันธ์ในชั้นเรียน
2.คัด กรองกลุ่ ม ตัว อย่ างก่อนรับเข้ าร่ว มโครงการ ตามคุณ สมบัติที่กล่ าวข้ างต้น พร้อมทั้งทาการ
อธิบายรายละเอียดของโครงการให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดกรองได้รับทราบ จากนั้นให้นักศึกษาลงชื่อ
ในแบบแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการ
ประเมินความเครียดและความสุขของกลุ่มตัวอย่าง เป็นคะแนนพื้นฐาน
1. แบ่งกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้เขียนไดอารี่ 3 แบบ ได้แก่ กลุ่มเขียนไดอารี่อารมณ์ทางบวก
กลุ่มเขียนไดอารี่อารมณ์ทางลบ และกลุ่มเขียนไดอารี่กิจวัตรประจาวัน โดยใช้การจับสลาก
2. ขอความยินยอมจากนักศึกษาซึ่งผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการที่
ไม่ได้เข้าร่วมโครงการเพื่อนาผลการประเมินความเครียดและความสุ ขมาใช้เป็นคะแนนของกลุ่ ม
ควบคุม (กลุ่มที่ไม่ได้เขียนไดอารี่)
3. หลังจากการเก็บคะแนนพื้นฐานตามข้อ 4 เป็นเวลา 1 สัปดาห์ จึงเริ่มให้กลุ่มตัวอย่าง
ทาการเขียนไดอารี่นอกชั้นเรียนตามคาสั่งที่ปรากฏในซองเอกสาร (ไดอารี่อารมณ์ทางบวกให้เขียน
เรื่องราวที่ ทำให้มีค วำมสุขและเบิ กบำนใจมำกที่สุด และเป็นเรื่องราวที่ยังคงอยู่ในจิ ตใจ ไดอารี่
อารมณ์ทางลบให้เขียนเรื่องที่กระทบกระเทือนจิตใจ ทุกข์หรือเครียดมำกที่สุดและเป็นเรื่องราวที่
ยังคงติด ค้ างอยู่ในจิต ใจ และไดอารี่กิจ วัต รประจาวั นให้เขี ยนบันทึก ประจ าวันโดยไม่มีเรื่องราวที่
เกี่ยวข้องกับอารมณ์ การเขียนมีระยะเวลาทั้งสิ้น 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน ทั้งนี้ ให้กลุ่มตัวอย่าง
ส่งไดอารี่ทุกสัปดาห์เพื่อตรวจสอบว่ากลุ่มตัวอย่างเขียนได้ตรงตามคาสั่งหรือไม่
4. หลังจากสิ้นสุดการทดลอง 1 สัปดาห์ถัดไป จึงประเมินความเครียดและความสุขของ
กลุ่มตัวอย่างอีกครั้งเพื่อนาไปวิเคราะห์ผลร่วมกับข้อมูลก่อนการทดลอง (คะแนนพื้นฐาน)
4.ผลการวิจยั
ขั้นที่ 1 การวิ เคราะห์คะแนนพื้นฐาน หลังจากสิ้นสุ ด การทดลอง โดยทาการวิเคราะห์
ข้อมูลคะแนนความเครียดและความสุขของนักศึกษาก่อนการทดลอง เพื่อตรวจสอบความเท่าเทียม
กั นของกลุ่ ม ตัว อย่ าง เนื่ องด้ ว ยการคัด เลื อกกลุ่ ม ตั วอย่างครั้งนี้ ใช้ทั้ งการสุ่ ม และการเลื อกอย่าง
เฉพาะเจาะจง โดยผลการเปรียบเทียบความแตกต่างก่อนการทดลองของคะแนนความเครียดและ
ความสุขระหว่างกลุ่ม พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทั้งในคะแนนความเครียดและคะแนนความสุขของ
นั ก ศึ ก ษาทั้ ง 4 กลุ่ ม (p-valueความเครียด = .435, p-valueความสุข = .195) ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง ท าการ
วิเคราะห์ผลในลาดับต่อไป
ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ความแตกต่างภายในกลุ่มและความแตกต่างระหว่างกลุ่ม โดยการ
วิ เคราะห์ ค วามแตกต่ า งภายในกลุ่ ม พบว่ า นั ก ศึ ก ษาที่ เขี ย นไดอารี่ อ ารมณ์ ท างลบมี ค ะแนน
ความเครียดลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ขณะที่ไม่พบความแตกต่างของระหว่างก่อน
การทดลองและหลังการทดลองของนักศึกษาที่เขียนไดอารี่อารมณ์ทางบวก นักศึกษาที่เขียนไดอารี่
กิจวัตรประจาวันและนักศึกษาที่ไม่ได้เขียนไดอารี่ ดังปรากฏในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์คะแนนความเครียดระหว่างก่อนและหลังการทดลองของนักศึกษา
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง
pกลุ่ม
จานวน
t
S.D.
S.D.
value
̅
̅
𝒙
𝒙
ไดอารี่อารมณ์ทางบวก
23
4.22
1.67
3.91 1.41 1.576
.129
ไดอารี่อารมณ์ทางลบ
16
4.50
1.82
2.88 1.82 5.975 .000*
ไดอารี่กิจวัตรประจาวัน
18
4.72
1.71
4.11 2.30 1.539
.142
ไม่ได้เขียนไดอารี่
30
5.00
1.78
5.33 1.84 -.812
.423
*p-value < .001
เมื่อท าการเปรีย บเที ย บคะแนนความสุ ข ระหว่ างก่ อนการทดลองและหลั งการทดลอง
พบว่า นักศึกษาที่เขียนไดอารี่อารมณ์ทางลบมีคะแนนความสุขเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่
ระดับ .01 และนักศึกษาที่เขียนไดอารี่อารมณ์ทางบวกมีคะแนนความสุขเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001 ขณะที่ไม่พบความแตกต่างของคะแนนความสุขระหว่างก่อนการทดลองและหลัง
การทดลองของนักศึกษาที่เขียนไดอารี่กิจวัตรประจาวัน และนักศึกษาที่ไม่ได้เขียนไดอารี่ ดังปรากฏ
ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์คะแนนความสุขระหว่างก่อนและหลังการทดลองของนักศึกษา
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง
pกลุ่ม
จานวน
t
S.D.
S.D.
value
̅
̅
𝒙
𝒙
ไดอารี่อารมณ์ทางบวก
23
49.30 3.83 51.30 3.91 -5.907 .000**
ไดอารี่อารมณ์ทางลบ
16
47.63 2.89 50.13 3.44 -3.627 .002*
ไดอารี่กิจวัตรประจาวัน
18
50.56 4.00 50.44 3.58
.182
.858
ไม่ได้เขียนไดอารี่
30
49.47 4.41 48.67 3.43 1.547
.133
*p-value < .01
** p-value < .001
เมื่ อ ท าการเปรีย บเที ย บความแตกต่ างหลั ง การทดลองของคะแนนความเครี ย ดและ
ความสุขระหว่างกลุ่ม พบว่า มีเพียงคะแนนความเครียดเท่านั้นที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001 (p-valueความสุข = .067) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงทาการทดสอบรายคู่เพื่อหากลุ่มที่มีความ
แตกต่างต่อไป
การทดสอบรายคู่ พบว่า หลังการเขียนไดอารี่ อารมณ์ทางลบ นักศึกษากลุ่มนี้มีคะแนน
ความเครียดต่ากว่านักศึกษาที่ไม่ได้เขียนไดอารี่อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนั้น ไม่
พบความแตกต่างใดๆ ดังปรากฏในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์รายคู่ค่าความแตกต่างระหว่างคะแนนความเครียดหลังการทดลอง
ไดอารี่ทางบวก ไดอารี่ทางลบ
ไดอารี่กิจวัตร
ไม่ได้เขียน
ไดอารี่ทางบวก
ไดอารี่ทางลบ
1.038
ไดอารี่กิจวัตร
-.198
-1.236
ไม่ได้เขียน
-1.420
-2.458*
-1.222
*p-value < .05
5. อภิปรายผล
จากผลการศึกษา พบว่า ส่วนที่เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 คือ นักศึกษาที่เขียนไดอารี่
อารมณ์ ทางลบมีคะแนนความเครียดลดลงอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .001 และมีคะแนน
ความสุขเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 รวมถึง กลุ่มนักศึกษาที่เขียนไดอารี่ อารมณ์
ทางบวกมีคะแนนความสุขเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .001 และส่วนที่ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานข้อที่ 1 คือ ไม่พบความแตกต่างของคะแนนความเครียดระหว่างก่อนการทดลองและหลัง
การทดลองของกลุ่มที่เขียนไดอารี่ทางบวก
เมื่อพิจารณาประเด็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ ดีทั้งต่อคะแนนความเครียดและคะแนน
ความสุขของนักศึกษาที่เขียนไดอารี่อารมณ์ทางลบ สามารถอธิบายจากผลการศึกษาที่ผ่านมาได้ ว่า
การเขียนเล่าเรื่องราวที่เป็นทุกข์ กระทบกระเทือนจิตใจ และยังคงค้างคาเป็นวิธีการหนึ่งที่เปิดโอกาส
ให้บุคคลได้เผชิญหน้ากับปัญหาอย่างเป็นลายลั กษณ์อักษร ซึ่งช่วยให้มีสมาธิจดจ่อกับเรื่องราวนั้นๆ
นาไปสู่โอกาสในการจัด ระบบความคิด ใหม่ เพิ่ม ศักยภาพในการควบคุมอารมณ์ กระบวนการทาง
ความคิดที่เกิดขึ้นอาจนาไปสู่การเข้าใจในเหตุการณ์หรือปัญหา การมองเห็นแนวทางจัดการหรือแก้ไข
ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น การยอมรั บ หรื อ เปลี่ ย นมุ ม มองที่ มี ต่ อ เหตุ ก ารณ์ นั้ น ๆ (Knowles, Wearing, &
Campos, 2011; Lyubomirsky, Sousa, & Dickerhoof, 2006; Pennebaker & Chung, 2007;
Tonarelli, et al, 2017)
เมื่อบุคคลเข้าใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เข้าใจในความคิด และอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง
ผ่านการสะท้อนความคิด หรือการมองเห็นแนวทางในการจัดการย่อมส่งผลให้เกิดการลดความตึง
เครีย ดหรือความรู้สึ ก ด้านลบที่มีต่อเหตุก ารณ์ และอาจเพิ่ม โอกาสในการเกิ ด ความรู้สึก ด้านบวก
(North, Pai, Hixon, & Holahan, 2011)
ในกรณี ข องการเขี ย นไดอารี่ อารมณ์ ทางบวกที่มี เพียงการเพิ่ม ขึ้ นของคะแนนความสุ ข
สอดคล้องกับแนวคิดของทฤษฎี Broaden and Build (Fredrickson, 2001) ที่กล่าวว่า การที่บุคคล
มีอารมณ์ทางบวกจะช่วยส่งเสริมและสรรสร้างกระบวนการทางความคิดที่ดี รวมถึงต่อยอดอารมณ์
ความรู้สึ ก ที่ดี อย่ างต่อ เนื่ อง สอดคล้ องกั บ งานวิ จั ยที่ ผ่ านมาที่ พ บว่ า การเขี ย นบรรยายถึ งความ
ประทับใจหรืออารมณ์ ทางบวกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการย้อนราลึ กถึ งเรื่องราวที่ดี ซึ่งสามารถ
ส่งเสริมให้บุคคลมีอารมณ์ทางบวกเพิ่มขึ้น (Burton & King, 2004; Toepfer & Walker, 2009)
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อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาไม่พบความเปลี่ยนแปลงของคะแนนความเครียดในกลุ่ม ที่เขียนไดอารี่
อารมณ์ทางบวก ซึ่งไม่สอดคล้องกับบางการศึกษา (Smith, Thomson, Hall, Allen, & Wetherell,
2018) ที่พบว่า การเขียนไดอารี่อารมณ์ทางบวกช่วยลดความรู้สึกที่ไม่ดีให้กับผู้เขียน ซึ่งอภิปรายว่า
การเขี ย นเรื่ อ งราวที่ ดี ข องชี วิ ต จะส่ ง เสริ ม ความเบ่ ง บานของจิ ต ใจ นอกเหนื อ จากการส่ ง เสริ ม
ความรู้สึกทางด้านบวก ยังช่วยส่งเสริมกระบวนการคิดในทางบวกซึ่งส่งผลให้ลดโอกาสเกิดความรู้สึก
ทางด้านลบในระยะยาว
ขณะที่บางการศึกษาพบผลที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาครั้งนี้ โดยบางการศึกษา
พบว่า การเขียนไดอารี่อารมณ์ทางบวกไม่มีผลต่อการลดความวิตกกังวล (Kloss & Lisman, 2002)
บางการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การเขี ย นไดอารี่ อ ารมณ์ ท างบวกกลั บ พบผลทางด้ านลบ (Lyubomirsky,
Sousa, & Dickerhoof, 2006) ซึ่งอภิปรายว่า เกิดจากข้อสงสัยว่าเรื่องราวดีๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเป็น
ผลจากฟ้าลิขิตหรือตนลิขิต ผลที่เกิดขึ้นจึงเป็นความเครียดมากกว่าความสุข เหตุผลอีกประการหนึ่ง
คือ ความเป็นอิส ระต่อกั นของอารมณ์ ทางบวกและอารมณ์ ทางลบ (Diener & Emmons, 1984)
กล่าวคือ แม้จะมีอารมณ์ทางด้านบวกมาก ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีอารมณ์ทางด้านลบน้อย อีก
ประการหนึ่ง คือ แบบประเมินความเครียดไม่ได้ประเมินเพียงอารมณ์ทางด้านลบ หากยังประเมินผล
ลัพธ์ที่มีต่อร่างกาย (ประสิทธิภาพการนอน สมาธิ และการเข้าสังคม) ซึ่งเป็นไปได้ว่าประสิทธิภาพ
ของการเขี ย นในกลุ่ ม ตัว อย่ างยั ง ไม่เพี ย งพอต่ อการเปลี่ ย นแปลงในผลลั พธ์ ทางกายจึ งยั งไม่เป็ น
ประสิทธิผลดังกล่าว
เมื่อพิจารณาตามสมมติฐานข้อที่ 2 พบว่า ส่วนที่เป็นไปตามสมมติฐาน คือ นักศึกษาที่
เขียนไดอารี่อารมณ์ทางลบมีคะแนนความเครียดต่ากว่านักศึกษาที่ไม่ได้เขียนไดอารี่อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 และส่ ว นที่ ไม่ เป็ น ไปตามสมมติ ฐาน คื อ ไม่ พ บความแตกต่ างของคะแนน
ความเครียดในกลุ่มนักศึกษาที่เขียนไดอารี่อารมณ์ทางบวกกับกลุ่มอื่นๆ และไม่พบความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มในคะแนนความสุข
ดังผลที่ปรากฏข้ างต้นในประสิ ทธิผลของการเขียนไดอารี่อารมณ์ ทางลบทั้งต่อคะแนน
ความเครียดและคะแนนความสุข จึงมีความเป็นไปได้ว่าการเขียนไดอารี่อารมณ์ทางลบย่อมมีคะแนน
ความเครี ย ดที่ แ ตกต่ า งเมื่ อ เที ย บกั บ กลุ่ ม ที่ ไ ม่ ไ ด้ มี กิ จ กรรมใดๆ (Pennebaker & Chung, 2007)
ขณะที่คะแนนความสุขที่ไม่พบความแตกต่างใดๆ กับกลุ่มอื่น มีความเป็นไปได้ว่าประสิทธิผลของการ
เขียนไดอารี่ในกลุ่มดังกล่าวยังไม่เพียงพอต่อความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะ
ระยะเวลาในการเขียนที่น้อยจนเกินไป นักศึกษาจึงยังไม่เกิดการเรียนรู้ในปัญหาที่ตนเองประสบ หรือ
เป็นไปได้ว่าประสิทธิผลของการเขียนอาจปรากฏหลังจากผ่านการทดลองไปสักระยะหนึ่ง (Knowles,
Wearing, & Campos, 2011) ซึ่งเกินกรอบระยะเวลาของการศึกษาครั้งนี้
เมื่อพิจารณาการเขียนไดอารี่ทางบวกที่มีแนวโน้มของคะแนนความเครียดและความสุขใน
ทิศทางเดียวกับการเขียนไดอารี่ทางลบ แต่ไม่พบความแตกต่างใดๆ กับกลุ่มอื่น มีความเป็นไปได้
เช่นเดียวกันว่า ประสิทธิผลของการเขียนไดอารี่ในกลุ่มดังกล่าวยังไม่เพียงพอที่จะทาให้เกิดความ
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญได้ ดังเหตุผลเช่นเดียวกับการเขียนไดอารี่ทางลบ
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6.สรุปผล
การเขียนไดอารี่อารมณ์ทั้งทางบวกและทางลบพบผลในทางที่ดี แม้จะพบประสิทธิผลของ
กลุ่มไดอารี่ทางลบกับกลุ่มที่ไม่ได้เขียนไดอารี่เพียงกลุ่มเดียว แต่มีความเป็นไปได้ที่ประสิทธิผลจะ
ปรากฏให้เห็นหากปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง การเขียนไดอารี่ช่วยเพิ่มโอกาสในการจัดระเบียบความคิด
ด้ ว ยเรื่ อ งราวที่ ถู ก แปลงให้ เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรซึ่ ง เป็ น กระบวนการดึ ง ความคิ ด และอารมณ์
ความรู้สึกที่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน แรกเริ่มของการเขียนอาจเป็นเรื่องราวที่ยังไม่มีการจัด
ระเบียบ แต่เมื่อมีประสบการณ์ในการเขียนไปสักระยะหนึ่ง เรื่องราวจะมีความเด่นชัด ความคิดและ
อารมณ์จะชัดเจนมากขึ้น สามารถจัดการได้ง่ายขึ้น นาไปสู่ชีวิตที่มีสุขภาวะ
7.ข้อเสนอแนะ
1. การวิจัยครั้งนี้เก็บข้อมูลหลังการทดลองเพียงครั้งเดียว ไม่สามารถยืนยันประสิทธิผลของ
การเขียนไดอารี่อารมณ์ได้อย่างชัดเจน ดังนั้น ควรทาการเก็บข้อมูลซ้า (Repeated) เพื่อยืนยันผล
2. การวิ จั ย ครั้ง นี้มุ่งศึ ก ษาในกลุ่ ม ตัวอย่ างที่ไม่มีปัญ หาสุ ข ภาพกายและสุ ข ภาพจิ ต หากมี
การศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย หรือผู้ป่วยอาจช่วยให้เห็นประโยชน์ของการ
เขียนไดอารี่มากขึ้น
3. การวิจัยครั้งนี้เน้นการศึกษาเชิงปริมาณ หากมีการวิเคราะห์เนื้อหาของไดอารี่ประกอบจะ
ช่วยให้เห็นโครงสร้างของการเขียนไดอารี่ที่ชัดเจน ซึ่งอาจช่วยให้เห็นแนวทางที่จะช่วยส่งเสริมสุข
ภาวะที่ชัดเจน
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการจาเป็นในการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่ อ สารในองค์ ก ร เพื่ อ พั ฒ นาหลั ก สู ต รการฝึ ก อบรม และเพื่ อ ศึ ก ษาผลของการพั ฒ นา
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กร และความพึงพอใจในการเข้ารับการ
พั ฒ นาของบุ ค ลากรส านั ก งานประกั น สั ง คมจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ กลุ่ ม ตั ว อย่ างได้ แ ก่ บุ ค ลากรของ
สานักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์จานวน 14 คนได้มาโดยความสมัครใจและความประสงค์
ของหน่วยงานดังกล่าว เครื่องมือที่ได้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ รูปแบบการ
ฝึ ก อบรมภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร แบบทดสอบวั ด ความสามารถในการพู ด สื่ อ สาร และ
แบบสอบถามความพึงพอในการฝึกอบรม ทาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test แบบ Dependent ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการจาเป็นส่วนใหญ่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่ อ สารประจ าวั น และสื่ อ สารข้ อ มู ล องค์ ก รของตน โดยการฝึ ก อบรมที่ ไม่ ยุ่ ง ยากซั บ ซ้ อ น ด้ ว ย
กระบวนการและบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ข้อมูลดังกล่าวถูกนามาใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร
ฝึ ก อบรม ซึ่ ง มี เนื้ อ หาจ านวน 8 เรื่ อ ง ใช้ ร ะยะการฝึ ก อบรมจ านวน 8 ครั้ ง ๆ ละ 3 ชั่ ว โมง
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารภายหลังการฝึกอบรมสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนรวมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารภายหลังการ
เรีย นเท่ากับร้อยละเท่ากั บ 68.83 และมีผลต่างของคะแนนเฉลี่ ยก่ อนการฝึก อบรมและหลั งการ
ฝึกอบรมเท่ากับ ร้อยละเท่ากับ 16.66 ในด้านความพึงพอใจพบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึง
พอใจในการฝึกอบรมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
คาส าคั ญ : การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ, ความสามารถในการพูดสื่ อสาร, ความพึงพอใจในการ
ฝึกอบรม
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Abstract
The purposes of this research were to find the needs for enhancing English
for communication in an organization, to develop a training package, and to study the
English speaking ability and the training satisfaction of the staff of the Phetchabun
Social Security Office. The samples were 14 officials of the Phetchabun Social Security
Office. The instruments were questionnaires, interview, the training package,
communicative speaking test, and training satisfaction questionnaires. The statistics
used for quantitative data was percentage, mean, standard deviation, and dependent
t-test, while the qualitative information was analyzed through content analysis. The
results revealed that most of needs were on daily English for communication in the
organization, the training process was suggested to be uncomplicated and was in
friendly environment, the needs were then used to create 8-topic training package for
8 3-hour periods, the samples’ communicative speaking ability after training was
higher than before training at statistical level .01 and the average speaking ability
scores was 68.83%, which was higher than before learning by 16.66%, and the overall
training satisfaction was found at highest level.
Keywords : English training package, communicative speaking ability, training
satisfaction
1. บทนา
ภาษาอังกฤษมีความสาคัญมากที่สุดในการใช้เป็นเครื่องมือสืบค้นความรู้จากแหล่งต่าง ๆ
และในการติดต่อประสานงานกับคนทั่วโลก ผู้ที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษได้ดีย่อมมีศักยภาพในการ
ปฏิ บัติงาน และสามารถให้บริการแก่ บุคคลชาติต่าง ๆ ได้ อันจะสร้างศัก ยภาพในการแข่ งขันให้
ประเทศชาติอีกทางหนึ่ ง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนโดย
สมบูรณ์แบบแล้วก็ตาม แต่ศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารของบุคลากรในหน่วยงาน
ของรัฐส่วนหนึ่งยังมีจากัด ซึ่งอาจเนื่องมาจากโอกาสในการใช้ภาษาเพื่อให้บริก ารมีไม่มาก ซึ่งไม่
สอดคล้องกับความต้องการและความจาเป็นในการพัฒนาเศรษฐกิจ การศึกษา และเทคโนโลยี โดยเฉ
พาอย่ างยิ่ งหน่วยงานของรัฐมีห น้าที่ต้องให้บริการแก่ ประชาชนของประเทศ และบางหน่ว ยงาน
จะต้องติดต่อประสานงานและให้ข้อมูลแก่คนต่างชาติ จึงจาเป็นจะต้องมีบุคลากรที่มีความสามารถใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการ
ทางด้ านสวั ส ดิ ก ารสั ง คมให้ แ ก่ ป ระชาชนคนไทยและชาวต่ างชาติ ยิ่ ง ต้ อ งมี บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้
ความสามารถในการสื่อสารข้อมูลขององค์กรด้วยภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
และสร้างความน่าเชื่อถือ และมาตรฐานการบริหารให้กับคนไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งในการพัฒนา
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ความสามารถในการสื่อสารดังกล่าวจาเป็นต้องมีข้อมูลความต้องการจาเป็น (Needs) ของบุคลากร
ในหน่วยงาน เพื่อให้การพัฒนามีความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของบุคลากร (Asian
Knowledge Institute. 2012)
ดัง นั้ น คณะนัก วิ จั ย ซึ่ ง เป็ น อาจารย์ส อนภาษาอัง กฤษในสาขาวิ ชาภาษาอัง กฤษ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้ทาการวิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารข้อมูลองค์กรในรูปของการฝึกอบรม และศึกษาความพึงพอใจในการเข้ารับการพัฒนาตาม
กระบวนการฝึ ก อบรม โดยยึ ด ข้ อมูล ความต้องการจ าเป็นเป็นฐานในการออกแบบหลั ก สู ต รและ
กระบวนการฝึกอบรม โดยการวิจัยได้มุ่งพัฒนาหลั กสูตรการฝึกอบรมโดยใช้ข้ อมูลความต้องการ
จาเป็นเพื่อเป็นพื้นฐาน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานภาครัฐอย่างแท้จริงทั้งในแง่ของการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรและการเผยแพร่ศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐ
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความต้ อ งการจ าเป็ น ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ในจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ ใ นการ
ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
2. เพื่อพัฒนาชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กร
3. เพื่อศึกษาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของบุคลากรหน่วยงาน
ภาครัฐโดยใช้หลักสูตรและกระบวนการฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการฝึกอบรมของบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ
3. กรอบแนวความคิดของการวิจัย
ผู้วิจัยได้กาหนดกรอบความคิดในการวิจัยไว้ดังรูปที่ 1
การประเมินความต้องการ
จาเป็นของหน่วยงาน
- ความต้องการ
- เนื้อหาหรือหัวข้อ
- รูปแบบหรือวิธีการอบรม
- สื่อ/อุปกรณ์/สถานที่
- ปัญหาของผู้เข้าอบรม

- หลักสูตรการ

ฝึกอบรม
- กระบวนการ
ฝึกอบรม

- ความสามารถในการ

พูดภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร
- ความพึงพอใจในการ
เข้ารับการพัฒนา

รูปภาพที่ 1 กรอบความคิดในการวิจัย

139

4. วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ซึ่งแต่ละระยะมีวิธีการดาเนินการ ดังนี้
ระยะที่ 1 การสร้างชุดฝึกอบรม
ประชากร ได้แก่ บุคลากรของสานักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ จานวน 41 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรของสานักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ จานวน 30
คน โดยการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental sampling)
เครื่องมือ ได้แก่ แบบสอบถามความต้องการในการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ และแบบ
สัมภาษณ์ความต้องการในการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงปริมาณทาการวิเคราะห์ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพดาเนินการวิเคราะห์เนื้อหา
การสร้ า งชุ ด ฝึ ก อบรม ด าเนิ น การตามกระบวนการ โดยประชุ ม อาจารย์ ผู้ ส อน
ภาษาอังกฤษเพื่อมอบหมายให้จัดทาร่างเนื้อหาตามหัวข้อที่ได้จากการสารวจในระยะที่ 1 จากนั้น นา
เนื้อหามารวมกันและทาการวิเคราะห์ และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพื่อให้ได้ชุดฝึกอบรม
ระยะที่ 2 ศึกษาผลการใช้ชุดฝึกอบรม
ประชากร ได้แก่ บุคลากรของสานักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ จานวน 41 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรของหน่วยงานราชการจานวน 14 คน ได้มาโดยการสมัคร
ใจ และการเสนอชื่อของหัวหน้าประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์
เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ กระบวนการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ แบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กร และแบบสอบถามความต้องการความพึงพอใจใน
การฝึกอบรม
การวิเคราะห์ข้อมูล สาหรับข้อมูลเชิงปริมาณทาการวิเคราะห์ร้อยละ ค่า เฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test แบบ dependent และข้อมูลเชิงคุณภาพดาเนินการวิเคราะห์เนื้อหา
5. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยในระยะที่ 1 สรุปได้ ดังนี้
ความต้องการจาเป็น และหลัก สูตรการฝึกอบรมซึ่งได้จากการวิเคราะห์ความต้องการ
จาเป็น โดยมีเนื้อหาจานวน 8 เรื่อง ซึ่งสรุปสาระสาคัญได้ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงสาระสาคัญของความต้องการจาเป็นและหลักสูตรการฝึกอบรม
ข้อมูลความต้องการจาเป็น
เนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรม
ข้นตอนกิจกรรม
1.
ความต้องการ: ภาษา 1. Self-Introduction:
1. Warm-up:
สาหรับการสื่อสารใน
Greeting and
Vocabularies/gam
ชีวิตประจาวัน และการ
personal information
es/songs/Iceปฏิบัติงานแบบง่าย ๆ
exchange
breaking
2.
เนื้อหาหรือหัวข้อ: การ 2. Organization
2. Presentation:
ทักทาย การแนะนาต่าง ๆ
Introduction:
Reading and
การนาเสนอ การติดต่อสื่อสาร
Introducing the
listening to the
และการให้บริการกับ
departments and
relevant
ผู้รับบริการ
responsibilities
information
3.
รูปแบบหรือวิธีการ
3. Telephoning and
3. Practice:
อบรม: บรรยากาศสบาย ๆ
taking notes
Controlled writing
เป็นกันเอง ให้ฝึกเรียนได้ฝึก 4. Other-Introduction:
and speaking
ปฏิบัติที่สนุก โดยมีอาจารย์
Introducing other
practice
เจ้าของภาษาเป็นผู้สอนด้วย
people with
4. Production: Free
4.
สื่อ/อุปกรณ์/สถานที่:
Responsibilities
speaking
มีอุปกรณ์พร้อม เรียนทั้งใน
5. Dates and Time
practice/Video clip
และนอกสถานที่ ให้มีการ
with activities
presentations/
สัมภาษณ์หรือพูดคุยกับช่า
(Schedule)
Assignment
วต่างประเทศ มีเทคโนโลยี
6. Directions: Asking 5. Wrap-up:
คอมพิวเตอร์ และ CD สาหรับ for and giving
Feedbacks/reflecti
ฝึกเองนอกห้องเรียน
Directions
ons
5.
ปัญหาของผู้เข้าอบรม: 7. Permissions and
พื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ดี ไม่รู้
requests
คาศัพท์ พูดสื่อสารไม่ได้ ขาด 8. Suggestions
ความกล้าและความมั่นใจ ไม่มี
โอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษ
จากตารารงที่ 1 แสดงว่า ข้อมูล ความต้องการจ าเป็นจัดกลุ่ม ได้เป็น 5 ด้าน คือความ
ต้องการ เนื้อหาหรือหัวข้อ กระบวนการหรือวิธีการอบรม สื่อ /อุปกรณ์/สถานที่ และปัญหาของผู้เข้า
อบรม ได้ถูกนามาใช้ในการออกแบบเนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรมซึ่งเน้นการสื่อสารในชีวิตประจาวันและ
สื่ อสารข้ อ มู ล องค์ ก รที่ ไม่ ยุ่ ง ยากซั บ ซ้ อ นจนเกิ น ไป จ านวน 8 เรื่อ ง แล้ ว น าไปออกแบบขั้ น ตอน
กิจกรรมจานวน 5 ขั้นตอน
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ผลการวิจัยในระยะที่ 2 สรุปได้ ดังนี้
1. การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กร
ของกลุ่มตัวอย่างทั้งก่อนและภายหลังการฝึกอบรม สรุปผลได้ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กรของ
กลุ่มตัวอย่างทั้งก่อนและภายหลังการพัฒนา
Value
Total
%
xˉ
SD

Self-Intro
Pre
Post
65
101
43.33 67.33
4.33
6.70
1.24
1.78

Organization
Pre
Post
66
102
44.00 68.00
4.40
6.80
1.26
1.74

Telephone
Pre
Post
81
110
54.00 73.33
5.40
7.33
1.26
1.24

Topics/Chapters
Other-intro
Date-Time
Pre
Post
Pre
Post
88
96
85
108
58.67 64.00 56.67 72.00
5.87
6.40
5.67
7.20
2.98
1.26
2.10
1.60

Directions
Pre
Post
79
110
52.67 73.33
5.27
7.33
2.07
1.38

Permission
Pre
Post
79
89
52.67 59.33
5.27
5.92
2.07
1.35

Suggestions
Pre
Post
83
110
55.77 73.33
5.33
7.33
1.98
0.67

จากตารางที่ 2 แสดงว่าคะแนนรวม ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กร ภายหลังการฝึกอบรมสูงขึ้นมากกว่าก่อนการฝึกอบรมทั้ง 8
เรื่อง ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นได้ชัดเจนขึ้นดังรูปภาพที่ 2
กราฟแสดงค่าร้อยละก่อนการอบรมและภายหลังการอบรม

รูปภาพที่ 2 กราฟแสดงค่าร้อยละคะแนนความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
องค์กรก่อนการอบรมและภายหลังการอบรม
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2. ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กร ปรากฏผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล ความสามารถในการพูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
องค์กร
กลุ่มทดลอง
N
ก่อนการอบรม 14
หลังการอบรม 14

Total
xˉ
46.72 5.22
58.16 6.88

%
52.17
68.83

SD
2.04
1.53

D
16.66

t
1.66

df
10.91

Sig
0.00**

จากตารางที่ 2 แสดงว่า ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กร
ภายหลังการฝึกอบรมสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนรวมความสามารถใน
การพูดภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสารในองค์กรก่อนการเรียนเท่ากับ 46.72 คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ
5.22 และคิ ด เป็ น ร้อ ยละเท่ ากั บ 52.17 ในขณะที่ ค ะแนนความสามารถในการพู ด ภาษาอัง กฤษ
ภายหลังการเรียนเท่ากับ 58.16 คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.88 และคิดเป็นร้อยละเท่ากับ 68.83 ละมี
ผลต่างของคะแนนก่อนการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรมเท่ากับ 11.94 ผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.66
และผลต่างของร้อยละเท่ากับ 16.66
3. ความพึงพอใจในการฝึกอบรม ปรากฏผลดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงคะแนนความพึงพอใจในการฝึกอบรม
ข้อความ
1. เนื้อหาการอบรมตรงกับความต้องการใช้งานตามวัตถุประสงค์
2. เนื้อหามีความยาก-ง่ายที่เหมาะสม (ไม่ยากหรือง่ายเกินไป)
3. เนื้อหาทันสมัยหรือน่าสนใจและทาให้ได้ความรู้และฝึกภาษา
4. สื่อประกอบการอบรม/แบบฝึก/ใบงาน มีความเหมาะสม
5. ขั้นตอนการอบรมของวิทยากรมีความเหมาะสมและเป็นระบบ
6. กิจกรรมการอบรมการอบรมมีความน่าสนใจหรือมีประสิทธิผล
7. วิทยากรมีความรู้ความสามารถในการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
8. สภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศการอบรมเอื้อต่อการเรียนรู้
9. เอกสารประกอบการอบรมมีความเหมาะสม
10. ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอย่างเต็มที่หรือเหมาะสม
11. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ
12. อาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มเพียงพอหรือเหมาะสม
13. ระยะเวลาในการจัดโครงการ (4 วัน ๆ 6 ชั่วโมง) เหมาะสม
14. สถานที่จัดการอบรมมีความเหมาะสม
15. การบริหารจัดการโครงการในภาพรวมมีประสิทธิภาพ
ค่าเฉลี่ยของผลรวม

N
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

xˉ
4.80
4.40
4.60
4.40
4.80
4.60
4.80
4.80
4.50
4.90
4.90
4.80
4.80
4.80
4.90
4.72

SD
0.42
0.84
0.52
0.84
0.42
0.70
0.42
0.42
0.85
0.32
0.32
0.42
0.42
0.42
0.32
0.51

ความหมาย
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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จากตาราง 3 แสดงว่าความพึงพอใจในการฝึกอบรมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (xˉ
= 4.72) ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจเป็นรายด้านพบว่า ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดจานวน 12 ด้านคือ ซึ่งเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดได้ดังนี้ คือ ด้านการได้ฝึกปฏิบัติอย่างเต็มที่
หรือเหมาะสม (xˉ =4.90) ด้านการได้รับความรู้แ ละการพั ฒ นาภาษาอังกฤษ (xˉ =4.90) ด้านการ
บริหารจัดการในภาพรวมที่มีประสิทธิภาพ (xˉ =4.90) ด้านเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการ (xˉ = 4.80)
ด้านเนื้อหาที่มีความทันสมัยหรือน่าสนใจ (xˉ = 4.60) ด้านขั้นตอนการอบรมที่เหมาะสมและเป็นระบบ
(xˉ = 4.80) ด้านวิทยากรมีความรู้ความสามารถ (xˉ = 4.80) ด้านสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศที่เอื้อ
ต่ อ การเรี ย นรู้ (xˉ = 4.80) ด้ า นอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ที่ เพี ย งพอหรื อ เหมาะสม (xˉ =4.80) ด้ า น
ระยะเวลาในการจัดโครงการที่มีความเหมาะสม (xˉ =4.80) และด้านสถานที่มีความเหมาะสม (xˉ
=4.80) ตามลาดับ และมีความพึงพอใจนะดับมากจานวน 3 ด้าน คือ ด้านเอกสารประกอบการอบรม
ที่มีความเหมาะสมเหมาะสม (xˉ =4.50) ด้านสื่อ/แบบฝึก/ใบงานที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม (xˉ
=4.40) และด้านความยากง่ายของเนื้อหา (xˉ =4.40) ตามลาดับ
6. การอภิปรายผล
1. ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กร ภายหลังการฝึกอบรม
สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนรวมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารในองค์กรก่อนการเรียนเท่ากับ 46.72 คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.22 และคิดเป็นร้อยละ
เท่ากั บ 52.17 ในขณะที่ค ะแนนความสามารถในการพูด ภาษาอัง กฤษ ภายหลั งการเรีย นเท่ากั บ
58.16 คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.88 และคิดเป็นร้อยละเท่ากับ 68.83 ละมีผลต่างของคะแนนก่อนการ
ฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรมเท่ากับ 11.94 ผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.66 และผลต่างของร้อยละ
เท่ากับ 16.66 ผลที่เกิดขึ้นดังกล่าว อาจสืบเนื่องมากจากปัจจัยดังต่อไปนี้
11 กลุ่ ม ตัว อย่ างได้รับรู้เกี่ ยวกั บ การฝึก อบรมมาตั้ง แต่ต้น โดยหน่ว ยงานได้แ จ้ งให้
พนักงานทราบถึงการเข้ารับการฝึกอบรม นอกจากนี้ ฝึกในวันนอกเวลาราชการ ไม่ต้องพะวงเรื่อง
งานเช่นการจัดฝึกอบรมในวันเวลาทางานปกติ ซึ่งทาให้มีสมาธิในการเรียนรู้ จนทาให้การเรียนรู้
ได้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับหลักการที่ว่า ความพร้อมที่นักศึกษาได้จัดเตรียมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
สภาพแวดล้อม เวลาที่เหมาะสม และทุนทรัพย์เพื่อการเรียน จะช่วยนานักศึกษาเข้าสู่โลกแห่งการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ฝ่ายแนะแนวการศึกษา สานักบริการการศึกษา มสธ. 2560)
นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อมูลความต้องการในการฝึกอบรมทั้งในด้านเนื้อหา กระบวนการ สื่อ
อุปกรณ์ แ ละสถานที่ในการฝึกอบรม และปัญ หาที่ต นเองประสบในการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งข้ อมูล
เหล่านั้นได้ถูกนามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม ทั้งด้านเนื้อหา กระบวนการ สื่อ
อุ ป กรณ์ แ ละสถานที่ ใ นการฝึ ก อบรม และปั ญ หาความต้ อ งการอื่ น ๆ ซึ่ ง ท าให้ ห ลั ก สู ต รและ
กระบวนการต่าง ๆ สอดคล้องกับความต้องการ จึงทาให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้จากการฝึกอบรมได้ดีและ
มีความสามารถในการสื่อสารได้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับหลักการที่ว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบเพื่อสร้างหรือเพิ่มพูน ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ความสามารถ (Ability) และ
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เจตนา (Attitude) ของบุคลากร อันจะช่วยปรับปรุงให้การปฏิ บัติ งานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งมี
เป้าหมายเพื่อปรับปรุงระดับการ ตระหนักรู้ในตนเอง เพิ่มพูนทักษะการทางาน และแรงจูงใจของ แต่
ละบุคคล (วีระพันธ์ แก้วรัตน์. 2553)
1.2 บรรยากาศในการฝึ ก อบรมทั้ งในด้านอาคารสถานที่ แ ละสภาพห้อ งเรีย น และ
บรรยากาศในด้านความเป็นกันเอง ความสนุกสนานโดยการใช้เพลงมาเป็นส่วนหนึ่งของสื่อการอบรม
การให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน ไม่ยุ่งยากซับซ้อนมากเกินไป และ
ใช้ข้อมูลของหน่วยงานในการสื่อสาร ทาให้ผู้อบรมเกิดแรงจูงใจในการเรียน และทาให้เรื่องที่เรียนมี
ความหมายที่ ส ามารน าไปใช้ได้ จ ริง จึ งท าให้ผู้ เข้ า อบรมเกิ ด การเรียนรู้ได้ดี ขึ้ น ซึ่ง สอดคล้ องกั บ
ผลการวิ จั ย ของสุ ด ารั ต น์ คงคาชาติ และภานะวั ฒ น์ ศิ รินุ พ งศ์ (2560) ที่ พ บว่ า ครูผู้ ส อนวิ ช า
ภาษาอังกฤษให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสภาพแวดล้อมในการเรียนภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับ
มากทุกด้านโดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านสังคม กลุ่มเพื่อน ด้านการจัดการ
เรียน การสอนด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน ด้านอาคารสถานที่และด้านการให้บริการ ตามลาดับ
ส่วนผู้เรียนให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสภาพแวดล้อมในการเรียนภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับ
มาก ทุกด้าน โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการ
จัดกิจกรรมนักเรียน ด้านอาคารสถานที่ ด้านสังคม กลุ่มเพื่อน และด้านการให้บริการ ตามลาดับ
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เข้ารับการอบรมยังมีข้อจากัดในหลายเรื่อง เช่น เวลาใน
การเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอัง กฤษเพิ่มเติมเนื่องจากมีภาระงานในที่ทางานมาก โอกาสในการใช้
ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารในชีวิตจริงมีน้อย พื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษไม่เท่ากันและส่วน
ใหญ่มีพื้นฐานความรู้ไม่สูงนัก ความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษและมีไม่มากนัก ดังนั้น สิ่งดังกล่าวยัง
เป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้การเรียนรู้ของผู้เข้าอบรมช้า อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากเรียนไปได้ในครั้งที่
2-3 แล้ ว ซึ่งได้เรียนกับวิทยากรที่เป็นกันเอง และปรับเนื้อหาให้เหมาะสม ผู้เข้ ารับการฝึกอบรม
สามารถปรับตัวได้ จึงทาให้รู้สึกผ่อนคลาย และมีความกล้าพูดสื่อสื่อมากยิ่งขึ้น
1.3 ข้อมูลเชิงคุณภาพที่เกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ มีความสอดคล้อง
กับผลการวิจัยข้างต้น ซึ่งสรุปได้ดังนี้
- การจัดอบรมตรงตามวัตถุประสงค์ มีการฝึกพูด ฟัง ได้มีการฝึกปฏิบัติในการพูด
ออกเสียงที่ถูกต้อง และได้ร้องเพลง
- เจ้ าหน้าที่ข องสานักงานควรได้รับการอบรมทุก คน หรือแยกอบรมตามระดับ
ความสามารถ พื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับการใช้ภาษาอังกฤษของทุกคน
- อาจารย์น่ารักทุกคน เอาใจใส่ ผู้เข้ าอบรม และสอนโดยใช้เทคนิคที่เข้ าใจง่าย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่สอน
- โดยรวมแล้ ว ดี ทุ ก อย่ า ง แต่ เวลาอบรมมี น้ อ ยเกิ น ไป ควรมี ชั่ ว โมงอบรมให้
มากกว่านี้ และควรอบรมต่อเนื่อง
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2. ความพึ งพอใจในการฝึก อบรมในภาพรวมอยู่ ในระดั บมากที่ สุ ด (xˉ = 4.72) ซึ่ง เมื่ อ
วิเคราะห์ความพึงพอใจเป็นรายด้านพบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจมากที่สุดจานวน 12
ด้าน และมีความพึงพอใจนะดับมาก จานวน 3 ด้านที่เหลือ โดยผลการวิจัยดังกล่าวอาจเนื่องจาก
ปัจจัยที่คล้ายคลึงกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ดังต่อไปนี้
2.1 หลั ก สู ต รและกระบวนการอบรมสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู้ เข้ า อบรม
เนื่องมาจากข้ อมูล ที่ จากการส ารวจความต้องการจ าเป็น (Needs) ได้ถูกนามาใช้ออกแบบเนื้อหา
กระบวนการจัดการอบรมหรือการบริหารจัดการในภาพรวม วิทยากรที่มีชาวต่างประเทศร่วมด้วย
สถานที่และสภาพแวดล้อม การอานวยความสะดวกต่าง ๆ และระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม เป็นต้น
เป็นไปตามที่ผู้เข้าอบรมต้องการ จึงส่งผลทาให้ความพึงพอใจในการฝึกอบรมทั้งภาพรวมและเป็นราย
ด้านย่อย ๆ อยู่ในระดับมากที่สุดเป็นส่วนใหญ่ และในระดับมากในด้านที่เหลือ
2.2 วั ย ของผู้ อ บรมซึ่ ง เป็ น คนวั ย ผู้ ใหญ่ ที่ เป็ น วั ย คนท างาน และหน้ าที่ รับ ผิ ด ชอบที่
ก าหนดให้ จ ะต้ อ งใช้ ภ าษาอั ง กฤษในการสื่ อ สาร ซึ่ ง เมื่ อ ได้ รั บ การฝึ ก อบรมด้ ว ยหลั กสู ต รและ
กระบวนการจัดการฝึกอบรมที่กระชับโดยใช้เวลาจานวน 8 ครั้ง ๆ ละ 1 เรื่อง โดยเฉพาะการเข้ารับ
การฝึกอบรมเป็นความสมัครใจของผู้เข้าอบรมส่วนหนึ่ง และเสนอชื่อโดยผู้บริหารหน่วยงานอีกส่วน
หนึ่งซึ่งถือว่ามีความสอดคล้องกับความต้องการจาเป็นอย่างแท้จริง จึงส่งให้ความจึงส่งผลทาให้ความ
พึงพอใจในการฝึกอบรมทั้งภาพรวมและเป็นรายด้านย่อย ๆ อยู่ในระดับมากที่สุดเป็นส่วนใหญ่ และ
ในระดับมากในด้านที่เหลือ ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ โดยเฉพาะทฤษฎี
การเรีย นรู้ส าหรับผู้ ใหญ่ ซึ่งระบุว่ า ผู้ใหญ่ จ ะถู ก ชัก จู งให้เกิ ด การเรียนรู้ได้ดีถ้ าหากตรงกั บความ
ต้องการและความสนใจใน ประสบการณ์ที่ผ่านมา และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เพิ่มเติมเป็นแหล่งการ
เรีย นรู้ที่มีคุ ณค่ ามากที่สุด สาหรับผู้ใหญ่ ดังนั้น วิธี การหลั ก ส าคัญ ของการศึกษาผู้ใหญ่ ก็คือ การ
วิเคราะห์ถึงประสบการณ์ ของผู้ใหญ่ แต่ล ะคนอย่างละเอียดว่ามีส่ วนไหนของประสบการณ์ ที่จ ะ
นามาใช้ในการเรียนการสอนได้บ้าง ผู้ใหญ่ต้องการเป็น ผู้นาตนเอง เพราะฉะนั้นบทบาทของผู้สอนจึง
อยู่ในกระบวนการ สืบหาหรือค้นหาคาตอบร่วมกันกับผู้เรียนมากกว่าการทาหน้าที่ ส่งผ่านหรือเป็นสื่อ
สาหรับความรู้ แล้วทาหน้าที่ประเมินผลว่าเขา คล้อยตามหรือไม่เพียงเท่านั้น และความแตกต่าง
ระหว่าง บุค คลจะเพิ่มมากขึ้ นเรื่อย ๆ ในแต่ล ะบุคคลเมื่ออายุเพิ่ม มาก ขึ้ น เพราะฉะนั้นการสอน
นักศึกษาผู้ใหญ่จะต้องเตรียมการใน ด้านนี้อย่างดีพอ เช่น รูปแบบของการเรียนการสอน เวลาที่ได้
ทาการสอน สถานที่สอน และประการสาคั ญ คือ ความสามารถ ในการเรียนรู้ในแต่ละขั้นของผู้ใหญ่
ย่อมเป็นไปตามความ สามารถของผู้ใหญ่แต่ละคน (สุวัฒน์ วัฒนวงศ์. 2555)
2.3 หลักสูตรและกระบวนการจัดฝึกอบรม ตอบโจทย์เพราะตรงกับความต้องการทั้ง
ด้านเนื้อหาของหลักสูตร กระบวนการฝึกอบรม วันเวลา สถานที่ วิทยากรที่เป็ นชาวต่างชาติส่วน
หนึ่ง ซึ่งเป็นผลจากการสารวจความต้องการก่อน โดยเฉพาะการมีชาวต่างชาติในการฝึกอบรม ทาให้
เกิดความมั่นใจว่าสิ่งที่สื่อสารเป็นที่เข้าใจได้ และทาให้เกิดแรงจูงใจในการเรียน นอกจากนี้บรรยากาศ
ในการอบรมเน้นการฝึกปฏิบัติมากกว่านั่งเรียนฟังบรรยาย โดยเฉพาะบรรยากาศในการฝึกอบรมทั้ง
ในด้านอาคารสถานที่และสภาพห้องเรียน และบรรยากาศในด้านความเป็นกันเอง ความสนุกสนาน
โดยการใช้เพลงมาเป็นส่วนหนึ่งของสื่อการอบรม การให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
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ชีวิตประจาวัน ไม่ยุ่งยากซับซ้อนมากเกินไป และใช้ข้อมูลของหน่วยงานในการสื่อสาร ทาให้ผู้อบรม
เกิดแรงจูงใจในการและมีความพึงพอใจในการเรียนในระดับมากที่สุดเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักการที่ว่า สภาพแวดล้อมการเรียนรู้สนับสนุนการเรียนรู้หลายด้านเช่น ทาให้ผู้เรียนเกิดความ
ประทับใจ เป็นตัวกระตุ้นผู้เรียนให้มีความสนใจและเกิดแรงจูงใจในการเรียนเปลี่ยนเจตคติไปในทางที่
ดี มีความพึงพอใจในการเรียนช่วยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปัจจัยสาคัญในกระบวนการเรียน
การสอนก็คือความรู้สึกที่เกิดจากตัวผู้เรียน ความรู้สึก (BANGNACAMPUS. 2560)
7. ข้อเสนอแนะ
1. การอบรมควรต้องมีการสารวจความต้องการทุ กครั้ง และนาข้อมูลมาวางแผนในการ
ออกแบบหลักสูตร และกระบวนการฝึกอบรม เพราะจะทาให้สามารถทาการฝึกอบรมได้ตรงกับความ
ต้องการของผู้เข้าอบรมได้อย่างแท้จริง และจะส่งผลทาให้เกิดความพึงพอใจในการฝึกอบรมและมีเจต
คติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
2. แม้ว่ากลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรมจะเป็นผู้ใหญ่ในวัยทางานที่อาจถูกมองว่าต้องการ
เนื้อหาที่เข้มข้น และใช้การฝึกอบรมทีจริงจัง แต่จากผลการวิจัยพบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ยัง
ต้องการเนื้อหาที่ง่าย ๆ บรรยากาศที่ผ่อนคลายและเป็นกันเอง ดังนั้น ในการจัดการฝึกอบรม จึงควร
ให้ความสาคัญกับเรื่องดังกล่าวด้วย
3. จากผลการวิจัยครั้งนี้ ควรมีการวิจัยต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่าง ๆ เช่น เนื้อหา
หลักสูตรและวิธีการฝึกอบรมสาหรับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐที่มีภาระหน้าที่ที่แตกต่างกัน โดย
อาจเพิ่มหรือลดจานวนเนื้อหา วันเวลาในการฝึกอบรม ตลอดจนรูปแบบการอบรมที่แตกต่างกัน
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับองค์กรแห่งความสุขของสถานศึกษา 2)
ระดับทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะของผู้บริหารสถานศึกษากับ
องค์กรแห่งความสุขของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต
2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือครูผู้สอน จานวน 310 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่
ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สอบถามเกี่ยวกับองค์กรแห่งความสุข 6 มิติ ที่
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.956 และแบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะผู้บริหารสถานศึกษา 6 ทักษะ ที่มีค่า
ความเชื่ อ มั่ น เท่ า กั บ 0.940 วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ วิ ธี แ จกแจงความถี่ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน และหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ของเพียร์สัน ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับองค์กรแห่ง
ความสุ ข ของสถานศึ ก ษา โดยรวมและรายด้ า นอยู่ ใ นระดั บ มาก 2) ระดั บ ทั ก ษะของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ มาก และ 3) องค์กรแห่งความสุขของสถานศึกษากับ
ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
คาสาคัญ : องค์กรแห่งความสุข ทักษะของผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา

Abstract
The purpose of this research was to study 1) the level of the happy
workplace in schools 2) the level of the administrator skills and 3) the relationship
between happy workplace in schools and the administrator skills under Udonthani
Primary Educational Service Area Office 2. The samples used in this research were
310 teachers selected from stratified random sampling. The research instrument was a
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5-level-rating scale questionnaire of 6 happy workplace in schools with the reliabilities
of 0.956 and 6 administrator skills with the reliabilities of 0.940. The data were
analyzed by frequency, mean, standard deviation and Pearson’s product-moment
correlation coefficient. The results of this research showed that 1) the level of the
happy workplace in schools was at a high level both overall and each aspect 2) the
level of the administrator skills was high level both overall and each aspect and 3)
The happy workplace in schools and the administrator skills were found positive
correlations at a high level with statistical significance at .01.
Keywords : happy workplace, administrator skills, school administrator
1. บทนา
“องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)” คือ กระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมี
เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อให้องค์กรมีความสามารถและ
พร้อ มต่ อ การเปลี่ ย นแปลง น าพาองค์ ก รไปสู่ ก ารเติ บ โตอย่ างยั่ ง ยื น (ชาญวิ ท ย์ วั ส นต์ ธ นารัต น์
และธีร์ธรรม วุฑฒิวัตรชัยแก้ว , 2552, หน้า 6) คนเป็นบุคลากรที่สาคัญขององค์กร มีความเป็นมือ
อาชีพ มีความเป็นอยู่ มีครอบครัวที่อบอุ่น มีศีลธรรมอันดีงาม และเอื้ออาทรต่อตนเองและสังคม
คนทางานมีความสุข เพราะมีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต ด้านการงาน เศรษฐกิจ
และสังคม และนาไปสู่ความสุขในการทางาน (แผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน, 2552, หน้า 12)
องค์กรแห่งความสุขเป็นรูปแบบการบริหารองค์กรที่เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน เพราะเป็นการพัฒนาที่
สมดุล คือ ให้ความสาคัญ ต่อการพัฒนาทั้งผลงานและความสุขของพนักงาน รวมถึงนาไปสู งการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของพนักงาน องค์กรและสังคม (ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ และ ธีร์ธรรม วุฑฒิวัตรชัย
แก้ว, 2560, หน้า 9)
การที่จะพัฒนาทุนมนุษย์ให้เป็นไปตามกรอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545 และตามกรอบหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคน ในระดับการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐานให้ มี คุ ณ ภาพด้ า นความรู้ และทั ก ษะที่ จ าเป็ น ส าหรั บ การด ารงชี วิ ต ในสั ง คมที่ มี ก าร
เปลี่ ย นแปลง มี ค วามสมบู ร ณ์ ทั้ ง ร่างกาย จิ ต ใจ สติ ปั ญ ญา ความรู้ คุ ณ ธรรม มี จ ริย ธรรมและ
วัฒ นธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนั้น ผู้บริห ารสถานศึกษาใน
ระดับการศึ กษาขั้นพื้นฐานจึงเป็นบุคคลสาคัญ ที่จะพัฒนาทุนมนุษย์ในระดับพื้นฐานก่อนที่จะบุคคล
เหล่านั้นจะไปดารงชีวิตอยู่ในสังคมใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ผู้บริหารจะต้อง
ใช้ศาสตร์และศิลป์ในการทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นหรือโดยอาศัยผู้อื่น มีความรู้ ความสามารถด้าน
ศักยภาพ ความชานาญ มีทักษะในการบริหาร ซึ่งจะสามารถกาหนดทิศทางการพัฒนาหน่วยงานหรือ
สถานศึกษาของตนเองได้อย่างถูกต้องและถูกทิศทาง อีกทั้งจะต้องเป็นผู้พัฒนานโยบายมากกว่าเป็น
ผู้นานโยบายไปปฏิบัติ ต้องอาศัยภาวะผู้นาสูงขึ้นมากกว่าที่อาศัยการสั่งการหรือใช้อานาจบั งคับดังที่
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ผ่านมา และเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับสภาพความเป็นจริง
ของหน่วยงานหรือท้องถิ่ นได้อย่ างเหมาะสม จึ งจะสามารถบริห ารสถานศึกษาของตนให้ประสบ
ผลสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ทันเวลาที่กาหนด และทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันได้
จากความสาคัญ ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาทักษะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อองค์กรแห่ง
ความสุขในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการดาเนินงาน ปรังปรุง พัฒนา และเป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปใช้ในการ
บริหารงาน ให้เป็นองค์การที่มีประสิทธิภาพต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ องค์ ก รแห่ ง ความสุ ข ของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
2. เพื่อศึก ษาระดับ ทัก ษะของผู้บริห ารสถานศึกษา สั งกัด สานักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะของผู้บริหารสถานศึกษากับองค์กรแห่งความสุข
ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
3. วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรคื อ ครู ผู้ ส อน ในโรงเรีย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึก ษา
อุดรธานี เขต 2 จานวน 1,584 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอน จานวน 310
คน โดยใช้การเปิดตารางของ ทิพย์สิริ กาญจนวาสี และศิริชัย กาญจนวาสี (ทิพย์สิริ กาญจนวาสี
และศิริชัย กาญจนวาสี, 2559: 168) ที่ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับองค์กรแห่งความสุข และทักษะ
ผู้บ ริห ารสถานศึ ก ษา แบ่ ง ออกเป็ น 3 ตอน คื อ ตอนที่ 1 ค าถามเกี่ ย วกั บ สถานภาพของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม จานวน 5 ข้อ ตอนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับองค์กรแห่งความสุ ข 6 มิติ มีลักษณะเป็นมา
ตราส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดับ ตอนที่ 3 ค าถามเกี่ ย วกั บ ทัก ษะผู้บ ริห ารสถานศึก ษา 6 ทั ก ษะ มี
ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยผู้วิจัยนาตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้วยการ
หาค่าความเที่ยงตรงตั้งแต่ 0.6 – 1.00 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในตอนที่ 2 และ ตอนที่ 3
เท่ากับ 0.956 และ 0.940 ตามลาดับ แล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไข จากนั้นจึงนา
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์
ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 1 เกี่ ย วกั บ
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้วิธีแจกแจงความถี่และร้อยละ ตอนที่ 2 และตอนที่ 3
ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ จากนั้นนาค่าเฉลี่ยจากข้อ 2 และ 3 มา
วิ เคราะห์ ห าความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งทั ก ษะของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากั บ องค์ ก รแห่ ง ความสุ ข ของ
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สถานศึ ก ษาด้ ว ยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น (Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficient)
4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัย นาเสนอได้เป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ระดั บ องค์ ก รแห่ ง ความสุ ข ของสถานศึ ก ษา และระดั บ ทั ก ษะของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา ได้ผลดังตารางที่ 1 และ 2
ตารางที่ 1 ระดับองค์กรแห่งความสุขของสถานศึกษา
̅
องค์กรแห่งความสุขของสถานศึกษา
×
1. มิติสุขภาพ
4.11
2. มิติครอบครัว
4.34
3. มิติเศรษฐกิจ
4.30
4. มิติการทางาน
4.12
5. มิติสังคมและสิ่งแวดล้อม
4.06
6. มิติปัญญา
4.11
เฉลี่ยรวม
4.20

S.D.
.548
.387
.455
.478
.633
.626
.945

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่ า องค์ก รแห่งความสุ ขของสถานศึก ษา สังกั ด ส านัก งานเขตพื้ นที่
̅ = 4.20) เมื่อพิจารณาเป็น
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (×
̅=
รายมิติพบว่า แต่ล ะมิติอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยมิติครอบครัว มีค่าเฉลี่ ยสูงที่สุด (×
̅ = 4.30) ส่วนมิติสังคมและสิ่งแวดล้อมมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (×
̅
4.34) รองลงมาคือ มิติเศรษฐกิจ (×
= 4.06)
ตารางที่ 2 ระดับทักษะผู้บริหารสถานศึกษา
ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา
1. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์
2. ทักษะด้านเทคนิค
3. ทักษะด้านมโนภาพ
4. ทักษะทางการศึกษาและการสอน
5. ทักษะด้านการสื่อสาร
6. ทักษะด้านการประเมินผล
เฉลี่ยรวม

̅
×
4.23
4.21
4.12
4.20
4.27
4.18
4.22

S.D.
.590
.572
.623
.369
.416
.377
.371

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
̅ = 4.22) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้าน
(×
̅ = 4.27) รองลงมาเป็นทักษะด้านมนุษย
โดยทักษะด้านการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (×
̅ = 4.23) ส่วนทักษะด้านมโนภาพ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (×
̅ = 4.12)
สัมพันธ์ (×
ตอนที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะของผู้บริหารสถานศึกษากับองค์กรแห่งความสุขของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้ผลดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค วามสัม พันธ์ ระหว่างทัก ษะของผู้บริห ารสถานศึกษากั บองค์กรแห่ง
ความสุขของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

ทักษะทางการศึกษา
และการสอน (X4)

ทักษะด้านการ
ประเมินผล (X5)

ทักษะของผู้บริหาร
สถานศึกษา (X)

0.718**
0.342**
0.433**
0.415**
0.598**

0.588**
0.433**
0.531**
0.524**
0.574**

0.503**
0.602**
0.490**
0.872**
0.718**

0.685**
0.456**
0.417**
0.631**
0.551**

0.336**
0.670**
0.540**
0.767**
0.514**

0.602**
0.598**
0.518**
0.544**
0.622**

0.613**
0.511**
0.542**
0.691**
0.642**

0.622**
0.705**

0.519**
0.655**

0.639**
0.647**

0.612**
0.633**

0.632**
0.579**

0.526**
0.580**

0.593**
0.753**

ทักษะด้านการสื่อสาร
(X5)

ทักษะด้านมโนภาพ
(X3)

มิติสุขภาพ (Y1)
มิติครอบครัว (Y2)
มิติเศรษฐกิจ (Y3)
มิติการทางาน (Y4)
มิติสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (Y5)
มิติปญ
ั ญา (Y6)
องค์กรแห่งความสุข (Y)

ทักษะด้านเทคนิค(X2)

องค์กรแห่งความสุข

ทักษะด้านมนุษย์
สัมพันธ์ (X1)

ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา

** < .01
จากตารางที่ 3 แสดงให้ เห็นว่ า ค่าสั ม ประสิ ทธิ์ ส หสั ม พันธ์ ระหว่างทัก ษะของผู้บ ริห าร
สถานศึกษากับองค์กรแห่งความสุขของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 2 โดยภาพรวมพบว่า ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับองค์กร
แห่งความสุขในระดับสูง (r = 0.753) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็นรายด้านระหว่างทักษะของผู้บริหารกับองค์กร
แห่งความสุข ของสถานศึก ษา พบว่า ทัก ษะของผู้บริห ารสถานศึกษา มีความสัม พันธ์ทางบวกกั บ
องค์กรแห่งความสุขในมิติสุขภาพ (r = 0.613) มิติการทางาน (r = 0.691) มิติสังคมและสิ่งแวดล้อม
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(r = 0.642) ในระดับสูง ส่วนมิติครอบครัว (r = 0.511) มิติเศรษฐกิจ (r = 0.542) และมิติปัญญา (r
= 0.593) มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
5. อภิปรายผล
1. ผลการศึ ก ษาระดับ องค์ก รแห่ง ความสุ ข ของสถานศึ ก ษา สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 2ได้กาหนดนโยบายการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นให้สถานศึกษาในสังกัดเป็นองค์การ
แห่ ง ความสุ ข ซึ่ ง องค์ ก ารแห่ ง ความสุ ข นั้ น ไม่ได้ อ ยู่ที่ อ าคารสถานที่ข องโรงเรีย นที่ ใหญ่ โต โอ่ อ่ า
ทันสมัย แต่อยู่ ที่ค รูซึ่ง เป็นผู้ใหญ่ ที่ใกล้ ชิดเด็ก ที่สุ ดในโรงเรียน การที่ครูมีความเมตตาจริงใจและ
อ่อนโยนต่อเด็กทุกคนโดยทั่วถึงกัน ทาให้เด็กเกิดความรักศรัทธาและไว้วางใจ ก่อให้เกิดความสุข
ส่งผลให้เด็กมีจิตใจพร้อมในการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จันทร์ทร ปานคล้า (2557)
ได้ศึกษาเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษากับองค์กรแห่งความสุขใน
สถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจัยพบว่า องค์กรแห่งความสุขในสถานศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากที่สุ ด 4 ด้าน และยั งสอดคล้ องกั บ เด่นชัย อาทิต ย์เจริญ ชัย (2558) ที่ศึก ษาวิ จัยเรื่อง
องค์ก รแห่งความสุ ขของโรงเรีย นศรีบุณ ยานนท์ โดยผลการวิจัยพบว่ า องค์กรแห่งความสุ ข ของ
โรงเรียนศรีบุณยานนท์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก
5 ด้าน และสอดคล้ องกั บ งานวิ จั ย ของสุ วี ณ า ไชยแสนย์ (2558) ที่ ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง องค์ ก รแห่ ง
ความสุขขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอแกดา จังหวัดมหาสารคาม โดยผลการวิจัยพบว่า
องค์กรแห่งความสุขขององค์กรบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอแกดา จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่
ในระดับมาก
2. ผลการศึกษาระดับทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ใน
ระดับมากเช่นเดียวกัน โดยทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการสื่อสาร เป็นทักษะที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุ ด ทั้ ง นี้อ าจเป็ นเพราะว่ าผู้บ ริห ารสถานศึก ษาในโรงเรีย นสั ง กั ด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี สามารถสื่อสารได้
อย่างถูกต้องชัดเจน โดยเฉพาะในยุคของศตวรรษที่ 21 ที่เป็นยุคของการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ผู้บริหารจะต้องมีทักษะในการติดต่อสื่อสาร สามารถโน้มน้าว และจูงใจให้บุคลากรเห็นความสาคัญ
ของการปฏิ บัติง าน สามารถเผยแพร่ประชาสั ม พั นธ์กิ จ กรรมของสถานศึก ษาให้ผู้ที่เกี่ ยวข้ องกั บ
โรงเรียนได้รับรู้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ทองทิพภา วิริยะพันธุ์ (2550, หน้า 2-3) ที่กล่าวว่า
ผู้บริหารควรมีทักษะการสื่อสาร เพราะการสื่อสารมีความสาคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งต่อผู้บริหาร ซึ่งมีหน้าที่หลักในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น ทั้งภายในและภายนอก
องค์กร สอดคล้องกับงานวิจัยของ พุฒ วิชิตนนทการ (2553) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการ
บริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกโรงเรี ยนประถมศึกษา
154

อุด รธานี พบว่าทักษะด้านมนุษย์รายด้านการติดต่อสื่ อสารอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้ องกั บ
ผลการวิ จั ย ของ แพรดาว สนองผัน (2557) ที่ ศึก ษาวิ จั ยเรื่อ งทั ก ษะของผู้บ ริห ารสถานศึก ษาใน
ศตวรรษที่ 21 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โดยผลการวิจัยพบว่า
ทักษะด้านการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน
3. ผลการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งทั ก ษะของผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษากั บ องค์ ก รแห่ ง
ความสุขของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 พบว่า มี
ความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูง โดยทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ ทักษะด้าน
มนุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์ ทั ก ษะด้ า นเทคนิ ค ทั ก ษะด้ า นมโนภาพ ทั ก ษะทางการศึ ก ษาและการสอน มี
ความสัมพันธ์ในระดับสูงกับองค์กรแห่งความสุข สอดคล้องกับแนวคิดของ มณีรัตน์ คาจาปา (2558,
หน้ า 28) ที่ ก ล่ าวว่ า ความชานาญของผู้บ ริห ารในการบริห ารจั ด การให้ บุค คลในองค์ ก ารปฏิ บั ติ
กิจกรรมการควบคุม การด าเนินกิจ การ การทางาน การนาเอากลยุทธ์และกระบวนการต่างๆ มา
พัฒนาองค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร โดยทักษะเหล่านี้สามารถฝึกฝนทักษะเหล่านี้ขึ้นมา
ได้ ซึ่ง ผลการวิ จั ย นี้ส อดคล้ องกั บ งานวิ จั ยของพิ ส มัย สิ ม สี พิม พ์ (2552) ที่ได้ ศึก ษาความสั ม พัน ธ์
ระหว่างทักษะการบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่ก ารศึก ษาอุด รธานี โดยผลการวิจั ยพบว่า ทัก ษะการบริห ารโรงเรียนมีความสั ม พันธ์ กั บ
ประสิทธิผลงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาในระดับสูง และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ นาไทย
ชัย ปัญ หา (2560) ได้ศึ ก ษาเรื่อง ความสั ม พันธ์ ระหว่างทัก ษะการบริห ารในศตวรรษที่ 21 ของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับการพัฒนานักเรียนสู่คนไทย 4.0 ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 พบว่าผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารใน
ศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษากับการพัฒนานักเรียนสู่คนไทย 4.0 โดยรวมมีความสัมพันธ์
กันทางบวก
6. สรุปผล
1. ผลการศึ ก ษาระดับ องค์ก รแห่ง ความสุ ข ของสถานศึ ก ษา สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
2. ผลการศึกษาระดับทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
3. ผลการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งทั ก ษะของผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษากั บ องค์ ก รแห่ ง
ความสุขของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 พบว่า มี
ความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูง
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7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปใช้
ผลการวิจัยพบว่า ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับองค์กรแห่งความสุ ข
ดังนั้นผู้บริหารอาจพัฒนาตนเองให้มีทักษะทั้ง 6 ทักษะในระดับมากที่สุดเพื่อจะส่งผลต่อการพัฒนา
องค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข
7.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์กรแห่งความสุขของสถานศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 โดยอาจศึกษาเพิ่มเติมถึ งตัวแปรอื่นที่
สัมพันธ์กับองค์กรแห่งความสุข
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับองค์การสมรรถนะสูงของสถานศึกษา 2)
ระดับภาวะผู้นาเหนือผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเหนือผู้นา
ของผู้บริหารสถานศึกษากับองค์การสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 20 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ครูผู้สอน จานวน 346 คน เครื่องมือที่ใช้เป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สอบถามเกี่ยวกับองค์การสมรรถนะสูงของสถานศึกษา
ใน 6 ด้าน ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.932 และแบบสอบถามภาวะผู้นาเหนือผู้นาของผู้บริหาร
สถานศึกษาใน 5 ด้าน ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.957 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีแจกแจงความถี่
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัย พบว่า
1) องค์การสมรรถนะสูงของสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ มาก 2) ภาวะผู้นาเหนือ
ผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และ 3) ภาวะผู้นาเหนือผู้นาของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับองค์การสมรรถนะสูงของสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูง
มาก
คาสาคัญ : ภาวะผู้นาเหนือผู้นา, ผู้บริหารสถานศึกษา, องค์การสมรรถนะสูง,

Abstract
The purposes of this research were to study 1) the level of the high
performance organization of schools 2) the level of the superleadership of school
administrators and 3) the relationship between superleadership of school administrators
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and the high performance organization of school under The Secondary Educational
Service Area Office 20. The samples used in this research were 346 teachers. The
research instrument was a 5-level-rating scale questionnaire of 6 high performance
organization of schools with the reliabilities of 0.932 and 5 superleadership of school
administrators with the reliabilities of 0.957. The data were analyzed by frequency,
mean, standard deviation and Pearson’s product-moment correlation coefficient. The
results of this research showed that 1) the level of the high performance organization
of school was high level both overall and each aspect 2) the level of superleadership of
school administrators was high level both overall and each aspect and 3) The
superleadership of school administrators and the high performance organization were
found positive correlations at a very high level.
Keywords : Superleadership, School Administrator, High Performance Organization,
1. บทนา
การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ในด้านต่างๆ ทั้งด้านเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม สังคม
ชุมชน การสื่อสารที่รวดเร็วไร้พรมแดนเป็นแรงกระตุ้นที่สาคัญให้ประเทศต่างๆ ต้องปรับตัวเพื่อ
ความอยู่ ร อด โดยการพัฒนาขี ด ความสามารถให้เทียบเคียงสมรรถนะกั บองค์ก ารอื่น เพื่อ ความ
ได้เปรียบในการแข่งขันมุ่งไปสู่องค์การที่มีประสิทธิผลสูงยังเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศโดยการพัฒนาตัวแบบเพื่อเพิ่มความสามารถในการพัฒนาองค์กรภาครัฐให้ก้าวกระโดด
อย่ างมีทิศ ทางมากขึ้ น ตัว แบบที่ว่ านี้นิยมเรียกว่ า องค์ก ารสมรรถนะสู ง (High Performance
Organization: HPO) (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2556, หน้า 13) ทั้งนี้เป็น
เพราะความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างองค์การและพนักงาน โดยปัจจุบันแนวโน้มขององค์การ
ได้เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับการเป็นองค์การที่มีผลการปฏิบัติงานสูง
ภาวะผู้นาในองค์การเป็นปัจจัยที่สาคัญยิ่งในการพัฒนาให้องค์การมีสมรรถนะสูง ผู้นาจึง
ต้ อ งแสดงภาวะผู้ น าด้ ว ยความมุ่ ง มั่ น มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ แ ละความคิ ด สร้ า งสรรค์ ยอมรั บ ฟั ง และ
ช่วยเหลือผู้อื่น (อารี พันธุ์มณี, 2546, หน้า 41 – 43) มีการกาหนดโครงสร้างขององค์กรและระบบ
บริหารงานชัดเจน สนับสนุนให้ผู้ตามเกิดกาลังใจ มีความกระตือรือร้นในการทางาน (Dimmock &
Walker,2002, pp. 16) รู้จักสร้างงาน สร้างคนและทีมงาน เพื่ออานวยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ (Hoy & Miskel, 2001, pp. 288 - 289) ดั ง นั้ น ผู้ บ ริ ห ารสถานศึก ษาจะต้อ งเป็นผู้
กระตุ้นผู้ตามให้เป็นผู้นาด้วยเช่นกัน สิ่งสาคัญคือจะต้องเป็นผู้ส่งผ่านหรือสร้างผู้ตามให้เป็นผู้นา ด้วย
การสร้างภาวะผู้นาเหนือผู้นา ที่สามารถเป็นผู้นาให้ผู้อื่นตามแบบอย่าง เป็นคนนาให้คนอื่นมีความ
เป็นผู้นาด้วยตนเอง และสิ่งสาคัญจะต้องมีภาวะผู้นาในตนเอง สนับสนุนส่งเสริมด้วยระบบบริหาร
จั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เน้ น ความส าเร็ จ ของการสร้ า งงาน สร้ า งคน ให้ ผู้ ร่ ว มงานมี โ อกาสใช้
ความสามารถของตนเอง ใช้วิธีการที่หลากหลายที่ตอบสนองต่อความสามารถและข้ อจากั ด ของ
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ผู้ร่วมงานอย่างแท้จริง รวมทั้งกากับดูแลให้มีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 จังหวัดอุดรธานี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 รับผิดชอบการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
ครอบคลุมทั้ง 20 อาเภอในจังหวัดอุดรธานี โดยกาหนดวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ และมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย โดยที่
ผ่านมาไม่ปรากฏว่ามีการศึกษาภาวะผู้นาเหนือผู้นาในองค์การที่ ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะ
สูงทั้งที่เป็นปรากฎการณ์ที่น่าสนใจและศึกษาอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึง
ภาวะผู้นาเหนือผู้นาของผู้บริห ารสถานศึก ษาและองค์ก ารสมรรถนะสู งของสถานศึก ษา รวมทั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเหนือผู้นาและองค์ก ารสมรรถนะสูง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ องค์ ก ารสมรรถนะสู ง ของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20
2. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นาเหนือผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาวะผู้ น าเหนื อ ผู้ น ากั บ องค์ก ารสมรรถนะสู ง ของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20
3. วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรคือ ครูผู้สอน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
จานวน 3,095 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอน จานวน 346 คน โดยใช้การ
เปิดตารางของ เครจซี และ มอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970, pp. 608 – 609)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับองค์การสมรรถนะสูง และ
ภาวะผู้นาเหนือผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับ
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 5 ข้อ ตอนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับองค์การสมรรถนะสูง ใน
6 ด้าน มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.932 ตอนที่ 3
คาถามเกี่ยวกับระดับภาวะผู้นาเหนือผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา ใน 5 ด้าน มีลักษณะเป็นมาตรา
ส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดับ ที่มีค่ าความเชื่อมั่นเท่ากั บ 0.957โดยผู้วิ จัยนาตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือด้วยการหาค่าความเที่ยงตรง ค่าความเชื่อมั่น และค่าอานาจจาแนกของแบบสอบถาม แล้ว
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไข จากนั้นจึงนาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บรวบรวม
ข้อมูลต่อไป ด้วยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปยังครูผู้สอนในแต่ละโรงเรียน และติดต่อรั บ
กลับคืนภายใน 21 วัน
ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 1 เกี่ ย วกั บ
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้วิธีแจกแจงความถี่และร้อยละ ตอนที่ 2 และตอนที่ 3
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ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ จากนั้นนาค่าเฉลี่ยจากข้อ 2 และ 3 มา
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเหนือผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษากับองค์การสมรรถนะ
สูงด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient)
4. ผลการวิจัย
ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
ตอนที่ 1 การศึกษาระดับองค์การสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 ได้ผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระดับองค์การสมรรถนะสูงของสถานศึกษา
องค์การสมรรถนะสูงของสถานศึกษา
1. ด้านการกาหนดยุทธศาสตร์ขององค์การ
2. ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร
3. ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
4. ด้านการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ
5. ด้านความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
6. ด้านการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
เฉลี่ยรวม

̅
×
4.10
4.35
4.31
4.11
4.05
4.12

S.D.
0.558
0.397
0.445
0.468
0.623
0.636

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.18

0.955

มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า องค์การสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
̅ = 4.18) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (×
แต่ล ะด้านอยู่ ใ นระดั บมากเช่ น เดีย วกั น โดยด้านการมีส่ ว นร่ว มของบุคลากร มีค่าเฉลี่ ยสู ง ที่ สุ ด
̅ = 4.35) รองลงมาเป็นด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (×
̅ = 4.31) ส่วนด้านความคล่องตัวใน
(×
̅ = 4.05)
การบริหารจัดการมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (×
ตอนที่ 2 การศึกษาระดับภาวะผู้นาเหนือผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ได้ผลดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ระดับภาวะผู้นาเหนือผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
ภาวะผู้นาเหนือผู้นาของผู้บริหาร
̅
×
สถานศึกษา
1. ด้านการสร้างภาวะผู้นาตนเอง
4.13
2. ด้านการตั้งเป้าหมาย
4.12
3. ด้านการสร้างพลังเชิงบวก
4.12
4. ด้านการอานวยความสะดวก
4.11
5. ด้านการเสริมพลังอานาจ
4.27
เฉลี่ยรวม
4.15

S.D.

แปลผล

0.590
0.572
0.623
0.369
0.416
0.371

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับภาวะผู้นาเหนือผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ใน
̅ = 4.15) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ภาวะผู้นาเหนือผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับมาก (×
̅=
มีภาวะผู้นาเหนือผู้นาอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านการเสริมพลังอานาจ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (×
̅ = 4.13) ส่วนด้านการตั้งเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ย
4.27) รองลงมาเป็นด้านการสร้างภาวะผู้นาตนเอง (×
̅ = 4.11)
ต่าที่สุด (×
ตอนที่ 3 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเหนือผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษากับ
องค์การสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ได้ผล
ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเหนือผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษากับ
องค์การสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

ด้านการกาหนดยุทธศาสตร์
ขององค์การ (Y1)
ด้านการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร (Y2)
ด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ (Y3)
ด้านการสร้างเครือข่ายและ
ความร่วมมือ (Y4)

ภาวะผู้นาเหนือผู้นา
(X)

ด้านการเสริมพลัง
อานาจ (X5)

ด้านการอานวยความ
สะดวก (X4)

ด้านการสร้างพลังเชิง
บวก (X3)

ด้านการตั้งเป้าหมาย
(X2)

องค์การสมรรถนะสูง

ด้านการสร้างภาวะ
ผู้นาตนเอง (X1)

ภาวะผู้นาเหนือผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา

0.806** 0.396** 0.462** 0.352** 0.320** 0.562**
0.597** 0.754** 0.569** 0.524** 0.461** 0.706**
0.427** 0.773** 0.774** 0.594** 0.530** 0.758**
0.474** 0.589** 0.802** 0.774** 0.501** 0.762**
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ตารางที่ 3 (ต่อ)

ด้านความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการ (Y5)
ด้านการเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ (Y6)
องค์การสมรรถนะสูง (Y)

ภาวะผู้นาเหนือผู้นา
(X)

ด้านการเสริมพลัง
อานาจ (X5)

ด้านการอานวยความ
สะดวก (X4)

ด้านการสร้างพลังเชิง
บวก (X3)

ด้านการตั้งเป้าหมาย
(X2)

องค์การสมรรถนะสูง

ด้านการสร้างภาวะ
ผู้นาตนเอง (X1)

ภาวะผู้นาเหนือผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา

0.408** 0.510** 0.601**

0.856** 0.611** 0.735**

0.365** 0.505** 0.473**

0.528** 0.887** 0.680**

0.640** 0.750** 0.785**

0.774** 0.718** 0.897**

** < .01
จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเหนือผู้นาของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับองค์การสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 20 โดยภาพรวมพบว่ า ภาวะผู้นาเหนือผู้นามีความสัม พันธ์ ทางบวกกั บองค์ก าร
สมรรถนะสูงในระดับสูงมาก (r = 0.897) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ภาวะผู้นาเหนือผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับองค์การ
สมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยด้านการ
สร้างภาวะผูน้ าตนเอง ด้านการตั้งเป้าหมายด้วยตนเอง ด้านการสร้างรูปแบบความคิดเชิงบวก ด้าน
การอานวยความสะดวก และด้านการสร้างทีมงาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับองค์การสมรรถนะสูง
ของสถานศึกษาในระดับสูง (r = 0.640, 0.750, 0.785, 0.774 และ 0.718 ตามลาดับ)
5. อภิปรายผล
ผลการศึกษาภาวะผู้นาเหนือผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษากับองค์การสมรรถนะสูงของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้
ดังนี้
1. ผลการศึกษาระดับองค์ก ารสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่
ในระดับมากเช่นเดียวกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ได้
ก าหนดวิ สั ย ทัศ น์ใ นการจั ด การศึ ก ษามัธยมศึก ษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึก ษาชาติ และ
มาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย มีการดาเนินการส่งเสริมให้สถานศึกษามีระบบการ
บริหารจัดการที่คล่องตัว มีการกาหนดยุทธศาสตร์ขององค์การ การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ
ดาเนินงานต่างๆ ของโรงเรียน ส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
ตลอดจนการสร้างสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับทัศนะของ ชินวรณ์
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บุญยเกียรติ (2554, หน้า 4) ที่กล่าวไว้ว่า โรงเรียนที่มีคุณภาพสูงจะต้องมีผู้นาที่เป็นมืออาชีพในการ
บริห าร ใช้วิ ธี ก ารบริห ารจัดการแบบมีส่ ว นร่วมและเป็นผู้นาวิ ชาชีพที่ทรงความรู้แ ละมีคุณธรรม
กาหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาร่วมกันของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่เป็นพลังในการ
ขับเคลื่อนสถาบัน พร้อมสร้างความท้าทายทางปัญญาแก่นักเรียน ครูและบุคลากร ซึ่งผลการวิจัย
ดังกล่าวสอดคล้องกับผลงานศึกษาวิจัยของ สุขพงศ์ สุขพิพัฒน์ (2558) และ งานวิจัยของ รับขวัญ
ภูษาแก้ว (2557) ที่พบว่าองค์การสมรรถนะสูงของสถานศึกษาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
เช่นเดียวกัน
2. ผลการศึกษาระดับภาวะผู้นาเหนือผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
อยู่ ใ นระดับมากเช่นเดีย วกัน ทั้ง นี้อาจเนื่องมาจากผู้บริห ารสถานศึก ษามีภาวะผู้นาที่ดีและได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงานต้นสังกัดและกระตุ้นให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการแสดงให้เป็นไป
ในทิศทางที่เหมาะสมในการกระตุ้น ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้นาตนเอง สามารถนาครู
ให้มีก ารปฏิ บัติง านอย่ างเป็นระบบ มีก ารตั้ง เป้าหมายในการปฏิ บัติง าน อานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานให้กับครู โดยเน้นความสาเร็จของการสร้างงาน สร้างคน ให้ผู้ร่วมงานมีโอกาสใช้
ความสามารถของตนเอง ใช้วิธีการที่หลากหลายที่ตอบสนองต่อความสามารถและข้ อจากั ด ของ
ผู้ร่วมงานอย่างแท้จริง รวมทั้งกากับดูแลให้มีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้อง
กับปิยวัฒน์ มีคุณ (2556) งานวิจัยของ นิศากาล เดชะคาภู (2558) และงานวิจัยของ วรรณดี ชาย
สมุทร (2559) ที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นาเหนือผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา โดยผลการวิจัย
พบว่าภาวะผู้นาเหนือผู้นาของผู้บริหารอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน
3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเหนือผู้นาของผู้บริหารสถานศึก ษากั บ
องค์การสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 พบว่า
มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูงมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารที่มีภาวะผู้นาเหนือผู้นาจะ
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมในการทาให้ผู้อื่นสามารถเป็นผู้นาตนเอง แสดงแบบอย่างให้ผู้อื่นเป็นผู้นา
ตนเอง สามารถกระตุ้นให้บุค ลากรตั้ง เป้าหมายด้ว ยตนเอง มีความคิด ในทางบวก ช่ว ยอานวย
ความสะดวกผู้อื่นให้เกิดภาวะผู้นาตนเองโดยการให้รางวัลและการตาหนิทางสร้างสรรค์ ส่งเสริม
สนับสนุนให้เกิดภาวะผู้นาตนเองโดยการสร้างทีมงาน และเกิดวัฒนธรรมของผู้นาตนเอง ดังนั้นเมื่อ
บุคลากรในโรงเรียนเกิดภาวะผู้นาตนเอง และสามารถปฏิบัติงานตามที่รับได้มอบหมายเป็นอย่างดี
ย่อมส่งผลต่อการดาเนินการของบุคลากรทีม่ ีความเด่นชัดในการกาหนดยุทธศาสตร์ขององค์การ การ
เข้ามามีส่วนร่วมในการทางานและพัฒนาที มงาน มีการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ เพื่อ
นามาใช้ในการทางาน มีการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์การ
ซึง่ นาไปสู่การประสบผลสาเร็จในระยะยาวเมื่อเทียบกับองค์การอื่น ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้อง
กับ บุญชู สุนธงศิริ (2557) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นาที่ส่ง ผลต่อองค์ก ารที่มีสมรรถนะสู ง ของ
สถานศึ ก ษา ในสั ง กั ด ส านั ก งาน เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 27 ผลการวิ จั ย พบว่ า
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นากับองค์การที่มีสมรรถนะสูงของสถานศึกษา อยู่ระหว่าง 0.826-0.899
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โดยพบว่า ภาวะผู้นามีความสัมพันธ์กับองค์การที่มีสมรรถนะสูง ในทางบวกในระดับ มาก อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6. สรุปผล
1. ผลการศึกษาระดับองค์ก ารสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
2. ผลการศึกษาระดับภาวะผู้นาเหนือผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเหนือผู้นาของผู้บริหารสถานศึก ษากั บ
องค์การสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 พบว่า
มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูงมาก
7. ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปใช้
ผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาตนเองให้มีภาวะผู้นาเหนือผู้นาในด้านการตั้งเป้าหมายและด้านการ
อานวยความสะดวกให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนการพัฒนาภาวะผู้นาในด้านอื่นๆ ให้อยู่ในระดับ
มากที่สุด
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นาเหนือผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
เพื่อให้ทราบถึงตัวแปรที่ส่งผลต่อภาวะผู้นาเหนือผู้นา อันจะนาไปสู่การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นา
เหนือผู้นามากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับพฤติกรรมองค์การ 2) ระดับความสุขใน
การท างานของผู้ บ ริ ห าร และ 3) ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งพฤติ ก รรมองค์ ก ารกั บ ความสุ ข ใน
การทางานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการภาค 10 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย คือ ผู้บริห ารโรงเรียน จานวน 103 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดั บ สอบถามเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมองค์ ก าร จ านวน 6 ด้ า น ที่ มี ค่ า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.925 และสอบถามความสุขในการทางานของผู้บริหารโรงเรียน จานวน 4 ด้าน
ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.972 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ วิธีแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรมองค์การ
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ความสุขในการทางานของผู้บริหารโรงเรียนโดยรวมและราย
ด้านอยู่ ในระดับมาก และ 3) พฤติกรรมองค์ก ารกับความสุ ขในการทางานของผู้บริห ารโรงเรียน
เอกชน มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูงมาก อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01
คาสาคัญ : พฤติกรรมองค์การ, ความสุขในการทางาน, ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

Abstract
The purpose of this research was to study 1) the level of organizational
behaviors 2) the level of work happiness of administrators and 3) the relationship
between organizational behaviors and work happiness of administrators in private
schools under The Regional Educational Office No. 10. The samples used in this
research were 103 administrators. The research instrument was a 5-level-rating scale
questionnaire of 6 organizational behaviors with the reliabilities of 0.925 and 4 work
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happiness of administrators with the reliabilities of 0.972. The data were analyzed by
frequency, mean, standard deviation and Pearson’s product-moment correlation
coefficient. The results of this research show that 1) the level of organizational
behaviors was high level both overall and each aspect 2) the level of work happiness
of administrator was high level both overall and each aspect and 3) the organizational
behaviors and work happiness of administrators were found positive correlations at a
very high level with statistical significance at .01.
Keyword : organizational behavior, work happiness, private school administrator
1. บทนา
ในปัจจุบันองค์ก รทั้งภาครัฐและเอกชนต่างให้ความสาคัญ กับการส่งเสริม ให้บุคลากรมี
ความสุขในการทางาน ด้วยเหตุผลว่าการที่บุคลากรมีความสุขในการทางานเป็นสิ่งสาคัญอันจะ นามา
ซึ่งความสาเร็จขององค์กรในอนาคต หากว่าบุคลากรมีความสุขในการทางานย่อมส่งผลต่อผลิตผล
ขององค์กร และทาให้สังคมโดยรวมดีขึ้นด้วย (พวงเพ็ญ ชุนหปราณ, 2550, หน้า 5) สอดคล้องกับ
จงจิต เลิศวิบูลย์มงคล (2555, หน้า 21) ที่กล่าวว่า บุคลากรที่มีความสุขในการทางานจะนาพามาซึ่ง
ความผูกพัน ความจงรักภักดีและแรงจูงใจให้กับองค์ก รในระยะยาว สามารถแสดง ผลงานได้ใน
ระดับสูง ทางานได้นานและหนักขึ้น แสดงความคิดในเชิงบวก ได้รับการเคารพและยอมรับจากคนอื่น
ๆ มีอัตราการป่วยลดน้อยลง แสดงถึงประสิทธิภาพที่ มีอยู่และการใช้กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา ซึ่ง
ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมองค์การเหล่านี้จะทาให้พนักงาน เพื่อนร่วมงาน ทีมงาน หัวหน้าและลูกค้า
มีความสุขเช่นเดียวกัน
พฤติ ก รรมองค์ ก ารจึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยให้ ผู้ บ ริ ห ารมี ค วามเข้ า ใจพฤติ ก รรมและ
ความต้องการของผู้บริหารที่อยู่เหนือขึ้นไปและบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายขององค์การ
และสามารถทานายการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อนโยบายขององค์การ ซึ่งนามาสู่
การเจรจาต่อรอง การวางแผน การจัดองค์การ และการควบคุมให้องค์การมีการเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางที่พึงประสงค์ และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกาหนด
นโยบายขององค์การได้ (Baron and Greenberg, 2003, pp. 4 ) ดังนั้นการที่ผู้บริหารเรียนรู้ และ
ทาความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคลากรในองค์การย่อมจะส่งผลต่อการบริหารจัดการโรงเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิผล
โรงเรียนนับว่าเป็นองค์การทางการศึกษาที่มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษา
ให้แก่ ผู้เรีย น ในส่ วนของโรงเรีย นเอกชนนั้นนับได้ว่าผู้บริห ารโรงเรียนมี ส่ว นสาคัญ ในการพัฒ นา
คุณภาพการศึกษา ดังนั้นการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียน นอกจากจะปฏิบัติ
หน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ของการผู้บริหารแล้ว ต้องปฏิบัติตามความต้องการของเจ้ าของโรงเรียนหรือ
ผู้รับใบอนุญ าต ถ้ าผู้บริห ารปฏิ บัติหน้าที่แ ล้วมีความสุ ข ย่ อมส่งผลดีต่อการจัด การเรียนรู้ของครู
และส่งผลไปยังนักเรียนด้วย ดังนั้นผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
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องค์การกับความสุขในการทางานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการภาค 10
เพื่อให้ทราบว่าพฤติกรรมองค์การและความสุขในการทางานของผู้บริหารโรงเรียนอยู่ ในระดับใด และ
พฤติกรรมองค์การใดบ้างที่สัมพันธ์กับความสุขในการทางานของผู้บริหารโรงเรียน ทั้งนี้ผลจากการ
วิจั ย ครั้ง นี้ จ ะเป็น ประโยชน์ต่อผู้ บริห ารและหน่ว ยงานที่เกี่ ยวข้ องในการใช้เป็น ข้ อมูล สารสนเทศ
ประกอบการกาหนดนโยบายในการพัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมองค์การของโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการภาค
10
2. เพื่อศึกษาระดับความสุขในการทางานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 10
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ างพฤติ ก รรมองค์ ก ารกั บ ความสุ ข ในการท างานของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการภาค 10
3. วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรคือ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการภาค 10 จานวน 144
คน กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการการเปิดตารางของ เครจซี และ มอร์แกน (Krejcie and Morgan,
1970, pp. 608 – 609) ได้จานวน 103 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดั บพฤติก รรมองค์การของ
โรงเรียน และระดับความสุขในการทางานของผู้บริหาร แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 คาถาม
เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 5 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ ตอน
ที่ 2 คาถามเกี่ย วกับระดับ พฤติกรรมองค์ก ารใน 6 ด้าน มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับ และตอนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับ ความสุขในการทางานของผู้บริหาร ใน 4 ด้าน มีลักษณะเป็น
มาตราส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดั บ ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การสร้า งและตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ ด้ ว ย
การตรวจสอบความเที่ ย งตรง (Validity) ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) และค่ าอ านาจจ าแนกของ
แบบสอบถามในตอนที่ 2 และตอนที่ 3
ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากการตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 1 เกี่ ย วกั บ
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้วิธีแจกแจงความถี่ และร้อยละ ตอนที่ 2 และ 3 วิเคราะห์
ระดั บ พฤติ ก รรมองค์ ก ารของโรงเรี ย น และระดั บ ความสุ ข ในการท างานของผู้ บ ริ ห าร โดยใช้
การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นนา
ค่าเฉลี่ยจากตอนที่ 2 และ 3 มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมองค์การกับความสุขใน
การท างานของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นเอกชน สั ง กั ด ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค 10 ด้ ว ยการหาค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
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4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ต อบแบบสอบถามที่เป็น ผู้บ ริห ารโรงเรียน ส่ ว นใหญ่ เป็น เพศชาย คิ ด เป็ นร้อยละ 85.4 มี อายุ
มากกว่า 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 65.0 ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 72.5
และมีประสบการณ์การทางาน 10 – 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.0
ตอนที่ 2 การศึ ก ษาระดั บพฤติก รรมองค์ ก ารและความสุ ข ในการท างานของผู้ บ ริห าร
โรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการภาค 10 ดังตารางที่ 1 และ 2
ตารางที่ 1 ระดับพฤติกรรมองค์การ
พฤติกรรมองค์การ
1. ด้านโครงสร้างองค์การ
2. ด้านความพึงพอใจในการทางาน
3. ด้านความทันสมัยของเทคโนโลยี
4. ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
5. ด้านการยอมรับนับถือ
6. ด้านมนุษยยสัมพันธ์ในองค์การ
เฉลี่ยรวม

̅
×
4.12
4.36
4.24
4.01
4.14
4.19
4.18

S.D.
0.55
0.39
0.45
0.65
0.60
0.55
0.93

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 1 พบว่า ระดับพฤติกรรมองค์การของโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
̅ = 4.18) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า พฤติก รรมองค์การของโรงเรียนในแต่ล ะด้านอยู่ใน
(×
̅ = 4.36)
ระดั บ มากเช่ น เดี ย วกั น โดยด้ า นความพึ ง พอใจในการท างาน มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด (×
̅ = 4.24) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้าน
รองลงมาเป็นด้านความทันสมัยของเทคโนโลยี (×
̅ = 4.01)
สภาพแวดล้อมในการทางาน (×
ตารางที่ 2 ระดับความสุขในการทางานของผู้บริหาร
ความสุขในการทางานของผู้บริหาร
1. ด้านความรื่นรมย์
2. ด้านอารมณ์ทางบวก
3. ด้านความพึงพอใจในงาน
4. ด้านสุขภาพร่างกายที่ดี
เฉลี่ยรวม

̅
×
4.13
4.22
4.07
3.94
4.09

S.D.
0.60
0.66
0.52
0.38
0.47

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตาราง 2 พบว่า ระดับความสุขในการทางานของผู้บริหารโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
̅ = 4.09) เมื่อ พิ จ ารณาเป็น รายด้ านพบว่ า ความสุ ข ในการท างานของผู้ บ ริห าร ด้านอารมณ์
(×
̅ = 4.22) รองลงมาเป็นด้านความรื่นรมย์ (×
̅ = 4.13) ส่วนด้านที่มี
ทางบวก มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (×
̅ = 3.94)
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านสุขภาพร่างกายที่ดี (×
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมองค์การกับความสุ ขในการทางานของ
ผู้บริหาร สังกัดสานักงานศึกษาธิการภาค 10
ด้านสภาพแวดล้อมใน
การทางาน (X4)

ด้านการยอมรับ
นับถือ (X5)

ด้านมนุษยสัมพันธ์ใน
องค์การ (X6)

พฤติกรรมองค์การ
(X)

0.558**
0.572**
0.471**
0.612**

0.300**
0.360**
0.539**
0.509**

0.682**
0.497**
0.641**
0.656**

0.685**
0.675**
0.760**
0.770**

0.620** 0.549** 0.650** 0.634**

0.475**

0.703** 0.823**

ด้านความพึงพอใจใน
การทางาน (X2)

0.513**
0.575**
0.615**
0.561**

ความสุขในการทางานของ
ผู้บริหาร

ด้านโครงสร้าง
องค์การ (X1)

ด้านความทันสมัยของ
เทคโนโลยี (X3)

พฤติกรรมองค์การของโรงเรียน

ด้านความรื่นรมย์ (Y1)
ด้านอารมณ์ทางบวก (Y2)
ด้านความพึงพอใจในงาน(Y3)
ด้านสุขภาพร่างกายที่ดี (Y4)
ความสุ ข ในการท างานของ
ผู้บริหาร (Y)

0.545**
0.538**
0.531**
0.544**

0.410**
0.431**
0.601**
0.493**

** < .01
จากตาราง 3 แสดงให้เห็นว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมองค์การกั บ
ความสุ ข ในการท างานของผู้ บ ริ ห าร สั ง กั ด ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค 10 โดยภาพรวม พบว่ า
พฤติกรรมองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการทางานของผู้บริหารในระดับสูงมาก (r =
0.823) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์แยกเป็นรายด้านระหว่างพฤติกรรมองค์การกับความสุขในการ
ทางานของผู้บริหาร พบว่า ด้านมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ (X6) ด้านความทันสมัยของเทคโนโลยี (X3)
ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน (X4) และด้านโครงสร้างองค์การ (X1) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความสุ ขในการทางานของผู้บริหารในระดับสูง (r = 0.703, 0.650, 0.634และ 0.620 ตามลาดับ )
ส่วนด้านความพึงพอใจในการทางาน (X2) และด้านการยอมรับนับถือ (X5) มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับความสุขในการทางานของผู้บริหารในระดับปานกลาง (r = 0.549 และ 0.475 ตามลาดับ)
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5. อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาระดับพฤติกรรมองค์การของโรงเรียน สังกัดสานักงานศึกษาธิการ ภาค
10 พบว่า พฤติกรรมองค์การของโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อจาแนกเป็นรายด้านพบว่า
อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพฤติกรรมองค์การมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อผู้บริหาร
และบุคลากร คือทาให้ผู้บริหารเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา บุคลากรในองค์การรู้จักบทบาท
หน้าที่และสามารถทางานได้ในสภาวะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการกาหนดนโยบายโดยสิ่งเหล่านี้จะทาให้
สามารถทานายพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นในองค์การและสามารถปรับปรุงพฤติกรรมตนเอง มีการจูงใจ มี
การสนับสนุนและควบคุมพฤติกรรมของบุคลากร ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับ งานวิจัยของ ศิริ
ลักษณ์เบญญา มาแสวง (2550) ได้ทาการศึกษาค้นคว้าความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับ
ความพึงพอใจในการทางานของพนักงานบริหารส่วนตาบล ในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาค้นคว้า
พบว่า พนักงานส่วนตาบลมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ ในระดับ
มาก ฐณดม ราศรีรัตนะ (2551) ได้ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในองค์การที่มีต่อความพึง
พอใจในการทางานและผลการปฏิบัติงานของนักบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายในประเทศ
ไทย พบว่านักบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายมีความพึงพอใจในการทางานโดยรวมและเป็น
รายด้านทุก ด้าน อยู่ ในระดับมาก และนิต ยา มะพล (2551) ได้ทาการศึก ษาวิ จัยเรื่องปัจ จั ยด้าน
พฤติกรรมองค์การที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของ สานักตรวจสอบภายในบริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด
ผลการวิจัยพบว่าพนักงานขององค์การให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านพฤติกรรมองค์การที่ส่งผลต่อผล
การปฏิบัติงานขององค์การมากที่สุด
2. ผลการศึ กษาระดับความสุข ในการทางานของผู้บริหาร สั งกั ดสานัก งานศึกษาธิ การ
ภาค 10 พบว่า ความสุขในการทางานของผู้บริหารโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อจาแนก
เป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารโรงเรียนรับรู้ว่าตนเองมี
ความสุขในการทางานอยู่เสมอ ซึ่งส่งผลต่อการทางานในองค์การเป็นอย่างมากเนื่องจากการสร้าง
ความสุขในที่ทางานถือว่าเป็นปัจจัยที่สาคัญ อย่างยิ่งที่ทาให้การบริหารองค์กรเป็นไปได้ด้วยความ
สะดวกราบรื่น ดั ง นั้ น หากคนในองค์ ก ารมี ค วามสุ ข จะเป็ น การเพิ่ ม ทั้ ง ปริม าณและคุ ณ ภาพของ
ประสิทธิ ผล ก่ อให้เกิ ด ความคิ ด สร้างสรรค์และนวัต กรรม ลดความเครียดและความขั ด แย้งใน
องค์กร ซึ่งช่วยให้องค์กรเจริญก้าวหน้าและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ รัชนี หาญสมสกุล (2550) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ส่วนบุคคลสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมกั บ การท างาน ลั ก ษณะงานกั บ ความสุ ข ในการท างานของบุ ค ลากรพยาบาลประจ า
สถานพยาบาล สั ง กั ด กรมราชทั ณ ฑ์ พบว่ าความสุ ข ในการท างานของบุ คลากรพยาบาลประจ า
สถานพยาบาล สังกัดกรมราชทัณฑ์ในระดับสูง สิรินทร แช่ฉั่ว (2553) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ความสุขใน
การท างานของบุ ค ลากรเชิ ง สร้างสรรค์ กรณี ศึ ก ษาอุ ต สาหกรรมเชิ ง สร้างสรรค์ เพื่ อ การใช้ ง าน
การศึ ก ษานี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ เกี่ ย วกั บ ความสุ ข ในการท างานของบุ ค ลากรเชิ ง
สร้างสรรค์ ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรเชิงสร้างสรรค์มีความสุขในการทางาน และมีสุขภาพอยู่ใน
ระดับมาก และ อมรินทร์ ฤทัยคงถาวร (2554) ที่ศึกษาความสุขในการทางานของครูโรงเรียนในเครือ
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ภคิ นี ค ณะธิ ด าแม่ พ ระองค์ อุ ป ถั ม ภ์ ในประเทศไทย ผลการวิ จั ย พบว่ า ครู ทุ ก กลุ่ ม ประสบการณมี
ความสุขในการทางานอยู่ในระดับมาก ทั้งโดยรวมและรายด้านเกือบทุกด้าน
3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมองค์การกับความสุขในการทางานของ
ผู้บริหาร สังกัดสานักงานศึกษาธิการ ภาค 10 มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูงมาก ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะพฤติกรรมองค์การของบุคลากรมีส่วนสาคัญ ที่ ทาให้เกิดความเข้าใจและสามารถทานาย
พฤติกรรมของเพื่อนร่วมงาน เนื่องจากผู้บริหารจาเป็นต้องทางานและมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
ในองค์ ก ารอั น จะก่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจกระบวนการเกิ ด ทั ศ นคติ ข องบุ ค คล ความเข้ า ใจ
ความแตกต่างของแต่ละบุคคล กระบวนการกลุ่มที่เกิดขึ้นจากการทางานร่วมกันและความสัมพันธ์
ระหว่ า งกลุ่ ม ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ รวมศิ ริ เมนะโพธิ (2550, หน้ า 83-84) ที่ ก ล่ า วถึ ง
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานไว้ว่าการมีปฏิสัมพันธ์กันในที่ทางานระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกันโดย
ลักษณะของความสัมพันธ์ดังกล่าวนั้นจะต้องมีความผูกพันที่แน่นแฟ้นภายในกลุ่ม บุคลากรได้กระทา
ในสิ่ ง ที่ ต นรั ก และชอบ ก่ อ จะก่ อ ให้ เกิ ด ความผู ก พั น อย่ า งแน่ น เหนี ย วเต็ ม ใจในงานที่ ต นกระท า
สอด คล้ องกั บ ผล การวิ จั ย ข อง ฐณ ด ม ราศรี รั ต น ะ (2551) ได้ ศึ กษ าผ ล กระท บ ข อ ง
การเปลี่ยนแปลงในองค์การที่มีต่อความพึงพอใจในการทางานและผลการปฏิบัติงานของนักบัญ ชี
ธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายในประเทศไทย ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบ พบว่า
การเปลี่ ย นแปลงในองค์ ก ารด้านเป้ าหมายและกลยุ ท ธ์ และด้านโครงสร้างมี ความสั ม พั น ธ์ แ ละ
ผลกระทบเชิ ง บวกกั บ ความพึ ง พอใจในการท างานโดยรวมด้ า นความรั ก องค์ ก ารด้ า น
ความมุ่ง มั่น ในการท างาน ด้ านการท างานหนัก ผลการปฏิ บั ติง านโดยรวมด้ านปริม าณงานและ
ระยะเวลาปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพงาน และด้านวิธีการที่ใช้ปฏิบัติ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ธารินทร์ ระศร (2560) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของครู สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โดยผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของ
ครูกับความสุขในการทางาน มีความสัมพันธ์กันทางบวก
6. สรุปผลการวิจัย
1. พฤติกรรมองค์ การของโรงเรียน สังกัด สานักงานศึกษาธิการ ภาค 10 โดยรวมและ
จาแนกเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก
2. ความสุขในการทางานของผู้บริหาร สังกัดสานักงานศึกษาธิการ ภาค 10 โดยรวมและ
จาแนกเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก
3. พฤติกรรมองค์การกับความสุขในการทางานของผู้บริหาร สังกัดสานักงานศึกษาธิการ
ภาค 10 มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูงมาก
7. ข้อเสนอแนะ
1. ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการทางาน
ของผู้บริหารโรงเรียนในระดับสูงมาก ดังนั้นผู้บริห ารโรงเรียนควรส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในองค์การ
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ให้มีพฤติกรรมองค์การที่เหมาะสมและพัฒนาให้อยู่ในระดับมากที่สุด เพื่อที่จะทาให้ผู้บริหารมีความสุข
ในการทางานมากที่สุด
2. ควรศึ กษาวิจัยเพิ่มเติม เกี่ ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุ ขในการทางานของผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชน โดยอาจใช้พฤติกรรมองค์การเป็นตัวแปรพยากรณ์
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ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกับเทคนิค STAR เรื่อง ความน่าจะเป็น
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
The Result of Using Cooperative Learning and STAR Technique
in Teaching Probability for Undergraduate Students
of Nakhon Sawan Rajabhat University
บุญญฤทธิ์ เงินคา1 วันชัย ตาปัญโญ2 อารีรัตน์ อรุณชัย3 ชม ปานตา4
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้ก่อนเรียนและ
หลังเรียน (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็น ก่อนเรียนและหลังเรียน
(3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็น กับเกณฑ์ร้อยละ 60 และ (4) ศึกษา
ความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกับเทคนิค STAR
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หลั ก สู ต รวิ ทยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ชาวิ ทยาการคอมพิว เตอร์ ชั้นปีที่ 2 ที่ก าลั ง ศึก ษาอยู่ ใ นปี
การศึกษา 2560 จานวน 46 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ (1) แผนการ
สอนเรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกับเทคนิค STAR ที่ผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพแล้วอยู่ในระดับเหมาะสมมาก (2) แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ จานวน 20
ข้อ (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวน 20 ข้อ และ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการเรียน จานวน 16 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบค่าที (t-test for Dependent Samples)
ผลการวิจัย พบว่า (1) พฤติกรรมการเรียนรู้หลังเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการ
เรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ ร่ ว มกั บ เทคนิ ค STAR อยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก (2) ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของ
นักศึกษา สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษา เท่ากับร้อยละ 67.39 ซึ่งสูงเกณฑ์ ร้อยละ 60 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
(4) นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกับเทคนิค STAR มีความพึงพอใจในการเรียน
อยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAR ความน่าจะเป็น
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Abstract
The purposes of this research were to study the following topics. First, compare
behaviors of students before and after studying. Second, compare the learning outcomes
before and after studying Probability. Third, study satisfactions of the students about
corporative learning combined with STAR technique. The data of this research were
collected in academic year 2017 from 46 second-year students of Nakhon Sawan
Rajabhat University who study towards a Bachelor of Science degree in Computer
Science selected by stratified random sampling. There was a bunch of tools used in this
research, such as, (1) a lesson plan in Probability combining corporative learning with
STAR technique which has been qualified to be highly practical, (2) an evaluation form
about learning behaviors consisting of 20 items, (3) a learning achievement test of 20
items, and (4) a 16-items questionnaire of students’ satisfaction about the study.
The results of this research were shown as follows: (1) Learning behavior of the
students in corporative learning program combined with STAR technique is excellent.
(2) The learning outcomes of the students after attending the program are higher than
those of the students before attending the program with a significance level of 0.05. (3)
The level of learning outcomes of the students after attending the program is equal to
67.39% which is greater than the 60% criterion with a significance level of 0.05. (4) The
level of students’ satisfactions is high.
Keyword : Cooperative Learning, STAR strategy steps, Probability
1. บทนา
ปั จ จุ บั น การเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ เ ป็ น ศาสตร์ ส าคั ญ พื้ น ฐานหนึ่ ง ที่ ท าให้ ม นุ ษ ย์ พั ฒ นา
กระบวนการคิด ทาให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบระเบียบ มีแบบแผน
สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ทาให้สามารถคาดการณ์ วางแผน
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม (ยืน ภู่วรวรรณ, 2543, หน้า 127) แต่ปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรีย นในวิ ชาคณิต ศาสตร์ของนัก ศึก ษาส่ว นใหญ่ ต่า การที่จ ะส่ ง เสริมและพัฒนาทางด้าน
คณิตศาสตร์ต้องอาศัยรากฐานทางการศึกษาที่มีคุณภาพ จึงมีความจาเป็นต้องพัฒนาพื้นฐานความรู้
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถดาเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ นั่นคือต้อง
จั ด การศึ ก ษาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ใ ห้ มีคุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพ โดยผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ชา
คณิตศาสตร์ของผู้เรียนจะเป็นดัชนีตัวหนึ่งที่บ่งชี้ถึงความสาเร็จในการจัดการศึกษาได้ โดยการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปัญหาหนึ่งที่พบคือนักศึกษาขาดเจตคติที่ดีต่ อวิ ช า
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คณิตศาสตร์ โดยเข้าใจว่าเป็นวิชาที่ยากแก่การทาความเข้าใจ เนื่องจากไม่สามารถแก้ปัญญาโจทย์ได้
มองภาพในการทาโจทย์ไม่ออก และยังไม่รู้ถึงขั้นตอนในการแก้ปัญญาหาทางคณิตศาสตร์
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ยนการสอนแบบร่ว มมื อ (Cooperative Learning) เป็นการจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางที่นักเรียนมีความสามารถแตกต่างกันโดยแบ่ง
นักเรียนเป็นกลุ่ม เล็ ก ๆ ในการเรียนร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิด เห็นกั น ยอมรับฟัง ความ
คิดเห็นของผู้อื่น มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งนักเรียนจะบรรลุถึงเป้าหมายของการเรียนรู้ได้ก็
ต่อเมื่อสมาชิกคนอื่น ๆ ในกลุ่มไปถึงเป้าหมายเช่นเดียวกัน ความสาเร็จของตนเองก็คือความสาเร็จ
ของกลุ่มด้วย (บัญญัติ ชานาญกิจ, 2551, หน้า 1-13)
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค STAR (STAR strategy steps) ซึ่งเป็นกลวิ ธี
การสอนอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถจาขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาโดยจาตัวอักษรตัวแรกของ
ชื่อลาดับขั้น ซึ่งกลวิธีนี้ช่วยให้ผู้เรียนแก้ปัญหาตามขั้นตอน 4 ขั้นดังนี้ ขั้นที่ 1 S (Search the word
problem) ศึกษาโจทย์ปัญหา ขั้นที่ 2 T (Translate the problem) แปลงข้อมูลที่มีอยู่ในโจทย์ปัญหา
ไปสู่ ส มการในแบบรู ป ภาพหรื อ สมการทางคณิ ต ศาสตร์ ขั้ น ที่ 3 A (Answer the problem) หา
คาตอบของโจทย์ปัญหา ขั้นที่ 4 R (Review the solution) ทวนคาตอบ (Maccini and Hughes,
2000, pp. 10-21)
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรนาวิธีการจัดการเรียนการสอนเนื้อหาวิชา
ทางคณิตศาสตร์ ที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการ
ประยุกต์กับแก้ไขปัญหา ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติ ให้ทาได้ คิดเป็น โดยที่
ผู้สอนจะไม่เป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้เรียนเพียงฝ่ายเดียว แต่จะเป็นผู้ตั้งคาถามต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้ผู้เรียน
ค้นพบด้วยตนเอง ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จ ะทดลองจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกับเทคนิค STAR
มาประกอบ เรื่อง ความน่าจะเป็น สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยหวังว่าจะทาให้
การเรียนการสอนแบบร่วมมือ และเทคนิคที่ นามาใช้ในการเรียนการสอนครั้งนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพ
และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษา
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็น ก่อนเรียนและหลัง
เรียนของนักศึกษา
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็น หลังเรียนของนักศึกษา
กับเกณฑ์ร้อยละ 60
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษา ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ร่วมกับเทคนิค STAR
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3. วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ ที่กาลังศึกษารายวิช า ความน่าจะเป็นและสถิติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
จานวน 126 คน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ชั้ น ปี ที่ 2 สาขาวิ ช า
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่กาลัง
ศึกษารายวิชา ความน่าจะเป็นและสถิติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จานวน 46 คน ซึ่งได้มา
จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Sampling)
3.1 เครื่องมือที่ใช้การวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จานวน 4 ฉบับ คือ
3.1.1 แผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ความน่าจะเป็นและสถิติ เรื่อง ความ
น่าจะเป็น โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกับเทคนิค STAR จานวน 1 แผน
3.1.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ จานวน20 ข้อ
3.1.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวน 20 ข้อ
3.1.4 แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน จานวน 16 ข้อ
โดยมีรายละเอียดของการสร้างเครื่องมือดังนี้
ขั้นตอนการสอน มีแผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ความน่าจะเป็นและสถิติ
จานวน 3 หน่วยกิต ซึ่งเรื่อง ความน่าจะเป็น เป็นบทแรกในการจัดการเรียนการสอน ใช้เวลาในการ
จัดการเรียน 6 ชั่วโมง โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกับเทคนิค STAR มี 6 ขั้นตอน ดังนี้
1) ขั้นนา 2) ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เทคนิคที่ใช้ เทคนิคการคิดเดี่ยว คิดคู่ ร่วมกันคิด (Think pair - share) 3) ขั้นสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน เทคนิคที่ใช้ เทคนิค STAR (STAR strategy steps)
4) ขั้นนาเสนอความรู้ เทคนิคที่ใช้ เทคนิคการอภิปรายเป็นทีม (Team discussion) 5) ขั้นลงมือ
ปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ เทคนิคที่ใช้ เทคนิคเครือข่ายความคิด (Team word – webbing) และ 6)
ขั้นประเมินผล
ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 1) ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 2) กาหนดประเด็นในการ
สร้างแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนรู้แบบร่วมมือ และด้าน
กระบวนการเรี ย นรู้ 3) เขี ย นข้ อ ค าถามในแต่ ล ะด้ า น ด้ า นละ 20 ข้ อ รวมทั้ ง หมด 40 ข้ อ 4)
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมิน โดยนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 คน ประเมิน แล้ว
นาผลการประเมินมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (IOC) พบว่ามี
ค่าอยู่ระหว่าง 0.33 - 1.00 คัดเลือกข้อที่มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ได้จานวน 20 ข้อ แบ่งเป็นด้านการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ 10 ข้อ ด้านกระบวนการเรียนรู้ 10 ข้อ 5) นาไปทดลองใช้กับนักศึกษากลุ่มที่ไม่ใช่
ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ นามาวิเคราะห์หาความเที่ยงโดยวิธีประสิทธิอัลฟาของครอนบาคได้ค่า
สัมประสิทธิ์ความเที่ยงเท่ากับ 0.82
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ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้ 1) ศึกษาหลักสูตร
และจุดประสงค์การเรียนรู้ 2) สร้างผังวิเคราะห์ข้อสอบ (test blueprint) กาหนดเนื้อหา พฤติกรรม
ที่ ต้ อ งการวั ด และจ านวนข้ อ สอบที่ ต้อ งการ จ านวน 20 ข้ อ 3) เขี ย นข้ อ สอบจ านวน 20 ข้ อ 4)
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ โดยนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 คน ประเมิน แล้ว
นาผลการประเมินมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (IOC) พบว่ามี
ค่า อยู่ระหว่าง 0.53 - 1.00 คัดเลือกข้อที่มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ได้จานวน 20 ข้อ 5) นาไปทดลองใช้
กับนักศึกษากลุ่มที่ไม่ใช่ตัว อย่ างในการวิจัยครั้งนี้ และเคยเรียนเรื่องนี้ ม าแล้ว นามาวิเคราะห์ห า
อานาจจาแนก ได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.26 - 0.74 ความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.32 - 0.73 คัดเลือกข้อที่มี
อานาจจ าแนกตั้งแต่ 0.2 ขึ้ นไป และความยากง่ ายอยู่ระหว่าง 0.25 - 0.75 ได้ 20 ข้ อ 6) นาไป
ทดลองใช้กับนักศึกษากลุ่มที่ไม่ใช่ตัวอย่างในการวิจัยครั้ งนี้ และเคยเรียนเรื่องนี้มาแล้วอีกครั้งหนึ่ง
นามาหาความเที่ยงตามวิธีของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (kr-20) ได้เท่ากับ 0.76
ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน ดังนี้ 1) ศึกษาเอกสาร
และงานวิ จั ย ที่เกี่ย วข้องกับความพึงพอใจในการเรียน 2) เขี ยนข้ อคาถามรวมทั้ ง หมด 20 ข้ อ 3)
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม โดยนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 คน ประเมิน แล้ว
นาผลการประเมินมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (IOC) พบว่ามี
ค่า อยู่ระหว่าง 0.35 - 1.00 คัดเลือกข้อที่มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ได้จานวน 16 ข้อ 4) นาไปทดลองใช้
กับนักศึกษากลุ่มที่ไม่ใช่ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ นามาวิเคราะห์หาความเที่ยงโดยวิธีประสิทธิอัลฟา
ของครอนบาค ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงเท่ากับ 0.81
3.2 สถิติที่ใช้ในงานวิจัย
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
3.2.1 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.2.2 สถิติที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ การหาค่าความตรง (Validity)
การหาอานาจจาแนก (Discrimination) การหาความยากง่าย (Difficulty) และ การหาค่าความเที่ยง
(Reliability) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538, หน้า 197-211)
3.2.3 สถิติทดสอบ ได้แก่ การทดสอบทีแบบกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มไม่เป็นอิสระจาก
กัน (t-test for Dependent Samples) และ การทดสอบทีแบบหนึ่งกลุ่มตัวอย่าง (t-test for One
Samples) (ศรีวรรณ ฤกษ์ภูริทัต, 2548, หน้า 83-88)
4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
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ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกับเทคนิค STAR ของนักศึกษา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ก่อนเรียน ความหมาย หลังเรียน ความหมาย
ค่าเฉลี่ย S.D.
ค่าเฉลี่ย S.D.
มีโอกาสใช้ประสบการณ์เดิมมาเชือ่ มโยงกับการ 3.12 0.57 ปานกลาง 3.93 0.52
มาก
เรียนในห้องเรียน
มีโอกาสปฏิบัติและเรียนรู้โดยวิธกี ารที่
3.27 0.51 ปานกลาง 4.23 0.63
มาก
หลากหลาย
มีโอกาสทากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่ม 3.45 0.27 ปานกลาง 4.17 0.65
มาก
มีโอกาสคิดอย่างหลากหลาย
3.46 0.36 ปานกลาง 4.30 0.53
มาก
มีโอกาสค้นหาคาตอบด้วยตนเอง
3.25 0.42 ปานกลาง 4.13 0.57
มาก
ได้ฝึกค้นคว้ารวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
3.38 0.54 ปานกลาง 4.00 0.69
มาก
ได้ฝึกสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง
3.37 0.32 ปานกลาง 4.07 0.83
มาก
ได้รับข้อมูล / ความรู้อย่างเป็นระบบและ
4.02 0.80
มาก
4.40 0.50
มาก
เพียงพอ
ได้มีโอกาสคิด / วางแผนนาความรู้ไปใช้
3.77 0.75
มาก
4.27 0.69
มาก
ประโยชน์
เต็มใจที่จะเผยแพร่สิ่งที่ตนมีหรือรู้
3.76 0.80
มาก
4.60 0.62 มากที่สุด
เต็มใจร่วมกิจกรรมในชัน้ เรียนทุกครั้ง
3.54 0.65 ปานกลาง 4.50 0.68
มาก
มีโอกาสทากิจกรรมตามความสามารถอย่างมี
2.98 0.55 ปานกลาง 4.20 0.66
มาก
ความสุข
มีโอกาสทากิจกรรมตามความสนใจอย่างมี
3.25 0.42 ปานกลาง 4.40 0.62
มาก
ความสุข
มีโอกาสฝึกตนเองให้มีวินยั และรับผิดชอบในการ 3.20 0.56 ปานกลาง 4.33 0.66
มาก
ทางาน
สนใจใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง
3.98 0.48
มาก
4.10 0.76
มาก
ทางานทุกครั้งที่ได้รับมอบหมาย
2.85 0.35 ปานกลาง 3.87 1.07
มาก
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
2.88 0.93 ปานกลาง 3.40 0.86 ปานกลาง
มีโอกาสแสดงความคิดเห็น / ซักถามในชัน้ เรียน 3.08 0.44 ปานกลาง 3.93 0.91
มาก
มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนในชัน้ เรียน
3.78 0.48
มาก
4.07 0.45
มาก
มีโอกาสลงมือทา / คิดในระหว่างการเรียน
3.56 0.34
มาก
4.33 0.48
มาก
รวม (เฉลี่ย)
3.39 0.53 ปานกลาง 4.16 0.34
มาก
ข้อคาถาม

จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่า นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ มีพฤติกรรมการเรียนรู้หลัง
เรียนอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นักศึกษาเต็มใจที่จ ะ
เผยแพร่สิ่งที่ตนมีหรือรู้อยู่ในระดับสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 และค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ความน่าจะเป็น ก่อนเรียนและหลัง
เรียนของนักศึกษา ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกับเทคนิค STAR
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
x
ก่อนเรียน
9.22
หลังเรียน
13.85
*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

S.D.
4.78
3.26

T
2.842

Sig.
.000*

จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่า นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 9.22 หลังเรียนเท่ากับ 13.85
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักศึกษาระหว่าง
หลังเรียน กับเกณฑ์ร้อยละ 60
ผลสัมฤทธิ์

n

คะแนนเต็ม

หลังเรียน 46
20
*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

x

13.85

S.D.

t

Sig.

3.26

3.85

.000

จากตารางที่ 3 พบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็น หลังเรียน
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 13.85
ตารางที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษา ที่ได้ รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ ร่วมกับเทคนิค STAR
ที่
1
2
3
4
5

ข้อคาถาม
ค่าเฉลี่ย
มีความพึงพอใจในการเรียนแบบนี้
4.73
อยากให้มีกิจกรรมการเรียนเช่นนี้
4.57
ได้มีบทบาทในการเรียนมากขึ้นกว่าเดิม
4.43
อาจารย์เตรียมการสอนเป็นอย่างดีทุกครั้งที่สอน
4.70
เนื้อหาที่สอนทันสมัยและเป็นประโยชน์
4.30
อาจารย์ใช้เวลาในการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าสอน
6
4.53
สม่าเสมอ
7 อธิบายเนื้อหาและยกตัวอย่างประกอบ ตรงประเด็น เข้าใจง่าย
4.70
และชัดเจน

S.D.
0.45
0.50
0.50
0.47
0.65

แปลความหมาย
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก

0.51

มากที่สุด

0.47

มากที่สุด
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
ที่ ข้อคาถาม
ค่าเฉลี่ย
8 มีกิจกรรมการสอนหลากหลายที่ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน
4.27
9 กระตุ้นให้นักศึกษาคิดและวิเคราะห์เกี่ยวกับเนื้อหาที่สอน
4.27
10 สร้างบรรยากาศที่ดีและมีความเป็นประชาธิปไตย
4.37
11 ใช้สื่อการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและช่วยให้เกิดการเรียนรู้ 4.40
12 มีตาราและ/หรือเอกสารประกอบที่สอดคล้องกับเนื้อหา
4.23
13 การมอบหมายงานให้ทามีความชัดเจนและมีปริมาณที่เหมาะสม 4.37
14 ตรวจงานและชี้แจงข้อบกพร่องให้นักศึกษาได้แก้ไข
4.50
15 มีเวลาให้แก่ผู้เรียน และอุทิศตนให้กับการสอนอย่างเต็มที่
4.43
16 การสอนของอาจารย์มีส่วนทาให้ท่านมีทัศนคติที่ดีต่อวิชานี้
4.53
รวม (เฉลี่ย)
4.46

S.D.
0.45
0.45
0.49
0.50
0.68
0.49
0.51
0.50
0.51
0.36

แปลความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 4 จะเห็นว่านักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกับ
เทคนิค STAR ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 โดยนักศึกษามีระดับความพึงพอใจ
ในการเรียนมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ มีความพึงพอใจในการเรียนแบบนี้ อาจารย์เตรียมการสอน
เป็นอย่างดีทุกครั้งที่สอน และอธิบายเนื้อหาและยกตัวอย่างประกอบ ตรงประเด็น เข้าใจง่าย และ
ชัดเจน
5. อภิปรายผล
จากผลการวิจัย สามารถนามาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาเมื่อใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกับเทคนิค
STAR พัฒนาอยู่ในเกณฑ์ ที่ดีขึ้ นเมื่อเปรียบเทียบกับการสอนแบบบรรยายเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้
เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ครั้งนี้ นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงออก เนื่องมาจากผู้วิจัยเห็นว่านั กศึกษา
กลุ่มดังกล่าวมีความกระตือรือร้นในการตอบคาถามอีกทั้งนักศึกษาได้คิดและได้ฝึกปฏิบัติจริง เพื่อ
ค้นหาความรู้ที่ผู้สอนกาหนด ซึ่งสอดคล้องกับหลักการจัดการเรียนแบบร่วมมือ การเรียนแบบร่วมมือ
หมายถึง วิธีสอนแบบหนึ่ง โดยกาหนดให้นักเรียนที่มีความสามารถต่างกันทางานพร้อมกันเป็นกลุ่ม
ขนาดเล็กโดยทุกคนมีความรับผิดชอบงานของตนเอง และงานส่วนรวมร่วมกันมีปฏิสัมพันธ์กันและกัน
มีทักษะการทางานกลุ่ม เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย ส่งผลให้เกิดความพอใจอันเป็นลักษณะเฉพาะของ
กลุ่มร่วมมือ (พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์, 2544, หน้า 6)
2. นักศึกษามีความรู้เพิ่มขึ้น เมื่อวิเคราะห์จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่ า
ก่อนเรียน และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกับเทคนิค STAR ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจได้ดีขึ้นและสามารถเก็บกักข้อมูลไว้ใ น
ความทรงจาได้นานขึ้น ผู้เรียนสามารถจาขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาได้ ทาให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพ
ในการพัฒนากระบวนการรับรู้ในลาดับที่สูงขึ้น เช่น การแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
(บั ญ ญั ติ ช านาญกิ จ , 2551, หน้ า 2) ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของอั ง คณา อุ ทั ย รั ต น์ (2555,
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บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี STAR ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิต ศาสตร์และความสามารถในการคิดวิ เคราะห์ข อง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิ ตศาสตร์ข อง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการเรียนเรียนรู้ด้วยกลวิธี STAR สูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของประจบ แสง
สีบับ (2556, บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR
เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหา
และทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยผลการวิจัยพบว่ า
ความสามารถในการแก้ปัญหา และทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR สูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่าเกณฑ์ร้อย
ละ 60 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3. นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกับเทคนิค STAR ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกับเทคนิค STAR มีกิจกรรมที่
หลากหลายให้ผู้เรีย นมี ก ารแลกเปลี่ ยนความคิด เห็นกั น ยอมรับฟัง ความคิด เห็นของผู้อื่น มีก าร
ช่ว ยเหลื อกั นแก้ โ จทย์ ปัญ หา ผู้เรียนมีบทบาทในการเรียนมากขึ้ นกว่ าเดิม ทาให้ ผู้เรียนบรรลุ ถึง
เป้าหมายของการเรียนรู้ ไปพร้อมกับสมาชิกคนอื่น ๆ ในกลุ่ม นั่นคือความสาเร็จของตนเองก็ คื อ
ความสาเร็จของกลุ่มด้วย (บัญญัติ ชานาญกิจ, 2551, หน้า 1-13) สอดคล้องกับงานวิจัยของเมธิญา
กาญจนรัตน์ (2552, บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและการแก้ปัญหาทาง
คณิต ศาสตร์ของนัก เรีย นชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โดยใช้ก ารเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAR โดย
ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทีมีต่อการเรียนแบบร่วมมือ
เทคนิค STAR อยู่ในระดับมาก
6. สรุปผล
พฤติกรรมการเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์หลังเรียน เรื่องความน่าจะเป็น ของนักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกับเทคนิค STAR สูงกว่า
ก่อนเรียน และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักศึกษามีความ
พึงพอใจในการเรียนแบบร่วมมือ ร่วมกับเทคนิค STAR อยู่ในระดับมาก
7. ข้อเสนอแนะ
1. ควรท าการศึ ก ษาเรื่ อ งเดี ย วกั น นี้ กั บ ประชากรกลุ่ ม อื่ น ๆเพื่ อ เป็ น การเปรี ย บเที ย บ
ผลการวิจัยว่าแตกต่างกันหรือไม่
2. ควรมีการศึกษาวิจัยการสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกับเทคนิค STAR กับ
เนื้อหาในรายวิชาอื่นและนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆ
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มี วัตถุประสงค์ เพื่อ (1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบนิเวศ
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ เทคนิคผังกราฟิก เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิด
วิเคราะห์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เปรียบเทียบ
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรี ยน ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เรื่อง ระบบนิเวศ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ เทคนิคผังกราฟิก เพื่อพัฒนา
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผล
การเรียนรู้ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบนิเวศ
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ เทคนิคผังกราฟิก และ (4) เปรียบเทียบความคงทนใน
การเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบนิเวศ โดยใช้กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ร่วมกั บ เทคนิคผังกราฟิก เพื่อพัฒ นาความสามารถด้านการคิด วิเคราะห์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร อาเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 ที่กาลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จานวน 1 ห้องเรียน ได้มาโดยการ
สุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีการจับฉลาก โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบนิเวศ จานวน 5 ชุด 2) แผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 5
แผน และ 3) แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
E1/E2 และค่า E.I.ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (t-test Dependent)
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ผลการวิจัย สรุปได้ว่า
1. ชุ ด กิ จ กรรมการเรีย นรู้มี ประสิ ทธิ ภาพ E1/E2 เท่ ากั บ 82.06/81.05 ซึ่ง ผ่ านเกณฑ์ ที่
กาหนด
2. ความสามารถด้านการคิด วิ เคราะห์ ข องนัก เรียนที่เรียนด้ว ยชุด กิ จ กรรมการเรียนรู้
เรื่ อ ง ระบบนิ เวศ โดยใช้ ก ระบวนการสื บ เสาะหาความรู้ร่ ว มกั บ เทคนิ ค ผั ง กราฟิ ก เพื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบ
นิเวศ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่ วมกับเทคนิคผังกราฟิก เพื่อพัฒนาความสามารถด้าน
การคิดวิเคราะห์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.6891 แสดงว่านักเรียนมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 0.6891 หรือ คิดเป็นร้อยละ 68.91
4. ความคงทนในการเรียนรู้ห ลั ง สิ้ น สุ ด การเรียนและหลั ง เรียนไปแล้ ว 2 สั ปดาห์ ข อง
นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบนิเวศ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
ร่ ว มกั บ เทคนิ ค ผั ง กราฟิ ก เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถด้ า นการคิ ด วิ เคราะห์ ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ไม่แตกต่างกัน ซึ่งแสดงว่า นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้
คาสาคัญ : ชุดกิจกรรม กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เทคนิคผังกราฟิก ความสามารถด้าน
การคิดวิเคราะห์

Abstract
The purposes of this research were; (1) to develop learning activities on
ecology using inquiry process together with graphic organizer technique to the
development of analytical thinking ability for Matthayomsuksa 3 students to meet
the criteria set at 80/80; (2) to compare the students learning achievement before
and after learning by activities on ecology using inquiry process together with
graphic organizer technique to the development of analytical thinking ability for
Matthayomsuksa 3 students; (3) to find out the effectiveness index of learning of
Matthayomsuksa 3 students learning by activities on ecology using inquiry process
together with graphic organizer to technique the development of analytical
thinking ability to the development of analytical thinking ability for Matthayomsuksa
3 students; and (4) to compare the learning retention of students learning by
learning activities on ecology using inquiry process together with graphic organizer
technique to the development of analytical thinking ability for Matthayomsuksa 3
students. The samples were 35 Matthayomsuksa 3 students studying in the second
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semester of the academic year 2018 at Kasatthaworn School, Kapchang District, Surin
Province, Surin Primary Educational Service Area Office 3. They were selected by
using simple random sampling technique. The research instruments consisted of 1) 5
learning activities on ecology; 2) 5 lesson plans; and 3) a 30 – item learning
achievement test with 4 multiple – choices. The collected data were analyzed by
using percentage, mean, standard deviation, E1 /E2, and E.I. The hypothesis was
tested by using the t – test (Dependent Samples).
The findings were as follows :
1. The efficiency of the learning activities E1/E2 was 82.06/81.05 which met
the set criteria.
2. Students who learned by learning activities on ecology using inquiry
process together with graphic organizer technique to the development of
analytical thinking ability for Matthayomsuksa 3 students had the learning
achievement after learning higher than before learning at the .01 level of statistical
significance.
3. The effectiveness index of students learning by learning activities on
ecology using inquiry process together with graphic organizer technique to the
development of analytical thinking ability for Matthayomsuksa 3 students was 0.6891
which meant the knowledge increased 0.6891, or considered as 68.91%
4. The learning retention after learning for 2 weeks of students learning by
learning activities on ecology using inquiry process together with graphic organizer
technique to the development of analytical thinking ability for Matthayomsuksa 3
students was not different.
Keywords : Learning Activities, Inquiry Process Together, Graphic Organizer
technique, Analytical Thinking Ability
1. บทนา
วิทยาศาสตร์มีบทบาทสาคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของทุกคนทั้งในชีวิตประจาวันและในการประกอบอาชีพต่าง ๆ วิทยาศาสตร์ทาให้
คนได้พั ฒ นาความคิ ด ท าให้มี ทัก ษะส าคั ญ ในการค้น คว้ าหาความรู้ รู้จั ก คั ด เลื อกข้ อ มูล ประเมิ น
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ความรู้ นอกจากวิทยาศาสตร์จะช่วยให้เข้าใจปัญหาต่าง ๆ ในโลก
สมัยใหม่แล้วยังช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้ (สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2559 หน้า 73) ทุกคนจึงจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมี
ความรู้ความเข้าใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้น และนาความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล
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หลั ก สู ต รการเรีย นการสอนวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ในปั จ จุ บัน อยู่ ในความรับ ผิด ชอบของ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งได้พยายามเลือกหาวิธีการต่าง ๆ ที่
จะพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ วิธีการสอนให้นักเรียนสามารถ
ค้นหาคาตอบได้ด้วยตนเอง เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีความรู้ความ
เข้ า ใจสิ่ ง ที่ เกิ ด ขึ้ น อย่ า งมี เ หตุ ผ ล มี ก ารน าเอากระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ไ ปแก้ ปั ญ หาใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้อง แม้ว่าในปัจจุบันสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.) ได้พยายามปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนรวมทั้งการวัดและประเมินผล
แล้ ว ก็ ต ามแต่ ส ภาพปั ญ หาในปั จ จุ บั น ที่ ยั ง มี อ ยู่ ในโรงเรีย นคื อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นรายวิ ช า
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษายังอยู่ในระดับต่า ซึ่งจากผลการวิเคราะห์การจัดกิจกรรม
การเรี ย นรู้ ท าให้ ท ราบว่ า นั ก เรี ย นไม่ ส ามารถท าแบบทดสอบที่ เป็ น แบบคิ ด วิ เคราะห์ ไ ด้ และ
กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนในการสืบค้น เสาะหา สารวจตรวจสอบและค้นหาด้วยวิธีการต่าง ๆ
น้อยมากจึงทาให้เกิดความรู้ไม่คงทน ส่งผลให้ไม่สามารถเก็บเป็นข้อมู ลไว้ในสมองได้อย่างยาวนานทา
ให้นักเรียนไม่สามารถนาความรู้ที่ได้รับ ไปวิเคราะห์ข้อสอบวัดผลทางการเรียนได้
จากการศึกษาวิธีการเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นสิ่งเร้าที่ทาให้นักเรียนเกิดความสนใจ
และนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งชัยยงค์ พรหมวงศ์
(2551, หน้า 3) ได้กล่าวว่า ชุดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตามจะช่วยเพิ่มความรู้ในด้านต่าง ๆ
ช่วยเร้ากระตุ้นความสนใจผู้เรียน เนื่องจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นชุดสื่อประสมที่มีกิจกรรมและ
สื่อที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนอย่างเต็มที่ จึงทาให้ผู้เรียนสนใจในเนื้อหาบทเรียนมาก
ขึ้น การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ ผู้เรียนมีส่ วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เชฟรอนประเทศไทย
สารวจและผลิต (2560, หน้า 1) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้นั้นเป็นวิธีการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ ช่วยทาให้นักเรียนมีความอยากรู้อยากเห็นต่อการเรียนรู้ใหม่ๆในระยะยาว
ซึ่งนักเรียนได้ปฏิบัติจริงจึงทาให้เข้าใจเนื้อหาได้ถูกต้อง สามารถจดจาเนื้อหาได้จากประสบการณ์ตรง
จนเกิดองค์ความรู้ และการใช้ผังกราฟิกเป็นเทคนิคที่ผู้เรียนสามารถนาไปใช้ในการเรียนรู้เนื้อหาสาระ
ต่าง ๆ จานวนมาก ช่วยให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระนั้นง่ายขึ้นและจดจาได้นาน ทิศนา แขมมณี
(2557, หน้า 388) จากความเป็นมาและความสาคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจและพัฒนาชุดชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบนิเวศ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก
เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จะต้องสืบค้น
เสาะหา สารวจตรวจสอบและค้นคว้าด้วยกลวิธีการสอนแบบต่างๆ ในรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย
เพื่อเป็นสื่อทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสาหรับแก้ปัญ หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมุ่งให้เกิดการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความสามารถด้ า นการคิ ด วิ เคราะห์ ก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรีย นของ
นักเรียน
3. เพื่ อศึ ก ษาดัช นีป ระสิ ท ธิ ผลของการพั ฒ นาความสามารถด้ านการคิด วิ เคราะห์ ข อง
นักเรียน
4. เพื่อเปรียบเทียบความความคงทนในการเรียนรู้ ของนักเรียนหลังสิ้นสุดการเรียนและ
หลังเรียน ไปแล้ว 2 สัปดาห์
3. สมมติฐานการวิจัย
1.1 นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบนิเวศ โดยใช้กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ร่ว มกั บเทคนิ ค ผัง กราฟิ ก เพื่อพั ฒ นาความสามารถด้านการคิ ด วิ เคราะห์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
1.2 นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบนิเวศ โดยใช้กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ร่ว มกั บเทคนิ ค ผัง กราฟิ ก เพื่อพั ฒ นาความสามารถด้านการคิ ด วิ เคราะห์ ส าหรั บ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังสิ้นสุดการเรียนและหลังเรียนไปแล้ว 2 สัปดาห์ ความคงทนใน
การเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน
4. วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียน
บ้านเกษตรถาวร อาเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ภาค
เรี ย นที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2561 จ านวน 35 คน โดยวิ ธี ก ารสุ่ ม อย่ า งง่ า ย (Simple Random
Sampling) ด้วยการจับฉลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม
ตัวแปรที่ต้องการศึกษา คือ ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และความคงทนในการ
เรียนรู้ เรื่อง ระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก
เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่อง ระบบนิเวศ จานวน 5 ชุด 2) แผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 5 แผน แผนละ 3 ชั่วโมง รวม
15 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ตามแนวความคิดของบลูม เป็นแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.36 - 0.78 มีค่าอานาจจาแนกตั้งแต่
0.24 - 0.68 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.84
การดาเนินการทดลองผู้วิจัยเป็นผู้ดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบนิเวศ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิค
ผังกราฟิก จานวน 5 แผน ใช้เวลาในการสอน 15 ชั่วโมง กับกลุ่มตัวอย่างหลังการทดลองให้นักเรียน
190

ทาแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ และเมื่อสิ้นสุดการเรียนไปแล้ว 2 สัปดาห์ ทา
การวัดความคงทนในการเรียนรู้ โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกันกับที่ใช้สอบก่อนเรียนและหลังเรียน
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิ เคราะห์ ค่ าประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด กิ จ กรรมการเรีย นรู้ เรื่ อง ระบบนิ เวศ โดยใช้
กระบวนการสื บ เสาะหาความรู้ ร่ว มกั บ เทคนิ ค ผั ง กราฟิ ก เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถด้ านการคิ ด
วิเคราะห์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้สูตร E1/E2
2. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบนิเวศ โดยใช้กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ โดยใช้สถิติ
Dependent Samples t-test กาหนดค่าสถิติที่ระดับนัยสาคัญที่ .01
3. วิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของ
นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ที่ เรี ย นด้ ว ยชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เรื่ อ ง ระบบนิ เวศ โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก
4. เปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบนิเวศ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกั บเทคนิคผัง
กราฟิกโดยใช้สถิติ Dependent Samples t-test
5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. ชุด กิ จ กรรมการเรีย นรู้ เรื่อ ง ระบบนิ เวศ โดยใช้ก ระบวนการสื บ เสาะหาความรู้
ร่ ว มกั บ เทคนิ ค ผั ง กราฟิ ก เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถด้ า นการคิ ด วิ เคราะห์ ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ E1/E2 เท่ า กั บ 82.06/81.05 ซึ่ ง ผ่ า นเกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ ทั้ ง นี้
เนื่องจาก ผู้วิจัยได้สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีกระบวนการออกแบบและแนวทางการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบตามวิธีการที่เหมาะสม โดยจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุด
กิ จ กรรมการเรีย นรู้ และมีก ารวิ เคราะห์ เนื้ อหาในหลั ก สู ต รเพื่ อ ให้ มี ความเหมาะสมกั บ เวลาและ
ศักยภาพตามวัยของนักเรียนโดยเรียงลาดับเนื้อตามลาดับขั้นตอนจากง่ายไปยากให้มีความต่อเนื่อง
ชัดเจนและเข้าใจง่าย มีการสรุปความรู้เป็นความคิดรวบยอด เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองตามศักยภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2551, หน้า 121) ที่กล่าวว่า
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้จะช่วยให้กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลการวิจัย
ดัง กล่ าวสอดคล้ อ งกั บ การวิ จั ย ของสุ ว ธิ ด า ล้ านสา (2558, หน้ า 150)ได้ ศึก ษาผลการพั ฒ นาชุ ด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์
และจิ ต วิทยาศาสตร์ส าหรับนัก เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ชุดกิ จ กรรมมีค่าประสิ ทธิภาพ
81.40/85.50 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้
2. ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง
ระบบนิ เวศ โดยใช้ ก ระบวนการสื บ เสาะหาความรู้ร่ว มกั บ เทคนิ ค ผัง กราฟิ ก ส าหรับนั ก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
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ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาโดยมีการ
ก าหนดจุ ด ประสงค์ ที่ชั ด เจนและสามารถจั ด การเรียนการสอนให้ บรรลุ ผลที่ ตั้งไว้ และในการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับ
ทฤษฎี ค อนสตรัค ติวิส ต์ ที่มี ห ลั ก การสาคัญ ว่ า ในการเรียนรู้ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ก ระทาและสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองโดยผ่านประสบการณ์ในการดาเนินการสารวจตรวจสอบรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
ซึ่งสอดคล้องกับพิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2544, หน้า 6-7) ได้กล่าวถึงการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแบบ
สืบเสาะหาความรู้ที่ต้องสืบค้น เสาะหา สารวจ ตรวจสอบและค้นคว้าในรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย
ส่งผลให้เกิด ความเข้ าใจและรับรู้ความรู้นั้นอย่างมีความหมายเชื่อมโยงกับการสรุปความรู้ ที่ได้ใน
รูปแบบผังกราฟิก ทาให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น ส่งผลให้ความสามารถในด้านการคิด
วิเคราะห์สูงขึ้น ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับการวิจัยของ อุไรวรรณ ปานีสงค์ (2560, หน้า
143) ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เสริมด้วยเทคนิคการจัดแผนผัง
มโนทัศน์ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรีย นของนั ก เรีย นชั้น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 พบว่ า นั ก เรีย นมีค วามสามารถในการคิ ด วิ เคราะห์แ ละ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบ
นิเวศ โดยใช้ก ระบวนการสื บ เสาะหาความรู้ร่ว มกั บ เทคนิ คผัง กราฟิก มี ความสามารถในการคิ ด
วิเคราะห์ ส าหรับนัก เรีย นชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.6891 แสดงว่านักเรียนมีความรู้
เพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.6891 หรือคิดเป็นร้อยละ 68.91 ทั้งนี้เนื่องจากการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก
มีกระบวนการออกแบบและแนว
ทางการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบตามวิธีการที่เหมาะสมตรงจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้ โดย
สอดคล้องกับเนื้อหา กระบวนการสอน และความต้องการของผู้เรียน มีการส่งเสริมกระบวนการคิด
ให้นักเรียนเป็นผู้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และใช้ผังกราฟิกในการสรุปความรู้ ทาให้มีก ารคิด
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซึ่งส่งผลให้ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลังเรียน
สูงขึ้น สอดคล้องกับเคแกน (Kagan 1998, p.1) ที่กล่าวว่าการสรุปความรู้โดยใช้ผังกราฟิกทาให้
นัก เรีย นขยายทัก ษะการคิ ด เพิ่ม ขึ้ นและเกิ ด การเรีย นรู้อย่างมีค วามหมาย ผลการวิ จั ยดัง กล่ าว
สอดคล้องกับการวิจัยของศิริพรรณคุณ พระเนตร (2559, หน้า 92) ที่ได้ศึกษาผลสั มฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ
เทคนิคผังกราฟิกของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลในการเรียนรู้ ของ
นักเรียนมีค่าความก้าวหน้าทางการเรียนรู้สูงขึ้นร้อยละ 51.35
4. ความคงทนในการเรียนรู้ห ลั ง สิ้ น สุ ด การเรียนและหลั ง เรียนไปแล้ ว 2 สั ปดาห์ ข อง
นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบนิเวศ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไม่
แตกต่ า งกั น ซึ่ ง แสดงว่ า นั ก เรี ย นมี ค วามคงทนในการเรี ย นรู้ ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากการเรี ย นโดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
ด้วยวิธีการฝึกให้นักเรียนค้นหาความรู้ โดยใช้กระบวนการทางความคิดหาเหตุผลจนค้นพบความรู้
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ด้วยตนเอง รวมทั้งการสรุปความรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิกทาให้เชื่อมโยงความคิดหรือข้อมูลที่สาคัญ
ให้เห็นโครงสร้างของข้อมูล นั้นเป็นองค์รวมในรูปแบบที่สามารถอธิบายให้เข้าใจและจดจ าได้ง่าย
ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและรับรู้ความรู้อย่างมีความหมาย เก็บข้อมูลไว้ในสมองได้ยาวนาน
สอดคล้ องกับทิศ นา แขมมณี (2557, หน้า 388) ได้ก ล่ าวว่า ผังกราฟิก จะช่วยให้ผู้เรียนเกิ ด ความ
เข้ า ใจในเนื้ อ หาที่ เรี ย นได้ ง่ า ยขึ้ น เร็ ว ขึ้ น และจดจ าได้ น าน ท าให้ กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนมี
ประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ มีความคิดรวบยอดและจดจาได้อย่าง
ยั่งยืน ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับ การวิจัยของไอลัดดา ปามุทา (2560, หน้า 113) ได้ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์และความคงทนทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบกับการเรียนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลงกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่านักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้
6. ข้อเสนอแนะ
1. การจั ด กลุ่ ม นั ก เรี ย นครู ค วรมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด กลุ่ ม เพื่ อ กระจายนั ก เรี ย นให้ มี
ความสามารถเท่าเทียมกันทุกกลุ่ม
2. ครูค วรจั ด กิ จ กรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกั บ เวลาทาในการทากิ จ กรรม เพื่ อให้
นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมให้เสร็จทันเวลา และเหลือเวลาเรียนในการสะท้อนผลการเรียนเพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการสอนต่อไป
3. ผู้ ส อนควรศึ ก ษาและทาความเข้ าใจในเทคนิคผัง กราฟิ ก รวมทั้งประเภทของผั ง
กราฟิ ก แล้ ว จึ ง แนะน าและชี้ แ จงให้ กั บ ผู้ เรีย นเข้ าใจรูป แบบและการเลื อ กใช้ ผั ง กราฟิ ก ได้ อ ย่า ง
เหมาะสมก่อนที่จะให้นักเรียนเขียนผังกราฟิก
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ดั ง นี้ 1) เพื่ อ พั ฒ นากิ จ กรรมเสริ ม ความเป็ น ครู ส าหรั บ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2) เพื่อศึกษา
คุณ ภาพของกิจ กรรมเสริมความเป็นครูวิชาชีพส าหรับนัก ศึก ษาหลั ก สูต รครุศาสตรบัณ ฑิต สาขา
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในประเด็ นดังนี้ (2.1) ประสิทธิภาพของกิจกรรมเสริม
ความเป็นครูวิชาชีพตามเกณฑ์ 80/80 (2.2) ผลการเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู
วิชาชีพของนักศึกษา (2.3) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมเสริมความเป็นครูวิชาชีพ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ได้แก่ นั ก ศึก ษาหลัก สูต รครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนในรายวิชา การสอนเกษตรศาสตร์ 1 จานวน 43
คน ในภาคเรีย นที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2561 ซึ่ งได้ ม าโดยการสุ่ ม แบบเจาะจง(Purposive sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้ วย 1) คู่มือกิจกรรมเสริมความเป็นครูวิชาชีพ มาตรฐานความรู้
ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ จานวน 1 เล่ม 2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้เป็นแบบทดสอบ
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมเสริมความเป็น
ครู จานวน 11 ข้ อ สถิ ติที่ใช้ใ นการวิเคราะห์ข้ อมูล ได้แ ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าส่ ว นเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิจัย พบว่า
1. กิจกรรมเสริมความเป็นครูวิชาชีพสาหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประกอบด้วย คู่มือกิจกรรมเสริมความเป็นครูวิชาชีพใน
มาตรฐานความรู้ ด้ านการวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ซึ่ ง มี อ งค์ ป ระกอบดั ง นี้ ค าชี้ แ จงในการใช้
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จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ระยะเวลาที่ใช้ กระบวนจัดกิจกรรม สื่อและอุปกรณ์ การ
วัดผลและการประเมินผล
2. คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนากิ จกรรมเสริมความเป็นครูวิชาชีพ พิจารณา
เป็นรายข้อได้ดังนี้
2.1 ประสิทธิภาพของกิจกรรมเสริมความเป็นครูวิชาชีพ สาหรับนักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุรินทร์ ชั้นปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 82.93/85.34 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80
2.2 ผลการเรียนรู้จากกิจกรรมเสริมความเป็นครูวิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ชั้นปีที่ 3 หลังเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมความเป็นครูวิชาชีพสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูวิชาชีพ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
2.3 ความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมเสริมความเป็นครูของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ชั้นปีที่ 3 อยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ : การพัฒนากิจกรรมเสริมความเป็นครูวิชาชีพ กิจกรรมเสริมความเป็นครู

Abstract
The purposes of this research were to : (1) develop the enrichment activities
to enhance professional teacher for student teachers in Agriculture program of
Bachelor of Education Faculty of Agriculture and Agro-Industry Surindra Rajabhat
university, (2) study the quality of enrichment activities to enhance professional
teacher for student teachers in Agriculture program in these aspects : (2.1) the
efficiency of enrichment activities to enhance professional teacher, (2.2) learning
achievement of student teachers in Agriculture program before and after learning in
enrichment activities to enhance professional teacher, (2.3) satisfaction of student
teachers in Agriculture program towards on learning in enrichment activities to
enhance professional teacher. Research Methodology in this research was Research
and Development. The samples in this research were 43 third year of student teachers
in Agriculture program in the first semester of academic year 2018 selected by
purposive sampling. The research instruments consisted of (1) Enrichment activities to
enhance professional teacher for student teachers in Agriculture program in the aspect
of knowledge standard of research for learning development, (2) 40 items of learning
achievement test (3) the satisfaction questionnaire of student teachers in Agriculture
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program toward attending enrichment activities. The statistics used for data analysis
were percentage, mean, standard deviation, and t – test.
The results of this research were found as follows.
1. The enrichment activities to enhance professional teacher for student
teachers in Agriculture program of Bachelor of Education which researcher developed
were enrichment activities in the aspect of knowledge standard of research for
learning development and handbook of enrichment activities.
2. The quality of enrichment activities to enhance professional teacher were
considered in these aspects
2.1 The efficiency of enrichment activities to enhance professional
teacher was at 82.93/85.34 which was higher than criteria expected.
2.2 The learning achievement of student teachers in Agriculture program
after learning the enrichment activities to enhance professional teacher was higher
than before learning. There was statistically significance difference at .05 level.
2.3 The satisfaction of student teachers in Agriculture program towards
learning in enrichment activities to enhance professional teacher was at high level.
Keyword: The development of enrichment activities to enhance professional teacher,
Enrichment activities to enhance professional teacher
1.บทนา
ในปัจจุบันวิชาชีพทุกวิชาชีพจะมีมาตรฐานของวิชาชีพนั้น เพื่อเป็นการวัดหรือประเมินค่า
ผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพตามมาตรฐานด้านความรู้ ทักษะ และประสบการณ์วิชาชีพนั้น ๆ ซึ่งมาตรฐาน
ด้านความรู้มาตรฐานด้านประสบการณ์และทักษะวิชาชีพ จะต้องถูกกาหนดขึ้นโดยองค์กรหรือสมาคม
วิชาชีพของแต่ละวิชาชีพ การที่องค์กรด้านวิชาชีพต่าง ๆ ได้กาหนดให้มีมาตรฐานวิชาชีพของตนมี
ความมุ่ ง หมายเพื่ อ การรั ก ษา ส่ ง เสริม และพั ฒ นาอาชี พ ของตนให้ มีม าตรฐานสู ง ที่ สุ ด โดยให้ ผู้
ปฏิบัติการผู้รับบริการ ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนได้เห็นความสาคัญของการอาชีพนั้น ๆ และเพื่อให้
อาชีพนั้น ๆ สามารถคงอยู่ได้ด้วยความมีคุณ ค่าเป็นที่ยอมรับนับถื อและได้รับการยกย่อง (สุ เทพ
ธรรมะตระกูล. 2555 : 1)
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา เป็นเครื่องมือสาคัญของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ซึ่งพระราชบัญ ญั ติส ภาครูแ ละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ก าหนดให้เป็นวิชาชีพควบคุม
ทางการศึกษา ตั้งแต่วิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
จะต้องปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลดีต่อผู้รับบริการ อันถือเป็นเป้าหมายหลักของการประกอบวิ ชาชีพทางการ
ศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องศึกษาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องให้สามารถนาไปใช้ในการ
ประกอบวิชาชีพให้สมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูงและการเป็นที่ยอมรับ (สานักงานเลขาธิการคุรุสภา.
2556 :4 – 7) การดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพเป็นบทบาทหน้ าที่ของคุรุสภา ซึ่งเป็น
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หน่วยงานที่ดาเนินการตามหน้าที่ที่กาหนดในพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2546 มาตรา 9(1) คุ รุสภามีอานาจหน้าที่กาหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
มาตรา 9(11) (ฉ) กาหนดให้คุรุสภามีหน้าที่ออกข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรา
49 ก าหนดให้ มี ข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยมาตรฐานวิ ช าชี พ ประกอบด้ ว ย 1) มาตรฐานความรู้ แ ละ
ประสบการณ์วิชาชีพ 2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 3) มาตรฐานการปฏิบัติ ตน ซึ่งในปัจจุบันคุรุ
สภาได้ดาเนินการปรับปรุงข้อบังคับของคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 โดยกาหนดให้ผู้
ประกอบวิชาชีพครูจะต้องมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามที่คุรุส ภากาหนดไว้ 11
ด้านได้แก่ 1) ความเป็นครู 2) ปรัชญาการศึกษา 3) ภาษาและวัฒนธรรม 4) จิตวิทยาสาหรับครู 5)
หลักสูตร 6) การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 7) การวิจัยเพื่อการเรียนรู้ 8) นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศทางการศึ ก ษา 9) การวัด และการประเมิ นผลการเรีย นรู้ 10) การประกั น
คุณภาพการศึกษา และ 11) คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ (สานักงานเลขาธิการคุรุสภา.
2556 : 65) นอกจากนี้คุรุสภายังเป็นผู้กาหนดมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา คือ ข้อกาหนดเกี่ยวกับ
คุณ ลั ก ษณะและคุ ณ ภาพที่ พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพ ทางการศึก ษาซึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ สามารถสร้างความ
เชื่อมั่น ศรัทธาให้แก่ ผู้รับบริก ารจากวิชาชีพได้ว่าเป็นบริการที่มีคุณ ภาพ ตอบสั งคมได้ว่ าการที่มี
กฎหมายให้ความสาคัญ กับวิช าชีพทางการศึกษา และกาหนดให้เป็นวิชาชีพควบคุ ม เนื่องจากเป็น
วิ ช าชี พ ที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะต้ อ งใช้ ค วามรู้ ทั ก ษะ และความเชี่ ย วชาญในการประกอบวิ ช าชี พ
ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ (1) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน
และ (3) มาตรฐานการปฏิบัติตน
สานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2548 : 3) ได้กาหนดแนวทาง การรับรองปริญ ญาและ
ประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2549 ซึ่งบัญญัติ ไว้ใน ข้อ 2 มาตรฐานการ
ผลิต เกี่ยวกับ การจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู และข้อ 3 มาตรฐานบัณฑิต เกี่ยวกับ การพัฒนา
คุณลักษณะความเป็นครู พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู โดย
มีหลักฐานที่แสดงการเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ที่กาหนด
ในปัจจุบันสถาบันทางการศึกษาที่มีบทบาทในการผลิตครู ต้องปรับหลักสูตรให้มีระยะเวลา
การจัดการศึกษาเป็นระยะเวลา 4 ปี และการจัดการฝึกประสบการณ์การวิชาชีพเป็นเวลา 1 ปีรวม
เวลาทั้งสิ้น 5 ปี มีความมุ่งมั่นให้นักศึกษาครูมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู และมีจิตวิญญาณความเป็นครู
ที่เข้มข้น คุรุสภาจึงได้ประกาศให้มีการจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูเพิ่มเติมซึ่งเป็นข้อกาหนดของคุรุ
สภาจะรับรองปริญ ญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพครู ในส่วนของ
องค์ ป ระกอบของมาตรฐานและเกณฑ์ ก ารรับ รองปริญ ญาทางการศึ ก ษา (หลั ก สู ต ร 5 ปี ) ด้ าน
มาตรฐานการผลิ ต การจั ด กิ จ กรรมเสริม ความเป็ น ครู การพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะความเป็ น ครู ข อง
นักศึกษาหลักสูตร 5 ปี ทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความครู ซึ่ งกิจกรรมเสริมความเป็นครูที่
แต่ละมหาวิทยาลัยจัดขึ้นนั้น จะต้องเสริมให้นักศึกษามีความรู้ตามมาตรฐานความรู้ของคุรุสภาทั้ง 11
ด้าน ซึ่งในแต่ละมหาวิทยาลัย จะเป็นผู้กาหนดกิจ กรรมให้นัก ศึก ษาเข้ าร่วม โดยจะมีลั กษณะของ
กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่แตกต่างกัน แต่โครงการเสริ มความเป็นครูดังกล่าวยังไม่สามารถหล่อ
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หลอมให้นักศึกษามีคุณสมบัติตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดได้ จากการวิจัยของธิดารัตน์ ตันนิรัตร์ (2551
: บทคั ด ย่ อ ) ที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การเปรีย บเที ย บหลั ก สู ต รครุศ าสตร์/ศึ ก ษาศาสตร์ 4 ปี แ ละ 5 ปี
ผลการวิจัยเกี่ยวกับ การจัดโครงการเสริมความเป็นครูของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า คณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการจัดโครงการเสริมความเป็นครู รวม 12 กิจกรรม ซึ่งนักศึกษา
ครูหลักสูตร 5 ปี ต้องเลือกเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวให้ครบ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีการเพิ่มกิจกรรม
ความเป็นครูในหลักสูตร 4 ปี ซึ่งกิจกรรมบางส่วนยังขาดการเชื่อมโยงหรือบูรณาการเข้าด้วยกัน ซึ่ง
อาจเกิด จากการจัดเตรียมกิ จกรรมต่างๆ มีเวลาค่อนข้างจากัด สื บเนื่องจากคุรุสภาประกาศแนว
ทางการจั ด กิ จกรรมเสริม ความเป็ นครูเมื่ อไม่นานมานี้ จึ งทาให้นัก ศึก ษาครูต้องเข้ าร่ว มกิ จ กรรม
ค่อนข้างมากประกอบกับการเรียนและภาระงานที่นักศึกษาครูได้รับมอบหมายค่อนข้างมาก นักศึกษา
ครูหลักสูตร 5 ปี รุ่นแรกส่วนใหญ่จึงมีความคิดเห็นในเชิงลบกับกิจกรรมดังกล่าว เนื่องจากเป็นการ
สร้างภาระงานให้กับ นักศึกษาครู และกิจกรรมดังกล่าวยังไม่สามารถจูงใจและส่งเสริมจิตวิญญาณ
ความเป็นครูได้ดีเท่าที่ควร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นหลักสูตรที่
ยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ระดับอุดมศึกษา มีปรัชญาของหลักสูตร คือ เป็นหลักสูตรผลิตครู
ชั้นวิชาชีพที่เน้นปรีชาสามารถ (Capability) ที่สนองความต้องการของท้องถิ่น และสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการจัดกิจกรรมและประสบการณ์เรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการ
ปฏิบัติควบคู่ทฤษฎีและยึดหลักความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชนนาไปสู่ การพัฒนา
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถภาพในวิชาชีพ ดาเนิ นชีวิต ด้วย
ปัญญา สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่ การจัดการศึกษา และ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีสติปัญญา ความสามารถ และอยู่ร่วมกับ ผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง และสามารถเผชิญ ปัญ หาหรือวิกฤตได้ด้วยสติปัญ ญา นอกจากนี้ได้ก ล่าวถึ งถึ ง
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งกาหนด
เป้าหมายในการผลิตครูมิติใหม่ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ให้บัณฑิ ตครูมีคุณภาพ มีศักดิ์ศรีความเป็นครู
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู และครูชั้นวิชาชีพที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ และพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นคนดีและเก่ง (เดชกุล มัทวานุกูล. 2553 : 75 - 76)
การติด ตามการประเมินมาตรฐานการผลิ ต ตามสภาพจริง หลั ก สู ต รครุศาสตรบัณ ฑิ ต
(หลัก สู ตร 5 ปี) และติดตามประเมินผลกระบวนการผลิ ตในหลัก สูต รที่คุรุส ภาให้ก ารรับรองแล้ ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต
เพื่ อ การรั บ รองปริ ญ ญาและประกาศนี ย บั ต รทางการศึ ก ษา ส านั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภา ให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความสาคัญของกิจกรรมเสริมความเป็นครู โดยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มี
แผนการจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูให้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเป็นระยะ ๆ ตลอด
หลักสูตรเพิ่มเติมจากกิจกรรมรายวิชาโดยเอาสาระความรู้ สมรรถนะด้านมาตรฐานวิชาชีพ ด้าน
ความเป็ นครู นามาปรั บ และพัฒ นากิ จ กรรมที่เสริม ความเป็ นครู(ส านัก ส่ ง เสริม วิ ชาการและงาน
ทะเบียน. 2556: 3)
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คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรได้มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์(5 ปี) ให้กับนักศึกษาโดยจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบตั้งแต่ การ
จัดการศึกษาวิชาพื้นฐาน วิชาชีพด้านการเกษตร ตั้งแต่การปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์ การประมง การ
แปรรูปและการจัดจาหน่าย โดยผ่านการฝึกประสบการณ์ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ นอกจากนี้ยัง
จัดการเรียนการสอนในวิชาชีพครูให้แก่นักศึกษาสาขาเกษตร รวมถึงการจัดการด้านกิจกรรมเสริม
ความเป็ น ครู เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนกลยุ ท ธ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ริ น ทร์ ที่ เน้ น การจั ด
การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและยังสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดสุริน ทร์ทั้งประเด็นยุทธศาสตร์ด้านเกษตรอินทรีย์และกลยุทธในการ
เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์และแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาด้วย
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนากิจกรรมเสริมความเป็นครูให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รวมทั้งศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมเสริม
ความเป็นครู เพื่อนาสารสนเทศที่ได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมเสริมความเป็นครู อันจะเป็น
ประโยชน์ แ ก่ ผู้เกี่ ย วข้ องนาผลไปใช้เป็นแนวทางการพัฒ นากิ จ กรรมเสริม ความเป็ นครูให้มีค วาม
เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา เพื่อให้การจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา อันจะส่งผลให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะความ
เป็นครูที่ดีต่อไปในอนาคต
2.วัตถุประสงค์การวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนากิจกรรมเสริมความเป็นครู ดังนี้
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมความเป็นครูสาหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขา
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2. เพื่อศึกษาคุณภาพของกิจกรรมเสริมความเป็นครูสาหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยพิจารณาคุณภาพดังนี้
2.1 ประสิทธิภาพของกิจกรรมเสริมความเป็นครูวิชาชีพตามเกณฑ์ 80/80
2.2 เปรี ย บเที ย บผลการเรีย นรู้จ ากการจั ด กิ จ กรรมเสริ ม ความเป็ น ครู วิ ช าชี พ ของ
นักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน
2.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมเสริมความเป็นครูวิชาชีพ
3. วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร คือ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ ชั้นปีที่ 3 จานวน 2 หมู่เรียนที่ลงทะเบียนในรายวิชา การสอนเกษตรศาสตร์ 1 ใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จานวน 66 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนในรายวิชา การสอน
เกษตรศาสตร์ 1 จานวน 43 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง
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(Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คู่มือกิจกรรมเสริมความเป็นครูวิชาชีพ ที่ใช้
ในการวิจัยประกอบด้วย กิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้จากกิจกรรมเสริม
ความเป็นครูวิชาชีพก่อนเข้าร่วมกิจกรรมและหลังเข้าร่วมกิจกรรม และแบบสอบถามความพึงพอใจที่
มีต่อกิจกรรมเสริมความเป็นครูวิชาชีพ
ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. คู่มือกิจกรรมเสริมความเป็นครูวิชาชีพ
การสร้างเครื่องมือ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมู ลวิจัย ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอน
ดังนี้
1.1 ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี เอกสารและงานผลการวิ จั ย รวมทั้ ง บทความต่ า ง ๆ ที่
เกี่ยวข้องโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารรายงานผลการวิจัย บทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูวิชาชีพ
1.2 ยกร่างคู่มือกิจกรรมเสริมความเป็นครูวิชาชี พ ประกอบด้วยกิจกรรม 4 กิจกรรม
คือ กิจกรรมที่ 1 เรียนรู้ปัญหาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ กิจกรรมที่ 2 นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
กิจกรรมที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และกิจกรรมที่ 4 แนวทางการพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้ เพื่อนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความถูกต้อง ด้านเนื้อหา ภาษาและความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์(IOC) (Index of Item – Objective Congruence) และปรับปรุงแก้ไข
1.3 นาคู่มือกิจกรรมเสริมความเป็นครูวิชาชีพไปให้ ผู้เชียวตรวจสอบความถูกต้องด้าน
เนื้อหา ภาษา และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านประกอบด้วย
1.3.1 ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.นิ ติ พั ฒ น์ พั ฒ นฉั ต รชั ย ผู้ เชี่ ย วชาญสาขา
เกษตรศาสตร์
1.3.2 ดร.เดชกุล มัทวานุกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะ
ครุศาสตร์
1.3.3 ดร.เกื้อ กระแสโสม ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผลประเมินผล คณะครุศาสตร์
1.4 นาผลจากการตรวจสอบกิ จ กรรมเสริม ความเป็นครูวิ ชาชีพจากผู้เชี่ยวชาญมา
ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขด้ า น ภาษาให้ มี ค วามกระชั บ และชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขคู่ มื อ ให้ ต รงตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.5 จัดพิมพ์คู่มือกิจกรรมเสริมความเป็นครูวิชาชีพฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน โดยมีค่า IOC ที่ระดับ 0.67 – 1.0 (หมายถึงคู่มือกิจกรรมเสริมความเป็น
ครูที่มีแบบทดสอบในแต่ละกิจกรรม) นั้นมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย
1.6 นาคู่มือกิจกรรมเสริมความเป็นครูวิชาชีพฉบับสมบูรณ์ไปจัดเก็บข้อมูลประกอบการ
วิจัยต่อไป ซึง่ คู่มือกิจกรรมเสริมความเป็นครูวิชาชีพประกอบด้วยกิจกรรม 4 กิจกรรมคือ กิจกรรมที่
1 เรียนรู้ปัญ หาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ กิจกรรมที่ 2 นวัตกรรมเพื่อพัฒ นาการเรียนรู้ กิจกรรมที่ 3
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และกิจกรรมที่ 4 แนวทางการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
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2. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมเสริมความเป็นครูวิชาชีพ
การสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูวิชาชีพ เพื่อใช้ประกอบการดาเนินการวิจัยมีลาดับขั้นตอนดังนี้
2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วิธีการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อเป็นแนวทางใน
การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ
2.2 ยกร่างแบบสอบถามความพึงพอใจ ประกอบด้ว ยข้ อคาถามต่าง ๆ ครอบคลุ ม
ความรู้สึกและความคิดเห็นของนักศึกษา ที่มีต่อกิจกรรมเสริมความเป็นครูวิชาชีพ ซึ่งเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert)
2.3 นาร่างแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมเสริมความเป็นครูวิชาชีพเสนอ
ต่อผู้เชียวชาญ เพื่อขอรับคาแนะนา และแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
2.4 นาผลจากการตรวจสอบร่างแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมเสริมความ
เป็นครูวิชาชีพที่ผู้เชียวชาญตรวจมาปรับปรุงแก้ไข ด้านภาษาให้มีความกระชับชัดเจนยิ่งขึ้น ได้แก่
การตั้งคาถามให้ตรงกับวัตถุประสงค์การวิจัย และปรับปรุงแก้ไขคู่มือให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย ซึ่งแบบประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมเสริมความเป็น
ครู วิ ช าชี พ เพื่ อ ประเมิ น ความสอดคล้ อ งของเนื้ อ หาและความเหมาะสมของภาษา โดยใช้ สู ต ร
คานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item – Objective Congruence)
2.5 จัดพิมพ์แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมเสริมความเป็นครูวิชาชีพ ฉบับ
สมบูรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน จานวน 43 ชุด
2.6 น าแบบสอบถามความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ กิ จ กรรมเสริ ม ความเป็ น ครูวิ ช าชี พ ฉบั บ
สมบูรณ์ไปจัดเก็บข้อมูลประกอบการวิจัยต่อไปซึ่งแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมเสริม
ความเป็นครูวิชาชีพฉบับสมบูรณ์ประกอบด้วย 3 ตอนคือตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ กิ จ กรรมเสริ ม ความเป็ น ครู วิ ช าชี พ ตอนที่ 3 ความคิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะ
3. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้จากกิจกรรมเสริมความเป็นครูวิชาชีพ
การสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้จากกิจกรรมเสริมความ
เป็นครูวิชาชีพเพื่อใช้ประกอบการดาเนินการวิจัยมีดังนี้
3.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล วิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลการ
เรียนรู้จากกิจกรรมเสริมความเป็นครูวิชาชีพ
3.2 กาหนดเนื้อหา สร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
ตัวเลือก ให้ครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ของกิจกรรมเสริมความเป็นครูวิชาชีพ ที่ใช้ใน
การวิจัยตามที่วรัธยา วิชิตไตรภพ. (2561: 188 – 195) ได้จัดทาไว้แล้วซึ่งได้ผ่านการหาค่าอานาจ
จาแนก(r) ค่าความยากง่าย (p) ไว้แล้วมาใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จึงทาหนังสือขออนุญาตใช้แบบทดสอบ
การวิจัย ครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก วรัธยา วิชิตไตรภพ จานวน 43
ชุด
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การดาเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบแผนการทดลอง
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ทดลอง(Experimental Research) ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ แ บบ
แผนการทดลองแบบ One Group Pre – test Post – test Design (ล้วน สายยศและอังคณา สาย
ยศ. 2543: 248 – 249) ดังตาราง
ตารางที่ 1 แผนการทดลองแบบ One Group Pre-test Post – test Design
กลุ่ม
Pre – test
Treatment
Post – test
T1
X
T2
ทดลอง
T1
X
T2

หมายถึง การทดสอบก่อนการทดลอง (Pre – test)
หมายถึง การทดลองใช้คู่มือการจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูวิชาชีพ
หมายถึง การทดสอบหลังการทดลอง (Post – test)

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขา
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ชั้นปีที่ 3 ที่ ลงทะเบียนในรายวิชา การสอนเกษตรศาสตร์
1 จานวน 43 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง(Purposive
sampling) โดยดาเนินตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. ผูว้ ิจัยเตรียมจัดสภาพห้องเรียนและนักศึกษาให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่
1.1 จั ด เตรี ย มสถานที่ คู่ มื อ กิ จ กรรมเสริ ม ความเป็ น ครู วิ ช าชี พ และนั ก ศึ ก ษากลุ่ ม
ตัวอย่าง ที่เป็นกลุ่ม เป้าหมายในการทดลองการจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูวิชาชีพ ประกอบด้วย
คู่มือจานวน 43 ฉบับ นักศึกษาจานวน 43 คนห้องเรียนหมายเลข 4113
1.2 ดาเนินการจัดกิจกรรมกับกลุ่มตัวอย่าง ตามคู่มือกิจกรรมเสริมความเป็นครูวิชาชีพ
ทั้ง 4 กิจกรรม ก่อนทาการทดลองในกิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรม ได้ทาการทดสอบก่อนเรียน (Pre –
test) กับกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน
1.3 ดาเนินการสอนตามแผนการจัดกิจกรรม โดยใช้คู่มือกิจกรรมเสริมความเป็นครู
วิชาชีพ
1.4 เมื่อสิ้นสุดการทดลองในกิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรม ได้ทาการทดสอบหลังเรียนด้วย
แบบทดสอบหลังเรียน
1.5 นาผลการทดลองไปวิเคราะห์ข้อมูล สรุป รวบรวมข้อมูล รายงานผล
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ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยใช้เวลาในการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่
วั น ที่ 3 เดื อ นกั น ยายน พ.ศ. 2561 วั น ที่ 8 เดื อ นตุ ล าคม พ.ศ. 2561 ใช้ เวลาในการทดลอง 16
ชั่วโมง ไม่รวมเวลาในการทดสอบก่อนเรียนและทดสอบหลังเรียน ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ดัง
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงช่วงเวลาในการดาเนินกิจกรรมเสริมความเป็นครูวิชาชีพ
ลาดับกิจกรรม
เนื้อหา
สถานที่
ทาแบบทดสอบก่อนการวิจัย
4113
กิจกรรมที่ 1
เรียนรู้ปัญหาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
4113
กิจกรรมที่ 2
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
4113
กิจกรรมที่ 3
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 4113
กิจกรรมที่ 4
แนวทางการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
4113
ทาแบบทดสอบหลังการวิจัย
4113
ทาแบบสอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรมเสริมความเป็นครู

วันที่/เวลา
3 ก.ย. 61/ 8.00-11.20 น.
10 ก.ย. 61/ 8.00-11.20 น.
17 ก.ย. 61/ 8.00-11.20 น.
24 ก.ย. 61/ 8.00-11.20 น.
1 ต.ค. 61/ 8.00-11.20 น.
8 ต.ค. 61/ 8.00-11.20 น.

4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
ตารางที่ 3 ประสิ ทธิ ภ าพของคู่ มื อกิ จ กรรมเสริม ความเป็ นครูวิชาชีพ ส าหรับ นัก ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
ครุศาสตร์บัณ ฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ชั้นปีที่ 3 ตาม
เกณฑ์ 80/80
̅
คะแนน
คะแนนเต็ม 𝐗
S.D. ร้อยละ ค่าประสิทธิภาพ
ผลการปฏิบัติกิจกรรม (E1)
80
66.35 2.76 82.93
82.93/85.34
ผลการทดสอบหลังเรียน (E2)
40
34.14 2.33 85.34
จากตารางที่ 3 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาจากการปฏิบัติกิจกรรมในคู่มือกิจกรรม
เสริ ม ความเป็ น ครู วิ ช าชี พ เท่ ากั บ 66.35 คะแนน จากคะแนนเต็ ม 80 คะแนน ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.76 คิดเป็นร้อยละ 82.93 แสดงว่ามีประสิทธิภาพการปฏิบัติกิจกรรม ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการทดสอบหลังเรียน (E2) จากคะแนน 40 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 34.14
คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.33 คิดเป็นร้อยละ 85.34 แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรม
เสริมความเป็นครูวิชาชีพ โดยใช้กิจกรรมที่ 1 – 4 ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.93/85.34
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์หรือคะแนนของแบบทดสอบ ก่อนการทาวิจัย
ด้วยคู่มือกิจกรรมเสริมความเป็นครูวิชาชีพ สาหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิ ช าเกษตรศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ สุ ริน ทร์ชั้น ปี ที่ 3 กั บผลสั ม ฤทธิ์ ห รือ
คะแนนของแบบทดสอบหลังการทาวิจัย
̅
ผลสัมฤทธิ์ n
S.D.
∑D
(∑D)2
t
𝐗
ก่อนเรียน
43 19.90 2.69
612
374,544
28.15*
หลังเรียน
43 34.13 2.33
*ค่า t มีนัยสาคัญที่ระดับ .05 (ค่าวิกฤตของ t ที่ระดับ .05 df =43-1 =42 =1.6822)
จากตารางที่ 4 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัม ฤทธิ์ ห รือคะแนนของ
แบบทดสอบ ก่อนการทาวิจัยด้วย คู่มือกิจกรรมเสริมความเป็นครูวิชาชีพ ของนักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏสุรินทร์ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนใน
รายวิชา การสอนเกษตรศาสตร์ 1 จานวน 43 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 กับผลสัมฤทธิ์
หรือคะแนนของแบบทดสอบหลังการทาวิจัย มีค่าเฉลี่ยก่อนการทาวิจัยเท่ากับ 19.90 และค่าเฉลี่ย
หลั ง การท าวิ จั ย เท่ า กั บ 34.13 และมี ค่ า t เท่ า กั บ 28.15 แสดงว่ า ผลสั ม ฤทธิ์ ห รื อ คะแนนของ
แบบทดสอบ ภายหลังการทาวิจัยสูงกว่าก่อนการทาวิจัย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ .05
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมเสริมความ
เป็นครูวิชาชีพ สาหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะ
เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ระดับ
ที่
รายการประเมิน
(S.D.)
X
ความพึงพอใจ
1. เป็นกิจกรรมที่นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุด 4.12 .63
มาก
2. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
ทางานกลุ่มด้วยตนเองเป็นอย่างดี
4.09 .48
มาก
3. เนื้อหาของกิจกรรมเกี่ยวข้องกับ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของนักศึกษามากที่สุด
4.12 .79
มาก
4. การท ากิ จ กรรมที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากกลุ่ ม หรื อ
กิจกรรมรายบุคคลทาให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่มากขึ้น
4.12 .66
มาก
5. ความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากกิ จ กรรมน่ า สนใจ และเนื้ อ หา
สอดคล้องกับสภาพจริงของนักศึกษา
4.12 .79
มาก
6. นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ ความรู้ เ พิ่ ม มากขึ้ น หลั ง เข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม
4.23 .65
มาก
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
ที่

รายการประเมิน

7. นัก ศึก ษามีค วามกระตือรือร้น สนใจ กับสิ่ งที่
เรียนรู้ทุกครั้ง
8. ในการท างานกลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาสามารถแสดง
ความคิ ด เห็ น ได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ สามารถตอบ
คาถามได้อย่างอิสระ
9. นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนมี เวลาเพี ย งพอที่ จ ะท างานที่
ได้รับมอบหมายได้เสร็จสมบูรณ์
10. ผู้ส อนสามารถถ่ ายทอดความรู้ และตอบข้ อ
ซักถามได้อย่าง
ชัดเจน
11. นักศึกษามีความต้องการที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมความเป็นครูในครั้งต่อไป
ค่าเฉลี่ยโดยรวม

X

(S.D.)

ระดับ
ความพึงพอใจ

4.12

.66

มาก

4.07

.70

มาก

3.98

.71

ปานกลาง

4.09

.65

มาก

4.19
4.11

.73
0.67

มาก
มาก

จากตารางที่ 5 พบว่ า ความพึ ง พอใจของนัก ศึ ก ษาที่ มีต่ อกิ จ กรรมเสริม ความเป็ นครู
วิ ช าชี พ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีดังนี้ มากที่สุดคือ นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มมาก
ขึ้นหลังเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.23) รองลงมาคือ นักศึกษามีความต้องการที่จะเข้า
ร่วมกิ จกรรมเสริม ความเป็นครูในครั้งต่อไปอยู่ในระดั บมาก ( X = 4.19) และ มีกิจ กรรมที่มีระดับ
คะแนนเฉลี่ยเท่ากันคือ เป็นกิจกรรมที่นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุดอยู่ในระดับมาก( X =
4.12) เนื้อหาของกิจกรรมเกี่ยวข้องกับ การจัดการเรียนรู้ ของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก( X = 4.12)
การทากิจกรรมที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มหรือกิจกรรมรายบุคคลทาให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่มากขึ้นอยู่ในระดับมาก( X = 4.12) ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมน่าสนใจ และเนื้อหาสอดคล้องกับ
สภาพจริงของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก( X = 4.12) นักศึกษามีความกระตือรือร้น สนใจ กับสิ่งที่เรียนรู้
ทุกครั้งอยู่ในระดับมาก ( X = 4.12)
5. อภิปรายผล
จากผลการวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายผลใน 2 ประเด็น ดังนี้
1. การพัฒ นากิ จ กรรมเสริม ความเป็ นครูวิชาชีพ ส าหรับ นัก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รครุศาสตร
บัณฑิตสาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่พัฒนาขึ้นทาให้ หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต
สาขาเกษตรศาสตร์ได้คู่มือกิจกรรมเสริมความเป็นครูวิชาชีพ ด้านการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่ง
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คู่มือกิจกรรมเสริมความเป็นครูวิชาชีพมีองค์ประกอบดั งนี้ คาชี้แจงในการใช้คู่มือ จุดประสงค์การ
เรีย นรู้ สาระการเรีย นรู้ ประกอบด้ว ย กิ จ กรรม 4 กิ จ กรรม คื อ กิ จ กรรมที่ 1 เรื่อ งเรีย นรู้เพื่ อ
พัฒ นาการเรีย นรู้ กิ จ กรรมที่ 2 เรื่องนวั ต กรรมเพื่ อพั ฒ นาการเรียนรู้ กิ จ กรรมที่ 3 เรื่อง การ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ และ กิจกรรมที่ 4 เรื่องแนวทางพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ระยะเวลา
ที่ใช้ กระบวนจัดกิจกรรม สื่ออุปกรณ์ การประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของครุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิ ช าชี พ พ.ศ. 2556 ที่ ก าหนดให้ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ครู จ ะต้ อ งมี ม าตรฐานความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ วิ ช าชี พ 11 ด้ า น ซึ่ ง เรื่ อ งการวิ จั ย ก็ เป็ น มาตรฐานหนึ่ ง ใน 11 มาตรฐานและยั ง
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2561 ในด้านการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ข้อ 3.5 วิจัย สร้าง
นวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของวรัธยา วิชิตไตรภพ(2561: 151 – 185) การพัฒนากิจกรรมเสริมความเป็นครูวิชาชีพ
ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ผลการวิจัยพบว่า ได้ กิจกรรมเสริมความเป็นครู วิชาชีพ
ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประกอบด้วย คู่มือกิจกรรมเสริมความเป็นครูวิชาชีพใน
มาตรฐานความรู้ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และคู่มือกิจกรรมเสริมความเป็นครูวิชาชีพมี
องค์ประกอบได้แก่ คาชี้แจงในการใช้คู่ มือ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ระยะเวลาที่ใช้
กระบวนจัดกิจกรรม สื่ออุปกรณ์ การประเมินผล บรรลุวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1
2.คุ ณ ภาพของกิจ กรรมเสริม ความเป็นครูวิชาชีพ ส าหรับนัก ศึกษาหลั ก สูต รครุศาสตร
บัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พิจารณาคุณภาพดังนี้
2.1 ประสิ ทธิภาพของกิ จกรรมเสริม ความเป็นครูวิชาชีพ ประกอบด้ว ย 4 กิ จกรรม
ส าหรับนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รครุศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาเกษตรศาสตร์ ชั้นปี ที่ 3 คณะเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีประสิทธิภาพ 82.93/85.34 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
ไว้ ทั้งนี้เนื่องมาจากกิจกรรมเสริมความเป็นครูวิชาชีพที่ผู้วิจัยพัฒ นาขึ้น ให้ความส าคัญ กับข้อมูล
พื้นฐานและความต้องการในการพัฒนากิจกรรมเสริมความเป็นครูวิชาชีพ สาหรับนักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
สุรินทร์ สังเกตได้ว่านักศึกษาให้ความสนใจในการทากิจกรรมทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติมีการส่ง
เอกสารใบงาน ผลงานการรวบรวมความคิดรวบยอดภายในกลุ่ม ตลอดจนการส่งงานที่ตรงตามเวลา
ที่กาหนด ที่นี้อาจเป็นเพราะนักศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 ผ่านประสบการณ์
การเรียนรู้ในวิชาการวางแผนการทดลอง มาแล้วในชั้นเรียน จึงทาให้การจัดกิจกรรมเสริมความเป็น
ครูบรรลุต ามวัต ถุประสงค์ ของการวิจัย ซึ่งสอดคล้ องกั บงานวิจัยในลั กษณะเดียวกันของ วรัธยา
วิชิตไตรภพ(2561: 116)การพัฒนากิจกรรมเสริมความเป็นครู วิชาชีพสาหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของกิจกรรมเสริมความเป็นครูวิชาชีพ สาหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินทร์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.08/83.06 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80 และสอดคล้องกับ
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งานวิจัยของจันทร์ทิพย์ ถนัดเพิ่ม (2557: 112) เรื่อง การพัฒนากิจกรรมเสริมความเป็นครู สาหรับ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์พบว่า กิจกรรมเสริมความเป็นครูมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.25/87.13 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
ไว้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของโกวิทย์ พันธุ์จรุง (2559 : 112) เรื่อง การพัฒนากิจกรรมเสริม
ความเป็นครู สาหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.11/82.04 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กาหนด เป็นการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2.1
2.2 เปรีย บเทีย บผลการเรียนรู้จ ากการจั ด กิ จ กรรมเสริม ความเป็น ครูวิ ชาชีพ ของ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ สุรินทร์ ก่อนและหลังการเข้ าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูวิชาชีพโดยการ
ประเมินผลด้วยสถิติค่าที เท่ากับ 28.15 (0.05 , df 42 = 1.6822) p < .05 แสดงว่าค่าคะแนนของ
การทาแบบประเมินผลกิจกรรมเสริมความเป็นครูวิชาชีพหลังการเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนการเข้า
ร่วมกิจกรรม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทร์ทิพย์ ถนัดเพิ่ม
(2557: 112) เรื่อง การพัฒนากิจกรรมเสริมความเป็นครู สาหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต
ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบว่าผลการประเมินจากการจั ดกิจกรรมเสริมความเป็น
ครูสาหรับนักศึกษาก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิ ติที่ระดับ .01 และสอดคล้ องกับ งานวิจั ยของ โกวิทย์ พันธุ์จ รุง(2559: 112) เรื่องการพัฒ นา
กิจกรรมเสริมความเป็นครู สาหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์หลังเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูสูงกว่าก่อนเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และงานวิจัยของ จักรกฤษณ์
จันทะคุณ(2559: 212) เรื่อง การพัฒ นากิจกรรมการเรียนรู้ เสริมสร้างสมรรถนะนิสิ ตครูด้านการ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่เน้นบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นโดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน พบว่า (1)นิสิตครูมีความรู้ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่เน้น
บูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2)
นิสิตครูมีทักษะในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่เน้นบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 81.76 สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ.05
เป็นการบรรลุตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2.2
2.3..ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ กิ จ กรรมเสริ ม ความเป็ น ครู วิ ช าชี พ ส าหรั บ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.11) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าเนื้อหาของกิจกรรม
เสริมความเป็นครูวิชาชีพน่าสนใจและนักศึกษารู้ว่าการวิจัยจาเป็นสาหรับการพัฒนาวิชาชีพครูรวมทั้ง
นักศึกษาสามารถนาไปใช้ได้จริงตรงกับความต้องการของนักศึกษา และจากการสังเกตพฤติกรรมการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ชั้นปีที่ 3 นักศึกษาให้ความสนใจกิจกรรมเป็นอย่างมาก ลงมือปฏิบัติกิจกรรมอย่างจริงจัง ก่อนเข้า
ร่วมกิ จกรรมนัก ศึ กษาได้ศึ กษาเอกสารกิ จกรรมเสริมความเป็นครูวิชาชีพที่แ จกให้ม าก่ อน ล าดับ
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ขั้นตอนในการทากิจกรรม เนื้อหากิจกรรม สื่ อวัสดุอุปกรณ์ ระยะเวลาในการทากิจกรรมเสริมความ
เป็นครูมีความชัดเจน ตลอดจนวิทยากรผู้บรรยายและฝึกปฏิบัติมีเทคนิควิธีในการสอดแทรกเนื้อหาที่
จาเป็นในการประกอบวิชาชีพครู การสื่อสารที่มีความชัดเจน มีลาดับขั้นตอนในการนาเสนอข้อมูล ซึ่ง
ในการทากิจกรรมเสริมความเป็นครู วิชาชีพ วิทยากรเน้นให้นักศึกษา ฝึกคิด ไตร่ตรอง หาเหตุผล
ประกอบและสื่ออุปกรณ์มีความเหมาะสมและทันสมัยในการนาเสนอ ทาให้นักศึกษามีความพร้อมที่จะ
รับข้อมูลความรู้ในกิจกรรมเสริมความเป็นครูวิชาชีพนี้ ซึ่งสอดคล้องกับ วรัธยา วิชิตไตรภพ(2561:
120) การพั ฒ นากิ จ กรรมเสริม ความเป็ น ครู วิ ช าชี พ ส าหรับ นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รครุศ าสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผลการวิจัย
พบว่าความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมเสริมความเป็นครู วิชาชีพสาหรับนักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ จาแนกตามระดับได้ดังนี้ (1) นักศึกษามีความต้องการที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู
ในครั้งต่อไปอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.80) รองลงมาคือ (2) เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการทางานกลุ่มด้วยตนเองเป็นอย่างดีอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.78) และ (3) เนื้อหา
ของกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด( X = 4.72)(4) วิทยากร
สามารถถ่ ายทอดความรู้ และตอบข้ อ ซั ก ถามได้ อ ย่ างชั ด เจนอยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด ( X = 4.72)(5)
นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นหลังเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด( X = 4.69)(6) เป็นกิจกรรม
ที่นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุดอยู่ในระดับมากที่สุด( X = 4.68)(7) ความรู้ที่ได้จากกิจกรรม
น่าสนใจ และเนื้อหาสอดคล้องกับสภาพจริงของนักศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด( X = 4.66) (8) การทา
กิจกรรมที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มหรือกิจกรรมรายบุคคลทาให้นักศึกษามีความรับผิ ดชอบต่อหน้าที่
มากขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด( X = 4.65)(9) ในการทางานกลุ่มนักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นได้
อย่างเต็มที่ สามารถตอบคาถามได้อย่างอิสระอยู่ในระดับมากที่สุด( X =4.63)(10) นักศึกษามีความ
กระตือรือร้น สนใจ กับสิ่งที่เรียนรู้ทุกครั้งอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.57)และ (11) นักศึกษาทุกคนมี
เวลาเพี ย งพอที่ จ ะท างานที่ ได้ รั บ มอบหมายได้ เสร็จ สมบู ร ณ์ อ ยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด ( X = 4.51)และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของนุชนาฎ ผ่องพุฒิและรุ่งอรุณ พรเจริญ (2555: 125) เรื่องการพัฒนาชุด
การเรียนรู้สาหรับผู้ขอใบประกอบวิชาชีพครูเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้กับความเป็นครู
พบว่านัก ศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้ชุด การเรียนรู้สาหรับผู้ ขอใบประกอบวิชาชีพครูเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้กับความเป็นครูมีค่าเฉลี่ยโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( X = 4.30)
และสอดคล้องกับงานวิจัยของจันทร์ทิพย์ ถนัดเพิ่ม (2557:113) เรื่อง การพัฒนากิจกรรมเสริมความ
เป็นครูสาหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบว่า
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมเสริมความเป็นครู อยู่ในระดับมาก ( X = 4.31)และและ
สอดคล้องกับงานวิจัยของโกวิทย์ พันธุ์จรุ ง (2559: 115) เรื่องการพัฒนากิจกรรมเสริมความเป็นครู
สาหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมเสริมความเป็นครูวิชาชีพสาหรับ
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นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ( X = 4 .67) เป็ น การบรรลุ ต าม
วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2.3
6. สรุปผลการวิจัย
ผลของการพัฒนากิจกรรมเสริมความเป็นครู วิชาชีพ สาหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. กิจกรรมเสริมความเป็นครูวิชาชีพสาหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประกอบด้วย คู่มือ
กิจกรรมเสริมความเป็นครูวิชาชีพในมาตรฐานความรู้ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และคู่มือ
กิจกรรมเสริมความเป็นครูวิชาชีพมีองค์ประกอบได้แก่ คาชี้แจงในการใช้คู่มือ จุดประสงค์การเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ ระยะเวลาที่ใช้ กระบวนจัดกิจกรรม สื่ออุปกรณ์ การประเมินผล และใบงาน
2. คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนากิจกรรมเสริมความเป็นครูวิชาชีพ พิจารณาเป็น
รายข้อได้ดังนี้
2.1 ประสิทธิภาพของกิจกรรมเสริมความเป็นครูวิชาชีพสาหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินทร์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.93/85.34 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80
2.2 ผลจากการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ชั้นปีที่ 3 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หลังเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
ความเป็นครูวิชาชีพสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูวิชาชีพ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
2.3 ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ กิ จ กรรมเสริ ม ความเป็ น ครู วิ ช าชี พ ส าหรั บ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 คณะเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อยู่ในระดับมาก
7. ข้อเสนอแนะ
จากการดาเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการทา
วิจั ย ที่เป็น ประโยชน์ ต่อ การจั ด กิ จ กรรมเสริม ความเป็น ครู วิ ชาชีพ และการศึก ษาวิ จั ยครั้ง ต่ อไป
ประเด็นข้อเสนอแนะมีดังต่อไปนี้
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้
1. ควรนากิจกรรมเสริมความเป็นครูวิชาชีพไปใช้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ทุกสาขาวิชาเอก และให้มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมเสริม
ความเป็นครูวิชาชีพ
2. ควรมีการจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู วิชาชีพตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 – ชั้นที่ 5 โดยมีการ
วางแผนจัดกิจกรรมตั้งแต่เริ่มแรกเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
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3. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนากิจกรรมเสริมความเป็นครูวิชาชีพให้มีความ
หลากหลายคลอบคลุมทุกมาตรฐานความรู้ตามที่คุรุสภากาหนด
4. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
ที่สังกัดในคณะต่าง ๆ ที่มีนักศึกษาครู ในมหาวิทยาลัยประชุมวางแผนเพื่อการดาเนินการจั ดกิจกรรม
เสริมความเป็นครูวิชาชีพให้มีความเป็นเอกภาพ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการส่งเสริมให้มีการพัฒนากิจกรรมเสริมความเป็นครู วิชาชีพที่สอดคล้องกับ
ทุกมาตรฐานวิชาชีพครู ตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 – ชั้นปีที่ 5 และทาให้ครบทุกสาขาวิชาเอก
2. ควรมีการก าหนดแผนการจัดกิ จกรรมเสริมความเป็นครู วิชาชีพส าหรับนัก ศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เพื่อเป็นแบบแผนในทางปฏิบัติตลอดหลักสูตร
3. ควรมีการส่งเสริมให้ทากิจกรรมเสริมความเป็นครูวิชาชีพเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
ให้ครบทุกมาตรฐานความรู้มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตน
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การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การทาขนมไทยในงานประเพณีและศาสนา สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Development of Learning Activities Model with Experience to
Strengthen Thai Dessert Making Skills on Traditional and Religious
Occasions for Prathomsuksa 5 Students
ณปภัช ลิ้มพงศ์ธร1
1โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ

สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

บทคัดย่อ
การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เชิงประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการทาขนมไทยในงานประเพณีและศาสนา สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างทักษะการทาขนมไทยในงาน
ประเพณีและศาสนา สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของการ
พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างทักษะการทาขนมไทยในงาน
ประเพณีและศาสนา สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 4) เพื่อหาความคงทนของการเรียนรู้
ของการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างทักษะการทาขนม
ไทยในงานประเพณีและศาสนา สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 จานวน 1 ห้องเรียน จานวน 24 คน ได้มาโดย
วิ ธี ก ารสุ่ ม แบบแบ่ ง กลุ่ ม (Cluster Random Sampling) เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาวิ จั ย ได้ แ ก่
รูปแบบการจัด กิจ กรรมการเรีย นรู้เชิงประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างทัก ษะ การทาขนมไทยในงาน
ประเพณี แ ละศาสนา ส าหรับนั ก เรียนชั้น ประถมศึก ษาปีที่ 5 โรงเรีย นเทศบาลวั ด เหนือ แบบวั ด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาค่าร้อยละ และ t-test ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า
1) รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการทาขนม
ไทยในงานประเพณี แ ละศาสนา ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ า กั บ
80.83/83.96
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างทักษะการทาขนมไทยในงานประเพณีและศาสนา สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนมีคะแนนหลังการผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
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3) ความพึ ง พอใจในการใช้ รู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เชิ ง ประสบการณ์ เพื่ อ
เสริมสร้างทักษะการทาขนมไทยในงานประเพณีและศาสนา สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ ( X = 4.57 , S.D.= 0.51)
4) ความคงทนของการเรียนรู้ของการพัฒ นารูปแบบการจั ดกิ จ กรรมการเรียนรู้ เชิง
ประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างทักษะการทาขนมไทยในงานประเพณีและศาสนา สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 มีความคงทนในการเรียนรู้
คาสาคัญ : การเรียนรู้เชิงประสบการณ์, ขนมไทยในงานประเพณี

Abstract
The aims of this research were to 1) development of learning activities
model with experience to strengthen Thai dessert making skills on Traditional and
Religious occasions for prathomsuksa 5 students, 2) develop learning achievement
activities model with experience to strengthen Thai dessert skills on Traditional and
Religious occasions for prathomsuksa 5 students, 3) to study the satisfaction toward
the learning activities model with experience to strengthen Thai dessert making skills
on Traditional and Religious occasions for prathomsuksa 5 students, 4) to study the
retention of learning activities model with experience to strengthen Thai dessert
making skills on Traditional and Religious occasions for prathomsuksa 5 students,
The samples prathomsuksa 5 students, to tailing 5/ 2 30 student Cluster
Random Sampling. Tools were activity model based on experience, Thai dessert
making on any occasions, and achievement test on career and technology subject.
Statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation
and t-test The study found that.
1) Patterns of experiential learning activities to strengthen Thai dessert
making skills on Traditional and Religious occasions for prathomsuksa 5 students were
found that the students’ efficiency was at 80.42/82.71
2) Comparison of learning achievement activities model with experience
to strengthen Thai dessert making skills on Traditional and Religious occasions for
prathomsuksa 5 students, of their post-attending, after learning was different
significantly at level .05
3) Performance activities model with experience to strengthen Thai
dessert making skills on Traditional and Religious occasions for prathomsuksa 5
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students, the assessment of creativity was very good. mean, standard deviation ( X =
4.57, S.D.= 0.51)
4) Retention of learning activities model with experience to strengthen
Thai dessert making skills on Traditional and Religious occasions for prathomsuksa 5
students was found in the students.
Keywords : Experiential learning, Thai dessert on Traditional and Religious occasions
1. บทนา
ขนมไทย เป็นหัตถกรรมความอร่อยที่แสดงถึงความอ่อนช้อยของคนไทย เพราะใช้ความ
ประณีต วิจิตรบรรจงในการปรุงแต่ง ตั้งแต่การคัดสรรค์วัตถุดิบที่กลมกลืนพิถีพิถัน ให้มีสีสัน กลิ่น
หอม รสชาติละเมียดละไมชวนให้รับประทาน รูปลักษณ์สวยงาม รวมทั้งชื่อขนมไทยส่วนใหญ่จะมี
ความหมายเป็นมงคล ขนมไทยมักถูกนามาใช้ในงานบุญ ตามประเพณีและงานพิธีกรรมต่าง ๆ จึง
กลายเป็นวิถีชีวิตของคนไทยที่ควรศึกษาและอนุรักษ์ เราจึงพบเห็นขนมอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวแทบ
ทุกพื้นที่ ขนมหรืออาหารนอกเหนือจากการเป็นของที่ไว้สาหรับบริโภค แล้วยังกลายมาเป็นเครื่องมือ
ในการให้เพื่อแสดงความรู้สึกต่างๆ ที่ผ่านมาขนมไม่ได้ถูกทาขึ้นมาเพื่อการให้โดยตรงแต่ถูกสร้าง
ขึ้นมาเพื่อบริโภคและประกอบพิธีกรรมและประเพณีต่างๆ (ขจรศักดิ์ จ้อยศรีเกตุ, 2559 : หน้า ง. )
ในสมัย อยุ ธ ยาและรัต นโกสิ นทร์ ได้มี ก ารเจริญ สั ม พั นธไมตรีกั บประเทศต่ าง ๆ อย่าง
กว้างขวางไทยได้รับเอาวัฒ นธรรมด้านอาหารของชาติต่าง ๆ มาดัด แปลงให้เหมาะสมกับสภาพ
ท้องถิ่น วัตถุดิบที่หาได้ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนการบริโภคนิสัยแบบไทย ๆ จนทาให้คนรุ่นหลัง ๆ
แยกไม่ออกว่าอะไรคือขนมที่เป็นไทยแท้ ๆ และอะไรดัดแปลงมาจากวัฒนธรรมของชาติอื่น เช่น ขนม
ที่ใช้ไข่และขนมที่ต้องเข้าเตาอบ ซึ่งเข้ามาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จากคุณท้าวทองกีบ
ม้าภรรยาเชื้อชาติญี่ปุ่น สัญชาติโปรตุเกสของเจ้าพระยาวิชเยนทร์ ผู้เป็นกงศุลประจาประเทศไทยใน
สมัยนั้น ไทยมิใช่เพียงรับทองหยิบ ทองหยอด และฝอยทองมาเท่านั้น แต่ยังให้ความสาคัญกับขนม
เหล่านี้โดยใช้เป็นขนมมงคลอีกด้วย เช่น ทองหยิบ ฝอยทอง ทองหยอดจากโปรตุเกส มัสกอดจาก
สกอตต์ ขนมไทย เป็นเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมประจาชาติไทยอย่างหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันดี เพราะเป็น
สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความละเอียดอ่อนประณีตในการทา ตั้งแต่วัตถุดิบ วิธีการทา ที่กลมกลื น พิถีพิถัน
ในเรื่องรสชาติ สีสัน ความสวยงาม กลิ่นหอม รูปลักษณะชวนรับประทาน ตลอดจนกรรมวิธีการ
รับประทาน ( 2558: ออนไลน์)
ทั้งนี้จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ถึงแม้ว่าจะมีการศึกษางานวิจัย
ที่เกี่ย วกับการจั ดกิจกรรมเรื่องการทาขนมอยู่บ้าง แต่ เป็นเพียงบางส่วนของการทาขนมไทยและ
วิธีการสอนการทาขนมไทยส่วนใหญ่เน้นเพียงให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการทาขนมอย่างง่ายๆ ยังไม่มี
การพัฒนาการเรียนรู้เพิ่มเติมให้หลากหลาย ทั้งๆ ที่ยังมีขนมอีกหลากหลายชนิดในยุคปัจจุบันที่ควร
แก่การศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อ เนื่อง ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาประเภทของการทาขนมในโอกาส
ต่างๆเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการทาขนม
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ไทย เพื่อใช้เป็นนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิค
การเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นารู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เชิ ง
ประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างทักษะการทาขนมไทยในงานประเพณีและศาสนา สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพื่อนาผลการวิจัยมา
พัฒนาหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการทาขนมไทยในงานประเพณีและศาสนาให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนาประสบการณ์ที่ได้ไปใช้เสริมสร้างอาชีพได้ในอนาคต
เกิดการเรียนรู้ที่คงทนและสามารถพัฒนาต่อไปให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนารูปแบบการจั ดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การท าขนมไทยในงานประเพณี แ ละศาสนา ส าหรั บ นั ก เรีย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างทักษะการทาขนมไทยในงานประเพณีและศาสนา สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5
2.3 เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของการพั ฒ นารู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เชิ ง
ประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างทักษะการทาขนมไทยในงานประเพณีและศาสนา สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5
2.4 เพื่อหาความคงทนของการเรียนรู้ของการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เชิงประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างทักษะการทาขนมไทยในงานประเพณีและศาสนา สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างทักษะการทาขนม
ไทยในงานประเพณีและศาสนา สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด
3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เชิงประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างทักษะการทาขนมไทยในงานประเพณีและศาสนา สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.3 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เพื่อ
เสริมสร้างทักษะการทาขนมไทยในงานประเพณีและศาสนา สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
3.4 นักเรียนมีความรู้ที่คงทนต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อ
เสริมสร้างทักษะการทาขนมไทยในงานประเพณีและศาสนา สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
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4. วิธีการดาเนินการวิจัย
1) ทาการสุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้กลุ่มตัวอย่าง จาก 2 ห้องเรียน จานวน 46
คน เพื่อเป็นกลุ่มทดลองที่ 1 และกลุ่มทดลองที่ 2
2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อ
เสริมสร้างทักษะการทาขนมไทยในงานประเพณีและศาสนา สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เป็นเวลา 20 ชั่วโมง จากนั้นดาเนินการ สอนกับกลุ่มทดลองที่ 1 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เป็นเวลา 20
ชั่วโมง
3) ชี้แจงรายละเอียดให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เป็นกลุ่มทดลองที่ 1ใช้รูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างทักษะการทาขนมไทยในงานประเพณีและ
ศาสนา สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กับวิธีการศึกษาบทเรียน ในแต่ละกิจกรรม รวมทั้ง วัน
เวลา ที่จะทาการทดลองให้ผู้เรียนกลุ่มทดลองที่ 1 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างเข้าใจโดยละเอียด
4.1 ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ สังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ที่กาลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จานวน 2
ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 46 คน
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒ นารูปแบบการจัด กิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เพื่อ
เสริมสร้างทักษะการทาขนมไทยสาหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีดังนี้
1) รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างทักษะการทา
ขนมไทยในงานประเพณีและศาสนา สาหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน แบบประเมินทักษะการทาขนมไทยในงานประเพณีและศาสนา แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนและแบบทดสอบวัดความคงทนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างทักษะการทาขนมไทยในงานประเพณีและ
ศาสนา
4.3 ทาการทดลองตามระยะเวลาที่กาหนด ดังนี้
1) ผู้วิจัยได้ทาการทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อ
เสริมสร้างทักษะการทาขนมไทยในงานประเพณีและศาสนา สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
กั บ กลุ่ ม ทดลองที่ 1 เพื่ อ หาคุ ณ ภาพเครื่องมื อ และพั ฒ นารูป แบบการจั ด กิ จ กรรมการเรียนรู้เชิ ง
ประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างทักษะการทาขนมไทยในงานประเพณีและศาสนา สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพ
2) ครูผู้สอนให้ผู้เรียนกลุ่มทดลองที่ 1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 เรียนโดย
การการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างทักษะการทาขนมไทยในงานประเพณี
และศาสนา โดยให้ทาแบบทดสอบก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จานวน 20 ข้อ โดยใช้รูปแบบการ
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จัดกิจ กรรมการเรีย นรู้เชิงประสบการณ์ เพื่อเสริม สร้างทัก ษะการทาขนมไทยในงานประเพณี และ
ศาสนา
3) ดาเนินการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อ
เสริมสร้างทักษะการทาขนมไทยในงานประเพณีและศาสนา โดยจัดให้มีการทดสอบระหว่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสังเกตพัฒนาการในการเรียนรู้ของผู้เรียน
4) เมื่อสิ้นสุดการทดลองใช้กับกลุ่มทดลองที่ 1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
แล้วครูผู้สอนให้ผู้เรียน ได้ทาแบบทดสอบหลังเรียน จานวน 20 ข้อ และประมวลผลการทดลองใช้
เครื่องมือเพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขก่อนนาไปใช้จริ ง กับกลุ่มทดลองที่ 2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
5/2
5) นารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างทักษะการ
ทาขนมไทยในงานประเพณีและศาสนา สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผ่านการปรับปรุง
แก้ ไขแล้ วไปทดลองใช้กั บกลุ่ ม ทดลองที่ 2 นักเรียนชั้นประถมศึก ษาปีที่ 5/2 โดยจัด ให้ มีก ารท า
แบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การทาขนมไทยในงานประเพณีและศาสนา สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จานวน 20 ข้อ
แล้วประมวลผลการเรียนรู้
6) เก็บข้อมูลจากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 จ านวน 2 ห้ อ งเรี ย น ได้ แ ก่ กลุ่ ม ทดลองที่ 1 นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึ ก ษาปีที่ 5/1 และกลุ่ ม ทดลองที่ 2 นัก เรียนชั้นประถมศึก ษา ปีที่ 5/2 เพื่ อเปรียบเทีย บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่ากลุ่มทดลองที่ 1 และกลุ่มทดลองที่ 2
7) เก็บรวบรวมการหาความพึงพอใจหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 จานวน 2 ห้องเรียน ได้แก่ กลุ่มทดลองที่ 1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
และกลุ่มทดลองที่ 2 นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5/2
8) การหาความคงทนของการเรียนรู้หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 จานวน 2 ห้องเรียน ได้แก่ กลุ่มทดลองที่ 1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
และกลุ่มทดลองที่ 2 นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5/2
4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า
ตอนที่ 1 การพั ฒ นารู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เชิ ง ประสบการณ์ เพื่ อ
เสริมสร้างทักษะการทาขนมไทยในงานประเพณีและศาสนา สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 80.83/83.96 ดังแสดงในตารางที่ 1
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างทักษะการทาขนมไทยในงานประเพณีและศาสนา สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตอนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างทักษะการทาขนมไทยในงานประเพณีและศาสนา สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับมาก ดังแสดงในตารางที่ 3
ตอนที่ 4 ผลการประเมินความคงทนของการเรียนรู้ของการพัฒนารูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างทักษะการทาขนมไทยในงานประเพณีและศาสนา
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความคงทนในการเรียนรู้
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อ
เสริ ม สร้ า งทั ก ษะการท าขนมไทยในงานประเพณี แ ละศาสนา ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5
กิจกรรมระหว่างเรียน
n คะแนน
SD
E1
X
เต็ม
24.2
80.8
24
30
0.90
5
3

หลังเรียน
คะแนน
เต็ม

X

SD

E2

20

16.7
9

0.88

83.96

E1 / E2
80.83 /
83.96

จากตารางที่ 1 พบว่ า การพั ฒ นาการจั ด กิ จ กรรมการเรีย นรู้ เชิ ง ประสบการณ์ เพื่ อ
เสริมสร้างทักษะการทาขนมไทยในงานประเพณีและศาสนา สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 80.83/83.96
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างทักษะการทาขนมไทยในงานประเพณีและศาสนา สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5
รายการ
n คะแนนเต็ม
S.D.
t
X
1. คะแนนทดสอบก่อนเรียน
24
20
10.96 1.78
1.714*
2. คะแนนทดสอบหลังเรียน
24
20
16.79 0.88
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์เพื่อเสริมสร้าง
ทัก ษะการทาขนมไทยในงานประเพณี และศาสนา ส าหรับนัก เรียน ชั้นประถมศึก ษาปีที่ 5 พบว่ า
คะแนนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สูงกว่าก่อนใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อ
เสริมสร้างทักษะการทาขนมไทยในงานประเพณีและศาสนา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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โดยคะแนนเฉลี่ ยก่อนการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ เท่ากั บ 10.96 และได้คะแนนเฉลี่ยหลังการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ เท่ากับ 16.79
5. อภิปรายผล
ผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการทาขนมไทย สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า
1) การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การทาขนมไทยในงานประเพณีและศาสนา สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 80.83/83.96เนื่องจาก นักเรียนมีความสนใจในการเรียน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็น
กลุ่ม ร่วมคิด ร่วมทา ทาให้นักเรียนมีความสุขจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการทาขนมไทย ซึ่ง
สอดคล้องกับ อรอุมา คาประกอบ (2550 : 112) และ สุขสันต์ หัตถสาร (2550 : 110) ได้ศึกษา
เปรียบเทียบพฤติกรรมการทางานกลุ่มหลังจากได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า นักศึกษาที่
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ พฤติกรรมการทางานกลุ่มหลังการเรียนรู้สูงกว่า
ก่อนเรียน เพราะ มีความสนใจและพยายามในการปฏิบัติงานกลุ่มในฐานะสมาชิกทีดี ของกลุ่ม การใช้
แผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โดยใช้ รู ป แบบการเรี ย นการสอนโดยการท างานเป็ น กลุ่ ม จะมี
ประสิทธิภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ หลังเรียนจะสูงกว่าก่อนเรียน แสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้
จากการทางานเป็นกลุ่มสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนให้พัฒนาขึ้นได้
2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างทักษะการทาขนมไทยในงานประเพณีและศาสนา สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึก ษาปีที่ 5 พบว่านักเรีย นมีคะแนนหลังการผ่านการจัด กิจ กรรมการเรียนรู้ สูงกว่าการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ ซึ่งแสดงให้เห็นว่านวัตกรรมมีประสิทธิภาพดีมาก เนื่องจาก รูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างทักษะการทาขนมไทยในงานประเพณีและศาสนา
สาหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้ดี และมีรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียน ด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยการ
ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม ทาให้สมาชิกในกลุ่มได้ช่วยกันระดมสมองในการทากิจกรรม ทาให้เกิดองค์ความรู้
ใหม่ รู้รักสามัคคีในการทางานร่วมกัน จึงทาให้เกิดการพัฒนาความรู้ได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ ซึ่งได้
สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ Lee, P.L. and Moffeit, K.S.(1990 p. 40-45) ได้ ท าการวิ จั ย เรื่ อ ง
การศึ ก ษารายกรณี เกี่ ย วกบการจัด การเรียนรู้แ บบเน้ นประสบการณ์ ส าหรับผู้ต รวจสอบภายใน
เนื่องจากวรรณคดีทางการศึกษาที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบภายในได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับ แนว
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการตรวจสอบบัญชีไว้ 3 ประการ ได้แก่ควรสอนเนื้อหาอะไร ใคร
ควรเป็นผู้สอน และควรสอนอย่างไร โดยทั่วไปแล้วรายวิชาการตรวจสอบภายในได้รับการสนับสนุน
ให้มีการจดการเรียนการสอน และมุ่งเน้นเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติสักระยะหนึ่งเป็นอย่างน้อยที่สุ ด คณะ
บัญ ชีจะเป็นผู้กาหนดผู้สอนรายวิชาการตรวจสอบภายใน ทุกฝ่ายเห็นด้วยว่าควรใช้วิธีส อนอย่าง
หลากหลายในการจดการเรียนการสอนรายวิชาการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนา
ความก้าวหน้าของการจดการเรียนการสอนรายวิชาการตรวจสอบภายในจะต้องใช้หลัก การและ
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ทฤษฎีทางการศึกษา จึงได้มีการนาการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์เข้ามาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาการตรวจสอบภายในโดยมีขั้นตอน 4 ขั้นตอนที่ประกอบด้วยการจัดให้ผู้เรียน
ได้รับประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม การสร้างความคิดรวบยอด การสังเกตอย่างไตร่ตรองและการ
ทดลองปฏิบัติซึ่งผลของการวิจัยพบว่า การจดการเรียนการสอนรายวิชาการตรวจสอบภายในโดยใช้
รูปแบบการจดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
3) ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
เพื่อเสริมสร้างทักษะการทาขนมไทยในงานประเพณีและศาสนา สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
5 อยู่ในระดับมาก เนื่องจาก นักเรียนชอบที่ได้มีส่วนร่วมในการทากิจกรรมร่วมกัน มีโอกาสได้แสดง
ศักยภาพของตนเอง ทาให้เกิดความภาคภูมิใจ และมีความพึงพอใจในผลงานของตน ซึ่งมีพัฒนาการ
ดีขึ้นหลังผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างทักษะการทาขนมไทย ซึ่ง
สอดคล้องกับ Kotler, Philip
( 2003: 36) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจว่า เป็นความรู้สึกของ
บุคคลเมื่อ ได้รับความสุขหรือความผิดหวังซึ่งเกิดจากการเปรียบเทียบการรับรู้กับความคาดหวังใน
ผลลัพธ์ของสิ่ง ที่ต้องการ ถ้าการรับรู้ต่อสิ่งที่ต้องการพอดีกับความคาดหวังจะเกิดความพึงพอใจ
4) ผู้เรียนมีความรู้ที่คงทนหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อ
เสริมสร้างทักษะการทาขนมไทยในงานประเพณีและศาสนา สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เนื่องจาก ในการทดลองมี ความคงทนของการเรียนรู้หลังเรียนไปแล้ว 2 สัปดาห์ แสดงว่าผู้เรียน
สามารถคงไว้ซึ่งผลของการเรียนรู้ได้สูง สามารถจดจาหรือระลึกถึงสิ่งเร้าที่ผ่านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ผ่านมา ด้วยการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา ความคงทนใน
การเรียนรู้ของ พันทิพา ทับเที่ยง (2550: 101-98) ที่พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการ ทดสอบ
หลั ง เรี ย นและเมื่ อ ผ่ า นการทดสอบหลั ง เรี ย นไปแล้ ว ระยะหนึ่ ง ไม่ แ ตกต่ า งกั น กั บ หลั ง การสอน
คณิ ต ศาสตร์ ระดั บ ประถมศึ ก ษาโดยค านึ ง ถึ ง ความพร้อ มของเด็ ก ทั้ ง ในด้ าน ร่างกาย อารมณ์
สติปัญญา และความรู้พื้นฐานที่มาต่อเนื่องกับความรู้ใหม่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้องจัดให้มีโอกาส
ให้ผู้เรียนได้เลือกทากิจกรรมได้ตามความสนใจ ความถนัด และการประเมินผลอาจใช้วิธีการสังเกต
การตรวจแบบฝึกหัด และการสอบถาม
6. สรุปผล
จากการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับ การเรียนรู้ของการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ เชิงประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างทักษะการทาขนมไทยในงานประเพณีและศาสนา สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า 1) รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เพื่อ
เสริมสร้างทักษะการทาขนมไทยในงานประเพณีและศาสนา สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 80.83/83.96 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างทักษะการทาขนมไทยในงานประเพณีและศาสนา
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนมีคะแนนหลังการผ่านการจัด กิจกรรมการเรียนรู้
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจในการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เชิงประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างทักษะการทาขนมไทยในงานประเพณีและศาสนา สาหรับนักเรียนชั้น
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ประถมศึ ก ษาปีที่ 5 อยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ ( X = 4.57 ,
S.D.= 0.51) 4) ความคงทนของการเรียนรู้ของการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เชิง
ประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างทักษะการทาขนมไทยในงานประเพณีและศาสนา สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 มีความคงทนในการเรียนรู้
7. ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอจากการวิจัย
ในการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์แต่ละขั้นตอนครูผู้สอนควรทาหน้าที่เพียงผู้
ชี้แนะและ เป็นที่ปรึกษา เพื่อฝึกให้ผู้เรียนให้สามารถคิดเอง แก้ปัญหาเองได้ โดยเน้นกระบวนการ
ทางานเป็นกลุ่ม
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยต่อไป
ควรศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างทักษะการทา
ขนมไทยในรูปแบบอื่น ๆ เช่น ใช้การจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิดในกระบวนการทางานกลุ่มเพื่อ
เสริมสร้างทักษะการทาขนมไทย เพื่อช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
เอกสารอ้างอิง
ขจรศักดิ์ จ้อยศรีเกตุ. (2559). การออกแบบขนมไทยและอัตลักษณ์ของแบรนด์เพื่อแสดงถึง
วัฒนธรรมการให้ของไทย. หลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
พันทิพา ทับเที่ยง. (2550). การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรมการทางานกลุ่ม
และความคงทน ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการ
จัดการเรียน แบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) กับการจัดการเรียนรู้ แบบ
ร่วมมือแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI). คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโรฒิ.
กรุงเทพฯ
สุขสันต์ หัตถสาร. (2550). ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทักษะ การท างานกลุ่ม การเห็นคุณค่าในตนเองและเจตคติตอการเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
อรอุมา คาประกอบ. (2550). ผลการสอนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคเรียนร่วมกันที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีและพฤติกรรมการทางานกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.
เอมฤทัย คงมั่น. ( 2558). ขนมไทย. สืบค้น https://sites.google.com/site/sweetbyame/home
Kotler, Philip. (2003). Marketing Management, Pearson Education., New Jersey:
Prentice Hall
Lee, P.L., &Moffeit, K.S. (1990). Case for Experiential Learning for Internal Auditors.
Internal Auditing, 6 (1), 219. p. 40- 45
222

การใช้แบบฝึกเพื่อแก้ปัญหาการออกเสียงวรรณยุกต์ ของนักศึกษา
กลุ่มชาติพันธุ์ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
Using of exercise for problem solving on Tone pronunciation of Ethnic
groups sophomore students, Thai language program, Faculty of
Education, Lampang Rajabhat University
ณัฐชยา ปันทกา1
1อาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
natchaya.panth@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของเสียงวรรณยุกต์
ภาษาไทยมาตรฐานก่ อนและหลั ง การใช้แ บบฝึก ที่ออกเสี ยงโดยนัก ศึก ษากลุ่ ม ชาติพันธุ์ สาขาวิ ช า
ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง เก็บข้อมูลจากนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ ชั้นปีที่ 2
จานวน 10 คน โดยให้นักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ออกเสียงรายการคาทดสอบ จานวน 25 คา วิเคราะห์
ลักษณะทางกลสัทศาสตร์ด้วยโปรแกรมพราท (Praat) เวอร์ชั่น 5.3.22 นาเสนอผลการวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรม Microsoft Excel 2007
ผลการวิเคราะห์ค่าความถี่มูลฐานสามารถจัดกลุ่มวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐาน 5 หน่วย
เสียง คือ วรรณยุกต์คงระดับ ได้แก่ วรรณยุกต์สามัญ (ว.1) วรรณยุกต์เอก (ว.2) และวรรณยุกต์
เปลี่ยนระดับ ได้แก่ วรรณยุกต์โท (ว.3) วรรณยุกต์ตรี (ว.4) วรรณยุกต์จัตวา (ว.5) พบว่า ลักษณะทาง
กลสัทศาสตร์ของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานที่ออกเสียงโดยนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์หลังใช้แบบฝึก
ดีกว่าก่อนใช้แบบฝึก
คาสาคัญ : แบบฝึกการออกเสียง, วรรณยุกต์, นักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์

Abstract
The purpose of this paper was to analyze and compare the acoustic
characteristics, fundamental frequency (F0), fundamental frequency range (F0 range) and
duration, of standard Thai tones before and after learning through exercise. The
participants for this study were 10 ethnic groups sophomore students in Thai language
program, Faculty of Education, Lampang Rajabhat University. The total number of test
tokens for acoustical analysis was 25. The informants’ speech was recorded directly on
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to a computer. The fundamental frequencies of tones were measured using Praat Version
5.3.22 and Microsoft Excel 2007.
The results showed that the acoustic characteristics of Thai tones could be
classified into two categories, the static tones [Tone 1 , which was mid level, Tone 2 ,
which was low level] and the dynamic tones [Tone 3 , which was high falling, Tone 4 ,
which was mid rising, and Tone 5 , which was low rising]. In citation form produced by
ethnic groups students after using exercise was better than before using
Keyword : Exercise, Tone, Ethnic groups students
1. บทนา
ภาษาทุกภาษามีโครงสร้างพยางค์ที่เป็นสากลลักษณ์ (Universal) คือ พยัญชนะและสระ แต่
บางภาษาอาจมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไป สาหรับภาษาไทย ลักษณะเฉพาะดังกล่าวคือ ระดับเสียงสูง
ต่า (Pitch) เป็นส่วนประกอบของโครงสร้างพยางค์ กาญจนา นาคสกุ ล (2556) กล่าวว่า ในภาษาไทย
ระดั บ เสี ย งสู ง ต่ าของค า เรี ย กว่ า วรรณยุ ก ต์ เป็ น ส่ ว นส าคั ญ ที่ ท าให้ ค าตั้ ง แต่ 2 ค าขึ้ น ไป ซึ่ ง มี
ส่ ว นประกอบอื่น ๆ คื อ พยั ญ ชนะต้น สระ และพยัญ ชนะท้าย มีความหมายต่างกั น วรรณยุก ต์ใน
ภาษาไทยจึงจัดเป็นหน่วยเสียง เรียกว่า หน่วยเสียงวรรณยุกต์ หน่วยเสียงวรรณยุกต์จัดเป็นหน่วยเสียง
ซ้อน เพราะไม่เกิดตามลาพัง จะเกิดพร้อมกับหน่วยเสียงเรียง ซึ่งหมายถึง หน่วยเสียงพยัญชนะ และ
หน่วยเสียงสระ โดยปกติหน่วยเสียงวรรณยุกต์จะเกิดพร้อมกับหน่วยเสียงสระ ภาษาไทยจึงถือเป็น
ภาษาวรรณยุกต์ (Tonal Language) Abramson (1962) ศึกษาวรรณยุกต์ภาษาไทยโดยวิธีทางกล
สัทศาสตร์ กล่าวว่า วรรณยุกต์ในภาษาไทยสามารถจาแนกได้ 2 ลักษณะ คือ วรรณยุกต์คงระดับ
(Static Tone) ได้แก่ วรรณยุกต์สามัญ (Mid Tone) วรรณยุกต์เอก (Low Tone) และวรรณยุกต์ตรี
(High Tone)วรรณยุ ก ต์เปลี่ ย นระดับ (Dynamic Tone) ได้แ ก่ วรรณยุก ต์โท (Falling Tone) และ
วรรณยุกต์จัตวา (Rising Tone) แต่งานวิจัยของผณินทรา ธีรานนท์ (2543) ศึกษาหน่วยจังหวะกับการ
แปรของวรรณยุกต์ในคาพูดต่อเนื่องภาษาไทย พบผลการวิจัยที่แตกต่างจากงานวิจัยของ Abramson
และงานวิจัยในอดีต คือ วรรณยุกต์ตรีไม่ได้มีสัทลักษณะสูงระดับ แต่มีสัทลักษณะกลางขึ้น โดยสัท
ลักษณะดังกล่าวคล้ายสัทลักษณะของวรรณยุกต์จัตวาแต่ระดับเสียงของวรรณยุกต์ตรีสูงกว่า
การศึกษาการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยของคนไทยที่ไม่ได้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่เป็น
ประเด็นที่มีก ารศึ ก ษาจ านวนหนึ่ง ในหลากหลายมิติ เช่น วิ ไ ลลั ก ษณ์ จู ว ราหะวงศ์ (2543) ศึก ษา
วรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนไทย คนแต้จิ๋ว และคนซิกข์ พบว่า วรรณยุกต์ที่ออกเสียงโดย
คนแต้จิ๋วและคนซิกข์มีลักษณะทางกลสัทศาสตร์ที่คล้ายกับการออกเสียงของคนไทยในคาพูดเดี่ยว แต่
ในคาพูดต่อเนื่องกลับมีสัทลักษณะย่อยหรือ รูปแปรมากกว่าทาให้การออกเสียงต่างจากการออกเสียง
ของคนไทย ทั้งนี้งานวิจัยยังพบ สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานต่างจากงานวิจัยในอดีต
เช่นเดียวกับงานของผณินทรา ธีรานนท์ (2543) คือ สัทลักษณะของวรรณยุกต์ตรี ทาให้มีการจัดกลุ่ม
วรรณยุกต์ใหม่ โดยวรรณยุกต์ระดับประกอบด้วย 2 หน่วยเสียง ได้แก่ วรรณยุกต์สามัญและวรรณยุกต์
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เอก วรรณยุกต์เปลี่ยนระดับประกอบด้วย 3 หน่วยเสียง ได้แก่ วรรณยุกต์โท ตรี และจัตวา นอกจากนี้
ยังมีงานของ ปิ่นแก้ว กังวานศุภพันธ์ (2550) ศึกษาการเปรียบต่างเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยระหว่าง
นัก เรีย นไทยเชื้อสายเขมรกั บนัก เรียนที่พูด ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ : นัก เรียนชั้นประถมศึก ษาปีที่ 1
โรงเรียนบ้านแกใหญ่ และมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีไผทสมันต์ จังหวัดสุรินทร์ กับนักเรียนชั้น
ประถมศึ ก ษาปีที่ 1 และมัธ ยมศึ ก ษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิ ต แห่ง มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร์ พบว่ า
นักเรียนไทยเชื้อสายเขมรเพศชายทั้ง ในระดับประถมและมัธยมออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยแตกต่าง
จากนักเรียนที่พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่อย่างชัดเจน และในระดับชั้นมัธยมมีความแตกต่างมากกว่า
ระดับประถมตรงข้ามกับนักเรียนไทยเชื้อสายเขมร เพศหญิงที่ออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยได้อย่าง
ชัดเจนในทุกระดับชั้น แต่มีวรรณยุกต์เอก ที่แตกต่างจากนักเรียนที่พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ ทาให้สรุป
ได้ว่าปัจจัยเพศ อายุ และการแทรกแซงของภาษาแม่มีผลต่อการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยของ
นักเรียนไทย เชื้อสายเขมร
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง พบนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ที่มีปัญหาการออกเสียงภาษาไทยมาตรฐานทั้ง
เสียงพยัญชนะต้น พยัญชนะท้าย รวมทั้งเสียงวรรณยุกต์ ทั้งนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการ
ออกเสี ย งวรรณยุ ก ต์ เนื่ อ งจากภาษาชาติ พั น ธุ์ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ภาษาไม่ มี ว รรณยุ ก ต์ การออกเสี ย ง
วรรณยุ ก ต์ จึ ง เป็ น ปั ญ หาของนั ก ศึ ก ษากลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ และเพื่ อ แก้ ไ ขโดยการใช้ แ บบฝึ ก ออกเสี ย ง
วรรณยุกต์
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานก่อนและ
หลั ง การใช้ แ บบฝึ ก ที่ อ อกเสี ย งโดยนั ก ศึ ก ษากลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ สาขาวิ ช าภาษาไทย คณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
3. วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร ได้แก่ นักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ชั้นปีที่ 2 ที่กาลังศึกษารายวิชาภาษาศาสตร์สาหรับ
ครูภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ ชั้นปีที่ 2 ที่กาลังศึกษารายวิชาภาษาศาสตร์ส าหรั บครู
ภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง จานวน 10 คน
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
1) รายการคาทดสอบสาหรับการวิเคราะห์ทางกลสัทศาสตร์
ผู้วิจัยสร้างรายการคาทดสอบ โดยดัดแปลงคาทดสอบจากงานวิจัยของ ณัฐพงษ์ วงษ์อาไพ (2552)
และธนภัทร สิ นธวาชีว ะ (2552) จ านวน 5 ชุด เพื่อใช้ใ นการทดสอบวรรณยุก ต์ทั้ง 5 วรรณยุกต์
จานวนรวม 25 คา โดยเป็นคาพยางค์เปิดและสระเสียงยาว
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2) แบบฝึกอออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐาน ประกอบด้วยวรรณยุกต์ประกอบคา
ที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูง อักษรกลาง และอักษรต่า โดยเป็นคาพยางค์เปิดและสระเสียงยาว
ขั้นตอนการดาเนินการ
2.1 สอบถามข้ อ มู ล ของนั ก ศึ ก ษากลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ชั้ น ปี ที่ 2 ที่ ก าลั ง ศึ ก ษารายวิ ช า
ภาษาศาสตร์สาหรับครูภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ และติดต่อเพื่อขอความร่วมมือใน
การเก็บข้อมูลพร้อมทั้ง นัดหมายวัน เวลา และสถานที่
2.2 เก็บข้อมูลการออกเสียงวรรณยุกต์ของนักศึกษากลุ่ มชาติพันธุ์ก่อนการใช้แบบฝึก
โดยให้นักศึกษาออกเสียงรายการคาทดสอบ 25 คา ออกเสียงผ่านไมโครโฟน เพื่อบันทึกเสียงลงใน
เครื่องคอมพิวเตอร์ จากนั้นทาการจัดเก็บข้อมูลโดยการตั้งชื่อไฟล์เสียงให้เป็นหมวดหมู่
3) วิ เคราะห์ข้ อมูล ค่ าความถี่ มูล ฐานเสี ยงด้ว ยโปรแกรม Praat และนาเสนอผลการ
วิเคราะห์ด้วยกราฟ โดยใช้โปรแกรม MS Excel
4) สร้างแบบฝึกการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทย โดยใช้อักษรสูง อักษรกลางและอักษร
ต่า ประสมวรรณยุกต์ 5 หน่วยเสียง เป็นคาพยางค์เปิดและสระเสียงยาว
5) ใช้แบบฝึกในการฝึกการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทย โดยใช้ระยะเวลาในการฝึก
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 60 นาที นาน 4 สัปดาห์
6) เก็บข้อมูลการออกเสียงวรรณยุกต์ของนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์หลังการใช้แบบฝึกโดย
ให้นักศึกษาออกเสียงรายการคาทดสอบ 25 คา และเปรียบเทียบค่าความถี่มูลฐานของเสียงวรรณยุกต์
ก่อนและหลังการใช้แบบฝึก
7) สรุปผลการใช้แบบฝึกการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยของนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์
การวิเคราะห์ข้อมูลทางกลสัทศาสตร์ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ค่าความถี่มูลฐาน โดยนาเสียงที่
บันทึกมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Praat เวอร์ชั่น 5.3.22 ดังภาพที่ 1 การวัดค่าความถี่มูลฐานเริ่มวัด
จากจุดเริ่มต้นของ เสียงสระ (vowel onset) จนถึงจุดสิ้นสุดของเสียงสระ (Vowel Offset) ดังภาพที่
2 และนาเสนอผลการวิเคราะห์ด้วยกราฟ โดยใช้โปรแกรม MS Excel ดังภาพที่ 3 และ 4
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คลื่นเสียง
(wavefor
m)

เส้นแสดงค่าความถี่มูลฐาน

ภาพที่ 1 แผ่นภาพคลื่นเสียงแสดงการวัดค่าความถี่มลู ฐานด้วยโปรแกรม Praat
ค่าระยะเวลา

จุดเริ่มต้นของเสียงสระ

จุดสิ้นสุดของเสียงสระ

ภาพที่ 2 แผ่นภาพคลื่นเสียงแสดงการวัดค่าความถี่มลู ฐานและค่าระยะเวลาของสระ
เพื่อวิเคราะห์ลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของวรรณยุกต์ คาว่า /khaa/

ภาพที่ 3 การแบ่งช่วงพิสัยค่าความถี่มูลฐาน
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ภาพที่ 4 กราฟที่ใช้ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์การออกเสียงวรรณยุกต์
4. ผลการวิจัย
การศึกษาการใช้แบบฝึกเพื่อแก้ปัญหาการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานของโดย
นักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
ผู้วิจัยวิเคราะห์ลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐาน ได้แก่ วรรณยุกต์สามั ญ
วรรณยุกต์เอก วรรณยุกต์โท วรรณยุกต์ตรี วรรณยุกต์จัตวา ใน 3 ประเด็น คือ ค่าความถี่มูลฐาน
พิสัยค่าความถี่มูลฐาน และค่าระยะเวลา โดยนาเสนอผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของนักศึกษากลุ่มชาติ
พันธุ์ทั้งหมด 10 คน นาเสนอด้วย การบรรยาย ดังนี้
1) ลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานที่ออกเสียงโดยนักศึกษากลุ่ม
ชาติพันธุ์ ก่อนใช้แบบฝึก
1.1) ค่าความถี่มูลฐาน
การวิ เคราะห์ค่ าความถี่ มูล ฐานแบ่ง ค่าระยะเวลาจุ ด ที่ 0% - 100% ทุก ๆ 10% โดย
ค่าความถี่มูลฐานเฉลี่ยของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานที่ออกเสียงโดยนักศึกษากลุ่มชาติพั นธุ์ก่อนใช้
แบบฝึก แสดงได้ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 ค่าความถี่มูลฐานของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานที่
ออกเสียงโดยนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ก่อนใช้แบบฝึก
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จากภาพที่ 4 ค่ าความถี่ มูลฐานเฉลี่ยของวรรณยุก ต์ภาษาไทยมาตรฐานที่ออกเสียงโดย
นักศึกษาชาติพันธุ์ก่อนใช้แบบฝึก แสดงวรรณยุกต์จานวน 5 หน่วยเสียง โดยมีสัทลักษณะดังนี้ สัท
ลักษณะของวรรณยุกต์สามัญ (ว.1) คือ กลางค่อนข้างต่าระดับ มีค่าเริ่มต้นที่ระดับกลางค่อนข้างต่าจาก
จุดเริ่มต้น และลดลงจนถึงระดับต่าที่จุดสิ้นสุดของค่าระยะเวลา สัทลักษณะของวรรณยุกต์เอก (ว.2)
คื อ ต่ าระดั บ มี ค่ า เริ่ ม ต้ น ที่ ร ะดั บ ต่ าจากจุ ด เริ่ ม ต้ น ค่ อ ยๆลดลงเล็ ก น้ อ ย เมื่ อ ถึ ง จุ ด สิ้ น สุ ด ของค่ า
ระยะเวลาอยู่ในระดับที่ต่ากว่ าค่ าเริ่มต้น สัทลักษณะของวรรณยุกต์โท (ว.3) คือ กลางขึ้นตก มีค่า
เริ่มต้นที่ระดับกลาง เพิ่มขึ้นเล็กน้อยช่วงจุดที่ 10% - 40% ของค่าระยะเวลาและลดระดับลงอย่าง
รวดเร็วจนถึงระดับกลางค่อนข้างต่าที่จุดสิ้นสุดของค่าระยะเวลา สัทลักษณะของวรรณยุกต์ตรี (ว.4)
คือ กลางค่อนข้างต่าขึ้น มีค่าเริ่มต้นที่ระดับกลางค่อนข้างต่าและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วช่วงจุดที่ 40%
จนถึ ง ระดับ สู ง และสั ท ลั ก ษณะของวรรณยุก ต์จั ต วา (ว.5) คื อ ต่ าขึ้ น มี ลั ก ษณะและทิ ศทางการ
เปลี่ยนแปลง คล้ายกับวรรณยุกต์ตรี แต่วรรณยุกต์จัตวามีค่าเริ่มต้นระดับต่ากว่า
1.2) พิสัยค่าความถี่มูลฐาน
วรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานที่ออกเสียงโดยนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ก่อนใช้แบบฝึก มี
พิสัยค่าความถี่มูลฐานเฉลี่ยแสดงได้ดังนี้
ตารางที่ 1 พิสัยค่าความถี่มูลฐานเฉลี่ยของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานที่ออกเสียงโดยนักศึกษากลุ่ม
ชาติพันธุ์ก่อนใช้แบบฝึก
ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิร์ตซ์)
วรรณยุกต์
ค่าสูงสุด (Max)
ค่าต่าสุด (Min)
ช่วงพิสัย (Range)
สามัญ
102
90
12
เอก
93
82
11
โท
126
99
27
ตรี
155
103
52
จัตวา
141
86
55
จากตารางที่ 1 สามารถแสดงกราฟได้ดังภาพที่ 5
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ภาพที่ 5 พิสัยค่าความถี่มูลฐานเฉลี่ยของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานที่
ออกเสียงโดยนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ก่อนใช้แบบฝึก
จากภาพที่ 5 ผลการวิเคราะห์พิสัยค่าความถี่มูลฐานเฉลี่ยของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐาน
ที่ ออกเสียงโดยนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ก่อนใช้แบบฝึก แสดงวรรณยุกต์จานวน 5 หน่วยเสียง พบว่า
ค่าความถี่ มูลฐานของสูงสุดคือ 155 เฮิร์ตซ์และค่าความถี่มูลฐานต่าสุดคือ 82 เฮิร์ตซ์
จากการวิเคราะห์พิสัยค่าความถี่มูลฐานโดยแยกวรรณยุกต์แต่ละเสียง พบว่า วรรณยุกต์
จัตวามีพิสัยค่าความถี่มูลฐานกว้างที่สุด คือ 141 - 86 เฮิร์ตซ์ ค่าความกว้างของช่วงพิสัยคือ 55
เฮิร์ตซ์ รองลงมาคือวรรณยุกต์ตรีมีพิสัยค่าความถี่มูลฐาน 155 - 103 เฮิร์ตซ์ ค่าความกว้างของช่วง
พิสัยคือ 52 เฮิร์ตซ์ วรรณยุกต์โทมีพิสัยค่าความถี่มูลฐาน 126 – 99 เฮิร์ตซ์ ค่าความกว้างของช่วง
พิสัยคือ 27 เฮิร์ตซ์ วรรณยุกต์สามัญมีพิสัยค่าความถี่มูลฐาน 102 - 90 เฮิร์ตซ์ ค่าความกว้างของช่วง
พิสัยคือ 12 เฮิร์ตซ์ และวรรณยุกต์เอกมีพิสัยค่าความถี่มูลฐานแคบที่สุด คือ 93 – 82 เฮิร์ตซ์ ค่าความ
กว้างของช่วงพิสัยคือ 11 เฮิร์ตซ์
1.3) ค่าระยะเวลา
วรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานที่ออกเสียงโดยนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ก่อนใช้แบบฝึก แสดง
ค่าระยะเวลาเฉลี่ยได้ดังนี้
ตารางที่ 2 ค่าระยะเวลาเฉลี่ยของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานที่ออกเสียงโดยนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์
ก่อนใช้แบบฝึก
วรรณยุกต์
ค่าระยะเวลา (มิลลิวินาที)
สามัญ
371.42
เอก
322.88
โท
374.79
ตรี
398.27
จัตวา
424.03
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จากตารางที่ 2 สามารถแสดงกราฟได้ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 ค่าระยะเวลาเฉลี่ยของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานที่
ออกเสียงโดยนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ก่อนใช้แบบฝึก
จากภาพที่ 6 ผลการวิเคราะห์ค่าระยะเวลาเฉลี่ยของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานที่ออก
เสี ย งโดยนั ก ศึ ก ษากลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ก่ อ นใช้ แ บบฝึ ก แสดงวรรณยุ ก ต์ จ านวน 5 หน่ ว ยเสี ย ง พบว่ า
วรรณยุกต์จัตวามี
ค่าระยะเวลามากที่สุด คือ 424.03 มิลลิวินาที รองลงมาคือวรรณยุกต์ตรีมี
ค่าระยะเวลา 398.27 มิลลิวินาที วรรณยุกต์โทมีค่าระยะเวลา 374.79 มิลลิวินาที วรรณยุกต์สามัญมี
ค่าระยะเวลา 371.42 มิลลิวินาที และวรรณยุกต์เอกมีค่าระยะเวลาน้อยที่สุด คือ 322.88 มิลลิวินาที
2. ลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานที่ออกเสียงโดยนักศึกษากลุ่ม
ชาติพันธุ์หลังใช้แบบฝึก
2.1) ค่าความถี่มูลฐาน
การวิ เคราะห์ค่ าความถี่ มูล ฐานแบ่ง ค่าระยะเวลาจุ ด ที่ 0% - 100% ทุก ๆ 10% โดย
ค่าความถี่มูลฐานเฉลี่ยของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานที่ออกเสียงโดยนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์หลังใช้
แบบฝึก แสดงได้ดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7 ค่าความถี่มูลฐานเฉลี่ยของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานที่
ออกเสียงโดยนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์หลังใช้แบบฝึก
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จากภาพที่ 7 ค่าความถี่มูลฐานเฉลี่ยของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานที่ออกเสียงโดย
นักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์หลังใช้แบบฝึก แสดงวรรณยุกต์จานวน 5 หน่วยเสียง โดยมีสัทลักษณะดังนี้ สัท
ลักษณะของวรรณยุกต์สามัญ (ว.1) คือ กลางระดับ มีค่าเริ่มต้นที่ระดับกลางจากจุดเริ่มต้น และลดลง
เล็กน้อยที่จุดสิ้นสุดของค่าระยะเวลา สัทลักษณะของวรรณยุกต์เอก (ว.2) คือ กลางค่อนข้างต่าระดับ
มี ค่ า เริ่ ม ต้ น ที่ ร ะดับ กลางค่ อ นข้ า งต่า จากจุ ด เริ่ ม ต้ น ค่ อ ยๆลดลงเล็ ก น้ อ ยเมื่ อ ถึ ง จุ ด สิ้ น สุ ด ของค่า
ระยะเวลาอยู่ในระดับที่ต่ากว่าค่าเริ่มต้น สัทลักษณะของวรรณยุกต์โท (ว.3) คือ สูงขึ้นตก มีค่าเริ่มต้นที่
ระดับสูง เพิ่มขึ้นเล็กน้อยช่วงจุดที่ 10% - 40% ของค่าระยะเวลาและลดระดับลงอย่างรวดเร็วจนถึง
ระดับกลาง ช่วงจุดที่ 50% ของค่าระยะเวลา สัทลักษณะของวรรณยุกต์ตรี (ว.4) คือ กลางขึ้น มีค่า
เริ่มต้นที่ระดับกลาง ลดลงเล็กน้อยและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วช่วงจุดที่ 50% จนถึงระดับสูง สัทลักษณะ
ของวรรณยุกต์จัตวา (ว.5) คือ กลางค่อนข้าง ต่าขึ้น มีลักษณะและทิศทาง การเปลี่ยนแปลงคล้ายกับ
วรรณยุกต์ตรี แต่วรรณยุกต์จัตวามีค่าเริ่มต้นระดับต่ากว่า
2.2) พิสัยค่าความถี่มูลฐาน
วรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานที่ออกเสียงโดยนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์หลังใช้แบบฝึก มี
พิสัยค่าความถี่มูลฐานเฉลี่ยแสดงได้ดังนี้
ตารางที่ 3 พิสัยค่าความถี่มูลฐานเฉลี่ยของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานที่ออกเสียงโดยนักศึกษากลุ่ม
ชาติพันธุ์หลังใช้แบบฝึก
วรรณยุกต์
ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิร์ตซ์)
ค่าสูงสุด (Max) ค่าต่าสุด (Min) ช่วงพิสัย (Range)
สามัญ
133
122
11
เอก
114
102
12
โท
175
126
49
ตรี
170
121
49
จัตวา
152
98
54
จากตารางที่ 3 สามารถแสดงกราฟได้ดังภาพที่ 8
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ภาพที่ 8 พิสัยค่าความถี่มูลฐานเฉลี่ยของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานที่ออกเสียงโดย
นักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์หลังใช้แบบฝึก
จากภาพที่ 8 ผลการวิเคราะห์พิสัยค่าความถี่มูลฐานเฉลี่ยของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐาน
ที่ออกเสียงโดยนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์หลังใช้แบบฝึก แสดงวรรณยุกต์จานวน 5 หน่วยเสียง พบว่า
ค่าความถี่มูลฐานของสูงสุดคือ 175 เฮิร์ตซ์และค่าความถี่มูลฐานต่าสุดคือ 98 เฮิร์ตซ์
จากการวิเคราะห์พิสัยค่าความถี่มูลฐานโดยแยกวรรณยุกต์แต่ละเสียง พบว่า วรรณยุกต์
จั ต วามีพิสั ยค่ าความถี่มูล ฐานกว้ างที่สุด คือ 152 - 98 เฮิร์ต ซ์ ค่าความกว้างของช่วงพิสั ยคือ 54
เฮิร์ตซ์ รองลงมาคือวรรณยุกต์โทและตรี มีค่าความกว้างของช่วงพิสัยเท่ากัน คือ 49 เฮิร์ตซ์ โดย
วรรณยุกต์โทมีพิสัยค่าความถี่ มูลฐาน 175 – 121 เฮิร์ตซ์ ส่วนวรรณยุกต์ตรี มีพิสัยค่าความถี่มูล
ฐาน 170 – 121 เฮิร์ตซ์ วรรณยุกต์เอกมีพิสัยค่าความถี่มูลฐาน 114 – 102 เฮิร์ตซ์ ค่าความกว้างของ
ช่วงพิสัยคือ 12 เฮิร์ตซ์ และวรรณยุกต์สามัญมีพิสัยค่าความถี่มูลฐานแคบที่สุด คือ 133 - 122 เฮิร์ตซ์
ค่าความกว้างของช่วงพิสัยคือ 11 เฮิร์ตซ์
2.3) ค่าระยะเวลา
วรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานที่ออกเสียงโดยนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์หลังใช้แบบฝึก
แสดงค่าระยะเวลาเฉลี่ยได้ดังนี้
ตารางที่ 4 ค่าระยะเวลาเฉลี่ยของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานที่ออกเสียงโดยนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์
หลังใช้แบบฝึก
วรรณยุกต์
ค่าระยะเวลา (มิลลิวินาที)
สามัญ
448.23
เอก
400.48
โท
325.84
ตรี
519.09
จัตวา
587.46
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จากตารางที่ 4 สามารถแสดงกราฟได้ดังภาพที่ 9

ภาพที่ 9 ค่าระยะเวลาเฉลี่ยของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานที่ออกเสียงโดยนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์
หลังใช้แบบฝึก
จากภาพที่ 9 ผลการวิเคราะห์ค่าระยะเวลาเฉลี่ยของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานที่ออก
เสียงโดยนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์หลังใช้แบบฝึก แสดงวรรณยุกต์จานวน 5 หน่วยเสียง พบว่า
วรรณยุกต์จตั วามีค่าระยะเวลามากที่สุด คือ 587.46 มิลลิวนิ าที รองลงมาคือวรรณยุกต์ตรีมีค่า
ระยะเวลา 519.09 มิลลิวินาที วรรณยุกต์สามัญมีค่าระยะเวลา 448.23 มิลลิวินาที วรรณยุกต์เอกมีค่า
ระยะเวลา 400.48 มิลลิวินาที และวรรณยุกต์โทมีค่าระยะเวลาน้อยที่สุด คือ 325.84 มิลลิวินาที
5. การอภิปรายผล
จากผลการวิจัยการใช้แบบฝึกในการแก้ปัญหาการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐาน
ของนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์สอดคล้องกับสมมติฐานและการศึกษาของ ปิ่นแก้ว กังวานศุภพันธ์ (2550)
ศึกษาการเปรียบต่างเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยระหว่างนักเรียนไทยเชื้อสายเขมรกับนักเรียนที่พูด
ภาษาไทยเป็นภาษาแม่: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ และมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนศรีไผทสมันต์ จังหวัดสุรินทร์ กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่พบว่า ภาษาแม่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ภาษาที่สอง ทา
ให้การออกเสียงภาษาที่สองเกิดการแทรกแซงของภาษาแม่ เช่นเดียวกับการออกเสียงวรรณยุกต์
ภาษาไทยมาตรฐานของนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์
6. สรุปผลการวิจัย
การใช้แบบฝึกเพื่อแก้ปัญหาการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานของโดยนักศึกษา
กลุ่มชาติพันธุ์พบว่า ลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานที่ออกเสียงโดย
นักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์หลังใช้แบบฝึกดีกว่าก่อนใช้แบบฝึก ซึ่งค่าความถี่มูลฐานเฉลี่ย พิสัยค่าความถี่มูล
ฐานเฉลี่ย และค่าระยะเวลาเฉลี่ยของแต่ละวรรณยุกต์ใกล้เคียงกับค่าความถี่มูลฐานเฉลี่ย พิสัย
ค่าความถี่มูลฐานเฉลี่ย และค่าระยะเวลาของวรรณยุกต์ที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่
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มากกว่า ทั้งนี้นักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์สามารถออกเสียงวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ ได้แก่ วรรณยุกต์โท
วรรณยุกต์ตรี และวรรณยุกต์จัตวาได้ดีกว่าวรรณยุกต์คงระดับ ได้แก่ วรรณยุกต์สามัญ และวรรณยุกต์
เอก
7. ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยครั้งนี้ นอกจากปัญหาการออกเสียงวรรณยุกต์ของนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ยังพบ
ปัญหา การออกเสียงพยัญนะต้น พยัญชนะท้าย และสระ จึงยังมีประเด็นศึกษาเพิ่มเติมต่อไป
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บทคัดย่อ
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม ทักษะการเขียนตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์
รายวิชาภาษาไทยก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ของกอร์ดอนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบึงบาได้ทาการศึกษาวิจัยในรูปแบบกึ่งทดลอง (Quasi
– Experimental Research) เปรี ย บเที ย บระหว่ า งกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
จานวน 66 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ด้วยรูปแบบซินเนคติกส์ข องกอร์ด อนเพื่อส่งเสริมการเขียนตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์
จานวน 6 แผน แบบประเมินทักษะการเขียนจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้ อ มูล คื อ ค่ าเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานและสถิ ติ เปรียบเที ยบความแตกต่าง คื อ Paired
Sample t – test และ Independent Sample t –test ผลการวิ จั ย พบว่ า ผลการพั ฒ นา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างกลุ่มทดลองละ
กลุ่มควบคุม พบว่ามีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : การสอนรูปแบบซินเนคติกส์ของกอร์ดอน, ทักษะการเขียนตามจินตนาการ, การคิด
สร้างสรรค์

Abstract
The development of teaching to increase creative imagination writing skill in
Thai language of Prathomsuksa 6 students at Buengba community school was
conducted by using Gordon's Synectics teaching method. The study was Quasi Experimental Research, comparing learning the learning outcomes of 66 pupils and
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those of the control group. The 6 different Gordon's Synectics teaching technique based lesson plans were constructed and performed. The outcomes were evaluated by
using creative imagination writing skill evaluation form. The data were analyzed by
Paired Sample t – test and Independent Sample t –test. The results showed the
significant difference (p < 0.05) in Thai language learning outcomes between control
group and trial group of Prathomsuksa 6 students at Buengba community school.
Keywords : Gordon's Synectics teaching technique, Imagination writing skill,
Creativity
1. บทนา
หลั กสู ตรแกนกลางการศึก ษาขั้ นพื้นฐาน พุทธศัก ราช 2551 เป็นหลัก สูต รที่มุ่งพัฒ นา
ผู้เรียนทุกคน ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุ ลทั้งทางด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม และมีจิตสานึกใน
ความเป็ น พลเมื อ งไทยและพลโลก ยึ ด มั่ น ในการปกครองตามระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐานรวมทั้งเจตคติที่จาเป็นต่อการศึกษาต่อ
การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ บนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุก
คนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้ออกเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้ ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้กาหนดมาตรฐานในการเรียนรู้
เป็นเป้าหมายสาคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กาหนดมาตาฐานการเรียนรู้ ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้
ปฏิบัติได้ มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งกลุ่มสาระการ
เรียนภาษาไทย เป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะต่างๆ ทั้ง การฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียน ซึ่งจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ไปได้ในทุกสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะสาระที่ 2 การเขียน
การเขียนสะกดตามอักขรวิธี การเขี ยนสื่อสาร โดยใช้ถ้อยคาและรูปแบบต่างๆของการเขียน ซึ่ง
รวมถึงการเขียนเรียงความ ย่อความ รายงานชนิดต่างๆ การเขียนตามจินตนาการ วิเคราะห์วิจารณ์
ในปั จ จุ บัน ความคิ ด สร้างสรรค์เป็น ทัก ษะที่ จาเป็ นอย่ างยิ่งในการด ารงชี วิต ความคิ ด
สร้างสรรค์จะช่วยให้เราประสบความสาเร็จในการดาเนินชีวิตได้ เพราะจะช่วยให้เราเรียนรู้ที่จะไม่พึง
พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ และพยายามพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ , 2553) ความคิด
สร้างสรรค์ เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สามารถสรรสร้างสิ่งต่างๆ มากมาย ตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยไปจนถึงเรื่อง
ใหญ่ ซึ่งความเจริญวัฒนาของโลกซึ่งปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ วัฒนธรรมทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ
ดนตรี วรรณคดี รวมถึงนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ ล้วนเป็นผลิตผลที่เกิดมาจาก
ความคิด สร้างสรรค์ทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้เองความคิด สร้างสรรค์จึงมีความส าคัญ ตั้งแต่ในระดับมวล
มนุษยชาติ ประเทศชาติ องค์กร จนถึงหน่วยย่อยในระดับ ปัจเจกบุคคล (ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ,
2543) และนโยบายการศึกษาของประเทศไทยได้สะท้อนให้เห็น ถึงการตระหนักถึงความสาคัญของ
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ความคิดสร้างสรรค์ ที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตอย่างมาก โดยกาหนดไว้ในมาตรา 7 ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ให้หลักการไว้
ว่า “ในกระบวนการเรีย นรู้ ต้องมุ่งปลู ก ฝั งความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จั ก พึ่ ง ตนเองมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง” แต่ถึงแม้ว่าในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ จะให้ความสาคัญในการพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ แต่ก็ยังพบว่า
เยาวชนไทยยังขาดทักษะความสามารถในการคิดอยู่ จากการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของส านั ก รับ รองและประเมิ นคุ ณ ภาพการศึก ษา (สมศ.) ในรายงานประจ าปี 2551 ภาพรวมใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2549 - 2550 พบว่าผลการประเมินคุณภาพภายนอกในด้านผู้เรียน ส่วนใหญ่ยังไม่
มี คุ ณ ภาพในมาตรฐานที่ 4 ที่ ก าหนดว่ า ผู้ เรี ย นมี ค วามสามารถคิ ด วิ เคราะห์ คิ ด สั ง เคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ ซึ่งนั่นแสดงให้เห็นว่า สภาพการ
พัฒนาส่งเสริมทักษะการคิดในโรงเรียนยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้
ในปี พ.ศ.2559 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดให้ มีการสอบ O-NET
(Ordinary National Education Test) คือ การทดสอบทางการศึก ษาในระดั บชาติ ขั้ นพื้ นฐานใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นั้น กาหนดให้มีการเพิ่มข้อสอบแบบอัตนัยรายวิชาภาษาไทยลงไปใน
ข้อสอบ O-NET ด้วย โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 เป็นการเขียนย่อความ และส่ วนที่ 2 เป็น
การเขียนเรื่องตามจินตนาการจากภาพ และจากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 หน่วยที่ 2 การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
มาตรฐานท 2.1 ตามตัวชี้วัด ป.6/8 การเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์ พบว่า นักเรียน
ไม่สามารถเขียนเรื่องตามจินตนาการได้ และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60 ซึ่งต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ร้อยละ 70 อี ก ทั้ ง ยั ง ขาดความคิ ด สร้ างสรรค์ที่ เป็ น ส่ ว นส าคั ญ ในการพั ฒ นางานเขี ย นเรื่อ งตาม
จิ นตนาการของตนเองให้ มีป ระสิ ท ธิ ภาพ (ฝ่ายทะเบี ยนและวั ด ผล โรงเรียนชุม ชนบึ งบา, 2560)
สอดคล้องกับฝ่ายทะเบียนและวัดผล โรงเรียนสาธิตละออทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (2558)
จงกล วจนะเสถีย ร (2559) ได้ก ล่าวถึ ง ผลสั ม ฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 พบว่า สาระการเขียน มีคะแนนเฉลี่ ย
ร้อยละ 67.57 เป็นสาระที่มีคะแนนต่ากว่าสาระอื่นๆ และยังต่ากว่าเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนได้กาหนดไว้
ร้อยละ 75 และจงกล วจนะเสถียร (2559) ได้กล่าวถึง ปัญหาการจัดการเรียนซึ่งแสดงให้เห็นถึง
การจัด การเรีย นการสอนภาษาไทยของนัก เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต ละอออุทิศ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พบว่า (1) ปัญหาในด้านการเขียนคาศัพท์ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจเป็นปัญหาที่สืบ
เนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยี เช่น การเล่นเกมทางคอมพิวเตอร์ การสื่อสารผ่านทางเฟสบุ๊ค การใช้
สมาร์ทโฟน ซึ่งส่งผลให้การสื่อสารและเรียบเรียงข้อมูลต้องกะทัดรัดและใช้คาไม่ถูกต้อง ทาให้เมื่อ
ต้องเขียนเรื่องราวจึงเกิดความสับสน และไม่สามารถเรียบเรียงเรื่องราวได้ (2) ปัญหาเรื่องของการ
เขียนลาดับเรื่องและเรียบเรียงข้อความซึ่งส่งผลต่อการเขียนที่มีความวกวน สับสน อยู่ในใจความ
เดียว ซึ่งสะท้อนให้ว่าผู้เรียนยังขาดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์จึงไม่สามารถเชื่อมโยงและ
ถ่ายทอดเรื่องยาวทางความคิดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรได้
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สนิท ตั้งทวี (2531, น.37) ได้กล่าวถึง ทักษะการเขียนเป็นทักษะที่ค่อนข้างยากที่สุดเพราะ
การเขียนเป็นการสื่อสารที่มีขั้นตอนหลายอย่าง เช่น ผู้เขียนจะต้องนึกคิดเสียก่อนที่จะเขียน ควรจะ
เขียนอย่างไรจึงจะตีความตรงกับความนึกคิด ผู้อ่านที่จะอยู่ในฐานะรับความรู้และความนึกคิดของ
ผู้เขียนต้องอาศัยสารหรือตัวอักษรที่ผู้เขียนส่งมา ถ้าผู้อ่านไม่สามารถสื่อความหมายจากตัวอักษรได้
ตรงกับความต้องการของผู้เขียนก็แสดงว่าได้เกิดปัญหาในการสื่อสารขึ้นแล้ว สอดคล้องกับ จันทร์ศรี
นิ ต ยฤกษ์ (2525, น.1) ที่ ก ล่ า วไว้ ว่ า การเขี ย นเป็ น สื่ อ ที่ ค นส่ ว นใหญ่ เห็ น ว่ า ยาก เป็ น งานหนั ก
เพราะว่าในการเขียนนั้นนอกจากจะต้องเรียบเรียงข้อความให้สละสลวย เหมาะสมได้ใจความตามที่
ผู้เขียนต้องการสื่อความแล้ว ข้อเขียนนั้นๆ ยังเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นแนวคิด ความรู้ภูมิปัญญา
และประสบการณ์ของผู้เขียนอีกด้วย คนส่วนใหญ่จึงไม่ชอบการเขียน เพราะไม่มั่นใจในสิ่งที่ตนเขียน
ไปว่าจะถูกหรือไม่ ตรงกับความคิดเห็นของผู้อื่นหรือไม่ และข้อเขียนของตนจะน่าอ่านหรือไม่เพียงใด
จากปัญหาดังกล่าวในการเขียนสร้างสรรค์นอกจากจะพบปัญหาจากตัวนักเรียนแล้วยังพบว่าครูผู้สอน
ที่ ยั ง ขาดเทคนิ ค วิ ธี ก ารสอนใหม่ ๆ ขาดการจั ด กิ จ กรรมในการจั ด การเรี ย นการสอนที่ ส่ ง เสริ ม
จินตนาการความคิดและการเขียนสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อผู้เรียนจึงทาให้การจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ไม่ประสบผลสาเร็จตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด ที่ได้กาหนดไว้ในหลักสูตร ซึ่ง
สอดคล้องกับ จิ้มลิ้ม โกวิทางกูร (2530, น.2) ได้กล่าวถึง การสอนเขียนว่า ในการสอนเขียนครูมักจะ
เน้นการเขียนที่ใช้ความจา การเขียนตามแบบมีกฎเกณฑ์และยึดหลักภาษาเป็นส่วนใหญ่ กฎเกณฑ์
ต่างๆ ให้เด็กรู้สึกเป็นเรื่องยากที่จะเขียน หรือหมดกาลังใจในการเขียนจึงเขียนออกมาได้น้อย ดังนั้น
การฝึกทักษะการเขียนจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งแต่การฝึกทักษะการเขียนในการจัดการเรียนการสอน
และยังประสบปัญหาอยู่เสมอ นักเรียนไม่รู้ว่าการเขียนจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเองอย่ างไร ขาดเนื้อ
เรื่องที่จูงใจในการเขียน และการฝึกหัดเขียนมีน้อยเกินไปการเขียนเป็นทักษะที่ยากและสลับซับซ้อน
ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการฟัง การพูดและการอ่านเพราะการเขียนเป็นศิลปะ ใช้ภาษาเป็นสื่อในการ
ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด และจินตนาการออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อ่านเข้าใจโดย
อาศัยประสบการณ์และทักษะต่างๆ ที่เล่าเรียนมาดังที่ จะเห็นได้ว่าการสอนทักษะการเขียนเพื่อให้
ผู้เรียนได้ใช้ทักษะนี้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นมีปัญหาสาคัญอยู่ที่การขาดทักษะการคิด เพราะในการ
เขียนก่อนที่ผู้เขียนจะเขียนออกมาได้อย่างเป็นเรื่อ งเป็นราวจะต้องผ่านขั้นตอนการคิดเสียก่อน และ
วนิดา กุลภัทร์แสงทอง (2554) ได้กล่าวว่า ในการเรียนรู้เรื่อง การเขียนเชิงสร้างสรรค์นั้นครูต้อง
หมั่นศึกษาเทคนิควิธีการใหม่ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเร้าให้นักเรียนเกิดการคิดและ
จินตนาการเพื่อที่จะได้ถ่ายทอดออกมาเป็นงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้ ซึ่งสอดคล้องกับ สุวิทย์ มูลคา
(2546) ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ผู้สอนควรส่งเสริมความความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดกับผู้เรียน
เนื่องจากในสถานการณ์โลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความคิดสร้างสรรค์จะช่วยให้ค้นพบ
วิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาในวิ ถี ท างที่ ไม่ เคยปฏิ บั ติ ม าก่ อ น ดั ง นั้ น ในการจั ด การเรี ย นรู้ จึ ง ควรมี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ คิดใหม่ ขยายขอบเขตความคิดไปจากเดิมให้ได้จึงสามารถแก้ปัญหาได้อย่างลงตัว
Gordon (1961) ได้กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งของงานในชีวิตประจาวันและ
การใช้ชีวิตส่วนตัวของเราทุกคน โดยถูกนามาใช้ในการเพิ่มศักยภาพในการแก้ปัญหา ทาให้เข้าใจผู้อื่น
มากขึ้นและยังส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ในสังคมให้ดีขึ้น และความคิดสร้างสรรค์ก็เกิดขึ้นได้ในทุกวิชา
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ไม่ใช่เฉพาะวิชาศิลปะหรือวิชาวิทยาศาสตร์เท่านั้น โดยมีวิธีการสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ได้แก่ รูปแบบการสอนแบบซินเน็คติกส์ (Synectics) มาจากรากศัพท์ในภาษากรีกคือ Syn หมายถึง
นามารวมกัน และ Etics หมายถึงส่วนประกอบที่หลากหลาย รวมความแล้วหมายถึงการรวมสิ่งที่
ต่างกันเข้าด้วยกัน อาจกล่าวได้ว่า ซินเน็คติกส์ หมายถึงกระบวนการเรียนรู้หรือการแก้ไขปัญหาโดย
ใช้วิธีการอุปมา เพื่อเปรียบเทียบสิ่งที่ต้องการเรียนรู้หรือปัญหากับสิ่งที่นักเรียนคุ้นเคย หรือดัดแปลง
สิ่งที่นัก เรียนคุ้ นเคยหรือแปลกออกไป (Gordon, 1961 อ้างถึงใน Joyce and Weil 2009) ยังได้
กล่าวถึง วิธีการจัดการเรี ยนรู้ด้วยรูปแบบซินเนคติกส์ มีทั้งหมด 6 ขั้นคือ ขั้นที่ 1 ขั้นนา ผู้สอนให้
ผู้เรียนทางานต่างๆ ที่ต้องการให้ผู้เรียนทา เช่น ให้เขียน บรรยาย เล่า ทา แสดง วาดภาพ สร้าง
ปั้น เป็นต้น ผู้เรียนทางานนั้นๆ ตามปกติที่เคยทา เสร็จแล้วให้เก็บผลงานไว้ก่อน ขั้นที่ 2 ขั้นการ
สร้างอุปมาแบบตรงหรือเปรียบเทียบแบบตรง ผู้สอนเสนอคาคู่ให้ผู้เรียนเปรียบเทียบความเหมือน
และความแตกต่าง เช่น ลูกบอลกับมะนาว เหมือนหรือต่างกันอย่างไร คาคู่ทีผู้สอนเลือกมาควรให้มี
ลักษณะที่สัมพันธ์กับเนื้อหาหรืองานที่ให้ผู้เรียนทาในขั้นที่ 1 ผู้สอนเสนอคาคู่ให้ผู้ เรียนเปรียบเทียบ
หลายๆคู่ และจดคาตอบของผู้เรียนไว้บนกระดาน ขั้นที่ 3 ขั้นการสร้างอุปมาบุคคลหรือเปรียบเทียบ
บุคคลกับสิ่งของ ผู้สอนให้ผู้เรียนสมมติตัวเองเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และแสดงความรู้สึกออกมาเช่น ถ้า
เปรียบเทียบผู้เรียนเป็นเครื่องซักผ้า จะรู้สึกอย่างไร ผู้ สอนจดคาตอบของผู้เรียนไว้บนกระดาน ขั้นที่
4 ขั้นการสร้างอุปมาคาคู่ขัดแย้ง ผู้สอนให้ผู้เรียนนาคาหรือวลีที่ได้จากการเปรียบเทียบในขั้นที่ 2
และ 3 มาประกอบกันเป็นคาใหม่ที่มีความหมายขัดแย้งกันในตัวเอง เช่น ไฟเย็น น้าผึ้งขม มัจจุราชสี
น้าผึ้ง เชือดนิ่มๆ เป็นต้น ขั้นที่ 5 ขั้นการอธิบายความหมายของคาคู่ขัดแย้ง ผู้สอนให้ผู้เรียนช่วยกัน
อธิบายความหมายของคาคู่ขัดแย้งที่ได้ ขั้นที่ 6 ขั้นการนาความคิดใหม่มาสร้างสรรค์งาน ผู้สอนให้
ผู้เรีย นนางานที่ทาไว้เดิมในขั้ นที่ 1 ออกมาทบทวนใหม่ และลองเลือกนาความคิดที่ได้ม าใหม่จาก
กิจกรรมขั้นที่ 5 มาใช้ในงานของตน ทาให้งานของตนมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น
จากที่มาและความสาคัญของปัญหาของการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว ผู้วิจัยมีความ
สนใจที่จะศึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการสอนแบบซินเนคติกส์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ภาคเรีย นที่ 1 ปี ก ารศึก ษา 2561โรงเรียนชุม บึ งบา เพื่อส่ งเสริม ให้ผู้เรียนได้
พัฒนาทักษะการเขียนตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบซินเนค
ติกส์ มีขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นนา ขั้นที่ 2 ขั้นการสร้างอุปมาแบบตรงหรือเปรียบเทียบแบบตรง ขั้น
ที่ 3 ขั้ นการสร้า งอุปมาบุค คลหรือเปรียบเทียบบุคคลกั บสิ่ งของ ขั้ นที่ 4 ขั้ นการสร้างอุปมาคาคู่
ขั ด แย้ ง ขั้ น ที่ 5 ขั้ น การอธิ บ ายความหมายของค าคู่ ขั ด แย้ ง ขั้ น ที่ 6 ขั้ น การน าความคิ ด ใหม่ ม า
สร้างสรรค์ งาน (Gordon, 1961) ซึ่ง เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่ง พัฒ นาความคิด สร้างสรรค์ข อง
ผู้เรียนได้เกิดความคิดใหม่ๆ และสามารถนาความคิดใหม่ๆ นั้นไปใช้ในการทางานของตนให้มีความ
แปลกใหม่ น่าสนใจมากขึ้น และเกิดความตระหนักในคุณค่าของการคิด
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อเปรียบเทียบทักษะการเขียนตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ รายวิชาภาษาไทย
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
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โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ของกอร์ดอน
2.2 เพื่อเปรียบเทียบทักษะการเขียนตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ รายวิชาภาษาไทย
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
โดยใช้รูปแบบการสอนแบบปกติ
2.3 เพื่ อ เปรี ย บเที ย บทั ก ษะการเขี ย นตามจิ น ตนาการเชิ ง สร้ า งสรรค์ รายวิ ช า
ภาษาไทย หลังได้รับการการเรียนรู้แบบ
ซินเนคติกส์ของกอร์ดอนกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
3. วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร ได้ แ ก่ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ภาคเรี ย นที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2561
โรงเรียนชุมชนบึงบา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 จานวน 3 ห้อง
มีจานวน 100 คน โดยแบ่งเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 จานวน 34 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
จานวน 33 คนและชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 จานวน 33 คน
กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster sampling) โดยการจับฉลากได้กลุ่มทดลอง
จานวน 1 ห้อง (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3) และ กลุ่มควบคุมจานวน 1 ห้อง (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2)
รวม 2 ห้องเรีย น แผนการจั ด การเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย เรื่อง การเขี ยนตามจิ นตนาการเชิง
สร้างสรรค์ มี 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) ศึกษาหลักสูตรโรงเรียนชุมชนบึงบา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษา 2) ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3) ศึกษาเนื้อหาที่นามาใช้ในการสอน เกี่ยวกับการเขียนเรื่องตาม
จินตนาการ การเขียนเชิงสร้างสรรค์และความคิดสร้างสรรค์ 4) วิเคราะห์จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
ส าหรั บ เนื้ อ หาที่ จ ะใช้ ในการทดลองซึ่ ง ประกอบด้ ว ย เรื่ อ ง การเขี ย นเรื่ อ งตามจิ น ตนาการเชิ ง
สร้างสรรค์ 5) จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ จานวน 6 แผน ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่
1 การเขียนตามจินตนาการเรื่องอุปกรณ์การเรียน จานวน 2 ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 การ
เขียนตามจินตนาการเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้า จานวน 1 ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 การเขียนตาม
จินตนาการเรื่องอุปกรณ์กีฬา จานวน 1 ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 การเขียนตามจินตนาการ
เรื่องอาหารจานวน 1 ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 การเขี ยนตามจิ นตนาการเรื่องอวัยวะ
จานวน 1 ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 การเขียนตามจินตนาการเรื่องสภาพแวดล้อม จานวน 2
ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรู้แ ต่ละแผนประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ 1) สาระที่ 2) มาตรฐานการ
เรียนรู้ 3) ผลการเรียนรู้ 4) สาระสาคัญ 5) จุดประสงค์การเรียนรู้ 6) สาระการเรียนรู้ 7) กิจกรรม
การเรียนรู้ ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 7.1) บรรยายสถานการณ์ปัจจุบัน 7.2) ขั้นการสร้างอุปมาแบบ
ตรง 7.3) ขั้ น การสร้ า งอุ ป มาบุ ค คล 7.4) ขั้ น การสร้ า งอุ ป มาค าคู่ ขั ด แย้ ง 7.5) ขั้ น การอธิ บ าย
ความหมายของคาคู่ขัดแย้ง 7.6) ขั้นการนาความคิดใหม่มาสร้างสรรค์งาน 8) สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
9) การวัดและประเมินผล 10) บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 11) นาแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ แบบซิ
นเนคติกส์ของกอร์ดอน เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง โดยมีผู้เชี่ยวชาญประเมิน
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แผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน 1 ท่าน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล 2 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาไทย จานวน 2
ท่าน 12) นาแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้มาวิเคราะห์คะแนน 13) นาแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ปรับปรุงแล้วไปใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 1 ห้อง ก่อนนาไปใช้จริง
แบบประเมินทักษะการเขียนตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ มี 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1)
ศึ ก ษาเอกสาร และงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง 2) ศึ ก ษาการสร้ า งแบบประเมิ น ทั ก ษะการเขี ย นตาม
จินตนาการเชิงสร้างสรรค์โดยศึกษาการสร้างแบบวัดเครื่องมือวัดและประเมินผล จากสานักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษาสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับ
กรรมการสอบ) ปีการศึกษา 2559 และเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินความสามารถในการเขียน
เชิงสร้างสรรค์ (จงกล วจนะเสถียร, 2559, น.78-79) การวัดใช้เกณฑ์วัดความสามารถในการเขียน
เรื่องจากภาพตามจิ นตนาการ มี ต ามระดับ คะแนน (Rubric Scores) คะแนนเต็ม 20 คะแนน 3)
เกณฑ์การแปลความหมายแบบประเมินทักษะการเขียนตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์
ช่วงคะแนน
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
15 – 20
10 – 14
5–9
0–4

การแปลผล
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

4) สร้างแบบประเมินทักษะการเขียนตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ 5) นาแบบประเมินทักษะความรู้
ด้านเนื้อหา มาวิเคราะห์หาคุณภาพด้านความเที่ยงตรง โดยผู้เชี่ยวชาญ
การเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล วิ ธี ด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมมี ขั้ น ตอนในการเก็ บ ข้ อ มูล ดั ง นี้ 1)
กาหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็น 2 กลุ่ม เพื่อใช้ในการทดลองและจับฉลากเพื่อกาหนดเป็นกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมดังนี้ 1.1) กลุ่มทดลองจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบซินเนคติกส์ของกอร์
ดอน 1.2) กลุ่มควบคุมจัดการเรียนการสอนแบบปกติ 2) ทาการทดสอบก่อนเรียน (Pre - test) กับ
นั ก เรี ย นทั้ ง กลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม โดยแบบประเมิ น ทั ก ษะการเขี ย นตามจิ น ตนาการเชิ ง
สร้างสรรค์ รายวิ ช าภาษาไทย ที่ ผู้ วิ จั ยสร้างขึ้ น ได้ ผ่ านการตรวจสอบคุณ ภาพจากผู้ เชี่ ย วชาญ
เรียบร้อยแล้ว และบันทึกผลการทดสอบไว้เป็นคะแนนทดสอบก่อนเรียนเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
3) ทาการทดลองสอนตามแผนการจัด การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ กั บกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ มควบคุมใน
รายวิชาภาษาไทย โดยใช้ระยะเวลาที่เท่ากัน คือ 6 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง 4) ทาการทดสอบ
หลังเรียน (Post - test) กับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้แบบประเมินทักษะการเขียนเรื่อง
ตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ รายวิชาภาษาไทยซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน และ
นาคะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรียนไปวิเคราะห์ข้อมูล 5) วัดทักษะการเขียนตามจินตนาการเชิง
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สร้างสรรค์ โดยใช้แบบประเมินทักษะการเขียนตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ รายวิชาภาษาไทย โดย
นาผลคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ดาเนินการดังนี้ คือการวิเคราะห์หาค่า
ความเที่ย งตรงเชิงเนื้อหา (Content Validily) โดยหาดัชนีความสอดคล้ องระหว่ างข้อคาถามกั บ
เนื้ อหามี ค่ า IOC ตั้ งแต่ 0.5 ขึ้ น ไป ค่าความยากง่ าย (P) ของแบบประเมิน ทั ก ษะการเขี ยนตาม
จินตนาการเชิงสร้างสรรค์ , ค่าอานาจจาแนก (B) ของแบบประเมินทักษะการเขียนตามจินตนาการ
เชิงสร้างสรรค์ และค่าความเชื่อมั่น (Reliabilty) ของแบบประเมินทักษะการเขียนตามจินตนาการ
̅) และค่าเบี่ยงเบน
เชิงสร้างสรรค์สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบรรยายข้อมูลวิจัย ค่าเฉลี่ย (X
มาตรฐาน (S.D) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลการวิจัยมีดังนี้ เปรียบเทียบทักษะ
การเขียนตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ รายวิชาภาษาไทย ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิ ติ
Paired Sample t – test เปรีย บเทียบทักษะการเขี ยนตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ รายวิชา
ภาษาไทย หลังเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติ Independent Sample t test
4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอน
แบบปกติ (ของกลุ่มควบคุม) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ก่อนเรียนและ
หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบซินเนคติกส์ของกอร์ดอนเพื่อส่งเสริมการ
เขี ย นตามจิ นตนาการเชิ ง สร้างสรรค์ (ของกลุ่ ม ทดลอง) ด้ านทั ก ษะการเขี ย นตาม
จินตนาการเชิงสร้างสรรค์
รูปแบบการสอนแบบปกติ (กลุ่มควบคุม)
̅
การทดสอบ N
T
S.D.
X
ก่อนเรียน 33
7.88
2.56
7.16
หลังเรียน 33 10.91 1.94
P < .05

รูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ (กลุ่มทดลอง)
̅
P
N
T
P
S.D.
X
33
8.70
2.05
.000
10.37 .000
33
13.21 1.98

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ด้วยการสอนรูปแบบปกติ
(ของกลุ่มควบคุม) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบซิ
นเนคติกส์ของกอร์ดอน (ของกลุ่มทดลอง) ด้านทักษะการเขียนตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

243

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย หลังเรียนระหว่าง รูปแบบการสอน
แบบซินเนคติกส์ของกอร์ดอนเพื่อส่งเสริม การเขียนตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ (ของ
กลุ่มทดลอง) กับรูปแบบการสอนแบบปกติ (ของกลุ่มควบคุม)
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
P < .05

ค่าเฉลี่ย
13.21
10.91

S.D.
1.94
1.98

T

p

5.47

.000

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย หลัง
เรียนระหว่างรูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ของกอร์ ดอนเพื่อส่งเสริมการเขียนตามจินตนาการเชิง
สร้างสรรค์ (ของกลุ่มทดลอง) มีค่าเฉลี่ย 13.21 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงกว่ารูปแบบการสอนแบบปกติ (ของ
กลุ่มควบคุม) มีค่าเฉลี่ย 10.91 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. การอภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบซินเนคติกส์ของกอร์ดอน เพื่อ
ส่งเสริมการเขียนตาม
จินตนาการเชิงสร้างสรรค์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6” มีข้ออภิปรายและข้อค้นพบ ดังนี้
5.1 ความสามารถในการเขียนตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 หลังการจัดกิจกรรมด้วยรูปแบบซินเนคติกส์ของกอร์ดอนเพื่อส่งเสริมการเขียนตามจินตนาการ
เชิงสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบซินเนคติกส์ของกอร์ดอนเพื่อส่งเสริม
การเขียนตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 สอดคล้องกับ จงกล วจนะ
เสถี ยร (2559) ได้วิจั ยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการเขี ยนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ พบว่า ความสามรถในการเขียน
เชิงสร้างสรรค์ห ลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมากจากนักเรียนได้รับ
การฝึกฝนด้วยกระบวนการที่กระตุ้นทางความคิดทาให้เกิดความคิดที่แปลกใหม่ นอกกรอบ อีกทั้งยัง
ทาให้ นั ก เรีย นมี อิ ส ระทางความคิ ด และกล้ าแสดงออกทางความคิ ด มากขึ้ น จนสามารถถ่ ายทอด
ความคิ ด ที่ แ ปลกใหม่ แ ละสร้างสรรค์ได้อย่างเป็นระบบ เช่น เดียวกั นกั บ วนิ ด า กุ ล ภัท ร์แ สงทอง
(2554) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกการเขียนเรื่องตามจิน ตนาการและสร้างสรรค์โดยใช้ข้อมูล
ท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ในการเรียนรู้เรื่อง การเขียนเชิงสร้างสรรค์นั้น
ครูต้องหมั่นศึกษาเทคนิควิธีการใหม่ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเร้าให้นักเรียนเกิดการคิด
และจินตนาการเพื่อที่จะได้ถ่ายทอดออกมาเป็นงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้ ซึ่งสอดคล้องกับ Burns
(1961) ได้สรุปผลการวิจัยเรื่องการเขียนเชิงสร้างสรรค์ไว้ว่า ครูสามารถเร้าใจให้นักเรียนเขียนอย่าง
สร้างสรรค์ได้ สิ่งเร้านั้นก็ได้มาจากประสบการณ์ของนักเรียน นอกจากนี้ การเตรียมการอย่างดีเพื่อ
พัฒ นาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นสิ่ งจาเป็นส าหรับนักเรียนทุกระดับ สาหรับเด็ก ในระดับ
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ประถมศึกษาถ้าจัดเวลาให้เหมาะสม จะทาให้นักเรียนทาอย่างอิสระได้เป็นจานวนมาก เพราะนักเรียน
ส่วนใหญ่จะเขียนเรื่องที่เกี่ยวกับประสบการณ์ของตนได้ดี และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงถ้าเป็น
งานเขียนทีต่ นถนัด ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนสอนด้วยรูปแบบซินเนคติกส์เพื่อส่งเสริมการเขียน
ตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์และเป็นการสอนที่มีรูปแบบที่เป็นขั้นเป็นตอนตามลาดับจึงส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ จนสามารถถ่ายทอดผลงานออกมาในรูปแบบความคิด
ที่แปลกใหม่และแตกต่างจากสิ่งเดิม ซึ่งสอดคล้องกับ สุวิทย์ มูลคา และอรทัย มูลคา (2547) กล่าว
ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ของผู้เรียนและการคิดรวมกันเป็นกลุ่มจัดกระบวนการเรียนรู้ตามลาดับขั้นตอนที่กาหนดไว้โดยอาศัย
กระบวนการเปรียบเทียบจึงสามารถเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนแต่ละคนและกลุ่มได้
5.2 ผลการพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชาภาษาไทย ด้ว ยการจั ด การเรีย นรู้ด้ว ย
รูปแบบซินเนคติกส์ของกอร์ดอนเพื่อส่งเสริมการเขียนตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างด้วย t-test พบว่ากลุ่มทดลอง สูงกว่า กลุ่ม
ควบคุม มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ ชัยวาฤทธิ์ สร้อยเงิน
(2553) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กิจกรรมซินเนคติกส์ พบว่า 1) ความสามารถการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ของนักเรียนที่ ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรม ซินเนคติกส์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมซินเนคติกส์หลั งเรียนสูงกว่าก่อน
เรี ย น 3) นั ก เรีย นที่ ไ ด้ รับ การสอนโดยใช้ กิ จ กรรมซิ น เนคติ ก ส์ มี ค วามสามารถในการเขี ย นเชิ ง
สร้างสรรค์สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ และ 4) นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมซิ
นเนคติกส์ มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงกว่านั กเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ และ Torian
(1977) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพั ฒนาและการวัดผลกระบวนการสอน ซึ่งประกอบด้วยแผนการสอน
วิธีการสอนและเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาความคิดด้านจินตนาการด้วยตัวเอง โดยใช้โปรแกรมการ
เขียนอย่างสร้างสรรค์ C.W.P. (Creative Writing Program) ของนักเรียนระดับกลางในโรงเรียน
ประถม ผลการวิจัย พบว่า (1)โปรแกรมการเขียนอย่างสร้างสรรค์ (C.W.P.) สามารถพัฒนาความคิด
ด้านจินตนาการของนักเรียนกลุ่มทดลองได้ (2) นักเรียนกลุ่มทดลองพอใจในการแต่งบทร้อยกรองใน
โปรแกรมการเขี ยนอย่างสร้างสรรค์ (C.W.P.) เป็นอย่างมาก เพราะทาให้นัก เรียนมีอิส ระในการ
แสดงออกด้านจินตนาการของแต่ละบุคคล เพื่อถ่ายทอดความรู้สึก แบบการเขียนตลอดจนการเลือก
คาในการเขียน (3) บรรยากาศในการเขียน มีความจาเป็นมากสาหรับการสอบเขียนอย่างสร้างสรรค์
(4) ภาษาจะเป็นสื่อช่วยในการถ่ายทอดความคิดด้านจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนแต่ละ
บุคคล ที่เป็นเช่นนี้เพราะ ในการจัดกิ จกรรมการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส์เป็นการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่มีขั้นตอนและรูปแบบกระบวนการที่ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนให้เกิดการ
คิดที่แปลกใหม่และมีความคิดสร้างสรรค์ตามจินตนาการของผู้เรียนโดยครูผู้สอนได้มีการเตรียมการ
สอนไว้ล่วงหน้าตามรูปแบบวิธีการสอนแบบซินเนคติกส์ และเมื่อเปรียบเทียบกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบปกติ เป็นวิธีการที่ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนโดยใช้วิธีการ
บรรยาย อธิบาย ซักถาม ให้ผู้เรียนทาแบบฝึกหัด หรือทากิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม การ
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ดาเนินการสอนแต่ละคาบใช้วิธี หลายๆ อย่างควบคู่กันไป โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับจุดประสงค์
และเนื้อหา ซึ่งจะเห็นได้ว่าการสอนรูปแบบซินเนคติกส์ เป็นวิธีการที่มีกระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดความคิดที่แปลกใหม่ จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์สามารถสะท้อน
ความรู้สึกนึกคิดของผู้เรียนออกมาได้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับ Joyce and Weil (อ้างถึงในทิศนา
แขมมณี , 2556, น.46-47) ได้ ก ล่ าวถึ ง รู ป แบบการเรีย นรู้ แ บบซิ น เนคติ ก ส์ มุ่ ง พั ฒ นาความคิ ด
สร้างสรรค์ของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนเกิดแนวคิดที่ใหม่แตกต่างไปจากเดิม และสามารถนาความคิด
ใหม่นั้นไปใช้ให้เป็ นประโยชน์ได้เป็นการจัด การเรียนการสอน นอกจากนั้น ผู้เรียนอาจเกิ ด ความ
ตระหนักในคุณค่าของการคิด และความคิดของผู้อื่นอีกด้วย
6. สรุปผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบซินเนคติกส์ของกอร์ ดอน
เพื่อส่งเสริมการเขียนตาม
จินตนาการเชิงสร้างสรรค์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
6.1 ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วย
รูปแบบซินเนคติกส์ของกอร์ดอนเพื่อส่งเสริมการเขียนตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ สาหรับนักเรียน
ชั้น ประถมศึ ก ษาปีที่ 6 เมื่อเปรีย บเทียบค่าเฉลี่ ยของคะแนนสอบก่ อนเรียนและหลั งเรียน พบว่ า
คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6.2 ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยด้วยการสอนรูปแบบปกติ เมื่อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่าคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6.3 ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วย
รูป แบบ ซินเนคติ ก ส์ ข องกอร์ด อนเพื่ อส่ ง เสริม การเขี ย นตามจิ นตนาการเชิ งสร้างสรรค์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างด้วย t-test พบว่ากลุ่มทดลอง สูงกว่า
กลุ่มควบคุม มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะการนาไปใช้
1) ครูผู้สอนจะต้องอธิบายขั้นตอน การจัดกิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วย
รูปแบบซินเนคติกส์ของกอร์ดอน
เพื่อส่ งเสริม การเขี ย นตามจิ นตนาการเชิง สร้างสรรค์ ให้นั กเรียนเข้ าใจ และสามารถปฏิ บัติต าม
ขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง
2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบซินเนคติกส์
ของกอร์ดอนเพื่อส่งเสริม การเขี ยนตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ครูผู้สอนจะต้องคานึงถึ งความ
แตกต่ างระหว่ างบุ ค คลในเรื่ อ งของการเขี ย นเนื่ อ งจากนั ก เรี ย นแต่ ล ะคนจะมี ค วามสามารถไม่
เหมือนกัน
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7.2 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมีการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนตามจินตนาการเชิง
สร้างสรรค์ ด้วยเทคนิคอื่น เช่น การเรียนรู้แบบ Creativity-based Learning (CBL) หรือการสอน
แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน เพื่อเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบต่างๆ
2) ควรมีการวิจัยทดลองนารูปแบบการจัดกิจกรรมด้วยรูปแบบการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ด้วยรูปแบบซินเนคติกส์ของกอร์ดอนเพื่อส่งเสริมการเขียนตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ ไป
ทดลองใช้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นที่นอกเหนือจากกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย เช่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระศิลปะ เป็นต้น
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การจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมห้องเรียนกลับด้านเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ เรื่อง ดิน หิน แร่ และธรณีกาลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์
Learning Management Through Classroom Innovation in Order to
Promote Critical Thinking Subject: Soil, Rock, Mineral and
Geochemistry of Grade 12 Students Princess Chulabhorn's College
Science School, Buriram College
ณัฐพร ฐิติมโนวงศ์1 เนตรชนก จันสว่าง2 ต้นสกุล ศานติบูรณ์3
1นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
natthaporn.t14@gmail.com
2อาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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3อาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังและก่อน
จั ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยนวั ต กรรมห้ อ งเรี ย นกลั บ ด้ า นของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย น
วิ ท ยาศาสตร์ จุ ฬ าภรณราชวิ ท ยาลั ย บุ รี รั ม ย์ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
กลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
17.04 (S.D.= 2.25 ) ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.67 (S.D.= 1.43) เมื่อวิเคราะห์ด้วยสถิติ t-test
dependent ทั้งการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยรวมและรายด้านผู้เรียนมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : การจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมห้องเรียนกลับด้าน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
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การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์และการคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน
Developing Grade 10 Students’ Creative Writing and Creative Thinking
through Creative-based Learning Management
1อาจารย์

ดนิตา ดวงวิไล1
ดร. ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน โดยนักเรียนร้อยละ 80
ผ่ า นเกณฑ์ ร้ อ ยละ 80 และ 2) พั ฒ นาความสามารถด้ า นการคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน โดยนักเรียนร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 80 กลุ่ม เป้าหมายคื อ นัก เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ภาคเรียนที่ 2 ปีก ารศึก ษา 2560
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 27 จานวน 40 คน รูปแบบการวิ จัยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวงจรปฏิบัติการวิจัย 3 วงจร
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติ ได้แก่
แผนการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน จานวน 15 แผน เวลา 15 ชั่วโมง 2) เครื่องมือที่ใช้ใน
การสะท้อนผลการปฏิบัติ ได้แก่ แบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน แบบบันทึกพฤติกรรม
การสอนของครู แบบทดสอบท้ายวงจร วงจรละ 10 ข้อ 3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการวิจัย
ได้แก่ แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ แบบอัตนัย จานวน 4 ข้อ และ
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ แบบอัตนัย จานวน 4 ข้อ สถิติที่ใช้วิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้
1. ความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย
นักเรียนร้อยละ 87.50 มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 86.43 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
2. ความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยนักเรียน
ร้อยละ 85.00 มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 82.44 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
คาสาคัญ : การเขียนเชิงสร้างสรรค์, การคิดสร้างสรรค์, การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน
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Abstract
The purposes of the current study were: 1) to develop grade 1 0 students’
creative writing through creative-based learning management with a criterion that 80
percent of the students reaches 80 percent of the evaluation score; and 2) to develop
grade 10 students’ creative thinking through creative-based learning management
with a criterion that 80 percent of the students reaches 80 percent of the evaluation
score. The samples were 40 grade 10 students of the 4/6 class in Roi-et Wittayalai
school under the control of the Secondary Educational Service Area 27. The study was
designed as three circle action research. three categories of Instruments were
employed to the study including 1) the creative-based learning management designed
to have 15 learning plans within 15 hours in action process, 2) a student learning
behavior observation, teacher behavior observation and 10 question item post circle
tests in reflecting evaluation process, and 3) a set of four writing test for creative
writing skills and a set of four writing test for creative thinking skills in the
effectiveness evaluation process. The statistics used in data analysis were percentage,
mean score, and standard deviation.
The results of the study were as follows.
1. The result of the study indicated that 87.50 percent of the grade 10
students’ creative writing was found at 86.43 which pass the set criterion.
2. The result of the study indicated that 85.00 percent of the grade 10
students’ creative thinking was found at 82.44 which pass the set criterion.
Keywords : Creative writing, Creative thinking, Creative-based learning management
1. บทนา
โลกในศตวรรษที่ 21 เป็นโลกที่ไม่หยุดนิ่ง เกิดการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว แต่การเรียนรู้และ
การฝึกฝนที่ดีจะช่วยให้แหลมคม ฉับไวและอดทน คนที่มีทักษะสูงจะได้งานที่ดีกว่า ชีวิตก้าวหน้ากว่า
และจะทาประโยชน์ให้แก่สังคมและแก่โลกได้ดีกว่า (วิจารณ์ พานิช, 2555, หน้า 33) ในขณะเดียวกัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้เน้นการพัฒนาให้คนมีความ
เป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบต่อสังคม
มี จ ริ ย ธรรมและคุ ณ ธรรม การพั ฒ นาทั ก ษะความรู้ ค วามสามารถของคน มุ่ ง เน้ น ต้ อ งการใน
ตลาดแรงงานและทั ก ษะที่ จ าเป็ น ต่ อ การด ารงชี วิ ต ในศตวรรษที่ 21 (ส านั ก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2560, หน้า 4-15) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 25602574 ได้กาหนดกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศในการพัฒนาศักยภาพและ
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ขีดความสามารถของคนไทยให้ สามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, หน้า 75-92) หลักการของแผนพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) กล่าวไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ว่าด้วยเรื่องการ
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล มุ่งผลผลิต/ผลลัพธ์ คือ ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สามารถท่องจาและนาสิ่งที่จาไปฝึกคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดใน
เชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญ หาที่เกิดขึ้นได้ มีทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น สอดคล้องกับทักษะที่
จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม (สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2560, หน้า 5152) ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง หน้าที่ครูจึงเปลี่ยนแปลงไปจากการยืนหน้ าชั้น มา
เป็นการกระตุ้นและอานวยความสะดวกในการเรียน ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
ของตนให้มากที่สุด (พรทิพย์ ศิริภัทราชัย, 2556, หน้า 49)
ทัก ษะด้ านการคิ ด และการสร้างสรรค์เป็ นอี ก หนึ่ งทั ก ษะที่จ าเป็ นที่ ครูผู้ส อนควรฝึก ฝน
ผู้เรียนให้เกิดความชานาญ โดยเฉพาะทักษะการคิดสร้างสรรค์อันเป็นพื้นฐานของการประยุกต์ใช้
จินตนาการและการสร้างนวัตกรรมดังที่กิลฟอร์ด (Guilford, 1967, p. 139) ได้กล่าวไว้ว่าความคิด
สร้างสรรค์เป็นความคิดแบบอเนกนัย ลักษณะความคิดเช่นนี้จะนาไปสู่การประดิษฐ์สิ่งแปลกใหม่ การ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ จึงแสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้เด็กมีทางเลือกแสดงความสามารถได้
หลายรูปแบบแตกต่างกัน ดังที่อารี พันธ์มณี (2544, หน้า 45) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ไม่จาเป็น
จะต้องจากัดเฉพาะในทางศิลปะเท่านั้น แต่อาจจะเกิดขึ้นและพัฒนาได้ในทุกสาขาวิชา เช่นเดียวกับ
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2545, หน้า 32) กล่าวว่า คนที่มีลักษณะสร้างสรรค์มักเป็นผู้ที่ได้รับการ
กระตุ้นและได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้วยการสร้างบรรยากาศที่ไม่มีการสร้างกรอบมาตรฐาน การ
สอนคิดและการสื่อความหมายผ่านการเขียนเชิงสร้างสรรค์จึงเป็นทักษะการสื่อสารขั้นสู ง ซึ่งต้อง
สามารถใช้จินตนาการหรือความคิดคานึงของตนสื่อสารออกมาด้วยถ้อยคาที่สละสลวยประทับใจทั้ง
ผู้อ่านผู้ฟัง โครงสร้างหลักของรูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน พัฒนามา
จากโครงสร้างการเรีย นการสอนแบบใช้ ปัญ หาเป็น ฐาน (PBL)และแนวทางการพั ฒ นาความคิ ด
สร้างสรรค์ (วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์, 2558, หน้า 12) ดังนั้นการสอนแบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน
เป็นรูปแบบการสอนที่สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นวิธีการจัดการเรียนการ
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน เป็นวิธีก ารสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่ง
ผู้วิจัยตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาผู้เรียนจึงได้นาวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็น
ฐานมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์และการคิด
สร้างสรรค์ สู ง ขึ้ น อีก ทั้งยั ง เป็นแนวทางในการจั ด การเรียนรู้แ ก่ ค รูผู้ส อนในการออกแบบการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน
2. ความมุ่งหมายของการวิจัย
2.1 พัฒนาความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน โดยนักเรียนร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
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2.2 พัฒนาความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน โดยนักเรียนร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
3. วิธีการดาเนินการวิจัย
3.1 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ภาคเรียนที่ 2 การศึกษา 2560
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 27 จานวน 40 คน
3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
3.2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน
3.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์และความสามารถ
ด้านการคิดสร้างสรรค์
3.3 รูปแบบการวิจัย
รูปแบบของการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ผู้วิจัยได้
ดาเนินการตามวงจรของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ตามแนวคิดของ Kemmis & Mctaggart (1992,
อ้ า งถึ ง ใน ยาใจ พงษ์ บ ริ บู ร ณ์ , 2537) ขั้ น ตอนของการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร ได้ แ ก่ ขั้ น วางแผน
(Planning) ขั้นปฏิบัติการ (Action) ขั้นสังเกตการณ์ (Observation) และขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ
(Reflection) มีอยู่ 4 ขั้นตอน

ภาพที่ 1 ขอบข่ายการวิจัยตามขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการและโครงสร้างขั้นตอนการดาเนินการ
วิจัย
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3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จาแนกตามลักษณะของการใช้ ดังนี้
3.4.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์
เป็นฐาน จานวน 15 แผน เวลา 15 ชั่วโมง
3.4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติ ได้แก่ แบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้
ของนัก เรีย น แบบบันทึ ก พฤติก รรมการสอนของครู แบบทดสอบท้ ายวงจร วงจรละ 10 ข้ อ ใช้
ทดสอบเมื่อสอนจบในแต่ละวงจร
3.4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบวัดความสามารถ
ด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ แบบอัตนัย จานวน 4 ข้อ และแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการ
คิดสร้างสรรค์ แบบอัตนัย จานวน 4 ข้อ ใช้ทดสอบหลังจากสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ครบทั้ง 3 วงจร
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
ตาราง 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
วงจรที่ 1
แผนที่ 1-5

เครื่องมือรวบรวมข้อมูลปฏิบัติการ
ระยะเวลาเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน
ตลอดระยะเวลาการเรียนการสอน
2. แบบบันทึกพฤติกรรมการสอนของครู
ตลอดระยะเวลาการเรียนการสอน
3. แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียน
สิ้นสุดแต่ละวงจร
และการคิดสร้างสรรค์
สะท้อนผลการปฏิบัติการครั้งที่ 1 และปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งต่อไป
วงจรที่ 2
แผนที่ 6-10 เครื่องมือรวบรวมข้อมูลปฏิบัติการ
ระยะเวลาเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน
ตลอดระยะเวลาการเรียนการสอน
2. แบบบันทึกพฤติกรรมการสอนของครู
ตลอดระยะเวลาการเรียนการสอน
3. แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียน
สิ้นสุดแต่ละวงจร
และการคิดสร้างสรรค์
สะท้อนผลการปฏิบัติการครั้งที่ 2 และปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งต่อไป
วงจรที่ 3
แผนที่ 11-15
เครื่องมือรวบรวมข้อมูลปฏิบัติการ
ระยะเวลาเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน
ตลอดระยะเวลาการเรียนการสอน
2. แบบบันทึกพฤติกรรมการสอนของครู
ตลอดระยะเวลาการเรียนการสอน
3. แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนและ สิ้นสุดแต่ละวงจร
การคิดสร้างสรรค์
สะท้อนผลการปฏิบัติการครั้งที่ 3
ทาแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขี ยนเชิงสร้างสรรค์และแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิ ด
สร้างสรรค์
สรุปผลการวิจัย
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3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล นาข้อมูลจากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ทั้งเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ ดังนี้
3.6.1 การวิเคราะห์ข้ อมูล เชิง คุณ ภาพ โดยน าข้ อมูล จากการสะท้อนผลการจั ด การ
เรียนรู้ จากแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน แต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ มาวิเคราะห์
วิจารณ์เชิงเนื้อหาเพื่อประเมินสภาพที่เกิดขึ้นว่ามีข้อบกพร่อง มีปัญ หาหรืออุปสรรคในการจัดการ
เรียนรู้ แล้ววางแผนดาเนินการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ดีขึ้น จากนั้นนาข้อมูล
มาประเมินผลกับเกณฑ์การประเมินแบบรูบริคสกอร์และวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนบรรยายในเชิง
พัฒนา
3.6.2 การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ โดยวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล จากแบบทดสอบวั ด
ความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์และการคิดสร้างสรรค์ นาผลของคะแนนที่ได้ทั้ง 3 วงจร
มาเปรียบเทียบกันให้อยู่ในแนวพัฒนา และสะท้อนผลการพัฒนาความสามารถด้านการเขียนและการ
คิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็น
ฐาน เพื่อพั ฒ นาแผนการจั ด การเรีย นรู้ต่ อไป และข้ อมูล จากแบบทดสอบ โดยน าคะแนนที่ ได้ม า
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ แล้วนาผลมาเทียบกับเกณฑ์เป้าหมายที่
กาหนด
4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการพัฒนาความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4 แยกตามจานวนนักเรียน
จานวน
นักเรียน
40

นักเรียนผ่านเกณฑ์
คน
35

ร้อยละ
87.50

นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์
คน
5

ร้อยละ
12.50

ผลการทดสอบ
(คะแนนเต็ม 40)
S.D. ร้อยละ
̅
𝒙
34.58 2.35
86.43

จากตาราง 2 ผลการวั ด ความสามารถด้ านการเขี ย นเชิ ง สร้างสรรค์ ข องนั ก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน โดยนักเรียนจานวน 40
คน มีคะแนนผ่านเกณฑ์จานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 และนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จานวน 5 คน
คิด เป็นร้อยละ 12.50 ผลจากการวั ด ความสามารถด้านการเขี ยนเชิงสร้างสรรค์ คิด เป็นร้อยละ
86.43
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ตาราง 3 แสดงผลการวิ เคราะห์ ค วามสามารถด้ า นการเขี ย นเชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 แยกตามการประเมินด้านการเขียนสร้างสรรค์
n = 40
การเขียนเชิงสร้างสรรค์
S.D.
ร้อยละ
̅
𝒙
การเสนอแนวคิด
8.53
1.01
85.25
การเสนอเนื้อเรื่อง
8.53
0.64
85.25
การใช้ภาษา
8.63
0.74
86.25
รูปแบบ
8.90
0.84
89.00
รวม
8.64
0.16
86.43
จากตาราง 3 ผลการพัฒนาความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยรวม
8.64 คิดเป็นร้อยละ 86.43 โดยเรียงลาดับความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์แต่ละด้านจากมาก
ไปน้อย ได้แก่ ด้านรูปแบบ มีค่าเฉลี่ย 8.90 คิดเป็นร้อยละ 89.00 ด้านการใช้ภาษา มีค่าเฉลี่ย 8.63
คิดเป็นร้อยละ 86.25 ด้านการเสนอแนวคิด มีค่าเฉลี่ย 8.53 คิดเป็นร้อยละ 85.25 และด้านการ
เสนอเนื้อเรื่อง มีค่าเฉลี่ย 8.53 คิดเป็นร้อยละ 85.25 ตามลาดับ
4.2 ผลการพัฒนาความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน
ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
แยกตามจานวนนักเรียน
จานวน
นักเรียน
40

นักเรียนผ่านเกณฑ์
คน
34

ร้อยละ
85.00

นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์
คน
6

ร้อยละ
15.00

ผลการทดสอบ
(คะแนนเต็ม 40)
S.D.
ร้อยละ
̅
𝒙
32.98
2.08
82.44

จากตาราง 4 ผลการพั ฒ นาความสามารถด้ า นการคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน นักเรียนจานวน 40 คน มี
คะแนนผ่านเกณฑ์จานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 85.00 นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์จานวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.00 ผลจากการวัดความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ คิดเป็นร้อยละ 82.44
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ตาราง 5 แสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แยกตาม
ลักษณะการคิดสร้างสรรค์
n=40
ความคิดสร้างสรรค์
S.D.
ร้อยละ
̅
𝒙
ความคิดคล่องแคล่ว
7.95
0.88
79.50
ความคิดยืดหยุ่น
8.08
0.66
80.75
ความคิดริเริ่ม
8.30
0.65
83.00
ความคิดละเอียดลออ
8.63
0.74
86.25
รวม
8.24
0.11
82.38
จากตาราง 5 ผลการพั ฒ นาความสามารถด้ า นการคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยรวม
8.24 คิดเป็นร้อยละ 82.38 โดยเรียงลาดับความคิดสร้างสรรค์แต่ละด้านตามลาดับจากมากไปน้อย
ได้แก่ ความคิด ละเอียดลออ มี คะแนนเฉลี่ย 8.63 คิดเป็นร้อยละ 86.25 ความคิดริเริ่ม มีคะแนน
เฉลี่ย 8.30 คิดเป็นร้อยละ 83.00 ความคิดยืดหยุ่น มีคะแนนเฉลี่ย 8.08 คิดเป็นร้อยละ 80.75 และ
ความคิดคล่องแคล่ว มีคะแนนเฉลี่ย 7.95 คิดเป็นร้อยละ 79.50 ตามลาดับ
5. อภิปรายผล
1. ผลการพัฒนาความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน พบว่านักเรียนร้อยละ 87.50 ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 86.43 ขึ้นไป ซึ่งการเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นทักษะการถ่ายทอดความคิดที่ผู้เขียนจะต้อง
อาศั ย ความพยายามและฝึ ก ฝน เป็ น การถ่ ายทอดความคิ ด ที่ แ ปลกใหม่ เสนอรูป แบบงานเขี ย น
เรื่องราว รวมทั้งสานวนภาษาที่มีลักษณะเฉพาะของตนเอง การที่นักเรียนมีความสามารถในระดับสูง
อาจเนื่องมาจากการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์
เป็นฐาน ที่มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกฝนความสามารถของตนเองจนเกิดความชานาญ
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังใช้เครื่องมือในการวัดความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่ผ่านการประเมิ น
คุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ ระหว่างการจัดกิจกรรมมีกระบวนการเรียนการสอนพร้อมกับการสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียน มีการวัดความสามารถด้านการเขียนเมื่อหลังจากการจัดการเรียนการสอนใน
แต่ ล ะวงจรการปฏิ บั ติ ก าร ดั ง ที่ อั จ ฉรา ชี ว พั น ธ์ (2547, หน้ า 6) กล่ า วว่ า การจั ด กิ จ กรรมเชิ ง
สร้างสรรค์ต้องจัดให้สัมพันธ์กับกลุ่มประสบการณ์ การใช้จินตนาการในการแสดงความรู้สึกนึกคิด
อย่างอิสระ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สินธ์ ศรีพลพา (2557, หน้า 77-78) ที่ศึกษาเรื่อง “การ
พัฒ นาความสามารถการเขีย นเชิงสร้างสรรค์ กลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้ก ารจัด การ
เรียนรู้แบบซินเนคติกส์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบ
ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ก่อนและหลังได้รับการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซิ
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นเนคติกส์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 4 และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ มีต่อการ
เรี ย นด้ ว ยการจั ด การเรี ย นรู้แ บบซิ น เนคติ ก ส์ ผ ลการวิ จั ย พบว่ า 1) ความสามารถการเขี ย นเชิ ง
สร้างสรรค์ของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 2)ความพึงพอใจของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปี
ที่ 4 ที่มีต่อการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แ บบซินเนคติกส์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และ
งานวิ จั ย ของ ศิ ริ รั ต น์ จิ ต แสง (2553, หน้ า 33) ได้ ท าการวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาการเขี ย นเชิ ง
สร้างสรรค์ด้วยกระบวนการคิดแบบหมวก 6 สี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิ บัติก ารวิ จัย ประกอบด้ว ย 1) แผนการจั ด การเรียนรู้
จานวน 12 แผน 2) เครื่องมือสะท้อนผลการจัด การเรียนรู้ได้แก่ แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์
แบบทดสอบย่อยท้ายวงจร แบบทดสอบความสามารถ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ แบบประเมินการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์ แบบสังเกตการสอนของครู แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน และ
แบบบันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การวิจัยในครั้งนี้ใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนา
กิจกรรมการเรีย นรู้ด้านการเขี ย นเชิงสร้างสรรค์แ ละเมื่อสิ้นสุ ด ทั้ง 4 วงจร ได้ทาการทดสอบวั ด
ความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์แล้วนา มาสรุปวิเคราะห์ พบว่า การพัฒนากิจกรรมการ
เขี ยนเชิงสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการคิดแบบหมวก 6 สีกลุ่ม สาระ การเรียนรู้ภาษาไทยส า หรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนมีความสามารถในด้านการเขียนเชิงสร้ างสรรค์สูงขึ้น และ
ความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการคิดแบบหมวก 6 สี มีคะแนนการเขียน
เชิงสร้างสรรค์เฉลี่ยร้อยละ 80.14 และมีจานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไปจานวน 27 คน
คิดเป็นร้อยละ 77.14
2. ผลการพัฒ นาความสามารถด้านการคิดเชิงสรรค์ของนั กเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร้อยละ 85.00 ผ่านเกณฑ์การวัดความสามารถด้านการคิดเชิง
สร้างสรรค์ร้อยละ 82.44 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ได้ตั้งไว้ โดยแบ่งออกเป็นระดับความคิดสร้างสรรค์ ดังนี้
ความคิดคล่องแคล่ว มีค่าคะแนนเฉลี่ย 15.25 คิดเป็นร้อยละ 84.72 ความคิดยืดหยุ่น มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 15.70 คิดเป็นร้อยละ 87.22 ความคิดริเริ่ม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 14.55 คิดเป็นร้อยละ 80.83
ความคิดละเอียดลออ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 14.82 คิดเป็นร้อยละ 82.34 ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่า การจัด
กิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมที่คานึงถึงความสัมพันธ์ของ
กิ จกรรมกั บประสบการณ์ ข องผู้เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้จิ นตนาการและสร้างสรรค์ผลงาน ดั ง
แนวคิ ด ของกิ ล ฟอร์ ด (Guilford, 1967 p. 139) ได้ ใ ห้ ค านิ ย ามของความคิ ด สร้ างสรรค์ ว่ า เป็ น
ความคิดแบบอเนกนัย ประกอบด้วย ความคิ ดริเริ่ม ความคล่องในการคิด ความยืดหยุ่นในการคิด
และความละเอี ย ดลออ ส่ ง ผลให้ เกิ ด ทั ก ษะการคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องนั ก เรี ย นได้ เป็ น อย่ า งดี ฮี ตั ส
(Heaton, 1990, pp. 108-111) ก็ได้กล่าวถึงการประเมินความคิดสร้างสรรค์ต้องประเมินความคิดที่
แปลกใหม่ การเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจ การใช้ภาษา สานวน ถ้อยคา และรูปแบบการเขียนที่ถูกต้อง
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2545, หน้า 21-33) ก็ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ว่า
แม้ว่ามนุษย์จะมีสมองซีกขวาที่ทาหน้าที่ในการคิดสร้างสรรค์แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะสามารถ
ใช้สมองส่วนนี้ในการคิดสร้างสรรค์ได้เท่าเทียมกันเพราะการที่คนแต่ละคนจะคิดสร้างสรรค์ได้ดีหรือไม่
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หรือมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสาคัญหลายประการ ซึ่งจากผลการวัดความสามารถ
ด้านการคิดเชิงสร้างสรรค์ดังกล่าว สอดคล้องกับงานวิจัยของกาธร ดิษธรรม (2557, หน้า 150) ได้
ศึกษาเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน เรื่องภาพปะติด
จากวัสดุธรรมชาติสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระดับพฤติกรรมความคิดสร้างสรรค์ทาง
ศิลปะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็ น
ฐาน เรื่องภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติ จานวน 30 คน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 81.94 ระดับความคิด
สร้างสรรค์ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของเกษมะณี ลาปะ และเพชร
รัตน์ จงนิมิตสถาพร (2560, หน้า 731) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบ สร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ร่วมกับผังกราฟิก ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชา ส 21103 สังคมศึกษา พบว่า ความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนร้อย
ละ 79.17 มีคะแนนเฉลี่ย ผ่านเกณฑ์ คิดเป็น ร้อยละ 79.17 ขึ้นไป
6. สรุปผล
6.1 ความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วย
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน นักเรียนร้อยละ 87.50 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 86.43
6.2 ความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน นักเรียนร้อยละ 85.00 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 82.44
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
7.1.1 เวลาในการจัด การเรียนรู้แ บบสร้างสรรค์เป็นฐานจะต้องแทรกทัก ษะการคิด
สร้างสรรค์ไปในกิจกรรมด้วย เพื่อให้การจัดการเรียนรู้สมบูรณ์และเกิดทักษะแก่ผู้เรียนอย่างแท้จริง
7.1.2 การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานเหมาะกับนักเรียนที่ไม่ควรมากเกินไป
เพื่อสะดวกในการทากิจกรรมและการแสดงความคิดสร้างสรรค์
7.1.3 ผู้ ส อนควรกระตุ้ น ให้ นั ก เรีย นได้คิ ด อย่ างสร้างสรรค์ กล้ าแสดงออกในทุ ก ๆ
กิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดกับนักเรียน เพราะบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดีจะช่วย
ให้ผู้เรียนได้คิดอย่างสร้างสรรค์
7.1.4 ผู้สอนไม่ควรใช้เวลาในการสอนมากเกินไป ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือ
เรียนรู้ พูดคุยและมีปฏิสัมพันธ์เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม เน้นการอธิบายตัวต่อตัวและให้
นักเรียนได้นาเสนอข้ อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยครูผู้สอนทาหน้าที่อานวยความ
สะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

259

7.2 ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
7.2.1 การวิจัยการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน สามารถใช้ทาวิจัยได้กับทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถช่วยพัฒ นากระบวนการทางานและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนได้
เป็นอย่างดี
7.2.2 การประเมินผลการใช้การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ควรเพิ่มวิธีการประเมิน
ในหลากหลายรูปแบบ จะทาให้ได้ข้อมูลในด้านต่าง ๆ มากขึ้น
7.2.3 ควรมีศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลั งเรียนกับนักเรียนที่
เรียนโดยวิธีการสอนแบบอื่น ๆ เพื่อดูความแตกต่าง
7.2.4 ควรมีการบูรณาการเรียนการสอนรูปแบบสร้างสรรค์เป็นฐานกับสาระอื่น ๆ ให้
มาก เพื่อกระตุ้นและเร้าความสนใจต่อการพัฒนาความสามารถด้านการคิดเชิงสร้างสรรค์ของผู้เรียน
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ที่เรียนโดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 2)
ศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่มีต่อการเรียนโดยใช้
การสอนแบบสร้างสรรค์ เป็นฐาน กลุ่ ม ตัว อย่างเป็นนัก ศึก ษาหลั ก สู ต รครุศาสตรบัณฑิต สาขา
คอมพิวเตอร์ศึกษา ดนตรีศึกษาและสังคมศึกษา ที่เรียนรายวิชา คศ 1101304 ทักษะและเทคนิคการ
สอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 รวม 115 คน
ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินความพึงพอใจ มี
ค่ าความเชื่อมั่น .95 และแบบสอบถามแบบปลายเปิด วิ เคราะห์ข้ อมูล โดยหาค่าเฉลี่ ย ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม 1.1) ด้านความคิดสร้างสรรค์ นักศึกษาได้ฝึก ได้พัฒนา
และได้ใ ช้ค วามคิ ด สร้างสรรค์ ทั้ง ในการเรี ยนและในงานวิ ช าชี พ ครู 1.2) ด้านการคิด แก้ ปั ญ หา
นักศึกษาได้ฝึก ได้พัฒนา ได้ใช้การคิดแก้ปัญหาทั้งในการเรียน การทางานและในงานวิชาชีพครู และ
ได้ใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการทางานเป็นระบบ 1.3) ด้านการคิดอย่างมีเหตุผล
นักศึกษาได้ฝึก ได้พัฒนา ได้ใช้การคิดอย่างมีเหตุผล และได้รับประโยชน์จากการคิดอย่างมีเหตุผล
1.4) ด้านการทางานร่วมกับผู้อื่น นักศึกษาได้ฝึก ได้รับประโยชน์และเกิดคุณธรรมและคุณลักษณะ
หลายประการ และ 1. 5) ด้านการใช้สื่อรูปแบบต่าง ๆ นักศึกษาได้ฝึกการสร้างและการใช้สื่อทั้งใน
การเรียนและในงานวิชาชีพครู ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สื่อกับผู้อื่นและได้รับประโยชน์จ ากการใช้สื่ อ
รูปแบบต่าง ๆ 2) ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 2.1)
นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 2.2) นักศึกษาสาขาดนตรีศึกษา
และนักศึกษาสาขาสังคมศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 2.3) ความพึงพอใจระหว่ าง
นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษากับนักศึกษาสาขาดนตรีศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 2.4) ความพึงพอใจระหว่างนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษากับนักศึกษาสาขาสังคม
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ศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.5) ความพึงพอใจระหว่างนักศึกษาสาขา
คอมพิวเตอร์ศึกษากับนักศึกษาสาขาดนตรีศึกษาไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ :

การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทักษะด้านการเรียนรู้
และนวัตกรรม นักศึกษาครู

Abstract
This research aimed to 1) study 21st century skills on learning and innovation for
Bacheler of Education Degree students, using Creativity-Based Leaning (CBL), 2) study
and compare their satisfaction toward studying by using CBL. The 115 samples used
were Bachelor of Education Degree students in the field of Computer studies, Music
studies and Social studies studying ED 1101304 – Teaching skills and Techniques of
Teaching in the first semester of academic year 2016 at the Faculty of Education,
Thepsatri Rajabhat University. The instruments used in this research included 1) a
learning management plan, 2) a satisfaction evaluation form with a reliability value of
.95 and 3) an open-ended questionnaire. The data was analyzed using mean, standard
deviation, t-test and content analysis.
The findings showed as follows: 1) as for the first objective 1.1) creative
thinking aspect: the students practiced, developed and implemented their creative
thinking in both learning and vocational teaching. 1.2) problem-solving aspect: the
students practiced, developed and implement their problem-solving in the areas of
learning working and vocational teaching as well as benefiting from solving immediate
problems and working systematically, 1.3) reasonable thinking aspect: students
practiced, developed, used their logic and benefited from the aspect of reasonable
thinking, 1.4) working with others aspect: the students’ practice in CBL led to various
ethical practices and characteristics and 1.5) multimedia uses: the students’ practiced
building and implementing multimedia in both learning and vocational teaching,
exchanged multimedia learning with others, as well as gaining advantage from
implementing multimedia. 2) regarding the students’ satisfaction towards their studying
using CBL 2.1) the students in the field of computer studies were rated at a high level
2.2) the students in the field of music studies and in the field of social studies were
rated at the highest level, 2.3) the satisfaction levels of the computer study students
and those of the music study students were different statistically at a .05 level of
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significance, 2.4) the satisfaction levels of the computer study students and those of
the social study students were different statistically at a .05 level of significance and
2.5) there was no difference in satisfaction levels between the computer study students
and the music study students.
Keywords : Creativity-Based Learning (CBL), 21st century skills, learning and innovation
skill, teacher student
1. บทนา
ในยุคของศตวรรษที่ 21 เป็นยุคของโลกใหม่แห่งการเรียนรู้ เนื่องจากความรู้หาได้ง่าย
แหล่งของความรู้มีอยู่หลากหลาย ผู้เรียนสามารถค้นคว้าและเรียนรู้ได้ตลอดเวลา นักการศึกษาและ
ผู้สอนต้องตระหนักรู้และเตรียมความพร้อมในการสอน เพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 (21st.century skill) ให้ได้อย่างเท่าทัน เพื่อที่ผู้เรียนจะสามารถนาทักษะความรู้ไปปรับใช้ในสังคม
เพื่ อ ให้ ชี วิ ต ด ารงอยู่ ไ ด้ อ ย่ า งมีคุ ณ ภาพ กระบวนการเรี ย นการสอนจึ ง ต้ อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ยนให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่
ไทยแลนด์ 4.0 มหาวิ ท ยาลั ย ถื อ ว่ า เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ที่ ส าคั ญ ต่ อ การพั ฒ นาไทยแลนด์ 4.0
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้อุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงลงไปช่วยโรงเรียนทั่วประเทศกว่า 10,947 แห่ง
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวให้เป็นมหาวิทยาลัย 4.0 โดยมีบทบาทที่สาคัญ คือ การจัดการ
ศึกษา เพื่อพัฒนาคนในชาติ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งทั้ง
สองส่วนจะส่งผลไปถึงเศรษฐกิจและสังคม 4.0 (บัลลังก์ โรหิตเสถียร, 2559)
ดังนั้นจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนให้สามารถพัฒนาทัก ษะการเรียนรู้ใ น
ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้สอนต้องกาหนด
เป้าหมายของการสอนให้ผู้เรียนได้มีก ารพัฒนาทักษะอย่างน้อย 3 ประการ ที่เรียกว่าทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 (21st.century skill) ดังนี้ ทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ทักษะด้าน
การเรี ย นรู้ แ ละนวั ต กรรม (learning and innovation skills) และ ทั ก ษะด้ า นเทคโนโลยี แ ละ
สารสนเทศ (information and technology skills) ในยุคศตวรรษที่ 21 นั้นเรื่องของนวัตกรรมเป็น
สิ่งจาเป็นที่ผู้เรียนต้องมีการเรียนรู้และสามารถสร้างสรรค์ขึ้นมาได้ ซึ่งทักษะด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรมนั้น ครอบคลุมไปถึงการคิดแบบสร้างสรรค์ การทางานอย่างสร้างสรรค์ร่วมกับผู้อื่น และ
การนาความคิดนั้นไปใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking) มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหา (problem solving) มีการคิดอย่างมีเหตุและผล และสามารถที่จะใช้สื่อรูปแบบต่าง
ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพชัดเจน รวมถึงทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ การที่จะมีทักษะ
ด้านการเรีย นรู้และนวัต กรรมได้นั้นผู้เรียนต้องเป็นผู้ ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม
(creativity and innovation) เสียก่อน (ปราณี ตปนียวรวงศ์, 2559, หน้า 3-4)
การทาให้ผู้เรียนมีทักษะดังกล่าวข้างต้นจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้มีบทบาทในการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น ที่เรียกว่าการเรียนแบบใฝ่รู้ (Active Learning :
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AL) ซึ่ง เป็นกระบวนการเรีย นรู้ที่ใ ห้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างรู้จ ริง โดยการลงมือปฏิ บัติ จริงร่วมกัน
ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน โดยผู้สอนต้องลดบทบาทในการสอนและการให้องค์ความรู้แก่ผู้เรียนโดยตรง
ลง แต่ไปเพิ่มกระบวนการและกิจกรรมที่จะทาให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการจะทากิจกรรม
ต่าง ๆ มากขึ้น รวมถึงปรับแนวคิดและวิธีการสอนของผู้สอน โดยการสอนที่ไม่เน้นเรื่องการให้ความรู้
แก่ผู้เรียน แต่มุ่งเน้นเพื่อเพิ่มทักษะของการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มากขึ้น โดยที่ผู้สอนต้องสอนน้อย
และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ให้มาก ตามแนวคิดการเรียนการสอนแบบสอนน้อยเรียนรู้มาก
(Teach Less Learn More : TLLM) ซึ่งมีวิธีการสอนหลากหลายวิธี เช่น การสอนโดยใช้โครงงาน
เป็นฐานในการเรียนรู้ (Project Based Learning : PBL) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem
Based Learning : PBL) การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ก ารวิ จั ย เป็ น ฐานในการเรี ย นรู้ (Research Based
Learning : RBL) การเรียนรู้ผ่านการลงมือทางาน (Work Based Learning : WBL) และการสอน
แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity Based Learning : CBL) เป็นต้น
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ผู้ส อนจะเปลี่ ยนบทบาทจากการเป็น ผู้ ส อน
บรรยายเนื้ อ หาต่ า ง ๆ อย่ า งละเอี ย ด มาเป็ น ผู้ อ านวยการให้ผู้ เ รีย นเกิ ด การเรี ยนรู้ แปลงจาก
ผู้บรรยาย (lecturer) มาเป็นผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ได้แก่ ทักษะในการสื่อสาร ทักษะ
การทางานเป็นทีม ทักษะในการเรียนรู้ และที่สาคัญที่สุด คือทักษะในการคิดสร้างสรรค์ ดังเห็นได้
จากงานวิจัยของวิริยะ ฤาชัยพาณิชย (2559, หน้า 144-146) ได้ทาทดลองสอนวิชาฟิ สิกส์ ด้วย
กระบวนการ CBL ผลการทดลองพบว่าผู้เรียนนอกจากสนุกกับการเรียน ได้ความรู้ และเป็นความรู้ที่
นาไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหารอบ ๆ ตัวได้จริงแล้ว ยังได้พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
อีกด้วย
นอกจากนี้จ ากการสอบถามนัก ศึก ษาถึ ง การจั ด การเรียนการสอนของผู้วิ จั ย ที่ผ่ า นมา
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตยังได้สะท้อนให้เห็นว่า ต้องการให้มีกิจกรรมในห้องเรียนให้มาก มี
กิจกรรมที่สนุกเร้าความสนใจที่ทาให้ไม่ง่วงและไม่เบื่อหน่ายในการเรียน ดังนั้นในการจัดการเรียน
การสอนจึงควรต้องสร้างความพอใจให้กับนักศึกษา สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้นักศึกษาอยากเรียน
และสนุกสนาน จากสภาวการณ์และปัญหาในการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุ ศาสตร
บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ซึ่งจะส่งผล
ต่อการเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนที่พึงปรารถนาให้กับ
ผู้เรียน
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึ ก ษาทัก ษะแห่ง ศตวรรษที่ 21 ด้านการเรียนรู้แ ละนวั ต กรรม ของนัก ศึก ษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ที่เรียนโดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)
2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่มีต่อ
การเรียนโดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)
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3. วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ที่เรียนรายวิชา คศ 1101304
ทักษะและเทคนิคการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2559 ประกอบด้วยนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ดนตรีศึกษาและสังคมศึกษา จานวน 115 คน
ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ มีดังนี้
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ CBL มีวิธีการสร้างโดย 1) ศึกษาและวิเคราะห์คาอธิบาย
รายวิชา วัตถุประสงค์ของรายวิชา คศ 1101304 วิชาทักษะและเทคนิคการสอน แล้วสร้างแผนการ
จัดการเรียนรู้และตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน 2) นาแผนการจัดการเรียนรู้
ไปทดลองใช้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาจิตวิทยาการแนะแนวและพลศึกษาศึกษา
จ านวน 52 คน ที่ เ รี ย นรายวิ ช า คศ 1101304 ทั ก ษะและเทคนิ ค การสอน คณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 และ 3) ปรับปรุงแผนการจัดการ
เรียนรู้
แบบประเมินความพึง พอใจต่อการเรียนโดยใช้ CBL ด าเนินการสร้างดังนี้ 1) ศึก ษา
หลักการสร้างแบบประเมินตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) 2) สร้างแบบประเมิน มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (checklist) พิจารณา 6 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้าน
นักศึกษา ด้านบทบาทอาจารย์ผู้สอน ด้านบรรยากาศในการเรียน และด้านผลการเรียนรู้ 3) นา
แบบประเมินไปทดลองใช้กับนักศึกษาสาขาจิตวิทยาการแนะแนวและพลศึกษาศึกษา จานวน 52 คน
ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่ทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อปรับปรุงแก้ไขและหาค่าความเชื่อมั่น
โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ( - Coefficient) ตามวิธีการของครอนบราค (Cronbach) ได้
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .95
แบบสอบถามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม มีวิธีการสร้างดังนี้
1) ศึกษาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม 2) สร้างแบบสอบถาม มีลักษณะ
เป็นแบบสอบถามปลายเปิด สอบถามการพัฒนาของนักศึกษาใน 5 ด้าน ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์
การคิดแก้ปัญหา การคิดอย่างมีเหตุผล การใช้สื่อรูปแบบต่าง ๆ และการทางานร่วมกับผู้อื่น 3)
นาแบบสอบถาม ไปทดลองใช้กับนักศึกษาสาขาจิตวิทยาการแนะแนวและพลศึกษาศึกษาชั้นปีที่ 3
จานวน 52 คน ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่ทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงแก้ไข
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ รายวิ ช า คศ
1101304 ทักษะและเทคนิคการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นกับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
ทั้ง 3 กลุ่ม เป็นเวลา 16 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง รวม 48 ชั่วโมง แล้วให้นักศึกษาทาแบบ
ประเมินความพึงพอใจ และแบบสอบถาม จากนั้นนาข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินความพึงพอใจ และ
แบบสอบถามไปดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล 1) วิเคราะห์ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม
จากแบบสอบถามโดยการวิ เ คราะห์เ นื้ อ หา (content analysis) 2) วิ เ คราะห์ ข้ อ มูล จากแบบ
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ประเมินความพึงพอใจ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใช้การทดสอบทีแบบ
อิสระ (t-test independent)
4. ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักศึกษาที่
เรียนโดยใช้ CBL พบว่า 1) ด้านความคิดสร้างสรรค์ นักศึกษาได้ฝึก ได้พัฒนาและได้ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ทั้งในการเรียน และในงานวิชาชีพครู 2) ด้านการคิดแก้ปัญหา นักศึกษาได้ฝึก ได้พัฒนา
ได้ใช้การคิดแก้ปัญหาทั้งในการเรียน การทางานและในงานวิชาชีพครู และได้ใช้ประโยชน์ในการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการทางานเป็นระบบ 3) ด้านการคิดอย่างมีเหตุผล นักศึกษาได้ฝึก ได้
พัฒนา ได้ใช้การคิดอย่างมีเหตุผล และได้รับประโยชน์จากการคิดอย่างมีเหตุผล 4) ด้านการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น นักศึกษาได้ฝึก ได้รับประโยชน์ และเกิดคุณธรรมและคุณลักษณะหลายประการ ได้แก่
ความรับผิดชอบ ความสามัคคี ความร่วมมือกัน ความเสียสละความมีน้าใจ ช่วยเหลือผู้อื่น ความ
อดทน การปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น ความสามารถในการทางานเป็นทีม การยอมรับฟังความคิ ดเห็น
ของผู้อื่น และการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 5) ด้านการใช้สื่อรูปแบบต่าง นักศึกษาได้ฝึกการสร้าง
และการใช้สื่อรูปแบบ ต่าง ๆ ทั้งในการเรียนและในงานวิชาชีพครู ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สื่อรูปแบบ
ต่าง ๆ กับผู้อื่น และได้รับประโยชน์จากการใช้สื่อรูปแบบต่าง ๆ
2. ผลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ การเรี ย นโดยใช้ CBL มี ดั ง นี้
1) นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 2) นักศึกษาสาขาดนตรีศึกษา
และนักศึกษาสาขาสังคมศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตที่มีต่อการ
เรียนโดยใช้ CBL ปรากฏผลดังตาราง 1 – 3 ดังนี้
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้
CBL ระหว่างนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษากับดนตรีศึกษา
นักศึกษาสาขา
n
S.D. t-test P-value

คอมพิวเตอร์ศึกษา
42
4.33
0.49 2.178*
0.033
ดนตรีศึกษา
33
4.55
0.37
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 1 พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้ CBL ระหว่างนักศึก ษา
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษากับนักศึกษาสาขาดนตรีศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05

267

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้
CBL ระหว่างนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษากับสังคมศึกษา
นักศึกษาสาขา
n
S.D.
t-test
P-value

คอมพิวเตอร์ศึกษา
42
4.33
0.49
2.203*
0.030
สังคมศึกษา
40
4.54
0.37
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 2 พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้ CBL ระหว่างนักศึกษาสาขา
คอมพิวเตอร์ศึกษากับนักศึกษาสาขาสังคมศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้ CBL
ระหว่างนักศึกษาสาขาดนตรีศึกษากับสังคมศึกษา
นักศึกษาสาขา
n
S.D.
t-test
P-value

ดนตรีศึกษา
33
4.55
0.37
0.145
0.885
สังคมศึกษา
40
4.54
0.37
จากตาราง 3 พบว่าความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้ CBL ระหว่างนักศึกษาสาขา
คอมพิวเตอร์ศึกษากับนักศึกษาสาขาดนตรีศึกษา ไม่แตกต่างกัน
5. อภิปรายผลการวิจัย
การเรียนโดยใช้ CBL ช่วยสร้างเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหา การคิดอย่างมีเหตุผล การใช้
สื่อรูปแบบต่าง ๆ และการทางานร่วมกับผู้อื่น ให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตได้นั้น เป็น
เพราะว่ า การเรี ย นโดยใช้ CBL ท าให้ ผู้ ส อนเปลี่ ย นบทบาทจากองค์ค วามรู้ม าเป็ น ผู้ อ านวยการ
ช่วยเหลือสนับสนุน (facilitation) ให้ผู้เรียนค้นหาและได้รับความรู้ด้วยตัวเอง เนื้อหาการสอนไม่ถูก
จากัดสามารถค้นหาเพิ่มเติมได้ และช่วยจุดประกายประเด็นการเรียนรู้ กระตุ้นทักษะในการเรียนรู้
(learning skills) ในด้านกิ จ กรรมการเรียนรู้ เน้นการสนทนา อภิปราย ค้นคว้ า แก้ ปัญ หา และ
สร้างสรรค์งาน ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียนช่วยเหลือตัวเอง (monitor)
วางเป้าหมายเพื่อพัฒนาตนเอง สร้างเกณฑ์การเรียนรู้และคุณภาพของชิ้นงานเอง ทุกคนมีโอกาส
เรียนรู้พัฒนาตนเอง สร้างความกระตือรือร้นอยากรู้อยากเห็น ในด้านบรรยากาศในห้องเรียน ผู้เรียน
ได้เรียนด้วยกันเป็นกลุ่ม ในด้านทักษะเน้นทักษะการคิด ในด้านผลการจัดการเรียนรู้ทาให้ผู้เรียนได้
ความรู้ ได้ทักษะ และมีความสุขในการเรียน (วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์, และกมลรัตน์ ฉิมพาลี, 2559,
หน้า 156-158 ) ส่วนการวัดผลนั้นจะแตกต่างจากการวัดผลแบบเดิมมาก ผู้สอนจะทาการวัดผล
แบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่ได้วัดผลจากการทาข้อสอบเพื่อวัดว่าผู้เรียนรู้อะไรบ้าง แต่จะวัดผลออกมา
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หลายครั้ ง และหลายด้ า น (multi-dimensional assessment) เช่ น วั ด การน าข้ อ มู ล มาใช้ อ ย่ า งมี
เหตุผล วัดการนาเสนอผลงาน การทางานเป็นร่วมมือ และก็จะวัดหลายครั้งเพื่อช่วยให้ผู้เรียนพัฒนา
ทักษะในด้านที่ตนเองยังขาดไป ซึ่งผู้เรียนเองจะมีโอกาสพัฒนาตนเองในด้านทักษะต่าง ๆ และยังเก็บ
เกี่ยวความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าและทาโครงงาน การเรียนโดยใช้ CBL จึงเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่
เหมาะกับยุคสมัยที่ข้อมูลความรู้ง่ายต่อการเข้าถึงอย่างทุกวันนี้ เพราะทาให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ
แทนที่จะได้แต่เนื้อหาความรู้แบบเดิม (วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์, 2558, หน้า 31) จากที่กล่าวมา CBL
จึงเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่สามารถช่ วยให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กาธร ดิษธรรม (2558, หน้า 150-158)
วิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน เรื่องภาพปะติดจาก
วัสดุธรรมชาติ สาหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ระดับพฤติกรรมความคิดสร้างสรรค์ทาง
ศิลปะของนักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ มงคล เรียงณรงค์
(2558, หน้า 141-148) วิ จั ย เรื่อง การพัฒนาทัก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 รายวิชา ส 21103 สังคมศึกษา 2 พบว่า ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนร้อยละ
83.33 ผ่านเกณฑ์ และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.00
ความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตที่มีต่อการเรียนโดยใช้ CBL พบว่า
ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาอยู่ในระดับมาก ส่วนของนักศึกษาสาขาดนตรี
ศึกษาและสาขาสังคมศึกษาอยู่ในระดับดีมาก เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจเป็นรายคู่ พบว่า ความ
พึงพอใจระหว่างนักศึกษาคอมพิวเตอร์ศึกษากับนักศึกษาดนตรีศึกษา และความพึงพอใจระหว่ าง
นักศึกษาคอมพิวเตอร์ศึกษากับนักศึกษาสังคมศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ส่วนความพึงพอใจระหว่างนักศึกษาคอมพิวเตอร์ศึกษากับนักศึกษาดนตรีศึกษา ไม่แตกต่างกัน
การที่ความพึงพอใจของนักศึกษามีต่อการเรียนโดยใช้ CBL อยู่ในระดับมาก และมากที่สุดนั้น ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจาก CBL เป็นการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีบรรยากาศในการเรียน 9 ข้อด้วยกัน
คือ 1) ผู้สอนสอนน้อย ให้ผู้เรียนค้นคว้ามาก ๆ คุยมาก ๆ นาเสนอมาก ๆ ใช้เวลาในการสอนน้อยลง
2) ตอบคาถาม ด้วยคาถาม หลีกเลี่ยงการอธิบายอย่างละเอียด แต่จะพยายามให้ผู้เรียนค้นหาคาตอบ
เอง 3) ผู้สอนตัดสินน้อยจะหลีกเลี่ยงการตัดสินแบบเด็ดขาด เช่น ถูกต้อง ผิด แต่จะใช้วิธีถามว่า
แน่ใจหรือ ทาไมคิดอย่างนั้น หรือ เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้ 4) การสนับสนุนให้คิด 5) ใช้
เรื่องที่ผู้เรียนสนใจเป็นเนื้อหานา และการค้นคว้า และเนื้อหาวิชาความรู้ตามตาราเป็นตัวตาม 6)
ช่วงเวลาเรียนควรยาวกว่า 90 นาที 7) เน้นให้ผู้เรียนสนใจพัฒนาการตนเองในด้านต่าง ๆ จึงไม่
จาเป็นต้องวัดผลครั้งเดียว ควรมีการวัดผลและรายงานผลให้ผู้ เรียนรู้และพัฒนาตนเองในแต่ละด้าน
8) ให้ผู้เรีย นสมัค รใจ ร่ว มมือมากกว่ าการบัง คับให้รู้ 9) รับฟัง และให้ก าลั ง ใจ ผู้จ ะเป็นผู้รับฟัง
เรื่องราวที่ผู้เรียนคิด นาเสนอ และเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับผู้เรียน ผู้สอนอาจจะมีการ ติติงและแสดง
ความคิดเห็นในจังหวะที่เหมาะสม และสิ่งที่จาเป็นมาก ๆ คือการให้กาลังใจ (วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์,
และกมลรัตน์ ฉิมพาลี, 2559, หน้า 146-148 ) ดังนั้นการเรียนโดยใช้ CBL จึงมีลักษณะเป็นการสอน
แบบ active learning ที่ผู้เรียนตื่นตัวในการค้นคว้าแทนที่จะรอรับการบรรยายแบบเดิม ซึ่งผู้วิจัยได้
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แบ่งกลุ่มผู้เรียนกลุ่มละประมาณ 4-6 คน ศึกษาค้นคว้าเพื่อแก้ปัญหาตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
และออกแบบการนาเสนองาน โดยนัก ศึก ษาจะได้รับเวลาในการทางานอย่างเพี ยงพอต่อ ความ
ต้องการ อาจารย์ผู้สอนจะรับฟัง ให้กาลังใจและเรียนรู้ไปพร้อมกับนักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับที่วิริยะ
ฤาชัยพาณิชย์ (2558, หน้า 31) ได้กล่าวไว้ว่า การสอนแบบ PBL มีขั้นตอนโดยสรุปสั้นๆ ดังนี้
แบ่งกลุ่มผู้เรียนกลุ่มละประมาณ 6-10 คน ให้ค้นคว้า เพื่อแก้ปัญหาที่ผู้สอนจัดหามาให้ผู้เรียน จะได้
ฝึกการวิเคราะห์และแก้ปัญหา ฝึกความร่วมมือผู้เรียนจะได้รับความรู้ใหม่ ๆ จากการค้นคว้าผู้สอนจะ
ลดบทบาทในการสอนมาเป็นผู้อานวยการ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ผู้เรียนจะได้นาเสนอแนวคิด และ
แนวทางในการแก้ปัญหานั้น ๆ ดังนั้นลักษณะของการเรียนโดยใช้ CBL ที่ จึงสร้างความพึงพอใจใน
การเรียนให้กับนักศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรรณิกา อมรวาทิน และบรรจบ อรชร (2558,
หน้า 63-68) วิจัยเรื่อง การสร้างและประเมินผลลัพธ์ของแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ 2CBL
ในรายวิชางานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช
2556 กลุ่มตัวอย่ างเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 พบว่า ระดับความพึงพอใจ
ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กาธร ดิษธรรม (2558, หน้า 150-158) วิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน เรื่องภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติ สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ
ความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
6. สรุปผลการวิจัย
การเรี ย นโดยใช้ CBL ช่ ว ยสร้ า งเสริ ม ทั ก ษะแห่ ง ศตวรรษที่ 21 ด้ า นการเรี ย นรู้ แ ละ
นวัตกรรม ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหา การคิดอย่างมีเหตุผล การใช้
สื่อรูปแบบต่าง ๆ และการทางานร่วมกับผู้อื่น ให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต
ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้ CBL ของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาดนตรีศึกษาและนักศึกษาสาขาสังคม
ศึ ก ษา โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด ความพึง พอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้ CBL ระหว่ าง
นั ก ศึ ก ษาสาขาคอมพิ ว เตอร์ ศึ ก ษากั บ นั ก ศึ ก ษาสาขาดนตรี ศึ ก ษา และระหว่ า งนั ก ศึ ก ษาสาขา
คอมพิวเตอร์ศึกษากับนักศึกษาสาขาสังคมศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ส่วนระหว่างนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษากับนักศึกษาสาขาดนตรีศึกษา ไม่แตกต่างกัน
7. ข้อเสนอแนะ
1. การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ CBL ให้ ป ระสบความส าเร็ จ นั้ น ต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ กั บ
บรรยากาศในการเรียนให้มาก โดยเฉพาะการให้เวลาแก่ผู้เรียนในการได้ค้นคว้าและให้ผู้เรียนมีเวลา
ในการทางานอย่างเพียงพอ และผู้สอนต้องลดการอธิบายอย่างละเอียดแต่สนับสนุนผู้เรียนให้คิด
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2. การสอนแบบ CBL มีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนใน
การสอนระดับอุดมศึกษา เนื่องเป็นวิธีการที่ช่วยพัฒนาทักษะต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาและช่วยให้ผู้เรียน
มีความสุขในการเรียน
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนา
รูปแบบการนิเทศแบบคู่สัญญาผสานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก ของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เพื่อศึกษาผลการดาเนินงานตามรูปแบบการ
นิเทศฯ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการนิเทศฯ ดาเนินการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศ
กับครูผู้นาการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอน จานวน 10 คน จากโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์โดยรวม
มีระดับการปฏิบัติปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง และมีความต้องการพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด ผล
การพัฒนารูปแบบได้รูปแบบการนิเทศ 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. หลักการ 2. วัตถุประสงค์ 3. ระบบ
และกลไก 4. แผนการดาเนินงานของรูปแบบ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ขั้นที่ 1 เตรียมความพร้อม
ด้านชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครู ขั้นที่ 2 เตรียมความพร้อมด้านการเรียนรู้เชิงรุก ขั้นที่ 3 การสังเกต
ชั้นเรียนและให้คาชี้แนะเชิงบวก ขั้นที่ 4 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ ขั้นที่ 5 ประเมินและ
พัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก 5. แนวทางการประเมินผล และ 6. เงื่อนไขการนารูปแบบไปใช้ ผลการ
ด าเนินงานตามรูปแบบ พบว่ า ครูที่ไ ด้รับการนิเทศมีความสามารถด้านการจั ดการเรียนรู้เชิงรุก
โดยรวมหลังการนิเทศสูงกว่าก่อนการนิเ ทศ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คุณลักษณะความ
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และครูมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด

Abstract
This research is a research and development. The objective is to study basic
information to develop a contractual supervision model that combines professional
learning communities. To promote proactive learning management of teachers in schools
under the jurisdiction of Buriram Municipality. To study the performance according to
the supervision model And to study the satisfaction with the supervision model
Conducted the experiment using the supervision model with teachers, leaders of change
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in teaching and learning, 10 persons from schools under the municipality of Buriram
The research found that Basic information about school teachers under the jurisdiction
of Buriram Municipality as a whole is at a moderate level. And have the highest level
of development needs. The results of the model development can be in the form of
supervision, 6 elements as follows: 1. Principles 2. Objectives 3. Systems and
mechanisms 4. The implementation plan of the model consists of 5 steps. Step 1 Prepare
for the learning community of teachers. Step 2: Prepare for proactive learning Step 3
Observation of classes and provide positive guidance Step 4 Knowledge exchange
meeting and Step 5 Evaluate and develop 5. Proactive approach to learning and
assessment 6. Bringing the format to use. The results of the operation according to the
model found that the teachers who received the supervision had the ability to proactively
manage overall learning after the supervision was higher than before the supervision.
With statistical significance at the level of .01. The characteristics of the community,
professional learning as a whole were at a high level. And teachers have overall
satisfaction at the highest level.
คาสาคัญ : รูปแบบการนิเทศแบบคู่สัญญา, ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ, การจัดการเรียนรู้เชิง
รุก
1. บทนา
ในโลกยุคปัจจุบันเป็นยุคที่มีการแข่งขันสูงและเป็นยุคที่ทรัพย์สิ นทางปัญญามีมูล ค่าสู ง
ดังนั้น ทิศทางการเรียนรู้ในอนาคตจึงจาเป็นต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา
ต้องเตรียมเยาวชนของชาติให้เป็นผู้สร้างสรรค์ทางปัญญา สามารถผลิตผลงานที่เกิดจากความคิด
สร้างสรรค์ และนาไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด ด้วยทิศทางการแข่งขัน
ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปในอนาคต ท าให้ รั ฐ บาลต้ อ งปรั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศให้ เ น้ น การสร้ า ง
นวัตกรรมที่มาจากทรัพย์สินทางปัญญาของคนในประเทศมากขึ้นโดยได้ประกาศนโยบายไทยแลนด์
4.0 ซึ่งเป็นนโยบายและแนวทางการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ มีเป้าหมายให้ประเทศไทยก้าวออก
จากกับดักรายได้ปานกลางและก้าวไปสู่ประเทศรายได้สูง โดยใช้นวัตกรรมเสริมคุณค่าทางเศรษฐกิจ
และสั ง คม รวมทั้ง พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุ ณภาพ เพื่อขั บเคลื่ อนประเทศ การพัฒนาระบบ
การศึกษาไทยเพื่อก้าวสู่ยุค 4.0 ได้อย่างยั่งยืนนั้นต้องมีการเชื่อมโยงและผสมผสานกันในหลายมิติ ทั้ง
ด้านนโยบายการศึกษาจากภาครัฐ ด้านความร่วมมือและสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาทั้งรัฐและ
เอกชน ด้านการพัฒนาบุคลากรครู ซึ่งจะเป็นกลจักรหลักแห่งการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ให้ทันต่อยุค
สมัยและสอดคล้องตลาดแรงงาน อันจะนาไปสู่การพัฒนาประเทศ ผลิตบุคลากรได้อย่างมีคุณภาพ
ตอบโจทย์ ก ารเปลี่ ย นแปลงของโลกในอนาคต การศึก ษาจึ ง เป็นเครื่องมือสาคัญ ในการยกระดับ
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คุ ณ ภาพทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เพื่ อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมไทยสู่ เ วที เ ศรษฐกิ จ ระดั บ นานาชาติ
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร. 2560, ออนไลน์)
ปัญหาการเรียนรู้ที่ผ่านมาของประเทศไทย ยังไม่ประสบผลสาเร็จตามเป้า หมายและไม่
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศไปสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ ได้แก่ นักเรียนขาดความ
เข้าใจที่ลึกซึ้งองค์ความรู้ต่างๆ ตามหลักสูตรเนื่องจากวิธีการเรียนรู้ที่ผ่านมาเน้นเรียนรู้เพื่อจาความรู้
ตามตาราที่มีเนื้อหาสาระจานวนมาก ครูผู้สอนเน้นถ่ายทอดความรู้จากตาราสู่ผู้เรียนเพื่อสอบให้ได้
แต่ไม่ได้เน้นให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ที่ลึกซึ้งในเนื้อหาสาระเหล่านั้น ทั้งนี้ อาจเนื่องจากครูยังกังวล
เกี่ ย วกั บ เนื้ อ หาในรายวิ ช ามากกว่ า ทั ก ษะการคิ ด ของนั ก เรี ย น ส่ ง ผลให้ นั ก เรี ย นขาดความคิ ด
สร้างสรรค์ในการนาองค์ความรู้ไปใช้ในชีวิตหรือพัฒนานวัตกรรมให้กับประเทศ นอกจากนั้นยังพบว่า
นักเรียนโดยรวมไม่สามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือนาไปพัฒนาอาชีพ
เพราะขาดการเรีย นรู้ที่เชื่อมโยง ขาดความคิด สร้างสรรค์ ขาดทัก ษะการประดิษฐ์และขาดการ
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีผลิตภาพจากระบบการศึกษาอย่างเพียงพอ (สานักทดสอบทาง
การศึกษา. 2559 : 5-18) การจัดการเรียนการสอนของครูส่วนใหญ่เน้นครูเป็นศูนย์กลางเน้นการ
บรรยายมุ่งสอนเนื้อหามากกว่ากระบวนการไม่ ได้ฝึกฝนให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายหรือข้อมูลที่มาจากชีวิตจริงและประสบการณ์เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ไม่เชื่อมโยง
กับชีวิตจริงส่วนใหญ่ครูยกตัวอย่างจากตารา ขาดการแปลงเนื้อหาที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมและ
สภาพจริงทาให้ไม่สามารถเชื่อมโยงเนื้อหา เข้ากับชีวิตจริงได้ (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
2552) ผู้สอนเน้นการถ่ายทอดเนื้อหาวิชามากกว่าการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
ขาดการพัฒนาวิธีสอนและเทคนิคที่ช่วยให้นักเรียนสนใจใฝ่รู้ ทาให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายไม่
สนใจในการเรียนรวมทั้งไม่มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน (นงค์ลักษณ์ ทองมาศ, 2548 : 4) ลักษณะและ
ธรรมชาติการสอนของครูยังเฉื่อยเนือย (Passive) ไม่น่าตื่นเต้นสาหรับคนรุ่นใหม่ การพัฒนางานให้
มีชีวิตชีวาในการสอนยังมีไม่มากนัก การวิจัย ค้นคว้ามีน้อย ขาดอุดมคติ ความมุ่งมั่น และความ
สานึก ครูไม่เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านการสอนและการดารงตน การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ได้อย่าง
จริงจังและเต็มที่ยังมีน้อย (ไพฑูรย์ สินลารัตน์. 2556 : 89-90) ครูตามไม่ทันกับความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีใหม่ ข้อจากัดของงานครูกับรูปแบบของการศึกษาใหม่ การสอนที่ไม่สอดคล้องกับชีวิตจริง
ความหลากหลายของผู้เรียนที่เกินกว่าครูจะชี้แนะได้ การเรียกร้องที่ครูไม่พร้อมจะรับได้ (ไพฑูรย์ สิน
ลารัตน์. 2559 : 174)
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียน มีส่วนร่วมใน
การเรียนดาเนินกิจกรรมต่างๆ ในการเรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้
ในระดั บ ลึ ก ผู้ เ รี ย นจะสร้ า งความเข้ า ใจและค้ น หาความหมายของเนื้ อ หาสาระ โดยเชื่ อ มกั บ
ประสบการณ์เดิมที่มีแยกแยะความรู้ใหม่ที่ได้รับกับความรู้เก่าที่มี สามารถประเมินต่อเติม และสร้าง
แนวคิดของตนเองซึ่งเรียกว่ามีการเรียนรู้เกิดขึ้น ซึ่งแตกต่างจากวิธีการเรียนรู้ในระดับผิวเผิน ซึ่งเน้น
การรับข้อมูลและจดจาข้อมูลเท่านั้น ผู้เรียนลักษณะนี้จะเป็นผู้เรียนที่เรียนรู้วิธีการเรียน เป็นผู้เรียนที่
กระตือรือร้นและมีทักษะที่สามารถเลือกรับข้อมูล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ข้อมูลได้อย่างมีระบบ
(ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ. 2551: 1) เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมกับการเรียนรู้ที่มี
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วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและการนาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน ส่งเสริมให้
ผู้เรียนตื่นตัวต่อการเรียนรู้ และสร้างความกระตือรือร้นด้านการคิดมากกว่าวิธีการสอนโดยการ
ท่องจาเพียงอย่างเดียว การเรียนการสอนเชิงรุกจึงมีบทบาทช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนสูงขึ้น ผู้เรียนจะเกิดความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วน
ร่วมในการกิจกรรมการเรียนการสอนได้ลงมือกระทา (Active Learning) มากกว่าการที่ผู้เรียนเป็น
ฝ่ายรับความรู้เ พีย งอย่ างเดีย ว (Passive Learning) ผู้เรียนสามารถร่ว มกิ จ กรรมการแสวงหา
ความรู้ที่ผู้สอนกาหนด รวมทั้งทาให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง สอดคล้องกับแนวคิดที่กล่าว
ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถทาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในมโนทัศน์ที่สอนได้
ถูกต้องและลึกซึ้งเกิดความคงทนถาวร ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ได้เป็นอย่างดี เกิดความ
สนุ ก สนานจากกิ จ กรรมที่ จั ด ขึ้ น ในการเรี ย นการสอนและสามารถบู ร ณาการความรู้ ที่ ไ ด้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ เป็นผลสืบเนื่องมาจากผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมหรือแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การ
เรียนการสอนเชิงรุกสามารถสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้เรียนได้ด้วยตนเอง (ศิริพร มโนพิเชษฐวัฒนา.
2547: 27) ทั้งนี้เพราะการเรียนรู้เชิงรุก เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนด าเนิน
กิจกรรมในการเรียน ทาให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้ในระดับลึก ผู้เรียน
จะสร้างความเข้าใจและค้นหาความหมายของเนื้อหาสาระโดยเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมที่มี มีการ
แยกแยะความรู้ใหม่ที่ได้รับกับความรู้เก่าที่มีสามารถประเมินต่อเติมและสร้างแนวคิดของตนเอง ซึ่ง
เรียกว่าการมีการเรียนรู้เกิดขึ้น ซึ่งแตกต่างจากวิธีการเรียนรู้ในระดับผิวเผินที่เน้นการรับข้อมูลและ
จดจาข้อมูลเท่านั้น ผู้เรียนลักษณะนี้ จะเป็นผู้เรียนที่เรียนรู้วิธีการเรียน เป็นผู้เรียนที่กระตือรือร้น มี
ทักษะที่สามารถเลือกรับข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีระบบ เป็นการเรียนรู้ที่มุ่งให้
ผู้ เ รี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในบทบาทการเรี ย นรู้ ข องตนเองเป็ น ส าคั ญ มี กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่
หลากหลาย คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ความสนใจ รวมถึงความถนัดของผู้เรียนในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ทาให้ผู้เรียนมีโอกาสในการคิดและตัดสินใจเกี่ยวกับ การพูด การฟัง การอ่าน
การเขียน การสะท้อนแนวความคิดและความรู้ที่ได้รับจากการแก้ปัญหาและการมีปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม โดยผู้สอนเป็นผู้สร้างสถานการณ์ชี้แนะประสบการณ์และอานวยความสะดวกในการเรียนรู้
(พรรณิภา กิจเอก. 2550: 18)
สภาพปัจจุบันการดาเนินการนิเทศภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด
บุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก จานวน 2 ด้าน และ
อยู่ในระดับปานกลาง จานวน 3 ด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านวางแผนการนิเทศ รองลงมา
คือ ด้านการดาเนินการนิเทศ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการประเมินผลการนิเทศ ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่าในการนิเทศการสอนนั้น หากผู้นิเทศไม่สามารถดาเนิน การเองได้ จาเป็นจะต้องใช้
ทักษะการวางแผนการจัดการ ซึ่งต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ช่วงเวลา จานวนครูที่
ต้องการรับการนิเทศ การนิเทศควรใช้รูปแบบใด รวมไปถึงผู้ที่จะมีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือ
แก่ครู และการที่ครูจะช่วยเหลือครูด้วยกันเองเป็นการนิเทศที่มีประสิทธิภาพ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) มีความ
เชื่อพื้นฐานที่ต้องการช่วยเหลือและส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
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กันโดยผ่านกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ (Well and Feun. 2007 : 141) ซึ่งในบริบทของชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพนั้น การพัฒนาความสามารถและสมรรถนะต้องครอบคลุมการพัฒนาทั้งครูและ
ผู้บริหารโรงเรียน หากผู้บริหารโรงเรียนเห็นคุณค่าและให้การสนับสนุน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพจะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูและการเรียนของนักเรียนได้เป็นอย่าง
ดี และผลลัพธ์ตามเป้าหมายของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ใช้โรงเรียนของเครือข่ายการ
พัฒนาคือการเปิดโอกาสให้ครูและผู้บริหารโรงเรียนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ไขปัญหา และ
ตัดสินใจร่วมกันภายในโรงเรียนและพันธกิจที่สาคัญของชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ทางวิชาชีพ ในโรงเรียน
มุ่งเน้นพัฒนาสมรรถนะของครูและผู้บริหารโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน การเรียนรู้
ของนัก เรีย นจะเกิ ด ขึ้ นได้ดีนั้น เกิ ด จากการได้คิดวิ เคราะห์แ ละลงมือปฏิ บัตินัก เรียนจึ งควรเป็น
ศูนย์กลางของการเรียนการสอน ส่วนครูมีบทบาทในการฝึก ฝนการชี้แนะ การจัดเตรียมและอานวย
ความสะดวก การจัดการเรียนรู้จึงเปลี่ยนไปเป็นการจัดการเรียนรู้แทนตามบทบาทของครูที่เปลี่ยนไป
(วีระ พลอยครบุรี. 2543 : 85-86) คุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนขึ้นอยู่กับคุณภาพการเรียนรู้ของ
ครู และการเพิ่มคุณภาพการศึกษานั้นทาได้โดยการเพิ่มคุณภาพของครู (วิทยากร เชียงกูล. 2551 :
15) ผู้เรียนที่เก่งย่อมขึ้นกับครูที่เก่ง มีความรู้ ทักษะและความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
ด้วยเหตุนี้การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพให้แก่ครู จึงเป็นองค์ประกอบที่สาคัญอย่างยิ่งในการนาพา
สังคมไปสู่ความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
การพัฒนาครูมีหลายรูปแบบ เช่น การฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบพี่เลี้ยง
การนิเทศงาน การปฐมนิเทศ การจัดทาคู่มือ การศึกษาดูงาน การพัฒนาตนเอง และอื่นๆ แต่ละ
รูปแบบล้วนส่งผลต่อการพัฒนาครูให้มีความรู้ทักษะและเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น ดังนั้น จึง
ควรนารูปแบบการพัฒนาที่ดีเหล่านั้นมาบูรณาการร่วมกันเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การนิเทศ
ร่ว มกั บกระบวนการให้ค าแนะนาปรึก ษา (Mentoring) เป็นกระบวนการพั ฒ นาครู ผู้ ส อนที่ มุ่ ง ให้
ความสาคัญในเงื่อนไขความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือเพื่อนร่วมงานที่มีความรู้ความสามารถสูงกว่า
กับผู้ที่มีความสามารถด้อยกว่า ซึ่งเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้มีทักษะ
ประสบการณ์สูงกับผู้ที่มีทักษะและประสบการณ์ด้อยกว่าโดยมีเงื่อนไขข้อตกลงร่วมกั นว่าจะพัฒนา
และเสริมสร้างประสบการณ์หรือสมรรถนะเฉพาะด้านให้ผู้มีประสบการณ์ด้อยกว่าได้รับความก้าวหน้า
และประสบผลสาเร็จ หรือการนิเทศร่วมกับการสะท้อนผล (Reflection) เป็นการพัฒนาศักยภาพหรือ
สมรรถนะของบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจทักษะการปฏิบัติและวิธีการคิดของบุคคล
ตามนัยของกรอบแนวคิดทฤษฎีด้วยการตระหนักรู้ในการปฏิบัติผ่านประสบการณ์ซึ่งการสะท้อนผลที่
มีประสิทธิภาพจะสามารถกระทาก่อนหรือภายหลังการปฏิบัติตามคาแนะนาปรึกษาก็ได้ภายใต้เงื่อนไข
ที่ผู้ให้คาแนะนาได้กาหนดไว้ นอกจากนี้ภายหลังประเมินการปฏิบัติงานแต่ละครั้ งควรมีการให้ข้อมูล
ป้อนกลั บผ่านกิ จ กรรมการสะท้ อ นผลเพื่ อให้บุ คคลเกิ ด ความเข้ าใจในประเด็ นการปฏิ บัติที่ ไ ด้ รั บ
ปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงตามเป้ า หมายที่ ต้ อ งการเนื่ อ งจากกิ จ กรรมการสะท้ อ นผลเป็ น การใช้
ความสามารถคิ ด และให้ เ ข้ า ใจวิ ธี ก ารคิ ด เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละ
ประสบการณ์ใ ห้บุค คลมีพัฒนาการสู ง ขึ้ น การนิเทศร่ว มกั บการเรียนรู้ด้ว ยการปฏิ บัติ (Practice
Learning) เป็นแนวคิดที่ให้ความสาคัญกับกระบวนการทบทวนและสะท้อนผลการกระทาหรือการ
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แสดงพฤติกรรมของผู้เรียนโดยใช้ความรู้จากความคิดรวบยอดในบทเรียนและประสบการณ์ที่มีอยู่ มา
ปฏิบัติเพื่อปรับปรุงพัฒนาความรู้และทักษะในบทเรียนให้สูงขึ้นผ่านกิจกรรมการทบทวนปฏิบัติด้วย
การสะท้อนผล (Reflective Practice ) หรือให้ข้อมูลป้อนกลับจากเพื่อนและครูผู้ส อนในชั้น เรี ยน
และการนิเทศร่วมกับการถอดบทเรียน เป็นกระบวนการดึงเอาความรู้จากการทางานหรือการสกัด
ความรู้ที่มีอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) ออกมาใช้เป็นทุนในการทางานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นบทเรียน
หรือความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) สามารถนามาเรียนรู้ร่วมกันของผู้เข้าร่วมกระบวนการ
อันนามาซึ่งการปรับวิธีคิดและเปลี่ยนแปลงวิธีการทางานที่สร้างสรรค์และมีคุณภาพยิ่งขึ้น (วรางคณา
จันทร์คง. 2557 :13) ดังนั้น การนิเทศ (Supervision) จึงเป็นกระบวนการพัฒนาครูที่มีความสาคัญ
และจาเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยิ่ง การนิเทศการศึกษาจะช่วยให้เกิดการปรับปรุง
สภาพการเรียนการสอนให้มีคุณภาพดีขึ้น (สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. 2539
: บทนา) การนิเทศเป็นกระบวนการที่มีการดาเนินการอย่างมีระเบียบเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการ
สอนของครูให้สูงขึ้น และช่วยให้นักเรียนได้มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ที่สูงขึ้น
จากเหตุผลและความสาคัญดังกล่าวข้ างต้นผู้วิจัยในฐานะที่รับผิดชอบด้านการบริห าร
จัดการในส่วนของงานพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาและดูแลด้านการพัฒนางานวิชาการ จึงมีหน้าที่
ในการเสริมสร้างคุณภาพการเรียนรู้ให้ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายของหลักสูตรและสอดคล้องกับ
นโยบายการพัฒนาประเทศ จึงได้รวบรวมแนวคิดการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้กระบวนการนิเทศตามแนวคิดการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู
(PLC) ซึ่งเป็นรูปแบบการทางานภายใต้วัฒนธรรมที่มีความผูกพันต่อกัน มีสัมพันธภาพที่ใกล้ชิดสนิท
สนมและทุ ก คนแสดงออกถึ ง ความห่ ว งหาอาทรต่อ กั น และช่ ว ยดู แ ลสวั ส ดิภ าพของบุ คลากรใน
หน่ ว ยงานร่ ว มกั น (Sergiovanni. 1994 : 217) โดยที่ ใ ส่ ใ จร่ ว มกั น ถึ ง การเรี ย นรู้ แ ละความ
รับผิดชอบหลักร่วมกันของชุมชนนั่นคือพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้น การนิเทศโดยใช้
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) จึงเป็นการนิเทศร่วมกับกระบวนการสร้างชุมชนในโรงเรียน
ระหว่างผู้บริหารและครูที่จะต้องมีกระบวนการให้คาแนะนาปรึกษา (Mentoring) การเรียนรู้ด้วยการ
ปฏิบัติ (Practice Learning) และการทบทวนปฏิบัติด้วยการสะท้อนผล (Reflective Practice) ด้วย
บรรยากาศที่เป็นชุม ชนคื อการพึ่ง พาอาศัยซึ่ง กั น การผนึก ก าลั ง กั นในการปฏิ บัติ ง าน การสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน และการห่วงหาอาทรเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน จึงได้พัฒนารูปแบบการนิเทศแบบ
คู่สัญญาผสานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู โรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยมุ่งหวังพัฒนาครูให้จัดการเรียนรู้ตามแนวการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ให้
บรรลุเป้าหมายหลักสูตรและเป้าหมายของประเทศชาติต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานสาหรับการพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบคู่สัญญาผสานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
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3. เพื่อศึกษาผลการดาเนินงานตามรูปแบบการนิเทศแบบคู่สัญญาผสานชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ดังนี้
3.1 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู ประกอบด้วย
การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ ของ
ครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ระหว่างก่อนและหลัง ได้รับการนิเทศแบบคู่สัญญาผสาน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู
3.2 เพื่อศึกษาคุณลักษณะความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของครูโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ หลังการใช้รูปแบบการนิเทศแบบคู่สัญญาผสานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู
4. เพื่อศึกษาความคิดเห็น ของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ที่มีต่อรูปแบบการ
นิเทศแบบคู่สัญญาผสานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู
3. สมมุติฐานของการวิจัย
ความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู ประกอบด้วย การออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ ของครู ในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองบุรีรัม ย์ ที่ไ ด้รับ การนิเทศแบบคู่สั ญญาผสานชุม ชนแห่ง การเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู โดยภาพรวมหลังได้รับการนิเทศสูงกว่าก่อนการนิเทศ
4. วิธีดาเนินการวิจัย
การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบคู่สั ญ ญาผสานชุม ชนแห่ง การเรียนรู้ทางวิ ชาชีพ เพื่อ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีขอบเขตการวิจัย
แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานสาหรับการพัฒนารูปแบบ มีแหล่งข้อมูล ได้แก่ 1) กลุ่มผู้ตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานสาหรับการพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบคู่สัญญาผสานชุมชนแห่ง
การเรีย นรู้ทางวิ ชาชีพ เพื่อส่ ง เสริม การจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู การวิ จั ยขั้ นตอนนี้ศึกษาจาก
ประชากร ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
จานวน ๑๖๖ คน 2) กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการนิเทศแบบคู่สัญญาผสานชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริม การจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้แ ละ
ประสบการณ์ด้านการนิเทศภายในสถานศึกษา และด้านหลักสูตรและการสอน รวมทั้งสิ้นจานวน 7
คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วย 2.1) ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การจัดการเรียนรู้ จานวน 2 คน 2.2) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จานวน 2
คน 2.3) ผู้ทรงคุ ณวุ ฒิด้านการนิ เ ทศการสอน จ านวน 2 คน และ 2.4) ศึก ษานิเทศก์ วิ ทยฐานะ
เชี่ยวชาญ จานวน 1 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) แบบสอบถาม
เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานสาหรับการพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบคู่สัญญาผสานชุมชนแห่งการเรียนรู้
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ทางวิชาชีพ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู มีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตร าส่วน
ประมาณค่ า 5 ระดับ ได้แ ก่ มากที่สุ ด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุ ด 2) แบบสั ม ภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกั บรูปแบบการนิเทศแบบคู่สัญ ญาผสานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิ ชาชีพ เพื่อ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เป็นแบบสัมภาษณ์
แบบมีโ ครงสร้าง ระยะเวลาด าเนินการศึกษาข้อมูล พื้นฐาน ในภาคเรียนที่ 1 ปีก ารศึ ก ษา 2560
ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
ขั้นที่ 2 การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบคู่สัญญาผสานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อส่ ง เสริม การจั ด การเรีย นรู้เชิง รุก ของครู ในโรงเรียนสั ง กั ด เทศบาลเมืองบุรีรัม ย์ ศึก ษาจาก
แหล่งข้อมูล ได้แก่ 1) กลุ่มผู้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบ ได้แก่ ผู้อานวยการสถานศึกษา
รองผู้อานวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ และครูหัวหน้างานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
บุ รี รั ม ย์ จ านวน 8 คน 2) กลุ่ ม ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นการประเมิ น รู ป แบบ ได้ แ ก่ ผู้ ที่ มี ค วามรู้ แ ละ
ประสบการณ์ด้านการนิเทศภายในสถานศึกษา และด้านหลักสูตรและการสอน รวมทั้งสิ้นจานวน 7
คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วย 2.1) ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การจัดการเรียนรู้ จานวน 2 คน 2.2) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จานวน 2
คน 2.3) ผู้ทรงคุ ณวุ ฒิด้านการนิ เ ทศการสอน จ านวน 2 คน และ 2.4) ศึก ษานิเทศก์ วิ ทยฐานะ
เชี่ยวชาญ จานวน 1 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบบันทึกการประชุม
กลุ่ม (Focus group) เป็นรายละเอียดของเอกสารประกอบการประชุมโดยมีร่างรูปแบบเป็นวาระเพื่อ
พิ จ ารณาและตารางบั น ทึ ก ผลจากการประชุม 2) แบบประเมิ น ความเหมาะสมของรูป แบบโดย
ผู้เชี่ยวชาญ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย และน้อยที่สุด ระยะเวลาดาเนินการศึกษาข้อมูล ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กันยายน 2560
ขั้นที่ 3 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการนิเทศแบบคู่สัญญาผสานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ดาเนิน
การศึกษาจากประชากร ได้แก่ ครูผู้นาการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอน จานวน 10 คน
จากโรงเรีย นสั ง กั ด เทศบาลเมืองบุรีรัม ย์ ได้ม าโดยการเลื อกแบบเฉพาะเจาะจง จากครูผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงที่สมั ครใจเข้าร่วมในการทดลองใช้รูปแบบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบ
ประเมินความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู 2) แบบประเมินคุณลักษณะความเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 3) แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอน และ 4) แบบบันทึกการประชุม PLC
ระยะเวลาดาเนินการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง
วันที่ 10 มีนาคม 2560
ขั้ นที่ 4 การศึ ก ษาความคิด เห็น ของครู ใ นโรงเรีย นสั ง กั ด เทศบาลเมื องบุรีรัม ย์ ที่มีต่อ
รูปแบบการนิเทศแบบคู่สัญญาผสานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
เชิงรุกของครู ดาเนินการศึกษาจากประชากร ได้แก่ ครูผู้นาการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการ
สอน จานวน 10 คน จากโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้มาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึกการประชุมกลุ่ม (Focus Group) เกี่ยวกับความคิดเห็นของ
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ครูต่อรูปแบบการนิเทศแบบคู่สัญญาผสานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกของครู ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประกอบด้วย การเตรียมพร้อมในการ
นิเทศ การดาเนินการนิเทศ และผลสาเร็จจากการนิเทศ ระยะเวลาดาเนินการ คือ ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10-15 มีนาคม 2560
5. สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบคู่สัญญาผสานชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
บุรีรัมย์ พบว่า ระดับการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุ ก
ของครู ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยรวมมีระดับการปฏิบัติปัจจุบันอยู่ในระดับปาน
กลาง และมีความต้องการพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด สภาพปัจจุบันในการจัดการเรียนการสอนส่วน
ใหญ่จะเป็นการสอนแบบบรรยาย ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส่วนใหญ่ลดต่าลง ครูใช้การวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนด้วยแบบทดสอบ ครูมีจุดอ่อนในการสอนส่วนใหญ่คือ ด้านการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น การสร้างและผลิตสื่อที่ทันสมัย การ
วัดและประเมินผลตามสภาพจริง ครูส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ ยวกับแนวคิดการ
เรียนรู้เชิงรุก และเสนอแนวคิดว่าการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก ควรมีทิศทางและลักษณะให้ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง หาความรู้ด้วยตนเอง รูปแบบการสอนควรเป็นแบบบูรณาการ เน้นให้
นักเรียนทาโครงงานโดยใช้ชุมชนเป็นฐานของการเรียนรู้ เน้นพัฒนาทรัพยากรในท้องถิ่นให้มีมูลค่าที่
สูงขึ้นและสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ควรเน้นการสอนที่ให้นักเรียนได้คิดสร้างสรรค์อยู่
ตลอดเวลา ได้เรียนรู้การผลิตชิ้นงานที่ใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจาวัน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้
วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับชุมชนเพื่ อนาไปสู่การคิดสร้างสรรค์แนวทางที่จะแก้ไข
ปัญหาได้อย่างยั่งยืน และมีการสอดแทรกหลักคุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกที่ดีทางสังคม เพื่อ
ทาให้นักเรียนเติบโตไปเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติต่อไป กิจกรรมในการนิเทศเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุ ก ควรเน้นพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจแนว
ทางการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตามแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยเน้นให้ครูได้ออกแบบ
การเรี ย นรู้ แ บบบู ร ณาการ การออกแบบหั ว ข้ อ โครงงาน การเชื่ อ มโยงกิ จ กรรมกั บ ตัว ชี้ วั ด ของ
หลักสูตรแกนกลาง เน้นให้ครูนาแผนไปใช้จริงในชั้น เรียนและให้กาลังใจเพื่อให้ครูมีความมั่นใจในการ
สอนเชิง รุก มากขึ้ น และเชื่อมโยงการเรียนรู้กั บการประเมินผลเพื่อให้นัก เรียนบรรลุต ามตัวชี้วัด
หลักสูตรและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น จะทาให้ครูมีความมั่นใจในการสอนเชิงรุก เพราะ
นโยบายของสถานศึกษาและความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนยังให้ความสาคัญกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ดังนั้น ทาการนิเทศโดยให้ครูช่วยเหลือกันและกันในการออกแบบการเรียนการสอนที่
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น และได้เรียนรู้พัฒนาทั้งทักษะการทางาน การนาไปใช้ได้
จริงในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรี ยน มีการวัดและประเมินผลควรมุ่งเน้นการประเมินภาคปฏิบัติและ
ตามสภาพจริง นอกจากนั้นครูผู้สอนควรร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนรู้พร้อมกับพัฒนาหน่วยการ
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เรียนแบบบูรณาการที่ต่อเนื่องและมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเชื่อมโยงกับชุม ชนเพื่อให้ส ามารถ
นาไปใช้จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้จริง
2. ผลการพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบคู่สัญญาผสานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้รูปแบบที่มี 6
องค์ประกอบ ดังนี้
2.1 หลักการของรูปแบบ เป็นการนิเทศภายใต้หลักการเพื่อนช่วยเพื่อนโดยเน้นการ
ชี้แนะเชิงบวกและสร้างสัมพันธภาพที่ดีของบุคลากร ดาเนินการนิเทศร่วมกับพัฒนาชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพของครู มีเป้าหมายร่วมกันเน้นปลูกฝังทักษะพื้นฐานการเรียนรู้เชิงรุก ของนักเรียน
มีการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ต่อเนื่องให้ครูเรียนรู้เพื่อพัฒนางานร่วมกันเป็นทีม
2.2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ เพื่อดาเนินการนิเทศแบบคู่สัญญาผสานชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้อง
กับแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก มีความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกั บ
แนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารการจัดการชั้นเรียน
ที่สอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก และมีความสามารถในการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพ
จริง ที่สอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก
2.3. ระบบและกลไกของรูปแบบการนิเทศแบบคู่สัญญาผสานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ แบ่งกลไก
การดาเนินงานเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) กลไกด้านผู้บริหาร มีบทบาทใน 2 ขั้นตอน คือ การเตรียมความ
พร้อมด้านชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครู และ การเตรียมความพร้อมด้านการเรียนรู้ที่เน้นผลิตภาพ
2) กลไกด้านครูผู้ให้คาชี้แนะ มีบทบาทใน 3 ขั้นตอน ได้แก่ การเตรียมความพร้อมด้านการเรียนรู้ที่
เน้นผลิตภาพ การสังเกตชั้นเรียนและให้คาชี้แนะเชิงบวก และการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3)
กลไกด้านครูผู้รับการนิเทศ มีบทบาทใน 4 ขั้นตอน ได้แก่ การเตรียมความพร้อมด้านการเรียนรู้ที่
เน้นผลิตภาพ การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ การประเมินและ
พัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก
2.4 แผนการดาเนินงานของรูปแบบ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ขั้นที่ 1 เตรียมความ
พร้อมด้านชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครู ขั้นที่ 2 เตรียมความพร้อมด้านการเรียนรู้ที่เน้นผลิตภาพ ขั้น
ที่ 3 การสังเกตชั้นเรียนและให้คาชี้แนะเชิงบวก ขั้นที่ 4 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ ขั้นที่
5 ประเมินและพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก
2.5 แนวทางการประเมินผล ได้แก่ การประเมินความสามารถครูในการจัดการเรียนรู้
เชิงรุกของครู ประกอบด้วย การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ และ การประเมินทักษะพื้นฐานของนักเรียนสาหรับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ประกอบด้วย การคิดวิเคราะห์วิจารณ์ (Critical thinking) การคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking)
การคิดผลิตภาพ (Productive thinking) และจิตสานึกทางสังคม (Social-consciousness)
2.6 เงื่ อ นไขการน ารู ป แบบไปใช้ แบ่ ง เป็ น 2 ระดั บ ได้ แ ก่ 1) ระดั บ สถานศึ ก ษา
(School Level) จัดสภาพแวดล้อมต่างๆ ระดับโรงเรียน มีการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ให้นักเรียน
281

การสนับสนุนบรรยากาศการพึ่งพาเป็นชุมชน การสนับสนุนจากผู้ปกครองและผู้นาชุมชนโดยบุคคล
กลุ่มนี้จาเป็นต้องมีส่วนเข้ามาร่วมสร้างและผลักดันวิสัยทัศน์ของโรงเรียนให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
2) ระดับกลุ่มเครือข่าย (Network Level) มีกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน และมี
กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือของครูกับบุคลากรทางการศึกษาภายนอกโรงเรียน
3. ผลการดาเนินงานตามรูปแบบการนิเทศแบบคู่สัญญาผสานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ พบว่า
ครูที่ได้รับการนิเทศโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของ
ครูมีความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยรวมหลังการนิเทศสูงกว่าก่อนการนิเทศ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และหลังการใช้รูปแบบการนิเทศแบบคู่สัญญาผสานชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู พบว่า คุณลักษณะความเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยรวมอยู่ในระดับมาก
4. ความคิดเห็นของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ที่มีต่อรูปแบบการนิเทศแบบ
คู่สัญญาผสานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด ดาเนินการปรับปรุงกิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านชุมชนแห่งการเรียนรู้
ของครูโดยจัดทารายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้ครูได้ฝึกทักษะการฟัง ฝึกทาความ
เข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างตนเองกับผู้อื่น และปรับปรุงรูปแบบโดนเพิ่มบทบาทของ
ผู้เกี่ยวข้องที่เป็นกลไกการดาเนินงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
6. อภิปรายผล
จากผลการดาเนินงานตามรูปแบบการนิเทศแบบคู่สัญญาผสานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์พบว่า ครู
ที่ได้รับการนิเทศโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู
มีความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู โดยรวมหลังการนิเทศสูงกว่าก่อนการนิเทศ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หลังการใช้รูปแบบการนิเทศแบบคู่สัญญาผสานชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู นักเรียนโรงเรียนสังกั ดเทศบาลเมือง
บุรีรัมย์ มีทักษะพื้นฐานการเรียนรู้เชิงรุก โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีคุณลักษณะความเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยรวมอยู่ในระดับมาก และครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีความ
พึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศแบบคู่สัญญาผสานชุมชนแห่งการเรียนรู้ท างวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สะท้อนให้เห็นว่ารูปแบบการนิเทศแบบคู่สัญญา
ผสานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู ในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ สามารถนาไปปฏิบัติได้จริงในโรงเรียนและประสบความสาเร็จตามที่คาดหวังได้
ดัง นั้น ผู้วิ จั ย จึ ง สามารถอภิ ปรายถึ ง เหตุ ผ ลที่ท าให้รู ปแบบการนิ เ ทศที่ พั ฒ นาขึ้ น นี้ เ ป็น รูป แบบที่
เหมาะสมในการนาไปใช้ในสถานศึกษา ดังนี้
1. รูปแบบการนิเทศแบบคู่สัญญาผสานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มี การพัฒนาระบบการนิเทศ
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ภายในร่วมกับการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครู เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ของครู ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ส่งผลให้กลุ่มของครูมีบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน
ในการทางาน เริ่มต้นการทางานโดยวางเป้าหมายร่วมกันเช่น การแลกเปลี่ยนเทคนิคการสอน สื่อ
และแหล่ ง เรีย นรู้ ส่ ง ผลทาให้ค รูผู้เข้ ารับการพัฒ นามี ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกั บการจั ด ท าการ
ออกแบบการจัดการเรียนการสอน เพราะการพัฒนาบุคลากรที่จะมีผลการพัฒนาที่ยั่งยืนจาเป็นต้อง
ดาเนินการพัฒนาภายใต้หลักการมีส่วนร่วม ให้ทุกคนร่วมคิดร่วมทาร่วมตัดสินใจร่วมรับผิดชอบและ
ร่วมรับผลประโยชน์ จะทาให้ทุกคนร่วมกั นรัก ษาระบบงานที่ช่วยกั นสร้างขึ้นนั้นไว้ อย่างเข้ ม แข็ ง
สอดคล้ องกั บแนวคิ ด ของ กอร์ตัน (Gorton, 1996) ได้ก ล่ าวถึ ง สิ่ ง ที่มีความส าคัญ ในการพัฒนา
บุคลากรต้องทาให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาตลอดจนครูมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาและ
ได้รับการเสริมแรง แนวทางการจัดการเรียนรู้ เพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการสะท้อนการทางาน
ร่วมกันอย่างต่อเนื่องและสิ่งที่มีผลกระทบกับการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูผู้สอนและสมาชิกในกลุ่ ม
ร่วมกันพิจารณาและตัดสินใจเลือกแนวทาง โดยวางแผนร่วมกันทางานทั้งผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน
และศึกษานิเทศก์ เป็นการวางเป้าหมายเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ของผู้เรียน การพูดคุยสนทนาระหว่างสมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ระหว่างผู้บริหาร ครูผู้สอน และศึกษานิเทศก์ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอนและการจัดการเรียนรู้เพื่อ
สะท้อนผลการปฏิบัติ รวมทั้งร่วมกันเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติที่ช่วยให้การเรียนรู้ของนักเรียนเกิด
ได้ดีขึ้น ซึ่งการสะท้อนผลและการชี้แนะการปฏิบัติเป็นเครื่องมือหรือกลไกในการทบทวนประเด็น
พื้นฐานสาคัญที่จะก่อให้เกิดผลทางบวกต่อการเรียนการสอนและคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียน
การดาเนินกิจกรรมมุ่งไปสู่ความสาเร็จภายใต้เป้าหมายเดียวกันที่วางไว้เช่น เกิดการแลกเปลี่ยน
เทคนิคการสอน สื่อและแหล่งเรียนรู้
2. รูปแบบการนิเทศแบบคู่สัญญาผสานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีการนาแนวคิดการเรียนรู้เชิง
รุก มาเป็นเป้าหมายของการพัฒนาการเรียนการสอนโดยกาหนดเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนา ถือ
เป็นประเด็นสาคัญที่จะทาให้ครูมีความรู้สึกท้าทายและเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้เพราะครูผู้สอนยังไม่มี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างชัดเจน ทาให้ประเด็นเรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เป็นประเด็นที่
เหมาะสมในการทาให้ครูพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างจริงจัง เพื่อให้การจัดการเรียนรู้
เป็นไปตามเป้าหมาย ครูต้องเรียนรู้ตลอดเวลาเพื่อนาความรู้มาใช้ในการออกแบบการสอน การ
ปฏิบัติการสอน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการพัฒนาครู ประกอบด้วยการประชุม เชิง
ปฏิบัติการ (Work shop) การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice Learning) การให้คาแนะนาปรึกษา
(Mentoring) การสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflection) การนิเทศ (Supervision) และการถอดบทเรียน
(Lesson Learned) นอกจากนี้ กระบวนการพัฒนาครูยังได้นาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีสาคัญที่มี
คุณค่าสาหรับการดาเนินการพัฒนาบุคลากรครูให้ประสบผลสาเร็จมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากการใช้
หลักการแนวคิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) ที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีประสบการณ์
และสามารถนาผลที่ได้ไปใช้หรือนาไปเป็นแนวทางปฏิบัติเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอสิ่ง
สาคัญหรือเรื่องราวใหม่ๆให้สมาชิกได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าในขอบเขตความสนใจทางด้านวิ ชาชีพ
283

ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของสมาชิกเป็นการพัฒนาความรู้และทักษะของผู้เข้ารวมประชุม
ช่วยส่งเสริมและพัฒนาทัศนคติที่ดีและก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในอาชีพช่วยให้เห็นปัญหาและลู่ทาง
ในการปฏิบัติสาหรับแก้ปัญหา การให้คาแนะนาปรึกษาแก่ผู้สอน (Mentoring) ซึ่งเป็นกระบวนการที่
ดีมีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของครูให้บรรลุผลการให้คาแนะนาปรึกษาเป็นวิธีการ
เรียนรู้ที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลที่แตกต่างกันได้แก่เจตคติทักษะบทบาทหรือลั ก ษณะ
มุมมองของตนเองและการมองโลกซึ่งชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของ
การเรียนการเรียนรู้ผู้ให้คาปรึกษาจะช่วยผู้เรียนปรับความคิดเพื่อจัดการเรียนรู้ทางวิชาการที่เชื่อถื อ
ได้ (ไพลิน สุมังคละ. 2559) เห็นว่าผู้ให้คาแนะนาปรึกษาที่ดีจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้กระทาสิ่งที่
บกพร่องเพื่อกระตุ้นให้บุคคลดังกล่าวใช้การบริหารจัดการตนเองอีกทั้งการให้คาแนะนาปรึกษาที่ดี
ควรปฏิบัติการให้ครอบคลุมการช่วยระบุความต้องการหรือเป้าหมายการเรียนรู้ที่ชัดเจนและสนับสนุน
ให้บุคคลเกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้นทีละน้อยรวมทั้งให้ข้อมูลเพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติและสร้างโอกาสใน
การพัฒนาขยายความรู้ผ่านการวางแผนร่วมกันและสังเกตการปฏิบัติของผู้เกี่ยวข้องกระตุ้นให้ผู้รับ
ค าชี้ แ นะทดลองปฏิ บั ติ แ ละใช้ ทั ก ษะด้ า นวิ ช าชี พ ในบรรยากาศที่ เ กิ ด ความไว้ ใ จและยอมรั บ ใน
ความสามารถของผู้ปฏิบัติมีความรู้สึกว่าตนเองไม่ได้กระทาคนเดียวตามลาพัง กรณีที่เกิดข้อบกพร่อง
หรือมีจุดอ่อนในการปฏิบัติควรได้รับการชี้ประเด็นและทบทวนตกลงในเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ
รวมทั้งสนับสนุนชื่นชมให้กาลังใจผู้ที่ปฏิบัติได้สาเร็จ (Pearson. 2012 : 75) นอกจากนี้ความสาเร็จ
ของกิจกรรมให้คาแนะนาปรึกษาจะสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของผู้รับ
แนะนา (Gomez-Mejia and others. 2010 : 318) วิธีการแนะนาปรึกษาควรประกอบด้วย กิจกรรม
การอุปนัยความรู้ (Induction activities) เพื่อใช้ในการอภิปรายวางแผนการจัดการเรียนรู้เบื้องต้น
ของผู้รับการพัฒนาในสถานการณ์ห้องเรียนจริงควบคู่กับกิจกรรมการสังเกตการอภิปรายการสะท้อน
ผล และการประเมินทบทวนตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในการประชุมย่อยที่วางแผนไว้ในโอกาสที่
เหมาะสม ซึ่ ง กิ จ กรรมการสะท้ อ นผลนั้ น อาจกระท าผ่ า นหลั ก การตรวจสอบข้ อ มู ล แบบสามมิติ
(Triangulate Reflection) (Pearson. 2012 : 76-77 ; citing Pearson and others. 2010) และ
แนวคิดการสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflective Practice) เป็นกิจกรรมที่บุคคลสองกลุ่มนาเสนอข้อมูล
ให้แต่ละฝ่ายรับฟังข้อมูลผ่านการสื่อสารและตอบสนองกลับในลักษณะการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่งกันและกันเพื่อสร้างความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารและปรับเปลี่ยนความคิดและนาสู่การปฏิบัติ การ
สะท้อนผลการปฏิบัติเป็นวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการสังเกต วิเคราะห์ พิจารณาไตร่ตรอง และปรับ
ความคิดรวบยอดใหม่ (Re conceptualizing) ในข้อมูลความรู้และประสบการณ์ของบุคคล ดังนั้น
การสะท้อนผลจึงเป็นกิจกรรมที่นาไปสู่การเสริมสร้างทักษะใหม่และการปรับปรุงพฤติกรรมของบุคคล
ให้คงทนถาวร แนวคิดการสะท้อนผลการปฏิบัติจะดาเนินการบนพื้นฐานทฤษฎีการเรียนรู้ 2 ทฤษฎี
ได้แ ก่ (1) ทฤษฎี ก ารเรีย นรู้ด้านประสบการณ์ (Experiential Learning Theory) ซึ่ง เป็นทฤษฎี ที่
เชื่อมโยงกับแนวคิดของ Dewey และ Piaget ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและนาไปสู่การ
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมของผู้ เ รี ย น (Sullivan and Glanz. 2013 : 52 ; citing Osterman and
Kottkamp. 2004) (2) มุมมองด้านการรู้คิดตามเงื่อนไขสถานการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับการใช้
สถานการณ์ปัญ หาเพื่ อการเรีย นรู้ (Problem-Based Learning) โดยมีเงื่ อนไขการเรีย นรู้ ที่ จั ด ให้
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ผู้เรียนได้เรียนร่วมกับผู้อื่น ซึ่งจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการเรียนหรือทากิจกรรมคนเดียวตามลาพัง
แนวคิดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ (Practice Learning) เป็นแนวคิดที่ให้ความสาคัญกับกระบวนการ
ทบทวนและสะท้อนผลการกระทาหรือการแสดงพฤติกรรมของผู้เรียนโดยใช้ความรู้จากความคิดรวบ
ยอดในบทเรียนและประสบการณ์ที่มีอยู่มาปฏิบัติเพื่อปรับปรุงพัฒนาความรู้และทักษะในบทเรียนให้
สู ง ขึ้ น ผ่ า นกิ จ กรรมการทบทวนปฏิ บั ติ ด้ ว ยการสะท้ อ นผล (Reflective Practice ) หรื อ ให้ ข้ อ มู ล
ป้อนกลับจากเพื่อนและครูผู้สอนในชั้นเรียน (Gredecki and Turner. 2011 : 331-332) แนวคิดการ
นิเทศ (Supervision) มีความสาคัญและจาเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยิ่ง จะช่วยให้
เกิดการปรับปรุงสภาพการเรียนการสอนให้มีคุณภาพดีขึ้น (สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ. 2539 : บทนา) และการนิ เทศแบบคลินิก (Clinical Supervision) ตามแนวคิดของโกลด์
แฮมเมอร์ แอนเดอร์สัน และคราจิวสกี้ (Gold hammer, Anderson and Krajewski, 1993 อ้างใน
วั ชรา เล่ าเรีย นดี , 2550 :148) เป็นกระบวนการส าหรั บการสั ง เกตการสอนในชั้ น เรีย นที่ มี ก าร
ดาเนินการอย่างมีระเบียบเพื่อปรับปรุ งประสิทธิภาพ ที่ช่วยพัฒนาและปรับปรุงการสอนของครูให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อที่ช่วยให้นักเรียนได้มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ที่สูงขึ้น และแนวคิดการถอด
บทเรียน (Lesson Learned) เป็นกระบวนการดึงเอาความรู้จากการปฏิบัติจริงออกมาซึ่งผลที่ได้จาก
การถอดบทเรี ย นท าให้ ไ ด้ บ ทเรี ย นที่ เ ป็ น ชุ ด ความรู้ แ ละเกิ ด การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ของผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
กระบวนการนามาซึ่งการปรับวิธีคิดและเปลี่ยนแปลงวิธีการทางานที่สร้างสรรค์และมีคุณภาพยิ่งขึ้น
สามารถนาไปปรับปรุงเทคนิคการทางานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคม และทาให้ผลการดาเนินงานโครงการดีขึ้น และในระยะยาว
ทาให้เกิดความเชื่อมั่นในการทางานและการเผชิญปัญหามากขึ้ น เกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้ เ ห็น
พัฒนาการของโครงการที่ดีขึ้นหลังจากการนาบทเรียนไปปรับใช้การถอดบทเรียน (วรางคณา จันทร์
คง. 2557 : 13) เนื่องจากหลักการแนวคิดดังกล่าวที่นามาสังเคราะห์ประกอบหลักสูตรพัฒนาครูด้าน
การจั ด การเรี ย นรู้ ต ามแนวคิ ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก ครั้ ง นี้ เ ป็ น แนวคิ ด ที่ เ ชื่ อ มโยงสอดคล้ อ งกั บ
กระบวนการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพจึงส่งผลให้หลักสูตรมีสาระโครงสร้างที่ครอบคลุมเหมาะสม
ดังที่ปรากฏตามผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ
3. รูปแบบการนิเทศแบบคู่สัญญาผสานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้พัฒนาความเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพของครู ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ หลังการใช้รูปแบบการนิเทศ
แบบคู่สัญญาผสานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิ ชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู
โดยรวมอยู่ในระดับมาก แสดงว่า กระบวนการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนโดยผสมผสานแนวคิดของ
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูที่เน้นให้มีเป้าหมายร่วมกัน พัฒนาและเรียนรู้เป็นทีม
และเน้นสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้กับบุคลากร สามารถส่งเสริมให้เกิดชุมชนของการทางานได้อย่าง
แท้จริง เหมาะกับบริบทและความต้องการของครูผู้เข้ารับการพัฒนาที่ใช้เงื่อนไขหลักการกระตุ้น
สนับสนุนให้ครูได้รับประสบการณ์ สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ โดยการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ มุ่งเน้นการพัฒนาตนของครูเพื่อให้ครูแต่ละคนได้พัฒนาศักยภาพของตนให้เจริญเต็มที่
ครอบคลุมทุกด้าน มีความรู้ในเทคนิคการสอนใหม่ๆ สามารถใช้เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ มีความรอบรู้ตามสถานการณ์บ้านเมือง รู้เท่าทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมปัจจุบัน (ยนต์ ชุ่มจิต. 2550 : 33) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Bullough & Kridel (2003 :
242-251) ได้ศึกษาการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการและการพัฒนาครูในเวลา 8 ปี ซึ่งการประชุม
อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร (workshop) ซึ่ ง เป็ น รู ป แบบหนึ่ ง ของการพั ฒ นาครู (In-service teacher
Education) มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ การส ารวจถึ ง จุ ด ก าเนิ ด (origins) และการปฏิ บั ติ (practice)
ผลการวิ จั ย ทาให้ได้บทเรีย นสาหรับการปฏิ รูปการศึก ษาในปัจจุ บันทาให้เกิ ดการพัฒนาหลั กสูตร
แกนกลางขึ้ นมา และสิ่ ง จ าเป็นที่ตามมาคือการเปลี่ยนแปลงความสั มพันธ์ระหว่ างทฤษฎีกั บการ
ปฏิบัติการพัฒนาครู จากเดิมที่ครูเรียนรู้จากการสอนมาเป็นการเรียนรู้อย่างเป็นระบบด้วยนวัตกรรม
การพัฒนาครูที่เรียกว่าการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ในลักษณะสอนไปด้วยพัฒนาไป
ด้ว ยสิ่ ง ที่ค รูต้องการความช่ว ยเหลื อคือความรู้เกี่ ยวกั บหลั กสู ต รใหม่เพื่อการนาไปใช้ช่ว ยพัฒนา
หลักสูตรการใช้หลักสูตรสื่อการเรียนการสอน การสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนครูผู้บริหารและบุคลากร
อื่นๆ การเปลี่ยนบทบาทของครูซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิรูปหลักสูตร และการสอนการประชุมอบรม
เชิงปฏิบัติการทาได้หลายครั้งตามความต้องการจาเป็นของครูทั้งในระหว่างวันทาการสอน วันหยุดสุด
สัปดาห์ช่วงฤดูร้อน อย่างไรก็ตามการประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นการให้ประสบการณ์การปฏิบัติอย่าง
เป็นประชาธิ ปไตยแก่ ครู โรงเรียนได้ปฏิรูป และครูได้รับการพัฒนาเพื่อ ความก้ าวหน้าในวิ ช าชี พ
นอกจากนี้การที่ครูมีความรู้ความเข้าใจหลังพัฒนาสูงขึ้นยังสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมี
ความหมายของออซูเบล ที่กล่าวว่า การเรียนรู้จะเกิดขึ้ นได้ถ้ าการเรียนรู้สิ่งใหม่นั้นผู้เรียนเคยมี
พื้นฐานซึ่งเชื่อมโยงเข้ากับความรู้ใหม่ โดยใช้หลักการเรียนรู้อย่างมีความหมาย 2 ลักษณะ ดังนี้ 1)
ก่อนจะสอนสิ่งใดใหม่ ต้องสารวจความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนก่อนว่ามีพอที่จะทาความเข้าใจเรื่องที่
จะเรียนใหม่หรือไม่ ถ้าไม่มีจะต้องจัดให้ 2) ช่วยให้ผู้เรียนจาสิ่งที่เรียนไปแล้วได้ โดยให้ผู้เรียนมองเห็น
ความเหมือนและความแตกต่างของความรู้ใหม่และความรู้เดิมต้องให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้
ใหม่เข้ากับความรู้เดิมได้ โดยการอธิบายและการสอนแบบค้นพบ สอดคล้องกับทฤษฎีการสอนของ
แกนเย ได้เสนอการนาการสอนแบบค้นพบไปใช้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามจุดประสงค์นั้น
จะต้องสร้างสถานการณ์การเรียนรู้ที่แน่นอนเป็นลาดับขั้นตอน ดังนี้ การเรียกความสนใจ การบอกให้
ทราบจุ ด ประสงค์ ก ารสอน การกระตุ้ น ให้ ผู้ เ รี ย นระลึ ก ถึ ง ความรู้ เ ดิ ม ที่ มี ม าก่ อ น การใช้ สิ่ ง เร้ า
ประกอบการสอน การชี้แนะการเรียนรู้ จัดให้ผู้เรียนได้แสดงพฤติกรรม ลงมือปฏิบัติกิจกรรม ผู้สอน
คอยอานวยความสะดวก มีการให้ข้อมูลป้อนกลับหลังปฏิบัติกิจกรรม วัดและประเมินผลเมื่อสิ้นสุด
การเรีย นเพื่อปรับปรุง แก้ ไ ข และการทาให้ผู้เรียนคงการเรียนรู้ด้วยการให้ฝึก ปฏิ บัติซ้าๆ มีก าร
ทบทวนและนาความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่เพื่อฝึกการถ่ายโยงการเรียนรู้ (ภพ เลาหไพบูลย์ .
2542 : 68-87)
7. ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้
1.1 การนารูปแบบการนิเทศแบบคู่สัญญาผสานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อ
ส่งเสริม การจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู ไปใช้ในสถานการณ์ทั่วไปควรคานึงถึงความพร้อมและความ
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ต้องการของครูผู้รับการนิเทศและควรชี้แจงให้บุคลากรเข้าใจแนวคิดและหลักการของการนิเทศอย่าง
ถ่องแท้เพื่อให้เกิดการยอมรับและนาไปปฏิบัติอย่างจริงจัง
1.2 การดาเนินการตามรูปแบบการนิเทศแบบคู่สัญญาผสานชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ทาง
วิ ชาชีพ เพื่อส่ ง เสริม การจั ด การเรียนรู้ เชิ ง รุก ของครู ควรกระทากั บกลุ่ ม ครูที่ไ ม่ม ากจนเกิ น ไป
เนื่องจากการจัดกิจกรรมพัฒนากับครูกลุ่มใหญ่อาจส่งผลต่อคุณภาพของครูและผู้เรียนลดน้อยลงก็ได้
1.3 กระบวนการนิเทศแบบคู่สัญญาผสานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู สามารถปรับขยายระยะเวลาในการให้ครูจัดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น
หรือนานขึ้นก็ได้รวมทั้งการกาหนดเวลาการนิเทศในชั้นเรียนให้มีความเหมาะสมหรือยืดหยุ่นมากขึ้น
1.4 การกาหนดจานวนผู้รับการนิเทศ ผู้ให้คาแนะนาปรึกษาเพื่อจะรับผิ ดชอบพัฒนา
ครูผู้สอนในแต่ละครั้งสามารถปรับเพิ่มจานวนได้ในสัดส่วนที่เหมาะสมรวมทั้งการกาหนดระยะเวลาใน
การสังเกตชั้นเรียนโดยมองข้อมูลศักยภาพความพร้อมของครูทั้งผู้ให้และผู้รับการพัฒนาเป็นเงื่อนไข
สาคัญ
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบและเงื่อนไขลักษณะ
อื่นตามบริบทความพร้อมและข้อจากัดของผู้สอนผู้ นิเทศ ให้คาแนะนาปรึกษาและปัจจัยสนับสนุนที่
เกี่ยวข้อง
2.2 ควรพัฒนารูปแบบการนิเทศที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิง
รุก ด้วยแนวคิดการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของกลุ่มโรงเรียนโดยขยายเครือข่ายการ
เรียนรู้ในลักษณะของแม่ข่ายการพัฒนาให้มีการเรียนรู้และใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย รู ป แบบภาวะผู้ น าส าหรั บ การพั ฒ นาโรงเรี ย นแห่ ง การเรี ย นรู้ ข องผู้ บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เขตภาคเหนื อ ตอนบน มี
วัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาบริบทและศักยภาพความเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2) เพื่อสร้างรูปแบบ
ภาวะผู้นาส าหรับการพั ฒนาโรงเรี ยนแห่ง การเรียนรู้ข องผู้บริห ารสถานศึก ษา สั ง กั ด ส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และ 3) เพื่อประเมินองค์ประกอบ
เชิงยืนยันรูปแบบภาวะผู้นาสาหรับการพัฒนาโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตภาคเหนือตอนบน พบว่ารูปแบบภาวะผู้นาที่มีผล
ต่อการพัฒนาเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ นพื้นฐาน เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เป็นองค์ประกอบด้านสมรรถนะของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาที่เกี่ยวกับความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะในการจัดการศึกษา ซึ่งมีจานวนสาม
องค์ประกอบหลัก และสิบหกองค์ประกอบย่อย ประกอบด้วย องค์ประกอบแรก คือ การพัฒนา
องค์การ มีความสาคัญสูงสุด มีจานวนห้าองค์ประกอบย่อย โดยมีการสร้างกระบวนการให้เกิดความ
ร่วมมือร่วมใจมีความสาคัญสูงสุด รองลงมาได้แก่ การเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านวัฒนธรรมของ
โรงเรียน การกาหนดและจัดทาวิสัยทัศน์ร่วมกัน การบริหารจัดการสภาพแวดล้อม และการปรับปรุง
แก้ไขโครงสร้างองค์การของโรงเรียน ตามลาดับ องค์ประกอบที่สองคือ องค์ประกอบการพัฒนา
โรงเรี ย นให้ มี ลั ก ษณะความเป็ น โรงเรี ย นแห่ ง การเรี ย นรู้ มี จ านวนห้ า องค์ ป ระกอบย่ อ ย โดยมี
องค์ ประกอบย่ อย การเป็นกั ล ยาณมิต รเชิง วิ ชาการหรือวิ ทยสั มพันธ์ ต่อกั น มีความส าคัญ สู งสุด
รองลงมาได้แก่ การส่งเสริมชุมชนวิชาชีพให้เกิดการปฏิบัติงาน ของวิชาชีพร่วมกัน การมีค่านิยมยึด
หลักศีลธรรมในชุมชนแห่งวิชาชีพและ การมีแนวคิดและความผูกพันร่วมกัน ยอมรับว่าสิ่งใดถูกต้อง
และดีงาม การมีข้อปฏิบัติที่มาจากเกณฑ์และมาตรฐานที่เห็นพ้องตรงกันและยึดถือร่วมกัน การมี
กระบวนการทางานและแบ่งปันความรู้ร่วมกัน โดยยึดหลักพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน
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รวมทั้ง มีก ารดูแ ลตรวจสอบกั นเอง และการยึด ถื อผลประโยชน์โ ดยรวมของโรงเรียนเป็นส าคัญ
ตามล าดั บ และองค์ ป ระกอบที่ ส ามคื อ ด้ า นการพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา มี ห ก
องค์ประกอบย่อย คือ การนิเทศ กากับ ติดตามดูแล การจัดการเรียนรู้ และงานสนับสนุนอื่นๆ มี
ความสาคัญสูงสุด รองลงมาคือ การสอนผู้อื่นด้วยพฤติกรรมแบบอย่าง การส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
ความเป็นมืออาชีพของครู การเรียนรู้ร่วมกันแบบทีมงาน การสร้างความคาดหวังต่อการปฏิบัติงาน
ในระดับสูง และการชักจูงและส่งเสริมให้ครูผู้สอนยอมรับในเป้าหมายของกลุ่ม ตามลาดับ
คาสาคัญ : ภาวะผู้นา ผู้บริหารสถานศึกษา สมรรถนะ โรงเรียนแห่งการเรียนรู้

Abstract
The Research Topic, “The Leadership Model Development For School
Directors in Learning Schools of The Office of Basic Education commission in The Upper
Northern Region” had the following objectives: 1) to study the context and potential of
being learning schools of educational institutions, under the Office of the Basic
Education Commission in the upper northern region 2) to create leadership patterns for
the development of schools of learning of school administrators, under the Office of the
Basic Education Commission in the upper northern region and 3) to evaluate the
confirmatory components of leadership patterns for the development of learning schools
of school administrators, under the Office of the Basic Education Commission in the
upper northern region. It was found that the leadership pattern affecting the
development of learning schools of school administrators, under the Office of the Basic
Education Commission in the upper northern region, was the components of school
administrator performance as follows: Regarding knowledge and competency and
characteristics, there were 3 main components and 16 sub-components. The first
component was organizational development, with the highest priority. It had 5 subcomponents. A creation of the mutual cooperation process was the most important. The
next sub-components were strengthening the school culture, determining and creating
a shared vision, managing the environment and improving the organizational structure
of the school, respectively. The second component was the component of developing
the school to have the characteristic of a learning schools, which had five subcomponents. The sub-component of a good academic friendship or academic
relationship was the most important. The next sub-components were promoting of
professional communities to work together in the profession, having values and morals
in the professional community and having mutual ideas and affiliations to accept what
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was right or good, having the practice guidelines coming from the agreeable criteria
and standards and adhering them together, having the mutual working process and
shared knowledge based on the dependence in an operation, and monitoring each other
and adhering overall benefits of the school, respectively. And the third component was
the development of teachers and educational person, which consisted of 6 subcomponents. There were an orientation, supervision, monitor, learning management, and
others which were the most important. The followed priorities were teaching others
with the example behavior, the promotion of activities supporting teachers’ profession,
the team-based learning, the creation of high performance expectation, and persuading
and supporting to help teachers accept the group's goals, respectively.
Keywords : Leadership, School Director, Competency, The Learning School
1. บทนา
การศึ ก ษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน ซึ่ง เป็นทรัพยากรที่ส าคัญ ส าหรับการพัฒนา
ประเทศในบริบทสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่การศึกษาซึ่งเป็นเครื่องมือที่
สาคัญนั้นจาเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาก่อน จึงกาหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ
และดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีสถานศึกษาซึ่งเป็นสถาบันทางสังคมที่ได้รับมอบหมายให้จัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยมีเป้าหมายคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นบุคคลแห่ง การ
เรียนรู้และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน นาไปสู่การพัฒนาให้เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้
ซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอย่างยั่งยืน มีการพัฒนาระบบการทางาน
และแก้ปัญหาให้กับองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้นา
ของครูและบุคลากร ที่ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณลักษณะที่ดี ที่เปรียบเสมือนหัวใจของ
องค์การ เป็นจุดรวมแห่งพลังขององค์การ ดังนั้น บทบาทหน้าที่สาคัญของผู้บริหารโรงเรียนก็คือ
ภาวะผู้นาในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา
สาหรับบริบทของลักษณะภูมิประเทศในเขตพื้นที่ภาคเหนือมีความแตกต่างกัน ในพื้ นที่
ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลาพูน ลาปาง
พะเยา แพร่และน่าน มีความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย์ ตั้งอยู่บน
สภาพภูมิประเทศที่มีความสลับซับซ้อนและมีความแตกต่างกันในเชิงพื้นที่อยู่มาก จึงมีความจาเป็นที่
จะต้องใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือนาไปสู่การพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือให้มีความเจริญอย่างยั่งยืน
ต่อไปในอนาคต โดยกาหนดการวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ
รู ป แบบการศึ ก ษาที่ เ ชื่ อ มโยงภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น สู่ ก ารจั ด การการเรี ย นรู้ต ลอดชี วิ ต (ส านั ก งาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2554 : 92) ส่วนสภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จากรายงาน
การวิเคราะห์ส ภาพการจัดการศึก ษา สานักงานศึกษาธิก าร ภาค 15 เขตตรวจราชการที่ 15 ได้
รายงานถึงปัญหาจากการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
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พื้นฐาน ซึ่งพบว่ามีปัญหาด้านอัตราการรู้ห นัง สื อ อัตราการสาเร็จการศึกษาและอัต ราการออก
กลางคัน
จากความสาคัญของการปฏิรูปการศึกษา และสภาพบริบทของการจัดการศึกษาในเขต
พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ทาให้ผู้บริหารโรงเรียนต้องตระหนักถึงภาวะผู้นาและบทบาทหน้าที่ ในการ
พัฒนาโรงเรีย น ให้มีบรรยากาศและวั ฒนธรรมแห่ง การเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นปัจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของสถานศึกษา นาไปสู่การพัฒนาโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ อย่างแท้จริง อันจะส่งผลถึง
เป้าหมายของการจัดการศึกษาก็คือคุณภาพของผู้เรียน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบภาวะ
ผู้นาการพัฒนาโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ข องผู้บริห ารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในบริบทพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาบริ บ ทและศั ก ยภาพความเป็ น โรงเรี ย นแห่ ง การเรี ย นรู้ ข องสถานศึ ก ษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
2. เพื่อสร้างรูปแบบภาวะผู้นาสาหรับการพัฒนาโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ข องผู้บริห าร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
3. เพื่อประเมินองค์ประกอบเชิงยืนยันรูปแบบภาวะผู้นาสาหรับการพัฒนาโรงเรียนแห่ง
การเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่
ภาคเหนือตอนบน
3. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบประสานวิธี (Mixed Research Method) โดยใช้ระเบียบ
วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) และการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research)
โดยมีขั้นตอนการวิจัย จานวน 5 ขั้นตอน ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
3.1 การศึ ก ษาบริบทและศัก ยภาพความเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ข องสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาบริบทและศักยภาพความเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการวิจัยภาคสนาม จากประชากร
ได้แ ก่ ผู้บริห ารสถานศึ ก ษา ครูผู้ส อนและคณะกรรมการสถานศึกษา สั ง กั ด ส านัก งานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน จานวน 8 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่
เชีย งราย ล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน พะเยาและแม่ฮ่องสอน ซึ่ง ได้รับการรับรองคุณภาพและ
มาตรฐานการศึ ก ษาการประเมินภายนอก จากส านัก งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึ ก ษา (องค์ ก ารมหาชน)หรือสมศ. ต่อเนื่อง สามรอบการประเมิน จ านวน 15 โรงเรียน
(สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2558)
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3.2 การสร้างรูปแบบภาวะผู้นาสาหรับการพัฒนาโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ของผู้บริ หาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ขั้นตอนที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อพัฒนาทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory)
เพื่อศึกษาองค์ประกอบและร่างรูปแบบภาวะผู้นาที่มีผลต่อการพัฒนาเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตภาคเหนือตอนบน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
นาไปสู่ข้อสรุปขององค์ประกอบที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล และร่างรูปแบบ เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 5 ท่าน วิพากษ์องค์ประกอบของรูปแบบภาวะผู้นาที่มีผลต่อการพัฒนาเป็นโรงเรียนแห่ง
การเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตภาคเหนือตอนบน
3.3 การประเมินองค์ประกอบเชิงยืนยันรูปแบบภาวะผู้นาสาหรับการพัฒนาโรงเรียนแห่ง
การเรียนรู้ของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่
ภาคเหนือตอนบน
ขั้นตอนที่ 3 การยืนยันทฤษฎีฐานราก โดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative
Research) เพื่อยืนยันองค์ประกอบและดาเนินการประเมินองค์ประกอบเชิงยืนยัน จากประชากร
ประกอบด้ว ย ซึ่ง เป็นผู้บริห ารสถานศึกษาและครูผู้สอน ในโรงเรียนสัง กัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
จานวน 8 จังหวัด จานวน 15 โรงเรียน จานวน 300 คน โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 169 คน
จาก การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ซึ่งกาหนด โดยใช้การคานวณกลุ่ม
ตัวอย่างตามตารางสาเร็จรูปของ Krejcie and Mogan โดยวิธีสถิติวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
(CFA : Confirmatory Factor Analysis) ความเป็นไปได้ของรูปแบบภาวะผู้นาสาหรับการพัฒนา
โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ขั้ น ตอนที่ 4 การทดลองและติ ด ตาม รู ป แบบภาวะผู้ น าส าหรั บ การพั ฒ นา
โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต
ภาคเหนือตอนบน โดยเลือกโรงเรียนแบบเจาะจง คือ โรงเรียนบ้านแม่เทย อาเภอลี้ จังหวัด
ลาพูน ระยะเวลา 3 เดือน
ขั้นตอนที่ 5 ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ของการวิจัย
4. ผลการวิจัย
4.1 ส าหรับบริบทและศัก ยภาพความเป็นโรงเรียนแห่ง การเรียนรู้ข องสถานศึก ษาขั้น
พื้นฐาน ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ซึ่งกาหนดตามกรอบแนวคิด ทฤษฎี ของนักการศึกษาตาม
กรอบการวิ จั ย เพื่อศึ ก ษาองค์ ประกอบภาวะผู้น าส าหรั บการพั ฒนาโรงเรีย นแห่ง การเรียนรู้ ข อง
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ด้านการกาหนดทิศทางของโรงเรียน โรงเรียนมีการกาหนด
วิทัศน์ทัศน์และจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม มีการกาหนดข้อปฏิบัติที่มาจาก
เกณฑ์และมาตรฐานที่เห็นพ้องตรงกันและยึดถือร่วมกัน โดยการจัดทาบันทึกความเข้าใจระหว่าง
ผู้บริหารสถานศึกษากับครูและบุคลากรในโรงเรียน และโรงเรียนมีการพัฒนาระบบสังคมในโรงเรียน
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ให้มีลักษณะของความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาองค์การ มีการบริหารจัดการโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (SBM-School Based Management) มีการกาหนดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การสร้าง
ระบบคุณธรรม จริยธรรม มีการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักของศีลธรรมอันดีงาน มีการจัด
ประชุมทั้งอย่างเป็นทางการและอย่างไม่เป็นทางการ มีการร่วมปรึกษา หารือ แลกเปลี่ยนความรู้
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรอยู่เสมอ ทั้งในรูปแบบ
การประชุมอย่างเป็นทางการ การประชุมกลุ่มย่อย และการนิเทศภายในชั้นเรียน โรงเรียนมีการ
สร้างระบบความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน แสดงถึงความเป็นกัลยาณมิตรเชิงวิชาการหรือวิ ทย
สัมพันธ์ต่อกัน มีการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการอยู่ร่วมกันเป็น
กลุ่ ม สั ม พั น ธ์ วิ ช าชี พ รวมทั้ ง มี ก ารสร้ า งเครื อ ข่ า ยทางวิ ช าการระหว่ า งโรงเรี ย นเป็ น เครื อ ข่ า ย
สถานศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ส่วนด้านการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนมีการส่งเสริม
ครูผู้สอนเพื่อสร้างชุมชนแห่งวิชาชีพ มีการปฏิบัติงานของวิชาชีพร่วมกัน มีค่านิยมยึดหลักศีลธรรมใน
ชุมชนแห่งวิชาชีพ มีแนวคิดและความผูกพันร่วมกัน ยอมรับว่าสิ่งใดถูกต้องและดีงาม มีการส่งเสริม
และกระตุ้นการใช้ปัญญา โดยเป็นผู้นาและมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร โดยส่งเสริมสนับสนุน
และให้โอกาสเพื่อนร่วมงานได้พัฒนา โรงเรียนมีการพัฒนากระบวนการทางานและมีการแบ่ง ปัน
ความรู้ร่วมกัน มีการพัฒนากระบวนการทางานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีการ
แบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน ได้แก่ การขยายผลครูแกนนาให้กับคณะครูและบุลากรทางการศึกษา
มีการสร้างความสัมพันธ์โดยยึดหลักพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน มีการสร้างบรรยากาศ
ความเป็นมิตรของครูและบุคลากร มีการยึดโยงพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ในการปฏิบัติงานและส่วน
บุคคล มีการนิเทศภายใน กากับและการตรวจสอบกันแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมี
การยึดถือผลประโยชน์โดยรวมและผู้เรียนเป็นสาคัญ
4.2 การสร้างรูปแบบภาวะผู้นาที่มีผลต่อการพัฒนาเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ข อง
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
นั้นผู้วิจัยได้สรุปผลจากการวิจัยเชิงคุณภาพจากทฤษฎีฐานราก(Grounded Theory) พบว่า เป็น
สมรรถนะ(Competency) ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านความรู้ ความสามารถ(Knowledge and
Skills)และคุ ณ ลั ก ษณะ Characteristics) ที่ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษาไปสู่ความเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตภาคเหนือ
ตอนบน ซึ่งสามารถสรุปเป็นรูปแบบภาวะผู้นาคือ OSP MODEL โดยมีองค์ประกอบหลักและ
องค์ประกอบย่อย ดังนี้
4.2.1 การพั ฒ นาองค์ ก าร (O-Organization Development) มี ค วามส าคั ญ
สูงสุดมี 5 องค์ประกอบย่อย และพบว่าองค์ประกอบการสร้างกระบวนการให้เกิดความร่วมมือร่วม
ใจ มีความสาคัญสูงสุด รองลงมาคือ การเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านวัฒนธรรมของโรงเรียน
การกาหนดและจัดทาวิสัยทัศน์ร่วมกัน การบริหารจัดการสภาพแวดล้อม และการปรับปรุงแก้ไข
โครงสร้างองค์การของโรงเรียน ตามลาดับ
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4.2.2 การพัฒนาโรงเรี ยนให้มีลั ก ษณะความเป็น โรงเรี ยนแห่ง การเรี ย นรู้ (SSchools That Learn) มี 5 องค์ประกอบย่อย และพบว่า องค์ประกอบ การเป็นกัลยาณมิตร
เชิงวิชาการหรือวิทยสัมพันธ์ต่อกัน มีความสาคัญสูงสุด รองลงมาได้แก่ การส่งเสริมชุมชนวิชาชีพให้
เกิดการปฏิบัติงาน ของวิชาชีพร่วมกัน การมีค่านิยมยึดหลักศีลธรรมในชุมชนแห่งวิชาชีพและ การมี
แนวคิดและความผูกพัน ร่วมกัน ยอมรับว่าสิ่งใดถูกต้องและดีงาม การมีข้อปฏิบัติที่มาจากเกณฑ์และ
มาตรฐานที่เห็นพ้องตรงกันและยึดถือร่วมกัน การมีกระบวนการทางานและแบ่งปันความรู้ร่วมกัน
โดยยึดหลักพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงานรวมทั้งมีการดูแลตรวจสอบกันเอง และการ
ยึดถือผลประโยชน์โดยรวมของโรงเรียนเป็นสาคัญ ตามลาดับ
4.2.3 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (P-Personnel Development)
มี 6 องค์ประกอบย่อย และพบว่า องค์ประกอบการนิเทศ กากับ ติดตามดูแล การจัดการเรียนรู้
และงานสนับสนุนอื่นๆ มีความสาคัญสูงสุด รองลงมาคือ การสอนผู้อื่นด้วยพฤติกรรมแบบอย่าง
การส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาความเป็นมืออาชีพของครู การเรียนรู้ร่วมกันแบบทีมงาน การสร้างความ
คาดหวังต่อการปฏิบัติงานในระดับสูง และการชักจูงและส่งเสริมให้ครูผู้สอนยอมรับในเป้าหมายของ
กลุ่ม ตามลาดับ
4.3 ผลการประเมินองค์ประกอบเชิงยืนยันรูปแบบภาวะผู้นาสาหรับการพัฒนาโรงเรียน
แห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน เขต
พื้นที่ภาคเหนือตอนบน จากองค์ประกอบซึ่ง เป็นสมรรถนะของผู้บริห าร เป็น โมเดลสมรรถนะที่
เกี่ ย วกั บ ความรู้ค วามสามารถและคุณลั ก ษณะของผู้ บริห ารสถานศึก ษา โดยที่ ผู้วิ จั ยวิ เคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ โดยใช้สถิติ Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy และ Bartlett's Test of Sphericity เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล แสดง
ดังตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 ค่าสถิติ Barlett’s test of sphericity ค่าดัชนี Kaiser- Meyer-Olkin Measures of
Sampling Adequacy = KMO
ตัวแปร
ตัวแปรสมรรถนะที่
เกี่ยวกับความรู้
ความสามารถและ
คุณลักษณะ มีตัวแปร
สังเกตได้จานวน 16
ตัว จานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 169 คน

Bartlett's
Test of
Sphericity
4382.687

P
ค่าที่เหมาะสม
< 0.05

ค่าที่วัดได้
0.00

Kaiser-Meyer-Olkin Measures
of Sampling Adequacy (KMO)
ค่าที่เหมาะสม
ค่าวัดได้
> 0.50
0.869
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จากตารางที่ 1 พบว่ า ค่า Barlett’s test of sphericity มีนัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ร ะดับ
0.01ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่เหมาะสม มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และค่า KMO มีค่าระหว่าง 0.828
ถึง 0.869 ซึ่งมากกว่า 0.50 แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 16 ตัว ที่จะนามาหาค่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยสาคัญ หมายความว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์มีความ
เหมาะสมในการวิเคราะห์องค์ประกอบได้
ส าหรั บ การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวิ เ คราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันของสมรรถนะความรู้ความสามารถและคุณลักษณะ ซึ่งกาหนดสัญลักษณ์แทน
ตัว แปร คื อ KANDS มีค วามสอดคล้ องกั บข้ อมูล เชิง ประจั ก ษ์ โดยพิจ ารณาค่าไค-สแควร์ (Chisquare) มีค่าเท่ากับ 48.83 ที่องศาอิสระ (Degrees of Freedom) เท่ากับ 54 และมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (P-value) เท่ากับ 0.673 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ต้องมีระดับนัยสาคัญมากกว่า 0.05 ดัชนีระดับ
ความกลมกลืน (Goodness of Fit Index : GFI) เท่ากับ 0.96 สาหรับดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่
ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index : AGFI) เท่ากับ 0.91 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ควรมี
ค่ามากกว่า 0.90 และเข้าใกล้ 1.00 สาหรับค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกาลังสองของเศษเหลือมาตรฐาน
(Standardized of Root Mean squared Residual : Standardized RMR) เท่ากับ 0.041 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ควรมีค่าน้อยกว่า 0.05 ส่วนดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกาลังสองของความคาดเคลื่อนจากการ
ประมาณค่า (Root Mean Square Error of Approximation : RMSEA) เท่ากับ 0.000 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ควรมีค่าต่ากว่า 0.05 แสดงว่าโมเดลความรู้ความสามารถมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ในระดับที่น่าพอใจ ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าตัวแปรบ่งชี้เป็นตัวแปรที่ใช้วัดตัว
แปรแฝงได้เป็นอย่างดี ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันสมรรถนะของผู้บริหาร
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ส่วนผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่
สองจากตัว บ่ง ชี้ 16 ตัว บ่ง ชี้ ซึ่ง ได้จ ากสเกลองค์ ประกอบที่ส ร้ างขึ้ น และองค์ประกอบหลั ก 3
องค์ประกอบ นามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองเพียงครั้งเดียว ซึ่งได้แสดงโมเดล
การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิง ยื น ยัน อั น ดับ สองของโมเดลสมรรถนะความรู้ ความสามารถและ
คุณลักษณะ(KANDS) มีความสอดคล้องกับข้อมูล เชิงประจักษ์ โดยพิจารณาค่าไค-สแควร์ (Chisquare) มีค่าเท่ากับ 52.18 ที่องศาอิสระ (Degrees of Freedom) เท่ากับ 56 และมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (P-value) เท่ากับ 0.620 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ต้องมีระดับนัยสาคัญมากกว่า 0.05 ดัชนีระดับ
ความกลมกลืน (Goodness of Fit Index : GFI) เท่ากับ 0.96 สาหรับดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่
ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index : AGFI) เท่ากับ 0.91 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ควรมี
ค่ามากกว่า 0.90 และเข้าใกล้ 1.00 สาหรับค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกาลังสองของเศษเหลือมาตรฐาน
(Standardized of Root Mean squared Residual : Standardized RMR) เท่ากับ 0.041 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ควรมีค่าน้อยกว่า 0.05 ส่วนดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกาลังสองของความคาดเคลื่อนจากการ
ประมาณค่า (Root Mean Square Error of Approximation : RMSEA) เท่ากับ 0.000 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ควรมีค่าต่ากว่า 0.05 แสดงว่าโมเดลความรู้ความสามารถมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ในระดับที่น่าพอใจ ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าตัวแปรบ่งชี้เป็นตัวแปรที่ใช้วัดตัว
แปรแฝงได้เป็นอย่างดี ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของตัวบ่งชี้สมรรถนะของผู้บริหาร
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สาหรับผลการทดลองและติดตาม รูปแบบภาวะผู้นาสาหรับการพัฒนาโรงเรียนแห่งการ
เรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตภาคเหนือตอนบน โดย
เลือกโรงเรียนแบบเจาะจง คือ โรงเรียนบ้านแม่เทย อ.ลี้ จ.ลาพูน ระยะเวลาในการทดลอง 3
เดือน โดยจัดทาโครงการพัฒนาความเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ OSP MODEL ซึ่ง
เป็ น สมรรถนะที่ เ กี่ ย วกั บ ความรู้ ค วามสามารถ ( Knowledge and Skills )และคุ ณ ลั ก ษณะ
Characteristics) ที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไปสู่ความเป็นโรงเรียน
แห่ ง การเรี ย นรู้ ข องผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา โดยมี จุ ด ประสงค์ ได้ แ ก่ 1) การพั ฒ นาองค์ ก าร
(O-Organization Development) 2) การพัฒนาโรงเรียนแห่งการเรียนรู้(S-Schools That Learn)
3) การพัฒนาครูแ ละบุค ลากรทางการศึกษา (P-Personnel Development) โดยมีกิ จ กรรม 3
กิจกรรม คือ กิจกรรมสนับสนุ นการพัฒนาองค์ก าร กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน ให้มี
ลักษณะความเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ และกิจกรรมการพัฒนาครูและบุคลากร และโดยใช้การ
ประเมินโครงการตามรูปแบบ (CIPP Model) จากความคิดเห็นของ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประเด็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท(Context) ด้าน
ปัจจัยนาเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) โดยมีกลุ่มที่ให้ข้อมูล
ตามแบบสอบถาม ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 18 คน โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม และแบบสนทนากลุ่ม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
อยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์เนื้อหา สรุปได้ดังนี้
ด้านบริบท (Context) พบว่า การประเมินความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับเป้าหมาย
ของโครงการพัฒนาความเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ ความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก
ด้ า นปั จ จั ย น าเข้ า (Input) พบว่ า การประเมิ น ความพร้ อ มของวิ ธี ก ารด าเนิ น การกั บ
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และสมรรถนะของผู้บริหารในการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาตาม
โครงการพัฒนาความเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ ความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง
ด้านกระบวนการ (Process) พบว่า การประเมินการควบคุมการบริหารโครงการเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร การดาเนินโครงการ และการตรวจสอบโครงการ
ความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก
ด้ า นผลผลิ ต (Output) พบว่ า ความส าเร็ จ ของการด าเนิ น โครงการพั ฒ นาความเป็ น
โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ จานวน 3 ด้าน 16 องค์ประกอบ ตามรูปแบบภาวะผู้นาสาหรับการพัฒนา
โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (OSP MODEL) มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก
5. สรุปผล
รูปแบบภาวะผู้นาที่มีผลต่อการพัฒนาเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เป็นองค์ประกอบ
ด้ า นสมรรถนะ (Competency) ซึ่ ง เป็ น ความรู้ ค วามสามารถ (Knowledge and Skills) และ
คุณลักษณะ Characteristics) ที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไปสู่ความ
299

เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตภาคเหนือตอนบน มีจานวน 3
องค์ประกอบหลักและ 16 องค์ประกอบย่อย ดังนี้
5.1 การพัฒนาองค์การ (O-Organization Development) มีความสาคัญสูงสุด โดยมี 5
องค์ ป ระกอบย่ อ ย คื อ การสร้ า งกระบวนการให้เ กิ ด ความร่ว มมื อ ร่ว มใจ มี ค วามส าคัญ สู ง สุ ด
รองลงมาคือ การเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านวั ฒนธรรมของโรงเรียน การกาหนดและจั ด ท า
วิสัยทัศน์ร่วมกัน การบริหารจัดการสภาพแวดล้อม และการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างองค์การของ
โรงเรียน ตามลาดับ
5.2 การพัฒนาโรงเรียนให้มีลักษณะความเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (S-Schools That
Learn) มี 5 องค์ประกอบย่อย คือ การเป็นกัลยาณมิตรเชิงวิชาการหรือวิทยสัมพันธ์ต่อกัน มี
ความสาคัญสูงสุด รองลงมา ได้แก่ การส่งเสริมชุมชนวิชาชีพให้เกิดการปฏิบัติงาน ของวิชาชีพ
ร่ว มกั น การมีค่ านิย มยึ ด หลั ก ศี ล ธรรมในชุม ชนแห่ง วิ ชาชีพ และ การมีแ นวคิ ด และความผูก พั น
ร่วมกัน ยอมรับว่าสิ่งใดถูกต้องและดีงาม การมีข้อปฏิบัติที่มาจากเกณฑ์และมาตรฐานที่เห็นพ้อง
ตรงกันและยึดถือร่วมกัน การมีกระบวนการทางานและแบ่งปันความรู้ร่วมกัน โดยยึดหลักพึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงานรวมทั้งมีการดูแลตรวจสอบกันเอง และการยึดถือผลประโยชน์
โดยรวมของโรงเรียนเป็นสาคัญ ตามลาดับ
5.3 การพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา (P-Personnel Development) มี 6
องค์ประกอบย่อย คือ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พบว่า องค์ประกอบ การนิเทศ
กากับ ติดตามดูแล การจัดการเรียนรู้ และงานสนับสนุนอื่นๆ มีความสาคัญสูงสุด รองลงมาคือ
การสอนผู้อื่นด้ว ยพฤติกรรมแบบอย่าง การส่ ง เสริมกิ จกรรมพัฒนาความเป็นมืออาชีพของครู
การเรียนรู้ร่วมกันแบบทีมงาน การสร้างความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานในระดับสูง และการชักจูง
และส่งเสริมให้ครูผู้สอนยอมรับในเป้าหมายของกลุ่ม ตามลาดับ
6. อภิปรายผล
ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบภาวะผู้นาสาหรับการพัฒนาโรงเรียน
แห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต
พื้นที่ภาคเหนือตอนบน คื อ สมรรถนะ(Competency)ของผู้บริห ารสถานศึก ษา ซึ่ง เป็นความรู้
ความสามารถ (Knowledge and Skills) ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ โบแยซิ ส (Boyatzis, 1982) ซึ่ ง ได้
กล่าวถึงงานวิจัยต่างๆ ในองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อหาว่ามีสมรรถนะ(Competency) ที่เกี่ยวข้อง
กับความมีประสิทธิผลทางการบริหารว่า ประกอบด้วย คุณลักษณะ (Trait) ความรู้ (Knowledge)
ทัก ษะ (Skills) แรงขั บ(Motive) ภาพลั ก ษณ์ต นเอง(Self-Image) และพฤติก รรมเฉพาะด้านบาง
ประการสาหรับเหตุการณ์สาคัญ (Critical Incident) สอดคล้องกับ McClelland (1973) ได้กล่าวถึง
สมรรถนะของบุคคลซึ่งเป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคคล ส่งผลให้เกิดเป็นพฤติกรรมที่ทาให้
บุคคลปฏิบัติงานได้สาเร็จและบรรลุผลสัมฤทธิ์ขององค์การประกอบด้วย พฤติกรรมภายนอก ของ
บุคคลที่ปรากฏสามารถรับรู้ ได้แก่ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และพฤติกรรมภายใน ซึ่ง
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เป็ น คุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล (Characteristics) ประกอบด้ ว ย อั ต มโนทั ศ น์ (Self-Concept)
คุณลักษณะนิสัย (Traits) และแรงจูงใจ (Motive)
สาหรับสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ ด้านความรู้
ความสามารถ สอดคล้องกับ Leithwood, Jantzi and Steinbach (1999 : 183-187) ได้กล่าวถึง
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาว่ามีแนวปฏิบัติหลัก (Core Practices) 3 ด้าน ประกอบด้วย
1) ด้านการก าหนดทิศ ทางของโรงเรียน (Setting School Directions) ประกอบด้ว ย (1) การ
กาหนดและจัดทาวิสัยทัศน์ (Identifying and Articulating a Vision) (2) การสร้างความเข้าใจต่อ
การพัฒนาสู่ความเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (3) การสร้างความคาดหวังต่อการปฏิบัติง านใน
ระดับสูง (Crating High Performance Expectations) (4) การชักจูงและส่งเสริมให้ครูผู้สอน
ยอมรั บ ในเป้ า หมายของกลุ่ ม (Fostering The Acceptance of Group Goals) (5) การก ากั บ
ติดตามดูแล การจัดการเรียนรู้และงานสนับสนุนอื่นๆ (Monitoring Organizational Performance)
ด้านการพัฒนาบุคลากร (Developing People) ประกอบด้วย (1) การส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาความ
เป็ น มื อ อาชี พ ของครู (2) การสอนผู้ อื่ น ด้ ว ยพฤติ ก รรมแบบอย่ า ง (Role Modeling) (3) การ
ส่ ง เสริ ม ครู ผู้ ส อนเพื่ อ สร้ า ง “ชุ ม ชนแห่ ง วิ ช าชี พ ” (4) การส่ ง เสริ ม และกระตุ้ น การใช้ ปั ญ ญา
(Intellectual Stimulation) (5) การส่งเสริมสนับสนุนเป็นรายบุคคล (Providing Individualized
Support) และ 3) ด้านพัฒนาองค์การ (Developing The Organization) ประกอบด้วย (1) การ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านวัฒนธรรมของโรงเรียน (Strengthening School Culture) (2)
การปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างองค์การของโรงเรียน (Modifying Organization Structure) (3) การ
สร้างกระบวนการให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ (Building Collaborative Process) และ
(4) การบริหารจัดการสภาพแวดล้อม (Managing The Environment)
สอดคล้องกับ Senge (1990) เกี่ยวกับหลัก 5 ประการของผู้บริหารเพื่อพัฒนาให้เป็น
องค์ ก ารแห่ง เรีย นรู้ ได้แ ก่ ความเชี่ยวชาญของบุ คคล (Personal Mastery ) แบบแผนทาง
ความคิด (Mental Model) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Vision) การเรียนรู้ร่วมกันแบบทีมงาน
(Team Learning) และ การคิ ด อย่ า งเป็ น ระบบ (System Thinking) อี ก ทั้ ง David Gavin
(1993) ได้กล่าวถึง เกี่ยวกับ บทบาทของผู้บริห ารที่มีผลต่อการเป็นองค์ก ารแห่งการเรียนรู้ ไว้ว่า
ผู้บริห ารควรมี ก ารแก้ ปัญ หาอย่ างเป็นระบบ (Systematic Problem Solving) มี ก ารทดลอง ใช้
วิธีการใหม่ๆ (Experimentation With New Approaches) มีการเรียนรู้จากประสบการณ์ของ
ตนและเรื่องในอดีต ( Learning from Their own Experience and past history) มรการเรียนรู้
จากประสบการณ์และวิธีการที่ดีที่สุดจากผู้อื่น (Learning From The Experiences And Best
Practice Of Others) และมีการถ่ายทอดความรู้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ( Transferring
Knowledge Quickly And Efficiently) ส่วน Michael Marquaredt (1994) เกี่ยวกับบทบาท
ของผู้บริห ารที่มีผลต่อการเป็นองค์ก ารแห่ง การเรียนรู้ ไว้ ว่ า ผู้บริห ารเป็นผู้นาการปรับเปลี่ ย น
องค์การ (Organization Transformation) การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (Technology Application) การเพิ่มอานาจ ( People Empowerment)
และการเป็นพลวัตรการเรียนรู้ (Learning Dynamic)
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อีกทั้งสอดคล้องกับ Thomas Sergiovanni (1994) ได้กล่าวถึงความเป็นโรงเรียนแห่ง
การเรียนรู้ ที่เปลี่ยนมุมมองโรงเรียนว่าเป็นองค์การแบบทางการ (Formal Organization) ไปสู่
ความเป็นชุมชน (Community) ซึ่งยึดโยงภายในต่อกันด้วยค่านิยม (Values) แนวคิด (Ideas) และ
ความผูกพัน (Commitments) ร่วมกันของทุกคนที่เป็นสมาชิก มีการใช้อิทธิพล (Influence) ที่เกิด
จากการมี ค่ า นิ ย มและวั ต ถุ ป ระสงค์ ร่ ว มกั น เป็ น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสมาชิ ก เชิ ง วิ ช าชี พ
(Professional Relationships) มี ค วามเป็ น กั ล ยาณมิ ต รเชิ ง วิ ช าการหรื อ วิ ท ยสั ม พั น ธ์ ต่ อ กั น
(Collegiality Culture) และยึดหลักการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวคิด
ตรงกันข้ามกับความเป็นองค์การ (Organization) และได้กล่าวถึงโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ว่า เป็น
ผลผลิตที่สร้างขึ้นมาจากการใช้อานาจเชิงวิชาชีพ (Professional Power) ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่มาจาก
เกณฑ์และมาตรฐานที่เห็นพ้องตรงกั นและยึด ถื อร่วมกั นร่วมกั นสร้างและร่วมกั นใช้ความรู้ โดย
กระบวนการทางานและแบ่งปันความรู้ร่วมกันและมีการดูแลตรวจสอบกันเอง และการใช้อานาจเชิง
คุณธรรม (Moral Power) ซึ่งเป็นอานาจที่เกิดขึ้นจากการยึดถือในค่านิยมการปฏิบัติงานผู้วิชาชีพครู
ยอมรับร่วมกันว่าสิ่งใดถูกต้องและดีงามตามหลักการแห่งศีลธรรมในชุมชนแห่งวิชาชีพ และเพื่อ
ผลประโยชน์โดยรวมของโรงเรียนเป็นสาคัญ
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ด้านการพัฒนาองค์การ การบริหารจัดการสภาพแวดล้อม ผู้บริหารสถานศึกษาควร
ดาเนินการตามบริบทและขนาดของสถานศึกษา สาหรับด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา อาจใช้เวลาดาเนินการนานและต่อเนื่อง ส่วนการพัฒนาโรงเรียนให้มีลักษณะความเป็น
โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ ตามบริบทของสถานศึกษา ควรมีการวางแผนเพื่อลดความขัดแย้งที่อาจ
เกิดขึ้น
7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
7.2.1 ควรมีการวิจัยในรายละเอียดแต่ละองค์ประกอบอย่างลึกซึ้งเพื่อนาผลการวิจัย
มาสนับสนุนผลการวิจัยให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
7.2.2 ควรมีการวิจัย รูปแบบภาวะผู้นาสาหรับการพัฒนาโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา เฉพาะเจาะจงตามบริบทต่างๆ อาทิเช่น การวิจัยเฉพาะจังหวัด การวิจัย
ประเภทโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เป็นต้น เพื่อให้ได้รู ปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียนประถมศึกษาให้มากขึ้น
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ 1) สร้างและหาประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด การสอนตาม
กระบวนการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง งานและพลังงาน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนของนักเรียน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนตามกระบวนการเรียน
แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง งานและพลังงาน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ ในการวิ จั ย เป็ น นั ก เรีย นระดั บ ชั้ น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 โรงเรีย นวั ด เขี ย นเขต ภาคเรี ยนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 จานวน 41 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) ชุด
การสอน เรื่อง งานและพลังงาน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอน
สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)
แบบ dependent sample
ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดการสอนตามกระบวนการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องงาน
และพลังงาน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์เท่ากับ 81.46/80.24
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 15.98
และค่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 24.07 มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
และ3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ ชุดการสอนตามกระบวนการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้
̅ = 4.14)
เรื่อง งานและพลังงาน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมาก (X
คาสาคัญ : ชุดการสอน กระบวนการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ งานและพลังงาน
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Abstract
The purposes of this research were to 1) create an inquiry-based
learning instructional package entitled, “work and energy” for Motthayomsuksa 3
Students to obtain efficiency level at criteria a set of 80/80, 2) compare the students’
average pre-test score with the students’ average post-test score after learning from
the instructional package, and 3) study the students’ satisfaction toward the
instructional package.
The sample group in this research was 41 Motthayomsuksa 3 Students at
Watkhienkhet School in the first semester of the 2018 academic year. The students
were selected using simple random sampling technique. The instruments of this
research were: 1) an instructional package entitled, “work and energy” for
Motthayomsuksa 3 Students 2) a learning achievement test, and 3) a satisfaction
survey questionnaire. The research statistics were percentage, mean, standard
deviation, and t-test (Dependent sample) were employed to analyze the data.
The research results showed that 1) the results of efficiency validation of inquirybased Learning instructional package entitled “work and energy” for
Motthayomsuksa 3 Students were 81.46/80.24 witch were in accordance with the
criteria set , 2) the students’ average post-test score (̅X = 24.07), after studying
through the whole period of the instructional package, was statistically significant
higher than the students’ average pre-test score (X̅ = 15.98) at .05 level, and 3) the
students’ satisfaction level of the instructional package was at a high level (̅X =
4.14).
Keywords : Instructional package, Inquiry-based learning, Work and Energy
1. บทนา
ในยุคศตวรรษที่ 21โลกมีการแข่งขันสูง การศึกษาทางวิทยาศาสตร์จึงเป็นสิ่งสาคัญที่ควร
ได้ รับ การพั ฒ นาให้ มี คุ ณ ภาพ เพื่ อ ส่ ง เสริม การพั ฒ นาทั ก ษะของผู้ เรี ย น ผ่ านกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ให้ก ล้าคิด กล้าทา กล้าตัด สินใจ และมีการทางานอย่างเป็นระบบ (สุพรรณี ชาญ
ประเสริฐ, 2556, น.13) ตามสภาพสังคมที่กาลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นการส่งเสริมทักษะต่าง ๆ
ทีจ่ าเป็นต่อการนาไปใช้ในการดารงชีวิตและช่วยให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข
(Marzanoet.al., 2001) นอกจากนี้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ให้แนว
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ทางการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เน้นกระบวนการให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือ
ปฏิบัติ เพื่อให้สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ ตนเองโดยใช้กระบวนการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้
เพื่อสร้างทักษะการแสวงหาความรู้และพัฒนาการคิดได้ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2551, น. 8) ซึ่งกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การ
สร้ า งความสนใจ (Engagement) 2) การส ารวจและค้ น หา (Exploration) 3) การอธิ บ าย
(Explanation) 4) การขยายความรู้ (Elaboration) และ 5) การประเมิ น ผล (Evaluation) หาก
ต้องการให้กระบวนการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจะต้องมีสิ่งที่กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
โดยสื่ อการสอนจะเป็ น ตั ว กลางที่ช่ว ยให้ ก ารสื่ อสารระหว่ างครู แ ละผู้เรีย นให้ด าเนิ นไปได้ อย่ างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ (กิ ด านั น ท์ มลิ ท อง, 2548, น.99) โดยเฉพาะชุ ด การสอนเป็ น สื่ อ การสอนที่ ใ ช้
แก้ ปั ญ หาเรื่ อ งความแตกต่ างระหว่ างบุ ค คล เพราะเปิ ด โอกาสให้ ผู้ เรีย นกล้ า คิ ด กล้ า ตั ด สิ น ใจ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนให้สูงขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับ กรมวิชาการ (2535) ที่กล่าวว่าชุดการสอนจะช่วยให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้และ
หาคาตอบได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะว่าการใช้ชุดการสอนได้เปิด โอกาสให้ผู้เรียนได้ลง
มือปฏิบัติจริงในกระบวนการเรียนรู้ เช่น การคิดวิเคราะห์ การพิจารณาหาเหตุผล และการแสวงหา
ความรู้
จากการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดเขียนเขต
พบว่ายังไม่ประสบผลสาเร็จมากนัก จะเห็นได้จากผลการทดสอบระดั บชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี
การศึกษา 2560 โดยผลคะแนนในระดับชาติ มีคะแนน 34.99 ระดับสังกัด มีคะแนน 35.12 และ
ระดับโรงเรียน มีคะแนน 34.18 (สถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ , 2560) ซึ่งคะแนนของ
นักเรียนในระดับโรงเรียนต่ากว่าทั้งในระดับประเทศและระดับสังกัด โดยเฉพาะสาระการเรียนรู้ที่ 5
พลังงาน มีคะแนนต่ากว่าระดับประเทศติดต่อกัน 3 ปีการศึกษา (โรงเรียนวัดเขียนเขต, 2560)
จากสาเหตุข้ างต้นผู้วิจัย จึงสนใจพัฒ นาชุด การสอนตามกระบวนการเรียนแบบสื บเสาะหาความรู้
เรื่อง งานและพลังงาน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้กระบวนการ
คิ ด ในการแก้ ปั ญ หาและสร้ างองค์ ค วามรู้ ได้ ด้ ว ยตนเอง เกิ ด สนใจในการเรีย น ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนตามกระบวนการเรียนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ เรื่อง งานและพลังงาน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียน
ด้วยชุด การสอนตามกระบวนการเรียนแบบสื บ เสาะหาความรู้ เรื่อง งานและพลั งงาน ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนตามกระบวนการเรียนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ เรื่อง งานและพลังงาน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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3. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) มีรายละเอียดดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดเขียนเขต สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาปทุมธานี เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จานวน 6
ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 232 คน ซึ่งโรงเรียนได้จัดนักเรียนโดยคละความสามารถของนักเรียน
ทุกห้องเรียน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดเขียนเขต ใช้วิธีการสุ่ม
อย่ า งง่ า ย (Sample Random Sampling) โดยใช้ ห้ อ งเรี ย นเป็ น หน่ ว ยสุ่ ม มา 1 ห้ อ งเรี ย นจาก
ประชากร 6 ห้องเรียน จานวน 41 คน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมื อที่ ใช้ ในการวิ จั ย ประกอบด้ ว ย ชุด การสอนตามกระบวนการเรีย นแบบสื บ
เสาะหาความรู้ แบบประเมินคุณภาพชุดการสอน แบบทดสอบ แบบสอบถามความพึงพอใจของ
̅) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
นัก เรีย น การวิเคราะห์ข้ อมูล โดยใช้ส ถิ ติค่าที (t-test) ค่าเฉลี่ ย (X
(S.D.)
3.3 วิธีการดาเนินการวิจัย แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างชุดการสอน เรื่องงานและพลังงาน
ได้ดาเนินการศึกษาค้นคว้าการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ
ADDIE model ในการดาเนินการสร้างชุดการสอน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
1) ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis)
2) ขั้นการออกแบบ (Design)
3) ขั้นการพัฒนา (Development)
4) ขั้นการนาไปใช้ (Implementation)
5) ขั้นการประเมินผล (Evaluation)
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ได้ด าเนินการศึ กษาหลัก สู ต รแกนกลางการศึก ษาขั้ นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เนื้ อ หา และวิ ธี ส ร้ า งแบบทดสอบ โดยวิ เคราะห์ ต ามทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ข องบลู ม (Bloom’s
Taxonomy) ด้ า นพุ ท ธิ พิ สั ย 6 ระดั บ ซึ่ ง จากการวิ เคราะห์ ได้ ข้ อ สอบจ านวน 30 ข้ อ จากนั้ น
ดาเนินการสร้างแบบทดสอบ และเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล จานวน 3 ท่าน
เพื่ อหาค่ า ดั ชนี ค วามสอดคล้ อ ง (IOC) ซึ่ ง ผลที่ ได้ มี ค่ าเท่ า 1.00 หลั ง จากนั้ น ท าการวิ เคราะห์
แบบทดสอบ โดยการหาความยากง่ าย (p) ค่ าอ านาจจ าแนก (r) และค่ าความเชื่ อ มั่ น ของ
แบบทดสอบทั้งฉบับ เพื่อนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
ขั้นตอนที่ 3 การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ดาเนินการศึกษาทฤษฎีวิธีการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยแบบสอบถาม
ทีส่ ร้างเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีเกณฑ์ 5 ระดับ ตามเกณฑ์ของลิเคิร์ท
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(Likert) (บุญ ชม ศรีส ะอาด, 2553, น. 121) หลังจากนั้น นาแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) ก่อนนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล มี ขั้ น ตอนดั ง นี้ ชี้ แ จงจุ ด ประสงค์แ ละขั้ น ตอนการเรีย นแก่
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
1. ชี้แจงจุดประสงค์และขั้นตอนการเรียนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
2. ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทาแบบทดสอบก่อนเรียน
3. ผู้วิจัยอธิบายและสาธิตขั้นตอนการเรียนโดยใช้ชุดการสอนตามกระบวนการ
เรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง งานและพลังงาน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4. ผู้ วิ จั ย ทดลองใช้ ชุด การสอนตามกระบวนการเรีย นแบบสื บ เสาะหา เรื่อ ง
งานและพลังงาน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
5. เมื่อดาเนินการทดลองใช้ชุดการสอน หลังจากนั้นให้นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ทาแบบทดสอบหลังเรียน และทาแบบสอบถามความพึงพอใจ
6. นาผลคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน ผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนทดสอบค่าทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐาน
4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยได้สรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอน
จานวน
คะแนนระหว่างเรียน (40)
นักเรียน ใบงาน ใบงาน ใบงาน ใบงาน
รวม
(41)
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 3
ที่ 4
รวม
334
340
328
334
1,336
ร้อยละ
81.46 82.93 80.00 81.46
E1 = 81.46

คะแนนทดสอบ
หลังเรียน (30)

E2

987
= 80.24

จากตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนได้คะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียนเท่ากับ
81.46 และคะแนนเฉลี่ยจากการแบบทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 80.24 ( E1 /E2= 81.46/80.24) ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย
ชุด การสอนตามกระบวนการเรียนแบบสื บ เสาะหาความรู้ เรื่อ ง งานและพลั ง งาน
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
̅
𝐗
คะแนน
N
S.D.
t
p
ก่อนเรียน
41
15.98
3.15
18.82*
0.000
หลังเรียน
41
24.07
2.44
* p < .05
จากตารางที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ
15.98 (X̅ = 15.98) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.15 (S.D. = 3.15) และคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียนเท่ากับ 24.07 (̅X = 24.07) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.44 (S.D. = 2.44) แสดงว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนด้วยชุดการสอนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อชุดการสอนตาม
กระบวนการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง งานและพลังงาน
̅
𝐗
ที่
รายการประเมิน
S.D. การแปลผล
1. ด้านเนื้อหา
4.16
0.63
มาก
2. ด้านชุดการสอน
3.93
0.79
มาก
3. ด้านประโยชน์ของชุดการสอน
4.35
0.68
มาก
รวมเฉลี่ย
4.14
0.70
มาก
จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อชุด
̅=
การสอนตามกระบวนการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง งานและพลังงาน มีค่าเฉลี่ย 4.14 (X
4.14) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70 (S.D. = 0.70) ซึ่งมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก
5. อภิปรายผล
จากการผลการวิจัย สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
5.1 ผลการพัฒนาชุดการสอนตามกระบวนการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง งาน
และพลั งงาน ส าหรับนัก เรีย นชั้นมัธ ยมศึก ษาปีที่ 3 มีค่าประสิ ทธิภาพเท่ากั บ 81.46/80.24 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ 80/80 ทั้งนี้ผู้วิจัย ได้มีการศึกษาแนวทางในการสร้างอย่างเป็น
ระบบ เพื่อนามาเป็นแนวทางในการสร้างชุดการสอนให้มีคุณภาพตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
จะส่งผลให้ความรู้คงทน ผู้เรียนไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน (ภพ เลาหไพบูลย์ , 2542, น.123)
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สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Karsli (2014) ได้ ท าการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นากิ จ กรรมใน
ห้องปฏิ บั ติ ก ารโดยใช้ ก ระบวนการเรียนแบบสื บ เสาะหาความรู้ เรื่อ ง ปั จ จั ยที่ มี ผลต่ ออั ต ราการ
เกิดปฏิกิริยาและส่งเสริมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการเรียนแบบ
สืบเสาะหาความรู้ มีประสิทธิภาพในการสร้างแรงจูงใจของนักเรียนและช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนรู้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของพรรณวิภา รัชตธนกุล (2558) ได้วิจัยเกี่ยวกับ
การพัฒนาชุดการสอนสื่อประสมเรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ด้วยการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้
ร่วมกับ เทคนิค KWLH Plus โดยใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบกลับด้านชั้นเรียน เพื่อพัฒ นา
ความสามารถในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผลการวิจัยพบว่า ชุดการสอนมีประสิทธิภาพ ( E1/ E2) เท่ากับ 80.267/82.351
5.2 การเปรีย บเทียบผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนก่ อนเรียนและหลั งเรียนของนักเรียนที่
เรียนด้วยชุดการสอนตามกระบวนการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง งานและพลังงาน สาหรับ
นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 มี ค ะแนนก่ อ นเรี ย นเฉลี่ ย 15.98 (X̅ = 15.98) ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเฉลี่ย 3.14 (S.D. = 3.14) และคะแนนหลั งเรียนเฉลี่ย 24.07 (̅X = 24.07) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย 2.44 (S.D. = 2.44) มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากผลการวิจัยพบว่าการจัดการเรียนสอนด้วยชุดการสอนเป็นสื่อ
การสอนที่ช่วยส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2545, น.117)
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวธิดา ล้านสา (2559) ได้ทาการวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนาชุดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิต
วิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลที่ได้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญที่ .05
5.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อชุดการสอนตาม
กระบวนการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง งานและพลังงาน มีค่าเฉลี่ย 4.14 (X̅ = 4.14) ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 (S.D. = 0.70) ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า
ชุ ด การสอนตามกระบวนการเรี ย นแบบสื บ เสาะหาความรู้ ช่ ว ยเปิ ด โอกาสในการพั ฒ นาความรู้
ความสามารถด้านต่างๆ ของผู้เรียน โดยเน้นให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ทาให้ผู้เรียนไม่
เกิดความเบื่อหน่าย มีความสนุกสนานในการเรียนรู้ (Carin and Sund, 1975, p.84) สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ปาริฉัตร ภู่ทอง (2558) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการสอนสาหรับครูโดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืช สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 กลุ่มโรงเรียนพัฒนาท่าจีน ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับมาก (̅X=
4.47, S.D. = 0.52) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sen and Oskay (2016) ได้ศึกษาผลของ
กระบวนการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาเคมี
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสูงขึ้นและนักศึกษามีเจตคติที่ดีกิจกรรมการเรียนรู้
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6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป
การเรียนด้วยชุดการสอน ควรดาเนินการตามขั้นตอนการเรียนอย่า งละเอียด เพื่อให้
ผู้เรียนได้ใช้ชุดการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยครูผู้สอนต้องคอยกากับดูแลให้คาแนะนาช่วยเหลือ
ผู้เรียนตลอดการจัดการเรียนการสอน
6.2 ข้อเสนอแนะสาหรับการการวิจัยครั้งต่อไป
มีการสร้างชุดการสอนร่วมกับการกระบวนเรียนรูปแบบอื่น เช่น การสืบเสาะโดย
ใช้ วั ฏ จั ก รการเรีย นรู้ (7E) รูป แบบเพื่ อนช่ว ยเพื่ อน เป็ น ต้ น มี ก ารพั ฒ นาชุด การสอนเพื่ อ ช่ว ย
นักเรียนกลุ่มอ่อน โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบชุดการสอนให้สวยงามและเพิ่มความน่าสนใจโดยใช้เกมส์
สื่อมัลติมีเดีย สื่อสมัยใหม่ มีการปรับปรุงชุดการสอนให้มีเชื่อมต่อข้อมูลออนไลน์เพื่อค้นหาแหล่ ง
ค้นคว้าข้อมูลออนไลน์ได้
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบโครงงานเป็นฐานกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร จั งหวัด
มหาสารคาม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 30 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยได้จากการสุ่มแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรู ปแบบโครงงาน
เป็นฐาน จานวน 1 แผน รวม 14 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวน 30 ข้อ
มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ค่าอานาจจาแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.32-0.75 และมี
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงกว่ า
เกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : การจัดการเรียนรู้ โครงงานเป็นฐาน การส่งเสริม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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Abstract
The purposes of this research was to compare students' learning achievement
of their post test score to pass the criteria of 70%. The target group used in this study
were 30 Mathayomsuksa 4 Students at Borabuwittayakhan School in their 1/2018
academic year, selected by purposive sampling. The research instruments were: 1) 1
lesson plans for 14 hours on Project-based Learning, 2) the Learning Achievement Test.
The Index of Item-Objective Congruence (IOC) value indicates of 0.67 – 1.00, the
Discrimination value (r) ranges from 0.32 to 0.75, and the Validation evidence of 0.93.
The results of this research findings have revealed that the mean score of learning
achievement was statistically significance higher the that criteria 70% at the .05 level.
Keywords : Instructional design, Project based learning, Enhancement, Learning
Achievements
1. บทนา
ปัจจุบันวิทยาศาสตร์มีความสาคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับ ทุก
คน ทั้ ง ในชี วิ ต ประจ าวั น และในอาชี พ การงานต่ า ง ๆ ความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ข องมนุ ษ ย์ ใ ช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหาโดยการสังเกต การสารวจ
ตรวจสอบ และการสืบค้นข้อมูล ทาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่เพิ่มขึ้น ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐาน
ที่สาคัญในการพัฒนาเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนกระบวนการและผลผลิตต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การประกอบอาชีพและดารงในชีวิตประจาวัน ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่เพียงแต่นามาใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แต่ยังช่วยให้คนได้พัฒนาทั้งวิธีคิด ทั้งความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในระบบการศึกษาการจัดการเรียนการสอนต้องเป็นไปเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้ สติปัญญา และคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 1) การเรียน
การสอนแบบดั้งเดิมที่เน้นให้นักเรียนท่องจาแต่ตัวหนังสือในบทเรียน และทาตามคาสั่งของครูอาจ
เป็นข้อจากัดที่ทาให้ผู้เรียนไม่มีโอกาสในการแสดงศักยภาพของตนได้เต็มที่ ไม่กล้าคิด ไม่กล้าทดลอง
ไม่กล้าลงมือทากิจกรรมที่นอกเหนือจากคาสั่งของครู อย่างไรก็ตามในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเทคโนโลยีและทางด้านการศึกษาจนทาให้ผู้เรียนตามความรู้ใหม่ ๆ เหล่านั้น
ไม่ทัน และเป็นไปไม่ ได้ที่ผู้เรียนจะท่องความรู้เหล่านั้นได้หมด ดังนั้นผู้เรียนในยุคนี้จึงต้องรู้วิธี ที่จ ะ
เรียนรู้ หรือมีทักษะการเรียนรู้พร้อมทั้งทักษะในการใช้ชีวิตที่ดี เพื่อที่จะสามารถดารงตนในศตวรรษที่
21 ต่อไป ซึ่งทักษะที่ว่าคือ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (วิจารณ์ พานิช, 2557 : 6-7)
เมื่อพิจารณากระบวนการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์แขนงวิชาชีววิทยาพบว่ายังมี
ปัญหา คือนักเรียนส่วนมากไม่ค่อยเข้าใจในเนื้อหาในบทเรียน สาเหตุเกิดจากที่นักเรียนไม่สามารถ
จดจาเนื้อหาจานวนมากได้ เกิดความเบื่อหน่ายและเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเรียน จนทาให้บางคนเกิด
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ความเครียด บรรยากาศในห้องเรียนจึงมีแต่ความเครียด ทาให้ผู้เรียนขาดความสนใจในการท า
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยเฉพาะกิจกรรมที่มีการทาการทดลอง นักเรียนมีความกระตือรือร้น
น้อย มองไม่เห็นความสัมพันธ์ของการทดลองกับเนื้อหา ขาดทักษะกระบวนการต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ทักษะกระบวนการคิดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ จากรายงานผลการ
ทดสอบคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
พบว่าในระดับประเทศโรงเรียนบรบือวิทยาคารมี คะแนนของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้
คะแนนเฉลี่ย 29.37 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เมื่อพิจารณาผลคะแนนระดับโรงเรียน พบว่า ได้
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 26.99 ซึ่งต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ โดยเฉพาะสาระชีวิตในสิ่งแวดล้อม
พบว่า นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 32.43 ซึ่งเป็นสาระที่ควรเร่งพัฒนา เนื่องจาก คะแนนเฉลี่ยของ
โรงเรีย นอยู่ ใ นระดับต่ากว่ าคะแนนเฉลี่ ยระดับประเทศ (สถาบันทดสอบทางการศึก ษาแห่ง ชาติ
องค์การมหาชน, 2560. น. 5) เมื่อพิจารณาผลการจัดการศึกษาของประเทศไทยในทุกระดับยังคงมี
ปัญหา ทั้งในด้านคุณภาพของคนไทยที่ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับต่าง ๆ ยังมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรีย น คุ ณลั ก ษณะ และทัก ษะอยู่ใ นระดับที่ยัง ไม่น่าพึง พอใจ (ส านัก งานเลขาธิ ก ารสภา
การศึกษา, 2561 :75) การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบโครงงาน เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติตามความสนใจ ความถนัดและความสามารถของตนเอง โดย
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการอื่น ๆ อย่างเป็นระบบไปใช้ในการศึกษาหาคาตอบ
ภายใต้คาปรึกษา แนะนา และความช่วยเหลือจากผู้สอน เริ่มตั้งแต่การเลือกเรื่องหัวข้อที่จะศึกษา
การวางแผน การด าเนินงานตามขั้ นตอนที่ก าหนด ตลอดจนการนาเสนอผลงาน ซึ่ง การจั ด ท า
โครงงานนั้นสามารถทาได้ทุกระดับชั้น อาจเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม ในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนก็
ได้ (สุวิทย์ มูลคา และอรทัย มูลคา, 2545 : 84)
จากเหตุผลที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
รูปแบบโครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเชื่อว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ดังกล่าวจะช่วยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเอง มีโอกาสทางานร่วมกับผู้อื่น ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และมี
ความมุ่งหวังว่าผลของการศึกษาครั้งนี้จะใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชา
ชีววิทยาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ
โครงงานเป็นฐานกับเกณฑ์ร้อยละ 70
3. วิธีการดาเนินการวิจัย
กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จานวน 30 คน โดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
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1. แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ชีวิตในสิ่งแวดล้อม ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 มีขั้นตอนดังนี้
1.1 ศึ ก ษาหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 (ฉบั บ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ศึกษาการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คาอธิ บาย
รายวิชา ขอบข่ายเนื้อหา ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ และการวัดการประเมินผล
1.2 วิเคราะห์หลักสูตรของสถานศึกษา โรงเรียนบรบือ วิทยาคาร อาเภอบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1.3 ดาเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบโครงงานเป็นฐาน ซึ่งมี 6
ขั้นตอน ดังนี้
1) ขั้นเตรียมความพร้อม เป็นขั้นตอนในการทบทวนสร้างความเข้าใจกับกิจกรรม
ในแผนการจัดการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้พร้อมต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน
และเป็นการสร้างความเข้ าใจในบทบาทผู้เรียนให้เกิดความตระหนักถึง เป้าหมายการเรียนรู้แ ละ
บทบาทผู้เรียนที่ต้องมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
2) ขั้นคิดและเลือกหัวข้อในการทาโครงงาน ครูควรปลูกฝังคุณลักษณะให้เป็นนัก
ถาม นัก คิ ด นัก ทดลอง นัก ออกแบบ ตลอดจนการจั ด กิ จ กรรมในเทศกาลที่ส าคัญ กิ จ กรรมเชิง
วิชาการ และการทัศนศึกษา จากนั้นให้ผู้เรียนหาความสาคัญของแนวคิดเกี่ยวกั บสภาพแวดล้อมหรือ
บริบทที่ตนเองอาศัย บ้าน ชุมชน หรือทักษะประกอบวิชาชีพ ตามด้วยการขับเคลื่อนด้วยคาถาม
3) ขั้ นเขี ย นเค้ าโครง ควรครอบคลุ มการกาหนดวัตถุ ประสงค์ การคาดคะเน
คาตอบ การกาหนดวิธีการค้นหาคาตอบ การกาหนดแหล่งข้อมูล การระบุระยะเวลา ซึ่งผู้เรียนควรมี
โอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครู ผู้ปกครอง เพื่อนร่วมชั้น หรือผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อที่ตนสนใจ
การกาหนดวิธีการค้นหาคาตอบควรพิจารณาถึงเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล วิธีการเก็บข้อมูล การ
กาหนดแหล่งข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการระบุระยะเวลาในการหาคาตอบ โดยครูควรเป็น
ผู้ช่วยสนับสนุนผู้เรียนในด้านการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง การจัดเตรียมอุปกรณ์ และสถานที่ให้กับ
ผู้เรียน
4) ขั้นปฏิบัติโครงการ ในขั้นตอนนี้ เป็นการดาเนินการตามที่ได้กาหนดไว้ในขั้น
การวางแผนโครงการ ผู้เรียนต้องทาหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล จดบันทึกข้อมูลระหว่างดาเนินการโดย
ต้องระบุสถานที่ ระยะเวลา แหล่งข้อมูลให้ชัดเจน ตามด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผล ใน
การรายงานผล ผู้เรียนสามารถนาเสนอได้ทั้งความเรียง แผนภูมิ แผนภาพ ตารางเชิงสถิติ ซึ่งต้อง
พิจารณาให้เหมาะสมกับคาถามและวัตถุประสงค์ของโครงการ ตลอดจนการจัดทารูปเล่มรายงาน
5) ขั้ นนาเสนอโครงงาน ทาได้ห ลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ การประชุมวิชาการหรือ การเผยแพร่ในชุมชน ในขั้นตอนนี้ ผู้เรียนไม่สามารถทาได้
เพียงคนเดียว ต้องขอความร่วมมือจากเพื่อนและการประสานงานกับบุคคลในฝ่ายต่าง ๆ ทั้งด้าน
สถานที่ การติดตั้งอุปกรณ์ การประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการต้อนรับผู้ร่วมงาน เป็นต้น
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6) ขั้นประเมินผลโครงการ ในการประเมินผู้เรียนควรทาให้ครอบคลุม ทุก ขั้ น
เนื่องจากใน 2 ขั้นแรกมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าและปัญหาในการทางาน หากการ
ดาเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ย่อมแก้ไขปัญหาได้ทัน ส่วนในขั้นสุดท้ายเป็นการประเมินผลของ
โครงการหรือชิ้นงานที่ได้จากโครงการในแง่ของคุณค่าของชิ้นงาน
1.4 น าแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยรู ป แบบโครงงานเป็ น ฐานไปใช้ จ ริ ง กั บ
กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม จานวน 1 ห้องเรียน รวม 30 คน
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชีวิตในสิ่งแวดล้อม เป็นแบบทดสอบ
ชนิดปรนัยเลือกตอบ 5 ตัวเลือก โดยวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ
โครงงานเป็นฐานจานวน 30 ข้อ เวลา 60 นาทีมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ค่า
อานาจจาแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.32-0.75 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็ บรวบรวมข้ อมูล จากกลุ่มเป้าหมาย ซึ่ง
ดาเนินการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนตามวงจรปฏิบัติการ โดยผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 3 วงจรปฏิบัติการ
ดังนี้
วงจรปฏิบัติการที่ 1 ประกอบด้วยขั้นเตรียมความพร้อม ขั้นคิดและเลือกหัวข้อ และขั้น
เขียนเค้าโครง
วงจรปฏิบัติการที่ 2 ประกอบด้วยขั้นปฏิบัติโครงงาน
วงจรปฏิบัติการที่ 3 ประกอบด้วยขั้นนาเสนอ และขั้นประเมินผลโครงงาน
จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยประเด็นทางวิทยาศาสตร์กับสังคมมี
การสังเกตพฤติกรรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระหว่ างทากิจกรรม โดยผู้วิจัยเป็น
ผู้ดาเนินการจัดการเรียนรู้ หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบโครงงานเป็นฐานตามเนื้อหาที่กาหนดไว้
ให้นักเรียนทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แล้วนาแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนไปตรวจและนาคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
การวิ เคราะห์ข้ อมูล และสถิ ติที่ใ ช้ เปรียบเทียบผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรียนหลั ง ได้รับการ
จั ด การเรีย นรู้ด้ว ยรูปแบบโครงงานเป็นฐานกั บเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยหาค่าเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบด้วยสถิติ One Sample t–test
4. ผลการวิจัย
ผลการวิ จั ย สามารถสรุปตามวั ต ถุ ประสงค์ไ ด้ดัง ตารางที่ 1 ซึ่ง แสดงการเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยรูปแบบโครงงาน
เป็นฐาน เรื่อง ชีวิ ต ในสิ่ง แวดล้อม ของนัก เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กั บเกณฑ์ร้อยละ 70 จาก
นั ก เรี ย นจ านวน 30 คน จากแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นจ านวน 30 ข้ อ ซึ่ ง เป็ น
แบบทดสอบชนิดปรนัย 5 ตัวเลือก พบว่าคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เท่ากับ
21.97 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.01 และเมื่อวิเคราะห์ความ
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แตกต่างโดยใช้สถิติ One Sample t-test เทียบกับเกณฑ์พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
หลังได้รับการเรียนรู้ด้วยรูปแบบโครงงานเป็นฐาน กับเกณฑ์ร้อยละ 70
S.D.

t-test

Sig (one-tailed
test)

30
22.50
21.97 2.01
หมายเหตุ * คือ แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.64*

0.01

N

คะแนนเกณฑ์ร้อยละ 70



5. อภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถนาผลมาอภิปรายตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบโครงงานเป็นฐาน พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 73.22 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด และมีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบโครงงานเป็นฐานเหมาะสม
ต่อการจัดการเรียนการสอน ผู้วิจัยได้เลือกใช้กิจกรรมและสื่อการสอนที่มีความหลากหลาย มุ่งเน้นให้
เด็กค้นคว้าหาความรู้และลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองเพื่อให้เด็กเกิดกระบวนการคิด และมีการ
สืบเสาะแสวงหาความรู้ด้านกระบวนการและทักษะต่าง ๆ อย่างเป็นระบบโดยผ่านกระบวนการกลุ่ม
ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด สอดคล้องกับ สิทธิพล
อาจอินทร์ และธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ (2554 : 1-16) ที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการ
พัฒนาหลักสูตรของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี โดยจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบโครงงาน
เป็นฐาน ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาร้อยละ 77.36 ของจานวนนักเรียนทั้งหมด มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
6. สรุปผล
จากการวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบโครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง ชีวิตในสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า กลุ่มเป้าหมายมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบโครงงานเป็นฐานสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ
70 และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนสอนที่
เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ สร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง และจากการได้มีประสบการณ์ตรงจากแหล่ง
เรียนรู้ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น
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7. ข้อเสนอแนะ
7.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ควรปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับ
เวลา โดยคานึงถึงความสามารถของนักเรียน สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้
ในวงรอบถัดไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7.2 ควรศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบโครงงานที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ
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การพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดยใช้สื่อประสมประกอบการจัดการเรียนรู้แบบหมวก 6 ใบ
The Development of Analytical Thinking Ability of Prathomsuksa 5
Students by Using Multimedia Combined with Six Thieving Hats
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้สื่อประสมประกอบการจัดการเรียนรู้แบบหมวก 6 ใบ ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดยใช้สื่อประสมประกอบการจัดการเรียนรู้แบบหมวก 6 ใบ 3) เปรียบเทียบความสามารถด้านการ
คิดวิเคราะห์ข องนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้สื่อประสมประกอบการจัดการเรียนรู้แบบ
หมวก 6 ใบ ก่อนเรียนและหลังเรียน และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ที่มีต่อการใช้สื่อประสมประกอบการจัดการเรียนรู้แบบหมวก 6 ใบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ภาคเรียนที่
2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 36 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดย
ใช้หน่วยสุ่มเป็นห้องเรียนด้วยวิธีการจับสลาก (Lottery) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 3 ชนิด ได้แก่ 1)
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมประกอบการจัดการเรียนรู้แบบหมวก 6 ใบ จานวน 6 แผน
แผนละ 2 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง 2) แบบวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ แบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ มีค่าความยาก ตั้งแต่ 0.33 ถึง 0.78 มีค่าอานาจจาแนก (B)
ตั้งแต่ 0.30 ถึง 1.00 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (rcc) เท่ากับ 0.84 และ 3) แบบสอบถามความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมประกอบการจัดการเรียนรู้แบบหมวก 6 ใบ ชนิดมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 10 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (α) เท่ากับ 0.99 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วย t – test
(Dependent Samples)
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1) แผนการจัดการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดยใช้สื่อประสมประกอบการจัดการเรียนรู้แบบหมวก 6 ใบ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.00/85.00 ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด 2) ค่าดัชนีประสิทธิผลด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
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โดยใช้สื่อประสมประกอบการจัดการเรียนรู้แบบหมวก 6 ใบ มีค่าเท่ากับ 0.5000 แสดงว่า นักเรียนมี
ความก้าวหน้าด้านการคิดวิเคราะห์คิดเป็นร้อยละ 50.00 3) ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึก ษาปีที่ 5 โดยใช้สื่อประสมประกอบการจัดการเรียนรู้แบบหมวก 6 ใบ หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ4) ความพึงพอใจของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมประกอบการจัดการเรียนรู้
แบบหมวก 6 ใบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.30)
คาสาคัญ: การคิดวิเคราะห์, สื่อประสม, หมวก 6 ใบ

Abstract
The purposes of this research were : 1) to develop the lesson plans for
enhancing the analytical thinking ability of Prathomsuksa 5 students by using the
multimedia combined with six thinking hats learning management to meet the criteria
of 80/80; 2) to study the effectiveness index of learning by using the lesson plans for
enhancing the analytical thinking ability of Prathomsuksa 5 students by using the
multimedia combined with six thinking hats learning management; 3) to compare the
analytical thinking ability of Prathomsuksa 5 students before and after treatment and;
4) to study the satisfaction of students in learning by using the lesson plans of
Prathomsuksa 5 students using the multimedia combined with six thinking hats
learning management. The sample consisted of 36 Prathomsuksa 5 students in class
5/1 of Mahasarakham University Demonstration School (Elementary). The sample was
obtained by cluster random sampling technique. The instruments to collect data were:
1) lesson plans on managing learning, thinking, analysis of Prathomsuksa 5 students
by using the multimedia for learning management by using six thinking hats; 2) 20 –
items 4 – choices analytical ability test which had the discriminant index to 0.33 to
0.78, the B – Index from 0.30 – 1.00 and the total reliability of 0.84; and 3) 10 items
a satisfaction 5 level rating which has the total reliability of 0.99. The collected data
were analyzed by percentage, means, standard deviation and t-test (Dependent
Sample).
The results of the research revealed that : 1) the lesson plans for enhancing
the analytical thinking ability of Prathomsuksa 5 students using the multimedia
combined with six thinking hats learning management had the efficiency of
88.00/85.00, higher than the criteria; 2) the effectiveness index equaled to 0.5000
which showed that the analytical thinking ability gained 50.00 percent; 3)
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Prathomsuksa 5 students gained the achievement scores after treatment higher than
the scores gained before treatment at the significant level of .05; and 4) the
satisfaction of students learning through the lesson plans was at a high level (x̅ =
4.30).
Keywords : Analytical thinking, Mixed media, Six Thinking Hats
1. บทนา
การคิดเชิงวิเคราะห์เป็นรากฐานสาคัญของการเรียนรู้ บุคคลที่มีการคิดแบบวิเคราะห์จะ
เหนือกว่าบุคคลที่มีการคิดแบบอื่น ทั้งในด้านระดับการพัฒนาการและการใช้สติ ปัญญา (เถวียน ดง
เรืองศรี, 2553, หน้า 1) การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ของ
ผู้เรียนจึงมีความสาคัญและมีความจาเป็นเป็นอย่างมากที่ครูผู้สอนควรตระหนักในปัจจุบัน ซึ่งผลการ
เรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย
ประถม) พบว่า ครูผู้สอนยังขาดการส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ ซึ่ง
เป็นทักษะการคิดขั้นสูงที่มีความสาคัญและมีความจาเป็นต่อการเรียนและการดารงชีวิตในประจาวัน
ของนัก เรีย น ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้สื่อและใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่จะช่วยดึงดูดความสนใจของนักเรียนและส่งเสริมการพัฒนาความสามารถด้านการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียน (พิสิษฐ์ ยาสิงห์ทอง, สัมภาษณ์, วันที่ 4 กันยายน 2561.)
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้การคิดแบบหมวก 6 ใบ ของ เอ็ดเวิร์ด เดอ โบ
โน (Edward de Bono, 1991, pp. 12-20) เป็นวิธีการพัฒนาระบบความคิดที่ทาให้ผู้เรียนมีหลักใน
การจาแนกความคิดออกเป็น 6 ด้าน ทาให้สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยการคิดทีละด้านอย่าง
เป็นระบบ เป็นการเพิ่ม ศักยภาพให้ทักษะการคิดโดยใช้สีของหมวกเป็นสัญ ลักษณ์ แทนความคิด ที่
แตกต่างกัน (วัฒนาพร ระงับทุกข์ , 2545, หน้า 132) และการใช้สื่อประสมในการจัดการเรียนรู้ มี
ความสาคัญในการส่งเสริมกระบวนการจั ดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ คือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
พัฒนาการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ผู้เรียนเรียนรู้ได้เร็วขึ้น ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนอย่างเป็นรูปธรรม
เนื่องจากสื่อทาให้เห็นสภาพจริงหรือใกล้เคียงของจริง กระตุ้นความสนใจและเป็นแรงจูงใจแก่ผู้เรียน
(พิสณุ ฟองศรี, 2545, หน้า 52)
จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญ ของการพัฒ นาความสามารถด้านการคิด
วิเคราะห์ข องผู้เรีย น โดยใช้สื่ อประสมประกอบรูปแบบการจั ด การเรีย นรู้แ บบหมวก 6 ใบ (Six
Thinking Hat) ซึ่งสื่อประสมประกอบด้วย 1) สื่อวีดิทัศน์ ประเภทนิทาน โฆษณา และข่าว 2) สื่อ
วัสดุ ได้แก่ รังผึ้งหรรษา ซึ่งสามารถนามาพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน โดย
ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ที่หลากหลายตามสีของหมวก พร้อมทั้งยังเป็นสื่อกลางในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและเกิดการเรียนรู้ได้ดี
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้สื่อ
ประสมประกอบการจัดการเรียนรู้แบบหมวก 6 ใบ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2.2 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดยใช้สื่อประสมประกอบการจัดการเรียนรู้แบบหมวก 6 ใบ
2.3 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดยใช้สื่อประสมประกอบการจัดการเรียนรู้แบบหมวก 6 ใบ ก่อนเรียนและหลังเรียน
2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการใช้สื่อประสมประกอบการ
จัดการเรียนรู้แบบหมวก 6 ใบ
3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 โรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิ ทยาลั ย มหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ภาคเรียนที่ 2 ปี ก ารศึก ษา 2561 จ านวน 2 ห้ องเรีย น
นักเรียน 70 คน จัดห้องโดยคละความสามารถ
2) กลุ่ ม ตั ว อย่ างที่ ใช้ ในการวิ จั ย คื อ นั ก เรีย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 โรงเรีย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 36 คน ซึ่งได้จาก
การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้หน่วยสุ่มเป็นห้องเรียนด้วยวิธีการจับสลาก
(Lottery)
3.2 แปรที่ใช้ในการวิจัย
1) ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้การคิด วิเคราะห์ โดยใช้รูปแบบการจัด การ
เรียนรู้แบบหมวก 6 ใบ ประกอบสื่อประสม
2) ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ และความพึงพอใจ
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) แผนการจัด การเรียนรู้การคิด
วิเคราะห์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้สื่อประสมประกอบการจัดการเรียนรู้แบบหมวก 6 ใบ จานวน
6 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง 2) แบบวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ เป็นแบบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้สื่อประสมประกอบการจัดการเรียนรู้แบบหมวก 6 ใบ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ จานวน 10 ข้อ
3.4 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
1) การสร้ า งแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ก ารคิ ด วิ เ คราะห์ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5
โดยใช้สื่อประสมประกอบการจัดการเรียนรู้แบบหมวก 6 ใบ ประเมินความเหมาะสมของแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91
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2) การสร้างแบบวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ คุณภาพของวัดความสามารถมีค่าความยากตั้งแต่ 0.33-0.78 มีค่าอานาจ
จาแนก (B) ตั้งแต่ 0.30 ถึง 1 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (rcc) เท่ากับ 0.84
3) การสร้ า งแบบสอบถามความพึ ง พอใจต่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ สื่ อ ประสม
ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบหมวก 6 ใบ ค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่า ตั้งแต่ 0.50-1.00 มีค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.99
3.5 ขั้นตอนการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อขอความอนุเคราะห์
ไปยั ง ผู้อ านวยการโรงเรีย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม (ฝ่ายประถม) อ าเภอเมื อง จั ง หวั ด
มหาสารคาม เพื่อขออนุญาตทดลองเครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูล
2) ปฐมนิเทศนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เรียนรู้ด้วย
สื่อประสม เพื่อให้ผู้เรียนทราบวัตถุประสงค์ การเตรียมตัว และการร่วมกิจกรรมตามขั้นตอนอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
3) ดาเนินการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ตามขั้นการจัดการ
เรียนรู้แบบหมวก 6 ใบ มี 6 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นนา (Lead-in) ขั้นชี้แจงรายละเอียด (Explanation)
ขั้นสาธิต (Demonstration) ขั้นฝึกปฏิบัติ (Practice) ขั้นหารายละเอียดเพิ่มเติม (Elaboration) และ
ขั้นสรุป (Conclusion) กิจกรรมการทบทวน และเรียบเรียงสิ่งที่คิด โดยเน้นประเด็นสาคัญ
4) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากคะแนนการปฏิบัติในชั้นเรียน และเก็บคะแนนจากการ
ทาแบบวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์เพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สูตร E1/ E2 วิเคราะห์หาค่า
ดัชนีประสิทธิผลด้านการคิดวิเคราะห์โดยใช้สูตร E.I. วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถด้านการคิด
วิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ t-test (Dependent Sample) และวิเคราะห์ความพึงพอใจ
โดยการหาค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1) วิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้สื่อ
ประสมประกอบการจัดการเรียนรู้แบบหมวก 6 ใบ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ดังนี้
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ตาราง 1 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้สื่อ
ประสมการประกอบจัดการเรียนรู้แบบหมวก 6 ใบ
รายการ

คะแนนเต็ม

คะแนนรวม

̅
𝒙

S.D.

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)
150
4752
132.00 4.21
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2)
20
612
17.00 1.49
ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ (E1/ E2 ) เท่ากับ 88.00/85.00

ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย
88.00
85.00

จากตาราง 1 พบว่า ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 88.00 และประสิทธิภาพ
ของผลลัพธ์ (E2 ) เท่ากับ 85.00 ดังนั้น แผนการจัดการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดยใช้สื่อประสมประกอบการจัดการเรียนรู้แบบหมวก 6 ใบ จึงมีประสิทธิภาพ (E1/ E2 ) เท่ากับ
88.00/85.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้
2) วิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดยใช้สื่อประสมประกอบการจัดการเรียนรู้แบบหมวก 6 ใบ ดังนี้
ตาราง 2 ดัชนีประสิทธิผลด้านการคิดวิเคราะห์ โดยใช้สื่ อประสมประกอบการจัดการเรียนรู้แบบ
หมวก 6 ใบ
แบบทดสอบ

จานวนนักเรียน

คะแนนเต็ม

ผลรวมคะแนน

คะแนนก่อนเรียน
คะแนนหลังเรียน

36
36

20
20

504
612

ดัชนีประสิทธิผล
(E.I.)
0.5000

จากตาราง 2 พบว่าดัชนีประสิทธิผลด้านการคิดวิเคราะห์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้สื่อ
ประสมประกอบการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบหมวก 6 ใบ มี ค่ า เท่ า กั บ 0.5000 แสดงว่ า นั ก เรี ย นมี
ความก้าวหน้าด้านการคิดวิเคราะห์ คิดเป็นร้อยละ 50.00
3) วิ เคราะห์ เ ปรี ย บเที ย บความสามารถด้ า นการคิ ด วิ เคราะห์ ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้สื่อประสมประกอบการจัดการเรียนรู้แบบหมวก 6 ใบ ก่อนเรียนและหลัง
เรียน ดังนี้
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ตาราง 3 การเปรียบเทียบความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดยใช้สื่อประสมประกอบการจัดการเรียนรู้แบบหมวก 6 ใบ
คะแนน
จานวนนักเรียน
คะแนนสอบก่อนเรียน
36
คะแนนสอบหลังเรียน
36
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

̅
𝒙
14.00
17.00

S.D.
2.96
1.49

t
5.49

p
0.000*

จากตารางที่ 3 พบว่าความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
5 โดยใช้สื่อประสมประกอบการจัดการเรียนรู้แบบหมวก 6 ใบ ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 14.00 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.96 หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 17.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.49 เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนน พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
4) วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้สื่อประสมประกอบการจัดการเรียนรู้แบบหมวก 6 ใบ ดังนี้
ตาราง 4 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม
ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบหมวก 6 ใบ
รายการประเมิน

ผลการประเมิน
การแปลผล
S.D.
x̅
1. สื่อประกอบการจัดกิจกรรมช่วยให้ข้าพเจ้าเข้าใจบทเรียนได้ดี 4.25 0.72 มีความพึงพอใจมาก
ยิ่งขึ้น
2. มีความชัดเจนในวัตถุประสงค์ของเนื้อหา
4.25 0.72 มีความพึงพอใจมาก
3. ในการจัดกิจกรรมครูมีสื่อประกอบการเรียนที่น่าสนใจ
4.47 0.83 มีความพึงพอใจมาก
4. ข้ าพเจ้ าสามารถนากระบวนการคิด ไปศึกษาด้วยตนเองทุก 3.91 0.82 มีความพึงพอใจมาก
เวลา
5. เวลาในการสอนมีความเหมาะสม
4.19 0.81 มีความพึงพอใจมาก
6. แบบฝึกทักษะมีกิจกรรมที่หลากหลายไม่น่าเบื่อ
4.30 0.81 มีความพึงพอใจมาก
7. ข้าพเจ้ามีความสุขในการทากิจกรรม
4.36 0.78 มีความพึงพอใจมาก
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ตาราง 4 (ต่อ)
รายการประเมิน
8. ข้าพเจ้าชอบช่วยเหลือเพื่อนในระหว่างการทา
กิจกรรม
9. สื่อประกอบการจัดกิจกรรมทาให้ข้าพเจ้า
สนุกสนานในการเรียน
10. ข้าพเจ้ามีความรู้เรื่องการคิดวิเคราะห์เพิ่มมากขึ้น
รวม

ผลการประเมิน
S.D.
x̅
4.36 0.75

การแปลผล
มีความพึงพอใจมาก

4.55

0.64 มีความพึงพอใจมากที่สุด

4.36
4.30

0.71
0.06

มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจมาก

จากตารางที่ 4 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้สื่อประสมประกอบการจัดการเรียนรู้แบบหมวก 6 ใบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ =
4.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ และมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก 9 ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ข้อ 9 (x̅ = 4.55) ข้อ 3 (x̅ =
4.47) และข้อ 7 (x̅ = 4.36)
5. การอภิปรายผล
ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
5 โดยใช้สื่อประสมประกอบการจัดการเรียนรู้แบบหมวก 6 ใบ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดยใช้ โ ดยใช้ สื่ อ ประสมประกอบการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบหมวก 6 ใบ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ า กั บ
88.00/85.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด ทั้งนี้เพราะแผนการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้โดยใช้สื่อประสมประกอบการจัดการเรียนรู้แบบหมวก 6 ใบที่สร้างขึ้นมี
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจ ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้ วยตนเองทาให้เกิด
ประสบการณ์ การเรียนรู้แบบหมวก 6 ใบสามารถฝึกให้นักเรียนคิดเป็นลาดับขั้นทั้ง 6 ขั้นตอน คือ
ขั้นนา ขั้นชี้แจงรายละเอียด ขั้นสาธิต ขั้นฝึกปฏิบัติ ขั้นหารายละเอียดเพิ่มเติม และขั้นสรุป ส่งผล
ให้ผู้เรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ ใคร่ครวญหาเหตุ ผล ประเมินค่า สามารถเรียงลาดับขั้นตอน
กระบวนการคิด และเข้าใจถึงกระบวนคิดอย่างมีประสิทธิภาพ ดังที่พวงผกา โกมุติกานนท์ (2544 :
41) ได้สรุปประโยชน์ของการคิดแบบหมวก 6 ใบ คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้หมวก 6 ใบ ช่วยให้
ง่ายต่อการจัดการเรียนรู้ การใช้หมวกจริงหรือ ภาพหมวกและสีสันต่าง ๆ มีส่วนช่วยอย่างมากในการ
กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้ดี ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถคิดแบบใดแบบหนึ่งได้อย่างเต็มที่โดยไม่
สับสนปนเปกับความคิดในเวลาเดียวกัน ช่วยให้ผู้เรียนได้ระดมความคิดทุกคน สามารถใช้หมวกแต่ละ
สี ได้ ค รบทุ ก สี แ ทนที่ จ ะคิ ด แต่เพี ย งสี เดีย วด้ านเดีย วตามปกติ ท าให้ส ามารถจดล าดั บ การระดม
ความคิดให้เหมาะสมที่สุดกับหัวข้อ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ มุทิตา ทวีนันท์ (2558, หน้า
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73) ได้ทาการวิจัยเรื่องการพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้ ชุดกิจกรรมเทคนิคการคิดแบบหมวก
หกใบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่าชุดกิจกรรมการ
อ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ มีประสิทธิภาพ 81.76/84.17 เป็นไปตาม
เกณฑ์ 80/80
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้สื่อ
ประสมประกอบการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบหมวก 6 ใบ มี ค่ า เท่ า กั บ 0.5000 แสดงว่ า นั ก เรี ย นมี
ความก้าวหน้าด้านการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 50.00 ทั้งนี้เพราะการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ โดยใช้สื่อประสมประกอบการ
จัดการเรียนรู้แบบหมวก 6 ใบ เป็นการเรียนรู้แบบการรวมความคิดด้านต่าง ๆ ไว้ครบถ้วนทุกด้าน
อย่ างเป็นระบบ การคิ ด วิเคราะห์ทีละด้านจะเห็นภาพได้ชัด เจนทาให้พิจารณาความคิด ใหม่ ๆ ได้
รอบคอบส่งผลให้เกิดความคิดที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการคิดเป็นทักษะที่สามารถเรียนรู้ ฝึกฝน และ
พัฒนาได้ พร้อมทั้งฝึกให้ผู้เรียนได้ทางานเป็นทีม จึงก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีต่อการเรียนรู้เกิดความรู้
ความเข้ าใจ และได้ฝึก กระบวนการคิด อย่างรอบด้าน ช่ว ยให้ผ ลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรียนสู ง ขึ้ น ดั ง
แนวคิดของเอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน (Edward De bono, 1991, p. 12) ที่ได้กล่าวว่า หมวกแต่ละใบเป็น
การนาเสนอทางเลือกที่เป็นไปได้ตามมุมมองต่าง ๆ ของปัญหาโดยวิธีการสวมหมวกทีละใบในแต่ละ
ครั้ง เพื่อพลังของการคิดจะได้มุ่งเน้นไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเป็นการเฉพาะ ซึ่ งจะทาให้ความเห็น
และความคิดสามารถแสดงออกได้อย่างอิสระ สามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่ไม่จาเป็นได้ และยัง
เป็นการดึงเอาศักยภาพของแต่ละคนมาใช้โดยที่ไม่รู้ตัว ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของรัตนา สุข
ศรี (2551, หน้า 86) ได้ทาการศึกษาผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบหมวกหกใบที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการศึกษา
พบว่า 1) ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบหมวกหกใบ เรื่อง
ระบบนิ เ วศ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ E1/E2 เท่ า กั บ 82.82/81.10 2) ดั ช นี
ประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบหมวกหกใบ เรื่องระบบนิเวศ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.6197 ร้อยละ 61.97 นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียน 3)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ หมวกหกใบ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
3. ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้สื่อประสม
ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบหมวก 6 ใบ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ โดยใช้สื่อประสมประกอบการจัดการเรียนรู้แบบหมวก 6 ใบ เป็น
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และช่วยจัดระบบความคิดให้ผู้เรียนมีความคิดที่
รอบด้าน ดังที่เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน (Edward De bono, 1991, p. 12) ได้อธิบายกระบวนการคิด
แบบหมวก 6 ใบ เป็นแนวทางของการคิดเพียงครั้งละด้าน ทาให้สามารถแยกความรู้สึกออกจาก
เหตุผล สามารถควบคุมการวิเคราะห์ข้อมูลได้ และกรณีมีผู้ร่วมคิดเป็นกลุ่ม โดยเฉพาะในที่ประชุมจะ
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มีประโยชน์สูงมาก ทั้งนี้จึงส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากยิ่งขึ้นทาให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของภูมิภัทร พันธ์
ทองหลาง (2551, หน้า 85) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์
วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง ระหว่าง
กลุ่มที่ใช้เทคนิคการคิด แบบหมวกหกใบกับกลุ่มที่ใช้ก ารสอนแบบปกติ พบว่า นัก เรียนที่จัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่ากลุ่มที่จัดการ
เรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทย
ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 และความสามารถในการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทยที่
จัดการเรียนรู้แบบปกติ หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ
ประสมประกอบการจั ด การเรีย นรู้แ บบหมวก 6 ใบ โดยรวมอยู่ ในระดั บ มาก (𝑥̅ = 4.30) เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ และมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก 9 ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สื่อประกอบการจัดกิจกรรมทาให้ข้าพเจ้า
สนุกสนานในการเรียน (𝑥̅ = 4.55) ในการจัดกิจกรรมครูมีสื่อประกอบการเรียนที่น่าสนใจ (𝑥̅ = 4.47)
ข้าพเจ้ ามีความสุขในการทากิ จกรรม (𝑥̅ = 4.36) ข้ าพเจ้ าชอบช่วยเหลือเพื่อนในระหว่างการทา
กิจกรรม (𝑥̅ = 4.36) และข้าพเจ้ามีความรู้เรื่องการคิดวิเคราะห์เพิ่มมากขึ้น (𝑥̅ = 4.36) ทั้งนี้เพราะ
การจัดการเรียนรู้แบบหมวก 6 ใบ ประกอบสื่อประสม เป็นการจัดประสบการณ์ให้เกิดขึ้นโดยตรงกับ
ตัวนักเรียน ส่งเสริมทักษะด้านการคิด คิดแก้ปัญหาต่าง ๆ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทางานร่วมกัน รู้จัก
วิธีการทางานเป็นกลุ่ม รู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ส่งผลให้
นักเรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียน ดังที่เผชิญ กิจระการ (2546, หน้า 17) ให้แนวคิด ของ
ปัจจัยที่ทาให้เกิดความพึงพอใจในการทางาน คือ การตอบสนองความต้องการผู้ปฏิบัติงานจนเกิด
ความพึ ง พอใจ จะทาให้ เกิ ด แรงจู ง ใจในการเพิ่ม ประสิ ทธิ ภาพการทางานที่ สู งกว่าผู้ไม่ได้รับ การ
ตอบสนอง เป็นศูนย์กลางบรรลุผลสาเร็จ จึงต้องคานึงถึงการจัดบรรยากาศและสถานการณ์รวมทั้ง
สื่ออุปกรณ์การเรียน การสอนที่เอื้ออานวยต่อการเรียน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้เรียนให้มี
แรงจูงใจในการทากิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย ของ
กชณิภา มาสิม (2559, หน้า 81-83) ได้ศึกษาผลการจัด กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์และคิดสังเคราะห์ของ
นักเรียนศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยโดยใช้เทคนิคแบบหมวก 6 ใบ เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์และคิดสังเคราะห์ ของนักเรียน
ชนประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 83.70 คะแนนก่อนเรียนเฉลี่ยร้อยละ
เท่ากับ 45.74 ซึ่งคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ที่โรงเรียนกาหนด
ไว้และ 2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้
328

เทคนิ ค การคิ ด แบบหมวก 6 ใบ เพื่ อ พั ฒ นาการคิ ด วิ เคราะห์แ ละคิด สั ง เคราะห์ ของนัก เรียนชน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวมมีระดับความพึงพอใจระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.56 ในด้านเนื้อหา
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก และด้าน
การวัดและประเมินผล ทุกด้านอยู่ใน ระดับมากโดยมีคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเท่ากับ 2.63,
2.62, 2.58 และ 2.62 ตามลาดับ ด้านประสิทธิภาพครูผู้สอน มีระดับความพึงพอใจ ระดับปานกลาง
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.34
6. สรุปผลการวิจัย
6.1 แผนการจั ด การเรี ย นรู้ก ารคิ ด วิ เคราะห์ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 โดยใช้ สื่ อ ประสม
ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบหมวก 6 ใบ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.00/85.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
กาหนด
6.2 ดัชนีประสิทธิผลด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้สื่อ
ประสมประกอบการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบหมวก 6 ใบ มี ค่ า เท่ า กั บ 0.5000 แสดงว่ า นั ก เรี ย นมี
ความก้าวหน้าด้านการคิดวิเคราะห์คิดเป็นร้อยละ 50.00
6.3 ความสามารถด้ านการคิด วิ เคราะห์ ข องนัก เรีย นชั้น ประถมศึก ษาปี ที่ 5 โดยใช้สื่ อ
ประสมประกอบการจัดการเรียนรู้แบบหมวก 6 ใบ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6.4 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ
ประสมประกอบการจัดการเรียนรู้แบบหมวก 6 ใบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅ = 4.30)
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
7.1.1 เนื้ อ ห าที่ น ามาจั ด กิ จ กรรมครู ค วรเลื อ กให้ เ หมาะสมกั บ วั ย วุ ฒิ ภาวะ
สภาพแวดล้อม และพัฒนาการของผู้เรียน
7.1.2 ควรมีการนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมประกอบการจัดการ
เรียนรู้แบบหมวก 6 ใบ ไปบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ
7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
7.2.1 ควรมีการเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบหมวก 6 ใบ กับการสอน
ด้วยกระบวนการกลุ่มแบบอื่น ๆ
7.2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม กับรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้อื่น ๆ เช่น 4 MAT, Brain Based Learning, Project Based Learning เป็นต้น
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โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลโรงเรียนเทศบาล
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
The Causal Model of Effective Municipal Schools Under Local
Administration
ธีระนัน พิรุณสุนทร1 สวัสดิ์ โพธิวัฒน์2 ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์3 เพลินพิศ ธรรมรัตน์4

บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มีค วามมุ่ ง หมายเพื่ อ 1) ศึ ก ษาตั ว แปรที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลโรงเรียน
เทศบาล และตัว แปรสาเหตุที่ส่ง ผลต่อประสิ ทธิ ผลโรงเรียนเทศบาล สั ง กั ด องค์ก รปกครองส่วน
ท้องถิ่น 2) สร้างและตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนระหว่างโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ประสิทธิผลโรงเรียนเทศบาล สัง กัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2559 จ านวน 320 โรงเรี ย นโดยใช้ โ รงเรี ย นเป็ น หน่ ว ยวิ เ คราะห์ (Unit of
Analysis) และผู้ให้ข้อมูลหลัก (Informant) คือ ผู้บริหารโรงเรียนละ 1 คน ครูวิชาการโรงเรียนละ 1
คน รวมผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งสิ้น 640 คน ได้มาจากวิธีการสุ่มอย่างง่าย(Simple Random Sampling)
ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ใ นการวิจัยประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และแบบบันทึก
คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ทางสถิติและโปรแกรมลิสเรลวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสถิติเชิงพรรณนาและสถิติอ้างอิง โดยผลการวิจัย
พบว่า
1. ตัวแปรแฝงภายนอกหรือตัวแปรภายนอก ประกอบด้วยตัวแปรแฝง 2 ตัวได้แก่ 1)
สมรรถนะขององค์การ และ 2) ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บ ริหารตัวแปรแฝงภายในหรือตัวแปร
ภายใน ประกอบด้วยตัวแปรแฝง 3 ตัวได้แก่ 1) กระบวนการจัดการเรียนรู้ 2) บรรยากาศของ
โรงเรียน และ 3) ประสิทธิผลโรงเรียนเทศบาล
2. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลโรงเรียนเทศบาลสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่าไคสแควร์มีซึ่งมีค่า
เท่ากับ 153.43และไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (P-value = 0.49 df=154) ซึ่งเป็นการยืนยันว่ารูปแบบเชิง
สมมติฐานมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์นอกจากนี้ยังมีค่าที่ระบุความกลมกลืนอื่นๆ
เช่น ค่าดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) =0.00 ค่าดัชนีวัดความ
กลมกลืน (GFI) =0.9 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้ (AGFI) = 0.93
3. ผลการวิ เคราะห์ตัว แปรที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลโรงเรียนเทศบาล สั ง กั ด องค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ นทั้ง อิทธิพลทางตรง อิทธิ พลทางอ้อม อิทธิ พลรวม พบว่ าตัว แปรที่มีอิทธิพล
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ทางตรงสูงสุด ต่อประสิทธิผลโรงเรียนเทศบาล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ บรรยากาศ
ของโรงเรียน (ค่าอิ ทธิพล =0.93) ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อมสูงสุด ได้แก่ภาวะผู้นาทางวิชาการ
ส่งผ่านการจัดการเรียนรู้ (ค่าอิทธิพล = 0.16) และตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมสูงสุด ได้แก่ บรรยากาศ
ของโรงเรียน (ค่าอิทธิพล =0.93)
คาสาคัญ : โมเดลความสัมพันธ์ โครงสร้างเชิงสาเหตุ ประสิทธิผลโรงเรียนเทศบาล สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน
สังกั ด ส านัก งานเขตพื้นที่การศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 32 2) เปรียบเทียบความคิด เห็นสภาพการ
บริหารงานห้องสมุดโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จาแนกเป็น
สถานภาพตาแหน่งและขนาดของสถานศึกษาและหาแนวทางการพัฒ นาการบริหารงานห้องสมุด
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 การวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างจานวน 346
คน แยกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 66 คน ครูบรรณารักษ์ 66 คน โดยใช้ประชากรส่วนครู 214 คน
ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ได้แก่แบบสอบถามสภาพการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน
สังกั ดส านักงานเขตพื้นที่ก ารศึ กษามัธยมศึกษา เขต 32 สถิติที่ใช้ได้แ ก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ระยะที่ 2 แนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานห้องสมุดโรงเรียนโดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลหรือยกย่อง
ว่าดีเด่น ด้านการบริหารงานห้องสมุดจานวน 6 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ได้แก่
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพการบริ ห ารงานห้ อ งสมุ ด โรงเรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านอาคาร
สถานที่ และวัสดุครุภั ณฑ์ รองลงมาคือ ด้านนักเรียน ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านผู้บริหารและ
ด้านครูตามลาดับ
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูบรรณารักษ์และครู
ที่ มี ต่ อ สภาพการบริห ารงานห้ อ งสมุ ด โรงเรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
เขต 32 จาแนกตามสถานภาพตาแหน่งโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านครู ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านอาคารสถานที่และวัสดุครุภัณ ฑ์
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แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน ผลการเปรียบเทียบ
ความคิด เห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูบรรณารักษ์และครูมีต่อ สภาพการบริห ารงานห้องสมุด
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านครูและด้าน
อาคารสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน
ด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน
3. ความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
ห้องสมุดโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พบว่า 1) ด้านผู้บริหาร
ควรมีการจัดทาแผนการดาเนินการอย่างชัดเจนในการบริหารงานห้องสมุด โดยศึกษาสภาพปัจุบัน
และปัญหาเพื่อกาหนดทิศทางในการแก้ปัญหานาไปสู่การจัดตั้งคณะทางานที่มีความเชี่ยวชาญและมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งมีตัวแทนของนักเรียนร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ห้องสมุด กับครูบรรณารักษ์ ก าหนด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่อง 2) ด้านครู ผู้บริหารควรพิจารณาเลือกครูบรรณารักษ์ที่มี
คุณวุฒิการศึกษาทางบรรณารักษ์โดยตรงหรือถ้า ไม่มีควรเลือกครูที่มีความรู้ด้านการจัดการห้องสมุด
โดยแต่ ง ตั้ ง ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งชั ด เจนและให้ ก ารสนั บ สนุ น เพื่ อ เข้ า อบรมพั ฒ นาตนเองด้ า น
บรรณารักษ์อย่างสม่าเสมอ 3) ด้านนักเรียน ควรส่งเสริมความซื่อสัตย์ โดยพื้นที่สาหรับเก็บสัมภาระ
และจัดโต๊ะทางานของบรรณารักษ์ให้อ ยู่ในที่เหมาะสมสะดวกต่อการมองเห็นพฤติกรรมของนักเรียน
รวมทั้งจัดกิจกรรมและเสริมแรงให้นักเรียนเข้าใช้บริการห้องสมุด 4) ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ควร
จัดให้มีบริการสืบค้นออนไลน์ มีเครื่องคอมพิวเตอร์บริการนัก เรียนอย่างเพียงพอ 5) ด้านอาคาร
สถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ ควรมีการจัดสัดส่วนให้เหมาะสมเพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียนและมีมุม
บริการที่หลากหลาย
คาสาคัญ : ห้องสมุด การบริหารงาน แนวทางการพัฒนา การพัฒนาห้องสมุด

Abstract
The objectives of this research were: 1) to study states of library
administration development in schools under the Secondary Educational Service Area
Office 32, 2) to compare opinions of school administrators and teacher librarians
toward states of library administration development in schools under the Secondary
Educational Service Area Office 32classified by positions and school sizes, and 3) to
get guidelines for library administration development in schools under the Secondary
Educational Service Area Office 32. The research was divided into two phases. The
first phase was to study and compare school library development states. The number
of the samples was 346 from 66 administrators, 66 teacher librarians and 214
teachers, selected by random sampling. The research instrument was a questionnaire.
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The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation and
one way ANOVA. The second phase was guidelines for the library administration
development in schools by interviewing 6 experts from schools which have been
awarded on library administration. The experts were selected by purposive sampling.
The instrument was a structured questionnaire. The collected data were analyzed by
content analysis.
The results of the research were as follows:
1. The states of library administration in schools under the Secondary
Educational Service Area Office 32 were overall at a high level. The highest aspects
were building aspect and material and equipment aspects, followed by student aspect,
information resources aspect, administrator aspect and teacher aspect, respectively. A
comparison of opinions of school administrators, teacher librarians and teachers
toward the states of library administration development in schools under the
Secondary Educational Service Area Office 3 2 classified by positions were overall
different at a statistical significant level of .05. When considering each aspect, it was
found that the teacher aspect, information resource, building and material and
equipment were different at a statistical significant level of .05, whereas other aspects
were not different.
2. A comparison of opinions of school administrators, teacher librarians and
teachers toward states of library administration development in schools under the
Secondary Educational Service Area Office 3 2 classified by school sizeoverall were
different at a statistical significant level of .05. When considering each aspect, it was
found that the teacher aspect and building aspect and material and equipment were
different at a statistical significant level of .05, whereas other aspects were not
different.
3. The opinions of the experts regarding to the guidelines for library
administration development in schools under the Secondary Educational Service Area
Office 32 were as follows: 1) in administrator aspect, the schools should have
prepared action plans clearly in library management by studying the current states
and problems in order to set the direction in solving the problem. This would lead to
the establishment of the working group with expertise and efficiency, as well as with
representatives of the students to be the librarian with library teacher, and provide the
reading promotion activities continuously; 2) in teacher aspect, administrators should
consider the Qualified teacher librarians, or if not, should choose the teachers with
knowledge in library management by appointing duty clearly and providing support to
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the training of self-development of librarians regularly; 3) in student aspect, the
schools should promote integrity by preparing space for luggage and arranging a
librarian's desk in right position easily to see the behavior of the students, including
preparing activities and reinforcement for students to attend a library; 4) in information
technology aspect, the schools should provide an online search service. There are
adequate computer service for students; 5) in the building aspect, there should be an
appropriate proportion and a wide range of services to draw students’ attention.
Keyword : Library, Administration, Guidelines, Development
1. บทนา
ห้องสมุดถือเป็นศูนย์ กลางแห่งการเรียนรู้ให้กับบุคคลทุกเพศ ทุกวัยที่ต้องการแสวงหา
ความรู้ทางด้านต่าง ๆ ด้วยตนเอง อีกทั้งยังเป็นแหล่งการศึกษาที่ช่วยพัฒนาสติปัญ ญา ความคิด
และช่ ว ยวางรากฐานการศึ ก ษาให้ กั บ คนทุ ก คนสร้ า งนิ สั ย รั ก การอ่ านให้ เกิ ด ขึ้ น กั บ เยาวชนไทย
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้วางแนวทางให้โรงเรียนต่าง ๆ จัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรม
ที่มุ่ งเน้น ให้ ผู้ เรีย นทุก คนสามารถเรีย นรู้แ ละพั ฒ นาตนเองตามธรรมชาติ และเต็ม ตามศั ก ยภาพ
โดยให้ผู้เรีย นได้เรียนรู้จ ากประสบการณ์ จริงฝึก ปฏิบัติให้ทาได้ คิด เป็น รัก การอ่าน และเกิด การ
ใฝ่ เรีย นรู้อ ย่ างต่ อ เนื่ อ ง (ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ . 2553 : 14) นอกจากนั้ น
ห้องสมุด ยังเป็นสถานที่รวบรวมความรู้ในรูปของหนังสื อวารสาร เอกสารและสิ่ งพิมพ์ ตลอดจน
โสตทัศนวัสดุที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาในปัจจุบันที่มุ่งเน้นส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของครูและนักเรียนให้มี ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต การ
ยกระดับคุณภาพห้องสมุดในโรงเรียนให้เป็นห้องสมุดที่มีมาตรฐานส่งผลให้เด็กไทยรักการอ่านและ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาทุกแห่งจาเป็นต้องจัดและให้ความสาคัญโดยถือว่าการให้บริการ
ห้องสมุดเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ คือ การทาให้ห้องสมุดน่าสนใจ
และกลายเป็นห้องสมุดมีชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิติห้องสมุด โรงเรียนที่จะเป็นแหล่ งเรียนรู้ เป็น
ห้องสมุดที่สมบูรณ์แบบ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2553 : 25 - 30)
จากการศึ ก ษาสภาพห้ องสมุ ด ของสถานศึ ก ษาในภาพรวมโรงเรียนในสั ง กั ด ส านั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่มีห้องสมุดที่ไม่เป็นเอกเทศชัดเจน
งบประมาณในการบริห ารจั ด การไม่เพี ยงพอรวมถึ ง ขาดบุ คลากรที่ มีวุ ฒิ ท างบรรณารัก ษศาสตร์
จึงต้องเร่งพั ฒ นา ให้ มีค วามพร้อมทั้ งในด้านอาคารสถานที่วั ส ดุครุภัณ ฑ์ ครูผู้ให้บริก าร เพื่อเปิ ด
ให้บริการได้อย่างกว้างขวาง โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจาเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และ
แนวทางพัฒนาการบริหารงานห้องสมุดเห็นความสาคัญและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่การบริหารงาน
ห้องสมุด (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32. 2560 : 96)
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ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดยตรงมีความตระหนักถึง
ภารกิจสาคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา กระบวนการบริหารและกระบวน
การจัด กิ จ กรรมการเรีย นรู้ที่ มีประสิ ท ธิ ภาพจึ งมองเห็ นความส าคัญ และมี ความสนใจศึก ษาแนว
ทางการพัฒนาการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
32 ซึ่ ง จะเป็ น พลั ง ขั บ เคลื่ อ นส าคั ญ ของการน ามโนทั ศ น์ ส าหรั บ การจั ด การเรี ย นการสอนที่ มี
ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อั น จ ะส่ งผ ล ท าให้ เกิ ด คุ ณ ภ าพ ต าม ม าต รฐาน ก ารศึ กษ าข อ งช าติ ต่ อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32
2.2 เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น สภาพการบริ ห ารงานห้ อ งสมุ ด โรงเรี ย น สั ง กั ด
สานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยจาแนกเป็นสถานภาพตาแหน่ง และขนาด
ของสถานศึกษา
2.3 เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
3. วิธีการดาเนินการวิจัย
ระยะที่ 1 ศึ ก ษาสภาพการบริ ห ารงานห้ อ งสมุ ด โรงเรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูบรรณารักษ์ และครูสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 รวมทั้งสิ้น จานวน 3,251 คน แยกเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา
66 คน ครูบรรณารักษ์ 66 คนและครู 3,119 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูบรรณารักษ์ และครู สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จานวนทั้งสิ้น 346 คน แยกเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา 66 คน ครู
บรรณารักษ์ 66 คน และครู 214 คนได้มาโดยการเทียบจานวนประชากรทั้งหมดกับตารางกาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซี่และมอร์แกน และใช้เทคนิคการสุ่มแบบชั้นภูมิ
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ คือ 1. สถานภาพตาแหน่ง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูบรรณารักษ์ และครู 2. ขนาดของสถานศึกษา ได้แก่ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่
ตั ว แปรตาม คื อ การพั ฒ นาการบริ ห ารงานห้ อ งสมุ ด ตามมาตรฐานส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ด้านผู้บริหาร ด้านครู ด้านนักเรียน ด้านทรัพยากร
สารสนเทศและด้านอาคาร สถานที่ และวัสดุครุภัณฑ์
เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูบรรณารักษ์
และครูที่มีต่อแนวทางการพัฒนาการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน
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การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามลาดับขั้นตอนดังนี้
1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากสานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ส่งถึงผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ
ส่งแบบสอบถาม และการเก็บข้อมูลสาหรับส่งไปถึงผู้บริหารโรงเรียน
2. ผู้วิจัยนาแบบสอบถามไปแจกจ่ายตามโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายและกาหนดวัน
รับแบบสอบถามคืนเมื่อถึงกาหนดวันรับคืน ผู้วิจัยไปรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง ซึ่งสามารถเก็บ
แบบสอบถามได้ทั้งหมดจานวน 346 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
3. วิ เคราะห์ ข้ อ มูล เพื่ อ หาสภาพการบริห ารงานห้อ งสมุด โรงเรีย นจากนั้น น า
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาการบริ ห ารงานห้ อ งสมุ ด โรงเรี ย น โดยการสั ม ภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ระยะที่ 2
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
1. วิ เคราะห์ ข้ อ มูล เกี่ ยวกั บ สถานภาพต าแหน่ง และขนาดสถานศึก ษาของกลุ่ ม
ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามโดยหาความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)
2. วิ เคราะห์ เปรียบเทีย บสภาพการบริห ารงานห้ อ งสมุ ด โรงเรียน จ าแนกตาม
สถานภาพต าแหน่ ง และขนาดสถานศึ ก ษา โดยการวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวน (One – Way
ANOVA) เมื่อพบความแตกต่ างของค่าเฉลี่ ยในแต่ ล ะด้ านอย่างมีนัย ส าคัญ ทางสถิ ติ จะทาการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe')
ระยะที่ 2 แนวทางพัฒ นาการบริห ารงานห้องสมุด โรงเรียน สังกั ด ส านัก งานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน ได้แก่
สถานศึ ก ษาที่ ได้รับ รางวั ล หรือ ยกย่ องว่ าดี เด่ น ด้านการบริห ารงานห้ อ งสมุด โรงเรียน ประจ าปี
การศึกษา 2558 – 2560 จานวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
เลือกกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล จานวน 6 คน โดยวิธีเจาะจง (Purposive sampling)
เครื่อ งมื อ วิ จั ย ได้ แ ก่ แบบสั ม ภาษณ์ แ นวทางการพั ฒ นาการบริ ห ารงานห้ อ งสมุ ด
โรงเรียน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามลาดับขั้นตอนดังนี้
1. ผู้วิ จั ย ขอหนัง สื อจากส านัก งานบัณ ฑิต วิท ยาลั ย มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ บุรีรัม ย์
ส่งถึงผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลในการวิจัยโดยการสัมภาษณ์
2. ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การติ ด ต่ อ และขอสั ม ภาษณ์ ก าหนด นั ด หมายวั น เวลาและขอ
สัมภาษณ์ และในการสัมภาษณ์แต่ละครั้ง ผู้วิจัยทาการบันทึกไว้ทุกครั้ง โดยขออนุญาต
ในการบันทึกก่อนทาการบันทึก
3. วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นข้อความจากการสัมภาษณ์และเรียบเรียงเนื้อหาที่ได้จาก
การวิเคราะห์ โดยนาเสนอเชิงความเรียง
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากแบบ
สัมภาษณ์ โดยวิธี Content Analysis โดยเรียบเรียงเป็นความเรียง
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4. สรุปผลการวิจัย
1. สภาพการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 32 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.57, S.D = 1.16) เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
คือด้านอาคารสถานที่ และวัสดุครุภัณฑ์ (x̅ = 3.97, S.D = 0.92) รองลงมาคือด้านนักเรียน (x̅ =
3.59 , S.D = 1.23) ด้านทรัพยากรสารสนเทศ (x̅ = 3.55, S.D = 1.21) ด้านผู้บริหาร (x̅ = 3.43 ,
S.D = 1.27) และด้านครูตามลาดับ (x̅ = 3.29 , S.D = 1.18)
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูบรรณารักษ์และครู
ที่ มี ต่ อ สภาพการด าเนิ น งานห้ อ งสมุ ด โรงเรีย น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
เขต 32 จาแนกตามสถานภาพตาแหน่งโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านครู ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านอาคารสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน ผลการเปรียบเทียบ
ความคิด เห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูบรรณารักษ์และครูมีต่อ สภาพการบริห ารงานห้องสมุด
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษา เขต 32 จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านครูและด้าน
อาคารสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน
ด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน
3. ความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
ห้องสมุดโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พบว่า 1) ด้านผู้บริหาร
ควรมีการจัดทาแผนการดาเนินการอย่างชัดเจนในการบริหารงานห้องสมุด โดยศึกษาสภาพปัจุบัน
และปัญหาเพื่อกาหนดทิศทางในการแก้ปัญหานาไปสู่การจัดตั้งคณะทางานที่มีความเชี่ยวชาญและมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งมีตัวแทนของนักเรียนร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ห้องสมุด กับครูบรรณารักษ์ ก าหนด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่อง 2) ด้านครู ผู้บริหารควรพิจารณาเลือกครูบรรณารักษ์ที่มี
คุณวุฒิการศึกษาทางบรรณารักษ์โดยตรงหรือถ้าไม่มีควรเลือกครูที่มีความรู้ด้านการจัดการห้องสมุด
โดยแต่ ง ตั้ ง ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งชั ด เจนและให้ ก ารสนั บ สนุ น เพื่ อ เข้ า อบรมพั ฒ นาตนเองด้ า น
บรรณารักษ์อย่ างสม่าเสมอ 3) ด้านนัก เรียน ควรส่ งเสริม ความซื่อสั ต ย์ โดยจั ด พื้นที่สาหรับเก็ บ
สัมภาระและจัดโต๊ะทางานของบรรณารักษ์ให้อยู่ในที่เหมาะสมสะดวกต่อการมองเห็นพฤติกรรมของ
นั ก เรี ย นรวมทั้ ง จั ด กิ จ กรรมและเสริม แรงให้ นั ก เรี ย นเข้ า ใช้ บ ริ ก ารห้ อ งสมุ ด 4) ด้ า นทรัพ ยากร
สารสนเทศ ควรจัดให้มีบริการสืบค้นออนไลน์ มีเครื่องคอมพิวเตอร์บริการนักเรียนอย่างเพียงพอ
5) ด้านอาคารสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ ควรมีการจัดสัดส่วนให้เหมาะสมเพื่อดึงดูดความสนใจของ
นักเรียนและมีมุมบริการที่หลากหลาย
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5. อภิปรายผล
จากผลการวิ จั ย เรื่ อ งแนวทางการพั ฒ นาการบริ ห ารงานห้ อ งสมุ ด โรงเรี ย น สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 อภิปรายผลได้ดังนี้
1. การศึ ก ษาสภาพการบริ ห ารงานห้ อ งสมุ ด โรงเรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีปัญหาสูงสุด คือ ด้าน
ครู อาจเป็นเพราะครูที่ทาหน้ าที่บรรณารักษ์นั้นจบการศึกษาในสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาบรรณารักษ์
โดยตรงอาจมีความรู้ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในบริบทการทาหน้าที่งานในห้องสมุด ผู้บริหารต้อง
พิจารณาจากครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาทางบรรณารักษ์โดยตรง แต่ถ้าไม่มีควรแต่งตั้งครูบรรณารักษ์
จากการพิจารณาผู้ที่มีความรู้ในการบริหารจัดการห้องสมุด พร้อมมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เพื่อให้การ
ดาเนินงานห้องสมุดมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของโชติมา เรืองประดิษฐ์ (2556 : 86) ที่
พบว่า ครูบรรณารักษ์ ควรจบการศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษ์ ศาสตร์/สารสนเทศศาสตร์ เพื่อจะได้มี
กลวิธีในการดาเนินงานห้องสมุดโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
มาลี ลาภมูล (2559 : 92) ที่พบว่า ครูบรรณารักษ์ที่สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่างกันมีความ
ต้องการเพิ่มพูนความรู้โดยรวมแตกต่างกัน ครูที่ไม่มีวุฒิการศึกษาทางด้านบรรณารักษศาสตร์ มี
ความต้องการเพิ่มพูนความรู้ในการดาเนินงานห้องสมุดมากกว่า เพราะงานห้องสมุดจาเป็นต้องอาศัย
ความรู้และทักษะการทางานเฉพาะด้าน
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูบรรณารักษ์และครู ที่
มีต่อสภาพการดาเนินงานห้องสมุดโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
จาแนกตามสถานภาพตาแหน่ง ดังนี้
2.1 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูบรรณารักษ์และครู ที่มีต่อสภาพการ
ด าเนิ น งานห้ องสมุ ด โรงเรีย น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 32โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาสามารถ
ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาห้องสมุด และเป็นแบบอย่างในการ
พัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมต่อการบริหารจัดการห้องสมุด มีความเป็นปัจ จุบันทั้งในการปฏิบัติ
จริงและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนของการปฏิบัติและมีการปฏิบัติจริงที่
สอดคล้องกับนโยบายและรายงานผลการปฏิ บัติงานอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ ซึ่งแตกต่างจากครู
บรรณารักษ์และครูที่ต้องปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน/โครงการที่ผู้บริห ารสถานศึกษาได้กาหนดไว้
แล้ว เพื่อให้ สามารถดาเนินงานห้องสมุด สามารถปฏิบัติงานเทคนิคได้อย่างเหมาะสม สามารถ
ให้บริการงานห้องสมุด และจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่านได้อย่างหลากหลาย ซึ่งต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจในงานห้ องสมุดอย่างถูกต้อง จึงจะ
ท าให้ ก ารด าเนิ น งานห้ อ งสมุ ด มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลตามเป้ า ประสงค์ ที่ ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาได้กาหนดไว้
2.2 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูบรรณารักษ์และครู ที่มีต่อสภาพการ
ดาเนินงานห้องสมุดโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า ด้านอาคารสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าโรงเรียนใน
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สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เห็นความสาคัญของงานห้องสมุดโรงเรียนใน
ด้านอาคารสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อขยายโลกทัศน์ด้านการบริหารจัด การห้องสมุดให้ทันสมัยใน
การส่งเสริมการจัดการศึ กษาที่มีคุ ณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่งสอดคล้ องกั บ
งานวิจัยของวงศ์จันทร์ เนตรประโคน (2559 : 119) ที่ พบว่าอาคารสถานที่ เป็นองค์ประกอบสาคัญ
สาหรับห้องสมุดเป็นสถานที่ในการจัดเก็บหนังสือ สื่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนบรรยากาศภายใน
ซึ่งส่งผลต่อผู้ใช้บริการและยัง สอดคล้องกับงานวิจัยของมัลลิ กา ทองเอม (2559 : 49) ที่พบว่ า
อากาศภายในห้องสมุดต้องเย็นสบาย มีที่นั่งอ่านอย่างเพียงพอและมี แสงสว่างภายในห้องสมุด ผล
การเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู บ รรณารัก ษ์ แ ละครู มี ต่ อ สภาพการ
บริหารงานห้องสมุดโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จาแนกตาม
ขนาดสถานศึกษา ดังนี้
2.3 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูบรรณารักษ์และครู ที่มีต่อสภาพการ
ด าเนิน งานห้ องสมุด โรงเรีย น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 32 โดยรวม
แตกต่ า งกั น อย่ างมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะสภาพบริบ ทของขนาด
สถานศึกษาส่งผลต่อการดาเนินงานห้องสมุดโรงเรียน อันเนื่องมาจากจานวนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในงาน
ห้องสมุด ซึ่งอาจส่งผลต่อการบริการที่ได้รับ ความรวดเร็วในการทางานบริการ และแหล่งบริการ
ในการสืบค้นข้อมูลทั้งในรูปแบบเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งบริการภายในห้องสมุดและบริการ
ภายนอกห้องสมุด ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เป็ นต้น ดังนั้ นการบริห ารงานห้องสมุด ในทัศนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูบรรณารักษ์และครู จาเป็นต้องได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและความ
ร่วมมือจากชุมชนในการพัฒนาห้องสมุด ซึ่งจะแตกต่างกันตามสภาพบริบทของสถานศึกษาต่าง ๆ
2.4 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูบรรณารักษ์และครู ที่มีต่อสภาพการ
ดาเนินงานห้องสมุดโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า ด้านครู และด้านอาคารสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนที่มีขนาด
ต่างกั น มีบริบทของโรงเรีย น แตกต่างกัน จึ งส่งผลให้ความคิดเห็นของผู้บริห ารสถานศึก ษาครู
บรรณารักษ์และครูมีความคิดเห็นแตกต่างกัน อันเนื่องมาจากสภาพและปัญหาของห้องสมุดโรงเรียน
ในด้านผู้บริหาร ด้านครู ด้านนักเรียน ด้านทรัพยากรสารสนเทศและด้านอาคาร สถานที่ และวัสดุ
ครุภัณฑ์แตกต่างกัน ซึ่งทาให้เกิดมุมมองในการดาเนินงานห้องสมุดโรงเรียนแตกต่างในที่สุด ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของรุ่งฤดี จิตมาตย์ (2557 : 92) ได้ศึกษาการดาเนินงานตามมาตรฐาน
ห้องสมุดของโรงเรียน ในอาเภอนาแก จังหวัดนครพนม พบว่าโรงเรียนขนาดใหญ่มี การดาเนินงาน
ตามมาตรฐานห้องสมุดของโรงเรียน มาตรฐานด้านครู สูงกว่าโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาด
เล็ก ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนขนาดใหญ่ มี งบประมาณที่ใช้บริหารจัดการมากกว่า และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของผกามาศ วัยวุฒิ (2556 : 82) ได้ศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา
ต่อการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
พบว่ า การที่ บุ ค ลากรมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานห้ อ งสมุ ด ที่ ดี ท าให้ เกิ ด ความ
หลากหลายในความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานห้องสมุด
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3. แนวทางการพัฒ นาการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูบรรณารักษ์ และครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พบว่า
3.1 ด้านผู้บริหาร ควรมีแผนพัฒนาห้องสมุ ดโรงเรียนไว้ในแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน
เป็นลายลัก ษณ์ อักษร พร้อมกับ ผู้บริห ารมีความสามารถในการบริห ารจั ด การห้องสมุด ผู้บริหาร
สามารถส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาห้องสมุด และผู้บริหารเป็น
แบบอย่างในการพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม มีความเป็นปัจจุบั นทั้งในการปฏิบัติงานจริงและ
เอกสารหลั ก ฐานต่าง ๆ สามารถตรวจสอบได้ทุ ก ขั้ นตอน และมีก ารปฏิ บั ติจ ริง ที่ ส อดคล้ องกั บ
นโยบายและรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ สอดคล้องกับงานวิจัยของศิริกาญดา
ปักเคยะกา (2560 : 90) ได้ศึกษาการดาเนินงานห้องสมุดของโรงเรีย นขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 พบว่า ผู้บริหารมีการจัดโครงสร้าง
การบริ ห ารงานที่ ชั ด เจน และเข้ า รั บ การอบรม สั ม มนา ศึ ก ษาดู ง าน และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ประสบการณ์ด้านห้องสมุดอย่างน้อยปีละ1 ครั้ง และมีการกาหนดนโยบาย ทีช่ ัดเจน
3.2 ด้ า นครู ควรมี ค รู บ รรณ ารั ก ษ์ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านห้ อ งสมุ ด จบหลั ก สู ต รด้ า น
บรรณารัก ษศาสตร์แ ละสารสนเทศศาสตร์ห รือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยครูบรรณารักษ์ควรมีความรู้
ความเข้าใจ สามารถดาเนินงานห้องสมุด สามารถกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจการพัฒนางานห้องสมุด
โรงเรียน สามารถปฏิบัติงานเทคนิคได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการให้บริการงานห้องสมุด
และจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ สนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นการสอนและส่ ง เสริ ม นิ สั ย รั ก การอ่ า นได้ อ ย่ า ง
หลากหลาย มีการเข้ารับการอบรม และพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ ครูผู้สอนมีการใช้ห้องสมุด เพื่อ
การเรียนการสอนและใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ มีการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
แก่ นัก เรีย น มีก ารอบรมและพัฒ นาตนเอง โดยใช้ห้องสมุด เป็นแหล่ งศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับงานวิจัยของนภาลัย คาชนะ (2558 : 162) ได้ศึกษาการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี
โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 พบว่า
ห้องสมุดขาดครูประจาห้องสมุดเนื่องจากต้องทาการสอน แนวทางพัฒนาการบริหารงานห้องสมุด
โรงเรียนควรได้รับการจัดสรรครูที่จบทางด้านบรรณารักษ์มาทางาน หรือส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
ห้องสมุดรับการอบรมพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานของคุรุสภาอย่างต่อเนื่องใน
ทุก ๆ ปี
3.3 ด้านนักเรียน ควรให้นักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดอย่างสม่าเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ
1 ครั้ง โดยนักเรียนมีความสามารถในการรับรู้ เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมีนิสัยรักการอ่าน สอดคล้องกับงานวิจัยของชุติมา สัจ
จานันท์ , บุญ ศรี พรหมมาพันธ์ และศิริพร สั จจานันท์ (2551 : 4) ได้ศึกษาผลการดาเนินงาน
ห้องสมุดประชาชนในประเทศไทยตามมาตรฐานห้องสมุดประชาชน พบว่าการปลูกฝังให้เด็กรักการ
อ่านค้นพบความสนุกสนานและจินตนาการจากหนังสือจะช่วยให้เด็กตระหนักถึงคุณค่าต่อชีวิตและ
การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านตั้งแต่วัยเด็กจะช่วยให้เด็กเติบโตเป็นเยาวชนผูร้ ักการอ่านและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
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3.4 ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดควรใช้โปรแกรมอัตโนมัติ สืบค้น ทรัพยากร
สารสนเทศด้วยระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ที่ทันสมัย โดยจัดให้มีทรัพยากรสารสนเทศประเภทวัสดุ
ตี พิ ม พ์ และทรั พ ยากรสารสนเทศประเภทวั ส ดุ ไม่ ตี พิ ม พ์ ใ นปริ ม าณที่ เหมาะสม สอดคล้ อ งกั บ
หลักสูตรและความต้องการของผู้ใช้บริการ สอดคล้องกับสานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
(2552 : 7) ที่ได้ดาเนินการจัดทามาตรฐานห้องสมุดและตัวบ่งชี้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพห้องสมุด
โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วย
ในการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างสะดวก มีทรัพยากร ครอบคลุมทุกสาระวิชา ครอบคลุมผู้ใช้บริการ
ทุกกลุ่ม
3.5 ด้ า นอาคาร สถานที่ แ ละวั ส ดุ ค รุภั ณ ฑ์ ห้ องสมุ ด ควรจั ด บรรยากาศให้ เอื้อ ต่ อ
การเรียน จัด สื่อการเรียนรู้ โดยเฉพาะการจัดระบบอินเทอร์เน็ตในห้องสมุดที่เหมาะสมกับความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของบุญชาติ พิมพ์ละมาศ (2556 : 107 - 108)
ได้ศึก ษาสภาพการด าเนินงานห้องสมุด โรงเรียนมัธ ยมศึก ษา สั งกัด ส านัก งานเขตพื้นที่ก ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 พบว่าแนวทางการพัฒนาการบริหารงานห้องสมุดคือห้องสมุดต้องมีที่ตั้งเป็น
เอกเทศ และมีการจัดสรรงบประมาณที่ใช้ในการบริหารงานห้องสมุด พร้อมจัดให้มีการบริการอย่าง
หลากหลายแบบเต็มรูปแบบและรวดเร็ว และจัดหาหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ให้บริการอย่างเพียงพอ พร้อมจัดบรรยากาศห้องสมุดให้ร่มรื่น สวยงามสะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ
อากาศถ่ายเทได้สะดวก จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดดึงดูดความสนใจ และจัดตามศักยภาพของ
โรงเรียน
6. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
จากผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พบว่าด้านครู มีค่าเฉลี่ยต่าสุด (x̅ = 3.29 , S.D = 1.18)
ดังนั้นผู้บริหารต้องพิจารณาจากครูที่มีคุณวุฒิด้านบรรณารักษศาสตร์หรือส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
ห้องสมุดเข้ารับการอบรมและพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานของคุรุสภา โดยผู้บริหารต้องเป็นผู้มี
บทบาทสาคัญ ที่จะสนับสนุนให้ห้องสมุดมีศักยภาพด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่
สมบูรณ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โสตทัศนุปกรณ์ต่าง ๆ ส่วนครูบรรณารักษ์ และครูต้องจัด
กิจกรรมห้องสมุดที่หลากหลายและส่งเสริมให้มีส่วนร่วม รองลงมาคือ ด้านอาคารสถานที่และวัสดุ
ครุภัณฑ์ (x̅ = 3.97, S.D = 0.92) ดังนั้นผู้บริห ารสถานศึกษา ครูบรรณารักษ์ และครู จึงควรจั ด
บรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียน จัดให้มีมุมบริการที่หลากหลาย จัดสื่อวัสดุ จัดสื่อการเรียน จัดสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆโดยเฉพาะการจัดระบบอินเทอร์เน็ตในห้องสมุดที่เหมาะสมกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ พร้อมให้ความสาคัญในการจัดพื้นที่ และบรรยากาศ ห้องสมุดให้เหมาะสม ให้มีมุมบริการ
ที่หลากหลายเป็นสิ่งเร้าให้นักเรียนเข้าใช้บริการ
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาสภาพการใช้ บ ริ ก ารและความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ การ
บริหารงานห้องสมุด
2. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตามขอบข่ายของงานห้องสมุด
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การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้
“สรูลบุรีรัมย์” ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมและความคิดสร้างสรรค์
ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา”
The Development of Supplementary Experience Activity Set on the
Type of Learning Unit Integration entitled “Sarul Buriram” which
Promote social and Creative Tingeing Development of First Year
Kindergarten students Tedsaban 1 “Buri Rat Darun Wiltaya”
1ครู

นวลจันทร์ คล่องวาจา1
วิทยฐานะชานาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรรี าษฎร์ดรุณวิทยา” สังกัดเทศบาลเมืองบุรรี ัมย์ จังหวัดบุรรี ัมย์

บทคัดย่อ
การวิจั ย ครั้ง นี้ มีวั ต ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ ก ษาข้ อ มูล พื้ นฐาน 1.)เพื่ อพั ฒ นาชุ ด กิ จ กรรมเสริ ม
ประสบการณ์แบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ “สรูลบุรีรัมย์” ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมและ
ความคิดสร้างสรรค์ 2.)เพื่อประเมินพัฒนาการด้านสังคมและความคิดสร้างสรรค์ระหว่างการใช้ชุด
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการด้านสังคม และ ความคิดสร้างสรรค์ก่อน
และ หลังการจัดประสบการณ์และ 3.)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรีย นปฐมวัยชั้นปีที่ 1/1 โรงเรียนเทศบาล1“บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา”
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 1 ห้องเรียน 20 คน การดาเนินการแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน
ดังนี้ ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน พบว่า การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้าน
สังคมและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับ
ปานกลาง และมีค วามต้องการพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด ขั้นที่ 2 การพัฒ นาชุดกิ จกรรมเสริม
ประสบการณ์แบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ “สรูลบุรีรัมย์” ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมและ
ความคิ ด สร้างสรรค์ ข องเด็ ก ปฐมวั ยชั้ น อนุ บ าลปี ที่ 1 ผู้ วิ จั ย สร้างชุ ด กิ จ กรรม 15 ชุ ด ประกอบ
แผนการจัดประสบการณ์ 3 หน่วย ใช้เวลา 3 สัปดาห์ ผลการประเมิน มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ใน
ระดั บ มากที่ สุ ด ขั้ น ที่ 3 ผลการทดลองใช้ ชุ ด กิ จ กรรม พบว่ า เด็ ก ปฐมวั ย ชั้ น อนุ บ าลปี ที่ 1 มี
พัฒนาการด้านสังคมและความคิดสร้างสรรค์ โดยรวมสูงขึ้น และมีพัฒนาการด้านสังคมและความคิด
สร้างสรรค์หลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่
ระดับ .01 และขั้นที่ 4 ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครอง พบว่า ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปี
ที่ 1 มีความพึงพอใจต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัยหลังการจัดประสบการณ์ด้วยชุดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์แบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ “สรูลบุรีรัมย์” โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฏร์ดรุณ
วิทยา”โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ: ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบบูรณาการ, พัฒนาการด้านสังคม, ความคิดสร้างสรรค์
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Abstract
This research aimed 1.) to study basic information in order to develop an
integrated experience set of experience units "Sarul Buriram" that promotes social and
creative development, 2.) to study social and creative development during before and
after the experience arrangement and 3.) to study the parents' satisfaction with the
development of early childhood. Sample group was frist year kinder garten students,
Tedsaban 1 School , "Buri Rat Darun Wittaya", 2nd semester, academic year 2017, 1
classroom totaling 20 students. Learning management practices that promote social
and creative development of preschool children in kindergarten year 1 overall, with
the current level of practice was at a moderate level, and had the highest level of
development needs. The result of the development of an integrated experience unit for
learning experiences "Sarul Buriram" that promoted social development and creativity
of preschool children in kindergarten year 1, was appropriate to be included in the
highest level. The results of the experiment using the activity set showed that early
childhood, kindergarten, year 1 had social and creative development after the
experience arrangement higher than before the experience arrangement. with
statistical significance at the level of .01, and the satisfaction of parents of preschool
children in kindergarten year 1 on the development of early childhood after organizing
experiences with an integrated learning experience set "Sarul Buriram" Tedsaban 1
"Buri Rat Darun Wittaya" school was overall at the highest level.
1. บทนา
การจั ด การศึ ก ษาระดั บปฐมวั ยถื อเป็น กลไกหนึ่ งของการพัฒ นาคนไทยให้ เป็น มนุ ษย์ ที่
สมบู ร ณ์ แ ละเป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ที่ ส าคั ญ ยิ่ ง เพราะเป็ น การวางรากฐานในการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต โดย
เป้าหมายส าคั ญ ของการศึ กษาระดับปฐมวัย คือ การเสริม สร้างพั ฒ นาการทางสมองของเด็ก ให้
สมบูรณ์และมีความพร้อมที่ จะเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น เพราะหากเด็กไม่ได้รับการพัฒนาสมองอย่าง
เพีย งพอในช่วงแรกเกิด จนถึ ง 5 ขวบ หรือเซลล์ ส มองไม่ได้รับการกระตุ้นอย่างเหมาะสมในช่ว ง
ปฐมวัย ก็จะทาให้โอกาสในการพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ ลดน้อยลงอย่างมาก ส่งผลให้การเรียนรู้ใน
ระดับผู้ใหญ่จะดาเนินการพัฒนาได้ยากขึ้น (นภเนตร ธรรมบวร. 2544 : 1 - 4) การจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยจึงเป็นการให้การศึกษาและอบรมเลี้ยงดูเด็กบนพื้นฐานที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของเด็กซึ่งต้องการความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจ และความจาเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนา
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สั งคม จิ ต ใจ และสติปั ญ ญา อย่างสมดุล ต่ อเนื่ องได้พ ร้อมกั นทุก ด้าน
ประสบการณ์ต่างๆ ที่จัดให้เด็กปฐมวัย ควรเป็นประสบการณ์ตรงที่หลากหลายเหมาะสมกับวัยและ
ความแตกต่างของบุคคล รวมทั้งบริบทของสังคมที่เด็กอาศัยอยู่ ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้และมี
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ความสุข ในการปฏิ บัติกิ จวัต รประจาวัน เมื่ออยู่ร่วมกั นกับผู้อื่น รู้จัก การรอคอย รู้จัก การควบคุม
อารมณ์ของตนเองซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ เป็นการส่งเสริมความสามารถทางด้านการเข้าใจตนเองและ
ความสามารถด้านมนุษย์สัมพันธ์ (กรมวิชาการ. 2546 : 8) โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ ง ชาติ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 22 ได้ ก ล่ า วไว้ ว่ า ผู้ เรี ย นทุ ก คนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ กระบวนการเรียนรู้ต้อง
จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และความแตกต่างของผู้เรียน ฝึก
ทักษะกระบวนการคิด การจัดการเผชิญ สถานการณ์ และประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2553 : 1)
การพัฒนาเด็กจาเป็นต้องพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ซึ่งแต่
ละด้านล้ ว นส่ง ผลต่อเด็ก ในอนาคตทั้ง สิ้น พัฒ นาการด้านสั งคมและความคิด สร้างสรรค์ข องเด็ก
ปฐมวัยก็เป็นจุดสาคัญต่อการก้าวเข้าสู่วัยเรียน เพราะเป็นพัฒนาการที่ทาให้เด็กสามารถปรับตัวจาก
การดารงชีวิตภายในบ้านเข้าสู่สังคมย่อยคือโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546
: 68)
พัฒนาการด้านสังคมและความคิดสร้างสรรค์ เป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการทางสมองของ
เด็ ก ซึ่ ง เป็ น พื้ น ฐานที่ ส าคั ญ ในการเรี ย นรู้เพราะพั ฒ นาการทางด้ า นสั ง คมเป็ น การเปลี่ ย นแปลง
ความสามารถด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้อื่นและเป็นการปรับตัวให้อยู่ในสังคม
เป็นนิสัยที่พึงประสงค์ในการช่วยเหลือตนเอง นาไปสู่การมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี รู้จักรับผิดชอบชั่วดี
และมีก ารปรับ ตัวเพื่ อให้อยู่ ในสั งคมได้ อย่างมีความสุ ข (นิต ยา คชภั กดี . 2543 : 43 - 48) การ
เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านสังคมให้กับเด็กปฐมวัยจะทาให้เด็กสามารถตอบสนองทางสังคม ทาให้
เด็กเข้าใจสถานการณ์ อารมณ์และความรู้สึกของผู้อื่น และทาให้สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ตามบทบาท
ของการอยู่ ร่วมกั นในสั งคมได้อย่ างเหมาะสม (นภเนตร ธรรมบวร. 2544 : 97) ส่ ว นความคิ ด
สร้างสรรค์เป็นคุณสมบัติที่จะทาให้เด็กสามารถสร้างสรรค์ตนเองและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในลักษณะที่
เหมาะสม การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ จึงช่วยให้บุคคลใช้ความรู้ความสามารถของตนในการ
พัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ (อารี พันธ์มณี. 2545 : 73) ความคิดสร้ างสรรค์เป็น
กระบวนการทางความคิดที่มีความสาคัญต่อเด็ก ทาให้เด็กสร้างความคิด สร้างจินตนาการไม่จนต่อ
สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่กาหนดไว้ ความคิดสร้างสรรค์ คือพลังทางความคิดที่เด็กๆ มีมาแต่
กาเนิด หากได้รับการกระตุ้น การพัฒนาพลังแห่งการสร้างสรรค์จะทาให้เด็กเป็นคนที่มีอิสระทาง
ความคิด มีความคิดนอกกรอบ และหาหนทางสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้เสมอ (สุวิทย์ มูลคา. 2547 :
9) การเสริมสร้างพัฒนาการด้านสังคมและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยควรเริ่มต้นตั้งแต่วัย
เด็กเล็กช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี เพราะความสามารถในการเรียนรู้ ของเด็กจะพัฒนาอย่าง
มากและการเสริมสร้างพัฒนาการด้านสังคมและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยจะทาให้เกิดการ
พัฒนาคุณสมบัติหลายประการ เช่น การควบคุมอารมณ์ตนเอง การมีวินัยความเอื้ออาทร การเห็นอก
เห็นใจผู้อื่น จะทาให้เด็กรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันให้เจริญก้าวหน้าได้
ใช้พลังศักยภาพทางสติปัญญาที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง และสังคมอย่างเต็มศักยภาพ
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(กรมสุขภาพจิต. 2550 : 1) ดังนั้น การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยจึงควรเน้นเสริมสร้างพัฒนาการ
ด้านสังคมและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ได้กาหนดหลักการจัดประสบการณ์ด้วยการ
จัดประสบการณ์ การเล่น การเรียนรู้ เพื่อพัฒ นาเด็กโดยองค์รวมอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นเด็กเป็น
สาคัญ สนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคลและบริบทของสังคม ที่เด็ก
อาศัยอยู่ จัดให้เด็กได้รับการพัฒนาโดยให้เน้นความสาคัญทั้งกับกระบวนการและผลผลิต จัดการ
ประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์ ให้
ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2560 : 810) ลักษณะสาคัญของการศึกษาปฐมวัย คือ เน้นอบรมเลี้ยงดูควบคู่กับการให้การศึกษา โดยต้อง
คานึงถึงความสนใจและความต้องการของเด็กทุกคนทั้งเด็กปกติ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ และเด็ก
ที่มีความบกพร่องทางร่ายกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา รวมทั้งการสื่อสารและการเรียนรู้
หรือเด็กที่มีร่างกายพิการหรือทุพลภาพ หรือบุคคลที่ไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อย
โอกาส เพื่อให้เด็กพัฒนาทุกด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาอย่างสมดุล โดยจัด
กิ จ กรรมอย่ า งหลากหลายเน้ น ออกแบบกิ จ กรรมให้ บู ร ณาการผ่ านการเล่ น และกิ จ กรรมที่ เป็ น
ประสบการณ์ตรงผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า เหมาะสมกับวัย และความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วย
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับผู้เลี้ยงดูหรือบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ
อบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กแต่ละคนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองตามลาดับ ขั้น
ของพัฒนาการสูงสุดตามศักยภาพและนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างมีความสุข เป็นคนดี คนเก่ง
ของสังคมและสอดคล้องกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อทาง
ศาสนา สภาพเศรษฐกิจ สังคม โดยความร่วมมือจากบุคคลครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น องค์ ก รเอกชน สถาบั น ศาสนา สถานประกอบการและสถาบั น สั ง คมอื่ น (ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2551 : 8)
จากการดาเนินงานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ของโรงเรียนภายใน
เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2558 ผลปรากฏว่า เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้า นสังคมต่ากว่า
เกณฑ์ ร้อยละ 39.42 และมีความคิดสร้างสรรค์ต่ากว่าเกณฑ์ ร้อยละ27.68 (เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ .
2558 :11) ซึ่ ง ข้ อ มู ล ข้ างต้ น แสดงให้ เห็ น ว่ ามี เด็ ก ปฐมวั ย ที่ มี พั ฒ นาการด้ า นสั ง คมและความคิ ด
สร้างสรรค์ ต่ากว่ าเกณฑ์ จ านวนมาก จากการสั ง เกตพฤติ ก รรมของเด็ ก ปฐมวั ย ชั้น อนุ บาลปี ที่ 1
โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา” พบว่า เด็กปฐมวัยมักไม่กล้าใช้ความคิดของตนเองในการ
ตัด สินใจแก้ปัญ หาต่างๆ รวมทั้งไม่กล้ าเผชิญ ปัญ หาด้วยตนเอง ขาดความสนใจคนรอบข้าง การ
แสดงออกต่อผู้อื่นยังไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ และจากการสะท้อนผลการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก
ปฐมวัย พบว่าปัญหาที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งคือ การแสดงออกของเด็ก ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะหรือกิจกรรมสร้างสรรค์ เด็กส่วนใหญ่จะแสดงออกในลักษณะ
ซ้าๆกัน ไม่ค่อยคิดอะไรที่แปลกใหม่ และในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ การตอบคาถามของเด็ก ถ้า
เด็กคนแรกตอบอย่างไร เด็กคนต่อไปก็ตอบเหมือนกับคนแรกส่วนในกิจกรรมสร้างสรรค์ ครูให้เด็ก
วาดภาพอิสระ เด็กก็จะวาดภาพเดิม ๆ ที่ตนเคยวาด หรือวาดภาพเหมือนเพื่อน และจากการสังเกต
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พฤติกรรมในการทากิจกรรมต่างๆ ของเด็ก พบว่า เด็กจะยึดตัวเองเป็นสาคัญ ยังไม่รู้จักการแบ่งปัน
ไม่รู้จั ก การรอคอย ไม่มีร ะเบีย บวินัย ไม่ส นใจใฝ่รู้เท่าที่ ควร ซึ่งสื บเนื่ องมาจากเด็ก ยังไม่รู้จัก การ
ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นสะท้อนถึงพัฒนาการด้านสังคมที่ยังไม่เหมาะสม ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงปัญหาที่ต้อง
ได้รับการพัฒนานี้ จึงได้ทาการศึกษาค้นคว้ารูปแบบวิธีการที่เหมาะสมกับเด็ก ให้เด็กได้ฝึกคิดอย่าง
สร้ างสรรค์ ได้ ท ากิ จ กรรมต่ างๆ อย่ างมี ขั้ น ตอน และอยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ างมี ค วามสุ ข จาก
การศึกษาจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า แนวคิดที่ทาให้เด็กเกิดการเรียนรู้และคิดอย่าง
มีขั้นตอน และคิดอย่างสร้างสรรค์ ได้ลงมือปฏิบัติเองและร่วมกับผู้อื่น (สายสุดา สุขวิพัฒน์. 2555 :
45)
การจั ด ประสบการณ์ ที่ ห ลากหลายส าหรั บ เด็ ก ปฐมวั ย ประกอบด้ ว ยกิ จ กรรมหลั ก 6
กิจ กรรมได้แ ก่ กิจ กรรมเคลื่ อนไหวและจังหวะ กิ จ กรรมสร้างสรรค์ กิจ กรรมเสริม ประสบการณ์
กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเกมการศึกษา ดังนั้น จึงควรบูรณาการกิจกรรมต่างๆ
ให้ เป็ น หน่ ว ยที่ ส อดคล้ อ งกั น โดยอาจจะเน้ น ก าหนดกิ จ กรรมหลั ก ที่ จ ะท าให้ เกิ ด การพั ฒ นาตาม
เป้ าหมายที่ ต้ อ งการเฉพาะด้ านใดด้ า นหนึ่ ง ได้ เช่ น การใช้ กิ จ กรรมกลุ่ ม ร่ ว มมื อ ในการส่ ง เสริ ม
พัฒนาการด้านสังคมและด้านสติปัญ ญาเพราะที่มีกฎกติกาง่ายๆ ช่วยให้เด็กเป็นคนทางานอย่างเป็น
ระเบี ย บฝึ ก ประสาทสั ม พัน ธ์ เมื่ อเล่ น เป็ นกลุ่ ม จะช่ ว ยให้เด็ก มี พั ฒ นาการทั้ งอารมณ์ แ ละสั ง คมที่ ดี
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2551 : 66) นอกจากนี้ความสามารถและสติปัญญาที่
หลากหลายไม่จากัดเฉพาะความฉลาดทางสติปัญญาเท่านั้น ปัญญาด้านที่เด่นของเด็กจะเป็นสไตล์
การเรียนรู้ของเด็กคนนั้นและทาให้เด็กเรียนได้ดีในด้านนั้นๆ การจัดประสบการณ์สาหรับเด็กจึงควรมี
ความยืดหยุ่นหลากหลาย ดังนั้น การจัดประสบการณ์แบบบูรณาการจึงเป็นแนวทางการเรียนรู้ที่ทา
ให้เด็กมีองค์ความรู้ที่ จะนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้มากที่สุด แต่ข้อจากัดของการเรียนรู้
แบบบูรณาการ คือ ค่อนข้างใช้เวลาในการเรียนรู้ เพราะการเรียนรู้แบบบูรณาการต้องอาศัยการ
เชื่อมโยงความรู้ในสาระหลักผสมผสานกับสาระการเรียนรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจาเป็นต้องใช้เวลา
ส่วนหนึ่งในการทาความเข้าใจสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องเหล่านั้นเพื่อเชื่อมโยงกับสาระหลักและ
นาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีความหมาย เพื่ออานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ
สามารถบริ ห ารจั ด การให้ นั ก เรี ย นปฏิ บั ติ ไ ด้ ต ามเวลา จึ ง ควรมี ก ารออกแบบกิ จ กรรมการจั ด
ประสบการณ์แบบบูรณาการให้เป็นส่วนๆ และรวบรวมไว้เป็นชุดในกิจกรรมหรือสาระการเรียนรู้ที่
สัมพันธ์กัน ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบบูรณาการจึงเป็นสื่อที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และ
สร้างพัฒนาการด้านสังคมและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยได้
จากหลั ก การแนวคิ ด และความเป็ น มาข้ างต้ น ผู้ วิ จั ยจึ ง สนใจพั ฒ นาชุด กิ จ กรรมเสริ ม
ประสบการณ์แบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ “สรูลบุรีรัมย์” ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมและ
ความคิด สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา”
เพื่อให้มีสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิ ภาพ และเป็นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม
และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยให้ขยายผลไปยังชั้นเรียนอื่นๆ ต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึก ษาข้อมูล พื้นฐานในการพัฒ นาชุดกิจกรรมเสริม ประสบการณ์แบบบูรณาการ
หน่วยการเรีย นรู้ “สรูล บุรีรัม ย์ ”ที่ส่ งเสริ ม พัฒ นาการด้านสั งคมและความคิด สร้างสรรค์ของเด็ก
ปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา”
2. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้“สรูลบุรีรัมย์”
ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียน
เทศบาล 1 “บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา”
3. เพื่อการทดลองใช้ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ “สรูล
บุรีรัมย์” ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมและความคิดสร้างสรรค์ ของเด็กปฐมวัย โดยมีวัตถุประสงค์
ย่อยดังนี้
3.1.เพื่อประเมินพัฒนาการด้านสังคมและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยปฐมวั ย
ชั้ น อนุ บ าลปี ที่ 1 โรงเรี ย นเทศบาล 1 “บุ รี ร าษฏร์ ด รุ ณ วิ ท ยา” จากการใช้ ชุ ด กิ จ กรรมเสริ ม
ประสบการณ์แบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ “สรูลบุรีรัมย์”
3.2. เพื่อเปรีย บเทียบพัฒ นาการด้านสั งคมและความคิด สร้างสรรค์ข องเด็กปฐมวั ย
ปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1“บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา” ระหว่างก่อนและหลังการจัด
ประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ “สรูลบุรีรัมย์”
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1
“บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา” ที่มีต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัยหลังจากการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์แบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ “สรูลบุรีรัมย์”
3. สมมุติฐานของการวิจัย
เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา” ที่เรียนด้วยชุด
กิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ “สรูลบุรีรัมย์” มีพัฒนาการด้านสังคม
และความคิดสร้างสรรค์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
4. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ง นี้ ด าเนิ น การวิ จั ย ตามรูป แบบของการวิ จั ย และพั ฒ นา (Research and
Development) กาหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึ กษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒ นาชุด กิจกรรมเสริมประสบการณ์ แบบ
บูรณาการหน่วยการเรียนรู้ “สรูลบุรีรัมย์” ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมและความคิดสร้างสรรค์
ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา”
1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ครูปฐมวัยโรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา”
สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จานวน 10 คน ได้มา
โดยเลือกแบบเจาะจงผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา”ภาคเรียนที่ 2
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ปีก ารศึ กษา 2560 จานวน 10 คน และผู้ทรงคุณ วุฒิ ด้านการจั ด ประสบการณ์ ห น่ว ยสรูล บุรีรัม ย์
จานวน 5 คน ได้มาโดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2. ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ สภาพปัญหาเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ของครูปฐมวัยใน
สั งกั ด เทศบาลเมืองบุรีรัม ย์ และแนวทางการจั ด ประสบการณ์ หน่ว ยสรูล บุ รีรัม ย์ เพื่ อส่ งเสริม
พัฒนาการด้านสังคมและความคิดสร้างสรรค์ ของเด็กปฐมวัย
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบบันทึกการประชุมกลุ่ม
ย่อย (Focus Group) และแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเชิงลึก
4. ระยะเวลาในการวิ จั ย ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ครั้ ง นี้ ใ ช้ เวลา ระหว่ า ง เดื อ น
พฤศจิกายน 2559 ถึง เดือนมกราคม 2560
ขั้นตอนที่ 2 เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้
“สรูลบุรีรัมย์” ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่
1 โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา”
1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ประกอบด้วย ครูปฐมวัยโรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฏร์ดรุณ
วิ ท ยา” ภาคเรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา2560 จ านวน 10 คน ได้ ม าโดยเลื อ กแบบเจาะจง และ
ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 คน ได้แก่ ด้านการศึกษาปฐมวัย จานวน 4 คน ด้านหลักสูตรและการสอน 1
คน ได้มาโดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2. ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ความคิดเห็นของครูที่มีต่อชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบ
บูรณาการหน่วยการเรียนรู้ “สรูลบุรีรัมย์” มีพัฒนาการด้านสังคมและความคิดสร้างสรรค์ และความ
คิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ “สรูล
บุรีรัมย์” มีพัฒนาการด้านสังคมและความคิดสร้างสรรค์
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1. ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบ
บูรณาการหน่วยการเรียนรู้ “สรูลบุรีรัมย์” ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมและความคิดสร้างสรรค์
ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” จานวน 15 ชุด ได้แก่
1) อาหารดีมีคุณค่า 2) เรารักสุขภาพ 3) อยู่อย่างปลอดภัย 4) อาชีพในฝันของฉัน 5) ชุมชนพอเพียง
6) ปราสาทพนมรุ้ง 7) ปราสาทเมืองต่า 8) ปราสาทบ้านบุ 9) วัดเขาอังคาร 10) ปราสาทสายฟ้า
11) ผักสดสะอาด 12) ดอกไม้แ สนสวย 13) ผลไม้แสนอร่อย 14) ข้ าวมหัศจรรย์ 15) เที่ยวเขา
กระโดง 2. แผนการจัดประสบการณ์ด้วยชุดกิจกรรม จานวน 3 หน่วย รวมทั้งสิ้น 15 แผน 3. แบบ
บันทึกการประชุมกลุ่ม (Focus group) และ 4. แบบประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรม
4. ระยะเวลาในการวิจัย ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ใช้ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์
ถึง เดือนพฤษภาคม 2560
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้
“สรูลบุรีรัมย์” ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่
1 โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา”
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1. แหล่ งข้ อมูล ประชากร คือ นัก เรียนปฐมวั ยชั้น ปีที่ 1 โรงเรีย นเทศบาล 1 “บุ รี
ราษฎร์ดรุณวิทยา” จานวน 5 ห้องเรียน รวม 124 คน กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนปฐมวัยชั้นอนุบาล
ปีที่ 1 / 1 โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 1
ห้องเรียน 20 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ใช้ห้องเรียนเป็น
หน่วยของการสุ่ม
2. เนื้อหา หน่วยการเรียนรู้สรูลบุรีรัมย์ ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้กาหนดขอบเขตเนื้อหาที่
สอดคล้ องกั บมาตรฐานด้านพั ฒ นาการทางสั ง คมประกอบด้วยสาระ 5 สาระ ได้แ ก่ 1) การเล่ น
บทบาทสมมติการปฏิบัติตนในความเป็นคนไทย 2) การปฏิบัติตนตามวัฒ นธรรมท้องถิ่นที่อยู่อาศัย
และประเพณีไทย 3) การประกอบอาหารไทย 4) การศึกษานอกสถานที่ 5) การละเล่นพื้นบ้านของ
ไทย โดยกาหนดเนื้อหาการเรียนรู้เป็นหน่วยการเรียนรู้ย่อย 3 หน่วย ได้แก่ 1. บุรีรัมย์กินดีอยู่ดีมีสุข
2. ปราสาทหินถิ่นสวยงาม และ 3. บุรีรัมย์เมืองธรรมชาติ
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินพัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัย
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา” และแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์
ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1
4. ตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ คือ การจัดประสบการณ์ด้วยชุดกิจกรรม
เสริมประสบการณ์แบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ “สรูลบุรีรัมย์” ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม
และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา”
ตัวแปรตาม คือ พัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปี ที่ 1 และความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1
5. ระยะเวลาในการวิจัย ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ใช้ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน
ถึง ธันวาคม 2560
ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาความพึงพอใจผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียน
เทศบาล 1 “บุรีราษฏร์ดรุณ วิทยา” ที่มีต่อพัฒ นาการของเด็ก ปฐมวัยหลั งจากการเรียนรู้ด้วยชุด
กิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ “สรูลบุรีรัมย์”
1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัยชั้นปีที่ 1 / 1 โรงเรียนเทศบาล 1
“บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 1 ห้องเรียน 20 คน ที่มีส่วนร่วมใน
การสังเกตพฤติกรรมของเด็กระหว่างการจัดประสบการณ์ ได้มาโดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) จากผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยที่เป็นกลุ่มทดลองใช้ ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบ
บูรณาการหน่วยการเรียนรู้ “สรูลบุรีรัมย์”
2. ตั ว แปรที่ ศึ ก ษา คื อ ความพึ ง พอใจผู้ ป กครองของเด็ ก ปฐมวั ย ชั้ น อนุ บ าลปี ที่ 1
โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา” ที่มีต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัยหลังจากการเรียนรู้ด้วย
ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ “สรูลบุรีรัมย์”
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยขั้นตอนนี้ คือ แบบประเมินความพึงพอใจผู้ปกครองของ
เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา” ที่มีต่อพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัยหลังจากการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม
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4. ระยะเวลาในการวิ จั ย ในการเก็ บ รวบรวมข้ อมูล ครั้ง นี้ ระยะเวลา 28 ธั น วาคม
2560
5. ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ “สรูลบุรีรั มย์” ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมและความคิดสร้างสรรค์ ของเด็ก
ปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” พบว่า
1.1 ระดับการปฏิ บัติการจัด การเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒ นาการด้านสังคมและความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยรวมมี ระดับการปฏิบัติปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง
และมีความต้องการพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ปรากฏว่า ข้อที่มีการปฏิบัติ
ในระดับปานกลาง จานวน 16 ข้อ เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ เน้นให้ผู้เรียนทุกคนเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกันทางาน ให้ผู้เรียนสร้างชิ้นงานที่นาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน สอนให้ผู้เรียนปฏิบัติตน
เบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ให้ผู้เรียนมีจิตสานึก มีคุณ ธรรมจริยธรรมดีงาม วัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริงประเมินผลงานหรือชิ้นงาน ให้อิสระในการเรียนแก่ผู้เรียนแบบเปิดกว้าง
กล้าคิดกล้าลองหลายๆแนวคิด สร้างความรู้จากความสนใจรายบุคคล และจากการรวมตัวกันเป็นทีม
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อมีผู้ชี้แนะ ครูเป็นผู้อานวยความ
สะดวก สนับสนุนแนะนามากกว่าการสอนเนื้อหา ให้ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ให้
ผู้เรียนอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข นักเรียนยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ให้ผู้เรียนทุกคนมีผลงาน และเห็นความสาเร็จอยู่ที่ผลงาน จัดการเรียนรู้บูรณาการหลายวิชา
เข้ าด้วยกั นอย่ างกลมกลื น เน้ นให้ผู้เรียนเล่ นร่วมกั บเพื่อนและยิ้ม หรือทัก ทายผู้ใหญ่ แ ละบุคคลที่
คุ้นเคยเมื่อมีผู้ชี้แนะและให้ ผู้เรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติ ลงมือทาจนได้ผลงาน ตามลาดับ ข้อที่มีการ
ปฏิบัติในระดับน้อย จานวน 9 ข้อ เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ เน้นให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ นึก
ถึงสังคม ประเทศชาติ ปลูกฝังให้นักเรียนมีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การสอนโดยเน้นการคิด สร้างสรรค์ ให้ผู้เรียนคิด สร้างมูลค่าจากสิ่ งของที่มีอยู่ โดยการ
ประยุกต์และใช้ประโยชน์ ฝึกฝนให้นักเรียนช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน สอนให้
นักเรียนทิ้งขยะได้ถูกที่และห่วงใยสิ่งแวดล้อม ให้ผู้เรียนฝึกคิดวิเคราะห์แล้ววางแผนการแก้ปัญหา
อย่ างเป็นขั้ นตอน ให้ผู้เรีย นเปิด ใจทาความเข้ าใจปัญ หา ตั้งโจทย์ปัญ หาที่ถูก ต้องและส่ ง เสริม ให้
นักเรียนมีมารยาท ตามลาดับ
1.2 ระดับความต้องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมและ
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ข้อที่มีความต้องการในระดับมากที่สุด จานวน
24 ข้อ เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ นักเรียนยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล
ให้ ผู้ เรี ย นมี จิ ต ส านึ ก มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมดี ง าม ให้ ผู้ เรี ย นสร้ า งชิ้ น งานที่ น าไปใช้ ป ระโยชน์ ใ น
ชีวิตประจาวัน สร้างความรู้จากความสนใจรายบุคคล และจากการรวมตัวกันเป็นทีม ให้ผู้เรียนทุกคน
มีผลงาน และเห็นความสาเร็จอยู่ที่ผลงาน เน้นให้ผู้เรียนเล่นร่วมกับเพื่อนและยิ้มหรือทักทายผู้ใหญ่
และบุคคลที่คุ้นเคยเมื่อมีผู้ชี้แนะให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อมี
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ผู้ชี้แนะให้ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ฝึกฝนให้นักเรียนช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจาวัน ให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การสอนโดยเน้นการคิดสร้างสรรค์
สอนให้ผู้เรียนปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม จัดการเรียนรู้บูรณาการหลายวิชา
เข้ าด้ ว ยกั น อย่ า งกลมกลื น ปลู ก ฝั ง ให้ นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะชี วิ ต และปฏิ บั ติ ต นตามหลั ก ปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ให้ผู้เรียนคิดสร้างมูลค่าจากสิ่งของที่มีอยู่ โดยการประยุกต์และใช้ประโยชน์ เน้น
ให้ผู้เรียนทุกคนเรียนรู้แบบร่วมมือกันทางาน ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติ ลงมือทาจนได้ผลงาน
ให้ผู้เรียนเปิดใจทาความเข้าใจปัญ หา ตั้งโจทย์ปัญหาที่ถูกต้อง สอนให้นักเรียนทิ้งขยะได้ถูกที่และ
ห่วงใยสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้นักเรียนมีมารยาท ให้ผู้เรียนฝึกคิดวิเคราะห์แล้ววางแผนการแก้ปัญหา
อย่างเป็นขั้นตอน วัดและประเมินผลตามสภาพจริงประเมินผลงานหรือชิ้นงาน ให้อิสระในการเรียน
แก่ผู้เรียนแบบเปิดกว้าง กล้าคิดกล้าลองหลายๆแนวคิด และ ครูเป็นผู้อานวยความสะดวก สนับสนุน
แนะนามากกว่าการสอนเนื้อหา ตามลาดับ ข้อที่มีความต้องการในระดับมากจานวน1ข้อคือเน้นให้
ผู้เรียนมีความรับผิดชอบนึกถึงสังคม ประเทศชาติ
1.3 ปัญหาในการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมและความคิดสร้างสรรค์ ของเด็กปฐมวัย
ชั้ น อนุ บ าลปี ที่ 1 จากผลการสอบถามเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาที่ เกี่ ย วข้ อ งการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ส่ ง เสริ ม
พัฒนาการด้านสังคมและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1
“บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา” สามารถสรุปผลเป็นประเด็นความคิดเห็น ดังนี้
1) สภาพปัญ หาในการจั ด การเรีย นการสอนที่ส่ ง เสริม พัฒ นาการด้านสั ง คมและ
ความคิด สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุ บาลปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา”
พบว่าเด็กนัก เรีย นระดับอนุบาล 1 มีพัฒ นาการด้านสังคมและความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับต่า
ไม่กล้าตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง รวมทั้งไม่กล้าเผชิญปัญหาด้วยตนเอง ขาดความสนใจคน
รอบข้าง การแสดงออกต่อผู้อื่นยังไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ
2) ปัญ หาที่สาคัญ อีกอย่างหนึ่งคือ การแสดงออกของเด็กในการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะหรือกิจกรรมสร้างสรรค์ เด็กส่วนใหญ่จะแสดงออก
ในลักษณะซ้าๆ กัน ไม่ค่อยคิดอะไรที่แปลกใหม่
3) การตอบคาถามของเด็ก ถ้าเด็กคนแรกตอบอย่างไรเด็กคนต่อไปก็ตอบเหมือนกับ
คนแรกส่วนในกิจกรรมสร้างสรรค์ ครูให้เด็กวาดภาพอิสระ เด็กก็จะวาดภาพเดิม ๆ ที่ตนเคยวาด
หรือวาดภาพเหมือนเพื่อน
4) เด็กจะยึดตัวเองเป็นสาคัญยังไม่รู้จักการแบ่งปัน ไม่รู้จักการรอคอย ไม่มีระเบี ยบ
วินัย ไม่สนใจใฝ่รู้เท่าที่ควร
5) เด็ ก ยั ง ไม่ รู้จั ก การปรับ ตั ว เข้ ากั บ ผู้ อื่ น สะท้ อ นถึ ง พั ฒ นาการด้ านสั ง คมที่ ยั ง ไม่
เหมาะสม
1.4 แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมและความคิดสร้างสรรค์
ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปรากฏดังนี้
1) แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัย ควร
เน้นการสอนให้นักเรียนใช้กระบวนการคิดและให้นักเรียนฝึกฝนทักษะทางสังคมให้มาก โดยใช้บทบาท
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สมมุติให้ปฏิบัติฝึกการเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ทางสังคม เช่น สถานการณ์ช่วยเหลือตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจาวันต่างๆ เช่น การรับประทานอาหาร ฝึกการล้ างจาน ฝึกการซักผ้าเพื่อให้มี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติด้วยตนเอง การได้ตรวจสอบตนเองและบอกถึงแนวทางปรับปรุงตนเอง
ในเรื่องการใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิต ประจาวันอย่างประหยัด เช่น การใช้น้า การใช้ส บู่ ยาสีฟัน
ผงซักฟอก ฝึกการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การทิ้งขยะให้เป็นที่ ช่วยกันเก็บกวาด
หรือกาจัดขยะในบริเวณห้องเรียน โรงเรียน และในชุมชนของตนเอง ฝึกมารยาทในการฟังและการ
พูดกับบุคคลอื่น เช่น การตั้งใจฟังเมื่อมีคนพูดและการใช้คาพูดอย่างสุภาพ โดยใช้สถานการณ์ที่ครู
ก าหนดให้ นั ก เรีย นพู ด โดยครูให้ ค าแนะน าแล้ ว ให้ เด็ก ปรับ ปรุง ค าพู ด ให้ ดี ขึ้ น นอกจากนั้ น ควรมี
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้เล่นและได้ทางานหรือทากิจกรรมร่วมกับเด็กที่แตกต่างไปจากตน โดยให้
เด็กฝึกแสดงการชื่นชมเพื่อนที่ทากิจกรรมร่วมกันบ่อยๆ เพื่อให้มองถึงข้อดีของเพื่อนเป็นหลักและ
ฝึกฝนการอยู่กับบุคคลอื่นที่แตกต่างจากตน ควรฝึกการยิ้มหรือทักทายผู้ใหญ่และบุคคลที่คุ้นเคยโดย
กาหนดให้เด็กยิ้มก่อนทากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ และฝึกปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่
ดีของสังคม โดยฝึกทาตามข้ อตกลง ปฏิ บัติตนเป็นผู้นาและผู้ต ามในกิจกรรมการเคลื่อนไหวและ
จั ง หวะ รวมทั้ ง ฝึ ก ยอมรับ การประนี ป ระนอมในการท างานร่ ว มกั น ระหว่ างการท างานกิ จ กรรม
สร้างสรรค์และกิจกรรมเสริมประสบการณ์ สิ่งสาคัญที่ ครูจะต้องเพิ่มเติมคือการเสริมแรงด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย ทั้งการให้รางวัล การชื่นชม การให้เพื่อนปรบมือ เป็นต้น
2) แนวทางการจัด การเรียนรู้ที่ส่ งเสริม ความคิด สร้างสรรค์ข องเด็ก ปฐมวัย ควร
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ส่วนใหญ่จะอยู่ในกิจกรรมสร้างสรรค์ที่จัด
ให้เด็กได้เรียนรู้ในแต่ละวันอยู่แล้ว เพราะเน้นให้เด็กได้สร้างสรรค์ผลงานในทุกครั้ง ดังนั้น กิจกรรม
ดังกล่าวมีส่วนส่งเสริมให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์อย่างชัดเจน ดังนั้น ครูจึงควรส่งเสริมให้เด็กมี
ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นด้วยการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เด็กคิดสร้างสรรค์โดยครูยอมรับและ
ชื่นชมความคิดเห็นของเด็กอยู่เสมอเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียน นอกจากครูแล้วควรให้เด็กได้
ฝึกการชื่นชมผลงานของเพื่อนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสังคมด้วย
3) แนวทางการพั ฒ นาชุ ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการด้ า นสั ง คมและความคิ ด
สร้างสรรค์ข องเด็ก ปฐมวัย ควรออกแบบชุดกิ จกรรมส่ งเสริม พัฒ นาการด้านสั งคมและความคิด
สร้างสรรค์ของ เด็กปฐมวัยควรประกอบด้วยสื่อที่ใช้ง่าย ไม่ซับซ้อน มีกิจกรรมที่หลากหลาย เน้นให้
เด็กไปฝึกฝนและปฏิบัติด้วยตนเอง โดยบูรณาการ 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมการเคลื่อนไหว
และจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ และกิจกรรมสร้างสรรค์ ชุดกิจกรรมสาหรับเด็กปฐมวัยควรมี
นิทานประกอบภาพ ที่ให้นักเรียนได้สังเกตและจินตนาการไปกับเรื่องราวในนิทาน เชื่อมโยงกับการ
เสริมประสบการณ์ และ การสร้างสรรค์ผลงาน โดยครูนาเนื้อหาในท้องถิ่นหรือใกล้ตัว เด็กมาเป็น
ตัวกาหนดสถานการณ์ ให้เด็กได้คิดแก้ปัญหา หรือเผชิญสถานการณ์ที่ทาให้เกิดประสบการณ์ในการ
เรียนรู้การดาเนินชีวิตประจาวัน การปรับตัวเข้ากับสังคม และการสร้างสรรค์ชิ้นงานต่างๆ เพื่อใช้ใน
ชีวิตประจาวัน และเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น ส่วนประกอบสาคัญของชุดกิจกรรม
ควรประกอบด้วย เล่มชุดกิจกรรมที่อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เนื้อหาที่จาเป็นในการ
ปฏิบัติกิ จกรรม เช่น เพลง คาคล้องจอง สถานการณ์ และแบบฝึกต่างๆ เป็นต้น คาชี้แจงในการ
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เตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติกิจกรรม และหนังสือนิทานที่มีภาพประกอบเรื่องราว โดยควรแต่ง
นิทานให้มีเรื่องราวน่าสนใจ เพราะเด็กปฐมวัยจะให้ความสนใจในการฟังนิทานมาก กิจกรรมที่เรียนรู้
ในแต่ละวันจึงควรใช้นิทาน เป็นสื่อกระตุ้นความสนใจ สอดแทรกเนื้อหาสาระหรือข้อคิดในการดาเนิน
ชีวิตและส่งเสริมพัฒนาการทางสังคม
4) แนวทางการประเมินผลพัฒนาการด้านสังคมและความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
ปฐมวัย ควรประเมินด้วยเครื่องมือที่หลากหลายโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การประเมิน
ด้วยแบบสังเกตพฤติกรรมโดยกาหนดตัวชี้วัดในการสังเกตพฤติกรรมตามกรอบตัวบ่งชี้ของหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ประกอบด้วย 8 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ช่วยเหลือตนเอง
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 มีวินัยในตนอง ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ประหยัดและพอเพียง ตัว
บ่งชี้ที่ 7.1 ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและรัก
ความเป็นไทย ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ยอมรับความเหมือน และ ความแตกต่างระหว่างบุคคลตัวบ่งชี้ที่ 8.2
มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ ผู้ อื่ น และตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 8.3 ปฏิ บั ติ ต นเบื้ อ งต้ น ในการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข องสั ง คม
ส่วนที่ 2 การประเมินผลงานของเด็กที่แสดงออกจากการทางานร่วมกันในกลุ่มเพื่อน โดยเน้นประเมิน
ตามตัวบ่งชี้ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ประกอบด้วย 6 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ที่
6.3 ประหยัด และพอเพียง ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ดูแลรัก ษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 มี
มารยาท ตามวัฒนธรรมไทยและรักความเป็นไทย ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ยอมรับความเหมือนและความ
แตกต่าง ระหว่างบุคคล ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นและตัวบ่งชี้ที่ 8.3 ปฏิบัติตนเบื้องต้น
ในการเป็นสมาชิกที่ดี ของสังคมและในการประเมินความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยควรประเมิน
ด้วยเครื่องมือ ที่หลากหลายโดยแบ่งออกเป็น2ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การประเมินความคิดสร้างสรรค์
ด้วยแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ โดยวัดตามองค์ประกอบ3ด้าน คือ ความคิดคล่องแคล่ว ความคิด
ยื ด หยุ่ น และความคิ ด ริเริ่ม ตามโจทย์ ที่ ก าหนดให้ ส่ ว นที่ 2 การประเมิน ผลงานจากการปฏิ บั ติ
กิจกรรมสร้างสรรค์เป็นรายบุคคล โดยประเมินความคิดริเริ่มในการสร้างชิ้นงานที่มีความแปลกใหม่
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะจากแนวคิดของตนเอง ไม่เลียนแบบผู้อื่น
2. ผลการพัฒ นาชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ “สรูล
บุรีรัมย์” ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมและความคิดสร้างสรรค์ ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1
โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” พบว่า ผลการประเมินชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์
แบบบู ร ณาการหน่ ว ยการเรี ย นรู้ “สรู ล บุ รี รั ม ย์ ” ที่ ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการด้ า นสั ง คมและความคิ ด
สร้ า งสรรค์ ข องเด็ ก ปฐมวั ย ชั้ น อนุ บ าลปี ที่ 1 โรงเรี ย นเทศบาล 1“บุ รี ร าษฏร์ ด รุ ณ วิ ท ยา”โดย
ผู้เชี่ย วชาญมีค วามเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุ ด ( X = 4.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านที่มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด มี 5ด้าน เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่
ด้านเครื่องมือสาหรับ การวัดและประเมินผล ด้านแผนการจัดประสบการณ์ ด้านแนวทางการนาชุด
กิจกรรมไปใช้ ด้านหลัก การและแนวคิดในการสร้างชุดกิจกรรมและด้านสื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบ
ชุดกิจกรรมตามลาดับ ส่วนด้านที่มีความเหมาะสมในระดับมาก มี 2 ด้าน เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านวัตถุประสงค์ของชุดกิจกรรมและด้านกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม
ตามลาดับ
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3. การศึกษาผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบบูรณาการหน่วยการ
เรียนรู้ “สรูลบุรีรัมย์ ” ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยชั้น
อนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา” พบว่า
3.1 การประเมิ น พั ฒ นาการด้ านสั ง คมของเด็ ก ปฐมวั ย ชั้ น อนุ บ าลปี ที่ 1 โรงเรี ย น
เทศบาล 1 “บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา” ระหว่างการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์
แบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ “สรูลบุรีรัมย์” พบว่า เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล
1 “บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา” มีพัฒนาการด้านสังคมระหว่างการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์แบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ “สรูลบุรีรัมย์” เพิ่มขึ้นจานวน 16 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ การ
แต่งตัวโดยมี ผู้ช่วยเหลือ การใช้ห้องน้าห้องส้วมโดยมีผู้ช่วยเหลือ การเก็บของเล่นของใช้เข้าที่เมื่อมี
ผู้ชี้แนะ การเข้าแถวตามลาดับก่อนหลังได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ การใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดและ
พอเพียงเมื่อมีผู้ชี้แนะ การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อมีผู้ชี้แนะ การ
ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ การกล่าวคาขอบคุณ เมื่อมีผู้ชี้แนะ การขอโทษเมื่อมีผู้
ชี้แนะ การหยุดเมื่อได้ยินเพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมี การเล่นและทากิจกรรมร่วมกับ
เด็กที่แตกต่างไปจากตน การเล่นร่วมกับเพื่อน การยิ้มหรือทักทายผู้ใหญ่และบุคคลที่คุ้นเคยเมื่อมีผู้
ชี้แนะ การปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อมีผู้ชี้แนะ การปฏิบัติตนเป็นผู้นาและผู้ตามเมื่อมีผู้ชี้แนะ และการ
ยอมรับ การประนีป ระนอมแก้ ไขปั ญ หาเมื่ อมี ผู้ชี้ แ นะ และเด็ ก ปฐมวั ยชั้ นอนุบ าลปี ที่ 1 โรงเรีย น
เทศบาล1 “บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา” มีพัฒนาการด้านสังคมคงเดิม 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ การรับประทาน
อาหารด้วยตนเอง และการทิ้งขยะได้ถูกที่ ตามลาดับ
3.2 การประเมิ น ความคิ ด สร้า งสรรค์ ข องเด็ ก ปฐมวั ย ชั้ น อนุ บ าลปี ที่ 1 โรงเรีย น
เทศบาล 1 “บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา” ระหว่างการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์
แบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ “สรูลบุรีรัมย์” พบว่า ผลการประเมินความคิดสร้างสรรค์ ของเด็ก
ปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา”ระหว่างการจัดประสบการณ์
โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ “สรูลบุรีรัมย์” มีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความคิดสร้างสรรค์ เท่ากับ 7.55 จากคะแนนเต็ม 10 คิดเป็นร้อยละ 75.50 เมื่อพิจารณา
คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินแต่ละชุดกิจกรรมแสดงให้เห็นแนวโน้มของความคิดสร้างสรรค์ที่เพิ่มขึ้น
ดังภาพประกอบ 1 ต่อไปนี้
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ภาพที่ 1 ผลการประเมินความคิดสร้างสรรค์ข องเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1
“บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา”
3.3 ผลการเปรี ย บเที ย บพั ฒ นาการด้ า นสั ง คมของเด็ ก ปฐมวั ย ชั้ น อนุ บ าลปี ที่ 1
โรงเรียนเทศบาล 1“บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา” ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริ ม
ประสบการณ์ แ บบบู รณาการหน่ ว ยการเรียนรู้ “สรูล บุรีรัม ย์ ”พบว่ า เด็ ก ปฐมวั ยชั้น อนุ บาลปี ที่ 1
โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา” มีพัฒนาการด้านสังคมหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้
ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ “สรูลบุรีรัมย์ ”สูงกว่าก่อนการจั ด
ประสบการณ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังตาราง 1
ตารางที่ 1 ผลการเปรีย บเที ย บพั ฒ นาการด้านสั งคมของเด็ก ปฐมวั ยชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรีย น
เทศบาล 1 “บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา” ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรม
เสริมประสบการณ์แบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ “สรูลบุรีรัมย์”
คะแนน
เต็ม
ก่อนการจัดประสบการณ์
24
หลังการจัดประสบการณ์
24
คะแนน

คะแนน
เฉลี่ย
18.82
21.54

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1.04
1.13

df

t

sig

19 7.394** .01

3.4 ผลการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียน
เทศบาล 1 “บุ รีร าษฏร์ด รุณ วิ ท ยา” ก่ อ นและหลั ง การจั ด ประสบการณ์ โดยใช้ชุ ด กิ จ กรรมเสริ ม
ประสบการณ์ แ บบบูรณาการหน่ว ยการเรียนรู้ “สรูลบุรีรัม ย์ ”พบว่า เด็ก ปฐมวั ยชั้นอนุบาลปีที่ 1
โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา” มีความคิดสร้างสรรค์หลังการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุด
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กิ จ กรรมเสริ ม ประสบการณ์ แ บบบู ร ณาการหน่ ว ยการเรี ย นรู้ “ สรู ล บุ รี รั ม ย์ ” สู ง กว่ าก่ อ นการจั ด
ประสบการณ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังตาราง 2
ตารางที่ 2 ผลการเปรีย บเทีย บความคิ ด สร้างสรรค์ข องเด็ก ปฐมวั ยชั้ นอนุบ าลปีที่ 1 โรงเรีย น
เทศบาล 1 “บุ รี ร าษฏร์ ด รุ ณ วิ ท ยา” ก่ อ นและหลั ง การจั ด ประสบการณ์ โดยใช้ ชุ ด
กิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ “สรูลบุรีรัมย์”
คะแนน
เต็ม
ก่อนการจัดประสบการณ์
20
หลังการจัดประสบการณ์
20
คะแนน

คะแนน
เฉลี่ย
14.25
17.38

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1.31
1.06

df

t

19 6.287**

sig
.01

4. ผลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจผู้ ป กครองของเด็ ก ปฐมวั ย ชั้น อนุ บ าลปี ที่ 1 โรงเรี ย น
เทศบาล 1 “บุรีราษฏร์ดรุณ วิทยา” ที่มีต่อพัฒ นาการของเด็ก ปฐมวัยหลั งจากการเรียนรู้ด้วยชุด
กิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ “สรูลบุรีรัมย์ ” พบว่า ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.59)
6. สรุปผลการวิจัย
การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมและความคิดสร้างสรรค์ของ
เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง และมีความต้องการ
พัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบบูรณาการหน่วยการ
เรียนรู้ “สรูลบุรีรัมย์ ” ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยชั้น
อนุบาลปีที่ 1 มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรม พบว่า
เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีพัฒนาการด้านสังคมและความคิดสร้างสรรค์ โดยรวมมีแนวโน้มที่สูงขึ้น
และมีพัฒ นาการด้านสั งคมและความคิด สร้างสรรค์ห ลั ง การจั ด ประสบการณ์ สู งกว่าก่อนการจั ด
ประสบการณ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผู้ปกครองเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 มี
ความพึ ง พอใจต่ อ พั ฒ นาการของเด็ ก ปฐมวั ย หลั ง การจั ด ประสบการณ์ ด้ ว ยชุ ด กิ จ กรรมเสริ ม
ประสบการณ์แบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ “สรูลบุรีรัมย์” โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฏร์ดรุณ
วิทยา”โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
7. อภิปรายผล
การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ “สรูลบุรีรัมย์”
ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียน
เทศบาล 1 “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” ผู้วิจัยอภิปรายผลได้ดังนี้
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1. การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมและความคิดสร้างสรรค์
ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยรวมมีระดับการปฏิบัติปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง และมีความ
ต้องการพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม
และความคิดสร้างสรรค์ อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากครูผู้สอนระดับปฐมวัยยังขาดความรู้และ
ประสบการณ์ที่เพียงพอ รวมทั้งขาดความมั่นใจในการออกแบบกิจกรรมที่จะส่งเสริมพัฒนาการด้าน
สังคมและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 จึงมีความต้องการพัฒนาอยู่ในระดับ
มากที่ สุ ด เพราะครู ต ระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของพั ฒ นาการด้ านสั ง คมและความคิ ด สร้า งสรรค์
เนื่องจากพัฒนาการทางด้านสังคมเป็นความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้อื่น
นาไปสู่การมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี รู้จักรับผิดชอบชั่วดี และมีการปรับตัวเพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข (นิตยา คชภักดี. 2543 : 43 - 48) การเสริม สร้างพัฒนาการทางด้านสั งคมให้กับเด็ก
ปฐมวัยจะทาให้เด็กสามารถตอบสนองทางสังคม ทาให้เด็กเข้าใจสถานการณ์ อารมณ์และความรู้สึก
ของผู้อื่น และทาให้สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ตามบทบาททางสังคมได้อย่างเหมาะสม (นภเนตร ธรรม
บวร. 2544 : 97) ส่วนความคิดสร้างสรรค์เป็นคุณสมบัติที่จะทาให้เด็กสามารถสร้างสรรค์ตนเอง
และสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในลัก ษณะที่เหมาะสม การส่งเสริมความคิด สร้างสรรค์ จึงช่วยให้บุคคลใช้
ความสามารถของตนในการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ (อารี พันธ์มณี. 2545 : 73)
ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการทางความคิดที่มีความสาคัญ ต่อเด็ก ทาให้เด็กสร้างความคิด
สร้างจินตนาการไม่จนต่อสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่กาหนดไว้ ความคิดสร้างสรรค์ คือพลัง
ทางความคิดที่เด็กๆ มีมาแต่กาเนิด หากได้รับการกระตุ้น การพัฒนาพลังแห่งการสร้างสรรค์จะทาให้
เด็กเป็นคนที่มีอิสระทางความคิด มีความคิด นอกกรอบ และหาหนทางสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้เสมอ
(สุวิทย์ มูลคา. 2547 : 9) จากความสาคัญของพัฒนาการทางสังคมและความคิดสร้างสรรค์ข้างต้น
ทาให้ห ลักสู ตรได้กาหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒ นาการด้านสังคม
ได้แก่ มาตรฐานที่ 6 มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาตรฐานที่ 7
รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย มาตรฐานที่ 8 อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และมาตรฐานที่ 11 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ (สานัก วิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา. 2560 : 26 - 33) จึงเป็นเป้าหมายการเรียนรู้ที่ครูจะต้องจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัย
ผ่ า นมาตรฐานและตั ว บ่ ง ชี้ ดั ง กล่ า ว ครู จึ ง ตระหนั ก และเห็ น ความจ าเป็ น ในการพั ฒ นาและจั ด
ประสบการณ์ และต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานและตัวบ่งชี้ข้างต้น รวมทั้ง
เห็นความจาเป็นในการพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถจัดประสบการณ์ผู้เรียนเพื่อให้ผ่านมาตรฐานที่
กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
2. ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ “สรูล
บุรีรัมย์” ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 มี
ความเหมาะสมโดยรวมอยู่ ในระดับมากที่สุ ด ทั้ง นี้ เนื่องจากผู้วิ จัยได้ศึก ษาเอกสารและงานวิ จั ย
เกี่ยวกับการพัฒนาชุดกิจกรรมทาให้ได้แนวทางการพัฒนา คือ ในการสร้างชุดกิจกรรมจะพิจารณา
จาก 1) ใช้สื่อหลายชุดตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ 2) เหมาะสมกับประสบการณ์ของผู้เรียน 3) เหมาะสม
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กับการตอบสนองของผู้เรียน 4) เป็นสื่อที่จัดหาได้ไม่ยาก (พวงเพ็ญ สิงโตทอง. 2548 : 10) โดย
ชุดกิจกรรมส่วนใหญ่จะเน้นให้ผู้เรียนทากิจกรรมด้วยกระบวนการกลุ่ม ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ
สาคัญ ได้แก่ 1) ชื่อกิจกรรม 2) คาชี้แจง 3) จุดประสงค์ 4) เวลาที่ใช้ 5) วัสดุอุปกรณ์ 6) เนื้อหา
และใบความรู้ 7) สถานการณ์ 8) กิจกรรม 9) แบบทดสอบท้ายกิจกรรม (ประเสริฐ สาเภารอด.
2552 : 12) การพั ฒ นาชุ ด กิ จ กรรมเสริ ม ประสบการณ์ ใ นครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การพั ฒ นาด้ ว ย
กระบวนการวิจัยและพัฒนา โดยเริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์แบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ “สรูลบุรีรัมย์ ” ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมและ
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา” ซึ่ง
ทาให้ได้แนวทางในการออกแบบชุดกิจกรรม คือ เน้นการสอนให้นักเรียนใช้กระบวนการคิดและให้
นักเรียนฝึกฝนทักษะทางสังคมให้มาก โดยใช้บทบาทสมมุติให้ปฏิบัติฝึกการเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ
ทางสั ง คม เช่ น สถานการณ์ ช่ ว ยเหลื อ ตนเองในการปฏิ บั ติ กิ จ วั ต รประจ าวั น ต่ า งๆ เช่ น การ
รับประทานอาหาร ฝึกการล้างจาน ฝึกการซักผ้าเพื่อให้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติด้วยตนเอง การ
ได้ ต รวจสอบตนเองและบอกถึ ง แนวทางปรั บ ปรุ ง ตนเองในเรื่ อ งการใช้ สิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ ใ น
ชีวิต ประจ าวั นอย่ างประหยั ด เช่น การใช้น้า การใช้ส บู่ ยาสี ฟั น ผงซัก ฟอก ฝึก การดูแ ลรัก ษา
ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เช่น การทิ้ งขยะให้เป็ นที่ ช่ว ยกั น เก็ บ กวาดหรือก าจั ด ขยะในบริเวณ
ห้องเรียน โรงเรียน และในชุมชนของตนเอง ฝึกมารยาทในการฟังและการพูดกับบุคคลอื่น เช่น การ
ตั้งใจฟังเมื่อมีคนพูดและการใช้คาพูดอย่างสุภาพ โดยใช้สถานการณ์ที่ครูกาหนดให้นักเรียนพูดโดยครู
ให้คาแนะนาแล้วให้เด็กปรับปรุงคาพูดให้ดีขึ้น นอกจากนั้น ควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้เล่นและ
ได้ทางานหรือทากิจกรรมร่วมกับเด็กที่แตกต่างไปจากตน โดยให้เด็กฝึกแสดงการชื่นชมเพื่อนที่ทา
กิจกรรมร่วมกันบ่อยๆ เพื่อให้มองถึงข้อดีของเพื่อนเป็นหลักและฝึกฝนการอยู่กับบุคคลอื่ นที่แตกต่าง
จากตน ควรฝึกการยิ้มหรือทักทายผู้ใหญ่และบุคคลที่คุ้นเคย โดยกาหนดให้เด็กยิ้มก่อนทากิจกรรม
เคลื่ อนไหวและจัง หวะ และฝึก ปฏิ บัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิก ที่ดีข องสั งคม โดยฝึกทาตาม
ข้อตกลง ปฏิบัติตนเป็นผู้นาและผู้ตามในกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ รวมทั้ง ฝึกยอมรับการ
ประนี ป ระนอมในการท างานร่ ว มกั น ระหว่ างการท างานกิ จ กรรมสร้า งสรรค์ แ ละกิ จ กรรมเสริ ม
ประสบการณ์ สิ่งสาคัญที่ครูจะต้องเพิ่มเติมคือการเสริมแรงด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทั้งการให้รางวัล
การชื่นชม การให้เพื่อนปรบมือ เป็นต้น จากแนวทางดังกล่าว ผู้วิจัยได้พัฒนาชุ ดกิจกรรรมโดยให้
ครูผู้ ส อนระดั บ ปฐมวั ย โรงเรีย นเทศบาล 1 “บุ รีร าษฏร์ด รุณ วิ ท ยา” สั ง กั ด เทศบาลเมื อ งบุ รีรัม ย์
จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จานวน 10 คน มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรม
เพื่อให้ตรงกับสภาพบริบท ความสนใจและความต้องการของผู้เรียน
3. ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แ บบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้
“สรูลบุรีรัมย์” ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่
1 โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา” พบว่า เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล
1 “บุรีราษฏร์ดรุณ วิทยา” มีพัฒนาการด้านสั งคมระหว่างการจัด ประสบการณ์โดยใช้ชุด กิจกรรม
เสริมประสบการณ์แบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ “สรูลบุรีรัมย์” เพิ่มขึ้นจานวน 16 ตัวบ่งชี้ และมี
พัฒ นาการด้านสั งคมคงเดิม 2 ตัว บ่งชี้ แสดงให้เห็นว่าโดยรวมแล้ ว เด็ก ปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1
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โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา” ผลการประเมินความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยชั้น
อนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา” ระหว่างการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุด
กิจกรรมเสริมประสบการณ์แ บบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ “สรูลบุรีรัมย์ ” มีค่าเฉลี่ยของคะแนน
ความคิดสร้างสรรค์ เท่ากับ 7.55 จากคะแนนเต็ม 10 คิดเป็นร้อยละ 75.50 เมื่อพิจารณาคะแนน
เฉลี่ยจากการประเมิน แต่ละชุดกิจกรรมแสดงให้เห็นแนวโน้มของความคิดสร้างสรรค์ที่เพิ่มขึ้น ผล
การเปรีย บเทียบ พัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรี
ราษฏร์ด รุณ วิทยา” ก่อนและหลังการจัด ประสบการณ์ โดยใช้ชุดกิ จกรรมเสริมประสบการณ์แ บบ
บูรณาการหน่วยการเรียนรู้ “สรูลบุรีรัมย์”พบว่า มีพัฒนาการด้านสังคมหลังการจัดประสบการณ์
โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ “สรูลบุรีรัมย์” สูงกว่าก่อนการ
จัดประสบการณ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของ
เด็ ก ปฐมวั ย ชั้น อนุ บ าลปี ที่ 1 โรงเรีย นเทศบาล 1 “บุ รีร าษฏร์ด รุณ วิ ท ยา” ก่ อ นและหลั งการจั ด
ประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ “สรูลบุรีรัมย์ ”
พบว่า มีความคิดสร้างสรรค์หลังการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบบูรณา
การหน่วยการเรียนรู้ “สรูลบุรีรัมย์” สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่
ระดับ .01 และผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่มีต่อการจัด
ประสบการณ์ ด้วยชุดกิจ กรรมเสริมประสบการณ์ แบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ “สรูล บุรีรัมย์ ”
โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา” พบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด
สาเหตุที่ทาให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมและความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้นและผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจระดับมากที่สุด เนื่องจากชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้
“สรูลบุรีรัมย์” ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นไปตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบและวิธีการพัฒนาชุดกิจกรรมและ
ออกแบบแผนการจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมโดยศึกษาจากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช
2560 แนวการจัดการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัยแผนการจัดประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ
ทางด้ านสั ง คมและความคิ ด สร้างสรรค์ ส าหรับ เด็ ก ปฐมวั ยและคู่ มื อการประเมิ นพั ฒ นาการของ
เด็กปฐมวัยตลอดจนการวิเคราะห์สาระการเรียนรู้และประสบการณ์สาคัญ ที่เสริมสร้างพัฒนาการ
ทางด้านสังคมและความคิดสร้างสรรค์ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2560 : 8-10) การจัดประสบการณ์การ
บูรณาการเพื่อพัฒนาพัฒนาการทางสังคมและความคิดสร้างสรรค์ในครั้งนี้ เน้นพัฒนาโดยมีกฎเกณฑ์
กติกาง่ายๆ เด็กได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองคนเดียวหรือปฏิบัติเป็นกลุ่มได้ช่วยให้เด็กรู้จักสังเกตคิดหา
เหตุผลและการทบทวนตนเองจากการทางานเพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้ไปยังมาตรฐานและตัวบ่ งชี้
ที่หลักสูตรกาหนด มีกระบวนการสรุป ความคิดรวบยอดจากการฟังนิทาน การสังเกต การอภิปราย
การนาเสนอ และการลงมือปฏิบัติด้วยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้สื่อของจริงที่ เด็ก
มีค วามคุ้ นเคย และทาให้เกิ ดความสนใจในการเรียนมากขึ้น เด็ก ได้สัม ผัส สื่อที่เป็นของจริงที่เป็น
รูปธรรม ทาให้เข้าใจและเกิด ทัก ษะได้อย่างชัดเจน ผู้ วิจัย ได้จัด กิจกรรมจากเรื่องที่ง่ายไปหายาก
เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้จัดประสบการณ์นั้นจะเน้นกระบวนการปฏิบัติแต่จาเป็นต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นที่ง่ายๆ
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และค่อยๆ ยากขึ้นตามระดับความสามารถของเด็กแต่ละคนซึ่งการเรียนแบบบูรณาการโดยใช้สื่อของ
จริง ช่วยให้เด็ก เกิดการเรียนรู้ได้ดีตอบสนองความต้องการของเด็กหลายๆ ด้านนอกจากนั้นการ
เรียนแบบบูรณาการโดยใช้สื่อของจริง ยังเป็นพื้นฐานในการเตรียมความพร้อมทั้ง 4 ด้านโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อเด็กได้ปฏิบัติจริงด้วยตนเองซึ่งทัก ษะเหล่ านี้เป็นทัก ษะพื้นฐานในการคิด ในขณะที่เด็ก
ปฏิบัติมากเด็กก็จะได้ฝึกคิดมากสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานในการทางานของเด็กในอนาคตดังนั้นการจัด
กิจกรรมให้เด็กได้ลงมือกระทาเรียนรู้ประสาทสัมผัสทั้งห้าได้เคลื่อนไหวสารวจเล่นสังเกตได้ริเริ่มคิด
วางแผนตัด สิ นใจและนาเสนอความคิด โดยผู้ส อนเป็นผู้สนับ สนุนอานวยความสะดวกและเรียนรู้
ร่วมกับเด็ก ผลจากการวิจัยครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่าการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการสาหรับเด็ก
ปฐมวัยมีความสาคัญและส่งผลดีต่อการเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านสังคมและความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับแนวคิดของ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
(2540) ได้ให้ความหมายของความสาคัญ ของการจัดประสบการณ์ไว้ว่า การจัดประสบการณ์เป็นการ
จัดโดยยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและ ให้การศึกษาแก่เด็กอายุ 3 - 6 ปี ทั้งเด็กปกติ เด็กด้อยโอกาส
และเด็กพิเศษ เพื่อให้เด็กพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ สติปัญญา ผ่านกิจกรรม
การเล่นที่เหมาะสมกับวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในการจัด
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและเป็นความร่วมมือระหว่างบ้าน สถานศึกษา และ ชุมชน ที่มุ่งจะ
พัฒนาให้เหมาะสมกับวัยและมี ความแตกต่างของแต่ละบุคคล ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
สังคมและสติปัญญา ครอบคลุมประสบการณ์สาคัญที่เด็กได้รับ 9 ประการได้แก่ การสื่อสารความคิด
ที่เป็นการกระทา การใช้ภาษา การเรียนรู้ทางสังคม การเคลื่อนไหว ดนตรี การจาแนกเปรียบเทียบ
จ านวน มิ ติ สั ม พั น ธ์ และเวลา สิ่ ง ส าคั ญ ในการจั ด ประสบการณ์ คื อ ยึ ด เด็ ก เป็ น ศู น ย์ ก ลางจั ด ให้
สอดคล้องเหมาะสมกับวัยความสนใจความต้องการความแตกต่างระหว่างบุคคลในบรรยากาศที่อบอุ่น
ต่อการเรียนรู้โดยใช้การบูรณาการผ่านการเล่นอย่างหลากหลายเป็นประสบการณ์ตรง ที่เด็กมีโอกาส
ให้ พ่ อ แม่ ผู้ ป กครองชุม ชนมี ส่ ว นร่ว มในการพั ฒ นา แสดงว่ าการจั ด ประสบการณ์ บู ร ณาการเป็ น
กิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยและความสนใจของเด็กปฐมวัย จึงเกิด การเรียนรู้ได้ง่ายผ่านทักษะการ
ปฏิบัติและการได้เรียนรู้จากสิ่งของจริงจะทาให้สามารถเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนได้เป็น
อย่างดี
4. ความพึงพอใจของผู้ปกครองเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่มีต่อพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัยหลังการจัดประสบการณ์ด้วยชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้
“สรูลบุรีรัมย์” โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา” โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจาก
ชุด กิ จ กรรมเสริม ประสบการณ์ แ บบบูร ณาการหน่ วยการเรียนรู้ “สรูล บุ รีรัม ย์ ” ที่ผู้ วิ จั ย สร้างขึ้ น
สอดคล้องกับแนวการจัดการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย ผู้วิจัยได้จัดทาแผนการจัดประสบการณ์เพื่อ
เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านสังคมและความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัยและคู่มือการประเมิน
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยตลอดจนการวิเคราะห์สาระการเรียนรู้และประสบการณ์สาคัญที่เสริมสร้าง
พัฒนาการทางด้านสังคมและความคิดสร้างสรรค์ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของหลักสูตรการศึกษา
ระดับปฐมวัยพุทธศักราช 2560 (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2560 : 8 - 10) การจัด
ประสบการณ์การ บูรณาการเพื่อพัฒนาพัฒนาการทางสังคมและความคิดสร้างสรรค์ในครั้งนี้ เน้น
364

พัฒนาสติปัญญา โดยมีกฎเกณฑ์กติกาง่ายๆ เด็กได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองคนเดียวหรือปฏิบัติเป็น
กลุ่ ม ได้ ช่ ว ยให้ เด็ก รู้จั ก สั ง เกตคิ ด หาเหตุผ ลและเกิ ด ความคิ ด รวบยอด โดยใช้สื่ อ ของจริง ที่ เด็ ก มี
ความคุ้นเคย และทาให้เกิดความสนใจในการเรียนมากขึ้น การจัดประสบการณ์การบูรณาการเพื่อ
พัฒนาพัฒนาการทางสังคมและความคิดสร้างสรรค์ในครั้งนี้ เน้นพัฒนาโดยมีกฎเกณฑ์กติกาง่ายๆ
เด็กได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองคนเดียวหรือปฏิบัติเป็นกลุ่มได้ ช่วยให้เด็กรู้จักสังเกตคิดหาเหตุผลและ
การทบทวนตนเองจากการทางานเพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้ไปยังมาตรฐานและตัว บ่งชี้ที่ห ลั กสู ต ร
กาหนด มีกระบวนการสรุปความคิดรวบยอดจากการฟังนิทาน การสังเกต การอภิปราย การนาเสนอ
และการลงมือปฏิบัติด้วยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้สื่อของจริงที่เด็กมีความคุ้นเคย
และทาให้เกิดความสนใจในการเรียนมากขึ้น เด็กได้สัมผัสสิ่งที่จริงที่เป็นรูปธรรม ทาให้เข้าใจและเกิด
ทักษะได้อย่างชัดเจน มุ่งจะพัฒนาให้เหมาะสมกับวัยและมีความแตกต่างของแต่ละบุคคลทั้งทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา ในบรรยากาศที่อบอุ่นต่อ การเรียนรู้โดยใช้การบูรณา
การผ่านการเล่นอย่างหลากหลายเป็นประสบการณ์ตรง ที่เด็กมีโอกาสให้พ่อแม่ผู้ปกครองชุมชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2540) เป็นการจัดประสบการณ์
บู ร ณาการที่ เหมาะสมกั บ วั ย และความสนใจของเด็ ก ปฐมวั ย จึ ง ส่ ง ผลให้ ผู้ ป กครองเห็ น การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเด็กอย่างต่อเนื่อง และมีพัฒนาการที่สูงขึ้นตามลาดับ ทาให้ผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุดดังกล่าว
8. ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ สาหรับผู้ที่จะนาชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ “สรูลบุรีรัมย์ ” ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมและความคิดสร้างสรรค์ ของเด็ก
ปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” ไปใช้เพื่อให้มีประสิทธิภาพตาม
วัตถุประสงค์ ดังนี้
1.1 ควรศึ ก ษาแผนการจั ด ประสบการณ์ โดยใช้ ก ารพั ฒ นาชุ ด กิ จ กรรมเสริ ม
ประสบการณ์แบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ “สรูลบุรีรัมย์” ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมและ
ความคิดสร้างสรรค์ ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ แบบประเมินพัฒนาการด้านสังคม และ
ความคิ ด สร้างสรรค์ ของเด็ก ปฐมวั ยอย่างละเอียด ทาความเข้ าใจอย่ างดี ทุก ขั้ น ตอนโดยเฉพาะ
ขั้นตอนการเล่ านิทาน ควรสอดแทรกการปฏิ บัติหรือการแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกั บเรื่องราวใน
นิทาน จะทาให้เด็กสนใจ และเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ หลังจากเด็กปฏิบัติได้ถู กต้องตามคาสั่งแล้ว
ควรให้เด็กได้เคลื่อนไหวโดยอิสระตามจินตนาการ โดยครูคอยสังเกตและให้กาลังใจเด็กเพื่อกระตุ้นให้
เด็ ก มี ค วามมั่ น ใจในตนเองและมี ค วามคิ ด สร้า งสรรค์ ม ากขึ้ น ก่ อ นการเรี ย นรู้ ในกิ จ กรรมเสริ ม
ประสบการณ์และกิจกรรมสร้างสรรค์ต่อไป
1.3 หลังการจัดประสบการณ์ทุกครั้ง ครูควรดาเนินการประเมินเด็กเป็นรายบุคคลตาม
สภาพจริง การให้แรงเสริม และการแก้ไขช่วยเหลือเด็ก ทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นรายกลุ่ม แล้วควร
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สะท้อนผลการประเมินให้เด็กได้รับทราบเพื่อปรับปรุงบุคลิกภาพ กระบวนการทางาน และการปรับตัว
เข้าหาคนอื่นเพื่อให้สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
1.4 จากผลการวิจัยพบว่า การจัดประสบการณ์ให้กับ เด็กที่เน้นเรียนรู้จากการปฏิบัติ
และการได้เรียนรู้จากสิ่งของจริงจะทาให้สามารถพัฒนาความพร้อมของเด็กได้เป็นอย่างดี ดังนั้น
ครูผู้สอนจึงควรปรับกิจกรรมการเรียนรู้โดยเลือกสรรวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นของจริงในท้องถิ่นมาใช้เป็น
สื่อให้เด็กสังเกต เพื่อกระตุ้นความสนใจ ความจา ความเข้าใจ และความสามารถในการคิดของเด็กได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.5 การจั ด กิ จ กรรมด้ว ยแผนการจั ด ประสบการณ์ แ บบบูร ณาการเพื่ อพั ฒ นาความ
พร้อ มส าหรั บ เด็ ก ปฐมวั ย มี ก ารใช้ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ห ลากหลายและใช้ จ านวนมาก จึ ง เป็ น กิ จ กรรมที่
สิ้นเปลืองมาก ดังนั้น ควรเน้นให้เด็กปฏิบัติร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อให้เด็กได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่ง
กันและกัน และช่วยประหยัดวัสดุอุปกรณ์ในการทางาน
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
2.1 ควรพั ฒ นาชุ ด กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริม ความคิ ด สร้างสรรค์ ให้ มี ห ลายแบบ หลาย
ประเภท เพื่อให้ครูสามารถนากิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ไปใช้ในการพัฒนาเด็กเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ
ในด้านที่เด็ก ยั งไม่มีค วามพร้อม โดยครูส ามารถเลื อกสรรกิ จ กรรมสร้างสรรค์ให้เหมาะสมไปจั ด
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการในด้านนั้น ๆ
2.2 ควรศึกษาและพัฒนากิจกรรมด้วยแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเพื่อ
พัฒนาความสามารถด้านอื่นที่จาเป็นสาหรับเด็กปฐมวัย ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์
ความสามารถในการแก้ปัญหา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น
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เปรียบเทียบผลการจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา โมเดล กับการจัดการเรียน
การสอนแบบ 5 ขั้น ในการจัดการเรียนการสอนทักษะการเสิร์ฟลูกมือล่าง
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนางรอง
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงทดลอง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียน
การสอนแบบ 5 ขั้ น และการจั ด การเรี ย นการสอนแบบซิ ป ปา โมเดลเพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลการ
พัฒนาการปฏิบัติทักษะการเสิร์ฟลูกมือล่างในกีฬาวอลเลย์บอล โดยได้จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง
2 รู ป แบบ ซึ่ ง พั ฒ นาขึ้ น จากการทบทวนวรรณกรรมน าแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ไ ด้ จั ด ท าขึ้ น ไป
ตรวจสอบค่าความตรงโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จากผู้ทรงคุณวุฒิ มีค่าเท่ากับ 1.00
จากนั้ น ท าการจั ด การเรี ย นการสอนให้ นั ก เรี ยนกลุ่ ม ตั ว อย่ า งจ านวน 40 คน เป็ น นั ก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนางรอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 2 ห้องเรียน ห้องละ 20 คน ซึ่งได้มาจากแบ่งกลุ่มตัวอย่างโดย
การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) และกาหนดให้แต่ละห้องเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมโดยใช้การจับสลากซึ่งกลุ่มทดลองคือ นักเรียนชั้น ม. 3/11 ได้รับการจัดการเรียนการสอน
แบบซิปปา โมเดลกลุ่มควบคุมคือ นักเรียนชั้น ม. 3/10 ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบ 5 ขั้น
ทาการทดลอง 1 วันต่อสัปดาห์ วันละ 50 นาที เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างทาการทดสอบ
ก่อนและหลังการทดลอง วิเคราะห์ค่าสถิติด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองกลุ่มวัดสอง
ครั้ง (The Pretest-Posttest Design With Nonequivalent Groups) วิเคราะห์ความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มด้วยค่าสถิติ (t-test independent)
ผลการศึกษาพบว่า หลังการฝึก กลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา
โมเดล ไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบ 5 ขั้น ซึ่งสรุปได้ว่า การ
จัดการเรียนการสอนทั้ง 2 รูปแบบสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีพัฒนาการที่ดี จึง
นาไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในเนื้อหาอื่น ๆ ได้
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คาสาคัญ : การจัดการเรียนการสอน, การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบซิปปา โมเดล, การ
จั ด การเรีย นการสอนแบบ 5 ขั้ น , การบูร ณาการ, ทัก ษะการเสิ ร์ฟลู ก มือล่ างในกี ฬ า
วอลเลย์บอล

Abstract
This study was a kind of experimental research, and aimed to investigate the
achievement of using the upper-hand skill in playing volleyball and to compare the
result between two teaching models: CIPPA, and the Five-Steps. The development of
lesson plans of both models was done by reviewing the literature with the validity and
reliability measurement from the Index of Consistency (IOC) checklist by the four
experts’ agreement at 1.00. 40 students were used as sampling in teaching and learning
instruction in second semester, academic year 2018. The students were Grade 9 (M.3)
from Nangrong School under The Secondary Educational Service Area Office 32.There
were two classrooms divided into two groups that are the experimental group and
control group with 20 students each from simple random sampling. The class of
experimental group (M.3/11) was instructed by CIPPA model. The class of control group
(M.3/10), on the other hand, was managed by Five-Step model. The experimental time
lasted 50 minutes each day for two weeks (once a week). The students were given pretest and post-test before the experiment. The pretest and posttest design with
nonequivalent groups were used as the instruments, and statistic analysis method used
to analyze the differences of the averages among the groups with t-test independent.
The finding showed that the experimental group instructed by CIPPA model
was not significantly different from those who instructed by Five-Step model at .05.
This study could be concluded that the two types of teaching and learning can
encourage students to learn and develop better. It was used in teaching activities in
other contents.
Keywords : teaching models, teaching models: CIPPA, teaching models the Five-Steps,
integration, the Upper-Hand Serving Skill in Volleyball

369

1. บทนา
ปัจจุบันกีฬาวอลเลย์บอลเป็นกีฬาที่ได้รับความสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะ
เห็นได้จากการแข่งขันในระดับต่าง ๆ เช่น กีฬาซีเกมส์ กีฬาเอเชียนเกมส์ กีฬาโอลิมปิ กเกมส์ และ
วอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก(วิโรจน์ มุทุกันต์ , 2535)ซึ่งจะเห็นว่ารายการแข่งขันดังกล่าวได้มุ่งเน้นให้
เกิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยกีฬาวอลเลย์บอลได้รับการบรรจุเป็นวิชา
เรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)ซึ่งการเล่นกีฬา
วอลเลย์บอลมีทักษะพื้นฐานที่จาเป็นต้องใช้สาหรับการเล่นหลายทักษะ ประกอบด้วยการอันเดอร์
การเล่นลูกมือบน การตบ การเสิร์ฟ และการสกัดกั้น ซึ่งในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล การเริ่มเกม
ต้ อ งใช้ ทั ก ษะการเสิ ร์ ฟ เป็ น ล าดั บ แรก เพื่ อ สร้ า งโอกาสให้ ที ม ได้ ค ะแนน ทั ก ษะการเสิ ร์ ฟ จึ ง มี
ความสาคัญเป็นอย่างมากการเสิร์ฟลูกบอล เป็นทักษะที่มีความสาคัญต่อการเล่นทีม การเสิร์ฟเป็น
การเริ่มเล่นในทุกคะแนน เพื่อให้ลูกบอลข้ามตาข่ายไปยังฝั่งตรงข้าม และมีความสาคัญของการเปิด
เกมรุกเพื่อทาคะแนนให้กับทีม ทีมใดมีความสามารถในการเสิร์ฟลูกบอล เช่น ลูกบอลเคลื่อนที่มาด้วย
ความเร็วแรงมีความแม่นยา หรือสามารถบังคับลูกบอลให้ไปในทิศใดหรือจุดใดก็ได้ในทีมตรงข้ามก็
ย่อมได้เปรียบฝ่ายตรงข้ามเสมอ (อภิศักดิ์ ขาสุข, 2548)
การเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษาใช้การการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 5 ขั้น ซึ่ง
เป็นรูปแบบที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยทั่วไป ยังมีจุดบกพร่องที่เป็นปัญหา จากการที่ผู้วิจัยได้
ลงพื้นที่สารวจปัญหาการจัดการเรียนการสอนจากครูที่สอนในวิชาพลศึกษา ในวิชาวอลเลย์บอล
พบว่ามีนักเรียนบางคนที่ยังมีปัญหาในการปฏิบัติทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ในการจัดการเรียนการสอน
ต่างมุ่งเน้นพัฒนานักเรียนที่ไม่สามารถปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานในกีฬาวอลเลย์บอลได้ ซึ่งทักษะ
พื้นฐานที่ผู้วิจัยจะนามาแก้ปัญหาคือทักษะการเสิร์ฟลูกมือล่างไม่ได้ของนักเรียนบางคน ซึ่งผู้วิจัยมอง
ว่าปัญหานี้ควรได้รับการแก้ไข หากไม่พัฒนาทักษะการเสิร์ฟลูกมือล่างของนัก เรียนก็จะเป็นปัญหาใน
การฝึกทักษะอื่นต่อไป และยังส่งผลไปยังการจัดการเรียนการสอนในวิชาพลศึกษาเกี่ยวกับทักษะ
พื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอลอีกด้วย
ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอน มีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบมีความแตกต่าง
กัน ทั้งขั้นตอนการจัดกิจกรรมและจุดเด่นของแต่ละรู ปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบต่างก็ช่วยให้นักเรียนมี
การพัฒนาการเรียนรู้ และรูปแบบที่มีจุดเด่นที่มีความน่าสนใจ ในการที่จะนามาทดลองใช้จัดการเรียน
การสอนเพื่อแก้ไขปัญหา คือรูปแบบซิปปาโมเดล (ทิศนา แขมมณี, 2545) ซึ่งจุดเด่นของรูปแบบนี้
คือ การเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งรูปแบนี้มีความแตกต่างกับรูปแบบที่ สาระพลศึกษาใช้คือรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนแบบ5 ขั้นตอน ที่เน้นผู้สอนเป็นศูนย์กลาง (สุพรรนี พันธุ์สมศรี , 2556) ซึ่ง
อาจทาให้มีนักเรียนบางคนไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ผู้วิจัยจึงนา การจัดการเรียนการสอน
แบบซิปปา โมเดลมาบูรณาการเพื่อใช้ในรายวิชาพลศึกษา ซึ่งหลักของซิปปา โมเดล คือการให้ผู้เรียน
สร้างความรู้ด้วยตนเอง (Construct)การให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน (Interaction) การให้ผู้เรียนมี

บทบาท มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ (Participation) การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการควบคู่ ไปกับ
ผลงาน (Process) การให้ผู้เรียนนาความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ (Application) เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถปฏิบัติทักษะการเสิร์ฟลูกมือล่างได้ (ทิศนา แขมมณี, 2545)
จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้นผู้วิจัยต้องการศึกษาความแตกต่างของการสอน 5 ขั้น และการ
สอนโดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนแบบซิปปาโมเดลของนักเรียน เพื่อพัฒนาการเสิร์ฟ
ลูกมือล่างให้ข้ามตาข่าย เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลให้สามารถต่อยอด
และนาไปใช้ในการเล่นเป็นทีมหรือในการทาการแข่งขันได้
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา โมเดล และการจัดการเรียน
การสอนแบบ 5 ขั้น
2.2 เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลการพั ฒ นาการปฏิ บั ติ ทั ก ษะการเสิ ร์ ฟ ลู ก เมื อ ล่ า งในกี ฬ า
วอลเลย์บอล จากการจัดการเรียนการสอนแบบซิปปาโมเดล กับการจัดการเรียนการสอนแบบ 5 ขั้น
3. สมมติฐานของการวิจัย
ผลการปฏิบัติทักษะการเสิร์ฟลูกเมือล่างในกีฬาวอลเลย์บอล จากการจัดการเรียนการสอน
แบบซิปปาโมเดล กับการจัดการเรียนการสอนแบบ 5 ขั้นมีความแตกต่างกัน
4. เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
4.1 เครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบบันทึกข้อมูลสุขภาพทั่วไป
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
4.2.1 แผนการเรียนรู้ในรูปแบบซิปปา โมเดล เรื่อง ทักษะการเสิร์ฟลูกมือล่างในกีฬา
วอลเลย์บอล
4.2.2 แผนการเรี ย นรู้ ใ นรู ป แบบ 5 ขั้ น เรื่ อ งทั ก ษะการเสิ ร์ ฟ ลู ก มื อ ล่ า งในกี ฬ า
วอลเลย์บอล
4.3 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
แบบทดสอบทักษะการเสิร์ฟลูกมือล่าง (ก่อนเรียนและหลังเรียน)
5. วิธีการดาเนินการวิจัย
เปรียบเทียบผลการจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา โมเดล กับการจัดการเรียนการสอน
แบบ 5 ขั้น ในการจัดการเรียนการสอนทักษะการเสิร์ฟลูกมือล่างของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนนางรอง รายละเอียดมีดังนี้
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5.1 ทาการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างทีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนดและทาการสุ่มออกเป็น
2 กลุ่ม กลุ่มละ 20 คน ได้แก่ กลุ่มการจัดการเรียนการสอนแบบ 5 ขั้น และกลุ่มการจัดการเรียนการ
สอนแบบซิปปา โมเดล
5.2. ทดสอบกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มโดยใช้แบบทดสอบทักษะการเสิร์ฟลูกมือล่าง ก่อน
การทดลอง ดังนี้
แบบทดสอบทั ก ษะการเสิ ร์ ฟ ลู ก มื อ ล่ า ง ให้ ล งในบริ เ วณสนาม ทดสอบโดยใช้
แบบทดสอบทักษะการเสิร์ฟลูกมือล่างให้ลงในบริเวณสนามตามจานวนที่กาหนด โดยดูท่าทางการ
เสิร์ฟซึ่งประกอบด้วย ตาแหน่งการยืน การโยนลูกบอล การเหวี่ยงแขน และจุดที่มือกระทบลูกบอล
ประกอบกับจานวนลูกที่ลงในบริเวณสนาม ทาการทดสอบโดยให้เสิร์ ฟคนละ 15 ลูก เกณฑ์การให้
คะแนน ท่าทางการเสิร์ฟ 5 คะแนน จานวนลูกที่เสิร์ฟได้ต่อเนื่อง 15 ลูก ลูกละ 1 คะแนน รวม
ทั้งหมด 20 คะแนน
5.3 จัดการเรียนการสอนทักษะการเสิร์ฟลูกมือล่าง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่มที่ 1 ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา โมเดล ครั้งละ 50 นาที
อบอุ่นร่างกาย 5 นาที และผ่อนคลายร่างกาย 5 นาที 1 ครั้งต่อสัปดาห์ จานวน 2 สัปดาห์
2) กลุ่มที่ 2 ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบ 5 ขั้น ครั้งละ 50 นาที อบอุ่น
ร่างกาย 5 นาที และผ่อนคลายร่างกาย 5 นาที 1 ครั้งต่อสัปดาห์ จานวน 2 สัปดาห์
5.4 ทดสอบหลังการฝึกในกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้แบบทดสอบทักษะการเสิร์ฟ
ลูกมือล่าง ดังนี้
แบบทดสอบทั ก ษะการเสิ ร์ ฟ ลู ก มื อ ล่ า ง ให้ ล งในบริ เ วณสนาม ทดสอบโดยใช้
แบบทดสอบทักษะการเสิร์ฟลูกมือล่างให้ลงในบริเวณสนามตามจานวน ที่กาหนด โดยดูท่าทางการ
เสิร์ฟซึ่งประกอบด้วย ตาแหน่งการยืน การโยนลูกบอล การเหวี่ยงแขน และจุดที่มือกระทบลูกบอล
ประกอบกับจานวนลูกที่ลงในบริเวณสนาม ทาการทดสอบโดยให้เสิร์ฟคนละ 15 ลูก เกณฑ์การให้
คะแนน ท่าทางการเสิร์ฟ 5 คะแนน จานวนลูกที่เสิร์ฟได้ต่อเนื่อง 15 ลูก ลูกละ 1 คะแนน รวม
ทั้งหมด 20 คะแนน
5.5 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างก่อนการฝึก และหลังการฝึกภายในกลุ่ม และหลัง
การฝึกระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
6. ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับ เพศ อายุ
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
ข้อมูลทั่วไป
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
เพศ
ชาย
7
35
10
50
หญิง
13
65
10
50
รวม
20
100
20
100
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป
อายุ (ปี) 14
15
รวม

กลุ่มทดลอง
คน
ร้อยละ
11
55
9
45
20
100

กลุ่มควบคุม
คน
ร้อยละ
14
70
6
30
20
100

จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ กลุ่มทดลองเป็นเพศชายร้อยละ 35
เป็นเพศหญิงร้อยละ 65 และอายุของกลุ่มทดลอง มีอายุ 14 ปี ร้อยละ 55 และมีอายุ 15 ปี ร้อยละ
45
กลุ่มควบคุมเป็นเพศชายเท่าๆ กับเพศหญิง คือเป็นเพศชายร้อยละ 50 เป็นเพศหญิงร้อย
ละ 50 และอายุของกลุ่มควบคุม มีอายุ 14 ปี ร้อยละ 70 และมีอายุ 15 ปี ร้อยละ 30
ตารางที่ 2 ข้อมูลทางสรีรวิทยาพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับ น้าหนัก ส่วนสูง
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
(n = 20)
(n = 20)
ตัวแปร
S.D.
S.D.
x̅
x̅
น้าหนัก (กิโลกรัม)
55.20
13.03
55.70
9.64
ส่วนสูง (เซนติเมตร)
163.70
8.29
163.70
7.44
จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนในกลุ่มทดลอง มีนาหนักเฉลี่ย 55.20 ± 13.03 กิโลกรัม และ
มีส่วนสูงเฉลี่ย 163.70 ± 8.29 และนักเรียนในกลุ่มควบคุม มีนาหนักเฉลี่ย 55.70± 9.64 กิโลกรัม
และมีส่วนสูงเฉลี่ย 163.70 ± 7.44
ตารางที่ 3 การทดสอบการแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) ของข้อมูลแบบทดสอบทักษะ
การเสิร์ฟลูกมือล่ าง ให้ลงในบริเวณสนาม Pre-test และPost-test วิธีของ ShapiroWilk ในกลุ่มทดลอง
ก่อนการฝึก
หลังการฝึก
แบบทดสอบ
Sig.
Sig.
x̅ S.D.
x̅ S.D.
ทักษะการเสิร์ฟลูกมือล่าง ให้ลงใน
3.75 1.74 .37
16.50 2.16 .47
บริเวณสนาม
*p-value ≤ .05
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จากตารางที่ 3 พบว่าแบบทดสอบทักษะการเสิร์ฟลูกมือล่าง ให้ลงในบริเวณสนาม ในก่อน
การฝึกและหลังการฝึกของกลุ่มทดลอง ข้อมูลไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ดังนั้นข้อมูลจึงมีการแจกแจงแบบปกติ
ตารางที่ 4 การทดสอบการแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) ของข้อมูลแบบทดสอบทักษะ
การเสิร์ฟลูกมือล่าง ให้ลงในบริเวณสนาม Pre-test และPost-test วิธี ของ Shapiro Wilk ในกลุ่มควบคุม
ก่อนการฝึก
หลังการฝึก
แบบทดสอบ
Sig.
Sig.
S.D.
x̅
x̅ S.D.
ทักษะการเสิร์ฟลูกมือล่าง ให้ลงใน
4.25 1.37
.21 16.00 2.03
.42
บริเวณสนาม
*p-value ≤ .05
จากตารางที่ 4 พบว่าแบบทดสอบทักษะการเสิร์ฟลูกมือล่าง ให้ลงในบริเวณสนาม ในก่อน
การฝึกและหลังการฝึกของกลุ่มควบคุม ข้อมูลไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ดังนั้นข้อมูลจึงมีการแจกแจงแบบปกติ
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบความแตกต่างในผลของแบบทดสอบทักษะการเสิร์ฟลูกมือล่าง ให้ลงใน
บริเวณสนามระหว่างก่อนการฝึกและหลังการฝึก โดยการทดสอบค่า t (dependent ttest) ในกลุ่มทดลอง
แบบทดสอบ

ก่อนการฝึก
x̅ S.D.

หลังการฝึก
x̅ S.D.

ทั ก ษะการเสิ ร์ ฟ ลู ก มื อ ล่ า ง ให้ ล งในบริ เ วณ
3.75 1.74 16.50 2.16
สนาม
*p-value ≤ .05

Sig.
.00*

จากตารางที่ 5 พบว่าผลการทดสอบค่า t (dependent t-test) ระหว่างก่อนการฝึกและ
หลังการฝึก ในกลุ่มทดลองผลของแบบทดสอบทักษะการเสิร์ฟลูกมือล่าง ให้ลงในบริเวณสนามมี
ความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 6 เปรียบเทียบความแตกต่างในผลของแบบทดสอบทักษะการเสิร์ฟลูกมือล่าง ให้ลงใน
บริเวณสนามระหว่างก่อนการฝึกและหลังการฝึก โดยการทดสอบค่า t (dependent ttest) ในกลุ่มควบคุม
ก่อนการฝึก หลังการฝึก
แบบทดสอบ
Sig.
x̅ S.D. x̅ S.D.
ทั ก ษะการเสิ ร์ ฟ ลู ก มื อ ล่ า ง ให้ ล งในบริ เ วณ
4.25 1.37 16.00 2.03
.00*
สนาม
*p-value ≤ .05
จากตารางที่ 6 พบว่าผลการทดสอบค่า t (dependent t-test) ระหว่างก่อนการฝึกและ
หลังการฝึก ในกลุ่มควบคุม ผลของแบบทดสอบทักษะการเสิร์ฟลูกมือล่าง ให้ลงในบริเวณสนามมี
ความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบความแตกต่างในผลของแบบทดสอบทักษะการเสิร์ฟลูกมือล่าง ให้ลงใน
บริเวณสนามระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยการทดสอบค่า t (independent
t-test) ในก่อนการฝึก
แบบทดสอบ
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม
Sig.
x̅ S.D. x̅ S.D.
ทัก ษะการเสิ ร์ฟลู ก มือล่ าง ให้ล งในบริเวณ
3.75 1.74
สนาม
*p-value ≤ .05

4.25

1.37

.32

จากตารางที่ 7 พบว่าผลการทดสอบค่า t (independent t-test) ก่อนการฝึกระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม ผลของแบบทดสอบทักษะการเสิร์ฟลูกมือล่าง ให้ลงในบริเวณสนามไม่มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบความแตกต่างในผลของแบบทดสอบทักษะการเสิร์ฟลูกมือล่าง ให้ลงใน
บริเวณสนามระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยการทดสอบค่า t (independent
t-test) ในหลังการฝึก
แบบทดสอบ
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม
Sig.
x̅ S.D. x̅ S.D.
ทักษะการเสิร์ฟลูกมือล่าง ให้ลงในบริเวณ
16.50 2.16 16.00 2.03
สนาม
*p-value ≤ .05

.46
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จากตารางที่ 8 พบว่าผลการทดสอบค่า t (independent t-test) หลังการฝึกระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม ผลของแบบทดสอบทักษะการเสิร์ฟลูกมือล่าง ให้ลงในบริเวณสนามไม่มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7. อภิปรายผล
1. การวิ เคราะห์ค วามแตกต่างของค่าเฉลี่ ยระหว่ างก่ อนการฝึก และหลั ง จากการฝึก
ภายในแต่ละกลุ่มของการฝึกในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังจากที่กลุ่มตัวอย่างในกลุ่มที่ 1 ที่
ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา โมเดล มีการเพิ่มขึ้นในการทดสอบทักษะการเสิร์ฟลูกมือ
ล่างให้ลงในบริเวณสนาม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งแสดงว่าเมื่อจัดการเรียนการสอน
ผ่านไป 2 สัปดาห์ ในการจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา โมเดล ส่งผลทาให้นักเรียนมีการพัฒนา
ทักษะการเสิร์ฟลูกมือล่างดีขึ้น เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา โมเดล เป็นการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนมีส่วนในการศึกษาได้ด้วยตนเอง มีการแลกเปลี่ยน
ความรู้ความคิดเห็น ทาให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ช่วยให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ สิ่งที่ครูสอน
และสามารถปฏิบัติออกมาได้อย่างถูกต้อง จากผลการทดลองในกลุ่มที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนการ
สอนแบบ 5 ขั้น มีการเพิ่มขึ้นในการทดสอบทักษะการเสิร์ฟลูกมือล่างให้ลงในบริเวณสนาม อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งแสดงว่าเมื่อจัดการเรียนการสอนผ่านไป 2 สัปดาห์ ในการจัดการ
เรียนการสอนแบบ 5 ขั้น ส่งผลทาให้นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการเสิร์ฟลูกมือล่างขึ้น เนื่องจากการ
จัดการเรียนการสอนแบบ 5 ขั้น เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องสัมพันธ์กันโดยตลอด และมีการเชื่อมโยง
ขั้นตอนแต่ละขั้น ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
2. การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยหลังจากการฝึก ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการ
เรียน การสอนแบบซิปปา โมเดล และกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบ 5 ขั้น หลังจากที่
กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ได้รับการจัดการเรียนการสอน ผ่านไป 2 สัปดาห์ พบว่าไม่มีความแตกต่าง
กันในการทดสอบทักษะการเสิร์ฟลูกมือล่างให้ลงในบริเวณสนาม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนทั้ง 2 รูปแบบ เป็นกระบวนการที่มีการเชื่อมโยงขั้นตอนแต่ละ
ขั้นในขณะสอน ผู้เรียนได้ปฏิบัติและวิเคราะห์ความถูกต้องได้ด้วยตนเอง มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วย จึง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีพัฒนาการที่ดี
8. สรุปผลการวิจัย
กลุ่ ม ทดลองที่ไ ด้รับการจั ด การเรีย นการสอนแบบซิป ปา โมเดล ไม่แ ตกต่างจากกลุ่ ม
ควบคุ ม ที่ไ ด้รับการจั ดการเรีย นการสอนแบบ 5 ขั้ น ซึ่ง การจั ด การเรียนการสอนทั้ง 2 รูปแบบ
สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีพัฒนาการที่ดี จึงนาไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในเนื้อหาอื่น ๆ ได้
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9. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
1. ครูผู้สอนควรเตรียมเนื้อหาและวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้
พร้อม ก่อนที่จะดาเนินการสอน เพื่อให้การปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน เป็นไปตามลาดับขั้นตอน และ
บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้
2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละรูปแบบ ควรจัดกิจกรรมให้ครบทุกขั้นตอน
เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เกิดประโยชน์สูงสุด
3. การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบซิปปา โมเดล เป็นทางเลือกในการจัดการเรียน
การสอนวิชาพลศึกษาได้ และควรศึ กษาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นๆด้วย เนื่องจากแต่ละ
รูปแบบมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน และเพื่อให้เกิดวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและทันสมัย
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. การจั ด กิ จ กรรมการเรียนรู้แ บบซิปปา โมเดล ควรจะใช้ใ นการวิ จั ยในชั้นเรียนที่
ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และวิธีการ
จัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
2. ควรศึกษาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นๆ ที่ใช้กับวิชาสุขศึกษา
และ
พลศึ ก ษา เพื่ อ ศึ ก ษาการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลาย และทั น สมั ย ที่ จ ะสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 โดยใช้รูปแบบ CIPP
เป็นแนวทางการประเมิน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยประกอบด้วย อาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน 5
คน ได้ ม าโดยการเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) จากประชากรคื อ
อาจารย์ผู้สอนจานวน 7 คน ศิษย์เก่าที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2555 จานวน 60 คน จากจานวน
ศิษย์ เก่ า 113 คน ได้ม าโดยการสุ่ มตัว อย่างแบบง่าย (Simple random sampling) ตามรายชื่อ
ประชากรทั้งหมดแล้วทาการจับสลาก คิดเป็นร้อยละ 53.10 การเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 1)
แบบสอบถามสาหรับอาจารย์ 2) แบบสอบถามสาหรับศิษย์เก่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ
ค่าความถี่ ค่าร้อยล่ะ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย ปรากฏว่า 1) ด้านบริบท อาจารย์ประจาหลักสูตร และศิษย์เก่ามีความคิดเห็น
ตรงกันว่า วัตถุประสงค์ข องหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร และเนื้อหาวิชาของหลักสูตรมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก แต่มีข้อจากัดจากปัจจัยอื่น ๆ เช่น ความสามารถของผู้สอน พื้นฐานความ
พร้อมของผู้เรียน ตลอดจนห้วงเวลาอันจากัดตามระยะเวลาของหลักสูตรย่อมส่งผลต่อการพัฒนา
ทักษะบางด้านเช่นทักษะภาษาที่ไม่เป็นไปตามความมุ่งหมายของหลักสูตร
2 ) ด้ า น ปั จ จั ย
เบื้องต้น อาจารย์ผู้สอน และศิษย์เก่ามีความคิดเห็นตรงกันว่า อาคารสถานที่เรียน อุปกรณ์การเรียน
การสอน สื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษา เอกสาร และตาราเรียน อยู่ในระดับปานปานกลาง 3) ด้าน
กระบวนการ อาจารย์ผู้สอน และศิษย์เก่ามีความคิดเห็นตรงกันว่า การเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลมีค วามเหมาะสมอยู่ ในระดับมาก 4) ด้านผลผลิ ต (Product) ศิษย์เก่ าที่เข้าศึก ษาในปี
การศึกษา 2555 จานวน 47 คนจากจานวนกลุ่มตัวอย่าง 60 คนสามารถสอบบรรจุเป็นข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ในขณะที่ศิษย์เก่า 13 คนเป็นครูในสถานศึกษาเอกชน คิดเป็นอัตรา
การมีงานทา ร้อยละ 100 จากจานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
คาสาคัญ : การประเมินหลักสูตร, ครุศาสตรบัณฑิต, สังคมศึกษา
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Abstract
This research aimed to evaluate the Bachelor of Education, Social Studies
Program, Faculty of Education, Roi Et Rajabhat University curriculum update 2 0 1 2 ,
using the CIPP format as a guideline for assessment. The research sample consisted of
5 course instructors of the program selected by purposive sampling from the
population, 7 instructors, alumni who enrolled in the academic year 2012, 60 students
out of 1 1 3 alumni selected by simple random sampling according to the total
population list and lottery 53.10% . Data collection consisted of 1) questionnaires for
instructors 2 ) questionnaires for alumni.The statistics used in data analysis were
frequency, percentage, mean and standard deviation.
The results of the research were as follows: 1 ) context: course instructors
and alumni had the same opinion that course objectives, course structure and the
content of the course were appropriate at a high level 2) basic factors: instructors and
alumni had the same opinion that the building, teaching materials, media, educational
technology and textbooks were at a moderate level. 3) process: instructors and alumni
had the same opinion that learning and teaching, the measurement and evaluation
were appropriate at a high level. 4) product: alumni who had studied in the academic
year 2 01 2, 47 people out of 6 0 samples could be examined as a civil servant and
government agencies while 1 3 alumni were teachers in private schools. The rate of
employment was 100 percent from the total number of samples.
Keywords : Evaluation, Bachelor of Education, Social Studies.
1. บทนา
จากแนวนโยบายที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนดให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ปรับหลักสูต ร
ครุศาสตรบัณฑิตจาก 5 ปี ให้เหลือเพียง 4 ปี ภายในปีการศึกษา 2562 โดยเป็นหลักสูตรครูคุณภาพ
เป็นเลิศเพื่อยกระดับการผลิตครูใ ห้มีคุณภาพและเป็นไปตามอัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น ด้วยเหตุผลดังกล่าว สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดจึงดาเนินการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะ
ครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร้ อ ยเอ็ ด หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2555 ขึ้ น เพื่ อ ทบทวนการ
ดาเนินงานของหลักสูตร ตลอดจนพิจารณาจุดอ่อน และความแข็งแกร่งของหลักสูตร ก่อนการพัฒนา
หลักสูตรครูคุณภาพเป็นเลิศ 4 ปี ต่อไป
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การวิจั ย นี้ เริ่ม ต้น ในภาคเรีย นที่ 1 ปีก ารศึก ษา 2561 โดยคณะผู้วิจั ย การทบทวนองค์
ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรก่อนเป็นลาดับแรก และพบว่าหลักสูตรมีส่วนสาคัญอย่างยิ่งในกระบวนการ
จัดการศึกษา ซึ่งการศึกษานั้นมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนสามารถดารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ (ภิญโญ สา
ธร. 2516 : 3) เนื่องจากเป็นครรลองหรือกรอบของแนวทางปฏิบัติที่จะทาให้การจัดการเรียนการ
สอนบรรลุตามความมุ่งหมายที่กาหนดไว้ (ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์. 2539 : 1) ด้วยเหตุนี้จึงเป็นไปไม่ได้
หากการจัดการศึกษาที่ดีจะมีขึ้นโดยการละเลยความสาคัญของหลักสูตร (ชมพันธุ์ กุญชร ณ อยุธยา.
2530 : 1)
อย่างไรก็ดี หลัก สูตรจาเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามกาลสมัย เนื่องจากความ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนเทคโนโลยี ย่อมส่งผลให้หลักสูตรมีสภาพ
ล้าหลังได้ตลอดเวลา ดังนั้นกระบวนการประเมินหลักสูตรจึงมีความจาเป็นต่อการพัฒนาหลักสูตรอัน
เป็นเสมือนหัวใจของการจัดการศึกษาที่ดีให้มีความคล้ องจองกับยุคสมัย การประเมินหลักสูตรนั้นจะ
เป็นตัวบ่งชี้ว่าหลักสูตรควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร หลักสูตรที่ใช้ไปนั้นมีความชัดเจนสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน และสังคมในขณะนั้นหรือไม่อย่างไรการประเมินหลักสูตรทาให้ทราบปัญหา
และแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรชัดเจนขึ้น เพราะการประเมินหลักสูตรเป็นการพิจารณาเกี่ยวกับ
คุณค่าของหลักสูตร (วิชัย วงษ์ใหญ่. 2535 : 203) หากเชื่อว่ากระบวนการประเมินหลักสูตรสามารถ
พิจารณาเกี่ยวกับคุณค่าของหลักสูตรได้อย่างแท้จริงแล้ว คงต้องเชื่อต่อไปอีกว่า ผลจากการประเมิน
ย่อมเป็นตัวบ่งชี้ว่าองค์ประกอบของหลักสูตรส่วนใดที่สมควรพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้มี
ประสิทธิภาพ (สมบูรณ์ ชิตพงษ์. 2529 : 1) เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตรคือ
เพื่อหาคุณภาพของหลักสูตรตามความมุ่งหมายที่ตั้งไว้ เพื่อตัดสินในการวางเค้าโครง รูปแบบระบบ
ของหลักสูตร ตลอดจนการบริหารงานและการสอนตามหลักสูตรให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง (ทิศนา
แขมมณี. 2526 : 53)
ด้วยเหตุนี้ ในการประเมินหลั ก สูต รจะต้องอาศัยข้ อคิด เห็นจากอาจารย์ผู้สอนและการ
สอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิต และผู้ร่วมงานของบัณฑิต ซึ่งผู้ให้ข้อคิดเห็นเหล่านี้ล้วนมีคุณค่าต่อ
การประเมินหลักสูตรเป็นอย่างมาก (สมนึก ภัททิยธนี. 2546 : 1)
จากการศึกษาความสาคัญ ของหลักสูตร และการประเมินหลักสูตร ทาให้ได้ข้อสรุปซึ่งจะ
เป็นแนวทางในการศึกษาดังนี้ 1) หลักสูตรคือหัวใจสาคัญในการจัดการศึกษาที่ดี หลักสูตรที่ดีต้องมี
ความเหมาะสมสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ต้องมีศักยภาพในการพัฒนาผู้เรียนให้
สามารถดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งยังเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและสังคมโลก 2)
การประเมินหลักสูตร คือกระบวนการตรวจสอบให้หลักสูตรมีคุณภาพ ด้วยความสามารถในการบ่งชี้
ว่าองค์ประกอบของหลักสูตรส่วนใดที่สมควรพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้มีประสิทธิภาพ
ต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อ ประเมิ น หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ใน 4 ด้านดังนี้
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1. ด้านบริบท (Context Evaluation) ได้แก่ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างของ
หลักสูตรเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร
2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ได้แก่ สิ่งอานวยความสะดวก เช่น ตาราเรียน
อุปกรณ์การเรียนการสอน สถานที่ สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
3. ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล
4. ด้านผลผลิต (Product Evaluation) ได้แก่ การมีงานทาของศิษย์เก่าที่เข้าศึกษาในปี
การศึกษา 2555
3. วิธีการดาเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้ ดาเนินการระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2561 เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ
1. แบบประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
1.1 ฉบับที่ 1 แบบสอบถามสาหรับอาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ น ข้ อ ค าถามเกี่ ย วกั บ สถานภาพของอาจารย์ มี ลั ก ษณะเป็ น แบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) จานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ ยวกั บการประเมินหลั ก สู ตร ซึ่งข้ อคาถามเป็นมาตรส่ ว น
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จานวน 53 ข้อ และเป็นข้อคาถามแบบปลายเปิดเกี่ ยวกั บ
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นทั่วๆไป จานวน 4 ข้อ
1.2 ฉบับที่ 2 แบบสอบถามสาหรับศิษย์เก่า แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ น ข้ อ ค าถามเกี่ ย วกั บ สถานภาพของศิ ษ ย์ เก่ า มี ลั ก ษณะเป็ น แบบ
ตรวจสอบรายการ ข้อคาถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็นข้อคาถามเกี่ยวกับความคิดเห็นวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้า ง
ของหลัก สูตร เนื้อหาของหลั กสูต ร สิ่งอานวยความสะดวก สภาพการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล ซึ่งข้อคาถามเป็นมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จานวน 53 ข้อเป็น
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นทั่วๆไป จานวน 4 ข้อ
ในขั้นตอนการดาเนินการวิจัยมีดังนี้
1. ศึ ก ษาเอกสารหลั ก สู ต ร และเอกสาร ต าราเรียน ที่เกี่ ย วกั บหลั ก สู ต รครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2. ศึกษาเอกสารการประเมินหลักสูตรและงานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องการประเมินหลักสูตร
การสร้างแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า
3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดประสงค์ของหลักสูตร กับความมุ่งหมายของการ
ประเมินหลักสูตร
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4. ก าหนดกรอบโครงสร้างของสิ่ ง ที่ จ ะประเมิ น ตามองค์ป ระกอบของการประเมิ น
เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล และแหล่งข้อมูล
5. สร้างแบบสอบถาม ในการสร้างแบบสอบถามมีจุดมุ่งหมายใช้เพื่อเก็บข้อมูลด้าน
CIPP โดยเก็บข้อมูลจากอาจารย์ และศิษย์เก่า รายละเอียดการสร้างมีดังนี้
5.1 ด าเนิ น การสร้ า งแบบสอบถามส าหรั บ ประเมิ น หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาสังคมศึกษา จานวน 2 ฉบับ
5.2 โดยสร้างข้อคาถามของแบบสอบถามทั้ง 2 ฉบับ ให้คลอบคลุมสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายการวิจัย
5.3 นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นทั้ง 2 ฉบับ ไปให้กรรมการโครงการวิจัยหลักสูตร
ตรวจสอบข้อคาถาม ปรับปรุงแก้ไขข้อคาถามตามข้อเสนอแนะของกรรมการโครงการวิจัยหลักสูตร
แล้วนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และ
ความสอดคล้องคลอบคลุมของข้อคาถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ และจุดมุ่งหมายในการวิจัย และความ
เป็นปรนัย (Objective) ของข้อคาถาม จานวน 5 ท่าน แล้วนาผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาหา
ค่ า เฉลี่ ย ของความสอดคล้ อ ง และน าไปปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตามผู้ เชี่ ย วชาญเสนอแนะ ได้ ค่ า ความ
สอดคล้องอยู่ระหว่าง 1 ซึ่งเข้าเกณฑ์ทุกข้อ
5.4 นาแบบสอบถามสาหรับอาจารย์ และศิษย์เก่าที่ได้รับคาแนะนาไปปรับแก้ไข
จัดพิมพ์และนาไปทดลองใช้ (Tryout) กับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย ได้แก่ นักศึกษา
สาขาวิ ชาสั ง คมศึ ก ษา ปีก ารศึ ก ษา 2561 จ านวน 50 คน ในส่ วนของแบบสอบถามฉบับส าหรับ
อาจารย์ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามที่ได้รับคาแนะนาคัดเลือกข้อคาถามไว้จานวน 53 ข้อ แล้ ว
จัดพิมพ์เป็นฉบับจริงไว้ใช้
5.5 วิ เคราะห์ ห าค่ า อ านาจจ าแนกรายข้ อ ของแบบสอบถาม (Discrimination
Power) โดยใช้เทคนิค 50% แล้วการทดลองค่าที (t-test) เลือกข้อที่มีนัยสาคัญทางสถิติระดับ 25
มาใช้เป็นข้อคาถาม ได้ค่าอานาจแจกแจงรายข้ออยู่ระหว่าง 0.62 ถึง 3.46
5.6 หาค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่ าความเชื่ อ มั่ นของแบบสอบถาม
สาหรับอาจารย์และแบบสอบถามสาหรับนักศึกษา เท่ากับ 0.91
5.7 นาแบบสอบถาม มาจัดพิมพ์เป็นฉบับจริง
4. ผลการวิจัย
1. ด้ า นบริ บ ท (Context) เกี่ ย วกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ โครงสร้ า งรายวิ ช าที่ เปิ ด สอนและ
เนื้อหาวิชาของหลักสูตร ปรากฏผลดังนี้
1.1 ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรสังคมศึกษามีปรัชญาของหลักสูตรเพื่อผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้รอบ
รู้ในศาสตร์แห่งสังคมศึกษา ตลอดจนมีทักษะและสามารถประยุกต์วิชาความรู้สู่การปฏิบัติอย่างมี
คุณภาพ มีคุณธรรม และศรัทธาในจรรยาบรรณวิชาชีพครู เพื่อก้าวสู่การเป็ นครูมืออาชีพ ที่มีความรู้
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ความเข้าใจและต่อความเปลี่ยนแปลงอันเนื่องจากโลกาภิวัตน์ และมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือ
1) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ของสังคมศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระสังคมศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เป็นอย่างดี 2) เพื่อผลิต
บัณ ฑิ ต ให้ส ามารถวิ เคราะห์เหตุก ารณ์ ต่ าง ๆ ที่เป็ นประเด็นทางสั งคมได้ อย่ างมีวิจ ารณญาณบน
พื้นฐานของความรู้ เหตุผล คุณธรรมอันนาไปสู่การมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและมีเจตคติที่ดีต่อสังคม 3)
เพื่อผลิต บัณ ฑิ ต ให้มีค วามรู้ ความเข้ าใจในการสร้างองค์ความรู้ด้วยการวิจัย การพัฒ นาหลั กสู ต ร
สถานศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนรู้ และประเมินผล สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
แหล่งวิทยาการในชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างเหมาะสม 4) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม
จริยธรรม มีจรรยาบรรณ และความศรัทธาในวิชาชีพครูตลอดจนสามารถบูรณาการความรู้ นาไป
ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ 5) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้
ความเข้าใจในงานวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มี
ความรู้ความเข้าใจในสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน
เพื่อสร้างความพร้อมในการดารงชีวิตภายใต้ประชาคมอาเซียนอย่างมีความสุข
ผลการประเมินการดาเนินงานตามวัต ถุประสงค์ของหลักสูต ร พบว่า อาจารย์ผู้สอน
และศิษย์เก่า มีความคิดเห็นตรงกันว่าวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ความคิดเห็นตรงกัน ว่าสามารถดาเนินการตามวัตถุประสงค์ อยู่ใน
ระดับมาก คือวัตถุประสงค์ข้อที่ 1) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ของสังคม
ศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานได้เป็นอย่างดี และข้อที่สามารถดาเนินการได้ในระดับน้อยคือ ข้อ 6) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มี
ความรู้ความเข้าใจในสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน
เพือ่ สร้างความพร้อมในการดารงชีวิตภายใต้ประชาคมอาเซียนอย่างมีความสุข โดยศิษย์เก่าส่วนใหญ่
ให้เหตุผลว่าหลักสูตรไม่สามารถสร้างทักษะภาษาที่ดีให้แก่ผู้เรียนได้
1.2 ด้านโครงสร้างของหลักสูตร
อาจารย์ ผู้ ส อน และศิ ษ ย์ เก่ า มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ าโครงสร้างของหลั ก สู ต รมี ค วาม
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ความคิดเห็นตรงกันอยู่ในระดับมาก
ได้แก่ โครงสร้างของหลักสูตรมีจานวนชั่วโมงที่กาหนดให้สอนแต่ละวิชามีความเหมาะสม รายวิชาที่
เน้นเนื้อหาทางทฤษฏี มีจ านวนเหมาะสมตามหลั ก สู ต ร และการจั ด กิ จ กรรมตามหลั กสู ต รมีความ
เหมาะสม
1.3 ด้านเนื้อหาวิชาของหลักสูตร
อาจารย์ผู้สอน และศิษย์เก่า มีความคิดเห็นตรงกันว่าเนื้อหารายวิชาของหลักสูตรมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ความคิดเห็นตรงกันอยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ เนื้อหาวิชามีความทันสมัยเหมาะสมกั บสภาพสังคมในปัจจุบัน เนื้อหารายวิชามีความ
เชื่อมโยงกั บท้ องถิ่ น ข้ อที่ มีค วามคิ ด เห็นแตกต่ างกั น ได้แ ก่ ความรู้จ ากวิ ช าที่ เรียนมี ส่ ว นช่ ว ยใน
งานวิจัยของผู้เรียน มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากที่สุด ส่วนนักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
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2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) เกี่ยวกับสิ่งอานวยความสะดวก ได้แก่ อุปกรณ์การเรียน
การสอน สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา เอกสาร ตาราเรียน อาคารและสถานที่เรียน ปรากฏผล
ดังนี้
2.1 อุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษา
อาจารย์ ผู้สอน และศิษย์เก่า มีความคิด เห็นว่าอุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อ และ
เทคโนโลยีทางการศึกษามีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มี
ความคิดเห็นตรงกัน ได้แก่ อุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษามีจานวนไม่
เพียงพอ
2.2 เอกสาร ตาราเรียน
อาจารย์ผู้สอน และศิษย์เก่า มีความคิดเห็นว่าเอกสาร ตาราเรียนมีความเหมาะสมอยู่
ในระดับปานกลาง ข้ อที่มีความคิ ดเห็นตรงกั นอยู่ในระดับมาก ได้แ ก่ เอกสารประกอบการสอนมี
จานวนเพียงพอกับสภาพปัจจุบัน รองลงมาข้อที่มีความคิดเห็นตรงกันอยู่ในระดับ ปานกลาง ได้แก่
เอกสาร ตาราเรียนมีจานวนเพียงพอสาหรับให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า แต่ข้อที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน
ได้แก่ ศูนย์วิทยบริการมีหนังสือและวารสารที่ทันสมัย มีข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์บริการ อาจารย์
ผู้สอนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนนักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
2.3 อาคารสถานที่
อาจารย์ผู้สอน และศิษย์เก่า มีความคิดเห็นว่าอาคารสถานที่มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิด เห็นตรงกันอยู่ในระดับมาก ได้แ ก่
ห้องเรียนมีความเหมาะสมกับกิจกรรมจัดการเรียนการสอน แต่ข้อที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน ได้แก่
ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมกับจานวนนักศึกษา อาจารย์ผู้สอนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ปานกลาง ส่วนนักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
3. ด้านกระบวนการ (Process) เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ปรากฏดังนี้
3.1 ด้านการจัดเรียนการสอน
อาจารย์ผู้สอน และศิษย์เก่า มีความคิดเห็นตรงกันว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ความคิดเห็นตรงกันอยู่ในระดับมาก ได้แก่
ผู้สอนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนได้เข้าใจ ผู้สอนได้กระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความ
คิดเห็นในการเรียนการสอน ในระหว่างเรียนผู้เรียนมีโอกาสไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ผู้สอนได้สอน
โดยเสนอปัญหาให้ผู้เรียนวิเคราะห์และสังเคราะห์ และผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนศึกษาค้น คว้าด้วย
ตนเอง แต่ข้อที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน ได้แก่ ผู้สอนแจ้งให้ผู้เรียนทราบถึงวัตถุประสงค์กิจกรรม
การเรีย นและการประเมินผลก่ อนเรียน อาจารย์ผู้ส อนมีความคิด เห็น อยู่ในระดับมากที่สุ ด ส่ ว น
นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
3.2 ด้านการวัดและประเมินผล
อาจารย์ผู้สอน และศิษย์เก่า มีความคิดเห็นตรงกันว่าการวัดและประเมินผลอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นตรงกันอยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีการวัด
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และประเมินผลในระหว่างเรียน มีการวัดและประเมินผลหลังเรียน มีการวัดและประเมินผลด้าน
ความรู้ มี ก ารวั ด และประเมิ น ผลด้ า นทั ก ษะ มี ก ารวั ด และประเมิ น ผลด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะ วิ ธี ก าร
ประเมินผลมีค วามยุ ติ ธ รรม ผู้ส อนเปิด โอกาสให้ ผู้เรีย นประเมิน ผลด้ วยตนเอง ผู้ ส อนน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอน ผู้เรียนมีความพึงพอใจในวิธีการวัดผล และผู้เรียนมีความ
พอใจในวิธีการประเมินผล
4. ด้านผลผลิต (Product)
ศิษย์เก่าที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2555 จานวน 47 คนจากจานวนกลุ่มตัวอย่าง 60 คนสามารถสอบ
บรรจุเป็นข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ในขณะที่ศิษย์เก่า 13 คนเป็นครูในสถานศึกษา
เอกชน คิ ด เป็ น อั ต ราการมี ง านท า ร้ อ ยละ 100 จากจ านวนกลุ่ ม ตั ว อย่ างทั้ ง หมด (จากจ านวน
ประชากรศิษย์เก่าทั้งหมด 113 คน)
5. อภิปรายผล
จากผลการศึกษาพบว่า
1) ด้านบริบท (Context) ผลการประเมินการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
พบว่ าอาจารย์ ผู้ ส อน และศิ ษ ย์ เก่ า มี ค วามคิ ด เห็ น ตรงกั น ว่ าวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหลั ก สู ต รมี ค วาม
เหมาะสมอยู่ ในระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า ข้ อ ที่ ค วามคิ ด เห็ น ตรงกั น ว่ าสามารถ
ดาเนินการตามวัตถุประสงค์อยู่ในระดับมาก คือวัต ถุประสงค์ข้อที่ 1) เพื่อผลิต บัณฑิตให้มีความรู้
ความสามารถในศาสตร์ของสังคมศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรมในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เป็นอย่างดี และข้อที่สามารถดาเนินการได้ในระดับ
น้อยคื อ ข้ อ 6) เพื่อผลิ ตบั ณ ฑิ ต ให้มีความรู้ความเข้ าใจในสภาพการเมือง เศรษฐกิ จ สั งคม และ
วัฒ นธรรมของประเทศในกลุ่ ม อาเซีย น เพื่ อสร้างความพร้อมในการด ารงชีวิ ต ภายใต้ป ระชาคม
อาเซียนอย่างมีความสุข โดยศิษย์เก่าส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าหลักสูตรไม่สามารถสร้างทักษะภาษาที่ดี
ให้ แ ก่ ผู้ เรีย นได้ อาจารย์ ผู้ ส อน และศิ ษ ย์ เก่ า มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า โครงสร้ างของหลั ก สู ต รมี ค วาม
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่ความคิดเห็นตรงกันอยู่ในระดับมาก
ได้แก่ โครงสร้างของหลักสูตรมีจานวนชั่วโมงที่กาหนดให้สอนแต่ละวิชามีความเหมาะสม รายวิชาที่
เน้นเนื้อหาทางทฤษฏี มีจ านวนเหมาะสมตามหลั ก สู ต ร และการจั ด กิ จ กรรมตามหลั กสู ต รมีความ
เหมาะสม อาจารย์ผู้สอน และศิษย์เก่า มีความคิดเห็นตรงกันว่าเนื้อหารายวิชาของหลักสูตรมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ความคิดเห็นตรงกันอยู่ในระดับมาก
ได้แก่ เนื้อหาวิชามีความทันสมัยเหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบัน เนื้อหารายวิชามีความเชื่อมโยง
กับท้องถิ่น ข้อที่มีความคิด เห็นแตกต่างกัน ได้แก่ ความรู้จากวิชาที่เรียนมีส่วนช่วยในงานวิจัยของ
ผู้เรียน มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ส่วนนักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยจะเห็นได้ว่า หลักสูตรที่ดีมีความสาคัญต่อการ
จัดการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง สอดคล้องกับแนวคิดของใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ ซึ่งระบุว่าหลักสูตร
คือเปรียบดังครรลองหรือกรอบของแนวทางปฏิบัติที่จะทาให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามความ
มุ่งหมายที่กาหนดไว้ (ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์. 2539 : 1) และแนวคิดของชมพันธุ์ กุญชร ณ อยุ ธยา ที่
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ชี้ให้เห็นว่า เป็นไปไม่ได้หากการจัดการศึกษาที่ดีจะมีขึ้นโดยการละเลยความสาคัญของหลักสูตร (ชม
พันธุ์ กุญชร ณ อยุธยา. 2530 : 1) อย่างไรก็ดีจากผลการประเมินการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรจะเห็นว่าแม้หลักสูตรจะมีความพยายามออกแบบเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ มีคุณภาพมากที่
สุ ด แต่ ข้ อ จ ากั ด จากปั จ จั ย อื่ น ๆ เช่ น ความสามารถของผู้ ส อน พื้ น ฐานความพร้ อ มของผู้ เรีย น
ตลอดจนห้วงเวลาอันจากัดตามระยะเวลาของหลักสูตรย่อมส่งผลต่อการพัฒนาทักษะบางด้านเช่น
ทักษะภาษาที่ไม่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร
2) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) เกี่ยวกับสิ่งอานวยความสะดวก ได้แก่ อุปกรณ์การเรียน
การสอน สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา เอกสาร ตาราเรียน อาคารและสถานที่เรียน ปรากฏผล
ดังนี้
อาจารย์ ผู้ส อน และศิษย์เก่ า มีความคิด เห็นว่ าอุปกรณ์ ก ารเรียนการสอน สื่ อ และ
เทคโนโลยีทางการศึกษามีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มี
ความคิดเห็นตรงกัน ได้แก่ อุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษามีจานวนไม่
เพียงพอ อาจารย์ผู้สอน และศิษย์เก่า มีความคิดเห็นว่าเอกสาร ตาราเรียนมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ข้อที่มีความคิดเห็นตรงกันอยู่ ในระดับมาก ได้แก่ เอกสารประกอบการสอนมีจานวน
เพียงพอกับสภาพปัจจุบัน รองลงมาข้อที่มีความคิดเห็นตรงกันอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ เอกสาร
ตาราเรียนมีจานวนเพียงพอสาหรับให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า แต่ข้อที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน ได้แก่
ศูนย์วิทยบริการมีหนังสือและวารสารที่ทันสมัย มีข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์บริการ อาจารย์ผู้สอน
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนนักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อาจารย์ผู้สอน และ
ศิษย์เก่า มีความคิดเห็นว่าอาคารสถานที่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ข้อที่มี ความคิดเห็นตรงกันอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ห้องเรียนมีความเหมาะสมกับกิจกรรม
จัดการเรียนการสอน แต่ข้อที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน ได้แก่ ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสม
กับจานวนนักศึกษา อาจารย์ผู้สอนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนศิษย์เก่ามีความคิดเห็น
อยู่ ในระดั บมาก ซึ่งการประเมินหลั กสู ต รนี้ส่ งผลให้เห็นถึง ปัญ หาข้ ออ่อนด้อยของหลั กสู ต รอย่าง
แท้จริง สอดคล้องกับแนวคิดของวิชัย วงษ์ใหญ่ ที่กล่าวว่าการประเมินหลักสูตรทาให้ทราบปัญหา
และแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรชัดเจนขึ้น เพราะการประเมินหลักสูตรเป็นการพิจารณาเกี่ยวกับ
คุณค่าของหลักสูตร (วิชัย วงษ์ใหญ่. 2535 : 203) และสอดคล้องกับข้อเสนอของสมบูรณ์ ชิตพงษ์ ที่
เสนอว่า ผลจากการประเมินย่อมเป็นตัวบ่งชี้ว่าองค์ประกอบของหลักสูตรส่วนใดที่สมควรพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้มีประสิทธิภาพ (สมบูรณ์ ชิตพงษ์. 2529 : 1)
3) ด้านกระบวนการ (Process) เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ปรากฏดังนี้ อาจารย์ผู้สอน และศิษย์เก่า มีความคิดเห็นตรงกันว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
อยู่ ในระดับ มาก เมื่อพิ จ ารณาเป็น รายข้ อพบว่า ข้ อที่ ความคิด เห็ นตรงกั นอยู่ในระดับ มาก ได้แ ก่
ผู้สอนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนได้เข้าใจ ผู้สอนได้กระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความ
คิดเห็นในการเรียนการสอน ในระหว่างเรียนผู้เรียนมีโอกาสไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ผู้สอนได้สอน
โดยเสนอปัญหาให้ผู้เรียนวิเคราะห์และสังเคราะห์ และผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง แต่ข้อที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน ได้แก่ ผู้สอนแจ้งให้ผู้เรียนทราบถึงวัตถุประสงค์กิจกรรม
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การเรีย นและการประเมินผลก่ อนเรียน อาจารย์ผู้ส อนมีความคิด เห็น อยู่ในระดับมากที่สุ ด ส่ ว น
นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อาจารย์ผู้สอน และศิษย์เก่า มีความคิดเห็นตรงกันว่า การวัด
และประเมินผลอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นตรงกันอยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ มีการวัดและประเมินผลในระหว่างเรียน มีการวัดและประเมินผลหลังเรียน มีการวัดและ
ประเมินผลด้านความรู้ มีการวัดและประเมินผลด้านทักษะ มีการวัดและประเมินผลด้ านคุณลักษณะ
วิธีการประเมินผลมีความยุติธรรม ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินผลด้วยตนเอง ผู้สอนนาผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอน ผู้เรียนมีความพึงพอใจในวิธีการวัดผล และผู้เรียนมีความ
พอใจในวิธีการประเมินผล แสดงให้เห็นถึงความสาคัญของการดาเนินการตามการประเมินผลของ
หลั ก สู ต รที่ มีต่ อการจั ด การเรีย นการสอน ซึ่ งส่ งผลให้ได้องค์ค วามรู้เกี่ ยวกั บ การด าเนิ นงานของ
หลักสูตรที่ชัดเจน สอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี ซึ่งระบุว่า การประเมินผลหลักสูตรทาขึ้น
เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตรคือ เพื่อหาคุณภาพของหลักสู ตรตามความมุ่งหมาย
ที่ตั้งไว้ เพื่อตัดสินในการวางเค้าโครง รูปแบบระบบของหลักสูตร ตลอดจนการบริหารงานและการ
สอนตามหลักสูตรให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง (ทิศนา แขมมณี. 2526 : 53)
4) ด้านผลผลิต (Product) ศิษย์เก่าที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2555 จานวน 47 คนจาก
จ านวนกลุ่ ม ตั ว อย่ าง 60 คนสามารถสอบบรรจุ เป็น ข้ าราชการ และเจ้ าหน้ าที่ห น่ว ยงานของรัฐ
ในขณะที่ศิษย์เก่า 13 คนเป็นครูในสถานศึกษาเอกชน คิดเป็นอัตราการมีงานทา ร้อยละ 100 จาก
จานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด (จากจานวนประชากรศิษย์เก่าทั้งหมด 113 คน) ซึ่งพบว่าศิษย์เก่ามี
ความสามารถในการปฏิบัติงานจริง สอดคล้องกับข้อเสนอของสมนึก ภัททิยธนี ที่ว่าในการประเมิน
หลักสูตรจะต้องอาศัยข้อคิ ดเห็นจากอาจารย์ผู้สอนและการสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องกับบัณ ฑิต และ
ผู้ร่วมงานของบัณฑิต ซึ่งผู้ให้ข้อคิดเห็นเหล่านี้ล้วนมีคุณค่าต่อการประเมินหลักสูตรเป็นอย่างมาก
(สมนึก ภัททิยธนี. 2546 : 1) และแนวคิดของภิญโญ สาธร ที่กล่าวว่าการศึกษานั้นมีจุดมุ่งหมายให้
ผู้เรียนสามารถดารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ (ภิญโญ สาธร. 2516 : 3)
6. สรุปผล
จากผลการศึ ก ษาพบว่ า 1) ด้านบริบ ท อาจารย์ประจ าหลั ก สู ต ร และศิษย์ เก่ ามีความ
คิดเห็นตรงกันว่า วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร และเนื้อหาวิชาของหลักสูตรมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยจากอาจารย์ผู้สอน พื้นฐานความรู้ของผู้เรียน และข้อจากัด
ด้านเวลาของหลักสูตรอาจทาให้ไม่สาเร็จดังวัตถุประสงค์ เช่นการพัฒนาทักษะทางภาษา 2) ด้าน
ปัจจัยเบื้องต้น อาจารย์ผู้สอน และศิษย์เก่ามีความคิดเห็นตรงกันว่า อาคารสถานที่เรียน อุปกรณ์การ
เรียนการสอน สื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษา เอกสาร ตาราเรียน อยู่ในระดับปานปานกลาง 3)
ด้านกระบวนการ อาจารย์ผู้สอน และศิษย์เก่ามีความคิดเห็นตรงกันว่า การเรียนการสอน การวัด
และประเมินผลมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 4) ด้านผลผลิต (Product) ศิษย์เก่าที่เข้าศึกษาในปี
การศึกษา 2555 จานวน 47 คนจากจานวนกลุ่มตัวอย่าง 60 คนสามารถสอบบรรจุเป็นข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ในขณะที่ศิษย์เก่า 13 คนเป็นครูในสถานศึกษาเอกชน คิดเป็นอัตรา
การมีงานทา ร้อยละ 100 จากจานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จุดเด่นของหลักสูตรพบว่า หลักสูตรมี
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ความเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตร มีการวาง
กรอบของรายวิชาได้คลอบคลุมสามารถนาไปใช้ปฏิบัติการสอนได้เป็นอย่างดี จุดด้อยของหลักสูตร
พบว่า อาคารสถานที่ และสิ่งสนับสนุนการศึกษายังไม่อยู่ในระดับที่ดี บางรายวิชามีการวางเนื้อหาที่
ลึกซึ้งเกินกว่าได้ใช้ปฏิบัติการจริง
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ในการประเมินหลักสูตรของแต่ละสถาบันย่อมมีความแตกต่างตามบริบทของแต่ละ
พื้นที่ อย่างไรก็ตามก่อนมีการดาเนินการจัดทาหรือปรับปรุงหลักสูตรควรมีการประเมินหลักสูตรก่อน
ทุกครั้ง หรือสามารถนาผลวิจัยไปใช้ได้ในกรณีเป็นสถานศึกษาที่มีบริบทคล้ายคลึงกัน
7.2 ในการดาเนินการวิ จัยครั้งต่อไปควรเพิ่ม เติม การประเมินจากผู้ใช้บัณ ฑิต เพื่อความ
ครอบคลุมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
7.3 คาถามที่ส าคัญ ต่อหลักสู ตร 4 ปีที่จะมีขึ้นคือ 1) อาจารย์ผู้สอนจะต้องมีคุณ สมบัติ
อย่ างไรจึ ง จะสอนได้ อย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด 2) คุณ ลั ก ษณะของผู้ เรีย นจะต้อ งมี ร ะบบวิ ธี
คัดเลือกผู้เรียนที่มีพื้นฐานความรู้ทางภาษาที่ดีกว่าปัจจุบัน มิเช่นนั้นจะต้องมีวิธีพัฒนาทักษะทางภาษา
ที่แตกต่างจากเดิมที่มีอยู่ 3) จะมีการจัดวางโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาอย่างไรจึงจะพัฒนาผู้เรียน
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางระยะเวลาที่สั้นลง
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษา 1) ระดั บ ปั จ จั ย ทางการบริห ารของโรงเรีย น
2) ศึ ก ษาระดับประสิ ทธิผลของโรงเรียน และ 3) ความสั ม พันธ์ ระหว่ างปัจ จั ยทางการบริห ารกั บ
ประสิทธิผลของโรงเรียนในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยคือครูผู้สอน จานวน 331 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ สอบถามเกี่ ยวกั บปัจจั ยทางการบริห ารจ านวน 6 ด้าน ที่มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากั บ 0.959 และสอบถามประสิ ทธิผลของโรงเรียน จานวน 4 ด้าน ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากั บ
0.930วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีแจกแจงความถี่ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน โดยภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด
และ 3) ปัจจัย ทางการบริห ารกับประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสัม พันธ์ กันทางบวกในระดับสู ง
(r = 0.730) อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01
คาสาคัญ : ปัจจัยทางการบริหาร,
เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

ประสิทธิผลของโรงเรียน,

โรงเรียนในเครือคณะภคินี

Abstract

The purpose of this research was to study 1) the level of administrative
factors 2) the level of effectiveness and 3) the relationship between administrative
factors and effectiveness of schools whet The Sisters of Saint Paul De Chartres in
Thailand. The sample used in this research were 331 teachers. The research
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instrument was a 5-level-rating scale questionnaire of 6administrative factors of
schools with the reliabilities of 0.959 and 4effectiveness aspects of schools with the
reliabilities of 0.930. The data were analyzed by frequency, mean, standard deviation
and Pearson’s product-moment correlation coefficient. The results of this research
showed that 1) the level of administrative factors of schools was the highest level
both overall and each aspect 2) the level of effectiveness of schools was the highest
level both overall and each aspect and 3) the administrative factors and effectiveness
of schools were found positive correlations at a high level (r = 0.730) with statistical
significance at .01.
Keywords : administrative factors, effectiveness of school, The Schools under The
Sisters of Saint Paul De Charites in Thailand
1. บทนา
การบริหารจัดการสถานศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ ให้เกิดความสาเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การ ย่อมต้องใช้ทรัพยากรทางการบริหารที่ประกอบด้วย คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ
เป็ น ส าคั ญ ซึ่ ง คนเป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ในการบริ ห ารงานเพื่ อ ความส าเร็ จ ดั ง นั้ น ผู้ บ ริ ห ารจะต้ อ งมี
การบริหารจัดการปัจจัยทางการบริหารเพื่อให้เกิดประสิทธิผล และต้องทางานเชิงรุกแบบมืออาชีพ
(วิโรจน์ สารรัตนะ, 2555, หน้า 90-91) พร้อมทั้งพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
พัฒนาความสัมพันธ์ของบุคลากรให้ส่งผลดีต่อการทางาน มีการจัดโครงสร้างองค์การการแบ่งงาน
การใช้อานาจตามสายการบังคับบัญชา การประสานให้การทางานของทุกฝ่ายเข้ากั นได้เป็นอย่างดี
(ธร สุนทรายุทธ, 2556, หน้า 126) มีการจูงใจให้คนทุ่มเทแรงกายและแรงใจอย่างเต็มความสามารถ
เพื่อให้เกิดผลสาเร็จตามจุดหมายขององค์การ ผู้บริหารจะต้องบริหารงานให้จุด มุ่งหมายของตัวบุคคล
และจุด หมายขององค์ การบรรลุ ผลด้วยกั นทั้ง คู่ โดยอาศัยกระบวนการจูงใจ (วิโรจน์ สารรัต นะ,
2555, หน้า 81-82) เพื่อ ประสิ ท ธิ ผลขององค์ก าร ซึ่ง โรงเรีย นในเครือคณะภคิ นีเซนต์ป อล เดอ
ชาร์ตร ในประเทศไทย เป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นในเรื่องดังกล่าว
คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เป็นคณะนักบวชหญิงที่อุทิศตนเพื่อให้บริหารแก่สังคมใน
ด้ า นการรัก ษาพยาบาล ด้ านสั ง คมสงเคราะห์ และด้ า นการศึ ก ษาอบรมแก่ เยาวช นทั่ ว โลก ให้
ความสาคัญ กับพันธกิจด้านการศึกษา ด้วยความสานึกถึงงานอบรมสั่งสอนเพื่อให้ผู้เรียนรู้จักและ
เข้าถึงสัจธรรมอันสูงส่งแห่งความเป็นมนุษย์ด้วยการดาเนินชีวิตอย่างมีระเบียบวินัย สุภาพเรียบง่าย
และเปี่ยมด้วยเมตตาธรรม (คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร, 2534, หน้า 13) รวมทั้งปัจจัยด้าน
อื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันอันทาให้เกิดประสิทธิผลของโรงเรียน
ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล่ าว ผู้ วิ จั ย มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษา ปั จ จั ย ทางการบริ ห ารที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนในเครือ คณะภคินี เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย เพื่อให้ทราบว่า
โรงเรีย นในเครือคณะภคิ นีเซนต์ป อล เดอ ชาร์ต ร ในประเทศไทย มีปั จจั ยทางการบริห ารและมี
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ประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ในระดับใด และปั จจัยทางการบริหารอะไรบ้างที่ สัมพันธ์กับประสิทธิผล
ของโรงเรียนในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย ผลจากการวิจัย ครั้งนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศประกอบการกาหนด
นโยบายในการพั ฒ นาโรงเรี ย นในเครื อ คณะภคิ นี เซนต์ ป อล เดอ ชาร์ ต ร ในประเทศไทยให้ มี
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาระดับปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ
ชาร์ตร ในประเทศไทย
2.2 เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลของโรงเรียนในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ใน
ประเทศไทย
2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนใน
เครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย
3. วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรคือครูผู้สอนโรงเรียนในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย
จานวน 2,438 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ เครจซี และ
มอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 608 – 609) จานวน 331 คน แล้วทาการสุ่มอย่างง่าย
ด้วยวิธีการจับฉลาก
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับ ปัจจัยทางการบริหารของ
โรงเรีย นและระดับประสิ ทธิผลของโรงเรียน แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือตอนที่ 1 คาถามเกี่ยวกั บ
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 4 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ ตอนที่ 2
คาถามเกี่ยวกับระดับปัจจัยทางการบริหารใน 6 ด้าน มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
และตอนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน ใน 4 ด้าน มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ ผู้วิจัยดาเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้วยการตรวจสอบความเที่ยงตรง
(Validity) ได้ ข้ อ ค าถามที่ มี ค่ า IOC ตั้ ง แต่ 0.80 – 1.00 มี ค วามเชื่ อ มั่ น (Reliability) ของ
แบบสอบถามตอนที่ 2 และ 3 เท่ากับ 0.959 และ 0.930 ตามลาดับ และมี ค่าอานาจจาแนกของ
แบบสอบถาม มากกว่ า 0.2 ขึ้ น ไปทุ ก ข้ อ ค าถาม ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข แล้ ว สร้ า ง
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์
และติดต่อขอให้ส่งกลับคืนมายังผู้วิจัยภายใน 2 สัปดาห์ โดยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งสิ้น 331
ฉบับ
ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากการตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 1 เกี่ ย วกั บ
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้วิธีแจกแจงความถี่ และร้อยละ ตอนที่ 2 และ 3วิเคราะห์
ระดับปัจ จัย ทางการบริห ารของโรงเรียนและระดับ ประสิ ทธิผลของโรงเรียนโดยใช้ก ารวิ เคราะห์
ค่ าสถิ ติ พื้ น ฐาน ได้ แ ก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน จากนั้ น วิ เคราะห์
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล
เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทยด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product
Moment Correlation Coefficient)
4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถนาเสนอตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้เป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การศึ ก ษาปั จ จั ย ทางการบริ ห ารของโรงเรี ย นในเครื อ คณะภคิ นี เซนต์ ป อล
เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย แสดงได้ดังตารางที่ 1
ตอนที่ 2 การศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ ตร ใน
ประเทศไทย แสดงได้ดังตารางที่ 2
ตอนที่ 3 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน
ในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย แสดงได้ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 1 ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ ตร ในประเทศ
ไทย
ปัจจัยทางการบริหาร
1. ปัจจัยภาวะผู้นาของผู้บริหาร
2. ปัจจัยบรรยากาศในโรงเรียน
3. ปัจจัยเทคโนโลยี
4. ปัจจัยงบประมาณ
5. ปัจจัยการสื่อสารภายในโรงเรียน
6. ปัจจัยวัฒนธรรมโรงเรียน
รวมเฉลี่ย

̅
×
4.80
4.74
4.51
4.75
4.61
4.73
4.69

S.D.
0.30
0.30
0.38
0.35
0.34
0.33
0.25

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตาราง 1 พบว่า ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
̅ =4.69) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า นพบว่ า ปั จ จั ย ภาวะผู้ น าของผู้ บ ริ ห าร มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด
(×
̅ =4.80) รองลงมาเป็นปัจจัยงบประมาณ (×
̅ =4.75) ส่วนปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ปัจจัย
(×
̅ =4.51)
เทคโนโลยี (×
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ตารางที่ 2 ระดับประสิทธิผลของโรงเรียนในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย
̅
ประสิทธิผลของโรงเรียน
S.D. แปลผล
×
1. ความสามารถในการผลิ ต นั ก เรีย นให้ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ 4.55
0.37 มากที่สุด
ทางการเรียนสูงขึ้น
2. ความสามารถในการพั ฒ นานั ก เรี ย นให้ มี เจตคติ 4.65
0.37 มากที่สุด
ทางบวก
3. ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน 4.59
0.39 มากที่สุด
4. ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน
4.74
0.34 มากที่สุด
เฉลี่ยรวม
4.63
0.30 มากที่สุด
จากตาราง 2 พบว่า ระดับประสิ ทธิผลของโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุ ด
̅ =4.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประสิทธิผลด้านความสามารถในการแก้ปัญ หาภายใน
(×
̅ =4.74) รองลงมาเป็นด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีเจต
โรงเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (×
̅ =4.65) ส่วนด้านที่มี ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มี
คติทางบวก(×
̅ =4.55)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น (×
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน
ในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย
ปัจจัยทางการบริหาร (X)

ปัจจัยวัฒนธรรมโรงเรียน
(X6)

ปัจจัยการสื่อสารภายใน
โรงเรียน(X5)

ปัจจัยงบประมาณ(X4)

ปัจจัยเทคโนโลยี(X3)

ปัจจัยบรรยากาศในโรงเรียน
(X2)

ประสิทธิผลของโรงเรียน

ปัจจัยภาวะผูน้ าของผู้บริหาร
(X1)

ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน

ความสามารถในการผลิต
นักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์
0.261** 0.427** 0.472** 0.406** 0.452** 0.509** 0.563**
ทางการเรียนสูงขึ้น(Y1)
ความสามารถในการ
พัฒนานักเรียนให้มีเจต
0.343** 0.470** 0.368** 0.425** 0.444** 0.623** 0.589**
คติทางบวก(Y2)
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ปัจจัยทางการบริหาร (X)

ปัจจัยวัฒนธรรมโรงเรียน
(X6)

ปัจจัยการสื่อสารภายใน
โรงเรียน(X5)

ปัจจัยงบประมาณ(X4)

ปัจจัยเทคโนโลยี(X3)

ปัจจัยบรรยากาศในโรงเรียน
(X2)

ประสิทธิผลของโรงเรียน

ปัจจัยภาวะผูน้ าของผู้บริหาร
(X1)

ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน

ความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนา
0.342** 0.510** 0.544** 0.389** 0.513** 0.489** 0.619**
โรงเรียน(Y3)
ความสามารถในการ
แก้ปัญหาภายในโรงเรียน 0.470** 0.532** 0.399** 0.532** 0.494** 0.560** 0.657**
(Y4)
ประสิทธิผลของโรงเรียน
0.423** 0.582** 0.539** 0.524** 0.572** 0.655** 0.730**
(Y)
** < .01

จากตาราง 3 แสดงให้เห็นว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับ
ประสิ ทธิ ผลของโรงเรีย นในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ต ร ในประเทศไทย โดยภาพรวม
พบว่ า ปั จ จั ย ทางการบริ ห ารมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นในระดั บ สู ง
(r = 0.730) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์แยกเป็นรายด้านระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับประสิทธิผล
ของโรงเรียน พบว่า ปัจจัยวัฒนธรรมโรงเรียน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนใน
ระดั บ สู ง (r = 0.655) ส่ ว นปั จ จั ย ภาวะผู้ น าของผู้ บ ริ ห าร ปั จ จั ย บรรยากาศในโรงเรี ย น ปั จ จั ย
เทคโนโลยี ปัจจั ยงบประมาณ และปัจ จัยการสื่ อสารภายในโรงเรียน มีความสัม พันธ์ทางบวกกั บ
ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นในระดั บ ปานกลาง (r = 0.423, 0.582, 0.539, 0.524 และ 0.527
ตามลาดับ)
5. อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาระดับปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนในเครือ คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ
ชาร์ต ร ในประเทศไทยโดยภาพรวมอยู่ในระดั บมากที่ สุ ด เมื่อพิ จ ารณาเป็น รายด้ านพบว่ า ปั จ จั ย
ทางการบริห ารในแต่ล ะด้ านอยู่ ในระดั บมากที่สุ ด เช่น เดี ยวกั น ทั้ง นี้อ าจเนื่องมาจากภาวะผู้น ามี
ความสาคัญ และจาเป็นอย่างยิ่ งในการบริหารงานขององค์การโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานศึกษาที่มี
เป้าหมายสาคัญสูงสุดในการจัดการศึกษาคือการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามที่
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สถานศึก ษาและหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องก าหนดไว้ รวมไปถึ งให้ส อดรับกั บความต้องการของสั งคม
ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้มีความรู้
และทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานในสถานศึกษาจึงเป็นเหตุผลให้ครูผู้สอนของโรงเรียนมี
ความคิ ด เห็น ว่ าผู้บ ริห ารส่ ง เสริม สนั บสนุนให้ครูป ฏิ บัติ งานได้อย่างเต็ม ศัก ยภาพ อัน จะส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิผลของโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ณัฐพงศ์ พลศรี (2556, หน้า 101) ที่ศึกษา
งานวิจั ยเรื่องปัจจั ยทางการบริห ารที่ส่ งผลต่อประสิ ทธิผลของโรงเรียนในสั งกัด เทศบาล จั งหวั ด
อุดรธานี โดยปัจจัยทางการบริหารอยู่ในระดับมากทุกปัจจัย และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของมิลินท์
เจริญชนม์ (2558, หน้า 81 ) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการดาเนินงานแนะ
แนวในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยพบว่าปัจจัยทางการ
บริหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก และงานวิจัยของฉัตรชัย จันทะมาตย์ (2560, หน้า 99) ที่ศึกษาวิจัย
เรื่ อ ง ปั จ จั ย ทางการบริ ห ารที่ ส่ ง ผลต่ อ การปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดเลย โดยพบว่ าปัจจัยทางการ
บริหารโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน
2. ผลการศึกษาระดับประสิทธิผลของโรงเรียนในเครือ คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
ในประเทศไทย โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า นพบว่ า ทุ ก ด้ า นมี
ประสิทธิผลอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนมีการประสานงาน และ
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอน โดยมีองค์กรเครือข่ายคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ
ชาร์ตร เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองดูแลนักเรียนในโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และ
บุคลากรมีการร่วมมือกันหาวิธีการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี โรงเรียน
สามารถติดต่อขอความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายในการแก้ปัญ หาความขัดแย้งภายในโรงเรียนที่
เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที สอดคล้องกับทัศนะของวิโรจน์ สารรัตนะ (2553, หน้า 323) ที่กล่าวว่า
ลักษณะของโรงเรีย นที่ มีประสิทธิผลที่ชัด เจน จะต้องเป็นโรงเรียนที่สอนให้นักเรียนรู้จัก วิธีค้นหา
คาตอบไม่ใช่สอนให้รู้คาตอบ สามารถสร้างสภาพแวดล้อมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้นักเรียนได้ ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับการศึกษาวิจัย
ของณัฐพงศ์ พลศรี (2556, หน้า 108) ที่พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวมพบว่าอยู่ในระดับ
มาก และยั ง สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาวิ จั ย ของ ปิ ย ะมาศ น้ อ ยก่ า (2556, หน้ า 80) ที่ พ บว่ า
ประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าพบว่า อยู่ใน
ระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน
3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนใน
เครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า มีความสัมพันธ์กันทางบวก
โดยรวมอยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยทางการบริหารมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน โดยปัจจัยทางการบริหารทั้ง 6 ปัจจัย เป็นองค์ประกอบ
สาคัญในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในเครือ คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในประเทศ
ไทย ได้แก่ ปัจจัยเทคโนโลยี โดยโรงเรียนมีการวางแผนเกี่ยวกับการนาสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการ
บริหารงาน มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม ปัจจัยวัฒนธรรมโรงเรียน โดย
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มีการปลูกฝังค่านิยมที่ดีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้กับคณะครูและบุคลากรทุกคนยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ
ร่ว มกั น ปั จจั ย บรรยากาศในโรงเรียนโดยผู้บ ริห าร ครู และบุ คลากรมีก ารทางานร่ว มกั นอย่างมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เกิดความสัมพันธ์ที่อบอุ่น จริงใจ เคารพซึ่งกันและกัน ปัจจัยการสื่อสารภายใน
โรงเรี ย น โดยผู้ บ ริ ห ารมี ก ารประชุ ม ชี้ แ จงข้ อ มู ล ข่ า วสาร ในรู ป แบบค าสั่ ง หนั ง สื อ เวี ย น การ
ประชาสัมพันธ์อย่างจัดเจน เป็นปัจจุบัน โดยกระทาอย่างรวดเร็ว ตลอดจนการประชุมผู้ปกครอง
แจ้งผลการดาเนินงานของโรงเรียนต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นประจา ปัจจัยภาวะผู้นาของผู้บริหาร
โดยโรงเรีย นมีผู้บ ริห ารที่มีค วามรู้ความสามารถ มี ทัก ษะในการบริห ารจั ด การได้อย่างเหมาะสม
สามารถมองการณ์ไกล มีความคิดริเริ่มในการพัฒนางาน ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้ปฏิบัติงานอย่าง
เต็มความสามารถ และปัจจัยงบประมาณโดยโรงเรียนได้มีการจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณตาม
แผนการดาเนินงานประจาปีของโรงเรียน ตลอดจนการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจากแหล่ง
งบประมาณอื่นๆ มาใช้ในการบริหารจัดการอย่างงคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับการ
ศึ ก ษาวิ จั ย ของ ณั ฐ พงศ์ พลศรี (2556, หน้ า 111 ) ที่ ศึ ก ษาปั จ จั ย ทางการบริ ห ารที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรีย นในสั ง กั ด เทศบาล จั ง หวั ด อุ ด รธานี โดยพบว่ า ปั จ จั ย ทางการบริห ารมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนในระดับสูง และงานวิจัยของปิยะมาศ น้อยก่า (2556, หน้า
80) ที่ ศึ ก ษาปั จ จั ย ทางการบริห ารที่ส่ ง ผลต่ อประสิ ทธิ ผลของโรงเรีย นในสั ง กั ด เทศบาล จั ง หวั ด
อุดรธานี พบว่า ปัจจัยทางการบริหารมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนในระดับสูง
เช่ น เดี ย วกั น และยั ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ ศศิ ธ ร จั น ทร์ ศิ ริ (2557, หน้ า 115) ที่ ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการกับประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี โดยพบว่า การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา มีความสัมพันธ์กันทางบวก
ในระดับสูง
6. สรุปผลการวิจัย
1. ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในประเทศ
ไทย โดยภาพรวมและจาแนกเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด
2. ประสิทธิผลของโรงเรียนในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย โดย
ภาพรวมและจาแนกเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด
3. ปัจ จัย ทางการบริห ารกั บประสิทธิ ผลของโรงเรียนในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ
ชาร์ตร ในประเทศไทย มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูง
7. ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปใช้
ผู้บริหารของโรงเรียนในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทยควรให้ความสาคัญกับ
ภาวะผู้ น าของผู้ บ ริ ห ารโดยโรงเรี ย นควรส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ บ ริ ห ารได้ พั ฒ นาตนเองให้ มี ภ าวะผู้ น าที่
หลากหลายรูปแบบ เพื่อนาไปสู่การบริหารจัดการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิผล
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2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ใน
ปัจจัยอื่นๆ ที่แตกต่างออกไป เช่น ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กร เป็นต้น
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ง นี้มีวั ต ถุ ประสงค์ เพื่อพัฒนาผลสั ม ฤทธิ์ ต่อการจั ด การเรียนรู้ด้ว ยรูปแบบ
ห้องเรียนกลับด้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนจานวน 29 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลั ย ภาคเรียน
ที่ 1/2561 เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย 1)แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนกลับด้านจานวน 9
แผน รวมทั้งหมด 13 ชั่วโมง 2)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสืบพันธุ์และการ
เจริญเติบโต ของพืชดอกเป็นแบบทดสอบชนิดปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ ใช้เวลา
60 นาที ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและ
การเจริญเติบโต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 พบว่ามีผลสัทฤทธิ์วิชาชีววิทยาต่ากว่า
เกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียน เท่ากับ 21 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.22 และเมื่อ
วิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้สถิติ One Sample t-test เทียบกับเกณฑ์พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : ห้องเรียนกลับด้าน ผลสัมฤทธิ์ วิจัยปฏิบัติการ
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Abstract
The purposes of this research study were to develop Learning Achievements
by flipped classroom at Motthoyamsuksa 5 student at roi-et wittayalai school passing
level of the criterion (percent 70). The target group consisted of 29 Motthoyamsuksa 5
at Roi-et Wittayalai School in their 1/2018 academic year. The research instruments
were: 1) 9 lesson plans for 13 hours based on Flipped Classroom, and 2) 30-item
learning achievement test on the reproduction of Flowers my plants for 60 minutes. The
findings indicated learning achievements on the reproduction of Flower Issue plant of
Motthoyamsuksa 5 student that passing level of the criterion (percent 70) shown that
learning achievement as not higher than 70 percent at the statistical significance level
of .05. The mean score of the students in the formative assessment was 21 points (out
of 30 points) and the standard deviation was 2.22. It did not find difference at the .05
level of statistician .
Keyword : Instructional Designing Inventory, the Flipped Classroom Method
, Learning Achievements
1. บทนา
วิทยาศาสตร์มีบทบาทสาคัญยิ่งในโลกยุคปัจจุบัน เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้ง
ในชีวิตประจาวันและการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่าง ๆ
ที่ ม นุ ษ ย์ ไ ด้ ใ ช้เ พื่ อ อ านวยความสะดวกในชี วิ ต และการท างาน สิ่ ง เหล่ า นี้ ล้ ว นเป็ น ผลของความรู้
วิทยาศาสตร์ผสมผสานการคิดสร้างสรรค์กับศาสตร์ อื่น ๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด
ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะสาคัญในการค้นคว้ าหา
ความรู้มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล ที่หลากหลาย
และมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 1) ในปัจจุบันมีปัญหาในการ
จัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะการถ่ายทอดจากครูเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ทาให้ผู้เรียนมีปัญหา
ในกระบวนการคิ ด สร้ า งสรรค์ ซึ่ ง ในการด ารงชี วิ ต และท างานในยุ ค ปั จ จุ บั น ที่ จ ะท าให้ ป ระสบ
ความสาเร็จ การถ่ายทอดซึ่งผ่านทางครูอย่างเดียวไม่เพียงพอ(สานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สพฐ, 2558, หน้า 6-7) นอกจากนี้ยับพบว่า ประเทศไทยประสบปัญหาผลการสอบ PISA ของ
นักเรียนมีคะแนนต่า(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2560, น. 4) โดยเฉพาะใน
เรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต มีเนื้อหาที่เป็นนามธรรม ล้วนเป็นเนื้อหาที่ยากต่อ
การศึกษา ไม่สามารถมองเห็นได้ดวยตาเปล่าทาให้นักเรียนมีคะแนนในรายวิชาชีววิทยาต่าเพราะ
นักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาที่เรียน เช่นเดียวกับคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติและกองทุนสนับสนุน
401

วิจัย ได้ระบุผลการประเมินคุ ณภาพของผลผลิตการศึกษาว่ า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
วิทยาศาสตร์ไม่เป็นที่น่าพอใจ (สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย , 2541, หน้า 9-10) แสดงให้เห็น
ว่านักเรียนไทยต้องพัฒนาทั้งด้านวิชาการโดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์และเน้นพัฒนาด้านการคิด
สร้างสรรค์ โดยเน้นนักเรียนเป็นสาคัญเพื่อก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงไทยแลนด์ 4.0 และศตวรรษที่
21 (เเผนพัฒนาเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติฉบับที่ 12, 2560-2564, หน้า 4)
ห้องเรียนกลับด้านเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ถูกนามาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Child
Center) ที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยตัวนักเรียนเอง ในลักษณะที่ว่า “เรียนที่บ้าน ทา
การบ้านที่โรงเรียน” (Bergmann and Sams, 2013, p.7)
จากความสาคัญดังกล่าวทาให้ผู้วิจัยสนใจในการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับ
ด้าน (Flipped classroom) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์โดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับ
ด้านสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย วิชาชีววิทยา ตามมาตราฐานที่
4.3 เรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต โดยใช้แผนห้องเรียนกลับด้านทั้งหมด 9 แผน
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบห้องเรียนกลับด้านของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70
3. วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินการวิจัยครั้งนี้
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนกลับด้านเพื่อ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 9 แผน
รวมทั้งหมด 13 ชั่วโมง
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการวิจัย
แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ ง การสื บ พั น ธุ์ ข องพื ช ดอกและการ
เจริญเติบโต เป็นแบบทดสอบชนิดปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิ จั ย ได้ด าเนินการเก็ บรวบรวมข้ อมูล ภาคเรียนที่ 1 ปีก ารศึก ษา 2561 จากกลุ่ ม
ตั ว อย่ า งคื อ นั ก เรีย นชั้ น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 โรงเรี ย นร้ อ ยเอ็ ด วิ ท ยาลั ย สั ง กั ด ส านัก งานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ดาเนินการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
ตามวงจรปฏิบัติการ ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บข้อมูลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์โดยเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของ
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน โดยนา
ข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าต่าง ๆ ดังนี้
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบห้องเรียน
กลับด้านกับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบด้วยสถิติ One
Sample t–test
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปโดยใช้ ส ถิ ติ พ รรณนา (Descriptive statistics) คื อ ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ส่ ว นเบี่ ย งเบน
2
มาตรฐาน (Standard Deviation : S ) และ ความแปรปรวน (Variance : S )
4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ
ห้องเรียนกลับด้านกับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยใช้ t-test for one sample พบว่า นักเรียนได้ผลสัมฤทธิ์
ต่ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 70
5. สรุปผลการวิจัย
หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว สามารถนาผลนั้นมาอภิปรายตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้
ดังต่อไปนี้
การวิจัยเพื่อการจัดการเรียนรู้ด้วยห้องเรียนกลับด้านเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ เรื่อง การ
สืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ต่ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เท่ากับ
21 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากั บ 2.22 และเมื่อวิ เคราะห์ความ
แตกต่ า งโดยใช้ ส ถิ ติ One Sample t-test เที ย บกั บ เกณฑ์ พ บว่ า ไม่ มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6. อภิปรายผล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบห้องเรียนกลับด้านเรื่องการสืบพันธุ์
ของพืชดอกและการเจริญเติบโต ผลสัทฤทธิ์วิชาชีววิทยาต่ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือนักเรียนไม่มีผลสัมฤทธิ์ชีววิทยาตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับชนิดา พันธุ์โสภณ เเละนารินทร์ กินเสน(2560, น.839-847)ที่ได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบห้องเรีย นกลั บด้าน และเพื่อหาประสิ ทธิ ภาพของการจั ด การเรียนรู้แ บบห้องเรียนกลั บด้าน
สาหรับการจัดการเรียนรู้รายวิ ชาภาษาไทยของนัก เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่าผลสั ม ฤทธิ์
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ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียน 10.74 คิดเป็นร้อยละ
44.12 และยั ง ไม่ส อดคล้องกับกรวรรณ สื บสม เเละนพรัต น์ หมีพลั ด (2560, น.118-127)การ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) ด้วยการบูรณาการ
การเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียผ่าน Google Classroom พบว่าจากการวิเคราะห์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระหว่างเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 นอกจากนี้ยังไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ผู้วิจัยได้ทาการสัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการจัดการ
เรีย นรู้ด้ว ยรูปแบบห้องเรีย นกลั บด้ านซึ่ง นัก เรีย นกล่ าวว่ ามีความพึง พอใจที่ ผู้วิ จั ยได้จั ด ท าวี ดี โ อ
ประกอบการสอน google site และ google classroom เนื่องจากช่วยให้นักเรียนสามารถศึก ษา
เนื้อหาได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ใช่แค่ในห้องเรียน และยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนนาเทคโนโลยี
ไปใช้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งการที่ผลสัมฤทธิ์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ อาจมีสาเหตุเนื่องมาจากปัจจัย
ต่าง ๆ หลายประการ คือนักเรียนมี ทักษะพื้นฐานความรู้เดิมอยู่ในเกณฑ์ที่ต่า ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการศึกษาชีววิทยา และนอกจากนี้ยังพบอีกว่านักเรียนส่วนใหญ่ในห้องนี้มีเป้าหมายที่จะศึกษาต่อใน
สาขาที่ไม่เน้นความรู้ทางชีววิทยา จึงอาจส่งผลให้นักเรียนไม่สนใจวิชาชีววิทยาเท่าที่ควร
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ควรมีการแจ้งคะแนน เพื่อให้นักเรียนรู้สึกว่าผู้สอนมีความยุติธรรมในการให้คะแนน
และเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนตั้งใจทางานมากยิ่งขึ้น
7.2 ควรปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับเวลา โดยคานึกถึงความสามารถของนักเรียน สภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้ในวงรอบถัดไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7.3 ปรั บ ปรุ ง เนื้ อ หาควรเป็ น เนื้ อ หาที่ น่ า สนใจ และสามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ
สถานการณ์ในชีวิตประจาวัน
7.4 ควรส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างเต็มที่ กระตุ้นให้นักเรียน
กล้าแสดงออก เพื่อนาเข้าสู่การอภิปรายและสรุปผลอย่างถูกต้อง
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ง นี้มีวั ต ถุ ประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาแผนการจั ด การเรียนรู้ด้ว ยสื่ อประสมใน
ศตวรรษที่ 21 เรื่อง แสง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ (E1/E2)
ตามเกณฑ์ 70/70 (2) เพื่อเปรียบเทียบเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ด้วยสื่อประสมในศตวรรษที่ 21 เรื่อง
แสงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร จานวน 29 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมื อ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมในศตวรรษที่ 21 และแบบวัดเจตคติเชิง
วิทยาศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และการ
ทดสอบสมมติฐานใช้ Dependent-Sample t-test ผลการวิจัยพบว่า (1) ประสิทธิภาพของการเรียนรู้
โดยการใช้สื่อประสม เรื่องแสง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 89.84/72.79 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ 70/70 (2) ผลของเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์หลังเรียนมีคะแนนสูงกว่าคะแนนก่อนได้รับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : การจัดการเรียนรู้, ศตวรรษที่ 21, สื่อประสม และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์

Abstract
The aims of this research study were (1) to develop the lesson plans using
21st multimedia in entitled “Light” of Matthayomsuksa 5 students according to criteria
set of century 70/70 (2) to compare between student’s Scientific Attitude Multimode in
21st Century entitled “Light” for Matthayomsuksa 5 students students in remoter one
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academia year 2018 from Borabawittayakam school sleeted sampling. The instruments
were 7 lesson plans of learning management with 21st century multimedia and Scientific
Attitude test artistries used to analyzed were Means, Standard Deviation, and
Percentage. Hypothesis testing with Dependent t-test was used. The results of this
study have found that; (1) The learning efficiency using multimedia entitle “Light” for
Matthayomsuksa 5 students was 89.54/72.79 which was lighter the criteria set of 70/70
(2) The scientific altitude after learning with multimedia was Lighter them before
Learning statistically significant at .05 leve1. (3) the level of scientific attitude of students
who were taught by using 21st century multimedia learning management post score
was significantly higher than that pre score at the .05 significance level
Keywords : learning management, multimedia, the 21st century, scientific attitude
1. บทนา
นักเรียนในศตวรรษที่ 21 ต้องมีทักษะที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นทักษะทาง
ภาษา ทักษะคณิตศาสตร์ ทักษะการคิดขั้นสูง หากนักเรียนเข้าใจในธรรมชาติการเรียนรู้และเข้าใจ
วิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะในปัจจุบันนักเรียนจาเป็นต้องนาความรู้จากการเรียนมาสร้างสรรค์ให้เ กิด
นวั ต กรรม หรื อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ จ ะสามารถเลี้ ย งชี พ และกลายมาเป็ น อาชี พ ให้ ไ ด้ ใ นอนาคต
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้มีจุ ด มุ่ง หมายอยากให้นัก เรี ยนมีความเข้ าใจในหลั ก การ และทฤษฎีท าง
วิทยาศาสตร์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2561) โดยแนวทางในการเรียนการสอนที่จะต้องเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 คือ การเรียนรู้ที่มีพลังต้องเกิดจากแรงบันดาลใจของผู้เรียน เมื่อได้เห็น สัมผัส
เข้าใจ และสนุก กับกิจกรรมตามที่ผู้สอนได้ออกแบบการเรียนรู้และผู้สอนก็คือแรงบันดาลใจหนึ่งของ
ผู้เรียน เพื่อที่จะเป็นหรืออยากจะเป็นบุคคลที่มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน การออกแบบการเรียนรู้ควรเกิดจาก
การสื่อสารทั้งสองทางคือผู้เรียนและผู้สอน เปิด โอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมกับการออกแบบและ
ประเมิ น การเรี ย นรู้ ต ามความต้ อ งการที่ เ หมาะสม (ประสาทเนื อ งเฉลิ ม , 2558) เจตคติ เ ชิ ง
วิทยาศาสตร์ หมายถึง ความคิดเห็นหรือท่าทีหรือพฤติกรรมที่แสดงออกต่อเนื้อหาวิ ชาและกิจกรรม
ทางวิ ท ยาศาสตร์ ห รื อ อื่ น ๆ ซึ่ ง จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ค วามรู้ห รื อ หลั ก ฐานเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ม าประกอบ
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546) เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่อยู่ในใจ
ของนักวิทยาศาสตร์ทุกคน โดยการจะมีลักษณะที่เป็นเจตคติเชิง วิทยาศาสตร์จ ะประกอบไปด้ว ย
ความอยากรู้อยากเห็น สงสัย มีเหตุผล ช่างสังเกต มีใจกว้าง มีความคิดสร้างสรรค์ (พวงทอง มั่งคั่ง ,
2537) ดังนั้นหัวใจของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ นอกจากจะทาให้นักเรียนเข้าใจและสรุปองค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องแล้ว การมีเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ที่สามารถเชื่อมโยงลักษณะ
การปฏิบัติระหว่างความรู้กับชีวิตจริงก็เป็นสิ่งที่สาคัญเช่นกัน
การจัดการเรียนการสอนโดยสื่อประสม ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่นาสื่อหลายชนิดเข้ามา
ร่วมกัน เพื่อจุดประสงค์ในการส่งเสริมให้การเรียนการสอนที่เพิ่มมากขึ้น โดยมีการใช้คอมพิ วเตอร์
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เป็นฐานในการสอนสารสนเทศ เป็นสื่อที่นาเสนอโดยคอมพิวเตอร์ เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
ตัวอักษรเสียง โดยสื่อประเภทนี้ผู้เรียนจะสามารถมีปฏิสัมพันธ์ในการตอบโต้ได้ (กิดานันท์ มลิทอง,
2548) โดย นิตยพรรณ เฉกไพชยนต์ (2549) ได้กล่าวว่าสื่อประสมจะสามารถจับยึดประสบการณ์
เป็นการจับยึดประสบการณ์กิจกรรมการกระทาต่างๆ เอาไว้เพื่อการสังเกตศึกษาพิจารณาได้เท่าที่มี
ความจาเป็น ทาให้ผู้เรียนมีแบบที่จะทาตามพิจารณาเปรียบเทียบ เช่น สอนเพื่อฝึกทักษะบางประการ
หรือที่เรียกว่าการสอนแบบจุลภาค ครูทาแบบอย่างให้ดู ได้แก่ แบบอย่างของการนาเข้าสู่บทเรียน
แล้วบันทึกภาพเอาไว้ นักเรียนดูได้หลายครั้งแล้วลองทาดู บันทึกภาพการกระทาของนักเรียนเอาไว้
แล้วเปรียบเทียบดู ดาเนินการ แก้ไข เหตุการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นบันทึกวิดีโอเอาไว้เก็บไว้ศึกษานาน
เท่าใดก็ได้หรือบันทึกเสียง เหตุการณ์ต่างๆ เอาไว้ศึกษาได้ การที่สื่อมีคุณสมบัติในการจับยึดเช่นนี้ จึง
ทาให้ข่าวสารและเหตุการณ์อันเป็นประโยชน์แก่การเรียนการสอนมีความคงทนถาวรอยู่ได้ ช่วยให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามจังหวะ ความสามารถของ แต่ละบุคคล ทาให้สามารถที่จะคิดสร้างและปรับปรุง
ระบบการสอนแบบต่างๆ ได้กว้างขวางยิ่งขึ้ นซึ่ง กิดานันท์ มลิทอง (2548) ได้ระบุประโยชน์ของสื่อ
ประสมไว้ ว่ า สื่ อ ประสมมี ก ารน าเสนอขอมู ล ในหลากหลายรู ป แบบ และยั ง ส่ ง ผลท าให้ ผู้ เ รี ย นมี
ปฏิสัมพันธ์กับการเรียนการสอน เนื่องจากในปกติเนื้อหาในการเรียนการสอนจะเป็นเนื้อหาที่ปกติ
แต่สื่อประสมจะเอื้ออานวยเป็นตัวส่งสารให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และสื่อประสมยังส่งเสริมทาให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และเกิดประสบการณ์จากตนเอง มีโอกาสได้สัมผัสในการทดลอง และสื่อประสม
ยังเหมาะกับการเรียนรู้รายบุคคล โดยที่ผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียนการสอนของตนเองโดยไม่
ต้องรอกันหรือรอคนอื่น และจริ ยา เหนียนเฉลย (2546) ได้กล่าวว่าการจัดการเรียนการสอนโดยสื่อ
ประสมจะเปิดโอกาสได้แสดงความคิดเห็น ได้ตัดสินในด้วยการแสวงหาความรู้ของตนเอง สามารถ
รับรู้ความสามารถของตนเองและความพร้อมของแต่ละบุคคล
จากการศึกษางานวิจัยพบว่าสื่อประสมจะเอื้ออานวยเป็นตัวส่งสารให้ชั ดเจนมากยิ่งขึ้น
และสื่อประสมยังส่งเสริมทาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และเกิดประสบการณ์จากตนเอง มีโอกาส
ได้สัมผัสในการทดลอง และสื่อประสมยังเหมาะกับการเรียนรู้รายบุคคล โดยที่ผู้เรียนสามารถควบคุม
การเรียนการสอนของตนเอง โดยไม่ต้องรอกันหรือรอคนอื่น จึงทาผู้เรี ยนมีปฏิสัมพันธ์กับการเรียน
การสอน สื่อประสมส่งเสริมทาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และเกิดประสบการณ์จากตนเอง มี
โอกาสได้สัมผัสในการทดลอง และสื่อประสมยังเหมาะกับการเรียนรู้รายบุคคล โดยที่ผู้เรียนสามารถ
ควบคุมการเรียนการสอนของตนเองจึงมีผลให้นักเรียนมีเจตคติเ ชิงวิทยาศาสตร์ (กิดานันท์ มลิทอง,
2548)
จากความสาคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนในที่จะใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อประสม
ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเปรียบเทียบเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมในศตวรรษที่ 21 เรื่องแสง ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ (E1/E2) ตามเกณฑ์ 70/70
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2.2 เพื่อเปรียบเทียบเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียนด้วยสื่อประสมในศตวรรษ
ที่ 21เรื่องแสง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
3. วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรคือนักเรียนชั้นมัธยศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรง
เรียนบรบือวิทยา จานวน 1 ห้องเรียน รวม 29 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ
แผนการจัดการเรียนรู้ตามการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมในศตวรรษที่ 21 เรื่องแสง
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 7 แผน รวมทั้งหมด 14 ชั่วโมง
แบบวัดเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ปรับปรุงมาจากรองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สุขศรีงาม
(2541, หน้า 65-72) จานวน 8 ด้าน 40 ข้อ 40 นาที
การเก็บรวบรวมข้อมูลคือทาแบบทดสอบวัดเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์เป็นแบบทดสอบ
ก่อนเรียน (Pretest) ดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมใน
ศตวรรษที่ 21 จานวน 7 แผนการจัดการเรียนรู้ รวมเวลา 14 ชั่วโมง เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียน
การสอน ทาการทดสอบวัดเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์เป็นแบบทดสอบหลังเรียน
การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
สื่อประสมในศตวรรษที่ 21 โดยใช้สูตรการหาดัชนีประสิทธิภาพ (E1/E2) ตามเกณฑ์ที่กาหนด 70/70
โดยวิเคราะห์หาค่าคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นาคะแนนเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ก่อนและ
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมในศตวรรษที่ 21 มาวิเคราะห์
คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)
4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมในศตวรรษที่ 21ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
คะแนนเต็ม จานวนนักเรียน
คะแนน

S.D
10.80

ร้อยละ
89.84

90
29
65.51
7.75
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ( E2 )
ประสิทธิภาพของแผนการเรียนรู้ (E1/E2) เท่ากับ 89.84/72.79

72.79

ประสิทธิภาพของกระบวนการ ( E1 )

x

345

29

309.96
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จากตารางที่ 1 ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมในศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่าประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมในศตวรรษที่
21เรื่อง แสง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) คิดเป็นร้อย
ละ 89.84 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) คิดเป็นร้อยละ 72.7
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบเจตคติเชิง วิทยาศาสตร์ทั้ง 8 ด้าน ก่อนเรียนและหลัง เรีย นของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมในศตวรรษที่ 21
ค่าสถิติ
ด้านของเจตคติเชิง
วิทยาศาสตร์

กลุ่ม
ตัวอย่าง

N

ด้านที่ 1 อยากรู้อยากเห็น
(Curiosity)
ด้านที่ 2 ความมีเหตุผล
(Rationality)

ก่อนเรียน
หลังเรียน
ก่อนเรียน
หลังเรียน

29
29
29
29

ด้านที่ 3 . มีความรอบคอบใน
การลงข้อสรุป(Suspended Judgment)

ก่อนเรียน

ด้านที่ 4 ความมีใจกว้าง
(Open-Mindedness)
ด้านที่ 5 การใช้ความคิดเชิง
วิพากษ์วิจารณ์ (Critical
Mindedness)
ด้านที่ 6 มีความเป็นปรนัย
(Objective)

ด้านที่ 7 ความซื่อสัตย์
(Honesty)

หลังเรียน

Degree of
freedom
(N-1)
28
28
2

9

S.D. t-test

8.60
12.60
7.40
11.80

4.15
2.98*
4.97
3.91
3.77**
3.27

8.75

2.06

28
2

9

5.00

ก่อนเรียน 29
28
หลังเรียน 29

0.80
3.40

ก่อนเรียน 29
28
หลังเรียน 29

.80
4.00

ก่อนเรียน 29
28
หลังเรียน 29

.33
1.83

ก่อนเรียน 29
28
หลังเรียน 29

̅
𝒙

.00
.75

1
2.94
1
.48
1
.72
7
.83
1
.70
7
.50
1
.99
5
.81
9
.21

7.31**

Sig.
.
.025
.
010
.
002

2
.444

1
111

.

4
075

.

3
010

.

4
014

.

3
.055
3
.37**4
0
.02*2
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ค่าสถิติ
ด้านของเจตคติเชิง
วิทยาศาสตร์

ด้านที่ 8 การยอมรับในข้อจากัด
(Humility)

กลุ่ม
ตัวอย่าง

N

Degree of
freedom
(N-1)

ก่อนเรียน 29

หลัง
เรียน

2
9

28

̅
𝒙

S.D. t-test
2

.83

8
.78

1
1.33 .42

.985

Sig.

0
185

.

จากตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมในศตวรรษที่ 21 โดยมีการ
แยกออกเป็นทั้งหมด 8 ด้าน โดยด้านที่มีคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีดังต่อไปนี้ พบว่าเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ด้านอยากรู้อยากเห็นก่อน
เรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.60 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.15 เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ด้าน
อยากรู้อยากเห็นหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.60 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.97 และเจต
คติเชิงวิทยาศาสตร์ด้านความซื่อสัตย์ ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.81 เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ด้านความซื่อสัตย์ หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.75 ค่าส่วน
เบี่ยงเบนเท่ากับ 2.21 เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ด้านความมีเหตุผลก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.40 ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.91 เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ด้านความมีเหตุผลหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 11.80 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.27 เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ด้านความรอบคอบ
ในการลงข้อสรุปก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.75 ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.06 เจตคติเชิง
วิ ท ยาศาสตร์ ด้ า นความรอบคอบในการลงข้ อ สรุ ป หลั ง เรี ย นมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 15.00 ค่ า ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.94 และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ด้านความเป็นปรนัย ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 7.33 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.50 เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ด้านความเป็นปรนัย
หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.83 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.99
จากตารางแสดงผลการเปรียบเทียบเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมในศตวรรษที่ 21 โดยมีการแยก
ออกเป็นทั้งหมด 8 ด้าน โดยด้านที่มีคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีดังต่อไปนี้ เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ด้านความมีใจกว้าง ก่อนเรียนมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.80 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.48 เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ด้านความมีใจ
กว้ า ง หลั ง เรี ย นมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 13.40 ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กั บ 4.72 เจตคติ เ ชิ ง
วิ ทยาศาสตร์ด้า นการใช้ค วามคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์วิ จ ารณ์ ก่ อนเรียนมีค่ าเฉลี่ ย เท่ ากั บ 7.80 ค่าส่ ว น
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เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.83 เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ด้านการใช้ความคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ หลัง
เรี ย นมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 14.00 ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กั บ 5.70 และพบว่ า เจตคติ เ ชิ ง
วิ ท ยาศาสตร์ ด้ า นการยอมรั บ ในข้ อ จ ากั ด ก่ อ นเรี ย นมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 8.83 ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.78 เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ด้านการยอมรับในข้อจ ากัด หลังเรียนมีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 11.33 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.42
ตารางที่ 3 ตารางเปรียบเทียบเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อประสม
ค่าสถิติ
Degree of
กลุ่ม
การทดสอบ
N
freedom
S.D.
t-test Sig.
̅
𝒙
ตัวอย่าง
(N-1)
11.00
4.16
เจตคติเชิง ก่อนเรียน 29
28
10.91** .000
วิทยาศาสตร์ หลังเรียน
29
17.00
4.25
จากตารางที่ 3 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 11.00 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.16 และคะแนนเฉลี่ยของเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ก่อน
เรียนเท่ากับ 17.00 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.25 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนเจต
คติเชิงวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมพบว่า คะแนนของ
เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์หลังได้รับการจั ดการเรียนรู้โดยสื่อประสมมีคะแนนสูงกว่าคะแนนก่อนได้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยสื่อประสม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. การอภิปรายผล
หลังจากวิเคราะห์ข้อมูล สามารถนาผลมาอภิปรายตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมมีประสิทธิภาพ 89.84/72.79 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ 70/70 ที่ตั้งไว้ เนื่องจากผู้วิจัยได้ทาการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีกระบวนการเป็น
ล าดับขั้ นตอน ผ่านการตรวจสอบและประเมินผลจากผู้เชี่ยวชาญ มีก ารประเมินทางด้านความ
สอดคล้ องในด้านต่างๆ มีก ารแก้ ไ ขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะตามอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
สอดคล้องกับ ภาวศุทธิ ด้วงหอม (2557, หน้า 51) ที่ได้ทาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้สื่อ
ประสมเพื่อพัฒนาความคิ ด สร้างสรรค์ใ นการออกแบบเทียนแฟนซี ให้มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์
80/80 ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีค่าเท่ากับ 83.44/81.96
2. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียนด้วยสื่อประสมในศตวรรษ
ที่ 21เรื่องแสง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม เรื่องแสง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
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โดยคะแนนเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.00 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
4.16 คะแนนเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.00 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
4.25 เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์หลังเรียนมีคะแนนสูงกว่าคะแนนก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้โดยสื่ อ
ประสม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 8 ด้านของเจตคติเชิง
วิทยาศาสตร์ คือ ด้านที่ 1 อยากรู้อยากเห็น ด้านที่ 2 ความมีเหตุผล ด้านที่ 3 มีความรอบคอบใน
การลงข้อสรุป ด้านที่ 4 ความมีใจกว้าง ด้านที่ 5 การใช้ความคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ ด้านที่ 6 มีความ
เป็นปรนัย ด้านที่ 7 ความซื่อสัตย์ และด้านที่ 8 การยอมรับในข้อจากัด โดยพบว่าทุกด้านของเจตคติ
เชิงวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนทุกด้าน เนื่องจากการเรียนการสอนโดยใช้สื่อประสม
เป็นการเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมและได้ศึกษาด้วยตนเอง มีการใช้จินตนาการ และได้เรียนรู้
ผ่านกระบวนการประสาทสัมผัสทั้ง 5 ด้านซึ่งสอดคล้องกับ กิดานันท์ มลิทอง (2548, หน้า 196) ที่
กล่าวว่าสื่อประสมทาให้ผู้เรียนมีปฏิสัม พันธ์กับการเรียนการสื่อประสมจะเอื้ออานวยเป็นตัวส่งสารให้
ชัดเจนมาก ทาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง จึงมีผลให้นักเรียนมีเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์คือมีความ
อยากรู้อยากเห็น จึงมีการคิดอย่างมีเหตุมีผลนอกจากนี้ยังส่งผลให้นักเรียนมีการคิดตั้งสมมติฐานและ
พยายามหาข้อสรุปที่ได้จากการทดลองของตัวนักเรียนเอง
6. สรุปผลการวิจัย
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมมีประสิทธิภาพ 89.84/72.79 สูงกว่า
กว่าเกณฑ์ 70/70
2. เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เนื่องมาจากการจัด การเรียนรู้ด้ว ยสื่ อประสมในศตวรรษที่ 21 เป็นสื่อที่ส่งผลท าให้
นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเอง เกิดประสบการณ์แก่ตนเอง จนรวบรวมกลายเป็นความเข้าใจที่
ถูกต้อง และปลูกฝังถึงการลงมือ ทาให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ และนอกจากนั้น
จากการผลิตสื่อประสมในเรื่องแสง ที่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น ยังสามารถขยายและทา
แนวทางการพัฒนาสื่อไปผลิตเป็นสื่อที่ใช้สอนในหัวข้ออื่นของการเรียนการสอนให้มีประสิทธิ ภาพ
ต่อไป
7. ข้อเสนอแนะ
1. ครูควรมีแนวคิดในการสร้างสื่อประสมที่สามารถตอบสนองต่อการคานวณ สามารถ
อธิบายถึงการคานวณให้มากที่สุดในด้านการคานวณที่ไม่ต่างจากภาคของเนื้อหาบรรยาย
2. ควรมีรูปแบบของสื่อประสมที่หลากหลายมากขึ้น เช่น การสร้างแบบสอนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน การเล่นเกม การสอนแบบนิทาน เพื่อมีความหลากหลายของกิจกรรม และเป็นการสร้าง
บรรยากาศที่หลากหลายและตอบสนองต่อความแตกต่างของแต่ละบุคคล
3. ควรมี ก ารศึ ก ษาการจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยการใช้ สื่ อ ประสมร่ ว มกั บ ตั ว แปรอื่ น ๆ เช่ น
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ ความคงทนในการเรียนรู้ เป็นต้น
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บความสามารถด้ า นการอ่ าน
ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ความเข้ า ใจ โดยใช้ ก ารเรี ย นรู้ แ บบเน้ น งานปฏิ บั ติ ข องนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน และศึกษาเจตคติต่อการสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การ
เรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1
กลุ่ ม ตัว อย่ างที่ใ ช้ใ นการวิจั ยครั้ง นี้คือ นัก เรียนระดับชั้นประกาศนียบัต รวิ ชาชีพชั้นสูง
แผนกวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน อาเภอสว่างแดนดิน จั งหวัดสกลนคร
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จานวน 40 คน ซึ่งเลือกโดยใช้วิธีสุ่มแบบกลุ่ม รูปแบบของการวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้แผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียว มีการวัดผลก่อนและหลังการทดลอง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 12 แผน แบบทดสอบวั ด
ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และแบบวัดเจตคติต่อการสอนอ่านเพื่อ
ความเข้าใจโดยใช้การเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ ดาเนินการทดลองใช้ระยะเวลา 12 สัปดาห์ สัปดาห์
ละ 3 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 36 ชั่วโมง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบทีแบบไม่เป็นอิสระ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. นักเรียนมีคะแนนความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจก่อนเรียน
เฉลี่ยเท่ากับ 16.20 คิดเป็นร้อยละ 40.05 และหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 29.98 คิดเป็นร้อยละ 74.94
ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 และเมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า ความสามารถด้านการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2. นักเรียนมีเจตคติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ อยู่ในระดับ ดี
คาสาคัญ : งานปฏิบัติ, การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
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Abstract
The purposes of this research were to study and compare the English reading
comprehension ability before and after using Task-based Learning and to study students’
attitude towards teaching English reading comprehension using Task-Based Learning
of first year High Vocational Certificate level 1 students. The sample consisted of 40
students of first year High Vocational Certificate level 1 students of Swangdandain
Industrial and Community Education College, Swangdandain, Sakon Nakhon, in the
second semester of the academic year 2018. They were selected using cluster random
sampling. The research was a one group pretest- posttest design. Research instruments
included 12 lesson plans, an English reading comprehension ability test and an attitude
questionnaire. The experiment lasted twelve weeks, 3 hours a week, or 36 hours for all.
The mean, percentage, standard deviation, and t-test for Dependent Samples were used
for data analysis. The findings of this research were as follows:
1. The students’ pretest and posttest mean scores of English reading
comprehension ability were 40.05 percent and 74.94 respectively. The students’ English
reading comprehension ability after the experiment was higher than that of the pretest
at the significant level of .01 and the mean score on the posttest was also higher than
that of the pretest. The students’ posttest score was not less than 70 percent.
2. The students’ attitude towards teaching English reading comprehension
ability using Task-based learning was at a good level.
Keywords : TBL, English reading comprehension,
1. บทนา
ในศตวรรษที่ 21 ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาสากลของโลกที่ใช้กันอย่างแพร่หลายอีกภาษา
หนึ่งทั้งในด้านการติดต่อสื่อสารในชีวิตจริง ความต้องการจะมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดีเพิ่ม
มากขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้คนหลายล้านคนในปัจจุบันแสวงหาวิธีการที่จะพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
เพื่ อ การสื่ อ สารมากขึ้ น หรื อ เพื่ อ สร้ า งความมั่ น ใจให้ กั บ ตั ว เองในการใช้ ภ าษาอั ง กฤษในการ
ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ ซึ่งโอกาสในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้นมีหลากหลายรูปแบบเช่นการเรียน
การสอนอย่างเป็นทางการ การเดินทาง การศึกษาในต่างประเทศ ตลอดจนการเรียนผ่านสื่อออนไลน์
และอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลก ความต้องการในการสื่อสารภาษาอังกฤษของคนส่วนมากมีอิทธิพลต่อการ
จัดการเรียนการสอนภาษาที่ต้องเน้นคุณภาพด้านการสอน ผู้เรียนส่วนมากมีเป้าหมายในการเรียน
ภาษาเพราะต้องการมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งการใช้ภาษาอย่างถูกต้องและ
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คล่องแคล่ว สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงมีเป้าหมายในการผลิตและพัฒนากาลังคนใน
ด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยี รวมทั้งยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้
ความสามารถในทางปฏิ บัติและมีส มรรถนะ จนสามารถนาความรู้ไ ปใช้ใ นการประกอบอาชีพได้
รวมถึงการยกระดับทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
ดังนั้นหลักสูตรการอาชีวศึกษาจึงได้กาหนดให้วิชาภาษาอังกฤษอยู่ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) พุทธศักราช 2557
(สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2557: 1)
การอ่านนับเป็นหนึ่งในสี่ทักษะที่สาคัญอีกทักษะหนึ่งที่ผู้เรียนนาไปใช้ในชีวิตประจาวันเช่นการ
อ่านตารา อ่านป้าย ฉลาก อ่านหนังสือพิมพ์ เป็นต้น การอ่ านถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนา
ทักษะด้านอื่นๆ ดังนั้นการสอนแบบเน้นงานปฏิบัติ (Task-based Learning) น่าจะเป็นวิธีการจัดการ
เรียนรู้ที่จะช่วยพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ เนื่องจากเป็นวิธีการสอนที่เน้นวิธีการ
คิดอย่างเป็นกระบวนการ และเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี โดย
ใช้ “งานปฏิบัติ” ในการสร้างการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองและในการปฏิบัติงาน ผู้เรียน
จะต้องใช้ภาษาเพื่อสื่อสารกับผู้อื่นมากพอจึงจะปฏิบัติงานได้ จากแนวคิดของวิลลิส (Willis, 1996:
19) ได้กล่าวไว้ว่าการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติสามารถนามาใช้ในการพัฒนาความสามารถด้านการ
อ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียนได้ เพราะลักษณะเด่นของการสอนด้วยวิธีนี้เป็นการเรียนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ (Learner Centered) โดยบทบาทของครูผู้สอนเป็นเพียงผู้ที่คอยให้คาปรึกษา จัดเตรียม
กิจกรรมการเรียนรู้และแนะแนวทางในการปฏิบัติงานเมื่อผู้เรียนพบปัญหาในการทากิจกรรม วิลลิส
(Willis, 1996: 38)ได้เสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติไว้ 3 ขั้นตอนคือ 1)ขั้นเตรียม
ก่อนปฏิบัติงาน(Pre-Task) 2) ขั้นระหว่างปฏิบัติงาน (Task Cycle) และ3)ขั้นหลังการปฏิบัติงาน
(Post-Task)การสอนแบบเน้นงานปฏิบัติจะเป็นสื่อกลางในการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสารและได้ฝึกทักษะด้านการอ่าน โดยอาศัยกระบวนการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ตลอดจนพัฒนาทักษะด้านสังคมให้ผู้เรียน เพื่อให้สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
การอ่านนั้นมีค วามส าคั ญ ดัง ที่ก ล่ าวมาข้ างต้น แต่นัก เรียนไทยจ านวนหนึ่ง ที่ยัง มีปัญ หา
เกี่ยวกับการอ่านภาษาอังกฤษ เนื่องจากนักเรียนมีความรู้พื้นฐานด้านคาศัพท์ โครงสร้าง ไวยากรณ์
ยังไม่มากพอ จะเห็นได้จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึก ษา (Vocational
National Educational Test : V-NET) ด้ า นภาษาและการสื่ อ สารข องนั ก ศึ ก ษาร ะดั บ ชั้ น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่2 ของวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดินจานวนผู้เข้าสอบ 343 คน
มีผลการทดสอบคะแนนเฉลี่ยระดับชาติอยู่ที่ร้อยละ46.46 (ฝ่ายวิชาการ,งานวัดผลและประเมิ นผล,
2559) ซึ่งผลการทดสอบทักษะด้านภาษาและการสื่อสารได้มีการทดสอบทักษะทางภาษาสองทักษะ
คือทักษะด้านการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร ซึ่งผลการทดสอบถือว่าต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานของ
เกณฑ์การทดสอบระดับชาติ ซึ่งเกณฑ์การทดสอบระดับชาติต้องมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 50
จากข้อสังเกตดังกล่าวจะเห็นว่าทักษะด้านภาษาอังกฤษยังต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ดังนั้นทักษะการ
อ่านเป็นทักษะที่ควรได้รับการพัฒนาให้มีระดับคะแนนที่สูงขึ้น
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จากความสาคัญและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาความสามารถด้านการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่1 โดยใช้การ
เรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ เป็นลักษณะการสอนเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม คู่ หรือทาคนเดียว
ผู้เรียนได้ฝึกทักษะด้านการอ่านอย่างมีขั้นตอนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนเกิดการเรียนรู้ทั้งยัง ช่วยพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนให้สูงขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยต้องการศึกษาว่าการสอน
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้การเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติจะช่วยพัฒนาความสามารถ
ด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนได้หรือไม่และนักเรียนจะมีเจตคติ ต่อ
การสอนการอ่านภาษาอัง กฤษเพื่อความเข้ าใจโดยใช้ก ารเรียนรู้แ บบเน้นงานปฏิ บัติอย่างไร ซึ่ง
ผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนอ่านภาษาอังกฤษให้สอดคล้ องกับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการปฏิรูปการศึกษาและยกระดับการศึกษาไทยไปสู่ยุคไทยแลนด์
4.0 ต่อไป
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ก่อน
เรียนและหลังเรียน ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 โดยใช้การเรียนรู้
แบบเน้นงานปฏิบัติ
2. เพื่อศึกษาเจตคติต่อการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้การเรียนรู้แบบ
เน้นงานปฏิบัติ ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพสูงชั้นปีที่ 1
3. สมมุติฐานของการวิจัย
1. นักเรียนที่ได้รับการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้การเรียนรู้แบบเน้น
งานปฏิบัติ มีความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้า ใจหลังเรียนไม่น้อยกว่าเกณฑ์ร้อย
ละ70
2. นักเรียนที่ได้รับการสอนการอ่านภาษาภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้การเรียนรู้แบบ
เน้นงานปฏิบัติ มีความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
4. วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่
1 วิ ท ยาลั ย การอาชี พ สว่ า งแดนดิ น อ าเภอสว่ า งแดนดิ น จั ง หวั ด สกลนคร สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จานวน 3 ห้องเรียน จานวน 144 คน ซึ่งกาลังเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่
1 วิ ท ยาลั ย การอาชี พ สว่ า งแดนดิ น อ าเภอสว่ า งแดนดิ น จั ง หวั ด สกลนคร สั ง กั ด ส านั ก งาน
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คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จานวน 40 คน ได้มาโดยการสุ่ม
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 แผนการจัดการเรียนรู้การสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้การเรียนรู้
แบบเน้นงานปฏิบัติ จานวน 12 แผน
2.2 แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้การ
เรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
2.3 แบบวัดเจตคติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้การเรียนรู้แบบ
เน้นงานปฏิบัติ เป็นการวัดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยวิธีการของลิเคิร์ท มี 5 ระดับ
ความคิดเห็น ซึ่งเป็นข้อคาถามเชิงบวกและลบ จานวน 20 ข้อ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ปฐมนิเทศนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
แล้ว ผู้วิจัยดาเนินการสอนนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จานวน 12 แผน แผนละ 3 ชั่วโมง รวมเวลา 36
ชั่ว โมงหลั ง จากนั้นทดสอบหลั ง เรียน(Posttest) กั บนัก เรียนกลุ่ ม ตัว อย่าง โดยใช้แ บบทดสอบชุด
เดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน แล้วนาแบบวัดเจตคติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจโดยใช้การเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ ให้นักเรียนเลือกแสดงความคิดเห็นต่อข้อความในแบบวัด
เจตคติและตรวจให้คะแนนการทาแบบทดสอบ และแปลค่าคะแนนแบบวัดเจตคติ แล้วนาผลคะแนนที่
ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อใช้ในการสรุปและอภิปรายผลการทดลอง
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
5.1 วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ คะแนนค่าเฉลี่ย (Means) คะแนนร้อยละ (Percentage)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
5.2 เปรียบเทียบคะแนนความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจระหว่าง
ก่ อนเรีย นและหลัง เรีย น โดยใช้ก ารทดสอบค่าทีแ บบไม่อิส ระ (t-test for Dependent Samples)
คะแนนที่ได้จากแบบวัดเจตคติของนักเรียนต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ นามาหาค่า
คะแนนเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล้วนามาแปลค่าตามเกณฑ์
การแปลผลคะแนน
ผลการวิจัย (Research Results)
ผู้วิจัยได้ใช้แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นเป็นข้อสอบแบบปรนัย จานวน 40 ข้อ นาไปใช้ทดสอบกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างก่อนทาการ
สอน และหลังจากที่ผู้วิจัยได้ทาการสอนครบตามจานวนแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้งานปฏิ บัติ ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นทั้งหมดจานวน 12 แผนแล้ว จึงได้ทาการทดสอบหลังเรียนอีกครั้ง แล้วนาผลคะแนน
จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาทาการวิเคราะห์โดยใช้สถิติการทดสอบค่าที (t-test) และ
วิเคราะห์แบบวัดเจตคติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้การเรียนรู้ แบบเน้นงาน
ปฏิบัติ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ ดังตารางที่ 1-2
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ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดย
ใช้การเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
การทดสอบ
n
S.D.
เฉลี่ยร้อยละ
t
̅
𝒙
ก่อนเรียน
40
16.20
2.20
40.05
53.10**
หลังเรียน
40
29.98
2.28
74.94
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์คะแนนความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจโดยใช้การเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปี
ที่1 จานวน 40 คน ซึ่งค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 16.20 เมื่อทดสอบกับเกณฑ์
ร้อยละ 70 หรือ 28 คะแนน พบว่ า คะแนนการอ่านภาษาอัง กฤษเพื่อความเข้ าใจของนัก เรียน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ หลัง
เรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้
การเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ
การทดสอบ
N
S.D.
แปลความ
̅
𝒙
หลังเรียน
40
4.09
1.01
ดี
จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจโดยใช้การเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเจตคติต่อการสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจเท่ากับ 4.09 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.01 แสดงว่า นักเรียนมีเจต
คติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้การเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับ ดี
6. อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลองเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการ
อ่านภาษาอัง กฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ก ารเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิ บัติ ก่ อนเรียนและหลังเรียน
เจตคติ ต่ อ การสอนอ่ า นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ความเข้ า ใจโดยใช้ ก ารเรี ย นรู้แ บบเน้ น งานปฏิ บั ติจ าก
การศึกษาสามารถอภิปรายผลเป็นประเด็นต่างๆได้ตามลาดับ ดังนี้
1. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
โดยใช้การเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ พบว่านักเรียนมีคะแนน ก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 16.20 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 40.05 และหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 29.98 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 74.94 ซึ่งนักเรียน มี
คะแนนหลังเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และเมื่อทดสอบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
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ความเข้าใจ พบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจาก
ประการที่หนึ่ง จากการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
โดยใช้การเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ ทาให้คะแนนความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจ ซึ่งนักเรียนมีคะแนนหลังเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 สอดคล้องกับสมมุติฐานข้อที่ 1 ทั้งนี้
เพราะการจัดการเรียนการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้การเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ
เป็นวิธีการสอนที่ช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษได้ดี ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง และสามารถอ่านได้อย่างคล่องแคล่ว นอกจากนี้การสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจโดยใช้การเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติเป็นวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีงานปฏิบัติที่น่าใจ
นักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติภาระงานทุกขั้นตอนด้วยตนเอง จึงทาให้เกิดความภูมิใจและเห็น
คุณค่าในตนเองพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ไปในทางที่ดีขึ้น สอดคล้องกั บวิลลิส
(Willis, 1996: 53 - 54) กล่าวว่า การเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติเป็นวิธีการสอนที่ส่งเสริมและพัฒนา
ความเข้าใจในการอ่านของนักเรียน ช่วยเพิ่มพูนการอ่านให้มีประสิทธิภาพและคิดอย่างชาญฉลาด
ผ่านกระบวนการและขั้นตอนอย่างมีระบบ สามารถจับประเด็น เนื้อหา สาระสาคัญในบทอ่านได้อย่าง
รวดเร็ว จนสามารถทาให้พัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นได้ โดยนักเรียนมี
คะแนนความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจหลังเรียน เช่นเดียวกับ เอลลิส (Ellis,
2003: 32) ที่ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ ว่าเป็นการสอนที่ได้เปิด
โอกาสให้นักเรียนได้ใช้ภาษากับสถานการณ์จริง นอกจากนั้นยังเสริมสร้างความมั่นใจให้นักเรียนจน
สามารถใช้ภาษามากยิ่งขึ้ น ส่งผลให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาได้อย่างคล่ องแคล่ วเป็นธรรมชาติ
ตามล าดับ การเรีย นรู้แ บบเน้นงานปฏิ บัตินี้ยัง ก่ อให้ เกิ ด ปฏิ สั ม พั นธ์ ร ะหว่ างนัก เรียนและครู ซึ่ง
สอดคล้องกับ งานวิจัยของนเรศ เปลี่ยนคา (2551: 82) ที่ศึกษา การพัฒนาความสามารถด้านการ
อ่านภาษาอัง กฤษเพื่ อความเข้ าใจโดยใช้ เทคนิคการเรียนรู้แ บบเน้นงานปฏิ บัติ ของนัก เรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนาสีนวล จังหวัดสกลนคร พบว่า นักเรียนมีคะแนนความสามารถด้าน
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจก่อนเรียนเฉลี่ยร้อยละ 48.90 และหลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ 75.90
มากกว่าร้อยละ 70 ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประการที่สอง เมื่อทดสอบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
พบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานข้อที่ 2 ทั้งนี้เพราะ การสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้การเรียนรู้แบบเน้น
งานปฏิบัตินั้น เป็นการเรียนการสอนที่มีขั้นตอนต่อเนื่อง ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไล่
ระดับจากง่ายไปยาก ทาให้นักเรียนค่อยๆทาความเข้าใจเชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละขั้นตอน ซึ่งวิลลิส
(Willis, 1996:38) ได้กล่าวว่างานปฏิบัติเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้ภาษาเพื่อบรรลุผลอย่าง
แท้ จ ริ ง ซึ่ ง มี ขั้ น ตอน 3 ขั้ น ตอน ได้ แ ก่ ขั้ น เตรี ย มก่ อ นปฏิ บั ติ ง าน (Pre-Task) ขั้ น ระหว่ า งการ
ปฏิ บัติง าน (Task Cycle) ขั้ นหลั ง การปฏิ บัติภาระงานงาน (Language Focus) สอดคล้ องกั บ
แนวคิดของนูนัน (Nunun, 1999:25) ได้แสดงทรรศนะเกี่ยวกับงานปฏิบัติ (Task) ไว้ว่าเป็นกิจกรรม
หรือชิ้นงานที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติด้วยความเข้าใจ มีการเชื่อมโยงข้อมูล หรื อปฏิสัมพันธ์ในการใช้ภาษา
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ซึ่งเน้นการสื่อความหมายมากกว่ารูปแบบทางภาษา นอกจากนี้เป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมาย ขั้นตอน
ชัด เจนและต่อเนื่อง ซึ่ง การสอนโดยใช้ง านปฏิ บัติที่ห ลากหลายจะช่ว ยให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์
มากกว่าการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารเพียงอย่างเดียวอีกทั้งยังนั บได้ว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.)ปีพุทธศักราช 2557 ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษที่สาคัญคือ อ่าน
เรื่องทั่วไปในชีวิตประจาวันและในงานอาชีพ นอกจากนี้การสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ตามขั้นตอนของงานปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งหมด 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเตรียมก่อนปฏิบัติงาน (Pre-Task) ขั้น
ระหว่ างการปฏิ บัติง าน (Task Cycle) ขั้ นหลั ง การปฏิ บัติภาระงานงาน (Language Focus) ซึ่ง
นามาบูรณาการกั บขั้นตอนการสอนอ่านของวิ ล เลี่ยม (Williams, 1994: 37-41) มีขั้นตอนในการ
ส่ ง เสริม ความเข้ าใจและพัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างชัด เจนและเป็นระบบ ซึ่ง แต่ล ะ
ขั้นตอนช่วยส่งเสริมและพัฒนาการอ่านให้มีประสิทธิภาพ ช่วยให้นักเรียนคิดอย่างชาญฉลาด และ
เพิ่มความรวดเร็วในการจับประเด็นเนื้อหาสาระที่สาคัญๆในบทอ่าน ทาให้นักเรียนมีความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษสูงขึ้นผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของสุพรรณี อาศัยราช (2557)ได้
ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษโดยดารใช้กิจกรรมเสริมแบบเน้นภาระงาน ของ
นัก ศึ ก ษามหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลสุ ว รรณภู มิ ศูนย์สุ พรรณบุรี พบว่ าประสิ ทธิ ภาพของ
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่บรรจุกิจกรรมเสริมเน้นภาระงานมีค่าเท่ากับ77.17/73.04 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ที่กาหนด ผู้เรียนมีความสารถในการอ่านภาษาอังกฤษหลังเรียนด้วยกิจกรรมเสริมแบบเน้น
ภาระงานสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของชินณ
เพ็ญ รัตนวงศ์ (2547: 87-88) ได้ศึกษาผลของการสอนโดยใช้งานปฏิบัติเป็นฐานในการเรียนรู้ที่มีต่อ
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่าค่าเฉลี่ย
ของคะแนนความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่เพิ่มขึ้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ที่ใช้การเรียนรู้โดยใช้งานปฏิบัติเป็นฐานในการเรียนรู้ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่เพิ่มขึ้นของนักเรียนที่ได้รับการเรียนการสอนตามปกติอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ก าร
เรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติเป็นกิจกรรมการสอนที่ มีขึ้นตอนและกระบวนการในการอ่านอย่างเป็น
ระบบ มีการวางแผนการดาเนิน กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียน มีการวางแผนในการอ่านส่งเสริมให้
นักเรียนฝึกกระบวนการคิดไตร่ตรองและตรวจสอบความเข้าใจจนสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคาพูด
และเขียนเป็นประโยคตามความคิดของตนเองได้
2. ด้านเจตคติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้การเรียนรู้แบบเน้นงาน
ปฏิบัติพบว่านักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 มีเจตคติอยู่ในระดับ ดี (เฉลี่ยเท่ากับ
4.09 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.01) แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจโดยใช้การเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติเป็นกิจกรรมการเรียนที่สนุกสนาน ทุกคนมีส่วน
ร่วมในการดาเนินกิจกรรม เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ให้ความ
ร่วมมือช่วยเหลือกันและกัน บรรยากาศไม่ตึงเครียด นักเรียนไม่รู้สึกวิตกกังวลในการใช้ภาษาอังกฤษ
ครูผู้สอนให้คาปรึกษาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก เกิดความมั่นใจใน
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การเรียนภาษาอังกฤษ ส่งผลให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการสอนภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้
การเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ และพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ของผู้เรียนให้ดีขึ้นต้องการเรียนภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นโดยภาพรวมนักเรียนมีการพัฒนาทักษะการ
อ่ า นดี ขึ้ น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของคราเชน (Krashen, 1984: 21) ที่ ก ล่ า วถึ ง เจตคติ ว่ า มี
ความสัมพันธ์และส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาที่สอง เนื่องจากเป็นองค์ประกอบในการกระตุ้นให้ผู้เรียนมี
ความต้องการที่จะใช้ภาษาติดต่อกับเจ้าของภาษาหรือยอมรับในการเรียนรู้ภาษานั้น และส่งเสริมให้
ผู้เรียนนาภาษาไปใช้ประโยชน์และเห็นความจาเป็นที่จะต้องเข้าใจภาษาและสามารถใช้ภาษาได้อย่าง
ถูกต้อง
7. ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดย
ใช้การเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติมีความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนเนื่องจาก เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นนักเรียนเป็นสาคัญ กิจกรรมการสอน
ช่วยพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษได้ดีเพราะมีขั้นตอนและกระบวนการอ่านอย่าง
เป็นระบบ ส่งเสริมให้นักเรียนมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ กิจกรรมการเรียนสนุกสนาน ทุกคนในกลุ่มมี
ส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิด นักเรียนสามารถตอบคาถามหลังจากอ่านเนื้อเรื่องได้
อย่างถูกต้อง ดังนั้นครูควรนาการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้การเรียนรู้แบบเน้น
งานปฏิบัติเพื่อช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจได้ดี
ยิ่งขึ้น
1.2 จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีเจตคติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
โดยใช้การเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ อยู่ในระดับ ดี เนื่องจากนักเรียนชอบการทางานเป็นกลุ่ม เพื่อ
ช่วยกันอ่าน อภิปรายและการตอบคาถาม นักเรียนรู้สึกภูมิใจที่ทาให้กลุ่มประสบความสาเร็จ ดังนั้น
ครูควรนาการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้การเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ ไปใช้ในการ
สอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนภาอังกฤษมาก
ขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
โดยใช้การเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติของนักเรียนในระดับชั้นอื่น ๆ
2.2 ควรมีการวิจัยการสอนแบบเน้นงานปฏิบัติกับรายวิชาอื่นที่เกี่ยวกับการอ่าน
2.3 ควรมีการวิจัยการสอนแบบเน้นงานปฏิบัติในการพัฒนาทักษะอื่นๆ เช่น การฟัง การ
พูดและการเขียน
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ผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเสริมด้วยแผนผังความคิดที่มีต่อ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาระภูมิศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
The Effects of Problem-Based Learning Management
Supplemented with Mind Map on Analytical Thinking Ability and
Achievement in Geography of Prathomsuksa 5 Students
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยการเรียนการสอนแบบใช้
ปัญหาเป็นฐานเสริมด้วยแผนผังความคิดกับนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยการเรียนการสอนแบบปกติก่ อน
เรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนโรงเรียนโกมลวิทยาคาร อาเภอท่าบ่อ
จังหวัดหนองคาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จานวน 74 คน
จานวน 3 ห้องเรียน และนามาสุ่มแบบแบ่งกลุ่มโดยการจับสลากให้เหลือ 2 ห้องเรียน แล้วจั บสลาก
อีกครั้งเพื่อแยกออกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1)
แผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 8 แผน 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ 3)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยพิจารณา
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบทีแบบไม่อิสระ (Dependent Sample t-test)
และการทดสอบทีแบบอิสระ (Independent Sample t-test) ผลการวิจัยพบว่า
1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน
เสริมด้วยแผนผังความคิดมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับ 14.16 หรือร้อยละ 47.20
และ24.88 คะแนนหรื อ ร้ อ ยละ 82.93 และความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ใช้การเรียนการสอนแบบปกติ มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับ
13.92 หรือร้อยละ 46.40 และ 19.76 ร้อยละ 65.86 ตามลาดับโดยที่คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของกลุ่ม
ทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ใช้ปัญหาเป็นฐานเสริม
ด้วยแผนผังความคิดมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับ 17.24 หรือร้อยละ 43.10 และ
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32.16 คะแนนหรือร้อยละ 80.40 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่
ใช้การเรียนการสอนแบบปกติ มีคะแนนเฉลี่ ยก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับ 16.76 หรือร้อยละ
41.90 และ 27.20 ร้อยละ 68.00 ตามลาดับโดยที่คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ : การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน, แผนผังความคิด, ความสามารถในการคิดวิ เคราะห์,
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Abstract
The purposes of this research were to ( 1) study and compare the analytical
thinking ability and achievement in geography of Prathomsuksa 5 students by using
problem-based learning management supplemented with mind map and the
conventional method before and after learning. The sample group consisted of 74
Prathomsuksa 5 students in the first semester of academic year 2018 at
Komonwitthayakhan school, Thabo district, Nongkhai province. They were selected by
cluster random sampling. The instruments used in this research were 1) The lesson
plans totaling 8 lesson plans2) the analytical thinking ability test; and 3) achievement
in geography test. The Collected data were statistically analyzed for mean, percentage,
standard deviation and t-test. The findings of the study were as follows:
1. The analytical thinking ability of Prathomsuksa 5 students pretest mean
score before and after learning problem-based learning management supplemented with
mind map and conventional method were 14.16 or 47.20% and 24.88 or 82.93%, 13.92
or 46.40% and 19.76 or 65.86%, respectively. The posttest means score of the
experimental group was higher than the control group at the level of statistical
significance .01
2. The geography achievement of Prathomsuksa 5 students pretest means
score before and after learning through problem-based learning management
supplemented with mind map and conventional method were 17.24 or 43.10% and 32.16
or 80.40%, 16.76 or 41.90% and 27.70 or 68.00%, respectively. The posttest means score
of the experimental group was higher than the control group at the level of statistical
significance .01
Keywords : Problem-Based Learning, Mind Map, The analytical thinking ability, The
geography achievement
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1. บทนา
สาระภูมิศาสตร์ช่วยให้ผู้เรียนเข้ าใจลัก ษณะทางกายภาพของโลก ปฏิสัมพันธ์ระหว่ าง
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการดาเนินชีวิต เพื่อให้รู้เท่าทัน ปรับตัวตาม การ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถใช้ทักษะ กระบวนการ ความสามารถทางภูมิศาสตร์
และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมตามสาเหตุและปัจจัย อันจะนาไปสู่การ
ปรับใช้ในการดาเนินชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560: 2) สาระภูมิศาสตร์ เป็นสาระที่ผู้เรี ยน
จาเป็นต้องมีทักษะ กระบวนการ และความสามารถทางภูมิศาสตร์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรี ยนรู้
ประกอบกัน รวมทั้งมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ผสมกับความสามารถทางภูมิศาสตร์ สภาพการเรียน
การสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปัจจุบัน ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ของครูในปัจจุบันไม่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ การทางานกลุ่ม การเรียนยัง เน้นการให้ความรู้
แบบครูคอยป้อน การสอนเน้นเนื้อหาสาระให้ผู้เรียนจานวนมากกว่าให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ ทาให้
ผู้เรียนเบื่อหน่าย การควบสนใจในการเรียน ไม่สนุกสนานและไม่มีความกระตือรือร้นในการเรียน
ครูจึงควรจัดกิจกรรมการสอนที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนเป็ นกิจกรรมที่สนุกสนาน มีความรู้ท้า
ทายความสามารถทาให้ผู้เรียนตื่นเต้นกระตือรือร้นในการเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกั บ
เพื่อนในกลุ่ม ช่วยเหลือกันในการสรุปความรู้ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้และส่งเสริมให้
ผู้ เ รี ย นเกิ ด กระบวนการคิ ด วิ เ คราะห์ รู้ จั ก วิ ธี แ สวงหาความรู้แ ละสร้ า งองค์ค วามรู้ด้ว ยตนเอง
โดยเฉพาะวิชาภูมิศาสตร์ซึ่งมีเนื้อหาสาหรับซับซ้อน ต้องใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจ
ลักษณะกายภาพของโลก เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อม (กระทรวงศึกษาธิการ,
2553: 133)
หลักสูตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ให้ความสาคัญ ต่อ
ความสามารถด้านการคิดของผู้เรียนมาก ได้กาหนดความสามารถในการคิดไว้ในสมรรถนะของ
ผู้เรียน ซึ่งความสามารถในการคิดเป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ การมีความสามารถในการคิด
เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการดาเนินชีวิตมนุษย์ ทาให้สามารถแก้ไขปัญหา รวมทั้งสามารถเลือก
ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผล ในยุคข่าวสารเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มีความเจริญก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันสูง การปูพื้นฐานการคิดและส่งเสริมการคิดให้แก่เด็กและเยาวชนจึงเป็น
สิ่งที่มีความจาเป็นอย่างยิ่ง นับตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับสูง การได้รับการพัฒนาการคิด
ตั้งแต่เยาว์วัยจะช่วยพัฒนาความคิดให้ก้าวหน้าส่งผลให้สติปัญญาเฉียบแหลม เป็นคนรอบคอบ
ตัดสินใจได้ถูกต้อง สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชีวิตได้ดี เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ และสามารถ
ดารงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุข โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์ซึ่งเป็นรากฐานสาคัญของการเรียนรู้
และดาเนินชีวิตดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนกลุ่ม สาระการเรียนรู้สังคมศึก ษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้นาความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์มาใช้เพื่อให้เข้าใจการดารงชีวิตในสังคม สามารถปรับตัวตามสภาพแวดล้อมและ
จั ด การกับทรัพยากรที่มีอยู่อย่ างจากั ดทาให้เกิ ดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น ยอมรับในความ
แตกต่างระหว่างบุคคลปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก (กระทรวงศึกษาธิการ,
427

2553: 132) ดังนั้นบุคคลที่มีความสามารถในการคิดวิ เคราะห์ จึงมีความสามารถในด้านอื่ นๆ
เหนือกว่ าบุค คลอื่นๆ ทั้ง ทางด้านสติปัญ ญาและการด าเนินชีวิ ต การคิด วิ เคราะห์จึ ง เป็นการคิ ด
ระดับสูงที่เป็นองค์ประกอบสาคัญของการคิดทั้งมวล ทั้งการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิด
แก้ปัญหา (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2553: 11-13)
จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสาม
(พ.ศ. 2551-2555) กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น เป็นน้าหนัก 10 คะแนน
ได้ 4.56 คะแนน อยู่ ใ นระดับคุ ณภาพ พอใช้ (ส านัก งานรับรองมาตรฐานและประเมิ นคุ ณ ภาพ
การศึกษา,2555: 38) และจากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2559 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่
6 คะแนนเต็ม 100 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร ตาบลท่าบ่อ อาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
มีค ะแนนเฉลี่ ย ร้อยละ 34.86 และระดับจั ง หวั ดหนองคาย มีคะแนนเฉลี่ ยร้อยละ 36.27
(ส านั ก งานทดสอบแห่ง ชาติ ,2559) และผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและ
วั ฒนธรรม ของนัก เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีก ารศึก ษา 2560 โรงเรียนโกมลวิ ทยาคาร
สาระภูมิศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.13 ( โรงเรียนโกมลวิทยาคาร,2561: 12) ต่ากว่าร้อยละ
75.00 ซึ่งเป็นเกณฑ์ของโรงเรียนที่ตั้งไว้ ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ ที่ไม่น่าพึงพอใจทั้งนี้จากการจัดการ
เรียนรู้ในปัจจุบัน พบว่าการจัดการเรียนรู้ของครูไม่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนากระบวนการคิด
วิเคราะห์ การทางานกลุ่ม การเรียนยังเน้นการให้ความรู้แบบครูคอยป้อน การสอนเน้นเนื้อหา
สาระให้ผู้เรียนจานวนมากกว่าให้ผู้เรียนได้ฝึ กปฏิบัติ ทาให้ผู้เรียนเบื่อหน่าย ขาดความสนใจในการ
เรียน ไม่สนุกสนานและไม่มีความกระตือรือร้นในการเรียน ครูจึงควรจัดกิจกรรมการสอนที่ใ ห้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนเป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน มีความรู้ท้าทายความสามารถทาให้ผู้เรียน
ตื่นเต้นกระตือรือร้นในการเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนในกลุ่ม ช่วยเหลือกันในการ
สรุปความรู้ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์
รู้จักวิธีแสวงหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยเฉพาะวิชาภูมิศาสตร์ซึ่งมีเนื้อหาสาหรับ
ซับซ้อน ต้องใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจลักษณะกายภาพของโลก เข้าใจปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อม(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 133)
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นวิธีสอนที่ได้รับการกล่าวถึงมากในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา
นี้ เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ต่างจากวิธีเดิมคือเป็นวิธีสอนที่เน้นให้นักเรียนเป็นสาคัญ โดยมุ่งปัญหาจริงที่พบ
ในชีวิตประจาวันหรือสถานการณ์จาลองเพื่อเป็นตัวเริ่มต้นกระตุ้นการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนเกิด
ทักษะการคิดแก้ปัญหาในขณะที่นักเรียนทางานโดยใช้ปัญหาเป็นศูนย์กลาง หลังจากที่นักเรียนได้ใช้
ความรู้พื้นฐานในการทาความเข้าใจจะเป็นประเด็นที่ต้องเรียนรู้ต่อไป เพื่อให้ได้ความรู้มาอธิบายและ
แก้ปัญหา ซึ่งจะนาไปสู่การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และนามาสร้างองค์ความรู้ใหม่แลกเปลี่ยน
ระหว่างกัน ทาให้เกิดการถ่ายโอนความรู้ (พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์; และ Majumder, 2544: 42)
การนาเสนอโดยใช้แผนผังความคิดเป็นแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางและเป็นการสอนที่สร้างความรู้ด้วยตนเอง จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พบเห็นกับความรู้
ความเข้ าใจที่มีอยู่ เดิม และเป็นการพัฒนาการคิด ระดับสู ง เช่น การคิด วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์
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ประเมินผล แบบแผนผังความคิดได้พัฒนามาจากทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของ ออซูเบล
(Ausubel, 1968: 53) ซึ่งกล่าวโดยสรุปได้ว่าการที่ผู้เรียนได้เชื่อมโยงสิ่งที่เรียนใหม่เข้าสู่โครงสร้าง
ทางปัญญาจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถจัดลาดับการคิดเพื่อเชื่อมโยงความรู้ ทาให้เกิดความเข้าใจ เป็น
การเรียนรู้อย่างมีความหมาย แผนผังความคิดเป็นแผนผังความคิด ซึ่งประกอบด้วยความคิดหรือ
ข้อมูลสาคัญๆ ที่เชื่อมโยงกันอยู่ในรูปแบบต่างๆซึ่งทาให้เห็นโครงสร้างของความรู้หรือเนื้อหาต่างๆ
จ านวนมาก เพื่ อ ช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นได้ เ ข้ า ใจเนื้ อ หาสาระนั้ น ได้ ง่ า ยขึ้ น เร็ ว ขึ้ น ได้ จ ดจ าได้ น าน
(ทิศนา แขมมณี,2555: 388) แผนผังความคิดมีหลายรูปแบบ มีความเหมาะสมในการใช้แตกต่างกัน
ไป สามารถใช้ในการรวบรวมข้อมูลหรือความรู้ที่ได้อย่างเป็นระบบ สามารถสรุปเรื่องที่เรียนรู้
หรือค้นคว้ามาได้เป็นอย่างดี ในการจัดกระทาข้อมูลให้เป็นระบบกล้องใช้ทักษะการคิด เช่น การ
สังเกต การเปรียบเทียบ จัดเรียงลาดับ จัดประเภท และการใช้ตัวเลข จากนั้นจึงมีการเลือกแบบ
ของแผนผัง ความคิ ด เพื่อนาเสนอข้ อมูล ที่จั ด กระทาแล้ ว ตามวั ต ถุ ประสงค์ที่ผู้นาเสนอต้องการ
(พิมพันธ์ เดชะคุปต์ ,2545: 81)
จากปัญหาและความสาคัญของการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงมีความต้องการที่จะศึกษาว่า
การแบบใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐานเสริ ม ด้ ว ยแผนผั ง ความคิ ด จะช่ ว ยพั ฒ นาและแก้ ไ ขปั ญ หาเกี่ ย วกั บ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในสาระภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร อาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ได้หรือไม่ อย่างไร
และผลการจั ด การเรีย นรู้โ ดยใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐานเสริ ม ด้ว ยแผนผั ง ความคิ ด สามารถน าไปใช้ เ ป็น
ประโยชน์และแนวทางในการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ได้เป็นอย่างดีต่อไป
2. วัตถุประสงค์
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย ไว้ดังนี้
2.1 เพื่อศึ ก ษาและเปรียบเทียบความสามารถในการคิด วิ เคราะห์ ของนัก เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานเสริมด้วยแผนผังความคิดกั บ
นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยการเรียนการสอนแบบปกติก่อนเรียนและหลังเรียน
2.2 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 ที่เรียนโดยการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานเสริมด้วยแผนผังความคิดกับนักเรียนที่เรียนรู้
ด้วยการเรียนการสอนแบบปกติก่อนเรียนและหลังเรียน
3. วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 โรงเรี ย นโกมล
วิทยาคาร อาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย จานวนนักเรียน 74 คน จานวน 3 ห้องเรียน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น นั ก เรี ย นโรงเรี ย นโกมลวิ ท ยาคาร อ าเภอท่ า บ่ อ จั ง หวั ด หนองคาย
ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 ภาคเรี ย นที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2561 จ านวน 74 คน จ านวน 3
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ห้องเรียน และนามาสุ่มแบบแบ่งกลุ่มโดยการจับสลากให้เหลือ 2 ห้องเรียน แล้วจับสลากอีกครั้งเพื่อ
แยกออกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเสริมด้วย
แผนที่ความคิด สาระภูมิศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จานวน 8 แผนๆ ละ 2 ชั่วโมง รวม 16
ชั่วโมง มีค่าดัชนีความสอดคล้องตามแบบประเมินชนิดมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เท่ากับ
5.00 ทุกแผน 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ตามแนวคิดของมาร์ซาโน โดย
ครอบคลุมด้าน การจาแนก การจัดหมวดหมู่ การเชื่อมโยง การสรุปความ และการประยุกต์
เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องทุกข้อเท่ากับ 1.00 มีค่าความยาก (p) อยู่ระหว่าง 0.36 - 0.75 มีค่าอานาจจาแนก (r) อยู่
ร ะห ว่ า ง 0 .3 0 - 0 .7 1 แ ละค่ า ความ เชื่ อ มั่ น ข องแ บบทด สอบทั้ ง ฉบั บเ ท่ า กั บ 0 .85
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระภูมิศาสตร์ ตามแนวคิดของบลูม โดยครอบคลุม
ด้านความรู้ความจา ความเข้าใจ การนาไปใช้และการวิเคราะห์ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ คะแนนเต็ม 40 คะแนน มีค่าดัชนีความสอดคล้องทุกข้อเท่ากับ 1.00 มีค่า
ความยาก (p) อยู่ระหว่าง 0.35 - 0.75 มีค่าอานาจจาแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.27-0.76 และค่าความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.91 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตามขั้นตอนดังนี้ 1) นาแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในสาระภูมิศาสตร์ทดสอบก่อนการ
ทดลอง (Pre-test) กับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 2) นาแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาระ
ภู มิ ศ า ส ต ร์ ม า ท ด ส อ บ ก่ อ น ก า ร ท ด ล อ ง ( Pre-test) กั บ ก ลุ่ ม ท ด ล อ ง แ ล ะ ก ลุ่ ม ค ว บ คุ ม
3) ด าเนิ น การสอนนั ก เรี ย นกลุ่ ม ทดลอง โดยใช้ แ ผนการจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน
(Problem Based Learning หรือ PBL) เสริมด้วยวิแผนผังความคิด จานวน 8 แผน โดยใช้เวลา
16 ชั่วโมงและดาเนินการสอนกลุ่มควบคุม โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ จานวน 8 แผน
โดยใช้เวลา 16 ชั่ว โมง 4) เมื่อสิ้ นสุ ด การทดลองผู้วิ จั ยได้ น าแบบวั ด ความสามารถในการคิ ด
วิเคราะห์ ในสาระภูมิศาสตร์และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในสาระภูมิศาสตร์มาทดสอบหลัง
การทดลอง (Post-test) กับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ซึ่งเป็นแบบวัดชุดเดียวกันกับที่ใช้ทดสอบ
ก่อนการทดลองที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ตรวจผลการสอบที่ได้และนามาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ
4. ผลการวิจัย
1. ผลเปรีย บเทีย บความสามารถในการคิดวิ เคราะห์ ในสาระภูมิศาสตร์ ของนัก เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เสริมด้วยแผนผังความคิด
กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ว่านักเรียนที่ได้รับ
การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยการเรี ย นการสอนแบบใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐานเสริ ม ด้ ว ยแผนผั ง ความคิ ด มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สูงกว่านักเรียนที่เรียนรู้ด้วยการเรียนการสอนแบบปกติหรือไม่
ผู้ วิ จั ย ได้ น าคะแนนทดสอบก่ อ นและหลั ง เรี ย นของกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม มาวิ เ คราะห์
เปรียบเทียบด้ว ยการทดสอบทีแ บบไม่อิสระ (t-test for Dependent sample)ได้ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 . ผลเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในสาระภูมิศาสตร์ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เสริมด้วย
แผนผังความคิด กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ก่อนเรียนและหลังเรียน
คะแนน
การทดสอบ
S.D.
ร้อยละ
t-test
เฉลี่ย
กลุ่มทดลอง ก่อนเรียน 14.16
1.72
47.20
30.313**
หลังเรียน
24.88
1.01
82.93
กลุ่มควบคุม ก่อนเรียน 13.92
1.57
46.40
13.806**
หลังเรียน
19.76
1.50
65.86
ตารางที่ 2 . ผลเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิ เคราะห์ ในสาระภูมิศาสตร์ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เสริมด้วย
แผนผังความคิด กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ หลังเรียน
คะแนน
การทดสอบ
S.D.
ร้อยละ
t-test
เฉลี่ย
กลุ่มทดลอง
หลังเรียน 24.88
1.01
82.93
14.092**
กลุ่มควบคุม
หลังเรียน 19.76
1.50
65.86
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 1 และ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เสริมด้วยแผนผัง
ความคิดกับนักเรียนที่เรียนโดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบปกติโดยพบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนน
เฉลี่ย ก่อนเรียน 14.16 คิดเป็นร้อยละ 47.20 และหลังเรียนคะแนนเฉลี่ย 24.88 คิดเป็นร้อยละ
82.93 และกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ย ก่อนเรียน 13.92 คิดเป็นร้อยละ 46.40 และหลังเรียน
คะแนนเฉลี่ย19.76 คิดเป็นร้อยละ 65.86 เมื่อนามาเปรียบเทียบโดยนามาทดสอบทีแบบไม่อิสระ
พบว่ า นัก เรีย นที่เรีย นโดยการจั ด การเรียนรู้โ ดยใช้ปัญ หาเป็น ฐาน เสริม ด้ว ยแผนผัง ความคิด มี
ความสามารถใน การคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
ปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ผลการเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ กษา
ปีที่ 5 ที่ใช้ปัญหาเป็นฐานเสริมด้วยแผนผังความคิด กับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ ระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ว่านักเรียนที่เรียนโดยการเรียนการสอนแบบใช้
ปัญหาเป็นฐานเสริมด้วยแผนผังความคิดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระภูมิศาสตร์ หลังเรี ยนสูงกว่า
นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยการเรียนการสอนแบบปกติหรือไม่ ผู้วิจัยได้นาคะแนนทดสอบก่อนและหลังเรียน
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ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมาวิเคราะห์เปรียบเทียบด้วยการทดสอบทีแบบไม่อิสระ (t-test for
Dependent sample) ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 3 ผลการเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษา
ปีที่ 5 ที่ใ ช้ปัญ หาเป็นฐานเสริม ด้ว ยแผนผัง ความคิด กั บการจั ด การเรียนการสอน
แบบปกติ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
คะแนน
การทดสอบ
S.D.
ร้อยละ
t-test
เฉลี่ย
กลุ่มทดลอง
ก่อนเรียน 17.24
1.83
43.10
35.864**
หลังเรียน 32.16
2.73
80.40
กลุ่มควบคุม
ก่อนเรียน 16.76
1.58
41.90
14.074**
หลังเรียน 27.20
3.04
68.00
ตารางที่ 4 ผลการเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษา
ปี ที่ 5 ที่ ใ ช้ ปั ญ หาเป็ น ฐานเสริ ม ด้ ว ยแผนผั ง ความคิ ด กั บ การจั ด การเรี ย นการสอน
แบบปกติ หลังเรียน
คะแนน
การทดสอบ
S.D.
ร้อยละ
t-test
เฉลี่ย
กลุ่มทดลอง
หลังเรียน
32.16
2.73
80.40
6.064**
กลุ่มควบคุม
หลังเรียน
27.20
3.04
68.00
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 3 และ 4 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เสริมด้วยแผนผังความคิด
กับนักเรียนที่เรียนโดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบปกติโดยพบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย ก่อน
เรียน 17.24 คิดเป็นร้อยละ 43.10 และหลังเรียนคะแนนเฉลี่ย 32.16 คิดเป็นร้อยละ 80.403 และ
กลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ย ก่อนเรียน 16.76 คิดเป็นร้อยละ 41.90 และหลังเรียนคะแนนเฉลี่ย
27.20 คิดเป็นร้อยละ 68.00 เมื่อนามาเปรียบเทียบโดยนามาทดสอบทีแบบไม่อิสระ พบว่า นักเรียนที่
เรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เสริมด้วยแผนผังความคิดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
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5. อภิปรายผล
การอภิปรายผลการวิจัยของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเสริมด้วยแผนผัง
ความคิดที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในสาระภูมิศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
ปกติ ผู้ วิ จั ย ได้ แ ยกอภิ ป รายผลการศึ ก ษาเป็ น ประเด็ น ต่ า งๆ แบ่ ง เป็ น 2 ประเด็ น ดั ง นี้ คื อ 1)
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในสาระภูมิศาสตร์ ซึ่งได้อภิปราย
ตามลาดับ ดังนี้ 1) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในสาระของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่
เรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยปัญหาเป็นฐานเสริมแผนผังความคิด กับรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนแบบปกติ หลังเรียน พบว่า กลุ่มทดลอง คะแนนเต็ม 30 คะแนน นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียนเท่ากับ 24.88 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.93 กลุ่มควบคุม คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 19.76
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 65.86 ซึ่งถือว่าคะแนนกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมเป็นไปตามสมมติฐาน
เมื่อนามาเปรียบเทียบโดยนามาทดสอบทีแบบไม่อิสระ พบว่า นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
เสริม ด้ว ยแผนผัง ความคิ ด มีค ะแนนความสามารถในการคิดวิ เคราะห์สู ง กว่ านัก เรียนที่เรียนโดย
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐาน
ของการวิจัย อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลด้วย
ตนเองและยังสามารถนาข้อมูลเดิมที่ตนเองมีอยู่แล้วนามาประยุกต์และเชื่อมโยงใช้กับข้อ มูลใหม่ที่
เป็นพื้นฐานที่เพียงพอที่จะนาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและเกิดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาได้อย่างเป็นระบบตามขั้นตอนของกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ใช้
ปัญหาเป็นฐานเสริมด้วยแผนผังความคิด จะเห็นได้จากตั้งแต่ขั้นตรวจสอบความรู้เดิมและขั้นสร้าง
ความสนใจที่นักเรียนได้ทาการศึกษาสถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนโดยครูใช้คาถามหรือ
สถานการณ์กระตุ้นให้นักเรียนระดมสมองช่วยกันวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุที่เป็นไปได้ที่
ทาให้เกิดปัญหาเพื่อนาไปสู่การสงสัยและการตั้งสมมติฐานที่ คาดการณ์คาตอบ ซึ่งเป็นกระบวนการที่
สาคัญในการสร้างองค์ความรู้ จากนั้นนักเรียนทาการวางแผนแล้วศึกษา สืบค้น ทากิจกรรมและ
รวบรวมข้อมูลตามแนวทางที่วางไว้ในขั้นสารวจและค้นหาคาตอบและขั้นการประเมินค่าคาตอบแล้ว
นักเรียนได้ร่วมกันสรุปข้อความรู้เป็นหลักการ ทฤษฎี ออกมาเป็นแผนผังความคิดซึ่งทาให้นักเรียน
เข้าใจหลักการพื้นฐานที่เพียงพอที่จะสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างออกไป รวมถึง
นาไปสู่ ขั้ นเผชิญ สถานการณ์จ ริง ซึ่ง การคิด วิ เคราะห์เป็นทัก ษะการคิด ขั้ นสู ง ที่เกี่ ยวข้ องกั บ การ
ตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ การจัดกระบวนการคิด เพื่อการกระทา ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนครั้งนี้เมื่อผู้เรียนได้รวบรวมข้อมูลที่เพียงพอจากการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเสริม
ด้วยแผนผังความคิด ที่จะนาความรู้พื้นฐานนั้นไปประยุกต์ใ ช้ในสถานการณ์ใหม่ และเป็นไปตาม
แนวคิด ของออซูเบล (Ausubel, 1968: 53) ซึ่งกล่าวโดยสรุปได้ว่าการที่ผู้เรียนได้เชื่อมโยงสิ่ง ที่
เรียนใหม่เข้าสู่โครงสร้างทางปัญญาจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถจัดลาดับการคิดเพื่อเชื่อมโยงความรู้
ทาให้เกิดความเข้าใจ เป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย แผนผังความคิดเป็นแผนผังความคิด ซึ่ง
ประกอบด้วยความคิดหรื อข้อมูลสาคัญๆ ที่เชื่อมโยงกันอยู่ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งทาให้เห็นโครงสร้าง
ของความรู้หรือเนื้อหาต่างๆ จานวนมาก เพื่อช่วยให้นักเรียนได้เข้าใจเนื้อหาสาระนั้นได้ง่ายขึ้นเร็ว
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ขึ้ น ได้ จ ดจ าได้ น าน ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของสุ ว รรณา วงษ์ วิ เ ชี ย ร (2553) ได้ ศึ ก ษาการ
เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและความสามารถใช้ ก ารคิ ด แก้ ปั ญ หาของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนเรื่อง การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม โดยวิธีการจัดการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับหมวกหกใบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่านักเรียนที่เรียนรู้แบบหมวกหกใบ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการใช้ปัญหาเป็นฐานมีความสามารถในการ
คิ ด แก้ ปัญ หาสู ง กว่ านัก เรีย นที่เรีย นรู้แ บบหมวกหกใบ อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ร ะดับ .05 2)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในสาระภูมิศาสตร์ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยปัญหาเป็นฐานเสริมแผนผังความคิด กับ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ หลังเรียน พบว่า กลุ่มทดลอง คะแนนเต็ม 40 คะแนน
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 32.16 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 80.40 กลุ่มควบคุม คะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 27.20คะแนน คิดเป็นร้อยละ 68.00 ซึ่งถือว่าคะแนนกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมเป็นไปตามสมมติฐาน เมื่อนามาเปรียบเทียบโดยนามาทดสอบทีแบบไม่อิสระ พบว่า นักเรียน
ที่เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเสริมด้วยแผนผังความคิดมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู ง กว่ า
นักเรียนที่เรียนโดยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย อาจเนื่องมาจากการที่นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบตามหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นจนถึงขั้นสุดท้ายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
มีการคานึงถึงความสมดุลของผู้เรียนทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ดังนั้นการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเสริมด้วยแผนผังความคิดนั้น น่าจะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน เนื่องจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ในช่วงเริ่ม
เข้าสู่บทเรียนจะเน้นการเร้าความสนใจและการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียนก่อน โดยมีการนา
วีดีโอ ภาพหรือสถานการณ์มากระตุ้นให้นักเรียนคิดและกาหนดประเด็นปัญหาที่ต้องการหาคาตอบ
ร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องราวหรือปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์นั้น ๆ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมทั้ง
ทางด้านร่าง อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่ผู้เรียน ตามหลักการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดธอร์นไดค์
(ทิศนา แขมมณี, 2553: 51-52)
นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมด้านสติปัญญาโดยนักเรียนได้มีโอกาสทาความ
เข้าใจในสถานการณ์ด้วยการที่นักเรียนแต่ละคนจะต้องกาหนดสิ่งที่สนใจจะศึกษาจากสถานการณ์
ปัญหา ซึ่งนักเรียนจะได้ออกแบบแนวทางในการแสวงหาคาตอบหรือความรู้ใหม่ แล้วนามาเชื่อมโยง
กับความรู้เดิม ทาให้เกิดการขยายองค์ความรู้ที่นามาอธิบายปรากฏการณ์หรือสถานการณ์อื่นๆ ได้
ซึ่งเป็นไปตามหลักการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด ทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้ (Constructivism) จากนั้น
นักเรียนร่วมกันวางแผนหาคาตอบโดยนักเรียนร่วมกันสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ จนได้
ข้อมูลที่มาสนับสนุนคาตอบ และนาผลข้อมูลจากการสืบค้นมาอธิบายผลมาสรุปลงในแผนที่ความคิด
เป็นหลั ก การ องค์ ค วามรู้ต่างๆ ในสาระภูมิศาสตร์ จึ ง ช่ว ยให้นัก เรียนเกิ ด การเรียนรู้ทั้ง เนื้อหา
หลักการ ทฤษฎี ตลอดจนการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองทาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี ทั้งนี้ผู้วิจัยได้
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จัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งนักเรียนมีประสบการณ์เดิมอยู่ ซึ่งถ้าผู้สอนไม่ตระหนักถึงความรู้เดิมของผู้เรียน
ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ผู้เรียนอาจไม่เกิดการเรียนรู้เนื้อหาใหม่ได้ ดังนั้นการที่
ผู้เรียนได้มีการรวบรวมข้อมูลทั้งจากปรากฏการณ์ที่แสดงผลจากอุปกรณ์และ ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดที่
เป็ น เหตุ เ ป็ น ผลกั บ เพื่ อ นและครู ผู้ ส อนนั้ น จะช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นเกิ ด ความเข้ า ใจแล้ ว ปรั บ เข้ า กั บ
ประสบการณ์เดิม โดยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่ประสบมาใหม่ให้เข้ากับข้อมูลเดิมที่มีอยู่สมดุลกัน จน
สามารถดูดซึม เข้าไปเก็บไว้ในโครงสร้างทางปัญญาได้ ซึ่งทาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ดังนั้นถ้า
ความรู้ใหม่ที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้นั้นไม่ตรงกับประสบการณ์เดิมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
นั้นจะต้องท้าทายให้นักเรียนตระหนักว่าแนวคิดเดิมที่เขามีมานั้นมันไม่สามารถอธิบายหรือทานาย
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆ ได้ นั่นคือทาให้ผู้เรียนขาดความสมดุลจะแสดงพฤติกรรมที่สงสัยออกมา
และต้องการที่จะรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์ให้ได้ความรู้ที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ได้อย่าง
เป็นเหตุผล กระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อความแตกต่างของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของแต่ละ
บุคคล และทฤษฎีการเสริมสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้เป็น
กระบวนการสร้างความรู้จากประสบการณ์และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล นักเรียนจึงจะได้รับ
และเข้ าถึ ง ความรู้ไ ด้ด้ว ยตนเอง และผู้เรียนมีบทบาทในการประเมินผลด้ว ยตนเอง และฝึก การ
ตัดสินใจ เป็นคนมีเหตุผลในการรับข้อมูลหรือมีเหตุผลในการเลือกหรือไม่เลือกสิ่งต่างๆ ได้ ทาให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เนื้อหา หลักการ แนวคิดที่สาคัญ ของเนื้อหานั้น ๆ การเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็ น ฐานเสริ ม ด้ ว ยแผนผั ง ความคิ ด สามารถส่ ง เสริม ให้ นั ก เรี ย นมีค วามเข้ า ใจเนื้ อ หาหลั ก ได้ ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิสากร รังสีภโนตร (2550) ได้ศึกษาผลของการใช้แผนผังความคิดที่มี
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นักเรียนกลุ่มที่
ได้รับการฝึกใช้เทคนิคแผนผังความคิดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนกลุ่มที่ไม่ได้รับการฝึก
ใช้เทคนิคแผนผังความคิด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มที่ได้รับ
การฝึกใช้แผนผังความคิด ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่านักเรียนกลุ่มที่ไม่ได้รับ
การฝึกใช้แผนผังความคิด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทั้ ง นี้ อ าจเนื่ อ งมาจากการจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน เสริ ม แผนผั ง ความคิด
ประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 เชื่อมโยงปัญหาและระบุปัญหา เป็นขั้นที่ครูจัดสถานการณ์
ต่างๆกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ สามารถกาหนดสิ่งที่เป็นปัญหาที่ผู้เรียนอยากรู้อยากเรียนและ
เกิดความสนใจที่จะหาคาตอบขั้นที่ 2 กาหนดแนวทางที่เป็นไป การทาความเข้าใจกับปัญหาและ
วางแผนในการแก้ปัญหาผู้เรียนจะต้องทาความเข้าใจกับปัญหาวางแผนและกาหนดแนวทางในการสืบ
ค้นหาความรู้เพื่อหาแนวทางในการแก้ไชปัญหาขั้นที่ 3 ดาเนินการศึกษาค้นคว้าขั้นที่ผู้เรียนร่วมกัน
ศึกษาตัวอย่างหลายๆตัวอย่างร่วมกันขั้นที่ 4 สังเคราะห์ความรู้ ผู้เรียนในกลุ่มร่วมกันอภิปรายและ
สังเคราะห์ความรู้ที่ได้มาเป็นข้อมูลของแต่ละกลุ่มโดยจัดเป็นแผนผังความคิดและร่วมกันสรุปเป็น
คาตอบของกลุ่มขั้นที่ 5 ขั้นสรุปและประเมินค่าของคาตอบขั้นนี้เป็นการฝึกให้นักเรียนเกิดทักษะใน
การคิดวิเคราะห์ ประเมินผลว่าข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้ามานั้นเหมาะสมหรือไม่เพียงใด และสามารถ
ตอบคาถามจากปัญหาที่กาหนดหรือไม่ขั้นที่ 6 ขั้นนาเสนอและประเมินผลงานนักเรียนนาข้อค้นพบ
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ความรู้ที่ได้ค้นคว้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อภิปรายผลและสังเคราะห์ความรู้ที่ได้มาว่ามีความ
เหมาะสมหรือไม่เพียงใด
ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เสริมด้วยแผนผังความคิด
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและค้นคว้าหาคาตอบและแนวทางแก้ไขจริง
กิจกรรมแต่ละกิจกรรมโน้มให้ผู้เรียนได้นาไปสู่ทักษะการคิดวิเคราะห์ในการทากิจกรรมหลายๆครั้งจน
ทาให้ผู้เรียนเกิดความชานาญจนผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ แยกแยะ หาความสัมพันธ์ว่าแต่ละ
กิจกรรมมีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไร จนนาไปสู้ข้อสรุป หรือกฎเกณฑ์ด้วยตนเองเป็นวิธีที่มุ่งช่วย
ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถจับหลักการหรือประเด็นสาคัญได้ด้วยตนเอง ทาให้เกิด
การเรียนรู้หลักการ/แนวคิดหรือข้อความรู้ต่างๆ อย่างเข้าใจ (ทิศนา แขมมณี 2555) นอกจากนี้
ผู้เรียนต้องเลือกแนวทางการแก้ปัญหาจากความรู้เดิมหรือหลักการที่มีอยู่แล้วมาใช้ในการแก้ปัญหา
จากโจทย์หรือสถานการณ์ที่กาหนดได้อย่างเหมาะสม อธิบายวิธีแก้ปัญหา ความเป็นมาของหลักการ
โดยใช้แนวทางข้อเท็จจริงต่างๆและเหตุผล เพื่อประเมินความเข้าใจของนักเรียนในหลักการและ
ตัดสินใจเลือกหลักการเพื่อไปใช้ได้อย่างถูกต้อง นักเรียนต้องเลือกเอาข้อสรุปมาใช้แก้ปัญหาด้วย
ตนเองซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ความสามารถ 5 ขั้ น ของมาร์ ซ าโน (Marzano,2001) ท าให้ ผู้ เ รี ย นมี
ความสามารถในการคิดหลังเรียนสูงกว่าการเรียนโดยการเรียนการสอนแบบปกติ
6. สรุปผลการวิจัย
ผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเสริมด้วยแผนผังความคิดที่มีต่อความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในสาระภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
5 กับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 1)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเสริมด้วยแผนผัง
ความคิ ด กั บ การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนแบบปกติ มี ค ะแนน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของกลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 24.88 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 82.93 กลุ่มควบคุม คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 19.76 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 65.86
และ นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่ากลุ่มควบคุม 2) นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเสริมด้วยแผนผังความคิด
กับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของกลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 32.16 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 80.40 กลุ่ม
ควบคุม คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 27.20คะแนน คิดเป็นร้อยละ 68.00 และ นักเรียนกลุ่ ม
ทดลองมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุม
7. ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
จากการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสาหรับการการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้
แบบใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐานเสริ ม ด้ ว ยแผนผั ง ความคิ ด ที่ มี ต่ อ ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละ
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ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ในสาระภู มิ ศ าสตร์ ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย มี
ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้ดังนี้
7.1 ในการนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เสริมด้วยแผนผังความคิด ไปใช้
ครูผู้สอนควรศึกษาและทาความเข้าใจ หลักการ ทฤษฎีและแนวคิด ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ชัดเจน โดยเฉพาะเตรียมสื่อพื้นฐานเช่น โปรมแกรมสาเร็จรูป ชุดอุปกรณ์ในการค้นคว้า เพื่อ
นักเรียนจะได้เข้าใจแนวคิดพื้นฐานและใบความรู้ที่เกี่ยวข้องเนื้อหาที่จะเรียนให้พร้อมสาหรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แต่ละครั้ง และควรบันทึกหลังสอนเพื่อให้ทราบปัญหาหรือสิ่งที่ต้องการแก้ไขเพื่อ
ทาให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
7.2 ก่อนที่ครูผู้สอนจะเริ่มกิจกรรมการเรียนรู้ ครูผู้สอนควรจะมีการทบทวนความรู้
พื้นฐานของนักเรียน เพื่อที่นักเรียนจะได้นาความรู้เหล่านี้มาเป็นพื้นฐานสาหรับสร้างองค์ความรู้อื่นๆ
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ 1) ศึ ก ษาการบริ ห ารตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลและ
ประสิ ทธิ ผลการด าเนินงานขององค์ก ารบริห ารส่ ว นจั ง หวั ด หนองบัว ล าภู 2)ศึก ษาความสั ม พัน ธ์
ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและประสิทธิผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดหนองบัวลาภูและ 3)ศึกษาอิทธิพลของการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลที่มีต่อประสิทธิผลการ
ดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลาภูประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือคณะผู้บริห าร
สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลาภูและ
กลุ่มตัวอย่างคือคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และพนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลาภูจานวน 150 คนใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น ภูมิและการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่ายเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าความถี่ค่าร้อย
ละค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและการวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิงพหุผลการวิจัย พบว่า1)กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรร
มาภิบาลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย( X =4.13, S.D.=.37)เมื่อพิจารณารายตัวแปรสังเกต
โดยเรี ย งล าดั บ ค่ า เฉลี่ ย จากมากไปหาน้ อ ยพบว่ า หลั ก ความโปร่ ง ใสมี ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด ( X =4.27,
S.D.=.39) รองลงมา คือ หลักความคุ้มค่า( X =4.17, S.D.=.49) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือหลัก
คุ ณ ธรรม( X =4.04, S.D.=.43) และประสิ ท ธิ ผ ลการด าเนิ น งานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
หนองบัวลาภูโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย( X =4.13, S.D.=.27)เมื่อพิจารณารายตัวแปร
สังเกตโดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยพบว่า มิติด้านการบริการสาธารณะมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
( X =4.20, S.D.=.34) รองลงมา คื อ มิ ติ ด้ า นการบริ ห ารจั ด การ( X =4.13, S.D.=.28) และข้ อ ที่ มี
ค่ า เฉลี่ ย น้ อ ยที่ สุ ด คื อ มิ ติ ด้ า นการบริห ารงานการเงิ น และการคลั ง ( X =4.09, S.D.=.31) 2) การ
บริ ห ารตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลและประสิ ท ธิ ผ ลการด าเนิ น งานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
หนองบัวลาภูมีความสัมพันธ์ในรูปเชิงเส้นและสัมพันธ์กันในทางบวก (r เป็นบวก) ในระดับสูงที่ค่า r
=0.76 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 และ 3)มีตัวแปรอิสระจานวน 4 ตัวแปรมีอิทธิพลพยากรณ์ตัวแปรตาม
ประสิทธิผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลาภูที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
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0.05 โดยเรียงลาดับค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลจากมากไปหาน้อยประกอบด้วย หลักความคุ้มค่าหลัก
ความโปร่งใสหลักคุณธรรมและหลักความมีส่วนร่วม
คาสาคัญ : บริหารตามหลักธรรมาภิบาลประสิทธิผลการดาเนินงาน

Abstract
The purposes of this research were to study 1) to study the Administration
Applying Good Governance and the Performance Effectiveness of NongBuaLamphu
Provincial Administration Organization,2) to study the relationship of Administration
Applying Good Governance and the Performance Effectiveness of NongBuaLamphu
Provincial Administration Organization, 3) to study the influences of the Administration
Applying Good Governance and the Performance Effectiveness of NongBuaLamphu
Provincial Administration Organization. Population were composed of administrators,
councilors, civil servants, and employees of NongBuaLamphu Provincial Administration
Organization. The sample were 150 persons chosen with the technique of stratified
random sampling and simple random sampling. The research tools were composed of a
questionnaire. The statistics employed were frequency, percentage, mean, standard
deviation, Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis. The research
results revealed as follows: 1) For level of Administration Applying Good Governance
included the average values were in “High” level ( X =4.13, S.D.=.37). Considering the
order of average value, found that the first in highest level of average value,
transparency( X =4.27, S.D.=.39). The second order was value of money ( X =4.17,
S.D.=.49). For the aspect with lowest level of average value, it was morality ( X =4.04,
S.D.=.43). The Performance Effectiveness of NongBuaLamphu Provincial Administration
Organization included the average values were in “High” level( X =4.13, S.D.=.27).
Considering the order of average value, found that the first in highest level of average
value, public service dimension( X =4.20, S.D.=.34). The second order was management
dimension( X =4.13, S.D.=.28).For the aspect with lowest level of average value, it was
finance dimensions( X =4.09, S.D.=.31). 2) The relationship between Administration
Applying Good Governance and the Performance Effectiveness were correlated in the
same direction (r=0.76) at 0.01 level of significance. 3) Four direct effect of factors
affecting the Performance Effectiveness, ranking in order were as follows :Value of
Money, Transparency, Morality, and participation.
Keywords : Administration Applying Good Governance, Performance Effectiveness
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1. บทนา
ประสิทธิผลขององค์การ(Organizational Effectiveness) หรือประสิทธิผลการดาเนินงาน
(Performance Effectiveness)ขององค์การเป็นความสามารถขององค์การในการดาเนินงานให้สาเร็จ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่องค์การกาหนดไว้ (Gibson et al., 2003) สอดคล้องกับที่ Daff (2004) ;
Gardon (1998) ; Robbins (1990) และ Schermerhorn et al. (2005) กล่าวไว้ว่า ประสิทธิผลของ
องค์ ก ารเป็น ระดับความสามารถขององค์ก ารที่ จ ะด าเนิ นการเพื่ อ ให้เกิ ด ผลส าเร็จ ของงานตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้ การที่จะทราบว่ าองค์ก ารจะมีประสิทธิผ ลการดาเนินงานมากน้อยเพี ยงใด
จ าต้องมีก ารประเมินผลการด าเนินงานหรือวั ด ผลการด าเนินงานเพื่อดูความสอดคล้ องระหว่าง
ผลผลิ ต (Out Puts) กั บ เป้ า หมายที่ ตั้ ง ไว้ (Dejnozka, 1983) รู ป แบบและแนวทางการประเมิ น
ประสิทธิผลการดาเนินงานขององค์การต่างๆมีหลากหลายรูปแบบ และมีตัวแปรในการประเมินที่
แตกต่างกันในแต่ละมิติจึงมีผลทาให้เกิดความคิดที่แตกต่างกันออกไป (Gibson et al., 2006) ซึ่ง
องค์การแต่ละองค์การจะมีรูปแบบการประเมินที่แตกต่างกันแล้วแต่ว่าองค์การเหล่านั้นจะนารูปแบบ
ใดมาใช้ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในประเทศไทยก็ เ ช่ น เดี ย วกั น ในการวั ด ประสิ ท ธิ ผ ลการ
ดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมานั้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 กรมการส่งเสริมการ
ปกครองส่งท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยได้กาหนดหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิผลขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกด้านตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งเป็นเกณฑ์ขี้วัด 7 ประเด็นได้แก่ 1)
การบริหารภารกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 2)การบริหารงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3)การบริหารภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า
ในเชิงภารกิจ 4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติง าน 5) การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น 6) การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน และ7) การ
ประเมินผลการปฏิ บัติง านและต่อมาในปี พ.ศ. 2556 กระทรวงมหาดไทยได้จั ด ทาแบบประเมิ น
มาตรฐานการปฏิ บัติร าชการขององค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2556 ขึ้ นมาเพื่อเป็นตัว ชี้วัด
ประสิทธิผลขององค์ กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ด้าน คือ 1) ด้านการบริห าร
จัดการ 2) ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 3) ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
และ 4)ด้านการบริก ารสาธารณะ (กรมส่ ง เสริมการปกครองท้องถิ่น, 2556) และพัฒนารูปแบบ
เครื่ อ งมื อ ชี้ วั ด ให้ ค รอบคลุ ม เหมาะสมและทั น สมั ย เรื่ อ ยมาจ นกระทั่ ง ล่ า สุ ด ปี 2559
กระทรวงมหาดไทย ได้ ใ ช้ แ บบประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (Local
Performance Assessment : LPA) ประจาปี 2559 มาเป็นแบบประเมิน โดยยังคงตัวชี้วัด 4 ด้าน
ของปี 2556 ไว้ และกาหนดตัวชี้วัดเพิ่มขึ้นอีก 1 ด้าน คือ ด้านธรรมาภิบาลจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในการ
วิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ แ บบประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น (Local
Performance Assessment : LPA) ประจ าปี 2561ทั้ ง 4 ด้ า นเป็ น เกณฑ์ ชี้ วั ด ประสิ ท ธิ ผ ลการ
ดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ยกเว้นด้านธรรมาภิบาลเพราะกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นถือยังเป็นเรื่องใหม่ยังไม่คิดเป็นคะแนน) (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2561) ในการ
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บริหารองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การภาครัฐหรือภาคเอกชน ความสาเร็จของการบริหารต้องอาศัย
ปัจจัยในการสนับสนุนการดาเนินกิจการต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้ การนาเอาปัจจัยการ
บริหาร ไม่ว่าจะเป็น คน เงิน วัสดุสิ่งของ วิธีการบริหารหรืออื่นๆอีกหลากหลายประการมาเลือกใช้ให้
เหมาะสมกับการบริหารงานจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด (สุพัตราติวเฮือง,
2557) ในปัจจุบัน ขณะที่ทั่วโลกก าลัง เผชิญกั บความท้าทายที่หลากหลายและรุนแรงเพิ่มมากขึ้ น
รัฐบาลและองค์การต่างๆต้องตกอยู่ภายใต้แรงกดดันทั้งภายในและภายนอกประเทศ การบริหาร
องค์การต่างๆจาเป็นต้องมีการพัฒนาและปฏิรูปการบริหารงานให้มีประสิทธิผลในการดาเนินงาน เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน องค์การต่างๆจึงต้องผลักดันให้มีการปฏิบัติงานที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ที่จับต้องได้(Kusek&Rist, 2004) แนวคิดธรรมาภิบาล(Good Governance) ได้ถูกนามาใช้
ครั้งแรกเพื่อเป็นหลักประกันในการที่จะทาให้รัฐบาลสามารถให้บริการที่มีประสิทธิภาพสามารถฟื้นฟู
เศรษฐกิจของประเทศต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากสงครามโลกครั้ง ที่ 2 และได้มีการนามาใช้แ ละ
กล่ าวถึ ง อย่ างกว้ างขวาง ตั้ง แต่ปี ค.ศ. 1990 หลั ง จากที่ กองทุ นการเงิ นระหว่ า งประเทศและ
ธนาคารโลกได้ใช้แนวคิดนี้ในการแก้ปัญหาในการเพิ่มผลกาไรแก่บริษัทต่างๆ โดยธนาคารโลกได้ให้
ความหมายว่ า Good Governance เป็นลั ก ษณะและวิ ถี ทางของการใช้อานาจทางการเมือ งเพื่ อ
จัดการงานของบ้านเมืองโดยเฉพาะการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อการ
พัฒนา(World Bank, 2003) และสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดีพ.ศ. 2542 ได้ระบุความหมายของ “ธรรมาภิบาล”หมายถึงการบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี เป็นแนวทางส าคั ญในการจัดระเบียบให้สังคมทั้ง ภาครัฐภาคธุรกิจ เอกชนและภาค
ประชาชนซึ่งในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ .ศ. 2546ได้
นามาเป็นหลักในการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ประกอบด้วยหลักการสาคัญ 6 ประการ
ได้แ ก่ 1)หลั ก นิติธ รรม 2)หลั ก คุ ณธรรม 3)หลั ก ความโปร่ง ใส 4)หลั ก การมีส่ ว นร่ว ม 5)หลั ก ความ
รับผิดชอบและ 6)หลักความคุ้มค่า(ราชกิจจานุเบกษา, 2546 ; สถาบันคลังสมองของชาติ, 2552) ซึ่ง
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ยึดหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 6 ประการนี้ เป็นตัวแปรในการ
วิจัย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลาภู มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 โดยปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี มีหน้าที่ในการจัดสรรผลประโยชน์และให้บริการสาธารณะที่จาเป็นแก่ประชาชนในพื้นที่
และแก้ ไ ขปัญ หาความเดือดร้อน เศรษฐกิ จ สั ง คม การศึก ษาและตอบสนองความต้ องการของ
ประชาชน แต่ในการบริหารงานจัดการหลายปีที่ผ่านมาได้พบปัญหาว่า การบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ยังขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาท อานาจและหน้าที่ ขาดทักษะในการปฏิบัติ
ตามหน้าที่ให้ออกเป็นรูปธรรม อีกทั้งบุคลากรยังขาดคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งทุกองค์การกาลัง
ประสบปัญหาเหล่านี้อยู่ ประชาชนในพื้นที่ยังขาดการมีส่วนร่วมในการควบคุม ตรวจสอบ ติดตามการ
ทางาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการบริหารงานที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ยังคงต้องปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนาอีกต่อไป
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จากความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นข้าราชการสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลาภู และเป็นนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณ ฑิต
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต จึงมีความสนใจที่จะทาการวิจัยเรื่อง “การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลส่งผล
ต่อประสิทธิผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลาภู ”ทั้งนี้ผลของการศึกษาที่
ได้จะนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการ
ดาเนินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในอนาคตต่อไปโดยมีกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้
ตัวแปรอิสระ (independent variables : IV)
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
1. หลักนิติธรรม(Rule of Law)
2. หลักคุณธรรม(Morality)
3.หลักความโปร่งใส(Transparency)
4.หลักการมีส่วนร่วม(Participatory)
5.หลักความรับผิดชอบ(Responsiveness)
6.หลักความคุ้มค่า(Value for Money)

ตัวแปรตาม (dependent variables : DV)
ประสิทธิผลของผลการดาเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
1. มิติด้านการบริหารจัดการ
2. มิติด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
3. มิติด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
4. มิติด้านการบริการสาธารณะ

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย (The Research Objectives)
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาการบริ ห ารตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลและประสิ ท ธิ ผ ลการด าเนิ น งานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลาภู
2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิ บาลและประสิทธิผลการ
ดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลาภู
2.3 เพื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของการบริ ห ารตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลที่ มี ต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการ
ดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลาภู
3. วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริห ารส่ว นจั ง หวั ด
ข้าราชการ และพนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลาภูจานวนรวม
ทั้งสิ้น 241คน กลุ่มตัวอย่าง คือ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ
และพนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดองค์การบริหารส่วนจัง หวัดหนองบัวลาภูจานวน 150คน กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมดได้มาโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ,2547)และการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย(Koul,1984)
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แบบสอบถามประกอบด้ ว ย 4 ส่ ว นคื อ 1)ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ผู้ ต อบแบบสอบถาม
2)ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 3)ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ประสิทธิผลการ
ดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลาภูและ 4)ข้อเสนอแนะทั่วไป
ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามดังนี้
1)ศึ ก ษาต าราเอกสารบทความและงานวิ จั ยที่
เกี่ยวกับแนวความคิด ทฤษฎี นิยาม องค์ประกอบและตัวชี้วัดของการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
และประสิทธิผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นามาสังเคราะห์และกาหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการ(Operational Definitions)ของแต่ละองค์ประกอบของแต่ละตัวแปร 2)วิเคราะห์ข้อมูลที่
ศึกษาเพื่อสร้างแบบสอบถามให้ข้อคาถามครอบคลุมองค์ประกอบต่างๆตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
3)ศึกษารูปแบบการสร้างแบบสอบถาม แบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับตามแนวคิดของลิ เ คิร์ธ
(Likert’s five rating scale) 4)นาข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1-3 มาจัดทาเป็นร่างแบบสอบถามเพื่อ
สอบถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล และประสิทธิผลการดาเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยกาหนดเป็นคาถามแบบสารวจรายการ (Checklist)แบบมาตรา
ประมาณค่ า 5 ระดั บ ตามแนวคิ ด ของลิ เ คิ ร์ ธ และแบบปลายเปิ ด (Open-ended form)5)น าร่ า ง
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน ตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาที่ใช้และ
ความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content validity) แล้ ว น ามาหาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง (Index of
Item–Objective Congruence หรื อ IOC) ได้ ค่ า IOC ระหว่ า ง 0.60-1.00 ซึ่ ง ถื อ อยู่ ใ นเกณฑ์ ที่
สามารถนาเครื่องมือวิจัยไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้ 6)นาร่างแบบสอบถามที่มีค่า(IOC) ระหว่าง .60 1.00 ซึ่งถืออยู่ในเกณฑ์ที่สามารถนาเครื่องมือวิจัยไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้( Rovinelli&Hambleton,
1977)ไปแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ตามข้ อ เสนอของผู้ เ ชี่ ย วชาญและพั ฒ นาเพื่ อ สร้ า งเป็ น แบบสอ บถาม
7) นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้ว ไปทดสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง โดยใช้วิธีการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA)เพื่อทาการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ระหว่างข้อคาถามแต่ละข้อเพื่อระบุลักษณะร่วมกันว่าข้อคาถามทั้งหมดประกอบด้วยองค์ประกอบ
อะไรบ้างสอดคล้องกับทฤษฏีหรือหรือไม่(วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ ,2557)และนาข้อคาถามที่มี ค่า KMO
ของตัวแปรทุกตัวมีค่าอยู่ระหว่าง 0.5-1.0 และมีค่าสัดส่วนของค่าความแปรปรวนของตัว แปรที่
สามารถอธิบายได้โดยองค์ประกอบทั้งหมด(Communality) ตั้งแต่ 0 ถึง 1 มาปรับปรุงเป็นข้อคาถาม
นาไป try – out ต่อไปและทดสอบความเชื่อมั่น(แววดาว พรมเสน, 2554)8)นาร่างแบบสอบถามที่
ปรับปรุงจากข้อ 7 ไป try – out กับประชากรที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างคือคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ และพนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุดรธานี จานวน 30 ชุดหลังจากนั้นนาแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นโดยใช้
สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha coefficient) ของครอนบาคได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 ซึ่งแสดง
ถึ ง ความสอดคล้ อ งของค าตอบของค าถามดั ง กล่ า วมี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ได้ โดยมี ค่ า ความเชื่ อ มั่ น
(Cronbach’s Alpha) มากกว่า 0.7 ขึ้นไป (กัลยา วานิชย์บัญชา และ ฐิตา วานิชย์บัญชา, 2557)
และ 9) นาร่างแบบสอบถามที่ได้จากข้อ 8 มาปรับปรุงแก้ไขสร้างเป็นแบบสอบถามฉบับจริง แล้ว
นาไปใช้สอบถามกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจานวน 150 คน
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วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถามโดยใช้ ส ถิ ติ พ รรณนา (Descriptive
statistics) คื อค่ าร้อยละ (Percentage) และตารางแจกแจงความถี่ (frequency) วิ เคราะห์ร ะดับ
ความคิดเห็นโดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) คือค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล และ
ประสิ ท ธิ ผ ลการด าเนิ น งานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด โดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง อ้ า งอิ ง (Inferencial
statistics) คื อสั ม ประสิ ทธิ์ ส หสั ม พันธ์ ของเพียร์สั น (Pearson correlation coefficient) วิ เคราะห์
อิทธิพลพยากรณ์ของตัวแปรอิสระการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ที่มีต่อประสิทธิผลการดาเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดใช้ สถิติเชิงอ้างอิง คือการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis) และวิ เคราะห์ความคิด เห็นและข้ อ เสนอแนะทั่ว ไปโดยใช้ก ารวิ เคราะห์
เนื้อหา (Content analysis)
4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้
4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 ความถี่และร้อยละและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม n = 150
สถานภาพ
จานวน(คน)
ร้อยละ
1.เพศ
ชาย
103
69
หญิง
47
31
รวม
150
100
2.อายุ
20-30 ปี
21
14
31-40 ปี
49
32.67
41-50 ปี
42
28
51 ปีขึ้นไป
38
25.33
รวม
150
100
3.ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
9
0.6
ปวส./อนุปริญญา
31
20.67
ปริญญาตรี
94
62.67
ปริญญาโทหรือสูงกว่า
16
16.06
รวม
150
100
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
สถานภาพ
4.สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หย่า/หม้าย
รวม
5.ตาแหน่ง
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
ข้าราชการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
รวม

จานวน(คน)

ร้อยละ

51
82
17
150

34
54.67
11.33
100

5
30
58
57
150

5
30
58
57
100

จากตารางที่ 1แสดงว่า ประชากรผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุส่วน
ใหญ่อยู่ในระหว่าง 31 – 40 ปี กว่าร้อยละ 62 ของประชากรตัวอย่างได้รับการศึกษาระดับปริญญา
ตรี รองลงมา คือ ปวส./อนุปริญญา ระดับการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกว่า ตามลาดับมีเพียงร้อยละ
0.6 เท่านั้นที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.ประชากรส่วนใหญ่สมรสแล้ว รองลงมา
คือ เป็นโสด และเป็นหม้ายหรือหย่าร้าง กว่าร้อยละ 58 มีตาแหน่งงานเป็นข้าราชการ รองลงมา คือ
ข้พนักงานจ้างตามภารกิจสมาชิกสภา และคณะผู้บริหารตามลาดับ
4.2 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิ
บาลและประสิทธิผลการดาเนินงาน n=150
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน ความหมาย
(Mean : X ) มาตรฐาน(S.D.) (defining)
1.การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
2.ประสิทธิผลการดาเนินงาน

4.13
4.13

.37
.27

มาก
มาก

จากตารางที่ 2แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลและประสิทธิผลการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก

446

4.3 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและประสิทธิผลการดาเนินงาน
n = 150
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ประสิทธิผลการ
ตัวแปร(Variables)
ดาเนินงาน
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
1
.76**
ประสิทธิผลการดาเนินงาน
.76**
1
** P.<.01
จากตารางที่ 3 แสดงว่า การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและประสิทธิผลการดาเนินงาน
มีความสัมพันธ์ในรูปเชิงเส้นและสัมพันธ์กันในทางบวก(r เป็นบวก) ในระดับสูงที่ค่า r =0.76 ที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.01
4.4 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ(ทดสอบอิทธิพลพยากรณ์)ขององค์ประกอบตัวแปร
อิสระการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลที่มีต่อตัวแปรตามประสิทธิผลการดาเนินงาน
n= 150
คะแนน
ตัวแปรพยากรณ์
ความคลาด
ผลทด นัยสาคัญ
คะแนนดิบ
(Predict Variables)
เคลื่อน
มาตรฐาน(β) สอบ(t) (Sig.)
(B)
มาตรฐาน(Ste)
ค่าคงที่ (Constant)
1.360
.103
13.177
.000
หลักคุณธรรม
.196
.041
.307
4.783
.000
หลักความโปร่งใส
.327
.040
.474
8.076
.000
หลักความมีส่วนร่วม
.106
.027
.154
3.962
.000
หลักความคุ้มค่า
.417
.020
.749
20.487
.000
2
2
R = .931 R = .867 R Adj = .863 F = 235.465 Sig. 000
P<.05 ตัวแปรตามคือประสิทธิผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
จากตารางที่ 4 แสดงว่า ผลการทดสอบอิทธิพลพยากรณ์ของตัวแปรอิสระจานวน 4 ตัว
แปรมีอิทธิพลพยากรณ์ตัวแปรตามประสิทธิผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 เรียงตามลาดับอิทธิพลพยากรณ์ ประกอบด้วยตัวแปรหลักความคุ้มค่ามี
อิทธิพลพยากรณ์ร้อยละ 74.9 (Ste = .020 Sig. .000) ตัวแปรหลักความโปร่งใสมีอิทธิพลพยากรณ์
ร้อยละ 47.4 (Ste = .040 Sig. .000) ตัวแปรหลักคุณธรรมมีอิทธิพลพยากรณ์ร้อยละ 30.7 (Ste =
.041 Sig. .000) และตัวแปรหลักความมีส่วนร่วมมีอิทธิพลพยากรณ์ร้อยละ 15.4 (Ste = .027 Sig.
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.000) โดยมีความสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 86.7มีผลทดสอบ F = 235.465 (Sig.
000) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ดังนั้น สมการคะแนนดิบ(กรณีใช้ตัวอย่าง)ของประสิทธิผลการดาเนินงานขององค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัด โดยมีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลเป็นตัวแปรอิสระ สมการดังนี้
ประสิทธิผลการดาเนินงานขององค์ก ารบริหารส่วนจังหวัด (EFP)= 1.360+ .196 (หลัก
คุณธรรม: mo) + .327 (หลักความโปร่งใส: tr) + .106(หลักความมีส่วนร่วม: pa)+.417(หลักความ
คุ้มค่า: vm)
สมการคะแนนมาตรฐาน(กรณีใ ช้ประชากร) ประสิ ทธิ ผลการด าเนินงานขององค์ ก าร
บริหารส่วนจังหวัด (EFP)= .307 (หลักคุณธรรม: mo) + .474 (หลักความโปร่งใส: tr) + .154 (หลัก
ความมีส่วนร่วม: pa)+.749(หลักความคุ้มค่า: vm)
5. อภิปรายผล
จากผลการวิจัยพบว่าการบริหารตามหลักธรรมาภิ บาลในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก (X =4.13, S.D.=0.37) โดยหลักความโปร่งใสมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ หลักความคุ้มค่า
และหลักคุณธรรมมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด หลักความโปร่งใสและประสิทธิผลการดาเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดในมิติด้านการบริการสาธารณะมีค วามสัมพันธ์ในรูปเชิงเส้นและสัมพันธ์ กั นใน
ทางบวก (r เป็นบวก) ในระดับปานกลางที่ค่า r=0.68 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 และหลักความโปร่งใสมี
อิทธิพลพยากรณ์ประสิทธิผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยละ47.4 (β=0.474)
(Ste=0.040 Sig, 0.000) หมายความว่าถ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารงานที่ใช้หลักความ
โปร่งใสมากขึ้นจะทาให้ประสิทธิผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในมิติด้านบริการ
สาธารณะเพิ่ ม ขึ้ น สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย การบริ ห ารจั ด การเทศบาลตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล :
กรณีศึกษาเทศบาลตาบลบ้านฉางของสุภัทรมาศ จริยเวชช์วัฒนา(2547) ที่ผลการวิจัยพบว่าการ
บริหารเทศบาลที่ยึดหลักความโปร่งใสเปิดเผยตรงไปตรงมามีความเสมอภาคและการกระจายพัฒนา
อย่างทั่วถึงก่อให้เกิดประสิทธิผลการดาเนินงานของเทศบาลสอดคล้องกับ รหัส แสงผ่อง.( 2547) ที่
ทาการวิจัยเรื่อง กระบวนการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลของกรรมการบริหาร
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบว่าหลักความโปร่ง ใสมี
ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ส าหรั บ ในประเด็ น นี้ ผู้ วิ จั ย เห็ น ว่ า หลั ก ความโปร่ ง ใสเป็ น กระแสนิ ย มที่ ทุ ก ฝ่ า ยให้
ความสาคัญโดยมาจากความล้มเหลวในการทางานของภาครัฐตามแนวทางการบริหารงานในระบบ
ราชการแบบดั้งเดิมการใช้วัฒนธรรมองค์กรแบบเครือญาติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีก ารใช้
ระบบอุปถัมภ์ในการบรรจุแต่งตั้งทาให้เกิดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จึงควรใช้หลักความโปร่งใสในการบริหารมีกระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาสามารถชี้แจงได้
เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรีโดยประชาชน
สามารถรู้ทุกขั้นตอนในการดาเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆและสามารถตรวจสอบได้จัดทา
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเอื้อต่อการตัดสินใจประชาชนสังคมและสื่ อมีโอกาสในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญได้อย่างอิสรเสรีซึ่งจะสามารถลดปัญหาคอรัปชั่นประสิทธิผลการดาเนินงาน
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ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.13,S.D.=0.27) โดยมิติด้าน
การบริการสาธารณะมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ มิติด้านการบริหารจัดการและมิติด้านการ
บริหารงานการเงินและการคลังมีค่าเฉลี่ยน้อยซึ่งหากพิจ ารณามิติ ก ารบริก ารสาธารณะเป็ นราย
องค์ ป ระกอบย่ อ ยจะพบว่ า โรงเรี ย นในเขตองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิน
มาตรฐาน100%มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดสรรงบประมาณใช้จ่าย
เพื่อการพัฒนาเด็ก และเยาวชนนอกเหนือจากกี ฬาและการศึก ษามากกว่ าร้อยละ 7 และในเขต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน่วยบริการสาธารณสุขครอบคลุมทุกหมู่บ้าน/ชุมชนมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
ในประเด็นนี้ผู้วิจัยเห็นว่าการนาผลการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 มาเป็นเกณฑ์ในการวัดผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกณฑ์นี้ได้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับบริบทการทางานให้เป็นปัจจุบันเสมอและเป็ นที่
ยอมรับของผู้บริหารบุคลากรเป็นอย่างดีและประเด็นสาคัญคณะกรรมการในการประเมินรับรองมา
จากบุคคลภายนอกหน่วยงานจึงถือว่าการประเมินย่อมสอดคล้องกับความเป็นจริงโดยมีความลาเอียง
น้อยกว่าผู้ประเมินมาจากบุคคลภายในและเมื่อสิ้นสุดการประเมินสานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดจะจัดลาดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคะแนนมากไปหาน้อยจึงมีส่วนสาคัญ
อย่างยิ่งในการกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดแต่ทั้งนี้
การประเมินดังกล่าวต้องมีการแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทราบก่อนถึงเวลาตรวจปร ะเมิน
รับรองที่ชัดเจนแน่นอนเพื่อป้องกันการสร้างหลักฐานเอกสารเพื่อให้ผ่านหรือได้คะแนนในด้านนั้นๆจึง
ส่งผลให้คะแนนบางแห่งมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงที่ดาเนินการอยู่แต่ทั้งนี้ยังถือว่าเกณฑ์
ดัง กล่ าวเหมาะสมเนื่องจากเป็นไปตามหน้า ที่ข ององค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ที่ต้องกระท าตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2456 เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริงจึงสามารถวัดระดับ
ผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เหมาะสมที่สุด
6. สรุปผล
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลเป็นกระแสนิยมที่ทุกฝ่ายให้ความสาคัญโดยมาจากความ
ล้มเหลวในการทางานของภาครัฐตามแนวทางการบริหารงานในระบบราชการแบบดั้งเดิมการใช้
วัฒนธรรมองค์กรแบบเครือญาติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการใช้ระบบอุปถัมภ์ในการบรรจุ
แต่งตั้งทาให้เกิดปัญ หาการทุจริตคอรัปชั่น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงควรนาหลักความ
โปร่งใสในการบริหารมีกระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาสามารถชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและ
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรีโดยประชาชนสามารถรู้ทุก
ขั้นตอนในการดาเนินกิ จกรรมหรือกระบวนการต่างๆและสามารถตรวจสอบได้จัดทาข้ อมูล ที่ เ ป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะเอื้อต่อการตัดสินใจประชาชนสังคมและสื่อมีโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ที่สาคัญได้อย่างอิสรเสรีซึ่งจะสามารถลดปัญหาคอรัปชั่น ได้การนาแบบรับรองมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 มาเป็นเกณฑ์ในการวัดผลการปฏิบัติงานของ
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เทศบาลถื อว่ าเหมาะสมเนื่องจากเป็นที่ยอมรับของผู้บริห ารบุคลากรเป็นอย่างดีและสามารถวัด
ประสิทธิผลการดาเนินงานของเทศบาลได้ครอบคลุมทุกด้าน
7. ข้อเสนอแนะ
การประเมินประสิทธิผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามแบบรับรอง
มาตรฐานการปฏิ บั ติ ร าชการขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2559 เป็ น เรื่ อ งที่ มี ค วาม
สลับซับซ้อนควรมีการประยุกต์ใช้และบูรณาการแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลหลายๆแนวคิดมาใช้เป็น
เกณฑ์ในการประเมินเพื่อให้เกิดประสิทธิผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ได้มาก
ที่สุดโดย
1.เน้นการพัฒนาบุคลากรทุกระดับขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มีค่านิยมการเป็น
นักเรียนรู้ โดยเริ่มจากผู้บริหารทุกระดับ ทั้งในระดับนโยบายและระดับผู้ขับเคลื่อนการปฏิบัติ เพื่อ
เป็นผู้นาทางความคิด ซึ่งในสัง คมไทยจะพบว่า แนวคิดของผู้บริหารมีอิทธิพลต่อผู้ปฏิบัติ เป็นอย่างยิ่ง
ดังนั้นพฤติกรรมการเป็นนักเรียนรู้จะช่วยให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มีการพัฒนา
ตนเองในการทางานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา และให้เน้นการเรียนรู้ในด้านการบริหารตามหลักธรร
มาภิบาล
2.การพัฒนาระบบการทางาน โดยใช้หลักการและเครื่องมือทางการจัดการที่เหมาะสม
กั บองค์ ก ารบริห ารส่ ว นจั ง หวั ด รวมถึง มีการปรับปรุง ระบบการทางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒ นา
คุณภาพการทางานให้สูงขึ้น อันทาให้เกิดประสิทธิผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
3.ควรมีการวิจัยและศึก ษาเพิ่มเติมเรื่องการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลกับ
ประสิทธิผลการดาเนินงานของหน่วยงานอื่นๆ
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑ์
มาตรฐานวิ ช าชี พ 2) เพื่ อเปรีย บเที ย บสภาพการปฏิ บั ติ ง านของครูต ามเกณฑ์ ม าตรฐานวิ ช าชี พ
จาแนกตามขนาดโรงเรียน 3) เพื่อนาเสนอแนวทางการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู โดยการ
วิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 จานวน 335 คน ระยะที่ 2 การศึกษาแนวทางการ
พัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้การสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้อานวยการโรงเรียน รอง
ผู้อานวยการโรงเรียน ครูฝ่ายวิชาการ และครูฝ่ายบุคคล โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง จากโรงเรียนที่
ได้รับรางวัลพระราชทาน หรือโรงเรียนที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา
6 โรงเรียน
ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้สัมภาษณ์จานวนทั้งสิ้น 24 คน
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยในการปฏิบัติงานมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการ
สร้างโอกาสในการเรียนรู้ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยในการปฏิบัติงานต่าที่สุดคือ ด้านการร่วมมือกับผู้อื่นใน
งานของสถานศึกษา
2. ผลการเปรีย บเที ย บการปฏิ บั ติ ง านตามมาตรฐานวิ ช าชี พ จ าแนกตามขนาดของ
โรงเรีย น พบว่ า โรงเรีย นขนาดเล็ ก โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ มี ก ารปฏิ บัติ งานตาม
มาตรฐานวิชาชีพแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือโรงเรียนขนาดใหญ่มี
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพสูงที่สุด รองลงมาคือโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก
3. แนวทางการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในด้านการร่วมมือกับผู้อื่นในงานของ
สถานศึ ก ษา ฝ่ายบริห ารควรก าหนดนโยบายให้ให้ ค รูมีส่ ว นร่ว มเกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมในชุ ม ชน และ
ปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเต็มใจ มีการวางแผนกาหนดแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
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โรงเรียนกับชุมชน โดยใช้การมีส่วนร่วมกันพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาผู้เรียน และชุมชนไป
พร้อมๆ กัน ส่วนในด้านการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ ควรให้ครูจัดทาระบบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การศึก ษา เทคนิคการสอนนวัตกรรมใหม่ๆ ทันสมัยและวิจัยในชั้นเรียนต่างๆ ตลอดจนสนับสนุน
ส่งเสริมให้มีบริการแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยให้กับครู เพื่อให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ทันสมัยในลักษณะบูรณาการโดยสร้างสถานการณ์และบทบาทสมมุติให้ผู้เรียนเผชิญกับปัญหา
และหาหนทางในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
คาสาคัญ : มาตรฐานวิชาชีพ, การปฏิบัติงานของครู

ABSTRACT
The objectives of this research were 1 ) to study the state of teacher
performance according to professional standard criteria, 2 ) to compare the state of
teacher performance according to professional standard criteria classified by school
size, and 3) to propose the teacher development guidelines according to professional
standard. The research was divided into 2 phases. The first phase was to study the
state of teacher performance according to professional standard. The questionnaire
was used as a research tool. The sample was 335 teachers working in schools under
the Buriram Primary Educational Service Area Office 1 . The second phase was to
study the teacher development guidelines according to professional standard. The
interview was used as a tool to collect data from school directors, deputy directors,
and teachers from Academic and Personnel Departments. The purposive sampling was
used to select the sample from schools that won the Royal Awards or the
Outstanding Awards at Education Service Area Level 6 schools. Total sample size
from the interview was 24.
The results of this study indicated as follows:
1 . Overall state of teacher performance according to professional standard
was at a high level. An aspect with the highest mean score was learner quality
development, followed by self-development, and building learning opportunity. An
aspect with the lowest mean score was cooperation with others in school’s work.
2 . In terms of comparing the state of teacher performance according to
professional standard criteria classified by school size, it was found that small,
medium, large schools had different performance according to professional standard
with a statistical significance level of 0.05. The school type with the highest level of
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performance according to professional standard was large school, followed by medium
and small schools.
3 . Teacher development guidelines according to professional standard
included as follows: For the cooperation with others in school’s work, management
should formulate policies to enable teachers’ participation in community activities and
willingly mutual cooperation. Plans should be set as guidelines for developing the
cooperation between schools and communities. The participation principle should be
applied to develop school curriculum, learner, and community. For building learning
opportunity, teachers should prepare information system about education, instructional
techniques, new and modern innovations and research in various classes. Modern
information sources should be promoted for teachers’ ability to organize modern
teaching activities in an integrated manner by creating situations and roles, allowing
learners to encounter problems and determine creative solutions.
Keywords : Professional standard, teacher performance
1. บทนา
การพัฒ นาคนในสังคมจาเป็นต้องพัฒนาการศึกษาก่อน เพื่อให้คนมีความพร้อมทั้งทาง
วิชาการที่จะใช้ประกอบอาชีพ และคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจะทาให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข
ด้ ว ยเหตุ นี้ วิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาจึ ง เป็ น วิ ช าชี พ ของคนดี คนเก่ ง ในสั ง คม โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาหรือวิชาชีพครูอันประกอบด้วย ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร
การศึ ก ษาและศึ ก ษานิ เทศก์ ซึ่ ง นั บ ว่ าเป็ น ก าลั ง ส าคั ญ เพราะเป็ น ผู้ ที่ มี บ ทบาทหน้ าที่ ห ลั ก ในการ
ถ่ ายทอดวิ ชาความรู้ จั ด การเรีย นรู้ พั ฒ นาผู้ เรียนในทุ ก ๆ ด้านเพื่ อให้ส ามารถตอบสนองความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมได้อย่างยั่งยืน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก เยาวชน และผู้เรียน ซึ่งเป็น
อนาคตของชาติ ด้วยความสาคัญของวิชาชีพดังกล่าว ครูจึงถือว่าเป็น วิชาชีพที่ได้รับการยกย่อง
ตลอดจนจัดเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่มีความจาเป็นต่อสังคม และเป็นอาชีพที่ช่วยสร้างสรรค์จรรโลงสังคม
ให้เป็นไปในทิศทางที่ปรารถนา ฉะนั้นกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพครูจึงต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมใน
ระดั บสู งเช่นกั น ยิ่ งสั ง คมยกย่ องเคารพและไว้ ว างใจผู้ ประกอบวิ ชาชีพ ครูม ากเท่าใด ผู้ป ระกอบ
วิชาชีพครูก็ต้องประพฤติปฏิ บัติต นให้เหมาะสมกับความเคารพเชื่อถื อมากขึ้นเท่านั้น การกาหนด
มาตรฐานวิชาชีพจึงเป็นมาตรการหนึ่งที่ใช้ควบคุม และเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของผู้ประกอบ
วิชาชีพครู (จีราวุฒ ก๊กใหญ่. 2561 : 1) ดังนั้นการกาหนดมาตรฐานวิชาชีพครูจึงเปรียบเสมือนเป็น
การกาหนดคุณภาพให้กับสังคมประการหนึ่งด้วย การศึกษาจึงมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาคนให้มี
คุณภาพ การศึกษาที่ดีมิใช่การทาให้คนเป็นทรัพยากรมนุษย์ของระบบเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ต้องเป็น
การทาให้คนรู้เท่าทันความเจริญ มีหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจและสามารถดารงตนอยู่ในโลกแห่งความ
เปลี่ ย นแปลงนี้ได้อย่ างมีความสุ ข การศึก ษาจึงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ อย่างหนึ่งในการพัฒ นา
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ประเทศ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงเกี่ยวกับการศึกษาจึงเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพครู ฉะนั้นคุณภาพของ
การศึกษาจะดีเพียงใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพของครูเป็นสาคัญ โดยแท้จริงแล้วผู้เป็นครูต่างก็ทราบ
ถึ ง ภาระหน้ าที่ ข องตน แต่ ด้ ว ยในการจั ด ระบบการศึ ก ษาต้ อ งท าไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น จึ ง มี ก าร
ประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 เพื่ อ ใช้ เป็ น แนวทางในการจั ด ระบบ
การศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน
ปัญหาคุณภาพของการศึกษาและคุณภาพของผู้ เรียนในปัจจุบัน ล้วนขึ้นอยู่กับคุณภาพ
ของครูเป็นสาคัญเพราะครูเป็นผู้นาแนวคิดหรือนโยบายทางการศึกษาไปสู่ ระดับปฏิบัติในห้องเรียน
ซึ่งหากพิจารณาในภาพรวมจะพบว่ าปัจจุบันครูไทยมีปัญหาหลักในสามด้าน คือเรื่องคุณภาพในการ
จัดการเรียนการสอน การมีหนี้สินล้นพ้นตัว รวมถึงสภาวะการขาดแคลนครูสะสมโดยเฉพาะในสาขา
ที่ ส าคั ญ (ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา. 2560 : 12) และจากผลการประเมิ น ภายนอก
สถานศึกษาของสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) พบว่าครูร้อยละ 66 ไม่มีความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนอย่ างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการเน้ นผู้เรียนเป็นสาคัญ ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก นอกจากนี้ครูขาดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ไม่มีแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง
รวมถึ ง ยั ง ขาดการจั ด การความรู้ ที่ ดีแ ละมิได้ มี โอกาสแลกเปลี่ ยนและแบ่ ง ปัน ความรู้ ระหว่ างกั น
(สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. 2560 : 1)
จากสภาพและปัญหาดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้คุณภาพการศึกษาของไทยตกต่าลงอย่างเห็น
ได้ชัด ทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพในโรงเรียน
สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาบุ รี รัม ย์ เขต 1 เพื่ อ ต้ อ งน าเสนอแนวทางการ
พัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรครูให้ครูทุกคนเชื่อมั่นในความเป็ นครูที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน
การทางานในวิชาชีพ ข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย จะเป็ นแนวทางในการวางแผนพัฒนางานบริหาร
และพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรครู ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้ เกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครูเป็นมาตรฐานกลางในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานของบุคลากรครู และใช้
ผลสาเร็จทางการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นตัวชี้วัด เมื่อครูมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตาม
เกณฑ์มาตรฐานแล้วจะช่วยพัฒนาวิชาชีพครูให้ มีความมั่นคง มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เป็ นที่ยอมรับและ
ศรัทธาของสังคม รวมทั้งยังเป็ นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งจะส่ งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนและ
ส่งผลต่อการพัฒนาของประเทศต่อไป
2. ความมุ่งหมายของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ในโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
2.2 เพื่อเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ จาแนก
ตามขนาดโรงเรียน
2.3 เพื่ อ น าเสนอแนวทางการพั ฒ นาครู ต ามมาตรฐานวิ ช าชี พ ครูใ นโรงเรี ย นสั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1
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3. วิธีดาเนินงานวิจัย
ระยะที่ 1 การศึ ก ษาสภาพการปฏิ บั ติ ง านตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ในโรงเรี ย น สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1
ประชากร คือ ครูในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์
เขต 1 จานวน 202 โรงเรียน มีจานวนทั้งสิ้น 2,433 คน
กลุ่ ม ตั ว อย่ าง โดยก าหนดขนาดกลุ่ ม ตัว อย่างจากตารางของเครจซี่ และมอร์แ กน
(Krejcie & Morgan, 1970 : 607-610) จะได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 335 คน แล้วสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
โดยวิธีการสุ่มตามระดับชั้นอย่างมีสัดส่วน โดยใช้ขนาดโรงเรียนเป็นหน่วยสุ่ม ดังนี้ โรงเรียนขนาด
เล็ก จานวน 123 คน โรงเรียนขนาดกลาง จานวน 132 คน และโรงเรียนขนาดใหญ่ จานวน 80 คน
เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามสภาพการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพ
โดยมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือดังนี้
1. กาหนดกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถามตามความมุ่งหมายของงานวิจัย
และศึกษาเอกสาร บทความและรายงานการวิจัย เป็นการศึกษาค้นคว้า เกี่ยวกับทฤษฎีแนวคิดและ
หลักการที่เกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้ วยมาตรฐานวิชาชีพ และนา
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา มาสร้างแบบสอบถาม
2. นาเสนอร่างแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึก ษาวิจั ยตรวจความเหมาะสมแล้ ว
นามาปรับปรุงแก้ไข
3. นาแบบสอบถามที่ ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เสนอต่ อผู้ เชี่ย วชาญ จ านวน 5 คน พิ จ ารณาทั้ ง ในด้านเนื้ อหาสาระ และโครงสร้างของค าถาม
ตลอดจนภาษาที่ใช้และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ซึ่งพบว่าค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของ
แบบสอบถามทั้งชุดมีค่าตั้งแต่ 0.8-1.0 แสดงว่าแบบสอบถามมีความเที่ยงตรงและสามารถนาไปใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลได้
4. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับครูจานวน 30
คน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ ในการวิ จั ย จ านวน 30 คนและวิ เคราะห์ หาค่ าความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ซึ่ ง จากการหาค่ า
สัมประสิ ทธิ์ ครอนบัคอัลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของแบบสอบถามชุด นี้ได้ผลดังนี้
คาถามด้านการพัฒ นาตนเองเท่ากั บ 0.87 ด้านการพัฒ นาคุณ ภาพผู้เรียนเท่ากับ 0.80 ด้านการ
ร่วมมือกับผู้อื่นในงานของสถานศึกษาเท่ากับ 0.91 ด้านการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ เท่ากับ 0.88
และโดยรวมเท่ากับ 0.86
5. นาแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพื่อขอความเห็นชอบและจัดพิมพ์แบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามลาดับขั้นตอนดังนี้
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อขอความร่วมมือ
มายังผู้บริหารโรงเรียน ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรครูในโรงเรียน
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2. ผู้วิจัยขอความร่วมมือจากครูผู้ตอบแบบสอบถาม และผู้วิจัยไปรั บแบบสอบถาม
คืนที่โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
1. วิเคราะห์ข้ อมู ลส่ วนบุคคลและสภาพการปฏิบัติงานของครู โดยการแจกแจง
ความถี่ ร้อยละ นาเสนอข้อมูลเป็นตารางแสดงจานวนร้อยละ
2. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
จาแนกตามขนาดโรงเรียน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยใช้ F-test (One-way
ANOVA) เมื่อพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติจะทาการทดสอบความแตกต่างเป็น
รายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe)
ระยะที่ 2 การศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาครูต ามมาตรฐานวิ ช าชี พ ในโรงเรีย น สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้อานวยการโรงเรียน รองผู้อานวยการโรงเรียน ครูฝ่ายวิชาการ
และครูฝ่ายบุคคล โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง จากโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน หรือโรงเรียนที่
ได้รับรางวัลดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้สัมภาษณ์จานวนทั้งสิ้น 24 คน
เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพ โดย
ทาการออกแบบสัมภาษณ์หลังจากเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว โดยนาผลการวิเคราะห์
การปฏิบัติต่าที่สุด 2 ด้าน มาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อศึกษา
หาแนวทางการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพในโรงเรียนจากกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามลาดับขั้นตอนดังนี้
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อขอความร่วมมือ
มายังโรงเรียนในแต่ละโรงเรียน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้อานวยการโรงเรียน รองผู้อานวยการ
โรงเรียน ครูฝ่ายวิชาการ และครูฝ่ายบุคคล
2. ผู้วิจัยขอความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียนเพื่อเข้าไปเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์
ด้วยตนเอง
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ผู้วิจัย ทาการวิเคราะห์แ ละสังเคราะห์ข้อมูล จากแบบสัม ภาษณ์ โดยวิธี Content
Analysis โดยเขียนเป็นความเรียง
4. ผลการวิจัย
ผลการวิ จั ย เรื่อง สภาพและแนวทางการพั ฒ นาครูต ามมาตรฐานวิ ชาชีพ ในโรงเรีย น
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 สามารถนาเสนอตามความมุ่งหมาย
ของงานวิจัยได้ดังนี้
4.1 สภาพการปฏิ บั ติ ง านของครู ต ามเกณฑ์ ม าตรฐานวิ ช าชี พ ในโรงเรี ย น สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1
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ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตามสภาพการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ
รายการ
ด้านการพัฒนาตนเอง
ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ด้านการร่ว มมื อกั บผู้ อื่น ในงานของ
สถานศึกษา
ด้านการสร้างโอกาสในการเรียนรู้
รวม

𝐱̅
4.26
4.54
3.48

S.D.
0.39
0.49
0.61

3.59
3.97

0.45
0.32

ระดับ
มาก
มากที่สุด
ปาน
กลาง
มาก
มาก

อันดับ
2
1
4
3

จากตาราง 1 พบว่ า สภาพการปฏิ บั ติ ง านตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ในโรงเรี ย น สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.97, S.D.
= 0.32) โดยด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (x̅ = 4.54, S.D. = 0.49) มีค่าเฉลี่ยในการปฏิบัติงาน
มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาตนเอง (x̅ = 4.26, S.D. = 0.39) ด้านการสร้างโอกาสในการ
เรียนรู้ (x̅ = 3.59, S.D. = 0.45) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยในการปฏิบัติงานต่าที่สุดคือ ด้านการร่วมมือ
กับผู้อื่นในงานของสถานศึกษา (x̅ = 3.48, S.D. = 0.61)
4.2 เปรียบเทีย บสภาพการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑ์ม าตรฐานวิชาชีพ จาแนกตาม
ขนาดโรงเรียน
ตาราง 2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
แหล่งของความแปรปรวน
SS
df
MS
ระหว่างกลุ่ม
16.27
2
8.14
ภายในกลุ่ม
17.57
332
0.05
รวม
33.84
334
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

F

sig

153.76*

0.000

จากตาราง 2 แสดงว่าขนาดโรงเรียนที่แตกต่างกันมี การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
แตกต่างกัน อย่ างมีนัย ส าคั ญ ทางสถิ ติที่ร ะดับ 0.05 จึ งทาการทดสอบเป็นรายคู่โดยวิธี Scheffe
รายละเอียดดังแสดงในตาราง 3
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ตาราง 3 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
จาแนกตามขนาดของโรงเรียน
ขนาดโรงเรียน ค่าเฉลี่ย ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่
3.79
3.89
4.36
ขนาดเล็ก
3.79
0.10*
0.57*
ขนาดกลาง
3.89
0.47*
ขนาดใหญ่
4.36
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 3 พบว่ า โรงเรียนขนาดเล็ ก โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ มี ก าร
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยโรงเรียน
ขนาดใหญ่ มี การปฏิ บัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ สู งที่สุ ด รองลงมาคือโรงเรียนขนาดกลาง และ
โรงเรียนขนาดเล็ก
4.3 แนวทางการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพในโรงเรียน
โดยสามารถสรุ ป แนวทางการพั ฒ นาครู ต ามมาตรฐานวิ ช าชี พ ในโรงเรี ย น สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 ดังนี้
4.3.1 ด้านการร่วมมือกับผู้อื่นในงานของสถานศึกษา
4.3.1.1 ฝ่ายบริหารควรกาหนดนโยบายให้ครูในโรงเรียนร่วมมือกันในการทางาน
ในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ มีแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงาน กล่าวคือ ระดับฝ่ายบริหารต้องมีการ
วิเคราะห์คน วิเคราะห์งาน ใช้การบริหารจัดการอย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้ครูได้ทางานตามความ
ถนัด ตามความสนใจ ส่งเสริมให้ครูเป็นผู้นาอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบสามารถทางานรวมกัน
ได้
4.3.1.2 ควรให้ครูมีการเสนอโครงการ/กิ จกรรมต่างๆในลัก ษณะแผนงานต่อ
ผู้บังคับบัญ ชาก่อนการจัดโครงการกิจกรรม โดยระบุหลั กการและเหตุผล วัตถุประสงค์เป้าหมาย
รายละเอี ย ดการจั ด กิ จ กรรม งบประมาณ และประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ มี ก ารเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมของ
สถานศึกษาที่จัดขึ้น มีความรักความสามัคคีโดยมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ทางานเป็นทีมตามความรู้
ความสามารถ และความถนัด
4.3.1.3 ควรให้ครูมีส่วนร่ว มเกี่ยวกับกิจกรรมในชุมชน และปฏิบัติงานร่วมกัน
ด้วยความเต็มใจ มีการวางแผนกาหนดแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
โดยใช้การมีส่วนร่วมกัน พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาผู้เรียน และชุมชนไปพร้อมๆ กัน
4.3.1.4 ผู้บริหารควรมีนโยบายเพื่อฝึกให้ครูเป็ นผู้นาในการเข้ามามีส่วนร่วมใน
ชุม ชนเป็นผู้นาของชุม ชน หรืออาสาสมัครเป็นแกนนาให้กั บชุม ชน จัด กิ จกรรมที่มีความคิด ริเริ่ม
สร้างสรรค์ พัฒนา เพื่อดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน เช่น ห้องสมุดประชาชน
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กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ กิจกรรมต้านภัยยาเสพติด กิจกรรมให้ความรู้ใหม่ๆและข้อมูลต่างๆ
ของสถานศึกษา เป็นต้น
4.3.1.5 เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียน การ
สอน แก่สถานศึกษา เช่น การเข้ามาเป็นวิทยากรในการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง การจัด
กิจกรรมโดยให้ชุมชนเข้ามาชมและช่วยจัดการเรื่องอาคารสถานที่ เป็นต้น
4.3.2 ด้านการสร้างโอกาสในการเรียนรู้
4.3.2.1 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ มีแนวทางพัฒนาการ
ปฏิบัติ คือ เป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องทาให้ครูเกิดความตระหนักถึงความสาคัญของปัญหา ใน
การจั ด กิ จ กรรมการเรีย นการสอน มี นโยบายให้ ครูในโรงเรียนจั ด กิ จ กรรมการเรียนการสอน ให้
นักเรียนฝึกการปฏิบัติจากสถานการณ์จริง (หากไม่เกิดอันตราย) กาหนดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้
วิเคราะห์ แล้วตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด ในการแก้ปัญหา
4.3.2.2 ควรให้ครูจัดทาระบบข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนทุกคน เพื่อเป็นข้อมูล
เบื้องต้นนาไปพัฒนาผู้เรียน และจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง เช่น ชื่อ ที่อยู่อาศัย พักอยู่
กับใคร ข้อมูลผู้ปกครอง เป็นต้น
4.3.2.3 สถานศึกษาควรสนับสนุนส่งเสริมให้มีบริการแหล่งข้อมูลข่าวสารให้กับ
ครู มีบริการแหล่ งข้ อมูล ข่ าวสาร เช่น การจั ด หนังสื อพิม พ์ทุก วัน หนังสื อวารสารวิชาการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ เป็นต้น
4.3.2.4 ควรให้ครูศึกษาเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้สร้าง
แนวทางการพัฒนางานเพื่อป้องกันปัญ หาที่จะเกิดขึ้นในกิจกรรมการเรียนการสอน และออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้โดยกาหนดวัตถุประสงค์ของการเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ในการ
พัฒนาและป้องกันปัญหาต่างๆ
4.3.2.5 ควรให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการโดยสร้าง
สถานการณ์ แ ละบทบาทสมมุติให้ผู้เรียนเผชิญ กับปัญ หา และหาหนทางในการแก้ ไขปัญ หาอย่าง
สร้างสรรค์
5. สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาครูตามมาตรฐาน
วิชาชีพในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 สามารถสรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี้
5.1 สภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพในโรงเรียน สังกัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มี
ค่าเฉลี่ยในการปฏิบัติงานมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการสร้างโอกาสในการ
เรี ย นรู้ และด้ า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ในการปฏิ บั ติ ง านต่ าที่ สุ ด คื อ ด้ า นการร่ ว มมื อ กั บ ผู้ อื่ น ในง านของ
สถานศึกษา
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5.2 ผลการเปรียบเทียบการปฏิ บัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ จาแนกตามขนาดของ
โรงเรีย น พบว่ า โรงเรีย นขนาดเล็ ก โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ มี ก ารปฏิ บัติ งานตาม
มาตรฐานวิชาชีพแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือโรงเรียนขนาดใหญ่มี
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพสูงที่สุด รองลงมาคือโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก
5.3 แนวทางการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในด้านการร่วมมือกับผู้อื่นในงาน
ของสถานศึกษา ฝ่ายบริหารควรกาหนดนโยบายให้ให้ครูมีส่วนร่วมเกี่ยวกับกิจกรรมในชุมชน และ
ปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเต็มใจ มีการวางแผนกาหนดแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน โดยใช้การมีส่วนร่วมกันพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาผู้เรียน และชุมชนไป
พร้อมๆ กัน ส่วนในด้านการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ ควรให้ครูจัดทาระบบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การศึก ษา เทคนิคการสอนนวัตกรรมใหม่ๆ ทันสมัยและวิจัยในชั้นเรียนต่างๆ ตลอดจนสนับสนุน
ส่งเสริมให้มีบริการแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยให้กับครู เพื่อให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ทันสมัยในลักษณะบูรณาการโดยสร้างสถานการณ์และบทบาทสมมุติให้ผู้เรียนเผชิญกับ ปัญหา
และหาหนทางในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
6. การอภิปรายผล
ผลการวิจั ย สภาพและแนวทางการพั ฒ นาครูต ามมาตรฐานวิ ชาชีพ ในโรงเรียน สั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 ผู้วิจัยได้นาประเด็นน่าสนใจมาอภิปรายผล
ดังนี้
6.1 จากผลการวิ จั ย ที่ พ บว่ า สภาพการปฏิ บั ติง านตามมาตรฐานวิ ชาชีพ ในโรงเรีย น
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้าน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีการปฏิบัติงานมากที่สุดในทั้ง 4 ด้าน รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาตนเอง
ทั้งนี้เนื่องจาก ครูและผู้บริหารส่วนใหญ่ ให้ความสาคัญ กับการพัฒนาผู้เรียนและการพัฒนาครูเป็น
อย่างมาก ซึ่งมีการจัดการศึกษาตามจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ่งส่งเสริมให้ผเู้ รียน
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นคนดีคนเก่ง มีความสุขและทาให้โรงเรียนมีบทบาทสาคัญในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางของการศึกษาและการพัฒนาคนของประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
คนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และมุ่งเน้นในการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ การพัฒนาแผนการสอนให้
สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง การพัฒนาสื่ อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ การปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วาทิณี มามุ้ย (2554 : 22) ที่ทาการศึ กษาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพของข้าราชการครูเครือข่ายโรงเรียนที่ 22 สานักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
โดยผลการศึกษาพบว่า การปฏิบัติงานตามเกณฑ์ มาตรฐานวิชาชีพครูของข้ าราชการครูเครือข่ าย
โรงเรียนที่ 22 สานักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า ด้ านการมุ่งมั่ นพัฒ นาผู้เรียนให้เต็ มศักยภาพ ด้ านการพัฒ นาแผนการสอนให้ สามารถ
ปฏิบัติได้เกิดผลจริงและด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ และด้านการ
พัฒนาตนเองของครูและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ดังนั้น
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จึงสามารถสรุปได้ว่า การจัดการศึกษาในปัจจุบันมุ่งเน้นและให้ความสาคัญ กับการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเป็นหลัก ซึ่งมีการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นกล่าวคือ มี
ความรู้ท างวิ ช าการและคุ ณ ธรรม จริย ธรรม ตลอดจนมี ค วามสุ ข ในการเรี ย น นอกจากนี้ ยั งให้
ความสาคัญ กับการพัฒนาครูอย่างเป็นระบบและต่ อเนื่อง เนื่องจากการพัฒนาวิชาชีพครูต่ อไปใน
อนาคต สิ่งหนึ่งที่จะต้องเกิดขึ้นก็คือการประเมินคุณภาพของครูซึ่งจะเป็นแนวทางสาคัญในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของผู้ เรียนสถานศึกษาและประเทศชาติ ดังนั้นการส่งเสริมให้ครูมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ จึงถือเป็นภารกิจหลักของผู้บริหารและบุคลากรครูในโรงเรียนที่จะต้องรักการ
พัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการเป็นครูมืออาชีพโดย
การจัดการศึกษาจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพการปฏิบัติงานของครู
คือ ครูจะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีการพัฒนาทักษะในรูปแบบต่ างๆ อย่างต่อเนื่องทั่วถึงและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีขนขวายหาความรู้ใหม่ๆ มีเจตคติที่ดีและมีพฤติกรรมการสอนที่
พึงประสงค์ เพราะสิ่ งที่สาคัญ ดังกล่ าวมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพของการศึกษา นอกจากนี้
ผลการวิจัยพบว่า สภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษา บุรีรัม ย์ เขต 1 มี 2 ด้านที่มีก ารปฏิ บั ติน้อยกว่าด้านอื่น ได้แ ก่ ด้านการ
ร่วมมือกับผู้อื่นในงานของสถานศึกษา มีการปฏิบัติน้อยที่สุด รองลงมาคือด้านการสร้างโอกาสในการ
เรียนรู้ ทั้งนี้อาจเนื่องจากปัจจุบัน ครูมีภาระงานมากเกินไป นอกจากงานการสอนแล้วยังต้องทางาน
ธุร การของสถานศึ ก ษา นอกจากนั้นบุค ลากรทางการศึก ษาได้เปลี่ ยนแปลงใหม่จ ากบุคลากรที่ มี
ประสบการณ์การสอนมาก มาเป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์ทางด้านการสอนน้อย หรือบางครั้งไม่มี
ประสบการณ์ ก ารสอนเลย บุ ค ลากรทางการศึ ก ษารุ่ น ใหม่ ที่ เกิ ด ขึ้ น เป็ น บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ แต่ยังขาดประสบการณ์และบางครั้งบุคลากรทางการศึกษารุ่นใหม่ที่เข้ามาบางคนไม่มี
วุฒิทางการศึกษา ไม่รู้จักกลวิธีในการสอน ไม่มีประสบการณ์ในการถ่ายทอด และไม่สามารถสร้าง
โอกาสในการเรียนรู้ใหม่ๆ ให้แก่ผู้เรียนได้ ตลอดจนไม่สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้ทั้งในสถานศึกษาเอง
และหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอัญ ชุลี อุดรกิจ (2559 : 280) ที่ได้ทาการศึกษา
สภาพและปั ญ หาในการปฏิ บั ติ ง านของครู ผู้ ช่ ว ย โดยพบว่ า การปฏิ บั ติ ง านของครู ผู้ ช่ ว ยด้ า น
ความสั ม พั นธ์ กั บ ชุม ชน ข้ อที่เป็ นปั ญ หามากที่สุ ด คือ การศึก ษาสภาพปั จ จุ บัน ปั ญ หาและความ
ต้องการของชุมชน และการมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็นในการแก้ปัญหาของชุมชน เนื่องจากครูมีภาระ
งานมากเกินไป กล่าวคือนอกจากงานการสอนแล้วยังต้องมีการทางานอื่นๆ ของโรงเรียนหรือมีชั่วโมง
สอนมากเกินไปจนไม่สามารถทากิจกรรมที่เกี่ยวกับชุมชนได้ นอกจากนี้ครูยังไม่สามารถสร้างโอกาส
การเรียนรู้ใหม่ๆ ให้แก่นักเรียนเนื่องจากขาดทั้งงบประมาณ กาลังคน และเวลาที่ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ใหม่ๆ ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า การปฏิบัติงานของครูในปัจจุบันยังคงประสบปัญหาครูมีงาน
ล้นมือ กล่าวคือ มีภาระการสอนที่มากจนเกินไปหรือมีภาระงานอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการสอนของ
ตนเอง จนทาให้ครูไม่สามารถร่วมมือกับทั้งบุคลากรในโรงเรียนเดียวกันหรือกับชุมชนในการพัฒนา
โรงเรียน ตลอดจนไม่สามารถสร้างโอกาสเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ ได้ จึงเป็นสิ่ง
ส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ที่ ผู้ บ ริห ารต้ อ งน ามาแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ให้ ค รูมี ภ าระงานน้ อยลง และมี ก ารเพิ่ ม
งบประมาณให้ครูสามารถร่วมมือกันทั้งกับบุคลากรในโรงเรียนและชุมชนในการสร้างกิจกรรมที่จะ
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ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนทั้งทางวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนสามารถสร้างโอกาสใน
การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทั้งในด้านนวัตกรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือเหตุการณ์ต่ างๆ ในปัจจุบัน อันจะ
ส่งผลต่อการพัฒนาทั้งกับผู้เรียนและครูในอนาคตต่อไป
6.2 จากผลการศึกษาพบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ จาแนกตามขนาดของ
โรงเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิ ชาชี พ แตกต่ างกั น กล่ าวคื อ โรงเรีย นขนาดใหญ่ มี ก ารปฏิ บั ติ ง านตามมาตรฐานวิ ช าชี พ สู ง ที่ สุ ด
รองลงมาคือโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก ทั้งนี้เนื่องจากครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน
ขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดกลาง มีการแบ่งหน้าที่ภาระงานต่าง ๆ อย่างเป็นระเบียบแบบแผน มี
สภาพการปฏิบัติงานเป็นระบบเป็นระเบียบ การปฏิบัติงานเป็นขั้นตอน ตลอดจนมีวัสดุอุปกรณ์ สื่อ
เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและจานวนมากซึ่งแตกต่าง
กับสถานศึกษาขนาดเล็กซึ่งมีบุคลากรไม่เพียงพอ มีจานวนครูไม่ครบชั้น บุคลากรต้องรับผิดชอบงาน
ในหลายหน้าที่ จึงเป็นสาเหตุทาให้การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วิภาดา สายประเสริฐ (2552 : 87) ที่ทาการศึกษาสภาพและปัญหาในการปฏิบัติงาน
ของครูผู้ช่วยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดย
พบว่า ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพในการ
ปฏิบัติงานของครูผู้ช่วยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี
เขต 5 แตกต่างกัน โดยข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาขนาดใหญ่มีการปฏิบัติปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิ ช าชี พ มากที่ สุ ด ดั งนั้ น จึ งสามารถสรุป ได้ว่ า การที่ ครูจ ะสามารถปฏิ บั ติง านตาม
มาตรฐานวิ ชาชีพ ได้นั้ น จะต้องมี ก ารมีก ารวางแผนงานที่เป็ นระบบระเบียบ มีง บประมาณ และ
บุคลากรมากพอ ซึ่งจะทาให้ครูไม่มีภาระมากจนเกินไป อันจะส่งผลให้ครูได้มีเวลาในการพัฒนาตนเอง
และสามารถให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในการพัฒนาโรงเรียน ตลอดจนสร้างโอกาสในการเรียนรู้ใหม่ๆ
ให้แก่ผู้เรียนได้ ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพอย่างแท้จริง
6.3 แนวทางการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชี พครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้อานวยการโรงเรียน รองผู้อานวยการโรงเรียน ครู
ฝ่ายวิชาการ และครูฝ่ายบุคคล พบว่า
6.3.1 ด้ านการร่ว มมื อ กั บ ผู้ อื่ น ในงานของสถานศึ ก ษา ฝ่ า ยบริ ห ารควรก าหนด
นโยบายให้ให้ครูมีส่วนร่วมเกี่ ยวกับกิจกรรมในชุมชน และปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเต็มใจ มีการ
วางแผนก าหนดแนวทางในการพัฒ นาความร่ว มมือระหว่างโรงเรียนกั บชุม ชน โดยใช้ก ารมีส่ ว น
ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาผู้เรียน และชุมชนไปพร้อมๆ กัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2560 : 1342) ที่ทาการศึกษาการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและ
ชุมชน โดยแนวทางในการดาเนินการ คือ การนาชุมชนและโรงเรียนเข้าร่วมวางแผนในการบูรณา
การการศึกษา โดยการนาโรงเรียนออกสู่ชุมชนเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนโดยฝ่ายโรงเรียน
เป็นฝ่ายรุกเข้าไปหาชุมชนด้วยสื่อและกิจกรรมต่าง ๆ หรือการจัดนิทรรศการให้ความรู้ของโรงเรียน
และการนาชุมชนเข้ามาสู่โรงเรียนเป็นการสร้างความสัมพันธ์โดยการเชิญ ให้คนในชุมชนเข้ามาสู่
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โรงเรียนในการเป็นผู้ร่วมจัดกิจกรรมหรือเป็นวิทยากร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการส่วนร่วม โดยการ
แลกเปลี่ยนความรู้และความร่วมมือซึ่งกันและกัน
6.3.2 ด้ านการสร้า งโอกาสในการเรี ย นรู้ ควรให้ ค รูจั ด ท าระบบข้ อ มู ล ข่ าวสาร
เกี่ ยวกั บการศึ ก ษา เทคนิค การสอนนวั ต กรรมใหม่ๆ ทันสมัยและวิจั ยในชั้นเรียนต่างๆ ตลอดจน
สนับสนุนส่งเสริมให้มีบริการแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยให้กับครู เพื่อให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ทันสมัยในลักษณะบูรณาการโดยสร้างสถานการณ์และบทบาทสมมุติให้ผู้เรียนเผชิญ
กับ ปัญหา และหาหนทางในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมาลี
สังข์ศรี (2553 : 193-199) ที่ทาการศึกษา รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษา โดยพบว่า ครูจะต้องมีการสอนที่ทันสมัยและสามารถบูรณาการสอนให้เข้าการสถานการณ์
ต่างๆ ในปัจ จุบันได้ ตลอดจนสามารถแนะนาแนวทางการแก้ ไขปัญ หาต่างๆ ของผู้เรียนได้อย่าง
สร้างสรรค์
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
7.1.1 จัดให้ครูเข้ารับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ทันสมัย
และมีความหลากหลาย ทั้งการใช้สื่อ การพัฒนาสื่อ การใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปั ญญาท้องถิ่น และการ
วัดผลประเมินผลอย่างหลากหลาย การจัดทาวิจัยในชั้นเรียนอย่างเป็ นระบบ และเทคนิคการสร้าง
โอกาสในการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบข้างผู้เรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
7.1.2 ส่ ง เสริม สนั บ สนุน ให้ ค รูได้ป ระสานความร่ว มมื อ กั บ ผู้ ป กครองและชุ ม ชนมี
การศึกษาเกี่ยวกับชุมชน ให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน นาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนรู้ให้บริการชุมชน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
7.2 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
7.2.1 ควรมีการวิจัยศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพใน
โรงเรียน เช่น ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม ปัจจัยด้านนโยบายของผู้บริหาร เป็นต้น
7.2.2 ควรศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ มาตรฐานวิชาชีพ ครูโดยใช้วิธีการวิจัยใน
รูปแบบต่างๆ ร่วมด้วย เช่น การหาความสัมพันธ์หรือการศึกษาเป็นรายกรณี เป็นต้น
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) ศึ ก ษาปั จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ที่ มี นั ย ส าคั ญ ในการพยากรณ์
ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ 2) ตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลเชิงสาเหตุ 3) วิเคราะห์อิทธิพลทางตรง
อิทธิ พลทางอ้อม และอิทธิ พลโดยรวมของปัจ จั ยที่ส่ ง ผลต่อผลสั ม ฤทธิ์ ร ะดับชาติ (O-NET) วิ ชา
คณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 600 คน ใช้การ
สุ่ ม แบบหลายขั้ น ตอน ( Milti - Stage Random Sampling) เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ
แบบทดสอบความรู้ พื้ น ฐานเดิ ม วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ แบบทดสอบวั ด ความถนั ด ทางการเรี ย นวิ ช า
คณิตศาสตร์ แบบวัดประสิทธิภาพการสอนของครู แบบวัดเจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ แบบ
วัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ แบบวัดพฤติกรรมการเรียน และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน มีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ .84 , .867, .911, .666 , .898, .803 และ .812 ตามลาดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและการ
วิเคราะห์ เส้นทาง (Path Analysis) โดยใช้โปรแกรม LISREL
ผลการวิจัยพบว่า
1) ปัจ จั ย เชิง สาเหตุที่มีนัยส าคัญ ในการพยากรณ์ผลสั ม ฤทธิ์ ระดับชาติ (O-NET) วิ ชา
คณิตศาสตร์ คือ ความรู้พื้นฐานเดิมวิชาคณิตศาสตร์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ ความถนัดทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ พฤติกรรมการเรียน ประสิทธิภาพการสอน
ของครู และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
2) โมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์
มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
3) ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลทางตรง คื อ พฤติ ก รรมการเรี ย น เจตคติ ท างการเรี ย นวิ ช า
คณิตศาสตร์ ความรู้พื้นฐานเดิมวิชาคณิตศาสตร์ ความถนัดทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และ
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แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ ม คื อ ประสิ ท ธิ ภ าพการสอนของครูค ณิต ศาสตร์
พฤติกรรมการเรียน ความถนัดทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
และปัจจัยที่มีอิทธิพลโดยรวม คือ พฤติกรรมการเรียน ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ เจต
คติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ความรู้พื้นฐานเดิมวิชาคณิตศาสตร์ ความถนัดทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน โดยปัจจัยทุกด้านร่วมกัน
พยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ค่า
𝑅 2 = .87

คาสาคัญ : ปัจจัยเชิงสาเหตุ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ผลการสัมฤทธิ์ระดับชาติ

Abstract
The purposes of this research were 1) to Study significant causal factor
in the predict of national achievement 2) to roaming fit causal model and 3) to analyze
direct effect , indirect effect and the overall effect of factors affecting Mathematics ONET achievement. A samples of study were 600 Mathayomsuksa. 4 student, selected
by the multi - stage random sampling technique. The instruments used were Basic
knowledge of mathematics test , Mathematics Ability Test , Teacher Performance
Measurement , Mathematics Attitude Test , Motivation Measurement Achievement ,
Measurement of learning behavior and Questionnaire about school environment.
Reliability were .84 , .867, .911, .666 , .898, .803 and .812, respectively. The statistics
used for data analysis were percentage , mean , standard deviation , Person's product
moment correlation - coefficient and Path analysis by LISREL.
The results were showed that ;
1. Significant causal factors in predicting the national achievement
(O-NET). were prior knowledge, achievement motivation, mathematics attitude,
mathematical ability, study habits, teacher performance and school environment.
2. Causal models of factors affecting national achievement (O-NET) in
mathematics. Was in accordance with empirical data
3. the direct effects were Study habits, mathematics attitude, prior knowledge,
Mathematical Ability and achievement motivation. effects were indirect Teacher
performance, Study habits, Mathematical Ability and School environment. The overall
teeters, were study habits, teacher performance, mathematics attitude, prior knowledge,
mathematical ability, achievement motivation and achievement motivation. All factors
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contribute to the achievement of national achievement (O-NET) in mathematics. 𝑅2 =
.87 of students in Mathayomsuksa 3.
Keywords : The Causal Factor, Mathematics Achievement, National achievement
1. บทนา
การศึ ก ษานั บ ได้ ว่ า เป็ น รากฐานที่ ส าคั ญ ในการสร้ า งสรรค์ ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า ให้ แ ก่
ประเทศชาติและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของสังคม การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนามนุษย์ให้เกิด
การเรียนรู้ เกิดความคิด มีความรู้และคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ช่วยให้คนนั้นอยู่รอดในโลกได้ เป็นประโยชน์
ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมส่ วนรวม คุณภาพการศึกษาจึ งสะท้อนถึง คุณภาพของคน ที่เป็น
ผลิตผลของการจัดการศึกษา และการศึกษายังเป็น หัวใจสาคัญในการสร้างความสามารถในการ
แข่ ง ขั นของประเทศไทยกั บ นานาประเทศ พระราชบัญ ญั ติก ารศึก ษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2542 มี
สาระสาคัญเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาโดยระบุให้มีการทดสอบที่ได้มาตรฐานไปสู่ระดับชาติ มีการ
กาหนดมาตรฐานทางการศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท
การศึกษา ดังนั้นรัฐจึงจาเป็นต้องมีองค์กรกลางระดับชาติเพื่อตรวจสอบและประเมินผลว่ า การ
จัดการศึกษาที่เป็นการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนนั้น มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดและมี
คุ ณ ภาพเท่ า เที ย มกั น เพี ย งใด จึ ง ได้ มี ก ารตรา "พระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ง สถาบั น การทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548" ขึ้น มีชื่อย่อว่า สทศ. (ศิลป์ธรณ์ ดาเพ็ง, 2556: 1)
ทาหน้าที่จัดสอบที่เรียกว่า “การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National
Education Test)” หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า O-NET
การจั ด สอบ O-NET ได้ เ ริ่ ม ต้ น ด าเนิ น การครั้ ง แรกในปี ก ารศึ ก ษา 2548 โดยจั ด สอบ
นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ทาการทดสอบจานวน 5 กลุ่มสาระ
ประกอบ ด้วย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
และในปีต่อมาเพิ่มการสอบในระดับชั้ น ป.6 ปัจจุบันมีการจัดสอบ O-NET ในระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน 4 กลุ่มสาระ คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
และในระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 ใน 5 กลุ่ ม สาระ คื อ คณิ ต ศาสตร์ ภาษาไทย วิ ท ยาศาสตร์
ภาษาอัง กฤษ และสั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒนธรรม และจากคะแนนเฉลี่ ยระดับประเทศของ
ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ (O-NET ) วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554-2560
พบว่า ในปี 2554 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 32.08 ปี 2555 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.95 ปี 2556 มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 37.95 ปี 2557 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 29.70 ปี 2558 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 32.40 ปี 2559 มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 29.31 และปี 2560 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.3 จะเห็นว่าคะแนนเฉลี่ยในแต่ละปีไม่ถึงร้อยละ 50
และมีเกณฑ์ลดลงทุกปี ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ O-NET ซึ่ง
จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสังเคราะห์ตัวแปรที่ส่งผลต่อคะแนนการทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ พบว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อคะแนนการทดสอบ O-NET วิชา
คณิ ต ศาสตร์ ได้ แ ก่ ความรู้ พื้ น ฐานเดิ ม วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ เจตคติ ท างการเรีย นวิ ช าคณิ ต ศาสต ร์
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แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในโรงเรียน ประสิทธิภาพการสอนของครู ความ
ถนัดทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และพฤติกรรมทางการเรียน ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้จะเป็น
ข้อมูลสาหรับครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และในระดับชั้นอื่น ๆ นาไปใช้ในการพั ฒนาการ
เรียนการสอนของตนเองให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ได้ดีขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีนัยสาคัญในการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ (O-NET)
วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดหนองบัวลาภู
2. เพื่อตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ (ONET) วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดหนองบัวลาภู
3. เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลโดยรวมของปัจจัยที่ส่งผล
ต่อผลสั ม ฤทธิ์ ร ะดับชาติ (O-NET) วิ ชาคณิต ศาสตร์ข องนัก เรียนชั้นมัธ ยมศึก ษาปี ที่ 3 จั ง หวั ด
หนองบัวลาภู
3. สมมติฐานการวิจัย
1. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีนัยสาคัญในการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ (O-NET)
วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดหนองบัวลาภู คือ ความรู้พื้นฐานเดิมวิชา
คณิตศาสตร์ ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ เจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ความ
ถนัดทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ พฤติกรรมการเรียน สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพภายในโรงเรียน
2. โมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดหนองบัวลาภู มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลโดยรวมของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ผลสั ม ฤทธิ์ ร ะดั บ ชาติ (O-NET) วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 จั ง หวั ด
หนองบัวลาภู มีดังนี้
3.1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง ได้แก่ ความรู้พื้นฐานเดิมวิชาคณิตศาสตร์ แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ เจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ความถนัดทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ พฤติกรรม
การเรียน
3.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อม ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ประสิทธิภาพการ
สอนของครูคณิตศาสตร์ พฤติกรรมการเรียน ความถนัดทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
3.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลโดยรวม ได้แก่ ความรู้พื้นฐานเดิมวิชาคณิตศาสตร์ แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ เจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ความถนัดทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ พฤติกรรม
การเรียน ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
4. วิธีดาเนินการวิจัย
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ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ในปีการศึกษา 2561 จานวน 5,949 คน จาก 52 โรงเรียน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 จังหวัดหนองบัวลาภู กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ตาม
เกณฑ์ของชู (ธีรดนย์ โพธิคา. 2551 : 67 ; อ้างอิงมาจาก Kelloway. 1998) สุ่มแบบกลุ่ม (Cluster
Sampling) โดยใช้อาเภอเป็นหน่วยของการสุ่ม ด้วยวิธีการจับสลากได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 4 อาเภอ
16 โรงเรียน จานวน 600 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
แบบทดสอบ ชนิดแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มี 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 แบบทดสอบ
ความรู้พื้นฐานเดิมวิชาคณิตศาสตร์ ได้ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง .31 - .87 ค่าอานาจจาแนกอยู่
ระหว่าง .20 -.80 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.84 ฉบับที่ 2 แบบทดสอบวัดความถนัดทาง การ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ ได้ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง .30 - .80 ค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง .20 .81 ขึ้น มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .867 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คะแนนสอบ
แบบวัด จานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ ประสิทธิภาพการสอนของครูเจตคติ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ พฤติกรรมการเรียน และสภาพแวด ล้อมภายใน
โรงเรียน แบบวัดเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Ratting Scale) 5 ระดับ ได้ค่าอานาจจาแนกอยู่
ระหว่าง .21 - .80 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .820 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard Deviation)
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แจกแบบทดสอบ แบบวัด และแบบสอบถาม
ทางไปรษณีย์และเก็บด้วยตนเอง ได้รับกลับคืนครั้งแรก จานวน 540 ฉบับ (และติดตามครั้งที่สอง
ได้รับคืนอีก 60 ฉบับ) รวมเป็น 600 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
เกณฑ์ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ แบบทดสอบความรู้พื้นฐานเดิมวิชาคณิตศาสตร์ และ
แบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เกณฑ์ที่ใช้ในการแปลความหมาย คือ 25.00
- 30.00 มีความถนัดหรือความรู้พื้นฐานอยู่ในระดับดีมาก 20.00 - 24.99 มีความถนัดหรือความรู้
พื้นฐานอยู่ในระดับดี 10.00 - 19.99 มีความถนัดหรือความรู้พื้นฐานอยู่ในระดับปานกลาง 5.00 9.99 มีความถนัดหรือความรู้พื้นฐานอยู่ในระดับค่อนข้ างต่า และ 0.00 - 4.99 มีความถนัดหรือ
ความรู้พื้นฐานอยู่ในระดับต่า ส่วนแบบวัดจะใช้เป็น 4.50 - 5.00 เห็นด้วยมากที่สุด 3.50 - 4.49
เห็นด้วยมาก 2.50 - 3.49 เห็นด้วยปานกลาง 1.50 - 2.49 เห็นด้วยน้อย และ 1.00 - 1.49 เห็น
ด้วยน้อยที่สุด

5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
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ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์
S .D.
ที่
ปัจจัย
คะแนน
Sk
Ku
X
เต็ม
1 เจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (ATTI)
5
3.48 .57 1.12 .36
2 ความรู้พื้นฐานเดิมวิชาคณิตศาสตร์ (KNOW)
30
20.54 2.60 .18 -.053
3 ความถนัดทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์(APTI)
30
20.86 2.05 -.074 -1.31
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน (SC)
4 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (MOTIV)
5
3.30 .29 .88 -.35
5 ประสิทธิภาพการสอนของครู (PERFOR)
5
3.35 .33 1.07 .09
6 พฤติกรรมการเรียน (BEHAVE)
5
3.27 .29 1.05 .04
7 ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ (O-NET) วิชา
5
3.38 .44 1.09 .77
8 คณิตศาสตร์ (ACHIEV)
100
26.76 6.71 .407 -1.110
จากตารางที่ 7 พบว่ า เจตคติ ท างการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ พฤติ ก รรมการเรี ย น
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพการสอนของครู มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49) ความรู้พื้นฐานเดิมวิชาคณิตศาสตร์ ความถนัดทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 20.00 -24.99) และผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ (ONET) วิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 6.71
พิจารณาค่าความเบ้ พบว่า สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ความถนัดทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ ความรู้พื้นฐานเดิมวิชาคณิตศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ มี
ค่ าอยู่ ร ะหว่ าง -0.74 ถึ ง 0.88 มีค่าสถิ ติน้อยกว่ า 1 แสดงว่ าข้ อมูล มีก ารแจกแจงน้อย เจตคติ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพการสอนของครู พฤติกรรมการเรียน
มีค่ าความเบ้อยู่ ร ะหว่าง 1.05 ถึ ง 1.12 มีค่า สถิ ติม ากกว่า 1 แสดงว่ าข้อมูล มีการแจกแจงมาก
สาหรับค่าความโด่ง พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง -1.110 ถึง 0.77 ซึ่งมีความโด่งต่ากว่า 1.0 ทุกปัจจัยจึง
อนุมานได้ว่าไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ

ตารางที่ 8 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้
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ตัวแปร
ค่าที่
เหมาะสม
ตัวแปรที่
มากกว่า 0.50
สังเกตได้ 17 (มากกว่า
ตัวแปร
0.80 ดีมาก)
และตัวแปร
แฝง 8 ตัว

KMO
ค่าที่ได้จากการ
วิเคราะห์

0.865

Bartlett's Test
ค่าที่
ค่าที่ได้จากการ
เหมาะสม
วิเคราะห์

P  .05

P = .05
𝜒 = 3410.86,
𝑑𝑓 = 21
2

จากตารางที่ 8 พบว่ า ค่ า ดั ช นี ไ กเซอร์ - ไมเยอร์ -ออลดิ น ZKaiser-meyer-olkin
Measure of sampling Adequacy : KMO) มีค่าเท่ากับ 0.865 มากกว่า 0.80 และค่า Bartlett's
Test มี นั ย ส าคั ญ ที่ ร ะดั บ .01 แสดงว่ า ตั ว แปรที่ สั ง เกตได้ 17 ตั ว แปรและตั ว แปรแฝง 8 ตั ว มี
ความสัมพันธ์กันเหมาะสมที่จะนาไปวิเคราะห์ CFA ต่อไป ได้ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ ปรากฏดัง
ตารางที่ 9
ตารางที่ 9 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ (O-NET) วิชา
คณิตศาสตร์ (N=600)
apti know atti behave
sc
perfor motiv achiev
apti
1.000
know
.551** 1.000
atti
.367** .490** 1.000
behave .494** .521** .609** 1.000
sc
.457** .557** .728** .622** 1.000
perfor
.436** .526** .625** .592** .821** 1.000
motiv
.485** 568** .656** .646** .893** .912** 1.000
achiev
.575** .697** .752** .744** .822** .794** .831** 1.000
** มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 9 ผลการตรวจสอบค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น พบว่ า
ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์มีความสัมพันธ์ทางบวกมากที่สุดกับแรงจูง ใจใฝ่
สัมฤทธิ์ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .831** รองลงมาได้แก่ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ เจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ พฤติกรรมทางการ
เรี ย น ความรู้ พื้ น ฐานเดิ ม วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ และความถนั ด ทางการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ มี ค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .822**, .794**, .752**, .744**, .697** และ .575** ตามลาดับ ปัจจัยทุก
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ตัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
6. อภิปรายผล
หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว สามารถนาผลนั้นมาอภิปรายตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้
ดังต่อไปนี้สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ประสิทธิภาพการสอนของครู แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ เจตคติ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ พฤติกรรมทางการเรียน ความรู้พื้นฐานเดิม วิชาคณิตศาสตร์ และ
ความถนัดทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ (O-NET)
วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดหนองบัวลาภู อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ทุกค่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าปัจจัยทุกตัวมีบทบาทต่อผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ
(O-NET) วิ ชาคณิต ศาสตร์ ซึ่ง จะทาให้ทราบถึ ง ความส าเร็ จ หรื อความล้ ม เหลวในการเรีย นวิ ช า
คณิตศาสตร์ สอดคล้องกับงาน วิจัยของ มณิภา เรืองสินชัยวานิช (2551) พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ระดับชาติ (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน
เขตเทศบาลเมือง ศรีสะเกษ สมใจ บุญดี (2551) ได้ศึกษา รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุข อง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จังหวัด
พิษณุโลก
ผลการตรวจสอบโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ(O-NET) วิชา
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดหนองบัวลาภู พบว่ามีความสอดคล้องกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่าไค-สแควร์ มีค่า .59 โดยมีค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ .28
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 1.00 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI)
เท่ากับ 1.00 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ (มากว่า .97) และดัชนีรากมาตรฐานของค่าเฉลี่ยกาลังสองของ
ส่วนที่เหลือ (SRMR) เท่ากับ .003 ดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA)
เท่ากั บ .000 Standardized Residual เท่ากั บ .53 CN (Critical N) เท่ากั บ 14124.01 ซึ่ง มีค่ า
มากกว่า 200 และกราฟ Q-Plot ชันกว่าเส้นทแยงมุม
ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ร ะดั บ ชาติ ( O-NET) วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ได้ แ ก่
พฤติกรรมการเรียน เจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ความรู้พื้นฐานเดิมวิช าคณิตศาสตร์
ความถนัดทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ(O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ ประสิทธิภาพการสอนของครู พฤติกรรมการ
เรียน ความถนัดทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน และปัจจัยที่มี
อิ ท ธิ พ ลโดยรวมต่อ ผลสั ม ฤทธิ์ ร ะดั บ ชาติ ( O-NET) วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ได้ แ ก่ พฤติ ก รรมการเรียน
ประสิ ท ธิ ภ าพการสอนของครู เจตคติ ท างการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ความรู้ พื้ น ฐานเดิ ม วิ ช า
คณิตศาสตร์ ความถนัดทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และ สภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมใจ บุญดี (2551) สมควร จาเริญพัฒน์ (2552)
โสภณ ตอพล (2553) ศุภร ศรีนุต (2553) ชิตยาภรณ์ ขุนแก้ว (2556) และภานุวัฒน์ สมนึก (2557)
7. สรุปผล
474

1. ปัจ จั ย เชิง สาเหตุที่มีนัยส าคัญ ในการพยากรณ์ผลสั ม ฤทธิ์ ร ะดับชาติ (O-NET) วิ ชา
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดหนองบัวลาภู ได้แก่ ความรู้พื้นฐานเดิมวิชา
คณิตศาสตร์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ความถนัดทางการเรียนวิชา
คณิต ศาสตร์ พฤติก รรมการเรีย น ประสิ ทธิ ภาพการสอนของครู และสภาพแวดล้ อมภายใน
โรงเรียน
2. ผลการตรวจสอบโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ (O-NET)
วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดหนองบัวลาภู พบว่ามีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
3. ปัจจัยที่มีอิทธิ พลทางตรงต่อผลสัม ฤทธิ์ร ะดับชาติ( O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่
พฤติกรรมการเรียน เจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ความรู้พื้นฐานเดิมวิชาคณิตศาสตร์
ความถนัดทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ(O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ ประสิทธิภาพการสอนของครู พฤติกรรมการ
เรียน ความถนัดทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และสภาพ แวดล้อมภายในโรงเรียน และปัจจัยที่มี
อิ ท ธิ พ ลโดยรวมต่อ ผลสั ม ฤทธิ์ ร ะดั บ ชาติ ( O-NET) วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ได้ แ ก่ พฤติ ก รรมการเรียน
ประสิ ท ธิ ภ าพการสอนของครู เจตคติ ท างการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ความรู้ พื้ น ฐานเดิ ม วิ ช า
คณิตศาสตร์ ความถนัดทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และ สภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียน โดยปัจจัยทุกด้านร่วมกันพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ( O-NET) วิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ค่า 𝑅2 = .87
8. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (MOTIV) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง
ต่อผลสั ม ฤทธิ์ ระดับชาติ( O-NET) วิ ชาคณิต ศาสตร์มากที่สุด ดัง นั้นเพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่
เพิ่มขึ้น ครูควรจะสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน ให้นักเรียนเกิดความตระหนักและเห็นประโยชน์จากสิ่ง
ที่เรียนซึ่งถ้านักเรียนมองเห็นประโยชน์จากสิ่งที่เรียนนั้น นักเรียนจะมีแรงผลักดัน มีความปรารถนา
หรือความมุ่งมั่นที่จะทาสิ่งนั้นให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามที่ตั้งใจไว้ และจะส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่เพิ่มขึ้น
2. จากผลการวิจัยพบว่า สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน (SC) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพล
ทางอ้ อ มต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ระดั บ ชาติ ( O-NET) วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ม ากที่ สุ ด ดั ง นั้ น ครู ค วรจะสร้ า ง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น ห้องปฏิบัติการมีสิ่งอานวยความสะดวกและ
อุปกรณ์การเรียนการสอนหลากหลาย ห้องสะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก มีสื่อการสอน มีการจัดการ
เรียนการสอนที่ดี สนุกและไม่น่าเบื่อ เพราะถ้าสภาพแวดล้อมดีนักเรียนก็จะเรียนรู้อย่างมีความสุข
และเต็มศักยภาพ ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มมากขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
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1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ในการวิจัยครั้งต่อไปควรทาการศึกษาวิจั ย
เรื่องลักษณะเดียวกันนี้ในเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน เช่น การสอนเพื่อพัฒนาการทดสอบผลสัมฤทธิ์
ระดับชาติ (o-net) วิชาคณิตศาสตร์
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาปั จ จั ย ด้า นอื่ น ๆ ว่ า มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งหรื อ ส่ ง ผลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์
ระดับชาติ (o-net) วิชาคณิตศาสตร์ เช่น ลักษณะครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจ ขนาดโรงเรียน ที่
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ (o-net) วิชาคณิตศาสตร์
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ
กิ จ กรรมเป็ น ฐานร่ ว มกั บ เทคนิ ค KWL Plus ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ์ 75/75 และ 2) เพื่ อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเป็นฐานร่วมกับเทคนิค
KWL Plus ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ร้อยละ 75 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
จานวน 33 คน โรงเรียนขัติยะวงษา จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบกิจกรรมเป็นฐานร่วมกับเทคนิค KWL
Plus จานวน 6 แผน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติที (One Sample ttest) ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบกิจกรรมเป็น
ฐานร่วมกับเทคนิค KWL Plus ให้มีประสิทธิภาพเท่ากับ 77.02/76.46 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือ
75/75 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเป็นฐานร่วมกับเทคนิค
KWL Plus สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบกิจกรรมเป็นฐานร่วมกับเทคนิค KWL Plus ,
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, สภาพสมดุล
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Abstract
The purposes of this research study were 1) to develop Lesson plans based
on Activity Based Learning (ABL) with (KWL Plus) with the efficiency at the determining
criteria of 75/75 and 2) to compare students’ learning achievements of their post test
to gain the set criteria of 75 %. Research administrations with a sample size consisted
of 33 Grad 10 students from Khatiya Wongsa School of Roi Et through purposive
sampling technique. The research instruments were 6 Activities Based Learning (ABL)
with ( KWL Plus) lesson plans and the Learning Achievement Assessing Test. The
statistics used were the percentage, mean, standard deviation and t-test (One Sample).
Results showed that 1) The efficiency of the processing performance and the results of
the Activities Based Learning (ABL) with KWL Plus lesson plans was 77.02/76.46, which
was higher than standardized criteria of 75/75. 2) The students’ learning achievements
of their post-test was higher than the criteria of 75% at statistically significant level of
.05 level
Keywords : Activities Based Learning (ABL) with KWL Plus technique , Learning
Achievement , balance

1. บทนา
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้นการสร้างทักษะการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง เนื่องด้วยเป็น
กรอบแนวคิดที่เน้นผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนในด้านความรู้ที่จะช่วยผู้เรียน ได้เตรียมความพร้อมในด้าน
ต่างๆ ที่หลากหลาย โดยในกระบวนการเรียนการสอนหรือรูปแบบการสอนในศตวรรษที่ 21 ควรเป็น
ลักษณะที่ครูเป็นผู้ให้คาปรึกษา แต่ควรออกแบบการเรียนการสอนและคอยอานวยความสะดวกใน
การเรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียนซึ่งเกิดจากการเรียนรู้แบบลงมือทาหรือปฏิบัติแล้วการเรียนรู้ก็จะเกิดจาก
ภายในสมองของตนเอง (วิจารณ์ พานิช , 2555 ,หน้า 12) วิชาวิทยาศาสตร์มีบทบาทสาคัญยิ่งใน
สังคมโลกปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะวิชาฟิสิกส์เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งในชีวิตประจาวัน ช่วยให้
มนุษย์ได้พัฒนาวิ ธีคิด ทั้ง ความคิด เป็นเหตุเป็นผลคิด สร้างสรรค์ มีทักษะสาคัญในการค้นคว้ าหา
ความรู้มีความสามารถในการแก้ปัญหา อย่างเป็นระบบสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้ อมูลที่หลากหลาย
และมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้วิทยาศาสตร์ จึงจาเป็นต้องเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่
มนุษย์สร้างขึ้น นาความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล โดยเน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการค้นคว้ า
และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอนมีการทากิจกรรมด้วยการ
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ลงมือปฏิบัติจริง ให้เกิดสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนคือผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา (กรม
วิชาการ , 2551,หน้า 32)
การเรีย นรู้ที่เน้นบทบาท การมีส่ ว นร่ว มของผู้เรียน การเรียนรู้โ ดยใช้กิ จ กรรมเป็นฐาน
(Activity-Based Learning) เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนา มาจากแนวคิดในการจัดการเรียนการ
สอน ที่เรียกว่า การเรียนรู้เชิงรุก ที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และบทบาทใน
การเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น การยึ ด หลั ก การให้ ผู้ เ รี ย นสร้ า งองค์ ค วามรู้ ด้ ว ย ตามหลั ก การของ
Constructionism จึงถูกนามาใช้อย่างจริงจังในการปฏิรูปการศึกษาของไทย การเรียนรู้ชนิดนี้เองที่มี
ผู้ตั้งฉายาว่า “สอนแต่น้อย ให้เรียนมากๆ การเรียนแบบ (Learning by Doing) นั้นใช้ “กิจกรรม
Activity” เป็นหลักในการเรียนการสอน โดยการปฏิบัติจริง ในเนื้อหาทุกขั้นตอนของการเรียนรู้ เป็น
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ทุกคนในกลุ่มเป็นผู้ปฏิบัติ คุณครูเป็นผู้ให้คาปรึกษา แต่กิจกรรมที่นามาใช้นี้
ต้องมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้เนื้อหานั้นๆ มีจุดมุ่งหมาย สนุก และน่าสนใจ ไม่ซ้าซากจนก่อให้เกิด
ความเบื่อหน่าย ดังนั้น คุณครูจึงเป็นนักออกแบบกิจกรรม โดยใช้ “กิจกรรมเป็นฐานหรือ Activity
Based Learning” นักเรียนทุกคนก็จะต้อง ผ่านกิจกรรมกระบวนการคิด และแก้ปัญหา นั่นคือ การ
ทาโจทย์แบบฝึกหัดมากๆ (ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, 2560,หน้า 2)
เทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจและคาดว่าจะพัฒนาผู้เรียนได้ คือ เทคนิค เค ดับเบิลยู แอล พลัส
(KWL – Plus) เนื่องจากเป็นเทคนิคที่เน้นการนาโครงสร้างความรู้เดิม มีการแลกเปลี่ยนข้ อมูล
ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน และนักเรียนกับผู้สอน ตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งวิธีสอนแบบนี้จะช่วย
ให้ นักเรียนมีความเข้าใจในเรื่องมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถนาความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ไ ด้
อย่างเหมาะสม (จินตนา มงคลไชยสิทธิ์, 2548, น.5)
จากการศึกษาเอกสารรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของสานักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 (สถาบันทดสอบ
แห่งชาติ,2560,หน้า 5) พบว่าคะแนนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับต่ากว่าร้อยละ
75 จากรายงานสารสนเทศโรงเรียนขัติยะวงษา ปีการศึกษา 2560 พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาฟิสิกส์เฉลี่ยร้อยละ 59.09 ซึ่งโรงเรียนตั้งเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในรายวิชาฟิสิกส์ไว้ที่ร้อยละ 75 แสดงให้เห็นว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิ ชา
ฟิสิกส์ ต่ากว่าที่เกณฑ์ที่กาหนด
จากที่มาและความสาคัญของปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะใช้วิธีการจัดการ
เรี ย นรู้ ด้ ว ยวิ ธี ก ารสอนแบบกิ จ กรรมเป็ น ฐาน (ABL) ร่ ว มกั บ เทคนิ ค KWL Plus เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น เรื่อง สภาพสมดุล ของนัก เรียนชั้นมั ธ ยมศึก ษาปี ที่ 5 ทั้ง นี้เพื่อ น าผล
การศึกษาไปเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้สาหรับนักเรียนในอันที่จะส่งเสริมให้สูงขึ้นได้
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบกิจกรรมเป็นฐานร่วมกับเทคนิค
KWL Plus ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75
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2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเป็น
ฐานร่วมกับเทคนิค KWL Plus ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ร้อยละ 75
3. วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่ ม เป้ า หมายในการวิ จั ย ครั้ง นี้ เ ป็ น นั ก เรีย นชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 โรงเรี ย นขั ติย ะวงษา
อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ที่เรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 จานวน 33 คน ได้มาโดยการเลือกแบบจาเพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
ตัวแปรในการวิจัย ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจ กรรมเป็นฐาน (ABL) ร่วมกับ
เทคนิค KWL Plus ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
1) แผนการจั ด การเรียนรู้แ บบกิ จ กรรมเป็นฐาน (ABL) ร่ว มกั บเทคนิค KWL Plus
เรื่อง สภาพสมดุล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 6 แผน 12 ชั่วโมง
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สภาพสมดุล โดยแบ่งพฤติกรรมการวัด
6 ด้าน ตามทฤษฎีของบลูม ได้แก่ ความรู้ความจา ความเข้าใจในเนื้อหา การนาไปใช้ การวิเคราะห์
การสังเคราะห์ และการประเมินค่า เป็นแบบทดสอบชนิดปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
ใช้เวลา 60 นาที
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ผู้วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
ของสาระการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ วิเคราะห์จุดประสงค์ให้สอดคล้องกับเนื้อหากิจกรรมการเรียนการ
สอน เพื่อออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ แล้วนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน ทาการประเมิน
ความเหมาะสมและตรวจสอบคุ ณ ภาพของแผนการจั ด การเรีย นรู้ แล้ ว นาแผนไปปรับ ปรุ ง ตาม
คาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ แล้วดาเนินการจัดการเรียนรู้กับกลุ่มเป้าหมายโดยใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้ จานวน 6 แผน 12 ชั่วโมง
2) ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรของสาระการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
5ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี หลั ก การ วิ ธี ก ารสร้างแบบทดสอบตามทฤษฎีข องบลู ม ทั้ง 6 ด้าน สร้าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สภาพสมดุล ให้สอดคล้องกับเนื้อหาและพฤติกรรม
แล้ ว นาไปให้ผู้เชี่ย วชาญ 5 ท่าน ทาการประเมินตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิ ง เนื้อ หาน า
แบบทดสอบไปปรับปรุงตามคาแนะนาดาเนินการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐาน (ABL) ร่วมกับเทคนิค KWL Plus
การวิเคราะห์ข้อมูล
1) หาประสิทธิภาพของแผนด้วยประสิทธิภาพ (E1/E2) ของการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
สอนแบบกิ จ กรรมเป็นฐาน (ABL) ร่ว มกั บเทคนิค KWL Plus ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 75/75 เพื่ อ
วิเคราะห์หาค่าคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ
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2) เปรียบเทียบผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรียนหลั งการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเป็น ฐาน
(ABL) ร่วมกับ KWL Plus กับเกณฑ์ร้อยละ 75 เพื่อวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และค่าร้อยละ
4. ผลการวิจัย
1) ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ
กิจกรรมเป็นฐานร่วมกับเทคนิค KWL Plus ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบกิจกรรมเป็นฐานร่วมกับ
เทคนิค KWL Plus เรื่องสภาพสมดุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ 75/75
คะแนน จานวน
ร้อย
̅
รายการประเมิน
S.D.
𝐗
เต็ม นักเรียน
ละ
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)
100
33
77.02 5.60 77.02
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2)
30
33
22.94 2.74 76.46
ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ (E1/ E2) = 77.02/76.46
จากตารางที่ 1 พบว่าประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบกิจกรรม
เป็นฐานร่ว มกั บเทคนิค KWL Plus เรื่องสภาพสมดุล ชั้นมัธ ยมศึก ษาปีที่ 5 มีประสิ ทธิ ภาพของ
กระบวนการเท่ากับ 77.02 และมีประสิทธิภาพของผลลัพธ์เท่ากับ 76.46 แสดงว่า ผลการจัดการ
เรี ย นรู้ ด้ ว ยวิ ธี ก ารสอนแบบกิ จ กรรมเป็ น ฐาน(ABL) ร่ ว มกั บ เทคนิ ค KWL Plus มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
77.02/76.46 ซึ่งมีประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ์สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
ไว้คือ 75/75
2. ผลการวิเคราะห์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่ได้รับแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบกิจกรรมเป็นฐานร่วมกับเทคนิค KWL Plus ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
ร้อยละ 75 ผลการวิเคราะห์โดยใช้สถิติทดสอบที (One sample t-test)
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสภาพสมดุล กับเกณฑ์ร้อยละ75
จานวน
คะแนนตาม
̅
𝐗
คะแนนเต็ม
S.D. ร้อยละ T
นักเรียน
เกณฑ์ร้อยละ 75
33
30
22.50
22.94 2.74 76.46 1.97*
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตารางที่ 2 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสภาพสมดุล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 22.94 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.46 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. อภิปรายผลการวิจัย
การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบกิจกรรมเป็นฐาน (ABL) ร่วมกับเทคนิค KWL Plus
จากผลการวิจัยอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบกิจกรรมเป็นฐาน (ABL) ร่วมกับเทคนิค
KWL Plus เรื่อง สภาพสมดุล มีประสิทธิภาพเท่ากับ 77.02/76.46 ซึ่งหมายถึงแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้นี้มีประสิทธิภาพของกระบวนการสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดและประสิทธิภาพของผลลัพธ์สูง
กว่าเกณฑ์ที่กาหนด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐาน (ABL) ร่วมกับ
เทคนิค KWL Plus มีการทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเพื่อเชื่อมโยงไปยังความรู้ใหม่ เป็นกิจกรรม
ที่น่าสนใจและท้าทาย ซึ่ง ช่ว ยกระตุ้นให้นัก เรียนทากิ จ กรรมด้ว ยตนเอง ทาให้นัก เรียนทุก คนมี
ความสาคัญในการทากิจกรรมการเรียนรู้และสับเปลี่ยนหน้าที่กันทุกครั้งที่เรียน ทาให้นักเรียนเกิด
ความเข้าใจในเนื้อหาได้ดี เนื่องจากวัยเดียวกันกล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง จึงทาให้เกิด
การเรียนรู้ได้ดี นักเรียนจึงมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมีความมุ่งมั่นในการทางาน ส่งงานครบตามกาหนด
ทาให้มีคะแนนสูง จึงส่งผลให้ประสิทธิภาพด้านกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2)
สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด ทั้งนี้อาจเนื่องจากเมื่อนาแผนผังความคิดเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ช่วยให้
นัก เรีย นถ่ ายทอดความคิ ด ข้ อมูล ต่างๆ ลงในกระดาษโดยใช้คาสั้ นๆ ซึ่ง ช่ว ยให้นัก เรียนมองเห็ น
ความสัมพันธ์ระหว่าง ข้อมูลและตัวแปรต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุธีรา
ดาวเรือง (2555 : 109) ได้พัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้การเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็น
ฐานและเทคนิคเพื่อนคู่คิดบนวิกิ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา พบว่านักเรียนหลังการ
ทดสอบค่าเฉลี่ยคะแนนอย่างมีนัยสาคัญ สูงกว่าก่อนการทดสอบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชรี แก้วสาระ (2555 : 121) ได้ศึกษาวิธีการสอนแบบ KWL Plus ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการรับรู้ความสามารถในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนสองภาษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการสอนแบบ KWL Plus แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่มีค่า
ความเชื่ อ มั่ น .82 และแบบวั ด การรั บ รู้ ค วามสามารถของตนเองในการ ที่ มี ค่ า ความเชื่ อ มั่ น
(Reliability) .89 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนสองภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่เรียนด้วย KWL Plus หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้
ด้วยกิจกรรมเป็นฐาน (ABL) ร่วมกับเทคนิค KWL Plus เรื่องสภาพสมดุล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ มีการตรวจสอบ
ความรู้พื้นฐานเดิม ของนัก เรีย นโดยใช้เทคนิค KWL Plus ซึ่ง ส่ ง ผลให้ นัก เรียนสามารถเชื่อมโยง
ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ได้เป็นอย่างดี ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการศึกษา ค้นคว้าด้วย
ตนเองผ่านกระบวนการกลุ่ม เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุ่ม ซึ่งช่วยให้นักเรียนได้
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เห็นทางเลือกและวิธีการที่หลากหลาย (ทิศนา แขมมณี, 2551: 137) เมื่อให้นักเรียนเขียนความรู้เดิม
ทาให้นักเรียนมีจุดประสงค์และมีความเข้าใจในการทากิจกรรมจึงเกิดการผสมผสานระหว่างความรู้
เดิมกับความรู้ใหม่ นาไปสู่การสร้างเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่เรียนด้วยตนเอง ส่งผลให้
สามารถพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น สามารถช่วยคิด จา บันทึก
ความเข้าใจเนื้อหา การนาเสนอข้อมูล และช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้อง
กั บ งานวิ จั ย ของสุ ธ าสิ นี รั ม มะญาณ ( 2558 : 60-66) ได้ ศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โมเมนตัมและการชน ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับเทคนิค เค ดัลเบิล ยู แอล พลัส และ
เทคนิคเดินชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับการจัดการเรี ยนรู้แบบ การวิจัยแบบมีกลุ่มควบคุมสอบก่อนเรียน
- หลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7
ขั้น ร่วมกับเทคนิค เค ดัลเบิลยู แอล พลัส และเทคนิคเดินชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าสูง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญญาลักษณ์ สังข์แก้ว (2552 : 7778) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์การเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สอนโดยวิธี KWL
PLUS กับวิธีสอนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จานวน 2 ห้องเรียนรวม 83 คน ในการสุ่มอย่างง่ายและจับสลาก
เป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียนจานวน 43 คน โดยวิธี KWL PLUS และกลุ่มควบคุม 1 ห้องจานวน
40 คน สอนโดยวิธีปกติ พบว่าผลสัมฤทธิ์การเขียนสรุปความของนักเรียนที่สอนโดยวิธี KWL PLUS
สูงกว่านักเรียนที่ส อนโยวิธีสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลสัมฤทธิ์การ
เขียนสรุปความของนักเรียนที่สอนโดยวิธี KWL PLUS หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
6. สรุปผลการวิจัย
1. การพั ฒ นาแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยวิ ธี ก ารสอนแบบกิ จ กรรมเป็ น ฐาน (ABL)
ร่วมกับเทคนิค KWL Plus การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบกิจกรรมเป็นฐาน
(ABL) ร่วมกับเทคนิค KWL Plus จานวน 6 แผน จากผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน พบว่ามีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.86 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด ประสิทธิภาพเท่ากับ 77.02/76.46 ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือ 75/75 แผนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพระดับเหมาะสมมาก
2. เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 พบว่ า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เมื่อผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรง
(IOC) พบว่าผลการประเมิน อยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 มีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.36-0.62 และค่า
อานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.28-0.62 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เท่ากับ 0.81 หลังได้รับการจั ดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเป็นฐาน (ABL) ร่วมกับเทคนิค KWL Plus
เรื่ อ งสภาพสมดุ ล มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสู ง กว่ า เกณฑ์ ร้ อ ยละ 75 ของคะแนนเต็ ม อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
484

7. ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1) การจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเป็นฐาน (ABL) ร่วมกับเทคนิค KWL Plus ต้องเตรียมความพร้อม
ในการจัดการเรียนรู้เป็นอย่างดี เนื่องจาก กิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนนักเรียนจะได้ศึกษาด้วยตนเอง
อาจจะมีความสงสัยในส่วนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
2) ในระหว่างการจัดการเรีย น ผู้สอนจะต้องควบคุมเวลาในแต่ละขั้นตอนให้เป็นไปตามที่วางแผนไว้
เนื่องจากการจัดการเรียนรู้มีกิจกรรมหลายขั้นตอน ถ้าหากมีขั้นตอนหนึ่งใดใช้เวลานานเกินไปอาจจะ
ทาให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้
2. ข้อเสนอแนะเพื่อทาการวิจัยครั้งต่อไป
1) นักเรียนไม่คุ้นเคยกับการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเป็นฐาน (ABL) ร่วมกับเทคนิค KWL Plus
ส่งผลให้ในช่วงเริ่มต้นนักเรียนไม่เข้าใจกระบวนการเรียนรู้และเสียเวลามาก ดังนั้นควรจะนาแผนการ
จัดการเรียนรู้ มาใช้กับเนื้อหาอื่นก่อนการวิจัย
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษา 1) ระดั บ ภาวะผู้ น าที่ แ ท้ จ ริ ง ของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา 2) ระดับความผูกพันต่อองค์การของผู้บริหารสถานศึกษา 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้นาที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษากับความผูกพันต่อองค์การ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดอุดรธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 248
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สอบถาม
เกี่ยวกับภาวะผู้นาที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา 5 ด้าน ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.944 และ
สอบถามความผูกพันต่อองค์การ 3 ด้าน ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.984 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ วิธี
แจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นาที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
2) ความผูกพันต่อองค์การของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3) ภาวะ
ผู้นาที่แ ท้จ ริง ของผู้บริหารสถานศึ กษากั บความผูกพันต่อองค์การ มีความสั ม พันธ์ กันทางบวกใน
ระดับสูง (r = 0.760) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ : ภาวะผู้นาที่แท้จริง, ผู้บริหารสถานศึกษา, ความผูกพันต่อองค์การ

Abstract
The purposes of this research were 1) to study the level of authentic leadership
of school administrators 2) to study the level of the organizational commitment of school
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administrators and 3) to study the relationship between authentic leadership and the
organizational commitment of school administrators under The Office of Primary
Educational Service Area in Udonthani province. The sample used in this research was
248 school administrators. The research instrument was the 5-level-rating scale
questionnaire of 5 authentic leadership of school administrators with the reliability of
0.944 and 3 organizational commitment with the reliability of 0.984. The data were
analyzed by frequency, mean, standard deviation and Pearson’s product-moment
correlation coefficient. The results of this research revealed; 1) the level of authentic
leadership of school administrators were at the high level both overall and each aspects.
2) the level of organizational commitment of school administrators were at a high level
both overall and each aspects. 3) The authentic leadership of school administrators and
organizational commitment were found positive correlations at a high level (r = 0.760)
with statistical significance at .01.
Keyword : authentic leadership, school administrator, organizational commitment
1. บทนา
ทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดในการบริหารงานภายในองค์การซึ่งเป็นที่ยอมรับคือทรัพยากร
บุคคลที่ทาให้การทางานในองค์การขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจาเป็นต้องมียุทธวิธีที่สาคัญใน
การบริหารงานเพื่อรักษาบุคลากรในองค์การให้มีความพึงพอใจ มีขวัญกาลังใจ มีความเชื่อมั่น และ
ยึดมั่นผูกพันในองค์การโดยผู้นาขององค์การ เพราะเป็นผู้ที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
บุคลากรในสิ่งที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม อันส่งผลให้บุคลากรพร้อมที่จะแสดงศักยภาพของ
ตนเองในด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้กับองค์การอย่างจริงจัง เต็มความสามารถ
การทุ่มเทกายใจทั้งหมดจะเป็นพลังผลักดันให้เกิดผลงานอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด (สิริพงศ์ นวลสกุล
ธนนท์, 2549, หน้า 1) โดยความผูกพันต่อองค์การเป็นลักษณะของบุคคลที่มีความเชื่อมั่นอย่างแรง
กล้าในการยอมรับเป้าหมายและค่ านิยมขององค์การมีความเต็มใจที่จะทุ่มเทพยายามอย่างมาก เพื่อ
ทาประโยชน์ให้กับองค์การ รวมทั้งมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะธารงรักษาการเป็นสมาชิกภาพ
ขององค์การ (Mowday, Steers, & Porter, 1982, pp.224 -247) อันเนื่องมาจากการบริหารจัดการ
ของผู้นาที่มีภาวะผู้นาที่แท้จริง
ภาวะผู้นามีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงานขององค์การโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งสถานศึกษาที่มีเป้าหมายสาคัญสูงสุดในการจัดการศึกษาคือการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ และได้
มาตรฐานตามที่สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนดไว้ (สันติ บูรณะชาติ, 2558, หน้า 1-13)
ในอดีตพบว่าการศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นามุ่งเน้นและให้ความสาคัญกับคุณลักษณะและยุทธศาสตร์
แต่ ใ นปั จ จุ บั น พบว่ า มุ่ ง ให้ ค วามส าคั ญ ไปที่ พ ฤติ ก รรม แนวคิ ด ภาวะผู้ น าที่ แ ท้ จ ริ ง ( Authentic
Leadership) เป็นแนวคิ ด ภาวะผู้นารูปแบบใหม่ที่ไ ด้รับความสนใจเพิ่ม มากขึ้นในปัจจุ บันและเป็น
488

ประเด็นวิจัยที่ได้รับความสนใจในวงกว้างในหลายศาสตร์สาขาวิชาในรอบหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจาก
ผลลัพธ์เชิงบวกที่เกิดกับผู้ตามและองค์การหลายประการ ผู้นาที่แท้จริงเป็นคนที่เข้าใจตนเอง แสดง
ความจริงใจ ตัดสินใจอย่างรอบคอบ และมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมและความเชื่อของตน
คุณลักษณะดังกล่าวเป็นสิ่งที่พึงประสงค์ในผู้นาทางการศึกษาเช่นกัน โดยผู้นาที่แท้จริงช่วยส่งเสริม
ความไว้วางใจ ความยึดมั่นผูกพันในงาน ความตั้งใจที่จะอยู่ในอาชีพ และการมองโลกเชิงบวกทาง
วิชาการ (ธีรภัทร กุโลภาส, 2560, หน้า 2) ผู้นาที่แท้จริงแสดงให้ผู้อื่นเห็นถึงความปรารถนาอย่าง
จริงใจในการทาความเข้าใจกับภาวะผู้นาของตน เพื่อช่วยเหลือและทาประโยชน์แก่ส่วนรวมได้อย่าง
ประสบผลสาเร็จ
ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าภาวะผู้นาที่แท้จริงมีความสาคัญในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับ
บุคลากร เป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้แสดงออกถึงความรัก ความเมตตา และความ
ปรารถนาดีต่อองค์การ ผู้บริหารที่มีภาวะผู้นาที่แท้จริงส่งผลให้ ตนเองแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่ทุ่มเท
มุ่งมั่น และกระตือรือร้นในการทางาน ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาภาวะผู้นาที่แท้จริงและความ
ผูกพันต่อองค์การของผู้บริหารสถานศึกษาว่าอยู่ในระดับใด มีความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาที่แท้จริง
ของผู้บริห ารและความผูก พันต่ อ องค์ก ารอย่ างไร เพื่อนาผลที่ไ ด้ม าใช้ เ ป็นข้ อมู ล ให้กั บผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาในการพัฒนาตนเองให้มีภาวะผู้นาที่แท้จริง และสามารถนาไปกาหนดเป็นแนวทางในการ
พัฒนาภาวะผู้นาที่แท้จริงของตนให้สูงยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมความผูกพันต่อองค์การ อันจะ
นาไปสู่การมุ่งมั่น ทุ่มเท และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาภาวะผู้ น าที่ แ ท้จ ริง ของผู้ บ ริห ารสถานศึก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดอุดรธานี
2.2 เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์การของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดอุดรธานี
2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาที่แท้จริงของผู้บริหารกับความผูก พันต่ อ
องค์การ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดอุดรธานี
3. วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรคือ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใน
จังหวัดอุดรธานี จานวน 672 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการการเปิดตารางของ เครจซี และ มอร์
แกน ได้จานวน 248 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้ง นี้เป็นแบบสอบถามเกี่ ยวกับระดับภาวะผู้นาที่แท้ จริง ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา และระดับความผูกพันต่อองค์การ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 คาถาม
เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 6 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ ตอน
ที่ 2 ค าถามเกี่ ย วกั บ ระดับ ภาวะผู้น าที่ แ ท้ จ ริง ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ใน 5 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า น
การตระหนักในตน ด้านความโปร่งใสเชิงสัมพัทธ์ ด้านกระบวนการที่สมดุล ด้านมุมมองเชิงจริยธรรม
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ภายใน และด้านการเรียนรู้สู่อนาคต มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และตอนที่ 3
คาถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของผู้บริหารสถานศึกษา ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความศรั ทธา
ด้านความทุ่มเท และด้านความจงรักภักดีต่อองค์การ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ผู้วิจัยดาเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือตามกรอบแนวคิดทฤษฎี ตรวจสอบ
ความตรง (Validity) โดยน าเสนอต่ อ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ จ านวน 5 ท่ า น จากนั้ น จึ ง หาค่ า ดั ช นี
ความสอดคล้อง (Index of Item–Objective Congruence: IOC) ได้ค่า IOC ระหว่าง 0.60 – 1.00
แล้วจึงนาเครื่องมือไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จานวน 30 คน
แล้วนาไปตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 โดยใช้
สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยได้ค่าความเชื่อมั่น
.984 และ .944 ตามลาดับ พร้อมทั้งมีค่าอานาจจาแนกของแบบสอบถาม ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไปทุกข้อ
คาถาม ผู้วิจัยดาเนินการปรับปรุง แก้ไข แล้วสร้างแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อดาเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์และติดต่อขอให้ส่งกลับคืนมายังผู้วิจัยภายใน 2
สัปดาห์
ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 1 เกี่ ย วกั บ
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้วิธีแจกแจงความถี่ และร้อยละ ตอนที่ 2 และ 3 วิเคราะห์
ระดับภาวะผู้นาที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และระดับความผูกพันต่อองค์การของผู้บริหาร
สถานศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จากนั้นนาค่าเฉลี่ยจากตอนที่ 2 และ 3 มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่ างภาวะผู้นา
ที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษากับความผูกพันต่อองค์การของผู้บริหารสถานศึกษา ด้วยการหา ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้
ตอนที่ 1 การศึกษาภาวะผู้นาที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดอุดรธานี ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่ าเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน ของภาวะผู้นาที่แ ท้จ ริง ของผู้ บริห ารสถานศึ ก ษา
จาแนกโดยรวมและรายด้าน
̅
ภาวะผู้นาที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา
S.D.
แปลผล
×
1. การตระหนักในตน
4.10
0.56
มาก
2. ความโปร่งใสเชิงสัมพัทธ์
4.14
0.59
มาก
3. กระบวนการที่สมดุล
4.14
0.58
มาก
4. มุมมองเชิงจริยธรรมภายใน
4.11
0.63
มาก
5. การเรียนรู้สู่อนาคต
4.10
0.36
มาก
รวมเฉลี่ย
4.12
0.45
มาก
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จากตาราง 1 พบว่า ระดับภาวะผู้นาที่แ ท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ใ น
̅ = 4.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นาที่แท้จริงใน
ระดับมาก (×
แต่ละด้านอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยความโปร่งใสเชิงสัมพัทธ์และกระบวนการที่สมดุล มี
̅ = 4.14) รองลงมาเป็ น มุ ม มองเชิ ง จริ ย ธรรมภายใน (×
̅ = 4.11) ส่ ว น
ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด (×
̅ = 4.10) มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด
การตระหนักในตนและการเรียนรู้สู่อนาคต (×
ตอนที่ 2 การศึกษาความผูกพันต่อองค์การของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดอุดรธานี ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความผูกพันต่อองค์การของผู้บริหารสถานศึกษา
โดยรวมและรายด้าน
̅
ความผูกพันต่อองค์การของผู้บริหารสถานศึกษา
S.D.
แปลผล
×
1. ด้านความศรัทธา
4.18
0.46
มาก
2. ด้านความทุ่มเท
4.35
0.43
มาก
3. ด้านความจงรักภักดี
4.15
0.44
มาก
รวมเฉลี่ย
4.23
0.38
มาก
จากตาราง 2 พบว่า ความผูกพันต่อองค์การของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ใน
̅ = 4.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยด้านความ
ระดับมาก (×
̅ = 4.35) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านความศรัทธา (×
̅ = 4.18) ส่วนด้านความ
ทุ่มเท (×
̅ = 4.15) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
จงรักภักดี (×
ตอนที่ 3 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ความผูกพันต่อองค์การ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดอุดรธานี ดังตาราง
ที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาที่แท้จริ งของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก าร สั ง กั ด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึก ษาในจั ง หวั ด
อุดรธานี

ภาวะผู้นาที่แท้จริง
(X)

ด้านการเรียนรู้สู่
อนาคต (X5)

ด้านมุมมองเชิง
จริยธรรมภายใน
(X4)

ด้านกระบวนการที่
สมดุล (X3)

ด้านความโปร่งใส
เชิงสัมพัทธ์ (X2)

ความผูกพันต่อองค์การของ
ผู้บริหารสถานศึกษา

ด้านการตระหนักใน
ตน (X1)

ภาวะผู้นาที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา

ด้านความศรัทธา (Y1)
0.514** 0.685** 0.632** 0.634** 0.371** 0.702**
ด้านความทุ่มเท (Y2)
0.336** 0.456** 0.438** 0.453** 0.376** 0.499**
ด้านความจงรักภักดี (Y3)
0.726** 0.454** 0.577** 0.700** 0.540** 0.725**
ความผูกพันต่อองค์การ (Y) 0.622** 0.631** 0.651** 0.705** 0.506** 0.760**
** < .01
จากตาราง 3 พบว่า ภาวะผู้นาที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวก
กั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารในระดั บ สู ง (r = 0.760) อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 เมื่ อ
พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่ า ภาวะผู้ น าที่ แ ท้ จ ริ ง ด้ า นการตระหนั ก ในตน ด้ า นความโปร่ ง ใส
เชิง สั ม พัทธ์ ด้านกระบวนการที่ส มดุล และด้านมุม มองเชิง จริยธรรมภายใน มีความสั ม พันธ์ กั บ
ความผูกพันต่อองค์การในระดับสูง (r = 0.622, 0.631, 0.651 และ 0.705 ตามลาดับ) ส่วนภาวะผู้นา
ที่แ ท้จ ริง ด้านการเรี ย นรู้ สู่ อนาคต มีความสั ม พันธ์ ท างบวกกั บ ความผูก พั นต่ อ องค์ก าร ในระดั บ
ปานกลาง (r = .506)
5. อภิปรายผลการวิจัย
1. ภาวะผู้ น าที่ แ ท้ จ ริ ง ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาในจังหวัดอุดรธานี โดยรวมอยู่ในระดับ ทั้ง นี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารที่มีภาวะผู้นาสูง
จะมีคุณลักษณะเข้าใจตนเอง มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดของตนเองอย่างชัดเจน มี
บทบาทในการนาองค์การด้วยการยึดหลักของคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการบริหาร
จั ด การ อันเป็นการปฏิ บัติต ามหลั ก ค่า นิยมที่ต นนับถื อ อย่ างคงเส้ นคงวา และใช้เป็นฐานในการ
ตัดสินใจในทุกเรื่องจนเป็นที่ยอมรับนับถือของผู้ร่วมงาน เนื่องจากเป็นคนที่เข้าใจตนเอง บริหารงาน
บนพื้ น ฐานของคุ ณ ธรรมที่ ต นยึ ด ถื อ มี ก ารตั ด สิ น ใจอย่ า งรอบคอบ อุ ทิ ศ ตนให้ กั บ งานหนั ก ซึ่ ง
สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของ สุ ช าดา สายทิ (2556) ที่ ศึ ก ษาเรื่ อ ง อิ ท ธิ พ ลของเครื อ ข่ า ยและ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้นาที่แท้จริงต่อความผาสุกและความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในภาคเหนือตอนบน โดยผลการวิจัยพบว่า ผู้นาที่แท้จริงของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่
ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวั ญฤดี อาภานันท์ (2559) ภาวะผู้นาที่แท้จริงของ
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ผู้บริห ารสถานศึ ก ษาที่ส่ ง ผลต่อประสิ ทธิ ผลของสถานศึกษา สั ง กั ด ส านัก งานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 โดยผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก
เช่นเดียวกัน
2. ความผูกพันต่อองค์การของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่ า ทุก ด้านอยู่ ใ นระดับ มากเช่ น เดี ยวกั น ทั้ง นี้อาจเนื่อ งมาจากผู้ บริห ารสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดอุดรธานี มีความศรัทธาต่อองค์การ พร้อมที่จะ
ทุ่มเทกาลังกาย ความคิด สติปัญญา ในการทางานเพื่อองค์การ ตลอดจนปรารถนาที่จะคงอยู่เป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การต่อไป ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความผูกพันต่อองค์ การจะมีความภาคภูมิใจใน
องค์ ก ารของตนเอง และจะมี สั ม พั น ธภาพที่ ดี กั บ เพื่ อ นร่ ว มงานในองค์ ก าร รวมถึ ง พฤติ ก รรมที่
สอดคล้องกับความต้องการขององค์การเสมอ ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ โสมย์
สิรี มูลทองทิพย์ (2556) ที่ศึกษาเรื่อง ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน
มัธยมศึกษา อาเภอท่ามะกา โดยผลการวิจัยพบว่า ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโดยรวมอยู่
ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมจิตร จันทร์เพ็ญ (2557) ที่ศึกษาเรื่อง ความ
ผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์ กรชุมชน (องค์การมหาชน) โดยผลการวิจัยพบว่า
ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษากับความผูกพันต่อ
องค์การ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดอุดรธานี พบว่ ามีความสัมพันธ์กัน
ทางบวกในระดับสูง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารที่มีภาวะผู้นาที่แท้จริงจะแสดงออกถึงการมีความ
ตระหนักจริง มีคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใส และมีกระบวนการที่สมดุล อันจะส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงาน การอุทิศตนเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม และเกิดความรู้สึกและเจตคติที่ดีต่อ
การทางาน มีความสุขในการทางาน อันจะนาไปสู่บรรยากาศในทางที่ดี สอดคล้องกับแนวคิดของ ธีร
ภัทร กุโลภาส (2560) ที่กล่าวว่า ผู้นาที่แท้จริงเป็นคนที่เข้าใจตนเอง แสดงความจริงใจ ตัดสินใจ
อย่างรอบคอบ และมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมและความเชื่อของตน โดยผู้นาโรงเรียนที่
แท้จริงช่วยส่งเสริมความไว้วางใจความยึดมั่นผูกพันในงาน ความตั้งใจที่จะอยู่ในอาชีพ และการมอง
โลกเชิงบวกทางวิชาการ และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สรณัฐ จันทร์เรือง (2554) ศึกษาเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นากับความผูกพันต่ อองค์การของนักบินสายการบินในประเทศไทย ซึ่ง
พบว่า ระดับภาวะผู้นาแบบปฏิรูปของนักบินมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกผันต่อองค์การด้าน
ความรู้สึกและด้านบรรทัดฐานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แต่ไม่สัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การด้าน
ความต่อเนื่อง และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ญาดา สามารถ (2558) ศึกษาเรื่อง รูปแบบบ
ภาวะผู้นาที่ส่ ง ผลต่ อความผูก พั นต่ อ องค์ก ารของเจนเนอเรชัน เอ็ก ซ์แ ละเจอเนอเรชั นวาย โดย
ผลการวิจัยพบว่าทั้งภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและผู้นาแบบแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ และเมื่อทาการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเจนเนอเรชันเอ็กซ์และเจน
เนอเรชันวาย พบว่า ภาวะผู้นาทั้งสองรูปแบบมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจในเจอ
เนอเรชันเอ็กซ์มากกว่าเจอเนอเรชันวาย
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6. สรุปผลการวิจัย
1. ภาวะผู้ น าที่ แ ท้ จ ริ ง ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาในจังหวัดอุดรธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
2. ความผูกพันต่อองค์การของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดอุดรธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
3. ภาวะผู้นาที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษากับความผูกพันต่อองค์การ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดอุดรธานี มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูง
7. ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปใช้
ควรใช้ ผ ลการวิ จั ย เป็ น ข้ อ มู ล ในการพั ฒ นาความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของ ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา โดยเฉพาะในด้านความจงรักภักดีที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ให้เพิ่มมากขึ้น
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
ควรหาสาเหตุที่แท้จริงที่ทาให้องค์ประกอบความผูกพันต่อองค์การด้านความจงรักภักดี
มีค่าเฉลี่ยต่า พร้อมทั้งหาแนวทางในการพัฒนาความจงรักภักดีของผู้บริหารสถานศึกษาให้สูงขึ้น
ต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของการจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้
กระบวนการโครงงานฐานวิจัยต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียนซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย มคอ.3 รายวิชา
กิ จ กรรมเสริ ม ประสบการณ์ ส าหรั บ เด็ ก ปฐมวั ย แผนการสอนกิ จ กรรมโครงงานฐานวิ จั ย และ
แบบทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ดัชนีประสิทธิ ผล
(Effective Index : E.I.) ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้
1. การพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยกระบวนการโครงงานฐานวิ จั ย มี ดั ช นี
ประสิทธิผลเท่ากับ 0.5591 และดัชนีประสิทธิภาพ E1 = 82.81 / E2 = 83.62
2. การศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการโครงงานฐาน
วิจัย โดยการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย ก่อนการทดลองและหลังการทดลองพบว่า นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการโครงงานฐานวิจัย มีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสูง กว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ : การจัดการเรียนรู้ โครงงานฐานวิจัย การคิดแก้ปัญหา
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Abstract
This research aims is to study the effectiveness of learning management using
the research project base on students ability to solve problems. The sample used in this
research are 3rd students in early childhood program, Faculty of Education, SuratThani
Rajabhat University. The Tools used in the experiment and data collection were : course
syllabus of experience activity for early childhood, project based research teaching plan
and the test of problem solving ability of students. Statistical analysis was effect index
(EI) E1/E2. The result found that…
1. Development of a learning management model through research projects
gave the efficiency index 0.5591 and The efficiency index E1 = 82.81 / E2 = 83.62
2. The results of the experiment using the learning management model
through research based projects process which comparing the problem solving ability
of students in early childhood education, before and after the experiment found that the
mean scores after treatment course was higher than those before learning at the .01
level of significance.
Keyword : learning management ,the research project base , solve problems
1. บทนา
การศึ ก ษาในยุ ค ปั จ จุ บั น มี ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า และเปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งรวดเร็ ว
ทั้งทางด้านบทบาทหน้าที่ เนื้อหาความรู้ และวิธีการหรือรูปแบบของการจัดการสอน ซึ่งการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนจะต้องมีคุณลักษณะการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างจากเดิม เป็นผู้ที่ค้นหา
ความรู้ด้วยตนเอง เท่าทันต่อสื่อและเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว อีกทั้งผู้สอนจะต้องมี
ปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ จากเดิม “ครูเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ” เปลี่ยนเป็น “ผู้อานวยการ
สอน อานวยความสะดวก ให้คาปรึกษา คาแนะนาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กระตุ้น
และให้กาลังใจ” ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กล่าวคือ การจัดการ
ศึ ก ษาที่เน้น ผู้ เรีย นเป็น ส าคั ญ ส่ ง เสริม ผู้เรียนให้ ส ามารถพั ฒ นาอย่ างเต็ม ศัก ยภาพ โดยการจั ด
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ฝึกทักษะการคิด การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู้ และ
การแก้ปัญหา ทั้งนี้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง การลงมือกระทาด้วยตนเอง เรียนรู้การคิด
อย่างเป็นระบบ และมีวิธีการเรียนรู้อย่างเป็นกระบวนขั้นตอน ซึ่งเป็นกระบวนการของการวิจัย อีก
ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งการของกระบวนการเรียนรู้อีกด้วย ผ่านกิจกรรมการวางแผน การสืบค้น การ
ทดลอง การเก็บรวบรวมข้อมูล การอภิปรายผล การสรุปผล ซึ่งกระบวนการเหล่านี้เป็นกระบวนการ
ที่ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สนใจสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้มากขึ้น
เพื่อสอดรับความเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ในอนาคต ทั้ง นี้รูปแบบการจั ด การเรี ยนการสอนที่
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เหมาะสมในศตวรรษที่ 21 อาทิเช่น การสอนแบบโครงการ การสอนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะ การ
สอนโดยใช้โครงงานฐานวิจัย เป็นต้น
ในที่นี้ก ล่ าวถึ ง การจัด การเรียนการสอนโดยใช้โครงงานฐานวิ จัย ซึ่ง เป็นกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจั ย ที่มีขั้นตอนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ผู้เรียนได้ฝึกกระบวน
การคิด การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การค้นพบความรู้ด้วยตนเอง การรู้จักการแก้ปัญหา
ซึ่งผ่านทาโครงงานโดยใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่ผู้เรียนสนใจ ทั้งนี้เป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้เรี ยนได้รู้จักการวางแผน การออกแบบเครื่องมือ และวิธีการในการได้มาซึ่งคาตอบที่
ตนเองสนใจและตั้งคาถามไว้ โดยบทบาทหน้าที่ของผู้สอนเป็นผู้กระตุ้นความคิดของผู้เรียน อานวย
ความสะดวกในการเรียน การสร้างบรรยากาศในการเรียน ฝึกการตั้งคาถาม ทั้งนี้จุดเน้นสาคัญของ
การทาโครงงานฐานวิจัย คือ การสร้างกระบวนการเรียนรู้จากการค้นคว้าและตีความ ที่เรียกว่า
“วิจัย” ซึ่งกล่าวโดยสรุป ได้ว่า โครงงานฐานวิจัย คือ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการวิจัยใน
โครงงาน ที่ เ รี ย กว่ า “Research – Based Learning (RBL)” (สุ ธี ร ะ ประเสิ ร ฐสรรพ์ , 2555)
ซึ่งสอดคล้องกับลัดดา ภู่เกียรติ (2552, 142) ซึ่งกล่าวว่า การวิจัยมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เรีย นรู้ข องผู้เรียน เป็นการจั ดกิ จกรรมต่างๆให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์
ในการสืบค้นข้อมูลใหม่สามารถ ตัดสินใจเลือกข้อมูลที่ น่าเชื่อถือได้และอาศัยกระบวนการสืบสอบใน
การสืบหาข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล พิสูจน์และทดลองข้อมูล แล้ววิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุป ซึ่ง
กระบวนการวิจัยเป็นกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และสอดคล้องกับนง
ลักษณ์ วิรัชชัย และสุวิมล ว่องวานิช (2546) กล่าวว่า การเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษากับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันเป็นสังคมการเรียนรู้ ทาให้มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัย
เป็นฐานเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการสืบค้นข้อมูลอย่างมีระบบด้วยกระบวนการวิจัย ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิด
ความสงสัย วางแผน สืบค้น ทดลอง และค้นพบด้วยตนเอง รวมไปถึงทักษะการแก้ปัญหา เนื่องจาก
บุคคลที่สามารถเผชิญกับปัญหา สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ทันท่วงที หรือการจัดการ
ตนเองในสภาวะที่เครียดได้ จะส่งผลให้บุคคลเหล่านี้ประสบความสาเร็จในชีวิตและสามารถใช้ชีวิตได้
อย่างมีความสุขในสังคม ซึ่ งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555-2559) ของประเทศไทย กล่าวคือ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็น
ธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” ซึ่งความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นทักษะที่มีความ
จ าเป็ น ในการด ารงชี วิ ต ในสั งคมที่ มี ค วามหลากหลายและเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว
ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
(มาตรา 24) กาหนดให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอน เน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ คิดเป็น ทา
ได้ และนาความรู้ประยุกต์ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ
ทั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย เล็ ง เห็ น ความส าคั ญ ของการจั ด การเรี ย นการสอนโดยผู้ เ รี ย นเรี ย นรู้ ด้ ว ย
การวางแผน การลงมือปฏิ บัติ การค้นพบความรู้ต นเอง และรู้จั ก การแก้ ไ ขปัญ หา ดัง นั้น ผู้วิ จั ย
ตระหนั ก ว่ า กระบวนการจั ด การเรี ยนรู้ด้ว ยโครงงานฐานวิ จั ยสามารถพั ฒ นาผู้ เ รีย นให้มีทั ก ษะ
กระบวนการคิด ทักษะกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งนาไปสู่ความสามารถในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆ ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยสนใจประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
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แก้ปัญหาของนักศึกษาด้วยโครงงานฐานวิจัย โดยเริ่ม ต้นการพัฒนานักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย เป็นผู้นาร่องการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ในครั้งนี้
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการโครงงานฐานวิจัยต่อ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียนก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้โดยการใช้กระบวนการโครงงานฐานวิจัย
3. วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการโครงงานฐานวิจัย เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการคิ ด แก้ ปั ญ หาของนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รสาขาวิ ช าการศึ ก ษาปฐมวั ย โดยมี
กลุ่ ม ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รสาขาวิ ช าการศึ ก ษาปฐมวั ย ชั้ น ปี ที่ 3
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่เรียนรายวิชา กิจกรรมเสริมประสบการณ์สาหรับ
เด็กปฐมวัย ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 85 คน
การวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ มคอ.3 รายวิชา กิจกรรมเสริมประสบการณ์
สาหรับเด็กปฐมวัย ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
โครงงานฐานวิจัย และแบบทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษา ใช้สถิติค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผล (Effective Index : E.I.) และวิเคราะห์
ประสิทธิภาพ E1/E2
4. ผลการวิจัย
ผู้วิจัยจะนาเสนอผลการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการโครงงานฐานวิจัย
การหาค่าประสิทธิภาพของเครื่องมือ พิจารณาจากการวิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิ ผล
(Effective Index : E.I.)
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการโครงงานฐาน
วิจัย
ผลรวมคะแนน
ค่าดัชนีประสิทธิผล
จานวน (คน) คะแนนเต็ม
(E.I.)
ก่อนเรียน หลังเรียน
85
40
1819
2703
0.5591
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จากตารางที่ 1 พบว่ า ค่ า ดั ช นี ป ระสิ ท ธิ ผ ล จากการทดสอบความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการโครงงานฐานวิจัย ก่อนเรียนคะแนนเต็ม
40 คะแนน ผลรวมคะแนนของการทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ 1819 คะแนน และผลรวมคะแนนของ
การทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 2703 คะแนน เมื่อคานวณโดยใช้สูตรดัชนีประสิท ธิผล (E.I.) เท่ากับ
0.5591 ความหมายว่า นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการโครงงานฐานวิจัยมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 55.91
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการโครงงาน
ฐานวิจัย
ผลรวมของ ผลรวมคะแนนที่ได้จาก จานวน คะแนนเต็มของ
คะแนนเต็มจาก
คะแนนเก็บ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ กลุม่
คะแนนเก็บ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ระหว่างภาค
ทางการเรียน
ตัวอย่าง ระหว่างภาค
ทางการเรียน
A
B
x
y
5632
2844
85
80
40
E1 = 82.81
E2 = 83.62
จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
โครงงานฐานวิจัย มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 82.81/83.62
ระยะที่ 2 การศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการโครงงาน
ฐานวิจัย
ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
การทดสอบ จานวน (คน)
S.D.
t
Sig.
x
Pretest
85
21.40
2.665
49.328
.000**
Posttest
85
33.46
1.810
จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวั ยชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุร าษฎร์ธ านี
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ที่ไ ด้รับการจั ด การเรีย นรู้ด้วยกระบวนการโครงงานฐานวิ จัย มีค่าเฉลี่ ยคะแนนหลัง เรียนสู งกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
5. อภิปรายผล
จากการวิจัย เรื่อง การศึกษาประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการโครงงาน
ฐานวิจัย เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการศึก ษา
ปฐมวัย สามารถอภิปรายผลการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ได้ดังนี้
1. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการโครงงานฐานวิจัย
การจัดการเรียนการสอนโดยการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการโครงงาน
ฐานวิจัย เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยผู้วิจัยพัฒนาขึ้น เพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา ซึ่ง
กระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงงานฐานวิจัย เป็นแนวคิดจากโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา (สุธีระ ประเสริฐ
สรรพ์, 2555) ซึ่งกล่าวว่า วิจัยไม่ใช่การหาความรู้เพียงอย่างเดียว แต่เป็นกระบวนการเรียนรู้ เพราะ
วิจัยประกอบด้วย ด้วยวงจร “คิดทา ปฏิบัติ คิดรู้” โดยผู้วิจัยศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้แต่ละขั้นตอนมี ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นครุ่นคิด
(Thoughtful) ขั้ น คาดคะเนค าตอบ (Forecast) ขั้ น ค้ น หาค าตอบ (Searching) ขั้ น คิ ด วิ เ คราะห์
(Critical thinking) และขั้นใคร่ครวญ (Cerebrate)
2. การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการโครงงานฐาน
วิจัย
จากผลการวิ จั ย พบว่ า หลั ง การทดลองผู้ เ รี ย นที่ ไ ด้ รั บ การจั ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ย
กระบวนการโครงงานฐานวิจัย เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา สูงกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย สะท้อนให้เห็นว่า กระบวนการ
เรียนรู้ด้วยโครงงานฐานวิจัย ที่มีการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ซึ่งส่งเสริมความสามารถ
ในการพัฒนาการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ ถาปาลบุตร (2546:
155) กล่าวว่า การใช้ คาถามและการแสวงหาคาตอบในทุกขั้นตอนการแก้ปัญหา โดยการกระตุ้น
ความสนใจผู้เรียนให้การสืบค้นข้อมูลและประเด็นคาถามใหม่ เพื่อค้นหาคาตอบจากโจทย์ แล้วสรุปสิ่ง
ที่ได้รับ ซึ่งเป็นการตกผลึกทางความรู้ของตนเอง ผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การจัดการ
เรีย นรู้ด้ว ยกระบวนการโครงงานฐานวิ จั ย เพื่อพัฒ นาความสามารถในการแก้ ปัญ หาเพิ่ ม ขึ้ น มี
รายละเอียดดังนี้
2.1 การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการโครงงานฐานวิจัย เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียน
ฝึกทักษะการคิดในการตั้งคาถาม ในสิ่งที่สงสัย และคาถามนาไปสู่การแสวงหาคาตอบ อีกทั้งยังเป็น
ส่วนสาคัญของเป้าหมายในการค้นพบคาตอบที่ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย จิตรลดา วิวัฒน์
เจริญวงศ์ (2557: 64) กล่าวว่า การใช้คาถามตรงประเด็น มุ่งพัฒนากระบวนการคิดที่จะช่วยให้
นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสอดคล้องกับวิจัย ญาณากร สุทัสนมาลี และสุเนตร สืบค้า
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(2553: 14) กล่ าวว่ า ผู้เรีย นมีทัก ษะในการใช้ภาษาเพิ่ม ขึ้น และคาถามเชิงสร้างสรรค์เกิ ดขึ้นใน
ชั้นเรียนตลอดเวลา ทาให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ในการฝึกตอบที่ต้องใช้ความคิด
2.2 การจั ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยกระบวนการโครงงานฐานวิ จั ย ผู้ เ รี ย นจะต้ อ งใช้
ประสบการณ์เดิมในการเชื่อมโยงความรู้จากคาถามที่สนใจและสิ่งที่อ่าน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แสดงความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น อีกทั้งเป็นการเรียบเรียงข้อมูลที่มีอยู่ ในการ
สรุปประเด็นเพื่อตอบค าถาม สอดคล้องกับแนวคิดของ Shepherd (1973: 79 อ้างถึงใน สุรีรัตน์
อั ก ษรกาญจน์ , 2557: 104) ได้ ก ล่ า วว่ า ประสบการณ์ เ ดิม ของผู้ อ่ า นมี ส่ ว นช่ ว ยในการรวบรวม
ความคิดของผู้อ่าน ทาให้อ่านได้เร็ว และเข้าใจเรื่องที่อ่านได้อย่างถูกต้อง
2.3 การจัดการเรียนรู้ เป็ นการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งผู้เรียนเป็นผู้สร้าง
ความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ กัน รู้จักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ลงมือปฏิบัติจริง สร้างความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ ข้ อ มูล ที่ ค้ น หา วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ข้ อ มูล และสรุ ป เป็ น แนวคิ ด ของตนเอง โดยมี ก าร
เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ ทั้งนี้จิราภรณ์ ศิริทวี (2541: 38-40) กล่าวว่า การสอนให้ผู้เรียน
เป็นสร้างองค์ ความรู้ คือ การสอนให้คิด ในที่นี้กล่าวถึง 10 คิด ถ้าผู้เรียนได้รับการฝึก ฝนอย่ าง
สม่าเสมอ และต่อเนื่อง ผู้เรียนจะเป็นผู้มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้และสามารถเรียนรู้ ได้
ด้วยตนเอง ดังนี้ กล้าคิด คิดคล่อง คิดกว้าง คิดของเดิม คิดดัดแปลง คิดซับซ้อน คิดวางแผน คิด
ตัดสินใจ คิดระดมสมอง คิดให้รู้ทั่วกัน
2.4 การจั ด การเรี ย นรู้ เป็ น การสร้ า งบรรยากาศในการเรี ย นรู้ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด
ความรู้สึกสนุกสนาน อิสระในการแสดงความคิดเห็น ไม่เคร่งเครียดในการตอบคาถาม ไม่เร่งรัดใน
เรื่องเวลาในการค้นหาคาตอบ เกิดความปลอดภัยในการใช้ความคิดและแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่
ตนเอง
2.5 การจั ด การเรียนรู้ ส่ ง ผลต่อพฤติ ก รรมการแก้ ปัญ หา สามารถแก้ ปัญ หาใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผล ผู้เรียนสามารถเข้าใจและตระหนักถึงปัญหา สาเหตุของปัญหา
และคิดหาวิธีการแก้ไขในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยการแก้ปัญหาสถานการณ์นั้นส่งผลดีของตนเอง
และผู้อื่น ซึ่งสอดคล้องกับ วรรณภา เหล่าไพศาลพงษ์ (2554: 13) กล่าวว่า กระบวนการหรือขั้นตอน
ที่ผ่านการคิด โดยอาศัยความรู้ ประสบการณ์ ในการขจัดอุปสรรคหรือปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายที่ต้องการ
การอภิปรายผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการโครงงานฐานวิจัย เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการคิ ด แก้ปัญ หาของนัก ศึก ษา สรุปได้ว่ า ผู้เรียนที่ไ ด้รับการจั ด การเรียนรู้ด้วย
การตั้งคาถาม การใช้ประสบการณ์เดิมในการคาดคะเนคาตอบ การค้นหาคาตอบด้วยวิธีการต่างๆ
การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูล และนาเสนอข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในชั้นเรียน อีกทั้ง
ผู้เรียนสามารถมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหาด้วยพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ทั้งนี้ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่า ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการโครงงานฐานวิจัย เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษา หลังการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
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6. สรุปผล
จากการวิจัย เรื่อง การศึกษาประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการโครงงาน
ฐานวิจัย เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการศึก ษา
ปฐมวัย สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. การพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยกระบวนการโครงงานฐานวิ จั ย มี ดั ช นี
ประสิทธิผลเท่ากับ 0.5591 และดัชนีประสิทธิภาพ E1 = 82.81 / E2 = 83.62 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้ง
ไว้ คือ 80/80 แสดงว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการโครงงานฐานวิจัยมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมต่อการนาไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
2. การศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการโครงงานฐาน
วิจัย โดยการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย ก่อนการทดลองและหลั งการทดลองพบว่ า ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการโครงงานฐานวิจัย มีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้ น ที่ 1 ขั้ น ครุ่ น คิ ด (Thoughtful) ผู้ ส อนให้ ผู้ เ รี ย นแบ่ ง กลุ่ ม จ านวนเท่ า ๆ กั น
จากนั้นให้ผู้เรียนระดมสมองของสมาชิกในกลุ่ม โดยผู้ส อนและผู้เรียนร่วมกั นตั้ง คาถามเกี่ยวกับ
บทเรียน ทั้งนี้ผู้สอนไม่ได้มีการบรรยายหรือให้ความรู้ใดๆ แก่ผู้เรียนทั้งนี้ผู้สอนคอยกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดข้อคาถามที่สนใจ เกิดพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่ม และการร่วมมือกันใน
การคิดตั้งคาถาม เพื่อหาคาตอบจากสิ่งที่สนใจ
ขั้นที่ 2 ขั้นคาดคะเนคาตอบ (Forecast) ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันคาดเดาคาตอบจาก
คาถามที่ผู้สอนและผู้เรียนตั้งคาถามในขั้นที่ 1 โดยการคาดเดาคาตอบจากประสบการณ์เดิมของ
ผู้เรีย นจากนั้นผู้เรีย นจดบันทึก สิ่ ง ที่ผู้เรียนร่ว มกั นวิ เคราะห์ และประมวลความรู้เดิม ของตนเอง
ออกมาเป็นคาตอบจากคาถามที่สร้างขึ้น โดยไม่คานึงถึงข้อมูลผิด หรือถูก ซึ่งผู้สอนเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นได้โดยไม่ต้องมีความวิตกกังวล และร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ
ผู้เรียนภายในห้องเรียน มีความรู้เกี่ยวกับบทเรียนมากน้อยเพียงใด เป็นการสร้างบรรยากาศในการ
เรียนที่เต็มไปด้วยสังคมแห่งการเรียนรู้
ขั้ น ที่ 3 ขั้ น ค้ น หาค าตอบ (Searching) ผู้ ส อนจั ด กิ จ กรรมโดยให้ ผู้ เ รี ย นร่ ว มกั น
ออกแบบวิธีและเครื่องมือที่ใช้ในการหาคาตอบที่ผู้เรียนสงสัย และตั้งคาถามไว้ โดยการค้นหาคาตอบ
ใช้วิธีการที่มีความหลากหลายในการหาคาตอบที่ถูกต้อง เช่น การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ค้นหาจาก
หนังสือ ค้นหาจากระบบอินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผู้เรียนจัดทา
ขึ้น เช่น แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบสังเกตพฤติกรรม เป็นต้น
ขั้นที่ 4 ขั้นคิดวิเคราะห์(Critical thinking)ผู้เรียนนาข้อมูลที่ได้รวบรวมจากการค้น
คาตอบ นามาวิเคราะห์หาคาตอบที่แท้จริง และถูกต้องเพื่อเป็นข้อมูลประกอบความรู้เดิมจากขั้นที่ 2
ข้อมูลมีความถูกต้องหรือไม่ อย่างไร
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ขั้นที่ 5 ขั้นใคร่ครวญ(Cerebrate)ผู้เรียนสรุปคาตอบโดยการเปรียบเทียบความรู้
จากประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่มีความสอดคล้องกัน แตกต่างกัน อย่างไรและนาเสนอ
ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์ ตีความ และสรุปเนื้อหาของบทเรียน ซึ่งเป็นการตกผลึกของความรู้ของ
ผู้เรียน และร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในห้องเรียน
7. ข้อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของการจั ด การเรียนรู้ด้ ว ยกระบวนการโครงงานฐานวิ จั ย
เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิ ด แก้ ปั ญ หาของนัก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รสาขาวิ ชาการศึก ษาปฐมวั ย
ในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
7.1 ควรมีการศึกษาประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการโครงงานฐานวิจัย
ในการพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การแสวงหาความรู้ เป็นต้น
7.2 ควรมีการศึกษาประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการโครงงานฐานวิจัย
ในรายวิ ชาอื่ นๆ ของหลั ก สู ต รสาขาวิ ช าการศึก ษาปฐมวั ย เช่น การวิ จั ยในชั้นเรี ย น การศึก ษา
พฤติกรรมเด็กปฐมวัย พัฒนาการและการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
สาหรับเด็กปฐมวัย เป็นต้น
7.3 ควรมีการศึกษาผลการเปรียบเทียบวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการโครงงาน
ฐานวิจัยกับวิธีการสอนแบบปกติเพื่อวิเคราะห์แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมในศตวรรษที่ 21
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บทคัดย่อ
ใน 4 คุ ณ ลั ก ษณะหลั ก คื อ ด้ า นวิ ช าการและการสอน คุ ณ ธรรมและความประพฤติ
บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ การศึกษาครั้งนี้เป็นการสารวจความรู้สึกของนิสิตจานวน 305 คน
เป็ น ชาย 126 คนเป็ น หญิ ง 179 คนมี อ ายุ ร ะหว่ า ง 18 ถึ ง 22 ปี ใ นรายวิ ช ากิ จ กรรมพลศึ ก ษา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นตอบแบบสอบถามที่สร้างขึ้น มีความเที่ยงตรงเชิงทฤษฎีหรือเนื้อหา
เท่ากับ 0.98 ความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ 0.88 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและความแปรปรวนรวมหลายตัวแปรแบบจาแนก 2 ทาง ผลการวิจัยพบว่า ความ
คาดหวังและที่เป็นจริงของคุณลักษณะผู้สอนในรายวิชากิจกรรมพลศึกษาทั้ง 2 สภาวะเหมือนกัน คือ
มีคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพในระดับมากที่สุด และในระดับมากรองลงมาคือ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้าน
คุณธรรมและพฤติกรรม ด้านวิชาการและการสอน ตามลาดับ นิสิตหญิงและชายมีผลที่ไม่แตกต่างกัน
แต่หลักสูตรมีความแตกต่างกันในด้านมนุษยสัมพันธ์ของคุณลักษณะที่คาดหวัง และไม่มีปฏิสัมพันธ์กัน
ระหว่างเพศและลักษณะหลักสูตร ดังนั้นแสดงได้ว่า คุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชากิจพล
ศึกษาเป็นที่พึงพอใจของนิสิตในคุณลักษณะทุกด้าน ยกเว้นคุณลักษณะทางด้านมนุษยสัมพันธ์ในทัศนะ
ที่คาดหวังของนิสิตหลักสูตรภาคพิเศษเท่านั้น
คาสาคัญ : คุณลักษณะที่คาดหวังและที่เป็นจริง อาจารย์ผู้สอนรายวิชากิจกรรมพลศึกษา

Abstract
This research aimed to study the expected and actual characteristics of
synoptic perspective group instruction teacher in physical education activity courses of
Kasetsart University Sriracha campus. focusing on 4 main characteristic: academic affairs
and teaching, morality and behavior, personality and human relationship. This study
investigate the perceptions of 305 students (126 males, 179 females) aged between 18
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and 2 2 in physical education activities. The instrument was questionnaire measuring
that content validity or reliability of theory as 0.98. The data were analyzed to obtain
mean (M), standard deviations (S.D.) and Two - Way Analysis of variance (Alpha
Coefficient = 0 . 8 8 ) . The results showed that expectations and actualities of the
characteristics of the instructors in the physical education activities in both conditions
are the same as having the highest level of personality characteristics. And at a high
level, followed by human relationship, morality and behavior, academic affairs and
teaching respectively. Male and female students showed no difference but curriculum
human relationship of expected characteristics showed difference and not interaction
effect between gender and characteristics of curriculum, The redone characteristics of
physical education teachers in overall were satisfied except human relationship of
expected characteristics of supplementary class students.
Keyword : Expected and Actual Characteristics, Physical Education Activity Teacher
1. บทนา
บทบาทหน้าที่ของผู้ถ่ายทอดวิชาการหรือที่เรียกกันว่า “อาจารย์” ที่สาคัญประการหนึ่งคือ
การสอนโดยมีเ ป้ า หมายให้นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาเพี ย บพร้ อ มด้ ว ยความรู้ ความคิ ด มี ทั ก ษะ คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และสุขภาพสมบูรณ์ การสอนตามหลักสูตรในปัจจุบัน ในรายวิชาจะมีจุดประสงค์และ
คาอธิบายรายวิชา ซึ่งอาจารย์จะต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกันโดยให้เนื้อหา
รายวิ ช าเป็ น เพี ย งเครื่ อ งช่ ว ยให้นิ สิ ต เกิ ด พฤติ ก รรมตามจุ ด ประสงค์ ที่ ตั้ง ไว้ อ าจารย์ ผู้ ส อนควรมี
ความสามารถในการวางแผนการสอนเป็ นอย่างดี การสอนของคณาจารย์จึงมีความสาคัญเป็นอย่าง
ยิ่งต่อผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะของนิสิต ทั้งในด้านความรู้ความเข้าใจ กระบวนการคิด คุณธรรม
จริยธรรม และเจตคติต่างๆ ที่มีต่อวิชาชีพที่ศึกษาสูงขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพ
การสอนจึงเป็นเรื่องสาคัญมากที่ จะสะท้อนภาพให้ผู้สอน นักวิชาการศึกษา และผู้บริหารทางการ
ศึกษาทุกท่านได้เห็นข้อดี ข้อบกพร่องต่างๆ แล้วทาการปรับปรุงการสอน และการจัดการบริหารทาง
การศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตเป็นหัวใจสาคัญสูงสุด
นอกจากนี้ คุณสมบัติของครูพลศึกษาจะต้องมีทั้งประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยประการ
แรก ครู ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพควรมี คุ ณ สมบั ติ ที่ ป ระกอบด้ ว ย การอุ ทิ ศ ตนเพื่ อ การสอน มี ค วามรู้ มี
บุคลิกภาพที่ดี คือ ความเป็นมิตรเป็นกันเอง มีมนุษยสัมพันธ์อันดี มีความมั่งคงทางอารมณ์ เข้าใจใน
ความแตกต่างระหว่างบุคคล มีความใส่ใจและภูมิใจในอาชีพ มีความเป็นผู้นา และคุณสมบัติเฉพาะตัว
บุคคล เช่น สุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ท่าทาง การแต่งกายสะอาดเรียบร้อย กิริยาวาจาดี มี
ความยุติธรรม ซื่อสัตย์ มีศีลธรรม ความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดริเริ่มที่ดีและเหมาะสมในโอกาส
ต่างๆ อารมณ์ขัน รู้จักผ่อนคลายความเครียด และมีมารยาทในวิชาชีพ เป็นต้น ประการที่สองครูพล
ศึกษาที่ดีควรเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีทั้งกายและจิต เป็นผู้มีความสามารถในการฝึก การสอน และเล่นใน
507

กี ฬ าต่ า งๆ ได้ ห ลากหลายประเภท มี ค วามต้ อ งการและพร้ อ มที่ จ ะให้ บ ริ ก ารแก่ บุ ค คลทั่ ว ไป มี
ความสามารถในการวิเคราะห์แยกแยะทักษะและการเคลื่อนไหวต่างๆ มีความสามารถที่จะทาให้
ผู้เรียนเกิดความรู้สึกพึงพอใจและอยากที่จะฝึกหรือเล่นกีฬาต่อไป เป็นผู้ที่มีรูปร่างและลักษณะท่าทาง
เหมาะสมกับอาชีพ มีน้าใจนักกีฬาและปลูกฝังให้กับผู้เรียน เป็นผู้ที่มีลักษณะของความเป็นผู้นาใน
ความหมายของคาว่า LEADERSHIP ประกอบด้วย L = love, E = education and experience,
A = adaptability, D = decisiveness, E = enthusiasm, R = responsibility, S = sacrifice and
sincere, H = harmonize, I = intellectual capacity, P = persuasiveness, คือ เป็นผู้ที่มีหลักการ
อุดมคติของตนเอง มีบุคลิกดีและมีคุ ณธรรม รักในหน้าที่ รักบุคคลรอบข้าง และรักความยุติธรรม มี
การศึกษา ความรู้และมีประสบการณ์ความสามารถในการปรับตัวให้เหมาะสมเข้ากับสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมได้ดี มีบุคลิกดีและมีคุณธรรม (วาสนา คุณาอภิสิทธิ์, 2539, หน้า 318-321)
ดั ง นั้ น ผู้ ส อนมี บ ทบาทและส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ในการพั ฒ นาการศึ ก ษาของประเทศให้ มี
ประสิทธิภาพ ดังคากล่าวที่ว่า “ประเทศชาติใดมีครูที่มีคุณธรรม มีสมรรถภาพในการเป็นครูสูง ย่อม
ทาให้การศึกษาทุกระดับมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น และนั่นก็คือ การพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้านจะเจริญ
อย่างแน่นอน” ดังนั้นในการศึกษาถึงคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนกลุ่มสารอยู่ดีมีสุขในรายวิชา
กิจกรรมพลศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จะทาให้ได้ข้อมูลอีกมิติหนึ่งของ
สถานการณ์ที่คาดหวังและสิ่งที่เป็นจริงในทัศนะของนิสิตคือส่วนหนึ่ง จากเสียงลูกค้าในการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศนั้นว่า มีความสอดคล้องกันหรือไม่อย่างไร เพื่อที่จะได้สะท้อนให้
เห็นถึ ง ความต้องการของลู ก ค้ า เป็นข้ อมูล ให้กั บคณะผู้ บริห ารด้ านวิ ช าการเป็น แนวทางในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาให้ประสบผลสาเร็จ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น โดยนามาพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชากิจกรรมพลศึกษา ให้เหมาะสมตรงกับวิสัยทัศน์และ
ตัวบทกฎเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ ต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่คาดหวังและที่เป็นจริงของอาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาระอยู่ดีมีสุขใน
รายวิชากิจกรรมพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
2. เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศและลักษณะหลักสูตรในการแสดงทัศนะ
ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาต่อคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา
กิจกรรมพลศึกษา
3. สมมติฐานของการวิจัย
1. ทัศนะของนิสิตจะมีความแตกต่างกันระหว่างคุณลักษณะที่คาดหวังและเป็นจริง
2. นิสิตที่มีเพศต่างกันจะมีทัศนะต่อคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนแตกต่างกัน
3. นิสิตที่อยู่ในหลักสูตรต่างกันจะมีทัศนะต่อคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนแตกต่างกัน
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) กลุ่มประชากรในการวิจัยครั้งนี้
เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาที่ลงทะเบียนเรียนกลุ่มวิชา
กิจกรรมพลศึกษาจานวน 589 คน ในภาคต้น ปีการศึกษา 2561 โดยที่กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้ง
นี้ มาจากการอาสาสมัครเข้าร่วมการทดลองประกอบด้วยรายวิชากิจกรรมพลศึกษาได้แก่ กีฬาซอทฟ์
บอลเพื่อสุขภาพ การเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพ เปตองเพื่อสุขภาพ ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้
ด้วยกระบี่กระบอง และวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ จานวน 305 คน ประกอบด้วย นิสิตหญิง 179 คน และ
นิสิตชาย 126 คน มีอายุตั้งแต่ 18-22 ปี กลุ่มตัวอย่างถูกเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จากหลักสูตร ภาค
ปกติ และภาคพิเศษ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้างประกอบด้วย 4 คุณลักษณะได้แก่ คุณลักษณะด้านวิชาการและการสอน ด้านคุณธรรมและ
ความประพฤติ ด้านบุคลิกภาพ และด้านมนุษยสัมพันธ์ ซึ่งสร้างขึ้นตามหลักการและทฤษฎีแบ่งเป็น 3
ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิด เห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่คาดหวัง และที่เป็นจริงของ
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาพลศึกษาในทัศนะของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด เพื่อให้ความคิด เห็นเพิ่ม เติมเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
อาจารย์ผู้สอน
การสร้างแบบสอบถามเครื่ องมื อการวิ จั ย ศึก ษารายละเอียดเนื้ อหาของตัว แปรที่ จ ะ
ทาการศึ ก ษาวิ จั ย จากต ารา ทบทวนเอกสารวรรณกรรมและงานวิ จั ยที่เกี่ ยวข้อง คาแนะนาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ สร้างแบบสอบถามโดยกาหนดประเด็นของข้อคาถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
นิยามปฏิบัติการของตัวแปรในการวิจัยเป็นฉบับร่าง นาไปหาความเที่ยงตรงเชิงทฤษฎี (Construct
Validity) และความชัดเจนของคาถามแต่ละข้อ ผู้เชี่ยวชาญจานวน 7 ท่าน พิจารณาตรวจสอบ และ
หาดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถาม (Index of Item – Objective Congruency : IOC) ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.98 จึงถือว่า สามารถเป็นแบบสอบถามที่มีความเที่ยงตรงเชิงทฤษฎี
หรือเนื้อหาสามารถเป็นตัวแทนเพื่อวัดทัศนะคติข้อนั้น ๆได้จริง ในการศึกษาครั้งนี้นาแบบสอบถามไป
ทดลองใช้ (Try Out) กับนิสิตที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ทาการศึกษาจานวน 50 คน และ
ทาการวิเคราะห์ความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient)
ของ Conbach ซึ่งสัมประสิทธิ์แอลฟาโดยรวมเท่ากับ 0.88 (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2547, หน้า 243 และ
246) การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งดังนี้
1. วิเคราะห์สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่คาดหวังและที่เป็นจริงด้วยค่าเฉลี่ย (M)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยกาหนดช่วงคะแนนการวิเคราะห์เป็นดังนี้
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ช่วงคะแนน
3.26 – 4.00
2.51 – 3.25
1.76 – 2.50
1.00 – 1.75

การแปลความหมาย
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยที่สุด

3. วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศและลักษณะหลักสูตรโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
หลายตัวแปรแบบ 2 ทาง (2 – way MANOVA) วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 3 โดย
สรุปความคิดเห็นเพิ่มเติมของกลุ่มตัวอย่างในคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชากิจกรรมพล
ศึกษาในแต่ละด้านเสนอแบบความเรียงในภาพรวม
5. ผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างจานวน 305 คน ประกอบด้วย นิสิตหญิง 179 คน และนิสิตชาย 126 คน มี
อายุตั้งแต่ 18 - 22 ปี นิสิตมีทัศนะต่อคุณลักษณะที่คาดหวังของอาจารย์ผู้สอนกลุ่มวิชาพลศึกษาโดย
ที่คุณลักษณะทางด้านบุคลิกภาพมีระดับมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ (M = 3.28, SD = 0.58)
รองลงมาอยู่ ใ นระดั บ มากทุ ก คุ ณ ลั ก ษณะคื อ ด้ า นมนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ (M = 3.25, SD = 0.59) ด้ า น
คุณธรรมและพฤติกรรม (M = 3.20, SD = 0.64) และด้านวิชาการและการสอน (M = 3.18, SD =
0.70) และในคุณลักษณะที่เป็นจริงของอาจารย์ผู้สอนกลุ่มวิชาพลศึกษาในระดับโดยที่คุณลักษณะ
ทางด้านบุค ลิ ก ภาพมากที่ สุ ด มีค่ าเฉลี่ ย (M = 3.29, SD = 0.59) รองลงมาอยู่ใ นระดั บมากทุ ก
คุณลักษณะคือ ด้านมนุษยสัมพันธ์ (M = 3.17, SD = 0.56) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม (M = 3.10,
SD = 0.71) และด้านวิชาการและการสอน (M = 3.06, SD = 0.50) ตามลาดับเช่นกัน ผลปรากฏ
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ทัศนะของนิสิตต่อคุณลักษณะที่คาดหวังและที่เป็นจริงของอาจารย์ผู้ส อนในรายวิ ช า
กิจกรรมพลศึกษา
คุณลักษณะที่เป็นจริง
คุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน คุณลักษณะที่คาดหวัง
กลุ่มวิชาพลศึกษา
M (SD)
แปลผล
M (SD)
แปลผล
1. ด้านวิชาการและการสอน
3.18 (0.70)
มาก
3.06 (0.50)
มาก
2. ด้านคุณธรรมและพฤติกรรม 3.20 (0.64)
มาก
3.10 (0.71)
มาก
3. ด้านบุคลิกภาพ
3.28 (0.58) มากที่สุด 3.29 (0.59) มากที่สุด
4. ด้านมนุษยสัมพันธ์
3.25 (0.59)
มาก
3.17 (0.56)
มาก
การวิ เ คราะห์ ทั ศ นะของนิ สิ ต ต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะที่ ค าดหวั ง ของอาจารย์ผู้ ส อนในรายวิ ชา
กิจกรรมพลศึกษาทั้ง 4 ด้านพบว่า นิสิตชายหลักสูตรภาคปกติมีทัศนะตั้งแต่ 3.20 ถึง 3.26 และ 3.09
510

ถึง 3.25 ในนิสิตชายหลักสูตรภาคพิเศษ โดยที่หลักสูตรปกติมีทัศนะต่อด้านวิชาการและการสอนที่
คาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด ในขณะที่นิสิตหญิงหลักสูตรภาคปกติมีทัศนะมีตั้งแต่ 3.21 ถึง 3.32
และ 3.11 ถึง 3.23 ในนิสิตหญิงหลักสูตรภาคพิเศษ โดยที่หลักสูตรปกติมีทัศนะด้านบุคลิก ภาพที่
คาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด
ทัศนะของนิสิตต่อคุณลักษณะที่เป็นจริงของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาพลศึกษาพบว่า นิสิต
ชายหลักสูตรภาคปกติมีทัศนะตั้งแต่ 3.08 ถึง 3.25 และ 3.11 ถึง 3.30 ในนิสิตชายหลักสูตรภาค
พิเศษและมีทัศนะต่อด้านบุคลิกภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ขณะที่นิสิตหญิงหลักสูตรภาคปกติมีทัศนะมี
ตั้งแต่ 3.03 ถึง 3.30 และ 3.02 ถึง 3.28 ในนิสิตหญิงหลั กสูตรภาคพิเศษ โดยที่หลักสูตรปกติและ
พิเศษมีทัศนะต่อด้านบุคลิกภาพที่เป็นจริงอยู่ในระดับมากที่สุด ผลปรากฏตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ลักษณะเพศและหลักสูตรของนิสิตที่มีทัศนะต่อคุณลักษณะที่คาดหวังและที่เป็นจริงของ
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชากิจกรรมพลศึกษา
คุณลักษณะที่คาดหวัง
วิชาการ คุณธรรม/ บุคลิกภาพ มนุษย
หลักสูตร และ จริยธรรม
สัมพันธ์
การ
สอน
M (SD) M (SD) M (SD) M (SD)
ปกติ
3.26
3.20
3.23
3.22
(0.91)
(0.83)
(0.71)
(0.57)
พิเศษ
3.09
3.15
3.25
3.14
ชาย
(0.51)
(0.56)
(0.56)
(0.62)
รวม
3.19
3.18
3.25
3.19
(0.75)
(0.71)
(0.64)
(0.60)
ปกติ
หญิง

พิเศษ
รวม

รวม

3.21
(0.70)
3.11
(0.58)
3.12
(0.67)
3.18
(0.70)

3.24
(0.56)
3.11
(0.69)
3.21
(0.59)
3.20
(0.64)

3.32
(0.52)
3.23
(0.57)
3.31
(0.53)
3.28
(0.58)

3.32
(0.58)
3.21
(0.61)
3.29
(0.59)
3.25
(0.59)

คุณลักษณะที่เป็นจริง
วิชาการ คุณธรรม บุคลิกภาพ มนุษย
และ
และ
สัมพันธ์
การ จริยธรรม
สอน
M (SD) M (SD) M (SD) M (SD)
3.08
3.04
3.25
3.20
(0.52)
(0.52)
(0.43)
(0.52)
3.11
3.12
3.30
3.17
(0.52)
(0.54)
(0.50)
(0.57)
3.10
3.08
3.27
3.19
(0.52)
(0.53)
(0.50)
(0.54)
3.03
(0.50)
3.02
(0.48)
3.03
(0.50)
3.06
(0.50)

3.14
(0.88)
3.04
(0.55)
3.12
(0.81)
3.10
(0.71)

3.30
(0.72)
3.28
(0.45)
3.30
(0.66)
3.29
(0.59)

3.16
(0.58)
3.12
(0.57)
3.15
(0.57)
3.17
(0.56)
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วิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปรแบบ 2 ทาง เพื่อทดสอบความแตกต่างของเพศ
และลักษณะหลักสูตร พบว่า ไม่มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างเพศและลักษณะหลักสูตรต่อการแสดงทัศนะ
ของนิสิต และลักษณะเพศและหลักสูตรก็ไม่แตกต่างกันด้วย (p > .05) ผลปรากฏตารางที่ 3 และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนลักษณะของเพศและหลักสูตรต่อการแสดงทัศนะในคุณลักษณะทั้ง 4
ด้านของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชากิจกรรมพลศึกษาทั้งที่คาดหวังและที่เป็นจริง พบว่า หลักสูตรภาค
ปกติและภาพพิเศษแตกต่างกันในทัศนะที่คาดหวังของด้านมนุษยสัมพันธ์ [F (1, 259) = 1.16, p =
.282] ผลปรากฏตารางที่ 4
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบโดยรวมต่อการแสดงทัศนะของนิสิต
แหล่งความแปรปรวน
เพศ
หลักสูตร
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศและ
หลักสูตร

คุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน


df

df

สมมุติฐาน

ความคลาดเคลือ่ น

F

p

0.98
0.98

8
8

252.00
252.00

0.81
0.63

0.593
0.750

0.99

8

252.00

0.34

0.950

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบคุณลักษณะในแต่ละด้านต่อคุณลักษณะที่คาดหวังและที่เป็นจริง

เพศ

หลักสูตร

แหล่งความแปรปรวน
คุณลักษณะของอาจารย์
ด้านวิชาการและการสอน (จริง)
ด้านคุณธรรมและพฤติกรรม(จริง)
ด้านบุคลิกภาพ (จริง)
ด้านมนุษยสัมพันธ์ (จริง)
ด้านวิชาการและการสอน (คาดหวัง)
ด้านคุณธรรมและพฤติกรรม (คาดหวัง)
ด้านบุคลิกภาพ (คาดหวัง)
ด้านมนุษยสัมพันธ์ (คาดหวัง)
คุณลักษณะของอาจารย์
ด้านวิชการและการสอน (จริง)
ด้านคุณธรรมและพฤติกรรม(จริง)
ด้านบุคลิกภาพ (จริง)
ด้านมนุษยสัมพันธ์ (จริง)
ด้านวิชาการและการสอน (คาดหวัง)
ด้านคุณธรรมและพฤติกรรม (คาดหวัง)
ด้านบุคลิกภาพ (คาดหวัง)
ด้านมนุษยสัมพันธ์ (คาดหวัง)

SS

df

MS

F

p

0.31
6.68
4.98
0.16
7.50
8.50
0.18
0.37

1
1
1
1
1
1
1
1

0.31
6.68
4.98
0.16
7.50
8.50
0.18
0.37

1.23
0.21
0.00
0.50
0.00
0.25
0.55
1.05

.268
.650
.963
.479
.958
.615
.460
.307

8.51
7.75
7.08
3.89
0.27
0.10
1.86
0.41

1
1
1
1
1
1
1
1

8.51
7.75
7.08
3.89
0.27
0.10
1.86
0.41

0.03
0.24
0.31
0.12
0.99
0.30
0.00
1.16*

.855
.625
.581
.726
.320
.583
.981
.282
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6. การอภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่อง คุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาระอยู่ดีมีสุขในรายวิชากิจกรรม
พลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา สามารถนาผลนั้นมาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. คุณลักษณะที่คาดหวังและที่เป็นจริงของอาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาระอยู่ดีมีสุขในรายวิชา
กิจกรรมพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยพบว่า คุณลักษณะที่คาดหวัง
และที่เป็นจริง เมื่อพิจารณารวมในรายด้านโดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยพบว่า ทั้งสอง
สภาวะเหมือนกัน คือ ด้านบุคลิกภาพ มากที่สุด รองลงมาอยู่ในระดับมาก คือ ด้านมนุษยสัมพันธ์
ด้านคุณธรรมและพฤติกรรม ด้านวิชาการและการสอน ตามลาดับซึ่งปรากฏรายละเอียดดังนี้
1.1 คุณลักษณะทางด้านบุคลิกภาพที่คาดหวังและที่เป็นจริง พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด
อาจเป็ น เพราะผู้ ส อนมี บุ ค ลิ ก ภาพที่ ดี มี ค วามเป็ น มิ ต รเป็ น กั น เอง มี รู ป ร่ า งและลั ก ษณะท่ า ทาง
เหมาะสมกับอาชีพ มีน้าใจนักกีฬา เป็นผู้ที่มีลักษณะผู้นาในความหมายของคาว่า LEADERSHIP
ประกอบด้วย รักในหน้าที่ รักบุคคลรอบข้าง และรักในความยุติธรรม มีการศึกษา ความรู้และมี
ประสบการณ์ความสามารถในการปรับตัวให้เหมาะสมเข้ากับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมได้ดี มีบุคลิกดี
และมีคุณธรรม และนอกจากนี้คุณสมบัติอื่นๆ ที่เป็นส่วนประกอบคือ เป็นผู้ที่มีหลักการหรืออุดมคติ
ของตนเอง มีบุคลิกดีและมีคุณธรรม (วาสนา คุณาอภิสิทธิ์, 2539 หน้า 318-321) และจากข้ อ
คาถามและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากนิสิตพบว่า การใช้น้าเสียงและความดัง มีผลต่อความรู้สึกของ
นิสิตควรมีการใช้ที่เหมาะสมที่เป็นการพูดปกติมิใช่การตะโกนกัน
1.2 คุณลักษณะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่คาดหวังและที่เป็นจริง พบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
เป็นดังที่ วาสนา คุณาอภิสิทธิ์ (2539, หน้า 318-321) ได้กล่าวว่า คุณสมบัติของครูพลศึกษาอีก
ประการหนึ่งคือ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี มีความมั่งคงทางอารมณ์ เข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล
มีความสนใจและภูมิใจในอาชีพ มีความเป็นผู้นา และคุณสมบัติเฉพาะตัว และจากข้อคาถามและ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากนิสิตพบว่า การเป็นกันเองของอาจารย์ผู้สอนอาจจะมีผลต่อความไว้วางใจ
ของนิสิตในการที่ขอคาปรึกษาในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาส่วนตัวชีวิตประจาวันและครอบครัว ใน
การรักษาความลับของตัวนิสิตจึงเป็นสิ่งสาคัญ และความสนิทสนมที่อาจจะเป็นการมองในมุมลบของ
บุคคลในสังคมบางกลุ่มได้
1.3 คุณลักษณะทางด้านคุณธรรมและความประพฤติที่คาดหวังและที่เป็นจริงพบว่า อยู่
ในระดับมาก ทั้ ง นี้เป็นเพราะ การปลู ก ฝัง คุณธรรม (ความรู้สึ ก นึก คิด ทางจิ ต ใจ) และจริยธรรม
(ลักษณะการแสดงออกของร่างกาย) โดยพื้นฐานคือ ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ สุจริต และ
ยุติธรรม ความขยัน ประหยัด และยึดมั่นในสัมมาชีพ ความสานึกในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อ
สังคมและประเทศชาติ การรู้จักคิดริเริ่ม วิจารณ์ และตัดสินใจอย่างมีเหตุผลที่ดี ความกระตือรือร้น
ในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย รัก และเทิด ทูนชาติ ศาสนา และพระมหากษัต ริย์ ความมี
พลานามัยสมบรูณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ การรู้จักพึ่งตนเองและความมีอุดมคติ ความรู้สึกภาคภูมิ
และรู้จักทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรของชาติ การรู้จักเสียสละ มีเมตตาอารี กตัญญู
กตเวที กล้าหาญ และสามัคคีกันซึ่งเป็นบทบาทที่สาคัญที่อาจารย์ผู้สอนพลศึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
จะต้องทาและยึดเป็นหลักและหัวใจของความปลูกฝังให้กับผู้เรียนอยู่เสมอและตลอดไป (วาสนา
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คุณาอภิสิทธิ์, 2539, หน้า 316-318) และจากข้อคาถามและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากนิสิตพบว่า การ
มีปรัชญา หลักคาสอน และเป็นผู้ให้คาปรึกษากับนิสิตในกรณีต่างๆ เพื่อชี้แนวทางในการแก้ไขปัญหา
และเป็นต้นแบบในทัศนะคติที่ดีในการดาเนินชีวิตในแง่มุมต่างๆ ได้จะมีผลดีต่อนิสิต
1.4 คุณลักษณะทางด้านวิชาการและการสอนที่คาดหวังและที่เป็นจริงพบว่ า อยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะ หลักสูตรและการสอนเป็นหัวใจที่สาคัญของการจัดการเรียนการสอน ถ้า
ผู้สอนไม่มีความรู้ ความเข้าใจที่ดีพอในหลักวิธีการจัดการเรียนการสอน และวิธีการสอนแล้วนั้นย่อม
อาจจะเกิดปัญหาและอุปสรรคได้ในการพัฒนาผู้เรียนในทุกๆ ด้านขององค์ความรู้และการเรียนรู้ได้
ดังที่ วาสนา คุณาอภิสิทธิ์ (2539, หน้า 316-318) ได้ประมวลบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของครูพลศึกษาว่า การสอนนั้นจะต้องสอนในหลายๆ รายวิชา ต้องสามารถอธิบาย สาธิตเทคนิค
ทักษะ ประวัติ ประโยชน์ กติกา แผนการเล่น ตลอดจนการใช้อุปกรณ์ให้เป็นประโยชน์ บริหารชั้น
เรียน การเล่น การประเมินผลและการแนะแนว ต้องพัฒนาทัศนคติของความมีน้าใจนักกีฬา การจัด
สภาพแวดล้อมทางสุขปฏิบัติและการสอนให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายต่างๆ ของรายวิชา และจากข้อ
คาถามและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากนิสิตพบว่า อาจารย์พลศึกษาควรเข้าในเกี่ยวกับหลักสูตรของ
นิสิต ชี้แจงแผนการสอนให้นิสิตทราบล่วงหน้า
2. ลักษณะเพศและหลักสูตรของนิสิตไม่มีผลและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในการแสดงทัศนะ
ต่อคุณลักษณะที่คาดหวังและที่เป็นจริงของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชากิจกรรมพลศึ กษาทั้ง 4 ด้านทั้งนี้
พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างเพศหญิงและเพศชายทั้งในสถาบันการศึกษาเดี่ยวกันหรือต่างกัน
ในการแสดงเจตคติและทัศนคติต่อรายวิชากิจกรรมพลศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (พิจิตร
ประวีณวรกุล. 2531 หน้า 6, อดุลย์ นันท์บัญชา, 2532 หน้า 36 และ Omar-Fauzee et al. 2009
หน้า 70)
7. สรุปผลการวิจัย
1. ความคาดหวังและที่เป็นจริงของคุณลักษณะผู้สอนในรายวิชากิจกรรมพลศึกษาทั้ง 2
สภาวะเหมือนกัน คือ มีคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ ในระดับมากที่สุด และในระดับมากรองลงมาคือ
ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านคุณธรรมและพฤติกรรม ด้านวิชาการและการสอน ตามลาดับ
2. ลักษณะเพศและหลักสูตรของนิสิตไม่มีปฏิสัมพันธ์และผลระหว่างกันในการแสดงทัศนะ
ต่อคุณลักษณะที่คาดหวังและที่เป็นจริงของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชากิจกรรมพลศึกษาแต่พบว่า ใน
หลักสูตรภาคปกติและภาพพิเศษมีทัศนะที่คาดหวังต่อด้านมนุษยสัมพันธ์แตกต่างกัน
8. ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยนี้ คุณลักษณะที่คาดหวังสอดคล้องกับที่เป็นจริงในอาจารย์ผู้สอนรายวิ ช า
กิ จ กรรมพลศึ กษาอยู่ ในระดับดีม าก แต่ด้านมนุษยสัมพันธ์ต่อนิสิ ตในหลั กสูต รภาคพิเศษอาจารย์
จะต้องเพิ่มการมีอัธยาศัยที่ดี เป็นกันเอง เอาใจใส่และเปิดโอกาสให้ขอคาปรึกษาเท่าเทียนกัน
การวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาคุณลักษณะจากทัศนะคติจากผู้ปกครองและคณะกรรมการ
สถาบันการศึก ษา และชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมูล ที่กว้ างขึ้น และศึกษาตัวแปรจากเกณฑ์ก ารพั ฒนา
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คุณภาพทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระบบประเมินคุณลักษณะเพื่อความสอดคล้องสู่การพัฒนา
บุคคลกรต่อไป
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สาขาบริหารการศึกษา วิทยาลัยพิชญบัณฑิต จังหวัดหนองบัวลาภู
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษาโรงเรียน
(2) จัดทายุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม (3) ประเมินยุทธศาสตร์ในการจัด
การศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม โดยใช้ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือผู้อานวยการโรงเรียนและคณะ
ครู จานวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม และการสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ในการ
วิจัยคือ ค่าเฉลี่ยร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
1. การจัดการศึกษาสภาพยุทธศาสตร์ในโรงเรียน มีการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการที่ดี มีจุดเน้น คือเป็นโรงเรียนที่ดาเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้หลักไตรสิกขา คือ ศีล
สมาธิ ปัญญา อย่างบูรณาการ
2. ยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติ ธรรม ยุทธศาสตร์โดยภาพรวม
ผู้ทรงคุณวุฒิทุกคนให้แนวคิดที่ดีในการร่างและสนับสนุนข้อ ยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษาโรงเรียน
พระปริยัติธรรม เป็นเพราะว่ายุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นยุทธศาสตร์ที่สามารถแก้ปัญ หาและพัฒ นา
โรงเรียนพระปริยัติธรรม เพือ่ ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างต่อการศึกษาได้
3. การประเมิ น ความเหมาะสม และความเป็ น ไปได้ ข องยุ ท ธศาสตร์ ประเมิ น โดย
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 15 คน ผลการประเมินพบว่า โดยภาพรวม ยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษา มี
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน คือ ด้านความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ (  = 4.53, σ = 0.38) ผลการประเมินเป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะว่า ยุทธศาสตร์ในการ
จัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม ยุทธศาสตร์ที่ผ่านการศึกษาวิจัยอย่างละเอียดรอบคอบหลาย
ขั้นตอน และครอบคลุมทุกด้าน เป็นการศึกษาจาก สภาพปัญหาประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ กลยุทธ์องค์กร หรือบริบทของโรงเรียนโดยตรง
คาสาคัญ : ยุทธศาสตร์, โรงเรียนพระปริยัติธรรมหนองขุ่นวิทยา, แผนกสามัญศึกษา
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Abstract
The objectives of the research were (1 ) to study the states strategy on
administration of the school management, (2 ) to perform the strategy on Buddhist
schools management and (3 ) to evaluate the strategy on Buddhist schools
management The samples were 35 persons from the director and teachers. The
instruments in this research were questionnaires and groups conversation. The
statistics wed in this research were mean, percentage and standard deviation. The
results of findings were as follows :
1 . The states of Buddhist schools management focused on students’
development by the strategy on developing for student by using the triple principle as
Sila, Smathi, and Panya, on integrating
2. The overall of the strategy on Buddhist school, by management was
conducted eminent persons The mentioned strategy could be on solving the problems
and on developing of Buddhist schools for general advantage on education.
3. The appropriative and possible evaluation on strategy by assessed 15
eminent persons. The results of finding were found that for overall of the
administrative strategy on educational administration was appropriated and possible
and was in the highest level for every aspect including appropriation and possibility
(  = 4.53, σ = 0.38). The result of evaluation depended on the good strategy by
good research for all aspects of current problems such as vision, mission, objectives,
the index of achievement, organizational strategy and the contents of the school.
Keywords : Strategy, Nongkhun Witthaya Buddhist School, Sub-division of Secondary
Level.
1. บทนา
พระพุทธศาสนาในสังคมไทย ถือเป็นบ่อเกิดอารยะธรรม วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม
เพราะสถานบันทางพระพุทธศาสนาเป็นสถาบันที่มีบทบาท ในการพัฒนาสังคมและชาติบ้านเมือง
พระภิ ก ษุ ส งฆ์ กั บ วั ด ได้ รั บ หน้ า ที่ ช่ ว ยเหลื อ สั ง คมอยู่ ต ลอดเวลา ซึ่ ง วั ด เป็ น ศู น ย์ ก ลางของสั ง คม
พระภิกษุสงฆ์จึงมีบทบาทสาคัญต่อชุมชนอย่างมาก ตามพุทธพจน์ที่มีต่อสาวกในการประกาศศาสนา
ว่า “ภิกษุทั้งหลาย เธอจงจาริกไป เพื่อประโยชน์และความสุขของชนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก”
พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตโต) ได้กล่าวว่า วัดเป็นศูนย์กลางทางสังคม เป็นศูนย์กลางที่รวมจิตใจ
ของประชาชน ส่วนพระสงฆ์ซึ่งเป็นตัวแทนของวัด เป็นผู้นาทางจิตใจ ของประชาชน แต่ที่สาคัญที่สุด
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ความรู้สึกของประชาชนว่าพระสงฆ์เป็นผู้มีสติปัญญารอบรู้ วิชาการต่าง ๆ ทุกอย่างเหนือประชาชน
ทั่วไป สามารถเป็นที่ปรึกษาของชาวบ้านได้ เป็นเครื่องรักษาความเคารพนับถือได้ยั่งยืนมั่นคง ปัจจัย
3 อย่างที่เชิดชูฐานะของพระสงฆ์ไทย คือ ความบริสุทธิ์ความเสียสละบาเพ็ญประโยชน์ และความ
เป็น ผู้นาทางสติปั ญ ญา ในด้ านการให้ก ารศึก ษา พระสงฆ์จ ะทาการอบรมสั่ ง สอนแนะน าผู้ อื่นให้
ดารงชีวิตอยู่ได้ด้วยดี ซึ่งจะต้องอาศัยความรู้ทางโลกและทางธรรม เป็นการสืบต่อในเรื่องของความรู้
(พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตโต) 2523 : 53)
การจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นเรื่องของวัด กรมการศาสนา
ภายใต้การกากับดูแลของสภาการศึกษา คณะสงฆ์ ทาหน้าที่เพียงอนุมัติการจัดตั้งและการส่งเสริม
สนับสนุนเท่านั้น เพื่อเป็นสถานที่ให้การศึกษากับพระภิกษุสามเณร มีลักษณะคล้ายกับโรงเรียนเอกชน
ภายใต้การกากับดูและของสานักงานศึ กษาคณะกรรมการการศึกษาเอกชน หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การบริหารการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา ก่อนพ.ศ. 2535 มี 4 หน่วยงาน คือ สภา
การศึกษาคณะสงฆ์ กรมการศาสนา สานักงานศึกษาธิการจังหวัด และศูนย์ครูพระปริยัตินิเทศประจา
จังหวัด สาหรับหน่วยงานด้านวิชาการได้แก่ หน่วยศึกษานิเทศก์ สังกัดกรมสามัญศึกษาและกรมการ
ศึกษานอกโรงเรียน (วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ และพระมหาสุทิตย์ อาภากโร 2542 : 13)
ดังนั้นการจัดการศึกษาของโรงเรียนประเภทนี้ จึงมีวิชาเฉพาะ คือวิชาพระปริยัติธรรม ที่
จั ด เพิ่ ม จากสาระและมาตรฐานการเรี ย นรู้ 8 กลุ่ ม สาระ ตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2544 โดยได้จัดวิชาธรรมวินัย ศาสนปฏิบัติ เป็นสาระในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒ นธรรม และภาษาบาลีจัด อยู่ในกลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักสูตรปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ หลักสูตรขั้นพื้นฐานพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
โรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา โรงเรี ย น หนองขุ่ น วิ ท ยา สั ง กั ด ส านั ก งาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ที่ 9 สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้จัดการศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้แก่กุล บุตรที่มีความสนใจที่จะ
บวชเรียน เพื่อสืบทอดศาสนทายาทในพระพุทธศาสนา โดยโรงเรียนมุ่งเน้นให้นั กเรียนทุกคนที่ขาด
แคลนท่านด้านต่างๆ หรือไม่มีโอกาสศึกษาในโรงเรียนทั่วๆไป ได้บวชเข้ามาเพื่อศึกษาในสภาวะความ
เป็นพระภิกษุส ามเณร และสามเณรทุก ระดับชั้น ให้ มีคุ ณ ธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิ บัติดีตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา รู้รักสามัคคี และเป็นศาสนทายาทที่ดี โดยโรงเรียนหนองขุ่นวิทยา
ปัจจุ บัน เปิด สอนตั้งแต่ชั้น มัธยมศึ ก ษาปีที่ 1 – 6 ตั้ง อยู่ทิศเหนือของจั งหวัด อุบลราชธานี ซึ่งใน
ปัจจุบันมีนักเรียนที่เป็นพระภิกษุสามเณรรวมทั้งสิ้น 260 รูป
จากความเป็นมาของสภาพปัญหาดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษายุทธศาสตร์
ในการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม : กรณีศึกษาโรงเรียนหนองขุ่นวิทยา แผนกสามัญศึกษา
ในฐานะเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาที่จัดการศึกษาในด้านการบริหารจัดการที่ดี
ระดับประเทศ โดยศึกษาตามแนวคิด ทฤษฎี และองค์ประกอบผ่านผู้มีความรู้ทั้งทางโลกและทาง
ธรรม รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างวัฒนธรรมแห่งองค์ การเรียนความรู้ ผู้วิจัยได้ศึกษาความ
เป็นมาและปัญ หาจากหนังสือ วารสาร เอกสาร ตารางานวิจั ยที่เกี่ยวข้ องทั้งในและต่างประเทศ
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะดาเนินการวิจัยเกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษาโรงเรียนพระ
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ปริยัติธรรม : กรณีศึกษาโรงเรียนหนองขุ่นวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี แผนกสามัญศึกษาเพื่อเป็น
แนวทางในการดาเนินงาน ปรับปรุง พัฒ นาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้เกิด ประโยชน์กับ
โรงเรีย นพระปริยั ติธรรม แผนกสามัญ ศึก ษาในภาพรวม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ มีความรู้ ในการ
พัฒนายุทธศาสตร์ต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาสภาพยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษาโรงเรียน
2.2 เพื่อจัดทายุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม
2.3 เพื่อประเมิน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรม
3. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจั ยครั้งนี้ มีวัต ถุประสงค์เพื่อศึก ษายุทธศาสตร์ในการจั ดการศึกษาโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม : กรณีศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมหนองขุ่ นวิทยา จ.อุบลราชธานี ใช้วิธีวิจัยแบบผสม
(Mixed - Method Research) ศึกษายุทธศาสตร์โดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ กับการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยใช้ ก รณี ศึ ก ษา (Case - Study Research) การสั ม ภาษณ์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ (Interviews with
experts) และการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ซึ่งผู้วิจัยดาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้น
คือ 1) ศึ กษาสภาพยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษา 2) การจัดทายุทธศาสตร์ในการจั ดการศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรม และ 3) การประเมินยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม
เครื่องมือในการวิ จัย ได้แ ก่ แบบบันทึก การวิเคราะห์เอกสารเพื่อสรุปสาระส าคัญ จาก
ประเด็นที่ทาการศึกษาแล้วสังเคราะห์เนื้อหาเพื่อ นาไปกาหนดกรอบแนวคิดเบื้องต้นในการวิจัยและ
ประเด็นข้อคาถามเกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม : กรณีศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมหนองขุ่นวิทยา จ.อุบลราชธานี
กระบวนการสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
ขั้นตอนที่สาคัญ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ศึกษาแนวคิด หลักการสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากเอกสาร ต าราและงานวิจัย ที่เกี่ ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบบันทึกการวิเคราะห์
เอกสาร 2) สร้างแบบบันทึกการวิเคราะห์เอกสารเพื่อสรุปสาระสาคัญตามประเด็นที่ต้องการศึกษา
3) นาแบบบันทึกการวิเคราะห์เอกสารที่สร้างขึ้นเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบคุณภาพและพิจารณา
ความเหมาะสมในด้านต่างๆ 4) ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นจัดพิมพ์แบบ
บันทึกการวิเคราะห์เอกสารเป็นฉบับสมบูรณ์สาหรับนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลจากโรงเรียนอย่างละเอียด และปัญหาการวิจัย
ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการในการศึกษารวบรวมข้อมูล 4 วิธีการหลัก คือ 1) การศึกษาข้อมูลประกอบการ
2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indept Interview) 3) การจัดกลุ่มสนทนา (Focus group Discussion)
และ4) วิ ธี ก ารสั ง เกตและจดบั น ทึ ก (Observation and Field-Note) ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดของการ
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ดาเนินการศึกษาข้อมูล ดังนี้การศึกษาข้อมูลประเภทเอกสารเพื่อให้ทราบถึงการตั้งเป้าหมายการ
ดาเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม การสัมภาษณ์เชิง
ลึก (Inadept Interview) เป็นการศึกษาข้อมูลการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการพัฒนาโรงเรียน
พระปริยัติธรรมในด้านการบริห ารจั ดการที่ดี ทุก กลุ่ มของผู้ให้ข้อมูล หลั ก จ านวน 5 รูป/คน การ
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับฐานความคิด การเข้าใจ
ความหมายการมีส่วนร่วม บทบาทของผู้ ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งใน
การศึกษาข้อมูลตามระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพที่พลวัตของกลุ่ม (Group Dynamic) การสังเกต
และจดบันทึก (Observation and Field-Note) ผู้วิจัยสั งเกตสิ่ง ที่เกิดขึ้นในชุม ชมและโรงเรียน
เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่กาลังเกิดขึ้นจริง โดยผู้วิจัยใช้การสังเกต 2 แบบ
คือ การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม
4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1. ผลการศึกษาสภาพการใช้ยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษาโรงเรียน
2. ผลการจัดทายุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม
3. ผลการประเมินยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม
1. ผลการศึกษาสภาพยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษาโรงเรียน ผลการศึกษาและวิเคราะห์
ประกอบด้ว ย 2 ส่ วน คื อ 1) ผลจากการศึก ษาสภาพยุทธศาสตร์ แนวคิด ทฤษฎี หลั กการ จาก
เอกสาร ตาราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) ผลจากการศึกษายุทธศาสตร์โรงเรียนที่มีคุณภาพด้านการ
บริหารจัดการที่ดี ผู้วิจัยสรุปผลการศึกษาใน 4 ประเด็น คือ 1) ผลการวิเคราะห์แนวคิดเกี่ ยวกับ
กฎหมาย ระเบี ย บและมาตรฐานการศึ ก ษา 2) ผลการวิ เคราะห์ แ นวคิ ด เกี่ ย วกั บ กลยุ ท ธ์ ก าร
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา 3) ผลการวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการบริหารจัดการสถานศึกษา และ 4) ผลการวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ใน
การจัดการบริหารจัดการที่ดี
2. ผลการจัดทายุทธศาสตร์ ผลการจัดทายุทธศาสตร์ เบื้องต้น ประกอบด้วย วิสัยทัศน์
พันธกิ จ เป้าประสงค์ และยุ ทธศาสตร์ พบว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรมหนองขุ่ นวิทยา ศึก ษามุ่ง
พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองตามยุทธศาสตร์ในการจัดการ
บริหารจัดการที่ดี คือให้มีคุณธรรมเป็นคนดี คนเก่ง อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข ดาเนินการ
ตามหลักไตรสิกขาอันเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาต่อไป
3. ผลการประเมินยุทธศาสตร์ ภายหลังจากการจัดทายุทธศาสตร์แล้ว ผู้วิจัยได้นาผล
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการเมินความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการที่ดี เบื้องต้น มา
ปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ก่อนการจัดทาเอกสารประกอบการ
เมินความเหมาะและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการที่ดี ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน
15 รูป/คน ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ข องยุทธศาสตร์ จึงนาไปปรับปรุงแก้ไขใน
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รายละเอียดของยุทธศาสตร์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น แล้วจึงได้ ยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษาโรงเรียน
พระปริยัติธรรม : กรณีศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมหนองขุ่นวิทยา จ.อุบลราชธานี ที่สมบูรณ์
5. การอภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว สามารถนาผลนั้นมาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้
ดังต่อไปนี้
1. การศึ ก ษาสภาพยุ ท ธศาสตร์ ใ นการจั ด การศึ ก ษาโรงเรี ย น พบว่ า การปฏิ บั ติ ต าม
ยุทธศาสตร์ด้านการบริการจัดการที่ดี มีจุดเน้น คือเป็นโรงเรียนที่ดาเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้หลัก
ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา อย่างบูรณาการ ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการพัฒนา“การกินอยู่ ดู
ฟั ง เป็ น ”คื อ มี ปั ญ ญารู้ เข้ า ใจในคุ ณ ค่ า แท้ ใช้ ก ระบวนการทางวั ฒ นธรรมแสวงปั ญ ญาและมี
วัฒนธรรมเมตตา เป็นฐานการดาเนินชีวิต โดยมีผู้บริหารและคณะครูเป็ นกัลยาณมิตรที่นาหลักพุทธ
ธรรมหรื อ องค์ ค วามรู้ที่ เป็ น ค าสอนในพระพุ ท ธศาสนามาประยุ ก ต์ ใช้ ในการจั ด การศึ ก ษา ทั้ ง นี้
เนื่องมาจากผู้วิจัยได้คานึงถึงจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาและความสอดคล้องกับ รัฐธรรมนูญ
แห่ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ทธศั ก ราช 2550 ที่ เกี่ ยวข้ องกั บ การพั ฒ นาคุณ ภาพการศึ ก ษา ได้แ ก่
มาตรา 49 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการ รับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่าง
ทั่ ว ถึ ง และมี คุ ณ ภาพ โดยไม่ เก็ บ ค่ าใช้ จ่ าย ผู้ ย ากไร้ ผู้ พิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ หรือ ผู้ อยู่ ใ นสภาวะ
ยากลาบาก ต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐเพื่ อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียม
กับ บุค คลอื่น พระราชบัญ ญั ติก ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ ไขเพิ่ ม เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2553 ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลายมาตรา เช่น มาตรา 6 การจัด การศึกษาต้อง
เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มาตรา 8 การ
จัดการศึกษาให้ยึดหลักว่าเป็นการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับประชาชน ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
2. การจัดทายุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม พบว่า การจัดทา
ยุทธศาสตร์ โดยภาพรวมผู้ทรงคุณ วุฒิทุกคนให้แนวคิดที่ดีในการจัดทาและสนับสนุนข้อยุทธศาสตร์
อาจจะเป็นเพราะว่ายุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นยุทธศาสตร์ที่สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างต่อการศึกษาได้
3. การประเมิน ยุ ทธศาสตร์ในการจัด การศึก ษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม : กรณี ศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมหนองขุ่นวิทยา จ.อุบลราชธานี เป็นการประเมินความเหมาะสม และความ
เป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการที่ดี ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 20 รูป/คน ผล
การประเมิ น พบว่ า โดยภาพรวม ยุ ท ธศาสตร์ ใ นการจั ด การศึ ก ษาโรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม :
กรณีศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมหนองขุ่นวิทยา จ.อุบลราชธานี มีความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน คือ ด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ (  = 4.53, σ = 0.38)
ผลการประเมินเป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะว่า ยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม
: กรณี ศึ ก ษาโรงเรีย นพระปริยั ติธ รรมหนองขุ่นวิ ทยา จ.อุบลราชธานี เป็นยุทธศาสตร์ที่ ผ่านการ
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ศึกษาวิจัยอย่างละเอียดรอบคอบหลายขั้นตอน และครอบคลุมทุกด้าน เป็นการศึกษาจาก สภาพ
ปัญ หาประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ กลยุทธ์
องค์ ก ร หรื อ บริบ ทของโรงเรีย นโดยตรง คื อ ผู้ บ ริ ห ารโรงเรีย น ครู ผู้ ส อน และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงทาให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงมากาหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการจัดบริหารจัดการที่
ดี ที่มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธีระ
รุ ญ เจริ ญ (2550 : 7) ได้ เสนองานวิ จั ย ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาและเงื อ นไขความส าเร็ จ ของ
ประสิ ทธิภ าพการนาธรรมาภิบาลมาใช้ ผลการวิจั ยพบว่ า ยุทธศาสตร์ความส าเร็จของโรงเรีย น
ประกอบด้วย สถานศึกษาพัฒนาวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ เป้าหมาย และวิธีการดาเนินการอย่าง
ชัดเจน สถานศึกษาที่มีงานที่มีคุณภาพ หลากหลาย ผู้บริหารมีภาวะผู้นาสูง กากับดูแลให้ ทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการตัด สินใจ พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาเป็นมืออาชีพ ทั้งมาตรฐานวิชาชีพ
คุ ณ ธรรม จริย ธรรม มีค วามสามารถและทั ก ษะทั้ งด้านหน้าที่แ ละกระบวนการ พั ฒ นาตนเองให้
ทันสมัย จั ดทาพัฒ นาระบบข่าวสารข้ อมูลสารสนเทศในสถานศึกษามีก ลไกในการจั ดระบบข้ อมูล
ข่าวสาร มีระบบสารสนเทศทีทันสมัยถูกต้องเป็นปัจจุบัน สื่อสารได้หลายทาง มีระบบการบริหาร
จัดการทั้งวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคลและการบริหารทั่วไปที่มุ่งเน้นสิทธิและประโยชน์
ของผุ้เรีย นเป็น ส าคั ญ ผู้บ ริห ารประพฤติ ต นเป็น แบบอย่างที่ ดีให้เกี ยรติแ ละยกย่ องครูเพื่ อสร้าง
แรงจูงใจ มีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง กล้าตัดสินใจ กล้าคิดกล้าทา มีความรับผิดชอบ มีระบบการ
นิเทศกากับติดตามโดยการร่วมมือจากทุกฝ่าย มีความเป็นประชาธิปไตย ยึดหลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับของทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ตลอดจนมุ่งมั่น
สร้างเครือข่ายการทางานแบบทุกคนมีส่วนร่วม โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยมีความเชื่อมั่นว่า ยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม :
กรณีศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมหนองขุ่นวิทยา จ.อุบลราชธานี นั้น ควรส่งเสริมและฝึกหัดครูให้มี
ความซื่อสัตย์ มีจิตวิญญาณของความเป็นครู ให้ครูมีความเข้าใจในด้านวัฒนธรรมแห่งการแสวงหา
ปั ญ ญา สร้ างบทบทของครูเพื่ อ ความเป็ น กั ล ยาณมิ ต รที่ ดี ง าม ทุ ก ภาคส่ ว นมี ส่ ว นร่ว มในการจั ด
การศึกษา โดยการสร้างจิตสานึกในการบริหารจัดการที่ดีและมีคุณภาพ โดยใช้หลักไตรสิกขา คือ ศีล
สมาธิ และปัญญา เพื่อการเรียนรู้ของครูและนักเรียน เพื่อที่จะได้บรรลุตามจุดหมายของการศึกษา
ให้เป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข นาเอาอริยสัจ 4 มาปรับใช้เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน และ
นาเอาหนักประกั นคุณภาพทางคุณธรรม จริยธรรมมาเป็นเป้าหมายของยุทธศาสตร์ โดยยึดหลั ก
ยุทธศาสตร์การบริหาร การเรียน และการสอนในการจัดการบริหารจัดการที่ดีต่อไป
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ควรมีการศึกษาการนายุทธศาสตร์เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดีไปสู่การปฏิบัติ
7.2 ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เชิง ประเมิ นยุ ท ธศาสตร์ในการบริห ารจั ด การที่ ดี ในหลายๆ
รูปแบบ
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7.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบระหว่างกับโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
กับโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิผล
เอกสารอ้างอิง
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการขยะ สารวจประเด็น
ความรู้ และปฏิบัติการสร้างความรู้ในการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในเทศบาลตาบล
บ้านสวน อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม ที่เก็บข้อมูล
ด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นประชาชน 400 คน การประชุมกลุ่มย่อย การจัดเวทีคืน
ข้ อมู ล การลงมือ ปฏิ บั ติ ก ารสร้างความรู้ ด้ ว ยตนเอง และการถอดบทเรียนร่ว มกั น ภายหลั งการ
ปฏิบัติการกับกลุ่มเป้าหมายที่ประกอบด้วย ผู้แทนเจ้าหน้าที่เทศบาล อาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน แกนนาชุม ชนและผู้แ ทนประชาชน โดยวิ เคราะห์ ข้ อมูล เชิงปริม าณด้ว ยความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เชิงเนื้อหาสาหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ ผลการศึกษา
พบว่า ขยะในเขตเทศบาลตาบลบ้านสวนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพลาสติก เศษอาหาร และ
ชิ้นส่วนของต้นไม้ เกิดจากกิจกรรมเกี่ยวกับอาหาร การทาความสะอาดและจัดระเบียบที่พักอาศัย
และการเกษตร ประชาชนมีส่วนร่วมและมีพฤติกรรมในการจัดการขยะในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย มี
ความรู้อยู่ในระดับดี และมีทัศนคติในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยประชาชนต้องการความรู้
เพิ่มเติมในประเด็นความหมาย ประเภท การกาเนิด การแก้ไขปัญ หา มาตรการจัดการปัญหาขยะ
การคัดแยก การจัดเก็บ การกาจัด การใช้ประโยชน์ การลดปริมาณขยะ และการนาความรู้ไปสู่การ
ปฏิบัติ ส่วนการปฏิบัติการสร้างความรู้ได้รูปแบบการจัดการขยะที่เรียกว่า “มะพร้าวน้าหอมโมเดล”
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ การลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ การนาขยะไปใช้ประโยชน์ การ
จัดเก็บขยะ และการกาจัดขยะ โดยประชาชนเลือกกาจัดขยะด้วยการฝังกลบขยะอินทรีย์ในหลุ ม
บริ เวณบ้ า นเรื อ น เมื่ อ ขยะเต็ ม หลุ ม เทศบาลจะมอบต้ น กล้ า มะพร้ า วน้ าหอมเป็ น รางวั ล ทั้ ง นี้
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านมีบทบาทสาคัญในกลไกขับเคลื่อนการจัดการขยะดังกล่าว
คาสาคัญ : การสร้างความรู้ การจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วม รูปแบบการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วม
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Abstract
This study aimed to analyze the situation of waste management, to survey
the requirement of waste management issues, and to act for constructing the
knowledge on participatory waste management in Ban Suan Sub-district Municipality,
Khuankhanun District, Phatthalung Province. Participatory action research was
conducted for this study; the questionnaires were collected from the sample of 400
people, focus group discussion, meeting, constructing the knowledge, and after action
review were acted by the target groups who were municipal officers, village health
volunteers, community leaders, and people representatives. The results showed that
the waste in that municipality was increasing tendency. It was mostly plastic, remain
food, and parts of the tree which caused by the cooking, cleaning or organizing of
residences, and agriculture. The people had a low level of overall participation and
behavior of waste management, good level of knowledge, and moderate level of
attitude toward it. However, they needed more knowledge on issues of meaning,
genesis, problem solving, measure managing, sorting, storage, disposal, utilization,
reducing waste, and knowledge management implementing. Their knowledge
constructing on participatory waste management was called "Coconut Model" which
consisted of 5 steps; reducing, separating, utilizing, collecting, and disposing waste.
They chose to dispose their waste by land filling organic waste in their home areas.
When their waste holes were full, the municipality would bring young coconut trees
to them. Moreover, the village health volunteers played a key role for this waste
management model.
Keywords : Constructivism, Participatory Waste Management, Participatory Waste
Management Model
1. บทนา
ขยะเป็นปัญ หาในระดับจุลภาคและมหภาค ซึ่งธนาคารโลกรายงานว่าในปี 2555 เมือง
ต่างๆ ทั่วโลกผลิตขยะประมาณ 1.3 พันล้านตันต่อปี คิดเป็น 3,532,252 ตันต่อวัน ในอัตราการผลิต
เฉลี่ย 1.2 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน โดยมีค่าใช้จ่า ยในการจัดการขยะ 205.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ และ
คาดว่าในปี 2568 ขยะจะเพิ่มเป็น 2.2 พันล้านตัน คิดเป็น 6,069,703 ตันต่อวัน ในอัตราการผลิต
เฉลี่ย 1.4 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดการเพิ่มเป็นประมาณ 375.5 พันล้านเหรียญ
สหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 5 เท่า ในประเทศที่มีรายได้น้อย และเพิ่มขึ้นมากกว่า 4 เท่า ในประเทศที่มี
รายได้น้อยถึงปานกลาง ทั้งนี้ ขยะส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเขตเมือง โดยกลุ่มประเทศองค์กรเพื่อความ
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ร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) มีอัตราการผลิตขยะเฉลี่ยต่อคนต่อวันสูงสุด ในขณะที่
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิค (EAP) มีอัตราการผลิตขยะเฉลี่ยต่อคนต่อวัน 0.95 กิโลกรัม ใน
ปี 2555 และจะเพิ่มเป็น 1.5 กิโลกรัม ในปี 2568 และจะกลายเป็นภูมิภาคที่ผลิต ขยะรวมรายวัน
สูงสุ ด โดยจะมีขยะ 1,865,379 ตันต่อวัน ในปี 2568 (Hoornweg & Bhada-Tata, 2012, p. IX,
10)
ส่วนประเทศไทยมีอัตราการผลิตขยะเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก 1.03 กิโลกรัม ในปี
2551 เป็ น 1.14 กิ โลกรัม ในปี 2559 (ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่งชาติ, 2558, หน้า 8; กรมควบคุมมลพิษ, 2560, หน้า 71) ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
คนไทย ในขณะที่จังหวัดพัทลุงก็ประสบปัญหาดังกล่าวเช่นกัน โดยในปี 2556 มีปริมาณขยะเกิดขึ้น
ประมาณ 508 ตันต่อวัน และส่วนใหญ่เป็นขยะในเขตเทศบาล (สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16,
2557, หน้า 2-9) ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษระบุว่า ในปี 2555 ขยะของพัทลุงส่วนใหญ่เป็นเศษอาหาร
รองลงมาเป็ น ไม้ /ใบไม้ พลาสติ ก กระดาษ แก้ ว โลหะ หิ น /กระเบื้ อ ง ยาง/หนั ง ผ้ า และอื่ น ๆ
ตามลาดับ โดยจังหวัดพัทลุงมีสถานที่กาจัดขยะอย่างถูกหลักวิ ชาการเพียง 1 แห่ง คือ ระบบกาจัด
ขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพัทลุง ซึ่งกาจัดขยะได้ประมาณ 33 ตันต่อวัน ส่วนระบบกาจัดขยะแบบไม่
ถูกหลักวิชาการมีจานวน 21 แห่ง ครอบคลุม 9 อาเภอ และมีขยะสะสมตกค้างประมาณ 114,002
ตัน (สานักงานจังหวัดพัทลุง, 2559, หน้า 48-49) ขยะจึงเป็นปัญ หาสาคัญ ที่ ควรได้รับ การจัดการ
อย่างถูกต้องและเหมาะสม
สาหรับเทศบาลตาบลบ้านสวน อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงก็กาลังประสบปัญหาขยะ
เช่นเดียวกัน โดยมีขยะเฉลี่ยวันละ 3 ตัน และมีขยะอินทรีย์ที่ประกอบด้วย เศษต้นไม้ พืช ผัก ผลไม้
และอาหารเป็นปริมาณมาก ซึ่งขยะดังกล่าวสามารถนาไปทาปุ๋ยหรือใช้ประโยชน์อื่นได้ แต่คนใน
ชุมชนกลับเลือกที่จะนามาทิ้งรวมกับขยะทั่วไปในถังขยะที่เทศบาลจัดเตรียมไว้ให้ 2-3 ครัวเรือนต่อ 1
ถัง ทาให้ปริมาณขยะที่เทศบาลจัดเก็บและนาไปกาจัดมีมากขึ้น ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ
เพิ่มขึ้นด้วย (ประภัสสร สังข์กลั บ, สัมภาษณ์วันที่ 20 มกราคม 2560) สอดคล้องกับผลการศึกษาที่
ระบุว่า ปัญหาขยะเกิดจากประชาชนขาดความรู้ การมีส่วนร่วม จิตสานึกและบทบาทในการจัดการ
ขยะที่ถูกต้องและเหมาะสม (สานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, 2559; สัญญพงศ์ สมบัติทิพย์ ,
2551; นิ ต ยา สุ ว รรณศรี , 2551; กรมควบคุ ม มลพิ ษ , 2547) ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ก ารจั ด การขยะไม่ เกิ ด
ประสิทธิภาพ การศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนปฏิบัติการสร้างความรู้ในการจัดการขยะ
อย่างมีส่วนร่วมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตของผู้คนที่ดีต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการขยะของเทศบาลตาบลบ้านสวน
2) เพื่อส ารวจประเด็นความรู้ในการจั ดการขยะที่ประชาชนในเทศบาลต าบลบ้านสวน
ต้องการ
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3) เพื่อปฏิบัติการสร้างความรู้ในการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในเทศบาล
ตาบลบ้านสวน
3. วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งผู้แทนเทศบาลตาบลบ้าน
สวนเสนอประเด็นการวิจัยตามปัญหาของพื้นที่ โดยมีประชากรเป็น ประชาชนในเขตเทศบาลตาบล
บ้านสวนรวมทุกหมู่บ้านจานวน 5,216 คน (เทศบาลตาบลบ้านสวน, 2559: 6) และกาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างตามสูตรยามาเน่ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (Yamane, 1973: 1088) ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่าง 372
คน แต่ ผู้ วิ จั ย ปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น อี ก ร้ อ ยละ 7.53 เพื่ อ ป้ อ งกั น การสู ญ หายของข้ อ มู ล จากการเก็ บ
แบบสอบถามที่อาจเกิดขึ้นได้ ขนาดกลุ่มตัวอย่างจึงกลายเป็น 400 คน และสุ่มตัวอย่างโดยอาศัย
ความน่ า จะเป็ น แบบแบ่ ง กลุ่ ม (Cluster Random Sampling) ตามสั ด ส่ ว นของประชาชนในเขต
เทศบาลตาบลบ้านสวนจาก 9 หมู่บ้าน นอกจากนี้ ยังมีการคัด เลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจงกับ
ผู้แทนเจ้าหน้าที่เทศบาล อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน แกนนาชุมชนและผู้แทนประชาชนที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะในระดับครัวเรือนและชุมชนที่ยินดีให้ข้อมูลและสมัครใจเข้าร่วมการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้เครื่องมือการวิจัยที่เป็นแบบสอบถามสาหรับกลุ่มตัวอย่าง และมี
การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และการตรวจสอบความเที่ยง (Reliability)
ซึ่งผู้แทนเทศบาลตาบลบ้านสวนเป็นผู้เก็บรวบรวมแบบสอบถามดังกล่าว นอกจากนี้ มีการประชุม
กลุ่มย่อย การจัดเวทีคืนข้อมูล การลงมือปฏิบัติการสร้างความรู้ด้วยตนเอง และการถอดบทเรียน
ร่ ว มกั น ภายหลั ง การปฏิ บั ติ ก าร (After Action Review: AAR) ของกลุ่ ม เป้ า หมาย ส่ ว นการ
วิเคราะห์ ข้ อมูล เชิงปริม าณใช้ ส ถิ ติเชิงพรรณนา ทั้ งความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาสาหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ
4. ผลการวิจัย
1) สถานการณ์การจัดการขยะของเทศบาลตาบลบ้านสวน
ขยะในครัว เรือ นในเขตเทศบาลต าบลบ้ านสวนมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เป็ น
พลาสติก เศษอาหาร และชิ้นส่วนของต้นไม้ ที่เกิดจากกิจกรรมเกี่ยวกับอาหาร การทาความสะอาด
หรือการจัดระเบียบที่พักอาศัย และการเกษตร โดยประชาชนนิยมจัดการขยะด้วยการทิ้งในถังขยะ
̅=2.50,
การเผาและการใช้ซ้า ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (𝒙
S.D.=0.05) โดยมีส่วนร่วมในด้านการดาเนินงาน การรับผลประโยชน์ และการประเมินผลอยู่ในระดับ
น้อย ส่วนด้านการวางแผนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนพฤติกรรมในการจัดการขยะในภาพ
̅=2.58, S.D.=0.05) และมีพฤติกรรมในทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้น
รวมอยู่ในระดับน้อย (𝒙
ด้านการคัดแยกขยะและการกาจัดขยะมีพฤติกรรมอยู่ในระดับน้อย ในขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ มี
ความรู้อยู่ในระดับดีสูงที่สุด จานวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.25 รองลงมาเป็นระดับปานกลาง
จ านวน 106 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 26.50 และระดั บ ดี ม าก จ านวน 80 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 20.00
528

̅= 2.68,
ตามลาดับ และประชาชนมีทัศนคติในการจัดการขยะในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (𝒙
S.D.=0.04) และมีทัศนคติในทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านการกาจัดขยะที่มีทัศนคติอยู่ใน
ระดับน้อย
2) ความต้องการความรู้ในการจัดการขยะของประชาชนในเทศบาลตาบลบ้านสวน
ประชาชนต้องการความรู้เพิ่ม เติม ในประเด็นความหมาย ประเภท การกาเนิด การ
แก้ไขปัญหา มาตรการจัดการปัญหาขยะ การคัดแยก การจัดเก็บ การกาจัด การใช้ประโยชน์ การลด
ปริมาณขยะ และการนาความรู้ไปสู่การปฏิบัติ จากภาคส่วนต่างๆ ในการให้ความรู้ การติดตามผล
การกระตุ้นการมีส่วนร่วม และการหนุนเสริม ในลักษณะของการแบบบรรยาย การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น การยกตัวอย่างประกอบผ่านการประชุม การประกาศผ่านเสียงตามสาย และการบอกเล่า
โดยตรงจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน พร้อมผลักดันให้นาความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้
3) ผลประเมินการปฏิบัติการสร้างความรู้ในการจัดการขยะของประชาชนในเทศบาลตาบล
บ้านสวน
ภายหลังการปฏิบัติการสร้างความรู้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายโดยการลงมือเรียนรู้
เพื่อขยายความรู้เกี่ยวกับ การจัดการขยะด้วยตนเองและการถอดบทเรียนร่วมกัน จึงได้รูปแบบการ
จัดการขยะที่เรียกว่า “มะพร้าวน้าหอมโมเดล” ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ การลดปริมาณขยะ
การคัดแยกขยะ การนาขยะไปใช้ประโยชน์ การจัดเก็บขยะ และการกาจัดขยะ โดยประชาชนเลือก
การก าจัด ขยะด้วยการฝังกลบขยะอินทรีย์ในหลุ มบริเวณบ้านเรือน ซึ่งเมื่อขยะดังกล่ าวเต็ม หลุ ม
เทศบาลจะมอบต้นกล้ามะพร้าวน้าหอมเป็นรางวัล ดังภาพที่ 1
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บริจาค

ใช้ซ้า

แปรรูป

ซ่อมแซม

จาหน่าย

จุกกระป๋องน้าอัดลม หนังสือฯ

ขวดน้า กระดาษฯ

หลอด กระป๋องฯ

เสื้อผ้า เครื่องมือเกษตรฯ

กระดาษ หนัง พลาสติก ฯ

การลดปริมาณ

การคัดแยก

การใช้ประโยชน์

พลาสติก โฟมฯ

ทิ้งลงถังขยะ

ทิ้งที่สถานที่
จัดเก็บพิเศษ

เศษอาหาร ชิ้นส่วนต้นไม้
ซากสัตว์ มูลสัตว์ฯ
ขยะส่วนที่เหลือใช้
ทั่วไป

ทาปุ๋ย

การจัดเก็บ

เข็มฉีดยา อุปกรณ์
ทาแผลฯ
ภาชนะเปื้อน
สารเคมีฯ

เผา กาจัดด้วยวิธีพิเศษ

การกาจัด
ฝังกลบ

ภาพที่ 1 รูปแบบการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของประชาชน (มะพร้าวน้าหอมโมเดล)
จากภาพที่ 1 การจัด การขยะอย่างมีส่ วนร่วมของประชาชนในเทศบาลต าบลบ้านสวน
ดาเนินการตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง มีขั้นตอนดังนี้
1) การลดปริ ม าณขยะ ประชาชนด าเนิ น การลดปริ ม าณขยะด้ ว ยการใช้ สิ น ค้ า ที่
ก่อให้เกิดขยะน้อยลง โดยเฉพาะพลาสติกและโฟม ซึ่งเป็นขยะที่กาจัดยากและก่อมลพิษมาก โดย
ประชาชนบางส่ ว นปฏิ เสธการรั บ ถุ ง พลาสติ ก และโฟมเมื่ อ ซื้ อ สิ น ค้ า และบางส่ ว นใช้ ถุ ง ผ้ า แทน
ถุงพลาสติกซึ่งมีน้อยมาก อีกทั้ง บางส่วนก็ลดการซื้อสินค้าที่เป็นพลาสติกซึ่งมีอายุการใช้งานสั้น เช่น
เก้าอี้ ขันน้า จาน กาละมัง และถังพลาสติก เป็นต้น
2) การคัดแยกขยะ ประชาชนแยกประเภทขยะก่อนทิ้งลงถังขยะ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน
หลัก คือ ส่วนที่ใช้ประโยชน์ได้ ก็นาไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ กับส่วนที่ใช้ ประโยชน์ไม่ได้ก็จะ
นาไปจัดเก็บและกาจัดต่อไป ซึ่งส่งผลให้ปริมาณขยะลดลง
3) การนาขยะไปใช้ประโยชน์ ประชาชนนาขยะไปใช้ประโยชน์ 6 ประเภท ดังนี้
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3.1) การบริจาค โดยนาสิ่งของเหลือใช้ไปบริจาคให้คนอื่นได้ใช้ประโยชน์ต่อไป เช่น
จุกกระป๋องน้าอัดลม หนังสือ กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า เป็นต้น
3.2) การใช้ซ้า โดยนาสิ่งของเหลือใช้ไปใช้ประโยชน์ซ้าเพื่อลดการซื้อสินค้าเพิ่มเติม
และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนทิ้ง เช่น ขวดน้า หม้อชารุด เป็นต้น
3.3) การแปรรูป โดยนาสิ่งของเหลือใช้ไปแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านอื่น เช่น
การนาหลอดดูดน้าไปทาดอกไม้ประดิษฐ์ การนากระป๋องน้าอัดลมไปทากล่องใส่ดินสอ การนาเสื้ อเก่า
ไปดัดแปลงเป็นหมอน เป็นต้น
3.4) การซ่อมแซม โดยนาสิ่งของที่ชารุดมาซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ต่อไป
เพื่อยืดอายุการใช้งานและลดการซื้อสินค้าเพิ่มโดยไม่จาเป็น เช่น เสื้อผ้า เครื่องมือ ทางการเกษตร
เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น
3.5) การจาหน่าย โดยนาสิ่งของเหลือใช้ไปจาหน่ายที่ธนาคารขยะของหมู่บ้านซึ่งให้
ราคาสูงเท่ากับผู้รับซื้อของเก่านอกชุมชน อีกทั้ง การดาเนินงานของธนาคารขยะแห่งนี้ มีผู้ใหญ่บ้าน
เป็นผู้ดาเนินการหลักที่ รับซื้อของเหลือใช้แทบทุกประเภท เช่น พลาสติก กระดาษ หนัง กระสอบ
เป็นต้น
3.6) การทาปุ๋ย ประชาชนส่วนใหญ่ขุดหลุมในบริเวณบ้านเรือนเพื่อนาขยะอินทรีย์
ทั้งเศษอาหาร ชิ้นส่วนต้นไม้ ซากสัตว์และมูลสัตว์ไปฝังเพื่อแปรสภาพเป็นปุ๋ยในการปลูกพืชต่อไป
4) การจัดเก็บขยะ ประชาชนมีหน้าที่ในการจัดการขยะในครัวเรือนตนเอง ส่วนขยะใน
พื้นที่สาธารณะของชุมชน ผู้ใหญ่บ้านจะดาเนินการจัดเก็บด้วยตนเอง ทั้งนี้ ภายหลังการคัดแยกขยะ
และน าสิ่ ง เหลื อใช้บ างส่ วนไปใช้ป ระโยชน์แ ล้ ว จะนาส่ ว นที่เหลื อซึ่ง เป็ นขยะทั่ว ไปทิ้งในถั ง ขยะที่
เทศบาลจัดเตรียมไว้ให้และนาขยะติดเชื้อและขยะอันตรายไปทิ้งยังสถานที่จัดเก็บพิเศษ
5) การก าจั ด ขยะ ส าหรับขยะติด เชื้ อและขยะอันตรายที่ทิ้ งในสถานที่จั ด เก็ บ พิ เศษ
ผู้ใหญ่บ้านจะประสานให้หน่วยงานภายนอกนาไปกาจัดด้วยวิธีการเผาด้วยระบบเตาเผาหรือการกาจัด
ด้วยวิธีพิเศษต่อไป ส่วนขยะที่เป็นสิ่งเหลือใช้ทั่วไป ซึ่งทิ้งในถังขยะ เทศบาลจะนาไปฝังกลบในพื้นที่
เอกชน และขยะอินทรีย์ในครัวเรือ น แต่ละครัวเรือนจะฝังกลบในหลุมที่ขุดไว้ เมื่อขยะอินทรีย์เต็ม
หลุม เทศบาลจะมอบต้นกล้ามะพร้าวน้าหอมเป็นรางวัล
รูปแบบการจัดการขยะดังกล่าวมีกลไกขับเคลื่อนที่ประชาชนได้รับการหนุนเสริมในด้าน
ต่ า งๆ จากหลายภาคส่ ว นทั้ ง เทศบาล แกนน าชุ ม ชน อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ าหมู่ บ้ าน
นักวิชาการและหน่วยงานภายนอก ซึ่งอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านที่เป็นกลุ่มสตรีมีบทบาท
หลักในการขับเคลื่อน โดยเป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างภาคส่วนต่างๆ ซึ่งประชาชนให้
ความไว้วางใจ เนื่องจากเป็นคนใกล้ชิดที่คุ้นเคย สามารถสะท้อนคิดระหว่างกันได้ง่าย จึงสามารถ
แก้ไขข้อขัดข้องต่างๆ ได้ง่าย สะท้อนให้เห็นบทบาทของสตรีในการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
5. อภิปรายผล
ผลการศึกษาพบว่า สถานการณ์ขยะในเขตเทศบาลตาบลบ้านสวนส่วนใหญ่เป็น พลาสติก
เศษอาหาร และชิ้นส่วนของต้นไม้ สอดคล้องกับรายงานของกรมควบคุมมลพิษที่ระบุว่า ในปี 2555
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ขยะของพัทลุงส่วนใหญ่เป็นเศษอาหาร ไม้/ใบไม้ พลาสติก และอื่นๆ (สานักงานจังหวัดพัทลุง, 2559,
หน้า 48) โดยประชาชนมีส่ ว นร่ ว มในการจั ด การขยะในภาพรวม ในด้านการด าเนิน งาน การรับ
ผลประโยชน์ และการประเมินผลอยู่ในระดับน้อย ส่วนด้านการวางแผนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปาน
กลาง สอดคล้องกับผลการศึกษาของนพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ และนภัสนันท์ ลิ้มสันติธรรม (2550,
หน้ า 67-69) ที่ พ บว่ า ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการแก้ ไขและป้ อ งกั น ปั ญ หาอยู่ ในระดั บ ต่ า และ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของวารุณี ป้อมไธสง (2559, หน้า 105) บางส่วนที่พบว่า ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการติดตามและประเมินผลอยู่ในระดับน้อย และมีส่วนร่วมในการวางแผนในระดับปานกลาง
แต่ไม่สอดคล้องกับส่ วนที่พบว่า การจัดการขยะในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีส่วนร่วมใน
การเสนอปัญหาและสาเหตุอยู่ในระดับมาก ส่วนการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง
นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมในการจัดการขยะในภาพรวม ใน
ด้านการคัดแยกขยะและการกาจัดขยะมีพฤติกรรมอยู่ในระดับน้อย ส่วนในด้านการจัดเก็บขยะ การ
ใช้ประโยชน์จากขยะและการลดปริมาณขยะอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลการศึกษาของพีร
นาฏ คิดดี อานุช แก้ววงค์ และสุดสาคร พุกงาม (2550, หน้า 66) ที่พบว่า ประชาชนในอาเภอป่า
พะยอม จังหวัดพัทลุง มีพฤติกรรมการคัดแยกขยะทั้งในที่พักอาศัย ที่ทางานและการนาขยะอินทรีย์
ไปทาปุ๋ยหมักหรือน้าหมักชีวภาพอยู่ในระดับต่า และผลการศึกษาของวชิราภรณ์ ขุนจันทร์ และคณะ
(2557, หน้า 67-69) ที่พบว่า ประชาชนเทศบาลเมืองเขารูปช้างส่วนใหญ่ไม่ได้ปฏิบัติการคัดแยกขยะ
ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนมีทัศนคติในการจัดการขยะในภาพ ในด้านการคัดแยกขยะ การจัดเก็บ
ขยะ การใช้ประโยชน์จากขยะและการลดปริมาณขยะอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านการกาจัดขยะมี
ทัศ นคติอยู่ในระดับน้อย สอดคล้องกั บผลการศึกษาของสุริยา เชื้อช่ว ยชู (2551, หน้า 42-43) ที่
พบว่า ประชาชนในเทศบาลตาบลป่าบอนมีทัศนคติในการเก็บขนและกาจัดมูลฝอยอยู่ในระดับปาน
กลาง แต่ขัดแย้งกับผลการศึกษาของพีรนาฏ คิดดี อานุช แก้ววงค์ และสุดสาคร พุกงาม (2550 ,
หน้า 66) ที่พบว่า ประชาชนในอาเภอป่าพะยอม จังหวั ดพัทลุ ง มีทัศนคติเชิงบวกต่อวิ ธีก ารและ
กระบวนการแก้ปัญหาขยะมูลฝอยอยู่ในระดับสูง
ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนต้องการความรู้เพิ่มเติมในประเด็นความหมาย ประเภท
การกาเนิด การแก้ไขปัญหา มาตรการจัดการปัญหาขยะ การคัดแยก การจัดเก็บ การกาจัด การใช้
ประโยชน์ การลดปริมาณขยะ และการนาความรู้ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีความรู้ในการจัดการขยะอยู่ใน
ระดับดีสูงที่สุด รองลงมาเป็นระดับปานกลาง และระดับดีมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาของวิจารย์
ฤทธิโชติ (2551, หน้า 40-41) ที่พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลมะกอกเหนือ อาเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะและแยกประเภทขยะมูลฝอยสูง และผลการศึกษาของ
สุริยา เชื้อช่วยชู (2551, หน้า 42-43) ที่พบว่า ประชาชนในเทศบาลตาบลป่าบอนมีความรู้ในการเก็บ
ขนและกาจัดมูลฝอยในภาพรวมอยู่ในระดับสูง
ผลการศึกษาจากการปฏิบัติการสร้างความรู้ในการจัดการขยะด้วยตนเอง พบว่า รูปแบบ
การจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในเทศบาลตาบลบ้านสวน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนหลัก
ได้แก่ การลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ การนาขยะไปใช้ประโยชน์ การจัดเก็บขยะ และการกาจัด
ขยะ สอดคล้องกับผลการศึกษาของวัชระ นนท์ศรีเหว่า (2551, หน้า 105-109) บางส่วน ที่พบว่า
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รูปแบบการจัดการขยะแบ่งเป็น 4 ด้าน กล่าวคือ การทิ้งขยะ การเก็บรวบรวมขยะ การกาจัดขยะ
และการบริหารจัดการขยะ และผลการศึกษายังพบว่า ประชาชนได้รับการหนุนเสริมจากภาคส่วน
ต่างๆ โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านที่เป็นกลุ่มสตรีมีบทบาทหลักในการจัดการขยะ เป็น
ตัวกลางในการประสานงานระหว่างภาคส่วนต่างๆ เป็นพี่เลี้ยง ให้ความช่วยเหลือ ให้ความรู้เพิ่มเติม
ปลู ก จิ ต ส านึ ก ปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนจั ด การขยะ ติ ด ตาม
ความก้ าวหน้ า และผลั ก ดัน ให้ ป ระชาชนสามารถจั ด การขยะอย่ างมี ส่ ว นร่ว มได้ อ ย่ างเหมาะสม
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Meeta (2015, p. 5) ที่พบว่า สตรีมีความรับผิดชอบในการจัดการ
ขยะและเข้าใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และผลการศึกษาของ Eugene, Günter & Lilian (2013, p.
291) ที่พบว่า สตรีมีบทบาทในการขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีและเห็นความสาคัญต่อ
การจัดการขยะอย่างยั่งยืนในประเทศด้อยพัฒนา ซึ่งการส่งเสริมให้สตรีตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ในการรวมกลุ่ม การเสริมสร้างแรงจูงใจและความมั่นใจในศักยภาพของตนเองและบูรณาการสตรี
อย่างเต็มรูปแบบในทุกระดับจะก่อให้เกิดการจัดการขยะอย่างยั่งยืน
6. สรุปผล
การจัด การขยะที่เหมาะสมของแต่ล ะพื้นที่อาจมีความแตกต่างกันตามบริบท โดยการ
จัดการขยะที่เหมาะสมควรเปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วม กล่าวคือ ประชาชน
มีบทบาทสาคัญในการปฏิบัติการสร้างความรู้ในการจัดการขยะด้วยตนเอง โดยภาคส่วนอื่นๆ ให้การ
สนับสนุน ซึ่งจะทาให้เกิดรูปแบบและกลไกการจัดการขยะที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของ
พื้นที่ ที่ส่งผลให้มีการลดปริมาณขยะ การคัดแยก การนาไปใช้ประโยชน์ การจัดเก็บและการกาจัดที่
เหมาะสม สามารถลดค่าใช้จ่ายในการกาจัด เพิ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดี
ยิ่งขึ้นได้ต่อไป
7. ข้อเสนอแนะ
1) เทศบาลปรับกลไกการทางานในการจัดการขยะผ่านอาสาสมัครสาธารณสุข ประจ า
หมู่บ้านด้วยการเสริมพลังอานาจในการร่วมดาเนินการจัดการขยะในระดับครัวเรือนและชุมชน
2) เทศบาลจัดทาแผนการจัดการขยะของชุมชนที่ส่งเสริมให้เป็นชุมชนปลอดขยะ
3) ภาคส่วนต่างๆ จัดกิจกรรมการจัดการขยะผ่านอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะในระดับครัวเรือนและชุมชน
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนและการพัฒนา
คุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้ สู ง อายุ ต าบลหนองบั ว ใต้ อ าเภอศรี บุ ญ เรื อ ง จั ง หวั ด หนองบั ว ล าภู 2) ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตาบลหนองบัว
ใต้ อาเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลาภู และ 3) ศึกษาอิทธิพลของการมีส่วนร่วมของประชาชน
ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตาบลหนองบัวใต้ อาเภอศรีบุญ เรือง จังหวัดหนองบัวลาภู
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนที่ทีอายุ 15 ปีขึ้นไปและผู้สูงอายุในเขตต าบลหนองบัวใต้
อาเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลาภู จานวน 6,551 คน และกลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนที่ทีอายุ
15 ปีขึ้นไปและผู้สูงอายุในเขตตาบลหนองบัวใต้ อาเภอศรีบุญ เรือง จังหวัดหนองบัวลาภู ผู้วิจัย
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร Yamanae (1973) ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 377 คน ใช้วิธี
เลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบแบ่ ง ชั้ น ภู มิ แ ละการสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบง่ า ย เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ
แบบสอบถาม สถิ ติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจัย พบว่า 1)
กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
โดยการมีส่วนร่วมในการวางแผน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยการพัฒนาด้านความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลมีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด รองลงมา คือ การพัฒนาด้านสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การพัฒนา
ด้านการรวมกลุ่มทางสังคม 2) การมีส่วนร่วมของประชาชน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ มี
ความสัมพันธ์ในรูปเชิงเส้นและสัมพันธ์กันในทางบวก(r เป็นบวก) ในระดับสูง ที่ค่า r =0.72 ที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.01 และ3)มีตัวแปรอิสระจานวน 4 ตัวแปรมีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปรตามการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยเรียงลาดับค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลจากมาก
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ไปหาน้อย ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในการประเมินผล การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ การ
มีส่วนร่วมในการวางแผนและการมีส่วนร่วมในการดาเนินการ
คาสาคัญ : การมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

Abstract
The purposes of this research were to study 1) the People’s Participation and
the Development of the Quality of Life of the Elderly in Nong Bua Tai subdistrict, Si
Bun Rueang District, Nongbualamphu Province, 2) the relationship of the People’s
Participation and the Development of the Quality of Life of the Elderly in Nong Bua
Tai subdistrict, Si Bun Rueang District, Nongbualamphu Province, 3) the influences of
the People’s Participation affecting the Development of the Quality of Life of the
Elderly in Nong Bua Tai subdistrict, Si Bun Rueang District, Nongbualamphu
Province. Population were composed of persons over 15 years old and the Elderly in
Nong Bua Tai subdistrict, Si Bun Rueang District, Nongbualamphu Province totaling
6,551 persons. The samples were 377 persons using the formula of Yamanae (1973)
and selected by the techniques of stratified random sampling and simple random
sampling. The research tools composed of a questionnaire. The statistics employed
were frequency, percentage, mean, standard deviation, pears on correlation coefficient
and multiple regression analysis. The research results revealed as follows: 1) For level
of people’s participation included the average values were in “High” level. Considering
the order of average value, found that the first in highest level of average value,
participation in planning. The second order was participation in the evaluation. For
the aspect with lowest level of average value, it was participation in the benefits. The
Development of the quality of life of the elderly included the average values was in
“High” level. Considering the order of average value, found that the first in the highest
level of average value, interpersonal relationship. The second order was good living.
For the aspect with the lowest level of average value, it was social integration. 2) The
relationship between people’s participation and the development of the quality of life
of the elderly were correlated in the same direction (r=0.72) at 0.01 level of
significance. 3) Four direct effect of factors affecting the development of the quality of
life of the elderly, ranked as follows : participation in the evaluation, participation in
the benefits, participation in planning and participation in implementation.
Keywords : People’s Participation, Development of the Quality of Life of the Elderly
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1. บทนา
ค าว่ า “ผู้ สู ง อายุ ”ตรงกั บ ภาษาอั ง กฤษว่ า “Elderly person” ในพจนานุ ก รมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายของ “วัยชรา”ว่า “วัยที่ต่อจากวัยกลางคน อายุเกิน
60 ปี” เกณฑ์อายุ 60 ปีขึ้นไปนี้ถูกตอกย้าลงไปในมโนทัศน์ของคนไทยว่าเป็นผู้สูงอายุ ด้วยกฎหมาย
ต่างๆ ในพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 มาตรา 13 “บาเหน็จบานาญเหตุ
สูงอายุนั้น ให้แก่ข้าราชการผู้มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้ว” ซึ่งในปัจจุบันนี้ประเทศไทยได้เป็นสังคม
ผู้สูงอายุแล้ว คือมีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 10 ตามเกณฑ์ขององค์การสหประชาชาติ และจากการ
สารวจประชากรของประเทศไทยระหว่างปี 2553–2583 พบว่าจานวนและสั ดส่ วนของประชากร
สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่จานวนและสัดส่วนของประชากรวัยทางานลดลงอย่างต่อเนื่อง
เช่นเดียวกัน (รศรินทร์ เกรย์ และคณะ, 2556)สอดคล้องกับ กรมกิจการผู้สูงอายุ (2560) สานักงาน
สถิติแห่งชาติ (2557) และพลตารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว (2560)รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ที่อธิบายไว้ว่าประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรเข้ าสู่ สั งคมผู้สู ง อายุ ม าตั้งแต่ ปี 2548 และคาดว่าในปี 2564จะเข้ าสู่ สั ง คมสู งวั ยอย่าง
สมบูรณ์ สถานการณ์เหล่านี้นามาสู่ปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม จึงเป็นความท้าทายของ
ประเทศที่ ทาอย่างไรจะพัฒนาให้สังคมไทยในอนาคตเป็น “สังคมสูงวัย”ที่ผู้สูงอายุอยู่อย่างมีความสุข
ได้ สุขภาพที่สมบูรณ์ของบุคคลจะประกอบด้วยองค์ประกอบที่สาคัญ 3 ประการ ได้แก่ สุขภาพทาง
กาย(Physical Health) สุข ภาพทางจิ ต (Mental Health) และสุ ขภาพทางสังคม(Social Health)
และคุณภาพชีวิตที่ดี จะประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ส่วน คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม
และด้านเศรษฐกิจ(คนธรส เหล่าประดิษฐ์, 2559) สอดคล้องกับ จรัญญา วงษ์พรหมและคณะ (2558)
ที่เสนอว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ มี 4 มิติ คือ 1)ด้านร่างกาย 2)ด้าน 3)ด้านสังคม และ4)
ด้ า นปั ญ ญา/การเรี ย นรู้ สอดคล้ อ งกั บ ที่ Beadle-Brown et al. (2008) ได้ เสนอไว้ การพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุต้องครอบคลุมองค์ประกอบสาคัญ 8 ประการ คือ 1) คุณภาพชีวิตด้านการ
รวมกลุ่ม ทางสั งคม (Social Inclusion) 2) คุณ ภาพชีวิต ด้านความเป็นอยู่ทางกายภาพ (Physical
Well-being) 3) คุ ณ ภาพชี วิ ต ด้ า นความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล (Interpersonal Relations) 4)
คุณภาพชีวิตด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ที่ดี (Material Well-being) 5) คุณภาพชีวิตด้าน
ลักษณะทางอารมณ์ (Emotional Well-Being) 6) คุณ ภาพชีวิตด้านความสามารถในการตัดสินใจ
ด้วยตนเอง (Self-determination) 7) คุณภาพชีวิตด้านการพัฒนาตนเอง (Personal Development)
และ 8) คุณภาพชีวิตด้านสิทธิเสรีภาพ (Rights) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้นามาปรับใช้สาหรับ
การศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพียง 6 ด้าน โดยที่ด้านที่ไม่ได้นามาศึกษาได้แก่ ด้านการ
พัฒ นาตนเอง และด้านสิ ทธิ ต ามกฎหมาย ทั้งนี้เพราะในการศึก ษาครั้งนี้ นี้จ ะเน้ นการศึก ษาไปที่
โครงสร้างของคุณภาพชีวิตที่มีความเกี่ยวข้องกับด้านกายภาพ ด้านจิตใจ และด้านสังคม
ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีประสิทธิผลจาเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วม
ของประชาชนทุกภาคส่วน เพราะการมีส่วนร่วม เป็น กระบวนการมีส่วนร่วมในการวางแผน การ
ตัดสินใจในการดาเนินการโครงการมีส่วนร่วมกันในผลประโยชน์จากโครงการพัฒนาและมีส่วนร่วมใน
ความพยายามที่จะประเมินในโครงการรวมทั้งการแบ่งปันการใช้ข้อมูลร่วมกัน การปรึกษาหารือใน
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การแสดงความคิด เห็นเกี่ ย วกับการตัด สิ นใจในสิ่ งที่ส่ งผลกระทบต่อชุมชนและมีความรับผิดชอบ
สาหรับการเปลี่ยนแปลงชุมชน (Cohen & Uphoff, 1980) ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษามุ่งเน้นที่จะ
ทาการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนใน 4 มิติ ตามแนวคิดของ Cohen และ Uphoff ได้แก่ 1)
การมี ส่ ว นร่ว มในการวางแผน 2) การมี ส่ ว นร่ว มในการด าเนิ น การ 3) การมี ส่ ว นร่ ว มในการรั บ
ผลประโยชน์ และ 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
ปั ญ หาต่ างๆของผู้ สู ง อายุ การท าให้ ผู้ สู ง อายุ ส ามารถด ารงชี วิ ต อย่ า งมี คุ ณ ภาพได้ ใ นสั ง คมที่ มี
เปลี่ ย นแปลงค่ อ นข้ างรวดเร็วและรุนแรง เพื่ อให้ผู้สู ง อายุ พึ่ง พาตนเองได้ม ากที่สุ ด ตลอดจนเป็ น
ทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะทาวิทยานิพนธ์เรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชน
ที่ ส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้ สู ง อายุ ต าบลหนองบั ว ใต้ อ าเภอศรี บุ ญ เรื อ ง จั ง หวั ด
หนองบัวลาภู” โดยมีโดยมีกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้
ตัวแปรอิสระ (independent variables : IV)

ตัวแปรตาม (dependent variables : DV)

การมีส่วนร่วมของประชาชน
1. การมีส่วนร่วมในการวางแผน
2. การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1. การพัฒนาด้านสภาพอารมณ์ที่ดี
2. การพัฒนาด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
3. การพัฒนาด้านสภาพความเป็นอยู่ที่ดี
4.การพัฒนาด้านสภาพร่างกายที่ดี
5.การพัฒนาด้านการรวมกลุม่ ทางสังคม
6.การพัฒนาด้านการตัดสินใจด้วยตนเอง

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตาบล
หนองบัวใต้ อาเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลาภู
2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชนและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ ตาบลหนองบัวใต้ อาเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลาภู
2.3 เพื่อศึ กษาอิทธิ พลของการมีส่ วนร่ว มของประชาชนที่มีต่อการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิ ต
ผู้สูงอายุ ตาบลหนองบัวใต้ อาเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลาภู
3. วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปและผู้สูงอายุ ซึ่งแบ่งออกเป็น
6 ช่วง ดังนี้ 1) อายุระหว่าง 15-29 ปี 2) อายุระหว่าง 30-45 ปี 3) อายุระหว่าง 46-59 ปี 4)
อายุระหว่าง 60-69 ปี 5) อายุ ระหว่าง 70-79 ปี และ6) อายุ 80 ปีขึ้นไป จานวนรวมทั้งสิ้ น
6,551 คน
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กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปและผู้สูงอายุ ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ช่วง
จานวน 377 คน กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดได้มาโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิแบบไม่ใช้สัดส่วน(พิชิต
ฤทธิ์จรูญ, 2547) และการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย(Koul,1984)
แบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 2)
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ และ 4) ข้อเสนอแนะทั่วไป
ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม ดังนี้ 1) ศึกษาต ารา เอกสาร บทความและงานวิ จัยที่
เกี่ยวกับแนวความคิด ทฤษฎี นิยาม องค์ประกอบและตัวชี้วัดของการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้ สู ง อายุ น ามาสั ง เคราะห์ แ ละก าหนดนิ ย ามเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร(Operational
Definitions)ของแต่ ล ะองค์ ป ระกอบของแต่ ล ะตั ว แปร 2) วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า ง
แบบสอบถามให้ข้ อ ค าถามครอบคลุ ม องค์ป ระกอบต่างๆตามวัต ถุ ป ระสงค์ที่ก าหนดไว้ 3) ศึ ก ษา
รูปแบบการสร้างแบบสอบถาม แบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับตามแนวคิดของลิเคิร์ธ (Likert’s
five rating scale) 4)นาข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1-3 มาจัดทาเป็นร่างแบบสอบถามเพื่อสอบถาม
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดย
กาหนดเป็นคาถามแบบสารวจรายการ (Checklist) แบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับตามแนวคิดของ
ลิเคิร์ธ และแบบปลายเปิด (Open-ended form) 5)นาร่างแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 5 คนตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาที่ ใช้ แ ละความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content
validity) แล้ ว น ามาหาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง (Index of Item–Objective Congruence หรื อ
IOC) ได้ ค่ า IOC ระหว่ าง 0.60-1.00 ซึ่ ง ถื อ อยู่ ในเกณฑ์ ที่ ส ามารถน าเครื่องมื อ วิ จั ย ไปใช้ กั บ กลุ่ ม
ตัวอย่างได้ 6)นาร่างแบบสอบถามที่มีค่า (IOC) ระหว่าง .60 -1.00 ซึ่งถืออยู่ในเกณฑ์ที่สามารถนา
เครื่ อ งมื อ วิ จั ย ไปใช้ กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งได้ (Rovinelli & Hambleton, 1977) ไปแก้ ไขปรั บ ปรุ ง ตาม
ข้อเสนอของผู้เชี่ยวชาญและพัฒนาเพื่อสร้างเป็นแบบสอบถาม 7) นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไป
ทดสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง โดยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory
Factor Analysis : EFA)เพื่อทาการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างข้อคาถามแต่ละข้อเพื่อระบุ
ลักษณะร่วมกันว่าข้อคาถามทั้งหมดประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้าง สอดคล้องกับทฤษฏีหรือ
หรือไม่ (วัลลภ รัฐฉัตรานนท์,2557) และนาข้อคาถามที่มีค่า KMO ของตัวแปรทุกตัวมีค่าอยู่ระหว่าง
0.5-1.0 และมีค่าสัดส่วนของค่าความแปรปรวนของตัวแปรที่สามารถอธิบายได้โดยองค์ประกอบ
ทั้งหมด(Communality) ตั้งแต่ 0 ถึง 1มาปรับปรุงเป็นข้อคาถามนาไป try – out ต่อไปและทดสอบ
ความเชื่อมั่น(แววดาว พรมเสน, 2554) 8)นาร่างแบบสอบถามที่ปรับปรุงจากข้อ 7 ไป try – out
กับประชากรที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปและผู้สูงอายุในเขต
ต าบลหนองบั ว ใต้ อ าเภอศรี บุ ญ เรื อ ง จั ง หวั ด หนองบั ว ล าภู จ านวน 30 ชุ ด หลั ง จากนั้ น น า
แบบสอบถามมาวิ เคราะห์ ห าความเชื่ อ มั่ น โดยใช้ สู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา (alpha coefficient)
ของครอนบาคได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.975 ซึ่งแสดงถึงความสอดคล้องของคาตอบของคาถาม
ดั ง กล่ า วมี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ได้ โดยมี ค่ าความเชื่ อ มั่ น (Cronbach’s Alpha) มากกว่ า 0.7 ขึ้ น ไป
(กัลยา วานิชย์บัญชา และ ฐิตา วานิชย์บัญชา, 2557) และ 9) นาร่างแบบสอบถามที่ได้จากข้อ 8
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มาปรับปรุงแก้ไขสร้างเป็นแบบสอบถามฉบับจริงแล้วนาไปใช้สอบถามกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจานวน
377 คน
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถามโดยใช้ ส ถิ ติ พ รรณนา (Descriptive
statistics) คื อ ค่ าร้อยละ (Percentage) และตารางแจกแจงความถี่ (frequency) วิเคราะห์ระดับ
ความคิดเห็นโดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) คือค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน และการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้ สู ง อายุ โ ดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง อ้ า งอิ ง (Inferencial statistics) คื อ สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson correlation coefficient) วิเคราะห์อิทธิพลพยากรณ์ของตัวแปร
อิสระการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตใช้สถิติเชิงอ้างอิง คือการวิเคราะห์
การถดถอยเชิ ง พหุ คู ณ (Multiple Regression Analysis) และวิ เ คราะห์ ค วามคิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะทั่วไป โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 ความถี่และร้อยละและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม n=377
1.เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2.อายุ
15-29 ปี
30-45 ปี
46-59 ปี
60-69 ปี
70-79 ปี
80 ปีขึ้นไป
รวม
3.ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาหรือต่ากว่า
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
ปวส./อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโทหรือสูงกว่า
รวม

156
221
377

41.38
58.62
100

89
102
87
44
30
25
377

23.61
27.06
23.08
11.66
7.96
6.63
100

22
95
101
64
88
7
377

5.83
25.20
26.79
16.98
23.34
1.86
100
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
4.สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หย่า/หม้าย
รวม

77
245
55
377

20.42
64.99
14.59
100

5.อาชีพ
เกษตรกรรม
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รับจ้าง/อื่นๆ
รวม

256
41
27
53
377

67.90
10.86
7.16
14.08
100

จากตารางที่ 1 พบว่า ประชากรผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุส่วน
ใหญ่ อ ยู่ ใ นระหว่ า ง 30 – 45ปี กว่ า ร้ อ ยละ 26 ของประชากรตั ว อย่ า ง ได้ รั บ การศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปริญาตรี ปวส./อนุปริญญา
ประถมศึกษาหรือต่ากว่า ตามลาดับ มีเพียงร้อยละ 1.86 เท่านั้นที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทหรือสูง
กว่า ประชากรส่วนใหญ่สมรสแล้ว รองลงมา คือ เป็นโสด และเป็นหม้ายหรือหย่าร้าง กว่าร้อยละ
67 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมา คือ รับจ้าง/อื่นๆ ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขายและข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจตามลาดับ
4.2 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ n=377

1.การมีส่วนร่วมของประชาชน
2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ค่าเฉลี่ย
(Mean) X

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D.

ความหมาย
(defining)

4.06
4.09

.34
.28

มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ างมี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การมี ส่ ว นร่ว มของ
ประชาชน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก

542

4.3 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ
n = 377
ตัวแปร(Variables)
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

การมีส่วนร่วมของประชาชน
1
.73**

การพัฒนาคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุ
.73**
1

** P.<.01
จากตารางที่ 3 พบว่า ตัวแปรการมีส่วนร่วมของประชาชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สู งอายุ มีค วามสั มพั นธ์ ในรูปเชิงเส้ นและสั ม พันธ์กั นในทางบวก(r เป็นบวก) ในระดับสู ง ที่ค่า r
=0.73 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01
4.4 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ(ทดสอบอิทธิพลพยากรณ์)ขององค์ประกอบตัวแปร
อิสระการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อตัวแปรตามการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ
n= 377
คะแนน
ตัวแปรพยากรณ์
คะแนน ความคลาดเคลือ่ น
ผลทดสอบ
(Predict Variables)
ดิบ(B)
มาตรฐาน(Ste)
(t)
มาตรฐาน(β)
ค่าคงที่ (Constant)
1.418
.110
12.882
การมีส่วนร่วมในการวางแผน
.162
.040
.262
4.069
การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน .125
.042
.191
3.012
การมีส่วนร่วมในการรับ
.155
.019
.268
8.037
ผลประโยชน์
การมีส่วนร่วมในการติดตาม
.216
.028
.313
7.707
ประเมินผล
R = .789 R2 = .622 R2Adj = .618 F = 153.288 Sig. 000

นัยสาคัญ
(Sig.)
.000
.000
.003
.000
.000

P<.05 ตัวแปรตามคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการทดสอบอิทธิพลพยากรณ์ของตัวแปรอิสระจานวน 4 ตัวแปร
มีอิทธิพลพยากรณ์ตัวแปรตามการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 เรียง
ตามลาดับอิทธิพลพยากรณ์ ประกอบด้วย ตัวแปรการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลมีอิทธิพล
พยากรณ์ ร้อยละ 31.3 (Ste = .0288 Sig. .000) ตัว แปรการมีส่ ว นร่วมในการรับ ผลประโยชน์ มี
อิท ธิ พ ลพยากรณ์ ร้อ ยละ 26.8 (Ste = .019 Sig. .000) ตั ว แปรการมี ส่ ว นร่ว มในการวางแผน มี
อิทธิพลพยากรณ์ร้อยละ 26.2 (Ste = .040 Sig. .003) และตัวแปรการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน มี
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อิทธิพลพยากรณ์ร้อยละ 19.1 (Ste = .042 Sig. .000) โดยมีความสามารถอธิบายความแปรปรวนได้
ร้อยละ 62.2 มีผลทดสอบ F = 153.288 (Sig. 000) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ดังนั้น สมการคะแนนดิบ(กรณีใช้ตัวอย่าง)ของการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุโดยมีการมี
ส่วนร่วมของประชาชนเป็นตัวแปรอิสระ สมการดังนี้
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ(QL)= 1.418 + .162 (การมีส่วนร่วมในการวางแผน : pl)
+ .125 (การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน: im) + .155 (การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ : be) +
.216 (การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล : ev)
สมการคะแนนมาตรฐาน(กรณีใช้ประชากร)
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ(QL)= .262 (การมีส่วนร่วมในการวางแผน : pl) + .191
(การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน: im) + .268 (การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ : be) + .313
(การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล : ev)
5. อภิปรายผล
จากผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
โดยการมีส่วนร่วมในการวางแผน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
และการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด การมีส่วนร่วมในการวางแผนและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในด้านการพัฒนาด้านสภาพอารมณ์ที่ดีมีความสัมพันธ์ในรูปเชิงเส้นและ
สัมพันธ์กันในทางบวก (r เป็นบวก) ในระดับสูง ที่ค่า r=0.84 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01และการมีส่วน
ร่วมในการวางแผนมีอิทธิพลพยากรณ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุร้อยละ 26.2 (Ste = .040 Sig.
.003)หมายความว่าถ้าประชาชนทุกกลุ่มและผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมการวางแผนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตมากขึ้ นจะทาให้ ผู้สูงอายุมีคุ ณภาพชีวิต ในด้านสภาพอารมณ์ ที่ดีเพิ่มขึ้ น สอดคล้ องกับ ดวงใจ
เปลี่ย นบารุง (2540) ที่ทาการวิจั ย พฤติกรรมการดูแ ลตนเองและคุณ ภาพชีวิต ผู้สู งอายุในจังหวั ด
ชายแดนภาคใต้ ผลการวิ จัย พบว่า การที่ผู้สู งอายุส ามารถปฏิ บัติกิ จ กรรมต่างๆได้ด้ว ยตนเอง มี
ความสั ม พั นธ์ ที่ ดีกั บ ครอบครัว ได้ รับ การดู แ ลเอาใจใส่ จ ากสมาชิ ก ในครอบครั ว และชุ ม ชนท าให้
ผู้สูงอายุมีคุภาพชีวิตด้านสภาพอารมณ์ที่ดีเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับผลการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครนครปฐม อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ของจักรไตร สันตินันต
รักษ์ (2559) พบว่าคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครนครปฐม ด้านสภาพอารมณ์ที่ดี ใน
ภาพรวมอยู่ในระดั บค่อนข้างมาก เนื่องจากการที่ประชาชนทุกกลุ่มในส่วนร่วมในการวางแผนจัด
กิจกรรมพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต ผู้สู งอายุ ทาให้ ผู้สูงอายุมีความพร้อมที่จะยอมรับการเปลี่ ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในชีวิต พึงพอใจกับสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน รู้สึกแจ่มใสเบิกบานกับสิ่งรอบข้าง และไม่เครียด
ในสิ่งต่างๆ รอบตัวเอง ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว ในประเด็นนี้ ผู้วิจัยเห็นว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ผู้สูงอายุในทุก ๆ ขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุนับตั้งแต่การวางแผนหรือการ
วางโครงการ การด าเนินการ การร่ว มรับ ผลประโยชน์แ ละการประเมิ นผลจะนาไปสู่ ก ารพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุต่อไป
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การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยการพัฒนาด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ การพัฒนาด้านสภาพความเป็นอยู่ที่ดี
และการพัฒนาด้านการรวมกลุ่มทางสังคมมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด โดยเมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบย่อย
ของการพัฒนาด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล พบว่าการที่ผู้สูงอายุในชุมชนมีการพบปะจัดกิจกรรม
ต่างๆกับเพื่อนๆเป็นประจามีค่าเฉลี่ยสูงสุด ในประเด็นนี้ผู้วิจัยเห็นว่า การที่ประชาชนในชุมชนและ
หน่วยงานต่างๆได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนบ่อยๆจะทาให้ผู้สูงอายุ
มีคุ ณ ภาพชีวิ ต ที่ดีขึ้ น สอดคล้ องกั บ สุ ทธิ พงศ์ บุญ ผดุง (2554) ที่ทาการศึก ษาเรื่อง การพัฒ นา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในท้องถิ่ นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ระยะที่ 1) ผล
การศึกษา พบว่า คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอยู่ในระดับมาก มีปัจจัยที่
เกี่ยวข้องได้แก่ ปัจจัยด้านการจัดกิจกกรมให้มีการปฏิสัมพันธ์ในครอบครัว มิตรสหายและเพื่อนบ้าน
และบังอร ธรรมศิริ (2549) ที่ทาการวิจัยเรื่อง ครอบครัวกับการดูแลผู้สูงอายุ ผลการวิจัยพบว่า
ผู้สู งอายุ ยั งมี ค วามต้องการทางด้านจิ ต ใจและสั ง คม ต้องการความรัก การเอาใจใส่ พูด คุยอย่าง
สม่ าเสมอจากครอบครัว แนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีวิ ต ด้ านความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ างบุค คลของ
ผู้สูงอายุควรเน้นการสร้างความเข้าใจให้ลูกหลาน และสมาชิกในครอบครัวเข้าใจธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุในความดูแล การทาความเข้าใจเกี่ยวกับความสูงวัย จะทาให้สมาชิกใน
ครอบครัวปฏิบัติต่อผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม นามาซึ่งความสุขของผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัว
ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีบทบาทและเข้าร่วมกิจกรรมในครอบครัว กิจกรรม
พบปะเพื่อน มิตรสหาย กิจกรรมการท่องเที่ยวกับกลุ่มเพื่อน ๆ รวมถึงกิจกรรมของชุมชน
6. สรุปผล
การมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในการวางแผน การมีส่วนร่วม
ในการดาเนินการ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ระดับ
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในแต่ละด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก โดยการมี ส่ ว นร่ว มในการวางแผน มีค่ าเฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด รองลงมา คื อ การมี ส่ ว นร่ว มในการ
ประเมินผล และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประกอบด้วย การพัฒนาด้านสภาพอารมณ์ที่ดี การ
พัฒนาด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การพัฒนาด้านสภาพความเป็นอยู่ที่ดี การพัฒนาด้านสภาพ
ร่างกายที่ดี การพัฒ นาด้านการรวมกลุ่มทางสั งคม และการพัฒนาด้านการตัดสิ นใจด้วยตนเอง
ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในแต่ละด้านมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก โดยการพัฒนาด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ การ
พัฒนาด้านสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การพัฒนาด้านการรวมกลุ่มทาง
สังคม
การพัฒนาคุภาพชีวิตผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่มีความสาคัญอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบัน การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในรวมกลุ่มจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ การส่งเสริมให้ครอบครัว
และชุมชนมีบทบาทในการมีส่วนร่วมทั้งร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมจัดกิจกรรม ร่วมวิเคราะห์ปั ญหา
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และร่ ว มประเมิ น ผลเป็ น แนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้ สู ง อายุ ที่ เหมาะสมยิ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
วนัสนันท์ แฮคา (2553) ซึ่งพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุก่อ
ให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ การปฏิสัมพันธ์ กับสังคมและ
สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ ดังนั้นชุมชนจึงต้องรู้จัดสร้างความตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนา
คุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้ สู ง อายุ ให้ ผู้ สู ง อายุ ในชุ ม ชนตระหนั ก และเข้ าใจถึ ง การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต โดยมี
เป้ าหมายเพื่ อ สร้างความสนใจและความเข้ าใจ เรียนรู้คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู้ สู ง อายุ การมี สุ ข ภาพ
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีและแม้จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทั้ง 4 มิติ ด้านร่างกาย จิตใจ สังคมสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ผู้สูงอายุก็ยังมีปัญหาหรือยังต้องการ
การพัฒ นาในด้านของเศรษฐกิจมากที่สุด เพราะผู้สูงอายุไม่มีรายได้ บางคนยังต้องทางานรับจ้าง
หรือเป็นผู้นาครอบครัวที่ต้องมีภาระค่าใช้จ่าย และบางคนยังเป็นผู้สูงอายุที่อยู่เพียงลาพัง ต้องให้
ความช่วยเหลือให้สามารถพึ่งพาตนเองได้สอดคล้องกับการศึกษาของ วิภานันท์ ม่วงสกุล (2558) ซึ่ง
ศึกษาการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลาพังด้วยแนวคิดพฤฒพลัง โดยสรุปและอภิปราย
ผลว่า ผู้สูงอายุที่อยู่ลาพัง เป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มมากขึ้นสาเหตุเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคม การอยู่เป็นคนโสด บุตรหลานต้องไปอยู่ต่างถิ่น ส่งผลให้ผู้สูงอายุต้องอยู่กันตามลาพังมาก
ขึ้น
7. ข้อเสนอแนะ
การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน โดยการมีส่วนร่วมในการ
สารวจข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจจั ดกิจกรรมที่เหมาะสมสาหรับพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดและการมีส่วนร่วมในการจัดลาดับความสาคัญในการแก้ไขปัญหาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ผู้วิจัยเห็นว่า ประชาชนและผู้สูงอายุตระหนักถึงปัญหา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจึง ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โดยสะท้อนถึงความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมและต้องการให้มีการจัดกิจกรรมอย่างสม่าเสมอ
เช่นนี้ตลอดไป หน่วยงานต่างๆและชุมชนจึงควรดาเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
อย่างสม่าเสมอต่อเนื่อง
การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ โดยการมีความ
ยินดีและภาคภูมิใจเมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนมีค่าเฉลี่ยสูงสุดและ
การมีความรู้และเข้าใจการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุมากขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ชุมชน
หรือหน่ว ยงานจั ด ขึ้ น เพื่ อพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต ผู้สู งอายุ ในชุม ชนมีค่ าเฉลี่ ย น้อ ยที่ สุ ด ผู้ วิ จั ยเห็น ว่ า
หน่วยงานผู้จัดกิจกรรมควรพัฒนาวิธีการนาเสนอ รูปแบบการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ประชาชนและ
ผู้สูงอายุ สามารถรับรู้และเข้าใจได้ง่าย มีก ารฝึกปฏิบัติอย่างสม่าเสมอต่อเนื่องให้เกิดทักษะความ
ชานาญสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านการพัฒนาด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยเมื่อ
ผู้สูงอายุในชุมชนเจ็บป่วยเพื่อนๆของท่านได้ไปเยี่ยมเยียนท่าน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดและกิจกรรมที่ทา
ร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุกับสมาชิกในครอบครัวเป็นประจามีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ผู้วิจัยเห็นว่า สมาชิก
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ในครอบครัวของผู้สูงอายุควรให้ความสาคัญในการทากิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุให้มากขึ้น เช่น ร่วม
กระทากิจวัตประจาวันด้วยกันด้วยการรับประทานอาหารร่วมกัน ดูรายการทีวีร่วมกัน พาสมาชิด
ผู้สูงอายุไปจัดกิจกรรมนอกบ้าน เช่น ไปท่องเทียวตามสถานที่ต่างๆให้บ่อยครั้งขึ้น
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านการพัฒนาด้านการรวมกลุ่มทางสังคม โดยผู้สูงอายุ
ในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมที่ชุมชนจัดอย่างสม่าเสมอมีค่าเฉลี่ยสูงสุ ดและผู้สูงอายุในชุมชนมีชมรม
ผู้สูงอายุไว้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ผู้วิจัยเห็นว่า การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ
เป็นประเด็นสาคัญ จึงควรมีการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชมรมผู้สูง อายุขึ้นในทุกหมู่บ้าน/ชุมชน โดยให้มี
คณะกรรมการบริหารที่มาจากตัวแทนของผู้สูงอายุ ควรมีการศึกษาหาแนวทางหรือการจัดทากลยุทธ์
ในการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในท้องถิ่น โดยการสัมภาษณ์ การจัดสนทนากลุ่มกับผู้สูงอายุ
รวมถึงสมาชิกในครอบครัวของผู้สูงอายุซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุโดยตรง เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และจัดทาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตสาหรับผู้สูงอายุได้อย่าง
เหมาะสมต่อการนาไปใช้ต่อไป สนับสนุนให้ผู้สูงอายุเข้าไปมีบทบาทในกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนและ
สังคมให้มากขึ้น โดยเน้นบทบาทในด้านการถ่ายทอดภูมิปัญญาและประสบการณ์ที่มีอยู่ไปสู่คนรุ่นหลัง
เพื่อเพิ่มความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองให้กับผู้สูงอายุ พัฒนาโครงการในการให้บริการวิชาการต่างๆเพื่อ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชุมชน
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความหมายของความอยู่ดีมีสุข ในทัศนะของชาว
ชุม ชน วิ ธี ก ารเสริมสร้างความอยู่ ดีมีสุขของชุม ชนด้ว ยวิ ถีชาวชุม ชน ตลอดจนข้ อเสนอแนะเพื่อ
เสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขในชุมชน ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ชาวชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ชุมชน
ศรัทธา* ตาบลบางโพธิ์เหนือ อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ผู้ให้ข้อมูลที่สาคัญ (Key-informant)
จานวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ใน 3 ประเด็นตามวัตถุประสงค์
การเก็ บข้ อมูลใช้วิ ธี การสังเกตุแบบมีส่ว นร่ว มและการสัมภาษณ์แ บบเจาะลึ ก ผู้ใ ห้ข้ อมูลที่สาคัญ
จานวน 15 คน ผลการศึกษาพบว่า ความอยู่ดีมีสุข หมายถึง การทีค่ รอบครัวมีความอบอุ่นและมีที่อยู่
อาศัยเป็นของตนเอง การมีอาชีพและมีรายได้ และชุมชนไม่มีปัญหายาเสพติด มีสภาพแวดล้อมใน
ชุมชนที่ดี ชาวชุมชนไม่ทะเลาะเบาะแว้งและมีน้าใจช่วยเหลือกันระหว่างชาวชุมชนตลอดจนชาว
ชุมชนมีการพบปะและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีวิธีการสาคัญในการเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของ
ชุมชน คือ การใช้ความเป็นเครือญาติและการพูดคุยร่วมกันระหว่างชาวชุมชนในเรื่องสาคัญๆ การใช้
สถาบันที่อยู่ในชุมชน เป็นสถานที่ในเสริมสร้างผ่านการอบรมสั่งสอนและการปฏิบัติตามหลักคาสอน
ของศาสนา(อัลกรุอานและหะดีษ) สาหรับข้อเสนอแนะเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข ต้องใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต ชาวชุมชนด้วยกันต้องมีความไว้เนื้อเชื่อ
ใจกันและต้องให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมของชุมชน อะลุ่มอล่วย มีน้าใจต่อชาวชุมชนด้วยกัน
ภาครัฐต้องช่วยส่งเสริมและสนับสนุนและเพิ่มกระบวนการมีส่วนร่วมให้กับชาวชุมชน ตลอดจนเพิ่ม
ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้กันอย่างทั่วถึง
คาสาคัญ : ความอยู่ดีมีสุข วิธีการเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข ปัจจัยเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข
ชุมชน
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Abstract
This research aimed to study the meaning of well-being, way to support wellbeing by community way, suggestion to support well-being in community. The
population of this study were people in Sattha community, Bang Pho Nue, Samkok,
Pathumthani province. The researcher selects 15 key informants. The instrument was
deep interview in three issues following objectives. The researcher collecte data by
interviewing. The result found that well-being meant warm family and having own
house, having own career and money, no drug, good environment, no quarrel, being
generous, meeting and help each other. The ways to support well-being are relationship
between relatives, meeting on important issues, using schools to teach and practice
principle of Isam (Koran and Al-hadith). For suggestion, it should use philosophy of
Sufficiency Economy to be way of life. People should trust in each other and participate
in activities of community, compromise and be generous. Government has to promote
and support participation process for people. In addition, it should have ways to promote
information to people all around.
Key words : well-being, ways to support well-being, factors to support well-being,
community
1. บทนา
นับตั้งแต่ประเทศไทยได้ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นเครื่องมือ
และแนวทางในการพัฒนาการพัฒนาประเทศตั้งแต่ พ.ศ.2504 โดยใช้แนวทางการพัฒนาประเทศไปสู่
ภาวะทั น สมั ย ตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 1 -7 นั้ น ได้ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความ
เปลี่ ย นแปลงแก่ สั ง คมไทยอย่ า งมากมาย ทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ การเมื อ ง วั ฒ นธรรม สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม ตัวเลขของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น ถนน ไฟฟ้า น้าประปา ระบบ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ และการอ่านออกเขียนได้ของประชาชนอยู่ในระดับสูงขึ้น ทั้งนี้จากผลบวกของ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว แต่ในทางกลับกันจากการที่มุ่งพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมของภาคเมืองและ
การส่งเสริมการเกษตรแผนใหม่ รวมถึงการขยายตัวของรัฐเข้าไปในชนบท ได้ส่งผลให้ชุมชนในชนบท
เกิดภาวะอ่อนแอในหลาย ๆ ซึ่งสามารถสรุปผลการพัฒนาเมื่อสิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 7 ออกมาได้ว่า เศรษฐกิจดี สังคมมีปัญหา การพัฒนาไม่ยั่งยืน(สรรเสริญ วงศ์ชอุ่ม
,2554:25-26) ทั้งนี้ผลพวงจากการพัฒนาดังกล่าว ทาให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การพัฒนาที่
เน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา โดยเฉพาะในแผนพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
8 (2540-2544) ที่กล่าวได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญ ทีสะท้อนวิสัยทัศน์การพัฒนาใกล้เคียงกับแนวคิด
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การพัฒนาเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน อย่างไรก็ดีสาหรับ คาว่ า ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
ได้เริ่มปรากฏชัดเจนมากขึ้นนับตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
9(2545-2549) ที่ได้กาหนดจุดมุ่งหมายหลัก คือการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย ที่
และในระยะต่อมาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10(1550-2554)และฉบับที่
11(2555-2559) ได้มีการปรับเปลี่ยนมาเป็นคาว่า ความอยู่เย็นเป็นสุข ก่อนที่จะกลับมาใช้คาว่าความ
อยู่ ดี มี สุ ข อี ก ครั้ ง ในช่ ว งของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 12(2560-2564)
(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2561:9)
สาหรับประเด็นความอยู่ดีมีสุขหรือความอยู่เย็นเป็นสุขนั้น ได้มีการศึกษาในประเด็น วิถี
เมืองและชนบทกับความอยู่เย็นเป็นสุข โดยศึกษาถึงแนวความคิดและความหมายของความอยู่ดีมีสุข
ในระดับพื้นที่(ชุมชนชนบทและชุมชนเมือง)โดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติได้ทาการศึกษาในประเด็น ในปี พ.ศ.2550 ซึ่งเป็นการถอดบทเรียนจากชุมชนต้นแบบที่
ได้มีการแก้ปัญหาชุมชนจนประสบผลสาเร็จ จนได้ข้อสรุปว่า ความอยู่ดีมีสุ ข หมายถึง สภาวะที่คนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพทั้งจิต กาย ปัญญาที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นองค์รวมและสัมพันธ์กันได้ถูกต้องดีงาม นาไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่าง
คนกั บคน และการอยู่ ร วมและสั ม พันธ์ กั นอย่างสมดุล ระหว่ างคนกั บธรรมชาติแ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม,
(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550:7) แต่ในขณะที่สถานการณ์
และสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนเหตุปัจจัยที่
ส่งผลต่อการพัฒนาได้มีการปรับเปลี่ยนอย่างไม่หยุดนิ่ง การให้ความหมายหรือมุมมองต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย การได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ในประเด็นความอยู่ดีมีสุขจึงมี
ความส าคั ญ ต่ อ การพั ฒ นาสั ง คม ประเทศเพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาตามที่ ไ ด้ ก าหนดไว้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ชุมชนศรัทธา* ตาบลบางโพธิ์เหนือ อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เป็นชุมชนมุสลิม
ย่านชานเมืองชุมชนหนึ่ง ที่มีความโดดเด่นทางวัฒนธรรม มีชาวชุมชนอยู่ร่วมกันระหว่างชาวไทย
มุสลิมและชาวไทยพุทธที่อยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเมืองหลวง อันเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
หลักของประเทศและถูกกระแสโลกาภิวัฒน์ถาโถมเข้าสู่ชุมชน แต่ ชาวชุมชนก็ยังมีความรักผูกพันกับ
ชุมชน ชาวชุมชนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนผ่านการร่วมไม้ร่วมมือในการทากิจกรรมการพัฒนาต่าง
ๆ อีกทั้งยังเป็นชุมชนที่น้อมนาเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาสาคัญในการ
ดาเนินชีวิตและเกิดการพัฒนามาสู่การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
กล่าวได้ว่าเป็นชุมชนหนึ่งที่มีความเข้มแข็ง ซึ่งชาวชุมชนมีความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มี
การเสียสละต่อส่วนรวม ตลอดจนมีแนวทางในการดาเนินชีวิตที่มีการยอมรับร่วมกัน ผ่านการปฏิบัติ
ตามหลักการทางศาสนาและชาวชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ด้วยเหตุนี้จึงทาให้ผู้วิจัยมีความ
สนใจศึกษาในประเด็นเรื่อง การสร้างความอยู่ดีมีสุขของชุมชนด้วยวิถีชาวชุมชน เพื่อที่จะศึกษาว่า
ความอยู่ ดีมีสุข ในทัศ นะของชาวชุม ชนคืออะไร และศึก ษาต่อว่ าความอยู่ดีมีสุ ขที่ชาวชุมชนได้ให้
ความหมายนั้นมีวิธีการเสริมสร้างให้เกิดขึ้นได้อย่างไร ตลอดจนการศึกษาข้อเสนอแนะเพื่อเสริมสร้าง
ความอยู่ดีมีสุขให้เกิดขึ้นในชุมชนต่อไป ซึ่งผลจากการวิจัยครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับการ
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พัฒนาชุมชนเพื่อให้มีความอยู่ดีมีสุข และแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวทางวิชาการในประเด็นการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงเลือก ชุมชนศรัทธา* ตาบลบางโพธิ์เหนือ อาเภอ
สามโคก จังหวัดปทุมธานี เป็นกรณีศึกษา เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้ มาใช้เป็นแนวทางสาคัญในการ
สร้างความอยู่ดีมีสุขให้เกิดขึ้นในชุมชนของประเทศไทย ดังที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 ได้กาหนดวิสัยทัศน์ของประเทศ คือ การสร้างมั่นคง มั่งคง ยั่ งยืน เพื่อสนองตอบต่ อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ โดยการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม เป็น
ธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในประเทศ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาความหมายของความอยู่ดีมีสุขในทัศนะของชาวชุมชน
2.2 เพื่อศึกษาวิธีการเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของชุมชนด้วยวิถีชาวชุมชน
2.3 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขให้เกิดขึ้นในชุมชน
3. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการวิจัยในแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative
Study) โดยกาหนดประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ชาวชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ชุมชนศรัทธา* ตาบล
บางโพธิ์ เ หนื อ อ าเภอสามโคก จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี จ านวน 484 คน ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ที่ ส าคั ญ (Keyinformant)จ านวน 15 คน ทา โดยยึด หลั ก เกณฑ์ คัด เลื อก คือ 1) เป็นผู้ที่ชาวชุม ชนคิด ว่ ารู้แ ละ
เกี่ยวข้องกับการสร้างความอยู่ดมีสุขในชุมชน 2) เต็มใจให้ข้อมูล 3) เป็นคนในชุมชน รวม 15 คน
โดยมีวิธีการวิจัยและรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 1). การศึกษาโดยการสังเกต (Observation) โดยผู้วิจัยใช้
วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยเข้าไปในบทบาทของนักวิจัย และการร่วมกิจกรรมกับชาวชุมชน 2).
การศึกษาโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept interview) ประกอบด้วย 4 ส่วนคือ (1) ข้อมูลทั่วไป
ของผู้ให้ข้อมูลสาคั ญ (2) ความหมายความอยู่ดีมีสุข (3). วิธีการเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข และ
(4).ปัจจัยเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของชุมชน ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดความอยู่ดีมีสุข โดยมี
ขั้ นตอนในการสร้างแบบสั มภาษณ์เชิงลึ ก(In-dept interview) ดัง นี้ 1) การศึก ษาแนวความคิด
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความอยู่ดีมีสุข 2) การนาข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาจัดทาแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก(In-dept interview) 3) นาแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาความ
เหมาะสมของโครงสร้างแบบสัมภาษณ์และประเด็นคาถาม 4) นาแบบสัมภาษณ์ที่ผู้เชี่ยวชาญให้ความ
คิดเห็นแล้ว ทดลองสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลสาคัญเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ในการ
สั ม ภาษณ์ แ ละการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากการทดสอบเพื่ อ ปรั บ แนวค าถามให้ มี เ หมาะสมและตอบ
วัตถุประสงค์ของในการวิจัยจากนั้นจึงนาแบบสัมภาษณ์มาใช้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล ที่สาคัญ จานวน 15
คน การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลสาคัญโดยใช้สถิติพรรณนา(Descriptive statistics) คือ
จานวนและร้อยละ(percentage) การวิเคราะห์ความหมายความ วิธีการเสริมสร้าง ปั จจัยเสริมสร้าง
ความอยู่ดีมีสุขตลอดจนข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลไป
พร้อม ๆ กับการเก็บข้อมูลตามหลักการวิจัยเชิงคุณภาพโดยนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
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แล้ ว ท าการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยยึ ด หลั ก ตรรกะเที ย บเคี ย งแนวความคิด เอกสารและงานวิ จั ยที่
เกี่ยวข้องควบคู่บริบท(Context) โดยใช้สถิตเชิงพรรณนาประกอบ คือ จานวนและร้อยละ
4.ผลการวิจัย
ผลการวิจัยที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลที่สาคัญ (key-informants) สามารถ
สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ความหมายของความอยู่ดีมีสุขในทัศนะของชาวชุมชน
ความหมายชุมชนชุมชนอยูด่ ีมีสขุ

จานวน*

ร้อยละ**

(n = 15)

(100.00)

15
15
15
10
8
12

100.00
100.00
100
66.67
53.33
80.00

ครอบครัวมีความอบอุ่นและมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
การมีอาชีพและมีรายได้
ชุมชนไม่มีปัญหายาเสพยติด
มีสภาพแวดล้อมในชุมชนที่ดี
ชาวชุมชนมีการพบปะและช่วยเหลือซึ่งกัน
ชาวชุมชนไม่ทะเลาะเบาะแว้ง มีน้าใจช่วยเหลือกันระหว่างชาวชุมชน
หมายเหตุ : * ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ
** ฐาน 100.00 คิดจาก 15

จากตารางที่ 1 พบว่า การให้ความหมายของความอยู่ดีมีสุข หมายถึง การมีครอบครัวที่
ความอบอุ่นและมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง การมีอาชีพและมีรายได้ และในระดับชุมชน คือ ชุมชน
ไม่มีปัญ หายาเสพยติด มีส ภาพแวดล้ อมในชุ ม ชนที่ ดี ชาวชุม ชนไม่ทะเลาะเบาะแว้ ง และมี น้ าใจ
ช่วยเหลือกันระหว่างชาวชุมชนตลอดจนชาวชุมชนมีการพบปะและช่วยเหลือซึ่งกัน
ตารางที่ 2 วิธีการเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของชุมชนด้วยวิถีชาวชุมชน
วิธีการเสริมสร้างความอยู่ดมี ีสุข
การใช้ความเป็นเครือญาติ
การใช้กิจกรรม เช่น การละหมาดในวันศุกร์ อบรมสั่งสอน
การใช้ ส ถาบัน เช่ น โรงเรี ย น มั ส ยิ ด เป็นสถานที่ใ นเสริ ม สร้างผ่าน
อบรม สั่งสอน
การพู ด คุยร่ว มกันระหว่ า งชาวชุม ชน ในเรื่ อ งสาคัญๆ เช่ น การจัด
กิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆของชุมชน
การปฏิบัติตามหลักคาสอนของศาสนา(อัลกุรอานและหะดีษ)
หมายเหตุ : * ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ
** ฐาน 100.00 คิดจาก 15

จานวน*
(n = 15)
15
12
12

ร้อยละ**
(100.00)
100.00
80.00
80.00

15

100.00

12

80.00
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จากตารางที่ 2 พบว่า วิธีการเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของชุมชนด้วยวิถีชาวชุมชน คือ
การใช้ความเป็นเครือญาติ และการพูดคุยร่วมกันระหว่างชาวชุมชนในเรื่องสาคัญๆ การใช้สถาบันที่
อยู่ ใ นชุม ชน เป็นสถานที่ใ นเสริมสร้างผ่านการอบรมสั่ งสอนและการปฏิบัติตามหลักคาสอนของ
ศาสนา(อัลกรุอานและหะดีษ)
ตารางที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข
ข้อเสนอแนะเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดมี ีสุข
ชาวชุมชนต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันและกัน
ภาครัฐต้องช่วยส่งเสริมและสนับสนุน เช่น ความรู้เรื่องการประกอบอาชีพเสริม
การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต
ชาวชุมชนด้วยกันต้องความร่วมมือในการทากิจกรรมของชุมชน อะลุ่มอล่วย มีน้าใจ
ต่อชาวชุมชนด้วยกัน
หน่วยงานของรัฐต้องเพิ่มกระบวนการมีส่วนร่วมให้กับชาวชุมชน ตลอดจนเพิ่มช่อง
ทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับรูก้ ันอย่างทั่วถึง
หมายเหตุ : * ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ
** ฐาน 100.00 คิดจาก 15

จานวน*
(n = 15)
14
13
15
15

ร้อยละ**
(100.00)
93.33
86.66
100.00
100.00

13

86.66

จากตารางที่ 3 พบว่า ข้อเสนอแนะเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข คือ การใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต ชาวชุมชนด้วยกันต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน
และต้องให้ค วามร่ว มมือในการทากิ จ กรรมของชุม ชน อะลุ่ ม อล่ ว ย มีน้าใจต่อชาวชุม ชนด้ว ยกั น
ภาครัฐต้องช่วยส่งเสริมและสนับสนุนและเพิ่มกระบวนการมีส่วนร่วมให้กับชาวชุมชน ตลอดจนเพิ่ม
ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้กันอย่างทั่วถึง
5.อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การสร้างความอยู่ดีมีสุขของชุมชนด้วยวิถีชาวชุมชน กรณีศึกษา ชุมชน
ศรัทธา*ตาบลบางโพธิ์เหนือ อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยใน 3
ประเด็น ผลการศึกษา พบว่า
ความอยู่ดีมีสุขในทัศนะของชาวชุมชนนั้น หมายถึง ครอบครัวมีความอบอุ่นและมีที่ อยู่
อาศัยเป็นของตนเอง การมีอาชีพและมีรายได้ชุมชนไม่มีปัญหายาเสพติด มีสภาพแวดล้อมในชุมชนที่
ดี ชาวชุมชนไม่ทะเลาะเบาะแว้งและมีน้าใจช่วยเหลือกันระหว่างชาวชุมชนตลอดจนคนในชุมชนมีการ
พบปะและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันเริ่ มต้นที่จะ
เสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขให้เกิดขึ้นในระดับต่อไป คือ ในระดับชุมชน สังคมและประเทศ ตลอดจน
ความอยู่ดีมีสุขในครอบครัวจะเป็นที่สุดของความปรารถนาสาคัญในการดารงชีวิตของมนุษย์ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการสารวจของสานักงานคณะกรรมพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ไ ด้
สารวจองค์ประกอบความอยู่เย็นเป็นสุขของชุมชน(ภาคกลาง) เมื่อปี 2550 ที่พบว่า ความอยู่ดีมีสุข
คือ การมีครอบครัวที่อบอุ่น ทุกคนในครอบครัวมีสุขภาพแข็ง ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน มีรายได้เพียงพอ
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กับการยังชีพแบบพอเพียง ไม่มีหนี้สิน มีแหลางานในชุมชน มีที่ดินทากินและบ้านเรือนเป็นขอตนเอง
และชาวชุมชนมีความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการเสียสละต่อส่วนร่วม ทุกคนมีงานทา ไม่มี
หนี้ สิ น ไม่ มี ย าเสพติ ด ในชุ ม ชน มี ค วามปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น มโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่
สะดวกสบาย สภาพแวดล้อมชุมชนดี มีการสืบทอดภูมิปัญญา และมีผู้นาที่มีความสามารถ
วิธีการเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของชาวชุมชน คือ การใช้ความเป็นเครือญาติและการ
พูดคุยร่วมกันระหว่างชาวชุมชนในเรื่องสาคัญๆ การใช้สถาบันที่อยู่ในชุมชน เป็นสถานที่ในเสริมสร้าง
ผ่านการอบรมสั่งสอนและการปฏิบัติตามหลักคาสอนของศาสนา(อัลกุ รอานและหะดีษ) ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า เนื่องจากชาวชุมชนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในชุมชนมีความเป็นเครือญาติและจะใช้หลักคาสอน
ของศาสนาเป็นแนวทางหลักในการอยู่ร่วมกัน อย่างไรก็ดีนอกจากการใช้ความเป็นเครือญาติแล้วการ
ใช้วิธีการพูดคุยก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ชาวชุมชนใช้เป็นวิธีการในการสร้างความอยู่ดีมีสุข ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าการพูดคุยปรึกษาหารือเสมือนเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทรงพลังในการก่อให้เกิดความคิดและการ
กระทามีความเป็นเอกภาพและเป็นแนวทางสาคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมและที่สาคัญคือ การ
ยอมรับซึ่งกันและกัน จนนาไปสู่ความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ระหว่างชาวชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการ
สารวจของสานักงานคณะกรรมพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ได้สารวจองค์ประกอบความ
อยู่เย็นเป็นสุขในระดับชุมชนไว้ใน ปี2550 พบว่าองค์ประกอบความอยู่เย็นเป็นสุขในระดับชุมชน คือ
การที่คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในนโยบายของรัฐ ชาวชุมชนได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการชุมชนของตนเองตลอดจนการกาหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนร่วมกัน
6.สรุปผลการวิจัย
ผู้ให้ข้อมูลที่สาคัญ (Key-informant) ได้ให้ความหมายความอยู่ดีมีสุข หมายถึง ครอบครัว
มีความอบอุ่นและมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง การมีอาชีพและมีรายได้ชุมชนไม่มีปัญหายาเสพติด มี
สภาพแวดล้อมในชุมชนที่ดี ชาวชุมชนไม่ทะเลาะเบาะแว้งและมีน้าใจช่วยเหลือกันระหว่างชาวชุ มชน
ตลอดจนคนในชุมชนมีการพบปะและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน วิธีการสาคัญในการเสริมสร้างความอยู่
ดีมีสุขของชุมชน คือ การใช้ความเป็นเครือญาติ โดยการไปมาหาสู่กันอย่างสม่าเสมอ และในการทา
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การปฏิบัติตามศาสนกิจ การจัดกิจกรรมตามวันสาคัญต่าง ๆ ตลอดจนกิจกรรม
การพัฒนาชุมชน ชาวชุมชนจะเริ่มต้นด้วยการปรึกษา พูดคุยและชักชวนญาติ ที่เป็นพี่น้องที่สืบเชื้อ
สายเดียวกันมาเป็นจุดเริ่มต้นในการทากิจกรรม ด้วยการบอกกล่าวและชักชวนให้มาร่วมกิจกรรมของ
ชุมชน แต่อย่างไรก็ดีนอกจากการใช้เครือญาติเป็นแนวทางการสร้างความอยู่ดีมีสุข ชาวชุมชนยังใช้
กระบวนการขัดเกลาทางสังคม ผ่านสถาบันครอบครัว โดยการเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนของบิดา
มารดา เช่น การแสดงความมีน้าใจต่อชาวชุมชนด้วยกัน การรู้จักแบ่งปันและความไม่เห็นแก่ตัว
ตลอดจนการนาเอาคาสอนศาสนาอิสลามมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยเฉพาะ เรื่องของความมี
นาใจต่อเพื่อนมนุษย์ การไม่โกหก ไม่หลอกลวง ซึ่งวิธีการสาคัญที่พบ คือ การพูดอย่างตรงไปตรงมา
และการทาเป็นแบบอย่างให้เห็น นอกจากนี้วิธีการสาคัญ ที่พบจากการวิจัยครั้งนี้ คือ การนาหลักคา
สอนของศาสนา(อัลกรุอานและหะดีษ) มาใช้ในการดาเนินชีวิต ผ่านการปฏิบัติศาสนกิจ อาทิการ
ละหมาดใหญ่ทุกวันศุกร์ การสร้างความอยู่ดีมีสุขโดยการทาความดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยการพูด การ
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กระทา หรือคุณประโยชน์ต่าง ๆ การไม่ดูถูดและแสดงความมีน้าใจต่อชาวชุมชนด้วยกันและที่
สาคัญ คือ การให้บุตรหลานเข้าเรียนศาสนาในโรงเรียนสอนศาสนาประจาชุมชน(ปอเนาะ)ในทุก วัน
อาทิตย์ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับภาษา(ภาษาอาหรับและมาลายู) เรียนรู้การปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามหลัก
ศาสนาอิสลาม
ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ เสริม สร้า งความอยู่ดี มีสุ ข ของชุ ม ชนให้ค วามส าคัญ กั บ หลั ก ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต และ
การดาเนินชีวิตหลักคาสอนของศาสนา ตลอดจนหน่วยงานของรัฐต้องเพิ่มกระบวนการมีส่วนร่วม
ให้กับชาวชุมชน ตลอดจนเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้กันอย่างทั่วถึง
7.ข้อเสนอแนะ
7.1 ควรทาการศึกษาเปรียบเทียบทัศนะ เรื่องความอยู่ดีมีสุขในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะทาให้เห็น
ทัศนะต่อความอยู่ดีมีสุขที่มีความหลากหลาย ภายใต้บริบทของชุมชนที่มีความแตกต่างกัน เพื่อนาผล
การศึกษาที่ได้มาประยุกต์ใช้ในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม
7.2 หน่วยงานของรัฐควรส่งเสริมการทากิจกรรม เช่น การให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ
ให้กับชาวชุมชน และควรเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้กันอย่างทั่วถึง
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนและความสาเร็จ
ของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดผึ้ง อาเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลาภู
2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่ วนร่วมของประชาชนและความสาเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดผึ้ง อาเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลาภู และ 3) ศึกษาอิทธิพล
ของการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อความสาเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตาบลกุดผึ้ง อาเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลาภู ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนที่มี
อายุ 18 ปีขึ้ นไป คณะกรรมการจั ด ทาแผนพัฒนาท้องถิ่ นและคณะกรรมการติด ตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดผึ้ง อาเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลาภู
จานวน 313 คน ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่ งชั้นภูมิและการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้
ในการวิ จั ย คื แ บบสอบถาม สถิ ติที่ใ ช้ใ นการวิ จั ยคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจัย
พบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ การมีส่วนร่วม
ในการวางแผน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในการดาเนินการ และความสาเร็จของ
แผนพัฒนาท้องถิ่ นโดยภาพรวมอยู่ใ นระดับมาก โดยด้านเกณฑ์ ความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยสู ง ที่สุ ด
รองลงมา คือ ด้านเกณฑ์ประสิทธิผล และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เกณฑ์ความเสมอภาคและ
ความเป็ น ธรรม 2) การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน และความส าเร็ จ ของแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น มี
ความสัมพันธ์ในรูปเชิงเส้นและสัมพันธ์กันในทางบวก(r เป็นบวก) ในระดับสูงมาก ที่ค่า r =0.90 ที่
ระดั บ นั ย ส าคั ญ 0.01 และ3)มี ตั ว แปรอิ ส ระจ านวน 4 ตั ว แปรมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ ตั ว แปรตาม
ความสาเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยเรียงลาดับค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลจากมากไปหาน้อย ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล การมีส่วนร่วมใน
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Abstract
The purposes of this research were to study 1) the People’s Participation and
the Success of Development Plan of Kut Phueng Local administration, Suwannakhuha
District, Nong Bua Lam Phu Province, 2) the relationship of the People’s Participation
and the Success of Development Plan of Kut Phueng Local administration,
Suwannakhuha District, Nong Bua Lam Phu Province, 3) the influences of the People’s
Participation and the Success of Development Plan of Kut Phueng Local administration,
Suwannakhuha District, Nong Bua Lam Phu Province. Population were composed of
persons over 18 years old, Kut Phueng Local Administration Panel and Kut Phueng Local
Administration Performance Evaluation Panel. The samples were 313 persons selected
by the techniques of stratified random sampling and simple random sampling. The
research tools were composed of a questionnaire. The statistics employed were
frequency, percentage, mean, standard deviation, pears on correlation coefficient and
multiple regression analysis. The research results revealed as follows: 1) For level of
people’s participation included the average values were in “High” level. Considering the
order of average value, found that the first in highest level of average value, participation
in the benefits. The second order was participation in planning. For the aspect with
lowest level of average value, it was participation in implementation. The Success of
Development Plan included the average values were in “High” level. Considering the
order of average value, found that the first in highest level of average value, suitability
measurement. The second order was effectiveness measurement. For the aspect with
lowest level of average value, it was equity measurement. 2) The relationship between
people’s participation and the Success of Development Plan were correlated in the same
direction (r=0.90) at 0.01 level of significance. 3) Four direct effects of factors affecting
the Success of Development Plan, ranking as follows : participation in the evaluation,
participation in the benefits, participation in implementation and participation in
planning.
Keywords : The Influences of People’s Participation, The Success of Development Plan
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1. บทนา
การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น จะเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลมากน้ อ ยเพี ย งใดขึ้ น อยู่ กั บ
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ประชาชนจะมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่
กับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมบทบาท
ของประชาชนให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการจัดบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง
ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อุดม ทุมโฆสิต และคณะ, 2546) เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ย่อม
รู้ดีว่า การบริหารและการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละโครงการนั้น มี
การดาเนินงานด้วยความโปร่งใส ทั่วถึง และเป็นธรรมหรือไม่เพียงใด ซึ่งการปกครองท้องถิ่นนั้น มี
ลักษณะของความสัมพันธ์เชิงอานาจของการจัดสรรทรัพยากรให้กับท้องถิ่นโดยมีเป้าหมายแท้จริง คือ
การส่งเสริมให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง (ไททัศน์ มาลา, 2553) มุ่งเน้นและให้ความสาคัญ
กับหลักการกระจายอานาจ การกาหนดสัดส่วนอานาจและความเป็นอิสระในการบริหารงานระหว่าง
รั ฐ บาลกลางกั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ เ หมาะสม องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลถื อ ว่ า เป็ น
หน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 มีบทบาทในการพัฒนาสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ชุมชนทั้งในด้านการบริหาร
และบริการต่างๆ การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประสบ
ความสาเร็จเป็นบทบาทหน้าที่ที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งขององค์การบริหารส่วนตาบล ทั้งนี้ต้องให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบีย บ ข้ อบัง คั บว่ าด้ว ยการนั้นและหลั ก เกณฑ์แ ละวิ ธี ก ารที่ก ระทรวงมหาดไทย
ก าหนด (โกวิ ท ย์ พวงงาม, 2552) แผนยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาและแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น หมายถึ ง
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กาหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาหมู่บ้าน
หรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทาขึ้นสาหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และในส่วนของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ราชกิจจานุเบกษา,
2559)ซึ่งเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น และต้องมี
การทบทวนปรับปรุงเป็นประจาทุกปีและที่สาคัญต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
จั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น โดยการด าเนิ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น มี 6 ยุ ท ธศาสตร์ คื อ 1)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา การกีฬา ประเพณีและวัฒนธรรม 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและความเข้มแข็ง
ของชุม ชนและสั ง คม 4) ยุ ทธศาสตร์ก ารพัฒนาคุณภาพชีวิ ต และเมืองน่าอยู่ 5) ยุทธศาสตร์ก าร
พัฒนาด้านการเสริมสร้างความปลอดภัยและความสมานฉันท์ในสั งคม และ 6) ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล การวัดความสาเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถดาเนินการ
วัดได้จากเกณฑ์ด้านต่างๆ ดังนี้ 1) เกณฑ์ประสิทธิผล 2) เกณฑ์ความเหมาะสม 3) เกณฑ์ความทั่วถึง
และเพียงพอ 4) เกณฑ์ความเสมอภาคและความเป็นธรรม 5) เกณฑ์การสนองตอบความต้องการของ
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ประชาชน (อ้างถึงใน หนังสือที่ มท 0810.2/ ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559)ซึ่งในการวิจัยครั้ง
นี้ผู้วิ จั ย ได้ใ ช้เกณฑ์ ชี้วั ดทั้ง 5 ข้ อนี้เป็น เกณฑ์ ชี้วั ด ความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่ น และการที่
แผนพัฒนาท้องถิ่นจะประสบความสาเร็จตามเป้าหมายได้นั้นมีปัจจัยที่สาคัญเกี่ยวข้องหลายประการ
เช่น ข้อจากัดในเรื่องของด้านภาวะผู้นาของผู้บริหาร ด้านความเพียงพอของทรัพยากร ด้านการมี
ส่วนร่วมของประชาชน และด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สืบเนื่องมาจากการเพิ่มอานาจ
หน้าที่จากการกระจายอานาจมาสู่ท้องถิ่น ทาให้มีการจัดบริการสาธารณะอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
ทั้งหลายเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่น่าจะส่งผลต่อความสาเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง การมี
ส่วนร่วมของประชาชน(Pepole’s Participation) เป็นกระบวนการที่ประชาชนได้รับโอกาสและใช้
โอกาสที่ได้รับ แสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิด แสดงออกถึงสิ่งที่เขาต้องการ แสดงออกซึ่งปัญหาที่
กาลังเผชิญและแสดงออกซึ่งวิธีก ารแก้ไขปัญ หาและลงมือปฏิ บัติ (วารุณี ชาคารุณ, 2551) ตาม
แนวคิด ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชนของ Cohen and Uphoff (1980) ได้แบ่งการมีส่วน
ร่วมออกเป็น 4 แบบ คือ 1) การมีส่วนร่วมในการวางแผน(Participation in Planning) ประกอบด้วย
ขั้นตอนการริเริ่มตัดสินใจ การดาเนินการตัดสินใจ และตัดสินใจปฏิบัติการ 2) การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการ (Participation in Implementation) ประกอบด้วย การสนับสนุน ด้านทรัพยากร การ
บริ ห ารและการประสานขอความร่ ว มมื อ 3) การมี ส่ ว นร่ ว มในผลประโยชน์ (Participation in
benefits) และ 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Participation in Evaluation) โดยเฉพาะใน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นจาเป็นอย่างมากที่ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม เนื่องจาก
ประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้รู้สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของท้องถิ่นตนเป็นอย่างดี ซึ่งใน
การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษามุ่งเน้นที่จะทาการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนตามกรอบแนวคิดของ
Cohen and Uphoff (1980) เป็นตัวแปรในการศึกษา
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดผึ้ง อาเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลาภู ได้เปิดโอกาสให้
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร โดยผ่านกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตาบล 7 ด้าน คือ ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา แต่ที่ผ่านมา พบว่ามีปัญหา และ
ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาหลายๆ ด้านตามมาได้แก่ โครงการที่ออกมาไม่ใช่ความต้องการ
ของประชาชน และไม่ ส ามารถแก้ ไ ขปั ญ หาได้ จึ ง ส่ ง ผลให้ แ ผนงาน หรื อ โครงการสิ้ น เปลื อ ง
งบประมาณ และไม่ก่อให้เกิดความคุ้มค่า จากความเป็ น มาและความส าคั ญ ของปั ญ หาดั ง กล่ า ว
ผู้วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ กษา เรื่อง อิทธิ พลของการมีส่ ว นร่ว มของประชาชนที่มีต่อความส าเร็จของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดผึ้ง อาเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลาภู
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแนวทางให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงาน เพื่อ
สร้างแนวทางสร้างความสาเร็จของแผนและเพื่อประโยชน์โดยตรงแก่ประชาชนต่อไป โดยมีกรอบ
แนวคิดการวิจัย ดังนี้
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ตัวแปรอิสระ (independent variables : IV)
การมีส่วนร่วมของประชาชน
1. การมีส่วนร่วมในการวางแผน
2. การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล

ตัวแปรตาม (dependent variables : DV)
ความสาเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น
1 เกณฑ์ประสิทธิผล
2 เกณฑ์ความเหมาะสม
3 เกณฑ์ความทั่วถึงและเพียงพอ
4 เกณฑ์ความเสมอภาคและความเป็นธรรม
5 เกณฑ์การสนองตอบความต้องการของ
ประชาชน

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย (The Research Objectives)
2.1 เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนและความสาเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดผึ้ง อาเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลาภู
2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชนและความสาเร็จ ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดผึ้ง อาเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลาภู
2.3 เพื่อศึกษาอิทธิพลของการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อความสาเร็จของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดผึ้ง อาเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลาภู
3. วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรในการวิ จั ย ครั้ง นี้ ได้ แ ก่ ประชาชนอายุ 18 ปี ขึ้ น ไป คณะกรรมการจั ด ทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตาบลกุดผึ้ง อาเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลาภู จานวน 1,432 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดผึ้ง อาเภอ
สุ ว รรณคู ห า จั ง หวั ด หนองบั ว ล าภู ก าหนดขนาดตั ว อย่ า งโดยใช้ สู ต ร Yamanae (1973) ได้ ก ลุ่ ม
ตัวอย่าง จานวน 313 คน โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2547) และการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย(Koul,1984)
แบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 2)
ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน3) ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ความส าเร็ จ ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น และ 4) ข้อเสนอแนะทั่วไป
ขั้ น ตอนการสร้ า งและพั ฒ นาแบบสอบถาม ประกอบด้ ว ย ขั้ น ตอนที่ 1 การสร้ า ง
แบบสอบถาม1.1) ศึกษาตารา เอกสาร บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวกับแนวความคิด ทฤษฎี นิยาม
องค์ประกอบและตัวชี้วัดของการมีส่วนร่วมของประชาชนและความสาเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น
นามาสังเคราะห์และกาหนดนิยามเชิงปฏิ บัติการ(Operational Definitions)ของแต่ละองค์ประกอบ
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ของแต่ ล ะตั ว แปร 1.2) วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า งแบบสอบถามให้ ข้ อ ค าถามครอบคลุ ม
องค์ประกอบต่างๆตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 1.3) ศึกษารูปแบบการสร้างแบบสอบถาม แบบ
มาตราประมาณค่า 5 ระดับตามแนวคิดของลิเคิร์ธ (Likert’s five rating scale) และ 1.4)นาข้อมูล
ที่ได้จาก 1.1-1.3 มาจัดทาเป็นร่างแบบสอบถามเพื่อสอบถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและความสาเร็จของแผนพัฒนาท้อ งถิ่น โดยกาหนดเป็นคาถามแบบสารวจ
รายการ (Checklist) แบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับตามแนวคิดของลิเคิร์ธ และแบบปลายเปิด
(Open-ended form) ขั้นตอนที่2 การพัฒนาแบบสอบถาม 2.1)นาร่างแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้
ผู้เชี่ย วชาญจ านวน 5 คนตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาที่ใ ช้แ ละความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content validity) แล้วนามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item–Objective Congruence
หรือ IOC) ได้ค่า IOC ระหว่าง 0.60-1.00 ซึ่งถืออยู่ในเกณฑ์ที่สามารถนาเครื่องมือวิจัยไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างได้ 2.2)นาร่างแบบสอบถามที่มีค่า(IOC) ระหว่าง .60 -1.00 ซึ่งถืออยู่ในเกณฑ์ที่สามารถนา
เครื่ อ งมื อ วิ จั ย ไปใช้ กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งได้ (Rovinelli & Hambleton, 1977) ไปแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ตาม
ข้อเสนอของผู้เชี่ยวชาญและพัฒนาเพื่อสร้างเป็นแบบสอบถาม 2.3) นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้ว
ไปทดสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง โดยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory
Factor Analysis : EFA)เพื่อทาการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างข้อคาถามแต่ละข้อเพื่อระบุ
ลักษณะร่วมกันว่าข้อคาถามทั้งหมดประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้าง สอดคล้องกับทฤษฏีหรือ
หรือไม่ (วัลลภ รัฐฉัตรานนท์, 2557) และนาข้อคาถามที่มีค่า KMO ของตัวแปรทุกตัวมีค่าอยู่ระหว่าง
0.5-1.0 และมีค่าสัดส่วนของค่าความแปรปรวนของตัวแปรที่สามารถอธิบายได้โดยองค์ประกอบ
ทั้งหมด(Communality) ตั้งแต่ 0 ถึง 1มาปรับปรุงเป็นข้อคาถามนาไป try – out ต่อไปและทดสอบ
ความเชื่อมั่น(แววดาว พรมเสน, 2554) และ 2.4)นาร่างแบบสอบถามที่ปรับปรุงจากข้อ 2.3ไป try
– out กับประชากรที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป คณะกรรมการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หาร
ส่วนตาบลนาสี อาเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลาภู จานวน 30 ชุด หลังจากนั้นนาแบบสอบถาม
มาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha coefficient) ของครอนบาคได้ค่า
ความเชื่อมั่น เท่ ากั บ 0.94 ซึ่ง แสดงถึ ง ความสอดคล้ องของค าตอบของค าถามดัง กล่ าวมี ค วาม
น่าเชื่อถือได้ โดยมีค่าความเชื่อมั่น (Cronbach’s Alpha) มากกว่า 0.7 ขึ้นไป (กัลยา วานิชย์บัญชา
และ ฐิต า วานิชย์ บัญ ชา, 2557) ขั้ นตอนที่ 3 การนาแบบสอบถามไปใช้ เก็ บข้ อมูล จริง นาร่า ง
แบบสอบถามที่ได้จากข้อ 2.4 มาปรับปรุงแก้ไขสร้างเป็นแบบสอบถามฉบับจริงแล้วนาไปใช้สอบถาม
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจานวน 313 คน
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นาส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างโดยตัวเอง ซึ่งสิ่งที่แนบจะ
ประกอบไปด้วยจดหมายนาส่งพร้อมคาอธิบายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยและคาสัญญาที่จะ
เก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับและกาหนดวันที่ผู้วิจัยจะขอรับแบบสอบถามกลับคืน
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถามโดยใช้ ส ถิ ติ พ รรณนา (Descriptive
statistics) คื อ ค่ าร้อยละ (Percentage) และตารางแจกแจงความถี่( frequency) วิ เคราะห์ร ะดับ
ความคิดเห็นโดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) คือค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน (Standard deviation) วิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ข องการมีส่ ว นร่ ว มของประชาชนและ
ความสาเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ สถิติเชิงอ้างอิง (Inferencial statistics) คือสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson correlation coefficient) วิเคราะห์อิทธิพลพยากรณ์ของตัวแปร
อิสระการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อตัวแปรตามความสาเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นใช้ สถิติเชิง
อ้างอิง คื อการวิ เคราะห์ก ารถดถอยเชิง พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) และวิ เคราะห์
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั่วไป โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 ความถี่และร้อยละและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม n = 313
สถานภาพ
จานวน(คน)
ร้อยละ
1.เพศ
ชาย
126
40.26
หญิง
187
59.74
รวม
313
100
2.อายุ
18-30 ปี
24
7.68
31-40 ปี
127
40.57
41-50 ปี
93
29.71
51 ปีขึ้นไป
69
22.04
รวม
313
100
3.ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
79
25.24
ปวส./อนุปริญญา
105
33.55
ปริญญาตรี
122
38.97
ปริญญาโทหรือสูงกว่า
7
2.24
รวม
313
100
4.สถานภาพสมรส
โสด
78
24.92
สมรส
214
68.37
หย่า/หม้าย
21
6.71
รวม
313
100
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
สถานภาพ
5.ตาแหน่ง
ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
คณะกรรมการจัดทาแผน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
รวม

จานวน(คน)

ร้อยละ

276
28
9
313

88.18
8.95
2.87
100

จากตารางที่ 1 แสดงว่า ประชากรผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุส่วน
ใหญ่อยู่ในระหว่าง 31 – 40 ปี กว่าร้อยละ 38 ของประชากรตัวอย่างได้รับการศึกษาระดับปริญญา
ตรี รองลงมา คือ ปวส./อนุปริญญา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช ตามลาดับ มีเพียงร้อยละ
2.24 เท่านั้นที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกว่า ประชากรส่วนใหญ่สมรสแล้ว รองลงมา คือ
เป็นโสด และเป็นหม้ายหรือหย่ าร้าง กว่ าร้อยละ 58 มีต าแหน่ง เป็น ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้ นไป
รองลงมา คือ คณะกรรมการจัดทาแผนและคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
4.2 ผลการวิ จั ย ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 1ศึ ก ษาการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนและ
ความสาเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
และความสาเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น n= 313
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
ความหมาย
(Mean : X ) มาตรฐาน(S.D.) (defining)
1.การมีส่วนร่วมของประชาชน
2.ความสาเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น

4.13
4.13

.38
.36

มาก
มาก

จากตารางที่ 2 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและความสาเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
n=313
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน ความหมาย
(Mean : X ) มาตรฐาน(S.D.) (defining)
การมีส่วนร่วมของประชาชน
1. การมีส่วนร่วมในการวางแผน

4.13
4.15

.38
.48

มาก
มาก
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ตารางที่ 3 (ต่อ)

2. การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล

ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน ความหมาย
(Mean : X ) มาตรฐาน(S.D.) (defining)
3.99
.52
มาก
4.24
.41
มาก
4.11
.46
มาก

จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนอยู่ในระดับมาก โดยการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ
การมีส่วนร่วมในการวางแผน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในการดาเนินการ
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสาเร็จของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น n=313
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ความหมาย
(Mean : X ) มาตรฐาน(S.D.) (defining)
ความสาเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.เกณฑ์ประสิทธิผล
2.เกณฑ์ความเหมาะสม
3.เกณฑ์ความทั่วถึงและเพียงพอ
4.เกณฑ์ความเสมอภาคและความเป็นธรรม
5.เกณฑ์การสนองตอบความต้องการของ
ประชาชน

4.13
4.20
4.27
4.11
3.92
4.17

.36
.50
.41
.50
.48
.49

มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4 พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ร ะดับ ความคิด เห็น เกี่ ย วกั บ ความส าเร็ จ ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก โดยความสาเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยด้านเกณฑ์ความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านเกณฑ์ประสิทธิผล และข้อที่
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านเกณฑ์ความเสมอภาคและความเป็นธรรม
4.3 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและความสาเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น
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ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชนและความสาเร็จของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น n = 313
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ความสาเร็จของ
ตัวแปร(Variables)
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การมีส่วนร่วมของประชาชน
1
.90**
ความสาเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น
.90**
1
** P.<.01
จากตารางที่ 5 แสดงว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนและความสาเร็จของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีความสัมพันธ์ในรูปเชิงเส้นและสัมพันธ์กันในทางบวก(r เป็นบวก) ในระดับสูงมาก ที่ค่า r
=0.90 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01
4.3 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ(ทดสอบอิทธิพลพยากรณ์)ขององค์ประกอบตัวแปร
อิสระการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อตัวแปรตามความสาเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น
n= 313
ตัวแปรพยากรณ์
(Predict Variables)
ค่าคงที่ (Constant)
การมีส่วนร่วมในการวางแผน
การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล

คะแนนดิบ
(B)
.447
.166
.163
.212
.351

คะแนน
ความคลาด
เคลื่อน
มาตรฐาน(β)
มาตรฐาน(Ste)
.094
.032
.224
.028
.234
.027
.242
.021
.448

ผลทด
สอบ(t)

นัยสาคัญ
(Sig.)

4.743
5.134
5.729
7.992
16.523

.000
.000
.000
.000
.000

R = .918 R2 = .843 R2Adj = .841 F = 112.224 Sig. 000

P<.05 ตัวแปรตามคือประสิทธิผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จากตารางที่ 6 แสดงว่า ผลการทดสอบอิทธิพลพยากรณ์ของตัวแปรอิสระจานวน 4 ตัว
แปรมีอิทธิพลพยากรณ์ตัวแปรตามความสาเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
0.05 เรียงตามลาดับอิทธิพลพยากรณ์ ประกอบด้วย ตัวแปรการมีส่วนร่วมในการประเมินผล มี
อิทธิพลพยากรณ์ร้อยละ 44.8(Ste = .021 Sig. .000) ตัวแปรการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์มี
อิทธิ พลพยากรณ์ร้อยละ 24.2 (Ste = .027 Sig. .000) ตัว แปรการมีส่ว นร่วมในการดาเนินงานมี
อิทธิพลพยากรณ์ร้อยละ 23.4 (Ste = .028 Sig. .000) และตัวแปรการมีส่วนร่วมในการวางแผนมี
566

อิทธิพลพยากรณ์ร้อยละ22.4 (Ste = .032 Sig. .002) โดยมีความสามารถอธิบายความแปรปรวนได้
ร้อยละ 84.3 มีผลทดสอบ F = 112.224 (Sig. 000) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ดังนั้น สมการคะแนนดิบ(กรณีใช้ตัวอย่าง)ของความสาเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยมี
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นตัวแปรอิสระ สมการดังนี้
ความสาเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น(suc)= 0.447 + .166 (การมีส่วนร่วมในการวางแผน)
+ .163 (การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน) + .212 (การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ) +.351
(การมีส่วนร่วมในการประเมินผล )
สมการคะแนนมาตรฐาน(กรณีใช้ประชากร)
ความสาเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น(suc)= .224 (การมีส่วนร่วมในการวางแผน) + .234
(การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน) + .242 (การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ) +.448 (การมีส่วน
ร่วมในการประเมินผล )
5. อภิปรายผล
จากผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
(X =4.13, S.D.=0.38) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ การมี
ส่วนร่วมในการวางแผน และการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และความสาเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสัมพันธ์ในรูปเชิงเส้นและสัมพันธ์กันใน
ทางบวก (r เป็นบวก) ในระดับสูงมาก ที่ค่า r=0.90 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01การมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ มี อิ ท ธิ พ ลพยากรณ์ ค วามส าเร็ จ ของแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ร้ อ ยละ 24.2 (β=0.242)
(Ste=0.027 Sig, 0.000) หมายความว่า การที่แผนพัฒนาท้องถิ่นก่อให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนก็จะ
สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทาให้แผนพัฒนาท้องถิ่นประสบความสาเร็จใน
ทุก ๆด้าน สอดคล้ องกั บสุ วั ต ถิ์ ไกรสกุ ล , และ จุ ฑาภรณ์ คงรัก ษ์ก วิ น (2560) การมีส่ ว นร่ว มของ
ประชาชนในการจัด ทาแผนพัฒนาองค์ก ารบริหารส่วนต าบลบางไผ่ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ผลการวิจัย พบว่าปัจจัยที่ส่งผลสาเร็จของแผนพัฒนาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์อยู่ใน
ระดับมาก รองลงมาคือด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กิจจา โพ
แดน (2557) ที่ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้นาชุมชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ตาบลลาดยาว อาเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมด้านการรับ
ผลประโยชน์อยู่ในระดับมาก ในประเด็นนี้ผู้วิจัยเห็นว่า การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์นั้นประชาชน
ได้ผลจากการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบล ทาให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับ
การบริการจากอย่างทั่วถึง เช่น เครื่องสาธารณูปโภค เครื่องมือเครื่องใช้สาหรับการประกอบอาชีพ
ของกลุ่มแม่บ้านเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนทั้งโดยทางปฏิบัติงานประจานของประชาชนรวมถึงเป็น
แนวทางในการเกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สอดคล้องที่อรพินท์ สพโชคชัย (2550) ที่ได้กล่าวถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชน จะช่วยให้หน่วยงานราชการเจ้าของโครงการได้ทราบปัญหาและการ
แก้ไข สามารถลดปัญหาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือการต่อต้านจากประชาชนเกิดแรงผลักดันที่ช่วย
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ให้งานบรรลุผลสาเร็จได้ตรงกับความต้องการของประชาชน ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุน
รวมถึงความไว้วางใจจากประชาชนความสาเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบล
กุดผึ้ง อาเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลาภู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย( X =4.13,
S.D.=.36) โดยตั ว แปร ด้ า นเกณฑ์ ค วามเหมาะสมมีค่ า เฉลี่ ยสู ง ที่ สุ ด รองลงมา คื อ ด้ า นเกณฑ์
ประสิทธิผล และด้านเกณฑ์ความทั่วถึงและเพียงพอมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งหากพิจารณาด้านเกณฑ์
ความเหมาะสมเป็นรายองค์ประกอบย่อยจะพบว่ า โครงการ/กิจกรรมที่ อบต.ดาเนินการมีความ
สอดคล้ อ งกั บ แผนงานที่ ก าหนดไว้ มีค่ า เฉลี่ ยสู ง ที่ สุ ด รองลงมา คื อ โครงการ/กิ จ กรรมที่ อบต.
ดาเนินการ มีประโยชน์ สูงสุด และโครงการ/กิจกรรมที่ อบต.ดาเนินการ เสียค่าใช้จ่ายที่ประหยัด
คุ้มค่ามีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดในประเด็นนี้ ผู้วิจัยเห็นว่า การใช้งบประมาณในการดาเนินกิจกรรมตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นยังขาดความสมดุล ยังมีการใช้จ่ายที่มากเกินความจาเป็นไม่ประหยัดงบประมาณ
6. สรุปผล
การมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในการวางแผน การมีส่วนร่วม
ในการดาเนินการ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ในแต่ละ
ด้ า นกลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ มาก โดยการมี ส่ ว นร่ ว มในการรั บ
ผลประโยชน์มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการวางแผน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือ การมีส่วนร่วมในการดาเนินการ
ความสาเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย ด้านเกณฑ์ประสิทธิผล เกณฑ์ความ
เหมาะสม เกณฑ์ความทั่วถึงและเพียงพอ เกณฑ์ความเสมอภาคและความเป็นธรรม และเกณฑ์การ
สนองตอบความต้องการของประชาชน ในแต่ละด้านกลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากโดยด้านเกณฑ์ความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ด้ านเกณฑ์ประสิทธิผล และ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เกณฑ์ความเสมอภาคและความเป็นธรรม
การมีส่วนร่วมของประชาชนและความสาเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสัมพันธ์ในรูป
เชิงเส้นและสัมพันธ์กันในทางบวก(r เป็นบวก) ในระดับสูงมาก
การมีส่วนร่วมของประชาชนมีอิทธิพลต่อ ความสาเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติ 0.05 โดยการมีส่วนร่วมในการประเมินผล มีอิทธิพลต่อความสาเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น สูง
ที่สุด รองลงมา คือการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน และการมี
ส่วนร่วมในการวางแผน ตามลาดับ
7. ข้อเสนอแนะ
ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ การดาเนินงานตามแผนงานพัฒนาท้องถิ่นจน
ประสบผลสาเร็จทาให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงมากนั้นเป็นสิ่งที่สร้าง
ความประทับใจให้ประชาชน ทาให้ประชาชนให้ความร่วมมือในการดาเนินงานด้านต่างๆกับ อบต.เป็น
อย่างดี สาหรับด้านการมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างยัง
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มีค่าเฉลี่ยน้อย ผู้วิจัยเห็นว่า อบต.ควรจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์ของประชาชนให้มีมาตรฐาน เน้นหามาตรการต่างๆในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้มากขึ้น
ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน โดยการมีส่วนร่วมในการจัดลาดับความสาคัญ ของ
ปัญหาชุมชนเพื่อเสนอในการจัดทาแผนฯมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ผู้วิจัยเห็นว่าประชาชนให้ความสาคัญและมี
ความตระหนักในการแก้ปัญหาของท้องถิ่นจึงให้ความสาคัญในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดลาดับ
ความสาคัญของปัญหาต่างๆเพื่อที่ อบต.จะได้จั ดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่วนการมีส่วนร่วมในการ
ประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อสารวจข้อมูลในการเตรียมการจัดทาแผนฯที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ผู้วิจัย
เห็นว่ าการจั ด ประชาคมของ อบต.จ าเป็นต้องพิจ ารณาปรั บเปลี่ ยนเวลาในการจั ด ประชาคมให้
เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ เช่น จัดประชาคมในเวลาที่ประชาชนว่างจริงๆ
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล โดยมีการประชาคมเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นครบทุก
หมู่บ้าน/ชุมชนมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ผู้วิจัยเห็นว่า อบต.ได้เห็นความสาคัญของการรับฟังความคิด เห็น
ความต้องการของประชาชนเพื่อนามาประกอบการตัดสินใจจัดทาแผนพัฒนาท้ องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง
ส่วนการที่ อบต.มีการดาเนินกิจกรรมตามแผนฯมากกว่าร้อยละ 70 มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ผู้วิจัยเห็น
ว่า อบต.ควรปรับปรุงแก้ไข ควรดาเนินการตามแผนพัฒนาที่กาหนดไว้ให้ได้ครอบคลุม 100%
การมี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น การ ประเด็ น การเข้ า ร่ ว มประชุ ม การพิ จ ารณาจั ด ท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นทุกครั้งมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ผู้วิจัยเห็นว่าประชาชนให้ความสาคัญกับการจัดทาแผนฯ
ในขณะที่การเข้าร่วมจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีค่าเฉลี่ยน้อย ผู้วิจัยเห็นว่า
อบต.ต้องให้ความสาคัญกับการสร้างภาพลักษณ์ที่สุจริต มีการจัดสรรงบประมาณต่างๆ ลงพื้นที่อย่าง
ยุติธรรม
ควรมีการศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่องเดียวกันกับพื้นที่อื่น ๆ ด้วยเพื่อทา
ให้การ วิเคราะห์ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อนาไปส่งเสริมพัฒนาให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น
ควรส่งเสริมกระบวนการจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น โดยให้มีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ภาครัฐและภาคเอกชน โดยผนึกกาลังจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีอิสระ
ในการวางแผนตามบทบาท อานาจ หน้าที่และส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทั้งภาครัฐ
แกนนาประชาชนในหมู่บ้าน ตาบล ในกระบวนการจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสรรค์การ
พัฒนาแนวทางใหม่ๆตลอดถึ ง ควรลดบทบาทภาครัฐในการก าหนดนโยบาย หรือก าหนดกรอบ
แนวทางปฏิบัติลง และส่งเสริมให้ประชาชน หรือชุมชน มีอิสระในการวางแผนพัฒนาให้มากขึ้น
เอกสารอ้างอิง
กัลยา วานิชย์บัญชา และ ฐิตา วานิชย์บัญชา. (2557). การใช้ SPSS for Windows ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล (พิมพ์ครั้งที่ 14). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สามลดา.
กิจจา โพแดน. (2557). การมีส่วนร่วมของผู้นาชุมชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ตาบลลาดยาว อาเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหา
บัณฑิต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
569

โกวิทย์ พวงงาม. (2552). มิตใิ หม่การปกครองท้องถิ่น : วิสัยทัศน์กระจายอานาจและการบริหารงาน
ท้องถิ่น (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เสมาธรรม.
ไททัศน์ มาลา. (2553). การปกครองท้องถิ่นไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน. วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์,
1(2), 29-49.
พิชิต ฤทธิ์จรูญ. (2547). ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ : พิมพ์ที่ เฮ้าส์ออฟ เคอร์
มีสท์.
ราชกิจจานุเบกษา. (2559). “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559”. เล่ม 133 ตอนพิเศษ 218 ง ราชกิจจา
นุเบกษา 28 กันยายน 2559.
วัลลภ รัฐฉัตรานนท์. (2557). เทคนิควิจัยทางสังคมศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วารุณี ชาคารุณ. (2551). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดเวทีประชาคมชุมชนเพื่อจัดทา
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลนาแห้ว อาเภอนาแห้ว จังหวัดเลย. วิทยานิพนธ์สังคมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
แววดาว พรมเสน. (2554). การวิจัยเชิงปริมาณ. วารสาร มทร.อีสาน, 4 (1), 99-100.
สุวัตถิ์ ไกรสกุล, และ จุฑาภรณ์ คงรักษ์กวิน. (2560). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบางไผ่ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี. วารสารร่มพฤกษ์
มหาวิทยาลัยเกริก, 35(2)(2560, พฤษภาคม- สิงหาคม), 119-140.
อรพินท์ สพโชคชัย. (2550). หลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance).
สืบค้นเมื่อ 11 กรกฎาคม 2561 จากhttp://www.opdc.go.th.
อุดม ทุมโฆสิต และคณะ. (2546). รายงานการวิจัยเรื่องขอบเขตอานาจหน้าที่และความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับราชการบริหารส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค และ
ระหว่างองค์กร ปกครองท้องถิ่นด้วยกันเอง ตลอดจนรูปแบบที่เหมาะสมขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์.
Cohen, J.M., & Uphoff, N.T. (1980). Participations place in rural development: Seeking
clarity through specificity. New York: World Developments.
Koul, L. (1984). Methodology of Educational Research. New Delhi : Vikas Publishing
House Pvt. Ltd.
Rovinelli, R. J., & Hambleton, R. K. (1977). On the use of content specialists in the
assessment of criterion-referenced test item validity. Dutch Journal of
Educational Research, 2, 49-60.
Yamane, T. (1973). Statistics an introduction analysis. New York: Harper & Row.

570

อิทธิพลของการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่มีต่อประสิทธิผลการดาเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
The Influences of Participatory Management towards the Performance
Effectiveness of Local Governmenl in Nong Saeng District,
UdonThani Province
สุพิชชา แก้วเกิดเคน1

ประกอบ คงยะมาศ2

1นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
Phitcha514@gmail.com
2อาจารย์ปะจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
prawinpkk@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1)ศึกษาอิทธิพลของการบริหารแบบมีส่ว นร่วมที่มีต่ อ
ประสิทธิผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี 2)
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลของการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่มีต่อประสิทธิผลการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี และ 3)ศึกษาอิทธิพลของการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมที่มีต่อประสิทธิผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอหนองแสง
จังหวัดอุดรธานี ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานส่วน
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี และกลุ่มตัวอย่างคือ คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอหนอง
แสง จังหวัดอุดรธานี จานวน 218 คน ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิแบบและการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่ าย เครื่องมือที่ใ ช้ใ นการวิ จัย คือแบบสอบถาม สถิ ติที่ใ ช้ใ นการวิจั ยคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ความถดถอย
เชิงพหุ ผลการวิจัย พบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ การมี
ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการวางแผนมี ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด และประสิทธิผลการ
ดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานีมีค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดย มิติด้านการบริการสาธารณะมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ มิติด้านการบริหารงาน
การเงินและการคลัง และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มิติด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 2)
การบริหารแบบมีส่วนร่วมและประสิทธิผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในอาเภอ
หนองแสง จังหวัดอุดรธานี มีความสัมพันธ์ในรูปเชิงเส้นและสัม พันธ์กั นในทางบวก(r เป็นบวก) ใน
ระดั บ สู ง ที่ ค่ า r =0.75 ที่ ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ 0.01 และ3)มี ตั ว แปรอิ ส ระจ านวน 4 ตั ว แปรมี อิ ท ธิ พ ล
พยากรณ์ตัวแปรตามประสิทธิผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอหนองแสง
จังหวัดอุดรธานีที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยเรียงลาดับค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลจากมากไปหา
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น้อย ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในการประเมินผล การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ การมีส่วน
ร่วมในการดาเนินงาน และการมีส่วนร่วมในการวางแผน
คาสาคัญ : การบริหารแบบมีส่วนร่วม ประสิทธิผลการดาเนินงาน

Abstract
This research aimed at: 1) studying the Influences of Participatory management
and the performance effectiveness of local government in Nong Saeng District, Udon
Thani Province, 2) investigating the relationship between the Influences of participatory
management and the performance effectiveness of local government in Nong Saeng
District, Udon Thani Province, 3) the influences of the participatory management towards
the performance effectiveness of local government in Nong Saeng District, Udon Thani
Province. Population war composed of administrators, councilors, civil servants, and
employees of local Government in Nong Saeng District, Udon Thani Province. The samples
were 218 persons selected by the techniques of stratified random sampling and simple
random sampling. The research tools were composed of a questionnaire. The statistics
employed were frequency, percentage, mean, standard deviation, pearson correlation
coefficient and multiple regression analysis. The research results revealed as follows: 1)
For level of participatory management included the average values were in “High” level.
Considering the order of average value, found that the first in highest level of average
value, participation in implementation. The second order was, participation in the benefits.
For the aspect with lowest level of average value, it was participation in planning. The
performance effectiveness of local government in Nong Saeng District, Udon Thani
Province included the average values were in “High” level. Considering the order of
average value, found that the first in highest level of average value, public service
dimension. The second order was finance management dimension. For the aspect with
lowest level of average value, it was dimension of personnel management and council
affairs. 2) The relationship between the Participatory management and the performance
Effectiveness of Local government in Nong Saeng District, Udon Thani Province were
correlated in the same direction (r=0.75) at 0.01 level of significance. 3) Four direct effects
of factors affecting the performance effectiveness, ranking in order were as follows :
participation in the evaluation , participation in the benefits , participation in
implementation, and participation in planning.
Keywords : Participative Management, Performance Effectiveness
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1. บทนา
การบริหารแบบมีส่วนร่วมนั้นถือเป็นหลักสากลที่ได้รับการยอมรับว่ามีความสาคัญและจาเป็น
ในสังคมประชาธิปไตยเพราะการปฏิบัติงานขององค์การโดยทั่วไปจะมีการแบ่งแยกหน้าที่การงานแต่ละ
แผนกฝ่ายกองหรือหน่วยงาน ตามคาสั่งมอบหมายหน้าที่การงานพฤติกรรมการปฏิบัติงานลักษณะเช่นนี้
เป็นหลักการพื้นฐานขององค์การที่ได้วางไว้การเสนอความคิดและร่วมกระทาของผู้ร่วมงานสามารถ
กระทาได้แต่ยังไม่สอดรับเท่าที่ควรจึงจาเป็นต้องจัดให้มีการพัฒนาและเร่งรัดให้เกิดกระบวนการมีส่วน
ร่วม (วันชัย โกลละสุต, 2549)ซึ่งการบริหารแบบมีส่วนร่วมถือได้ว่าเป็นเงื่อนไขและกุญแจดอกสาคัญ
ของความสาเร็จของการพัฒนาระบบราชการให้สามารถตอบสนองความต้องการและเอื้อต่อประโยชน์
สูงสุดของประชาชนได้ เพราะประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการบริหารและการ
ดาเนินการของรัฐทั้งทางตรงและทางอ้อม (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2549) การ
บริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจ
ในสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและมีความรับผิดชอบสาหรับการเปลี่ยนแปลงชุมชน (Cohen & Uphoff,
1980) ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษามุ่งเน้นที่จะทาการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนใน 4 มิติ ตาม
แนวคิดของ Cohen และ Uphoff เสนอ คือ 1) การมีส่วนร่วมในการวางแผน 2) การมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการ 3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และ 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
ประสิทธิผลการดาเนินงาน(Performance Effectiveness)ขององค์การ เป็นความสามารถ
ขององค์การในการดาเนินงานให้สาเร็จเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่องค์การกาหนดไว้ (Gibson et al.,
2003)สอดคล้องกับที่ Schermerhorn et al. (2005) กล่าวไว้ว่า ประสิทธิผลขององค์ก ารเป็น ระดั บ
ความสามารถขององค์การที่จะดาเนินการเพื่อให้เกิดผลสาเร็จของงานตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ การที่
จะทราบว่ า องค์ ก ารจะมี ประสิ ท ธิ ผลการด าเนิ นงานมากน้ อยเพีย งใดจ าต้ องมี ก ารประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานหรือวัดผลการดาเนินงานเพื่อดูความสอดคล้องระหว่างผลผลิต(Out Puts) กับ เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ (Dejnozka, 1983) รูปแบบและแนวทางการประเมินประสิทธิผลการดาเนิ นงานขององค์ก าร
ต่างๆมีหลากหลายรูปแบบ และมีตัวแปรในการประเมินที่แตกต่างกันในแต่ละมิติ จึงมีผลทาให้เกิ ด
ความคิดที่แตกต่างกันออกไป (Gibson et al., 2006) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2551 กรมการส่งเสริมการปกครองส่งท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยได้กาหนดหลักเกณฑ์ก าร
ประเมินประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกด้านตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งเป็น
เกณฑ์ ขี้ วั ด 7 ประเด็ น ได้ แ ก่ 1) การบริ ห ารภารกิ จ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สุ ข แก่ ป ระชาชน 2)การ
บริหารงานเพื่อให้เกิด ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3)การบริหารภารกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 5) การปรับปรุง
ภารกิจของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6) การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน และ7) การประเมินผลการปฏิบัติงาน และต่อมาในปี พ.ศ. 2556 กระทรวงมหาดไทยได้
จัดทาแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2556 ขึ้นมาเพื่อ
เป็นตัวชี้วัดประสิทธิผลขององค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ด้าน คือ 1) ด้านการ
บริหารจัดการ 2) ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 3) ด้านการบริหารงานการเงินและการ
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คลัง และ 4)ด้านการบริการสาธารณะ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2556) และพัฒนารูปแบบ
เครื่องมือชี้วัดให้ครอบคลุมเหมาะสมและทันสมัยเรื่อยมาจนกระทั่งล่าสุด ปี 2559 กระทรวงมหาดไทย
ได้ใช้แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment :
LPA) ประจ าปี 2559 มาเป็นแบบประเมิน โดยยัง คงตัว ชี้วั ด 4 ด้าน ของปี 2556 ไว้ และก าหนด
ตัวชี้วัดเพิ่มขึ้นอีก 1 ด้าน คือ ด้านธรรมาภิบาล จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบ
ประเมินประสิ ทธิ ภาพขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น (Local Performance Assessment : LPA)
ประจาปี 2561 ทั้ง 4 ด้านเป็นเกณฑ์ชี้วัดประสิทธิผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ยกเว้นด้านธรรมาภิบาลเพราะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถือยังเป็นเรื่องใหม่ยังไม่คิดเป็นคะแนน)
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2561)
จากความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาข้างต้น ผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะทาการวิจัย
เรื่อง “อิทธิพลของการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่มีต่อประสิทธิผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอาเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี”ทั้งนี้ผลของการศึกษาที่ได้จะนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการดาเนินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคตต่อไปโดยมี
กรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้
ตัวแปรอิสระ (independent variables : IV)
การบริหารแบบมีส่วนร่วม
1. การมีส่วนร่วมในการวางแผน
2. การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล

ตัวแปรตาม (dependent variables : DV)
ประสิทธิผลของผลการดาเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
1. มิติด้านการบริหารจัดการ
2. มิติด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการ
3. มิติด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
4. มิติด้านการบริการสาธารณะ

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาอิทธิพลของการบริหารแบบมีส่วนร่วมและประสิทธิผลการดาเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลของการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่มีต่อประสิทธิผล
การดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
2.3 เพื่อศึกษาอิทธิพลของการบริหารแบบมีส่วนร่วมทีม่ ีต่อประสิทธิผลการดาเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
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3. วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรในการวิ จั ย ครั้ง นี้ คือ คณะผู้บริห าร สมาชิก สภาองค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ข้าราชการ และพนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอหนองแสง จังหวัด
อุดรธานี รวมทั้งสิ้น 483 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ และ
พนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี กาหนด
ขนาดตั ว อย่ า งโดยใช้ สู ต ร Yamanae (1973) ได้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จ านวน 218 คน โดยการสุ่ ม กลุ่ ม
ตัวอย่างแบบชั้นภูมิ(พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2547) และการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย(Koul,1984)
แบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 2) ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม 3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ประสิทธิผลการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 4) ข้อเสนอแนะทั่วไป
ขั้ น ตอนการสร้ า งแบบสอบถาม ดั ง นี้ 1) ศึ ก ษาต ารา เอกสาร บทความและงานวิ จั ย ที่
เกี่ ย วกั บแนวความคิ ด ทฤษฎี นิย าม องค์ประกอบและตัว ชี้วั ด ของการบริห ารแบบมีส่ ว นร่ว มและ
ประสิ ทธิ ผลการด าเนินงานขององค์ ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น นามาสั ง เคราะห์แ ละกาหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการ(Operational Definitions)ของแต่ละองค์ประกอบของแต่ละตัวแปร 2) วิเคราะห์ข้อมูลที่
ศึกษาเพื่อสร้างแบบสอบถามให้ข้อคาถามครอบคลุมองค์ประกอบต่างๆตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ 3)
ศึกษารูปแบบการสร้างแบบสอบถาม แบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับตามแนวคิดของลิเคิร์ธ (Likert’s
five rating scale) 4)นาข้ อมูล ที่ไ ด้จ ากขั้นตอนที่ 1-3 มาจั ด ทาเป็นร่างแบบสอบถามเพื่อ สอบถาม
ระดับความคิ ด เห็นเกี่ ย วกั บ การบริห ารแบบมี ส่ ว นร่ว มและประสิ ทธิ ผ ลการด าเนินงานขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกาหนดเป็นคาถามแบบสารวจรายการ (Checklist) แบบมาตราประมาณค่า 5
ระดับตามแนวคิดของลิเคิร์ธ และแบบปลายเปิด (Open-ended form) 5)นาร่างแบบสอบถามที่สร้าง
ขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คนตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาที่ใช้และความเที่ ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content validity) แล้วนามาหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of Item–Objective Congruence
หรือ IOC) ได้ค่า IOC ระหว่าง 0.60-1.00 ซึ่งถืออยู่ในเกณฑ์ที่สามารถนาเครื่องมือวิจัยไปใช้กั บกลุ่ม
ตัว อย่ างได้ 6)นาร่างแบบสอบถามที่มีค่า (IOC) ระหว่ าง .60 -1.00 ซึ่ง ถื ออยู่ใ นเกณฑ์ที่ส ามารถน า
เครื่องมือวิจัยไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้ (Rovinelli & Hambleton, 1977) ไปแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอ
ของผู้เชี่ยวชาญและพัฒนาเพื่อสร้างเป็นแบบสอบถาม 7) นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้ว ไปทดสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง โดยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor
Analysis : EFA)เพื่อทาการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างข้อคาถามแต่ละข้อเพื่อระบุลักษณะร่วม
กันว่าข้อคาถามทั้งหมดประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้าง สอดคล้องกับทฤษฏีหรือหรือไม่ (วัลลภ
รัฐฉัตรานนท์, 2557) และนาข้อคาถามที่มีค่า KMO ของตัวแปรทุกตัวมีค่าอยู่ระหว่าง 0.5-1.0 และมี
ค่ า สั ด ส่ ว นของค่ า ความแปรปรวนของตั ว แปรที่ ส ามารถอธิ บ ายได้ โ ดยองค์ ป ระกอบทั้ ง หมด
(Communality) ตั้งแต่ 0 ถึง 1มาปรับปรุงเป็นข้อคาถามนาไป try – out ต่อไปและทดสอบความ
เชื่อมั่น(แววดาว พรมเสน, 2554) 8)นาร่างแบบสอบถามที่ปรับปรุง จากข้ อ 7 ไป try – out กั บ
ประชากรที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง คือ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ข้าราชการ และพนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น ในอาเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี จานวน 30 ชุด หลังจากนั้นนาแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟา (alpha coefficient) ของครอนบาคได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .93 ซึ่งแสดงถึงความสอดคล้อง
ของค าตอบของค าถามดั ง กล่ า วมี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ได้ โดยมี ค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Cronbach’s Alpha)
มากกว่ า 0.7 ขึ้ น ไป (กั ล ยา วานิ ช ย์ บั ญ ชา และ ฐิ ต า วานิ ช ย์ บั ญ ชา, 2557) และ 9) น าร่ า ง
แบบสอบถามที่ได้จากข้อ 8 มาปรับปรุงแก้ไขสร้างเป็นแบบสอบถามฉบับจริงแล้วนาไปใช้สอบถามกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยจานวน 218 คน
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นาส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างโดยตัวเอง ซึ่งสิ่งที่แนบจะ
ประกอบไปด้วยจดหมายนาส่งพร้อมคาอธิบายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยและคาสัญญาที่จะเก็ บ
รักษาข้อมูลไว้เป็นความลับและกาหนดวันที่ผู้วิจัยจะขอรับแบบสอบถามกลับคืน
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive statistics)
คือ ค่าร้อยละ (Percentage) และตารางแจกแจงความถี่(frequency) วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นโดย
ใช้สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) คือค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
deviation) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมและประสิทธิผลการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้ สถิติเชิงอ้างอิง (Inferencial statistics) คือสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพี ย ร์ สั น (Pearson correlation coefficient) วิ เ คราะห์ อิ ท ธิ พ ลพยากรณ์ ข องตั ว แปรอิ ส ระการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมที่มีต่อตัวแปรตามประสิทธิผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้
สถิ ติ เ ชิ ง อ้ า งอิ ง คื อ การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยเชิ ง พหุ คู ณ (Multiple Regression Analysis) และ
วิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั่วไป โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 ความถี่และร้อยละและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม n = 218
สถานภาพ
จานวน(คน)
ร้อยละ
1.เพศ
ชาย
117
53.67
หญิง
101
46.33
รวม
218
100
2.อายุ
20-30 ปี
28
12.84
31-40 ปี
55
25.23
41-50 ปี
78
35.78
576

ตารางที่ 1 (ต่อ)
สถานภาพ
51 ปีขึ้นไป
รวม
3.ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
ปวส./อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโทหรือสูงกว่า
รวม
4.สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หย่า/หม้าย
รวม
5.ตาแหน่ง
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
ข้าราชการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
รวม

จานวน(คน)
57
218

ร้อยละ
26.15
100

20
79
114
5
218

9.18
36.24
52.29
2.29
100

74
119
25
218

34
54.67
11.33
100

22
31
53
112
218

10.09
14.22
24.31
51.38
100

จากตารางที่ 1 แสดงว่า ประชากรผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุส่วน
ใหญ่อยู่ในระหว่าง 41 – 50 ปี กว่าร้อยละ 52 ของประชากรตัวอย่างได้รับการศึกษาระดับปริญญาตรี
รองลงมา คือ ปวส./อนุปริญญา มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ตามลาดับ มีเพียงร้อยละ 2.29 เท่านั้น
ที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกว่า ประชากรส่วนใหญ่สมรสแล้ว รองลงมา คือ เป็นโสด และ
เป็นหม้ายหรือหย่าร้าง กว่าร้อยละ 51 มีตาแหน่งงานเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ รองลงมา คือ
ข้าราชการ สมาชิกสภา และคณะผู้บริหารตามลาดับ
4.2 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมและ
ประสิทธิผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมและ
ประสิทธิผลการดาเนินงาน n= 218
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน ความหมาย
(Mean : X ) มาตรฐาน(S.D.) (defining)
1.การบริหารแบบมีส่วนร่วม
2.ประสิทธิผลการดาเนินงาน

3.89
4.05

.27
.26

มาก
มาก

จากตารางที่ 2 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมและประสิทธิผลการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก
4.3 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมและประสิทธิผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอหนองแสง จังหวัด
อุดรธานี
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมและประสิทธิผลการดาเนินงาน n = 218
ตัวแปร(Variables)
การบริหารแบบมีส่วนร่วม ประสิทธิผลการดาเนินงาน
การบริหารแบบมีส่วนร่วม
1
.75**
ประสิทธิผลการดาเนินงาน
.75**
1
** P.<.01
จากตารางที่ 3 แสดงว่า และประสิทธิผลการดาเนินงานมีความสัมพันธ์ในรูปเชิงเส้นและ
สัมพันธ์กันในทางบวก(r เป็นบวก) ในระดับสูง ที่ค่า r =0.75 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01
4.3 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาอิทธิพลของการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่มี
ต่อประสิทธิผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ(ทดสอบอิทธิพลพยากรณ์)ขององค์ประกอบตัวแปรอิสระ
การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่มีต่อตัวแปรตามประสิทธิผลการดาเนินงาน n= 218
คะแนน
ตัวแปรพยากรณ์
ความคลาด
ผลทด
คะแนนดิบ
(Predict Variables)
เคลื่อน
มาตรฐาน(β) สอบ(t)
(B)
มาตรฐาน(Ste)
ค่าคงที่ (Constant)
2.034
.101
20.160
การมีส่วนร่วมในการวางแผน
.005
.022
.089
.229
การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
.226
.202
.467
11.129

นัยสาคัญ
(Sig.)
.000
.002
.000
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
คะแนน
ความคลาด
เคลื่อน
มาตรฐาน(β)
มาตรฐาน(Ste)
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
.229
.020
.414
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
.073
.031
.115
R = .842 R2 = .709 R2Adj = .705 F = 152.549 Sig. 000
ตัวแปรพยากรณ์
(Predict Variables)

คะแนนดิบ
(B)

ผลทด
สอบ(t)

นัยสาคัญ
(Sig.)

11.230
2.363

.000
.000

P<.05 ตัวแปรตามคือประสิทธิผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จากตารางที่ 4 แสดงว่า ผลการทดสอบอิทธิพลพยากรณ์ของตัวแปรอิสระจานวน 4 ตัวแปร
มีอิทธิ พลพยากรณ์ตัวแปรตามประสิทธิ ผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่ วนจั งหวั ด ที่ร ะดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 เรียงตามลาดับอิทธิพลพยากรณ์ ประกอบด้วย ตัวแปรการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล มีอิทธิพลพยากรณ์ร้อยละ 46.7 (Ste = .202 Sig. .000) ตัวแปรการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์มีอิทธิ พลพยากรณ์ร้อยละ 41.4 (Ste = .020 Sig. .000) ตัว แปรการมีส่ ว นร่ว มในการ
ดาเนินงานมีอิทธิพลพยากรณ์ร้อยละ 11.5 (Ste = .031 Sig. .000) และตัวแปรการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนมี อิ ท ธิ พ ลพยากรณ์ ร้ อ ยละ8.9 (Ste = .022 Sig. .002) โดยมี ค วามสามารถอธิ บ ายความ
แปรปรวนได้ร้อยละ 70.9 มีผลทดสอบ F = 152.549 (Sig. 000) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ดั ง นั้ น สมการคะแนนดิ บ (กรณี ใ ช้ ตั ว อย่ า ง)ของประสิ ท ธิ ผ ลการด าเนิ น งานขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีการบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นตัวแปรอิสระ สมการดังนี้
ประสิทธิผลการดาเนินงานขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น (EFP)= 2.034 + .005 (การมี
ส่วนร่วมในการวางแผน) + .226 (การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน) + .229 (การมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์) +.073 (การมีส่วนร่วมในการประเมินผล)
สมการคะแนนมาตรฐาน(กรณีใช้ประชากร)
ประสิทธิผลการดาเนินงานขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น(EFP)= .089 (การมีส่วนร่วมใน
การวางแผน) + .467 (การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน) + .414 (การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์)
+.115 (การมีส่วนร่วมในการประเมินผล )
5. อภิปรายผล
จากผลการวิจัยพบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X
=3.89, S.D.=0.27) การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมใน
การรับผลประโยชน์ และการมีส่ ว นร่ว มในการวางแผนมี ค่ าเฉลี่ ย น้ อยที่สุ ด การมีส่ ว นร่ว มในการ
ดาเนินงานและประสิทธิผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์ในรูปเชิงเส้น
และสัมพันธ์กันในทางบวก (r เป็นบวก) ในระดับปานกลาง ที่ค่า r=0.75 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01การมี
ส่วนร่วมในการดาเนินงานมีอิทธิพลพยากรณ์ประสิทธิผลการดาเนินงานของขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น ร้ อ ยละ 46.7 (β=0.467) (Ste=0.202 Sig, 0.000) หมายความว่ า ถ้ า องค์ ก รปกครองส่ ว น
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ท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการดาเนินการในกิจกรรมทางการบริหารต่างๆ
มากขึ้นจะทาให้ประสิทธิผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับอรพินท์
สพโชคชัย. (2550) ที่ได้กล่าวถึงการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ว่า จะช่วยให้หน่วยงานราชการเจ้าของ
โครงการได้ทราบปัญหาและการแก้ไข สามารถลดปัญหาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือการต่อต้านจาก
ประชาชนเกิดแรงผลักดันที่ช่วยให้งานบรรลุผลสาเร็จได้ตรงกับความต้องการของประชาชน ได้รับความ
ร่วมมือและการสนับสนุนรวมถึงความไว้วางใจจากประชาชนสาหรับในประเด็นนี้ ผู้วิจัยเห็นว่า การ
บริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการบริหารที่เปิดโอกาสให้พนักงานหรือบุคลากรด้านต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารหรือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในทุก ๆ ขั้นตอนของกระบวนการบริหารนับตั้งแต่ การ
วางแผนหรือการวางโครงการ การจัดองค์การหรือการกาหนดโครงสร้างอานาจหน้าที่การแบ่งส่วนงาน
การจัดสายงานเพื่อให้การปฏิบัติงาน การจัดอัตรากาลังการสรรหาและพัฒนาบุคลากรการเสริมสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการทางาน การประสานงานหรือประสานกิจการด้านต่าง ๆ ของกิจการเพื่อให้เกิดการ
ร่ว มมือประสานงานที่ ดีแ ละน าไปสู่ จุ ด มุ่ง หมายปลายทางเดี ยวกั น อั นจะก่ อให้ เกิ ด ประสิ ทธิ ผ ลการ
ดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป และประสิทธิผลการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอาเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
( X =4.05, S.D.=.26) มิติด้านการบริการสาธารณะมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ มิติด้านการ
บริหารงานการเงินและการคลัง และ มิติด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
ซึ่งหากพิจารณามิติการบริการสาธารณะเป็นรายองค์ประกอบย่อยจะพบว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน100%มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ เด็ก
3-5ปีใ นเขตองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนภาคบังคับ 100%
ตามล าดับ และครัว เรือนในเขตองค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่ นมีน้าประปาใช้ม ากกว่ า ร้ อยละ 80 มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ในประเด็นนี้ ผู้วิจัยเห็นว่าการนาผลการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 มาเป็นเกณฑ์ในการวัดผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เกณฑ์นี้ได้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับบริบทการทางานให้เป็นปัจจุบันเสมอ
และเป็นที่ยอมรับของผู้บริหารและบุคลากรเป็นอย่างดีและการที่มีคณะกรรมการในการประเมินรับรอง
มาจากบุคคลภายนอกหน่วยงาน ถือว่าเป็นการประเมินทีปราศจากความลาเอียงจึงสามารถวัดระดับผล
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เหมาะสมที่สุด
6. สรุปผล
การบริหารแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในการวางแผน การมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ในแต่ละด้านมี
ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมาก โดยการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานมี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการวางแผนมี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
ประสิ ทธิ ผลการดาเนินงานขององค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่นในอาเภอหนองแสง จั ง หวัด
อุดรธานี ประกอบด้วย มิติด้านการบริหารจัดการ มิติด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการ มิติด้านการ
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บริหารงานการเงินและการคลัง และมิติด้านการบริการสาธารณะ ในแต่ละมิติมีค่าเฉลี่ยระดับความ
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมาก โดยมิติด้านการบริการสาธารณะมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา
คือ มิติด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มิติด้านการบริหารงาน
บุคคลและกิจการสภา
การบริหารแบบมีส่วนร่วมและประสิทธิผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอาเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี มีความสัมพันธ์ในรูปเชิงเส้นและสัมพันธ์กันในทางบวก(r เป็นบวก)
ในระดับสูง ที่การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีอิทธิพลพยากรณ์ ต่อประสิทธิผลการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานีที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยการมี
ส่วนร่วมในการประเมินผลมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สูง
ที่สุด รองลงมาคือการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน และการมีส่วน
ร่วมในการวางแผนตามลาดับ
การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการบริหารที่เปิดโอกาสให้พนักงานหรือบุคลากรด้านต่าง ๆ
เข้ ามามีส่ ว นร่ว มในการบริห ารจั ด การองค์ก ารหรื อมี ส่ ว นร่ว มในการตัด สิ นใจในทุก ๆขั้ นตอนของ
กระบวนการบริหารซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อองค์การและประชาชนตามมา เช่น การบริหารจัดการปรับตัว
ดีขึ้น การบริหารจัดการยืดหยุ่นมากขึ้น มีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้น การครอบคลุมการบริการ
ทั่วถึงมากขึ้น และสนับสนุนให้เกิดการประสานงานระหว่างองค์กรในพื้นที่เดียวกัน ซึ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นควรให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมในการบริหารควรเปิดโอกาสให้ข้าราชการ พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาฯเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเพื่อก่อให้เกิดบริการประชาชนอย่างรวดเร็ว
สร้างความประทับใจให้ประชาชน (กิ่งดาว จินดาเทวิน, 2552)
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ระดับนโยบายต้องมีการสนับสนุนในเรื่องเกี่ยวกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการ
รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิ ผลการดาเนินงานขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
7.2 ควรมีการออกกฎระเบียบรองรับการบังคับใช้ให้สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติในด้านการบริหาร
แบบมีส่ ว นร่วม และมาตรฐานการวั ดประเมินประสิ ทธิผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติและผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเข้าใจและยอมรับในหลักการดังกล่าว
7.3 การนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมมาบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรฝึกอบรม
บุค ลากรให้มีค วามรู้ มีทัศ นคติที่ดีต ามหลั กการบริหารแบบมีส่ วนร่ว ม ได้แ ก่ การมีส่ ว นร่ว มในการ
ประเมินผล การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมใน
การวางแผน
7.4 ควรมีการศึกษาวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์1)เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของบุคลากร คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ 2)เพื่อศึกษาทัศนคติต่อการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าของบุคลากร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กลุ่ ม ตัว อย่ า งเป็นอาจารย์ แ ละเจ้ าหน้าที่สั ง กั ด คณะครุศาสตร์อุต สาหกรรม จ านวน 156 คน ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเป็น ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า จานวนของผู้ตอบแบบสอบถามมีความใกล้เคีย งกันระหว่าง
เพศชาย เพศหญิง บุคลากรสายผู้สอนและสายสนับสนุนมีความใกล้เคียงกันที่ จานวนร้อยละ 59
และ 41 ตามลาดับผู้ตอบแบบสอบถามพฤติกรรมมีทัศนคติที่ดีต่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอยู่ใน
ระดั บ มาก และมี จิ ต ส านึ ก ในการประหยั ด พลั ง งานไฟฟ้ า อย่ า งเต็ ม ที่ ไ ปในทางเดี ย วกั น ผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ : พฤติกรรม ทัศนคติ การประหยัดพลังงาน พลังงานไฟฟ้า

Abstract
The objectives of this research were 1) to study the electrical consumption
behavior of personnel Faculty of Industrial Education Rajamangala University of
Technology Thanyaburi and 2) to study the attitude towards saving electricity energy
of personnel Faculty of Industrial Education Rajamangala University of Technology
Thanyaburi. The samples were teachers and staff under the Faculty of Industrial
Education totaling 156 people using questionnaires as a tool to collect data. Statistics
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used to analyze data were percentage, mean and standard deviation. The results of the
data analysis showed that the number of respondents was similar between males,
females. The number of Teachers and support division were 59% and 41%, respectively.
The respondents had a good attitude towards saving energy at a high level and have a
conscience to fully save electricity fully in the same way Respondents had a high level
of participation in saving energy.
Keyword : behavior, Attitude, Energy saving, Electrical energy
1. บทนา
พลังงานไฟฟ้านับเป็นปัจจัยที่สาคัญอย่างยิ่งต่อการใช้ชีวิตประจาวันของมนุษย์ โดยเฉพาะ
การใช้พลังงานไฟฟ้าในสถานที่พักอาศัย มีการใช้พลังงานไฟฟ้าแทบทุก ๆกิจกรรมของการดารงชีวิต
เช่ น เพื่ อ ให้ แ สงสว่ า ง การปรุ ง อาหาร เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ที วี พั ด ลม เครื่ อ งปรั บ อากาศ ตู้ เ ย็ น
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ รวมถึงในระดับของการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตทุกประเภทและการพัฒนา
เศรษฐกิ จ ของประเทศ ก็ ล้ ว นใช้ไ ฟฟ้าเป็นตัว ประกอบ ที่ส าคัญ ยิ่ง เช่นเดียวกั น โดยไฟฟ้าทีใ ช้ใ น
ชีวิตประจาวันนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท เช่น ด้านคมนาคม ด้านการสื่อสาร ด้าน
การแพทย์ ด้านเกษตรกรรม และด้านคุณภาพชีวิต เป็นต้น จะพบว่าพลังงานไฟฟ้านับเป็นปัจจัยหลัก
ในการดารงชีวิตของมนุษย์ จาเป็นต้องอาศัยพลังงานไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานหลั ก ในขณะที่มีการ
เติบโตของกิจกรรมต่าง ๆ นับวันจะเพิ่มมากขึ้น แต่กลับสวนทางกับแหล่งผลิตพลังงานของประเทศที่
มีปริม าณคงที่แ ละมีแ นวโน้ม จะไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ เนื่องจากทรัพยากรที่นามาผลิ ต
พลังงานไฟฟ้าฟ้าหลัก เช่น แหล่งน้า ถ่านหิน แหล่งก๊าซธรรมชาติหรือนามัน แม้ว่าจะมีการค้นคว้า
แสวงหาแหล่ ง ทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อการผลิ ต พลั ง งานไฟฟ้า เช่น พลั ง งานแสงแดด พลั ง งานลง
พลังงานความร้อน แต่ก็ยังมีสัดส่วนที่ยังน้อยมาก ไม่สามารถนามาทดแทนได้เพียงพอประกอบกับ
ต้นทุนในการผลิตยังสูงอยู่
คณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร า ชมงคลธั ญ บุ รี เป็ น
สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาที่มีการฝึกด้านภาคปฏิบัติ โดยใช้เครื่องมือ
เครื่องจักร ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าค่อนข้างสูง รวมถึงการให้บริการของฝ่ายสนันสนุนในส่วนของงาน
ธุรการ ที่มีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าค่อนข้างสูงเช่นเดีนวกัน ทั้งส่วนของกิจกรรม
การจัดการเรียนการสอนและงานบริการสานักงาน หากผู้ใช้พลังงานไฟฟ้ามีความรู้ พฤติกรรมและ
ทัศนคติด้านการประหยัดพลังงานไฟฟ้า นับว่าจะมีผลช่วยในการประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างยิ่ง
โดยนับวันมีแนวโน้มการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นคณะที่มีการใช้
พลังงานไฟฟ้าเป็นอันดับต้น ๆ ของมหาวิทยาลัย มีสัดส่วนของการใช้พลังงานสูงถึง ร้อยละ 10 ของ
พลังงานทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
ดังนั้นผู้วิจัยจึงให้ความสนใจ ศึกษาพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าและทัศนคติ ต่อการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าของบุคคลากร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
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ธั ญ บุรี เพื่อเป็นข้ อมูล เบื้องต้นในการก าหนดแนวทางการลดใช้พลั ง งานไฟฟ้าของคณะและของ
มหาวิทยาลัย ต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการใช้ ไ ฟฟ้ า ของบุ ค ลากร คณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรร ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาทั ศ นคติ ต่อ การประหยั ด พลั ง งานไฟฟ้ า ของบุ คลากร คณะครุ ศ าสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ งการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า และทั ศ นคติ ต่อ การประหยัด
พลังงานไฟฟ้าของบุคลากร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ บุรี
ผู้วิจัยได้ทาการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ได้จากการศึกษาคนควาเอกสารตารา เอกสารงานวิจัย
และสิ่งพิมพตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กาหนดแบบคาถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่ตั้งไว้
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ไดแก่ บุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุรี จ านวนทั้ง สิ้ น 236 คน กลุ่ ม ตัว อย่างใช้ต ารางของ Robert V.
Krejcie และ Earyle W. Morgan ได้จานวนไม่น้อยกว่า 148 คน ผู้วิจัยทาการเก็บข้อมูลทั้งสิ้น 156
คน เพื่ อ ความเหมาะสมในการวิ จั ย ผู้ วิ จั ย ท าการเลื อ กวิ ธี ก ารสุ่ ม อย่ า งง่ า ย ( Simple Random
Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้ศึกษาสรางขึ้นเพื่อให
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัยจึงไดกาหนดเนื้อหาของข้อคาถามออกเปน 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 เปนคาถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยคาถาม 4
ข้อ ลักษณะเป็นคาถามมีหลายคาตอบให้เลือก (Multiple Choice Questions)
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้า จานวน 9 ข้อ
โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale method : Likert scale questions)
5 ระดับ แบบอันตรภาคชั้น (Interval scale)
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้า จานวน 15 ข้อโดย
ใช้แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale method : Likert scale questions) 5
ระดับ แบบอันตรภาคชั้น (Interval scale)
ในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดใชแบบทดสอบที่สรางขึ้นเอง
เพื่อใหสอดคลองกับวัตถประสงคของการศึกษาวิจัย จึงไดกาหนดเนื้อหาคาถามออกเปน 3 ตอน โดย
ผูวิจัยได้คนควาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องจากหนังสือตารา เอกสารงานวิจัย และสิ่งพิมพตาง ๆ เพื่อนามา
กาหนดจุดประสงค์ในการสรางเครื่องมือแตละชนิด โดยมีขั้นตอนในการสรางดังนี้ 1) ศึกษาจาก
งานวิจัยและหนังสือ ที่เกี่ยวของ 2) สรางแบบสอบถาม 3) ตรวจสอบแบบสอบถามใหสมบูรณถูกต้อง
4) นาแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมทดลองที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมประชากร เพื่อตรวจสอบ
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การใชภาษา และความสมบู ร ณ์ ข องค าถาม 5) น าแบบสอบถามมาปรั บ ปรุ ง แก ไข 6) จั ด ท า
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อดาเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
ขอมูลที่รวบรวมได้จะทาการวิเคราะห์โดยใช้สถิติไดแกคาความถี่รอยละ คาเฉลี่ยและค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน
4. ผลการวิจัย
4.1 ลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ทาการสารวจ มีจานวนทั้งสิ้น 156 คน แบ่งเป็น อาจารย์ผู้สอน 93 คน เจ้าหน้าที่
ฝ่ายสนับสนุนและลูกจ้าง 63 คน ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
ประเภท
อาจารย์ผู้สอน
ชาย
อาจารย์ผู้สอน
หญิง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน
ชาย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน
หญิง
รวม

จานวน
64 คน
29 คน
19 คน
44 คน
156 คน

ร้อยละ
41.02
18.58
12.18
28.22
100

จากตารางที่ 1 พบว่าจานวนกลุ่มตัวอย่างประเภทอาจารย์ผู้สอน มีจานวนรวมร้อยละ
59.60 และมีกลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน ร้อยละ 40.40

ภาพที่ 1 แสดงผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามประเภท
4.2 ทัศนคติต่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
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ตารางที่ 2 ทัศนคติในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของของบุคลากร
จานวนผู้แสดง
ข้อความ
ความเห็น
1 สร้างนิสัยที่ดีในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
156
ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ต้องลดการใช้
156
พลังงานไฟฟ้า
3 บุคคลากรของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
156
มีจิตสานึกในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
4 การประหยัดพลังงานไฟฟ้า เป็นหน้าที่ของ
156
บุคคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
5 ค่าไฟฟ้าของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มี
156
ผลต่อรายจ่ายของมหาวิทยาลัย
6 การออกระเบี ย บอย่ า งเข้ ม งวด ท าให้
สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของคณะครุ
156
ศาสตร์อุตสาหกรรม ได้
7 การประหยัดพลังงานไฟฟ้า ของบุคคลากร
156
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ถือเป็นส่วนรวม
8 การประหยั ด พลั ง งานไฟฟ้ า มี ผ ลดี ต่ อ
156
พลังงานรวมของประเทศ
9 บุ ค คลากร เปิ ด เครื่ อ งปรั บ อากาศหลั ง
156
09.00 น. และช่ ว งพั ก กลางวั น สามารถ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มาก

แปลความ

̅
X
4.2

เห็นด้วยมาก

4.5

เห็นด้วยมากที่สุด

4.1

เห็นด้วยมาก

4.3

เห็นด้วยมาก

3.8

เห็นด้วยปาน
กลาง

3.5
4.5

เห็นด้วยปาน
กลาง
เห็นด้วยมากที่สุด

4.1

เห็นด้วยมาก

3.9

เห็นด้วยปาน
กลาง

จากตารางที่ 2 พบว่าบุคคลากรของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีทัศนคติไปในทิศทาง
เดียวกันในระดับเห็นด้วยมาก กับแนวการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
4.3 พฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้า
พบว่าข้อมูลเบื้องต้น ร้อยละ 80 รับข่าวสารข้อมูลผ่านสื่อโทรทัศน์ , ร้อยละ 79.5
เข้าใจการประหยัดพลังงานไฟฟ้าผ่านสื่อโทรทัศน์ ร้อยละ 80 มีความเข้าใจถึงโครงการต่าง ๆ ที่จัด
ขึ้นเกี่ยวกับโครงการการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า มีวัตถุประสงค์เพื่อการรณรงค์ให้ใช้พลังงานไฟฟ้า
ร้อยละ 90 เข้าใจว่าภาค อุตสาหกรรมใช้พลังงานมากที่สุด , ร้อยละ 90 เข้าใจเครื่องปรับอากาศใช้
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พลังงานไฟฟ้ามากที่สุด, ร้อยละ 95 ทราบถึงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการปรับตั้งเครื่องปรับอากาศอยู่ที่
24-25 องศาเซนเซียส
ตารางที่ 3 พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด
จานวนผู้แสดง
ข้อความ
ความเห็น
1 ก่อนกลับบ้านท่านได้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า
156
2 ช่วงพักกลางวันเมื่อไม่ได้อยู่ในห้องทางานท่านได้ปิด
156
เครื่องใช้ไฟฟ้า
3 ท่านปิดเครื่องปรับอากาศทันทีหลังเลิกงาน
156
4 ท่านเปิดเครื่องปรับอากาศหลัง 09.00 น.ทุกวัน
156
5 หน่ ว ยงานเคยให้ ท่ า นมี ส่ ว นร่ ว มในการท าความ
156
สะอาดหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง
6 ท่านเคยมีส่ ว นร่ว มในการเปลี่ ย นหลอดไฟฟ้ า เป็ น
156
ชนิดประหยัดพลังงาน
7 ท่านถอดปลั๊กเครื่องถ่ายเอกสารทุกครั้งหลังเลิกใช้
156
งาน
8 ท่านเปิดม่านบังแดดออกเพื่อใช้แสงธรรมชาติช่วยให้
156
แสงสว่าง
9 ท่านเคยขึ้นลิฟท์เพื่อขึ้นเพียงชั้นเดียว
156
10 ท่านเคยใช้บรรไดเพื่อขึ้นอาคารมากกว่า 2 ชั้น
156
11 ท่านเคยกดลิฟท์รอเพื่อนๆ เป็นเวลานาน
156
12 ท่านลืมดึงปลั๊กกระติกน้าร้อนหลังเลิกงานบ่อย ๆ
156
13 ท่านเคยเสียบปลั๊กตู้เย็นทิ้งไว้โดยที่ไม่มีอาหารอยู่
156
ภายใน
14 ท่านเปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้เป็นเวลาหลายๆวัน
156
15 ท่านไม่เคยได้รับการล้างทาความสะอาด
156
เครื่องปรับอากาศ

̅
X
5

แปลความ

4.5

มากที่สุด

5
4.3

มากที่สุด
มาก

2

น้อย

2

น้อย

3.5

บางครั้ง

4

มาก

4
4
4.2
2

มาก
มาก
มาก
น้อย

2

น้อย

1

ไม่เคย

1

ไม่เคย

มากที่สุด

จากตารางที่ 3 ผลการสารวจพบว่าบุคคลากรของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีส่วนร่วม
ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าเป็นอย่างมาก
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5. การอภิปรายผล
จานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 156 คน แบ่งเป็นสายผู้สอน 93 ราย สายสนับสนุน 63
ราย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 54 ในการวิเคราะห์
พฤติก รรมการรับข่ าวสารและการใช้พลั ง งานไฟฟ้าพบว่ าร้อยละ 80 ได้รับข่ าวสารเกี่ยวกั บการ
ประหยั ด พลั ง งานไฟฟ้าจากสื่ อโทรทัศน์ และร้อยละ 79.5 ได้รับความรู้ความเข้ าใจในเรื่องการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากสื่อโทรทัศน์
ในด้านทัศนคติ ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของบุคลากรพบว่าบุคคลากรของคณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม มีทัศนคติเห็นด้วยระดับมากกับแนวการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
พฤติ ก รรมการมีส่ ว นร่ว มในการใช้ เ ครื่อ งใช้ ไ ฟฟ้ า อย่ า งประหยัด ผลการส ารวจพบว่ า
บุคคลากรของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีส่วนร่วมระดับมาก ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
จากผลการสารวจ หน่วยงานสามารถดาเนินการในลักษณะของโครงการ กิจกรรม หรือ
การรณรงค์ เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของหน่วยงานได้ และมีแนวโน้มได้รับความร่วมมือ
เป็ น อย่ า งดี จ ากบุ ค คลากรของคณะ สื บ เนื่ อ งจากบุ ค ลากรมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจและค านึ ง ถึ ง
ความสาคัญของการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และมีความพร้อมของการให้ความร่วมมือ
6. สรุปผล
ด้ า นความรู้ เ กี่ ย วกั บ การประหยั ด พลั ง งานไฟฟ้ า ผู้ ต อบแบบสอบถาม มี ค วามเห็ น ว่ า
โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้พลังงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจถึง
ความสาคัญของการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด
ด้ า นพฤติ ก รรม ผู้ ต อบแบบสอบถามมีพ ฤติก รรมการใช้ เ ครื่ อ งใช้พ ลั ง งานไฟฟ้ า อย่าง
ประหยัดอยู่ในระดับมาก
ด้านทัศนคติ ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าเห็นด้วยอยู่ใน
ระดับมาก
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 หน่วยงานควรส่งเสริมสนับสนุนและประกาศเกียรติคุณ ให้บุคคลากรหรือแผนกงานที่
มีพฤติกรรมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างเกิดผล
7.2 ควรจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์เพื่อการประหยัดพลังงาน ในภาพรวมทั้งหน่วยงาน
7.3 หน่ว ยงานควรก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการประหยัดพลั ง งานไฟฟ้าที่ส ามารถ
ตรวจวัดเปรียบเทียบได้
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ในครั้ง นี้ มีวั ต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาความต้ อ งการสวั ส ดิ ก ารสั ง คมของ
ผู้สูงอายุในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของผู้สูงอายุ เกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการสังคมในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พื้นที่อาเภอคูเมือง จังหวัด บุรีรัมย์ โดยจาแนกตามเพศ และอาชีพ และ 3) เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ในแต่ละเขตพื้นที่อาเภอคูเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ได้จากการสุ่มจากประชากร ได้ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 370 คน แล้วทาการสุ่มให้กระจายไปตามหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตอาเภอคูเมืองตาม
สั ด ส่ ว น โดยวิ ธี ก ารสุ่ ม อย่ า งง่ า ย ด้ ว ยวิ ธี ก ารจั บ ฉลาก ส าหรั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้เ ทคนิ คการ
สัมภาษณ์ ได้จากการเลือกแบบเจาะจง โดยกาหนดเป็นโควตา จานวน 18 คน ประกอบด้วย
ผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการสังคมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 1 คน และพนักงาน/เจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง ที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งละ 1
คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย มี 2 ประเภท คื อ แบบสอบถามและแบบสั ม ภาษณ์ โดย
แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น 0.9802 แบบสัมภาษณ์มีลักษณะเป็นแบบมีโครงสร้างในการ
วิเคราะห์ข้อมูล จากการตอบแบบสอบถามใช้การวิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t–test และ F–test ผลการวิจัยพบว่า 1) ความต้องการสวัสดิการ
สังคมของผู้สูงอายุในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้สูงอายุเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการสังคม
ของผู้สูงอายุในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัม ย์ จาแนกตามเพศ
ไม่แตกต่างกัน และจาแนกตามอาชีพ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2) จากการสัมภาษณ์ในแต่ละด้านมีดังต่อไปนี้ ควรมีการปรับปรุงขั้นตอน บุคลากรและอุปกรณ์ให้
สามารถบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมมีบริการพิเศษแก่ผู้สูงอายุ ควรมีกิจกรรม
ส่งเสริมการทากิจกรรม เพื่อป้องกันโรคประจาตัวเป็นประจาทุกเดือนในวันประชุมควรมีการจั ด
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กิจกรรมนันทนาการในวันสาคัญต่าง ๆ การมีระบบดูแลผู้สูงอายุในชุมชนทุกระยะ 1 เดือน คือ
การบริการเยี่ยมบ้าน และควรมีการจัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุ และแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มเพื่อนาข่าวสาร
ความรู้มาประชาสัมพันธ์ให้กลุ่ม
คาสาคัญ : ความต้องการ ผู้สูงอายุ สวัสดิการสังคม

Abstract
The purposes of this research were: 1) to study the social welfare needs of
the elderly in the local government organization Khumueang District, Buriram Province
2) to compare the opinions of the elderly about need social welfare needs in the local
government organization Khumueang District, Buriram province classified by gender and
occupation and 3) to study opinions and suggestions on social welfare arrangements for
the elderly in each area of Khumueang District, Buriram province. Sample group that
responded to the questionnaire obtained by random sampling from the population were
370 people and then randomly distributed to various villages in the district of
Khumueang according to proportion by simple random methods with the raffle method,
for the sample group using interview techniques obtained from a specific selection by
assigning a quota of 18 people, consisting of 1 elderly person who receives social welfare
from each local government organization and staff / officers involved that is responsible
for social welfare management of local administrative organizations, each one.
There are two types of questionnaires and interview forms. The questionnaire had
reliability value at 0.9802. The interview form was structured in the data analysis.
Frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and F-test were used in the
questionnaire. The research findings were as follows: 1) The social welfare needs of
elderly in the Local Government Organizations of Khumueang District, Buriram Province
in overall level was very high. A Comparison of elderly opinions on social welfare needs
of elderly in the Local Government region of Khumueang District, Buriram Province
classified by gender was not different but classified by occupation was statistically
significantly different at 0.05 level. 2) The interviews in each aspect are as follows. There
should be a step improvement. Staff and equipment can provide faster and more efficient
service. There should be activities promoting disease prevention activities on a monthly
basis at the meeting. There should be recreation activities on important days. The
monthly care system for elderly in community was a home visiting service. The elderly
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groups should be established and appoint a group leader to publicize news and
knowledge.
Key words: Need, Elderly People, Social Welfare
1. บทนา
ในสังคมไทยของเรา ปู่ ย่า ตา ยาย หรือผู้สูงอายุ นับว่าเป็นปูชนียบุคคลที่สาคัญ
ของบุตรหลาน เป็นทั้งที่พึ่งทางใจของคนในครอบครัว และเป็นที่เคารพนับถือของบุคคล ทั้งใน
กลุ่มวงศาคณาญาติและทั้งในสังคมทั่วไป สาหรับประเทศไทยผู้สูงอายุได้รับการยกย่องจากสังคมใน
ฐานะเป็นผู้นาทางจิตวิ ญญาณที่มีประสบการณ์ชีวิต และได้ถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่ น
วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ตลอดจนประสบการณ์ชีวิตในด้านต่าง ๆ ที่ตนได้สร้างสมไว้ให้กับ
ลู ก หลานและสั ง คม ผู้ สู ง อายุ น อกจากจะมี ค วามคิ ด ความอ่ า นที่ สุ ขุ ม รอบคอบ และเคยท า
คุณประโยชน์คุณูประการให้แก่สังคมมาแล้ว เมื่อตอนอยู่ในวัยทางาน ท่านเหล่านี้ยังเป็นผู้ที่ทาให้
เกิดสังคมที่ดี มีคุณธรรม และเป็นสังคมที่ยึดถือผู้สูงอายุเป็นหลักสาคัญของครอบครัว นอกจากนี้
ผู้สู ง อายุ ยั ง เป็นวั ย ที่มีค วามแตกต่างจากวัยอื่น ๆ อีก อย่างหนึ่ง คือ เป็นวั ยบั้นปลายของชีวิต
ดังนั้นปัญหาของผู้สูงอายุจึงแตกต่างจากคนในวัยอื่น ๆ โดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ ยวกับสภาพจิตใจ การ
เข้าสังคม และการสาธารณสุข หรือปัญหาสุขภาพ ในปัจจุบันผู้สูงอายุทั้งในประเทศไทย และทั่วโลก
มีจานวนเพิ่มขึ้นอย่ างต่อเนื่อง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการพัฒนาทางสั งคมและเศรษฐกิจ ทาให้
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีโภชนาการที่ดีถูกหลักอนามัย มีการศึกษาสูงขึ้น มี
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ รวมทั้งประชาชนก็ให้ความสนใจ
ต่อการดูแลสุขภาพมากขึ้น เช่น การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การออกกาลังกาย เป็นต้น
ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น มีอายุยืนยาวขึ้น อัตราการตายลดลง และเป็นสาเหตุที่ทา
ให้โลกก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เช่น ประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลี และอีกหลายประเทศในยุโรป
ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและการตอบแทนพระคุณของผู้สูงอายุทุกท่าน บุตร
หลาน และทุกคนในสังคม รวมทั้งองค์กรภาคต่าง ๆ ควรจะตระหนักถึงความสาคัญของผู้สูงอายุ
โดยให้การดูแลทรัพยากรผู้สูงอายุของเราให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น ส่งเสริมและสนับสนับสนุน
การช่วยเหลือผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ เช่น การให้บริการด้านสุขภาพ การจัดสวัสดิการสังคมให้แก่
ผู้สูงอายุ และการส่งเสริมคุ ณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายร่วมกับลูกหลาน
และสังคมอย่างมีความสุข
ปัจจุบันประเทศไทยมีแนวโน้มว่าจานวนผู้สูงอายุจะมีเพิ่มมากขึ้น และมีอายุยืนยาวขึ้น
เมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมา เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าของเศรษฐกิจและสังคมในด้านต่าง ๆ ทั้ง
ด้ า นการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ทั้ ง ด้ า นการคมนาคมก็ ส ะดวกต่ อ การเคลื่ อ นย้ า ยผู้ ป่ ว ยไปยั ง
โรงพยาบาลได้รวดเร็วขึ้น รวมทั้งวิทยาการทางการแพทย์ก็มีความก้าวหน้ามากขึ้น เป็นต้น ปัจจัย
เหล่านี้จึงอาจทาให้กลุ่ม ผู้สูงอายุในสังคมปัจจุบันมีจานวนเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ บังคับให้มีบริการแก่กลุ่มคนเหล่านี้ ในรูปแบบที่รับกับ
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สภาพของแต่ ล ะกลุ่ ม อายุ เช่ น กลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ ต้ อ งได้ รั บ บริ ก ารเกี่ ย วกั บ เบี้ ย ยั ง ชี พ ดั ง ที่
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ได้ระบุว่า ผู้สูงอายุมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครอง การ
ส่งเสริม และการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1) การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่
จัดไว้ โดยให้ความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ 2) การศึกษา การศาสนา และ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต 3) การประกอบอาชีพ หรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม
4) การพัฒนาตนเอง และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่าย
หรือชุมชน 5) การอานวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุในอาคาร สถานที่
ยานพาหนะ หรือการบริการสาธารณะอื่น 6) การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความ
เหมาะสม 7) การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ 8) การช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจาก
การถูกทารุณกรรม หรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือถูกทอดทิ้ง 9) การให้
คาแนะนา ปรึกษา ดาเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางคดี หรือในทางการแก้ไขปัญหาครอบครัว 10)
การจัดที่พักอาศัย อาหาร หรือเครื่องนุ่งห่ม ให้ตามความจาเป็นอย่างทั่วถึง 11) การจ่ายเบี้ยยัง
ชีพเป็นรายเดือนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และ 12) การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี
(พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ, 2546 : 5)
นอกจากนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก็ได้มีบทบัญญัติ
ที่กาหนดสิทธิเกี่ยวกับสิทธิที่ได้รับสวัสดิการของผู้สูงอายุ ไว้ว่า มาตรา 40 (6) เด็ก เยาวชน
สตรี ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ย่อมมีสิทธิได้รับการคุ้มครองในการดาเนินกระบวน
พิจารณาคดีอย่างเหมาะสม และย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสม ในคดีที่เกี่ยวกับความรุนแรง
ทางเพศ มาตรา 53 บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ มี
สิทธิได้รับสวัสดิการ สิ่งอานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรี และความช่วยเหลือที่
เหมาะสมจากรั ฐ มาตรา 80 รั ฐ ต้ อ งด าเนิ น การตามแนวนโยบายด้ า นสั ง คม การสาธารณสุ ข
การศึกษา และวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้ (1) คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการ
อบรมเลี้ยงดู และให้การศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและ
พัฒนาความเป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมทั้งต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการ
ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และผู้อยู่ในสภาวะยากลาบาก ให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้ และมาตรา 84 รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ
ดังต่อไปนี้ (4) จัดให้มีการออมเพื่อการดารงชีพในยามชราแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่าง
ทั่วถึง (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, 2550 : 11-26)
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่ น ถื อว่ าเป็นองค์ก รที่ไ ด้รับการถ่ ายโอนภารกิ จ ด้านการ
จัดบริการสาธารณะแก่ชุมชน รวมทั้งภารกิจเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ซึ่งพระราชบัญญัติกาหนดแผน และขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 นั้น ได้กาหนดอานาจหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะไว้หลายด้าน โดยเฉพาะด้านการสังคมสงเคราะห์
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ไว้ในหมวด 2 มาตรา 16
(10) ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสังคมสงเคราะห์ และพัฒนา
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คุณภาพชีวิต เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส และมาตรา 17 (27) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
มีอานาจหน้าที่ในการสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่นเดียวกับเทศบาล เมืองพัทยา
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2550 : 70) และกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมกิจการผู้สูงอายุ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่ นคงของมนุษย์
พ.ศ. 2559 ก็ได้ระบุไว้อีกว่า ข้อ 2) ให้กรมกิจการผู้สูงอายุ มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการและการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ รวมทั้งการพัฒนารูปแบบ
งานด้ า นสวั ส ดิ ก ารสั ง คมให้ ค รอบคลุ ม และตอบสนองต่ อ สภาพการณ์ ท างสั งคม กระแสการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก พันธกรณี และความตกลงระหว่างประเทศ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และเสริมสร้างความมั่นคงในการดารงชีวิตของผู้สูงอายุ (กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมกิจการ
ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2559, 2559 : 24)
ในการดาเนินงานด้านสวัสดิการสังคมสาหรับผู้ สูงอายุที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอคูเมือง ปัญหาและอุปสรรคที่มักจะพบได้ในการดาเนินงาน คือ ที่
พักอาศัยของผู้สูงอายุบางคนก็มีสภาพเสื่อมโทรม เนื่องจากอาศัยอยู่คนเดียว หรือครอบครัวมีฐานะ
ยากจน เป็นต้น และบางครัวเรือนผู้สูงอายุมักจะถูกทอดทิ้งให้อยู่บ้านตามลาพัง เนื่องจากลูกหลาน
ต้องเดินทางไปทางานที่ต่างจังหวัด จนอาจทาให้ผู้สูงอายุบางคนขาดความอบอุ่น เพราะขาดการ
ดูแลเอาใจใส่จากคนในครอบครัว และในบางครอบครัวคนในวัยทางานที่ไปทางานต่างจังหวัด มักจะ
ทิ้งลูกหลานซึ่งเป็นเด็กทารก หรือเด็กเล็กไว้ให้ผู้สูงอายุดูแลเลี้ยงดูด้วย นับเป็นการเพิ่มภาระในการ
ดารงชีวิตประจาวันให้แก่ผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นไปอีก ผู้สูงอายุในเขตอาเภอคูเมือง บางคน นอกจาก
ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและการที่จะต้องอยู่ตามลาพังแล้ว ยังมีปัญหาด้านสุขภาพเสื่อมโทรม เช่น
ขาอ่อนแรงทาให้เดินไม่ได้ หรือเดินไม่สะดวก เนื่องจากสภาพร่างกายที่ทรุดโทรมตามวัย ทาให้
เกิดโรคภัยต่าง ๆ ทั้งโรคที่เกิดทางด้านร่างกาย เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น และ
ทางด้านจิตใจ เช่น ภาวะเครียด ซึมเศร้า เป็นต้น บางคนไม่มีลูกหลานอยู่ ด้วย ไม่มีคนคอย
ดูแลเลี้ยงดู บางคนไม่มีรายได้เพียงพอสาหรับการเลี้ยงชีพ บางคนไม่มีที่อยู่อาศัย ทาให้ได้รับ
ความลาบาก (อาเภอคูเมือง, 2558 : ไม่มีเลขหน้า) และประการสาคัญอีกอย่าง คือ บางคนไม่ค่อย
มี เ วลาและโอกาสที่ จ ะได้ รั บ รู้ ค วามรู้ ใ หม่ ๆ เพื่ อ พั ฒ นาตนเองให้ เ หมาะสมกั บ วั ย และสั ง คมที่
เปลี่ยนแปลงไป เพราะคนรุ่นลูกหลานเดินทางไปทางานในเขตเมืองหรือต่างจังหวัดกันหมด ปล่อย
ให้พ่อแม่ ปู่ย่า หรือตายายเฝ้าบ้าน เลี้ยงดูลูกแทนตนเอง เมื่อในชุมชนหรือหน่วยงานภาครัฐจัด
กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านต่าง ๆ ผู้สูงอายุก็ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ เนื่องจากต้องเลี้ยงหลาน
อยู่บ้าน
จากความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสวัสดิการสังคม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส จึงมีความสนใจที่จะทาการศึกษาถึงความ
ต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอคูเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์เพื่อให้ทราบถึงปัญหา และความต้องการของผู้สูงอายุในการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ
ในเขตอาเภอคูเมือง รวมทั้งใช้เป็นสารสนเทศในการจัดทาฐานข้อมูลผู้สูงอายุในเขตองค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ และสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา สนับสนุน หรือใช้ใน
การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การจัด
กิจกรรมส่งเสริมการรวมกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับคนในวัยเดียวกัน
การจัดอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาตนเองและการดูแลสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุ
ได้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพและการรักษาสุขอนามัยของตนเอง เป็นต้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พื้นที่อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้สูงอายุ เกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการสังคมใน
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจาแนกตามเพศ และ
อาชีพ
2.3 เพื่อศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ
ในแต่ละเขตพื้นที่อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
3. สมมุติฐานการวิจัย
ผู้สูงอายุในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอคู
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีเพศและอาชีพที่ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการการจัด
สวัสดิการสังคมแตกต่างกัน
4. วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีชื่อตามทะเบียนบ้าน อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ใน 9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 9,423 คน การ
วิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานโดยใช้เครื่องมือในการวิจัย 2 ประเภท คือ แบบสอบถาม
และเทคนิคการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์ ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ได้จากการสุ่มจากประชากร ตามตารางสาเร็จรูปของเครจซี่และ
มอร์แกน (Krejcie and Morgan, อ้างถึงใน ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์, 2555, : 148) ได้ขนาดของ
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 370 คน แล้วทาการสุ่มให้กระจายไปตามหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตอาเภอคู
เมือง ตามสัดส่วน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลาก ส่วนการใช้เทคนิคการสัมภาษณ์
ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกาหนดเป็นโควตา ผู้วิจัยได้ดาเนินการ
สั ม ภาษณ์ ด้ ว ยตนเองจากกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จ านวน 18 คน โดยมี ก ารจดบั น ทึ ก และใช้ เ ครื่ อ ง
บันทึกเสียงบันทึกการสัมภาษณ์ไว้
การวิ เคราะห์ข้ อมูล ผู้วิ จั ยได้ทาการวิ เคราะห์ข้ อมูล ด้ว ยคอมพิว เตอร์โ ดยใช้โ ปรแกรม
สาเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้ 1) วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ เสนอข้อมูลเป็น
ตารางแสดงจานวนและร้อยละ 2) ความต้องการสวัสดิการสังคมตามความคิดเห็นของผู้สูงอายุใน
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เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ วิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ย
และหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3) เปรียบเทียบความแตกต่างความคิดเห็นของผู้สูงอายุเกี่ยวกับ
ความต้องการสวัสดิการสังคมในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
จาแนกตามเพศ วิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ Independent samples t-test 4) เปรียบเทียบความ
แตกต่างความคิดเห็นของผู้สูงอายุความต้องการสวัสดิการสังคม ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พื้นที่อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จาแนกตามอาชีพ โดยการวิเคราะห์ F-test สาหรับข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ ใช้การวิเคราะห์โดยการตีความในรูปของการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา หรือตีความ
สร้างข้อสรุปแบบอุปมาน โดยนาประเด็ นย่อยมาพิจารณาความเหมือนกัน ความแตกต่างกัน และ
ความสัมพันธ์กันมาหาข้อสรุปแล้วบรรยายวิเคราะห์เป็นความเรียง เพื่อหาข้อสรุป
5. ผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยดังนี้ ความต้องการสวัสดิการสังคมในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พื้นที่อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยเรียงลาดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่าได้ ดังนี้
ด้านที่พักอาศัย ด้านการสร้างบริการและเครือข่ายเกื้อหนุน ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล
และด้านนันทนาการ ตามล าดับ ผลการเปรียบเทียบความคิด เห็นของผู้สูง อายุ เกี่ ยวกับ ความ
ต้องการสวั ส ดิก ารสั ง คมในเขตองค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น พื้น ที่ อ าเภอคู เมื อง จั ง หวั ด บุรีรัม ย์
จาแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุก
ด้านไม่แตกต่างกัน ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้สูงอายุเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการ
สังคมในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จาแนกตามอาชีพ
โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุก
ด้านแตกต่างกั นอย่ างมีนัย ส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ความคิด เห็นและข้ อเสนอแนะจากการ
สัมภาษณ์ พบว่า ความคิดเห็นของผู้สูงอายุเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการสังคมในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ แต่ละด้านมีดังนี้
5.1 ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล มีการปรับปรุงขั้นตอน บุคลากรและอุปกรณ์
ให้สามารถบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมมีบริการพิเศษแก่ผู้สูงอายุ
5.2 ด้านที่พกั อาศัย ควรพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่มีผู้ดูแลหรือยากจนเป็น
อันดับแรก สารวจ ติดตาม และให้การช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านของผู้สูงอายุทันที
5.3 ด้านนันทนาการ มีกิจกรรมร้องเพลง เล่นเกมส์ ออกกาลังกาย พูดคุยพบปะ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ ควรมีการจัดกิจกรรมนันทนาการในวัน
สาคัญต่าง ๆ
5.4 ด้านการสร้างบริการและเครือข่ายเกื้อหนุน มีการบริการชุมชนเคลื่อนที่ไปในพื้นที่
ต่าง ๆ โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล การมีระบบดูแลผู้สูงอายุในชุมชนทุ กระยะ 1 เดือน คือ การ
บริการเยี่ยมบ้าน และควรมีการจัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุ และแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มเพื่อนาข่าวสาร ความรู้
มาประชาสัมพันธ์ให้กลุ่ม
598

6. อภิปรายผล
6.1 ผลการวิเคราะห์ ความต้องการสวัสดิการสังคมในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พื้นที่อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ทุกด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ตระหนักในเรื่องสุขภาพต้องการ
ให้มีก ารตรวจสุข ภาพเป็นประจาทุก ปี หลี ก เลี่ ยงและป้องกั นการเจ็ บไข้ ได้ป่ว ย ต้องการอยู่กับ
ลูกหลานไปนาน ๆ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องการให้มีการจัดที่พักอาศัย สาหรับผู้สูงอายุที่ไร้ที่พึ่ง ไม่มี
ผู้อุปการะเลี้ยงดู ผู้สูงอายุมีความต้องการมีกิจกรรมกลุ่มเพื่อนันทนาการและให้มีการจั ดสถานที่ใน
ส่วนสาธารณะ สาหรับพบปะสังสรรค์กันบ้างในบางโอกาสที่เหมาะสมผู้สูงอายุต้องการมีส่วนร่วมใน
กิ จ กรรมต่าง ๆ ของชุม ชน และกลุ่ ม ทางสั ง คม และส่ ง เสริม การพัฒนาคุณภาพชีวิ ต มีก าร
รวมกลุ่ ม เสริม สร้าง หรือขยายโอกาสในการได้รั บ ความรู้ การพัฒนาทั ก ษะด้ า นต่ าง ๆ ซึ่ง
ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของพิราวรรณ สุทธิยุทธเสนีย์ (2553) ได้ศึกษาความ
ต้องการในการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลศรีวิไล อาเภอศรีวิไล จังหวัด
หนองคาย ผลการศึกษาพบว่า
โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก
6.2 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
6.2.1 จากผลการวิจัย ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล พบว่า โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีโรคประจาตัวและได้รับการนัดตรวจสุขภาพจาก
โรงพยาบาลบ่อยครั้ง ทาให้ผู้สูงอายุมีความต้องการตรวจสุขภาพประจาปี เพื่อลดภาวะเสี่ยงของ
โรคที่อาจเกิดขึ้น มีความต้องการได้รับความรวดเร็วในการตรวจรักษาพยาบาลของแพทย์และการ
สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ให้คาปรึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าว สอดคล้อง
กับงานวิจัยของพนารัตน์ ทุริสุทธิ์ (2557) ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดบริการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลพระธาตุบังพวน อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ผลการศึกษาพบว่า
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดบริการขององค์การบริหารส่วนตาบลพระธาตุบังพวน อาเภอ
เมือง จังหวัดหนองคาย ด้านสุขภาพอนามัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก
6.2.2 จากผลการวิ จั ย ด้านที่พัก อาศัย พบว่ า โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับมาก
ทั้งนี้เป็นเพราะสภาพสังคมในพื้นที่ส่วนใหญ่ บุตรหลานออกไปทางานต่างพื้นที่ ทิ้งให้ผู้สูงอายุอยู่
ตามลาพัง ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยหรือผู้ด้อยโอกาสไม่มีเงินพอที่จะก่อสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ความต้องการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณที่อยู่อาศัยให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย และถูกสุขลักษณะ
ซึ่ ง ผลการวิ จั ย ดั ง กล่ า ว สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของวั ช รานนท์ มะหั ด (2558) ได้ ศึ ก ษาการ
จั ด บริก ารสวั ส ดิก ารสั ง คมขององค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลบ้ า นหวาย อาเภอวาปี ป ทุม จั ง หวั ด
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า การจัดบริการสวัสดิการสังคมขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
หวาย อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด้านที่อยู่อาศัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก
6.2.3 จากผลการวิจัย ด้านนันทนาการ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้เป็นเพราะผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะอยู่บ้านตามลาพัง เนื่องจากบุตรหลานต้องเดินทางไปทางาน
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ต่างจังหวัด ทาให้ผู้สูงอายุรู้สึกหว้าเหว่ โดดเดี่ยว เหงา ซึมเศร้า หรือแม้บางคนบางครั้งอาจจะ
รู้สึกน้อยใจที่ถูกทอดท้องให้อยู่ตามลาพังคนเดียว ผู้สูงอายุจึงต้องการให้มีการจัดสถานที่ หรือ
สวนสาธารณะเพื่อมีกิจ กรรมนันทนาการร่วมกั บผู้อื่น เพื่อจะได้มีเพื่อนพูด คุ ย พบปะ สังสรรค์
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ต้องการให้มีการจัดทัศนศึกษาดูงาน รวมทั้งส่งเสริม
กิจกรรมนันทนาการประเภทต่าง ๆ ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าว สอดคล้องกับงานวิจัย ของดวงเดือน
ผิวศรี (2559) ได้ศึกษาความต้องการในการจัดสวัสดิการสังคมผู้สู งอายุในเขตเทศบาลตาบลลาพัน
ชาด อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการในการจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลลาพันชาด อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ด้านนันทนาการ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก
6.2.4 จากผลการวิจัย ด้านการสร้างบริการและเครือข่ายเกื้อหนุน พบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะผู้สูงอายุมีความต้องการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุในแต่ละชุมชน
เพื่อให้เกิดการประสานสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุในแต่ละชุมชน และความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน
ต้องการให้หน่วยงานระบุโครงการในการสร้างการบริการทางสังคม ได้แก่ โครงการเทศบาล หรือ
อบต. เคลื่อนที่ ซึ่งเป็นโครงการที่เจ้าหน้าที่เทศบาล/อบต. ออกให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปรวมทั้ง
ผู้สู ง อายุ ซึ่ง การให้บริการจะให้บริก ารในทุกด้าน เช่น การตรวจสุ ขภาพ การแจกเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ การแจกจ่ายเครื่องอุปโภค บริโภค เป็นต้น ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าว ไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของจันทร์เพ็ญ ลอยแก้ว (2555) ได้ทาการการศึกษาความต้องการในการได้รับสวัสดิการ
สังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า ด้าน
การสร้างบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน ผู้สูงอายุมีความต้องการในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้
เพราะว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ อาจยังมีผู้สูงอายุที่
ไปรับบริการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความยากลาบาก ความต้องการให้มีบริการกิจกรรมอาสาสมัคร
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ เนื่องมาจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่อาศัยอยู่เพียงลาพัง หรือบางครอบครัวต้องดูแล
หลาน ซึ่ง พ่อแม่ไ ปทางานต่างจั ง หวั ด จึ ง เป็นผลให้ผู้สู ง อายุต้องการสร้างระบบเครือข่ ายการ
เกื้อหนุน ส่วนเทศบาลเมืองอโยธยา โดยเฉพาะผู้บริหารสามารถเข้าถึงผู้สูงอายุมากที่สุด โดยเน้น
การให้บริการถึงบ้าน และมีการสอดประสานกันระหว่างบริการทางสุขภาพและทางสังคม มีการตั้ง
ศูนย์อเนกประสงค์สาหรับผู้สูงอายุ มีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในเวลากลางวัน มีบริการเยี่ยมบ้าน มี
ระบบดูแลผู้สูงอายุในชุมชน มีบริการชุมชนเคลื่อนที่ไปในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล ฯลฯ
จึงทาให้ผลการวิจัยแตกต่างกัน
6.3 ผลการวิ เ คราะห์เ ปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ นของผู้ สู ง อายุ เ กี่ ย วกั บ ความต้ อ งการ
สวัสดิการสังคมในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จาแนกตาม
เพศและอาชีพ อภิปรายผลได้ดังนี้
6.3.1 เมื่อจาแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลการวิจัย
ครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เป็นเพราะความคิดเห็นของประชาชนไม่ว่าจะเป็นเพศ
ชายหรือเพศหญิงมีความรู้สึกที่ เหมือนกัน กล่าวคือ ผู้สูงอายุทั้งชายและหญิง มีความต้องการ
ได้รับการรักษาโดยไม่ต้องเสี ยค่ าใช้จ่ าย มีสถานบริการสาธารณสุข โดยเฉพาะมีสถานบริก าร
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สุขภาพเรื้อรังภายในชุมชน การมีผู้ช่วยเหลือดูแลหรือให้การพยาบาลอย่างใกล้ชิดเมื่อยามเจ็บป่วย
การได้รับการตรวจสุขภาพและการรักษาพยาบาลที่สะดวกรวดเร็ว ความต้องการให้มีการจัดสถานที่
สวนสาธารณะ สนามกีฬาสาหรับออกกาลังกายและพักผ่อนที่เหมาะสมและปลอดภัย จากเหตุผล
ดังกล่าว จึงทาให้ความต้องการของผู้สูงอายุเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของวีระชาติ จันทร์คา (2554) ได้ศึกษาความต้องการ
ได้รับสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในตาบลบ้านด่าน อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการศึกษา
พบว่า ผลการเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ ยวกับระดับความต้องการได้รับสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุใน
ตาบลบ้านด่าน อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยภาพรวมจาแนกตามเพศ ไม่แตกต่างกัน จึง
ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้
6.3.2 เมื่อจาแนกตามอาชีพ โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเป็นเพราะไม่ว่าจะ
เป็นอาชีพต่าง ๆ หรือมีความรู้สึกต่อ ความต้องการสวัสดิการสังคมที่แตกต่างกัน คือ อาชีพใดก็
ตามมีความต้องการได้รับการรักษาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย มีสถานบริการสาธารณสุข และสถาน
บริการสุขภาพเรื้อรังในชุมชน ความต้องการให้สังคมปลูกฝังรณรงค์ให้เยาวชนมีจิตส านึก และ
ตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ การจัดที่พักอาศัย และเครื่องนุ่งห่ม ตามสมควรแก่
อัตภาพ การมีที่อยู่อาศัยที่สะอาด อากาศดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่มีสภาพเสื่อมโทรมแออัด เพื่อ
ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัย มีความมั่นคง การจัดสิ่งอานวยความสะดวกในสถานที่
แก่สาธารณะแก่ผู้สูงอายุ เช่น ถนน ทางเดิน อาคาร ห้องสุขา การรักษาความสงบและความ
ปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุในอาคาร สถานที่สาธารณะมีการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ใน
การหลีกเลี่ยงภัยด้านต่าง ๆ ที่เคย และอาจจะเกิดขึ้นได้ จากเหตุผลดังกล่าวจึงทาให้ ผู้สูง อายุมี
ความคิดเห็นแตกต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัย อุทุมพร ศตะกูรมะ (2555)
ได้ศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้ สูงอายุตาบลบ่อโพธิ์ อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ผลการเปรียบเทีย บ พบว่ า ผู้สู ง อายุที่มี อาชี พต่ างกั น มีความต้องการ
สวัสดิการสังคมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6.4 ผลการวิ จั ย จากการสั ม ภาษณ์ ความคิ ด เห็นของผู้สู ง อายุ เกี่ ย วกั บความต้ อ งการ
สวัสดิการสังคมในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จึงนามา
อภิปรายผล ดังต่อไปนี้
6.4.1 ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล โดยภาพรวมพบว่า องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพื้นที่อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีการปรับปรุงขั้นตอน บุคลากรและอุปกรณ์ให้
สามารถบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมมีบริการพิเศษแก่ผู้สูงอายุ เช่น การออก
กาลังกาย การรักษาตรวจสุขภาพปีละ 1 ครั้ง แนะนาการออกกาลังกาย และบริการตรวจ
สุขภาพที่สถานที่ออกกาลังกาย และมีกิจกรรมส่งเสริมการทากิจกรรมเพื่อป้องกันโรคประจาตัวเป็น
ประจาทุกเดือนในวันประชุม เหตุผลดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของศศิพัฒน์ ยอดเพชร (2544, :
21-22) ได้กล่าวว่า การจัดสวัสดิการสังคมมีขอบเขตครอบคลุมลักษณะงานบริการสังคม (Social
services) เป็นบริการที่จัดขึ้นโดยภาครัฐและเอกชน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
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ด้านสุขภาพอนามัย (Health) เป็นบริการด้านสุขภาพอนามัย และการสาธารณสุขโภชนาการ และ
มาตรการต่าง ๆ ในการป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน
6.4.2 ด้านที่พักอาศัย โดยภาพรวมพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นพื้นที่
อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีการจัดที่พักชั่วคราวสาหรับผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์และสังคม และควรพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่มีผู้ดูแลหรือยากจนเป็น
อันดับแรก สารวจ ติดตาม และให้การช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านของผู้สูงอายุทันที เหตุผลดังกล่าว
สอดคล้องกับแนวคิดของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2545, หน้า 32) ได้
กาหนดขอบเขตงานสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในสังคม ให้
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้านการมีที่อยู่อาศัย การที่ประชาชนที่อยู่อาศัย ตามควรแก่อัตภาพช่วย
เสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดีใ นท านองเดีย วกั น ประชาชนทุ ก คนจะได้มีที่ อ ยู่ อ าศั ย ตามแต่ก าลั ง
ความสามารถของบุคคลที่จะได้มา อย่างน้อยที่สุดที่อยู่อาศัยต้องให้ความปลอดภัย ความมั่นคงอยู่
ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่มีสภาพเสื่อมโทรมแออัด สิ่งแวดล้อมมลภาวะหรือเสี่ยงต่อภัยพิบัติ เสี่ยงต่อ
ความเสื่อมเสียทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม
6.4.3 ด้านนันทนาการ โดยภาพรวมพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่
อาเภอคู เมื อง จั ง หวั ดบุรีรัมย์ มีกิ จ กรรมร้องเพลง เล่ นเกมส์ ออกก าลั ง กาย พูด คุยพบปะ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ มีการจัดกิจกรรมนันทนาการในวันสาคัญ
ต่าง ๆ เช่น วันผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ วันพ่อ วันแม่ ควรมีการจัดสถานที่สวนสาธารณะ สนาม
กีฬาสาหรับออกกาลังกาย และพักผ่อนในที่เหมาะสมและปลอดภัย เหตุผลดังกล่าวสอดคล้องกับ
แนวคิดของโกวิทย์ พวงงาม (2552, : 441-445) ได้กาหนดเกณฑ์มาตรฐานด้านนันทนาการ มี
การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ เพื่อเป็นศูนย์กลางข่าวสาร แหล่งพบปะสังสรรค์ของผู้สูงอายุ รวมทั้งเพื่อ
เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมในวันสาคัญทางศาสนา จัดทัศน
ศึกษาด้านศาสนา ด้านศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ มีการตั้งศูนย์บริการผู้สูงอายุ เพื่อให้การ
ปรึกษาแก่ผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัว เป็ นสถานที่ออกกาลังกาย เล่นกีฬา พักผ่อนหย่อนใจ
ทางานอดิเรก เป็นต้น มีสโมสรผู้สูงอายุ เพื่อเป็นศูนย์รวมของผู้สูงอายุในการพักผ่อน ออกกาลัง
กาย พบปะสังสรรค์ การรับบริการตรวจสุขภาพ การเรียนอาชีพ การเรียนภาษา การรับปรึกษา
ปัญหาการบาเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม เช่น สอนหนังสือ เล่านิทาน สอนดนตรี สอนลีลาศ
ตลอดจนการเยี่ยมผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยและพิการ มีบริการนันทนาการ งานรื่นเริงในวันนักขัตฤกษ์
มีการจัดกิจกรรมนันทนาการร่วมกับเยาวชน คนในชุมชน กลุ่มเครือข่าย มีการทัศนะศึกษาแหล่ง
ธรรมชาติ ศาสนสถาน แหล่งท่องเที่ยวนอกสถานที่
6.4.4 ด้านการสร้างบริการและเครือข่ายเกื้อหนุน โดยภาพรวมพบว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีการบริการชุมชนเคลื่อนที่ไปในพื้นที่ต่าง
ๆ โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล การมีระบบดูแลผู้สูงอายุในชุมชนทุ กระยะ 1 เดือน คือ การบริการ
เยี่ยมบ้าน และควรมีการจัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุ และแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มเพื่อนาข่าวสาร ความรู้ มา
ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่ม เหตุผลดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของโกวิทย์ พวงงาม (2552 : 441445) ได้กาหนดเกณฑ์มาตรฐานด้านการสร้างบริการและเครือข่ายเกื้อหนุน มีการจัดตั้งและพัฒนา
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ทางด้านสังคมในชุมชนที่สามารถเข้าถึงผู้สูงอายุมากที่สุด โดยเน้นการให้บริการถึงบ้าน และมีการ
สอดประสานกันระหว่างบริการทางสุ ขภาพและทางสั งคม โดยครอบคลุมบริการในการตั้งศูนย์
อเนกประสงค์สาหรับผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้ สูงอายุในเวลากลางวัน มีการบริการเยี่ยมบ้าน มีระบบ
ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน มีการบริการชุมชนเคลื่อนที่ไปในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล มีการ
จัดตั้งระบบเฝ้าระวัง เกื้อกูล และดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน จัดให้มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
มีการให้ความรู้ความสามารถให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุและอาสาสมัครผู้ดูแล มีการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมี
เครือข่ายช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน มีการบริการแม่บ้าน โดยการจัดส่งแม่บ้านไปช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ ในการทางานบ้านต่าง ๆ เช่น การจ่ายของทาความสะอาดบ้านประกอบอาหาร และการ
ช่วยเหลืออื่น ๆ ที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุสบายขึ้น
7. ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้สูงอายุเกี่ยวกับความ
ต้องการสวัสดิการสังคมในเขตองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พื้นที่อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
เพื่อนาไปใช้เป็นสารสนเทศในการนาไปปรับปรุงแก้ไข และเป็นแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ
การจัดสวัสดิการสังคมกับผู้สูงอายุ มีดังต่อไปนี้
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
7.1 ผลการวิจัยเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านที่พัก
อาศัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ควรรักษาสิ่งดี ๆ นี้ไว้
ซึ่งที่พักอาศัยถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งของมนุษย์ ซึ่งการมีที่อยู่อาศัยที่สะอาด อากาศดี
อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่มีสภาพเสื่อมโทรมแออัด การเป็นช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัย
และมี ค วามมั่ น คง ดั ง นั้ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พื้ น ที่ อ าเภอคู เ มื อ ง จั ง หวั ด บุ รี รัม ย์
โดยเฉพาะผู้บริหาร หรือ มีส่วนเกี่ยวข้องควรมีการสารวจดูแลให้ทั่วถึง ทุกกลุ่ม ทุกชุมชนอย่าง
ต่อเนื่องและการจัดการซ่อมบารุงที่พักอาศัยที่ชารุดทรุดโทรม การทาความสะอาดที่พักอาศัยให้น่า
อยู่สะอาด ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคและสัตว์นาโรคต่าง ๆ เช่น หนู แมลงสาบ ยุงลาย
เป็นต้น พร้อมทั้งมีการจัดหาเครื่องนุ่งห่มตามความจาเป็นอีกด้วย
7.2 ผลการวิจัยเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตองค์กร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่ น พื้นที่อาเภอคูเมือง จั ง หวั ด บุรีรัม ย์ ด้านที่มีค่าเฉลี่ ยต่าสุ ด คือ ด้าน
นันทนาการ แต่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้ บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความสาคัญ
ในเรื่องนี้ให้มาก ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่อาจอยู่บ้านตามลาพัง ทาให้รู้สึกหว้าเหว่ โดดเดี่ยว เหงา
ซึมเศร้าหรือแม้บางคนบางครั้งอาจจะรู้สึกน้อยใจที่ถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลาพังเพียงคนเดียว ผู้บริหาร
ควรมีก ารจั ดกิจ กรรมนันทนาการร่ว มกับผู้อื่นเพื่อที่ผู้สู ง อายุจ ะได้มีเพื่อนพูดคุย พบปะสั ง สรรค์
แลกเปลี่ยน ความรู้ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ การจัดกิจกรรมรื่นเริงในงานวันนักขัตฤกษ์ต่าง ๆ
การจัดสวนสาธารณะให้กับผู้สูงอายุสาหรับพักผ่อน การจัดทัศนศึกษาให้กับผู้สูงอายุ เช่น แหล่ง
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ธรรมชาติ ศาสนสถาน แหล่งท่องเที่ยวนอกสถานที่ การจัดตั้งสโมสรผู้สูงอายุเพื่อเป็นศูนย์รวมของ
ผูส้ ูงอายุในการพักผ่อน
7.3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ พบว่า องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พื้นที่อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ควรมีการปรับปรุงขั้นตอน บุคลากรและอุปกรณ์ให้
สามารถบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมมีบริการพิเศษแก่ผู้สูงอายุ เช่น การออก
กาลังกาย การรักษาตรวจสุขภาพปีละ 1 ครั้ง แนะนาการออกกาลังกาย และบริการตรวจ
สุขภาพที่สถานที่ออกกาลังกาย และมีกิจกรรมส่งเสริมการทากิจกรรมเพื่อป้องกันโรคประจาตัวเป็น
ประจาทุกเดือนในวันประชุม มีการจัดที่พักชั่วคราวสาหรับผู้สูงอายุ ที่ประสบปัญหาทางด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์และสังคม และควรพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่มีผู้ดูแลหรือยากจนเป็น
อันดับแรก สารวจ ติดตาม และให้การช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านของผู้สูงอายุทันที ควรมีการจัด
กิจกรรมร้องเพลง เล่นเกมส์ ออกกาลังกาย พูดคุยพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้สูงอายุ
และเจ้าหน้าที่ มีการจัดกิจกรรมนันทนาการในวันสาคัญต่าง ๆ เช่น วันผู้สูงอายุ วันสงกรานต์
วันพ่อ วันแม่ ควรมีการจัดสถานที่สวนสาธารณะ สนามกีฬา สาหรับออกกาลังกาย และพักผ่อน
ในที่เหมาะสมและปลอดภัย มีการบริการชุมชนเคลื่อนที่ไปในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล
การมีระบบดูแลผู้สูงอายุในชุมชนทุกระยะ 1 เดือน คือ การบริการเยี่ยมบ้าน และควรมีการจัดตัง้
กลุ่มผู้สูงอายุ และแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มเพื่อนาข่าวสาร ความรู้มาประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มด้วย
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการ
เป็นฐานในการจัดทาโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วน
บุคคลกับปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในการจัดทาโครงการพิเศษ ทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลกับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จานวน 92 คน วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่าความถี่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยไคว์สแควร์
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในการจัดทา
โครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประกอบด้วยปัจจัย
3 ด้านได้แก่ ด้านผู้เรียน ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และด้านสภาพแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยรวมของ
ในระดับมาก และผลการวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ร ะหว่างข้ อมูลส่ วนบุคคลกับปัจจั ยที่มีผลต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในการจัดทาโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พบว่า ผล
การเรียนรายวิชาโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 มี ความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีผลต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในการจัดทาโครงการพิเศษทางคอมพิว เตอร์ธุรกิจ อย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์เชิงลึก พบว่า ผลการเรียนเรียนรายวิชา
โครงการพิเศษ 1 มีความสัมพันธ์กับแรงเสริมจากอาจารย์ ที่ปรึกษาโครงการ และการจัดการและ
บริหารเวลาของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการเรียนรู้โ ดยใช้
โครงการเป็นฐาน โครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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Abstract
The objectives of this research were to study the influence factors to projectbased learning in Business Computer Project and study the relationship between
personal information and influence factors to project-based learning in Business
Computer Project. The research methodology was qualitative analysis. The population
were 92 students who enrolled in the Special Computer Project. The data were analyzed
by the frequency value, percentage, standard deviation (SD), and the relationship
hypothesis was tested by Chi-Square.
The research result found that the influence factors to project-based learning
in Business Computer Project of Computer Business’s students consisted of 3 factors;
learner, advisor, and surrounding environment which overall average value was on the
top level. The analysis result about the relationship between personal information and
influence factors to project-based learning in Business Computer Project found that the
study result of Business Computer Project 1 was significantly concordant to the influence
factors to project-based learning in Business Computer Project at 0.05. Moreover, when
we considered about the in-depth relationship, we found that the study result of
Business Computer Project 1 significantly related to the reinforcement and the time
management of project advisor at 0.05.
Keywords: Project-Based Learning, The Influence Factors to Project-Based Learning,
Special Business Computer Project
1. บทนา
การเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน เป็นวิธีการที่ครอบคลุมสาหรับการสอนและการเรียนรู้
ในชั้นเรียนที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่แท้จริง การทาโครงการให้ประสบ
ความสาเร็จต้องสร้างแรงจูงใจในการออกแบบโครงการ ถึงแม้ว่าระหว่างการจัดการเรียนการสอนจะ
มีปัญหาหรืออุปสรรคใด ๆ เกิดขึ้นก็ ตาม เทคโนโลยีสามารถสนับสนุนผู้เรียนและผู้สอนได้เป็นอย่างดี
อั น จะท าให้ เ กิ ด แรงจู ง ใจและความคิ ด ที่ ยั่ ง ยื น ( Blumenfeld et al., 1991) การเรี ย นรู้ จ าก
ประสบการณ์เป็นปัจจัยสาคัญในการรับความรู้ผ่านประสบการณ์ต่าง ๆ โดยจะระบุวิธีการสอนที่
เฉพาะเจาะจง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ต่อความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนการเรียนรู้ด้วยโครงการ
เป็ น วิ ธี ก ารสอนที่ ทั น สมั ย แนวคิ ด หลั ก ของการเรี ย นรู้ ด้ ว ยโครงการเป็ น ฐาน คื อ การเชื่ อ มโยง
ประสบการณ์ของผู้เรียนกับการเรียนในสถานศึกษา และเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เรียนให้ได้รับความรู้
ใหม่ จึงถือได้ว่า วิธีการนี้สามารถยกระดับเทคนิคการสอนที่ทันสมัยผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์
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และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการเรียนรู้ด้วยโครงการเป็นฐาน อันจะทาให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จได้
อย่างแท้จริง (Efstratia, 2014) การเรียนรู้แบบโต้ตอบ การรวบรวม การเตรียมและการนาเสนอ
โครงการ การมีส่ วนร่วมของการเรียนรู้ด้วยโครงการเพื่อการพัฒนาตนเองและความสามารถของ
ผู้เรียนเป็นเรื่องที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม การค้นหาเพื่อพัฒนาความสามารถ
ของผู้เรียน จาเป็นต้องใช้กลยุทธ์และวิธีการเรียนรู้ด้วยโครงการเป็นฐาน เป็นหนึ่งในวิธีการที่สาคัญ
ที่ สุ ด ของการศึ ก ษาด้ ว ยตนเองในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา (Lasauskiene & Rauduvaite, 2015)
นอกจากนี้ยังพบว่า องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ที่จะทาให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จมี 3 ด้าน
ได้แก่ ปัจจัยด้านความรู้ ปัจจัยด้านจิตพิสัย และปัจจัยด้านคุณภาพการสอน (Bloom, 1976)
หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ คณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีรายวิชาโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่ให้นักศึกษาพัฒนา
ระบบสารสนเทศก่อนจบการศึกษา ทางหลักสูตรฯ ได้แบ่งออกเป็น 2 รายวิชาประกอบด้วยรายวิชา
โครงการพิเศษทางคอมพิว เตอร์ธุรกิ จ 1 และโครงการพิเศษทางคอมพิว เตอร์ธุรกิ จ 2 โดยได้นา
แนวคิ ด ของการจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ โ ครงการเป็ น ฐานมาใช้ ใ นการจั ด ท าโครงการพิ เ ศษทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของรายวิชา ที่
ผ่านมาการจัดทาโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจประสบปัญหาหลายประการที่ทาให้นักศึกษาไม่
สามารถพัฒนาระบบให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด เช่น ด้านความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาในการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ เพื่อนาไปพัฒนาระบบที่นักศึกษาศึกษาจากสถานประกอบการจริง และ
การกากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาในการให้คาปรึกษา
จากเหตุผลที่กล่าวมา ผู้วิจัยตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการ
เป็นฐาน ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และสนใจที่ จะศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อความสาเร็จของการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน ในการจัดทาโครงการพิเศษทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
และนาผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งการศึกษาครั้งนี้
เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในการจัดทาโครงการพิเศษทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานใน
การจัดทาโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในการจัดทาโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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3. วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative approach) เพื่อศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในการจัดทาโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ รายละเอียดของวิธีดาเนินการวิจัยมีดังนี้
3.1 ประชากร
ผู้วิ จั ย เก็ บรวบรวมข้ อมูลจากนักศึก ษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิ จ คณะวิ ทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีม าทั้งหมด ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโครงการพิเศษทาง
คอมพิว เตอร์ธุ ร กิ จ ภาคการศึ ก ษา คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีก ารศึก ษา 2559 และ ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 จานวน 92 คน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากการทบทวนทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และนาไปทดลองใช้กับกลุ่มนักศึกษาที่ใกล้เคียงกับประชากรจานวน 30 ชุด เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ ก่อนนาแบบสอบถามไปเก็บจริง ผลการทดสอบค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์ของครอนบาค (Cronbach’s
Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .936 ถือได้ว่าแบบสอบถามมีคุณภาพ (กัลยา วานิชย์
บัญชา และฐิตา วานิชย์บัญชา, 2558) และสามารถนาไปใช้เก็บรวบรวมข้ อมูลได้ แบบสอบถาม
ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล และปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการ
เป็นฐานในการจัดทาโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประกอบด้วยปัจจัย 3 ด้านได้แก่ ด้าน
ผู้เรียน ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพิเศษ และด้านสภาพแวดล้อม โดยนาไปเก็บรวบรวมข้อมูล
จากนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั้งหมด ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโครงการพิเศษทาง
คอมพิว เตอร์ธุ ร กิ จ ภาคการศึ ก ษา คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีก ารศึก ษา 2559 และ ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 จานวน 92 คน
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เคราะห์ข้ อมูล ทั่ว ไปเกี่ ยวกั บ ข้ อมูล ส่ ว นบุคคล ใช้ส ถิ ติเชิง พรรณนานา ได้แ ก่
ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในการจัดทาโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive statistics) คื อ ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
deviation) และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในการจัดทาโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้สถิติ
การทดสอบค่าไคว์สแควร์ (Chi-square)
4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
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4.1 ข้อมูลส่วนบุคคล
นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจานวน 59 คน (ร้อยละ 64.13)
เกรดเฉลี่ยสะสม 2.73 ผลการเรียนวิชาโครงการพิเศษ 1 เกรด A จานวน 77 คน (ร้อยละ 83.70)
รองลงมาเกรด B+ จานวน 10 คน (ร้อยละ 10.87) และผลการเรียนวิชาโครงการพิเศษ 2 เกรด A
จานวน 70 คน (ร้อยละ 76.09) รองลงมาเกรด C+ จานวน 8 คน (ร้อยละ 8.70)
4.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในการจัดทาโครงการ
พิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในการจัดทา
โครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พบว่า ค่าเฉลี่ยรวม
ของปัจจัยทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับมาก (𝑥=4.38) ประกอบด้วย ด้านผู้เรียน ด้านอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการ และด้านสภาพแวดล้อม โดยปัจจัยด้านอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการจะส่งผลต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในการจัดทาโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สูงที่สุดในระดับมาก
ที่สุด (𝑥=4.57) แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในการจัดทาโครงการพิเศษทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการเรียนรู้

 ความหมาย
ด้านผู้เรียน
4.30 .687
มาก
1. ความใฝ่รู้ของนักศึกษาในเรียนวิชาโครงการพิเศษทาง
4.41 .632
มาก
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. ทัศนคติที่มีต่อรายวิชาโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4.29 .603
มาก
3. ความมุ่งหวังในการนารายวิชาโครงการพิเศษทาง
4.38 .724
มาก
คอมพิวเตอร์ธุรกิจไปใช้ประโยชน์
4. การปรับตัวในการเรียนของนักศึกษา
4.30 .675
มาก
5. การทางานเป็นทีมของสมาชิกในกลุ่ม
4.27 .743
มาก
6. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนในรายวิชา
4.22 .724
มาก
7. การจัดการและการบริหารเวลาของผู้เรียน
4.23 .697
มาก
ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
4.57 .603 มากที่สุด
1. ความสม่าเสมอในการให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
4.61 .573 มากที่สุด
โครงการ
2. การติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและ
4.53 .619 มากที่สุด
ผู้เรียน
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการเรียนรู้
3. ความรู้ความเข้าใจในโครงการของอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการ
4. ความรู้ความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
5. สัมพันธภาพระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและผู้เรียน
6. แรงเสริมจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
7. การจัดการและบริหารเวลาของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
ด้านสภาพแวดล้อม
1. สถานที่ในการทาโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทาโครงการพิเศษทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. แหล่งทรัพยากรการเรียนรูใ้ นการทาโครงการพิเศษทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาพรวม


4.53

 ความหมาย
.654 มากที่สุด

4.58
4.54
4.57
4.65
4.13
4.18
4.07

.615
.619
.634
.501
.701
.645
.676

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

4.14

.779

มาก

4.38

.678

มาก

4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้โดยใช้โครงการ
เป็นฐานในการจัดทาโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้
โดยใช้โครงการเป็นฐานในการจัด ทาโครงการพิเศษทางคอมพิว เตอร์ธุรกิจ พบว่า ผลการเรียน
รายวิชาโครงการพิเศษ 1 มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้ในการจัดทาโครงการพิเศษ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าไคว์สแควร์เท่ากับ 15.302 หมายความ
ว่า นักศึกษาที่มีผลการเรียนรายวิชาโครงการพิเศษ 1 ที่แตกต่างกัน มีปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้ใน
การจัดทาโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจแตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 2 และเมื่อพิจารณา
ถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ที่ มี ร ายละเอี ย ดเชิ ง ลึ ก พบว่ า ผลการเรี ย นเรี ย นรายวิ ช าโครงการพิ เ ศษ 1 มี
ความสั ม พันธ์ กั บแรงเสริม จากอาจารย์ที่ ปรึก ษาโครงการ และการจั ด การและบริห ารเวลาของ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ โดยมีค่าไคว์สแควร์เท่ากับ 14.779 และ 42.426 ตามลาดับ หมายความ
ว่า นักศึกษาที่มีผลการเรียนรายวิชาโครงการพิเศษ 1 ที่แตกต่างกัน ได้รับแรงเสริมจากอาจารย์ที่
ปรึกษาโครงการ และมีการจัดการและบริหารเวลาของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการแตกต่างกัน ดัง
ตารางที่ 3
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็น
ฐานในการจัดทาโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจโดยสถิติไคว์สแควร์ (2)
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับปัจจัย
แปลผล
2ที่มีผลต่อการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานใน
Sig.
สัมพันธ์ ไม่สัมพันธ์
test
การจัดทาโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เพศ
3.163 .206
✓
เกรดเฉลี่ยสะสม
5.008 .287
✓
ผลการเรียนวิชาโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ 15.302 .018
✓
ธุรกิจ 1
ผลการเรียนวิชาโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ 11.250 .188
✓
ธุรกิจ 2
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนวิชาโครงการพิเศษ 1 กับปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้ใน
การจัดทาโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยสถิติไคว์สแควร์ (2)
ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนวิชาโครงการ 2Sig.
แปลผล
พิเศษ 1 กับปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้ในการ
สัมพันธ์ ไม่สัมพันธ์
test
จัดทาโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7.670 0.263
ด้านผู้เรียน
✓
1. ความใฝ่รู้ข องนัก ศึ ก ษาในเรีย นวิ ชาโครงการ 6.532 0.366
✓
พิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. ทั ศ นคติ ที่ มี ต่ อ รายวิ ช าโครงการพิ เ ศษทาง 4.980 0.546
✓
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. ความมุ่งหวังในการนารายวิชาโครงการพิเศษ 7.820 0.552
✓
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจไปใช้ประโยชน์
12.803 0.172
4. การปรับตัวในการเรียนของนักศึกษา
✓
7.302 0.606
5. การทางานเป็นทีมของสมาชิกในกลุ่ม
✓
6. การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร ะหว่ า งผู้ เ รี ย นใน 7.377 0.598
✓
รายวิชา
6.280 0.393
7. การจัดการและการบริหารเวลาของผู้เรียน
✓
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนวิชาโครงการ
พิเศษ 1 กับปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้ในการ
จัดทาโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
1. ความสม่าเสมอในการให้คาปรึกษาของอาจารย์
ที่ปรึกษาโครงการ
2. การติ ด ต่ อ สื่ อ สารระหว่ า งอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
โครงการและผู้เรียน
3. ความรู้ความเข้ าใจในโครงการของอาจารย์ที่
ปรึกษาโครงการ
4. ความรู้ ค วามสามารถของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
โครงการ
5. สัมพันธภาพระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
และผู้เรียน
6. แรงเสริมจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
7. การจั ด การและบริ ห ารเวลาของอาจารย์ ที่
ปรึกษาโครงการ
ด้านความสาเร็จด้านสภาพแวดล้อม
1. ส ถ า น ที่ ใ น ก า ร ท า โ ค ร ง ก า ร พิ เ ศ ษ ท า ง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทาโครงการพิเศษ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ในการทาโครงการ
พิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2test

Sig.

แปลผล
สัมพันธ์ ไม่สัมพันธ์

11.103 0.085
6.370 0.383

✓
✓

10.546 0.301

✓

8.993

0.174

✓

10.290 0.328

✓

13.317 0.079

✓

14.779 0.022
42.426 0.000

✓
✓

8.894
6.291

0.180
0.391

✓
✓

7.976

0.240

✓

4.537

0.873

✓

5. การอภิปรายผล
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ โ ครงการเป็ น ฐานในการจั ด ท าโครงการพิ เ ศษทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประกอบด้วยปัจจัย 3 ด้านได้แก่ ด้านผู้เรียน ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และ
ด้านสภาพแวดล้อม โดยปัจจัยด้านอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ณัฐชา วัฒนวิไล ภัสพร ตั้งใจกตัญญู รวิชุดา บรรจงมณี และขวัญใจ เลี้ยงวิวัฒน์ (2553) พบว่า
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ประกอบด้วย 4 ปัจจัยได้แก่ ปัจจัย
ภูมิหลังของผู้เรียน ปัจจัยผู้เรียน ปัจจัยผู้สอน และปัจจัยสภาพแวดล้อม และ Pucher & Lehner
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(2011) พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จประกอบด้วย ผู้เรียน แรงจูงใจของผู้เรียน ปฏิสัมพันธ์
ระหว่ า งผู้ เ รี ย นกั บ ผู้ ส อน และที่ ม าของโครงการหรื อ แนวคิ ด ของโครงการ โดยเฉพาะปั จ จั ย
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของผู้สอนที่คอยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เรียน ผู้สอนในสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ยอมรับการสอนแบบโครงการเป็นฐาน ผู้เรียนต้องใช้ความรู้ด้านเทคนิคที่ได้รับ
การฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมแบบมีส่วนร่วมกันเป็นทีม อีกทั้ง สุระ วุฒิพรหม กานต์ตะรัตน์ วุฒิ
เสลา และรัชภาคย์ จิ ต ต์อารี (2559) สรุปว่ า ปัจ จั ยภายในตัว ผู้ ส อนน่ าจะเป็ นตัว ก าหนดระดั บ
ความสาเร็จของการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน จากผลการวิจัยทาให้ทราบว่า ปัจจัย
สาคัญที่มีผลต่อการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานคือ ปัจจัยด้านอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ หรือ
ความเชี่ยวชาญของผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษาที่เป็นสาคัญในการให้ความช่วยเหลือและผลักดันให้
งานของนักศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์
นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า ผลการเรียน
รายวิชาโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในการจัดทาโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การที่จะ
ทาโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจให้สาเร็จนั้นต้องมีการวิเคราะห์และออกแบบระบบไว้ เป็น
อย่างดี เพื่อใช้ในการต่อยอดทาโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 ที่จะเป็นช่วงของการเขียน
โปรแกรมและทดสอบระบบ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิทธิพล อาจอินทร์ และธีรชัย เนตรถนอม
ศักดิ์ (2554) และ สวียา สุรมณี (2559) พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานเป็นการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือกล่าวในอีกมุมมองว่าส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนของผู้เรียน
ต้องได้รับการกากับดูแล และการสนับสนุนจากผู้สอนเพื่อให้โครงการพิเศษสามารถจัดทาได้แล้วเสร็ จ
(Pucher & Lehner, 2011) จากผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่า การใช้ความรู้ในรายวิชาต่างๆ และ
ประสบการณ์ของผู้เรียนที่ได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองจะเป็นพื้นฐานสาคัญที่จะทาให้การพัฒนาระบบ
ประสบความสาเร็จตามที่ได้ออกแบบระบบไว้ ซึ่งต้องได้รับ แรงเสริมจากผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการ และต้องมีการบริหารจัดการเวลาของอาจารย์และนักศึกษาอย่างลงตัว
6. สรุปผลการวิจัย
ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการจัดทาโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจของนักศึกษา
มีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านผู้เรียน ด้านอาจารย์ที่ปรึกษา และด้านสภาพแวดล้อม ในด้านผู้ เรียน
จะต้องเป็นผู้มีความใฝ่รู้ ความมุ่งหวัง และสามารถปรับตัวได้ ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาต้องสามารถ
บริหารจัดการเวลาได้เป็นอย่ า งดี และด้านสภาพแวดล้อมต้องมีสถานที่และแหล่ง ทรัพยากรการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมในการทาโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และผลสืบเนื่องจากการเรียนใน
รายวิชาโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 ซึ่งผู้เรียนได้ทาการวิแคราะห์และออกแบบจะมีความ
เกี่ ย วข้ องสั ม พันธ์ กั บปัจ จั ย ที่ จ ะส่ ง ผลต่ อการจั ด การเรียนรู้โ ดยใช้โ ครงการเป็น ฐานในการจั ด ท า
โครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นอกจากนี้ กระบวนการที่ได้ออกแบบไว้ จะช่วยให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาทักษะ กระบวนการคิด และการแก้ปัญหาแล้ว ยังสามารถช่วยดึงศักยภาพต่างๆ ที่มี
อยู่ในตัวของผู้เรียนออกมาใช้ประโยชน์ด้วย จากการเรียนรู้ โดยใช้โครงการเป็นฐาน ดังกล่าว ส่งผล
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ให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดี ได้รับการฝึก ฝนและพัฒนา ทักษะการคิด การค้นคว้า
กระบวนการกลุ่ม การทางานอย่างเป็นระบบ และทักษะทางสังคม ทาให้เกิดความรู้ สึกภาคภูมิใจใน
ตนเอง
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ทางหลั ก สู ต รฯ จึ ง ควรให้ความส าคัญ กั บกระบวนการในการก ากั บดูแลและจัด ทา
โครงการพิเศษโดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
7.2 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานใน
รายวิชาอื่น ๆ ทางด้านคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะและสาระการเรียนรู้ที่ต้อ งมีการฝึกปฏิบัติ และสร้าง
ผลงานในรู ป แบบของโครงการ ซึ่ ง จะท าให้ ส ามารถน าไปพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ มี
ประสิทธิภาพต่อไป
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทาการศึกษาปัจจัยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง และ
ปั จ จั ย นโยบายด้ า นการจั ด การที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความส าเร็ จ ในการน านโยบายการบริห ารกิ จ การ
บ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้
ในการศึกษาใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
และบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการศึกษา คือ ค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคุณภาพและความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
และการวิ เคราะห์ ค วามถดถอยเชิ ง พหุ แ บบขั้ น ตอน ผลการศึ ก ษา พบว่ า ปั จ จั ย ภาวะผู้ น าการ
เปลี่ ย นแปลงและปัจจั ยนโยบายด้านการจั ดการที่มีอิทธิ พลต่ อความส าเร็จในการนานโยบายการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ ปัจจัยนโยบายด้านการจัดการ (Beta = .428)
และอันดับรองลงมา คื อ ปัจ จัย ภาวะผู้นาการเปลี่ ยนแปลง (Beta = .391) โดยตัวแปรทั้งสองมี
ความสามารถในการทานายได้ร้อยละ 50.0 (R-square = 0.50)

Abstract
This research aimed to study the factors of transformational leadership and
management influencing the success of good governance policies of Administrative
Organization of Sakaeo. The study was quantitative research. The tool used in the
study was questionnaires. The sample consisted of 400 officials of Provincial
Administrative Organization of Sakaeo and Local Administrative Organization. The
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statistics used in the study were frequency, percentage, mean, standard deviation and
multiple regression analysis. The results of each factor revealed that the
transformational leadership and management policy factors had influence on success
on the implementation of the good governance policy of Sakaeo Provincial
Administrative Organization at statistical significance level of .05. The most influential
variable was Management Factor ( Beta= . 428, and the second rank was
transformational leadership (Beta = .391). Both variables had a predictability of 50.0%.
Keyword : Transformational Leadership Management Policy Good Governance
Sakaeo Provincial Administrative Organization
1. บทนา
ประเทศไทยได้มีการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และทางสังคมมาเนิ่นนาน แม้ว่าจะ
ได้ รั บ ผลส าเร็ จ หลายประการดั ง เห็ น ได้ จ ากการขยายบริ ห ารโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นต่ า ง ๆ
ทาให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบายมากขึ้น แต่สาเหตุของปัญหาที่สังคมไทยประสบอยู่
ในปัจจุบัน พบว่า ภาวะทางการบริหารท้องถิ่นของประเทศไทยที่เกิดขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากกลไก
และการบริหารจัดการในประเทศของภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน มีความไม่เหมาะสมหลาย
ประการ จึงนาไปสู่การพัฒนาที่ขาดความสมดุลและไม่ยั่งยืน กล่าวคือ ระบบราชการขาดการพัฒนา
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ยังล้าสมัยขาด
ความยืดหยุ่นเอื้อต่อการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เป็นหลัก ข้าราชการขาดจิตสานึกความรับผิดชอบ
ต่อสาธารณะ มีการดาเนินการบริหารที่ไม่มีประสิทธิภาพ ขาดความโปร่งใส ซึ่งนาไปสู่ปัญหาการ
ทุจริตคอรัปชั่นที่รุนแรงในสังคมไทย เป็นการทาลายความเข้มแข็งของการปกครองส่วนท้องถิ่นและ
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศชาติโดยส่วนรวม และซึ่งจะนามาซึ่งวิกฤตทางการเมือง
การปกครองของไทยที่สุด (รัฐกร กลิ่นอุบล, 2551)
ธรรมาภิ บ าล จึ ง มี บ ทบาทอย่ า งมากต่ อ หน่ ว ยงานภายในประเทศ ทั้ ง ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน มีการนาแนวคิดไปปรับใช้กับหน่วยงานอย่างเห็นได้ชัด มีการปรับลดขนาดของหน่วยงาน
ปรับปรุงการบริหารให้มีคุณภาพมีการบริการสาธารณะต่าง ๆ เป็นที่พึงพอใจของประชาชน เพื่อเปิด
โอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเองและพิทักษ์สิทธิของตนได้มากขึ้นมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ
เสริมสร้างหลักนิติรัฐ นิติธรรม สร้างความโปร่งใส และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดิน
และให้บริการประชาชน (ภมร วงษ์ศรีจันทร์, 2559)
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง เป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ไปสู่ภาวะผู้นาที่มีวิสัยทัศน์
มีการกระจายอานาจหรือการเสริมสร้างพลังจูงใจเป็นผู้ นามีคุณธรรม และมีการกระตุ้นผู้ตามให้มี
ความเป็นผู้นาด้วย ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงนี้ จะพิจารณาที่ลักษณะของผู้นา พฤติกรรม อานาจ
รวมทั้งตัวแปรสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จัดเป็นหน่วยงานการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานหนึ่งของภาครัฐ ที่จ ะต้องนานโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่
618

รัฐบาลได้กาหนดขึ้นไปปฏิบัติ ทั้งนี้ เพราะมีผู้นาที่สามารถนาพาให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จะต้องยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เป็นแนวคิ ดหลักโดยถ่วงดุลระหว่างโครงสร้าง รูปแบบ และกระบวนการบริหารจัดการ และการ
ค้นหาแนวกลยุทธ์ใหม่ ๆ ที่มีการพัฒนาให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงและนโยบายด้านการจัดการที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จในการนานโยบายการบริหาร
กิ จ การบ้ านเมือ งที่ ดีไปปฏิ บั ติข ององค์ก ารบริห ารส่ ว นจั ง หวั ด สระแก้ ว เพื่ อ ศึ ก ษาภาวะผู้ นาการ
เปลี่ ย นแปลง เพื่ อศึ ก ษานโยบายด้านการจั ด การ เพื่อศึก ษาความสั ม พันธ์ ร ะหว่ างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงและนโยบายด้านการจัดการที่ มีอิทธิพลต่อความสาเร็จในการนานโยบายการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และเพื่อสร้างสมการพยากรณ์
เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้ตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่นและประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จ
ในการนานโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านนโยบายด้านการจัดการที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จ
ในการนานโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง และปัจจัยด้านนโยบายด้านการจัดการ
ที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จในการนานโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
3. สมมติฐานของการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จ
ในการนานโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านนโยบายด้านการจัดการที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จ
ในการนานโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยด้านนโยบาย
ด้านการจัดการที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จในการนานโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
4. วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากร คือ บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และบุคลากรส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดสระแก้ว จานวน 433 คน
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กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และบุคลากรส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดสระแก้ว จานวนเพียง 400 คน ทั้งนี้เนื่องจากมีบุคลากรส่วนหนึ่งไปช่วยราชการต่าง
หน่วยงาน และศึกษาต่อ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยดาเนิน
ตามขั้ น ตอนการสร้ า งเครื่ อ งมื อ จากการศึ ก ษาแนวทฤษฎี และงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ก าหนด
วัตถุประสงค์ กรอบแนวความคิด และสร้างแบบสอบถาม จากนั้นนาไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 คน
พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ผลการคานวณค่าดัชนีความสอดคล้อง โดย
มี ค่ า IOC เท่ า กั บ 0.67-1.00 ถื อ ว่ า ผ่ า นเกณ ฑ์ จ ากนั้ น น าแบบสอบถามที่ ไ ด้ ไ ปทดลองใช้
(Try out) เท่ากับ 0.929 แสดงว่ามีระดับความเชื่อถือที่สูงมาก จากนั้นนาแบบสอบถามที่ผ่านเกณฑ์
มาจัดทาให้มีความสมบูรณ์ และนาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง ปริม าณ ก าหนดการวิ เคราะห์ โ ดยใช้ ข้ อ มู ล ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล
วิเคราะห์ของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) วิเคราะห์โดยแจก
แจงความถี่ (Frequency) และค่ าร้ อ ยละ (Percentage) วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลง นโยบายด้านการจัดการ และความสาเร็จในการนานโยบายการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีไปปฏิบัติ โดยแจกแจงความถี่หาค่าเฉลี่ย (  ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ส่วนสถิติที่
ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและนโยบายด้านการจัดการที่มีอิทธิพลผลต่อ
ความสาเร็จในการนานโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระแก้ว ซึ่งผู้วิจัยได้นาเสนอวิธีการศึกษาหัวข้อต่อไปนี้ วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ แบบขั้นตอน
(Multiple Regression Analysis : MRA) ด้ วยค่ าสั ม ป ระสิ ท ธิ์ ก ารท าน าย (Coefficient of
determination : R2) กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ก ารวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุขั้นตอนในการ
วิเคราะห์ปัจจัยด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยด้านนโยบายด้านการจัดการที่
มีอิทธิพลต่อความสาเร็จการนานโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดีไปปฏิบัติของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
ปัจจัยด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
และปัจจัยนโยบายด้านการจัดการที่มี
อิทธิพลต่อความสาเร็จในการนานโยบาย
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

Unstandardized
coefficients
B
SE

ค่าคงที่
ปัจจัยด้านภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลง (X1)
ปัจจัยด้านนโยบายด้านการจัดการ (X2)
R
R square
Adjusted R square
Durbin Watson
F-ratio
* P-value < 0.05

1.302
.289

.146
.030

.402
0.707
0.500
0.498
2.035
198.757

.038

Standardized
coefficients
Beta

Collinearity
statistics
Tolerance VIF

t

Sig.

.391

8.929
9.606

.000*
.000*

.760

1.316

.428

10.527

.000*

.760

1.316

(0.000*)

จากตารางที่ 1 การทดสอบเงื่ อนไขของ Multiple regression analysis พบว่ า ปัจ จั ย
ด้ า นภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงและปั จ จั ย ด้ า นนโยบายด้ า นการจั ด การ ไม่ เ กิ ด ปั ญ หา
Multicollinearity เนื่องจากค่า Tolerance ทุกตัวแปร มีค่ามากกว่า 0.1 และค่า VIF ทุกตัวแปรมี
ค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่า ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กัน
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระ “ปัจจัยด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
(X1) และปัจจัยด้านนโยบายด้านการจัดการ(X2)” และตัวแปรตาม “ความสาเร็จในการนานโยบาย
การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี ไ ปปฏิ บั ติ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สระแก้ ว (Y)”
ซึ่งเท่ ากั บ 0.707 ดังนั้ น ปัจ จั ย ด้านภาวะผู้ นาการเปลี่ ยนแปลง และปั จจั ยด้ านนโยบายด้านการ
จัดการ กับความสาเร็จในการนานโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระแก้ว มีความสัมพันธ์กัน โดยมีค่า R square เท่ากับ 0.500 หรือร้อยละ 50.0 อีกร้อย
ละ 50 เป็นตัวแปรที่ยังไม่ได้ศึกษาในครั้งนี้
การทดสอบค่ าสถิติทดสอบ F ปรากฏว่าค่า Sig. = 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ
0.01 แสดงว่ามีตัวแปรต้นคือ ปัจจัยด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง และปัจจัยด้านนโยบายด้าน
การจัดการ อย่างน้อง 1 ตัว ที่สามารถทานายผลการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามคือ ความสาเร็จ
ในการนานโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
สมการ Multiple linear regression ดังนี้
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Unstandardized ŷ = 1.302 + 0.402 (X2) * + 0.289 (X1) *
เมื่อ ŷ = ความสาเร็จในการนานโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
X1 =
ปัจจัยด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
X2 =
ปัจจัยด้านนโยบายด้านการจัดการ
Standardized ŷ = 0.038 (X2) + 0.030 (X1)
เมื่อ ŷ = ความสาเร็จในการนานโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
X1 =
ปัจจัยด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
X2 =
ปัจจัยด้านนโยบายด้านการจัดการ
จากตารางที่ 1 ปัจจัยด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง และปัจจัยด้านนโยบายด้านการ
จัดการมีอิทธิพลต่อความสาเร็จการนานโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง และนโยบายด้านการจัดการที่มี
อิทธิพลต่อความสาเร็จในการนานโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติขององค์การ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (เนื่องจากค่า Sig. น้อยกว่า .05 โดยมีค่า Sig. เท่ากับ .000)
6. สรุปผลการวิจัย
ปั จ จั ย ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง และปั จ จั ย นโยบายด้ านการจั ด การที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ความสาเร็จในการนานโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระแก้ว อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ ปัจจัยนโยบายด้าน
การจั ด การ (Beta = .428) และอัน ดั บรองลงมา คื อ ปัจ จั ยภาวะผู้นาการเปลี่ ยนแปลง (Beta =
.391) โดยตัวแปรทั้งสองมีความสามารถในการทานายได้ร้อยละ 50.0 (R-square = 0.50)
7. การอภิปรายผล
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จในการนา
นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดีไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ผลการทา
สอบสมมติฐานในการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Beta = .391) ทั้งนี้เป็นเพราะ
ผู้นาได้แสดงเห็นถึงความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานได้ มีความ
เชื่อมั่นว่าจะสามารถนาพาองค์การให้ประสบความสาเร็จ มีวิธีการทาให้ผู้ร่วมงานมีความต้องการ
หาทางใหม่ ๆ มาแก้ ปัญ หาในหน่ว ยงาน อีก ทั้ง ยังกระตุ้นให้บุ คลากรช่ว ยเหลื อซึ่งกั น และกั น ซึ่ง
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุตินันท์ แดงสกล (2556) พบว่า ผู้นาใช้นโยบายการยกระดับจิตสานึก
และแรงจูงใจของผู้ร่วมงานให้มีอุดคติและมีคุณค่าทางจริยธรรมที่สูงขึ้น โดยกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานเกิด
ความตระหนัก ในการเห็นคุ ณ ค่ าเพื่อให้บรรลุ จุด มุ่ง หมายของการทางาน และฟั งปัญ หาพร้อมทั้ ง
ข้ อ เสนอแนะ แนวทางการแก้ ไขเปิ ด โอกาสให้ ผู้ ร่ว มงานมี ส่ ว นร่ว มในการแสดงความคิ ด เห็ น ให้
ความสาคัญและเห็นคุณค่าของผู้ร่วมงาน และสอดคล้องกับงานวิจัย พระสุวิทย์ คามูล (2550) พบว่า
รูปแบบการบริหารจัดการที่มีผู้นาที่มุ่งเน้นภาระงาน และความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
ทั้งนี้เพื่อให้สามารถจูงใจเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเต็มใจ และมีส่วนร่วมที่จะมี
ส่วนสาคัญต่อความสาเร็จของการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการขององค์การ และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ Bass and avolio (1994) ที่กล่าวว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงสามารถ
เห็นได้จากผู้นาเป็นผู้เปลี่ยนแปลงผู้ร่วมงานและผู้ตามให้มองตนเองและงานในมุมใหม่ ๆ ทาให้เกิ ด
ความตระหนั ก รู้ ในเรื่อ งภารกิ จ และวิ สั ย ทั ศ น์ ข องที ม งานและองค์ ก ารพั ฒ นาความสามารถของ
ผู้ร่วมงานและผู้ตามไปสู่ระดับความสามารถที่สูงขึ้น และมีศักยภาพมากขึ้น ผู้วิจัยเห็นว่า การเป็น
ผู้นาของการเปลี่ ย นแปลงได้นั้ น ผู้นาควรวิ ธี แ สดงบทบาทที่เป็ นตัว อย่างที่ดีแ ก่ ผู้อื่น เป็ นผู้ส ร้าง
วิสัยทัศน์และทาวิสัยทัศน์ให้เกิดความชัดเจนไปสู่การปฏิบัติให้กับองค์การ เป็นผู้กระจายอานาจการ
ตัดสินใจให้ ผู้ตามเพื่อสามารถปฏิบัติได้มาตรฐานสูง เป็นผู้วางตนได้เหมาะสม จนเป็นที่ไว้วางใจแก่
ผู้อื่น และเป็นผู้ที่สามารถสร้างความเข้าใจได้ในทุกประเด็นที่เกี่ยวกับการดาเนินชีวิตขององค์การ
สมมติฐานที่ 2 ปัจ จัยด้านนโยบายด้านการจัดการที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จในการนา
นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ผลการทา
สอบสมมติฐานในการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ปัจจัยด้านนโยบายด้านการจัดการ (Beta = .428) เนื่องจาก
นโยบายที่จะประสบความสาเร็จได้จึงต้องอาศัยโครงสร้างขององค์การที่เหมาะสมบุคลากร ที่อยู่ใน
องค์ ก ารจะต้ อ งมี ค วามรู้ ความสามารถทั้ ง ทางด้ านการบริ ห ารและ ด้ านเทคนิ ค อย่ างเพี ย งพอ
นอกจากนี้ องค์การยังต้องมีการวางแผนเตรียมการ หรือมีความพร้อมทั้งด้านวัสดุอุปกรณ์ สถานที่
เครื่องมือเครื่องใช้ และงบประมาณ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เนาวรัตน์ พุ่มจันทร์ (2550) พบว่า
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการนาหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปใช้ในการบริหารงาน
เทศบาล คือ กลยุทธ์โครงสร้าง ระบบการดาเนินงาน รูปแบบการบริหารงาน ทักษะบุคลากร และ
การจัดการด้านบุค ลากร และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อาภรณ์ ชัยออน (2551) ศึกษาเรื่อง การ
ประเมินผลการด าเนินงานตามยุ ท ธศาสตร์ก ารบริห ารกิ จ การบ้ านเมืองที่ดีข องเทศบาลต าบลใน
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า การนาแนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาปรับใช้กับการบริหารงาน มี
ผลทาให้เทศบาลตาบล มุ่งเน้นการบริหารงานจัดการที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้น มีการ
จัดระบบการบริหารจัดการที่เอื้อประโยชน์ต่อการให้บริการแก่ประชาชนที่รวดเร็ว และลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ที่ยุ่งยากให้เร็วขึ้น และสอดคล้องกับแนวคิดของ William (1971 อ้างถึงใน
จุมพล หนิมพานิช, 2549) กล่าวว่า ความสาเร็จของการนานโยบายไปปฏิบัติ ย่อมขึ้นอยู่กับองค์การที่
รับผิดชอบในการนานโยบายไปปฏิบัติว่ามีขีดความสามารถที่จะปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความคาด
หลัวเพียงใด ซึ่งจะประสบความสาเร็จได้จะต้องอาศัยโครงสร้างขององค์กรที่เหมาะสม บุคลากรที่อ ยู่
ในองค์การจะต้องมีความรู้ ความสามารถทั้งทางด้านการบริหารและเทคนิคเพียงพอ นอกจากนั้น
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องค์ ก ารยั งต้องมีก ารวางแผนเตรียมการหรือมี ความพร้อ มเป็ น อย่างดีทั้ง ทางด้านวั ส ดุอุป กรณ์
สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ และงบประมาณ โดยตัวแบบทางด้านการจัดการของ Water William
เชื่อว่าสมรรถนะขององค์การที่ประกอบด้วยโครงสร้าง บุคลากร งบประมาณ สถานที่ วัสดุอุปกรณ์
และเครื่องมือเครื่องใช้ มีผลต่อการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติที่สัมฤทธิ์ผล ผู้วิจัยเห็นว่า ความสาเร็จ
ของนโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านบริการต่าง ๆ คือ วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ ทาการ เครื่องมือ
เครื่องใช้ ที่ดินและอุปกรณ์อานวยความสะดวกอื่น ๆ รวมถึงโครงสร้างขององค์การที่เหมาะสม ต่าง
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จหรือล้มเหลวของการนานโยบายไปปฏิบัติทั้งสิ้น
สมมติฐานที่ 3 ปัจ จัย ด้านภาวะผู้นาการเปลี่ ยนแปลงและปัจ จัยด้านนโยบายด้านการ
จัด การที่มีอิทธิ พลต่อความสาเร็จในการนานโยบายการบริห ารกิ จการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิ บัติข อง
องค์ ก ารบริห ารส่ ว นจั ง หวั ด สระแก้ ว ผลการท าสอบสมมติ ฐาน พบว่ า ปั จ จั ย ด้านภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงและปัจจัยด้านนโยบายด้านการจัดการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยตัว
แปรที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ ปัจจัยนโยบายด้านการจัดการ (Beta = .428) และอันดับรองลงมา คือ
ปัจจัยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Beta = .391) ซึ่งสอดคล้องกับ พระสุวิทย์ คามูล (2550) ที่ศึกษา
การน านโยบาย การบริห ารกิ จ การบ้ านเมือ งที่ ดีไปปฏิ บั ติ ในส านั ก งานเขตกรุงเทพมหานคร ผล
การศึ ก ษาพบว่ าการด าเนิ น งานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลให้ บ รรลุ ผ ล ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยการก าหนด
ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ไปสู่ภาคปฏิบัติที่ชัดเจน และการทบทวนยุทธศาสตร์
การด าเนิ น งานเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายของต้ น สั ง กั ด และความต้ อ งการของประชาชนที่
เปลี่ยนแปลงไปชัดเจน ยังให้ความสาคัญด้านระบบปฏิบัติงาน เนื่องจากเห็นว่าหน่วยงานที่ประสบ
ความสาเร็จจะต้องมีระบบการดาเนินงานของสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดที่สนับสนุนต่อการนา
หลักธรรมาภิบาลมาใช้ ประกอบด้วย ความพร้อมด้านระบบการบริหารงานบุคคล ระบบการบริหาร
งบประมาณ ระบบการบริหารพัสดุและเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการบริหารทั่วไป โดยมีความ
เหมาะสมด้านการจัดการโครงสร้างหน้าที่ เพื่อรองรับการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ ได้แก่ การมี
โครงสร้างที่ เรีย บง่ ายตามประเภทของภารกิ จ การแบ่ง งานกั นทาที่ชัด เจน การลดขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงานลงเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและการกระจายอานาจในการตัดสินใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายอย่าง
ทั่วถึง โดยมีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีผู้นา ที่มุ่งเน้นภาระงาน และความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่
ทุกระดับ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถจูงใจเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเต็มใจ และมีส่วน
ร่วมที่จะมีส่ วนสาคั ญ ต่อความส าเร็จ ของการนาหลัก ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริห ารจั ดการของ
องค์การ ผู้วิจัย เห็นว่า การจัด ทาทางเลือกนโยบายจะต้องคานึงถึ งการก าหนดแนวทางการนาไป
ปฏิบัติที่สอดคล้องกับความเป็นจริงและสามารถนาไปปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ที่สุด และสอดคล้องกับค่านิยมที่พึงปรารถนาของสังคม จะต้องเป็นทางเลือกที่มีความเป็นไปได้ทั้ง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อเป็นหลักประกันว่าการตัดสินใจเลือกทางเลือกสามารถนาไป
ปฏิบัติให้ปรากฏเป็นจริงตามเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้
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8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
8.1.1. ควรศึ ก ษาเปรี ยบเที ย บปั จ จั ย ที่ มี ผลต่ อ ความส าเร็จ ในการน านโยบายการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว กับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอื่น ๆ
8.1.2. ควรศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ประสบความสาเร็จไป
ท าการศึ ก ษากั บ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ที่ ยั ง ไม่ ป ระสบความส าเร็ จ เพื่ อ จะได้ มี แ นวทาง
ในการพัฒนาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ดียิ่งขึ้น
8.1.3. ควรมีการประเมินผลของความสาเร็จ ในการนานโยบายการบริหารกิ จการ
บ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ไปพัฒนาให้เกิดผลต่อองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอื่น ๆ ด้วย
8.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
8.2.1 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ผู้นาควรมีการแสดงให้บุคลากรเห็นว่าเป็นบุคคลที่
ชอบก าหนดภารกิ จ ใหม่ ๆ เช่ น ผู้ น าควรเข้ าร่ ว มอบรมสั ม มนาเสริ ม สร้า งประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบัติงาน หรือผู้นาควรมีการจัดสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในองค์การ (Knowledge
management: KM) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนาแนวทางการพัฒนาองค์ การมาปรับใช้กับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และผู้นาควรแสดงให้เห็นถึงการเป็นบุคคลที่
มีคุณธรรม และจริยธรรม เช่น มีการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจังหวั ดสระแก้ว เพื่อส่งเสริมคุณ ธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ให้ กั บบุ ค ลากร เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ง าน พั ฒ นาคุณ ภาพชี วิ ต และการท างานให้ มี
คุณลักษณะเป็นบุคลากรยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม
8.2.2 นโยบายด้านการจัดการ ควรพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อนาไปสู่
การพั ฒ นาการด าเนิ น งานที่ ดี ขึ้ น รวมถึ ง การปรั บ ปรุ ง รู ป แบบการบริ ห ารงานที่ ก่ อ ให้ เกิ ด การ
ดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิพล เช่น ควรมีการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์การ
บริห ารส่ วนจั งหวั ด สระแก้ ว ประจ าทุก ปี เพื่อเป็น หนทางหนึ่ง ที่ทาให้องค์ก ารบริ ห ารส่ว นจั งหวั ด
สระแก้ว ได้พัฒนาองค์การ เพิ่มจุดแข็ง และเสริมจุดอ่อนได้อย่างยั่งยืน
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาการจัดทาบัญชีครัวเรือน 2)เพื่อศึกษาปัญหา
และอุปสรรคในการจัดทาบัญ ชีครัวเรือนของชุมชนบ้านหินขาวตาบลสาวะถี อาเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น กลุ่มตัวอย่าง ได้แ ก่ ครัวเรือนชุมชนบ้านหินขาว จานวน 118 ครัวเรือน การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ความคิ ดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดทาบัญชีครัวเรือน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.30) จาแนกรายด้าน พบว่า ด้านรายจ่าย อยู่ใน
ระดับมากที่สุด รองลงมาด้านรายรับและด้านการออมตามลาดับ ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทา
บัญชีครัวเรือนพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.31) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีภารกิจ
อื่นที่จาเป็น ทาให้ไม่สามารถจดบันทึกบัญชีครัวเรือนได้มากที่สุด รองลงมาคือ ผู้ทาบัญชีครัวเรือนลืม
บันทึกรายการต่างๆ และขาดความต่อเนื่องในการจัดทาตามลาดับ
คาสาคัญ : บัญชีครัวเรือน, ชุมชนบ้านหินขาว, ตาบลสาวะถี

Abstract
This research purposes were 1) to study accounting household 2) to study
the problems and obstacles in household accounting, of Ban Hin Kham community,
subdistrict, Mueang Disteict, Khon Kaen province. Sample were 118 households in Ban
Hin Khao community. Statistics used for data analysis were percentage, mean,
standard deviation. In overall aspect, it was at a high level. ( X = 4.30) when
considering each aspect it was, found that the expenditure was at the highest level,
followed by income and savings respectively. Problems and obstacles in the
preparation of household accounts showed that In overall was at a moderate level (X
= 3.31) When considering each aspect, it was found theft. there were other missions
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needed resulting household accounts were hot recorded, followed by household
accountants forgot to record the items, and lack of continuity in conducting.
Keywords : Household Accounting , Ban Hin Khao Community, Tambon Sawawathee
1. บทนา
ในสภาวะสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยกระแสวัตถุนิยมและความฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ จนทาให้
คนไทยหลงเดินทางผิดไปตามกระแสนิยมจนกลายเป็นปัญหา ทาให้ขาดความสมดุลของชีวิตมีหนี้สิน
ล้นพ้น ทรัพย์สินที่มีอยู่ก็มาจากการก่อหนี้มิใช่จากทุนของตัวเอง มีรายจ่ายมากกว่ารายรับอันเกิดจาก
พฤติ ก รรมการใช้จ่ ายเกิ นตั ว ท าให้ ป ระชาชนทุ ก คนควรน าแนวทางตามแนวปรัช ญา “เศรษฐกิ จ
พอเพียง”ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมองเห็นถึงความสาคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ
ตัวเอง รู้จักความพอมีพอกิน การทาบัญชีครัวเรือนถือว่ามีความสาคัญ อย่างยิ่งต่อแนวทางสู่ความ
พอเพียงซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เพื่อให้ เกิดบูรณาการการ
พัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและ การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่ดีรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต ค่านิยม ประเพณีและวัฒนธรรม
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดารัส
ชี้แ นะแนวทางการด าเนิ น ชี วิ ต แก่ พ สกนิ ก รชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่ า 25 ปี ตั้ ง แต่ ก่ อ นเกิ ด
วิก ฤติก ารณ์ ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลัง ได้ทรงเน้นย้าแนวทางการแก้ ไขเพื่อให้ร อดพ้น และ
สามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ กรมการ
พัฒ นาชุมชน (2549)และคณะกรรมการอานวยการเศรษฐกิจพอเพียง (2549) ที่กล่ าวว่าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการดารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ โดยคานึงถึง
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบและ
คุณธรรมประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระทาโดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลางและ
การพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ดังนั้นการทาบัญชีครัวเรือนหรือการบันทึกรายรับรายจ่ายนั้นเป็น
การช่วยให้ประชาชนหรือผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบการเงินได้ ทาให้หน่วยงานภาครัฐพยายาม
ส่งเสริมและให้ความรู้ถึงประโยชน์ของการจัดทาบัญ ชีครัวเรือน ในเรื่องการบันทึกรายรับรายจ่าย
ประจาวันประจาเดือนว่า มีรายรับจากแหล่งใดบ้าง จานวนเท่าใด สอดคล้องกับบัญชีครัวเรือนเป็นวิธี
หนึ่งที่ทาให้ส ามารถควบคุ ม รายรับ รายจ่ายได้อย่างดี เป็นวิธี ที่ผู้จัด ทาสามารถบันทึกข้ อมูลและ
เรียนรู้ข้อมูลจากรายได้และรายจ่ายของตนเอง สามารถนาข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ และประเมิน
สถานการณ์ของตนเองในการใช้จ่าย และสามารถเรียนรู้และเลือกใช้เส้นทางชีวิตที่เหมาะสม (เกศ
สุ ด า สิ ท ธิ สั น ติ กุ ล และคณะ2549) เพราะปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง คื อ ปรั ช ญาชี วิ ต ที่ ถู ก ต้ อ ง
เหมาะสม สอดคล้องถูกต้องตามกฎธรรมชาติที่มีทั้งความเป็นเอกภาพและดุลยภาพอยู่เสมอการ
บั น ทึ ก บั ญ ชี ม าวิ เคราะห์ เพื่ อ พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง และปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมทางด้ านการเงิ น ของ
ครัวเรือนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และข้อมูลที่ได้สามารถนามาใช้ในการวาง แผนการใช้จ่ายเงิน
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ของครัวเรือนให้มีความเหมาะสม โดยประสิทธิภาพการจัดทาบัญชีครัวเรือน สามารถวัดได้ 3 ด้าน
ได้ แ ก่ ด้ านการลดรายจ่ า ย (Decreasing Expend) ด้ า นการเพิ่ ม รายได้ (Increasing Revenue)
และด้านการออม (Saving Money) กรมการพัฒนาชุมชน (2549)
จากการสารวจข้อมูลครัวเรือนของชุมชนบ้านหินขาว ตาบลสาวะถี พบว่าส่วนใหญ่ยังขาด
การจัดทาบัญชีครัวเรือนดังนั้นผู้วิจัยเล็งเห็นความสาคัญของการจัดทาบัญชี มีความสาคัญต่อชุมชน
ในการวางแผน ค่าใช้จ่ายให้สามารถกาหนดรายรับให้เหมาะสมกับรายจ่าย สามารถจัดสมดุลชีวิต
วางแผนค่าใช้จ่ายและการเก็บออมได้ดียิ่งขึ้นจากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา การ
จัดทาบัญชีครัวเรือนของชุมชนบ้านหินขาว ตาบลสาวะถี อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นเพื่อเป็นการ
เสนอแนะแนวทางในการจัดทาบัญ ชีครัวเรือนแก่ชุมชนเกิดความตระหนักเกี่ยวกับการใช้และการ
จัดหาเงิน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยให้ชุมชนพัฒนาความก้าวหน้าในการดารงชีวิตต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาการจัดทาบัญชี ครัวเรือนของชุมชนบ้านหินขาว ตาบลสาวะถี อาเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น
2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาและอุ ป สรรคการจั ด ท าบั ญ ชี ค รั ว เรื อ นของชุ ม ชนบ้ า นหิ น ขาว
ตาบลสาวะถี อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
3. วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย
ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจั ยครั้งนี้คือ จ านวนครัว เรือนที่พักอาศัยอยู่ใน
ชุมชนบ้านหินขาว ตาบลสาวะถี อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จานวน 170 ครัวเรือนจาก (เทศบาล
ตาบลสาวะถี.2561: เว็บไซต์)
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 118 ครัวเรือน โดยเปิดตาราง Krejcie & Morgan (บุญชม ศรี
สะอาด. 2545 : 42-43) ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นวิจัยเชิงสารวจ (Survey research) โดยผู้วิจัยได้ใช้
แบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) ศึกษาหลักการ แนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตั้งข้อคาถามได้ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา ผู้วิจัยได้
ดาเนินการในการสร้างเครื่องที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้
1) ศึกษาค้นคว้ารูปแบบและวิธีการสร้างเครื่องมือการวิจัย จากเอกสาร ตารา และ
งานวิจัยต่างๆ
2) นาผลการศึ ก ษา มาสร้างแบบสอบถาม โดยพิจารณาเนื้อหาให้ครอบคลุม กั บ
จุดมุ่งหมายในการวิจัย
629

3) นาเครื่องมือการวิจัยที่สร้างขึ้นไปหาความตรงตามเนื้อหา (Content Validity)
โดยเสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความเที่ยงตรง และความครอบคลุมของเนื้อหา
ของข้อคาถามในแต่ละข้อว่าตรงตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย หลังจากนั้นจึงนามาปรับปรุงแก้ไข
เครื่องมือการวิจัย ตามที่ผู้เชี่ยวชาญได้แนะนา
เครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้ในการทาวิจัยในครั้งนี้ มีแบบสอบถาม (Questionnaires) ผู้วิจัย
สร้างเครื่องมือแบบสอบถามขึ้น แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทาบัญชีครัวเรือนของชุมชนบ้านหินขาว
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคครัวเรือนของชุมชนบ้านหินขาว
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทาการวิเคราะห์ แจกแบบสอบถามให้
กลุ่ ม ตัว อย่ าง จ านวน 118 ครัวเรือน เมื่อได้ทาการเก็ บข้ อ มูล เรียบร้อ ยก็ นาแบบสอบถามที่เก็ บ
รวบรวมข้อมูลมาตรวจสอบความสมบูรณ์ แล้วนามาบันทึกลงรหัสตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนด
ไว้ รวมทั้งนาไปดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป โดยได้นาข้อมูลจาก
แบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้เปลี่ยนเป็ นรหัส ตัว เลข แล้ วบันทึกลงในโปรแกรม เพื่อด าเนินการ
วิเคราะห์ข้ อ มูล ทางสถิ ติ หาค่ าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean) ส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD.)
4. ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม
ลักษณะส่วนบุคคล
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. อายุ
น้อยกว่า 25 ปี
26 – 35 ปี
36 - 45
มากกว่า 45 ปี

จานวน (คน)

ร้อยละ (%)

35
83

29.66
70.34

5
37
29
47

5.89
31.35
24.57
38.21
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ลักษณะส่วนบุคคล
3. ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
4. อาชีพ
เกษตรกร
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
นักเรียน/นักศึกษา
5. รายได้ต่อเดือน
ต่ากว่า 15,000 บาท
15,001 – 25,000 บาท
25,001 – 35,000 บาท
มากกว่า 35,000 บาท
6. จานวนสมาชิกในครัวเรือน
1 - 3 คน
4 – 5 คน
6 – 8 คน
มากกว่า 8 คน
7. ประสบการณ์ฝึกอบรมการจัดทาบัญชี
ไม่เคยได้รับการอบรม
เคยได้รับการอบรม

จานวน (คน)

ร้อยละ (%)

94
17
7

79.66
14.40
5.94

89
13
16
-

75.42
11.01
13.57
-

98
13
5
2

83.05
11.01
4.23
1.71

37
59
22
-

31.35
50.00
18.65
-

21
97

17.80
82.20

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 70.34 มากกว่า 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.21 รองลงมาในช่วงอายุ
36 – 45 และ ในระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 79.66 มากที่สุด รายได้สุทธิเฉลี่ย
ต่อเดือนของครัวเรือน ต่ากว่า 15,000 บาทรองลงมาเป็น15,001 – 25,000 บาทจานวนสมาชิกใน
ครัวเรือนอยู่ระหว่าง 4-5 คนรองลงมาเป็น1 - 3 คนในเรื่องการเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดทา
บัญชีครัวเรือนส่วนใหญ่เคยเข้ารับการอบรม อาชีพหลักเกษตรกรเป็นหลัก
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ตารางที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทาบัญชีครัวเรือนของชุมชนบ้านหินขาว โดยภาพรวมและ
รายด้าน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทาบัญชีครัวเรือน
1. ด้านรายจ่าย
2. ด้านรายรับ
3. ด้านการออม
4. ด้านวิธีการทาบัญชีครัวเรือน
รวม

x

SD.

แปลผล

ลาดับ

4.49
4.29
4.26
4.16
4.30

.53
.54
.49
.69
.65

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

1
2
3
4

จากตารางที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทาบัญชีครัวเรือนของชุมชนบ้านหินขาว โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า ชุมชนบ้านหินขาว
ทราบในเรื่ อ งด้ านการจ่ า ย เป็ น ล าดั บ แรกมากที่ สุ ด รองลงมาในด้ านรายรั บ และด้ า นการออม
ตามลาดับ
ตารางที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทาบัญชีครัวเรือนของชุมชนบ้านหินขาว ด้านรายจ่าย เป็น
รายข้อ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทาบัญชีครัวเรือน
S.D. แปลผล
x
1.การจัดทาบัญชีครัวเรือน ช่วยให้ท่านและสมาชิก ครอบครัว ลด 4.86 .38 มากที่สุด
ค่าใช้จ่าย ฟุ่มเฟือย ลด/เลิก อบายมุขต่างๆ
2.การจดบันทึกบัญชีครัวเรือนช่วยในการลดรายจ่ายของครัวเรือน 4.42 .64 มากที่สุด
3.การจัดทาบัญชีครัวเรือน ทาให้ รู้จด รู้จ่าย รายได้ รู้ประหยัด
4.29 .50 มากที่สุด
4.การจัดทาบัญชีครัวเรือน ช่วยให้ท่านและสมาชิกในครัวเรือนมีหนี้ 4.73
ลดลง
5.การจั ด ท าบัญ ชีค รัว เรือน ช่ว ยให้ท่ านและสมาชิก ในครัว เรือ น 4.15
สามารถวางแผนการใช้จ่ายภายในครัวเรือนได้อย่างเหมาะสม
รวม
4.49

.40

มากที่สุด

.73

มากที่สุด

.53

มาก

จากตารางที่ 3 ความคิดเห็นการจัดทาบัญชีครัวเรือน ด้านรายจ่าย อยู่ในระดับมาก ซึ่งใน
รายข้อ พบว่าการจัดทาบัญ ชีครัวเรือน ช่วยให้ท่านและสมาชิก ครอบครัว ลดค่าใช้จ่าย ฟุ่มเฟือย
ลด/เลิ ก อบายมุข ต่างๆมีค่ ามากที่สุ ด รองลงการจัดทาบัญ ชีครัวเรือน ช่วยให้ท่านและสมาชิกใน
ครัวเรือนมีหนี้ลดลงและการจัดทาบัญชีครัวเรือน ทาให้ รู้จด รู้จ่าย รายได้ รู้ประหยัด ตามลาดับ
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ตารางที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทาบัญชีครัวเรือนของชุมชนบ้านหินขาว ด้านรับเป็นรายข้อ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทาบัญชีครัวเรือน
S.D. ระดับ
x
1.การจัด ทาบั ญ ชีครัวเรือน ช่วยให้ท่านและสมาชิก ในครอบครัว 4.47 .64 มาก
ทราบรายรับที่แท้จริง
2.การจัด ทาบั ญ ชีครัวเรือน ช่วยให้ท่านและสมาชิก ในครอบครัว 4.37 .41 มาก
ทราบสาเหตุของปัญหารายรับไม่เพียงพอกับรายจ่าย
3.การทาบันทึกบัญ ชีครัวเรือนไม่มีความจาเป็นในการดาเนินชีวิต 4.33 .61 มาก
ของครัวเรือน
4. การจัดทาบัญ ชีครัวเรือน ช่วยให้ท่านและสมาชิกในครอบครัว 3.99 .49 มาก
สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนดระยะเวลา
รวม
4.29 .45 มาก
จากตารางที่ 4 ความคิดเห็นการจัดทาบัญชีครัวเรือน ด้านรายรับ อยู่ในระดับมาก ซึ่ง
ในรายข้อ พบว่าการจัดทาบัญชีครัวเรือน ช่วยให้ท่านและสมาชิกในครอบครัวทราบรายรับที่แท้จริง
มากที่สุด รองลงมาการจัดทาบัญชีครัวเรือน ช่วยให้ท่านและสมาชิกในครอบครัว ทราบสาเหตุของ
ปัญหารายรับไม่เพียงพอกับรายจ่ายและการทาบันทึกบัญชีครัวเรือนไม่มีความจาเป็นในการดาเนิน
ชีวิตของครัวเรือนตามลาดับ
ตารางที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทาบัญชีครัวเรือนของชุมชนบ้านหินขาว ด้านการออม เป็น
รายข้อ
S.D. ระดับ
x
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทาบัญชีครัวเรือน
1.การจัดทาบัญ ชีครัวเรือน ช่วยให้ท่านและสมาชิกในครัวเรือนมี
การบริหารจัดการครอบครัวที่ดี
2.การจดบันทึกบัญชีครัวเรือน ช่วยให้ท่านและสมาชิกในครอบครัว
มีการเก็บออมเพิ่มขึ้น
3. การจัดทาบัญชีครัวเรือน ช่วยให้ท่านและครอบครัวรู้และเข้าใจ
ความสาคัญของจดไม่จน
รวม

4.35

.39

มาก

4.22

.28

มาก

4.21

.34

มาก

4.26

.33

มาก

จากตารางที่ 5 ความคิดเห็นการจัดทาบัญชีครัวเรือน ด้านการออม อยู่ในระดับมาก ซึ่ง
ในรายข้อ พบว่าการจัดทาบัญ ชีครัวเรือน ช่วยให้ท่านและสมาชิกในครัวเรือนมีการบริหารจัดการ
ครอบครัวที่ดี มากที่สุด รองลงมาการจดบันทึกบัญชีครัวเรือน ช่วยให้ท่านและสมาชิกในครอบครัวมี
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การเก็บออมเพิ่มขึ้นและการจัดทาบัญชีครัวเรือน ช่วยให้ท่านและครอบครัวรู้และเข้าใจความสาคัญ
ของจดและไม่จนตามลาดับ
ตารางที่ 6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทาบัญชีครัวเรือนของชุมชนบ้านหินขาว ด้านวิธีการทาบัญชี
ครัวเรือนเป็นรายข้อ
x S.D. ระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทาบัญชีครัวเรือน
1.ได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่ของรัฐมาสอนการจัดทาบัญชีครัว
2.มีความสามารถในการจัดทาบัญชีครัวเรือนหลังจากหน่วยราชการ
มาสอนการจัดทาบัญชีครัวเรือน
3.สามารถนาความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติจริงในการทาบัญชีครัวเรือนได้
4.สามารถแยกรายรับ-รายจ่ายของครอบครัวได้

4.04 .65
4.38 .37

มาก
มาก

4.23 .77
3.99 .49

มาก
มาก

รวม

4.16 .44

มาก

จากตารางที่ 6 ความคิดเห็นการจัดทาบัญชีครัวเรือน ด้านวิธีการทาบัญชีครัวเรือน อยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งในรายข้อ พบว่า มีความสามารถในการจัดทาบัญชีครัวเรือนหลังจากหน่วยราชการมา
สอนการจัดทาบัญชีครัวเรือนมากที่สุด รองลงมาสามารถนาความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติจริงในการทาบัญชี
ครัวเรือนได้และได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่ของรัฐมาสอนการจัดทาบัญชีครัวตามลาดับ
ตารางที่ 7 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคการจัดทาบัญชีครัวเรือน เป็นรายข้อ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคการจัดทา
S.D.
ระดับ
x
บัญชีครัวเรือน
1.ผู้ทาบัญชีครัวเรือนลืมบันทึกรายการต่างๆในบางครั้ง 3.42 .76 ปานกลาง
2.ขาดความต่อเนื่องในการเรื่องการทาบัญชีครัวเรือน
3.33 .55 ปานกลาง
3.ผู้ทาบัญชีครัวเรือนขาดทักษะในการทาบัญชีครัวเรือน 3.30 .47 ปานกลาง
4.ขาดการช่วยเหลือ แนะนา จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใน 3.17 .48 ปานกลาง
การจดบันทึกบัญชีครัวเรือน
5.สถานที่จดบันทึกบัญชีครัวเรือนไม่เหมาะสมเท่าที่ควร 3.19 .79 ปานกลาง
6.มีภารกิจอื่นที่จาเป็นต้องทา ทาให้ไม่สามารถจดบันทึก 3.45 .50 ปานกลาง
บัญชีครัวเรือนได้
รวม
3.31 .74 ปานกลาง

634

จากตารางที่ 7 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนบ้านหินขาวที่มีต่อปัญหาและอุปสรรคใน
การจัดทาบัญชีครัวเรือน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 โดยมีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดในเรื่อง มีภารกิจอื่นที่จาเป็นต้องทา ทาให้ไม่สามารถจดบันทึกบัญชีครัวเรือนได้ รองลงมา
คือ ผู้ทาบัญชีครัวเรือนลืมบันทึกรายการต่างๆในบางครั้งและ ขาดความต่อเนื่องในการเรื่องการทา
บัญชีครัวเรือนตามลาดับ
5. อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ชุมชนบ้านหินขาว จานวนทั้งสิ้น 118
ครัวเรือน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 70.34 มากกว่า 45 ปี คิดเป็นร้อยละ
38.21 รองลงมาในช่ว งอายุ 36 – 45 และ ในระดับการศึก ษาต่ากว่าปริญ ญาตรี คิด เป็นร้อยละ
79.66 มากที่สุด รายได้สุทธิเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน ต่ากว่า 15,000 บาทรองลงมาเป็น15,001 –
25,000 บาท จานวนสมาชิกในครัวเรือนอยู่ระหว่าง 4-5 คนรองลงมาเป็น1 - 3 คนในเรื่องการเข้า
รับการอบรมเกี่ยวกับการจัดทาบัญชีครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่เคยเข้ารับการอบรม อาชีพหลักเกษตรกร
เป็นหลัก
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทาบัญชีครัวเรือนของชุมชนบ้านหินขาว โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X = 4.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า ชุมชนบ้านหินขาวอยากทราบใน
เรื่องด้านการจ่าย อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาในด้านรายรับและในด้านการออมซึ่งสอดคล้อง
กับนัฐกานต์ ทิพย์โสตถิ (2557) ที่กล่าวไว้ว่า ถ้าผู้จัดทาบัญชีครัวเรือนมีทัศนคติที่ดี เช่น คิดว่าการ
จัดทาบัญชีครัวเรือนเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อครอบครัว การจัดทาบัญชีครัวเรือนเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรา
วางแผนการเงินเพื่อให้เรามีเงินออมในอนาคต ก็จะทาให้การจัดทาบัญชีครัวเรือนมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับการศึกษาของ ไชยา ทองต้อย (2552) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการจัดทา
บัญชีครัวเรือนของเกษตรกร พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ความคิดเห็นเกี่ยวกับของชุมชนบ้านหินขาวที่มีต่อปัญ หาและอุปสรรคในการจัดทาบัญ ชี
ครัวเรือน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 โดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดในเรื่อง มี
ภารกิ จ อื่น ที่จ าเป็ นต้ อ งท า ทาให้ ไม่ ส ามารถจดบั นทึ ก บัญ ชีค รัว เรือ นได้ รองลงมาคื อ ผู้ ท าบั ญ ชี
ครัวเรือนลืมบันทึกรายการต่างๆในบางครั้งและ ขาดความต่อเนื่องในการเรื่องการทาบัญชีครัวเรือน
ตามลาดับสอดคล้องกับอารยา อึงไพบูลย์กิจ (2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการทาบัญชีครัวเรือน
ของเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ พบว่าปัญหาและอุปสรรคในการจัดทาบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรที่พบ
มากที่สุด คือ เกษตรกรมีค่าใช้จ่ายจึงทาให้ไม่อยากทาบัญ ชีครัวเรือนรองลงมาคือ ไม่มีการบันทึก
ครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอจึงไม่อยากทาบัญชีครัวเรือน ขาดประสบการณ์ในการทาบัญชี
ครัวเรือน
6.สรุป
ชุมชนบ้านหินขาว อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทาบัญ ชี
ครัวเรือน เป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อครอบครัว เพราะ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทาบัญชีครัวเรือน
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ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ช่วยให้ครอบครัวสามารถรับรู้ถึงรายรับ รายจ่าย เงินออม แต่ในการจัดทา
บัญ ชีครัวเรือน ยังมีอุปสรรคอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องผู้ทาบัญ ชีครัวเรือนลืม บันทึกรายการต่างๆใน
บางครั้งและ ขาดความต่อเนื่องในการเรื่องการทาบัญ ชีครัวเรือนจึ งต้องให้ คณะผู้วิ จัย ลงพื้ นที่
สม่าเสมอ เป็นการกระตุ้นในการบันทึกการจัดทาบัญชีให้เป็นกิจวัตรประจาวันของแต่ละครอบครัว
7.ข้อเสนอแนะ
7.1 หน่วยงานภาครัฐและองค์กรส่วนท้องถิ่นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรประสานร่วมมือ
กันประชาสั มพันธ์ สนับสนุน ถ่ ายทอดองค์ความรู้ เกี่ยวกับการจัด ทาบัญ ชีครัวเรือนสู่ ชุม ชนและ
ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
7.2 ควรศึกษาถึงกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความเที่ยงตรง
ของข้อมูลและเครื่องมือและนาผลวิจัยมาเปรียบเทียบกับในกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ
8. กิตติกรรมประกาศ
บทความวิจัยนี้ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ที่ให้การสนับสนุน คุณค่าและ
ประโยชน์จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชา พระคุณบิดา มารดา บูรพาจารย์
ภรรยาและบุตรธิดา ตลอดจนบุคคลที่เคารพรักทุกท่าน
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการจัดเส้นทางการขนส่งยางรถยนต์ ของบริษัทกรณีศึกษาค้าส่ง
ยางรถยนต์ ในการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางขนส่งยางรถยนต์ งานวิจัยนี้ได้พิจารณาจากปัจจัยด้าน
ความต้ อ งการของลู ก ค้ า และด้ า นระยะทางการขนส่ ง โดยเงื่ อ นไข ของการจั ด เส้ น ทาง ได้ แ ก่
ความสามารถในการบรรทุ ก (Load capacity) ของรถแต่ล ะขนาด โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ในการจั ด
เส้นทางเพื่อให้ได้เส้นทางการเดินรถที่มีระยะทางสั้นที่สุด การแก้ปัญหาของงานวิจัยนี้ได้นาทฤษฎี
การวิเคราะห์จัดกลุ่มด้วยระบบ ABC (ABC Analysis) มาประยุกต์ใช้ในการจัดลาดับความสาคัญ
ของร้านค้าจากยอดปริมาณการสั่งซื้อร้อยละ 80 หลังจากการจัดกลุ่มจึงได้ทาการทดลองจัดเส้นทาง
2 วิธี ได้แก่ 1) การจัดเส้นทางโดยการจัดกลุ่มร้านค้าจากปริมาณการสั่งซื้อ 2) การจัดเส้นทางโดย
การจัดกลุ่มร้านค้าจากระยะทาง งานวิจัยนี้ได้ใช้โปรแกรม Optimap -Fastest Roundtrip Solver
ในการคานวณหาระยะทางที่สั้นที่สุด ผลการศึกษาพบว่าวิธีที่ 1 สามารถลดค่าใช้จ่ายเฉลี่ยจากเดิมได้
23,444 บาทต่ อเดือ น คิ ด เป็ นร้อยละ 29.88 และวิ ธี ที่ 2 สามารถลดค่าใช้ จ่ ายเฉลี่ ยจากเดิม ได้
29,375 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 37.64
คาสาคัญ: การจัดเส้นทางการขนส่ง การลดต้นทุนการขนส่ง

Abstract
The purposes of this research were routes management for transporting the
tires of a case study company. The transporting problems were considered by
customer demand and transport distance. There was the load capacity of each vehicle
was limited to the suitable routes and the shortest distance. This research has applied
the ABC Analysis theory to apply for managing store’s priority from the order quantity
of 80%. There were tests to arrange the routes for 2 methods. 1) Routing by grouping
stores from the order quantity 2) Routing by grouping stores from distance. Using the
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Opti map Fastest Roundtrip Solver program for calculating distance. The findings
indicated that method 1) can reduce from the previous cost for 23,375 baht per
month, accounted for 29.88% and method 2) can reduce from the previous cost for
29,375 baht per month, accounted for 37.64%
Keyword : management routes for transporting, Transportation cost reduction
1. บทนา
ปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจด้านอุตสาหกรรมมีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะด้านการขนส่งเพื่อให้
ตอบสนองความต้องการของลูกค้ารวมถึงการลดต้นทุน ซึ่งต้นทุนด้านพลังงานเชื้อเพลิงจัดว่าเป็น
ต้นทุนสาคัญในการขนส่งที่นับวันยิ่งมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การวางแผนการจัดเส้นทางการ
ขนส่ง จึงเป็นงานที่ดาเนินการเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน บริษัทกรณีศึกษาประกอบธุรกิจค้า
ส่ ง สิ น ค้ า ประเภทยางรถยนต์ เช่ น ยางรถเก๋ ง ยางรถกระบะ ยางรถตู้ และยางรถยนต์ นั่ ง
อเนกประสงค์ (Sport Utility Vehicle :SUV ) มีร ถที่ ใช้ เพื่ อส่ งสิ นค้ า คือ รถบรรทุก 4 ล้ อ และ
รถบรรทุก 6 ล้อ เส้นทางการส่งสินค้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างทั้งหมด 11 จังหวัด
ปัญหาที่พบคือ บริษัทแบ่งเขตการจัดส่งออกเป็นรายสัปดาห์ โดยระบุว่าในแต่ละวันจะทาการส่งสินค้า
ในเขตจังหวัด ใดบ้าง โดยที่ทางบริษัทไม่ได้วิเคราะห์จากข้อมูลความต้องการของลูกค้า ส่งผลให้ใน
บางครั้งบรรทุกสินค้าไม่เต็มคันรถ ก่อให้เกิดต้นทุนที่สูญเปล่า ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นปัญ หาดังกล่าวจึงมี
แนวคิดที่จะลดการเกิดต้นทุนที่สูญเปล่าในการจัดส่งสินค้าไปยังร้านค้าที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอะไหล่
ยนต์
2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
เพื่อออกแบบวิธีการจัดเส้นทางการจัดส่งยางรถยนต์ที่ส่งผลให้ต้นทุนของบริษัทค้าส่งยาง
รถยนต์ลดลง
3. วิธีการดาเนินการวิจัย
เพื่อให้ผลการดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ คณะผู้วิจัยจึงได้ทาการจัดทาแผนวิธีการ
ดาเนินงานลดต้นทุนของบริษัทค้าส่งยางรถยนต์ ดังนี้
3.1 ศึกษาข้อมูลบริษัทค้าส่งยางรถยนต์
3.1.1 ข้อมูลทั่วไป บริษัทประกอบธุรกิจด้านการค้าส่งยางรถยนต์ ซึ่งมียางรถยนต์
หลายประเภทและหลายขนาด ได้ แ ก่ ยางรถเก๋ ง ยางรถกระบะ ยางรถตู้ และยางรถยนต์ นั่ ง
อเนกประสงค์ (Sport Utility Vehicle :SUV ) ยางแต่ละประเภทมีหลายขนาด พื้นที่ในการจัดส่ง
สินค้า คือ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัด
ชัย ภูมิ จัง หวั ด บุรีรัม ย์ จั งหวั ด สุ รินทร์ จั งหวัด ร้อยเอ็ ด จั งหวัด อานาจเจริญ จั งหวั ด ยโสธร
จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยบริษัทมีคลังสินค้า
เพียงจุดเดียว ที่จังหวัดนครราชสีมา ที่มีการขนส่งสินค้าให้กับร้านลูกค้าต่าง ๆ จานวน 102 ร้านค้า
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โดยการวิ เคราะห์เพื่อหาเส้ นทางจะใช้เฉพาะร้านค้าที่มีปริม าณการสั่ งซื้อร้อยละ 80 ของร้านค้า
ทั้งหมด สาหรับรถที่ใช้ในการขนส่งสินค้า มีจานวน 3 คันประกอบด้วย รถบรรทุก 4 ล้อ จานวน 2
คัน สามารถบรรทุกสินค้าได้เฉลี่ยครั้งละ100-120 เส้น และรถบรรทุก 6 ล้อ จะสามารถบรรทุก
สินค้าได้เฉลี่ยครั้งละ 350-400 เส้น
3.1.2 ขั้นตอนการจัดส่งสินค้า การจัดส่งยางรถยนต์ที่เกิดขึ้นจะมีกระบวนการรับ
ยอดการสั่งซื้อมาจากพนักงานขาย (Salesman) ในแต่ละวัน เพื่อนามาเช็คยอดการสั่งซื้อของแต่ละ
ร้านค้า ว่ามีปริมาณการสั่งซื้อจานวนกี่เส้น เพื่อจัดยางรถยนต์ขึ้นรถบรรทุก และกาหนดเส้นทางการ
ขนส่ ง ยางรถยนต์ ท าให้ บ ริษัท เกิ ด ต้น ทุ นที่ สู ง โดยเฉลี่ ย 77,850 บาทต่อ เดื อน และไม่ ส ามารถ
คาดการณ์จานวนการสั่งซื้อของแต่ละวัน ได้ ดังนั้นการจัดระบบการขนส่งยางรถยนต์ของบริษัทที่ให้
เกิด ประสิทธิภาพสูงสุ ด จึงไม่ได้คานึงถึงต้นทุนต่าเพียงอย่างเดียวแต่จะต้องคานึงถึงข้อจากัดของ
รถบรรทุกและเส้นทางการขนส่งไปพร้อมกัน
3.1.3 จานวนลูกค้า ปัจจุบันมีลูกค้า 102 ร้านค้า จัดส่งสินค้าในเขตอีสานตอนล่าง
จานวน 11 จังหวัด โดยได้นาโปรแกรม Google Map เข้ามาช่วยในการสร้างข้อมูลจุดที่ตั้งและ
ระยะทางในการส่งยางรถยนต์ของร้านค้า ใช้วิธีการปักหมุดตามตาแหน่งจุดที่ตั้งของร้านค้าในแต่ละ
ร้าน

ภาพที่ 1 แผนที่แสดงตาแหน่งจุดที่ตั้งของร้านค้า
3.1.4 การเก็บข้อมูลปริมาณการจัดส่ง สินค้าของบริษัทย้อนหลัง 6 เดือน เพื่อนา
ข้อมูลมาใช้วิเคราะห์ในการออกแบบวิธีจัดเส้นทาง
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ตารางที่ 1 ปริมาณการจัดส่งสินค้าย้อนหลัง 6 เดือน (เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม พ.ศ.2560)
เดือนที่ส่ง
03 : เก๋ง 04 : กระบะ/ตู้ 05 : SUV
รวม (เส้น)
1
450
1,922
213
2,585
2
333
1,451
215
1,999
3
388
1,314
153
1,855
4
313
1,084
132
1,529
5
695
2,828
383
3,906
6
364
1,213
254
1,831
ที่มา : บริษัทค้าส่งยางรถยนต์
3.2 วิเคราะห์ข้อมูล
นาจุดพิกัด ละติจูดและลองติจู ดของร้านค้า เพื่อให้ทราบตาแหน่งของร้านค้าว่าอยู่
ตรงส่วนใตของแผนที่ ในการขนส่งยางรถยนต์จะนาเอาข้อมูลของร้านค้าที่มี ปริมาณการสั่งซื้อร้อย
ละ 80 ใช้เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาการจัดเส้นทางการขนส่งยางรถยนต์
3.2.1 วิเคราะห์ปริมาณการจัดส่งสินค้าของแต่ละร้านค้า โดยนาข้อมูลของการ
สั่งซื้อสินค้าย้อนหลัง 6 เดือน มาทาการวิเคราะห์ต้นทุน
เนื่องจากมีจานวนร้านค้ามากถึง 102 ร้านค้า จึงจาแนกข้อมูลโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี ABC Analysis
มาใช้ในการจัดกลุ่มลูกค้า เพื่อจัดลาดับความสาคัญ ช่วยให้สามารถจัดการกับร้านค้ากลุ่มต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม โดยร้านค้าที่มีความสาคัญมาก เรียกว่าเป็น กลุ่ม A ร้านค้าที่มีความสาคัญรองลงไป
จะเป็นกลุ่ม B และกลุ่ม C ตามลาดับ กลุ่ม A คือร้านค้าที่มีจานวนน้อยแต่มีปริมาณการสั่งซื้อมาก
ถึงร้อยละ 70-80 กลุ่ม B คือร้านค้าที่มีปริมาณการสั่งซื้อรองลงมาคิดเป็นร้อยละ 15-20 กลุ่ม C
คือร้านค้าที่มีปริมาณการสั่งซื้อน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 5-10
3.3 วิธีการจัดเส้นทางการขนส่ง
ได้กาหนดวิธีการในการขนส่งยางรถยนต์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยวางแผน
เส้ นทางขนส่งภายใต้ข้ อจากัดของความสามารถในการบรรทุกของรถแต่ละคัน (Load capacity)
และเวลา (Time) เพื่อให้เกิดต้นทุนที่ต่าที่สุดโดยนาข้อมูลร้านค้าที่มี ปริมาณสั่งซื้อร้อยละ 80 มาทา
การออกแบบเส้นทาง
3.3.1 การจัดเส้นทางโดยการจัดกลุ่มร้านค้าจากปริมาณการสั่งซื้อ วิธีการนี้เป็น
การจั ด กลุ่ ม ร้ า นค้ า ที่ มี ป ริ ม าณการสั่ ง ซื้ อ โดยเรี ย งล าดั บ จากมากที่ สุ ด ไปน้ อ ยที่ สุ ด จะสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่สั่งสินค้าที่ละมาก ๆ ได้ดี แต่การจัดเส้นทางนั้นต้องคานึงถึง
ข้อจากัดต่าง ๆของรถที่ใช้บรรทุกด้วย ซึ่งจะมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 นาข้อมูลปริมาณการสั่งซื้อมาจัดกลุ่มในการส่งสินค้า
ขั้นตอนที่ 2 นาพิกัด ร้านค้าที่ จั ด กลุ่ ม แล้ว มาป้อนเข้ า ในโปรแกรม OptimapFastest Roundtrip Solver เพื่อคานวณหาลาดับการจัดส่งและระยะทางที่เหมาะสมที่สุด
641

ขั้นตอนที่ 3 จัดสินค้าขึ้นรถตามลาดับการจัดส่งก่อนหลัง โดยร้านค้าที่อยู่ลาดับ
หลังสุดจะนาสินค้าขึ้นก่อน
3.3.2 การจัดเส้นทางโดยการจัดกลุ่มร้านค้าจากระยะทาง
วิธีการนี้เป็นการจัดกลุ่ม ร้านค้าโดยการเรียงลาดับจากระยะทางที่ใกล้คลัง สินค้ามากที่สุดไปไกลสุด
โดยการหาเส้นทางการวิ่งของรถบรรทุกในการจัดส่งสินค้าตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้าย เพื่อหา
ระยะทางที่สั้นที่สุดในการจัดส่งโดยคานึงถึงความต้องการของลูกค้าและความสามารถในการบรรทุก
ของรถ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 นาข้อมูลระยะทางมาจัดกลุ่มในการส่งสินค้า
ขั้นตอนที่ 2 นาพิกัด ร้านค้าที่ จั ด กลุ่ ม แล้ว มาป้อนเข้ า ในโปรแกรม OptimapFastest Roundtrip Solver เพื่อคานวณหาลาดับการจัดส่งและระยะทางที่เหมาะสมที่สุด
ขั้นตอนที่ 3 จัดสินค้าขึ้นรถตามลาดับการจัดส่งก่อนหลัง โดยร้านค้าที่อยู่ลาดับ
หลังสุดจะนาสินค้าขึ้นก่อน
3.4 การเปรียบเทียบผลการดาเนินงาน
หลังจากทาการศึกษาและออกแบบการจัด เส้นทางได้ออกเป็น 2 วิธี คือ การจัด
เส้นทางโดยการจัดกลุ่มร้านค้าจากปริมาณการสั่งซื้อ และการจัดเส้นทางโดยการจัดกลุ่มร้านค้าจาก
ระยะทาง เพื่อนาทั้ง 2 วิธี มาทาการทดลองจัด เส้นทางในข้อมูล 3 เดือน เป็นการเปรียบเทียบวิธีที่
ออกแบบ สามารถลดต้นทุนในการขนส่งได้
สาหรับต้นทุน ที่นามาใช้เปรียบเทียบในการจั ด เส้ นทางของงานวิ จัยนี้จ ะมีต้นทุ น
ประกอบด้วย (ที่มา: บริษัทค้าส่งยางรถยนต์)
1) ต้นทุนค่าเชื้อเพลิงโดยคิดจาก 28.79 บาทต่อลิตร (ที่มา: www.pttplc.com
ราคาน้ามัน ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561)
2) ค่าที่พัก โดยพิจารณาจาก ระยะทางที่มากกว่า 500 กิโลเมตรขึ้นไป คิดเป็น
500 บาทต่อคืน
3) ค่าเบี้ยเลี้ยง
- รถบรรทุก 4 ล้อ คนขับรถ 150 บาท/วัน ผู้ช่วยคนขับ 100 บาท/วัน
- รถบรรทุก 6 ล้อ คนขับรถ 200 บาท/วัน ผู้ช่วยคนขับ 150 บาท/วัน
*หมายเหตุ ต้นทุนไม่รวมเงินเดือนพนักงาน
4. ผลการดาเนินงานวิจัย
4.1 การจัดเส้นทางเดิมของบริษัทค้าส่งยางรถยนต์
ในการจัดเส้นทางการขนส่งยางรถยนต์ วิธีเดิมที่ได้ทาการขนส่งอยู่ เป็นการจัดเส้นทาง
โดยการกาหนดเส้นทางที่ชัดเจน โดยการกาหนดตารางการส่ง สินค้าออกเป็นรายสัปดาห์และระบุ
ชัดเจนว่าในแต่ละวันต้องจัดส่งสินค้าในเขตใดบ้าง มีผลต่อต้นทุนโดยเฉลี่ย 77,850 บาทต่อเดือน
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4.2 สรุปผลการดาเนินงานการจัดเส้นทางทั้ง 2 วิธี
หลั ง จากท าการจั ด เส้ น ทางทั้ ง 2 วิ ธี ผู้ วิ จั ย ได้ น าข้ อ มู ล ที่ ได้ ไปท าการค านวณหา
ค่าใช้จ่ายสรุปเป็นรายสัปดาห์ และเปรียบเทียบต้นทุนหาเส้นทางการจัดส่งที่เหมาะสมเพื่อช่วยในการ
ตัดสินใจให้กับบริษัทค้าส่งยางรถยนต์
ตารางที่ 2 การจัดเส้นทางโดยการจัดกลุ่มร้านค้าจากปริมาณการสั่งซื้อ
จานวน
ร้านค้า
รถ 6 ล้อ
11
รถ 4 ล้อ 1 12
รถ 4 ล้อ 2 32
รวม
55
วิธีที่ 1

ปริมาณที่
สั่ง (เส้น)
297
116
120
533

ระยะทางรวม
(กม.)
710
1,414
1,853
3,977

ค่านามัน
(บาท)
3,397
4,071
5,335
12,803

ค่าแรง
(บาท)
800
500
750
2,050

ค่าที่พัก
(บาท)
500
500
1,000
2,000

ค่าใช้จ่ายรวม
(บาท)
4,697
5,071
7,085
16,853

ค่าแรง
(บาท)
400
500
500
1,400

ค่าที่พัก
(บาท)
0
500
500
1,000

ค่าใช้จ่ายรวม
(บาท)
3,682
4,795
4,034
12,511

ตารางที่ 3 การจัดเส้นทางโดยการจัดกลุ่มร้านค้าจากระยะทาง
จานวน
ร้านค้า
รถ 6 ล้อ
26
รถ 4 ล้อ 1
17
รถ 4 ล้อ 2
12
รวม
55
วิธีที่ 2

ปริมาณที่
สั่ง (เส้น)
296
118
119
533

ระยะทางรวม
(กม.)
686
1,318
1,054
3,058

ค่านามัน
(บาท)
3,282
3,795
3,034
10,111

จากตารางที่ 3 และ 4 คือ ผลรวมของค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้ าสรุปเป็นรายสัปดาห์
ซึ่งทั้ง 2 วิธีมีค่าใช้จ่ายรวม ค่าน้ามัน และระยะทางรวมที่แตกต่างกัน จึงสรุปได้ดังในภาพที่ 3
แผนภูมเิ ปรียบเทียบต้ นทุน
20,000
15,000

16,853
12,803

12,511
10,111

10,000
5,000
-

ค่าน้ ามัน

ค่าใช้จ่าย
วิธีที่ 1

วิธีที่ 2

ภาพที่ 3 แผนภูมิเปรียบเทียบต้นทุนการจัดเส้นทาง
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4.3 ผลการเปรียบเทียบการดาเนินงาน 3 เดือน
หลั งจากได้ออกแบบวิธี ก ารจั ด เส้ นทาง 2 วิ ธี คือ การจั ด เส้ นทางโดยการจั ด กลุ่ ม
ร้านค้าจากปริมาณการสั่งซื้อ และการจัดเส้นทางโดยการจัดกลุ่มร้านค้าจากระยะทาง ผู้วิจัยได้นา
รูปแบบการจัดเส้นทางไปจัดเส้นทางเพื่อเปรียบเทียบหาค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยใช้ข้อมูลใหม่ 3 เดือน
ได้ผลดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 สรุปค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่ลดลงของวิธีที่ 1 และวิธีที่ 2
วิธีเดิม
เดือน ต้นทุนรวม
(บาท)

1
82,641
2
80,240
3
70,665
รวม 233,546
เฉลี่ย 77,850

วิธีที่ 1
ต้นทุนรวม
(บาท)

58,387
51,129
53,699
163,215
54,405

วิธีที่ 2

ต้นทุนทีล่ ดลง คิดเป็น
(บาท)
ร้อยละ(%)

24,254
29,111
16,967
70,332
23,444

29.35
36.28
24.00
29.88

ต้นทุนรวม
(บาท)

ต้นทุนทีล่ ดลง
(บาท)

คิดเป็น
ร้อยละ(%)

54,951
43,993
46,478
145,422
48,474

27,690
36,247
24,187
88,124
29,375

33.51
45.17
34.23
37.64

จากตารางที่ 5 พบว่าค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการขนส่ง ด้วยวิธีที่ 1 สามารถลดต้นทุนเฉลี่ยได้
23,444 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 29.88 และวิธีการที่ 2 สามารถลดต้นทุนเฉลี่ยได้ 29,375
บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 37.64
แ ผ น ภู มิ แ ส ด ง ต้ น ทุ น ข อ ง วิ ธี ก า ร เ ดิ ม แ ล ะ วิ ธี ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า
100.00
100.00

ลดลง 29.88%

80.00

ลดลง 37.64%

60.00
40.00
20.00
0.00

วิธีเดิม

วิธีที่1

วิธีที่ 2

ภาพที่ 4 ต้นทุนของวิธีการจัดเส้นทาง
5. อภิปรายผล
จากการวิจัยในครั้งนี้สามารถแสดงให้เห็นถึงการลดต้นทุนการขนส่งสินค้าบริษัทค้าส่งยาง
รถยนต์ซึ่งมีข้อดีข้อเสีย ที่แตกต่างกัน ดังนี้ วิธีเดิม สามารถระบุวันที่ต้องจัดส่งให้ลู กค้าได้ชัด เจน
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สามารถจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าตามเวลาที่กาหนด ข้อเสียคือ ทาให้เกิด ต้นทุนสูง ปริมาณการสั่งซื้อไม่
แน่นอนส่ งผลให้บางครั้ง สินค้ าไม่เต็มคันรถ วิธีที่ 1 สามารถลดระยะทางและต้นทุน รวมถึงมีการ
ตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าที่มีปริมาณการสั่งซื้อมาก ข้อเสียคือ ไม่สามารถระบุเส้นทางใน
การขนส่งที่ชัดเจนได้ วิธีที่ 2 มีระยะทางในการจัดส่งสินค้าที่สั้นที่สุดและใช้ ต้นทุนน้อยที่สุดสามรถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี ข้อเสียคือ ไม่สามารถระบุวันจัดส่งที่ชัดเจนได้
6.สรุปผล
จากผลการดาเนินงานวิจัย ที่ได้ออกแบบการจัดเส้นทาง 2 วิธี คือ การจัดเส้นทางโดย
การจัดกลุ่มร้านค้าจากปริมาณการสั่งซื้อ และการจัดเส้นทางโดยการจัดกลุ่มร้านค้าจากระยะทาง
และใช้โปรแกรม Optimap - Fastest Roundtrip Solver ในการคานวณหาระยะทางที่ดีที่สุด พบว่า
วิธีที่ 1 สามารถลดต้นทุนเฉลี่ยจากเดิมได้ 23,444 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 29.88 และวิธีที่ 2
สามารถลดต้นทุนเฉลี่ยจากเดิมได้ 29,375 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 37.64 จึงสรุปว่าวิธีที่ 2
สามารถลดต้นทุ นได้ม ากที่สุ ด ซึ่งผลที่ได้จากงานวิ จัยนี้จ ะเป็ นประโยชน์ต่อการแก้ ปัญ หาการจั ด
เส้นทางการขนส่งสินค้าที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
7. ข้อเสนอแนะ
1. หากมีขอบเขตหรือปัจจัยในการขนส่งที่เพิ่มขึ้น ควรมีการตรวจสอบเงื่อนไขต่าง ๆ ใน
การจัดส่งให้ละเอียด เพื่อที่จะไม่ให้เกิดการผิดพลาดในการคานวณหาเส้นทาง
2. ควรมี ก ารพั ฒ นาสร้ า งโปรแกรมในการค านวณโดยการกรอกข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ก าร
ประมวลผลที่รวดเร็ว และถูกต้องยิ่งขึ้น
3. การจัดรถที่เหมาะสมจะมีส่วนในการลดต้นทุนได้
4. ต้นทุนที่เกิดขึ้นจะแปรผันไปตามสภาพจราจรและสภาพภูมิประเทศ
เอกสารอ้างอิง
กระทรวงอุตสาหกรรม. 13 พฤศจิกายน 2561. http://www.industry.go.th
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ราชภัฏนครราชสีมา.
บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน). 27 มิถุนายน 2561. http://www.pttplc.com/th/getoilprice.aspx/
พัชรลักษณ์ รักธรรมจิรสุข. (2557). การศึกษารูปแบบการจัดเส้นทางเพื่อทาการวางแผนการการ
เดินทางของพนักงานขาย. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีวิศวกรรมภาควิชาเทคโนโลยี
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การพัฒนาแบบฟอร์มอัตโนมัติสาหรับจัดทาเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่าย
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กรณีศึกษา : การจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 30,000 – 100,000 บาท
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฟอร์มอัตโนมัติสาหรับจัดทาเอกสารประกอบการ
เบิกค่าใช้จ่าย ตามพระราชบัญญั ติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณี
จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 30,000 – 100,000 บาท และศึกษาประสิทธิผล และข้อเสนอแนะ
จากการใช้แบบฟอร์มอัตโนมัติที่พัฒ นาขึ้น กลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าหน้าที่ปฏิ บัติงานด้านการเงินที่มี
หน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดทาเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่าย ที่ประจาอยู่ในภาควิชาและ
หน่วยงานต่างๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลั ยมหิด ล จานวน 50 คน โดยใช้โปรแกรม
Microsoft Excel 2016 ในการพัฒนาแบบฟอร์มอัตโนมัติ และใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิผลโดยรวมของการใช้งานแบบฟอร์มอัตโนมัติอยู่ในระดับ
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.54) โดยทั้ งด้านคุณภาพ, ด้านประโยชน์จากการใช้ และด้านความคิดเห็นต่อ
การพั ฒ นาแบบฟอร์ ม อั ต โนมั ติ อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด ทั้ ง หมด (ค่ า เฉลี่ ย 4.50, 4.56 และ 4.54
ตามลาดับ) และมีข้อเสนอแนะจากการใช้งานแบบฟอร์มอัตโนมัติ ได้แก่ รูปแบบการป้อนข้อมูลควร
ปรับให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้ น เพื่อรองรับการจัดทาเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายที่แตกต่าง
กันในแต่ละกรณี
คาสาคัญ : การพัฒนาแบบฟอร์ม แบบฟอร์มอัตโนมัติ การเบิกค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้าง
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Abstract
The objective of this research was to develop expenditure documentation
automatic form according to government procurement and supplies management act
b.e. 2560 case study : purchasing by specific methods limit from 30,000 – 100,000
baht and study the effectiveness and recommendation of developed automatic form.
The research sample was staffs in finance and staffs in other divisions employed in
the Faculty of science who were responsible for documenting according to
government procurement and supplies management act b.e. 2560 totaling 50 persons.
The automatic form was developed using Microsoft Excel 2 0 1 6 . The data was
collected by the surveying using questionnaires and analyzed by statistical tools using
percentage, mean and standard deviation.
The results of the study found that the overall effectiveness of the automatic
form was at the highest level (Mean 4.54) inside of quality, benefits, and opinions on
the development of automatic form all at the highest level (Mean 4.50, 4.56 and 4.54,
respectively). The recommendation for automatic form development were that part of
input should be adjusted to be more flexible to support the varieties in each case.
Keywords : Forms Development Automatic Form Reimbursement Procurement
1. บทนา
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อการดาเนินงานขององค์กร การทางานใน
ส านั ก งานและการบริห ารงาน จึ ง มี ก ารน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ ค่ อ นข้ า งมาก เพื่ อ ความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน การทางานของคนในสานักงานส่วนใหญ่ใช้เวลาร้อยละ 70-80 ในการทางาน
ที่ต้องใช้ความรู้และความสัมพันธ์กับข้อมูล ดังนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศจึงถูกนามาประยุกต์ใช้ในการ
ช่วยจัดการข้อมูลภายในสานักงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่ขณะเดียวกันเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เปลี่ย นแปลงไปอย่ างรวดเร็ว ก็มีผลทาให้ร ะบบงานได้รับผลกระทบ จึง ต้องมีก ารพั ฒ นาสิ่ งใหม่
ตลอดจนสร้ า งองค์ ค วามรู้ เ พิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ และบริ ห ารจั ด การให้ เ หมาะสม
(มหาวิทยาลัยพายัพ, 2561) นอกจากนี้ Lean ยังเป็นหนึ่งกลยุทธ์ที่สาคัญที่ใช้ในการพัฒนาปรับปรุง
การดาเนินงานขององค์กร ในภาคการศึกษา เมื่อมีการจัดการกระบวนการ หรือการจัดการองค์กร ก็
จะมีการกล่าวถึงแนวคิดของ Lean เสมอ แม้แต่ในภาครัฐเอง ก็มีการกล่าวถึง Lean Management
ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย เพื่อนามาปรับปรุงผลิตภาพในการปฏิบัติราชการ
โดยมุ่งขจัดความสูญเปล่าของการดาเนินงานในทุกกระบวนการ ตัดกิจกรรมที่ไม่มีประโยชน์ หรือไม่มี
การเพิ่มคุณค่าในกระบวนการออกไป (กฤชชัย อนรรฆมณี, 2560)
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ในการดาเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิด ล มีค่าใช้จ่ายเกิด ขึ้นตลอด
ระยะเวลา ซึ่งผลจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ทาให้มีการเปลี่ ยนแปลงกฎ ระเบียบต่างๆ ในการเบิก ค่าใช้จ่าย รวมทั้งการจั ดทาเอกสาร
ประกอบการเบิกค่าใช้จ่าย ซึ่งปัญ หาจากความไม่รอบคอบของเจ้าหน้าที่ของภาควิชา/หน่วยงานที่
ปฏิบัติงานตามระเบียบเดิมที่เคยปฏิบัติมา ทาให้เกิดความผิดพลาดในการจัดทาเอกสาร และต้อง
แก้ไขอยู่บ่อยครั้ง ทั้งยังกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงิน ส่งผลให้การเบิกจ่าย
เกิดความล่าช้า และอาจทาให้การดาเนินงานของคณะฯ หยุดชะงัก หรือไม่สามารถดาเนินการตาม
กาหนดการได้
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาแบบฟอร์มอัตโนมัติสาหรับ
จัดทาเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่าย ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีศึกษา : การจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 30,000 – 100,000 บาท
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกค่าใช้จ่าย ซึ่งจะช่วยลดความ
ผิดพลาดในการจัดทาเอกสารของเจ้าหน้าที่ประจาภาควิชา/หน่วยงาน รวมทั้งลดระยะเวลาในการ
ตรวจสอบเอกสารของเจ้าหน้าที่การเงิน ส่งผลให้กระบวนการเบิกจ่ายมีความคล่องตัว และสามารถ
เบิกจ่ายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาแบบฟอร์มอัตโนมัติสาหรับจัดทาเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่าย ตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560 กรณี จั ด ซื้ อ โดยวิ ธี
เฉพาะเจาะจง วงเงิน 30,000 – 100,000 บาท คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2.2 เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใช้แบบฟอร์มอัตโนมัติสาหรับจัดทาเอกสารประกอบการ
เบิกค่าใช้จ่ายฯ ที่พัฒนาขึ้นในด้านคุณภาพ, ด้านประโยชน์จากการใช้ และด้านความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาแบบฟอร์มอัตโนมัติ
2.3 เพื่ อ ศึ ก ษาข้ อ เสนอแนะจากการใช้ ง านแบบฟอร์ ม อั ต โนมั ติ ส าหรับ จั ด ท าเอกสาร
ประกอบการเบิกค่าใช้จ่าย ตามพระราชบัญญั ติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีกรอบแนวคิด
ดังนี้
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พัฒนา
แบบฟอร์ม
อัตโนมัติ

การใช้งานแบบฟอร์มอัตโนมัติ
1. ด้านคุณภาพของแบบฟอร์มอัตโนมัติ
2. ด้านประโยชน์จากการใช้แบบฟอร์มอัตโนมัติ
3. ด้านความคิดเห็นต่อการพัฒนาแบบฟอร์ม
อัตโนมัติ

ประสิทธิผล
ของแบบฟอร์ม
อัตโนมัติ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการพัฒนาแบบฟอร์มอัต โนมัติสาหรับจัดทาเอกสารประกอบการเบิก
ค่าใช้จ่ายฯ
ผู้วิ จั ย ได้ด าเนิ น การพั ฒ นาแบบฟอร์ม อัต โนมั ติส าหรับ จั ด ท าเอกสารประกอบการเบิ ก
ค่าใช้จ่ายฯ โดยใช้แนวคิด Lean ในสานักงาน และศึกษาแบบฟอร์มจากตัวอย่างเอกสารประกอบการ
เบิกค่าใช้จ่ายฯ และเลือกใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2016 ในการพัฒนา เนื่องจากเป็นโปรแกรม
ที่ใช้งานได้ง่าย โดยใช้ระยะเวลาในการพัฒ นาตั้งแต่ 30 เมษายน – 8 มิถุ นายน พ.ศ. 2561 (6
สัปดาห์) ซึ่งในแบบฟอร์มอัตโนมัติ ประกอบด้วย หน้าหลักที่ใช้ในการกรอกข้อมูลสาคัญ แบ่งเป็น 3
ส่ วนหลั ก ๆ คื อ ข้ อมูล ผู้ข อเบิ ก ข้ อมูล เอกสารที่เกี่ ยวข้ อง และรายละเอียดค่าใช้จ่ าย โดยข้ อมู ล
ดัง กล่ าวจะถู ก ดึ ง และเชื่ อ มโยงไปจั ด ท าเอกสารประกอบการเบิ ก ค่ าใช้ จ่ ายฯ ได้ แ ก่ ใบขอความ
เห็ น ชอบในการจั ด ซื้ อ ใบสั่ ง ซื้ อ ใบตรวจรั บ พั ส ดุ บั น ทึ ก ข้ อ ความขอเบิ ก ค่ า ใช้ จ่ า ย และ
เอกสารแนบท้ายต่างๆ
ประชากร คือ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินที่ประจาอยู่ในภาควิชาและหน่วยงานต่างๆ
ภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จานวน 110 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560)
กลุ่ มตัวอย่ าง ได้จากการเลื อกอย่ างเจาะจง คือ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินที่มีห น้าที่คว าม
รับผิดชอบในการจัดทาเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่าย ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560 ที่ ป ระจ าอยู่ ในภาควิ ช าและหน่ ว ยงานต่ า งๆ ภายในคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จานวน 50 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 2 ประเภท คือ
1) เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒ นาแบบฟอร์ม อัตโนมัติ คือ โปรแกรม Microsoft Excel
2016 และตัวอย่างเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายฯ จากงานคลั งและพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
2) เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การใช้ ง าน
แบบฟอร์มอัตโนมัติสาหรับจัดทาเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายฯ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
2.1) แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยเป็นคาถามปลายเปิดและคาถาม
แบบตรวจสอบรายการ
2.2) แบบสอบถามเกี่ ยวกั บการใช้ง านแบบฟอร์ม อัต โนมัติส าหรับจั ด ทาเอกสาร
ประกอบการเบิ ก ค่ าใช้ จ่ ายฯ ทั้ง หมด 3 ด้ าน ได้แ ก่ ด้ านคุณ ภาพของแบบฟอร์ม อั ต โนมัติ , ด้ าน
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ประโยชน์จากการใช้แบบฟอร์มอัตโนมัติ และด้านความคิดเห็นต่อการพัฒนาแบบฟอร์มอัตโนมัติ โดย
ใช้ ม าตรวั ด ประมาณค่ า Rating Scale แสดงระดับ การให้ ความส าคัญ 5 ระดั บ ตามทฤษฎี ข อง
Likert
2.3) ข้อเสนอแนะ ใช้คาถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้ตอบอย่างอิสระ
การตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบสอบถามในครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ห าความเที่ ย ง (Validity) โดยน า
แบบสอบถามที่ ไ ด้ ไ ปปรึ ก ษากั บ ผู้ เชี่ ย วชาญและผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เพื่ อ ให้ ผ ลการวิ จั ย ที่ ไ ด้ ต รงตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
1) จัดทาหนังสือส่งถึงภาควิชา/หน่วยงานต่างๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล เพื่อขอ อนุญ าตและขอความร่วมมือทดลองใช้ งานแบบฟอร์ม อัต โนมัติแ ละตอบแบบสอบ
ถาม โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 18 – 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561
2) ผู้วิจัยนาแบบฟอร์มอัตโนมัติไปสาธิตวิธีการใช้งาน และให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้
งาน
3) แจกแบบสอบถามตามจ านวนกลุ่ม ตัวอย่างที่ทดลองใช้งาน และด าเนินการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล
4) นาแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบหาความสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูล และ
นาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ต่อไป
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย ได้ น าแบบสอบถามที่ ได้ ไปวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ทางสถิ ติ โดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS for Windows เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แล้วแปลผลค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ต่อไปนี้ (รัชภูมิ สมสมัย, 2555)
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00
หมายถึง
มีความคิดเห็นด้วยมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49
หมายถึง
มีความคิดเห็นด้วยมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49
หมายถึง
มีความคิดเห็นด้วยปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49
หมายถึง
มีความคิดเห็นด้วยน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49
หมายถึง
มีความคิดเห็นด้วยน้อยที่สุด
4. ผลการวิจัย
4.1 แบบฟอร์มอัตโนมัติสาหรับจัดทาเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายฯ
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลผู้ขอเบิก

ส่วนที่ 2
ข้อมูลเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 3
รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย

ปุ่ม (Button)
เรียกดูเอกสาร
เพื่อสั่งพิมพ์

ภาพที่ 1 ตัวอย่างหน้าหลักของแบบฟอร์มอัตโนมัติสาหรับจัดทาเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายฯ
แบบฟอร์มอัตโนมัติสาหรับจัดทาเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายฯ เป็นแบบฟอร์ม ที่
พัฒนาขึ้นบนโปรแกรม Microsoft Excel 2016 โดยใช้ฟังก์ชันและสูตรคานวณต่างๆ ในโปรแกรม
ออกแบบให้สามารถกรอกข้อมูลสาคัญ ลงในแผ่นงาน (Worksheet) ที่เป็นหน้าหลักเพียงหน้าเดียว
ซึ่งจะแบ่งเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ ข้อมูลผู้ขอเบิก ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง และรายละเอียดค่าใช้จ่าย
โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกดึงและเชื่อมโยงไปจัดทาเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายฯ ต่างๆ ได้แก่ ใบ
ขอความเห็น ชอบในการจั ด ซื้อ ใบสั่ งซื้ อ ใบตรวจรับ พัส ดุ บั นทึ ก ข้ อ ความขอเบิ ก ค่าใช้จ่ าย และ
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เอกสารแนบท้ายต่างๆ ที่อยู่ในแผ่นงานถัดไป นอกจากนี้ในส่วนท้ายสุดของแผ่นงานที่เป็นหน้าหลัก
ผู้วิจัยได้ออกแบบให้มีปุ่ม (Button) โดยสามารถคลิกเพื่อเปิดไปยังเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่าย
ฯ ในแผ่นงานต่างๆ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเรียกดูแผ่นงานและสั่งพิมพ์ไปใช้ประกอบการเบิก
ค่าใช้จ่ายต่อไป
4.2 ประสิ ทธิ ผลของการใช้แ บบฟอร์ม อัต โนมัติส าหรับ จัด ท าเอกสารประกอบการเบิ ก
ค่าใช้จ่ายฯ
1) กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาประสิทธิผลของการใช้แบบฟอร์มอัตโนมัติฯ ส่วนใหญ่เป็น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ร้อยละ 68) ครึ่งหนึ่งได้รับมอบหมายเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุประจาภาควิชาฯ
(ร้อยละ 50) และส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์การใช้แบบฟอร์มอัตโนมัติ (ร้อยละ 66)
2) ประสิทธิผลของการใช้งานแบบฟอร์มอัตโนมัติสาหรับจัดทาเอกสารประกอบการเบิก
ค่าใช้จ่ายฯ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.54)
ตารางที่ 1 ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดับความคิด เห็นของการใช้งานแบบฟอร์ม
อัตโนมัติสาหรับจัดทาเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายฯ โดยรวม

การใช้งานแบบฟอร์มอัตโนมัติ
ด้านคุณภาพของแบบฟอร์มอัตโนมัติ
ด้านประโยชน์จากการใช้แบบฟอร์มอัตโนมัติ
ด้านความคิดเห็นต่อการพัฒนาแบบฟอร์มอัตโนมัติ

̅
𝒙

S.D.

ระดับความคิดเห็น

4.54
4.50
4.56
4.54

0.42
0.44
0.47
0.53

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณภาพ, ด้านประโยชน์จากการใช้
และด้านความคิดเห็นต่อการพัฒนาแบบฟอร์มอัตโนมัติ อยู่ในระดับมากที่สุดทั้งหมด (ค่าเฉลี่ย 4.50,
4.56 และ 4.54 ตามลาดับ)
ตารางที่ 2 ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดับความคิด เห็นของการใช้งานแบบฟอร์ม
อัตโนมัติสาหรับจัดทาเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายฯ ด้านคุณภาพของแบบฟอร์มอัตโนมัติ
̅ S.D. ระดับความคิดเห็น
𝒙
ด้านคุณภาพของแบบฟอร์มอัตโนมัติ
4.50 0.44
มากที่สุด
1. การออกแบบตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
4.42 0.67
มาก
2. รูปแบบการป้อนข้อมูลมีความครบถ้วน
4.38 0.60
มาก
3. รูปแบบการป้อนข้อมูลมีความยืดหยุ่น
4.40 0.61
มาก
4. การป้อนข้อมูลมีการเรียงลาดับขั้นตอนได้เหมาะสม 4.56 0.54
มากที่สุด
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
5. รูปแบบของตัวอักษรอ่านง่าย และสวยงาม
6. ภาษาที่ใช้สามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน ตรง
ประเด็น
7. เมนู คาสั่งต่างๆ สามารถเข้าใจได้ง่าย
8. การเชื่อมโยงของเมนู คาสั่งต่างๆ มีความถูกต้อง
9. การดึงข้อมูลไปจัดทาเอกสารมีความถูกต้อง
ครบถ้วน
10. การแสดงผลบนจอภาพมีความเหมาะสม
11. เอกสารที่พิมพ์มีความถูกต้อง และครบถ้วน
สามารถนาไปใช้ประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายได้จริง

̅
𝒙
4.54

S.D. ระดับความคิดเห็น
0.58
มากที่สุด

4.54

0.61

มากที่สุด

4.62
4.56

0.49
0.54

มากที่สุด
มากที่สุด

4.50

0.54

มากที่สุด

4.50

0.62

มากที่สุด

4.52

0.54

มากที่สุด

จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาถึงประสิทธิผลด้านคุณภาพของแบบฟอร์มอัตโนมัติ พบว่า
ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดเป็นสามลาดับแรกได้แก่ เมนู คาสั่งต่างๆ สามารถเข้าใจได้
ง่าย (ค่าเฉลี่ย 4.62), การป้อนข้อมูลมีการเรียงลาดับขั้นตอนได้เหมาะสม และ การเชื่อมโยงของเมนู
คาสั่งต่างๆ มีความถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย 4.56), รูปแบบของตัวอักษรอ่านง่าย และสวยงาม และ ภาษาที่
ใช้สามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน ตรงประเด็น (ค่าเฉลี่ย 4.54)
ตารางที่ 3 ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน และระดับความคิด เห็นของการใช้ง านแบบฟอร์ม
อัตโนมัติส าหรับจัด ทาเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ ายฯ ด้านประโยชน์จากการใช้
แบบฟอร์มอัตโนมัติ
S.D. ระดับความคิดเห็น
̅
𝒙
ด้านประโยชน์จากการใช้แบบฟอร์มอัตโนมัติ 4.56
0.47
มากที่สุด
1. ช่วยให้จัดทาเอกสารได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
4.46
0.61
มาก
2. ช่วยลดข้อผิดพลาดในการจัดทาเอกสาร
4.62
0.49
มากที่สุด
3. ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานโดยรวม
4.60
0.54
มากที่สุด
จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาถึงประสิทธิผลด้านประโยชน์จากการใช้แบบฟอร์มอัตโนมัติ
พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดเป็นลาดับแรกคือ ช่วยลดข้อผิดพลาดในการจัดทา
เอกสาร (ค่าเฉลี่ย 4.62)
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ตารางที่ 4 ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดับความคิด เห็นของการใช้งานแบบฟอร์ ม
อัต โนมัติส าหรับจัด ทาเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายฯ ด้านความคิด เห็นต่อการ
พัฒนาแบบฟอร์มอัตโนมัติ
̅ S.D. ระดับความคิดเห็น
𝒙
ด้านความคิดเห็นต่อการพัฒนาแบบฟอร์มอัตโนมัติ
4.54 0.53
มากที่สุด
1. ควรนาไปใช้จัดทาเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายในทุกๆ กรณี
4.48 0.65
มาก
2. ควรนาไปใช้จัดทาเอกสารอื่นๆ
4.62 0.49
มากที่สุด
3. ควรพัฒนาเป็นระบบที่ใช้งานผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 4.52 0.84
มากที่สุด
จากตารางที่ 4 เมื่อพิจารณาถึ งประสิทธิ ผลด้านความคิดเห็นต่อการพัฒ นาแบบฟอร์ม
อัตโนมัติ พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดเป็นลาดับแรกคือ ควรนาไปใช้จัดทาเอกสาร
อื่นๆ (ค่าเฉลี่ย 4.62)
4.3 ข้อเสนอแนะจากการใช้งานแบบฟอร์มอัตโนมัติสาหรับจัดทาเอกสารประกอบการเบิก
ค่าใช้จ่ายฯ กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะจากการใช้งานแบบฟอร์มอัตโนมัติ โดยแบ่งเป็น 2 ด้าน
ได้แก่
1) ด้านคุ ณ ภาพของแบบฟอร์ม อั ต โนมัติ ได้แ ก่ รูปแบบการป้ อนข้ อมูล ควรมีความ
ยื ด หยุ่ น มากยิ่ ง ขึ้ น เช่ น ในส่ ว นระยะเวลาการรับ ประกั น ควรสร้ างเงื่ อ นไขเพิ่ ม เติ ม ส าหรั บ การ
รับประกั น ของครุภัณ ฑ์ เนื่องจากบางกรณี ระยะเวลาการรับประกั นด้านตัว เครื่อง และอะไหล่ไม่
เท่ากัน และในส่วนของแหล่งเงินที่ใช้ในการเบิกค่าใช้จ่ายควรสร้างเงื่อนไขเพิ่มเติม เนื่องจากบาง
กรณีมีการเบิกจากหลายๆ แหล่งเงินที่แตกต่างกัน
2) ด้านฟั งก์ ชัน การใช้ ง านอื่น ๆ ได้แ ก่ ควรมี ร ะบบรองรับ เพื่ อ เก็ บข้ อมู ล และแสดง
ขั้นตอนในการจัดทาเอกสารของแต่ละเรื่องได้ และสามารถสั่งพิมพ์รายงานสรุปได้ เพื่อติดตามความ
คืบหน้าของเอกสารต่างๆ
5. การอภิปรายผล
จากการศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของการใช้ ง านแบบฟอร์ ม อั ต โนมั ติ ส าหรั บ จั ด ท าเอกสาร
ประกอบการเบิกค่าใช้จ่าย ตามพระราชบัญญั ติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 กรณี ศึ ก ษา : การจั ด ซื้ อ โดยวิ ธี เฉพาะเจาะจง วงเงิ น 30,000 – 100,000 บาท คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่า ประสิทธิผลโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ
ทฤษฎีเรื่อง แนวคิด Lean ในสานักงาน โดยแสดงให้เห็นว่า การพัฒนาแบบฟอร์มอัตโนมัติ เป็นการ
ใช้ ท รั พ ยากรด้ า นเทคโนโลยี ที่ มี อ ยู่ พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ในการท างานที่ ช่ ว ยลดความสู ญ เปล่ า ใน
กระบวนการทางานในด้านของกระบวนงานซ้าซ้อนได้ เนื่องจากแบบฟอร์มอัตโนมัติช่วยให้ผู้ใช้งาน
กรอกข้ อมูล ที่ส าคั ญ ได้ในหน้ าหลั ก ของแบบฟอร์ม เพี ยงหน้าเดียว โดยไม่ต้องกรอกข้ อมูล อ้างอิง
ซ้าซ้อนในเอกสารต่างๆ รวมถึงมีสูตรการคานวณช่วยลดความสูญเปล่าในกระบวนการทางานในด้าน
655

ผลผลิตที่บกพร่องที่เกิดจากการทางานของบุคคลได้ ซึ่งยังจะส่งผลให้จัดทาเอกสารได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรธิดา รัตนโค้น (2559) ที่ศึกษาเรื่อง การประยุกต์ใช้แนวความคิด
แบบลีนมาปรับปรุงกระบวนการทางานของแผนกบัญชี กรณีศึกษาของ บริษัท เอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิ้น
จากัด จังหวัดชลบุรี และงานวิจัยของ เกษวรา อินทรฉิม (2558) ที่ศึกษาเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพ
ของบริ ก ารเอกสารรายงานวิ จั ย ด้ ว ยแนวคิ ด Lean ซึ่ ง พบว่ า การน าแนวคิ ด Lean มาเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ทาให้สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานโดยรวมได้ ทา
ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. สรุปผลการวิจัย
แบบฟอร์มอัตโนมัติสาหรับจัดทาเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่าย ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีศึกษา : การจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงิน 30,000 – 100,000 บาท เป็นแบบฟอร์มที่พัฒนาขึ้นบนโปรแกรม Microsoft Excel 2016
โดยฟังก์ชันและสูตรคานวณต่างๆ ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถกรอกข้อมูลที่สาคัญ ได้ในหน้าหลักของ
แบบฟอร์มเพียงหน้าเดียว โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้าซ้อน ซึ่งจะช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดจากการ
ทางานของบุคคล และส่งผลให้จัดทาเอกสารได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และจากการศึกษาประสิทธิผลการใช้
งานแบบฟอร์มอัตโนมัติ พบว่า โดยรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งในด้านคุณภาพ, ด้าน
ประโยชน์ จ ากการใช้ และด้ านความคิ ด เห็ น ต่อ การพั ฒ นาแบบฟอร์ม อั ต โนมั ติ นอกจากนี้ กลุ่ ม
ตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสาหรับการพัฒ นาแบบฟอร์มอัตโนมัติ ได้แก่ ด้านคุณภาพของ
แบบฟอร์มอัตโนมัติ ที่ควรปรับปรุงรูปแบบการป้อนข้อมูล และด้านฟังก์ชันการใช้งานอื่นๆ ที่ควรมี
ระบบรองรับเพื่อเก็บข้อมูล แสดงขั้นตอนในการจัดทาเอกสาร และสามารถสั่งพิมพ์รายงานสรุปได้
7. ข้อเสนอแนะ
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษานี้ มี วัต ถุ ประสงค์เพื่ อ วิ เคราะห์ ค วามสั ม พันธ์ ร ะหว่างการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศกับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ภาคการเกษตรของประเทศไทย ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ ในระดับ
จังหวัดของประเทศไทยโดยแบ่งเป็น 7 ภาคซึ่งได้แก่ ภาคเหนือ , ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ภาค
ตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ ตั้งแต่ปี 2550 จนถึง
2559 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการถดถอยแบบพาเนล ผลการศึกษาพบว่าการใช้ที่ดินด้านการเกษตร
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครและเขต
ปริมณฑลมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตร อุณหภูมิเฉลี่ยใน
ภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลมีความสัมพันธ์ในเชิง
ลบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตร ความแปรปรวนของอุณหภูมิเฉลี่ยในภาคตะวันตก
และกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาค
การเกษตร ยกเว้นภาคเหนือและตะวันออกที่มีความสัมพันธ์เชิงลบ ปริมาณน้าฝนรวมในตะวันตกและ
ภาคกลางมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ยกเว้นภาคเหนือที่มีความสัมพันธ์เชิง
ลบ ความแปรปรวนของปริ ม าณน้ าฝนในภาคเหนื อ และตะวั น ออกมี ค วามสั ม พั น ธ์ เชิ ง บวกกั บ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตร ยกเว้นภาคกลางที่มีความสัมพันธ์ในเชิงลบและแนวโน้ม
ของช่วงเวลาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวั นออกและภาคกลางมี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตร
คาสาคัญ : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ภาคการเกษตร
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Abstract
The purpose of this study was to find a relationship between climate
changes and agriculture gross provincial products in Thailand. The secondary data,
which included statistics figures for seven regions such as North, Northeast, East,
West, Bangkok Metropolitan Region and South Region of the country in a ten-year
period from 2007 to 2016 on used Panel analyzing. The result found that agriculture
land holding had positive effect agriculture gross provincial products in Northeast,
North, West East and Bangkok metropolitan region. Average temperature had a
negative effect to agriculture gross provincial products in North, West, East and
Bangkok metropolitan region. Variance temperature had on positive effect agriculture
gross provincial products in West and Bangkok metropolitan region but negative effect
to agriculture gross provincial products in North and East. Total rainfall had positive
effect agriculture on gross provincial products in East and Central but negative effect
on agriculture gross provincial products in North. Variance rain had positive effect on
agriculture gross provincial products in North and East but negative effect on
agriculture gross provincial products in Central. Time trend had positive effect on
agriculture gross provincial products in Northeast, North, West, East and Central.
Keywords : Climate Change, Gross Provincial Product, Agriculture Sector

1. บทนา
ในปั จ จุ บั น โลกของเราก าลั ง เผชิ ญ กั บ การเปลี่ ย นแปลงหลายๆสิ่ ง ไม่ ว่ า จะเป็ น การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เทคโนโลยีอีกหนึ่งสิ่งที่มี การเปลี่ยนแปลงก็คือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศ ซึ่งเป็นปัจจัยทางธรรมชาติที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของมนุษย์ ได้มีหลายๆหน่วยงานที่
นิยามคาว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไว้ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เป็น
การเปลี่ ย นแปลงลั ก ษณะอากาศเฉลี่ ย ในพื้ น ที่ ห นึ่ ง ได้แ ก่ อุณ หภู มิ ปริม าณน้ าฝน ความเร็ว ลม
ความชื้น สั ม พั ท ธ์ ห รือหยาดน้ าฟ้ า เป็ น ต้ น อนุ สั ญ ญาประชาชาติ ว่ าด้ว ยการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อ ากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change : UNFCC) ได้ ใ ห้
ความหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มเติมว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นสิ่งที่
เกิดขึ้นจากกิจกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อมของมนุษย์ ที่ส่งผลทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในชั้น
บรรยากาศ (สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2558)
สถานการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงสภาพอากาศที่ เ กิ ด กั บ ประเทศไทยในปั จ จุ บั น กรม
อุตุนิยมวิทยาได้ทาการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอดีตจนถึงปัจจุบันพบว่าอุ ณหภูมิของผิวดิน
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อุณหภูมิเฉลี่ย อุณ หภูมิสูงสุ ดและอุณ หภูมิต่าสุด มีระดับที่เพิ่มสูงขึ้น ไม่เพียงแค่ผิว ดินที่มีอุณ หภูมิ
สูงขึ้นเท่านั้น ยังพบว่ามีอุณหภูมิเฉลี่ยของสภาพอากาศของประเทศไทยในรอบ 10 ปี พบว่าอุณหภูมิ
เฉลี่ยอยู่ที่ 0.18 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับระดับอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในรอบ 10 ปีอยู่ที่ 0.13 จึง
แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีอุณหภูมิเฉลี่ยที่เพิ่มมากขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยของโลก นอกจากอุณหภูมิของ
อากาศและพื้นดินที่เพิ่มขึ้น อุณหภูมิของน้าทะเลก็ยังมีระดับที่สูงขึ้นอีกด้วยจากข้อมูลพบว่า อุ ณหภูมิ
เฉลี่ยของทะเลฝั่งอ่าวไทยในรอบ 50 ปีโดยเป็นการศึกษาจากปี 2510 ถึง 2549 มีแนวโน้มที่สูงขึ้น
0.1 องศาเซลเซียส ซึ่งไม่เพียงแค่อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นเท่านั้น แต่ระดับของน้าทะเลฝั่งอ่าวไทยมีอัตรา
ที่สูงเพิ่มขึ้นที่ 3 ถึง 5 มิลลิเมตรต่อปี และความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศของประเทศไทยมีแนวโน้ มที่
เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ อัต ราการการระเหยของน้ามีระดับที่ล ดลง(ส านักพัฒ นาอุตุนิยมวิทยากลุ่ ม
วิชาการภูมิอากาศ, 2550) จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ส ภาพอากาศมีผลต่อภาคการเกษตรไทยเป็น
อย่างมาก อันเนื่องจากการเพิ่มขึ้นปริมาณน้าฝนที่เพิ่มและมีความรุนแรงมากขึ้น อีกทั้งยังมีอุณหภูมิ
สูงสุดมีแนวโน้มสูงขึ้น จึงทาให้ฤดูร้อนมีระยะเวลานานมากยิ่งขึ้นและจากอุณหภูมิต่าสุดที่มีแนวโน้ม
เพิ่ ม ขึ้ น จึ งท าให้ช่ ว งเวลาของอากาศเย็น สั้ น ลงและทิศ ทางของลมมี ความแปรปรวนมากขึ้ น ใน
ขณะเดียวกันการเกษตรของประเทศไทยในปั จจุบันนี้ยังมีเกษตรกรส่ วนใหญ่ ที่ยังต้ องพึ่งพาความ
เหมาะสมของสภาพอากาศในการทาการเกษตรกรรม เนื่องจากสภาพอากาศนั้นเป็นสิ่งที่สามารถ
กาหนดกระบวนการตั้งแต่การเริ่มฤดูกาลเพาะปลูกตลอดจนช่วงเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิต อีกทั้ง
สภาพอากาศยั งเป็นปั จจั ย ที่ ส ามารถก าหนดปริม าณของผลผลิ ต ทางการเกษตร ซึ่งปริม าณของ
ผลผลิตนี้เป็นปัจจัยที่สามารถกาหนดราคาสินค้าเกษตรได้ ดังนั้นสภาพอากาศนั้นจึงเป็นตัวแปรที่
สาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตรของประเทศไทย จึงทาให้ ผู้
ศึกษามีความสนใจที่จะทาการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศกับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาค
เกษตรของประเทศไทย ซึ่งเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของความแปรปรวนของสภาพอากาศของแต่
ละพื้นที่ของประเทศไทยที่มีอิทธิพลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตรของประเทศไทย โดย
ใช้ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายภาคการเกษตรจังหวัด เพื่อนามาศึกษาถึงความสัมพั นธ์ที่เกิดขึ้นในระดับ
พื้นที่แต่ละภาคของประเทศไทย นามาซึ่งความเข้ าใจอิทธิพลของสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่แ ละ
สามารถนาไปต่อยอดเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด นาไปสูงสู่การ
ลงมือปฏิ บัติได้จริงในแต่ละองค์ กร อีก ทั้งยังสามารถนาความรู้เพื่ อต่อยอดให้เป็นเทคโนโลยีแ ละ
นวัตกรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและเพิ่มความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้แก่คนไทยในแต่
ละภูมิภาค
2. วัตถุประสงค์งานวิจัย
เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดภาคการเกษตรของประเทศไทย
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3. วิธีการดาเนินงานวิจัย
ในการศึ ก ษาครั้งนี้ เป็น การศึก ษาโดยที่ ใช้ข้ อมูล ทุ ติยภูมิ ตั้ง แต่ปี พ.ศ. 2550-2559 ซึ่ ง
วิเคราะห์ข้ อมูล แบบพาเนล เป็นการวิเคราะห์ความแตกต่างข้ อมูล ในเชิงพื้นที่แ ละช่วงเวลาได้ใน
แบบจาลองตามสมการที่ 1
(1)

̂it = α + X ′it β + uit
Y

การศึกษานี้สามารถเขียนแบบจาลองเชิงประจักษ์ได้ดังสมการที่ 2
GPPit = α + β11 AREAit + β12 TEMPit + β13 VTEMPit + β14 TRAINit + β15 VRAINit +

(2)

β16 TREND + μi + vit

เมื่อ GPPit คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตร(ล้านบาท/จังหวัด/ปี) , AREAit
คือ การใช้ ที่ดินในภาคการเกษตรรายจังหวั ด (ไร่/จั งหวัด /ปี) , TEMPit คือ อุณ หภูมิเฉลี่ ย(องศา/
จังหวัด /ปี), VTEMPit คือ ความแปรปรวนของอุณ หภูมิเฉลี่ ย , TRAINit คือ ปริม าณน้าฝนสะสม
(มิลลิเมตร/จังหวัด/ปี), VRAINit คือ ความแปรปรวนของปริมาณน้าฝนและ TREND คือ แนวโน้ม
ของช่วงเวลา ซึ่งมีขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลดังภาพที่ 1
การทดสอบความนิ่งด้วย Unit root
testโดยวิธี Levin ,Lin& Chu test

ข้อมูลที่ไม่นิ่ง
(Non-Stationary)

ทาการแปลงค่าด้วยวิธีการ Differential

ผลลัพธ์จากการปรับค่า

วิธีการใช้ค่าสัมประสิทธิ์อย่างง่าย(Simple
Correlation)

ข้อมูลที่มีนิ่ง
(Stationary)
ข้อมูลที่มีความนิ่ง
(Stationary)

ทดสอบปัญหาภาวะร่วมเชิงเส้นระหว่างตัวแปร
(Multicollinearity)

เกิดปัญหาภาวะร่วมเชิงเส้นระหว่างตัวแปร
**แก้ปัญหาด้วยวิธีการตัดตัวแปรออกจากแบบจาลอง
ไม่เกิดปัญหาภาวะร่วมเชิงเส้นระหว่างตัวแปร
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการ
Panel Ordinary Least Square Analysis

Fixed Effect: ทดสอบความเหมาะสมของแบบจาลองด้วยวิธี
Likelihood Ratio

การทดสอบความแปรปรวนของค่าคาดเคลื่อนไม่คงที่
(Heteroscedasticity)

เกิดปัญหาความแปรปรวนของค่า
คาดเคลื่อนไม่คงที่

แก้ปัญหาความแปรปรวนของค่าคาดเคลื่อนไม่คงที่ดว้ ย
วิธี การวิเคราะห์การถดถอยที่เป็นไปได้
(Feasible Generalized Least Squares)

Random Effect: ทดสอบความเหมาะสมของแบบจาลองด้วยวิธี
Hausman’s Specification Test

การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบไปด้วยขั้นตอนที่ 1 การทดสอบความนิ่งของข้อมูล Unit
root test ด้วยวิธีของ Levin ,Lin& Chu test เพื่อทดสอบว่าข้อมูลที่นาเข้ามาในแบบจาลองนั้นมี
ความนิ่ง(Stationary) หรือไม่ สาเหตุที่ทาให้ข้อมูลไม่นิ่ง(Non-Stationary) ประกอบไปด้วย แนวโน้ ม
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ของช่วงเวลา, ฤดูกาล, วัฏจักรและเหตุการณ์ที่ได้คาดคิด หากข้อมูลไม่ Stationary จะต้องทาการ
Differential เพื่อให้ข้อมูล Stationary ขั้นตอนที่ 2 คือการทดสอบปัญหาความสัมพันธ์ตัวแปรร่วม
เชิงเส้นหรือ (Multicollinearity) ถ้าเกิดปัญหาดังกล่าวจะทาให้ค่าสัมประสิทธิ์ทที่ าการประมาณค่าจะ
มีความแม่นยาต่า ในการแก้ปัญ หา ความสัมพันธ์ตัวแปรร่วมเชิงเส้น คือ การนาตัวแปรออกจาก
แบบจาลองเพื่อลดความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรในแบบจาลอง ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ด้วย
วิ ธี ก ารก าลั ง สองน้ อ ยที่ สุ ด และการทดสอบปั ญ หาความแปรปรวนของค่ า คาดเคลื่ อ น ไม่ ค งที่
(Heteroskedasticity) การแก้ไขปัญหาจะทาการวิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยที่เป็นไปได้
(Feasible Generalized Least Squares : FGLS) เป็ น การแก้ ไขปั ญ หาความแตกต่ างเชิ ง พื้ น ที่ ที่
เกิดขึ้นในแบบจาลอง หลังจากที่วิเคราะห์จะทาการเลือกแบบจาลองที่ดีที่สุดจาก Fixed Effect เพื่อ
เป็นการตัดปัจจัยภายนอกออกจากแบบจาลองออกไปหรือ Random Effect ที่นาปัจจัยภายนอกเข้า
มาวิเคราะห์ร่วมในแบบจาลอง
4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรของ
ประเทศไทย มีดังนี้
ตารางที่ 1 ตารางค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตัวแปร
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดภาคการเกษตร
: ล้านบาท
พื้นที่ในภาคการเกษตร
: ไร่
อุณหภูมิเฉลี่ย : องศา
ความแปรปรวนของ
อุณหภูมิเฉลี่ย
ปริมาณน้าฝนรวม :
มิลลิเมตร

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

เหนือ

ใต้

ตะวันตก

ตะวันออก

กลาง

กรุงเทพมหา
นครและเขต
ปริมณฑล

13,090.46

15,869.9

23,079.06

14,721.69

18,948.24

8,990.9

8,395.782

(8,219.94)

(11,089.82) (13,439.40)

(8395.94)

(15073.50)

(4093.37)

(6421.09)

3,349,286
(1,663,397)
27.36
(0.83)
13.62
(10.18)
1444.42
(355.53)

1,981,404 1,566,717 1,534,123 1,627,643 1,235,777
(1,046,474) (953,751.3) (871,394) (589,339.2) (537,308.4)
26.41
27.36
28.06
28.02
28.17
(2.26)
(0.79)
(0.55)
(0.63)
(0.79)
6.59
0.76
2.51
1.55
2.46
(4.09)
(0.43)
(1.31)
(1.08)
(1.62)
1227.69
2341.46
1038.88
2260.74
1084.13
(286.228) (807.041) (168.056) (1740.8)
(206.95)

372,154.6
(251,596.7)
28.39
(1.10)
2.31
(1.32)
1387.32
(413.20)

จากตารางที่ 1 แสดงให้ เห็ น ว่ า ในรอบ 10 ปี ที่ ผ่ านมาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมจั ง หวั ด ภาค
การเกษตรของภาคใต้ ได้รับรายได้สูงที่สุดสามารถสร้างรายได้ 23,079.060 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจาก
ภาคใต้เป็นภาคที่มีพืชเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นยางพารา ปาล์ม น้ามัน หรือพืชอื่นๆ ที่ส ามารถสร้าง
รายได้ตลอดทั้งปี ทาให้ภาคใต้มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตรสูงที่สุด สาหรับพื้นที่ในการ
ทาการเกษตรกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อจะมีพื้นที่มากที่สุดเฉลี่ยอยู่ที่ 3,349,286 ไร่ อุณหภูมิ
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เฉลี่ยของประเทศไทยนั้นจะมีอุณหภูมิเฉลี่ย ตั้งแต่ 26.4 จนถึง 28.4 องศาเซลเซียส ซึ่งภาคเหนือมี
อุณ หภูมิเฉลี่ ย ที่ต่าที่สุ ด และในพื้นที่ ก รุงเทพมหานครและเขตปริม ณฑลมีอุณ หภูมิเฉลี่ ยสู งที่สุด ใน
ประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความแปรปรวนของอุณหภูมิมากที่สุดปริมาณน้าฝนรวมเฉลี่ย
โดยรวมของประเทศไทยพบว่าภาคใต้เป็นภาคที่ได้รับปริมาณน้าฝนรวมเฉลี่ยมากที่สุดของประเทศ
ไทยอยู่ที่ 2341.46 มิลลิเมตร
ตารางที่ 2 การทดสอบคุณสมบัติ Stationary ด้วยวิธี Unit Root Test การทดสอบความสัมพันธ์
เชิงเส้นระหว่างตัวแปรและการทดสอบปัญหาความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนไม่คงที่
Levin, Lin and Chu Stationary Test
ตะวันออก
เฉียงเหนือ

เหนือ

ใต้

ตะวันตก

ตะวันออ
ก

กลาง

กรุงเทพมหานคร
และเขต
ปริมณฑล

-5.02***

-3.81***

-4.82***

-1.62**

-3.36***

-4.29***

-3.01***

-26.71***

-44.5***

144.55***

-14.42***
28.33*** 390.4***

-24.42***

อุณหภูมิเฉลี่ย

-10.71***

10.57***

-2.49***

-3.95***

-5.32***

-2.57***

-5.80***

ความแปรปรวนของ
อุณหภูมิเฉลี่ย

-13.58***

-3.73***

-7.29***

-4.86***

-5.65***

-2.46***

-4.17***

ปริมาณน้าฝนรวม

-13.69***

-8.73***

-7.92***

-7.43***

31.82***

-5.35***

-1.65***

ความแปรปรวน
ปริมาณน้าฝนรวม

-15.59***

-7.04***

-8.21***

-8.46***

-5.24***

-5.83***

-1.78***

-

-

0.868

ตัวแปร
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดภาคการเกษตร
การใช้ที่ดนิ ในภาค
การเกษตร

Correlation Test
ปริมาณน้าฝนรวม และ
ความแปรปรวนของ
ปริมาณน้าฝนรวม

0.833

-

-

-

Heteroskedasticity Test
Breusch-PaganGodfrey
ARCH

17.796***

1.455***

7.657***

2.146*

3.378***

2.901**

3.024**

74.904***

237.567***

22.485***

5.079**

67.710***

46.069***

13.889***

จากตารางที่ 2 เป็นการทดสอบความนิ่งด้วยวิธีของ Levin, Lin and Chu ซึ่งเป็นการ
ทดสอบความนิ่งของตัวแปรว่าแต่ละตัวแปรที่ทาการศึกษานั้นมี อิทธิพลของแนวโน้มที่เกิดขึ้นจาก
ช่วงเวลาที่เปลี่ยนไปมีอิทธิพลกับตัวแปรแต่ละตัวแปรหรือไม่ ซึ่งผลการทดสอบของ Levin, Lin and
Chu พบว่า ทุกตัวแปรที่ได้ทาการศึกษานี้ไม่มีอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดจากช่วงเวลาเข้ามา
เกี่ ย วข้ อ ง อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร้ อ ยละ 99 มี เพี ย งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมภาคการเกษตรใน
ภาคตะวันตกของประเทศไทยที่ไม่มีอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากช่วงเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง
อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ร้อยละ 95 ในการทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปร พบว่า
ตัว แปรปริม าณฝนรวมและความแปรปรวนของปริม าณน้ าฝนรวมในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ภาคตะวั น ออก ภาคกลางและกรุ ง เทพมหานครและเขตปริม ณฑล เกิ ด ปั ญ หาตั ว แปรอธิ บ ายมี
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ความสัม พันธ์ เชิง เส้นกั นเอง (Multicollinearity) ซึ่งจะทาให้แ บบจ าลองขาดความแม่นยาในการ
ประมาณมีความแม่นยาต่า จึงต้องทาการตัดตัวแปรความแปรปรวนของปริมาณน้าฝน (VRAINit)
ออกจากแบบจาลองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลางและกรุงเทพมหานครและ
เขตปริมณฑล การทดสอบปัญ หาความแปรปรวนของค่าคาดเคลื่อนไม่คงที่พบว่าการทดสอบด้วย
วิธีการของ Breusch-Pagan-Godfrey และ ARCH เกิดปัญหาความแปรปรวนของค่าคาดเคลื่อนไม่
คงที่ ทาให้แบบจาลองของทุกภาคต้องใช้การวิเคราะห์การถดถอยที่เป็นไปได้(Feasible Generalized
Least Squares : FGLS)
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการ Panel Analysis
ตัวแปร
Constant
(ค่าคงที่)
AREA
(การใช้ที่ดินภาค
การเกษตร : ไร่)
TEMP
(อุณหภูมิเฉลี่ย :
องศา)
VTEMP
(ความแปรปรวน
ของอุณหภูมิเฉลี่ย)
RAIN
(ปริมาณนาฝนรวม
: มิลลิเมตร)
VRAIN
(ความแปรปรวน
ปริมาณนาฝนรวม)
TREND
(แนวโน้มของ
ช่วงเวลา)
R Square
Adjust R Square
F Statistic
Cross-section
(Fixed effect)

กรุงเทพมหานคร
และเขต
ปริมณฑล

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

เหนือ

ใต้

ตะวันตก

ตะวันออก

-4003.005

11317.872

-0.023***

56709.672*

64251.93***

(8179.73)
0.003*

(7651.169)
0.007***

(0.006)
990.085

(33174.08)
0.0059***

(856.637)
0.0015***

1736.147***
(2303.209)
0.00541

(0.0013)

(0.000)

(601.656)

(0.000)

(0.00041)

(0.00062)

(0.002)

159.416

-406.888**

-516.305

-2071.303*

-1828.11***

58.2938

-1625.859**

(243.77)

(231.685)

(607.477)

(1178.569)

(46.605)

(72.1946)

(613.018)

2.004

-331.467**

0.830

914.2551*

-727.79***

-36.4535

706.203*

(87.32)

(141.297)

(0.623)

(504.71)

(27.289)

(70.079)

(417.777)

-0.328

-4.048**

-0.012

1.337553

0.191***

0.972***

0.371

(0.662)

(1.841)

(0.013)

(4.279)

(0.0137)

(0.212)

(0.856)

-

0.204**

5.456

-0.050672

0.0000093***

-0.00003***

-

-

(0.088)

(71.454)

(0.126)

(0.00000144)

(0.000008)

-

31385.243

411.7322**

746.934***

226.60***

181.7148

874.679*** 868.7561***

กลาง

45413.060**
(17984.77)
0.0142***

(62.314)

(110.9612)

(19757.241)

(191.847)

(21.021)

(58.084)

(119.9864)

0.874
0.856
49.891***

0.786
0.778
99.176***

0.959
0.953
149.658***

0.736
0.707
24.748***

0.948
0.938
101.096***

0.960
0.951
105.58***

0.857
0.844
65.082***

4.191***

-

14.415***

-

105.993***

165.299

-

จากตารางที่ 3 เป็นผลการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาค
การเกษตร ซึ่งปัจจัยที่แรกคือการใช้ที่ดินภาคการเกษตร ภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับผลิตภั ณฑ์มวลรวมจังหวัด
ภาคการเกษตร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ร้อยละ 99 ยกเว้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีม่ ีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ร้อยละ 90 แสดงให้เห็นว่าในการใช้ที่ดินภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น มีผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จั ง หวั ด ภาคการเกษตรเพิ่ ม ขึ้ น ปัจ จั ยด้ านอุณ หภู มิ เฉลี่ ย ใน ภาคตะวั น ออกมี ค วามสั ม พั น ธ์ ในทิ ศ
ทางตรงข้ ามกั บผลิ ต ภัณ ฑ์ ม วลรวมจังหวัด ภาคการเกษตรอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ร้อยละ 99
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ยกเว้นกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลและภาคเหนือที่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ร้อยละ 95 และภาค
ตะวันตกที่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ร้อยละ 90 ปัจจัยความแปรปรวนของอุณหภูมิเฉลี่ยภาคตะวันตกและ
กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาค
การเกษตรอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ร้อยละ 90 ในทางกลับกันความแปรปรวนของอุณหภูมิเฉลี่ย
ภาคเหนือและภาคตะวันออกมีความสัม พันธ์ในทิศทางตรงข้ ามกับผลิต ภัณ ฑ์ม วลรวมจังหวัด ภาค
การเกษตรอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ร้อยละ 99 ยกเว้นภาคเหนือที่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ร้อยละ 95
ปัจ จั ย ด้ านปริม าณน้ าฝนรวมภาคตะวั น ออกและภาคกลางมี ค วามสั ม พั น ธ์ ในทิ ศทางเดี ย วกั น กั บ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมจั งหวั ด ภาคการเกษตรอย่างมีนั ยส าคัญ ทางสถิ ติที่ร้อยละ 99 ในทางกลั บกั น
ปริม าณน้ าฝนรวมภาคเหนื อมี ค วามสั ม พั น ธ์ ในทิ ศตรงข้ ามกั นกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมจั ง หวั ด ภาค
การเกษตรอย่ างมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร้ อ ยละ 95 ความแปรปรวนของปริ ม าณน้ าฝนรวมภาค
ตะวันออกมีค วามสั ม พันธ์ในทิศ ทางเดียวกั นกั บผลิ ต ภัณ ฑ์ มวลรวมจั งหวั ด ภาคการเกษตรอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ร้อยละ 99 ยกเว้น ภาคเหนือที่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ร้อยละ 95 ในทางกลับกัน
ความแปรปรวนของปริม าณน้ าฝนรวมของ ภาคกลางมี ค วามสั ม พั น ธ์ ในทิ ศ ทางตรงข้ ามกั น กั บ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ร้อยละ 99 ปัจจัยด้านแนวโน้ม
ของช่วงเวลาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคกลาง มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตรอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ร้อยละ 99 ยกเว้นตะวันตกที่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ร้อยละ 95
5. อภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพบว่า ตัวแปรอุณหภูมิ
เฉลี่ยภาคเหนือ ตะวันออก ตะวันตกและกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
ตรงกันข้ามซึ่งมีความสอดคล้องกับงานของ (Akaram., 2012),(Naeem Akram & Hamid., 2015)
และ (Roy. & Haider., 2018) สรุปได้ว่าเมื่ออุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทาให้เกิดความเสี่ยงจากความร้อน
คลื่นความร้อนอีกทั้งภูมิประเทศส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ร้อนชื้นเป็นแหล่ งที่ จะทาให้เชื้อโรคและแมลง
เจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี ซึ่งทาให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงและยังส่งผลต่อเนื่องมายังผลผลิต
ภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตรลดลงอีกด้วย ตัวแปรปริมาณน้าฝนรวมภาคตะวันออกและภาค
กลางของประเทศไทยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ภาคการเกษตร
เนื่องจากพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคกลางเป็นภาคที่มีแม่น้าหลายสายที่ไหลลงสู่อ่าวไทย ทาให้
เหมาะสมต่อการเกษตรในรูปแบบของพืชสวนและพืชไร่ เนื่ องจากมีแม่น้าไหลผ่านทาให้ส ามารถ
ประกอบอาชีพประมงน้าจืด ซึ่งในภาคตะวันออกพื้นที่ติดทะเลจึงสามารถทาการประมงน้าเค็มได้อีก
ด้วยทาให้ปริมาณน้าฝนเป็นสิ่งสาคัญทางการเกษตรในภาคตะวันออกจึงทาให้ภาคตะวันออกและภาค
กลาง ท าให้ ป ริ ม าณน้ าฝนนั้ น มี ค วามสั ม พั น ธ์ ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมจั ง หวั ด ภาค
การเกษตร ซึ่ง สอดคล้ องกั บงานวิจั ย ผลกระทบการเปลี่ ย นแปลงสภาพอากาศกั บเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศไนจีเรีย ซึ่งเป็นงานวิจัยที่วิเคราะห์ความสัมพันธ์ในทวีปแอฟริกา ลักษณะของภูมิประเทศและ
สภาพอากาศอยู่ในพื้นที่แห้งแล้ง อีกทั้งยังเป็นประเทศที่ส่งออกสินค้าปฐมภูมิเป็นสินค้าเกษตร จึงทา
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ให้ปริมาณของน้าฝนรวมมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไนจีเรีย
(Jonathan E. Ogbuabor. & Egwuchukwu., 2017)
6. สรุปผล
ผลการศึกษาในรอบ 10 ปีพบว่า ภาคใต้ได้รับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตร
สูงที่สุด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการใช้ที่ดินภาคเกษตรมากที่สุดเฉลี่ยอยู่ที่ 3,349,286 ไร่ อุณหภูมิ
เฉลี่ยอยู่ระหว่างที่ 26.4 จนถึง 28.4 องศาเซลเซียส ภาคใต้ของประเทศไทยมี ปริมาณน้าฝนรวม
เฉลี่ ย มากที่ สุ ด อยู่ ที่ 2341.46 มิ ล ลิ เมตร จากการวิ เคราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ พ บว่ า ใช้ ที่ ดิ น ในภาค
การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
และเขตปริมณฑลมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ ปัจจัยด้านอุณหภูมิเฉลี่ยในภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครและเขต
ปริม ณฑลมี ค วามสั ม พั น ธ์ เชิ ง ลบกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมจั ง หวั ด ภาคการเกษตร ปั จ จั ย ด้ านความ
แปรปรวนอุณหภูมิเฉลี่ยภาคตะวันตกและกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตรอย่างมีนัยสาคั ญ ทางสถิติ ยกเว้น ภาคเหนือและภาค
ตะวันออกที่มีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ปัจจัยด้านปริมาณน้าฝนรวมของภาคตะวันออกและภาคกลางมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตร ยกเว้นภาคเหนือ ที่มีความสัมพันธ์ ในเชิงลบกับผลิตภัณฑ์มวลรวม
จั ง หวั ด ภาคการเกษตร ปั จ จั ย ด้ า นความแปรปรวนของปริ ม าณน้ าฝนของ ภาคเหนื อ และภาค
ตะวันออกมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตรอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ ยกเว้น ภาคกลางที่มีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตรอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ปัจจัยด้านแนวโน้มของช่วงเวลาของ มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัดภาคการเกษตร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ควรที่ จ ะน าเนื้ อ หาไปต่ อ ยอดพั ฒ นาเป็ น งานวิ จั ย ที่ ส ามารถใช้ ได้ จ ริ ง ในเชิ ง ของ
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีรองรับความไม่แน่นอนของสภาพอากาศให้ตรงตามลักษณะของพื้นที่
7.2 ควรที่จะมีการศึกษาเพิ่มเติมและต่อยอดจากงานวิจัยดังกล่าวเพื่อหาปัจจัยหรือตัวแปร
ที่มีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตรของประเทศไทยในแต่ละพื้นที่
เอกสารอ้างอิง
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทางาน
และระดับความผูกพันต่อองค์การของครู ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทางานกับความผูกพันต่อองค์การ
ของครู ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยคือครูผู้สอน จานวน 310 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่ ว นประมาณค่า 5 ระดับ สอบถามเกี่ ยวกับคุณภาพชีวิ ตการทางานของครู 6 ด้าน ที่มีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ .969 และสอบถามความผูกพันต่อองค์การของครู 3 ด้าน ที่มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ .926 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพชีวิตการทางานและระดับความ
ผูกพันต่อองค์การของครู โดยรวมและรายด้านอยู่ ในระดับมาก 2) คุณภาพชีวิตการทางานกับความ
ผูกพันต่อองค์การ มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูง (r = .705) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01
คาสาคัญ : คุณภาพชีวิตการทางาน ความผูกพันต่อองค์ก าร
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

สานักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
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Abstract
The purpose of this research was to study 1) the level of quality of work life
and the level of the organizational commitment of teachers and 2) the relationship
between quality of work life and the organizational commitment of teachers in schools
under Udonthani Primary Educational Service Area Office 4. The sample used in this
research were 310 teachers. The research instrument was a 5-level-rating scale
questionnaire of 6 quality of work with the reliabilities of .969 and 3 organizational
commitment with the reliabilities of .926. The data were analyzed by frequency, mean,
standard deviation and Pearson’s product-moment correlation coefficient. The results of
this research showed that 1) the level of quality of work life and the level of the
organizational commitment of teacher was high level both overall and each aspect. 2)
The quality of work life and organizational commitment were found positive correlations
at a high level (r = .705) with statistical significance at .01
Keyword : quality of work life, organizational commitment,
Educational Service Area Office 4

Udonthani Primary

1. บทนา
องค์การทุกองค์การจะประสบความสาเร็จและบรรลุตามมุ่งหมายที่กาหนดไว้ได้หรือไม่
ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์การให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในบรรดาทรัพยากรที่มี
อยู่ในองค์การ ประกอบด้วย คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ และเทคโนโลยีนั้น ทรัพยากร
มนุ ษย์ ห รือคนถื อว่ าเป็นปัจ จั ย ส าคัญ ระดับแนวหน้าที่นาความส าเร็จ มาสู่ องค์การ เพราะคน คือ
กุญแจแห่งความสาเร็จ การประสบความสาเร็จขึ้นอยู่กับคนและการบริหารคน หากองค์การได้คนที่มี
ความรู้ความสามารถ รู้จักให้ความสาคัญกับคน ให้โอกาส พัฒนา และสร้างแรงจูงใจให้อยู่กับองค์การ
องค์การนั้นก็จะประสบความสาเร็จในการดาเนินงาน (ศุภณัฐ ชูชินปราการ, 2548: 25) โดยคุณภาพ
ชีวิตการทางานถือเป็นส่วนสาคัญอย่างยิ่ง
คุณภาพชีวิตการทางาน เป็นลักษณะการทางานที่ทาให้บุคคลนั้นเกิดความรู้สึกเป็นสุขจาก
สภาพที่ตนเองได้รับขณะปฏิบัติงาน การปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทางานจึงถือเป็นวิธีการหนึ่งในการ
พัฒนาองค์การเพราะส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวบุคลที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในองค์การ การมีคุณภาพ
ชี วิ ต การท างานที่ ดี ขึ้ น จะท าให้ บุ ค ลากรมี ค วามสมบู ร ณ์ ทั้ ง ทางร่ า งกายและจิ ต ใจ ช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตให้กับองค์การ ทั้งยังช่วยเพิ่มขวัญและกาลังใจของผู้ปฏิบัติงานตลอดจน
เป็นแรงจูงใจแก่พนักงานในการทางาน คุณภาพชีวิตการทางานจะช่วยปรับปรุงศักยภาพและเพิ่ม
ความผูกพันต่อองค์การของผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย (Huse & Cumming, 1995: 198)
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ความผูกพันของบุคลากรเป็นสิ่งที่จาเป็นและมีความสาคัญอย่างยิ่ง ซึ่งความผูกพันของ
บุคลากรจะมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับว่าผู้บริหารจะสามารถทาให้บุคลากรมีความเชื่อมั่น และการรับรู้
ถึงเป้าหมายขององค์การที่มีร่วมกันได้มากน้อยเพียงใด โดยผู้บริหารจาเป็นต้องสร้างความผูกพั นของ
บุคลากรให้เกิดขึ้นในองค์การ เพื่อให้บุคลากรมีความสุขในการทางานต้องให้ความสาคัญและใส่ใจ
เพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้สึกว่าผู้บริหารไม่ได้ทอดทิ้งเมื่อเกิดปัญหาในองค์การ มีเพื่อให้ที่ทางานเป็น
สถานที่ที่บุคลากรรู้สึกผูกพันและทางานอย่างมีความสุข (Lim, Marthis, & H, 2010: 78) สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 4 เป็นหน่วยงานที่ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่ าง
คุณภาพชีวิตการทางานและความผูกพันต่อองค์การของครู ซึ่งการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 4 นั้นประกอบด้วย 4 อาเภอ คือ อาเภอบ้าน
ผือ อาเภอกุดจั บ อาเภอน้าโสม และอาเภอนายูง ซึ่งมีการแข่งขันกันในเรื่องการทาผลงานเพื่ อ
พิจารณาความดีความชอบ และเลื่อนวิทยฐานะของครู ตลอดจน มีการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งต่างๆ
มาก สถานศึกษาส่วนใหญ่ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 4 เป็น
สถานศึกษาขนาดเล็ก มีความห่างไกล และครูบางส่วนมีความยากลาบากในการเดินทาง ครูที่ปฏิบัติ
ในสถานศึกษาแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ คนในพื้นที่ และคนมาจากพื้นที่อื่น (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานีเขต 4, 2558: 10) จึงทาให้เกิดปัญหาหลายประการตามมา เช่น ความเป็นอยู่
ที่พักอาศัย ความปลอดภัยในการเดินทาง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานของครู และอาจส่ ง ผลกระทบต่อ ขวั ญ และก าลั ง ใจในการ
ปฏิบัติงานของครู ทาให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดลง ตลอดจนอาจกระทบต่อความผูกพันต่อ
องค์การของครูด้วย
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาว่าคุณภาพชีวิตการทางานของครูและ
ความผูกพันต่อองค์การของครูอยู่ในระดับใด มีความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทางานและ
ความผูกพันต่อองค์การของครู ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
เขต 4 อย่างไร โดยผู้วิจัยเห็นว่าข้อมูลและผลการศึกษาจะเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตการทางาน เพื่อให้บุคลากรมีชีวิตการทางานที่ดีขึ้น เกิดความรู้สึกผูกพันต่อองค์การมาก
ขึ้น และสามารถเป็นแนวทางสาหรับผู้บริหารในการพิจารณาประกอบการบริหารจัดการเพื่อวางแผน
สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีความผูกพัน พัฒนางาน และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทางานของครู
และบุคลากรในองค์การ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อความสาเร็จขององค์การในการดาเนินงานตามพันธกิจ
ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานและระดั บ ความผู ก พั น ของครู
ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทางานกับความผูกพันต่อองค์การของ
ครู ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
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3. วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรคือครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
เขต 4 จ านวน 1,556 คน กลุ่ ม ตั ว อย่ า งได้ ม าจากการ การเปิ ด ตารางของ เครจซี และ
มอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970 : 608 – 609) ได้จานวน 310 คน การได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ทาการการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) จากนั้นทาการ
สุ่ ม อย่ า งง่ า ย (Simple Random Sampling) ด้ ว ยการจั บ สลากแบบการเลื อ กโดยมี ก ารคื น ที่
(Sampling with Replacement) เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างตามความต้องการ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความผูกพั นต่อองค์การของ
ครู และระดับคุณภาพชีวิตการทางาน แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับสถานภาพ
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 5 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ ตอนที่ 2 คาถาม
เกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวิตการทางาน ใน 6 ด้าน มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และ
ตอนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับระดับความผูกพันต่อองค์การ ใน 3 ด้าน มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ
ผู้วิจัยดาเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือตามกรอบแนวคิดทฤษฎี ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรง (Validity) โดยนาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน จากนั้นจึงหาค่าดัชนี ความ
สอดคล้อง (Index of Item–Objective Congruence: IOC) ได้ค่า IOC ระหว่าง 0.60 – 1.00 แล้ว
จึงนาเครื่องมือไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จานวน 30 คน แล้ว
นาไปตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 โดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น .926 และ
.969 ตามล าดับ พร้อมทั้ง มี ค่ าอานาจจาแนกของแบบสอบถาม ตั้ง แต่ 0.20 ขึ้ นไปทุก ข้ อคาถาม
ผู้วิจัยดาเนินการปรับปรุง แก้ไข แล้วสร้างแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ และดาเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การขอหนั ง สื อ จากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ถึ ง ผู้ อ านวยการเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาอุดรธานีเขต 4 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในโรงเรียน ในสังกัด
จากนั้นส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์พร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
ขอความกรุณาส่งแบบสอบถามคืนผู้วิจัยภายใน 2 สัปดาห์ และนาแบบสอบถามมาทาการตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของข้อมูลของแบบสอบถาม และนาไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากการตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้วิธีแจกแจงความถี่ และร้อยละ ตอนที่ 2 และ 3 วิเคราะห์ระดับความ
ผูกพันต่อองค์การของครูและระดับคุณภาพชีวิตการทางาน โดยใช้การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นนาค่าเฉลี่ยจากตอนที่ 2 และ 3 มา
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทางานกับความผูกพันต่อองค์การของครู ด้วยการ
หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
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4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
การศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทางานและระดับความผูกพันต่อองค์การ
ตารางที่ 1 ระดับคุณภาพชีวิตการทางาน
ครูผู้สอน
คุณภาพชีวิตการทางาน
S.D.
̅
×
1. ด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบแทนที่เป็นธรรม
4.01
0.67
และเพียงพอ
2. ด้านสภาพแวดล้อมการทางานที่เหมาะสม
4.11
0.65
3. ด้านการพัฒนาความสามารถ
4.18
0.55
4. ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน
4.10
0.61
5. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
4.16
0.67
6. ด้านความมีอิสระในการทางาน
4.07
0.60
เฉลี่ยรวม
4.10
0.49

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

̅=
จากตารางที่ 1 ระดับคุณภาพชีวิตการทางานของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (×
4.10) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ า ครูมีคุณภาพชีวิตการทางานในแต่ล ะด้านอยู่ใ นระดั บมาก
̅ = 4.18) รองลงมาเป็นด้าน
เช่นเดียวกัน โดยด้านการพัฒนาความสามารถ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (×
̅ = 4.16) ด้านสภาพแวดล้อมการทางานที่เหมาะสม (×
̅ = 4.11)
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน (×
̅ = 4.10) ด้านความมีอิสระในการทางาน (×
̅ = 4.07)
ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน (×
̅ = 4.01)
และด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ (×
ตารางที่ 2 ระดับความผูกพันต่อองค์การของครู
ความผูกพันต่อองค์การ
1. ด้านความเชื่อมั่นและการยอมรับเป้าหมาย
ขององค์การ
2. ด้านความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่าง
มากเพื่อประโยชน์ขององค์การ
3. ด้านความปรารถนาอั นแรงกล้ า ที่จ ะรั ก ษา
สภาพสมาชิกในองค์การ
เฉลี่ยรวม

̅
×
4.11

ครูผู้สอน
S.D.
0.55

แปลผล
มาก

4.36

0.41

มาก

4.25

0.43

มาก

4.24

0.38

มาก
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จากตารางที่ 2 ระดั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของครู โ ดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก
̅ = 4.24) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ครูมีความผูกพันต่อองค์การในด้านความเชื่อมั่นและ
(×
การยอมรับเป้าหมายขององค์การ ด้านความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อประโยชน์ของ
องค์การ และด้านความปรารถนาอันแรงกล้าที่จ ะรัก ษาสภาพสมาชิกในองค์ก ารอยู่ในระดั บมาก
เช่นเดียวกัน โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อ ย คือ ด้านความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่าง
̅ = 4.36) ด้านความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะรักษาสภาพสมาชิก
มากเพื่อประโยชน์ขององค์การ (×
̅ = 4.25) ด้านความเชื่อมั่นและการยอมรับเป้าหมายขององค์การ(×
̅ = 4.11)
ในองค์การ (×
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชี วิตการทางานกับความผูกพันต่อองค์การ
ของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ความผูกพันต่อ
องค์การของครู
Y1
Y2
Y3
Y

X1
0.461**
0.160**
0.454**
0.443**

X2
0.501**
0.230**
0.474**
0.494**

คุณภาพชีวิตการทางานของครู
X3
X4
X5
0.717** 0.575** 0.602**
0.316** 0.312** 0.394**
0.375** 0.435** 0.637**
0.591** 0.543** 0.660**

X6
0.480**
0.505**
0.614**
0.633**

X
0.697**
0.399**
0.632**
0.705**

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทางาน
กับความผูกพันต่อองค์การของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดอุดรธานี
เขต 4 โดยภาพรวม พบว่า คุณภาพชีวิตการทางานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ
ในระดับสูง (r = 0.705) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็นรายด้านทั้ง 5 ด้าน พบว่า คุณภาพชีวิตการ
ทางานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย
ด้านความเชื่อมั่นและการยอมรับเป้าหมายขององค์การ (r = 0.697) และ ด้านความปรารถนาอันแรง
กล้าที่จะรักษาสภาพสมาชิกในองค์การ (r = 0.632) มีความสัมพันธ์ในระดับสูง ส่วนด้านความเต็มใจ
ที่จะใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อประโยชน์ขององค์การ (r = 0.399) มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับ
ค่อนข้างต่า
5. สรุปผลการวิจัย
1. คุณภาพชีวิตการทางานและความผูกพันต่อองค์การของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดอุดรธานี เขต 4 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
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2. คุณภาพชีวิตการทางานกับความผูกพันต่อองค์การของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดอุดรธานี เขต 4 มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูง อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
6. อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการศึ ก ษาคุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานของครู สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษาในจั ง หวั ด อุ ด รธานี เขต 4 โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น
รายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านการพัฒนาความสามารถมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากโรงเรียนมีการสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็น การกระจายงาน
เพื่อให้ครูได้เรียนรู้งานอย่างทั่วถึง การมอบหมายงานที่ท้าทาย เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของ
ครู รวมไปถึงการสนับสนุนให้ครูศึกษาต่อ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และนาความรู้ที่ได้มาพัฒนาโรงเรียน
สอดคล้องกับแนวคิดของ ฮิวส์ และคัมมิ่ง (Huse & Cummings, 1995: 273) กล่าวว่า การพัฒนา
ข้าราชการจะช่ วยเสริมให้ข้าราชการและเจ้ าหน้าที่ของรัฐ มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมที่จะ
ปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ ถึ ง แม้ ว่ า การด าเนิ น งานพั ฒ นาข้ า ราชการและ
เจ้าหน้าที่จะไม่ได้ผลเต็มที่ตามองค์การต่างๆ ก็จะต้องให้ ความสาคัญกับการพัฒนาข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่เนือ่ งจากประเทศชาติจะเจริญกาวหน้าและมีความมั่นคงได้นนั้ ส่วนหนึ่งอยู่ที่คุณภาพของขา
ราชการนั่นเอง และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อนุเทพ ชาประดิษฐ์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง
คุณภาพชีวิตในการทางานของครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลาปางเขต 2 ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตในการทางานของครูผู้สอน โดยรวมอยู่
ในระดับมาก และด้านการพัฒนาความสามารถอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน
ส่วนผลการศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดอุดรธานี เขต 4 โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านเช่นเดียวกัน โดยด้านความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างมาก
เพื่อประโยชน์ขององค์การมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อาจเป็นเพราะครูแต่ละคนมีจิตวิญญาณแห่งความเป็น
ครู พร้อมที่จะทุ่มเท สละเวลา พลังกาย พลังใจในการพร้อมที่จะปฏิบัติงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมาย
อย่างเต็มที่ ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับ ปริศนา รักษาเมือง (2558) ได้ศึกษาอิทธิพลของความ
ฉลาดทางจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของครูผู้สอน สังกัด
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับตาบล จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัยพบว่า ความผูกพันต่อองค์การ
ของครูผู้สอนสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตาบล จังหวัดอุดรธานีโดยรวม อยู่ในระดับมาก
โดยด้านความทุ่มเทในการทางาน อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน
2. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทางานกับความผูกพันต่อองค์การ
ของครู สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาในจั ง หวั ด อุ ด รธานี เขต 4 พบว่ า มี
ความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูง อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูที่
มีคุณภาพชีวิตการทางานที่ดีไม่ว่าจะเป็นด้านเงินเดือน สวัสดิการ ประโยชน์ตอบแทนต่างๆ ที่ได้รับ
เพียงพอต่อการดารงชีวิต สภาพแวดล้อมการทางานที่ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยพร้อมทั้งมีสิ่ง
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อานวยความสะดวกในการทางานต่างๆ มีการสนับสนุนให้พัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อเพิ่มโอกาส
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและผู้บริหาร และมีอิสระใน
การท างาน ท าให้ ค รู มี ค วามรู้ สึ ก ผู ก พั น องค์ ก าร พร้ อ มที่ จ ะทุ่ ม เทปฏิ บั ติ ง านอย่ า งเต็ ม ความรู้
ความสามารถ ไม่โยกย้ายหรือลาออกจากองค์การ สอดคล้องกับแนวคิดของ ฮิวส์ และคัมมิ่ง (Huse
& Cumming, 1995: 198) ที่กล่าวว่า การมี คุณภาพชีวิตการทางานที่ดี จะทาให้บุคลากรมีความ
สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตให้กับองค์การ ทั้งยังช่วยเพิ่ม
ขวัญและกาลังใจของผู้ปฏิบัติงานตลอดจนเป็นแรงจูงใจแก่พนักงานในการทางาน คุณภาพชีวิตการ
ทางานจะช่วยปรับปรุงศักยภาพและทาให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การ และยังสอดคล้องกั บ
ผลการวิจัยของ กัญจน์ชัญญา สัมมาทรัพย์ (2558) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหวางคุณภาพชีวิตใน
การท างานกั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของครู ใ นสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จั ง หวั ด ตาก ซึ่ ง พบว่ า
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทางานกับความผูกพันต่อองค์การของครู ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จั ง หวั ด ตาก มีค วามสั ม พั นธ์ เชิง บวกอยางมี นัยส าคัญ ในระดั บสู ง และยัง สอดคล้ อ งกั บ
ผลการวิจัยของ พูนพงษ์ คูนา (2560) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทางานและวัฒนธรรมโรงเรียน
ที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อโรงเรียนของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆ
มณฑลจันทบุรี โดยผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทางานกับความผูกพันต่อ
โรงเรียนของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรีมีความสัมพันธ์
กันทางบวก ในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
7. ข้อเสนอแนะ
1. จากผลการวิจัย พบว่า คุณภาพชีวิตการทางาน ด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบแทนที่
เป็นธรรมและเพียงพอมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้นควรมีการศึกษาแนวทางการส่งเสริมระบบรายได้
และสวัสดิการให้เป็นไปอย่างยุติธรรมและเหมาะสมกับสภาพการทางานของครู
2. จากผลการวิ จั ย พบว่ า ความผูก พันต่อองค์ก าร ด้านความเชื่อมั่นและการยอมรับ
เป้าหมายขององค์การ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้นควรมีการศึกษาแนวทางการส่งเสริมให้ครูเกิดการ
ยอมรับนโยบาย จุดมุ่งหมาย ขององค์การ และให้ครูเกิดความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การ
มากขึ้น
3. ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องควรมีการสนับสนุนให้ครูมีคุณภาพชีวิตการทางานที่ดี ในทุกๆ
ด้าน และควรมีแนวทางในการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานของครูเพื่อให้ครูมีคุณภาพ
ชีวิตการทางานที่ดี และมีความผูกพันต่อองค์การมากขึ้น
4. ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณภาพชีวิ ตการทางานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การของครู เพื่อให้ทราบถึงความสามารถในการพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การโดยมีคุณภาพ
ชีวิตการทางานเป็นตัวแปรพยากรณ์
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลปราสาท อาเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ และ 2) เพื่อนา
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปปรับปรุง แก้ไขส่วนที่บกพร่องเกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ใน 4 ด้ าน ได้ แ ก่ ด้านการมี ส่ วนร่ว มในการค้นหาปั ญ หาและการตัด สิ น ใจ ด้านการมีส่ ว นร่ว ม
ในการด าเนิ น งาน ด้ านการมี ส่ ว นร่ว มในการรับ ผลประโยชน์ และด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ประเมินผล กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา จากการสุ่มจากประชากร จากตารางสาเร็จรูปของเครจซี่
และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 378 คน แบบสอบถามได้ค่าความเชื่อมั่น 0.905 แล้ว
วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย
พบว่ า การมี ส่ ว นร่ว มของประชาชนในการจั ด ทาแผนพัฒ นาท้องถิ่ นของเทศบาลต าบลปราสาท
อาเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย โดยเรียงลาดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ไปหาต่าได้ ดังนี้ ด้านการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการ
รับผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล และด้านการมีส่ วนร่วมในการดาเนินงาน
ตามลาดับ สาหรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีจานวนมากที่สุด คือ ควรให้ความรู้แก่
บุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นควรให้ความสาคัญกับปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน รองลงมา คือ ควรจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับ
ชุม ชน และควรเปิด โอกาสให้ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ว มเป็ น คณะกรรมการตรวจสอบการท างานของ
เทศบาลมากขึ้นตามลาดับ
คาสาคัญ : การมีส่วนร่วม แผนพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์
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Abstract
The purposes of this research were: 1) to study the public participation in
the local development plans of Prasat Subdistrict Municipality in BanDan District,
Buriram Province. 2) to bring comments and suggestions to improve correct the
defect in the development of the local development plan in four aspects: participation
in problem finding and decision making, engage in the operation, participation in
receiving benefits and the participation in evaluation. The samples in the study were
divided into 378 samples responding the questionnaires, selected by Krejcie and
Morgan’s samples size table. The reliability of a questionnaire was 0.905. The
collected data were analyzed by frequency, percentage, mean and standard deviation.
The research results were found that the public participation in the local
development plans of Prasat Subdistrict Municipality in BanDan District, Buriram
Province. In overall level was low ranking from the high to the low aspects:
participation in problem finding and decision making, participation in receiving
benefits, participation in evaluation as for the comments and other suggestions. The
greatest number of them is to educate the concerned personnel on a continuous
basis. The local development plan should focus on the problems and needs of the
people, followed by activities to build good relations between the municipality and the
community. It should be open to the public to participate in the committee for
monitoring the work of the municipality, respectively.
Key words : Participation, Local Development Plan, Buriram Province
1. บทนา
ประเทศไทยมีการประกาศใช้แ ผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉ บับแรกตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2504 เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาประเทศ จนถึงปัจจุบันอยู่ในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งแผนพัฒนาทุกฉบับที่นามาใช้ในการพัฒนา
ประเทศจะต้องครอบคลุมทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการศึกษา
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม แผนพัฒนาจะต้องมีความเชื่อมโยงและสามารถบูรณาการให้
สอดคล้องกันในทุกระดับ ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่แผนระดับชาติเท่านั้น แต่การจัดทาแผนมีความสาคัญและ
จ าเป็ น ส าหรั บ ทุ ก ระดั บ ทุ ก หน่ ว ยงาน ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ประเทศ ระดั บ จั ง หวั ด และระดั บ องค์ ก ร
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีแ นวคิด ในการพัฒ นาแบบเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย ในระยะเวลา 20 ปี โดยแผนพัฒนาจะทาหน้าที่
เป็นแผนเชิงปฏิ บัติก ารช่ว ยเสริม ให้ป ระเทศพัฒ นาไปทีล ะขั้ นตอนสู่ เป้าหมาย ตามที่ยุทธศาสตร์
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กาหนดไว้ ขณะเดียวกันแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งเป็นแผนสี่ปีใน
ปัจจุบัน การจัดทาแผนไม่ใช่มีเพียงแผนระดับชาติเท่านั้น แต่การจัดทาแผนมีความจาเป็นสาหรับทุก
หน่วยงาน โดยแผนที่จัดทานั้นประชาชนหรือหน่วยงานทุกภาคส่วนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดทาแผนตามนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนั้น ปัจจุบันองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ได้มี
การจัดทาแผนเป็นของตัวเองรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา 78 แห่งพระราชบัญ ญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน โดย 1) บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และ
ความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมการดาเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
คานึงถึงประโยชน์ ข องประเทศชาติในภาพรวมเป็นสาคัญ 2) จัดระบบบริห ารราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ให้มีขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ ชัดเจนเหมาะสมแก่การ
พัฒนาประเทศ และสนับสนุนให้จังหวัดมีแผนและงบประมาณเพื่อพัฒนาจังหวัด เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในพื้นที่ 3) การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจใน
กิ จ การท้ อ งถิ่ น ได้ เอง ส่ ง เสริ ม ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น การตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น และระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่น ให้ทั่วถึ งกันและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้ง
พัฒนาจังหวัดให้มีค วามพร้อมให้เป็นองค์กรส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยคานึงถึงเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในจั ง หวั ด นั้ น 4) พั ฒ นาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ คุ ณ ธรรม
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐควบคู่ไปกั บการปรับปรุงรูปแบบวิธี ก ารทางาน เพื่อให้การบริห าร
ราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีเป็ นแนวทางในการปฏิบัติราชการ 5) การจัดระบบราชการและงานของรัฐอย่างอื่น
เพื่ อให้ ก ารจั ด ทาและการให้บ ริก ารสาธารณะเป็น ไปอย่างรวดเร็ว มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้โดยการคานึง ถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 6) ดาเนินการให้หน่วยงานทางกฎหมาย
มีหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานของรัฐตามกฎหมายและตรวจสอบ การตรากฎหมายของ
รัฐดาเนินการอย่างอิส ระ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปตามหลั กนิติธรรม 7) จัดให้มี
แผนพัฒนาการเมือง รวมทั้งจัดตั้งให้มีสภาพัฒนาการเมืองที่มี ความเป็นอิสระ เพื่อติดตามสอดส่อง
ให้มีการปฏิบัติตามแผนดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 8) ดาเนินการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสม (สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2550, หน้า 30)
แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเสมือนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของ
ประชาชน และต้องมีความสอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด
ซึ่งจะมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ตลอดจนการบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีการ
บูรณาการร่วมกันในการที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2548, หน้า 7)
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แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือที่สาคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น ในการวิ เคราะห์ ส ภาพปั ญ หาและความต้ อ งการของท้ อ งถิ่ น เพื่ อ น าไปสู่ ก ารก าหนด
จุดมุ่งหมายการพัฒนา การกาหนดภารกิจและแนวทางการดาเนินงานเพื่อนาไปสู่จุดมุ่งหมายอย่าง
เป็นระบบ ซึ่งจะช่ว ยให้ก ารก าหนดแผนงานโครงการขององค์ก รปกครองส่ว นท้องถิ่ น มีทิศทางที่
สอดคล้องและประสานสนับสนุนในจุดมุ่งหมายร่วมกัน นอกจากจะทาให้ปัญหาและความต้องการ
ได้ รับ การตอบสนองอย่ างเหมาะสมแล้ ว ยั ง เป็ น การบริห ารทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งจ ากั ด ให้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุด (พวงทอง โยธาใหญ่, 2545, หน้า 2)
เทศบาลตาบลปราสาท อาเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่ นของตนเอง ตามพระราชบัญ ญั ติกาหนดแผนและ
ขั้ น ตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2542 และระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ว ยการจั ด ทาแผนพั ฒ นาขององค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น พ.ศ. 2548
กาหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน การจัดทาแผนและการติด ตามประเมินผล
แผนพัฒนา โดยตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็นอย่างยิ่งในการวางแผนพัฒนาเพื่อกาหนด
ทิศทางและเป้าหมายให้สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงาน การสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน นโยบายรัฐบาลให้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ตาบลปราสาท เริ่มตั้งแต่มีการประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาและประสาน
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน จากการสังเกต
และพบปะพูด คุ ยกั บประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลปราสาท เกี่ยวกับการจัด ทาแผนพัฒ นา
ท้องถิ่นที่ผ่านมา ยังมีปัญหาหลายประการ เช่น ประชาชนที่เข้าร่วมการประชาคมมีจานวนน้อย
ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนได้รับผลประโยชน์จาก
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นยังไม่ครอบคลุมทุกชุมชนหมู่บ้าน อีกทั้งการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ
ส่วนใหญ่จะเป็นความคิดเห็นของผู้นาหมู่บ้าน ประชาชนส่วนใหญ่ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ทาให้ไม่
เกิดความคิดที่หลากหลาย และโครงการหรือกิจกรรมที่เสนอมานั้น อาจเป็นความคิดเห็นส่วนตัว
ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการเป็นประชากรในชุมชน จากการสังเกต
และพบปะพูด คุย กับ ประชาชนในพื้นที่พบว่า ประชาชนบางส่ วนยังไม่ให้ความส าคัญ ในการจั ด ทา
แผนพัฒ นาท้องถิ่นเท่าที่ควร เพราะมีความเข้าใจว่าการจัด ทาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นภารกิจของ
เทศบาล ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับประชาชนในพื้นที่ (ณัฎฐวัตน์ พรหมบุตร, สัมภาษณ์, 2559)
จากความเป็นมาและความส าคั ญ ของปัญ หาดังกล่าว ผู้วิจั ยในฐานะที่เป็นเจ้ าหน้ าที่ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ต าบลปราสาท จึ งมีค วามสนใจที่จ ะศึก ษาการมีส่ วนร่วมของประชาชนในการจั ด ทาแผนพั ฒ นา
ท้องถิ่ นของเทศบาลต าบลปราสาท อาเภอบ้านด่าน จั ง หวั ด บุ รีรัม ย์ เพื่ อให้ ส ามารถตัด สิ นใจ
กาหนดแนวทางการดาเนินงาน และใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรด้านการบริหารที่มีอยู่อย่างจากัดได้
อย่างถูกต้อง สามารถกาหนดทิศทางในการดาเนินการในอนาคต โดยมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและ
ยั่งยืนในการพัฒนา และสามารถนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติได้ตรงกับวัตถุประสงค์
680

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ตาบลปราสาท อาเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
2.2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปปรับปรุง แก้ไขส่วนที่บกพร่องเกี่ยวกับ
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. กรอบแนวคิดการวิจัย
3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
3.2 ตัวแปรตาม คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตาบลปราสาท อาเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ใน 4 ด้าน ได้แก่
3.2.1 ด้านการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและการตัดสินใจ
3.2.2 ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
3.2.3 ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
3.2.4 ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ประชากร ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ในเขตเทศบาล
ต าบลปราสาท อ าเภอบ้ า นด่ า น จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ ใน 18 หมู่ บ้ า น จ านวน 6,636 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มจากประชากร โดยกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตาราง (Krejcie
& Morgan ; อ้ างถึ ง ใน ประสิ ท ธิ์ สุ ว รรณรั ก ษ์ , 2555, หน้ า 149) ได้ ข นาดของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
จานวน 378 คน แล้วทาการสุ่มให้กระจายไปตามหมู่บ้านต่าง ๆ ตามสัดส่วน ด้วยวิธีสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple random sampling) ด้วยการจับฉลาก
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะในการ
พัฒ นาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจั ย แล้ ว นาแบบสอบถามไปทดลองใช้กั บประชาชนในเขตองค์ก าร
บริหารส่วนตาบลวังเหนือ อาเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 30 คน ซึ่งมีลักษณะคล้าย
กลุ่ม ตัวอย่ าง เพื่อหาความเชื่อมั่น โดยใช้สัม ประสิทธิ์อัล ฟา ตามวิธี ของครอนบาค ได้ค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.905
4.3 การเก็ บรวบรวมข้ อมูล ในการเก็ บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิ จัยทาหนังสื อจากบัณ ฑิ ต
วิท ยาลั ย มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ บุ รีรัม ย์ ส่ งถึ ง นายกเทศมนตรี ต าบลปราสาท อาเภอบ้ านด่าน
จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยได้ไปเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเองในระยะเวลาที่กาหนด ได้แบบสอบถามที่สามารถนาไปวิเคราะห์ข้อมูลได้ทั้งหมด จานวน
378 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
4.4 การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ การวิ จั ย ในครั้ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้
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4.4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ หาค่า
ร้อยละ แล้วนาเสนอข้อมูลเป็นตาราง แสดงจานวนและร้อยละ
4.4.2 การมีส่ วนร่วมของประชาชนในการจั ด ทาแผนพัฒ นาท้องถิ่นขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาลตาบลปราสาท อาเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ วิเคราะห์ด้วยการ
หาค่าเฉลี่ย และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ รายด้าน และโดยภาพรวม
นาเสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบคาอธิบาย
4.4.3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่เป็นคาถามปลายเปิด นามาวิเคราะห์
เชิงเนื้อหาโดยจัดค าตอบเข้ าประเด็นเดียวกั นแล้ วแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละเสนอข้อมูลเป็น
ตารางประกอบคาบรรยาย
5. ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตาบลปราสาท อาเภอบ้านด่าน ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัย ดังนี้
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลปราสาท
อาเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและตัดสินใจ และด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
อยู่ในระดับปานกลาง ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
อยู่ในระดับน้อย โดยเรียงลาดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ย มากไปหาน้อยได้ ดังนี้ ด้านการมีส่วนร่วมใน
การค้นหาปัญหาและการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล และด้านการมีส่ ว นร่วมในการด าเนินงาน ตามล าดับ ส าหรับความคิด เห็นและ
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีจานวนมากที่สุด คือ ควรให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและ
การจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ควรให้ ค วามส าคั ญ กั บ ปั ญ หาและความต้ อ งการของประชาชน
รองลงมา คือ ควรจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพั นธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับชุมชน และควรเปิดโอกาส
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการทางานของเทศบาลมากขึ้นตามลาดับ
6. อภิปรายผล
จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ตาบลปราสาท อาเภอบ้านด่าน จังหวัด บุรีรัมย์ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ค้นหาปัญ หาและการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล หลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว สามารถ
นาผลมาอภิปรายตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ ดังต่อไปนี้
6.1 ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลต าบลปราสาท อาเภอบ้ านด่ าน จั ง หวั ด บุ รีรัม ย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ น้ อ ย เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและตัดสินใจ และด้านการมี
ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับปานกลาง ด้ านการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน และ
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ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลอยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้เป็นเพราะว่าประชาชนยังไม่ให้ความสนใจ
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นเท่าที่ควร อาจเป็น
เพราะในการประชุมประชาคมแต่ละครั้งมีประชาชนเข้าร่วมไม่มากนัก ทาให้การเสนอปัญหาความ
ต้องการ การเรียงลาดับความสาคัญ และการตัดสินใจเลือกปัญหาเป็นของผู้นาชุมชนหรือประชาชน
เพียงบางกลุ่ม บางคนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบล
ปราสาท ประชาชนโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรรม ค้าขาย รับจ้าง ทางานโรงงาน
จาเป็นต้องทามาหากินเพื่อเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว จึงไม่ได้เข้าร่วมในการประชาคม ทาให้
ขาดโอกาสที่จะร่วมแสดงความคิ ดเห็น ประชาชนยังไม่เข้าใจว่าจะได้รับผลประโยชน์จากแผนงาน
หรือโครงการ พัฒนาอย่างไรที่เทศบาลได้ดาเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านต่าง ๆ อาจ
ยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึงทุกชุมชน ส่วนของการติดตามประเมินผลก็เช่นเดียวกัน ประชาชนยังไม่
เห็นความสาคัญในขั้นตอนและกระบวนการในการประเมินผลแผนงานโครงการต่าง ๆ ของเทศบาล
เท่าที่ควร อาจยังมีการประชาสัมพันธ์การชี้แจงแนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาไม่
ทั่ ว ถึ ง ประชาชนยั ง ขาดความรู้ ความเข้ าใจในบทบาทหน้ าที่ และการมี ส่ ว นร่ว มในการจั ด ท า
แผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น เท่ าที่ ค วร ซึ่ง ผลการวิ จั ย ดั ง กล่ าวสอดคล้ องกั บ งานวิ จั ย อาดิ ษ ฐ์ อิ น ทจั ก ร์
(2552) ได้ศึ ก ษาการมีส่ วนร่ว มของประชาชนในการจัด ทาแผนพัฒ นาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
อาเภอพร้า ว จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ผลการศึ ก ษาพบว่ า การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจั ด ท า
แผนพัฒนา 3 ปี โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย
6.2 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
6.2.1 จากผลการวิจัย ด้านการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและการตัดสินใจพบว่า
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เป็นเพราะประชาชนมีส่วนร่วมในด้านการค้นหาปัญหาและ
การตัดสินใจไม่มากนัก การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่ น การเสนอปัญ หาความต้องการและแนว
ทางการจั ด ทาแผนพัฒ นาท้ องถิ่ นที่ ส อดคล้ องกั บสภาพความเป็นจริง ที่เกิ ด ขึ้ น ในหมู่บ้ าน มี ก าร
จัดลาดับความสาคัญของปัญหาที่ตรงกับความต้องการของประชาชน การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหา
สาเหตุของปัญ หาที่เกิดขึ้นร่วมกับผู้นาชุมชน หน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน ตัดสินใจเลือก
แผนงานหรือโครงการที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและกาหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นยังมีไม่
มากนั ก ซึ่ ง ผลการวิ จั ย ดั ง กล่ าว สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของธี ร พิ ช ญ์ บรรลื อ ทรัพ ย์ (2554)
ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านซบ อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริการส่วนตาบลบ้านซบ อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง
6.2.2 จากผลการวิจัย ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน พบว่า โดยภาพรวม
อยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้เป็นเพราะประชาชนยังไม่ให้ความสาคัญต่อกิจกรรมของเทศบาล เช่น การมี
ส่วนร่วมในการนาโครงการไปสู่การปฏิบัติ การแสดงความคิดเห็นต่อแผนพัฒนาท้องถิ่นขณะดาเนิน
โครงการการวางแผนและร่ ว มก าหนดทิศทางการพัฒ นาท้ องถิ่ น ขาดการส่ งเสริม และสนับสนุ น
ทรัพยากรด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่ในหมู่บ้านหรือต าบล เพื่อใช้ประโยชน์ในโครงการหรือกิจกรรมของ
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เทศบาล และยั ง ไม่ ได้รับ ความร่ว มมือ จากประชาชนในการจั ด ท าโครงการหรือ กิ จ กรรมต่ าง ๆ
เท่าที่ควร โดยส่วนใหญ่เป็นการติดต่อประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ นาชุมชน ซึ่งผลการวิจัย
ดังกล่าว สอดคล้องกับงานวิจัยของธัญ ญะ กิจนุเคราะห์ (2557) ได้ศึก ษาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาตาบล องค์การบริหารส่วนตาบลไม้รูด อาเภอคลองใหญ่ จังหวัด
ตราด ผลการศึ ก ษาพบว่ า ระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจั ด ท าแผนพั ฒนาต าบล
องค์การบริหารส่วนตาบลไม้รูด อาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
อยู่ในระดับน้อย
6.2.3 จากผลการวิ จั ย ด้ านการมี ส่ ว นร่ว มในการรับ ผลประโยชน์ พบว่ า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เป็นเพราะโครงการหรือกิจกรรมตามแผนพัฒนาตาบลอาจยังไม่
สอดคล้องกับสภาพปัญหา และยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง
และเพียงพอ ประชาชนบางส่วนยังไม่ได้รับสวัสดิการอย่างเสมอภาค ตลอดจนคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนยังไม่ดีเท่าที่ควร และเกิดปัญหาทางด้านสังคม เช่น ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น ในการ
ดาเนินโครงการก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ บางแห่งเกิดการชารุดเสียหายหรือไม่
ได้รับการแก้ไข ซ่อมแซมให้อยู่สภาพปกติ ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าว สอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐริการ์
เศษจั น ทร์ (2553) ได้ ศึ ก ษาการมีส่ ว นร่ว มของประชาชนในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ องถิ่ นของ
องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า ระดับการมี
ส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน อาเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในผลประโยชน์ อยู่ในระดับปานกลาง
6.2.4 จากผลการวิจัย ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล พบว่า โดยภาพรวมอยู่
ในระดับน้อย ทั้งนี้เป็นเพราะประชาชนในพื้นที่เทศบาลต าบลปราสาทให้ความสาคัญ ในด้านการ
ประเมินผลไม่มากนัก เนื่องจากประชาชนอาจยังไม่เข้าใจในบทบาทหน้ าที่ของตนในการประเมินผล
การติดตาม แผนงานหรือโครงการตามแผนพัฒนา การติดตามผลการดาเนินงานหรือโครงการตาม
ระยะเวลาและงบประมาณที่กาหนดไว้ การมีส่วนร่วมในการควบคุ ม การตรวจสอบแผนงานหรือ
โครงการการด าเนินการแก้ไขปัญ หาความเดือดร้อนของประชาชน การมีส่วนร่วมในการติดตาม
ตรวจสอบ ร่วมทาสรุปผลการดาเนินงาน การจัดทารายงานเสนอผลการดาเนินงานต่อเทศบาลยังมี
น้อย ซึ่งเทศบาลจะต้องส่งเสริมให้ เกิดการประเมินผลให้มากกว่านี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการ
บริหารงาน สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าว สอดคล้องกับงานวิจัยของเพ็ญประภา
สถิตรัมย์ (2554) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ตาบลโนนดินแดง อาเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตาบลโนนดินแดง อาเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้าน
การติดตามและประเมินผลโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย
6.3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ที่มีจานวนมากที่สุด คือ ควรให้ความรู้แก่บุคลากร
ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นควรให้ความสาคัญ กับปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน ทั้งนี้เป็น เพราะประชาชนส่ วนใหญ่ เห็นว่าเทศบาลต าบลปราสาท ยัง มี
ข้อบกพร่องในเรื่องการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดาเนินการต่าง ๆ ของเทศบาล และยังขาดการ
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ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ กับผู้นาชุมชนและประชาชนในชุมชน ประชาชนขาด
ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ความเข้าใจในกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกั บงานวิจัยของปัญญา เฉลียวชาติ (2560) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการวางแผนพัฒนาตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบลนครสวรรค์ออก อาเภอ
เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการวางแผนพัฒนาตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบลนครสวรรค์ออก อาเภอ
เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ควรให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นควรให้ความสาคัญกับปัญหาและความต้องการของประชาชน
7. ข้อเสนอแนะการนาไปใช้
จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลปราสาท อาเภอบ้านด่าน
จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนาไปใช้เป็นสารสนเทศในการนาไปปรับปรุงแก้ไขส่วนที่บกพร่องเกี่ยวกับการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป มีดังต่อไปนี้
7.1 ควรคานึงถึงกระบวนการที่ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียให้ได้มีโอกาสแสดงทัศนะและ
เข้ าร่วมกิ จ กรรมต่าง ๆ ที่มีผลต่อชีวิ ตความเป็นอยู่ข องประชาชนในเขตพื้นที่ รวมทั้งนาความ
คิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย และการตัดสิ นใจของชุม ชน เป็นการ
เสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน
7.2 ควรมี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล การด าเนิ น งานหรือ เชิ ญ ชวนประชาชนเข้ าร่ ว ม
โครงการหรือกิจกรรมของเทศบาลอย่างสม่าเสมอและทั่วถึง โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ป้าย
ประกาศ หอกระจายข่าวรถประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น หรือเปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้รวมกลุ่มทากิจกรรม การระดมทรัพยากรตามกาลังความสามารถของตนเอง เพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการของเทศบาล เป็นต้น
7.3 ควรให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ควรให้ความสาคัญกับปัญหาและความต้องการของประชาชน
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยการรังแกกันที่ สัมพันธ์ต่อการ
สื่ อ สารของเยาวชนบนโลกไซเบอร์ในเขตกรุง เทพมหานคร กลุ่ ม ตั ว อย่ างที่ ใช้ คื อเยาวชนในเขต
กรุงเทพมหานครทั้งชายและหญิง จานวน 400 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจั ยเป็นแบบสอบถามปัจ จัยการรังแกกันของเยาวชนบนโลกไซเบอร์ มีค่าความเชื่อมั่น
ระหว่าง .820 ถึง .916 และการสื่อสารของเยาวชนบนโลกไซเบอร์ มีค่าความเชื่อมั่นระหว่าง .831
ถึง .899 สถิติที่ใช้ คือ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ คาโนนิคอล ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1) ค่าสหสั มพันธ์คาโนนิคอลของปัจจัยการรังแกกันของเยาวชนบนโลกไซเบอร์กับการ
สื่อสารของเยาวชนบนโลกไซเบอร์ มีค่าเท่ากับ .305, .158 และ .0.35 ตามลาดับ ซึ่งฟังก์ชันที่ 1 มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนในฟังก์ชันที่ 2 และ 3 ไม่มีความสัมพันธ์
2) ค่ า น้ าหนั ก ความส าคั ญ คาโนนิ ค อลของปั จ จั ย การรั ง แกกั น ของเยาวชนบนโลก
ไซเบอร์กับการสื่อสารของเยาวชนบนโลกไซเบอร์ที่ส่งผลซึ่งกันและกัน มี 1 ฟังก์ชัน โดย ฟังก์ชัน
ดัง กล่ าวความสั ม พั น ธ์ เกิ ด จากตั ว แปรอิ ส ระปั จ จั ย การรั ง แกกั น ของเยาวชนบนโลกไซเบอร์ กั บ
ตัวแปรตาม คือ การสื่อสารของเยาวชนบนโลกไซเบอร์
คาสาคัญ : การรังแกกัน การสื่อสาร โลกไซเบอร์

Abstract
The objectives of this study were to study and analyze cyber bullying factors
related to communication of youths in the Bangkok metropolitan areas. The sample
were collected from 400 male & female youths by systematic sampling methodology.
The data were collected by questionnaire. The result instruments of the study were
that cyber bullying factors with 0.82 to 0.92 reliability and communication with 0.831
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to 0.899 reliability. The statistic methodology used was canonical correlation. The
results were two categories below:
1) The canonical correlation of cyber bullying factors and communication
were 0.305, 0.158 and 0.35 respectively. The 1 st function was correlated significantly,
the 2nd and the 3rd function were not correlated.
2) The canonical weight of cyber bullying factors and communication had 1
function in which function relationship resulted from independent variable of cyber
bullying factors and dependent variable of communication.
Keywords : Cyber Bullying, Communication, Cyber World
1. บทนา
ปัจจุบันการใช้เครื่องมือการสื่อสารเข้าถึงในคนทุก วัย และสิ่งที่เกิดขึ้นในการใช้เทคโนโลยี
บนโลกออนไลน์มีทั้งทางบวกและลบ ซึ่งการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์นี้เป็นการใช้การสื่อสารชนิดหนึ่ง
ด้วยการข่มขู่ ล้อเลียน กลั่นแกล้ง ทาให้ผู้อื่นเกิดความเจ็บปวดซ้าๆ ทั้งในลักษณะการเป็นผู้กระทา
และผู้ที่ถูกกลั่นแกล้ง ผ่านช่องทางออนไลน์ มือถือ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ โดยไม่ได้จากัด
รูปแบบพฤติกรรมหรืออุปกรณ์ที่ใช้ ในการกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ตและส่งผลกระทบต่อเยาวชนใน
ระดับอารมณ์อารมณ์จิตใจพฤติกรรมและร่างกาย (Patchin; &Hinduja, 2012) เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บนไซเบอร์ออนไลน์นั้นผู้กระทาไม่จาเป็นต้องมีพละกาลังหรืออานาจทางสังคมที่เหนือกว่าเหมือนการ
รังแกที่เจอกั นตัวต่อตัว เพีย งแต่ใช้เครื่ องมือการสื่ อสารในโลกไซเบอร์รูปแบบหรือช่องทางต่างๆ
รังแกผ่านพื้นที่ไซเบอร์ ทาให้เกิดความอับอาย การคุกคาม เกิดการเจ็บปวด ระบายความโกรธแค้น
หรือการตัดออกจากกลุ่ม ซึ่ง Bhat (2008) ได้แบ่งรูปแบบของการรังแกในพื้นที่ไซเบอร์ไว้ดังนี้ 1)
การที่นาข้อมูลมาเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ครอบครัว และเพื่อน ทั้งข้อมูลที่เป็นความจริงและความ
เท็จ ที่ส่งผลให้บุคคลนั้นเกิดความอับอาย และเสื่อมเสียชื่อเสียงบนโลกไซเบอร์ 2) การนาเผยแพร่
รูป ภาพ ทั้ ง ที่ ได้ รั บ และไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจากเจ้ า ของรู ป ภาพทั้ ง ที่ เป็ น ส่ ว นตั ว และไม่ ส่ ว นตั ว ของ
ผู้ถูก กระทา 3) การเผยแพร่วีดิโอคลิ ปที่ไม่ได้รับอนุญ าต หรือวีดิโอคลิปที่เจ้ าของทาขึ้ นโดยเลือก
เผยแพร่เฉพาะบางบุคคลทั้งที่เป็นส่วนตัวและไม่ส่วนตัวของผู้ถูก กระทา และ 4) การถูกตัดออกจาก
กลุ่มสังคมที่เป็นสมาชิก โดยการบล็อกให้ผู้ถูกกระทาออกจากรายชื่อ การเป็นเพื่อนหรือการติดต่อ
โดยผู้กระทานั้นสามารถลงมือทาได้ในทันทีไม่จากัดเวลาและสถานที่ อีกทั้งมีความเป็นสื่อออนไลน์ที่
เป็นสาธารณะที่ทาให้เกิดการรับรู้ผลกระทบอย่างกว้างขวาง ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยที่ผู้
รังแกอาจเปิดเผยหรือปกปิดปลอมแปลงตัวตน ทีเ่ อื้อต่อการกระทารุนแรงโดยไม่ต้องรับผิดชอบผลที่
ตามมา (ปองกมล สุรัตน์, 2561)
การศึ ก ษางานวิ จั ย ของ Mukui (2015) พบว่ า การใช้ สื่ อ มี ผ ลทั้ ง ทางบวกและลบต่ อ
พฤติกรรมของนักเรียนด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีความเสี่ยง และประโยชน์ของการใช้สื่อออนไลน์
จะมีก็ต่อเมื่อการมีผู้ปกครองเข้ามาเกี่ยวข้องในการให้คาแนะนาและการให้คาปรึกษาหัวข้อที่เกี่ยวกับ
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สื่อออนไลน์เข้าไปด้วยและควบคุมการใช้สื่อออนไลน์ของนักเรียน และ Irwin-Rogers and Pinkney
(2017) กล่าวว่า เยาวชนในประเทศอังกฤษ ส่วนใหญ่ใช้ Smart phone and tablet ติดต่อบนโลก
ออนไลน์ตลอดเวลา ทาให้เส้ นแบ่งของโลกแห่งความเป็นจริงและโลกออนไลน์มีความชัดเจนน้อยลง
และในปี 2559 เดวิด โมลัค (David Molak) นักเรียนอเมริกาวัย 16 ปี ถูกรุมด่าผ่านข้อความจาก
เพื่อนในโรงเรียน 6-10 คนอยู่เสมอ มีครั้งหนึ่งเขา ถูกเชิญเข้ากลุ่มแชทเพียงเพื่อมาถูกรุมด่าและขับ
ไล่ ออกจากกลุ่มในอีก 2 นาทีต่อมา ต่อมาเดวิดย้าย โรงเรียนหนี แต่ผู้รังแกกลุ่มนั้นก็ยังตามราวีใน
โลกไซ เบอร์ไม่เลิ ก รา หลั งจากต้องทนกั บความเจ็ บปวดมา ยาวนาน เดวิด ก็ ตัด สิ นใจฆ่าตัวตาย
(Mendoza, 2016 อ้างใน ปองกมล สุรัตน์, 2561) จากการศึกษาของปัญญาสมาพันธ์เพื่อการวิจัย
ความเห็นสาธารณะแห่งประเทศไทย (2553) ที่ผ่านมา พบว่า เยาวชนนักเรียนอายุระหว่าง 12-24 ปี
ร้อยละ 43.1 ระบุว่าตนเองเคยถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ถูกนินทา ด่าทอ หรือ
ถูกส่งข้อความก่อกวนผ่านมือถือ อีเมล์ หรือเว็บไซต์ โดยเยาวชนนักเรียนเหล่านี้เป็นทั้งผู้ถูกกระทา
(ร้อยละ 21) และผู้กระทาเองด้วย (ร้อยละ 13.5)
จากการวิจัยที่ผ่านมาได้ยืนยันชัดว่า การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ส่งผลต่อพฤติกรรมการรับรู้
ทัศนคติ จิต ใจ อารมณ์ และคุณภาพชีวิตในโลกจริงทั้งผู้รังแกและผู้ถูกรังแก ซึ่งเป็นความรุนแรง
อย่ า งหนึ่ ง ที่ เป็ น ผลมาจากการใช้ เทคโนโลยี แ ละวุ ฒิ ภ าวะในการใช้ ก ารสื่ อ สาร และการขาด
ความสามารถในการจัดการปัญหาและการสื่อสารที่เหมาะสมของวัยรุ่น ทาให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา
ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะค้ น คว้ าปั จ จั ย การรัง แกกั น ที่ สั ม พั น ธ์ ต่ อ การสื่ อ สารของเยาวชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่สาคัญในการพัฒนาประเทศ เพื่อจะได้ทราบถึงพฤติกรรมการ
สื่อสารของเยาวชน และใช้เป็นข้อเสนอแนะแนวทางและป้องกันการพัฒนาการสื่อสารต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อ ศึ ก ษาปัจ จั ย การรังแกกั น และการสื่ อสารของเยาวชนบนโลกไซเบอร์ในเขต
กรุงเทพมหานคร
2.2 เพื่ อ วิ เคราะห์ ปั จ จั ย การรั ง แกกั น ที่ สั ม พั น ธ์ ต่ อ การสื่ อ สารของเยาวชนบนโลก
ไซเบอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร
3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยการรังแกกันของเยาวชนบนโลกไซเบอร์
1. ทัศนคติต่อการรังแกบนโลกไซเบอร์ (X1)
2. การรับรูก้ ารรังแกบนโลกไซเบอร์ (X2)
3. รูปแบบการรังแกบนโลกไซเบอร์ (X3)
4. การเป็นผูถ้ ูกรังแกบนโลกไซเบอร์ (X4)
5. การเป็นผู้รงั แกบนโลกไซเบอร์ (X5)

การสื่อสารของเยาวชนบนโลกไซเบอร์
1. การแสดงความรู้สกึ และทัศนคติในการ
สื่อสารบนโลกไซเบอร์ (Y1)
2. การสื่อสารบนโลกไซเบอร์ในการใช้
คาพูดและการกระทาสอดคล้องกัน (Y2)
3. การหลีกเลีย่ งการสื่อสารทางลบ (Y3)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
689

4. สมมติฐานของการวิจัย
1) ปัจจัยการรังแกกันของเยาวชนบนโลกไซเบอร์มีสหสัมพันธ์แบบคาโนนิคอล กับการ
สื่อสารของเยาวชนบนโลกไซเบอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร
2) ปัจจัยการรังแกกันของเยาวชนบนโลกไซเบอร์อย่างน้อยหนึ่งปัจจัยส่งผลซึ่งกันและกัน
กับการสื่อสารของเยาวชนบนโลกไซเบอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร
5. วิธีการดาเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ เยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครทั้งชายและหญิง
ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่ไม่สามารถนับจานวนได้แน่นอนหรือประชากรที่มีจานวนไม่จากัด (Infinite
population) (เจษฎา สุ ท ธิ อุ ด มและคนอื่ น ๆ, 2554) และมี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเป็ น ระบบ
(Systematic Sampling) จากเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครได้กลุ่มตัวอย่าง 400 คน ด้วยการทา
ฉลากกาหนดหมายเลขก่อนทาการเก็บข้อมูล
5.2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
5.2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษาจากเอกสาร
ต่างๆ เพื่อกาหนดประเด็นปัญหาและกาหนดกรอบแนวคิด
5.2.2 กาหนดและเขี ยนข้ อคาถามตามตัว บ่งชี้แ ละประเด็นที่จ ะสอบถามตามกรอบ
แนวคิดที่กาหนด
5.2.3 นาแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Index of Item Objective Congruence) เท่ากับ
0.67 – 1.00 จากนั้นปรับปรุงเครื่องมือ และนาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว นาไปทดลองใช้
และหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) พบว่ า แบบสอบถามทั้ ง ฉบั บ มี ค่ าความเชื่ อ มั่ น ทั้ ง ฉบั บ เท่ ากั บ
.938 แบ่ ง เป็ น 3 ตอน ประกอบด้ ว ย ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป ตอนที่ 2
แบบสอบถามปัจจัยการรังแกกันของเยาวชนบนโลกไซเบอร์ ประกอบด้วย ทัศนคติต่อการรังแกบน
โลกไซเบอร์ . การรับรู้การรังแกบนโลกไซเบอร์ รูปแบบการรังแกบนโลกไซเบอร์ การเป็นผู้ถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์ และการเป็นผู้รังแกบนโลกไซเบอร์ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .820, .829, .863, .907
และ .916 ตามลาดับ ตอนที่ 3 แบบสอบถามการสื่อสารของเยาวชนบนโลกไซเบอร์ ประกอบด้วย
การแสดงความรู้สึกและทัศนคติในการสื่อสารบนโลกไซเบอร์ การสื่อสารบนโลกไซเบอร์ในการใช้
คาพูดและการกระทาสอดคล้องกัน และการหลีกเลี่ยงการสื่อสารทางลบ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ
.831, .843 และ .899 ตามลาดับ
5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิ จั ย ครั้งนี้ ผู้วิ จั ย ได้ด าเนิน การเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล โดยสอบถามจากเยาวชน
จานวน 400 คน เมื่อด าเนินการแจกและรวมรวบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ ว นามาด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
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5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติมีดังนี้
5.4.1 วิเคราะห์สถิ ติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่อให้ทราบลักษณะ
การแจกแจงในแต่ละตัวแปร โดยใช้ส ถิติพื้นฐานบรรยายให้ทราบค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5.4.2 วิ เคราะห์ ปั จ จั ย การรัก แกกั น ที่ สั ม พั น ธ์ ต่ อการสื่ อ สารของเยาวชนบนโลก
ไซเบอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล (Canonical Correlation)
4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการรังแกกัน และการสื่อสารของเยาวชนบนโลกไซเบอร์ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยการรังแกกันของเยาวชนบนโลกไซเบอร์ ประกอบด้วย ทัศนคติต่อ
การรังแกบนโลกไซเบอร์ การรับรู้การรังแกบนโลกไซเบอร์ รูปแบบการรังแกบนโลกไซเบอร์ การ
เป็ น ผู้ถู ก รัง แกบนโลกไซเบอร์ และการเป็ น ผู้ รังแกบนโลกไซเบอร์ โดยแต่ ล ะด้ าน มี ค่าเฉลี่ ยอยู่
ระหว่าง 3.160 ถึง 3.947 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าอยู่ระหว่าง .408 ถึง .618 ส่วนการสื่อสาร
ของเยาวชนบนโลกไซเบอร์ ประกอบด้วย การแสดงความรู้สึกและทัศนคติในการสื่อสารบนโลกไซ
เบอร์ การสื่อสารบนโลกไซเบอร์ในการใช้คาพูดและการกระทาสอดคล้องกัน และการหลีกเลี่ยงการ
สื่อสารทางลบ พบว่า แต่ละด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.766 ถึง 3.992 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มี
ค่าอยู่ระหว่าง .645 ถึง .740 ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการรังแกกัน และการสื่อสารของเยาวชนบนโลกไซเบอร์ในเขต
กรุงเทพมหานคร
ตัวแปร
SD ความหมาย

ปัจจัยการรังแกกันของเยาวชนบนโลกไซเบอร์
ทัศนคติต่อการรังแกบนโลกไซเบอร์ (X1)
3.160
.618 ปานกลาง
การรับรู้การรังแกบนโลกไซเบอร์ (X2)
3.866
.408
มาก
รูปแบบการรังแกบนโลกไซเบอร์ (X3)
3.596
.592
มาก
การเป็นผู้ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ (X4)
3.947
.555
มาก
การเป็นผู้รังแกบนโลกไซเบอร์ (X5)
3.633
.595
มาก
การสื่อสารของเยาวชนบนโลกไซเบอร์
การแสดงความรู้สึ ก และทัศ นคติในการสื่อสารบน 3.992
.696
มาก
โลกไซเบอร์ (Y1)
การสื่อสารบนโลกไซเบอร์ในการใช้คาพูด และการ 3.830
.740
มาก
กระทาสอดคล้องกัน (Y2)
การหลีกเลี่ยงการสื่อสารทางลบ (Y3)
3.766
.645
มาก
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4.2 ผลวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย การรั ง แกกั น ที่ สั ม พั น ธ์ ต่ อ การสื่ อ สารของเยาวชนบนโลก
ไซเบอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร
4.2.1 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในระหว่างชุดตัวแปรอิสระกับชุด
ตัวแปรตาม พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในระหว่างปัจจัยการรังแกกันของเยาวชนบนโลกไซ
เบอร์ แต่ละด้านมีค่าอยู่ระหว่าง .255 ถึง .798 มีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในระหว่างการสื่อสารของเยาวชนบนโลก
ไซเบอร์ แต่ละด้านมีค่าอยู่ระหว่าง .745 ถึง .8823 มีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า ผลการวิเคราะห์ปรากฏ ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในระหว่างชุดตัวแปรอิสระปัจจัยการรังแกกันของเยาวชน
บนโลกไซเบอร์กับชุดตัวแปรตามการสื่อสารของเยาวชนบนโลกไซเบอร์
X1
X2
X3
X4
X5
Y1
Y2
Y3
**
**
**
**
**
*
X1
1.000 .255
.350
.342
.339
.142
.127
0.079
X2
1.000 .614** .738** .438** .229** .229** .211**
X3
1.000 .704** .798** .165** .162** 0.094
X4
1.000 .408** .270** .258** .250**
X5
1.000 .129** .123* 0.049
Y1
1.000 .823** .745**
Y2
1.000 .796**
Y3
1.000
P** < 0.01, P* < 0.05
4.2.2 ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างชุดตัวแปรอิสระกับชุดตัวแปร
ตาม พบว่า ค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างชุดตัวแปรอิสระปัจจัยการรังแกกันของเยาวชนบนโลก
ไซเบอร์ กับชุดตัวแปรตามการสื่อสารของเยาวชนบนโลกไซเบอร์ มีค่าเรียงตามฟังก์ชันที่ 1, ฟังก์ชัน
ที่ 2 และฟังก์ชันที่ 3 เท่ากับ .305, .158 และ .035 ตามลาดับ โดยฟังก์ชันที่ 1 มีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนฟังก์ชันที่ 2 และ 3 ไม่มีความสัมพันธ์
เมื่อพิจารณาค่าความแปรปรวนของสหสัมพันธ์คาโนนิคอล (Eigen value) ทั้ง 3 ชุด
พบว่า มีค่าไอแกนเรียงตามฟังก์ชันที่ 1, ฟังก์ชันที่ 2 และฟังก์ชันที่ 3 เท่ากับ .093, .024 และ .001
ตามลาดับ แสดงว่าในฟังก์ชันแรกเป็นมิติที่มีค่าสหสัมพันธ์ ชุดตัวแปรอิสระปัจจัยการรั งแกกันของ
เยาวชนบนโลกไซเบอร์ส ามารถอธิ บายชุดตัวแปรตามการสื่อสารของเยาวชนบนโลกไซเบอร์ ได้
ประมาณร้อยละ 30.5 ส่วนในฟังก์ชันที่ 2 และฟังก์ชันที่ 3 เป็นมิติที่ไม่พบว่ามีความสาคัญทางสถิติ
ตามระดับที่กาหนดไว้ ผลการวิเคราะห์ปรากฏผลดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างชุดตัวแปรอิสระปัจจัยการรังแกกันของเยาวชนบนโลกไซ
เบอร์กับชุดตัวแปรตามการสื่อสารของเยาวชนบนโลกไซเบอร์
Function
Canonical
F
correlation (Rc)
1
.305
2
.158
3
.035
P** < 0.01

Eigen value
 (R2c)
.093
.024
.001

Wilk’s
Lambda 
.883
.974
.999

Chi-square


df

p

2

49.070
10.511
.482

15.000 .000**
8.000 .231
3.000 .923

4.2.3 ผลการวิเคราะห์ค่าน้าหนักความสาคัญคาโนนิคอลระหว่างชุดตัวแปรอิสระกับชุด
ตัวแปรตาม พบว่า ค่าน้าหนักความสาคัญคาโนนิคอลระหว่างชุดตัวแปรอิสระปัจจัยการรังแกกันของ
เยาวชนบนโลกไซเบอร์ ทั้ง 5 ด้าน กับชุดตัวแปรตามการสื่อสารของเยาวชนบนโลกไซเบอร์ ทั้ง 3
ด้าน สามารถส่งผลซึ่งกันและกันได้ 1 ฟังก์ชัน
ในฟังก์ชันแรก (F1) ตัวแปรตามที่ได้รับอิทธิพลมากที่สุด คือ การสื่อสารของเยาวชน
บนโลกไซเบอร์ด้านการแสดงความรู้สึกและทัศนคติในการสื่อสารบนโลกไซเบอร์ (-.943) รองลงมา
การหลี ก เลี่ย งการสื่ อสารทางลบ (-.920) และการสื่ อสารบนโลกไซเบอร์ในการใช้คาพูด และการ
กระทาสอดคล้องกัน (-.897) ตามลาดับ ซึ่งมีอิทธิพลต่อตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยการรังแกกันของ
เยาวชนบนโลกไซเบอร์การเป็นผู้ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ (-.919) รองลงมาการรับรู้การรังแกบนโลก
ไซเบอร์ (-.782) รูป แบบการรัง แกบนโลกไซเบอร์ (-.479) ทั ศ นคติ ต่ อ การรัง แกบนโลกไซเบอร์
(-.405) และการเป็นผู้รังแกบนโลกไซเบอร์ (-.338) ตามลาดับ การวิเคราะห์ปรากฏผลดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ค่ าน้ าหนั ก ความส าคั ญ คาโนนิ ค อลระหว่ างชุ ด ตั ว แปรอิ ส ระปั จ จั ย การรัง แกกั น ของ
เยาวชนบนโลกไซเบอร์กับชุดตัวแปรตามการสื่อสารของเยาวชนบนโลกไซเบอร์
ประเภทตัวแปร
ชุดตัวแปรอิสระ
ปัจจัยการรังแกกันของ
เยาวชนบนโลกไซเบอร์

ชุดตัวแปรตาม
การสื่อสารของเยาวชน
บนโลกไซเบอร์

ตัวแปร

ค่านาหนักความสาคัญ
คาโนนิคอล
F1
F2
F3

ทัศนคติต่อการรังแกบนโลกไซเบอร์ (X1)
การรับรู้การรังแกบนโลกไซเบอร์ (X2)
รูปแบบการรังแกบนโลกไซเบอร์ (X3)
การเป็นผูถ้ ูกรังแกบนโลกไซเบอร์ (X4)
การเป็นผู้รงั แกบนโลกไซเบอร์ (X5)

-.405
-.782
-.479
-.919
-.338

.575
.205
.732
.145
.802

.381
-.574
-.246
-.064
-.015

การแสดงความรู้สกึ และทัศนคติใน
การสื่อสารบนโลกไซเบอร์ (Y1)
การสื่อสารบนโลกไซเบอร์ในการใช้คาพูดและการ
กระทาสอดคล้องกัน (Y2)
การหลีกเลีย่ งการสื่อสารทางลบ (Y3)

-.943

.252

.217

-.897

.234

-.375

-.920

-.362

-.148
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5. อภิปรายผล
5.1 สหสั ม พันธ์ ค าโนนิค อลระหว่ างชุด ตัว แปรอิส ระและชุด ตัว แปรตาม มีค่าเรียงตาม
ฟังก์ ชันที่ 1 ถึง 3 เท่ากับ .305, .158 และ .035 ตามลาดับ โดยฟังก์ชันที่ 1 มีความสัมพันธ์กั น
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่า ปัจจัยการรังแกกัน
ของเยาวชนบนโลกไซเบอร์ ประกอบด้วย ทัศนคติต่อการรังแกบนโลกไซเบอร์ การรับรู้การรังแกบน
โลกไซเบอร์ รูปแบบการรังแกบนโลกไซเบอร์ การเป็นผู้ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ และการเป็นผู้รังแก
บนโลกไซเบอร์ มีความสัมพันธ์กับการสื่อสารของเยาวชนบนโลกไซเบอร์ การแสดงความรู้สึกและ
ทัศ นคติในการสื่ อสารบนโลกไซเบอร์ การสื่ อสารบนโลกไซเบอร์ในการใช้ค าพู ด และการกระท า
สอดคล้องกัน และการหลีก เลี่ย งการสื่ อสารทางลบ ซึ่งสอดคล้ องกั บ ทรงเกียรติ จรัสสั นติจิ ต
(2559) Cyber bullying : ถ้ารักฉัน อย่ารังแกฉัน เพื่อทาให้คู่กรณีเกิดความอับอาย ความมั่นใจใน
ตัวเองต่า (Low Self - Esteem) จนนาไปสู่การฆ่าตัวตายและส่วนการจัดการปัญหา เด็กมักจะเลือก
แก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง หรือเล่าให้เพื่อนฟังแต่ไม่ปรึกษาผู้ปกครอง เพราะคิดว่าผู้ปกครองไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ อีกทั้งผู้ปกครอง ส่วนมากยังไม่ตระหนักถึงภัยในโลกโซเชียล ดังนั้น ผู้ปกครองควร
ตระหนักถึงอันตรายบนโลกไซเบอร์ และทาหน้าที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่ลูกด้วยการให้กาลังใจ และ
ชี้แนะหาทางแก้ไขในการสื่อสาร ที่เหมาะสม โดยเฉพาะการยอมรับและเคารพในตัวเองไม่ดูถูกตัวเอง
และสอนให้รู้จักความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่น ไม่โพสต์ หรือแชร์ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเกลียดชัง
ความรุนแรง และการกลั่นแกล้งรังแกอีกต่อไป
5.2 ค่าน้าหนักความสาคัญคาโนนิคอลระหว่างชุดตัวแปรอิสระ 5 ด้าน กับชุดตัวแปรตาม
3 ด้าน สามารถส่งผลซึ่งกันและกันได้ 1 ฟังก์ชัน โดยตัวแปรตามที่ได้รับอิทธิพลมากที่สุด คือ การ
สื่อสารของเยาวชนบนโลกไซเบอร์ด้านการแสดงความรู้สึกและทัศนคติในการสื่อสารบนโลกไซเบอร์
(-.943) รองลงมา การหลีกเลี่ยงการสื่อสารทางลบ (-.920) และการสื่อสารบนโลกไซเบอร์ในการใช้
คาพูดและการกระทาสอดคล้องกัน (-.897) ตามลาดับ ซึ่งมีอิทธิพลต่อตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยการ
รังแกกันของเยาวชนบนโลกไซเบอร์การเป็นผู้ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ (-.919) รองลงมาการรับรู้การ
รังแกบนโลกไซเบอร์ (-.782) รูปแบบการรังแกบนโลกไซเบอร์ (-.479) ทัศนคติต่อการรังแกบนโลกไซ
เบอร์ (-.405) และการเป็นผู้รังแกบนโลกไซเบอร์ (-.338) ซึ่งสอดคล้องกับ Andrew C. High &
Rachel Young (2018) ศึกษาถึงการสื่อสารที่สนับสนุนจากผู้รับรู้การกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต:
ผลกระทบทางอ้อมและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างแหล่งที่มาและลักษณะของข้อความ พบว่าการกลั่น
แกล้งทางอินเทอร์เน็ตเป็นประสบการณ์ที่พบเห็นได้ทั่วไปมากขึ้นซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบด้านจิตสังคม
สาหรับเป้าหมาย ซึ่งระบุตนเองว่าเป็นเป้าหมายของการกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ตไปยังข้อความ
และเงื่อนไขแหล่งที่มาและประเมินการรับรู้ของข้อความ การแสดงผลของข้อความเป็นสื่อกลางที่มี
อิทธิ พลต่อผลลั พธ์ แ ละความคล้ ายคลึ ง กั นทางประสบการณ์ ข องผู้ให้ บ ริก ารสนับ สนุนจะควบคุ ม
ผลกระทบเหล่ า นี้ ข้ อ ความบางข้ อ ความโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ผู้ ที่ ยื น ยั น ว่ า ผู้ ก ลั่ น แกล้ ง สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้นั้นมีประสิทธิภาพน้อยลงเมื่อสื่อสารต่อโดยแหล่งข้อมูลที่ไม่มีประสบการณ์ในการกลั่น
แกล้ง
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6. สรุปผล
ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างตัวแปรอิสระกับการสื่อสารของเยาวชนบน
โลกไซเบอร์ ดังที่ได้กล่าวมา และได้แสดงลักษณะความสัมพันธ์ที่พบจากผลการวิเคราะห์ ดังในภาพ
นั้น สรุปได้ว่า ตัวแปรที่เป็นพารามิเตอร์ในรูปแบบปัจจัยการรังแกกันของเยาวชนบนโลกไซเบอร์ เมื่อ
แยกตามปัจจัยการรังแกกันของเยาวชนบนโลกไซเบอร์ แต่ละด้าน และเมื่อพิจารณาโดยรวม ๆ เป็น
ดังนี้
ก. Y1 = f (X1, X2, X3, X4, X5)
ข. Y2 = f (X1, X2, X3, X4, X5)
ค. Y3 = f (X1, X2, X3, X4, X5)
ช. Y = f (X1, X2, X3, X4, X5)
เพื่อให้เห็นภาพลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระปัจจัยการรังแกกันของเยาวชน
บนโลกไซเบอร์ กับการสื่อสารของเยาวชนบนโลกไซเบอร์ซึ่งเป็นตัวแปรตาม จึงเขียนแผนภาพโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ในชุดตัวแปรอิสระและชุดตัวแปรตาม ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยการรังแกกันของเยาวชน
บนโลกไซเบอร์

ตัวแปรตาม
การสื่อสารของเยาวชน
บนโลกไซเบอร์

ทัศนคติต่อการรังแกบนโลกไซเบอร์ (X1)
การรับรู้การรังแกบนโลกไซเบอร์ (X2)
รูปแบบการรังแกบนโลกไซเบอร์ (X3)

การแสดงความรู้สกึ และทัศนคติใน
การสื่อสารบนโลกไซเบอร์ (Y1)

การสื่อสารบนโลกไซเบอร์ในการใช้คาพูด
และการกระทาสอดคล้องกัน (Y2)

การเป็นผูถ้ ูกรังแกบนโลกไซเบอร์ (X4)
การหลีกเลีย่ งการสื่อสารทางลบ (Y3)
การเป็นผู้รงั แกบนโลกไซเบอร์ (X5)

ความสัมพันธ์จากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลชุดแรก
ภาพที่ 2 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามจากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์
คาโนนิคอล
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7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้ จากการศึกษาที่พบว่าเยาวชนได้รับผลกระทบจาก
การสื่อสารในโลกสังคมไซเบอร์ โดยการรังแก ผ่านโลกไซเบอร์ที่มีการใส่ร้ายป้ายสี สร้างข่าวลือ
หมิ่นประมาทเป็นเหตุให้เสียชื่อเสียง สะท้อนถึง บทบาทสาคัญ ของผู้พบเห็นเหตุการณ์ที่กลายเป็น
ส่วนหนึ่งของการสื่อสารที่มีปัญหาคือสร้างความเท็จ ต่อๆกัน โดยขาดวิจารณญาณการใช้สื่อออนไลน์
ดัง นั้ น การใช้ ก ารสื่ อ สารเชิ ง บวกต่างๆ ซึ่ งพบได้จ ากสร้างบรรทั ด ฐานในการใช้ สื่ อ ดิจิ ทั ล ให้ แ ก่
เยาวชน ไม่ตกเป็นส่วนหนึ่งของวงจรความรุนแรงออนไลน์ในการโจมตีกัน และทาให้เกิดบรรยากาศ
การสื่อสารบนโลกไซเบอร์ความปลอดภัยสาหรับเยาวชน
7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป พฤติกรรมการสื่อสารที่มีการเปลี่ยนแปลงตาม
เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย กระบวนการให้ความรู้และการสร้างความเข้าใจของคนในสังคมที่จะใช้
การสื่อสารที่เหมาะสมบนโลกไซเบอร์นั้นอาจจะตามไม่ทั นแต่ก ารใช้ช่องทางเดียวกั นกับปัญ หาที่
เกิดขึ้นก็จะเป็นทางออกที่รวดเร็วเช่นเดียวกันแต่สังคมอาจจะต้องใช้ผู้ที่มีอิทธิพลทางไซเบอร์เข้ามา
ช่วยสร้างปัจจัยเชิงบวกต่างๆ ให้กับเยาวชนและวัยรุ่นที่ยังมีวุฒิภาวะที่ต้องได้รับการแนะนาและ
ปัจจัยที่จะได้จากการวิจัยที่ทันสมัยจะเป็นส่วนช่วยให้การสื่อสารเชิงบวกบนโลกไซเบอร์ที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างทันท่วงที
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บทคัดย่อ
เนื่องจากนักเรียนนักศึกษามักพบปัญหาจากการขาดความเห็นอกเห็นใจของเพื่อนร่วมห้อง
ในหอพัก ผู้วิจัยจึงผลิตสื่อภาพยนตร์เชิงสร้างสรรค์เพื่อชี้ให้เห็นถึงปัญหาของความเห็นแก่ตัวและการ
ขาดความเห็นอกเห็นใจ และทดสอบเปรียบเทียบระดับความเห็นอกเห็นใจก่อนและหลังรับชมสื่ อ
นั ก ศึ ก ษาที่ อ าศั ย ในหอพั ก 106 คนท าแบบสอบถาม ผลการทดสอบค่ า t แสดงให้ เห็ น ว่ า ผู้ ช ม
ภาพยนตร์มีความเห็นอกเห็นใจมากขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ผู้วิจัย จึงแนะนาว่า ผู้ผลิตสื่อหรือ
นั ก ศึ ก ษาสาขาภาพยนตร์ แ ละแอนิ เมชั น ควรผลิ ต สื่ อ เชิ ง สร้ า งสรรค์ ที่ ส ามารถแก้ ปั ญ หาใน
ชีวิตประจาวันได้ โดยสอนให้ผู้ชมมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น
คาสาคัญ : ความเห็นอกเห็นใจ หอพัก ภาพยนตร์สร้างสรรค์ สื่อสร้างสรรค์

Abstract
Because most students experience the problem of staying in dormitory
regarding the lack of empathy of roommates, the current study aimed to (1) produce a
prosocial film telling the result of the lack of empathy and selfishness, and ( 2)
compare the level of empathy before and after media exposure. One hundred and six
students stayed in dormitories helped fill in the questionnaire. Paired sample t-test
was use to analyze the data. The finding showed that the movie produced in this
study could significantly heighten the level of empathy in the participants. The
researchers suggested that other types of prosocial media should also be produced to
solve the routine problems by teaching people to behave better.
Keyword : Empathy, Dormitory, Prosocial Films, Prosocial Media
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1. บทนา
ช่วงเวลาที่นักเรียนมัธยมได้เติบโตและเรียนต่อในระดับชั้นปริญญาตรีนั้น พวกเขาจะพบ
กับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตหลายด้าน ซึ่งด้านหนึ่งที่นักศึกษาหลายคนได้ประสบคือการย้ายจากบ้าน
มาอยู่ในหอพักไม่ว่าจะหอในหรือนอกรั้วมหาวิทยาลัย เนื่องจากนักศึกษามาจากหลากหลายจังหวัด
มีพื้นเพที่แตกต่างกัน การมาอาศัยอยู่ร่วมกันจึงอาจเกิดปัญหาได้ และปัญหาที่สามารถพบได้บ่อยคือ
ความเห็ น แก่ ตั ว ของเพื่ อ นร่ว มห้ อ งพั ก จิ ต ลั ก ษณะหนึ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยให้ ค วามเห็ น แก่ ตั ว ลดลงนั้ น คื อ
ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) (Barasch, Levine, Berman, & Small, 2014) ความเห็นอกเห็นใจ
ในตัวคนหนึ่ง ๆ สามารถส่งผ่านไปยังคนที่เขาสื่อสารด้วยได้ เช่น การซึมซับและเอาคู่สนทนาเป็น
แบบอย่าง ตามทฤษฎีการปรับตัวตามสภาพสังคม (Communication Accommodation Theory)
(Giles & Williams, 1992; พราว อรุณรังสีเวช, 2554)
การเห็นอกเห็นใจสามารถก่อให้เกิดผลที่ดีได้หลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทาให้เกิด
พฤติกรรมที่ดีที่สร้างสรรค์สังคม เห็นประโยชน์และความสุขของส่วนรวมมากกว่ าผลประโยชน์และ
ความสุ ข ส่ ว นตน (Light et al., 2015) ในด้ านการแพทย์ แพทย์ ที่ มี ค วามเห็ น อกเห็ น ใจมั ก จะมี
อารมณ์ในเชิงบวกสาหรับการรักษาคนไข้ ซึ่งส่งผลดีและก่อให้เกิดความพึงพอใจของคนไข้ (Leonard,
Campbell, & Gonzalez, 2018) ในด้านการศึกษา การพัฒนาการเห็นอกเห็นใจของนักเรียนช่วยลด
พฤติ ก รรมการกลั่ น แกล้ ง และลดความรุ น แรงภายในโรงเรี ย นได้ (Lee, Lee, & Kim, 2018)
ความเห็นอกเห็นใจเคยถูกค้นคว้ามาแล้วในด้านการบริหารงานของหอพักนักศึกษา นักศึกษามีความ
พอใจในการบริก ารของเจ้าหน้าที่ห อพัก ที่มีความเอาใจใส่ และมี ความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อยู่อาศัย
(Nabilocu & Khani, 2015) นอกจากนี้ความเห็นอกเห็นใจของเจ้าหน้าที่หอพักยังทาให้นักศึกษาที่
พักอาศัยพึงพอใจต่อสถานที่พักอีกด้วย (Thi, 2018)
จากที่ทราบว่าความเห็นอกเห็นใจสามารถนามาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีในหลาย ๆ ด้าน รวมถึงการ
สื่อสารและความพึงพอใจในการใช้ชีวิตในหอพัก จึงควรที่จะต้องศึกษางานวิชาการในอดีต ที่พยายาม
ระบุที่ม าของความเห็นอกเห็นใจ Lee, Lee, and Kim (2018) ได้ทาการวิจัยพบว่า การเรียนการ
สอนแบบเอาใจใส่ทาให้เป็นผลดีต่อนักเรียน และทาให้นักเรียนมีความเห็นอกเห็นใจต่อเพื่อนร่วมชั้น
เรียนในวิชาศิลปะมากขึ้น ส่วนในงานการศึกษาของ Shaver, Mikulincer, Gross, Stern, Cassidy,
and Cassidy (2016) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้ปกครองที่เข้าใจความรู้สึกของลูกจะทาให้ลูกมีความเห็นอกเห็น
ใจและมีพฤติก รรมที่ดีในอนาคต ทางด้าน Van der Graaff, Carlo, Crocetti, Koot, and Branje
(2018) ทาการวิจัยพบว่าการมองในมุมมองของผู้อื่นด้วยการสมมุติตัวเองอยู่ในสถานการณ์ของผู้อื่น
(Perspective Taking) ทาให้บุคคลนั้นมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและความเห็นอกเห็นใจนี้ก่อให้เกิด
พฤติกรรมเอื้อต่อสังคม (Prosocial Behavior)
ด้ า น สื่ อ ทั่ ว ไป Coyne, Padilla-Walker, Holmgren, Davis, Collier, MemmottElison, and Hawkins (2018) พบว่า ผู้ชมที่รับ ชมสื่ อที่ส ร้างสรรค์สั ง คม (Prosocial Media) จะ
ก่อให้เกิดความเห็นอกเห็นใจที่เพิ่มขึ้น และลดความก้าวร้าวลงได้ นอกจากนี้สื่อที่เป็น วิดีโอเกมส์ที่มี
เนื้อหาที่สร้างสรรค์ทาให้ผู้เล่ นเกิดความเห็นอกเห็นใจและมีพฤติกรรมที่ช่วยเหลื อผู้อื่นมากยิ่งขึ้ น
(พราว อรุณรังสีเวช และ สิริพร มีนานันทน์ , 2557; Prot et al., 2014) ในด้านของการโฆษณาที่มี
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ตั ว การ์ ตู น หรื อ บุ ค คลที่ มี ชื่ อ เสี ย งเป็ น พรี เซ็ น เตอร์ Ruth (2017) ได้ พ บว่ า แม้ ว่ า การโฆษณา
(Campaign) จะสอนให้ผู้ชมทาดี แต่ถ้ าการโฆษณานั้นมีตัวการ์ตูนหรือบุคคลที่มีข่าวไม่ดี ก็ จะไม่
สามารถสร้างความเห็นอกเห็นใจในตัวผู้ชมและพวกเขาจะไม่มีการบริจาคเงินช่วยเหลือ
จากงานวิชาการที่ได้กล่าวถึงในข้างต้นนั้น แสดงให้เห็นว่าสื่อที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์สามารถ
ทาให้ผู้ชมมีพฤติกรรมที่ดี และมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเพิ่มมากขึ้น ผู้วิ จัยจึงจัดทาสื่อภาพยนตร์ ที่
แสดงให้ เห็ น ปั ญ หาของการขาดความเห็ น อกเห็ น ใจในการอยู่ ร่ ว มหอพั ก กั บ เพื่ อ นและทดสอบ
ประสิทธิผลของสื่อดังกล่าวในการเพิ่มระดับความเห็นอกเห็นใจในการอยู่ร่วมหอพักกับผู้อื่น
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 ผลิตภาพยนตร์เกี่ยวกับชีวิตในหอพักที่แสดงให้เห็นถึงผลของการขาดความเห็นอกเห็น
ใจ
2.2 ทดสอบเปรียบเทียบระดับความเห็นอกเห็นใจก่อนและหลังรับชมสื่อภาพยนตร์
3. วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บข้อมูล ผู้วิจัยใช้
G*Power 3.0.10 ที่ห้องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยในการคานวณจานวนกลุ่มตัวอย่าง โดยตั้ งค่า
Effect Size ต่า คือ 0.3 ซึ่งจานวนกลุ่มตัวอย่างควรมีอย่างน้อยคือ 90 คน ดังนั้นผู้วิจัยจึงตั้งใจเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างไม่เกิน 120 คน โดยท้ายที่สุด การวิจัยได้รับข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน
106 คน ซึ่งมาจากวิธีการ Snowball Sampling
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่พักอาศัยในหอพักนอกมหาวิทยาลัย ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ขอให้พวกเขาทาแบบสอบถามชุดแรก เพื่อวัดระดับความเห็นอกเห็นใจใน
การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในหอพัก และต่อมา พวกเขาจะได้รับชมภาพยนตร์ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นซึ่งมีเนื้อหา
เกี่ยวกับการขาดความเห็นอกเห็นใจในการใช้ชีวิตในหอพัก ซึ่งในภาพยนตร์ได้แสดงให้เห็นถึงปัญหาที่
จะเกิด ความตึงเครียด การเอารัดเอาเปรียบ การหาแนวทางแก้ไข และจบลงที่การแก้ไขปัญหาโดย
เพื่อนร่วมห้องเริ่มมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน
การรับชมภาพยนตร์นั้น กลุ่มตัวอย่างได้ใช่อุปกรณ์คือ โทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์
ตามแต่ที่สะดวก หลังจากรับชมภาพยนตร์ พวกเขาได้ทาแบบสอบถามอีกชุดหนึ่ง ซึ่งใช้ในการวัด
ระดับความเห็นอกเห็นใจเช่นเดียวกันกับในชุดแรก แต่มีการปรับเปลี่ยนคาพูด เช่น จากเดิม “ฉัน
มักจะพยายามเข้าใจเพื่อนร่วมห้องเวลาที่เห็นเขาทาในสิ่งที่ฉันไม่ชอบ” เป็น “แม้เพื่อนร่วมห้องทาใน
สิ่งที่ฉันไม่ชอบ ฉันจะพยายามเข้าใจเขา” และจากเดิม “ฉันสงสารเพื่อนร่วมห้องเมื่อเขารู้สึกแย่ ”
เปลี่ยนเป็น “เมื่อเพื่อนร่วมห้องรู้สึกแย่ ฉันจะสงสารเขา” เป็นต้น แบบสอบถามทั้ง 2 ชุดมีจานวน 5
ข้อ และอยู่ในรูปแบบ 4-Point Likert Scale
เมื่อได้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแล้ว ผู้วิจัยได้นาข้อมูลมาคานวณโดยโปรแกรมทางสถิติที่
ติดตั้งไว้ในห้องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย การทดสอบค่า t แบบ Paired Sample T-Test ได้ถูก
นามาใช้เพื่อเปรียบเทียบความเห็นอกเห็นใจในการอยู่หอพักก่อนและหลังรับชมสื่อ
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4. ผลการวิจัย
เรื่องย่อของภาพยนตร์ที่ถูกผลิต
ผู้ ห ญิ ง สองคนเป็ น เพื่ อ นกั น มาเป็ น เวลานาน แต่ พึ่ ง ตั ด สิ น ใจมาอาศั ย ในห้ อ งพั ก ในหอ
เดียวกัน เพราะต้องการแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการเช่าที่พัก โดยคนหนึ่งไม่มีความเกรงใจในการอยู่
ร่วมกัน เช่น การนาขนมมารับประทานบนเตียงนอน การไม่ยอมซักผ้า กองผ้าที่เหม็นจนเต็มทางเดิน
ไม่ยอมทาความสะอาดห้องน้าจนมีเส้นผมจานวนมากตามพื้น รวมถึงไม่ยอมห่อผ้าอนามัย แต่กลับทิ้ง
ผ้าอนามัยที่พื้นห้องน้าแทน นอกจากนี้ยังขโมยชุดชั้นในของเพื่อนไปใส่ เพราะตนเองไม่ได้ซักผ้า
เหตุการณ์ทั้งหมดนี้ ทาให้เพื่อนร่วมห้องอีกคนหนึ่งเก็บกด เพราะถึงแม้จะพยายามพูดว่าตนเองไม่
ชอบ และพยายามตักเตือนให้เพื่อนทาความสะอาด แต่ท้ายที่สุดตนเองก็ต้องเป็นคนลงมือทาความ
สะอาดและดูแลห้องแต่ผู้เดียว เธอจึงตัดสินใจที่จะย้ายไปอยู่ที่อื่น เธอได้โทรหาผู้ปกครอง เพราะเธอ
มีปัญ หาเรื่องค่ าเช่า ถ้ าเธอย้ ายไปอยู่คนเดียวที่ห อพั กอื่น เธอและผู้ป กครองอาจเดือดร้อนเรื่อง
ค่าใช้จ่าย ในเวลานั้นเธอร้องไห้ ไม่มีทางออก กดดัน ในที่สุดเธอตัดสินใจย้ายออกจากหอพักนั้น เธอ
เก็บข้ างของใส่ก ระเป๋าและก าลังจะเดินออกจากห้อง ณ ขณะนั้น เพื่อนของเธอได้เดินเข้ ามาพบ
เพื่อนของเธอพึ่งเข้าใจว่าเขาทาให้เพื่อนร่วมห้องทุกข์ทรมานได้ถึงเพียงนี้ ทั้งสองจึงพูดคุยปรับความ
เข้าใจกัน โดยท้ายที่สุด เพื่อนที่ไม่เคยรับผิดชอบเรื่อ งการดูแลห้องพัก ได้มาช่วยกันดูแลรักษาความ
สะอาด และทั้งสองก็คืนดีกัน และสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในห้องพักต่อไป
การเปรียบเทียบระดับความเห็นอกเห็นใจ
การเปรียบเทียบระดับความเห็นอกเห็นใจโดยใช้การทดสอบค่า t พบว่าผู้ชมมีความเห็นอก
เห็นใจมากขึ้ นอย่างมีนั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ (t=14.776; p=.001) ซึ่งระดับคะแนนเพิ่มขึ้ นจากเดิม คือ
14.392 ไปที่ 17.896 จากคะแนนเต็ม 20
แม้ว่างานวิ จัย นี้มิได้มีก ารทดสอบคุณ ภาพแบบสอบถามก่ อนเก็บข้ อมูล ผู้วิ จัยได้ห าค่า
Cronbach's alpha เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัยคนอื่น ๆ ที่ต้องการใช้แบบสอบถามนี้ โดยค่าดังกล่าว
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้คือ แบบสอบถามก่ อนรับชมภาพยนตร์ที่ค่า Cronbach's alpha คือ .838
และ หลังรับชมภาพยนตร์คือ .783
5. การอภิปรายผล
ผลการวิจัยของงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าสื่อภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ที่ชี้ให้เห็น
โทษของการขาดความเห็นอกเห็นใจของผู้ที่อยู่ร่วมกันในหอพักนั้น สามารถเพิ่มระดับความเห็นอก
เห็นใจในผู้ชมได้จริง ปัญหาการขาดความเห็นอกเห็นใจในหอพักนี้ไม่เคยถูกค้นคว้าในงานวิจัยอื่น ๆ
จึงทาให้งานวิจัยนี้ช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ในด้านดังกล่าว
ผลการวิจัยนี้ยังถูกสนับสนุนจากผลการวิจัยของงานวิจัยอื่น ๆ และข้อค้นพบในบทความ
วิชาการจานวนมาก ที่ว่า สื่อมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงจิตลักษณะ ความเชื่อ และพฤติกรรมของผู้ชม
ทั้ งใน ด้ าน ดี (พ ร าว อ รุ ณ รั ง สี เวช แ ล ะ สิ ริ พ ร มี น านั น ท น์ , 2557 ; Mongkolprasit &
Arunrangsiwed, 2016) และไม่ดี (Anderson et al., 2010) แม้ ว่ าภาพยนตร์เรื่อ งนี้ จ ะน าเสนอ
ความก้าวร้าวทางอ้อม (Indirect Aggressiveness) ความขาดความเห็นอกเห็นใจ และความเห็นแก่
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ตัว ที่อาจดูเกินกว่าในชีวิตจริง เพราะพฤติกรรมไม่ดีทั้งหมดถูกรวบรวมมานาเสนอในระยะเวลาอันสั้น
แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถจัดว่าเป็นสื่อที่มีความสร้างสรรค์สังคม เพราะสามารถกระตุ้นให้ผู้ชมที่มี
ลักษณะเดียวกับตัวละคร คือ เป็นนักศึกษาที่อาศัยในหอพัก สามารถรับรู้ได้ถึงปัญหาของความขาด
ความเห็นอกเห็นใจ และได้แง่คิด จนทาให้เกิดความเห็นอกเห็นใจแก่เพื่อนร่วมหอพักของตน
ผู้วิจัยจึงนาเสนอให้ผู้ผลิตสื่อมืออาชีพ นักศึกษาภาพยนตร์ และนักศึกษาแอนิเมชัน ได้
ผลิ ต สื่ อ ที่ ส ร้ า งสรรค์ สั ง คม โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาที่ ค นจ านวนมากต้ อ งเผชิ ญ ใน
ชีวิตประจาวัน โดยขอแนะนาเพิ่มเติมว่า ควรนาเสนอเรื่องราวให้เข้าถึงอารมณ์ของผู้ชม ให้ผู้ชมเกิด
ความรู้สึกร่วม มีความสะเทือนใจ เห็นใจ และสามารถเชื่อมโยงเหตุการณ์ในภาพยนตร์กับชีวิตจริง
ของตนถึงแม้ว่าภาพยนตร์ที่ทารายได้สูงจานวนมาก เป็นภาพยนตร์ที่ใช้เทคนิคพิเศษ มีความรุนแรง
มีการต่อสู้ แต่ผู้กากับและผู้ผลิตก็สามารถสอดแทรกฉากและบทพูดที่ทาให้ผู้ชมได้รับรู้ถึงปัญหาสังคม
ที่ควรแก้ไข ได้รับรู้ถึงความเป็นมนุษย์ข องตัวละคร ในทางตรงกันข้าม ภาพยนตร์ที่ได้รายได้สู ง
จานวนหนึ่งยังขาดความรับผิดชอบต่อสังคม โดยนาเสนอความรุนแรงที่สมจริงให้ดูเป็นเรื่องสนุกขา
ขัน เช่น ภาพยนตร์ค่าย Marvel ที่ผลิตโดย Walt Disney Studios ซึ่ง Hatch (2014) วิเคราะห์ว่า
ผู้ ช มจะไม่ ได้ เรี ย นรู้ ก ารใช้ ชี วิ ต จากภาพยนตร์ เลย เพราะสิ่ ง ที่ พ วกเขาได้ เพี ย งอย่ า งเดี ย วจาก
ภาพยนตร์ Marvel คือความสนุกที่เกิดจากความรุนแรง และการทาให้ความรุนแรงเป็นเรื่องตลก
เป็นเรื่องไม่น่ากังวล ซึ่งแตกต่างจากงานวิจัยของ พราว อรุณรังสีเวช และคณะ (2561) ที่พบว่า
ความรุนแรงมิใช่สิ่งที่ทาให้ผู้ชมรู้สึกสนุก หากแต่เป็นความเหนือจริงหรือแตกต่างจากโลกความจริง ที่
ทาให้พวกเขารู้สึกสนุก ดังนั้นแล้ว แนวทางการผลิต ภาพยนตร์ส ร้างสรรค์ ควรที่จะแสดงถึงการ
แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดที่เป็นมนุษย์ของตัวละคร ผลลัพธ์ของการกระทาผิด ลดความ
รุนแรง หากแต่อาจเพิ่มความแตกต่างจากโลกความจริง เพื่อมิให้สูญ เสียอรรถรสของผู้ชมที่ชอบ
ภาพยนตร์ที่มีการต่อสู้
งานวิจัยนี้มีข้อจากัดอยู่หลายประการ เช่น กลุ่มตัวอย่างไม่ได้มาจากการสุ่ม หากแต่เป็น
การบอกต่อของคนที่รู้จักกัน ซึ่งอาจมีลักษณะการใช้ชีวิตและรูปแบบการสื่อสารภายในหอพัก และ
สื่ อ สารระหว่ า งเพื่ อ นที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น นอกจากนี้ ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล เป็ น แบบภาพตั ด ขวาง (Crosssectional Design) ซึ่งทาให้ผู้วิจัยไม่สามารถทราบถึงผลระยะยาวและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
กลุ่มตัวอย่างในการอยู่ร่วมกับเพื่อนร่วมห้องในหอพัก ดังนั้น งานวิจัยในอนาคตควรที่จะมีการติดตาม
และการเก็บข้อมูลจากเพื่อนร่วมห้องของผู้รับชมภาพยนตร์
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการเข้าร่วมการประชุมวิชาการจากกองทุนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (http://ssru.ac.th) และขอขอบคุณทีมงานของนักศึกษา จารุวรรณ
เฉลิมบุญ ที่ได้จัดทาภาพยนตร์ที่ใช้เป็นสื่อของงานวิจัยนี้
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บทคัดย่อ
ด้วยพฤติกรรมการสอดรู้สอดเห็นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรกระทา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอดรู้
สอดเห็นที่สามารถก่อผลเสียให้ตนเองและผู้อื่น ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งทดสอบประสิทธิผลของสื่ อ
ภาพยนตร์สยองขวัญที่มีต่อการลดระดับของการสอดรู้สอดเห็น ผลการทาแบบสอบถามจากนักศึกษา
จานวน 74 คน คนละ 2 ชุด ก่อนและหลังรับชมภาพยนตร์ ได้ถูกนามาศึกษาเปรียบเทียบ ผู้วิจัยใช้
การวิเคราะห์ Paired Sample T-Test เพื่ อเปรียบเที ยบระดั บความสอดรู้ส อดเห็น ก่ อนและหลั ง
รับชมสื่อ การวิเคราะห์พบว่าภาพยนตร์ดังกล่าวสามารถลดระดับความสอดรู้สอดเห็นในผู้ชมได้อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ ผู้วิจัยจึงเสนอแนะว่าการผลิตสื่อที่มีความรุนแรงอาจมิได้มีเพียงโทษเท่านั้น แต่
ถ้าผู้ผลิตสามารถเน้นย้าคาสอน เช่น ผลลัพธ์ของความรุนแรงหรือพฤติกรรมที่ไม่ดี จะทาให้ผู้ชม
สามารถเรียนรู้สิ่งที่ดีจากสื่อที่มีความรุนแรงได้
คาสาคัญ : ภาพยนตร์สยองขวัญ ความรุนแรงในสื่อ สื่อสร้างสรรค์ ความสอดรู้สอดเห็น

Abstract
Because nosiness is a negative behavior which causes a negative outcome
in both aggressors and victims, the current research study compared the level of
nosiness of 7 4 university students before and after the exposure of a slasher film.
Paired sample t-test was used to analyze the collected data. The result disclosed that
the particular slasher film could significantly reduce audiences’ level of nosiness. The
researchers suggested that media violence did not always cause a negative
consequence in audiences. Film producers could teach the audiences by showing the
unfavorable result following from the violent actions, aggression, and indirect
aggression. This would help the audiences learn positive contents from media and
promote their prosocial behaviors.
Keywords : Slasher film, Media Violence, Prosocial Media, Nosiness
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1. บทนา
การสอดรู้สอดเห็น นินทา ใส่ร้าย และการใช้คาพูด ไม่ดี ถือเป็นความก้าวร้าวทางอ้อม
(Indirect Aggression) คือ ซึ่งไม่ค่อยมีงานวิจัย ใดได้ทดสอบและค้นคว้า (Coyne & Whitehead,
2008) ความก้าวร้าวทางอ้อมนี้มักจะเป็นปัญหาใหญ่ในโรงเรียน เพราะนักเรียนที่มีอายุน้อยหลายคน
มี พ ฤติ ก รรมการแกล้ ง กั น กี ด กั น และตลอดจนการนิ น ทา ซึ่ ง ความก้ า วร้ า วในลั ก ษณะนี้ จ ะใช้
กฎระเบียบของโรงเรียนมาลงโทษได้ยากเพราะหาหลักฐานและเอาผิดยากกว่าการทะเลาะหรือตีกัน
ทางรางกาย (Catanzaro, 2011)
อิทธิพลของสื่อมีผลต่อผู้ชมไม่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเยาวชน การชมภาพยนตร์นั้น
สามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของจิตลักษณะ เช่น ความก้าวร้าวสามารถเกิดจากการจินตนา
การณ์ร่วมกับตัวละคร ถ้าตัวละครที่ผู้ชมชื่นชอบได้กระทาความรุนแรง ผู้ชมก็จะอยากทาตาม แต่ถ้า
ตัวละครนั้นถูกทาร้าย ผู้ชมอาจเกิดความเห็นใจ (Fanti, Kyranides, & Panayiotou, 2017) สื่อที่
สอนในสิ่งที่ดีนั้นจะสามารถทาให้เยาวชนเกิดความต้องการเป็นคนดีหรืออยากทาสิ่งที่ดีตามสื่อ ทั้งนี้
การสอนในสิ่ ง ที่ ดี จ ากผู้ ป กครอง จะท าให้ เ ยาวชนเข้ า ใจค าสอนที่ ป รากฏใน สื่ อ ได้ ดี ขึ้ น
(Mongkolprasit & Arunrangsiwed, 2016) แต่ภาพยนตร์ที่มีความรุนแรง เช่น ต่อสู้กัน มีสงคราม
หรือมีการก่อการร้าย ก็ยังสามารถทาให้ผู้ชมเรียนรู้ในสิ่งที่ดีได้หากมีการชี้แนะจากผู้มีประสบการณ์
เช่น ใช้ในการสอนการแก้ไขวิกฤตหรือสถานการณ์คับขัน (Arunrangsiwed & Srisuk, 2017) ซึ่ง
เป็ น ศาสตร์ที่ ส าคั ญ ส าหรับ การบริห ารธุ ร กิ จ และงานประชาสั ม พั น ธ์ งานวิ จั ย นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ผ ลิ ต
ภาพยนตร์แนวสยองขวัญที่มีเนื้อหารุนแรง แสดงให้เห็นถึงผลเสียของการสอดรู้สอดเห็น โดยที่ผู้วิจัย
มุ่งลดการสอดรู้สอดเห็นในผู้ชม เพราะการเลิกสอดรู้สอดเห็นนั้น จะทาให้ผู้ชมตั้งใจทางานของตนเอง
มากกว่าการใช้เวลากับการนินทาและใส่ใจเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับตน ในยุคสมัยนี้ สื่อมีบทบาทสาคัญ
ในการถ่ายทอดความคิด ค่านิยม และทัศนคติ สื่อสามารถปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมต่าง ๆ สู่ผู้ชม
โดยพวกเขาไม่ทันรู้ตัว (Arunrangsiwed, 2016; Pairoa & Arunrangsiwed, 2016) ไม่ว่าเนื้อหา
จะเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบ หากผู้ชมได้รับชมเป็นครั้งแรก และรับชมอย่างต่อเนื่อง จะทาให้เกิดการ
เรียนรู้และนาสิ่งที่ถูกนาเสนอในสื่อมาใช้ในชีวิตจริงได้ (พราว อรุณรังสีเวช และ มานนท์ ผสมสัตย์,
2559)
ความสอดรู้ส อดเห็ น เป็ น พฤติก รรมของมนุษ ย์ ชนิ ด หนึ่ ง ซึ่ งการศึ ก ษาจิ ต ลั ก ษณะและ
อุปนิสั ยมีค วามสั มพันธ์ กับงานวิ จัยด้านนิเทศศาสตร์ การสื่อสารและการรับชมสื่ อเป็นอย่างมาก
(Arunrangsiwed, Komolsevin, & Beck, 2017) การสอดรู้สอดเห็น เป็นจิตลักษณะชนิดหนึ่งที่ถูก
ค้นคว้าวิจัยน้อยมาก ความหมายของการสอดรู้สอดเห็นในภาษาไทยนั้นมีความหมายที่ไม่ดี คือ เที่ยว
เข้าไปรู้ในเรื่องของคนอื่น (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2554) การสอดรู้สอดเห็นอาจตาม
ด้วยการนินทา คือ การติเตียนลับหลัง (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2554) โดยผู้ที่ถูกนินทา
สามารถได้รับความเสียหายได้ ในทางกลับกัน การสอดรู้สอดเห็นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มากขึ้น อาจเป็น
ผลดี กั บ ผู้ ที่ มี ค วามกั ง วลสู ง เพราะการรู้ ข้ อ มู ล มาก จะท าให้ ค วามกั ง วลลดลงได้ (Berger &
Calabrese 1975; Arunrangsiwed, 2017) Fileva (2018) ได้ เชื่อมโยงอุ ปนิ สั ยความขี้ ส งสั ย กั บ
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ความสอดรู้สอดเห็น โดยคนที่ขี้สงสัยและไม่สามารถควบคุมตนเองได้จะมีพฤติกรรมสอดรู้สอดเห็น
(Fileva, 2018)
ในปัจจุบันผู้ที่มีนิสัยสอดรู้สอดเห็นสามารถใช้สังคมออนไลน์ในการสืบค้นข้อมูลของผู้อื่นได้
อย่างง่ายดาย และยังสามารถนาข้อมูลนั้น ๆ และข้อมูลจากภายนอกสังคมออนไลน์มานินทาร่วมกับ
ผู้ใช้คนอื่น ๆ (อุทัย วรเมธีศรีสกุล และ โสวิทย์ บารุงภักดิ์, 2559) ซึ่งสามารถเรียกได้ว่าเป็นการกลั่น
แกล้งกันทางอินเตอร์เน็ตอย่างหนึ่ง (Cyberbullying) (West & Beck, 2018) และเนื่องจากความ
สะดวกสะบายในการสืบค้นนี้ นายจ้างสามารถใช้สังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือในการสอดส่องหรือ
จับผิดผู้เป็นลูกจ้างได้ (Sayre & Dahling, 2016) การปิดบังความลับจึงเป็นสิ่งที่สาคัญ และบางคน
จาเป็นต้องโกหกเพื่ อให้ได้ผลลั พธ์ที่ดีก ว่าส าหรับตนเองและองค์ก ร (Stedmon, Eachus, Baillie,
Donkor, Edlin-White, & Brancwell, 2015)
ผู้วิจัยของบทความนี้ เล็งเห็นถึงความสาคัญของการลดพฤติกรรมสอดรู้สอดเห็น เพราะ
เป็นพฤติกรรมที่สามารถก่อให้เกิดความเดือดร้อน ราคาญ ก่อผลเสียต่อตัวผู้ที่สอดรู้สอดเห็น และผู้ที่
ถูกกระทา โดยทั้งสองฝ่ายอาจได้รับอันตราย เช่น ผู้ที่ถูกสอดรู้จะถูกกีดกันจากสังคม หรือ ผู้ที่ไปสอด
รู้ผู้อื่นอาจถูกทาร้ายเพื่อแก้แค้น ผู้วิจัยจึงผลิตสื่อภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาดังกล่าว โดยมุ่งลดความสอดรู้
สอดเห็น ซึ่งในสื่อจะแสดงถึงผลลัพธ์ที่ไม่ดีที่เกิดกับผู้ที่ไปสอดรู้สอดเห็นโดยการแอบดูความลับของ
ผู้อื่น
สื่อที่มีเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็ นสื่อที่มีเนื้อหาที่ดีงาม หรือสื่อที่มีความรุนแรงแต่
สามารถกระตุ้นให้ผู้ชมได้คิดถึงประเด็นที่ควรคานึงถึงนั้น จะสามารถส่งผลในด้านที่ดีต่อผู้ชม เช่น
เปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดี และเปลี่ยนความคิดไปในทางที่ดีขึ้น (พราว อรุณรังสีเวช และ สิริพร
มีนานันทน์, 2559) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบระดับความสอดรู้สอดเห็นระหว่างก่อน
และหลังรับชมภาพยนตร์ที่ผู้วิจัยผลิตขึ้น เมื่อพิจารณาจากงานวิจัยที่กล่าวถึงผลกระทบจากสื่อ ที่ได้
อ้างถึงในข้างต้น ผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานว่า ภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นนี้จะสามารถลดระดับความสอดรู้สอด
เห็นในผู้ชมได้จริง
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 ผลิตภาพยนตร์สยองขวัญที่แสดงผลเสียของการสอดรู้สอดเห็น
2.2 เพื่อเปรียบเทียบระดับความสอดรู้สอดเห็นก่อนและหลังรับชมภาพยนตร์
3. วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิ จั ย นี้ ใ ช้ วิ ธี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล แบบ Quasi-Experiment โดยขอความร่ ว มมื อ จาก 3
ห้องเรียน ที่มีผู้เรียนเป็นนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 2 จานวน 3 ห้องเรียน โดยมีผู้เข้าร่วม
และให้ข้อมูลทั้งหมด 83 คน การเก็บข้อมูลจากแต่ละห้องเรียนจะใช้เวลาประมาณ 20 นาที โดยมี
ขั้นตอนคือ ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามชุด “ก่อนชมภาพยนตร์” และให้ผู้เข้าร่วมรับชมภาพยนตร์ที่มี
ความยาว 10 นาที และเมื่อรับชมเสร็จ ผู้เข้าร่วมจะทาแบบสอบถามชุด “หลังชมภาพยนตร์” โดย
นักศึกษาที่ให้ความร่วมมือ จะได้เพิ่มคะแนนจิตพิสัยในรายวิชาหนึ่ง เป็นจานวน 1 คะแนน ซึ่งชื่อของ
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นักศึกษาจะไม่ถูกบันทึกลงในตารางข้อมูล แบบสอบถามชุด “ก่อนชมภาพยนตร์” และชุด “หลังชม
ภาพยนตร์ ” มี ค วามคล้ ายคลึ งกั นคือ ประกอบไปด้ วย 5 ข้ อ และอยู่ในลั ก ษณะ 4-Point Likert
Scale (1=ไม่เห็นด้วย, 2=ไม่ค่อยเห็นด้วย, 3=ค่อนข้างเห็นด้วย, 4=เห็นด้วย) ผู้วิจัยจะนาคะแนนแต่
ละชุดของแต่ละคนมาหาผลรวม และเปรียบเทียบคะแนนดังกล่าวระหว่างก่อนและหลังชมภาพยนตร์
โดยใช้วิธีวิเคราะห์ทางสถิติคือ Paired Sample T-Test
แบบสอบถามที่ใช้ เป็นแบบสอบถามที่เขียนขึ้นใหม่เองโดยผู้วิจัยเพื่อให้มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับภาพยนตร์ที่สร้างขึ้น ผู้ที่ได้คะแนนสูงในแบบสอบถาม แสดงให้เห็นว่ามีระดับความ
สอดรู้สอดเห็นสูง และผู้ที่มีคะแนนน้อย แสดงว่าเป็นผู้ที่มีความสอดรู้สอดเห็นต่า คะแนนสูงสุดที่
เป็นไปได้คือ 20 คะแนน และต่าสุดคือ 5 คะแนน โดยเนื้อความในแบบสอบถามมีดังต่อไปนี้
ชุด “ก่อนชมภาพยนตร์”
1) ฉันต้องการรู้เรื่องของคนอื่นอยู่เสมอ
2) ฉันจะมีวิธีทาให้คนอื่น เล่าเรื่องของเขาให้ฉันฟัง
3) ฉันชอบสังเกตุคนอื่น ว่าเขาทาอะไรกัน ทาที่ไหน
4) ฉันมักจะใส่ใจเรื่องของคนอื่น
5) ฉันชอบถามเรื่องคนอื่นกับเพื่อนสนิทของฉัน
ชุด “หลังชมภาพยนตร์”
1) ฉันอยากรู้เรื่องคนอื่นอยู่ตลอดเวลา
2) ฉันมักจะทาให้คนอื่น ๆ เล่าเรื่องส่วนตัวของเขาให้ฉันฟังได้
3) ฉันชอบสอดส่องด้วยความอยากรู้ ว่าคนอื่นเขาทาอะไรกัน
4) ฉันชอบนั่งคิดเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่น
5) ฉันชอบชวนเพื่อนสนิท คุยเรื่องเกี่ยวกับคนอื่น
4. ผลการวิจัย
เรื่องย่อของภาพยนตร์ที่ถูกผลิตขึ้น
ผู้ห ญิ งสองคนเป็ นเพื่อนร่วมหอพัก เดียวกั น อาศัยอยู่ในห้องเดียวกั น ทั้งสองไปแอบดู
ฆาตกรลากศพไปทิ้ง และเมื่อทั้งสองพบว่าฆาตกรอาจเห็นตนเอง จึงวิ่งหนี และทากระเป๋าตกที่พื้น
ฆาตกรจึงเก็บกระเป๋านั้นเพื่อจะตามไปสังหารผู้หญิงทั้งสองคนถึงห้องพัก
ผู้ห ญิ งคนหนึ่งที่อาศั ย ในห้องพัก นั้น ได้ไปยิง เลเซอร์รักษาตา เธอจึงมองไม่เห็นและต้องคล าทาง
กลับมาที่ห้อง เธอเข้ามาในห้องโดยที่ไม่ทราบว่าเพื่อนสนิทถูกฆาตกรสังหารไปแล้ว และเธอก็ไม่รู้อีก
ว่าคนที่เธออาศัยอยู่ด้วยนั้นคือฆาตกร หาใช่เพื่อนสนิทของเธอ ฆาตกรไปนาศพของเพื่อนที่ตายไป
มาทาเป็นอาหารให้เธอกิน เธอได้กินชิ้นส่วนของศพโดยไม่ทราบความจริงเพราะมองอะไรไม่เห็น
ท้ายที่สุด เมื่อเธอเริ่มมองเห็น เธอได้ทราบความจริงทั้งหมดว่าเพื่อนสนิทของเธอเสียชีวิตไปแล้ว เธอ
พยายามหนีฆาตกร แต่ท้ายที่สุดเธอก็ถูกสังหารเช่นกัน
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การเปรียบเทียบระดับความสอดรู้สอดเห็น
เมื่อผู้วิจัยคัดกรองเอาแบบสอบถามชุดที่ใช้ไม่ได้ออกแล้ว พบว่าเหลือจานวน 74 กรณี ที่
สามารถนามาใช้ในการวิเคราะห์ Paired Sample T-Test ได้ ระดับความสอดรู้สอดเห็นก่อนและ
หลังรับชมสื่อมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (t(73)=9.316; p=.001) โดยผู้รับชมสื่อมี
ระดับความสอดรู้สอดเห็นลดลงจากเดิม 13.32 คะแนน (S.D.=2.901) จนเหลือ 9.77 คะแนน (S.D.=
3.325) ค่าความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนและหลังคือ 3.554 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20
เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้ในการวัดระดับความสอดรู้สอดเห็นเป็นแบบสอบถามที่เขียนขึ้นมาใหม่ และ
ไม่ได้ผ่านการวัด Validity และ Reliability มาก่อน ผู้วิจัยจึงหาค่า Cronbach's alpha เพื่ออาจเป็น
ประโยชน์แก่ผู้วิจัยท่านอื่น ๆ ในอนาคตที่ต้องการใช้เครื่องมือวัดชุดนี้ โดย ชุด “ก่อนชมภาพยนตร์”
มีค่า Cronbach's alpha คือ .667 และชุด “หลังชมภาพยนตร์” มีค่าคือ .832
5. การอภิปรายผล
สื่อนั้นเปรียบเสมือบดาบ 2 คม ซึ่งอาจส่งผลดีและผลเสียต่อผู้ใช้ ซึ่งมีปัจจัยหลักอยู่ 2
ด้านคือ ด้านผู้บริโภคสื่อและเนื้อหาในสื่อ ตัวอย่างเช่น พฤติกรรมการใช้สังคมออนไลน์ในห้องเรียน
ท าให้ นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษามี ผ ลการเรี ย นที่ ต่ าลง (Arunrangsiwed & Kongtieng, 2017) แต่ ใ น
ขณะเดียวกันการสื่อสารในสังคมออนไลน์สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้มาก
ขึ้น (Arunrangsiwed, 2013) ในฐานะผู้สอนด้านการผลิตสื่อภาพยนตร์และแอนิเมชัน การผลิตสื่อที่
มีเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง งานวิจัยนี้พบว่าสื่อภาพยนตร์ แนวสยองขวัญที่ผลิต
ขึ้นมาเพื่อชี้ให้เห็นโทษของการสอดรู้สอดเห็น สามารถลดระดับความสอดรู้สอดเห็นในผู้ชมได้จริง ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าสื่อที่มีเนื้อหารุนแรงมิได้มีผลเสียเสมอไป
ในการนี้ แตกต่ างจากงานวิ จั ย จ านวนมากพบว่ าสื่ อ ที่ มี เนื้ อ หารุ น แรงท าให้ เกิ ด ความ
ก้าวร้าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเยาวชน (Anderson & Bushman, 2018; Arunrangsiwed, 2014a)
ซึ่งเยาวชนสามารถเลียนแบบวิธีการใช้ความรุนแรงในข่าว (Arunrangsiwed, 2014b) เยาวชนถูก
จั ด ว่ า เป็ น ผู้ ช มที่ มี ค วามเสี ย งที่ จ ะได้ รั บ ผลกระทบในทางลบจากสื่ อ มากที่ สุ ด เพราะพวกเขามี
ประสบการณ์น้อย และยึดถือเอาเนื้อหาในสื่อเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของชีวิต (พราว อรุณรังสีเวช
และ มานนท์ ผสมสั ต ย์ , 2559) ผู้ ที่มี อายุม ากขึ้ นแต่ชื่ นชอบในสื่ อ จนตนเองงมงายก็ ส ามารถถู ก
ครอบงาได้ง่ายเช่นกัน (Arunrangsiwed & Beck, 2016) การให้ทักษะการรู้เท่าทันสื่อกับเยาวชน
และผู้ชมทุกคนอาจไม่เพียงพอ ดังนั้น สื่อที่สามารถกระตุ้นให้ผู้ชมคิดดีและประพฤติดี จึงมีความจา
เป็นมากที่จะต้องถูกผลิตให้มากขึ้น โดยเฉพาะบริษัทที่สามารถผลิตภาพยนตร์ที่ทารายได้สูง หรือ
เกมส์ที่มีผู้เล่นจานวนมาก
การผลิตสื่อที่ชี้ให้เห็นคุณของการทาดีและโทษของการทาชั่วนั้น จะสามารถทาให้เยาวชน
สามารถเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมจากสื่อ (Mongkolprasit & Arunrangsiwed, 2016) ผู้ที่มีความ
ชื่นชอบตัวละครและรู้สึกว่าตนเองเหมือนตัวละครนั้นจะต้องการทาตามคาสอนของตัวละครนั้น ๆ
(Arunrangsiwed, 2015) นอกจากสื่อจะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้ว ยังสามารถเปลี่ยนความ
เชื่อและเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการได้อีกด้วย (พราว อรุณรังสีเวช และ สิริพร มีนานันทน์ , 2559)
709

และยังสามารถลดพฤติกรรมการกลั่นแกล้งผู้อื่น หรือทาร้ายร่างกายเพื่อนในหมู่เด็กเล็ก (Saleem,
Anderson, & Gentile, 2012)
จากที่ผลการวิจัยพบว่าภาพยนตร์ส ยองขวัญที่มีความรุนแรงแต่มีการชี้แนะแนวทางอย่าง
เด่นชัดว่าการสอดรู้สอดเห็นเป็นสิ่งที่ไม่ดีนั้น สามารถทาให้ผู้ชมลดระดับความสอดรู้สอดเห็นได้จริง
แสดงให้เห็นว่าสื่อที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์มิจาเป็นต้องปราศจากความรุนแรงเสมอไป ภาพยนตร์ที่มี
การใช้ความรุนแรงทางร่างกายและการทาลายทรัพย์สินสาธารณะจานวนมากเป็นที่นิยมของผู้ชม
เช่น ภาพยนตร์เรื่อง Avatar, Star Wars, Jurassic World, Furious 7, และภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่
อื่น ๆ หากจะแนะนาให้ผู้ผลิตลดความรุนแรงลง พวกเขาอาจไม่สามารถทาได้ด้วยความเชื่อว่าความ
รุนแรงทาให้เกิดความสนุก (พราว อรุณรังสีเวช, ภัชธีญา ปัญญารัมย์, ปริชมน พูนถิ่น, มัณฑิรา สี
ด้วง, ดุสิตา ธีรวัฒน์วรกุล , ปานแพร บุณยพุกกณะ, และ กฤษณะ เชื้อชัยนาท, 2561) แต่ถ้าหาก
ผู้ผลิตภาพยนตร์เหล่านี้สามารถเพิ่มฉากที่ ชี้ให้เห็นโทษหรือผลกระทบที่ตามมาหลังจากเหตุการณ์
รุนแรงได้นั้น จะสามารถช่วยสอนผู้ชมได้ไม่น้อยทีเดียว
งานวิจัยนี้มีข้อจากัดหลายประการ คือ เป็นการทดลองในชั้นเรียน ซึ่งการชมภาพยนตร์ใน
ห้องเรีย นนั้นอาจมีความแตกต่างจากการชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์หรือชมภาพยนตร์เองใน
คอมพิวเตอร์ส่วนตัว ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษาอาจรับรู้ว่าห้องเรียนเป็นสถานที่เกี่ยวกับการเรียนการ
สอน พวกเขาจึงอาจพยายามเรียนรู้จากภาพยนตร์ที่เปิดฉายในชั้นเรียนมากกว่าการชมภาพยนตร์ใน
สถานที่อื่น ๆ การเรียนรู้ว่าการสอดรู้สอดเห็นเป็นสิ่งที่ไม่ดีจึงได้ผลเป็นอย่างดีในวิธีการทดลองเช่นนี้
นอกจากนี้ งานวิจัยนี้ใช้นักศึกษาระดับชั้นปีเดียว จากมหาวิทยาลัยแห่งเดียว ทาให้การนาผลการวิจัย
ไปใช้ในสถานที่อื่นหรือรูปแบบอื่นอาจมีความคลาดเคลื่อน หากผู้วิจัยหรือผู้ผลิตสื่อต้องการนาไปใช้
นั้น อาจต้องมีการทดสอบนาร่องก่อน (Pilot Study) อีกทั้งภาพยนตร์ที่ใช้เป็นสื่อในการทดลองใน
งานวิจัยนี้ เป็นภาพยนตร์แนวสยองขวัญแบบ Slasher ซึ่งอาจไม่ใช่ภาพยนตร์ที่เป็นที่นิยมกันมาก
ที่สุดเทียบเท่าภาพยนตร์ที่มีฉากต่อสู้หรือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ดังนั้นงานวิจัยในอนาคตอาจมีการ
ทดสอบการเรียนรู้จากสื่ออื่น ๆ หรือภาพยนตร์แนวอื่นที่มีความนิยมในหมู่ผู้ชมมากกว่านี้
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บทคัดย่อ
ด้วยการวางแผนชีวิตเป็นสิ่งที่จาเป็น มิใช่เพียงนามาซึ่งความสาเร็จทางด้านการงานและ
การเงิน แต่ยังเป็นภูมิคุ้มกันความล้มเหลวในชีวิตอีกด้วย ผู้วิจัยจึงผลิตสื่อที่แสดงให้เห็นถึงผลเสียของ
การไม่ทาตามแผนชีวิตที่ตั้งไว้ โดยคบกับเพื่อนที่ชวนเที่ยวและดื่มในเวลากลางคืน จนกระทั่งตัวละคร
เอกมีปัญหาทางการเงิน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิ์ผลของสื่อที่ถูกผลิตขึ้น โดย
เทียบระดับความต้องการวางแผนชีวิต ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ที่ตั้งใจมารับชมภาพยนตร์ที่จัดฉายในงาน
ของมหาวิทยาลัย จานวน 100 คน โดยพวกเขาจะทาแบบสอบถามก่อนและหลังเข้าชมภาพยนตร์
การวิเคราะห์ Independent T-Test ไม่พบความแตกต่างของระดับความต้องการวางแผนชีวิต ก่อน
และหลั ง ชมภาพยนตร์ งานวิ จั ย ในอนาคตควรเลื อกกลุ่ ม ตัว อย่างที่ อยู่ในวั ยที่ก ารวางแผนชีวิต มี
ความสาคัญ และศึกษาหาตัวแปรต้นอื่นที่เป็นเหตุให้คนคิดวางแผนชีวิต
คาสาคัญ : การวางแผนชีวิต, การวางแผนการประกอบอาชีพ, ภาพยนตร์, สื่อสร้างสรรค์

Abstract
Life plan is an important part of life achievement and also an important
shield to protect people from life failure. The researchers produced a prosocial film
telling a story of a man with a life plan, but having a bad friend, who always brought
him to drink and shop in the night time. At the end, the main character got a
monetary problem. The current study aimed to test the media effect, the changing in
the need to have a life plan, after the exposure regarding the particular film. Onehundred visitors in an open house festival were asked to participate the study. They
filled in 2 sets of questionnaire about the need to have a life plan, before and after
seeing the mentioned movie. The result of independent t-test did not show any
significant difference between the level of the need to have a life plan, before and
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after media exposure. Future studies should use different group of samples, or
investigate other predictors that could heighten the need to have a life plan.
Keywords : Life planning, Career planning, Films, Prosocial Media
1. บทนา
การวางแผนชีวิตนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่มีความจาเป็นอย่างยิ่ง การวางแผนชีวิตของคนหนึ่ง ๆ
มิเพียงทาให้มีคุณภาพชีวิตและเงินออมที่ มากขึ้น หากแต่ยังส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อครอบครัว
รวมถึงเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศชาติได้อีกด้วย การวางแผนชีวิตจะช่วยกาหนดลาดับ
การทางาน โดยมีการตั้งเป้าหมาย การวางแผนอนาคต วางแผนการใช้เงิน และการวางแผนเกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพ และยังก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเองและมีวุฒิภาวะที่ดีขึ้น (นฤมล สุ่นสวัสดิ์ ,
2558) การเชื่อมั่นในความสามารถตนเองและการวางแผนชีวิตนั้นก็ยังสามารถทาให้เกิดความพอใจ
ในชีวิตได้ (Azizli, et al., 2015) สติปัญญาก็เป็นสิ่งสาคัญที่จะต้องนามาใช้ควบคู่กับการวางแผนชีวิต
เพราะสติปัญญาทาให้ผู้ที่รู้จักใช้สติปัญญาสามารถก่อประโยชน์ รู้จักคิดสิ่งใหม่ ๆ ในการทางาน และ
ท้ายที่สุดจะนามาซึ่งความสาเร็จและความมั่นคงด้านการงาน (ธรรญชนก ศรีทิพย์รัตน์ , 2557) ส่วน
ในเรื่องของการวางแผนสุขภาพนั้น ในยามเมื่อคนหนึ่ง ๆ เจ็บป่วย เขาจะเริ่มวางแผนด้านสุขภาพได้
ก่อน ก็ต่อเมื่อเขาทราบว่าอาการของเขานั้นคืออะไร และควรจะดูแลร่างกายของเขายังไง (กฤษณา
พร ทิพย์กาญจนเรชา, 2560)
ดังนั้นแล้วผู้วิจัยคิดจึงสร้างภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาทาให้คนผู้ชมรู้จักการวางแผนชีวิตโดย
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบการเปลี่ยนแปลงของระดับความต้องการวางแผนชีวิตของ
ผู้ชม หลังจากรับชมภาพยนตร์ดังกล่าว ในส่วนต่อไปของเนื้อหาจะกล่าวถึงประโยชน์ของการวางแผน
ชีวิต
ประโยชน์ของการวางแผนชีวิต
การวางแผนชีวิตมีประโยชน์หลายด้าน ก่อนการเริ่ม ต้นชีวิตทางาน การวางแผนจะช่วยให้
ดาเนินชีวิตต่อไปข้ างหน้าได้อย่างมีทิศทาง (กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ และคณะ, 2559) แต่ในทาง
กลับกัน หากไม่มีการวางแผนชีวิต จะทาให้บุคคลนั้น ๆ ไม่รู้ว่าควรจะดาเนินชีวิตต่อไปอย่างไร และ
ส่ ง ผลท าให้ เกิ ด อาการซึ ม เศร้ า ได้ (Depressive Symptom) (Coffey, Gallagher, & Desmond,
2014) การวางแผนทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนชีวิตเชินกัน ซึ่งสามารถเริ่มได้ตั้งแต่ช่วง
ที่ยังทางานได้อยู่ หากไม่สามารถวางแผนทางการเงินได้ทัน บุคคลผู้นั้นอาจจะไม่มีเงินที่จะใช้ต่อไปใน
อนาคตเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณแล้ว (สุรัชนา ช่วยรอดหมด, 2560) การวางแผนชีวิตยังครอบคลุมไปถึง
การวางแผนเกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพ Wiebe, et al. (2018) พบว่ าการวางแผนเกี่ ยวกั บ การลดปริม าณ
น้าตาลในอาหาร สามารถนามาซึ่งการปฏิบัติจริง และเกิดผลดีต่อสุขภาพตามมา
แม้ว่าการสังสรรค์อาจถือได้ว่าเป็นพฤติกรรมปกติทั่วไปของการทางาน แต่อาจทาให้บุคคลหนึ่ง ๆ
เข้ าไปมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ สิ่ ง มึ น เมา อาจก่ อ ให้ เกิ ด ปั ญ หาสุ ข ภาพทางกายหรือ จิ ต ใจ ดั ง นั้ น การ
หลีกเลี่ยงของมึนเมานั้นถือเป็นการวางแผนด้านสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจที่ดี (บุญย์พัชร์ ปิยะ
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บุญสิทธิ, 2547) นอกจากนี้ การวางแผนชีวิตของเยาวชนยังมีผลดีต่อการเรียนไม่แพ้กัน เพราะการ
วางแผนการเรียน และการมีวินัยในการปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนอย่างถูกต้อง จะสามารถทาให้มี
ผลการเรี ย นที่ ดี ขึ้ น ได้ (Zimmerman & Pons, 1986) ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษามี ก ารวางแผนอนาคตว่ า
ตนเองอยากที่จะทาอาชีพอะไร จะทาให้เขาวางแผนได้ตั้งแต่การเลือกเรียน และระหว่างการเรียนแต่
ละวิ ช า (Travers, Morisano, & Locke, 2015) สิ่ ง เหล่ า นี้ จะสามารถน ามาซึ่ ง ความส าเร็ จ ทั้ ง
การศึกษา และอาชีพการงาน
จากที่ปรากฏในงานวิชาการข้างต้น การวางแผนชีวิตเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก และควรมีการส่งเสริม
ให้ผู้รับชมสื่อต้องการวางแผนชีวิต ในส่วนต่อไป จะเป็นการทบทวนวรรณกรรมเพื่อหาคาตอบว่า
ปัจจัยใดบ้างที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการวางแผนชีวิต และปัจจัยใดทาให้มีการวางแผนชีวิตที่ดีขึ้นตามที่ได้
ตั้งใจไว้
ปัจจัยที่ทาให้เกิดการวางแผนชีวิต
สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คืออายุกับสุขภาพ ดังนั้นการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุนั้น
ควรเริ่มทาตั้งแต่วัยทางาน ซึ่งการเตรียมตัวก็จะมีในด้านจิตใจ ด้านร่างกาย ด้านทรัพย์สินเงินทอง
ด้านกิจกรรมยามว่าง ความสัมพันธ์ในครอบครัว และที่อยู่อาศัย (เพ็ญประภา เบญจวรรณ, 2557)
ซึ่งตรงกับงานการค้นคว้าของ ชาญชัย จันดี และ ธีระ ฤทธิรอด (2558) ที่พบว่าช่วงวัยสูงอายุนั้นมัก
พบปัญ หาหลั ก คือ ด้านสุ ขภาพ ด้านการเงิน และด้านสั งคม การนี้ยังสอดคล้องกั บงานวิ จัยที่ว่ า
ผู้สู ง อายุ ต้ อ งมีก ารวางแผนด้ านร่ างกาย คื อ การออกก าลั ง กายและการรับ ประทานอาหารที่ มี
ประโยชน์ ส่วนการวางแผนด้านจิตใจ คือ ต้องพัฒนาจิตใจให้เกิดความรู้สึกดี ๆ ต่อผู้อื่น และยังควร
มีการวางแผนด้านสังคม คือ มีความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวและคนในชุมชนที่ดี ตลอดจน การ
วางแผนด้านการเงิน คือ รู้จักเพียงพอ (นภสมน นิจรันดร์, 2561) การวางแผนด้านจิตใจ ยังเป็นส่วน
สาคัญของผู้ป่วยโรคเอชไอวี ซึ่งพวกเขาต้องมีการยอมรับความจริง การตั้งใจดูแลตัวเอง การตั้งมั่น
อยู่กับปัจจุบัน การไม่ประมาท และการตั้งใจทาความดี (ขวัญตา บาลทิพย์ และ สิริลักษณ์ จันเทร์มะ,
2556)
จากบทความที่อ้างถึง ในข้ างต้น ล้ วนเป็นการวางแผนชีวิต ที่มีเหตุบัง คับให้จาเป็นต้อง
วางแผน ไม่ว่าจะเป็น อายุ การเงิน หรือปัญหาด้านสุขภาพ แต่ยังมีงานวิจัยจานวนมากที่ทดสอบและ
ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการวางแผนทางการเรียน อาทิ การแนะแนวถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ ทาให้นักศึกษา
เข้าใจตนเองและวางแผนอนาคตได้ถูก (มนตรี อินตา, สุพัตรา สกุลศรีประเสริฐ , และ มนทกานต์
เมฆรา, 2561) การวางแผนในการเรียนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อนักศึกษาทราบว่าตนเองนั้นอยากจะ
เรียนอะไรและอยากจะทาอาชีพอะไรต่อไปในอนาคต (Westerwey, 2017) ผู้สอนยังสามารถแนะนา
ให้ผู้เรียนรู้จักการจัดลาดับขั้นตอนที่ทาให้ชีวิตประสบความสาเร็จ ซึ่งเมื่อผู้เรียนได้เขียนขั้นตอนแล้ว
เขาจะสามารถด าเนิ น การตามแผนที่ ว างไว้ ได้ ง่ ายขึ้ น (Bovend’Eerdt, Botell, & Wade, 2009)
สาหรับนักศึกษายังต้องมีการคิดว่าตนเองจะลงทะเบียนเรียนวิชาไหนก่อนหรือหลัง เพราะลงทะเบียน
เรียนวิชาที่ยากก่อนอาจจะทาให้เกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์และต้องออกจากมหาวิทยาลัย (Al-Barrak &
Al-Razgan, 2016) การนี้ จึงเห็นได้ว่าการมีวินัยในการเรียน และการวางแผนอนาคตของนักเรียน
นักศึกษามีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง และยังสามารถทาให้นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยต่าสามารถเรียนได้ดีขึ้น
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(Zollanvari, Kizilirmak, Kho, & Hernández-Torrano, 2017) จึ ง มาการพั ฒ นาเว็ บ ไซต์ Moodle
และนามาใช้เพื่อการเรีย นการสอน Moodle นี้มีลั กษณะช่วยการวางแผนการเรียน เช่น ลาดับ
บทเรียนตลอดภาคเรียน มีผลให้ครูและนักเรียนมีการวางแผนการเรียนการสอนที่ดีขึ้น (Caputi &
Garrido, 2015)
เรื่องการเงิน มีความสาคัญ ไม่แพ้เรื่องสุขภาพและการเรียน และจาเป็นที่จะต้องมีการ
วางแผนเช่นกัน เพราะจะเป็นประโยชน์ด้านการบริหารการเงินของบุคคลนั้น ๆ (สัณฐิติ ทองช่วง,
2558) แอพพลิเคชั่นมือถือยังสามารถถูกออกแบบเพื่อช่วยในการวางแผนทางการเงินให้แก่คนที่ไม่มี
ทักษะด้านการจัดการเงินของตนเอง (Yusof & Lokman, 2014) การใช้หลักการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงก็สามารถช่วยให้รู้จักวางแผนการเก็บออม และใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสมได้ โดยยึดหลักความ
สมดุลย์ของรายรับ รายจ่าย และความมีเหตุมีผลของการใช้จ่าย (พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค, 2560)
สรุปได้ว่า สิ่งที่กระตุ้นให้เกิดการวางแผนชีวิตคือ สุขภาพ อายุที่มากขึ้น โรคร้าย ตลอดจนความ
ศรัทธาในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนสิ่งที่ช่วยให้คนที่ต้องการวางแผนชีวิตสามารถวางแผนได้ดี
ขึ้นคือ การใช้เว็บไซต์เพื่อการเรียน แอพพลิเคชั่นที่ช่วยวางแผนการเงิน การรู้ความต้องการตนเอง
จุดมุ่งหมายของตนเอง การเขียนวางแผนเป็นลาดับขั้นตอน แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่เคยมีงานวิจัยใด
เลย ที่นาภาพยนตร์มาเป็นสื่อช่วยกระตุ้นให้คนมีความต้องการที่จะวางแผนชีวิต ซึ่งงานวิจัยนี้ จะ
สร้างสรรค์สื่อดังกล่าว และทดสอบระดับความต้องการวางแผนชีวิตที่เปลี่ยนไป ระหว่างก่อนชมและ
หลังชมภาพยนตร์ โดยผู้วิจัยตั้งสมมติฐานว่า สื่อภาพยนตร์ที่ถูกผลิตขึ้น จะสามารถช่วยเพิ่มระดับ
ความต้องการวางแผนชีวิตในผู้ชมได้
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 ผลิตภาพยนตร์ดราม่าเพื่อชี้ให้เห็นถึงความสาคัญของการวางแผนชีวิตและอุปสรรคที่
ทาให้ไม่สามารถทาตามแผนที่วางไว้
2.2 เพื่อเปรียบเทียบระดับความต้องการวางแผนชีวิตก่อนและหลังรับชมภาพยนตร์
3. วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัย นี้ใช้แ บบสอบถามในการเก็ บข้อมูล จากนัก ศึกษาจ านวน 100 คน ผู้ให้ข้ อมูล
เหล่านี้เป็นผู้เข้าชมภาพยนตร์ที่จัดแสดงในงาน Open House ของมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยก่อนที่ผู้ให้ข้อมูลจะเดินเข้าไปในห้องฉายภาพยนตร์ ผู้วิจัยและทีมงาน
นักศึกษาจะแจกแบบสอบถามชุดแรกให้พวกเขาทา และเมื่อพวกเขารับชมภาพยนตร์เสร็จ ผู้ วิจัยและ
ทีมงานนักศึกษาจะขอให้พวกเขาทาแบบสอบถามอีกชุดหนึ่ง
แบบสอบถามทั้งสองชุดใช้วัดระดับความต้องการวางแผนชีวิต ซึ่งทั้งสองชุดมีลักษณะการ
ใช้คาคล้ายคลึงกันแต่ต้องเรียบเรียงประโยคให้แตกต่างกันเพื่อป้องกันมิให้ผู้ให้ข้อมูลประเมินในรูป
แบบเดิม หรือ กาซ้าตามแบบสอบถามชุดแรก แบบสอบถามแต่ละชุดมีทั้งหมด 5 ข้อ และมี 4 ระดับ
ให้เลือก (4-Point Likert Scale; 1=ไม่เห็นด้วย, 2=ไม่ค่อยเห็นด้วย, 3=ค่อนข้างเห็นด้วย, 4=เห็น
ด้วย) ตัวอย่างข้อความในแบบสอบถาม เช่น “ฉันวางแผนไว้แล้ว ว่าจะประสบความสาเร็จตอนอายุ
717

เท่าไร (ก่อน)” และ “ฉันคิดไว้แล้ว ว่าฉันจะต้องประสบความสาเร็จเมื่อไร (หลัง)” เป็นต้น คะแนน
สูงสุดที่เป็นไปได้ในแบบสอบถามนี้คือ 20 และต่าสุดคือ 5 ผู้ที่ได้คะแนนสูงหมายถึงมีความต้องการ
วางแผนชีวิตสูง
เนื่องจากการเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม 2 ชุด ซึ่งแจกให้ทาใน 2 ช่วงเวลา คือ ก่อนเข้า
ห้องชมภาพยนตร์ และเมื่อรับชมภาพยนตร์เสร็จ จึงต้องใช้วิธีการเปรียบเทียบระดับความต้องการ
วางแผนชีวิตแบบ Independent T-Test ทั้งนี้เนื่องจากไม่สามารถจับคู่แบบสอบถามก่อนและหลัง
ชมภาพยนตร์ได้
4. ผลการวิจัย
เรื่องย่อของภาพยนตร์
เนื้อหาของภาพยนตร์ที่ผู้ให้ข้อมูลได้รับชมนั้นเกี่ยวกับเรื่องราวของผู้ชายต่างจังหวัดที่
ตั้งใจมาทางานสร้างอนาคตในกรุงเทพ ชายผู้นี้ได้วางแผนชีวิตไว้เป็นอย่างดี แต่ไม่สามารถทาตาม
แผนที่ได้วางไว้ เพราะเขาไปคบหาสมาคมกับเพื่อนที่ชอบดื่มสุราและเที่ยวกลางคืน ทาให้เขาไม่มีเงิน
เก็บ และการดาเนินชีวิตไม่เป็นไปตามแผน เขารู้สึกผิดหวังและไร้ทางออกเมื่อเขาเข้าใจว่าชีวิตกาลัง
พบกับความล้มเหลว แต่ในตอนจบ เขาสานึกตัวได้เมื่อได้รับโทรศัพท์ที่แม่โทรมาหาเขา และเขามี
ความตั้งใจที่จะทาตามแผนที่ได้วางไว้ คือ ก่อร่างสร้างตัวและหาเงินเพื่อดูแลผู้ปกครองยามแก่เฒ่า
ระดับความต้องการวางแผนชีวิต
ผลการทดสอบ Independent T-Test ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ระหว่างระดับความต้องการวางแผนชีวิต ก่อนและหลังชมภาพยนตร์ (t=.606; p=.545) โดยความ
ต้ อ งการวางแผนชี วิ ต ก่ อ นชมภาพยนตร์ (Mean=14.93; S.D.=2.031) มี ร ะดั บ สู ง กว่ า หลั ง ชม
ภาพยนตร์ (Mean=14.74; S.D.=2.389) เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทั้งนี้ ผลการวิจัยไม่เป็นไปตามที่ผู้วิจัย
คิดคิดไว้ และไม่เป็นไปตามงานวิจัยในอดีต ซึ่งจะถูกนามาอภิปรายในส่วนต่อไป
5. การอภิปรายผล
จากผลการวิจัย ไม่พบความแตกต่างของระดับของความต้องการวางแผนชีวิตก่อนและ
หลังชมภาพยนตร์ แม้ว่าภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวจะมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการวางแผนชีวิตก็
ตาม ทั้งนี้ อาจเป็นได้เพราะภาพยนตร์เน้นให้เห็นโทษของการไม่ทาตามแผนของชีวิตที่ได้ตั้งไว้ แต่
มิได้เน้นให้เห็นโทษของการไม่มีแผนชีวิต ดังนั้นผู้ชมอาจเข้าใจว่าตัวละครพบกับความล้มเหลวทาง
การเงิน เพราะไม่สามารถทาตามแผนที่วางไว้ หากแต่ถ้าไม่มีแผนเลยตั้งแต่ต้น เขาก็อาจจะไม่ได้พบ
กับความผิดหวังดั่งในภาพยนตร์
นอกจากนี้ ตัวละครในภาพยนตร์ที่ให้กลุ่มตัวอย่างรับชมนั้น เป็นการเล่าเรื่ องของวัยที่เริ่ม
ทางานหาเงิน แต่กลุ่ม ตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย การที่ตัวละครและผู้ชมมีอาชีพที่
แตกต่างกัน อาจทาให้การรู้สึกคล้อยตามไปกับสื่อและได้รับผลกระทบจากสื่อมีความแตกต่างกันด้วย
โดยนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยหลายคนอาจยังได้รับการเลี้ยงดูจากผู้ปกครอง มิได้ทางานหาเงินด้วย
ตนเอง ซึ่งการได้มาของเงินและการรับรู้ถึงความมั่นคงในชีวิตจะแตกต่างจากตัวละครในสื่อ ดังนั้น
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หากผู้วิจัยท่านใดต้องการทางานวิจัยนี้ซ้า ควรเลือกกลุ่มตัวอย่างที่จาเป็นต้องมีการวางแผนชีวิตอย่าง
จริงจัง เช่น วัยทางานที่ผู้ปกครองมิได้ให้ เงินเลี้ยงดูแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม การวางแผนชีวิตมีความ
จาเป็นต่อทุกเพศทุกวัย (นฤมล สุ่นสวัสดิ์ , 2558) นักเรียนและนักศึกษาจึงควรที่จะรู้จักวางแผนชีวิต
เช่นกัน
แม้ว่าสื่อภาพยนตร์ที่ใช้ในงานวิจัยนี้จะไม่สามารถเพิ่มระดับความต้องการวางแผนชีวิตใน
ผู้ชมได้ แต่ผู้ผลิตสื่ออาจใช้กลวิธีอื่นเพื่อเพิ่มความคล้อยตามกับสื่อ หรืออินไปกับตัวละครที่มีลักษณะ
ต่างกัน เพราะความคล้อยตามและอินกับตัวละครจะช่วยให้ผู้ชมเข้าใจและนาตนเองเข้าไปอยู่ในตัว
ละครนั้น ๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบทางอารมณ์และการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม (Donnerstein,
2011) โดยปกติ ผู้ ช มจะจิ น ตนาการณ์ ร่ ว มกั บ ตั ว ละครที่ มี ลั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง กั น กั บ ตนเอง
(Arunrangsiwed, 2015; Pairoa & Arunrangsiwed, 2016) และชื่ น ชอบตั ว ละครที่ เป็ น ฝ่ า ยดี
มากกว่าตัวละครหน้าตาดี (Arunrangsiwed, 2017) ดังนั้น ถ้าตัวละครมีความแตกต่างในด้านอาชีพ
หรือสถานะทางสั งคม ผู้ผลิ ตสื่อควรทาให้ตัวละครที่ดาเนินเรื่องมีนิสัยดี และหน้าตาดี แต่ ไม่ควร
ห น้ าต าดี จน กระทั่ งผู้ ช ม เกิ ด อค ติ แ ล ะเห ยี ย ด ห ย าม คน ห น้ าต าไม่ ดี ( Mongkolprasit &
Arunrangsiwed, 2016)
หากผู้ผลิตสื่อมีทุนในการโฆษณาภาพยนตร์หรือสื่อแอนิเมชันที่มากเพียงพอ ผู้ผลิตสื่ออาจ
ใช้ Line Sticker เข้ามาช่วยในการทาให้ผู้ชมจินตนาการณ์ ร่วมกับตัวละคร เพราะเมื่อผู้ใช้ แ อพลิ
เคชั่นใช้ Sticker แทนการแสดงออกทางอารมณ์ เขาจะรู้สึกว่าตนเองและตัวละครใน Sticker เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน ณ เวลานั้น ๆ (Pairoa & Arunrangsiwed, 2016) หากในงานวิจัยนี้ สามารถ
เพิ่มความอินไปกับสื่อหรือจินตนาการณ์ร่วมกับตัวละครได้นั้น อาจทาให้ผู้ชมสามารถรับรู้ความสาคัญ
ของการวางแผนชีวิตได้มากยิ่งขึ้น
บุคคลทั่วไปอาจไม่สามารถวางแผนชีวิตได้ หรือมีความต้องการวางแผนชีวิตทันทีทันใด
หลังจากรับชมสื่อ ดั่งที่ กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา และคณะ (2560) พบว่าผู้สูงอายุต้องทราบ
ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองเสียก่อน จึงจะสามารถระบุการวางแผนทางสุขภาพได้ ผู้วิจัยจึง
แนะนาว่านักเรียนนักศึกษาควรระบุเป้าหมายในชีวิต ปัจจัยเอื้ออานวยในการบรรลุเป้าหมาย และ
ต้องระบุปัญหาหรืออุปสรรคขัดขวางเป้าหมายนั้น หากนั กเรียนนักศึกษาสามารถระบุได้ครบ และ
ระลึกให้ได้ว่าในอนาคตผู้ปกครองอาจไม่ได้ให้เงินเลี้ยงดู พวกเขาจะมีความต้องการวางแผนชีวิตมาก
ขึ้นกว่าที่เป็นอยู่
งานวิจัยนี้มีข้อจากัดคือ มีกลุ่มตัวอย่างเพียง 100 คนและไม่ได้มาจากการสุ่ม หากแต่เป็น
ผู้เข้าชมภาพยนตร์ในงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งกลุ่มตัวอย่างอาจมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ภาพยนตร์ที่
ใช้เป็นสื่อนั้น อาจไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อกลุ่มตัวอย่างเพราะเป็นภาพยนตร์สั้น
ซึ่งผู้ชมอาจยังไม่ทันได้รู้สึกอินหรือจินตนาการณ์ร่วมกับสื่อ ภาพยนตร์ก็จบลงเสียก่อน ดังนั้นแล้ว
งานวิจัยในอนาคตควรขยายกลุ่มตัวอย่าง และเลือกกลุ่มตัวอย่างให้เหมาะสม ตลอดจนอาจเลือกใช้
ภาพยนตร์ที่สร้างโดยผู้ผลิตมืออาชีพ การออกแบบการวิจัยก็เช่นกัน ตัวแปรที่อาจมีผลควรถูกใส่เป็น
ตัวแปรควบคุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจินตนาการณ์ร่วมไปกับสื่อ การสร้างเครื่องมือวัดยังเป็นส่งที่
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีทางภาษาอังกฤษของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับของ
สถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรมบริการในการสร้างความพึงพอใจต่อข้อร้องเรียนแก่ลูกค้า
ชาวต่ า งชาติ : กรณี ศึ ก ษาธุ ร กิ จ โรงแรมในจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ โดยใช้ แ นวคิ ด วั จ นปฏิ บั ติ ศ าสตร์
(Pragmatics) เกี่ ย วกั บ ทฤษฎี ค วามสุ ภ าพ (Politeness Theory) อ้ า งอิ ง ตามแนวคิ ด ของบราวน์
และเลวินสัน (Brown; & Levinson. 1987) กลุ่มเป้าหมายในการทาวิจัยครั้งนี้คือ พนักงานฝ่าย
ต้อนรับส่วนหน้าจานวน 18 คน ของโรงแรม/ที่พักระดับ 4 ดาวจานวน 2 แห่งในจังหวัดเพชรบูรณ์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่าพนักงานฝ่ายต้อนรับของของโรงแรม/ที่
พักระดับ 4 ดาวในจังหวัดเพชรบูรณ์มีการใช้กลวิธีทางภาษาอังกฤษเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อข้ อ
ร้องเรียนแก่ลูกค้าชาวต่างชาติจานวน 15 กลวิธี ได้แก่ กลวิธีกล่าวคาขอโทษ กลวิธีการใช้รูปภาษา
แสดงการนับถือยกย่องผู้ฟัง กลวิธีการเสนอให้ กลวิธีการให้คาสัญญา กลวิธีการกล่าวคาขอบคุณ
กลวิธีการขออนุญาตหรือขอร้อง กลวิธีการแสดงว่าการกระทาคุกคามหน้าเป็นเหมือนกฎ กลวิธีการ
แนะนา กลวิธีการกล่าวตรงไปตรงมา กลวิธีการสร้างหรือเล่าเรื่องที่น่าสนใจแก่ผู้ฟัง กลวิธีการให้หรือ
ถาม กลวิธีการใช้คาบ่งชี้แสดงความไม่มั่นใจของผู้พูดหรือคากากวม กลวิธีการใช้อนุภาคแสดงความ
เล็กน้อย กลวิธีการแสดงความสนใจหรือใส่ใจในตัวผู้ฟัง และกลวิธีการเลี่ยงการใช้สรรพนามของผู้พูด
และผู้ฟัง
ค่าส่าคัญ : กลวิธีทางภาษา, อุตสาหกรรมบริการ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับ
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Abstract
The research aimed to study the occurrences of making satisfaction toward
foreign customers’ complaints: A case study of hotels in Phetchabun Province by using
the framework of pragmatics based on Brown and Levinson’s (1987) politeness theory.
The samples consisted of 18 receptionists of two 4-star hotels/accommodations in
Phetchabun. The data was collected by using a questionnaire. The findings showed 15
linguistic strategies of politeness towards foreign customers’ complaints; apologizing,
giving deference, offering, giving promise, saying thank you, making requests or asking
permission, saying the face threatening acts as a general rule, giving suggestion, saying
baldly, interest to hearer, giving reasons, using ambiguous words, minimizing the
imposition, attending to hearer and avoiding the pronouns ‘I’ and ‘you’.
Keywords : Language strategy, Hospitality Industry, Receptionist
1. บทน่า
ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของโลกในการสื่อสารระหว่างบุคคลที่มีภาษาและวัฒนธรรมที่
แตกต่ า งกั น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในปั จ จุ บั น ที่ ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ใ นแต่ ล ะสั ง คมเปิ ด เสรี ส าหรั บ
ชาวต่างชาติที่สามารถย้ายถิ่นการอยู่อาศัย การทางาน หรือการเดินทางท่องเที่ยวข้ามแดน ทาให้เรา
ได้พบเจอกับชาวต่างชาติที่มาจากหลากหลายประเทศในทุก ๆ วัน เกิดการพบปะพูดคุย ติดต่อสื่อสาร
ด้านธุรกิจ การให้คาปรึกษาและความช่วยเหลือ รวมทั้งการให้บริการ ซึ่งต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็น
สื่อกลางให้การสื่อสารทั้งสิ้น บางอาชีพต้องทางานที่เผชิญหน้ากับบุคคลโดยตรงตลอดเวลา เช่น
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ หรือฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เนื่องจากมีหน้าที่ที่ต้องให้ก าร
บริการแก่ผู้มาติดต่อสอบถาม ผู้มาเยี่ยมชม ลูกค้า ผู้ประสานงานด้านธุรกิจ หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของสถานประกอบการนั้น ๆ โดยการให้ข้อมูล ให้คาแนะนา ให้คาชี้แจงเมื่อถูกร้องเรียน รวมทั้งเสนอ
ทางเลือกในการแก้ปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ประกอบอาชีพด้านอุตสาหกรรม
บริก ารต้องมีค วามสามารถด้านการใช้ภาษาอัง กฤษ และภาษาที่ส ามเพิ่ม เติม ในการรองรับการ
ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการและให้เกิดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการให้ได้มากที่สุด
จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงด้านแหล่งท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาตินิยมมาท่องเที่ยวเป็นจานวนมาก จากสถิตินักท่องเที่ยวของสานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์แสดงให้เห็นถึงจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัด
เพชรบูรณ์มากขึ้นทุกปี ทาให้ธุรกิจอุตสาหกรรมบริการเกี่ยวกับการโรงแรมหรือที่พักเจริญเติบโตเป็น
อย่ างมาก ดัง นั้นเพื่อรองรับการให้บริการนัก ท่องเที่ยวที่เดินทางมาพัก แรมในจั งหวั ดเพชรบูรณ์
พนัก งานของโรงแรมจะต้องมีค วามพร้ อมในด้า นระบบการให้บริก ารและทัก ษะการสื่ อสารด้ ว ย
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ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานฝ่ายต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรม เนื่องจากเป็นฝ่ายงานที่
จะเผชิญหน้าในการให้บริการกับแขกที่มาพักแรมโดยตรง หากสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้
อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ไม่เกิดความผิดพลาดในการสื่อสาร สร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าพัก
แรม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรอีกด้วย นอกจากนี้ การแสดงความสุภาพผ่านรูปภาษาของ
พนักงานฝ่ายต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรมก็ยังเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถสร้างความประทับใจให้แก่ผู้
เข้าพักแรมชาวต่างชาติได้ โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้เข้าพักแรมเกิดความไม่พึงพอใจต่อการบริการ เกิด
ปัญหาหรือข้อร้องเรียนระหว่างการเข้าพัก การแสดงความสุภาพผ่านรูปภาษาจะเป็นกลวิธีหนึ่งใน
การช่วยลดความไม่พึ ง พอใจและเพิ่ม ความรู้สึกดีแก่ ผู้เข้ าพักแรมได้ ดังเช่น บราวน์และเลวิ นสั น
(Brown; & Levinson. 1987) ได้เสนอทฤษฎีความสุภาพ (Politeness Theory) ผ่านรูปภาษาไว้ เพื่อ
แสดงให้เห็นถึงกลวิธีทางภาษาในการรักษาหน้าหรือสถานภาพทางสังคมของคู่สนทนาและสร้ าง
ความรู้สึกดีแก่ผู้ฟังรวมทั้งลดความรู้สึกไม่ดีระหว่างคู่สนทนาได้อีกด้วย
อย่างไรก็ดี จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ พบว่า พนักงานต้อนรับของโรงแรม
ยังคงมีปัญหาด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษอยู่ โดยปัญหาที่พบมากที่สุดคือทักษะการพูด การ
สนทนาภาษาอัง กฤษทางโทรศั พท์ การใช้ข้ อมูล เกี่ ยวกั บโรงแรมและการท่องเที่ยว และการพูด
ภาษาอังกฤษด้วยประโยคที่สมบูร ณ์ ตามลาดับ (มินตรา ไชยชนะ และ คณะ. 2560) ส่วนสุภิต า
กาฬสินธุ์ และ นิสากร จารุมณี. (2558) พบว่าพนักงานต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรมมีปัญหาการใช้
ภาษาอังกฤษในทุกทักษะ โดยเรียงจาก ทักษะการฟัง ทักษะการอ่าน ทักษะการพูด และทักษะการ
เขียน ตามลาดับ ซึ่งกรณีเช่นนี้อาจทาให้องค์กร/สถานประกอบการนั้น ๆ เสียผลประโยชน์
ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษากลวิธีทางภาษาอังกฤษของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับของสถาน
ประกอบการประเภทอุ ต สาหกรรมบริ ก ารในการสร้ า งความพึ ง พอใจต่ อ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นแก่ ลู ก ค้ า
ชาวต่างชาติ: กรณีศึกษาธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อนาองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนแก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ให้มีความพร้อมสาหรับการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม และนาไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป รวมทั้งผู้วิจัยยังต้องการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้
จากการวิ จั ย นี้ ก ลั บ ไปยั ง สถานประกอบการธุ ร กิ จ ประเภทโรงแรมในจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ เ พื่ อ เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจทางานกับธุรกิจโรงแรมต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
เพื่อศึกษากลวิธีทางภาษาอังกฤษในการแสดงความสุภาพของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรั บของ
โรงแรมในจังหวัดเพชรบูรณ์ในการสร้างความพึงพอใจต่อข้อร้องเรียนแก่ลูกค้าชาวต่างชาติ
3. วิธีด่าเนินการวิจัย
3.1 การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับของธุรกิจโรงแรมและที่พักในจังหวัดเพชรบูรณ์
กลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับของธุรกิจโรงแรมและที่พักระดับ 4 ในจังหวัด
เพชรบูรณ์ จานวน 18 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
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3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
แบบสอบถามประกอบด้ว ยข้ อมูล 3 ส่ ว น คือ 1) เกี่ ยวกั บข้ อมูล ส่ ว นบุคคล 2) ข้ อมูล
เกี่ยวกับปัญหาที่ได้รับแจ้งจากแขกชาวต่างชาติ ซึ่งจะใช้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของ
ลูกค้าชาวต่างชาติที่มาพักแรมที่โรงแรมในการบริการด้านต่าง ๆ และ 3)กลวิธีทางภาษาอังกฤษเพื่อ
สร้ า งความพึ ง พอใจให้ แ ก่ แ ขกชาวต่ า งชาติ ซึ่ ง จะเป็ น การตอบค าถามด้ ว ยภาษาอั ง กฤษ ตาม
สถานการณ์ที่รวบรวมมาจากแบบสอบถาม ตอนที่ 2
ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม ดังนี้ 1) ศึกษางานวิจัยและเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง 2)
สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์งานวิจัย 3) นาแบบทดสอบไปให้ผู้มีประสบการณ์/
เชี่ยวชาญจานวน 3 คน พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วยด้วย
ด้านภาษาศาสตร์ 2 คน และด้านการโรงแรม 1 คน ทั้งนี้ ผลรวมของการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมี
ค่าตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป จึงจะสามารถนาแบบสอบถามนี้ไปใช้ในการเก็บข้อมูล กับกลุ่มตัวอย่างได้ 4)
ปรับแก้แบบสอบถามตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญแล้วนาไปทดลองกับประชากรที่มีลักษณะคล้าย
กับกลุ่มตัวอย่างคือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับของธุรกิจโรงแรมและที่พักระดับ 3 ดาว ภายในจังหวั ด
เพชรบูรณ์ 5) นาผลที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไข แล้วนาไปเก็บข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 18 คน
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยใช้แนวคิดวัจนปฏิบัติศาสตร์ (Pragmatics) เกี่ยวกับทฤษฎีความสุภาพ (Politeness
Theory) อ้างอิงตามแนวคิดของบราวน์และเลวินสัน (Brown; & Levinson. 1987) ในการวิเคราะห์
ข้ อ มู ล ด้ า นกลวิ ธี ก ารภาษาอั ง กฤษของเจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยต้ อ นรั บ ของสถานประกอบการประเภท
อุตสาหกรรมบริการในการสร้างความพึงพอใจต่อข้อร้องเรียนแก่ลูกค้าชาวต่างชาติ โดยจาแนกข้อมูล
ตามกลวิธี ใช้วิธีการนับเพื่อหาความถี่ของการปรากฏการใช้กลวิธีทางภาษาและแปลค่าเป็นร้อยละ
4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า มีการปรากฏของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความสุภาพในการสร้าง
ความพึงพอใจต่อข้อร้องเรียนแก่ลูกค้าชาวต่างชาติจานวนทั้งสิ้น 152 ครั้ง ทาให้จาแนกเป็นกลวิธีได้
ทั้งหมด 15 กลวิธี ดังที่แสดงไว้ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ในการแสดงความสุภาพของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับของโรงแรมในจังหวัดเพชรบูรณ์ในการ
สร้างความพึงพอใจต่อข้อร้องเรียนแก่ลูกค้าชาวต่างชาติ
กลวิธีทางภาษาอังกฤษ
ร้อยละ
1. กลวิธีการกล่าวตรงไปตรงมา
2.63
2. กลวิธีกล่าวคาขอโทษ
25.70
3. กลวิธีการเสนอให้
20.40
4. กลวิธีการใช้รูปภาษาแสดงการนับถือยกย่องผู้ฟัง
10.52
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
กลวิธีทางภาษาอังกฤษ
5. กลวิธีการให้คาสัญญา
6. กลวิธีการกล่าวคาขอบคุณ
7. กลวิธีการขออนุญาตหรือขอร้อง
8. กลวิธีการแสดงว่าการกระทาคุกคามหน้าเป็นเหมือนกฎ
9. กลวิธีการสร้างหรือเล่าเรื่องที่น่าสนใจแก่ผู้ฟัง
10. กลวิธีการให้หรือถามเหตุผล
11. กลวิธีการใช้คาบ่งชี้แสดงความไม่มั่นใจของผู้พูดหรือคากากวม
12. กลวิธีการใช้อนุภาคแสดงความเล็กน้อย
13. กลวิธีการแสดงความสนใจหรือใส่ใจในตัวผู้ฟัง
14. กลวิธีการเลี่ยงการใช้สรรพนามของผู้พูดและผู้ฟัง
15. กลวิธีการแนะนา

ร้อยละ
9.76
9.21
5.92
3.30
1.97
1.97
1.97
1.97
0.65
0.65
3.30

จากตาราง 1 แสดงค่าร้อยละของกลวิธีทางภาษาอังกฤษในการสร้างความพึงพอใจให้แก่
แขกชาวต่างชาติ พบว่าพนักงานฝ่ายต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรม 4 ดาวในจังหวัดเพชรบูรณ์ ใช้
กลวิธีทางภาษาอังกฤษในการสร้างความพึงพอใจต่อข้อร้องเรียนแก่ลูกค้าชาวต่างชาติ จากกลุ่มกลวิธี
ปรับแต่งถ้อยคามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.67 ลาดับรองลงมาคือ กลุ่มกลวิธีไม่ตรงประเด็น คิดเป็น
ร้อยละ 3.30 และกลุ่มกลวิธีที่ใช้น้อยที่สุดคือ กลุ่มกลวิธีตรงไปตรงมา คิดเป็นร้อยละ 2.63
ลาดับต่อไป ผู้วิจัยจะนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยจะกล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ
กลวิธีทางภาษาอังกฤษและเจตนาของผู้พูดที่ปรากฏในแต่ละกลุ่มกลวิธี ดังต่อไปนี้
4.1 กลวิธีการกล่าวตรงไปตรงมา หมายถึงการพูดหรือตอบคาถามที่ไม่มีก ารปรั บแต่ง
ถ้อยคาใด ๆ ดังตัวอย่าง (1)
(1) Our management is on the process to solve the problem.
จากตัวอย่าง (1) ปรากฏถ้อยคาการกล่า วตรงไปตรงมาที่พนักงานฝ่ายต้อนรับส่วน
หน้าแจ้งข้อมูลตามสภาพจริงของโรงแรมให้แขกชาวต่างชาติทราบ โดยผู้พูดอาจคิดว่าการแจ้งข้อมูล
ตามสภาพจริงของโรงแรมนี้จะไม่ทาให้ผู้ฟังเกิดการเสียหน้าแต่อย่างใด
4.2 กลวิธีกล่าวคาขอโทษ รูปภาษาที่ปรากฏในการกล่าวคาขอโทษคือ ‘apologize’ ดัง
ตัวอย่าง (2)
(2) I do apologize for our employee that made you upset so I will tell our
supervisor to talk and take care of you, sir/madam.
จากตัวอย่าง (2) พบการใช้คาว่า ‘apologize’ ของพนักงานต้อนรับส่วนหน้าเพื่อ
แสดงการขอโทษแทนคาว่า ‘sorry’ เนื่องจากผู้พูดมีเจตนาแสดงการขอโทษอย่างเป็นทาง การและมี
การใช้ ‘do’ เพื่อแสดงการเน้นย้าความรู้สึกเสียใจ
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4.3 กลวิธีการเสนอให้ รูปภาษาที่พนักงานต้อนรับส่วนหน้าใช้ในกลวิธีนี้ส่วนใหญ่ คือ
การใช้คาว่า ‘I/we will+คากริยา’ และการใช้รูปประโยคในการเสนอความช่วยเหลือ คือ I’m here
to help you. และ What can I do for you, sir? ดังตัวอย่าง (3) – (5)
(3) I’m sorry for that, sir. She is a new staff but don’t worry, I’m here to
help you. What can I do for you, sir?
(4) I do apologize for our employees that made you upset so I will tell
our supervisor to talk and take care of you Sir/Madam.
(5) We do apologize, sir/madam. I will tell my supervisor and room
controller to change the new room for you.
จากตัวอย่าง (3) ปรากฏการย้าถ้อยคาในการต้องการให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหา
ให้แก่ผู้ร้องเรียน โดยการใช้ I’m here to help you. และตามด้วย What can I do for you, sir?
ซึ่งทั้งสองประโยคแสดงเจตนาในการต้องการให้ความช่วยเหลือเหมือนกัน ส่วนจากตัวอย่าง (4) –
(5) ผู้พูดใช้รูปภาษาในการเสนอตัวช่วยเหลือ ผู้ฟังด้วยการใช้ I/We will ตามด้วยคากริยาที่แสดงถึง
การกระทาที่จะดาเนินการแก้ไขปัญหา และกรณีที่ผู้พูดจะดาเนินการแก้ไขปัญหาพร้อมให้สิ่งชดเชย
หรือสิ่งตอบแทนเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น และเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่
ผู้ร้องเรียน
4.4 กลวิธีการใช้รูปภาษาแสดงการนับถือยกย่องผู้ฟัง รูปภาษาที่พนักงานต้อนรับส่วน
หน้าใช้ในกลวิธีนี้มีปรากฏแค่ 2 คา คือ Sir และ Madam ดังตัวอย่าง (6)
(6) Our restaurant opens in the morning only. Sorry about that
Sir/madam.
จากตัวอย่าง (6) ปรากฏการใช้คาแสดงการนับถือยกย่ องผู้ฟังจากการใช้คาเรียก
ขานเพื่อต้องการให้เกียรติแก่ผู้ฟังที่เป็นแขกของโรงแรม ถึงแม้ว่าจะมีการร้องเรียนปัญหาต่าง ๆ แต่
พนักงานก็ยังมีหลักในการทางานว่าต้องให้เกียรติลูกค้าเสมอ
4.5 กลวิ ธี ก ารให้ค าสั ญ ญา รูปภาษาที่พนัก งานต้ อนรั บส่ ว นหน้า ใช้ใ นกลวิ ธี นี้ คือ I/We will ดัง
ตัวอย่าง (7)
(7) I’m sorry for your inconvenience. We will improve it.
จากตัวอย่าง (7) พนักงานต้อนรับส่วนหน้าใช้รูปภาษาI/We will ตามด้วยคากริยา
เพื่อให้คาสัญญาต่อผู้ร้องเรียนว่าจะดาเนินการในการแก้ไขปัญหาต่อไปในอนาคต
4.6 กลวิธีการกล่าวคาขอบคุณ รูปภาษาที่พนักงานต้อนรับส่วนหน้าใช้ในกลวิธีนี้ คือ การกล่าวคาว่า
thank you โดยตรง ดังตัวอย่าง (8)
(8) Thank you for your comment and may I take note to my manager.
จากตั ว อย่ า ง (8) พนั ก งานใช้ ค าว่ า thank you แสดงการขอบคุ ณ ที่ แ ขกของ
โรงแรมได้ แ จ้ ง ข้ อ ร้ อ งเรี ย นซึ่ ง เป็ น ปั ญ หาท าให้ แ ขกชาวต่ า งชาติ ที่ พั ก ในโรงแรมได้ รั บ ความไม่
สะดวกสบาย และทาให้ผู้ร้องเรียนรู้สึกว่ามีคนเข้าใจในและเห็นคุณค่าปัญหาที่เขาพบเจอ
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4.7 กลวิธีการขออนุญาตหรือขอร้อง รูปภาษาที่พนักงานต้อนรับส่วนหน้าใช้ในกลวิธีนี้ คือ การกล่าว
คาว่า ‘Would you mind if I…’ และ ‘Could you’ ดังตัวอย่าง (9) – (10)
(9) We are so sorry to hear that. Would you mind if I send a housekeeper
to touch up?
(10) I’m sorry, sir. Could you please wait a minute? I’ll tell a housekeeper
to clean you room now.
จากตัวอย่าง (9) – (10) พบว่าพนักงานต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรมมีการใช้รูปภาษาที่
แสดงการขออนุญาตหรือขอร้องของผู้พูดก็ เพื่อให้ผู้ฟัง ได้รู้สึก ว่าตนเองมีความสาคัญในการร่วม
ตัดสินใจ
4.8 กลวิธีการแสดงว่าการกระทาคุกคามหน้าเป็นเหมือนกฎ ในบางครั้งการกล่าวอ้าง
เรื่องกฎหรือข้อปฏิบัติของทางโรงแรมให้ผู้ ร้องเรียนทราบเป็นเรื่องที่ผู้พูดพิจารณาแล้วว่าเหมาะสม
ที่สุด ดังตัวอย่าง (11)
(11) We are sorry but our restaurant opens from 7 a.m. – 9 p.m. only.
อย่างไรก็ดี แม้ว่าพนักงานฝ่ายต้อนรับจะเลือกตอบรับข้อร้องเรียนโดยการอ้างถึง
กฎหรือข้อปฏิบัติของโรงแรม แต่เพื่อการแสดงความสุภาพจึงมีการใช้กลวิธีอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น
กลวิธีการขอโทษ
4.9 กลวิธีการสร้างหรือเล่าเรื่องที่น่าสนใจแก่ผู้ฟัง เป็นกลวิธีในการบอกเล่าข้อมูล หรือ
เรื่องราวต่าง ๆ ให้น่าสนใจ ดังตัวอย่าง (12)
(12) We are pleased to introduce the most beautiful and popular place,
Wat Pha Son Kaew. It’s very close to here. You can drive by yourself or go there with
a hotel driver.
จากตัวอย่าง (12) พนักงานต้องรับส่วนหน้ามีการใช้ถ้อยคาแนะนาสถานที่ท่องเที่ยว
ว่ามีจุดที่น่าสนใจอย่างไร เพื่อลดความไม่พึงพอใจด้านความลาบากในการเดินทางและเพิ่มความพึง
พอใจในข้อดีจากเรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจแทน
4.10 กลวิธีการให้หรือถามเหตุผล รูปภาษาที่ใช้คือ so ดังตัวอย่าง (13)
(13) As this is the public pool which connects to the pool access room,
so their private is also concerned. Kindly understand us and sorry for the inconvenience.
จากตัวอย่าง (13) พนักงานต้อนรับตอบรับการร้องเรียนด้วยการให้เหตุผลที่จะต้อง
คานึงถึงความเป็นส่วนตัวของแขกทุกคนที่มาพักในโรงแรม โดยปรากฏคาว่า ‘so’ ในการแสดงเหตุผล
4.11 กลวิธีการใช้คาบ่งชี้แสดงความไม่มั่นใจของผู้พูดหรือคากากวม รูปภาษาที่ใช้บ่งชี้
แสดงความไม่มั่นใจของผู้พูดหรือคากากวม คือ ‘perhaps’ ดังตัวอย่าง (14)
(14) I do apologize about this problem I will talk with my manager.
Perhaps we will change and upgrade the new room for you.
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จากตัวอย่าง (14) ผู้รับข้อร้องเรียนอาจไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะสามารถทาตาม
ข้อเรียกร้องของแขกได้หรือไม่เพราะการตัดสินใจขึ้นอยู่กับหัวหน้างาน จึงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
เพื่อให้แขกเกิดความสบายใจว่าตนเองพยายามหาทางชดเชยให้อยู่
4.12 กลวิธีการใช้อนุภาคแสดงความเล็กน้อย รูปภาษาที่ใช้บ่งชี้แสดงความเล็ก น้อย
คือ ‘just’ และ ‘quite easy’ ดังตัวอย่าง (15)
(15) It’s quite easy getting to the attractions around here. Just turn right
in front of the hotel and keep straight for about 5 kilometers.
จากตัวอย่าง (15) พนักงานต้อนรับตอบรับข้อร้องเรียนด้วยการใช้กลวิธีกล่าวถึงสิ่ง
ที่เป็นปัญหาหรือสิ่ง ที่สร้างความไม่พอใจแก่แขกที่เข้ าพักในโรงแรมด้วยการใช้อนุภาคบอกความ
เล็กน้อย เพื่อทาให้ผู้ฟังรู้สึกว่าปัญหานั้นเล็กลง
4.13 กลวิ ธี ก ารแสดงความสนใจหรือใส่ ใจในตัว ผู้ฟัง รูปภาษาที่ใ ช้บ่ง ชี้แ สดงความ
เล็กน้อย คือ ‘I understand’ ดังตัวอย่าง (16)
(16) I’m sorry and apologize to hear that and I understand for your
inconvenience.
จากตัวอย่าง (16) พนักงานฝ่ายต้อนรับใช้กลวิธีแสดงความสุภาพด้วยการแสดง
ความเข้าใจในปัญหาและความลาบากที่ผู้ฟังได้รับโดยการใช้คาว่า I understand
4.14 กลวิธีการเลี่ยงการใช้สรรพนามของผู้พูดและผู้ฟัง บางครั้งการเลี่ยงให้สรรพนาม
ที่แสดงการแบ่งแยกระหว่างผู้พูดและผู้ฟังอย่างชัดเจน ผู้ พูดจึงเลี่ยงในการใช้สรรพนาม ‘I’ และ
‘You’ ดังตัวอย่าง (17)
(17) It’s quite easy getting to the attractions around here. Just turn right
in front of the hotel and keep straight for about 5 kilometers.
จากตัว อย่ าง (17) จะเห็นตัว อย่างประโยคที่พูดว่ า ‘Just turn right in front of
the hotel and keep straight for about 5 kilometers’ เป็นประโยคที่ขึ้นต้นด้วยคากริยา เพื่อใช้
บอกวิ ธี ก ารเดินทางง่ าย ๆ ในการไปยัง สถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใ กล้บริเวณโรงแรม โดยไม่ร ะบุว่า
ประโยคที่พูดนั้นหมายถึงผู้ฟัง กล่าวคือไม่ต้องมีประธาน (Subject) คือคาว่า you ขึ้นต้นประโยค
4.15 กลวิธีการแนะนา รูปภาษาที่พนักงานฝ่ายต้อนรับใช้เพื่อให้คาแนะนาต่อแขก
ชาวต่างชาติจะใช้คาที่ง่ายๆ เช่น ‘introduce’ ดังตัวอย่าง (18)
(18) We are pleased to introduce the most beautiful and popular place,
Wat Pha Son Kaew. It’s very close to here. You can drive by yourself or go there with
a hotel’s driver.
จากตัวอย่าง (18) มีการปรากฏการใช้คาว่า introduce ในการให้คาแนะนาสถานที่
ท่องเที่ยวแก่แขกที่เข้าพักในโรงแรม
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5. การอภิปรายผล
หลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว สามารถอภิปรายตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี้
1. กลวิธีที่ใช้ทางภาษาที่ใช้ตอบข้อร้องเรียนมี 15 กลวิธี เป็นกลวิธีที่แสดงความสุภาพเพื่อ
สร้างความพึง พอใจแก่ แขกชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่จะมีการเลื อกใช้กลวิธี ทางภาษาที่ห ลาก หลาย
ร่วมกันเพื่อลดความไม่พึงใจของผู้ฟัง และเพิ่มความพึง พอใจเพื่อให้เกิดความประทับใจและผู้ ฟัง
อย่างไรก็ดี กลวิธีที่พบมากที่เป็นกลวิธีพื้นฐานที่พนักงานฝ่ายต้อนรับส่วนหน้าใช้ในการตอบรับข้อ
ร้องเรียนคือ กล่าวคาขอโทษ แม้ว่าผู้พูดอาจจะไม่ได้กระทาผิดใด ๆ ก็ตาม โดยกลวิธีที่พบรองลงมา
และมักใช้ร่วมกับกลวิธีการขอโทษคือ กลวิธีการเสนอให้ ไม่ว่าจะเป็นการเสนอตัวเองเข้าช่วยเหลือ
ผู้ฟัง การเสนอตัวประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นเพื่อช่วยเหลือผู้ฟัง และการเสนอสิ่งของชดเชย
หรือตอบแทน ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับสมมติฐานงานวิจัยที่ได้ตั้งว่า และสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของกิตติกร เนตรสุวรรณ และปนันดา เลอเลิศยุติธรรม (2557) ที่พบว่าหนึ่งในกลวิธีความสุภาพที่
พนักงานฝ่ายต้อนรับส่วนหน้าจากโรงแรมชั้นนา 2 แห่งในเขตกรุงเทพมหานครมีการใช้จานวนมาก
เพื่อตอบข้อร้องเรียนของลูกค้าผู้มาใช้บริการภายในโรงแรม คือ กลวิธีการขอโทษ
2. รูปแบบภาษาเป็นการใช้คาง่าย ๆ และรูปประโยคไม่ซับซ้อน ผู้วิจัยมีความเห็นว่าอาจมี
ปัจ จั ย มาจากการศึ ก ษา และประสบการณ์ทางานในธุ ร กิ จ โรงแรมของกลุ่ ม ตัว อย่าง อย่างไรก็ดี
พนั ก งานฝ่ า ยต้ อ นรั บ ส่ ว นหน้ า ของโรงแรม/ที่ พั ก ระดั บ 4 ดาวในจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ ส ามารถใช้
ภาษาอั ง กฤษในการตอบรับ ข้ อ ร้อ งเรีย นเพื่ อ สร้า งความพึ ง พอให้แ ก่ แ ขกชาวต่า งชาติที่ ม าพั ก ที่
โรงเรียนของตนได้อาจเนื่องมาจากโรงแรมมีการอบรมให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษสาหรับพนักงาน
ฝ่ายต้อนรับส่วนหน้ามาก่อน พนักงานฝ่ายต้อนรับอาจเคยได้รับความรู้ด้านภาษาอังกฤษจากองค์กร
ภายนอกมาก่อน หรืออาจเพราะประสบการณ์การทางานที่ผ่านมาของแต่ละบุคคล
6. สรุปผลการวิจัย
การที่พนักงานต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรม 4 ดาวในจังหวัดเพชรบูรณ์มีการเลือกใช้กลุ่ม
กลวิธีปรับแต่งถ้อยคามากที่สุดเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่แขกชาวต่างชาติที่มาพักในโรงแรมนั้น อาจ
เนื่องมาจากการปรับแต่งถ้อยคาแสดงถึงการไตร่ตรองการใช้ถ้อยคาที่เหมาะสม ให้เกียรติแขกที่มา
พักที่โรงแรม และมีเจตนาที่จะไม่ใช้ถ้อยคาที่รุนแรงหรือตรงเกินไป เนื่องจากอาจส่งผลให้ผู้ฟังเสีย
หน้าและเสียความรู้สึกได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบที่ไม่ดีแก่องค์กร ทาให้องค์กรเสียชื่อเสียงและสูญเสีย
รายได้ไปโดยธรรมชาติของผู้พูดภาษามักจะมีการใช้กลวิธีทางภาษาที่หลากหลายร่วมกันเพื่อสร้าง
ความเข้าใจและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ฟังมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผู้ฟังมีทัศนคติที่ไม่
ดี ผู้พูดจะต้องระมัดระวังในการใช้ถ้อยคาและสรรหากลวิธีที่บรรเทาความรู้สึกไม่ดีนั้นลงพร้อมทั้งยัง
แสดงความสุภาพต่อผู้ฟังอีกด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับของโรงแรมในจังหวัดเพชรบูรณ์มีการใช้กลวิธี
ทางภาษาอังกฤษในการสร้างความพึงพอใจต่อข้อร้องเรีย นแก่แขกชาวต่างชาติด้วยกลวิธี การกล่าว
คาขอโทษร่วมกับใช้การเสนอหรือสัญญา มากที่สุด รูปแบบภาษาเป็นการใช้คาง่าย ๆ และรูปประโยค
ไม่ซับซ้อนอาจเนื่องจากการศึกษาและประสบการณ์ทางานของกลุ่มตัวอย่างแต่ละคน
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7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการนาไปใช้
7.1.1 ควรนาผลการวิจัยไปพัฒนาการจัดทาคู่มือภาษาอังกฤษสาหรับพนักงานโรงแรม
ฝ่ายต้อนรับส่วนหน้าเพื่อเผยแพร่ให้แก่ บุคคลที่ปฏิ บัติห น้าที่ดังกล่าว นักศึกษาที่เรียนในรายวิ ช า
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม หรือบุคคลอื่น ๆ ที่สนใจ
7.1.2 ควรจั ด ท าสื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย เพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น สถานการณ์ จ า ลองในการน า
ภาษาอังกฤษเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อข้อร้องเรียนแก่ลูกค้าชาวต่างชาติสา หรับพนักงานต้อนรับ
ส่วนหน้าประกอบกับการใช้คู่มือ
7.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ควรมีการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเฉพาะทางสาหรับการประกอบอาชีพ
อื่น ๆ ซึ่งเป็นอาชีพในแหล่งชุมชนที่มีความต้องการในการใช้ภาษาอังกฤษ
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บทคัดย่อ
บทความวิชากรนี้มุ่งศึกษาพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง
รามเกียรติ์ ตอน พิเภษณ์ถูกขับ ใน 2 ประเด็น คือ กลวิธีการแต่ง และบุคลิก พฤติกรรมของตัวละคร
เอก ผลการศึ ก ษาพบว่ า ด้ า นกลวิ ธี ก ารแต่ง พบ 5 กลวิ ธี คื อ การเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดของ
เหตุการณ์ การเพิ่มเหตุการณ์ การตัดเหตุการณ์ การคงเหตุการณ์ และการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์
ส่วนด้านตัวละครพบว่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างตัวละครเอก “พิเภษณ์” ให้มี
บุคลิกภาพที่เป็นนักปกครอง คือ ทะนงตน รักศักดิ์ศรี และมีความยุติธรรม อีกทั้งยังสะท้อนออกมาจาก
พฤติกรรมของ ตัวละคร คือ การประพฤติให้ถูกทานองคลองธรรม
คาสาคัญ : รามเกียรติ์ / พิเภษณ์ถูกขับ / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

Abstract
This article aimsed to study the Ramakien: An Exile of Phiphet written by King
Rama VI. Two main topics discussed in this article included writing techniques, and
personality and behavior of characters. This study found that there were 5 techniques
used in this work comprising of; changing details of event, adding event, reducing event,
keeping original event, and changing event. As of the characters, King Rama VI created
the main character, Phiphet, as a ruler who was elegant, proud, and fair, which reflectsed
in how the character behave morally.
Keyword : Ramakien / An Exile of Phi-phet / King Rama VI
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1. บทนา
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (2564: ข)ทรงมีบันทึกถึงบทละครเรื่องดึกดาบรรพ์
ตอน “พิเภษณ์ถูกขับ”1 ว่า “บทในชุดนี้แต่งใหม่ทั้งสิ้น ตามเค้าความในเรื่องรามเกียรติ์ฉบับดึกดาบรรพ์
คาพูดซึ่งแต่เดิมเยิ่นเย้ออยู่ก็ได้ตัดทอนลงเสียบ้างและแก้ไขเพื่อให้สะดวกแก่การที่จะเล่นอย่างละครไทย
แต่ก็ไม่ทิ้งรูปความและวิธีดาเนินเรื่องอย่างของเขา” ส่วนพุฒิมาศ พุ่มพวง (2540) ได้สันนิษฐานเวลา
ในการแต่งว่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว อาจทรงพระราชนิพนธ์บทละครตอนนี้ในช่วง
ประมาณปี พ.ศ. 2454 เพราะมีหลักฐานว่าได้ใช้แสดงในงานฉลองสะพานพระราชเสาวนีย์ เมื่อวันที่
10 มกราคม ร.ศ.130 โดยในระยะแรกทรงเรียกว่า “พิเภกถู ก ขั บ ” ในระยะหลั ง ๆ จึ ง เปลี่ ยนเป็น
“พิเภษณ์ถูกขับ” สาหรับลักษณะคาประพันธ์ ประกอบด้วยกลอนบทละครจานวน 90 บท และบทเจรจา
เป็นร่ายยาว ส่วนเนื้อเรื่องกล่าวถึง หลังจากที่หนุมานเผากรุงลงกาแล้ว ทศกรรฐ์ให้พิเภษณ์เข้าเฝ้า
เพื่อหาทางสู้ กั บพระราม แต่พิเภษณ์เห็นลางร้ายต่าง ๆ จึ ง ได้ทูล คัด ค้านและให้ส่ ง นางสี ด าคืน แก่
พระราม ทศกรรฐ์กริ้วมาก กอปรกับอินทรชิต และกุมภกรรณ ก็สาทับว่าพิเภษณ์กลัวฝ่ายพระราม และ
ทาให้กองทัพเสียกาลังใจ ทศกรรฐ์เตะพิเภษณ์ทาให้อับอายมาก พิเภษณ์เงื้อกระบองจะสู้แต่เห็นว่าเป็น
พระเชษฐาจึงเป็นการไม่บังควรจึงออกจากที่ประชุม จากนั้นพิเภษณ์ได้ถอดเครื่องยศกษัตริย์ฝากนาง
ตรีชดาไปคืนแก่ทศกรรฐ์ จากนั้นจึงเหาะไปหาพระรามพร้อมด้วยเสนายักษ์อีก 5 ตน พระรามถามความ
คิดเห็นของเหล่าเสนาวานรว่าคิดเห็นอย่างไร สุครีพ องคต และชมพูพานไม่เห็นด้วยกับการรับพิเภษณ์
ส่วนหนุมานคิดแตกต่างออกไป โดยอ้างว่ากาลก่อนสุครี พเองก็พบเหตุการณ์เช่นนี้เหมือนกัน พระราม
เห็นคล้อยตาม หนุมานจึงรับพิเภษณ์เข้ามาอยู่ฝ่ายตน พร้อมทั้งสถาปนาพิเภษณ์เป็นราชาธิบดีของ
เหล่ายักษ์ด้วย
2. การศึกษาเปรียบเทียบเหตุการณ์ในบทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน พิเภษณ์ถูกขับ
การศึกษาครั้งผู้เขียนได้แบ่งลาดับของเหตุการณ์ไว้ทั้งหมด 5 ขั้น ได้แก่ ขั้นแรก การเปิด
เรื่อง มี 1 ฉากคือ ฉากพิเภษณ์ร้อนใจเรื่องหนุมานเผาลงกาจนไปเข้าเฝ้า ทศกรรฐ์ ขั้นที่สอง คือ
ชนวนของเรื่ อ ง มี 3 ฉาก คื อ ฉากทศกรรฐ์ ป รึ ก ษาเสนายั ก ษ์ ฉากกุ ม ภกรรณต าหนิ ท ศกรรฐ์
ฉากพิเภษณ์ทูลเรื่องลางร้ายและให้คืนนางสีดา ส่วนขั้นที่สาม คือ จุดสุดขั้นของเรื่อง มี 1 ฉาก คือ เริ่ม
ตั้งแต่เกิดการวิวาทระหว่างพิเภษณ์และอินทรชิตจนทศกรรฐ์ขับไล่พิเภษณ์ออกที่ประชุม และขั้นที่สี่ คือ
ปลายเรื่อง มี 3 ฉาก คือ ฉากพิเภษณ์น้อยใจทศกรรฐ์จึงคืนตาแหน่งอุปราชและตัดสินใจออกจากเมือง
ฉากพิเภษณ์และเสนายักษ์ 5 ตนเหาะมาสวามิภักดิ์กับพระราม สุครีพเห็นจึงพาไปสวามิภักดิ์ และฉาก
พระรามปรึกษาเหล่าเสนาวานร และรับพิเภษณ์และเสนายักษ์ ส่วนขั้นสุดท้าย คือ ปิดเรื่อง มี 1 ฉาก
คือ พระรามให้พระลักษมณ์ไปตักน้าจากมหาสมุทรมาเพื่อจะอภิเษกพิเภษณ์เป็นเจ้าเมืองลงกา
จากข้อมูลข้างต้นเห็นได้ว่าฉบับรัชกาลที่ 6 นั้นมีฉากจานวน 9 ฉากและในแต่ละฉากนั้น
ไม่โดดเด่นเรื่องการรบ หรือการเคลื่อนไหวมากนักแต่กลับให้ความสาคัญกับการพูด เจรจาและโดดเด่น
1

ผู้เขียนได้สะกดตามต้นฉบับพระราชนิพนธ์ทั้งสองฉบับ ซึ่งมีรูปเขียนแตกต่างกัน เช่น พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 1 ใช้ ทศกัณฐ์ ส่วน
พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 6 ใช้ ทศกรรฐ์ เป็นต้น
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เรื่ อ งของอารมณ์ ความรู้ สึ ก ของตั ว ละคร ซึ่ ง ต่ า งกั บ ฉบั บ รั ช กาลที่ 1 ที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ของการ
เคลื่อนไหวซึ่งแฝงไปด้วยความชุลมุนวุ่นวายซึ่งทาให้คนดูมีอารมณ์ขันกว่ามาก ผลของการศึกษามีดังนี้
2.1 การเปิดเรื่อง พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 6 2 มีกลวิธีการเปิดเรื่องที่แตกต่างไปจากฉบับ
รัชกาล ที่ 1 คือ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเหตุการณ์ กล่าวคือ พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์
ลาดับเหตุการณ์เหมือนกับพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 1 แต่แตกต่างกันด้วยรายละเอียดของเหตุการณ์ ซึ่ง
อาจเป็นเพราะประการแรก คือ การกระชับเนื้ อความด้วยการอธิบายเหตุผล คือ การที่ทศกรรฐ์ลักนาง
สีดามาจะทาให้กรุงลงกาต้องเดือดร้อน และประการถัดมา คือ การเปลี่ยนเหตุการณ์ ฉบับรัชกาลที่ 1
ทรงให้ทศกัณฐ์สุบิน (ฝัน) ถึงลางร้าย แต่ฉบับรัชกาลที่ 6 ทรงให้พิเภษณ์เป็นผู้เห็นลางร้ายต่าง ๆ มี
รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบด้านการเปิดเรื่อง
ฉบับรัชกาลที่ 6
- พิเภษณ์ร้อนใจเรื่องทศกรรฐ์ลักพานางสีดามา
จะทาให้กรุงลงกาเดือดร้อน เพราะมีตัวอย่างอยู่
แล้วคือหนุมานมาเผากรุงลงกา

ฉบับรัชกาลที่ 1
- ทศกัณฐ์สุบินว่ามีแร้งสีขาวบินมาทางบูรพทิศ
ข้ามมหาสมุทรแล้วปะทะกับแร้งสีดาที่อยู่ทาง
ปัจฉิม แร้งดาเสียทีตกลงยังพืน้ ดินเสียชีวิตแล้วก็
กลายไปเป็นอสูรเอากะลาน้ามันยางใส่ไส้วางไว้ที่
หัตถ์ของทศกัณฐ์ มีผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งเข้ามาจุดไฟ
ทาให้ไฟติดที่หัตถ์ของทศกัณฐ์จนได้รับความ
เจ็บปวดจากไฟนั้น
- ทศกรรฐ์กาลังปรึกษาเรื่องกลศึก เมื่อพิเภษณ์ - พิเภกทานายฝันว่านางสีดาจะนาความ
เข้ามาก็ถามว่ามีกลศึกอะไรบ้าง แต่พิเภษณ์กลับ เดือดร้อนมาให้ ทาให้เผ่าพงศ์ยักษ์บรรลัย
ให้คืนนางสีดา เพราะมีเหตุลางร้ายต่างๆ
ทศกัณฐ์ถามว่าจะมีทางสะเดาะเคราะห์ได้อย่างไร
พิเภกจึงทูลว่าให้คืนนางสีดาแก่พระรามเสีย

จากตารางที่ 1 เปรียบเทียบนี้ทาให้เห็นว่า ในฉบับรัชกาลที่ 1 เปิดเรื่องโดยการให้ทศกัณฐ์
ฝันถึง เหตุลางร้าย พิเภกทานายฝันและให้คืนนางสีดาแก่พระราม ทศกัณฐ์จึงไล่พิเภกออกจากเมือง
ส่วนในฉบับรัชกาลที่ 6 เปิดเรื่องด้วยการให้พิเภษณ์ทบทวนถึงเรื่องที่หนุมานเข้ามาเผากรุงลงกา ซึ่ง
เป็นการย้อนเรื่องให้กับผู้อ่านผู้ดูอีกครั้งหนึ่ง เพราะบทละครนี้ได้ตัดตอนมาเพื่อใช้การแสดง อีกทั้งเรื่อง
รามเกียรติ์เป็นละครเรื่องยาวดังนั้นจึงต้องมีการเท้าความจากตอนก่อนหน้านี้เพื่อให้ผู้ อ่านผู้ดูเข้ าใจ
ในตอนนี้มากขึ้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้พระราชนิพนธ์เท้าความไว้ในตอนต้นไว้
เพียง 4 บท แต่สามารถทาให้ผู้อ่านผู้ดูเข้าใจตอนที่หนุมานเผาเมืองลงกา ว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นรุนแรง
เพียงใด ไว้ว่า
2

ผู้เขียนใช้ พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 6 หมายถึง พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ และพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 1
หมายถึง พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
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อกผ่าวราวไฟไม่รู้ดับ
จะบรรทมหลับก็หาไม่
อนิจจาเจ้าจอมกรุงไกร
ก่อเหตุร้ายใหญ่ในครานี้
เพราะคิดผิดเมียเสียธรรม
เป็นกรรมของหมู่ยักษี
วังเวียงลงกาธานี
อัคคีเผาผลาญลานแลง
พาราปราการทวารมั่น
คูป้อมล้อมกั้นขันแขง
วานรตัวเดียวเรี่ยวแรง
กาแหงล้างเกลี้ยงทั้งเวียงชัย
ยักษ์แสนยากรรอนราญ
หักหาญลิงน้อยไม่ได้
ยิ่งคิดอนาถหวาดใจ
จะคิดอย่างไรเล่าครานี้ ฯ
(รามเกียรติ์บทร้องและบทพกาย์, 2464 : 53)
2.2 การดาเนินเรื่อง รัชกาลที่ 6 ทรงใช้กลวิธีการเพิ่มเหตุการณ์ การตัดเหตุการณ์และ
การเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ ดังมีรายละเอียดดังนี้
2.2.1 การเพิ่มเหตุการณ์ หมายถึง การเพิ่มลาดับเหตุการณ์ลงไปเพื่อให้สอดรับกั บ
โครงเรื่องที่ได้ตั้งไว้ อาจมีการเพิ่มรายละเอียดของตัวละครเข้าไปด้วย ในพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 6
ทรงดาเนินเรื่องตามรามายณะ ฉบับวาลมีกิพรหมฤๅษี (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2464
: ข) จึงทาให้ต้องทรงเพิ่งเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์เข้าไป คือ ทศกรรฐ์ขอความคิดเห็นเรื่องการรบ และ
การวิวาทระหว่างอินทรชิตกับพิเภษณ์ ดังนี้
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบด้านการดาเนินเรื่องโดยการเพิ่มเหตุการณ์
ฉบับรัชกาลที่ 6
ฉบับรัชกาลที่ 1
- ที่ปรึกษาของทศกรรฐ์แสดงความคิดเห็น
- กุมภกรรณตาหนิทศกรรฐ์
- ปรรศวาศูรทูลขอให้ทศกรรฐ์ส่งกุมภกรรณกับ
เนื้อเรื่องส่วนนี้ไม่ปรากฏในฉบับรัชกาลที่ 1
อินทรชิตไปรบก่อน แต่พิเภษณ์ทูลคัดค้าน
- เสนายักษ์ตนอื่นๆต่างอาสาออกรบ เช่น ทุร
มุข กุมภะ เป็นต้น
- อินทรชิตเหน็บแนมพิเภษณ์ และเกิดการ
โต้เถียงกันระหว่างอินทรชิตกับพิเภษณ์ อินทรชิต
ต่อว่าพิเภษณ์ว่าขี้ขลาดไม่สมกับเป็นพรหมวงศ์
และอวดว่าตนเคยรบชนะพระอินทร์แล้วจึงไม่
เนื้อความส่วนนี้ไม่ปรากฏในฉบับรัชกาลที่ 1
เกรงพระราม พระลักษมณ์ ซึ่งเป็นเพียงมนุษย์
พิเภษณ์โกรธอินทรชิตและตาหนิว่าเป็นเด็กไม่
ควรเข้ามาแสดงความคิดเห็น
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2.2.2 การตัดเหตุการณ์ คือ การตัดลาดับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งออกจากโครง
เรื่อง ในพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 6 ทรงตัดเหตุการณ์ที่พิเภษณ์ (พิเภก) พยากรณ์ดวงชะตาของตนเอง
ออก เพื่อให้สอดรับกับเนื้อเรื่องที่พระองค์ทรงวางไว้โดยให้พิเภษณ์เหาะไปสวามิภักดิ์พระรามเอง ดังนี้
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบด้านการดาเนินเรื่องโดยการตัดเหตุการณ์
ฉบับรัชกาลที่ 6
ฉบับรัชกาลที่ 1
-พิเภกออกจากเมืองลงกาเดินมาถึงฝั่งมหาสมุทร
ก็ได้พยากรณ์ดวงชะตาตัวเองก็พบว่าเป็นคราว
เนื้อความส่วนนี้ไม่ปรากฏในฉบับรัชกาลที่ 6
เคราะห์ที่ต้องจากเมืองมา และจะได้รับการ
อุปถัมภ์จากพระราม จึงเดินทางไปหาพระราม
2.2.3 การเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ คือ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเหตุการณ์นั้น ๆ
ทั้งพฤติกรรม บทบาทของตัวละคร บทสนทนา รวมไปถึงการเพิ่มรายละเอียดของเหตุการณ์นั้น ๆ
ในพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 6 ทรงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเหตุการณ์ 2 กลวิธี ได้แก่
2.2.3.1 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดพฤติกรรมตัวละคร ดังเห็นได้จาก เหตุการณ์
แรกพระองค์ทรงให้พระพิเภษณ์จะสู้ กั บทศกรรฐ์แต่กลั บคิดได้ว่ า ทศกรรฐ์เป็นพระเชษฐาจึงไม่ก าร
บังควร ในขณะที่พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 1 ทรงให้พิเภกหวาดกลัวต่ออานาจของทศกัณฐ์จนต้องให้
อินทรชิต และกุ ม ภกรรณให้ช่ว ย อีก เหตุก ารณ์ห นึ่ง คือ พระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 6 ทรงให้พิเภษณ์
นาเครื่องยศฝากนางตรีชดาไปคื นแก่ ทศกรรฐ์ ส่ ว นพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 1 ทรงให้ทศกั ณฐ์สั่ ง
ริบทรัพย์แล้วไล่พิเภกออกเมืองไป และในตอนที่พิเภษณ์เดินทางไปสวามิภักดิ์ พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 6
ทรงให้พิเภษณ์เหาะไปกับเสนายักษ์ 5 ตน ส่วนพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 1 ให้พิเภกถูกนิลเอกจับตัว ไปส่ง
ให้สุครีพ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบด้านการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์โดยการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
พฤติกรรมตัวละคร
ฉบับรัชกาลที่ 6
ฉบับรัชกาลที่ 1
- ทศกรรฐเตะพิเภษณ์ลงจากพระแท่น พร้อมกับ ทศกัณฐ์ได้ฟังพิเภกพูดก็โกรธมาก ทศกัณฐ์ด่าว่า
บอกว่าไม่ควรอยู่ในที่ประชุมนี้ พิเภษณ์เงื้อ
พิเภกว่าไม่กตัญญูหันไปเข้าข้างศัตรู หลังจากนั้น
กระบองจะสู้ทศกรรฐแต่คิดได้ว่าทศกรรฐมีฐานะ ทศกัณฐ์ก็ไล่ตีไล่เตะพิเภก พิเภกหนีไปหลบกุม
เป็นกษัตริย์และพระเชษฐาดังนั้นจึงต้องให้ความ ภกรรณบ้าง หลบหลังอินทรชิตบ้าง จนสุดท้าย
เคารพ พิเภษณ์จึงออกจากที่ประชุม
ทศกัณฐ์สั่งให้ถอดยศพิเภกและไล่ออกไปจาก
เมือง
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบด้านการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์โดยการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
พฤติกรรมตัวละคร
ฉบับรัชกาลที่ 6
ฉบับรัชกาลที่ 1
- พิเภษณ์กลับตาหนักลานางตรีชดาและนางนัน - พิเภกกลับตาหนักไปลานางตรีชดาและนาง
ทา(บุตรี) นางตรีชดา นางนันทาและนางกานัล เบญจกาย(บุตรี) ทั้งสามต่างร่าไห้และคร่าครวญ
ต่างร่าไห้และคร่าครวญถึงคุณความดี
ต่อพิเภก
ของพิเภษณ์
- พิเภษณ์ให้นางตรีชดานาเครื่องทรงกษัตริย์ไป
คืนทศกรรฐ์
- สุครีพเห็นยักษ์ 5 ตนเหาะมา
- นิลเอกพบพิเภกขณะที่เดินอยู่ในป่า จึงจับตัว
- พิเภษณ์ทูลว่าจะมาขอสวามิภักดิ์
มาให้กับสุครีพ สุครีพถามได้ความว่าพิเภกถูก
- สุครีพพาพิเภษณ์และเสนายักษ์เข้าเฝ้าพระราม ทศกัณฐ์ไล่ออกจากเมืองและต้องการสวามิภักดิ์
ต่อพระราม สุครีพจึงพาไปเฝ้าพระราม
2.2.3.2 การเพิ่มรายละเอียดของพฤติกรรมตัวละคร คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ตัวละครอย่างมีนัยยะจึงทาให้มีผลต่อบุคลิกของตัวละครอย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือ ในพระราชนิพนธ์
รัชกาลที่ 6 เห็นได้ว่า พระรามได้ขอความคิดเห็นของเสนาวานรทั้งสุครีพ องคต และชมพูพาน ไม่เห็น
ด้วย อีกทั้งยังไม่เชื่อใจพิเภษณ์เนื่องด้วยเป็นน้องชายของทศกรรฐ์ แต่หนุมานคิดกลับกัน คือ พิเภษณ์
คงไม่มีที่ไปแน่นอน และได้เปรียบเทียบว่าเมื่อกาลก่อนสุครีพก็เป็นเช่นเดียวกับพิเภษณ์ตอนนี้ จึงทาให้
พระรามและเสนาวานรเห็นด้วยกับความคิดนี้ ในขณะที่พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 1 ให้พระรามเป็นผู้
ตัดสินเอง
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบด้านการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์โดยการเพิ่มรายละเอียดพฤติกรรมตัว
ละคร
ฉบับรัชกาลที่ 6
ฉบับรัชกาลที่ 1
- พระรามขอความเห็นจากเสนาวานรเรื่อง
- พระรามถามความคิดเห็นจากเสนาวานร เสนา
พิเภษณ์สวามิภักดิ์
วานรทั้งหลายเห็นว่าพิเภกต่างจากทศกัณฐ์จึง
- สุครีพ องคตและชมพูพานไม่เห็นด้วยกลัวเป็น ควรรับไว้
กลอุบาย
- หนุมานกลับเห็นต่างออกไป คือ ควรรับ เพราะ
เคยได้ยินมาว่าในกรุงลงกามีแต่พิเภษณ์ตนเดียว
ที่ใจดี
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2.3 การปิดเรื่อง คือ โครงเรื่องส่วนสุ ดท้ายก่อนจบเนื้อเรื่อง พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 6 พบ
กลวิธีการปิดเรื่อง 2 วิธี ได้แก่ การคงเหตุการณ์ และการตัดเหตุการณ์ ดังมีรายละเอียดดังนี้
2.3.1 การคงเหตุการณ์ คือ การประพันธ์ให้ลาดับเหตุการณ์เท่าเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ในตอนท้ายเรื่องพิเภษณ์ถูกขับพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 6 นั้น กล่าวถึง พระรามให้ พระลักษมณ์ไปตักน้า
ในทะเลแล้วให้พิเภกษณ์ถือน้าพิพัฒน์สัตยา จากนั้นจึงสถาปนาให้พิเภษณ์เป็น ราชาธิบดีของยักษ์ ซึ่ง
ตรงกับพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 1 ดังความว่า
เมื่อนั้น
พระจักรีปรีเปรมเกษมสันต์
สร้วมกอดพิเภษณ์กุมภัณฑ์
แล้วหันไปตรัสแก้พระลักษมณ์
บัดนี้พี่จะอภิเษก
พิเภษณ์เอกอสุรีมีศักดิ์
ให้เปนราชาพญายักษ์
จอมอาณาจักรลงกา
น้องจงตักน้าในทเล
พี่จะเทหลั่งให้ยักษา
เรียกเอาเครื่องทรงอลงการ์
มาให้อย่างกษัตริย์ในบัดนี้ ฯ
(รามเกียรติ์บทร้องและบทพากย์, 2564: 72)
เมื่อนั้น
พระหริวงศ์ทรงสวัสดิ์รัศมี
ฟังคาปรึกษาเสนี
ดั่งทิพย์วารีมาเจือใจ
จึ่งมีพระราชบัญชา
สั่งพญาสุครีพทหารใหญ่
จงเอาพรหมาสตร์ศรชัย
สรงน้าตั้งไว้เป็นประธาน
แล้วให้พิเภกอสุรี
ทาสัจจวาทีพิษฐาน
โดยขนบธรรมเนียมโบราณต่อหน้าทหารพร้อมกัน
(บทละครเรื่องรามเกียรติ์ เล่ม 2,2549 : 203)
จากคาประพันธ์ดังกล่าวเห็นได้ว่า พระราชนิพนธ์ทั้งสองฉบับกล่าวเหตุการณ์ตรงกัน คือ
พระรามรับพิเภษณ์มาเป็นฝ่ายตนและมีการดื่มน้าพิพัฒน์สัตยาด้วย อนึ่ง พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 6
ทรงเพิ่มรายละเอียดของเหตุการณ์ด้วย คือ มีการสถาปนาพิเภษณ์ให้เป็นราชาธิบดีของเหล่ายักษ์ด้วย
2.3.2 การตัดเหตุการณ์ พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 6 ปิดเรื่องด้วยการสถาปนาพิเภษณ์
และปิดฉากด้วย “...ตรัสแล้วชวนพระกนิษฐา กับพิเภษณ์ราชารังสรรค์ นวยนาฏวาดกรจรจรัล เฃ้าสู่
สุวรรณพลับพลา ฯ...” (รามเกียรติ์บทร้องและบทพากย์, 2564: 76) ส่วนพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 1 ยัง
มีเหตุการณ์อีก 2 เหตุการณ์ คือ การทาสัตย์สาบานระหว่างพิเภกกับเสนาวานร และการพรรณนา
ความสามารถของเหล่าสิบแปดมงกุฎ ดังมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบการตัดเหตุการณ์
ฉบับรัชกาลที่ 6
เนื้อความส่วนนี้ไม่ปรากฏในฉบับรัชกาลที่ 6
เนื้อความส่วนนี้ไม่ปรากฏในฉบับรัชกาลที่ 6

ฉบับรัชกาลที่ 1
- พิเภก สุครีพได้ให้สัตย์สาบานจะเป็นเพื่อนตาย
กัน
- พิเภกได้ไตร่ถามถึงความสามารถของเหล่าสิบ
แปดมงกุฎ สุครีพได้เล่าให้ฟังถึงความสามารถ
ของเหล่าวานร

จากการศึกษาเปรียบเทียบพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 6 กับรัชกาลที่ 1 พบว่า เหตุการณ์ต่าง ๆ
ในฉบับรัชกาลที่ 6 มาแบ่งเป็นฉากจะสามารถแบ่งได้ทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดังนี้
3. การเปรียบเทียบบุคลิกและพฤติกรรมของตัวละครจากพระราชนิพนธ์ทั้งสองฉบับ
จากการศึกษาเปรียบเทียบเหตุการณ์ ต่าง ๆ ของบทพระราชนิพนธ์ทั้งสองฉบับทาให้เห็นถึง
การเปลี่ ย นแปลงด้ า นบุ ค ลิ ก และพฤติ ก รรมของตั ว ละครมากที่ สุ ด โดยเฉพาะตั ว ละครเอกอย่ า ง
“พิเภษณ์” หรือ “พิเภก” นั่นเอง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
3.1 บุคลิกภาพของตัวละคร ในพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 6 เห็นได้อย่างชัดเจนว่า พิเภษณ์เป็น
คนที่ทะนงตน รักศักดิ์ศรี และมีความเป็นธรรมสูง คือ ในตอนเปิดเรื่องพิเภษณ์เห็นลางร้ายต่าง ๆ จึง
เข้าไปทูลขอให้ทศกรรฐ์คืนนางสีดา ทศกรรฐ์จึงไล่พิเภกออกจากเมือง นอกจากนี้แล้วยังมีรายละเอียดที่
ทาให้บุคลิกของพิเภษณ์ในฉบับรัชกาลที่ 6 และพิเภกในฉบั บรัชกาลที่ 1 แตกต่างกัน เช่น ตอนที่ ทศ
กรรฐ์จะไล่ตีพิเภษณ์ในฉบับรัชกาลที่ 6 นั้นทาให้เห็นว่าพิเภษณ์มิได้ขี้ขลาดอย่างในฉบับรัชกาลที่ 1 ดังที่
มีพระราชนิพนธ์ว่า
ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบบุคลิกภาพของตัวละคร
ฉบับรัชกาลที่ 6
ฉบับรัชกาลที่ 1
...ตรัสพลางทะลึ่งลุกขึ้นจากราชอาสน์
...ว่าพลางฉวยชักพระขรรค์ ขบฟันเงือดเงื้อจะสังหาร
เตะพิเภษณ์ผู้อุปราชตกลงจากเตียงสุวรรณ โจนจากแท่นแก้วสุรกานต์ โถมทะยานไล่องค์อนุชา ฯ
กระทืบบาทตวาดลั่นสนั่นก้องพระโรงชัย เมื่อนั้น
พญาพิเภกยักษา
เหตุไฉนไม่ลุกไปให้พ้นหน้ากู บัดนี้ฯ ...
ตกใจกลัวจะม้วยชีวา
อสุราหลบหลีกพัลวัน
พญาพิเภษณ์อสุรีแสนขุ่นข้อง ลุกขึ้นได้จึ่ง เข้าไปแอบองค์อินทรชิต ร้องขอชีวิตตัวสั่น
ชักตะบองและเงื้อง่า แต่ได้สติกรก็ล้าลง ครั้นเชษฐาไล่จะใกล้ทัน วิ่งหากุมภกรรณอสุรี
ทันที จึ่งทูลองค์อสุรีผู้จอมมาร พระภูบาลนี้ อันหมู่สุริย์วงศ์พงศา
เสนาโยธายักษี
หรือก็เป็นพระเชษฐา อีกทั้งเป็นพระราชา วิ่งพะปะกันไม่สมประดี อึงมี่ล้มลุกคลุกคลาน ฯ...
ครองเวียงชัย ถึงแม้จะคิดผิดเท่าใดต้องนับ (2549: 183-184)
ถือ... (2464: 172)
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จากความข้างต้นเห็นได้ว่าบุคลิกของพิเภกในฉบับรัชกาลที่ 1 นั้นมีลักษณะของคนขี้ขลาด
กลัวตายจึงหนีไปหลบข้างหลังทั้งอินทรชิตและกุมภกรรณ ส่วนในฉบับรัชกาลที่ 6 นั้นพิเภษณ์เมื่อโดน
เตะลงจากพระอาสน์ก็มีการโต้ตอบด้วยการเงื้อตะบองแต่ด้วยพิเภษณ์ระลึกถึงว่าทศกรรฐ์เป็นทั้งพระ
เชษฐาและพระราชาก็ต้องให้ความเคารพจึงลดตะบองลง แสดงให้ เห็นว่าพิเภษณ์เป็นผู้ที่มีกาลเทศะ
ตลอดจนทาให้เห็นว่าพิเภษณ์นอกจากจะรอบคอบและมีเหตุผลรู้จักผิดชอบชั่วดีแล้ว ยังเป็นคนที่กล้า
หาญ ไม่กลัวตายอย่างพิเภกในฉบับรัชกาลที่ 1
อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง คือ การออกจากเมืองของพิเภษณ์ (พิเภก) ผู้ เขียน
เห็นว่าคาว่า “ถูกขับ” นี้พระราชนิพนธ์ ทั้งสองรัชกาลนั้นให้นิยามต่างกัน กล่าวคือ พระราชนิพนธ์
รัชกาลที่ 1 อาจกล่าวได้ว่า เป็นการให้นิยามที่ตรงตามรูปศัพท์มากที่สุด คาว่า “ถูกขับ” นี้หมายถึง การ
ขับไล่ไม่ให้อยู่ภายในเมือง ฉะนั้นจึงให้ทศกัณฐ์ไล่พิเภกอย่างไม่ มีเยื่อใย รวมทั้งยังริบทรัพย์และถอดยศ
ของพิเภกด้วย ในทางตรงกันข้าม “ถูกขับ” ในพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 6 หมายถึง การเหยียดหยาม, ดู
ถูก, หมิ่นเกียรติ จนทาให้ไม่สามารถอยู่ในสังคมนั้น ๆ ได้ “พิเภษณ์” จึงออกจากเมืองเพื่อรักษาศักดิ์ศรี
และเกี ย รติ ย ศ หรื อ เรี ย กว่ า “รั ก ษาหน้ า ” (Face) ของตนนั่ น เอง (วาทิ ต ธรรมเชื้ อ ,2560: 153)
ดังพระราชนิพนธ์ที่ว่า
ตารางที่ 7 (ต่อ) การเปรียบเทียบบุคลิกภาพของตัวละคร
ฉบับรัชกาลที่ 6
เมื่อนั้น
ตอบว่าแม้ขืนจะอยู่ไป
ใครๆก็ย่อมรู้เห็น
ท้าวราพณ์สนิ้ ความเมตตา
จึ่งจาต้องพรากจากสถาน
คืนเครื่องอาภรณ์งอนงาม
(2546: 74-75)

พิเภษณ์กมลหม่นไหม้
จะดูหน้าใครได้ในลงกา
พี่ถกู ถีบกระเด็นไม่เป็นท่า
ทาประหนึ่งเป็นหมาแสนทราม
แสนทรัพย์ศฤงคารล้นหลาม
ไปตามตาแหน่งแห่งเดิมมา

ฉบับรัชกาลที่ 1

เมื่อนั้น
มิได้ฟันฟอนรอนราญ
จงริบไอศูรย์สมบัติ
แล้วขับเสียจากพารา
(2549 : 184)

ทศเศียรสุริย์วงศ์ใจหาญ
พญามารจึ่งสั่งเสนา
สารพัดเป็นเครื่องยศถา
ให้สมน้าหน้าไอ้กาลี

3.2 พฤติกรรมของตัวละคร
เมื่อพิจารณาถึงความน่าสนใจของรามเกียรติ์ ตอนพิเภษณ์ถูกขับ ฉบับรัชกาลที่ 6 ทาให้เห็น
ถึงพระราชประสงค์ที่ต้องการแสดงให้เห็นถึงความสาคัญของความถูกต้องตามทานองคลองธรรมกับ
ความรักศักดิ์ศรีของเผ่าพงศ์มากกว่าให้ความบันเทิงเพียงอย่างเดียว อันสะท้อนมาจากพฤติกรรมต่าง ๆ
ของพิ เ ภษณ์ นั้ น ท าให้ เ ห็ น ถึ ง คุ ณ สมบั ติ ข องนั ก ปกครองที่ ดี ห ลายประการด้ ว ยกั น สั ง เกตได้ ว่ า
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสร้างพิเภษณ์ให้เป็นตัวละครฝ่ายยักษ์ที่มีคุณธรรมเพื่อให้
ขับความอธรรมของทศกรรฐ์ แม้ว่าผู้อ่านผู้ดูไม่เคยรู้ เรื่องรามเกียรติ์มาก่อน ก็สามารถเข้าใจได้ทันทีว่า
ทศกรรฐ์และเสนายักษ์เป็นฝ่ายอธรรม กล่าวคือ แม้ว่าพิเภษณ์จะได้ทูลเหตุผลต่าง ๆ ถึงความถูกต้อง
ว่าการลักนางสีดานั้นผิดต่อจารีตประเพณีอย่างใด แต่ทศกรรฐ์และเสนายักษ์กลับเห็นว่าเป็น เรื่องถูก
และการทาสงครามก็เป็นการประกาศศักดานุภาพของเผ่าพงศ์ยักษ์ซึ่งฝ่ายยักษ์นั้นไม่เห็นด้วยกับเหตุผล
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ของพิ เ ภษณ์ ด้ ว ยเหตุ ผ ลที่ ว่ า การกระท าเช่ น นั้ น ของพิ เ ภษณ์ เ ป็ น ความขลาดกลั ว พระราม
แต่เหตุผลของพิเภษณ์นั้นได้เน้นย้าว่าเผ่าพงศ์ยักษ์ถึงอย่างไรก็ต้องพ่ายแพ้แก่พระรามเพราะ “...เพราะ
ฝ่ายเขานั้นเที่ยงแท้ในทางธรรม์...” (รามเกียรติ์บทร้องและบทพากย์, 2464 : 74) แม้ว่าตัวละครอีกตัว
หนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการลักนางสีดานั้นคือ กุมภกรรณ แต่กุมภกรรณกลับเห็นว่าเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่
ต้องแก้ไขมากกว่าความถูกต้อง ความว่า “...จะอึ้งอ้าอาพรางไว้อีกทาไม เมื่อจะต้องรบก็รบกันไปไม่ย่อ
หย่ อ น เมื่ อ โปรดให้ ข้ า ไปราญรอนก็ รั บ อาสา จนกว่ า ศึ ก จะสงบจบบริ บู ร ณ์ นะพระเจ้ า ข้ า ฯ... ”
(รามเกียรติ์บทร้องและบทพากย์, 2464 : 67) อีกพฤติกรรมหนึ่งของพิเภษณ์ที่สามารถเห็นได้ในตอนต้น
เรื่อง คือ พิเภษณ์เป็นผู้ที่มีความห่วงใยในบ้านเมือง พิเภษณ์นั้นเห็นแล้วว่าการกระทาของทศกรรฐ์นั้น
จะนาความเดือดร้อนมาสู่เมืองลงกา การเผาเมืองลงกานั้นเป็นสัญญาณของสงครามระหว่างพระราม
และทศกรรฐ์ นอกจากนี้แล้วอาจกล่ าวได้ว่ าพิเภษณ์เป็นผู้ ที่มีคุณธรรมและเข้ าในในจารีต ประเพณี
กล่าวคือ การลักพานางสีดาในครั้งนี้เป็นการผิดลูกเมีย นอกจากเป็นการผิดศีลธรรมแล้วยังเป็นการก่อ
สงครามไปตัวด้วย ดังที่ได้พระราชนิพนธ์ไว้ว่า “...เพราะคิดผิดเมียเสียธรรมเป็นกรรมของหมู่ยักษี วัง
เวี ย งลงกาธานี อัค คี เผาผลาญลานแลง...” (รามเกี ยรติ์บทร้องและบทพากย์ , 2464 : 61) อีก
พฤติกรรมประการหนึ่งของพิเภษณ์คือ การเคารพต่อพี่และฐานะ กล่าวคือ เมื่อครั้งทศกรรฐ์ โ มโห
พิเภษณ์ที่ได้ทูลให้คืนนางสีดาแก่พระราม ทศกรรฐ์ก็ได้เตะพิเภษณ์ลงจากพระแท่นพร้อมกับไล่ออกจากที่
ประชุม พิเภษณ์เงื้อตะบองจะสู้แต่กลับคิดว่าทศกรรฐ์เป็นพระเชษฐาและกษัตริย์ของกรุงลงกาจึงต้องให้
การเคารพ ดังบทพระราชนิพนธ์ว่า ...ตรัสพลางทะลึ่งลุกขึ้นจากราชอาสน์ เตะพิเภษณ์ผู้อุปราชตกลง
จากเตียงสุวรรณ กระทืบบาทตวาดลั่ นสนั่นก้ องพระโรงชัย เหตุไฉนไม่ลุกไปให้พ้นหน้ากู บัดนี้ฯ ...
พญาพิเภษณ์อสุรีแสนขุ่นข้อง ลุกขึ้นได้จึ่งชักตะบองและเงื้อง่า แต่ได้สติกรก็ล้าลงทันที จึ่งทูลองค์อสุรีผู้
จอมมาร พระภูบาลนี้หรือก็เป็นพระเชษฐา อีกทั้งเป็นพระราชาครองเวียงชัย ถึงแม้จะคิดผิดเท่าใดต้อง
นับถือ...” (รามเกียรติ์บทร้องและบทพากย์, 2464 : 72) แม้แต่หนุมานซึ่งเป็นฝ่ายของพระรามเองก็ยัง
เคยได้ยินถึงความดีของพิเภษณ์ว่า “...ข้าพระบาทได้ฟังคาร่าลือมา ว่าในกรุงลงกาบุรีศรี ไม่มีใครจะใจดี
เหมือนพิเภษณ์ แสนวิเศษในทางธรรมสุจริต...” (รามเกียรติ์บทร้องและบทพากย์ , 2464 : 81) เมื่อ
พิจารณาของคาที่หนุมานกล่าวถึงพิเภษณ์ต่อพระรามว่า “...ในกรุงลงกาบุรีศรี ไม่มีใครจะใจดีเหมือน
พิเภษณ์...” คาว่า “ใจดี” แสดงถึงสองความหมาย ความหมายประการแรก คือ พิเภษณ์เป็นคนใจดี มี
น้าใจ เป็นที่พึ่งของทุกคนในเมืองลงกาได้ อีกความหมายหนึ่งของใจดี คือ เป็นผู้ที่มีจิตใจดี เพราะใน
ประโยคถัดมามีการใช้ถ้อยคาว่า “...แสนวิเศษในทางธรรมสุจริต...” ดังนั้นอาจจะสรุปได้ว่าพิเภษณ์เอง
นั้นเป็นผู้ที่มีจิตใจดีและเป็นผู้มีคุณธรรม พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเลือกพิเภษณ์ให้
เป็นตัวแทนของคนดีที่ทาในสิ่งที่ถูกต้อง แต่อยู่ในหมู่คนพาลจึงไม่อาจจะเจริญก้าวหน้าในหน้า ที่การงาน
ได้ ตัวละครอีกตัวหนึ่งที่เป็นคนดีแต่ไม่ทาในสิ่งที่ถูกต้อง คือ กุมภกรรณ เป็นยักษ์ที่เรียกได้ว่าเป็นคนดี
แต่กลับเห็นเรื่องของศักดิ์ศรีของเผ่าพงศ์มากกว่าสิ่งที่ถูกต้อง ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงสาระสาคัญของ
ตอนนี้จะเห็นได้ว่า การเลือกในสิ่งที่ถูกต้องของพิเ ภษณ์นั้นไม่สามารถอยู่ได้ในสังคมแบบหนึ่ง แต่ในอีก
สังคมหนึ่งนั้นสามารถดารงอยู่ได้
ดังนั้น พิเภษณ์ จึงเป็นตัวละครที่เสมือนข้าราชการที่คอยสนองพระบรมราชโองการของ
กษัตริย์ที่มีหน้าที่คอยเตือนสติและคิดหาทางแก้ไข กล่าวคือ ช่วยคิดและช่วยแก้ไข ในกิจการบ้านเมือง
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สาหรับในตอนท้ายเรื่องจะแสดงถึงการเลือกสังคมที่เหมาะสมกับบุคลิกของตนว่า คนดีที่มีคุณธรรมหาก
อยู่ในหมู่คนพาลก็ไม่สามารถจะเจริญก้าวหน้าได้ ดังนั้นแนวคิดสาคัญของตอนนี้ คือ ผู้ตามก็สามารถ
เลือกทาในสิ่งที่ถูกต้องได้ เพราะการทาในสิ่งที่ถูกต้องนั้นจะนามาซึ่งความสุขสงบและสันติ อีกประเด็น
หนึ่งที่ได้จากการศึกษาบทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอน พิเภษณ์ถูกขับ คือ บทพระราชนิพนธ์ในตอน
พิเภษณ์ถูกขับนี้ยังแฝงถึงบทบาทและหน้าที่ของข้าราชการในขณะที่หนุมานเป็นตัวอย่างของข้าราชการ
ฝ่ายทหาร พิเภษณ์ก็ เ ป็นตั ว อย่ างของข้ าราชการฝ่ ายพลเรื อนที่ดี ฉะนั้นการศึก ษาบทละครเรื่ อ ง
รามเกียรติ์ ตอน พิเภษณ์ถูกขับ จึงสามารถทาให้เห็นคุณธรรมของนักปกครองในฐานะผู้นาและผู้ตามได้
เป็นอย่างดี
4. บทสรุป
การศึกษาบทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอน พิเภษณ์ถูกขับ นี้นอกจากจะทาให้เห็นถึงพระปรีชา
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในทางวรรณศิลป์ เช่น ทรงเลือกคาและความให้เข้ากับ
เรื่องจนทาให้ผู้อ่านผู้ดูคล้อยตามและมีความรู้สึกร่วมกับตัวละครแล้ว ยังทาให้เห็นถึงพระราชประสงค์ที่
แฝงในตัวละครเอก คือ พิเภษณ์ พระองค์ทรงได้เลือกพระราชนิพนธ์ตอนนี้เพราะต้องการให้เห็นว่าใน
สังคมไทยในสมัยนั้นไม่ว่าจะเป็นชนชั้นปกครองหรือชนชั้นถูก ปกครองย่อมมีบทบาททางสังคมทั้ง ที่
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของผู้นาหรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ตาม การที่ทรงเลือกพระราชนิพนธ์บทละคร
เรื่องรามเกียรติ์ซึ่ง เป็นวรรณคดีราชสานักนั้นอาจจะทาให้เห็นคุณธรรมของผู้นาและผู้ตามมากกว่า
การหยิบยกวรรณคดีขึ้นมาอธิบายเรื่องบทบาทหน้าที่ตามชนชั้นสังคมไทยก็เป็นได้.
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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อวิเคราะห์ลักษณะนวนิยายแฟนตาซีของกัลยาณี
สุขษาสุณี 2) เพื่อวิเคราะห์กลวิธีการแต่งนวนิยายแฟนตาซีของกัลยาณี สุขษาสุณี 3) เพื่อวิเคราะห์
ความเชื่อแบบไทยในนวนิยายแฟนตาซีของกัลยาณี สุขษาสุณี โดยการวิเคราะห์เนื้อหา นวนิยายแฟน
ตาซีชุด เซวีน่า มหานครแห่งมนตรา จานวน 5 เล่ม และการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกกับกัลยาณี สุขษา
สุณี
ผลการศึ ก ษาพบว่ า นวนิ ย ายแฟนตาซี ข องกั ล ยาณี สุ ข ษาสุ ณี มี 4 ลั ก ษณะ คื อ 1)
เรื่องราวของโลกสมมติ 2) อยู่ในเกณฑ์ความเป็นแฟนตาซีระดับสูง 3) ตัวละครเอกมีการเดินทางทะลุ
มิติ 4) เรื่องราวเกี่ยวกับการผจญภัยของผู้ กล้า ผู้เขียนได้ใช้กลวิธีการแต่ง ที่หลากหลาย ได้แก่ 1)
โครงเรื่อง ประกอบด้วย การเปิดเรื่อง การดาเนินเรื่อง จุดวิกฤต จุดคลี่คลายของเรื่อง และการปิด
เรื่อง 2) แก่นเรื่อง 3) ตัวละคร 4) การสร้างฉากหรือสถานที่ 5) มุมมองหรือการเล่าเรื่อง 6) ลีลา
การเขียน ผู้เขียนนาเสนอความเชื่อแบบไทยซึ่งเป็นความเชื่อเหนือธรรมชาติ 7 ประเภท คือ 1) ความ
เชื่อเรื่องชีวิตหลังความตาย 2) ความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3) ความเชื่อเรื่องลางสังหรณ์ ด้านของ
ความฝัน 4) ความเชื่อเรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ 5) ความเชื่อเกี่ยวกับเครื่องรางของขลัง 6) ความเชื่อ
เกี่ยวกับเวทมนตร์คาถา 7) ความเชื่อเรื่องอานาจจิต นอกจากนี้ผู้เขียนได้มีการสอดแทรกความเชื่อ
ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาลงไปในนวนิยาย คือ 1) ความเชื่อเรื่องกรรม 2) ความเชื่อเรื่อง
อริยสัจสี่
คําสําคัญ : กลวิธีการแต่ง นวนิยายแฟนตาซี ความเชื่อ
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Abstract
The objectives of this research were to 1) analyze characteristics of Kalyanee
Suksasunee’s fantasy novel; 2 ) analyze Kalyanee Suksasunee’s fantasy novel creation
techniques; and 3) analyze Thai beliefs in Kalyanee Suksasunee’s fantasy novel based
on textual analysis of 5 books of Sevena the Magical City, and in-depth interview with
Kalyanee Suksasunee’s
The findings indicated 4 characteristics of Kalyanee Suksasunee’s fantasy
novel, i.e., 1) the story in a fictional world, 2) a high fantasy novel, 3) the characters
could travel to different world, and 4) the adventures of heroes. Kalyanee Suksasunee’s
fantasy novel creation techniques were various, i.e., 1) the plot consisted of the
beginning, the rising action, the climax, the falling action and the ending. 2) theme, 3)
characters, 4) setting 5) points of view, and 6) writing style. The findings revealed that
the writer introduced 7 types of supernatural Thai beliefs, i.e., 1) beliefs in life after
death, 2) beliefs in sacred items, 3) beliefs in ominous signs from dreams, 4) beliefs in
miracles and supernatural power, 5) beliefs in amulets, 6) beliefs in spells, 7) the belief
in psychic powers. Moreover, the writer also inserts beliefs following moral principles of
Buddhism in the novel, i.e., 1) beliefs in karma and 2) beliefs in The Four Noble Truths.
Keywords : creation technique, fantasy novel, belief
1. บทนํา
นวนิยายเป็นบันเทิงคดีร้อยแก้วขนาดยาวรูปแบบหนึ่ง มีตัวละคร โครงเรื่อง เหตุการณ์ใน
เรื่องและสถานที่ที่ทาให้เนื้อเรื่องมีความสมจริง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 608) นวนิยายในปัจจุบัน
นี้มีหลากหลายประเภทและมีความแตกต่างกันออกไป เช่น นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ นวนิยายสังคม
และการเมือง นวนิยายลูกทุ่ง นวนิยายต่างแดน นวนิยายนักสืบ นวนิยายอิงศาสนา และนวนิยายที่
ได้รับความนิยมจากผู้อ่านอีกประเภทหนึ่ง คือ นวนิยายแฟนตาซี หรือนวนิยายเหนือธรรมชาติ
นวนิยายแฟนตาซีนั้นแรกเริ่ม คือ การเล่าเรื่องพื้นบ้านที่เกี่ยวข้องกับเวทมนตร์ และเรื่อง
เหนือธรรมชาติก่อนที่จะมีก ารบันทึก เป็นลายลัก ษณ์อัก ษร เป็นเรื่องเล่ าที่สื บทอดต่อๆ กั นมาจน
กลายเป็นงานเชิงจินตนาการ คงเป็นการยากหากจะให้คาจากัดความของแฟนตาซีที่เฉพาะเจาะจง
วรรณกรรมแนวแฟนตาซีจึงเป็นวรรณกรรมที่ไม่มีกรอบ หรือกฎเกณฑ์ใดๆ มาบังคับ ทุกสิ่งทุกอย่าง
สามารถเกิดขึ้นได้ตามความปรารถนาของผู้แต่งและจินตนาการของผู้อ่าน โดยสิ่งที่ผู้อ่านต้องยอมรับ
คือ การละความคลางแคลงใจต่อสิ่งมหัศจรรย์อย่างเต็มใจ เปิดใจให้เชื่อในโลกจินตนาการที่ผู้แต่ ง
สร้างขึ้น เช่น หากผู้แต่งบอกว่า หมูมีปีกบินได้เหมือนนก ผู้อ่านก็ต้องยอมรับว่าหมูบินได้ และถึงแม้
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วรรณกรรมแฟนตาซีจะกล่าวถึงสิ่งที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในโลกแห่งความเป็นจริง แต่ผู้แต่งก็มักจะ
บรรจุความจริงและความเป็นเหตุเป็นผลของตัวมันเองลงไปในจินตนาการนั้น ด้ วยการเสริมสร้าง
ความน่าเชื่อถือ ปั้นแต่งรายละเอียด ประวัติความเป็นมาประหนึ่งว่าสิ่งเหล่านั้นมีตัวตนอยู่จริง ถือ
เป็นกลวิ ธี ห นึ่ง ที่ช่ว ยเพิ่ม ความน่าเชื่อถื อ และโน้ม น้าวให้ผู้อ่านเกิ ด การยอมรับ ว่ าสิ่ ง ประหลาด
ทั้งหลายที่เป็นไปไม่ได้สามารถเกิดขึ้นได้ในโลกอื่น ซึ่ง เป็นโลกแห่งจินตนาการ (ปนัดดา สดุดีวิถีชัย,
2545: 11-12)
เสน่ห์ข องนวนิย ายแฟนตาซีคือ การเกิ ด อิส รภาพทางความคิด ไม่ยึด ติด กั บสิ่ ง ใดมาก
จนเกินไป ผู้เขียนจะสนุกไปกับการสร้างโลกในจินตนาการของตนเอง ซึ่งจินตนาการเหล่านั้นมาจาก
การอ่านหนังสืออย่างมากมายและจากภูมิหลังของผู้เขียน มีการจินตนาการถึงสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆ ที่
ไม่มีอยู่จริงในชีวิตประจาวันออกมา เช่น เวทมนตร์ สัตว์วิเศษ สิ่งของวิเศษ เป็นต้น นวนิยายแฟนตา
ซีเป็นงานแต่งที่ปลดปล่อยความคิดของผู้เขียนได้อย่างอิสระ และทาให้ผู้อ่านปลดปล่อยความทุกข์
ผ่อนคลายอารมณ์ หลุดพ้นจากปัญหา ไปสู่โลกแห่งจินตนาการที่มีความสนุก พบเรื่องราวแปลกใหม่
และมหัศจรรย์ ดังที่กุหลาบ มัลลิกะมาส (2543: 50) กล่าวว่า ผู้ประพันธ์แต่ละคนมีประสบการณ์
ความรู้ ความคิด และได้รับอิทธิพลจากค่านิยมในยุคสมัยของตน เป็นแนวคิดเฉพาะแต่ละบุคคล จึง
ถ่ายทอดความคิดต่างๆ ในวรรณกรรมตามแนวนิยมของตนเสมอ
นวนิยายเหนือธรรมชาตินับเป็นนวนิยายที่น่าสนใจ เพราะเป็นเรื่องที่เกิดจากสิ่งที่เหนือ
ธรรมชาติ ทาให้ผู้อ่านมีความเพลิด เพลิน ตื่นเต้น และจินตนาการไปตามผู้เขี ยน อีกทั้งยังแทรก
หลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนา ปัจจุบันนี้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เจริญก้าวหน้าไปอย่าง
รวดเร็ว แต่มีบางสิ่งที่เป็นเรื่องลึกลับที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ ตามแนวทางของวิทยาศาสตร์สิ่งลึกลับ
เหล่านี้จึงเป็นเรื่องยากที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะยอมรับได้ เรื่องเหนือธรรมชาติจึงเป็นเรื่องที่
น่าสนใจท้าทาย และควรได้ศึกษาถึงงานเขียนประเภทนี้ (วิระวัลย์ ดีเลิศ, 2549: 7)
ปัจจุบันมีนักเขียนนวนิยายแฟนตาซี ประเภทวรรณกรรมเยาวชนในประเทศไทยมีหลายคน
ด้ว ยกั น เช่น Dr.Pop, แรบบิท , แสงจั นทร์ , MasaLaN และกั ล ฐิด า หรือกั ล ยาณี สุ ข ษาสุ ณี เป็น
ผู้เขียนผู้หญิงคนหนึ่ง ที่คร่าหวอดอยู่ในโลกแฟนตาซีมากว่ า 10 ปี ในปี 2548 ได้มีกระแสนวนิยาย
แฟนตาซีเรื่อง เซวีน่า มหานครแห่งมนตรา ปรากฏขึ้นในวงการวรรณกรรมแฟนตาซีเยาวชนไทย
ต่อมาในปี 2549 นวนิยายแฟนตาซีเรื่อง เซวีน่า มหานครแห่งมนตรา ได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกจาก
สานักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์ บริษัทที่ผลิตและจัดจาหน่ายหนังสื อนวนิยายแฟนตาซีที่มีชื่อเสียงและได้รับ
ความนิยมในประเทศไทย นวนิยายเซวีน่า มหานครแห่งมนตรา เป็นผลงานนวนิยายที่สร้างชื่อเรื่อง
แรกของกัลยาณี สุขษาสุณี ที่น่าสนใจและได้รับการยอมรับจากผู้อ่านทาให้เป็นหนังสือนวนิยายขายดี
ประจาบริษัทสถาพรบุ๊คส์ และได้รับการตีพิมพ์ใ หม่จากสานักพิมพ์อีกหลายๆ ครั้ง และทาให้ผู้เขียนมี
ชื่อเสียง เป็นที่รู้จัก และเป็นที่สนใจของผู้อ่านและสื่อมวลชนหลากหลายแขนง ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่
ทาให้นวนิยายเซวีน่า มหานครแห่งมนตรา ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 101 เล่มวรรณกรรมในดวงใจนัก
อ่านและนักเขียน จากการสารวจของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ปี 2553 (อภิชาติ สภาพงศ์,
2553 http://www.happyreading.in.th/news/detail.php?id=52 ) ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจศึ ก ษา
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กลวิธีการแต่งนวนิยายแฟนตาซีของกัลยาณี สุขษาสุณี รวมถึงศึกษาถึงความเชื่อที่ปรากฎในนวนิยาย
แฟนตาซีของกัลยาณี สุขษาสุณี เพื่อที่จะเป็นประโยชน์แก่การศึกษานวนิยายในแนวนี้ต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์ลักษณะนวนิยายแฟนตาซีของกัลยาณี สุขษาสุณี
2. เพื่อวิเคราะห์กลวิธีการแต่งนวนิยายแฟนตาซีของกัลยาณี สุขษาสุณี
3. เพื่อวิเคราะห์ความเชื่อแบบไทยในนวนิยายแฟนตาซีของกัลยาณี สุขษาสุณี
3. วิธีการดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยในงานนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษากลวิธีการ
แต่งนวนิยายแฟนตาซีของกัลยาณี สุขษาสุณี ผู้เขียนนวนิยายแฟนตาซี ผู้วิจัยได้ออกแบบวิธีการเก็บ
ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Textual Analysis)
ดาเนินการตามลาดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดที่เกี่ยวกับนวนิยายแฟนตาซี กลวิธีการแต่งนวนิยาย
และความเชื่อแบบไทย
2. ศึกษาประวัติและผลงานของกัลยาณี สุขษาสุณี จากแหล่งข้อมูลและเอกสารต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง
3. ศึกษานวนิยายแฟนตาซีชุด เซวีน่า มหานครแห่งมนตรา จานวน 5 เล่ม ได้แก่ เซวี
น่า มหานครแห่งมนตรา เล่ม 1 ภาค การกลับมาของบุคคลแห่งชะตากรรม, เซวีน่า มหานครแห่งมน
ตรา เล่ม 2 ภาค บทพิสูจน์ความสามารถ, เซวีน่า มหานครแห่งมนตรา เล่ม 3 ภาค นคราเซวีน่าคือ
หนึ่งเดียว, เซวีน่า มหานครแห่งมนตรา เล่ม 4 ภาค พันธสัญญาแห่งอาณาจักร และเซวีน่า มหานคร
แห่งมนตรา เล่ม 5 ภาค ปริศนาทรายสีดา
4. สัมภาษณ์เชิงลึก กัลยาณี สุขษาสุณี ในประเด็นต่างๆ คือ ลักษณะนวนิยายแฟนตาซี
กลวิธีการแต่งนวนิยาย และความเชื่อแบบไทยในนวนิยายแฟนตาซีของผู้เขียน
5. วิเคราะห์ลักษณะนวนิยายแฟนตาซี กลวิธีการแต่งนวนิยายและความเชื่อแบบไทยใน
นวนิยายแฟนตาซีของกัลยาณี สุขษาสุณี
6. เสนอผลการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)
4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการวิเคราะห์ลัก ษณะนวนิยายแฟนตาซี ข องกัลยาณี สุขษาสุณี พบ 4 ลักษณะ
ได้แก่
4.1.1 นวนิยายแฟนตาซีของผู้เขียนอยู่ในโลกสมมติหรือการสร้างโลกใหม่ เป็นเรื่องราว
ที่ต่างจากโลกแห่งความจริง ทั้งในด้านของการดาเนินชีวิต สิ่งของเครื่องใช้ พลังอานาจ และเรื่อง
ของช่วงเวลาที่จะไม่ตรงกับโลกแห่งความจริง
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4.1.2 นวนิ ย ายแฟนตาซี ข องผู้ เ ขี ย นอยู่ ใ นเกณฑ์ ค วามเป็ น แฟนตาซี ร ะดั บ สู ง โดย
เรื่องราวจะด าเนินไปในเรื่ องของการต่ อสู้ เวทมนตร์คาถา สั ต ว์ วิ เศษ สิ่ ง ของหรือวั ต ถุ ที่แ ปลก
ประหลาด เรื่องราวจะอยู่ในขอบเขตหรือกฎเกณฑ์ที่ผู้เขียนสร้างขึ้นและผู้อ่านสามารถยอมรับได้
4.1.3 นวนิยายแฟนตาซีของผู้เขียนมีการเดินทางทะลุมิติของตัวละครจากโลกหนึ่งไป
ยังอีกโลกหนึ่ง ตัวละครมักมีการปรับตัวในการดาเนินชีวิต ความคิด ค่านิยม ความเป็นอยู่ สิ่งที่เกิด
จากโลกใหม่นั้นจะมีความแตกต่างจากโลกปกติ ดังข้อความต่อไปนี้
“ป้าเฟคะ ที่นี่มันที่ไหนคะ”
เหมือนว่าป้าเฟจะไม่ตกใจกับคาถามนี้เลย ส่งยิ้มอ่อนโยนมาให้เฟมีล
“ที่นี่คือมหานครเซวีน่าค่ะ เป็นโลกที่ทับซ้อนอยู่กับมหานครเซเวนที่คุณหนูอยู่”
เซวีน่า มหานครแห่งมนตรา ภาค 1 (2553: 20)
จากข้อความข้างต้นนี้ พบว่า เฟมีล มีการใช้ชีวิตและเติบโตจากโลกอีกโลกหนึ่งที่
เรียกว่า มหานครเซเวน ซึ่งได้เดินทางทะลุมิติจากมหานครเซเวนไปสู่มหานครเซวีน่า เป็นการเดินทาง
ทะลุมิติจากโลกที่คุ้นเคยไปสู่โลกใหม่ที่มีการใช้เวทมนตร์คาถาเป็นส่วนหนึ่งในการดาเนินชีวิต พบกับ
เรื่องราวการผจญภัย การต่อสู้ และสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆ มากมาย
4.1.4 นวนิยายแฟนตาซีของผู้เขียนเป็นนวนิยายเกี่ยวกับการผจญภัย ของผู้กล้า มีการ
ใช้ เ วทมนตร์ การต่ อ สู้ ปาฏิ ห าริ ย์ ตามหาสิ่ ง ของวิ เ ศษ สถานที่ แ ปลกๆ ภารกิ จ ที่ ตั ว ละครต้ อง
รับผิดชอบ และมีเรื่องให้ลุ้นระทึกอยู่ตลอดเวลา
4.2 การวิ เ คราะห์ ก ลวิ ธี ก ารแต่ ง นวนิ ย ายแฟนตาซี ข องกั ล ยาณี สุ ข ษาสุ ณี พบว่ า มี
องค์ประกอบสาคัญในการแต่งนวนิยายของผู้เขียนมี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) โครงเรื่อง 2) แก่น
เรื่อง 3) ตัวละคร 4) ฉากและสถานที่ 5) มุมมองหรือการเล่าเรื่อง 6) ลีลาการเขียน ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
4.2.1 โครงเรื่อง เป็นเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่ผู้เขียนกาหนดขึ้น ตั้งแต่ตอนเปิดเรื่องไป
จนจบเรื่อง องค์ประกอบและโครงสร้างของโครงเรื่อง มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
4.2.1.1 ตอนเปิดเรื่อง เป็นส่วนที่สร้างความสนใจให้แก่ผู้อ่าน เพื่อให้ผู้อ่านอยาก
ติดตามตอนต่อไป มีรายละเอียดดังนี้ 1) ผู้เขียนมีการเปิดเรื่องโดยการบรรยายฉากและบรรยากาศ
เป็นการปูพื้นฐานให้ผู้อ่านเกิดจินตนาการต่อเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นว่าจะมีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์
หรือเรื่องราวอะไรต่อไป 2) ผู้เขียนมีการเปิดเรื่องโดยการบรรยายเหตุการณ์ ทาให้ผู้อ่านรู้สึกร่วมไป
กับเหตุการณ์ที่กาลังดาเนินอยู่ มีความสนใจใครรู้ว่ามีเรื่องราวหรือเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอยู่ก่อนหน้า
นั้น 3) ผู้เขียนมีการเปิดเรื่องโดยการบรรยายบุคลิก ลักษณะของตัวละคร ซึ่งเป็นตัวละครที่มีบทบาท
สาคัญในการดาเนินเรื่อง เพื่อให้ผู้อ่านจดจาและเกิดความสนใจตัวละครนั้น
4.2.1.2 ตอนดาเนินเรื่อง ผู้เขียนค่อยๆ ลาดับเหตุการณ์ให้มีปมปัญหาและสร้าง
ความขัดแย้งของเรื่องขึ้น ได้แก่ 1) ผู้เขียนสร้างความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ เป็นการสร้าง
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ความขั ด แย้ ง ที่ไ ม่ล งรอยทางความคิด ของตัว ละคร มี ก ารโต้เถี ยง เป็น ความขั ด แย้ง ที่ไ ม่รุน แรง
สามารถคลี่คลายปัญหาได้ ดังข้อความต่อไปนี้
“โอ๊ย นายอีกแล้วนะ ทาไมไม่หัดเดินให้ดีๆ บ้าง” เฟมีลเหลือบสายตาไปตามเส้นผมที่ติด
อยู่ที่เข็มกลัดของเขา เมื่อเห็นลีโอขยับนิ้ว จึงร้องเสียงแหวออกไปทันที
“อย่าแม้แต่จะคิดนะ คราวที่แล้วนายทาผมฉันสั้นลงไปตั้ง 2 นิ้ว คราวนี้ถ้านายแตะต้อง
มันฉันฆ่านายแน่” ลีโอถอนหายใจ ยักไหล่อย่างจนปัญญา “แล้วจะให้ทาไง”
“ฉันเอาออกเอง” เฟมีลเอื้อมมือไปแกะผมอย่างเบามือ ทั้งสองยืนอยู่ตรงกลางระเบียง ลี
โอจึงจับไหล่เฟมีลดันตัวเธอมาหลบด้านหลัง ขณะที่เฟมีลกาลังตั้งใจแกะผมอยู่ไมล์ก็ถือโอกาสขอโทษ
แทนเพื่อนเสียเลย
เซวีน่า มหานครแห่งมนตรา ภาค 1 (2553: 84)
จากข้อความข้างต้นนี้ พบว่า เฟมีลและลีโอเกิดความขัดแย้งด้านการทะเลาะเบาะแว้ง
การโต้เถียง เรื่องเส้นผมของเฟมีลที่ติดอยู่บนเข็มกลัดของลีโอ ซึ่งเป็นความขัดแย้งที่ไม่รุนแรงและ
สามารถแก้ ไขความขั ดแย้ ง ได้ 2) ผู้เขี ยนสร้างความขัดแย้ง ระหว่างตัว ละครกับสิ่ งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ ดินฟ้าอากาศ สภาพภูมิศาสตร์ที่ตัวละครพบ 3) ผู้เขียนสร้างความขัดแย้งของมนุษย์กับ
ตัวเอง ในด้านของความคิดที่ขัดแย้งกั นในจิตใจของตัวละครเอง ไม่เกี่ยวกับอานาจบีบคั้นภายนอก
หรือตัวละครอื่น และสุดท้ายตัวละครก็หาทางออกของความคิดที่ขัดแย้งนั้นได้
4.2.1.3 จุ ด วิ ก ฤตของเรื่ อ ง ผู้ เ ขี ย นมี ก ารสร้ า งจุ ด วิ ก ฤติ ข องเรื่ อ งเป็ น การเพิ่ ม
เรื่องราวให้นวนิยายมีความตื่นเต้น สนุกสนาน สร้างปมความขัดแย้งที่ทาให้ตัวละครต้องแก้ปัญหา
ต้องตัดสินใจต่อชะตาชีวิต ต่อเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในนวนิยาย
4.2.1.4 จุ ด คลี่ ค ลายของเรื่อง ผู้เขี ยนค่อยๆ คลายปมเงื่ อนต่างๆ ที่ส ร้างเอาไว้
ออกมา โดยเรื่องราวจะลดความตึงเครียด คลายความสงสัย ทาให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวของนวนิยาย
มากขึ้น และเพื่อให้ผู้อ่านเอาใจช่วยให้ตัวละครผ่านพ้นปัญหาไปได้
4.2.1.5 ตอนจบเรื่อง ผู้เขียนใช้ตอนจบเรื่องที่เน้นการจบแบบมีความสุข เป็นการจบ
เรื่องที่ทาให้ผู้อ่านมีความสุข มีรอยยิ้ม มีความสมหวัง และคลี่คลายปมของเรื่องได้อย่างชัดเจน
4.2.2 แก่นเรื่อง ผู้เขียนนาเสนอแก่นเรื่องในด้านของความรับผิดชอบต่อหน้า ที่ข อง
ตนเองให้ดีที่สุด ทาให้เต็มที่เพื่อจะไม่ต้องมาเสียใจในภายหลัง และนาเสนอด้านการเสียสละประโยชน์
ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
4.2.3 ตัวละคร ผู้เขียนมีการสร้างลักษณะตัวละคร 2 แบบ คือ 1) ตัวละครแบบแบน
ผู้เขียนสร้างตัวละครที่มีลักษณะเรียบง่าย ไม่มีความซับซ้อน สภาพจิตใจมั่ นคง ไม่เปลี่ยนแปลง เป็น
คนดีก็จะดีตลอดไป สามารถเดานิสัยได้ง่าย 2) ตัวละครแบบกลม ผู้เขียนสร้างตัวละครทีม่ ีบุคลิกนิสัย
ซับซ้อน ลักษณะนิสัยอารมณ์ ความรู้สึก มีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม
ความกดดัน หรือแรงจูงใจต่างๆ ที่เกิดขึ้น มีทั้งดีและเลวปนกันไป
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4.2.4 ฉากและสถานที่ ผู้เขียนสร้างฉาก 4 ลักษณะ คือ 1) ฉากที่เป็นธรรมชาติ ผู้เขียน
สร้างฉากและสถานที่ที่มีต้นไม้ ป่าเขา แม่น้า ลาธาร เป็นธรรมชาติที่สวยงามที่อยู่รอบตัวของตัว
ละคร 2) ฉากที่ เ ป็ น สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ผู้ เ ขี ย นสร้ า งฉากที่ ป ระดิ ษ ฐ์ ขึ้ น มาด้ ว ยฝี มื อ ของมนุ ษ ย์ เป็ น
สิ่งก่อสร้าง เครื่องแต่งกาย อาคารบ้านเรือน ยานพาหนะที่แวดล้อมตัวละครในเรื่ อง ดังข้อความ
ต่อไปนี้
แสงไฟที่ประดับประดาอยู่ในทุกครัวเรือนของเมืองแห่งนี้ทาให้เฟมีลรู้สึกว่าความมืด
ที่ปกคลุมมาตั้งแต่เที่ยงมลายหายไปทันที ที่นี่เวลานี้ไม่ได้ต่างจากตอนเที่ยงของโซนเลย ทุกที่สว่าง
ไสวเจิดจ้าจนบางทีมันอาจจะมากเกินไปด้วยซ้า ดาเรก้าเป็นเมืองที่เจริญจริงๆ สังเกตได้จากผู้คนที่
เดินขวักไขว่เพื่อจับจ่ายเข้าของหรือแม้แต่การแต่งตัวของชาวบ้านที่แสดงให้เห็นถึงความมีอันจะกิน
เซวีน่า มหานครแห่งมนตรา ภาค 1 (2553 : 205)
จากข้อความข้างต้นนี้ พบว่า ผู้เขียนได้บรรยายเกี่ยวกับฉากที่ประดิษฐ์ขึ้นด้วยฝีมือของ
มนุษย์ เป็นสิ่งก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความร่ารวยของเมืองดาเรก้า ซึ่งเป็นเมืองที่ผู้คนจากรัฐอื่น ๆ
เข้ามามากมาย จึงทาให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองแห่งนี้มีความมั่งคั่ง ร่ารวย 3) ฉากที่เป็นสภาพ
การดาเนินชีวิตของตัวละคร ผู้เขียนสร้างฉากสภาพการดาเนินชีวิต ที่มีแบบแผน เป็นกิจวัตรประจา
วันที่ตัวละครจะต้องทาในทุกๆ วัน 4) ฉากที่เป็นสภาพแวดล้อมเชิงนามธรรม ผู้เขีย นสร้างฉากใน
เรื่องของประเพณี วัฒนธรรม หรือเทศกาลที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก ความศรัทธาต่อบรรพบุรุษ
4.2.5 มุม มองหรือการเล่ าเรื่อง ผู้เขี ยนใช้มุม มองหรือการเล่ าเรื่อง 3 แบบ คือ 1)
ผู้เขียนเป็นผู้เล่าเอง ผู้เขียนจะรู้รายละเอียดและเรื่องราวที่เกิดขึ้น อย่างละเอียด เล่าเรื่องได้อย่าง
สมบูรณ์ ทาให้ผู้อ่านเข้าใจในเหตุก ารณที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี 2) ตัวละครในเรื่องเป็นผู้เล่า โดยตัว
ละครนั้นก็จะเล่าเรื่องในสิ่งที่ตัวเองคิด พูด เห็น หรือสัมผัสออกมาด้วยตัวเอง ตัวละครจะมีการแทน
ตัวเองด้วยคาว่า ผม ฉัน เรา หนู หรือคาแทนตัวเองอื่นๆ 3) ผู้เขียนกาหนดให้ตัวละครตัวใดตัวหนึ่ง
เป็นผู้เล่า โดยตัวละครผู้เล่านี้จะเป็นเหมือนผู้ที่คอยสังเกตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รับรู้ทุกอย่างที่เกิ ดขึ้น
เห็นภาพรวมของเหตุการณ์ แต่ไม่สามารถรับรู้ถึงสิ่งที่ตัวละครอื่นๆ คิดอยู่ในขณะนั้น
4.2.6 ลีลาการเขียน ผู้เขียนมีลีลาการเขียน คือ 1) การใช้ภาษา ผู้เขียนเล่าเรื่องเรื่อง
แบบความเรียง ใช้ภาษาที่อ่านง่าย ไม่ซับซ้อน โดยผู้เขียนมีการใช้ภาษา คือ 1.1) การใช้ถ้อยคา
ผู้เขียนมีการใช้คาที่สมเหตุสมผลและเหมาะสม สามารถอธิบายเรื่องราวและทาให้ผู้อ่านเห็นภาพที่
ผู้เขี ย นสื่ อได้อย่ างชัดเจน 1.2) การใช้คาเปรียบ ผู้เขี ยนมีก ารใช้คาเปรีย บที่สามารถสื่อให้ผู้อ่าน
จินตนาการ รับรู้เรื่องราวหรือเหตุการณ์ได้อย่างชัด แจ้ง การใช้คาเปรียบทาให้เกิดภาพที่ชัดเจนแก่
ผู้อ่านได้เป็นอย่างดี ดังข้อความต่อไปนี้
ภาพตรงหน้าเป็นเหมือนกับความฝันทุ่งแสงจันทร์ไกลสุดลูกหูลูกตาแถมทุก ต้นกาลังชูดอก
รับแสงจันทร์อย่างเป็นสุข กลีบดอกที่บานสะพรั่งรองรับหิมะที่ตกลงมาปอยๆ มอรีลค่อยๆ เดินเข้าไป
ในทุ่งอย่างตื่นตะลึงทาให้คนที่เดินตามมาพร้อมกับเสื้อคลุมขนสัตว์อดภูมิใจในผลงานของตัวเองไม่ได้
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เซวีน่า มหานครแห่งมนตรา ภาค 2 (2553 : 306)
จากข้อความข้างต้นนี้ พบว่า ผู้เขียนมีการใช้คาเปรียบที่ทาให้ผู้อ่านรู้สึกถึงดอกแสงจันทร์
ที่บานสะพรั่ง ชูดอกรับแสงจันทร์อย่างสวยงามสุดลูกหูลูกตา ซึ่งทาให้ผู้อ่านเกิดภาพและจินตนาการ
ตามได้อย่างชัดเจน 1.3) การใช้ประโยค ผู้เขียนใช้ภาษาที่สละสลวย เข้าใจง่าย สามารถบรรยายหรือ
สื่อความหมายของเรื่องราวได้ อย่างละเอียด 2) กลวิธีเร้าความสนใจ ผู้เขียนสร้างกลวิธีเร้าความ
สนใจทิ้งท้ายไว้ในแต่ละบท เพื่อยั่วยุให้ผู้อ่านเกิดความสงสัยและติดตามเรื่องราวต่อไป
4.3 ความเชื่อแบบไทยในนวนิยายแฟนตาซีของกัลยาณี สุขษาสุณี ความเชื่อเป็นสิ่งที่ฝังใน
จิตใจของมนุษย์ตั้งแต่สมัยอดีตกาล เป็นความเชื่อ ที่มนุษย์ยอมรับและให้ความเคารพนับถือ พบว่า
ผู้เขียนมีการสอดแทรกความเชื่อแบบไทย 2 ประเภท คือ
4.3.1 ความเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติ เป็นความเชื่อในสิ่งเร้นลับ เชื่อในสิ่งที่ไม่มีตัวตน
หรือหาทางพิสูจน์ไม่ได้ โดยผู้เขียนได้สะท้อนความเชื่อเหนือธรรมชาติ 7 ประเภท ดังต่อไปนี้
4.3.1.1 ความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตาย เรื่องของวิญญาณที่ไม่ดับสูญ ที่เมื่อตาย
แล้วก็ยังวนเวียนอยู่รอบตัวคนที่ผูกพัน หรือสถานที่ที่คุ้นเคยเมื่อยังมีชีวิตอยู่
4.3.1.2 ความเชื่อเรื่ องสิ่งศักดิ์สิ ทธิ์ ในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ประชาชนให้ความ
เคารพนับถือ ยาเกรง มีการบูชา การเซ่นไหว้ และการขอพรต่างๆ
4.3.1.3 ความเชื่อเรื่องลางสังหรณ์ เรื่องของความฝันบอกเหตุ เป็นฝันบอกเรื่องราว
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่าเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้าย ซึ่งจะเกิดขึ้นกับคนใกล้ชิดหรือตัวของผู้ฝันเอง
4.3.1.4 ความเชื่อเรื่องอิทธิฤ ทธิ์ปาฏิห าริย์ เรื่องของเหตุก ารณ์หรือ เรื่องราวที่ มี
ความมหัศจรรย์ เป็นปาฏิหาริย์ที่ไม่สามารถหาต้นตอได้ว่าเกิดขึ้นมาจากอะไร และใครเป็นคนที่ทาให้
เกิดขึ้น ดังข้อความต่อไปนี้
“…เฟมีล ครอบครัวที่เธอต้องการรอเธออยู่ เพื่อนของเธอรออยู่ ...และฉันกาลังรอ
เธอ… เฟมีล... กลับมาหาฉันเถิด”
น้าเสียงคาร้องขอก้องกังวานไปทั่ว ความมืดที่ล้อมรอบตัวของเฟมีลเริ่มสลายไป แสง
สว่างจากร่างของเฟมีลสว่างจ้าขึ้นมาท่ามกลางความมืดมิด แต่ในความสว่างจ้านั้นมีจุดดาเล็กๆ วิ่ง
หมุนวนไปมา เหล่าตัวอักขระมากมายต่างเปล่งแสงตามสีของมัน ร่างของเฟมีลค่อยๆ ขยับเหมือน
ผู้ป่วยอาการสาหัสเริ่มรู้สึกตัว น้าเสียงก้องกังวานจากที่ใดดังก้องไปทั่ว เสียงที่มีทั้งความนุ่มนวลและ
ปลอบประโลม
“จงกลับไป โชคชะตาเอ๋ย ถึงเวลาที่เจ้าจะต้องเลือกอีกครั้ง แล้วจงกลับไป”
เซวีน่า มหานครแห่งมนตรา ภาค 3 (2553 : 549-550)
จากข้อความข้างต้นนี้ พบว่า เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ เฟมีลที่ได้ทาภารกิจ จนได้รับบาดเจ็บ
สาหัส ไม่ได้สติ จิตใจล่องลอยออกไปนอกร่า งกาย ลีโอจึงคอยพูด คอยเล่าเรื่องราวให้เฟมีลรู้สึกตัว
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ซึ่งเสียงของลีโอได้สะท้อนเข้าไปในจิตใจของเฟมี ล พร้อมกับที่เฟมีลได้ยินเสียงปริศนาที่อบอุ่นและมี
เมตตาบอกให้กลับไปสู่โลกแห่งความจริง เฟมีลจึงได้สติแล้วกลับสู่โลกแห่งความจริงอีกครั้ง
4.3.1.5 ความเชื่อเกี่ยวกับเครื่องรางของขลัง ในเรื่องเครื่องรางของขลังที่ทาให้ผู้ที่
ครอบครองมีอานาจเหนือกว่าผู้อื่น สามารถคุ้มครองเจ้าของให้รอดพ้นอันตราย และเป็นที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจของเจ้าของ เช่น เครื่องประดับ อัญมณี สิ่งของเครื่องใช้อื่นๆ
4.3.1.6 ความเชื่อเกี่ยวกับเวทมนตร์ ในด้านเวทมนตร์ การรักษา เป็นการนาเวท
มนตร์ไปรักษาผู้ป่วย ทาให้โรคภัยนั้นหายไป
4.3.1.7 ความเชื่อเรื่องอานาจจิต ผู้เขียนมีการสอดแทรกเรื่องความเชื่อเรื่องอานาจ
จิ ต 3 ประเภท คื อ 1) โทรจิ ต เป็น เรื่องราวการสื่ อสารระหว่างตัวละครกับสั ตว์วิเศษ ที่เ ป็นการ
สื่อสารกันภายในจิตใจ คนรอบข้างจะไม่รู้ถึงเรื่องราวที่ตัวละครสื่อสารกัน ดังข้อความต่อไปนี้
“นี่ อัคคา ทาไมนายไม่ออกมาให้เร็วกว่านี่ล่ะ ” เฟมีลตะโกนถามพาหนะจาเป็นตัวนี้แต่
เสียงที่ได้ยินกลับไม่ใช่เสียงที่ดังจากปากแล้วได้ยินจากหู เพราะมันก้องอยู่ในหัวว่า
‘เจ้านายไม่ต้องตะโกนก็ได้เราคุยกันด้วยจิต’
‘ได้เหรอ เยี่ยม เวลานินทาเจ้ากระรอกบินนั่นก็สบาย’
เซวีน่า มหานครแห่งมนตรา ภาค 2 (2553 : 66-67)
จากข้อความข้างต้นนี้ พบว่า เป็นเรื่องราวการติดต่อสื่อสารทางด้านโทรจิตของเฟมีลกับ
อัคคา (สัตว์วิเศษประจาตัวเฟมีล) โดยคนที่อยู่รอบตัวไม่สามารถรับรู้เรื่องราวที่ทั้งสองสื่อสารกันได้
2) การสะกดจิต ด้านผู้ที่มีอานาจจิตมากกว่าสะกดจิต ผู้ที่มีอานาจจิตน้อยกว่า บังคับให้ทาตามคาสั่ง
ซึ่ง ผู้ที่โ ดนสะกดจิตไม่ส ามารถขัด ขืนหรือปฏิ เสธได้ 3) การเคลื่ อนย้ายวั ต ถุด้ว ยพลัง จิ ต เป็น การ
เคลื่ อนย้ ายวั ต ถุ ไปในทิศ ทางที่ผู้ที่มีพลั ง จิตต้องการ โดยไม่ได้จั บต้องวั ตถุ นั้นทาแค่ การมอง หรือ
เคลื่อนไหวร่างกาย วัตถุนั้นก็จะเคลื่อนที่ไปเอง
4.3.2 ความเชื่อตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นหลักธรรมที่อยู่กับคนไทยมา
ตั้งแต่บรรพกาล เพื่อให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติ ไม่ประมาท เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์ ผู้เขียนได้
สะท้อนความเชื่อตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 2 ประเภท ดังนี้
4.3.2.1 ความเชื่อเรื่องกรรม ด้านที่บรรพบุรุษได้กระทาสิ่งใดลงไปเมื่อครั้งอดีต สิ่ง
เหล่านั้นก็จะสะท้อนมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน กรรมจึงเป็นผลของการกระทา ไม่ว่าจะมาจากตนเองหรือ
ของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องหรือผูกพันกัน เมื่อทาดีย่อมได้ดี ทาชั่วย่อมได้ชั่ว
4.3.2.2 ความเชื่อเรื่องอริยสัจสี่ ในเรื่องเมื่อตัวละครมีความทุกข์ ก็ต้องหาวิธีทาง
ดับทุกข์ เมื่อเจอวิธีดับทุกข์นั้นแล้ว ทุกข์ที่พบเจอก็จะคลายไป ซึ่งเป็นความเชื่อที่สามารถทาได้ และ
ทาให้ชีวิตมีความสุขเมื่อพ้นทุกข์ไปแล้ว
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5. อภิปรายผล
การศึกษาและวิเคราะห์งานวิจัยเรื่อง กลวิธีการแต่งนวนิยายแฟนตาซีของกัลยาณี สุขษา
สุณี เมื่อพิจารณาผลทางการศึกษาสามารถอภิปรายในประเด็นที่น่าสนใจได้ ดังนี้
การสร้างโลกใหม่ที่มาจากจินตนาการของผู้เขียน บางสิ่งบางอย่างจะมีความแตกต่างจากโลกแห่ง
ความจริง โดยโลกใหม่แห่งจินตนาการจะมีโครงสร้างและพื้นฐานจากโลกแห่งความจริง ตัวอย่างเช่น
โลกแห่งความจริงประกอบไปด้วยธาตุต่างๆ ทั้งดิน น้า ลม ไฟ ต้นไม้ แสงสว่าง ความมืด เป็นต้น
ผู้เขียนได้นาสิ่งเหล่านี้ไ ปปรับ ทาการเชื่อมโยง และสร้างเอกลักษณ์ให้กับเรื่องราวของนวนิย าย
ผู้เขียนได้สร้างเมือง วัฒนธรรม บรรทัดฐาน ค่านิยม การดาเนินชีวิต แนวคิด เวทมนตร์ สัตว์วิเศษ
พลังวิเศษ หรืออื่นๆ อีกมากมายขึ้นมา เช่น รัฐที่เกี่ยวกับน้า บ้านเรือน สิ่งก่อสร้าง การดาเนินชีวิต
ของชาวเมือง เวทมนตร์ สัตว์วิเศษ พลังวิเศษ ก็จะเกี่ยวข้องกับน้าหรือมีน้าเป็นส่วนประกอบหลัก
โดยสิ่งที่ผู้เขียนสร้างขึ้นมาใหม่จะต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ที่ผู้เขียนกาหนดไว้ และผู้อ่านก็สามารถยอมรับ
กฎเกณฑ์นั้นได้ ซึ่งได้สอดคล้องกับแนวคิดของปนัดดา สดุดีวิถีชัย (2545: 11-12) ที่กล่าวว่า นว
นิยายแฟนตาซีนั้นแรกเริ่ม เป็นการเล่าเรื่องพื้นบ้านที่เกี่ยวข้องกับเวทมนตร์ และเรื่องเหนือธรรมชาติ
ก่อนที่จะมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดต่อๆ กันมาจนกลายเป็นงานเชิง
จินตนาการ วรรณกรรมแนวแฟนตาซีจึงเป็นวรรณกรรมที่ไม่มีกรอบ หรือกฎเกณฑ์ใดๆ มาบังคับ ทุก
สิ่งทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ตามความปรารถนาของผู้แต่งและจินตนาการของผู้อ่าน โดยสิ่งที่ผู้อ่าน
ต้ อ งยอมรั บ คื อ การละความคลางแคลงใจต่ อ สิ่ ง มหั ศ จรรย์ อ ย่ า งเต็ ม ใจ เปิ ด ใจให้ เ ชื่ อ ในโลก
จินตนาการที่ผู้แต่งสร้างขึ้น เช่น หากผู้แต่งบอกว่า หมูมีปีกบินได้เหมือนนก ผู้อ่านก็ต้องยอมรับว่าหมู
บินได้ และถึงแม้วรรณกรรมแฟนตาซี จะกล่าวถึงสิ่งที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในโลกแห่งความเป็นจริง
แต่ผู้แต่งก็มักจะบรรจุความจริงและความเป็นเหตุเป็นผลของตัวมันเองลงไปในจินตนาการนั้น ด้วย
การเสริมสร้างความน่าเชื่อถือ ปั้นแต่งรายละเอียด ประวัติความเป็นมาประหนึ่งว่าสิ่งเหล่านั้นมี
ตัวตนอยู่จริง ถือเป็นกลวิธีหนึ่งที่ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ และโน้มน้าวให้ผู้อ่านเกิดการยอมรับ ว่าสิ่ง
ประหลาดทั้งหลายที่เป็นไปไม่ได้สามารถเกิดขึ้นได้ในโลกอื่น ซึ่งเป็นโลกแห่งจินตนาการ
การสร้างโลกแห่งจินตนาการและเรื่องราวในนวนิยายแฟนตาซีของผู้เขียนจะมีแรงบันดาล
ใจหรือได้รับอิทธิพลบางอย่างมาจากนวนิยายต่างประเทศมาบ้าง เนื่องจากผู้เขียนเขียนนวนิยายแฟน
ตาซีแบบร่วมสมัยที่มีการตั้งชื่อตัวละคร สิ่งของเครื่องใช้ อาคารบ้านเรือน สถานที่ หรือสิ่งต่างๆ
ในนวนิยายเป็นภาษาต่างประเทศแต่ผู้เขียนก็ได้สอดแทรกความเป็นไทยในนวนิยายด้วย เช่น การตั้ง
ชื่ออัญมณีประจารัฐหรือวลีแห่งอัญมณี โดยผู้เขียนได้มีการตั้งชื่อเรียกอัญมณีทั้งเจ็ดแบบเป็นชื่อเรียก
แบบไทยและชื่อของอัญมณีแต่ละแบบก็มีความคล้องจองกัน ผู้เขียนได้แต่งกลอนที่มีต้นแบบการแต่ง
กลอนแบบไทย เช่น การแต่งกลอนแปดสุภาพ ผู้เขียนมีการสร้างเครื่องดนตรีเวทชื่ อ เกล็ดตะวัน ที่มี
ลักษณะคล้ายขลุ่ยที่เป็นเครื่องดนตรีไทยในปัจจุบัน หรือคาร่ายเวทมนตร์ก็เป็นการร่ายแบบใช้ถ้อยคา
และประโยคส านวนแบบไทย ซึ่ง ได้ส อดคล้ องกั บงานวิ จั ยของอาริส า สิ นิฐฎา (2560) วิ จั ยเรื่อง
วรรณกรรมแฟนตาซีชุด เซวีน่า มหานครแห่งมนตรา: การวิเคราะห์โครงเรื่องและกลวิธีการนาเสนอ
โครงเรื่ อ ง ประเด็ น ที่ ว่ า แม้ จ ะได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลและแรงบั น ดาลใจจากวรรณกรรมแฟนตาซี ข อง
ต่างประเทศ แต่วรรณกรรมแฟนตาซีชุด เซวีน่า มหานครแห่งมนตรา ก็มีเอกลักษณ์ที่เป็นของตัวเอง
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แม้ชื่อตัวละครและชื่อเรียกสิ่งต่างๆ ในวรรณกรรมแฟนตาซีชุดนี้ส่วนใหญ่จะใช้ภาษาต่างประเทศ แต่
ชื่อเรียกอัญมณีสาคัญทั้งเจ็ดชิ้นในเรื่อง ผู้แต่งใช้ภาษาไทยตั้งชื่อให้คล้องจองกัน รวมถึงประพันธ์บท
กลอนขึ้นมาเพื่อใช้ประกอบกับปริศนาในเรื่องซึ่งถือเป็นจุดเด่นของวรรณกรรมแฟนตาซีชุดนี้
ผู้เขียนมีลีลาการเขียนที่สามารถบรรยายหรือเล่ าเรื่องที่เข้ าใจได้ง่ าย ไม่สับสน ถึงแม้
บางครั้งผู้เขียนจะมีการบรรยายเรื่องราวที่มีเนื้อหาอัดแน่นและละเอียดมากจนเกินไปบ้าง ทาให้ผู้อ่าน
รู้สึกเหมือนอ่านหนังสือเรียนหรือสารานุกรม เนื่องจากผู้เขียนต้องการใส่รายละเอียดของเรื่องราวให้
ชัดเจน แต่เนื้อหาที่อัดแน่นนั้นทาให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจเรื่องราวและรับรู้ถึงสิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อได้
เป็นอย่างดี และผู้เขียนมีการแต่งกลอนที่สละสลวย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้เขียนมีความเข้าใจและ
เรียบเรียงภาษาไทยที่แต่งออกมาเป็นกลอนได้ดี ซึ่งได้สอดคล้องกับแนวคิดของธัญญา สังขพันธา
นนท์ (2539: 208) ใช้ว่า ท่วงทานองในการแสดงออก หมายถึง การเรียบเรียงถ้อยคา ประโยควรรค
ตอน อันเกิดจากความคิดเห็นเฉพาะของนักประพันธ์
นวนิยายแฟนตาซีโลกแห่งจินตนาการ ผู้อ่านที่อ่านนวนิยายแฟนตาซีจะหลุดเข้าไปในโลก
แห่งจินตนาการที่ผู้เขียนสร้ างขึ้น มีสมาธิจดจ่อ มีความเพลิดเพลิน เนื่องจากนวนิยายของผู้เขี ยน
เป็นนวนิยายขนาดยาวที่ต้องใช้ สมาธิ ความตั้งใจ ซึ่งทาให้ผู้อ่านที่ต้องการหลบหนีจากโลกแห่งความ
จริ ง ที่ เ คร่ ง เครี ย ดหรือ มี ปั ญ หาอุ ป สรรคไปสู่ โ ลกแห่ง จิ น ตนาการที่ มีค วามสนุ ก ความมหัศจรรย์
ปลดปล่อยความคิด ผ่อนคลายอารมณ์ไปกับเรื่องราวที่เจอในนวนิยาย โดยเรื่องราวนั้นสามารถรักษา
เยียวยาจิตใจของผู้อ่านที่ประสบปัญหาความทุกข์ให้มีความเข้มแข็งขึ้น สามารถเพิ่มกาลังใจในการ
ต่ อ สู้ กั บ ปั ญ หาเหล่ า นั้ น ได้ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของสุ กุ ล ภา วิ เ ศษ (2554: 1) กล่ า วไว้ ว่ า
วรรณกรรมแฟนตาซีในยุคปัจจุบัน เป็นวรรณกรรมแฟนตาซีสมัยใหม่ได้มีการแทรกประเด็นปัญหา
ต่างๆ ของสังคมไว้โดยนาเสนอผ่านเนื้อเรื่องที่มีความมหัศจรรย์ เพื่อลดทอนความตึงเครียดของ
ปัญหาให้กับผู้อ่านที่เป็นเยาวชน
ความเชื่อในสังคมไทยกับนวนิยายแฟนตาซีของกัลยาณี สุขษาสุณี ความเชื่ อเป็นสิ่งที่อยู่คู่
กั บ คนไทยและเป็ น สิ่ ง ที่ ยึ ด เหนี่ ย วจิ ต ใจของคนไทยมาอย่ า งยาวนาน ผู้ เ ขี ย นใช้ ค วามเชื่ อ เหนื อ
ธรรมชาติในด้านของความฝันบอกเหตุผสมผสานลงไปในนวนิยายได้อย่างโดดเด่นและชัดเจน โดยตัว
ละครฝันถึงคนที่ตัวเองรักหรือมีความผูกพันซึ่งเป็นฝันบอกเหตุการณ์ร้ายในอนาคต ผู้ที่ฝันจะมีความ
หวาดกลัว หวาดระแวง และตื่นตระหนกว่าความฝันนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อใด ที่ไหน และสามารถหาทาง
ป้องกันเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นได้อย่างไร ในสังคมไทยมีความเชื่อเรื่องลางสังหรณ์เกี่ยวกับความฝันบอก
เหตุเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ความเชื่อเรื่องความฝันเกี่ยวกับฟัน เช่น ฝันว่าฟันหัก เป็นความเชื่อที่ว่าเมื่อ
ฝันเกี่ยวกับฟันก็จะเกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้นกับคนที่ใกล้ชิดหรือผูกพัน บางครั้งเหตุการณ์ร้ายนั้นถึงขั้น
ชีวิตหรือเลือดตกยาง ซึ่งได้สอดคล้องกับแนวคิดของสะอาด รอดคง (2533: 502) ความเชื่อเรื่องลาง
สังหรณ์และความฝัน คือ ความเชื่อที่ว่าลางสังหรณ์และความฝันที่เกิดขึ้นกับใครนั้น อาจนามาทานาย
ทายทักถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งในทางที่ดีและทางร้ายได้ ซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นอาจเกิดกับ
เจ้าตัวผู้ฝัน หรืออาจเกิดกับบุคคลที่ใกล้ชิดเช่น ญาติสนิท มิตรสหาย เจ้านาย ผู้มีพระคุณ รวมทั้งข้า
ทาสบริวาร
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ความเชื่อตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ผู้เขียนได้มีการสอดแทรกความเชื่อเรื่อง
กรรมและความเชื่อเรื่องอริยสัจสี่เข้ามาผสมผสานกับเรื่องราวในนวนิยาย เนื่องจากผู้เขียนเป็นคน
ไทย นับถือศาสนาพุทธ มีครอบครัวและคนรอบข้างเป็นคนไทยและชาวพุ ทธ จึงได้มีความเชื่อและ
ความนับถือตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยผู้เขียนได้นาเสนอความเชื่อเรื่องกรรม เป็นเรื่อง
ของการกระทาเมื่อครั้งอดีตส่งผลมายังปัจจุบัน กระทาสิ่งใดลงไปก็จะได้ผลกระทาสิ่งนั้นตอบแทน ทา
ชั่วย่อมได้รับผลชั่วตอบแทน ทาดีย่อมได้รับผลดีตอบแทน ความเชื่อเรื่องกรรมก็ได้คงอยู่ในสังคมไทย
ปัจจุบันเช่นกัน ดังที่เห็นข่าวจากสื่อมวลชนได้นาเสนอ เรื่องข่าวการฆาตกรรม จากผู้ร้ายที่ได้ทาร้าย
ผู้อื่นจนเสียชีวิต จนตารวจทาการจับกุมและตามตัวไปรับโทษ ซึ่งโทษที่ได้รับนั้นก็มาจากความผิดที่
ผู้ร้ายได้กระทาลงไป เป็นผลกรรมที่เมื่อทาร้ายผู้อื่นผลของการกระทานั้นก็ย้อนกลับมาที่ตัวเอง ซึ่งได้
สอดคล้องกับแนวคิดของบุญมี แท่นแก้ว (2545: 39-44) ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องกรรมไว้ว่า กรรม
หมายถึงการกระทาเป็นคากลางๆ ทาดีก็เป็นกุศลกรรม ทาชั่วก็เป็นอกุศลกรรม
ความเชื่อเรื่องอริยสัจสี่ เป็นความเชื่อด้านการเกิดทุกข์ และการหาหนทางพ้นทุกข์ เพื่อให้
พบกับความสุข โดยทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นทุกข์ที่มาจากความปรารถนาและความต้องการของมนุษย์ โดย
ความเชื่อเรื่องอริยสัจสี่ก็อยู่ในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน เมื่อคนที่มีทุกข์และหาทางออกไม่ได้ก็ไป
บาเพ็ญศีล บาเพ็ญธรรม เพื่อผ่อนคลายจิตใจและเพื่อเพิ่มสมาธิและสติให้ตนเอง ให้กลับมาต่อสู้กับ
ทุกข์หรือปัญหาที่เจอ ดังที่พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)(2555:846-852) ได้อธิบายถึง อริยสัจสี่
ว่ าเป็นหลั ก ธรรมสาคัญ ที่ครอบคลุมคาสอนทั้งหมดในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้ าตรัส ว่า สิ่ ง ที่
พระองค์ตรัสรู้มีมากมาย แต่ทรงนามาสอนเพียงเล็กน้อย เหตุผลที่ทรงกระทาเช่นนั้น ก็เพราะทรง
สอนแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ ใช้แก้ปัญหาได้ และสิ่งที่ประกอบด้วยประโยชน์ใช้แก้ปัญหาได้นั้น ก็คือ
อริยสัจสี่ หัวใจคาสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ที่อริยสัจสี่ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
6. สรุปผล
การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ เ รื่ อ ง กลวิ ธี ก ารแต่ ง นวนิ ย ายแฟนตาซี ข องกั ล ยาณี สุ ข ษาสุ ณี
ผลการวิจัยพบว่า นวนิยายแฟนตาซีของผู้เขียนมีเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่อยู่ในโลกแห่งจินตนาการที่
ผู้เขียนสร้างขึ้น เรื่องราวมีความเป็นแฟนตาซีระดับสูง ตัวละครมีการเดินทางทะลุมิติ มีการผจญภัย
การใช้เวทมนตร์ ผู้เขียนใช้กลวิธีการแต่งนวนิยายที่หลากหลาย ได้แก่ โครงเรื่อง แก่นเรื่อง ตัวละคร
ฉากหรือสถานที่ มุมมองหรือการเล่าเรื่อง และลีลาการเขียน ซึ่งกลวิธีการแต่งในแต่ละด้านของ
ผู้เขียนทาให้นวนิยายของผู้เขียนมีความเพลิดเพลินและสนุกสนาน นอกจากนี้ผู้เขียนได้นาเสนอความ
เชื่อแบบไทยสอดแทรกในนวนิยาย คือความเชื่อเหนือธรรมชาติและความเชื่อตามหลัก ธรรมทาง
พระพุทธศาสนา เป็นความเชื่อที่อยู่กับคนไทยและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยมาอย่างยาวนาน
โดยผู้เขียนได้นาความเชื่อผสมผสานกับจินตนาการของผู้เขียนได้อย่างสมเหตุสมผล สนุกสนาน และ
มหัศจรรย์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทาให้นวนิยายแฟนตาซีของผู้เขียนได้รับความนิยมจากผู้ อ่านและได้รับการ
ยอมรับในวงการวรรณกรรมเยาวชนไทย
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7. ข้อเสนอแนะ
7.1 สาหรับนักวิจัยที่สนใจควรศึกษาวิเคราะห์ในรูปแบบอื่นๆ ของนวนิยายแฟนตาซี เช่น
การวิเคราะห์แนวคิดของผู้เขียนที่สะท้อนลงไปในการเขียนนวนิยาย การวิเคราะห์ภาษาและคุณค่า
ของนวนิยายแฟนตาซี การวิเคราะห์นวนิยายแฟนตาซีในแนวสะท้อนสังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น
7.2 สาหรับนักวิจัยที่มีความสนใจในการศึกษางานวิจัยเรื่องกลวิธีการแต่งนวนิยายแฟนตา
ซี นักวิจัยที่สนใจควรศึกษานวนิยายในแนวเดียวกันนี้ของผู้เขียนท่านอื่นๆ เพื่อให้เห็นถึงกลวิธีการ
แต่งนวนิยายของผู้เขียนแต่ละท่าน
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บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาประเพณีการชนช้างหรือการดูดเหล้าอุของชาวภูไท
เรณูนครและนามาเป็นแนวคิดในสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์ผู้นาชุมชน
และศิลปินท้องถิ่น มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้าง และการสังเกต
แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม
ผลการวิจัยพบว่าประเพณีชนช้างเป็นการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและจะมีการประชัน
การดูดเหล้าอุระหว่างหนุ่มสาวเพื่อสร้างความสนุกสนาน จากประเพณีดังกล่าวคณะผู้วิจัยจึงนามา
สร้างสรรค์เป็นรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านโดยนาเสนอถึงการต้อนรับของหญิงสาวชาวภูไท
จากนั้นจึงเป็นการเดินทางมาถึงของฝ่ายชายที่แสดงท่าราที่โชว์ความแข็งแรง จากนั้นจึงมีการเกี้ยว
พาราศีและแข่งกันดูดอุ และจบสุดท้ายที่ฝ่ายหญิงสาวเป็ นผู้ชนะ เครื่องแต่งกายในการแสดงได้แรง
บันดาลใจจากชุดพื้นเมืองของชาวภูไทเรณูนครและประยุกต์ให้เหมาะสมกับการแสดง มีอุปกรณ์
ประกอบการแสดงคือไหอุและหลอดดูดอุที่นามาใช้เป็นปิ่นปักผมก่อนจะนามาสู่กระบวนท่าราในการ
หยอกล้อเพื่อมอบให้ฝ่ายชายสาหรับดูดอุ
คาสาคัญ : นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ดูดอุ ประเพณีชนช้างเรณูนคร ฟ้อนเกี้ยว
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Abstract
The objectives of this study were: to examine the tradition called “ Elephant
Duel” or the tradition of the sticky rice whisky sucking competition of Renunakhon
Phutai Ethnic group people and to use the concept gained from the study to create
Esarn local dramatic arts performance by using qualitative research method. The data
were collected from the relate literature and interviews with community’ s leaders and
local artists. The research tools consisted of an unstructured interview form and a
participant/a non-participant observation form.
The results of the study showed that the “Elephant Duel” was a tradition for
welcoming visitors and there was a competition of the whisky sucking between young
males and females for entertainment. From the tradition, a performance in a form of
local dramatic arts was created. The dance for welcoming by the Phutai females was
presented. After that the travel of the males was showed through dance moves showing
the strength of the males. Later, the flirting and the whisky sucking competition were
performed through dance moves. Finally, the females won. The costumes used in the
show were inspired by the local costumes of Phutai people and applied to fit with the
show. The props for the performance included earthenware jars and straws. The straws
were used as the hair pins of females and later used in dance moves when flirting with
the males and finally these straws were given to the males for sucking the whisky.
Keywords : Creative Dancing Arts, whisky sucking, Renunakhon’ s Elephant Duel
tradition, Font Gieow
1. บทนา
ชาวภูไทในจังหวัดนครพนม หรือที่ที่รู้จักกันในชื่อเผ่าภูไทเรณูนคร มีบรรพบุรุษเป็นชาว
ไทดาที่อพยพมาจากบ้านนาน้อยอ้อยหนู เมืองวัง และเมืองคาอ้อ ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เมื่อราว พ.ศ. 2384 – 2387 (องค์ บรรจุน. 2553 : 320) วิถี
ชีวิตของเผ่าภูไทเรณูนครส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทานา ทาไร่ เป็นหลัก และเลี้ยง
สัตว์ อีกทั้งยังมีการเลี้ยงไหม ทาไร่ฝ้ายและทอผ้า ภาษาพูดของคนภูไทจะคล้ายคลึงกับภาษาถิ่น
อีสาน แต่จะออกเสียงอัวเป็นโอ เอียเป็นเอ เอือเป็นเออ สามารถสื่อสารกันได้เข้าใจ ชาวภูไทมี
การนับถือศาสนาพุทธและผีโดยเฉพาะความเชื่อเรื่องผีจะมีบทบาทในการดารงชีวิตเป็นอย่างมาก
สังเกตได้จากประเพณี การเลี้ยงผีปู่ตา และการเลี้ยงเหยา นอกจากนี้ยังมีประเพณีที่เกี่ยวข้องกับ
ประเพรีฮีตสิบสอง เช่นเดียวกันกับท้องถิ่นอื่นในภาคอีสาน (ถวิ ล จันลาวงศ์. 2515 : 17) ประเพณี
ของชาวภูไทเรณูนครที่ยังคงเด่นชัดในปัจจุบันและยังนับถืออยู่กันอย่างเหนียวแน่น ได้แก่ ประเพณี
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เลี้ยงหลวง ประเพณีการเลี้ยงเขยงานแต่งงาน ประเพณีเฆี่ยนเขยงานศพ ประเพณีนมัสการองค์
พระธาตุเรณู และประเพณีชนช้าง
ประเพณีชนช้าง เป็นประเพณีที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชนเผ่าภูไทเรณู
นคร อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ใช้สาหรับการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของเผ่าภูไทเรณู
นคร เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างสาวเผ่าภูไทเรณูนครกับแขกผู้มาเยือน นอกจากจะสร้าง
ความสนุกสนานให้กับผู้พบเห็นแล้ว ยังเป็นประเพณีที่สร้างสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างชาวเผ่าภูไทเรณู
นครกับแขกผู้มาเยือน ขั้นตอนของประเพณีชนช้างประกอบด้วย การบายศรีสู่ขวัญให้กับแขกที่มา
เยี่ยมเยือน มีงานเลี้ยงข้าวแลง และฟ้อนฟ้อนภูไท จากนั้นจะเชิญแขกมาแข่งขันดวลอุกับชาวภูไท
ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของประเพณีนี้ โดยจะให้ฝ่ายชายดูดอุด้วยหลอดสั้น และฝ่ายหญิงจะดูดอุด้วย
หลอดยาว ข้อห้ามของประเพณีที่ต้องถือปฏิบัติ คือ ห้ามให้หน้าผากฝ่ายหญิงและฝ่ายชายชนกัน
ห้ามพ่นน้าใส่กัน และห้ามฝ่ายชายถูกเนื้อต้องตัวฝ่ายหญิง เพราะถือว่าเป็นการผิดผี (ชั ยบดินทร์
สาลีพันธุ,์ 2560 : สัมภาษณ์)
จากการสังเกตและศึกษาข้อมูล พบว่า ประเพณีชนช้าง เป็นเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของ
เผ่าภูไทเรณูนครที่สืบทอดกันมา แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางไมตรีที่ดีต่อกันระหว่างชาวเผ่าภูไท
เรณูนครกับแขกผู้มาเยือน อีกทั้งยังสร้างความสนุกสนานและสร้างความประทับใจให้กับแขกผู้มา
เยือนเป็นอย่างมาก โดยการเปรียบเปรยว่า ชน หมายถึง การดวลหรือการแข่งขัน ช้างคือ
เหล้าอุ ทาจากเหล้าหมักชนิดหนึ่งที่บรรจุอยู่ในไห มีส่วนประกอบของข้าวเหนียวปนแกลบ ราข้าว
และแป้งยีสต์ ชาวภูไทเรียกว่า “อุ” จึงเรียกประเพณีนี้ว่า “ประเพณีชนช้าง” นั่นเอง ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาประเพณีชนช้าง เพื่อนามาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์การแสดงพื้นบ้าน
ชุด ฟ้อนเกี้ยวสาวชนช้าง โดยผสมผสานรูปแบบการแสดงกับการการบรรเลงดนตรี จากนั้นนามา
สร้างสรรค์ท่าราโดยยึดถือตามแบบแผนของนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พื้นบ้าน มีการออกแบบ
เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ทรงผม มีการเรียบเรียงทานองเพลงใหม่ให้สอดคล้องกับลักษณะ
ของรูปแบบการแสดงและความเหมาะสมกับท้องถิ่นภูไทมากขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า
2.1 เพื่อศึกษาประเพณีชนช้างของเผ่าภูไทเรณูนคร อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
2.2 เพื่อนาประเพณีชนช้างมาสร้างสรรค์ผลงานการแสดงทางด้านนาฏศิลป์พื้นบ้าน ชุด
เกี้ยวสาวชนช้าง
3. วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ คณะผู้จัดทาได้กาหนดวิธีการดาเนินการ
วิจัยโดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
3.1 ขั้นรวบรวมข้อมูล คณะผู้ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ของประเพณีชนช้าง และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวภู ไทยเรณูนคร ประเพณีวัฒนธรรม และการ
แต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ อีกทั้งได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลภาคสนามที่เกี่ยวข้องกับประเพณีชนช้าง
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โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์จากผู้ที่มีส่วนร่วมในประเพณีและสังเกตการจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่
อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนมเช่น เช่น ผู้นาในการประกอบประเพณี ผู้เข้าร่วมประเพณี
ได้แก่ แขกผู้ร่วมงาน นักแสดง นักดนตรี และชาวภูไทที่ร่วมประเพณี อุปกรณ์ในการจัด เก็ บ
ข้ อมูล ได้แ ก่ แบบบันทึก การสั มภาษณ์ กล้ องบันทึก ภาพนิ่ง เครื่องบันทึก เสียง และเครื่อง
บันทึกภาพวีดีโอ เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ แล้วนามาสร้างสรรค์เป็นผลงานการ
แสดง
3.2 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล คณะผู้วิจัยได้นาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ตามจุดมุ่งหมายและ
ตรงตามประเด็นในการศึกษาค้นคว้า เพื่อความชัดเจนและความถูกต้องของข้อมูลนามาสร้างสรรค์
เป็นการแสดงชุด ฟ้ อนเกี้ ย วสาวชนช้าง โดยแบ่ง ประเด็นออกเป็นหัว ข้ อ ได้แ ก่ วั ฒนธรรม
ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และการละเล่นพื้นบ้านของชาวเรณูนคร
3.3 ขั้นสร้างสรรค์และนาเสนอผลงาน คณะผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์และ
สั ง เคราะห์ม าสร้างสรรค์เป็นผลงานการแสดงตามองค์ป ระกอบของนาฏศิล ป์ไ ทย ได้แ ก่ การ
ออกแบบเครื่องแต่ง กาย อุปกรณ์ประกอบการแสดง ดนตรี กระบวนท่าร า การแปรแถวและ
รูปแบบการแสดง ซึ่งในขั้นสุดท้ายคณะผู้วิจัยได้มีการนาเสนอผลงานผ่านกระบวนการสร้างสรรค์มา
จัดแสดงบนเวทีและจัดนิทรรศการซึ่งถือเป็นการบูรณาการงานด้านศิลปวั ฒนธรรมกับการบริก าร
วิชาการสู่ชุมชนอีกด้วย
4. ผลการวิจัย
จากการศึกษาค้นคว้าและผ่านกระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล คณะผู้วิจัยได้
ออกแบบสร้างสรรค์การแสดงโดยยังคงยึดเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของประเพณีชนช้างเอาไว้ โดย
ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ตามหลักการขององค์ประกอบนาฏศิลป์ ได้แก่ การออกแบบเครื่องแต่ง
กาย อุปกรณ์ประกอบการแสดง ดนตรี กระบวนท่ารา การแปรแถวและรูปแบบการแสดง ซึ่งการ
แสดงจะเน้นความสนุกสนานซึ่งเป็นเอกลักษณ์ชาวอีสาน โดยคณะผู้วิจัยได้ใช้นักแสดงทั้งหมด 12
คน ผู้ชายจานวน 6 คน และผู้หญิงจานวน 6 คน

ภาพที่ 1 การแสดงฟ้อนเกี้ยวสาวชนช้าง ณ เวทีราชภัฏภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง ใช้วงโปงลางประกอบการแสดง และมีการนาเอกลักษณ์
ของเครื่องดนตรีภูไทเข้ามาบรรเลงร่วม คือ ปี่ภูไท เพลงประกอบการแสดง ได้แก่ ลายสาวเรณู
หน้ามล (จังหวะภูไทเรณู) ลายสกลฯฟ้อนมวย (จังหวะมวยโบราณ) ลายส่วยน้านอง (จังหวะ
ลาเพลิน) ลายคล้องกะปอบ (จังหวะลาเพลิน) และลายซอมอีสาน (จังหวะเต้ย)

ภาพที่ 2 วงโปงลางประกอบการแสดงฟ้อนเกี้ยวสาวชนช้าง
เครื่องแต่งกาย คณะผู้วิจัยได้แรงบันดาลใจจากรูปแบบการแต่งกายของชาวภูไทเรณู
นคร จังหวัดนครพนม มาสร้างสรรค์ขึ้นใหม่เป็นเครื่องแต่งกายประกอบการแสดง แต่ยังคงยึด
เอกลักษณ์เฉพาะคือ การใช้สีครามหรือสีน้าเงิน และสีแดง ของชาวภูไทเอาไว้ การแต่งกายของ
ผู้ชายจะแต่งกายโดย สวมเสื้อสีครามแขนยาว นุ่งผ้าย้อมครามพิมพ์ลาย คาดเอวด้วยผ้าสีขาว
และสไบขิตสีแดง สวมเครื่องประดับสร้อยคอปะคาสีเงิน ส่วนผู้หญิงจะสวมเสื้อแขนกุดสีครามขลิบ
สีแดง นุ่งผ้าถุงย้อมครามทอมือต่อตีนซิ่นสีขาว ห่มด้วยสไบฝ้ายสีขาวทอลาย คาดเข็มขัดเงิน และ
เครื่องประดับเงิน

ภาพที่ 3 การแต่งกายฟ้อนเกี้ยวสาวชนช้าง
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กระบวนท่ารา เน้นการเกี้ยวพาราสีระหว่างคู่ชายหญิง โดยเน้นความสนุกสนานเป็น
หลัก และผสมผสานความแข็งแรงแบบผู้ชายภูไท แบ่งรูปแบบของการแสดงออกเป็น 3 ช่วง คือ
ช่วงที่ 1 แสดงความสวยงามของผู้หญิงชาวภูไทโดยใช้ท่าราที่เน้นถึงความอ่อนช้อยสวยงามและ
ความแก่งแกร่งของผู้ชายโดยใช้ท่ารามวยโบราณเข้ามาผสมและดัดแปรงขึ้นใหม่ ช่วงที่ 2 การเกี้ยว
พาราสีระหว่างชนช้าง โดยใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดงคือ ไหและหลอด และช่วงที่ 3 แสดงการ
ชนช้างหรือดวลอุระหว่างฝ่ายชายกับฝ่ายหญิง โดยเน้นความสนุกสนานของลีลาท่ารา

ภาพที่ 4 การฝึกซ้อมและการออกแบบท่าราฟ้อนเกี้ยวสาวชนช้าง
ดังนั้นการแสดงชุดฟ้อนเกี้ยวสาวชนช้าง จึงเป็นการแสดงที่ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์
ทั้งในด้าน ดนตรี กระบวนท่ารา เครื่องแต่งกาย ซึ่งการแสดงดังกล่าวเป็นการสร้างสรรค์ที่ยังคง
เอกลักษณ์ทางด้านประเพณีวัฒนธรรมของชาวเรณูนครไว้เป็นอย่างดี และยังคงเอกลักษณ์ความ
สนุกสนานและการเกี้ยวพาราสีของคู่ชายหญิงอีกด้วย
5. การอภิปรายผล
จากการวิจัยการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน ชุด ฟ้อนเกี้ยวสาวชนช้าง พบว่า ชาวภูไท เรณู
นคร อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ยังคงมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตามแบบแผนของพรรบบุรุษที่มีมา
แต่ช้านาน ประเพณีชนช้างนอกจากจะแสดงถึงการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวภูไทเรณูนครใน
การบริโภคเครื่องดื่ม และการทาอุ ที่อยู่คู่กับการดารงชีวิตของชาวภูไทเรณูนครที่มีความสาคัญ
นาไปใช้ในการประกอบพิธีกรรมบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การเซ่นไหว้บรรพบุรุษ และชาวภูไทเรณูนคร ยัง
นาเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทาอุนี้มาผสมผสานกับวัฒนธรรมการต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง จน
กลายเป็ น ประเพณี ที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องชาวภู ไ ทเรณู น คร โดยใช้ กุ ศ โลบายในการสอดแทรก
ศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนมาบูรณาการกับประเพณีของท้องถิ่นภูไทในการต้อนรับ
แขกบ้านแขกเมืองให้คงอยู่จนถึงชนรุ่นหลัง ดังที่ เรณู โกศินานนท์ (2545 : 2-7) กล่าวสรุปไว้ว่า
ศิลปะการแสดง การบรรเลงดนตรี การขับร้อง อยู่คู่กับสังคมมนุษย์ แสดงให้เห็นถึงสภาพความ
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เป็นอยู่ทั้งตามคติชาวบ้านและตามแบบแห่งวัฒนธรรมที่มีอยู่ในสังคม จึงเป็นสิ่งที่ผูกพันการชีวิต
มนุษย์มาตั้งแต่ดึกดาบรรพ์ตลอดช่วงชีวิตของคนรุ่นต่อๆ มา
การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน ชุด ฟ้อนเกี้ยวสาวชนช้าง เป็นการสร้างสรรค์งานทางด้าน
นาฏศิลป์พื้นบ้าน โดยได้แนวคิดจากการนาประเพณีดูดดุ มาสร้างสรรค์งานทางนาฏศิลป์ ได้
ออกแบบองค์ประกอบของการแสดง ได้แก่ เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ประกอบการแสดง ดนตรี
กระบวนท่ารา การแปรแถว และรูปแบบการแสดง ที่สื่อให้เห็นถึงรูปแบบและองค์ประกอบของ
ประเพณีชนช้างของชาวภูไทเรณูนคร ซึ่งสอดคล้องกับ สุรพล วิรุฬห์รักษ์ (2547 : 227) ที่กล่าวถึง
การสร้ า งสรรค์ ง านทางนาฏศิ ล ป์ ไว้ ว่ า การคิ ด งานทางนาฏศิ ล ป์ นั้ น อาจเป็ น กิ จ กรรมที่ แ สดง
เอกลักษณ์ทางวั ฒนธรรมของท้องถิ่ น ซึ่งมักสัมพันธ์กับการท่องเที่ยว ด้วยเหตุนี้ ชุมชนซึ่งได้
กาหนดเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ได้รับการกระตุ้นให้ค้นหาหรือสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ท้องถิ่นที่แสดงหรือ
สะท้อนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อนามาเป็นเครื่องบันเทิงใจแก่นักท่องเที่ยว
ดังนั้นจึงมีนาฏยศิลป์เกิดขึ้นจากเหตุ 2 ประการด้วยกัน ประการแรก นานาฏยศิลป์พื้นบ้านที่มีอยู่
เดิม แต่เป็นนาฏศิลป์ที่แสดงโดยชุมชน ในชุมชนเพื่อชุมชนปรับเป็นนาฏยศิลป์โดยนาฏยศิลปิน
อาชีพบนเวทีเพื่อนักท่องเที่ยว ประการสุดท้าย คือ สร้างสรรค์นาฏศิลป์ชุดใหม่ โดยประยุกต์
กิจกรรมในการประกอบอาชีพในท้องถิ่นมาทาเป็นนาฏยศิลป์
6. สรุปผลการวิจัย
ประเพณีชนช้าง เป็นประเพณีที่ใช้ในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของเผ่าภูไทเรณูนคร
เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างชาวเผ่าภูไทเรณูนครกับแขกผู้มาเยือนด้วยการบายศรีสู่ขวัญ งาน
เลี้ยงข้าวแลง ฟ้อนภูไท และเชิญแขกมาดูดอุ จากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เริ่มจากคณะผู้วิจัยได้
ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ตารา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเพณีชนช้าง
จากนั้นคณะผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาโดยกาหนดพื้นที่ในการศึกษา คือ หมู่บ้ าน
เรณู อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
คณะผู้วิจัยได้สร้างสรรค์ท่าราการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน ชุด ฟ้อนเกี้ยวสาวชนช้าง มา
จากประเพณีชนช้างของเผ่าภูไ ทเรณูนคร อาเภอเรณูนคร จั ง หวั ด นครพนม ให้มีลี ล าท่าร าที่
สนุก สนาน มีค วามสวยงาม ผสมความแข็ ง แรงแบบผู้ชาย และการเกี้ ยวพาราสี มีอุปกรณ์
ประกอบการแสดง คือ อุ กาหนดนักแสดงจานวน 12 คน แบ่งออกเป็นผู้หญิง 6 คน ผู้ชาย
6 คน มีรูปแบบการแสดงที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าภูไท ในประเพณีชนช้าง ความ
สวยงามและความอ่อนช้อยของหญิงสาวภูไท ประกอบกับความแข็งแกร่งของหนุ่มภูไท
ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงใช้เครื่องดนตรีโ ปงลาง และนาเครื่องดนตรีภูไทเข้ ามา
บรรเลงร่วม คือ ปี่ภูไท มีท่วงทานองเพลงที่สนุกสนานเร้าใจผสมผสานกับรูปแบบการแสดงได้
อย่างลงตัว
ลักษณะของเครื่องแต่งกาย เป็นแบบเรียบง่าย ยึดสีตามแบบของชาวภูไทเรณูนคร คือ
สี ค รามหรือสี น้าเงิ นและสี แ ดง เครื่องประดับเงิ น และมีก ารเขี ยนลายที่ต้นขานัก แสดงผู้ ช าย
อุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดง คือ ไหและหลอด โดยชาวภูไทเรณูนครเปรียบเทียบคาที่ใช้เรียกอุปกรณ์
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การแสดง ดังนี้ ไห ใช้เรียกแทนว่า ช้าง และหลอด ใช้เรียกแทนว่า งาช้าง เพื่อสื่อให้เห็นถึงชื่อชุด
การแสดงจากการใช้คาเปรียบเทียบกับภาษาภูไท โดยมีชื่อชุดการแสดงว่า ฟ้อนเกี้ยวสาวชนช้าง
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ควรนางานวิจัยสร้างสรรค์นี้ ไปพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้กับชุมชน โดยนาการแสดง
ชุดนี้ไปบรรจุไว้ในสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระเพิ่มเติม ฝึกท่าราให้นักเรียน เพื่อสามารถนาไปใช้ใน
การแสดงต้อนรับแขกผู้มาเยือน และให้เยาวชนได้เห็นความสาคัญของประเพณีและวัฒนธรรม
ประจาท้องถิ่นของตน
7.2 ควรมีการวิจัยและศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทาอุ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสาคัญใน
ประเพณีชนช้าง มาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์การแสดงเกี่ยวกับกรรมวิธีการทาอุของชาวภูไท
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การพัฒนาชุมชนบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
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บทคัดย่อ
การสร้างโจทย์วิจัย ที่มาของความสาคัญและความจาเป็นในการวิจัยที่ผ่านมา มักจะใช้
สถานการณ์บ่งชี้ที่แสดงถึงความรุนแรงและขนาดของปัญหา ผลกระทบที่ส่งผลต่อบุคคล ชุมชน
สังคมในวงกว้าง ซึ่งในบทความนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะบอกกล่าวถึงมุมมองใหม่ในการพัฒนาโจทย์วิจัย
จากบริบทและวิถีชาวบ้านโดยเฉพาะการเข้าสู่สนามการวิจัย ด้วยการเก็บรวบรวมปรากฏการณ์ใน
ชุมชน ข้อมูลจากการสารวจ สังเกต การสัมภาษณ์เจาะลึก การนาเสนอร่องรอยที่เป็นข้อมูลในอดีต
จากโบราณสถาน สถาปัต ยกรรม ประติม ากรรมและแหล่ งโบราณคดี การขุ ด พบวั ตถุ ตลอดจน
ลักษณะทางกายภาพในอดีต สิ่งเหล่านี้ในแง่มนุษยศาสตร์เราเรียกว่า ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่
จับต้องได้และในส่วนของวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เช่น จินตนาการความรู้สึกนึกคิด ความรู้ความ
เข้าใจและความเชื่อของบุค คลในสัง คม ตลอดจนระบบการเรียนรู้และการถ่ ายทอดสิ่ง เหล่ า นั้น
ออกมาเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยี มีการผลิตสินค้าและบริการ นอกจากนี้ภูมิปัญญาของชุมชนที่อยู่
กับบุคคล ยังเป็นแหล่งสาคัญในการพัฒนาเป็นโจทย์วิจัยอีกด้วย
คาสาคัญ : ระบบเศรษฐกิจชุมชน ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม โจทย์ปัญหาการวิจัย มนุษยศาสตร์

Abstract
Creating research problems, Background and significant source is importance
for early research Era. Usually, the situation is indicative of the severity and magnitude
of the problem, Impacts on individuals, communities and society. This article aims to
give a new perspective on the development of research problems from the context and
the villagers' way of life. By collecting the phenomenon in the community, Information
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from survey, observation, in-depth interview, Presentation of historical traces from
ancient architecture, sculpture and archeology. Excavation based on physical
characteristics of the past. These are humanities scope of sciences as Social and cultural
capital, tangible and intangible culture such as Imagination, Cognitive and social beliefs.
The system of learning and transferring them into innovation and technology. Production
of goods and services, in addition, the wisdom of the community is with the individual.
It is also an important source of research development.
Key words : Community Developing, Social and Cultural Capital, Research Problem
Humanities
1. บทนา
ราชอาณาจักรไทยมีเอกราชและประวัติศาสตร์ชาติไทย มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ
ประมุขกอบกู้สถานการณ์ฟันฝ่า อุปสรรคและนาพาประเทศไทยมี “ความเป็นไท” มายาวนาน เพื่อ
ราลึกถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระบรมนาถบพิตร
และร่วมสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อย่างหาที่สุดไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและวิ ถี ชี วิ ต ต่ า ง ๆ พระอั จ ฉริ ย ภาพของพระองค์ ป รากฏออกมาเป็ น โครงการ
พระราชดาริหลายพันโครงการและพระราชกรณียกิจต่าง ๆอีกมากมายเหลือคณนานับ นับเนื่องตั้งแต่
เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัตินับเวลาได้ 70 ปีพระองค์ทรงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทานุบารุงสืบทอดและสืบ
สานมรดก ศิลปวัฒนธรรมของชาติ จนเป็นศาสตร์และศิลป์ของบ้านเมือง อันเป็นรากฐานในการ
พัฒนาประเทศให้ยั่ ง ยื น และเกิ ด นวั ต กรรมทางองค์ความรู้ที่เป็น “ศาสตร์แ ละศิล ป์ ” กล่ าวโดย
ละเอียดได้ 2 ลักษณะ คือ ประการที่ หนึ่ง “ความเป็นศาสตร์” กล่าวคือ พระองค์พระราชทานแนว
พระราชดาริและมีพระราชดารัสอันนาไปสู่ต้นทางของศาสตร์หรือความรู้ใหม่ ประธานแนวทางปฏิบัติ
ติเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน และประการที่ สอง “เป็นศิลป์” กล่าวคือ พระองค์ทรงแสดงพระ
อัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆมีทั้งที่สร้างสรรค์ด้วยพระองค์เองเช่น งานทัศนศิลป์ งานวรรณศิลป์และที่
ทรงพินิจพิจารณาพระราชทานเนื้อหาในพระราชดาริยังทรงเข้าถึงงานศิลปะอย่างแท้จริง รวมทั้งการ
ใช้ศิลปะในการพระราชทานคาแนะนาต่าง ๆเพื่อผลแห่งความผาสุกของแผ่นดิน
สังคมไทยมีวิวัฒนาการก้าวหน้าประเทศหนึ่งในระดับเอเชีย ซึ่งมีการแพร่กระจายทาง
วัฒนธรรม อิทธิพลทางความเชื่อและศาสนามาสู่อุษาคเนย์ หรือดินแดนสุวรรณภูมินั้นตามที่ทราบกัน
ดีว่า ความเชื่อเกี่ยวกับสมมุติเทพผ่านสถาบันต่าง ๆทั้งแบบราชสานักที่มีพราหมณ์เป็นผู้ประกอบพิธี
ยั ง ผ่ า นงานวรรณกรรมและจารี ต ประเพณี เช่ น การประกอบพระราชพิ ธี ต่ า ง ๆของสถาบั น
พระมหากษัตริย์และแบบวิถีประชา (Folkway) ทั้งเป็นความเชื่อที่ส่งผ่านมาจากสถาบันชั้นสูงลงมา
แฝงอยู่ในวิถีชีวิต ค่านิยมและพิธีกรรมเชิงสัญลักษณ์ เช่น พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนา
ขวั ญ หรื อ พระราชพิ ธี แ รกนาขวั ญ สามั ญ ชนก็ มี ก ารเซ่ น ผี การนั บ ถื อ บู ช าผี ต าแฮก พิ ธี ก วน
เกษียรสมุทร ชาวบ้านก็มีกิจกรรมการเล่นชักคะเย่อ การใช้แรงงานวัวควายหีบอ้อย เป็นต้น จาก
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วรรณกรรมในศาสนาพราหมณ์ ที่ มีร อยเชื่ อ มต่อ กั น ในยุค คัม ภี ร์พ ระเวท มี เ หล่ า ทวยเทพในลั ทธิ
พราหมณ์ส่งผ่านมายังสังคมไทยหลายยุค โดยเฉพาะในสมัยต้นรัชกาลรัตนโกสินทร์ดังที่ปรากฏแล้ว
ว่า กรณีความศรัทธาต่อจตุคามรามเทพ พระพิฆเนศ และเทพพระเจ้าในศาสนาแรก ลัทธิดั้งเดิม
รวมทั้งปรากฏในวรรณกรรม คาสอน มุขปาฐะ คติชนวิทยา และหลักธรรมคาสอนในพระพุทธศาสนา
ต่างผูกโยงเรื่องราวต่าง ๆในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน
จากการศึกษารูปแบบศิลปะและคติความเชื่อในงานเครื่องปั้นดินเผาวัฒนธรรมเขมรใน
ประเทศไทย พบในส่วนพุทธศาสนา ก็มีเรื่องราวของนาคเกี่ยวพันมาตั้งแต่พุทธกาลปรากฏอยู่ในพุทธ
ประวัติในคัมภีร์ทั้งฝ่ายมหายานและหินยาน นอกจากนี้ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจาก
การขุดพบหม้อดิน ถ้วยชามดินเผาในแหล่งโบราณสถานยังพบเครื่องปั้นดินเผาวัฒนธรรมเขมรซึ่ง
ผลิตจากแหล่งเตาในจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ฝังอยู่ภายในบริเวณปราสาทและสันนิษฐานว่า
คงถูกนามาใช้เป็นเทวูปโภคเพื่อการสักการะ บูชาตามความเชื่อของผู้คนในบริเวณนั้นตั้งแต่อดีต
การค้นพบเครื่องปั้นดินเผาในสถานที่ดังกล่าว ล้วนเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมส่งผ่านมา
พร้อมกับพิธีกรรมทางศาสนาเป็นสาคัญและยังมีหลักฐานการใช้ภาชนะในการประกอบพิธีทางศาสนา
ปรากฏในบรรดาภาพสลักประดับศาสนสถานหลายแห่งที่สร้างขึ้นเนื่องในพุทธศาสนาและในศาสนา
ฮินดู และยังปรากฏสอดแทรกในภาพเล่ าเรื่องวรรณกรรมทางศาสนา เรื่องราววิถีชีวิต ของฤษี
นักบวช การทาบุญถวายสิ่งของแก่พราหมณ์
ทั้งนี้ประโยชน์ของการค้นพบหลักฐานประเภทเครื่องปั้นดินเผาในแหล่งชุมชนโบราณหลาย
แห่งของประเทศไทย โดยเฉพาะในบริเวณเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย
จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรั มย์ นักวิชาการด้านมานุษยวิทยาวัฒนธรรมและ
โบราณคดีจึงนิยมใช้เป็นหลักฐานประเภทเครื่องปั้นดินเผามาศึกษาวิเคราะห์เพื่ออธิบายถึงเรื่องราว
ความเป็นมาของชุมชนโบราณในอดีตทั้งนี้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ สภาพเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
ของกลุ่มชนที่เป็นผู้ผลิตขึ้นให้คนในยุคปัจจุบันได้เรียนรู้เข้าใจอดีตและนาความรู้ที่ได้นั้นมาเชื่อมโยงใช้
ประโยชน์ในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้อดีตจึงฐานการเรียนรู้และวิจัยแบบทบทวน สามารทานายความ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตที่เราต้องการได้ เพราะคนในสมัยปัจจุบันต้องศึกษาอดีตให้ไกลและจากคา
กล่าวที่ว่า หากจะคาดคะเนอนาคตภาพให้ไกล เท่าใด เปรียบได้กับการโก่งคันศรไปข้างหลังให้มาก
เท่านั้น ด้วยเหตุนี้พื้นที่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่มีความเชื่อและฐานคติที่สืบทอดกัน
มาจากรุ่นก่อนมาถึงคนรุ่นปัจจุบัน ชุมชนสังคมปัจจุบันและกลายเป็นเศรษฐกิจชุมชนที่อิงทั้งความเชื่อ
ประการที่ห นึ่งและประการที่ส องความเชื่อที่ยึด โยงมาจากแหล่ง โบราณคดีที่มีลัก ษณะโดดเด่นที่
เศรษฐกิจมีที่มาจากตัวความรู้ ตัวภูมิปัญญาของชุมชนรวมทั้งความเชื่อที่ออกมาเป็นสินค้าและบริการ
เช่น สินค้าที่เป็นของชุมชน ที่อาจมีเรื่องราวบอกเล่าความเป็นมาเป็นวงซ้อนกันสองถึงสาม ระบบ
โดยเฉพาะที่เกิดจากระบบความเชื่อ ดังเช่น คนในหมู่บ้านคาชะโนด จังหวัดอุดรธานีได้กลายมาเป็น
เศรษฐกิจชุมชนขึ้นมาได้ หากลองวิเคราะห์เศรษฐกิจชุมชนที่เติบโตมาจากฐานทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรม ที่สามารถแปลงออกมาเป็นสินค้าและบริการในชุมชนได้ โดยมิใช่เอาประเด็นความเชื่ อ
เรื่อง เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่นเรื่องการนับถืออย่างเดียวมาเป็นตัวหลัก เพราะความเชื่อเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง มักมีองค์ประกอบซ่อนเร้นอยู่ภายใน ดังตัวอย่างของผู้คนที่ไปบูชาที่คาชะโนด เพราะเชื่อว่าสิ่ง
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นั้นมันดีต่อชีวิต ประชาชนต่างพากันไป บางรายไปซ้า และกลับมาเล่ าลือ และบอกต่อ จึงเกิดการ
รั บ รู้ ข้ อ มู ล แบบตั ว ต่อ ตั ว เป็ น การเรี ย นรู้แ บบมุ่ง ความศรั ท ธามาก่ อ น และประกอบกั บ มีความ
ปรารถนา มีความหวังในชีวิต และมีหลักพึ่งทางใจ ผู้คนก็เลยหลั่งไหลไปกันมาก แล้วเมื่อคนนิยม มี
ความศรัทธาก็ไปเที่ยวกันมากขึ้น ทาให้เกิดเศรษฐกิจชุมชนผุดขึ้นมา ทาให้เกิดการท่องเที่ยว มีคนหัน
มาค้ าขาย มีก ารทาบายศรีดอกไม้ใบตองขายให้กั บนักท่องเที่ยวที่ไปไหว้ พระยาศรีสุทโธ จั ง หวัด
อุด รธานี ฉะนั้น ในพื้นที่ภาคตะวั น ออกเฉี ยงเหนื อยั ง มี ปรากฏการณ์ ใ นสั ง คมอี ก หลายมิติ ที่ เ ป็ น
ปรากฏการณ์อันจะก่อรูปไปสู่การเกิดการพัฒนากระบวนการสร้างเศรษฐกิจและเพิ่มมูลทางสังคม
โดยเฉพาะสิ่งหนึ่งในระบบเศรษฐกิจของไทยในสมัยต่าง ๆที่ผ่านมาซึ่งเกิดมาจากฐานความ
เชื่อ บางอย่างทางพุทธศาสนาบ้าง เกิดขึ้นจากความเชื่อในลัทธิผีบ้าง เช่น ในกรณีความเชื่อต่อจตุ
คามรามเทพ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีผู้คนเหตุไปบูชากันมาก จวบจนปัจจุบันความเชื่อก็ยังยึด
โยงอยู่กับผู้คนในชุมชนและผู้คนทั่วประเทศโดยเฉพาะเศรษฐกิจชุมชนที่คาชะโนด ได้กลายมาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเป็นเศรษฐกิจที่เพิ่มมูลค่าหลักในชุมชนขึ้นมา และทาให้เกิดการสร้างนวัตกรรมบนฐาน
ความเชื่อนั้น นอกจากนี้ศาสนสถานและสานักสงฆ์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างยังมีความ
เชื่อและความศรัทธาต่อพระเกจิชื่อดัง ความเชื่อเหล่านี้จึงเป็นฐานคิด การเรียนรู้ของดีที่มีในชุมชน
ตนเองได้เชื่อมโยงไปสู่การสร้างเศรษฐกิจชุมชน แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในชุมชนจะมีนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการผลิตพื้นบ้าน อาทิ การทาผ้าไหมทอมือ การทาเครื่องจักสาน การทาหัตถกรรมต่าง ๆ
ซึ่งมีหลายหน่วยงานได้เข้ามาพัฒนาวิจัยและสร้างนวัตกรรมไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์รวมทั้งพัฒนา
ไปสู่การท่องเที่ยวในเชิงพานิชย์ แต่ในงานวิจัยนี้มีฐานความเชื่อที่มาจากฐานภูมิปัญญาของชุมชนอัน
เป็น ทุนทางสั ง คมและวั ฒนธรรม มีความเฉพาะที่แ ปลกและโดดเด่น ซึ่ง ไม่มีใ นภูมิภาคอื่น ๆของ
ประเทศ โดยเฉพาะความเชื่อบูชาผีปะกา ของกลุ่มคนเชื้อสายชาวกูยเลี้ยงช้าง เป็นต้น อัตลักษณ์ที่
แตกต่างจากทุนทางสังคมที่เป็นการผลิตสาธิต การค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน จาพวกผ้าไหม ข้าวอินทรีย์
หรือผลิตภัณฑ์ชุมชนในลักษณะอื่น
ฉะนั้ น ทุ น ทางสั ง คมและวั ฒ นธรรมที่ ม าจากฐานความเชื่ อ ของชุ ม ชนในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอันก่อรูปความเชื่อมาจากศาสนา ดังตัวอย่างของบางหมู่บ้านที่ก่อรูป
เศรษฐกิจ มีระบบเศรษฐกิจพึ่งตนเอง ทาการผลิตธูปขาย เป็นต้น เพราะมีที่มาโดยอิงความเชื่อจึง
ถูกนามาผลิต ประดิษฐ์หรือทาขึ้นมาใหม่ ถูกทาขายเป็นสินค้า ได้แก่ ทาเครื่องสังฆภัณฑ์จาหน่าย ทา
ฆ้องใหญ่ ระฆังใหญ่ ที่อิงความเชื่อในพระพุทธศาสนาหรือทาวัตถุ วัตถุมงคลจากความเชื่อลัทธิความ
เชื่ อ บู ช าผี ห รื อ จากความเชื่ อ ที่ จั บ ต้ อ งไม่ ไ ด้ ซึ่ ง มี ป รากฏการณ์ เกิ ด จากความเชื่ อ พุ ท ธ ผี และ
พราหมณ์ ยังคงสืบทอดอยู่ในพิธีกรรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหมอเสี่ยงทาย หมอสูตรทาพิธีกรรม การ
เสี่ยงทาย โดยปรากฏการณ์เหล่านี้มีเกิดขึ้นจริงในสังคม ดังตัวอย่างของชุมชนคาชะโนดกับความเชื่อ
ก็สามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ เพราะฉะนั้นคนไทยก็ยังผูกพันกับความเชื่อเหล่านี้อยู่จึงเป็น
ที่มาของการพัฒนาสินค้าและบริการที่น่าวิจัยศึกษา ทาให้เศรษฐกิจในชุมชนคึกคัก คนหลั่งไหลเข้าไป
บูชากราบไหว้และซื้อหาวัตถุและในความสุขบนความแสวงหาและศรัทธาในความเชื่อเหล่านั้น ผู้คน
จึงหลั่งไหลไปอย่างล้นหลาม
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ดังนั้นจึงจาเป็นต้องใช้ระเบียบวิธีก ารวิจัยเข้าไปศึกษาปรากฏการณ์ต่าง ๆข้างต้นเพื่อ
อธิ บ ายถึ ง กระบวนการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนบนฐานทุ น ทางสั ง คมและวั ฒ นธรรมในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง อาทิ การบูชาตะกรุดหลวงพ่อ ผ้ายันต์ ไม้เท้าหัวพญานาค ของขลังที่
ผ่านการปลุกเสกด้วยอาคม หรือความเชื่อความศรัทธาในชุมชนจนก่อให้เกิดระบบและนวัตกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน เมื่อศึกษาความรู้จากปรากฏการณ์ในชุมชนแล้วผู้วิจัยก็จะนามาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ระบบและนวัตกรรมที่มาของสินค้าและบริการดังตัวอย่างการบูชานาค ตะกรุด เบี้ยแก้ที่ได้
กลายมาเป็นสินค้า มีอาชีพทาพานบายศรีปากชาม ขันหมากเบง เกิดเป็นสินค้าซึ่งนับว่าชุมชนเกิด
นวั ต กรรมและเพิ่ ม มู ล ค่ า จากฐานความเชื่ อ ดั ง กล่ า ว ช่ ว ยสร้ า งรายได้ ใ ห้ แ ก่ ค รั ว เรื อ นและเกิ ด
ผู้ประกอบการในครัวเรือนและชุมชนขนาดเล็ก ๆเกิดระบบเศรษฐกิจขึ้น เป็นต้น ซึ่งมีราคาและสร้าง
รายได้มากกว่าอุปกรณ์บางอย่างที่ใช้ในครัวเรือน นอกจากนี้ไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมความเชื่อจนกลาย
มาเป็นการประดิษฐ์ท่าร่ายราและการแสดง ที่มาจากฐานความเชื่อทางสังคมวิทยาในสังคมไทยก็
ตาม
ดั ง นั้น ในงานวิ จั ย เรื่ องกระบวนการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชุม ชนบนฐานทุ นทางสั ง คมและ
วั ฒ นธรรมจะเกิ ด ประโยชน์ ใ นระดั บ บุ ค คล ระดั บ ครอบครั ว ระดั บ ชุ ม ชน ระดั บ สั ง คมและ
ระดับประเทศได้นาแนวทางองค์ประกอบ ระบบและนวัตกรรมและกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิ จ
ชุมชนบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรมไปใช้ประโยชน์และประยุกต์ใช้ให้เข้ากับพื้นที่หรือภูมิภาคอื่น
ของประเทศไทย โดยเฉพาะกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทางสังคมและวัฒนธรรมใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สามารถนาไปเป็นแนวทางพัฒนาหรือเป็นต้นแบบวิธีคิดระบบ
การพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ชุมชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
2.2 เพื่อศึกษาระบบและนวัตกรรมเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ชุมชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
2.3 เพื่อพัฒนากระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ชุมชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
3. ปัญหาที่ต้องการทราบ/คาถามการวิจัย
3.1 สภาพการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเป็นอย่างไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง
3.2 ระบบและนวัตกรรมเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีระบบและนวัตกรรมเป็นอย่างไร
3.3 กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างควรเป็นอย่างไร
769

4. ขอบเขตการวิจัย
4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ระบบและนวัตกรรมตลอดจน
ค้นหากระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในงานวิจัยนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คือ พื้นที่ 3 จังหวัดซึ่ง
ประกอบด้ ว ย จั ง หวั ด ศรีส ะเกษ จั ง หวั ด สุ รินทร์และจั งหวัด บุรีรัมย์ โดยมีประเด็นสาระส าคัญใน
การศึกษา ได้แก่ LIST โมเดล ประกอบด้วย การเรียนรู้ทางสังคม (Learning) มีการใช้กระบวนการ
ใดมาวิเคราะห์ปัญหาหรือมาเป็นโจทย์ของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน มีวิธีการสร้างและใช้
ความรู้อย่างไร ศึกษาตัวตนของเขาอย่างไร มีการพัฒนาให้มีกิจกรรมเหล่านั้นอย่างไร และเขามีการ
ติดตามหรือมีวิธีการประเมินสิ่งที่เขาทากิจกรรมเหล่านั้นอย่างไร แล้ววิเคราะห์และสังเคราะห์ ลง
สรุป เขียนเป็นความเรียง ตามประเด็น ได้แก่ กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทุนทาง
สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ข้อคาถาม ในแบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง จึงมีประเด็นข้อความเกี่ยวข้อง ดังนี้
1. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนอีสานใต้เขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีอะไรบ้าง
2. สภาพการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนอีสานใต้
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีอะไรบ้าง
2.1 สภาพการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในอดีต
2.2 สภาพการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในปัจจุบัน
3. กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างความเป็นมาอย่างไร
4. ท่านคิดว่ากระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ชุมชนเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเพื่อให้ประสบความสาเร็จควรมีขั้นตอนอย่างไร
5. กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
5.1 ปัญหาอุปสรรค
5.2 ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
ในส่วนลัก ษณะของนวัตกรรม(Innovation) การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development) การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม (Social Transformation) และใช้ ก ระบวนการ
เสริมสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบความเชื่อในชุมชนที่มีทุนทาง
สังคม (Social Capital) และวัฒนธรรมชุมชน ได้แก่ ความเชื่อ ความศรัทธา ความตระหนักของ
บุคคล ครอบครัวชุมชน ค่านิยมและสัญลักษณ์ ทางความเชื่ออันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้สืบทอดมา
ของชุมชน ซึ่งจัดว่าเป็นวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้( Intangible culture) และการก่อตัวของเศรษฐกิจ
ชุมชนและวิธีคิดในการพัฒนาและนวัตกรรมที่ใช้ในกระบวนการสร้างพันธกิจและการบริหารเศรษฐกิจ
ชุมชนกระบวนการพัฒนาความสัมพัน ธ์และการใช้ประโยชน์และกระบวนการรักษาความสัมพันธ์และ
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การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม นอกจากนี้ ยั ง ใช้ ห ลั ก พุ ท ธธรรมมาเป็ น วิ ธี คิ ด ในการพั ฒ นา
กระบวนการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนบนฐานทุ น ทางสั ง คมและวั ฒ นธรรมในเข ต ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่เหมาะสมต่อไป
4.2 ขอบเขตด้านประชากร
การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพมาเป็นกระบวนทัศน์ในการศึกษาวิจัยเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อ ผู้วิจัยจึงใช้เทคนิคทางการวิจัยของกระบวนทัศน์การวิจัยเชิงคุณภาพมาใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 2 วิธี ได้แก่
1. การสั ม ภาษณ์ เ จาะลึ ก ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ หรื อ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก (Key informants)
ประกอบด้วย
1.1 ปราชญ์พื้นบ้าน จานวน 5 คน
1.2 ผู้นาชุมชนที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่ประชาชนในชุมชนให้ความเคารพ
นับถือ จานวน 5 คน
1.3 เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญสามารถบอกเล่าเรื่องราวความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับทุน
ทางสังคมและวัฒนธรรมชุมชน จานวน 5 คน และ
1.4 เป็ น บุ ค คลที่ ชุ ม ชนให้ ค วามเคารพยกย่ อ งศรั ท ธาในฐานะเป็ น ผู้ น าด้ า นจิ ต
วิญญาณของชุมชน จานวน 1 คน
ผู้วิจัยได้กาหนดจานวนผู้ให้ข้อมูลหลักไว้เป็นเบื้ องต้น เพื่อทาการสัมภาษณ์เจาะลึก(Indepth interview) ในการให้ข้อมูลสาคัญเพื่อตอบคาถามการวิจัยในแต่ละประเด็น ชุมชนละ 11 คน
ต่อหนึ่งชุมชน ในการวิจัยครั้งนี้ เลือกพื้นที่แบบเจาะจง 3 จังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง คือจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดละ 1 ชุมชน มาเป็นพื้นที่ใน
การวิจัยครั้งนี้ รวมจานวน 3 ชุมชน รวมจานวนผู้ให้ข้อมูลหลักประมาณการเบื้องต้นไว้ 33 คน
2. การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) ใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง
โดยเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจและเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ใช้ในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย
2.1 เป็นผู้นาไม่เป็นทางการหรือตัวแทนของชุมชน จานวน 1 คน
2.2 ตัวแทนภาคราชการที่เป็นทางการ จานวน 1 คน
2.3 ผู้เชี่ยวชาญในชุมชนที่ได้รับการยกย่องและมีชื่อเสียงในด้านศาสตร์/วิชา/สาขา/
แขนงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นหลักที่ใช้ในการศึกษาวิจัย จานวน 1 คน
2.4 ประชาชนทั่วไปที่อยู่นอกชุมชน จานวน 1 คนและ
2.5 ประชาชนในชุมชน ที่มีภูมิลาเนาในชุมชนไม่น้อยกว่า 10 ปี จานวน 1 คน รวม
สมาชิกที่มาประชุมกลุ่มย่อย (FGD.) จานวน 3 แห่งๆ ละ 5 คน รวม 15 คน โดยกาหนดให้มีการ
ประชุมกลุ่มย่อยในพื้นที่การวิจัย พื้นที่ละ 2 ครั้ง
4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่
การศึกษาครั้งนี้เป็นพื้นที่ใน 3 ชุมชน ใน 3 จังหวัด ที่ตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนล่าง ประกอบด้วย บ้านปราสาทเยอ หมู่ที่ 1, 2, 10 อาเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ บ้าน
ตะเคียน หมู่ที่ 12 ตาบลสาโรงทาบ อาเภอสาโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์และ บ้านหนองเต็ง หมู่ที่ 1
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บ้านหนองเต็งใหญ่ หมู่ที่ 17 ตาบลหนองเต็ง อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการ
คัดเลือกชุมชนที่ตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่มีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นศึกษาวิจัยและวัฒนธรรมชุมชน ได้แก่ ความเชื่อ ความศรัทธา ความ
ตระหนักของบุคคล ครอบครัวชุมชน ค่านิยมและสัญลักษณ์ทางความเชื่ออันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
ได้สืบทอดมาของชุมชน ซึ่งจัดว่าเป็นวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible culture)
5. นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
5.1 กระบวนการพั ฒ นา (Development Process) หมายถึ ง กิ จ กรรม การกระท า
แผนการที่ใช้ในปฏิบัติ การงานและอาชีพของคนในชุมชนที่ได้รับการยกระดับจากการมีทุนทางสังคม
และวัฒนธรรมของชุมชนส่งผลให้บุคคล ครอบครัว และสังคมมีความสุข มีความมั่นคงในชีวิต มี
ความมั่งคั่งภายใต้อัตลักษณ์และการดารงอยู่ของชุมชนโดยมีระบบและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากฐาน
ความเชื่อ ความศรัทธาและมีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสาคัญ
5.2 เศรษฐกิ จ ชุ ม ชน ( Community Economic) หมายถึ ง ความต้ อ งการของคนใน
ชุมชนที่ได้รับจากการมีกิจกรรม การมีงานและการจ้างงาน เกิดอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ และเพิ่ม
มูลค่าให้เกิดขึ้นในชุมชนโดยมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นฐานของการจัดระบบโครงสร้างทาง
สังคมจากภายในสู่ภายนอกและภายนอกสู่ภายในอย่างเป็นพลวัตร
5.3 ทุ น ทางสั ง คมแ ละวั ฒ นธรรมข องชุ ม ชน ( Social and Cultural Capital in
community) หมายถึงความเชื่อ ความศรัทธาต่อการใช้องค์ความรู้และทรัพยากรในชุมชนรวมทั้ง
ทรัพยากรทางความคิดและนามธรรมที่จับต้องไม่ได้โดยสืบทอดมาจากบรรพชนจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่น
หนึ่ง
5.4 ระบบและนวั ต กรรม (System and Innovation) หมายถึ ง จิ นตนาการ ความคิด
ทัศนคติ ความรู้สึก ความรู้ ความเข้าใจและการปฏิบัติที่ผ่านการเรียนรู้โดยมีองค์ประกอบของปัจจัย
นาเข้า กระบวนการ ปัจจัยนาออกและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทางเศรษฐกิจของชุมชนบนฐานทุนทางสังคม
และวัฒนธรรมที่ผ่านการลองผิดลองถูกร่วมกันของคนในชุมชน
5.5 กระบวนการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน (Process of the Community Economic
Development) หมายถึ ง กิ จ กรรม ขั้ นตอน วิ ธี ก าร โดยมีองค์ประกอบ ของการเรียนรู้เพื่อการ
พัฒนาและนวัตกรรม และสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจในชุมชน ตามแนวคิด LIST Model
ของพระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร) ซึ่งหมายถึง ปัจจัยที่เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน
ได้แก่
5.5.1. ความเชื่อ วิธีการสร้างความตระหนัก
5.5.2. การก่อตัวของเครือข่ายของการสร้างพันธกิจและการบริหารเครือข่ายเศรษฐกิจ
ครอบครัว หมู่บ้าน ชุมชน
5.5.3. การพัฒนาความสัมพันธ์และการใช้ประโยชน์เครือข่าย และ
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5.5.4. การรักษาความสัมพันธ์และความต่อเนื่อง ในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจที่มี
ส่ ว นส าคั ญ ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนบนฐานความเชื่ อ ในชุ ม ชนที่ ม าจากทุ น ทางสั ง คมและ
วัฒนธรรมภายในชุมชน
ทัศนะด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
คาว่า ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เล็ก ๆติดต่อกันได้ มีระดับ
ความคุ้นเคยและมีการติดต่อระหว่างบุคคลเป็นเวลาอันยาวนาน มีความผูกพันต่อสถานที่นั้น มีจารีต
ประเพณี มีความคิดเห็น ความเชื่อไปในทางเดียวกัน มีเอกลักษณ์หรือมีอัตลักษณ์เฉพาะพวก
การพัฒนาชุมชน จึงหมายถึง การยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและ
สิ่ ง แวดล้ อ มให้ เ จริ ญ ขึ้ น เป็ น การเพิ่ ม คุ ณ ค่ า มู ล ค่ า ของคน สั ต ว์ สิ่ ง แวดล้ อ มรวมถึ ง การอนุรัก ษ์
วัฒนธรรมจารีตประเพณีที่ดีงามของชุมชนไว้และสืบทอดให้เป็นเอกลัก ษณ์ของชุมชนให้อนุชนรุ่นหลัง
ต่อ ๆไป ชุมชนและสังคมมีความหมายใกล้เคียงกันโดยเฉพาะสังคมในที่นี้หมายถึง การอยู่ร่วมกัน
ของมนุษย์โดยมีลักษณะความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันหลายรูปแบบ
สังคมของมนุษย์ขึ้นอยู่กับสภาพทางนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมและมีการตอบสนอง
ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ การพัฒนาสังคม จึงหมายถึงการยกระดับความเป็นอยู่ของบุคคลที่
มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทาให้สังคมเจริญก้าวหน้าไปในทิศทางที่ต้องการ อาจวางแผนเป็น
ช่วงเวลาเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามจุดประสงค์ที่ต้องการ การพัฒนาชุมชนและการพัฒนาสังคมจึงมี
ความเหมือนและแตกต่างกัน
ในทัศนะของผู้วิจัยขอสรุปพอสังเขปว่า การพัฒนาชุมชนและการพัฒนาสังคมในมิติที่
เหมือนกัน กล่าวคือ การพัฒนาชุมชนและการพัฒนาสังคม หากพิจารณาในด้านระดับขนาดและ
ขอบเขตมีความเหมือนกัน ชุมชนและสังคมที่ได้รับการพัฒนาเป็นการยกระดับสิ่งที่ชุมชนหรือสังคมมี
อยู่แล้วให้ดารงหน้าที่ได้ต่อไปและก้าวหน้าขึ้น ในแง่ความแตกต่างของการพัฒนาชุมชนและการ
พัฒนาสังคมในประเด็นมิติเวลา มิติความยากง่าย มิติความซับซ้อน มิติของปัญหา ขนาดของปัญหา
และมิติของปัจจัยภายนอกที่มากระทบ เป็นต้น ฉะนั้น หลักการพัฒนาชุมชนจึงเป็นความจริงแห่ง
ชีวิตของการพัฒนา ซึ่งยึดถือเป็นสรณะคือความเชื่อมั่นและศรัทธาในมนุษยชาติที่ว่า มนุษย์ทุกชีวิตมี
คุณค่าและมีความหมายมีศักดิ์ศรีมีศักยภาพ การพัฒนาชุมชนที่แท้จริงก็คือ ยึดหลักประชาชนมี
เป้าหมายที่ประชาชน กล่าวคือ
ประการที่หนึ่ง การเริ่มต้นการพัฒนาที่ประชาชน โดยยืนจุดเดียวกับประชาชน มองโลก
มองชีวิตมองปัญหาจากทัศนะของประชาชนเพื่อให้เข้าใจปัญหาและความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นเพื่อให้เข้าถึงชีวิตจิตใจของประชาชน
ประการที่สอง ทางานร่วมกับประชาชนโดยการคานึงถึงการที่จะทาให้ประชาชนเข้าใจ
ปัญหาของตนเองและท้องถิ่นและมีกาลังใจลุกขึ้นมาต่อสู้กับปัญหาช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไขปัญหา
ประการที่สาม ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยประชาชนต้องเป็นผู้กระทาการพัฒนาด้วย
ตนเอง
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ส่วนหลักการพัฒนาสังคม หมายถึง การนาความรู้ทางสังคมวิทยาไปใช้ประโยชน์ กล่าวคือ
การพัฒนาสังคมเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมให้เป็นไปในทางทิศทางที่ต้องการตามแผนที่วาง
ไว้โครงสร้างทางสังคม ประกอบด้วย องค์กรทางสังคมและสถาบันทางสังคม ดังนั้น การพัฒนาสังคม
ก็ คื อ การท าให้ ค นในองค์ ก รทางสั ง คมและมี ก ารด ารงไว้ ซึ่ ง วั ฒ นธรรม กฎ ระเบี ย บ ความ
เจริญก้าวหน้าโดยมีเป้าหมาย การพัฒนาสังคมอาจมีแผนการพัฒนา มีวิสัยทัศน์และมีการกาหนด
ยุทธศาสตร์การเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการพัฒนาสังคมที่มีรูปแบบธรรมาภิบาลและคุ้มครอง
สมาชิกในสังคม
นอกจากนั้นการพัฒนาชุมชนยังมีความเกี่ยวข้องกับการเมืองเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย
ในด้านการเมือง มีความสาคัญต่อการพัฒนาสังคมชุมชนโดยมีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายของการ
พัฒนาประเทศ หากการเมืองที่มุ่งแบบอนุรักษ์นิยม หรือเสรีประชาธิปไตย หรือสังคมนิยมต่างมี
อุดมการณ์และกลยุทธ์ในการพัฒนาสังคมแตกต่างกันผลลัพธ์การพัฒนาที่ออกมาก็แตกต่างกันไป
ในด้านเศรษฐกิจ มีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ก็เน้นการจัดสรรทุน งบประมาณและ
ระบบเศรษฐกิจมหภาค ก็จะเน้นการพัฒนาสังคมแบบปูพรมและใช้งบประมาณในการพัฒนาที่ลงทุน
ในโครงการขนาดใหญ่ (Mega project) ในส่วนของระบบเศรษฐกิจฐานชุมชน ก็ขาดแคลนทุนหรือ
เม็ด เงิ นจะเป็นการใช้ทุนทางสัง คม เช่น การลงแรง การระดมแรงงานร่วมกั น จิ ต อาสา ใช้ก าร
ประหยัดโดยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ การปรับตัวตามฤดูกาลและไม่มีการนาเข้าจากภายนอก ไม่
ฟุ่มเฟือย ระบบเศรษฐกิจสองระบบของชุมชนหมู่บ้านไทยตามแนวคิดของศาสตราจารย์ฉัตรทิพย์
นาถสุภา จัดว่าเป็นแนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน อีกรูปแบบหนึ่งที่เน้นการปรับตัวของ
สังคมภายใต้ระบบเศรษฐกิจสองระบบ กล่าวคือเศรษฐกิจมหภาค (Think Global) และเศรษฐกิจ
ชาวนา(Act Local) กล่ าวคื อระบบเศรษฐกิ จสองระบบ(Dual Economy) หรือเศรษฐกิ จชาวนาที่
นามาปรับตัวให้ดารงชีวิต ได้ ในส่ ว นของระบบเศรษฐกิจแนวปรัชญาวิ ถีพอเพียงของในหลวง
รัชกาลที่ 9 เป็นการจัดการตนเองโดยมีกรอบปรัชญาการพึ่งตนเอง มีภูมิคุ้มกันและมีการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต โดยสรุปไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาชุมชนหรือการพัฒนาสังคมในระบบเศรษฐกิจของชุมชนย่อมมี
ปัจจัยเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทั้งสิ้น โดยเฉพาะการพัฒนาที่ เกี่ยวข้องกับแนวคิดที่นิยมนามาใช้เป็น
กรอบในการพิจารณาระบบเศรษฐกิจชุมชนมีปัจจัยเบื้องต้นอย่างน้อย 5ปัจจัยในองค์ประกอบของ
TERMS คื อ ปั จ จั ย ด้ า นเทคโนโลยี (Technology) ปั จ จั ย ด้ า นเศรษฐกิ จ (Economy) ปั จ จั ย ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource) ปัจจัยด้านจิตใจ (Mental) และปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม
(Socio-Cultural)
เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนเป็ น ส่ ว นหนึ่ง ของเศรษฐกิ จ ชาติ ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ระดับชุม ชน
จะต้องมีค วามสั ม พั นธ์ กั บการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ระดั บ ประเทศและต้ องสั ม พั นธ์ กั บการเมื อง การ
ปกครอง การศึกษา วัฒนธรรมของคนทั้งประเทศ การทางานเพื่อการดารงชีพอยู่ร่วมกันชาวบ้าน
สนใจในการรวมกลุ่ม อาทิ การปลูกพืช กิจกรรมการผลิตนอกการเกษตร การบริการ เพื่อให้เกิดพอ
อยู่พอกินเพื่อความพึงพอใจ เพื่อให้คุ้มกับการลงทุนหรือเพื่อกาไร ผลที่เกิดตามมาทาให้คนมีความสุข
ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง
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กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความหมายของเศรษฐกิจชุมชนไว้ว่า หมายถึงการผลิต
การแปรรูป การบริโภค การค้าและการบริการ ที่เป็นการตัดสินใจดาเนินการของชุมชนในชุมชน เพื่อ
ชุมชน ในมุมมองดังกล่าวนั้นเป็นมุมมองในแง่ที่ว่าเศรษฐกิจชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของ เศรษฐกิจชาติ
หน่วยงานและ/หรือผู้เกี่ยวข้องต้องมีความเข้าใจ และมีความมุ่งมั่นร่วมกันว่าการ พัฒนาเพื่อให้เกิด
ความรุ่งเรืองและความอยู่รอดปลอดภัยของสังคมไทย และประชาชาติไทยทั้งมวล นั้นจาเป็นที่การ
พัฒนาเศรษฐกิจระดับล่าง คือชุมชนชนบทต้องมีความสัมพันธ์กับการเมืองการ ปกครอง การศึกษา
วัฒนธรรมของคนทั้งประเทศ เศรษฐกิจชุมชนคือการทางานเพื่อการดารงชีพ ในแนวสัมมาชีพเพื่อ
การอยู่ร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์อื่นในหมู่บ้านนั่นเอง ตามนัยความหมายดังกล่าว ข้างต้นนั้น ชาวบ้านที่
สนใจจะรวมกลุ่มกันในด้านการเกษตร สามารถรวมกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม เพื่อ
เป็นศูนย์กลางในการทากิจกรรมด้านอาชีพ การดาเนินงานของชาวบ้านดังกล่าว จะดาเนินงานใน
พื้นที่ชุมชนของตนเอง โดยจะทาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) เศรษฐกิจชุมชน เป็นระบบ
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีลักษณะองค์รวม เป็นส่วนหนึ่งของสังคม วัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิ ต
และรวมถึงระบบคุณค่า โดยที่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่ดี ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้มี
ส่วนร่วมในการคิด เรียนรู้ และร่วมตัดสินใจ คิดเป็น ทาเป็น และสามารถ พึ่งพาตนเองได้ในระยะ
ยาวด้วยการพัฒนากลุ่มอาชีพ ของชุมชนขึ้นมา จนเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใน ชุมชนให้มี ขีด
ความสามารถในการประกอบอาชีพและเลี้ยงดูตนเอง
ฉั ต รทิ พ ย์ นาถสุ ภ า ได้ ใ ห้ แ นวคิ ด เกี่ ย วกั บ เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนไว้ ว่ า เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนมี
ครอบครัว เป็นหน่ว ยการ ผลิ ต แรงงานของสมาชิก ในครอบครัว เป็น ปัจ จั ย ที่ส าคั ญ ที่สุ ด เพราะ
แรงงานเป็นสิ่งที่ครอบครัวมีอยู่โดยธรรมชาติ ไม่ต้องจ้าง เป็นสิ่งที่มีมากับสถาบันครอบครัวโดยทั่วไป
ครอบครัวคิดถึงการอยู่รอดก่อนแล้วจึงสะสมและค้าขาย ซึ่งแรงงานในครอบครัวพึ่งทรัพยากรท้องถิ่น
พึ่ ง ตั ว เองและพึ่ ง ชุ ม ชนก่ อ นและหากจะขายซึ่ ง เป็ น ขั้ นตอนที่ สู ง ก็ จ ะขายในตลาดใกล้ ตัว ตลาด
ภายในประเทศ แนวคิดนี้มุ่งให้คานึงถึงชุมชนศีลธรรม ครอบครัว เพื่อนบ้านและท้องถิ่นเป็นหลัก
โสภณ สุภาพงษ์ ได้กล่าวถึงเศรษฐกิจชุมชนว่า เป็นแนวคิดในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
และเชื่อว่าจะสามารถ แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศได้ ซึ่งเศรษฐกิจชุมชนเน้นการพึ่งตนเองและ
การเติบโตโดยมีทุกอย่างพอเพียง ได้แก่ การมีการแบ่งปันพอเพียง มีตลาดพอเพียง มีวัตถุพอเพียง มี
ความรู้พอเพียง มีการผลิตพอเพียง และมีความดีพอเพียง โดยค่อยๆเติบโตในสัง คมชนบทนั้ นมี
พื้นฐานทางการเกษตร ดังนั้น ความพอเพียงในสังคมชนบท คือ การปลูกทุ กอย่างที่กินและกินทุก
อย่างที่ปลูกที่เหลือก็ขาย พอขายได้ก็มีเงินออมซึ่งในระบบเศรษฐกิจชุมชนนั้น ชุมชนสามารถร่วมมือ
กับองค์กรภายในการค้าขาย แต่ต้องเป็นองค์กรที่เปิดเผยและให้ชาวบ้านเป็นเจ้าของจนสามารถ
กลายเป็นองค์กรชุมชนที่พึ่งตนเองได้โดยองค์กรชุมชนที่พึ่งตนเองได้นั้นมีพื้นฐานมาจากครอบครัวแต่
ละครอบครัว และชุมชนที่มีการบริโภคพอเพียงและมีเงินออกมาร่วมกันเพื่อจัดทาการผลิตการค้า
และสวัสดิการร่วมกัน
เศรษฐกิจชุมชน หมายถึง พฤติกรรมของชุมชนในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อสนองตอบ
ความต้องการของ ชุมชน โดยเศรษฐกิจชุมชน หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลหรือองค์กรชุมชน หรือ
เอกชนร่วมกิจการ ช่วยกันดาเนินงานด้วยตนเองทั้งหมด หรือบางส่วนโดยประสานทางานกับ พหุภาคี
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และผู้คนในท้องถิ่น มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่เหมาะสมช่วยเหลือการผลิต การตลาด
ทุนการจัดการร่วมกันในเรื่องเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร การค้าขาย การบริการ การพัฒนา
ส่งเสริมวัฒนธรรมในท้องถิ่น เพื่อมุ่งให้เกิดรายได้ ส่งผลต่อบุคคล ครอบครัวและชุมชน
6. สรุป
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การสร้างงานรายได้ของ
ชุมชน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมทางการผลิต การแปรรูป การขายผลผลิต การซื้อ และการบริโภคใน
ชุมชน อาจจะเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ และกาไรในชุมชน ซึ่งแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนในงานวิจัย
นี้ไ ด้นามากาหนดเป็นกรอบคาจ ากัดความของคานิยามศัพท์เฉพาะในงานวิจั ยนี้ หมายถึ ง ความ
ต้องการของคนในชุมชนที่ได้รับจากการมีกิจกรรม การมีงานและการจ้างงาน เกิดอาชีพที่สามารถ
สร้างรายได้และเพิ่มมูลค่ าให้เกิ ดขึ้นในชุม ชนโดยมีทุนทางสัง คมและวัฒนธรรมเป็นฐานของการ
จัดระบบโครงสร้างทางสังคมจากภายในสู่ภายนอกและภายนอกสู่ภายในอย่างเป็นพลวัตร ซึ่งใน
บทความนี้มีวั ต ถุ ประสงค์ ที่จ ะบอกกล่ าวถึ ง มุม มองใหม่ใ นการพัฒนาโจทย์วิ จั ยจากบริบทและวิถี
ชาวบ้านโดยเฉพาะการเข้าสู่สนามการวิจัย ด้วยการเก็บรวบรวมปรากฏการณ์ในชุมชน ข้อมูลจาก
การสารวจ สังเกต การสัมภาษณ์เจาะลึก การนาเสนอร่องรอยที่เป็นข้อมูลในอดีตจากโบราณสถาน
สถาปัตยกรรม ประติมากรรมและแหล่งโบราณคดี การขุ ดพบวัตถุ ตลอดจนลักษณะทางกายภาพใน
อดีต สิ่งเหล่านี้ในแง่มนุษยศาสตร์เราเรียกว่า ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่จับต้องได้และในส่วน
ของวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เช่น จินตนาการความรู้สึกนึกคิด ความรู้ความเข้าใจและความเชื่อของ
บุคคลในสังคม ตลอดจนระบบการเรียนรู้และการถ่ ายทอดสิ่งเหล่านั้นออกมาเป็นนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี มีการผลิตสินค้าและบริการ นอกจากนี้ภูมิปัญญาของชุมชนที่อยู่กับบุคคล ยังเป็นแหล่ง
สาคัญในการพัฒนาเป็นโจทย์วิจัยอีกด้วย
บรรณานุกรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, ศาสตร์และศิลป์พระราชา, (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม 2561), บทนา.
กฤษฎา พิณศรี, การศึกษารูปแบบศิลปะและคติความเชื่อในงานเครื่องปั้นดินเผาวัฒนธรรมเขมรใน
ประเทศไทย, รายงานวิจัย, (สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์, 2552), หน้า 88.
คณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ, รายงานการวิจัยการศึกษาอัตลักษณ์และสร้างแบรนด์ผ้า
ไหมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์), 2554 หน้า
117 [ออนไลน์] แหล่งที่มา: www.http://korat.cdd.go.th/wp-content/ การศึกษาอัต
ลักษณ์และสร้างแบรนด์ผ้าไหมpdf.
ตานาน “ป่าคาชะโนด” อาถรรพณ์ดินแดนพญานาค, [ออนไลน์], แหล่งที่มา :
https://www.thairath.co.th/content/813876, [1 ธันวาคม 2561].
ธัญญาภรณ์ พลายงามและคณะ. พิธีการและการแสดงในการขอฝนของวัฒนธรรมอีสาน. วารสาร
สารสนเทศ, ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) 2560, หน้า 98 -114.
776

พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร), LIST Model for research and social development,
(สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2561).
มานพ สารสุข, การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมในงานหัตถกรรมเครื่องจักสารไม้ไผ่ชุมชน,
วิทยานิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, (บัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 2557), บทคัดย่อ.
หน่วยศิลปากรที่ 6 อาเภอพิมาย, สิ่งพิมพ์เผยแพร่ 2555 และ สัมภาษณ์ 2561.
อภิชาต ทองอยู่ และคณะ, สถาบันหมู่บ้านกับการพึ่งตนเอง, (มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ม.ป.ป.), หน้า
17-27.
อภิชาต ทองอยู่ และคณะ, สถาบันหมู่บ้านกับการพึ่งตนเอง, (มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ม.ป.ป.), หน้า
17-27.
อัชราพร สุขทอง, การพัฒนาศิลปะการแสดงเพื่ออนุรักษ์คชศาสตร์และคติชนวิทยาของกลุ่มคน นับ
ถือช้างในอนุภูมิภาคลุ่มนาแม่โขง, วิทยานิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 2557),
บทคัดย่อ.
Willets William, Ceramics Art of Southeast Asia. (Singapore: Southeast Asia Ceramic
Society 1976).

777

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ(PROCEEDINGS)
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562
(3rd National and International Research Conference 2019: NIRC IIl 2019)

ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว
(Management and Tourism)
ภาคบรรยาย

101

ความชอบของนักท่องเที่ยวไทยต่ออาหารริมทางประเภทอาหารปิ้งย่างใน
กรุงเทพมหานคร
ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย1 ชฎามาศ ขาวสะอาด2 อัฐเดช วรรณสิน3 ปิยะพงศ์ พัดชา4
1,2,3อาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
chawalsak_phe@dusit.ac.th
chadamach@hotmail.com
autthadej_wan@hotmail.com
4อาจารย์ประจาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
piya85@hotmail.com

บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ การศึ ก ษาความชอบอาหารริ ม ทางประเภทปิ้ ง ย่ า งของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นักท่องเที่ยวที่กาลังเดินทาง
ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างเลือกมา 188 คน โดยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
บังเอิญ (Accidental Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความชอบอาหารริม ทาง
ประเภทปิ้งย่างในกรุงเทพมหานครทั้ง 47 รายการอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่า ความชอบเฉลี่ย
ระหว่าง 2.68 ถึง 3.44 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 1.20 ถึง 1.56 อาหารที่มีค่า
คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด 5 อันดับแรก คือ คอหมูย่าง หมูกระทะ เมี่ยงปลาเผา ปลานิลย่างเกลือ และ
ข้าวหมูแดง ซึ่งมีค่าคะแนนความชอบเฉลี่ยเป็น 3.44, 3.42, 3.36, 3.35, และ 3.32 ตามลาดับ
คาสาคัญ : ความชอบอาหาร อาหารริมทาง อาหารประเภทปิ้งย่าง

Abstract
The purpose of this research was to study the preference for grilled street food
of Thai tourists in Bangkok. The population used in this research was Thai tourists
which were traveling in Bangkok. The sample consisted of 188 tourists using the
accidental sample selection method. The research instruments were questionnaires. The
statistics used in this research were percentage, mean and standard deviation. The
results showed that the samples have liking score for grilled street food in Bangkok at
a moderate level for all 47 food menus with the average liking between 2.68 and 3.44
and the standard deviation between 1.20 and 1.56. The top 5 average score food menus
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were the roasted pork neck, pan baking pork, baking tilapia fish with paste, salt coated
baking tilapia, and red pork rice with average liking score of 3.44, 3.42, 3.36, 3.35, and
3.32 respectively.
Keywords : food rating, street food, grilled food
1. บทนา
การท่องเที่ยวในแนวใหม่มีอาหารเข้าไปเป็นบทบาทสาคัญจึงมีการเรียกว่า การท่องเที่ยว
เชิงอาหาร (Culinary Tourism) ซึ่งอาหารที่มีชื่อเสียงในแต่ละประเทศจึงเป็นที่ดึงดูดและเป็นปัจจัย
ที่มีความสาคัญต่อการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ต้องการมี
ประสบการณ์การท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ ตามที่ Michael Hall (2003 :1-2) ได้กล่าวว่า อาหาร
คือประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวที่ได้จากการท่องเที่ยวเชิงอาหาร จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีก าร
สนับสนุนการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยใช้ “อาหาร”เป็นทรัพยากรที่ใช้ดึงดูดนักท่องเที่ยว มีการจัด
กิจกรรมการท่องเที่ย วเพื่อให้นัก ท่องเที่ยวได้รับความเพลิด เพลิน มีประสบการณ์ จากการเรี ยนรู้
วัฒนธรรมทางอาหารในแต่ละภาคที่แตกต่างจากท้องถิ่นที่ตนเองอยู่อาศัย ดังนั้นการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ในปัจจุบันจะเป็นการท่องเที่ยวที่ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเที่ยว ไปเยี่ยมชมและเป็นส่วน
หนึ่ง ของวั ฒนธรรมที่ เดินทางท่องเที่ ยว และประกอบกั บ สภาพความเป็นจริง การท่ องเที่ย วเป็ น
อุตสาหกรรมที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงและรวดเร็วมากของโลก รายงานขององค์การการท่องเที่ยว
โลก (United Nation World Tourism Organization: UNWTO) ได้ ร ายงานว่ า ในปี 2561 มี
นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวทั่วโลก 1.2 พัน ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2016 ร้อยละ 3.9 อัตราการ
เติบโตยังคงมีอย่างต่อเนื่อง โดย UNWTO ได้คาดการณ์ไว้วา่ ในปี 2030 จะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็น
1.8 พันล้านคนทั่วโลก (Manzo, 2018) สาหรับการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีอัตราการเติบโตที่สูง
เมื่ อ เที ย บกั บ อุ ต สาหกรรมอื่ น ๆ ของประเทศ รายงานของกรมการท่ อ งเที่ ย วระบุ ว่ า จ านวน
นักท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2559 ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีจานวน 32.59 ล้านคน พบว่ามีอัตราการ
เติบโตจากปี พ.ศ. 2558 คิดเป็นร้อยละ 8.91(กระทรวงการท่องเที่ยวและการกี ฬา, 2561) สร้าง
รายได้ให้กับประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 17 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (Gross Domestic
Product) หรือ GDP คิดเป็นเงินกว่า 2.51ล้านล้านบาท (หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ , 2560) โดยใน
จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วทั้ ง หมดในประเทศไทย เป็ น นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางใน
กรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 24.07 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดของประเทศ (กองนโยบายและแผน
ส านัก ผัง เมือง กรุง เทพมหานคร, 2559) จากการศึก ษาของ ฮิล ตันเวิ ล ด์ไ วด์ (ผู้จั ด การออนไลน์ ,
2557) พบว่า ปัจจัยส่งเสริมการตั ดสินใจเลือกเมืองท่องเที่ยวของนั กท่องเที่ยวจากทั่ วโลก พบว่ า
อาหารเป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ อั น ดั บ ต้ น ๆ ของการเลื อ กเดิ น ทางไปท่ อ งเที่ ย ว จากข้ อ มู ล นี้ จ ะเห็ น ว่ า
นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญกับอาหารมากที่สุดกรุงเทพมหานคร ได้ขึ้ นชื่อเรื่องอาหารมากที่สุด จาก
รายงานของสานักข่าวซีเอ็นเอ็น (Shea, 2561) พบว่า กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวด้าน
อาหารมากที่สุดในโลกโดยเปรียบเทียบจาก 23 เมืองดังทั่วโลกกรุงเทพมหานครซึ่ งเป็นเมืองหลวง
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ของประเทศ นับว่าเป็นเมืองที่สร้างความสะดวกสบายให้กับนักท่องเที่ยวที่จะซื้ออาหารมารับประทาน
เพราะมีร้านอาหารเปิดจาหน่ายทั่วไปเกือบทุกหนทุกแห่งตลอดเวลา ร้านอาหารที่เปิดบริการมีหลาย
รูปแบบหลายระดับ เช่น ในโรงแรม ภัตตาคาร และในห้างสรรพสินค้า เป็นต้น อย่างไรก็ตามมีแหล่ง
ขายอาหารที่เป็นที่นิยมของนั กท่องเที่ยวต่างประเทศเป็ นจานวนมาก คือร้านอาหารริมทาง (Street
food stalls) ซึง่ อาจจะเป็นร้านอาหารที่อยู่ในอาคาร หรือร้านที่อยู่ริมทางเท้า วิลสันเป็นนักท่องเที่ยว
ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นประเทศไทยมานั บ สิ บ ปี กล่ า วว่ า ร้ า นอาหารริ ม ทางได้ ก ลายเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ใน
ชีวิตประจาวันของคน มันเป็นสิ่งพิเศษสุดหาไม่ได้อีกแล้วในโลกนี้ (Wilson, 2012) กรุงเทพมหานคร
เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวสามารถหาซื้อหาอาหารริมทางได้ ทั่วไป และสะดวกสบายอาหารริมทางใน
กรุงเทพมหานครมีความหลากหลายมาก และสามารถบอกได้ว่าเป็นมนต์เสน่ห์ของกรุงเทพมหานคร
ที่นักท่องเที่ยวอยากสัมผัสและอยากลิ้มลอง ซึ่งตรงกับรายงานวิจัยของ ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย
และคณะ (2561) ได้ศึกษาและจาแนกหมวดหมู่อาหารริมทางเป็น 11 ประเภท คือ 1)อาหารประเภท
ปิ้ง-ย่าง 2) อาหารประเภทผัด/ทอด 3) อาหารประเภทต้ม/ตุ๋น 4) อาหารประเภทข้าวแกง 5)อาหาร
ประเภทตามสั่ง 6) อาหารประเภทเครื่องดื่ม 7) อาหารประเภทของว่างและผลไม้ 8) อาหารประเภท
เส้น 9) อาหารประเภทขนมหวาน 10) อาหารประเภทยา/ตา และ 11) อาหารประเภทอื่น ๆ ทั้ง นี้
อาหารแต่ละชนิดแต่ละประเภทอาหารจะได้รับความนิยมแตกต่างกั นไป อาหารประเภทปิ้งย่างเป็น
อาหารประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมค่อนสูงสาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย และอาหารประเภทปิ้งย่าง
มีหลายชนิด หลายประเภทได้รับความนิยมที่แตกต่างกัน สาหรับบทความวิจัยนี้ ได้ทาการศึกษาถึง
ความชอบของนักท่องเที่ยวไทยต่ออาหารริมทางประเภทอาหารปิ้งย่างในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้
เข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค และสามารถนาข้อมูลที่ได้ไปใช้เพื่อสร้างระบบทางสารสนเทศให้
คาแนะนาอาหารริมทางได้โดยอัตโนมัติสาหรับนักท่องเที่ยวในอนาคตได้ และนอกจากนี้ผู้ให้บริการ
ทางอาหารทั้งและภาครัฐและเอกชนสามารถนามาปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวทั้งคน
ไทยและชาวต่างชาติเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารริมทางในกรุงเทพมหานครได้อีกด้วย
2. วัตถุประสงค์
การศึกษาวิจัยนี้เพื่อความชอบของนักท่องเที่ยวไทยต่ออาหารริมทางประเภทอาหารปิ้ง
ย่างในกรุงเทพมหานคร
3. วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรของการศึ ก ษานี้ คื อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ เ ดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วอยู ใ น
กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างเลือกมาแบบบังเอิญจานวน 188 คน ใช้การตอบแบบสอบถามโดย
ความสมัครใจสอบถามจากสถานที่ในกรุงเทพมหานครจานวน 8 แห่งประกอบด้วย เยาวราช ซอย
รางน้า สีลม ถนนเจริญกรุง รัชดา ตลาดราชวัตร สามย่าน ถนนข้าวสารและบางลาพู เก็บข้อมูล
ระหว่าง 1 ก.ค. 2561 ถึง 30 ก.ย. 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม
ประกอบไปด้ว ย 3 ส่ ว น คื อ 1) ข้ อมูล ทั่ว ไปเกี่ ยวกั บ ผู้ต อบแบบสอบถาม 2) ค่าความชอบของ
นักท่องเที่ยวต่ออาหารริมทางประเภทอาหารปิ้งย่าง ที่กาหนดไว้จานวน 47 รายการ 3) ข้อเสนอแนะ
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ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม ดาเนินการดังนี้ คือ 1) ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับ ความชอบอาหารริมทาง และอาหารริมทางประเภทปิ้งย่าง 2) นาข้อมูลที่ได้จากขั้ นตอนที่ 1 มา
จัดทาแบบสอบถามเพื่อสารวจความชอบอาหารริมทางประเภทปิ้งย่างในกรุงเทพมหานคร โดยคาถาม
จะเป็น 1) แบบสารวจรายการ (Checklist) ใช้สาหรับเก็บข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 2)
แบบให้ระดับคะแนน (Rating) 6 ระดับ คือ ไม่มีความคิดเห็น น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และ
มากที่สุด โดยมีค่าคะแนนเป็น 0,1, 2, 3, 4, และ 5 ตามลาดับ สาหรับเก็บข้อมูลค่าความชอบของ
นักท่องเที่ยวต่ออาหารริมทางประเภทอาหารปิ้งย่าง และ 3) แบบปลายเปิด (Open-ended form)
สาหรับเก็บข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ทั้งนี้แบบสอบถาม
ที่ส ร้างขึ้ นจะได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน โดยตรวจสอบในประเด็นความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ตลอดจนความถูกต้องเหมาะสมของการใช้ภาษา (Content validity) จากนั้นจึง
น าผลการประเมิ น โดยผู้ เ ชี่ ย วชาญมาหาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง ( Index of Item-Objective
Congruence หรื อ IOC) ได้ ค่ า IOC อยู่ ร ะหว่ า ง 0.67 ถึ ง 1.00 ซึ่ ง ถื อ ว่ า สามารถน าไปใช้ เ ป็ น
เครื่ อ งมื อ เก็ บ ข้ อ มู ล กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง 4) น าแบบสอบถามมาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ และดาเนินการนาแบบสอบถามดังกล่าวไปทดสอบกับประชากรที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่ ม
ตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานครจานวน 15 คน และ 5) นาผลที่ได้จากการ
ทดสอบดั ง กล่ า วมาวิ เ คราะห์ แ ละปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข แล้ ว จึ ง น าแบบสอบถามไปใช้ ส อบถามกั บ นั ก
ท่องเที่ยวชาวไทยที่ท่องเที่ยวอยู่ในกรุงเทพมหานคร จานวน 188 คน
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและค่าความชอบของนักท่องเที่ยวต่อ
อาหารปิ้งย่าง ใช้สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ส่ ว นการวิ เ คราะห์ ค วามคิด เห็น และ
ข้อเสนอแนะใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
4. ผลการวิจัย
จากผลการสารวจข้อมูล ได้ผลดังนี้
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ
-ชาย
-หญิง
อายุ
- ต่ากว่า 20 ปี
- 21– 30 ปี
- 31 – 40 ปี
- 41 – 50 ปี

จานวน

ร้อยละ

107
81

56.92
43.08

48
37
17
43

25.53
19.68
9.04
22.87
782

ตารางที่ 1 (ต่อ)
ข้อมูลส่วนบุคคล
- 51 – 60 ปี
- 61 ปี ขึ้นไป
สถานภาพสมรส
-โสด
- สมรส
- หย่า/แยก
- หม้าย
ระดับการศึกษา
- ต่ากว่าปริญญาตรี
- ปริญญาตรี
- สูงกว่าปริญญาตรี
อาชีพ
- รับราชการ/วิสาหกิจ
- พนักงานเอกชน
- ธุรกิจส่วนตัว/เกษตร
- นักเรียน/นักศึกษา
- ว่างงาน
รายได้
- ต่ากว่า 10,000 บาท
- ระหว่าง 10,000 – 19,999 บาท
- ระหว่าง 20,000 – 29,999 บาท
- 30,000 บาทหรือมากกว่า

จานวน
31
12

ร้อยละ
16.49
6.38

107
49
11
21

56.92
26.06
5.85
11.17

70
99
19

37.23
52.66
10.11

30
48
24
44
42

15.96
25.53
12.77
23.40
22.34

78
53
17
40

41.49
28.19
9.04
21.28

จากตารางที่ 1 จะเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 56.92) โดยเป็นผู้ที่มี
อายุต่ากว่า 20 ปี มากที่สุด (ร้อยละ 25.53) เมื่อพิจารณาจากสถานภาพสมรส พบว่าส่วนใหญ่มี
สถานภาพโสด (ร้อยละ 56.92) ด้านการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ
52.66) เมื่อจาแนกตามอาชีพพบว่าส่วนใหญ่เป็นพนักงานเอกชน (ร้อยละ 25.53) และเมื่อพิจารณา
ตามรายได้พบว่าส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ระหว่าง 10,000-19,999 บาท (ร้อยละ 28.19)
จากกลุ่มตัวอย่างข้างต้น ได้ให้ค่าคะแนนความชอบอาหารปิ้งย่างจานวน 47 รายการ เมื่อ
นาข้อมูลร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ให้คะแนนความชอบที่ระดับต่าง ๆ แก่อาหารทั้ง 47 รายการ โดย
จัดแบ่งอาหารออกเป็น 2 ชุด เพื่อสะดวกต่อการสร้างแผนภูมิเพื่อนาเสนอ ได้แผนภูมิจานวน 2
แผนภูมิ (ก และ ข) ดังภาพที่ 1
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(ก)

(ข)
ภาพที่ 1 ร้อยละจานวนผู้ให้ระดับคะแนนความชอบอาหารริมทาง อาหารชุดที่ 1(ก) และ อาหารชุด
ที่ 2 (ข)
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จากภาพที่ 1 (ก) และ (ข) จะเห็นว่าส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างให้คะแนนความชอบอาหาร
ริม ทางทั้ง 47 ชนิด อยู่ ที่ร ะดับคะแนน ปานกลาง เป็นส่ ว นใหญ่ ซึ่ง เมื่อนาข้ อมูล ข้ างต้นมาหาค่า
คะแนนเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และให้ความหมายของระดับความชอบ โดยกาหนด
ความหมายไว้ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความหมายระดับความชอบ
ระดับคะแนนเฉลี่ย
0.00-0.49
0.50-1.49
1.50-2.49
2.50-3.49
3.50-4.49
4.50-5.00
(Linkert, 1967)

ความหมาย
ไม่มีความคิดเห็น/ไม่ชอบ
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด

จากการคานวณและเกณฑ์ข้างต้น สามารถแสดงผลลัพธ์ ได้ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ข้อมูลค่าระดับความพึงพอใจต่ออาหารริมทาง
ชื่ออาหาร
แซลมอนกระทะร้อน
ลูกชิ้นเนื้อปิ้ง
ไก่ย่างวิเชียรบุรี
ปีกไก่เสียบไม้ย่าง
กุ้งย่างซอสต้มยา
ไก่ย่างเขาสวนกวาง
ข้าวหน้าหมูย่างเกาหลี
ข้าวหมูแดง
แซลมอนซอสมะขาม
ปลาซาบะย่างซอสโชยุ
ตับไก่ย่าง
ไก่ย่างบางตาล
หมูปิ้งกะทิ
ข้าวไรซ์เบอร์รีสเตกไก่ย่างซอสเทอริยากิกับสลัดทูน่า

̅
𝒙

2.86
2.95
3.18
3.22
2.98
3.18
3.29
3.32
2.86
3.22
3.08
2.85
3.00
2.96

ระดับความพึงพอใจ
𝑺. 𝑫.
ความหมาย
1.49
ปานกลาง
1.34
ปานกลาง
1.20
ปานกลาง
1.23
ปานกลาง
1.46
ปานกลาง
1.35
ปานกลาง
1.33
ปานกลาง
1.22
ปานกลาง
1.42
ปานกลาง
1.41
ปานกลาง
1.33
ปานกลาง
1.39
ปานกลาง
1.39
ปานกลาง
1.30
ปานกลาง
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ชื่ออาหาร
แซลมอนย่างพริกไทยดา
บาร์บีคิวไก่
สเต๊กทีโบนย่างสมุนไพร
หมูปิ้งกะทิ & ผงกะหรี่
ไก่ย่างขมิ้น
แหนมเนือง
ข้าวหน้าสเต็ก เนื้อ
ปลาหมึกย่างเทอริยากิ
สเต๊กทีโบนย่างจิ้มแจ่ว
คอหมูย่าง
ไส้ย่างเสียบไม้
หมูย่างเส้นหมี่เวียดนาม
ปลาหมึกยัดไส้ย่าง
ปีกไก่ย่างกระเทียมพริกไทย
อกเป็ดซอสเสาวรส
เสือร้องไห้น้าจิ้มขม
หมูย่าง แจ่วปลาร้า
บาร์บีคิวหมู
หมูกระทะ
เสือร้องไห้
แหนมย่าง
ปลานิลย่างเกลือ
เมี่ยงปลานิลเผา
สันในไก่ย่างกระทะ
นมวัวย่าง
น่องไก่ย่างนมสดน้าจิ้มแจ่ว
ไส้อั่วหมู
ลูกชิ้นหมูปิ้ง
หมูปิ้งนมสด
หม่าล่าเนื้อ(สัน)
กุ้งย่างเสียบไม้

̅
𝒙

3.15
3.27
3.05
2.92
3.02
3.26
2.88
2.96
3.02
3.44
3.03
2.83
2.93
3.12
2.68
2.81
3.01
3.25
3.42
2.88
2.90
3.35
3.36
2.81
2.70
2.69
3.03
2.91
2.97
2.82
2.94

ระดับความพึงพอใจ
𝑺. 𝑫.
ความหมาย
1.46
ปานกลาง
1.30
ปานกลาง
1.52
ปานกลาง
1.44
ปานกลาง
1.38
ปานกลาง
1.21
ปานกลาง
1.48
ปานกลาง
1.39
ปานกลาง
1.49
ปานกลาง
1.38
ปานกลาง
1.44
ปานกลาง
1.44
ปานกลาง
1.42
ปานกลาง
1.29
ปานกลาง
1.54
ปานกลาง
1.49
ปานกลาง
1.48
ปานกลาง
1.29
ปานกลาง
1.33
ปานกลาง
1.47
ปานกลาง
1.43
ปานกลาง
1.22
ปานกลาง
1.32
ปานกลาง
1.41
ปานกลาง
1.56
ปานกลาง
1.45
ปานกลาง
1.43
ปานกลาง
1.38
ปานกลาง
1.44
ปานกลาง
1.55
ปานกลาง
1.40
ปานกลาง
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ระดับความพึงพอใจ
̅
𝒙
𝑺. 𝑫.
ความหมาย
3.25
1.34
ปานกลาง
3.20
1.44
ปานกลาง

ชื่ออาหาร
ปลาหมึกย่างน้าจิ้มซีฟู้ด
ไก่อบฟาง

จากตารางที่ 3 พบว่า นักท่องเที่ยวไทยให้คะแนนความชอบอาหารริมทางประเภทปิ้งย่าง
ในกรุงเทพมหานครเฉลี่ยมีความชอบอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยมีค่าคะแนนความชอบเฉลี่ยระหว่าง
2.68 ถึง 3.44 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 1.20 ถึง 1.56 เมื่อนาข้อมูลค่าคะแนน
ความชอบเฉลี่ยมาสร้างแผนภูมิแท่งเพื่อแสดงการเปรียบเทียบคะแนนความชอบเฉลี่ย แสดงดังภาพ
ที่ 2

(ก)

(ข)
ภาพที่ 2 ค่าคะแนนความชอบเฉลี่ยอาหารริมทางประเภทปิ้งย่าง ชุดที่ 1 (ก) และ ชุดที่ 2 (ข)
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จากภาพที่ 2 จะพบว่า คะแนนความชอบเฉลี่ยอาหารริมทางทั้ง 47 ชนิด (ชุดที่ 1 และ
ชุ ด ที่ 2) มี ค่ า แตกต่ า งกั น แต่ ไ ม่ ม ากนั ก โดยถ้ า พิ จ ารณากลุ่ ม อาหารริ ม ทางประเภทปิ้ ง ย่ า งใน
กรุงเทพมหานครที่มีนักท่องเที่ยวให้คะแนนความชอบเฉลี่ยสูงที่สุด 5 อันดับแรก คือ คอหมูย่าง หมู
กระทะ เมี่ยงปลาเผา ปลานิลย่างเกลือ และข้าวหมูแดง ซึ่งมีค่าคะแนนความชอบเฉลี่ยเป็น 3.44,
3.42, 3.36, 3.35, และ 3.32 ตามลาดับ ในขณะที่อาหารริมทางประเภทปิ้งย่างในกรุงเทพมหานครที่
นักท่องเที่ยวให้คะแนนน้อยที่สุด 5 อันดับ คือ อกเป็ดย่างซอสเสาวรส น่องไก่ย่างนมสดน้าจิ้มแจ่ว
นมวัวย่าง สันในไก่ย่างกระทะ และเสือร้องไห้น้าจิ้มขม ซึ่งมีค่าคะแนนความชอบเฉลี่ย เป็น 2.68,
2.69, 2.70, 2.81 และ 2.81 ตามลาดับ สาหรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการอาหารริมทาง
ประเภทปิ้งย่างในกรุงเทพมหานครนั้น ไม่มีผู้ตอบแบบสอบให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
5. การอภิปรายและสรุปผล
หลังจากที่ทาการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถอภิปรายและสรุปผลผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตั ว อย่ า งที่ ต อบแบบสอบถามมี ค วามสนใจให้คะแนนความชอบอาหารริม ทางประเภทปิ้ ง ย่ างใน
กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับปานกลางทุกรายการอาหาร อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้
ความสนใจอาหารคอหมูย่าง หมูกระทะ เมี่ยงปลาเผา ปลานิลย่างเกลือ และข้าวหมูแดง มากที่สุด
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล ที่ ว่ า อาหารเหล่ า นี้ เ ป็ น อาหารพื้ น ๆ ที่ มี ข ายทั่ ว ไปและเป็ น ที่ นิ ย มของ
นักท่องเที่ยวไทยทั่วไป
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยนี้สามารถนาไปต่ อยอดเพื่อสร้างระบบสารสนเทศให้คาแนะนา
อาหารริมทางอัตโนมัติได้
2. ผู้จาหน่ายอาหารสามารถใช้ข้อมูล เพื่อการกาหนดรายการอาหารให้ตรงตามความ
ต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น
3. ผู้ดูแลการจาหน่ายอาหารริมทางยังสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อการส่งเสริมและจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับอาหารริมทางเพื่อส่งเสริมขายได้อีกด้วย
6. ข้อเสนอแนะ
1. ทางกรุงเทพมหานครควรมีการสนับสนุน และจัดระบบของบาทวิถีที่เป็นรูปธรรมที่เป็น
รูปแบบเด่นชัด
2. หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ควรสนับสนุน อาหารริมบาทวิถีที่สร้างสรรค์ในรูปแบบ
อาหารสดหรืออาหารแห้ง นอกจากจะทาให้นักท่องเที่ยวสนใจซื้อมากขึ้นจะเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้
หรือในรูปแบบนิทรรศการริมบาทวิถี
3. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยควรพัฒนาหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านอาหารริมบาทวิถี
และการท่องเที่ยวโดยตรง เพื่อให้ทั้งข้อมูลและจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ให้เข้มแข็งขึ้น
4. ควรใช้คุณค่าของอาหารไทยริมบาทวิถีเพื่อจูงใจให้เกิดความต้องการรับประทานหรือจัด
กิจกรรมการท่องเที่ยวการรับประทานอาหารคลีน (Clean Food)
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยทักษะพื้นฐานที่มีผลต่ออาชีพในยุคดิจิทัล ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่ออาชีพในยุคดิจิทัล และความ
แตกต่างของทักษะพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่ออาชีพในยุคดิจิทัลโดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างผู้ที่มีความสนใจ
ในการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล จานวน 454 คน ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามออนไลน์ สถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ค่าร้อ ยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ ยงเบน
มาตรฐานและผู้วิจัยได้ใช้ การทดสอบไคสแควร์ (Chi – Square Test) ในการทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลคือ เพศ การศึกษา สถานภาพ และอาชีพที่ทาปัจจุบัน
มีอิทธิพลต่อการประกอบอาชี พในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้าน
ทักษะพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อการประกอบอาชีพในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล จาแนกตามทักษะในแต่ละด้าน
ทักษะActive Listening มีความสัมพันธ์กับ อาชีพ Website Designer ทักษะCritical Thinking มี
ความสัมพันธ์กับ อาชีพ Digital Marketer ทักษะ Learning Strategies มีความสัมพันธ์กับ อาชีพ
Website Designer และ อาชี พ Digital Copywriter ทั ก ษะ Science มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ อาชี พ
Digital Designer อาชีพ Mobile Application Developer อาชีพ Search Engine Optimization
และ อาชี พ Digital Marketer ส่ ว นทั ก ษะ Speaking พบว่ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ อาชี พ Website
Designer และทั ก ษะ Writing พบว่ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ อาชี พ Website Designer และอาชี พ
Digital Copywriter โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : ทักษะพื้นฐานการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล,ความสนใจในการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล

Abstract
The purpose of research was to study basic skills factors affecting digital
career in Bangkok metropolitan area, in the difference of personal factors affecting the
digital career and the difference of basic skills influencing the digital career. A sample
of those who were interested in a digital career were 454 people. The instrument used
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to collect data was the online question. The statistics used in data analysis were
percentage, mean, standard deviation and used Chi-square test(Chi – Square Test) to
test.
The research found that Personal factors were gender, education, status, and
occupation. Influence of occupation in the digital economy. At the 0.05 level, the
basic skills that influence the occupation in the digital economy were classified
according to the skills in each aspect. Active Listening skills were related to the
professional website designer. Critical Thinking skills were related to the professional
Digital Marketer skills. Learning Strategies were Relational to Professional Website
Designers and Professionals Digital Copywriter Skills Science was Relational to Career
Digital Designer Career Mobile Application Developer Career Search Engine
Optimization and Career Digital M arketer. The skills of the speaker were found to be
related to the career of website designer and writing skills. They found that they had
relationship with professional website designer and professional Digital Copywriter
with statistically significant at the 0.05 level.
Keyword : Basic Skills Career in Digital Economy, interested in a career in the digital
1.บทนา
ในปัจจุบันการมีอาชีพยุคดิจิทัล ทาให้เรามีอาชีพในขณะที่เรียนหนังสือ ไม่จาเป็นว่าจะต้อง
จบการศึกษาในขั้นอนุปริญญา หรือปริญญาตรี สามารถทางานช่วยเหลือตัวเองหรือครอบครัวได้ใน
ยุคนี้ เพราะมีเครื่องมือช่วยทางานหารายได้อย่าง อินเทอร์เน็ต โดยเป็นเทคโนโลยีแห่งการเชื่อมต่อที่
เข้าถึงได้ทุกคน จึงเกิ ดอาชีพยุค ดิจิทัล หรือที่หลายคนชอบเรียกกั นว่า “อาชีพออนไลน์ ” (พิพัฒ น์
พรหมพานต์ ,2561 )ได้กล่าวไว้ว่าอาชีพออนไลน์มีข้อได้เปรียบตรงที่ ไม่ต้องใช้ทุนเยอะ เพียงแค่มี
คอมพิวเตอร์ หรือกระทั่งสมาร์ทโฟน พร้อมอินเทอร์เน็ต ก็สามารถสร้างคอนเทนต์ ได้จากที่กล่าวไว้
นั้นจะเห็นได้ว่าอาชีพแนวใหม่นี้ก็กลายเป็นอีกทางเลือก ที่หลาย ๆ คนนิยมทาเป็นอาชีพเสริมหรือ
แม้กระทั่งอาชีพอิสระเป็นอาชีพที่สามารถดา เนินการเองได้โดยลงทุนน้อย ใช้ความคิด ใช้กาลังกาย
ค่อนข้างมาก เน้นการพึ่งตนเอง (กองวิจัยตลาดแรงงาน และ กองส่งเสริมการมีงานทากรมการ
จัดหางานกระทรวงแรงงาน.2557)ซึ่งทุกวันนี้อาชีพยุคดิจิทัลยังถือว่ายังไม่รู้จักกันเป็นวงกว้างและยัง
เป็นที่ต้องการของตลาดอีกมาก ซึ่งปัญหาสามารถพบได้ว่าบุคคลที่ทาอาชีพสายดิจิทัลนี้มีน้อยมาก
ทั้งที่เป็นอาชีพที่ใครๆก็ทาได้เพราะอาจเป็นผลมาจากผู้คนที่ทาไปไม่ประสบความสาเร็จหรือไม่ได้อย่าง
ใจหวัง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากบุคคลนั้นมีทักษะหรือความถนัด ความสามารถไม่ตรงตามสายอาชีพของ
ยุคดิจิทัลนั้นเอง ดังเช่นบางคนไม่มี ทักษะการพูดเเต่ต้องไปทางานที่เกี่ยวกับการพูด นั้นจึงเป็นผล
ขัดแย้งกันหรือบางคนมีทักษะการเขียนมีความสนใจในอาชีพที่เป็นการเขียนแสดงว่าบุคคลนี้ใช้ทักษะ
ตรงตามสายงานแล้วโอกาสประสบความสาเร็จย่อมสูงกว่าคนทั่วไป ที่ใช้ทักษะไม่ตรงตามสายงาน
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ดังนั้นหากเราเตรียมตัวหรื อรู้ทันว่าอาชีพดิจิทัลต้องใช้ทักษะนี้ย่อมมีความได้เปรียบกว่าในเรื่องการ
แข่นขันกับคู่แข่ง และการไม่เสียเวลากับอาชีพที่ตนเองไม่ถนัดตลอดจนการมีโอกาสสูงที่จะประสบ
ความสาเร็จในอาชีพดิจิทัล
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่ออาชีพในยุคดิจิทัล
2. เพื่อศึกษาทักษะพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
3. วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ประกอบอาชีพในยุ คดิจิ ทัล หรือผู้ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล ใน
เฉพาะเขตกรุ ง เทพมหานครโดยได้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ าง 454 คน(สู ต รของ W.G. Cochran) ในรู ป แบบ
แบบสอบถามออนไลน์โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (accidential sampling)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิ จั ย ได้ ท ากลุ่ ม ตั ว อย่ างจากประชากร ในเขตกรุง เทพมหานครซึ่ ง เป็ น แบบสอบถาม
ออนไลน์โดย ผู้วิจัยได้ทาการชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการทาวิจัย รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการตอบ แล้ว
นาแบบสอบถามที่ได้มาทาการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามและนาไปวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการนาข้อมูลที่ได้
จากแบบสอบถามไปวิเคราะห์โดยใช้ โปรแกรมส าเร็จ รูป โดยใช้ส ถิ ติค่าเฉลี่ ย ( X ) และค่าส่ ว น
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) และน าเสนอผลการวิ เคราะห์ เป็ น ตาราง
ประกอบการบรรยาย และ การทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบค่าไค-สแควร์ (Chi-Square :
X2- test) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. ผลการวิจัย
การรายงานผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ตารางที่ 1 ข้อมูลคุณสมบัติส่วนบุคคล
ข้อมูลคุณสมบัติส่วนบุคคล
เพศหญิง
อายุระหว่าง 21 - 30 ปี
สถานภาพโสด
การศึกษาระดับปริญญาตรี
อาชีพนักเรียน/นักศึกษา
รายได้เฉลี่ยต่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000

ร้อยละ
61.2
42.5
77.5
70
54.2
41.9

จานวน
278
193
352
318
246
190
792

ตารางที่ 2 ทักษะพื้นฐาน
ทักษะพื้นฐาน
ทักษะActive Learning

S.D.
.007

X

4.32

ทักษะActive Listening

แปลความหมาย
มากที่สุด

.000

4.19

มาก

ทักษะ Critical Thinking
ทักษะ Learning Strategies

4.27
4.26

.021
.000

มากที่สุด
มากที่สุด

ทักษะ Mathematics

3.95
4.23
3.96
4.27
4.22

.042
.042
.028
0.000
0.000

มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

ทักษะ Reading Comprehension
ทักษะ Science
ทักษะ Speaking
ทักษะ Writing

จากตารางพบว่ า ค่ าเฉลี่ ย มากที่ สุ ด ได้ แ ก่ ทั ก ษะ Active Learning ( X = 4.32) และ
ค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุดได้แก่ทักษะMathematics ( X =3.95)การทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 3 ด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล
อาชีพในยุคดิจิทัล
เพศ อายุ
อาชีพ Digital Designer
อาชีพ Website Designer
อาชีพ Mobile Application
Developer
อาชีพนักวาดสติก๊ เกอร์สาหรับ
แอปพลิเคชัน่ การแชทพูดคุย
อาชีพ Drone Specialist
อาชีพ Search Engine
Optimization
อาชีพDigital Marketer

คุณสมบัติส่วนบุคคล
สถานภาพ ระดับ
อาชีพ รายได้เฉลี่ย
การศึกษา ปัจจุบัน ต่อเดือน
X
X
X
X
X
X
/
X

X
X

X
/

X

X

X

/

X

X

/

X

X

X

/

X

X

X

X

X

/

X

X

X

X

X

X

X

/

X

X

X

X

X

X
X

/
X

X
X

อาชีพ Digital Copywriter
X X
X
อาชีพนักกีฬา E-Sports
/
/
/
* / มีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 , X ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
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ตารางที่ 3 ปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคล ด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ แตกต่างกันมีผลต่ออาชีพในยุคดิจิทัล แตกต่างกัน
จากตารางที่ 3 พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาและ
อาชีพปัจจุบัน มีความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสาคัญ ทางสถิติ 0.05 ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อเดือนพบว่าไม่มี
ความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ตารางที่ 4 ด้านทักษะพื้นฐาน

Reading
Comprehension
Science

Speaking

Writing

อาชีพ Digital Designer
X X X
อาชีพ Website Designer
X / X
อาชีพ Mobile Application
X X X
Developer
อาชีพนักวาดสติ๊กเกอร์สาหรับ
X X X
แอปพลิเคชั่นการแชทพูดคุย
อาชีพ Drone Specialist
X X X
อาชีพ Search Engine
X X X
Optimization
อาชีพDigital Marketer
X X /
อาชีพ Digital Copywriter
X X X
อาชีพนักกีฬา E-Sports
X X X
* / มีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 , X ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ

Learning
Strategies
Mathematics

Critical Thinking

Active Listening

อาชีพในยุคดิจิทัล

. Active Learning

ทักษะพื้นฐาน

X
/

X
X

X
X

/
X

X
/

X
/

X

X

X

/

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

/

X

X

X
/
X

X
X
X

X
X
X

/
X
X

X
X
X

X
/
X

ตารางที่ 4 ด้านทักษะพื้นฐานแตกต่างกันมีผลต่ออาชีพในยุคดิจิทัล แตกต่างกัน
จากตารางข้ า งต้ น พบว่ า ทั ก ษะพื้ น ฐานได้ แ ก่ Active Listening, Critical Thinking,
Learning Strategies, Science, Speaking, Writing มี ค วามสั ม พั น ธ์ ที่ ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
0.05 ส่วนActive Learning, Mathematics, Reading Comprehensionsพบว่าไม่มีความสัมพันธ์ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
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5.อภิปรายผล
การศึก ษาวิจัยเรื่องปัจจัยและทัก ษะพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่ออาชีพใหม่ในยุคดิจิทัลในเขต
กรุงเทพมหานครผู้ศึกษาสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
เพศ มีความสัมพันธ์กับอาชีพนักกีฬา E-Sports อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน โดยพบว่าส่วนใหญ่เพศหญิง ไม่เลือกที่จะประกอบอาชีพนี้ เนื่องจากอาชีพนี้
ส่วนใหญ่แล้วความถนัดจะอยู่ที่เพศชายเป็นส่วนมากเพราะเกี่ยวกับเกี่ยวกับเกมส์ การแข่งขัน ซึ่งต้อง
ศึกษารูปแบบการเล่น การใช้ทักษะ การฟัง การดู การรับรู้ที่แตกต่างกัน และอีกประการ วงการ ESports ผู้ส นับสนุนส่ วนใหญ่ ม องข้ ามผู้ห ญิ งไป เพราะมองว่ าตลาดของพวกเขาเป็นผู้ชาย นั้นจึ ง
เหตุ ผ ลว่ า ท าไมผู้ ต อบแบบสอบเพศห ญิ งส่ ว นใหญ่ ไม่ เ ลื อ กที่ จ ะประกอบอาชี พ นี้ (Lydia
Mitrevski,2561)ได้ทาการวิเคราะห์สาเหตุที่ทาให้ผู้หญิงในวงการ Esports มีจานวนน้อยนิดว่าเกิด
มาจาก 3 ประการ1.ธรรมชาติ ข องเพศ2.ขาดการสนั บ สนุ น เกมเมอร์ ห ญิ ง 3.ผู้ ห ญิ ง มี อ ารมณ์
ตอบสนองรุนแรงกว่า สถานภาพ มีความสัมพันธ์กับ อาชีพนักกีฬา E-Sportsอย่างมี นัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ส่วนใหญ่ผู้ที่มีสถานภาพโสดจะมีความสนใจอาชีพนักกีฬา
E-Sports ทั้งนี้เป็นผลมาจากผู้ที่อยู่ในสถานะโสดมักจะใช้เวลากับอยู่กับตนเอง จะมีเวลาว่างมากกว่า
สถานภาพอื่น จึงมีความสนใจในการประกอบอาชีพนี้นอกจากจะได้สนุกกับการใช้เวลาว่างแล้วยังได้
สร้างรายได้ให้กับตนเองอีกด้วยโดย(Kristin Salaky,2560)คนโสดมักจะมีสกิลในการจัดการกับปัญหา
ที่เข้ามาในชีวิต เนื่องจากพวกเขาอยู่คนเดียวมานาน ทาให้ต้องพบเจอปัญหา และแก้ไขมันด้วยตัวเอง
อยู่บ่อยๆ ดังนั้นหากเจอปัญหาที่เกิดขึ้นอีก ซึ่งสอดคล้องกับผู้ที่ทาอาชีพนี้
ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับอาชีพ Mobile Application Developer มี นัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน โดยส่วนใหญ่ ผู้ที่ศึกษาระดับปริญ ญาตรีจะมีความ
สนใจในอาชีพ Mobile Application Developerหรือ นักพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ตโฟน โดยผู้ที่
มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีความสนใจในอาชีพนี้ ทั้งนี้เป็นผลมาจาก อาชีพนักพัฒนาแอปพลิเคชั่น
เป็ น อาชี พ ที่ เ หมาะกั บ คนรุ่ น ใหม่ ที่ มี ค วามคุ้ น เคยกั บ อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (ภั ท รกรณ์ วร
ธัญนันท์,2561)โดย ใช้เพียงแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียว บวกทักษะด้านดิจิทัลและความคิดสร้างสรรค์
ก็สามารถเป็นนักพัฒนาแอปพลิเคชั่นได้เพื่อออกแบบแอปพลิเคชั่นตรงความต้องการของผู้ใช้มาก
ที่สุดเพราะฉะนั้นผู้ที่ศึกษาระดับปริญ ญาตรีไม่ว่าจะเรียนจบการศึกษาไปแล้วหรือกาลังศึกษาอยู่ก็
สามารถที่จะประกอบอาชีพนี้ได้เช่นเดียวกัน
ทักษะ Science มีความสัมพันธ์กับ อาชีพ Digital Marketer อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดั บ 0.05 เพราะผู้ ที่ มี ทั ก ษะนี้ จ ะมี ก ารวั ด การทดลอง การสั ง เกตอย่ า งมี เหตุ ผ ล การสร้ า ง
แบบจาลอง เช่น การนาเสนอข้อมูลแบบจาลองต่างๆ(สสวท,2556) ซึ่งสอดคล้องกับอาชีพ Digital
Marketerที่อาชีพนี้ต้องมีการคิด การวางแผน คิดอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถหาประโยชน์จาก
ช่อ งทางออนไลน์ ต่างๆได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพไม่ ว่ าจะเป็ น Facebook ,Instagram ฯลฯ รวมทั้ ง
ติดตามและวัดผลได้ เพื่อนามาปรับปรุงกลยุทธ์ของตนเองให้ดีขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้มากที่สุด
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ทักษะ Speaking มีความสัมพันธ์กับ อาชีพ Website Designจากการศึกษา พบว่า ผู้มี
ทัก ษะ Speaking มีอิทธิ พ ลต่ออาชีพ ใหม่ในยุค ดิจิ ทัล อย่างมี นัยส าคั ญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 ซึ่ ง
เป็นไปตามสมมติฐาน โดยผู้มีทักษะ ทักษะ Speaking นั้นส่วนใหญ่ต้องการจะประกอบอาชีพนี้ซึ่งจะ
เห็นได้ว่ามีความสอดคล้องกันเพราะการพูดเป็นสิ่งที่จาเป็นและสาคัญที่สุดสาหรับบุคคลในทุกสาขา
อาชี พ ตั้ ง แต่ ข้ าราชการ นั ก การเมื อ ง นั ก วิ ช าการ นั ก บริ ห าร นั ก ธุ ร กิ จ ทหาร ต ารวจ แพทย์
พยาบาล พ่อค้า แม่ค้า พระภิกษุ ฯ ล ฯ เนื่องจากกลุ่มคนทุกสาขาอาชีพต้องอาศัยการพูดเพื่อสื่อสาร
ความหมายที่ ต้องการไปยังผู้ฟัง(ศิริรัตน์ กลยะณี,2558) ซึ่งจะสอดคล้องกับอาชีพ Website Design
โดยอาชีพนี้จะต้องสื่อสารกับลูกค้าในตอนมอบงานว่าลูกค้าต้องการแบบไหน กระทั่งจบงานก็ต้องมี
การนาเสนองานให้กั บลู ก ค้ า เพราะฉะนั้น ผู้ที่มีทัก ษะการพูด ถ้ าจะประกอบอาชีพนี้มีโอกาสที่จ ะ
ประสบความสาเร็จ
ทั ก ษะ Writing มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ อาชี พ Website Designer ทั ก ษะ Writing มี
ความสัมพันธ์กับ อาชีพ Website Designer อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานโดยส่ ว นใหญ่ ผู้ที่ ไม่ มีทั ก ษะต้องการทาอาชีพ นี้ เนื่อ งจากอาชี พนี้ จ ะต้องเน้ น การเขี ย น
content เป็นที่สะดุดตา เพื่อให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ผู้คนนั้นเข้าเว็บไซด์ของตน ผู้สอบถามที่มี
ทักษะจึงสามารถที่จะเลือกทาอาชีพนี้ได้เนื่องจากตรงสายงานแต่ผู้สอบถามส่วนใหญ่ขาดทักษะการ
เขี ย น(มั่ ง มี ,2558)การเขี ย นแสดงออก ด้ ว ยตั ว หนั ง สื อ ออกมาเป็ น เรื่ อ งราวให้ ค นอื่ น ได้ รั บ รู้ แม้
เทคโนโลยีการสื่อสารจะพัฒนาและการติดต่อสื่อสารได้ทาสะดวกและรวดเร็ว ก็ไม่ได้หมายความว่า
การสื่อสารด้วยภาษาเขียนจะมีความสาคัญลดน้อยลงไป ตรงกันข้ามงานเขียนกลับมีบทบาทและเป็น
ปัจจัยสาคัญในการทาให้คนเข้าถึงเว็บไซด์ต่างๆบนโลกออนไลน์ได้มากขึ้น
6. สรุปผลการวิจัย
พบว่าคุณสมบัติส่วนบุคคลส่วนใหญ่นั้นมีอิทธิพลต่อการประกอบอาชีพยกเว้นเพียงรายได้
และพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีทักษะพื้นฐานจะมีความสนใจในการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัลรวมถึงผู้ไม่มี
ทักษะก็มีความสนใจเช่นกันแต่พบในปริมาณน้อยซึ่งจะเห็นได้ว่าทักษะนั้นมีผลต่อการเลือกประกอบ
อาชีพในยุ คดิจิทัล โดยการเลือกอาชีพนั้นพบว่าจะต้องคานึงถึงทัก ษะของกลุ่ม ตัวอย่างที่มีในการ
ตัดสินใจเลือกอาชีพในยุคดิจิทัล
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
ผลจากการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่อ งความคิ ด เห็ น ต่ อ ทั ก ษะพื้ น ฐานและความสนใจในอาชี พ ยุ ค
เศรษฐกิจดิจิทัลทาให้ทราบถึงปัจจัยส่วนบุคคลหรือทักษะพื้นฐานมีอิทธิพลต่ออาชีพยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน มหาลัย โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ ให้มีการประเมินทักษะพื้นฐานก่อน
เลื อ กเรี ย นว่ า ผลที่ ไ ด้ ม านั้ น บุ ค คลแต่ ล ะบุ ค คลนั้ น มี ทั ก ษะไหนเป็ น พิ เศษ เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เกิ ด Study
Mismatch คือ แรงงานจบการศึกษาในสาขาที่ไม่ตรงกับงานที่ทา ควรให้มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมเพื่อ
ทักษะพื้นฐานเฉพาะด้านหรือทักษะของอาชีพ รัฐบาลควรให้มีนโยบายการจัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยว
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อาชีพยุค 4.0 และเอกชนควร ส่งเสริม Lifelong Learning(การเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษาตลอด
ชีวิต)ในทักษะที่จาเป็นต่อการ ดาเนินชีวิตและอาชีพอิสระ
7.2 ข้อเสนอเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
ในการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาถึงทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล เป็น
การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาในเชิงวิจัย คุณภาพ ด้วยการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกเพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นที่การศึกษาเชิงปริมาณไม่สามารถอธิบายได้
และควรมีการศึกษาถึงทัศนคติ และศักยภาพของผู้ที่ต้องการทาอาชี พดิจิทัลหรือผู้ที่ทางานอาชีพ
ดิจิทัลโดยเฉพาะ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
และ2) เพื่ อ ศึ ก ษาทั ศ นคติ แ ละการมี ส่ ว นร่ว มของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในการจั ด การพั ฒ นาแหล่ ง
ท่องเที่ยว มีผลต่อการพัฒ นาแหล่งท่องเที่ยวภายในเขตกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 2
รั ก ษาพระองค์ (ค่ า ยพรหมโยธี ) อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี โดยเป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative research) โดยการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก (In-depth interview) โดยผู้ ให้ ข้ อ มู ล ที่ ส าคั ญ
ประกอบด้วย กลุ่ มหน่วยงานทหาร กลุ่มส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี กลุ่ ม
ผู้ประกอบการร้านค้า และกลุ่มนักท่องเที่ยว รวมทั้งสิ้น จานวน 30 คน จากผลการวิจัยพบว่า 1)
การบริห ารจั ด การแหล่ ง ท่ องเที่ ย ว มี บ ทบาทการจั ด การเป็ น ล าดั บ ขั้ น ตอนมี แ ผนงาน มี จ านวน
บุค ลากรเพีย งพอ และมี ค วามรู้ความชานาญ ด้านเรื่องงบประมาณและด้านวัส ดุครุภัณ ฑ์ ที่ยังไม่
เพียงพอ การพัฒนาสาธารณูปโภคยังไม่ได้มาตรฐาน ถนนมีสภาพชารุดทรุดโทรม ชารุด เป็นหลุม
เป็นบ่อ และห้องน้าที่ยังไม่ได้มาตรฐานและไม่เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ ด้านการประชาสัมพันธ์มีการใช้
สื่อออนไลน์ และ 2) ด้านศึกษาทัศนคติและการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่ายังขาดการส่งเสริม สนับสนุนในส่วนนโยบายการในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว ในส่วนของกิจกรรมการท่องเที่ยวควรเพิ่มเติม กิจกรรมสาหรับเด็ก เครื่องเล่นเด็ก หรือ
ครัวริมน้า และกิจกรรมตามเทศกาลของท้องถิ่น และควรมีการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นเพื่อ เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวชั้นนา
คาสาคัญ : การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ทัศนคติ แหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร
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Abstract
The purposes of this research were to study 1) the management of tourist
attractions affecting the development of tourist sites within the 3rd Infantry Division
and 2nd Infantry Regiment, Prom Yothee Fort, Mueang District, Prachinburi Province
2) the attitudes and participation of stakeholders in the management of tourism
development of tourist sites within the 3rd Infantry Division and 2nd Infantry
Regiment, Prom Yothee Fort, Mueang District, Prachinburi Province. The study was
Qualitative research, and the data were collected from the sample group with In-depth
interview. The major informants consisted of 4 following groups: Military group,
Prachin Buri Tourism and Sports Office, entrepreneurship group and the tourist group.
The total number of the informants was 30 people.The results of the study were as
follows: 1) To the tourism management of the 3rd Infantry Division and 2nd Infantry
Regiment of Muang District, Prachin Buri Province, it was found that the management
was hierarchical and there were enough staff and experts. However, the budget was
still inadequate. Infrastructure development had been substandard. The roads in the
provinces were bumpy. There was also a lack of toilets and the toilets were
substandard. In other words, there were not enough toilets for the users. 2) To the
study of attitudes and participation of stakeholders, there was still lack of promotion
and support from some government agencies and facilities in these tourist
destinations were not enough in terms of public utilities due to the lack of standard
toilets and inadequate services. The roads had been deteriorated. To tourism activities,
there should be more activities for children: the rides for children, waterfront
restaurants, and activities for local festivals, and there should be more publicity as a
leading tourist attraction
Keywords : Management of tourist attractions/ attitudes/ tourist attractions in the
military zone
1. บทนา
อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วถื อ เป็ น หนึ่ ง ใน อุ ต สาหกรรมหลั ก ของโลก ซึ่ ง ในปี 2558
อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วทั่ ว โลกมี มู ล ค่ า กว่ า 7.86 ล้ า นล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ หรื อ ร้ อ ยละ 9.8 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศทั่วโลก ในส่วนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยนั้นได้สร้างรายได้
กว่ า 2.23 ล้ านล้ านบาท มีมู ล ค่ าอุ ต สาหกรรมที่ เป็ น หนึ่ง ในอุต สาหกรรมส าคัญ ที่ช่ ว ยขั บ เคลื่ อ น
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศกอปรกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
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ตามสภาวการณ์โลกและพฤติกรรมของผู้บริโภค อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยจึงต้องมีการปรับตัว
ตามกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไปและวางแผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
เพื่อรักษาและพัฒนาขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวของประเทศ ในแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2564 รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาได้ การท่องเที่ยวเป็น
ภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องเป็นอย่างมากต่อการขานรับกรอบแนวคิดดังกล่าวเพื่อมาประยุกต์และ
พัฒนาการท่องเที่ยวไทยเพื่อพัฒ นาการท่องเที่ยวยุค 4.0 ขึ้น ซึ่งเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวบนฐานนวัตกรรม การนาเทคโนโลยีต่างๆมาประยุกต์เพื่อให้เกิดการบริหารการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มีประสิ ทธิภาพดียิ่งขึ้ นกรอบแนวคิดที่สาคัญ ของประเทศไทย 4.0 ต่อการพัฒ นาการ
ท่องเที่ยวนั้นมีภารกิจสาคัญ 2 ประการที่จะเป็นแนวทางหลักที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันพัฒนาคือการ
สร้างความเข้มแข็งจากภายในและการเชื่อมโยงภายในสู่เศรษฐกิจโลกการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนท่องเที่ยวรวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวต่างๆที่ต้องมีการสร้างการรับรู้
คุณค่า การเน้นคุณ ค่าของมูลค่าเพิ่มทางรายได้ไ ปสู่การเพิ่มประสบการณ์เข้าถึงเอกลักษณ์ ชุมชน
ท้องถิ่นโดยใช้เทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ต่าง ๆให้เกิดประโยชน์การนาเทคโนโลยีและการออกแบบ
เป็นเครื่องมือที่จ ะช่ว ยขั บเคลื่ อนเศรษฐกิ จการท่องเที่ยวสร้างความมั่งคั่งทางการท่ องเที่ยวผ่าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรม ความคิด สร้างสรรค์เข้ามาพัฒนาสินค้าท่องเที่ยวให้มีนวัตกรรม
แตกต่างจากเดิมดังนั้นพื้นฐานที่สาคัญประการหนึ่งคือ การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์หรือ
ประชากรในประเทศไทยให้ มี ศั ก ยภาพสู ง ขึ้ น มี ค วามสามารถและความเชี่ ย วชาญที่ พ ร้ อ มจะใช้
เทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมและสร้างสรรค์สิ่ งต่าง ๆได้ ประชาชนทุกคนทั้งต้นน้า กลางน้า และ
ปลายน้า ได้รับผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ของประเทศ พ.ศ. 2560-2564, 2560)
กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ปัจจุบันเป็นส่วนราชการของ
กองทัพบก โดยมีที่ตั้งปกติในพื้นที่ หมู่ 15 ตาบลบ้านพระ อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ได้ดาเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าภายในหน่วยเป็นแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น ซึ่งเป็นเขต
ทหาร จานวน 65 ไร่ มีพื้นที่ติดต่อกับวนพุทธ-อุทยานเขาอีโต้ เป็นพื้นที่ติดกับถนนสายหลัก คื อ ทาง
หลวงหมายเลข 33 โดยสภาพพื้นที่มีความสวยงามร่มรื่น มีอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ ซึ่งเหมาะในการ
พัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นของระดับ
จังหวัด และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาไปถึงระดับเขต จนถึงระดับภาคในอนาคต โดยจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ในหน่วยทหารเพื่อให้ประชาชนภายนอกทั่วไปได้เข้ามาใช้เป็นสถานที่พักผ่อน สร้างความสัมพันธ์อันดี
งามระหว่ างหน่ ว ยงานราชการทหาร กั บ บุ ค คลภายนอก และเป็ น การปฏิ บั ติ ต ามนโยบายของ
กองทัพบกที่จะให้มีการเปิดหน่วยทหารให้ประชาชนโดยทั่วไปเข้ามาพักผ่อนและท่ องเที่ยวในหน่วย
ทหารได้อย่างเสรีภาพ อีกทั้งภายในพื้นที่ดังกล่ าว ได้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยเป็นแหล่งข้อมูลที่ให้กาลังพลและครอบครัว ตลอดจนประชาชนในพื้นที่รอบ
ค่าย ได้เข้ ามาเรีย นรู้ในความพอเพี ยงของการด ารงชีวิ ต ที่ส ามารถพึ่ง พาตนเองได้ โดยตั้งอยู่บน
พื้นฐานของความพอประมาณ ความมีเหตุผล และสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว โดยแหล่งท่องเที่ยวใน
หน่วยทหารแห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจแล้ว ยังจัดให้มีการส่งเสริมกิจกรรม
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ในด้านการออกกาลังกาย,การเรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกของทหารที่ ประชาชนบุคคลภายนอกให้ความ
สนใจ โดยอาทิ ในด้านการทดสอบกาลังใจในความเป็นผู้นา การกระโดดหอสูง 34 ฟุต การผจญภัย
ในการไต่หน้าผาจาลอง,การฝึกหัดในการดารงชีพในป่า เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบัน พื้นที่แหล่งท่องเที่ยว
ดังกล่าวได้ดาเนินการตั้งแต่เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559 และมีการพัฒนาไปด้วยความต่อเนื่อง โดยเปิด
ให้บริการตั้งแต่เดือน เมษายน 2560 เป็นต้นมา ทาให้มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและมาเยี่ยมชม
พักผ่อนหย่อนใจเป็นจานวนมาก สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้แก่ประชาชนในชุมชนและ
พื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งหน่วยได้จัดให้มีพื้นที่ในการจาหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม การให้บริการอานวยความ
สะดวกในด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจทาการศึก ษาปัจจั ยที่มีผลต่อการพัฒนาแหล่ งท่องเที่ยวภายในเขต
ทหารให้เป็นที่นิยมและทาให้สถานที่ท่องเที่ยวในเขตกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 2 รักษา
พระองค์ (ค่ายพรหมโยธี) อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อศึกษาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
และศึกษาทัศนคติและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว มีผล
ต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในเขตกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
(ค่ายพรหมโยธี) อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย
2.1 เพื่ อศึ ก ษาการบริห ารจั ด การแหล่ งท่ องเที่ ยวที่ มีผลต่อ การพั ฒ นาแหล่ ง ท่องเที่ย ว
ภายในเขตกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบ ที่ 2 รักษาพระองค์ (ค่ายพรหมโยธี) อาเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี
2.2 เพื่อศึก ษาทัศนคติแ ละการมีส่ วนร่วมของผู้มีส่ วนได้ส่ วนเสียในการจัด การพัฒ นา
แหล่งท่องเที่ยวที่มีผลต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในเขตกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่
2 รักษาพระองค์ (ค่ายพรหมโยธี) อาเภอเมือง จังหวัด ปราจีนบุรี เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาพัฒนาเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่นักนักท่องเที่ยวได้มามาทากิจกรรมและพักผ่อนซึ่งจะส่งผลให้เกิดรายได้ทางการ
ท่องเที่ยวมากขึ้น
3. วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มเป้าหมายประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (Key Informants) ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive sampling) เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยเก็บข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จานวนทั้งสิ้น 30 คนโดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย
1. หน่วยงานของทางทหาร ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
โครงการพั ฒ นาแหล่ ง ท่องเที่ย วในเขตทหารของกองพั นทหารราบที่ 3 กรมทหาราบที่ 2 รัก ษา
พระองค์ จานวน 3 คน
2. สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี ประกอบด้วย หัวหน้าสานักงาน
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี จานวน 3 คน
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3. ผู้ ประกอบการร้านค้าภายในเขตกองพั นทหารราบที่ 3 กรมทหาราบที่ 2 รัก ษา
พระองค์จานวน 5 คน
4. นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวภายในเขตกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหาราบที่
2 รักษาพระองค์ จานวน 19 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ได้ แ ก่ แบบสั ม ภาษณ์ แ บบมี โ ครงสร้ า ง
(Structured Interview) โดยการสร้างแบบสั ม ภาษณ์ จานวน 4 ชุด เพื่อใช้ในการสั มภาษณ์ กลุ่ ม
ตัวอย่างทั้ง 4 กลุ่ม ซึ่งดาเนินตามขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ จากการศึกษาแนวทฤษฎี และงานวิจัย
ที่เกี่ ย วข้ อ ง ก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ กรอบแนวความคิด และสร้ างแบบสอบถาม จากนั้ น น าไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 คน พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ผลการคานวณ
ค่าดัชนีความสอดคล้ อง โดยมีค่า IOC เท่ากับ 0.67-1.00 ถือว่าผ่านเกณฑ์ จึงนาไปใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูลต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปรากฏการณ์วิทยาโดยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลของ เลีย
วนาร์ ด (Leonard’s method) ในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ตามแนวคิ ด ของเลี ย วนาร์ ด (Leonard’s
method) จะหาสาเหตุที่พยายามเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล ในการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 5
ขั้นตอน ได้ดังนี้
1. ถอดเทปที่ ได้จ ากการสั ม ภาษณ์ แ บบคาต่ อค า (Verbatim) ออกเป็ น บทสนทนา
ตามตัวอักษร ตรวจสอบข้อมูลโดยการเปรียบเทียบข้อมูลจากการฟังเทปหลาย ๆ ครั้ง
2. นาข้อมูลที่ได้จากการถอดเทป การบันทึกภาคสนาม และจากการสังเกตในพื้นที่ มา
อ่านทวนซ้าหลาย ๆ รอบ พยายามสังเกตความหมายของคาบรรยายทุกขั้นตอน ตัดสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้อง
ออกให้ เหลื อ เฉพาะแก่ น (Core) จากนั้ น ถอดรหั ส ข้ อ ความ (Coding) ออกจากบทสนทนาแล้ ว
พิจารณาคาต่าง ๆ นั้น ว่าแสดงถึงอะไร เราเรียกว่า ประเด็นย่อย (Categories or sub themes)
3. สรุปรวมประเภทของเรื่องหรือประเด็นย่อยที่ได้ที่มีเนื้อหาเข้ากลุ่มกัน รวบยอดเข้า
เป็นเรื่องเดียวกัน ในขั้นตอนนี้เรียกว่า การสรุปประเด็นหลัก (Themes)
4. พิจารณาแต่ละประเด็นและความหมายของคา การตอบสนองของผู้ให้ข้อมูลหรือผู้
มีส่วนร่วมในแต่ละเหตุการณ์ จนเรื่องที่ตอบสนองกลายเป็นแบบอย่าง (Exemplars) หรือเป็นเรื่อง
ที่สามารถอธิบายความหมายของสถานการณ์นั้น ๆ ได้
5. การจาแนกข้อมูลที่ได้ตามความหมาย ที่สามารถอธิบายการกระทาต่าง ๆ ที่เป็น
ลักษณะเฉพาะได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะทาให้เกิดความเข้าใจภายใต้บริบทนั้น ๆ
การแปลความข้ อ มู ล ตามแนวคิ ด ของเลี ย วนาร์ ด (Leonard’s method) นั้ น เน้ น ที่
ประสบการณ์และความรู้เดิมของผู้วิจัยที่มีต่อเรื่องที่จะศึกษาเนื่องจากจะทาให้ผู้วิจัยสามารถเข้าใจ
ประสบการณ์ของบุคคลในเรื่องที่ศึกษาได้เป็นอย่างดี
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4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1. จากการสัมภาษณ์หน่วยงานของทางทหาร ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหาราบ
ที่ 2 รักษาพระองค์ จานวน 3 คน ในเรื่องบทบาทสาคัญในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวของ
พื้นที่กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (ค่ายพรหมโยธี) อาเภอเมืองจัง หวัด
ปราจีนบุรีพบว่าว่า บทบาทการจัดการของหน่วยงาน มีลักษณะของการวางแผนการจัดการองค์กร
การบังคับบัญชา การประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก และ การติดตามผล โดยเริ่มต้น
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา โดยได้ทาให้พื้นที่ภายในเขตกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 2
รักษาพระองค์ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาพักผ่อนหย่อนใจ ด้านความชานาญ
และความเพียงพอของบุคคลากรในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวมีการบริหารจัดการ พบว่า การ
บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ในด้านบุคลากร ทางผู้ให้ข้อมูลสาคัญมีความเห็นว่า หน่วยงานกองพัน
ทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (ค่ายพรหมโยธี) อาเภอเมือง จังหวัด ปราจีนบุรีมี
จานวนบุคลากรเพียงพอทั้งในวันหยุดและวันหยุดเสาร์อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ เนื่องจากทางหน่วยมี
กาลังพลที่มาก ส่วนบุคลากรนั้นมีความรู้ความชานาญในการปฏิบัติหน้าที่เพราะได้รับการฝึกอบรมมา
เป็นอย่างดี ซึ่งทางค่ายจะเน้นเรื่องความปลอดภัยผู้มาพักผ่อนสูง สุด ในด้านด้านความเพียงพอของ
งบประมาณที่จัดสรรเพื่อบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว พบว่า งบประมาณที่มีนั้นเพียงพอต่อการ
นามาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการก่อสร้างอาคารมีเพียงพอ เนื่องจากได้รับการ
สนับสนุนจากเงินงบประมาณส่วนงบการจัดสร้างห้องน้าอยู่ระหว่างการดาเนินการ ในด้านความ
เพียงพอและความทันสมัยของวัสดุครุภัณฑ์ที่จาเป็นกับการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยววัสดุครุภัณฑ์
ยังขาดอยู่ ในจาพวกพวกโต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ และเครื่องออกกาลังกายสาหรับฟิตเนส ส่วนความ
ทันสมัยยังขาดเรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยสาหรับห้องสมุด แนวทางการแก้ไขควรน้าเงินที่ได้
จากการที่ให้บริการนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมส่วนหนึ่งแบ่งมาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ที่ยังขาดอยู่และควรขอ
ความสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในด้านจัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพื่อที่จะได้นามาเติมเต็มในกับแหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวต่อไปในเรื่องการประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก พบว่า การประชาสัมพันธ์น้อย จะใช้สื่อออนไลน์เฉพาะกลุ่มเท่านั้น ยังไม่
แพร่ ห ลายใช้ วิ ธี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ แ บบออฟไลน์ คื อ การบอกต่ อ ของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ส่ ว นการ
ประชาสัมพันธ์รูปแบบอื่นก็ใช้สารสนเทศออนไลน์ เช่น เฟชบุ๊ค และการประชาสัมพันธ์ในไลน์ แนว
ทางการแก้ไข ควรมีเว็บไซด์ของแหล่งท่องเที่ยว ควรมีการประชาสัมพันธ์กับหน่วยง่านต่าง ๆ ให้
หน่ ว ยงานช่ ว ยประชาสั ม พั น ธ์ แ ละควรจั ด กิ จ กรรมภายในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วให้ ม าก เพื่ อ เป็ น การ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
2. จากการสัมภาษณ์สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี ประกอบด้วย
หัวหน้าสานักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี จานวน 3 คนในเรื่อง
การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
(ค่ายพรหมโยธี) อาเภอเมืองจัง หวัดปราจีนบุรี พบว่า กลุ่มหน่วยงานสานักงานท่องเที่ยวและกีฬา
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จังหวัด ปราจีนบุรียั งไม่มีนโยบายสนับสนุนอย่างเป็นทางการ เพียงทราบว่าพื้ นที่แ หล่ ง ท่องเที่ยว
ภายในค่ ายทหารกองพั น ทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 2 รัก ษาพระองค์ อาเภอเมือ ง จั ง หวั ด
ปราจี นบุรีพัฒ นาตนเองขึ้ นมาซึ่ง จากตางรางพบว่ าไม่ได้มีก ารสนับสนุนจากหน่วยงานส านัก งาน
ท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจั ง หวั ด ปราจี น บุ รี แนวทางการแก้ ไข ทางสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วควรที่ จ ะขอการ
สนับสนุนจากสานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อที่ทางสานักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดปราจีนบุรีจะช่วยส่งเสริมหรือพัฒนาในแหล่งท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ
3. จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านค้าภายในเขตกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหาราบที่
2 รักษาพระองค์จานวน 5 คน ในเรื่องของปัญ หา และ ผลกระทบต่อกลุ่ ม ผู้ประกอบการร้านค้า
พบว่า ไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้ าแต่อาจจะมีปัญหาในเรื่องถนนที่เกิดความชารุด
และในช่วงฤดูฝนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมน้อยทาให้การค้าขายไม่ค่อยดีเนื่องจากไม่ค่อยมีสถานที่
ให้นั่งหลบฝน แนวทางการแก้ไข ในเรื่องของถนนที่เกิดการชารุดทางสถานที่ท่องเที่ยวควรปรับปรุง
ซ่อมแซมในส่วนที่ชารุดเสียหายและในฤดูฝนที่พบปัญหานักท่องเที่ยวเดินทางมาใช้บริการน้อยทาง
สถานที่ท่องเที่ยวควรจัดกิจกรรมที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยว ใน
เรื่องความต้องการความช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ/ เอกชน พบว่า ขณะนี้ยัง
ต้องการให้มีการช่วยเหลือในด้านการปรับปรุงถนนที่เกิดความชารุดและห้องน้าที่ยังไม่ได้มาตรฐาน
แนวทางการแก้ไข ทางสถานที่ท่องเที่ยวควรจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งมาซ่อมแซมถนนที่ชารุด
เสียหายและจัดสร้างอาคารห้องน้าให้ได้มาตรฐาน ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการร้านค้าควรมีการ
ปรับปรุงเรื่องถนนเนื่องจากถนนเกิดการชารุด ปรับปรุงเรื่องสถานที่ควรมีต้นไม้ให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้
ให้นักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนหลบแดดได้ในเวลากลางวันและอยากให้มีการช่วยประชาสัมพัน ธ์ให้มาก
ขึ้นเพื่อที่นักท่องเที่ยวจะได้เข้ามาเที่ยวชมมากขึ้น แนวทางการแก้ไข ควรจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่ง
มาซ่อมแซมถนนที่ชารุดและมีการจัดบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวให้มีบรรยากาศร่มรื่นโดยการนาต้นไม้
ใหญ่มาปลูก และนาที่นั่งพักมาเพิ่มไว้ให้กับสาหรับนักท่องเที่ยว
4. จากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาท่องเที่ยวภายในเขตกองพันทหารราบที่
3 กรมทหาราบที่ 2 รักษาพระองค์ จานวน 19 คน ในด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวและศักยภาพใน
ด้านพื้นที่ พบว่า แหล่งท่องเที่ย วและกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีศักยภาพ มีความน่าสนใจ
เนื่องจากสถานที่แหล่งท่องเที่ยวนั้นมีความเป็นธรรมชาติ สวยงาม บรรยากาศดี มีกิจกรรมสาหรับ
ครอบครัว ในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว พบว่า ผู้รับบริการ
มีความคิดเห็นว่าโครงสร้างไม่เพียงพอในเรื่องของถนนที่ชารุดเป็นหลุมเป็นบ่อและห้องน้าที่ยังไม่ได้
มาตรฐานพอเนื่องจากห้องน้าที่มีนั้นสร้างไว้เพียงแค่ชั่วคราวและมีบริการเพียงแค่จุดเดียวซึ่งไม่พอต่อ
การให้บริการ แนวทางการแก้ไข ควรจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่ งที่มี หรือรายได้ส่วนหนึ่งจากการ
ให้บริการนักท่องเที่ยวนามา ในเรื่องความสะดวกในการคมนาคมการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวพบว่า
การคมนาคมสามารถเข้าถึงได้ง่ายเนื่องจากสถานที่ แหล่งท่องเที่ยวนั้นอยู่ติดติดถนนเส้นหลักมีรถ
โดยสารประจาทางวิ่งผ่านทาให้มีความสะดวกสบายในการเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยว ในเรื่อง
ความเพียงพอและเหมาะสมกับราคาที่พักแรม พบว่า สถานที่พักมีความเหมาะสมด้านราคาสาหรับ
กลุ่มที่ชอบกางเต็นท์ แต่ผู้ใช้บริการบางส่วนมีความต้องการให้มีที่พักเป็นอาคารถาวรด้วย ในเรื่อง
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ปัญหาและอุปสรรคในการเดินทางมายังแหล่ง ท่องเที่ยว พบว่าปัญหาในการมาท่องเที่ยวคือถนนมี
สภาพที่ชารุดเป็นหลุมเป็นบ่อและห้องน้ายังไม่ได้มาตรฐานเนื่องจากห้องน้านั้นเป็นเพียงโครงสร้าง
ชั่วคราวยังไม่ถาวรและมีบริการเพียงแค่จุดเดียวซึ่งไม่เพียงพอต่อการให้บริการ แนวทางการแก้ไข
ควรจัดสรรงบประมาณที่มีส่วนหนึ่งหรือรายได้ ส่วนหนึ่งจารการให้บริการนักท่องเที่ยวนามาปรับปรุง
แก้ไขซ่อมแซมถนนที่ชารุดและจัดสร้างห้องน้าให้ได้มาตรฐานและควรเพิ่มจุดให้บริการห้องน้า และ
ข้ อ เสนอแนะในกลุ่ ม นั ก ท่ องเที่ ย ว ต้ อ งการให้ มี ก ารปรับ ปรุง ถนนที่ มี ส ภาพเป็ น หลุ ม เป็ น บ่ อ ควร
แก้ปัญหา โดยการทาใหม่หรือว่าหาดิน มาถนหลุมบ่อที่มีอยู่ การปรับปรุงเรื่องห้องน้าให้ได้มาตรฐาน
ควรแก้ ปั ญ หาโดยการสร้างห้องน้าที่ มีโครงสร้างที่ถ าวรและเพียงพอต่อผู้ใช้บริก ารมีก ารเพิ่ ม จุ ด
ให้บริการห้องน้าสาหรับนักท่องเที่ยว ปรับปรุงเพิ่มปริมาณโต๊ะหรือที่นั่งให้กับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ปรับ ปรุง ทัศ นี ย์ ภ าพให้มี ค วามร่ม รื่น มากขึ้ น เพื่ อที่ จ ะได้ เป็ น ที่นั่ งพั ก ผ่อนหย่อนใจแก่ นั ก ท่ องเที่ ย ว
ปรับปรุงที่จอดรถให้ดีขึ้นและสถานที่ท่องเที่ยวควรมีการจัดกิจกรรมดนตรีในยามค่าคืนมีการแสดงโชว์
ต่าง ๆ
5. อภิปรายผลการวิจัย
1. ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความ
คิดเห็นผู้ให้ข้อมูลกลุ่มหน่วยงานของทางทหาร มีบทบาทการจัดการของหน่วยงานกองพันทหารราบ
ที่ 3 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ในลัก ษณะของการวางแผน กรจัดการองค์กร การบังคับ
บัญชา การประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก และ การติดตามผล ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับความคิดเห็นผู้ให้ข้อมูลกลุ่ม หน่วยงานของทางทหาร มีบทบาทการจัดการของหน่วยงาน ใน
ลักษณะของการวางแผน การจัดการองค์กร การบังคับบัญชา การประสานงานหน่วยงานภายในและ
ภายนอก และ การติดตามผล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนัชชา ฤทธิ์เดช (2558) การวิจัยเรื่อง
แนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนของตลาดน้าอัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งพบว่าผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่าทางเทศบาลตาบลอัมพวาได้กาหนด
นโยบายแบบแผนเพื่อการพัฒนาไว้เรียบร้อย โดยดาเนินการไปอย่างช้าๆพัฒนาแบบทีละขั้นและ
ต่อเนื่องเพื่อการบริหาร และการจัดการนั้นง่ายขึ้นและสามารถควบคุมได้ สาหรับสถานที่ท่องเที่ยวนี้
เปิดบริการตั้งแต่ ปี 2559 เป็นต้นมาได้เปิดเป็นที่ท่อ งเที่ยวโดยไม่คิด มูลค่า มีก ารบริหารในด้าน
บุคลากรจานวนบุคลากรเพียงพอมีความรู้ความชานาญประจาจุดเครื่องเล่นต่างๆ และสามารถสร้าง
ความประทับใจด้วยการพูดคุยและการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้เข้ามาเที่ยว ในความคิดเห็นของ
ผู้วิจัยนั้นการบริหารจัดการเดิมดีอยู่แล้ว ลักษณะพื้ นที่นั้นมีความเป็นธรรมชาติ และเดินทางง่าย มี
กิจกรรมกีฬาประเภทผจญภัย และมีการกากับดูแลระบบการบริหารเป็นลาดับขั้นตอน มีแผนงานให้
เกิดความปลอดภัยสูงสุดซึ่งเป็นหัวใจของการท่องเที่ยว
2. ด้ า นทั ศ นคติ แ ละการมี ส่ ว นร่ ว มต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในการจั ด การพั ฒ นาแหล่ ง
ท่องเที่ยว ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นผู้ให้ข้อมูล กลุ่มหน่วยงานสานักงานท่องเที่ยว
และกี ฬ าจั งหวั ด ปราจี น บุ รี พบว่ า ไม่ได้มี ก ารสนับ สนุน ในส่ ว นนโยบายการในการพั ฒ นาแหล่ ง
ท่องเที่ยวภายในค่ายทหารกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (ค่ายพรหมโยธี )
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แต่ทราบถึงการพัฒนาเพื่อเป็นที่พักผ่อนภายใน ภายในค่ายทหารกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหาร
ราบที่ 2 รักษาพระองค์ (ค่ายพรหมโยธี) ด้วยตนเองขึ้นมา ความคิดเห็นผู้ให้ข้อมูลกลุ่มผู้ประกอบการ
ร้านค้าที่ พบว่าการจัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า ขณะนี้
สามารถดาเนินธุรกิจได้ แต่มีข้อแนะนาให้ช่วยทาการประชาสัมพันธ์ให้รับรู้ว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวของ
ส่วนราชการ ซึ่งผู้ประกอบการร้านค้าจะได้รับประโยชน์เพิ่มมากขึ้น และควรมีการปรับปรุงปลูกต้นไม้
และดูแลเพิ่มให้ร่มรื่นกว่านี้ ความคิดเห็นผู้ให้ข้อมูลกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว พบว่ามี
ศักยภาพเนื่องจากมีความเป็นธรรมชาติ สวย บรรยากาศดี การเดินทางสะดวก มีกิจกรรมสาหรับ
ครอบครัว ผู้รับบริการมีความคิดเห็นว่า โครงสร้างไม่เพียงพอในเรื่องของห้องน้า ไม่ได้มาตรฐาน
ลักษณะยังไม่อาคารถาวรสาหรับการคมนาคมสามารถเข้าถึงได้ง่าย เพราะติดถนนเส้นหลักมีความ
สะดวกสบาย สรุปได้ว่าสถานที่พักมีความเหมาะสมด้านราคาสาหรับส่วนกลุ่มเต้น มีผู้ใช้บริการที่ชอบ
กิจกรรมประเภทผจญภัยพบข้ อเสนอแนะใน 3 เรื่อง คือ การพัฒ นาที่จอดรถใหม่ ,การปรับปรุง
ห้องน้า และ การปรับปรุงถนนที่มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ ในความคิดเห็นของผู้วิจัยนั้นการพัฒนาเพื่อ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนานั้น ควรมีการปรับปรุงในเรื่องการอานวยความสะดวก การต้อนรับ การ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิ
รินันทน์ พงษ์นิรันดร,โอชัญญา บัวธรรม,ชัชชญา ยอดสุวรรณ (2559) การวิจัยเรื่องแนวทางการ
พัฒ นาศักยภาพการจัดการแหล่ งท่องเที่ยว อาเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา พบว่า 1) สิ่ ง
ดึงดูดใจด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งอานวยความสะดวกที่มีให้บริการอย่างเพียงพอและการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็วและสะดวก เป็นปัจจัยที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวใน
พื้นที่ และการศึกษาของพงศ์พิชาญ สุอังคะวาทิน ( 2558) การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว ที่หมู่บ้านมังกรสวรรค์ลี่เจียง จังหวัดสุพรรณบุรีพบว่าโดยภาพรวม
การประชาสัมพันธ์ของ แหล่งท่องเที่ยวมีการประชาสัมพันธ์ในระดั บจังหวัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
อุทยานมังกรสวรรค์ มีการนาเสนอเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีนมีสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ความทันสมัยมีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษา บารุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสะอาดและสวยงามอยู่เสมอ และ
สอดคล้องการศึกษาของ เลิศพร ภาระสกุล (2558) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจและทัศนคติที่ส่งผลต่อความ
พึงพอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อการท่องเที่ยวประเทศไทยซึ่งพบว่าปัจจัยดึงของประเทศ
ไทยที่ ทาให้ ชาวจี นเรีย กมาประเทศไทยคื อปั จ จั ยด้ านสิ่ ง อ านวยความสะดวกพื้ น ฐานส าหรับ การ
ท่องเที่ยวปัจจัยด้านความหลากหลายของประเภทแหล่งท่องเที่ยวปัจจัยดึงดูดด้านราคาและปัจจัย
ดึงดูด ด้านความบันเทิง
6. สรุปผลการวิจัย
จากกลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูลที่สาคัญ ประกอบด้วย กลุ่มหน่วยงานทหาร กลุ่มสานักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า และกลุ่มนักท่องเที่ยว รวมทั้งสิ้น
จานวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่าการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว มีบทบาทการจัดการเป็นลาดับ
ขั้นตอนมีแผนงาน มีจานวนบุคลากรเพียงพอและมีความรู้ความชานาญ ด้านเรื่องงบประมาณและ
ด้านวัสดุครุภัณฑ์ที่ยังไม่เพียงพอ การพัฒนาสาธารณูปโภคยังไม่ ได้มาตรฐาน ถนนมีสภาพชารุดทรุด
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โทรม ชารุด เป็นหลุม เป็นบ่อ และห้องน้าที่ยังไม่ได้มาตรฐานและไม่เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ ด้านการ
ประชาสัมพันธ์มีการใช้สื่อออนไลน์ และด้านศึกษาทัศนคติและการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พบว่ายังขาดการส่งเสริม สนับสนุนในส่วนนโยบายการในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว ในส่วนของกิจกรรมการท่องเที่ยวควรเพิ่มเติม กิจกรรมสาหรับเด็ก เครื่องเล่นเด็ก หรือ
ครัว ริม น้ า และกิ จ กรรมตามเทศกาลของท้ อ งถิ่ น และการประชาสั ม พั น ธ์ เพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อเป็ น แหล่ ง
ท่องเที่ยวชั้นนา
7. ข้อเสนอแนะการวิจัย
1. จากการศึกษาพบว่า สิ่งดึงดูดใจนั้นมีสิ่งดึงดูดใจหลายอย่างทาให้เห็นได้ว่าส่วนใหญ่
ผู้มาจะมาในลักษณะครอบครัวควรมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น กิจกรรม
ดนตรีในช่วงเวลากลางคืน กิจกรรมสาหรับเด็ก เช่น เครื่องเล่นเด็ก หรือครัวริมน้า และกิจกรรมตาม
เทศกาลของท้องถิ่น
2. ควรมี นโยบายให้ ห น่ ว ยงานของรัฐหรือเอกชนที่ เกี่ ยวข้ องเข้ ามามี ส่ ว นร่ว มในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในเขตกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (ค่ายพรหม
โยธี) อาเภอเมือง จังหวัด ปราจีนบุรีมากขึ้น
3.ควรมีการศึกษาหรือเพิ่มเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
และสามารถจัดตั้งเป็นเครือข่ายการท่องเที่ยวของจังหวัด
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันในด้านการจัดการความรู้ การบริหาร
จัดการ และกระบวนการพัฒนาสู่ธุรกิจขนาดย่อม ของวิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาชาวบ้าน ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยอาศัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์มีดอรัญญิกจากภูมิปัญญาชาวบ้าน จานวน 16 ราย นามาวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา พบว่า ผู้ผลิต เป็นเพศชาย มีอายุ 50 ปีขึ้นไป มีอาชีพการผลิต 20 ปีขึ้นไป
ยึดเป็นอาชีพหลัก มีแรงงานในการผลิตทั้งครอบครัว สืบสานอาชีพต่อมาจากบรรพบุรุษ และมีบุตร
หลานสืบสานอาชีพต่อ มีความยินดีที่จะถ่ายทอดความรู้การผลิตแก่ผู้ที่สนใจ ด้านการบริหารจัดการ
ภายในกลุ่ม มีการวางแผนการผลิตโดยประธาน และได้มีการแบ่งงานกันทาตามความสามารถของแต่
ละคน มีการเรียนรู้วิธีการผลิตโดยการสอนกันภายในกลุ่ม มีการถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่ม บุคคล
ทั่วไป และมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาให้การส่งเสริมและสนับสนุน วัตถุดิบหลักคือเหล็กนาเข้ามาจาก
ประเทศเยอรมัน และประเทศญี่ปุ่น มีการจัดซื้อวัตถุดิบเดือนละครั้ง มีต้นทุนอุปกรณ์โดยเฉลี่ ยปีละ
20,875 บาท และมีต้นทุนวัตถุดิบโดยเฉลี่ยเดือนละ 35,062 บาท และมีรายได้จากการจาหน่ายโดย
เฉลี่ยสัปดาห์ละ 38,550 บาท
คาสาคัญ : การพัฒนาศักยภาพ วิสาหกิจชุมชน มีดอรัญญิก ธุรกิจขนาดย่อม

Abstract
The objective of this study was to understand the current ability of local
business regarding traditional business Arunyik Knife, in many aspects, knowledge
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management, managing process, and the way to transform itself to be a long-term
business. The data were collected by questionaries’ in-depth interviews, and Arunyik
knife product manufacturers’ 1 6 Mann factures’ data were analyzed for mean and
standard deviation.
The results showed that they were male aged over 50 years old and with
more than 20 years of experience Arunyik Knife was generally a family business which
knowledge has been transferred from the ancesters and they were welcome for the
visitors to learn the method of making Arunyik Knife from them too. The management
style found in the current study was that these folks separated themselves into many
small groups. Each group had a leader who could drive one’s team to share the
knowledge and skills to one another and also to the outsiders. The materials used in
the manufacturing were imported from Germany and Japan. They ordered these material
once a month. The cost of instrument was about 20,875 baht a year and the cost of
material was about 35,062 baht a month. They earned from this business about 38,550
baht a week.
Keywords : Strategies to Develop, Community enterprise, Arunyik Knife, Small
Business
1. บทนา
วิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาชาวบ้านเกิดจากความคิดที่สาคัญอย่างหนึ่งซึ่งสามารถดารงอยู่
ได้อย่างยาวนานและสังคมไทยเป็นสังคมที่ปรากฏภูมิปัญญาอยู่จานวนมาก โดยภูมิปัญญาเหล่านี้
นอกจากแสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทยแล้ว ยังเป็นเครื่องชี้วัดความเจริญและพัฒนาการ ของคนใน
ชาติไทย เพราะภูมิปัญญานั้นถือว่าเป็นสิ่งละเอียดอ่อนซึ่งชาติที่เจริญแล้วมักมีสังคมที่สงบสุขร่มเย็น
มีความเป็นอิสระจึงจะสามารถสร้างสรรค์และสั่งสมภูมิปัญญาเฉพาะตนขึ้นมาได้ (จักรพันธ์ , 2550,
น.1) ทั้งนี้การสั่งสมภูมิปัญญาเฉพาะของตนที่มีอยู่เป็นจานวนมากนั้น บางพื้นที่มีการสร้างภูมิปัญญา
ที่ใช้ในพื้นที่ของตน จนเรียกได้ว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน
(Popular Wisdom) เป็นเรื่องของการใช้ความรู้ ทักษะ ความเชื่อ และพฤติกรรม เป็นการแสดงถึง
ความสัมพันธ์ที่เป็นองค์รวมระหว่างคนกับธรรมชาติ รวมไปถึงกิจกรรมทุกอย่างในวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการ การปรับตัว การเรียนรู้เพื่อการอยู่รอดของบุคคล ชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาชาวบ้าน
จึ ง ถื อเป็นปัจ จั ย ที่ส าคั ญ ต่อการพัฒนาชีวิ ต ความอยู่ร อดของบุคคล ทั้ง ทางเศรษฐกิ จ และสั งคม
เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาชาวบ้าน เกิดขึ้นจากความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดที่ชุมชนได้มี
การถ่ายทอดสืบต่อกันมา ด้วยคนไทยแต่โบราณที่มีภูมิปัญญาที่ฉลาดล้าลึกในการประดิษฐ์คิดค้น
สร้างสรรค์ เพื่อให้ใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น เพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ภูมิปัญญาชาวบ้านยังเกี่ยวข้องกับการที่มนุษย์ได้รู้จักวิธีการนาวัตถุดิบที่อยู่ใกล้ตัวมา
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ดัดแปลงเป็นสิ่งของเครื่องใช้ จากขั้นตอนที่ง่ายจนวิวัฒนาการสู่ความละเอียดอ่อน ประณีตงดงามใน
เชิงศิลปะและประโยชน์ใช้สอย จนสามารถสนองความต้องการของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี และสืบทอด
มาจนปัจจุบัน ซึ่งปัจจัยที่สาคัญที่ทาให้วิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาชาวบ้านนั้นดารงอยู่ คือ การจัดการ
ความรู้ เพื่อให้องค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดมีการจัดเก็บ การพัฒนาและการนาไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน ตลอดถึงระดับประเทศ นอกจากนี้ในปัจจุบันนโยบายของ
ภาครัฐได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระดับท้องถิ่นหรือชุมชนให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ โดยการจัดตั้งกลุ่มหรือองค์การชุมชนในการพัฒนาอาชีพ ให้
ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน ทาให้หลายชุมชน
ต้องมีการรวมกลุ่มในแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน โดยกระบวนการของชุมชน ให้
เกิดการพึ่งตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดวิสาหกิจชุมชน (กนกพร, 2555)
ผลิตภัณฑ์มีดอรัญญิกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสาคัญในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยากิจกรรมการผลิตมีดอรัญญิกมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์มายาวนาน
นับตั้งแต่ราวสมัยรัชการที่ 2 เป็นต้นมา ประชากรกลุ่มหนึ่งในตาบลท่าช้าง อาเภอนครหลวง ที่ยัง
ชีพด้วยการการผลิตมีดขาย เป็นชาวลาวจากเวียงจันทน์ซึ่งได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณที่ราบ
ลุ่มของแม่น้าป่าสักตามแนวริมฝั่งที่เป็นคุ้งน้าอันอุดมสมบูรณ์ โดยได้นาทักษะวิชาความรู้ทางด้านการ
ตีเหล็กที่ติดตัวมาแต่เดิมมาใช้ในการผลิตมีดซึ่งมีความงดงามและคงทน มีดที่ผลิตขึ้นในตาบลท่าช้าง
เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อของ ”มีดอรัญญิก” (จุฑา, 2550)
การวิจัยครั้งนี้ จึงเป็นการศึกษาเพื่อให้ได้ความรู้ที่จะนามาเป็นประโยชน์ในการพัฒนาภูมิ
ปัญญาชาวบ้านในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เป็นเศรษฐกิจพื้นฐานของชุมชนให้เป็นธุรกิจขนาดย่อม
เพื่อให้เป็นอาชีพที่มั่นคง สร้างงาน สร้างรายได้ และเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนต่อไป
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บั น ในด้ า นการจั ด การความรู้ การบริ ห ารจั ด การ และ
กระบวนการพั ฒ นาสู่ ธุ ร กิ จ ขนาดย่ อ ม ของวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้ า น ในจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
3. การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
การจั ด การ (Management) เป็นกระบวนการออกแบบ และรัก ษาสภาพแวดล้อม ซึ่ง
บุคคลจะทางานร่วมกันในกลุ่มเพี่อให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือ หมายถึง
กระบวนการเพื่อให้บรรลุ จุดหมายขององค์การ โดยใช้การวางแผน (Planning) การจั ด องค์การ
(Organization) การชักนา (Leading) และการควบคุม (Controlling) มนุษย์ สภาพแวดล้อม ทาง
กายภาพ การเงิน ทรัพยากรข้อมูลขององค์การได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ องค์กรต่าง ๆ
ไม่ว่ าจะเป็นประเภทใด หรืออยู่ ใ นระดับใด ย่อมมีก ระบวนการการจัด การ ที่ประกอบด้ว ยหน้าที่
พื้นฐานที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งนักวิชาการส่วนใหญ่ต่างก็มีความเห็นสอดคล้องกัน ว่าหน้าที่พื้นฐานควรจะ
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ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การจัดสรรบุคลากร การสั่งการ หรือการอานวยการ และ
การควบคุ ม นอกจากนี้ ยั ง มีทัก ษะที่จ าเป็นส าหรับการบริห ารได้แ ก่ ทัก ษะในการจั ด สิ นใจ การ
ติดต่อสื่อสาร ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถประสานความพยายามของบุคคลอื่น ๆ ให้มุ่งไปสู่
วัตถุประสงค์เดียวกับองค์การ (จักรพันธ์, 2550)
แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้าน
ภูมิปัญญา หมายถึง ความรู้หรือระบบความรู้ที่มนุษย์ได้ทาการคิดค้นหรือค้นพบเพื่อให้ตน
หรือชุมชนสามารถดารงชีวิตอยู่ได้ด้วยความมั่นคง ปลอดภัย มีความสะดวกสบาย ความรู้อาจเป็น
ระบบที่เกิดขึ้นเพื่อก่อประโยชน์ส่วนตนของบุคคลใดบุลคลหนึ่งมาก่อนหรือเป็นระบบความรู้เกิดขึ้น
เพื่อสังคมส่วนรวมก็ได้ (ชลทิตย์ และวิศนี , 2533, น.251) กล่าวพอสรุปได้ว่าภูมิปัญญาชาวบ้านมี
ความหมายว่ า ความรู้ ประสบการณ์ ของชาวบ้านในท้ องถิ่ น ซึ่ง ได้รั บการศึก ษา อบรมสั่ ง สอน
ถ่ายทอด จากบรรพบุรุษ เป็นความรู้ ประสบการณ์ของตนเอง ซึ่งได้รับจากการทางานธรรมชาติ
แวดล้อม สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่า เสริมสร้างความสามารถ เป็นความรู้ที่มีความสร้างสรรค์
ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรู้ความสามารถในการดาเนินชีวิตอยู่ในพื้นที่นั้น ๆ โดย
ใช้ส ติปัญ ญาสั่ ง สมความรู้ตนอย่ างหลากหลาย ผสมผสานความกลมกลืนระหว่ างศาสนา สภาพ
ภูมิอากาศ สภาพแวดล้อมการประกอบอาชีพ และกระบวนการเหล่านี้มาจนหลายชั่วคน (ธนกร,
2551)
จากความหมายข้ างต้น สรุปได้ว่ า ภูมิปัญ ญาชาวบ้าน หมายถึ ง ความรู้ข องชาวบ้าน
ประสบการณ์ที่ได้สั่งสมไว้ในการปรับตัวเพื่อดารงชีพในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ที่ได้สืบทอด
ต่อมาจากบรรพบุรุษ และความสามารถของบุคคลทาให้ความรู้เหล่านั้นเกิดประโยชน์แก่สังคม
วิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชน ความหมายตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 ระบุไว้
ว่า หมายถึง “กิจการของชุมชนที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการหรือการอื่น ๆ ที่ดาเนินการ
โดยคณะบุคคลที่มีความผูกพันมีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันเพื่อประกอบกิจการดังกล่าวไม่ว่าจะเป็น
นิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคลเพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว
ชุมชน และระหว่างชุมชน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด” (ดรณ์, 2558, น.17)
วิสาหกิจชุมชน (SMCE-Small and Micro Community Enterprise) หมายถึง กิจการ
ชุมชน โดยชุมชนเพื่อประโยชน์ของคนในชุมชน ที่ชุมชนและคนในชุมชนเป็นเจ้าของกิจการ เกี่ยวกับ
การผลิตสินค้า การให้บริการหรือการอื่น ๆ ที่ดาเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพันมีวิถีชีวิต
ร่วมกันและรวมตัวกันเพื่อประกอบกิจการดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติ
บุคคลเพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหว่างชุมชน โดยการนา
ทุนทางสังคมของชุมชนที่มีอยู่อันได้แก่ ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่ น วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีและ
ทรัพยากรท้องถิ่น ฯลฯ ผนวกกับการบริหารจัดการสมัยใหม่ที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนา
เศรษฐกิ จ สั ง คมการเรี ย นรู้ ข องชุ ม ชน โดยมี ห ลั ก การที่ จ ะไม่ ท าลายทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม (ดรณ์, 2558, น.1-7)
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วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน หมายถึ ง การประกอบการขนาดย่ อ มและขนาดจิ๋ ว ของธุ ร กิ จ ชุ ม ชน
(SMCE-Small and Micro Community Enterprise) เพื่อการจัดการทุนของชุมชนอย่างสร้างสรรค์
เพื่อการพึ่งพาตนเอง ซึ่งรวมถึงกระบวนการคิด การจัดการผลผลิตและทรัพยากรทุกขั้นตอน โดยภูมิ
ปัญญาขององค์กรชุมชน ที่มุ่งประกอบการเพื่อการพึ่ งพาตนเองของครอบครัวชุมชน และระหว่าง
ชุม ชนโดยนาวั ตถุดิบทรัพยากรและภูมิปัญ ญาของชุมชนมาสร้างสรรค์ผลผลิตเพื่อก่ อให้เกิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเรียนรู้ของชุมชน (ดาฬิยา, 2559)
จากความหมายของวิสาหกิจชุมชนสรุปได้ว่า วิสาหกิจชุมชน หมายถึง กิจกรรมของชุมชน
ที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าจากความรู้ ภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เพื่อสร้างรายได้และ
การพึ่งพาตนเองของชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งของสังคม
ลักษณะของวิสาหกิจชุมชน
จากความหมายของวิสาหกิจชุมชนข้างต้นนั้น วิสาหกิจชุมชน จึงมีลักษณะที่สาคัญอยู่ 7
อย่างด้วยกัน ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบของวิสาหกิจชุมชน คือ (ปิยะพงษ์, 2558, น.2-6) (1) ชุมชนเป็น
เจ้าของกิจการเอง
(2) ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน (3) ริเริ่มสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมของชุมชน (4)
มีฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับภูมิปัญญาสากล (5) มีการดาเนินการแบบบูรณาการเชื่อมโยง
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ (6) มีกระบวนการเรียนรู้เป็นหัวใจหลัก และ (7) มีการพึ่งตนเองเป็น
เป้าหมาย
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จุฑา สุพลธวณิชย์ (2550) ได้ทาการศึกษาเรื่องรูปแบบและความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ
ของกิจกรรมการผลิตมีดอรัญญิกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษา พบว่า ลักษณะของการ
ดาเนินกิจการผลิตมีดส่วนสถานประกอบการที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไม่ต้องพึ่งพา
แหล่งเงินทุนนอกสถานบัน มีแหล่งนาเข้าวัตถุ ดิบที่เชื่อมโยงกับกรุงเทพมหานคร และมีช่องทางใน
การจัดจาหน่ายไปสู่ผู้บริโภคขั้นสุดท้ายตามเมืองใหญ่ข องประเทศ ไปจนถึงตลาดในต่างประเทศ
โดยตรง ลักษณะของการดาเนินกิจการผลิตเป็นไปตามความต้องการของผู้ประกอบการ การเข้าร่วม
โครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ประกอบการ ได้ช่วยส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์มีดอรัญญิกได้
เป็นที่ยอมรับในคุณภาพมากยิ่งขึ้น ผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปัจจัยที่มีส่วนช่วย
ในการส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมการผลิ ต มีด อรั ญ ญิ ก ของผู้ ป ระกอบการได้ แ ก่ การให้ ก ารรวมกลุ่ ม ของ
ผู้ประกอบการแต่ละประเภทมีบทบาทในการร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิต ตลอดจนสนับสนุนให้มีการ
ผลิตให้จาหน่ายผลิตภัณฑ์แบบแสดงหน้าร้านมากขึ้น โดยเน้นให้การผลิตมีแนวโรงงานเพื่อจาหน่าย
ส่งตามใบสั่งเป็นการผลิตแบบเป็นประจา และการผลิตมีดแนวศิลป์เพื่อจาหน่ายปลีกตามใบสั่งผลิต
สมบุญ สวยสด (2545) ได้ทาการศึกษาเรื่อ ง แนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาชาวบ้านให้
เป็นธุรกิจขนาดย่อม: กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษา พบว่า ผู้ผลิตมีดอรัญญิก
ประกอบอาชีพมานานกว่า 20 ปี โดยการสืบทอดอาชีพมาจากบรรพบุรุษ ด้านการสืบสานอาชีพต่อไป
ของลู ก หลาน การผลิ ต มี ด อรั ญ ญิ ก มี บุ ต รหลานสื บ สานต่ อ ประมาณร้ อ ยละ 46 ทั้ ง นี้ ผู้ ผ ลิ ต ยินดี
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ถ่ายทอดความรู้วิธีการผลิตแก่ผู้สนใจ เพื่อให้มีการสืบสานอาชีพให้คงอยู่ต่อไป แรงงานในการผลิตมีด
อรัญญิกส่วนใหญ่ทาทั้งครอบครัว และมีการจ้างแรงงานบ้าง ด้านการจัดจาหน่ายมีผู้จาหน่ายมารับ
ผลผลิตเป็นประจาเป็นส่วนมาก การที่ผู้ผลิตไม่ได้เป็นผู้จาหน่ายโดยตรงแก่ผู้บริโภค ดังนั้นในบางครั้ง
จึงมีปัญหาถูกกดราคาจากผู้มารับผลิตภัณฑ์ไปจาหน่าย ด้านการลงทุนและรายได้จากการผลิตมีด
อรัญญิก ต้องลงทุนอุปกรณ์และเครื่องมือในการผลิตครั้งแรกแล้วใช้ไปได้ตลอดโดยเฉลี่ยประมาณ
22,000 บาท และมีต้นทุนวัตถุดิบโดยเฉลี่ยประมาณเดือนละ 12,370 บาท มีรายได้จากการจาหน่าย
ผลผลิตโดยเฉลี่ยประมาณเดือนละ 12,370 บาท มีรายได้จากการจาหน่ายผลผลิตโดยเฉลี่ยประมาณ
เดือนละ 27,298 บาท
พัชราภรณ์ เลขยันต์ (2558) ได้ทาการศึกษาเรื่องกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อการสร้าง
ความได้ เ ปรี ย บทางการแข่ ง ขั นของธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก แบบดั้ ง เดิม ในเขตดุ สิ ต กรุ ง เทพมหานครผล
การศึกษา พบว่า ผู้ประกอบการที่มี เพศ อายุ และการศึกษาที่แตกต่างกัน มีการใช้กลยุทธ์การสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 กล่าวคือ
ผู้ประกอบการที่เป็นเพศหญิ ง มีก ารใช้ก ลยุทธ์ ด้านผลิ ต ภัณฑ์แ ละด้านส่ ง เสริมการตลาดมากกว่า
ผู้ประกอบการที่เป็นเพศชาย ผู้ประกอบการที่มีอายุมากกว่ามีการใช้กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และด้าน
ส่งเสริมการตลาดมากกว่าผู้ประกอบการที่มีอายุน้อย
5. ระเบียบวิธีการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนการผลิตมีด
อรัญญิกสู่การเติบเป็นธุรกิจขนาดย่อมอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” โดยผู้
ศึกษาได้กาหนดระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ (1) ศึกษาเอกสารเนื้อหางานวิจัย (2) สัมภาษณ์เจาะลึกกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ผลิตมีดอรัญญิก
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ผู้ผลิ ต คื อ ผู้มีอาชีพในการผลิ ต มีด อรัญ ญิ ก ชาวต าบลท่าช้าง อาเภอนครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 16 ราย ที่ขึ้นทะเบียนสินค้าโอทอปของกรมพัฒนาชุมชนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาปี 2560)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
กลุ่มตัวอย่างผู้ผลิตเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ เชิงลึก ใน
ส่วนหลัก คือ 1) เป็นข้อมูลส่วนบุคคล 2) เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต โดยผู้วิจัยทาการเก็บข้อมูลจาก
กลุ่ ม ประชากรทั้ ง หมดรวม 16 ราย ที่ ขึ้ น ทะเบี ย นสิ น ค้ า โอทอปกั บ กรมพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการรวบรวมข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ผ ลิ ต แล้ ว น ามา
วิเคราะห์ด้วยค่าสถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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6. ผลการวิจัย
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตมีดอรัญญิก มีแหล่งผลิตอยู่ที่ตาบลท่าช้าง
อาเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากการสอบถามผู้ผลิตจานวน 16 ราย ซึ่งเป็นผู้ที่ยึด
อาชีพการผลิดมีดอรัญญิกมาโดยตลอด ในด้านข้อมูลของผู้ผลิต พบว่า ผู้ที่ประกอบอาชีพนี้เป็นผู้ชาย
ทั้งหมด มีอายุ 50 ปีขึ้นไป จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 75.0 และมีอายุ 45-49 ปี จานวน 4 คน
คิดเป็นร้อยละ 25.0 ส่วนด้านการศึกษาจบระดับประถมศึกษา จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 75.0
และจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จานวน 2 คน
เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 12.5
ในด้านระยะเวลาในการประกอบอาชีพการผลิต 20 ปีขึ้นไป จานวน 12 คน คิดเป็นร้อย
ละ 75.0 และระยะเวลาในการประกอบอาชีพ 16-20 ปี มีจานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 สาหรับ
ลักษณะของการประกอบอาชีพการผลิตยึดเป็นอาชีพหลักทั้งหมด และทั้งหมดมีแรงงานในการผลิต
ทั้งครอบครัว และในจานวน 1 ครอบครัวก็ยังมีการว่าจ้างคนงานด้วย คิดเป็นร้อยละ 6.3 สาหรับการ
ประกอบอาชีพนี้ได้มีการสืบสานอาชีพต่อมาจากบรรพบุรุษทั้งหมด และมีบุตรหลานสืบสานต่อการ
ประกอบอาชีพการผลิตต่อไป อีกทั้งมีความยินดีที่จะถ่ายทอดความรู้การผลิตแก่ผู้ที่สนใจที่จะประกอบ
อาชีพนี้ให้คงอยู่ต่อไป สาหรับระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนรู้วิธีการผลิตมีดอรัญญิก สามารถใช้เวลาใน
การเรียนรู้ภายใน 1 ปี และในส่วนความคิดเห็นต่อการประกอบอาชีพการผลิตมีดอรัญญิกทั้งหมดมี
ความคิดเห็นว่าสามารถยึดเป็นอาชีพหลักได้และส่งเสริมให้มีผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นอีกได้
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของข้อมูลผู้ผลิตมีดอรัญญิก
ข้อมูลของผู้ผลิต
1. เพศ
ชาย
รวม
2. อายุ
45 - 49 ปี
50 ปีขึ้นไป
รวม
3. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
รวม

จานวน

ร้อยละ

16
16

100
100.0

4
12
16

25.0
75.0
100.0

12
2
2
16

75.0
12.5
12.5
100.0
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ข้อมูลของผู้ผลิต
4. ระยะเวลาในการประกอบอาชีพการผลิต
16 – 20 ปี
20 ปีขึ้นไป
รวม
5. ลักษณะของการประกอบอาชีพการผลิต
อาชีพหลัก
รวม
6. แรงงานในการผลิตทั้งครอบครัว
รวม
7. ความเป็นมาของการประกอบอาชีพการผลิต
สืบสานต่อมาจากบรรพบุรุษ
รวม
8. การสืบสานต่อของการประกอบอาชีพในการผลิต
มีบุตรหลานสืบสานต่อ
รวม
9. กรณีไม่มีผู้สืบสานต่อยินดีถ่ายทอดความรู้แก่
ผู้สนใจ
รวม
10. ระยะเวลาของการเรียนรู้วิธีการผลิตภายใน 1
ปี
รวม
11. ความคิดเห็นต่อการประกอบอาชีพยึดเป็นอาชีพ
หลักได้
รวม

จานวน

ร้อยละ

4
12
16

25.0
75.0
100.0

16
16

100.0
100.0

16
16

100.0
100.0

16
16

100.0
100.0

16
16

100.0
100.0

16
16

100.0
100.0

16
16

100.0
100.0

16
16

100.0
100.0

จากตารางที่ 3 ผลการวิ เคราะห์ข้ อมูล ในการผลิ ต มีด อรัญ ญิ ก พบว่ า แหล่ ง ที่ม าของ
วัตถุดิบที่นามาใช้ในการผลิตคือเหล็กนาเข้ามาจากประเทศเยอรมัน และประเทศญี่ปุ่น นาเข้าโดย
ตัวแทนจาหน่ายในกรุงเทพมหานคร โดยวัตถุดิบที่นามาใช้ในการผลิตสินค้ามีไม่จากัด แต่ด้วยต้นทุน
วัตถุดิบที่มีราคาแพงจึงมีตัวแทนผู้ผลิตสั่งซื้อเข้ามาและนามาแบ่งขายให้สมาชิกในกลุ่มนาไปผลิต โดย
ทั้งหมดจะทาการจัดซื้อวัตถุดิบเดือนละครั้ง สาหรับต้นทุนในการผลิตมีดอรัญญิก มี 2 ส่วน ดังแสดง
ในตาราง 2
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ตารางที่ 2 แสดงต้นทุนอุปกรณ์ ต้นทุนวัตถุดิบ และยอดการจาหน่ายในการผลิตมีดอรัญญิกจานวน
16 ราย
ต่าสุด
สูงสุด
รายการ
S.D.
X
เป็นเงิน (บาท) จานวน/ราย

ต้นทุนอุปกรณ์/ปี
ต้นทุนวัตถุดิบ/เดือน
ยอดจาหน่าย/สัปดาห์

15,000
12,000
3,800

เป็นเงิน

3(18.8%) 50,000
2(12.5%) 300,000
1(6.3%) 150,000

จานวน/ราย

1(6.3%)
1(6.3%)
1(6.3%)

20,875 8,163
35,062 70,773
38,550 38,291

1. ต้นทุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตจะเป็นเครื่องจักรขนาดเล็ก ถ่านไม้ไผ่ ฆ้อนตีเหล็ก
เตาเผาเหล็ก เครื่องสูบลม โดยมีต้นทุนสูงสุดคือ 50,000 บาท และต่าสุดคือ 15,000 แต่โดยส่วนมาก
จะมีต้นทุนอุปกรณ์การผลิตอยู่ที่ 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.0 เมื่อคานวณโดยเฉลี่ยแล้วผู้ผลิต
มีดอรัญญิกจะต้องลงทุนโดยเฉลี่ยปีละ 20,875 บาท โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของต้นทุน 8,163
บาท
2. ต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตคือเหล็ก สูงสุดอยู่ที่เดือนละ 300,000 บาท สาหรับสมาชิก
ที่มาแบ่งซื้อวัตถุดิบไปใช้เพื่อการผลิตจะมีต้นทุนสูงสุดอยู่ที่เดือนละ 25,000 บาท และต่าสุดอยู่ที่
เดือนละ 12,000 บาท โดยส่วนใหญ่แล้วร้อยละ 31.3 จะมีต้นทุนวัตถุดิบอยู่ที่ 20,000 บาท เมื่อ
คานวณโดยเฉลี่ยแล้วผู้ผลิตมีดอรัญญิกมีต้นทุนวัตถุดิบเฉลี่ยเดือนละ 35,062 บาท โดยมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานของต้นทุนเท่ากับ 70,773 บาท
ในด้านการจาหน่ายมีดอรัญญิก พบว่า จาหน่ายทุกวัน จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ
62.5 และจาหน่ายสัปดาห์ละครั้ง จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 โดยมียอดจาหน่ายสูงสุดสัปดาห์
ละ 150,000 บาท และยอดจาหน่ายต่าสุดสัปดาห์ละ 3,800 บาท โดยส่วนมากร้อยละ 18.8 มียอด
จาหน่ายสัปดาห์ละ 20,000 บาท เมื่อคานวณโดยเฉลี่ยแล้วพบว่าผู้ผลิตมีดอรัญญิกมียอดจาหน่าย
โดยเฉลี่ยสัปดาห์ละ 38,550 บาท โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของยอดจาหน่ายเท่ากับ 38,291 บาท
สาหรับการจัดจาหน่ายมีดอรัญญิก พบว่า มีการจัดจาหน่ายเองที่แหล่งผลิตทั้งหมด และมี
ผู้มารับไปจาหน่ายประจา จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 31.3 และ
ด้านปัญหาในการผลิตมีดอรัญญิก จากการสอบถามผู้ผลิตพบปัญหา ดังนี้
1. ปัญหาด้านการผลิต คือ เหล็กซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตมีราคาแพง และใน
ขั้นตอนการเผาเหล็กให้สุกพร้อมทาการตีขึ้นรูปต้องใช้ถ่านไม้ไผ่สาหรับเผ่าเหล็กและปริมาณถ่านไม่ไผ่
มีจานวนน้อยลงเรื่อย ๆ
2. ปัญหาด้านกาลังการผลิต คือ แรงงานคนที่จะทาอาชีพการผลิตนี้ส่ วนมากจะเป็น
ผู้สูงอายุที่ทาอาชีพนี้กันมายาวนานรุ่นสู่รุ่นแล้วด้วยเป็นอาชีพที่ต้องใช้ทักษะ ฝีมือ และความปราณีต
จึงทาให้ใช้เวลานานในการเรียนรู้ และด้วยปัจจุบันคนรุ่นใหม่ยังไม่ให้ความสนใจที่จะประกอบอาชีพนี้
ด้วยเหตุผลเป็นงานที่ห นัก เหนื่อย และต้องทางานกั บความร้ อน ส่งผลให้แรงงานในการผลิ ต ไม่
เพียงพอทาให้ผลิตงานไม่ทันต่อความต้องการของลูกค้า
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3. ในด้านความต้องการของผู้ผลิตที่ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุน ในด้าน
การเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่าย นอกจากนั้นมีความต้องการที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้
ความรู้ในการสร้างบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป และต้องการให้
หน่วยงานภาครัฐประชาสัมพันธ์ แหล่งผลิตมีดอรัญญิกและศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านการ
ผลิตมีดอรัญญิกให้แพร่หลายเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปอีกทั้งมีความต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้า
มาสนับสนุนการติดป้ายบอกแหล่งผลิตมีดอรัญญิกภูมิปัญญาชาวบ้านให้กับบุคคลที่ผ่านไปมาได้รับ
ทราบถึงแหล่งผลิตมีดอรัญญิก เพื่อเป็นการส่งเสริมให้อาชีพการผลิตมีดอรัญญิกคงอยู่สืบไป
ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของข้อมูลในการผลิตมีดอรัญญิก
ข้อมูลในการผลิต
จานวน
1. แหล่งที่มาของวัตถุดิบจัดหามาจากต่างถิ่น
16
รวม
16
2. วัตถุดิบที่นามาใช้ในการผลิตมีไม่จากัด
16
รวม
16
3. ระยะเวลาในการจัดซื้อวัตถุดิบเดือนละครั้ง
16
รวม
16
4. ระยะเวลาในการส่งจาหน่ายทุกวันสัปดาห์ละครั้ง
10
6
รวม
16

ร้อยละ
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
62.5
37.5
100.0

7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมาไม่น้อยกว่า 20 ปี คือ การ
ผลิ ต มี ด อริ ญ ญิ ก โดยการศึ ก ษาจากกลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต ชาวต าบลท่ า ช้ า ง อ าเภอนครหลวง จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัจจุบันในด้านการจัดการความรู้ การบริหารจัดการ และ
กระบวนการพัฒนาสู่ธุรกิจขนาดย่อม ของวิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาชาวบ้าน
ด้านผู้ผลิตผลิตภัณฑ์มีดอรัญญิก เป็นเพศชายทั้งหมด มีอายุ 50 ปีขึ้นไป จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษา มีระยะเวลาในการประกอบอาชีพการผลิต 20 ปีขึ้นไป การผลิตยึดเป็นอาชีพหลัก
และมีแรงงานในการผลิตทั้งครอบครัว ได้สืบสานอาชีพต่อมาจากบรรพบุรุษ และมีบุตรหลานสืบสาน
ต่ออาชีพการผลิต อีกทั้งมีความยินดีที่จะถ่ายทอดความรู้การผลิตแก่ผู้ที่สนใจที่จะประกอบอาชีพนี้
สามารถใช้เวลาในการเรียนรู้การผลิตได้ภายใน 1 ปี ส่งเสริมให้มีผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นอีกได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมบุญ สวยสด (2543) พบว่า “ผู้ผลิตมีดอรัญญิก ประกอบอาชีพมานาน
กว่า 20 ปี โดยการสืบทอดอาชีพมาจากบรรพบุรุษ ด้านการสืบสานอาชีพต่อไปของลูกหลาน การ
ผลิตมีดอรัญญิกมีบุตรหลานสืบสานต่อประมาณร้อยละ 46 ทั้งนี้ผู้ผลิตยินดีถ่ายทอดความรู้วิธีการ
ผลิ ต แก่ ผู้ ส นใจ เพื่ อ ให้ มี ก ารสื บ สานอาชี พ ให้ ค งอยู่ ต่ อ ไป ” การผลิ ต มี ด อรั ญ ญิ ก วั ต ถุ ดิ บ
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ที่นามาใช้ในการผลิต คือ เหล็กนาเข้ามาจากประเทศเยอรมัน และประเทศญี่ปุ่น นาเข้าโดยตั วแทน
จ าหน่ายในกรุง เทพมหานคร การผลิ ต มีด อรัญ ญิ กเป็นอุต สาหกรรมในครอบครัว ที่สืบทอดกั นมา
ยาวนานมีการผลิตสินค้าแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มประเภท คือ 1) มีดทาครัว 2) มีดการเกษตร 3) มีดเดิน
ป่า และ 4) มีดสวยงาม และรายได้จากการผลิตมีดอรัญญิกสามารถสร้างครอบครัวให้มีฐานะมั่นคง
จะเห็นได้จากการดาเนินธุรกิจที่ไม่มีการกู้ยืมอีกทั้งได้มีการจัดตั้งกองทุนสาหรับสมาชิก มีการใช้กล
ยุทธ์ทางการตลาดในการจาหน่ายสินค้าที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชราภรณ์ เลข
ยันต์ (2558) พบว่า “ผู้ประกอบการที่เป็นเพศหญิงมีการใช้กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และด้านส่ง เสริม
การตลาดมากกว่าผู้ประกอบการที่เป็นเพศชาย ผู้ประกอบการที่มีอายุมากกว่ามีการใช้กลยุทธ์ด้าน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละด้ า นส่ ง เสริ ม การตลาดมากกว่ า ผู้ ป ระกอบการที่ มี อ ายุ น้ อ ย ” การออกร้ า นตาม
นิทรรศการต่าง ๆ ที่หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน ถึงแม้ว่าการผลิตมีดอรัญญิกจะเป็ นงานที่หนัก
เหนื่อย อยู่กับความร้อน เช่น การตัดเหล็กเป็นชิ้นตามขนาดของมีดแล้วนามาเผาไฟพร้อมที่จะทาการ
ตีขึ้นรูป แต่ปัจจุบันได้มีการนาเครื่องจักรขนาดเล็กเข้ามาช่วยในการตีมืดทาให้เกิดความรวดเร็ว ด้วย
ความส าคั ญ ของอาชีพการผลิ ต ทาให้บุต รหลานสนใจที่จ ะสานต่ออาชีพจึ ง ได้ศึกษาเล่ าเรียนจาก
สถาบันการศึกษาด้านสายอาชีพเพื่อที่จะนาความรู้มาสานต่อธุรกิจการผลิตมีดของครอบครัว ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑา สุพลธวณิชย์ (2550) พบว่า “ลักษณะของการดาเนินกิจการผลิตมีด
ส่วนสถานประกอบการที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไม่ต้องพึ่งพาแหล่งเงินทุนนอกสถาบัน
มีแหล่งนาเข้าวัตถุดิบที่เชื่อมโยงกับกรุงเทพมหานคร และมีช่องทางในการจัดจาหน่ายไปสู่ผู้บริโภคขั้น
สุดท้ายตามเมืองใหญ่ของประเทศ ไปจนถึงตลาดในต่างประเทศโดยตรง ลักษณะของการดาเนิน
กิ จ การผลิ ต เป็นไปตามความต้ องการของผู้ประกอบการ การเข้ าร่ว มโครงการหนึ่ง ต าบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ประกอบการ ได้ช่วยส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์มีดอรัญญิกได้เป็นที่ยอมรับในคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น ผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปัจจัยที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมกิจกรรม
การผลิตมีดอรัญญิกของผู้ประกอบการได้แก่ การให้การรวมกลุ่มของผู้ประกอบการแต่ละประเภทมี
บทบาทในการร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิต ตลอดจนสนับสนุนให้มีการผลิตให้จาหน่ายผลิตภัณฑ์แบบ
แสดงหน้าร้านมากขึ้น โดยเน้นให้การผลิตมีแนวโรงงานเพื่อจาหน่ายส่งตามใบสั่งเป็นการผลิตแบบ
เป็นประจา และการผลิตมีดแนวศิลป์เพื่อจาหน่ายปลีกตามใบสั่งผลิต”
การผลิตมีดอรัญญิก มีการจัดซื้อวัตถุดิบเดือนละครั้ง ต้นทุนในการผลิตมีดอรัญญิก มี 2 ส่วน คือ
1. ต้ น ทุ น อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต ลงทุ น โดยเฉลี่ ย ปี ล ะ 20,875 บาท มี ค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐานของต้นทุน 8,163 บาท
2. ต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตมีต้นทุนวัตถุดิบเฉลี่ยเดือนละ 35,062 บาท โดยมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานของต้นทุน 70,773 บาท
ในด้านการจาหน่ายมีดอรัญญิก จัดจาหน่ายทุกวัน มียอดจาหน่ายโดยเฉลี่ยสัปดาห์ละ
38,550 บาท และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของยอดจาหน่าย 38,291 บาท สาหรับการจัดจาหน่ายมีด
อรัญญิก มีการจัดจาหน่ายเองที่แหล่งผลิต
ปัญหาในการผลิตมีดอรัญญิก
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ด้านการผลิต คือ วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตมีราคาแพง และถ่านไม้ไผ่มีจานวนน้อยลง
เรื่อย ๆ ด้านกาลังการผลิต คือ แรงงานในการผลิตไม่เพียงพอ ด้านความต้องการของผู้ผลิ ต ที่
ต้องการให้หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนในด้านการเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่าย การให้ความรู้ใน
การสร้างบรรจุภัณฑ์ และการติดป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตมีดอรัญญิกศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านมีดอรัญญิก
สาหรับความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตมีดอรัญญิก “การผลิตเป็นอาชีพหลั กของ
ชุมชน ปัญหาด้านการผลิตคือวัตถุดิบที่มีราคาแพง การบริหารจัดการภายในกลุ่ม ก็จะมีการวาง
แผนการผลิตโดยประธาน และได้มีการแบ่งงานกันทาตามความสามารถของแต่ละคน มีการเรียนรู้
วิ ธี ก ารผลิ ต โดยสอนกั นภายในกลุ่ ม มีก ารจั ด ทาเป็นคู่มือการผลิ ต มีก ารถ่ ายทอดความรู้ใ ห้ กั บ
นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านการ
ผลิตมีดอรัญญิก เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดข้อมูลความรู้แก่ผู้ที่สนใจ โดยมีหน่วยงานที่เข้า
มาให้การส่งเสริมและสนับสนุนคือสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกระทรวง
อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”
8. ข้อเสนอแนะ
1. การศึกษาครั้งนี้เป็นเพียงการศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านการผลิตมีดอรัญญิก ซึ่งยังมีภูมิ
ปัญญาชาวบ้านในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกจานวนมาก ควรมีโครงการในการศึกษาภูมิปัญญา
ชาวบ้านทั้งหมดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาภูมิปัญญาชาวบ้านให้เป็น
ธุรกิจที่ยั่งยืนของชุมชนต่อไป
2. การศึกษาครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูลเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาชาวบ้านการผลิต
มีด อรัญ ญิ ก ที่ไ ด้รับรางวั ลโอทอปเท่านั้น ในครั้ง ถั ด ไปควรจะศึกษาเพิ่ม เติมส าหรับกลุ่ม ผู้ผลิตมีด
อรัญญิกที่เป็นวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วย
3. จากการศึ ก ษาพบประเด็นปัญ หาที่น่าศึก ษาวิจั ยต่อ คือเยาวชนรุ่นใหม่ไม่สนใจที่จะ
ประกอบอาชีพภูมิปัญญาชาวบ้าน จึงควรศึกษาหารูปแบบที่จะจูงใจให้เยาวชนรุ่นใหม่เห็นความสาคัญ
ในการสืบสานและพัฒนาอาชีพการผลิตสินค้าภูมิปัญญาชาวบ้านต่อไป
4. การศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านการผลิตมี ดอรัญญิกในครั้งนี้ สามารถนาผลการวิจัยไปใช้
เป็นแนวทางในการให้คาปรึกษาแก่วิสาหกิจชุมชนต่อไป
9. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่สนับสนุนทุนในการไปนาเสนองานวิจัยใน
ครั้งนี้ (http://www.ssru.ac.th)

เอกสารอ้างอิง
819

กนกพร ฉิมพลี. (2555). รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องจักสาน:
กรณีศึกษา
วิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา. (วิทยานิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต). สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์, คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม, สาขาพัฒนาสังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อม.
จุฑา สุพลธวณิชย์. (2550). รูปแบบและความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของกิจกรรมการผลิตมีด
อรัญญิก ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, สาขาวิชาการวางแผนภาค.
จักรพันธ์ โสมะเกษตริน. (2550). การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นศรีสะเกษ เพื่อการแข่งขันอย่างยั่งยืน.
(รายงานการวิจัย). มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.
ชลทิตย์ เอี่ยมสาอาง และ วิศนี ศิลตระกูล. (2533). ภูมปิ ัญญาชาวบ้าน เทคโนโลยีพื้นบ้านและ
แหล่งวิทยาการในชุมชนหน่วยที่ 1-8. นนทบุรี: โรงพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิ
ราช.
ดาฬิยา เลดี. (2559). แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มอาชีพบ้านศาลาแดงเหนือ ตาบล
เชียงรากน้อย อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี. (การค้นคว้าอิสระรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.
ดรณ์ สมิตะเกษตริน และคณะ. (2558). เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการตลาดและวิสาหกิจ
ชุมชนหน่วยที่ 1-8. นนทบุรี: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช.
ธนกร ภิบาลรักษ์. (2551). การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา การทอเสื่อจันทบูรเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของจังหวัดจันทบุรี. (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,
สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์.
ปิยะพงษ์ บุญส่ง และคณะ. (2558). เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการตลาดและวิสาหกิจชุมชน
หน่วยที่ 1-8. นนทบุรี: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช.
พัชราภรณ์ เลขยันต์. (2558). กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ของธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร. วารสารวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 2(2), 48-69.
วาสนา พิทักษ์ธรรม. (2554). การจัดการธุรกิจชุมชน ในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนและธุรกิจชุมชน
กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
สมบุญ สวยสด. (2543). แนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาชาวบ้านให้เป็นธุรกิจขนาดย่อม: กรณีศึกษา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. (รายงานการวิจัย). สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต
พระนครศรีอยุธยาวาสุกรี.

820

“หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12”1
บริบทการปรับตัวในสภาพแวดล้อมและการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน
“Chulaphonphattana 12 Village”
The Adaptation in the Environment and Household Waste Management
พัลลภ เมืองแมน2 ศราวุธ เจ๊ะโส๊ะ3
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บทคัดย่อ
บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทการปรับตัวในสภาพแวดล้อมและการจัดการ
ขยะมูลฝอยในครัวเรือนของหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส โดยใช้วิธีการ
วิจัยแบบย้อนรอย หรือ Expost Factor Research จากเอกสาร หนังสือและงานวิจัย ร่วมกับการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการสนทนากลุ่ม (The Focus Group Discussion) เพื่อรวบรวมข้อมูล
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน
ผลการศึก ษาพบว่า The Briggs Plan เป็นจุดเริ่ม ต้นของหมู่บ้านจุ ฬาภรณ์ พัฒ นา 12
เนื่องจากความส าเร็จในการเคลื่ อนไหวด้ านมวลชนและปฏิ บั ติก ารทางทหารของ the Malayan
Races Liberation Army(MRLA) ทาให้รัฐบาลมลายาและอังกฤษนา The Briggs Plan มาบังคับ
ใช้เพื่อควบคุมสถานการณ์และนาไปสู่การจับกุมผู้ร่วมขบวนการ ซึ่งบางส่วนถอยร่นเข้าสู่ภาคใต้ของ
ประเทศไทย และเกิดกองกาลังพลใหม่ในชื่อว่ า The Communist Party of Malaya-Department
10 หรือ the CPM. #10 ซึ่งได้รวบรวมสมาชิกและจัดตั้งฐานปฏิบัติการในพื้นที่ป่าของอาเภอสุคิริน
จังหวัดนราธิวาส ภายใต้การกดดันจาก The Briggs Plan ทาให้ the CPM. #10 ต้องบริหารจัดการ
อาหารเสบียงให้เกิ ดประโยชน์สู งสุ ด รวมถึงการบริหารจั ดการขยะมูล ฝอย ซึ่งส่ วนใหญ่ เป็น วัส ดุ
จาพวกกระป๋องและเศษเหลือทิ้ง ต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งด้านความมั่นคงของกองกาลัง
และการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเมื่อ the CPM. #10 วางอาวุธและเข้าร่วมเป็น “ผู้ร่วมพัฒนา
ชาติไทย” ได้ตั้งถิ่นอาศัยในบริเวณที่ตั้งฐานปฏิบัติการเดิม และนาประสบการณ์จากอดีตมาประยุกต์
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการกาจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือน
ซึ่งขยะมูลฝอยส่วนใหญ่ เป็นวัสดุจาพวกเศษผัก ผลไม้และอาหาร รวมถึงเศษหญ้ าและกิ่งไม้ต่างๆ
และสามารถพบวัสดุจาพวกพลาสติกและขยะอื่นๆได้ เนื่องจากการเข้าถึงสินค้าและบริการต่างๆ ทา
ให้อัตราการบริโภคเติบโตกว่าในอดีต ส่วนวิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนจาแนกได้ 3
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วิธีการ ได้แก่ 1.วิธีการลดปริมาณขยะมูลฝอย 2.วิธีการนาไปใช้ประโยชน์และ 3.วิธีการกาจัดทิ้งด้วย
วิธีการเผาในที่โล่งและวิธีการฝังกลบและการเทกองบนพื้น
คาสาคัญ : the CPM.#10 การพัฒนาพื้นที่ชนบท ขยะมูลฝอยในครัวเรือน

Abstract
This research article aims to study the context of adaptation in the
environment and Household waste management the Chulaphonphattana 1 2 Village,
Sukhirin District, Narathiwat Province. The research methodology of studying data The
Export Factor Research Methodology from documents, books and research article and
The Focus Group Discussion to gather information on household waste management.
The study indicated that Chulaphonphattana 12 village was originally the Communist
Party of Malaya-Department 10 (the CPM.#10), a political group that move to liberate
from the British Empire to return power to the country for Malaya. Later, the British
Empire and the Malaya government enforced “The Briggs Plan” to control the
situation, causing “The CPM.” To be arrested and retreated into the southern of
Thailand and the CPM. #10 was established after gathering members and operating
bases in the forest areas of Sukhirin District, Narathiwat Province. The result of the
control of the situation from the British Empire and the Malaya government has
resulted in the management of food supplies to maximize benefits. And led to the
search for ways to eliminate cans and waste materials for maximum efficiency both
the stability of the forces and the friendliness of the environment
The CPM. #1 0 decided to place a weapon and therefore set up a residence in the
area of the original operating base, and applying the experience to the management of
natural resources and the household waste management. Most household waste is
vegetable, fruits, food, grass debris and various branches, also general plastic and
other waste can be found Because of access to variety of products and services,
resulting in higher consumption rates than in the past. The household waste
management can be categorized into 3 types : types 1 The Reducing household
waste, types 2 The Utilization of solid waste and types 3 The open burning methods
and The landfill and pouring on the areas.
Keywords : the CPM.#10, Remote Area Development, Household Waste
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1. บทนา
“...รากเหง้าของความแตกแยกและบ่อเกิดความไม่เข้าใจกันเองของคนในชาติทุกวันนี้ คือ
การพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองของรัฐบาลตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เพราะเป็นการพัฒนาที่
ขาดมิติของเวลาในอดีต...” ศรีศักร วัลลิโภดม (2559) ได้กล่าวว่าถึงการพัฒนากับประวัติที่มาของ
ชุมชน ซึ่งจากข้ อความบางบทบางตอนนี้ทาให้เกิด การตั้งคาถามต่อการพัฒ นาในพื้นที่ชนบทของ
ประเทศไทย โดยเฉพาะประเด็นสถานการณ์เรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของพื้นที่ชนบทใน
ปัจจุบัน พบว่าหน่วยงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่กระจายตัวอยู่ใน 77 จังหวัด จานวน 7,777
แห่ง ซึ่งเท่ากั บว่าหน่วยงานองค์ ก ารบริห ารส่ว นท้องถิ่ นอีก 3,066 แห่ง ไม่มีระบบการให้บริก าร
รวบรวม เก็บขนและกาจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ชุมชน ซึ่งกรรมวิธีหนึ่งที่ชุมชนในพื้นที่ที่ไม่มีระบบการ
ให้บริการรวบรวม เก็บขนและกาจัดขยะมูลฝอยมักนิยมกาจัดทิ้งด้วยวิ ธีการเผาในที่โล่ง (ส่วนขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฎิกูล สานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ, 2560, น.15)
จากข้อมูล ที่ก ล่ าวมา ทาให้ผู้วิจั ยใช้เป็นแนวทางเพื่อทาการศึกษาบริบทการปรับตัวใน
สภาพแวดล้อมและการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 อาเภอสุคิริน
จั งหวัด นราธิ ว าส โดยเพาะการศึ ก ษาประวั ติศาสตร์ข องท้องถิ่ น เพื่ อ หวั งน าผลการศึก ษาวิ จั ยไป
ประยุกต์กับนโยบายการพัฒนาชุมชนในด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนให้เกิดความ
สอดคล้องกับความเฉพาะเจาะจงของพื้นที่และบริบทของชุมชน ซึ่งสามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนา
ชุมชนสู่ชุมชนต้นแบบด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนโดยชุมชน เพื่อ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวทางในการปฏิบัติแก่ชุมชนอื่นๆ ต่อไปได้
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาบริบทการปรับตัวในสภาพแวดล้อมและการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ
หมู่บ้านจุฬาภรณ์พฒ
ั นา 12 อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
3. วิธีการดาเนินการวิจัย
ผู้วิ จั ย ใช้วิ ธี ก ารศึ ก ษาข้ อมู ล ด้ ว ยวิ ธี ก ารวิ จั ยย้ อนรอย หรือ Expost Factor Research
จากเอกสาร หนังสือและงานวิจัย ร่วมกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการสนทนากลุ่ม (The
Focus Group Discussion)
4. ผลการวิจัย
ในการศึ กษาประวัติที่มาของหมู่บ้านจุฬาภรณ์ พัฒ นา 12 ผู้วิจัยใช้วิธี การวิจัย ย้อนรอย
หรื อ Expost Factor Research โดยเริ่ ม ต้ น จากเหตุ ก ารณ์ The Malayan Emergency ที่ ท าให้
รัฐบาลมลายาและประเทศอังกฤษต้องนา The Briggs Plan เข้ามาควบคุมสถานการณ์
The Briggs Plan: จุดเริ่มต้นของบริบทการปรับตัวในสภาพแวดล้อม
The Malayan Races Liberation Army(MRLA) เดิม เป็นกลุ่ ม กองก าลั งติด อาวุธ ของ
The Malayan Communist Party(MCP) สืบเนื่องจากวันที่ 6 เมษายน ปีค.ศ. 1950 มีการแต่งตั้ง
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ตาแหน่งนายกรัฐมนตรีของเซอร์วิสตัน เชอร์ชิลล์ และมีคาสั่งแต่งตั้ง Lt.Gen. Sir Harold Briggs
ซึ่งบุคคลผู้นี้ได้มีส่วนสาคัญในการเปลี่ยนแปลงการต่อสู้กับกองกาลังของ MRLA โดยใช้หลักคิดที่ว่า
“หัวใจและความคิด” ในการทางานที่มุ่งมั่น และยังใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดในการประกาศควบคุมการ
ลาเลียงอาหารและเสบียงที่สาคัญ รวมถึงการออกประกาศกฎอัยการศึกในหลายพื้นที่ เพื่อจากัดสิทธิ
ในการเคลื่อนย้ายเคลื่อนที่ของกาลังพลที่แทรกซึมในหมู่บ้าน อีกทั้งยังเพิ่มโทษในการกระทาความผิด
เป็นการประหารชีวิต ซึ่งมาตรการดังกล่าวถูกนามาบังคับใช้อย่างเคร่งครัด (Andaya & Anadaya,
2551) และเมื่อมาตรการดังกล่าวได้รับการตอบสนองจากประชาชน ทางการมลายาจะผ่อนปรน
มาตรการเหล่านี้ลง จนในที่สุดก็ประกาศเป็นพื้นที่ปลอดจากการปฏิบัติการของ MRLA ซึ่งพื้นที่แรก
ที่ทางการมลายาและอังกฤษได้ประกาศเป็นพื้นที่ปลอดจากการปฏิบัติการของ MRLA คือ รัฐมะละ
กา ประเทศมาเลเซีย ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าในช่วงปีค.ศ. 1952 – 1954 เป็นช่วงที่รัฐบาลมลายาและ
ทางการประเทศอังกฤษได้ทาการจากั ดพื้นที่ในการเคลื่อนไหวและเริ่ม รุกโต้ห นัก หน่วงมาก ทาให้
สมาชิกของ MRLA ถูกจับและสังหารเป็นจานวนมาก ซึ่งบางส่วนก็เริ่มถอยรนเข้าไปในป่าลึกทาง
ตอนเหนือของมลายาและทางใต้ของประเทศไทย จนทาให้เลขาธิการพรรคอย่างนายจีน เป้ง ต้องขอ
เจรจาเพื่อยุติสงครามในกลางปีค.ศ. 1955 เมื่อสิ้นการประชุมเจรจาแล้ว ผลการเจรจากลับไม่ราบรื่น
เนื่องจากฝ่ายรัฐบาลมลายาได้ยื่นข้อเสนอและเงื่อนไขว่า MRLA ต้องเข้ามอบตัว เมื่อเข้ามอบตัว
แล้ ว จะถู ก รั ฐ บาลของมลายากั ก กั น ไว้ ใ นระยะหนึ่ ง แล้ ว จึ ง ท าการปล่ อ ยตั ว เป็ น อิ ส ระ อี ก ทั้ ง
ฝ่ายรัฐบาลมลายาจะไม่รับรอง MCP ว่าเป็นพรรคการเมืองที่ถูกต้องตามกฎหมายของรัฐบาลมลายา
การเจรจาจึงจบลงพร้อมกับการถอยรนขึ้นเหนือจนเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทย (มานพ จิตต์ภูษา,
ฉวีวรรณ วรรณประเสริฐ และพีรยศ ราฮิมมูลา, 2525)
และในปี ค .ศ. 1957 ฝ่ายทางการมลายาได้รับ เอกราชอย่างสมบูรณ์ หลั ง จากประเทศ
อังกฤษได้เข้ายึดครองแหลมมลายานานถึง 83 ปี ส่งผลให้คากล่าวอ้างของเลขาธิก ารพรรคและ
สมาชิกของ MRLA ที่ยึดแนวทางการต่อสู้เพื่อคืนเอกราชให้แก่มลายาต้องจบสิ้น ซึ่งนายจีน เป้ง ก็
ออกแถลงการณ์และเปลี่ยนชื่อ The Communist Party of Malayan (CPM) แต่นั้นไม่ได้เปลี่ยนให้
CPM. เป็นกองกาลังจากพรรคการเมืองที่ถูกกฎหมาย สมาชิกภายในกองกาลังจึงกระจัดกระจายไป
ทั่วมลายาและบางส่วนถอยรนขึ้นเหนือ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ค.ศ. 1960 ฝ่ายรัฐบาลม
ลายาได้ยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉิน จึงถือว่า วันดังกล่าวเป็นวันสิ้นสุดสงคราม 12 ปีในมลายา (นูรุ
ลฮูดา ฮามะ, 2559)
อาหารในฐาน : บริบทแรกในการปรับตัว
การปรับตัวในสภาพแวดล้อมที่ถูกกดดันจาก The Briggs Plan ที่เป็นสาเหตุหนึ่งในการ
ปรับตัวเพื่อใช้ชีวิต ในป่าด้วยเสบียงแห้งและอาหารกระป๋องจากการสนับสนุนจากภายนอก และ
ภายในฐานปฏิ บัติก ารยังมีก ารปรุงอาหาร โดยใช้วัต ถุดิบหลัก จากผืนป่ารอบข้างและการปศุสั ต ว์
พื้นฐาน อาทิเช่น ไก่ เป็ด เป็นต้น เพื่อปรับตัวให้เข้ากับข้อจากัดในการดารงชีพภายในป่า โดยเฉพาะ
ช่วงเวลารับประทานอาหารจะเหลือเพียง 2 ช่วงเวลา นั้นคือ ช่วงเช้าและช่วงเย็นเท่านั้น จึงทาให้
ความต้องการอาหารสามารถควบคุมและสามารถบริหารจัดการได้ เพียงพออย่างเหมาะสม ส่งผลให้
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นก็จะถูกควบคุมทั้งชนิดและปริมาณไปในตัว และแม้ที่ตั้งฐานปฏิบัติการ
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the CPM. #10 จะมีที่ตั้งอยู่ในป่าลึก แต่ก็มีการจัดงานตามเทศกาลและวันสาคัญ อาทิเช่น วันราลึก
การก่อตั้งกรม 10 (21 พฤษภาคมของทุกปี) วันสตรีสากล (8 มีนาคมของทุกปี) เป็นต้น ซึ่งมีการจัด
เลี้ยงฉลองกันพอประมาณด้วยวัตถุดิบที่สามารถหาได้จากพื้นที่ภายในป่า รวมถึงการจัดแสดงและ
การละเล่นต่างๆ ภายในฐานที่ตั้ง
การกาจัดทิ้งนอกฐานและการดารงอยู่ : บริบทที่สองในการปรับตัว
ลักษณะการกินและการดารงอยู่ในลักษณะนี้ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยจาพวกกระป๋องและหีบ
ห่อถุงพลาสติก เพราะเป็นส่วนอื่นนาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ แต่ขยะมูลฝอยจาพวกกระป๋องและ
หีบห่อถุงพลาสติกนาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ค่อนข้างจากัด จึงใช้วิธีการกาจัดด้วยวิธีการฝังกลบ
ซึ่งพื้นที่และบริเวณที่ฝังกลบนั้นจะเป็นจุดที่ห่างจากฐานที่ตั้งออกไปประมาณ 300-500 เมตร และ
การเลือกวิธีการเผานั้นจะมีข้อจากัดมาก เนื่องจากด้วยสภาพอากาศที่ฝนตกชุก บางครั้งจาเป็นต้อง
ใช้เชื้อเพลิง อีกทั้งการเผายังมีควันที่ควบคุมได้ยากและยังเป็นเครื่องแสดงตาแหน่งของที่ตั้งฐาน
ปฏิบัติการให้แต่คู่กรณีทราบ การเผาจึงถือเป็นสิ่งต้องห้ามและไม่ควรปฏิบัติ
ส าหรั บ การเลื อ กพื้ น ที่ เพื่ อ จั ด ตั้ ง ชุ ม ชนให้ The CPM. #10 เป็ น ไปตามนโยบายของ
ฝ่ายรัฐบาลประเทศไทยที่ยื่นข้อเสนอให้เข้ามาร่วมเป็นผู้พัฒนาชาติไทย โดยฝ่ายรัฐบาลประเทศไทย
ได้ ม อบสิ ท ธิ ในที่ ดิน ท ากิ น และจั ด ตั้ ง ที่ อยู่ อาศัย ในชื่ อหมู่ บ้ านรัต กิ ต ติ 4 และต่ อมาเปลี่ ยนชื่ อเป็ น
หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ซึ่งให้สิทธิในการเลือกพื้นที่จัดตั้งชุมชน
ภายในขอบเขตที่ฝ่ายรัฐบาลประเทศไทยกาหนดให้ โดยพื้นที่ นี้เคยถูกใช้เป็นพื้นที่การติดต่อกับโลก
ภายนอกในการเลือกซื้อแลกเปลี่ยนข้าวของเครื่องใช้ที่จะนาไปเป็นเสบียงสาหรับการใช้ภายในฐาน
ปฏิบัติการและการปฏิบัติภารกิจการ ซึ่งเมื่อเลือกพื้นที่จัดตั้งชุมชนแล้ว ฝ่ายรัฐบาลประเทศไทยจะ
อานวยการวางผังและเริ่มงานก่อสร้างตัวอาคารบ้านเรือน ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและอาคาร
สาธารณะประโยชน์
หลักเกณฑ์การเลือกพื้นที่จัดตั้งชุมชนเดิมเป็นพื้นที่ป่าและดินที่อุดมสมบูรณ์มาก ความลาด
ชันของพื้นที่เนินเขามีไม่มากนัก ทาให้ดินไม่ต้องพยุงและกักเก็บน้าไว้มากเกินไปจนเกิดเป็นดินถล่ม
อีกทั้งยังมีเส้นสายน้าหลักและเส้นสายน้ารองที่มีน้าสะอาดและไหลตลอดทั้งปี ทาให้ความหลากหลาย
ของพรรณพืชและพันธุ์สัตว์ค่อนข้างอุดม อาทิเช่น ช้างป่า เก้ง กวาง หมูป่า หมีคน กระรอกและนก
หลายชนิด เช่น นกเหงือก โดยระหว่างที่ปฏิบัติการทางทหารอยู่ภายในป่าก็มีการตั้งฐานปฏิบัติการใน
พื้นที่ใกล้เคียงกันกับพื้ นที่หมู่บ้าน ซึ่งทาให้ชาวบ้านคุ้นชินกับแหล่งทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ เป็น
อย่างดี เนื่องจากสภาพอากาศของพื้นที่ดังกล่าวมีฝนตกชุกและฝนตกเกือบตลอดทั้งปี เพราะฉะนั้น
สิ่งที่น่ากังวลคือการสะสมตัวของน้าในชั้นดินของเนิน เขา และพยายามหลีกเลี่ยงวางชุมชนทับเส้น
สายน้าขนาดกลางและขนาดใหญ่ เนื่องจากสภาพดินมีความอ่อนนุ่มได้ง่าย เสี่ยงต่อภาวะดินถล่ม
เพราะฉะนั้นจึงมีการหารือร่วมกับฝ่ายรัฐบาลประเทศไทยเรื่องการวางแผนโครงสร้างการจัดตั้งชุมชน
โดยจะเลือกพื้นที่ที่มีความแข็งแรง และไม่วางชุมชนทับเส้นสายน้า ซึ่งเมื่อจัดตั้งชุมชนเสร็จเรีย บร้อย
แล้ว สมาชิกหมู่บ้านคอยดูแลเส้นสายน้าทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ เพื่อรักษาดุลยภาพ
ในการระบายน้าออกจากพื้นที่ป่าและพื้นที่ชุมชน
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ส่วนระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของหมู่บ้านในปัจจุบันถือว่ามีความพร้อมและครบถ้วนทั้งระบบ
ไฟฟ้า ระบบประปาและน้าดื่มสะอาดของหมู่บ้านที่ดึงน้าคลองไอร์กือซา (ซึ่งเป็นต้นของเส้นสายน้า
สายบุรี) ระบบสัญญาณโทรศัพท์ เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ต รวมถึงระบบเส้นทางคมนาคมขนส่งและ
การไปรษณีย์ที่ได้รับการสนับสนุนหน่วยทหารช่างตามพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเทพฯ ทา
ให้ระบบคมนาคมขนส่งและการไปรษณีย์สะดวกแก่การเดินทางและการท่องเที่ยวภายในหมู่บ้าน
ระเบียบวิธีคิด : บริบทที่สามในการปรับตัว
โดยพื้นฐานเดิมของหมู่บ้านความสนใจแนวคิดทางการเมือง ทาให้เข้าใจระบบการจัดระบบ
ระเบียบทางสังคมค่อนข้ างดี เช่น การเลือกผู้ใหญ่ บ้าน การเคารพผู้นาศาสนาและการสนับสนุน
นโยบายต่างๆ ของหมู่บ้าน เพื่อเป็นตัวแทนในการดาเนินการต่างๆ และการอยู่ร่วมกันระหว่างคน
และป่า ซึ่งหลายคนเรียกป่าเหล่านั้นว่า “ป่าชุมชน” จึงนาบทบาทหน้าที่บนความร่วมมือที่อาศัยความ
ไว้วางใจรวมถึงบรรทัดฐานการเกื้อกูล ส่งผลให้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับหมู่บ้านด้วยแนวคิด “การพึ่งพาตนเอง” แท้ที่จริงแล้วแนบอิงมาจากการปรับตัวตามนโยบายของ
พรรคคอมมิวนิสต์ (ส่วนหนึ่งมาจากนโยบาย The Biggs Plan)
แต่หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 ไม่ได้รับการบริการจากระบบรวบรวม เก็บขนและกาจัด
ขยะมูล ฝอยของหน่วยงานที่เกี่ย วข้องในพื้นที่ จะมีเพียงการออกให้คาแนะนาเรื่องการกาจัดด้วย
วิธีการฝังกลบและการเผากลางแจ้ง ซึ่งโดยปกติแล้วสมาชิกหมู่บ้านจะเริ่มต้นวิธีการบริหารจัดการ
ขยะมูล ฝอยด้วยวิธีการลดปริมาณและการกาจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือน และข้อมูลที่ได้จากการ
สนทนาพูดคุยและสัมภาษณ์สมาชิกในหมู่บ้าน ร่วมกับการสังเกตุแบบมีและไม่มีส่วนร่วมในการกาจัด
ทิ้งขยะมูลฝอยในครัวเรือน ทาให้ผู้วิจัยเข้าใจถึงข้อจากัดและปัจจัยที่เกื้อหนุนต่อการตัดสินใจเลื อกใช้
วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของหมู่บ้านมากขึ้น โดยสภาพอากาศของหมู่บ้านเป็น
ปัจจัยหลักในการตัดสินใจเลือกวิธีการกกาจัดทิ้งเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ โดยหลังจากการคัด
แยกวัสดุเหลือใช้ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ วัสดุที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ และวัสดุ ที่ไม่สามรถใช้
ประโยชน์ได้ ซึ่งวัสดุที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จะถูก เลือกนาไปกาจัดด้วย 2 วิธีหลัก ได้แก่ วิธีที่ 1
การเผาในที่โล่งและวิธีที่ 2 การฝังกลบและการเทกองบนพื้น
5. อภิปรายผล
การถอยร่ นเข้ าสู่ พื้นที่ภาคใต้ในประเทศไทยของ CPM. อันเป็นผลสื บเนื่องมาจากการ
กดดันตาม The Briggs Plan ของรัฐบาลประเทศมลายาและอังกฤษ ซึ่งทาให้เกิดข้อจากัดในเรื่อง
ของการเคลื่อนไหวและอาหารเสบียง สมาชิกของ CPM. จึงจาเป็นต้องเลือกพื้นที่สาหรับการตั้งฐาน
ปฏิ บั ติ ก ารที่ มี ค วามส าคั ญ ทางยุ ท ธศาสตร์ท างการทหารและยั ง เอื้ อ อ านวยในการด ารงชี พ โดย
ปราศจากความช่วยเหลือจากภายนอกได้ โดยพื้นที่ดังกล่าวต้องเป็นพื้นที่สูง มีแหล่งน้าหลายสายและ
พื้นที่อุด มสมบูร ณ์ ด้ว ยพืชพรรณต่างๆ และพื้น ที่ที่ส มาชิก CPM. จึ งได้เลื อกพื้นที่ ในอาเภอสุ คิริน
จังหวัดนราธิวาสเป็นฐานปฏิบัติการทางทหารและเป็นพื้นที่จัดตั้งถิ่นฐานเพื่ออยู่อาศัยภายใต้การดูแล
ของรัฐบาลประเทศไทย ซึ่งตลอดระยะเวลาที่เคลื่อนไหวและปฏิบัติภารกิจทางทหาร สมาชิกของ
The CPM. #10 ได้อาศัยความช่วยเหลือทางด้านต่างๆ จากสมาชิกในประเทศไทย โดยเฉพาะความ
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ช่ว ยเหลื อ ทางด้ านอาหารเสบี ย ง เพื่ อใช้ในการเดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ภารกิ จ ทางทหารสอดคล้ องกั บ
การศึก ษาของพรชัย เมฆไตรรัตน์ กับนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ (2560) ที่ทาการศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลการปฏิบัติการของสมาชิก CPM. นอกจากนี้ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์อดีตสมาชิกของ The CPM.
#10 และพบว่าเสบียงอาหารส่วนใหญ่จะเป็นอาหารจาพวกกระป๋อง ซึ่งส่งผลให้ขยะมูลฝอยที่พบมาก
ที่สุด นั้นคือ ขยะมูลฝอยจาพวกกระป๋อง เนื่องจากขยะมูลฝอยชนิดและประเภทอื่นๆ สามารถย่อย
สลายได้ หรือไม่ก็สามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายทาง โดยการกาจัดทิ้งของสมาชิกจะ
เป็นการฝังกลบในพื้นที่ที่ตระเตรียมไว้โดยเฉพาะ
สมาชิกหมู่บ้านใช้วิธีการกาจัดทิ้งหลัก 2 วิธี คือ วิธีการเผาในที่โล่งและวิธีการฝังกลบและ
การเทกองบนพื้น เนื่องจากไม่มีระบบการให้บริการรวบรวม เก็บขนและกาจัดทิ้งจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับผลงานการศึกษาของณัฐชนันท์ เชียงพฤกษ์และคณะ (2558) ทาการศึกษาใน
พื้น ที่ชุม ชนชนบทบ้านโคกม่ว ง อาเภอโนนสั ง จั ง หวั ด หนองบัว ล าภู ซึ่ง เป็น พื้น ที่ที่ ไม่มี ระบบการ
ให้บริการรวบรวม เก็บขนและกาจัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงจาเป็นต้องวิธีการเผากลางแจ้งเป็น
วิธีการหลักในการกาจัดทิ้งเช่นเดียวกับการศึกษาสถานการณ์ขยะและการจั ดการขยะที่ต้นทางใน
ชุม ชนอาเภอวาปี ปทุม จั งหวัด มหาสารคามของดิษฐพล ใจซื่ อ และคณะ (2560) ที่ พบว่าวิธี ก าร
จัดการขยะมูลฝอยของชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นการเผาในที่โล่งและพบปัญหาเรื่องมลพิษฟุ้งกระจาย ซึ่ง
ส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
6. สรุปผลการวิจัย
The Malaya Emergency คือ เหตุการณ์ที่เป็นจุดเริ่มต้น ทาให้กรม 10 เคลื่อนไหวและ
ปฏิ บัติก ารในพื้นที่รัฐปาหัง ประเทศมลายา และจากผลกระทบจาก The Briggs Plan ทาให้ต้อง
ปรับ ตั ว ในการบริห ารจั ด การอาหารเสบี ย งและการก าจั ด ทิ้ ง ขยะมู ล ฝอยจ าพวกกระป๋ อ งให้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุดและรัดกุม เมื่อเข้าร่วมเป็น “ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย” ได้จัดตั้งที่อยู่อาศัยและเปลี่ยนชื่อ
เป็น หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 สมาชิกหมู่บ้านส่วนใหญ่มีแนวคิดเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะ
แวดล้อมต่างๆ อันแรงขับดันทาให้เกิดการอุปโภคบริโภคน้อยกว่าชุมชนภายนอก ซึ่งประกอบด้วย
การปรับตัวจาก The Briggs Plan, รายได้ต่อวันของครัวเรือน, การประกอบอาชีพ , สภาพอากาศ
และการเข้าถึงแหล่งกระจายสินค้า โดยขยะมูลฝอยจาพวกเศษหญ้าและกิ่งไม้ต่ างๆ กับขยะมูลฝอย
จาพวกเศษผัก ผลไม้แ ละอาหาร เป็นประเภทขยะมูล ฝอยที่พบมาก ส่วนขยะมูลฝอยจาพวกขยะ
อันตรายเป็นขยะมูลฝอยที่พบน้อยที่สุดเนื่องจากเป็นวัสดุที่มีการใช้สอยน้อยและมีอายุการใช้งานที่
ค่อนข้างยาวนาน ทั้งนี้สมาชิกหมู่บ้านใช้วิธีการกาจัดทิ้งหลัก 2 วิธี ได้แก่ วิธีที่ 1 การเผาในที่โล่งและ
วิธีที่ 2 การฝังกลบและการเทกองบนพื้น เนื่องจากไม่มีระบบการให้บริการรวบรวม เก็บขนและกาจัด
ทิ้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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7. ข้อเสนอแนะ
ควรปรับแผนพฤติก รรมชุม ชนให้ ล ด ละและเลิ ก การเผาขยะมู ล ฝอย โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต้องชี้ถึงผลกระทบทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้ชุมชนเห็นอย่างชัดเจน พร้อมกับร่วมหา
แนวทางในการปรับลดการเผา ด้วยวิธีการที่ง่าย สะดวกและประหยัดงบประมาณเป็นการทดแทน
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะสมุยของ
นักท่องเที่ยวชาวจีนโดยให้นักท่องเที่ยวชาวจีนระบุปัจจัยดึงดูดที่ทาให้นักท่องเที่ยวชาวจีนตัดสินใจ
เดินทางมาท่องเที่ยวที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบถูกนามาใช้ในการ
สกัดปัจจัยดึงดูดที่ทาให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเลือกตัดสินใจมาท่องเที่ยวในเกาะสมุย การวิเคราะห์
ปัจจัยดึงดูดที่ทาให้นักท่องเที่ยวชาวจีนตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวในเกาะสมุย จานวน 63 ปัจจัย
สามารถสกัดองค์ประกอบได้ทั้งหมด 13 องค์ประกอบ ประกอบไปด้วย (1) กิจกรรมการท่องเที่ยว
หรือสิ่งที่มีชื่อเสียงของเกาะสมุย (2) ความได้เปรียบที่นักท่องเที่ยวจะได้รับเมื่อเลือกมาท่องเที่ยวใน
เกาะสมุยหรือการช่วยเหลือสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและหน่วยงานเอกชน (3) สิ่งที่ต้องคานึงถึงเป็น
อันดับแรกหรือสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิ ยมอันดับแรกของเกาะสมุย (4) การเข้าถึงข้อมูลรวมถึงการ
เข้าถึงระบบรักษาความปลอดภัยและข้อมูลเบื้องต้นควรทราบก่อนเดินทาง (5) สิ่งที่สะท้อนถึงความ
เป็นท้องถิ่ น (6) อัต ลั ก ษณ์ค วามเป็นเกาะสมุย (7) ความหลากหลายของสิ นค้าและบริก าร ที่มี
ให้บริการเป็นจานวนมาก (8) การมี สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่นักท่องเที่ยว (9) สื่อหรือการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการท่องเที่ยว และการบอกเล่าประวัติศาสตร์ความเป็นเกาะสมุย (10) ความ
เชื่อมั่นทั้งด้านความปลอดภัย และมาตรฐานการให้บริการ (11) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ (12) ชื่อ Atmosphere คือ บรรยากาศการท่องเที่ยว ทั้งกลางวัน
และกลางคืน รวมถึงบรรยากาศของที่พักที่มีความหลากหลาย และ (13) วิวทิวทั ศน์ ภูมิประเทศของ
แหล่งท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่น จากการศึกษาพบว่ าองค์ประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวหรือสิ่ ง ที่มี
ชื่อเสียงของเกาะสมุยที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวที่เกาะสมุยมีค่านาหน้ก
ความสาคัญมากที่สุดโดย
คาสาคัญ : แรงจูงใจ ปัจจัยดึงดูด นักท่องเที่ยวจีน
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Abstract
This study aims to analyze travel motivations of Chinese tourists to Samui
Island. The objective of this study is to analyze pull factors affecting Chinese tourists’
motivation travelling to Samui Island. The self-administered questionnaire were given to
Chinese tourists to provide information regarding the pull factors for visiting Samui
Island. Explanatory Factor Analysis were employed to analyzed pull factors. The
research findings showed that different. According to the analysis results regarding the
pull factors affecting decision making of Chinese tourists travelling in Samui Island, 63
pull factors were categorized into 13 factor groups. The 13 factor groups were (1) popular
tourist attractions in Samui Island. (2) Factor group 2 Advantages that tourists will get
then they choose to travel in Samui Islands, or supports provided by the public and
private sectors. Factor group 3 refers to aspects being considered at first and the most
popular tourist attraction in Samui Island. Factor group 4 refers to data access including
access to security and basic information, which the respondents should know before
traveling such as travel expenses, used to make a decision. Factor group 5 refers to
localism. Factor group 6 refers to identity of Samui Island. Factor group 7 refers to a
huge variety of goods and services available. Factor group 8 refers to facilities available
to tourists. Factor group 9 refers to media and public relations of travel information, and
narration of history of Samui Island. Factor group 10 refers to confidence in both safety
and service standards. Factor group 11 refers to natural tourist attractions and activities
related to the nature. Factor group 12 refers to day-and-night travel atmosphere and a
variety of accommodation and Factor group 13 refers to scenery and landscapes of
outstanding tourist attractions. Popular tourist attraction in Samui Island is the most
important travel motivation of Chinese to Samui Island.
Keyword : Motivation, Pull Factors, Samui Island
1. บทนา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในปัจจุบันเป็นอุตสาหกรรมหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลก
และเศรษฐกิจของประเทศภายใต้ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มูลค่าของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 17 ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมของประเทศ วิ สั ย ทั ศ น์ ก ารท่ อ งเที่ ย วได้
กาหนดให้ไทยก้าวเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพของโลกที่มีการเติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานความ
เป็นไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่าง
ยั่งยืน โดยหนึ่งในแนวคิดหลักในการพัฒนาคือการส่งเสริมการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม และกระจาย
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รายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่ง โดยมุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งเพิ่มรายได้และกระจายรายได้
ให้กับประเทศ (แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2564) โดยในแต่ละปีจานวน
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ใน
ส่วนของภาคใต้มีการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวอย่างรวดเร็วในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของโรงแรมและภัตตาคารคิดเป็นร้อยละ 8 ในปี พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ
5.6 ในปี พ.ศ. 2546
ในปัจจุบันประเทศไทยก าลัง เป็นประเทศที่ไ ด้รับความนิยมเป็นจุดหมายปลายทางการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความสาคัญ
มากต่อภาคการท่องเที่ยวของไทยในปัจจุบัน จากข้อมูลกรมการท่องเที่ยวพบว่าในปี 2560 มีจานวน
นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมายังประเทศไทยมีทั้งสิ้น 9,805,753 คน ซึ่งสูงเป็นอันดับหนึ่ง โดยคิดเป็น
ร้อยละ 27.71 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดที่เดินทางมายังประเทศไทย การเดินทางมาท่องเที่ยว
ในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน มีการกระจายไปตามหัวเมืองหลักทางการท่อ งเที่ยวของไทย
ตามแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยเฉพาะในภาคใต้ของประเทศไทย เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์
ธานี ถือเป็น แหล่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจีนให้ความสนใจโดยในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในเกาะสมุยเป็นจานวนมาก จากสถิติจานวนนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะสมุย
ในปี 2559 มีจานวน 193,394 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 50.19 จากปี 2558 (กรมการท่องเที่ยว, 2559)
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเกาะสมุยโดยส่วนใหญ่ ปุญญิศา คีรีเพชร
และ ภาสกร ธรรมโชติ (2561) ระบุว่านักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเกาะสมุยโดย
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสมุยเป็นครั้งแรก มีการวางแผนท่องเที่ยวด้วยตัวเองไม่
ผ่านบริษัททัวร์ นักท่องเที่ยวชาวจีน มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวครั้งนี้โดยประมาณ 10,001 -12,000
หยวน ต่อคนต่อทริป โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้วิธีค้นคว้าหาข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านทางสื่อสังคม
ออนไลน์ วัตถุประสงค์หลักของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวบนเกาะสมุยเพื่อมา
พักผ่อนหย่อนใจ โดยวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวชาวจีนชื่นชอบมากที่สุด ใน
ภาพรวมนักท่องเที่ยวชาวจีนมีความพึงพอใจต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวที่เกาะสมุยอยู่ในระดับมาก
นอกเหนือจากการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
เกาะสมุย ความเข้าใจเกี่ยวกับแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวจะช่วยให้เราสามารถเข้าถึงพฤติกรรมต่างๆ
ของนักท่องเที่ยวชาวจีนโดยจะทาให้เราทราบว่านักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
เกาะสมุยจากปัจจัยอะไร ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวของเกาะสมุยมี ความจาเป็นอย่าง
ยิ่ ง ที่จ ะต้องทาความเข้ าใจถึง ความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวจีนเมื่อความต้องการได้รับการ
ตอบสนองเท่ า ที่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารต้ อ งการหรือ มากกว่ า ที่ ต้ อ งการ นั้ น ก็ ห มายถึ ง เกิ ด ความพอใจ เมื่ อ
ผู้ใช้บริการพอใจเราก็สามารถคาดหวังการกลับมาใช้บริการซ้าหรือการบอกต่อไปยังผู้อื่น ทฤษฎีแรง
ผลักและแรงดึงทางการท่องเที่ยว (Push – Pull Factors) คิดค้นโดย Tolman (1959) เป็นทฤษฏี
หนึ่งที่นามาใช้ในการศึกษาแรงจูงใจของนักท่องเที่ยว โดยระบุว่า แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวแบ่ง
ออกเป็นสองลักษณะ ได้แก่ แรงผลัก (Push Factors) และแรงดึง (Pull Factors) คือผู้คนเดินทาง
ท่องเที่ยวเพราะมีแรงผลักจากภายในและถูกดึงจากแรงภายนอก หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็นแรงที่ทา
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ให้ บุ ค คลถู ก ผลั ก เพื่ อ ให้เ กิ ด แรงจู ง ใจในการตัด สิ น ใจท่ อ งเที่ ยวและถู ก ดึง โดยความน่ า สนใจของ
จุดหมายปลายทาง แรงดึง หรือ ปัจจัยดึงดูด หรือ ปัจจัยจูงใจ (Pull Factors) เป็นปัจจัยจูงใจจากตัว
แหล่งท่องเที่ยวเองที่กระตุ้นให้บุคคลตัดสินใจเลือกเดินทางไปท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวใดแหล่ง
ท่องเที่ย วหนึ่ง เป็นการเฉพาะ ทั้ง ขึ้ นอยู่กั บลั ก ษณะเฉพาะของแหล่ ง ท่องเที่ยวนั้นๆ ที่จ ะจู ง ใจให้
นักท่องเที่ยวเดินทางไปเพื่อต้องสนองความต้องการที่เกิ ดขึ้น เช่น ความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยว
ความสะดวกสบายในการเดินทาง ชื่อเสี ยง ความหลากหลายของกิ จ กรรม ข้ อมูล ข่ าวสารการ
ท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ และอื่นๆ
งานศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นที่จะศึกษาแรงจูงใจที่ทาให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาท่องเที่ยว
เกาะสมุย โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยดึงดูดที่ทาให้นักท่องเที่ยวชาวจีนตัดสินใจเดินทางมา
ท่องเที่ยวที่เกาะสมุย เพื่อเป็นข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคการท่องเที่ยวของ
เกาะสมุยในการกาหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนให้เดินทางมาท่องเที่ยวที่
เกาะสมุยต่อไป
2. วัตถุประสงค์
งานศึกษาชิ้นนี้มีมุ่งเน้นในการศึกษาแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะสมุยของ
นักท่องเที่ยวชาวจีนโดยมีวัตถุประสงค์การศึกษาดังนี้ (1) ศึกษาปัจจัยดึงดูดที่ทาให้นักท่องเที่ยวชาว
จี นเลื อกตัด สิ นใจเดินทางมาท่องเที่ยวในเกาะสมุยโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Explanatory
Factor Analysis) ปัจจัยดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนในการเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะสมุย
3. วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการเป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survery Research) โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น ที่ เ ดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วในเกาะสมุ ย โดยใช้ วิ ธี สุ่ ม ตั ว อย่ า งตามสะดวก
(Convenience sampling) โดยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการคานวณหาจานวนกลุ่มตัว อย่าง
ของ Taro Yamane (1967) ซึ่งใช้ข้อมูลจานวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาท่องเที่ยวในเกาะสมุยข
องกรมการท่องเที่ยวในปี 2559 จานวน 193,394 คน ของกรมการท่องเที่ยว (2560) ได้จานวนกลุ่ม
ตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวจีนในการศึกษาครั้งนี้จานวน 400 คน ใช้แบบสอบถามนักท่องเที่ยวชาวจีน
ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเกาะสมุยโดยแบบสอบถามประกอบด้วยคาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้ตอบแบบสอบถาม และคาถามที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยดึงดูดที่ทาให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมา
ท่องเที่ยวเกาะสมุย โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยดึงดูดที่ทาให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมา
ท่องเที่ยวเกาะสมุยใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis
:EFA) เพื่อทาการศึกษาความสัมพันธ์กันและสกัดตัวแปร
เครื่องมือในการวิจัยในครั้งนี้ใช้ แบบสอบถามที่แปลเป็นภาษาจีน จานวน 400 ชุด เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ ในการวิเคราะห์ ปัจจัยดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทาง
มาเที่ยวเกาะสมุย วิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือโดย การหาความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา (ค่า IOC) ของ
แบบสอบถามที่ใช้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน การทดสอบการหาความเที่ยงตรงและคุณภาพของ
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เครื่องมือให้สอดคล้องกับเนื้อหา (content Validity) และทดสอบความเที่ยงตรงและคุณภาพของ
เ ค รื่ อ ง มื อ ต า ม เ ท ค นิ ค Index of item objective congruence (IOC) โ ด ย ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ ที่ มี
ประสบการณ์ และทาการทดสอบวัดระดับความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอ
นบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.87
4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มตัวอย่าง นักท่องเที่ยวชาวจีนที่ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 70.75 เป็นเพศชาย ร้อยละ 29.25 มีอายุระหว่าง 31-39 ปี
ระดับการศึกษา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัท มีรายได้เฉลี่ยต่อ
ปี 30,001 – 40,000 หยวน สถานภาพมีสถานะสมรสแล้ว การเดินทางมาท่องเที่ยวครั้งนี้เดินทางกับ
เพื่อน ส่วนใหญ่เดินทางมาจากเมืองปักกิ่ง และกวางสี
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยดึงดูดที่ทาให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเลือกตัดสินใจมา
ท่องเที่ยวในเกาะสมุย โดยใช้เทคนิคการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor
Analysis :EFA) ผลการทดสอบค่า Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) เท่ากับ 0.530 ซึ่งมีค่ามากกว่า
0.50 สามารถสรุปได้ว่าข้อมูลปัจจัยดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ทาให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเลือกตัดสินใจมา
ท่องเที่ยวในเกาะสมุย นั้น มีความเหมาะสม และสามารถนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจได้
( Exploratory Factor Analysis :EFA) ค่ า ป ร ะ ม า ณ ก า ร ท า ง ส ถิ ติ ข อ ง Chi-Square เ ท่ า กั บ
57649.759 และค่า Significant เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 สรุปว่า ตัวแปรปัจจัยต่างๆ ทั้ง 63
ตัว แปรนั้นมีค วามสั ม พันธ์ โดยสามารถนาไปวิ เคราะห์ องค์ประกอบเชิง ส ารวจได้ ( Exploratory
Factor Analysis :EFA)
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจได้ (Exploratory Factor Analysis : EFA) สามารถ
สรุปตัวแปรปัจจัยดึงดูดที่ทาให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเลือกตัดสินใจมาท่องเที่ยวในเกาะสมุย ที่มีค่า
น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบมี ค่ า มากกว่ า 0.30 สามารถแยกองค์ ป ระกอบตั ว ปั จ จั ย ได้ ทั้ ง หมด 13
องค์ประกอบ จากปัจจัยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กัน 63 ตัวแปร ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 กิจกรรมการท่องเที่ยว ที่มีความหลากหลายให้นักท่องเที่ยวได้เลือกทา
เมื่อมาถึงเกาะ สมุย รวมไปถึงปัจจัยเกี่ยวกับชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของเกาะสมุย มีจานวน 7
ปัจจัย ประกอบด้วย ปัจจัยอาหารท้องถิ่น ปัจจัยกิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมทางทะเล กิจกรรมยาม
ค่ าคื น กิ จ กรรมเพื่ อ สุ ข ภาพ ปั จ จั ย ความหลากหลายของกิ จ กรรมนั้ น ๆ และปั จ จั ย ชื่ อ เสี ย งและ
ภาพลักษณ์ที่ดีของเกาะสมุย
องค์ประกอบที่ 2 ความได้เปรียบที่นักท่องเที่ยวจะได้รับ การอานวยความสะดวก การ
ช่วยเหลือสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและหน่วยงานเอกชน รวมถึงความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว
มีจานวน 8 ปัจจัย ประกอบด้วย ปัจจัยความหลากหลายของประเภทอาหารให้สามารถเลือกทานได้
ง่าย ปัจจัยความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว ปัจจัยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
ปัจจัยความสะดวกในการขอวีซ่า/เอกสารขอเข้าเมือง ปัจจัยด้านความพร้อมของร้านอาหาร/ร้ าน
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สะดวกซื้อ ปัจจัยมีโปรโมชั่นการท่องเที่ยว /ได้รับส่วนลดเพื่อนาไปลดหย่อนภาษี /แพคเกจทัวร์ที่
น่าสนใจ ปัจจัยมีระบบขนส่งสาธารณะได้มาตรฐาน และปัจจัยระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน
องค์ประกอบที่ 3 สิ่งที่ต้องคานึงหรือคิดถึงเป็นอันดับแรกเมื่อออกเดินทางท่องเที่ย ว และ
สถานที่ยอดนิยมจะต้องเดินทางไปเยือนเป็นอันดับแรกเมื่อนักท่องเที่ยวมาถึงเกาะสมุย มีจานวน 9
ปัจจัย ประกอบด้วย ปัจจัยแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม มีชื่อเสียงระดับโลก ปัจจัยแหล่งท่องเที่ยวที่
เป็นศาสนสถาน (วัดและศาลเจ้า) ปัจจัยด้านความปลอดภัยของระบบคมนาคมขนส่ง ปั จจัยด้าน
ความปลอดภัยจากโรคระบาด ปัจจัยด้านความปลอดภัยจากความไม่สงบทางการเมือง ปัจจัยราคา
สินค้า/บริการที่เหมาะสม ปัจจัยการให้บริการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน ปัจจัยผู้คนเป็นมิตรได้รับการ
ต้อนรับที่ดี ปัจ จั ย ประเพณีไทย/วั ฒนธรรมไทยที่ดีง าม (เช่น ประเพณีล อยกระทง และประเพณี
สงกรานต์ )
องค์ประกอบที่ 4 การเข้าถึงข้อมูล การรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยว รวมถึงการเข้าถึงระบบ
รักษาความปลอดภัย มีจานวน 6 ปัจจัย ประกอบด้วย ปัจจัยด้านความสามารถเข้าถึงของข้อมูลการ
ท่องเที่ยวได้ง่าย ปัจจัยช่องทางการค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
ง่าย ปัจจัยความปลอดภัยจากภัยก่อการร้าย/อาชญากรรม ปัจจัยความปลอดภัยส่วนบุคคล ปัจจัย
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวที่ไม่แพงมาก ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
องค์ประกอบที่ 5 คือ ความเป็นท้องถิ่น ทั้งวิถีชีวิต เทศกาล อาหาร ผลไม้ในท้อ งถิ่น มี
จานวน 4 ปัจจัย ประกอบด้วย ปัจจัยเทศกาลที่น่าสนใจ ปัจจัยวิถีชีวิตท้องถิ่นที่น่าสนใจ ปัจจัย
อาหารไทย ปัจจัยผลไม้ไทย ( เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ มะพร้าว และมะม่วง)
องค์ประกอบที่ 6 อัตลักษณ์ความเป็นเกาะสมุย ไม่ว่าจะเป็นสภาพทางภูมิศาสตร์ที่โดดเด่น
อย่ า งเช่ น ชายหาด รวมไปถึ ง เทศกาลส่ ง เสริม การท่ อ งเที่ ย วของเกาะสมุย มี จ านวน 5 ปั จ จั ย
ประกอบด้วย ปัจจัยทะเลและชายหาดที่สวยงาม ปัจจัยเอกลักษณ์ในการเดินทางโดยเรือข้ามฟาก
ปัจจัยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว (งานสมุยเฟสติวัล) ปัจจัยความหลากหลายของที่พักให้
เลือกหลายระดับ และปัจจัยความน่าเชื่อถือของบริษัททัวร์ที่รับรองโดยหน่วยงานภาครัฐ
องค์ประกอบที่ 7 คือ ความหลากหลายของสินค้าบริการการท่องเที่ยว ที่มีให้บริการเป็น
จานวนมาก รวมถึงความสะดวกสบายในการเข้าถึงสินค้าและบริการท่องเที่ยว มีจานวน 4 ปัจจัย
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านโชว์การแสดงที่น่าสนใจ ปัจจัยความสะดวกของแหล่งซื้อสินค้าของที่ระลึก
ปัจจัยความสะดวกของบริการนาเที่ยว ปัจจัยที่พักมีมาตรฐานโดยมีความหลากหลายของที่พักให้
เลือกหลายระดับ
องค์ประกอบที่ 8 การมีสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆให้แก่นักท่องเที่ยว มีจานวน 4 ปัจจัย
ประกอบด้วย ปัจจัยความสะดวกของระบบขนส่งสาธารณะ ปัจจัยความสะดวกในการเดินทางต่อไป
ยังจุดหมายปลายทางอื่นๆ ปัจจัยด้านการมีแหล่งซื้อสินค้า/ของที่ระลึกจานวนมาก ปัจจัยความ
สะดวกในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
องค์ประกอบที่ 9 คือ สื่อหรือการประชาสัมพันธ์ รวมถึงกิจกรรมที่อยู่ในกระแสนิยม มี
จานวน 5 ปัจจัย ประกอบด้วย ปัจจัยด้านสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ (พิพิธภัณฑ์
ชุมชนเก่า และโบราณสถาน) ปัจจัยสื่อประชาสัมพันธ์/ป้ายแนะนาที่เป็นภาษาจีนตามแหล่งท่องเที่ยว
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ปัจจัยข้อมูลการท่องเที่ยวมีการอัพเดตให้ทันสมัยอยู่เสมอ ปัจจัยสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่
ทันสมัยบนมือถือ (Application on Mobile) ปัจจัยกิจกรรมกีฬา (กอล์ฟ มวยไทย และเรือใบ)
องค์ประกอบที่ 10 ความเชื่อมั่นทั้งด้านความปลอดภัย และมาตรฐานการให้บริการ มี
จ านวน 3 ปัจ จั ย ประกอบด้ว ย ปัจ จั ยระบบรัก ษาความปลอดภัยภาครัฐที่ดี ปัจ จั ยความมั่นคง
ทางการเมืองภายในประเทศ ปัจจัยความสะดวกในการเดินทางระหว่างการท่องเที่ยว (รถเช่า และ
รถรับ-ส่ง)
องค์ประกอบที่ 11 ความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ รวมถึงกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ กิจกรรมผจญภัย มีจานวน 2 ตัวแปร ประกอบด้วย ปัจจัยแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติที่สวยงาม และหลากหลายรูปแบบ (น้าตก ภูเขา และทะเล) ปัจจัยกิจกรรมที่ท้าทาย
ตื่นเต้น
องค์ประกอบที่ 12 บรรยากาศการท่องเที่ยว ทั้งกลางวันและกลางคืน รวมถึงบรรยากาศ
ของที่พักที่มีความหลากหลาย มีจานวน 3 ปัจจัย ประกอบด้วย ปัจจัยมีแหล่งท่องเที่ยวกลางคืน
ปัจจัยสภาพภูมิอากาศที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว และปัจจัยความหลากหลายของที่พักให้เลือก
องค์ประกอบที่ 13 คือ วิวทิวทัศน์ ภูมิประเทศของแหล่งท่องเที่ยว ที่มีความโดดเด่นของ
เกาะสมุย มีจานวน 2 ปัจจัย ประกอบด้วย ปัจจัยวิวทิวทัศน์และภูมิประเทศที่สวยงาม และปัจจัย
สถานที่ท่องเที่ยวมีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น
เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า ไอเกน (Eigenvalue) แล้ ว นั้ น สามารถสกั ด ตั ว แปรได้ จ านวน 13
องค์ประกอบ โดยค่าน้าหนักองค์ประกอบที่มากที่สุด สามารถอธิบายความแปรปรวนของกลุ่มตัวแปร
ได้ ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 อธิบายได้ 17.990% องค์ประกอบที่ 2 อธิบายได้ 11.244% องค์ประกอบ
ที่ 3 อธิบายได้ 9.791% องค์ประกอบที่ 4 อธิบายได้ 9.559% องค์ประกอบที่ 5 อธิบายได้ 6.899%
องค์ ประกอบที่ 6 อธิ บายได้ 5.806% องค์ประกอบที่ 7 อธิ บายได้ 5.031% องค์ประกอบที่ 8
อธิบายได้ 4.163% องค์ประกอบที่ 9 อธิบายได้ 3.515% องค์ประกอบที่ 10 อธิบายได้ 2.901%
องค์ประกอบที่ 11 อธิบายได้ 2.797% องค์ประกอบที่ 12 อธิบายได้ 2.321% องค์ประกอบที่ 13
อธิบายได้ 2.172% รวมทั้ง 13 องค์ประกอบสามารถอธิบายความแปรปรวนของกลุ่มตัวแปร ได้
84.191%
5. ข้อเสนอแนะ
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยดึงดูดแรงจูงใจที่ทาให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวบน
เกาะสมุยพบว่าองค์ประกอบที่มีความสาคัญมากทึ่สุดคือปัจจัยดึงดูดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีความ
หลากหลายมีความสาคัญมากที่สุด องค์ประกอบที่มีความสาคัญรองลงมาได้แก่ ความได้เปรียบที่
นักท่องเที่ยวจะได้รับ การอานวยความสะดวก การช่วยเหลือสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและหน่วยงาน
เอกชน รวมถึงความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาคการท่องเที่ยว
ของเกาะสมุยต้องการดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนให้เดินทางมาท่องเที่ยวในเกาะสมุยมากขึ้น หน่ว ยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งควรให้ ค วามส าคั ญ ในการสร้ า งกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วที่ ห ลากหลาย และการพั ฒ นา
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โครงสร้างพื้นฐานทางการท่องเที่ยวและการอานวยความสะดวกในการเดินทางมาท่องเที่ยวรวมทั้ง
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนหมู่บ้านสนวนนอก
ต าบลสนวน อาเภอห้ว ยราช จั ง หวั ด บุรีรัม ย์ เกี่ ยวกั บการบริห ารจั ด การการท่ องเที่ ยว 2) เพื่ อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนหมู่บ้านสนวนนอกเกี่ยวกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
จาแนกระดับการศึกษา และอายุ 3) เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวหมู่บ้านสนวนนอก กลุ่มตัวอย่างมี 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามได้จากการ
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางสาเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน จานวน 242 คน โดยการสุ่ม
ตัวอย่างจากประชาชนหมู่บ้านสนวนนอกด้วยวิธีการอย่างง่ายแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น 0.969
และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์กรรมการหมู่บ้าน กลุ่มทอผ้าไหม และผู้ให้บริการโฮมสเตย์
โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง จานวน 15 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้ อมูลได้แ ก่ การแจกแจง
ความถี่ หาค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเปรียบเทียบความแตกต่างใช้ T-test และ F-test
ส่วนข้อมูลที่ได้จากเทคนิคการสัมภาษณ์ใช้วิเคราะห์แบบอุปมาน ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวหมู่บ้านสนวนนอกอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุก
ด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านความสัมพันธ์และประสบการณ์ที่ชวน
ติดตาม รองลงมา คือ ด้านมอบความจริงใจดุจญาติมิตร และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ด้านกลุ่มคน
รักษ์ถิ่น เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนหมู่บ้านสนวนนอกจาแนกตามระดับการศึกษา
พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน เมื่อจาแนกตามอายุพบว่า ภาพรวมไม่แตกต่างกัน
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการมอบความจริงใจประดุจญาติมิตร แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : การบริหารจัดการการท่องเที่ยว หมู่บ้านสนวนนอก
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Abstract
This research aimed at 1) studying opinions of Sanuan Nok villagers; 2)
comparing those opinions; and 3) being as problems in solving and developing a model
of a tourism management of Sanuan Nok village in four aspects as follows: a creation
of participatory activities aspect, a creation of birthplace lovers aspect, a relationship
building with interesting experiences, and a sincere giving as a part of family aspect.
There were two sample groups. The first group consisted of 242 Sanuan Nok people
were selected by using Krejcie & Morgan Table and assigned to do the questionnaire,
the committee, the silk weaving group and the homestay service group. The reliability
was . 969 The others comprised 15 people selected by purposive sampling, and were
interviewed. The statistical analysis were as follows: frequency, percentage, mean and
standard deviation. T-test and F-test were used in comparison. The interview data were
analyzed by inductive method. The results revealed that in the analysis of four aspects,
it was at a high level. When considering in each aspect, all aspects were also at a high
level. The aspect with the highest average was “a relationship building with interesting
experiences” aspect, followed by “ a sincere giving as a part of family” aspect. The
aspect with the lowest average was a “hometown lovers” aspect. When comparing the
villagers’ opinions according to educational levels, there was no difference in overall
and in each aspect. When comparing ages, there was no difference in overall. When
considering in each aspect, a “sincere giving as a part of family” aspect was significantly
different at statistical level of .05, and others were not different.
Keywords : tourism management, sanuannok village
1. บทนา
การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่สาคัญต่อวัฒนธรรมของประเทศ การบริหารจัดการท่องเที่ยว
จึงมีความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา ศิลป วัฒนธรรม และประเพณี เป็น
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สาคัญที่สร้างชื่อเสียงและรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชีย และในระดับโลก ความงดงามของวัฒนธรรม ประเพณี
ศิลปะ และอุปนิสัยของคนไทยที่เป็นจุดแข็งทาให้ประเทศไทยสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวอย่าง
ต่อเนื่อง โดยรายได้การท่องเที่ยวในภาพรวมอยู่ที่ 2.3 ล้านล้านบาท หรือ 16% ของจีดีพี (GDP) ใน
ปี พ.ศ. 2560 รายได้จากการท่องเที่ยวชุมชนอยู่ที่ 20.4% กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเน้นและ
พัฒนาศักยภาพของการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อกระจายรายได้ให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
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อย่างแท้จริง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม เพื่อให้เห็นศักยภาพที่มีอยู่ของแต่ละชุมชนในด้านสินค้า
ทางการท่องเที่ยว ด้านวัฒนธรรม ศิลปะ และการบริการเพื่อสร้างความประทับใจ” (กาญจนา กาญ
จนทวี. 2016 : L8) “บุรีรัมย์” มีอัตราการขยายตัว ของการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.
2552 และในปี พ.ศ. 2558 มีจานวนนักท่องเที่ยวมาเยือนมากถึง 1,419,833 คน เป็นนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ 32,309 คน มีรายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ที่ 2,039 ล้านบาท (การท่องเที่ยว-สานักงานสถิติ
แห่งชาติ พ.ศ. 2552-2558) “จังหวัดบุรีรัมย์ ” มีการท่องเที่ยวชุมชนหลายแห่งอยู่ในอาเภอต่างๆ
หมู่บ้านสนวนนอกเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวอยู่ที่อาเภอห้วยราช มีความโดดเด่นของ “วัฒนธรรมคนไทย
เชื้อสายเขมร” ที่ยังคงรักษาวัฒนธรรม วิถีชุมชนสืบทอดต่อมาจนถึงทุกวันนี้ มีชื่อเสียงด้านการทอผ้า
ไหม “หางกระรอก” หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ผ้า “กระนีว” และยังมีผ้าโสร่ง ผ้าขาวม้า ผ้าคลุ ม
ไหล่ลายดอกแก้ว และดอกพิกุล ซึ่งเป็นที่นิยมมากของชาวต่างประเทศ เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องไหม
ครบวงจร (สมพร คารัมย์. 2559 : 18-20)
หมู่บ้านสนวนนอกเปิดชุมชนต้อนรับนักท่องเที่ยวเที่ยวอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2557
โดยการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด และระดับอาเภอ แต่การเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยว
พบกับปัญหาและอุปสรรค คือ สมาชิกชุมชนจานวนมากไม่เข้าใจการเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว ไม่เห็น
ความสาคัญ และประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ ซึ่งจะส่งผลต่อการเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต
ในชุม ชนที่เป็นจุ ด แข็ ง และศั ก ยภาพของชุม ชนในด้ า นอื่น ๆ แก่ นัก ท่องเที่ยว จึ ง ทาให้ภาระงาน
กิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชนตกอยู่กับคณะกรรมการหมู่บ้านที่จะต้องขับเคลื่อนกิจกรรมท่องเที่ยวให้
ประสบความสาเร็จ จึงนามาสู่การหาคาตอบ “การบริหารจัดการการท่องเที่ยวหมู่บ้านสนวนนอก”
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา การบริหารจัดการการท่องเที่ยวหมู่บ้านสนวนนอก ด้านการสร้างการ
มีส่วนร่วมของกิจกรรม ด้านการสร้างกลุ่มคนรักษ์ถิ่น ด้านการสร้างความสัมพันธ์ด้วยประสบการณ์
ชวนติดตาม และด้านการมอบความจริงใจประดุจญาติมิตร เพื่อนาเสนอข้อมูลที่ได้คืนกลับสู่ชุมชน
และนาไปเป็นฐานข้อมูลการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชนต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนหมู่บ้านสนวนนอก ตาบลสนวน อาเภอห้วย
ราช จังหวัดบุรีรัมย์ เกี่ยวกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนหมู่บ้านสนวนนอก ตาบลสนวน อาเภอห้วย
ราชจังหวัดบุรีรัมย์ เกี่ยวกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยว จาแนกระดับการศึกษา และอายุ
3. เพื่อศึกษาปัญหาเกี่ยวกั บการบริห ารจัดการการท่องเที่ยวหมู่บ้านสนวนนอก ตาบล
สนวน อาเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ขอบเขตของเนื้อหา
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวหมู่บ้านสนวนนอก
อ าเภอห้ ว ยราช จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ ตามแนวทางในการจั ด การท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชน รู ป แบบการสร้ า ง
840

ประสบการณ์ร่วมกับคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
2559 : 40-41) 4 ด้านได้แก่ ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของกิจกรรม ด้านการสร้างกลุ่มคนรักษ์ถิ่น
ด้านการสร้างความสัมพันธ์ด้วยประสบการณ์ชวนติดตาม และด้านการมอบความจริงใจประดุ จญาติ
มิตร
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2.1 ประชากร ได้แก่ ประชาชนชุมชนบ้านสนวนนอก ตาบลสนวนนอก อาเภอห้วย
ราช จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 614 คน
3.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 242 คน ตามตาราง
สาเร็จรูป ของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan, อ้างถึงใน ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์,
2555 : 148) โดยเทคนิคสุ่มอย่างง่าย (Sample random sampling)
3.2.3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ ใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยการก าหนดเป็ น โควตา (Quota) จ านวน 15 คน ได้ แ ก่ คณะกรรมการหมู่ บ้ า น
จานวน 5 คน กลุ่มผู้ทอผ้าไหม จานวน 5 คน ผู้ให้บริการโฮมสเตย์ จานวน 5 คน
3.3 ตัวแปรที่ศึกษา
3.3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ ระดับการศึกษา และอายุ
3.3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การบริหารจัดการการท่องเที่ยวหมู่บ้านสนวนนอก ตาบล
สนวน อาเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของกิจกรรม
ด้านการสร้างกลุ่มคนรักษ์ถิ่น ด้านการสร้างความสัมพันธ์ด้วยประสบการชวนติดตาม ด้านการมอบ
ความจริงใจประดุจญาติมิตร
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใ ช้ใ นการเก็ บรวบรวมข้ อมูล มี 2 ประเภท คือ แบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถามและความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการบริห ารจัดการการท่องเที่ยวหมู่บ้านสนวนนอก ตาบลสนวน อาเภอห้ว ยราช
จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด และเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 เป็นแบบการใช้เทคนิคสัมภาษณ์กับกลุ่มเป้าหมาย จานวน 15 คน โดย
เลือกแบบเจาะจงเกี่ยวกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวหมู่บ้านสนวนนอก ตาบลสนวน อาเภอห้วย
ราช จังหวัดบุรีรมย์ แบบสัมภาษณ์มีลักษณะเป็นแบบมีโครงสร้างโดยกาหนดเป็นประเด็นหรือข้อ
คาถามแบบปลายเปิด (Open-end form)
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
กรณีแบบสอบถามผู้วิจัยทาหนังสือจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อขอ
อนุญาตส่งแบบสอบถามไปยัง ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านสนวนนอก ตาบลสนวน อาเภอห้วยราช จังหวัด
บุรีรัมย์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองจาก
กลุ่มตัวอย่าง แบบสอบถาม จานวน 242 ฉบับ เก็บรวบรวมมาได้ 242 ฉบับ คิดเป็น ร้อยละ 100
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ส่วนการใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ นาประเด็นเนื้อหาในแต่ละด้านมาสร้างกรอบประเด็นคาถามสร้าง
แบบสัมภาษณ์ตามโครงสร้างเนื้อหาเสนอต่อคณาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาแก้ไขเนื้อหา
สานวนที่ใช้เพือ่ ให้ได้แบบสัมภาษณ์มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาตรวจสอบ
ความสมบู ร ณ์ แล้ ว ท าการวิ เ คราะห์ ด้ ว ยวิ ธี อุ ป มาน (Inductive method) คื อ การพิ จ าณาความ
เหมือนกัน ความต่างกัน และความสัมพันธ์กันโดยการจับกลุ่มประเด็น วิเคราะห์ตามประเด็นของ
ข้อมูลโดยการอธิบายความ และตีความหมายข้อมูลที่ได้นาเสนอเชิงพรรณนา
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ในกรณีข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยคอมพิวเตอร์ดังนี้
3.6.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ หาค่า
ร้อยละ นาเสนอข้อมูลเป็นตารางแสดงจานวนและร้อยละ
3.6.2 การบริการจัดการการท่องเที่ยวหมู่บ้านสนวนนอก วิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบียนมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ รายด้าน และโดยภาพรวม นาเสนอข้อมูลเป็นตาราง
ประกอบการบรรยาย
3.6.3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของการบริหารจัดการการท่องเที่ยวหมู่บ้านสนวนนอก
วิเคราะห์โดยใช้สถิติ Independent samples t-test และ One –way analysis of variance ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ วิเคราะห์โดยการตีความในรูปแบบของการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา หรือ ตีความตาม
ข้อสรุปแบบอุปมาน โดยนาประเด็นย่อยมาพิจารณาความสัมพันธ์ความเหมือน และความแตกต่างกัน
แล้ววิเคราะห์เป็นความเรียงเพื่อหาข้อสรุป
4. สรุปผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 242 คน เมื่อจาแนกตามระดับการศึกษา เป็นผู้
มีการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 88.80 และเป็นผู้มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หรือสูงกว่า จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 11.20 คน
เมื่ อ จ าแนกตามอายุ พบว่ า อายุ 18-40 ปี มี จ านวน 77 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 31.80
รองลงมา คือ อายุ 41-50 ปี จานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 27.70 ส่วนจานวนที่น้อยที่สุด คือ อายุ
61 ปี ขึ้นไป จานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 19.80
จากการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการการท่องเที่ยวหมู่ บ้านสนวนนอก ตาบลสนวน อาเภอ
ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวหมู่บ้านสนวนนอก ตาบลสนวน
อาเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่
ในระดับมากเช่นกัน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการสร้างความสัมพันธ์ด้วยประสบการณ์ชวน
ติดตาม รองลงมา คือ ด้านการมอบความจริงใจประดุจญาติมิตร ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของ
กิจกรรม และด้านการสร้างกลุ่มคนรักษ์ถิ่น ตามลาดับ
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2. ผลการเปรีย บเที ยบความคิด เห็ นของประชาชนหมู่ บ้า นสนวนนอกเกี่ ยวกั บ การ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวหมู่บ้านสนวนนอก ตาบลสนวน อาเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ จาแนก
ตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
3. ผลการเปรีย บเที ยบความคิด เห็ นของประชาชนหมู่ บ้า นสนวนนอกเกี่ ยวกั บ การ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวหมู่บ้านสนวนนอก ตาบลสนวน อาเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ จาแนก
ตามอายุ โดยภาพรวมไม่แตกต่าง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการมอบความจริงใจประดุจญาติ
มิตร แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.5 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
4. ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ พบว่า การบริหารจัดการการท่องเที่ยวหมู่บ้านสนวน
นอก ตาบลสนวน อาเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
4.1 ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของกิจกรรม ส่งผลให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงองค์
ความรู้ ภูมิปัญญาของชุมชน โดยที่นักท่องเที่ยวสามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เหล่านั้นกับชุมชนได้
โดยตรง ส่ ง ผลต่อภาพลั ก ษณ์ เ ชิง บวกนัก ท่ อ งเที่ ยวรู้ สึ ก สนุก สนาน ปลอดภัย สะท้อนให้เ ห็ น ถึ ง
ความสามารถในการจัดการภายในชุมชน
4.2 ด้านการสร้างกลุ่มคนรักษ์ถิ่น เป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ความรู้และองค์
ความรู้ในด้านวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตที่เป็นจุดแข็งของชุมชนให้กับนักท่องเที่ยวและบุคคลที่อยู่
นอกชุมชนได้รู้ และเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของชุมชน
4.3 ด้านการสร้างความสัมพันธ์ด้วยประสบการณ์ชวนติดตาม ด้วยการสร้างความ
เป็นกันเองกับนักท่องเที่ยว บริการเสมือนญาติ มีฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับไหม กระบวนการผลิตไหม
แบบครบวงจร การปลูกหม่อนแบบดั้งเดิมตามวิถีของชุมชน และการใช้สื่อออนไลน์ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนและผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ
4.4 ด้านการมอบความจริงใจประดุจญาติมิตร ส่งผลให้นักท่องเที่ยวกลับมาเยือน
หมู่บ้านสนวนนอกเพราะ การให้ความสาคัญในการต้อนรับ ดูแล รวมทั้งการให้การบริการที่เป็น
เอกลักษณ์ตามแบบวิถีวัฒนธรรมเขมร ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสและสามารถแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมผ่านการสนทนาได้ทุกครัวเรือน
5. อภิปรายผล
จากการศึกษาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวหมู่บ้านสนวนนอก ตาบลสนวนอาเภอห้วย
ราช จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของกิจกรรม ด้านการสร้างกลุ่มคน
รักษ์ถิ่น ด้านการสร้างความสัมพันธ์ด้วยประสบการณ์ชวนติดตาม และด้านการมอบความจริงใจ
ประดุจญาติมิตร หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว สามรถนาผลมาอภิปรายตามวัตถุประสงค์การวิจัย
ดังต่อไปนี้
1. ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวหมู่บ้านสนวนนอก ตาบลสนวน
อาเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่
ในระดับมากเช่นกัน ทั้งนี้เป็นเพราะ การซึมซับและการบ่มเพาะทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน
ผู้นาหมู่บ้านเป็นผู้ที่สร้างการมีส่วนร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชน มีความพร้อมในการต้อนรับดูแล
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นักท่องเที่ยว ถ่ายทอดวิถีชีวิตชุมชนผ่านฐานการเรียนรู้ ใช้เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ แจ้ งกิจกรรม
การท่องเที่ยวในฤดูกาลต่างๆ ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์
(2553 : 77) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบและตัวชี้วัดให้การท่องเที่ยวชุมชนประสบความสาเร็จ ต้อง
สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ชุมชน มีความพร้อม มีความรู้ความเข้าใจที่ ถูกต้องใน วัฒนธรรม
ประเพณี วิถีการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวที่จัดให้มีขึ้นในชุมชน และยังสอดคล้องกับแนวคิด
ของ พจนา สวนศรี (2546 : 15) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบการจัดการท่องเที่ยวชุมชน ชุมชนมีฐาน
วัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น มีปราชญ์ หรือผู้รู้ มีทักษะในเรื่องต่างๆ ชุมชนรู้สึกเป็น
เจ้าของเข้าไปมีส่วนร่วมนาวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในชุมชน มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่
สามารถสร้างการรับรู้ ให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างชาวบ้านและผู้มาเยือน
2. เมื่อพิจารณารายด้านสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
2.1 จากผลการวิจัย ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของกิจกรรม พบว่า ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะ สมาชิกชุมชนมีความภูมิใจที่จะนาเสนอวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต
ของตนเองบอกเล่า ถ่ายทอดผ่านกิจกรรมต่างๆ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับนักท่องเที่ยว สมาชิก
ชุมชนมีส่วนร่วมกิจกรรมตั้งแต่การให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว ร่วมกันถ่ายทอดวัฒนธรรมการแต่ง
กาย การทอผ้าไหม อาหาร กิ จ กรรมสร้างความบันเทิง แจ้ ง แหล่ ง เส้ นทางท่องเที่ยว จนถึ ง ขั้ น
กระบวนการสุดท้ายคือ อาลานักท่องเที่ยว เหตุผลดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ บุญเลิศ จิตตั้ง
วัฒนา และ เพ็ญศรี ศรีคาภา (2548 : 105) ได้กล่าวถึง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่องเที่ยวที่สมาชิก
ชุมชนเห็นความสาคัญ สร้างจิตสานึกในการดูแลรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยว ในด้านภูมิปัญญาหรือ
องค์ความรู้ สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักท่องเที่ยวนั้นเกิดจาการสั่งสมองค์
ความรู้โดยผู้รู้หรือปราชญ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจฉราพร งิ้วสุภา สุเทพ การุณย์ลัญจกร และ
ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง (2560 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาแนวทางการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้า
ไหมสู่ ค นรุ่นใหม่ของ กลุ่ม ทอผ้าไหมบ้านหนองแข้ ต าบลตองโขบ อาเภอโคกศรีสุ พรรณ จั ง หวั ด
สกลนคร กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองแข้ มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้คนรุ่นหลังอนุรักษ์และสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นสู่คนรุ่นใหม่ของกลุ่มทอผ้าไหมบ้าน หนองแข้ พบว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก
2.2 จากผลการวิจัย ด้านการสร้างกลุ่มคนรักษ์ถิ่น พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้เป็นเพราะ กลุ่มคนรักษ์ถิ่นหรือผู้ที่เป็นเจ้าของภูมิปัญญาในชุมชนเห็นความสาคัญของวัฒนธรรม
ประเพณีและวิถีชีวิตของคนในชุมชน จึงมีถ่ายทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะ และองค์
ความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน โดยเฉพาะการทอผ้าไหมถ่ายทอดให้กับสมาชิกชุมชน และนักท่องเที่ยว
มีผู้นาชุมชนเป็นที่ปรึกษาและให้คาแนะนา ทาให้องค์ความรู้ด้านอาหาร ของหวาน กาลเล่น สมุนไพร
การนวดจับเส้น ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูมากขึ้นกว่าเดิม เหตุผลดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ
สมชาย ใจดี และยรรยง ศรีวิริยาภรณ์ (2545 : 34-35) ได้กล่าวถึง การดารงอยู่ของวัฒนธรรม คือ
การรัก ษาวัฒนธรรมให้ค งอยู่ จะต้อง พัฒนาขึ้ นมา มีก ารสื บทอด จากคนรุ่นหนึ่งสู่อีก รุ่นหนึ่ง ให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทริยา สุวรรณบูรณ์
(2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นขององค์กร
ประชาชน สู่ เ ยาวชนด้ ว ยกระบวนการพั ฒ นาชุม ชนประยุก ต์ ผลการวิ จั ยพบว่ า การถ่ า ยทอด
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วัฒนธรรมท้องถิ่นขององค์กรประชาชนสู่เยาวชนสามารถถ่ายทอดให้มีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรม
ท้องถิ่นในระดับสูง
2.3 จากผลการวิจัย ด้านการสร้างความสัมพันธ์ด้วยประสบการณ์ชวนติดตาม พบว่า
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะ สมาชิกชุมชนใช้การถ่ายภาพกิจกรรมท่องเที่ยวในสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยว โดยบันทึกภาพให้กับนักท่องเที่ยวระหว่างทากิจกรรมผ่านฐานการ
เรียนรู้ (โดยโพสท์ขึ้นในเครือข่ายทางสังคมที่ชุมชนมี โดยนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชมภาพกิจกรรม
เหล่านั้นได้) ที่ชุมชนจัดให้กับ นักท่องเที่ยวได้ลองปฏิบัติจริง สร้างประสบการณ์ที่ดี ให้น่าติดตาม มี
การแจ้ ง ข่าว ประชาสั ม พันธ์ ผ่านเครือข่ ายทางสั ง คมของชุมชน เพื่อติด ตามข่ าวสากิจ กรรมการ
ท่องเที่ยวในฤดูกาลต่างๆ ในชุมชน โดยเหตุผลดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ พจนา สวนศรี
(2559 : 14) ได้กล่าวว่า รูปแบบการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
นั ก ท่ อ งเที่ ย วและชุ ม ชน ได้ แ ก่ กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วผ่ า นฐานการเรี ย นรู้ เป็ น สิ่ ง ที่ จ ะท าให้
นักท่องเที่ยวรู้จักชุมชนผ่านกิจกรรมเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความงดงาม
ของวัฒนธรรม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประกอบศิริ ภักดีพินิจ (2556 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
เรื่อง การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้บนพื้นฐานการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอกบัว จังหวัดพะเยา พบว่า ความสาเร็จจากการบริหารจัดการชุมชนตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่มีพื้นฐานมาจากการสร้างคุณค่าและมูลค่าจากการสืบทอวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญา วิถีชีวิตในชุมชนสร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้กับนักท่องเที่ยว อยู่ในระดับมากที่สุด
2.4 จากผลการวิจัย ด้านความจริงใจประดุจญาติมิตร พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ทั้ง นี้เป็นเพราะ สมาชิก ชุมชนได้รับการบ่มเพาะทางวั ฒนธรรม ประเพณี และวิ ถี ชุม ชนมาอย่าง
ยาวนาน และสามารถนาจุดแข็งด้านวัฒนธรรมมาสร้างมิตรไมตรี สื่อสารกับนักท่องเที่ยวทุกระดับ
ให้การต้อนรับ ให้การบริการ อานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว บอกเล่าองค์ความรู้ต่างๆ ในชุมชน
ผ่านฐานการเรียนรู้ พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักท่องเที่ยวต่างวัฒนธรรม มีวิทยากร
อธิบายให้กับนักท่องเที่ยวและกลุ่มผู้มาศึกษาดูงานทั้งชาวไทย ต่างประเทศ และมีบริการอาหารที่เป็น
วัฒนธรรมและวิถีชุมชน สอดคล้องกับแนวคิดของ มาลินวิษา ศักดิยากร (2559 : 54) ได้กล่าวถึง
การสร้างจิตบริการการเป็นเรื่องพื้นฐานของการจัดการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งได้แก่ การสร้างความ
ประทับใจด้านบริการที่จับต้องได้ การบริการที่สื่อถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น สังเกตว่านักท่องเที่ยวมีความ
กังวลเรื่องใดเป็นพิเศษ ผู้ให้บริการควรรีบตอบสนองลูกค้าอย่างเหมาะสม
3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนหมู่บ้านสนวนนอกเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวหมู่บ้านสนวนนอก ตาบลสนวน อาเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์จาแนก
ตามระดับการศึกษา และอายุ อธิปรายผลได้ดังนี้
3.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนหมู่บ้านสนวนนอกเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการการท่องเที่ย วหมู่บ้านสนวนนอก ตาบลสนวน อาเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัม ย์
จ าแนกตามระดับการศึ กษา โดยภาพรวมและรายด้านไม่มีความแตกต่างกั น ซึ่ง ผลการวิ จัยนี้ไม่
สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ได้ตั้งไว้ การศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อความคิดเห็นการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน เพราะสมาชิกหมู่บ้านสนวนนอกมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่องเที่ยวที่เกิดจาก
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สานึก และความต้องการมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมท่องเที่ยวเท่าที่มีโอกาส สอดคล้องกับงานวิจัยของ
พะยอม จีรวัฒน์ธนพงศ์ (2550 : 55) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ อาเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลาพบว่า
ระดับการศึกษา (ต่าว่าปริญญา หรือสูงกว่าปริญญา)ไม่ได้ส่งผลต่อ ความคิดเห็นของการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
3.2 เมื่อจาแนกตามอายุ โดยภาพรวมไม่มีความแตกต่างกัน หากพิจาณารายด้านพบว่า
ด้านการมอบความจริงใจประดุจญาติมิตร มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
ซึ่ง สอดคล้ องกั บสมมุติฐานที่ตั้ง ไว้ เพราะอายุก ลุ่ ม อายุ 60 ปีขึ้ นไป ส่ ง ผลต่อการรับรู้ และเป็ น
ข้ อจ ากั ด ในการสื่ อสาร การประชาสั ม พันธ์ การอานวยความสะดวก การสร้างความคุ้นเคยกั บ
นักท่องเที่ยวด้วยมิตรไมตรี สอดคล้องกับงานวิจัยของ ของ อรวรรณ เกิดจันทร์ (2557:88) ศึกษา
เรื่องการมีส่ว นร่วมของชุมชนท้องถิ่ นในการจัด การการท่องเที่ยวเชิง นิเวศป่าชายเลนคลองโคน
จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า อายุ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาแตกต่างกัน
4. ผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ย วหมู่บ้านสนวนนอก ต าบลสนวน อาเภอห้ว ยราช จั ง หวั ด บุรีรัม ย์ จึ ง นามาอภิปรายผล
ดังต่อไปนี้
4.1 ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของกิจกรรม โดยภาพรวม พบว่า สมาชิกชุมชนที่เป็น
เจ้าของภูมิปัญญาได้สื่อสาร บอกเล่า องค์ความรู้ให้กับนักท่องเที่ยวโดยตรง ส่งผลต่อความรู้สึกเชิง
บวกแก่นักท่องเที่ยว ที่สามารถสัมผัสความเป็นวิถีและวัฒนธรรมชุมชน เห็นภาพรวมชองชุมชน มี
ความสุ ข เพลิ น เพลิ น สนุ ก สนาน และท าหน้ า ที่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ กั บ ชุ ม ชน เกิ ด การเรี ย นรู้ แ ละ
แลกเปลี่ยนระหว่างกัน ซึ่งส่งผลต่อนักท่องเที่ยวใช้เวลาศึกษาวิถีชุมชนนานขึ้น และเกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชนโดยรวม สอดคล้องกั บแนวคิดของ เอกวิทย์ ณ ถลาง (2544 : 110 -117) การถ่ายทอดหรือ
การส่งต่อภูมิปัญญาความรู้ สามารถถ่ายทอดได้ด้วยวิธีการสาธิต หรือการถ่ายทอดด้วยวาจา ที่เป็น
การถ่ายทอดภูมิปัญญาที่ ง่าย สะดวก
4.2 ด้านการสร้างกลุ่มคนรักษ์ถิ่น โดยภาพรวม การสร้างกลุ่มคนรักษ์ถิ่นมีประโยชน์ต่อ
การท่ อ งเที่ ย วหมู่ บ้ า นสนวนนอก ด้ า นการเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ ใ นด้ า นต่ า งๆ ของชุ ม ชนที่ รั ก ษา
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตสืบมาอย่างยาวนาน และเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
ให้กับหมู่บ้านสนวนนอกด้วย นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนสามารถเรียนรู้และสัมผัสกับวิถีชุมชนอย่าง
แท้จริงที่มีอยู่ในชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม รวมทั้งบุคลคนที่อยู่ในและนอกชุมชน ซึ่ง
ส่งผลต่อการเรียนรู้ซึ่งกันและระหว่างสมาชิกชุมชน กับนักท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ พรทิพย์ ชนะค้า (2547 : 25-26) ได้กล่าวถึง ปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ทรงภูมิ ผู้ที่มีภูมิปัญญา องค์
ความรู้ และรอบรู้ สามารถถ่ายทอดเชื่อมโยงคุณค่าของอดีตปัจจุบัน และรักษาวัฒนธรรม ศิลปะ
ประเพณี สร้างให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจตามมา
4.3 ด้านการสร้างความสัมพันธ์ด้วยประสบการณ์ชวนติดตาม โดยภาพรวม พบว่า การ
ให้ความจริงใจ การให้ความกันเองกับผู้มาเยือนเสมือนญาติมิตรของตนตามวิถีวัฒนธรรมชุมชนบ้าน
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สนวนนอกสมารถสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยว ในด้านฐานการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับไหมและ
กระบวนการผลิตไหมแบบครบวงจรที่มีอยู่ในชุมชนเกือบทุกหลังคาเรือน สามารถสร้างประสบการณ์
ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี เห็นกระบวนการการผลิตไหมแบบดั้งเดิมจนออกมาเป็นผืนผ้าไหม
ที่ ส วยงาม และมี ล วดลายหลายชนิ ด สร้ า งคุ ณ ค่ า มู ล ค่ า ให้ กั บ ชุ ม ชนและนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ส นใจ
นอกจากนั้ นแล้ ว ชุม ชนยั ง ได้มีก ารประชาสั ม พั นธ์ ผ่า นสื่ อ ออนไลน์ (แฟนเพจ) เกี่ ยวกั บกิ จ กรรม
ท่องเที่ยวในฤดูกาลต่างๆ และผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็นกระตุ้นการท่องเที่ยวในชุมชน
และแจ้งข่าวสารองค์ความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน สอดคล้องกับแนวคิดของ แก้วตา ม่วงเกษม (
2559 : 40 ) ได้กล่าวถึง การปฏิสัมพันธ์กันระหว่างคนในชุมชนกับนักท่องเที่ยวนอกจากจะสร้างการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวัฒนธรรมที่แตกต่าง สร้างประสบการณ์ที่ดี และสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้น
ระหว่างกันได้ สะท้อนให้เห็นถึงความจริงใจ ผ่านวัฒนธรรม วิถีชุมชน
4.4 ด้านการสร้างความจริงใจประดุจญาติมิตร โดยภาพรวม บ้านสนวนนอกมีจุดแข็ง
ทางวัฒนธรรมเขมรโบราณที่สืบต่อมาอย่างยาวนาน มีความเอื้ออาทรต่อกัน เป็นสังคมเครือญาติ สิ่ง
เหล่ านี้ไ ด้ถู ก บ่ม เพาะอยู่ ใ นวิ ถี ชีวิ ต เมื่อบ้านสนวนนอกกลายเป็ นหมู่ บ้า นท่ องเที่ยวสิ่ ง เหล่ า นี้ ถู ก
ถ่ายทอดให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือน ให้ความสาคัญ ให้ความเป็นกันเอง และการไม่มองว่า
นักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเป็นเพียงนักท่องเที่ยว หรือผู้มาเยือนธรรมดา แต่จะให้ความสาคัญแก่
นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนทุกระดับเสมือนญาติพี่น้องของตนเอง ดูแลเรื่องอาหารการกิน ที่พักอาศัย
กิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่างๆ มีการปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวในทุกกิจกรรม การเผยแพร่ภูมิปัญญา
ประวัติชุมชน และสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง ไม่มุ่งเน้นเรื่องรายได้จากการท่องเที่ยว หรือการขาย
ผลิตภัณฑ์ในชุมชนเป็นหลัก แต่เน้นให้การต้อนรับ การมอบการบริการที่เป็นเอกลักษณ์ตามแบบวิถี
ชุมชนเขมรโบราณ ที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสได้ทุกครัวเรือน เปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนที่มาจากต่าง
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตได้แลกเปลี่ยนอย่างเต็มที่ สอดคล้องกับแนวคิดของ เถกิงศักดิ์ ชัยชาญ
(2556 : 29) ได้กล่าวถึง การบริการที่มีคุณภาพมีหลักทฤษฎีของการให้การบริการที่สามารถนามา
ประยุกต์ใช้ในการให้การบริการที่เหมาะสม การมีความพร้อม เต็มใจ ให้ความสนใจ และเป็นมิตร
6. ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวหมู่บ้านสนวนนอก เพื่อนาไปเป็นสาระสนเทศในการนาไปปรับปรุง
แก้ไข และพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมี
ดังต่อไปนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1.1 ผลการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวหมู่บ้านสนวนอก ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการสร้างความสัมพันธ์และประสบการณ์ชวนติดตาม ที่เป็นจุดแข็ง หมู่บ้าน
สนวนนอกควรรั ก ษามาตรฐานนี้ ไ ว้ และถ่ า ยทอดให้ กั บ สมาชิ ก หมู่ บ้ า นที่ มี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรม
ท่องเที่ยวในหมู่บ้านน้อยได้เข้าใจ ได้ทราบถึง วิธีการ ในการสร้างความสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยว เพื่อ
เป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวหมู่บ้านสนวนนอก ให้นักท่องเที่ยวในระดับต่างๆ ได้เข้ามาเรียนรู้
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วิถีชุมชนเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์ก ารให้บริการ และเป็นช่องการการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มมากขึ้น
1.2 ผลการวิจัยของการบริห ารจัดการการท่องเที่ยวหมู่บ้านสนวนนอก ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการสร้างกลุ่มคนรักษ์ถิ่น แต่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก หมู่บ้านสนวนนอกต้อง
กลับไปทบทวนการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ในข้อผิดพลาด บกพร่อง ควรแก้ไขปรับปรุงจาก
คณะกรรมการหมู่บ้าน สมาชิกหมู่บ้าน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น
1.3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ พบว่า การบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวหมู่บ้านวนวนนอกก่ อให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนระหว่ างนักท่องเที่ยวกับสมาชิก
หมู่บ้านที่เป็นเจ้าของภูมิปัญญาได้สื่อสารกับนักท่องเที่ยวโดยตรง ส่งผลต่อความรู้สึกเชิงบวก สะท้อน
ให้เห็นถึงวิธีการจัดการภายในชุมชน เป็นประโยชน์ต่อการ เผยแพร่จุดแข็งด้านวัฒนธรรม ประเพณี
วิถีชีวิต ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว สร้างประสบการณ์ในการท่องเที่ยวผ่านฐานการเรียนรู้ ไม่มุ่งใน
เรื่ อ งของก าไร มี สื่ อ ออนไลน์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ กิ จ กรรมท่ อ งเที่ ย วต่ า งๆ ให้ ค วามส าคั ญ การดู แ ล
นักท่องเที่ยวให้การบริการที่เป็นเอกลักษณ์ตามแบบวิถีชุมชน
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บทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีความส าคัญ เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในเรื่องของธุรกิ จ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการขายสินค้าของ
ผู้ประกอบการโอทอป (OTOP) ในจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อรองรับเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจของภูมิภาค
อาเซียนจากภาคตะวันออก-ภาคตะวันตกของอาเซียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่
ผู้ ป ระกอบการโอทอป (OTOP) ในอ าเภอหล่ ม เก่ า อ าเภอหล่ ม สั ก และอ าเภอเมื อ งเพชรบู ร ณ์
จานวน 50 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่
แบบสอบถามความคิดเห็น ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการโอทอปส่วนใหญ่ใช้ประโยคภาษาอังกฤษใน
การบอกราคามากที่สุด รองลงมาเป็นการแนะนาสินค้า เช่น การเชิญชวนลูกค้าให้ทดลองสินค้า และ
การบอกชื่อสินค้ าตามล าดับ ในส่ ว นของปัญ หาการใช้ภาษาอัง กฤษ พบว่า ผู้ประกอบการโอทอป
มีปัญหาเรื่องการสะกดคาศัพท์มากที่สุด รองลงมาคือ ปัญหาการใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้อง ปัญหาการ
ออกเสียงคาศัพท์ภาษาอังกฤษ และสาเนียงภาษาอังกฤษที่หลากหลายของชาวต่างชาติ ตามลาดับ
ค่าส่าคัญ : ภาษาอังกฤษเพื่อการขายสินค้า ผู้ประกอบการโอทอป อาเซียน

Abstract
English has become important global language, especially, in business
service. This study aimed to investigate the problems in using English for product
selling of OTOP entrepreneurs in Phetchabun province to prepare ASEAN East-West
Economic Corridor. The sample of fifty OTOP entrepreneurs were drawn from three
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districts in Phetchabun province; Muang, Lomkao, Lomsak to provide the general
information about problems selected by using purposive sampling method. Data was
collected by questionnaire and analyzed by using percentage, mean, and standard
deviation. The findings revealed that most of OTOP entrepreneurs used English for
payment, followed by product presentation and product introduction respectively.
When considered the problem issue, they faceol problems of using English to
communicate with the foreigners in the insufficient vocabulary at the highest level,
followed by lack of the knowledge to use correct English grammar and lack of
understanding in foreigners’ accent, respectively.
Key Words : English for product selling, OTOP entrepreneurs, ASEAN
1. บทน่า
ในปัจจุบัน ภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษานานาชาติที่ใช้ติดต่อสื่อสารทั่วโลก โดยเฉพาะใน
เรื่องของธุรกิจ และการค้า ซึ่งประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการ
สื่อสารกับชาวต่างชาติในวัตถุประสงค์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การเมือง การค้า หรือการลงทุน
ทางธุรกิจ และที่สาคัญในสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียน
จึงถือได้ว่าภาษาอังกฤษมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งสาหรับคนไทยในการใช้เพื่อการสื่อสารเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการดาเนินงานด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการค้า และการบริการ เช่น การ
ท่องเที่ยว ซึ่งถือว่าเป็นเสาหลักในการสร้างรายได้ให้กับคนในประเทศ ดังนั้น ผลกระทบอันจะเกิดแก่
คนไทยจากการท่องเที่ยว คือ การจาหน่ายของที่ระลึก นั่นก็คือ สินค้าโอทอป
ธุ ร กิ จ โอทอปเป็ น อี ก ทางหนึ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยกระจายรายได้ ให้ กั บ คนในท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง จั ง หวั ด
เพชรบู ร ณ์ มี ก ารด าเนิ น งานโครงการหนึ่ ง ต าบล หนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (OTOP) โดยในฐานข้ อ มู ล ของ
สานักงานพัฒนา ชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ปี พ.ศ. 2560 พบว่า มีผู้ประกอบการจานวนทั้งสิ้น 354
ผู้ประกอบการ และมีจานวนสินค้าจานวน 998 ผลิตภัณฑ์มีการดาเนินการจัดอันดับสินค้าโดยกาหนด
เป็นระดับของดาว จะเห็นได้ว่าธุรกิจโอทอปได้รับความนิยมจากคนทั่วโลก แต่ทั้งนี้ผู้ประกอบการโอ
ทอปยังคงมีความต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการดาเนินงานโอทอปของตนเอง ดังจะเห็นได้
จากงานวิจัยของ อัปสรและคณะ (2559) ที่ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการตลาด
ของธุ ร กิ จ โอทอป ระดั บ 5 ดาว ในเขตอ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ยะลาโดยการสั ม ภาษณ์ เจาะลึ ก
ผู้ประกอบการธุรกิ จ โอทอป ระดับ 5 ดาว ในเขตอาเภอเมืองยะลา จานวน 6 คน จาก 6 ธุ รกิ จ
ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการดาเนินงานด้านการตลาดของธุรกิจโอทอป ระดับ 5 ดาว พบว่า
ผู้ประกอบการโอทอปขาดทักษะภาษาอังกฤษในการขาย แต่มีการแก้ไขปัญหาโดยการอาศัยเครื่องคิด
เลข ใช้แอพพลิเคชั่นแปลภาษา และขอให้เพื่อนช่วยแปล จากการศึกษาวิจัยดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการ
พัฒนาภาษาอังกฤษสาหรับผู้ประกอบการเป็นสิ่งสาคัญ เนื่องจากจะเป็นการสร้างรายได้จากการขาย
สินค้าได้มากยิ่งขึ้น ไม่เพียงแต่การขายหน้าร้านของตนเอง แต่ยังเป็นการขายแบบออนไลน์ หรือขาย
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ผ่านเว็บไซต์ต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ โครงการพัฒนาความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (Greater Mekhong Sub-region - GMS) ซึ่งเป็นความร่วมมือ
ของ 6 ประเทศ คือ ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา, ราชอาณาจักรไทย, สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว, สาธารณรัฐเวียดนาม, สหภาพพม่า และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการขยายตัวด้านอุตสาหกรรม การเกษตร การค้า การลงทุนและบริการ เพื่อให้เกิดการ
จ้ า งงาน, ยกระดั บ การครองชี พ , การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี แ ละการศึ ก ษาระหว่ า งกั น , การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งเสริมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยเพิ่มขีดความสามารถและโอกาสการ
แข่ ง ขั น ในเวที ก ารค้ าโลก ผ่ านกลยุ ท ธ์ ห ลั ก 3 ด้ าน คื อ สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารเชื่ อ มโยงระหว่ างกั น
(Connectivity) เพื่ อให้เกิ ด การเพิ่ม ขี ด ความสามารถในการแข่ งขั น (Competitiveness) โดยการ
รวมกลุ่มกันในอนุภูมิภาค (Community) และเส้นทางตามแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก-ภาค
ตะวันตกของอาเซีย น (East-West Economic Corridor) หรือ EWEC เป็ นหนึ่งในเส้ นทางความ
ร่วมมือดังกล่าว ซึ่งเส้นทางดังกล่าวได้ทอดผ่านอาเภอเมือง อาเภอหล่ม สัก และอาเภอหล่มเก่า ของ
จังหวัดเพชรบูรณ์ อันจะส่งผลให้เกิดการสร้างรายได้แก่คนในชุมชน โดยเฉพาะในเรื่องของการค้า
และการลงทุน ซึ่งโอทอปก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะได้จากการเปิดเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ
จากความส าคั ญ ในเรื่ อ งดั ง กล่ าวภาษาอั ง กฤษเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ เฉพาะ (English for
Specific Purpose) เป็นอักหนึ่งหลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
ได้ Hutchinson and Waters (1989)ได้ให้ความหมายของการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะว่าเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นความต้องการของผู้เรียนที่แตกต่างกัน เป็นวัตถุประสงค์เฉพาะกลุ่ม
โดยผู้เรียน และผู้สอนจะต้องมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ที่ตรงกัน และวิธีการสอนนั้นอาจแตกต่าง
จากการสอนภาษาอั ง กฤษทั่ ว ไป นอกจากนี้ Strevens (1988) ยั ง กล่ า วว่ า ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ
วัตถุประสงค์เฉพาะเป็นการสอนภาษาอังกฤษที่ตอบสนองกับความต้องการของผู้เรียน หัวข้อและ
เนื้อหาที่เรียนจะอยู่ในขอบเขตที่ผู้เรียนต้องการ อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับอาชีพ หรือ วัตถุประสงค์
เฉพาะ การสอนอาจจะมุ่งเน้นไปที่ทักษะเฉพาะด้าน เช่น การฟัง การอ่าน เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม
การวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นของผู้เรียนในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
ก็เป็นสิ่งที่จาเป็น Johnson (1989) กล่าวว่า การวิเคราะห์ความต้องการ (Needs Assessment) คือ
เครื่องมือ เทคนิคและกลวิธีที่ช่วยในการกาหนดเนื้อหา รูปแบบวิธีการสอนระยะเวลาในการสอน
ขั้นตอนการสอนสาหรับผู้เรีย นในแต่ล ะหลั ก สูต ร ทั้งหลั ก สู ต รภาษาอังกฤษพื้นฐานและหลั ก สู ต ร
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (ESP) ซึ่ง Hutchinson and Waters (1989) ได้แบ่งประเภท
ของการวิเคราะห์ความต้องการออกเป็นความต้องการในการใช้ภาษาในบริบทจริงและความต้องการ
ในการใช้ภาษาของตัวผู้เรียนเอง
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการขายสินค้าของผู้ประกอบการ
โอทอป (OTOP) ในจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ เพื่ อรองรับ เส้ น ทางระเบี ย งเศรษฐกิ จ ภาคตะวั น ออก-ภาค
ตะวันตกของอาเซียน และคาดว่าผลการวิจัยจะเป็นแนวทางในการจัดทานโยบายด้านการพัฒ นา
สินค้าโอทอป (OTOP) ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนามาเป็นแนวทางในการจัดทาหลักสูตรอบรม
ระยะสั้น หรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะได้
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2. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาในการใช้ ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ การขายสิ น ค้ าของผู้ ป ระกอบการโอทอป
(OTOP) ในจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อรองรับเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก-ภาคตะวันตกของ
อาเซียน
3. วิธีด่าเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้ คื อ ผู้ ป ระกอบการโอทอป
ในอาเภอเมือง อาเภอหล่ มสัก และอาเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จานวน 50 คน โดยใช้วิธีการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่ แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน คือ
1) เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษในการ
สินค้าโอทอป 3) ข้อเสนอแนะอื่นๆ โดยมีขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม ดังนี้
1) ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร โดยการศึกษาจากหนังสือ เอกสารทางวิชาการ
การสืบค้น ทางอินเตอร์เน็ต แหล่งข้อมูลต่างๆ ในชุมชน และการศึกษาจากรายงานวิจัย สาระนิพนธ์
และวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง
2) พัฒ นาเครื่องมือ ซึ่งได้แก่ แบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพและปัญ หาการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการขายสินค้าของผู้ประกอบการโอทอปในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมุ่งเน้นการศึกษา
การใช้ ภ าษาและปั ญ หาในการใช้ ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารของผู้ ป ระกอบการโอท อป
กับชาวต่างชาติ
3) การหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ
และนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข ก่อนที่จะนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
4) ศึ ก ษาภาคสนาม (Field Study) โดยใช้ วิ ธี ล งพื้ น ที่ เก็ บ ข้ อ มู ล วิ จั ย จากผู้ ให้
ข้อมูลที่อยู่ ภายใต้ข อบเขตพื้นที่ในเขตอาเภอเมืองเพชรบูรณ์ อาเภอหล่ มสั ก และอาเภอหล่ มเก่ า
เนื่ อ งจากทั้ ง 3 อ าเภอนี้ เ ป็ น เส้ น ทางเศรษฐกิ จ อาเซี ย นที่ เชื่ อ มต่ อ ไปยั ง ประเทศลาว ซึ่ ง ถ้ า
ผู้ประกอบการโอทอปสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ จะทาให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้น
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ง นี้ ผู้ วิ จั ย เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยการสอบถามผู้ ที่ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ประกอบการโอทอปในเขตอาเภอเมืองเพชรบูรณ์ อาเภอหล่มสัก และอาเภอหล่ม
เก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จากนั้น นาข้อมูลมาสรุป วิเคราะห์ และนาเสนอผลการวิจัยโดยใช้ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และนาข้อมูลไป
จัดทาเป็นคู่มือการฝึกภาษาอังกฤษเพื่อการขายสินค้าสาหรับผู้ประกอบการโอทอป (OTOP)
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3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสอบถามแล้ว ผู้วิจัยนา
ข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยค่าเฉลี่ย (Mean)
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4. ผลการวิจัย
ผลการศึกษาสภาพและปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการขายสินค้าของ
ผู้ประกอบการ โอทอป (OTOP) ในจังหวัดเพชรบูณ์ ซึ่งผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษา จาก
ข้อมูลภาคสนาม (Field Study) กับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 50 คน พบว่า
ตารางที่ 1 แสดงความถี่ ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ การใช้ ป ระโยค
ที่ใช้ในการขายสินค้าโอทอป (OTOP)
รายการ
S.D. แปลผล
x
1. การกล่าวทักทายลูกค้า
3.86 1.06
มาก
2. การแนะนาสินค้า เช่น การเชิญชวนลูกค้าให้ทดลองสินค้า
4.20 0.89
มาก
3. การบอกชื่อสินค้า
4.16 0.78
มาก
4. การอธิบายส่วนผสม หรือลักษณะของสินค้า
3.74 0.89
มาก
5. การบอกรสชาติของสินค้า
3.85 0.71
มาก
6. การบอกวิธีการใช้งานของสินค้า
3.58 0.92
มาก
7. การบอกประโยชน์ของสินค้า
3.66 0.99
มาก
8. การบอกเรื่องราวความเป็นมาของสินค้า
3.58 1.04
มาก
9. การบอกราคา
4.24 0.84
มาก
10. การบอกโปรโมชั่น และส่วนลดของสินค้า
3.76 0.89
มาก
11. การเจรจาต่อรองราคาสินค้ากับลูกค้า
3.74 0.74
มาก
12. การรับ order สินค้า
3.52 1.02
มาก
ภาพรวม
3.82 0.94
มาก
จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ประกอบการใช้ประโยคภาษาอังกฤษในการบอกราคามากที่สุ ด
( x = 4.24, SD = 0.84) รองลงมาเป็นการแนะนาสินค้า เช่น การเชิญชวนลูกค้าให้ทดลองสินค้า
( x = 4.20, SD = 0.89) และการบอกชื่อสินค้า ( x = 4.16, SD = 0.78) ตามลาดับ แต่อย่างไรก็
ตามผู้ประกอบการใช้ภาษาอังกฤษในการรับ order สินค้าน้อยที่สุด ( x = 3.52, SD = 1.02)
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ตารางที่ 2 แสดงความถี่ ร้อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และระดั บปั ญ หาในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการขายสินค้าโอทอป (OTOP)
รายการ
S.D.
แปลผล
x
1. ท่านไม่รู้ความหมายของคาศัพท์ หรือมีความรู้ด้าน
4.08 0.89
มาก
คาศัพท์ภาษาอังกฤษน้อย
2. ท่านไม่เข้าใจสาเนียงภาษาอังกฤษที่หลากหลายของ 4.24 0.71
มาก
ชาวต่างชาติ
3. ท่านไม่เข้าใจประโยคภาษาอังกฤษเนื่องจาก
4.16 0.73
มาก
ชาวต่างชาติพูดเร็วเกินไป
4. ท่านไม่สามารถออกเสียงคาศัพท์ภาษาอังกฤษได้
4.24 0.71
มาก
ถูกต้องในการพูดโต้ตอบได้
5. ท่านไม่สามารถเรียบเรียงประโยคที่จะใช้สื่อสารกับ
4.12 0.74
มาก
ชาวต่างชาติได้
6. ท่านไม่สามารถพูดประโยคภาษาอังกฤษที่ยาวๆ ได้
4.16 0.70
มาก
7. ท่านไม่สามารถใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้องได้
4.26 0.59
มาก
8. ท่านไม่สามารถสะกดคาศัพท์ได้อย่างถูกต้อง
4.30 0.61
มาก
9. ท่านไม่สามารถพูดประโยคที่ต้องใช้คาศัพท์เฉพาะได้ 4.13 0.70
มาก
ภาพรวม
4.19 0.72
มาก
จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ประกอบการโอทอปมีปัญหาสะกดคาศัพท์มากที่สุด ( x = 4.30,
SD = 0.61) รองลงมาคือการใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้อง ( x = 4.26, SD = 0.59) ความเข้าใจสาเนียง
ภาษาอั ง กฤษที่ ห ลากหลายของชาวต่ างชาติ และออกเสี ย งค าศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษ ( x = 4.24,
SD = 0.71 ตามลาดับ แต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการโอทอปมีปั ญหาเรื่องการไม่รู้ความหมายของ
คาศัพท์ หรือมีความรู้ด้านคาศัพท์ภาษาอังกฤษน้อยที่สุด ( x = 4.08, SD = 0.59)
5. การอภิปรายผล
หลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว สามารถอภิปรายตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี้
การศึกษาสภาพและปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการขายสินค้าของผู้ประกอบการโอ
ทอป (OTOP) ในจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ประกอบการใช้ประโยคภาษาอังกฤษในการบอกราคามากที่สุด
รองลงมาเป็นการแนะนาสิ นค้ า เช่น การเชิญ ชวนลูกค้าให้ทดลองสินค้า และการบอกชื่อสิ นค้า
ตามลาดับ ในส่วนของปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษ พบว่า ผู้ประกอบการโอทอปมีปัญหาในการใช้
ภาษาอังกฤษในการสะกดคาศัพท์มากที่สุด รองลงมาคือปัญหาการใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้อง และปัญหา
การออกเสียงคาศัพท์ภาษาอังกฤษความเข้าใจสาเนียงภาษาอังกฤษที่หลากหลายของชาวต่างชาติ
ตามลาดับ ซึ่งปัญหาที่พบเหล่านี้ถือว่าเป็นทักษะที่สาคัญในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งสิ้น
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แต่สาเหตุที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารกับลูกค้าชาวต่างชาติ
อาจเป็นเพราะข้อจากัดในเรื่องของการศึกษา แต่ทั้งนี้ ผู้ประกอบการโอทอป มีการแก้ปัญหาโดยการ
ใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อแปลภาษา สอดคล้องกับ อัปสร ลีซอ และคณะ (2559) ที่ได้ศึกษาปัญหาและ
แนวทางแก้ปัญหาด้านการตลาดของธุรกิจโอทอประดับ 5 ดาว ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดยะลา โดย
การสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ประกอบการธุรกิจโอทอประดับ 5 ดาวในเขตอาเภอเมืองยะลา จานวน 6 คน
จาก 6 ธุรกิจ พบว่า ผู้ประกอบการโอทอปส่วนใหญ่ขาดทักษะภาษาอังกฤษในการขายสินค้า และ
แก้ไขปัญหาโดยการอาศัยเครื่องคิดเลข แอพพลิเคชั่นแปลภาษา รวมถึงเพื่อนช่วย
6. สรุปผลการวิจัย
ผู้ประกอบการโอทอปส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับชาวต่างชาติโดยการบอก
ราคาสินค้า การแนะนาสินค้า บอกชื่อสินค้า เช่น การเชิญชวนลูกค้าให้ทดลองสินค้า แต่อย่างไรก็
ตาม ถึงแม้ว่าผู้ประกอบการจะมีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อขายสิ นค้าของตนเองบ้าง
แต่ก็ยังคงมีปัญหาในเรื่องการสะกดคาศัพท์มากที่สุด นอกจากนั้นก็จะเป็นการใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้อง
และความเข้ า ใจส าเนี ย งภาษาอั ง กฤษที่ ห ลากหลายของชาวต่ า งชาติ และออกเสี ย งค าศั พ ท์
ภาษาอังกฤษ
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการนาไปใช้
7.1.1 ควรนาผลการวิจัยในส่วนของปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ประกอบการโอ
ทอปไปพัฒนาการจัดทาคู่มือภาษาอังกฤษสาหรับการขายสินค้าสาหรับผู้ประกอบการโอทอป หรือ
จัดทาเป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้น ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลอื่นๆ ที่สนใจ
7.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
7.2.1 ควรมี ก ารวิ จั ย เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ การใช้ ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ เฉพาะ
ในสาขาอื่นๆ ตามความต้องการของคนในชุมชน
7.2.2 ควรน าผลการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาการใช้ ภ าษาอั ง กฤษไปพั ฒ นาเป็ น คู่ มื อ
หรือสื่อการเรียนรู้สาหรับผู้ประกอบการโอทอป
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บทคัดย่อ
การศึ กษาครั้งนี้ เป็นการศึก ษา เพื่อปรับเปลี่ ยนพฤติก รรมและลดความเสี่ ยงจากการ
ทางาน และประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์จากท่าทางการทางาน ของพนักงานแผนกประกอบ
รองเท้าผลการศึกษาพบปัญหาที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาการยศาสตร์ ได้แก่ ไม่มีเบาะรองนั่ง
ความกว้ า ง/พื้ น ที่ นั่ ง ท างานไม่ เหมาะสม ไม่ มี พ นั ก พิ ง ผลการประเมิ น ท่ าทางการท างานพบว่ า
พนักงานมีการหมุนลาตัวหรือบิดลาตัวขณะทางาน มีการยกไหล่ขณะทางาน มีการก้มคอไปข้างหน้า
เวลาทางาน มีการยกย้ายสิ่งของวัตถุในขณะปฏิบัติงาน มือมีการเคลื่อนไหวซ้าไปมา 4 ครั้งต่อนาที
ซึ่งส่งผลให้พนักงานแผนกประกอบรองเท้ารู้สึกปวดเมื่อยมากหรือมากเกินทนไหว ที่ไหล่ ข้อมือ /มือ
หลังส่วนบน หลังส่วนล่าง หลังทาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงและปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
พบว่า อาการปวดเมื่อยของพนักงานลดลง ไม่พบอาการปวดเมื่อยมากหรือมากเกินทนไหว และมีการ
กระจายระดับความเสี่ยงจากระดับ 3 เป็น ระดับ 2 และ 1 โดยความเสี่ยงระดับ 3 ลดลงจากร้อยละ
100 เป็น ร้อยละ 25 (ซ้าย) และ 18.7 (ขวา)
คาสาคัญ : การยศาสตร์ ท่าทางการทางาน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง

Abstract
This study aimed to change behaviour, reduce the risk working risk and
evaluate ergonomics risk assessment on work posture of shoe assembly employees.
The result found the problems which caused the ergonomics risk such as no cushion,
inappropriate seat and no backrest. Work posture assessment showed that the
employees related and twisted their body while working, raised shoulder, bended the
neck, repeatedly lifted the materials and moved the hands repeatedly 4 times per
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minute. These were the causes of pain on shoulders, hand/wrist, and upper and lower
back. After employees were trained to changing on ergonomics risk behaviour and
administration management, they had no more pain on their body. Risk ranking was
distributed from level 3 to level 2 and 1. Level 3 was reduced from 100% to 25% (leftside) and 18.7 (right-side).
Keywords : Ergonomics, work posture, changing risk behaviour
1. บทนา
Work-related Musculoskeletal Disorders (WMSDs) เป็ น ภาวะความผิ ด ปกติ ข อง
เนื้อเยื่อโครงร่างของร่างกาย ได้แก่ กระดูก กล้ามเนื้อ ข้อต่อ เอ็นกล้ามเนื้อ และเอ็นกระดูก รวมถึง
เส้นประสาท จัดเป็นโรคอันเกี่ยวเนื่องจากการทางาน ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย จากท่าทางซ้า ๆ
หรือการออกแรงเกิ นกาลัง รวมทั้งท่าทางที่ฝืนธรรมชาติ (ส านัก โรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค, 2555) นอกจากนี้พบว่า งานที่ต้องใช้แรงเคลื่อนย้าย การออกแบบ
เก้าอี้-โต๊ะทางานที่ไม่เหมาะสม งานซ้าซาก ท่าทางการทางานไม่เหมาะสม มีความเกี่ยวข้องกับอาการ
ผิดปกติบริเวณหลังส่วนล่างและคอ อย่างมีนัยสาคัญ (Mirmohamadi and other, 2004) จากสถิติ
การประสบอันตรายหรือเจ็ บป่ว ยจากการทางาน จาแนกตามความรุนแรงและโรคที่เกิ ด ขึ้ นตาม
ลั ก ษณะหรื อ สภาพของงาน จากข้ อ มู ล ทางสถิ ติ ข องส านั ก งานกองทุ น เงิ น ทดแทนในปี 2559
(ส านัก งานกองทุนเงินทดแทน, 2559) พบว่ า โรคระบบกล้ ามเนื้อและโครงสร้างกระดูก ที่เกิ ด ขึ้ น
เนื่องจากการทางานหรือสาเหตุจากลักษณะงานที่จาเพราะหรือมีปัจจัยเสี่ยงสูงในสิ่งแวดล้อมการ
ท างาน 1,833 ราย จาก 2,202 ราย ในปี 2560 มี จ านวนทั้ ง หมด 1,838 รายพบว่ า โรคระบบ
กล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูกที่เกิดขึ้นจากการทางาน 1,554 ราย คิดเป็นร้อยละ 83.2 และ 84.5
ตามลาดับ
จากการสารวจกระบวนการผลิ ตและขั้ นตอนการทางานในแผนกประกอบ บริษัทผลิ ต
รองเท้าแห่งหนึ่ง ในอาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ลักษณะการทางานบางขั้นตอนของ
กระบวนการผลิต จัดเป็นงานซ้าซาก เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวซ้า ๆ มากกว่า 4 ครั้งต่อนาที เพื่อ
ผลิตรองเท้าให้ได้ 5 คู่ต่อนาที นอกจากนี้ยังมีการออกแรงในการยกย้ายสิ่งของในกระบวนการผลิต
และการทางานแบบซ้าซาก รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทางานที่ไม่ เหมาะสมอาจส่งผลต่อสุขภาพ
ของตัวผู้ปฏิบัติงาน เช่น เกิดความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากการหยิบจับสิ่งของ หรือเกิด
จากความเครียดจากภาระงานที่มากเกินไป การเร่งปริมาณการผลิต ทาให้ผู้ปฏิบัติงานมีอาการปวด
ต้นคอ ปวดกล้ามเนื้อบริเวณไหล่ทั้งสองข้าง หรือ มีอาการปวดเมื่อยบริเวณหลังส่วนล่าง และอาการ
ปวดข้อมือจากการหยิบจับอุปกรณ์ ชิ้นงานขณะทางานติดต่อกันเป็นเวลานานซึ่งหากเกิดอาการปวด
เมื่อยหรือล้าจากการทางานเป็นระยะเวลานาน จะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและส่งผลให้เกิดการ
บาดเจ็บของกระดูกและกล้ามเนื้อในระยะยาว
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ดังนั้นเพื่อเป็นข้อมูลสาหรับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการหาทาง
บริ ห ารจั ด การส าหรั บ การก าหนดแนวทางการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาสุ ข ภาพของพนั ก งาน
กระบวนการผลิต ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง รวมทั้งการประเมินความเสี่ยง
ด้านการยศาสตร์จากท่าทางการทางาน เพื่อลดความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ในพนักงานกระบวนการ
ผลิต แผนกประกอบรองเท้าก่อนและหลังการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาระดับความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ในการทางานของพนักงานแผนกประกอบ
รองเท้า ก่อน-หลัง การเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการยศาสตร์
3. วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาแบบกึ่งทดลอง (Quasi experiment) ในกลุ่มตัวอย่างที่มาจาก
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive method) เป็นพนักงานแผนกประกอบรองเท้า ในโรงงานผลิต
รองเท้าแห่งหนึ่ง ในอาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยพนักงานแผนกประกอบรองเท้าที่ยินยอม
ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 60 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นงานวิ จั ย ได้ แ ก่ แบบสอบถามปั ญ หาการยศาสตร์ (ดั ด แปลงจาก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553 และ กิตติ อินทรานนท์, 2548) ประกอบด้วย การประเมิน
สถานีงานและสภาพแวดล้อมในการทางาน การประเมินท่าทางการทางาน การประเมินความไม่
สบายของร่ างกายแบบประเมิ น ท่ าทางการท างานโดยเทคนิ ค RULA ซึ่ ง แบ่ ง ระดั บ ความเสี่ ย ง
ออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับ 1 คือ ท่าทางการทางานที่ยอมรับได้ ระดับ 2 คือ ท่าทางการทางาน
ที่ต้องมีการตรวจสอบและอาจต้องแก้ไข ระดับ 3 คือ ท่าทางการทางานที่ควรตรวจสอบและปรับปรุง
แก้ไขโดยเร็ว ระดับ 4 คือ ท่าทางการทางานที่ต้องปรับปรุงแก้ไขในทันที โดยมีขั้นตอนการศึกษาเริ่ม
จากการสารวจข้อมูล /ปัญหา และเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์และสังเกตท่าทางการทางานเพื่อ
การประเมินความเสี่ ยงของพนักงานกลุ่ ม ตัวอย่างแผนกประกอบรองเท้าก่ อนทาการปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรมและปรับปรุงระบบบริห ารจั ดการ ได้แก่ (1) จัด ให้มีการปรับเวลาพักเป็นช่วง ๆ ได้แ ก่
ในช่วงเวลา 9.00 น. เป็นเวลา 5 นาที ช่วงเวลา 11.00 น. เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ช่วงเวลา 14.00 น.
เป็นเวลา 5 นาที และ ช่วงเวลา 16.00 น. เป็นเวลา 20 นาที (2) จัดให้มีการทากายบริหารเป็นเวลา
5 นาที ก่อนทางาน (3) สอนท่ากายบริหารในช่วงเวลาพักจากการทางาน (4) จัดให้มีการเพิ่มพัดลม
ในพื้ น ที่ป ฏิ บั ติ ง าน (5) จั ด ให้มี เบาะรองนั่ ง เพื่ อ ลดอาการปวดเมื่อ ยบริเวณหลั ง ส่ ว นล่ าง และ(6)
จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวเนื่องจากท่าทางการทางานและท่าทางการทางานที่ถูกต้อง
การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ค่าเฉลี่ย ความถี่และร้อยละ
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4. ผลการวิจัย
4.1 ข้อมูลลักษณะประชากร
จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 60 คนของกลุ่มตัวอย่างที่ยินยอมให้ข้อมูลในแผนก
ประกอบรองเท้า ของบริษัทผลิตรองเท้าแห่งหนึ่งในอาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่ทาการศึกษาเป็นเพศหญิงร้อยละ 55 เพศชาย ร้อยละ 45มีช่วงอายุ น้อยกว่า 40 ปีมาก
ที่สุด (ร้อยละ 86.6) ค่าเฉลี่ ยของน้าหนักตัวและส่วนสูงของผู้ปฏิบัติงานมีค่า 59.6 กิโลกรัม และ
162.2 เซนติเมตร ตามลาดับ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ร้อย
ละ 43.3) และกลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาการทางานต่อวัน 8-12 ชั่วโมงต่อวัน (ร้อยละ 100)
4.2 สถานีงานและสภาพแวดล้อมในการทางาน
จากการสารวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินสถานีงานและสภาพแวดล้อมในการ
ทางานพบว่า เก้าอี้สาหรับนั่งปฏิบัติงานไม่มีเบาะรองนั่ง ร้อยละ 36.6 ความกว้าง/พื้นที่นั่งทางานไม่
เหมาะสม ร้อยละ 33.4 เก้าอี้ทางานไม่มีพนักพิง ร้อยละ 23.4 พื้นที่ทางานมีสภาพอากาศร้อนเกินไป
ร้อยละ 78.8 ดังรายละเอียดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินสถานีงานและสภาพแวดล้อมในการทางาน ก่อนและหลังการปรับปรุง
แสดงผลเป็นจานวนและร้อยละ (n=60)
ก่อน
หลัง
รายการ
จานวน (ร้อยละ) จานวน (ร้อยละ)
ความกว้าง/พื้นที่นั่งทางานมีความเหมาะสม
40 (66.6)
45 (75)
พื้นที่นั่งทางานมีแสงสว่างส่องผ่านมาถึงจุดที่ทางาน
56 (93.3)
57 (95)
พื้นที่ทางานสามารถเปลี่ยนอิริยาบถได้สะดวก
52 (86.6)
54 (90)
พื้นที่ทางานมีสภาพอากาศร้อนเกินไป
47 (78.8)
37 (61.9)
เก้าอี้นั่งทางานมีพนักพิง
46 (76.6)
48 (80)
เก้าอี้นั่งทางานมีเบาะรองนั่ง
38 (63.4)
50 (83.3)
ระยะห่างระหว่างสายตากับชิ้นงานเหมาะสม
57 (95)
57 (95)
4.3 การประเมินท่าทางการทางาน
สาหรับท่าทางการทางานที่พบปัญหา ได้แก่ มีการก้มคอไปข้างหน้าเวลาทางาน ร้อยละ
93.3 มีการหมุนลาตัวหรือบิดตัวขณะทางาน ร้อยละ 95 มีการยกไหล่ขณะทางาน ร้อยละ 95 มีการ
ยกย้ายสิ่งของวัตถุในขณะปฏิบัติงาน ร้อยละ 90 ขณะนั่งทางานมีการเคลื่อนไหวซ้าของศีรษะและ
ลาตัวซ้า ๆ ไปมามากกว่า 3 ครั้งต่อนาที ร้อยละ 80 มีการเอื้อมไปจับรองเท้าฝั่งตรงข้าม ร้อยละ 75
เพื่อเป็นการลดปัญหาที่เกิดขึ้นจึงทาการปรับปรุงสถานีงานและสภาพแวดล้อมในการทางานโดย (1)
จัดให้มีการเพิ่มพัดลมในพื้นที่ปฏิบัติงาน และ (2) จัดให้มีเบาะรองนั่งเพื่อลดอาการปวดเมื่อยบริเวณ
หลังส่วนล่าง และจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวเนื่องจากท่าทางการทางานและท่าทาง
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การทางานที่ถูกต้อง ทาให้มีการปฏิบัติงานต่อเนื่องมากกว่า 2 ชั่วโมงลดน้อยลง ร้อยละ 41.6 และมี
การเอื้อมไปจับรองเท้าฝั่งตรงข้ามลดลง ร้อยละ 50ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินท่าทางการทางาน ก่อนและหลังการปรับปรุง แสดงผลเป็นจานวนและ
ร้อยละ (n=60)
ก่อน
หลัง
รายการ
จานวน (ร้อยละ) จานวน (ร้อยละ)
มีการก้มคอไปข้างหน้าเวลาทางาน
56 (93.3)
56 (93.3)
มีการทางานของศีรษะและลาตัวอยู่นิ่งเกิน 1 นาที
22 (36.6)
20 (33.4)
ขณะนั่งทางานมีการเคลื่อนไหวซ้าของศีรษะและลาตัว
48 (80)
48 (80)
ซ้า ๆ ไปมามากกว่า 3 ครั้งต่อนาที
มีการหมุนลาตัวหรือบิดลาตัวขณะทางาน
57 (95)
57 (95)
มีการยกไหล่ขณะทางาน
57 (95)
57 (95)
มือมีการใช้แรงอยู่นิ่งนานเกิน 1 นาที
28 (46.6)
28 (46.6)
มือมีการเคลื่อนไหวซ้าไปมา 4 ครั้งต่อนาทีหรือมากกว่า
53 (88.3)
53 (88.3)
มีการเอื้อมไปจับสิ่งของฝั่งตรงข้าม
45 (75)
30 (50)
มีการยกย้ายสิ่งของวัตถุในขณะปฏิบัติงาน
54 (90)
54 (90)
ทางานต่อเนื่องมากกว่า 2 ชั่วโมง
45 (75)
25 (41.6)
4.4 การประเมินความไม่สบายจากการทางาน
ก่ อ นท าการปรับ ปรุง ความถี่ ข องความไม่ ส บายระหว่ างการท างานหรือ หลั ง เลิ ก งาน
ด้านซ้ายพบว่า กลุ่มตัวอย่างเกิดความไม่สบายของกล้ามเนื้อในการทางานหรือหลังเลิกงานที่มีปัญหา
มากที่สุด คื อ รู้สึ กปวดเมื่อยมากอยู่ที่บริเวณ ข้ อมือ /มือ ร้อยละ 26.6 รองลงมาคือ บริเวณหลั ง
ส่วนบน ร้อยละ 20 บริเวณไหล่ ร้อยละ 16.6ความถี่ของความไม่สบายระหว่างการทางานหรือหลัง
เลิกงานด้านขวา พบว่า กลุ่มตัวย่างเกิดความไม่สบายของกล้ามเนื้อในการทางานหรือหลังเลิกงานที่มี
ปัญหามากที่สุด คือรู้สึกปวดเมื่อยมากบริเวณข้อมือ /มือ ร้อยละ 28.3 รองลงมารู้สึกปวดเมื่อยมาก
บริเวณหลังส่วนบน ร้อยละ 20 บริเวณหลังส่วนล่าง ร้อยละ 15 บริเวณข้อเท้า/เท้า ร้อยละ 15 จึง
ได้ทาการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ ดังนี้ (1) จัดให้มีการปรับเวลาพักเป็นช่วง ๆ ได้แก่ ในช่วง
เวลา 9.00 น. เป็นเวลา 5 นาที ช่วงเวลา 11.00 น. เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ช่วงเวลา 14.00 น. เป็น
เวลา 5 นาที และ ช่วงเวลา 16.00 น. เป็นเวลา 20 นาที (2) จัดให้มีการทากายบริหารเป็นเวลา 5
นาที ก่ อ นท างาน และ (3) สอนท่ า กายบริ ห ารในช่ ว งเวลาพั ก จากการท างาน ซึ่ ง ผลจากการ
ปรับเปลี่ยนพบว่า พนักงานทั้งหมด มีอาการปวดเมื่อยปานกลาง ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ไม่พบ
พนักงานมีอาการรู้สึกปวดเมื่อยมากหรือมากเกินทนไม่ไหวดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3 และ 4
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ตารางที่ 3 ผลการประเมิ น ความไม่ ส บายจากการท างานด้ านซ้ าย ก่ อ นและหลั ง การปรั บ ปรุ ง
แสดงผลเป็นจานวนและร้อยละ (n=60)
ส่วนของ ไม่รู้สึกปวดเมือ่ ย
ร่างกาย
ก่อน
หลัง
13
17
คอ
(21.6) (28.3)
13
16
ไหล่
(21.6) (26.6)
หลัง
18
21
ส่วนบน (30.0) (35.0)
45
45
ข้อศอก
(75.0) (75.0)
15
19
ข้อมือ/มือ
(25.0) (31.6)
หลัง
23
26
ส่วนล่าง (38.3) (43.3)
สะโพก/
26
26
ต้นขา (43.3) (43.3)
38
39
เข่า
(63.3) (65.0)
ข้อเท้า/
29
31
เท้า
(48.3) (51.6)

ปวดเมื่อย
เล็กน้อย
ก่อน หลัง
26
25
(43.3) (41.6)
14
23
(23.3) (38.3)
14
18
(23.3) (30.0)
9
11
(15.0) (18.3)
10
19
(16.6) (31.6)
15
17
(25.0) (28.3)
10
16
(16.6) (26.6)
7
11
(11.6) (18.3)
12
15
(20.0) (25.0)

ปวดเมื่อยปาน
กลาง
ก่อน หลัง
14
18
(23.3) (30.0)
22
21
(36.6) (35.0)
15
21
(25.0) (35.0)
4
4
(6.6) (6.6)
18
22
(30.0) (36.6)
15
17
(25.0) (28.3)
15
18
(25.0) (30.0)
9
10
(15.0) (16.6)
11
14
(18.3) (23.3)

ปวดเมื่อยมาก
ก่อน
6
(10.0)
10
(16.6)
12
(20.0)
2
(3.3)
16
(26.6)
7
(11.6)
8
(13.3)
5
(8.3)
6
(10.0)

หลัง
0
0
0

ปวดเมื่อยมาก
เกินทนไหว
ก่อน หลัง
1
0
(1.6)
1
0
(1.6)
1
0
(1.6)

0

0

0

0

1
(1.6)

0

0

0

0

0
0
0

1
(1.6)
1
(1.6)
2
(3.3)

0
0
0

ตารางที่ 4 ผลการประเมิ น ความไม่ ส บายจากการท างานด้ า นขวา ก่ อ นและหลั ง การปรั บ ปรุ ง
แสดงผลเป็นจานวนและร้อยละ (n=60)
ส่วนของ ไม่รู้สึกปวดเมือ่ ย
ร่างกาย
ก่อน
หลัง
16
21
คอ
(26.6) (35.0)
11
16
ไหล่
(11.3) (26.6)
หลัง
17
21
ส่วนบน (28.3) (35.0)
44
48
ข้อศอก
(73.3) (80.0)

ปวดเมื่อย
เล็กน้อย
ก่อน หลัง
25
27
(41.6) (45.0)
16
22
(26.6) (36.6)
15
22
(25.0) (36.6)
9
6
(15.0) (10.0)

ปวดเมื่อยปาน
กลาง
ก่อน หลัง
12
13
(20.0) (21.6)
23
18
(38.3) (30.0)
14
17
(23.3) (28.3)
5
6
(8.3) (10.0)

ปวดเมื่อยมาก
ก่อน
6
(10.0)
7
(11.6)
12
(20.0)
2
(3.3)

หลัง
0
0
0
0

ปวดเมื่อยมาก
เกินทนไหว
ก่อน หลัง
1
0
(1.6)
3
0
(5.0)
2
0
(3.3)
0

0
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
ส่วนของ ไม่รู้สึกปวดเมือ่ ย
ร่างกาย
ก่อน
หลัง
14
23
ข้อมือ/มือ
(23.3) (38.3)
หลัง
22
23
ส่วนล่าง (36.6) (38.3)
สะโพก/
25
25
ต้นขา (41.6) (41.6)
36
36
เข่า
(60.0) (60.0)
ข้อเท้า/
26
28
เท้า
(43.3) (46.6)

ปวดเมื่อย
เล็กน้อย
ก่อน หลัง
11
22
(18.3) (36.6)
13
17
(21.6) (28.3)
12
16
(20.0) (26.6)
9
11
(15.0) (18.3)
13
16
(21.6) (26.6)

ปวดเมื่อยปาน
กลาง
ก่อน หลัง
15
15
(25.0) (25.0)
14
20
(23.3) (33.3)
15
17
(25.0) (28.3)
9
11
(15.0) (18.3)
11
16
(18.3) (26.6)

ปวดเมื่อยมาก
ก่อน
17
(28.3)
9
(15.0)
6
(10.0)
4
(6.6)
9
(15.0)

หลัง
0
0
0
0
0

ปวดเมื่อยมาก
เกินทนไหว
ก่อน หลัง
3
0
(5.0)
2
0
(3.3)
2
0
(3.3)
2
0
(3.3)
1
0
(1.6)

4.5 การป ระเมิ น ค วาม เสี่ ย งจ าก การท างาน ด้ วย เท คนิ ค Rapid Upper Limb
Assessment
จากการประเมินท่าทางการทางานของพนักงานแผนกประกอบรองเท้าด้วยเทคนิค RULA
พบว่า ก่อนทาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 100
มีคะแนนท่าทางอยู่ในระดับ 3 ซึ่งจัดเป็นงานที่เริ่มมีปัญหาการยศาสตร์ซึ่งควรมีการศึกษาเพิ่มเติม
และรีบดาเนินการปรับปรุงแก้ไขลักษณะงานดังกล่าวโดยเร็วซึ่งได้ทาการดาเนินการแก้ไ ข 3 หลักการ
ได้แก่ การควบคุมทางวิศวกรรม การจัดระบบบริหารจัดการ และตัวผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้ มีการติดตั้งพัด
ลมเพื่อลดความร้อนในพื้นที่ปฏิบัติงาน จัดให้มีเบาะรองนั่งจัดให้มีการปรับเวลาพักเป็นช่วง ๆ จัดให้มี
การทากายบริหารสอนท่ากายบริหารในช่วงเวลาพักจากการทางาน และให้ความรู้ด้านการยศาสตร์
แก่พนักงานกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งพบว่า ระดับคะแนนปัญ หาทางการยศาสตร์ลดลง ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการประเมิ น ท่ า ทางการท างานด้ ว ยเทคนิ ค Rapid Upper Limb Assessment
(n=60) คิดเป็นร้อยละ
ซ้าย
ขวา
ระดับความเสี่ยง
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ง4ง
ง 3ง
100
25
100
18.7
ง 2ง
31.3
50.0
ง 1ง
43.7
31.3
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5. การอภิปรายผล
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอาการปวดเมื่อยมากเกินทนไหวบริเวณไหล่และข้อมือ
มากที่สุด รองลงมาเป็นหลั งส่ ว นบน หลั งส่ ว นล่ าง สะโพก/ต้นขา และเข่ า เนื่องจากท่าทางการ
ปฏิ บั ติ ง านเป็ น ท่ า นั่ ง และเวลาต่ อ เนื่ อ งกั น มากกว่ า 2 ชั่ ว โมง เมื่ อ พิ จ ารณาสถานี ง านและ
สภาพแวดล้อมในการทางาน พบว่า เก้าอี้นั่งเป็นพื้นแข็ง ไม่มีเบาะรองนั่ง เก้าอี้ไม่มีพนักพิง ไม่มีที่พัก
แขน และลักษณะการทางานมีการหมุนลาตัว หรือ บิดลาตัว มีการยกไหล่ขณะทางานเนื่องจากความ
สูงของระดับหน้างานสูงกว่าระดับข้อศอก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุนิสา ชายเกลี้ยงและ
ธั ญ ญวั ฒ น์ หอมสมบั ติ (2554) ที่ พ บว่ า การเคลื่ อ นไหวซ้ า ๆ ท่ า ทางการท างานที่ ผิ ด ปกติ มี
ความสัมพันธ์กับการเกิดความผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อบริเวณกระดูกสันหลังและ
รยางค์ส่วนบนของพนักงานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p , 0.05)
ผลจากการประเมิ น ท่ าทางการท างานของพนั ก งานกระบวนการผลิ ต แผนกประกอบ
รองเท้า โดยใช้เทคนิค RULA ซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ตามมาตรฐาน พบว่า
ก่อนการปรับปรุง พนักงานมีท่าทางการทางานที่มีความเสี่ยงระดับ 3 เนื่องจากพนักงานต้องทางาน
เป็นระยะเวลา 8-12 ชั่ว โมงต่อวัน ส่ วนใหญ่ จ ะเป็นการทางานต่อเนื่องมากกว่ า 2 ชั่วโมง โดยมี
ลักษณะการทางาน ดังนี้ มีการก้มคอไปข้างหน้าเวลาทางาน มีการทางานของศีรษะและลาตัวอยู่นิ่ง
เกิน 1 นาที ขณะนั่งทางานมีการเคลื่อนไหวซ้าของศีรษะและลาตัวซ้า ๆ ไปมามากกว่า 3 ครั้งต่อ
นาที มีการหมุนลาตัวหรื อบิดลาตัวขณะทางาน มีการยกไหล่ขณะทางาน มือมีการใช้แรงอยู่นิ่งนาน
เกิน 1 นาที มือมีการเคลื่อนไหวซ้าไปมา 4 ครั้งต่อนาที มีการเอื้อมไปจับรองเท้าฝั่งตรงข้าม มีการ
ยก ย้ายสิ่งของวัตถุในขณะปฏิบัติงาน ซึ่งลักษณะการทางานต่าง ๆ เหล่านี้ หากทางานต่อเนื่องกัน
เป็นเวลานาน จะส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจ และนาไปสู่การเกิดอาการบาดเจ็บสะสม
เนื่องจากการทางาน (ปรมาภรณ์ ดาวงษา, 2558) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของอรุณี พรหมศรี
(2560) ที่ ทาการศึ ก ษาท่ าทางการท างานของช่างท าไม้ ก วาดดอกแก้ ว ที่ มี ท่ าทางการท างานที่ ไม่
เหมาะสมและเป็นสาเหตุของความผิดปกติของกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทางานโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งที่รยางค์บน คอ และหลังส่วนล่าง
6. สรุปผลการศึกษา
จากการประเมินความไม่ส บายร่างกายของพนั ก งานกระบวนการผลิ ต แผนกประกอบ
รองเท้า พบว่า ก่อนทาการปรับปรุงระบบบริห ารจัดการ พบกลุ่ มตัวอย่าง มีความรู้สึก ปวดเมื่อย
ร่างกายมากและมากเกินทนไหว สาหรับพนักงานที่นั่งปฏิบัติงาน มีคะแนนท่าทางการทางานอยู่ใน
ระดับ 3 ร้อยละ 100 ซึ่งจัดเป็นงานที่มีท่าทางการทางานที่ควรตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว
หลังจากทาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและปรับปรุงระบบบริหารจัดการ ได้แก่ จัดให้ปรับปรุงสถานี
งานและสภาพแวดล้อมในการทางาน มีการปรับเวลาพักเป็นช่วง ๆ มีการทากายบริหารก่อนทางาน
และการอบรมให้ความรู้เกี่ ยวกับโรคที่เกี่ยวข้องกับปัญ หาทางการยศาสตร์ มีผลต่อความรู้สึกปวด
เมื่อยของกลุ่มตัวอย่าง ทาให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้สึกปวดเมื่อยระดับปานกลาง ไม่พบการปวดเมื่อย
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มากและมากเกินทนไหว ผลการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ ลดปริมาณและระดับความเสี่ยง
ลง
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ควรมีการปรับปรุงและออกแบบสถานีงาน เช่น โต๊ะ และ เก้าอี้ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
โดยมีการเก็บข้อมูลด้านสรีระของผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติม
7.2 ควรมีการศึกษาเครื่องมือทุ่นแรง เพื่อให้พนักงานออกแรงในการทางานน้อยที่สุด
7.3 ควรศึกษาปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือ เกี่ยวเนื่องกับปัญหาด้านการยศาสตร์ในแผนก
อื่นๆ
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการและความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
หน่วยคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผน
งบประมาณให้เหมาะสมเพียงพอสาหรับด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ประชากรคือ บุคลากรภายใน
คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่า ยได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 250 คน สถิติที่ใช้
ในการวิ เ คราะห์ คื อ สถิ ติ เ ชิ ง พรรณา ได้ แ ก่ ค่ า ความถี่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน ผลจากการวิจัย ด้านความต้องการใช้บริการหน่วยคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร พบว่า
อุปกรณ์ที่ควรได้รับการปรับปรุงมากที่สุดคือ อุปกรณ์สารองข้อมูล (ร้อยละ 30.51) ช่องทางในการ
ติ ด ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ต้อ งการมากที่ สุ ด คื อ Social Media (Line, Facebook) (ร้ อ ยละ 38.10) กลุ่ ม
ตัวอย่างมีความต้องการใช้โปรแกรมด้านเอกสารมากที่สุด (ร้อยละ 44.85) และมีความต้องการใช้
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ มากที่สุด (ร้อยละ 84.40) ผลการวิจัยด้านความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของหน่วยคอมพิวเตอร์และการสื่อสารโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.78) โดยพึงพอใจด้านการ
ใช้บริการซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.20) รองลงมาคือ ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และด้านการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(ค่าเฉลี่ย 4.07, 4.04 และ 3.30 ตามลาดับ)
คาสาคัญ : ความต้องการใช้บริการหน่วยงานคอมพิวเตอร์ ความพึงพอใจต่อการให้บริการหน่วยงาน
คอมพิวเตอร์
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Abstract
This research amice to study the needs and satisfaction of the service of the
computer and communication unit, Faculty of Science, Mahidol University, to be a
guideline for budget planning that is suitable for computer technology. Population were
personnel the Faculty of Science, Mahidol University using simple random sampling,
hawing the a sample of 250 people. Statistics used the descriptive statistics including
frequency, percentage, mean and standard deviation. As a result of research on the
demand for computer and communication unit services, it was found that the device
that should be the most improvement was data backup device (30.51%). The most
channel of contacting staff is Social Media (Line, Facebook) (38.10%). The sample group
had the highest demand for document programs (44.85%) and the desktop computer
(84.40%). The results of the research on satisfaction toward the service of the computer
unit and overall communication wave at a high level (Mean 3.78). The most satisfaction
was computer maintenance service (Mean 4.20), followed by computer program,
computer equipment, internet network, and procurement of computer hardware (Mean
4.07, 4.04 and 3.30 respectively)
Keyword : Needs of the computer and communication unit's service, Satisfaction of the
computer and communication unit's service
1. บทนา
ในปัจจุบันที่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีบทบาทกับสังคม และการศึกษามากขึ้น ทั้งใช้ในการ
เรียนการสอน และทางานในหน่วยงานต่าง ๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ทางคณะฯ จึงจัดตัง้
หน่วยบริการคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร สังกัดงานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี โดยมีหน้าที่เพื่อ
ปรับปรุง และพัฒนาระบบเครือข่ ายสื่ อสาร อุปกรณ์ฮาร์ด แวร์ ซอฟต์แ วร์ ระบบสารสนเทศ ให้
สามารถรองรับเทคโนโลยีปัจจุบันและให้บริการอย่างทั่วถึง รวดเร็ว มีเสถียรภาพ และปลอดภัย และ
ให้บริการห้องบริการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ แต่ในทุก ๆ ปี ก็ยัง
เกิดปัญหางบประมาณไม่เพียงพอสาหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืองบประมาณสาหรับการ
ปรับปรุงเทคโนโลยีในปัจจุบัน ซึ่งการขอเพิ่มงบประมาณจะใช้เวลานาน ส่งผลให้การจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ล่าช้า ทาให้การปฏิบัติงานต่าง ๆ ไม่เต็มประสิทธิภาพ และอาจไม่สามารถดาเนินการ
ตามกาหนดการได้
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จากเหตุผลดังกล่ าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึก ษาความต้องการและความพึง พอใจต่ อการ
ให้ บ ริ ก ารของหน่ ว ยคอมพิ ว เตอร์ แ ละการสื่ อ สาร งานพั ฒ นาระบบและเทคโนโลยี ของคณะ
วิทยาศาสตร์ ม.มหิดล เพื่อเป็นการสารวจพฤติกรรมการใช้งานว่า ผู้ใช้งานพึงพอใจด้านใดมากที่สุด
และต้องการให้พัฒนาการให้ บริก ารด้ านใด เพื่อนามาใช้ เ ป็นแนวทางการจั ด ท าโครงการจั ด ซื้ อ
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมเพื่อสนับสนุนการทางานของบุคลากรภายในคณะฯ
ได้อย่างเหมาะสม และเป็นประโยชน์สาหรับการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีสาหรับด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ของคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาความต้องการและความพึงพอใจต่อการให้บริการหน่วยคอมพิวเตอร์และ
การสื่อสารของงานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
2.2 เพื่อนาผลการวิจัยมาใช้สาหรับการวางแผนงบประมาณให้เหมาะสมเพียงพอสาหรับ
ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ คือ บุคลากรสายวิชาการ และ
สายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จานวน 684 คน
กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยใช้ สูตรของ Yamane’s ในระดับความเชื่อมั่น ร้อย
ละ 95 (ความคลาดเคลื่อน 0.05) นามาคานวณขนาดตัวอย่างจากสูตร ได้ผลลัพธ์ เท่ากับ 250 คน
3.2 ด้านระยะเวลา เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2561
3.3 เครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัย ใช้ แบบสอบถาม โดยร่างแบบสอบถามที่มีคาถามที่ต้องการทราบ
ข้อมูลและ นาไปให้ท่านผู้ทรงคุณวุฒิช่วยตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
และนาไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างเล็ก ๆ เพื่อทดสอบความเข้าใจคาถามและวิธีการตอบคาถาม
แล้ ว นาผลการทดลองมาปรับปรุง แก้ ไ ขอีก ครั้ ง ก่ อนนาไปใช้จ ริง แล้ ว จึ ง แจกแบบสอบถามตาม
ภาควิชา/งาน หน่วยงานต่าง ๆ ตามจานวนกลุ่มตัวอย่างโดยมีโครงสร้างของแบบสอบถาม ดังนี้
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 : ความต้องการใช้บริการหน่วยคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
ส่วนที่ 3 : ความพึงพอใจต่อการใช้บริการหน่วยคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
1) ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม และผู้วิจัยนาแบบสอบถาม ไปจ่ายแจกตาม
ภาควิชา/งาน หน่วยงานต่าง ๆ ตามจานวนบุคลากรสายวิชาการและ สายสนับสนุน ภายในคณะ
วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล กรอกแบบสอบถามและดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลคืนตามเวลาที่
กาหนด
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2) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่ มิถุนายน - กรกฎาคม 2561 โดย
ได้รับแบบสอบถามกลับ จานวน 250 ชุด จากจานวนแบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด จานวน 250 ชุด
และน าแบบสอบถามที่ ไ ด้ ม าตรวจสอบหาความสมบู ร ณ์ แ ละความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล โดยได้
แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์และนาไปวิเคราะห์ข้อมูลได้ จานวน 250 ชุด คิดเป็น 100% และ
ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ต่อไป
3.4 การวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ใช้ วิ ธี ท างสถิ ติเ ชิ ง พรรณา (Descriptive Statistics) เพื่ อ จั ด
หมวดหมู่และให้เพื่อให้ทราบลักษณะพื้นฐานทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency)
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว One Way ANOVA เพื่อเปรียบเทียบ เพศ ระยะเวลา
การปฏิบัติงาน และประเภทบุคลากร เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จึงทาการ
ทดสอบรายคู่ด้วยค่าสถิติทดสอบ LSD (Least significant Difference)
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น
ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ประเภทของบุคลากร

ตัวแปรตาม
ความต้องการใช้บริการหน่วยคอมพิวเตอร์
และการสื่อสาร

ความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วย
คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
- ด้านอินเทอร์เน็ต
- ด้านการจัดซื้อจ้างคอมพิวเตอร์
- ด้านการบริการซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์
- ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย

5. สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการของหน่วยคอมพิวเตอร์และการสื่อสารที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานต่างกัน มี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยคอมพิวเตอร์และการสื่อสารที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ที่มีประเภทบุคลากรต่างกัน มีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยคอมพิวเตอร์และการสื่อสารที่แตกต่างกัน
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6. ผลการวิจัย
6.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
- เพศ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 77.20 เพศชาย คิดเป็นร้อย
ละ 22.80
- ระยะเวลาปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน น้อยกว่า 1 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 1.60, 1 – 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.40, 6 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.00, 11 – 15 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 28.00, 16 – 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.80 และเวลาปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปี คิดเป็นร้ อยละ
11.20
- ประเภทของบุคลากร สายวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 30.40 สายสนับสนุน คิดเป็นร้อย
ละ 69.60
6.2 ความต้องการใช้บริการหน่วยคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล มีความต้องการให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ควรได้รับ
การปรั บ ปรุ ง มากที่ สุ ด คื อ อุ ป กรณ์ ส ารองข้ อ มู ล คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 30.51 รองลงมาคื อ
Printer/Scanner คิดเป็นร้อยละ 24.26 จอคอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 23.71 และ เม้าส์/คีย์บอร์ด
คิดเป็นร้อยละ 21.51
บุ ค ลากรคณะวิ ท ยาศาสตร์ ม.มหิ ด ล มี ค วามต้ อ งการติ ด ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร
คอมพิ ว เตอร์ ใ นช่อ งทาง Social Media (Line, Facebook) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 38.10 รองลงมาคือ
โทรศัพท์ คิดเป็นร้อยละ 32.93 ช่องทางระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 21.72 และ Email
คิดเป็นร้อยละ 7.24
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดลมีความจาเป็นต้องใช้โปรแกรมด้านเอกสาร คิดเป็น
ร้อยละ 44.85 รองลงมาคื อโปรแกรมคานวณทางสถิติ คิดเป็นร้อยละ 25.00 โปรแกรมตกแต่งภาพ
คิดเป็นร้อยละ 13.48 โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ คิดเป็นร้อยละ 12.76 และโปรแกรมอื่น คิดเป็นร้อยละ
3.92
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล มีความต้องการใช้คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ คิดเป็น
ร้อยละ 84.40 และมีความต้องการใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา คิดเป็นร้อยละ 15.60
6.3 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
ตารางที่ 1 แสดงระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ราย
ด้านและโดยรวม
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วย
คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
1 ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2. ด้านการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
3. ด้านการใช้บริการซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์

̅
𝒙

Std.

ระดับความพึงพอใจ

3.30
3.30
4.20

0.66
0.63
0.54

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
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ตารางที่ 1 แสดงระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ราย
ด้านและโดยรวม
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วย
คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
4. ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
5. ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ค่าเฉลี่ยรวม

̅
𝒙

Std.

ระดับความพึงพอใจ

4.07
4.04
3.78

0.52
0.59
0.59

มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 ผลการวิจัยระดับพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยคอมพิวเตอร์และการ
สื่อสารของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล โดยรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
3.78 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยคอมพิวเตอร์และ
การสื่อสารมากที่สุดคือ ด้านการใช้บริการซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย 4.20 รองลงมาคือ ด้าน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และน้อยที่สุดคือด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยมีค่าเฉลี่ยดังตารางที่ 1
ความพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก ารของหน่ ว ยคอมพิ ว เตอร์ แ ละการสื่ อ สารในแต่ ล ะรายด้ า นดั ง นี้
1) ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ค่าเฉลี่ย 3.30) พบว่า รายข้อย่อยทุกข้อมีระดับความพึง
พอใจในระดับปานกลาง ซึ่งประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ
เครือข่ายมีความรวดเร็วมีประสิทธิภาพครอบคลุมทั่วถึง (ค่าเฉลี่ย 3.31) เสถียรภาพของระบบ
เครือข่าย สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ อย่างต่อเนื่อง (ค่าเฉลี่ย 3.27) การกาหนดสิทธิ์ (Username
Account) ในการเข้าสู่ระบบเครือข่ายมี ความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน (ค่าเฉลี่ย
3.32) ความพึงพอใจกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานในปัจจุบัน (ค่าเฉลี่ย 3.28)
2) ด้านการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ค่าเฉลี่ย 3.30) พบว่า รายข้อย่อยทุก
ข้อมีระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง ซึ่งประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การได้รับคาแนะนา
หรือคาปรึกษาในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ค่าเฉลี่ย 3.41) ความพึงพอใจต่อการดาเนินการ
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ค่าเฉลี่ย3.30) การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ต่าง ๆ สะดวก และรวดเร็ว (ค่าเฉลี่ย 3.18)
3) ด้านการใช้บริการซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์ (ค่าเฉลี่ย 4.20) พบว่า รายข้อย่อยที่มี
ระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพอ่อนน้อม (ค่าเฉลี่ย
4.22 ) รายข้อย่อยที่มีความพึงพอใจในระดับมาก ได้แก่ การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่เมื่อพบ
ปัญหาได้โดยง่าย และรวดเร็ว (ค่าเฉลี่ย 4.19) การให้บริการมีความสะดวก และรวดเร็ว (ค่าเฉลี่ย
4.19) และความพึงพอใจต่อการให้บริการซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์ (ค่าเฉลี่ย 4.18)
4) ด้านการใช้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ค่าเฉลี่ย 4.07) พบว่า รายข้อย่อยทุกข้อมี
ระดับความพึงพอใจในระดับมาก ซึ่งประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้
งานมึความทันสมัยสะดวกรวดเร็ว (ค่าเฉลี่ย 4.18) ความพึงพอใจต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน
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ในปัจจุบัน (ค่าเฉลี่ย 4.12) โปรแกรมสามารถช่วยในการทางานให้มีประสิทธิภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.11)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในปัจจุบันเพียงพอ (ค่าเฉลี่ย 3.95)
5) ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ค่าเฉลี่ย 4.04) พบว่า รายข้อย่อยทุกข้อมีระดับความพึง
พอใจในระดับมาก ซึ่งประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการใช้งาน
(ค่าเฉลี่ย 4.02) ประสิทธิภาพการใช้งานคอมพิวเตอร์ในการทางาน (ค่าเฉลี่ย 3.99) อุปกรณ์ที่จัดไว้
ให้บริการอยู่ในสภาพดี และพร้อมใช้งาน (ค่าเฉลี่ย 4.05) ความพึงพอใจต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้
งานในปัจจุบัน (ค่าเฉลี่ย 4.09)
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ทดสอบสมมติฐานที่ 1 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ที่ มีเพศต่างกัน มีความพึง
พอใจต่อการให้บริการของหน่วยคอมพิวเตอร์และการสื่อสารที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจรายด้านต่อการให้บริการของหน่วยคอมพิวเตอร์และ
การสื่อสารของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล จาแนกตามเพศ
ชาย
หญิง
เพศ
t
Sig.
Std.
̅ Std. 𝒙
̅
𝒙
1.ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
3.30 0.66 3.29 0.66 0.09 0.93
2.ด้านการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์
3.27 0.68 3.30 0.62 0.29 0.77
คอมพิวเตอร์
3.ด้านการใช้บริการซ่อมบารุง
4.32 0.44 4.16 0.57 2.05 0.04
คอมพิวเตอร์
4.ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
4.15 0.53 4.04 0.51 1.38
0.7
5.ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
4.19 0.60 4.00 0.58 2.18 0.03
ค่าเฉลี่ยรวม
3.85 0.58 3.76 0.59
จากตารางที่ 2 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
การให้บริก ารของหน่ว ยคอมพิว เตอร์และการสื่อสารแตกต่างกันในด้านการใช้บริการซ่อมบารุง
คอมพิวเตอร์ และด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยพบว่า ด้านการใช้บริการซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์ เพศ
ชาย มีค่าเฉลี่ย 4.32 เพศหญิง มีค่าเฉลี่ย 4.16 ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพศชาย มีค่าเฉลี่ย 4.19
เพศหญิง มีค่าเฉลี่ย 4.00 เมื่อทดสอบด้วย T-test พบว่า บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ที่มี
เพศแตกต่ า งกั น จะมีค วามพึ ง พอใจด้ า นการใช้ บ ริก ารซ่ อ มบ ารุง คอมพิ ว เตอร์ และด้ า นอุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ แตกต่างกันที่ระดับ 0.5 เป็นการยอมรับสมมติฐานข้อที่ 1
ทดสอบสมมติฐานที่ 2 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานต่างกัน มีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยคอมพิวเตอร์และการสื่อสารแตกต่างกัน
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ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจรายด้านต่อการให้บริการของหน่วยคอมพิวเตอร์และ
การสื่อสารของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล จาแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน
1.ด้านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
2.ด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
3.ด้านการใช้
บริการซ่อมบารุง
คอมพิวเตอร์
4.ด้านโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
5.ด้านอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
ค่าเฉลี่ยรวม

น้อยกว่า 1ปี
̅ Std.
𝒙

1–ปี 5
̅ Std.
𝒙

6–ปี 10
̅ Std.
𝒙

11–ปี 15
̅ Std.
𝒙

16–ปี 20
̅ Std.
𝒙

มากกว่า 20ปี
Std.
̅
𝒙

F

Sig.

3.68

0.52

3.19

0.70

3.40

0.64

3.22

0.65

3.40

0.56

3.23

0.73

1.24

0.29

3.50

0.58

3.18

0.57

3.35

0.63

3.28

0.69

3.31

0.63

3.36

0.58

0.55

0.74

4.56

0.24

4.22

0.45

4.13

0.56

4.26

0.53

4.08

0.77

4.25

0.44

1.09

0.37

4.38

0.72

4.10

0.54

4.04

0.56

4.11

0.50

4.00

0.39

3.99

0.51

0.66

0.65

4.25

0.54

4.07

0.62

4.03

0.62

4.07

0.62

3.97

0.47

3.98

0.53

0.28

0.92

4.07

0.52

3.75

0.58

3.79

0.60

3.79

0.60

3.75

0.56

3.76

0.59

จากตารางที่ 3 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานแตกต่างกัน
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยคอมพิวเตอร์และการสื่อสารไม่แตกต่างกันในทุกด้านที่
ระดับ 0.5 เป็นการปฏิเสธสมมติฐานข้อที่ 2
ทดสอบสมมติฐานที่ 3 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ที่มีประเภทบุคลากรต่างกัน มีความพึง
พอใจต่อการให้บริการของหน่วยคอมพิวเตอร์และการสื่อสารแตกต่างกัน
ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจรายด้านต่อการให้บริการของหน่วยคอมพิวเตอร์และ
การสื่อสารของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล จาแนกตามประเภทบุคลากร
สายวิชาการ สายสนับสนุน
ประเภทบุคลากร
t Sig.
̅ Std. 𝒙
̅ Std.
𝒙
1. ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
3.40 0.71 3.25 0.63 1.68 0.09
2. ด้านการจัดซื้อจัดจ้างครุภณ
ั ฑ์
3.33 0.65 3.28 0.62 0.55 0.58
คอมพิวเตอร์
3. ด้านการใช้บริการซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์ 4.21 0.59 4.19 0.52 0.22 0.83
4. ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
4.10 0.48 4.05 0.54 0.66 0.51
5. ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
4.00 0.60 4.06 0.59 0.65 0.52
ค่าเฉลี่ยรวม
3.80 0.61 3.77 0.58
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จากตารางที่ 4 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ที่มีประเภทบุคลากรต่างกัน มีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยคอมพิวเตอร์และการสื่อสารไม่แตกต่างกันในทุกด้านที่ระดับ 0.5
เป็นการปฏิเสธสมมติฐานข้อที่ 3
7. อภิปรายผล
ผลการวิจัยระดับพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ของ
บุคลากรคณะวิ ทยาศาสตร์ ม.มหิดล โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการใช้
บริการซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์ รองลงมาคือ ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และพึงพอใจน้อยที่สุดคือด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและด้านการจัดซื้ อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนิธิศ งานเลิศ (2553) เรื่อง ความพึงพอใจต่อการ
ใช้ง านคอมพิว เตอร์ข องผู้ติด ต่อกั บนัก ลงทุน ในบริ ษัทหลั ก ทรั พย์ กรณีศึก ษา บริษัท หลั ก ทรัพ ย์
ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบว่ามีร ะดับความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการคอมพิวเตอร์มี
ความคาดหวังในการใช้บริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของวารีรัตน์ จะรา
, มาลิน เสงี่ยมกุล และ อุไร การวิจิตร (2557) เรื่อง ความพึงพอใจและความต้องการใช้บริการ
สารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและวิจัย หอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผลการวิจัยพบว่า ความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและวิจัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก
สรุปผลจากการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของหน่วยคอมพิวเตอร์และการสื่อสารแตกต่างกัน
ผลการทดสอบด้ ว ยค่ า สถิ ติ T-test ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น 95% พบว่ า บุ ค ลากรคณะ
วิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยคอมพิวเตอร์และ
การสื่อสารแตกต่างกันในด้านการใช้บริการซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์ และด้านอุปกรณ์คอมพิว เตอร์
โดยพบว่า ด้านการใช้บริการซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์ เพศชาย มีค่าเฉลี่ย 4.32 เพศหญิง มีค่าเฉลี่ย
4.16 ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพศชาย มีค่าเฉลี่ย 4.19 เพศหญิง มีค่าเฉลี่ย 4.00 เมื่อทดสอบด้วย
T-test พบว่า บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ที่มีเพศแตกต่างกันจะมีความพึงพอใจด้านการใช้
บริการซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์ และด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.5 เป็น
การยอมรับสมมติฐานข้อที่ 1 ซึ่งมีผลต่อความพึงพอใจต่ อการให้บริการหน่วยคอมพิวเตอร์และการ
สื่อสาร สอดคล้องกับงานวิจัยของ ของสบโชค วงษ์แสง (2555) เรื่องศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้
บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการวิจัยพบว่า สถานะภาพเพศที่แตกต่างกันมี
ความพึงพอใจในการใช้บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต่างกัน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของขวัญฤทัย สุริยงค์ (2552) เรื่อง คุณภาพการบริการของห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ใน
เขตจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการบริการทุกด้าน
สมมติฐานที่ 2 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานแตกต่างกัน
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยคอมพิวเตอร์และการสื่อสารแตกต่างกัน
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ผลการทดสอบด้ ว ยค่ า สถิ ติ F-test ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น 95% พบว่ า บุ ค ลากรคณะ
วิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
หน่วยคอมพิวเตอร์และการสื่อสารไม่แตกต่างกันในทุกด้านที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.5 เป็นการปฏิเสธ
สมมติฐานข้อที่ 2 ซึ่งไม่มีผลต่อความพึงพอใจต่อการให้บริการหน่วยคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรรณราย จิตเจนการ (2558) เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของสมาชิก
ที่มีต่อการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จากัด
ผลการวิจัยพบว่า ระยะเวลาการเป็นสมาชิกที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมในการรับ
บริการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฯ และสอดคล้องกับงานวิจัยของของนราธิยา สามลฤกษ์
(2550) เรื่อง ความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสวัสดิการ
ทหารบก จากัด พบว่า สมาชิกที่มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในบริการ
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ที่มีประเภทบุคลากรที่แตกต่างกัน มี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยคอมพิวเตอร์และการสื่อสารแตกต่างกัน
ผลการทดสอบด้ ว ยค่ า สถิ ติ T-test ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น 95% พบว่ า บุ ค ลากรคณะ
วิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ที่ประเภทบุคลากรแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วย
คอมพิวเตอร์และการสื่อสารไม่แตกต่างกันในทุกด้านที่ระดับนัยสาคัญ 0.5 เป็นการปฏิเสธสมมติฐาน
ข้อที่ 3 ซึ่งไม่มีผลต่อความพึงพอใจต่อการให้บริการหน่วยคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร สอดคล้องกับ
งานวิจัยของเพ็ญนภา จรัสพันธ์ (2557) เรื่อง ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของ
ศูนย์บริการลูกค้า จีเนท โมบายเซอร์วิส เซ็นเตอร์ จันทบุรี ผลการวิจัยพบว่า ลูกค้าที่มีอาชีพต่างกัน
มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการ ลูกค้า จีเนท โมบายเซอร์วิส เซ็นเตอร์
จันทบุรี ไม่แตกต่างกัน
8. สรุปผล
จากการวิ จั ย เรื่อง ศึ ก ษาความต้องการและความพึง พอใจต่อการให้บริการของหน่วย
คอมพิ ว เตอร์ แ ละการสื่ อ สาร งานพั ฒ นาระบบและเทคโนโลยี ของคณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล สรุปได้ดังนี้
8.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็นเพศหญิงและเพศชาย โดยเพศหญิง คิดเป็นร้อย
ละ 77.20 เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 22.80 มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน น้อยกว่า 1 ปี คิดเป็นร้อยละ
1.60, 1 – 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.40, 6 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.00, 11 – 15 ปี คิดเป็นร้อยละ
28.00, 16 – 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.80 และเวลาปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.20
และประเภทของบุคลากรเป็นสายวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 30.40 สายสนับสนุน คิดเป็นร้อยละ 69.60
8.2 ความต้องการใช้บริการหน่วยคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
ด้านอุปกรณ์ค อมพิว เตอร์ที่ ควรปรับปรุง มากที่สุ ด คือ อุปกรณ์ส ารองข้ อมูล ส าหรับ
คอมพิวเตอร์ จึงต้องมีจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ดังกล่าวให้เพียงพอต่อการใช้งาน ด้าน
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ช่องทางการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ควรพัฒนาช่องทางในการติดต่อให้มากขึ้น โดยเน้นใช้ Social Media
ไม่ว่าจะเป็น Line หรือ Facebook สาหรับให้บริการแก่ผู้ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น ด้านความต้องการ
โปรแกรมควรจะเน้นให้บริการโปรแกรมทางด้านเอกสารสนับสนุนการทางานของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะ
เป็น โปรแกรม Microsoft Office หรือ โปรแกรมอ่านเอกสาร PDF เป็นต้น ด้านความต้องการใช้
งานเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับการทางาน ควรเพิ่มจานวนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะให้เพียงพอต่อการใช้
งานสาหรับบุคลากรในคณะฯ มากที่สุด
8.3 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร แบ่งเป็น 5
ด้าน ดังนี้
- ด้านเครือข่ ายอินเทอร์เน็ต ควรพัฒนาการใช้ง านอินเทอร์เน็ต เป็นอันดับต้น
เนื่องจาก มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง โดยเน้นในเรื่องความเสถียรภาพของระบบเครือข่าย
การใช้งานได้อย่างต่อเนื่องเป็นอันดับหนึ่ง เพื่อให้ตอบสนองต่อการใช้งานได้ครอบคลุมและทั่วถึงกัน
- ด้านการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ควรพัฒนาระยะเวลาในการจัดซื้อจัด
จ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
- ด้านการใช้บริการซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์ ควรพัฒนาเรื่องการติดต่อประสานงาน
แจ้งซ่อม เมื่อพบปัญหาได้โดยง่ายให้สะดวกรวดเร็ว และเพิ่มช่องทางติดต่อให้มากกว่าเดิม
- ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ควรพัฒนาให้มีโปรแกรมใช้งานได้อย่างเพียงพอ
สาหรับการทางานของผู้ใช้งาน และควรมีความทันสมัยเหมาะสมกับผู้ใช้งานในปัจจุบัน
- ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ควรพัฒนาการดูแลรักษาให้อุปกรณ์อยู่ในสภาพที่ดี
และพร้อมใช้งาน หมั่นดูแลตรวจสอบสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการเป็นประจาสม่าเสมอ
9. ข้อเสนอแนะ
9.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
- ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ควรพัฒนาเรื่องความเสถียรภาพของระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องเป็นอันดับแรก ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกอาคาร ทุกชั้น และพื่นที่ที่มีการใช้
งานอินเทอร์เน็ต เป็นจ านวนมาก และควรทดสอบสั ญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้ครอบคลุม
เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน
- ด้านการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ควรปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเรื่องระเบียบ
ข้อบังคับในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ควรตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์
และสารวจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จาเป็นต้องใช้งานในแต่ละภาควิชา/งาน/หน่วยงานต่างๆ ภายใน
คณะ อย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง
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9.2 ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึ ก ษาปัจ จั ย อื่น ๆ เพิ่ม เติม ที่คาดว่ าจะส่ ง ผลต่ อ พฤติก รรมการใช้ เครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และวางแผน
จัดการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในคณะ ฯ
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บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ปั ญ หาเพื่ อ หาแนวทางการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพใน
กระบวนการจัดเก็บชิ้นงาน โดยได้ทาการศึกษาปัญหาการชารุดของกล่องใส่ชิ้นงาน IMC 180 ในชั้น
วางชิ้นงาน (Rack) ซึ่งมีปริมาณการชารุดของกล่องใส่ชิ้นงานสูงที่สุดในกระบวนการจัดเก็บบน Rack
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทางานของกระบวนการจัดเก็บกล่องใส่ชิ้นงานบน
Rack เพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการชารุดของกล่องใส่ชิ้นงานที่เกิดจากน็อตที่ยื่นออกมาจาก
ชั้นวางชิ้นงานเกี่ยวกล่องใส่ชิ้นงานขาด เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกล่องใส่ชิ้นใหม่และเปรียบเทียบ
ผลก่อนและหลังการปรับปรุง โดยการใช้แผนภูมิก้างปลาในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และ
แก้ไขปัญหาโดยการตัดฟิวเจอร์บอร์ดปิดน๊อตที่ยื่นออกมาและนาสายเคเบิ้ลไทร์มารัดทับฟิวเจอร์
บอร์ด เพื่อลดปัญหาน๊อตเกี่ยวกล่องสินค้าชารุด และทาการวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อหาระยะเวลาคืนทุน
ให้กับบริษัทกรณีศึกษา และเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกล่องใหม่ ผลการศึกษาพบว่า การตัดฟิว
เจอร์บอร์ดปิดน๊อตที่ยื่นออกมา สามารถลดต้นทุนของกล่องใส่ชิ้นงานที่ชารุดได้มากที่สุดและประหยัด
ค่าใช้จ่ายมากที่สุด โดยมีของเสียรวม ก่อนปรับปรุง 772 กล่อง/เดือน หลังการปรับปรุง 146 กล่อง/
เดือน ของเสียรวมลดลง 626 กล่อง/เดือน ลดลงเฉลี่ย 21 กล่อง/วัน ลดลงคิดเป็นร้อยละ 81.09
และมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 1.20 วัน
คาสาคัญ : ชั้นวางชิ้นงาน การลดของเสีย การเพิ่มประสิทธิภาพ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
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Abstract
This study investigated and analyzed problems to find solutions to increase
the efficiency in the storage process. The study focused on the defects in IMC 180
storage boxes on the rack, which had the highest defects among the boxes on the rack.
Therefore, the objective of the research was to study the storage process of boxes on
the rack to propose solutions to solve the defects in the storage boxes, which was
caused by the nut and bolt protruding from the rack into the boxes, in order to reduce
the cost of purchasing new storage boxes as well as compare the results before and
after the modification. Fishbone charts were used to analyze the cause of problems,
whereas the proposed solution was to cut the future board to block the protruding nut
and bolt. Furthermore, cable ties were used to wrapped around the future board to
reduce the possibility of damaging the storage boxes. Cost analysis was performed to
find the payback period for the company in the case study as well as to reduce the
cost of purchasing new storage boxes. Results revealed that using future boards to block
the protruding nut and bolt can effectively reduce the cost of storage boxes at the
highest level and was found to be the most cost effective. The total damage before the
modification was 772 boxes per month, whereas the number reduced to 146 boxes per
month following the modification. A reduction of 626 boxes per month was equal to 21
boxes per day, which could be calculated as 81.09 % and had a payback period of 1.20
day.
Keywords : Rack, Reduction of Waste, Increasing Efficiency, Breakeven Analysis
1. บทนา
อุตสาหกรรมยานยนต์ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญมากกับประเทศไทย ซึ่งความ
ต้องการทางด้านตลาดรถยนต์ข องผู้บริโภคค่อนข้างสูง ทาให้อุตสาหกรรมยานยนต์เติบโตอย่ าง
รวดเร็ว เพื่อให้เพียงพอกับปริมาณความต้องการทางด้านตลาด การปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
เป็นมาตรการสาคัญที่ผู้ผลิตต้องคานึงถึง เพื่อเป็นการยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น และยังเป็น
การลดจานวนของเสี ย ที่เกิดขึ้ นในกระบวนการจั ด เก็ บ เพื่อเป็นการเพิ่ม ผลตอบแทนให้กั บ บริษั ท
องค์กร และยังส่งผลตอบแทนระดับประเทศ ซึ่งบริษัทกรณีศึกษาทาการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แห่ง
หนึ่ง ในจั งหวั ดนครราชสีม า โดยมี ผลิ ตภัณฑ์หลายประเภท เช่น ยางขอบประตู ยางขอบกระจก
รถยนต์ ซึ่งเป็นที่ต้องการของลูกค้าทาให้ต้องผลิตและส่งสินค้าให้ได้ทันตามความต้องการของลูกค้า
อย่างไรก็ตามจากการศึกษาการดาเนินงานของบริษัทกรณีศึกษาในส่วนของแผนกจัดเก็บในชั้นวาง
สินค้า (Rack) ในปัจจุบัน พบว่า มีของเสียเกิดขึ้นจานวนมาก ซึ่งปัญหาของเสียที่พบมากที่สุด คื อ
880

ปัญหาการชารุดของกล่องใส่ชิ้นงานที่มีสาเหตุเกิดจากถูกน็อตที่ยื่นออกมาจากชั้นวางชิ้นงานเกี่ยวทา
ให้กล่องฉีกขาด โดยคิดเป็นร้อยละ 65 ของของเสียทั้งหมด จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า
พาทิศ ชิดนอก และคณะ (2554) ได้ศึกษาการลดของเสียจากการเย็บเบาะรถยนต์ กรณีศึกษาบริษัท
เลียร์คอร์ปอเรชั่น เซ้าท์อีสท์ เอเชีย จากัด ซึ่งเกิดปัญหาของเสียที่เกิดจากการเย็บ ตาแหน่ง Part
ไม่ ต รง แนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หา คณะผู้ วิ จั ย ท าการออกแบบและสร้ า งอุ ป กรณ์ Poka-Yoke
ผลการวิจัย พบว่า ของเสียลดลงมากกว่าเป้าหมายที่กาหนด โดยไม่พบของเสีย ที่เกิดจากการเย็บ
ตาแหน่ง Part ไม่ตรง พิทักษ์ ศรีนัครินทร์ และคณะ (2554) ได้ศึกษาการลดปริมาณของเสียใน
กระบวนการผลิตชุดรัดถัง NGV ปัญหาของเสียจากกระบวนการผลิตชุดรัดถัง NGV ซึ่งคณะผู้วิจัย
ใช้แผนผังก้างปลาและแผนภูมิพาเรโตวิเคราะห์ปัญหา และทาการออกแบบและสร้างฟิกซ์เจอร์ช่วย
ในการจับยึดชิ้นงาน ผลการวิจัย พบว่า สามารถลดปริมาณของเสียจากเดิม ร้อยละ 39.95 เป็นร้อย
ละ 0.94 และลดเวลาการผลิตได้ ร้อยละ 16.64 และ บุศราภรณ์ ไชยศิริ และจิตรา รู้กิจการพานิช
(2554) ได้ศึกษาการลดของเสียจากปัญหาสล๊อตเลื่อนในการผลิตกล่องกระดาษลู กฟูก ปัญหาสล๊อต
เลื่ อนที่เครื่องพิม พ์ใ นการผลิ ต กล่ องกระดาษลู ก ฟูก คณะผู้วิ จั ยใช้ QA Matrix หาความสั ม พัน ธ์
ระหว่างอุปกรณ์ของเครื่องจักรกับปัญหาสล๊อตเลื่อน ใช้ FMEA วิเคราะห์จุดบกพร่องเพื่อหาสาเหตุ
ของปัญหาและใช้ P-M Analysis เพื่อหาต้นตอของสาเหตุ ผลการศึกษา พบว่า การเกิดสล๊อตเลื่อน
ทั้ง 3 แบบลดลง
ดังนั้นเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจัดเก็บของ
กล่องบรรจุชิ้นงานเพื่อลดการชารุดของกล่องใส่ชิ้นงานที่มีสาเหตุเกิดจากถูกน็อตที่ยื่นออกมาจากชั้น
วางชิ้นงาน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการชารุดของกล่องใส่ชิ้นงานในขั้นตอน
การจั ด เก็ บของกล่ องใส่ ชิ้นงาน IMC 180 และเพื่อเสนอแนวทางการลดการชารุด ของกล่ องใส่
ชิ้นงาน IMC 180 และเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการปรับปรุง
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อ ศึ ก ษาปัญ หาการชารุดของกล่ องใส่ชิ้นงานในขั้นตอนการจั ดเก็ บของกล่ องใส่
ชิ้นงาน IMC 180
2.2 เพื่อเสนอแนวทางการลดการชารุดของกล่องใส่ชิ้นงาน IMC 180 และเปรียบเทียบ
ผลก่อนและหลังการปรับปรุง
3. วิธีการดาเนินการวิจัย
3.1 ศึกษาปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการจัดเก็บของบริษัทกรณีศึกษา
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ตารางที่ 1 ข้อมูลการรายงานของเสียต่อเดือนเฉลี่ยเดือน พฤษภาคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2560
ลาดับ
1
2
3

ประเภทของปัญหา
น็อตที่ยื่นออกมาจาก Rack
รถโฟล์คลิฟท์ภายในโรงงาน
การขนส่งระหว่างโกดัง
รวม

ปริมาณของเสียเฉลี่ย คิดเป็น
ต่อเดือน(กล่อง) เปอร์เซ็นต์
300
65.0
150
33.0
10
2.0
460
100.0

ปริมาณของเสีย
(กล่
40อง)
0
65
30
%
0

98
%

เปอร์เซ็นต์
สะสม
65.0
98.0
100.0

เปอร์เซ็นต์
สะสม 100%

20
0

50
%

10
0
0

น็อตที่ยื่นออกมา
จาก Rack

รถโฟล์คลิฟท์ การขนส่ง
ภายในโรงงาน ระหว่างโกดัง

ภาพที่ 1 แผนภูมิพาเรโตของเสียในแผนกจัดเก็บสินค้า
จากตารางที่ 1 และภาพที่ 1 พบว่ า ของเสี ย ที่ เ กิ ด จากน็ อ ตที่ ยื่ น ออกมาจาก Rack
เกี่ยวกับกล่องใส่ชิ้นงานทาให้เกิดของเสียมากที่สุด คือ 300 กล่องต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 65 ของ
ของเสี ย ทั้ ง หมด ซึ่ ง กล่ อ งใส่ ชิ้ น งานที่ ฉี ก ขาดหรื อ ช ารุ ด ทั้ ง หมด คื อ กล่ อ งใส่ ชิ้ น งาน IMC 180
เนื่องจากเป็นชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่และเมื่อบรรจุใส่กล่องแล้วทาให้กล่องมีขนาดพอดีกับชั้นวาง จึงทา
ให้กล่องเกี่ยวกับน๊อตที่ยื่นออกมาจาก Rack ทาให้กล่องฉีกขาดหรือชารุด ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงเลือก
ศึกษาปัญหากล่องใส่ชิ้นงานชารุดทีม่ ีสาเหตุเกิดจากน็อตที่ยื่นออกมาจาก Rack
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3.2 การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา (วันเฉลิม วรรณสถิต, 2559)
การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา โดยใช้หลักการของแผนภูมิก้างปลาและการระดม
สมองจากทีมงานในแผนกจัดเก็บ

ภาพที่ 2 แผนภูมิก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหากล่องใส่ชิ้นงานชารุด
จากแผนภูมิก้างปลา พบว่า ปัญหากล่องใส่ชิ้นงานชารุดมีสาเหตุเกิดจากน็อตที่ยื่นออกมา
จาก Rack มีสาเหตุเกิดจาก ชิ้นงานมีขนาดใหญ่เมื่อบรรจุใส่กล่องจึงให้มีขนาดพอดีกับชั้นวางชิ้นงาน
และน๊อตที่ใช้ในการประกอบชั้นวางชิ้นงานมีความยาวเกินกว่าเหล็กและยื่นออกมา ซึ่งส่วนของน๊อตที่
ยื่นออกมาจากตัวเหล็กสามารถเกี่ยวกับกล่องใส่ชิ้นงานได้ ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงเสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหาดังนี้
3.3 เสนอแนวทางการแก้ไข (ณัฐสิทธิ์ มหานาม, 2553)
คณะผู้วิจัยได้นาเสนอ แนวทางทางการแก้ไขปัญหา 3 แนวทาง คือ
แนวทางที่ 1 การนายางมาสวมน็อตที่ยื่นออกมา
แนวทางที่ 2 ตัดน็อตที่ยื่นออกมาจาก Rack โดยต้องรื้อ Rack ออกทั้งหมด
แนวทางที่ 3 ตัดฟิวเจอร์บอร์ดมาปิดน็อตที่ยื่นออกมาโดยนาสายเคเบิ้ลไทร์มารัด
ทับฟิวเจอร์บอร์ด
แนวทางที่ 1 การนายางมาสวมน็อตที่ยื่นออกมา เพื่อปิดน็อตไม่ให้เกี่ยวหรือเสียดสีกับ
กล่องใส่ชิ้นงาน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อกล่องใส่ชิ้นงานและชิ้นงานที่บรรจุภายในกล่อง
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ภาพก่อนการติดตั้ง
นายางมาสวมน็อต
ภาพที่ 3 ภาพก่อนการติดตั้งและยางที่นามาสวมน็อตที่ยื่นออกมา
แนวทางที่ 2 ตัดน็อตที่ยื่นออกมาจาก Rack โดยต้องรื้อ Rack ออกทั้งหมด เพื่อที่จะต้อง
นาน็อตที่มีขนาดยาวเกินไปออกมาตัด ซึ่งจะทาให้น็อตมีขนาดสั้นลงแล้วไม่ไปทาความเสียหายให้กับ
กล่องใส่ชิ้นงาน

ภาพที่ 4 ตัดน็อตที่ยื่นออกมาจาก Rack
แนวทางที่ 3 การตัดฟิวเจอร์บอร์ดมาปิด น็อตที่ยื่นออกมาโดยนาสายเคเบิ้ลไทร์ม ารัด
ทับฟิวเจอร์บอร์ด โดยตัดฟิวเจอร์บอร์ดให้ได้ขนาดพอดีกับน็อตที่ยื่นออกมาแล้วนาเคเบิ้ ลไทร์มารัด
บริเวณส่วนบบและส่วนล่างของฟิวเจอร์บอร์ด ซึ่งจะลดความเสียหายเวลานากล่องใส่ชิ้นงานเลื่อน
เข้าไปใน Rack ได้

ภาพที่ 5 ฟิวเจอร์บอร์ดปิดน็อตที่ยื่นออกมาโดยนาสายเคเบิ้ลไทร์มารัดทับฟิวเจอร์บอร์ด
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบต้นทุนที่ใช้ในการปรับปรุงของแต่ละแนวทางการแก้ไขปัญหา
แนวทาง
วัสดุที่ใช้
จานวนที่ใช้ ราคา/หน่วย รวม ต้นทุนรวม (บาท)
แนวทางที่ 1 หัวยาง
8,500
100
25
2,500
กาวยึด
10
200
2,000
ค่าแรง
2
2,000
4,000*
แนวทางที่ 2 ไฟเบอร์ตัดหัวน็อต
10
150
1,500
5,500
ค่าแรง
2
2,000
4,000*
แนวทางที่ 3 ฟิวเจอร์บอร์ด
5,050
20
50
1,000
เคเบิ้ลไทร์
1
50
50
ค่าแรง
2
2,000
4,000
* หมายเหตุ : เนื่องจากไม่ได้ปฏิบัติในแนวทางที่ 1 และ 2 คณะผู้วิจัยจึงใช้วิธีการประเมินจากทีมช่าง
ของบริษัทกรณีศึกษา
จากการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้ง 3 แนวทาง พบว่า แนวทางที่ 3 มีต้นทุนในการ
ปรับปรุง ต่าที่สุ ด คื อ 5,050 บาท และจากการระดมสมอง พบว่ า แนวทางที่ 1 การ นายางมา
สวมน็อตที่ยื่นออกมา แต่ก็ยังมีส่วนที่ยื่นออกมาซึ่งยังสามารถเกี่ยวกับตัวกล่องได้ และยังมีค่าใช้จ่าย
ที่สูง แนวทางที่ 2 ตัดน็อตที่ยื่นออกมาจาก Rack โดยต้องรื้อ Rack ออกทั้งหมด ซึ่งจะทาให้เสียเวลา
และจะส่งผลกระทบการทางานในปัจจุบันได้ ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงเลือกแนวทางที่ 3 แก้ไขปัญหา
4. ผลการวิจัย
ผลการศึกษาปัญหาการชารุดของกล่องใส่ชิ้นงานในขั้นตอนการจัดเก็บของกล่องใส่ชิ้นงาน
IMC 180 พบว่า เกิดจากน๊อตที่ใช้ในการประกอบชั้นวางชิ้นงานมีความยาวเกินกว่าเหล็กที่ยื่นออกมา
จากตัวเหล็กและเกี่ยวกับกล่องใส่ชิ้นงานทาให้กล่องชารุดฉีกขาด คณะผู้วิจัยจึงเสนอแนวทางการลด
การชารุด ของกล่ องใส่ ชิ้นงาน IMC 180 3 แนวทาง ซึ่ง พบว่ าแนวทางที่ 3 มีต้นทุนต่าที่สุ ด และ
สามารถดาเนินได้ทันที
4.1 เปรียบเทียบผลก่อนและหลังการปรับปรุงตามแนวทางที่ 3
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบปริมาณกล่องชารุดก่อนและหลังการปรับปรุง เดือน ก.พ. 2561
แนว
ทางแก้ไข
ปัญหา
แนวทางที่ 3

ก่อนปรับปรุง

หลังปรับปรุง

ของเสียรวม
(กล่อง)

ของเสีย
เฉลี่ย
(กล่อง/วัน)

ของเสีย
รวม
(กล่อง)

772

26

146

ของเสีย ของเสีย
ของเสีย ลดลงรวม เฉลี่ยลดลง
เฉลี่ย
(กล่อง) (กล่อง/วัน)
(กล่อง/วัน)
5

626

21

ลดลง
คิดเป็น
ร้อยละ
81.09
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จากตารางที่ 3 พบว่า แนวทางที่ 3 มีของเสียรวม 146 กล่อง มีของเสียเฉลี่ย 5 กล่องต่อ
วัน ของเสียลดลง 626 กล่อง ของเสียลดลงเฉลี่ย 21 กล่องต่อวัน ของเสียลดลงคิดเป็นร้อยละ
81.09
4.2 การคานวณระยะเวลาคืนทุน
ปริมาณของเสียที่สามารถลดได้ แนวทางที่ 3
= 21 ชิ้น/วัน
ต้นทุนของเสีย
= 200 บาท/ชิ้น
ต้นทุนที่ลดได้
21 x 200
= 4,200 บาท/วัน
ฟิวเจอร์บอร์ด ใช้ 20 แผ่น x 50 บาท
= 1,000 บาท
สายเคเบิ้ลไทร์ ใช้ 1 ห่อ (100ชิ้น) x 50 บาท
= 50 บาท
แรงงาน 2 คน x 2000 บาท
= 4,000 บาท
ต้นทุนรวม
= 5,050 บาท
ดังนั้น ระยะเวลาคืนทุน = (5,050 ÷ 4,200)
= 1.20 วัน
5. อภิปรายผล
การศึกษาวิจัยเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการทางานในกระบวนการจัดเก็บ กรณีศึกษา
บริษัท ผลิตยางขอบประตูรถยนต์ จากการศึกษา พบว่า ในส่วนของแผนกจัดเก็บเกิดของเสียที่ส่งผล
กระทบกับต้นทุนการผลิตและยังส่งผลกระเมื่อเกี่ยวถูกสินค้าที่อยู่ภายในกล่องจะทาให้สินค้าเกิดการ
ชารุดหรือเสียหายได้ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดปัญหาการชารุดของกล่องใส่ชิ้นงานใน
ขั้นตอนการจัดเก็บของกล่องใส่ชิ้นงาน IMC 180 เพื่อเสนอแนวทางการลดการชารุดของกล่องใส่
ชิ้นงาน IMC 180 และเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการปรับปรุง ซึ่งชิ้นงาน IMC 180 เป็นชิ้นงาน
ที่มีขนาดใหญ่จึง ทาให้เมื่อบรรจุชิ้นงาน IMC 180 ใส่กล่องแล้ว มีขนาดพอดีกับ Rack จึงเกิดการ
เกี่ ย วกั บ น็อตที่ยึ ด โครงสร้างของ Rack ดัง นั้น คณะผู้วิ จั ย จึ ง ได้ เสนอแนวทางการแก้ ไ ขปัญ หา 3
แนวทาง คือ แนวทางที่ 1 การนายางมาสวมน็อตที่ยื่นออกมา แนวทางที่ 2 ตัดน็อตที่ยื่นออกมา
จาก Rack โดยต้องรื้อ Rack ออกทั้งหมด และแนวทางที่ 3 ตัดฟิวเจอร์บอร์ดมาปิด น็อตที่ ยื่น
ออกมาโดยนาสายเคเบิ้ลไทร์มารัดทับฟิวเจอร์บอร์ด จากการระดมสมอง พบว่า แนวทางที่สามารถ
ดาเนินการได้ทันทีและมีต้นทุนต่าที่สุด คือ แนวทางที่ 3
6. สรุปผล
จากการปรับปรุงตามแนวทางที่ 3 พบว่า ก่อนการปรับปรุง มีของเสียรวม 772 กล่อง มี
ของเสียเฉลี่ย 26 กล่องต่อวัน หลังการปรับปรุงมีของเสียรวม 146 กล่อง มีของเสียเฉลี่ย 5 กล่อง
ต่อวัน ของเสียลดลง 626 กล่อง ของเสียลดลงเฉลี่ย 21 กล่องต่อวัน ของเสียลดลงคิดเป็นร้อยละ
81.09 มีต้นทุนในการปรับปรุงเท่ากับ 5,050 บาท และมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 1.20 วัน
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7. ข้อเสนอแนะ
7.1 จากผลการศึ กษาการลดของเสี ยในการจัด เก็บชิ้นงานใน Rack โดยการติดตั้ง ตัว
ป้องกั นน็อตที่ยื่ นออกมาเสี ยดสี กับกล่ อง ซึ่ง ผลการศึกษาสามารถลดความเสียหายได้ถึ งร้อยละ
80.09 ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ สามารถนาไปเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดเก็บชิ้นงาน อื่น
ๆ เพื่อใช้ในการออกแบบเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดของเสีย
ลดเวลาในการทางาน และลดความเมื่อยล้าในการทางาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
7.2 การนาฟิวเจอร์บอร์ดมาตัดให้ได้ขนาดพอดีกับน็อตที่ยื่นออกมาแล้วนาเคเบิ้ลไทร์มารัด
บริเวณน็อตทีย่ ื่นออกมาเพื่อลดความเสียหายเวลานากล่องใส่ชิ้นงานเลื่อนเข้าไปใน Rack ซึ่งฟิวเจอร์
บอร์ด ไม่มีความคงทนถาวร มีอายุการใช้งานไม่ยาวนาน ดังนั้นในการศึกษาหรือพัฒนาขั้นต่อไปควร
นาวัสดุที่มีความคงทน ถาวร มาใช้ เพื่อให้อุปกรณ์ป้องกันการเสียดสีจากน็อตสามารถใช้งานได้อย่ าง
ยาวนาน และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนต่อไป
7.3 หากมีการสร้างชั้นเก็บชิ้นงานเพิ่มเติมควรเลือกน๊อตที่มีขนาดพอดีกับขนาดของเหล็กที่
ใช้ใ นสร้าง และการสร้างควรคานึงถึง ขนาดของชิ้นงานเพื่อใช้ใ นการออกแบบขนาดของชั้นวาง
ชิ้นงานที่เหมาะสม
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากิจกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร และเพื่อคานวณ
ต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดสุรินทร์ กรณีศึกษา ด้วยระบบต้นทุน
ฐานกิจกรรม โดยพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรในรูปแบบที่มียอดจาหน่ายสูงที่สุด 3 ลาดับแรก
ได้แก่ รูปแบบยาผง (ตารับโลดทะนง) รูปแบบยาน้ารับประทาน (ตารับมองคร่อ) และรูปแบบยา
ลูกกลอน (ตารับปราบชมพูทวีป) ซึ่งจะศึกษาจากกิจกรรมหลักในการผลิตผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรแต่ละ
รูปแบบ 6 กิจกรรม ได้แก่ ตรวจรับวัตถุดิบ แปรรูป บรรจุ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ จัดจาหน่าย และงาน
อื่นๆ จากนั้นจาแนกกิจกรรมย่อยตามกรรมวิธีการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรแต่ละรูปแบบ ซึ่ง
ต้ น ทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น แต่ล ะกิ จ กรรมนั้ นเกิ ด จากค่ า ใช้ จ่ า ยทางด้ า นบุ ค ลากร เครื่ อ งจั ก รอุ ป กรณ์ พื้ น ที่
ดาเนินการ และวัสดุสิ้นเปลือง ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบยาน้ารับประทาน (ตารับมองคร่อ) มี
ต้นทุนกิ จ กรรมสูง ที่สุด คื อ 14,535.25 บาทต่อเดือน คิด เป็นต้นทุนต่อหน่วย 24.48 บาทต่อ ขวด
รองลงมาได้แก่ รูปแบบยาผง (ตารับโลดทะนง) มีต้นทุนกิจกรรมทั้งสิ้น 7,955.28 บาทต่อเดือน คิด
เป็นต้นทุนต่อหน่วย 16.43 บาทต่อซอง และรูปแบบยาลูกกลอน (ตารับปราบชมพูทวีป) มีต้นทุน
กิจกรรมทั้งสิ้น 6,621.56 บาทต่อเดือน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย 24.39 บาทต่อกระปุก ผลที่ได้จาก
การศึกษาสามารถใช้เป็นข้อมูลให้โรงพยาบาลชุมชนกรณีศึกษาพิจารณาแนวทางในการลดต้นทุนการ
ผลิตและการตั้งราคากลางของผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรต่อไป
คาสาคัญ : ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร โรงพยาบาลชุมชน ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม

Abstract
This research aimed to study the activities of producing herbal medicines and
to calculate the cost of producing herbal medicines of community hospital in Surin
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province by using the Activity Based-costing Method. From considering the top three
best-selling herbal medicinal products, namely, powder (Lodthanong), aqueous oral
preparations (MongKro) and bolus (Prabchompootaweep) to study the main activities in
the production of herbal medicinal products, siy types of activities, inspection,
processing, packing, product checking, distribution, and others and then divide subactivities by manufacturing process of each herbal medicinal products. The cost of each
activity depends on personnel, machinery, operation area, and consumable. The study
indicated that the highest activity cost was aqueous oral preparations (MongKro),
totaling 14,535.25 baht per month, and the unit cost was 24.48 baht per bottle, followed
by powder (Lodthanong),7,955.28 baht per month and the unit cost 16.43 baht per unit,
and bolus (Prabchompootaweep), was 6,621.56 baht per month, cost per unit was 24.39
baht per can, respectively. The results of the analysis can use as a guide for the
management team of the community hospital to find out the method for reducing the
production cost and setting the central price of the herbal medicinal products.
Keywords : herbal medicinal product, community hospital, Activity Based-Costing
1. บทนา
ปั จ จุ บั น รั ฐ บาลมี น โยบายในการส่ ง เสริ ม การใช้ ย าจากสมุ น ไพรในสถานบริ ก าร
สาธารณสุขของรัฐซึ่งเริ่มต้นอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 โดยในแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ฉบั บ ที่ 12 (กระทรวงสาธารณสุ ข , 2558) ซึ่ ง ระบุ อ ย่ า งชั ด เจนว่ า ให้ โ รงพยาบาลทั่ ว ไปและ
โรงพยาบาลชุมชนใช้ยาจากสมุนไพรไม่น้อยกว่ าร้อยละ 3 และร้อยละ 5 ของมูลค่าการใช้ยาใน
โรงพยาบาลตามลาดับ ส่วนแผนยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไทย พ.ศ. 25502554 ซึ่งเป็นแผนการบรูณาการการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกที่มี
ความครอบคลุมมากที่สุดได้มีการกาหนดเป้าหมาย การเพิ่มมูลค่า/ปริมาณการใช้ยาจากสมุนไพรใน
สถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกแห่ง โดยให้ใช้ยาจากสมุนไพรอย่างน้อยร้อยละ 25 ภายใน 5 ปี
(ณัฏฐิญา ค้าพล และคณะ, 2552) และนโยบายแห่งชาติด้านยา พ.ศ. 2554 และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2554 - 2559 ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประชาชนเข้าถึงยาถ้วนหน้า ใช้ยามี
เหตุ ผ ล ประเทศพึ่ ง ตนเอง” โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การใช้ ย าของแพทย์ บุ ค ลากรทาง
การแพทย์ และประชาชน เป็นไปอย่างสมเหตุผล ถูกต้องและคุ้มค่า (วงการแพทย์ดอทคอม, 2559)
จังหวัดสุรินทร์มีสถานพยาบาลทั้งหมด 288 แห่ง จาแนกเป็นโรงพยาบาลทั่วไป 2 แห่ง โรงพยาบาล
ชุมชน 15 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล 21 แห่ง (กระทรวงสาธารณสุข, 2558)
ในปัจจุบันการบริการของสถานพยาบาลในจังหวัดมีการให้บริการแก่ประชาชนประเทศเพื่อนบ้านร่วม
ด้ว ยตามความร่ว มมือประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียนทาให้ก ารเข้ ารับบริการทางสาธารณสุ ขนั้นไม่
เพียงพอต่อความต้องการรักษา ประชาชนจึงต้ องพึ่งตนเองในการหาวิธีป้องกันโรค บรรเทาอาการ
หรือการรักษาด้วยวิธีทางเลือกโดยเฉพาะใช้สมุนไพรพื้นบ้าน โดยมีหมอชาวบ้านให้คาแนะนาและการ
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รักษาตามภูมิปัญญาที่ได้สืบทอดมา ตลอดจนมีการแปรรูปสมุนไพรให้เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรใช้รักษา
ในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทั่ว ทั้งจั งหวั ด โรงพยาบาลมีก ารให้บริก ารรัก ษาพยาบาลด้วย
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแก่ประชาชนควบคู่การแพทย์แผนปัจจุบัน มีมูลค่าการใช้
ยาแผนไทยในโรงพยาบาลคิดเป็นร้อยละ 11.7 เพราะราคายาสมุนไพรนั้นไม่แพง ประชาชนจึงมีกาลัง
ซื้ออย่ างทั่ว ถึ ง โดยผลิ ต ภัณฑ์ ยาสมุนไพรของโรงพยาบาลกรณีศึกษามีทั้ง สิ้น 45 รายการ ใน 9
รูปแบบ คือ ยาผง ยาชง ยาน้ารับประทาน ยาลูกกลอน ยาแคปซูล ยาต้ม ยาใช้ภายนอก (ทิงเจอร์)
ยาน้ามัน และลูกประคบ โดยใน 45 รายการ มี 27 รายการที่เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ และ 18
รายการเป็ น ยาเภสั ช ต ารั บ โรงพยาบาล ในการบริ ห ารจั ด การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสมุ น ไพรนั้ น
โรงพยาบาลกรณีศึกษามีนโยบายในเรื่องการลดต้นทุนการผลิต ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรแต่ละรูปแบบ
แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยแต่เดิมการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยจะพิจารณาเฉพาะต้นทุน
แรงงาน ต้นทุนวัตถุดิบ และต้นทุนโรงงาน ทาให้ไม่สามารถทราบต้ นทุนที่แท้จริงตลอดจนตั้งราคา
กลางในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรแต่ละรูปแบบที่ชัดเจน
จากปั ญ หาดั ง กล่ า วผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจวิ เ คราะห์ ต้ น ทุ น การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสมุ น ไพร
โรงพยาบาลชุมชนกรณีศึกษาในรูปแบบผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรที่มียอดจาหน่ายสูงที่สุด 3 ลาดับแรก
ได้แก่ รูปแบบยาผง (ตารับโลดทะนง) รูปแบบยาน้ารับประทาน (ตารับมองคร่อ) และรูปแบบยา
ลูกกลอน (ตารับปราบชมพูทวีป) ด้วยระบบต้นทุนฐานกิจกรรม ซึ่งระบบต้นทุนฐานกิจกรรมเป็น
แนวคิดทางการบัญชีสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุนโดยจาแนกตามกิจกรรมการ
ทางานเพื่อให้ทราบถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงได้ ซึ่งต้นทุนฐานกิจกรรมถูกนาไปใช้ในงานวิจัยเป็น
จานวนมาก เช่น Almeida and Cunha (2017) ประยุกต์ใช้ระบบต้นทุนฐานกิจกรรมในกระบวนการ
ผลิตกาแฟสาเร็จรูปของบริษัทในประเทศโปรตุเกส เมื่อทาการคานวณถึงพบว่ากิจกรรมที่ก่อให้เกิด
ต้นทุนสูงสุดคือกิจกรรมในส่วนการบรรจุซองสูงถึง 28.4% จึงได้ทาการตรวจสอบบัญชีวัสดุ (Bill of
material) จึงทาให้ทราบว่าต้นทุนส่วนใหญ่อยู่ที่บรรจุภัณฑ์ที่มีการสั่งมาเป็นจานวนมากเกินความ
จาเป็น ซึ่งสามารถเสนอแนะบริษัทให้มีการปรับปรุงเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้ต่าลงได้ และ TsungYueh et al. (2017) ศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บกลยุ ท ธ์ ท างด้ า นราคาด้ ว ยการคิ ด ระบบต้ น ทุ น ฐาน
กิจกรรมในบริษัทผลิตชิ้นส่วนจักรยานโดยการเปรียบเทียบต้นทุนโรงงานจากการคิดต้นทุนในระบบ
เดิมและการคิดต้นทุนฐานกิจกรรม และนาข้อมูลที่ได้มาเป็นหลักในการพิจารณาสร้างกลยุทธ์ทางด้าน
ราคาและทาการเปรียบเทียบวิธี การที่ได้มาซึ่งต้นทุนที่ต่าที่สุดและราคาที่เหมาะสมเพื่อสร้างความ
น่าเชื่อถือให้องค์กรและเป็นแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษากิจกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดสุรินทร์
กรณีศึกษา
2.2 เพื่ อ หาต้ น ทุ น การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสมุ น ไพรโรงพยาบาลชุ ม ชนจั ง หวั ด สุ ริ น ทร์
กรณีศึกษาด้วยระบบต้นทุนฐานกิจกรรม
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3. ขอบเขตการวิจัย
3.1 ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรที่นามาพิจารณา คือ รูปแบบที่มียอดจาหน่ ายสูงที่สุด 3 ลาดับ
แรก ได้แก่ รูปแบบยาผง (ตารับโลดทะนง) รูปแบบยาน้ารับประทาน (ตารับมองคร่อ) และรูปแบบยา
ลูกกลอน (ตารับปราบชมพูทวีป)
3.2 การคานวณต้นทุนรวมจะพิจ ารณาต้นทุนการขนส่ง คิดมูลค่าเป็น ร้อยละ 10 ของ
ต้นทุนกิจกรรมร่วมกับต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ผลิตตามนโยบายของโรงพยาบาล เพื่อให้ผลการวิเคราะห์
ต้นทุนสามารถนาไปใช้ในการอ้างอิงราคากลางในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรได้
4. วิธีดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมมีวิธีดาเนินการดังนี้
4.1 กาหนดกิจกรรม เพื่อใช้ในการคานวณ โดยจาแนกออกเป็น 6 กิจกรรมหลัก ได้แก่
ตรวจรับวัตถุดิบ แปรรูป บรรจุ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ จัดจาหน่าย และงานอื่นๆ และจาแนกกิจกรรม
ย่อยตามกรรมวิธีการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรแต่ละรูปแบบ
4.2 ศึกษาต้นทุนทั้งหมดจาแนกตามทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต ได้แก่ ทรัพยากรทางด้าน
บุคลากรคือเงินเดือนพนักงาน ด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ ด้านพื้นที่ดาเนินการพิจารณาสัดส่วนการ
ใช้พื้นที่ของแต่ละกิจกรรม และด้านวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการผลิต คือ อุปกรณ์สานักงาน น้าประปา
และไฟฟ้า
4.3 กาหนดเกณฑ์การกระจายต้นทุน ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนาเข้าแต่ละประเภทซึ่งสามารถ
กระจายสัดส่วนการใช้งาน แสดงในตารางที่ 1
4.4 คานวณต้นทุนกิจกรรม
4.5 คานวณต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยของการผลิตผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร
ตารางที่ 1 ตัวผลักดันต้นทุนของทรัพยากรแต่ละด้าน
ทรัพยากร
ตัวผลักดันต้นทุน
ด้านบุคลากร
ชั่วโมงปฏิบัติงาน
ด้านเครื่องจักร/อุปกรณ์ ชั่วโมงการใช้งาน
ด้านพื้นที่ดาเนินการ
ชั่วโมงการใช้งาน
ด้านวัสดุสิ้นเปลือง
ปริมาณการใช้งาน
5. ผลการวิจัย
การก าหนดกิ จ กรรมในการผลิ ต ผลิ ต ภัณ ฑ์ ย าสมุน ไพรแต่ล ะรูป แบบ สามารถจ าแนก
ออกเป็นกิจกรรมหลักจานวน 6 กิจกรรม ได้แก่ ตรวจรับวัตถุดิบ แปรรูป บรรจุ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์
จัดจาหน่าย และงานอื่นๆ โดยพบว่า รูปแบบยาผง ตารับโลดทะนง สามารถจาแนกกิจกรรมย่อยได้
16 กิจกรรม ยาผง ตารับยาโลดทะนง มีต้นทุนกิจกรรมทั้งสิ้น 7,955.28 บาทต่อเดือน พบว่า ต้นทุน
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สูงที่สุดที่กิจกรรมการบรรจุ 1,755.01 บาทต่อเดือน รองลงมาคือกิจกรรมการบดวัตถุดิบจานวน
1,049.11 บาทต่อเดือน และกิจกรรมการร่อนวัตถุดิบ 909.26 บาทต่อเดือน ตามลาดับ เมื่อพิจารณา
ร่ว มกั บต้นทุนวั ต ถุ ดิบ และต้นทุนค่าขนส่ ง มีต้นทุนรวมทั้ง สิ้ น 9,366.80 บาทต่อเดือน ทั้ง นี้ยาผง
ตารับยาโลดทะนง มีปริมาณการผลิต 570 ซองต่อเดือน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย 16.43 บาทต่อซอง
แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร รูปแบบยาผง
หน่วย : บาท/เดือน
ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร : ยาผง
ตารับยา : โลดทะนง

ต้นทุน
ต้นทุน
กิจกรรม
ต้นทุน
วัตถุดบิ +
(แยกตาม
กิจกรรม ต้นทุนค่า
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย)
ขนส่ง
ตรวจรับวัตถุดิบ
คัดแยก
228.84
ชั่งน้าหนักวัตถุดิบ
229.05
แปรรูป
ล้างวัตถุดิบ
568.28
หั่นวัตถุดิบให้เป็นชิ้นบาง
156.67
ตากวัตถุดิบ
273.78
เตรียมเครื่องจักร/อุปกรณ์
118.31
ชั่ง/ตวงวัตถุดิบ
118.31
อบวัตถุดิบ
146.11
7,955.28 1,411.53
ตีวัตถุดิบ
196.12
บดวัตถุดิบ
1,049.11
ร่อนวัตถุดิบ
909.26
บรรจุ
บรรจุใส่ซอง
1,755.01
ติดฉลาก/แพ็ค
607.04
งานอื่นๆ
ท าความสะอาดเครื่ อ งจั ก ร
441.28
และอุปกรณ์
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์
441.28
จัดจาหน่าย
ตรวจสอบคาสั่งซื้อ/ส่งสินค้า
716.81
ต้นทุนรวม
9,366.80 บาทต่อเดือน
ปริมาณการผลิต
570.00 ซองต่อเดือน
ต้นทุนต่อหน่วย
16.43 บาทต่อซอง

รวม
ต้นทุน

9,366.80

ผลการวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมของยาน้ารับประทาน ตารับมองคร่อ มีต้นทุนกิจกรรม
ทั้งสิ้น 14,535.25 บาทต่อเดือน พบว่ามีต้นทุนสูงที่สุดที่กิจกรรมการเคี่ยว/ต้ม 3,619.28 บาทต่อ
เดื อ น รองลงมาคื อ กิ จ กรรมการบรรจุ 2,510.20 บาทต่ อ เดื อ น และกิ จ กรรมการตากวั ต ถุ ดิ บ
2,066.07 บาทต่อเดือน ตามลาดับ เมื่อพิจารณาร่วมกับต้นทุนวัตถุดิบและต้นทุนค่าขนส่งมีต้นทุนรวม
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16,300.90 บาทต่อเดือน โดยตารับยามองคร่อมีปริมาณการผลิต 666 ขวดต่อเดือน คิดเป็นต้นทุน
ต่อหน่วย คือ 24.48 บาทต่อขวด แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การวิ เ คราะห์ ต้ น ทุ น ฐานกิ จ กรรมในการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสมุ น ไพร รู ป แบบยาน้ า
รับประทาน
หน่วย :บาท/เดือน
ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร : ยานารับประทาน
ตารับยา : มองคร่อ
กิจกรรมหลัก
ตรวจรับวัตถุดิบ

กิจกรรมย่อย

คัดแยก
ชั่งน้าหนักวัตถุดิบ
แปรรูป
ล้างวัตถุดิบ
หั่นวัตถุดิบให้เป็นชิ้นบาง
ตากวัตถุดิบ
เตรียมเครื่องจักร/อุปกรณ์
ชั่ง/ตวงวัตถุดิบ
เคี่ยว/ต้ม
บรรจุ
บรรจุใส่ขวด
ติดฉลาก/แพ็ค
งานอื่นๆ
ทาความสะอาดเครื่องจักร
และอุปกรณ์
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์
จัดจาหน่าย
ตรวจสอบค าสั่ ง ซื้ อ /ส่ ง
ไปรษณีย์
ต้นทุนรวม
ปริมาณการผลิต
ต้นทุนต่อหน่วย

ต้นทุน
กิจกรรม
(แยกตาม
กิจกรรม
ย่อย)
343.27
344.19
821.47
160.98
2,066.07
221.06
221.06
3,619.28
2,510.20
989.63
713.11

ต้นทุน
กิจกรรม

ต้นทุน
วัตถุดบิ +
ต้นทุนค่า
ขนส่ง

รวมต้นทุน

14,535.25

1,765.65

16,300.90

2,024.72
500.20
16,300.90 บาทต่อเดือน
666 ขวดต่อเดือน
24.48 บาทต่อขวด

ผลการวิ เ คราะห์ ต้ น ทุ น ฐานกิ จ กรรมของยาลู ก กลอน ต ารั บ ปราบชมพู ท วี ป มี ต้ น ทุ น
กิจกรรมทั้งสิ้น 6,621.56 บาทต่อเดือน พบว่า มีต้นทุนสูงที่สุดที่กิจกรรมการตากวัตถุดิบ 1,319.38
บาทต่อเดือน รองลงมาคือกิจกรรมการล้างวัตถุดิบ 793.28 บาทต่อเดือน และกิจกรรมการบรรจุ
546.88 บาทต่อเดือน ตามลาดับ เมื่อพิจารณาร่วมกับต้นทุนวัตถุดิบและต้นทุนค่าขนส่ง มีต้นทุนรวม
10,975.31 บาทต่อเดือน โดยตารับยาปราบชมพูทวีป มีปริมาณการผลิต 450 กระปุกต่อเดือน คิด
เป็นต้นทุนต่อหน่วย คือ 24.39 บาทต่อกระปุก แสดงดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร รูปแบบยาลูกกลอน
หน่วย :บาท/เดือน
ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร : ยาลูกกลอน
ตารับยา : ปราบชมพูทวีป
กิจกรรมหลัก
ตรวจรับวัตถุดิบ

กิจกรรมย่อย

คัดแยก
ชั่งน้าหนักวัตถุดิบ
แปรรูป
ล้างวัตถุดิบ
หั่นวัตถุดิบให้เป็นชิ้นบาง
ตากวัตถุดิบ
เตรียมเครื่องจักร/อุปกรณ์
ชั่ง/ตวงวัตถุดิบ
อบวัตถุดิบ
รีดเส้นลูกกลอน
ตัดเม็ดลูกกลอน
กลิ้งลูกกลอน
บรรจุ
บรรจุใส่กระปุก
ติดฉลาก/แพ็ค
งานอื่นๆ
ทาความสะอาดเครื่องจักรและ
อุปกรณ์
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์
จัดจาหน่าย
ต ร ว จ ส อ บ ค า สั่ ง ซื้ อ / ส่ ง
ไปรษณีย์
ต้นทุนรวม
ปริมาณการผลิต
ต้นทุนต่อหน่วย

ต้นทุน
กิจกรรม
(แยกตาม
กิจกรรม
ย่อย)
341.34
341.53
793.28
160.98
1,319.38
174.56
174.75
247.11
341.66
341.66
480.33
546.88
441.73
493.17

ต้นทุน
กิจกรรม

ต้นทุน
วัตถุดบิ +
รวมต้นทุน
ต้นทุน
ขนส่ง

6,621.56

4,353.79 10,975.31

324.42
98.76
10,975.31 บาทต่อเดือน
450 กระปุกต่อเดือน
24.39 บาทต่อกระปุก

นาต้นทุนต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรทั้ง 3 รูปแบบ ที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยระบบ
ต้นทุนฐานกิจกรรมมาเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วยเดิมที่กรณีศึกษาคานวณไว้ แสดงดังตารางที่ 5
พบว่า เกิดความแตกต่างของต้นทุนโดยรูปแบบยาผง (ตารับโลดทะนง) มีส่วนต่างของต้นทุนต่อ
หน่วยลดลง 9 บาทต่อซอง คิดเป็นร้อยละ 35.39 รูปแบบยาน้ารับประทาน (ตารับมองคร่อ) มีส่วน
ต่างของต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 7.91 บาทต่อซอง คิดเป็นร้อยละ 47.74 รูปแบบยาลูกกลอน (ตารับ
ปราบชมพูทวีป) มีส่วนต่างของต้นทุนต่อหน่วยลดลง 7.36 บาทต่อกระปุก คิดเป็นร้อยละ 23.18
ตามลาดับ
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ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยจากการวิ เคราะห์ด้วยต้นทุนต่อหน่วยเดิม และระบบ
ต้นทุนฐานกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร
รูปแบบยาผง
(โลกทะนง)
รูปแบบยาน้ารับประทาน
(มองคร่อ)
รูปแบบยาลูกกลอน
(ปราบชมพูทวีป)

ต้นทุนต่อหน่วย (บาท/หน่วย)
เดิม
ต้นทุนฐานกิจกรรม

การเปลี่ยนแปลง
บาท/หน่วย ร้อยละ

25.43

16.43

-9

35.39

16.57

24.48

+7.91

47.74

31.75

24.39

-7.36

23.18

6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การวิ เ คราะห์ ต้น ทุ น การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ย าสมุน ไพรโรงพยาบาลชุ ม ชนจั ง หวั ด สุ รินทร์
กรณีศึกษา ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ต้นทุน ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรในรูปแบบที่มียอดจาหน่ายสูงที่สุด
3 ลาดับแรก ได้แก่ รูปแบบยาผง (ตารับโลดทะนง) รูปแบบยาน้ารับประทาน (ตารับมองคร่อ) และ
รูปแบบยาลูกกลอน (ตารับปราบชมพูทวีป) จากการพิจารณากิจกรรมหลักในการผลิตผลิตภัณฑ์ยา
สมุนไพรแต่ละรูปแบบ 6 กิจกรรม ได้แก่ ตรวจรับวัตถุดิบ แปรรูป บรรจุ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ จัด
จาหน่าย และงานอื่นๆ จากนั้นจาแนกกิจกรรมย่อยตามกรรมวิธีการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรแต่
ละรูปแบบ ซึ่งต้นทุนที่เกิดขึ้นแต่ละกิจกรรมนั้นเกิดจากค่าใช้จ่ายทางด้านบุคลากร เครื่องจักรอุปกรณ์
พื้นที่ดาเนินการ และวัสดุสิ้นเปลือง ผลจากการคานวณต้นทุนกิจกรรมของผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรทั้ง 3
รูปแบบ พบว่ารูปแบบยาผง(ตารับโลดทะนง) มีต้นทุนกิจกรรมทั้งสิ้น 7,955.28 บาทต่อเดือน เมื่อ
พิจารณาร่วมกับต้นทุนขนส่งและต้นทุนวัตถุดิบพบว่ามีต้นทุนรวมทั้งสิ้น 9,366.80 บาทต่อเดือน คิด
เป็นต้นทุนต่อหน่วย 16.43 บาทต่อซอง กิจกรรมที่มีต้นทุนสูงที่สุดคือกิจกรรมการบรรจุ 1,755.01
บาท ซึ่งเกิดจากราคาบรรจุภัณฑ์ รูปแบบยาน้ารับประทาน (ตารับมองคร่อ) มีต้นทุนกิจกรรมทั้งสิ้น
14,535.25 บาทต่อเดือน มีต้นทุนรวม 16,300.90 บาทต่อเดือน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย 24.48 บาท
ต่อขวด กิจกรรมที่มีต้นทุนสูงที่สุดคือกิจกรรมการเคี่ยว/ต้ม 3,619.28 บาท ซึ่งเกิดจากการชั่วโมงที่ใช้
พื้นที่ด าเนิน การและจ านวนบุ ค ลากร และรูปแบบยาลู ก กลอน (ต ารับปราบชมพู ทวี ป) มีต้นทุ น
กิจกรรมทั้งสิ้น 6,621.56 บาทต่อเดือน มีต้นทุนรวม 10,975.31 บาทต่อเดือน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย
24.39 บาทต่อกระปุก ซึ่งกิจกรรมที่มีต้นทุนสูงที่สุดคือกิจกรรมการตากวัตถุดิบ 1,319.38บาท ซึ่งเกิด
จากการใช้พื้นที่ดาเนินการ อย่างไรก็ตามผลที่ได้จากการศึกษาสามารถใช้เป็นข้อมูลให้โรงพยาบาล
ชุมชนกรณีศึกษา พิจารณาแนวทางในการลดต้นทุนการผลิ ตและการตั้งราคากลางของผลิตภัณฑ์ยา
สมุนไพรต่อไป
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7. ข้อเสนอแนะการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นเพียงการชี้ให้เห็นถึงต้นทุนที่แท้จริงที่เกิดขึ้นในการผลิตผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร
ของโรงพยาบาลกรณีศึกษา ซึ่งจาแนกตามรายกิจกรรมการผลิตและได้แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมใดที่
เป็นเหตุให้มีต้นทุนที่สูงขึ้น นอกจากนี้การเลือกตัวผลักดันต้นทุนก็เป็นสิ่งสาคัญที่ส่งผลต่อการคานวณ
ต้นทุนฐานกิจกรรม ควรจะต้องใช้วิธีการสถิติเพื่อคัดตัวผลักดันให้ถูกต้องและเหมาะสมมากยิ่ง ขึ้น
โดยงานวิจัยนี้ได้ใช้ความพร้อมและความสมบูรณ์ของข้อมูลที่เข้าถึงและจัดเก็บได้เป็นสาคัญ
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บทบาทของตลาดการเงินต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ กรณีศึกษา กลุ่ม 5 ประเทศ
อาเซียน (ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และสิงคโปร์)
The role of financial markets in economic growth
: A Case Study of 5 Countries in ASEAN
(Thailand, Indonesia, Philippines, Malaysia and Singapore)
สุจิตรา เสน่ห์ลักษณา1
1นักศึกษาปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงบทบาทของตลาดการเงินต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
โดยใช้การเติบโตของตลาดหลักทรัพย์ สภาพคล่องของตลาดหลักทรัพย์ และการเติบโตของสถาบัน
การเงิน เป็นตัวแทนของระบบของตลาดการเงิน กรณีศึกษากลุ่ม 5 ประเทศอาเซียน ได้แก่ ไทย
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และสิงคโปร์ โดยใช้ข้อมูล Panel ในช่วงปี ค.ศ.1990-2017 และ
วิธีการประมาณค่าสมการถดถอยแบบ Fixed Effect ผลการศึกษาพบว่า การเติบโตของตลาดหลัก
ทรัยพ์ และการเติบโตของสถาบันการเงิน ก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในขณะที่สภาพคล่อง
ของตลาดหลักทรัพย์ที่มากขึ้น กลับมีผลทาให้เศรษฐกิจชะลอตัว ผลการศึกษาในครั้งนี้สะท้อนให้เห็น
ว่า ปัจจัยด้านอุปทาน มีความสาคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว
คาสาคัญ : ตลาดเงิน การเติบโตทางเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านอุปทาน

Abstract
This research aims to study in financial markets economic growth. By using
stock market growth, liquidity and growth of financial institutions represent the financial
market system case studies of 5 countries in ASEAN, including Thailand, Indonesia,
the Philippines, Malaysia and Singapore, using panel data during the years 1990-2017
and using a fixed effect regression estimation method. Growth of securities And the
growth of financial institutions causing economic growth while the liquidity of the stock
market has increased resulting in economic slowdown. The results of this study reflect
that. Supply factor Is important for long-term economic growth
Keyword : Financial market, Economic growth, Supply side
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1. บทนา
ตลาดการเงิน (Financial Market) เป็นกลไกที่สาคัญของประเทศ เนื่องจากเป็นแหล่ง
ของการจัดสรรทรัพยากรทางการเงิน หรือเงินทุน โดยเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ที่มี
เงินทุนเหลือ (ผู้ที่มีเงินออม) กับผู้ต้องการเงินทุน ตลาดการเงินมีบทบาทและความสาคัญต่อระบบ
เศรษฐกิ จ ของประเทศในทุก ๆประเทศ เนื่องจากเป็น ช่ องทางของการส่ ง ผ่ านเงิ นทุ น เพื่อ น าไป
ประกอบกิจกรรมต่างๆ ทางเศรษฐกิจที่มีความสาคัญยิ่ ง เมื่อระบบเศรษฐกิจมีเงินทุนเพียงพอต่อ
ความต้ อ งการใช้ เ งิ น ลงทุ น ย่ อ มก่ อ ให้ เ กิ ด การลงทุ น ในโครงการต่ า งๆ ทั้ ง ในภาครั ฐ บาลและ
ภาคเอกชน การลงทุนในโครงการต่างๆ เหล่านี้ส่งผลให้เกิดการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น ทาให้ประชาชนที่อยู่
ในระบบเศรษฐกิจได้รับการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น มีรายได้มากขึ้น ซึ่งประชาชนสามารถนารายได้
เหล่านี้ไปใช้เพื่อการอุปโภค และบริโภค ทาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และส่งผลต่อปริมาณ
เงินลงทุนที่จะหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ อันเป็นผลมาจากรายได้ที่มากขึ้นของภาคเอกชน แสดงดัง
ภาพที่ 1 ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า เงินลงทุนเป็นสิ่งสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจ หากในระบบเศรษฐกิจมี
เงินลงทุนไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ หรือเรียกว่าขาดแคลนเงินทุน ย่อมก่อให้เกิดการสูญเสีย
โอกาสในการขยายกิจการหรือดาเนินโครงการลงทุนต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ นอกจากนั้น ยังส่งผลต่อ
ศักยภาพในการแข่งขันของภาคธุรกิจ และส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย
เงินลงทุน
ลงทุนในโครงการต่างๆ

การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภค
บริโภค การออม และการลงทุน
เพิ่มขึ้น

การจ้างงานเพิ่มขึ้น
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
มาตราฐานการครองชีพดีขึ้น

ภาพที่ 1 แสดงการหมุนเวียนของเงินทุน
ตลาดการเงิน
ตลาดเงิน

ตลาดทุน
ตลาดแรก

ตลาดรอง

ภาพที่ 2 แสดงโครงสร้างตลาดการเงิน
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จากภาพที่ 2 ตลาดการเงิน สามารถจาแนกออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ โดยนิยมแบ่งตามอายุ
ของสินทรัพย์ทางการเงิน ได้แก่ ตลาดเงิน และตลาดทุน ซึ่งตลาดเงิน เป็นตลาดที่มีการกู้ยืม หรือมี
การลงทุนในระยะสั้นที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี เช่น ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก และตั๋วเงิน
คลัง เป็นต้น เพื่อเป็นการระดมทุนในระยะสั้น หรือหมุนเวียนในกิจการ ในขณะที่ตลาดทุน เป็นตลาด
ที่มีการกู้ยืม หรือมีการซื้อขายตราสารทางการเงินที่มีอายุมากกว่า 1 ปี เช่น หุ้นสามัญ หุ้นกู้ และ
พันธบัตรรัฐบาล เป็นต้น เพื่อนาไปใช้สาหรับการลงทุนในระยะยาว โดยสื่อกลางในการซื้อขาย หรือ
แลกเปลี่ ย นสิ นทรัพย์ ทางการเงิ น และการทาธุ ร กรรมต่างๆทั้ง ในระยะยาว และระยะสั้ น ได้แก่
สถาบันการเงิน และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศนั้นๆ
จากการที่ตลาดเงิน และตลาดทุน มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมี
สื่ อกลางที่เหมือนกั นคื อ สถาบันการเงิ น และตลาดหลัก ทรัพย์ จากงานวิ จั ย ของ Gregorio and
Guidotti (1995) พบว่า การเติบโตของตลาดการเงินส่งผ่านไปยังภาคการลงทุนจริง ทาให้ประเทศที่
มีการเติบโตทางด้านการเงิน เศรษฐกิจของประเทศนั้นก็จะเติบโตเช่นกัน โดยเมื่อพิจารณาถึง รายได้
ของสถาบันการเงิน ในประเทศไทยในปี ค.ศ.2017 พบว่า รายได้หลักของสถาบันการเงินมากจาก
รายได้จากการปล่อยสินเชื่อ ร้อยละ 78.50 รายได้จากการเช่าซื้อสัญญาร้อยละ 9.07 และรายได้
จากรายการระหว่างธนาคารร้อยละ 6.30 ตามลาดับ ดังตารางที่ 3 ดังนั้นการเติบโตของสินเชื่อ
นับเป็นตัวสะท้อนการเติบโตของสถาบันการเงิน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมาของ Levien and
Zervos (1998) ที่มีก ารใช้อัต ราการเติบโตของปริม าณสิ น เชื่ อ เป็นตัว แทนอัต ราการเติบโตของ
สถาบันการเงิน ในขณะที่ตัวแปรที่เป็นตัวชี้วัดในการเติบโตของตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ การเติบโต
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ และสภาพคล่องของตลาดหลักทรัพย์
ตารางที่ 3 สัดส่วนรายได้ของสถาบันการเงินของประเทศไทย ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012-2017
รายได้จากดอกเบี้ย
2012
2013
2014
2015
2016
2017
รายได้จากเงินให้สินเชื่อ
74.53% 74.80% 76.45% 79.01% 79.03% 78.50%
รายได้ จ ากรายการระหว่ า ง
ธนาคารและตลาดเงิน
8.21% 7.59% 6.83% 5.62% 5.74% 6.30%
รายได้ จ ากการเช่ า ซื้ อ และ
สัญญาเช่าการเงิน
7.18% 8.20% 8.10% 8.17% 8.59% 9.07%
รายได้จากการลงทุน
10.03% 9.34% 8.53% 7.12% 6.57% 6.07%
อื่น ๆ
0.06% 0.06% 0.08% 0.09% 0.06% 0.05%
ตลาดการเงินมีบทบาทต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งในแง่ที่ก่อให้เกิดการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และแง่ที่ก่อให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ โดยวิกฤตเศรษฐกิ จการเงินที่มีผลกระทบต่อหลาย
ประเทศ โดยเฉพาะในแถบประเทศอาเซียน(1) คือ วิกฤตการณ์ต้มยากุ้งในปี ค.ศ. 1997 เป็นวิกฤต
ที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทย สาเหตุหลักของการเกิดวิกฤต คือ การเปิดเสรีทางการเงิน หรือที่เรียกว่า
____________________________________________
(1)ประเทศอาเซียน

(ASEAN) เป็นการรวมตัวของ 10 ประเทศ ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร เวียดนาม ลาว พม่า กัมพูชา และบรูไน
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วิเทศสนกิจ (BIBF) ประกอบกับการออกนโยบายคงที่อัตราแลกเปลี่ยนไทยต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
และสถาบันการเงินไม่เข้มแข็ง นั้นคือ ภาคเอกชนไทยมุ่งเน้นกาไรระยะสั้น มากกว่า เสถียรภาพใน
ระยะยาว ผู้ประกอบการหลายรายเห็นการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จึงมีการขยายการ
ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น ในขณะที่สถาบันการเงินมีการปล่อยสินเชื่อที่หละหลวม
ขาดความรอบคอบ และในขณะนั้นราคาอสังหาริมทรัพย์สูงขึ้นเป็นเท่าตัวนาไปสู่ “สภาวะฟองสบู่”
จนในที่ สุ ด เกิ ด สภาวะที่ เ รี ย กว่ า “ฟองสบู่ แ ตก” ท าให้ เ กิ ด หนี้ เ สี ย จ านวนมาก NPL นอกจาก
วิกฤตการณ์ต้มยากุ้งจะเกิดที่ประเทศไทยแล้ว ยังส่งผลลุกลามไปยังประเทศเพื่อนบ้านในแถบ
อาเซียนอย่างมาก ทาให้ในปี ค.ศ. 1997 เศรษฐกิจของประเทศอาเซียนลดลงอย่างมาก สาเหตุ
หลักนั้นก็คือ การขาดเสถียรภาพของตลาดการเงินนั่นเอง
20.000%

0.000%
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017
-20.000%
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IDN
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ภาพที่ 4 GDP Growth Rate ของประเทศอาเซียน ตั้งแต่ปี ค.ศ.1995-2017
ผู้ทาการศึกษาจึงมีความสนใจที่จะทาการศึกษา บทบาทของตลาดการเงินต่อการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ โดยปัจจัยที่เป็นตัวแทนของตลาดการเงิ น ได้แก่ การเติบโตของตลาดหลัก ทรั พ ย์
สภาพคล่องของตลาดหลักทรัพย์ และการเติบโตของสถาบันการเงิน
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า เดิมนักเศรษฐศาสตร์สมัยก่อน เชื่อว่า ปัจจัยจากภาค
การเงินไม่ควรมีผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคเศรษฐกิจจริง เพราะการตัดสินใจการลงทุน และ
ความสามารถในการระดมเงินทุนของบริษัท ขึ้นอยู่กับความสามารถในการทากาไรในอนาคต ซึ่งไม่
เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องในการระดมเงินทุน แต่เมื่อเกิดวิฤตการเงินในปี ค.ศ. 2008(2) พบว่า วิกฤต
ดังกล่าวส่งผลกระทบรุนแรง และยาวนานต่อประเทศเศรษฐกิจหลักทั่วโลก แสดงให้เห็นเป็นประจักษ์
แล้วว่า ปัจจัยทางด้านตลาดการเงินนั้น มีผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจจริง ทาให้เราต้องหันมาสนใจ
กับบทบาทของตลาดการเงินมากขึ้น (Levine and Zervos, 1998)
_____________________________________________________
(2)วิกฤตเศรษฐกิจในปี

ค.ศ. 2008 คือ วิกฤตการณ์สินเชื่อซับไพรม์ (Subprime mortgage crisis) หรือที่เรียกว่า วิกฤตสินเชื่อด้อยคุณภาพ (วิกฤต
แฮมเบอร์เกอร์) ส่งผลกระทบในด้านความคล่องตัวของตลาดสินเชื่อทั่วโลก สาเหตุหลักมาจากความซบเซาของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ทาให้การกู้ยืมมีความเสี่ยงในระดับสูง เกิดการผิดชาระหนี้จากสภาวะฟองสบู่แตก เกิดหนี้เสียจานวนมาก อันเกิดจากการละหลวมใน
การปล่อยสินเชื่อ
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บทบาทหน้าที่ข องตลาดการเงิ น คือ การส่งเสริ่มการออม สนับสนุนการระดมเงิ น ทุน
รักษาความมั่งคั่ง การประเมิ นเครดิต หรือความเสี่ยง รวมทั้งป็นส่วนประกอบหนึ่งของการดาเนิน
นโยบายทางเศรษฐกิจของภาครัฐบาล และช่องทางในการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น ความสาคัญ
ระหว่างตลาดการเงิน และระบบเศรษฐกิจ คือ ตลาดการเงิน เป็นช่องทางการส่งผ่านของเงินทุน
โดยเงินทุนเหล่านี้จะถูกส่งผ่านไปยังกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อาทิเช่น กระบวนการการผลิต การจ้าง
งาน การบริโภค และการแลกเปลี่ยนซื้อขาย เป็นต้น มีงานวิจัยมากมายที่ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากเงินทุนจะมีความสาคัญแล้ว ตัวกลางทาง
การเงิ น หรื อ ตั ว กลางการส่ ง ผ่ า นเงิ น ทุ น ย่ อ มมี ค วามส าคั ญ เช่ น กั น ดั ง นั้ น จากงานวิ จั ย ของ
Bencivenga and Smith (1991) พบว่า ตัวกลางทางการเงินที่ดี ที่มีแนวโน้มส่งเสริมการลงทุน จะ
ทาให้เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงพฤติก รรมการออมของภาคเอกชน กลายเป็นการลงทุนแทน ดัง นั้น
ตัวกลางทางการเงินที่ดี ย่อมส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวได้เช่นกัน เช่นเดียวกับ
งานวิจัยของ King and Levine (1993) พบว่า ตัวกลางทางการเงินที่ดีเป็นตัวกระตุ้นการสะสม
เงินทุนที่ดีขึ้น และมีแนวโน้มที่เศรษฐกิจจะเติบโตขึ้นในระยะยาว ในอดีตนักเศรษฐศาสตร์จึงมุ่งเน้น
และให้ความสาคัญของระบบสถาบันการเงิน กล่าวคือ เน้นการสร้างนวัตกรรมทางการเงิน หรือ
เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นการเติบโตของสถาบันการเงิน ทาให้ ผู้ที่ต้องการเงินทุนสามารถระดม
เงินทุนได้ง่ายดาย และหลากหลายมากขึ้น โดยสถาบันการเงินแต่ล ะประเทศย่อมมีก ารเติ บโตที่
แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการดาเนินนโยบายของภาครัฐบาล และกฎระเบียบของบังคับของประเทศนั้นๆ
การเติบโตของสถาบันการเงิน หรือการพัฒนาของธนาคาร ยังไม่มีทฤษฎีที่แน่นอนที่จะวัดการเติบโต
ดังล่าว แต่ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับตัวบ่งชี้การเติบโตของสถาบันการเงิน โดย Raymond (1969) ใช้วิธี
วั ด ขนาดสิ นทรัพย์ โ ดยรวมของสถาบันการเงิ น อย่างไรก็ ต าม King and Levine (1993) ระบุว่ า
ตัว ชี้วั ด ทางการเงิ นนั้นไม่ไ ด้บ่ง บอกถึง ภาระหนี้สิ นของสถาบันการเงิ น นั้น คือ การวั ด ขนาดของ
สถาบันการเงินด้วยสินทรัพย์ไม่สามารถบ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่าเงินทุนถูกจัดสรรไปอยู่ที่ใด ดังนั้น
จึงใช้มูลค่าของการกู้ ยืมของสถาบันการเงิ นไปยัง ภาคเอกชน เป็นตัวชี้วัดการเติบโตของสถาบัน
การเงิน เมื่อศึกษาถึงความสัม พันธ์ร ะหว่ างการให้สินเชื่อของสถาบันการเงิ น กับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ พบว่า หากประเทศมีนโยบายเพื่อส่งเสิรม หรือกระตุ้นการลงทุน และมีการกาหนดแนวทาง
พร้อมกับการกับกาดูแ ลอย่ างทั่ว ถึง จะส่ง ผลให้ผลผลิต มวลรวมภายในประเทศสู งขึ้ น ซึ่ง Barro
(1991) ได้ใ ห้ชี้แ นะว่ า การเติบโตของสถาบันการเงิ น จะมีผลอย่างมากในประเทศที่พั ฒนาแล้ ว
ในขณะที่ประเทศกาลังพัฒนา และด้อยพัฒนา การเติบโตของสถาบันการเงินมีผลต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจเพียงเล็กน้อย ซึ่งงานวิจัยของ Gregorio and Guidotti (1995) ก็ได้สนับสนุนแนวคิดนี้
เช่นกัน คือ เมื่อสถาบันการเงินมีการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น เปรียบเสมือนเป็ นการเพิ่มการลงทุนใน
ประเทศที่มากขึ้น ทาให้ประเทศที่มีการเติบโตของสถาบันการเงิน ย่อมส่งผลโดยตรงต่อการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ โดยการส่งผลนั้นจะต้องอาศัยระยะเวลา 1-3 ปี ขึ้นอยู่กับประเภทอุสาหกรรมนั้นๆด้วย
และจากการทดสอบความสัมพันธ์ในระยะยาว ระหว่างการเติบโตของสถาบันการเงิน และการเติบโต
ทางเศรษฐกิ จ ของ Ananzeh (2016) พบว่ า มีบางประเทศที่ก ารเติบโตของสถาบันการเงิ น ไม่มี
ความสัมพันธ์ระยะยาวต่อ การเติบโตของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ เกิดได้จากหลายสาเหตุ
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อาทิ เ ช่ น การพั ฒ นาการของสถาบั นการเงิ น ไม่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ หรื อ เกิ ด จากนโยบายต่า งๆของ
ภาครัฐบาล หรือธนาคารกลาง รวมทั้งความแตกต่างในการดาเนินงานของกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ
จากมุมมองของ World Bank ในปี 1993 กล่าวว่า นโยบายเศรษฐกิจที่ต่างกันในแต่ละประเทศ จะ
ส่งผลต่อการประสิทธิภาพการดาเนินงานของสถาบันทางการเงิน
ในส่วนของภาคธุรกิจ การระดมทุนของบริษัทสามารถทาได้หลายวิธี นอกจากการกู้ยืม
จากสถาบันการเงิน บริษัทยังสามารถระดมเงินทุนได้จากตลาดหลักทรัพย์ โดยเป็นการระดมเงินทุน
จากนักลงทุนในประเทศ สถาบันในประเทศ บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ และนักลงทุนต่างชาติ เป็นต้น
ทาให้ตลาดหลักทรัพย์ทรัพย์เริ่มเข้ามามีบทบาทสาคัญมากขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจ จากงานวิจัยของ
Levien and Zervos (1998) ตัวชี้วัดการเติบโตของตลาดหลักทรัพย์ สามารถออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
การวัดขนาดดัชนีหลักทรัพย์ (Size) และการวัดสภาพคล่องของตลาดหลักทรัพย์ (Liquidity) มีทฤษฎี
ที่เป็นตัวบ่งชี้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตลาดหลักทรัพย์ และการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว
แต่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ไม่มาก โดย Levien (1991) และ Bencivenga et al. (1996) พบว่า ตลาด
หลักทรัพย์ใดที่มีสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือมาก หรือสามารถเปลี่ยนมือซื้อขายได้ง่าย นักลงทุน
ย่อมสามารถที่จะขายหลักทรัพย์นั้นๆได้ง่ายหากต้องการเงิน ดังนั้น สภาพคล่องของตลาดหลักทรัพย์
ที่มากขึ้นจะเป็นตัวอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ต้องการเงินลงทุนในโครงการต่างๆ เพื่อระดมเงินทุน
ทาให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว นอกจากนั้นยังมีการสนับสนุนแนวคิดดังกล่าว โด ย
งานวิ จั ย ของ Levien and Zervos (1998) ได้ ท าการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การเติ บ โตของดั ช นี ต ลาด
หลักทรัพย์ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยยะสาคัญ รวมทั้งในขณะที่
สภาพคล่องของการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์นี้ สะท้อนให้เห็นถึงความยากง่าย ในการ
ระดมเงินทุนของบริษัท ดังนั้นหากสภาพคล่องสูง ย่อมเพิ่มโอกาสในการเติบโตของกระบวนการผลิต
หรือการดาเนินงานในระยะยาวของบริษัทต่อไปได้ ซึ่งการทาธุรกรรมในตลาดหลักทรัพย์ย่อมมีต้นทุน
ในการดาเนินงาน (Transaction Cost) ดังนั้น Bencivenga et al. (1996) ได้ให้ข้อสรุปไว้ว่า หาก
ตลาดหลักทรัพย์ที่มีต้นทุนในการทาธุรกรรมสูง จะยับยั้งความสามารถในการเปลี่ยนมือในตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ และจะส่ ง ผลทางลบมาต่ อ การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ได้ โดยสภาพคล่ อ งของตลาด
หลักทรัพย์ สามารถมีผลเชิงลบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ โดยงานวิจัยของ Arestis, Panicos
and Kul (2001) พบว่า สาเหตุหลักนั้นที่สภาพคล่องของตลาดหลักทรัพย์ส่งผลเชิงลบต่อการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ คือ เมื่อสภาพคล่องของตลาดหลักทรัพย์มากขึ้นจากการเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุน
จะกระทบต่อพฤติกรรมการออมภายในประเทศ เพราะผลตอบแทนจากการลงทุน จะเป็นแรงจูงใจทา
ให้การออมลดลง หรือเกิดจากการควบคุมการกากับดูแลของตลาดหลักทรัพย์ไม่ดีพอ หากเป็นเช่นนี้
แสดงให้เห็นว่า ตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันการเงินมีการเชื่อมโยงอย่างเป็นประจัก ษ์ต่อระบบ
เศรษฐกิจจริง กล่าวคือมีผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่จะมีผลเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับปัจจัย
อื่นๆด้วย โดยจากงานวิจัยของ Barro (1996) ที่ผ่านมา ได้ทาการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เศรษฐกิจมี
การเติบโต โดยปัจจัยที่เขานาเสนอ คือ ปัจจัยด้านอุปทาน อาทิเช่น ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
ปัจจัยด้านการสะสมทุน ปัจจัยด้านเทคโนโลยี และปัจจัยควบคุมต่างๆ ว่ามีนัยยะสาคัญต่อการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ดังนั้นปัจจัยเหล่านี้จึงไม่ควรถูกละเลยไป
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บทบาทของตลาดการเงินนอกจากจะก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้ว ยังสามารถ
ก่ อ ให้ เ กิ ด วิ ก ฤตการเงิ น ได้ เ ช่น กั น จากงานวิ จั ย ของ Morris Goldstein (1998) ได้ ท าการศึ ก ษา
เกี่ยวกับวิกฤตการเงินของประเทศในแถบเอเชีย โดยจากงานวิจัยของเขาค้นพบว่า วิกฤตการเงิน
ไม่ได้เกิดจากเพียงปัจจัยเดียวหรือสองปัจจัยเท่านั้น แต่ปัจจัยที่สาคัญที่ก่อให้เกิดวิกฤตการเงินในช่วง
ปี ค.ศ.1990s ในแถบเอเชีย นั้นคือ การที่ตลาดการเงินอ่อนแอ ในช่วงนั้นเกิดวิกฤตที่เรียกกันว่า
Credit Booms(3) แสดงให้เห็นว่ า ตลาดการเงิ นนอกจากจะส่ ง เสริม ให้ ประเทศมีก ารเติบโตทาง
เศรษฐกิจแล้ว หากมีการจัดการที่ไม่ดีพอ หรือตลาดการเงินอ่อนแอ ย่อมก่อให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ
ทางเงินด้วยเช่นกัน
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาถึงบทบาทของตลาดการเงินที่มีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านอุปทานที่มีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
3. วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยชิ้นนี้ ได้ทาการศึกษาถึงบทบาทของตลาดการเงินต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ใน
กลุ่ม 5 ประเทศอาเซียน ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ โดยใช้ข้อมูลแบบ
Panel ตั้งแต่ปี ค.ศ.1990-2017 และมีวิธีการศึกษาความสัมพันธ์ดังกล่าว โดยการประมาณค่าสมการ
ถดถอยแบบ Fixed Effect ภายใต้สมการดังนี้
GROWTHi,𝑡 = β0 + β1 (𝐺𝑅CREDITi,t ) + β2 (GRSTOCK i,t ) + β3 (LIQUIDITYi,t )
+ β3 𝑋𝑖,𝑡 + εi,t

โดยที่

GROWTH คือ Real per Capital GDP Growth Rate
GRCREDIT คือ การเติบโตของปริมาณสินเชื่อภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจ
GRSTOCK คือ การเติบโต Market Capitalization ของตลาดหลักทรัพย์
LIQUIDITY คื อ สภาพคล่ องของตลาดหลั ก ทรั พย์ โดยใช้ Turnover ratio เป็นตัว วั ด
สภาพคล่องในการเปลี่ยนมือของหลักทรัพย์
X คื อ ปัจ จั ย ควบคุ ม (Control Variables) เพื่อควบคุม ปัจ จั ยต่างๆที่เกี่ ยวข้ องกั บ การ
เติบโตทางเศรษฐกิจทางด้านอุปทานตามโมเดลของ Borro (1996)
β0
คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของค่าคงที่
β1 − β3 คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ
i
คือ 1, 2, 3, 4, 5 หน่วยสารวจ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลลิปปินส์
และสิงโปร์
t
คือ ปีค.ศ.1990-2017 เวลาที่ทาการศึกษา
__________________________________________
(3)Credit

Boom คือ สภาวะที่ปริมาณสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็วมากกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจ
(GDP Growth) ซึ่งนาไปสู่การถดถอยของคุณภาพสินเชื่อในอนาคต
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จากการที่ตลาดเงินเป็นศูนย์กลางในการระดมเงินทุน ระหว่าง บุคคล(หรือหน่วยงาน)หนึ่ง
ไปยั ง อี ก บุ ค คล(หรือ หน่ ว ยงาน)หนึ่ง โดยเงิ น ทุ น ในทางเศรษฐศาสตร์ นั บ เป็ น ปั จ จั ยด้ า นอุ ป ทาน
(Supply side) ซึ่งจากงานวิจัยที่ผ่านมาของ Borro (1996) พบว่า นอกจากตลาดการเงินแล้วยังมี
หลายปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเขาได้ทาการศึกษาในส่วนของปัจจัยทานด้ าน
อุ ป ทาน อาทิ เ ช่ น ปั จ จั ย ด้ า นประชากรศาสตร์ (Human Capital) ปั จ จั ย ด้ า นเทคโนโลยี หรื อ
นวัตกรรม (Technology) และปัจจัยด้านการเปิดเสรีของประเทศ (Trade Openness)
- ปัจจัยที่สะท้อนทางด้านประชากรศาสตร์ (Human Capital) : Labor (L)
ได้แก่ อัตราการเปลี่ยนแปลงของจานวนบุตรต่อประชากรเพศหญิง(Fertility)
อัต ราการเปลี่ ยนแปลงจ านวนลงทะเบียนเรียนในระดั บมัธ ยมศึก ษาตอน
ปลาย (Tertiary Enrollment)
- ปัจจัยด้านการเปิดเสรีของประเทศ (Trade Openness)
ได้แก่ อัตราการเติบโตมูลค่าการนาเข้าส่ง และส่งออก (Total trade = Export +
Import)
- ปัจจัยด้านการสะสมทุน : Capital (K)
ได้แก่ อัตราการเติบโตของการสะสมทุน (Gross Fixed Capital)
- ปัจจัยที่สะท้อนเทคโนโลยี และนวัตกรรม
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการค้นคว้าวิจัย และพัฒนา (Research and Development)
โดยขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Panel Data มีดังนี้
3.1 นาข้อมูลที่ทาการศึกษาทั้งหมด ทดสอบคุณสมบัตินิ่งของข้อมูล (Unit Root)
3.2 ประมาณสมการถดถอย Panel Data แบบ Fixed Effect
3.3 ทดสอบสมมติฐาน
3.4 สรุปผล
4. สมมติฐานการวิจัย
จุดมุ่งหมายของการศึกษาในครั้งนี้ คือ ทาการศึกษาถึงบทบาทของตลาดการเงินที่มีผลต่อ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยตัวชี้วัดตลาดการเงิน ได้แก่ การเติบโตของสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
(GRCREDIT) การเติบโตของตลาดหลักทรัพย์ (GRSTOCK) และสภาพคล่องของตลาดหลักทรัพย์
(LIQUIDITY) โดยมีสมมติฐานงานวิจัยดังนี้
1) การเติบโตของสินเชื่อจากสถาบันการเงิน (GRCREDIT)
β1 > 0

กล่ าวคื อ การเติบโตของสิ นเชื่อจากสถาบันการเงิ น (GRCREDIT) มีผลทาให้เกิ ดการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ (Growth)
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2) การเติบโตของตลาดหลักทรัพย์ (GRSTOCK)
β2 > 0

กล่ าวคื อ การเติบโตของตลาดหลั ก ทรัพย์ (GRSTOCK) มีผลทาให้เกิ ด การเติบโตทาง
เศรษฐกิจ (Growth)
3) สภาพคล่องของตลาดหลักทรัพย์ (LIQUIDITY)
β3 > 0

กล่าวคือ เมื่อสภาพคล่องของตลาดหลักทรัพย์มากขึ้น (LIQUIDITY) ความสามารถในการ
เปลี่ยนมือหลักทรัพย์ง่ายขึ้น มีผลทาให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Growth)
5. ผลการวิจัย และอภิปราผล
ก่อนที่จะทาการศึกษาความสัมพันธ์ตามสมการข้างต้น ผู้วิจัยได้ทาการทดสอบคุณสมบัติ
ความนิ่งของข้อมูล(Stationary State) คือ การทดสอบ Unit root ด้วยวิธี Augmented DickeyFuller (ADF) พบว่า ทั้งตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และปัจจัยควบคุมที่ทาการศึกษาทั้งหมดมีคุณสมบัติ
ที่นิ่ง (Stationary) ณ ระดับ Level I(0) (ดังภาคผนวก ตารางที่ ก)
ต่อมา ทาการศึ ก ษาถึ ง บทบาทของตลาดการเงิ นต่ อการเติบโตทางเศรษฐกิ จ โดยวิ ธี
ประมาณค่าสมการเศรษฐมิติด้วยวิธี Panel แบบ Fixed Effect ภายใต้ปัจจัยควบคุมตามโมเดลของ
Barro (1996) เพื่อหาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GRGDP)
โดยตัวแปรที่เป็นตัวแทนของบทบาทตลาดการเงิน ได้แก่ การเติบโตตลาดหลักทรัพย์ (GRSTOCK)
สภาพคล่องของตลาดหลักทรัพย์ (LIQUIDITY) และการเติบโตของสถาบันการเงิน (GRCREDIT)
ภายใต้ปัจจัยควมคุมด้านอุปทาน (Supply side) ดังนี้ อัตราการเกิดต่อเพศหญิง (Fertility) จานวน
การลงทะเบียนเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Tertiary Enrollment) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและ
พั ฒ นา (Research and Development Expenditure) การสะสมของทุ น (Gross fixed Capital)
และการเปิ ด เสรี ท างการค้ า (Trade) ผลการศึ ก ษาพบว่ า การเติ บ โตของตลาดหลั ก ทรั พ ย์
(GRSTOCK) และสภาพคล่องของตลาดหลักทรัพย์ (LIQUIDITY) มีนัยยะสาคัญทางสถิติ ณ ระดับ
ความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 99 และ95 ตามลาดับ (ดังตารางที่ 5, สมการที่ 10) ซึ่งผลการศึกษาให้ครั้งนี้
แสดงให้เห็นว่า การเติบโตของตลาดหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ
มากขึ้ นเช่นกั น ในขณะที่ส ภาพคล่ องของตลาดหลัก ทรัพย์ที่เพิ่ม ขึ้น กลั บส่ ง ผลให้การเติบโตทาง
เศรษฐกิจชะลอตัว ซึ่งสนับสนุนงานวิจัยที่ผ่านมาของ Bencivenga et. al. (1996) ที่ว่า เมื่อตลาด
หลักทรัพย์มีสภาพคล่องที่มากขึ้นแล้วทาให้การเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวได้ เกิดจากหลายสาเหตุ
อาทิเช่น สภาพคล่องในตลาดหลักทรัพย์ที่มากขึ้นนี้ จะทาให้นักลงทุนมีความเสี่ยงในการลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์ลดลง ดังนั้น ผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นี้จะเป็นแรงดึงดูดให้นัก
ลงทุนมาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลเชิงลบต่อพฤติกรรมการออมภายในประเทศ
และงานวิจัยของ Aretus, Panicos and Kul (2001) ได้ให้เหตุผลไว้ว่า อาจเกิดจากการควบคุมดูแล
ของตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ดีพอ ในขณะที่ปัจจัยควบคุมที่มีนัยยะสาคัญทางสถิติ ได้แก่ การสะสมทุน
905

(GROSS_FIXED) และการเปิดการค้าเสรี (TRADE) หากประเทศมีการสะสมทุนที่เพิ่มขึ้น จะทาให้
ประเทศนั้นมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น (ปัจจัยที่สะท้อนการค้าเสรี ได้แก่ ปริ มาณการนาเข้า
และปริมาณการส่งออก) ยิ่งประเทศที่มีการเปิดการค้าเสรีมากขึ้น ย่อมส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจมากขึ้นเช่นกันซึ่งผลการศึกษาที่ได้นี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Barro (1996)
แต่สิ่งที่น่าสนใจอีกสิ่งหนึ่ง คือ การเติบโตของสถาบันการเงิน (การเติบ โตของปริมาณ
สินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ : GRCREDIT) กลับไม่มีนัยยะสาคัญทางสถิติ กล่าวคือ การเติบโตของ
สถาบันการเงิ น ไม่ไ ด้ส่ งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GRGDP) ซึ่ง จากงานวิจั ยที่ผ่านมาของ
Levien and Zervos (1998) พบว่ า การเติบโตของสถาบันการเงิ นควรเป็นปัจ จัยที่สนับสนุนการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงช่วงข้อมูลที่ได้ทาการศึกษา คือ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1990-2017
พบว่าในปี ค.ศ.1988 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่ร้ายแรง นั้นคือ วิกฤตเศรษฐกิจต้มยากุ้ง (4) ซึ่งวิกฤตนี้เอง
ล้วนส่งผลกระทบต่อทั้ง 5 ประเทศที่ทาการศึกษา ดังนั้น อาจกล่า วได้ว่าวิกฤตเศรษฐกิจการเงินใน
ครั้งนั้น อาจเป็นสาเหตุทาให้การเติบโตของสถาบันการเงินไม่มีนัยยะสาคัญทางสถิติต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ
ผู้วิจัยจึงทาการทดสอบความสัมพันธ์ดังกล่าว โดยเริ่มใช้ข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ.1989 – 2017
นั้นคือ ทาการศึกษาความสัมพันธ์หลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้มยากุ้ง ภายใต้ปัจจัยควบคุมต่างๆ ที่กล่าว
ไปแล้วข้างต้น (แสดงดังตารางที่ 6) ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า การเติบโตของสถาบันการเงิน
(GRCREDIT) ณ ความล่าช้าที่ 2 ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GRGDP) โดยการเติบโต
ของสถาบันการเงิน กระตุ้นให้ประเทศมี การเติบโตทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ เมื่อปริมาณสินเชื่อใน
ระบบเศรษฐกิจมีมากขึ้น ต้องใช้เวลาจนกว่าจะผ่านกระบวนการทางเศรษฐกิจ แล้วจึงนาไปสู่การผลิต
ที่มากขึ้น หรือเกิดการพัฒนาการทางด้านต่างๆของภาคเอกชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมา ที่
ได้ทาการศึกษาระหว่างปริมาณสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ กับการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดย Ananzeh
(2016) ได้ทาการศึกษาปริมาณสินเชื่อแยกตามประเภทอุตสาหกรรม กับการเติบโตทางเศรษฐกิจ
พบว่า ปริมาณสินเชื่อในระบบเศรษฐกิ จจะมีนัยยะส าคัญ ทางสถิติต่อการเติบโตทางเศรษฐกิ จ ใน
ทิศทางเดียวกัน ณ ความล่าช้าที่ 1-3 แล้วแต่ประเภทของอุสาหกรรม
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ β พบว่ า เมื่ อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ เ ติ บ โตขึ้ น ร้ อ ยละ 1
ก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจร้อยละ 0.041 ในขณะที่หากสภาพคล่องของตลาดเพิ่มขึ้นร้อยละ 1
จะทาให้เศรษฐกิจชะลอตัว 0.002 และเมื่อสถาบันการเงินเติบโตขึ้นร้อยละ 1 ก่อให้เกิดการเติบโต
ทางเศรษฐกิจร้อยละ 0.063 โดยอาศัยระยะเวลา 2 ปี

_______________________________________________
(4 )วิฤตเศรษฐกิจต้มยากุ้ง

คือ วิกฤตการณ์การเงินในเอเชีย เกิดขึน้ ในปี ค.ศ.1997 วิกฤตดังกล่าวเริม่ ขึ้นจากประเทศไทย
โดยเกิดจากสภาวะที่เรียกว่า ฟองสบู่แตก ประกอบกับมีการปล่อยสินเชื่อแก่ภาคเอกชนมากเกินไปและละหลวม นาไปสู่
หนี้เสียในอนาคต นอกจากนั้นยังเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจมากมายตามมา อาทิเช่น หนี้สาธาระสูง สภาวะเงินเฟ้อ เกิดหนี้
เสียของภาคเอกชน บริษัทหลายแหล่งล้มละลาย เกิดการว่างงาน และสถาบันการเงินต่างทยอยปิดตัว นอกจากนัน้ วิกฤต
ดังกล่าวยังส่งผลของประเทศแถบเชียหลายประเทศ และมีผลต่อเนื่องมาจวบจนปัจจุบัน
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ตารางที่ 5 ผลการประมาณค่ าจากสมการถดถอย Panel Data แบบ Fixed Effect (ค.ศ.19902017)

GRCREDIT(-1)

(1)
GRGDP
0.024
(0.000)
0.010***
(0.050)
-0.002*
(0.002)
-0.046*
(0.008)
-

GRCREDIT(-2)

-

(2)
GRGDP
0.024
(0.000)
0.012***
(0.041)
-0.002*
(0.003)
-0.048**
(0.011)
0.001
(0.965)
-

GRCREDIT(-3)

-

-

-

(4)
GRGDP
0.023
(0.000)
0.013***
(0.035)
-0.002**
(0.010)
-0.051**
(0.009)
0.004
(0.871)
0.004
(0.842)
-

GRCREDIT(-4)

-

-

-

-

-

GRCREDIT(-5)

-

-

-

-

-

GRCREDIT(-6)

-

-

-

-

-

-0.047
(0.683)
0.015
(0.706)
-0.002
(0.412)
0.108*
(0.000)
0.136*
(0.0000)
140
0.520

-0.057
(0.645)
0.006
(0.882)
-0.002
(0.560)
0.107*
(0.000)
0.135
(0.000)
135
0.509

-0.052
(0.681)
0.003
(0.940)
-0.001
(0.740)
0.090*
(0.005)
0.137*
(0.000)
135
0.482

-0.063
(0.628)
0.018
(0.674
-0.003
(0.477)
0.106*
(0.002)
0.132*
(0.000)
125
0.498

-0.052
(0.693)
0.013
(0.774)
-0.001
(0.723)
0.090*
(0.009)
0.135*
(0.000)
125
0.466

5

5

5

5

VARIABLES
Constant
GRSTOCK
LIQUIDITY
GRCREDIT

FERTILITY
TERTIARY_EN
RD_EXP
GROSS_FIXED
TRADE

Observations
R-squared
Number of
country
5
หมายเหตุ : *1%, **5% และ ***10*

(3)
GRGDP
0.023
(0.000)
0.009
(0.087)
-0.002*
(0.006)
-0.008
(0.732)
-

(5)
GRGDP
0.022
(0.000)
0.010
(0.084)
-0.002**
(0.016)
-0.009
(0.744)
0.004
(0.813)
-
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ตารางที่ 5 (ต่อ)

GRCREDIT(-4)

-0.015
(0.593)
0.012
(0.545)
-0.028
(0.142)
-

(7)
GRGDP
0.024
(0.000)
0.015**
(0.015)
-0.002**
(0.020)
-0.057*
(0.005)
0.001
(0.968)
0.013
(0.474)
-0.022
(0.261)
-

GRCREDIT(-5)

-

-

(8)
GRGDP
0.023
(0.000)
0.014***
(0.027)
-0.002**
(0.020)
-0.075***
(0.041)
-0.011
(0.735)
0.0184
(0.348)
-0.018
(0.395)
0.014
(0.423)
-

GRCREDIT(-6)

-

-

-

(9)
GRGDP
0.023
(0.000)
0.016**
(0.019)
-0.002**
(0.01)
-0.071
(0.064)
-0.019
(0.588)
0.014
(0.508)
-0.019
(0.376)
0.017
(0.391)
0.027
(0.217)
-

-0.048
(0.716)
-0.003
(0.957)
-0.002
(0.957)
0.090**
(0.008)
0.135
(0.0000)
125
0.494

-0.064
(0.614)
-3.81E-05
(0.999)
-0.003
(0.343)
0.110*
(0.001)
0.131
(0.000)
125
0.529

-0.077
(0.555)
0.000
(0.998)
-0.002
(0.598)
0.116*
(0.001)
0.129*
(0.000)
120
0.526

-0.045
(0.737)
-0.000
(0.994)
-0.008
(0.569)
0.114*
(0.002)
0.130*
(0.000)
115
0.524

(10)
GRGDP
0.021
(0.000)
0.041*
(0.001)
-0.002**
(0.025)
-0.063
(0.102)
-0.032
(0.379)
0.072
(0.057)
-0.022
(0.342)
0.016
(0.402)
0.024
(0.283)
-0.020
(0.325)
-0.029
(0.821)
0.011
(0.825)
-0.020
(0.161)
0.115*
(0.001)
0.117*
(0.000)
110
0.562

5

5

5

5

VARIABLES
Constant
GRSTOCK
LIQUIDITY
GRCREDIT
GRCREDIT(-1)
GRCREDIT(-2)
GRCREDIT(-3)

FERTILITY
TERITIARY_EN
RD_EXP
GROSS_FIXED
TRADE

(6)
GRGDP
0.023
(0.000)
0.014***
(0.030)
-0.002***
(0.036)
-

Observations
R-squared
Number
of
country
5
หมายเหตุ : *1%, **5% และ ***10*
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ตารางที่ 6 ผลการประมาณค่ าจากสมการถดถอย Panel Data แบบ Fixed Effect (ค.ศ.19992017)
VARIABLES
Constant
GRSTOCK
LIQUIDITY
GRCREDIT
GRCREDIT(-1)
GRCREDIT(-2)
GRCREDIT(-3)
GRCREDIT(-4)
GRCREDIT(-5)
GRCREDIT(-6)
FERTILITY
TERTIARY_EN
RD_EXP
GROSS_FIXED
TRADE
Observations
R-squared
Number of country
หมายเหตุ : *1%, **5% และ ***10*

GRGDP
0.025
(0.000)
0.035*
(0.001)
-0.001
(0.302)
-0.081**
(0.017)
0.026
(0.395)
0.063***
(0.036)
-0.027
(0.305)
-0.006
(0.807)
0.019
(0.464)
-0.020
(0.237)
-0.132
(0.234)
0.039
(0.304)
-0.044*
(0.000)
0.036
(0.289)
0.074
(0.000)
95
0.523
5
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6. สรุปผล
จากการศึกษาบทบาทของตลาดการเงินต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ของกลุ่ม 5 ประเทศ
อาเซียน ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ในช่วงปี ค.ศ. 1990-2017 โดย
ปัจจัยที่นามาเป็นตัวแทนของตลาดการเงิน ได้แก่ การเติบโตของตลาดหลักทรัพย์ สภาพคล่องของ
ตลาดหลักทรัพย์ และการเติบโตของสถาบันการเงิน ภายใต้ปัจจัยควบคุมด้านอุปทาน (Supply Side)
อ้างอิง จากโมเดลของ Barro (1996) จากการทดสอบความสั ม พัน ธ์ ท างเศรษฐมิติโ ดยวิ ธี Fixed
Effect พบว่า การเติบโตของตลาดหลักทรัพย์ มีส่วนช่วยส่งเสริมให้ประเทศเกิดการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ในขณะที่สภาพคล่องของตลาดหลักทรัพย์ที่มากขึ้น กลับทาให้การเติบโตทางเศรษฐกิจ
ชะลอตัว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมา ในขณะที่การเติบโตของสถาบันการเงินกลับไม่ได้เป็น
สาเหตุทาให้ประเทศเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งจากงานวิจัยที่ผ่านมา การเติบโตของสถาบัน
การเงินย่อมก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ
เมื่อพิจารณาถึงระยะเวลาที่ได้นามาทาการศึกษา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990-2017 พบว่า ในปี
2008 มีวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ ที่เกิ ด ขึ้ น เรียกว่ า วิ ก ฤตต้ม ยากุ้ ง เกิ ด ที่ประเทศไทย แต่วิ ก ฤตนี้ก ระทบ
ประเทศในกลุ่มอาเซียนทุกประเทศ โดยสาเหตุหลักๆ มาจากการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินที่
หละหลวม หรือที่เรียกว่า เกิด Credit Boom คือ สินเชื่อมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว มากกว่าการ
เติบโตของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (ดังภาคผนวก ภาพที่ ค) ดังนั้น ผลที่ได้จากการศึกษาใน
ช่วงแรก พบว่า การเติบโตของสถาบันการเงิ นไม่ส่ง ผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ อาจมีความ
คลาดเคลื่อน จากการเกิดวิกฤตในครั้งนั้น ผู้ศึกษาจึงทาการศึกษา ณ ช่วงเวลาหลักเกิดวิกฤต คือ
ตั้งแต่ปีค.ศ. 1999-2017 จากการทดสอบความสัมพันธ์ทางเศรษฐมิติ พบว่า การเติบโตของสถาบัน
การเงิ น ณ ความล่ า ช้ า ที่ 2 มี นั ย ยะส าคั ญ ทางสถิ ติ และมี ส่ ว นสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การเติ บ โตทาง
เศรษฐกิจ
บทบาทของตลาดการเงินเป็นส่วนช่วยให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับ
มุมมองที่ว่า ความสามารถในการระดมทุน ทั้งในตลาดหลักทรัพย์ และจากภาคสินเชื่อของสถาบัน
การเงิน เป็นตัวกระตุ้นให้การผลิตที่เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ และนาไปสู่การ
เติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว นับว่าผลการศึกษานี้สนับสนุนแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์ด้านฝั่ง
อุป ทาน (Supply Side) ที่เชื่อว่ า “อุปทาน เป็นตัว ก าหนดอุ ปสงค์ ” ดัง นั้นการพัฒนาปัจ จั ย ด้ า น
อุปทานนั้น สามารถกระตุ้นให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจได้จริง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น หากตลาดการเงินมี
การจัดการดูแลไม่ดีพอ ก็มีแนวโน้มทาให้เกิดวิกฤตทางการเงินเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ในประเทศไทย
หากมีการปล่อยสินเชื่อที่หละหลวม ขาดความรอบคอบ และปล่อยสินเชื่อมากเกินไป จนก่อให้เกิดหนี้
เสียในระบบเศรษฐกิจจานวนมาก (Non-Performing Loans) แสดงดังภาพที่ 7 สะท้อนให้เห็นว่าปีที่
เกิดวิกฤตต้มยากุ้ง ในปีค.ศ. 1998 ประเทศไทยประสบสภาวะปริมาณหนี้เสียขึ้ นสูงมาก และอยู่ใน
ระดับสูงตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998-2000 ดังนั้น นอกจากบทบาทของตลาดการเงินจะช่วยส่งเสริมให้เกิด
การเติบโตทางเศรษฐกิจแล้ว ในอีกแง่มุมย่อมก่อให้เกิดโทษต่อเศรษฐกิจเช่นกัน

910

Non-Performing Loans (NPLs)
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ภาพที่ 7 แสดงปริมาณหนี้เสียของประเทศไทย ราย 6 เดือน ตั้งแต่ปีค.ศ.1997-2017
(หน่วย : ล้านบาท)
งานวิจัยชิ้นนี้แสดงให้เห็นว่า บทบาทของตลาดการเงิน มีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
จริง ดังนั้น หากประเทศมีการพัฒนาตลาดการเงิน และมีการควบคุมดูแลอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว
จะก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจเช่นกัน โดยการพัฒนาตลาดการเงินสามารถพัฒนาได้ทั้งการ
พัฒนาตลาดหลักทรัพย์ และการพัฒนาสถาบันการเงิน แต่หากต้องมีการควบคุมดูแลที่ดี เพื่อไม่ให้
เกิดวิกฤตทางการเงิน เนื่องจากตลาดการเงินมีความอ่อนไหว และส่งผลต่อเศรษฐกิจในระยะยาว
จากบทเรียนที่ผ่านมา พบว่า แม้วิกฤตเศรษฐกิจต้มยากุ้งจะเกิดในปี ค.ศ.1997 แต่หากผลกระทบส่ง
ต่อมาระยะยาวจวบจนปัจจุบัน
เดิมการดาเนินนโยบายการคลัง หรือนโยบายการเงิน มักมีการดาเนินโดยเน้นนโยบายที่มี
ผลกระทบด้านอุปสงค์ เพื่อจะกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ และรักษาเสถีย รภาพทางเศรษฐกิจ
โดยตัวแปรในฝั่งอุปสงค์ที่สาคัญ คือ การบริโภค การลงทุน ค่าใช้จ่ายของรัฐบาล การส่งเสริมการ
ส่งออก และการกีดกันทางการค้าเพื่อให้การนาเข้าสินค้าจากต่างประเทศลดลง ในขณะที่การดาเนิน
นโยบายฝั่งอุปทานยังไม่ค่อยเป็นนิยม เนื่องจากการเมืองส่วนใหญ่มักมีก ารบริหารจัดการดาเนิน
นโยบายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของประเทศที่เผชิญอยู่ในขณะนั้น โดยอาจละเลยความแข็งแกร่ง
และการสร้างรากฐานในระยะยาว ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบนโยบายของฝั่งอุปสงค์และฝั่งอุปทาน พบว่า
การดาเนินนโยบายแบบอุปสงค์จะเห็นผลได้เร็วกว่า ในขณะที่การดาเนินนโยบายเพื่อกระตุ้นหรือ
เปลี่ยนอุปทานจะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งไม่ได้เห็นผลในระยะสั้น เนื่องจากต้องผ่านกระบวนการทาง
เศรษฐกิจต่างๆ ซึ่งแต่ละกระบวนการนั้นต้องใช้ระยะเวลา
ดังนั้น หากเราต้องการให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว ผู้วิจัยมีความเห็น
ว่า เราควรดาเนินนโยบายเพื่อสนับสนุนปัจจัยทางด้านอุปทาน อาทิเช่น การพัฒนาตลาดการเงินให้มี
ประสิทธิภาพ ย่อมก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการระดมเงินทุน ส่งผลต่อการลงทุนของประเทศ ซึ่งจะ
กระทบต่อการบริโภค การจ้างงาน การผลิต สร้างประสิทธิภาพของแรงงาน และก่อให้การเติบโต
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ทางเศรษฐกิจของประเทศ แต่ในทางกลับกันการดาเนินนโยบายฝั่งอุปสงค์ก็สามารถแก้ปัญหาได้ใน
ระยะสั้นได้ กล่าวคือ เราควรใช้นโยบายทั้งสองอย่างควบคู่กันไป เพื่อรักษาเสถียรภาพ และสร้างการ
เติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ควรมีกรณีศึกษาทั้งกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ได้แม่นยามากขึ้น
7.2 ควรมีการทดสอบทั้งก่อนและหลักการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินเพื่อเปรียบเทียบ
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โครงการสัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุ
กรณีศึกษาโรงเรียนตาบลบ้านโพธิ์ อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
Safety Sign and Safety School : Case Study of Banpho sub-district
School Muang District, Nakhon Ratchasima Province
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บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในเด็กวัยเรียน สร้างความ
ตระหนักและปลูกจิตสานึกด้านความปลอดภัยในโรงเรียน โดยทาการศึกษาอันตรายและจุดเสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียนด้วยแบบสารวจ พร้อมติดป้ายสัญลักษณ์ด้านความปลอดภัย และให้
ความรู้ด้านความปลอดภัยสาหรับนักเรียนชั้นปีที่ 5-6 จานวน 53 คน
ผลการศึกษาโรงเรียนตาบลบ้านโพธิ์ มีอาคารเรียนจานวน 4 อาคาร ได้แก่ อาคารช่าง
ศิลป์ โรงฝึก โรงอาหารและหอประชุม พื้นที่โดยรอบบ่อทิ้งขยะ สวนเกษตรพอเพียง สนามเด็กเล่น 2
จุด เส้นทางสัญ จรและลานจอดรถ รวมพื้นที่ สารวจด้านความปลอดภัย 31 พื้นที่ รายการสารวจ
ความปลอดภั ย 74 รายการ อั น ตรายสู ง สุ ด ที่ พ บคื อ ไฟฟ้ ารั่ ว /ไฟฟ้ า ดู ด โดยด าเนิ น การติ ด ป้ า ย
สัญลักษณ์ความปลอดภัย รวม 75 จุด ได้แก่ป้ายเตือน จานวน 68 จุด ป้ายห้าม จานวน 7 จุด ผล
การให้ความรู้ด้านความปลอดภัยสาหรับนักเรียน จานวน 53 คน พบว่า นักเรียนมีความรู้ระดับสูง
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 88.68 ผลการศึ ก ษาน ามาจั ด กิ จ กรรมช่ ว ยลดความเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด อุ บั ติ เหตุ ใ น
โรงเรียนต่อไป
คาสาคัญ : ความปลอดภัยในโรงเรียน สัญลักษณ์ความปลอดภัย อุบัติเหตุ

Abstract
This study was to promote safety for primary school children, increase safety
awareness, and cultivate a safety culture in schools. The study’s investigators
assessed hazards and risk of accidents for school children at Banpho sub-district
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School, Muang District, Nakhon Ratchasima Province using a safety inspection
checklist, installed safety signs in the Banpho sub-district School, and conducted
safety training for a total of 53 Prathomsuksa 5-6 students
Results of the safety inspection at Banpho sub-district School were obtained
for 4 school buildings, which included the art building, the training center, the
canteen, and the auditorium. In total safety inspections were conducted for 31 areas,
including the ggarbage disposal area, agricultural garden, two playgrounds, and streets
and parking lots. The safety audit covered a total of 74 safety hazard items. The most
hazardous conditions discovered by the audit were electric current leakage/shock
hazards. Safety signs were installed at 75 locations throughout the school, including
68 warning signs and 7 signs prohibiting certain kinds of unsafe conduct. After
providing safety training for the 53 students, the students achieved an average score
of 88.68% on an examination of safety knowledge. The results of the study have led to
the organization of activities that will help to reduce the risk of accidents in the
school.
Keywords : School Safety, Safety Signs, Accidents
1. บทนา
การเกิดอุบัติเหตุเป็นสาเหตุที่ทาให้ประเทศสูญ เสียบุคลากรที่สาคัญ ของประเทศ ความ
ปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นปัญหาสาคัญที่ทุกประเทศกาลังเผชิญอยู่ โดยมีมีแนวโน้มผู้เสียชีวิต และ
บาดเจ็บสูงขึ้น อุบัติเหตุเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บและเสียชีวิต ที่พบบ่อยในเด็กทั่วโลก การเกิ ด
อุบัติเหตุในเด็กเป็นปัญหาสาคัญที่ทาให้เกิดความสูญเสียทั้งร่างกายและทรัพย์สิน โดยเฉพาะการเกิด
ทุพพลภาพและเสียชีวิตของเด็กซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่สาคัญ เมื่อเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บใน
เด็ก นอกจากทาให้เกิดการสูญเสียค่าใช้จ่ายที่นับเป็นมูลค่ามหาศาลในแต่ละปีข องประเทศชาติแล้ว
ยังเป็นสาเหตุให้เกิดการตายของเด็กสูงในปัจจุบัน
โรงเรียนเป็นสถาบันทางการศึก ษาขั้นพื้นฐานส าหรับเด็กวัยเรียนเป็นแหล่งพัฒ นาการ
เรียนรู้สาหรับเด็กตั้งแต่วัยอนุบาล จนถึงมัธยมให้มีความรู้ด้านวิชาการ ทักษะการใช้ชีวิตร่วมกันใน
สังคม เด็กวันเรียนมีช่ วงเวลาอยู่ในโรงเรียนกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน หรือ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่ง ใน
สถานศึกษาพบว่ามีความเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียน ทางด้านสภาพแวดล้อม
เช่น ถนน แม่น้าลาคลอง สระน้า บริเวณอาคารที่มีอุปกรณ์เครื่องใช้ที่เก่าชารุด ของเล่นเด็กที่ไม่ ได้
มาตรฐาน หรือสนามเด็กเล่นที่มีอุปกรณ์ชารุด สิ่งเหล่านี้ เป็นสาเหตุของการเกิด อุบัติเหตุในเด็ก วัย
เรียนได้ สาหรับระดับพัฒนาการเด็กวัยเรียนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติ คือช่วงอายุ 6-13 ปี ชอบ
ผจญภัย เล่นตามเพื่อน ทาตามกลุ่มเพื่อน เล่นตามถนน ที่สาธารณะ เป็นต้ น จึงมีความเสี่ยงต่อการ
เกิดอุบัติเหตุในโรงเรีย น (ณั ชนันท์ ชีวานนท์, 2559) จากการรวบรวมสถิติข้อมูล เกี่ยวกับอาการ
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เจ็บป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุของประเทศไทย ในเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 15 ปี ในปี พ.ศ. 2559
พบว่ามีเด็กเจ็บป่วยฉุกเฉินและประสบอุบัติเหตุทั้งสิ้ น 156,525 คน พบสาเหตุการประสบอุบัติเหตุ
จากการพลัดตกหกล้ม จานวน 15,245 คน (อนุชา เศรษฐเสถียร, 2559) รายงานผู้ที่เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุชนิดต่างๆ ช่วงอายุ 6-18 ปี พบว่าเด็กไทย 6-12 ปี มีรายงานการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุการ
จมน้า อุบัติเหตุจราจร และอุบัติเหตุอื่นๆ จานวน 633 219 และ 148 คนตามลาดับ และช่วงอายุ
13-18 ปี จานวนการเสียชีวิต 217 1,020 และ 361 คนตามลาดับ (มิตร สุตรา และอรุณ จิรวัฒน์
กุล, 2552) ดังนั้นโรงเรียนจึงเป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุของเด็กในวัยเรียน
จากปั ญ หาที่ ก ล่ าวมาข้ างต้น การเกิ ด อุ บัติเหตุในสถานศึก ษาเป็น ปัญ หาที่ห น่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชน พยายามหาวิธีป้องกันทั้งรณรงค์ ประชาสัมพันธ์
อบรมให้ค วามรู้ และปรับปรุงสภาพแวดล้อม เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในสถานศึกษา การจัด
กิจกรรมปลูกฝังให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของการสร้างจิตสานึกความปลอดภัยใน
สถานศึ ก ษาจะสามารถลดการเกิ ด อุ บั ติ เหตุ ภ ายในสถานศึ ก ษาได้ ผู้ ศึ ก ษาจึ ง ด าเนิ น การส ารวจ
สภาพแวดล้ อมโรงเรียนตาบลบ้านโพธิ์ และติดป้ายสัญ ลักษณ์ความปลอดภัย รวมถึงให้ความรู้กับ
นักเรียนเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียนต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป
1) เพื่อสารวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน
2) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ความปลอดภัยในโรงเรียน
2.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ
เพื่อติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยในโรงเรียน
3. วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบภาคตัดขวาง (cross-sectional study) เพื่อติดตั้งป้าย
สัญลักษณ์ความปลอดภัย ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและการสร้างความตระหนักโดยการให้
ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ ความปลอดภัยให้กับนักเรียนโรงเรียนตาบลบ้านโพธิ์ บ้านมะค่าพัฒนา
ตาบลบ้านโพธิ์ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ช่วงเวลาทาการศึกษา เดือนมิถุนายน
ถึงเดือนกันยายน 2561
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงต่อการ
เกิดอุบัติเหตุและการสร้างความตระหนักโดยการให้ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ความปลอดภัยให้กับ
นักเรียน
1) การสารวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ทาการสารวจพื้นที่ทั้งหมดในโรงเรียน
จานวน 29 พื้นที่ และติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยจาแนกตามประเภทอันตราย จานวน 75
จุด
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2) การสร้ า งการรั บ รู้ ใ ห้ กั บ นั ก เรี ย น โดยการให้ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ สั ญ ลั ก ษณ์ ค วาม
ปลอดภัยโดยการสุมตัวอย่ างแบบเจาะจงสาหรับ นักเรียนชั้นปีที่ 5-6 รวม 58 คน โดยมีนักเรียน
ยินยอมและสะดวกเข้าร่วมกิจกรรมจานวน 53 คน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
1) แบบสารวจอันตรายในโรงเรียน (Checklist) ใช้ในการสารวจจุด เสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติ เหตุ ในโรงเรีย นและน ามาจ าแนกสั ญ ลั ก ษณ์ ความปลอดภั ย เพื่ อติด ตั้งป้ ายสั ญ ลั ก ษณ์ ความ
ปลอดภัยตามประเภทอันตรายที่สารวจ
2) ป้ ายสั ญ ลั ก ษณ์ ค วามปลอดภั ย ประเภทป้ายห้ามและป้ ายเตื อนโดยจ าแนกตาม
ลักษณะอันตรายจากการประเมินผลการสารวจอันตรายในโรงเรียน และดาเนินการติดตั้งในพื้นที่
เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน
3) แบบสอบวั ด ความรู้เกี่ ย วกั บ ป้ า ยสั ญ ลั ก ษณ์ ด้ านความปลอดภั ย โดยใช้ ค าถาม
ลักษณะปลายปิด 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน
ตอบถูกให้
1
คะแนน
ตอบผิดให้
0
คะแนน
4) การตรวจคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ วิ จั ย ส าหรั บ วั ด ความรู้ ท าการหาค่ า ดั ช นี ค วาม
สอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ได้สูง
กว่า 0.5 ทุ ก ข้ อ รวมทั้ง นาแบบสอบถามไปทดลองใช้แ ละหาค่าความเชื่อมั่ น ตามวิ ธีข องคูเดอร์ ริชาร์ด (KR20) มีค่าเท่ากับ 0.77
5) การประเมินผลความรู้ โดยการแปลความหมายความรู้เป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับความรู้มาก หมายถึง ได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป
ระดับความรู้ปานกลาง หมายถึง ได้คะแนนร้อยละ 60-79
ระดับความรู้ต่า หมายถึง ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 0-60
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) การค้นหาอันตรายในสถานศึกษา ผู้ศึกษาทาการค้นหาอันตรายในสถานศึกษา โดย
ใช้แบบสารวจความปลอดภัยในสถานศึกษา ดัดแปลงจาก กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน กิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจาปี 2561 และแผนผังของโรงเรียน
ประกอบการค้นหาอันตราย
2) จาแนกและวิเคราะห์อันตรายเพื่อจัดทาป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย
3) การให้ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ สั ญ ลั ก ษณ์ ค วามปลอดภั ย ในโรงเรีย นกั บ นั ก เรีย นโดยจั ด
กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยโดยการบรรยายและภาพประกอบพร้อมทั้งประเมินผลก่อน-หลังการ
อบรมด้วยแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ความปลอดภัย
4) ติดป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย โดยนาผลจากการจาแนกและวิเคราะห์อันตราย
ตามลักษณะอันตรายที่ค้นพบ ได้แก่ ป้ายห้ามและป้ายเตื อน ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย ใน
พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
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5) การวิเคราะห์ข้อมูล นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาใน
การบรรยายผลการศึกษา
4. ผลการวิจัย
โครงการสัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุ กรณีศึกษาโรงเรียนตาบลบ้านโพธิ์
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ดาเนินการระหว่างเดือน มิถุนายน ถึง กันยายน พ.ศ. 2561 มี
รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการค้นหาอันตรายในโรงเรียน
จานวนพื้นที่ จานวนรายการที่ จานวนจุดที่พบ
พื้นที่ที่ทาการสารวจ
สารวจ
ตรวจสอบ
อันตราย
อาคารเรียน
9
33
130
สนามกีฬา/สนามเด็กเล่น
5
5
25
ห้องน้า
5
11
42
ท่อระบายน้า / ทางระบายน้า
3
2
6
ตู้น้าดื่ม
2
2
3
โรงอาหาร
1
21
11
ลานจอดรถ/ เส้นทางสัญจร
1
4
4
บ่อขยะ
1
2
2
สวนเกษตร
1
2
2
บ่อน้า/สระน้า
1
2
จากตารางที่ 1 พื้นที่สารวจอันตราย พบว่าพื้นที่ที่พบอันตรายมากที่สุด คือ ด้านอาคาร
เรียนอาคารชั้น ป.1-ป.3 พบ 21 รายการ สนามกีฬาพบละสนามเด็กเล่นพบ 5 รายการ ห้องน้า
อาคาร ป.1-ป.3 พบ 9 รายการ ท่อระบายน้าและทางน้า พบ 2 รายการ ตู้น้าดื่มบริเวณโรงอาหาร
พบ 2 รายการ โรงอาหารพบ 11 รายการ ลานจอดรถและเส้นทางสัญจร พบ 2 รายการ บ่อขยะ
พบ 2 รายการ และสวนเกษตร พบ 2 รายการ
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ตารางที่ 2 ผลการสารวจอันตรายและการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย (n=75)
ลักษณะอันตราย
พื้นที่
ประเภทป้าย จานวนป้าย ร้อยละ
การชนกระแทก
- อาคารเรียน
ป้ายเตือน
11
14.66
- โรงอาหาร
- หอประชุม
- ห้องสมุด
ลื่น
- สนามเด็กเล่น
ป้ายเตือน
8
10.67
- ห้องน้า
- หอประชุม
ประตูหนีบ/
- อาคารเรียน
ป้ายเตือน
2
2.67
หน้าต่างหนีบ
- ห้องสมุด
ศีรษะแตก
- สวนเกษตร
ป้ายเตือน
13
17.34
- สนามเด็กเล่น
- ห้องน้า
สิ่งของหล่นใส่
- อาคารเรียน
ป้ายเตือน
10
13.33
- โรงอาหาร
- หอประชุม
- ห้องสมุด
สะดุด
- สวนเกษตร
ป้ายเตือน
7
9.33
- สนามเด็กเล่น
ตกจากที่สูง
- อาคารเรียน
ป้ายเตือน
1
1.33
ไฟฟ้ารั่ว/ไฟฟ้าดูด
- อาคารเรียน
ป้ายเตือน
15
20.00
- โรงอาหาร
- หอประชุม
- ห้องสมุด
เศษไม้บาด
- บ่อขยะ
ป้ายเตือน
1
1.33
เศษแก้วบาด
- บ่อขยะ
ป้ายห้าม
2
2.67
ตกโอ่ง
- สวนเกษตร
ป้ายเตือน
5
6.67
- สนามเด็กเล่น
จากตารางที่ 2 ผลการสารวจอันตราย และการติดตั้งป้ายเตือนป้ายห้าม พบว่า จุดติดตัง้
ป้ายเตือน มีจานวน 68 จุด คิดเป็นร้อยละ 90.67 จุดติดตั้งป้ายห้าม มีจานวน 7 จุด คิดเป็นร้อยละ
9.33
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบระดับความรู้ก่อนและหลังการอบรม (n=53)
รายละเอียด
ก่อนอบรม
หลังอบรม
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
ระดับความรู้สูง
40
75.47
47
88.68
ระดับความรู้ปานกลาง
13
24.53
6
11.32
ระดับความรู้ต่า
รวม
30
100
30
100
จากตารางที่ 3 ระดับความรู้ของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย
โดยใช้แบบสอบถามวัดความรู้ในการวิเคราห์ข้อมูลก่อนและหลังการอบรมพบว่า ก่อนการอบรมระดับ
ความรู้ของนักเรียนมีระดับความรู้สูงจานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 75.47 หลังการอบรม พบว่า
นักเรียนมีระดับความรู้สูงจานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 88.68 แสดงให้เห็นว่าหลังการอบรมกลุ่ม
ตัวอย่างมีความรู้เพิ่มขึ้น จานวน 7 คน จากกลุ่มตัวอย่าง 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.21
5. อภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถนามาอภิปรายผลได้ดังนี้
ผลการค้นหาอันตรายในโรงเรียนตาบลบ้านโพธิ์ โดยการสารวจในโรงเรียน โดยใช้ แบบ
สารวจความปลอดภัย พบว่า พื้นที่ที่อาจทาให้นักเรียนได้รับอุบัติเหตุ คือ พื้นที่อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ พบความเสี่ยงมากที่สุดในอาคารชั้น ป.1-ป.3 ซึ่งมีสภาพเป็นอาคารไม้เก่า ระเบียงชารุด
แตกหัก บันไดผุพัง และมีการชารุดหลายจุด ห้องน้ามีการชารุดของโถสุขภัณฑ์ พื้นลื่น พื้นที่สนาม
กีฬาและสนามเด็กเล่น พบการชารุดของเครื่องเล่น อาจหล่นทับนักเรียนบาดเจ็บได้ พื้นที่โรงอาหารมี
การชารุดของอุปกรณ์ไฟฟ้า และยังไม่มีการติดตั้งระบบอัคคีภัย พื้นที่ท่อระบายน้าและทางน้าไม่มีฝา
ครอบหรือจัดทารั้วกั้นเพื่อป้องกันนักเรียนพลัดตก พื้นที่ลานจอดรถและเส้นทางสัญจรไม่มีรั้วกั้น และ
ที่กั้นล้อรถกันรถไหลทับ หรือชนนักเรียน ตู้น้าดื่มไม่มีการติดตั้งสายดินกันไฟฟ้าช๊อต และมีการอุดตัน
ของสายยางส่งน้าเนื่องจากตระไคร่น้าเกาะ พื้นที่บ่ อขยะมีลักษณะเป็นลานเล็ก ๆ ทิ้งขยะ ไม่มีการ
จัดทารั้วกั้นหรือคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และพื้นที่สวนเกษตรพบโอ่งน้าสาหรับรดน้า ผัก ต้นไม้ ไม่มีฝาปิด
นักเรียนอาจปีนป่ายและตกลงไปได้และวางอุปกรณ์การเกษตร เช่น จอบ เสียมไม่เป็นระเบียบอาจ
บาดมือ บาดเท้านักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการประชุมสหวิทยาการเพื่อป้องกันการบาดเจ็บใน
เด็ก ที่พบอุบัติเหตุเครื่องเล่นล้มทับเด็ก อุบัติเหตุสะดุด หกล้มในโรงเรียน (วรนาฏ เวนุอาธร, 2557)
การติดป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยในโรงเรียน โดยดาเนินการติดป้ายห้ามและป้ายเตือน
รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ความปลอดภัย เพื่อสร้างความตะหนักในการป้องกันตนเอง
ของนักเรียนและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ สอดคล้องกับรายงานผลการดาเนินโครงการการ
ประชุมสหวิทยาการ “เพื่อป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ” (วรนาฏ เวนุอาธร, 2557) โดยใช้ชุมชนและ
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โรงเรีย นเป็นฐาน ก าหนดให้ มีระบบการสารวจความปลอดภัยในโรงเรียนและ มีก ารฝึก อบรมให้
ความรู้และการสร้างเสริมความปลอดภัยในโรงเรียนปลอดภัยให้ยั่งยืนต่อไป
การจัดทาป้ายหรือเครื่องหมายเตือนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษาไม่สอดคล้อง
กั บ ผลการศึ ก ษาการประเมิ น การจั ด สภาพแวดล้ อ มและการจั ด บริก ารด้ านความ ปลอดภั ย ใน
โรงเรียน สันติคีรีวิทยาคม อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ของสุเวช พิมน้าเย็นและคณะ, 2560
พบว่าผลการประเมินการจัดทาป้าย หรือเครื่องหมายเตือนได้ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพการจัดบริการ
ด้านความปลอดภัยในโรงเรียนน้อยที่สุด คือระดับพอใช้ แต่มีการสนับสนุนให้นักเรียนจัดตั้งชมรม
หรือกิจกรรมความปลอดภัยในโรงเรียนในระดับดี ซึ่งช่วยลดอุบัติเหตุและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้กับของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ดังนั้นการมีส่วนร่วมและการกาหนดนโยบายด้านความ
ปลอดภัยในสถานศึกษาช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียนได้
6. สรุปผล
1. ผลการสารวจอันตรายในโรงเรียนตาบลบ้านโพธิ์ พบว่าอันตรายที่สูงสุด คือไฟฟ้ารั่ว/
ไฟฟ้าดูด จานวน 15 จุด รองลงมาคือการชนกระแทก และสิ่งของหล่นใส่ ตามลาดับ
2. ผลการติดป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย พบว่า ป้ายเตือน ติดตั้งจานวน 68 จุด คิด
เป็นร้อยละ 90.67 ป้ายห้าม 7 คิดเป็นร้อยละ 9.33 ตามลาดับ
3. ผลการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ ป้ายสัญ ลั กษณ์ความปลอดภัย พบว่า ก่อนการอบรม
ระดับ ความรู้ของนักเรีย นมีระดับความรู้สู งจานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 75.47 หลังการอบรม
พบว่า นักเรียนมีระดับความรู้สูงจานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 88.68 แสดงให้เห็นว่าหลังการอบรม
กลุ่ม ตัวอย่างมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.21
7. เสนอแนะ
1. ควรจั ด กิ จ กรรมเสริม หลั ก สู ต ร เช่น อบรมความปลอดภั ย ในสถานศึ ก ษาและป้ าย
สัญ ลั กษณ์ ความปลอดภัย หรือจัด ตั้ง คณะกรรมการความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อลดการเกิ ด
อุบัติเหตุในโรงเรียน
2. ควรปรับปรุงป้ายสัญ ลักษณ์พื้นที่ในสถานศึกษา เช่น อาคารเรียน สนามเด็กเล่นให้
สอดคล้องกับกฎระเบียบด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา
3. มีการจดบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนในโรงเรียนเพื่อดูแนวโน้มการ เกิด
อุบัติเหตุ เพื่อทราบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไขที่สาเหตุของปัญหาต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแผนการจัดเส้นทางการขนส่งชีวมวลเพื่อผลิต
ไฟฟ้าสาหรับโรงไฟฟ้าชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ คณะผู้วิจัยประยุกต์ใช้วิธีฮิวริสติกส์ 2 วิธีใน
การจัดเส้นทางการเดินรถการขนส่งเพื่อรับชีวมวลจากโรงสี 16 แห่ง คือ วิธีการเดินทางจากเมืองที่
ใกล้ที่สุด (Nearest Neighbor Heuristics) และวิธีอัลกอลิทึมแบบประหยัด (Saving Algorithm)
จากนั้นเปรียบผลลัพธ์เพื่อหาคาตอบที่ดีที่สุดของการจัดเส้นทาง ผลการเปรียบเทียบพบว่าการจัด
เส้นทางเดินรถด้วยวิธีการเดินทางจากเมืองที่ใกล้ที่สุดมีทั้งสิ้น 4 เส้นทาง มีระยะทางรวม 550.35
กิโลเมตร ต้นทุนการขนส่งรวม 5,247.38 บาท และการจัดเส้นทางเดินรถด้วยวิธีอัลกอลิทึมแบบ
ประหยัดมีทั้งสิ้น 4 เส้นทาง มีระยะทางรวม 607.2 กิโลเมตร ต้นทุนการขนส่งรวม 5,789.42
บาท ดังนั้น ในการวางแผนการจัดเส้นทางจึงควรใช้ผลจากการวิธีการเดินทางจากเมืองที่ใกล้ที่สุด
เนื่องจากมีต้นทุนการขนส่งต่ากว่า 9.36% วิธีอัลกอลิทึมแบบประหยัด
คาสาคัญ : การจัดเส้นทาง อัลกอลิทึมแบบประหยัด วิธีฮิวริสติกส์ โรงไฟฟ้าชุมชน

Abstract
The purpose of this research was to study the vehicle routing plan to
biomass transportation for community power plant in Surin. We applied 2 heuristic
methods in this vehicle routing problem for picking up biomass from 16 rice mills,
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nearest neighbor heuristics and saving algorithm, and then compared results for
finding the best solution. Comparative result found that vehicle routing solution from
nearest neighbor heuristics got 4 routes and total distance was 550.35 kilometers, so
transportation cost was 5,247.38 baht. And vehicle routing solution from saving
algorithm got 4 routes and total distance was 607.2 kilometers, so transportation cost
was 5,789.42 baht. Therefore, we should use the solution of vehicle routing plan from
nearest neighbor heuristics because its transportation cost was lower than saving
algorithm of 9.36%.
Keywords : Vehicle Routing, Transportation, Saving Algorithms, Heuristics,
Community Power Plant
1. บทนา
กระทรวงพลังงานวางแผนจะขับเคลื่อนภาคพลังงานของประเทศด้วยนโยบาย “พลังงาน
4.0” โดยการพัฒนาพลังงานฐานนวัตกรรมยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานมุ่งสู่การใช้พลังงาน
สะอาด โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศ (สานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน, 2560 : 35) เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการ
ใช้งานจะอยู่ในรูปของพลั งงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยในปี 2557
ประเทศไทยมีการใช้พลังงานทดแทนทั้งสิ้น 9,025 พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ (ktoe) เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนร้อยละ 9.6 หรือคิดเป็นร้อยละ 11.9 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2558 : 2) และผลผลิตทางการเกษตรที่ก่อให้เกิดชีวมวลมีแนวโน้มว่า
จะผลิตได้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต ทาให้ศักยภาพของการผลิตชีวมวลมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นตามไป
ด้วย เนื่องมาจากปัจจัยที่สาคัญหลายประการ เช่น การที่ประชาชนมีการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก การ
เลือกชนิดของพืชที่ปลูกที่เป็นพืชพลังงาน รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร เป็นต้น
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งพื้นที่เกษตรในจังหวัดสุรินทร์ ส่วนใหญ่
เป็นพื้นที่ปลูกข้าว โดยมีพื้นที่นาข้าว เป็นจานวน 3,673,006 ไร่ คิดเป็น 92.06 เปอร์เซ็นต์
ของการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจทั้งหมด (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , 2559 : 7) ทาให้ได้แกลบซึ่ง
เป็นผลจากการสีข้าวและเป็นวัตถุดิบสาคัญในการผลิตไฟฟ้าสาหรับโรงไฟฟ้ าชีวมวล รวมทั้งโรงสี
ข้าวในจังหวัดสุรินทร์มีเป็นจานวนมาก ทาให้ปริมาณแกลบที่จะใช้เป็นวัตถุดิบเชื้อเพลิงในการผลิต
ไฟฟ้ามีเพียงพอ ง่ายต่อการหาวัตถุดิบและการขนส่งแกลบสู่โรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเส้นทางการขนส่งชีวมวลสู่ พื้นที่ที่มีศักยภาพตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลตามประกาศ
กฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 (สานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดสุรินทร์, 2561) เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ตรงเวลาและประหยัด อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่ง
ในการช่ ว ยลดการใช้ ไฟฟ้ าจากเชื้ อ เพลิ ง ฟอสซิ ล และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในระบบขนส่ ง ต่ อไป ใน
แก้ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งมีงานวิจัยจานวนมากที่ใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมในการแก้ปัญหา
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ดังเช่น กนกวรรณ สุภักดีและคณะ (2558) นาเสนอการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางในการซ่อมบารุง
เครื่องมือแพทย์ โดยวิธีการอัล กอริทึมแบบประหยัด : กรณีศึกษา สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีจุดมุ่งหมายที่จะแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการ
เดินทางเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทาซ่อมบารุงอุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล จานวน 316 แห่งใน 25 อาเภอของจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีโมดิไฟล์อัลกอริทึม
แบบประหยัด โดยทาการทดลองเปรียบเทียบกับการจัดเส้นทางวิธีปัจจุบัน วิธีการจัดกลุ่ม ตาม
อาเภอและวิธีการจัดเส้นทางแบบอัลกอริทึมแบบประหยัด ผลการวิจัยพบว่า วิธีโมดิไฟล์อัลกอริทึม
แบบประหยั ด สามารถลดค่ าใช้จ่ ายได้ม ากกว่ าวิธี ปัจ จุ บัน 42.31% วิ ธี ก ารจั ด กลุ่ ม ตามอาเภอ
8.33% และวิธีอัลกอริทึมแบบประหยัด 3.20% นอกจากนี้ ธนาณัติ กล้าหาญและกนกวรรณ
หลายชูไทย (2558) ได้นาเสนอระบบสนับสนุนการตัดสินใจสาหรับการกระจายสินค้าเพื่อลดต้นทุน
และเพิ่มประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเส้นทางยานพาหนะ และหา
แนวทางลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า ทาการวิเคราะห์โดยใช้วิธีการหาจุดศูนย์กลางที่เป็นเทคนิค
ทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้หาทาเลที่ตั้งที่ดีที่สุดสาหรับการกระจายสินค้าจุดเดียว โดยการทดลองใช้
วิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาด้ ว ยวิ ธี ฮิ ว ริ ส ติ ก ส์ แ บบการหาค าตอบที่ ใ กล้ เคี ย งที่ สุ ด (Nearrest Neighbor
Heuritics) ใส่ในโปรแกรมสนับสนุนการตัดสินใจในการกระจายสินค้า พบว่า วิธีการแก้ปัญ หา
เส้ น ทางส าหรั บ รถบรรทุ ก โดยแบบจ าลองการขนส่ ง วิ ธี นี้ สามารถลดระยะทางได้ 2,087.24
กิโลเมตรต่อเดือน ลดค่าเชื้อเพลิงได้ 6,721.21 บาทต่อเดือน
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาการจั ด เส้ น ทางการขนส่ ง ชี ว มวลส าหรับ โรงไฟฟ้ าชุ ม ชนในเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด
สุรินทร์ โดยใช้วิธีฮิวริสติกส์
3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
การจัดเส้นทางการขนส่งที่มีประสิทธิภาพจาเป็นต้องศึกษาสภาพทั่วไปในด้านการจัดการ
เดินรถบรรทุกเพื่อรับวัตถุดิบชีวมวลคือแกลบ จากผู้ผลิตคือโรงสีข้าว มายังโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อผลิต
ไฟฟ้าจากชีวมวลบริการแก่ประชาชนบริเวณชุมชน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลองค์ประกอบพื้นฐานที่
เกี่ ย วข้ องกั บ ปัญ หาเส้ น ทางเดิ นรถขนส่ งชี ว มวล ซึ่ งจะมี ทั้ง ข้ อมู ล ปฐมภู มิที่ ได้จ ากการสั ม ภาษณ์
ผู้ประกอบการ และข้ อมูลทุติยภูมิจากปริมาณวัตถุดิบชีวมวลจาก ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
สุรินทร์ (2561) ดังนี้
3.1.1 ตาแหน่งจุดที่เส้นทางจะต้องเริ่มต้นและสิ้นสุด คือ โรงไฟฟ้าชุมชน ซึ่งตั้งอยู่บน
พิกัด (X,Y) บน Google maps ที่ (14.88,103.49)
3.1.2 กลุ่มโรงสีที่มีวัตถุดิบชีวมวล (แกลบ) ซึ่งมีกาลังการสีข้าวสูงสุดตั้งแต่ 300 ตัน
ขึ้นไป โดยโรงสีที่นามาพิจารณานี้จะกระจายอยู่ทั่วจังหวัดสุรินทร์ จานวน 16 แห่ง แสดงพิกัดที่ตั้ง
(X,Y) บน Google maps และปริมาณวัตุดิบที่ต้องส่งให้โรงไฟฟ้าชุมชนต่อวัน ได้ดังตารางที่ 1
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3.1.3 ระยะทางระหว่ างโรงไฟฟ้ าชุ ม ชนกั บ โรงสี และโรงสี กั บ โรงสี ด้ ว ยกั น เพื่ อ
พิจารณาระยะทางขนส่งที่เหมาะสมที่สุด ในการขนส่งวัตถุดิบชีวมวลของโรงไฟฟ้าชุมชนกรณีศึกษา
ที่ถือเป็นจุดรวบรวมวัตถุดิบ (Depot) กับของโรงสี โดยแสดงระยะทางระหว่างจุดแต่ละจุด ซึ่ง
สามารถแสดงดังตารางที่ 2
3.1.4 กลุ่ม รถบรรทุกที่มีความจุในการขนส่ งวัต ถุดิบชีว มวล ซึ่งโรงไฟฟ้าชุม ชนใช้
ยานพาหนะขนส่งของเป็นรถบรรทุก 22 ล้อ ขนาดบรรทุก 10 ตัน ขับเคลื่อนด้วยน้ามันเชื้อเพลิง
ดีเซลที่มีอัตราการสิ้นเปลืองน้ามัน 2.6 กม.ต่อลิตร
ตารางที่ 1 ปริมาณวัตถุดิบที่ต้องส่งให้โรงไฟฟ้าชุมชนต่อวันของโรงสีที่ตั้งอยู่ ณ ตาแหน่งต่างๆ
โรงสีที่

พิกัด (X,Y)

ปริมาณวัตถุดิบที่
ต้องขนส่งต่อวัน
(ตัน)

1
2
3
4
5
6
7
8

(15.12,104.32)
(15.61,105.03)
(15.82,103.89)
(16.18,103.3)
(14.59,103.41)
(13.74,100.78)
(14.67,100.46)
(13.59,100.61)

3.80
1.14
1.14
1.90
1.50
1.71
1.90
1.90

โรงสีที่

พิกัด (X,Y)

ปริมาณวัตถุดิบที่
ต้องขนส่งต่อวัน
(ตัน)

9
10
11
12
13
14
15
16

(12.81,99.98)
(15.81,102.04)
(12.38,99.86)
(10.23,99.09)
(7.91,98.37)
(16.39,103.37)
(14.64,102.79)
(14.97,102.1)

1.90
1.14
1.90
2.81
2.66
3.80
1.14
1.71

ตารางที่ 2 เมตริกซ์ระยะทางระหว่างจุดใดๆ (หน่วย: กม.)
I,j
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

D
11.40
16.60
14.90
24.70
24.70
17.00
29.50
23.50
7.20
94.70
45.70
44.70
47.30
56.30
52.90
40.70

1
2
11.40 16.60
12.40
12.40
4.70 14.40
23.30 13.50
23.30 13.50
17.90 1.20
16.30 14.20
4.70 7.70
22.20 16.00
93.00 82.40
42.80 33.40
42.90 29.40
42.90 32.00
62.80 41.00
55.70 37.60
41.80 47.20

3
4
14.90 24.70
4.70 23.30
14.40 13.50
27.70
27.70
27.70 0.25
17.20 12.60
14.20 25.10
6.00 18.60
24.50 22.70
93.50 70.10
44.50 21.10
33.30 36.30
24.40 38.90
44.80 47.90
32.10 44.50
45.40 58.10

5
24.70
23.30
13.50
27.70
0.25
12.50
25.00
18.60
22.70
70.10
21.10
36.30
38.90
47.80
44.50
58.10

6
17.00
17.90
1.20
17.20
12.60
12.50
16.20
13.20
17.40
83.70
34.70
30.60
33.20
42.20
38.80
52.70

7
29.50
16.30
14.20
14.20
25.10
25.00
16.20
20.50
28.80
94.10
46.10
23.10
25.70
34.70
31.10
59.90

8
23.50
4.70
7.70
6.00
18.60
18.60
13.20
20.50
18.50
91.80
42.80
39.00
41.60
50.60
47.20
39.50

9
7.20
22.20
16.00
24.50
22.70
22.70
17.40
28.80
18.50
87.80
38.80
39.20
41.80
50.80
47.40
57.00

10
94.70
93.00
82.40
93.50
70.10
70.10
83.70
94.10
91.80
87.80
63.40
105.00
108.00
117.00
114.00
128.00

11
45.70
42.80
33.40
44.50
21.10
21.10
34.70
46.10
42.80
38.80
63.40

12
44.70
42.90
29.40
33.30
36.30
36.30
30.60
23.10
39.00
39.20
105.00
63.50

13
47.30
42.90
32.00
24.40
38.90
38.90
33.20
25.70
41.60
41.80
108.00
66.20
3.10

14
56.30
62.80
41.00
44.80
47.90
47.80
42.20
34.70
50.60
50.80
117.00
75.10
12.00
12.20

15
52.90
55.70
37.60
32.10
44.50
44.50
38.80
31.10
47.20
47.40
114.00
71.70
8.70
7.20
24.00

63.50
66.20 3.10
75.10 12.00 12.20
71.70 8.70 7.20 24.00
77.60 53.30 51.80 68.60 44.60

16
40.70
41.80
47.20
45.40
58.10
58.10
52.70
59.90
39.50
57.00
128.00
77.60
53.30
51.80
68.60
44.60
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3.2 การจัดเส้นทางการเดินรถ (Vehicle routing)
ปั ญ หาการจั ด เส้ น ทางการเดิ น รถ (Vehicle Routing Problem, VRP) คื อ ปั ญ หาการ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดในการเคลื่อนย้ายวัตถุโดยการหาวิธีการวางแผนจัดลาดับและเส้นทาง
การขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าหรือผู้บริโภคที่มีประสิทธิ ภาพมากที่สุดเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจใน
บริการ (ณกร อินทร์พยุง, 2548) โดยต้องการค้นหาเส้นทางการจัดส่งสินค้าหรือลาดับการจัดส่ง
สินค้า จากคลังสินค้าไปยังลูกค้าหลายรายที่กระจายตัวอยู่ในพื้นที่บริการ เพื่อส่งสินค้าให้กับลูกค้า
ทุกคนโดยใช้ระยะทางการขนส่งรวมที่ต่าที่สุด ต่อมาได้มีการพัฒนาแบบจาลองนี้ให้มีความซับซ้อน
มากยิ่ งขึ้ น เพื่ อใช้ในการแก้ ปัญ หาต่างๆ ซึ่งในการแก้ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ข องปัญ หาการจั ด
เส้นทางการเดินรถถือว่าเป็นปัญหาประเภท NP-hard การใช้วิธีการแม่นตรง (Exact method) ใน
การหาคาตอบจะมีประสิทธิภาพในกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก แต่ในความเป็นจริงปัญหามักมีขนาดใหญ่
จึงนิยมใช้วิธีการทางฮิวริสติกส์ (Heuristics) และเมตะฮิวริสติกส์ (Metahueristics) มาประยุกต์ใช้
ในทางปฏิบัติมากกว่า ในงานวิจัยนี้เลือกใช้วิธีการทางฮิวริสติกส์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดเส้นทาง
ซึ่งวิธีการทางฮิวริสติกส์นี้เป็นหนึ่งในเทคนิคที่ใช้แก้ปัญหาเส้นทางในการค้นหาคาตอบที่เหมาะสมและ
ให้คาตอบที่รวดเร็ว โดยคาตอบที่ได้ต้องเป็นคาตอบที่ดีเพียงพอและสามารถยอมรับได้ รูปแบบการ
แก้ปัญหาและการค้นหาคาตอบเป็นวิธีการคิดโดยใช้สามัญสานึกของมนุษย์เข้าช่วยในการแก้ไขปัญหา
อย่างง่ายและมีความสมเหตุสมผล ซึ่งในงานวิจัยนี้ใช้วิธีการค้นหาตอบจาก 2 วิธีเปรียบเทียบกัน
ได้แก่
3.2.1 วิ ธี ก ารเดิ น ทางจากเมื อ งที่ ใกล้ ที่ สุ ด หรือ เมื อ งพรมแดน (Nearest Neighbor
Heuristics) ซึ่งวิธีนี้กาหนดเส้นทางการเดินทางของรถขนส่ง โดยเลือกเส้นทางที่สั้นที่สุด (กมล ชัย
รัต น์ , 2558) โดยสร้ างเส้ น ทางจากโรงไฟฟ้ าชุ ม ชนไปยั ง โรงสี แ ต่ ล ะแห่ ง ซึ่ ง เส้ น ทางเริ่ม ต้ น คื อ
โรงไฟฟ้าชุมชนและเลือกเดินทางไปยังโรงสีที่มีระยะทางใกล้ที่สุดเพื่อไปรับวัตถุดิบชีวมวล จากนั้น
ค้นหาโรงสีถัดไปที่ยังไม่ได้จัดเข้าไปในเส้นทางจากบัญชีรายชื่ อและมีระยะทางสั้นที่สุดที่ใกล้กับโรงสี
รายก่อนหน้าที่เลือกไป ทาซ้าจนกว่าโรงสีทุกแห่งจะถูกจัดเข้าเส้นทาง ปริมาณวัตถุดิบรวมที่บรรทุก
ต้องไม่เกินความจุของรถ เมื่อปริมาณวัตถุดิบรวมเกินข้อจากัดของยานพาหนะให้หยุดเลือกเส้นทาง
โดยให้เลือกเดินทางกลับไปยังโรงไฟฟ้าชุ มชนแล้วจึงกระทาซ้าในขั้นตอนที่กล่าวมาไปเรื่อยๆ จนกว่า
โรงสีทุกแห่งจะถูกจัดเข้าในเส้นทาง
3.2.2 วิ ธี ก ารอั ล กอลิ ทึ ม แบบประหยั ด (Saving Algorithm) Clarke and Wright
(1964) นักวิจัยในประเทศอังกฤษได้นาเสนอการจัดเส้นทางยานพาหนะที่มีความต้องการของลูกค้า
หลายรายและยานพาหนะมีค วามจุ ห ลายขนาดส่ งสิ นค้าออกจากคลั งพั ส ดุแ ห่ง เดียว โดยพัฒ นา
ขั้นตอนให้สามารถเลือกเส้นทางยานพาหนะที่เหมาะสมที่สุด และผลที่ได้จากการแก้ปัญหานี้คือทาให้
ทราบจานวนยานพาหนะที่จะใช้ในการขนส่ง และปริมาณสินค้าที่ขนส่งโดยยานพาหนะแต่ละคัน โดย
มีวิธีในการดาเนินงานดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เลือกจุดเริ่มต้นจากจุดรวบรวมวัตถุดิบขึ้นมาหนึ่งจุดให้เป็นจุดที่หนึ่ง ซึ่ง
ในที่นี้คือโรงไฟฟ้าชุมชน
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ขั้ น ตอนที่ 2 ค านวณค่ าของระยะเวลา ระยะทาง หรื อ ค่าใช้ จ่ ายในการขนส่ ง ที่
ประหยัด (Saving cost) ด้วยสมการ Sij = CiD + CDj – Cij เมื่อ Sij คือ ค่าความประหยัดระหว่างจุด
i และ j โดยที่ i,j คือโรงสี และ D คือโรงไฟฟ้าชุมชน โดยในงานวิจัยนี้ใช้ค่าระยะทางในการคานวณ
ความประหยัด

ภาพที่ 1 แนวคิดของค่าความประหยัด (วิภาดา สุภาวิตา และดวงพรรณ กริชชาญชัย, 2549)
ขั้นตอนที่ 3 เรียงลาดับค่า Sij จากมากไปหาน้อย
ขั้นตอนที่ 4 สร้างเส้นทางของรถขนส่งโดยเชื่อมจุด i และ j ที่มีค่า Sij มากที่สุด
ขั้นตอนที่ 5 ทาซ้าจนกว่าจะจั ด เส้นทางได้ครบ โดยมีเงื่อนไขของข้อจากัด ความจุข อง
ยานพาหนะ และต้องใช้เวลาในการเดินทางไม่เกินระยะเวลาที่กาหนด อัลกอริทึมแบบประหยัดเป็น
ทฤษฎีที่เป็นที่ยอมรับในการจัดการปัญหาการเดินรถ ใจความของทฤษฎีไม่ซับซ้อน ค่า Saving (Sij)
ที่ได้คือระยะทางที่สามารถลดได้หากระยะทางระหว่างโรงสีใดๆ ทาให้เกิดค่า Saving สูงก็หมายความ
ว่าสามารถลดระยะทางได้มาก
4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการจัดเส้นทางการเดินรถ
จากต าแหน่ ง ของโรงไฟฟ้ า ชุ ม ชน (D) ที่ ตั้ ง อยู่ ใ นจั ง หวั ด สุ ริน ทร์ โดยในแต่ วั น ต้ อ งใช้
รถบรรทุก 22 ล้อในการเดินรถเพื่อรับวัตถุดิบตามโรงสีต่างๆ ที่กระจายอยู่ทั่วจังหวัดทั้ง 16 แห่ง ซึ่ง
จากเมตริกซ์ระยะทางซึ่งเป็นผลที่ได้มาจากการใช้ Google maps วัดระยะทางระหว่างจุดแต่ละจุด
และต้นทุนน้ามันเชื้อเพลิง ที่นามาใช้ในการคิดต้นทุนการขนส่งสามารถคานวณได้จากสมการที่ (1)
โดยอยู่ที่ราคาน้ามันเชื้อเพลิงอยู่ที่ราคา 24.79 บาทต่อลิตร (ppt, 2561)
บาท

(1) ต้นทุนน้ามันเชื้อเพลิงต่อกิโลเมตร (บาท/กม.) =

ราคาน้ามันเชื้อเพลิง (ลิตร)

กม.

อัตราการสิ้นเปลืองน้ามัน (ลิตร)

เมื่อแทนค่าจะได้ต้นทุนน้ามันเชื้อเพลิงต่อกิโลเมตร = 24.79 ÷2.6 = 9.53 บาท/กม. ซึ่งค่า
นี้จะนามาใช้ในการคานวณต้นทุนน้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขนส่งได้ตามสมการที่ (2)
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(2) ต้นทุนน้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขนส่ง (บาท) = ต้นทุนน้ามันเชื้อเพลิงต่อกิโลเมตร
(บาท/กม.) x ระยะทาง รวม (กม.)
ก่ อ นด าเนิ น การจั ด เส้ น ทางย่ อ ยแต่ ล ะเส้ น คณะผู้ วิ จั ย พิ จ ารณาจ านวนเส้ น ทางขั้ น ต่ า
(Minimum route) ได้จากสมการที่ (3)
(3) Minimum route =

ปริมาณความต้องการรวม (กก.)
ความจุยานพาหนะ (

กก.
)
เส้นทาง

เมื่อแทนค่าจะได้จานวนเส้นทางขั้นต่าเท่ากับ 32.05÷10 = 3.2  4 เส้นทาง
4.1.1 ผลการจัดเส้นทางการเดินรถด้วยวิธีการเดินทางจากเมืองที่ใกล้ที่สุด (Nearest
Neighbor Heuristics)
เส้นทางการขนส่งที่ได้จากวิธีการเดินทางจากเมืองที่ใกล้ที่สุด เท่ากับ 4 เส้นทาง
ตามจานวนเส้นทางขั้นต่า โดยแสดงเส้นทางย่อยแต่ละเส้นได้ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 เส้นทางย่ อยของการเดินรถขนส่งจากโรงไฟฟ้าชุมชนไปโรงสี 16 แห่งด้วยวิธีการ
เดินทางจากเมืองที่ใกล้ที่สุด
เส้นทางย่อย
ลาดับเส้นทาง
นาหนักบรรทุก (กก.) ระยะทาง (กม.)
1
D–9–2–6–5–4–D
8.15
61.85
2
D–1–8–3–7–D
8.74
65.80
3
D – 16 – 15 – 13 – 12 – D
8.32
140.30
4
D – 11 – 10 – 14 – D
6.84
282.40
รวมทั้งสิ้น
32.05
550.35
ต้นทุนน้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขนส่ง (บาท)
5,247.38
จากตารางที่ 3 ระยะทางรวมจากเส้นทางย่อยทั้ง 4 เส้นทาง คิดเป็น 550.35 กม. และมี
ต้นทุนน้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขนส่งรวมทั้งสิ้น 9.53 x 505.35 = 5,247.38 บาท
4.1.2 ผลการจัดเส้นทางการเดินรถด้วยวิธีกอลิทึมแบบประหยัด (Saving Algorithm)
พิจ ารณาจากค่ า Saving (Sij) โดยเรียงจากค่าที่มากที่สุ ดไปน้อยที่สุด ทีละค่า ซึ่ง
สามารถจัด เส้ นทางได้ทั้งหมด 4 เส้นทางตามจานวนเส้ นทางขั้นต่า แสดงรายละเอียดของแต่ล ะ
เส้นทางดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 เส้นทางการขนส่งของบริษัทกรณีศึกษาไปยังลูกค้าทั้ง 20 แห่งด้วยวิธีการอัลกอลิทึม
แบบประหยัด
เส้นทางย่อย
ลาดับเส้นทาง
นาหนักบรรทุก (กก.) ระยะทาง (กม.)
1
D – 10 – 14 – 13 – 15 – 3 – D
9.88
278.1
2
D – 7 – 12 – 4 – 11 – 2 – D
9.65
160.0
3
D–1–8–5–6–D
8.91
64.2
4
D – 9 – 16 – D
3.61
104.9
รวมทั้งสิ้น
32.05
607.2
ต้นทุนน้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขนส่ง (บาท)
5,789.42
จากตารางที่ 4 ระยะทางรวมจากเส้นทางย่อยทั้ง 4 เส้ นทาง คิดเป็น 607.2 กม. และ
ต้นทุนน้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขนส่งเท่ากับ 9.53 x 505.35 = 5,789.42 บาท
4.2 การเปรียบเทียบผล
จากการจั ด เส้ น ทางการเดิ น รถของโรงไฟฟ้ า ชุ ม ชนเพื่ อ รั บ วั ต ถุ ดิ บ ชี ว มวลจากโรงสี
ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบจานวนเส้นทาง ระยะทางรวม และต้นทุนการขนส่งรวมของแต่ละวิธีการ
วิธีการจัดเส้นทางการเดินรถ
การเดินทางจากเมืองที่ใกล้ที่สุด
อัลกอริทึมแบบประหยัด

จานวน
เส้นทาง
4
4

ระยะทางรวม
(กม.)
550.35
607.2

ต้นทุนนามันเชือเพลิงที่
ใช้ในการขนส่ง (บาท)
5,247.38
5,789.42

จากตารางที่ 5 การจัดเส้นทางด้วยวิธีการเดินทางจากเมืองที่ใกล้ที่สุดมีจานวนเส้นทาง
รวมเท่ากับวิธีการอัลกอริทึมประหยัด แต่จะเห็นว่าต้นทุนน้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขนส่งรวมที่ได้
จากการจัดเส้นทางเดินรถด้วยวิธีการเดินทางจากเมืองที่ใกล้ที่สุดมีค่าต่ากว่าวิธีการอัลกอริทึมแบบ
ประหยัด 542.04 บาท หรือกล่าวได้ว่าหากโรงไฟฟ้าชุมชนจัดเส้นทางการเดินรถขนส่งเพื่อรับวัตถุดิบ
ชีวมวลจากโรงสีต่างๆ ตามผลที่ได้จากวิธีการเดินทางทางจากเมืองที่ใกล้ที่สุ ดจะช่วยให้ประหยัด
ค่าใช้จ่ายของน้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขนส่ง 9.36% เมื่อเปรียบเทียบกับผลที่ได้จากการจัดเส้นทาง
การเดินรถด้วยวิธีวิธีการอัลกอริทึมแบบประหยัด
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5. สรุปและอภิปรายผล
การประยุกต์ใช้วิธีฮิวริสติกส์ ในการจัดเส้นทางการขนส่งชีวมวลสาหรับโรงไฟฟ้าชุมชน
จังหวัดสุรินทร์ ผู้วิจัยดาเนินการจัดเส้นทางการขนส่งชีวมวลจากโรงสีที่มีวัตถุดิบชีวมวล (แกลบ) ซึ่ง
มีกาลังการสีข้าวสูงสุดตั้งแต่ 300 ตันขึ้นไป กระจายอยู่ทั่วจังหวัดสุรินทร์ จานวน 16 แห่ง สู่พื้นที่ที่มี
ศักยภาพตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลตามประกาศกฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ (ฉบับที่2)
พ.ศ.2561 โดยใช้รถบรรทุก 22 ล้อ ขนาดบรรทุก 10 ตันในการขนส่งและประยุกต์ใช้ วิธีฮิวริสติกส์
2 วิ ธี ในการจั ด เส้ นทางการเดิ นรถการขนส่ ง คือ วิ ธี ก ารเดินทางจากเมืองที่ใกล้ ที่สุ ด (Nearest
Neighbor Heuristics) และวิธีอัลกอลิทึมแบบประหยัด (Saving Algorithm) เพื่อหาคาตอบที่ดี
ที่สุดของแต่ละเส้นทาง ผลการเปรียบเทียบพบว่าการจัดเส้นทางเดินรถด้วยวิธีการเดินทางจากเมือง
ที่ใกล้ที่สุดมีทั้งสิ้น 4 เส้นทาง มีระยะทางรวม 550.35 กิโลเมตร ต้นทุนการขนส่งรวม 5,247.38
บาท และการจัดเส้นทางเดินรถด้วยวิธีอัลกอลิทึมแบบประหยัดมีทั้งสิ้น 4 เส้นทาง มีระยะทางรวม
607.2 กิโลเมตร ต้นทุนการขนส่งรวม 5,789.42 บาท ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษา พิจารณาเพียง
ระยะทางและต้นทุนการขนส่งเฉพาะด้านเชื้อเพลิงเท่านั้นไม่ได้พิ จารณาปัจจัยอื่นๆเช่น ค่าเสื่อมราคา
ค่าใช้จ่ายคงที่หรือความคุ้มค่าในทางเศรษฐศาสตร์และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่ต้องมีการ
ประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ผลการศึกษาจึงเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของการตัดสินใจ
สาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปต่อยอดต่อไป
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสาหรับการปรับปรุงสภาพพื้นผิวของ
เส้นใยกล้วยโดยผู้วิจัยได้ศึกษาทั้งหมด 3 หัวข้อดังนี้ 1. ศึกษาและเปรียบเทียบความแข็งแรงของ
เส้ น ใยกล้ ว ยบริ เวณโคนล าต้ น และกลางล าต้ น 2. ศึ ก ษาอิท ธิ พ ลความเข้ ม ข้ น ของสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ที่ความเข้มข้นร้อยละ 5, 10 และ 15 โดยน้าหนักต่อปริมาตร (w/v)
3. ศึกษาผลของเวลาต่อการปรับปรุงพื้นผิวเส้นใยกล้วยที่เวลา 10, 20 และ 40 นาที และลักษณะ
พื้นผิวของเส้นใยกล้วยก่อนและหลังการปรับปรุงพื้นผิวศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ
ส่องกราด (SEM ) ผลการทดสอบสมบัติเชิงกลด้วยเครื่องทดสอบแรงดึง พบว่า บริเวณโคนลาต้นให้
เส้นใยแข็งแรงกว่าบริเวณกลางลาต้นโดยค่าต้านแรงดึง (tensile strength)ของเส้นใยกล้วยบริเวณ
โคนลาต้น มีค่าเท่ากับ 55 MPa และ กลางลาต้นมีค่าเท่ากับ 35 MPa ตามลาดับ ความเข้มข้นของ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เหมาะสมคือ ร้อยละ 15 โดยน้าหนักต่อปริมาตร ที่เวลา 20 นาที
ค่าต้านทานแรงมีเท่ากับกับ 86 MPa
คาสาคัญ : เส้นใยธรรมชาติ, สมบัติเชิงกล, การปรับปรุงสภาพพื้นผิวเส้นใย, เส้นใยกล้วย

Abstract
The aim of this research was to study the effect of surface treatment on
mechanical properties. This work was divided in to three parts. The first part was
for studying and comparing the mechanical properties of abaca fiber from stem and
middle of the trunk. The second part, was for studying the effect of sodium hydroxide
concentrations (NaOH) containing 5, 10 and 15 % (w/v) and the last part, was for
studying the effect of time for treatment containing 10, 20 and 40 minute.
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Mechanical properties, morphological of abaca fibers were characterized. The result,
revealed that tensile strength of stem was higher than middle of the trunk, tensile
strength as 55 MPa and 35 MPa respectively, optimum conditions was 15% (w/v) of
NaOH concentration and 20 minute tensile strength as 86 MPa. The morphology of
abaca fibers were observed by a scanning electron microscope (SEM).
Keyword : Natural fiber, Mechanical properties, Surface treatment, abaca fiber
1. บทนา
สถานการณ์ปัจจุบันการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่สามารถ
ทดแทนนั้นมีแนวโน้มมากขึ้น เช่น การใช้ทรัพยากรปิโตรเลียม ซึ่งปิโตรเลียมนั้นเป็นวัตถุดิบหลักใน
การผลิตพอลิเมอร์ เช่นพลาสติก วัสดุคอมพอสิต คาดการณ์ได้ว่าทรัพยากรเหล่านี้กาลังจะหมดไปใน
อนาคต และวัสดุที่ผลิตขึ้นนั้นไม่สามารถย่อยสลายได้ ด้วยเหตุนี้นักวิจัยหลายท่านพยายามศึกษาและ
พัฒนาวัสดุที่สามารถนามาทดแทนปิโตรเลียม หรือลดการใช้ปิโตรเลียมให้น้อยลง และลดปัญ หา
มลพิษทางสิ่งแวดล้อม เส้นใยธรรมชาติจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของทรัพยากรธรรมชาติ ที่ถูกนามาใช้
เสริมแรงในวัสดุคอมพอสิตเพื่อลดปริมาณการใช้พอลิเมอร์ และเพิ่มสมบัติเชิงกลให้กับวัสดุคอมพอ
สิ ต เส้ น ใยธรรมชาติ ที่ นิ ย มน ามาเสริ ม แรงในวั ส ดุ ค อมพอสิ ต เช่ น เส้ น ใยสั บ ปะรด, ปอ, ป่ า น
ศรนารายณ์, ฝ้าย, กล้วย, ตาล ฯลฯ เพราะเส้นใยธรรมชาติไม่มีความเป็นพิษ ราคาถูก เป็นมิต รกับ
สิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และมีปริมาณมากในธรรมชาติ แต่การนาเส้นใยธรรม
เสริมมาเสริมแรงในวัสดุคอมพอสิต นั้นต้องคานึงถึง ความแข็งแรงของเส้นใย การจัดเรียงตัวของ
เส้นใยภายในวัสดุคอมพอสิต และความเข้ากันได้กับวัฏภาคต่อเนื่อง (matrix phase) เพราะเส้นใย
ธรรมชาติมีสมบัติชอบน้า (hydrophilic) แต่วัฏภาคต่อเนื่องส่วนใหญ่คือพอลิเมอร์มีสมบัติไม่ชอบน้า
(hydrophobic) การเพิ่มความสามารถในการยึดติดระหว่างเส้นใยธรรมชาติ และ วัฏภาคต่อเนื่อง มี
หลายวิธี เช่น การปรับปรุงสภาพพื้นผิวของเส้นใยธรรมชาติด้วยสารละลายเบส หรือ สารละลาย
กรด, การเติมสารเสริมสภาพเข้ากันได้ (compatibiliser) หรือ การเติมสารเสริมการยึดติด
ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยเลือกที่จะศึกษาสมบัติเชิงกลของต้นกล้วย เพราะกล้วยเป็นพืชที่หาได้
ง่ายในท้องถิ่น ปลูกง่าย เจริญเติบโตเร็ว และพบได้ทุกภูมิภาคในประเทศไทยโดยผู้วิจั ยได้ศึกษาหา
สภาวะที่ เ หมาะสมส าหรั บ การปรั บ ปรุ ง พื้ น ผิ ว ของเส้ น ใยกล้ ว ยด้ ว ยสารละลายโซเดี ย ม
ไฮดรอกไซด์ และ ศึ กษาเปรียบเทียบสมบัติเชิงกลของต้นกล้วยบริเวณใดที่มีความแข็ งแรง และ
ความสามารถต้านทานแรงดึงได้ดีที่สุด
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถต้านทานแรงดึงของเส้นใยกล้วยบริเวณ
โคนลาต้น และกลางลาต้น
2. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาวะที่ เหมาะสมส าหรั บ การปรั บ ปรุ ง สภาพพื้ น ผิ ว เส้ น ใยกล้ ว ยด้ ว ย
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้นต่างๆ
3. เพื่อศึกษาเวลาที่เหมาะสมสาหรับการปรับปรุงสภาพพื้นผิวของเส้นใยกล้วย
3. วิธีการดาเนินการวิจัย
3.1 การเตรียมเส้นใยกล้วย
เส้นใยกล้วยผู้วิจัยเลือกเส้นใยกล้วยที่เตรียมได้จาก กล้วยน้าหว้า (Musa sapientum L.)
จากบ้านขามอาปึล ตาบลพระแก้ว อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยนาต้นกล้วยมาตัดแยกส่วนจาก
โคนต้นเหนือจากพื้นดิน 10 เซนติเมตร แล้วตัดให้ลาต้นของกล้วยยาว 30 เซนติเมตร กาหนดให้
บริเวณนี้คือโคนลาต้น และ ส่วนกลางลาต้นตัดถัดจากส่วนโคนต้นความยาวของกล้วยยาว เท่ากับ
30 เซนติเมตร จากนั้นแบ่งส่วนของต้นกล้วยที่ตั ดได้นาไปแช่น้าเป็นเวลา 7 วัน จากนั้นนากาบกล้วย
มาสางและขูดเพื่อให้ได้เส้นใยกล้วย เมื่อได้เส้นใยกล้วยนาเส้นใยที่ได้ล้างทาความสะอาด แล้วนาเส้น
ใยไปตากแดดเพื่อป้องกันการขึ้นรา
3.2 การศึกษาการปรับปรุงพื้นผิวของเส้นใยกล้วยบริเวณโคนลาต้นและกลางลาต้นด้วย
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
ชั่งเส้นใยกล้วยบริเวณโคนลาต้น และกลางลาต้น อย่างละ 1 กรัม นามาแช่ในสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้น ร้อยละ 10 โดยน้าหนักต่อปริมาตรที่อุณหภูมิห้อง เวลา 20 นาที
จากนั้นนาเส้นใยกล้วยมาล้างทาความสะอาดด้วยน้า จนกระทั้งค่าพีเอช (pH) เป็นกลาง ในลาดับ
สุดท้ายนาเส้นใยกล้วยอบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อกาจัดความชื้นแล้ว
เส้นใยกล้วยที่แห้งมาทดสอบสมบัติเชิงกล
3.3 การศึกษาผลของความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อการปรับปรุง
พื้นผิวเส้นใยกล้วยบริเวณ โคนลาต้น
ชั่งเส้นใยกล้วยบริเวณโคนลาต้น 1 กรัม นามาแช่ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ที่
ความเข้ ม ข้นร้อยละ 5, 10 และ 15 โดยน้าหนัก ต่อปริม าตร ที่อุณ หภูมิห้อง ควบคุม เวลาในการ
ปรับปรุงพื้นผิวคือ 20 นาทีจากนั้นนาเส้นใยกล้วยมาล้างทาความสะอาดด้วยน้า จนกระทั้งค่าพีเอช
เป็นกลาง ในลาดับสุดท้ายนาเส้นใยกล้วยอบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อ
กาจัดความชื้นแล้วเส้นใยกล้วยที่แห้งมาทดสอบสมบัติเชิงกล
3.4 การศึกษาระยะเวลาของการปรับปรุงพื้นผิวของเส้นใยกล้วย
ชั่งเส้นใยกล้วย 1 กรัม นามาแช่ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้น ร้อยละ
15 โดยน้าหนักต่อปริมาตร กาหนดเวลาที่ใช้ในการปรับปรุงพื้นผิวดังนี้ 10, 20 และ 40 นาทีจากนั้น
นาเส้ นใยกล้ วยล้างทาความสะอาดจนค่าพีเอชเป็นกลาง นาเส้ นใยกล้ วยอบที่อุณ หภูมิ 80 องศา
เซลเซียส เวลา 24 ชั่วโมง แล้วนาเส้นใยมาทดสอบสมบัติเชิงกล
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3.5 การวิเคราะห์
การวิเคราะห์สมบัติเชิงกลทาการตรวจวัดผลด้วยเครื่องทดสอบแรงดึง (รุ่น PARAMTM
XLW (PC)) ทาการวัดตัวอย่างที่อุณหภูมิห้อง crosshead speed เท่ากับ 10 mm/min และ load
cell เท่ากับ 1kN การเตรียมตัวอย่างสาหรับวั ดการต้านแรงดึงของเส้นใยกล้วยดังภาพที่ 1 ค่าของ
การต้านแรงดึงของเส้นใยที่รายงานนั้นเฉลี่ยจากตัวอย่างชิ้นทดลอบจานวน 10 ชิ้นงาน

5cm

ภาพที่ 1 การเตรียมชิ้นงานสาหรับการวิเคราะห์ความสามารถต้านแรงดึงของเส้นใยกล้วย
การศึกษาลักษณะของเส้นใยกล้วยก่อนและหลังการปรับปรุงพื้นผิววิเคราะห์ด้วยกล้อง
จุลทรรศน์แบบส่องกราด (รุ่น LEO, 1450 VP) นาเส้นใยกล้วยที่แห้งทาการเคลือบทองเพื่อเพิ่มการ
นาไฟฟ้าให้ตัวอย่างที่จะนาไปวิเคราะห์ ความต่างศักย์ที่ใช้วิเคราะห์ 10 kV และถ่ายภาพลักษณะทาง
กายภาพของเส้นใยกล้วยด้วยกล้องรุ่น (Canon, EOS -450D)
4. ผลการวิจัย
4.1 การเตรียมเส้นใยกล้วย
ลักษณะของเส้นใยกล้วยบริเวณโคนต้น และกลางลาต้นดังภาพที่ 2 ลักษณะของเส้นใย
กล้ วยพบว่ าลั ก ษณะของเส้ น ใยกล้ ว ยไม่มีความแตกต่าง เมื่อน าเส้ นใยกล้ วยวิ เคราะห์ด้ว ยกล้ อ ง
จุลทรรศน์แบบส่องกราดพบว่า ลักษณะของเส้นใยกล้วยมีลักษณะขรุขระไม่เรียบ ดังภาพที่ 3

(a)

(b)

ภาพที่ 2 ลักษณะเส้นใยกล้วย (a) เส้นใยกล้วยบริเวณโคนต้น (b) เส้นใยกล้วยบริเวณกลางลาต้น
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(a)

(c)

(b)

(d)

ภาพที่ 3 ลักษณะของเส้นใยกล้วย (a) พื้นผิวก่อนการปรับปรุงบริเวณโคนลาต้น (b) ภาพตัดขวาง
บริเวณโคนลาต้น (c) พื้นผิวก่อนการปรับปรุงบริเวณกลางลาต้น (d) ภาพตัดขวางบริเวณ
กลางลาต้น
4.2 การเปรียบเทียบความแข็งแรงของเส้นใยกล้วย บริเวณโคนต้น และกลางลาต้น
จากภาพที่ 4 พบว่าเส้นใยกล้วยบริเวณโคนต้นลักษณะเส้นกราฟที่มีค่าความชันสูง และ
การยืดตัวน้อย ค่ามอดูลัสของเส้นใยกล้วยบริเวณโคนต้นมีค่ามอดูลัสมากกว่าบริเวณกลางลาต้น
ดังนั้น เส้นใยกล้วยบริเวณโคนต้นมีค่าต้านทานแรงดึงสูงกว่าเส้นใยกล้วยบริเวณกลางต้น ค่าความ
ต้านทานแรงดึงของบริเวณโคนต้นมีค่าเท่ากับ 55 MPa และ บริเวณกลางลาต้นมีค่าเท่ากับ 35
MPa ตามลาดับ
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ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น (stress)และความเครียด (strain)ของเส้นใยกล้วยบริเวณ
โคนต้น และกลางลาต้น
4.3 การปรับปรุงพื้นผิวเส้นใยกล้วยด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้น
ต่างๆ
ลักษณะของเส้นใยบริเวณโคนลาต้นก่อนและหลังการปรับปรุงสภาพพื้นผิวด้วยสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ดังภาพที่ 5 การปรับปรุงสภาพพื้นผิวของเส้นใยกล้วยด้วยสารละลายโซเดียมไฮ
ดรอกไซด์ ที่ ค วามเข้ ม ข้ น ร้อ ยละ 5, 10 และ 15 โดยน้ าหนั ก ต่ อ ปริม าตรที่ เวลา 20 นาที พบว่ า
ลักษณะของเส้นใยที่ปรับปรุงพื้นผิวด้วยความเข้มข้นร้อยละ 15 โดยน้าหนักต่อปริมาตร เส้นใยมี
ลักษณะแยกออกจากกัน ลักษณะของเส้นใยกล้วยมีเส้นใยมัดรวมกันหลายเส้น และขนาดของเส้นใย
มีขนาดเล็กลงดังภาพที่ 6 และ 7
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(a)

(c)

(b)

(d)

ภาพที่ 5 ลักษณะของเส้นใยกล้วยบริเวณโคนลาต้น (a) เส้นใยกล้วยก่อนการปรับปรุงพื้นผิว (b)เส้น
ใยกล้วยหลังการปรับปรุงด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ร้อยละ 5 โดยน้าหนักต่อ
ปริมาตร (c) ร้อยละ 10 โดยน้าหนักต่อปริมาตร (d) ร้อยละ 15 โดยน้าหนักต่อปริมาตร
ตามลาดับ
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(a)

(b)

(c)

(d)

ภาพที่ 6 ภาพถ่าย SEM ของเส้นใยกล้วยบริเวณโคนลาต้น (a) เส้นใยกล้วยก่อนการปรับปรุงพื้นผิว
(b) เส้ นใยกล้ ว ยหลั ง การปรับปรุงด้ว ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ร้อยละ 5 โดย
น้าหนักต่อปริมาตร (c) ร้อยละ 10 โดยน้าหนักต่อปริมาตร (d) ร้อยละ 15 โดยน้าหนักต่อ
ปริมาตร ตามลาดับ
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(a)

(b)

(c)

(d)

ภาพที่ 7 ภาพถ่ ายตั ด ขวาง SEM ของเส้ น ใยกล้ ว ยบริเวณโคนล าต้ น (a) เส้ น ใยกล้ ว ยก่ อ นการ
ปรับปรุงพื้นผิว (b)เส้นใย กล้วยหลังการปรับปรุงด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ร้อย
ละ 5 โดยน้าหนักต่อปริมาตร (c) ร้อยละ 10 โดยน้าหนักต่อปริมาตร (d) ร้อยละ 15 โดย
น้าหนักต่อปริมาตร ตามลาดับ
สมบัติ เชิ ง กลของเส้ น ใยกล้ ว ยก่ อนและหลั งการปรับ ปรุง สภาพพื้ นผิ ว ด้ ว ยสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้นร้อยละ 5, 10 และ 15 โดยน้าหนักต่อปริมาตรที่เวลา 20 นาที
ดังภาพที่ 8 พบว่า เส้นใยกล้วยที่ปรับปรุงพื้นผิวด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 15 โดย
น้าหนักต่อปริมาตรมีค่าการต้านทานแรงดึง (tensile strength) สูงกว่าเส้นใยกล้วยที่ปรับปรุงพื้นผิว
ด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้ มข้ นร้อยละ 10 และ 5 โดยน้าหนักต่อปริม าตรค่า
ต้านทานแรงดึงของเส้นใยกล้วยที่ปรับปรุงพื้นผิวด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้น
ร้อยละ 15 โดยน้าหนักต่อปริมาตรมีค่าเท่ากับ 85 MPa 40 MPa และ 18 MPa ตามลาดับ
ผลของเวลาที่ ใ ช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง พื้ น ผิ ว เส้ น ใยกล้ ว ย 10, 20 และ 40 นาที ต่ อ สมบั ติ เ ชิ ง กล
ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น (Stress) และความเครียด (Strain) ดังภาพที่ 9 พบว่า ค่าความต้าน
ต่อแรงดึงมีค่าสูงสุดคือ 90 MPa ที่เวลา 20 นาที
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ภาพที่ 8 ความสั ม พันธ์ ระหว่ างความเค้น (Stress) และความเครียด (Strain) ของเส้ นใยกล้ ว ย
บริเวณโคนลาต้นที่ปรับปรุงพื้นผิวที่เวลา 20 นาที ด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่
ความเข้มข้นต่างๆ
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ภาพที่ 9 ความสั ม พันธ์ ระหว่ างความเค้น (Stress) และความเครียด (Strain) ของเส้ นใยกล้ ว ย
บริเวณโคนลาต้นที่ปรับปรุงพื้นผิวด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นร้อย
ละ 15 โดยน้าหนักต่อปริมาตรที่เวลาต่างๆ
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5. อภิปรายผลการทดลอง
ผู้วิจัยได้พิจารณาผลการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมสาหรับการปรับปรุงพื้นผิวของเส้นใย
กล้วยต่อสมบัติเชิงกล จากการพิจารณาเปรียบเทียบการทดสอบความแข็งแรงของเส้นใยทั้งสอง
บริเวณ คือ บริเวณโคนต้นและกลางลาต้น ผลทดสอบสมบัติเชิงกลและภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์
แบบส่องกราด พบว่า เส้นใยบริเวณโคนต้นมีความแข็งแรงมากกว่าเส้นใยบริเวณกลางลาต้น ดังนั้น
เส้นใยที่เหมาะสมในการนาไปปรับปรุงพื้นผิวด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ คือ เส้นใยบริเวณ
โคนต้น เปรียบเทียบผลการปรับปรุงพื้นผิวเส้นใยกล้วยที่ความเข้มข้นร้อยละ 5, 10 และ 15 โดย
น้าหนักต่อปริมาตรของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ที่เวลา 20 นาที ผลการทดสอบสมบัติเชิงกล
และภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราดพบว่า สภาวะที่เหมาะสมที่สุดสาหรับการปรับปรุง
พื้นผิวเส้ นใยกล้วยด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ คือ ความเข้ม ข้นของสารละลายโซเดียม
ไฮดรอกไซด์ร้อยละ 15 โดยน้าหนักต่อปริมาตร และเวลาที่ใช้ในการปรับปรุงพื้ นผิวเส้นใยกล้วย
เหมาะสมที่สุดคือ 20 นาที
6. สรุปผลการทดลอง
1. เส้นใยกล้วยบริเวณโคนลาต้นความสามารถต้านทานแรงดึงได้สูงกว่าบริเวณกลางลาต้น
2. สภาวะที่เหมาะสมสาหรับการปรับปรุงพื้นผิวของเส้นใยกล้วยด้วยสารละลายโซเดียมไฮ
ดรอกไซด์ที่มีความเข้มข้นร้อยละ 15 โดยน้าหนักต่อปริมาตร เวลาที่เหมาะสมสาหรับการปรับปรุง
พื้นผิวของเส้นใยกล้วยเวลา 20 นาที
7. ข้อเสนอแนะ
การเสริมแรงด้วยเส้นใยกล้วยนั้นขึ้นกับความต้องการว่าต้องการวัสดุคอมพอสิตมีความ
แข็งแรง และต้านทานต่อแรงดึงสูงควรเสริมแรงด้วยเส้นใยกล้วยบริเวณโคนลาต้น หากต้องการวัสดุ
คอมพอสิตที่ทนต่อแรงดึงไม่สูงมาก สามารถนาเส้นใยกล้วยบริเวณกลางลาต้นมาเสริมแรงได้เช่นกัน
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บทคัดย่ อ
บทความนี/ ได้นํา เสนอการออกแบบและสร้ า งอุ ป กรณ์ ต รวจจับ วัต ถุ ที4 ป กติ ใ ช้ ก ับ บอร์ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ยี4ห้อ Arduino รุ่ น UNO R3 ให้สามารถใช้งานร่ วมกับการควบคุมแบบลําดับที4
โปรแกรมได้ ยี4 ห้ อ OMRON รุ่ น CP1E ได้ โดยการออกแบบจะแบ่ ง เป็ น 3 ส่ ว น คื อ ส่ ว นของ
โปรแกรม Arduino IDE ทําหน้าที4ควบคุ มอุปกรณ์ ตรวจจับวัตถุ ส่ วนที4สอง คือ วงจรรี เลย์ ทําหน้าที4
ควบคุ มไฟ 5 VDC กับไฟ 24 VDC ออกจากกัน และส่ วนที4 สาม คื อ โปรแกรม CX-Programmer ทํา
หน้าที4ควบคุมหลอด LED โดยเวลาเฉลี4ยในการตรวจจับวัตถุ 2.05 วินาที
คําสํ าคัญ: อุปกรณ์ตรวจจับวัตถุ ไมโครคอนโทรลเลอร์ การควบคุมแบบลําดับที4โปรแกรมได้
Abstract
This article has been designing and building the sensor for microcontroller Arduino UNO
R3 together Programmable Logic Control OMRON CP1E. By design it is divided into three
sections. The Arduino IDE program is the sensor control. The second part is the relay circuit at
control 5 VDC with 24 VDC. The third part is a CX-Programmer program is the LED control. The
average time of the test objects is 2.05 seconds.
Keyword: Sensor, Microcontroller, Programmable Logic Control

1. บทนํา
ในปั จจุ บ ัน เทคโนโลยีท างด้านอุ ตสหกรรมของประเทศไทยได้พ ฒ
ั นาอย่างมากมี ก ารใช้
เครื4 องจักรให้สามารถทํางานแทนที4แรงงานมนุ ษย์ได้ โดยเฉพาะการควบคุมแบบลําดับที4โปรแกรมได้
ที4นอกจากมีความแม่นยําและความน่าเชื4อถือสู งแล้วยังสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื4 องยาวนานอีกด้วย
ขั/นตอนหนึ4งที4สาํ คัญของระบบการผลิตในโรงงานอุตสหกรรมก็คือการตรวจนับจํานวนชิ/นงานก่อนที4
จะทําการบรรจุภณ
ั ฑ์น/ นั มีมากมายหลายรู ปแบบ โดยทัว4 ไปแล้วจะมีอุปกรณ์ ตรวจจับวัตถุ ซ4 ึ งจําต้องมี
ความละเอียดสู งและมีความแม่นยําอย่างมาก ทําให้มีราคาแพงและต้องนําเข้าจากต่างประเทศ ในเรื4 อง
ของอุปกรณ์ตรวจจับวัตถุเป็ นหัวข้อหนึ4 งที4น่ากล่าวถึง จะหาวิธีการอย่างไรที4จะสามารถลดต้นทุนและ
ยังคงมีความแม่นยําอีกทั/งมีความน่าเชื4 อถือสู งอีกด้วย หนึ4 งในวิธีการที4นิยมใช้กนั ก็คือการนําอุปกรณ์
ตรวจจับวัตถุ ที4ใช้กบั ไมโครคอนโทรลเลอร์ มาพัฒนาให้สามารถทํางานร่ วมกันกับการควบคุ มแบบ
ลําดับที4โปรแกรมได้
ในบทความวิจยั นี/ ได้นาํ เสนอการออกแบบและสร้างอุปกรณ์ตรวจจับวัตถุที4สามารถตรวจจับ
วัต ถุ ที4 มี ข นาดกว้า ง 2.2 เซนติ เมตร ยาว 7.2 เซนติ เมตร และสู ง 3.1 เซนติ เมตรได้ และยังสามารถ
นําไปใช้เพื4อเพิ4มประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนการสอนทางด้านวิชาการควบคุมแบบลําดับที4โปรแกรมได้
ทําให้ผูศ้ ึ กษาสามารถเรี ยนรู ้ เนื/ อหาได้เป็ นอย่างดี มีความรู ้ ความเข้าใจสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
โรงงานอุ ตสหกรรมประเภทนับ จํานวนสิ นค้าต่าง ๆ เช่ น โรงงานผลิ ตอาหาร โรงงานผลิ ตรถยนต์
โรงงานผลิ ตชิ/ นส่ วนอิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นต้น ตลอดจนได้ทกั ษะทั/งทางด้านทฤษฏี และปฎิ บตั ิอนั เป็ น
รากฐานที4นาํ ไปสู่ การมีศกั ยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีช/ นั สู งเพื4อการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต
2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
2.1 เพื4อออกแบบและสร้ างอุปกรณ์ ตรวจจับวัตถุ ที4ใช้กบั ไมโครคอนโทรลเลอร์ มาพัฒนาให้
สามารถทํางานร่ วมกันกับการควบคุมแบบลําดับที4โปรแกรมได้
2.2 เพื4อพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชา การควบคุ มแบบลําดับที4โปรแกรมได้ คณะ
วิศ วกรรมศาสตร์ และสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอี ส าน ศู น ย์ก ลาง
นครราชสี มา
2.3 เพื4 อ พัฒ นาความรู ้ แ ละความเข้า ใจสํ า หรั บ ผู ้ศึ ก ษาทางด้า นการควบคุ ม แบบลํา ดับ ที4
โปรแกรมได้

3. วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 การออกแบบทางด้ านฮาร์ ดแวร์
การออกแบบทางด้านฮาร์ ดแวร์ จะแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน คือ ส่ วนของอุปกรณ์ตรวจจับวัตถุต่อ
เข้ากับบอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ทาํ หน้าที4ควบคุมการตรวจจับวัตถุ ในส่ วนที4สอง คือ วงจรรี เลย์ ทํา
หน้าที4แยกไฟ 5 VDC กับไฟ 24 VDC ออกจากกันเพื4อไม่ให้บอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ และตัวการ
ควบคุ มแบบลําดับที4 โปรแกรมได้เกิ ดความเสี ยหาย และสุ ดท้ายในส่ วนที4 สาม คื อ การควบคุ มแบบ
ลําดับที4โปรแกรมได้ต่อเข้ากับอุปกรณ์ LED และสวิตช์ฉุกเฉิ น ดังรู ปที4 1

รู ปที4 1 อุปกรณ์ตรวจจับวัตถุ
3.2 การออกแบบทางด้ านซอฟต์ แวร์
ในส่ ว นของการออกแบบทางด้านซอฟต์แวร์ จะเป็ นส่ วนที4 ใ ช้ใ นการควบคุ ม การทํางาน
ทั/งหมดของอุปกรณ์ ตรวจจับวัตถุ โดยแบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ ส่ วนของการเขียนภาษา C ด้วยโปรแกรม
Arduino IDE ทําหน้าที4 ควบคุ มการทํางานของอุ ปกรณ์ ตรวจจับวัตถุ แล้วส่ งข่อมูลไปให้การควบคุ ม
แบบลํา ดับ ที4 โ ปรแกรมได้ต่ อ ไป ดัง รู ป ที4 2 และส่ ว นที4 ส อง คื อ การเขี ย น Ladder Diagram ด้ ว ย
โปรแกรม CX-Programmer ทําการหน้าที4รับข้อมูลจากไมโครคอนโทรลเลอร์ แล้วให้การควบคุมแบบ
ลําดับที4 โปรแกรมได้ทาํ การควบคุ มหลอด LED เพื4อแสดงผลการทํางาน และสวิตช์ฉุกเฉิ นเพื4อหยุด
การทํางานของระบบในกรณี ที4มีเหตุฉุกเฉิ น ดังรู ปที4 3

รู ปที4 s การเขียนภาษา C ด้วยโปรแกรม Arduino IDE

รู ปที4 t การเขียน Ladder Diagram ด้วยโปรแกรม CX-Programmer
4. ผลการวิจัย
ผลการวิจยั สามารถสรุ ปได้ดงั นี/
การทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับวัตถุ ดําเนินการโดยเริ4 มจากนําวัตถุที4มีขนาดกว้าง 2.2 เซนติเมตร
ยาว 7.2 เซนติเมตร และสู ง 3.1 เซนติเมตร วางระยะห่ าง 2 เซนติเมตร จากอุปกรณ์ ตรวจจับวัตถุ ตัว
LED จะสว่างขึ/นก็ต่อเมื4อมีวตั ถุดงั กล่าววางอยูเ่ ท่านั/น ดังรู ปที4 4

รู ปที4 u การวางวัตถุทดสอบ
ตารางที
การทดสอบในแต่ ละรอบการทํางานของอุปกรณ์ ตรวจจับวัตถุ
ครัSงที
V
X
Z
\
^
เฉลีย

เวลา (วินาที)
v.wx
s.yy
s.sv
v.zw
s.yz
X._^

ครัSงที
W
Y
[
]
V_

เวลา (วินาที)
s.sy
v.wz
s.vy
v.wy
s.v{

จากตารางที4 v ผลการทดสอบในแต่ละรอบการทํางานของอุปกรณ์ ตรวจจับวัตถุ ด้วยนาฬิ กาจับเวลา
ยีห4 อ้ CASIO รุ่ น GW-wuyy จํานวน vy ครั/ง โดยเวลาเฉลี4ยในการตรวจจับวัตถุ 2.05 วินาที

5. การอธิบายผล
หลังจากทดสอบแล้ว สามารถนําผลนั/นมาอภิปรายตามวัตถุประสงค์การวิจยั ได้ดงั ต่อไปนี/
5.1 สามารถสร้ างอุ ปกรณ์ ตรวจจับวัตถุ ที4ใช้กบั ไมโครคอนโทรลเลอร์ มาพัฒนาให้สามารถ
ทํางานร่ วมกันกับการควบคุมแบบลําดับที4โปรแกรมได้
5.2 สามารถนําเนื/ อหาที4 ไ ด้จากงานวิจยั นี/ ไปพัฒ นาเอกสารประกอบการสอนรายวิช าการ
ควบคุ มแบบลําดับที4โปรแกรมได้ ในหัวข้อเซ็นเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางนครราชสี มา
5.3 ตัวอุปกรณ์ ตรวจจับวัตถุที4ทาํ การวิจยั นั/นสามารถพัฒนาความรู ้และความเข้าใจสําหรับผู ้
ศึ ก ษาทางด้า นการควบคุ ม แบบลําดับ ที4 โปรแกรมได้ เนื4 อ งจากจัด หาได้ง่า ยตามร้ า นขายอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ทว4ั ไป
6. สรุ ปผลการวิจัย
การทดสอบอุปกรณ์ ตรวจจับวัตถุ สําหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ ที4ทาํ งานร่ วมกับการควบคุ ม
แบบลําดับที4โปรแกรมได้ สามารถตรวจจับวัตถุที4มีขนาดกว้าง 2.2 เซนติเมตร ยาว 7.2 เซนติเมตร และ
สู ง 3.1 เซนติเมตร ได้ โดยเวลาเฉลี4ยในการตรวจจับวัตถุ 2.05 วินาที
7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ควรพัฒนาให้อุปกรณ์ตรวจจับสามารถเพิ4มจํานวนช่องทางเลือกให้มีมากกว่าหนึ4งช่องทาง
เพื4อเพิ4มทางเลือกและความสะดวกในการใช้งาน
7.2 ควรพัฒนาการทดสอบกับอุปกรณ์ตรวจจับชนิ ดอื4น ๆ เช่น อุปกรณ์ตรวจจับแสง อุปกรณ์
ตรวจจับ สี อุ ป กรณ์ ต รวจจับ เสี ย ง อุ ป กรณ์ ตรวจจับ อุ ณ หภู มิ อุ ป กรณ์ ตรวจจับ โลหะ และอุ ป กรณ์
ตรวจจับระยะทาง เป็ นต้น
•.t ควรพัฒ นาการให้อุป กรณ์ ตรวจจับ สามารถแสดงผลทางด้านเอาต์พุ ตอื4 น ๆ เช่ น หน้า
จอแสดงผลตัวเลข เป็ นต้น
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ง นี้มีวั ต ถุ ประสงค์เพื่ อ สร้ างและหาประสิ ทธิ ภาพชุด ฝึก อบรมระบบฉี ด น้้ า มั น
เชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ ส้าหรับช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ วิธีด้าเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้
น้าชุดฝึกอบรมที่สร้างขึ้นไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็น ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ที่ ประกอบอาชีพ
อิส ระ จ้ านวน 18 คน โดยวิ ธี ก ารสุ่ ม ตัว อย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ก่ อนเริ่ม การ
ฝึกอบรมให้ผู้เข้าอบรมทดสอบความรู้ (Pre-test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัย
ได้สร้างขึ้น จากนั้นจึงท้าการฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรม และให้ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติตามใบปฏิบัติงาน
หลังจากที่ผู้เข้าอบรมผ่านการอบรมจนครบทุกหัวข้อเรื่องแล้วจึงท้าการทดสอบความรู้ด้วยแบบทดสอบ
(Post-test) และแบบทดสอบภาคปฏิบัติ น้าผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์และสรุปผลต่อไป
ผลการวิ จั ย จากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล พบว่ า ชุ ด ฝึ ก อบรมระบบฉี ด น้้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง
อิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์มีประสิทธิภาพทางภาคทฤษฎีเท่ากับ 82.04/80.56 และประสิทธิภาพ
ทางภาคปฏิบัติ 92.06/86.35 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก้าหนดไว้
ค้าส้าคัญ : ชุดฝึกอบรม ระบบฉีดน้้ามันเชื้อเพลิง รถจักรยานยนต์

Abstract
The purpose of this study was to construct and evaluate the efficiency of a
training package on electronic fuel injection system of motorcycle for motorcycle
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mechanics who were self-employed. The researcher used the constructed Training
Package to test the purposive sampling group of 18 people who were the motorcycle
mechanics. Before conduct training, the pretest was provided to the testing group or
trainees for testing pre-knowledge. During the training period, trainees had to do
theoretical and practical exercises. Scores from the exercises and tests were used to
evaluate the training package efficiency.
The result of evaluation showsed that the training package has the effectiveness
of 82.04/80.56 in theoretical and 92.06/86.35 in practical that were higher than the
expected standard of 80/80.
Keywords : training package, electronic fuel injection system, motorcycle
1. บทน้า
จากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของรถจักรยานยนต์ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเครื่องยนต์จาก
ระบบการจ่ายเชื้อเพลิงด้วยคาร์บูเรเตอร์มาเป็นระบบการฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
และได้ รั บ ความนิ ย มอย่ า งแพร่ ห ลาย เนื่ อ งจากระบบที่ ใ ช้ ก ารฉี ด น้้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ควบคุ ม ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์จะสร้างมลภาวะในอากาศจากการเผาไหม้น้อยกว่าระบบจ่ายเชื้อเพลิงด้วยคาร์บูเรเตอร์
รถจั ก รยานยนต์ ใ นปั จ จุ บั น ได้ พั ฒ นาระบบการจ่ า ยน้้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง โดยใช้ หั ว ฉี ด อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Electronic Fuel Injection) หรือระบบ EFI ประกอบด้วยกล่องควบคุมการท้างานของระบบจ่ าย
น้้ามันแบบหัวฉีดหรือ ECU ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นสมองกลของเครื่องยนต์ ท้าหน้าที่ประมวลผลข้อมูลที่
ส่งมาจากอุปกรณ์ตรวจวัด หรือเซ็นเซอร์ต่างๆ เช่น เซ็นเซอร์ตรวจจับอัตราการบิดคันเร่ง อุณหภูมิ
อากาศ แรงดันในท่อไอดี และปริมาณออกซิเจน บริเวณท่อไอเสีย เพื่อค้านวณและควบคุมการจ่ าย
น้้ามันเชื้อเพลิงอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งก้าหนดจังหวะจุดระเบิดให้สอดคล้องกับสภาวะการท้างานของ
เครื่องยนต์ เพื่อให้ประสิทธิภาพสูงสุดในการจุดระเบิด ซึ่งท้าให้เครื่องยนต์มีอัตราเร่งดี มีการเผาไหม้
อย่างหมดจด และไม่สิ้นเปลืองน้้ามันเชื้อเพลิง (รังสิมันต์, 2558) จากสถิติการจดทะเบียนของกรมการ
ขนส่งทางบก โดยรถจักรยานยนต์มีสถิติการจดทะเบียนใหม่สูงที่สุด จ้านวน 167,039 คัน ข้อมูล ณ
วันที่ 31 มกราคม 2561 และจ้านวนรถจักรยานยนต์ ที่จดทะเบียนสะสมรวมทั่วประเทศมีจ้านวนถึง
20,548,178 คัน (กรมการขนส่งทางบก, 2561) จากการศึกษาข้อมูลการใช้งานยานพาหนะประเภท
ต่างๆ ในปัจจุบันพบว่ารถจักรยานยนต์ คือ ยานพาหนะที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากประชาชน
ทั่วไปในเขตเมืองและชนบท เพราะมีราคาจ้าหน่ายที่ต่้ากว่ายานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ประเภทอื่นและ
ยังสามารถเดินทางไปได้ในสภาพการจราจรที่ติดขัดได้เป็นอย่างดี
อย่างไรก็ตามระบบควบคุมการฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของรถจักรยานยนต์จะ
มีข้อดีหลายประการ แต่เนื่องจากระบบดังกล่าวเป็นเทคโนโลยีใหม่ และจ้านวนของรถจักรยานยนต์ที่
เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ด้วยเหตุนี้เมื่อเกิดปัญหาจากการใช้งานรถจักรยานยนต์ ย่อมต้องการงานซ่อม
และบริการจากช่างที่มีความรู้ ทักษะในเรื่องระบบฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
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ดังนั้นการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาช่างซ่อมและบริการรถจักรยานยนต์จึงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรง
ของบริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ (นพดล ยะซัน, 2557) ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ได้
ด้าเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ ทักษะเกี่ยวกับระบบฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
รุ่นใหม่ให้กับช่างซ่อมและบริการประจ้าศูนย์ของตนเองอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตาม แต่ด้วยรถจักรยานยนต์
รุ่นใหม่ ที่ผลิ ตออกมานั้น มี ข้อมูล เทคนิค และวิ ธี ก ารตรวจสอบ ตลอดจนการวิ เคราะห์ปัญ หาหลาย
ขั้นตอน ดังนั้นจึงท้าให้ ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ที่ประกอบอาชีพ อิสระไม่ส ามารถเข้ าถึงข้ อมูล ด้า น
เทคนิค ของบริษั ท ผู้ ผลิ ต อีก ทั้ง ยั ง ขาดโอกาสการพั ฒ นาในเรื่ อ งของเทคโนโลยีร ถจั ก รยานยนต์ ที่
เปลี่ ย นแปลง และการถ่ ายทอดเทคโนโลยีดัง กล่ าวจึ ง เป็นไปได้ยาก เพราะบริษัทผู้ผลิ ต จะจั ด การ
ฝึกอบรมให้กับศูนย์บริการหรือตัวแทนจ้าหน่ายเท่านั้น ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับรถจักรยานยนต์ ช่าง
ซ่ อ มรถจั ก รยานยนต์ ทั่ ว ไปที่ เ ปิ ด ร้ า นซ่ อ มของตนเอง หรื อ ช่ า งที่ ไ ม่ ไ ด้ สั ง กั ด ในศู น ย์ บ ริ ก ารซ่ อ ม
รถจั ก รยานยนต์ ข องบริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต ก็ อ าจจะไม่ ส ามารถท้ า การซ่ อ ม ตรวจสอบ และแก้ ปั ญ หา
รถจักรยานยนต์ระบบฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ได้ แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปริมาณของ
รถจักรยานยนต์นั้นมีจ้านวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบันย่อมต้องการงานซ่อมและบริการจาก
ช่างที่มีความรู้ และทักษะในเรื่องระบบฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ รถจักรยานยนต์เป็นอย่าง
มาก ด้วยเหตุนี้จึงควรที่จะมีการพัฒนาและฝึกอบรมช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ทั่วไปให้มีความรู้ และ
ทักษะในการให้บริการ ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์ระบบฉีดน้้ามันเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์ เพราะการฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อใช้แก้ปัญหาการขาดความรู้ ทักษะ
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผลมาจากความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี อีกทั้งยังสามารถเพิ่มเติมความรู้
ทักษะในเรื่องของนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงควรที่จะมีการ
สร้างชุดฝึกอบรมที่เหมาะสมส้าหรับช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ทั่วไปให้มีความรู้ และทักษะในเรื่องระบบ
ฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ได้รับการบริการ
งานซ่อมที่ดีมีคุณภาพและมาตรฐาน
จากเหตุผลดังกล่าวท้าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมระบบ
ฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ เพื่อน้าไปใช้ในการฝึกอบรมช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ที่
ประกอบอาชีพอิสระให้มีความรู้ และทักษะในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้น้าความรู้และทักษะที่ได้จากการ
ฝึ ก อบรมไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นงานซ่ อ มและบริ ก ารระบบ ฉี ด น้้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
รถจักรยานยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุณภาพมาตรฐานมากยิ่งขึ้นต่อไป
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่ อ สร้ า งและหาประสิ ท ธิ ภ าพชุ ด ฝึ ก อบรมระบบฉี ด น้้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
รถจักรยานยนต์ ส้าหรับช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ที่ประกอบอาชีพอิสระ
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3. ขอบเขตของการวิจัย
3.1 การวิจัยครั้งนี้เป็นการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมระบบฉีดน้้ามันเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ ส้าหรับช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ที่ประกอบอาชีพอิสระ โดยเนื้อหา
ประกอบด้วย 7 หัวข้อเรื่อง ดังนี้
1) อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2) โครงสร้างของเครื่องยนต์ระบบหัวฉีดเบนซิน
3) ระบบของเครื่องยนต์เบนซินหัวฉีด
4) ระบบควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
5) ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยอิเล็กทรอนิกส์
6) ระบบควบคุมรอบเดินเบา
7) ระบบวิเคราะห์ปัญหา
3.2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ทั่วไปที่ประกอบอาชีพอิสระ จ้านวน
18 คน
3.3 ด้านเวลา ระยะเวลาในการวิจัยระหว่างเดือนเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2560
4. สมมติฐานของการวิจัย
ชุดฝึกอบรมที่สร้างขึ้นสามารถใช้ในการอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ที่ก้าหนด
80/80
5. วิธีด้าเนินการวิจัย
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ทดลอง (Experimental Research) เพื่ อ สร้ า งและหา
ประสิ ทธิ ภาพชุดฝึก อบรมระบบฉีดน้้ามันเชื้อเพลิง อิเล็กทรอนิก ส์รถจักรยานยนต์ ส้ าหรับช่างซ่อม
รถจักรยานยนต์ทั่วไปที่ประกอบอาชีพอิสระ ผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และน้ามา
สร้างเป็นชุด ฝึก อบรม จากนั้นจึ ง น้าไปทดลองกั บกลุ่ มตัว อย่าง ซึ่ง เป็นช่างซ่อมรถจั กรยานยนต์ที่
ประกอบอาชีพอิสระ จ้านวน 18 คน น้าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลทางสถิติเพื่อหาประสิทธิภาพของชุด
ฝึกอบรมต่อไป โดยมีขั้นตอนด้าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
1.1 ศึ ก ษาข้ อ มู ล รายละเอี ย ดของเนื้ อ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบฉี ด น้้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง
อิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ โดยค้านึงถึงความสามารถของผู้ฝึกอบรมที่ต้องแสดงออกหลังจากที่
ได้ผ่านการอบรมด้วยชุดฝึกอบรม และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
1.2 ก้าหนดหัวข้อเรื่องในการฝึกอบรม โดยศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น เอกสาร
คู่มือของบริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ จากนั้นน้าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์รายละเอียดของหัวข้อเรื่อง และ
รายการงาน (Job) ที่ผู้อบรมต้องปฏิบัติ เพื่อก้าหนดขอบเขตของเนื้อหาในการฝึกอบรม
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1.3 ประเมินความเหมาะสมรายละเอียดของหัวข้อเรื่อง รายการงาน (Job) และขอบเขต
ของเนื้อหาที่ใช้ในการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน 5 คน และน้าข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข
ให้สมบูรณ์
1.4 ก้ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง พฤติ ก รรม โดยพิ จ ารณาว่ า ต้ อ งการให้ ผู้ เ ข้ า อบรม
เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมในหั ว ข้ อ เรื่ อ งนั้ น ๆ ในระดั บ ฟื้ น คื น ความรู้ (Recalled) น้ า ความรู้ ไ ปใช้
(Applied) และระดับส่งถ่ายความรู้ (Transfer)
2. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น ชุ ด ฝึ ก อบรมระบบฉี ด น้้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
รถจักรยานยนต์ ส้าหรับช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ทั่วที่ไปประกอบอาชีพอิสระ โดยมีรายละเอียดในการ
ด้าเนินการสร้างดังนี้
2.1 วิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมตามที่ก้าหนดไว้ และน้ามาเป็นแนวทางในการ
สร้างชุดฝึกอบรม
2.2 สร้างชุดฝึกอบรมประกอบด้วย คู่มือวิทยากร ใบเนื้อหา สื่อการสอน แบบฝึกหัด ใบ
ปฏิบัติงาน แบบทดสอบภาคทฤษฎี และปฏิบัติ
2.3 ประเมินความเหมาะสมของชุดฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน 7 คน น้าข้อมูล
ข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขชุดฝึกอบรม
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของชุดฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ
ข้อ
1

2

ประเด็นที่ประเมิน
แผนการฝึกอบรม
• แผนการฝึกอบรมเข้าใจง่าย
• ก้าหนดวัตถุประสงค์ชัดเจน
• กิจกรรมและขั้นตอนการฝึกอบรมชัดเจน
ใบเนื้อหา/ใบปฏิบัติงาน
• เนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์
• เรียงล้าดับเนื้อหาเหมาะสม
• มี รู ป ภาพประกอบชั ด เจนและสอดคล้ อ งกั บ
เนื้อหา
• ความยากง่ายเหมาะกับระดับของผู้เข้าอบรม

จ้านวนผู้เชี่ยวชาญ
เหมาะสม ไม่เหมาะสม
7

7
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ข้อ
3

4

5

ประเด็นที่ประเมิน
แบบฝึกหัด
• ข้อค้าถามตรงตามวัตถุประสงค์
• ข้อค้าถามมีจ้านวนเหมาะสม
• ข้อค้าถามชัดเจนไม่คลุมเครือ
• ความยากง่ายเหมาะสมกับระดับของผู้เข้าอบรม
แบบทดสอบ
• ข้อค้าถามตรงตามวัตถุประสงค์
• ข้อค้าถามมีจ้านวนเหมาะสม
• ข้อค้าถามชัดเจนไม่คลุมเครือ
• ความยากง่ายเหมาะสมกับระดับของผู้เข้าอบรม
• แบบทดสอบภาคปฏิบัติตรงตามวัตถุประสงค์
• ใบประเมินผลปฏิบัติก้าหนดเกณฑ์การให้คะแนน
อย่างชัดเจน
สื่อการสอน
• สอดคล้องและตรงตามวัตถุประสงค์
• สีและตัวอักษรมีขนาดเหมาะสม
• ภาพประกอบมีความสัมพันธ์กับเนื้อหา
• ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เข้าอบรมเข้าใจเนื้อหา
ได้ง่ายและรวดเร็ว

จ้านวนผู้เชี่ยวชาญ
เหมาะสม ไม่เหมาะสม
7

7

7

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นว่าชุดฝึกอบรมที่สร้างขึ้นในด้านแผนการ
ฝึกอบรม ใบเนื้อหา/ใบปฏิบัติงาน แบบฝึกหัด แบบทดสอบ และสื่อการสอนมีความเหมาะสมส้าหรับใช้
ในการฝึกอบรมช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ทั่วไป
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินระดับความเหมาะสมของชุดฝึกอบรม
จ้านวนผู้เชี่ยวชาญที่ประเมิน
ความเหมาะสม
ข้อ
ประเด็นที่ประเมิน
6

ความเหมาะสมของชุดฝึกอบรม
ร ะ บ บ ฉี ด น้้ า มั น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง
อิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์

มากที่สุด

มาก

3

4

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด

-

-

ค่าเฉลี่
ย
4.43

ระดับ
ความ
เหมาะสม
มาก

จากตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินระดับความเหมาะสมของชุดฝึกอบรม พบว่ า ชุด
ฝึกอบรมระบบฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X
= 4.43)
2.4 ทดลองใช้ชุดฝึกอบรม หลังจากผ่านการประเมินชุดฝึกอบรมแล้วจึงน้าไปทดลองใช้
กั บกลุ่ ม นัก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รครุศ าสตร์เครื่องกล ชั้นปีที่ 3 มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยีร าชมงคลธั ญ บุ รี
จ้านวน 5 คน เพื่อศึกษาข้อบกพร่องทางด้านการสอน เนื้อหา สื่อ และภาษาที่ใช้ ตลอดจนระยะเวลาที่
ใช้ในการฝึกอบรม ทั้งนี้เพื่อน้าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขชุดฝึกอบรมก่อนน้าไปใช้จริง
2.5 ได้ ชุ ด ฝึ ก อบรมฉบั บ สมบู ร ณ์ เมื่ อ ท้ า การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขแล้ ว จะได้ ชุ ด ฝึ ก อบรมที่
สมบูรณ์สามารถน้าไปใช้ในการฝึกอบรมช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ทั่วไปที่ประกอบอาชีพอิสระได้
3. ก้าหนดกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ทั่วไปที่ประกอบอาชีพ
อิสระ จ้านวน 18 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
4. ด้าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมชุดฝึกอบรมระบบฉีดน้้ามัน
เชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
4.1 แนะน้าการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
ในครั้งนี้
4.2 ทดสอบก่ อ นเรี ย น (Pre-test) เพื่ อ ทดสอบความรู้ พื้ น ฐานของผู้ เ ข้ า อบรมด้ ว ย
แบบทดสอบ
4.3 ด้าเนินการอบรมด้วยชุดฝึกอบรมที่ได้สร้างขึ้น เมื่อจบในแต่ละหัวข้อเรื่องให้ผู้เข้า
อบรมท้าแบบฝึกหัดเพื่อวัดความก้าวหน้าระหว่างการอบรม และให้ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติงานตามใบสั่ง
งาน
4.4 ทดสอบหลังเรียน (Post-test) หลังจากที่ผู้เข้าอบรมผ่านการอบรมจนครบทุกหัวข้อ
เรื่องแล้วจึงท้าการทดสอบความรู้ด้วยแบบทดสอบ และหลังจากนั้นจึงท้าการทดสอบภาคปฏิบัติ
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4.5 น้าผลคะแนนที่ได้ จากการท้าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติไป
วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมต่อไป
6. ผลการวิจัย
ผลการวิ เ คราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพชุ ด ฝึ ก อบรมระบบฉี ด น้้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
รถจักรยานยนต์ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ท้าการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม
ดังนี้
1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมภาคทฤษฎี
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมภาคทฤษฎี
รายการ
N
X
X
คะแนนจากการท้าแบบฝึกหัด
18
886
49.22
คะแนนจากการท้าแบบทดสอบ
18
725
40.28

ร้อยละ
82.04
80.56

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่ าการจั ดการฝึก อบรมให้กับ กลุ่ ม ตัว อย่าง ซึ่ง เป็นช่างซ่อม
รถจักรยานยนต์ทั่วไป จ้านวน 18 คน ท้าแบบฝึกหัดได้ถูกต้องเฉลี่ยร้อยละ 82.04 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อย
ละ 80 ตัวแรกที่ตั้งไว้ และท้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรมได้ถูกต้องเฉลี่ยร้อยละ 80.56
ซึ่ ง สู ง กว่ า เกณฑ์ ร้ อ ยละ 80 ตั ว หลั ง ที่ ตั้ ง ไว้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า ชุ ด ฝึ ก อบรมระบบฉี ด น้้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง
อิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ ภาคทฤษฎี ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้
80/80
2. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมภาคปฏิบัติ
ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมภาคปฏิบัติ
รายการ
N
X
X
คะแนนฝึกปฏิบัติ
18
1160
64.44
คะแนนทดสอบปฏิบัติ
18
1088
60.44

ร้อยละ
92.06
86.35

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าการจัดการฝึกอบรมให้กับ กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นช่างซ่อม
รถจักรยานยนต์ทั่วไป จ้านวน 18 คน ได้ท้าการฝึกปฏิบัติอยู่ในระดับคะแนนการประเมินเฉลี่ย ร้อยละ
92.06 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ตัวแรกที่ตั้งไว้ และท้าการทดสอบปฏิบัติกับรถจักรยานยนต์จริ งผล
การประเมินได้ระดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86.35 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ตัวหลังที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็น
ว่าชุดฝึกอบรมระบบฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ ภาคปฏิบัติ ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ 80/80
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3. วิเคราะห์ผลความก้าวหน้าของการฝึกอบรม
จากการทดสอบก่ อ นและหลั ง การฝึ ก อบรมด้ ว ยแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ข องการ
ฝึก อบรมภาคทฤษฎี พบว่ า ความแตกต่างระหว่ างคะแนนเฉลี่ ยจากการทดสอบก่ อนและหลัง การ
ฝึกอบรม ดังแสดงตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างการทดสอบก่อนอบรมและหลังอบรม
N
t
X
D
D2
ก่อนการฝึกอบรม
18
499
226
3114
13.21**
หลังการฝึกอบรม
18
725
**มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่าคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังการฝึกอบรม (Post-test)
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนการฝึกอบรม (Pre-test) อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 แสดงว่าชุดฝึกอบรมระบบฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ ภาคทฤษฎี ที่ผู้วิจัยได้
สร้างขึ้นสามารถท้าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้ และมีความก้าวหน้าทางการเรียนสูงขึ้นจริง
4. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ตารางที่ 6 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ล้าดับ
รายการประเมิน
S.D.
X
1
ด้านเนื้อหา
4.14
0.56
2
ด้านวิทยากร
4.15
0.57
3
ด้านสื่อการสอน
4.46
0.50
4
ด้านการด้าเนินการ
3.96
0.46
ค่าเฉลี่ยรวม
4.18
0.52

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก
( X = 4.18) เมื่ อ พิ จ ารณาเรี ย งตามล้ า ดับ เป็ น รายด้ า นดั ง นี้ คื อ ด้ า นสื่ อ การสอน ( X = 4.46) ด้ า น
วิทยากร ( X = 4.15) ด้านเนื้อหา ( X = 4.14) และด้านการด้าเนินการ ( X = 3.96) แสดงให้เห็นว่าผู้
เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการฝึกอบรมในครั้งนี้
7. อภิปรายผล
จากการวิ จั ย การสร้ า งและหาประสิ ท ธิ ภ าพชุ ด ฝึ ก อบรมระบบฉี ด น้้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง
อิเล็ ก ทรอนิก ส์ ร ถจั ก รยานยนต์ ซึ่ง แบ่ง หัว ข้ อเรื่องออกเป็ น 7 หัว ข้ อเรื่อง 1) อุปกรณ์ไ ฟฟ้ า และ
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อิเล็กทรอนิกส์ 2) โครงสร้างของเครื่องยนต์ระบบหัวฉีดเบนซิน 3) ระบบของเครื่องยนต์หัวฉีดเบนซิน
4) ระบบควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 5) ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 6) ระบบ
ควบคุมรอบเดินเบา และ7) ระบบวิเคราะห์ปัญหา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ก้าหนด
80/80 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานของการวิจัย โดยภาคทฤษฎีมีค่าประสิทธิภาพตัวแรกที่ได้จากคะแนน
การท้าแบบฝึกหัดของผู้เข้าฝึกอบรมในระหว่างการฝึกอบรม เฉลี่ยร้อยละ 82.04 สูงกว่าเกณฑ์ตัวแรกที่
ก้าหนดไว้ และมีค่าประสิทธิภาพตัวหลังที่ได้จากคะแนนทดสอบหลังจากจบการฝึกอบรม เฉลี่ยร้อยละ
80.56 สูงกว่าเกณฑ์ 80 ตัวหลังที่ก้าหนดไว้ ส่วนภาคปฏิบัติมีค่าประสิทธิ ภาพตัวแรกที่ได้จากคะแนน
การฝึกปฏิบัติงานของผู้เข้าฝึกอบรมในระหว่างการฝึกอบรมเฉลี่ยร้อยละ 92.06 สูงกว่าเกณฑ์ 80 ตัว
แรกที่ก้าหนดไว้ และมีค่าประสิทธิภาพตัวหลังที่ได้จากคะแนนทดสอบหลังจบการฝึกอบรม เฉลี่ยร้อย
ละ 86.35 สูงกว่าเกณฑ์ 80 ตัวหลังที่ก้าหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ จากการวิจัยในครั้งนี้
พบว่า ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่เป็นช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ที่ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งมีภาระงานบริการ
ด้านการซ่อมรถจักรยานยนต์คาร์บูเรเตอร์และระบบฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
เป็นหลั ก อีก ทั้ง มีค วามต้ องการที่จ ะพั ฒ นาด้ านความรู้แ ละทัก ษะเรื่ องระบบฉี ด น้้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง
อิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ แต่เนื่องจากระบบฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์เป็น
เทคโนโลยีใหม่ที่ถูกพัฒนาน้ามาใช้ในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ที่ประกอบอาชีพอิสระ
จึ ง ขาดโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีในเรื่องดัง กล่ าว ดัง นั้นชุด ฝึก อบรมที่ผู้วิ จั ยได้สร้างขึ้ นมานี้
สามารถตอบสนองความต้องการในด้านเทคโนโลยีของรถจักรยานยนต์ของช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ที่
ประกอบอาชีพอิสระได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยในครั้งนี้ที่พบว่า ผู้เข้าฝึกอบรมมีความ
พึงพอใจต่อการฝึกอบรมในระดับมาก นอกจากนั้นในระหว่างการฝึกอบรมยังพบว่าผู้เข้าอบรมให้
ความสนใจในการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับปัญหาที่พบในการซ่อมรถจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด อีกทั้งยังมี
การแลกเปลี่ยนความรู้จากประสบการณ์ที่ได้จากการซ่อมรถจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด ซึง่ เป็นการเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างผู้เข้าอบรมอีกด้วย นอกจากนั้นในระหว่างการฝึกปฏิบัติผู้เข้ารับการอบรมจะมีความ
ตั้งใจในการปฏิบัติเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจเป็นเพราะว่าผู้เข้าอบรมต้องการที่จะเรียนรู้และพัฒนาในด้าน
เทคโนโลยี ตลอดจนน้าความรู้และทักษะในเรื่องงานบริการ ตรวจสอบ ซ่อม และแก้ไขปัญหาระบบฉีด
น้้ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ไปใช้ในการประกอบอาชีพ แสดงให้เห็นว่าช่างซ่อม
รถจั ก รยานยนต์ ทั่ว ไปที่ประกอบอาชี พ อิส ระมี ต้ องการที่จ ะพั ฒนาตัว เองในด้ านเทคโนโลยีที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชาติชาย ตลุนจันทร ์ และคณะ
(2560) ที่ได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม และผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าอบรมมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก เนื่องจากหลักสูตรฝึกกอบรมดังกล่าวตรงกับความต้องการของผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็น
ปัญหาที่เขาประสบอยู่และต้องการวิธีการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าวิธีการเดิมที่ด้าเนินการอยู่
และสอดคล้องกับนพดล ยะซัน และคณะ (2557) ที่พบว่า ควรมีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระบบฉีด
น้้ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ส้าหรับช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ที่ประกอบอาชีพอิสระ
และควรมีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เหมาะสมกับการพัฒนาของ
เทคโนโลยีระบบฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ในอนาคต ซึ่งแสดงให้เห็นว่าควรที่จะ
มีหน่วยงานทางด้านอาชีวศึกษาเข้ามามีบทบาทและท้าหน้าที่ในการพัฒนา หรือบริการวิชาการด้าน
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เทคโนโลยีให้กับช่างซ่อมที่ประกอบอาชีพอิสระเพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามชุดฝึก
อบรมระบบฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นสามารถน้าไปใช้ในการ
พั ฒ นาช่ า งซ่ อ มรถจั ก รยานยนต์ ทั่ ว ไปให้ มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะในเรื่ อ งระบบฉี ด น้้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง
อิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ได้เป็นอย่างดี และสามารถน้าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ต่อไป
8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้
ควรมีสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่ท้าหน้าที่ให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงให้กับช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ที่ประกอบอาชีพอิสระเพื่อให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน
8.2 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมี ก ารสร้า งและหาประสิ ท ธิ ภาพชุ ด การสอน เรื่ อ ง ระบบฉี ด น้้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง
อิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนรายวิชารถจักรยานยนต์ส้าหรับนัก ศึกษา
สาขาช่างยนต์
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การออกแบบระบบการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า กรณีศึกษาค้าส่งยางรถยนต์
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบระบบการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าของบริษัทกรณีศึกษาค้าส่ง
ยางรถยนต์ จากการศึกษาปัญหาพบว่าบริษัทกรณีศึกษาประสบปัญหาการค้นหาสินค้าและใช้เวลาใน
การดาเนินการนายางออกมาเตรียมจัดส่งนาน เนื่องจากตาแหน่งการวางสินค้าในคลังไม่เหมาะสม
ดังนั้นวัตถุประสงค์ของงานวิจัย เพื่อออกแบบตาแหน่งการจัดเก็บยางในคลังสินค้าให้เหมาะสมกับ
รูปแบบการทางานของบริษัทกรณีศึกษา โดยการออกแบบระบบการกาหนดตาแหน่งการจัดเก็บสินค้า
ในคลังสินค้า ในการแก้ปัญหาคณะวิจัยได้ออกแบบผัง 3 วิธีคือ 1. จัดแบ่งตาแหน่งการจับเก็บโดย
แย่งตามยี่ห้อของยาง 2.กาหนดพื้นที่การจัดเก็บจากรุ่น/ลายยาง 3.เรียงตามการให้ลาดับความสาคัญ
ABC โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี ABC Analysis มาใช้ในการจัดกลุ่มลาดับความสาคัญของยางรถยนต์
แต่ละยี่ห้อ ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแต่ละวิธีคณะวิจัยได้ใช้การประเมินค่าคะแนนจาก
ระยะทางและค่ า คะแนนความส าคั ญ ของยางแต่ล ะรุ่น จากผลด าเนิ น งาน วิ ธี ที่ 1 มี ค่ า คะแนน
2,128,423 วิ ธี ที่ 2 มีค่ าคะแนน 2,101,728 และวิ ธี ที่ 3 มีค่าคะแนน 2,055,557 โดยวิ ธี ที่3 ให้ค่า
คะแนนต่าที่สุดและเป็นวิธีเหมาะสมที่สุด
ค าส าคั ญ : การออกแบบระบบการจั ด เก็ บ สิ น ค้ า , ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด เก็ บ สิ น ค้ า , จั ด ล าดั บ
ความสาคัญ

Abstract
This study was to design storage system in warehouse of The Number One
Thailand company limited. The findings were presented that the company, confront a
problem of product search and taking long time to bring the tire out for preparing to
supply because of placement. The purpose of this study was to increase the capability
of warehouse arrangement by creating the warehouse arrangement placement system.
To solve the problems, the researcher has designed diagrams in to 3 methods. First,
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arrange by storage. by tire brand. Second, determine the storage space of the tire model
or rubber. Third, arrange from ABC Inventory Classification in each tire brand. In
comparison each method, the researcher used evaluation from the distance and the
value of each tire. The results showed that the first method got 2,128,423 points, the
second method got 2,101,728 points, and the last method got 2,055,557 points. That
meanst the last method had the lowest point and it was the most appropriate method.
Key words : product storage system design, product storage efficiency, ABC priority
1.บทนา
ปั จ จุ บั น การจั ด การสิ น ค้ า คงคลั ง ในกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมถื อ ว่ า เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ อย่ า งหนึ่ ง ที่
ผู้บริหารที่ต้องนามาใช้ในการดาเนินธุรกิจและพัฒนา เนื่องจากมีการอุปโภคค่อนข้างสูงและมีความ
ต้องการเพิ่มมากขึ้น ทาให้มีการแข่งขันทางธุรกิจสูง ทั้งด้านคุณภาพ ราคา และความพึงพอใจ ของผู้
อุปโภค จึงมีความต้องการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้า เพื่อทาให้ลดต้นทุนและผลกาไร
มากกว่าเดิม ดังนั้นผู้ประกอบการทางธุรกิจจึงจาเป็นต้องควบคุมต้นทุนในการขนส่งให้ต่าที่สุด การ
จัดการคลังสินค้าจึงเป็นจุดเชื่อมแรกระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคมีบทบาทสาคัญในการจัดทาให้ลูกค้า
พึงพอใจในสินค้ า หากคงคลังมีปริมาณมากทาให้เกิด ความล่าช้าในการจัดส่ง ด้วยเหตุผลนี้ก าร
บริหารสินค้าคงคลังจึงเป็นประเด็นหนึ่งที่มีความสาคัญต่อของภาคธุรกิจ เนื่องจากต้องสูญเสียพื้นที่
สาหรับการจัดเก็บสินค้า หากสต็อกสินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการและเสื่อมสภาพล้าสมัยของ
สิ นค้ าที่ ค้ างสต็อ กไว้ ร วมถึ ง สิ นค้ าที่จ ะเพิ่ม ขึ้ นในอนาคต อาจจะส่ ง ผลกระทบต่อลู ก ค้าและความ
น่าเชื่อถือทาให้สูญเสียโอกาสทากาไรจากการขายสินค้าหรือการให้บริการ
บริ ษั ท กรณี ศึ ก ษาเป็ น บริ ษั ท ตั ว แทนค้ า ส่ ง ยางรถยนต์ ซึ่ ง จะท าการจั ด ซื้ อ ยางจาก
บริษัทผู้ผลิต แล้วนารถไปรับยางมาไว้ที่คลังสินค้ากระจายสินค้าแต่ละพื้นที่ ในกระบวนการทางาน
พนักงานจะทาการจัดเก็บยางเข้าไว้ในคลังสินค้า โดยจะแยกตามยี่ห้อของยางรถยนต์ และเมื่อการมี
สั่งซื้อมาจากลูกค้าทางบริษัทกรณีศึกษาก็จะทาการจัดส่งยางรถยนต์ตามรายการสั่งซื้อโดยพนักงาน
จะเดินค้นหายางรถยนต์ในคลังสินค้าตามรายการการสั่งซื้อและนายางมาจัดเรียงไว้ที่บริเ วณจุ ด
ส่งออกเพื่อรอยกขึ้นรถ และทาการขนส่งโดยใช้รถยนต์และรถบรรทุกของบริษัทกรณีศึกษา
จากการศึกษาปัญหาพบว่าบริษัทกรณีศึกษาประสบปัญหาการค้นหาสินค้าและใช้เวลาใน
การดาเนินการนายางออกมาเตรียมจัดส่งนาน เนื่องจากตาแหน่งการวางสินค้าในคลังไม่เหมาะสม
ดัง นั้นในงานวิจัย นี้คณะผู้จัดทาจึง จะทาการออกแบบคลัง สินค้าให้มีความเหมาะสมกับระบบการ
ทางานของบริษัท
จากการศึกษางานวิจัยคณะวิจัยพบว่าบทความวิจัยของนิภา สิทธิโชคธรรม. (2555). ได้ใช้
การจัดการคลังสินค้ าการจัดกลุ่มสินค้า (ABC Classification System) เพื่อหาระดับความสาคัญ
ของสินค้าแต่ละชนิดซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาทางด้านการจัดการสินค้า เพื่อให้สามารถตรวจนับปริมาณ
สินค้าภายในคลังสินค้าได้อย่างถูกต้อง วิทยา คาระคา. (2559). จัดทา Focus group ประชุมกลุ่ม
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โดยใช้การวิเคราะห์จากแผนผังก้างปลา (Fishbone Analysis)เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ ปัญหาในการ
จัดเก็บสินค้า อนุสรา อติโรจนสกุล (2553) ได้ใช้แนวทางในการแก้ปัญหาโดย วางแผนการจัดพื้นที่
ใหม่ (ออกแบบ Lay Out) พัฒนาระบบบ่ง ชี้ต าแหน่ง การจั ด เก็ บสิ นค้า ดัง นั้นการนาเทคนิคการ
จัดลาดับความสาคัญ ABC มาใช้ในการแก้ปัญหาในการจัดคลังสินค้าจึงเป็นวิธีหนึ่งที่มีความเหมาะสม
2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
เพื่อออกแบบตาแหน่งจัดเก็บยางในคลังสินค้าให้เหมาะสมกับรูปแบบการทางานของบริษัท
กรณีศึกษา
3. วิธีการดาเนินการวิจัย
เพื่อให้ผลการดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ คณะผู้วิจัยจึงได้ทาการจัดทาแผนวิธีการ
ดาเนินงานดังนี้
3.1 การเก็บรวมรวมข้อมูล
3.1.1 การศึกษาข้อมูลของบริษัท
ขั้นตอนนี้คณะวิจัยจะทาการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทกรณีศึกษา ได้แก่ พื้นที่
คลังสินค้าของบริษัทกรณีศึกษา ข้อมูลจานวนยางรถยนต์ที่เข้าออกภายในคลังสินค้าภายในเดือน
พฤศจิกายน 2560 ถึง เมษายน 2561 และวิธีการเคลื่อนย้ายสินค้าไปยังแผนกขนส่ง เพื่อนาข้อมูล
ดังกล่าวนี้มาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพคลังสินค้าให้ดีขึ้นและรวมถึงการจัดวางผังคลังสินค้า
3.1.2 ศึกษาขั้นตอนและกระบวนการทางาน
ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากการศึกษาขั้นตอนการทางานเพื่อที่จะได้นามาวิเคราะห์หา
สาเหตุที่เกิดความล่าช้าในการขนส่งยางรถยนต์และหาแนวทางในการแก้ปัญหา โดยทางกลุ่มผู้วิจัยได้
รวบรวมข้อมูลขั้นตอนในการทางานดังนี้
3.1.2.1 การรับใบสั่งซื้อเป็นขั้นตอนรับข้อมูลรายละเอียดของยางที่จะต้องทา
การจัดส่งขึ้นบนรถ โดยข้อมูลที่ พนักงานจะได้รับ ประกอบด้วย ชนิดของยางรถยนต์ขนาดของยาง
รถยนต์จานวนยางรถยนต์และวันที่จัดส่ง
3.1.2.2 ค้นหายางรถยนต์ตามใบสั่งซื้อพนักงานผู้ที่ได้รับมอบหมายงานในการ
ค้นหายางรถยนต์ใช้วิธีการเดินหาตาแหน่งยางรถยนต์เพื่อที่เคลื่อนย้ายโดยจะเริ่มจากการค้นหาจาก
ยี่ห้อของยางจากนั้นตามด้วยชนิดและขนาดของยางเมื่อพบยางแล้ว พนักงานจะตรวจสอบเลขการ
ผลิตเพื่อจะได้นายางที่ต้องผลิตก่อนออกมาขายก่อน
3.1.2.3 นายางรถยนต์ไปยังจุดขนส่งและยกขึ้นรถพนักงานผู้ที่ได้รับมอบหมายใช้
วิธีกลิ้งยางรถยนต์จากตาแหน่งที่จัดวางไปยังแผนกขนส่งและทาการยกขึ้นรถ
3.1.2.4 วิธีการจัดวางยางรถยนต์ ผู้วิจัยจะสังเกตวิธีการการจัดวางเก็บข้อมูล
จานวนแถวและความสูงของชั้นที่จัดวางยางรถยนต์ เพื่อนาไปวางแผนในการจัดวางยางรถยนต์ให้
สะดวกต่อการหยิบและเคลื่อนย้าย
3.1.3 จานวนและชนิดยางของยางรถยนต์ในคลังสินค้า
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ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลยางรถยนต์เพื่อที่จะนาข้อมูลไปทาการแยกชนิดยางและวาง
แผนการออกแบบผังคลังสินค้า ที่เหมาะสมกับระบบการทางานของบริษัทโดยจะศึกษาข้อมูลดังนี้
3.1.3.1 จ านวนยางในโรงงาน ผู้ วิ จั ย เก็ บ ข้ อ มู ล จากการสอบถามข้ อ มู ล ยาง
รถยนต์จากบริษัทโดยข้อมูลจะเป็นปริมาณยางที่มีการเข้าและออกจากคลังสินค้าในเดือน พฤศจิกายน
ปี 2560 ถึงเดือน เมษายนปี 2561
3.1.3.2 ชนิ ด ของยางรถยนต์ ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล ชนิ ด ยางเพื่ อ น ามาจั ด กลุ่ ม และ
ตาแหน่งในการจัดเก็บข้อมูลพบว่าข้อมูลยางประกอบด้วยยี่ห้อ รุ่นยาง ขนาดยาง และชนิดยางโดย
ชนิดยางจะมีรหัสและรายละเอียด ดังนี้1) รหัส 03 คือ ยางรถเก๋ง 2) รหัส 04 คือ รถกระบะ/รถตู้
3) รหัส 05 คือ SUV ใช้ถนนเรียบ และ 4 ) รหัส 06 คือ SUV Off-road AT/MT
3.1.4 การศึกษาขนาดของยางรถยนต์
ในขั้นตอนนี้คณะวิจัยจะทาการศึกษาขนาดของยางรถยนต์ ซึ่งมีผลต่อขนาดพื้นที่ที่
ต้องใช้ในการจัดเก็บโดยจะต้องศึกษาขนาดความกว้างและความหนาของยางรถยนต์ของแต่ละรุ่นเพื่อ
นาคานวนหาพื้นที่จัดเก็บและนามาออกแบบผังคลังสินค้า เพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหาของการ
จัดเก็บคลังสินค้า
3.1.5 ผังอาคารและขนาดพื้นที่ภายในอาคาร
3.1.5.1 การศึกษาพื้นที่ความกว้างของคลังสินค้าการหาพื้นที่ความกว้างของคลัง
สินค้าผู้วิจัยได้วัดพื้นที่ความกว้างทั้งหมดของคลังสินค้าโดยใช้หน่วยวัดเป็นเมตร จากการศึกษาเก็บ
ข้อมูลพบว่าชั้นล่างอาคารมีขนาดความกว้าง 30 เมตรยาว 40 เมตรคิดเป็นเนื้อที่เท่ากับ 1,200
ตารางเมตร ชั้นบนอาคารมีขนาดความกว้าง30 เมตรยาว 20 เมตรคิดเป็นเนื้อที่เท่ากับ 600 ตาราง
เมตร
3.1.5.2 ตาแหน่งเดิมในการจัดวางยางรถยนต์ผู้วิจัยจะทาการตรวจสอบตาแหน่ง
ยางรถยนต์ที่ทาง บริษัทกรณีศึกษาได้จัดวางผังไว้โดยการเดินเก็บข้อมูลการจัดวางยาง ทั้งชั้นล่าง
และชั้นบนและสอบถามจากบริษัทโดยทางบริษัทนั้นจัดเรียงตามยี่ห้อของยางรถยนต์และไม่มีรูปแบบ
การจัดวางยางที่ชัดเจนซึ่งพื้นที่ตรงไหนว่างพนักงานก็จะนายางที่เข้ามาไปจัดเก็บในตาแหน่งนั้น
3.2 การวิเคราะห์ปัญหาและกาหนดปัญหา
การวิเคราะห์ปัญหาในงานวิจัยนี้ ทางคณะวิจัยได้ใ ช้แ ผนภูมิเหตุและผลมาใช้ใ นการ
วิเคราะห์กาหนดปัญหาการทางานวิจัยและการจัดเก็บสินค้าเพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดจากการ
จักเก็บยางในคลังสินค้า จากการวิเคราะห์สามารถแสดงสาเหตุของปัญหาตามแผนภาพก้างปลา
(Fishbone Diagram) ดังต่อไปนี้
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ภาพที่ 1 แผนผังก้างปลา (fishbone Diagram )
จากการวิเคราะห์ปัญหาทางคณะวิจัยได้ประสบปัญหาเรื่องของการเสียเวลาในการ
ค้ นหาสิ นค้ าและระยะทางในการเคลื่ อนย้ ายที่ไ ม่ คงที่ เนื่องจากขาดการวางแผนในการท างาน
พนักงานใหม่ขาดความชานาญ ไม่มีอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้าย และขนาดยางแต่ละยี่ห้อมีขนาดที่ไม่
เท่ากัน
3.3 แนวทางการแก้ปัญหา
จากการวิเคราะปัญหาด้วยแผนภูมิเหตุและผล คณะวิจัยจึงทาการทดลองออกแบบผัง
จานวน 3 รูปแบบ โดยจะมีรูปวิธีการออกแบบผังดังต่อไปนี้
3.3.1 จัดแบ่งตาแหน่งการจับเก็บโดยแยกตามยี่ห้อของยาง
การจัดแบ่งกลุ่มการจัดเก็บยางรูปแบบนี้คณะวิจัยได้จัดเรียงตามยี่ห้อของยาง
รถยนต์ โดยจะทาการพิจารณาว่ายางยี่ห้อใดที่มียอดการส่งออกมากที่สุด จะจัดไว้ใกล้ในจุดส่งสินค้า
มากที่สุด เพื่อทาให้ระยะทางในการจัดเตรียมยางขึ้นรถต่าที่สุด
3.3.2 กาหนดพื้นที่การจัดเก็บจากรุ่น/ลายยาง
ในการจัดแบ่งกลุ่มการจัดเก็บยางในรูปแบบนี้คณะวิจัย ได้จัดเรียงตามลาย
ยางรถยนต์โดยจะทาการวิเคราะห์หาตาแหน่งจัดเก็บที่มี ความเหมาะสมกับยางแต่ละรุ่นและทาการ
พิจารณาว่ายางใดที่มียอดการส่งออกมากที่สุดไว้ในจุดที่ใกล้ในจุดส่งสินค้ามากที่สุดเพื่อทาให้ระยะทาง
ในการจัดเตรียมยางขึ้นรถต่าที่สุด
3.3.3 เรียงตามการให้ลาดับความสาคัญ ABC
ในการจัดแบ่งกลุ่มการจัดเก็บยางในรูปแบบนี้คณะวิจัย ได้จัดเรียงตามกลุ่ม
ของยางรถยนต์โดยแบ่งยางรถยนต์ออกเป็น 3 กลุ่ม โดย กลุ่ม A เป็นสินค้าที่มียอดขายมากที่สุด
ประมาณร้อยละ 70-80 ของยอดขายสินค้าทั้งหมด (Total value) กลุ่ม B เป็นสินค้าที่มียอดขาย
ปานกลาง ประมาณร้อยละ 15-20 ของยอดขายสินค้าทั้งหมดกลุ่ม C เป็นสินค้าที่มียอดขายต่า
ประมาณร้อยละ 5-10 ของยอดขายสินค้าทั้งหมด

4 . ผลการดาเนินงาน
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หลังจากที่ทาการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของบริษัทกรณีศึกษา ทางคณะวิจัยทาการ
ทดลองจัดวางยางตามรูปแบบที่กาหนดไว้ เพื่อที่จะวิเคราะห์ว่ารูปแบบผังคลังสินค้าใดเหมาะสมและดี
ที่สุดกับระบบการทางานของโรงงาน
4.1 การวิเคราะห์ความจุของคลังสินค้า
ทางผู้วิจัยได้ทาการศึกษายางรถยนต์แต่ละยี่ห้อและนาข้อมูลมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บสูงสุดของคลังสินค้า เพื่อที่จะนาข้อมูลมาเปรียบเทียบกับจานวนยางรถยนต์ที่มีอยู่ใน
คลังสินค้าปัจจุบันโดยชนิดของยางรถยนต์จะแยกตามชนิดยางซึ่งยางแต่ละชนิดจะมีขนาดที่ไม่เท่ากัน
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) รหัส 03 คือ ยางรถเก๋ง 2) รหัส 04 คือ รถกระบะ/รถตู้ 3) รหัส 05 คือ
SUV ใช้ถนนเรียบ และ 4) รหัส 06 คือ SUV Off-road AT/MT
วิธีการวิเคราะห์ความจุของคลังสินค้าทางคณะวิจัยได้ทาการวิเคราะห์โดยจะจัดเรียง
ยางที่มีขนาดเดียวกันลงในผังเพื่อที่จะได้ทราบความจุของยางรถยนต์ของแต่ละชนิด ซึ่งจากข้อมูลที่
ได้ก็จะเป็นตัวเปรียบเทียบกับความจุของยางที่อ ยู่ในคลังสินค้า ณ ปัจจุบัน ซึ่งจะมีรายละเอียดการ
จัดเก็บสูงสุดของยางแต่ละชนิดดังนี้ยางชนิด 03 จานวน 22,940 เส้น ยางชนิด 04 จานวน 25,150
เส้น ยางชนิด 05 จานวน 20,350 เส้น และยางชนิด 06จานวน 18,540 เส้น
4.2 วิธีการจัดวางตาแหน่งยางรถยนต์
ในขั้นตอนนี้คือการกาหนดวิธีการในการจัดวางยางเพื่อที่จะได้ทราบตาแหน่งเริ่มต้นการ
จัดวาง ทางคณะวิจัยจะนายางที่มียอดส่งมากที่สุดมาจัดเรียงไว้ในจุดที่ใกล้จุดส่งออกก่อน

ภาพที่ 2 ตัวอย่างผังคลังสินค้าชั้นล่างและชั้นบน

ตารางที่ 1 ตัวอย่างการจัดแบ่งตาแหน่งการจับเก็บโดยแยกตามยี่ห้อของยาง
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จากตารางที่ 1 คณะวิจัยได้ทาการวิเคราะห์ยางรถยนต์ที่มียอดส่งออกมากที่สุดจากนั้น
นามาจัดเรียงลงในผังโดยจะเริ่มเรียงจากตาแหน่งที่ใกล้ทางออก ซึ่งจะเรียงจากด้านบนลงล่างและ
จากทางขวาไปทางซ้าย
4.3 วิธีการเปรียบเทียบ
ทางผู้วิจัยจะทาการเปรียบเทียบด้วยระยะทางและการให้คะแนนความสาคัญ ABC
Analysis โดยจะมีวิธีการดังนี้
1. การวัดระยะทางการเคลื่อนย้ายทางผู้วิจัยจะวัดแบบระยะทางเป็นเส้นตรงซึ่งจะวัด
จากกึ่งกลางของประตูออกเป็นจุดเริ่มต้น และวัดระยะทางแบบตั้งฉากจนถึงจุดกึ่งกลางของตาแหน่ง
ยางรถยนต์ในแต่ละรุ่น ดังภาพที่3

ภาพที่ 3 การวัดระยะทาง
2. วิธีการคานวณระยะทางรวมจะหาได้จาก (จานวนยาง x ระยะทาง) = ระยะทางรวม
3. วิธีการคานวณคะแนนรวมความสาคัญ ABC Analysis โดยจะกาหนดคะแนนดังนี้
กลุ่ม A=3 คะแนน กลุ่ม B=2 คะแนน และกลุ่ม C=1 คะแนนซึ่งการวิเคราะห์คะแนนรวม หาได้จาก
(ระยะทางรวมx คะแนน) = คะแนนรวมโดยจะมีตัวอย่างการคานวณดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 2 ตัวอย่างการคานวณหาระยะทางรวม
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จากการทาการออกแบบทดลองวางผังสามารถสรุปค่าคะแนนรวมได้ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 3 ค่าคะแนนของผังคลังสินค้าแต่ละแบบ
รูปแบบที่
วิธีการออกแบบ
ค่าคะแนนรวม
1
จัดแบ่งตาแหน่งการจับเก็บโดยแยกตามยี่ห้อของยาง 2,128,423
2
กาหนดพื้นที่การจัดเก็บจากรุ่น/ลายยาง
2,101,728
3
เรียงตามการให้ลาดับความสาคัญ ABC
2,055,557
จากตารางที่ 4 ค่าคะแนนรวมคือคะแนนรวมทั้งหมดของแต่ละรูปแบบ สรุปได้ว่าการ
จัดแบ่งตาแหน่งการจับเก็บโดยแยกตามยี่ห้อของยางค่าคะแนนรวมที่ได้คือ 2,128,423 คะแนน ซึ่ง
มากที่สุ ด ตามด้ว ยรูปแบบการกาหนดพื้นที่จั ดเก็ บจากรุ่น/ลายยางที่มีค่าคะแนนรวม 2,101,728
คะแนน รูปแบบนี้จะมีค่าคะแนนรวมที่น้อยกว่ารูปแบบที่ 1 และรูปแบบสุดท้ายคือการเรียงตามการ
ให้ลาดับความสาคัญ ABC ที่มีค่าคะแนนรวม 2,055,557 คะแนน ซึ่งจะมีค่าคะแนนรวมที่น้อยที่สุด
4.4 การเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของผังคลังสินค้า
รูปแบบที่ 1 ข้อดี มีความสะดวกในการหายางรถยนต์ เพราะว่าทาการแยกยี่ห้อออก
จากกัน ยี่ห้อที่ยอดขายมากจะอยู่ใกล้ทางออก ส่วนยี่ห้อที่ ยอดขายน้อยจะอยู่ด้านในสุด ข้อเสีย ยาง
รถยนต์บางรุ่นที่มียอดขายเยอะ อาจจะอยู่ด้านในของคลังสินค้า ส่งผลให้ระยะทางการขนส่งเพิ่มและ
เสียเวลาในการนายางออก
รูปแบบที่ 2 ข้อดีจากการจัดเรียงตามรุ่น/ลายยาง จะทาให้ยางที่มียอดขายที่เยอะของ
ยี่ห้อ bridgestone จะลดระยะทางในการเคลื่อนย้ายมากขึ้น ข้อเสีย เนื่องจากไม่ได้แยกยี่ห้อของ
ยางทาให้ ยางแต่ละยี่ห้ออยู่คนละที่กัน
รูปแบบที่ 3 ข้อดี การจัดกลุ่ม ABC analysis จะทาให้ยางที่มียอดส่งออกมากอยู่ใกล้
ทางกว่ารูปแบบที่ 1 และ 2 ข้อเสีย จะทาให้ยางที่ลายเดียวกันอยู่คนละโซนกันยางที่ยอดขายมากจะ
อยู่ใกล้ทางออก ส่วนยางที่มียอดขายน้อยจะแยกไปอยู่ด้านใน
5. สรุปผลการวิจัย และ ข้อเสนอแนะ
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5.1 สรุปผล
งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการดาเนินงานด้านคลังสินค้าของบริษัทประกอบกิจการธุรกิจค้าส่งยาง
รถยนต์จากการศึกษาระบบการทางานด้านคลังสินค้าของบริษัทกรณีศึกษาได้มีการวิเคราะห์ถึงปัญหา
ที่เกิดขึ้นจากการทางานที่ไม่มีการวางแผนและระบบในการปฎิบัติทางานจึงส่งผลให้เกิดปัญหาในส่วน
ของพื้นที่การจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าและระยะทางในการเคลื่อนย้ายสินค้าไปยังจุดขนส่ง ดังนั้นจึง
ได้ทาการออกแบบแนวทางปรับปรุงพื้นที่ในการจัดเก็บยางรถยนต์ในคลังสินค้า ซึ่งได้มีวิธีในการ
ออกแบบผัง 3 วิธีคือ 1. จัดแบ่งตาแหน่งการจับเก็บโดยแย่งตามยี่ห้อของยาง 2.กาหนดพื้นที่การ
จั ด เก็ บจากรุ่น/ลายยาง 3.เรีย งตามการให้ล าดับความสาคัญ ABC โดยประยุกต์ใ ช้ทฤษฎี ABC
Analysis มาใช้ในการจัดกลุ่มลาดับความสาคัญ ของยางรถยนต์แต่ละยี่ห้อ ซึ่งวิธีที่1มีค่าคะแนน
2,128,423 วิธีที่ 2 มีค่าคะแนน 2,101,728 และวิธีที่ 3 มีค่าคะแนน 2,055,557 ซึ่งวิธีที่ 3 มีค่า
คะแนนน้อยที่สุดและเหมาะสมที่สุด ผลที่ได้จากการวิจัยนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการเลือกใช้วิธีก าร
แก้ปัญหาการออกแบบคลังสินค้าได้อย่างเหมาะสมที่สุด
5.2 ข้อเสนอแนะ
1.) หากมีการขยายธุรกิจหรือรับยางรถยนต์ยี่ห้ออื่นเข้ามาใหม่ควรมีการตรวจสอบ
เงื่อนไขต่างๆในการจัดเก็บให้ละเอียด เพื่อที่จะไม่ให้เกิดการผิดพลาดในการออกแบบคลังสินค้า
2.) ควรมีแผนผังบอกตาแหน่งยางรถยนต์เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหายางรถยนต์
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะปรับปรุงสมบัติทางกลและการลามไฟของพอลิเอทิลีนความ
หนาแน่นต่าชนิดรีไซเคิล (r-LDPE) ด้วยการเติมผงยางที่ผ่านการคงรูปแล้ว (WR) อัตราส่วนของผง
ยางในวัสดุผสมคือ 0% 5% 10% และ 15% โดยน้าหนัก นอกจากนี้ พอลิเอทิลีนกราฟต์มาเลอิค
แอนไฮไดร์ (PE-g-MA) ถูกเติมลงในวัสดุผสม เพื่อปรับปรุงความเข้ากันได้ของวัสดุผสม สารเคมี
ทั้งหมดถูกผสมด้วยเครื่องอัดรีดชนิดเกลียวหนอนคู่ ชิ้นงานสาหรับการทดสอบความต้านทานแรงดึง
และการลามไฟถูกเตรียมด้วยเครื่องกดอัดขึ้นรูป กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)
ถูกใช้สาหรับการวิเคราะห์ลักษณะสัณฐานวิทยา ผลการทดลองพบว่า สมบัติเชิงกลของวัสดุผสมจะมี
ค่าลดลงเมื่อปริมาณของผงยางเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ความสามารถต้านทานการลามไฟของวัสดุ
ผสม จะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเติมผงยางในอัตราส่วน 5% และ 10% โดยน้าหนัก การใช้ PE-g-MA จะ
ช่วยเพิ่มความเข้ากันได้ของวัสดุผสม และทาให้ค่าความต้านทานแรงดึงและความสามารถต้านทาน
การลามไฟของวัสดุผสมเพิ่มมากขึ้น ผลดังกล่าวสามารถยืนยันได้ด้วยภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
ค่าส่าคัญ : ผงยาง คุณสมบัติเชิงกล การลามไฟ พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่าชนิดรีไซเคิล
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Abstract
This work aimed to improve the mechanical property and flammability of
recycled low-density polyethylene (r-LDPE) by adding vulcanized rubber powders (WR).
The ratios of WR in their composites were 0%, 5%, 10% and 15% by weight. Also,
Polyethylene-grafted-maleic anhydride (PE-g-MA) was filled in these composites to
improve their compatibility. All chemicals were mixed by twin screw extruder. The
specimens for tensile and flammability test were fabricated by hot compression machine.
Scanning Electron Microscope (SEM) was used for morphological analysis. The results
showed that the mechanical property of composites decreased when increasing the
amount of WR. However, the flammability of composites increased with adding WR 5%
and 10% by weight. The existence of PE-g-MA increases the compatibility of these
composites and then increases their tensile strength and flammability. These results
were clearly confirmed by SEM images.
Keywords : Vulcanized rubber powder, Mechanical property, Flammability, Recycled
low-density polyethylene

1. บทน่า
ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางที่สาคัญแห่งหนึ่งของโลก โดยจากข้อมูลของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมพบว่ามีอุตสาหกรรมยางมากกว่าหนึ่งพันแห่ง (ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและ
เศรษฐกิจฐานราก, 2560) ผลิตภัณฑ์ยางนั้นต้องผ่านกระบวนการผสมสารเคมีและการขึ้นรูปผ่าน
ปฏิกิริยาวัลคาไนเซชัน ซึ่งเมื่อผ่านการขึ้นรูปแล้วนั้น ผลิตภัณฑ์ยางจะสามารถคงรูปและมีสมบัติทาง
กลที่ดีเยี่ยม (พงศธร แซ่อุย, 2548) แต่อย่างไรก็ดี ยางที่ผ่านการคงรูปด้วยปฏิกิริยาวัลคาไนเซชัน
แล้วจะไม่สามารถนากลับมารีไซเคิลได้ จึงทาให้ขยะจากยางที่ผ่านการคงรูปทั้งที่เกิดจากการใช้งาน
และจากการผลิ ต มี ป ริ ม าณมาก ส่ ง ผลกระทบทั้ ง ในเชิ ง สิ่ ง แวดล้ อ มและต้ น ทุ น การผลิ ต ใน
ภาคอุตสาหกรรม ดังนั้น จึงมีความพยายามนายางที่ผ่านการคงรูปแล้วไปใช้ประโยชน์อีก เช่น ใช้เป็น
วัตถุดิบในการผลิตก๊าซไฮโดรเจน (Elbaba, Wu, and Williams, 2010) บดเป็นผงเพื่อเสริมในถนน
ยางมะตอย (Karakurt, 2014) หรือคอนกรีต (ธรพร บุศย์น้าเพชร & นิพนธ์ ตันไพบูลย์กุล , 2559)
หรือใช้เป็นสารเสริมแรงในยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ (Chandran, Raj, Lakshmanan, &
Kumar, 2015) และพลาสติก (Zhu, Zhang, Liang, & Lu, 2011) เป็นต้น
ในการใช้ ย างเป็ น สารเสริ ม แรงในวั ส ดุผ สมนั้ น ต้ อ งค านึ ง ถึ ง ความเข้ า กั น ได้ ข องยางกั บ
องค์ประกอบหลักในวัสดุผสมด้วย เนื่องจากจะส่งผลต่อการกระจายตัวของอนุภาคยาง และสมบัติ
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ของวัสดุผสมที่ได้ จากการศึกษาในงานก่อนหน้านี้พบว่าผงยางสามารถช่วยลดอัตราการลุกลามไฟ
ของพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงได้ แต่มีผลทาให้ความทนทานต่อแรงกระแทกของ
พลาสติก ลดลง อันเป็นผลมาจากความเข้ากั นได้ของผงยางกับพลาสติกที่เป็นองค์ประกอบหลัก
(Singsang, Headkhuntod, Sukmark, & Jaruchalermrat , 2017) ทั้งนี้ การปรับปรุงสมบัติเชิงกล
ของวัสดุผสมพลาสติกกับผงยางที่ผ่านการขึ้นรูปแล้วจาเป็นจะต้องเพิ่มความเข้ากันได้ของวัสดุทั้งสอง
โดยอาศั ย สารช่ ว ยประสาน ซึ่ ง จากการศึ ก ษาพบว่ า มี อ ยู่ ห ลายชนิ ด เช่ น สารประกอบไซเลน
(Sengloyluan, Sahakaro, Dierkes, & Noordermeer, 2017) สารประกอบมาเลอิ ค แอนไฮไดร์
(Kahar, Ismail, & Othman, 2012) เป็นต้น สารประกอบในกลุ่มมาเลอิคแอนไฮไดร์มักถูกเตรียม
ผ่านปฏิกิริยากราฟต์ลงบนสายโซ่โมเลกุลของพอลิเมอร์ โดยเฉพาะในกลุ่มของไวนิลพอลิเมอร์ และ
ท าหน้ า ที่ ช่ ว ยเพิ่ ม ความเข้ า กั น ได้ ร ะหว่ า งวั ส ดุ ห ลั ก ที่ เ ป็ น พลาสติ ก กั บ สารเสริ ม แรง ในขณะที่
สารประกอบไซเลนจะใช้ในการปรับปรุงความเข้ากันได้ของวัสดุประเภทยางเป็นหลัก
ในงานวิ จั ย นี้มีเป้าหมายหลั ก ที่จ ะน าผงยางที่ ผ่ านการใช้ง านแล้ ว มาเป็ นสารเติม แต่ ง ใน
พลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่าชนิดรีไซเคิล (LDPE) ทั้งนี้ LDPE นั้นจัดเป็นพลาสติกที่
ถูกใช้งานมากที่สุดชนิดหนึ่งของโลก ส่วนใหญ่ในรูปของฟิล์มหรือถุงพลาสติก โดยในปัจจุบันพบว่า
ขยะพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วยพลาสติกชนิดนี้เป็นจานวนมาก วิธีการลด
ปัญหาขยะพลาสติกที่สาคัญประการหนึ่งคือการนาพลาสติก LDPE กลับมาใช้ใหม่ หรือที่เรียกว่า
การรีไซเคิล (Recycling) อย่างไรก็ตาม LDPE ที่ถูกนามาผ่านความร้อนเพื่อขึ้นรูปใหม่นั้นจะมีสมบัติ
เชิงกลและสมบัติทางความร้อนที่ลดลง จึงไม่เหมาะกับการใช้งานในปริมาณมาก จาเป็นต้องมีการเติม
สารเติมแต่งต่าง ๆ ลงไป ซึ่งจะเพิ่มต้นทุนในการผลิตด้วย ดังนั้น ในงานวิจัยนี้จึงสนใจที่จะนายางที่
คงรูปแล้ว ซึ่งเป็นขยะอีกชนิดหนึ่งจากภาคอุตสาหกรรมและการบริโภคอุปโภค มาเป็นสารเติมแต่งใน
พลาสติก LDPE ที่ผ่านการรีไซเคิล โดยอาศัย สารช่วยประสานประเภทมาเลอิกแอนไฮไดร์มาเพิ่ม
ความเข้ากันได้ ซึ่งในงานวิจัยนี้จะศึกษาอิทธิพลของปริมาณ ผงยางที่ผ่านการคงรูปแล้วที่มีต่อ
สมบัติเชิงกลและการต้านทานการลามไฟของพลาสติก LDPE ชนิด รีไซเคิล ทั้งที่มีการเติมและไม่มี
การเติมสารช่วยประสานประเภทมาเลอิกแอนไฮไดร์
2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาสมบัติเชิงกลและการลามไฟของพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่าชนิดรี
ไซเคิล โดยการเติมผงยางที่ผ่านการคงรูปแล้วเข้าไปเป็นสารเสริมแรง
2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาผลของการเติ ม สารช่ ว ยประสานมาเลอิ ก แอนไฮไดร์ ล งในสารผสมของ
พลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่าชนิดรีไซเคิลกับผงยางที่ผ่านการคงรูปแล้ว ที่มีต่อสมบัติเชิงกล
และการลามไฟ
3. วิธีการด่าเนินการวิจัย
พลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่าชนิดรีไซเคิล (r-LDPE) ได้รับความอนุเคราะห์จาก
บริษัท รุ่งเรืองพลาส จากัด ในขณะที่ผงยางที่ผ่านการคงรูป (WR) แล้วของบริษัท Q2 Thailand ถูก
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นามาบดย่อยและคัดแยกให้มีขนาดอนุภาคไม่เกิน 420 ไมโครเมตร ส่วนสารเชื่อมประสาน พอลิ
เอทิลีนกราฟต์มาเลอิกแอนไฮไดร์ (PE-g-MA) ได้รับจากบริษัท Aldrich Chemical
การศึกษาการปรับปรุงสมบัติของ r-LDPE ด้วยการเติม WR นั้น สารผสมจะถูกผสมโดย
อาศั ย ความร้ อ นด้ ว ยเครื่ อ งอั ด รี ด ชนิ ด เกลี ย วหนอนคู่ ( Twin-screw extruder) ของบริ ษั ท
เจริญ ทัศ น์ จ ากั ด รุ่น CTE-D20L40 ที่อุณหภูมิใ นช่ ว ง 150-200 องศาเซลเซียส ความเร็ ว รอบ
การหมุนของเกลียวหนอนอยู่ที่ 100 รอบต่อนาที อัตราส่วนโดนน้าหนักของ r-LDPE ต่อ WR และ
ปริมาณของสารช่วยประสาน PE-g-MA แสดงในตารางที่ 1
ตารางที 1 อัตราส่วนผสมของพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่าชนิดรีไซเคิล ผงยาง และสารเชื่อม
ประสานพอลิเอทิลีนกราฟต์มาเลอิกแอนไฮไดร์
สูตรผสม
r-LDPE
r-LDPE/WR 5%
r-LDPE/WR 10%
r-LDPE/WR 15%
r-LDPE/WR 5%/PE-g-MA
r-LDPE/WR 10%/PE-g-MA
r-LDPE/WR 15%/PE-g-MA

อัตราส่วนโดยน่าหนัก
r-LDPE
WR
100
0
95
5
90
10
85
15
95
5
90
10
85
15

PE-g-MA (phr)
0
0
0
0
3
3
3

ชิ้นงานทดสอบของ r-LDPE กับ WR ทั้งที่มีและไม่มีสารช่วยประสาน PE-g-MA จะถูก
เตรียมด้วยเครื่องอัดขึ้นรูปพลาสติก (บริษัท เจริญทัศน์ จากัด) ที่อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 10 นาที และหล่อเย็นเป็นเวลา 3 นาทีก่อนนาออกจากแม่พิมพ์
สาหรับการทดสอบการต้านทานแรงดึงนั้นดาเนินการตามวิธีการทดสอบมาตรฐาน ASTM
D638 โดยใช้เครื่องทดสอบแรงดึง (LLOYD, LR10K PLUS) ที่อัต ราการทดสอบแรงดึง 500
มิลลิเมตรต่อนาที และใช้ชิ้นงานทดสอบ 5 ชิ้นต่อสภาวะการทดสอบ ส่วนการทดสอบ
การ
ลามไฟดาเนินการตามมาตรฐาน ASTM D635 โดยชิ้นงานจะถูกทดสอบในแนวนอน และบันทึกเวลา
การลามไฟเพื่อหาค่าอัตราการเผาไหม้ นอกจากนี้ ชิ้นงานทดสอบจะถูกนาไปวิเคราะห์การกระจายตัว
ของผงยางในพลาสติกด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM, JEOL รุ่น JSM-6510)
4. ผลการวิจัย
การทดสอบความต้านทานแรงดึง และมอดูลัสของวัสดุผสมของ r-LDPE กับ WR โดยมีการ
เติมสารช่วยประสาน PE-g-MA ลงไป ดาเนินการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D638 ได้กราฟ
975

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานแรงดึง และมอดูลัสของวัสดุผสม r-LDPE กับ ผงยางที่
อัตราส่วนต่าง ๆ ดังภาพที่ 1

ภาพที 1 ค่าความต้านทานแรงดึงและมอดูลัสของวัสดุผสม r-LDPE กับผงยางที่อัตราส่วนต่าง ๆ
ทั้งที่เติมและไม่เติมสารช่วยประสาน PE-g-MA
จากภาพที่ 1 พบว่าค่าความต้านแรงดึงของวัสดุผสม r-LDPE ที่เติมผงยางในปริมาณ 0%
5% 10% และ 15% โดยน้าหนัก มีค่าเฉลี่ ย เท่ากั บ 9.00 MPa 8.21 MPa 8.47 MPa และ 8.04
MPa ตามลาดับ ในขณะที่วัสดุผสม r-LDPE กับผงยางที่ปริมาณ 5% 10% และ 15% โดยน้าหนัก ที่
เติม PE-g-MA จะมีค่าเท่ากับ 8.88 MPa 8.72 MPa และ 8.14 MPa ตามลาดับ
สาหรับค่ามอดูลัสของวัสดุผสม r-LDPE กับผงยางที่อัตราส่วน 0% 5% 10% และ 15%
โดยน้ าหนั ก พิ จ ารณาที่ วั ส ดุ ผ สมที่ ไ ม่ เ ติ ม สารช่ ว ยประสานจะพบว่ า มี ค่ า เท่ า กั บ 153.56 MPa
130.63 MPa 124.14 MPa และ 110.80 MPa ตามลาดับ ในกรณีวัสดุผสม r-LDPE ที่เติมผงยาง
ในปริมาณ 5% 10% และ 15% โดยน้าหนัก ที่เติมสารช่วยประสาน PE-g-MA จะพบว่ามีค่ามอดูลัส
เท่ากับ 129.12 MPa 130.27 MPa และ 122.53 MPa ตามลาดับ
การทดสอบความต้านทานการลามไฟตามมาตรฐาน ASTM D635 จะได้ค่าอัตราการเผา
ไหม้ของวัสดุผสม r-LDPE กับผงยางที่ปริมาณต่าง ๆ ดังภาพที่ 2

976

ภาพที 2 ค่าอัตราการเผาไหม้ ของวัสดุผสม r-LDPE กับผงยางที่อัตราส่วนต่าง ๆ ทั้งที่เติมและไม่
เติมสารช่วยประสาน PE-g-MA
ค่าอัตราการเผาไหม้ของพลาสติก r-LDPE ที่เติมผงยางในปริมาณ 0% 5% 10% และ 15%
โดยน้าหนัก มีค่ าเท่ากั บ 27.26 22.95 26.15 และ 27.29 มิล ลิ เมตรต่อนาที ตามล าดับ และเมื่อ
พิจ ารณาการทดสอบการลามไฟของวัส ดุผสมที่เติมสารช่ว ยประสาน PE-g-MA จะได้อัต ราการ
เผาไหม้ของวัสดุผสม r-LDPE ที่เติมผงยางในปริมาณ 5% 10% และ 15% โดยน้าหนัก มีอัตราการ
เผาไหม้เท่ากับ 22.14 22.48 และ 25.65 มิลลิเมตรต่อนาที ตามลาดับ

ภาพที 3 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ที่ขนาดขยาย 350 เท่าของ
(ก) พลาสติก r-LDPE (ข) พลาสติก r-LDPE ที่มีผงยางผสม 5 % โดยน้าหนัก
(ค) พลาสติก r-LDPE ที่มีผงยางผสม 10 % โดยน้าหนัก และ (ง) พลาสติก r-LDPE ที่มี
ผงยางผสม 15 % โดยน้าหนัก ตามลาดับ
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จากภาพที่ 3 จะเห็นว่ าพลาสติก r-LDPE มีลั ก ษณะเป็นวั ส ดุเนื้อเดียว แตกหัก เป็นแบบ
เหนี ย วตามคุ ณ สมบั ติข อง LDPE (ภาพที่ 3 (ก)) ส่ ว นภาพที่ 3 (ข) แสดงภาพของวั ส ดุผ สม rLDPE/WR 5% โดยน้าหนัก จะเห็นว่ามีอนุภาคของผงยางขนาดเล็กกระจายตัว อยู่เล็กน้อย ภาพที่ 3
(ค) แสดงภาพของวัสดุผสม r-LDPE/WR 10% โดยน้าหนัก จะเห็นว่าอนุภาคของผงยางมีขนาดใหญ่
ขึ้นและยึดเกาะกับพลาสติกได้ไม่ดี และภาพที่ 3 (ง) แสดงภาพของวัสดุผสม r-LDPE/WR 15% โดย
น้าหนัก จะเห็นว่าอนุภาคของผงยางจับตัวกันเป็นก้อนสามารถสังเกตได้ชัดเจนมากขึ้น

ภาพที 4 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ที่ขนาดขยาย 350 เท่าของ
(ก) พลาสติก r-LDPE ที่มีผงยางผสม 5 % โดยน้าหนัก และมีสารช่วยประสาน PE-g-MA
(ข) พลาสติก r-LDPE ที่มีผงยางผสม 10 % โดยน้าหนัก และมีสารช่วยประสาน PE-g-MA
และ (ค) พลาสติก r-LDPE ที่มีผงยางผสม 15 % โดยน้าหนัก และมีสารช่วยประสาน PEg-MA ตามลาดับ
จากภาพที่ 4 เป็นภาพสัณฐานวิทยาของวัสดุผสม r-LDPE กับ WR ที่เติมสารช่วยประสาน
PE-g-MA ลงไป ซึ่งจะเห็นว่าลักษณะสัณฐานวิทยาของวัสดุผสม ที่มี PE-g-MA นั้น อนุภาคผงยาง
กระจายตัวได้ดีว่ากรณีไม่เติมสารช่วยประสาน
5. อภิปรายผล
จากผลการทดสอบแรงดึงในภาพที่ 1 จะพบว่าปริมาณผงยางที่เติมลงไปในพลาสติก rLDPE ส่งผลให้ค่าความต้านทานแรงดึง และมอดูลัสของพลาสติก r-LDPE ลดลง ทั้งนี้ เนื่องจาก
เกิดการแยกเฟสระหว่างผงยางและ r-LDPE ดังเห็นได้จากภาพถ่าย SEM ในภาพที่ 3 (ข) – 3 (ง)
ทาให้เมื่อมีการให้แรงดึงจึงรับแรงได้น้อยลง ค่าความต้านทานแรงดึง และค่ามอดูลัส จึงลดลง ซึ่ง
สอดคล้องกับผลที่ได้จากงานวิจัยของ ระพีพันธ์ แดงตันกี และคณะ (2553) เมื่อพิจารณาผลของ
การเติม สารช่ว ยประสาน PE-g-MA พบว่ าการเติม สารช่ว ยประสานทาให้วั ส ดุผสมมีค่ า ความ
ต้านทานแรงดึง และค่ามอดูลัส เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับวัสดุผสมที่ไม่เติม PE-g-MA ทั้งนี้ เนื่องจาก
สารช่วยประสานช่วยเพิ่มการยึดเกาะและการกระจายตัวที่ดีในเนื้อเมทริกซ์ r-LDPE ดังแสดงใน
ภาพที่ 4 ส่งผลให้ถ่ายเทความเค้นระหว่างเฟสได้ดีขึ้น ค่าความต้านทานแรงดึง จึงเพิ่มขึ้น (Kahar,
Ismail, & Othman, 2012)
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เมื่อพิจารณาสมบัติการลามไฟของพลาสติก r-LDPE กับการเติมผงยางที่ผ่านการคงรูปแล้ว
จากค่าอัตราการเผาไหม้ที่แสดงในภาพที่ 2 จะพบว่า ปริมาณผงยางที่เติมลงไปช่วยให้อัตราการเผา
ไหม้ของวัสดุลดลง เนื่องจากอุณหภูมิการสลายตัวทางความร้อนของพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่น
ต่า มีค่าเท่ากับ 217 องศาเซลเซียส (Beyler & Hirschier, 2002) ซึ่งน้อยกว่าอุณหภูมิการสลายตัว
ทางความร้อนของยางที่ผ่านการวัลคาไนเซชันแล้วมีค่าเท่ากับ 360-380 องศาเซลเซียส (Mathew,
Packirisamy, & Thomasa, 2001) ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลงานวิ จั ย ในเรื่ อ ง Possibility of using
waste tire rubber powders as flame retardant in high-density polyethylene composites
(Singsang, Headkhuntod, Sukmark, & Jaruchalermrat , 2017) แต่อย่างไรก็ตาม การเติม ผง
ยางที่ปริมาณ 15% โดยน้าหนัก ทาให้อัตราการเผาไหม้เพิ่มขึ้นและมีค่าใกล้เคียงกับอัตราการเผาไหม้
ของ r-LDPE ผงยางที่เติมลงไปมีปริมาณที่มากเกินไป ทาให้เกิดจับกลุ่มกันเป็นก้อนของผงยาง ส่งผล
ให้ผงยางกระจายตัวในเนื้อเมทริกซ์ได้น้อย ดัง ภาพที่ 3 (ง) เมื่อพิจารณาการทดสอบการลามไฟของ
พลาสติก r-LDPE/WR ที่เติมสารช่วยประสาน PE-g-MA พบว่าวัสดุผสมที่เติม PE-g-MA มีอัตรา
การเผาไหม้ลดลงเมื่อเทียบกับวัสดุผสมที่ไม่เติม แสดงให้เห็นว่าการเติมสารช่วยประสานลงไปช่วยให้
ผงยางและสายโซ่พอลิเมอร์ของ r-LDPE ยึดเกาะและกระจายตัวกันได้ดีขึ้น ผงยางที่มีอุณหภูมิการ
สลายตัวที่สูงกว่าพลาสติก r-LDPE ไปช่วยขัดขวางการเผาไหม้แบบต่อเนื่องในพลาสติก r-LDPE ได้
ดีขึ้น จึงส่งผลให้สมบัติความต้านทานการลามไฟของวัสดุผสมดีขึ้น
6. สรุปผล
การเติมผงยางที่ผ่านการคงรูปแล้วลงในพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่าชนิดรีไซเคิลมีผลต่อ
ความต้านทานแรงดึง ค่ามอดูลัส และการลามไฟของวัสดุผสม โดยผงยางสามารถลดอัตราการเผา
ไหม้ของพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่าชนิดรีไซเคิลได้ แต่สมบัติเชิงกลของวัสดุผสมมีแนวโน้มลดลง
อย่างไรก็ตาม การเติมสารช่วยประสาน PE-g-MA สามารถช่วยปรับปรุงสมบัติเชิงกลของวัสดุผสม
ให้สูงขึ้น และยังสามารถลดอัตราการลามไฟของวัสดุผสมได้มากขึ้นด้วย

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ควรศึกษาอิทธิพลของสารช่วยประสานเพิ่มเติม ทั้งในเรื่องชนิดและปริมาณที่เหมาะสม
เพื่อประยุกต์ใช้เป็นฉนวนหุ้มสายไฟ
7.2 ควรศึกษาอิทธิพลของขนาดอนุภาคผงยางที่มีต่อความเข้ากันได้ของวัสดุผสม
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ได้ศึกษาคุณสมบัติของดินพื้นบ้านใน จังหวัดบุรีรัมย์จานวน 3 แหล่ ประกอบด้วย
แหล่ ง ดิ น บ้ า นกรวด (BK1) แหล่ ง ดิ น บ้ า นตะแบก (BT2)และแหล่ ง ดิ น บ้ า นโคกตาสิ ง ห์ ( BS3)
ผลการวิจัยพบว่าดินทั้ง 3 แหล่งมีปริมาณของทราย (SiO2) ปะปนอยู่ในดินและยังพบเหล็กออกไซด์
ในเนื้อดินจึงทาให้ดินมีสีส้มไปจนถึงสีน้าตาลเนื่องจากเหล็กออกไซด์ส่งผลโดยตรงกับสีของดินและสี
จะเข้มมากขึ้นตามช่วงอุณหภูมิการเผา ส่วนปริมาณของ (SiO2) ในเนื้อดินพบว่าส่งผลกับความทนไฟ
ของดิน จึ ง ทาให้ดิน แหล่ง บ้านกรวดและบ้านตะแบกสามารถเผาได้สูง ถึง 1250 องศาเซลเซียส
ยกเว้นดินบ้านโคกตาสิงห์ที่ไม่สามารถเผาได้เกิน 1,000 องศาเซลเซียส เนื่องจากดินเกิดการพองตัว
ส่วนค่าการหดตัวหลังเผา 800 องศาเซลเซียสดินทั้งสามแหล่งจะอยู่ในช่วงร้อยละ 8.74-9.70 ค่า
การหดตัวหลังเผา 1,250 องศาเซลเซียส ของดินบ้านกรวดและดินบ้านตะแบกมีค่าการหดตัวอยู่
ในช่วงร้อยละ 10.88-11.10 อัตราการดูดซึมน้าหลังเผา 1,250 องศาเซลเซียส ของดินบ้านกรวด
และบ้านตะแบกอยู่ ที่ร้อยละ 13.71 และ 13.81 ตามลาดับ ดังนั้นเนื้อดิน ทั้ง 2 แหล่งจึง สามารถ
นาไปใช้ในการทาเครื่องปั้นดินเผาได้ ส่วนเมื่อนาดินบ้านกรวดไปทดลองผสมในเคลือบขี้เถ้าจากไม้
ยางพารา สามารถนาไปใช้ทาส่วนผสมของเคลือบขี้เถ้าได้โดยจะให้เคลือบสีขาวครีมไปจนถึงสีน้าตาล
มีทั้งเคลือบมัน เคลือบด้านและเคลือบกึ่งด้านกึ่งมัน
คาสาคัญ :

ดินพื้นบ้าน บุรีรัมย์ เหล็กออกไซด์ เคลือบขี้เถ้า
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Abstract
The research studied indigenous clays in Nan province. The samples were
collected from three major sites: Ban Kruat ( BK1) , Ban Tabak (BT2) and Ban Khok Ta
Sing (BS3) in Buriram Province, Thailand. The results found that average particle size of
clays sample were past sieve about 80 Mesh (177 µm). The research found contents of
free silica. Moreover, it was found that the degree of high iron oxide was assimilated in
clay. According, it was affected directly to the color of the ceramic both before and
after firing process. However, the silica from three major sites ไ ฟ ห affected to clay
refractory to 1,250°C. After firing at 1,250ºC, linear shrinkage value of all samples were
about BK1 11.10 and BT2 10.88%, respectively. Water absorption after firing at 1,250ºC
was about 13.81 %. Also, the number of water which is used in clay forming in Ban
Kruat, Ban Tabak and Ban Khok Ta Sing was 21-35 wt. which was weed to produce
ceramic. However, Ban Kruat clay can use ceramic glaze. The wood ashes glaze that
showed the identities were Matt glaze, Glossy glaze, Sami-Matt glaze.
Keywords : Indigenous Clay, Buriram Province, Iron oxides, Wood Ash
1. บทนา
จังหวัดบุรีรัมย์ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทยทางทิศใต้ของ
จังหวัดมีเขตแดนติดต่อกับประเทศกัม พูชา มีการค้นพบแหล่งชุมชนโบราณ 136 แห่งและยัง พบ
โบราณวัตถุหลายชนิด เช่น พระพุทธรูปและเทวรูป ศิลปะลพบุรี จากอาเภอประโคนชัย กลุ่มใบเสมา
หิน ที่อาเภอนางรอง อาเภอประโคนชัย อาเภอคูเมือง มีอายุราว ศตวรรษที่ 13-15 แหล่งชุมชน
โบราณแต่ละแหล่งยัง พบเศษเครื่องปั้นดินเผาทั้ง ชนิด ที่เคลื อบและไม่เคลื อบทับถมกันและพบว่ า
กระจายอยู่ในชั้นดินหรือผิวดินของแหล่งที่อยู่อาศัยกระจายอยู่ทั่วไปเกือบทุกอาเภอเช่น อาเภอบ้าน
กรวด อาเภอละหานทราย และพบประปรายอาเภอต่าง ๆ แทบทุกอาเภอรวมไปถึงจังหวัดสุรินทร์
และจังหวัดใกล้เคียง ล้วนแต่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นบริเวณของแหล่งเตาโบราณ รวมแล้วกว่า
200 เตา นายยอร์จ โกรส์ลิเยอร์ (George Groslier) ได้เรียกเครื่องถ้วยที่พบในแหล่งโบราณคดี
ต่าง ๆ เหล่านี้ว่า “เครื่องถ้วยเขมร” สรเชต วรคามวิชัย (2534) และได้ทากาหนดอายุเครื่องปั้นดิน
เผาโดยแบ่งออกเป็น 6 แบบคือ
แบบกุเลน เคลือบเขียวอ่อน ออกขาว เป็นประเภทถ้วยชามและกระแป้เล็ก ขวดน้าหอม
อายุราวปีพุทธศักราช 1420-1422 พบมากทีบริเวณบะระแนะ อาเภอละหานทราย
แบบ "ลี เดอ แวง " ผลิตภัณฑ์จะเผ่าแกร่ง ไม่เคลือบ สีดินเผาออกม่วงแดง อายุราวปี
พุทธศักราช 1443 – 1593 พบมากที่กลุ่มเตาโคกลอย บ้านกรวด อาเภอบ้านกรวด
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แบบบาปวน เป็นภาชนะเคลือบสองสี ส่วนกลางเป็นสีน้าตาลส่วนบนสีเขียวอ่อน ออก
ขาว และเขียวมะกอก อายุระหว่างปี พุทธศักราช 1596 - 1611 เครื่องเคลือบประเภทนี้พบมากที่
กลุ่มเตาต่างๆ แถบอาเภอบ้านกรวด ส่วนใหญ่เป็นประเภทคนโท
แบบพระเจ้าชัยวรมันที่ 6 ลักษณะสีเคลือบเหมือนยุคก่อน แต่ลงสีเข้ม หนา มีรอยแตก
เป็นริ้วเล็กๆ ตามผิวภาชนะส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องครัว เช่น ชาม ครก ไห เครื่องเคลือบยุคนี้อายุราว
พุทธศักราช 1611 - 1653 พบมากแถบกลุ่มเตาสวาย บ้านกรวด
แบบนครวัด เครื่องเคลือบยุคนี้ส่วนใหญ่เป็นสีน้าตาลออกสีทองนิดๆ และสีขาวนวล
ภาชนะเนื้อบาง ส่วนใหญ่เป็นเครื่องประดับเครื่องสูงมีการขูดลายใต้เคลือบ มีอายุราวพุทธศักราช
1653 - 1720 พบทั่วไปในกลุ่มเตาบ้านกรวดประโคนชัย ลาปลายมาศนางรอง อาเภอเมือง อาเภอ
ละหานทราย และอาเภอกระสัง
แบบบายน เป็นเครื่องเคลือบที่หนาดาหรือน้าตาลออกดาเป็นพื้นภาชนะมักเป็นไปหรือ
คนโท แจกันใบใหญ่เนื้อดินเผาหนา เครื่องเคลือบแบบนี้อายุระหว่าง ปีพุทธศักราช 1720 - 1893
เป็นยุคสุดท้ายของการทาเครื่องเคลือบดินเผาในส่วนนี้ของประเทศไทย ภาชนะในยุคนี้พบทั่วไปใน
บุรีรัมย์ส่วนบน เช่น ที่อาเภอเมือง อาเภอกระสัง อาเภอสตึก อาเภอคูเมือง และยังพบทั่วไปใน
บุรีรัมย์ตอนล่าง
จากหลักฐานที่พบและได้กล่ าวว่ า บุรีรัมย์ เป็นศูนย์กลางในการผลิต เครื่องปั้นดิน เผาที่
สาคัญและมีหลักฐานพบว่ามีการผลิตเพื่อส่งไปขายยังแหล่งต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียงและในเขต
ประเทศกัมพูชา ดังนั้นแหล่งเครื่องปั้นดินเผาในจังหวัดบุรีรัมย์จึงเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่
ยิ่งใหญ่อีกแหล่งหนึ่งเช่นเดียวกับ ที่จังหวัดสุโขทัยในอดีต

ภาพที่ 1 เครื่องปั้นดินเผาโบราณของจังหวัดบุรีรัมย์
จากการศึกษาวิจัยแหล่งเตาเผาโบราณบ้านกรวดซึ่งได้จัดแสดงเพื่อให้ความรู้แก่ชุมชนและ
บุคคลทั่วไปและยังมีการอบรมให้กับเยาวชนเพื่อจาลองกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาโบราณ
การสาธิตกระบวนการผลิต เครื่องปั้นดินเผา แต่กระบวนการดังกล่าวส่วนใหญ่จะใช้ดินที่ขุดในพื้นที่
โดยรอบและคุณภาพของดินบางส่วนจึงยังไม่มีการศึกษาสมบัติของเนื้อดินเพื่อเปรียบเทียบการใช้งาน
ว่ามีคุณสมบัติเป็น อย่างไร สามารถเผาได้ในช่วงอุณหภูมิใดและนาไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ได้
984

หรือไม่ เช่น นาไปใช้เป็นวัตถุดิบในส่วนผสมของเคลือบโดยเฉพาะเคลือบขี้เถ้า ซึ่งเป็นเคลือบที่รู้จัก
กันมานานตั้งแต่สมัยโบราณโดยเฉพาะในประเทศจีน เนื่องจากขี้เถ้าเป็นวัตถุดิบอย่างดีในการทา
เคลือบเพราะมีส่วนประกอบของ อะลูมินา (Al2O3) ปริมาณร้อยละ 10-15 มี ซิลิกา (SiO2) ปริมาณ
ร้อยละ 30-80 มี โปแตสเซียมร้อยละ(K2O) มีแคลเซียม(CaO) ร้อยละ 5-70 ซึ่งเป็นตัวช่วย
หลอม (Flux) และมีเหล็กออกไซด์และสารประกอบอื่น ๆ ที่มีประโยชน์สามารถนามาทาเคลือบได้
(สมบูรณ์ อรัณยภาค. 2553 : 5)
จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้ สนใจที่จะทาการศึกษาสมบัติของในบริเวณใกล้ ๆ แหล่ง
เตาเผาโบราณของจังหวัดบุรีรัมย์ เช่น พื้นที่บ้านกรวด อาเภอบ้านกรวด พื้นที่บ้านตะแบก ตาบลจัน
ดุม อาเภอพลั บพลาชัย จั ง หวั ด บุรีรัม ย์ และพื้นที่บ้านโคกตาสิ ง ห์ ต าบลสวายจี ก อาเภอเมื อ ง
จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นพื้นที่ไม่ไกลจากแหล่งเตาเผาโบราณ เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานของดินพื้นบ้าน
เหล่านี้ว่ามีคุณสมบัติอย่างไรและสามารถนามาใช้ทาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาได้หรือไม่เพื่อเป็น
แนวทางในการศึกษาข้อมูลว่าในสมัยโบราณมีการใช้ดินจากแหล่งใดในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาต่อไป
การวิจัยนี้ได้ทาการศึกษาเนื้อดินที่ยังไม่มีการปรับปรุงคุณสมบัติ ของดินเพื่อให้ทราบสมบัติพื้นฐานใน
เบื้องต้น จริง ๆ ของเนื้อดิน ว่ าสามารถนามาขึ้ นรูปเพื่ อใช้ใ นการผลิ ต เครื่องปั้นดินเผาได้ห รื อ ไม่
สามารถเผาได้ในช่วงอุณหภูมิใดและสามารถนาไปใช้ในการทาประโยชน์อื่น ๆ ได้หรือไม่เช่น ทาเป็น
ส่วนผสมของเคลือบเพื่อจะได้มีการพัฒนาและนาเนื้อดินไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อวิเคราะห์สมบัติของเนื้อดินพื้นบ้านในจังหวัดบุรีรัมย์
2.2 เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากดินพื้นบ้านเพื่อนาไปใช้เป็นวัตถุดิบในการทาเคลือบ
ขี้เถ้า
3.วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยดินบ้านในครั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนการทดลองออกเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ทดลองหาสมบัติทางกายภาพของดินพื้นบ้านก่อนเผาและหลังเผา
1.1 ตัวอย่างของเนื้อดินได้ถูกเก็บรวบรวมจากดินพื้นบ้านจานวน 3 แหล่ง ประกอบด้วย
แหล่งดินบ้านกรวด (BK1) แหล่งดินบ้านตะแบก (BT2) และแหล่งดินบ้านโคกตาสิงห์ (BS3) โดยทา
การเปิดหน้าดินและทาการขุดหลุมลึก 50 เซนติเมตร เพื่อเก็บดินตัวอย่างจากนั้นนาดินตัวอย่างทั้ง
สามแหล่งมาผสมน้าแล้วบดเป็นเวลา 1.30 ชั่วโมง เพื่อขจัดอนุภาคขนาดใหญ่และเศษต่าง ๆ ที่ปะปน
มากับดิน นาดินที่ได้ร่อนผ่านตะแกรง 80 เมช จากนั้นนาไปอบที่ 110 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24
ชั่วโมงเพื่อกาจัดความชื้นและนาดินไปทดสอบในขั้นตอนต่อไปดังภาพที่ 2
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แหล่งดินบ้านกรวด

แหล่งดินบ้านตะแบก

แหล่งดินบ้านโคกตาสิงห์

ภาพที่ 2 การเตรียมดินแหล่งดินบ้านกรวด (BK1) ดินบ้านตะแบก (BT2) และดินบ้านโคกตาสิงห์ (BS3)
1.2 ทดสอบหาสภาพพลาสติก (Plasticity) โดยการหาปริมาณน้าที่ทาให้ดินเกิดความ
เหนียวและควบคุมปริมาณน้าที่ทาให้เนื้อดินอยู่ในสภาพพลาสติก โดยดินที่ทดสอบสามารถขึ้นรูปได้
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งไม่ เ กิ ด การขาดตั ว ขณะขึ้ น รู ป โดยเตรี ย มดิ น แห้ ง ปริ ม าณ 100 กรั ม กั บ น้ า 100
มิลลิลิตร ปรับปริมาณน้าในอัตราส่วนครั้งละ 2 มิลลิลิตร เพื่อเช็คปริมาณน้าที่ใช้จากนั้นนามาคลึง
ขึ้นรูปเป็นแท่งกลม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร ความยาวประมาณ 10 เซนติเมตร นา
ดินที่ได้ม้วนให้มีลักษณะครึ่งวงกลมเพื่อทดสอบสภาพพลาสติก โดยสังเกตการเกิดรอยรานของผิวดิน
จากนั้นนาอัตราส่วนผสมที่ได้ไปใช้เตรียมดินเพื่อทดสอบในขั้นตอนต่อไป
1.3 การหาค่าการหดตัวของดินหลังเผา (Linear Shrinkage) การทดลองในขั้นตอนนี้
ใช้วิธีวัดค่าการหดตัวตามความยาว ตามมาตรฐาน ASTM C362-82 (2002) โดยเตรียมตัวอย่างจาก
การขึ้นรูปด้วยวิธีอัดลงในแบบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ขนาด 12 cm x 2 cm x 1 cm จากนั้นคานวณหา
ร้อยละการหดตัวก่อนเผาและหลังเผาดังสมการ

[1]
St = ร้อยละการหดตัวหลังเผา
Ld = ความยาวหลังอบแห้ง (cm)
Lf = ความยาวหลังเผา (cm)
1.4 ทดสอบการดูดซึมน้า โดยการชั่งน้าหนักตัวอย่างหลังการเผา บันทึกน้าหนักแล้ว
นาตัวอย่างไปต้มในน้าเดือดเป็นเวลา 5 ชั่วโมง เพื่อไล่ฟองอากาศที่อยู่ในรูพรุนแล้วแช่ทิ้งไว้ เป็นเวลา
24 ชั่วโมง เพื่อให้น้าเข้าแทรกในรูพรุน จากนั้นชั่งน้าหนักตัวอย่างโดยซับน้าที่ติดอยู่บริเวณพื้นผิวของ
ตัวอย่างออกแล้วชั่งน้าหนักจากนั้นคานวณหาร้อยละการดูดซึมน้า
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1.5 ทดสอบหาค่าความทนไฟ (Softening point) โดยนาตัวอย่างไปเผาที่อุณหภูมิ
800 °C, 1000 °C, 1200 และ°C และ 1250 °C เพื่อทดสอบค่าความทนไฟและสีหลังเผา

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการทดลองดินพื้นบ้าน
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาประโยชน์จากเนื้อดินบ้านกรวดเมื่อใช้เป็นส่วนผสมของเคลือบขี้เถ้า
ค านวณหาส่ ว นผสมของเคลื อ บขี้ เ ถ้ า จากตารางสามเหลี่ ยมด้ า นเท่ า เพื่อหาอั ต รา
ส่วนผสมที่ดีที่สุดโดยใช้วัตถุดิบที่ได้จาก ดินบ้านกรวด ขี้เถ้าจากไม้ยางพารา และหินฟันม้า จานวน
21 สูตรส่วนผสมเผาในอุณหภูมิ 1230 องศาเซลเซียส
4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
จากการศึกษาสมบัติของเนื้อดินพื้นบ้านในจังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 3 แหล่ง โดยได้แบ่งการ
ทดลองออกเป็นสองขั้นตอนซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้
4.1 ขั้นตอนที่ 1 การทดลองหาสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินพื้นบ้านก่อนเผาและหลัง
เผา
4.1.1 ผลการวิเคราะห์เนื้อดินตัวอย่าง 3 แหล่งพบว่าสีของเนื้อดินเมื่อแห้งจะมีสี
อม
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เหลืองสีน้าตาลอ่อนไปจนถึงสีน้าตาลเข้ม และยังพบว่ามีปริมาณของเม็ดทรายขนาดเล็กปะปนมากับ
เนื้อดินเมื่อนาดินมาทดสอบหาสภาพพลาสติกโดยผสมกับน้าตามอัตราส่วนเพื่อกาหนดปริมาณน้าที่จะ
ใช้ในการผสมดินสาหรับการขึ้นรูปพบว่าดินบ้านกรวด (BK1) ดินบ้านตะแบก (BT2) และดินบ้านโคก
ตาสิงห์ (BS3) มีอัตราส่วนการใช้น้าอยู่ระหว่าง 21-35 wt. %. และสามารถนามาขึ้นรูปได้ และมี
ปริมาณของทรายปนอยู่ในเนื้อดินทาให้เนื้อดินมีความเหนียวแต่ไม่สามารถดึงขึ้นรูปที่มีขนาดใหญ่มาก
ๆ ได้ดี

ภาพที่ 4 การทดสอบหาสภาพพลาสติก
4.1.2 การทดสอบสมบัติของดินหลังเผาพบว่า สีของดินหลังเผาจะมีส้มไปจนถึงสี
น้าตาลเนื่องจากปริมาณของเหล็กออกไซด์ Fe2O3 ที่พบในเนื้อดินทั้ง 3 แหล่ง เมื่อทดสอบการเผาที่
อุณหภูมิสูงขึ้นพบว่าเนื้อดินมีสีเข้มขึ้นตามช่วงอุณหภูมิการเผาเนื่องจากเหล็กออกไซด์ Fe2O3 และ
หากมี ป ริ ม าณของออกซิ เ จนที่ ม ากเกิ น พอจะท าให้ เ หล็ ก ออกไซด์ (Iron Oxide) ที่ อ ยู่ ใ นรู ป ของ
Fe2O3 (Ferric) ในกระบวนการเผาเป็นสีแดง และเกิดสีได้ตั้งแต่สีแดง สีส้ม ไปจนถึงสีแดงเข้มขึ้นอยู่
กับอุณหภูมิและบรรยากาศการเผาที่ทาให้เกิดปฏิกิริยาของเหล็กออกไซด์ และจะให้สีเหลืองปนสีครีม
ในกลุ่ ม ดิ น ทนไฟ (Fire clay body) และให้ สี แ ดงในเนื้ อ ดิ น กลุ่ ม เทอร์ ร าคอตต้ า (Terracotta)
Fe2O3 ดังนั้นเมื่อมีเปอร์เซ็นต์ ของเหล็กมากในเนื้อดินก็จะทาให้เกิดสี ในดินและเมื่อเผาสูงขึ้นเหล็ก
เหล่านี้ก็จะมีสีที่เข้มขึ้น
4.1.3 การทดสอบการหดตัวหลังเผา (Linear Shrinkage) การหาอัตราการหดตัวของ
ดินหลังเผาทั้ง 3 แหล่ง พบว่าเนื้อดินเมื่อนาไปเผาในช่วง 800 องศาเซลเซียส เนื้อดินจะมีค่าการหด
ตัวอยู่ระหว่าง 8.74 -9.70 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของน้าที่ใช้ในการขึ้นรูปจะถูกเผา
ให้หมดไปที่อุณหภูมิประมาณ 100-200 องศาเซลเซียส ส่วนน้าที่อยู่ในโครงสร้างผลึกจะหมดไปที่
อุณหภูมิ ประมาณ 500 องศาเซลเซียส จึงทาให้ค่าการหดตัวไม่เปลี่ยนแปลงต่างกันมากนัก ส่วน
การหดตัวของเนื้อดินใน ช่วง 1250 องศาเซลเซียส เนื้อดินบ้านตะแบกมีอัตราการหดตัว 10.88 %
และเนื้อดินบ้านกรวดอยู่ที่ 11.10 % การหดตัวดังกล่าวเนื่องมาจากการผนึกตัวของเนื้อดินแน่นมาก
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ขึ้นทาให้ช่องว่างระหว่างอนุภาคลดลงจึงส่งผลให้มีการหดตัว โดยรวมมากขึ้นในส่วนของดินบ้านโคก
ตาสิงห์ หลังจาก 800 องศาเซลเซียส ไม่สามารถวัดได้และเริ่มเกิดการพองตัว

ภาพที่ 5 สีของดินหลังเผาที่ 800-1250 องศาเซลเซียส
4.1.4 การหาอัตราการดูดซึมน้าของดินหลังเผาเนื้อดินหลังเผาในช่วง 800 องศา
เซลเซียส เนื้อดินบ้านกรวดมีอัตราการดูดซึมน้า 15.38 % เนื้อดินบ้านตะแบก 14.46 % และเนื้อดิน
บ้านโคกตาสิงห์ 6.44 % ส่วนอัตราการดูดซึมน้าของเนื้อดินในช่วง 1250 องศาเซลเซียส เนื้อดิน
บ้านกรวดและดินตะแบกอยู่ที่ 13.81 และ 13.71% ตามลาดับ
4.1.5 ทดสอบหาค่าความทนไฟ (Softening point) หลังจากเผาที่อุณหภูมิ 1250
องศาเซลเซียส พบว่าดินจากบ้านกรวดและดินบ้านตะแบกมีค่าการโก่งงอหลังเผาน้อยวัดได้เฉลี่ยอยู่
ที่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปริมาณของซิลิกาที่มีอยู่ในเนื้อดินจึงทาให้มีความทนไฟ
ของเนื้อดิน
4.2 ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาประโยชน์จากเนื้อดินบ้านกรวดเมื่อใช้เป็นส่วนผสมของเคลือบขี้เถ้า
คานวณหาส่วนผสมของเคลือบขี้เถ้าจากตางสามเหลี่ยมด้านเท่าโดยใช้วัตถุดิบที่ได้
จาก ดินบ้านกรวด ขี้ เถ้ าจากไม้ยางพารา และหินฟันม้า จ านวน 21 สู ต รส่ ว นผสม โดยเผาใน
อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส ดังภาพที่ 6 แสดงวิธีการอ่านค่าส่วนผสมของเคลือบจากตาราง
สามเหลี่ยมด้านเท่า
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ภาพที่ 6 แสดงวิธีการอ่านค่าส่วนผสมของเคลือบจากตารางสามเหลี่ยมด้านเท่า

ตารางที่ 1 อัตราส่วนผสมของเคลือบขี้เถ้าไม้ยางพารา อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส (OF)

จากการทดลองใช้ดินบ้านกรวดเป็นส่วนผสมในสูตรเคลือบขี้เถ้าจากไม้ยางพาราจานวน 21
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สูตร ในอุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส บรรยากาศแบบออกซิเดชั่น พบว่าเนื้อดินบ้านกรวดสามารถ
นาไป ใช้งานได้ในหลายจุด เคลือบที่ได้มีสีน้าตาลไปจนถึงสีเทาอมฟ้า เช่น ในจุดที่ 16 ซึ่งมีอัตรา
ส่วนผสมของ ดินบ้านกรวด 20 % ขี้เถ้าไม้ยางพารา 40 % และเฟลด์สปาร์ 40 %

ภาพที่ 7 เคลือบขี้เถ้าไม้ยางพาราเผาในอุณหภูมิ 1230 องศาเซลเซียส

ภาพที่ 8 ดินพื้นบ้านขึ้นรูปก่อนเผาเคลือบ
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ภาพที่ 9 ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทดลองเคลือบขี้เถ้าไม้ยางพารา

5. สรุปผลการวิจัย
จากผลการทดลองดินพื้นบ้านในจังหวัดบุรีรัมย์ทั้ง 3 แหล่ง มาทาการทดสอบโดยไม่มีการ
ปรับปรุงคุณสมบัติของเนื้อดินและได้ทาการทดลองใน 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาคุณสมบัติของ
เนื้อดินก่อนเผาและหลังเผา โดยนาไปทดสอบหาสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินและทดสอบการเผา
ในช่วงอุณหภูมิ 800 - 1250 องศาเซลเซียส ในขั้นตอนที่ 2 ศึกษาการใช้เนื้อดินเป็นส่วนผสมของ
เคลือบขี้เถ้าไม้ยางพารา จากผลการทดลองพบว่าดินทั้ง 3 แหล่ง มีปริมาณของทรายปะปนอยู่ใน
เนื้อดินและยังพบเหล็กออกไซด์ Fe2O3 ในเนื้อดินจึงทาให้สีของดินทั้งก่อนเผาและหลังเผามีสีอม
เหลืองไปจนถึงสีน้าตาลและสีจะเข้ม มากขึ้นตามช่วงอุณหภูมิการเผา ส่วนปริมาณของซิลิกา SiO2 ใน
ดินส่งผลกับลักษณะความทนไฟของดินจึงทาให้เนื้อดินสามารถเผาได้สูงถึง 1250 °C โดยไม่เกิดการ
หลอมตัว ยกเว้นในดินบ้านโคกตาสิงห์ที่ไม่สามารถทนอุณหภูมิสูงเกิน 800 °C ได้ อาจเนื่องมาจาก
อินทรีย์สารที่ปะปนอยู่ในเนื้อดิน ในส่วนของค่าการหดตัวหลังเผาที่ 1250 องศาเซลเซียส เนื้อดินดิน
BK1 และดิน BT2 อยู่ในช่วง 10.88-11.10 % และมี อัตราการดูดซึมน้าร้อยละ 13.81 ในดินบ้าน
กรวดและ 13.71 ในดิ น บ้ า นตะแบก เนื้ อ ดิ น ทั้ ง 3 แหล่ ง สามารถน าไป ใช้ ใ นการท าผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องปั้นดินเผาได้ ตามช่วงอุณหภูมิการเผา และสามารถนาไปใช้ทาส่วนผสมของเคลือบขี้เถ้าได้
ดังนั้นเมื่อประเมินคุณสมบัติของดินจากทั้ง 3 แหล่ง คือดินบ้านกรวด ดินบ้านตะแบก และดินบ้าน
โคกตาสิงห์ ในจังหวัดบุรีรัมย์ สรุปได้ว่าสามารถนาไปใช้ทาผลิต ภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาได้ ตามช่วง
อุณหภูมิการเผาและหากได้รับการปรับปรุงคุณสมบัติของเนื้อดินให้มี คุณสมบัติดียิ่งขึ้นจะส่งผลทาให้
สามารถขึ้นรูปได้ง่ายและสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นได้ จากการทดลองใช้ดิน
บ้านกรวดเป็นส่วนผสมในสูตรเคลือบขี้เถ้าจากไม้ยางพาราจานวน 21
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สูตร ในอุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส บรรยากาศแบบออกซิเดชั่น พบว่าเนื้อดินบ้านกรวดสามารถ
นาไป ใช้งานได้ในหลายจุด เคลือบที่ได้มีสีน้าตาลไปจนถึงสีเทาอมฟ้า เช่น ในจุดที่ 16 ซึ่งมีอัตรา
ส่วนผสมของ ดินบ้านกรวด 20 % ขี้เถ้าไม้ยางพารา 40 % และเฟลด์สปาร์ 40 %
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บทคัดย่อ
เซตรัฟของมาเรย์ถูกพิจารณาเหมือนกับเครื่องมือเชิงคณิตศาสตร์สาหรับการประมาณของ
เซตในปริภูมิก ารประมาณที่ใ ช้ค วามสั ม พันธ์ ทวิ ภาคบนเอกภพสั ม พั ทธ์ เชิง เดี่ยวเป็ นฐาน เซตรัฟ
ดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่มีอิทธิพลสาหรับการจัดการกับวิทยาการข้อมูลภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่
แน่นอน โดยอาศัยแนวคิดนี้เป็นฐาน คณะวิจัยจะนาเสนอการวางนัยทั่วไปของเซตรัฟของมาเรย์โดย
ใช้ความสัมพันธ์ทวิภาคระหว่างเอกภพสัมพัทธ์ส องเซตเป็นฐาน พร้อมทั้ง นาเสนอตัวอย่างสมนัย
ตลอดจนคุ ณสมบัติ เ ชิง พี ชคณิต ที่น่ า สนใจจะถู ก ด าเนินการตรวจสอบ ภายใต้แ นวคิด ดัง กล่ า วนี้
คณะวิจัยจะสร้างเซตรัฟที่ไม่เป็นเซตรัฟว่างและเซตแม่นตรงที่ไม่เป็นเซตว่าง แล้วจัดเตรียมเงื่อนไข
ความเพียงพอสาหรับเซตรัฟที่ไม่เป็นเซตว่างและเซตแม่นตรงที่ไม่เป็นเซตว่างตามลาดับ
คาสาคัญ : เซตรัฟ การประมาณขอบบน การประมาณขอบล่าง ความสัมพันธ์ทวิภาค

Abstract
The Mareay’s rough set has been considered as a mathematical tool for an
approximation of a set in an approximation space based on a binary relation on the
single universe. This is a productive tool for dealing with data sciences under uncertain
data analysis. Based on this concept, we propose a generalization of the Mareay’s rough
set based on a binary relation between two universes, with a corresponding example.
Some attractive algebraic properties are verified. Under such the idea, we establish a
non-empty rough set and a non-empty exact set. Then we provide sufficient conditions
for them.
Keywords : rough sets, upper approximations, lower approximations, binary relations
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1. Introduction
The Pawlak’s rough set theory is a influential tool for several assessment and
decision problems of uncertain data in information technology. This classical theory was
introduced by Pawlak ( Pawlak, 1982, pp. 341-356) . The Pawlak’s rough set has been
regarded as an approximation processing model in an approximation space induced by
an equivalence relation on the single universe. For a given equivalence relation on a
universal set and given a non-empty subset of the universal set, the Pawlak’s rough set
of the given set is referred to as a pair of the Pawlak’s upper and Pawlak’s lower
approximations, where the difference between the Pawlak’s upper and Pawlak’s lower
approximations (The Pawlak’s boundary region) is a non-empty set. The Pawlak’s upper
approximation is the union of all the equivalence classes which have a non-empty
intersection with the given set. The Pawlak’s lower approximation is the union of all
the equivalence classes which are subset of the given set. As mentioned above, the
Pawlak’s rough set model is referred to as a mathematical tool for an assessment and
decision space in several information systems, including approximate reasonings
(Pawlak, 1991), expert systems with applications (Pawlak, 2002, pp. 1-12), knowledge
based information systems ( Pawlak and Skowron, 2007, pp. 28-40) , and mathematical
systems ( Songtao and others, 2018, pp. 4377-4386) , etc. under intelligent information
fields of artificial intelligence.
Based on the notion of the Pawlak’s roughness model induced by an equivalence
relation, generalizations of such the model have been being constructed by many
researchers. Particularly, generalizations of Pawlak’s rough set based on an arbitrary
binary relation (briefly, binary relation) on the single universe. Yao (Yao, 1998, pp. 239259) introduced a Yao’s rough set based on successor neighborhoods induced by a
binary relation. Mareay ( Mareay, 2016, pp. 603-608) introduced a new rough set by
using cores of successor neighborhoods induced by a binary relation.
In this paper, after providing some fundamentals of binary relations and Mareay’s
rough set theory in Section 2, we firstly establish and verify two new classes, called a
successor class and a margin of a successor class induced by an arbitrary binary relation
between two universes in Section 3. Then we propose a generalization of the Mareay’s
rough set in an approximation space base on margins of successor classes induced by
an arbitrary binary relation between two universes, with a corresponding example. Some
interesting algebraic properties of the new approximation processing model are
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investigated. Under such the idea, we establish a non-empty rough set and a non-empty
exact set. Then we provide sufficient conditions for them.
2. Preliminaries
In this section we reconsider some important definitions which will be employed
in the following sections. Throughout this paper, 𝑈 and 𝑉 denote two non-empty
universal sets.
Definition 2.1. (Zach, 2017) Let ℱ(𝑈 × 𝑉) be a family of all subsets of 𝑈 × 𝑉. Then an
element in ℱ(𝑈 × 𝑉) is referred to as a binary relation from 𝑈to 𝑉 . An element in
ℱ(𝑈 × 𝑉) is called a binary relation on 𝑈 if 𝑈 = 𝑉 .
Definition 2.2. (Zach, 2017) Let 𝑅 be a binary relation from 𝑈 to 𝑉. Then 𝑅 is called
serial if for all 𝑢 ∈ 𝑈, there exists 𝑣 ∈ 𝑉 such that (𝑢, 𝑣) ∈ 𝑅.
Definition 2.3. (Zach, 2017) Let 𝑅 be a binary relation on 𝑈.
(1) 𝑅 is called reflexive if for all 𝑢 ∈ 𝑈, (𝑢, 𝑢) ∈ 𝑅.
(2) 𝑅 is called symmetric if for all 𝑢1 , 𝑢2 ∈ 𝑈, (𝑢1 , 𝑢2 ) ∈ 𝑅 implies (𝑢2 , 𝑢1 ) ∈ 𝑅.
(3) 𝑅 is called transitive if for all 𝑢1 , 𝑢2 , 𝑢3 ∈ 𝑈, (𝑢1 , 𝑢2 ) ∈ 𝑅 and (𝑢2 , 𝑢3 ) ∈ 𝑅
implies (𝑢1 , 𝑢3 ) ∈ 𝑅.
(4) If 𝑅 is reflexive, symmetric, and transitive, then 𝑅 is called an equivalence
relation.
In the end, we recall the approximation processing of Mareay’s rough set theory
as the following. Let 𝑅 be a binary relation on 𝑈 and 𝑢 ∈ 𝑈. The set
𝑆𝑅 (𝑢) ∶= {𝑢́ ∈ 𝑈 ∶ (𝑢, 𝑢́ ) ∈ 𝑅}

is referred to as a successor neighborhood of 𝑢 induced by 𝑅. The set
𝐶𝑆𝑅 (𝑢) ∶= {𝑢́ ∈ 𝑈 ∶ 𝑆𝑅 (𝑢) = 𝑆𝑅 (𝑢́ )}

is referred to as a core of the successor neighborhood of 𝑢 induced by 𝑅.
Given a non-empty subset 𝑋 of 𝑈, the set
𝑀𝑅 (𝑋) ∶= ⋃{𝐶𝑆𝑅 (𝑢) ∶ 𝐶𝑆𝑅 (𝑢) ∩ 𝑋 ≠ ∅}
𝑢∈𝑈
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denote a Mareay’s upper approximation of 𝑋 (The set of all possibly elements with
respect to a property of 𝑋). The set
𝑀𝑅 (𝑋) ∶= ⋃{𝐶𝑆𝑅 (𝑢) ∶ 𝐶𝑆𝑅 (𝑢) ⊆ 𝑋}
𝑢∈𝑈

denotes a Mareay’s lower approximation of
respect to a property of 𝑋). The set

𝑋

(The set of all certainly elements with

𝑅 (𝑋)
𝑀𝑏𝑛𝑑
∶= 𝑀𝑅 (𝑋) − 𝑀𝑅 (𝑋)

denotes a Mareay’s boundary region of 𝑋 (The set of all uncertain elements with respect
to a property of 𝑋). Recall that 𝑀𝑅 (𝑋) ∶= (𝑀𝑅 (𝑋), 𝑀𝑅 (𝑋)) is said to be a Mareay’s rough
𝑅 (𝑋)
set of 𝑋 if 𝑀𝑏𝑛𝑑
≠ ∅. Otherwise 𝑋 is said to be a Mareay’s exact set.
As introduced above, it is easy to verify that
(1) 𝑀(𝑋) ∶= {𝑢 ∈ 𝑈: 𝐶𝑆𝑅 (𝑢) ∩ 𝑋 ≠ ∅} and
(2) 𝑀(𝑋) ∶= {𝑢 ∈ 𝑈: 𝐶𝑆𝑅 (𝑢) ⊆ 𝑋}.
Observe that every Pawlak’s rough set is a Mareay’s rough set, but the converse
is not true in general. Hence the Mareay’s rough set is considered as a generalization
of the Pawlak’s rough set whenever the equivalence relation is contained in
approximation processing model of Mareay’s rough set theory.
3. Main Results
In this section we propose a generalization of the Mareay’s rough set and some
interesting algebraic properties are investigated.
In the initial point, we construct two new classes and some related properties
are verified.
Definition 3.1. Let 𝑅 be a binary relation from 𝑈 to 𝑉. For an element 𝑢 ∈ 𝑈, the set
𝑆𝑅 (𝑢) ∶= {𝑣 ∈ 𝑉 ∶ (𝑢, 𝑣) ∈ 𝑅}

is called a successor class of 𝑢 induced by 𝑅.
We denote by 𝒮𝑅 (𝑈) a family of 𝑆𝑅 (𝑢) for all 𝑢 ∈ 𝑈.
Remark 3.1. If 𝑅 is a serial relation from 𝑈 to 𝑉, then 𝑆𝑅 (𝑢) ≠ ∅ for all 𝑢 ∈ 𝑈.
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Definition 3.2. Let 𝑅 be a binary relation from 𝑈 to 𝑉. For an element 𝑢1 ∈ 𝑈, the set
𝑀𝑆𝑅 (𝑢1 ) ∶= {𝑢2 ∈ 𝑈 ∶ 𝑆𝑅 (𝑢1 ) ⊆ 𝑆𝑅 (𝑢2 )}

is called a margin of the successor class of 𝑢1 induced by 𝑅.
We denote by ℳ𝒮𝑅 (𝑈) a family of 𝑀𝑆𝑅 (𝑢) for all 𝑢 ∈ 𝑈.
Proposition 3.1. Let 𝑅 be a binary relation from 𝑈 to 𝑉. Then we have the following
statements.
(1) For all 𝑢 ∈ 𝑈, 𝑢 ∈ 𝑀𝑆𝑅 (𝑢).
(2) For all 𝑢1 , 𝑢2 ∈ 𝑈, 𝑢1 ∈ 𝑀𝑆𝑅 (𝑢2) if and only if 𝑀𝑆𝑅 (𝑢1) ⊆ 𝑀𝑆𝑅 (𝑢2).
Proof. The proof is straightforward, and so we omit it.
Proposition 3.2. Let 𝑅 be a binary relation on 𝑈 . Then we have the following
statements.
(1) If 𝑅 is reflexive, then 𝑆𝑅 (𝑢) ⊆ 𝑀𝑆𝑅 (𝑢) for all 𝑢 ∈ 𝑈.
(2) If 𝑅 is reflexive and symmetric, then 𝑆𝑅 (𝑢) = 𝑀𝑆𝑅 (𝑢) for all 𝑢 ∈ 𝑈.
Proof. The proof is straightforward, and so we omit it.
Definition 3.3. Let 𝑅 be a binary relation from 𝑈 to 𝑉. Then triple (𝑈, 𝑉, ℳ𝒮𝑅 (𝑈)) is
referred to as an approximation space based on ℳ𝒮𝑅 (𝑈) (briefly, ℳ𝒮𝑅 (𝑈) approximation space). If 𝑈 = 𝑉 , then (𝑈, 𝑉, ℳ𝒮𝑅 (𝑈)) is replaced by a pair
(𝑈, ℳ𝒮𝑅 (𝑈)).
Definition 3.4. Let (𝑈, 𝑉, ℳ𝒮𝑅 (𝑈)) be an ℳ𝒮𝑅 (𝑈)-approximation space. For a nonempty subset 𝑋 to 𝑈, we define three sets as follows:
𝑅(𝑋) ∶= {𝑢 ∈ 𝑈 ∶ 𝑀𝑆𝑅 (𝑢) ∩ 𝑋 ≠ ∅ },
𝑅(𝑋) ∶= {𝑢 ∈ 𝑈 ∶ 𝑀𝑆𝑅 (𝑢) ⊆ 𝑋} and
𝑅𝑏𝑛𝑑 (𝑋) ∶= 𝑅(𝑋) − 𝑅(𝑋).
Then
(1) 𝑅(𝑋) is called an upper approximation of 𝑋 in (𝑈, 𝑉, ℳ𝒮𝑅 (𝑈))
(briefly, ℱℳ𝒮𝑅 (𝑈)-upper approximation of 𝑋).
(2) 𝑅(𝑋) is called a lower approximation of 𝑋 in (𝑈, 𝑉, ℳ𝒮𝑅 (𝑈))
(briefly, ℱℳ𝒮𝑅 (𝑈)-lower approximation of 𝑋).
(3) 𝑅𝑏𝑛𝑑 (𝑋) is called a boundary region of 𝑋 in (𝑈, 𝑉, ℳ𝒮𝑅 (𝑈))
(briefly, ℳ𝒮𝑅 (𝑈)-boundary region of 𝑋).
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(4) If 𝑅𝑏𝑛𝑑 (𝑋) ≠ ∅ , then 𝑅(𝑋) ∶= (𝑅(𝑋), 𝑅(𝑋)) is called a rough set of 𝑋 in
(𝑈, 𝑉, ℳ𝒮𝑅 (𝑈)) (briefly, ℳ𝒮𝑅 (𝑈)-rough set of 𝑋).
(5) If 𝑅𝑏𝑛𝑑 (𝑋) ≠ ∅, then 𝑋 is called an exact set in (𝑈, 𝑉, ℳ𝒮𝑅 (𝑈))
(briefly, ℳ𝒮𝑅 (𝑈)-exact set).
We give a real-world example as the following.
Example 3.1. Let 𝑈 ∶= {𝑢1 , 𝑢2 , 𝑢3 , 𝑢4 , 𝑢5 , 𝑢6 , 𝑢7 , 𝑢8 , 𝑢9 , 𝑢10 , 𝑢11, 𝑢12 , 𝑢13, 𝑢14 , 𝑢15} be a
set of students in a special program of Mathematics, and let 𝑉 ∶= {𝑣1 , 𝑣2 , 𝑣3 , 𝑣4 , 𝑣5 } be
a set of subjects in the special program, where 𝑣1 is real analysis, 𝑣2 is abstract algebra,
𝑣3 is linear algebra, 𝑣4 is number theory, and 𝑣5 is set theory. An information of the
writing skill of elements in 𝑈 with respect to elements in 𝑉 is contained in Table 1 as
the following detail.
Table 1 An information of the writing skill
𝑢1
𝑢2
𝑢3
𝑢4
𝑢5
𝑢6
𝑢7
𝑢8
𝑢9
𝑢10
𝑢11
𝑢12
𝑢13
𝑢14
𝑢15

𝑣1
𝑏𝑎𝑑
𝑔𝑜𝑜𝑑
𝑔𝑜𝑜𝑑
𝑔𝑜𝑜𝑑
𝑏𝑎𝑑
𝑔𝑜𝑜𝑑
𝑔𝑜𝑜𝑑
𝑏𝑎𝑑
𝑔𝑜𝑜𝑑
𝑔𝑜𝑜𝑑
𝑔𝑜𝑜𝑑
𝑏𝑎𝑑
𝑏𝑎𝑑
𝑔𝑜𝑜𝑑
𝑔𝑜𝑜𝑑

𝑣2
𝑏𝑎𝑑
𝑏𝑎𝑑
𝑔𝑜𝑜𝑑
𝑔𝑜𝑜𝑑
𝑏𝑎𝑑
𝑏𝑎𝑑
𝑔𝑜𝑜𝑑
𝑔𝑜𝑜𝑑
𝑔𝑜𝑜𝑑
𝑏𝑎𝑑
𝑏𝑎𝑑
𝑔𝑜𝑜𝑑
𝑔𝑜𝑜𝑑
𝑏𝑎𝑑
𝑔𝑜𝑜𝑑

𝑣3
𝑔𝑜𝑜𝑑
𝑏𝑎𝑑
𝑏𝑎𝑑
𝑔𝑜𝑜𝑑
𝑏𝑎𝑑
𝑔𝑜𝑜𝑑
𝑏𝑎𝑑
𝑔𝑜𝑜𝑑
𝑔𝑜𝑜𝑑
𝑏𝑎𝑑
𝑏𝑎𝑑
𝑔𝑜𝑜𝑑
𝑔𝑜𝑜𝑑
𝑔𝑜𝑜𝑑
𝑏𝑎𝑑

𝑣4
𝑏𝑎𝑑
𝑔𝑜𝑜𝑑
𝑏𝑎𝑑
𝑔𝑜𝑜𝑑
𝑔𝑜𝑜𝑑
𝑏𝑎𝑑
𝑏𝑎𝑑
𝑔𝑜𝑜𝑑
𝑏𝑎𝑑
𝑔𝑜𝑜𝑑
𝑏𝑎𝑑
𝑔𝑜𝑜𝑑
𝑔𝑜𝑜𝑑
𝑏𝑎𝑑
𝑔𝑜𝑜𝑑

𝑣5
𝑔𝑜𝑜𝑑
𝑔𝑜𝑜𝑑
𝑏𝑎𝑑
𝑏𝑎𝑑
𝑏𝑎𝑑
𝑏𝑎𝑑
𝑔𝑜𝑜𝑑
𝑔𝑜𝑜𝑑
𝑏𝑎𝑑
𝑔𝑜𝑜𝑑
𝑔𝑜𝑜𝑑
𝑏𝑎𝑑
𝑔𝑜𝑜𝑑
𝑔𝑜𝑜𝑑
𝑔𝑜𝑜𝑑

For a binary relation 𝑅 ∈ ℱ(𝑈 × 𝑉), 𝑢 ∈ 𝑈, and 𝑣 ∈ 𝑉, a pair (𝑢, 𝑣) ∈ 𝑅 is
defined as the bad writing skill of 𝑢 with respect to 𝑣 under 𝑅 . If an educational
measurement committee assign 𝑋 ∶= {𝑢1, 𝑢2 , 𝑢5, 𝑢7 , 𝑢9 , 𝑢10, 𝑢11 , 𝑢14, 𝑢15 } which is
students in the special program for a revision under a global evaluation, then the
assessment of 𝑋 in approximation space (𝑈, 𝑉, ℳ𝒮𝑅 (𝑈)) is derived by a process as the
following.
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Step 1. From Table 1, the relation 𝑅 is found as
𝑅 ≔ {(𝑢1 , 𝑣1 ), (𝑢1 , 𝑣2 ), (𝑢1 , 𝑣4 ), (𝑢2 , 𝑣2 ), (𝑢2 , 𝑣3 ), (𝑢3 , 𝑣3 ), (𝑢3 , 𝑣4 ), (𝑢3 , 𝑣5 ), (𝑢4 , 𝑣5 ),
(𝑢5 , 𝑣1 ), (𝑢5 , 𝑣2 ), (𝑢5 , 𝑣3 ), (𝑢5 , 𝑣5 ), (𝑢6 , 𝑣2 ), (𝑢6 , 𝑣3 ), (𝑢6 , 𝑣4 ), (𝑢7 , 𝑣3 ), (𝑢7 , 𝑣4 ), (𝑢8 , 𝑣1 ),
(𝑢9 , 𝑣4 ), (𝑢9 , 𝑣5 ), (𝑢10 , 𝑣2 ), (𝑢10 , 𝑣2 ), (𝑢11 , 𝑣2 ), (𝑢11 , 𝑣3 ), (𝑢11 , 𝑣4 ), (𝑢12 , 𝑣1 ), (𝑢12 , 𝑣5 ),
(𝑢13 , 𝑣1 ), (𝑢14 , 𝑣2 ), (𝑢14 , 𝑣3 ), (𝑢15 , 𝑣3 )}.

Step 2. According to Definition 3.1:
𝑆𝑅 (𝑢1 ) ∶= {𝑣1 , 𝑣2 , 𝑣4 }
𝑆𝑅 (𝑢2 ) ∶= {𝑣2 , 𝑣3 }
𝑆𝑅 (𝑢3 ) ∶= {𝑣3 , 𝑣4 , 𝑣5 }
𝑆𝑅 (𝑢4 ) ∶= {𝑣5 }
𝑆𝑅 (𝑢5 ) ∶= {𝑣1 , 𝑣2 , 𝑣3 , 𝑣5 }
𝑆𝑅 (𝑢6 ) ∶= {𝑣2 , 𝑣3 , 𝑣4 }
𝑆𝑅 (𝑢7 ) ∶= {𝑣3 , 𝑣4 }
𝑆𝑅 (𝑢8 ) ∶= {𝑣1 }
𝑆𝑅 (𝑢9 ) ∶= {𝑣4 , 𝑣5 }
𝑆𝑅 (𝑢10 ) ∶= {𝑣2 , 𝑣3 }
𝑆𝑅 (𝑢11 ) ∶= {𝑣2 , 𝑣3 , 𝑣4 }
𝑆𝑅 (𝑢12 ) ∶= {𝑣1 , 𝑣5 }
𝑆𝑅 (𝑢13 ) ∶= {𝑣1 }
𝑆𝑅 (𝑢14 ) ∶= {𝑣2 , 𝑣3 }
𝑆𝑅 (𝑢15 ) ∶= {𝑣3 }

Step 3. According to Definition 3.2:
𝑀𝑆𝑅 (𝑢1 ) ∶= {𝑢1 , 𝑢8 , 𝑢13 }
𝑀𝑆𝑅 (𝑢2 ) ∶= {𝑢2 , 𝑢10 , 𝑢14 , 𝑢15 }
𝑀𝑆𝑅 (𝑢3 ) ∶= {𝑢3 , 𝑢4 , 𝑢7 , 𝑢9 }
𝑀𝑆𝑅 (𝑢4 ) ∶= {𝑢4 }
𝑀𝑆𝑅 (𝑢5 ) ∶= {𝑢2 , 𝑢4 , 𝑢5 , 𝑢8 , 𝑢10 , 𝑢12 , 𝑢13 , 𝑢14 , 𝑢15 }
𝑀𝑆𝑅 (𝑢6 ) ∶= {𝑢2 , 𝑢6 , 𝑢7 , 𝑢10 , 𝑢11 , 𝑢14 , 𝑢15 }
𝑀𝑆𝑅 (𝑢7 ) ∶= {𝑢7 , 𝑢15 }
𝑀𝑆𝑅 (𝑢8 ) ∶= {𝑢8 , 𝑢13 }
𝑀𝑆𝑅 (𝑢9 ) ∶= {𝑢4 , 𝑢9 }
𝑀𝑆𝑅 (𝑢10 ) ∶= {𝑢2 , 𝑢10 , 𝑢14 , 𝑢15 }
𝑀𝑆𝑅 (𝑢11 ) ∶= {𝑢2 , 𝑢6 , 𝑢7 , 𝑢10 , 𝑢11 , 𝑢14 , 𝑢15 }
𝑀𝑆𝑅 (𝑢12 ) ∶= {𝑢4 , 𝑢8 , 𝑢12 , 𝑢13 }
𝑀𝑆𝑅 (𝑢13 ) ∶= {𝑢8 , 𝑢13 }
𝑀𝑆𝑅 (𝑢14 ) ∶= {𝑢2 , 𝑢10 , 𝑢14 , 𝑢15 }
𝑀𝑆𝑅 (𝑢15 ) ∶= {𝑢15 }

Step 4. According to Definition 3.4, we obtain that
𝑅(𝑋) ∶= {𝑢1 , 𝑢2 , 𝑢3 , 𝑢5 , 𝑢6 , 𝑢7 , 𝑢9 , 𝑢10 , 𝑢11 , 𝑢14 , 𝑢15 },
𝑅(𝑋) ∶= {𝑢2 , 𝑢7 , 𝑢10 , 𝑢14 , 𝑢15 } and
𝑅𝑏𝑛𝑑 (𝑋) ∶= {𝑢1 , 𝑢3 , 𝑢5 , 𝑢6 , 𝑢9 , 𝑢11 }.

Thus

𝑅(𝑋) ∶= ({𝑢1 , 𝑢2 , 𝑢3 , 𝑢5 , 𝑢6 , 𝑢7 , 𝑢9 , 𝑢10 , 𝑢11 , 𝑢14 , 𝑢15 }, {𝑢2 , 𝑢7 , 𝑢10 , 𝑢14 , 𝑢15 })

ℳ𝒮𝑅 (𝑈)-rough

(1)

set of

𝑋.

is a

As a consequence,

𝑢1 , 𝑢2 , 𝑢3 , 𝑢5 , 𝑢6 , 𝑢7 , 𝑢9 , 𝑢10 , 𝑢11 , 𝑢14 ,

and

𝑢15

are possibly students in the

special program for a revision.
(2) 𝑢2 , 𝑢7 , 𝑢10 , 𝑢14, and 𝑢15 are certainly students in the special program for a
revision.
(3) 𝑢1 , 𝑢3 , 𝑢5 , 𝑢6 , 𝑢9 , and 𝑢11 cannot be determined whether these students are
students for a revision or not.
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Observe that every Mareay’s rough set is a rough set in Definition 3.4, but the
converse is not true in general. Hence the rough set in Definition 3.4 is regarded as a
generalization of the Mareay’s rough set whenever rough set in Definition 3.4 induced
by a binary relation on the single universe and the symbol " ⊆ " is replaced by " = "
in Definition 3.2.
Definition 3.5. Let (𝑈, 𝑉, ℳ𝒮𝑅 (𝑈)) be an ℳ𝒮𝑅 (𝑈)-approximation space and let 𝑋 be a
non-empty subset of 𝑈. 𝑅(𝑋) is called a non-empty ℳ𝒮𝑅 (𝑈)-upper approximation of 𝑋
in (𝑈, 𝑉, ℳ𝒮𝑅 (𝑈)) if 𝑅(𝑋) is a non-empty subset of 𝑈. Analogously, we can define
a non-empty ℳ𝒮𝑅 (𝑈) -lower approximation. A ℳ𝒮𝑅 (𝑈) -rough set 𝑅(𝑋) of 𝑋 in
(𝑈, 𝑉, ℳ𝒮𝑅 (𝑈)) is referred to as a non-empty ℳ𝒮𝑅 (𝑈)-rough set if 𝑅(𝑋) is a non-empty
ℳ𝒮𝑅 (𝑈)-upper approximation and 𝑅(𝑋) is a non-empty ℳ𝒮𝑅 (𝑈)-lower approximation.
Proposition 3.3. Let (𝑈, 𝑉, ℳ𝒮𝑅 (𝑈)) be an ℳ𝒮𝑅 (𝑈)-approximation space. If 𝑋 and 𝑌
are non-empty subsets of 𝑈, then we have the following statements.
(1) 𝑅(𝑈) = 𝑈 and 𝑅(𝑈) = 𝑈.
(2) 𝑅(∅) = ∅ and 𝑅(∅) = ∅.
(3) 𝑋 ⊆ 𝑅(𝑋) and 𝑅(𝑋) ⊆ 𝑋.
(4) 𝑅(𝑋 ∪ 𝑌) = 𝑅(𝑋) ∪ 𝑅(𝑌) and 𝑅(𝑋 ∩ 𝑌) = 𝑅(𝑋) ∩ 𝑅(𝑌).
(5) 𝑅(𝑋 ∩ 𝑌) ⊆ 𝑅(𝑋) ∩ 𝑅(𝑌) and 𝑅(𝑋 ∪ 𝑌) ⊇ 𝑅(𝑋) ∪ 𝑅(𝑌).
(6) If 𝑋 ⊆ 𝑌, then 𝑅(𝑋) ⊆ 𝑅(𝑌) and 𝑅(𝑋) ⊆ 𝑅(𝑌).
Proof. (1)-(3) follow from Proposition 3.1(1). The proofs (4), (5) and (6) are straightforward.
Proposition 3.4. Let (𝑈, ℳ𝒮𝑅 (𝑈)) be an ℳ𝒮𝑅 (𝑈) -approximation space and let
(𝑈, ℳ𝒮𝑅 (𝑈)) be an ℳ𝒮𝑅 (𝑈)-approximation space. If 𝑅1 ⊆ 𝑅2 where 𝑅1 is reflexive
and 𝑅2 is transitive, then 𝑅1 (𝑋) ⊆ 𝑅2 (𝑋) for every non-empty subset 𝑋 of 𝑈.
Proof. Let 𝑋 be a non-empty subset of 𝑈. Then we prove that 𝑅1 (𝑋) ⊆ 𝑅2 (𝑋). In fact,
let 𝑢1 ∈ 𝑅1 (𝑋). Then we have 𝑀𝑆𝑅1 (𝑢1 ) ∩ 𝑋 is a non-empty set. Thus there exists 𝑢2 ∈
𝑈 such that 𝑢2 ∈ 𝑀𝑆𝑅1 (𝑢1 ) ∩ 𝑋 . Hence 𝑆𝑅1 (𝑢1 ) ⊆ 𝑆𝑅1 (𝑢2 ) . Since 𝑅1 is reflexive, we
have (𝑢1 , 𝑢1 ) ∈ 𝑅1. Whence we get that 𝑢1 ∈ 𝑆𝑅1 (𝑢1 ) ⊆ 𝑆𝑅1 (𝑢2). Thus (𝑢2 , 𝑢1 ) ∈ 𝑅1.
Since 𝑅1 ⊆ 𝑅2 , (𝑢2 , 𝑢1 ) ∈ 𝑅2 . We shall verify that 𝑆𝑅2 (𝑢1 ) ⊆ 𝑆𝑅2 (𝑢2) . Let now 𝑢3 ∈
𝑆𝑅2 (𝑢1 ). Then (𝑢1 , 𝑢3 ) ∈ 𝑅2 . Since 𝑅2 is a transitive relation, we have (𝑢2 , 𝑢3 ) ∈ 𝑅2 .
Thus we get 𝑢3 ∈ 𝑆𝑅2 (𝑢2), which yields 𝑆𝑅2 (𝑢1 ) ⊆ 𝑆𝑅2 (𝑢2). Hence 𝑢2 ∈ 𝑀𝑆𝑅2 (𝑢1).
Thus we have 𝑢2 ∈ 𝑀𝑆𝑅2 (𝑢1) ∩ 𝑋 . Hence 𝑀𝑆𝑅2 (𝑢1) ∩ 𝑋 is a non-empty set, which
yields 𝑢1 ∈ 𝑅2 (𝑋). This implies that 𝑅1 (𝑋) ⊆ 𝑅2 (𝑋).
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Proposition 3.5. Let (𝑈, ℳ𝒮𝑅 (𝑈)) be an ℳ𝒮𝑅 (𝑈) -approximation space and let
(𝑈, ℳ𝒮𝑅 (𝑈)) be an ℳ𝒮𝑅 (𝑈)-approximation space. If 𝑅1 ⊆ 𝑅2 where 𝑅1 is reflexive
and 𝑅2 is transitive, then 𝑅2 (𝑋) ⊆ 𝑅1 (𝑋) for every non-empty subset 𝑋 of 𝑈.
Proof. Let 𝑋 be a non-empty subset of 𝑈. Then we prove that 𝑅2 (𝑋) ⊆ 𝑅1 (𝑋). Indeed,
suppose that 𝑢1 ∈ 𝑅2 (𝑋) . Then we get that 𝑀𝑆𝑅2 (𝑢1) ⊆ 𝑋 . We shall show that
𝑀𝑆𝑅1 (𝑢1 ) ⊆ 𝑀𝑆𝑅2 (𝑢1 ). Let 𝑢2 ∈ 𝑀𝑆𝑅1 (𝑢1 ). Then we have 𝑆𝑅1 (𝑢1 ) ⊆ 𝑆𝑅1 (𝑢2 ). Since 𝑅1
is a reflexive relation, we have (𝑢1 , 𝑢1 ) ∈ 𝑅1. Hence we get 𝑢1 ∈ 𝑆𝑅1 (𝑢1), and so 𝑢1 ∈
𝑆𝑅1 (𝑢2 ). Thus we get (𝑢2 , 𝑢1 ) ∈ 𝑅1 . By assumption, we obtain that (𝑢2 , 𝑢1 ) ∈ 𝑅2. Now,
we shall prove that 𝑆𝑅2 (𝑢1) ⊆ 𝑆𝑅2 (𝑢2 ). Let 𝑢3 ∈ 𝑆𝑅2 (𝑢1 ). Then, (𝑢1 , 𝑢3 ) ∈ 𝑅2. Since 𝑅2
is a transitive relation, we have (𝑢2 , 𝑢3 ) ∈ 𝑅2. Whence 𝑢3 ∈ 𝑆𝑅2 (𝑢2). Hence 𝑆𝑅2 (𝑢1) ⊆
𝑆𝑅2 (𝑢2 ). Thus 𝑢2 ∈ 𝑀𝑆𝑅2 (𝑢1 ). Whence we get 𝑀𝑆𝑅1 (𝑢1 ) ⊆ 𝑀𝑆𝑅2 (𝑢1 ) ⊆ 𝑋. Therefore,
𝑢1 ∈ 𝑅1 (𝑋). As a consequence, 𝑅2 (𝑋) ⊆ 𝑅1 (𝑋).
Definition 3.6. Let (𝑈, 𝑉, ℳ𝒮𝑅 (𝑈)) be an ℳ𝒮𝑅 (𝑈)-approximation space and let 𝑋 be a
non-empty subset of 𝑈. If 𝑅(𝑋) is a non-empty ℳ𝒮𝑅 (𝑈)-lower approximation of 𝑋 in
(𝑈, 𝑉, ℳ𝒮𝑅 (𝑈)) and 𝑅(𝑋) is a proper subset of 𝑋, then 𝑋 is called a set over a nonempty interior set in (𝑢, 𝑣, ℳ𝒮𝑅 (𝑢)) (briefly, ℳ𝒮𝑅 (𝑢)-set).
Proposition 3.6. Let (𝑈, 𝑉, ℳ𝒮𝑅 (𝑈)) be an ℳ𝒮𝑅 (𝑈)-approximation space and let 𝑋 be
a non-empty subset of 𝑈. If 𝑋 is a ℳ𝒮𝑅 (𝑢)-set, then 𝑅(𝑋) is a non-empty ℳ𝒮𝑅 (𝑈)rough set of 𝑋 in (𝑈, 𝑉, ℳ𝒮𝑅 (𝑈)).
Proof. Suppose that 𝑋 is a ℳ𝒮𝑅 (𝑢)-set. Then we have that 𝑅(𝑋) is a non-empty
ℳ𝒮𝑅 (𝑈)-lower approximation and 𝑅(𝑋) ⊂ 𝑋. By Proposition 3.3(3), it follows that ∅ ≠
𝑋 ⊆ 𝑅(𝑋). Thus we get 𝑅(𝑋) is a non-empty ℳ𝒮𝑅 (𝑈)-upper approximation. We shall
verify that 𝑅𝑏𝑛𝑑 (𝑋) ≠ ∅. Suppose that 𝑅𝑏𝑛𝑑 (𝑋) = ∅. Then we have 𝑅(𝑋) = 𝑅(𝑋). By
Proposition 3.3(3), once again, we obtain that 𝑅(𝑋) = 𝑋 , a contradiction. Whence
𝑅𝑏𝑛𝑑 (𝑋) is a non-empty set. Consequently, 𝑅(𝑋) is a non-empty ℳ𝒮𝑅 (𝑈)-rough set of
𝑋.
Proposition 3.7. Let (𝑈, ℳ𝒮𝑅 (𝑈)) be an ℳ𝒮𝑅 (𝑈)-approximation space and let 𝑋 be a
non-empty subset of 𝑈 . If 𝒮𝑅 (𝑈) is the partition of 𝑈 and 𝑅 is reflexive and
antisymmetric, then 𝑋 is a ℳ𝒮𝑅 (𝑈)-exact set.
Proof. We need only prove that 𝑅(𝑋) ⊆ 𝑅(𝑋). Let 𝑢1 ∈ 𝑅(𝑋). Then 𝑀𝑆𝑅 (𝑢1) ∩ 𝑋 ≠ ∅.
Hence there exists 𝑢2 ∈ 𝑈 such that 𝑢2 ∈ 𝑀𝑆𝑅 (𝑢1) ∩ 𝑋. Thus 𝑆𝑅 (𝑢1) ⊆ 𝑆𝑅 (𝑢2). Hence
𝑆𝑅 (𝑢1 ) ∩ 𝑆𝑅 (𝑢2 ) ≠ ∅. Since ℱ𝒮𝑅 (𝑢) is the partition of 𝑈, we obtain that 𝑆𝑅 (𝑢1 ) = 𝑆𝑅 (𝑢2 ).
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Since 𝑢1 ∈ 𝑆𝑅 (𝑢1), we have (𝑢1 , 𝑢2 ) ∈ 𝑅. Similarly, (𝑢1 , 𝑢2 ) ∈ 𝑅. By assumption, we get
that 𝑢1 = 𝑢2. If 𝑢3 ∈ 𝑀𝑆𝑅 (𝑢1 ), then it is easy to verify that 𝑢1 = 𝑢3. It follows that 𝑢3 ∈
𝑋 . This implies that 𝑀𝑆𝑅 (𝑢1 ) ⊆ 𝑋 , and so 𝑢1 ∈ 𝑅(𝑋) . Hence 𝑅(𝑋) ⊆ 𝑅(𝑋) . By
Proposition 3.3(3), we obtain that 𝑅(𝑋) ⊆ 𝑅(𝑋), which yields 𝑅(𝑋) = 𝑅(𝑋). Therefore 𝑋
is a ℳ𝒮𝑅 (𝑈)-exact set.
Example 3.2. Let 𝑈 = ℕ and 𝑅 ∶= {(𝑥, 𝑦) ∈ 𝑈 × 𝑈 ∶ 𝑥 = √𝑥𝑦}. Then it is easy to
see that 𝒮𝑅 (𝑈) is the partition of 𝑈 as well as 𝑅 is reflexive and anti-symmetric. Suppose
that 𝑋 ∶= {𝑥 ∈ ℕ ∶ 𝑥 is a prime number }. Then it is easy to verify that 𝑋 is a
ℳ𝒮𝑅 (𝑈)-exact set.
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างตัวแบบ GM(1,1) และพยากรณ์คุณภาพอากาศ โดยใช้
ข้ อ มู ล ของ PM 10 , NO 2 และ O 3 ปี พ.ศ. 2556 ถึ ง ปี พ.ศ. 2560 จากกรมควบคุ ม มลพิ ษ
ผลการวิ จั ย ได้ ตั ว แบบ GM(1,1) ส าหรั บ PM 10 คื อ xˆ ( ) ( k + 1) = 94.51e
ส าหรั บ NO 2 คื อ
( )
xˆ ( k + 1) = 21.13e
และสาหรับ O 3 คือ xˆ ( ) ( k + 1) = 19.60e
ใช้การทดสอบส่วนเหลือ
เพื่อตรวจสอบตัวแบบซึ่งพบว่าตัวแบบอยู่ในเกณฑ์ดี ค่าความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์เฉลี่ยของ PM 10 ,
NO 2 และ O 3 คือ 0.85%, 8.59% และ 8.53% ตามลาดับ นอกจากนี้ค่าพยากรณ์ปี พ.ศ. 2561 ถึง
ปี พ.ศ. 2565 พบค่าของ PM 10 และ O 3 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ NO 2 มีแนวโน้มลดลง
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คาสาคัญ : ตัวแบบ GM(1,1) คุณภาพอากาศ การพยากรณ์ สระบุรี

Abstract
The objective of this research was to study GM(1,1) model and to forecast the
air quality with data in Na Phra Lan, Chaloem Phra Kiat, Saraburi by PM 10 , NO 2 and
O 3 data from the year 2013 to 2017. The GM(1,1) model for PM 10 , NO 2 and O 3 were
( )
xˆ ( k + 1) = 94.51e
, xˆ ( ) ( k + 1) = 21.13e
and xˆ ( ) ( k + 1) = 19.60e , respectively.
The fitting of the model via the residual test and also relative error were evaluate to
measure the forecasting error. The results shows the GM(1,1) model is in a good criteria
and average relative error of PM 10 , NO 2 and O 3 are 0.85%, 8.59% and 8.53%,
0
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respectively. The forecasting in the year 2018-2022 based on the GM(1,1) model shows
PM 10 and O 3 will increase on the other hand NO 2 will decrease.
Keywords : GM(1,1) model, Air quality, Forecasting, Saraburi
1. บทนา
การพยากรณ์เป็นการประมาณหรือการคาดเดาเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งปัจจุบัน
มีใช้การพยากรณ์ในหลายสาขา เช่น การพยากรณ์การผลิตน้ามัน (พิราวรรณ หนูเสน และคณะ,
2558) การพยากรณ์ทางการแพทย์ (Muangkhoua, 2016) การพยากรณ์ทางการเกษตร (นรวัฒน์
เหลืองทอง และนันทชัย กานตานันทะ, 2559) และการพยากรณ์ด้านการศึกษา (พรรณิภา บุตรเอก,
2557) การพยากรณ์สามารถบอกทิศทางหรือลักษณะของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น ผลของการพยากรณ์
ช่วยในการวางแผนและการแก้ปัญหาเพื่อป้องกันหรือรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตัวแบบเกรย์
(Grey Model) เป็นวิ ธี ก ารพยากรณ์ส าหรั บข้ อมูล อนุก รมเวลาและเป็นตัว แบบที่ใ ช้ใ นการหาค่ า
พยากรณ์ ค้นพบโดย Julong Deng ในปี ค.ศ. 1982 หลักการของตัวแบบเกรย์เป็นการศึกษาข้อมูล
ที่มีการแจกแจงแบบไม่แน่นอน ข้อดีคือมีขั้นตอนในการทาที่ง่ายและใช้ข้อมูลอย่างน้อย 4 ค่า โดยที่
สามารถพยากรณ์ตั้งแต่ระยะสั้นถึงระยะยาวได้ ตัวแบบเกรย์จึงถูกนามาประยุกต์ใช้เพื่อการพยากรณ์
ในด้านต่าง ๆ เช่น การพยากรณ์ทางการเกษตร (Shurong Hui, 2009) การพยากรณ์ราคาทองคา
(วัชรินทร์ คล่องดี และคณะ, 2557) และการพยากรณ์ความต้องการการใช้ไฟฟ้า (Xuemei Shen
and Zhengnan Lu, 2014) นอกจากนี้ นักวิจัยหลายท่านได้ทาการพยากรณ์คุณภาพอากาศ เช่น
การหาตัวแบบที่เหมาะสมในการพยากรณ์ปริมาณมลพิษทางอากาศ (สายสวาท มันธิโน, 2548) การ
เปรียบเทียบการพยากรณ์คุณภาพอากาศวิธีบอกซ์และเจนกินส์ และโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่
ย้อนกลับ (ชยกร สมศิลา และคณะ, 2554) การพยากรณ์คุณภาพอากาศและวิเคราะห์ปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศด้วยตัวแบบเกรย์ (Pan et al., 2011) และการพยากรณ์ปริมาณ PM 10
ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยด้วยทฤษฎีเกรย์ (พิมพ์พรรณ และปิยภัทร, 2557)
สาหรับประเทศไทยกรมควบคุมมลพิษ ทาการรวบรวมข้ อมูลคุณภาพอากาศ เช่น ก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ( SO 2 ) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ( NO 2 ) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซ
โอโซน ( O 3 ) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิ น 10 ไมครอน ( PM 10 ) จากข้อมูลคุณภาพอากาศดัง กล่ าว
PM 10 กาลังสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยมากที่สุด ซึ่ง PM 10 เป็นฝุ่นหยาบที่มีขนาดตั้งแต่ 2.5-10
ไมครอน ในปี 2559 กรมควบคุมมลพิษของประเทศไทยได้ทาการตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศ
พบว่า 5 จังหวัดของประเทศไทยที่พบปัญหาคุณภาพอากาศมากที่สุด คือ สระบุรี สมุทรปราการ
ลาปาง กรุงเทพมหานคร และพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรีมีปัญหามลพิษทางอากาศเป็น
อันดับ 1 ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเพราะมีกิจการโรงบดโม่หินในพื้นที่ตาบลหน้าพระลาน อาเภอ
เฉลิมพระเกียรติ และจากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษยังพบว่าปริมาณ PM 10 ยังมีค่าเฉลี่ยรายปีเกิน
เกณฑ์ ม าตรฐาน ทั้ง นี้ประเทศไทยก าหนดไว้ที่ไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลู กบาศก์เมตรต่อปี (กรม
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ควบคุ ม มลพิ ษ , 2535) และจากสาเหตุ ที่ ก ล่ า วข้ า งต้ น ยั ง ก่ อ ให้ เ กิ ด NO2 ก าหนดไว้ ที่ ไ ม่ เ กิ น 30
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรต่อปี และ O3 ในเวลา 8 ชั่วโมง กาหนดไว้ที่ไม่เกิน 70 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร
จากเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ในปัจจุบันปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองยังคงเป็น
ปัญหาระดับชาติที่ควรได้รับความร่วมมือในการแก้ไขจากทุกฝ่าย ซึ่งส่งผลกระทบต่อทัศนวิสัยในการ
มองเห็นทางบก ทางน้าและทางอากาศ และยังส่งผลไปถึงสุขภาพของประชากร ดังนั้นจากการศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้องและจากปัญหาดังกล่าว จึงสนใจที่จะสร้างตัวแบบเกรย์และพยากรณ์ค่า PM 10 ,
NO 2 และ O 3 ผลจากกการศึกษาสามารถใช้วางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อลดปริมาณมลพิษ
ทางอากาศซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นและวางแผนเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
อากาศและป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากมลพิษทางอากาศในอนาคต
2. วัตถุประสงค์
2.1 สร้างตัวแบบการพยากรณ์ค่า PM 10 , NO 2 และ O 3 ด้วยตัวแบบ GM(1,1)
2.2 พยากรณ์ปริมาณ PM 10 , NO 2 และ O 3 ปี พ.ศ. 2561-2565
3. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปริมาณ PM 10 , NO 2 และ O 3 โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
ข้อมูลอนุกรมเวลาด้วยตัวแบบ GM(1,1) มีวิธีดาเนินการวิจัยดังนี้
3.1 ข้อมูล เป็นข้อมูลทุติยภูมิจากกรมควบคุมมลพิษใช้ค่าเฉลี่ยรายปีของค่า PM 10 , NO 2
และ O 3 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2560 จากสถานีตรวจวัดสถานีตารวจภูธร ตาบลหน้าพระ
ลาน อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
3.2 ตัวแบบ GM(1,1) สามารถเขียนอยู่ในรูปของสมการเชิงอนุพันธ์ ดังนี้
dx ( )
1

dt

+ ax ( ) = u
1

และการหาค่าพยากรณ์ของตัวแบบ GM(1,1) คือ
(0)
(1)
(1)
u
x ( k + 1) = x ( k + 1) − x ( k ) = (1 − e a )( x (0) (1) − ) e ( − ak )
; k = 1,2,  , n − 1
a

เมื่อตัวแบบมีพารามิเตอร์คือ a, u ข้อมูลเริ่มต้นคือ
ข้อมูลเริ่มต้น ตัวแบบ GM(1,1) มีขั้นตอนในการสร้างดังนี้

x

(0)

และ

x

(1)

คือค่าสะสมของ
1006

1) กาหนดข้อมูลเริ่มต้น

x

(0)



= x

(0)

(1) , x ( 0 ) ( 2 ) ,

2) หาค่ า สะสมของข้ อ มู ล เริ่ ม ต้ น
x

(1)

x

(1)



= x

( 1)

,x

(0)

( n )

(1) , x (1) ( 2 ) ,

,x

(1 )

( n ) และ

k

( k ) =  x ( 0 ) ( i ); k = 1, 2,

,n

i =1

3) ประมาณค่ า พารามิ เ ตอร์ ด้ ว ยวิ ธี ก าลั ง สองน้ อ ยที่ สุ ด (Least squares method)
(Deng, 1989) a, u  = (B B ) B Y เมื่อ Y = [ x (2), x (3),..., x ( n)] และ
T

−1

T

T

(0)

N

(0)

(0)

T

N

1 (1)


(1)
1
 − 2 ( x (1 ) + x ( 2 ) )



.
.

B=
.
.


.
.

 1

 − ( x (1) ( n − 1) + x (1) ( n ) ) 1
 2


(1)

4) ประมาณค่าสะสม

x ( k + 1)

5) คานวณค่าพยากรณ์

(1)
u − ak u
(0)
x ( k + 1) = ( x (1) − ) e +
a
a

ได้จาก

(0)
xˆ ( k + 1)

ได้จาก

(0)
( 1)
( 1)
xˆ ( k + 1) = xˆ ( k + 1) − xˆ ( k )

3.3 การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ
การทดสอบส่วนเหลือใช้เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ (Pan et al., 2011)
เมื่อตัวแบบอยู่ในเกณฑ์ได้มาตรฐานจะได้ว่า P > 0.80 และ C < 0.50 หรือตัวแบบอยู่ในเกณฑ์ดีจะได้
ว่ า P > 0.95 และ C < 0.35 โดยที่ C คื อ อั ต ราส่ ว นค่ า คลาดเคลื่ อ นก าลั ง สองเฉลี่ ย (Mean
square error ratio) และ P คือค่าความน่าจะเป็น (Probability) ซึ่ง
C=

 (q ( ) (k ) − q ( ) )
0

เมื่อ

S1 =

0

n −1

ซึ่ ง
Residual) x
P หาได้จาก

q (0 ) (k )
(0 )

2

S1
S2

 (x ( ) (k ) − x ( ) )
0

และ

S2 =

0

2

n −1
(0 )

คื อ ส่ ว นเหลื อ (Residual) และ q คื อ ค่ า เฉลี่ ย ของส่ ว นเหลื อ (Mean
คือค่าเฉลี่ยข้อมูลเริ่มต้น (Mean Original data) โดยที่ n คือจานวนข้อมูล และ
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P=

q

(0)

( k ) − q (0)

 0.6745S 2


( )
x ( k ) − xˆ ( k )

=
0

0

เมื่อ

q

(0)

(k ) =

x

(0)

( k ) − xˆ ( k ) และ
(0)

q

(0)

n

3.4 การคานวณค่าความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์
งานวิจัยนี้คานวณค่าความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์ โดยใช้ค่าความคลาดเคลื่อน
สัมพัทธ์ (Relative Error) ซึ่งมีสูตรดังนี้
ความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์
เมื่อ

Yˆ

=

Yˆ − Y

100%

Y

คือค่าที่ได้จากตัวแบบ และ

Y

คือค่าของข้อมูลจริง

4. ผลการวิจัย
ตัวแบบ GM(1,1) สาหรับปริมาณ PM 10 , NO 2 และ O 3 ตาบลหน้าพระลาน อาเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ปี พ.ศ. 2556-2560 เป็นดังนี้
การหาตัวแบบ GM(1,1) สาหรับ PM 10
1) ข้อมูลเริ่มต้น x ( ) = {101.08, 94.92, 97.42, 95.92, 101.42}
2) ค่าสะสมของข้อมูลเริ่มต้น x ( ) = {101.08, 196.00, 293.42, 389.34, 490.76}
3) การประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วย Y = 94.92, 97.42, 95.92,101.42 และ
0

1

T

N

-148.54
-224.71
B =[
-341.38
-440.05
4) การประมาณค่าสะสมคือ

1
T
T
1
] ได้ a, u  = − 0.02 ,92 .49 
1
1
0.02 k
( 1)
xˆ ( k + 1) = 4725.08e
+ 4624.50

ดังนั้น ตัวแบบ GM(1,1) สาหรับ PM 10 คือ xˆ ( ) ( k + 1) = 94.51e
ในทานองเดียวกัน ตัวแบบ GM(1,1) สาหรับ NO 2 ที่ x ( ) = {22.67, 22.42, 18.42, 16.17, 20.42}
และ O 3 ที่ x ( ) = {14.58, 17.92, 21.00, 23.42, 17.92} คื อ xˆ ( ) ( k + 1) = 21.13e
และ
( )
xˆ ( k + 1) = 19.60e
ตามลาดับ
0

0.02 k

0

0

0

0

−0.05 k

0.01 k
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ตารางที่ 1 ค่าจากตัวแบบ GM(1,1) และค่าความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์
ปี PM 10
Relative NO 2 Yˆ Relative O 3
Yˆ
2556
2557
2558
2559
2560

101.08
94.92
97.42
95.92
101.42

101.08
95.44
97.37
99.34
101.34

0.00
0.55
0.05
3.56
0.07

22.67
22.42
18.42
16.17
20.42

22.67
20.60
19.60
18.64
17.74

14.58
17.92
21.00
23.42
17.92

0.00
8.10
6.41
15.30
13.15

Yˆ

Relative

14.58
19.70
19.90
20.10
20.30

0.00
9.94
5.24
14.18
13.29

จากตารางที่ 1 แสดงค่ า PM 10 , NO 2 และ O 3 ปี พ.ศ. 2556–2560 ที่ไ ด้จ ากตัว แบบ
GM(1,1) และค่าความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ พบว่าค่า PM 10 มีค่าความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์เฉลี่ย
0.85% ค่า NO 2 มีค่าความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์เฉลี่ย 8.59% และค่า O 3 มีค่าความคลาดเคลื่อน
สัมพัทธ์เฉลี่ย 8.53% นอกจากนี้จากผลการวิเคราะห์ตัวแบบ GM(1,1) พบว่า PM 10 ค่า P = 1 และ
C = 0.25, NO 2 ค่า P = 1 และ C = 0.15 และสาหรับ O 3 ค่า P = 1 และ C = 0.14 ซึ่งแสดงว่า
ตัวแบบ GM(1,1) ของ PM 10 , NO 2 และ O 3 อยู่ในเกณฑ์ดี
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103.39

105.48
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16.87
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ภาพที่ 1 ค่าพยากรณ์ของ PM 10 , NO 2 และ O 3 ปี พ.ศ. 2561–2565
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จากภาพที่ 1 แสดงค่าพยากรณ์ของ PM 10 , NO 2 และ O 3 ปี พ.ศ. 2561–2565 พบว่า
ค่าของ PM 10 และ O 3 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ NO 2 มีแนวโน้มลดลง
5. อภิปรายผล
จากผลการวิจัยพบว่าค่าพยากรณ์ของ PM10 สอดคล้องกับข้อมูลกรมควบคุมมลพิษ (คพ.)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งรายงานผลการตรวจวัดฝุ่นละออง ตาบลหน้าพระ
ลาน จังหวัดสระบุรี ปี พ.ศ. 2561 พบว่ามีแนวโน้มสถานการณ์ปัญหารุนแรงกว่าปี พ.ศ. 2560 มีค่า
ในช่วง 27-303 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (เดลินิวส์ วันที่ 6 กันยายน 2561) โดยที่มีค่าพยากรณ์
ของ PM10 ของปี พ.ศ. 2561 คือ 103.39
6. สรุปผล
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างตัวแบบ GM(1,1) และพยากรณ์คุณภาพอากาศ โดยใช้
ข้อมูลของ PM 10 , NO 2 และ O 3 ปี พ.ศ. 2556–2560 จากกรมควบคุมมลพิษ ผลการวิจัยได้ตัว
แบบ GM(1,1) สาหรับ PM 10 คือ xˆ ( ) ( k + 1) = 94.51e สาหรับ NO 2 คือ xˆ ( ) ( k + 1) = 21.13e
และสาหรับ O 3 คือ xˆ ( ) ( k + 1) = 19.51e การตรวจสอบตัวแบบใช้การทดสอบส่วนเหลือพบว่าตัว
แบบอยู่ในเกณฑ์ดี และยังพบค่าความคลาดเคลื่อนสัม พัทธ์ เฉลี่ยของ PM 10 , NO 2 และ O 3 เป็น
0.85%, 8.59% และ 8.53% ตามลาดับ และนอกจากนี้จากค่าพยากรณ์ ปี พ.ศ. 2561–2565 ยัง
พบว่าค่าของ PM 10 และ O 3 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ NO 2 มีแนวโน้มลดลง
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บทคัดย่ อ
ให้ X เป็ นเซตทีไม่ใช่เซตว่างและ G เป็ นกรุ ปแอคบน X แบบทรานซิ ทีฟ สําหรับ x, y ∈ X
กราฟออร์บิทลั ย่อย G(x, y) สําหรับกรุ ป G คือ กราฟระบุทิศทางซึงมี X เป็ นเซตของจุด และมี
G(x, y) = {(g(x), g(y)) : g ∈ G}

เป็ นเซตของเส้น งานวิจยั ชินนีขยายแนวคิดของกราฟออร์บิทลั ย่อยไปสู่ กึงกรุ ปและตรวจสอบคุณสมบัติ
ต่าง ๆ ของกราฟออร์บิทลั ย่อยสําหรับกึงกรุ ปการแปลงรักษาอันดับ
คําสํ าคัญ: กราฟออร์บิทลั ย่อย กึงกรุ ปการแปลง กรุ ปแอคชัน กึงกรุ ปแอคชัน
Abstract
Let G be a group acting transitively on a nonempty set X . For every pair x, y ∈ X , a
suborbital graph G(x, y) for the group G is a directed graph with the vertex set X and its edges are
represented by all ordered pairs in the set
G(x, y) = {(g(x), g(y)) : g ∈ G}.

In this research we extend the concept of suborbital graphs to semigroup and investigate some properties of suborbital graphs for order-preserving transformation semigroups.
Keywords: Suborbital Graph, Transformation Semigroup, Group Action, Semigroup Action.
1. Introduction
A suborbital graph is a mathematical object arisen from a transitive group action. If a group
G acts transitively on the set X , a suborbital graph is a directed graph determined on the set X . The
edge set is the orbit G(x, y) of (x, y) ∈ X × X under G where the action is extended from X to the
Cartesian product. We see that the edge set depends on a choice of (x, y), so we may obtain different
graphs if we choose different choices of the ordered pair (x, y).
This branch of Mathematics has begun in 1967. Sims studied a finite permutation group
G acting on a set X by adding some additional structure to the set X which we have known as a
suborbital graph. Then this concept has been widely extended to other cases as much as possible.
Also, the study has been discussed an infinite case of permutation groups. Jones, Singerman and
Wicks (1991) extended the idea of suborbital graphs to the modular group acting by linear fractional
transformation on the set Qb = Q ∪ {∞}, the Euclidean boundary of the upper half plane H2 . The authors provided many properties of the graphs. These graphs may be called generalized Farey graphs
as their properties closely relate to the Farey graph. One of interesting properties is connectivity of
graphs. They are not connected even though the Farey graph which is connected.

The concept of suborbital graph has been also extended to a group larger than the modular
group. In 2012, Kader and Güler investigated some properties of suborbital graphs for the extended
modular group, such as, edge conditions, circuits conditions. However, connectivity of the graphs
had not been examined yet. Until 2017, Jaipong and Tapanyo provided connectivity conditions to
subgraphs of suborbital graphs for the extended modular group, denoted by Fbu,n where u and n ≥ 0
are relatively prime. Only the case of prime numbers n ≥ 11 has not been examined. Not only
graphs’ connectivity was investigated, but also graphs’ coloring. In the same year, they provide
another results of suborbital graphs for the modular and extended modular groups. They provided
that the chromatic numbers of graphs did not exceed 3 and depended on whether the graphs contained
triangles or not. See more detail about coloring results in (Tapanyo and Jaipong, 2017). More related
topics are also studied by Tapanyo (2017) appearing in his dissertation. Although, an infinite case of
suborbital graphs has arrived, the study on the finite case is still continued. For example, Gachogu
and Kamuti (2014) studied suborbital graphs for dihedral groups Dn . More studies about finite
suborbital graph can be seen in (Njagi, Nzimbi, and Mwenda, 2015) and (Muriuki, 2017).
In this research we extend the concept of suborbital graphs to semigroups and study suborbital graphs for order-preserving transformation semigroups. The simple results for full transformation semigroups are also provided.
2. Preliminaries
In this section we provide a brief review about basic knowledges of this research. Let us
start with the definition of a group action, the well-known features of symmetric groups which do
not appear to be fundamental properties of groups.
Let G be a group and X be a nonempty set. The action of G on X is a mapping (g, x) 7→ g(x)
from the Cartesian product G × X to X satisfying the following conditions:
(i) g1 (g2 (x)) = (g1 g2 )(x) for every g1, g2 ∈ G and every x ∈ X .
(ii) If e is the identity of G, e(x) = x for every x ∈ X .
If x ∈ X , the set G(x) = {g(x) : g ∈ G} is called the orbit of x under G. We remark that all
orbit form a partition on X . The action of G is said to be transitive if and only if there exists an
element x ∈ X such that G(x) = X . We may say that G acts transitively on the set X . Notice that
if G(x) = X for some x ∈ X , then G(y) = X for every y ∈ X . Moreover, the action of G can be
extended componentwise to the Cartesian product X × X , that is, g(x, y) = (g(x), g(y)) for every
g ∈ G and every x, y ∈ X . In case of a semigroup S , the action of S on a nonempty set X can be
similarly defined. The second property will be omitted if S contains no identity.
Now, we are ready to provide the definition of suborbital graphs. Let G be a group acting
transitively on a nonempty set X . For every pair x, y ∈ X , we denote by G(x, y) the suborbital
graph for G whose vertex and edge sets are the set X and the orbit G(x, y) = {g(x, y) : g ∈ G},
respectively. If there is a directed edge from z to w in the suborbital graph G(x, y), other than the
order pair (z, w), we may refer to this edge by the notation z → w. If there are some edges of a
suborbital graph which have opposite directions, then the situation also occurs for every adjacent
vertices. Therefore, the graph may be seen as and illustrated by an undirected graph. The following
example describes, by figures, what a suborbital graph is.
Example 2.1. Let G be a Klein-four group generated by a and b, that is, G = ha, bi. Then let
X = G, so the group acts on its self by left multiplication, that is,
g(x) = gx,

for every g ∈ G and every x ∈ X . It is not difficult to see that the action is transitive as it is
determined from the group operation. Now suppose that e is the group identity, so we obtain

G(e, e)
G(e, a)
G(e, b)
G(e, ab)

=
=
=
=

{(e, e), (a, a), (b, b), (ab, ab)},
{(e, a), (a, e), (b, ab), (ab, b)},
{(e, b), (b, e), (a, ab), (ab, a)},
{(e, ab), (ab, e), (a, b), (b, a)}.

Since G is a group the orbits form a partition on X × X . Thus, all suborbital graphs for G are
represented by the following figures as undirected graphs.

(a) G(x, x)

(b) G(x, y), x , y

Figure 1: Suborbital graphs for the Klein four-group acting on itself.
By the same way, a suborbital graph for a semigroup can be determined if we replace the
group G in the definition by a semigroup S.
Let X be a nonempty set. A partial order on X is a binary relation  such that for all
x, y, z ∈ X the following properties hold:
po-i) x  x (reflexive property).
po-ii) If x  y and y  x , then x = y (antisymmetric property).
po-iii) If x  y and y  z, then x  z (transitive property).
The set X with  is called a partially ordered set. If x  y, we say that x precedes y or y succeeds
x . In this case x and y are said to be comparable, otherwise, incomparable or not comparable. We
write x ≺ y to indicate that x  y but x , y. We may write y  x and y  x to mean x  y and
x ≺ y , respectively. If all elements of X are comparable, X is called a totally ordered set. A totally
order subset of a partially ordered set X is called a chain of X .
A transformation f : X → X is said to be order-preserving if f (x)  f (y) whenever
x  y . A constant mapping is always order-preserving. In case X is finite, we may use a diagram
to illustrate the order relation on X . For example, let X = {1, 2, 3, 4, 5} the diagram below indicates
that 1 ≺ 2, 3 and 4 ≺ 5. Otherwise, pairs of elements are incomparable.
2
b

b

b

1

b

5

b

4

3

We say that a diagram of a partially ordered set X is not connected if the set can be separated into
two subsets such that there are no lines connecting between elements in this two subsets of X .
Let X be a nonempty set. A full transformation semigroup TX is a semigroup of all functions
on X into X together with composition of functions as a semigroup operation. A subsemigroup of a
full transformation semigroup is called a transformation semigroup. We see that SX , the symmetric
group on X , is a subset of TX . In this paper the set X will be assumed to be finite. Thus TX is also
finite. If X is a partially ordered set, we denote by oTX the set of all order-preserving transformations
on X . By the same operation we can verify that oTX is contained as a subsemigroup of TX . The
semigroup oTX is known as an order-preserving transformation semigroup.

Remark 2.2. oTX acts on X transitively.
Finally, we provide some necessary definitions determined in Graph Theory. A directed
path in a graph is a sequence v1 → v2 → v3 → · · · → vn of a directed edge such that vi , v j for
every i , j . The first and last vertices may be allowed to be equal. A directed graph is said to be
strongly connected if and only if for every pair a, b of vertices there is a directed path from a to b.
If the vertex set of a directed graph cannot be partitioned in to two sets such that there are not any
pairs of vertices between these two sets are adjacent, we say that the graph is weakly connected. It
not difficult to see that strong connectivity implies weakly connectivity. Then we say that the graph
is not connected or disconnected if the graph is not weakly connected.
For the graph coloring, it is a special case of graph labeling which study how many colors can
be assigned to vertices or edges. In case of vertices, any two adjacent vertices cannot be painted by
the same color. If n colors can be assigned to vertices of a graph, the graph is said to be n-colorable.
If n is the least number of colors satisfying this condition, we say that the graph is n-chromatic.
Graph coloring is generally studied on loopless graphs as a vertex incident to a loop adjacent to
itself. However, we may consider a graph without loops, and then assign colors to the graph vertices
as usual. Now, we are ready to go further to the next section and investigate some properties of
suborbital graphs for transformation semigroups.
3. Main Results
This section discuss the results of this research. We remark that the graph G(x, x) contains
no edges except a loop at every vertex of the graph. The graph of this case will be referred to as the
trivial suborbital graph. We start with a bunch of easiest results describing suborbital graphs for full
transformation semigroups.
Theorem 3.1. If x , y, a suborbital graph G(x, y) for TX is a complete directed graph with a loop
at each vertex.
Proof. Let a, b ∈ X and define a transformation f : X → X by


a,



f (z) = b,


 z,


if z = x
if z = y
otherwise.

(1)

Then f ∈ TX , so (a, b) = f (x, y) is an edge in G(x, y).

Corollary 3.2. A suborbital graph G(x, y) for TX is strongly connected if and only if either X
contains one element or x , y.
Corollary 3.3. If x , y, a suborbital graph G(x, y) for TX is n-chromatic, where n is the number
of elements of X . Otherwise, G(x, y) is 1-chromatic.
Next, we investigate some properties of suborbital graphs for order-preserving transformation semigroups. In this case the set X is assumed to be a partially ordered set. The first theorem of
this case provides edge conditions for a suborbital graph G(x, y) when x and y are comparable.
Theorem 3.4. Let G(x, y) be a suborbital graph for oTX such that x and y are comparable. Then
the following statements hold.
(i) If x ≺ y, then there is an edge a → b in G(x, y) if and only if a  b.
(ii) If x  y, then there is an edge a → b in G(x, y) if and only if a  b.

Proof. (i) Let x ≺ y. For the forward implication we assume that a → b is an edge in G(x, y).
This means that there is a transformation f ∈ oTX such that f (x, y) = (a, b). Since x ≺ y, we have
a  b. Next, suppose for the converse that a  b and define a transformation f : X → X by
(

if z  x, or x and z are incomparable
(2)
if z  x.
We see that the transformation f is an order-preserving. Therefore (a, b) = f (x, y) is an edge of
G(x, y). The Item (ii) can be obtained similarly.

Example 3.5. Let X = {1, 2, 3} be a partially ordered set with an order relation determined by the
following diagram. Then we have oTX = {e, t1, t2, . . . , t10 } such that
f (z) =




1 2 3
e=
1 2 3


1 2 3
t4 =
3 3 3


1 2 3
t8 =
1 3 1

a,
b,




1 2 3
t1 =
1 3 2


1 2 3
t5 =
1 1 2


1 2 3
t9 =
1 2 2




1 2 3
t2 =
1 1 1


1 2 3
t6 =
1 1 3


1 2 3
.
t10 =
1 3 3




1 2 3
t3 =
2 2 2


1 2 3
t7 =
1 2 1

All suborbitals of oTX are demonstrated as follows:
oTX (1, 1) = oTX (2, 2) = oTX (3, 3) = {(1, 1), (2, 2), (3, 3)},
oTX (2, 3) = oTX (3, 2) = {(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (3, 1), (2, 3), (3, 2)},
oTX (1, 2) = oTX (1, 3) = {(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (1, 3)},
oTX (2, 1) = oTX (3, 1) = {(1, 1), (2, 2), (3, 3), (2, 1), (3, 1)}.

These induce different four suborbital graphs for oTX acting on the partially ordered set X as shown
in the figures below.
2
b

b

3

b

1

(a) G(x, x)
2
b

b

b

3

2
b

b

3

b

1

1

(b) G(x, y), x ≺ y

(c) G(x, y), x  y

Figure 2: Suborbital graphs for the transformation semigroups oTX
In the preceding example, all suborbital graphs are connected except G(x, x). We see that
the diagram of the partially ordered set X is connected. In a general case, this is an important

condition of X which provides a weakly connected suborbital graph G(x, y) for oTX whenever x ≺ y
or x  y.
Theorem 3.6. Let x and y are different and comparable. Then A suborbital graph G(x, y) for oTX
is weakly connected if and only if the diagram of X is connected.
Proof. We prove this theorem by contrapositive. First, suppose that G(x, y) is not connected. Then
the vertex set X of the graph can be partitioned into two subsets X1 and X2 such that all vertices in
X1 are not adjacent to all vertices in X2 . Then the previous theorem implies that no vertices in X1
can be compared to all vertices in X2 . Therefore, there are no lines between X1 and X2 appearing in
the diagram of X , so the diagram is not connected.
Next, we assume that the diagram of X is not connected. Then there are subsets X1 and X2
of X form a partition on X such that all vertices of X1 cannot be compared to all elements of X2 .
As vertices of the graph, the preceding theorem implies that all vertices of X1 are not adjacent to all
vertices in X2 . Therefore, the graph G(x, y) is not connected.

Although, connectivity of G(x, y) can be illustrated by Example 3.5, for completeness of
demonstration we provide another example in case the diagram of X is not connected.
Example 3.7. Let X = {1, 2, 3, 4, 5} be a partially ordered set with an order relation determined by
the following diagram.
2
b

b

b

b

5

b

4

3

1

By using Theorem 3.4, we obtain suborbital graphs for oTX illustrated as follows:
5b

3b

2b
b

b

1

4

(a) G(x, x)
3b

2b
b

1

(b) G(x, y), x ≺ y

5b
b

4

3b

2b
b

1

5b
b

4

(c) G(x, y), x  y

Figure 3: Suborbital graphs for oTX where the diagram of X is not connected

Next, we examine the chromatic number of a suborbital graph G(x, y) for an order-preserving
transformation semigroup oTX . We found that the chromatic number of the graph depends on the
number of elements of X belonging to the longest chain of X .
Theorem 3.8. Let X be a partially ordered set of n elements containing the longest chain of length
m. If x and y are different and comparable, a suborbital graph G(x, y) for oTX is m-chromatic.
Proof. Let x and y be different and comparable and B0 = X . Then for 1 ≤ k ≤ m we define Ak
and Bk inductively as follows:
Ak = {a ∈ Bk−1 : a is minimal in Bk−1 }

and

Bk = X \

k
Ø

Ai .

i=1

Since Bi is a finite set for every i = 1, 2, . . . , m, it contain at least one minimal element. Thus, Ai is
not empty for every i = 1, 2, . . . , m.
Next, we examine that P = { A1, A2, . . . , Am } is a partition of X such that for every i =
1, 2, . . . , m any two elements of Ai are incomparable, that is, all elements in Ai considered as the
vertices of the graph are not adjacent. This means that for every i = 1, 2, . . . , m the same color can
be assigned to all vertices in Ai . Hence, the graph is m-chromatic.
Suppose that a, b ∈ Ak . If a ≺ b, b is not minimal in Bk−1 . Thus, every element in Ai
have to be incomparable. To show that P is a partition of X we may let i < j and a ∈ Ai . By
the definition of B j−1 , we have a < B j−1 , so a < A j . This implies that every element of Ai does
not belong to A j . Therefore, Ai ∩ A j = ∅. We see that ∪ A ∈ P Ai ⊆ X . We need to show that
∪ A ∈ P Ai ⊇ X . On the contrary we suppose that ∪ A ∈ P Ai + X , so Bm is not empty. Let w be a
minimal element in Bm . Since w < Am , w is not minimal in Bm−1 . This implies that there is an
element am ∈ Bm−1 such that am ≺ w. As w is minimal in Bm , we have am ∈ Am , that is, am is
minimal in Bm−1 . Replacing w by am and continue this process on Bm−1 and so on, we obtain a chain
a1 ≺ a2 ≺ · · · ≺ am ≺ w of X such that ai ∈ Ai for every i = 1, 2, . . . , m. This is a contradiction
since the number of vertices in the chain exceeds the number m, the number of vertices in the longest
chains of X . Therefore, ∪ A ∈ P Ai ⊇ X , so ∪ A ∈ P Ai = X . Consequently, P is a partition of X. The
proof is now complete.

Corollary 3.9. Let X be a totally ordered set of n elements. If x , y, then G(x, y) is n-chromatic.
Example 3.10. Let X = {1, 2, 3, 4} be a partially ordered set determined by the diagram in the figure
on the left below. Then the graph G(1, 3) is 3-chromatic.
i

i

i

i

i

4b

4b

b

b

3

3
1

b

b

(a) Diagram of X

2

1

b

b

(b) G(1, 3)

Figure 4: Graph coloring and the chromatic number
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บทคัดย่อ
โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์
ความผันแปร (Coefficient of Variation : CV) ทั้งหมด 2 วิธี 1.) วิธีการใหม่ด้วยการปรับค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานด้วยตัวประมาณที่ไม่เอนเอียงของ 𝜎 2.) วิธีการเดิมของสัมประสิทธิ์ความผันแปร
𝑠
𝑐𝑣
̂ = ซึ่ง 𝑠 2 = (𝑛 − 1)−1 ∑𝑛𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥̄ )2 โดย 𝑠 2 เป็นตัวประมาณที่ไม่เอนเอียงของ 𝜎 2
𝑥̄
ในการศึกษานี้กาหนดให้ข้อมูลมีการแจกแจงปรกติที่ค่าเฉลี่ย (𝜇) เท่ากับ 10, 20 และ
30 กาหนดให้ CV เท่ากับ 0.05, 0.10, …, 1.00 ขนาดตัวอย่าง (n) เท่ากับ 5, 10, 20, 30, 50, 80,
100, 200, 300 และ 1000 โดยทาซ้าจานวน 100,000 รอบ ประสิทธิภาพของตัวประมาณพิจารณา
จากค่าความเอนเอียงจากผลลัพธ์พบว่า เมื่อ CV มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.35 วิธีการปรับค่าด้วย
ตัวประมาณที่ ไม่เอนเอียงของ  ให้ค่าความเอนเอียงต่าสุด แต่เมื่อ CV มีค่ามากกว่า 0.35 วิธีการ
เดิมของสัมประสิทธิ์ความผันแปรให้ค่าเอนเอียงต่าที่สุด
คาสาคัญ : ตัวประมาณ วิธีการเดิม สัมประสิทธิ์ความผันแปร ค่าความเอนเอียง

Abstract
The propose of this research was comparing efficiency in the estimator of
Coefficient of Variation (CV) of the two methods. The first one was the new method
which standard deviation was adjusted by unbiased estimator of  . Another method
𝑠
was the original one which was 𝑐𝑣
̂ = 𝑥̄ with 𝑠 2 = (𝑛 − 1)−1 ∑𝑛𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥̄ )2 where s
was unbiased estimator of  .
In this studies, we set the normal distribution data with mean (  ) : 10, 20
and 30; the values CV were 0.05, 0.10, …, 1.00. The sample sizes (n) are 5, 10, 20, 30,
50, 80, 100, 200, 300 and 1000 with 100,000 repetitions. The efficiency of the estimator
2

2
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was measured by the biased value. We found that when the value of CV was less than
of equal to 0.35, the method which standard deviation was adjusted by unbiased
estimator of  give the lowest biased values. However, if the value of CV was greater
than 0.35, the original method provided the lowest biased values.
Keyword : Estimator, Original method, Coefficient of Variation, Bias
1. บทนา
การประมาณค่าเป็นวิธีการอนุมานทางสถิติที่สาคัญ และใช้ค่าประมาณนี้ในการนาข้อมูลที่
มีอยู่มาคานวณเพื่อสรุปผลเกี่ยวกับค่าพารามิเตอร์ของประชากร การประมาณค่าแบ่งออกเป็น 2
ประเภท คือ การประมาณค่าแบบจุด (Point Estimation) และ การประมาณค่าแบบช่วง (Interval
Estimation) ในการประมาณค่าจะต้องทาอย่างมีเกณฑ์เพื่อให้ได้การประมาณค่าที่แม่นยาและมีความ
ผิดพลาดน้อยที่สุด
ความแปรปรวน (Variance) เป็นการวัดการกระจายของข้อมูลรอบๆค่าเฉลี่ยโดยนาค่า
ของข้อมูลทุกตัวมาคานวณ ทาให้แสดงลักษณะการกระจายของข้อมูลได้เป็นอย่างดีโดยค่าความ
แปรปรวนที่มีค่าน้อยแสดงว่าข้อมูลมีค่าเกาะกลุ่มกันอยู่ใกล้ค่าเฉลี่ย แต่ถ้าค่าความแปรปรวนมีค่า
มากแสดงว่าข้อมูลกระจัดกระจายห่างจากค่าเฉลี่ยหรือแตกต่างกันมาก
ค่าสัมประสิทธิ์ความผันแปร (Coefficient Variation : CV) เป็นค่าที่ใช้วัดการกระจาย
ของข้อมูลเพื่อการเปรียบเทียบการกระจายของข้อมูลตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไป ที่มีหน่วยต่างกัน หรือแม้แต่
การเปรียบเทียบข้อมูลที่มีหน่วยเหมือนกันแต่ขนาดต่างกัน เราสามารถใช้สัมประสิทธิ์ความแปรผันใน
การเปรียบเทียบได้ ถ้าข้อมูลชุดใดมีสัมประสิทธิ์ ความแปรผันมากแสดงว่ามีการกระจายของข้อมูล
มาก ถ้าสัมประสิทธิ์ความแปรผันน้อย การกระจายของข้อมูลก็จะน้อยด้วยเช่นกัน
Mckay (1932) ได้ ค้ น พบฟั ง ก์ ชั น 𝐾𝑛 = (1 + (1/CV2))((𝑛 − 1)𝑐𝑣
̂ 2 /(1 + (𝑛 − 1)𝑐𝑣
̂ 2 /𝑛)) ที่
ขึ้นกับค่าสัมประสิทธิ์ความผันแปรของตัวอย่างที่สามารถใช้ประมาณการแจกแจงไคสแควร์ n − 1 ซึ่ง
ต่อมา Mckay ได้ทาการประมาณค่าแบบช่วงสาหรับ ค่าสัมประสิทธิ์ความฝันแปรด้วยฟังก์ชัน K
และ Mckay ได้กล่าวว่า K จะประมาณการแจกแจงไคสแควร์ได้ดี เมื่อ CV < 0.33
Forkman and Verrill (2007) ได้พบว่าฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นของฟังก์ชัน
K
จากการศึกษาพบว่า K มีการแจกแจงแบบ noncentral beta type II
Jayakumar and Sulthan (2015) ได้คิดค้นฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นของค่ า
สัมประสิทธิ์ความแปรผันของตัวอย่างที่มีการแจกแจงปรกติ ภายในงานได้พิสูจน์ค่าคาดหวังของค่า
สัมประสิทธิ์ความแปรผัน 𝐸(𝑐𝑣
̂) ค่าคาดหวังของค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผันกาลังสอง 𝐸(𝑐𝑣
̂ 2 ) และ
ความแปรปรวนของค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน 𝑉𝑎𝑟(𝑐𝑣
̂) ซึ่งพบว่า 𝑐𝑣
̂ = 𝑠/𝑥̄ เป็นตัวประมาณที่
เอนเอียงของ 𝜎/𝜇 โดยที่ s เป็นตัวประมาณที่ไม่เอนเอียงของ  และ x เป็นตัวประมาณที่ไม่
เอนเอียงของ 
n

n

n

n

2

1021

จากที่กล่าวมาข้างต้นพบว่าค่าสัมประสิทธิ์ความผันแปรที่นิยมใช้ในปัจจุบันเป็นตัวประมาณ
ที่เอนเอียง ซึ่งภายในงานของ Jayakumar and Sulthan (2015) ได้พิสูจน์แล้ว ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจ
ที่จะคิดค้นตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์ความผันแปรที่ให้ค่าความเอนเอียงน้อยกว่าค่าสัมประสิทธิ์ความ
ผันแปรเดิม จากการศึกษาพบว่าสูตรที่ใช้ในการคานวณค่าสัมประสิทธิ์ความผันแปรเดิม พิสูจน์จาก
CV = √𝑉𝑎𝑟(𝑋)/𝐸(𝑋) = √𝜎 2 /𝜇 ซึ่ง CV จะประมาณด้วย 𝑐𝑣
̂ = √𝑠 2 /𝑥̄ = 𝑠/𝑥̄ พบว่าการประมาณ
ค่าตัวเศษของ CV หรือ √𝜎 2 จะประมาณค่าตัวภายในรากที่ 2 เท่านั้น โดยตัวประมาณที่ใช้ เป็นตัว
ประมาณที่ไม่เอนเอียงของ  นั้นก็คือ s ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้นาตัวเศษของ CV ถอดรากที่ 2
ก่อนแล้วทาการประมาณ  โดยตรง ด้วยตัวประมาณที่ไม่เอนเอียงของ  ทาให้เกิดเป็นวิธี ก าร
ประมาณค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามผั น แปรใหม่ ขึ้ น ผู้ วิ จั ย คาดว่ า วิ ธี ก ารประมาณค่ า ใหม่ นี้ จ ะท าให้
ค่าประมาณที่ได้นั้นแม่นยาและช่วยลดค่าความเอนเอียง
โครงการวิ จั ย นี้จึ ง มี ความสนใจที่จ ะเสนอวิ ธี ก ารประมาณค่า สั ม ประสิ ทธิ์ ความผันแปร
(Coefficient of Variation : CV) เมื่ อ ข้ อ มู ล มี ก ารแจกแจงปรกติ ที่ อ าจจะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี ก ว่ า
วิธีการเดิมโดยพิจารณาจากค่าความเอนเอียง (Bias)
2

2

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อเสนอตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์ความผันแปรวิธีการใหม่ คือ วิธีการปรับค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานด้วยตัวประมาณที่ไม่เอนเอียงของ 
2.2 เพื่อเปรีย บเทีย บประสิทธิภาพตัว ประมาณค่าสัม ประสิ ทธิ์ความผันแปรวิ ธี ใหม่ กับ
วิธีการเดิม
3. ขอบเขตของการวิจัย
3.1 กาหนดให้ข้อมูลมีการแจกแจงปรกติที่มีค่าเฉลี่ย  เท่ากับ 10, 20 และ30 ที่ทาให้ค่า
CV เท่ากับ 0.05, 0.10, 0.15, …, 1.00
3.2 ขนาดตัวอย่างที่ใช้คือ 5, 10, 20, 30, 50, 80, 100, 200, 300 และ 1000
3.3 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวประมาณค่า จะพิจารณาจากค่าความเอนเอียง
3.4 จานวนการจาลองที่มีการทาซ้า ( M ) คือ 100,000 รอบ
4. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้เทคนิควิธีการจาลองข้อมูลด้วยโปรแกรม R เพื่อประมาณค่าสัมประสิทธิ์
ความผันแปรและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ความผันแปร 2 วิธี
ได้แก่ วิธีการปรับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้วยตัวประมาณที่ไม่เอนเอียงของ  กับ วิธีการเดิมของ
ค่าสัมประสิทธิ์ความผันแปร ซึ่งกาหนดให้ข้อมูลมีแจกแจงปรกติโดยประสิทธิภาพของการประมาณค่า
จะพิจารณาจากค่าเอนเอียง (Bias) ซึ่งมีขั้นตอนต่างๆ และรายละเอียดดังนี้
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4.1 การประมาณค่าสัมประสิทธิ์ความผันแปร
การวิจัยในครั้งนี้ได้มีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการประมาณค่า 2 วิธีดังนี้
4.1.1 วิธีการปรับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้วยตัวประมาณที่ไม่เอนเอียงของ 
𝑐𝑣
̂1 =

โดยที่

(𝑠/𝑏1 (𝑛))

(1)

𝑥̄

s

คือ ตัวประมาณค่าเฉลี่ย
คือ ตัวประมาณค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

b1 ( n )

คือ พจน์ค่าคงทีส่ าหรับตัวประมาณที่ไม่เอนเอียงของ 

x

4.1.2 วิธีการเดิมของสัมประสิทธิ์ความผันแปร
𝑐𝑣
̂2 =

โดยที่

𝑠

(2)

𝑥̄

คือ ตัวประมาณค่าเฉลี่ย
คือ ตัวประมาณค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

x

s

4.2 ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
4.2.1 สร้างเลขสุ่มให้ข้อมูลมีการแจกแจงปรกติค่าเฉลี่ย  เท่ากับ 10, 20 และ30
ทีท่ าให้ CV เท่ากับ 0.05, 0.10, 0.15, …, 1.00
4.2.2 ขนาดตัวอย่าง (n) ที่ใช้คือ 5, 10, 20, 30, 50, 80, 100, 200 ,300 และ 1000
4.2.3 คานวณหาตัวประมาณค่า CV ทั้ง 2 วิธี คือ 𝑐𝑣
̂1 และ 𝑐𝑣
̂2
4.2.4 ทาซ้าจานวน (m) 100,000 รอบ
4.2.5 คานวณค่าความเอนเอียงของตัวประมาณ 2 วิธี
1

(𝑐𝑣
𝐵𝑖𝑎𝑠(𝑐𝑣
̂1 ) = 100,000 ∑100,000
̂1𝑖 − CV)
𝑖=1
𝐵𝑖𝑎𝑠(𝑐𝑣
̂2 ) =

เมื่อ

1
∑100,000(𝑐𝑣
̂2𝑖
100,000 𝑖=1

− CV)

(3)
(4)

คือ ตัวประมาณวิธีการใหม่ของสัมประสิทธิ์ความผันแปรทาซ้ารอบที่
𝑐𝑣
̂2𝑖 คือ ตัวประมาณวิธีการเดิมของสัมประสิทธิ์ความผันแปรทาซ้ารอบที่
CV คือ พารามิเตอร์ของสัมประสิทธิ์ความผันแปร
i
คือ รอบการทาซ้า
𝑐𝑣
̂1𝑖

i

i
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4.2.6 ทาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวประมาณค่าจะพิจารณาจากค่าความเอน
เอียงที่ให้ค่าใกล้เคียงศูนย์มากที่สุด แต่ละสถานการณ์ที่กาหนด จะถือว่าเป็นวิธีการประมาณค่าที่มี
ประสิทธิภาพดีที่สุด
4.2.7 สรุปผลการวิจัย
5. ผลการวิจัย
5.1 วิธีการใหม่ปรับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้วยตัวประมาณที่ไม่เอนเอียงของ 
การแจกแจงปรกติ (Normal Distribution)
กาหนดให้ X เป็นตัวแปรสุ่มต่อเนื่องที่มีการแจกแจงปรกติ โดยมีพารามิเตอร์
และ  ซึ่งฟังก์ชันความน่าจะเป็นของ X จะเขียนได้ดังนี้



2

(𝑥−𝜇)2

; −  x  

𝑓(𝑥) =

1
−
𝑒 2𝜎2
√2𝜋𝜎

โดยที่

𝐸(𝑋) = 𝜇, 𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝜎 2

(5)

ค่าสัมประสิทธิ์ความผันแปรของประชากรเมื่อข้อมูลมีการแจกแจงปรกติ
CV= √𝑉𝑎𝑟(𝑋)/𝐸(𝑋) = 𝜎/𝜇

(6)

จากสมการที่ (6) ผู้วิจัยต้องการประมาณค่าของ CV ด้วย cv จึงนา  และ  มาหา
ตัวประมาณที่ไม่เอนเอียงซึ่งโดยทั่วไปเป็นที่ทราบดีอยู่แล้วว่า ตัวประมาณที่ไม่เอนเอียงของ  คือ
1
𝑥̄ = ∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖 แต่ ไม่ทราบตัวประมาณที่ไม่เอนเอียงของ  ดังนั้นจึงต้องพิสูจน์หาตัวประมาณที่ไม่เอน
𝑛
เอียงของ 
1

Y =

( n − 1) s 2

~

Z =

2
( n −1)


ถ้าให้
แล้วกาหนดให้
จากเทคนิคการ Transformation of Random Variables
2

( n − 1)

Y

ซึ่ง

s2 =

1

n

(x
n −1

i

− x)

2

i =1

(7)

𝑑

𝑓𝑧 (𝑧) = 𝑓𝑦 ( ℎ(𝑧) ) |𝑑𝑧 ( ℎ(𝑧) )|
2

2

2

(𝑛−1)𝑠
𝜎
ได้ 𝑌 = ℎ(𝑧) = 𝑛−1
𝑍 2 และ 𝑍 = √
× 𝜎2 = 𝑠 แทนนาไปแทนในสมการที่ (7) จะ
𝜎
𝑛−1
ได้การแจกแจงของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่าง (Standard Deviation Distribution) โดยมี
พารามิเตอร์ n และ  ซึ่งฟังก์ชันความน่าจะเป็นจะเขียนได้ดังนี้
1024
2

2

𝑓(𝑠) =

E (s

r

)

𝑠𝑟 .2𝑠𝑛−2 [

𝑛−1
(𝑛−1)𝑠2
−
(𝑛−1) 2
2𝜎2
]
𝑒
2𝜎2
;
(𝑛−1)
𝛤[
]
2

𝑛−1
(𝑛−1)𝑠2
−
2
2𝜎2

(𝑛−1)

𝑟
𝑛−2 (
)
𝑒
∞ 𝑠 .2𝑠
2𝜎2
=∫
(𝑛−1)
0
𝛤(
)
2

E ( sr )
E (s

r

=

(

𝑟
2 2 𝑛−1+𝑟
) 𝛤(
)
𝑛−1
2
𝑛−1
𝛤(
)
2

) =𝑏

𝑟 (𝑛)𝜎

𝜎

0s

𝑟

𝑑𝑠 =

2𝜎2 2

1
𝛤(

𝑛−1
)
2

กาหนดให้

𝑟

(8)

𝑛−1+𝑟

(𝑛−1) 𝛤 (
2

2

𝑟

)

𝑛−1+𝑟
)
2

2
br ( n ) = (𝑛−1) 𝛤(
𝑛−1

𝛤(

2

)

𝑟

จาก 𝐸(𝑠 𝑟 /𝑏𝑟 (𝑛)) =  จึงได้ว่าตัวประมาณที่ไม่เอนเอียงของ  คือ 𝑠 𝑟 /𝑏𝑟 (𝑛)
จากการพิสูจน์ข้างต้นเมื่อกาหนด r = 1 ทาให้ทราบว่าตัวประมาณที่ไม่เอนเอียงของ  คือ
𝑠/𝑏1 (𝑛) จึงสามารถประมาณค่า CV จากสมการที่ (6) ด้วย 𝑐𝑣
̂1 ได้ดังนี้
r

r

𝑐𝑣
̂1 =

(𝑠/𝑏1 (𝑛))
𝑥̄

5.2 ผลลัพธ์จากการทดลอง
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่เสนอตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์ความผันแปรวิธีการใหม่ คือ
วิ ธี ก ารปรั บ ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานด้ ว ยตั ว ประมาณที่ ไ ม่ เ อนเอี ย งของ  และเปรี ย บเที ย บ
ประสิทธิภาพตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์ความผันแปรวิธีใหม่ กับ วิธีการเดิม ที่กาหนดค่าพารามิเตอร์
คือ  เท่ากับ 10, 20 และ 30 ที่ทาให้ค่า CV เท่ากับ 0.05, …, 1.00 ซึ่งจากการคานวณค่าความ
เอนเอียง ได้ดังนี้
n
คือ ขนาดตัวอย่าง
CV
คือ ค่าพารามิเตอร์ของสัมประสิทธิ์ความผันแปร
Bias1 คือ ค่าความเอนเอียงของสัมประสิทธิ์ความผันแปรวิธีการใหม่
Bias2 คือ ค่าความเอนเอียงของสัมประสิทธิ์ความผันแปรวิธีการเดิม
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ตารางที่ 1
ค่าความเอนเอียงของ CV เมื่อข้อมูลมีการแจกแจงปรกติ  = 10 และ CV เท่ากับ 0.05 – 1.00
CV = 0.05
Bias1 Bias2
5
6.2E-05 2.9E-03
10 1.3E-05 1.4E-03
20 7.2E-06 6.6E-04
30 1.8E-05 4.5E-04
50 2.5E-05 2.3E-04
80 8.7E-06 1.5E-04
100 1.3E-05 1.4E-04
200 1.1E-05 5.2E-05
300 1.0E-05 3.1E-05
1000 2.3E-08 1.3E-05
CV = 0.25
n
Bias1 Bias2
5
2.5E-03 1.3E-02
10 1.8E-03 5.1E-03
20 6.5E-04 2.6E-03
30 4.6E-04 1.7E-03
50 2.3E-04 1.0E-03
80 2.1E-04 5.8E-04
100 1.6E-04 4.7E-04
200 9.0E-05 2.2E-04
300 6.9E-05 1.4E-04
1000 3.5E-05 1.2E-04
CV = 0.45
n
Bias1 Bias2
5
2.0E-02 7.8E-03
10 9.9E-03 2.7E-03
20 4.6E-03 1.3E-03
30 3.1E-03 7.7E-04
50 1.9E-03 4.0E-04
n

CV = 0.10
Bias1 Bias2
2.3E-04 5.8E-03
1.1E-04 2.6E-03
1.7E-05 1.3E-03
3.4E-06 8.5E-04
7.4E-06 5.0E-04
3.5E-05 2.8E-04
4.6E-05 2.1E-04
8.4E-06 1.2E-04
2.8E-05 5.5E-05
3.4E-06 2.2E-05
CV = 0.30
Bias1 Bias2
5.2E-03 1.3E-02
2.6E-03 5.6E-03
1.6E-03 2.3E-03
8.6E-04 1.7E-03
5.4E-04 9.9E-04
3.2E-04 6.3E-04
3.3E-04 4.3E-04
9.9E-05 2.8E-04
5.7E-05 1.9E-04
2.8E-05 4.7E-05
CV = 0.50
Bias1 Bias2
3.0E-02 2.1E-03
1.3E-02 6.1E-04
6.5E-03 8.6E-05
4.6E-03 2.7E-04
2.4E-03 1.7E-04

CV = 0.15
Bias1 Bias2
6.1E-04 8.4E-03
4.1E-04 3.7E-03
7.1E-05 1.9E-03
1.2E-04 1.2E-03
7.1E-06 7.6E-04
7.7E-05 4.0E-04
3.8E-05 3.4E-04
4.1E-05 1.5E-04
1.2E-05 1.1E-04
1.1E-05 4.9E-05
CV = 0.35
Bias1 Bias2
9.2E-03 1.2E-02
4.7E-03 5.0E-03
2.3E-03 2.3E-03
1.8E-03 1.3E-03
1.1E-03 7.3E-04
6.8E-04 4.3E-04
4.7E-04 4.1E-04
2.0E-04 2.4E-04
8.1E-05 2.1E-04
5.0E-05 3.7E-05
CV = 0.55
Bias1 Bias2
4.1E-02 5.4E-03
1.9E-02 3.3E-03
9.0E-03 1.7E-03
5.3E-03 5.4E-04
3.5E-03 6.8E-04

CV = 0.20
Bias1 Bias2
1.5E-03 1.1E-02
7.8E-04 4.7E-03
3.5E-04 2.3E-03
3.1E-04 1.4E-03
1.5E-04 8.7E-04
9.7E-05 5.4E-04
9.4E-05 4.1E-04
1.6E-05 2.4E-04
1.5E-05 1.5E-04
3.4E-06 4.7E-05
CV = 0.40
Bias1 Bias2
1.4E-02 1.1E-02
7.1E-03 4.0E-03
3.4E-03 1.9E-03
2.4E-03 1.0E-03
1.2E-03 8.8E-04
1.0E-03 2.6E-04
4.0E-04 6.1E-04
2.9E-04 2.2E-04
1.3E-04 2.0E-04
6.8E-05 3.2E-05
CV = 0.60
Bias1 Bias2
6.1E-02 2.2E-02
2.6E-02 8.6E-03
1.1E-02 3.0E-03
7.9E-03 2.7E-03
4.7E-03 1.7E-03
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ตารางที่ 1 (ต๋อ)
CV = 0.45
Bias1 Bias2
80 1.1E-03 3.1E-04
100 1.2E-03 8.3E-05
200 3.9E-04 1.8E-04
300 1.9E-04 1.8E-04
1000 1.4E-04 2.5E-05
CV = 0.65
n
Bias1 Bias2
5
7.3E-02 3.0E-02
10 3.3E-02 1.4E-02
20 1.4E-02 4.9E-03
30 9.7E-03 4.0E-03
50 5.4E-03 2.1E-03
80 3.7E-03 1.6E-03
100 2.3E-03 6.4E-04
200 1.1E-03 3.0E-04
300 9.8E-04 4.4E-04
1000 2.9E-04 1.2E-04
CV=0.85
n
Bias1 Bias2
5
9.3E-02 3.6E-02
10 8.9E-02 6.3E-02
20 3.5E-02 2.3E-02
30 2.2E-02 1.4E-02
50 1.3E-02 8.4E-03
80 7.7E-03 5.0E-03
100 6.8E-03 4.6E-03
200 3.2E-03 2.1E-03
300 2.2E-03 1.4E-03
1000 6.8E-04 4.7E-04
n

CV = 0.50
Bias1 Bias2
1.4E-03 1.4E-04
1.3E-03 5.0E-06
5.9E-04 3.9E-05
4.9E-04 7.0E-05
1.2E-04 6.2E-06
CV = 0.70
Bias1 Bias2
3.6E-02 8.0E-03
4.2E-02 2.2E-02
1.8E-02 9.0E-03
1.3E-02 6.7E-03
6.9E-03 3.3E-03
4.2E-03 1.9E-03
3.2E-03 1.5E-03
1.6E-03 6.7E-04
1.0E-03 4.6E-04
3.2E-04 1.4E-04
CV=0.90
Bias1 Bias2
2.9E-01 2.1E-01
1.6E-01 1.3E-01
4.3E-02 3.0E-02
2.7E-02 1.9E-02
1.6E-02 1.1E-02
9.5E-03 6.6E-03
7.3E-03 5.1E-03
3.9E-03 2.7E-03
2.5E-03 1.8E-03
7.8E-04 5.5E-04

CV = 0.55
Bias1 Bias2
2.4E-03 6.2E-04
1.9E-03 5.0E-04
7.0E-04 1.0E-05
7.9E-04 3.3E-04
5.6E-05 8.1E-05
CV = 0.75
Bias1 Bias2
3.8E-01 3.1E-01
5.2E-02 3.0E-02
2.3E-02 1.3E-02
1.4E-02 7.7E-03
8.3E-03 4.4E-03
4.9E-03 2.5E-03
4.4E-03 2.5E-03
2.0E-03 1.0E-03
1.4E-03 8.1E-04
4.8E-04 2.9E-04
CV=0.95
Bias1 Bias2
3.3E-01 2.5E-01
1.5E-01 1.2E-01
5.0E-02 3.7E-02
3.2E-02 2.4E-02
1.8E-02 1.4E-02
1.1E-02 8.1E-03
9.6E-03 7.2E-03
4.1E-03 2.9E-03
2.6E-03 1.8E-03
6.7E-04 4.3E-04

CV = 0.60
Bias1 Bias2
3.1E-03 1.2E-03
2.3E-03 7.8E-04
1.0E-03 2.8E-04
7.6E-04 2.6E-04
1.8E-04 2.7E-05
CV = 0.80
Bias1 Bias2
2.4E-02 7.1E-02
7.0E-02 4.7E-02
2.9E-02 1.8E-02
1.8E-02 1.1E-02
1.1E-02 6.9E-03
6.7E-03 4.2E-03
5.0E-03 3.0E-03
2.4E-03 1.4E-03
2.0E-03 1.3E-03
6.3E-04 4.3E-04
CV=1.00
Bias1 Bias2
2.9E-01 2.1E-01
1.6E-01 1.3E-01
6.0E-02 4.6E-02
3.8E-02 2.9E-02
2.2E-02 1.6E-02
1.3E-02 1.0E-02
1.0E-02 7.9E-03
5.0E-03 3.7E-03
3.0E-03 2.2E-03
1.1E-03 8.1E-04
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ส าหรั บ การก าหนดพารามิ เ ตอร์ ที่ ค่ า 𝜇 เท่ า กั บ 20 และ 30 ที่ ท าให้ ค่ า CV เท่ า กั บ
0.05, …, 1.00 ให้ผลการทดลองที่ไม่แตกต่างกัน กับ พารามิเตอร์ 𝜇 เท่ากับ 10
6. การอภิปรายผล
หลังจากการคานวณค่าความเอนเอียงของตัวประมาณทั้ง 2 ตัว แล้วสามารถนาผลมา
อภิปรายตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังต่อไปนี้
6.1 จากการนาเสนอวิธีการใหม่ คือ วิธีการปรับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้ว ยตัว
ประมาณที่ไม่เอนเอียงของ  พบว่าเมื่อ CV < 0.35 ประสิทธิภาพของวิธีการใหม่ดีกว่าวิธีการเดิม
ตามที่คาดไว้ และจากงานวิจัยของ Mckay (1932) ที่ว่าฟังก์ชัน K จะประมาณการแจกแจงไคสแควร์
ได้ดี เมื่อ CV < 0.33 หากใช้วิธีการประมาณค่า CV วิธีการใหม่น่าจะสามารถประมาณการแจกแจง
ไคสแควร์ได้ดีกว่าฟังก์ชัน K
6.2 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพโดยใช้ค่าความเอนเอียงในการตัดสินใจ จากตาราง
ที่ 1 พบว่า วิธีการใหม่ให้ค่าความเอนเอียงต่ากว่าวิธีการเดิมเมื่อ CV มีค่าน้อยๆ แต่เมื่อ CV มีค่า
มากๆ วิธีการเดิมของค่าสัมประสิทธิ์ความผันแปรจะให้ค่าให้ค่าความเอนเอียงต่ากว่า
n

n

7. สรุปผลการวิจัย
วิธีการใหม่ด้วยปรับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้วยตัวประมาณที่ไม่เอนเอียงของ  จะ
มีประสิทธิภาพในการประมาณค่าดีกว่า เมื่อ CV น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.35 และ วิธีการเดิมของค่า
สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามผั น แปร จะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการประมาณค่ า ดี ก ว่ า เมื่ อ CV มี ม ากกว่ า
0.35 ภายใต้ข้อมูลที่มีการแจกแจงปรกติ
8. ข้อเสนอแนะ
ในการประมาณค่ าพารามิเตอร์ทางสถิ ติเริ่ม ต้นจากการประมาณแบบจุ ดและจะมีการ
ประมาณค่าแบบช่วงต่อเนื่องกันไป ดังนั้นผู้วิจัยจึงใคร่เสนอแนะให้ มีการประมาณค่าแบบช่วงของ
วิธีการใหม่
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การหาตัวผกผันของบางเมทริกซ์ ไม่ เอกฐานขนาด n × n โดยใช้ วธิ ีขยายใหม่
ของดอดจ์ สัน
Finding the inverse of some n × n non-singular matrices using
Dodgson's extension method
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บทคัดย่ อ
ผู ้วจิ ยั ได้นาํ เสนอการหาตัวผกผันของบางเมทริ กซ์ไม่เอกฐานขนาด n × n โดยใช้วธิ ี ขยาย
การคํานวณหาตัว ผกผัน ของบางเมทริ กซ์ ไม่ เอกฐานขนาด 4 × 4 ของปรารถนา สุ รัตนะ และคณะ
ซึงเป็ น วิธี ที ประยุกต์ มาจากวิธี ลดรู ป ของดอดจ์ สนั เพือคํานวณหาเมทริ กซ์ ผกผัน ได้ ง่ายขึนกว่า วิธี
คํานวณหาโดยใช้นิยามของเมทริ กซ์ผกผัน
คําสํ าคัญ: เมทริ กซ์ผกผัน, วิธีลดรู ปของดอดจ์สนั , วิธีขยายใหม่ของดอดจ์สนั
Abstract
We present a finding the inverse of some n × n non-singular matrices by extending the
inverse of some 4 × 4 non-singular matrices of Pratthana S. et al. This method is applied from
Dodgson’s condensation method which is easier than finding the inverse matrix by definition.
Keywords: Inverse matrix, Dodgson’s condensation method, new extension Dodgson’s condensation
method.
1. บทนํา
ปัจจุบนั คณิ ตศาสตร์ มี ความจําเป็ น อย่างยิงในการพัฒนาความคิด ของมนุษย์ ทําให้ มนุษย์
สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างรอบคอบและช่วยแก้ปัญหาเพือหาคําตอบได้อย่างถูกต้อง ในการแก้
ปั ญหา ทฤษฎีเมทริ กซ์ (matrix theory) เป็ นองค์ความรู ้ทีสําคัญในวิชาพีชคณิ ตเชิงเส้น (linear algebra)
ทีนําไปประยุกต์ใช้ในอีกหลายศาสตร์ เช่น ทางด้านเศรษฐศาสตร์ เรื องการสร้างแบบจําลองทีอยู่ใน
รู ประบบสมการเชิงเส้นและการหาผลเฉลยของระบบสมการ ทางด้านสังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ทีเป็ นปัญหาทีประกอบด้วยหลายตัวแปร ซึงในการแก้ปัญหาต่าง ๆ นัน
ต้องอาศัย ตัว ผกผัน (inverse) ของเมทริ กซ์ จากนิยามการหาตัว ผกผัน ของเมทริ กซ์ ถ้า ขนาดของเม
ทริ กซ์มีขนาดใหญ่ จะมีความยุง่ ยากในการคํานวณ จากปัญหาตรงนี จึงทําให้มีผู ้สนใจพัฒนาวิธีการ
หาตัวผกผันทีไม่ยงุ่ ยากขึน ซึงมีหลายวิธีทีเป็ นทีรู้จกั และนิยมใช้อย่างแพร่ หลาย เช่น วิธีหาตัวผกผัน
โดยใช้ การดําเนิน การแถวขันมู ลฐาน (elementary row operation) หรื อ ใช้ เมทริ กซ์ ผกู ผัน (adjoint
matrix) ในการหาตัวผกผัน เป็ นต้น ซึงทังสองวิธีหากพิจารณาเมทริ กซ์ทีมีขนาด n × n เมือ n ≥ 4
การคํานวณหาตัว ผกผัน ของเมทริ กซ์ ไม่ ง่ายสําหรับ การคํานวณโดยเฉพาะวิธีการใช้ เมทริ กซ์ ผกู ผัน
ซึงวิธีนีต้องคํานวณหาตัวกําหนดของเมทริ กซ์ขนาด (n − 1) × (n − 1) จํานวน n2 เมทริ กซ์
วิธีลดรู ปของดอดจ์สนั (Dodgson’s condensation method) ถูกนําเสนอในงานวิจยั ของ Dodgson

(1866) ซึงเป็ นวิธีการคํานวณหาตัวกําหนดของเมทริ กซ์โดยคํานวณจากตัวกําหนดของเมทริ กซ์ยอ่ ย
ขนาด 2 × 2 ต่อ มา Ufuoma (2013) ได้ นาํ วิธี ลดรู ป ของดอดจ์ สนั มาประยุกต์ ใช้ ในการหาผลเฉลย
ของระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้กฎคาร์ เมอร์ (Cramer’s rule) ซึงทําให้เห็นว่ามีค่าตัวกําหนดหลายค่า
ถูกคํานวณซํา Ufuoma จึงนําข้อสังเกตนี มาพัฒนาวิธีการใหม่ในการหาผลเฉลยของระบบสมการเชิง
เส้นเพือลดความยุง่ ยากในการคํานวณ และในทํานองเดียวกันหากต้องการคํานวณหาเมทริ กซ์ผกู ผัน
โดยวิธีลดรู ป ของดอดจ์ สนั จะเห็น ว่ามี ค่าตัวกําหนดหลายค่าถูกคํานวณซําเช่นกัน ต่อมา ปรารถนา
สุ รัตนะและคณะ (2561) ได้นาํ แนวคิดของ Ufuoma และวิธีลดรู ปของดอดจ์สนั ศึกษาวิธีใหม่ในการ
คํานวณหาตัว ผกผัน ของเมทริ กซ์ A = [ai,j ]4×4 เมือ ai,j ̸= 0 สําหรับ i, j ∈/ {1, 4} โดยเป็ นการ
พัฒนาให้ง่ายขึนจากวิธีหาตัวผกผันโดยใช้เมทริ กซ์ผกู ผัน ด้วยเหตุนี ผู ้วจิ ยั จึงสนใจวิธีการใหม่นีใช้
ในการคํานวณหาตัวผกผันของเมทริ กซ์ขนาด n × n
2. ความรู้ พนฐาน
ื
บทนิยาม 2.1 (สุ ภาวิณี, 2554) ให้ A = [ai,j ]n×n เป็ นเมทริ กซ์จตั ุรัสขนาด n และ ตัวกําหนดของ
∑
เมทริกซ์ A คือ σ∈s (−1)|σ| a1,σ(1) a2,σ(2) · · · an,σ(n) เขียนแทนด้วย |A| หรื อ det A โดยที σ เป็ น
วิธีเรี ยงสับเปลียนของ S ซึง S = {1, 2, 3, ..., n} และ
n

(−1)|σ|


 1
=
−1

ถ้า σ เป็ นวิธีเรี ยงสับเปลียนแบบคู่
ถ้า σ เป็ นวิธีเรี ยงสับเปลียนแบบคี

ทฤษฎีบท 2.2 (สุ ภาวิณี, 2554) ถ้ า B เป็ นเมทริ กซ์ ทีได้ จากเมทริ กซ์ A โดยการสลับแถว 2 แถวใดๆ
(หรื อ 2 หลักใดๆ) ของ A แล้ ว |B| = −|A|
บทนิยาม 2.3 (สุ ภาวิณี, 2554) ให้ A = [ai,j ]m×n เรานิยามเมทริ กซ์ สลับ เปลียน (transpose of a
matrix) ของเมทริ กซ์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ AT โดยที AT = [aj,i ]n×m เมือ i ∈ {1, 2, ..., m} และ
j ∈ {1, 2, ..., n}

ทฤษฎีบท 2.4 (สุ ภาวิณี, 2554) ให้ A เป็ นเมทริ กซ์ จัตุรัสใดๆ จะได้ ว่า |A| = |AT |
บทนิยาม 2.5 (สุ ภาวิณี, 2554) ให้ A เป็ น เมทริ กซ์ จตั ุ รัส ใดๆ จะได้ วา่ A เป็ น เมทริ กซ์ ไม่ เอกฐาน
(non-singular matrix) ก็ต่อเมือ มีเมทริ กซ์จตั ุรัส A−1 โดยที AA−1 = In = A−1 A
บทนิยาม 2.6 (สุ ภาวิณี, 2554) ให้ A = [ai,j ]n×n เป็ นเมทริ กซ์จตั ุรัสขนาด n และ Mi,j เป็ นเมทริ กซ์
จัตุรัสขนาด (n − 1) × (n − 1) ซึงเป็ นเมทริ กซ์ยอ่ ยของ A โดยการตัดแถวที i หลักที j ของ A ออก
เราเรี ยกตัวกําหนด |Mi,j | ว่า ไมเนอร์ (Minor) ของ ai,j และนิยามตัวประกอบร่ วมเกียว (cofactor)
ของ ai,j คือ Ci,j = (−1)i+j |Mi,j |
บทนิยาม 2.7 (สุ ภาวิณี, 2554) ถ้า A = [ai,j ] เป็ นเมทริ กซ์จตั ุรัสขนาด n แล้วเมทริกซ์ ผูกพัน (adjoint
matrix) ของ A เขียนแทนด้วย adjA คือ เมทริ กซ์ขนาด n × n ซึงมีสมาชิกในตําแหน่งแถวที i และ
หลักที j เป็ นตัวประกอบร่ วมเกียว Ci,j ของ aij
adjA = [Ci,j ]T = [Cj,i ]

ทฤษฎีบท 2.8 (สุ ภาวิณี, 2554) ถ้ า A เป็ นเมทริ กซ์ ขนาด n × n และถ้ า |A| ̸= 0 แล้ ว
A−1 =

1
(adjA)
|A|

3. วิธีลดรู ปของดอดจ์ สัน (Dodgson's Condensation method)
วิธี ลดรู ป ของดอดจ์ สนั ถูก นํา เสนอในงานวิจยั Dodgson (1866) คือ วิธี การคํานวณหาตัว
กําหนดของเมทริ กซ์ขนาด n×n โดยลดรู ปเมทริ กซ์ให้อยู่ในรู ปของเมทริ กซ์ขนาด (n−1)×(n−1)
โดยใช้ตวั กําหนดของเมทริ กซ์ยอ่ ยทีมีขนาด 2 × 2 และกระทําเช่นนี จนกระทังได้เมทริ กซ์ทีมีขนาด
1×1

วิธีลดรู ปของดอดจ์สนั มีขนตอนดั
ั
งต่อไปนี
ให้ A = [ai,j ]n×n โดยที ai,j ̸= 0 สําหรับ i, j ∈/ {1, n}
ขันที 1 สร้างเมทริ กซ์ B = [bi,j ](n−1)×(n−1) จากเมทริ กซ์ A โดยที
bi,j =

ai,j
ai+1,j

ai,j+1
ai+1,j+1

bi,j
bi+1,j

bi,j+1
bi+1,j+1

ขันที 2 สร้างเมทริ กซ์ C = [ci,j ](n−2)×(n−2)
จากเมทริ กซ์ A และเมทริ กซ์ B โดยที
ci,j =

ai+1,j+1

ขันที 3 ให้ A = B และ B = C กระทําซําในขันที 2 จนกระทังเมทริ กซ์มีขนาด 1 × 1 ซึงจะทําให้
ได้ det A มีค่าเท่ากับสมาชิกในเมทริ กซ์ 1 × 1
4. วิธีใหม่ ในการคํานวณหาตัวผกผันของบางเมทริกซ์ ไม่ เอกฐานทีมีขนาด n × n (A New Method to
Compute the inverse of some Non-Singular n × n matrices)
ในปี 2561 ปรารถนา สุ รัตนะและคณะ ได้ นาํ เสนอวิธี ใหม่ ในการคํานวณหาตัว ผกผัน ของ
บางเมทริ กซ์ไม่เอกฐานขนาด 4 × 4 ที พัฒนาให้ง่ายขึนกว่าการหาตัวผกผันโดยใช้ทฤษฎีบท 2.8 ผู ้
วิจยั จึงสนใจวิธีการคํานวณหาตัวผกผันของบางเมทริ กซ์ไม่เอกฐานขนาด n × n เมือ n ≥ 3 โดยการ
ขยายเมทริ กซ์สลับเปลียนขนาด n × n ให้อยู่ในรู ปเมทริ กซ์ขนาด 2(n − 1) × 2(n − 1) และใช้วธิ ีการ
ลดรู ปของดอดจ์สนั ลดรู ปเมทริ กซ์ให้เป็ นขนาด n × n ซึงจะทําให้ได้เมทริ กซ์ผกู พันและตัวกําหนด
ของเมทริ กซ์นนั
วิธีทีได้จากการศึกษาวิจยั นี มีขนตอนดั
ั
งต่อไปนี
ให้ A = [ai,j ]n×n โดยที ai,j ̸= 0 สําหรับ i, j ∈/ {1, n}
ขันที 1 สร้างเมทริ กซ์ใหม่จากการขยายเมทริ กซ์สลับเปลียน AT = [aj,i ]n×n ให้อยู่ในรู ปเม
ทริ กซ์ทีมีขนาด (2n − 2) × (2n − 2) และเขียนแทนสัญลักษณ์ของเมทริ กซ์ใหม่ดว้ ย B ซึงนิยามโดย
[
B = [bi,j ](2n−2)×(2n−2) =

AT
1,1
AT
n,1

AT
1,n
AT
n,n

]

โดยที ATi,j คือเมทริ กซ์ยอ่ ยของ AT ทีได้จากการตัดแถวที i และตัดหลักที j ของเมทริ กซ์ AT
ขันที 2 สร้างเมทริ กซ์ C = [ci,j ](2n−3)×(2n−3) โดยลดรู ปของเมทริ กซ์ B โดยที
ci,j =

bi,j
bi+1,j

bi,j+1
bi+1,j+1

ขันที 3 สร้างเมทริ กซ์ D = [di,j ](2n−4)×(2n−4) โดยลดรู ปของเมทริ กซ์ C โดยที
di,j =

ci,j
ci+1,j

ci,j+1
ci+1,j+1

bi+1,j+1

ขันที 4 ให้ B = C และ C = D กระทําซําในขันที 3 จนกระทังได้เมทริ กซ์ E = [ei,j ](n+1)×(n+1)
di,j
di,j+1
di+1,j di+1,j+1
ci+1,j+1

ขันที 5 สร้างเมทริ กซ์ F = [fi,j ]n×n โดยลดรู ปของเมทริ กซ์ E โดยที fi,j =
ขันที 6 จากเมทริ กซ์ F จะทําให้ ได้ AdjA = [(−1)i+j fi,j ] สําหรับ n เป็ น จํานวนคู่ และ
AdjA = [fi,j ] สําหรับ n เป็ นจํานวนคี
f1,1 f1,2
f2,1 f2,2
e2,2

ขันที 7 จากเมทริ กซ์ E และ F จะทําให้ได้ det A =
หมายเหตุ กรณี e22 = 0 เราจะใช้วธิ ีลดรู ปของดอดจ์สนั ในการคํานวณหา det A
แนวคิดของขันตอนวิธีใหม่ทีได้จากการศึกษางานวิจยั นี
ให้ A = [ai,j ]n×n โดยที ai,j ̸= 0 สําหรับ i, j ∈/ {1, n} และ AT = [aj,i ]n×n พิจารณาเมทริ กซ์ B
ดังนี
[

B=

AT
1,1
AT
n,1







=






AT
1,n
AT
n,n

]

a2,2
a2,3

a3,2
a3,3

···
···

an,2
an,3

a1,2
a1,3

a2,2
a2,3

···
···

an−1,2
an−1,3

a2,n
a2,1
a2,2

a3,n
a3,1
a3,2

···
···
···
···

an,n
an,1
an,2

a1,n
a1,1
a1,2

a2,n
a2,1
a2,2

···
···
···
···

an−1,n
an−1,1
an−1,2

a3,n−1

···
···

a2,n−1

···
···

an−1,n−1

..
.

..
.

..
.

..
.

a2,n−1

..
.

..
.

..
.

..
.

..
.

an,n−1

..
.

a1,n−1

..
.

..
.













2(n−1)×2(n−1)

สํ าหรับ n ทีเป็ นเลขคู่ ให้ g ∈ {1, 2, 3, ..., n} กําหนดเมทริ กซ์ Rg ดังต่อไปนี
กรณีที 1 : g = 1


a2,2
 a2,3

R1 = 
 ...

a2,n

a3,2
a3,3

···
···

a3,n

···
···

..
.

an,2
an,3

..
.

···
···

an−1,2
an−1,3 

a2,n

···
···

an−1,n

..
.

an,n

a1,n



a2,2
a2,3

a1,2
a1,3

..
.

..
.



(n−1)×2(n−1)

ลดรู ปเมทริ กซ์ R1 โดยใช้วธิ ีลดรู ปของดอดจ์สนั ให้เป็ นเมทริ กซ์ใหม่ทีมีขนาด 1 × n
[
f1,1 f1,2 · · ·

]
f1,n

โดยที
f1,1 =

a2,2
a2,3

..
.

a2,n

a3,2
a3,3

···
···

a3,n

···
···

..
.

an,2
an,3

..
.

an,n

=

a2,2
a3,2

..
.

an,2

a2,3
a3,3

···
···

a2,n
a3,n

an,3

···
···

an,n

..
.

..
.

= |M1,1 |

f1,2 =

..
.

a3,2
a3,3

···
···

a3,n

···
···

..
.

an,2
an,3

..
.

an,n

a1,2
a1,3

..
.

= (−1)n−2

a1,n

a3,2
a3,3

···
···

a3,n

···
···

a1,2
a1,3

..
.

..
.

a1,n

an,2
an,3

..
.

a1,2
a3,2

..
.

=

an,n

an,2

a1,3
a3,3

···
···

an,1
an,3

an,3

···
···

an,n

a2,3
a3,3

···
···

a2,n
a3,n

an,3

···
···

an,n

..
.

..
.

= |M2,1 |

f1,n =

a1,2
a1,3

..
.

a1,n

a2,2
a2,3

···
···

a2,n

···
···

..
.

an−1,2
an−1,3

..
.

···
···

a1,n
a2,n

an−1,3

···
···

an−1,n

..
.

=

an−1,n

a1,3
a2,3

a1,2
a2,2

..
.

an−1,2

= |Mn,1 |

..
.

กรณีที 2 : g = 2


a2,3

 ..
.
R2 = 
a2,n

a3,3

···

a3,n
a3,1

···
···
···

..
.

a2,1

an,3

a1,3

..
.

..
.

an,n
an,1

a2,3

···

a2,n
a2,1

···
···
···

..
.

a1,n
a1,1

an−1,3



..
.




an−1,n
an−1,1

ลดรู ปเมทริ กซ์ R2 โดยใช้วธิ ีลดรู ปของดอดจ์สนั ให้เป็ นเมทริ กซ์ใหม่ทีมีขนาด 1 × n
[
f2,1 f2,2 · · ·

]
f2,n

โดยที
f2,1 =

a2,3

a3,3

···

an,3

a2,n
a2,1

a3,n
a3,1

···
···
···

an,n
an,1

..
.

..
.

..
.

= (−1)n−2

a3,1
a3,3

···
···

a2,n

a3,n

···
···

an,n

a3,1
a3,3

···
···

an,1
an,3

a1,1
a1,3

a3,n

···
···

an,n

a1,n

a2,1
a2,3

..
.

..
.

an,1
an,3

..
.

a2,1
a3,1

..
.

=

an,1

..
.

= |M1,2 |
f2,2 =

a3,3

···

an,3

a1,3

a3,n
a3,1

···
···
···

an,n
an,1

a1,n
a1,1

..
.

..
.

= (−1)2(n−2)

a1,1
a1,3

..
.

a1,n

..
.
f2,n =

..
.

= (−1)n−2

a3,1
a3,3

···
···

a3,n

···
···

..
.

a1,3

a2,3

···

an−1,3

a1,n
a1,1

a2,n
a2,1

···
···
···

an−1,n
an−1,1

..
.

..
.

= (−1)n−2

a1,1
a2,1

..
.

an−1,1

..
.

an,1
an,3

..
.

..
.

=

an,n

= (−1)n−2
···
···

a1,n
a2,n

an−1,2

···
···

an−1,n

..
.

..
.

..
.

a1,3
a3,3

···
···

a1,n
a3,n

an,1

an,3

···
···

an,n

a1,1
a1,3

a2,1
a2,3

···
···

an−1,1
an−1,3

a2,n

···
···

an−1,n

a1,1
a3,1

..
.

..
.

a1,n

a1,3
a2,3

..
.

..
.

..
.

= |Mn,2 |

..
.

= |M2,2 |

..
.

..
.

กระทําในทํานองเดียวกันกับกรณี ที 1 และ 2 จะทําให้ได้
กรณีที n : g = n




a2,1
a2,2

a3,1
a3,2

···
···

an,1
an,2

a1,1
a1,2

a2,1
a2,2

···
···

an−1,1
an−1,2

a2,n−1

a3,n−1

···
···

an,n−1

a1,n−1

a2,n−1

···
···

an−1,n−1


Rn = 


..
.

..
.

..
.

..
.

..
.





..
.

ลดรู ปเมทริ กซ์ Rn โดยใช้วธิ ีลดรู ปของดอดจ์สนั ให้เป็ นเมทริ กซ์ใหม่ทีมีขนาด 1 × n
[
fn,1 fn,2 · · ·

]
fn,n

พิจารณาในทํานองเดียวกันกับข้างต้น จะได้
fn,1 = M1,n , fn,2 = M2,n , . . . , fn,n = Mn,n

จากกรณี ที 1 - กรณี ที n จะทําให้ได้


C1,1
 C1,2

adjA = 
 ..


C2,1
C2,2

.

..
.

C1,n

C2,n

C3,1
C3,2

···
···

C3,n

···
···

..
.

−f1,2
f2,2

f1,1

 −f2,1
=
 ...

..
.

−fn,1



|M1,1 |
 −|M1,2 |

=
.. 
.  

Cn,n

f1,3
−f2,3

···
···

−fn,3

···
···

..
.

fn,2



Cn,1
Cn,2 



−|M2,1 |
|M2,2 |

..
.

..
.

−|M1,n |

|M3,1 |
−|M3,2 |

···
···

−|M3,n |

···
···

..
.

|M2,n |



−|Mn,1 |
|Mn,2 | 

..
.




|Mn,n |

−f1,n
f2,n 

เมือ n เป็ นเลขคู่
.. 
. 

fn,n

สํ าหรับ n ทีเป็ นเลขคี ให้ g ∈ {1, 2, 3, ..., n} กําหนดเมทริ กซ์ Rg ดังต่อไปนี
กรณีที 1 : g = 1


a2,2
 a2,3

R1 = 
 ...

a2,n

a3,2
a3,3

···
···

a3,n

···
···

..
.

an,2
an,3

a1,2
a1,3

..
.

..
.

an,n

a1,n



a2,2
a2,3

···
···

an−1,2
an−1,3 

a2,n

···
···

an−1,n

..
.




..
.

(n−1)×2(n−1)

ลดรู ปเมทริ กซ์ R1 โดยใช้วธิ ีลดรู ปของดอดจ์สนั ให้เป็ นเมทริ กซ์ใหม่ทีมีขนาด 1 × n
[
f1,1 f1,2 · · ·

]
f1,n

โดยที
f1,1 =

f1,2 =

a3,2
a3,3

···
···

a2,n

a3,n

···
···

an,n

a3,2
a3,3

···
···

an,2
an,3

a1,2
a1,3

a3,n

···
···

a2,2
a2,3

..
.

..
.

..
.

..
.

an,n

an,2
an,3

..
.

..
.

a1,n

=

a2,2
a3,2

..
.

an,2

a2,3
a3,3

···
···

a2,n
a3,n

an,3

···
···

an,n

..
.

= (−1)n−2

a1,2
a1,3

..
.

a1,n

..
.

= |M1,1 |

a3,2
a3,3

···
···

a3,n

···
···

..
.

an,2
an,3

..
.

an,n

=−

a1,2
a3,2

..
.

an,2

a1,3
a3,3

···
···

a1,n
a2,n

an,3

···
···

an,n

..
.

..
.

= − |M2,1 |
f1,3 =

a4,2
a4,3

···
···

a4,n

···
···

..
.

a1,2
a1,3

..
.

a1,n

= (−1)2(n−2)

a1,2
a1,3

..
.

a1,n

a2,2
a2,3

..
.

= (−1)n−2

a2,n

a2,2
a2,3

..
.

..
.

a4,2
a4,3

···
···

a4,n

···
···

..
.

a2,n

···
···

a1,2
a1,3

a4,n

···
···

a1,n

..
.

a2,n

a2,2
a2,3

a4,2
a4,3

an,2
an,3

..
.

f1,n =

a1,2
a1,3

..
.

a1,n

a2,2
a2,3

···
···

a2,n

···
···

..
.

กรณีที 2 : g = 2

an−1,2
an−1,3

..
.



a2,3

 ..
.
R2 = 
a2,n

a3,3

···

a3,n
a3,1

···
···
···

..
.

a2,1

an,n

a1,n
a2,n

an−1,3

···
···

an−1,n

..
.

an−1,2

an,3

···
···

..
.

···
···

..
.

an−1,n

a1,n
a2,n
a4,n

a1,3
a2,3

a1,2
a2,2

=

···
···
···

..
.

an,2

..
.

a1,3
a2,3
a4,3

a1,2
a2,2
a4,2

=

an,n

..
.

an,3

..
.

an,n
an,1

= |Mn,1 |

..
.

a1,3

..
.

a2,3

···

a2,n
a2,1

···
···
···

..
.

a1,n
a1,1

= |M3,1 |

..
.

an−1,3



..
.




an−1,n
an−1,1

ลดรู ปเมทริ กซ์ R2 โดยใช้วธิ ีลดรู ปของดอดจ์สนั ให้เป็ นเมทริ กซ์ใหม่ทีมีขนาด 1 × n
[
f2,1 f2,2 · · ·

]

f2,n

โดยที
f2,1 =

a2,3

a3,3

···

an,3

a2,n
a2,1

a3,n
a3,1

···
···
···

an,n
an,1

..
.

..
.

..
.

= (−1)n−2

a3,1
a3,3

···
···

a2,n

a3,n

···
···

an,n

a3,1
a3,3

···
···

an,1
an,3

a1,1
a1,3

a3,n

···
···

an,n

a1,n

a4,1
a4,3

···
···

an,1
an,3

a1,1
a1,3

a2,1
a2,3

a4,n

···
···

an,n

a1,n

a2,n

a2,1
a2,3

..
.

..
.

an,1
an,3

=−

..
.

a2,1
a3,1

..
.

a2,3
a3,3

···
···

a2,n
a3,n

an,3

···
···

an,n

..
.

an,1

..
.

= − |M1,2 |
f2,2 =

a3,3

···

an,3

a1,3

a3,n
a3,1

···
···
···

an,n
an,1

a1,n
a1,1

..
.

= (−1)2(n−2)

..
.

a1,1
a1,3

..
.

a1,n

f2,3 =

a4,3

···

a4,n
a4,1

···
···
···

..
.

= (−1)2(n−2)

an,3

..
.

an,n
an,1
a2,1
a2,3

..
.

a2,n

..
.

= (−1)n−2

a3,1
a3,3

···
···

an,1
an,3

a3,n

···
···

an,n

..
.

a1,3

..
.

a1,n
a1,1

..
.

= (−1)n−2

a2,n
a2,1
···
···

a4,n

···
···

an,1
an,3

..
.

an,n

..
.

..
.

= |M2,2 |

a2,3

a4,1
a4,3

..
.

..
.

..
.

a1,1
a1,3

..
.

a1,n

..
.

..
.

= (−1)3(n−2)

..
.

a1,1
a1,3

..
.

a1,n

..
.

a2,1
a2,3

..
.

a2,n

a4,1
a4,3

···
···

an,1
an,3

a4,n

···
···

an,n

..
.

..
.

=−

a1,3
a2,3
a4,3

···
···
···

a1,n
a2,n
a4,n

an,1

an,2

···
···

an,n

..
.

..
.
f2,n =

a1,1
a2,1
a4,1

..
.

a1,3

a2,3

···

an−1,3

a1,n
a1,1

a2,n
a2,1

···
···
···

an−1,n
an−1,1

..
.

..
.

= − |M3,2 |

..
.

..
.

a1,1
a1,3

..
.

=

a2,1
a2,3

···
···

a2,n

···
···

..
.

a1,n

an−1,1
an−1,3

=−

..
.

a1,3
a2,3

···
···

a1,n
a2,n

an−1,2

···
···

an−1,n

a1,1
a2,1

..
.

an−1,n

..
.

an−1,1

..
.

= − |Mn,2 |

กระทําในทํานองเดียวกันกับกรณี ที 1 และ 2 จะทําให้ได้
กรณีที n : g = n




a2,1
a2,2

a3,1
a3,2

···
···

an,1
an,2

a1,1
a1,2

a2,1
a2,2

···
···

an−1,1
an−1,2

a2,n−1

a3,n−1

···
···

an,n−1

a1,n−1

a2,n−1

···
···

an−1,n−1


Rn = 


..
.

..
.

..
.

..
.

..
.





..
.

ลดรู ปเมทริ กซ์ Rn โดยใช้วธิ ีลดรู ปของดอดจ์สนั ให้เป็ นเมทริ กซ์ใหม่ทีมีขนาด 1 × n
[

]

fn,1 fn,2 fn,3 · · ·

fn,n

พิจารณาในทํานองเดียวกันกับข้างต้น จะได้
fn,1 = M1,n , fn,2 = − M2,n , fn,3 = M3,n , . . . , fn,n = Mn,n

จากกรณี ที 1 - กรณี ที n จะทําให้ได้


C1,1
 C1,2

C2,1
C2,2

adjA = 
 ..

.

..
.

C1,n

C2,n



f1,1

f1,2
f2,2

 f2,1
=
 ...

..
.

fn,1

C3,1
C3,2

···
···

C3,n

···
···

..
.



|M1,1 |
−|M1,2 |

=
.. 
.  



···
···

f1,n
f2,n 

fn,3

···
···

fn,n

−|M2,1 |
|M2,2 |

..
.

..
.

|M1,n |

Cn,n

f1,3
f2,3

..
.

fn,2



Cn,1
Cn,2 

|M3,1 |
−|M3,2 |

···
···

|M3,n |

···
···

..
.

−|M2,n |



|Mn,1 |
−|Mn,2 |

..
.

|Mn,n |

เมือ n เป็ นเลขคี
.. 
. 

และแนวคิดในการคํานวณหา det A พิจารณา
det A =

a1,1
a2,1
a3,1

a1,2
a2,2
a3,2

a1,3
a2,3
a3,3

···
···
···

an,1

an,2

an,3

···

a2,2
a3,2

a2,3
a3,3

..
.

..
.

= (−1)2(n−1)

..
.

..
.

an,2
a1,2

..

.

..
.

an,3
a1,3

a1,n
a2,n
a3,n

..
.

a2,1
a3,1

..
.

···
···

..
.

= (−1)n−1

a2,n
a3,n

..

.

an,n
a1,n

..
.

an,1
a1,1

=

..
.

an,2
a1,2

a2,2
a3,2

a2,1
a3,1

..
.

an,2
a1,2

···
···

a2,3
a3,3

..
.

an,1
a1,1

an,n
···
···

a2,2
a3,2

..

..
.

an,3
a1,3

..
.

.

···
···

an,3
a1,3

a2,3
a3,3

a2,n
a3,n

···
···

..
.

···
···

an,n
a1,n

a2,n
a3,n

..

.

an,n
a1,n

a2,1
a3,1

..
.

an,1
a1,1




ซึงใช้วธิ ีการลดรู ปของดอดจ์สนั เป็ นเครื องมือหลักในการคํานวณหา det A จะทําให้ได้
f1,1 f1,2
det A =

f2,1 f2,2
e2,2

สําหรับตัวอย่างเมือ n เป็ นเลขคู่แสดงในงานวิจยั ของปรารถนา สุ รัตนะและคณะ (2561) งาน
วิจยั นีจะแสดงตัวอย่างเมือ n เป็ นเลขคีในกรณี ที n = 5 ดังต่อไปนี
ตัวอย่ าง 4.1 กําหนดให้เมทริ กซ์

A=

2
4
5

3
−4

−3
1
−4
−1
1

1
−2
2
5
5

2
−3
2
2
−1



5
2 
−3

1
2



2
−3
1

2
5

4
1
−2
−3
2

5
−4
2
2
−3

3
−1
5
2
1

1
5
−1
2
−4
1
5
−1

−3
1
2
5
2
−3
1
2

1
−2
−3
2
4
1
−2
−3

−4
2
2
−3
5
−4
2
2

−1
5 

2 
1 

3 

−1

5
2

5
1
19
16
14
5
1

−6
2
5
22
−21
−6
2

จะได้วา่ AT =

สร้างเมทริ กซ์ B ขนาด 8 × 8 โดยการขยายเมทริ กซ์ AT


[
B=

AT
1,1
AT
5,1

AT
1,5
AT
5,5

1
−2
−3

2

4

1
−2
−3

]
=

−4
2
2
−3
5
−4
2
2

−1
5
2
1
3
−1
5
2

สร้างเมทริ กซ์ C ขนาด 7 × 7 โดยการลดรู ปเมทริ กซ์ B


C=

−6
 2
 5

 22

−21
 −6
2

−18
−6
8
−14
7
−18
−6

−10
−15
5
−10
−1
−10
−15

16
11
−9
24
10
16
11



−18
−6 

8 
−14

7 

−18
−6

สร้างเมทริ กซ์ D ขนาด 6 × 6 โดยลดรู ปเมทริ กซ์ C ซึงทําให้ได้

D=

36
 23
 82

 −28

−105
36

42
45
−10
28
88
42

26
−80
15
19
84
26

−39
109
−120
88
58
−39

−8
11
169
−161
21
−8



36
23 
82 

−28 

−105
36

สร้างเมทริ กซ์ E ขนาด 5 × 5 โดยลดรู ปเมทริ กซ์ D ซึงทําให้ได้
−109
−490
E=
−144
68
421

302
−25
61
−680
124

−26
−885
150
−629
−299

443
1039
278
−799
71



−290
−597
385 

−833
14





−4
1 
5 

−1
2

จากเมทริ กซ์ E จะทําให้เราได้

−109

−490
adjA = 
−144
68
421

−26
−885
150
−629
−299

302
−25
61
−680
124

443
1039
278
799
71



−290
−597
385 

−833
14

จากเมทริ กซ์ D และเมทริ กซ์ E จะทําให้เราได้
det A =

จาก det A ̸= 0 จะได้
A−1 =

−109 302
−490 −25
45
−109

−490
1
1 
−144
adjA =
det A
3, 349  68
421

= 3, 349

302
−25
61
−680
124

−26
−885
150
−629
−299

443
1039
278
799
71



−290
−597
385 

−883
14

5. สรุปผลงานวิจัย
ในบทความนี ได้ ขยายวิธี การคํานวณหาตัว ผกผัน วิธี ใหม่ ของเมทริ กซ์ A = [ai,j ]n×n เมือ
ai,j ̸= 0 สําหรับ i, j ∈
/ {1, n} โดยใช้เมทริ กซ์ผก
ู ผันในการคํานวณหาตัวผกผันของเมทริ กซ์ ซึงถ้า
ใช้วธิ ีนีโดยตรง เราจะต้องหาตัวกําหนดของเมทริ กซ์ขนาด n × n และหาตัวกําหนดของเมทริ กซ์ยอ่ ย
ขนาด (n − 1) × (n − 1) จํานวน n2 เมทริ กซ์ ด้วยเหตุนีผู ้วจิ ยั จึงหาวิธีทีช่วยลดความยุง่ ยากนีจนได้
พบกับงานของ ปรารถนา สุ รัตนะ และคณะ ที ได้นาํ เสนอวิธีใหม่ ในการคํานวณหาตัวผกผันบางเม
ทริ กซ์ไม่เอกฐานขนาด 4 × 4 และขยายงานวิธีนีให้ใช้ได้สาํ หรับเมทริ กซ์ขนาด n × n อย่างไรก็ตาม
วิธีทีได้ถูกนําเสนอใหม่นียังมีขอ้ จํากัดบางประการอยู่
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บทคัดย่อ
ในงานวิจัยนี้นาเสนอระเบียบวิธีทาซ้าแบบใหม่ ในการหาคาตอบของสมการไม่เชิงเส้ น
โดยสร้างจากระเบียบวิธีจุดตรึงและระเบียบวิธีอิตเคน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะมีรอบการทาซ้าที่น้อยกว่า
และได้ค่าประมาณคาตอบที่มีความแม่นยามากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับระเบียบวิธีสเต็ฟเฟนเสนแบบ
ปรับปรุงและระเบียบวิธีนิวตันแบบสองขั้นตอน
ค้าส้าคัญ : สมการไม่เชิงเส้น,ระเบียบวิธีจุดตรึง ระเบียบวิธีอิตเคน ระเบียบวิธีนิวตันแบบสอง
ขั้นตอน, ระเบียบวิธีสเต็ฟเฟนเสน

Abstract
an improvement Steffensen’s method and two-step Newton methods. The
purpose of this research showed a new method of replication to compute roots of
nonlinear equations. It was created on the fixed point method and Aitken’s method.
The results were less repeatable and the estimation was more accurate to compared
with
Keywords : Nonlinear equation, Fixed point method, Aitken method, Two-step
Newton methods, Steffensen’s method.
1.บทน้า
ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นอยู่เสมอ ขณะทาการวิเคราะห์เชิงตัวเลขทางวิศวกรรมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ในการหาคาตอบของสมการไม่เชิงเส้น นั่นคือ มีฟังก์ชัน 𝑓(𝑥) ซึ่งเป็นฟังก์ชันไม่เชิงเส้น
และต้องการคานวณหาค่า 𝑥 ที่ทาให้ฟังก์ชัน 𝑓(𝑥) เท่ากับศูนย์ แต่ฟังก์ชัน 𝑓(𝑥) โดยทั่วไป ไม่ได้อยู่
1040

ในรูปแบบที่ง่ายต่อการหาค่ าศู นย์ ข องฟังก์ ชัน ซึ่งให้ได้คาตอบของสมการ 𝑓(𝑥) = 0 ดังนั้น เพื่ อ
แก้ปัญหาจึงใช้ระเบียบวิธีทาซ้าในการหาคาตอบของสมการ (ปราโมทย์ เดชะอาไพ, 2549 หน้า 29)
หนึ่งในระเบียบวิธีทาซ้าที่ใช้ในการหาคาตอบของสมการไม่เชิงเส้น คือ ระเบียบวิธีสเต็ฟเฟนเสน ซึ่งมี
ลักษณะคล้ายกับระเบียบวิธีนิวตันแต่ไม่ใช้อนุพันธ์ในการหาคาตอบ และมีอันดับการลู่เข้าเป็น 2 จึง
ถือได้ว่าระเบียบวิธีดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการหาคาตอบของสมการไม่เชิงเส้น ทาให้มีนักวิจัยเป็น
จานวนมากทาการปรับปรุงระเบียบวิธีสเต็ฟเฟนเสน เพื่อสร้างระเบียบวิธีใหม่ที่มีประสิทธิภาพและมี
อันดับการลู่เข้าที่ดีกว่า เช่น Gattal และ Chibi ในปี ค.ศ. 2016 ได้พัฒนาระเบียบวิธีสเต็ฟเฟนเสน
ขึ้นมาใหม่ เรียกว่า ระเบียบวิธีสเต็ฟเฟนเสนแบบปรับปรุง เป็นระเบียบวิธีแบบสองขั้นตอน และมี
อันดับการลู่เข้าเป็น 𝑝2 ซึ่ง 𝑝 เป็นอันดับการลู่เข้าและ 𝑝 > 1 โดยวิธีดังกล่าว สร้างจากระเบียบวิธี
จุดตรึงและระเบียบวิธีอิตเคน ซึ่งระเบียบวิธีอิตเคนเป็นการเร่งอัตราการลู่เข้าจากลาดับเดิมให้เร็วขึ้น
ภายใต้เงื่อนไขที่เพียงพอ โดยนาลาดับเก่า 3 จานวนที่ต่อเนื่องกันมาดาเนินการตามขั้นตอนวิธี ลาดับ
ใหม่ที่เกิดขึ้นเรียกว่าลาดับอิตเคน (ดารงศักดิ์ แย้มบางหวาย, 2555 หน้า 853) ซึ่งทาให้ระเบียบวิธีส
เต็ฟเฟนเสนแบบปรับปรุงมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าระเบียบวิธีสเต็ฟเฟนเสนแบบเดิม ในด้านการหา
คาตอบของสมการ ดังนั้นคณะผู้วิจัยได้คิดค้นสร้างระเบียบวิธีการทาซ้าแบบใหม่ โดยพัฒนาระเบียบ
วิธีสเต็ฟเฟนเสนแบบปรับปรุง คือ ขยายโดเมนการลู่เข้าให้ได้มากที่สุด โดยเงื่อนไขและค่าคงที่ยังคง
เดิม ซึ่งเป็นหลักแนวคิดของวิธีแบบสองขั้นตอน อีกทั้งเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระเบียบวิธีใหม่
กับระเบียบวิธี สเต็ฟเฟนเสนแบบปรับปรุง และระเบียบวิธีนิวตัน แบบสองขั้นตอน โดยทดสอบกับ
สมการไม่เชิงเส้น 8 สมการ บนค่าความคลาดเคลื่อนยินยอมที่กาหนด
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างระเบียบวิธีทาซ้าแบบใหม่โดยไม่ใช้อนุพันธ์ในการคานวณ
2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทาซ้าของระเบียบวิธีทาซ้าแบบใหม่กับระเบียบวิธี
สเต็ฟเฟนเสนแบบปรับปรุง และระเบียบวิธีนิวตันแบบสองขั้นตอน
3.วิธีการด้าเนินการวิจัย
ทาการทดลองเปรีย บเทียบการลู่ เข้ าและจานวนรอบการท าซ้า ในการหาคาตอบของ
สมการไม่เชิงเส้นบนค่าความคลาดเคลื่อนยินยอมที่กาหนด คือ 1.0 × 10-6 ระหว่างระเบียบวิธีใหม่
กับระเบียบวิธีสเต็ฟเฟนเสนแบบปรับปรุง และระเบียบวิธีนิวตันแบบสองขั้นตอนตามลาดับ โดยใช้
โปรแกรม Scilab 6.0.1 บนระบบปฎิบัติการวินโดว์ 10 และทดสอบกับสมการไม่เชิงเส้น ดังตาราง
ต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 สมการไม่เชิงเส้นที่ใช้ในการทดสอบ ค่าเริ่มต้น และคาตอบของสมการ
ค่าเริ่มต้น (x0)
ค้าตอบของสมการ
สมการไม่เชิงเส้น
𝐹1 (𝑥) = 𝑥 − 𝑠𝑖𝑛(𝑐𝑜𝑠(𝑥)) + 1
10
0.1660390
𝐹2 (𝑥) = 2 𝑐𝑜𝑠(𝑥) − 𝑥
5
1.0298665
𝐹3 (𝑥) = 𝑥 3 + 3𝑥 + 5
5
-1.1541715
𝐹4 (𝑥) = 𝑒𝑥𝑝(𝑥 − 1) + 2𝑥 − 3
15
1
1
-0.5
1
𝐹 (𝑥) = − 𝑎𝑏𝑠(𝑥)
5

𝑥
𝐹6 (𝑥) = 𝑐𝑜𝑠(𝑥) − 𝑥

19
-2
15

𝐹7 (𝑥) = 3 𝑒𝑥𝑝(−𝑥) − 𝑥 + 1
𝐹8 (𝑥) = 𝑥 2 − 3𝑥 − 4

0.7390851
1.6035457
4

ในปี 2016 Gattal และ Chibi ได้นาเสนอระเบียบวิธีสเต็ฟเฟนเสน ที่ได้ทาการปรับปรุง
ขึ้นใหม่ เพื่อหาค่าคาตอบของสมการไม่เชิงเส้น โดยจัดให้อยู่ในรูปแบบ
𝑥 = 𝐹(𝑥)

ซึ่ง 𝐹(𝑥) คือฟังก์ชันจุดตรึง โดยขัน้ ตอนระเบียบวิธีสเต็ฟเฟนเสนแบบปรับปรุงมีดังนี้
𝜑𝑛
(𝑥𝑛 − 𝐹(𝑥𝑛 ))2
= 𝑥𝑛 −
𝐹(𝐹(𝑥𝑛 )) − 2𝐹(𝑥𝑛 ) + 𝑥𝑛
𝑥𝑛+1
𝜑𝑛 𝐹(𝐹(𝑥𝑛 )) − (𝐹(𝜑𝑛 ))2
=
𝐹(𝐹(𝑥𝑛 )) − 2𝐹(𝜑𝑛 ) + 𝜑𝑛

(1)

(2)

ขั้นตอนระเบีย บวิธีนี้ต้องจัดสมการไม่เชิงเส้น ให้อยู่ในรูปของระเบียบวิธีจุด ตรึง ถึงจะ
ค านวณหาค่ า 𝜑𝑛 , 𝐹(𝜑𝑛 ) และ 𝑥𝑛+1 ตามล าดั บ แล้ ว ท าซ้ าแบบนี้ ไปเรื่ อ ย ๆ จนกระทั่ ง ค่ า
|𝑓(𝑥𝑛+1 )| จะน้อยกว่าค่ าความคลาดเคลื่ อนยิ นยอมที่ก าหนด จึ งหยุ ด การทาซ้า ซึ่ง วิธี ดัง กล่ า วมี
อันดับการลู่เข้ามาก ทาให้คณะผู้วิจัยสนใจและทาการต่อยอดพัฒนาระเบียบวิธีสเต็ฟเฟนเสนแบบ
ปรับปรุง โดยใช้ห ลั ก แนวคิ ด วิ ธี แ บบสองขั้ น ตอน สามารถศึ ก ษาเพิ่ ม เติม Two-step iterative
method for nonlinear equation Muhammad Aslam Noor, Faizan Ahmad and Shumaila
Javeed, 2006, pp. 1068-1075 แ ล ะ A new two-step method for solving nonlinear
equations Jishe Feng, 2009, pp. 40-44 สร้างจากระเบียบวิธีอิต เคนและระเบียบวิธีส เต็ฟเฟน
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เสนในการปรับปรุง โดยสมการที่ใช้ห าคาตอบเป็นสมการไม่เชิงเส้ น แล้ วจัดให้อยู่ในรูปแบบของ
ระเบียบวิธีจุดตรึง จากระเบียบวิธีจุดตรึงนั้นขั้นตอนวิธีสามารถศึกษาได้จากหนังสือ ระเบียบวิธีเชิง
ตั ว เลข วรสิ ท ธิ์ กาญ จนกิ จ เกษม , 2557, Numerical Analysis Mathematics of Scientific
Camputing Third Edition Daviad Kincaid and Ward Cheney, 2002 แ ล ะ Elements of
numberical analysis Peter Henrici, 1964 ขั้นตอนระเบียบวิธีใหม่มีดังต่อไปนี้
𝑤𝑛
(𝑥𝑛 − 𝐹(𝑥𝑛 ))2
= 𝑥𝑛 −
𝐹(𝐹(𝑥𝑛 )) − 2𝐹(𝑥𝑛 ) + 𝑥𝑛

(3)

𝜑𝑛
(𝑤𝑛 − 𝐹(𝑤𝑛 ))2
= 𝑤𝑛 −
𝐹(𝐹(𝑤𝑛 )) − 2𝐹(𝑤𝑛 ) + 𝑤𝑛

(4)

𝑥𝑛+1
𝜑𝑛 𝐹(𝐹(𝑥𝑛 )) − (𝐹(𝜑𝑛 ))2
=
𝐹(𝐹(𝑥𝑛 )) − 2𝐹(𝜑𝑛 ) + 𝜑𝑛

(5)

ขั้นตอนที่ 1 นาสมการไม่เชิงเส้น 𝑓(𝑥) = 0 จัดให้อยู่ในรูปแบบระเบียบวิธีจุดตรึง
ขั้นตอนที่ 2 คานวณหา 𝑤𝑛 จาก
(𝑥𝑛 − 𝐹(𝑥𝑛 ))2
𝑤𝑛 = 𝑥𝑛 −
𝐹(𝐹(𝑥𝑛 )) − 2𝐹(𝑥𝑛 ) + 𝑥𝑛

ขั้นตอนที่ 3 คานวณหา 𝐹(𝑤𝑛 )
ขั้นตอนที่ 4 นาค่าที่ได้ในขั้นตอนที่ 2 และ 3 มาคานวณหา 𝜑𝑛 จาก
(𝑤𝑛 − 𝐹(𝑤𝑛 ))2
𝜑𝑛 = 𝑤𝑛 −
𝐹(𝐹(𝑤𝑛 )) − 2𝐹(𝑤𝑛 ) + 𝑤𝑛

ขั้นตอนที่ 5 คานวณหา 𝐹(𝜑𝑛 )
ขั้นตอนที่ 6 นาค่าที่ได้จากขั้นตอนที่ 4 และ 5 คานวณหา
𝑥𝑛+1

𝑥𝑛+1

จาก

𝜑𝑛 𝐹(𝐹(𝑥𝑛 )) − (𝐹(𝜑𝑛 ))2
=
𝐹(𝐹(𝑥𝑛 )) − 2𝐹(𝜑𝑛 ) + 𝜑𝑛
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ขั้นตอนที่ 7 เมื่อได้ 𝑥𝑛+1 แล้วคานวณหา |𝑓(𝑥𝑛+1)| ถ้า |𝑓(𝑥𝑛+1)| น้อยกว่าค่าความ
คลาดเคลื่ อ นยิ น ยอมที่ ก าหนด ให้ ห ยุ ด การท าซ้ า แต่ ถ้ า |𝑓(𝑥𝑛+1)| ยั ง ไม่ น้ อ ยกว่ า ค่ า ความ
คลาดเคลื่อนยินยอมที่กาหนดแล้วให้
𝑥𝑛 = 𝑥𝑛+1
กลับไปทาซ้าในขั้นตอนที่ 2
4. ผลการวิจัย
จากการทดลองเปรียบเทียบการลู่เข้าและจานวนรอบทาซ้าเพื่ อหาคาตอบของสมการไม่
เชิ ง เส้ น บนค่ า ความคลาดเคลื่ อ นยิ น ยอมที่ ก าหนดไว้ คื อ 1.0 × 10-6 ส าหรั บ ระเบี ย บวิ ธี ต่ าง ๆ
ประกอบด้วย
1) ระเบียบวิธีนิวตันแบบสองขั้นตอน (NS) สามารถศึกษาได้เพิ่มเติม Two-step Newton
methods Angel Alberto Magrenan Ruiz and loannis, K.Argyros, 2014, pp.533-553
2) ระเบียบวิธีสเต็ฟเฟนเสนแบบปรับปรุง (GC)
3) ระเบียบวิธีใหม่ (New method) ขั้นตอนที่ 2
โดยจะทดสอบกับสมการไม่เชิงเส้นทั้งหมด 8 สมการ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการลู่
เข้าและจานวนรอบการทาซ้า รวมถึงค่าความคลาดเคลื่อนยินยอมของแต่ละระเบียบวิธี ดังตาราง
ต่อไปนี้
ตารางที่ 2 แสดงจานวนรอบการทาซ้าของแต่ละระเบียบวิธีในการหาคาตอบของสมการไม่เชิงเส้น
𝐹1 (𝑥) = 0

ระเบียบวิธีท้าซ้า
(NS)
(GC)
New method

จ้านวนรอบ (n)
5
4
2

xn
0.1660390
0.1660390
0.1660390

|f(xn)|
4.086 × 10-8
8.262 × 10-9
1.754 × 10-14

ตารางที่ 3 แสดงจานวนรอบการทาซ้าของแต่ละระเบียบวิธีในการหาคาตอบของสมการไม่เชิงเส้น
𝐹2 (𝑥) = 0

ระเบียบวิธีท้าซ้า
(NS)
(GC)
New method

จ้านวนรอบ (n)
12
5
3

xn
1.0298665
1.0298665
1.0298665

|f(xn)|
2.982 × 10-12
5.206 × 10-11
2.045 × 10-13
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ตารางที่ 4 แสดงจานวนรอบการทาซ้าของแต่ละระเบียบวิธีในการหาคาตอบของสมการไม่เชิงเส้น
𝐹3 (𝑥) = 0

ระเบียบวิธีท้าซ้า
(NS)
(GC)
New method

จ้านวนรอบ (n)
4
3
2

xn
-1.1541715
-1.1541715
-1.1541715

|f(xn)|
0
8.388 × 10-9
2.807 × 10-11

ตารางที่ 5 แสดงจานวนรอบการทาซ้าของแต่ละระเบียบวิธีในการหาคาตอบของสมการไม่เชิงเส้น
𝐹4 (𝑥) = 0

ระเบียบวิธีท้าซ้า
(NS)
(GC)
New method

จ้านวนรอบ (n)
9
4
3

xn
1
1
1

|f(xn)|
0
8.715 × 10-9
2.597 × 10-9

ตารางที่ 6 แสดงจานวนรอบการทาซ้าของแต่ละระเบียบวิธีในการหาคาตอบของสมการไม่เชิงเส้น
𝐹5 (𝑥) = 0

ระเบียบวิธีท้าซ้า
(NS)
(GC)
New method

จ้านวนรอบ (n)
4
4
2

xn
1
1
1

|f(xn)|
3.331 × 10-16
9.258 × 10-11
3.095 × 10-12

ตารางที่ 7 แสดงจานวนรอบการทาซ้าของแต่ละระเบียบวิธีในการหาคาตอบของสมการไม่เชิงเส้น
𝐹6 (𝑥) = 0

ระเบียบวิธีท้าซ้า
(NS)
(GC)
New method

จ้านวนรอบ (n)
9
3
2

xn
0.7390851
0.7390851
0.7390851

|f(xn)|
0
1.013 × 10-8
3.610 × 10-12

ตารางที่ 8 แสดงจานวนรอบการทาซ้าของแต่ละระเบียบวิธีในการหาคาตอบของสมการไม่เชิงเส้น
𝐹7 (𝑥) = 0

ระเบียบวิธีท้าซ้า
(NS)
(GC)
New method

จ้านวนรอบ (n)
5
5
2

xn
1.6035457
1.6035457
1.6035457

|f(xn)|
2.220 × 10-16
8.263 × 10-10
5.469 × 10-11
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ตารางที่ 9 แสดงจานวนรอบการทาซ้าของแต่ละระเบียบวิธีในการหาคาตอบของสมการไม่เชิงเส้น
𝐹8 (𝑥) = 0

ระเบียบวิธีท้าซ้า
(NS)
(GC)
New method

จ้านวนรอบ (n)
3
3
2

xn
4
4
4

|f(xn)|
9.625 × 10-10
3.747 × 10-8
5.780 × 10-11

และเมื่อวาดกราฟแสดงการลู่เข้า และจานวนรอบการทาซ้าของแต่ละระเบียบวิธีที่ได้ทา
การทดสอบ ตามภาพที่ 1-3 ดังนี้

ภาพที่ 1 แสดงการลู่เข้าและจานวนรอบการทาซ้าของสมการไม่เชิงเส้นที่ 𝐹1 (𝑥), 𝐹2 (𝑥) และ 𝐹3 (𝑥)
ตามลาดับ

ภาพที่ 2 แสดงการลู่เข้าและจานวนรอบการทาซ้าของสมการไม่เชิงเส้นที่ 𝐹4 (𝑥), 𝐹5 (𝑥) และ 𝐹6 (𝑥)
ตามลาดับ

ภาพที่ 3 แสดงการลู่ เข้ าและจ านวนรอบการท าซ้ าของสมการไม่ เชิ ง เส้ น ที่
ตามลาดับ

𝐹7 (𝑥) และ 𝐹8 (𝑥)
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5.อภิปรายผล
จากผลการทดลองเชิ ง ตั ว เลข เมื่ อ น าสมการไม่ เชิ ง เส้ น ทั้ ง 8 สมการ มาทดสอบกั บ
ระเบียบวิธีทาซ้าแบบใหม่ จากตารางและรูปกราฟ จะเห็นว่ามีจานวนรอบการทาซ้าของระเบียบ
วิธีการใหม่น้อยกว่าระเบียบวิธีที่นามาเปรียบเทียบ โดยสามารถหาคาตอบได้ทุกสมการบนค่าความ
คลาดเคลื่อนยินยอมที่กาหนด
6.บทสรุป
ระเบียบวิธีทาซ้าแบบใหม่นี้มีประสิทธิภาพ และมีการลู่เข้าสู่คาตอบที่รวดเร็วจากสมการไม่
เชิงเส้นที่นามาทดสอบทั้ง 8 สมการ
7.ข้อเสนอแนะ
เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจเนื่องจากได้ระเบียบวิธีใหม่ที่ไม่มีการใช้อนุพันธ์ เพื่อให้งานวิจัยมี
ความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น และให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระเบียบวิธีการใหม่นี้
ควรมีการพิสูจน์หรือหาอันดับการลู่เข้า และหาค่า E.I (efficiency index)
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การปรับเปลี่ยนค่า  ของวิธี Chebyshev , Halley และ Super Halley
Changing the  value of Chebyshev, Halley and Super- Halley method
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บทคัดย่อ
ในบทความนี้นาเสนอการปรับเปลี่ยนค่า  ในวิธีการทาซ้า Chebyshev , Halley และ
Super Halley ซึ่งเป็นวิธีการทาซ้า ที่ใช้อนุพันธ์อันดับสองในการคานวณ เพื่อหาคาตอบของสมการ
ไม่เชิง เส้ นตัว แปรเดีย ว จากการทดลองโดยใช้โ ปรแกรม Microsoft Excel ในการคานวณ โดย
ปรับเปลี่ยนค่า  แสดงให้เห็นว่า จานวนรอบของการทาซ้าลดลงจากค่า  แบบเดิมของแต่ละ
วิธีการทาซ้า
คาสาคัญ : วิธีการทาซ้า, Chebyshev, Halley, Super Halley, สมการไม่เชิงเส้นตัวแปรเดียว

Abstract
In this paper, it is to present adjustments  of in the reproducibility of
Chebyshev, Halley and Super Halley, which is an iterative method that uses the second
derivative in calculations to find the answer of nonlinear equations, one variable from
the experiment by means of Microsoft Excel programme for calculation, by changing
the  . It shows that the number of iteration is reduced from the value of as the 
original type of each method repeated.
Keywords : Iterative Method, Chebyshev, Halley, Super Halley, Nonlinear equation in
one variable
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1.บทนา
ระเบี ย บวิ ธี เ ชิ ง ตั ว เลข (Numerical Methods), การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข (Numerical
Analysis) หรือการคานวณเชิงตัวเลข (Numerical Computation) เป็นวิชาที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์
การใช้ ก ารประเมิ น ระเบี ย บวิ ธี ต่ า งๆ เพื่ อ ใช้ ใ นการหาผลเฉลยของปั ญ หาทางวิ ท ยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์รวมทั้งปัญหาทางด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ ผู้อ่านจะต้องทบทวน
ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ เช่น พีชคณิตเชิงเส้น แคลคูลัส เป็นต้น เพื่อช่วยให้ผู้อ่านได้เข้าใจเนื้อหา
สาระของบทความนี้ (ธนาวุฒิ ประกอบผล 2555) วิชาดังกล่าวยังบ่งบอกเป็นนัยว่ามีความเกี่ยวข้อง
พัวพันกับการใช้เครื่องคานวณ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ใ นปัจจุบัน (ปราโมทย์ เดชะอาไพ 2549) จะ
เห็นได้ว่าแนวความคิดของระเบียบวิธีเชิงตัวเลขนี้ ได้ถูกคิดค้นกันขึ้นมาเป็นเวลานาน หากแต่ว่าไม่
สามารถนามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนกระทั่งถึงการก่อกาเนิดของคอมพิวเตอร์เชิงตัวเลข ทาให้
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสามารถนามาใช้ได้ อย่างมีประสิทธิผล การใช้และการประเมินระเบียบวิธีต่างๆ
โดยเป็นวิธีการในการคานวณให้ได้คาตอบที่มีค่าใกล้เคียงกับค่าที่แท้จริงมากที่สุด
เนื่องจากวิธีนิวตันเป็นที่นิยม และใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งเป็นการประมาณค่ารากของ
สมการ f ( x ) = 0 ซึ่งมีการประมาณค่าโดยการใช้อนุพันธ์อันดับหนึ่ง ส่วนวิธีการทาซ้าที่มีการใช้
อนุ พั น ธ์ อั น ดั บ สอง ในการหาค าตอบของสมการไม่ เ ชิ ง เส้ น ตั ว แปรเดี ย ว ประกอบด้ ว ยวิ ธี ข อง
Chebyshev, Halley และ Super Halley (S.Amat 2009) ที่มีการคานวณ 3 ฟังก์ชันในแต่ ละรอบ
การทาซ้า ซึ่งปรับปรุงมาจากวิธีนิวตัน ดังนี้

x n +1 = x n −

เมื่อ L f ( x n ) =


L f ( xn )
f ( xn ) 
 1 +

f ( x n )  2 ( 1 −  L f ( x n ) ) 

f ( x n ) f ( x n )
f ( x n )

2

โดยที่   Chebyshev (เมื่อ  = 0 ) (F. Ezquerro 1997), Halley (เมื่อ  = 0.5 ) (A.
Melman 1997) และ Super Halley (เมื่อ  = 1 ) (V. Kanwar 2012) ตามลาดับ
จากค่าพารามิเตอร์  ของแต่ละวิธีที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงได้ทาการทดลองปรับเปลี่ยน
ค่า  ที่แตกต่างจาก  แบบเดิมของแต่ละวิธี เพื่อหาคาตอบของสมการไม่เชิงเส้นตัวแปรเดียว
และเปรียบเทียบจานวนรอบของการทาซ้า
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2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อทดสอบค่า  ของวิธีการทาซ้าที่แตกต่างกันในการหาคาตอบของสมการไม่เชิง
เส้นตัวแปรเดียว
2.2 เพื่อเปรียบเทียบจานวนรอบของการทาซ้าของค่า  ที่ต่างจากแบบเดิม
3.วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยมีขั้นตอนการดาเนินงานวิจัยดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 คิดและวางแผนงานวิจัย ขั้นตอนที่ 2
การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้อย่างละเอียด และขั้นตอนที่ 3 รายงานผลหรือแสดงผล โดยผู้วิจัย
เขียนและจัดทาบทความวิจัย เครื่องมือหรือโปรแกรมที่ช่วยในการคานวณงานวิจัย คือ Microsoft
Excel มีฟัง ก์ ชันที่เป็นเครื่องมือช่ว ยแก้ ปัญ หาโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ การสร้างฟัง ก์ ชันทาง
คณิตศาสตร์เพื่อคานวณหาคาตอบของสมการไม่เชิงเส้นตัวแปรเดียว ในระเบียบวิธีการทาซ้าของแต่
ละวิธี ที่ได้กาหนดในขอบเขตงานวิจัยที่ได้ทาการทดลอง เพื่อวิเคราะห์ค่าที่ถูกต้องของฟังก์ชันที่สร้าง
ขึ้น ว่าสามารถใช้ได้ตลอดงานวิจัย การคานวณสมการไม่เชิงเส้นตัวแปรเดียวของผู้วิจัย ผู้วิจัยได้
กาหนดสมการทั้งหมด 3 สมการ ใช้สูตรคานวณที่เปลี่ยนค่า  ที่แตกต่างกันรวมเป็น 6 สูตร และทั้ง
3 สมการจะมีคาตอบที่ต่างกัน ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนที่ 2 ได้ดังนี้
1. รวบรวมงานวิจัยของต่างประเทศ และในประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาระเบียบวิธีเชิง
ตัวเลข ในเรื่องวิธีการทาซ้าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540-2559
2. ศึกษาการค้นคว้าข้อมูลบทความงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
ของงานที่ทาการค้นคว้า
3. สังเคราะห์ผลที่ได้จากการค้นคว้าด้วยการสรุป และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร และจาแนกองค์ความรู้ตามแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวิชาระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาระเบียบวิธีการทาซ้าแบบเดิมของ Chebyshev ( CM ) , Halley
( HM ) และ Super-Halley ( SHM ) เพื่อเปรียบเทียบการหาผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้นตัวแปร
เดียวกับวิธีการทาซ้าแบบใหม่ซึ่งจะปรับเปลี่ยนค่า  แต่ละวิธีการทาซ้าแบบเดิม จะใช้สัญลักษณ์
( NCM ) (New Chebyshev method), ( NHM ) (New Halley method) และ ( NSHM ) (New
Super Halley) ตามลาดับ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดปัจจัยและขั้นตอนการดาเนินการวิจัย ซึ่ง
มีการออกแบบการทดลองนี้
1. กาหนดการปรับเปลี่ยนค่า  ในการทดลองโดยจะใช้การปรับเปลี่ยนค่า  ในการทดลอง
โดยวิธีการทาซ้าของ
1.1 Chebyshev (  = 0 ) จะเปลี่ยนค่า  = −0.25
1.2 Halley (  = 0.5 )
จะเปลี่ยนค่า  = −0.50
1.3 Super Halley (  = 1) จะเปลี่ยนค่า  = −0.75
2. กาหนดสมการไม่เชิงเส้นตัวแปรเดียวใช้กับการทดสอบดังนี้
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ค่าเริ่มต้น x 0 = 0.5 ค่าจริง 0.94031336

2.1 f ( x ) = x 4 − cos ( x ) + sin ( x ) − 1

2.2 f ( x ) = x 4 + 9 x 3 + 11 x 2 + 19 x − 41 ค่าเริ่มต้น x 0 = 0.5 ค่าจริง 1.0137725
2.3 f ( x ) = x 3 + 4 x 2 − 10
ค่าเริ่มต้น x 0 = 1 ค่าจริง 1.36523001
3. กาหนดขนาดของค่าความคลาดเคลื่อน (error) ของสมการไม่เชิงเส้นตัวแปรเดียวทั้ง สาม
สมการ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1  10 −4
4. กาหนดจานวนรอบการทาซ้าสูงสุดไม่เกิด 40 รอบ
บทความนี้จะพิจารณาวิธีการทาซ้าเพื่อหาคาตอบของสมการไม่เชิงเส้น f ( x ) = 0 โดย
วิธีการทาซ้าแบบ Chebyshev, Halley และ Super Halley (F. Dubeau 2013) ซึ่งปรับปรุงวิธีนิว
ตันโดยแนวความคิดของการวิจัยจะได้
x n +1 = x n −

เมื่ อ L f ( x n ) =

f ( xn )  1  L f ( xn )  
 1 + 

f ( x n )  2  1 −  L f ( x n )  

f ( x n ) f ( x n )
f ( x n )

2

โดยที่  

วิ ธี ก ารท าซ้ านี้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก กั น ในการ

คานวณหาค าตอบของสมการไม่เชิง เส้นที่มีก ารใช้อนุพันธ์ อันดับที่ส อง โดยวิธีการทาซ้าได้มีก าร
ปรับเปลี่ยนค่า  มีรายละเอียดสูตรดังนี้
1. วิธีการทาซ้าแบบนิวตัน

x n +1 = x n −
2. วิธีการทาซ้าแบบ Chebyshev ( CM )
x n +1 = x n −

f ( xn )

(

f ( xn )

f ( x n )

)

1
f ( x n ) f ( x n )
 1 + L f ( x n ) เมื่อ L f ( x n ) =
2
f ( x n )
2
f ( x n )
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3. วิธีการทาซ้าแบบ Halley ( HM )
x n +1 = x n −

L f ( xn ) 
f ( xn ) 
f ( x n ) f ( x n )
 1 +
 เมื่อ L f ( x n ) =
2
f ( x n )  2 − L f ( x n ) 
f ( x n )

4. วิธีการทาซ้าแบบ Super Halley ( SHM )

x n +1 = x n −

f ( xn )  1  L f ( xn )  
f ( x n ) f ( x n )
 1 + 
  เมื่อ L f ( x n ) =
2
f ( x n )  2  1 − L f ( x n )  
f ( x n )

5. วิธีการทาซ้าแบบNew Chebyshev ( NCM )
f ( xn )  1  L f ( xn )  
f ( x n ) f ( x n )
x n +1 = x n −
 1 + 
L
x
=
เมื
อ
่
(
)


2
f
n
f ( x n )  2  1 + 0.25 L f ( x n )  
f ( x n )

6. วิธีการทาซ้าแบบNew Halley ( NHM )

x n +1 = x n −

f ( xn )  1  L f ( xn )  
f ( x n ) f ( x n )
 1 + 
  เมื่อ L f ( x n ) =
2
f ( x n )  2  1 + 0.5 L f ( x n )  
f ( x n )

7. วิธีการทาซ้าแบบNew Super Halley ( NSHM )
x n +1 = x n −

f ( xn )  1  L f ( xn )  
f ( x n ) f ( x n )
 1 + 
  เมื่อ L f ( x n ) =
2
f ( x n )  2  1 + 0.75 L f ( x n )  
f ( x n )
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4. ผลการวิจัย
จากการทดลองวิธีการทาซ้า ภายใต้เงื่อนไขของความแม่นยาที่ผู้คานวณเป็นผู้ก าหนด
ขั้นตอนของการดาเนินการนั้นจะเป็นการประมาณค่ารากจริง ในแต่ละรอบการทาซ้า ซึ่งสามารถ
คานวณหาค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (Absolute Error) e = exact value − approximate value
โดยในขอบเขตงานวิ จั ย ได้ก าหนดขนาดของค่า ความคลาดเคลื่ อ น (error) น้อยกว่ าหรือเท่ า กั บ
1  10 ผลทดลองความคลาดเคลื่อน จากวิธีการทาซ้าได้แก่
1. วิธีการทาซ้า Chebyshev ( CM )
2. วิธีการทาซ้า New Chebyshev ( NCM )
3. วิธีการทาซ้า Halley ( HM )
4. วิธีการทาซ้า New Halley ( NHM )
5. วิธีการทาซ้า Super Halley ( SHM )
6. วิธีการทาซ้า New Super Halley ( NSHM )
เมื่อทดสอบกับสมการไม่เชิงเส้นตัวแปรเดียวทั้งหมด 3 สมการ เพื่อวัดประสิทธิภาพและ
จานวนรอบการทาซ้า ของแต่ละวิธีการทาซ้าดังตารางที่ 1-3 ต่อไปนี้
abs

−4

ตารางที่ 1 แสดงจานวนรอบของการทาซ้าแต่ละวิธีการทาซ้าในสมการที่ 1
xn
f ( xn )
e abs
n
วิธี
CM
NCM
HM
NHM
SHM
NSHM

25

0.94029793

21

0.94029292

24

0.940329655

22

0.94032886

24

0.940330075

22

0.94033183

1.57398 10 −5
2.07496 10 −5
1.59849 10 −5
1.51902  10 −5
1.64047 10 −5
1.81605 10 −5

7.43679 10 −5
9.80279 10 −5
7.54663  10 −5
7.17127 10 −5
7.74490  10 −5
8.57417 10 −5

ตารางที่ 2 แสดงจานวนรอบของการทาซ้าแต่ละวิธีการทาซ้าในสมการที่ 2
xn
e abs
f ( xn )
n
วิธี
CM
NCM
HM
NHM
SHM

28

1.01377136

26

1.01377136

25

1.01377119

23

1.01377142

24

1.01377149

6.36904 10 −7
6.34337 10 −7
8.0533 10 −7
5.72878 10 −7
5.00987 10 −7

−8.3249 10 −5
−8.3061 10 −5
−9.5581 10 −5
−7.85611 10 −5
−7.37972 10 −5
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NSHM 22 1.01377341
1.4171110 −6
6.71447 10 −5
ตารางที่ 3 แสดงจานวนรอบของการทาซ้าแต่ละวิธีการทาซ้าในสมการที่ 3
xn
e abs
n
f ( xn )
วิธี
33 1.36522787
CM
−3.53963 10 −5
2.14008 10 −6
31 1.36522813
NCM
1.873050  10 −6
−3.09868 10 −5
28 1.36522572
HM
4.29023  10 −6
−7.09025 10 −5
26 1.36522446
NHM
−9.16154 10 −5
5.54454 10 −6
26 1.36522436
SHM
5.64681  10 −6
−9.33042 10 −5
NSHM 24 1.36522464
5.36905  10 −6
−8.87174 10 −5

5. อภิปรายผล
ในการศึกษาการปรับเปลี่ยนค่า  ในวิธีการทาซ้า Chebyshev , Halley และ SuperHalley ผลที่ได้ในแต่ละตารางมีการแสดงจานวนรอบของการทาซ้าของ CM, NCM, HM, NHM,
SHM และ NSHM ได้ดังนี้ ตารางที่ 1 ใช้สมการที่ 1 คือ 25,24,24,22,24,22 ตามลาดับ ตารางที่ 2
ใช้ ส มการที่ 2 คื อ 28,26,25,23,24,22 ตามล าดั บ ตารางที่ 3 ใช้ ส มการที่ 3 33,31,28,24,26,22
ตามลาดับจากผลการทดลองการวิเคราะห์เชิงตัวเลขในตารางที่ 1-3 แสดงให้เห็นว่าการปรับเปลี่ยน
ค่า  ในวิธีการทาซ้า New Chebyshev , New Halley และ New Super Halley ที่มีการทดสอบ
กั บทั้ง 3 สมการมีจ านวนรอบของการทาซ้าดัง นี้ สมการที่ 1 มีจ านวนรอบทาซ้าเป็น 21,22,22
ตามลาดับสมการที่ 2 มีจานวนรอบทาซ้าเป็น 26,23,22 ตามลาดับและสมการที่ 3 มี จานวนรอบ
ทาซ้าเป็น 31,26,24 ตามล าดับ ต่างกั บวิ ธี แ บบเดิมอยู่ประมาณ 2-4 รอบ และผลทดลองความ
คลาดเคลื่อนค่า e abs ทั้ง 3 สมการน้อยกว่า 1  10 −4
6. สรุปผล
ระเบี ย บวิ ธี ที่ ไ ด้ ป รั บ เปลี่ ย นค่ า  ในวิ ธี ก ารท าซ้ า Chebyshev , Halley และ Super
Halley สามารถหาผลหาคาตอบของสมการไม่เชิงเส้นตัวแปรเดียวได้ และค่า  แบบใหม่ มีจานวน
รอบทาซ้าน้อยกว่า  แบบเดิมตามฟังก์ชันที่นามาทดสอบ
7. ข้อเสนอแนะ
งานวิจัยนี้ได้ความรู้ทางคณิตศาสตร์มาเป็นองค์ประกอบหลักที่สาคัญ และความรู้ทางด้าน
คอมพิวเตอร์ โดยที่ใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ข้อมูลหรือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้รวดเร็ว
และแม่นยาในการคานวณหาผลเฉลย และความคลาดเคลื่อนของค่าที่ได้จากการคานวณ ซึ่งมีเสนอ
ข้อเสนอแนะดังนี้
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7.1 หากมีจานวนจริงใดๆ ของค่า  ที่เมื่อนาไปแทนค่าแล้วได้วิ ธีการทาซ้าแบบใหม่ที่
สามารถทาให้รอบของการทาซ้าที่น้อยลงกว่านี้ จะเป็นงานวิจัยสมบูรณ์มาก
7.2 ถ้ าสามารถนาสมการไม่เ ชิง เส้ นหลายตั ว แปร มาใช้ใ นการทดสอบเพื่ อให้มี ค วาม
หลากหลาย และเพิ่มจานวนของสมการ
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การวิ จั ย ครั้ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อส ารวจความเข้ าใจที่ ค ลาดเคลื่ อ นเรื่อ งแรงและการ
เคลื่อนที่ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบน 4 แห่ง รวมทั้งสิ้น 180 คน โดยใช้
แบบทดสอบมโนมติ เรื่ อ งแรงและการเคลื่ อ นที่ (Force and Motion Conceptual Evaluation;
FMCE) ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับในวงกว้างในงานวิจัยทางฟิสิกส์ศึกษา
(Physics Education Research; PER) ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเคยผ่านการเรียนวิชาฟิสิกส์ สาระ
เรื่อ งแรงและการเคลื่ อนที่ ในระดับมั ธยมศึก ษาตอนปลาย และวิช ากลศาสตร์ พื้ นฐาน ในระดั บ
มหาวิ ท ยาลั ย มาแล้ ว การวิ เคราะห์ ผ ล ได้ วิ เคราะห์ จ ากตั ว เลื อ กข้ อค าถามที่ นั ก ศึ ก ษาตอบ โดย
แบ่งกลุ่มคาถามออกเป็น 6 กลุ่ม ตามบริบทต่าง ๆ ของเรื่องแรงละการเคลื่อนที่ คือ การเคลื่อนที่
ของเลื่อน การเคลื่อนที่กลับทิศทาง กราฟของแรง กราฟของความเร่ง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันข้อ
ที่ 3 และ 6 กราฟของความเร็ว จากผลการวิ จัยพบว่ากลุ่ ม ตัวอย่างทั้ง 4 กลุ่ ม มีความเข้ าใจที่
คลาดเคลื่อนอยู่มากในเรื่องแรงและกฎการเคลื่อนที่ โดยแนวคิดที่คลาดเคลื่อนที่มีความคล้ายคลึงกัน
มาก คือ แรงและความเร่งแปรผันตรงกับความเร็ว แรงที่กระทาขึ้นกับมวล และแรงที่กระทาขึ้นกับ
ความเร็ว โดยผลจากการวิจัยนี้จะได้นาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในหัวข้อ
แรงและการเคลื่อนที่ และนาข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาเป็นแบบทดสอบชนิด 2 ทางต่อไป
คาสาคัญ : ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน, แรงและการเคลื่อนที่, แบบทดสอบมโนมติเรื่องแรงและการ
เคลื่อนที่
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Abstract
This research aimed to investigate the understanding of 180 students at four
Northern Rajabhat Universities about force and motion. The instrument used in this
study was Force and Motion Conceptual Evaluation (FMCE) which was standardized
and widely accepted in Physics Education Research (PER). The samples have taken a
course physics on the topic of force and motion in high-school and fundamental
mechanics in university. The data for analysis came from the students’ responses
towards six clusters of FMCE. They consisted of Force Sled cluster, Reversing
Direction cluster, Force Graphs cluster, Acceleration Graphs cluster, Newton third’slaw
cluster and Velocity Graphs cluster. The study found that the four sample groups had
a misconception about force and motion. In general, they had a misconception when
dealing with the proportion between force, acceleration and velocity, the proportion
between force and mass and the proportion between force and velocity. The results
can be used as a guideline to develop learning and teaching management in the topic
of force and motion and as a database to improve a two-tier test.
Keyword: Misconception, Force and Motion, Force and Motion Conceptual Evaluation
1. บทนา
งานวิ จั ย ทางด้ านวิ ท ยาศาสตร์ ศึ ก ษา พบว่ านั ก เรีย นไทยมี ค วามเข้ า ใจที่ ค ลาดเคลื่ อ น
เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาอยู่มาก (ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ และ วรรณทิพา รอดแรงค้า, 2548) ทั้งนี้ความรู้ที่
มีมาก่อนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษานั้นมีผลต่อการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยด้วย โดยเฉพาะในเรื่อง
แรงและการเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นหัวข้อที่สาคัญของวิชาฟิสิกส์ หากผู้เรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ สามารถช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียน เรียนรู้เรื่องอื่น ๆ ที่ตามมาได้ง่ายขึ้น ซึ่ง
ผู้เรียนที่มีความเข้าใจที่ คลาดเคลื่อน มักเกิดจากการยึดติดอยู่กับความเข้าใจที่ตนเองสร้างขึ้นตาม
ประสบการณ์ และการเรียนการสอนในอดีต (Halloun and Hestenes, 1985) และความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนในเนื้อหาวิชาจะเป็นปัญหาที่ตามมาในการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย
ในงานวิจัยทางฟิสิกส์ศึกษา (Physics Education Research; PER) การตรวจสอบความ
เข้าใจ (Concept) ในเนื้อหาฟิสิกส์ของผู้เรียนมีความสาคัญมาก เพราะจะเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้
ในเรื่องที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การตรวจสอบความเข้าใจ จะใช้เครื่องมือที่มีมาตรฐานที่ได้จาก
งานวิ จั ย (Research-based Instruments) ในปี ค.ศ. 1985 Halloun และ Hestenes ได้ ส ร้ า ง
แบบทดสอบ Mechanics Diagnostic test (MD) เพื่อตรวจสอบและวินิจฉัยความเข้าใจของผู้เรียน
ทางกลศาสตร์ ต่อมาในปี ค.ศ. 1992 ได้มีการพัฒนาข้อสอบแบบปรนัย Force Concept Inventory
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(FCI) (Hestenes, et al., 1992) ซึ่ ง จากงานวิ จั ย ของ Thornton และ Sokoloff ในปี ค.ศ. 1997
พบว่าตัวเลือกคาตอบของแบบทดสอบ FCI ไม่ ครอบคลุมแนวคิดทั้งหมดที่เป็นไปได้ Ron Thornton
และ David Sokoloff จึงได้นาผลงานวิจัยจากแบบทดสอบ FCI มาปรับปรุง เพื่อสร้างแบบทดสอบ
ความเข้าใจเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ (Force and Motion Conceptual Evaluation; FMCE) โดย
แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย โดยตัวเลือกสร้างมาจากคาตอบที่ได้จากการสารวจ โดยใช้
คาถามปลายเปิด (Thornton and Sokoloff, 1998) ในปี 2008 ได้มีการประเมินหาความเที่ยงตรง
(Validity) ของแบบทดสอบ FMCE จากผู้เชี่ยวชาญพบว่ามีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ระดับดีมาก
และมีความน่าเชื่อถือ จากการทดสอบโดยใช้สถิติ Cronbach alpha พบว่ามีค่าสูงถึง 0.91 (Ramlo,
2008) นอกจากนี้แล้วแบบทดสอบ FMCE มีการนามาใช้อย่างแพร่หลายในงานวิจัยทางฟิสิกส์ศึกษา
(Thornton, et al., 2009)
สาหรับในประเทศไทย มี งานวิจั ยที่นา แบบทดสอบ FMCE มาใช้สารวจความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนหลายงานวิจัย เช่น พรรัตน์ วัฒนกสิวิชช์ (2549) ใช้ประเมินสถานะทางความคิดเรื่อง
กลศาสตร์ด้ว ยเทคนิค Model Analysis ปี 2010 Decha, et al. (2010) ใช้ป ระเมินความเข้ าใจ
เรื่องแรงและ การเคลื่ อนที่ เพื่อเปรียบเทียบระหว่างวิ ธีก ารสอนแบบ Peer instruction ผสมกั บ
วิ ธี ก ารสอนแบบสื บ สวน (inquiry method) และวิ ธี ก ารสอนแบบบรรยายปกติ (traditional
instruction) สุทธิดา รักกะเปา (2555) ใช้ศึกษาเรื่องการเพิ่มความเข้าใจแนวคิดรวบยอด เรื่องกฎ
การเคลื่อนที่ของนิวตัน ในห้องเรียนขนาดใหญ่ เปรียบเทียบกับวิธีการสอนแบบบรรยายที่มีการติว
โจทย์ ค วบคู่ รุ จิ ร า ราชรั ก ษ์ และโชคศิ ล ป์ ธนเฮื อ ง (2557) ได้ ศึ ก ษาการพั ฒ นาแนวคิ ด ทาง
วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่โดยใช้รูปแบบการสอนแบบบรรยายประกอบการ
สาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive Lecture Demonstration : ILD) และได้ใช้แบบทดสอบ FMCE
ในการวัดแนวคิดวิทยาศาสตร์เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ สุริยา เฉลิมชาติ และสุระ วุฒิพรหม (2558)
ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลของการจัดการเรียนรู้แบบ Peer Instruction ที่มีต่อรูปแบบความเข้าใจแนวคิด
เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์คาตอบของนักเรียนที่มีต่อแบบทดสอบ
FMCE โดยใช้ ก รอบ งานวิ จั ย ของ Smith และ Wittmann ซึ่ ง จั ด กลุ่ ม ค าถามของแบบทดสอบ
FMCE ใหม่เป็น 6 กลุ่ม ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า คาตอบของนักเรียนก่อนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้บ่งบอกถึงความ เข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
Smith และ Wittmann และหลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้องมากขึ้น
(Smith and Wittmann, 2008)
ผู้วิ จั ย จึ ง มีแ นวคิ ด ที่ ต้อ งการส ารวจความเข้ าใจที่ คลาดเคลื่ อ น (Misconception) ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบน ที่เคยผ่านการเรียนวิชาฟิสิกส์ ในระดับมัธยมปลาย
และวิชากลศาสตร์พื้นฐาน ในระดับมหาวิทยาลัยมาแล้ว ในเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ โดยการใช้
แบบทดสอบ FMCE ทั้งนี้ผลการวิจัยที่ได้จะนามาวิเคราะห์หาความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของนักศึกษา
และนาไปวางแผน ออกแบบ วิธีการสอน เพื่อปรับปรุงความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนที่ของนักศึกษาให้
ถูกต้องและ พัฒนาเป็นแบบทดสอบชนิด 2 ทาง (Two-tier test) ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลจากความเข้าใจ
ที่คลาดเคลื่อนในการออกแบบในลาดับต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่ อ ส ารวจความเข้ าใจที่ ค ลาดเคลื่ อ นเรื่ อ งแรงและการเคลื่ อ นที่ ของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบน โดยใช้แบบทดสอบ FMCE
2.2 เพื่อวิเคราะห์ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเรื่องแรงและการเคลื่อนซึ่งจะนาไปวางแผน
พัฒนาเป็นแบบทดสอบชนิด 2 ทาง (Two-tier test)
3. วิธีการดาเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการสารวจเชิงคุณภาพ เพื่อสารวจความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเรื่องแรงและ
การเคลื่อนที่ ของนักศึกษาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบ FMCE และวิเคราะห์หาความ
เข้าใจที่คลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากคาตอบ โดยประชากรในการวิจัยคือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เรียนใน
รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือตอนบน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษา
ของ 4 มหาวิทยาลัยโดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย
กลุ่มที่ ชั้นปีที่ สาขาวิชา
1
2
3
4

2
3-4
3-4
1-2, 4

ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์

คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จานวน
(คน)
ราชภัฎเชียงใหม่
52
ราชภัฎอุตรดิตถ์
40
ราชภัฎลาปาง
29
ราชภัฎกาแพงเพชร
59
มหาวิทยาลัย

รวมทั้งสิ้น 180 คน โดยเป็นนักศึกษาที่เคยผ่านการเรียนวิชาฟิสิกส์ในระดับมัธยมปลาย
และวิชากลศาสตร์พื้นฐาน ในระดับมหาวิทยาลัยมาแล้ว
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ได้ใช้แ บบทดสอบ FMCE จ านวน 43 ข้ อ จาก 47 ข้อ โดย
เลือกข้อที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับแรงและการเคลื่อนที่ กระดาษคาตอบมี ช่องให้ใส่ เหตุผลในการตอบ
เพื่อต้องการทราบเหตุผลในการตอบข้อนั้น ๆ ของนักศึกษา โดยใช้เวลาในการทาแบบทดสอบ 60
นาที โดยแบบทดสอบ FMCE ที่นามาใช้ในครั้งนี้ นามาจากแบบทดสอบที่แปลโดยกลุ่มฟิสิกส์ศึกษา
จากมหาวิทยาลัยมหิดล (Decha, et al., 2010) และได้แบ่งกลุ่มของคาถาม ตามเนื้อหาและบริบท
ของคาถาม ดังแสดงในตารางที่ 2 (Smith and Wittmann, 2008)
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ตารางที่ 2 กลุ่มคาถามของแบบทดสอบ FMCE
กลุ่มคาถาม
คาถามข้อที่
จานวนข้อคาถาม
1. การเคลื่อนที่ของเลื่อน
1-4, 7
5
2. การเคลื่อนที่กลับทิศทาง
8-13, 27-29
9
3. กราฟของแรง
14, 16-21
7
4. กราฟของความเร่ง
22-26
5
5. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันข้อที่ 3
30-32, 34, 36,38
6
6. กราฟของความเร็ว
40-43
4
7. พลังงาน*
44-47
4
*งานวิจัยนี้ไม่พิจารณาเรื่องพลังงาน จึงใช้คาถามเพียง 43 ข้อ เท่านั้น
วิธีการเก็บข้อมูลทาโดยการส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบให้กับมหาวิทยาลัยทั้ง 4
แห่ ง ทางไปรษณี ย์ โดยบอกรายละเอี ย ดวิ ธี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล ไปพร้ อ มกั บ แบบทดสอบและ
กระดาษคาตอบ จากนั้นให้ทางอาจารย์ในแต่ละมหาวิทยาลัยที่สอนในรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐานเป็นผู้เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบ FMCE สารวจความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของนักศึกษา โดยใช้เวลา
ในการทาแบบทดสอบ 60 นาที เมื่อได้ข้อมูลแล้วอาจารย์ในแต่ละมหาวิทยาลัยส่งแบบทดสอบและ
กระดาษคาตอบกลับคืนมา แล้วนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล แบ่ ง การวิ เคราะห์ อ อกเป็ น 2 ส่ ว นคื อ 1) วิ เคราะห์ ค าตอบของ
นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ จ ากแบบทดสอบ FMCE โดยใช้ สถิ ติ พ รรณนา คื อ ค่ า ร้ อ ยละ เพื่ อ ส ารวจและ
เปรียบเทียบความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และ 2) วิเคราะห์ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง
จากเหตุผลในการตอบ เปรียบเทียบและระบุความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นของแต่ละกลุ่ม และ
เปรียบเทียบเหตุผลในการตอบโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
4. ผลการวิจัย
เมื่อพิจารณาจากคาตอบที่กลุ่มตัวอย่างทาได้ถูกต้องในแต่ละข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้ง 4
กลุ่ม ตอบคาถามได้ถูกต้องต่ากว่าร้อยละ 50 มีเพียงบางข้อเท่านั้นที่ตอบได้ถูกต้องมากกว่า ร้อยละ
50 และถ้าพิจารณาคาตอบโดย แยกตามกลุ่มคาถามทั้งหมด 6 กลุ่มตามตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มที่ 1
กลุ่ ม ที่ 3 และ กลุ่ ม ที่ 4 ตอบถู ก มากที่สุ ด ในกลุ่ ม ค าถามเรื่อ ง กราฟของความเร็ว (ข้ อ 40-43)
จานวนร้อยละ 47.60, 52.52 และ 42.80 ตามลาดับส่วน กลุ่มที่ 2 ตอบถูกมากที่สุดในกลุ่มคาถาม
เรื่อง กราฟของความเร่ง (ข้อ 22-26) จานวนร้อยละ 45.00 และผลการตอบแยกตามกลุ่มคาถาม
แสดงได้ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 กราฟแสดงร้อยละคาตอบที่ถูกของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม แยกตามกลุ่มของคาถาม 6 กลุ่ม
เมื่อพิจารณาคาตอบที่นักศึกษาตอบมากที่สุดในแต่ละกลุ่มคาถามได้ผลของคาตอบแยก
เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องและความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในแต่ละกลุ่มคาถาม สรุปได้ดังต่อไปนี้
4.1 กลุ่มคาถามที่ 1 การเคลื่อนที่ของเลื่อน (คาถามข้อที่ 1-4 และ 7)
กลุ่มคาถามเป็นการทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันข้อที่ 1 และข้อ
ที่ 2 โดยเป็นสถานการณ์การเคลื่อนที่ของเลื่อนบนพื้นน้าแข็ง ซึ่งเคลื่อนที่ในทิศทางเดียว (ซ้ายหรือ
ขวา) โดยมีการเพิ่มหรือลดความเร็ว และให้เลือกแรงที่กระทาต่อเลื่อนตามตัวเลือกต่าง ๆ (A-G)
ตัวเลือกที่นักศึกษาตอบมากที่สุดของแบบทดสอบ FMCE ข้อ 1-4 และ 7 แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ข้อมูลแสดงความเข้าใจของนักศึกษาในบริบท “การเคลื่อนที่ของเลื่อน”

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 3

กลุ่มที่ 4

1

แรงแปรผันตรง
กับความเร่ง
B

ความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อน
แรงแปรผันตรง
กับความเร็ว
A

A (55.9%)

A (95.0%)

A (75.9%)

A (62.7%)

2

D

B

B (76.2%)

B (87.5%)

B (86.2%)

B (84.7%)

3

F

C, G

C (25.4%)

G (37.5%)

C (55.2%)

C (33.9%)

4

F

G

G (57.6%)

G (97.5%)

G (82.6%)

G (49.2%)

7

B

E

E (35.5%)

A (42.5%)

E (58.6%)

E (40.7%)

ความเข้าใจที่ถูก
ข้อ

ตัวเลือกที่นกั ศึกษาตอบมากที่สุด (ร้อยละ)
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ตัวเลือกที่นักศึกษาตอบมากที่สุด แสดงในตารางที่ 3 หากนักศึกษาเลือกตอบ “แรงแปร
ผันตรงกับความเร่ง ” แสดงว่ามีความเข้าใจที่ถูกต้อง หากนักศึกษาเลือกตอบ “แรงแปรผันตรงกับ
ความเร็ว” แสดงว่ามีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน จากร้อยละของตัวเลือกจากคาถามที่นักศึกษาตอบ
ของกลุ่มตัวอย่าง ทั้ง 4 กลุ่ม มีนักศึกษาเพียงส่วนน้อยเท่า นั้นที่มีความเข้าใจที่ถูกต้อง และ ส่วนมาก
เลือกตอบในตัวเลือกที่บ่งบอกถึงความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนคือ แรงแปรผันตรงกับความเร็ว
4.2 กลุ่มคาถามที่ 2 การเคลื่อนที่กลับทิศทาง (คาถามข้อที่ 8-13 และ 27-29)
กลุ่มคาถามเป็นการทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันข้อที่ 1 และข้อ
ที่ 2 โดยเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับวัตถุที่ถูกโยนขึ้นไปในอากาศหรือพื้นเอียง และให้เลือกแรงลัพธ์ที่
กระทาต่อวัตถุหรือ ความเร่งของวัตถุตามตัวเลือกต่าง ๆ (A-G) ขณะที่วัตถุกาลังเคลื่อนที่ขึ้นลงอย่าง
อิส ระ ตัวเลื อกที่นัก ศึก ษาตอบมากที่สุด ของแบบทดสอบ FMCE ข้อ 8-13 และ 27-29 แสดงใน
ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ข้อมูลแสดงความเข้าใจของนักศึกษาในบริบท “การเคลื่อนทีก่ ลับทิศทาง”
ความเข้าใจ
ที่ถูก
ข้อ

แรงหรือ
ความเร่ง
คงที่มีทิศ
ลง

ความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อน
แรงและ
แรงหรือ
ความเร่งมี ความเร่ง
ทิศเดียวกับ แปรผัน
ทิศการ
ตรงกับ
เคลื่อนที่ ความเร็ว
E, F, G
G

ตัวเลือกที่นกั ศึกษาตอบมากที่สุด (ร้อยละ)

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 3

กลุ่มที่ 4

F (35.5%)

G (50.0%)

F (44.8%)

F (40.7%)

8

A

9

A

D

D

D (81.3%)

D (95.0%)

D (86.2%)

D (88.1%)

10

A

A, B, C

B

B (50.8%)

B (40.0%)

B (55.2%)

B (49.2%)

11

A

E, F, G

G

G (47.4%)

G (77.5%)

G (48.3%)

E (40.7%)

12

A

D

D

D (83.0%)

D (80.0%)

D (93.1%)

D (94.9%)

13

A

A, B, C

B

B (50.8%)

A (52.5%)

B (58.6%)

A (49.2%)

27

A

E, F, G

G

G (38.9%)

G (42.5%)

G (27.6%)

G (28.8%)

28

A

D

D

D (84.7%)

D (62.5%)

D (93.1%)

D (93.2%)

29

A

A, B, C

B

B (49.2%)

B (47.5%)

B (41.4%)

B (35.6%)

ตัวเลือกที่นักศึกษาตอบมากที่สุดแสดงในตารางที่ 4 หากนักศึกษาเลือกตอบ “แรงหรือ
ความเร่งคงที่มีทิศลง” แสดงว่ามีความเข้าใจที่ถูกต้อง หากนักศึกษาเลือกตอบ “แรงและความเร่งมี
ทิศเดียวกันกับทิศทางการเคลื่อนที่ ” หรือ “แรงหรือความเร่งแปรผันตรงกับความเร็ว ” แสดงว่ามี
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เมื่อพิจารณาเหตุผลในการตอบด้ วยจะได้ว่า ในข้อที่ 8, 11 และ 27 เป็น
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สถานการณ์ที่วัตถุกาลังเคลื่อนที่ขึ้นและมีความเร็วลดลง กลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 กลุ่ม ให้เหตุผลส่วนใหญ่
ว่า “แรงและความเร่งมีทิศขึ้น และมีขนาดลดลง” ในข้อที่ 9, 12 และ 28 เป็นสถานการณ์ที่วัตถุหยุด
นิ่งและไม่มีความเร็ว กลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 กลุ่ม ให้เหตุผลส่วนใหญ่ว่า “ณ จุดสูงสุด แรงและความเร่ง
เท่ากับศูนย์” ในข้อที่ 10, 13 และ 29 เป็นสถานการณ์ที่วัตถุกาลังเคลื่อนที่ลงและมีความเร็วเพิ่มขึ้น
กลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 กลุ่ม ให้เหตุผลส่วนใหญ่ว่า “แรงและความเร่งมีทิศลง และมีขนาดเพิ่มขึ้น” จาก
เหตุผลในการตอบที่มากที่สุดสามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 กลุ่ม มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
คือ แรงและความเร่งแปรผันตรงกับความเร็ว
4.3 กลุ่มคาถามที่ 3 กราฟของแรง (คาถามข้อที่ 14 และ 16-21)
กลุ่มคาถามเป็นการทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกั บกราฟของแรง โดยเป็นสถานการณ์การ
เคลื่อนที่ของรถของเล่นซึ่งเคลื่อนที่ในทิศทาง (ซ้ายหรือขวา) ตามแนวระดับ โดยมีการเพิ่มหรือลด
อัตราเร็ว และให้เลือกกราฟของแรงลัพธ์ที่กระทาต่อรถกับเวลาตามตัวเลือกต่าง ๆ (A-H) ตัวเลือกที่
นักศึกษาตอบมากที่สุดของแบบทดสอบ FMCE ข้อ 14, 16-21 แสดงดังในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ข้อมูลแสดงความเข้าใจของนักศึกษาในบริบท “กราฟของแรง”
ความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อน
แรงแปรผันตรงกับ แรงแปรผันตรงกับ
ความเร่ง
ความเร็ว
E
A
ความเข้าใจที่ถูก

ข้อ
14

ตัวเลือกที่นกั ศึกษาตอบมากที่สุด (ร้อยละ)
กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 3

กลุ่มที่ 4

E (72.9%)

A (80.0%)

A (86.2%)

A (76.3%)

16

A

C

C (71.2%)

C (82.5%)

C (75.9%)

C (81.4%)

17

E

A, B

B (42.3%)

B (70.0%)

B (48.3%)

B (42.4%)

18

B

H

H (49.2%)

H (57.5%)

H (69.0%)

H (54.2%)

19

B

D

D (49.2%)

D (70.0%)

D (55.2%)

D (40.7%)

20

G

F

F (57.6%)

F (80.0%)

F (72.4%)

F (64.4%)

21

E

A, H

F (28.8%)

H (65.0%)

G (24.1%)

H (28.8%)

ตัวเลือกที่นักศึกษาตอบมากที่สุด แสดงดังตารางที่ 5 หากนักศึกษาเลือกตอบ “แรงแปร
ผันตรงกับความเร่ง ” แสดงว่ามีความเข้าใจที่ถูกต้อง หากนักศึกษาเลือกตอบ “แรงแปรผันตรงกับ
ความเร็ว” แสดงว่ามีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน จากคาตอบของนักศึกษาทั้ง 4 กลุ่ม มีความเข้าใจที่
คลาดเคลื่ อ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ส่ ว นมากเลื อ กตอบในตั ว เลื อกที่ บ่ ง บอกถึ ง ความเข้ า ใจที่
คลาดเคลื่อนคือ แรงแปรผันตรงกับความเร็ว มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มีความเข้าใจที่ถูกต้องเมื่อ
พิจารณาเหตุผลในการตอบที่มากที่สุดของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 กุล่ม ในข้อที่ 14 คือ “รถเคลื่อนที่ไป
ทางขวา ด้วยอัตราเร็วคงที่ แรงจึงคงที่ ” ในข้อที่ 16 “รถไปทางขวา ด้วยอัตราเร็วเพิ่มขึ้นแบบคงที่
แรงจึง เพิ่ม ขึ้ น ” ในข้ อที่ 17 “รถเคลื่ อนที่ไปทางซ้ายด้ วยอัต ราเร็ว คงที่ กราฟจึง อยู่ด้านลบ เป็ น
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เส้นตรง” ในข้อที่ 18 “รถเคลื่อนที่ไปทางขวาและมีอัตราเร็งลดลงแบบคงที่ แรงที่กระทาจึงมีค่า
ลดลง” และ “จากกราฟแสดงว่ามีความหน่วง ดังนั้นแรงจะต้องลดลง แต่ยังไม่หยุด ” ในข้อที่ 19
“เนื่องจากรถเคลื่อนที่ไปทางซ้าย ด้วยอัตราเร็วเพิ่มขึ้นแบบคงที่ แรงจึงเพิ่มขึ้นไปทางซ้าย” ในข้อที่
20 “รถเคลื่อนที่เร็วขึ้นแรงจะเพิ่มขึ้น จากนั้นเคลื่อนที่ช้าลงแรงก็จะลดลง” และในข้อที่ 21 “เมื่อเริ่ม
ถูกผลัก แรงก็จะมากแต่เมื่อเวลาผ่านไป แรงก็จะลดลงจนเหลือศูนย์ ” จากเหตุผลในการตอบที่มาก
ที่สุดสามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 กลุ่ม มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนคือ แรงแปรผันตรงกับ
ความเร็ว
4.4 กลุ่มคาถามที่ 4 กราฟของความเร่ง (คาถามข้อที่ 22-26)
กลุ่มคาถาม เป็นการทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับกราฟของความเร่ง โดยเป็นสถานการณ์
การเคลื่อนที่ของรถของเล่นซึ่งเคลื่อนที่ในทิศทาง (ซ้ายหรือขวา) ตามแนวระดับ โดยมีการเพิ่มหรือ
ลดอัตราเร็ว และให้เลือกกราฟของความเร่งกับเวลาที่สอดคล้องกับแต่ละสถานการณ์ตามตัวเลือก
ต่าง ๆ (A-G) ตั ว เลื อกที่นัก ศึ กษาตอบมากที่สุ ด ของแบบทดสอบ FMCE ข้ อ 22-26 ดังแสดงใน
ตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ข้อมูลแสดงความเข้าใจของนักศึกษาในบริบท “กราฟของความเร่ง”
ความเข้าใจที่ถูก

ความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อน

ตัวเลือกที่นกั ศึกษาตอบมากที่สุด (ร้อยละ)

22

ความเร่งแปรผัน
ตรงกับการ
เปลี่ยนแปลง
ความเร็วต่อเวลา
A

23

B

G

G (40.6%)

B (50.0%)

G (55.2%)

G (50.8%)

24

C

B

C (22.0%)

C (65.0%)

F (31.0%)

B (20.0%)

25

B

F

F (30.5%)

A (35.0%)

B (34.5%)

F (33.9%)

26

C

A

A (64.4%)

A (47.5%)

A (75.9%)

A (74.6%)

ข้อ

ความเร่งแปรผัน
ตรงกับความเร็ว

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 3

กลุ่มที่ 4

E

A (23.7%)

A (57.5%)

E (65.5%)

E (74.6%)

ตัวเลือกที่นักศึกษาตอบมากที่สุดของแบบทดสอบ FMCE ข้อ 22-26 ดังแสดงในตารางที่
6 หากนักศึกษาเลือกตอบ “ความเร่งแปรผันตรงกับการเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อเวลา” แสดงว่ามี
ความเข้าใจที่ถูกต้อง หากนักศึกษาเลือกตอบ “ความเร่งแปรผันตรงกับความเร็ว ” แสดงว่ามีความ
เข้าใจที่คลาดเคลื่อน จากเหตุผลในการตอบที่มากที่สุด ของกลุ่มตัวอย่างทั้ ง 4 กลุ่มในข้อที่ 22 คือ
“รถมีอั ต ราเร็ว เพิ่ ม ขึ้ นอย่ างคงที่ ดั ง นั้น ความเร่ง จึ ง คงที่ ไปทางขวา” ในข้ อที่ 23 “กราฟแสดง
ความหน่วงคงที่ หรือความเร่งลดลงด้วยอัตราคงที่ ” ในข้อที่ 24 “อัตราเร็วคงที่ ความเร่งเป็นศูนย์ ”
ในข้อที่ 25 “รถมีความเร็วเพิ่ม ขึ้นอย่างคงที่ ดัง นั้นความเร่งจึงคงที่ ” ในข้ อที่ 26 “รถเคลื่ อนที่ไป
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ทางขวา ด้วยอัต ราเร็ว คงที่ ความเร่งเป็นศูนย์ ”สามารถสรุปได้ว่า กลุ่ ม ตัว อย่าง มีความเข้ าใจที่
คลาดเคลื่อนคือ ความเร่งแปรผันตรงกับความเร็ว
4.5 กลุ่มคาถามที่ 5 กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันข้อที่ 3 (คาถามข้อที่ 30-32, 34, 36, 38)
กลุ่มคาถามในบริบทกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันข้อที่ 3 เป็นการทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันข้อที่ 3 โดยเป็นสถานการณ์การชนกันของรถยนต์กับรถบรรทุก และให้
เลือกแรงที่กระทาต่อกันของรถทั้งสอง ที่สอดคล้องกับแต่ละสถานการณ์ตามตัวเลือกต่า ง ๆ (A-J)
ตัวเลือกที่นักศึกษาตอบมากที่สุดของแบบทดสอบ FMCE ข้อ 30-32, 34, 36 และ 38 ดังแสดงใน
ตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ความเข้าใจของนักศึกษาในบริบท “กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันข้อที่ 3”
ความเข้าใจที่ถูก
ข้อ
แรงเท่ากัน

ความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อน
แรง
แรง
ขึ้นกับ
ขึ้นกับ
ความเร็ว
มวล
ที่กระทา
A
-

ตัวเลือกที่นกั ศึกษาตอบมากที่สุด (ร้อยละ)

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 3

กลุ่มที่ 4

A (54.2%)

A (85.0%)

A (79.3%)

E (45.8%)

30

E

31

E

A

B

B (45.8%)

F (55.0%)

B (65.5%)

B (50.8%)

32

E

A

B

B (37.3%)

E (42.5%)

B (41.4%)

B (47.5%)

34

E

-

B

B (42.4%)

J (55.0%)

B (58.6%)

B (55.9%)

36

A

B

C

C (61.1%)

C (85.0%)

C (86.2%)

C (57.6%)

38

A

B

C

J (28.8%)

D (57.5%)

J (44.9%)

J (39.0%)

ตัวเลื อกที่นัก ศึ ก ษาตอบมากที่สุ ด ของแบบทดสอบ FMCE ข้ อ 30-32, 34, 36, 38 ดั ง
แสดงในตารางที่ 7 หากนัก ศึ ก ษาเลื อกตอบ “แรงเท่ากั น ” แสดงว่ ามีความเข้ าใจที่ถู ก ต้อง หาก
นักศึกษาเลือกตอบ “แรงขึ้นกับมวล” หรือ “แรงขึ้นกับความเร็วที่กระทา” แสดงว่ามีความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อน เมื่อพิจารณาเหตุผลในการตอบที่มากที่สุดของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 กลุ่ม คือ “เพราะ
รถยนต์มีความเร็วมากว่ารถบรรทุก ” ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนคือ แรงขึ้นกับความเร็วที่กระทา
4.6 กลุ่มคาถามที่ 6 กราฟของความเร็ว (คาถามข้อที่ 40-43)
กลุ่มคาถามในบริบทกราฟของความเร็ว เป็นการทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับกราฟของ
ความเร็ ว โดยเป็ น สถานการณ์ ก ารเคลื่ อ นที่ ข องรถ และให้ เลื อ กกราฟของความเร็ ว กั บ เวลาที่
สอดคล้ องกั บแต่ล ะสถานการณ์ ต ามตัวเลือกต่าง ๆ (A-H) ตัวเลื อกที่นักศึกษาตอบมากที่สุด ของ
แบบทดสอบ FMCE ข้อ 40-43 ดังแสดงในตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 ข้อมูลแสดงความเข้าใจของนักศึกษาในบริบท “กราฟของความเร็ว”
ความเข้าใจที่
ตัวเลือกที่นกั ศึกษาตอบมากที่สุด (ร้อยละ)
คลาดเคลื่อน
ความสับสน
ข้อ
ความเข้าใจใน
ระหว่างกราฟ
กราฟความเร็วและ
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
กลุ่มที่ 4
ความเร็วและกราฟ
กราฟการกระจัด
การกระจัด
40
A
D
A (55.9%) A (45.0%) A (75.9%) A (49.2%)
ความเข้าใจที่ถูก

41

F

G

H (30.5%)

C (45.0%)

H (44.8%)

F (25.4%)

42

B

C, H

H (28.8%)

H (40.0%)

B (41.4%)

H (33.9%)

43

D

-

D (69.5%)

D (45.0%)

D (79.3%)

D (76.3%)

ตัวเลือกที่นักศึกษาตอบมากที่สุดของแบบทดสอบ FMCE ข้อ 40-43 ดังแสดงในตารางที่
8 หากพิจารณาเหตุผลในการตอบที่มากที่สุดให้เหตุผลว่า “รถเคลื่อนที่ถอยหลังกราฟจึงลดลง” กลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง 4 กลุ่มมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนคือ เกิดความสับสนระหว่างกราฟความเร็วและกราฟ
การกระจัด
5. การอภิปรายผล
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลนามาอภิปรายตาม 6 บริบทของกลุ่มคาถามได้คือ นักศึกษา
ส่ว นใหญ่ ที่มีความเข้ าใจที่ค ลาดเคลื่ อนเกี่ ยวกั บแรงแปรผันตรงกับความเร็ว เพราะ นัก ศึก ษาให้
เหตุผลถึงความเกี่ยวข้องกันของผลของแรงที่มีผลต่อความเร็วโดยตรงเช่น เมื่อออกแรงเพิ่มขึ้น วัตถุ
จะเคลื่อนที่เร็วขึ้น หรือถ้าแรงกระทาลดลง วัตถุจะเคลื่อนที่ช้าลง ซึ่งเป็นผลที่สังเกตได้จากเหตุการณ์
ในชีวิตประจาวัน นักศึกษาไม่ได้คานึงถึงผลที่แรงมีต่อความเร่งในการเคลื่อนที่ของวัตถุ ตามกฏการ
เคลื่อนที่ข้อที่ 2 ของนิวตัน ซึ่งผลที่ได้มีความคล้ายคลึงกับผลที่ได้จากงานวิจัยของ Halloun และ
Hestenes ซึ่งพบว่า นักศึกษามักจะใช้ความรู้สึกและสิ่งที่สังเกตได้จากสถานการณ์จริงมาพิจารณา
ค าตอบ (Halloun and Hestenes, 1985) นั ก ศึ ก ษายั ง มี ค วามเข้ า ใจที่ ค ลาดเคลื่ อ นเกี่ ย วกั บ
ความเร่งแปรผันตรงกั บความเร็ว เพราะเหตุผลในการตอบของนัก ศึกษาส่ วนใหญ่ ไม่ได้คานึง ถึ ง
ช่วงเวลาในการเปลี่ยนแปลงความเร็ว ซึ่งตามนิยามของความเร่ง ต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
ความเร็วต่อหนึ่งหน่วยเวลาด้วยและต้องพิจ ารณาการเปลี่ยนแปลงทิศของความเร็ว ที่ทาให้เกิ ด
ความเร่งด้วย นอกจากนี้ แล้ว ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ ขนาดของแรงที่กระทาต่อวัตถุ
ขึ้นอยู่กับมวลของวัตถุด้วย โดยไม่ได้พิจารณาความเร่งที่เกิดขึ้นกับวัตถุ ขณะที่วัตถุมีแรงมากระทา
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6. สรุปผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนที่สาคัญอยู่ 3 ประเด็นคือ แรง
แปรผันตรงกับความเร็ว ความเร่งแปรผันตรงกับความเร็ว และ ขนาดของแรงที่กระทากับวัตถุขึ้นอยู่
กับมวลของวัตถุ ซึ่งคาถามในแบบทดสอบ FMCE สามารถสารวจความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเรื่อง
แรงและการเคลื่อนที่ได้ และ ข้อมูลจากเหตุผลในการตอบของนักศึกษาสามารถนามาวางแผนพัฒนา
แบบทดสอบชนิด 2 ทาง (Two-tier test) เพื่อจะได้นาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้และ
สะดวกรวดเร็วในการวิเคราะห์ผลต่อไป
7. ข้อเสนอแนะ
1. จากผลการวิจัย กลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 กลุ่ม มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอยู่มากในเรื่อง
แรงและกฎการเคลื่อนที่ ที่เหมือนกัน คือ แรงและความเร่งแปรผันตรงกับความเร็ว แรงที่กระทา
ขึ้นกับมวล และแรงที่กระทาขึ้นกับความเร็ว ซึ่งความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนี้มีผลต่อการเรียนในเรื่อง
อื่น ๆ ที่มีความสอดคล้องกัน ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะคือ ควรมีศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อปรับความความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และส่งเสริมความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องแรงและการ
เคลื่อนที่
2. ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ยังสามารถนาไปพัฒนาเป็นแบบทดสอบ 2 ทาง (Two-tier
Test) เพื่ อ ความสะดวกและความรวดเร็ว ในการส ารวจความเข้ าใจที่ คลาดเคลื่ อน ส าหรับ กลุ่ ม
ตัวอย่างที่มีจานวนมาก ๆ ได้
3. การเก็บข้อมูลจากนักศึกษา ควรประสานกับอาจารย์แต่ละมหาวิทยาลัย เพื่อขอความ
ร่วมมือกับนักศึกษาให้ตอบแบบทดสอบด้วยความเข้าใจของนักศึกษาจริง ๆ และบอกกับนักศึกษาว่า
ข้อมูลที่นักศึกษาตอบมีความสาคัญอย่างมากในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไปในอนาคต เพื่อให้
ได้ข้อมูลที่มีความแม่นยามากที่สุด
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บทคัดย่อ
บทความนี้กล่าวถึงขั้นตอนการตรวจหามุมสาหรับการนาพารามิเตอร์ที่ได้ไปหาการจดจา
ของวัตถุ วิธีการหามุมของภาพนั้นเป็นขั้นตอนที่จาเป็นในงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ วิทัศน์ และ
การประมวลผลภาพ การตรวจจับมุม ภายในภาพของวัตถุเป็นการหาค่าพารามิเตอร์ภายใน และ
บทความนี้นาเสนออัล กอริธึม ส าหรับการตรวจหาต าแหน่งมุม ของวัต ถุในภาพโดยอัต โนมัติแ ละมี
ประสิ ทธิ ภ าพ การหาต าแหน่ง และคั ด เลื อกมุม โดยอัต โนมัติ ในแต่ ล ะภาพจะไม่มี ก ารควบคุม จาก
ผู้ใช้งานแสดงตาแหน่งมุมด้วยค่าของแถวและคอลัมของภาพ และจานวนมุมที่ตรวจพบภายในภาพ
โดยใช้วิธีการหามุมและคัดเลือกมุมด้วย 2 อัลกอริธึมคือ การหามุมของวัตถุด้วย Hough Transform
และการหามุมของวัตถุด้วย CPDA (Chord-to-Point Distance Accumulation) และนามาทาการ
คัดเลือกมุมของวัตถุด้วยสมการเส้นตรง จากการทดลองได้ความถูกต้องร้อยละ 86.67
คาสาคัญ : การประมวลผลภาพ การตรวจหามุมของภาพ สมการเส้นตรง

Abstract
This paper discussed a corner detection algorithm for object recognition.
Corner detection algorithm was a necessary process in the work related to computer
vision and image processing applications. The corner detection of internal angle of
image of object determine intrinsic parameters. This paper presented an algorithm for
automatically and effectively detecting the angle position of an object. Angles of
polygon object points were automatically found in each image without user interaction
or any prior information regarding the number of rows or columns. Using 2 algorithm
for finding the angle 1) finding the angles by Hough Transform 2) finding the angles
by CPDA (Chord-to-Point Distance Accumulation), and selecting the correct angles of
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the best value by linear equation. Experimental analysis showed that the accuracy of
the method using actual images acquired at 86.67%
Keyword : Image Processing, Corner Detector, Linear equation
1. บทนา
ในปัจจุบันมีการนาเทคโนโลยีที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์วิทัศน์ มาช่วยการทางานแทนการ
มองเห็นของมนุษย์มากขึ้น เช่น งานภาคอุตสาหกรรมมีการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน โดยการนา
คอมพิวเตอร์วิทัศน์มาทางานแทนมนุษย์ โดยการนาภาพจากกล้องมาวิเคราะห์หาความผิดพลาดที่
เกิดขึ้นหรือทาในสิ่งที่มนุษย์ต้องการ ซึ่งช่วยลดต้นทุนและลดความผิดพลาดจากการอ่อนล้าในการ
ทางานของมนุษย์ ทาให้มีความแม่นยาในกระบวนการนั้นๆ มากยิ่งขึ้น หรือเป็นการจดจาสิ่งต่างๆ
เช่นใบหน้าของมนุษย์ อุปกรณ์ สินค้า และอีกมากมาย เพื่อให้ระบบวิเคราะห์และบ่งบอกชนิดหรือชื่อ
สิ่งของนั้นๆ บทความนี้จึงนาเสนอการหามุมของวัตถุภายในภาพ โดยใช้การประมวลผลภาพ ซึ่งเป็น
กระบวนการหนึ่งในการจดจาสิ่งของต่างๆ เป็นการวิเคราะห์โดยการนาค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่ได้ไป
ประกอบการจดจาของวัตถุภายในภาพ และในกระบวนการหามุมภายในภาพ สิ่งที่สาคัญคือต้องทา
การปรับภาพให้เหลือเพียงสิ่งที่ต้องการพิจารณา แล้วใช้วิธีการหามุมที่เหมาะสม หรือที่เรียกว่าการ
ทา Image Segmentation เป็นการตัดเอาเฉพาะวัตถุหรือสิ่งที่ต้องการภายในภาพ และทาการตัด
พื้นหลังที่ไม่เกี่ยวข้องออก เพื่อให้ได้ภาพที่ดีที่สุด วิธีการการทา Image Segmentation มี 2 วิธี คือ
Edge Detection กั บ Region Growing แต่ ในงานวิ จั ย นี้ จ ะสนใจการท า Image Segmentation
โดยวิธี Edge-Detection (Sumio and other, 1992, pp. 240-249) มีอัลกอรึทึมหลายแบบด้วยกัน
แต่ที่นิยม และได้ทดลองใช้ในงานวิจัยนี้ได้ผลเป็นที่น่าพอใจคือ Canny Edge Detection (Amruta
et al., 2016, pp 1292-1295) จะมีกระบวนการในการคานวณที่ค่อนข้างซับซ้อนโดยนาเทคนิคหลาย
เรื่องในงาน Image Processing มาประยุกต์ ซึ่งสามารถอธิบายในภาพที่ 1
Image
Smoothing
Gaussian
Filtering

Finding of Gradient
Magnitude and
Orientation

Application non-maximal
suppression to Gradient
Magnitude Image

Detecting and Linking
Edge – hysteresis
thresholding

ภาพที่ 1 อัลกอริทึมของ Canny Edge Detection
เมื่อได้ภาพที่ทาการ Image Segmentation เป็นที่เรียบร้อย ก็จะนาภาพที่ได้หามุมด้วย
การใช้อัลกอริธึมในการหามุมซึ่งมีอัลกอริธึมมากมาย เช่น Harris Corner Detection, Moravec
Corner Detection, SUSAN corner detection (Jie and other, 2009, pp.435-441) แ ล ะ
CPDA Corner Detection (Mohammad and other, 2009, pp.519-525) เป็นต้น ซึ่งในงานวิจัยนี้
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ได้ทาการทดลองและได้ผลการทดลองที่ตรงตามต้องการโดยการใช้อัลกอริธึม 2 แบบ คือ การหา
มุมด้วยการหาเส้นตรงของ Hough Transform (Richard and other, 1972, pp.465-468) เป็น
วิธีการหาเส้นตรงของภาพ แล้วนาเส้นตรงแต่ละเส้นมาประยุกต์หามุม และการหามุมด้วย CPDA
(Chord-to-Point Distance Accumulation) อัล กอริธี ม ของ CPDA เป็ นวิ ธี ที่ ต รวจจั บหามุ ม ของ
เส้นขอบที่ต้องการพิจารณาแสดงผลการหามุม หลังจากได้ค่ามุมทั้ง 2 อัลกอริธึม จึงทาการเลือกมุม
ที่ถูกต้องที่สุดด้วยการใช้สมการเส้นตรงด้วยค่าความชันที่เหมาะสมที่สุด จึงได้ค่ามุมของวัตถุภายใน
ภาพ และนาค่ามุมที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาการการหามุ ม ของวั ต ถุ ภ ายในภาพ ด้ ว ยอั ล กอรึ ทึ ม ต่ า งๆ โดยใช้ ก าร
ประมวลผลภาพ
2.2 เพื่อศึกษาและออกแบบวิธีการคัดเลือกตาแหน่งของมุมของวัตถุอย่างมีประสิทธิภาพ
3. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้แบ่งการทางานหลักๆ เป็น 3 ขั้นตอนดังนี้
1. การตัดภาพพื้นหลัง (Image Segmentation)
2. การหาตาแหน่งมุมของภาพวัตถุภายในภาพ (Corner Detection)
3. การคัดเลือกตาแหน่งของมุมที่ถูกต้องที่สุด
1. การตัดภาพพื้นหลัง (Image Segmentation)
การทาการทา Image Segmentation เป็นการตัดเอาเฉพาะวัตถุที่ต้องการพิจารณา
จากพื้นหลั ง ซึ่งสิ่งที่จาเป็นในการตัดพื้นหลังออก และได้ภาพของวัต ถุที่ถู กต้องมากที่สุด จ าเป็น
จะต้องควบคุมสภาพแวดล้อม ซึ่งในการทดลองได้จาลองสภาพแวดล้อมทั้งภาพที่เป็นพื้นหลังและภาพ
ที่ต้องการพิจารณาซึ่งจะมีผลลัพธ์ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงภาพพื้นหลัง (ซ้าย) และภาพที่มีวัตถุที่ต้องการพิจารณา (ขวา)
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ในการตัดพื้นหลังออกจากวัตถุมีหลายวิธีด้วยกัน แต่ในการเลือกวิธีที่นามาใช้นั้นขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมของภาพที่พิจารณา ในงานวิจัยมีบล๊อกไดอะแกรมการทางานดังภาพที่ 3
Load color
object image
and background
images

convert
images
to
grayscal
e

Absolute
difference
of two
images

Filter
image

Auto
threshold

Fill
image
regions
and holes

ภาพที่ 3 แสดงบล๊อกไดอะแกรมการทางานของการ Image Segmentation
2. การหาตาแหน่งมุมของภาพวัตถุภายในภาพ
การหามุมของวัตถุที่นามาพิจารณาผู้วิจัยได้ทาการทดลองหลายอัลกอรึทึม ที่เหมาะสม
กับภาพที่ต้องการ ดังนั้นในงานวิจัยนี้อัลกอริทึมที่ได้ผลมากที่สุดมี 2 อัลกอริทึม ดังต่อไปนี้
2.1 การหามุมของวัตถุด้วยการหาเส้นตรงของ Hough Transform ในการหามุมของ
วัตถุวิธีที่นามาช่วยในการมุมของวัตถุ คือ วิธีการของ Hough Transform คือการค้นหาเส้นตรงและ
วงกลมจากจุดต่างๆ โดยแต่ละจุดจะโหวตว่าจุดนั้นๆ อยู่บนเส้นใดบ้าง เมื่อทุกจุดโหวตแล้ว สมการที่
ถูกโหวตมากที่สุดจะเป็นเส้นที่ผ่านจุดมากที่สุด เช่น ต้องการหาสมการเส้นตรงที่ผ่านจุด (x,y) จะมี
เส้นตรงมากมายเป็นอนันต์ผ่านจุดดังกล่าว เมื่อพิจารณาสมการเส้นตรง y = mx + c เส้นตรงที่
ผ่านจุ ด (x,y) มี ค่ าพารามิ เตอร์ค งที่ (m, c) ซึ่ ง ค่ า c = y − m x ดั ง นั้ น จุ ด หนึ่ ง ๆ จะโหวตให้ กั บ
สมการเส้นตรงที่มีพารามิเตอร์ต่างๆ กันได้หลายสมการ เมื่อจุดทุกจุดได้โหวตเสร็จเรียบร้อยแล้ว
สมการเส้นตรงที่ถูกโหวตมากที่สุด จะเป็นเส้นตรงที่ผ่านจุดที่กาหนดให้มากที่สุดดังแสดงใน ภาพที่ 4
0

0

จุดของเส้นตรงใน Image Space

0

0

จำนวนเส้นตรงใน Parameter

Space

ภาพที่ 4 แสดงการนับจานวนเส้นตรงของการแปลง Hough Transform

เนื่องจากวัตถุที่ใช้ในการทดลองเป็นกล่องมีรูปทรงเป็นเหลี่ยม ดังนั้นสิ่งที่จะนามาพิจารณา
ที่ขาดไม่ได้ คือ สมการเส้นตรงที่จะหาตาแหน่งขอบของวัตถุ เพื่อการหามุมที่จะพิจารณาซึ่งก่อนที่จะ
หาเส้นตรงได้ จะต้องการขอบของวัตถุ โดยการหาขอบของวัตถุมีหลายแบบด้วยกันแต่จากทฤษฎีที่ได้
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กล่าวไปแล้วข้างต้น วิธีที่ได้ผลที่ดีมากที่สุดในการทดลองนี้ คือ Canny Edge Detector นาค่าของ
ขอบมาหาค่าความเป็นเส้นตรงก็จะได้ผลการหาเส้นตรงด้วย Hough Transform หลังจากนั้นก็นา
เส้นตรงที่ได้ หาจุดแรกและจุดสุดท้าย โดยจัดให้ตาแหน่งนั้นเป็นมุมของวัตถุ ได้ผลการทดลองดังภาพ
ที่ 5

Auto threshold

Canny Edge Detector

Calculate and show line in the picture

Find line in the picture
ภาพที่ 5 แสดงการหาเส้นตรงด้วย Hough Transform
2.2 การหามุ ม ของวั ต ถุ ด้ ว ย CPDA นอกจากการหามุ ม ด้ ว ยวิ ธี ก ารพิ จ ารณาจาก
เส้นตรงแล้ว เมื่อได้ทาการทดลองหลายๆ ภาพผลที่ได้นั้นบางครั้งจะหาได้ตาแหน่งที่ไม่ถูกต้อง ทาให้
ต้องใช้วิธีหามุมด้วยวิธีอื่นๆ เข้ามาช่วยด้วย โดยการหามุมของเส้นขอบนั้นมีหลายวิธีด้วยกัน เช่น วิธี
ของ Harris และ CPDA ผลจากการทดลองวิธี CPDA จะได้ผ ลที่ดีที่ สุ ด ในการทดลอง จึ งเลื อ ก
วิธีการของ CPDA ในการหามุมซึง่ มีขั้นตอนการหามุมดังนี้
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1. หาขอบด้วยวิธีของ Canny Detection
2.ตกแต่ ง เส้ น โค้ ง หรื อ เส้ น ตรงที่ เ ป็ น เส้ น ที่ ข าดออกจากกั น ให้ ต่ อ กั น โดยหา
T-junctions แล้ว Mark เป็น T-corners
3. Smooth ด้วยวิธี Gaussian kernel เพื่อลด noise
4. หาคุณลักษณะของจุดโดยใช้ scale evolution technique
5. เลือกจุดแต่ละเส้นคานวณ three discrete curvatures ด้วยเทคนิค CPDA
6. หา Three normalized curvatures แล้วนามาคูณกับ curvature product.
7. หาค่าสูงสุดของ absolute curvature products และลบ weak corners จาก
การเปรียบเทียบกับ curvature-threshold
8. หาค่ า มุ ม ของแต่ ล ะ candidate corners เมื่ อ ได้ ค่ า มาน ามาเปรี ย บเที ย บกั บ
angle-threshold ก่อนหน้าที่ได้คานวนไว้ หากค่าที่ได้ไม่ตรงก็จะลบจุดนั้นออกไป
9. หาค่ามุมของแต่ละจุดปลายของเส้นโค้งหรือเส้นตรง และ
10. เปรีย บเที ย บจุ ด ที่ ได้ ม าจากข้ อ 9 กั บ T-corners ก็ จ ะได้ จุ ด ของ corner ที่
ต้องการ และได้ผลการทดลองดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 แสดงผลการทดลองหามุมด้วย CPDA
3) การคัดเลือกหามุมที่ถูกต้องที่สุดด้วยสมการของเส้นตรง
ในการหามุมของจากการหาเส้นตรงด้วย Hough Transform และ CPDA บางครั้งจะได้มุมไม่ตรง
ตามต้องการ จึงต้องมีการคัดเลือกหามุมด้วยสมการเส้นตรง y = mx + c ซึ่งสมการเส้นตรง คือ
สมการที่แต่ละพจน์มีเพียงค่าคงตัว หรือเป็นผลคูณระหว่างค่าคงตัวกับตัวแปรยกกาลังหนึ่ง ซึ่งจะมี
ดีกรีของพหุนามเท่ากับ 0 หรือ 1 สมการเหล่านี้เรียกว่า "เชิงเส้น" เนื่องจากสามารถวาดกราฟของ
ฟั ง ก์ ชั น บนระบบพิ กั ด คาร์ ที เ ซี ย นได้ เ ป็ น เส้ น ตรง รู ป แบบทั่ ว ไปของสมการเชิ ง เส้ น ในตั ว
แปร x และ y โดยที่ m คือความชันของเส้นตรง และ c คือตาแหน่งที่เส้นตรงนี้จะตัดกับแกน Y
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Y

x
ภาพที่ 7 แสดงตาแหน่งต่างๆ ของสมการเส้นตรง
จากภาพที่ 7 ที่นามาพิจารณา เมื่อพิจารณาจากเส้ นขอบของเส้ นตรง เราสามารถนา
สมการเส้นตรงเข้ามาช่วยโดยการหาค่า c ของเส้นขอบของภาพโดยจะต้องสมการเส้นตรงสองเส้น
คือ เส้นที่ความชัน (Slope) เป็นค่าลบและ เส้นความชัน (Slope) เป็นค่าบวก ดังรูปภาพที่ 8
Y
Y
+m
-m

x

X

ภาพที่ 8 แสดงความชันของเส้นตรง
โดยจากการทดลองจะใช้สมการที่มีค่าความชันเป็นลบและเป็นบวก ในการหาค่า c ของ
ทุกๆ ตาแหน่งเส้นขอบของแต่ละค่าความชัน สมการเส้นตรงจะเคลื่อนที่ตามลูกศรดังภาพที่ 9

ภาพที่ 9 แสดงการหามุมด้วยสมการเส้นตรงความชันต่างๆ
โดยจากภาพข้างต้นใช้สมการเส้นตรงเพื่อหาค่า c จากสมการ c = y − mx โดย (x,y)
คือตาแหน่งของเส้นขอบ ถ้าเพิ่มค่า c ไปเรื่อยเส้นตรงจะเลื่อนไปตามลูกศร และ m ที่ใช้ในการ
ทดลองคือ -11 และ +11 เมื่อทาการหาตาแหน่ง c ทั้งหมดด้วยค่า −m จะได้ตาแหน่งมุมที่ 1 คือ
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ค่า c ที่น้อยที่สุด และตาแหน่งมุมที่ 2 คือค่า c ที่มากที่สุด ต่อมาหาค่า c ทั้งหมดด้วยค่า + m ก็
เช่นกันเดียวกัน จะได้ตาแหน่งมุมที่ 5 คือค่า c ที่น้อยที่สุด และตาแหน่งมุมที่ 4 คือค่า c ที่มาก
ที่สุด ในการคัดเลือกมุมมีบล๊อกไดอะแกรมการทางานดังภาพที่ 10
Find center point of object

Find degree of all corner reference
by center’s point
Find maximum’s slope and
minimum’s slope
Find from equation line
used 2 slope
Select corners of value

ภาพที่ 10 แสดงบล๊อกไดอะแกรมการเลือกมุมที่ต้องการ
จากการทดลองในการวางตาแหน่งกล้อง ระนาบอ้างอิงและวัตถุ ซึ่งมีข้อจากัดคือ วัตถุ
ต้องวางอยู่ภายในมุมมองของกล้อง ซึ่งถ้าจะให้วัตถุและระนาบพื้นหลังแสดงบนฉากรับภาพ กล้อง
จะต้องวางอยู่สูงกว่าวัตถุ และต้องทาการหมุนกล้องลงมา เพื่อให้ได้ภาพที่มีทั้งระนาบพื้นหลังและ
วัตถุอยู่ในภาพ ทาให้มุมของกล่องหนึ่งมุมที่อยู่ในแนวแกน Y ที่ต่าสุดและอยู่ตรงกลางหรือใกล้จุด
Centroid ของวัตถุในแนวแกน X กาหนดให้เป็นมุมศูนย์กลางฐาน นามุม ทุกมุมที่ได้มาจาก 2 วิธี
ข้างต้นมาทาการหาขนาดของมุมและขนาดของเส้นตรงเทียบกับมุมศูนย์กลางฐาน หลังจากนั้นทา
การเลือกมุมที่มีขนาดมุมด้วยสมการเส้นตรงจากค่าความชันที่กาหนด
4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปการหามุมของวัตถุ โดยจาลองการถ่ายภาพของวัตถุ 4 เหลี่ยม
และ 6 เหลี่ยมในมุมต่างๆ และวิเคราะห์ผลการทดลองตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงผลการทดลองการหามุมของวัตถุ
ลาดับรูปที่

จานวนมุมที่
ถูกต้อง

CPDA

Hough
Transform

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8

4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
7
8
9
8
7

4
4
4
4
4
6
7
8
6
6
10
8
7
8
8

Select Corners
by Linear
Equation
4
4
4
4
4
6
5
6
6
6
9
8
8
8
8

สรุปผลการ
คัดเลือกมุม
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ผิด
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ผิด
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง

5. การอภิปรายผล
จากการทดลองจะเห็ นได้ว่ าการหามุม ด้ ว ย CPDA จะสามารถหาค่ าได้ใกล้ เคีย งกั บ
จานวนมุมที่ถูกต้อง แต่จะมีบางภาพที่หาได้ไม่ครบ ส่วนวิธี Hough Transform จะมีความผิดพลาด
มากกว่าวิธี CPDA เนื่องจากมุมที่หาได้มากกว่าจานวนมุมที่ถูกต้อง เพราะวิธีนี้จะเกิดความผิดพลาด
จากวิธีการก่อนหน้า คือ Image Segmentation หากได้ภาพที่ไม่สมบูรณ์ หรือได้ขอบของภาพเป็น
เส้นตรงที่ไม่ต่อเนื่อง วิธีการนี้จะทาให้เกิดการตรวจพบจานวนมุมมากกว่าจานวนมุมที่ถูกต้อง เมื่อนา
ทั้ง 2 อัลกอริธึม มาทาการคัดเลือกมุมด้วยสมการเส้นตรงในการตัดสินใจหามุม จะพบว่าจานว น
ความถูกต้องของมุมเพิ่มขึ้น โดยค่าความชันที่ใช้ในการทดลองคือ +11 และ-11 เป็นค่าความชันที่
ผู้วิจัยได้ทาการทดลองจนได้ค่าที่ดีที่สุด ทาให้ได้ผลการทดลองมีความถูกต้องที่ร้อยละ 86.67 จาก
ภาพทั้งหมด 15 ภาพ
6. สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยได้ทาการ Image Segmentation โดยวิธี Edge Detection หลังจากนั้นทา
การหามุมของวัตถุโดยใช้อัลกอริธีม 2 แบบนั่นก็คือ CPDA กับ Hough Transform ซึ่งอัลกอริธึมทั้ง
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2 แบบยั งมีความผิดพลาดของมุมเกิดขึ้ น แต่เมื่อนาอัลกอริธึมทั้ง 2 มาทาการคัดเลือกมุมโดยใช้
สมการเส้นตรงจะทาให้ค่าความถูกต้องของมุมเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 86.67
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ควรมีการควบคุมสภาพแวดล้อมและการจัดมุมแสงในการถ่ายภาพที่ต้องการ เพราะ
ในขั้นตอนการตัดพื้นหลังหรือการ Segmentation เป็นขั้นตอนที่สาคัญขั้นตอนหนึ่ง เพื่อให้ได้ภาพที่ดี
ที่สุด หากขั้นตอนนี้ผิดพลาดจะทาให้ผลของขั้นตอนถัดไปผิดลาดได้
7.2 ในการคัดเลือกมุมของภาพนั้น สามารถใช้วิธีการอื่นๆ มาประยุกต์ให้เหมาะสมกับภาพ
ที่ต้องการหามุม เพราะจากการทดลองแต่ละอัลการึทึม จะมีข้อดีและข้อเสียต่างกัน จึงจาเป็นต้อง
นามาประยุกต์ให้เหมาะสม
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การคานวณความเข้มรังสีอาทิตย์รายชั่วโมงเฉลี่ยต่อเดือนจากข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่
จังหวัดปทุมธานีโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
Estimation of Hourly Average Global Solar Radiation per Month at
Pathum Thani Province from Meteorological Parameters Using Artificial
Neural Network
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บทคัดย่อ
ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้เสนอวิธีการในการคานวณค่าความเข้มรังสีอาทิตย์รวมรายชั่วโมง
เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นจากข้ อ มู ล วั ด ภาคพื้ น ดิ น ที่ ได้ จ ากสถานี อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี (14.60°N,
100.37°E) โดยใช้ โครงข่ ายประสาทเที ย ม (Artificial Neural Network, ANN) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
ขั้นตอนในการฝึก สอนโครงข่ายประสาทเทียมโดยใช้ข้อมูลที่ป้อนเข้า ANN ในช่วงปี ค.ศ. 20072013 ประกอบด้วย มุมเซนิธของดวงอาทิตย์ ( θ ) ชั่วโมง (hr) ปริมาณเมฆ (C) ความชื้นสัมพัทธ์
(RH) อุณหภูมิอากาศ (T) ทัศนวิสัย (VIS) และข้อมูลผลลัพธ์ ได้แก่ ข้อมูลรังสีรวมรายชั่วโมงเฉลี่ย
ต่อเดือนที่ได้จ ากการวัด จากนั้นทาการทดสอบความถู กต้องของโครงข่ ายประสาทเทียมที่ส ถานี
เดียวกันโดยใช้ข้อมูลที่ป้อนเข้า ANN จานวน 2 ปี ( ค.ศ. 2014-2015) จากการทดสอบสมรรถนะ
พบว่าวิธีการที่เสนอนี้สามารถนาไปคานวณค่าความเข้มรังสีอาทิตย์ รวมรายชั่วโมงเฉลี่ยต่อเดือนได้ดี
โดยมีค่ าความแตกต่ างจากค่ าความเข้ ม รังสี ร วมที่ ได้ จ ากการวั ด ในรูปของ Root Mean Square
Difference (RMSD) และ Mean Bias Difference (MBD) เท่ากับ 6.8 % และ -3.0 % ตามลาดับ
z

คาสาคัญ : รังสีอาทิตย์รวม, อุตุนิยมวิทยา, โครงข่ายประสาทเทียม, ปทุมธานี

Abstract
In this research, it was proposed a method for calculating the hourly average
solar radiation per month based on ground-based measurements obtained from
meteorological stations at Pathum thani province (14.60°N, 100.37°E) by using artificial
neural network (ANN). This ANN included the steps of training using the data input
layer for the period 2007-2013. The input consisted of zenith angle, hourly, cloud
cover, relative humidity, temperature and visibility. And the output layer was hourly
average global solar radiation per month. Then it was validated against the data at
1080

the same station for the period of two years (2014-2015). The validation results
showed that solar radiation obtained from ANN and that from the measurement were
in reasonable agreement, with root mean square error of 6.8% and mean bias error of
-3.0 %.
Keywords : Global radiation, meteorological, artificial neural network, Pathum Thani
1. บทนา
ในปัจจุบันข้อมูลรังสีอาทิตย์ที่ตกกระทบพื้นผิวโลกมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาใน
งานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (climate change) การออกแบบหรือเลือกพื้นที่ในการ
ติดตั้งโรงไฟฟ้า และการประยุกต์ใช้ในงานด้านพลังงานแสงอาทิตย์ด้าน อื่น ๆ (EN ,2010) การ
วัดปริมาณความเข้มรังสีอาทิตย์รวมสามารถวัดด้วยเครื่องวัดไพราโนมิเตอร์ (pyranometer) เป็น
เครื่องมือที่ให้ค่าจากการวัดในรูปของศักย์ไฟฟ้า (Voltage) จากนั้นนาค่าศักย์ไฟฟ้ามาแปลงเป็นข้อมูล
ความเข้ม รังสี อาทิต ย์ โดยอาศัย ค่ าการตอบสนองของหัววัด (Sensitivity) แต่เนื่องจากเครื่องมือ
ดังกล่าวมีราคาค่อนข้างสูง จึงทาให้ไม่สามารถติดตั้งเพื่อทาการวัดปริมาณความเข้มรังสีอาทิตย์ได้ทุก
พื้นที่ ในปี 2009 Janjai และคณะ (Janjai et al., 2009) ได้พัฒนาวิธีการในการหาค่าความเข้ม
รังสี อาทิต ย์รวมจากข้อมูลภาพถ่ ายดาวเทียม ซึ่งเป็นข้อมูล ที่ช่วยในการหาปริม าณความเข้ม รังสี
อาทิตย์ทุกพื้นที่ของประเทศไทย แต่ก็ยังมีข้อจากัดเรื่องข้อมูลดาวเทียม ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีราคาสูง
นอกจากนี้ยังมีนักวิ จัยหลาย ๆ ท่านที่ได้พัฒนาวิธีการในการคานวณข้อมูลรังสีอาทิตย์ในช่วงความ
ยาวคลื่นต่าง ๆ จากข้อมูลทั้งภาคพื้นดิน และข้อมูลดาวเทียม (P. Nimnuan., 2012, Janjai et al.,
2011, Janjai et al., 2014, Janjai et al., 1996) ซึ่งเป็นวิธีการที่ยังซับซ้อนและใช้เวลาในในการ
คานวณ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดต้นทุนและง่ายต่อการคานวณหาปริมาณความเข้มรังสีอาทิตย์ ซึ่งเป็น
ปริมาณที่ขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ต่าง ๆ ทางบรรยากาศ เช่น ปริมาณเมฆ ปริมาณความชื้น อุณหภูมิ
อากาศ ฝุ่ น ละออง ปริม าณไอน้ าในบรรยากาศ ซึ่ ง เป็ น ข้ อ มู ล ที่ มี ก ารวั ด ภาคพื้ น ดิ น จากส ถานี
อุตุนิยมวิทยาอยู่แล้วนั้น ผู้วิจัยจึงเสนอวิธีการในการคานวณปริมาณความเข้มรังสีอาทิตย์จากข้อมูล
อุตุนิ ย มวิ ท ยาจากโครงข่ ายประสาทเทีย มในพื้ นที่ จั งหวัด ปทุ ม ธานีเพื่อ เป็ นการศึ ก ษาการแปรค่ า
ปริมาณความเข้มรังสีอาทิตย์ในพื้นที่ดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาวิธีการในการหาค่าความเข้มรังสีอาทิตย์จากข้อมูลอุตุนิยมวิทยาโดย
ใช้โครงข่ายประสาทเทียม
2.2 เพื่อศึกษาการแปรค่าของความเข้มรังสีอาทิตย์ที่จังหวัดปทุมธานี
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3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ข้อมูลและการวัด
ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยใช้ข้อมูลความชื้นสัมพัทธ์ (RH, %) อุณหภูมิอากาศ (T, ◦C) ปริมาณ
เมฆ (C, ส่วน) และค่าทัศนวิสัย (Vis, กิโลเมตร) เป็นข้อมูลที่ทาการวัดทุก ๆ 3 ชั่วโมงที่ได้จากสถานี
อุตุนิยมวิทยา จังหวัดปทุมธานี (รูปที่ 1) ในช่วงปี ค.ศ. 2007-2015 ซึ่งผู้วิจัยได้นาข้อมูลจากสถานี
อุตุ นิย มวิ ท ยามาทาการเฉลี่ ย เป็ นข้ อมู ล รายชั่ ว โมงเฉลี่ ยต่ อเดือ นเพื่ อเตรีย มไปใช้ในการคานวณ
ปริมาณความเข้มรังสีอาทิตย์รวมรายชั่วโมงเฉลี่ยต่อเดือน

ภาพที่ 1 สถานีวัดภาคพื้นดินของสถานีอุตุนิยมวิทยา จังหวัดปทุมธานี (14.60°N, 100.37°E)

W m2-day

ในส่วนของข้อมูลความเข้มรังสีอาทิตย์ เนื่องจากที่สถานีอุตุนิยมวิทยา จังหวัดปทุมธานี ไม่
มีการติดตั้งอุปกรณ์สาหรับวัดปริมาณความเข้มรังสีอาทิตย์ ดังนั้นในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะใช้ข้อมูล
ปริมาณรังสีอาทิตย์รายชั่วโมงเฉลี่ยต่อเดือนในปี ค.ศ. 2007-2015 ที่ได้จากการคานวณจากข้อมูล
ภาพถ่ายดาวเทียม (Janjai et al., 2009) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูล ที่มีความน่าเชื่อถือสามารถ
นามาใช้แทนข้อมูลจากการวัดได้ ตัวอย่างของการแปรค่าความเข้มรังสีอาทิตย์ได้จากข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทีย มตามเดือนต่าง ๆ ที่ในรอบปี (ค.ศ. 2007-2015) ที่ต าแหน่งสถานีอุตุนิยมวิทยา จังหวั ด
ปทุมธานี แสดงในภาพที่ 2
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

ภาพที่ 2 ค่าความเข้มรังสีอาทิตย์ตามเดือนต่าง ๆ ในรอบปี
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จากภาพที่ 2 พบว่า ปริมาณความเข้มรังสีอาทิตย์รายวันเฉลี่ยต่อเดือนมีการแปรค่าอยู่
ในช่วง 4000 - 6000 W/m2 –day หรือ 17 – 21 MJ /m2-day โดยมีค่าสูงสุดในช่วงฤดูร้อน (21.8
MJ /m2-day)
ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยแบ่งข้อมูลที่ได้จากสถานีอุตุนิยมวิยา และข้อมูลปริมาณความเข้มรังสี
อาทิตย์ที่ได้จากภาพถ่ายดาวเทียมออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรกในช่วงปี ค.ศ. 2007-2013 จะใช้ใน
การพัฒนาแบบจาลอง ส่วนที่ 2 ในช่วง ปี ค.ศ 2014 -2015 จะใช้ในการทดสอบความถูกต้องของ
แบบจาลอง
3.2 โครงข่ายประสาทเทียม (ANN)
ในงานวิจัยนี้ เสนอวิธีการในการคานวณค่าความเข้มรังสีอาทิตย์รายชั่วโมงเฉลี่ยต่อเดือน
จากโครงข่ายประสาทเทียม เป็นโปรแกรมสาเร็จรูปที่พัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยไวกาโต ประเทศ
นิ ว ซี แ ลนด์ (University of Waikato, New Zealand) มี ชื่ อ ว่ าโปรแกรม WEKA โดยโครงข่ า ย
ประสาทเทียม (Artificial Neural Network, ANN) เป็นระบบทางคณิตศาสตร์ที่สามารถจาลองการ
ทางานของระบบทางฟิสิกส์หรือวิศวกรรมต่าง ๆ โดยเลียนแบบการทางานของสมองมนุษย์ และ
สามารถนามาใช้หาค่ารังสีอาทิตย์ในสภาพท้องฟ้าทั่วไปได้
ในขั้นแรกผู้วิจัยได้ทาการสร้างโครงข่ายประสาทเทียมประกอบด้วยชั้นอิ นพุท ชั้นซ่อน
และชั้นเอาท์พุท โดยในชั้นมีอินพุทของโครงข่ายประสาทเทียมทั้งหมด 6 ตัวแปร ได้แก่ มุมเซนิธของ
ดวงอาทิตย์ ชั่วโมง ความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิ อากาศ ปริม าณเมฆ และค่าทัศนวิสัย ส าหรับชั้น
เอาท์พุทมี 1 ตัวแปร ได้แก่ รังสีอาทิตย์รายชั่วโมงเฉลี่ยต่อเดือน

ภาพที่ 3 โครงข่ายประสาทเทียมที่ใช้ในการคานวณความเข้มรังสีอาทิตย์รายชั่วโมงเฉลี่ยต่อเดือน
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จากนั้นผู้วิจัยได้ทาการฝึกสอนโครงข่ายประสาทเทียมโดยใช้ข้อมูลอินพุทในช่วงปี ค.ศ.
2007-2013 ท าการฝึ ก สอนและเปลี่ ย นค่ า ถ่ ว งน้ าหนั ก ตามกระบวนการฝึ ก สอนแบบย้ อ นกลั บ
จนกระทั่ง ประสาทเทีย มสามารถให้ค่ าเอาท์พุ ท ซึ่ งเป็น ค่ารังสี รวมรายชั่ว โมงเฉลี่ ยต่อ เดื อนที่ ได้
ใกล้เคียงกับค่าจากการวัดและเก็บค่าถ่วงน้าหนักที่ได้ไว้ โดยเอาท์พุทที่ได้จากประสาทเทียมสามารถ
เขียนในรูปสมการได้ดังนี้
n

y = f (b +  wi xi )

(1)

i

เมื่อ y คือ เอาท์พุทของประสาทเทียม
b คือ ตัวแปรบอกความเอนเอียง
xi คือ ตัวแปรอินพุทที่ i ( i=1,2,3, ……n)
wi คือ ค่าตัวถ่วงน้าหนักสาหรับตัวแปรอินพุทที่ i
ในขั้นตอนสุดท้าย ผู้วิจัยได้ทาการทดสอบสมรรถนะของโครงข่ายประสาทเทียมที่ได้รับ
การสอนแล้ว โดยนาโครงข่ายประสาทเทียมดังกล่าวไปหารังสีรวมรายชั่วโมงเฉลี่ยต่อเดือนจากข้อมูล
อินพุทในช่วงปี ค.ศ. 2014-2015 จากนั้นนาค่ารังสีรวมรายชั่วโมงเฉลี่ยต่อเดือนที่ได้จากโครงข่าย
ประสาทเทียมไปเปรียบเทียบกับค่าจากการวัด

(W m2)

4. ผลการวิจัย
จากการทดสอบสมรรถนะของแบบจาลองพบว่า โครงข่ายประสาทเทียมนี้สามารถคานวณ
ความเข้ ม รัง สี อาทิต ย์ ร วมรายชั่ว โมงเฉลี่ ยต่อเดือนค่อนข้ างถู ก ต้องแม่นยา โดยมี ความแตกต่าง
ระหว่ างค่ าจากโครงข่ ายประสาทเที ย มและค่ าจากการวั ด ในรูป ของ RMSD และ MBD เท่ ากั บ
6.84% และ -3.0% ตามลาดับ ดังแสดงไว้ในกราฟรูปที่ 4
1000
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R2 = 0.96
N = 190
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(W m2)

ภาพที่ 4 การเปรียบเทียบระหว่างค่ารังสีรวมรายชั่วโมงเฉลี่ยต่อเดือนที่ได้จากโครงข่ายประสาท
เทียมและค่าจากการวัดที่สถานีอุตุนิยมวิทยา จังหวัดปทุมธานี
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5. อภิปรายผล
การพัฒนาวิธีการในการคานวณค่าความเข้มรังสีอาทิตย์ที่ตกกระทบพื้นผิวโลก ผู้วิจัยได้
เลือกใช้ข้อมูลอินพุทที่มีความสัมพันธ์ต่อการลดทอนแสงจากดวงอาทิต ย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ได้แก่ ข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์อากาศ ปริมาณเมฆ และค่าทัศนะวิสัย จากผลการทดลองจะ
เห็นได้ว่าข้อมูลความเข้มรังสีอาทิตย์ที่ได้จากวิธีการในงานวิจัยนี้ยังมีค่าความคลาดเคลื่อนจากข้อมูล
จากการวัดอยู่บ้าง ทั้งนี้มีเหตุผลหลายสาเหตุ ได้แก่ ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาที่นามาใช้ในกรณีของ
ปริมาณเมฆควรใช้ข้อมูลปริมาณเมฆที่เวลานั้นๆ เนื่องจากเมฆมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่ใน
งานวิจัยนี้ใช้เป็นข้อมูลราย 3 ชั่วโมงจึงอาจจะส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ และอีกสาเหตุหนึ่ง
คือข้อมูลทัศนะวิสัยที่นามาใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลฝุ่นละออง ซึ่งข้อมูลทัศนะวิสัยเป็นข้อมูลที่บ่งบอก
ปริมาณของฝุ่นละอองในทางอ้อมเท่านั้น ดังนั้นในอนาคตข้างหน้าเพื่อช่วยลดค่าความคลาดเคลื่อนที่
อาจจะเกิดจากอินพุทที่ใช้เราควรเลือกอินพุทที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
6. สรุปผล
ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางในการคานวณข้อมูลปริมาณความเข้มรังสีอาทิตย์ที่ตก
กระทบพื้นผิว โลกรายชั่ว โมงเฉลี่ ย ต่อเดือนที่ส ถานีอุตุนิยมวิทยา จั งหวัด ปทุม ธานี จากโครงข่ าย
ประสาทเทียม โดยอินพุทที่ใช้ในการสร้างแบบจาลอง ได้แก่ ข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์อากาศ
ปริมาณเมฆ และค่าทัศนะวิสัย ที่ได้จากการวัดภาคพื้นดินที่สถานีอุตุนิยมวิทยา จังหวัดปทุมธานี
และข้อมูลเอาท์พุท ได้แก่ ข้อมูลปริมาณความเข้มรังสีอาทิตย์รายชั่วโมงเฉลี่ยต่อเดือนจากภาพถ่าย
ดาวเทียม ในช่วงปี ค.ศ. 2007 – 2013 จากนั้นใช้ข้อมูลตัวเดียวกับข้อมูลที่ใช้สร้างแบบจาลองแต่
เป็นข้ อมูล ในช่วงปี ค.ศ. 2014 -2015 มาใช้ในการทดสอบแบบจ าลอง และจากผลการทดสอบ
แบบจาลองพบว่า ปริมาณความเข้ มรังสีอาทิตย์ที่ได้จากแบบจาลองกับที่ได้จากการวัดมีค่าความ
แตกต่างในรูปของ RMSD และ MBD เท่ากับเท่ากับ 6.8 % และ -3.0 % ตามลาดับ
7. ข้อเสนอแนะ
ในการทางานวิ จั ย ทางด้านรังสี อาทิต ย์ถื อว่าเป็น งานที่ ค่อนข้ างซับซ้อน เนื่องจากรัง สี
อาทิตย์ที่ตกกรระทบพื้นผิวโลกจะถูกองค์ประกอบต่าง ๆ ทางบรรยากาศได้แก่ เมฆ ฝุ่นละออง ไอน้า
ในอากาศ ปริมาณโอโซน และก๊าซต่าง ๆ ลดทอนไป โดยรูปแบบการลดทอนขององค์ประกอบต่าง ๆ
ในบรรยากาศก็มีลักษณะที่แตกต่างกันไปดังนั้นในการทาวิจัยในด้านนี้ จึงจาเป็นต้องใช้เครื่องมือหรือ
วิธีการที่มีความละเอียด และกรณีข้องการติดตั้งเพื่อวัดข้อมูลรังสีอาทิต ย์นั้นควรมีการสอบเทียบ
เครื่องมือวัดในทุก ๆ ปี เนื่องจากเครื่องมือดังกล่าวติดตั้งกลางแจ้ง จึ งทาให้มีการเสื่อมสภาพของ
เครื่องมือวัดได้
สุ ด ท้ า ยนี้ ผู้ วิ จั ย ขอขอบพระคุ ณ ศาสตราจารย์ ดร.เสริ ม จั น ทร์ ฉ าย และสถานี
อุตุนิยมวิทยา จังหวัดปทุมธานี ที่ให้การสนับสนุนทางด้านข้อมูลสาหรับทาวิจัยในครั้งนี้
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การพัฒนาขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการเชิงผลต่างรูปแบบใหม่เพื่อการตรวจสอบสภาพ
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการเชิงผลต่างรูปแบบใหม่
สาหรับการตรวจสอบสภาพต้านทานไฟฟ้าใต้พื้นดิน โดยได้ทาการสังเคราะห์แบบจาลองโครงสร้างใต้
พื้นดินขึ้นและทาการทดสอบขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการเชิงผลต่างในการคานวณย้อนกลับ ผลการทดลอง
พบว่ าข้ อมูล ที่ไ ด้ จ ากการสั ง เคราะห์ขึ้ น กั บข้ อมูล ที่ไ ด้ก ารทดสอบนั้นมีความใกล้ เคียงกั นมาก แต่
แบบจาลองที่ได้จากการสังเคราะห์ขึ้นมากับแบบจาลองที่ได้จากการทดสอบนั้นไม่สอดคล้องกัน ต่อมา
จึงได้ทาการปรับปรุงขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการเชิงผลต่างในบางขั้นตอน และได้เพิ่มพารามิเตอร์ควบคุม
เข้าไป เพื่อให้แบบจาลองที่ได้จากการสังเคราะห์และแบบจาลองที่ได้จากการทดสอบมีความใกล้เคี ยง
กัน นอกจากนี้ เพื่อเป็นการยืนยันประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีรูปแบบใหม่นี้ จึงได้ทาการทดสอบกับ
ข้อมูลที่วัดได้จริง โดยเปรียบเทียบผลการทดลองที่ได้กับระเบียบวิธี Occam ผลลัพธ์ที่ได้คือ ขั้นตอน
วิ ธี วิ วั ฒ นาการเชิ ง ผลต่ า งรู ป แบบใหม่ ส ามารถให้ แ บบจ าลองที่ ส มเหตุ ส มผลและสอดคล้ อ งกั บ
แบบจาลองจริงเช่นเดียวกับระเบียบวิธี Occam
คาสาคัญ : ขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการเชิงผลต่าง สภาพต้านทานไฟฟ้าใต้พื้นดิน การสารวจทางธรณี
ฟิสิกส์ การคานวณย้อนกลับ

Abstract
This research aims to study and develop new Differential Evolution (DE)
algorithm for invert resistivity of the earth’s subsurface. The model is synthesized for
experiment. Our results of the experiment show that the calculated data close to the
data obtaining by from the synthesis but the synthetic model and the calculated model
is inconsistent. Therefore, DE algorithm has improved in some steps. Some control
parameters are added to make the calculated model close to the synthetic model. In
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addition, we test a new algorithm for the actual measured data. We compare the results
obtained with the Occam’s inversion. According to our result, a new DE algorithm can
provide models that are reasonable and consistent with real models, as well as Occam’s
inversion.
Keywords: Differential Evolution Algorithm, Earth’s Subsurface, Geophysical Survey,
Inversion.
1. บทนา
การสารวจวัดสภาพต้านทานไฟฟ้า (Resistivity survey) เป็นการสารวจทางธรณีฟิสิกส์ที่
ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการสารวจวัดในระดับตื้น ภายใต้เงื่อนไขว่า สภาพใต้ผิวดิน
จะต้องไม่เป็นฉนวนไฟฟ้าจึงจะสามารถทาการสารวจวัดสภาพต้านทานไฟฟ้าได้ ข้อมูลที่ถูกวัดได้จะอยู่
ในรูปของสภาพต้านทานไฟฟ้าจาเพาะปรากฏ (Apparent resistivity) ข้อมูลที่ได้จากการวัดโดยการ
สารวจวัดสภาพต้านทานไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับระยะห่างของขั้วไฟฟ้าที่ส่งผลต่อความลึกที่สามารถสารวจ
วัดได้
เนื่องจากข้อมูลที่ได้มาจากการสารวจวัดเป็นข้อมูลดิบที่ยากต่อการตีความหมาย เป็นผล
อันเนื่องมาจากข้อมูลไม่ได้เป็ นฟังก์ชันของความลึก จึงได้มีกระบวนการที่นาเอาข้อมูลที่วัดได้มาทา
การแปลงเป็ น ค่ า สภาพต้ า นทานไฟฟ้ า (Resistivity) กระบวนการนั้ น คื อ การค านวณย้ อ นกลั บ
(Inversion) และค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าที่ได้จะเป็นตัวบ่งบอก ลักษณะโครงสร้างใต้พื้นดิน ณ บริเวณ
ทีท่ าการวัดว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร แต่เนื่องจากแร่ธาตุบางชนิดมีค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าที่เหมือนกัน
ดังนั้นจึงจาเป็นต้องอาศัยระเบียบวิธีการวัดคุณสมบัติทางกายภาพแบบอื่นเข้ามาช่วย
ลักษณะโครงสร้างของสภาพต้านทานไฟฟ้าสามารถตรวจสอบได้โดยการใช้ระเบียบวิธีการ
ทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ ระเบียบวิธีก ารหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบเฉพาะที่ (Local optimization
method) เช่น Nonlinear Conjugate gradient method (Kelbert et al., 2008), Quasi-Newton
method (Haper, 2005) และ Occam’s inversion (Constable et al., 1987) เป็นต้น ข้อดีของวิธี
เหล่านีค้ ือมีการลู่เข้าสู่คาตอบอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่ระเบียบวิธีการเหล่านี้จาเป็นต้องมี
โมเดลเริ่มต้นที่ดีและมีการคานวณเกรเดียนเพื่อหาโครงสร้างที่ดีที่สุด ในขณะที่อีกหนึ่งประเภทคือ
ระเบียบวิธีการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบวงกว้าง (Global optimization method) ที่มีพื้นฐานมา
จากการคัดสรรทางธรรมชาติ ได้แก่ Simulated Annealing (SA) algorithm, Variable Neighbor
hood Search (VNS) algorithm, Genetic algorithm (GA) แ ล ะ Differential Evolution (DE)
algorithm เป็ น ต้ น ข้ อ ดี ข องระเบี ย บวิ ธี ดั ง กล่ า วนี้ มี ก ารลู่ เข้ า สู่ ค าตอบอย่ า งรวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ระเบียบวิธีดังกล่าวไม่จาเป็นต้องมีโมเดลเริ่มต้นและไม่ต้องมีการคานวณ
เกรเดียน
ขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการเชิงผลต่าง (Differential evolution algorithm: DE) ถูกนาเสนอ
ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1997 โดย Storn และ Price (1997) สาหรับการแก้ไขปัญหาพหุนาม แนวคิดของ
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ขั้ นตอนวิ ธี DE เกิ ด ขึ้ นโดยใช้แ นวความคิด ของการคัด สรรทางธรรมชาติ และยัง พัฒนามาจาก
ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม (GA) ภายใต้ขั้นตอนที่เหมือนกัน หากแต่ลาดับการทางานนั้นแตกต่างกัน
ในปัจ จุ บัน ขั้ นตอนวิ ธี DE ได้ถู ก นาไปประยุก ต์ใ ช้ อย่ างกว้ างขวางในหลากหลายสาขาวิ ชา เช่น
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และธรณีฟิสิกส์
ในปี ค.ศ. 2012 ขั้นตอนวิธี DE ถูกใช้ในการประมาณค่าโครงสร้างสภาพต้านทานไฟฟ้า
ของการสารวจแบบแมกนีโตเทลลูริก (Magnetotelluric: MT) โดย Jie และคณะ (2012) ซึ่ง Jie
สนใจเฉพาะกรณีที่จานวนชั้นและพารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่ามีจานวนเท่ากันเท่านั้น (ในที่นี้
พารามิเตอร์หมายถึงสภาพต้านทานไฟฟ้า) รูปแบบปัญหานี้เป็นปัญหาแบบ Over-determined ซึ่ง
โดยทั่วไปแล้วจะไม่เกิดขึ้นในทางธรณีฟิสิกส์ ในปีถัดมา Balkaya (2013) ได้นาเอาขั้นตอนวิธี DE มา
ใช้ในการตรวจสอบสภาพต้านทานไฟฟ้าที่ถูกสัง เคราะห์ขึ้นจากระเบียบวิธี DC ที่เป็นปัญหาแบบ
Over-determined เช่นเดียวกับ Jie จากผลการทดลองของทั้งสองงานวิจัยพบว่า ขั้นตอนวิธี DE
สามารถใช้ในการตรวจสอบสภาพต้านทานไฟฟ้าของระเบียบวิธี MT และ DC ได้ อย่างไรก็ตาม
ขั้นตอนวิธี DE นั้นยังไม่ได้ถูกนาไปใช้กับปัญหารูปแบบอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีที่เป็นปัญหา
แบบ underdetermined ซึ่ง พบมากในทางธรณีฟิสิ ก ส์ ดัง นั้นวั ต ถุ ประสงค์ข องงานวิ จั ยนี้คือการ
ทดสอบการประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธี DE กับปัญหาแบบ underdetermined และนาไปสู่การพั ฒนา
รูปแบบใหม่ของขั้นตอนวิธี DE นอกจากนี้ เรายังมุ่งหวังว่าขั้นตอนวิธี DE ที่ถูกปรับปรุงใหม่นี้ จะ
สามารถนาไปใช้กับข้อมูลที่วัดได้จริงด้วย
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการเชิงผลต่างกับการสารวจทางธรณีฟิสิกส์ในหนึ่งมิติ
2.2 เพื่อพัฒนาขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการเชิงผลต่ างรูปแบบใหม่สาหรับการตรวจสอบสภาพ
ต้านทานไฟฟ้าใต้พื้นดิน
3. วิธีการดาเนินการวิจัย
3.1 ฟังก์ชันวัตถุประสงค์
ในงานวิจัยนี้ ได้กาหนดฟังก์ชันวัตถุประสงค์ ดังนี้
F (m) =

d

obs

d

เมื่อ

m
d

obs

d cal

−d
obs

cal

,

d

cal

= G ( m)

(1)

คือ โมเดลพารามิเตอร์ที่ได้จากขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการเชิงผลต่างรูปแบบใหม่
คือ ข้อมูลที่ได้จากการสารวจวัดหรือสังเคราะห์ขึ้นมา
คือ ข้อมูลทีไ่ ด้จากการคานวณ
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3.2 ขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการเชิงผลต่างรูปแบบใหม่
ทาการปรับปรุงขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการเชิงผลต่างบางขั้นตอนเพื่อให้แบบจาลองที่ได้มีความ
สอดคล้องกับแบบจาลองจริง นอกจากนี้ยังได้มีการเพิ่มพารามิ เตอร์ควบคุมในบางขั้นตอน โดยมี
รายละเอียดของขั้นตอนวิธีใหม่มีดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การกาหนดเซตของประชาการเริ่มต้น (Initialization)
ขั้นตอนวิธี DE เริ่มต้นด้วยการสร้างเซตของประชากรเริ่มต้น ดังนี้



S = x1,G , x2,G ,

, x N p ,G

,

(2)

และเวกเตอร์เป้าหมาย (target vector)
xi ,G = ( xi1,G , xi2,G ,

เมื่อ

(3)

D

คือ มิติหรือจานวนของโมเดลพารามิเตอร์

Np

คือ จานวนของประชากร
คือ รุ่นของประชากร

G

โดยที่เวกเตอร์เป้าหมาย
j +1

, xiD,G )

xi , G = xi , G −
j

เมื่อ

h

h
2

xi , G

แต่ละเวกเตอร์สามารถคานวณได้จาก
(4)

+ rand (0,1), i  (1, N p ), j  (1, D )

คือ พารามิเตอร์ควบคุม นิยามดังนี้
h=

4(ub − lb )

(5)

D

โดยที่ ub และ lb หมายถึง ขอบเขตบนและขอบเขตล่างตามลาดับ ซึ่งเป้าหมายหลัก
ของขั้ นตอนวิ ธี DE คื อการแทนที่ target vector ด้ว ยเวกเตอร์ที่ดีก ว่ า ซึ่ง พิจ ารณาจากค่ า ของ
ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ทาการเพิ่มเงื่อนไขบางประการเพื่อปรับแบบจาลองมีความ
ราบเรียบและสมเหตุสมผล ดังนี้
เงื่อนไขข้อที่ 1 พารามิเตอร์ x จะถูกปรับตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
j

i ,G

เงื่อนไข 1.1 ถ้า

j ( old )

xi , G

j +1

 xi , G

และ

j ( old )

xi , G

j −1

 xi , G

แล้ว

j ( old )

xi , G +1 =
j

xi , G

j +1

+ xi , G
2
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เงื่อนไข 1.2 ถ้า

j ( old )

xi , G

เงื่อนไข 1.3 กรณีอื่น ๆ

j +1

 xi , G

และ

j ( old )

xi , G

j −1

 xi , G

แล้ว

j +1

+ xi , G

j ( old )

xi , G +1 =
j

xi , G

2

xi , G +1 = xi , G
j

j ( old )

เงื่อนไขข้อที่ 2 หลังจากที่ผู้วิจัยได้ทาการปรับพารามิเตอร์
พารามิเตอร์ x จะถูกปรับอีกครั้งตามเงื่อนไขข้อที่ 2 ดังนี้

j

xi , G

ตามเงื่อนไขข้อที่ 1 แล้ว

j

i ,G

เงื่อนไข 2.1 ถ้า
เงื่อนไข 2.2 ถ้า

j ( old )

xi , G

j ( old )

xi , G

เงื่อนไข 2.3 กรณีอื่นๆ

j +1

 xi , G

j +1

 xi , G

และ
และ

j ( old )

xi , G

j ( old )

xi , G

j −2

 xi , G

j −2

 xi , G

แล้ว
แล้ว

j ( old )

xi , G +1 =
j

xi , G

2
j ( old )

xi , G +1 =
j

j−2

+ xi , G

xi , G

j−2

+ xi , G
2

xi , G +1 = xi , G
j

j ( old )

ขั้นตอนที่ 2 การกลายพันธุ์ (Mutation)
สร้ า งเวกเตอร์ ก ลายพั น ธุ์ (mutant vector) y จากการสุ่ ม เวกเตอร์ 3 เวกเตอร์
จากเซตของประชากรเริ่มต้น โดยมีเงื่อนไขเวกเตอร์ทั้ง 3 เวกเตอร์นั้นจะต้อง
x
,x
,x
ไม่ซ้ากันและไม่ใช่เวกเตอร์เป้าหมายที่กาลังพิจารณา หลังจากนั้นทาการแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนย่อย
ดังนี้
2.1 พิจารณาผลต่างหรือระยะห่างของเวกเตอร์ที่สุ่มมา 2 เวกเตอร์
i , G +1

p (1), G

p ( 2 ), G

p (3), G

 x old
p , G = x p ( 2), G − x p (3),G

2.2 ต่อมาจะกาหนดระยะห่างของเวกเตอร์ขึ้นใหม่ เพื่อ ลดปัญหาการไม่ราบเรียบของ
แบบจาลองโดยที่
,j
 x p ,G = min{|  x old
p ,G |, h}

เวกเตอร์กลายพันธุ์จะสามารถคานวณได้จาก
yi ,G +1 = x p (1),G + F x p ,G

เมื่อ

F

คือ พารามิเตอร์ควบคุมในขั้นตอนการกลายพันธุ์
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ขั้นตอนที่ 3 การข้ามสายพันธุ์ (Crossover)
หลังจากขั้นตอนการสร้างเวกเตอร์การกลายพันธุ์ แล้ว จะทาการสร้างอีกเวกเตอร์ขึ้นมา
เพื่อเพิ่มความหลากหลายของคาตอบนั่นคือเวกเตอร์ทดลอง (trial vector) z ซึ่งเกิดจากการ
นาเอาเวกเตอร์เป้าหมายและเวกเตอร์การกลายพันธุ์มาผสมผสานกันภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
i , G +1

เงื่อนไข 3.1 ถ้า rand (0,1)  CR หรือ
เงื่อนไข 3.2 กรณีอื่น ๆ z = x
j

i , G +1

เมื่อ

CR

jrand

j = jrand

แล้ว

z i , G +1 = y i , G +1
j

j

j

i , G +1

คือ พารามิเตอร์ควบคุมสาหรับขั้นตอนการข้ามสายพันธุ์มีค่าอยู่ในช่วง (0,1)
คือ ตัวเลขสุ่มที่อยู่ในเซตของ

I = {1, 2,..., D}

หลังจากที่ทาการสร้างเวกเตอร์ทดลองแล้ว ทาการปรับเวกเตอร์ทดลองอีกครั้ง ดังนี้
3.1 พิจารณาผลต่างหรือระยะห่างของพารามิเตอร์ 2 พารามิเตอร์ของเวกเตอร์ทดลอง
j +1
j
 z old
p ,G +1 = z i ,G +1 − z i ,G +1

3.2 ต่อมาจะกาหนดระยะห่างของพารามิเตอร์ขึ้นใหม่ เพื่อลดปัญหาการไม่ราบเรียบ
ของแบบจาลองโดยที่
,j
 zi j,G +1 = min{|  ziold
, G +1 |, h}

เวกเตอร์ทดลองจะสามารถคานวณได้จาก
zi j,G+1+1 = z ij,G +1 +  z ij,G +1

ขั้นตอนที่ 4 การคัดสรร (Selection)
ขั้นตอนสุดท้ายของขั้นตอนวิธีคือการคัดสรร โดยจะแทนที่เวกเตอร์เป้าหมาในรุ่นต่อไป
ด้วยเวกเตอร์ที่ดีกว่าระหว่างเวกเตอร์เป้าหมายรุ่นปัจจุบันกับเวกเตอร์ทดลอง โดยพิจารณาจากค่า
ของฟังก์ชันวัตถุประสงค์ ซึ่งเวกเตอร์เป้าหมายรุ่นต่อไปพิจารณาดังนี้
1. ถ้า f ( z )  f ( x ) แล้ว x = z
2. กรณีอื่น ๆ x = x
i , G +1

i ,G

i , G +1

i , G +1

i , G +1

i ,G
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เมื่อ x คือเวกเตอร์ที่ดีที่สุดแล้ว (สอดคล้องกับเงื่อนไขการลู่เข้า) กระบวนการทางาน
ของขั้นตอนวิธี DE จะสิ้นสุดลง
หลังจากที่ได้เวกเตอร์ที่ดีที่สุดแล้ว จะทาการปรับพารามิเตอร์เป็นครั้งสุดท้าย เพื่อทาให้
แบบจาลองที่ได้มีความสมเหตุสมผลมากที่สุด โดยใช้เงื่อนไขว่า
i , G +1

ถ้า
เมื่อ
ในขณะที่

k

xi , G +1

x i , G + 1 − x i , G +1
p

k

p

x i , G +1



แล้ว

xi , G +1 = xi , G +1
k

p

คือ พารามิเตอร์ที่มีค่ามากที่สุดและน้อยที่สุดของเวกเตอร์เป้าหมายที่ดีที่สุด
คือ พารามิเตอร์ที่อยู่ติดกับ x และ  คือ ค่าคาดเคลื่อนที่ตั้งไว้
p

xi , G +1

p

i , G +1

4. ผลการวิจัย
ในงานวิจัยนี้ ได้ออกแบบการทดลองโดยทาการสังเคราะห์ แบบจาลองขึ้นมาเพื่อทดสอบ
กับข้อมูล MT และ DC รวมถึงข้อมูลที่ได้จากการสารวจวัดจริง ดังต่อไปนี้
1. แบบจาลอง A
แบบจาลอง A จะถูกทดสอบกับข้อมูล MT โดยที่โครงสร้างและข้อมูลนาเข้าสาหรับ
แบบจาลอง A มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2
ตารางที่ 1 โครงสร้างของแบบจาลอง A
ชั้นที่
สภาพต้านทานไฟฟ้า
(โอห์ม – เมตร)
1
100
2
500
3
40



ความลึก t
(เมตร)
5000
39500
60000

ตารางที่ 2 รายละเอียดของข้อมูลนาเข้าในการคานวณแบบจาลอง A
ข้อมูลนาเข้า
จานวนรอบของการทาซ้า
จานวนโมเดลพารามิเตอร์ ( D )
จานวนข้อมูลสังเคราะห์ ( N )
ค่าคาดเคลื่อนสัมพัทธ์ที่ตั้งไว้

จานวน
50000
50
42
5%
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ภาพที่ 1 ข้อมูลสังเคราะห์ (จุด) และข้อมูลที่ได้จากการคานวณ (เส้นทึบ) สาหรับโมเดล A

ภาพที่ 2 แบบจาลองสังเคราะห์ (เส้นทึบ) และแบบจาลองที่ได้จากการคานวณ (เส้นประ) สาหรับ
โมเดล A
จากการทดลองพบว่ า ข้ อ มู ล ที่ สั ง เคราะห์ ขึ้ น มากั บ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการค านวณมี ค วาม
ใกล้เคียงกัน (รูปภาพที่ 1) ภายใต้ค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ 3.6477 % ในขณะที่แบบจาลองที่ได้จาก
การคานวณสามารถลู่เข้าสู่แบบจาลองสังเคราะห์ได้ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ชั้นโดยที่สภาพต้านทาน
ไฟฟ้าเป็น  = 101.7 โอห์ม-เมตร  = 534.9 โอห์ม-เมตร และ  = 36.92 โอห์ม-เมตร และ
ความลึกเป็น t = 316.2 เมตร t = 31304 เมตร และ t = 68696 เมตร ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลสังเคราะห์ ดังแสดงในรูปภาพที่ 2
cal

cal

cal

1

2

3

cal

cal

cal

1

2

3
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2. แบบจาลอง B
แบบจ าลอง B จะถู ก ทดสอบกั บข้ อมู ล DC โดยที่โ ครงสร้างและข้ อมูล น าเข้ า ส าหรั บ
แบบจาลอง B มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3 และตารางที่ 4 ตามลาดับ
ตารางที่ 3 โครงสร้างของแบบจาลอง B
ชั้นที่
สภาพต้านทานไฟฟ้า
(โอห์ม – เมตร)
1
100
2
8
3
200



ความลึก t
(เมตร)
5
20
25

ตารางที่ 4 รายละเอียดของข้อมูลนาเข้าในการคานวณแบบจาลอง B
ข้อมูลนาเข้า
จานวนรอบของการทาซ้า
จานวนโมเดลพารามิเตอร์ ( D )
จานวนข้อมูลสังเคราะห์ ( N )
ค่าคาดเคลื่อนสัมพัทธ์ที่ตั้งไว้

จานวน
30000
30
15
5%

ภาพที่ 3 (ซ้าย) ข้อมูลสังเคราะห์ (จุด) และข้อมูลที่ได้จากการคานวณ (เส้นทึบ) สาหรับโมเดล B
(ขวา) แบบจาลองสังเคราะห์ (เส้นทึบ) และแบบจาลองที่ได้จากการคานวณ (เส้นประ)
สาหรับโมเดล B
จากการทดลองพบว่ า ข้ อ มู ล ที่ สั ง เคราะห์ ขึ้ น มากั บ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการค านวณมี ค วาม
ใกล้เคียงกัน (รูปภาพที่ 3) ภายใต้ค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ 2.5944 % ในขณะที่แบบจาลองที่ได้จาก
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การคานวณสามารถลู่เข้าสู่แบบจาลองสังเคราะห์ได้ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ชั้น โดยที่สภาพต้านทาน
ไฟฟ้าเป็น  = 100.5 โอห์ม-เมตร  = 9.774 โอห์ม-เมตร และ  = 184.2 โอห์ม-เมตร และ
ความลึ ก เป็ น t = 5.273 เมตร t = 22.5370 เมตร และ t = 27.4630 เมตร ซึ่ ง มี ค วาม
สอดคล้องกับข้อมูลสังเคราะห์ ดังแสดงในรูปภาพที่ 3
cal

cal

cal

1

2

3

cal

cal

cal

1

2

3

3. แบบจาลอง C
แบบจาลอง C เป็นข้อมูลที่วัดได้จริง ณ จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 เดือน
มีนาคม ปี พ.ศ. 2557ที่ตาแหน่งลองจิจูดและละติจูด 14◦48'29.3040'' N และ 99◦10' 31.6920'' E
ตามลาดับ จะถูกทดสอบกับข้อมูล MT แต่เนื่องจากข้อมูลที่ได้จากการวัดจริงนั้น ไม่สามารถทราบได้
ว่าลักษณะโครงสร้างเป็นอย่างไร จึงต้องเปรียบเทียบกับขั้นตอนวิธี Occam ซึ่งเป็นขั้นตอนวิ ธี ที่
สามารถท าให้ เ ห็ น แนวโน้ ม ของโครงสร้ า งจริ ง ได้ โดยที่ ข้ อ มู ล น าเข้ า ส าหรั บ แบบจ าลอง C มี
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 รายละเอียดของข้อมูลนาเข้าในการคานวณแบบจาลอง C
ข้อมูลนาเข้า
จานวน
จานวนรอบของการทาซ้า
50000
จานวนโมเดลพารามิเตอร์ ( D )
160
ค่าคาดเคลื่อนสัมพัทธ์ที่ตั้งไว้
5%

ภาพที่ 4 ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการส ารวจวั ด จริ ง (จุ ด ) และข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการค านวณโดย Occam
(เส้นประ) ข้อมูลที่ได้จากการคานวณโดยขั้นตอนวิธีใหม่ (เส้นทึบ) สาหรับโมเดล C
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ภาพที่ 5 แบบจ าลองที่ไ ด้จ ากการคานวณโดย Occam (เส้ นประ) และแบบจ าลองที่ไ ด้จ ากการ
คานวณโดยขั้นตอนวิธีใหม่ (เส้นทึบ) สาหรับโมเดล C
จากการทดลองพบว่ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการคานวณโดย Occam กั บ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการ
คานวณโดยขั้นตอนวิธีใหม่มีความใกล้เคียงกัน (รูปภาพที่ 4) ภายใต้ค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ที่กาหนด
ไว้ ในขณะทีแ่ บบจาลองที่ได้จากการคานวณโดยขั้นตอนวิธีใหม่นั้นสามารถลู่เข้าสู่แบบจาลองที่ได้จาก
การคานวณโดย Occam ได้ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ชั้นโดยที่สภาพต้านทานไฟฟ้าเป็น  = 52.39
โอห์ ม -เมตร  = 314.4 S โอห์ ม -เมตร และ  = 35.96 โอห์ ม -เมตร และความลึ ก เป็ น
t = 229 เมตร t = 6973 เมตร และ t = 93027 เมตร ดังแสดงในรูปภาพที่ 5
cal

1

cal

cal

2

3

cal

cal

cal

1

2

3

5. อภิปรายผล
หลังจากที่ได้ทาการทดสอบแบบจาลองกับขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการเชิงผลต่างรูปแบบใหม่
สามารถนาผลการทดลองที่ได้มาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี้
1. จากการศึกษาขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการเชิงผลต่างกับการสารวจทางธรณี ฟิสิกส์ในหนึ่งมิติ
นั้น พบว่า เมื่อนาขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการเชิงผลต่างไปทดสอบกับแบบจาลองที่สังเคราะห์ขึ้นมา โดย
แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีแรกแบบจาลองมีจานวนชั้นเท่ากันกับโมเดลพารามิเตอร์นั้น ขั้นตอน
วิธีวิวัฒนาการเชิงผลต่างได้ให้แบบจาลองลู่เข้าสู่แบบจาลองที่สังเคราะห์ขึ้นมาภายใต้ค่าคลาดเคลื่อน
สัมพัทธ์ 5 % กรณีที่สองแบบจาลองมีจานวนชั้นน้อยกว่าจานวนโมเดลพารามิเตอร์ พบว่าแบบจาลอง
ที่ได้จากการคานวณนั้นไม่ ส ามารถลู่ เข้ าสู่ แ บบจ าลองที่สัง เคราะห์ขึ้นมาภายใต้ค่าคลาดเคลื่ อนที่
กาหนดไว้ ทั้ง 2 กรณี สามารถให้ข้อมูลที่ลู่เข้าสู่ข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์ขึ้นมา
2. จากการทดลองข้างต้น จึงได้ทาการพัฒนาขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการเชิงผลต่างรูปแบบ
ใหม่ขึ้นมาสาหรับการตรวจสอบสภาพต้านทานไฟฟ้าใต้พื้นดิน โดยการปรับปรุง ขั้นตอนวิธีและเพิ่ม
พารามิเตอร์ควบคุ มลงไปในทุกขั้นตอน รวมถึงการเพิ่มเงื่อนไขการปรับโมเดลให้มีความราบเรียบ
พบว่าแบบจาลองที่ได้จากการค านวณลู่ เข้าสู่แบบจาลองสั ง เคราะห์ขึ้นมาภายใต้ค่าคลาดเคลื่ อน
สัมพัทธ์ 5 % นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ทาการทดสอบกับข้อมูลที่ได้จากการวัดจริง เนื่องจากไม่สามารถระบุ
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แบบจาลองที่แท้จริงได้ จึงได้ทาการเปรียบเทียบกับ แบบจาลองที่ได้จากการคานวณโดย Occam ผล
การทดลองพบว่า แบบจาลองที่ได้จากการคานวณโดยขั้นตอนวิธีใหม่นั้น สามารถลู่เข้าสู่แบบจาลองที่
ได้จากการคานวณโดย Occam ได้
6. สรุปผล
จากการศึ ก ษาและพั ฒ นาขั้ น ตอนวิ ธี วิ วั ฒ นาการเชิ ง ผลต่ า งรู ป แบบใหม่ ส าหรั บ การ
ตรวจสอบสภาพต้านทานไฟฟ้าใต้พื้นดิน โดยได้ทาการปรับปรุงขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการเชิงผลต่างเพื่อ
ทดสอบกั บแบบจ าลองที่สั งเคราะห์ขึ้นมา พบว่ า แบบจ าลองที่ไ ด้จ ากการทดสอบสามารถลู่เข้าสู่
แบบจ าลองที่ไ ด้จ ากการสั ง เคราะห์ ภายใต้ ค่าคาดเคลื่ อนสั ม พั ทธ์ 5 % และเพื่อเป็ นการยื น ยั น
ประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีรูปแบบใหม่นี้ จึงได้ทาการทดสอบกับข้อมูลที่วัดได้ เนื่องจากไม่สามารถ
ระบุแบบจาลองที่แท้จริงได้ จึงได้ทาการเปรียบเทียบกับแบบจาลองที่ได้จากการคานวณโดย Occam
ผลการทดลองพบว่ า แบบจ าลองที่ ไ ด้ จ ากการค านวณโดยขั้ น ตอนวิ ธี ใ หม่ นั้ น สามารถลู่ เ ข้ า สู่
แบบจาลองที่ได้จากการคานวณโดย Occam ได้ ดังนั้นขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการเชิงผลต่างรูปแบบใหม่
จึงสามารถใช้ในการตรวจสอบสภาพต้านทานไฟฟ้าใต้พื้นดินได้
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ควรมีการพัฒนาขั้นตอนวิธีเพื่อนาไปสู่การประยุกต์ใช้ในการคานวณย้อนกลับทางธรณี
ฟิสิกส์ในหลากหลายการสารวจยิ่งขึ้น
7.2 ควรมีการพัฒนาขั้นตอนวิธีเพื่อนาไปสู่การประยุกต์ใช้ในการคานวณย้อนกลับทางธรณี
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Abstract
In this paper, we prove some fixed point theorems for weakly contractive mappings in ordered partial b-metric spaces. These result extend the main theorems of Hassen Aydi in ordered
partial metric spaces to the class of ordered partial b-metric spaces.
Keywords: Ordered Partial b-Metric Spaces, Fixed Point, Weakly Contraction.
1. Introduction
Fixed point theorems are very useful in the existence theory of differential equations, integral equations, functional equations, partial differential equations, random differential equations
and other related areas. Existence of a fixed point for contraction type mappings in partially ordered
metric spaces and applications have been considered recently by many authors (see, for details,
(Mustafa, Roshan,Parvaneh and Kadelburg, 2013), (Harjani, Lopezand, and Sadarangani, 2011),
(Amini-Harandi and Emami, 2010), (Aydi, 2006), (Bhashkar and Lakshmikantham, 2006), (Lakshmikantham and Ciric, 2009), (Nashine and Samet, 2011), (Ran and Reurings, 2004), (Bihun, 2010).
There are a lot generalizations of the Banach contraction mapping principle in the literature.
Theorem 1.1. (Banach Contraction Principle) Let (X, d) be a complete metric space, then each
contraction map f : X −→ X has a unique fixed point.
Alber and Guerre-Delabriere in (Alber and Gucrrc–Dclabricrc, 1997) define weakly contractive mapping. In 2009, Harjani and Sadarangani (Hajani and Sadajani, 2009) introduced results
of fixed point for partial ordered in metric spaces. Recently, in 2011, Hassen Aydi (Aydi, 2011)
introduced the following theorems;
Theorem 1.2. (Aydi, 2011) Let (X, ≤X ) be a partially ordered set and let p be a partial metric on
X such that (X, p) is complete, be f : X −→ X a non-decreasing map with respect to ≤X . Suppose
that the following conditions hold: for y ≤ x , we have
p( f x, f y) ≤ p(x, y) − φ(p(x, y)),
(1)

where φ : [0, +∞) → [0, +∞) is a continuous and non-decreasing function such that it is positive
in (0, +∞), φ(0) = 0 and t−→+∞
lim φ(t) = +∞
such that x 0 ≤X f x 0 ;
(ii) f is continuous in (X, p) or;
(iii) if a non-decreasing sequence {x n } converges to x ∈ X , then x n ≤X x for all n.
Then f has a fixed point u ∈ X . Moreover, p(u, u) = 0.
Theorem 1.3. (Aydi, 2011) Let all conditions of T heorem 1.2 be fulfilled and let the following
condition be satisfied for arbitrary two point x, y ∈ X there exists z ∈ X which is comparable with
both x and y. Then the fixed point of f is unique.
Later, Pankaj Kumar et al (Mishra, Sachdeva and Banerjee, 2014) introduced the definition
of b-metric space and proved result of point theorems in b-metric space. In 2014, Satish Shukla
in (Shukla, 2014) introduced the definition of partial b-metric space and introduced the following
theorems;
Theorem 1.4. (Shukla, 2014) Let (X, b) be a complete partial b-metric space with coefficient s ≥ 1
and T : X −→ X be a mapping satisfying the following condition:
(i) ∃x 0 ∈ X

b(T x, T y) ≤ λb(x, y)

for all x, y ∈ X where λ ∈ [0, 1). Then T has a unique fixed point u ∈ X and b(u, u) = 0.
In this paper, we prove some fixed point theorems for weakly contractive mappings in ordered partial b-metric spaces. These result extend the main theorems of Hassen Aydi (Aydi, 2011)
to the class of ordered partial b-metric spaces.
2. Preliminaries
Now onwards, in this paper the letters N will denote the set of natural numbers, N ∗ = N ∪{0}
and R denote the set of real numbers,.
Definition 2.1. Let X be a nonempty set. A in X is a relation which is symbolized by ≤ and assumed
to have the following properties:
(1) x ≤ x ;
(2) x ≤ y and y ≤ x −→ x = y ;
(3) x ≤ y and y ≤ z −→ x ≤ z .
A nonempty set X in which there is defined a partially ordered relation is called the partially ordered
set.
(4) Any two elements x and y are comparable, that is, x ≤ y or y ≤ x .
A partially ordered relation with property (4) is called a tolal (or linear) order relation, and a partially
ordered set whose relation satisfies condition (4) is called a totally ordered set, or a linearly ordered
set.
Later, Pankaj Kumar et al (Mishra, Sachdeva and Banerjee, 2014) introduced the following
definition.

Definition 2.2. (Mishra, Sachdeva and Banerjee, 2014) Let X be a nonempty set and the mapping b : X × X −→ R+
(R+ stands for nonnegative reals) satisfies:
(b1) b(x, y) = 0 if and only if x = y for all x, y ∈ X ;
(b2) b(x, y) = b(y, x) for all x, y ∈ X ;
(b3) there exists a real number s ≥ 1 such that b(x, z) ≤ s[b(x, y) + b(y, z)] for all x, y, z ∈ X .
Then b is called a b-metric on X and (X, b) is called a b-metric space with coefficient s.
Pankaj Kumar et al (Mishra, Sachdeva and Banerjee, 2014) proved result of point theorems
in b-metric space. Satish Shukla in (Shukla, 2014) introduced the following definition.
Definition 2.3. (Shukla, 2014) A partial b-metric on a nonempty set X is a mapping pb : X × X −→
R+ such that for all x, y, z ∈ X ;
(pb ) x = y if and only if pb (x, x) = pb (x, y) = pb (y, y) ;
(pb ) pb (x, x) ≤ pb (x, y) ;
(pb ) pb (x, y) = pb (y, x) ;
(pb ) pb (x, y) ≤ s[pb (x, z) + pb (z, y)] − pb (z, z) .
A partial b-metric space is a pair (X, pb ) such that X is a nonempty set and pb is a partial b-metric
on X . The number s ≥ 1 is called the coefficient of (X, pb ).
Example 2.4. (Shukla, 2014) Let X = R+, q > 1 be a constant and pb : X × X −→ R+ be defined
by
pb (x, y) = [max(x.y)]q + |x − y| q for all x, y ∈ X .
Then (X, pb ) is a partial b-metric space with the coefficient s = 2q > 1 but it is neither a b-metric
nor a partial metric space.
Remark 2.5. (Shukla, 2014) In a partial b-metric space (X, pb ), if x, y ∈ X and pb (x, y) = 0, then
x = y , but the converse may not be true.
Remark 2.6. (Shukla, 2014) It is clear that every partial metric space is a partial b-metric space with
the coefficient s = 1 and every b-metric space is a partial b-metric space with the same coefficient
and zero self-distance. However, the converse of these facts need not hold.
Proposition 2.7. (Mustafa and et al., 2013) Every partial b-metric pb defines a b-metric d p ,where
1

2

3

4

b

d pb (x, y) = 2pb (x, y) − pb (x, x) − pb (y, y)

for all x, y ∈ X .
Definition 2.8. (Mustafa and et al., 2013) A sequence {x n } in a partial b-metric space (X, pb ) is
said to be
(i) pb -convergent to a point x ∈ X if lim pb (x, x n ) = pb (x, x) ;
n−→∞
(ii) a pb -Cauchy sequence if lim pb (x n, x m ) exists (and is finite);
n,m−→∞

(iii) a partial b-metric space (X, pb ) is said to be pb -complete if every pb -Cauchy sequence {x n } in
X pb converges to a point x ∈ X such that
lim pb (x n, x m ) = lim pb (x n, x) = pb (x, x).

n,m−→∞

n−→∞

Definition 2.9. (Mustafa and et al., 2013) If (x ≤ x) is a partially ordered set and f : X −→ X , we
say that f is monotone non-decreasing if x, y ∈ X , x ≤X y implies f x ≤X f y.
This definition coincides with the notion of a nondecreasing function in the case where
X = R and represents the usual total order in R. The following lemma is useful in proving our main
results.
Lemma 2.10. (Mustafa and et al., 2013) A sequence {x n } is a pb -Cauchy sequence in a partial
b-metric space (X, pb ) if and only if it is a b-Cauchy sequence in the b-metric space (X, dpb ) .
Lemma 2.11. (Mustafa and et al., 2013) A partial b-metric space (X, pb ) is pb -complete if and
only if the b-metric space (X, dpb ) is b-complete. Moreover, n,m−→∞
lim dpb (x n, x m ) = 0 if and only
if
lim pb (x n, x m ) = lim pb (x n, x) = pb (x, x).

n,m−→∞

n−→∞

3. Main Results
In this section we present several fixed point theorems in complete partial b-metric space.
Theorem 3.1. Let (X, ≤X ) be a partially ordered set and suppose there is a partial b-metric pb on
X such that (X, pb ) is a complete partial b-metric space. Let T : X −→ X be a continuous and
non-decreasing mapping such that
pb (T x, T y) ≤ pb (x, y) − φ(pb (x, y))

for each x ≤X y,

(2)

where φ : [0, +∞) → [0, +∞) is a continuous function such that it is positive in (0, +∞),
φ(0) = 0 and lim φ(t) = +∞. If there exists x 0 ∈ X such that x 0 ≤X T x 0, then T has a fixed
t−→+∞
point, say u. Moreover, pb (u, u) = 0.
Proof. Let x 0 ∈ X such that x 0 ≤X T x 0 . As T is monotone non-decreasing, then
x 0 ≤X T x 0 ≤X T 2 x 0 ≤X T 3 x 0 ≤X · · · ≤X T n x 0 ≤X T n+1 x 0 ≤X · · · .
Put x n+1 = T n x 0 . Then for any n ∈ N ∗ , we have x n−1 ≤X x n . For each integer n ≥ 1, from (2)
and as the element x n and x n−1 are comparable, we get
pb (x n+1, x n ) = pb (T x n, T x n−1 )

(3)

≤ pb (x n, x n−1 ) = 0.

If there exists n1 ∈ N ∗ such that pb (x n , x n −1 ) = 0, then x n −1 = x n = T x n −1 and x n −1 is
a fixed point of T and the proof is finished. In other case, suppose that pb (x n , x n −1 ) , 0 for all
n ∈ N . Then, using an assumption on φ in (3) , we have for n ∈ N ∗
1

1

1

1

1

1

1

pb (x n+1, x n ) = pb (T x n, T x n−1 ) ≤ pb (x n, x n−1 ) − φ(pb (x n, x n−1 )) < pb (x n, x n−1 ).

Put ρn = pb (x n+1, x n ), then we have
ρn ≤ ρn−1 − φ( ρn−1 )

1

(4)
Therefore { ρn } is a non-increasing sequence of nonnegative real numbers and hence possesses a
limit ρ∗ . From (4), taking limit when n → +∞, we get
< ρn−1 .

ρ∗ ≤ ρ∗ − φ( ρ∗ ),

and consequently, φ( ρ∗ ) = 0. By our assumption on φ, we conclude ρ∗ = 0, that is,
(5)

lim pb (x n, x n+1 ) = 0.

n−→+∞

In what follows we shall show that {x n } is a Cauchy sequence in the partial b-metric space (X, pb ).
Fix ε > 0, as ρn = pb (x n+1, x n ) → 0, there exists n0 ∈ N such that
{ ε
( ε )}
pb (x n0 +1, x n0 ) ≤ min
,φ
.
2s2
2s2

(6)

We claim that if z ∈ X verifies pb (z, x n ) ≤ ε and x n ≤X z, then pb (T z, x n ) ≤ ε. Indeed to do
this we distinguish two cases:
ε
Case1.
pb (z, x n ) ≤ 2 . In this case, as z and x n are comparable, we have
2s
0

0

0

0

0

pb (T z, x n0 ) ≤ s[pb (T z, T x n0 ) + pb (T x n0 , x n0 )] − pb (T x n0 , T x n0 )
≤ s[pb (T z, T x n0 ) + pb (T x n0 , x n0 )]
= s[pb (T z, T x n0 ) + pb (x n0 +1, x n0 )]
≤ s[pb (z, x n0 ) − φ(pb (z, x n0 )) + pb (x n0 +1, x n0 )]
≤ s[pb (z, x n0 ) + pb (x n0 +1, x n0 )]
ε
ε
ε
≤ s[ 2 + 2 ] = .
s
2s
2s
ε
ε
≤ pb (z, x n0 ) ≤ 2 . In this case, as φ is a non-decreasing function,
Case2.
2
s
( ε ) 2s
φ
≤
φ(p
(z,
x
)
.
From
(6)
, we have
b
n0
2s2
pb (T z, x n0 ) ≤ s[pb (T z, T x n0 ) + pb (T x n0 , x n0 )] − pb (T x n0 , T x n0 )
≤ s[pb (T z, T x n0 ) + pb (T x n0 , x n0 )]
= s[pb (T z, T x n0 ) + pb (x n0 +1, x n0 )]
≤ s[pb (z, x n0 ) − φ(pb (z, x n0 )) + pb (x n0 +1, x n0 )]
[
( ε )
]
≤ s pb (z, x n0 ) − φ
+
p
(x
,
x
)
b n0 +1 n0
2
[
( 2sε )
( ε )]
≤ s pb (z, x n0 ) − φ
+
φ
2s2
2s2
≤ s[pb (z, x n0 )]
(ε) ε
≤s 2 = .
s
s
This proves the claim. As x n0 +1 verifies pb (x n0 +1, x n0 ) ≤ εs and x n0 ≤x x n0 +1 ,
ε
x n0 +2 = T x n0 +1 verifies pb (x n0 +2, x n0 ) ≤ , we repeat this process to get
s
ε
pb (x n, x n0 ) ≤
for any n ≥ n0 .
s

gives us that

It follows that
pb (x n, x m ) ≤ s[pb (x n, x n0 ) + pb (x n0 , x m )] − pb (x n0 , x n0 )
≤ s[pb (x n, x n0 ) + pb (x n0 , x m )]
[ε ε]
≤s +
= 2ε,
for any n, m ≥ n0 .
s s

Since ε is arbitrary, n,m−→+∞
lim pb (x n, x m ) = 0. Thus {x n } is a Cauchy sequence in (X, pb ) . So {x n }
is a Cauchy sequence in the b-metric space (X, d p ). Since (X, pb ) is complete, we obtain (X, d p )
is complete. Then {x n } converges to some u ∈ X , that is
b

b

lim d pb (x n, u) = 0.

(7)

n−→+∞

Thus, by Lemma 2.11, from the condition (pb 2) and (5), we get
pb (u, u) = lim pb (x n, u) = lim pb (x n, x n+1 ) = 0.
n→+∞

n→+∞

(8)

Since T is continuous, we have
pb (u, u) = lim pb (T x n, Tu) = lim pb (x n+1, Tu).
n→+∞

n→+∞

On the other hand, thanks to (8), it is obvious that n→+∞
lim pb (T x n, Tu)
pb (Tu, u) , so (9) reads

(9)

= lim pb (x n+1, Tu) =
n→+∞

pb (Tu, Tu) = pb (Tu, u).

By (2), one can write
0 ≤ pb (u, Tu) = pb (Tu, Tu) ≤ pb (u, u) − φ(pb (u, u)) ≤ pb (u, u) = 0.

Implies that pb (u, Tu) = 0, so Tu = u, that is, T has a fixed point. This completes of Theorem
3.1.
□
In the following theorem we remove the continuity of T . But, we add a condition on;
If a non-decreasing sequence {x n } converges to x, then x n ≤X x for all n.

(10)

Theorem 3.2. Let (X, ≤X ) be a partially ordered set and suppose there is a partial b-metric pb
on X such that (X, pb ) is a complete partial b-metric spaces. Assume that X satisfies (10). Let
T : X −→ X be a non-decreasing mapping such that
pb (T x, T y) ≤ pb (x, y) − φ(pb (x, y))

for each x ≤X y,

where φ : [0, +∞) → [0, +∞) is a continuous function such that it is positive in (0, +∞), φ(0) = 0
and t−→+∞
lim φ(t) = +∞. If there exists x 0 ∈ X such that x 0 ≤X T x 0, then T has a fixed point, say u.
Moreover, pb (u, u) = 0.
Proof. Following the proof of Theorem 3.1, we only have to check that Tu = u. As {x n } is a nondecreasing sequence in X and x n −→ u in (X, pb ), then the condition (10) yields that x n ≤X u for
every n ∈ N . Take x = x n and y = u (which are comparable) in (2) to obtain that
pb (u, Tu) ≤ s[pb (u, x n+1 ) + pb (x n+1, Tu)] − pb (x n+1, x n+1 )
≤ s[pb (u, x n+1 ) + pb (x n+1, Tu)]

= s[pb (u, x n+1 ) + pb (T x n, Tu)]
≤ s[pb (u, x n+1 ) + pb (x n, u) − φ(pb (x n, u))].

Taking n → +∞,
lim pb (u, Tu) ≤ s[ lim pb (u, x n+1 ) + lim pb (x n, u) − φ( lim pb (x n, u))].

n→+∞

n→+∞

That is

n→+∞

n→+∞

pb (u, Tu) ≤ s(0) + s(0) − s[φ(0)] = 0.

Hence pb (u, Tu) = 0, so u = Tu, this completes the proof.
□
Next theorem gives a sufficient condition for uniqueness of the fixed point.
Theorem 3.3. Let all the conditions of Theorem 3.1 be fulfilled and let the following condition be
satisfied: for arbitrary two points x, y ∈ X there exists z ∈ X which is comparable with both x and
y . Then the fixed point of T is unique.
Proof. Let u and v be two fixed point of T , that is Tu = u and T v = v . Consider the following two
cases :
Case1. u and v are comparable. Then we can apply condition (3.1) and obtain that
pb (u, v) = pb (Tu, T v)
≤ pb (u, v) − φ(pb (u, v)).

Hence φ(pb (u, v)) ≤ 0, that is φ(pb (u, v)) = 0. This implies that pb (u, v) = 0, and so u = v . That
is the uniqueness of the fixed point of T .
Case2. Suppose now that u and v are not comparable. Choose an element w ∈ X comparable with
both of them. Then also, u = T nu is comparable with T n w each n (since T is non-decreasing).
Applying (2), one obtains for n ∈ N that
pb (u, T n w) = pb (T n u, T n w)
= pb (TT n−1 u, TT n−1 w)
≤ pb (T n−1 u, T n−1 w) − φ(pb (T n−1 u, T n−1 w))
≤ pb (T n−1 u, T n−1 w)
= pb (u, T n−1 w).

It following that the sequence pb (u, T n w) is non-increasing and it has a limit l ≥ 0. Assuming that
l > 0 and passing to the limit in the relation
pb (u, T n w) ≤ pb (u, T n−1 w) − φ(pb (u, T n−1 w)).

Taking n → +∞,
lim pb (u, T n w) ≤ lim pb (u, T n−1 w) − lim φ(pb (u, T n−1 w)).

n→+∞

n→+∞

n→+∞

That is, l ≤ l − φ(l) ≤ l.
By the Sanwich Theorem, we have l−φ(l) = l . Then 0 = φ(l). One obtain that l = 0 a contradiction.
In the same way it can be deduced that pb (v, T n w) → 0 as n → +∞. Now, passing to the limit,
pb (u, v) ≤ s[pb (u, T n w) + pb (T n w, v)] − pb (T n w, T n w)

≤ s[pb (u, T n w) + pb (T n w, v)].

Taking n → +∞,
lim pb (u, v) ≤ s lim pb (u, T n w) + s lim pb (T n w, v) = s(0) + s(0),

that is

n→+∞

n→+∞

n→+∞

0 ≤ lim pb (u, v) ≤ 0.

By the Sanwich Theorem, we obtain

n→+∞

lim pb (u, v) = 0.

n→+∞

Hence pb (u, v) = 0, and so u = v . This completes the proof.
□
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ง นี้ มีวั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สร้า งแบบจ าลองทางคณิ ต ศาสตร์ส าหรั บ พยากรณ์
ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยใช้ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยจากกองช่าง
สุขาภิบาล สานักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2544 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.
2560 จานวน 204 ค่าโดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ชุด ข้อมูลชุดที่ 1 ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2544
ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 จานวน 192 ค่า สาหรับศึกษาตัวแบบการพยากรณ์ โดยวิธีปรับเรียบ
เอ็กซ์โพเนนเชียลอย่างง่าย วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพเนนเชียลแบบโฮลท์ วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพเนนเชี ยล
แบบวินเทอร์รูปแบบการคูณและการบวก และวิธีบอกซ์เจนกินส์ ข้อมูลชุดที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม
พ.ศ. 2560 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 จานวน 12 ค่า นามาใช้สาหรับการเปรียบเทียบความ
แม่นยาของค่าพยากรณ์ โดยใช้เกณฑ์รากที่สองของความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย และเกณฑ์เปอร์เซนต์
ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย ผลการศึกษาพบว่าจากวิธีการพยากรณ์ทั้งหมดที่ได้ศึกษา พบว่า
วิธีการพยากรณ์ด้วยวิธีบอกซ์เจนกินส์เป็นวิธีที่เหมาะสมมากที่สุด และแบบจาลองทางคณิตศาสตร์
เพื่อพยากรณ์ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์คือ
𝑌̂𝑡 = 𝑌𝑡−1 + 𝑌𝑡−12 − 𝑌𝑡−13 − 0.547𝜀𝑡−1 − 0.953𝜀𝑡−12 + 0.521𝜀𝑡−13 − 3.425

คำสำคัญ : แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ พยากรณ์ ปริมาณขยะมูลฝอย

Abstract
The purpose of this research was to construct model for accurate prediction
of municipal solid waste in Buriram Municipality by using 204 values of garbage
gathered from division of sanitary works in Buriram from January, 2001 to December,
2016. Those were separated into two sets. The first set, 192 values from January, 2001
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to December, 2016 were used for the modeling by Single Exponential Smoothing
Method, Holt’s Two-Parameter Method, Winter’s Three-Parameter Trend & Seasonality
Method, Multiplicative Seasonal Model and Additive Seasonal Method, and Box-Jenkins
method. Another set, the last 12 values from January, 2017 to December, 2016 were
used for checking the accuracy of the forecasting models via the determination of the
lowest root mean square error and mean absolute percentage error. Research findings
indicated that for all the forecasting methods, Box-Jenkins method is the most suitable
for this prediction in Buriram municipality. The mathematical model for foreclosing solid
waste is
𝑌̂𝑡 = 𝑌𝑡−1 + 𝑌𝑡−12 − 𝑌𝑡−13 − 0.547𝜀𝑡−1 − 0.953𝜀𝑡−12 + 0.521𝜀𝑡−13 − 3.425

Keywords : mathematical model, forecasting, solid waste
1. บทนำ
ปัญ หามลพิษอย่ างหนึ่ง ในชุม ชนที่ ทวี ความรุ นแรงขึ้ น ทุก วั นคื อ ปัญ หาขยะมูล ฝอยโดย
ปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเมืองขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก ล้วนต่างต้องเผชิญกับ
ปัญหาจากขยะมูลฝอยทั้งสิ้น มลพิษจากขยะมูลฝอยที่ส่งกลิ่นรบกวนได้กระจัดกระจายและสะสมอยู่
ตามส่วนต่าง ๆ ของเมืองหรือชุมชน รวมทั้งการประสบปัญหาการจัดหาสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
เนื่องมาจากขยะมูลฝอยที่มนุษย์ผลิตขึ้นมานั้นไม่สามารถทาลายได้หมดหรือไม่สามารถทาลายได้ทัน
ต่อเวลาเพราะขาดการวางแผนการจัดการขยะมูลฝอยที่ดี ซึ่งการคาดการณ์ป ริมาณขยะมูลฝอยที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตนั้นจึงมีบทบาทสาคัญอย่างหนึ่งในการวางแผนการจัดการขยะมูลฝอยในอนาคต
สาหรับการใช้แบบจาลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยนั้นเป็นชุดสมการ
หรือสูตรซึ่งขึ้นอยู่กับคาอธิ บายเชิงปริม าณหรือปรากฏการณ์โลกแห่งความเป็นจริงสร้ างขึ้ นด้ว ย
ความหวังว่าพฤติกรรมที่คาดการณ์ไว้จะคล้ายคลึงกับพฤติกรรมที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง
โดยแบบจาลองทางคณิตศาสตร์สามารถมีได้หลายรูปแบบหลายขนาดและรูปแบบการจาลองนั้นเป็น
สิ่งสาคัญ จึงต้องเน้นว่าแบบจาลองไม่ใช่โลกแห่งความเป็นจริง เพียงแต่มนุษย์ช่วยให้เ ราเข้าใจระบบ
ของโลกแห่งความเป็นจริงได้ดีขึ้น เช่นเดียวกับการใช้แบบจาลองในทุกด้านของชีวิตของเรา เพื่อดึง
แนวโน้มที่สาคัญจากกระบวนการที่ ซับซ้อน ให้สามารถเปรียบเทียบกันระหว่างระบบสมการและให้
ง่ายต่อการวิเคราะห์สาเหตุของสมการต่างๆ และเพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับอนาคตนัน่ เอง
2. วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย
เพื่อสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์สาหรับการคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล
เมืองบุรีรัมย์
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3. วิธีกำรวิจัย
การสร้ า งแบบจ าลองทางคณิ ต ศาสตร์ เ พื่ อ พยากรณ์ ป ริ ม าณขยะมู ล ฝอยในเขตพื้ น ที่
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยใช้ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยจากกองช่างสุขาภิบาลสานักงานเทศบาลเมือง
บุรีรัมย์ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2544 - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 จานวน 204 ค่าซึ่งข้อมูลถู ก
แบ่งออกเป็น 2 ชุด ข้อมูลชุดที่ 1 ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2544 - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
จานวน 192 ค่า สาหรับศึกษาวิธีการ พยากรณ์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติข้อมูลชุดที่ 2 ตั้งแต่
เดื อ นมกราคม พ.ศ. 2560 - เดื อ นธั น วาคม พ.ศ. 2560 จ านวน 12 ค่ า น ามาใช้ ส าหรั บ การ
เปรีย บเทีย บความแม่นย าของค่ าพยากรณ์ โดยใช้เกณฑ์ร ากที่ส องของความคลาดเคลื่ อนเฉลี่ ย
(RMSE) และเกณฑ์เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย(MAPE)
3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลทั้ง 204 ค่า มีค่าผิดปกติหรือไม่โดยตรวจสอบข้อมูลทางสถิติ
ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ วิธีบ็อกพล็อต (Box Plot) หากพบข้อมูลมีค่าผิดปกติจะต้องทาการ
ปรับค่าผิดปกตินั้นก่อนที่จะใช้เป็นข้อมูลเริ่มต้นสาหรับการพยากรณ์ในขั้นตอนต่อไป (Labkead &
Wasusee, 2009 : 244)
3.2 การพยากรณ์ โ ดยวิ ธี ป รั บ เรี ย บเอ็ ก ซ์ โ พเนนเชี ย ลอย่ า งง่ า ย (Single Exponential
Smoothing Method)
เป็ น เทคนิ ค ที่ เ หมาะสมกั บ ข้ อ มู ล ที่ ค่ อ นข้ า งไม่เ ปลี่ ย นแปลงใช้ ห ลั ก การของการหา
ค่าเฉลี่ยวิธีหนึ่งโดยใช้ข้อมูลในอดีตมาถ่วงน้าหนัก แต่น้าหนักที่ถ่วงข้อมูลกับข้อมูลในอดีตไม่เท่ากัน
1 แสดงว่า
ในการนี้จะกาหนดน้าหนักข้อมูล่าสุดเป็น โดยให้ค่า อยู่ระหว่าง 0-1 ถ้าค่า
ให้ค่าน้าหนักกับข้อมูลล่าสุดมาก ค่าพยากรณ์ในช่วงเวลาถัดไปจะเท่ากับข้อมูลจริงในช่วงเวลาล่าสุด
แต่ถ้า มีค่าน้อยก็จะหมายความว่ายึดข้อมูลพยากรณ์ในอดีตเป็นหลักโดยไม่คานึงถึงข้อมูลปัจจุบัน
การหาค่าพยากรณ์คานวณได้จากสมการ (อัจฉรา จันทร์ฉาย, 2557 : 88)
Ft

โดยที่

1

Yt

(1

)Ft

Yt

แทนค่าของข้อมูลจริงในชวงเวลาปัจจุบัน

Ft

แทนค่าพยากรณ์ของช่วงเวลาปัจจุบัน

(1)

3.3 การพยากรณ์โดยวิธีปรับเรียบเอ็ก ซ์โ พเนนเชียลแบบโฮลท์ (Double Exponential
Smoothing Method หรือ Holt’s Two-Parameter Method)
เป็นเทคนิคที่เหมาะสมกับข้อมูลที่มีแนวโน้มเป็นเส้นตรงมีแนวโน้ม เป็นวิธีที่ใช้ หลักการ
ของเอ็ก ซ์โ พเนนเชีย ลมาใช้ซึ่ง คล้ายกับวิ ธีปรับเรียบเอ็ก ซ์โพเนนเชียลอย่างง่ายแต่วิ ธีนี้มีค่าคงที่
สาหรับปรับระดับ 2 ค่าคือ เป็นค่าคงที่ที่ทาให้เรียบระหว่างข้อมูลกับค่าพยากรณ์ และ ค่าคงที่
1109

ที่ทาให้เรียบระหว่างแนวโน้มจริงกับค่าประมาณแนวโน้ม ซึ่งทั้งสองค่านี้มีค่าระหว่าง 0 – 1 และการ
หาค่าพยากรณ์คานวณได้จากสมการ (อัจฉรา จันทร์ฉาย, 2557 : 97)
Ft

โดยที่

m

St

bt m

St

Yt

(1

bt

(S t

St 1 )

(2)
)(S t

bt 1 )

1

)bt

(1

1

3.4 การพยากรณ์โดยวิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพเนนเชียล แบบวินเทอร์ (Triple Exponential
Smoothing Method หรือ Winter’s Three-Parameter Trend & Seasonalily Method)
วิธีนี้เหมาะสาหรับข้อมูลที่มีแนวโน้มอิทธิพลของฤดูกาลใช้พยากรณ์ระยะสั้นถึงปาน
กลาง ข้อมูลควรอยู่ในรูปรายเดือน รายสัปดาห์ หรือรายวัน วิธีการนี้ยังคงใช้หลักการของเอ็กซ์
โพเนนเชียล คือให้ความสาคัญกับข้อมูลไม่เท่ากัน และมีค่าให้ปรับเรียบ 3 ค่าคือ เป็นค่าคงที่ที่ทา
ให้เรียบระหว่างข้อมูลกับค่าพยากรณ์ , ค่าคงที่ที่ทาให้เรียบระหว่างแนวโน้มจริงกับค่าประมาณ
แนวโน้ม และ ค่าคงที่ที่ทาให้เรียบระหว่างค่าฤดูกาลจริงกับค่าประมาณฤดูกาล ทั้งสามค่านี้มีค่า
ระหว่าง 0 – 1 และวิธีการของวินเทอร์ มี 2 รูปแบบคือ
1) รูปแบบการคูณ (Multiplicative Seasonal Model) สมการทีใ่ ช้ในการพยากรณ์คือ
Ft

โดยที่

L
m

m

(S t

bt m )lt

(3)

L m

คือ ช่วงฤดูกาล(จานวนเดือนใน 1 ปี)
คือ ระยะเวาลามี่ต้องพยากรณ์ไปข้างหน้า
Yt

St

lt

bt
lt

(S t

St 1 )

Yt

(1

St

)(S t

(1

bt 1 )

1

L

(1
)lt

)bt

1

L

2) รูปแบบการบวก (Additive Seasonal Method) สมการที่ใช้ในการพยากรณ์คือ
Ft

m

St

bt

lt

L m

(4)
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St

โดยที่

(Yt

lt s )

(1
(1

bt

(S t

St 1 )

lt

(Yt

St )

)(S t
)bt
)lt

(1

1

bt 1 )

1

s

3.5 วิธีบอกซ์เจนกินส์ (Box-Jenkins method)
วิธีนี้เป็นวิธีการพยากรณ์ที่มีความถูกต้องสูง เนื่องจากต้องตรวจสอบข้อมูลว่าเป็นสเต
ชันนารี(stationary) หรือไม่โดยพิจารณาจากกราฟของอนุกรมเวลา หรือพิจารณาจากกราฟฟังก์ชัน
สหสัมพันธ์ในตนเอง(Autocorrelation function: ACF) และฟังก์ชันสหสัมพันธ์ในตนเองส่วนย่อย
(Partial autocorrelation function: PACF) ถ้าพบว่าอนุกรมเวลาไม่เป็นสเตชันนารี จะต้องแปลง
ใหม่ให้ที่เป็นสเตชันนารี ทาได้โดยการกาจัดแนวโน้ม กาจัดฤดูกาล แล้วค่อยพิจารณากาหนดรูปแบบ
การพยากรณ์ SARIMA p, d , q P , D, Q ที่คาดว่าเหมาะสมโดยตรวจสอบจากกราฟ ACF และ
s

PACF ของความคลาดเคลื่อน หรือใช้เกณฑ์สารสนเทศเบย์เซียน(Bayesian Information Criterion:
BIC) ต่าที่สุ ด มีค่ าสถิ ติ Ljung-Box Q ที่ไ ม่มีนัยส าคัญ และตัว แบบทั่ว ไปของวิ ธี นี้คือ Seasonal
Autoregressive Integrated Moving Average : SARIMA p, d , q P , D, Q แสดงดังสมการที่
s

(5) (Box, G.E.P. Jenkins, G.M. and Reinsel, G.C. ,1994)
p

(B )

P

(B s )(1

Yt

โดยที่

n
s
d และ D
B
t

p

(B )

อันดับที่

(B )

1

p

แทนค่าคงตัว โดยที่

s

p

B s )DYt

q

(B )

Q

(B s )

t

(5)

แทนอนุกรมเวลา ณ เวลา t
แทนช่วงเวลา ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 1 ถึง n
แทนจานวนข้อมูลในอนุกรมเวลาชุดที่ 1
แทนจานวนคาบของฤดูกาล
แทนลาดับที่ของการหาผลต่าง และผลต่างฤดูกาล ตามลาดับ
แทนตัวดาเนินการถอยหลัง (Backward Operator) โดยที่ 𝐵𝑠 𝑌𝑡 = 𝑌𝑡−𝑠
แทนอนุกรมเวลาของความคลาดเคลื่อนที่มีการแจกแจงปรกติและเป็น
อิสระกัน ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับศูนย์ และความ แปรปรวนคงที่ทุกช่วงเวลา

t

p

B)d (1

(B )

แทนค่าเฉลี่ยของอนุกรมเวลาที่คงที่

แทนตัวดาเนินการสหสัมพันธ์ในตัวเองแบบไม่มีฤดูกาล
(Non-Seasonal Autoregressive Operator of Order p: AR(p ) )
B

1

2

B

2

...

p

B

p
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s

P

(B )

1

ฤดูกาลอันดับที่
q

(B )

1

อันดับที่

q

s

Q

(B )

อันดับที่ Q

แทนตัวดาเนินการสหสัมพันธ์ในตัวเองแบบมี
(Seasonal Autoregressive Operator of Order P: SAR(P ) )

B

1

P

s

2

B

2s

...

P

B

Ps

แทนตัวดาเนินการเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบไม่มีฤดูกาล
(Non-Seasonal Moving Average Operator of Order q: MA(q ) )
B

1

1

2

B

2

...

p

B

p

แทนตัวดาเนินการเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบมีฤดูกาล
(Seasonal Moving Average Operator of Order Q: SMA(Q ) )
B

s

1

2

B

2s

...

Q

B

Qs

3.6 การวัดความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ (Forecasting Error)
วิ ธี ที่ใ ช้วั ด ความคลาดเคลื่ อนของการพยากรณ์จ ะอาศัยหลั ก การ การเปรียบเทียบ
ระหว่างค่า พยากรณ์ที่คานวณได้กับข้อมูลจริงที่ช่วงเวลา t หากค่าพยากรณ์มีค่าคลาดเคลื่อนมาก
อาจหมายถึงวิธีการที่ใช้อยู่ไม่เหมาะสม หรืออาจจาเป็นต้องเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์บางค่าให้เหมาะสม
สาหรับงานวิจัยนี้จะใช้วิธีวัดความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ 2 วิธีคือ
1) โดยใช้เกณฑ์รากที่สองของความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย(RMSE)
n

RMSE
i 1

ei 2
n

2) เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย(MAPE)
n

MAPE

(ei / Yi ) 100
n

i 1

โดยที่

Yi

แทนค่าของข้อมูลจริงที่เวลา

Fi

แทนค่าพยากรณ์ที่เวลา

ei

แทนค่าความคลาดเคลื่อนที่เวลา

ei

Yi

i

i
i

Fi
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3.7 การเลือกตัวแบบพยากรณ์
จากการศึกษาตัวแบบพยากรณ์ทั้ง 5 แบบโดยใช้ข้อมูลชุดที่ 1 แล้วนาข้อมูลชุดที่ 2 ใช้
วัดความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ โดยพิจารณาจากค่า RMSE และ MAPE ที่มีค่าต่าที่สุด
จะถือว่าตัวแบบการพยากรณ์นั้นแม่นยาสุด แล้วจะได้แบบจาลองทางคณิตศาสตร์เพื่อพยากรณ์
ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
4. ผลกำรวิจัย
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
เมื่อตรวจสอบข้อมูลทั้ง 2 ชุดจานวน 204 ค่าด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ โดยวิธีบ็อก
พล็อต แสดงดัง ภาพที่ 1 พบว่าไม่มีค่าผิดปกติแต่อย่างใด ดังนั้นจึงสามารถใช้ข้อมูล ชุดนี้เป็ นค่ า
เริ่มต้นสาหรับการพยากรณ์ ต่อไปได้

ภำพที่ 1. กราฟบ็อกพล็อตจากโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
4.2 การพยากรณ์โดยวิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพเนนเชียลอย่างง่าย
จากสมการที่ 1 ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ คานวณค่าพยากรณ์ปริมาณขยะมูลฝอยใน
เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ล่วงหน้า 12 เดือน ได้ผลดังภาพที่ 5 และแสดงค่าพยากรณ์ได้ดังตารางที่ 1
0.8
โดย
4.3 ผลการพยากรณ์โดยวิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพเนนเชียลแบบโฮลท์
จากสมการที่ 2 ใช้โ ปรแกรมส าเร็จ รูปทางสถิ ติ คานวณค่าพยากรณ์ ปริม าณขยะมูล ฝอยในเขต
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ล่วงหน้า 12 เดือน ได้ผลดังภาพที่ 5 และแสดงค่าพยากรณ์ได้ดังตารางที่ 1 โดย
0.6 และ
0.00005
ที่
4.4 ผลการพยากรณ์โดยวิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพเนนเชียล แบบวินเทอร์
1) รูปแบบการคู ณ จากสมการที่ 3 ใช้โ ปรแกรมส าเร็จ รูปทางสถิ ติ คานวณค่ า
พยากรณ์ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ล่วงหน้า 12 เดือน ได้ผลดัง ภาพที่ 5 และ
0.433 ,
0.001 และ  = 0.302
แสดงค่าพยากรณ์ได้ดังตารางที่ 1 โดย
1113

2) รูปแบบการบวก จากสมการที่ 4 ใช้โ ปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิ ติ คานวณค่า
พยากรณ์ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ล่วงหน้า 12 เดือน ได้ผลดัง ภาพที่ 5 และ
0.8 ,
0.00009 และ  = 0.0002
แสดงค่าพยากรณ์ได้ดังตารางที่ 1 โดยที่
4.5 ผลการพยากรณ์โดยวิธีบอกซ์เจนกินส์
จากตรวจสอบข้อมูลชุดที่ 1 ตรวจสอบข้อมูลเพื่อพิจารณาว่าอนุกรมเวลาเป็นสเตชันนารี
หรือไม่ นั้นผู้วิจัยได้พิจารณาจากกราฟของอนุกรมเวลา ดังภาพที่ 2 และ กราฟ ACF และ PACF
ดังภาพที่ 3

ภำพที่ 2 ลักษณะการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลา ปริมาณขยะในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2544 ถึงเดือนธันวาคม 2559

ภำพที่ 3 กราฟ ACF และ PACF ปริมาณขยะในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ตั้งแต่
เดือนมกราคม 2544 ถึงเดือนธันวาคม 2559
จากภาพที่ 2 และภาพที่ 3 พบว่าอนุกรมเวลาชุดนี้มีลักษณะไม่เป็นสเตชันนารี เนื่องจากมี
ส่วนประกอบของแนวโน้มและมีอิทธิพลของฤดูกาล จึงทาการแปลงอนุกรมเวลาและโดยผลต่าง
(d
1) เพื่อกาจัดแนวโน้มและหาผลต่างฤดูกาล (D
1) เพื่อกาจัดอิทธิพลของฤดูกาลทาให้ข้ อมูล
เป็นสเตชันนารีได้กราฟ ACF และ PACF ดังภาพที่ 4
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ภำพที่ 4 ACF และ PACF ของความคลาดเคลื่อนเมื่อแปลงข้อมูลหาผลต่าง
และหาผลต่างฤดูกาล (D 1)

(d

1)

จากภาพที่ 4 พบว่าการหาผลต่างและผลต่างฤดูกาลอันดับที่ 1 ทาให้อนุกรมมีความแปร
ผันอย่างคงที่และพบว่า ACF ณ leg 1 มีนัยสาคัญ และ PACF ค่อย ๆ ลดลงหลังจาก leg 2 และ
เมื่อพิจารณาฤดูกาลพบว่า ACF และ PACF ณ leg 12 มีนัยสาคัญ ดังนั้นตัวแบบที่เหมาะสมจึงควร
เป็นตัวแบบที่มีส่วนประกอบจาก Moving Average (MA) , Seasonal Moving Average (SMA) ,
Autoregressive (AR ) และ Seasonal Autoregressive ดัง นั้นผู้วิ จั ยจึ ง ก าหนดค่ า p, q, P และ
Q ที่คาดว่าจะเป็นไปได้ให้กับตัวแบบ SARIMA p, d , q P , D, Q พร้อมทั้งประมาณค่าพารามิเตอร์โดย
s

ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งพบว่าตัวแบบที่เหมาะสมสาหรับการพยากรณ์ปริมาณขยะมูลฝอย
ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์คือตัวแบบ SARIMA(0, 1, 1)(0, 1, 1) มีค่าคงที่ ได้ผลดังภาพที่ 5 และแสดง
3.425 ,
0.547 และ
ค่าพยากรณ์ได้ดังตารางที่ 1 โดย
0.953 โดย BIC มีค่าเท่ากับ
7.870 ซึ่ ง เป็ น ค่ า ต่ าสุ ด เมื่ อ เที ย บกั บ ตั ว แบบอื่ น ๆ และจากสถิ ติ ท ดสอบ Modified Box-Pierce
(Ljung-Box) คานวณ ณ leg 18 มีค่า p-value เท่ากับ 0.388 ซึ่งค่ามีมากกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05
4.6 ผลการวัดความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ (Forecasting Error)
การวัดความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ทั้ง 5 แบบโดยใช้เกณฑ์ รากที่สองของความ
คลาดเคลื่อนเฉลี่ย( RMSE ) และเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย ( MAPE ) ได้ผลแสดง
ตารางที่ 1
4.7 การเลือกตัวแบบพยากรณ์
จากการศึกษาตัวแบบพยากรณ์ทั้ง 5 แบบโดยใช้ข้อมูลชุดที่ 1 แล้วนาข้อมูลชุดที่ 2 ใช้วัด
ความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ โดยพิจารณาจากค่า RMSE และ MAPE และจากตารางที่
1 พบว่าวิธีบอกซ์เจนกินส์ มีความแม่นยาในการพยากรณ์มากที่สุดเนื่องจากให้ค่า RMSE และ
MAPE ต่าสุด
12

1

1
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จากสมการที่ (1) สามารถสร้างตัวแบบได้ดังนี้
1

B ) (1

(1
B

1

B

12 1

B ) Yt

12

B

13

Yt

1

Yt

Yt

12

B )(1

(1

B )

1

B

B

1

Yt

1

1
12

1

Yt

12

1
13

t

B

13

1

1 t 1

t
1 t 12

1 t 13

1

t

จากการแทนค่าประมาณพรามิเตอร์จะได้ตัวแบบพยากรณ์แสดงได้ดังนี้
Yˆt

Yt

Yt

1

เมื่อ

12

Yˆt

Yt

1

t j

et

j

Yt

13

0.547

t 1

0.953

t 12

0.521

t 13

3.425

แทนค่าพยารณ์ ณ เวลา t
แทนอนุกรมเวลา ณ เวลา t j
แทนความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์ ณ เวลา t
Yt

j

Yˆt

j

j

ตำรำงที่ 1 ค่าจริงและค่าพยากรณ์ปริ มาณขยะมูลฝอย(กิโลกรัม)ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
เดือน

ค่ำจริง

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ความคลาดเคลื่อน
ของการพยากรณ์

1240.94
1178.19
1230.87
1222.58
1305.87
1298.74
1336.98
1368.89
1329.94
1318.70
1268.66
1288.12
RMSE
MAPE

Single
Exponential
1245.18
1245.18
1245.18
1245.18
1245.18
1245.18
1245.18
1245.18
1245.18
1245.18
1245.18
1245.18
64.86
4.23

ค่ำพยำกรณ์ล่วงหน้ำ
Holt
Winter
Multiplicative
1247.41
1212.88
1249.18
1136.51
1250.96
1193.68
1252.74
1188.93
1254.52
1301.03
1256.29
1318.91
1258.07
1375.60
1259.85
1410.98
1261.63
1357.29
1263.41
1320.80
1265.18
1242.22
1266.96
1247.63
55.63
31.39
3.58
2.24

BoxAdditive Jenkins
1242.27 1239.00
1179.19 1157.44
1239.26 1202.76
1234.28 1188.02
1347.86 1294.10
1340.30 1286.84
1361.16 1313.58
1386.79 1339.92
1338.43 1313.40
1300.03 1297.45
1240.27 1266.31
1260.44 1309.60
23.44
20.183
1.484
1.451
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ภำพที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณขยะมูลฝอยจริงกับค่าพยากรณ์ด้วยวิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพเนน
เชียลอย่างง่าย วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพเนนเชียลแบบโฮลท์ วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพเนนเชียล
แบบวินเทอร์รูปแบบการคูณ วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพเนนเชียลแบบวินเทอร์รูปแบบการบวก
และวิธีบอกซ์เจนกินส์
5. กำรอภิปลำยผล
การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาและคัดเลือกตัวแบบพยากรณ์ที่เหมาะสมกับอนุกรมเวลาปริมาณ
ขยะมูล ฝอยในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์โดยใช้ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยจากกองช่างสุข าภิบาล
สานักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2544 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 จานวน
204 ค่าซึ่ง ผู้วิจัยแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ชุดสาหรับการศึกษาตัวแบบพยากรณ์ 5 วิธี ข้อมูลชุดที่ 2
ตั้ง แต่เดือน มกราคม พ.ศ.2560 ถึ ง เดือนธั นวาคม พ.ศ.2560 จ านวน 12 ค่า นามาใช้ส าหรั บ
ตรวจสอบความแม่นยาของค่าพยากรณ์ โดยใช้เกณฑ์ RMSE และ MAPE พบว่าวิธีการพยากรณ์
ด้วยวิธีบอกซ์เจนกินส์ เป็นวิธีที่เหมาะสมมากที่สุด
6. สรุปผลวิจัย
การสร้ า งแบบจ าลองทางคณิ ต ศาสตร์ เ พื่ อ พยากรณ์ ป ริ ม าณขยะมู ล ฝอยในเขตพื้ น ที่
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ในครั้งนี้นั้นได้แบบจาลองทางคณิตศาสตร์เพื่อพยากรณ์ปริมาณขยะมูลฝอยใน
เขตพื้นที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์เป็น
Yˆt

Yt

1

Yt

12

Yt

13

0.547

t 1

0.953

t 12

0.521

t 13

3.425
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จากวิธีบอกซ์เจนกินส์โดยที่
ฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

Yˆt

แทนค่าพยารณ์ ณ เวลา

t

ของข้อมูลปริมาณขยะมูล

7. ข้อเสนอแนะ
การสร้างแบบจาลองคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการสร้างตัวแบบพยากรณ์ ต่าง ๆ เป็นวิธีการ
พยากรณ์ที่เหมาะกับการการพยากรณ์ระยะเวลาสั้น ๆ หากต้องการการพยากรณ์ปริมาณขยะมูลฝอย
ในช่วงที่ยาวนานกว่านี้ควรปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา จึงจะทาให้ได้ ค่าพยากรณ์
ปริมาณขยะมูลฝอยมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริง
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การผลิตโปรไบโอติก (Bacillus siamensis) ด้วยเครื่องทาแห้งแบบพ่นฝอย
และการเสริมอาหารเลี้ยงปลานิล
Probiotic Production (Bacillus siamensis) by Spray Drying
and Feed Additive of Nile tilapia (Oreochromis niloticus)
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บทคัดย่อ
การศึกษาสภาวะอุณหภูมิลมร้อนขาเข้า การรอดชีวิต ระยะเวลาการเก็บรักษา ปริมาณน้า
อิสระ ในการผลิตโปรไบโอติกเชือแบคทีเรีย Bacillus siamensis แบบผงด้วยวิธีท้าแห้งแบบพ่นฝอย
ที่อุ ณ หภู มิ ล มร้อนขาเข้ า ได้ แ ก่ 90, 110, 130 และ 150 oC ส้ าหรับ น้ าโปรไบโอติ ก เสริม อาหาร
ส้าเร็จรูปเลียงปลานิล พบว่าสภาวะที่เหมาะสมของอุณหภูมิลมร้อนขาเข้า คือ 130oC แบคทีเรียมี
การรอดชีวิต 86.40±0.19% และค่าปริมาณน้าอิสระ (aw) เท่ากับ 0.222±0.002 เมื่อเก็บรักษาโปรไบโอ
ติกระยะเวลา 12 สัปดาห์ เชือโปรโบโอติกมีการรอดชีวิตเท่ากับ 77.92±0.18 Log(CFU/g) (P<0.05)
และมีปริมาณน้าอิสระเฉลี่ยสัปดาห์ที่ 12 เท่ากับ 0.227±0.001(P>0.05) เมื่อน้าผงแห้งโปรไบโอติก
แบคทีเรีย B. siamensis ที่ผลิตได้ไปผสมกับอาหารเม็ดส้าเร็จรูปเลียงปลานิล ในอัตราส่วน 0, 0.1,
0.3 และ 0.5% เปรียบเทียบกับการใช้โปรไบโอติกของราและแบคทีเรีย THAN ภายใต้เครื่องหมาย
การค้าธัญ ในอัตรา 0.3% ระยะเวลานาน 30 วันของการเลียงปลา ปรากฏว่า ปลานิลที่เลียงด้วย
อาหารเสริ ม ผสมโปรไบโอติ ก B. siamensis 0.3% ปลานิ ล มี น้ า หนั ก สุ ด ท้ า ยและอั ต ราการ
เจริญ เติบโตจ้าเพาะสูงที่สุดเท่ากับ 17.06±0.53 และ2.15±0.13 (P<0.05) และโปรไบโอติก THAN
0.3% ทัง 3 สู ต รให้อัต ราการรอดตาย 100% (P>0.05) นอกจากนี คุณ ภาพน้าระหว่างการเลี ยง
ได้แก่ อุณหภูมิ ค่าพีเอช แต่ละชุดการทดลองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05) และ
ออกซิเจนที่ละลายในน้า (DO) ไม่เกินมาตรฐาน
คาสาคัญ : โปรไบโอติก การท้าแห้งแบบพ่นฝอย อาหารเสริมเลียงปลานิล

Abstract
This research aied to study inlet temperature of spray drying, survival,
duration of preservation and water activity to probiotic production from Bacillus
siamensis by dried powder in order to feed Nile tilapia fish at inlet temperature 90,
1119

110, 130 and 150oC. It indicated that the proper inlet was 130 oC in that portion,
bacteria existed 86.40±0.19% and water activity (a w) was 0.222±0.002 equally. When
laving been preserved for 12 weeks, the results demonstrated that existing bacteria
was 77.92±0.18 Log(CFU/g) as (P<0.05) significance and the level of aw was 0.222±0.001
(P > 0.05) no significance. The probiotic dried powder had been mixed with instant
food for Tilapia fish as 0, 0.1, 0.3, 0.5% and compare with commercial feed brand
THAN, 0.3 % for 30 days. For Tilapia fed by probiotic B. siamensis 0.3% gained final
weight, specific growth rate were the highest as 17.06±0.53 and 2.15±0.13 (P<0.05)
significance and probiotic THAN tree formulas had 100% survival rate (P>0.05).
Moreover, the water quality were temperature and pH had not different outcome as
(P>0.05) significance and DO values were not below standard.
Keyword : probiotic, spray drying, Nile tilapia supplement feed
1.บทนา
จุลินทรีย์สายพันธุ์บาซิลัส ได้แก่ Bacillus amyloliquefaciens, B. velezensis, และ B.
siamensis มี ค วามสามารถผลิ ต สารต้ า นจุ ล ชี พ หลายชนิ ด เช่ น surfactin, iturin, bacilysin,
fengycin, macrolactin, bacilliaene, difficidin, plantazolicin, amylocyclicin, bacillibactin,
mersacidin, ericin และ LCI เป็ น ต้ น (Chun et al., 2019, pp. 146-157) ในประเทศไทยมี
การศึกษาคัดแยก B. siamensis อนุกรมวิธาน ลักษณะทางสัณฐานวิทยา และเคมีโมเลกุลรวมถึง
การวิเคราะห์วิวัฒนาการ จากตัวอย่าง ปูเค็ม ดินเกษตรอินทรีย์ ดินตะกอนเลน และน้าในบ่อเลียง
ปลากุ้ง อื่นๆ (Rattanaloeadnusorn., 2017, pp.16-23) พบว่าสายเป็นพันธุ์ ที่มีความคล้ ายกั บ B.
amyloliquefaciens (Sumpavapol et al., 2010, pp. 2364-2370) และมี คุ ณ สมบั ติ โปรไบโอติ ก
สามารถสร้างเอนไซม์ ภายนอกเซลล์ได้ สารต้านทานเชือก่อโรค และสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ (Larsen et al., 2014, pp. 1105-1118) มีการน้าโปรไบโอติกทังราและ
แบคทีเรียไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตธาตุอาหารส้าหรับพืชในรูปสารประกอบที่เหมาะสม
ภายใต้ เ ครื่ อ งหมายการค้ า ธั ญ พบว่ า สามารถชั ก น้ า การเติ บ โตและการรอดตายและปรั บ
สภาพแวดล้อมดีกว่าการไม่ใช้โปรไบโอติก (Rattanaloeadnusorn., 2017, pp.16-23) นอกจากนีมี
การน้าสารที่ใช้เคลือบป้องกันเพื่อเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของเชือจากการท้าแห้งแบบพ่นฝอยซึ่งเป็น
การใช้อากาศร้อนเคลื่อนที่ในทิศทางที่สวนกันท้าให้ น้าระเหยอย่างรวดเร็ว โดยที่อุณหภูมิของอากาศ
ขาเข้า (air inlet) เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของการผลิตเชือจุลินทรีย์ผงโดยตรง (Huang et al.,
2017, pp. 11-17) เมื่อได้ผงเชือโปรไบโอติกแห้งไปผสมในอาหารส้าเร็จรูปเพื่อพัฒนาการเพาะเลียง
ปลานิลช่วยการชักน้าเจริญเติบโตเพื่อให้ผู้เลียงปลานิลลดการใช้สารเคมี อันก่อให้เกิดอันตรายกับ
ผู้บริโภค (Hai., 2015, pp. 592-597)
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ดังนัน ผู้วิจัยจึงศึกษาสภาวะของอุณหภูมิลมร้อนขาเข้า การรอดชีวิต ระยะเวลาการเก็บ
รักษา ปริมาณน้าอิสระ ในการผลิตโปรไบโอติกเชือแบคทีเรีย Bacillus siamensis แบบผงด้วยวิธีท้า
แห้งแบบพ่นฝอย ที่อุณหภูมิลมร้อนขาเข้า ได้แก่ 90, 110, 130 และ 150 oC ส้าหรับน้าโปรไบโอติ
กเสริมอาหารส้าเร็จรูปเลียงปลานิล ในอัตราส่วน 0, 0.1, 0.3 และ 0.5% เปรียบเทียบกับการใช้โปร
ไบโอติกของราและแบคทีเรีย THAN ภายใต้เครื่องหมายการค้าธัญ ในอัตรา 0.3% ระยะเวลานาน
30 วันของการเลียงปลา เพื่อศึกษาการชักน้าการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลานิล
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาอุณหภูมิขาเข้าของการท้าแห้งแบบพ่นฝอยที่เหมาะสมต่ออัตราการอดชีวิต
ของเชือ B. siamensis และอายุการเก็บรักษา
2.2 เพื่อศึกษาการใช้โปรไบโอติกผงที่เหมาะสมในการเสริมอาหารปลานิลส้าเร็จรูปต่อการ
เจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลานิล
3. วิธีการดาเนินงานวิจัย
3.1 การผลิ ต โปรไบโอติกผงด้ว ยวิธี ท้าแห้งแบบพ่นฝอยโดยน้าเชือแบคทีเรีย Bacillus
siamesis ที่ คั ด แยกมาจากน้ าลางปลาของโรงงานแปรรูป ปลาช่อ นทะเล ต.โคกขาม อ.เมื อง จ.
สมุ ท รสาคร น้ า ไปเพาะเลี ยงจนกระทั่ ง ได้ ค วามเข้ ม ข้ น 10 7 CFU/g จ้ า นวน 25 กรั ม ผสมกั บ
Denature Whey Protein (DWP) และ Froctooligosaccharide (FOS) ในอั ต ราส่ ว น 1:1 น้ า ไป
การท้าให้เป็นเนือเดียวกันด้วยเครื่อง Homogenizer ด้วยเครื่องปั่นผสมสารรุ่น Laboratory Series
X10 (Ystral, Germany) ที่ความเร็ว 7,000 รอบต่อนาที นาน 60 วินาที (Guerin et al., 2017,
pp. 10-19) น้ า ไปเข้ า เครื่ อ งท้ า แห้ ง แบบพ่ น ฝอยรุ่ น Büchi Mini Spray Dryer B-191 (Büchi
Labortechnik AG, Switzerland) โดยปรับอุณหภูมิขาเข้าเครื่องเท่ากับ 90, 110, 130 และ 150oC
อัต ราการป้ อนเข้ า (Feed flow rate) เท่ากั บ 4 มิล ลิ ลิ ต รต่อนาที หาจ้ านวนเชื อที่มีมีชีวิ ต โดยวิ ธี
Spread plate และค่าปริมาณน้าอิสระ (aw) ด้วยเครื่องวัดปริมาณน้าอิสระ รุ่น CX3 (Aqua lab,
USA) คัดเลือกอุณภูมิความร้อนขาเข้าของเครื่องท้าแห้งแบบพ่นฝอยที่เ หมาะสมไปผลิตโปรไบโอติ
กผงและน้าไปเก็บรักษานาน 12 สัปดาห์ น้าไปหาการรอดชีวิตและค่าปริมาณน้าอิสระ
3.2 การใช้โปรไบโอติกผสมอาหารเสริมส้าเร็จรูปปลานิลเพื่อการเลียงปลานิล โดยน้าลูก
ปลาจากฟาร์มเอกชนที่มีน้าหนักตัวเริ่มต้นระหว่าง 7.01 ถึง 10.99 กรัม น้าไปเลียงในถังไฟเบอร์ที่มี
ความจุประมาณ 50 ลิตร ปล่อยลง 10 ตัวต่อถัง ที่มีการให้ออกซิเจนตลอด 24 ชั่วโมง มีการให้
อาหาร 2 ครังต่อวัน เวลา 8.00 น. และ 16.00 น. ดูดตะกอนทุกๆ 3 วัน เปลี่ยนถ่ายน้าทุกๆ 7 วัน
เลียงนาน 30 วัน โดยการป้อนอาหาร 7 กลุ่มการทดลอง
การทดลองที่ 1 (T1) เลียงด้วยอาหารส้าเร็จรูปยี่ห้อไฮเกร์ตที่มีปริมาณโปรตี นไม่ต่้า
กว่า 30% เพียงอย่างเดียว
การทดลองที่ 2 (T2) เลี ยงด้ว ยอาหารส้ าเร็จ รูปที่ ผสมผงเชือ Bacillus siamensis
0.1% ที่ความเข้มข้นเชือ 107 CFU/g
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การทดลองที่ 3 (T3) เลี ยงด้ว ยอาหารส้ าเร็จ รูปที่ ผสมผงเชือ Bacillus siamensis
0.3%ที่ความเข้มข้นเชือเท่ากับ 107 CFU/g
การทดลองที่ 4 (T4) เลี ยงด้ว ยอาหารส้ าเร็จ รูปที่ ผสมผงเชือ Bacillus siamensis
0.5% ที่ความเข้มข้นเชือเท่ากับ 107 CFU/g
การทดลองที่ 5 (T5) เลี ยงด้ ว ยอาหารส้ า เร็ จ รู ป ที่ ผ สมเชื อจุ ลิ น ทรี ย์ ท างการค้ า
Trichoderma asperelium เครื่องหมายทางการค้า TH AN13 จ้านวน 0.3% ที่ความเข้มข้นของ
เชือเท่ากับ 107 CFU/g
การทดลองที่ 6 (T6) เลี ยงด้ ว ยอาหารส้ า เร็ จ รู ป ที่ ผ สมเชื อจุ ลิ น ทรี ย์ ท างการค้ า
เครื่องหมายทางการค้ า THAN 2 โปรไบโอติก ชนิด ราและแบคทีเรีย Trichoderma asperelium
และ Lactobacillus plantarum จ้านวน 0.3% ที่ความเข้มข้นของเชือเท่ากับ 107 CFU/g
การทดลองที่ 7 (T7) เลี ยงด้ ว ยอาหารส้ า เร็ จ รู ป ที่ ผ สมเชื อจุ ลิ น ทรี ย์ ท างการค้ า
Lactobacillus plantarum เครื่องหมายทางการค้า THAN 14 โปรไบโอติกชนิดแบคทีเรียจ้านวน
0.3% ที่ความเข้มข้นของเชือเท่ากับ 107 CFU/g
เมื่อครบก้าหนดระยะเวลาการเลี ยงปลา 30 วัน น้าไปวิเคราะห์อัตราการเจริญ เติบโต
อัตราการรอดตาย และวิเคราะห์ด้านคุณภาพน้า น้าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์โดยวิธีหาค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ย งเบนมาตรฐาน และวิ เคราะห์ความแปรปรวน (One-way analysis of variance; ANOVA)
ตามแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely randomized design) เพื่อหาความแตกต่างของ
แต่ละกลุ่มทดลองโดยวิธี Duncan’s multiple range test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
4. ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 แสดงผลของอุณหภูมิขาเข้าของเครื่องท้าแห้งแบบพ่นฝอยที่ระดับต่างๆ ต่ออัตราการ
รอดชีวิตของเชือและค่าปริมาณน้าอิสระ(aw) ของผงเชือหลังการท้าแห้ง
อุณหภูมิขาเข้า (oC)
การรอดชีวิต (%)
ค่าปริมาณน้าอิสระ (aw)
d
90
98.19±0.17
0.650±0.060c
110
87.35±0.28c
0.333±0.002b
130
86.40±0.19b
0.222±0.002a
150
77.92±0.18a
0.215±0.013a
หมายเหตุ ตัวอักษรที่ก้ากับแตกต่างกันในแต่ละคอลัมน์แสดงค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05)
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ตารางที่ 2 แสดงการรอดชีวิต และค่าปริมาณน้าอิสระ(aw) ของเชือผงหลังจากการท้าแห้งแบบพ่น
ฝอยที่อุณหภูมิ 130oC และน้าไปเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์
ระยะเวลา (สัปดาห์)
การรอดชีวิตของเชื้อ Log(CFU/g)
ค่าปริมาณน้าอิสระ (aw)
e
0
8.80±0.02
0.222±0.002a
3
8.72±0.02d
0.223±0.001a
6
8.23±0.01c
0.224±0.001ab
9
8.09±0.02b
0.226±0.001bc
12
7.94±0.01a
0.227±0.002c
หมายเหตุ ตัวอักษรที่ก้ากับแตกต่างกันในแต่ละคอลัมน์แสดงค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P < 0.05)

จากตารางที่ 2 เมื่อเก็บรักษาโปรไบโอติกระยะเวลา 12 สัปดาห์ เชือโปรโบโอติก มีการ
รอดชีวิตเท่ากับ 77.92±0.18 Log(CFU/g) อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) และมีปริมาณน้าอิสระ
เฉลี่ยสัปดาห์ที่ 12 เท่ากับ 0.227±0.001 (P>0.05)
ตารางที่ 3 แสดงการเจริญ เติบโต อัตราการรอดตาย และคุณภาพน้าเลียงปลานิลเมื่อเลียงด้วย
อาหารส้าเร็จรูปที่เสริมโปรไบโอติกสูตรต่างๆ เป็นระยะเวลา 30 วัน
สูตรอาหาร
T4
8.94±0.09

พารามิเตอร์
T1
T2
T3
น้าหนักเริ่มต้น 8.93±0.06
8.90±0.03
8.94±0.07
(กรัม)
น้าหนัก
11.93±0.33a 13.40±0.53ab 17.06±0.53c 14.57±1.80b
สุดทาย (กรัม)
อัตราการ
0.96±0.11a
เจริญเติบโต
จ้าเพาะ
อัตราการรอด 79.17±29.46
ตาย(%)
อุณหภูมิ (oC) 25.33±0.58
ค่าพีเอช
7.00±0.50
ค่า DO
4.17±0.76ab
(mg/l)

T5
8.94±0.80

T6
8.88±1.00

T7
8.84±0.91

13.17±1.54ab

14.04±2.94b

14.11±1.99b

1.36±0.12ab

2.15±0.13c

1.62±0.38b

1.29±0.02ab

1.52±0.27b

1.56±0.02b

87.50±5.89

87.50±5.89

95.85±5.89

100±0.00

100±0.00

100±0.00

26.67±0.58
7.17±0.29
3.67±0.29a

26.33±1.53
6.93±0.51
4.83±0.29c

25.67±1.15
7.00±0.50
5.00±0.00c

26.00±0.00
7.10±0.36
4.83±0.29c

26.67±0.58
6.70±0.20
3.90±0.53ab

27.00±1.00
6.67±0.29
4.33±0.29b

หมายเหตุ ตัวอักษรที่ก้ากับแตกต่างกันในแต่ละแถวแสดงค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P
< 0.05)
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จากตารางที่ 3 เมื่อน้าผงแห้งโปรไบโอติกแบคทีเรีย B. siamensis ที่ผลิตได้ไปผสมกับ
อาหารส้าเร็จรูป ในอัตราส่วน 0, 0.1, 0.3 และ 0.5% เปรียบเทียบกับการใช้โปรไบโอติกของราและ
แบคทีเรีย THAN ภายใต้เครื่องหมายการค้าธัญ ในอัตรา 0.3% ระยะเวลานาน 30 วันของการเลียง
ปลา ปรากฏว่าปลานิลที่เลียงด้วยอาหารเสริมผสมโปรไบโอติก B. siamensis และโปรไบโอติกของ
ราและแบคทีเรีย THAN อัตรา 0.3% ปลานิลมีน้าหนักและอัตราการเจริญ เติบโตจ้าเพาะสูงที่สุด
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) และอัตราการรอดตาย 100% นอกจากนี คุณภาพน้าระหว่าง
การเลียง ได้แก่ อุณหภูมิ ค่าพีเอช ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05) และปรมาณ
ออกซิเจนที่ละลายในน้าชุดการทดลองที่ให้ค่าต่้าที่สุด (P>0.05)
5. การอภิปรายผล
การวิจัยในครังนีเป็นการน้าเชือโปรไบโอติก B. siamensis ที่คัดแยกมาจากน้าล้างปลา
ของโรงงานแปรรูปปลาช่อนทะเล ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาครมาศึกษาการแปรรูปแบบผงที่
อุณหภูมิลมร้อนขาเข้าที่เหมาะสมในการท้าแห้งแบบพ่นฝอยที่มี และการน้าโปรไบโอติกผงที่เหมาะสม
ไปใช้เพื่อเสริมในอาหารส้าเร็จรูปเลียงปลานิล หลังจากท้าแห้งแบบพ่นฝอยเชือ B. siamensis โดย
ก้าหนดให้อุณหภูมิขาเข้าที่ระดับต่างๆ ผลที่ได้แสดงดังตารางที่ 1 พบว่าที่อุณภูมิ 130oC เชือมีการ
รอดชี วิ ต เท่ ากั บ 86.40±0.19% (P<0.05) เมื่ อ เพิ่ ม อุ ณ หภู มิ สู ง ขึ นเชิ อมี อั ต ราการรอดชี วิ ต ที่ ล ดลง
เนื่องจากเชือได้รับความเสียหายบริเวณเยื่อหุ้มเซลล์ (Corcoran et al., 2004, pp. 1024-1039)
จากผลการศึกษาค่า aw ของผงแห้งพบว่าที่อุณหภูมิ 130oC ให้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.222±0.002
(P<0.05) ซึ่งผงแห้งที่มีค่า aw ต่้ากว่า 0.3 จะให้ผลดีในด้านการเก็บรักษาควร จึงได้คัดเลือกอุณหภูมิ
130oC เป็นอุณหภูมิที่ใช้ในการผลิตเชือ B. siamensis ผงและท้าการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องเป็น
ระยะเวลานาน 12 สั ป ดาห์ ผลที่ ได้ แ สดงดั ง ตารางที่ 2 พบว่ าการรอดชี วิ ต ของเชื อลดลงเป็ น
7.94±0 .01 Log(CFU/g) (P<0.05) และค่ า aw อยู่ ที่ 0.227±0 .002 (P>0.05) เนื่ อ งจากเชื อ B.
siamensis ผงแห้งสามารถคงคุณภาพด้านกายภาพไว้ได้ และให้จ้านวนความเข้มข้นของเชือไม่ต่้า
กว่า 107CFU/g (Moayyedi et al., 2018, pp. 391-399) เมื่อน้าโปรไบโอติกผงไปทดลองเลียงปลา
นิลเป็นระยะเวลา 30 วัน เปรียบเทียบกับเชือจุลินทรีย์ราและแบคทีเรียทางการค้า THAN ทัง 3
สูตร ผลที่ได้แสดงดังตารางที่ 3 พบว่าน้าหนักเฉลี่ยสุดท้าย และอัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะของ
ปลานิ ล ที่ เลี ยงด้ ว ยอาหารส้ า เร็ จ รู ป ที่ ผ สมเชื อ B. Siamensis 0.3% มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด เท่ า กั บ
17.06±0.53 กรัม และ 2.15±0.13 (P<0.05) จากผลการศึกษานีมีความสอดคล้องกับรายงานการใช้
จุลินทรีย์สายพันธุ์ B. Amyloliquefaciens ที่ความเข้มข้น 10 6 CFU/g ผสมในอาหารส้าเร็จรูป ท้า
ให้ปลานิลมีการเจริญเติบโตสูงสุด (Saputra et al., 2016, pp. 397-405) และการใช้เชือ Bacillus
spp.ให้ผลการเจริญ เติบโตที่ดี เมื่อใช้ในปริมาณ 0.3% หรือ 3 กรัมต่ออาหารส้าเร็จรูป 1 กิโลกรัม
(นั ย นา, 2558, หน้ า, 61-66) เมื่ อ พิ จ ารณาเชื อจุ ลิ น ทรี ย์ ท างการค้ า THAN ทั ง 3 สู ต ร พบว่ า
THAN 2 และ THAN 14 ให้น้าหนักสุดท้ายและอั ตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะสูงกว่ากลุ่มควบคุม
(P<0.05) และอัตราการรอดตายหลังการใช้โปรไบโอติก THAN ทัง 3 สูตร อยู่ที่ 100% (P>0.05)
การใช้โปรไบโอติกในการเลียงปลานิลสามารถใช้จุลินทรีย์ชนิดเดี่ยวหรือจุลินทรีย์ผสมหลายชนิดซึ่ง
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ต่างก็ให้ผลในด้านการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของสัตว์น้าและพืชสูงขึนกว่าปกติ (Park et
al., 2016, pp. 351-357, Rattanaloeadnusorn., 2017, pp.16-23, สุ ก าญจน์ ., 2561, นน.398410) เมื่อน้าน้าที่ใช้เลียงปลาไปวิเคราะห์คุณภาพด้านต่างๆ พบว่า อุณหภูมิ และค่าพีเอชไม่มีความ
แตกต่างทางด้านสถิติ (P>0.05) และค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้า (DO) ยังอยู่ในเกณฑ์เหมาะสม
ส้าหรับการเพาะเลียงสัตว์น้าจืด (ไมตรี., 2530, นน.101-107)
6. สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาในครังนีสามารถสรุปผลได้ตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี อุณหภูมิขาเข้าของ
การท้าแห้งแบบพ่นฝอยที่เหมาะสมต่ออัตราการรอดชีวิตของเชือ B. siamensis และอายุการเก็บ
รั ก ษาที่ เหมาะสมต่ อ การท้ า แห้ ง เชื อ B. siamensis ผง เท่ า กั บ 130 oC ให้ ก ารรอดชี วิ ต เท่ า กั บ
86.40±0.19% และค่า aw 0.222±0.002 สามารถเก็บผงเชือแห้งที่อุณหภูมิห้องได้นานกว่า 12 สัปดาห์
และการใช้โปรไบโอติกในการเสริมอาหารปลานิลส้าเร็จรูปเพื่อเพิ่มการเจรืญเติบโต และอัตราการ
รอดตาย โดยปริมาณที่แนะน้าให้ใช้เท่ากับ 3 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ให้น้าหนักเฉลี่ยสุดท้าย และ
อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะที่สูงที่สุดเท่ากับ 17.06±0.53 กรัม และ 2.15±0.13 และการรอดตายอยู่ที่
87.50±5.89%
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ชนิดของสารและปริมาณสารห่อหุ้มกลุ่มโพลีแซคคาไรด์ เช่น มอลโตเดกซ์ตริน เป็นต้น
7.2 ควรศึกษาผลของการใช้เชือ B. siamensis ร่วมกับเชือรา แบคทีเรีย ยีสต์ แอกติโน
มัยซิส อื่นๆ เพื่อเพิ่มความต้านทานเชือก่อโรค การชักน้าเจริญเติบโต การเพิ่มภูมิคุ้มกันและอัตรา
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมาโดยใช้แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และเสนอแนะแนวทาง
บริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาให้สามารถลดปริมาณ
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ อย่างน้อยร้อยละ 20 และมีต้นทุนต่าที่สุดโดยใช้หลักการวงจรเดมมิ่ง และการ
โปรแกรมเชิ ง เส้ น ตรง พบว่ า ปี พ.ศ. 2560 มหาวิ ท ยาลั ย มี ค่ า คาร์ บ อนฟุ ต พริ้ น ท์ เท่ า กั บ
4,118,213.91 kg CO2(eq) และมีแนวทางบริหารจัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยการจัด
กิ จ กรรมการเปลี่ ย นห ลอดไฟ T8 เป็ น หลอดไฟ T5 จ านวน 7,915 หลอด และเปลี่ ย น
เครื่องปรับอากาศเป็นเครื่องปรับอากาศที่ใช้สารทาความเย็น R-32 ขนาด 9000 Btu จานวน 25
เครื่อง ขนาด 13000 Btu จานวน 72 เครื่อง ขนาด 15000 Btu จานวน 42 เครื่อง ขนาด 18000
Btu จานวน 47 เครื่อง ขนาด 24000 Btu จานวน 89 เครื่อง และขนาด 28000 Btu จานวน 339
เครื่ อ ง จะสามารถลดปริม าณคาร์ บ อนฟุ ต พริ้ น ท์ เท่ า กั บ 823,846.6 kg CO2(eq) และมี ต้ น ทุ น
เท่ากับ 31,295,775 บาท เป็นไปตามเป้าหมายของการวิจัย
คาสาคัญ : คาร์บอนฟุตพริ้นท์ วงจรเดมมิ่ง การโปรแกรมเชิงเส้นตรง ก๊าซเรือนกระจก ต้นทุน

Abstract
The purpose of this study was to study and evaluate carbon footprint of
Nakhon Ratchasima Rajabhat University using the Carbon Footprint Assessment
Framework and giving advice on greenhouse gas emission management to reduce
carbon footprint at least 20% and lowest cost using Extended Deming and Linear
programming. In 2017, the University had a carbon footprint of 4,118,213.91 kg
CO2(eq) and reducing greenhouse gas management by switching 7,915 T8 lamps to
T5 lamps and change air conditioner by replacing the R-32 refrigerants air conditioner
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25 units of 9000 Btu, 72 units of 13000 Btu, 42 units of 15000 Btu, 47 units of 18000
Btu, 89 units of 24000 Btu and 339 units of 28000 Btu can reduce carbon footprint
823,846.6 kg CO2(eq) and cost was 31,295,775 baht, according to the research
objective.
Keywords : carbon footprint, Extended Deming, Linear Programming, Greenhouse
Gas, Cost
1. บทนา
การเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เป็นต้นเหตุที่ทา
ให้เกิดปรากฏการณ์โลกร้อน จากปัญหาดังกล่าวประเทศไทยในฐานะประเทศที่ได้ลงนามให้สัตยาบัน
ในพิ ธี ส ารเกี ย วโตเพื่ อ เข้ าร่ ว มเป็ น ภาคี อ นุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว่ าด้ ว ยการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) และใน
การประชุ ม รั ฐ ภาคี ก รอบอนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
สมัยที่ 21 (Conference of Parties: COP21) ได้ตั้งเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง
ร้อ ยละ 20 – 25 ภายในปี พ.ศ. 2573 (อุ ม าพร สดั บ ธรรมารัก ษ์ , 2559) การประเมิ น คาร์บ อน
ฟุ ต พริ้ น ท์ ข ององค์ ก ร (Carbon Footprint for Organization: CFO หรื อ Corporate Carbon
Footprint: CCF) เป็นวิธีการหนึ่งที่แสดงข้อมูลการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมา
จากการดาเนินงานขององค์กรจากกิจกรรมต่างๆ ทั้งการผลิตและการบริการขององค์กรนั้น เพื่อ
นาไปสู่การกาหนดแนวทางการบริหารจัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน), 2554) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เป็นสถาบันการศึ ก ษาหนึ่งที่มีค วามตระหนัก ด้านปัญ หาสิ่ งแวดล้ อม โดยมีการรณรงค์แ ละจั ดท า
โครงการต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งในการดาเนินการต่างๆ มีส่วนในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก แต่การดาเนินการในแต่ละโครงการล้วนต้องมีการใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่อย่าง
จากัด ดังนั้นหากมีก ารประเมินการจัด ทาโครงการด้านสิ่ งแวดล้ อมต่างๆ ในภาพรวมทั้งทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ และด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมของโครงการ จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารโครงการโดยการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาและประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2.2 เพื่อเสนอแนะแนวทางบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมา ให้สามารถลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้ตามเป้าหมาย และมีต้นทุนต่าที่สุด
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3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 การหาคาร์บอนฟุตพริ้นท์
3.1.1 กาหนดขอบเขตของการศึกษา
การศึก ษานี้เป็นการศึก ษาคาร์บอนฟุต พริ้นท์ข องมหาวิทยาลั ยราชภัฏ นครราชสี ม า
จังหวัดนครราชสีมา โดยปีฐานในงานวิจัยนี้ คือ ปี พ.ศ. 2560
3.1.2 ก าหนดขอบเขตของกระบวนการ แบ่งตามประเภทของการปล่ อยก๊ าซเรือ น
กระจกได้ดังนี้
1) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง ได้แก่ การเผาไหม้เชื้อเพลิงจากกิจกรรมของ
ยานพาหนะรับ-ส่งที่องค์กรเป็นเจ้าของ (จากปริมาณการใช้น้ามันแก๊สโซฮอล์และดีเซล) การระเหย
ของก๊าซเรือนกระจกจากสารทาความเย็นภายในเครื่องปรับอากาศ (จากปริมาณการเติมน้ายา R22)
การเผาไหม้เชื้อเพลิงจากการใช้อุปกรณ์ และเครื่องจักรที่องค์กรเป็นเจ้าของ (จากปริมาณการใช้
น้ามัน ดีเซล) และการปล่ อยก๊ าซเรือ นกระจกจากการบ าบัด น้ าเสี ย (จากระบบบ าบัด น้าเสี ยที่ ใช้
ปริมาณน้าเสีย และค่าความสกปรกของน้าเสีย)
2) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม ได้แก่ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้
พลังงานไฟฟ้าขององค์กร (จากปริมาณการใช้ไฟฟ้า)
3) การปล่อยก๊ าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ ได้แก่ การปล่อยก๊ าซเรือนกระจกที่
เกิดขึ้นจากการกาจัดขยะ (จากการขนส่งและการฝังกลบขยะ) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น
จากการใช้กระดาษ (จากปริมาณการใช้กระดาษ) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้น้าประปา
ภายในองค์กร (จากปริมาณการใช้น้าประปา)
3.1.3 การคานวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของกิจกรรม แสดงดังสมการ 1
CFO

=

A × EF

(1)

โดย CFO คือ ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (kg CO2(eq))
A คือ ข้อมูลกิจกรรมทั้งข้อมูลปฐมภูมิหรือข้อมูลทุติยภูมิ (หน่วยตามกิจกรรม)
EF คือ ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (kg CO2(eq)/หน่วยตามกิจกรรม)
3.2 การหาสัดส่วนที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรม
การหาสัดส่วนที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมเพื่อลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรให้ได้ตาม
เป้าหมายที่กาหนด โดยใช้หลักการ GPDCAR (รังสรรค์ อินทร์จันทร์, 2551) โดยมีขั้นตอนดังนี้
3.2.1 ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน (G) ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการค านวณหาค่ า คาร์ บ อนฟุ ต พริ้ น ท์ ข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ องค์กรขององค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
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3.2.2 การก าหนดเป้ าหมายการวิ จั ย (P) ผู้วิ จั ยได้ก าหนดเป้าหมายการลดปริม าณ
คาร์บอนฟุต พริ้นท์อย่างน้อยร้อยละ 20 ของปริม าณคาร์บอนฟุต พริ้นท์ข องมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
นครราชสีมา
3.2.3 การจ าลองการจั ด กิ จ กรรม (D) 3 กิ จ กรรม โดยเลื อกกิ จ กรรมที่ ช่ว ยลดการ
ปล่ อยก๊ าซเรือนกระจกจากกิจกรรมที่ปล่อยก๊ าซเรือนกระจกสู งสุด 3 อันดับแรก และคานวณค่า
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดลงตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรจากการปรับเปลี่ยน
การจัดกิจกรรม โดยเปรียบเทียบค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม วิเคราะห์ความ
คุ้ ม ค่าทางเศรษฐศาสตร์ และต้น ทุน ในการจั ด กิ จ กรรม หลั งจากนั้น น ากิ จ กรรมมาจั ด รูป แบบ 7
รูปแบบ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการลดค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย วิเคราะห์
ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ และมีต้นทุนในการดาเนินกิจกรรมที่ต่าที่สุดโดยมีลักษณะดังนี้
รูปแบบ 1 ดาเนินกิจกรรม 1 ร้อยละ 100
รูปแบบ 2 ดาเนินกิจกรรม 2 ร้อยละ 100
รูปแบบ 3 ดาเนินกิจกรรม 3 ร้อยละ 100
รูปแบบ 4 ดาเนินกิจกรรม 1 ร้อยละ 50 และกิจกรรม 2 ร้อยละ 50
รูปแบบ 5 ดาเนินกิจกรรม 1 ร้อยละ 50 และกิจกรรม 3 ร้อยละ 50
รูปแบบ 6 ดาเนินกิจกรรม 2 ร้อยละ 50 และกิจกรรม 3 ร้อยละ 50
รูปแบบ 7 ดาเนินกิจกรรม 1 ร้อยละ 100 กิจกรรม 2 ร้อยละ 100 และกิจกรรม 3
ร้อยละ 100
3.2.4 การเปรีย บเทียบกั บเป้าหมาย (C) เป็น การเปรียบเทียบปริม าณคาร์บอนฟุ ต
พริ้นท์ ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ และต้นทุนการจัดกิจกรรม โดยเปรียบเทียบค่า คาร์บอนฟุตพ
ริ้นท์กับเป้าหมายที่ต้องการ หากปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ได้เป็นตามเป้าหมายจะยอมรับ และถ้า
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายจะไม่ถูกนามาพิจารณา หลังจากนั้นผลลัพธ์ที่ยอมรับได้จะถูกนามาพิจารณา
เลือกกิจกรรมที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ และต้นทุนในการจัดกิจกรรมต่าที่สุดต่อไป
3.2.5 การดาเนินการ (A) ถ้าผลลัพธ์ที่ได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด จะมีการย้อน
กระบวนการกลับในขั้นตอน D โดยทาการปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรม หากยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กาหนดอาจจะมีการย้อนกระบวนการกลับในขั้นตอน P โดยทาการปรับเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์
3.2.6 การสรุป ผลการด าเนิ นการ (R) เป็ นการสรุป สั ด ส่ ว นในการจั ด กิ จ กรรมที่ ล ด
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้ตามเป้าหมาย และต้นทุนต่าที่สุด โดยใช้ Linear Programming ในการ
จัดทาสมการทางคณิตศาสตร์เพื่ออธิบายความสัมพันธ์
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4. ผลการวิจัย
4.1 คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร
ตารางที่ 1 แสดงปริม าณคาร์บ อนฟุ ต พริ้น ท์ข องมหาวิ ท ยาลั ยราชภัฏ นครราชสี ม า (หน่ ว ย: kg
CO2(eq))
ประเภทของ
การปล่อย
ประเภท 1

ประเภท 2
ประเภท 3

รวม

กิจกรรมทีม่ ีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การเผาไหม้เชื้อเพลิงจากยานพาหนะรับ-ส่งที่องค์กรเป็นเจ้าของ
การระเหยของก๊ า ซเรื อ นกระจกจากสารท าความเย็ น ภายใน
เครื่องปรับอากาศ
การเผาไหม้เชื้อเพลิงจากการใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรที่องค์กร
เป็นเจ้าของ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการบาบัดน้าเสีย
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้า
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการกาจัดขยะ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการใช้กระดาษ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้น้าประปา

ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์
(kg CO2(eq))
53,859.84
48,870.0
1,688.90
5,891.17
3,745,098.36
65,576.69
41,704.85
152,964.10
4,118,213.91

4.2 การศึกษาแนวทางบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การหาสัดส่วนที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลดปริมาณคาร์บอนฟุตพ
ริ้นท์องค์กรใช้หลักการ GPDCAR มีขั้นตอนดังนี้
4.2.1 การกาหนดเป้าหมายการวิจัย ผู้วิจัยได้กาหนดเป้าหมายการลดปริมาณคาร์บอน
ฟุ ต พริ้ น ท์ อ งค์ ก รให้ ล ดปริ ม าณคาร์ บ อนฟุ ต พริ้ น ท์ ไ ด้ อ ย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 20 หรื อ ไม่ ค วรต่ ากว่ า
823,642.78 kg CO2(eq)
4.2.2 แนวทางการลดการปล่ อ ยก๊ าซเรื อ นกระจก จากค่ า คาร์ บ อนฟุ ต พริ้ น ท์ ข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาพบว่า การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้า การเผา
ไหม้เชื้อเพลิงจากกิจกรรมของยานพาหนะรับ -ส่งที่องค์กรเป็นเจ้าของ และการระเหยของก๊าซเรือน
กระจกจากสารทาความเย็นภายในเครื่องปรับอากาศมีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุด 3 อันดับ
แรกจากประเภทที่ 1 และ 2 ซึ่งมีความสาคัญ กว่าประเภทที่ 3 ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกจาลองการจัด
กิจกรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสูงสุด จานวน 3
กิจกรรม ที่มีส่วนในการช่วยลดค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากกิจกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุด
3 อันดับแรกได้แก่
1) กิจกรรม 1 การลดค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าโดยการเปลี่ยนหลอดไฟ T8 เป็นหลอดไฟ T5
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ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีการใช้หลอดไฟ T5 ขนาด 28 วัตต์ ร้อย
ละ 58.31 และ T8 ขนาด 36 วั ต ต์ ร้อ ยละ 41.69 หากด าเนิ น การเปลี่ ย นหลอดไฟ T8 จ านวน
7,915 หลอด เป็นหลอดไฟ T5 ทั้งหมด ซึ่งสามารถใช้ทดแทนกันได้จะทาให้ประหยัดพลังงานและลด
คาร์ บ อนฟุ ต พริ้ น ท์ ล งได้ จากการค านวณพบว่ า การเปลี่ ย นหลอดไฟ T8 เป็ น หลอดไฟ T5 ค่ า
สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกของการใช้ ไ ฟฟ้ า เท่ า กั บ 0.6093 kg CO2(eq) ท าให้ ค่ า
คาร์บ อนฟุ ต พริ้น ท์ ล ดลง 126,951.66 kg CO2(eq) และหากพิ จ ารณาด้ านต้ น ทุ น พบว่ าราคาชุ ด
หลอดไฟยี่ห้อฟิลลิป T5 มีราคา 545 บาท จะทาให้มีต้นทุนเท่ากับ 4,313,675 บาท
2) กิจกรรม 2 การลดค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงจากกิจกรรม
ของยานพาหนะรับ -ส่ ง ที่ องค์ ก รเป็น เจ้ าของโดยการเปลี่ ยนเชื้อเพลิ ง จากการใช้ น้ ามั นดี เซลเป็ น
น้ามันไบโอดีเซล
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม ามี ย านพาหนะและเครื่ อ งจั ก รที่ เ ป็ น ของ
มหาวิทยาลัยที่มีการใช้น้ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง โดยใน ปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัย มีการใช้น้ามัน
ดีเซลจานวน 15,402.29 ลิตร ซึ่งน้ามันดีเซลมีค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2.7446 kg
CO2(eq) หากเปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิงจากการใช้น้ามันดีเซลเป็นน้ามันไบโอดีเซล ซึ่งน้ามันไบโอดีเซลมี
ค่าสั ม ประสิทธิ์ก ารปล่ อยก๊าซเรือนกระจก 2.6265 kg CO2(eq) การคานวณปริมาณคาร์บอนฟุต
พริ้นท์จ ากการเปลี่ ย นเชื้อเพลิ ง จากการใช้น้ามันดีเซลเป็น น้ามัน ไบโอดีเซล พบว่าจะสามารถลด
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ลง 1,819.02 kg CO2(eq) และเมื่อพิจารณาต้นทุนในการเปลี่ยนเชื้อเพลิง
พบว่า ถ้ามีการเปลี่ยนเชื้อเพลิงเป็นไบโอดีเซลจะมีต้นทุนเท่ากับ 415,861.83 บาท
3) กิจกรรม 3 การลดค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากการระเหยของก๊าซเรือนกระจกจาก
สารทาความเย็นภายในเครื่องปรับอากาศโดยการเปลี่ยนสารทาความเย็นภายในเครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีขนาด 9,000 – 33,000
Btu จานวน 820 เครื่อง ใช้สารทาความเย็น คือ R-22 ที่มีค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
1,810 kg CO2(eq) หากเปลี่ยนสารทาความเย็นจาก R-22 เป็น R-32 ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก 675 kg CO2(eq)/กิโลกรัม จากการคานวณพบว่าถ้ามีการเปลี่ยนสารทาความเย็น
จาก R-22 เป็น R-32 จะสามารถลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ลง 1,069,510.5 kg CO2(eq) แต่เมื่อ
พิจารณาต้นทุนในการเปลี่ยนสารทาความเย็นภายในเครื่องปรับอากาศพบว่า จะต้องมีการเปลี่ยน
เครื่ อ งปรั บ อากาศเป็ น เครื่ อ งปรั บ อากาศที่ ใช้ R-32 เป็ น สารท าความเย็ น ซึ่ ง จะมี ต้ น ทุ น เท่ า กั บ
38,796,500 บาท
จากการจาลองการจัดกิจกรรม 3 กิจกรรม เพื่อลดปริมาณการปล่ อยก๊าซเรือนกระจก
ผู้วิจั ย ได้ นาผลจากการจ าลองการจัด กิ จ กรรมมาทาการจ าลองสถานการณ์ ก ารจัด กิ จ กรรมใน 7
รูปแบบ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรมเพื่อลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร โดยมีผล
การจาลองสถานการณ์การจัดกิจกรรมดังแสดงในตาราง 2
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การจาลองสถานการณ์การจัดกิจกรรม
รูปแบบ
1
2
3
4
5
6
7

คาร์บอนฟุตพริ้นท์
(kg CO2(eq))
126,951.66
1,819.02
1,069,510.5
64,385.34
598,230.25
535,664.76
1,198,281.18

ต้นทุน (บาท)
4,313,675.00
415,861.83
38,796,500.00
2,364,768.42
21,555,087.50
19,606,180.90
43,526,036.80

B/C
Ratio
0.73
0.09
0.48
0.57
0.50
0.46
0.48

NPV

IRR (%)

-1,435983.61
-1,900,660.40
-22,032,313.71
-1,546,593.49
-11,734,147.54
-11,966,690.65
-25,368,957.52

-4
-46
-16
-12
-15
-17
-16

PB
(ปี)
5.68
44.12
8.77
7.34
8.32
9.15
8.64

4.2.3 การเปรียบเทียบปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และต้นทุนการจัดกิจกรรม
จากตารางที่ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์เป้าหมายที่ต้องการพบว่า
มี ค่ า คาร์ บ อนฟุ ต พริ้ น ท์ ที่ เป็ น ไปตามเป้ า หมาย คื อ รู ป แบบที่ 3 และ 7 หากพิ จ ารณาทาง
เศรษฐศาสตร์พบว่าทุกกิจกรรมไม่มีความเหมาะสมที่จะลงทุน และการพิจารณาต้นทุนการจัดกิจกรรม
เบื้องต้นจากรูปแบบดังกล่าวข้างต้น พบว่ารูปแบบที่ 3 มีต้นทุนต่าที่สุด
4.2.4 การดาเนินการ
เนื่องจากมีผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ตามเป้าหมายที่กาหนด จึงไม่มีการปรับการจัดกิจกรรม
หรือปรับเป้าหมายใหม่เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
4.2.5 การสรุปผลการดาเนินการ
จากรูปแบบของการจัดกิจกรรมเพื่อลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่สูงที่สุด และมีต้นทุน
ที่ต่าที่สุ ด ตามเป้าหมายของการวิ จั ยนี้ พบว่ ามีค วามเป็ นไปได้ ข องการจัด กิ จ กรรม และสามารถ
คานวณการลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้ตามเป้าหมายและมีต้นทุนต่าที่สุด ได้จากสมการ Linear
Programming
9

Min Z

= ∑(PiXi)
i=1

โดยมีข้อจากัดเชิงฟังก์ชันดังนี้
1. ข้อจากัดด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์
9

∑(EFiXi) ≥ 823,642.78
i=1

2. ข้อจากัดด้านการจัดกิจกรรม
0 ≤ X1 ≤ 7,915
0 ≤ X2 ≤ 15,402.29
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0 ≤ X3 ≤ 25
0 ≤ X4 ≤ 72
0 ≤ X5 ≤ 42
0 ≤ X6 ≤ 47
0 ≤ X7 ≤ 89
0 ≤ X8 ≤ 341
0 ≤ X9 ≤ 204
โดยที่ Z = ต้นทุนรวม (บาท)
Pi = ราคา (บาท/หน่วย)
EFi = ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากการเปลี่ยนกิจกรรม
(kg CO2(eq)/หน่วยของการจัดกิจกรรม)
Xi = จานวน (หน่วยของการจัดกิจกรรม)
i =1
คือ ปริมาณการใช้หลอดไฟ T5
2
คือ ปริมาณการใช้น้ามันไบโอดีเซล
3
คือ ปริมาณเครื่องปรับอากาศขนาด 9000 Btu
4
คือ ปริมาณเครื่องปรับอากาศขนาด 13000 Btu
5
คือ ปริมาณเครื่องปรับอากาศขนาด 15000 Btu
6
คือ ปริมาณเครื่องปรับอากาศขนาด 18000 Btu
7
คือ ปริมาณเครื่องปรับอากาศขนาด 24000 Btu
8
คือ ปริมาณเครื่องปรับอากาศขนาด 28000 Btu
9
คือ ปริมาณเครื่องปรับอากาศขนาด 33000 Btu
ผลจากการใช้โปรแกรมส าเร็จ รูป LINDO 6.1 ในการแก้ ปัญ หาพบว่ าหากด าเนิ นการ
เปลี่ยนหลอดไฟ T8 เป็นหลอดไฟ T5 จานวน 7,915 หลอด และเปลี่ยนชนิดสารทาความเย็นภายใน
เครื่องปรับอากาศ โดยการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเป็นเครื่องปรับอากาศที่ใช้สารทาความเย็น R32 ขนาด 9000 Btu จานวน 25 เครื่อง ขนาด 13000 Btu จานวน 72 เครื่อง ขนาด 15000 Btu
จานวน 42 เครื่อง ขนาด 18000 Btu จานวน 47 เครื่อง ขนาด 24000 Btu จานวน 89 เครื่อง
และขนาด 28000 Btu จ านวน 339 เครื่ อ ง จะสามารถลดปริ ม าณคาร์ บ อนฟุ ต พริ้ น ท์ เท่ า กั บ
823,846.6 kg CO2(eq) และมีต้นทุน เท่ากับ 31,295,775 บาท
5. การอภิปรายผล
5.1 ค่ าคาร์ บ อนฟุ ต พริ้ น ท์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม ามี ค่ าใกล้ เคี ย งกั บ ค่ า
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเท่ากับ 4,640,000 kg CO2(eq) (อิสรี
รอดทัศนา, 2556) และมีค่าค่อนข้างต่าเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีค่าคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์เท่ากับ 34,355,000 kg CO2(eq) (ไพรัช อุศุภรัตน์ และหาญพล พึ่งรัศมี, 2557)
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5.2 ในการดาเนินการเพื่อลดค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้เป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ 20 หาก
ไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้ในครั้ง เดีย ว อาจด าเนิน การปรับ เป้าหมายให้ ล ดลงและใช้ร ะยะเวลาที่
ยาวนานขึ้น เช่น ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ร้อยละ 2 ต่อปี เป็นเวลา 10 ปี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะทาให้
ประเทศไทยลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2573 บรรลุตามข้อตกลงปารีส
6. สรุปผลการวิจัย
การศึกษาแนวทางการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยใช้
หลั ก การเดมมิ่ ง และการโปรแกรมเชิ ง เส้ น ตรง ผลจากการศึ ก ษาพบว่ า มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครราชสี ม ามี ค่ า คาร์บ อนฟุ ต พริ้น ท์ เท่ ากั บ 4,118,213.91 kg CO2(eq) หากด าเนิน การเปลี่ ย น
หลอดไฟ T8 ทั้งหมดเป็นหลอดไฟ T5 และเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเป็นเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร
ทาความเย็ น R-32 บางส่ ว น จะสามารถลดปริม าณคาร์บ อนฟุ ต พริ้น ท์ ได้ เท่ ากั บ 823,846.6 kg
CO2(eq) หรือร้อยละ 20 และมีต้นทุนต่าที่สุดเท่ากับ 31,295,775 บาท
7. ข้อเสนอแนะ
การประเมินความไม่แน่นอนพบว่าผลการประเมินความไม่แน่นอนอยู่ในระดับคุณภาพของ
ข้อมูลมีความไม่แน่นอนสูง เนื่องจากข้อมูลที่ได้เป็นการเก็บข้อมูลจากการประมาณค่าหรือเก็บข้อมูล
จากมิเตอร์และใบเสร็จ และค่าคะแนนสัมประสิทธิ์ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นค่าสัมประสิทธิ์การ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับสากล และระดับประเทศเท่านั้น หากต้องการระดับคุณภาพของข้อมูลที่
ดีควรมีการวัดและเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง (องค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน), 2554)
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บทคัดย่อ
งานวิจัยโปรแกรมการป้องกันการจมน้าในเด็กปฐมวัยของผู้ปกครอง อ้าเภอยางชุมน้อย
จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย เพื่อเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติและ การปฏิบัติในการป้องกันการ
จมน้าในเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังการได้รับโปรแกรมการ
ป้องกันการจมน้าในเด็กปฐมวัยของผู้ปกครอง อ้าเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษโดยท้าการศึกษาที่
ต้าบลยางชุม ใหญ่ และต้าบลลิ นฟ้า อ้าเภอยางชุม น้อย จั ง หวั ด ศรีส ะเกษ จากการสุ่ มตัวอย่างได้
ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ที่มีอายุระหว่าง 20-45 ปีทังเพศชายและหญิง จ้านวน 66 ราย แบ่งเป็น 2
กลุ่มเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 33 ราย ซึ่งกลุ่มทดลองจะได้รับโปรแกรมป้องกันการ
จมน้ า ในเด็ ก ปฐมวั ย เป็ น เวลา 3 สั ป ดาห์ กลุ่ ม ควบคุ ม ได้ รั บ โปรแกรมการป้ อ งกั น ทั่ ว ไปของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลลินฟ้า เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามถาม ประเมินผลก่อน
และหลั ง การทดลอง การวิ เคราะห์ข้ อมูล โดยใช้ส ถิ ติ Independent Sample T-test ผลการวิ จั ย
พบว่า หลังการทดลองคะแนนเฉลี่ยความรู้ ทั ศนคติ และการปฏิบัติในการป้องกันการจมน้าของกลุ่ม
ทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p< 0.05) สรุปได้ว่า โปรแกรมการป้องกันการ
จมน้าในเด็กปฐมวัยโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมท้าตามแผนนีสามารถเพิ่มความรู้ ทัศนคติ และ
การปฏิบัติการป้องกันการจมน้าในเด็ก ปฐมวั ยของผู้ปกครองได้ ควรน้าโปรแกรมฯนีไปใช้ใ นการ
ป้องกันการจมน้าในเด็กปฐมวัยระดับชุมชน
ค้าส้าคัญ : การป้องกันการจมน้าในเด็ก เด็กปฐมวัย ผู้ปกครอง
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Abstract
This study aimed to compare knowledge, attitude and practice on pre-school
children drowning prevention among family caregivers between experimental and
control group after using pre-school child drowning prevention program among family
caregivers of Yangchumnoi district, Srisaket Province. Study area was at Yangchomyai
sub-district and Lindphar sub-district Yangchumnoi district, Srisaket Province. The
participants were caregivers aged between 20-45 years old and derided into 2 groups
totaling 66 persons : was experimental group and control group totaling 33 persons in
each group. An experimental group enrolled pre-school child drowning prevention
program for three weeks and control group received the routine prevention program of
Lin Fa Sub-district Health Promotion Hospital. Data collected by using questionnaires
and Evaluation before and after the experiment. Data analysis used Independent sample
t-test statistics. Results were found that after the experiment post-test score of
knowledge, attitude and practice on pre-school children drowning prevention among
family caregivers of experimental group was higher than those of at control group was
statistically significant (p< 0.05). In conclusion, the pre-school children drowning
prevention program by applied Theory of planned behavior can improve the knowledge,
attitude, practices of family caregivers to prevent drowning in their pre-school children.
Moreover, the pre-school child drowning prevention program should take into an
account in order to promote home safety for pre-school children.
Key words : Pre-school Child Drowning Prevention Program, Pre-school Children,
Family Caregivers.
1. บทน้า
การจมน้าในเด็กปฐมวัยเป็นสาเหตุการตาย 1ใน3 อันดับแรกของการบาดเจ็บโดยไม่ตังใจ
(Unintentional Injury) จากรายงานสถานการณ์ ก ารจมน้ า ในเด็ก ปฐมวั ยทั่ ว โลก (WHO, 2014)
พบว่ า ในแต่ ล ะปี มี เ ด็ ก ปฐมวั ย เสี ย ชี วิ ต จากการจมน้ า มากถึ ง 372,000 รายทั่ ว โลก โดยพบว่ า
อุ บั ติ ก ารณ์ ก ารจมน้ า ในเด็ ก ปฐมวั ย พบมากที่ สุ ด ในประเทศที่ ก้ า ลั ง พั ฒ นา ซึ่ ง ในประเทศเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้มีมากกว่า 6.2 รายต่อแสนประชากร ขณะที่ประเทศยุโรป เช่น ประเทศสวีเดนมี
อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้าเพียง 0.6 รายต่อแสนประชากร (WHO, 2017) ซึ่งน้อยกว่าอัตรา
การเสี ย ชี วิ ต จากการจมน้ า ของเด็ ก ปฐมวั ย ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ม ากถึ ง 10 เท่ า
นอกจากนันยังพบว่า สถานการณ์การจมน้าในเด็กปฐมวัยส่วนใหญ่เกิดขึนภายในบ้านและรอบบ้าน
เช่น อ่างน้าในห้อง สระว่ายน้า บ่อน้าและกะละมัง (CDC,2008)
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สถานการณ์การจมน้าของเด็กปฐมวัยในประเทศไทย เป็นปัญหาสาธารณสุขส้าคัญที่ส่งผล
ให้เกิ ด การสู ญ เสี ย ประชากรที่ส้ าคัญ อย่ างมาก ในช่ว ง 12 ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ.2545 - 2556 )
ประเทศไทยสูญเสียประชากรวัยเด็ก 1-5 ปี เฉลี่ย 1,291 คนต่อปี โดยพบว่า ร้อยละ57.1 เกิดจาก
เด็กปฐมวัยถูกปล่อยให้อยู่ เพียงล้ าพังหรือเด็กโตเลียงเด็ก เล็ก เพียงล้ า พัง ในแต่ละปีประเทศไทย
สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเด็กปฐมวัยจมน้าที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมากกว่า
12,000 บาทต่อราย (สุชาดา เกิดมงคลการ และ
ส้ม เอกเฉลิมเกียรติ,2558) ซึ่งส่วน
ใหญ่ ใ ช้ร ะยะเวลาในการนอนรัก ษาในโรงพยาบาลเฉลี่ ยคนละ 4 วั นต่อครั ง ซึ่ง ท้าให้ส มาชิ ก ใน
ครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่ของเด็ก ต้องลางานและมาดูแลเด็ก ซึ่งส่งผลต่อรายได้ของครอบครัว
โดยเฉพาะครอบครัวที่มีรายน้อยหรือเป็นลูกจ้างรายวัน ด้วยเหตุนีความสูญเสียจากอุบัติเหตุการ
จมน้าของเด็กปฐมวัยจึงมีความส้าคัญอย่างมากทังในระดับบุคคล ระดับครอบครัวและระดับสังคม
และนโยบายชาติ
จังหวัดศรีสะเกษ เป็น1ใน3 ของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่พบว่า มีอัตราการ
เสียชีวิตของเด็กปฐมวัยจากการจมน้ามากที่สุด และเป็นพืนที่เสี่ยงภัยที่กระทรวงสาธารณสุ ข ให้
ความส้าคัญในการป้องกันอุบัติเหตุจากการจมน้าในเด็กปฐมวัย (สุชาดา เกิดมงคลการและส้ม เอก
เฉลิมเกียรติ,2557) รายงานการเสียชีวิตจากการจมน้าของเด็กปฐมวัยในปี พ.ศ.2557 ของจังหวัดศรี
สะเกษ พบว่า อ้าเภอยางชุมน้อย มีอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้าของเด็กปฐมวัยมากเป็นอันดับที่
2 รองจากอ้าเภอเมือง เช่นเดียวกับจากผู้วิจัยได้ท้าการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการในเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขและผู้ปกครองของเด็กปฐมวัย อ้าเภอยางชุมน้อยพบว่า ในปีพ.ศ. 2559 มีเด็กปฐมวัย
เสียชีวิตจากการจมน้าในโอ่งน้าภายในบ้าน ขณะที่ผู้ปกครองท้าอาหารในครัว และจากการสอบถาม
ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัย พบว่า ผู้ปกครอง 7 ใน 10 คน คิดว่าการปิดฝาตุ่มหรือบ่อน้า ด้วยสังกะสี
สามารถป้องกันการพลัดตกลงไปได้และผู้ปกครองส่วนใหญ่ปล่อยให้บุตรหลานอยู่เพียงล้าพังหรืออยู่
กับเด็กคนอื่นๆ ที่อายุใกล้เคียงกัน ผู้ปกครองคิดว่าช่วงเวลาที่เด็กหลับอยู่ จึงปล่อยเด็กไว้เพียงล้าพัง
และออกไปท้ า งานบ้ า นหรื อ ไปธุ ร ะนอกบ้ า นเพี ย งไม่ น าน จากข้ อ มู ล การสอบถามผู้ ป กครองนี
สอดคล้องกับการศึกษาของ Yang et al.(2007) พบว่า อุบัติการณ์การจมน้าในเด็กปฐมวัยเกิดขึน
รอบๆบ้านระยะ 500 เมตรและยังพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอุบัติการณ์การจมน้าในเด็กปฐมวัย
ได้แก่ ปัญหาสุขภาพของผู้ปกครอง ความตระหนักในการเฝ้าระวัง เช่น การไม่ให้เด็กใส่อุปกรณ์พยุง
ตัวขณะเล่นน้าและไม่สอนให้เด็กว่ายน้า เช่นเดียวกับการศึกษาของ Celis and Mendez (2017)
พบว่า บ้านที่มีบ่อน้าโอกาสเสี่ยงในการจมน้ามากถึง 2 เท่า ถังน้าที่มีขนาดมากกว่า 35 ลิตรขึนไป
โอกาสเสี่ยงต่อการจมน้ามากถึง 2 เท่า เมื่อเปรียบเทียบจากเด็กที่ไม่เคยจมน้าซึ่งความเสี่ยงภายใน
บ้านเป็นสิ่งที่พ่อแม่และผู้ปกครองควรเฝ้าระวัง ความตระหนักของผู้ปกครองในการเฝ้าระวังและการ
ดูแลอย่างใกล้ชิดจะช่วยลดอุบัติการณ์การจมน้าในเด็กปฐมวัยได้
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น การจมน้ า ในเด็ ก ปฐมวั ย ของ
ผู้ปกครอง พบว่า โปรแกรมการป้องกันการจมน้าส่วนใหญ่มีการให้ความรู้และรณรงค์การป้องการ
จมน้าในเด็กปฐมวัยในกลุ่มผู้ปกครอง แต่ก็ยังพบอุบัติการณ์การจมน้าในเด็กปฐมวัยเกิดขึนในชุมชน ที่
ผ่านมามีการ ศึกษาของ Machin et al.(2018) พบว่าการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมท้าตามแผนใน
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การจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการณ์ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติภัยในเด็กปฐมวัยของผู้ปกครอง
และยังพบว่า การสร้างพลังอ้านาจของผู้ปกครองในการปฏิบัติส่งผลต่อความปลอดภัยภายในบ้าน
และส่งผลเชิงบวกต่อการเลียงดูเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองและความเชื่อ การรับรู้และอิทธิพลของ
กลุ่มมีผลต่อการตัดสินใจการเลือกวิธีการเลียงดูของผู้ปกครอง ด้วยเหตุผลนีผู้วิจัยจึงพัฒนาโปรแกรม
การป้องกันการจมน้าในเด็กปฐมวัยโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมท้าตามแผนเพื่อให้เกิดความรู้
ทัศนคติและการปฏิบัติที่ถูกต้องในการป้องกันการจมน้าในเด็กปฐมวัยของผู้ปกครอง
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อเปรีย บเทีย บความรู้ ทัศนคติแ ละ การปฏิ บัติใ นการป้องกั นการจมน้าในเด็ก
ปฐมวัยของผู้ปกครองภายในกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการได้รับโปรแกรมการป้องกันการจมน้าใน
เด็กปฐมวัยของผู้ปกครอง อ้าเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
2.2 เพื่อเปรีย บเทีย บความรู้ ทัศนคติแ ละ การปฏิ บัติใ นการป้องกั นการจมน้าในเด็ก
ปฐมวัยของผู้ปกครองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังการได้รับโปรแกรมการป้องกันการ
จมน้าในเด็กปฐมวัยของผู้ปกครอง อ้าเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
3. วิธีด้าเนินการวิจัย
การวิ จั ย นี เป็ น การวิ จั ย กึ่ ง ทดลองแบบการเปรี ย บเที ย บ 2 กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง (QuasiExperimental Study With Two Groups Comparison)โดยกลุ่มทดลองได้ท้าการศึกษา ณ ต้าบล
ยางชุมใหญ่และกลุ่มเปรียบเทียบได้ท้าการศึกษา ณ ต้าบลลินฟ้า อ้าเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะ
เกษ ใช้ระยะเวลาในการวิจัย 7 สัปดาห์ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี ได้แก่ ผู้ปกครองของ
เด็กปฐมวัยที่มีอายุระหว่าง 20 –45ปี (เด็กปฐมอายุ 3-5 ปี)ทังเพศชายและหญิง ที่อาศัยอยู่ในพืนที่
วิจัยอย่างน้อย 6 เดือน และมีรายชื่อในทะเบียนบ้านของงานส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต้าบล (รพ.สต) ยางชุมใหญ่ (กลุ่มทดลอง=33ราย) และ รพสต. ลินฟ้า (กลุ่มควบคุม=33ราย)
และการสุ่มเลือกอย่างง่ายจากรายชื่อของ รพสต. แต่ละแห่ง รวมทังสิน 66 ราย เครื่องมือที่ใช้ใน
การทดลอง คือโปรแกรมการป้องกันการจมน้าในเด็กปฐมวัยของผู้ปกครอง โดยการประยุกต์ทฤษฎี
พฤติกรรมท้าตามแผนในการจัดกิจกรรมในรูปแบบบรรยาย ชมสื่อวิดีทัศน์ ระดมความคิดภายในกลุ่ม
การใช้ต้นแบบ และการให้ค้าแนะน้าส่วนบุคคลที่บ้าน จ้านวน 3 กิจกรรม คือ
กิจกรรมที่1 ด้าเนินกิจกรรม “รู้ทันจมน้า: ภัยเงียบในเด็ก” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความ
ตระหนักความเสี่ยงจมน้าในเด็ก ปฐมวัย สร้างความรู้และความเข้าใจถึงสาเหตุและแนวทางการ
ป้องกันการจมน้าในเด็กปฐมวัย โดยการชมสื่อวิดีทัศน์ การบรรยาย และการแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6-7
คน เพื่อระดมความคิดและเรียนรู้จากการน้าเสนอของแต่ละกลุ่ม แจกคู่มือการป้องกันการจมน้าที่
เผยแพร่โดยส้านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง “คู่มือกฎแห่งความ
ปลอดภัยทางน้าที่ส้าคัญ ” และ “คู่มือส้าหรับประชาชน รู้เท่าทันป้องกันเด็กจมน้า ” ใช้เวลา 2.30
ชั่วโมง
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กิจกรรมที่ 2 ด้าเนินกิจกรรม “ชักชวนปรับใจ” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อต่อการ
ปฏิบัติโดยใช้อิทธิพลกลุ่มอ้างอิง และการสะท้อนความคิดและทัศนคติที่ดีต่อการป้องกัน โดยการใช้
ต้นแบบในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลียงดูเด็กปฐมวัยให้ห่างไกลจากภัยการจมน้า และการ
จัดการสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้ปลอดภัย ให้ผู้ปกครองจับกลุ่ม กลุ่มละ 6-7 คน ระดมความคิด
เพื่อหาแนวทางในการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อมและการเฝ้ าระวั ง ภั ยจาการจมน้ า ในเด็ก ปฐมวั ย และ
แลกเปลี่ยนความคิดของแต่ละกลุ่ม ใช้เวลา 2.30 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 3 ด้าเนินกิจกรรม “เรียนรู้ ลองท้า สร้างก้าลังใจ” มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน
ทักษะและติดตามในการจัดการสิ่งแวดลอมภายในบ้านโดยการเยี่ยมบ้าน และการให้ค้าแนะน้า ให้
ก้าลังใจ และกระตุ้นเตือนผู้ปกครองในการเฝ้าระวังความปลอดภั ยภายในบ้าน ซึ่งจัดให้กลุ่มตัวอย่าง
แต่ละครอบครัวด้าเนินการจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้านของตน โดยผู้วิจัยและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
เข้าไปร่วมสังเกตและให้ค้าแนะน้ารายบุคคลในสภาพแวดล้อมที่มีจุดเสี่ยงฯ ด้าเนินการทบทวนความรู้
40 นาที และด้าเนินการเยี่ยมบ้าน ครัวเรือนละ 20 นาที
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ส่วน
ที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส
รายได้ ความเพียงพอของรายได้ อาชีพหลักของผู้ปกครอง สัมพันธภาพของผู้ปกครอง
ส่วนที่ 2 แบบประเมินความรู้ในการป้องกันการจมน้าในเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองเป็น
ค้าถามเลือกตอบ “ใช่” “ไม่ใช่”และ“ไม่แน่ใจ” จ้านวน 10 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบประเมินทัศนคติในการป้องกันการจมน้าในเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองเป็น
ค้าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับได้แก่ “เห็นด้วยน้อยที่สุด” “เห็นด้วยน้อย” “เห็นด้วย
ปานกลาง” “เห็นด้วยมาก”และ“เห็นด้วยมากที่สุด” จ้านวน 10 ข้อ
ส่วนที่ 4 แบบประเมินการปฏิบัติในการป้องกันการจมน้าในเด็กปฐมวัยของผู้ปกครอง
เป็นค้าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับได้แก่ “ไม่เคยท้าเลย” “นาน ๆ ท้าครัง” “ท้าเป็น
บางครัง” “ท้าเป็นประจ้า”และ“ท้าทุกครัง” จ้านวน 10 ข้อ
แบบสัมภาษณ์ส่วนที่ 2-4 ผ่านการพิจารณาความตรงของเนือหา (Content Validity)
จากผู้เชี่ยวชาญจ้านวน 3 ท่าน ด้วยวิธี Content Validity Index ได้ค่าความตรงของเนือหาทังฉบับ
เท่ากับ 0.75 และได้น้าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ้านวน 30 คน และหาค่าความเชื่อมั่นของเนือหา
ด้วยค่าสถิติสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) รวมทังฉบับเท่ากับ
0.75 และด้าน ความรู้ในการป้องกันการจมน้าในเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองเท่ากับ 0.70, ด้านทัศนคติ
ต่อการป้องกันการจมน้าในเด็กปฐมวัยของผู้ปกครอง 0.74 และด้านการปฏิบัติในการป้องกันการ
จมน้าในเด็กปฐมวัยของผู้ปกครอง 0.80 ตามล้าดับ
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปใช้สถิติพรรณนาได้แก่ จ้านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้สถิติ ChiSquare test และ Independent T-test และการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
คะแนนความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการป้องกันการจมน้าในเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองก่อนการ
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ทดลองระหว่ างกลุ่มทดลองและกลุ่ม ควบคุม และค่าความแตกต่างค่าเฉลี่ ยภายหลัง การทดลอง
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยสถิติ Independent T-test โดยค่ายอมรับ (p < 0.05)
4. ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 คุณลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ลักษณะทั่วไปกลุ่มตัวอย่าง ด้านเพศ พบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ84.8)
สัมพันธภาพกับเด็กปฐมวัยที่พบมากที่สุดคือบิดาและมารดาของเด็ก (ร้อยละ72.7) ระดับการศึกษาที่
พบมากที่สุดคือระดับมัธยมศึกษาและสูงกว่า (ร้อยละ72.7) สถานภาพสมรสที่พบมากที่สุด คือคู่ (
ร้ อ ยละ97.0) อาชี พ หลั ก ของผู้ ป กครองที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ ในกลุ่ ม ทดลองไม่ ไ ด้ ป ระกอบอาชี พ
เกษตรกรรม เช่น พนักงานของรัฐ พนักงานบริษัทเอกชน เจ้าของกิจการและร้านค้า (ร้อยละ54.5)
ความเพียงพอของรายได้ส่วนใหญ่มีรายได้เพียงพอต่อรายจ่ายแต่ละเดือนเดือน(ร้อยละ63.6) จาก
การเปรีย บเทีย บค่ าการทดสอบความแตกต่างของลั กษณะทั่ว ไปของกลุ่ มตัว อย่างด้ว ยสถิ ติ Chi
square พบว่าลักษณะทั่วไปทังกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบไม่แตกต่างกัน (p-value > 0.05)
ส่วนที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติในการป้องกัน
การจมน้าในเด็กปฐมวัยของผู้ปกครอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ก่อนและหลังการ
ทดลอง
ผลการวิจัย พบว่า ผลการทดสอบภายในกลุ่มทดลอง ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ ทัศนคติ
และการปฏิบัติในการป้องกันการจมน้าในเด็กปฐมวัยของผู้ปกครอง หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลองอย่ างมีนัย ส้ าคั ญ ทางสถิ ติ ( p < 0.05) และก่ อนการทดลองระหว่ างกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม
เปรียบเทียบไม่มีความแตกต่างกัน(p-value > 0.05) แต่ภายหลังการทดลอง ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติในการป้องกันการจมน้าในเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองในกลุ่มทดลอง
ทดลองสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ(p < 0.05)
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ ทัศนคติและการการปฏิบัติต่อการป้องกันการ
จมน้าในเด็กปฐมวัยของผู้ปกครอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ก่อนและ
หลังการทดลอง
กลุ่มทดลอง (n = 33)
X

กลุ่มเปรียบเทียบ (n = 33)

t-test

pvalue

SD

ระดับ

X

SD

ระดับ

ความรู้การป้องกันการจมน้า
ก่อนการทดลอง
6.48 1.50

ปานกลาง

5.79

2.28

ปานกลาง

1.463 0.148

หลังการทดลอง

สูง

6.70

1.59

ปานกลาง

7.928 <0.001

9.15

0.79
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
กลุ่มทดลอง (n = 33)

t-test

pvalue

32.27 6.453 ปานกลาง

1.64

0.105

หลังการทดลอง
44.21 2.247 สูง
การปฏิบัติในการป้องกันการจมน้า

30.42 6.320 ปานกลาง

11.80 <0.001

ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

36.00 5.220 ปานกลาง
37.82 5.382 ปานกลาง

1.56
7.15

X

SD

ระดับ

กลุ่มเปรียบเทียบ (n = 33)
X

SD

ระดับ

ทัศนคติในการป้องกันการจมน้า
ก่อนการทดลอง

34.70 5.474 ปานกลาง

37.85 4.331 ปานกลาง
45.48 2.980 สูง

0.122
<0.001

5. อภิปรายผล
หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ได้ดังต่อไปนี
ความรู้ ทัศ นคติแ ละ การปฏิ บัติใ นการป้องกั นการจมน้าในเด็ก ปฐมวั ยของผู้ปกครอง
ภายในกลุ่ ม ทดลอง ก่ อ นและหลั ง การได้ รั บ โปรแกรมการป้ อ งกั น การจมน้ า ในเด็ ก ปฐมวั ย ของ
ผู้ปกครอง ผลการศึ ก ษา พบว่ า ก่ อนการทดลองค่าคะแนนเฉลี่ยของความรู้ ทัศนคติ และการ
ปฏิบัติการป้องกันการจมน้าในเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองในกลุ่มทดลอง เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่า ไม่
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p-value > 0.05)และในกลุ่มทดลองหลังการทดลองสูง
กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p < 0.05) ทังนีอธิบายได้ว่า หลังการให้กิจกรรมใน
โปรแกรมการป้องกันการจมน้าในเด็กปฐมวัยของผู้ปกครอง ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึนโดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรม
ท้าตามแผน รูปแบบการวิจัยที่สามารถประเมินการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามหลังการทดลองได้
อย่างชัดเจน จึงเป็นรูปแบบการวิจัยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาครังนีท้าให้ทราบความ
เปลี่ยนแปลงก่อนและหลังการเข้าร่วมกิ จกรรม จึงส่งผลให้ค่าคะแนนเฉลี่ยของความรู้ ทัศนคติ และ
การปฏิบัติการป้องกันการจมน้าในเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองของในกลุ่มหลังการทดลองสูงกว่าก่อน
การทดลอง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Carlsson et al.(2016) การให้ความรู้การป้องกันการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุภายในบ้านให้ กับแม่ของเด็กและการเยี่ยมบ้านเพื่อให้ค้าปรึกษาและค้าแนะน้า
รายบุคคลของกลุ่มทดลอง พบว่า ความตระหนักในการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุภายในบ้าน
ของกลุ่มทดลองมากกว่าก่อนการทดลองและกลุ่มทดลองที่ได้รับการให้ความรู้และการเยี่ยมบ้านมี
ความตระหนักมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 2 เท่า
ความรู้ ทัศ นคติแ ละ การปฏิ บัติใ นการป้องกั นการจมน้าในเด็ก ปฐมวั ยของผู้ปกครอง
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม เปรียบเทียบ หลังการได้รับโปรแกรมการป้องกั นการจมน้าในเด็ก
ปฐมวัยของผู้ปกครอง ผลการศึกษา พบว่า หลังการทดลองค่าคะแนนเฉลี่ยของความรู้ ทัศนคติ และ
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การปฏิบัติการป้องกันการจมน้าในเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองในกลุ่มทดลองสูงกว่าในกลุ่มเปรียบเทียบ
เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ( p-value < 0.05) อธิบาย
ได้ว่า กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการป้องกันการจมน้าในเด็กปฐมวัยของผู้ปกครอง จึงท้าให้ความรู้
ทัศนคติและการปฏิบัติในการป้องกันการจมน้าของผู้ปกครองกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบที่
ไม่ได้รับโปรแกรมดังกล่าว ทังนีเพราะโปรแกรมการป้องกันการจมน้าในเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองเป็น
โปรแกรมที่มีความเหมาะสมในการป้องกันการจมน้าในเด็กปฐมวัย เนื่องจากการวิจัย แบบกึ่งทดลอง
ท้าให้ผู้วิจัยทราบถึงผลของกิจกรรมการวิจัยที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึนตามทฤษฎีพฤติกรรมท้าตามแผนซึ่ง
สามารถควบคุมสถานการณ์ที่มากระทบต่อผลที่เกิดจากการทดลองได้นอกจากนันการวิจัยกึ่งทดลอง
ยังสามารถควบคุมอิทธิพลของตัวแปรเกินหรือสถานการณ์ที่ไม่อยู่ตามเงื่อนไขในการวิจัยได้ โปรแกรม
ดังกล่าวได้ใช้ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน แนวคิดความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความรู้
สร้างทัศนคติทางบวกท้าให้ส่งเสริมการปฏิบัติในการป้องกันการจมน้าร่วมกับแนวคิดการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม(Participatory Learning) จากทฤษฎีพฤติกรรมท้าตามแผน Ajzen(2002) อธิบายว่า ความ
เชื่อต่อการกระท้าความเชื่อกลุ่มอ้างอิงและความเชื่อควบคุมส่งผลต่อความคิด การตัดสินใจและ
ความตังใจกระท้าของบุคคล โปรแกรมการป้องกันการจมน้าในเด็กปฐมวัยนี ส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้ ผ่านทังการบรรยาย ชมสื่อวิดีทัศน์และการสนทนาร่วมกับกลุ่มและสมาชิกในกลุ่มทดลอง การ
เรียนรู้จากกิจกรรมการเรียนรู้ในโปรแกรมที่ผู้วิจั ยจัดขึน โดยการบรรยายให้ความรู้ สร้างความ
ตระหนักและการสะท้อนสถานการณ์จริงน้าไปสู่ความสนใจและการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่างที่มีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่ม ซึ่งผลที่ได้ จากการศึกษานีสอดคล้ องกับการศึกษาของ
Lafta et al.(2013) พบว่าการให้ความรู้หรือข้อมูลในการป้องกันการจมน้าในเด็กปฐมวัยจะสามารถ
เพิ่มระดับความรู้การป้องกันการจมน้าของผู้ปกครองที่รับการถ่ายทอดจาก พ่อ แม่ เพื่อนและเพื่อน
บ้าน ซึ่งมีอิทธิต่อผู้ปกครองเด็กปฐมวัย นอกจากนีผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติของผู้ปกครองในการ
ป้องกันการจมน้าในเด็กปฐมวัยของกลุ่มทดลองเพิ่มขึนและมีความแตกต่างกันกับกลุ่มเปรียบเทียบ
ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเมื่อบุคคลมีความรู้เพิ่มขึ นและมีทัศนคติที่ดีต่อการกระท้าที่เป็นผลให้เกิด ความ
พยายามที่จ ะกระท้าให้สิ่ ง นันได้ส้ าเร็จ ด้ว ยเหตุนีผู้ปกครองกลุ่ มทดลองจึ งเกิ ด การเปลี่ ยนแปลง
ทัศนคติไปในทางที่ดีขึน ซึ่งกระบวนการกลุ่มที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันการจมน้า
เป็นสิ่งที่ท้าให้ผู้ปกครองมีทัศนคติไปในทางที่ดีขึน และน้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติได้จริง
6. สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการศึกษาโปรแกรมการป้องกันการจมน้าในเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองโดยการ
ประยุกต์ทฤษฎีพฤติกรรมท้าตามแผนส่งผลต่อการปฏิบัติของผู้ปกครองในการป้องกันความเสี่ยงต่อ
การจมน้าของเด็กปฐมวัยในกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ ดังนันโปรแกรมการป้องกันการ
จมน้ า ในเด็ ก ปฐมวั ย ของผู้ ป กครองมีส่ ว นส้ า คัญ ในการส่ ง เสริม ให้เ กิ ด ความรู้ ทั ศ นคติ และการ
ปฏิบัติการป้องกันความเสี่ยงจากการจมน้าของเด็กปฐมวัยได้
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7. ข้อเสนอแนะ
7.1 โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล ควรมีการก้าหนดนโยบาย
ร่วมกันในการส่งเสริมให้มีกิจกรรมการป้องกันการจมน้าในเด็กภายในชุมชนและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในพืนที่เป็นแกนน้าและให้ครอบครัว ชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันการจมน้าในเด็ก
ปฐมวัยของผู้ปกครองอย่างยั่งยืน
7.2 ชุมชนควรน้าโปรแกรมการป้องกันการจมน้านีไปเป็นกิจกรรมที่ชุมชนต้องด้าเนินการ
ท้าเป็นประจ้า ทุกสัปดาห์ โดยเฉพาะในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูงจะท้าให้เกิดความยั่งยืนยิ่งขึนและใน
ชุ ม ชนที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง นั นควรมี ก ารประเมิ น สภาพแวดล้ อ มชุ ม ชนให้ ป ลอดภั ย เป็ น ประจ้ า และ
สม่้าเสมอ จะท้าให้ชุมชนปลอดภัยและห่างไกลจากอุบัติเหตุการจมน้าในเด็กปฐมวัย
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การลดของเสียในกระบวนการผลิตผ้าเตรียมพิมพ์
กรณีศึกษา บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จากัด
Reduction of Waste in Prepress Fabric Process
: A Case Study of Thai Silk Industry Company Limited
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิตผ้าเตรียมพิมพ์ กรณีศึกษา
บริ ษั ท อุ ต สาหกรรมไหมไทย จ ากั ด ซึ่ ง ปั ญ หาหลั ก ของโรงงาน คื อ ปั ญ หาเส้ น ผ้ า โค้ ง ที่ พ บใน
กระบวนการผลิ ตผ้าเตรียมพิมพ์ ซึ่งเป็นปัญ หาที่โรงงานต้องการแก้ ไขมากที่สุ ด คณะผู้วิจัย จึงได้
พิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นโดยได้ทาการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยการใช้เครื่องมือ ได้แก่ 5W1H
แผนผังแสดงเหตุและผล Why Why Analysis และ ECRS ในกระบวนการผลิตผ้าเตรียมพิมพ์ที่มี
ทั้งหมด 10 ขั้นตอน จากการวิเคราะห์ทาให้ทราบว่าปัญหาที่พบอยู่ในขั้นตอนการปรับลายส่งผลให้
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ไม่ ได้ ม าตรฐาน ทางคณะผู้ วิจั ย ได้ ทาการทดลองแก้ ปัญ หาด้ ว ยวิ ธี 1) การปรับ เปลี่ ย น
เครื่องจักร 2) การพ่นไอน้า 3) การผ่านน้า พบว่า วิธีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร และวิธีการผ่านน้า
เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาเส้นผ้าโค้งทีด่ ีที่สุด ทาให้มีของเสียลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.85
คาสาคัญ : ผ้าเตรียมพิมพ์ เส้นผ้าโค้ง การลดของเสีย

Abstract
The objective of this research was to reduce waste in curved fabric line of
prepress fabric process: A case study of Thai Silk Industry Company Limited, which
was the chief problem that the factory needed to fix. The research team considered
the problem by analyzing and solving the problem using tools such as 5W1H, Cause
and Effect Diagram, Why Why Analysis and ECRS. To analyze 10 steps of prepress
fabric process, found that problem in line adjustment step caused non standard
products. The research team used methods to solve the problem by nsing 1) machine
change 2) steam spraying 3) passing through the water. The result found that the
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method of machine change and passing through the water were the best solution to
solve problem of curved fabric line that 0.85 percent of waste was reduced.
Keywords : Prepress Fabric, Curved Fabric Line, Waste Reduction
1. บทนา
ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ จากผ้าไหมเป็นเอกลักษณ์ของไทยที่ได้รับการกล่าวขานมานานใน
ด้านความงดงามทั้งสีสันและลวดลาย รวมถึงฝีมือการทอผ้า และงานหัตถกรรม ซึ่งมีขั้นตอนการผลิต
หลายขั้ นตอน จากการศึ กษาและเก็ บข้อมูล เกี่ยวกับกระบวนการผลิ ต ผ้าเตรียมพิม พ์ ของโรงงาน
กรณีศึกษา บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จากัด พบว่ามีของเสียที่เกิดจากกระบวนการผ้าเตรียมพิมพ์
ร้อ ยละ 7.76 แบ่ ง ออกเป็ น 4 ประเภท ได้แ ก่ เส้ น ผ้ าโค้ ง จ านวน 10,648 เมตร คิด เป็ น ร้อยละ
70.49 ผ้าบิด จานวน 2,749 เมตร คิดเป็นร้อยละ 18.20 ผ้ายับ/ชายับ จานวน 1,215 เมตร คิดเป็น
ร้อยละ 8.04 และด่างทางยืน จานวน 492 เมตร คิดเป็นร้อยละ 3.25 จากจานวนที่ผลิต 194,590
เมตร ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาปัญหาและหาแนวทางการปรับปรุงเส้นผ้าโค้งเพื่อลดของเสียและ
ลดการแก้ไขงาน (Rework) ในกระบวนการผ้าเตรียมพิมพ์
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิตผ้าเตรียมพิมพ์
3. วิธีการดาเนินการวิจัย
3.1 ศึกษาข้อมูลโรงงานกรณีศึกษา
3.1.1 โรงงานกรณีศึกษาเป็นผู้ผลิตและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและผ้าตกแต่งบ้าน
เช่น เนคไท ผ้าพันคอ ปลอกหมอน พรม ผ้าม่าน ฯลฯ ทางโรงงานมีการส่งออกทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
3.1.2 กระบวนการผลิตผ้าเตรียมพิมพ์เป็นขั้นตอนแรกในการผลิตผ้าย้อมหรือผ้าพิมพ์
ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งที่มีความสาคัญมากต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่จะผลิต สิ่งสาคัญของกระบวนการ
ผลิตผ้าเตรียมพิมพ์ คือ เพื่อขจัดสิ่งสกปรกที่เจือปนในเส้นใย ทาให้เส้นใยมีความขาวสะอาด ดูดติดสี
ย้อมและสารเคมีต่างๆ ได้อย่างสม่าเสมอทาให้เส้นใยไม่เสียรูปไปในระหว่างขั้นตอนการตกแต่งอื่นๆ
แสดงดังภาพที่ 1
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เผาขน + ตัดขน + เย็บ
ริม

ต่อผ้า

ทาแห้ง

แพดแป้ง
ตรวจผ้าหลังแพด

ปรับลาย
ทดสอบซึมน้าและสี
ทดสอบซึมน้าและสี

ทาแห้ง

ซัก

ตรวจผ้าก่อนแพด
เข้าคลังก่อนพิมพ์

ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงกระบวนการผลิตผ้าเตรียมพิมพ์ (ก่อนการปรับปรุง)
จากภาพที่ 1 กระบวนการผลิตผ้าเตรียมพิมพ์เริ่มจากการนาผ้าเข้าสู่กระบวนการต่อผ้า
โดยผ้าไหมดิบความยาว 100 เมตร จะถูกนามาเย็บต่อกันจนครบ 1,000 เมตร จากนั้นจะถูกส่งเข้าสู่
กระบวนการเผาขนด้วยเครื่องเผาแบบหัวแก๊ส เพื่อขจัดขนและนาไปเย็บริม ม้วนผ้าจะถูกเคลื่อนย้าย
เข้าเครื่องจักรแบบปรับหยาบ ผ้าที่ทาการปรับลายแล้วจะถูกนาเข้าสู่เครื่องซักหลังจากนั้นผ้าจะถูก
นามาทาการทดสอบการซึมน้าและทดสอบความขาวก่อนเพื่อเตรียมผ้าเข้าสู่กระบวนการทาแห้ง เมื่อ
ผ้าผ่านกระบวนการทาแห้งแล้ว ผ้าจะถูกเคลื่อนย้ายเข้าสู่กระบวนการตรวจผ้า จากนั้นพนักงานจะทา
การตรวจผ้าด้วยสายตา หากผ้าไม่ผ่านเกณฑ์ ผ้าจะถูกส่งกลับไปแก้ไขในขั้นตอนปรับลายแต่ถ้าผ้า
ผ่านเกณฑ์จะถูกเก็บเข้าคลัง
3.2 การวิเคราะห์
3.2.1 วิเคราะห์ปริมาณการผลิตต่อเดือนและของเสียต่อเดือนของกระบวนการผลิตผ้า
เตรียมพิมพ์จานวน 3 เดือน พบว่า ปัญหาที่ทาให้เกิดของเสีย คือ เส้นผ้าโค้ง ผ้าบิด ผ้ายับ/ชายับ
และด่างทางยืน โดยปัญหาเส้นผ้าโค้งมีจานวนของเสียมากที่สุดและเป็นปัญหาหลักของกระบวนการ
ผลิตผ้าเตรียมพิมพ์ แสดงดังภาพที่ 2
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พาเรโตแสดงประเภทของเสี ยที่เกิดขึ้นย้อนหลัง 3 เดือน
12,000

100.00

จานวนผ้าที่เสี ย (เมตร)

10,000

80.00
70.00

8,000

60.00
6,000

50.00

ร้อยละของเสี ยสะสม

90.00

40.00
4,000

30.00
20.00

2,000

10.00
0

เส้นผ้าโค้ง

ผ้าบิด
จานวนที่เสี ย

ผ้ายับ/ชายับ

ด่างทางยืน

0.00

%จานวนที่เสี ย

ภาพที่ 2 แผนภูมิพาเรโตแสดงประเภทของเสียที่เกิดขึ้นย้อนหลัง 3 เดือน
จากปัญหาข้างต้นคณะผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยการใช้เครื่องมือ ได้แก่
5W1H มาใช้ในการศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบัน แผนผังแสดงเหตุและผล และ Why Why Analysis
มาใช้ วิ เคราะห์ ห าสาเหตุ ข องปั ญ หา และ ECRS เพื่ อ ลดปั ญ หาของเสี ย เส้ น ผ้ า โค้ ง ที่ เกิ ด ขึ้ น ใน
กระบวนการผลิตผ้าเตรียมพิมพ์ แสดงการวิเคราะห์ปัญหากระบวนการผลิตผ้าเตรียมพิมพ์ ดังตาราง
ที่ 1
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ตารางที่ 1 วิเคราะห์ปัญหากระบวนการผลิตผ้าเตรียมพิมพ์
Why-Why Analysis
What

Why 1

คน
(Man)

Why 2
พนักงานไม่มี
ความชานาญ

เส้นผ้าโค้งในกระบวนการผลิตผ้าเตรียมพิมพ์

การลดของเสียในกระบวนการผลิตผ้าเตรียมพิมพ์

การผลิตไม่
แน่นอน
กระบวนการ
ปฏิบัติงานไม่
ละเอียด
ขาดคูม่ ือการ
ปฏิบัติงานที่
ชัดเจน
การ
ปฏิบัติงานไม่
เต็ม
ประสิทธิภาพ

วัตถุดิบ
(Material)

ขาดแรงจูงใจ

Why 4

Why 5

ขาดแคลนแรงงาน

โรงงานไม่
ต้องการเพิม่
ค่าใช้จ่าย

ไม่มีการจัดอบรม
ไม่มีการปรับเพิ่ม
โบนัสประจาปีให้
พนักงาน

ทาตามคาสั่ง
ซื้อที่ลูกค้าสั่ง
กระบวนการ
ปฏิบัติ
งานเป็น
แบบเดิม
ไม่เข้าใจวิธีการ
ปฏิบัติงาน

ไม่มีการปรับปรุง
กระบวน
การทางาน

ไม่ปฏิบตั ิตาม
คู่มือ

คู่มือที่ใช้เป็น
ภาษาอังกฤษ

การปฎิบตั ิงาน
เป็นแบบเดิม

ไม่มีการปรับปรุง
กระบวน
การทางานใหม่

การใช้
เครื่องจักรใน
การผลิตเป็น
แบบเดิม

พนักงานดูแล
เครื่องจักร
ไม่เพียงพอ
ไม่มีการ
ปรับเปลี่ยน
การใช้งานของ
เครื่องจักร

วัตถุดิบ (ผ้า)
มีความแข็ง

นาเข้าจาก
ต่างประเทศ

ขาดการ
บารุงรักษา
เครื่องจักร
(Machine)

ย้ายมาจาก
แผนกอื่น
ไม่มีความรู้

ไม่มีวินัยใน
การทางาน

ขั้นตอน
การ
ปฏิบัติงาน
(Method)

Why 3

จัดอบรมให้พนักงาน

ไม่ได้ศึกษา
และหาความรู้
ใน
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

โรงงานไม่ต้องการ
เพิ่มค่า
ใช้จ่าย
การใช้เครื่องจักรไม่
สอดคล้องกับงานผ้า
เตรียมพิมพ์
ราคาถูก

แนวทาง
แก้ไขปัญหา

ทาตามคาสั่ง
ซื้อที่
ลูกค้าสั่ง

เพิ่มขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานผ้าเตรียม
พิมพ์ / ปรับปรุง
กระบวนการให้เป็น
ปัจจุบนั

ปรับเทคนิค
(C)

ทาให้ผ้าอ่อนตัวลง
(S)
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3.3 วิธีการแก้ปัญหา
ผลจากการศึกษาปัญหาของเสียที่เกิดจากเส้นผ้าโค้งในกระบวนการผลิตผ้าเตรียมพิมพ์
คณะผู้วิจัยได้เสนอวิธีการแก้ปัญหา 3 วิธี คือ
1) วิธีการปรับเปลี่ยนการใช้งานของเครื่องจักร เดิมเครื่องจักรแบบปรับหยาบใช้กับผ้า
เตรียมพิมพ์ที่ยังไม่ลงลาย แต่เนื่องจากเครื่องจักรแบบปรับหยาบไม่มีเซ็นเซอร์ตรวจจับความโค้ง ทา
ให้การตรวจเส้นผ้าไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และโรงงานมีเครื่องจักรแบบปรับละเอียดที่ใช้กับผ้าที่
พิมพ์ลายแล้ว แต่เนื่องจากเครื่องจักรแบบปรับละเอียดมีเซ็นเซอร์ตรวจจับความโค้งและแกนปรับ
ความโค้ ง ความเอีย งที่ มีก ารทางานที่มีป ระสิ ทธิ ภ าพมากกว่าเครื่องจั ก รแบบปรับ หยาบ ดั งนั้ น
คณะผู้วิจัยจึงได้มีการทดลองสับเปลี่ยนการใช้งานของเครื่องจักร โดยใช้เครื่องจักรแบบปรับหยาบ
ตรวจผ้าที่พิมพ์ลายแล้ว และเครื่องจักรแบบปรับละเอียดตรวจผ้าเตรียมพิมพ์ที่ยังไม่ลงลาย
2) วิธีการพ่นไอน้า โดยเครื่องจักรแบบปรับละเอียดจะมีช่องว่างใต้ลูกกลิ้ง คณะผู้วิจัย
จึงได้ทาการทดลองติดตั้งสายยางไว้ด้านล่างของเครื่องเพื่อพ่นไอน้าลงไปบนผ้า เมื่อผ้าวิ่งผ่านลูกกลิ้ง
น้าจากท่อสายยางจะพ่นละอองออกมาเป็นไอน้าใส่ ผ้า โดยคณะผู้วิจัยคาดว่าการพ่นไอน้าอาจจะ
ส่งผลทาให้ผ้าเรียบเหมือนกับการรีดผ้า
\
3) วิธีการผ่านน้า โดยเครื่องจักรแบบปรับละเอียดมี พื้นที่ด้านล่างของลูกกลิ้งที่ไม่ได้มี
การน ามาใช้งานใดๆ คณะผู้วิ จั ย จึ งได้มี ก ารทดลองใส่ น้าลงในด้านล่ างลู ก กลิ้ งของตัวเครื่องจัก ร
เพื่อให้ผ้าวิ่งผ่านน้า ทาให้ผ้ามีความหมาด อ่อนตัว ง่ายต่อการปรับลาย
4. ผลการวิจัย
4.1 การแก้ปัญหาของเสียจากเส้นผ้าโค้ง โดยการใช้ผังแสดงเหตุและผล เทคนิค Why
Why Analysis และ ECRS พบว่า การปรับเปลี่ยนการใช้งานของเครื่องจักรทาให้ทราบว่าผ้าเตรียม
พิมพ์เหมาะสาหรับการใช้งานกับเครื่องจักรแบบปรับละเอียดเพราะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับความโค้ง และ
มีประสิทธิภาพการทางานที่ดีกว่าเครื่องจักรแบบหยาบ ส่วนการผ่านน้าจะทาให้ผ่านอ่อนตัวและมี
ความยืดหยุ่นมากกว่าไอน้า ส่งผลให้ง่ายต่อการปรับลาย ผลการทดลองปัญหาของเสียจากเส้นผ้า
โค้งก่อนและหลังการปรับปรุง แสดงในตารางที่ 2 - 3
จากตารางที่ 2 พบว่าโรงงานมีการผลิตผ้าเฉลี่ย 64,863.33 เมตร/เดือน มีของเสียที่เกิด
จากปัญหาเส้นผ้าโค้ง 2,179.33 เมตร/เดือน คิดเป็นร้อยละ 3.36
ตารางที่ 2 ปัญหาเส้นผ้าโค้งก่อนการปรับปรุง
เดือน
ผลผลิตต่อเดือน (เมตร)
มกราคม 2561
62,989
กุมภาพันธ์ 2561
64,556
มีนาคม 2561
67,045
เฉลี่ย
64,863.33

ของเสียต่อเดือน (เมตร)
2,347
1,879
2,312
2,179.33
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ตารางที่ 3 ปัญหาเส้นผ้าโค้งหลังการปรับปรุง
เดือน
ผลผลิตต่อเดือน (เมตร)
เมษายน 2561
54,345
พฤษภาคม 2561
56,456
มิถุนายน 2561
53,721
เฉลี่ย
54,840.67

ของเสียต่อเดือน (เมตร)
1,245
1,299
1,574
1,372.67

จากตารางที่ 3 พบว่าหลังการปรับปรุงของเสียลดลงเหลือ 1,372.67 เมตร/เดือน คิดเป็น
ร้อยละ 2.51 ดังนั้นการปรับเปลี่ยนกระบวนการทาให้ของเสียลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.85
4.2 ขั้นตอนและกระบวนการเตรียมผ้าพิมพ์หลังการปรับปรุง
จากการศึกษากระบวนการผ้าเตรียมพิมพ์ พบว่ากระบวนการผ่านน้าส่งผลให้จานวน
ของเสียลดลงจึงได้นาผลดังกล่าวมาปรับกระบวนการผ้าเตรียมพิมพ์ โดยมีขั้นตอนการผลิต แสดงดัง
ภาพที่ 2
ต่อผ้า

เผาขน + ตัดขน + เย็บ
ริม

ทาแห้ง + แพดแป้ง
(Combine)
ตรวจผ้าหลังแพด

ผ่านน้า + ปรับลาย
(Combine)

ทดสอบซึมน้าและสี
ทดสอบซึมน้าและสี

ซัก + ทาแห้ง
(Simplify)

ตรวจผ้าก่อนแพด
เข้าคลังก่อนพิมพ์

ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงกระบวนการผลิตผ้าเตรียมพิมพ์ (หลังการปรับปรุง)
5. สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษากระบวนการผ้าเตรียมพิมพ์ พบว่าเกิดปัญหาเส้นผ้าโค้งในกระบวนการผ้า
เตรียมพิมพ์ และได้ทาการติดตามผลหลังการทดลอง พบว่าปัญหาของเสียที่เกิดจากเส้นผ้าโค้งเกิด
จากวัตถุดิบที่มีความแข็งและการเลือกใช้งานเครื่องจักรไม่เหมาะสมซึ่งส่งผลต่อกระบวนการปรับลาย
ผ้า จากปัญหาและสาเหตุดังกล่าวได้นามาทาการวิเคราะห์แก้ไขปรับปรุงวัตถุดิบและการใช้งานของ
เครื่องจักร จึงสามารถลดของเสียในกระบวนการผ้าเตรียมพิมพ์โดยเฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งจากเดิมของ
เสียเฉลี่ยต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 3.36 และหลังการปรับปรุงของเสียลดลง คิดเป็นร้อยละ 2.51 ทา
ให้สามารถลดร้อยละของเสียประเภทเส้นผ้าโค้งได้ร้อยละ 0.85
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6. ข้อเสนอแนะ
ในการศึกษาปัญหาการลดของเสียในกระบวนการผ้าเตรียมพิมพ์ หลังจากได้ทาการปรับ
เทคนิควิธีการทางานในกระบวนการผ้าเตรียมพิมพ์และการปรับเปลี่ยนการใช้งานของเครื่องจักรเพื่อ
ลดปัญหาเส้นผ้าโค้งแล้ว ทางโรงงานควรเก็บข้อมูลของเสีย และวิเคราะห์ต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เป็นการติดตามผลที่ได้จากการปรับปรุง และควรมีการปรับปรุงกระบวนการอื่นๆ เพื่อลดของเสียให้
ได้มากยิ่งขึ้น
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การเลี้ยงปูนิ่ม (Scylla Olivacea, Herbst 1796) ในบ่อกุ้งร้างที่มีและไม่มี
ป่าชายเลนของชุมชนบ้านหัวทาง อาเภอเมือง จังหวัดสตูล
Soft-shell Crab (Scylla olivacea, Herbst 1796) Culture to Sites with and
without Abandon Shrimp Ponds Mangroves in the Hauthang
Community, Mueang District, Satun Province
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาความแตกต่ า งของการเลี้ ย งปู นิ่ ม (Scylla
olivacea) ในบ่อกุ้งร้าง 2 รูปแบบ คือ บ่อกุ้งร้างที่มี และไม่มีป่าชายเลน โดยสัมภาษณ์เกษตรกร
และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยง คุณภาพน้า การลอกคราบ และอัตราการตายของปูนิ่มในชุมชน
บ้านหัวทาง อาเภอเมือง จังหวัดสตูล ตั้งแต่ปี 2556 ถึง ปี 2560 ผลการศึกษา พบว่า การเลี้ยงปูนิ่ม
ทั้ง 2 รูปแบบ มีการเปลี่ยนถ่ายน้า 2– 4 ครั้งต่อเดือน ให้อาหาร 2 วันต่อครั้ง ค่าคุณภาพน้า พบว่า
ในบ่อกุ้งร้างที่ไม่มีป่าชายเลนมีค่าเฉลี่ยของค่าอุณหภูมิ ค่า แอมโมเนีย-ไนโตรเจน และค่าไนไตรท์ไนโตรเจนสูงกว่าบ่อกุ้งร้างที่มีป่าชายเลน แต่ยังคงเหมาะสมต่อการเลี้ยงปูนิ่ม ทั้งนี้การเลี้ยงปูนิ่ม ใน
ระยะ 1– 45 วัน และ 46–80 วัน มีอัตราการลอกคราบ คิดเป็นร้อยละ 45– 50 และร้อยละ 30– 35
ตามลาดับ อัตราการลอกคราบสูงสุดในช่วงข้างขึ้นและข้างแรม 7–11 ค่า ขณะทีอ่ ัตราการตายในบ่อ
กุ้งร้างที่มีป่าชายเลน และไม่มีป่าชายเลน คิดเป็นร้อยละ 2–10 และ ร้อยละ 15– 20 ตามลาดับ
ดังนั้นการเลี้ยงปูนิ่มจึงควรส่งเสริมให้มีการปลูกป่าชายเลนด้วย เพื่อลดอัตราการตายของปูนิ่ม ช่วย
รักษาสภาพแวดล้อม ซึ่งทาให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงปูนิ่มได้อย่างยั่งยืน
คาสาคัญ: ปูนิ่ม บ่อกุ้งร้าง ป่าชายเลน การลอกคราบ

1155

Abstract
The purpose of this article was to study the difference of soft-shell crab (Scylla
olivacea) culture in abandon shrimp ponds with and without mangroves. The study was
conducted with interview and collecting data on cultural operations, water quality,
molting crabs and mortality rate. Primary data was collected from 2013 to 2017 in the
Hauthang Community, Mueang District, Satun Province. The study showed that both
sites of soft-shell crab culture has been used with water exchange 2–4 times per month,
feeding 2 days a time. The abandon shrimp ponds without mangrove had higher mean
values of temperature, ammonia nitrogen and nitrite nitrogen than Those with mangrove.
However, those values were within the range of suitable values for a soft-shell crab
culture. While, the soft-shell crab aged between 1–45 days and 46 – 80 days were
molting as 45–50 percent and 30–35 percent, respectively. The highest of molting crabs
were found during 7th– 11th of waxing and waning moon. The mortality rate was
between 2–10 percent and 15 – 20 percent for with and without abandon shrimp ponds
mangrove, respectively. These results was suggested that mangrove planting should be
promoted in parallel to soft-shell crab culture to reduce the mortality and preserve the
environment. Overall, it will be used further to determine the sustainability of soft-shell
crab culture.
Keywords : Soft Shell Crab, Abandon Shrimp Ponds, Mangrove, Moulting
1. บทนา
ชุมชนบ้านหัวทาง เป็นหมู่บ้านชายฝั่งทะเลที่เก่าแก่ อายุมากกว่า 100 ปี มีพื้นที่ติดต่อกับ
ทะเล มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนซึ่งเป็นแหล่งพันธุ์ปูทะเลจากธรรมชาติ ชุมชนบ้านหัวทางจึง
เป็นพื้นที่ที่มีการเลี้ยงปูนิ่มจานวนมากพื้นที่หนึ่งของจังหวัดสตูล มีการเลี้ยงปูนิ่มโดยวิธีธรรมชาติไม่มี
การตัดรยางค์ปูเพื่อเร่งการลอกคราบ
ปูนิ่มเป็นปูที่เพิ่งผ่านการลอกคราบ ส่วนเปลือกจะนิ่ม รับประทานได้ทั้งตัว การเลี้ยงปูนิ่ม
ในบ่อกุ้งร้าง เริ่มต้นมาจากปัญหาโรคระบาดในกุ้งทะเล และการไม่มีเอกสารสิทธิ์ของพื้นที่บ่อเลี้ยงกุ้ง
ซึ่งซ้อนทับกับพื้นที่ป่าชายเลนที่ภาครัฐรับผิดชอบดูแล ทาให้การประกอบการเลี้ ยงกุ้งต้องยุติ จ น
กลายเป็นบ่อกุ้งร้าง ชุมชนมีการปรับตัว เปลี่ยนบ่อกุ้งร้างเป็นบ่อเลี้ยงปูนิ่มจากการส่งเสริมของกรม
ประมง ทาให้เกิดการขยายตัวของบ่อเลี้ยงปูนิ่มอย่างรวดเร็ว (วัชรินทร์, 2550) ส่งผลให้พื้นที่บ้านหัว
ทาง เกิดการขาดแคลนลูกพันธุ์ปูหรือปูเล็กเพื่อผลิตปูนิ่ม ต้องนาเข้าปูเล็กจากต่างพื้นที่ เช่น จังหวัด
นครศรีธรรมราช และพังงา รวมทั้ง จากต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย พม่า และกัมพูชา การเดิน
ทางไกลทาให้ปูเล็กอ่อนแอ มีความสมบูรณ์และอัตรารอดน้อย รวมทั้งราคาสูงขึ้น ในปี 2554 ลูกปู
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เล็กมีราคา 65 บาทต่อกิโลกรัม (สบาย, ทนงศักดิ์, และวัชรินทร์, 2558) มีการปรับ ราคา เพิ่มขึ้น
เป็น175 บาทต่อกิโลกรัม ใน ปี 2559 และลดลงเล็กน้อยในปี 2561 เป็น 165 บาทต่อกิโลกรัม
(จากการสอบถามผู้เลี้ยงปูนิ่มคุณอาสาด สารพรรณ์ มือถือ 086-9599786) ทาให้ต้นทุนการเลี้ยงปู
นิ่มเพิ่มขึ้น แนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดต้นทุนคือต้องสร้างแหล่งผลิตลูกปูขึ้นมาในพื้นที่ชุมชนด้วยการ
สร้างป่าชายเลนนั่นเอง มีข้อมูลที่ทราบกันดีว่าปูทะเลมีแหล่งอาศัยตามธรรมชาติอยู่ในป่าชายเลน
การศึกษาครั้งจึงเกิดขึ้นโดยคาดว่าป่าชายเลนน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทาให้ระบบนิเวศของบ่อเลี้ยงปู
มีความเหมาะสมกับการดารงชีพของปู ในขณะที่ผู้เลี้ยงปูบางส่วนไม่ต้องการป่าชายเลนในบ่อเลี้ยงปู
นิ่ม เพราะต้องการพื้นที่ในการวางกล่องเลี้ยงปูนิ่มจานวนมากโดยคาดว่าจะเกิ ดความคุ้มทุนในการ
เลี้ยงในระยะเวลาสั้นๆ ทาให้คนในชุมชนเกิดความขัดแย้งเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน
รวมถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน ดังนั้น การศึกษาเรื่องการเลี้ยงปูนิ่มในบ่อกุ้งร้างที่มี และไม่มีป่า
ชายเลนในชุมชนบ้านหัวทาง อาเภอเมือง จังหวัดสตูล ครั้งนี้ คาดว่าจะทาให้เกิดข้อมูลในเชิงวิชาการ
ให้แก่ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงปูนิ่มจะได้นาผลการศึกษาไปใช้ใน
การพัฒนาและบริหารจัดการการเลี้ยงปูนิ่มให้ยั่งยืนต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาการเลี้ยงปูนิ่มในชุมชนบ้านหัวทาง อาเภอเมือง จังหวัดสตูล
2.2 เพื่อศึกษาคุณภาพน้าในบ่อกุ้งร้างที่มีและไม่มีป่าชายเลน
2.3 เพื่อศึกษา อัตราการลอกคราบ น้าหนักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นหลังการลอกคราบ และอัตรา
การรอดตายของปูนิ่มที่เลี้ยงในบ่อกุ้งร้างที่มีและไม่มีป่าชายเลน
3. วิธีการดาเนินการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้ทาการศึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงปูนิ่ม ในพื้นที่ชุมชนบ้านหัวทาง อาเภอเมือง
จังหวัดสตูล ที่มีการดาเนินการเลี้ยงอยู่ก่อนแล้ว รายละเอียดของดาเนินการศึกษาวิจัย มีดังนี้
3.1 เชิญกลุ่มผู้เลี้ยงปูนิ่มและผู้สนใจในเรื่องการเลี้ยงปูนิ่มในชุมชนบ้านหัวทางทั้งหมด
จานวน 44 ราย เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจง และทาความเข้าใจในแนวทางการดาเนินงานวิจัย
3.2 ใช้ แ บบสอบถามประกอบการท าวิ จั ย เฉพาะผู้ เ ลี้ ย งปู นิ่ ม จ านวน 37 ราย ท าการ
คัดเลือกบ่อเลี้ยงปูนิ่มที่จะลงศึกษารายละเอียดจานวน 6 บ่อ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา คือ มีพื้นทีป่ ่า
ชายเลนบริเวณบ่อเลี้ยงมากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่เลี้ยง แบ่งเป็นบ่อเลี้ยงปูนิ่มที่มีป่าชายเลน
จานวน 3 บ่อ และบ่อเลี้ยงปูนิ่มที่ไม่มีป่าชายเลน จานวน 3 บ่อ รวมทั้งพิจารณาจากการให้ความ
ร่วมมือกับผู้วิจัยของผู้เลี้ยงปูนิ่มด้วย เช่น ต้องทาการตรวจวัดคุณภาพน้าตามเวลาที่กาหนด ชั่ง
น้าหนัก และวัดความกว้างของกระดองปูเมื่อลอกคราบเป็นปูนิ่ม เป็นต้น
3.3 ศึกษาค่าคุณภาพน้าที่มีผลต่อการเลี้ยงปูนิ่มได้แก่ อุณหภูมิ ปริมาณออกซิเจน ความ
เค็ม พีเอช แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ไนไตรท์-ไนโตรเจน และอัลคาลินิตี้ โดยตรวจวัดน้าในพื้นที่ 1 ครั้ง
ต่อสัปดาห์ ด้วยชุดวิเคราะห์อย่างง่าย (test kits) ร่วมกับการทวนสอบข้อมูลคุณภาพน้าโดยการเก็บ
ตัวอย่างน้ามาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางเคมีด้วย
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3.4 ชั่งน้าหนักและวัดความกว้างของกระดองของปูเล็ก (ภาพที่ 1) น้าหนักที่บันทึก คือ
น้าหนักที่ชั่งได้ลบน้าหนักเชือกมัดปู ก่อนนาไปปล่อยในกล่องเลี้ยงบนแพที่เตรียมไว้ บ่อ ละ 50–100
ตัว ทาเครื่องหมายที่กล่องเลี้ยง บันทึก ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เดือน ปี ที่ปล่อย สาหรับการให้อาหารปู
และตรวจวัดการลอกคราบ ใช้วิธีการซึ่งผู้เลี้ยงปูในชุมชนดาเนินการอยู่ก่อนแล้ว กล่าวคือ ให้อาหาร
ปู 2 วัน/ครั้ง ใช้ปลาหลังเขียวสดสับเป็นชิ้นเล็กๆ น้าหนักประมาณ 5±1 กรัม/ตัว ตรวจวัดการลอก
คราบวันละ 4 ช่วงเวลาประมาณ 05.00, 10.00, 15.00 น. และ 20.00 น. นาปูที่ลอกคราบแล้ว มา
ชั่งน้าหนัก และวัดความกว้างของกระดอง เพื่อหาน้าหนักและความกว้างของกระดองปูที่เพิ่มขึ้นหลัง
ลอกคราบ รวมทั้งบันทึกวันที่ลอกคราบ และคานวณจานวนวันและช่วงเวลาของการลอกคราบ
3.5 คานวณอัตราการลอกคราบตามระยะเวลาการเลี้ยง จานวน 3 ช่วงเวลา คือ ระยะ
1 – 45 วัน ระยะ 46 – 80 วัน และมากกว่า 80 วัน
( ก)

( ก)

(ข)

(ข)

(ค)

(ง)

ภาพที่ 1 (ก) การชั่งน้าหนัก (ข) วัดความกว้างกระดองปู (ค) ปล่อยปูลงกล่อง (ง) การวางบนแพ
4. ผลการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการเลี้ยงปูนิ่ม ร่วมกับลง
พื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้า การลอกคราบ และอัตรารอดของปูนิ่มที่เลี้ยงในชุมชนบ้านหัวทาง อาเภอ
เมือง จั ง หวั ด สตูล ระหว่ าง ปี 2556 ถึ ง ปี 2558 และร่ว มสั ง เกตการณ์เลี้ ยงจนถึ ง ปี 2560 ผล
การศึกษามีรายละเอียดดังนี้
4.1 การเลี้ยงปูนิ่ม
สภาพการเลี้ยงปูนิ่มในบ่อกุ้งร้างที่มีและไม่มีป่าชายเลนมีการวางกล่องเลี้ยงปูหนาแน่น
แตกต่างกันประมาณไม่เกิน 5,000 กล่องต่อไร่ และประมาณ 10,000 กล่องต่อไร่ตามลาดับ วิธีการ
เลี้ยงคล้ายคลึงกัน กล่าวคือปูเล็กที่นามาใช้ทาปูนิ่มมีขนาด 8–10 ตัวต่อกิโลกรัม นาปูเล็กมาใส่กล่อง
พลาสติกจานวน 1 ตัวต่อกล่อง วางอยู่บนแพซึ่งทาด้วยท่อประปาสีฟ้า ปิดหัวท้าย วางต่ากว่าระดับ
ผิวน้าของบ่อเลี้ยงเฉลี่ย 8–10 เซนติเมตร (ภาพที่ 2 ก และข) มีการเปลี่ยนถ่ายน้าร้อยละ 30–50
จานวน 2– 4 ครั้งต่อเดือน ในช่วงน้าขึ้น-น้าลงสูงสุด มีการจัดแบ่งปูเล็กออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม
เพศผู้ เพศเมีย และเพศกะเทยหรือปูเพศเมียที่ยังไม่ถึงวัยเจริญพันธุ์ โดยสังเกตจากตับปิ้งมีขนาดเล็ก
กว่าปูเพศเมียปกติ (ภาพที่ 2 ค)
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( ก)

(ข)

ปูเพศ
เมีย

(ค)

ปูกะเทย

ภาพที่ 2 สภาพบ่อเลี้ยงปูนิ่ม (ก) ที่มีป่าชายเลน และ (ข) ไม่มีป่าชายเลน (ค) ตับปิ้งปูเพศเมีย และ
ปูกะเทย
4.2 คุณภาพน้าในบ่อเลี้ยงปูนิ่ม
การศึกษาคุณภาพน้าในบ่อเลี้ยงปูนิ่ม ในช่วงเดือน มกราคม 2556-ธันวาคม 2560
พบว่าในบ่อกุ้งร้างที่มี ป่าชายเลน มีค่าเฉลี่ยปริมาณแอมโมเนีย -ไนโตรเจน และปริมาณไนไตรท์ ไนโตรเจน คื อ 0.26± 0.003 mg/l และ 0.014± 0.01 mg/l ขณะที่ บ่ อ กุ้ ง ร้ า งที่ ไ ม่ มี ป่ า ชายเลน คื อ
0.39±0.01 mg/l และ 0.27±0.01 mg/l ตามลาดับ (ตารางที่ 1) ค่าเฉลี่ยของคุณภาพน้าอื่นๆ อยู่ในช่วง
ที่เหมาะสมต่อการลี้ยงปูนิ่ม
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยของคุณภาพน้าของการเลี้ยงปูนิ่มในบ่อกุ้งร้างที่มีป่าชายเลนและไม่มีป่าชายเลน
พารามิเตอร์

อุณหภูมิ (0C)

ค่าเฉลี่ย±±ค่า±เบี่ยงเบนมาตรฐานก
บ่อกุ้งร้างที่มีปา่
บ่อกุ้งร้างไม่มี
ชายเลน
ป่าชายเลน

คุณภาพน้าทีเ่ หมาะแก่
การเลี้ยงปูนมิ่ ข

28±±2.4

29±±3.8

28–32

ปริมาณออกซิเจนละลาย (mg/l)

5.62±±0.13

5.08±±0.12

4–6

ความเค็ม (ppt)

18.99±±4.26

19.81±±3.42

10–30

พีเอช

7.33±±0.11

7.35±±0.02

6.8–7.8

ไนไตรท์-ไนโตรเจน (mg/l)

0.014±±0.01

0.27±±0.01

ต่ากว่า 1

แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (mg/l)

0.26±±0.003

0.39±±0.01

ต่ากว่า 1

อัลคาลินิตี้ (mg/l)

125.80±±2.94

123.53±±0.98

80–150

ที่มา: ดัดแปลงจาก สบาย, ทนงศักดิ์, และวัชรินทร์ (2558)ก; บรรจง (2556)ข
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4.3 การลอกคราบของปู อัตราการลอกคราบ และน้าหนักที่เพิ่มขึ้นหลังการลอกคราบ
การศึกษาการลอกคราบของปูนิ่มในครั้งนี้ เก็บตัวอย่างปูนิ่มทั้งในบ่อกุ้งร้างที่มี และไม่
มีป่าชายเลน จานวน 554 ตัว เมื่อมีการลอกคราบจะพบปูในกล่องเป็น 2 ตัว คือ คราบปู และปูนิ่ม
(ภาพที่ 3) การศึกษาครั้งนี้พบว่า ระยะเวลาในการเลี้ยงปูให้ลอกคราบนั้น ใช้เวลาค่อนข้างนานกว่า
การเลี้ยงปูนิ่มทั่วไปซึ่งไม่เกิน 45 วัน (วัชรินทร์, 2550) กล่าวคือปูนิ่มที่ทาการศึกษาพบการลอกคราบ
ในระยะเวลา 45 วัน คิดเป็นร้อยละ 46.75 และ 46.43 สาหรับบ่อกุ้งร้างทีม่ ีป่าชายเลน และไม่มีป่า
ชายเลน ตามลาดับ และเมื่อเลี้ยงนานขึ้นพบว่าปูที่ลอกคราบช้ามีแนวโน้มจะตายในบ่อที่ไม่มีป่าชาย
เลนมากกว่าในบ่อที่มีป่าชายเลน (ตารางที่ 2)
คราบปู

ปูนิ่ม

ภาพที่ 3 ลักษณะปูนิ่มที่ลอกคราบในกล่องเลี้ยง
ตารางที่ 2 จานวนปูที่ลอกคราบในแต่ละช่วงเวลา
สภาพบ่อกุง้ จานวนปูทั้งหมด
ร้าง
(ตัว)
มีป่าชายเลน
246

จานวนปูที่ลอกคราบ (ตัว)
อายุ 1–45 วัน อายุ 46 – 80 วัน อายุมากกว่า 80 วัน
115
91
15
(ร้อยละ 46.75)
(ร้อยละ36.99)
(ร้อยละ6.01)

ไม่มีป่าชาย
เลน

143
(ร้อยละ 46.43)

308

85
(ร้อยละ 32.79)

16
(ร้อยละ 5.19)

จานวนปู
ตาย (ตัว)
25
(ร้อยละ
10.16)
62
(ร้อยละ
20.13)

ที่มา: ดัดแปลงจาก สบาย, ทนงศักดิ์, และวัชรินทร์ (2558)
บ่อที่เลี้ยงปูนิ่มทั้งแบบมีและไม่มีป่าชายเลนมีการใช้ลูกปูเล็กในสัดส่วนเพศผู้และเพศเมีย
ใกล้เคียงกัน โดยมีสัดส่วนเพศผู้มากเพศเมียและปูกระเทยเล็กน้อย กล่าวคือในส่วนของบ่อเลี้ยงที่ไม่
มีป่าชายเลนมีสัดส่วนเพศผู้ : เพศเมีย และกระเทย คือ 158 : 151 ในขณะที่ในบ่อเลี้ ยงที่มีป่าชาย
เลนมีสัดส่วนปูเพศผู้ : เพศเมีย และกระเทย คือ 128 : 118 เป็นไปตามทฤษฏีคือประมาณ 1:1 เพศ
ผู้มีน้าหนักเฉลี่ย 119±53 กรัม ขนาดความกว้างของกระดองเฉลี่ย 8.3±1.12 เซนติเมตร ส่วนเพศเมีย
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มีขนาด 74 ±6.2 กรัม ความกว้างกระดองเฉลี่ย 7.0 ±0.81 เซนติเมตรและเพศกระเทยมีน้าหนักเฉลี่ย
96±24 กรัม ความกว้างกระดองเฉลี่ย 7.9±0.96 เซนติเมตร หลังการลอกคราบพบว่าปูเพศผู้มีน้าหนัก
เพิ่มขึ้นมากกว่าน้าหนักเริ่มต้นค่อนข้างสูง ตั้งแต่ร้อยละ 35–125 ส่วนปูเพศเมียและปูกะเทยมีน้าหนัก
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20–45
4.4 อัตราการรอดตาย
ผลการศึกษาอัตราการรอดตายของปูนิ่ม พบว่า ปูนิ่มที่อยู่ในบ่อที่มีและไม่มีป่าชายเลน
มีอัตราการรอดตายของปูร้อยละ 89.84 และ 79.87 ตามลาดับ (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 อัตราการรอดตายของปูที่เลี้ยงในบ่อที่มีและไม่มีป่าชายเลนในชุมชนบ้านหัวทาง
สภาพบ่อ
จานวนปูทั้งหมด (ตัว) ตายก่อนเป็นปูนิ่ม (ตัว)
มีป่าชายเลน
246
25 (ร้อยละ10.16)
ไม่มีป่าชายเลน
308
62 (ร้อยละ 20.13)
ที่มา : ดัดแปลงจาก สบาย, ทนงศักดิ์ และวัชรินทร์ (2558)

เจริญเติบโตเป็นปูนิ่ม (ตัว)
221 (ร้อยละ89.84)
246 (ร้อยละ79.87)

5. อภิปรายผล
5.1 การเลี้ยงปูนิ่ม
จากการศึกษาพบว่าการเลี้ยงปูนิ่มในบ่อกุ้งร้างที่ป่าชายเลนมีแนวโน้มส่งผลให้เกิด
ความยั่งยืนมากกว่าการเลี้ยงปูนิ่มในบ่อกุ้งร้างที่ ไม่มีป่าชายเลน เนื่องจากป่าชายเลนมีส่วนในการ
รักษาระบบนิเวศให้สมดุล มีการสร้างอาหารธรรมชาติ ช่วยรักษาอุณหภูมิในบ่อเลี้ยงให้สม่าเสมอ
(Trino and Rodriguez, 2002) สิ่งสาคัญคือ กล่องเลี้ยงปูนมิ่ ในบ่อที่มีป่าชายเลนมีความหนาแน่นต่า
(สูงสุด 5,000 กล่องต่อไร่) เมื่อเทียบกับบ่อที่ไม่มีป่าชายเลน (สูงสุด 10,000 กล่องต่อไร่) ของเสียที่
เกิดขึ้นจากปูที่เลี้ยงจึงมีน้อย หรือหากมีก็ถูกดูดซับด้วยพืชในป่าชายเลน ทาให้น้าในบ่อกุ้งร้างที่มีป่า
ชายเลนมีคุณภาพดีตลอดปี ในส่วนของปูเล็กที่นามาทาปูนิ่มมีราคาสูงขึ้น และเริ่มขาดแคลนปูในใน
พื้นที่เลี้ยง ต้องสั่งซื้อจากต่างถิ่น การขนส่งในระยะเวลานานทาให้ปูอ่อนแอ และขาดความสมบูรณ์
เมื่ อ น ามาใส่ ก ล่ อ งเลี้ ย งจะท าให้ ต ายง่ า ย โดยเฉพาะในบ่ อ ที่ ไ ม่ มี ป่ า ชายเลน สภาวะแวดล้ อ ม
เปลี่ยนแปลงค่อนข้างง่ายต่างจากการเลี้ยงในบ่อที่มีป่าชายเลนหากได้ปูเล็กที่ไม่สมบูรณ์หรือมีขนาด
เล็กก็ปล่อยเลี้ยงในป่าชายเลน เมื่อสมบูรณ์ จึงค่อยตกปูขึ้นมาเลี้ยงเป็นปูนิ่ม ในส่วนของปูเล็ก เพศ
เมียที่ชุมชนบ้านหัวทางนามาทาปูนิ่มมีความกว้างกระดองเฉลี่ย 7.0 ±0.81 เซนติเมตร คาดว่าปูบางตัว
มีโอกาสได้ผสมพันธุ์วางไข่มาแล้วบ้าง แต่อาจจะยังไม่ถีงระยะสมบูรณ์สูงสุด สนธยา, วิทยา, พิสิฐ
และธนิษฐา (2548) รายงานการศึกษาชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปูทะเลที่ในบริเวณเขตสงวนชีวมณฑล
ระนองพบว่า ปูทะเลขนาดเล็กสุดที่พบการพัฒนาการของรังไข่จะมีความกว้างของกระดองตั้งแต่
6.59 เซนติเมตร และพบว่าแม่ปูที่มีความกว้างของกระดองระหว่าง 8.78–9.99 เซนติเมตร มีความ
สมบูรณ์ที่สุดสาหรับการเป็นแม่พันธุ์ ดังนั้นหากมีการนาปูเพศเมียมาทาปูนิ่ม ควรเลือกปูที่มีความ
กว้างของกระดองมากกว่า 8หรือ 9 เซนติเมตร หรืออย่างน้อย 7 เซนติเมตร เพื่อให้แม่ปูได้วางไข่
ขยายพันธุ์ก่อนถูกนาไปทาปูนิ่ม อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาถึงระยะสมบูรณ์เพศสูงสุดของปูเพศ
1161

เมียในพื้นที่ดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นแนวทางสาคัญในการเลือกใช้ ขนาดปูเพศเมียมาทาปูนิ่มที่เหมาะสม
ต่อไป สาหรับแนวปฏิบัติในชุมชนบ้านหัวทางในปัจจุบัน พบว่า ถ้าแม่ปูมีไข่ในหรือนอกกระดองก็มัก
ปล่ อยสู่ ธ รรมชาติ โ ดยเฉพาะในบ่อที่มีป่าชายเลนโดยคาดหวั ง ว่ า แม่ ปูจ ะวางไข่ ให้ ลู กปูใ นอนาคต
ในขณะที่ผู้เลี้ยงบางส่วนจะเก็บไว้ขาย หรือบริโภคเอง เพราะปูไข่จะมีราคาสูงกว่าปกติ แต่ไม่มีการ
นามาทาปูนิ่ม เพราะปูที่มีไข่จะไม่มีการลอกคราบต้องรอวางไข่ก่อน หากนาไปเลี้ยงรอในกล่องก็มักจะ
ตาย
5.2 คุณภาพน้าในบ่อเลี้ยงปูนิ่ม
ในบ่อเลี้ยงปูนิ่มที่มีป่าชายเลน พบว่า สารประกอบไนโตรเจนที่มีพิษต่อสัตว์น้า เช่นไน
ไตรท์ และแอมโมเนียในน้ามีค่าต่า เมื่อเทียบกับบ่อที่ไม่มีป่าชายเลน แสดงให้เห็นว่าป่าชายเลนมีส่วน
ช่วยในการดูดซับสารประกอบกลุ่มไนโตรเจน เช่น แอมโมเนีย (NH3) ไนไตรท์ (NO-2) และ ไนเตรท
(NO-3) ไปใช้ประโยชน์ สอดคล้องกับการรายงานของ บอยด์ และฟรอบบิซ ( Boyd &Frobish,
1990) ที่ ร ายงานว่ า พื ช น้ าในบ่ อ เลี้ ย งสั ต ว์ น้ าที่ มีป ริม าณเหมาะสม จะช่ ว ยดู ด ซั บ สารประกอบ
ไนโตรเจน ช่วยกาจัดของเสียจากการเลี้ยงสัตว์น้าได้ อย่างไรก็ตามคุณภาพน้าทุกในบ่อเลี้ยงปูนิ่มส่วน
ใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงปูนิ่ม ทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะบ่อ เลี้ยงปูนิ่มทั้งหมดเป็นระบบเปิด
มีก ารเปลี่ ย นถ่ ายน้า 2–4 ครั้ง ต่อเดือน คุณภาพน้าโดยรวมจึ ง ยัง เหมาะสมต่ อการเลี้ ยงปู นิ่ม มี
ข้อสังเกตจากแบบสอบถามพบว่าในบ่อเลี้ยงปูนิ่มที่ไม่มีป่าชายเลนบางบ่อ จะพบปริมาณแอมโมเนีย
และไนไตรท์ค่อนข้างสูงและมีค่า pH ต่า เมื่อเทียบกับบ่ออื่นๆ เมื่อสอบถามกับผู้เลี้ยง พบว่าบ่อเลี้ยง
ปูนิ่มกลุ่มนี้เป็นบ่อเช่า ผู้เลี้ยงจึงต้องการวางกล่องเลี้ยงปูนิ่มหนาแน่นสูง ที่สุด มีการดูแลบ่อค่อนข้าง
น้อย ผู้เลี้ยงให้ข้อมูลว่าในบ่อเหล่านี้มีปูนิ่มตายมากถึงร้อยละ 30–40 และมีกลิ่นแก๊สไข่เน่าเกิดขึ้น
จากในบ่อ แต่ก็ยืนยันว่าแม้จะมีอัตราการตายสูงก็ยังคงมีกาไร และจะทาการเลี้ยงต่อไป ซึ่งอาจทาให้
เกิดผลเสียในภาพรวมในอนาคตได้ ผู้วิจัยได้แนะนาให้ใช้จุลินทรีย์เพื่อย่อยสลายสารอินทรีย์ในบ่อ แต่
ยังไม่มีมีการเก็บข้อมูลที่ชัดเจน อาจจะดาเนินการศึกษาในโอกาสต่อไป
5.3 การลอกคราบของปู
การลอกคราบของปูจ ะเกิดขึ้ นมากในช่ว งน้าขึ้ นลงน้อย (น้าตาย ) ทั้ง ข้ างขึ้ นและ
ข้างแรม สอดคล้องกับการรวบรวมปริมาณการรับซื้อปูนิ่มในชุมชน โดยพบว่าในช่วงน้าตายผู้รับซื้อปู
นิ่มจะรับซื้อปูนิ่มปริมาณเพิ่มขึ้น แตกต่างจากการศึกษาของ บรรจง และบุญรัตน์ (2545) อ้างตาม
วรวุฒิ และ อภิรักษ์ (2554) ซึ่งรายงานว่าปูจะลอกคราบในช่วงที่น้าขึ้นลงเต็มที่ ในช่วงระหว่างขึ้น
15 ค่า และแรม 3 ค่า คาดว่าความแตกต่างนี้น่าจะเป็นเพราะการศึกษาของทั้งสองรายงานการวิจัย
ดาเนินการในปูจิ๋ว คือมีขนาดเล็ก ความกว้างของกระดอง 5– 6 เซนติเมตร ขนาด 15– 18 ตัวต่อ
กิโลกรัม ในขณะที่ชุมชนบ้านหัวทางนิยมใช้ปูขนาด 8–10 ตัวต่อกิโลกรัม ซึ่งปกติแล้วปูขนาดเล็กจะมี
การลอกคราบเร็วกว่าปูที่มีขนาดใหญ่กว่า จึงพบช่วงเวลาปูลอกคราบแตกต่างกันเพราะปูเล็กมีรอบ
ของระยะเวลาในการลอกคราบสั้น นอกจากนี้ยังพบว่าหลังการลอกคราบแล้วปูนิ่มที่ชุมชนบ้านหัว
ทางยังมีการเพิ่มน้าหนักค่อนสูง คือ ร้อยละ 20–40 ในปูเพศเมีย และร้อยละ 35–125 ในปูเพศผู้
ในขณะที่การศึกษาของ วรวุฒิ และ อภิรักษ์ (2554) พบว่า น้าหนักปูหลังลอกคราบเพิ่มขึ้นร้อยละ
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27–50 แสดงให้เห็นว่าปูนิ่ม ที่ชุมชนบ้านหัว ทางน่าจะมี คุณภาพที่ดีเมื่อเทียบกับการเลี้ ยงทั่ว ๆ ไป
รวมทั้งมีการเลี้ยงแบบธรรมชาติไม่มีการตัดรยางค์ทาให้ปูมีความสมบูรณ์เจริญเติบโตได้ดี
5.4 อัตราการรอดตาย
การเลี้ยงปูนิ่ม ในบ่อที่มีป่าชายเลนมีอัตรารอดตายสูงกว่าบ่อที่ไม่มี ป่าชายเลนอย่าง
ชัดเจน ผลการตอบแบบสอบถามก็เช่นกัน พบว่า บางช่วงของการเลี้ยงไม่พบการตายเลย หรือพบ
น้อยมาก คาดว่ากลุ่มบ่อที่มีป่าชายเลน มีจานวนกล่องปูน้อย ปูบางส่วนเก็บรวบรวมได้จากในพื้นที่
ป่าชายเลนของตนเอง จึงมีความแข็งแรงและสมบูรณ์ ส่วนกลุ่มที่ บ่อไม่มีป่าชายเลนเลี้ยงปูค่อนข้าง
หนาแน่น จากแบบสอบถามพบว่า ในช่วงฤดูร้อน (เดือนกุมภาพันธุ์ -เมษายน) โดยเฉพาะในเดือน
กุมภาพันธ์ที่เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูกาล อากาศมีความแปรปรวนสูง มีความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่าง
กลางวันและกลางคืนมาก ปูในบ่อที่ไม่มีป่าชายเลนจะมีอัตราการตายสูงคิดเป็นร้อยละ 30– 40 แต่ไม่
เคยเกิดขึ้นในบ่อเลี้ยงสัตว์น้าที่มีป่าชายเลน แสดงให้เห็นว่าป่าชายเลนน่าจะมีส่วนช่วยลดการตายขอ
ปู โดยส่งผลให้เกิดสภาพแวดที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของปูนั่นเอง
6. สรุปผล
การศึกษาการเลี้ยงปูนิ่มในบ่อกุ้งร้างที่มีและไม่มีป่าชายเลนในครั้งนี้พบว่า การเลี้ยงปูนิ่ม
ในบ่อกุ้งร้างที่มีป่าชายเลน มีความหนาแน่นของกล่องปูที่ใช้เลี้ยงน้อยกว่าบ่อกุ้งร้างที่ไม่มีป่าชายเลน
ส่งผลทาให้ปูนิ่มมีการอัตราการตายน้อย และพบปริมาณของเสียกลุ่ม สารประกอบไนโตรเจนน้อย
เนื่องจากมีพื้ นที่ป่าชายเลนที่ช่วยดูดซับสารอินทรีย์ ทาให้คุณภาพน้ามีความเหมาะสมต่อการลอก
คราบและการเจริญเติบโตของปูนิ่มที่ดีกว่าบ่อกุ้งร้างที่ไม่มีป่าชายเลน ดังนั้น การเลี้ยงปูนิ่มจึงควร
ส่งเสริมให้มีการปลูกป่าชายเลนร่วมด้วย เพื่อช่วยรักษาสภาพแวดล้อม และทาให้เกษตรกรสามารถ
เลี้ยงปูนิ่มตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืนต่อไป
7. ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้ชุมชนมีอาชีพการเลี้ยงปูนิ่มอย่างยั่งยืน ต้องสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยและเลี้ยงตัวอ่อน
ของปูข นาดเล็ ก โดยควรมี พื้น ที่ป่ าชายเลนของชุม ชนที่ดูแ ล และใช้ประโยชน์อย่ างเหมาะสม มี
ข้อกาหนดในการอยู่ร่วมกัน ใช้ประโยชน์ด้วยกันอย่างชัดเจน เพราะ “ปู (ทะเล) ต้องอยู่กับป่า (ชาย
เลน) ถ้าป่ามีอยู่ ปูจึงชุกชุม” นอกจากนี้ควรมีหน่วยงานภาครัฐร่วมสนับสนุนงบประมาณหรือพร้อมไป
ร่วมดาเนินงานด้วย เพื่อสนับสนุนชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น เช่น ศึกษาการเลี้ยงปูนิ่มในบ่อ
เลี้ยงตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ ศึกษาระยะเวลาความสมบูรณ์เพศของปูเพศเมียในชุมชน เป็นต้น
สร้างอาชีพเสริมต่อเนื่องจากทรัพยากรในท้องถิ่น เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การทาอาหารจากพืช
ในป่าชายเลน ฯลฯ
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Fon poranakatasema
จุฑาภรณ์ วิลัยแก้ว1 สรินทร คุ้มเขต2 ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์3 สังคม พรหมศิร4ิ
ผุสดี โกมาสถิตย์5 ธนวัฒน์ ธรรมมิยะ6 วิไลวรรณ มารมย์7
1,2,3,4,5อาจารย์สาขาวิชานาฏศิลป์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
oum_juta@yahoo.com
6,7นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต แขนงนาฏศิลป์ สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประวัติความเป็นมาและลวดลายของใบเสมาหิน
ทราย อ.วั ง สะพุ ง จ.เลย 2) ประดิ ษ ฐ์ ชุ ด การแสดงนาฏศิ ล ป์ ส ร้ า งสรรค์ ฟ้ อ นปู ร ณฆฏะเสมา
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชาวบ้าน บ้านบุ่งผักก้าม ตาบลวังสะพุง จังหวัดเลย จานวน 10
คน ครูผู้สอนนาฏศิลป์ในเขตจังหวัดเลย จานวน 5 คน และนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย จานวน 12 คน พื้นที่ในการทาวิจัย ได้แก่ วัดพัทธสีมาราม บ้านบุ่งผักก้าม ตาบลวังสะ
พุง จังหวัดเลย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยในเชิงคุณภาพ
1.ผลการศึกษาประวัติความเป็นมาและลวดลายของใบเสมาหินทราย อ.วังสะพุง จ.เลย
เป็นเสมาหินที่มีการกาหนดอายุโดยวิธีทางโบราณคดี ใช้วิธีเปรียบเทียบทางประวัติศาสตร์ และศิลปะ
โดยศึกษาจากศิลปะโบราณวัตถุ จึงกาหนดอายุได้ว่า สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 13-16 มีอายุไม่ต่า
กว่า 900 – 1,200ปี เป็นแบบศิลปะทวาราวดี ส่วนลวดลายเสมาหินที่พบในบริเวณวัดพัทธสีมาราม
ส่วนใหญ่เป็นหินทรายสีขาว บางใบเป็นหินทรายสีแดง ตรงกลางมีลวดลายรูปสถูปเจดีย์ ประดับอยู่
เกือบทุกใบ บางใบเป็นหม้อ "ปูรณฆฏะ" ประกอบลายพันธุ์พฤกษา
2.ชุดการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ฟ้อนปูรณฆฏะเสมา เป็นการแสดงที่สื่ อความหมายถึง
ลวดลายที่สลักบนใบเสมาหินทราย โดยผู้วิจัยได้ยึดหลักในการคิดชุดการแสดงท่ารา เครื่องแต่งกาย
องค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดการแสดงและหลักในการจัดการแสดง มาเป็นแนวทางในการพัฒนา
รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง
คาสาคัญ : ใบเสมาหินทราย ปูรณฆฏะ

Abstract
The purpose of this research was to ( 1) study the history and patterns of
boundary sandstone, Wang Saphung District, Loei Province 2) create the creative Thai
dance named “PurnaGhataSema”. The target groups used in the research were 10
1166

villagers of Ban Bung Phakkum, Wang Saphung District, Loei Province. 5 thai dance
teachers and 12 Dramatic arts students, Loei Rajabhat University. Research included
Including Phatthasimaram Temple, Ban Bung Phakkum, Wang Saphung District, Loei
Province and research used qualitative research methods. The research found that
1. The boundary sandstone of Wang Saphung District, Loei Province, was a
stone that has been determined by the archaeological method using historical arts
comparison methods by studying art from antiquities. Therefore determine the age could
be estimated that built in the 13-16 century Buddhist era, not less than 900 - 1,200
years old. It is the art form of Dvaravati. Moststone patterns were white sandstone.
Some were red sandstone. There was a pagoda pattern in the center. Some boundany
sandstones were stone patterns were decorated with a pot of "Purna Ghata" consisting
of prueksa varieties.
2. The creative Thai dance named “PurnaGhataSema” was a show that
represent the pattern carved on the boundary sandstone. The researcher adhered to the
principle elements of dance, costume and management for the development of the
performance.
Keyword : The boundary sandstone, PurnaGhata
1. บทนา
ภาคอีสานเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ เพราะมีพรมแดนอยู่ติดกับหลาย
ชาติอีกทั้งมีการอพยพของประชาชนจากถิ่นอื่นๆทั้งในและนอกประเทศมาตั้งรกรากอยู่ภาคอีสานเป็น
เวลานาน บวกกับประชากรที่อาศัยอยู่เดิมที่ก็มีความหลากหลายมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษแล้ว ทาให้
ยิ่งมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้งทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี จะสังเกตได้จากแหล่งโบราณคดีที่
ปรากฏอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงหนือ เช่น พระธาตุยาคู ปรางค์กู่ พระธาตุนารายณ์เจงเวง และ
เสมาหินทราย ใบเสมา หรือ สีมา เป็นประติมากรรมหินสลัก ซึ่งใช้เป็นสัญลักษณ์หรือเพื่อแสดง
ขอบเขตพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในพุทธศาสนา จากการศึกษาพบว่ามีการสร้างอย่างแพร่หลายมาก ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยช่วงพุทธศตวรรษที่ 12-16 ซึ่งเป็นยุคที่วัฒนธรรมทวาร
วดีเจริญรุ่งเรืองขึ้น การค้นพบใบเสมาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีอยู่หลายพื้นที่ อาทิ เสมาหิน
บ้านกุดโง้ง จังหวัดชัยภูมิ เสมาหินทราย บ้านโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น และเสมาหินทรายบ้านบุ่งผัก
ก้าม จังหวัดเลย ซึ่งเสมาหินในแต่ละพื้นที่ที่พบเจอจะมีลวดลายที่แตกต่างกัน
นาฏศิลป์ไทย เป็นสาขาหนึ่งที่รวมเอาองค์ความรู้ทั้งทางศาสตร์และศิลป์โดยพื้นฐานของ
ความคิดอย่างชาญฉลาดของศิลปินรุ่นเก่า มาบูรณาการองค์ความรู้จากภูมิปัญญาไทยที่งดงามทั้ง
วัฒนธรรมการแต่งกาย ภาษาและสัญลักษณ์ของการสื่อสาร รวมถึงศิลปะวิจิตรศิลป์ซึ่งเป็นภูมิปัญญา
ทางช่างไทยมาไว้ที่เดี่ยวกัน ทาให้ผู้ชมเกิดสุนทรียภาพในการชมและประทับใจ(พาณี สี สวย,2523:51167

6) เสมาหินทรายบ้านบุ่งผักก้าม จังหวัดเลย ที่พบนั้น ปักรวมกันอยู่ที่คูน้าคันดิน ในบริเวณวัดพัทธ
สีมาราม มีทั้งสภาพสมบูรณ์และชารุด เป็นหินทรายสีแดงมีขนาดใหญ่ เล็ก ปะปนกันตรงกลางมี
ลวดลายรูปสถูปเจดีย์ ประดับอยู่เกือบทุกใบ บางใบเป็นหม้อ "ปูรณฆฏะ" ประกอบลายพันธุ์พฤกษา
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ ด้วยความสวยงามและสาคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิด
ในการนาเอาลวดลายบนใบเสมาหินทรายมาสร้างสรรค์เป็นชุดการแสดง เพื่อสื่อถึง ความวิ จิ ต ร
ประณีตของลวดลายบนใบเสมา
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและลวดลายของใบเสมาหินทราย อ.วังสะพุง จ.เลย
2.2 เพื่อคิดประดิษฐ์การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ชุดฟ้อนปูรณฆฏะเสมา
3. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้งนี้ เป็นการวิ จั ยเชิง คุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวั ต ถุประสงค์
ศึกษาประวัติความเป็นมาและลวดลายของใบเสมาหินทราย บ้านบุ่งผักก้าม อาเภอวังสะพุง จังหวัด
เลย แล้วพัฒนาเป็นชุดการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ฟ้อนปูรณฆฏะเสมา ซึ่งในการดาเนินการ
วิจัย ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยตามลาดับขั้นตอนของระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้
3.1 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่ ชาวบ้านบ้านบุ่งผักก้าม ตาบลวังสะพุง อาเภอวังสะ
พุง จังหวัดเลย ดังนี้
3.1.1 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและความหมายของลวดลาย
ใบเสมาหินทรายคือ ชาวบ้านบ้านบุ่งผักก้าม จานวน 10 คน และเจ้าอาวาสและพระในวัดพัทธสีมา
ราม จานวน 4 รูป
3.1.2 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการให้ข้อเสนอแนะ และวิพากษ์การแสดง คือ ครูผู้สอน
นาฏศิลป์ในจังหวัดเลย จานวน 5 คน
3.1.3 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการถ่ายทอดนาฏศิล ป์สร้างสรรค์ ได้แก่ นักศึกษาสาขา
ศิลปศึกษา แขนงนาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จานวน 12 คน
3.2 เครื่องมือการวิจัย ผู้วิจัยใช้เครื่องมือเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย แบบสังเกต แบบ
สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง และการสนทนากลุ่ม ดังนี้
แบบสัมภาษณ์ชุดที่ 1 สาหรับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับประวัติและความหมายของลวดลาย
ใบเสมาหินทราย แบ่งออกเป็น 2 ตอน มีคาถามตอนละ 4 ข้อ
แบบสัมภาษณ์ชุดที่ 2 สาหรับนักศึกษาผู้รั บการถ่ายทอด ฟ้อนปูรณฆฏะเสมา แบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน มีคาถามตอนละ 5 ข้อ
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.3.1 เตรียม/วางแผนดาเนินการวิจัย
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3.3.2 ศึกษาเอกสาร งานวิจัย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประวัติความเป็นมาของเสมาหิน
และด้านศิลปะการแสดงพร้อมทั้งสร้างเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งได้แก่ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์
แบบไม่มีโครงสร้าง และการสนทนากลุ่มในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
3.3.3 เก็บข้อมูลศึกษาเกี่ ยวกั บใบเสมาหิ น โดยการสัมภาษณ์ ปราชญ์ท้องถิ่น และ
ชาวบ้าน เพื่อให้ได้ข้อมูลตามประเด็นที่ต้องการ และนาเสนอเป็นชุดการแสดง
3.3.4 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
3.3.5 ประดิษฐ์ชุดการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ มีขั้นตอนการดาเนินการดังนี้ คือ
- การคืนข้อมูลแก่ชุมชน โดยจัดกลุ่มสนทนาปราชญ์ท้องถิ่น และชาวบ้าน เพื่อให้ได้
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และประเด็นซึ่งตกลงร่วมกันเพื่อเข้าสู่กระบวนการตีความหมายสาหรับการ
ประดิษฐ์ชุดการแสดง
- ประดิษฐ์ชุดการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ฟ้อนปูรณฆฏะเสมา
- พัฒนาองค์ประกอบของชุดการแสดง ได้แก่ เครื่องแต่งกาย ดนตรีประกอบ
3.3.6 นาเสนอชุดการแสดงที่ประดิษฐ์ขึ้น เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นครูผู้สอนนาฏศิลป์
ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ได้ชุดการแสดงที่สอดคล้อง และนาเสนอเรื่องราวได้ถูกต้อง ชัดเจน
3.3.7 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประดิษฐ์ชุดการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ โดยการ
เรียบเรียงข้อมูลเชิงคุณภาพ
3.3.8 สรุปผลการวิจัย/นาเสนอผู้เกี่ยวข้อง
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เชิงคุณภาพคือ ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้มาจากการ
สัมภาษณ์ การสังเกต และการสนทนากลุ่มมาใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อการสรุ ปความเชิงพรรณนา
ต่อไป
4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการศึกษาประวัติความเป็นมาและลวดลายของใบเสมาหินทราย อ.วังสะพุง จ.เลย
นั้น เสมาหินบ้านบุ่งผักก้ามถูกค้นพบที่วัดพัทธสีมารามนั้น ปักรวมกันอยู่ที่คูน้าคันดิน มีทั้งสภาพ
สมบูร ณ์แ ละชารุด นั บได้ 40 ใบ และใบเสมา 1 ใบ เป็นเสมาหิ น ที่มีก ารก าหนดอายุโ ดยวิ ธี ท าง
โบราณคดี โดยใช้วิ ธี เปรีย บเทีย บทางประวั ติศาสตร์ และศิล ปะโดยศึก ษาจากศิลปะโบราณวัตถุ
สถานที่ที่มีลักษณะรูปแบบลวดลายใกล้เคียงกันและเปรียบเทียบกับศิลปะโบราณ วัตถุจากประเทศ
ใกล้เคียงและคัมภีร์ที่ให้อิทธิพลการกาหนดรูปแบบสลักบนใบเสมา จึ งกาหนดอายุได้ว่า สร้างขึ้นใน
พุทธศตวรรษที่ 13-16 มีอายุไม่ต่ากว่า 900 – 1,200ปี เป็นแบบศิลปะทวาราวดี ศูนย์วัฒนธรรม
จังหวัดเลยได้ทาสาเนาจารึกไว้พบว่าเป็นอักษรอินเดียใต้ (อักษรปัลลวะ) จานวน 12 บรรทัด
เสมาหินที่พบมีทั้งสภาพสมบูรณ์และชารุดปักรวมกันอยู่ในบริเวณวัดพัทธสีมาราม ส่วน
ใหญ่เป็นหินทรายสีขาว บางใบเป็นหินทรายสีแดงมีขนาดใหญ่เล็กปะปนกันตรงกลางมีลวดลายรูป
สถูปเจดีย์ ประดับอยู่เกือบทุกใบ บางใบเป็นหม้อ "ปูรณฆฏะ" ประกอบลายพันธุ์พฤกษา ซึ่งเป็น
สัญลักษณ์แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ ใบเสมาทั้งหมดสามารถจาแนกได้เป็น 7 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มี
รูปทรงใกล้เคียงหินธรรมชาติ กลุ่มที่สลักเป็นแผ่นเรียบมีรูปร่างค่อนข้างแน่นอน กลุ่มที่สลักเป็นหม้อ
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ปูรณฆฏะมีสถูปตอนบน กลุ่มที่สลักเป็นหม้อปูรณฆฏะสถูปตอนบนประกอบลายพันธุ์พฤกษา กลุ่มที่
สลักเป็นหม้อปูรณฆฏะ 2 ชัน้ 3 ชั้น ประกอบลายพันธุ์พฤกษา กลุ่มใบเสมาที่เป็นเสาแปดเหลี่ยมฐาน
บัวปลายสอบเข้าหากัน จานวน 1 ใบ และใบเสมาที่มีอักษรประกอบ 1 ใบ

ภาพที่ 1 เสมาหินทราย วัดพัทธสีมา 1
(ที่มา: ธนวัฒน์ ธรรมมิยะ พ.ศ.2561)

ภาพที่ 2 เสมาหินทราย วัดพัทธสีมา 2
(ที่มา: ธนวัฒน์ ธรรมมิยะ พ.ศ.2561)

4.2 ประดิษฐ์ชุดการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ฟ้อนปูรณฆฏะเสมา เป็นการแสดงที่สื่ อ
ความหมายถึง ลวดลายที่สลักบนใบเสมาหินทราย โดยผู้วิจัยได้ยึดหลักในการสร้างสรรค์ดนตรีและ
เพลงร้อง กระบวนท่าราและรูปแถว เครื่องแต่งกาย มาเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการแสดง
นาฏศิลป์พื้นเมือง ดังนี้
4.2.1 ดนตรีและเพลงร้อง ผู้วิจัยได้ประพันธ์ทานองเพลงขึ้นใหม่ กล่าวถึง ความสาคัญ
และลวดลายที่ปรากฎบนใบเสมาหินทราย ใช้ดนตรีภาคอีสานบรรเลงเป็นเพลงพื้นเมืองสร้างสรรค์
ที่มีท่วงทานองตามแบบอย่ างลักษณะของยุคทวารวดี ใช้ทานองเพลงแหล่อีส าน ทานองบทสวด
ป้องกันสิบทิศ ทานองลาพื้น และลายกาเต้นก้อน
4.2.2 กระบวนท่าราและรูปแถว การคิดประดิษฐ์ท่าราในการแสดงชุด ฟ้อนปูรณฆฏะ
เสมา เป็นการแสดงให้เห็นถึงลวดลายบนใบเสมาหินทราย ซึ่งมีเอกลักษณ์คือมีการแกะสลักรูปสถูป
และสถูปนั้นประกอบด้วยหม้อน้า และลายพันธุ์พฤกษาเป็นองค์ประกอบหลั ก ผู้ศึกษาได้ศึกษาท่า
นาฏยศัพท์ และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ หรือธรรมชาติ แล้วนาหลักแนวคิดมาประดิษฐ์ท่ารา จากนั้น
กาหนดรูปแบบการแปรแถวเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะต่างๆ ที่จะต้องผสมผสานกลมกลืนกัน ทั้งนี้
รวมถึงอารมณ์ของผู้แสดงด้วย จึงจะทาให้เกิดความหมายและทาให้ผู้ชมเข้ าใจ เพื่อมิให้ผู้ชมเบื่อ
หน่าย และมีการเคลื่อนไหวตามกระบวนท่ารา จะได้เห็นลีลาการเคลื่อนไหวที่งดงามแปลกตา โดยให้
สัมพันธ์กับกระบวนท่ารา และทานองเพลง เป็นการแสดงชุด ฟ้อนปูรณฆฏะเสมา ในลักษณะของการ
แสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ซึ่งการแสดงแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ
- ช่วงที่ 1 เป็นการรวมนักแสดงเข้าด้วยกันเพื่อใช้สรีระของนักแสดงถ่ายทอดเป็น
ลักษณะของใบเสมาหินทราย
1170

ภาพที่ 3 เลียนแบบใบเสมาหินทราย
(ที่มา: นายธนวัฒน์ ธรรมิยะ พ.ศ.2561)
- ช่วงที่ 2 กล่าวถึงความหมายของลวดลายบนใบเสมาทรายในแต่ละส่วน โดยใช้
สรีระของนักแสดงถ่ายทอดเป็นลวดลายตามส่วนของสถูปเจดีย์ที่ปรากฎบนใบเสมาหินทราย

ภาพที่ 3 ท่าหน่อไม้
(ที่มา: นายธนวัฒน์ ธรรมิยะ พ.ศ.2561)
- ช่วงที่ 3 ราตามทานองเพลงมโหรีอีสานเพื่อแสดงถึงความสง่างาม ตามยุคทวารวดี

ภาพที่ 4 ท่าลายกระจังใบเทศ
(ที่มา: นายธนวัฒน์ ธรรมิยะ พ.ศ.2561)
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4.2.3 เครื่องแต่งกาย การออกแบบเครื่องแต่งกายในการแสดงชุด ฟ้อนปูรณฆฏะเสมา
ผู้วิจัยได้แรงบันดาลใจมาจากการแต่งกายของชาวบ้านในภาคอีสาน รวมไปถึงการแต่งกายในสมัย
ทวารวดี โดยใช้ วั ต ถุ ดิ บ ที่ มี ห าง่ า ย และสวยงาม ให้ มี ค วามเหมาะสมสอดคล้ อ งกั บการแสดง
ประกอบด้วย ผู้แสดงจะใส่เกาะอกสีเนื้อ นุ่งผ้าถุงฝ้ายสีน้าตาลอ่อนยาวถึงตาตุ่ม ทบซ้อนกัน สาม
กลีบข้างหน้า ห่มผ้าสไบสีน้าตาลเข้มไม่มีลาย เฉียงบ่าซ้ายไพล่มาข้างขวา มีความกลมกลืนกับสีผ้าถุง
และตัดกับสีเกาะอกให้เกิดความเด่นของชุด ส่วนทรงผมทาทรงรวบตึงโดนัท เหนือศีรษะ เพื่อให้ดู
เรียบร้อยไม่รกรุงรัง ใช้กาไลลูกปัดรัดเกล้าไว้ตรงกลาง และสวมใส่เครื่องประดับที่เน้นเป็นลูก ปัด
เพราะเป็นเครื่องประดับในสมัยทวารวดี ประกอบด้วย สร้อยคอ ต่างหู กาไลรัดต้นแขน และกาไล
ข้อมือ เพื่อเพิ่มสีสันให้ชุดการแสดงมีความสวยงามน่าสนใจ และสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 6 เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับฟ้อนปูรณฆฏะเสมา (หน้า –หลัง)
(ที่มา: นายธนวัฒน์ ธรรมิยะ พ.ศ.2561)
5. อภิปรายผล
แนวคิดในการสร้างสรรค์ชุดการแสดง ฟ้อนปูรณฆตะเสมา ผู้วิจัยกาหนดให้เป็นการแสดง
ถึงความสวยงามของลวดลายที่ปรากฎบนใบเสมาหิน สอดคล้องกับ สดใส พันธุมโกมล (2538) ที่
กล่าวว่า ศิลปะการแสดง คือ ศิลปะที่เกิดขึ้นจากการนาภาพจากประสบการณ์และจินตนาการของ
มนุษย์มาผูกเป็นเรื่องราว และจัดเสนอในรูปแบบของการแสดง โดยมีผู้แสดงเป็นผู้สื่อความหมาย
และเรื่องราวต่อผู้ชม ในขณะเดียวกันแนวคิดที่สาคัญอย่างหนึ่งคือ หากสามารถถ่ายทอดเรื่องราวได้
อย่างสนุกสนาน ไม่ซับซ้อน สร้างความบันเทิงให้แก่ผู้ชมแล้ว ก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการอนุรักษ์
และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม สอดคล้องกับ อาคม สายาคม (2545) กล่าวว่า นาฏศิลป์ หมายถึง
การร่ายราในสิ่งที่มนุษย์เราได้ปรุงแต่งจากธรรมชาติให้สวยสดงดงามขึ้น แต่ทั้งนี้มิได้ หมายถึงการ
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ร่ายราเพียงอย่างเดียว จะต้องมีดนตรีเป็นองค์ประกอบไปด้วย จึงจะช่วยให้สมบูรณ์ตามหลักวิชาการ
นาฏศิลป์
รูปแบบของชุดการแสดง ฟ้อ นปูรณฆตะเสมา ผู้วิจัยนาเสนอ ในลักษณะของการแสดง
นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ องค์ประกอบของการแสดง ได้แก่ ดนตรีและเพลงร้อง ผู้แสดง และ
การแต่งกายที่ใช้ประกอบในการแสดงกาหนดขึ้นให้สอดคล้องกับแนวคิดของชุดการแสดงที่กาหนดไว้
คือสีของเครื่องแต่งกายจะเป็นสีน้าตาลทราย สื่อถึงนักแสดงเป็นสามาหินที่ออกมาวาดลวดลายตามที่
ปรากฏในใบเสมา อีก ทั้ง สื่ อถึ ง การแต่งกายในสมัยทวารวดี โดยเน้นเรียบง่ าย และสวยงาม ซึ่ง
ผลการวิ จั ย ได้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ พวงผกา คุ โ รวาท (2535) เครื่ อ งแต่ ง กายยั ง จะต้ อ ง
สอดคล้องกับยุคสมัยและความหมายที่แท้จริงของตัว ละคร อนึ่ง เครื่องแต่งกายจะต้องสวมใส่สบาย
สวมใส่ง่าย ถอดเปลี่ยนง่าย ในกรณีที่จะต้องเปลี่ยนเครื่องได้อย่างรวดเร็ว เพื่อกลับออกไปแสดงอีก
และจะต้องมีความทนทาน และที่สาคัญจะต้องสอดคล้องกับการแสดงชุดนั้นๆเพื่อเสริมบรรยากาศ
อารมณ์ ข องการแสดง ตลอดจนความหมายที่ ต้ อ งสื่ อ ให้ ผู้ ช มได้ เ ข้ า ใจของการแสดงชุ ด นั้ น ๆ
สอดคล้องกับแนวคิดของ สุรพล วิรุฬห์รักษ์ (2543) การประดิษฐ์ท่าราและชุดการแสดง ที่กล่าวว่า
นักนาฏยประดิษฐ์ต้องกาหนดรูปแบบและแนวทางของฉากและเครื่องแต่งกายให้ตอบสนอง และ
ส่งเสริมการแสดงอย่างเหมาะสม
สาหรับการออกแบบท่าราและการแปรแถว ผู้วิจัยใช้นาเอาแนวคิดการประดิษฐ์ท่ารา ทั้ง
จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์พื้นเมือง และนาฏศิลป์สร้างสรรค์เป็นแนวทางในการออกแบบ โดย
ใช้แม่บทอีสาน และระบาทวารวดีมาประดิษฐ์ลีลาเชื่อมท่าทางเพื่อให้ครอบคลุมความหมายเนื้อหาที่
ต้องการสื่อความหมายจากนั้น กาหนดรูปแบบการแปรแถวเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะต่างๆ ให้
สัมพันธ์กับท่าราและจังหวะของดนตรี ซึ่งเน้นลักษณะการเดินแปรแถวไปตามจังหวะ เพื่อให้เกิด
ความรู้สึกหนักเบาตามท่วงท่าและทานอง ซึ่งสอดคล้องกับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
ดารงราชานุภาพ (2515) ที่กล่าวว่า แต่ละชาติจะมีวิธีฟ้อนราตามวิสัยชาติของตน มนุษย์จะเลือกเอา
กิริยาท่าทางซึ่งแสดงอารมณ์ต่างๆ นั้นมาเรียบเรียงเป็นกระบวนการฟ้อนให้สวยงามตามที่ตนเห็นว่า
งาม และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ พจน์มาลย์ สมรรคบุตร (2538) ที่กล่าวถึงการประดิษฐ์ท่ารา
พื้นเมือง ต้องการศึ กษาท่าราที่เป็นแม่ท่าหลั กของท้องถิ่นแล้ วนามาประดิษฐ์ลีล าเชื่อมท่ารา ให้
ครอบคลุ ม ความหมายของเนื้อหาในระบาชุด นั้นๆ สอดคล้ องกั บ ประทิน พวงส าลี (2514) ซึ่ง
กล่าวถึงการแปรแถวว่า เป็นกลวิธีที่จะทาให้แถวเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะต่างๆ สาเหตุของการ
แปรแถวเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถ ทาให้ผู้ชมไม่เกิดความเบื่อหน่าย ชวนติดตามตลอดชุดการแสดง
6. สรุปผลการวิจัย
จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของเสมาผินทราย บ้านบุงผักก้าม ตาบล
วังสะพุง อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ทาให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาและความสาคัญของเสมาหิน
ทราย ลักษณะและความหมายของภาพสลักที่ปรากฏบนใบเสมาหิน เพื่อประดิษฐ์ชุดการแสดงฟ้อนปู
รณฆตเสมา
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7. ข้อเสนอแนะ
จากการดาเนินการวิจัยการแสดงชุด “ฟ้อนปูรณฆตะเสมา” และได้ทาการนาเสนอการ
แสดง ผู้วิจัยพบประเด็นสาคัญในการนาผลงานการแสดงออกไปประยุกต์ใช้ และข้อเสนอแนะเพื่อ
พัฒนาการแสดงดังนี้
7.1 ข้อเสนอแนะการนาผลงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์
7.1.1 การแสดงชุด “ฟ้อนปูรณฆตะเสมา” ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นสามารถนามาฝึกปฏิบัติ
โดยผู้ที่นาไปใช้สถานศึกษาได้จากการอธิบายท่ารา
7.1.2 ผลงานวิ จั ย ครั้ง นี้สามารถนาไปเป็นแนวทางในการวิจั ยหรือการสร้างสรรค์
ผลงานการแสดงในรูปแบบต่างๆ
7.1.3 การสร้างสรรค์ผลงานและกระบวนการการวิจัยในครั้งนี้ สามารถนามาเป็นส่วน
หนึ่งในการเรียนการสอนสาขาวิชานาฏศิลป์ได้ ดังเช่น นาฏศิลป์นิพนธ์ การประดิษฐ์ท่าราเต้น การ
วิจัยหรือวิชาที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในการออกแบบการแสดง เป็นต้น
7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรนาผลงานวิจัยสร้างสรรค์การแสดงชุด “ฟ้อนปูรณฆตะเสมา” เป็นแนวทางในการ
ทาผลงานวิจัยด้านการสร้างสรรค์ หรือเป็นแนวทางในการพัฒนางานวิจัยในด้านต่างๆในอนาคตต่อไป
เอกสารอ้างอิง
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ในงานฌาปนกิจศพสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑาวุธราดิลก.
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาวรรณกรรม สรรพสิทธิชาดก ในปัญญาสชาดก และ
2) เพื่อประดิษฐ์ชุดการแสดงพื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุด “ระบานางนกกระจาบ” กลุ่มเป้าหมายในการ
วิจัยได้แก่ เจ้าอาวาส ปราชญ์ชาวบ้าน ครูผู้สอนสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และ
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา แขนงนาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พื้นที่ในการ
วิ จั ย ได้ แ ก่ บ้ า นก าเนิ ด เพชร ต.เมื อ ง อ.เมื อ งเลย จ.เลย ใช้ วิ ธี วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ การสั ม ภาษณ์
การศึกษาเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจัยมีดังนี้
1) สรรพสิทธิชาดก ชาดกที่ 40 ในปัญญาสชาดก เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตชาติขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระนางยโสธราพิมพา เมื่อเสวยชาติเป็นนกกระจาบ ก่อนจะไปเกิด
เป็นเจ้าชายสรรพสิทธิ์ และเจ้าหญิงสุวรรณเกสร จนได้พบและครองรักกัน ตามสัจจะอธิษฐานของทั้ง
สองพระองค์ในชาติต่อมา
2) ชุดการแสดง ระบานกกระจาบ ได้นาเรื่องราวในสรรพสิทธิชาดก โดยเลือกนาเสนอใน
ตอนเจ้าหญิงสุวรรณเกสรและเจ้าชายสรรพสิทธิ์เสวยชาติเป็นนกกระจาบ ซึ่งเป็นมูลเหตุทาให้เจ้า
หญิงสุวรรณเกสรหรือนางนกกระจาบ ตั้งสัตย์ปฏิญาณจะไม่พูดกับชายใด มาเป็นเส้นเรื่องหลักของ
การแสดง การแสดงที่สร้างสรรค์ขึ้นนี้เป็นการแสดงนาฏศิลป์พื้ นเมืองสร้างสรรค์ แบ่งออกเป็น 3
ช่วง เน้นการนาเสนอเรื่องราวความโศกเศร้าของนางนกกระจาบที่รอคอยพ่อนก ผู้วิจัยได้ออกแบบ
ท่วงท่าลีลา ดนตรีประกอบ บทผญา เครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ประกอบการแสดงให้สอดคล้องกับ
เรื่องราวเรื่องราวที่นาเสนอ
คำสำคัญ : ปัญญาสชาดก, สรรพสิทธิชาดก, นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์
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Abstract
The purposes of this research were to 1) study literature Sappasitti Jakata
Tales of the Panyasa Jakata Tales. 2) create a creative folk performance named
"Rabam Nang Nok Kra Jarb" (or Nang Nok Kra Jarb Dance). The target groups of
research were abbot, monks, sages, teachers of Thai language and students of faculty
of Education, Loei Rajabhat University. The research area was Ban Kamnoetphet,
Mueang Subdistrict, Muang Loei District, Loei Province. The study used qualitative
research method, interview, related documents, literature, and related researches. The
findings were as followings
1) Sappasitti Jakata Tale was the 40th of Panyasa Jakata Tales. It was a
story about the past life of Lord Buddha and Phra Nang Yasothra Pimpa when they
were born into the sparrows (Nok Kra Jarb) before going to be born as a Prince
Sappasitti and Princess Suwanghesorn. Until they found and dominated love according
to adjuring for both of them in later life
2) "Rabam Nang Nok Kra Jarb" brought the story in Sappasitti Jakata Tale
when Princess Suwan ghesorn and Prince Sappasitti were born as a bird which was
the cause of the Princess Suwan ghesorn or Nang Nok Kra Jarb adjure not to speak to
any man, to be the main story line of the performance. This show was the creative
local performance that was divided into 3 periods, focusing on the presentation of the
sadness of the sparrow that awaited her husband. The researcher has designed the
style of dance, music, local lyrics, costumes and equipment in accordance with the
stories.
Keywords : Panyasa Jakata Tales, Sappasitti Jakata Tales, Creative folk performance
1. บทนำ
ปัญญาสชาดก เป็นชาดกนอกนิบาต กล่าวคือเป็นชาดกเล่าถึงพระพุทธประวัติของสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ไม่มีปรากฏในอยู่ในพระสุตตันตปิฎกหรือในพระไตรปิฎก สันนิษฐานกันว่า
พระเถระชั้นผู้ใหญ่ของเมืองเชียงใหม่ได้รวบรวมเรื่องราวจากนิทานพื้นบ้านต่างๆ มาประพันธ์เป็น
ชาดกนอกนิบาตนี้ขึ้น ยังคงมีข้อถกเถียงกันถึงช่วงเวลาที่ประพันธ์ปัญญาสชาดก คาดว่าอยู่ในช่วงปี
พ.ศ. 2000 – พ.ศ.2200 หนัง สื อ ปัญ ญาสชาดก ฉบั บหอสมุด แห่ งชาติ มีชาดกทั้ง สิ้ น 61 ชาดก
แบ่งเป็นปฐมภาค 50 ชาดก ปัจฉิมภาค 11 ชาดก และมีชาดกแทรก 3 ชาดก มีชาดกที่เป็นที่รู้จัก
และนาไปประพันธ์เป็นวรรณกรรมลัก ษณะอื่นๆหลายเรื่อง เช่น สมุททโฆสชาดก เป็นที่มาของสมุทร
โฆษคาฉันท์ สุธนชาดก นาไปแต่งเป็นบทละครนอกเรื่อง พระสุธน มโนราห์ พหลาคาวีชาดก นาไป
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เป็นต้นเรื่องของละครนอกเรื่อง คาวี และเรื่องเสือโคคาฉันท์ สุวรรณสังขชาดก นาไปแปลงเป็นบท
ละครนอกเรื่องสังข์ทอง
สรรพสิ ทธิ ชาดก เป็นชาดกเรื่องที่ 40 ของปัญ ญาสชาดก เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าชาย
สรรพสิทธิ์ ที่ได้ใช้ปัญญาและความสามารถในการทาให้เจ้าหญิงสุวรรณเกสร ผู้ไม่เคยเอ่ยวาจากับ
ชายใด ให้พูดกับเจ้าชายสรรพสิทธิ์และได้ครองรักกันในที่สุด สาเหตุที่เจ้าหญิงสุวรรณเกสรไม่พูดกั บ
ชายใดเลยนี้ เนื่องจากในชาติก่อนที่เคยเสวยชาติเป็นนางนกกระจาบ เคยได้ตั้งสัตย์วาจาไว้ว่าจะไม่
พูดกับชายใด เพราะเข้าใจผิดว่าสามีตนเป็นชายสับปลับ ลุ่มหลงสิ่งอื่นจนลืมนางและลูก ปล่อยให้
ต้องตายไปในกองเพลิง ต่อมา สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรสได้ทรงนาสรรพ
สิทธิชาดกมาประพันธ์เป็นหนังสือ สรรพสิทธิ์คาฉันทน์ ถวายพระบาทสมเด็จ ฯ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อคราวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาส (หรือวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารในปัจจุบัน)ในปี พ.ศ.2372 รวมถึงมีฉบับที่เป็นนิทานพื้นบ้านเล่าขาน
กันมาหลายสานวน
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวรรณกรรมนิทานพื้นบ้านเรื่อง นางนกกระจาบ ที่มาจากปัญญาสชาดก
ตอน สรรพสิทธิชาดก แล้วนามาสร้างสรรค์เป็นชุดการแสดง ถ่ายทอดเรื่องราวความรักและความ
มั่นคงในหน้าที่ผ่านชุดการแสดงพื้นเมืองสร้างสรรค์
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
2.1 เพื่อศึ ก ษาวรรณกรรมนิทานพื้นบ้าน เรื่องนากนกกระจาบ หรือสรรพสิ ทธิ ชาดก ใน
ปัญญาสชาดก
2.2 เพื่อประดิษฐ์ชุดการแสดงพื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุด “ระบานางนกกระจาบ”
3. วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
ใช้การสัมภาษณ์ ศึกษาเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดาเนินการวิจัย
ดังต่อไปนี้
3.1 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยและการสร้างสรรค์ผลงาน
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่ เจ้าอาวาสและพระ วัดกาเนิดเพชร จานวน 4 รูป
ปราชญ์ ชาวบ้านผู้เชี่ย วชาญด้านศิล ปวัฒ นธรรม บ้านก าเนิด เพชร จ านวน 4 คน และครูผู้ ส อน
สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จานวน 4 คน
โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการถ่ายทอดนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุดระบานางนก
กระจาบ ได้แก่ นักศึกษาสาขาศิลปศึกษา แขนงนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จานวน 11 คน
3.2 พื้นที่ในการวิจัย
พื้นที่ในการวิจัย ได้แก่ บ้านกาเนิดเพชร ตาบลเมือง อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
3.3 เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือเชิงคุณภาพ คือ แบบสัมภาษณ์
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แบบสัมภาษณ์ชุดที่ 1 สาหรับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับปัญญาสชาดก สรรพสิทธิ์ชาดก
และ วรรณกรรมเรื่องนางนกกระจาบ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คาถาม 3 ข้อ
แบบสัม ภาษณ์ ชุด ที่ 2 ส าหรับนักศึกษาผู้รับการถ่ ายทอด เกี่ ยวกั บปัญญาสชาดก
สรรพสิทธิ์ชาดก วรรณกรรมเรื่องนางนกกระจาบ และการแสดงระบานางนกกระจาบ แบ่งออกเป็น
2 ตอน คาถาม 3 ข้อ
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เตรียม/วางแผนดาเนินการวิจัย
2. ศึ ก ษาเอกสาร งานวิ จั ย และข้ อมูล ที่เกี่ ย วข้ องทั้ งด้ านวรรณกรรมที่ เกี่ ยวกั บ
ปัญญาส-ชาดก สรรพสิทธิชาดก นิทานพื้นบ้าน และด้านศิลปะการแสดง
3. สร้างเครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์
4. เก็บข้อมูลศึกษาเกี่ยวกับวรรณกรรมพื้นบ้าน โดยการใช้แบบสัมภาษณ์เจ้าอาวาส
พระ ปราชญ์ชาวบ้าน และครูผู้สอนสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่มีความรู้เกี่ยวกับ
ปัญญาสชาดกและวรรณกรรมนิทานพื้นบ้าน และใช้แบบสัมภาษณ์นักศึกษาผู้รับการถ่ายทอด เกี่ยวกับ
ปัญญาสชาดก สรรพสิทธิ์ชาดก วรรณกรรมเรื่องนางนกกระจาบ และแนวทางการแสดงระบานางนก
กระจาบ เพื่อให้ได้ข้อมูลกาหนดประเด็นที่ต้องการนาเสนอเป็นชุดการแสดง
5. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
6. พัฒนารูปแบบนาฏศิลป์สร้างสรรค์ มีขั้นตอนการดาเนินการดังนี้ คือ
- ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสรรพสิทธิชาดก วรรณกรรมนิทานพื้นบ้านเรื่องนางนก
กระจาบ และแนวคิดเกี่ยวกับนาฏศิลป์พื้นเมือง
- นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์สรรพสิทธิชาดก วรรณกรรมนิทาน
พื้นบ้านและแนวคิดเกี่ยวกับนาฏศิลป์พื้นเมืองไปประดิษฐ์ชุดการแสดง
- ประดิษฐ์การแสดงชุด ระบานางนกกระจาบ ตามแนวคิดประดิษฐ์ท่ารา และ
แนวคิดการแปรแถว
- พัฒนาองค์ประกอบของชุดการแสดง ได้แก่ การแต่งกาย ดนตรี ฉาก
- นาเสนอชุดการแสดงที่พัฒนาขึ้น ให้ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นครูผู้สอนนาฏศิลป์ให้
ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ได้ชุดการแสดงซึ่งสอดคล้องและสามารถนาเสนอเรื่องราวได้ถูกต้อง ชัดเจน
- วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการพัฒนาชุดการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ โดยการ
เรียบเรียงข้อมูลเชิงคุณภาพ
- สรุปผลการวิจัย/นาเสนอผู้เกี่ยวข้อง
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เชิงคุณภาพดังนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยนาข้อมูลที่
ได้มาจากการศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์ ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อ
การสรุปความเชิงพรรณนาต่อไป
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4. ผลกำรวิจัย
จากวัต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย ผู้วิ จั ยได้เก็ บรวบรวมข้ อมูล จากการศึก ษาเอกสาร ต ารา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญญาสชาดก สรรพสิทธิชาดก วรรณกรรมพื้นบ้าน และนิทานพื้นบ้าน และ
การสัมภาษณ์ มีผลการศึกษาตามหัวข้อดังต่อไปนี้
4.1 ผลการศึกษาวรรณกรรมสรรพสิทธิชาดกในปัญญาสชาดก
สรรพสิทธิชาดก เป็นชาดกเรื่องที่ 40 ในปัญ ญาสชาดก ซึ่งเป็นชาดกนอกนิบาต คือไม่มี
ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก แต่เป็นชาดกที่ประพันธ์ขึ้นมาใหม่ โดยได้ปรับปรุงมาจากวรรณกรรมและ
นิท านพื้ น บ้ าน แต่ ง เป็ น เรื่อ งที่ เกี่ ย วพั น กั บ อดี ต ชาติ ข ององค์ ส มเด็ จ พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ าตอนที่
เสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ในชาติต่างๆ และสอดแทรกธรรมะ คาสอนเอาไว้ในเรื่อง ซึ่งสรรพสิทธิ
ชาดกก็ คื อ นิ ทานพื้ น บ้ านเรื่องนางนกกระจาบ ส าหรับผู้ แ ต่ง และปี ที่ แ ต่ง สรรพสิ ท ธิ ช าดก มี ข้ อ
ถกเถียงกันหลายประการ เนื่องจากมีหลักฐานทางวรรณกรรมทั้งของไทย และพม่า อย่างไรก็ตาม ใน
คานาหนังสือปัญญาสชาดก ฉบับหอสมุดแห่งชาติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงเธอ กรมพระยาดารงราชานุ
ภาพ ได้ สั น นิ ษ ฐาน ไว้ ว่ า พ ระส งฆ์ ชาวเชี ย งให ม่ ร วบ รวม เป็ น ชาด กไว้ เ ป็ นภ าษ าม ค ธ
ระหว่างพุทธศักราช 2000 จน 2200 (วีรชัย ปิยสุนทราวงศ์, 2524)
นอกจากสรรพสิทธิชาดก และนิทานพื้นบ้านเรื่องนางนกระจาบ ยังพบวรรณกรรมเรื่องสรรพ
สิทธิชาดก ในรูปแบบอื่นๆ อีก เช่น นกกระจาบกลอนสวด ที่กรมศิลปากรได้รวบรวมนกกระจาบ
กลอนสวดสองสานวนไว้ ตีพิมพ์เมื่อปี 2548 (ศิลปากร, 2548) และ สรรพสิทธิ์คาฉันท์ นิพนธ์โดย
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ถวายพระบาทสมเด็จ ฯ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อคราวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาส (หรือวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารในปัจจุบัน) ในปี พ.ศ.2372 (ปรมานุชิตชิโนรส, 2511)
เรื่องสรรพสิ ท ธิ ชาดก เล่ าถึ งนกกระจาบผัว เมี ยคู่ห นึ่งท ารังอยู่ในป่าอ้อแห่ง หนึ่ งแถบป่ า
หิมพานต์ มีลูกที่เพิ่งฟักจากไข่ 2 ตัว วันหนึ่งพ่อนกกระจาบออกไปหาอาหาร ได้พบดอกบัวดอกใหญ่
บานสะพรั่งจึงลงไปจิกกินเกสร แต่เพราะหลงเพลิดเพลินกับดอกบัวและหวังจะได้เกสรดอกไม้ไปให้
ครอบครัว เมื่อเวลาเย็นลงดอกบัวก็หุบกลีบ พ่อนกกระจาบจึงติดอยู่ในดอกบัว วันเดียวกันนั้นเองเกิ ด
ไฟป่าลามไปจนถึงรังของนางนกกระจาบ นางรอพ่อนกมาช่วยเหลือลูกๆด้วยใจว้าวุ่น สุดท้ายลูกนก
โดนไฟคลอกตายเพราะยังบินและช่วยตนเองไม่ได้ นางนกกระจาบได้แต่ราพึงราพันถึงพ่อนก เพราะ
เข้าใจว่ามัวหลงเพลิดเพลินไปกับสิ่งอื่นจนไม่ดูแลครอบครัว เมื่อพ่อนกกลับมา นางนกกระจาบก็ไม่ ฟัง
คาใด และให้สัตย์ปฏิญาณจะไม่พูดกับชายใดอีกในชาติหน้า แล้วนางนกกระจาบก็บินเข้ากองไฟป่า
ฝ่ายพ่อนกกระจาบก็เศร้าโศกเสียใจ จึงได้ตั้งสัจจะอธิษฐานเช่นกัน ว่าจะขอตามไปเกิดด้วยแล้วให้ได้
พบกันอีก แม้นางจะไม่ยอมพูดกับชายใด ก็ขอให้ได้พูดกับตน จากนั้นพ่อนกก็บินตามเข้าไปในกองไฟ
ครั้นดับชีพไปในชาตินี้แล้ว ก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในชาติต่อมา
ในชาติต่อมา พ่อนกกระจาบมาเกิดเป็นเจ้าชายสรรพสิทธิ์ ผู้มีรูปโฉมงดงาม มีความรู้มีวิชา
สามารถถอดจิตได้ ส่วนนางนกกระจาบมาเกิดใหม่เป็นเจ้าหญิงสุวรรณเกสร ผู้ที่ไม่เคยเอ่ยปากพูกับ
ชายใดแม้กระทั่งพระบิดาของตนเอง เจ้าชายสรรพสิทธิ์ได้ใช้ปัญญา และวิชาการถอดจิตในการทาให้
เจ้ าหญิ ง สุ ว รรณเกสรยอมเอ่ ย วาจากั บ ตน จนได้ ค รองรั ก กั น ในที่ สุ ด เจ้ าชายสรรพสิ ท ธิ์ นั้ น เป็ น
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อดีตชาติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนนางนกกระจาบหรือเจ้าหญิงสุวรรณเกสรนั้นคือ
อดีตชาติของพระนางยโสธราพิมพา
4.2 การประดิษฐ์ชุดการแสดงพื้นเมืองสร้างสรรค์ “ระบานางนกกระจาบ”
4.2.1 แนวคิดของชุดการแสดง
ชุดการแสดงพื้นเมืองสร้างสรรค์ชุด “ระบานางนกกระจาบ” ได้นาวรรณกรรม สรรพ
สิทธิชาดก ซึ่งได้แทรกข้อคิดเกี่ยวกับความรัก และความรับผิดชอบในหน้าที่ มาเป็นแนวทางในการ
สร้างสรรค์ชุดการแสดง โดยหยิบยกเรื่องราว ตอนเจ้าหญิงสุวรรณเกสรและเจ้าชาย
สรรพ
สิทธิ์เสวยชาติเป็นนกกระจาบ ซึ่งเป็นมูลเหตุทาให้เจ้าหญิงสุวรรณเกสรหรือนางนกกระจาบ ตั้งสัตย์
ปฏิญาณจะไม่พูดกับชายใด มาสร้างสรรค์การแสดง อีกทั้งยังเป็นการสืบสานวรรณกรรมพื้นบ้านไม่ให้
เลือนหายไปอีกด้วย
4.2.2 รูปแบบการแสดง
การแสดงชุดนางนกกระจาบ มีรูปแบบการแสดงเป็นการแสดงละครขนาดสั้น เพื่อ
เป็นการเกริ่นนาเรื่อง ก่ อนนาเข้าสู่ การราตีบท ประกอบดนตรีที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ เนื้อหาบอกเล่ า
เรื่องราวของนางนกกระจาบที่มาจากสรรพสิทธิชาดก แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 กล่าวถึง
ตอนเป็นมนุษย์ ได้ราลึกชาติถึงตอนที่เป็นนางนกกระจาบ ดังที่จะเล่าเรื่องให้ฟังต่อไป ช่วงที่ 2 เล่าถึง
เรื่องราวตอนเป็นนกกระจาบที่อาศัยอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุข ช่วงที่ 3 เล่าถึงนางนกกระจาบ
ราพึงราพันถึงสามีที่หายไปอาหาร จนคิด ว่าสามีไปลุ่ ม หลงสิ่ งอื่น ระหว่างนั้นก็ เกิ ดไฟป่า นางนก
กระจาบรอคอยสามีให้มาช่วยเหลือ แต่สุดท้ายก็ไม่มา ทาให้ลูกนกตายในกองไฟ นางจึงให้สัญญากับ
ตัวเองไว้ว่า ไม่ว่าจะเกิดชาติไหนก็จะไม่ขอพูดกับชายใด ก่อนกระโดดเข้ากองไฟตายตามลูกนกไป
4.2.3 องค์ประกอบของการแสดง
(1) ดนตรีประกอบและเพลงร้อง ผู้วิจัยใช้ ผญา เป็นการเกริ่นเรื่องประกอบการ
แสดง และสร้างสรรค์ ด นตรีขึ้ นใหม่ โดยใช้ท านองลาขอนแก่ น ลาเพลิ น ลาสารคาม และลาพื้ น
ขอนแก่น จบด้วยท่วงทานองช้า ให้อารมณ์โศกเศร้า เนื้อเพลงบอกเล่าคาราพึงราพันถึงการรอคอย
คนรักของนางนกกระจาบ จนถึงการตั้งสัตย์ปฏิญาณว่าจะไม่พูดกับชายใดอีกต่อไป
(2) ผู้ แ สดง ใช้ผู้ แสดงทั้ งหมด 11 คน แบ่งออกเป็ นสองกลุ่ ม คื อ กลุ่ มแสดงละครเป็ น
นักแสดงชาย 2 คน แสดงเป็น พ่อนก และ ลูกนก และกลุ่มนางรา เป็นนักแสดงหญิงจานวน 9 คนแสดง
เป็นตัวเอก นางนกกระจาบ 1 คน และนางรา 8 คน
(3) การแต่งกาย ผู้วิจัยได้ศึกษาลักษณะของนกกระจาบ แล้วนามาเป็นแนวทางหลัก
ในการสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย ประกอบกับการออกแบบชุดตามแนวทางการแสดงพื้นบ้านอีสาน สี
ที่ใช้ยึดสีขนของนกกระจาบ โดยใช้เฉดสีน้าตาล เหลืองและขาวเป็นหลัก นักแสดงตัวเอกสวมเสื้อ
เกาะอกสีเหลืองทอง นุ่งผ้าถุงหน้านางแบบสั้นคลุมเข่าสีน้าตาลเข้ม เครื่องประดับทั้งรัดเกล้า กรอง
คอ และเข็มขัด เป็นเครื่องประดับทองประดับด้วยขนนกสีน้าตาล ใส่ปีกนกที่ทาจากผ้าชีฟองสีเหลือง
อ่อนปักลวดลาย ส่วนตัวรอง สวมเสื้อแขนกุดคอวีสีเหลือง นุ่งผ้าถุงสีน้าตาลพิมพ์ลายสั้นเหนือเข่า
มีข นนกสี น้ าตาล ขาว ประดั บ บริ เวณเอวและแขนเสื้ อ ใส่ ปี ก นกที่ ท าจากผ้ าชี ฟ องสี เหลื อ งไม่ มี
ลวดลาย ทรงผมรวบตึงทั้งตัวเอกและตัวรอง การแต่งกายของพ่อนกคือ ไม่ใส่เสื้อ นุ่งโจงกระเบนสี
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น้าตาลอ่อน ใส่ปีกนกที่ทาจากผ้าชีฟองสีเหลืองไม่มีลวดลาย ส่วนลูกนกใส่ เสื้อบอดี้สูทสีเนื้อพร้อมใส่
โจงกระเบนสี แดง ใส่ปีก นกที่ทาจากผ้าชีฟองสี เหลื องไม่มีล วดลาย ใส่เครื่องประดับทองมีข นนก
ประดับ
(4) ฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุดนาง
นกกระจาบ ได้จัดฉากเป็นต้นไม้และใช้กองฟางนามาทาเป็นรังนก

ภำพที่ 1 การแต่งกายนางราตัวเอก
ที่มำ : ปริตา ภูกองชนะ (2560)

ภำพที่ 2 การแต่งกายนางราตัวรอง
ที่มำ : ปริตา ภูกองชนะ (2560)

4.2.4 การออกแบบท่ารา และการแปรแถว ผู้วิจัยได้นาแนวคิดประดิษฐ์ท่าราจาก
ท่าราพื้นบ้านอีสาน ภาษาท่า นาฏยศัพท์ทางด้านนาฏศิลป์ไทย ประกอบกับใช้ท่าทางเลียนแบบสัตว์
คือท่าทางที่มาจากลักษณะของนก มาใช้ในการออกแบบท่ารา ผู้วิจัยได้กาหนดลักษณะของมือและ
แขนส่วนใหญ่ในลักษณะของวง เพื่อแสดงถึงลักษณะการกางปีกของนก อีกทั้งใช้รูปแบบการเคลื่อนที่
ของฝูงนักในการจัดรูปแบบแถว และการแปรแถว
ผู้วิจัยได้ประดิษฐ์ท่าราประกอบการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุดนางนก
กระจาบ โดยมีแม่ท่าหลักที่แสดงถึงลักษณะอาการของนก และท่าสื่อความหมายถึงความรักและ
ความเศร้าโศก 6 ท่า ดังนี้ 1. ท่าหมอบของนก : มาจากกิริยาท่าทางของนกในเวลาอยู่ในรัง 2. ท่า
บิน : มาจากกิริยาท่าทางของนกเวลาบิน 3. ท่าหาอาหาร : มาจากกิริยาท่าทางของนกในเวลานกได้
เหยื่อ 4. ท่ารัก : มาจากการเกิดความรักในครอบครัว 5. ท่าพลัดพราก : มาจากการจากกันโดยมีสิ่ง
ทาให้พลัดพราก และ 6. ท่าร้องไห้เสียใจ : จากการสูญเสียคนที่รักไป ตอนที่ 1 ใช้ผญาเกริ่นนาเข้า
เรื่อง ก่อนเริ่มการแสดง กล่าวถึงตอนเป็นมนุษย์ ได้ราลึกชาติถึงตอนที่เป็นนางนกกระจาบ ตอนที่ 2
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เล่ าถึ งเรื่องราวตอนเป็น นกกระจาบที่ อ าศัย อยู่กั บ ครอบครัวอย่างมีค วามสุ ข ใช้ก ารแสดงละคร
ประกอบการรา ใช้ท่วงท่าแสดงลักษณะอาการของนก เช่นท่าหมอบของนก ท่ากางปีก

ภำพที่ 3 ท่าหมอบของนก
ที่มำ : ปริตา ภูกองชนะ (2560)

ภำพที่ 4 ท่ากางปีก
ที่มำ : ปริตา ภูกองชนะ (2560)

ตอนที่ 3 เล่าถึงนางนกกระจาบราพึงราพันถึงสามีที่หายไปอาหาร จนคิดว่าสามีไป
ลุ่มหลงสิ่งอื่น ระหว่างนั้นก็เกิดไฟป่า นางนกกระจาบรอคอยสามีให้มาช่วยเหลือ แต่สุดท้ายก็ไม่มา
ทาให้ลูกนกตายในกองไฟ นางจึงให้สัญญากับตัวเองไว้ว่า ไม่ว่าจะเกิดชาติไหนก็จะไม่ขอพูดกับชายใด
ก่อนกระโดดเข้ากองไฟตายตามลูกนกไป ใช้ท่วงท่า ภาษาท่า ที่แสดงถึงความเศร้าโศกเสียใจ และ
ความทุกข์ระทมของนางนกกระจาบ

ภำพที่ 5 ท่าร้องไห้เสียใจ
ที่มำ : ปริตา ภูกองชนะ (2560)
5. อภิปรำยผล
สรรพสิทธิชาดก หรือวรรณกรรมเรื่องนกกระจาบ เป็นวรรณกรรมที่แ พร่หลายในแต่ล ะ
ภูมิภาคในประเทศไทย เหตุที่ผู้วิจัยได้นาวรรณกรรมเกี่ยวกับนางนกกระจาบมาประดิษฐ์เป็นชุดการ
แสดงทางด้านนาฏศิลป์นั้นเพื่อที่จะนาเสนอวรรณกรรมให้ผู้ชมเข้าใจได้ง่ายขึ้นและยังช่วยเผยแพร่
วรรณกรรมและศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยอีกทางหนึ่ง
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แนวคิดและแรงบันดาลใจ จากการศึกษา ผู้วิจัยพบว่าวรรณกรรมนิทานพื้นบ้านเริ่มจะเลือน
จางหายไปจากปัจจุบันผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของวรรณกรรมนิทานเรื่อง นางนกกระจาบ
เป็นวรรณกรรมซึ่งได้แทรกข้อคิดเกี่ยวกับความรักและความรับผิดชอบในหน้าที่ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมี
แนวคิดในการสร้างสรรค์กระบวนท่าราที่สื่อให้เห็นกิริยาของนกกระจาบและสืบต่อวรรณกรรม และ
วัฒนธรรมของชาติจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง สอดคล้องกับ สามารถ จันทร์สูรย์ (2534) ที่
กล่ าวว่ า การถ่ ายทอดภู มิ ปั ญ ญา มี ก ารถ่ ายทอดจากคนรุ่น หนึ่ ง ไปสู่ ค นอีก รุ่น หนึ่ ง ตลอดมา มั ก
ถ่ายทอดในหลากหลายรูปแบบ เช่น บอกเล่าโดยตรงหรือบอกเล่าโดยผ่านพิธีกรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของท้องถิ่นต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดออกมาในรูปแบบการบันเทิงที่สอดแทรกใน
กระบวนการและเนื้อหา
การออกแบบท่าราและการแปรแถว ผู้วิจัยได้ประดิษฐ์ท่ารามาจากท่าแม่บทอีสานซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ แม่ฉวีวรรณ ดาเนิน (อ้างอิงใน พจน์มาลย์ สมรรคบุตร. 2538 : 42) กล่าวคือ การประดิษฐ์
ท่ารา เป็นลักษณะของการตีบทหรือการใช้ภาษาท่ารานาฏศิลป์ของไทยที่มีแบบแผนมาตั้งแต่ดั้งเดิม
ส่วนในรูปแบบของการแปรแถวนั้น ผู้วิจัยเน้นลักษณะการแปรแถวที่หลากหลาย ขับเน้นให้นักแสดง
ตัวเอกโดดเด่น ออกมาจากหมู่นักแสดงคนอื่นๆ สร้างความเคลื่อนไหวบนเวที เพื่อไม่ให้คนดูเกิดความ
เบื่อหน่าย สอดคล้องกับ ประทิน พวงสาลี (2514) ที่กล่าวว่า การแปรแถว คือ กลวิธีที่จะทาให้แถว
เปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะต่างๆ สาเหตุของการแปรแถวเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถ ทาให้ผู้ชมไม่เกิดความ
เบื่อหน่าย ชวนติดตามตลอดชุดการแสดง
การแต่งกายของผู้แสดง ผู้วิจัยออกแบบให้เหมาะสมกับวิถีของพื้นบ้านโดยคานึงถึงความ
คล่องตัวในการแสดง ไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหวบนเวที รวมถึ งฉากและอุปกรณ์ประกอบ
ฉาก ที่ออกแบบให้สนับสนุนเรื่องราว ทาให้ผู้ชมเห็นภาพตามได้ง่ายขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดในการ
ประดิษฐ์ท่าราและชุดการแสดงของ สุรพล วิรุฬห์รักษ์ (2549) ที่กล่าวว่านักนาฏยประดิษฐ์ ต้องกาหนด
รูปแบบและแนวทางของฉากและเครื่องแต่งกายให้ตอบสนองและส่งเสริมการแสดงอย่างเหมาะสม
6.สรุปผล
จากการศึ ก ษาวรรณกรรมนิทานพื้นบ้าน เรื่องนากนกกระจาบ หรือสรรพสิ ทธิชาดก ใน
ปัญญาสชาดก ผู้วิจัยได้นาหยิบยกเรื่องราวโดยเฉพาะในส่วนที่เล่าถึงอดีตชาติขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า และพระนางยโสธราพิมพา เสวยชาติเป็นนกกระจาบ และมุ่งเน้นเสนอเรื่องราว
อารมณ์ ความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจของตัวละครหญิง คือนางนกกระจาบ อันเป็นชนวนเหตุให้เกิดการ
กล่าวสัจจะอธิษฐาน ก่อนจะไปเกิดเป็นเจ้าชายสรรพสิทธิ์ และเจ้าหญิงสุวรรณเกสร จนได้พบและ
ครองรักกัน โดยนาเสนอเรื่องราววรรณกรรมนี้ผ่านการประดิษฐ์ชุดการแสดงพื้นเมืองสร้างสรรค์ ที่
ยึดแนวทางการออกแบบองค์ ประกอบการแสดงต่างๆ เพื่อให้ผลงานสอดคล้องและสนับสนุนกั บ
เรื่องราวที่ต้องการนาเสนอมากที่สุด
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7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ควรนานาฏศิลป์สร้างสรรค์ที่พัฒนาขึ้น จัด ทาในรูปของเทปบันทึกภาพและเสียงเพื่อ
เผยแพร่ในช่องทางอื่นต่อไป
7.2 ควรมีก ารศึ ก ษาปัญ ญาสชาดกเรื่องอื่น ๆ แล้ ว นามาพั ฒ นาเพื่อนาเสนอในรูปของ
นาฏศิลป์สร้างสรรค์ เพื่อเป็นการเผยแพร่แก่คนรุ่นหลังต่อไป
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บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอวิธีการรวบรวมข้อมูล และการออกแบบฐานข้อมูลศิลปะและวัฒนธรรม
ของภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์หลักอยู่สองประเด็น 1) วิธีการรวบรวมข้อมูลศิลปะและวัฒนธรรมของ
ภูเก็ต อันประกอบด้วยข้อมูลประเพณี อาหาร การแต่งกาย การทาเหมืองแร่ และ สถานที่ทางพุทธ
ศาสนาทั้งวัด และศาลเจ้าของภูเก็ต สาหรับการรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ทาการรวบรวมข้อมูลจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ต และ การรวบรวมข้อมูลทางด้านศิลปและ
วัฒ นธรรมของภูเก็ ตที่เผยแพร่ออนไลน์ 2) วิธี การออกแบบฐานข้ อมูล เพื่อทาการจัด เก็ บข้ อมูล ที่
รวบรวมมาได้ สาหรับการออกแบบฐานข้อมูลที่นาเสนอในบทความนี้ ใช้แบบจาลองอีอาร์ในการ
นาเสนอทั้งในส่วนของอาหารและการแต่งกายที่เกี่ยวข้องกับประเพณีต่างๆ สถานที่ทางพุทธศาสนา
และ เหมืองแร่
คาสาคัญ : การรวบรวมข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล อีอาร์โมเดล ศิลปะและวัฒนธรรม ภูเก็ต

Abstract
This paper presented collection data and database design methodologies
of Phuket Arts and Culture. There were two main aims: 1) methodology of collection
data for Phuket arts and culture which consisted of traditions, foods, dress, mining
and Buddhist places. For collection methodology the researcher had many ways such
as collection from data online, directly interview from expert in arts and culture and
also data from arts and culture places. And 2) database design for Phuket arts and
culture. This paper, we used E-R Model for conceptual database design.
Keywords : Data Collection, Database Design, E-R Model, Arts and Culture, Phuket
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1. บทนา
ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมแบบพหุภาคีคือมีการผสมผสานหลายเชื้อ
ชาติ ทั้งคนพื้นเมืองดั้งเดิม จีน โปรตุเกส ทาให้ศิลปะและวัฒนธรรมมีความหลากหลาย ทั้งด้านการ
แต่งกาย (Kobjaklang Kaew,2556) อาหาร (Guide Vision Limited,2549) พุทธศาสนา (จูมล่ า
ลายไทย,2552) และนอกจากนั้นแล้ว ภูเก็ตยังเป็นแหล่งที่มีชื่อเสียงทางด้านการทาเหมืองแร่ดีบุก
(นภัช,2556) ปัจจุบันหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างให้ความสนใจกับการเผยแพร่ข้อมูลทางด้าน
เนื่องด้วยเป็นปัจจัยหนึ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเนื่องด้วยสามารถบ่งบอกถึงการพัฒนาและความ
เป็นมาได้ แต่อย่างไรก็ตามลักษณะการเผยแพร่ข้อมูลที่มีอยู่ก็ยังคงไม่ได้มีการรวบรวมข้อมูลให้มี
ความสั ม พั นธ์ กั น ในองค์ ประกอบที่เกี่ ยวเนื่องกั นทางด้านประเพณี (Indigo Media,2548) ดังนั้ น
งานวิ จั ย นี้ จึ ง มี แ นวคิ ด ที่ จ ะท าการรวบรวมข้ อ มู ล ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมของภู เก็ ต (CityVariety
Corporation,2560) ที่เชื่อมโยงกันตั้งแต่ ประเพณี ต่างๆที่มีอยู่ และ แต่ล ะประเพณี นั้น มีอาหาร
อะไรบ้าง มีการแต่งกายอย่างไร มีการประกอบประเพณีนั้นที่สถานที่ใด และ มีความเกี่ยวเนื่องกับ
การทาเหมืองแร่ของภูเก็ตอย่างไรบ้าง และนาข้อมูลที่รวบรวมมาได้นั้ นมาทาการออกแบบฐานข้อมูล
ตามหลักการการออกแบบฐานข้อมูลทั้งในระดับแนวคิด ระดับตรรกกะ และ ระดับโครงสร้าง พร้อม
กับทาการจัดเก็บข้อมูลที่รวบรวมมาได้นั้นในฐานข้อมูลที่ได้ออกแบบ เพื่อที่จะได้เป็นแหล่งข้อมูล
สาหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อทาการรวบรวมข้อมูลศิลปะและวัฒนธรรมของภูเก็ต อันประกอบด้วย ประเพณี
อาหารพื้นบ้าน การแต่งกาย พุทธศาสนสถาน และการทาเหมืองแร่
2.2 การออกแบบฐานข้อมูลศิลปะและวัฒนธรรมภูเก็ตทั้งในระดับแนวคิด ระดับตรรกกะ
และระดับโครงสร้าง
3. วิธีการดาเนินการวิจัย
วิธีการดาเนินงานวิจัยนี้ ประกอบไปด้วยสองส่วนคือ 1) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล มีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากสานักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต การสอบถามข้อมูลจาก
บุคคลในท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต และการเก็บข้อมูลจากสถานที่จริง แสดงขั้นตอนการทางานดังภาพที่ 1
และ 2) วิธีการออกแบบฐานข้อมูล สาหรับวิธีการดาเนินงานวิจัยนี้อยู่ภายใต้วงจรชีวิตของฐานข้อมูล
(Database Life Cycle) สาหรับเครื่องมือที่ใช้ในการนาเสนอการออกแบบฐานข้อมูลของงานวิจัยนี้
ใช้ อี อ าร์ โมเดล(E-R Model) ตามรูป แบบของอี อ าร์โมเดล (Entity Relationship Model) ตาม
รูปแบบการเขียนของ Peter Chen (ผุสดี พรผล,2556)
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Web Search Engine

ภาพที่ 1 Flowchart Diagram แสดงการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. ผลการวิจัย
ภาพที่ 2 ถึงภาพที่ 4 แสดงอีอาร์โมเดลของฐานข้อมูลที่ได้จากการออกแบบฐานข้อมูลโดย
ใช้ โ ปรแกรม Microsoft Access เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการจั ด การฐานข้ อมู ล (Database
Management System) และโมเดลที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลได้มาจากการศึกษาและเก็บรวบรวม
ไว้เป็นอันประกอบด้วย อีอาร์โมเดลของประเพณีที่แสดงถึงความสัมพันธ์ ถึงอาหาร และ การแต่ง
กาย อีอาร์โมเดลของพุทธศาสนสถาน และ อีอาร์โมเดลของเหมืองแร่
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ภาพที่ 2 อีอาร์โมเดลประเพณี อาหาร และ การแต่งกาย
อีอาร์โมเดลประเพณี อาหาร และ การแต่งกาย การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลคือ

ภาพที่ 3 อีอาร์โมเดลของพุทธศาสนสถาน

เห ืองสู บ
ภาพที่ 4 อีอาร์โมเดล เหมืองแร่
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5. อภิปรายผล
การรวบรวมข้อมูลศิลปะและวัฒนธรรมของภูเก็ตที่กระจัดกระจายมาทาการจัดเก็บอยู่ใน
รูปของฐานข้อมูลช่วยให้ข้อมูลที่จัดเก็บมีระเบียบ มีโครงสร้างที่ดีและพร้อมจะนาไปใช้ในการต่อยอด
เพื่อการวิเคราะห์ สรุปผลและนาเสนอได้ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากมายอันได้แก่ ลดการเก็บ
ข้อมูลที่มีความซ้าซ้อน รักษาความถูกต้องของข้อมูล สามารถป้องกันและรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลได้ ภาพที่ 5 ถึงภาพที่ 9 แสดงตัวอย่างการสอบถามข้อมูลจากฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลไว้ ซึ่ง
แสดงให้เห็นได้ว่าถ้าข้อมูลมีการจัดเก็บอย่างถูกต้องแล้วนั้นสามารถที่จะนาข้ อมูลนั้นมาใช้เป็นคาตอบ
ได้อย่างสะดวกและถูกต้อง
SELECT MstCaltaral.Caltaral_Name,
MstFood.Food_Name,
MstTheDress.Dress_Name
FROM (MstCaltaral INNER JOIN MstFood
ON MstCaltaral.Caltaral_ID =
MstFood.Caltaral_ID) INNER JOIN
MstTheDress ON MstCaltaral.Caltaral_ID =
MstTheDress.Caltaral_ID
WHERE (((MstCaltaral.Caltaral_Name)="งาน
พ้อต่อ") AND
((MstFood.Food_Name)="โอวต้าว") AND
((MstTheDress.Dress_Name)="ชุดหย่าย่า"));

ภาพที่ 5 การสอบถามข้อมูลประเพณี การแต่งกาย และ อาหารที่สัมพันธ์กัน
จากภาพที่ 5 แสดงการใช้คาสั่ งสอบถามข้อมูลประเพณี การแต่งกาย และอาหาร ซึ่ง
ผลลัพธ์ที่ได้แสดงดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 แสดงผลลัพธ์การใช้คาสั่งสอบถามข้อมูลในภาพที่ 5
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SELECT MstTemp.Temp_NameThai,
MstPicturesTemp.Temp_Pictures
FROM MstTemp INNER JOIN
MstPicturesTemp ON
MstTemp.Temp_ID =
MstPicturesTemp.Temp_ID
WHERE
(((MstTemp.Temp_NameThai)="วัดไชย
ธาราราม"));

ภาพที่ 7 การสอบถามข้อมูลวัดไชยธาราราม
จากภาพที่ 7 แสดงการใช้คาสั่งสอบถามข้อมูลวัดไชยธาราราม และผลลัพธ์ที่ได้แสดงดัง
ภาพที่ 8

ภาพที่ 8 แสดงผลลัพธ์การสอบถามข้อมูลวัดไชยธาราม

SELECT MstMine.Mine_Name,
MstMiningEquipments.Mine_Pictures
FROM MstMine INNER JOIN
MstMiningEquipments ON
MstMine.Mine_ID =
MstMiningEquipments.Mine_ID
WHERE (((MstMine.Mine_Name)="เหมือง
แล่น"));

ภาพที่ 9 การสอบถามข้อมูลเหมือง ประเภทเหมืองแล่น
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จากภาพที่ 9 แสดงการใช้คาสั่งสอบถามข้อมูลเหมืองแล่น และผลลัพธ์ที่ได้แสดงดังภาพ
ที1่ 0

ภาพที่ 10 แสดงผลลัพธ์การสอบถามข้อมูลเหมืองแล่น
6. สรุปผล
การรวบรวมข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูลสาหรับข้อมูลศิลปะและวัฒนธรรมภูเก็ต ทา
ให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีการจัดเก็บอย่างถูกต้อง และสามารถเรียกใช้งานได้ ส่งผลให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมสามารถนาข้อมูลนี้ไปใช้งานได้ต่อไป โดยเฉพาะภูเก็ ต
เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งปี 2558 ยูเนสโกได้ประกาศให้ภูเก็ตเป็นเมือง
แห่งการสร้างสรรค์ทางด้านอาหาร (City of Gastronomy) (Terrabkk,2559) ดังนั้นการรวบรวม
ข้อมูลศิลปะและวัฒนธรรมภูเก็ต และจัดเก็บในฐานข้อมูลก่อให้เกิดประโยชน์กับจังหวั ดภูเก็ตอย่าง
มากมายในการนาข้อมูลนี้ไปใช้ประโยชน์
7. ข้อเสนอแนะ
การรวบรวมข้อมูลศิลปะและวัฒนธรรมภูเก็ต สาหรับงานวิจัยนี้มีการรวบรวมข้อมูลจาก
การใช้ web search engine สาหรับข้อมูลออนไลน์ การสัมภาษณ์ และ การเก็บข้อมูลโดยนักวิจัย
เอง ซึ่งพบว่าการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญยังมีจุดบกพร่องสาหรับงานวิจัยนี้เนื่อง
ด้วยผู้เชี่ยวชาญที่สัมภาษณ์นั้นยังไม่มีองค์ความรู้ที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกันกับข้อมูลทุกๆองค์ประกอบที่
ทาการเก็บข้อมูล อาจเนื่องด้วยข้อจากั ดของเวลา และงบประมาณ ดังนั้นถ้ามีก ารวิเคราะห์และ
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแอพพลิเคชั่นแนะนาสถานที่ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ตด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม 2) ประเมินความพึงพอใจแอพพลิเคชั่นแนะนาสถานที่ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ นักศึกษาจานวน 15
คน บุค ลากร จ านวน 15 และบุค คลทั่ว ไปที่เข้ ามาในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ ตจานวน 20 รวม
ทั้งหมด 50 คน ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างเป็นแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้ใช้แอพพลิเคชั่นแนะนาสถานที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตด้วยเทคโนโลยี ความ
จริงเสริม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย
พบว่า
1) แอพพลิเคชั่นแนะนาสถานที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม
สามารถแสดงลักษณะอาคารและหน่วยงานที่อยู่ภายในอาคารได้
2) ความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อแอพพลิเคชั่นแนะนาสถานที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตด้วย
เทคโนโลยีความจริงเสริมมีความพึงพอใจในภาพรวมโดยเฉลี่ย 3.89 อยู่ในระดับปานกลาง
คาสาคัญ : เทคโนโลยีความจริงเสริม แอพพลิเคชั่น สมาร์ทโฟน

Abstract
This research objective were to 1 ) Develop the application to introduce the
places in Phuket Rajabhat University with the augmented reality technology. 2 ) The
sample group consisted of 5 0 students, personnel and general people who came to
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Phuket Rajabhat University. Using accidental sampling. The tools used in the research
were the satisfaction questionnaire of the users of the applications, introducing the
places in Phuket Rajabhat University with the augmented reality technology. Statistics
used in data analysis were mean and standard deviation.The research found that
1 ) The application introduces the places in Phuket Rajabhat University with
the technology of augmented reality technology can show the characteristics of
buildings and units with in the building.
2 ) The satisfaction of users towards the application introducing the places in
Phuket Rajabhat University with augmented reality technology, truth behind the
supplement, in overall, was on average 3.89 which wasat a moderate level.
Keywords : Augmented Reality Technology, Application, Smartphone
1. บทนา
เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) เป็นเทคโนโลยีใหม่ ที่ผสานเอาโลกแห่งความเป็น
จริ ง (Real) เข้ า กั บ โลกเสมื อ น (Virtual) โดยสามารถมองผ่ า นกล้ อ ง หรื อ Smartphone หรื อ
อุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์รวมกับการใช้ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ทาให้สามารถมองเห็นภาพที่มีลักษณะเป็น
วัตถุ (Object) แสดงผลในจอภาพกลายเป็นวัตถุ 3 มิติ ลอยอยู่เหนือพื้นผิวจริงมีการแสดงผลที่
แสดงวัตถุมีการเคลื่อนไหว ดูมีมิติมีความตื่นเต้นเร้าใจ เป็นการนาเสนอรูปแบบใหม่ในโลกสังคม
ออนไลน์ ในรูปแบบ Interactive Media (จิราภรณ์ ปกรณ์ , 2561) และยังเป็นเทคโนโลยีที่ เ พิ่ม
ความสะดวกให้กับกลุ่มคนที่ใช้อุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เพียงแต่นาอุปกรณ์
ดังกล่าวไปส่องยัง Marker ที่จัดเตรียมไว้บนสื่อต่าง ๆ เช่น แผ่นพับประชาสัมพั นธ์ จดหมายข่าว
แผ่นป้าย ก็สามารถที่ได้รับข้อมูล ในลัก ษณะต่าง ๆ เช่น ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว แสง
แอนิเมชัน หรือโมเดล 3 มิติได้
มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ ภูเก็ ต เป็นสถาบันอุด มศึก ษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่ นที่เสริม สร้างพลั ง
ปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิด ชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพื่อความ
เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบารุงศึกษา การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการสังคม ปรับปรุง
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
(คู่มือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2558)
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นสถาบันการศึกษาที่มีบุคคลที่เข้ามาติดต่อและเข้ามาเยี่ยม
เยือนเป็นจานวนมาก เช่น นักศึกษาเข้าใหม่ ผู้ปกครอง รวมทั้งบุคคลภายนอก ที่มาติดต่อหน่วยงาน
ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งกลุ่มบุคคลดังกล่าวมักจะมีปัญหาคือการไม่รู้ตาแหน่งของหน่วยงานที่
ต้องการติดต่อว่าตั้งอยู่ ณ บริเวณใด อาคารใด ภายในมหาวิทยาลัย
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ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นแนะนาสถานที่ในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏภูเก็ตด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality) เพื่อแนะนาหน่วยงาน อาคาร ในการ
อานวยความสะดวกสาหรับการหาหน่วยงานที่ต้องการติดต่อประสานงานหรือเข้ามาเยี่ยมเยือน ใน
รูปแบบโมเดล 3 มิติ
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นแนะนาสถานที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตด้วยเทคโนโลยี
ความจริงเสริม
2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของการใช้แอพพลิเคชั่นแนะนาสถานที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ตด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม
3. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย การพั ฒ นาแอพพลิ เ คชั่ น แนะน าสถานที่ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ภู เ ก็ ต ด้ ว ย
เทคโนโลยีความจริงเสริม เป็นการแนะนาอาคารและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มี
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
1. ขั้นตอนการสารวจข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทาการสารวจเก็บข้ อมูล อาคารและหน่ว ยงานที่อยู่ในอาคารทั้งหมดภายใน
มหาวิทยาลัย และทาการคัดเลือกอาคารที่มีหน่วยงานสาคัญตั้งอยู่จานวน 4 อาคารจากทั้งหมด 19
อาคาร ได้แก่ สานักงานอธิการบดี อาคารเพชรภูมิภัฏ อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารเฉลิม
พระเกียรติ
2. ขั้นตอนการพัฒนาโมเดล (Augmented Reality)
ผู้ วิ จั ย พั ฒ นาโมเดลอาคาร ด้ ว ยโปรแกรมต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ 1) โปรแกรม Adobe
Photoshop ในกระบวนการสร้างภาพร่าง 2) โปรแกรม Sketch UP Pro ในกระบวนการขึ้นแบบ
โมเดล 3 มิติ
3. ขั้นตอนการสร้างมาร์คเกอร์และออกแบบแผ่นพับประกอบการนาเสนอโมเดล โดยการ
ใช้สแกนมาร์คเกอร์ผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop
4. ขั้ น ตอนการพั ฒ นาแอพพลิ เ คชั่ น แนะน าสถานที่ ใ นมหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ ภูเ ก็ ต ด้ว ย
เทคโนโลยีความจริงเสริม ผู้วิจัยพัฒนาด้วยโปรแกรม 1)โปรแกรม Unity ในกระบวนการทา ARCode 2) โปรแกรม Vuforia ในกระบวนการจัดเก็บมาร์คเกอร์เป็นฐานข้อมูล 3) Android studio
ในกระบวนการใช้ในการ Build Application
5. ขั้นการประเมินความพึงพอใจของแอพพลิเคชั่น ซึ่งได้เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการโดย
การแบบบังเอิญ ได้แก่ นักศึกษา บุคลากรและบุคคลภายนอกที่เข้ามาในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
จานวน 50 คน
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation :SD) โดยกาหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยดังนี้ (พิสุทธา อารี
ราษฎร์ :2551)
ระดับคะแนน 4.51 - 5.00 หมายความว่า ความพึงพอใจระดับมากที่สุด
ระดับคะแนน 3.51 - 4.50 หมายความว่า ความพึงพอใจระดับมาก
ระดับคะแนน 2.51 - 3.50 หมายความว่า ความพึงพอใจระดับปานกลาง
ระดับคะแนน 1.51 - 2.50 หมายความว่า ความพึงพอใจระดับน้อย
ระดับคะแนน 1.00 - 1.50 หมายความว่า ความพึงพอใจระดับน้อยสุด
4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการพัฒนาแอพพลิเคชั่นแนะนาสถานที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตด้วยเทคโนโลยี
ความจริงเสริมจากการพัฒนาแอพพลิเคชั่นแนะนาสถานที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตด้วยเทคโนโลยี
ความจริงเสริม ตามขั้นตอนการวิจัย โดยนาข้อมูลจากการศึกษาและวิเคราะห์ มาจัดทาแอพพลิเคชั่น
แนะนาสถานที่ ใ นมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ ภูเก็ ตด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม มีก ารทางานประกอบ
ด้วยกัน 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ส่วนการสร้างแผ่นประชาสัมพันธ์

ภาพที่ 1 แผ่นประชาสัมพันธ์ แสดงแผนที่ ตาแหน่งที่ตั้งอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ภาพที่ 2 ตัวอย่างแผ่นประชาสัมพันธ์ ภาพสแกนมาร์คเกอร์
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ส่วนที่ 2 การใช้งานแอพพลิเคชั่น
เมื่อผู้ใช้งานมีการติดตั้งแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน ผู้ใช้สามารถนากล้องมาส่องที่แผ่น
พับประชาสัมพันธ์ก็จะมีโมเดล 3 มิติของอาคารให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นลักษณะของอาคารได้ดัง
ตัวอย่างภาพที่ 3- 7

ภาพที่ 3 หน้าเริ่มต้นใช้งาน
แอพพลิเคชั่น

ภาพที่ 4 โมเดลอาคาร
สานักงานอธิการบดี

ภาพที่ 5 โมเดลอาคาร
เพชรภูมิภัฏ

ภาพที่ 6 โมเดลอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาพที่ 7 โมเดลอาคารเฉลิมพระเกียรติ
4.2 ผลการทดลองใช้ แ อพพลิ เ คชั่ น แนะน าสถานที่ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ภู เ ก็ ต ด้ว ย
เทคโนโลยีความจริงเสริมเพื่อแนะนาอาคาร หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กับนักศึกษา
บุคคลากร และบุคคลทั่วไป จานวน 50 คน โดยให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้งานแอพพลิเคชั่น และตอบ
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แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อระบบ จากนั้นนาผลการประเมินผลมาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐาน
เทียบกับเกณฑ์และสรุปผล แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม
รายการ
1. ด้านการใช้งานแอพพลิเคชั่น
1.1 แอพพลิเคชั่นมีความดึงดูดและน่าสนใจ
1.2 ความสะดวกในการใช้แอพพลิเคชั่น
ความถูกต้องในการแสดงผลลัพธ์ของ
1.3
แอพพลิเคชั่น
1.4 ความยากง่ายในการใช้งานแอพพลิเคชั่น
2. ด้านเกี่ยวกับข้อมูล
2.1 ข้อมูลที่นาเสนอมีความถูกต้อง
ภาพที่ใช้ สามารถสื่อความหมายได้สอดคล้ อง
2.2
กับข้อมูล
2.3 คาแนะนาวิธีการใช้งานแอพพลิเคชั่นเข้าใจง่าย
3. ด้านของประโยชน์และการนาไปใช้งาน
3.1 เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน
แอพพลิเคชั่นสามารถเป็นแหล่งความรู้สาหรับผู้
3.2
ที่สนใจ
4. ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบของ
แอพพลิเคชั่น
ภาพประกอบที่ใช้ภายในแอพพลิ เคชั่นมีความ
4.1
น่าสนใจ และเหมาะสม
การจัดรูปแบบภายในแอพพลิเคชั่นง่ายต่อการ
4.2
ใช้งาน
เฉลี่ยโดยรวม

ค่าเฉลี่ย
(𝐱̅)
4.09
4.10
4.12
4.04

ค่าเบี่ยงเบน
ระดับความ
มาตรฐาน
พึงพอใจ
(S.D)
0.85
มาก
0.86
มาก
0.87
มาก
0.85
มาก

4.06
3.43
3.40
3.42

0.81
0.92
0.94
0.88

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.48
4.05
4..00
4.10

0.93
0.07
0.80
0.70

ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

4.03

0.75

มาก

4.04

0.78

มาก

4.02

0.71

มาก

3.89

0.87

ปานกลาง

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นแนะนาสถานที่ใน
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ภู เ ก็ ต ด้ ว ยเทคโนโลยี ค วามจริ ง เสริ ม พบว่ า ความพึ ง พอใจด้ า นการใช้ ง าน
แอพพลิเคชั่นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ความพึงพอใจด้านเกี่ยวกับข้อมูลอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 ความพึงพอใจด้านประโยชน์และการนาไปใช้งานอยู่ในระดับมาก มี
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ความพึงพอใจด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบของแอพพลิเคชั่นอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 และเมื่อสรุปผลโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89
5. อภิปรายผล
จากการพัฒนาแอพพลิเคชั่นแนะนาสถานที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตด้วยเทคโนโลยี
ความจริงเสริมสามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
5.1 เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นแนะนาสถานที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตด้วยเทคโนโลยี
ความจริงเสริม ประกอบด้วย แผ่นประชาสัมพันธ์ที่เป็นแผนที่แสดงตาแหน่งของอาคารทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต แผ่นประชาสัมพันธ์มาร์คเกอร์แสดงภาพและหน่วยงานที่สังกัดภายใน
อาคาร มีไ ว้ ใ ห้ผู้ใ ช้ง านแอพพลิ เคชั่นสแกนดูรูปร่างของอาคารในรูปแบบสามมิติ ที่ทาให้มีความ
น่าสนใจ นอกจากนั้นยังพบว่ ากระบวนการในการพัฒนาแอพพลิ เคชั่นด้วยเทคโนโลยีความเสริม
ประกอบด้ ว ยหลายขั้ น ตอนด้ ว ยกั น อั น ได้ แ ก่ การส ารวจข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ อาคารทั้ ง หมดของ
มหาวิทยาลัยเพื่อนามาเป็นข้อมูลสารับการแนะนา การพัฒนาโมเดลอาคารโดยใช้โปรแกรมต่าง ๆ
ได้แก่ Adobe Photoshop สาหรับการร่างภาพโมเดลอาคาร โปรแกรม Sketch UP Pro สาหรับขึ้น
แบบโมเดล 3 มิติ การสร้างมาร์คเกอร์เพื่อกาหนดจุดสาหรับในการส่องดูข้อมูล การใช่โปรแกรม
Unity สาหรับการทา AR-Code ให้ Vuforia เพื่อจัดเก็บมาร์เกอร์เป็นฐานข้ อมูล การใช้โปรกรม
Android studio ในการ Build Application ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยะฉัตร จารุจินดา และ
คณะที่ทาการวิ จั ย เรื่องการประยุ ก ต์ใ ช้ความเป็นจริง เสริมส าหรับเพิ่ม ประสบการณ์ก ารท่องโลก
วรรณคดี ที่มีขั้นตอนในการพัฒนาที่สอดคล้องกัน
5.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของการใช้แอพพลิเคชั่นแนะนาสถานที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ตด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม ซึ่งผู้วิจัยได้นาไปทดลองกับกลุ่มผู้ใช้จานวน 50 คน มีค่าความพึง
พอใจในภาพรวมอยู่ ร ะดั บ ปานกลาง มี ค่ า เฉลี่ ย 3.89 ซึ่ ง มี ค วามแตกต่ า งกั บ งานวิ จั ย ของ
อภิชาต คาปลิว และคณะที่ทาการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน มี ค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.43
ผลการวิจัยนี้ทาให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลของสถานที่เป็นสิ่งสาคัญ
6. สรุปผลการวิจัย
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแนะนาสถานที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตด้วยเทคโนโลยีความ
จริงเสริม เป็นการพัฒนาแอพพลิเคชั่นแนะนาที่ตั้งของหน่วยและอาคาร โดยใช้โปรแกรม Adobe
Photoshop, Sketch UP Pro ,Unity ,Vuforia , Android studio ร่วมกันในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น
ที่สามารถใช้บนอุปกรณ์ของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมเยื่อน หรือติดต่อหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
ภูเก็ต ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ และ iOS เมื่อผู้ที่เข้ามาในมหาวิทยาลัย
เปิดใช้แอพพลิเคชั่นและนากล้องของมือถือสมาร์ทโฟนลงไปบนแผ่นประชาสัมพันธ์ (ภาพแผ่นพับ)
หน้าจอมือถื อก็ จ ะปรากฏโมเดลลั ก ษณะของตึก ในรูปแบบ 3 มิติ เป็นการแนะนาสถานที่ใ ห้ ผู้ ใ ช้
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สามารถไปยั ง จุ ด หมายตามที่ต้องการ ในส่ ว นการประเมินความพึง พอใจประกอบด้ว ย 4 ด้าน
หลังจากที่ผู้ใช้ได้ทดลองใช้งานแอพพลิเคชั่นมีความพึงพอใจ ด้านการใช้งานอยู่ในระดับมาก ด้าน
เกี่ยวกับข้อมูลอยู่ในระดับปานกลาง ด้านของประโยชน์และการนาไปใช้งานอยู่ในระดับมาก ด้านการ
ออกบแบบและการจัดรูปแบบของแอพพลิเคชั่นอยู่ในระดับมาก และมีความพึงพอใจภาพรวมโดย
เฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง
7.ข้อเสนอแนะ
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นในการแนะนาสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภู เก็ต ควรมีการ
เพิ่มโมเดลที่ครอบคลุมอาคารสถานที่ ทุกจุดภายในมหาวิทยาลัย และการใส่เสียงบรรยายเพื่อสร้าง
ความน่าสนใจให้กับผู้ใช้เพิ่มมากขึ้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นวางแผนการท่องเที่ยวในจังหวัด
ภูเก็ตบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่นาเสนอสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร และคานวณการ
ค่าใช้จ่ายสาหรับนักท่องเที่ยวได้ และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อแอพพลิ เคชั่น
วางแผนการท่ อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต บนระบบปฏิ บั ติ ก ารแอนดรอยด์ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งได้ แ ก่
นักท่องเที่ยวจานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถามความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ที่ทดลองใช้แอพพลิเคชั่นวางแผนการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สถิติที่
ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า1)แอพพลิเคชั่นวางแผนการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ สามารถแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ในจังหวัดภูเก็ตและ
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการวางแผนการท่องเที่ยวตามที่ต้องการได้ และ 2) ผลการศึกษาความพึง
พอใจต่อการใช้แอพพลิเคชั่นวางแผนการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับ ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52
คาสาคัญ : แอพพลิเคชั่น การวางแผนการท่องเที่ยว

ภูเก็ต แอนดรอยด์

Abstract
The objectives of this research were 1) To develop tourism planning
applications in Phuket via Android operating system and 2) To study the results of
tourist satisfaction toward tourism planning application in Phuket via the Android
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operating system. The Sample groups included 30 Tourists Research tools are Tourist
satisfaction questionnaire that tested the travel planning application in Phuket on the
Android operating system. Statistics used in research are cumulative values and
standard deviation
The research found that 1) Travel planning application in Phuket can show
information about tourist attractions, accommodation, restaurants in Phuket and estimate
the cost of travel plans that tourists chose and 2) The results of the study of satisfaction
toward the use of tourism planning application in Phuket satisfied with the image at a
good level with an average of 4.16 and a standard deviation of 0.52 found that people
Keywords : Applications, Tourism planning, Phuket, Android
1. บทนา
ภูเก็ตได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกอันดามันเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก มี
แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากมายให้ได้มาท่องเที่ยว มีทั้งทะเล หาดทราย เกาะแก่งต่าง ๆ รวมทั้ง
เมืองเก่าที่เป็นประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมบ้านเรือนแบบชิโนโปรตุกีส วัดที่มีชื่อเสียง นอกนั้นก็ยัง
มีที่พัก ที่กินที่หลากหลาย ภูเก็ตจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศที่อยากมาท่องเที่ยวเป็นจานวนมากมาย (SAWADEE.COM,2561: online)
ปัจจุบันเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคงหนีไม่พ้นเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการ
สื่อสาร เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยอานวยความสะดวกทาให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ เช่ น เดี่ ย วกั บ โมบายแอพพลิ เ คชั่ น ที่ เ ป็ น โปรแกรมส าหรั บ อุ ป กรณ์ เ คลื่ อ นที่ เช่ น
โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เป็นโปรแกรมที่ช่วยตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ให้เข้าถึง
ข้ อ มู ล ได้ โ ดยตรงไม่ ต้ อ งเข้ า ผ่ า นเว็ บ บราวเซอร์ (admissionpreminm.com,2561:online) และ
สาหรับการท่องเที่ยว ข้อมูลถือว่าเป็นส่วนสาคัญและจาเป็นมาก ไม่ว่า จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่
ท่องเที่ยว ข้อมูลที่พัก ข้อมูลร้านอาหาร (สุธิรา จันทร์พุ่มและคณะ:2560) และข้อมูลที่มีความสาคัญ
ยิ่งกว่านั้นก็คือ ค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณ ที่ทาให้นักท่องเที่ยวสามารถตัดสินใจไปท่องเที่ยว ซึ่งข้อมูล
ดังกล่าวอาจมีอยู่อย่างกระจัดกระจายตามเว็บไซต์ต่าง ๆ ทาให้นักท่องเที่ยวมีความความยุ่งยาก
สาหรับในการค้นหาข้อมูล
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาแอพพลิ เคชั่นวางแผนการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ ต บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ที่มีการนาเสนอข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร พร้อมทั้ง
คานวณประมาณการค่าใช้จ่าย สาหรับใช้วางแผนการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต เพื่อช่วยอานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ใช้หรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการข้อมูลสาหรับการท่องเที่ยว
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นวางแผนการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต บนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ ที่นาเสนอสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร และคานวณประมาณการค่าใช้จ่ายสาหรับ
นักท่องเที่ยวได้
2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อแอพพลิเคชั่นวางแผนการท่องเที่ยวใน
จังหวัดภูเก็ตบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
3. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ง นี้เป็ นการพั ฒ นาแอพพลิ เ คชั่ นวางแผนการท่ อ งเที่ ยวในจั ง หวั ด ภูเ ก็ ต บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เครื่องมือที่ใช้สาหรับการวิจัยได้แก่ 1) แอพพลิเคชั่นวางแผนการ
ท่องเที่ย วในจั ง หวั ด ภูเก็ ต บนระบบปฏิ บัติก ารแอนดรอยด์ 2) แบบสอบถามความพึง พอใจของผู้
แอพพลิเคชั่นวางแผนการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ผู้วิ จั ย ใช้ก ารเลื อกกลุ่มตัวอย่ างแบบเจาะจง ได้แ ก่ นัก ท่องเที่ยวจ านวน 30 คน ส าหรับวิ ธีการ
ดาเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็นขั้นตอนดังนี้
3.1 การศึกษาและรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้สารวจข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก และร้านอาหาร ที่น่าสนใจของจังหวัด
ภูเก็ตโดยผู้วิจัยได้ทาการสารวจด้วยตนเองและศึกษาจากเว็บไซต์ โดยการเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ที่พัก และร้านอาหาร ประเภทละ 20 แห่ง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่พักและร้านอาหารที่ได้รับความ
นิยมจากนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งมีชื่อเสียง แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พัก และร้านอาหาร
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก
1. หาดกมลา
1. พูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย
2. หาดกระรน
2. ศรีพันวา
3. หาดกะตะน้อยหาดกะตะใหญ่ 3. Shunli Hostel
4. แหลมพันวา
4. Aekkeko hostel
5. หาดป่าตอง
5. บุ๊คอะเบดโพชเทล
6. หาดสุรินทร์
6. เดอะ บีสาวานา ภูเก็ต
7. หาดบางเทา
7. Vitamin Sea Hostel Phuket
8. หาดราไวย์
8. ซินหล่อเฮ้าส์
9. หาดในหาน
9. Ritsurin Boutique Hotel
10. หาดยะนุ้ย
10. คาซ่า บลังก้า
11. หาดแหลมกา
11. Hugger Hostel

ร้านอาหาร
1. เก็ตโฮ่ ติ่มซา
2. ปากน้าซีฟู้ดตลาดใหญ่
3. กล้วยน้าว้าสามกอง
4. ระย้า
5. มุขมณี ซีฟู้ด
6. ปันตัย
7. ป่าหล่าย ซีฟู้ด
8. ปากน้าซีฟู้ดถลาง
9. หอยป้ายแดง
10. หมอมูดง
11. วันจันทร์
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
สถานที่ท่องเที่ยว
12. หาดไม้ขาว
13. เกาะราชา
14. เกาะไม้ท่อน
15. เกาะ มะพร้าว
16. เกาะแก้วพิสดาร
17. เกาะไข่นอก
18. อ่าวเสน
19. อ่าวยนต์
20. หาดในยาง

สถานที่พัก
12. The Neighbors Hostel
13. ZEN Rooms Takua Thung Road
14. White Wall Poshtel
15. เดอะ เมมอรี่ แอท ออน ออน
16. อีด แอนด์ สลีป
17. เอ็มเบด ภูเก็ต
18. เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต
19. เดอะ มาลิกา โฮลเทล
20.บ้านบ้าน โฮสเทล

ร้านอาหาร
12. หมี่ต้นโพธิ์ สาขา หอนาฬิกา
13. ทุ่งคา กาแฟ
14. แหลมหินซีฟู้ด
15. บุญรัตน์ติ่มซา ดิลกอุทิศ
16. หมี่สะปาคุณยายเจียร
17. ตู้กับข้าว
18. ครัวเก๋ากึ๊ก
19. เพียงไพร
20. ทรีกอง

3.2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ จากการศึกษารวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้นาข้อมูล
ดังกล่าวมาวิเคราะห์และออกแบบระบบโดยใช้แนวคิดเชิงวัตถุเป็นแนวคิดหลัก และใช้ยูเอ็มแอล
(Unified Modeling Language :UML) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยยูเอ็ม
แอลมีลักษณะเป็นแผนภาพ เพื่อใช้ในการอธิบายระบบงานในมุมมองต่าง ๆ โดยแผนภาพ UML ที่
ผู้วิจัยนาเสนอคือ แผนภาพ Use Case Diagram เป็นแผนภาพที่แสดงถึงขอบเขตของระบบฟังชัน
ต่าง ๆ ในระบบ รวมถึงความเกี่ยวข้องของผู้ใช้งานที่มีต่อฟังก์ชันต่าง ๆ โดยแผนภาพ Use Case
Diagram ของแอพพลิเคชั่นแสดงดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงแผนภาพ Use Case Diagram ของแอพพลิเคชั่นวางแผนการท่องเที่ยงในจังหวัด
ภูเก็ตบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
3.3 การพัฒนาแอพพลิเคชั่น การพัฒนาแอพพลิเคชั่นวางแผนการท่องเที่ยงในจังหวัด
ภูเก็ตบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรมต่าง ๆในการพัฒนาได้แก่ 1) โปรแกรม
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Visual Studio Code ใช้ในการเขียนโค้ดโปรแกรมเขียนด้วยภาษา lonic 2) Sublime text ใช้ใน
การเขียนโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับแอพพลิเคชั่นเขียนด้วยภาษา PHP 3) MySQL และ
XAMPP ใช้ในการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่น 4) Apache ในการจัดเก็บ Webserver ต่าง
ๆ โดยมี Phuket_travel_planner เป็นฐานข้อมูลหลักผ่าน phpMyAdmin เรียกใช้ผ่าน XAMPP
3.4 การนาแอพพลิเคชั่นไปทดสอบกับผู้ใช้งาน ผู้วิจัยได้นาแอพพลิเคชั่นไปทดลองกับ
ผู้ ใ ช้ ง านซึ่ ง เป็ น นั ก ท่ อ งเที่ ย วจ านวน 30 คน ในประเด็ น ต่ า ง ๆ จ านวน 6 ประเด็ น ได้ แ ก่ 1)
กระบวนการติดตั้งแอพพลิเคชั่น ง่าย และเหมาะสม 2) ผู้ใช้สามารถเข้าใจและใช้งานแอพพลิเคชั่น
ได้รวดเร็ว 3) แอพพลิเคชั่นมีรูปที่ทันสมัย ถูกต้อง เชื่อถือได้ 4) การจัดรูปแบบการแสดงผลบน
จอภาพมีค วามเหมาะสม 5) แอพพลิ เคชั่นตรงตามความต้องการของผู้ใ ช้ 6) แอพพลิ เคชั่น มี
ประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน โดยมีสถิติที่ใช้ในการวิจัย คือค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยกาหนด
เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย ( สุธิรา จันทร์พุ่มและคณะ:2560) ดังนี้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51-5.00 หมายความว่า ระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51-4.50 หมายความว่า ระดับมาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51-3.50 หมายความว่า ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.51-2.50 หมายความว่า ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00-1.50 หมายความว่า ระดับน้อยที่สุด
4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการพั ฒ นาแอพพลิ เ คชั่ น การวางแผนการท่ อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต บน
ระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์
ผู้วิจัยได้ดาเนินการพัฒนาแอพพลิ เคชั่น การวางแผนการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ ต บน
ระบบการแอนดรอย์ ตามขั้นตอนการวิจัย โดยนาข้อมูลจากการศึกษาและการวิเคราะห์มาจัดทา
แอพพลิเคชั่นการวางแผนการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต แสดงดังภาพที่ 2- 6

ภาพที่ 2 หน้าจอแรกของแอพพลิเคชั่น

ภาพที่ 3 สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
1206

จากภาพที่ 2 ผลการพัฒนาแอพพลิเคชั่น การวางแผนการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต เป็น
ภาพหน้าจอแรกเมื่อมีการโหลดการใช้งานแอพพลิเคชั่น ซึ่งบอกรายละเอียดการยินดีต้อนรับสู่การ
ทางานของแอพพลิเคชั่น และมีเมนูให้ผู้ใช้งานเลือกทารายการที่ต้องการ
จากภาพที่ 3 เป็นการแสดงรายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมดที่มีการจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล
ผู้ใช้สามารถเลือกดูรายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ เมื่อดูข้อมูลแล้วหากมีความสนใจไป
ท่องเที่ยวก็เลือกเก็บไว้ในรายการ

ภาพที่ 4 ข้อมูลที่พัก

ภาพที่ 5 ข้อมูลร้านอาหาร

ภาพที่ 6 สรุปค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเที่ยว
จากภาพที่ 4 เป็ น การแสดงรายชื่ อ ที่ พั ก ทั้ ง หมดที่ มี ก ารจั ด เก็ บ ไว้ ใ นฐานข้ อ มูล ผู้ ใ ช้
สามารถเลือกดูรายละเอียดของที่พัก เมื่อดูข้อมูลแล้วหากมีความสนใจที่พักแบบใดก็เลือกเก็บไว้ใน
รายการ
จากภาพที่ 5 เป็นการแสดงรายชื่อร้านอาหารทั้งหมดที่มีการจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล ผู้ ใช้
สามารถเลือกดูรายละเอียดของร้านอาหารพร้อมเลือกเมนูรายการอาหารได้ หากสนใจเมนูรายการใด
ก็เลือกเก็บไว้ในรายการ
จากภาพที่ 6 เป็นการแสดงรายการ ท่องเที่ยว ที่พัก และร้านอาหารพร้อมทั้งแสดง
ค่าใช้จ่ายสาหรับการท่องเที่ยวจากรายการที่ได้เลือกไว้
4.2 ผลการทดลองใช้ แ อพพลิ เ คชั่ น การวางแผนการท่ อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ผู้วิจัยดาเนินการทดลองใช้แ อพพลิ เคชั่นการวางแผนการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ ต บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่พัฒนาขึ้น กับนักท่องเที่ยวจานวน 30 คน โดยกลุ่มตัวอย่างได้ทดลอง
ใช้งานแอพพลิเคชั่นและตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีแอพพลิเคชั่น จากนั้นนาผลการประเมิน
มาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์และสรุปผล แสดงดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึง พอใจต่อการทดลองใช้ง านแอพพลิ เคชั่นการวางแผนการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ลาดับ

รายการ

1
2

กระบวนการติดตั้งแอพพลิเคชั่นง่ายและเหมาะสม
ผู้ใช้สามารถเข้าใจและใช้งานแอพพลิเคชัน่ ได้
รวดเร็ว
แอพพลิเคชัน่ มีรปู ที่ทนั สมัย ถูกต้อง เชื่อถือได้
การจัดรูปแบบการแสดงผลบนจอภาพมีความ
เหมาะสม
แอพพลิเคชัน่ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้
แอพพลิเคชัน่ มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน
ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน

3
4
5
6

ค่าเฉลี่ย
̅)
(𝒙
4.40

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D)

ระดับความ
พึงพอใจ

0.49

มาก

4.20

0.40

มาก

4.06

0.58

มาก

4.13

0.57

มาก

4.13
4.06
4.16

0.50
0.58
0.52

มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้งานแอพพลิเคชั่นการวาง
แผนการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตบนระบบปฏิบัติการแอนดรอนด์ พบว่าความพึงพอใจในภาพรวมอยู่
ใน ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16
5. อภิปรายผล
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการวางแผนการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอย์ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วนคือ
5.1 ส่วนของแอพพลิเคชั่นการวางแผนการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอย์ ที่พัฒนาขึ้นสามารถแสดงข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจพร้อมบอกรายละเอียด แสดง
ข้อมูลของร้านอาหาร เมนูรายการอาหารที่ขึ้นชื่อของร้านและแสดงข้อมูลของที่พักพร้อมกับราคา
ห้องที่ต้องการ เพื่อนาไปคานวณประมาณการรายจ่ายได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภิญญาพัชญ์
ทาสาธนัตย์ตระกูล และคณะ: (2559) ที่ทาการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการวางแผน
ท่องเที่ยวตามฤดูกาล ที่สามารถเลือกหัวข้อรายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยว เลือกฤดูกาล และดู
ข้อมูลร้านอาหารและสถานที่พักใกล้สถานที่นั้น ๆ
5.2 ส่วนความพึงพอใจต่อการใช้แอพพลิเคชั่ นการวางแผนการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ จากการประเมินผลความพึงพอใจต่อการใช้งาน พบว่า ความพึง
พอใจในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13
6. สรุปผล
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นวางแผนการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ ผู้วิจัยได้เริ่มตั้งแต่ ศึกษาวิธีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการและ เก็บรวบรวม
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ข้อมูลไปจนถึงการพัฒนาแอพพลิเคชั่น เพื่อให้แอพพลิเคชั่นสามารถทางานได้ตรงตามความต้องการ
โดยผลการวิจัยสามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
6.1 มีแอพพลิเคชั่นวางแผนการท่องเที่ยวในจังหวัด ภูเก็ตบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ที่สามารถใช้งานได้จริง
6.2 ด้านการประเมินความพึง พอใจที่มีต่อแอพพลิ เคชั่นของผู้ใ ช้ง านจ านวน 30 คน มี
ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.16 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรเท่ากับ 0.52
7. ข้อเสนอแนะ
การพัฒนาแอพพลิ เ คชั่ นการแผนการท่อ งเที่ ยวในจั ง หวั ด ภู เก็ ต ผู้วิ จั ยมีข้ อเสนอแนะ
และแนวทางการพัฒนาแอพพลิเคชั่นต่อไปในอนาคต ดังนี้
7.1 การเพิ่มระบบภาษาในแอพพลิเคชั่นให้รองรับได้หลากหลายมากขึ้น เช่น ภาษาอังกฤษ
ภาษาจี น หรื อ ภาษาอื่ น ๆ เพราะเนื่ อ งจากจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วจากทุ ก มุ ม โลก
7.2 เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้มากกว่านี้ เช่น เกี่ยวกับเส้นทางการท่องเที่ยว
ระบบขนส่ง เพื่อจะได้ทราบถึงราคาค่าโดยสาร เพื่อที่จะได้ประมาณการค่าใช้จ่ายได้ใกล้เคียงกั บ
ความเป็นจริงเพิ่มขึ้น
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Kidsevo Game
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1,2นักศึกษาปริญญาตรี
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สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
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บทคัดย่อ
คิดส์ซีโว เกมส์ เป็นเกมส์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์
สาหรับการพัฒนาการของเด็กที่มีอายุไม่เกิน 5 ปีในทักษะทางด้าน การสังเกต การคิดวิเคราะห์ และ
การใช้เทคโนโลยี สาหรับการเล่นเกมส์นี้เป็นการเล่นระหว่างผู้ปกครองกับเด็กดังนั้นนอกจากการ
เล่ นเกมส์ นี้จ ะส่ ง เสริม การพัฒนาการของเด็ก แล้ ว ยัง เป็นการสร้างความสั ม พันธ์ ร ะหว่ างเด็กกับ
ผู้ปกครองอีกด้วยโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาประกอบด้วย โปรแกรมโคโรน่าเอสดีเค เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาแอพพลิเคชั่น โดยใช้ภาษาลัวร์เป็นภาษาหลัก โปรแกรมซับไลม์ เท็กซ์ 2 เป็นโปรแกรม
แก้ไข และ เขียนโค้ด และใช้ โปรแกรมโฟโต้ชอปซีซีสาหรับตกแต่งภาพถ่ายและภาพกราฟฟิก
คาสาคัญ : เกมส์ ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เด็ก การพัฒนาการ

Abstract
KIDSEVO is a game on the Android operating system. It developed for the
purpose of evolution of children under the age of 5 years in skills in observation,
analytical thinking and using technology. For playing this game is a play between
parents and children, so in addition to playing this game will promote the evolution of
children and also create a relationship between children and parents as well. The
program used for development consists of CoronaSDK is a tool for developing
applications using the Lua language as the main language and Sublime text 2 is a
program to edit and write programming code. For decorating photos and graphics is
used Photoshop CC.
Keywords : Game, Android Operating System, Kids, Evolotion
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1.บทนา
ณ โลกปัจจุบัน ที่มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ไม่มีที่สิ้นสุด ได้ก่อเกิด
นวัตกรรมที่สร้างความสะดวกสบายให้แก่มนุษย์ในหลายๆด้าน ไปมาหาสู่กันด้วยยานพาหนะ จัดส่ง
เอกสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ติดต่อค้าขายด้วยเครื่องคมนาคมและเส้นทางคมนาคมที่ทันสมัย
ติดต่อสื่อสารกันด้วยเครื่องมือสื่อสาร เรียกว่าเทคโนโลยีเหล่านี้กลายเป็นปัจจัยหนึ่งในการอยู่รอด
ของมนุษย์ มีอิทธิพลต่อการดาเนินชีวิตในทุกๆด้าน ซึ่งเทคโนโลยีที่น่าจะมีอิทธิพลต่อวัยรุ่นมากในยุค
ปัจจุบัน คือ เครื่องมือสื่อสารอย่างโทรศัพท์มือถือ ค่ายโทรศัพท์มือถือแต่ละค่ายต่างแข่งขันกันนา
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใส่ในโทรศัพท์มือถือของตน เพื่อกระตุ้นความต้องการซื้อให้ผู้เสพเทคโนโลยีสนใจ
นอกจากโทรศัพท์มือถือจะเป็นเครื่องสื่อสารแล้วยังสร้างความบันเทิงในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะ ดูหนัง
ฟังเพลง เชื่อมอินเทอร์เน็ต เล่นเกม ถ่ายรูป ดูนาฬิกา และอีกมากมาย ผู้เสพเทคโนโลยีกลุ่มใหญ่ก็
คือวัยรุ่น ยิ่งมีรูปแบบการทาเยอะ รูปลักษณ์สวยดูล้าสมัย พร้อมด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆราคาแพงๆ
โทรศัพท์กลายเป็นเครื่องแสดงฐานะด้วยราคาค่าเทคโนโลยีที่สูงขึ้น โทรศัพท์ กลายเป็นเครื่องสร้าง
ความเสื่อมในสังคมเพราะการใช้เทคโนโลยี ที่ไม่ถูกต้องไม่สมควร หรือบางทีมือถือยังทาหน้าที่สร้าง
และกระชับความสัมพันธ์ของคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง หรือกลุ่มเพื่อน ถึงแม้จะอยู่ห่างไกล
กันมากแต่ก็เชื่อมความสัมพันธ์กันได้ด้วยมือถือ ยิ่ งปัจจุบันนี้มือถือมีเทคโนโลยีก้าวหน้ากว่าเดิมมาก
ซึ่งนอกจากจะดูหนังฟังเพลงแล้วยังสามารถใช้อินเทอร์เน็ต และยังสามารถเล่นได้เกือบทุกที่ทุกเวลา
ยิ่งทาให้การติดต่อสื่อสารง่ายขึ้นไปอีก อย่างไรก็ตามการใช้โทรศัพท์มือถือให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้น
ต้องคานึงถึงความจาเป็น ใช้แต่พอเพียงเท่านั้นเพื่อไม่ให้ตกเป็นทาสของมือถือ (สถาพร มาตสี, 2556)
มือถือในปัจจุบันนั้นมีอิทธิพลมากในชีวิตประจาวันของคนส่วนใหญ่ที่ใช้เวลาหมดไปกับการ
เล่นมือถือไม่ว่าจะเป็นเด็กรวมไปถึงผู้ใหญ่ที่เป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็กก็ยังเล่นมือถือพ่อแม่ใน
ปัจจุบันส่วนใหญ่จะปล่อยให้ลูกเล่นกับของเล่นที่ซื้อให้ตามลาพัง พัฒนาการของเด็กในปัจจุบันจึงช้า
เพราะพ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับเด็กหรือเล่นกับเด็ก
ดังนั้นผู้จัดทาจึงเห็นควรว่าการพัฒนาเกมส์ขึ้นมานั้นสามารถช่วยในการพัฒนาเด็กเล็กให้
เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นและทาให้ครอบครัวได้มีเวลาเล่นอยู่ด้วยกัน อีกทั้งยังช่วยพัฒนาสมองในการ
คิดแก้ไขปัญหาไปในตัว และเป็นการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์
2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ในการพัฒนาเกมส์สาหรับการ
พัฒนาการของเด็กอายุไม่เกิน 5 ปีในการพัฒนาทักษะทางด้าน การสังเกต การคิดวิเคราะห์ การใช้
เทคโนโลยี
3.วิธีดาเนินงานวิจัย
วิธีดาเนินงานสาหรับวิจัยนี้ ใช้วิธีการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์(น้าฝน อัศวเมฆิน, 2560)
โดยใช้ ยูเอ็มแอลเป็นเครื่องมือในการนาเสนอการวิเคราะห์และการออกแบบระบบ(ธีรวัฒน์ ประกอบ
ผล , สุนทริน วงศ์ศิริกุล, 2552)ภาพที่ 1แสดง Use Case Diagram ของระบบงาน ภาพที่ 2 แสดง
1211

Sequence Diagram ของระบบงานสาหรับโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาประกอบด้วย โปรแกรมโคโร
น่า เอสดีเค (CoronaSDK) (Corona Labs Inc., 2552)เป็นเครื่องมือในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น โดย
ใช้ภาษาลัวร์ (Lua Language) (Walter Luh and Carlos Icaza, 2550)เป็นภาษาหลัก โปรแกรม
ซับไลม์ เท็กซ์ 2 (Sublime text 2) (Jon Skinner and Will Bond. 2551)เป็นโปรแกรมแก้ไข และ
เขี ย นโค้ ด และใช้ โปรแกรมโฟโต้ชอปซีซี (Photoshop CC) (Adobe Inc.2556) ส าหรับตกแต่ ง
ภาพถ่ายและภาพกราฟฟิก

User
ภาพที่1 Use Case Diagramของระบบงาน

ภาพที่ 2 Sequence Diagram ของระบบงาน
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4.ผลการทดลอง
ภาพที่ 3 ถึงภาพที่ 8แสดงภาพหน้าจอการทางานของเกมส์ KIDDSEVO

ภาพที่ 3 หน้าจอแรกเมื่อเข้าสู่การใช้งาน

ภาพที่ 4 หน้าจอการเลือกโหมดของผู้เล่น

ภาพที่ 5 หน้าจอโหมดArcade

ภาพที่ 6 หน้าจอแสดงคะแนน

ภาพที่ 7 หน้าจอโหมดเกม Geoflow mode

ภาพที่ 8 หน้าแสดงคะแนน

5. อภิปรายผล
เกมส์ KIDDSEVO มีการทดลองวัดผลการใช้งานจากผู้ใช้งานจานวน 10 จากผู้เล่นที่มี
อายุไม่เกิน 5 ปี โดยเป็นเด็กผู้หญิงจานวน 3 คน และเด็กผู้ชายจานวน 7คน ซึ่งผลที่ได้จากการ
ทดลองเล่นเกมส์แสดงดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงผลที่ได้จากการเล่นเกมส์ KIDSEVO
N

K

เล่นครั้งแรก

เล่นครั้งถัดไป

ทักษะพื้นฐาน

ด้านการสังเกตเปรียบเทียบ
ด้านความแม่นยา
ด้านการคิดวิเคราะห์
โดยรวม

10
10
10
10

10
10
10
30

𝑿

S

ระดับ
ความสามารถ

𝑿

S

ระดับ
ความสามารถ

4.83
5.36
4.66
4.95

0.46
1.36
1.23
1.02

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

7.57
7.95
7.91
7.81

0.61
1.13
0.60
0.78

ดี
ดี
ดี
ดี

เมื่อ N แทน จานวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง, 𝑋แทน คะแนนเฉลี่ย (Mean), S แทน
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ K แทน คะแนนเต็มในแต่ละด้าน
6. สรุปผล
เกมส์ KIDSEVOเป็นเกมส์ที่พัฒนาขึ้นมาจากปัญหาที่ปัจจุบันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่
และลูกมีความสัมพันธ์ที่ลดน้อยลง กลายเป้นสังคมก้มหน้า ที่พ่อ แม่ ลูก ต่างใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับ
มือถือ ซึ่งปัจจุบันจากการศึกษาพัมนาการของเด็กอายุต่ากว่า 5 มีพัฒนาการช้า เนื่องด้วยพ่อแม่
ปล่อยให้ลูกอยู่กับการเล่นโทรศัพท์มือถือ การดูโทรทัศน์เพื่อการลดการรบกวนจากลูก จากปัญหา
ดังกล่าวนี้ทาให้ผู้วิจัยมีแนวคิดว่าทาอย่างไรที่จะให้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูกสามารถใช้เวลา
ร่วมกันและพร้อมกันนั้นก่อให้เกิดพัฒนาการที่ดีกับเด็กด้วยซึ่งผลที่ได้จากการพัฒนาเกมส์KIDSEVO
และนาไปทดลองใช้งานจริงกับเด็กอายุต่ากว่า 5 ปีพบว่าเด็กมีการพัฒนาการที่ดีขึ้นดังแสดงในตาราง
ที1่
7.ข้อเสนอแนะ
7.1 เพิ่มด่านให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มความสนุกในการเล่นและเพิ่มความหลากหลายของภาพใน
เกม
7.2 เพิ่มจานวนของตัวเลขให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มความท้าทายให้ เด็กได้เล่นและพัฒนาทักษะ
ความจา และความแม่นยาในการเล่น
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บทคัดย่อ
ในปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ ได้มีการพัฒนาและใช้งานอย่างแพร่หลาย ทาให้ผู้ใช้ได้รับความ
สะดวกสบายอีกทั้งการดาเนินชีวิตประจาวันของคนส่วนใหญ่เป็นไปด้วยความเร่งรีบการนาเทคโนโลยี
ด้านเครือข่ายไร้สายมาช่วยให้กิจวัตรบางอย่างในชีวิตประจาวันมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นจึงเป็น
เป้าหมายอย่างหนึ่ง ตัวอย่างเช่น การเปิด -ปิดไฟภายในบ้านที่สามารถควบคุมได้จากแอปพลิเคชันใน
โทรศัพท์มือถื อทาให้มีความสะดวกและยัง สามารถสั่ง ควบคุมการเปิด -ปิดจากระยะไกลหรื อ ผ่ าน
เครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ได้ อี ก ด้ ว ยงานวิ จั ย นี้ ไ ด้ พั ฒ นาต้ น แบบการควบคุ ม การเปิ ด -ปิ ด ไฟโดยใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266 เป็นตัว ควบคุม ควบคุม สวิ ท ช์ไ ฟฟ้ า 220 โวลต์ ผลการทดสอบ
สามารถควบคุมการเปิด -ปิด ไฟเเละตั้ง เวลาผ่านแอปพลิ เคชันได้ตามที่ออกแบบไว้ และสามารถ
ตรวจสอบสถานการณ์ทางานของอุปกรณ์ผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าวได้ ส่วนอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยได้แก่ 1) แอนดรอยด์และไอโอเอสแอปพลิเคชันสร้างด้วย ไอโอนิค เฟรมเวิร์ค 2) ฐานข้อมูล
MySQL จัดการข้อมูลด้วย PHP และ 3) ไมโครคอนโทรลเลอร์ ผู้ใช้สามารถควบคุม หลอดไฟภายใน
บ้านหรือในองค์กรได้ผ่านสมาร์ทโฟนได้จากทุกที่ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
คาสาคัญ : ไอโอที, สมาร์ทไลท์ติ้ง , ระบบควบคุม, การสื่อสารไร้สาย, ไมโครคอนโทรลเลอร์,
แอนดรอยด์, ไอโอเอส

Abstract
Nowadays Technology has been used and wildly the developed made users
got convenience, and also daily routine hastily went on. Bringing wireless network
technology to help some routine, could make certain routine more convenient, So it was
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one target such as turn on-off light in house that can control from application on
smartphone made it convenient and could control turn on-off remote distance via
internet network. This research developed prototype controlling on-off light by using
Microcontroller (ESP8266), Electric switch controller 220 volt. Test result found that it
could control on-off light and set the time by application and could by examine the
working situation of device through the application above. The tools used in the research
were: 1) Android and IOS applications built with Ionic Framework 2) MySQL database
to manage data with PHP and 3) Microcontrollers. Users could control home electrical
devices plugged into intelligent power outlets via smartphones from anywhere that
could access the internet.
Keywords : IOT, Smart Lighting, Control System, Wireless Communication,
Microcontroller, Android,IOS.
1. บทนา
เทคโนโลยี Internet of Things (IOT) หรือ การที่สิ่งต่างๆ ถูกเชื่อมโยงเข้าสู่โลกเครือข่าย
หรืออินเทอร์เน็ต ทาให้มนุษย์สามารถสั่งการ ควบคุม การใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ เช่น การสั่งเปิด -ปิด
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องใช้สานักงาน เครื่องมือทางการเกษตร
เครื่ อ งจั ก รในโรงงานอุ ต สาหกรรม อาคาร บ้ า นเรื อ นหรื อ เครื่ อ งใช้ ใ นชีวิ ต ประจ าวั น ต่า งๆผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ต้น ต้น (จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี,2559)
ในที่นี้ทางผู้จัดทาได้เล็งเห็นความสาคัญถึงเทคโนโลยี Internet of Things ที่เรียกกันว่า
Smart Lighting Control System มาช่วยเพิ่มความสะดวกภายในบ้าน ผู้อาศัยไม่ต้องลุกขึ้นไปเปิด
หรือปิดหลอดไฟด้วยตนเองและสามารถตั้งเวลาเปิดหรือปิดหลอดไฟได้โดยเพียงตั้งเวลาผ่านมือถือ
หรือแท็บเล็ต
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพัฒนาระบบควบคุมการเปิด-ปิดหลอดไฟในช่วงเวลาต่างๆ
3. วิธีดาเนินการวิจัย
การออกแบบการท างานจะแบ่ ง ออกเป็ น 2 ส่ ว นคื อ การออกแบบการท างานทางด้ า น
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์จากการทดสอบระบบการทางานระบบการเปิด -ปิดไฟและการตั้งเวลาการ
เปิด-ปิดไฟและระบบควบคุมซึ่งหลักๆการทางานตามภาพโดยรวมดังนี้
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ภาพที่ 1 ภาพระบบการทาโดยรวม
จากภาพที่ 1 แสดงให้เห็นถึงระบบการเชื่อมต่อและระบการเปิด-ปิดเมื่อผู้ใช้งานที่จะเปิดหรือ
ปิดไฟและสามารถควบคุมผ่านสมาร์ทโพนโดยผ่านระบบAndroidหรือIOS
3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ
1.วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมระบบรวมไปถึงสมาร์ทโฟนและซอฟต์แวร์ในการสร้าง
แอปพลิเคชัน
2.แบบสอบถามความพึงพอใจที่พูดทดลองใช้ต่อระบบการเปิดปิดไฟและตั้งเวลา
3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านแบบควบคุมและความต้องการของผู้ใช้งานได้วิเคราะห์
วงจรการทางานและอุปกรณ์ต่างๆจากนั้นได้ออกแบบวงจรการทางานและออกแบบทางด้าน
ซอฟต์แวร์ดังต่อไปนี้
3.2.1 การออกแบบวงจรการทางาน
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ภาพที่ 2 การทางานของระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟและการตั้งเวลาการเปิด-ปิดไฟ
จากภาพที่ 2 จะเห็นได้ว่าการออกแบบขั้นตอนการทางานเมื่ออุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตได้แล้วจะส่งสถานะของหลอดไฟไปยัง แอปพลิเคชันซึ่งผู้ใช้งานสามารถควบคุมการเปิด ปิดไฟตามจุดต่างๆตามที่ได้ออกแบบไว้ขณะเดียวกันนั้นจะส่งค่าสถานะการเปิด -ปิดไฟกลับมายังแอป
พลิเคชันบนมือถือขอผู้ใช้งานเพื่อแสดงสถานะปัจจุบันส่วนรายละเอียดการเปิด -ปิดไฟของวงจรดัง
ภาพที3่

ภาพที่ 3 วงจรการเปิด-ปิดไฟและตั้งเวลา
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จากภาพที่ 3 จะเห็นได้ว่าวงจรของระบบการควบคุมการเปิด -ปิดไฟและตั้งเวลาจะประกอบ
ไปด้วย 3 ส่วนหลักๆคือ
1.Node MCU/ESP8266 จะทาหน้าที่รับส่งข้อมูลผ่านServer
2.Relay module จะทาหน้าที่เปิดปิดวงจร
3.หลอดไฟ
3.2.2 การออกแบบระบบซอฟต์แวร์
ผู้วิจัยได้ออกแบบส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้โดยส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน
ที่สั่งให้ Node MCU ทางานดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 หน้าจอแอปพลิเคชันที่ใช้งานควบคุมการเปิด-ปิดไฟหรือตั้งเวลาการเปิด-ปิดไฟ
1220

4. ผลการศึกษา
ผลประเมินความพึงพอใจและปฏิภาคการใช้งานควบคุมการเปิด -ปิดไฟผ่านแอพพลิ เคชั่น
ระบบ Android และ IOS โดยแสดงค่าเฉลี่ย x ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และค่าระดับความ
พึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างเป็นประชากรจานวน 50 คนมีผลการประเมินดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการประเมิณความพึงพอใจและประสิทธิภาพของระบบควบคุมหลอดไฟอัจฉริยะ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน ระดับความ
ข้อ
รายการ
มาตรฐาน
ที่
พึงพอใจ
(𝐱̅)
(S.D)
1 ความสวยงามของหน้าจอแอพพลิเคชั่น
4.10
0.58
ดีมาก
2 การใช้งานง่ายของแอพพลิเคชั่น
4.12
0.87
ดีมาก
3 ความสะดวกในในการเปิด-ปิดแอพพลิเคชั่น
4.22
0.63
ดีมาก
4 การการตอบสนองในการใช้งานแอพพลิเคชั่น 4.10
0.58
ดีมาก
5 ความสามารถในการใช้งานได้จริงของ
3.94
0.79
ดีมาก
แอพพลิเคชั่น
6 แอพพลิเคชั่นมีประสิทธิภาพมนการใช้งาน
3.96
0.60
ดีมาก
เฉลี่ยโดยรวม
4.03
0.08
ดีมาก
5. สรุปและอภิปรายผล
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยการออกแบบระบบควบคุมการปิด -เปิดไฟผ่านแอปพลิเคชันบน
ระบบ Android และ iOS โดยมีหน่วยประมวลผลเป็น Node MCU/ESP8266 ทาหน้าที่ควบคุมการ
เปิด-ปิดหลอดไฟหรือตั้งเวลาและนอกจากนี้ Node MCU/ESP8266 ยังส่งสถานะของหลอดไฟไปยัง
แอพพลิเคชั่นบนมือถือของเรา โดยใช้ระบบเครือข่ายไร้สายทาให้สามารถควบคุมการทางานและ
ตรวจสอบสถานการณ์ทางานได้
อย่างไรก็ตามแอปพลิเคชันของผู้วิจัยยังมีข้อจากัดในการเพิ่มอุปกรณ์อื่นจึงสามารถพัฒนา
ต่อให้ใช้งานได้กับอุปกรณ์อื่นๆที่อยู่ภายในบ้านได้ไม่มากนักเนื่องจากการพัฒนาระบบฮาร์ดแวร์ต้นทุน
ต่ามีเพียงค่าอุปกรณ์และติดตั้งควบคุมเท่านั้นจึงแตกต่างจากวิจัยที่ออกแบบมาให้ได้ใช้งานกับทุก
อย่างในบ้านซึ่งอาจส่งผลให้มีต้นทุนที่สูง
6. ข้อเสนอแนะ
1.การพัฒนาระบบควบคุมหลอดไฟอัจฉริยะจะต้องคานึงถึงการส่งค่าและการตรวจสอบ
ค่าผ่านอินเทอร์เน็ต และ การควบคุมเปิด/ปิด
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการออกแบบและสร้างเครื่องทาลายกระดาษ โดยใช้
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ชนิด 1 เฟส ขนาด 1 กาลังม้า เพลา เฟือง และชุดใบมีดตัดกระดาษ
แล้วนามาประเมินหาประสิ ทธิ ภาพและสมรรถนะของเครื่องทาลายกระดาษ จากการทดสอบหา
ประสิทธิภาพของเครื่องทาลายกระดาษ พบว่า สามารถป้อนกระดาษได้จานวนสูงสุดที่กระดาษไม่
เสี ย รู ป ทรง จ านวน 10 แผ่ น ค่ า เฉลี่ ย อั ต ราการท าลายกระดาษ 186.83 มิ ล ลิ เ มตร/วิ น าที
ความสามารถในการย่อยทาลายกระดาษเป็น 4.46 มิลลิเมตร และสามารถทาลายลวดเย็บกระดาษ
เบอร์ 10 (ขนาดขาลวด 8.4 × 5 มิลลิเมตร/เข็ม) ได้ จากการประเมินสมรรถนะทั้ง 4 ด้านของเครื่อง
ทาลายกระดาษ โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 6 ท่าน พบว่า 1) สมรรถนะของเครื่องทาลายกระดาษ
ด้านลั ก ษณะทางกายภาพค่ าคะแนนเฉลี่ ย 4.32 อยู่ใ นระดับดี 2) ด้านลั ก ษณะการออกแบบค่ า
คะแนนเฉลี่ย 4.08 อยู่ในระดับดี 3) ด้านลักษณะการบารุงรักษาค่าคะแนนเฉลี่ย 4.27 อยู่ในระดับดี
และ 4) ความเหมาะสมด้านการนาไปใช้งานค่าคะแนนเฉลี่ย 4.23 อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาโดย
รวมอยู่ในเกณฑ์ระดับดี ค่าคะแนนเฉลี่ยเป็น 4.23
คาสาคัญ : เครื่องทาลายกระดาษ ใบมีดตัดกระดาษ มอเตอร์

Abstract
The objectives of this research were to design and build a shredder machine
in testing the capability and evaluate its performance. Single phase motor 1 HP was
used to be the first power of machine through a pulley and a belt to the sprocket set,
driving gear and the paper - cutting blade. After testing of the capability of the shredder
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machine found that it could be fed ten sheets of paper perfectly with the rate cutting
paper at 186.83 mm/s, the mean of cutting paper at 4.46 mm., the ability of cutting
paper with staple no. 10 (size 8.4 x 5 mm). According to the competency assessment
into 4 aspects of shredder machine by six experts, it revealed that the physical capacity
was at a good level at 4.32, while the designing, the maintenance and the appropriate
usage with work were all good level at 4.08, 4.27 and 4.23 respectively. Considering the
overall performance of shredder machine was a good level at 4.23.
Keyword : Paper Shredder, Paper Cutter blade, Motor
1. บทนา
อุตสาหกรรมกระดาษเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศปีละหลายหมื่นล้านบาท
และมีแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การทาลายกระดาษจึงมีความจาเป็นที่จะต้องทาควบคู่กันไป
แต่กระดาษที่ผ่านการใช้งานแล้วส่วนใหญ่ก็จะถูกเก็บไว้หรือทาลายโดยการเผาซึ่งเป็นการทาลาย
สภาพแวดล้อมทาให้เกิดมลภาวะทางอากาศ โดยเอกสารที่มีความสาคัญ เช่น เอกสารที่เป็นความลับ
ของรายละเอียดของพนักงาน บุคลากร บริษัท ข้อสอบของสถานศึกษาที่ต้องทาลายตามมาตรฐาน
การย่อยกระดาษ (ธนเรศ ทิพย์เจริญ. 2548) จากการสารวจกระดาษข้อสอบในแต่ละปีการศึกษาของ
สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พบว่ามีจานวนมาก ดังนั้นเครื่องทาลายกระดาษจึงมี
ความสาคัญต่อการทาลายเอกสารและเป็นวิธีที่เหมาะสมกว่าวิธีอื่น ๆ โดยที่สามารถนากระดาษที่ผ่าน
การย่อยแล้วไปใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง โดยการทาลายเอกสารจะมีมาตรฐานการย่อยกระดาษแตกต่าง
กันออกไป
ผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจท าการศึ ก ษาเพื่ อ ออกแบบและสร้ า งเครื่ อ งท าลายกระดาษ ศึ ก ษา
ประสิ ท ธิ ภ าพและสมรรถนะของเครื่ อ งท าลายกระดาษ ในการย่ อ ยท าลายกระดาษข้ อ สอบใน
สถานศึกษา
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องทาลายกระดาษ
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพและสมรรถนะของเครื่องทาลายกระดาษ
3. วิธีดาเนินงานวิจัย
3.1 ออกแบบโครงสร้างของเครื่องทาลายกระดาษ
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ภาพที่ 1 แสดงแบบร่างโครงสร้างเครื่องทาลายกระดาษ(ด้านขวา ด้านซ้าย ด้านหน้า และด้านหลัง)

ภาพที่ 2 แสดงแบบร่างของเครื่องทาลายกระดาษ
3.2 ทาโครงสร้างของเครื่องทาลายกระดาษที่มีขนาดความกว้าง 45 เซนติเมตร ยาว 52
เซนติเมตร สูง 83 เซนติเมตร ด้วยเหล็กฉาก
3.3 ติดตั้งมอเตอร์ พูลเล สายพาน เฟืองโซ่ และชุดใบมีดตัดกระดาษ เข้ากับโครงสร้าง
เครื่องทาลายกระดาษ
3.4 ติดตั้งวงจรไฟฟ้าโดยมีสวิตซ์เป็นตัวควบคุมการทางานของเครื่องทาลายกระดาษ
3.5 ทดสอบด้านประสิ ทธิ ภาพ ได้แ ก่ จ านวนแผ่นกระดาษที่ป้อนได้ต่อครั้ง อัต ราการ
ทาลายกระดาษและความละเอียดในการทาลายกระดาษ ความสามารถในการตัดทาลายลวดเย็บ
กระดาษ และระดับความเข้มเสียง
3.6 ประเมินสมรรถนะเครื่องทาลายกระดาษ ทั้ง 4 ด้าน จากผู้เชี่ยวชาญ 6 ท่าน ได้แก่
ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านลักษณะการออกแบบ ด้านลักษณะการบารุงรักษา และด้านความ
เหมาะสมด้านการนาไปใช้งาน
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4. ผลการวิจัย

ภาพที่ 4 เครื่องทาลายกระดาษ
4.1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องทาลายกระดาษที่ได้ มีดังนี้
จานวนแผ่นที่ป้อนได้ต่อครั้ง พบว่าเครื่องทาลายกระดาษ สามารถป้อนกระดาษได้
จานวนสูงสุด 10 แผ่น/ครั้งโดยที่ไม่ทาให้กระดาษเสียรูปทรง (โดยทาการวัดจากส่วนบน ส่วนกลาง
และส่วนล่าง) ซึ่งแต่ละริ้วมีค่าเฉลี่ย 4.46 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นขนาดของริ้วกระดาษที่ตัดขาดออกจาก
กันโดยไม่ทาให้เสียรูปทรง
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบอัตราการทาลายกระดาษ
จานวนกระดาษ
อัตราการทาลายกระดาษ (มิลลิเมตร/วินาที)
(แผ่น)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้ง 3
1
571.15
530.35
582.35
2
380.76
401.35
401.35
3
362.19
357.83
353.57
4
312.63
330.00
326.37
5
291.17
288.34
300.00
6
277.57
280.18
285.57
7
272.47
272.47
270.00
8
262.83
253.84
260.52
9
220.00
204.82
223.08
10
190.38
183.33
186.79

x

561.28
394.49
357.86
323.00
293.17
281.11
271.65
259.06
215.97
186.83
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ตารางที่ 2 ความสามารถในการตัดทาลายลวดเย็บกระดาษ
จานวนกระดาษ
ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10
(แผ่น)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
1
1.00
1.00
2.00
2
2.00
2.00
2.00
3
2.00
2.00
2.00
4
2.00
2.00
2.00
5
2.00
2.00
2.00
6
2.00
2.00
2.00
7
2.00
2.00
2.00
8
2.00
2.00
1.00
9
2.00
1.00
1.00
10
1.00
0.00
0.00
x

x

1.33
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.67
1.33
0.33
1.66

ตารางที่ 3 ผลการวัดระดับความเข้มเสียงในตาแหน่งต่างๆ 5 ตาแหน่งของเครื่องทาลายกระดาษ
ระดับความเข้มเสียง (เดซิเบล)
ตาแหน่ง
ทาลายกระดาษ
ไม่ทาลายกระดาษ
ผลต่าง
ด้านหน้า
71.00
65.00
6.00
ด้านหลัง
69.10
63.20
5.90
ด้านซ้าย
75.50
69.50
6.00
ด้านขวา
72.60
66.90
5.70
ด้านบน
70.70
64.90
5.80
71.78
65.90
5.88
x
4.2 ผลการวิ เ คราะห์ ก ารประเมิ น สมรรถนะเครื่ อ งท าลายกระดาษ ทั้ ง 4 ด้ า น จาก
ผู้เชี่ยวชาญ 6 ท่าน ดังแสดงในตารางที่ 4-7 โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้
ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง
แปลความ
4.50 - 5.00
ผลการประเมินในระดับดีมาก
3.50 - 4.49
ผลการประเมินในระดับดี
2.50 - 3.49
ผลการประเมินในระดับพอใช้
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1.50 - 2.49
1.00 - 1.49

ผลการประเมินในระดับต้องปรับปรุง
ผลการประเมินในระดับใช้ไม่ได้

ภาพที่ 5 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ
ตารางที่ 4 การทดสอบหาค่าสมรรถนะเครื่องทาลายกระดาษ ด้านลักษณะทางกายภาพ
ด้านลักษณะทางกายภาพ
แปล
x
ความหมาย
1. ขนาดและรูปทรงสวยงาม
4.50
ดีมาก
2. ชิ้นส่วนทุกชิ้นสามารถแยกชิ้นส่วนและถอดประกอบเองได้
4.50
ดีมาก
3. ชิ้นส่วนทุกชิ้นมีความแข็งแรง ทนทาน
4. ชิ้นส่วนทุกชิ้นมีความปลอดภัย
รวม

4.10
4.00
4.32

ดี
ดี
ดี

ตารางที่ 5 การทดสอบหาค่าสมรรถนะเครื่องทาลายกระดาษ ด้านลักษณะการออกแบบ
ด้านลักษณะการออกแบบ
แปล
x
ความหมาย
1. ชิ้นส่วนทุกชิ้นที่นามาประกอบ ออกแบบได้เหมาะสมกับลักษณะ 4.00
ดี
การใช้งาน
2. เครื่องทาลายกระดาษ ออกแบบได้เหมาะสมกับรูปร่างคนไทย
4.20
ดี
3. การออกแบบใบมีดตัดกระดาษออกแบบได้เหมาะสม
4.30
ดี
4. การออกแบบระบบชุดส่งกาลังออกแบบได้เหมาะสม
3.80
ดี
รวม
4.08
ดี
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ตารางที่ 6 การทดสอบหาค่าสมรรถนะเครื่องทาลายกระดาษ ด้านลักษณะการบารุงรักษา
ด้านลักษณะการบารุงรักษา
แปล
x
ความหมาย
1. การซ่อมบารุงรักษาทางานได้สะดวก
4.80
ดีมาก
2. การประกอบชิ้นส่วนทุกชิ้นปฏิบัติได้รวดเร็ว ไม่ก่อให้เกิดความ
4.00
ดี
ชารุดเสียหายต่อส่วนอื่น
3. วัสดุที่นามาสร้างเครื่องทาลายกระดาษ หาได้ง่าย ราคาไม่แพง
รวม

4.00
4.27

ดี
ดี

ตารางที่ 7 การทดสอบหาค่าสมรรถนะเครื่องทาลายกระดาษ ความเหมาะสมด้านการนาไปใช้งาน
ความเหมาะสมด้านการนาไปใช้งาน
แปล
x
ความหมาย
1. ผู้ปฏิบัติงาน 1 คน สามารถควบคุมการทางานของเครื่องได้
4.50
ดีมาก
2. มีความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน
4.10
ดี
3. เคลื่อนย้ายไปปฏิบัติงานในที่ต้องการได้สะดวก
4.10
ดี
รวม
4.23
ดี
5. อภิปรายผลการวิจัย
จากการทดสอบประสิทธิภาพ 1) อัตราการทาลายกระดาษ จานวน 10 แผ่น พบว่าเครื่อง
ทาลายกระดาษ มีอัตราการทาลายเฉลี่ย 186.83 มิลลิเมตร/วินาที โดยมีอัตราการทาลายกระดาษ
เฉลี่ยต่อนาทีเป็น377.43 แผ่น 2) ความละเอียดของกระดาษที่ผ่านการย่อย 10 แผ่น/ครั้ง พบว่ามี
ค่าความละเอียดของกระดาษเฉลี่ย 4.46 มิลลิเมตร ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับความกว้ างของร่องใบมีด คือ
4.50 มิลลิเมตร มีค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.88 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถ้าเปรียบเทียบจากเครื่องทาลาย
กระดาษ (ธนเรศ ทิพย์เจริญ. 2548) พบว่า มีค่าความละเอียดของกระดาษเฉลี่ย 4.00 มิลลิเมตร มี
ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 2.56 เปอร์เซ็นต์ 3) ความสามารถในการตัดทาลายลวดเย็บกระดาษเบอร์
10 (ขนาดขาลวด 8.4 × 5 มิลลิเมตร/เข็ม) ได้ทั้งหมด โดยสามารถตัดทาลายลวดเย็บกระดาษได้ดี
เมื่อป้อนกระดาษจานวน 2-7 แผ่น ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 1.66 หมายความว่ามีความสามารถในการตัดทาลาย
ลวดเย็บกระดาษอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ซึ่งทาให้เกิดความสะดวก และประหยัดเวลาในการใช้งานเครื่อง
ทาลายกระดาษ 4) ระดับความเข้มเสียงเครื่องทาลายกระดาษ ขณะไม่ได้ทาลายกระดาษ มีค่าระดับ
ความเข้มเสียงเฉลี่ยจากทั้ง 5 ตาแหน่งเป็น 65.90 เดซิเบล ขณะทาการย่อยทาลายกระดาษ มีค่า
ระดับความเข้มเสียงเฉลี่ยจากทั้ง 5 ตาแหน่งเป็น 71.78 เดซิเบล ซึ่งระดับความเข้มเสียงนี้ไม่ถือว่า
เป็นมลภาวะทางเสียงตามที่องค์กรอนามัยโลกได้กาหนดไว้
จากผลการประเมินสมรรถนะเครื่องทาลายกระดาษ ทั้ง 4 ด้านโดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 6 ท่าน
พบว่า 1) ด้านลักษณะทางกายภาพโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับดีเฉลี่ย 4.32 และเมื่อพิจารณาเป็นราย
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ข้อพบว่า สมรรถนะเครื่องทาลายกระดาษ ในข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากสุดคือ ขนาดและรูปทรงสวยงาม
ชิ้นส่วนทุกชิ้นสามารถแยกชิ้นส่วนและถอดประกอบได้เอง เฉลี่ย 4.50 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 2) ด้าน
ลักษณะการออกแบบโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับดีเฉลี่ย 4.08 โดยมีค่าเฉลี่ยมากสุด คือ การออกแบบ
ใบมีดตัดกระดาษออกแบบได้เหมาะสม 3) ด้านลักษณะการบารุงรักษารวมอยู่ในเกณฑ์ระดับดี เฉลี่ย
4.27 ค่าเฉลี่ยมากสุดคือ การซ่อมบารุงรักษาทาลายได้สะดวกเฉลี่ย 4.80 และ 4) ด้านการนาไปใช้
งานรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับดี เฉลี่ย 4.23 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยมากสุดคือ ผู้ปฏิบัติงาน 1 คน สามารถควบคุม
การทางานของเครื่องได้
6. สรุปผลการวิจัย
การวิจัยการสร้างเครื่องทาลายกระดาษ โดยใช้ใบมีดทองเหลืองและมอเตอร์ขนาด 1
กาลังม้า เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและสมรรถนะของเครื่องทาลายกระดาษ พบว่า เครื่องทาลาย
กระดาษ มีประสิทธิภาพในการป้อนกระดาษความหนา 80 แกรมได้สูงสุดต่อครั้ง 10 แผ่น อัตราการ
ท าลายกระดาษเฉลี่ ย 186.83 มิ ล ลิ เ มตร/วิ น าที ความละเอี ย ดในการย่ อ ยท าลายเฉลี่ ย 4.46
มิลลิเมตร สามารถตัดทาลายลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 ได้และระดับความเข้มเสียงขณะย่อยทาลาย
กระดาษเฉลี่ ย 71.78 เดซิเบล ส าหรับการประเมินสมรรถนะของเครื่องท าลายกระดาษ โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 6 ท่าน พบว่าสมรรถนะของเครื่องทาลายกระดาษ มีค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.08 4.32 โดยด้านลักษณะทางกายภาพ เฉลี่ย 4.32 ด้านลักษณะการบารุงรักษา เฉลี่ย 4.27 ความ
เหมาะสมด้านการนาไปใช้งาน เฉลี่ย 4.23 และด้านลักษณะการออกแบบ เฉลี่ย 4.08 เมื่อพิจารณา
โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับดี ค่าคะแนนเฉลี่ยเป็น 4.23
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ระบบชุดส่งกาลัง ควรผ่านชุดเฟืองทดแบบเฟืองหนอน
7.2 ควรปรับปรุงช่องป้อนกระดาษ เพื่อลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้
7.3 ศึกษาการทาลายวัสดุอื่น เช่น แผ่นซีดี
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บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นนาเสนอข้อมูลศิลปะและวัฒนธรรม
ของจังหวัดภูเก็ต อันประกอบด้วยข้อมูลด้านอาหาร ด้านการแต่งกาย ด้านประเพณี ด้านการทา
เหมืองแร่และด้านพุทธศาสนาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อช่วยอานวยความสะดวกให้กั บ
นักท่องเที่ยวหรือบุคคลทั่วไปที่มาเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตและกาลังศึกษาข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของจังหวัด
ภู เ ก็ ต โดยใช้ วิ ธี ก ารทางวิ ศ วะกรรมซอฟร์ แ วร์ (Software Engineering) โดยใช้ UML (Unified
Modeling Language) เป็นเครื่องมื อในการน าเสนอระบบงานและส าหรับ โปรแกรมที่ใ ช้ใ นการ
พัฒนาประกอบด้ว ยโปรแกรม JDK (Java Development Kit) และโปรแกรม Eclipse ใช้สาหรับ
พัฒนา แอพพลิเคชั่นด้วยภาษา Java เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySql ซึ่งผลการวิจัยถือว่าอยู่ใน ”
ระดับดี” โดยผู้ดาเนินวิจัยได้มีการประเมินความพึ่งพอใจของผู้ใช้งานจริงจานวน 30 คน ซึ่งเป็น
ผู้ใช้งานที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตและที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอื่น ๆ โดยมีการประเมินความพึ่งพอใจ
ทั้งหมด 10 หัวข้อ ผลการประเมินความพึ่งพอใจพบว่าความพึ่งพอใจทุกหัวข้ออยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.13 โดยหัวข้อที่มีผลค่าเฉลี่ยความพึ่งพอใจสูงสุดคือข้อมูลมีประโยชน์สาหรับ
การนาไปศึกษาต่อ ค่าเฉลี่ย 4.32 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 รองลงมาคือเนื้อหาแอพพลิเคชั่นมี
ประโยชน์ และสืบค้นข้อมูลได้เป็นอย่างดี ค่าเฉลี่ย 4.25 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 ส่วนหัวข้อที่มี
ผลผลค่าเฉลี่ยความพึ่ง พอใจน้อยสุดคือหัวข้ อตัว อัก ษรมีความเหมาะสม (ขนาด,สี,ชนิด,ลักษณะ)
ค่าเฉลี่ย 3.98 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80
คำสำคัญ : ศิลปะและวัฒนธรรม แอพพลิเคชั่น วิศวกรรมซอฟต์แวร์ แอนดรอยด์
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Abstract
The objective of this research was to develop an application for presenting the
art and culture of Phuket province which comprised information about food, dress,
tradition, mining and Buddhism on the Android Operating System to facilitate tourists
or other people that came to visit and require studying information in various aspects
of Phuket by applied method from Software Engineering and applied UML (Unified
Modeling Language) as a tool for presenting the system. For the program that was used
to developing consisted of JDK program (Java Development Kit) and Eclipse program
used for developing the application with Java language to connect with MySql database.
the results, satisfaction of the study was at’ a "Good level". Researchers have evaluated
30 real users who are residents of Phuket and other provinces. By the total of 10 topics
were assessed. The results showed that the satisfaction of all topics at the high level.
The mean was 4.13. The topic that resulted in the highest mean of satisfaction was the
information that was useful for the study had the mean value of 4.32 and the standard
deviation of 0.61. Second, the application content was useful and favorable for searching
information had the mean value of 4.25 and the standard deviation of 0.60. In addition,
the topic that fad the lowest mean value of satisfaction were the appropriate fonts (Size,
color, type, style), that was 3.98 and the standard deviation was 0.80
Keywords : Art and Cultural, Application, Software Engineering, Android
1. บทนำ
ภูเก็ต เป็นเกาะใหญ่ที่สุดของประเทศไทย เป็นเกาะเดียวที่มีฐานะเป็นจังหวัด จังหวัดภูเก็ต
มีการจัดงานเทศกาลประเพณีที่สาคัญเป็นประจาทุกปี ได้แก่ งานท้าวเทพกระษัตรี - ท้าวศรีสุนทร ใน
งานจะมีการบวงสรวงวีรสตรีทั้งสองท่าน การจัดงานเฉลิมฉลอง และมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เพื่อ
เป็นการสดุดีวีรกรรมของท่าน และราลึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ จังหวัดภูเก็ตยังมีประเพณีต่าง ๆ ที่
สืบทอดกันมาแต่โบราณและยึดถือปฏิบัติกันประจาทุกปีจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้จังหวัดภูเก็ตยังขึ้น
ชื่อเรื่องอาหารการกิน อาหารของชาวภูเก็ตเป็นอาหารที่มีการผสมผสานทางวั ฒนธรรมของชาว
พื้นเมืองภูเก็ตและชาวจีน ดังนั้นอาหารภูเก็ตจึงมีรสจัดแบบอาหารใต้ทั่วไป แต่มีกลิ่นอายของความ
เป็นจีนผสมอยู่ อาหารของชาวภูเก็ตมีอยู่มากมายหลากหลายชนิด และมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่
เหมือนใคร (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต, 2560) รวมไปถึงการแต่งกายของคนภูเก็ตจะเป็นการ
ผสมผสานของหลายชนชาติออกมาอย่างสวยงามซึ่งปัจจุบันชาวภูเก็ตยังคงรักษาวัฒนธรรมการแต่ง
กายแบบจีนบาบ๋าไว้โดยปรับเปลี่ยนรายละเอียดให้เหมาะสมกับยุคสมัย โดยการแต่งกายของคนภูเก็ต
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เมื่อสมัยร้อยกว่าปีมาแล้วซึ่งเป็นการผสมผสานของหลายชนชาติออกมาอย่างสวยงาม จังหวัดภูเก็ต
ได้รับสมญานามว่า มุกงามของไทย เป็นเกาะที่มีชื่อเสียงมาแต่โบราณ เคยเป็นดินแดนแห่งเศรษฐี
เหมืองแร่ดีบุก มีแร่ดีบุกมากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งการขุดแร่ดีบุกที่ภูเก็ต มีประวัติความเป็นมากว่า
500 ปี (นภัช. 2558)
ปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นสิ่งสาคัญที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
และมี ค วามสะดวกเป็ น อย่ า งมากและยั ง ช่ ว ยให้ ก ารเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล นั้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น
เช่นเดียวกับเทคโนโลยีโมบายแอพพลิเคชั่น (วงหทัย ตันชีวะวงศ์ , 2558) ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้า
ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทางอุปกรณ์สื่อออนไลน์เคลื่อนที่ต่าง ๆ ดังนั้นผู้จัดทาจึงมีแนวคิดที่จะจัดทา
แอพพลิเคชั่นนี้ขึ้นมาเพื่อที่นาเสนอข้อมูลในด้านการแต่งกาย ด้านอาหาร ด้านประเพณี ด้านการทา
เหมืองแร่ และด้านพุทธศาสนา ของจังหวัดภูเก็ต
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย
เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ในการนาเสนอข้อมูลศิลปะและ
วัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ต อันประกอบด้วยข้อมูลด้านอาหาร ด้านการแต่งกาย ด้านประเพณี ด้าน
การทาเหมืองแร่และด้านพุทธศาสนา
3. วิธีดำเนินกำรวิจัย
วิ ธี ก ารด าเนิ น งานส าหรั บ งานวิ จั ย นี้ ใช้ วิ ธี ก ารทางวิ ศ วกรรมซอฟร์ แ วร์ (Software
Engineering) โดยใช้ UML (Unified Modeling Language) (พนารั ต น์ ศรี เ ชษฐา, 2558) เป็ น
เครื่องมือในการนาเสนอระบบงานและสาหรับโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาประกอบด้วยโปรแกรม JDK
(Java Development Kit) โปรแกรม Eclipse ใช้ ส าหรั บ พั ฒ นา แอพพลิ เ คชั่ น ด้ ว ยภาษา Java
เชื่ อ มต่ อ กั บ ฐานข้ อ มู ล MySQL (วิ ภ าวี สมศิ ริ , 2558) และเครื่ อ งมื อ เสริ ม ที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นา
แ อ พ พ ลิ เ ค ชั่ น บ น ร ะ บ บ ป ฏิ บั ติ ก า ร แ อ น ด ร อ ด ย์ ไ ด้ แ ก่ Android SDK(Android Software
Development Kit) ( kingsak Phochai, 2555) ภาพที่ 1 นาเสนอขอบเขตการทางานของระบบงาน
ภาพที่ 2 ถึงภาพที่ 4 นาเสนอแผนภาพแสดงความสัม พันธ์ ระหว่างข้ อมูล (Entity Relationship
Diagram) (ผุสดี พรผล,2556) ซึ่งประกอบด้วย แบบจาลองฐานข้อมูลสาหรับวัดหรือศาลเจ้าที่ มี
ทั้ ง หมดในจั ง หวั ด ภูเ ก็ ต แบบจ าลองฐานข้ อ มู ล ส าหรับ การท าเหมื อ งแร่ข องจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต และ
แบบจาลองฐานข้อมูลสาหรับด้านอาหาร การแต่งกาย ของจังหวัดภูเก็ตตามประเพณีต่าง ๆ สาหรับ
ภาพที่ 5 และภาพที่ 6 น าเสนอล าดั บ การท างาน (Sequence Diagram) ของผู้ ดู แ ลระบบและ
ผู้ใช้งาน

1234

ภำพที่ 1 Use Case Diagram ของระบบงาน

ภำพที่ 2 E-R model ของวัดและศาลเจ้าในจังหวัดภูเก็ต

ภำพที่ 3 E-R model ของการทาเหมืองแร่ในจังหวัดภูเก็ต
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ภำพที่ 4 E-R model ของอาหาร และการแต่งกาย ของจังหวัดภูเก็ตตามประเพณีต่าง ๆ

ภำพที่ 5 Sequence Diagram สาหรับผู้ดูแลระบบงาน
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ภำพที่ 6 Sequence Diagram สาหรับผู้ใช้ระบบงาน
4. ผลกำรวิจัย
ผลการพั ฒ นาแอพพลิ เ คชั่ น น าเสนอข้ อ มู ล ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยผู้จัดทาได้นาเสนอรูปแบบหน้าจอของแอพพลิเคชั่นนาเสนอข้อมูล
ศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต โดยผู้ที่สามารถเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นนั้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
คือ
ส่วนของผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าดูข้อมูลสถานะการทางานของแอพพลิเคชั่นได้หรือเลือกค้นหา
ข้ อมู ล ในแอพพลิ เ คชั่น และสามารถเข้ าจั ด การข้ อมูล ต่ างๆในแอพพลิ เ คชั่น ได้ โดยผู้ดูแ ลระบบ
สามารถเข้าตรวจสอบข้อมูล หรือ แก้ไข เพิ่ม ลบ ข้อมูล ในแอพพลิเคชั่นได้
ส่วนของผู้ใช้
ในส่วนของผู้ใช้สามารถเข้าสู่หน้าจอศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตและสามารถ
เลือกดูข้อมูลต่าง ๆ ของศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตได้ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านอาหาร ด้านการแต่ง
กาย ด้านประเพณี ด้านการทาเหมืองแร่ และในด้านของพุทธศาสนา
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ภำพที่ 7 หน้าจอศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัด
ภูเก็ต

ภำพที่ 9 หน้าจอประเพณีด้าน
อาหาร

ภำพที่ 11 หน้าจอวัด

ภำพที่ 8 หน้าจอของประเพณี

ภำพที่ 10 หน้าจอด้านการ
แต่งกาย

ภำพที่ 12 หน้าจอเหมืองแร่1238

5. อภิปรำยผล
แอพพลิเคชั่นนาเสนอข้อมูลศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยอานวย
ความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวหรือบุคคลทั่วไปที่มาเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตและกาลังศึกษาข้อมูลในด้าน
ต่าง ๆ ของจังหวัดภูเก็ต โดยผู้จัดทาได้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานจริง โดยสุ่มเลือก
ผู้ใช้งานที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตและอาศัยอยู่ในจังหวัดอื่น ๆ จานวน 30 คน หลังจากผู้ใช้ได้ทดลอง
ใช้แอพพลิเคชั่นแล้วให้ผู้ใช้ประเมินความพึงใจผ่านทางกูเกิลฟอร์ม
สาหรับเกณฑ์การวัดผลการประเมินความพึงพอใจแบ่งออกเป็น 5 ระดับได้แก่ 1.ระดับดีมาก(5) 2.
ระดับดี(4) 3.ระดับปานกลาง(3) 4.ระดับพอใช้(2) 5.ระดับควรปรับปรุง(1)
ตำรำงที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปจานวน 30 คน
รำยกำรประเมินควำมพึงพอใจ
S.D.
ระดับควำมพึง
x̅
พอใจ
เนื้อหาแอพพลิเคชั่น มีประโยชน์ และสืบค้นข้อมูลได้เป็น 4.25 0.60
มาก
อย่างดี
แอพพลิเคชั่นง่ายต่อการเข้าใช้งาน
4.15 0.74
มาก
แอพพลิเคชั่นแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว

4.00

0.82

มาก

การจัดรูปแบบการแสดงผลบนจอภาพมีควาเหมาะสม

4.03

0.53

มาก

ตัวอักษรมีความเหมาะสม (ขนาด, สี, ชนิด, ลักษณะ)

3.98

0.80

มาก

ภาพประกอบทาให้เกิดความน่าสนใจ

4.22

0.40

มาก

ข้อมูลมีความทันสมัย ถูกต้อง เชื่อถือได้

4.02

0.46

มาก

ข้อมูลตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้
ข้อมูลมีประโยชน์สาหรับการนาไปศึกษาต่อ

4.15
4.32

0.67
0.61

มาก
มาก

ความประทับใจต่อการใช้บริการ

4.20

0.51

มาก

จากตารางแสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปจานวน 30 คน ได้
ผลได้การประเมินความพึงพอใจดังต่อไปนี้ สาหรับข้อหัวที่ได้ค่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือของ
ข้อมูลมีประโยชน์สาหรับการนาไปศึกษาต่อ ค่าเฉลี่ย 4.32 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 รองลงมา
เนือ้ หาแอพพลิเคชั่นมีประโยชน์ และสืบค้นข้อมูลได้เป็นอย่างดี ค่าเฉลี่ย 4.25 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.60 ต่อมาภาพประกอบทาให้เกิดความน่าสนใจ ค่าเฉลี่ย 4.22 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.40 ต่อมา
ความประทับใจต่อการใช้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.20 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 ต่อมาแอพพลิเคชั่นง่าย
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ต่อการเข้าใช้งาน ค่าเฉลี่ย 4.15 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 ต่อมาข้อมูลตอบสนองตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ ค่าเฉลี่ย 4.15 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.67 ต่อมาการจัดรูปแบบการแสดงผลบน
จอภาพมีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.03 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 ต่อมาข้อมูลมีความทันสมัย
ถูกต้องเชื่อถือได้ ค่าเฉลี่ย 4.02 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 ต่อมา แอพพลิเคชั่นแสดงผลได้อย่าง
รวดเร็ว ค่าเฉลี่ย 4.00 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 และหัวข้อที่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือตัวอักษรมี
ความเหมาะสม (ขนาด,สี,ชนิด,ลักษณะ) ค่าเฉลี่ย 3.98 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80
สรุปจากผลการการประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปจานวน 30 คน
ได้ค่าเฉลี่ยความพึ่งใจอยู่ที่ 4.13 ซึ่งถือว่าอยู่ใน”ระดับดี
6. สรุปผล
การพั ฒ นาแอพพลิ เ คชั่ น น าเสนอข้ อ มู ล ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผู้จัดทาได้นาเสนอรูปแบบหน้าจอของแอพพลิเคชั่นนาเสนอข้อมูลศิลปะ
และวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต โดยผู้ที่สามารถเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นนั้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
ผู้ดูแลระบบ โดยผู้ดูแลระบบสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลหรือ แก้ไข เพิ่ม ลบ ข้อมูล ในแอพพลิเคชั่น
ได้ และในส่วนของผู้ใช้สามารถเข้าสู่หน้าจอศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตและสามารถเลื อกดู
ข้อมูลต่างของศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตได้ทั้ง 5 ด้าน อันประกอบด้วยข้อมูลด้านอาหาร ด้าน
การแต่งกาย ด้านประเพณี ด้านการทาเหมืองแร่และด้านพุทธศาสนา โดยแอพพลิเคชั่นถูกพัฒนามา
ขึ้นเพื่อช่วยอานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวหรือบุคคลทั่วไปที่มาเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตและกาลัง
ศึกษาข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของจังหวัดภูเก็ต โดยผู้จัดทาได้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
จริงจานวน 30 คน ซึ่งเป็นผู้ใช้งานที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตและที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอื่นๆ โดยมีการ
ประเมินความพึงพอใจทั้งหมด 10 หัวข้อ ผลการประเมินความพึงพอใจทุกด้านอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ซึ่งถือว่าอยู่ใน”ระดับดี” โดยหัวข้อที่มีผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือข้อมูลมี
ประโยชน์สาหรับการนาไปศึกษาต่อ ค่าเฉลี่ย 4.32 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 รองลงมาคือเนื้อหา
แอพพลิเคชั่นมีประโยชน์และสืบค้นข้อมูลได้เป็นอย่า งดี ค่าเฉลี่ย 4.25 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60
ส่วนหัวข้อที่มีผลผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยสุดคือหัวข้อตั วอักษรมีความเหมาะสม (ขนาด,สี,ชนิด
,ลักษณะ) ค่าเฉลี่ย 3.98 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80
7.ข้อเสนอแนะ
7.1 จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เดิน ทางเข้ ามาท่องเที่ยวเป็น
จานวนมาก ดังนั้นแอพพลิเคชั่นควรมีการพัฒนาเพิ่มภาษาอื่น เข้ามาเพื่อเป็นการรองรับภาษาให้
ชาวต่างชาติที่มีความต้องการใช้แอพพลิเคชั่นของเรา
7.2 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นในครั้งนี้ รับรองการใช้งานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
จึงคิดว่าควรมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่รับรองการใช้งานบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส (ios) ขึ้นมา
เอกสำรอ้ำงอิง
1240

นภัช. (2558). การแต่งกายภูเก็ต, การทาเหมืองแร่ดีบุกภูเก็ต. สืบค้นจาก
http://phuket99.blogspot.com สืบค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2561.
ผุสดี พรผล (2556). เอกสารประกอบการสอนวิชาฐานข้อมูลเบื้องต้น. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
พนารัตน์ ศรีเชษฐา. (2558). เอกสารประกอบการสอนวิศวกรรมซอฟต์แวร์.สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
วงหทัย ตันชีวะวงศ์. (2558). รายงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการใช้โมบายแอพพลิเคชั่นบน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
วิภาวี สมศิริ. (2558). ระบบฐานข้อมูลสาหรับการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
โทรศัพท์เคลื่อนที่. สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต. (2560). ประวัติความเป็นมาของจังหวัดภูเก็ต/ประเพณี/
วัฒนธรรม/เทศกาล/อาหารพื้นเมือง/โบราณสถานจังหวัดภูเก็ต. ภูเก็ต : สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต
kingsak phochai. (2555). การเขียนโปรแกรมสาหรับแอนดรอยด์. สืบค้นจาก
http://programming-android-phone.blogspot.com. สืบค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2561.

1241

เทคโนโลยีท้องถิ่นในการออกแบบเตาเชื้อเพลิงสาหรับการนึ่งก้อนเชื้อเห็ด
กรณีศึกษา : กลุ่มเกษตรกรบ้านหลวง อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
A Local Technology in Furnace-Fuel Design for Cube Mushroom
Steaming: A Case Study of Banluang Famers,
Maeaai District Chiang Mai Province
สุขุม เครือปินใจ1 ขนิษฐา เสถียรพีระกุล2 เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง3 ปราโมช ศีตะโกเศศ4
1หลักสูตรสาขาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
3อาจารย์ประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
4อาจารย์ประจาคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
2อาจารย์ประจาคณะเศรษฐศาสตร์

บทคัดย่อ
การวิ จัย นี้มีวั ต ถุ ประสงค์ เพื่ อศึก ษาและเปรียบเที ยบผลการใช้วั ส ดุ เชื้อเพลิ ง และการ
ออกแบบเตาเชื้อเพลิงโดยใช้เทคโนโลยีท้องถิ่น ในการนึ่งก้อนเชื้อเห็ด กลุ่มตัวอย่าง คือ สมาชิกกลุ่ม
เกษตรกรบ้านหลวง จานวน 17 ราย โดยการสั มภาษณ์เชิงลึก และทาการศึกษาเปรียบเทียบวัสดุ
เชื้อเพลิง 2 ชนิด คือ ซังข้าวโพด และฟืนไม้ลิ้นจี่ ร่วมกับ การออกแบบเตาเชื้อเพลิงที่ใช้นึ่งก้อนเชื้อ
เห็ด 2 แบบ คือ แบบเดิมและแบบดัดแปลง ผลการศึกษา พบว่า วัสดุเชื้อเพลิงและการออกแบบเตา
เชื้อเพลิงที่ใช้ เป็นสิ่งสาคัญในการนึ่งก้อนเชื้อเห็ด เพราะหากก้อนเชื้อเห็ดไม่ได้มาตรฐาน จะส่งผลถึง
คุณภาพและปริมาณของผลผลิตเห็ด ดังนั้นกลุ่มจึงได้ดัดแปลงเตาเชื้อเพลิงเพื่อลดต้นทุนการผลิต ใน
กระบวนการนึ่งก้อนเชื้อเห็ด ซึ่งเตาแบบดัดแปลงสามารถช่วยลดต้นทุนการนึ่งก้อนเชื้อเห็ดในการนึ่ง
ก้อนเชื้อเห็ด 39 ครั้ง ในเวลา 1 ปี คือ ซังข้าวโพด เป็นจานวนเงิน 2,340 บาท และฟืนไม้ลิ้นจี่ เป็น
จานวนเงิน 2,106 บาท และยังสามารถประหยัดระยะเวลาในการนึ่งก้อนเชื้อเห็ดได้ถึง 40 นาทีใน
การใช้ซังข้าวโพดเป็นเชื้อเพลิง และ 30 นาทีในการใช้ฟืนไม้ลิ้นจี่ ในการนึ่งก้อนเชื้อเห็ดแต่ละครั้ง
ทั้งนี้ยังเป็นทางเลือกให้สมาชิกกลุ่มหรือผู้ที่สนใจ ได้นาไปใช้ในกิจการทาเห็ดหรือที่กิจการที่เกี่ยวข้อง
ได้เป็นอย่างดี
คาสาคัญ : เตาเชื้อเพลิง การนึ่งก้อนเชื้อเห็ด กลุ่มเกษตรกรบ้านหลวง เทคโนโลยีท้องถิ่น

Abstract
This study aimed to investigate and compare fuel material using as well as
local technology in furnace-fuel design for cube mushroom steaming. In-depth
interview was conducted with a sample group of 17 Banluang farmer group members.
Two kinds of fuel material : corn cob and lychee firewood together with 2 types of
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furnace-fuel design for cube mushroom steaming were used for the experiment: the
traditional and the modified ones Findings showed that fuel materials and furnace-fuel
design were important to cube mushroom steaming. This was because cube
mushroom having no standard would result in low quality and amount of yields.
Thus, the furnace-fuel was modified to reduce production costs. It was found that
this helped reduce production costs on cube mushroom steaming (39 times per year;
2,340 baht for corn cob and 2,106 baht for lychee firewood). Besides, corn cob could
save time of cube mushroom steaming for 40 minutes and 30 minutes for lychee
firewood using.
Keywords : furnace-fuel, cube mushroom steaming, Banlaung farmer group, local
technology
1.คานา
ในปัจจุบันอาชีพเพาะเห็ดในประเทศไทย ถือได้ว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
การเพาะเห็ดนั้นสามารถให้ผลผลิตต่อเนื่องตลอดทั้งปี ใช้พื้นที่ในการทาน้อย ระยะเวลาการผลิตสั้น
และการลงทุนต่ากว่าการทาอาชีพเกษตรด้านอื่น และเห็ดยังเป็นอาหารประจาวันของมนุษย์ที่อุดม
ด้วยคุณค่าทางอาหาร วิตามิน และแร่ธาตุต่างๆที่จาเป็นสาหรับการเจริญเติบโตและเสริมสร้างความ
แข็งแรงของร่างกาย สามารถให้ประโยชน์ ในลักษณะเป็นพืชอาหาร ยารักษาโรค และอื่นๆ แหล่ง
เพาะเห็ดของประเทศไทยกระจายกันอยู่ในทุกจังหวัดของประเทศไทย ในปี 2553 พบว่ามีปริมาณ
ผลผลิ ต ภายในประเทศ ประมาณ 1,738 ตัน มูล ค่าการส่ งออกผลผลิต เห็ด แห้ง 552 ตัน คิด เป็น
มูลค่า 36.01 ล้านบาท (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555) นอกจากนี้เกษตรกรบางส่วนมีการ
จัดตั้งกลุ่ม เพื่อประกอบการผลิตสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือสินค้าเศรษฐกิจเพื่อเป็นอาชีพเสริม การ
เพาะเห็ดชนิดต่างๆ ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่กลุ่มเกษตรกรให้ความสนใจ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเพาะเห็ดใน
ถุงพลาสติก โดยใช้ขี้เลื่อยผสมอาหารเห็ดตามสูตรของเห็ดแต่ละชนิด แล้วนาไปผ่านกระบวนการนึ่ง
ฆ่าเชื้อ จากนั้นจึงนาไปเขี่ยเชื้อเห็ด แล้วนาก้อนเห็ดไปบ่มที่โรงเรือนที่สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมตาม
ชนิดของเห็ด รอการเปิดก้อนเห็ดแล้วเก็บผลผลิตเพื่อบริโภคหรือจาหน่ายต่อไป
บ้านหลวง ต าบลบ้านหลวง อาเภอแม่อาย จั งหวั ด เชียงใหม่ เป็ นหมู่บ้านหนึ่ง ที่มีก าร
รวมกลุ่ ม ของเกษตรกรเพื่ อจั ด ตั้ง กลุ่ ม “วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนสื บ สานบ้ านเกิ ด ท าดีเพื่ อแผ่ นดิ น ” และ
ดาเนินการเพาะเห็ดโดยผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม คือ ก้อนเชื้อเห็ดและผลผลิตจากเห็ด ได้แก่ เห็ดหอม
เห็ดนางฟ้าภูฐาน เห็ด นางรมฮังการี เห็ด หูห นู เป็นต้น ซึ่งการก่อตั้งกลุ่ม นี้เพื่อแก้ ไขปัญ หาการ
ว่างงาน เพิ่มรายได้ สร้างอาชีพให้ชุมชน และสร้างกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร ในการผลิตเห็ดของกลุ่ม
สามารถผลิตได้ตลอดทั้งปี โดยในกระบวนการผลิตเห็ดนั้น ทุกครัวเรือนจะมีเตานึ่งก้อนเชื้อเห็ดเป็น
ของตัวเอง ซึ่งปัญหาที่พบในกระบวนการนี้คือ การใช้เชื้อเพลิงในการทาความร้ อนในการนึ่งก้อนเชื้อ
เห็ดก่อนการเขี่ยเชื้อเห็ดนั้นสิ้นเปลืองมาก ซึ่งวัสดุเชื้อเพลิงที่ใช้คือ ฟืน และซังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
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อีกทั้งยังต้องมีสถานที่ในการเก็บรักษาเชื้อเพลิงเป็นพื้นที่มาก และบางฤดูกาล ยังประสบปัญหาการ
ขาดแคลนวัสดุเชื้อเพลิงและราคาเชื้อเพลิงที่สูงเกินอีกด้วย จึงทาให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นและได้กาไร
ลดลง ทั้งนี้ก ลุ่ มเกษตรได้มีแ นวคิ ดที่จ ะออกแบบเตาเชื้อเพลิง ที่สามารถประหยัด เชื้อเพลิ ง และ
ระยะเวลาในการนึ่งก้อนเชื้อเห็ดให้ได้
ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จึงสนใจที่จะศึกษาถึงวัสดุเชื้อเพลิงที่ใช้ในการนึ่งก้ อนเชื้อเห็ด และ
การออกแบบเตาเชื้อเพลิงที่จะช่วยลดต้นทุนในการผลิตเห็ดของกลุ่มเกษตรกรบ้านหลวง โดยชุมชนมี
ส่วนร่วม ในการทดสอบวัสดุเชื้อเพลิงที่มีอยู่ในชุมชนและการออกแบบเตาเชื้อเพลิงที่สามารถให้
ความร้อนได้เร็วมากขึ้นทาให้ประหยัดเชื้อเพลิง และเวลาได้ ทั้งนี้ผลที่ได้น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับกลุ่ม
สมาชิกผู้เพาะเห็ด ผู้ที่สนใจการเพาะเห็ดแบบครบวงจร นาไปใช้และปรังปรุงให้เหมาะสมกับธุรกิจ
ของตนเองได้
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการใช้วัสดุเชื้อเพลิงและการออกแบบเตาเชื้อเพลิงโดยใช้เทคโนโลยีท้องถิ่น
ในการนึ่งก้อนเชื้อเห็ดของกลุ่มเกษตรกรบ้านหลวง ตาบลบ้านหลวง อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้วัสดุเชื้อเพลิง และเตาเชื้อเพลิงโดยใช้เทคโนโลยี
ท้ อ งถิ่ น ในการนึ่ ง ก้ อ นเชื้ อ เห็ ด ของกลุ่ ม เกษตรกร บ้ า นหลวง ต าบลบ้ า นหลวง อ าเภอ
แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
3. วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาเทคโนโลยีท้องถิ่นในการออกแบบเตาเชื้อเพลิงเพื่อลดต้นทุนในการนึ่งก้อนเชื้อ
เห็ด ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสืบสานบ้านเกิดทาดีเพื่อแผ่นดิน บ้านหลวง ตาบลบ้านหลวง อาเภอแม่
อาย จังหวัดเชียงใหม่ ที่ทาการผลิตเห็ด จานวน 17 ราย โดยผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
1) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
(Structured Interview) และแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) ในการเก็บข้อมูลทั่วไป
ของเกษตรกรผู้ผลิตเห็ด ประกอบด้วย ชนิดและปริม าณวัสดุเชื้อเพลิงที่ใช้ในการนึ่งก้ อนเชื้อเห็ด
การออกแบบเตาเชื้ อ เพลิ ง ที่ ใช้ ในการนึ่ ง ก้ อ นเชื้ อ เห็ ด โดยใช้ เทคโนโลยี ท้ องถิ่ น ตลอดจนปั ญ หา
อุปสรรคการในการใช้วัสดุเชื้อเพลิงและเทคโนโลยีเตาเชื้อเพลิงที่ใช้
2) การทดลอง โดยใช้แบบบันทึกผลการทดลอง ในการศึกษาวัสดุที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง 2
ชนิด คือ ซังข้าวโพด และฟืนไม้ลิ้นจี่ ปริมาณการใช้วัสดุเชื้อเพลิง ราคาเชื้อเพลิง และเตาเชื้อเพลิง
ประเภทต่างๆ โดยอุปกรณ์เครื่องมือในการออกแบบ ทดสอบเตาเชื้อเพลิง เครื่องมือที่ใช้ในตรวจสอบ
ค่าความร้อน ได้แก่ เทอร์โมมิเตอร์ นาฬิกาบอกเวลา
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แผนผังแสดงการทดสอบเตาเชื้อเพลิง
ในการออกแบบเตาเชื้อเพลิงของกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเห็ดเป็นผู้ออกแบบโดยใช้เทคโนโลยี
ท้องถิ่น ซึ่งมีเตาต้นแบบอยู่ 1 เตา โดยประยุกต์หลักการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน และภูมิปัญญา
ของชุมชนมาช่วยแก้ไขปัญหาของการใช้เชื้อเพลิง และช่วยลดระยะเวลาการนึ่งก้อนเชื้อเห็ดให้ ไวขึ้น
โดยลักษณะของเตาแต่ละชนิดดังนี้
เตาแบบที่ 1(แบบเดิม) เป็นเตาเชื้อเพลิงที่กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเห็ดได้ทาขึ้นมานาน
กว่า 10 ปี โดยหม้อต้มทาจากถังน้ามัน เก่าขนาด 200 ลิตร เชื่อมต่อติดกัน 2 ถัง รวมขนาดบรรจุ
400 ลิตร วางแนวนอนบนเตาที่ก่อด้วยอิฐมอญ ด้านบนถังเจาะรูแล้วต่อท่อเหล็ก ขนาด 1 นิ้วครึ่ง
เพื่อนาไอน้าไปสู่ถังนึ่งก้อนเชื้อเห็ด ในส่วนของเตาเชื้อเพลิงมีช่องเติมเชื้อเพลิงด้านเดียว ทาปล่องที่
ก่อด้วยอิฐมอญ เพื่อช่วยในการดูดอากาศและการหมุนเวียนความร้อนกลับมาใช้

ภาพที่ 1 ลักษณะเตาแบบที่ 1 (แบบเดิม)
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เตาแบบที่ 2(แบบใหม่) เป็นเตาเชื้อเพลิงที่กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเห็ดได้ออกแบบและ
ดัดแปลงจากเตาเชื้อเพลิงเดิม โดยหม้อต้มทาจากถังน้ามันเก่า ขนาด 200 ลิตร เชื่อมต่อติดกัน 2 ถัง
รวมขนาดบรรจุ 400 ลิตรเพิ่มท่อเหล็กกัลวาไนซ์ ขนาด 1 นิ้วครึ่ ง เชื่อมกันเป็นรูปก้างปลาไว้ใต้ถัง
ซึ่งทาให้น้ามีพื้นที่ในการสัมผัสความร้อนมากขึ้น และมีถังบรรจุน้าแนวตั้งอีก 1 ถัง เพื่อใช้ในการเติม
น้าในการนึ่งก้อน ชุดต่อไป ซึ่งจะทาให้น้าเป็นไอน้าได้ไวยิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้ต่อท่อที่สามารถระบายของเสีย
ที่ตกค้างอยู่ในถังต้มได้ด้วย และ เพิ่มท่อด้านข้างทาให้มองเห็นระดับน้าในถังต้ม ด้านบนถังเจาะรูแล้ว
ต่อท่อเหล็ก ขนาด 1 นิ้วครึ่ง เพื่อนาไอน้าไปสู่ถังนึ่งก้อนเชื้อเห็ด ในส่วนของเตาเชื้อเพลิงมีช่องเติม
เชื้อเพลิงด้านเดียว และมีช่องนาขี้เถ้าออกด้านข้าง เพิ่มความรวดเร็วในการทางานมากขึ้นทาปล่องที่
ก่อด้ว ยอิฐมอญ ลดขนาดปล่ องลงด้วยท่อใยหิน ขนาด 8 นิ้ว เพื่อช่ว ยในการดูด อากาศและการ
หมุนเวียนความร้อนกลับมาใช้

ภาพที่ 2 ลักษณะเตาแบบที่ 2(แบบใหม่)

ภาพที่ 3 การประกอบการทาเตาเชื้อเพลิงแบบใหม่
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ในส่วนของขั้นตอนการทดลองและการบันทึกผลการทดลองในเตาเชื้อเพลิงแต่ละแบบ จะ
ถูกกาหนดโดยเชื้อเพลิง 2 ชนิด คือ ซังข้าวโพด และฟืนไม้ลิ้นจี่ โดยเมื่อเริ่มบันทึกข้อมูลสิ่งที่ทาการ
ควบคุมเหมือนกันทั้งสองเตาเชื้อเพลิง คือ จานวนก้อนเห็ดในถังนึ่งก้อนเชื้อเห็ด จานวน 720 ก้อน
ปริมาณน้าในหม้อต้ม จานวน 100 ลิตร
3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
1) การวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยนาข้อมูลได้จากการสัมภาษณ์ มาอธิบายลั กษณะ
ทั่วไปของเกษตรกรผู้ผลิตเห็ด ชนิดและปริมาณวัสดุเชื้อเพลิงที่ใช้ในการนึ่งก้อนเชื้อเห็ด ผลผลิตเห็ด
พันธุ์เห็ดที่ผลิต ปริมาณการผลิตก้อนเห็ดตลอดทั้งปี
2) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยนาผลจากการทดลองในการออกแบบเตาเชื้อเพลิง
และวัสดุเชื้อเพลิงที่ใช้ โดยพิจารณาอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ระยะเวลาการทาให้เกิดไอน้า
ระยะเวลาการนึ่งก้ อนเชื้อเห็ด และต้นทุนการผลิ ต นามาวิเคราะห์เปรียบเทียบในรูปแบบของ
ตาราง และวิเคราะห์เชิงพรรณนา เพื่ออธิบายผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์
4. ผลการวิจัย
สมาชิกกลุ่มเกษตรกรบ้านหลวงได้รวมกลุ่มจดทะเบียนเป็นกลุ่ม “วิสาหกิจชุมชนสืบสาน
บ้านเกิ ด ทาดีเพื่อ แผ่น ดิน ” ในปี 2548 โดยตั้ งอยู่ ในเขตต าบลบ้ านหลวง อาเภอแม่อาย จั งหวั ด
เชียงใหม่ สมาชิกในกลุ่มมีอาชีพหลักจากการเพาะเห็ดขาย ได้แก่ เห็ดหอม เห็ดหูหนู เห็ดนางฟ้าภู
ฐาน เห็ดนางรมฮังการี ตามลาดับ โดยกระบวนการทาจะผลิตก้อนเชื้อเห็ดด้วยระบบครัวเรือน และ
การลงแรงกันในสมาชิกด้วยกัน สมาชิกของกลุ่มทั้ง 17 ราย มีอายุอยู่ระหว่าง 35-60 ปี ส่วนใหญ่
อาชีพหลักจะทาการเพาะเห็ด ส่วนอาชีพรองคือการทานา รับจ้างทั่วไป ตามลาดับ ในส่วนของการ
เพาะเห็ดสมาชิกทั้ง 17 ราย มีกระบวนการทาตั้งแต่การผสมวัสดุก้อนเชื้อเห็ด การอัดก้อนเชื้อเห็ด
การนึ่งก้อนเชื้อเห็ด การเขี่ยเชื้อเห็ด การบ่มเชื้อเห็ด การเปิดดอก และการเก็บผลผลิต ทั้งนี้การผลิต
เห็ดของกลุ่มมุ่งเน้นความสาคัญของการนึ่งก้อนเชื้อเป็นกระบวนการสาคัญ เพราะถ้า รายใดมีการนึ่ง
ก้อนเชื้อเห็ดไม่ได้มาตรฐาน ก็จะส่งผลถึงคุณภาพและปริมาณของผลผลิตตามมาด้วย
ในการใช้เตาเชื้อเพลิงนึ่งก้อนเชื้อเห็ด พบว่ากลุ่มสมาชิก ทั้ง 17 รายมีเตานึ่งก้อนเชื้อเห็ด
ทุกราย แต่ลักษณะเตาหม้อต้มไอน้า และการใช้เชื้อเพลิงในการทาความร้อน มีความแตกต่าง กัน
กล่าวคือ มีสมาชิกจานวน 15 รายที่มีการใช้เตาเชื้อเพลิงนึ่งก้อนเชื้อเห็ดแบบเดิมตั้งแต่เริ่มทาเห็ด
เมื่อปี 2548 ต่อมาเมื่อปี 2559 กลุ่มได้ ออกแบบเตานึ่งก้อนเชื้อเห็ดใหม่ 1 เตา โดยการเสริมท่อ
เหล็กกัลวาไนซ์ไว้ด้านใต้ถัง เพื่อเพิ่มพื้นที่สัมผัสกับความร้อนมากขึ้น และทาท่อระบายน้าเพื่อที่จะ
ถ่ายของเสียออกจากถังต้ม ช่วยให้อายุการใช้งานของถังต้มนานขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มถังบรรจุแนวตั้งเพื่อ
อุ่นน้าช่วยลดระยะเวลาในการนึ่งก้อนรุ่นต่อไป และได้ยกฐานที่ตั้งถังขึ้นอีก 20 เซนติเมตร เพื่อให้
สามารถใส่ฟืน หรือวัสดุเชื้อเพลิงที่มีขนาดใหญ่ได้ มีช่องนาขี้เถ้าออกด้านข้าง เพิ่มความรวดเร็วใน
การทางานมากขึ้น และยังพบว่าสมาชิกกลุ่มมีการใช้เชื้อเพลิงอยู่ 2 ประเภท คือซังข้าวโพด และ ฟืน
ไม้ลิ้นจี่
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ตารางที่ 1 แสดงการผลิตก้อนเชื้อเห็ดของกลุ่มเกษตรกร
ปริมาณที่ผลิตทั้งปี
ก้อนเชื้อเห็ดที่ผลิต
เฉลี่ยต่อราย
(ก้อน/ราย)
เห็ดหอม
เห็ดหูหนู
เห็ดนางฟ้าภูฐาน
เห็ดนางรมฮังการี

12,000
8,000
6,000
2,000

ผลผลิตที่ได้
เฉลี่ยต่อราย
(กิโลกรัม)
1,800
3,000
1,200
600

ราคาผลผลิต รายได้เฉลี่ยทั้งปี
บาท/ราย
เฉลี่ย(บาท/
กก.)
288,000
80,000
48,000
21,000

160
40
40
35

จากตารางที่ 1 พบว่าการผลิตเห็ดของกลุ่มจะผลิตเห็ดหอมเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากเห็ดมี
ราคาเฉลี่ยต่อกิโลกรัมที่สูง แต่ทางสมาชิกกลุ่มก็ยังผลิตเห็ดชนิดอื่นเสริม เนื่องจากเห็ดหอมจะให้ผลิต
ช้ากว่าเห็ดชนิดอื่น ดังนั้นสมาชิกกลุ่มจึงได้ผลิตเห็ดหูหนู เห็ดนางฟ้าภูฐาน เห็ดนางรมฮังการี เพื่อ
เสริมรายได้อีกทางหนึ่ง เพราะเห็ดเหล่านี้มีอายุการเก็บที่อายุสั้น และมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อ ตลอด
ทั้งนี้โดยเฉลี่ยสมาชิกในกลุ่มจะผลิตเห็ดรวม 28,000 ก้อน/ปี ซึ่งต้องทาการนึ่งก้อนเชื้อเห็ด ในเตานึ่ง
ก้อนเชื้อเห็ดขนาดบรรจุ 720 ก้อน จานวน 39 ครั้ง/ปี ซึ่งสมาชิกจะให้ความสาคัญกับเตานึ่งก้อน
เชื้อเห็ดมาก เพราะถ้าเตานึ่งไม่มีคุณภาพ และการนึ่งที่อุณหภูมิไม่ ตากว่า 90 องศาเซลเซียส นาน 3
ชั่งโมง ก็จะส่งผลต่อการผลิตเห็ด และทาให้ขาดรายได้หลักของครอบครัวได้
ทั้งนี้ในการเก็บข้อมูลการทดสอบเตาเชื้อเพลิงทั้งสองแบบ ได้กาหนดเตาเชื้อเพลิงจาก
เกษตรกรที่มีอยู่เดิม(เตาเชื้อเพลิงแบบเดิม) 2 ราย ทดสอบการใช้เชื้อเพลิงทั้งสองชนิ ด ชนิดละ 1
ครั้งต่อ 1 ราย แล้วนามาหาค่าเฉลี่ยได้ผลตามตารางที่ 2 ส่วนเตาเชื้อเพลิงที่ออกแบบใหม่ มี 1 เตา
ได้ทาการทดสอบการใช้เชื้อเพลิงทั้งสองชนิด ชนิดละ 2 ครั้ง แล้วนามาหาค่าเฉลี่ยได้ตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลผลการทดสอบเตานึ่งก้อนเชื้อเห็ดโดยใช้วัสดุเชื้อเพลิง

ข้อมูลที่จัดเก็บ
1.อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง(กิโลกรัม)
2.ระยะเวลาการทาให้อุณหภูมิที่ 0 - 90
องศา(นาที)
3.เวลาทั้งหมดในการนึ่งก้อนเชื้อเห็ด (นาที)

ประเภทเตานึ่งก้อนเชื้อเห็ด/เชื้อเพลิง
เตาเชื้อเพลิงแบบที่ 1 เตาเชื้อเพลิงแบบที่ 2
(แบบเดิม)
(แบบใหม่)
ซัง
ซัง
ข้าวโพด ฟืนไม้ลิ้นจี่ ข้าวโพด ฟืนไม้ลิ้นจี่
160
275
130
230
120

140

80

110

300

320

260

290
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จากผลการทดลอง ตามตารางที่ 2 พบว่า อัตราการใช้ซังข้าวโพดเป็นเชื้อเพลิง กับเตา
เชื้อที่ออกแบบใหม่โดยกลุ่ม มีอัต ราการใช้น้อยกว่าเตาเชื้อเพลิงแบบเดิม อยู่ 30 กิ โลกรัม (ซัง
ข้าวโพดกิโลกรัมละ 2.00 บาท) คิดเป็นเงิน 60 บาทต่อครั้ง และเตาเชื้อแบบใหม่มีระยะเวลาการ
ทาอุณ หภูมิที่ 0-90 องศาเซลเซียสและเวลาในการนึ่งก้อนเชื้อเห็ดทั้งหมด น้อยกว่า 40 นาที
ส่วนอัตราการใช้ฟืนไม้ลิ้นจี่เป็นเชื้อเพลิง กับเตาเชื้อที่ออกแบบใหม่โดยกลุ่ม มีอัตราการใช้น้อยกว่า
เตาเชื้อเพลิงแบบเดิมอยู่ 45 กิโลกรัม(ฟืนไม้ลิ้นจี่กิโลกรัมละ 1.2 บาท) คิดเป็นเงิน 54 บาทต่อครั้ง
และเตาเชื้อที่ออกแบบใหม่มีระยะเวลาการทาอุณหภูมิที่ 0-90 องศาเซลเซียส และเวลาในการนึ่ง
ก้อนเชื้อเห็ดทั้งหมดน้อยกว่า 30 นาที ซึ่งการนึ่งก้อนเชื้อเห็ดของกลุ่มจะต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 3
ชั่วโมง ที่อุณหภูมิตั้งแต่ 90-100 องศาเซลเซียส
ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตเตาเชื้อเพลิงและผลการทดลองใช้วัสดุเชื้อเพลิงกับ
เตาเชื้อเพลิงทั้ง 2 ชนิด (ระยะเวลา 1 ปี)
ประเภทเตาเชื้อเพลิงนึ่งก้อนเชื้อเห็ด
ข้อมูลที่จัดเก็บ
เตาเชือ้ เพลิงที่กลุ่มใช้อยู่
เตาเชือ้ เพลิงที่ออกแบบ
ปัจจุบัน(แบบเดิม)
(บาท)

โดยกลุ่ม(แบบใหม่)
(บาท)

1. ต้นทุนการผลิตเตาเชื้อเพลิง

12,240

15,620

2. ต้นทุนการใช้ซังข้าวโพดเป็นเชื้อเพลิงต่อปี

12,480

10,140

3. ต้นทุนการใช้ฟืนไม้ลิ้นจี่เป็นเชื้อเพลิงต่อปี

12,870

10,764

หมายเหตุ : การนึ่งก้อนเชื้อเห็ดเฉลี่ยปีละ 39 ครั้ง
ในส่วนต้นทุนในการผลิตเตาเชื้อเพลิงนึ่งก้อนเชื้อเห็ดของกลุ่ม ทั้งสองแบบ ตามตารางที่ 3
พบว่า ต้นทุนการผลิตเตาเชื้อเพลิงของกลุ่มแบบเดิม มีต้นทุนการผลิต อยู่ที่ 12,240 บาท ส่วน
ต้นทุนการผลิตเตาเชื้อเพลิงของกลุ่มแบบใหม่ มีต้นทุนการผลิต อยู่ที่ 15,620 บาท ซึ่งเตาเชื้อเพลิง
แบบใหม่ มีต้นทุนสูงกว่าแบบเดิม อยู่ 3,380 บาท และเมื่อมาเปรียบเทียบกับต้นทุนการใช้วัส ดุ
เชื้อเพลิงกับเตาเชื้อเพลิงทั้ง 2 แบบ พบว่า ในเตาเชื้อเพลิงของกลุ่มแบบใหม่ สามารถช่วยลดต้นทุน
การใช้วัสดุเชื้อเพลิงได้ ทั้งที่เป็นซังข้าวโพด และฟืนไม้ลิ้นจี่ เป็นจานวน 2,340 บาท และ 2,106 บาท
ตามลาดับ
5.อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยพบว่า การผลิตเห็ดของกลุ่มเกษตรกรบ้านหลวง ทั้ง 17 ราย ได้ใช้หลัก
ของการอยู่ร่วมกันของกลุ่ม ซึ่งกระบวนการผลิตเห็ดของกลุ่ม มีการดาเนินการโดยการวางแผนการ
ผลิต มีการช่วยเหลื อของสมาชิกในกลุ่มและการปรึกษาหารือกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทาให้ทราบถึ ง
ปัญหาในการดาเนินกิจกรรมของกลุ่ม แล้วหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุรีย์
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( 2531) ที่ ก ล่ าวว่ า การมีส่ ว นร่ว มของชุม ชนจะต้อ งมี ขึ้ น โดยตลอด ตั้ง แต่ขั้ นตอนการวางแผน
โครงการ การเสียสละกาลัง ปรับปรุงงาน วัสดุกาลังเงินหรือทรัพยากรใดๆในชุมชน ซึ่งกลุ่มก็พบ
ปัญหาในกระบวนการนึ่งก้อนเชื้อเห็ด ในส่วนของเตาเชื้อเพลิง และวัสดุเชื้อเพลิง ที่เมื่อก่อนสามารถ
หาได้ง่ายในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งกลุ่มได้ใช้แนวคิดของการใช้เทคโนโลยีของตนเองที่มีอยู่มา
ดัดแปลง โดยใช้วิธีการที่ง่าย และสามารถหาวัสดุในท้องถิ่นได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กมล
ทิพย์ (2556) กล่าวว่า เทคโนโลยีท้องถิ่น คือการประดิษฐ์เครื่องมือต่างๆหรือทาในสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น
ในท้องถิ่น และคนในท้องถิ่นยอมรับแล้วนาออกใช้ ทั้งนี้ขั้นตอนการนึ่งก้อนเชื้อเห็ด จะใช้เวลาอย่าง
น้อย 3 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิตั้งแต่ 90 องศาเซลเซียส ขึ้นไป ซึ่งกระบวนการของกลุ่ม ได้ทากันมาตั้งแต่
เริ่มทากันมาจนถึงปัจจุบัน สอดคล้องกับแนวคิดของ วิฑูรย์ (2527) ที่ได้อธิบายถึงขั้นตอนการนึ่งก้อน
อาหารเห็ดของหม้อนึ่งลูกทุ่ง ที่เป็นการนึ่งแบบพาสเจอร์ไรซ์ เป็นการนึ่งให้ได้อุณหภูมิ 90-100 องศา
เซลเซียส นาน 2-3 ชั่วโมง และเติมเชื้อเพลิงสม่าเสมอ ในส่วนของการออกแบบเตาเชื้อเพลิงและ
การใช้เชื้อเพลิ งของกลุ่ ม ผลที่ออกมาทาให้ได้เตาเชื้อเพลิง ที่มีประสิทธิภาพมาขึ้ น และสามารถ
ประหยัดค่าเชื้อเพลิงได้ ซึ่งผลที่ได้สอดคล้องกับ ทวีศักดิ์ (2553) ที่กล่าวไว้ว่า เตาเผาเป็นอุปกรณ์ที่
ใช้เชื้อเพลิงมาก ถ้าสามารถทาให้เกิ ดการเผาไหม้อย่างมีประสิทธิภาพก็ จะสามารถช่วยประหยัด
พลังงานมาก ซึ่งเตาเผาเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับให้ความร้อนกับวัสดุที่อุณหภูมิตามต้องการโดยใช้
ความร้อนจากการเผาไหม้วัสดุเชื้อเพลิง โดยผลการทดลองที่ออกมาสามารถทาให้สมาชิกกลุ่ มได้มี
ทางเลือกในการทาเตาเชื้อเพลิง หรือปรับปรุงเตาเชื้อเพลิงของตนเองให้ดียิ่งขึ้น เพื่อช่วยลดต้นทุน
การผลิต และลดระยะเวลาการดาเนินงานลงได้ด้วย
6.สรุปผลการวิจัย
การศึกษาการผลิตเห็ดกลุ่มเกษตรกรบ้านหลวง อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่สามารถ
สรุปการวิจัยได้เป็น 2 ส่วนดังนี้
1. การใช้วัสดุเชื้อเพลิงและการออกแบบเตาเชื้อเพลิงโดยใช้เทคโนโลยีท้องถิ่น ในการ
นึ่งก้ อนเชื้อเห็ ด ของกลุ่ ม เกษตรกรบ้ านหลวง พบว่ าต้น ทุ นในการผลิ ต ก้ อนเชื้อเห็ด นั้ น ชนิ ด ของ
เชื้อเพลิงในการนึ่งก้อนมีผลต่อการได้กาไร-ขาดทุนในการผลิตเห็ดของกลุ่ม ดังนั้นกลุ่มจึงพยายามหา
วิธีในการลดต้นทุน โดยการอาศัยหลักการและการใช้ เทคโนโลยีในท้องถิ่นมาปรังปรุงแก้ไข ซึ่งผลที่ได้
ก็สามารถทาให้กลุ่มมีทางเลือกในการตัดสินใจใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับตนเองได้
2. ผลการเปรียบเทียบการใช้วัสดุเชื้อเพลิงและเตาเชื้อเพลิงโดยใช้เทคโนโลยีท้องถิ่น
ในการนึ่ ง ก้ อนเชื้อ เห็ ด ของกลุ่ ม เกษตรกรบ้ านหลวง พบว่ า เตาเชื้ อเพลิ ง ที่ ก ลุ่ ม ได้ ออกแบบและ
ดัดแปลงใหม่สามารถช่วยลดต้นทุนการนึ่งก้อนเชื้อเห็ดในการนึ่งก้อนเชื้อเห็ด 39 ครั้ง ในเวลา 1 ปี
ซึ่งได้จากการเก็บตัวอย่าง 17 ราย และได้ทาการทดสอบ เตาเชื้อเพลิง ทั้งสอบแบบคือ ซังข้าวโพด
เป็ น จ านวนเงิ น 2,340 บาท และฟื น ไม้ ลิ้ น จี่ เป็ น จ านวนเงิ น 2,106 บาท และยั ง สามารถลด
ระยะเวลาในการนึ่งก้อนเชื้อเห็ดได้ถึง 30 นาที เมื่อใช้ฟืนไม้ลิ้นจี่ และ 40 นาที เมื่อใช้ซังข้าวโพด
ทั้งนี้ยังเป็นทางเลือกให้สมาชิกกลุ่มหรือผู้ที่สนใจ ได้ทางเลือกในการนาไปใช้ในกิจการทาเห็ดหรือที่
กิจการที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
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7.ข้อเสนอแนะ
1.ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1.1.ควรศึ ก ษาวั ส ดุ เชื้ อ เพลิ ง อื่ น ๆที่ ค าดว่ า จะเหลื อ ใช้ ใ นพื้ น ที่ ในอนาคต เช่ น ไม้
ส้มเขียวหวาน ไม้ลาไย ไม้กระถิน เป็นต้น เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการผลิต
1.2 ควรมีการศึกษาร่วมกับหน่วยงานด้านพลังงานในการออกแบบและดัดแปลงเตา
เชื้อเพลิงให้มีรูปแบบทางวิศวกรรมที่แน่นอน และสามารถวัดผลที่ได้ออกมาทางสถิติ เพื่อให้เป็นที่
ยอมรับทั่วไป
2 ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาต้นทุนการผลิตให้ครบทุกกระบวนการผลิต เพื่อเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาของกลุ่ม และเป็นแนวทางในการส่งเสริมของภาครัฐและเอกชนต่อไป
2.2 ควรมีการศึกษาผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมจากการเผาไหม้ของเตาเชื้อเพลิงที่ใช้
เพื่อหาแนวทางแก้ไขกรณีที่พบปัญหา
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การสร้างแบบจาลองและการควบคุมแขนกลโดยใช้ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สร้ า งแบบจ าลองแขนกลควบคุ ม ด้ ว ยระบบ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ และเพื่อทดลองหาประสิทธิภาพการใช้งาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR ชุดมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรง เป็นต้น ผลการวิจัย พบว่าระบบ
ควบคุมการหมุนแกนข้อมือชุดแขนกลและการควบคุมการเคลื่อนที่ข องนิ้วมือชุดแขนกลสามารถ
ทางานได้ในสถานะต่าง ๆ ในฟังก์ชั่นการทางานของแบบจาลองแขนกลได้อย่างมีประสิทธิภาพการ
ขยั บ นิ้ ว และข้ อ มื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100 และผลการสอบถามความพึ ง พอใจการทดลองใช้ ง าน
̅) มีค่าเท่ากั บ 4.33 และคะแนนส่ วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เครื่องมือ พบว่า คะแนนเฉลี่ ยรวม (X
(S.D.) มีค่าเท่ากับ 0.637 ซึ่งสามารถสรุปผลได้ว่าแบบจาลองแขนกลที่สร้างขึ้นมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจในการนาไปใช้เป็นชุดแขนกลต้นแบบอยู่ในระดับดี
คาสาคัญ : ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ การควบคุมแขนกล

Abstract
The purposes of this study were 1 ) to and control a robot arm using
microcontroller system, and test the efficiency of use. The instrument used in the
research were set of AVR microcontroller series, the DC motor, etc. The results of
research found that the axis control of wrist twisting of mechanical arms and controls
of the fingers movement, coulee effectually work in a variety of functions in the
operation of the robot arm model effectively was 100 percent. And the results of
̅ = 4.33 with S.D. =
satisfaction evaluation it was found that the mean scores was X
0.637. The conclusion was that the robot arm model constructed with average
satisfaction in terms of manipulator application prototype at a good level.
Keywords : Microcontroller system, Robot arm control
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1. บทนา
ในปัจจุบันอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุทางการจราจรจากความ
ประมาทของผู้ใช้ยานพาหนะ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมจากเครื่องมือต่าง ๆ ที่ทางาน
ผิดพลาดหรือผิดปกติ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ และอุบัติเหตุอีกมากมายไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับ
เด็กหรือผู้ใหญ่ซึ่งอาจจะทาให้ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุเกิดการสูญเสียอวัยวะทางร่างกาย เช่น แขน ขา
เป็นต้น หรือรวมถึงผู้พิการผิดปกติมาแต่กาเนิดและสาเหตุอื่น ๆ ที่ทาให้ผู้พิการทางแขนล้วนมีความ
ต้องการที่จะได้รับความช่วยเหลือในความยากลาบากในการใช้ชีวิตประจาวัน โดยผู้พิการที่เสียอวัยวะ
อาจจะใช้อวัยวะเทียมทดแทนได้ ซึ่งในปัจจุบันมีผู้พัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือการคิดค้นอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ที่ใช้กับร่างกายมนุษย์เพื่อช่วยในการเคลื่อนไหวได้ เช่น แขนเทียม ขาเทียม (ชิต เหล่าวัฒนา,
2558) เพื่อนามาใช้งานแทนแขนหรือขาที่สูญเสียอวัยวะไป โดยทั่วไปสามารถนามาใช้ทดแทนอวัยวะ
ทางขา แต่ในส่วนแขนเทียมในปัจจุบันนั้นนามาใช้ประโยชน์ได้ไม่สมบูรณ์มากหนักเนื่องจากแขนเทียม
ซึ่งจะไร้ข้อต่อในการใช้งานจับสิ่งของไม่ได้ และขยับไม่ได้ทาให้ลาบากในการหยิบจับสิ่งของ ในการ
พัฒนาจากแขนเทียมมาเป็นแขนกลที่มีลักษณะโครงสร้างประกอบด้วยข้อมือที่สามารถควบคุมการ
หมุนของข้อมือตามที่ต้องการได้ที่สามารถทาให้เกิดการเคลื่อนไหวได้ เช่น ขยับสองนิ้วเพื่อการจับ
สิ่งของ หมุนข้อมือ เป็นต้น
จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะออกแบบและสร้างแบบจาลองการควบคุม
แขนกลที่สามารถควบคุมการหยิบจับสิ่งของ โดยมีลักษณะโครงสร้างของแขนกลจะประกอบไปด้วย
ชุดแขนกล และนิ้วมือ ซึ่งระบบควบคุม การทางานของแขนกลโดยใช้ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
ตระกูล AVR เบอร์ Arduino UNO ใช้ชิพ ATmega328 และโปรแกรมควบคุม MCU ด้วยภาษา
C/C++ เป็ น ต้ น ซึ่ ง การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก เพื่ อ ใช้ เป็ น แขนกลต้ น แบบในการน าไป
ประยุกต์ใช้งานเพื่อให้เกิดความสะดวกให้กับคนพิการทางแขนในการใช้ชีวิตประจาวันและเพื่อเป็น
แนวทางสาหรับผู้ที่สนใจไปศึกษาและพัฒนาต่อยอดให้มีประสิทธิภาพให้สูงยิ่งขึ้นไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาหลักการทางานของแขนกลควบคุมด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
2.2 เพื่อออกแบบและสร้างแบบจาลองแขนกลและการทดลองหาประสิทธิภาพการใช้งาน
3. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย
ในการศึ ก ษาเพื่ อ ออกแบบและสร้ างแบบจ าลองการควบคุม แขนกลด้ ว ยระบบไมโคร
คอนโทรลเลอร์ซึ่งมีรายละเอียดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
3.1 ไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นอุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็กที่มีความสามารถที่คล้ายคลึงกับ
ระบบคอมพิวเตอร์ (ทันพงษ์ ภู่รักษ, 2559) ซึ่งจะมีส่วนประกอบหลักสาคัญ 5 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 1)
หน่วยประมวลผลกลางหรือซีพียู 2) หน่วยความจาเป็นหน่วยความจาที่มีไว้สาหรับเก็บโปรแกรมหลัก
(Program Memory) และเป็นหน่วยความจาข้อมูล (Data Memory) ใช้ในการคานวณของซีพียู 3)
อุปกรณ์ภายนอกหรือพอร์ต (Port) มี 2 ลักษณะ คือพอร์ตอินพุต (Input) และพอร์ตส่งสัญญาณหรือ
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พอร์ตเอาต์พุต (Output) 4) ช่องสัญญาณหรือบัส (BUS) คือเส้นทางการแลกเปลี่ยนสัญญาณข้อมูล
ระหว่ าง ซีพียู หน่ว ยความจ าและพอร์ต เป็นลั ก ษณะของสายสั ญ ญาณจานวนมากอยู่ภายในตัว
ไมโครคอนโทรลเลอร์โดยแบ่ ง เป็ น บั ส ข้ อมู ล (Data Bus) บั ส แอดเดรส (Address Bus) และบั ส
ควบคุม (Control Bus) 5) วงจรกาเนิดสัญญาณนาฬิกา เป็นองค์ประกอบที่สาคัญมากอีกส่วนหนึ่ง
เนื่องจากการทางานที่เกิ ด ขึ้ นในตัว ไมโครคอนโทรลเลอร์จ ะขึ้ นอยู่กั บการก าหนดจัง หวะสามารถ
พิจารณาลักษณะของไมโครคอนโทรลเลอร์ ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR บอร์ด Arduino UNO
3.2 เซอร์โวมอเตอร์ (Servo Motor) เป็นอุปกรณ์มอเตอร์ที่สามารถใช้ในการควบคุมการ
เคลื่อนที่ไปตามความต้องการ เช่น ควบคุม ความเร็ว (Speed) ควบคุมแรงบิด (Torque) ควบคุม
ตาแหน่ง (Position) เป็นต้น
3.3 โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์จะประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ 1) ฟังก์ชั่น Header
เป็นส่วน Compiler Directive ต่างๆ รวมไปถึงส่วนของการประกาศตัวแปรและค่าคงที่ต่าง ๆ 2)
ฟังก์ชั่น setup() เป็นฟังก์ชั่นบังคับที่ต้องกาหนดในโปรแกรมถึงแม้ว่าในบางโปรแกรมจะไม่ต้องการใช้
งานก็ยังจาเป็นต้องประกาศไว้ด้วยเสมอเพียงแต่ไม่ต้องเขียนคาสั่งใด ๆ ไว้ในระหว่างวงเล็บปีกกา {}
ที่ใช้เป็นตัวกาหนดของเขตของฟังก์ชั่น และส่วนที่ 3) ฟังก์ชั่น loop() เป็นส่วนฟังก์ชั่นบั งคับที่ต้อง
กาหนดในโปรแกรมเช่นเดียวกันกับฟังก์ชั่น setup() โดยฟังก์ชั่น loop() นี้จะใช้บรรจุคาสั่งที่ต้องการ
ให้โปรแกรมทางานเป็นวงรอบซ้า ๆ กัน
4. วิธีการวิจัย
4.1 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผู้วิจัยได้ดาเนิน
วิธีการวิจัยตามลาดับ ได้แก่ กระบวนการกาหนดขั้นตอนการวิจัย ขั้นตอนการออกแบบและสร้าง
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ขั้ น ตอนการทดลองซึ่ ง ได้ ด าเนิ น วิ ธี ก ารวิ จั ย ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
โครงการวิจัย และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัยครั้งนี้ ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 ขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย
4.2 การกาหนดกลุ่มตัวอย่าง คือ คณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ไม่น้อยกว่า 15 คน
4.3 ขั้นตอนการออกแบบและการสร้างแบบจาลองและการควบคุมแขนกลโดยใช้ระบบ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งจะประกอบไปด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบควบคุมการขับเคลื่อนที่
ของการหมุนแกนข้อมือชุดแขนกลและการควบคุมการเคลื่อนที่ของนิ้วมือชุดแขนกล แสดงขั้นตอน
การออกแบบและการสร้างแบบจาลองแขนกล ดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 การออกแบบและการสร้างแบบจาลองแขนกล
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการออกแบบและสร้างแบบจาลองแขนกลโดยใช้ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ ผู้วิจัย
ได้ดาเนินการสร้างแบบจาลองแขนกลโดยเลือกใช้อุปกรณ์สาหรับการสร้างจะประกอบไปด้วยระบบ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบควบคุมการขับเคลื่อนแขนกล เป็นต้น ผลการออกแบบและสร้างสามารถ
แสดงโครงสร้างเครื่องมือ ดังภาพที่ 4
ชุดแขน
กล
ชุดควบคุมแขน
กล

ภาพที่ 4 ลักษณะของแบบจาลองแขนกล
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5.2 ผลการทดลองประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของระบบควบคุ ม แขนกลโดยใช้ ร ะบบ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยมีกระบวนการทดลองระบบการเคลื่อนที่ด้วยวิธีการหมุนแกนข้อมือชุดแขน
กลและวิธีการควบคุมการเคลื่อนทีข่ องนิ้วมือชุดแขนกล แสดงผลการทดสอบดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการทดลองประสิทธิภาพการทางานของระบบควบคุมแขนกล
ครั้งที่
รายละเอียดผลการทดลอง
1 2 3 4 5 6 7 8
ประสิทธิภาพของชุดแขนกล
ผลการควบคุมนิ้วหัวแม่มือ
       
ผลการควบคุมนิ้วชี้
       
ผลการควบคุมนิ้วกลาง
       
ผลการควบคุมนิ้วนาง
       
ผลการควบคุมนิ้วก้อย
       
ผลการควบคุมหมุนแกนข้อมือขวา        
ผลการควบคุมหมุนแกนข้อมือซ้าย        

9








10








ร้อยละ
(%)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

จากตารางที่ 1 สรุปผลการทดลองได้ว่าการทางานของแบบจาลองแขนกลสามารถทางาน
ได้ในสถานะต่าง ๆ ทีก่ าหนดในฟังก์ชั่นการทางานของแบบจาลองแขนกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 ผลการประเมิ น ระดั บ ความพึ ง พอใจของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
แบบจาลองแขนกล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากแบบสอบถามความ
เหมาะสมของแบบจาลองแขนกล สรุปผลการวิจัยได้ดังตารางที่ 2 ถึงตารางที่ 3
ตารางที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
จานวน
หญิง
3
ชาย
12
รวม
15
อายุ
จานวน
ต่ากว่า 20 ปี
0
20-30 ปี
10
31-40 ปี
3
41-50 ปี
2

ร้อยละ
20
80
100
ร้อยละ
0
66.67
20
13.33
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
เพศ
51 ปีขึ้นไป
รวม
อาชีพ
นักศึกษา
ข้าราชการ
พนักงานของรัฐ
ลูกจ้าง
รวม

จานวน
0
15
จานวน
10
2
3
0
15

ร้อยละ
0
100
ร้อยละ
66.67
13.33
20
0
100

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของแบบจาลองแขนกล
ค่าคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
รายการประเมิน
̅)
มาตรฐาน (S.D.)
(𝐗
1. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานมีความแข็งแรงต่อการทดลอง
4.47
.507
ใช้งานแบบจาลองแขนกล
2. ลักษณะการออกแบบขนาดรูปร่างมีความสวยงาม
4.13
.629
มีความเหมาะสมในแบบจาลองแขนกล
3. ขนาดของแบบจาลองแขนกลมีความเหมาะสม
4.37
.615
4. แบบจาลองแขนกลมีประสิทธิภาพการใช้งานตรงตาม
4.40
.675
วัตถุประสงค์ของชุดแขนกล
5. แบบจาลองแขนกลสามารถตรวจเช็คอุปกรณ์หรือ
4.31
.761
ซ่อมแซมและการบารุงรักษาได้ง่าย
ค่าเฉลี่ย
4.33
0.637
จากตารางที่ 3 ผลการประเมิน ความพึงพอใจของกลุ่ม ตัว อย่างจ านวน 15 คน พบว่ า
คะแนนเฉลี่ย ของความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของแบบจาลองแขนกล มีค่าสูงสุด คือวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้งานมีความแข็ งแรงต่อการทดลองใช้งานแบบจ าลองแขนกล มีค่าเฉลี่ ยเท่ากั บ 4.47
รองลงมา คือแบบจาลองแขนกลมีประสิทธิภาพการใช้งานตรงตามวัตถุประสงค์ของชุดแขนกล มี
̅) เท่ า กั บ 4.33 และคะแนนส่ ว นค่ า
ค่ าเฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.40 และมี ค่ าคะแนนเฉลี่ ย รวมทั้ ง หมด (X
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีค่าเท่ากับ 0.637 ซึ่งสามารถสรุปผลได้ว่าการสร้างแบบจาลองและการ
ควบคุมแขนกลโดยใช้ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการนาไปใช้เป็นชุด แขน
กลต้นแบบอยู่ในระดับดี
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6. สรุปและอภิปรายผล
ผลการสร้างแบบจาลองและการควบคุมแขนกลโดยใช้ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ ผู้วิจัย
ได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและนาไปใช้ในการทดลองเพื่อพัฒนาชุดแขนกลต้นแบบที่
สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีค่าระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างทดลอง
เครื่องมือที่สร้างขึ้นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ดี โดยมีผลการทดลองระบบควบคุมการหมุนแกนข้อมือชุด
แขนกลและการควบคุมการเคลื่อนที่ของนิ้วมือชุดแขนกลสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิด
เป็น ร้อยละ 100 จากผลการทดลองจ านวนทั้ งหมด 10 ครั้ง และซึ่ งสอดคล้ องกั บงานวิ จั ย ของ
อนุ วั ฒ น์ บารุงกิ จ (2553) ได้ก ารออกแบบและสร้างแขนกลสองแขนกั้ นรถยนต์ที่ควบคุม โดยใช้
หลักการเคลื่อนที่นุ่มนวลที่สุด โดยกระบวนการเคลื่อนที่ใช้มอเตอร์กระแสตรงและเซอร์โวมอเตอร์
(Servo Motor) เป็นต้นกาลังในการทดลอง สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พันศักดิ์ เนระแก (2558)
ได้การออกแบบหุ่นยนต์แบบหยิบและวางที่ใช้ ระบบการมองเห็นของเครื่องจักร และสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ ธราธิป ภู่ระหงษ์ และศุภชัย ปลายเนตร (2553) ได้ศึกษาการควบคุมหุ่นยนต์แขน
กลโดยใช้วิธีการควบคุมความเร็วสัญญาณพัลส์ เพื่อพัฒนามีการป้อนและจับลูกเปตองแบบอัตโนมัติ
โดยมีวิธีการควบคุมหุ่นยนต์แขนกลใช้วิธีการควบคุมความเร็วของสัญญาณพัลส์ออกของตัวควบคุม
เพื่อส่งไปยังชุดเซอร์โวแอมปลิไฟเออร์และเซอร์โวมอเตอร์
7. กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่อ
แอปพลิเคชั่นให้คาแนะนาอาการเสียเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบรายละเอียดการเสียเบื้องต้น ของคอมพิวเตอร์ได้
ด้ว ยตนเอง โดยระบบจะให้ค าแนะนาในการแก้ปัญ หาสาหรับผู้ใช้งานเบื้องต้นซึ่ง ผู้ใช้ง านอาจจะ
สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองโดยไม่จาเป็นจะต้องส่งคอมพิวเตอร์ไปยังร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ การ
พั ฒ นาระบบงานนี้ พั ฒ นาอยู่ ภ ายใต้ วิ ศ วกรรมซอฟต์ แ วร์ ส าหรั บ ซอฟต์ แ วร์ ที่ ใช้ ใ นการพั ฒ นา
แอปพลิเคชั่นนี้ คือ โปรแกรมแอนดรอยด์สตูดิโอ สาหรับอัลกอริทึมของแอปพลิเคชั่นนี้เป็นแบบต้นไม้
การตัดสินใจ
ผู้วิจัยได้ทาการทดสอบกระบวนการทางานของแอปพลิเคชั่น โดยกลุ่มตัวอย่างและทาการ
ประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งสามารถจาแนกกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มร้าน
ซ่อมอุปกรณ์ ค อมพิ วเตอร์ จ านวน 10 ร้าน และกลุ่ ม ผู้ใช้ งานทั่ว ไป จ านวน 40 คน โดยผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล การประเมินความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชั่นพบว่า ผู้เชี่ยวชาญทาการประเมินความ
พึงพอใจต่อแอปพลิเคชั่นอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 (ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.75) กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปประเมินความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชั่นอยู่ในระดับดี โดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.09 (ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69) แอปพลิเคชั่นให้คาแนะนาอาการเสียเบื้องต้นของ
คอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
คำสำคัญ : แอปพลิเคชั่น ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ต้นไม้ตัดสินใจ วิศวกรรมซอฟต์แวร์

Abstract
The application advising for basic computer problems on the Android
operating system. Was designed to allow users to manually check the details of the
computer's failure. The system would provide advising for users, users may be able to
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solve the problem on their own without sending the computer to a computer repair
shop. Development of this system was developed by software engineering. The
software used to develop this application was an Android studio program and used
decision tree algorithms.
The researcher has tested the workflow of the application. By the sample
group and evalute satisfaction from the sample group which could be classified into 2
groups about 10 computer repair shops and 40 general users. Assessment of
satisfaction with the application was found that Experts assessed the satisfaction of
the application at a good level. with an average value of 4.24 (standard deviation
equal to 0.75). The general user group assessed the satisfaction of the application at a
good level. With an average value of 4.09 (standard deviation equal to 0.69). The
application provided simple damage for computers on the Android operating system.
There was a good level of satisfaction assessment.
Keyword : Application, Android, Decision Tree, Software Engineering
1. บทนำ
เทคโนโลยี แ ละการสื่ อ สารในปั จ จุ บั น ได้ เจริ ญ ก้ า วหน้ า อย่ า งรวดเร็ ว ในการด าเนิ น
ชีวิตประจาวันของมนุษย์อุปกรณ์สื่ อสารและคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทสาคัญ ต่อการด าเนิน
กิ จ กรรมต่ า ง ๆ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง การศึ ก ษาค้ น คว้ าและการท าธุ ร กิ จ ด้ ว ยความก้ าวหน้ าของ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทาให้องค์กรต่าง ๆ นาเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาช่วยในการดาเนินงานของ
องค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการ
รับ-ส่งข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิก ส์การทาธุรกิจและให้ บริการบนอินเทอร์เน็ต ตลอดจน
การใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการทางาน ไม่เพียงแต่ในองค์กรต่าง ๆ เท่านั้นที่นาคอมพิวเทอร์เข้ามาใช้
งาน ผู้ใช้ตามบ้านโดยทั่วไป ได้จัดหาคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ส่วนตัวกันมากขึ้นเนื่องจากคอมพิวเตอร์ใน
ปัจจุบันมีราคาถูก ประสิทธิภาพสูง รวมทั้งสามารถใช้งานได้ง่ายกว่าในอดีตมากจนมีการประมาณการ
กันว่าในอนาคตคอมพิวเตอร์จะเป็นอุปกรณ์พื้นฐานในทุกครัวเรือนเหมือนกับเครื่องรับโทรทัศน์
จากการตรวจพบปัญหาที่เกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์พบว่า เป็นปัญหาทั่วไปที่สามารถแก้ไข
เบื้องต้นได้ ผู้ทาการวิจัยได้พบปัญหาว่าผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไปไม่มีความรู้ที่จะสามารถแก้ไขปัญหา
นั้นได้ด้วยตนเอง ทาให้ต้องนาส่งร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อซ่ อมแซ่ม ทาง
ผู้ ท าการวิ จั ย ได้ เห็ น ในปั ญ หาข้ อ นี้ จึ ง จั ด ท า แอปพลิ เคชั น ให้ ค าแนะน าอาการเสี ย เบื้ อ งต้ น ของ
คอมพิว เตอร์บ นระบบปฏิ บัติก ารแอนดรอยด์ ขึ้ นมาเพื่อที่จ ะให้ความรู้แ ละช่ว ยแก้ ปัญ หาแก่ ผู้ใช้
คอมพิวเตอร์ทั่วไป ไม่มากก็น้อย
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2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
เพื่อให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์สามารถตรวจสอบและซ่อมแซม อาการเสียของคอมพิวเตอร์ได้ใน
เบื้องต้นด้วยตนเอง
3 .วิธีดำเนินงำนพัฒนำ
3.1 จาลองกระบวนการพัฒนาระบบในรูปแบบน้าตก (Waterfall model) โดยขั้นตอน
การทางานมีทั้งหมด 5 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เป็นขั้นตอนของการวางแผนงาน (Requirements)
- ศึกษาปัญหา ความเป็นไปได้และความต้องการของระบบ
- กาหนดระยะเวลาในการดาเนินงานวิจัยให้ชัดเจน
ขั้นตอนที่ 2 เป็นขั้นตอนของการออกแบบงาน (Design)
- ศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบ
- ออกแบบโครางสร้างของระบบ
ขั้นตอนที่ 3 เป็นขั้นตอนการพัฒนาระบบ (Development)
- วิเคราะห์และพัฒนาระบบ
- เขียนโปรแกรมสร้างแอปพลิเคชั่นระบบ
ขั้นตอนที่ 4 เป็นขั้นตอนการทดสอบระบบ (Verification)
- ทดสอบระบบ เพื่อบันทึกผลและตรวจสอบความผิดพลาด
- แก้ไขความผิดพลาดของระบบ
ขั้นตอนที่ 5 เป็นการนาไปใช้ (Implement)
- ส่งมอบให้ผู้ใช้ทดลองใช้
- สรุปผลการทดลองใช้ เพื่อนาไปพัฒนาระบบ

ภำพที่ 1 แบบจาลองน้าตก (Waterfall model)
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3.2 ออกแบบโครงสร้างของระบบ โดยใช้อัลกอริทึม ต้นไม้การตัดสินใจ (Decision Tree)
ในการตรวจสอบปัญหาของอาการเสียคอมพิวเตอร์จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสิ้นสุด

ภำพที่ 2 แบบจาลองต้นไม้การตัดสินใจปัญหาคอมพิวเตอร์ไม่ทางาน

ภำพที่ 3 แบบจาลองต้นไม้การตัดสินใจปัญหาคอมพิวเตอร์ทางานแต่ไม่แสดงผลและปัญหาอื่น ๆ
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3.3 สร้ า งแอปพลิ เ คชั่ น ให้ ค าแนะน าอาการเสี ย เบื้ อ งต้ น ของคอมพิ ว เตอร์ บ น
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยใช้โปรแกรมแอนดรอยด์สตูดิโอเป็นเครื่องมือในการสร้าง และใช้
ภาษา Java ในการเขียนโปรแกรมโดยทาการแบ่งปัญหาเป็น Scene ต่าง ๆ เมื่อพบปัญหาที่ต้องการ
แก้ไขให้คลิกที่ปุ่มจะทาการส่งค่าและนาไปยัง Scene ต่อไปที่ได้กาหนดเอาไว้
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ภำพที่ 4 แอปพลิเคชั่นให้คาแนะนาอาการเสียเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์
3.4 การสร้างแบบประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชั่นให้คาแนะนาอาการเสียเบื้องต้น
ของคอมพิ วเตอร์บนระบบปฏิ บัติก ารแอนดรอยด์ เป็นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ โดย
กาหนดเกณฑ์การประเมินแปรผลตามค่าเฉลี่ย ดังนี้
5 - มากที่สุดหรือดีมาก
4 - มากหรือดี
3 - ปานกลางหรือพอใช้
2 - น้อยหรือต่ากว่ามาตรฐาน
1 - น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข
3.4.1 นาแบบประเมินคุณภาพที่ปรับปรุงแล้วเสนอที่ปรึกษา พิจารณาตรวจสอบ
3.4.2 ผู้ศึกษาแก้ไขแบบประเมินคุณภาพตามที่ที่ปรึกษาแนะนา
3.4.3 พิมพ์แบบประเมินคุณภาพฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไปใช้ เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
4.ผลกำรดำเนินงำนวิจัย
ผู้วิจัยได้ทาการทดสอบกระบวนการทางานของแอปพลิเคชั่นโดยผู้วิจัยเป็นผู้ทดสอบ เพื่อ
ตรวจสอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นพร้อมดาเนินการแก้ไข หลังจากนั้นได้ทาการทดสอบการยอมรับ
แอปพลิเคชั่นด้วยการทดสอบแอปพลิเคชั่นโดยกลุ่มตัวอย่างและทาการประเมินความพึงพอใจจาก
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งสามารถจาแนกกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มร้านซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จานวน 10 ร้าน และกลุ่ มผู้ใช้งานทั่วไป จานวน 40 คน โดยผลการวิเคราะห์ข้ อมูล การประเมิน
ความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชั่นพบว่า ผู้เชี่ยวชาญทาการประเมินความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชั่นอยู่ใน
ระดับ ดี โดยมีค่ าเฉลี่ ย เท่ากั บ 4.24 (ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากั บ 0.75) กลุ่ ม ผู้ใช้งานทั่ วไป
ประเมินความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชั่นอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 (ค่าส่วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐานเท่ากับ 0.69) ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า แอปพลิเคชั่นให้คาแนะนาอาการเสียเบื้องต้นของ
คอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
ตำรำงที่ 1 แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ งานแอปพลิเคชั่นการให้คาแนะนาการตรวจสอบ
อาการเสียเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ กลุ่มร้านซ่อมคอมพิวเตอร์
รำยกำรประเมิน
S.D.
ควำมหมำย
𝐱̅
ด้ำนกำรใช้งำนของแอปพลิเคชั่น
1. แอปพลิเคชั่นมีความดึงดูดและน่าสนใจ
4.3
0.82
ดี
2. ความสะดวกในการใช้งานแอปพลิเคชั่น
4.0
0.81
ดี
3. ความถูกต้องในการแสดงผลลัพธ์ขอ
3.8
0.63
ดี
แอปพลิเคชั่น
4. ความยากง่ายในการใช้งานแอปพลิเคชั่น
4.4
0.51
ดี
ด้ำนเกี่ยวกับเนื้อหำ
1. เนื้อหาที่นาเสนอมีความถูกต้อง
2. รูปภาพที่ใช้ สามารถสื่อความหมายได้
สอดคล้องกับเนื้อหา
3. คาแนะนาเข้าใจง่าย

4.0
4.1
4.0

0.66
0.73
0.66

ดี
ดี
ดี

ด้ำนของประโยชน์และกำรนำไปใช้งำน
1. เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน
2. แอปพลิเคชั่นสามารถเป็นแหล่งความรู้
สาหรับผู้ที่สนใจ

4.0
4.4

0.66
0.84

ดี
ดี

3.9

0.73

ดี

4.1

0.56

ดี

4.09

0.69

ดี

ด้ำนกำรออกแบบและกำรจัดรูปแบบของ
แอปพลิเคชั่น
1. รูปประกอบที่ใช้ภายในแอปพลิเคชั่นมี
ความน่าสนใจ และเหมาะสม
2. การจัดรูปแบบภายในแอปพลิเคชั่นง่ายต่อ
การใช้งาน
รวม
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ตำรำงที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชั่นการให้คาแนะนาการตรวจสอบ
อาการเสียเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป
รำยกำรประเมิน
S.D.
ควำมหมำย
𝐱̅
ด้ำนกำรใช้งำนของแอปพลิเคชั่น
1. แอปพลิเคชั่นมีความดึงดูดและน่าสนใจ
4.11
0.80
ดี
2. ความสะดวกในการใช้งานแอปพลิเคชั่น
4.44
0.61
ดี
3. ความถูกต้องในการแสดงผลลัพธ์ของ
4.17
0.71
ดี
แอปพลิเคชั่น
4. ความยากง่ายในการใช้งานแอปพลิเคชั่น
4.14
0.89
ดี
ด้ำนเกี่ยวกับเนื้อหำ
1. เนื้อหาที่นาเสนอมีความถูกต้อง
2. รูปภาพที่ใช้ สามารถสื่อความหมายได้
สอดคล้องกับเนื้อหา
3. คาแนะนาเข้าใจง่าย

4.29
4.11
4.20

0.75
0.76
0.68

ดี
ดี
ดี

ด้ำนของประโยชน์และกำรนำไปใช้งำน
1. เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน
2. แอปพลิเคชั่นสามารถเป็นแหล่งความรู้
สาหรับผู้ที่สนใจ

4.38
4.32

0.81
0.68

ดี
ดี

4.14

0.82

ดี

4.38

0.73

ดี

4.24

0.75

ดี

ด้ำนกำรออกแบบและกำรจัดรูปแบบของ
แอปพลิเคชั่น
1. รูปประกอบที่ใช้ภายในแอปพลิเคชั่นมี
ความน่าสนใจ และเหมาะสม
2. การจัดรูปแบบภายในแอปพลิเคชั่นง่ายต่อ
การใช้งาน
รวม

5. อภิปรำยผลกำรวิจัย
จากการทาการวิจัย เพื่อการพัฒนาระบบให้คาแนะนาอาการเสียเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สามารถอภิปรายผลจากการวิจัยของระบบจากการประเมินความพึง
พอใจทั้ง 4 ด้าน ดังนี้
1.การประเมิ น ด้ า นการใช้ ง านของแอปพลิ เ คชั่ น โดยท าการประเมิ น จากกลุ่ ม
ผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป พบว่ามีความพึงพอใจด้านการใช้งานของแอปพลิเคชั่นในระดับดี
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ทั้งประเด็นด้านแอปพลิเคชั่นมีความดึงดูดและน่าสนใจ,ความสะดวกในการใช้งานแอปพลิเคชั่น,ความ
ถูกต้องในการแสดงผลลัพธ์ของแอปพลิเคชั่น, ความยากง่ายในการใช้งานแอปพลิเคชั่น
2.การประเมินด้ านเกี่ยวกับเนื้อหา โดยทาการประเมินจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและกลุ่ม
ผู้ใช้งานทั่วไป พบว่ ามีความพึงพอใจด้านการใช้งานของแอปพลิ เคชั่นในระดับดี ทั้งประเด็นด้าน
เนื้อหาที่นาเสนอมีความถูกต้อง,รูปภาพที่ใช้ สามารถสื่อความหมายได้สอดคล้องกับ ,คาแนะนาเข้าใจ
ง่าย
3.การประเมิน ด้านของประโยชน์และการนาไปใช้งาน โดยทาการประเมินจากกลุ่ ม
ผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป พบว่ามีความพึงพอใจด้านการใช้งานของแอปพลิเคชั่นในระดับดี
ทั้งประเด็นด้านเนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน,แอปพลิเคชั่นสามารถเป็นแหล่งความรู้สาหรับผู้ที่สนใจ
4.การประเมิน ด้ านการออกแบบและการจั ด รูป แบบของแอปพลิ เคชั่น โดยทาการ
ประเมิ น จากกลุ่ ม ผู้ เชี่ ย วชาญและกลุ่ ม ผู้ ใช้ ง านทั่ ว ไป พบว่ ามี ค วามพึ ง พอใจด้ านการใช้ ง านของ
แอปพลิเคชั่นในระดับ ดี ทั้งประเด็นด้านรูปประกอบที่ใช้ภายในแอปพลิเคชั่นมีความน่าสนใจและ
เหมาะสม,การจัดรูปแบบภายในแอปพลิเคชั่นง่ายต่อการใช้งาน
6. สรุปผลกำรวิจัย
จากการพั ฒ นาแอปพลิ เคชั น ให้ ค าแนะน าอาการเสี ย เบื้ อ งต้ น ของคอมพิ ว เตอร์ บ น
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพื่อให้กลุ่มผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไปมีความรู้และความสามารถแก้ไขปัญหา
อาการเสียเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง เพื่อหวังว่าแอปพลิเคชันนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็
น้อยส าหรับผู้ใช้ค อมพิวเตอร์ทั่ว ไป หรือส าหรับผู้ที่จะนาไปศึก ษาต่อไป การด าเนินการวิ จัยได้ใช้
แบบจาลองน้าตก เป็นขั้นตอนการดาเนินงาน และใช้อัลกอริทึมต้นไม้การตัดสินใจเพื่อช่วยในการ
ตรวจสอบปัญหาต่าง ๆ จากผลการวิจัยโดยรวมแล้วคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับที่ดี
7. ข้อเสนอแนะ
1.ควรมีการศึกษากระบวนการ และโครงสร้างการทางานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จาก
หลายบริษัทอย่างละเอียด และระบุรุ่นให้ชัดเจน เพื่อที่จะให้คาแนะนาได้ตรงเป้าหมายและชัดเจนมาก
ขึ้น
2.ในการพัฒนาแอปพลิเคชั่น ผู้พัฒนาต้องนาข้อมูลมาพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบของกฎโดยใช้
หลักการของต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) เท่านั้น
เอกสำรอ้ำงอิง
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe
Dreamweaver CS6 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภัทรบพิตร
The Development of Computer-assisted Tnstruction on the Use of
Adobe Dreamweaver CS6 for Mathayomsuksa 3 students,
Phattarabopit School
กรนาริน สาริยา1 เลอสันต์ ฤทธิขันธ์2 กัลยรัตน์ เจริญภาพ3 ศิริลักษณ์ ผาใต้4
1,2อาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์
3,4นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมั ย์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมั ย์

บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายคือ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง
การใช้งานโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
ภัทรบพิตร 2)เพื่อเปรียบเทีย บผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนระหว่ างก่ อนเรียนและหลัง เรียนบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภัทรบพิตร 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 โรงเรียนภัทรบพิตร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5
โรงเรี ย นภั ท รบพิ ต ร จ านวนนั ก เรี ย น 35 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ บทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 สาหรับนักเรียนชั้น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 โรงเรี ย นภั ท รบพิ ต ร แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นด้ ว ยบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 สาหรับนักเรียนชั้น
มัธ ยมศึ ก ษาปีที่ 3 โรงเรีย นภัทรบพิต ร และแบบสอบถามความพึง พอใจของนัก เรียนที่มีผลต่อ
บทเรียนคอมพิว เตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภัทรบพิตร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า E1/E2 และค่า t-test (Dependent)
ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe
Dreamweaver CS6 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภัทรบพิตร มีประสิทธิภาพเท่ากับ
81.43/84.29 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้
งานโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ส าหรับนัก เรียนชั้นมัธ ยมศึก ษาปีที่ 3 โรงเรียนภัทร
บพิต ร หลั ง เรีย นสู ง กว่ าก่ อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ร ะดับ .05 3) ความพึง พอใจของ
นักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Dreamweaver
CS6 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภัทรบพิตร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6
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Abstract
This research aimed at 1)to develop computer-assisted instruction on using
Adobe Dreamweaver CS6 for Mathayomsuksa 3 students, Phatarabopit School 2) to
compare the learning achievement between before and after using Computer-assisted
instruction on using Adobe Dreamweaver CS6 for students Mattayom 3, Phattharabopit
School 3) to study the students' satisfaction toward computer-assisted instruction on
using Adobe Dreamweaver CS6 for Mathayomsuksa 3 students, Phattharabopit School.
The samples used in this research were Mattayom 3/5, Phattarabopit School, 35
students. The tools used in this research were computer-assisted instruction lessons on
the use of Adobe Dreamweaver CS6 program for Mathayom Suksa 3 students,
Phattarabopit Schooltataling. Learning achievement test with lessons Computer-assisted
instruction on using Adobe Dreamweaver CS6 for students Mattayom 3, Phattharabopit
School and student satisfaction questionnaires to ward Computer-assisted instruction
on using Adobe Dreamweaver CS6 for Mathayomsuksa 3 students, Pattarabopit
School.Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation, E1 /
E2 and t-test (Dependent).
The results of the research were as follows: 1) Computer-assisted instruction
on using Adobe Dreamweaver CS6 for Mathayomsuksa 3 students, Phattharabopit
School had efficiency of 81.43 / 84.29 2)Learning achievement after using computerassisted instruction on using Adobe Dreamweaver CS6 for Mathayomsuksa 3 students,
Phattharabopit School was significantly higher than before learning at the level of .05
3)Students' satisfaction toward computer-assisted instruction on using Adobe
Dreamweaver CS6 for Mathayomsuksa 3 students, Phattharabopit School in Overall was
at the highest level.
Keyword : Computer Assisted Instruction Adobe Dreamweaver CS6
1. บทนา
ในปัจจุบันสังคมยุคโลกาภิวัตน์ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูล
กันเป็นเครือข่ายทั่วโลก มีการรับเอาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางทั้งในด้านการศึกษา
ได้มีการนาความรู้และเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้เพื่อให้เกิด การเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา (คณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ 2543, หน้า 5) ในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นี้ มีการพัฒนาทักษะผู้เรียนโดย
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มี การ ฝึกทักษะทางด้านการสื่อสารการเรียนรู้โดยใช้
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กิ จ กรรมแก้ ปัญ หาความแตกต่างระหว่ างบุ คคล ทาให้ผลการเรียนรู้ เ พิ่ม ขึ้ นถึ ง 70% (“Active
Learning สู่ Thailand 4.0,” 2560, หน้ า 18 ) และกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบเชิ ง รุ ก (Active
Learning) นั่นก็คือ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถแก้ไขปัญหาความแตกต่างระหว่างบุคคล เพราะ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถให้ผู้เรียนได้เรียนตามความสามารถความสนใจ และความพร้อม (สุประ
วี ว่องวีระโชติกิจ 2551, หน้า 1) เพื่อตอบสนองต่อโมเดล Thailand 4.0 เตรียมเยาวชนให้เป็น
พลเมื อ งที่ มี ค วามพร้ อ มในยุ ค เศรษฐกิ จ ดิจิ ทั ล ซึ่ ง ได้ ก ล่ า วถึ ง การปฏิ รูป กระบวนการเรี ยนรู้เช่น
กระบวนการการเรียนรู้แบบ Active Learning การให้ผู้เรียนได้มีบทบาทในการแสวงหาความรู้อย่าง
มีปฏิสัมพันธ์จนเกิดความรู้ ซึ่งพระราช บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ให้ความสาคัญต่อเทคโนโลยีการศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะเป็นปัจจัยหลักใน
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนการสอนเป็นแบบมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ซึ่งทาให้เกิดแนวคิดใหม่
ต่อทางการศึกษาและเปลี่ยนบทบาทของครูตามแนวคิดใหม่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 ได้ ก าหนดแนวทางการจั ด การศึ ก ษาไว้ ว่ า “การศึ ก ษาต้ อ งยึ ด หลั ก ว่ า ผู้ เ รี ย นทุ ก คนมี
ความสามารถเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาตนเองได้ และถื อ ว่ า ผู้ เ รี ย นมี ค วามส าคั ญ อย่ า งที่ สุ ด กระบวน
การศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยต้องคานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล” (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2542, หน้า 12 - 13)
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นกลุ่มสาระที่พัฒนาให้ผู้เรียนมี
ความเข้ า ใจมี ทั ก ษะพื้ น ฐานที่ จ าเป็ น ต่ อ การด ารงชี วิ ต และรู้ เ ท่ า ทั น ถึ ง การเปลี่ ย นแปลง น ามา
ประยุกต์ใช้ในการทางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และเพิ่มศักยภาพในแข่งขันทั้งภายในสังคมไทย
และสากล สามารถด ารงชีวิ ต อยู่ ในสั ง คมได้อย่างพอเพียงและมีความสุ ข นอกจากนี้ก ลุ่ ม สาระ
ดังกล่าวยังมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนมีทักษะในการทางานสามารถศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมี
สาระสาคัญในการออกแบบเทคโนโลยีเป็นสาระเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถของมนุษย์ โดยนา
ความรู้มาใช้กับกระบวนการทางเทคโนโลยี สร้างสิ่งของเครื่องใช้ วิธีการ หรือเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดารงชีวิต เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถใช้แก้ปัญหาหรือการสร้างชิ้นงาน คุณค่าได้ (สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2550, หน้า 6-7)
จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีนั้นมีความสาคัญตามที่กล่าวมา ดังนั้น การนาโปรแกรม Adobe
Dreamweaver CS6 เป็นโปรแกรมสาเร็จรูปที่ใช้สาหรับการพัฒนาเว็บไซต์ โดยมีคุณสมบัติในการ
ออกแบบและสร้างเว็บเพจ จนถึงการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเบื้องต้น ซึ่งในโปรแกรมมีเครื่องมือสาหรับ
ข้อความ ภาพกราฟิก ตาราง แบบฟอร์ม พร้อมทั้งมัลติมีเดียต่าง ๆ เพื่อแสดงให้ผู้ ใช้งานได้ง่าย
สาหรับการไปพัฒนาเว็บไซต์ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนและใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ เนื่องใน
การเรี ย นรายวิ ช าการใช้ ง านโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ของโรงเรี ย นภั ท รบพิ ต ร
ประกอบด้ว ยเนื้อหาการเรีย นรู้ด้านทฤษฎีแ ละปฏิ บัติ และด้ว ยบริบทของเนื้อหาวิ ชา ซึ่ง มุ่ง เน้น
ทางด้านการปฏิบัติ จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีความต้องการในการเรียนรู้แต่ในทางเนื้อหาทฤษฎี จากที่
ผู้วิจัยได้ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระยะเวลาที่ผ่าน
มา ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายเนื้อหาในเนื้อหาวิชาที่เป็นทฤษฎี ต้องใช้ความจาความเข้าใจสูงเพราะ
เป็นการเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ ที่ไกลตัว และผู้เรียนจึงไม่ค่อยเห็นความสาคัญ ยิ่งสาหรับผู้ที่เริ่มต้นในการ
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ใช้ โ ปรแกรมอาจจะเกิ ด ปั ญ หาเรี ย นไม่ ทั น เนื่ อ งจากโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 มี
เครื่องมือการใช้งานที่หลากหลาย จึงเกิดความไม่เข้าใจเกี่ยวกับส่วนต่าง ๆ ทาให้ไม่สามารถสร้าง
ชิ้นงานตามที่ผู้สอนกาหนดได้ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ดี ดังนั้น วัตถุประสงค์ของวิจัย คือ
เพื่อให้นักเรียนรู้จักกับ Adobe Dreamweaver CS6 เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนต่าง ๆ
ของโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ขั้นพื้นฐาน นักเรียนสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น
จากความสาคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้
งานโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ส าหรับนัก เรียนชั้นมัธ ยมศึก ษาปีที่ 3 โรงเรียนภัทร
บพิตร เพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษาเนื้อหาโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 เบื้องต้น ซึ่ง
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และทบทวนบทเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ มีทักษะในการใช้โปรแกรม
Adobe Dreamweaver CS6 เบื้ อ งต้ น และเพื่ อ ให้ ก ระบวนการเรี ย นการสอนเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ รวมไปถึงการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ทักษะ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่ อ พั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน เรื่ อ ง การใช้ ง านโปรแกรม Adobe
Dreamweaver CS6 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภัทรบพิตร ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่ ว ยสอน เรื่ อ ง การใช้ ง านโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ส าหรั บ นั ก เรี ย น ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภัทรบพิตร
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่ อ ง การใช้ ง านโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3
โรงเรียนภัทรบพิตร
3. วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากร ประชากรที่ใช้ในวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภัทร
บพิต ร สั ง กั ด ส านัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 32 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2/2561
จานวน 7 ห้อง นักเรียน ทั้งหมด 348 คน
กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5
โรงเรียนภัทรบพิตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ภาคเรียนที่ 2/2561
จานวน 35 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive Sampling )เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย ประกอบด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Dreamweaver
CS6 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภัทรบพิตร มีจานวน 4 เรื่อง คือ 1) พัฒนาการ
ของโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 2) ความสามารถใหม่ ข องโปรแกรม Adobe
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Dreamweaver CS6 3) การติดตั้งโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 และ 4) การเปิดและออก
จากโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้งาน
โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 เป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 4 เรื่อง รวม 20
ข้ อ บรรจุ ไ ว้ ในบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนใช้ เ ป็ น แบบทดสอบก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย น
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภัทรบพิตรที่มีต่อการเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิว เตอร์ช่ว ยสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 1 ฉบับ มี 10 รายการ
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้นาข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้ามาวิเคราะห์ดังนี้
1) วิ เคราะห์ห าคุ ณภาพบทเรียนคอมพิว เตอร์ช่ ว ยสอน แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน
แล้วนามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยใช้สูตร IOC
2) หาค่าความยากง่าย (p) หาค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียน
3) วิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้สูตร (E:1/ E:2 )
4) วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นาไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์
5) วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการทดสอบ ใช้สูตร
(t-test)
4. ผลการวิจัย
จากการด าเนินงานวิ จั ยด้ว ย พัฒนาบทเรียนคอมพิว เตอร์ช่ว ยสอน เรื่อง การใช้ง าน
โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภัทรบพิตร
สรุปผลการวิจัยดังนี้
การหาประสิทธิภาพของพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม
Adobe Dreamweaver CS6 สาหรับนักเรียนชั้นมัธ ยมศึก ษาปีที่ 3 โรงเรียนภัทรบพิตร สามารถ
วิเคราะห์มาเป็นตารางได้ดังนี้
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงคะแนนการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งาน
โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
ภัทรบพิตร
ประสิ ท ธิ ภ าพ
(𝑬𝟏 /𝑬𝟐)

ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าร้อยละ
ที่

เรื่อง

พัฒนาการของโปรแกรม
1 Adobe Dreamweaver
CS6
ความสามารถใหม่ของ
2 โปรแกรม Adobe
Dreamweaver CS6
การติดตั้งโปรแกรม
3 Adobe Dreamweaver
CS6
การเปิดและออกจาก
4 โปรแกรม Adobe
Dreamweaver CS6
รวมค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ

ก่อนเรียน
เฉลี่ย ร้อยละ

ระหว่างเรียน
เฉลี่ย ร้อยละ

หลังเรียน
เฉลี่ย ร้อยละ

2.34

46.86

4.03

80.57

4.09

81.17

80.57/81.17

2.17

43.43

4.11

82.29

4.22

83.03

82.29/83.03

2.03

40.57

4.09

81.71

4.20

84.00

81.71/84.00

2.06

41.14

4.06

81.14

4.37

87.43

81.14/87.43

9.92

49.61

16.28

81.43

17.25 84.29

81.43/84.29

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า การหาประสิทธิภาพของพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนภัทรบพิตร หลังจากเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ได้รับผลรวมระหว่างเรียนคิด
เป็นร้อยละ 81.43/84.29 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 80/80 1)พัฒนาการของ
โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 มีประสิ ทธิ ภาพ 80.57/81.17 2)ความสามารถใหม่ข อง
โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 82.29/83.03 3)การติ ด ตั้ ง โปรแกรม
Adobe Dreamweaver CS6 มีประสิทธิภาพ 81.71/84.00 4)เรื่องการเปิดและออกจากโปรแกรม
Adobe Dreamweaver CS6 มีประสิทธิภาพ 81.14/87.43
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิว เตอร์
ช่ว ยสอน ก่ อนเรีย นและหลั ง เรีย น Pre-test and Post-test เรื่อง การใช้ง านโปรแกรม Adobe
Dreamweaver CS6 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภัทรบพิตร สามารถวิเคราะห์มา
เป็นตารางได้ดังนี้
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ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
การทดสอบ

N

̅
𝐗

S.D.

t

ทดสอบก่อนเรียน

35

8.43

1.48

25.06*

ทดสอบหลังเรียน
** P < .05

35

16.86

1.31

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วย
บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย น เรื่ อ ง การใช้ ง านโปรแกรม Adobe
Dreamweaver CS6 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภัทรบพิตรที่เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญที่ 0.5
การวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่ อ ง การใช้ ง านโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3
โรงเรียนภัทรบพิตร สามารถวิเคราะห์มาเป็นตารางได้ดังนี้
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความพึงพอใจ (N=37)
ประเด็นการประเมิน

x

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร้าความสนใจในการเรียน
2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยให้นักเรียนชอบเรียน
วิชานี้มากยิ่งขึ้น
3. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยให้นักเรียนเรียนได้เร็ว
ขึ้น
4. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทาให้เกิดการกระตุ้นอยาก
เรียนอีก
5. บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนมี ภ าพประกอบชั ด เจน
เหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหา
6. การเรี ย นด้ ว ยบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนช่ ว ยให้
นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
7. นักเรียนสามารถย้อนกลับมาศึกษาเนื้อหาที่ไม่เข้าใจได้

4.82

0.49

มากที่สุด

4.71

0.47

มากที่สุด

4.77

0.49

มากที่สุด

4.77

0.47

มากที่สุด

4.62

0.56

มากที่สุด

4.80

0.35

มากที่สุด

4.74

0.31

มากที่สุด

8. ภาษาที่ใช้ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเข้าใจง่าย

4.85

0.38

มากที่สุด

9. นักเรียนชอบเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
10. การเรี ย นด้ ว ยบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนท าให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเชื่อมโยงความรู้กับวิชาอื่นได้
เฉลี่ยรวม

4.94

0.26

มากที่สุด

4.77

0.47

มากที่สุด

4.78

0.42

มากที่สุด
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จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภัทรบพิตร จานวน
35 คนมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน เรื่ อ ง การใช้ ง านโปรแกรม Adobe
Dreamweaver CS6 โดยรวม อยู่ในระดับ มากที่สุก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจดังนี้ ค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรก คือ นักเรียนชอบเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับที่สอง คือ นักเรียนสามารถย้อนกลับมาศึกษาเนื้อหาที่ไม่
เข้าใจได้ ค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับที่สาม คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร้าความสนใจในการเรียน
5. อภิปรายผล
จากการวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายผลพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้
งานโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ส าหรับนัก เรียนชั้นมัธ ยมศึก ษาปีที่ 3 โรงเรียนภัทร
บพิตร ได้ดังนี้
5.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Dreamweaver
CS6 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภัทรบพิตร มีประสิทธิภาพ 81.14/87.43 สูงกว่า
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นเป็นบทเรียนที่น่าสนใจสาหรับผู้เรียน
เนื่องจากมีทั้งภาพและเสียงประกอบซึ่งทาให้ไม่น่าเบื่อ ผู้เรี ยนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียน มีความ
พึ ง พอใจในการเรี ย นและมี ค วามก้ า วหน้ า ทางการเรี ย น ทั้ ง นี้ เ พราะผู้ วิ จั ย ได้ พั ฒ นาบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลชนก หอมเนียน และคณะ (2560) ได้ผลการ
ประเมินบทเรีย นโดยผู้เชี่ย วชาญในระดั บดี แสดงว่ าบทเรียนคอมพิว เตอร์ช่ว ยสอนที่ส ร้ า งขึ้ น มี
คุณภาพ เหมาะสมที่จะนามาใช้ และได้ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นเท่ากับ 83.45/87.73 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ที่ 80/80 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์
ดี
5.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง
เรื่ อ ง การใช้ ง านโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3
โรงเรียนภัทรบพิตร หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญที่ 0.05 เป็นไปตามสมติฐานที่ตั้งไว้
ทั้ง นี้เพราะหลั ง เรีย นด้ว ยบทเรีย นคอมพิว เตอร์ช่ว ยสอน จึ ง ทาให้ผลการเรียนของผู้เรียนสู ง ขึ้ น
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิไลพร จิตต์มั่นการ (2555) ที่ได้ศึกษาพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีประสิทธิภาพ จะสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ทาให้ ผล
สัมฤทธิ์ของผู้เรียนสูงขึ้น และเมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.3 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องเรื่อง
การใช้งานโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
ภัทรบพิตร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (เท่ากับ 4.65) ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แต่มีค่าเฉลี่ย
สู ง กว่ า ทั้ง นี้เนื่องมาจาก บทเรีย นคอมพิว เตอร์ ช่ว ยสอนที่ ผู้วิ จั ยสร้ างขึ้ น มีภาพประกอบ สี สั น
สวยงาม ให้ผลย้อนกลับต่อการเรียนในแต่ละครั้งทันที ทาให้สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้
ในขณะที่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นสื่อการเรียนที่สนองต่อความต้องการเป็นรายบุคคล และ
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ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญชนก บัวทรัพย์. (2558)
แบบสอบถามความคิดเห็นการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีแบบประเมินค่า 5 ระดับ คือ ดี
มาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควร ปรับปรุง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
6. สรุปผล
จากการศึกษาวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม
Adobe Dreamweaver CS6 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภัทรบพิตร สรุปการ
วิจัยได้ว่า
6.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง
การใช้งานโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
ภัทรบพิตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 81.14/87.43 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือ 80/80
6.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งาน
โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภัทรบพิตร
หลังการเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ 0.5
6.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe
Dreamweaver CS6 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภัทรบพิตร โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย 4.78
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นสื่อการเรียนการสอนประเภทหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อ
การจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี ดังนั้นหน่วงงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาควรสนับสนุนให้มีการ
สร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้มากยิ่งขึ้น
7.2 การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อให้ผู้เรียนเรียนได้ศึกษาด้วยตนเอง ผู้สอนจะ
ได้คอยแนะนา ช่วยเหลือกรณีที่ผู้เรียนคนใดมีปัญหาไม่ควรปล่อยให้ผู้เรียนศึกษาตามลาพัง เพราะ
อาจเกิดปัญหาไม่สนใจเนื้อหาในบทเรียนได้
7.3 ผู้ ส ร้ า งบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนควรศึ ก ษาโปรแกรมที่ จ ะน ามาพั ฒ นาเป็ น
บทเรียนให้เกิดความเข้าใจเพื่อวางแผนออกแบบบทเรียน เนื่องจากแต่ละโปรแกรมมีวัตถุประสงค์
แตกต่างกัน และมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา
ใน สหวิทยาเขตวังชัยแก้ว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 2) ศึกษาประสิทธิผล
ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตวังชัยแก้ว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 3) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิงกลยุ ทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนใน
สหวิทยาเขตวังชัยแก้ว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนในสหวิทยาเขตวังชัยแก้ว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
จานวน 166 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นา
เชิง กลยุ ทธ์ ข องผู้บริห ารสถานศึ ก ษาและประสิ ทธิ ผลของสถานศึก ษาในสหวิ ทยาเขตวั ง ชั ย แก้ ว
สังกัดสานักงานเขตพพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 มีค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 1 ทุกข้อ
ค่าอานาจจาแนกรายข้อระหว่าง 0.27-0.79 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 และค่าอานาจจาแนกราย
ข้อของแบบสอบถามเกี่ยวกั บประสิ ทธิผลของโรงเรียน อยู่ระหว่าง 0.43-0.68 มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.91 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน และทดสอบความสัมพันธ์ โดยใช้ค่า ที (t –test)
ผลการวิจัย พบว่า
1) ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตวังชัยแก้ว โดยภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก
2) ประสิทธิผลของโรงเรียนในสหวิทยาเขตวังชัยแก้ว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านและรายข้อ อยู่ในระดับมาก
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3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ
โรงเรียนในสหวิทยาเขตวังชัยแก้ว โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวกอยู่ในระดับสูง อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.01
คาสาคัญ : ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ผู้บริหารสถานศึกษา ประสิทธิผลของสถานศึกษา สหวิทยา
เขต วังชัยแก้ว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

Abstract
The objectives of this research were to 1) study administrators’ strategic leadership
in Wangchaikaew Multi-disciplinary Education Zone under the jurisdiction of Secondary
Education Service Area Office 28, 2) study the School effectiveness in Wanchaikaew Multidisciplinary Education Zone under Secondary Education Service Area Office 28, and 3) to
study the relationship between school administrators’ strategic leadership and school
effectiveness in Wanchaikaew Multi-disciplinary Education Zone under the jurisdiction of
Secondary Education Service Area Office 28. The sample included 166 teachers in
Wanchaikaew Multi-disciplinary Education Zone under Secondary Education Service Area
Office 28. The research instrument was a questionnaire with the index of objective
congruence validity of 1 in all items, the discrimination values between 0.27-0.79, and the
reliability of 0.91. The discrimination values of school effectiveness questionnaire were
between 0.43-0.68, and the reliability of 0.91. The statistics used for data analysis were the
frequency, percentage, mean, standard deviation, and t-test.
The research results were as follows:
1. The administrators’ strategic leadership in Wanchaikaew Multi-disciplinary
Education Zone as a whole and in each aspect were at a high level.
2. The school effectiveness in Wanchaikaew Multi-disciplinary Education Zone as a
whole and in each aspect were at a high level.
3. The relationship between the strategic leadership and school effectiveness in
Wanchaikaew Multi-disciplinary Education Zone were positively correlated at a high level
with statistical significance at. 01 level.
Keywords : Strategic Leadership, school administrators, school effectiveness,
Wanchaikaew Multi-disciplinary Education Zone , Secondary Education
Service Area Office 28.
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1. บทนา
การศึกษาเป็นปัจจัยสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเป็นสิ่งช่วยให้ประชาชนพัฒนา
ศักยภาพ มีความสามารถที่จะปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งจะส่งผลต่อ
การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะโลกยุคใหม่นั้นทรัพยากรที่สาคัญที่สุดคือ ทรัพยากรบุคคล โรงเรียน
เป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ทาหน้าที่ด้านการให้บริการทางการศึกษาแก่สมาชิกในสังคม ภารกิจหลัก
ของโรงเรียนคือการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ มีคุณภาพด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีคุณลักษณ์ทางการเรียน มีคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ มีสุขภาพอนามัยที่ดีซึ่ง
เป็ น ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นและผลผลิ ต ที่ ไ ด้ จ ะเป็ น ก าลั ง ส าคั ญ ในการพั ฒ นาประเทศต่ อ ไป
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 หน้า 5)
ภาวะผู้นาเชิง กลยุ ทธ์ เป็นกระบวนการก าหนดทิศทาง การสร้างทางเลื อกและการ
นาไปสู่การปฏิบัติ ผู้นาตามทฤษฎีนี้เชื่อว่า การที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การนั้นไม่ใช่จะอาศัย
โชคช่วยจะต้องเป็นผลจากการที่ต้องคอยติดตามสถานการณ์เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก
องค์การ การคาดการณ์ถึงอนาคตขององค์การในระยะยาวและการพัฒนายุทธศาสตร์ เพื่อมุ่งไปสู่
อนาคตที่ พึ ง ประสงค์ โดยผู้ น าเชิ ง กลยุ ท ธ์ จ ะต้ อ งมี ก ารก าหนดทิ ศ ทางเชิ ง กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห าร
ทรัพยากรในองค์การ การสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การที่มีประสิทธิผล การมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมี
คุณธรรม การควบคุม องค์การให้เหมาะสม (Hitt, lreland, & Hoskisson, 2005, p.28)
ประสิทธิผลของโรงเรียนเป็นลักษณะของความสามารถของโรงเรียนในการทางานร่วมกัน
ระหว่างผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ความมีประสิทธิผลของโรงเรียนจะเกิดได้
ก็ต่อเมื่อโรงเรียนสามารถปรับเปลี่ยนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ตามแนวคิดของ
มอทท์ (Mott, 1972 cited in Hoy & Miskel.1991, p.398) ได้ ร ะบุ ว่ า การที่ โ รงเรี ย นจะมี
ประสิทธิผลเพียงใด พิจารณาได้จากความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
ความสามารถในการพั ฒ นานั ก เรี ย นให้ มี ทั ศ นคติ ท างบวก ความสามารถในการปรั บ ตั ว เข้ า กั บ
สิ่งแวดล้อมที่บีบบังคับได้อย่างดีและมีความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา (ธีระ รุญ
เจริญ.2550, หน้า 7-8)
สหวิทยาเขตวังชัยแก้ว เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาในอาเภอค้อวัง อาเภอมหาชนะชัย และ
อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 มีโรงเรียน
ในสหวิทยาเขตทั้งหมด จานวน 9 โรงเรียน มีบุคลากรทั้งสิ้น 318 คน ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควร
เป็นผู้มีภาวะผู้นาในเชิง กลยุทธ์ เหมาะสมกั บบริบทและความพึง พอใจของคณะครูและผู้ที่มีส่วน
เกี่ ย วข้ อง เพื่อการบริห ารงานให้มีประสิทธิ ภาพและบรรลุต ามวั ตถุประสงค์ของโรงเรียนที่ตั้งไว้
(โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์, 2560)
จากความสาคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่ าง
ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนในสหวิทยาเขตวังชัยแก้ว
ส านัก งานเขตพื้นที่การศึ กษามัธ ยมศึก ษาเขต 28 เพื่อใช้เป็นข้ อมูล พื้นฐานและเป็นแนวทางการ
ปรับปรุงการเป็นผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียนให้ประสบผลสาเร็จ และเกิด
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ประโยชน์ต่อการวางแผนการปฏิบัติงานและพัฒนางานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเกิดประสิทธิผล
สูงสุดต่อการศึกษาต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนในสห
วิทยาเขตวังชัยแก้ว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28
2. เพื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นในสหวิ ท ยาเขตวั ง ชั ย แก้ ว ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาวะผู้ น าเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากั บ
ประสิทธิผลของโรงเรียนในสหวิทยาเขตวังชัยแก้ว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
3. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ข องผู้บริห ารสถานศึก ษาและ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาในสหวิทยาเขตวังชัยแก้ว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 28 เพื่อ 1) ศึ ก ษาภาวะผู้นาเชิง กลยุทธ์ ข องผู้ บริห ารสถานศึก ษาในสหวิ ท ยาเขตวั ง ชั ย แก้ ว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 2) ศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนในสหวิทยาเขต
วังชัยแก้ว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 3) ศึกษาการความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้นาเชิง กลยุ ทธ์ ข องผู้บริห ารสถานศึก ษากั บประสิ ทธิ ผลของโรงเรียนในสหวิ ทยาเขตวั ง ชั ย แก้ ว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนในสห
วิทยาเขตวังชัยแก้ว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จานวน 166 คน โดยใช้การ
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ Krejcie & Morgan (1970, p. 608) โดยการสุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามขนาดสถานศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็ น แบบสอบถาม ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาวะผู้ น าเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาในสหวิทยาเขตวังชัยแก้วสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 28 มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Objective Congruence Validity) เท่ากับ 1 ทุกข้อ
ค่าอานาจจาแนกรายข้อระหว่าง 0.27–0.79 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 และค่าอานาจจาแนกราย
ข้อของแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน อยู่ระหว่าง 0.43–0.68 มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.91 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน และทดสอบความสัมพันธ์ โดยใช้ค่า t-test
4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปผลได้ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร สหวิทยา
เขตวังชัยแก้ว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ตามความคิดเห็นของ
บุคลากร
ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสหวิทยาเขตวังชัยแก้ว
1. ด้านการกาหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์
2. ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การ
3. ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การที่มีประสิทธิภาพ
4. ด้านการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม
5. ด้านการควบคุมองค์การให้สมดุล
เฉลี่ย

̅)
(𝑿
4.49
4.47
4.35
4.36
4.49
4.43

S.D.
0.45
0.46
0.47
0.49
0.50
0.39

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น
ของบุคลากร โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
มีค่าเฉลี่ยเรียงลาดับ จากสูงไปต่า คือ ด้านการควบคุมองค์การให้สมดุล ด้านการกาหนดทิศทาง
เชิงกลยุทธ์ ด้านการบริหารทรั พยากรในองค์การ ด้านการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม ด้านการสนับสนุน
วัฒนธรรมองค์การที่มีประสิทธิภาพ ตามลาดับ
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา สหวิทยาเขตวัง
ชัยแก้ว ตามความคิดเห็นของบุคลากร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สหวิทยาเขตวังชัยแก้ว
1. ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง
2. ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติ
ทางบวก
3. ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและการพัฒนา
โรงเรียน
4. ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน
ค่าเฉลี่ย

̅)
(𝑿

S.D.

ระดับ

4.37

0.50

มาก

4.43

0.48

มาก

4.41

0.43

มาก

4.33
4.39

0.52
0.40

มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของบุคลากร สหวิทยา
เขตวั ง ชัย แก้ ว อยู่ ใ นระดับมาก เมื่อพิจ ารณาเป็นรายด้านพบว่ า อยู่ใ นระดับมากทุก ด้าน โดยมี
ค่าเฉลี่ยเรียงลาดับ จากสูงไปต่า คือ ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก
1285

ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและการพัฒนาโรงเรียน ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียน
ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน ตามลาดับ
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ
สถานศึ ก ษา ตามทัศ นะของบุคลากรในสหวิ ทยาเขตวั งชัยแก้ว ส านัก งานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์
ของผู้บริหาร

ประสิทธิผลของสถานศึกษา
𝐘𝟏

.546**
.470**
X3
.540**
X4
.409**
X5
.360**
X
.557**
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
X1
X2

𝐘𝟐

𝐘𝟑

𝐘𝟒

.572**
.563**
.570**
.494**
.496**
.646**

.543**
.431**
.532**
.480**
.567**
.615**

.670**
.545**
.632**
.651**
.501**
.720**

Y
.709**
.611**
.691**
.619**
.579**
.770**

จากตารางที่ 3 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา
กับประสิทธิผลของสถานศึกษา ตามทัศนะของบุคลากรในสหวิทยาเขตวังชัยแก้ว สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 มีความสัมพันธ์ทางบวก อยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เมื่อพิจ ารณาเป็นรายด้าน พบว่ า ภาวะผู้นาเชิง กลยุทธ์ ข องผู้บริห ารสถานศึก ษากั บ
ประสิ ท ธิ ผ ลของสถานศึ ก ษา แต่ ล ะด้ า น อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ถึ ง ระดั บ สู ง และเมื่ อ พิ จ ารณา
ความสัมพันธ์ พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ในระดับปาน
กลาง ถึงระดับสูง
5. อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษา เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา
และประสิ ทธิ ผลของสถานศึ ก ษาในสหวิ ทยาเขตวั ง ชัยแก้ ว สั ง กั ด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 28 สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
5.1 ผลการศึกษาภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของบุคลากร
ในสหวิ ท ยาเขตวั ง ชั ย แก้ ว ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 28 พบว่ า ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาในสหวิทยาเขตวังชัยแก้ว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โดยภาพรวม
มีภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์อยู่ในระดับ มาก ทั้งโดยภาพรวมและแยกพิจารณาเป็นรายด้าน ซึ่งเป็นผลที่
น่าสนใจและพอใจ เนื่องจากผู้บริหารจะบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลได้นั้น
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ต้องมีประสบการณ์ ทักษะการบริหาร และต้องมีภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ทั้ง 5 ด้าน ซึ่งภาวะผู้นาของ
ผู้บริหารสถานศึกษานั้นถือว่า มีความสาคัญเป็นอย่างมากในการบริหารงานและเป็นองค์ประกอบ
ส าคั ญ และเครื่องมืออย่ างหนึ่งที่มีอิทธิ พลในการควบคุมและผลั กดันการดาเนินงาน ทาให้ก าร
บริหารงานในโรงเรียนบรรลุเป้าหมายในภารกิจทุกๆ ด้าน สอดคล้องกับ มันทนา กองเงิน. 2554,
หน้า 24) กล่าวว่า ผู้นาเชิงกลยุทธ์ต้องด าเนินการในกิ จกรรม 5 ด้าน ดังต่อไปนี้ จึงจะทาให้ก าร
บริหารสถานศึกษาเกิดประสิทธิผล ได้แก่ 1) ด้านการกาหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ 2) ด้านการบริหาร
ทรัพยากรองค์การ 3) ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การที่มีประสิทธิภาพ 4) ด้านการปฏิบัติอย่าง
มีคุณธรรม 5) ด้านการควบคุมองค์การให้สมดุล สอดคล้องกับ Ireland & Hitt (1999, pp. 4857 อ้างถึงในสุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ , 2548, หน้า 429-430) กล่าวว่า ผู้นาเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมกั บ
ศตวรรษที่ 21 จาเป็นที่ผู้นาเชิงกลยุทธ์ต้องดาเนินการใน 6 กิจกรรมต่อไปนี้ 1) ผู้นาเชิงกลยุทธ์ต้อง
สามารถใช้วิสัยทัศน์ที่แจ่มชัด และมีลักษณะที่จูงใจขององค์การได้ เป็นวิสัยทัศน์ที่ได้มาจากบุคคลฝ่าย
ต่าง ๆ 2) ผู้นาเชิงกลยุทธ์จะต้องตระหนักให้ความสาคัญต่อการใช้ประโยชน์ และดารงรักษา
จุดเด่นที่เป็น แกนสมรรถนะขององค์การให้ได้ เพราะจุดเด่นดังกล่าวจะเป็นทั้งทรัพยากรและขีด
ความสามารถที่จะทาให้องค์การมีอัตลักษณ์ที่นาไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขัน 3) ผู้นาเชิงกลยุทธ์
จะต้องมุ่งเน้นกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยกระบวนการของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 4)
ผู้นาเชิงกลยุทธ์ของศตวรรษที่ 21 จะต้องดาเนินกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรม ความมี
ประสิทธิผลอย่างยั่งยืนขององค์การ ด้วยการกระตุ้นและเปิดกว้างแก่ทุกคน 5) ผู้นาเชิงกลยุทธ์
จะต้องยึดมั่นและมุ่งเน้นแนวทางปฏิบัติต่ าง ๆ อย่างมีจริยธรรม ด้วยการแสดงถึงความซื่อสัตย์มี
คุณธรรมยึดมันในหลักการของตน ทั้งสามารถในการดลใจต่อพนักงาน ให้ประกอบธุรกิจบนหลัก
ของความมีจริยธรรม 6) ผู้นาในศตวรรษที่ 21 จะต้องสามารถสร้างความมีประสิทธิผลและความมี
ดุลยภาพขององค์การระหว่างความควบคุมที่เน้ นในความยืดหยุ่น และการริเริ่มใหม่ๆ ที่มุ่งผล
ระยะสั้นกับที่มุ่งผลระยะยาว และเมื่อพิจาณาเป็นรายด้านพบว่า
5.2 ผลการศึกษาประสิทธิผลของสถานศึกษา ตามทัศนะของบุคลากรในสหวิทยาเขตวังชัย
แก้ว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 พบว่า ประสิทธิผลทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ด้านความสามารถในการพัฒนา
นักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและการพัฒนาโรงเรียน และด้าน
ความสามารถในการแก้ ปั ญ หาภายในโรงเรี ย น โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มากทุ ก ด้ า น ทั้ ง นี้ เ พราะ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาคือ การดาเนินงานอย่างมีหลักการ มีระบบระเบียบตามหลักเกณฑ์ที่
เหมาะสมโดยใช้วิ ธีการที่เชื่อถื อได้เป็นการตรวจสอบผลการปฏิบัติง านของสถานศึก ษาทั้งระบบ
เพื่ อ ให้ ท ราบว่ า การปฏิ บั ติ ง าน ภารกิ จ ของสถานศึ ก ษา บรรลุ ผ ลส าเร็ จ ตามเป้ า หมาย หรื อ ไม่
สอดคล้องกับ นฤมล สุภาทอง (2550: บทคัดย่อ) ที่ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์
ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน โดยใช้กลุ่มตัวอย่างผู้บริหารโรงเรียน 136 คนและ
ใช้ แบบสอบถาม เกี่ ย วกั บภาวะผู้นาเชิง กลยุทธ์ ข องผู้บริห ารและประสิ ทธิ ผ ลของโรงเรียน ผล
การศึกษาพบว่าผู้นาที่มีภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์สูงจะมีผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสูง
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5.3 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นผู้นาเชิงกลยุทธ์ของ ผู้บริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนในสหวิทยาเขตวังชัยแก้ว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ในภาพรวมความสัมพันธ์ทางบวก อยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ถ้าพิจารณา
ในรายด้าน พบว่า ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา แต่
ละด้าน อยู่ในระดับปานกลาง ถึงระดับสูง (r = 0.557–0.720) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมพบว่า ทั้ง 5 ด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ถึงระดับสูง (r = 0.579–0.709) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารและครูมีความกระตือรือร้นที่จะดาเนินกิจกรรม
ตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนและมีความสามัคคีกันในการขับเคลื่อนองค์การไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
สอดคล้องกับ กมล โสวาปี (2557: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อความมี
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่ ก ารศึกษาประถมศึก ษาอุดรธานี เขต 3 พบว่ า
ภาวะผู้ น าเชิ ง กลยุ ท ธ์ กั บ ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับ
นฤมล สุภาทอง (2550) ที่ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ
ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรีย น โดยใช้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ยน 136 คนและใช้ แบบสอบถาม
เกี่ยวกับภาวะผู้ นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารและประสิทธิผลของโรงเรียน ผลการศึกษาพบว่าผู้นา ที่มี
ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์สูงจะมีผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสูง
6. สรุปผลการวิจัย
6.1 ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตวังชัยแก้ว โดยภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก
6.2 ประสิทธิผลของโรงเรียนในสหวิทยาเขตวังชัยแก้ว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านและรายข้อ อยู่ในระดับมาก
6.3 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ
โรงเรียนในสหวิทยาเขตวังชัยแก้ว โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวกอยู่ในระดับสูง อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ควรศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภาวะผู้ น าเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
7.2 ควรศึกษารูปแบบประสิ ทธิ ผลของภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ข องผู้บริห ารสถานศึก ษาใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
7.3 ควรนาผลการวิจัยไปพัฒนากลยุทธ์การมีภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ตามความคิดเห็นของครู
และ เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ตามความคิดเห็นของครู จาแนกตามประสบการณ์
การทางาน และขนาดของโรงเรียน กลุ่ ม ตัว อย่างในการวิ จัยครั้งนี้ ได้แ ก่ ครูในโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จานวน 335 คน ซึ่งได้มาโดยการกาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซี่และมอร์แกนและทาการสุ่มแล้วแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน
(Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามความ
คิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสานศึ กษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติ ฐ านใช้ t-test
(Independent Samples) One-Way ANOVA โดยกาหนดค่าสถิติที่ระดับนัยสาคัญ .05
ผลการวิจัยพบว่า
1) ระดั บ ภาวะผู้ น าเชิ ง สร้า งสรรค์ ข องผู้ บริ ห ารสถานศึก ษาสั ง กั ด ส านัก งานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดย
เรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่าสุดได้แก่ ด้านการมีวิสัยทัศน์ ด้านการมีความยืดหยุ่นและปรับตัว
ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และด้านการทางานเป็นทีม
2) การเปรียบเทียบภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์เขต 2 ตามความคิดเห็นของครู จาแนกตาม ประสบการณ์การ
ทางาน พบว่าความคิดเห็นโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ ระดับ .05 และเมื่อจาแนกตาม
ขนาดของโรงเรียนมีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมแตกต่างกัน
คาสาคัญ : ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ ผู้บริหารสถานศึกษา
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Abstract
The purposes of this research were to study the creative leadership of the
school administrators under Surin Primary Educational Service Area 2 and to compare
the creative leadership of the school administrators under Surin Primary Educational
Service Area 2 classified by teacher’s experience and school sizes. The samples were
335 teachers from Surin primary educational service area 2 in academic year of 2016
by using the stratified random sampling. Research tools for collecting data were sets of
rating scale questionnaires. The statistics were frequency, percentage, mean, standard
deviation and t-test. The statistics employed for data analysis were percentage, mean,
standard deviation, Hypothesis testing usedt-test.(Independent Samples) One-Way
ANOVA test with a pair of Scheffe' method determined by the level of statistical
significance. at 05.
The results were as follows:
1) The Creative leadership of the school administrators under Surin primary
educational service area 2 as a whole were in the high level. When consider each
aspect, it was fired the leadership ranking from high to low were vision, flexibility,
participative, imagination, individuality.
2) Comparing Creative leadership of the school administrators under Surin
Primary Educational Service area 2 classified by teacher’s work experience were
statistically different at 0.5 level when classified by scroll size, were in overall defferent.
Keywords : Creative leadership, administrators
1.บทนา
ผู้นาเป็นบุคคลสาคัญที่จะสร้างพลังขับเคลื่อนองค์กรและสังคมสู่การเปลี่ยนแปลงในโลก
ยุคใหม่ที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ทั้งด้าน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
การปกครอง เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและ
รุ นแรงที่ทุก คนต้องเผชิญ ดัง นั้น ทุก องค์ก รจ า เป็นต้องมีผู้นา ที่มี ศัก ยภาพสู ง มีคุณลั ก ษณะที่
เหมาะสมและมีพลังที่จะขับ เคลื่อนองค์กรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปใน ทิศทางที่ดี และสามารถ
นาพาองค์กรสู่ความสาเร็จ เมื่อทุกองค์กรมีประสิทธิภาพก็จะทาให้สังคมโดยรวมสมรถก้าวทัน และ
เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ได้เป็นอย่างดีนามาซึ่งความสุขความเจริญทุก
ภาคส่ ว นของสั ง คม ดัง นั้นการสร้างผู้นาที่มีความสามารถและมีพลัง ที่จะขั บเคลื่อนองค์กรสู่การ
เปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์จึงเป็นสิ่งจาเป็นในโลกยุคใหม่ อีกทั้งสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วจากการเติบโตของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ ที่ทาให้สังคมกลายเป็น
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โลกแห่งข้อมูลข่าวสาร โครงสร้างของสังคมเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นด้านบุคคล วัฒนธรรม ค่านิยม
ความเชื่ อ แนวทางการด าเนิ น ชี วิ ต รวมถึ ง ระดั บ การศึ ก ษา ความต้ อ งการของบุ ค คล ซึ่ งการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ผลักดันให้ผู้บริหารองค์กรต้องเตรียมตัวรับมือหรือเตรียมความพร้อมให้สามารถ
บริหารจัดการและดารงอยู่ในสังคมในปัจจุบัน และอนาคตได้ (มัทนา วังถนอมศักดิ์ , 2550 หน้า 1)
ประกอบกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่มีวิสัยทัศน์คือ คนไทยได้เรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมีกรอบการปฏิรูปการศึกษาใน 4 ปัจจัย คือ พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่
พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และ พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการใหม่ (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554 หน้า 13)
การพัฒนาคนให้เป็นผู้มีคุณลักษณะตามต้องการของสังคมขึ้นอยู่กับการบริหารการศึกษา
อันเป็นหน้าที่หลักที่สาคัญของผู้บริหารสถานศึกษา เพราะสถานศึกษาเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่
สาคัญเป็นหน่วยปฏิบัติงานที่สาคัญในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้บรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ ต ามหลั ก สู ต รทั้ง ทางด้ า นคุ ณภาพที่ พึง ประสงค์ ทั้ง ทางด้านผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
คุ ณลั ก ษณะที่พึง ประสงค์ และสุ ข อนามัยที่ดี ที่ส่ ง ผลให้ก ารจั ด การศึก ษามีคุณภาพเป็นไปตาม
เป้าหมายการจัดการศึกษาแห่ง ชาติ การบริหารการศึกษาประสบผลสาเร็จได้ต้องอาศัยความรู้
ความสามารถ คุณลักษณะที่ดีมีภาวะความเป็นผู้นาและคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
ที่จะบริหารการใช้ทรัพยากรที่อยู่อย่างจากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ซึ่งกล่าวกันว่าในปัจจุบัน
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญยิ่งในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนร่วมรับผิดชอบอย่ างใกล้ชิดต่อ
การจัดการศึกษาอันเป็นพื้นฐานการศึกษาทุกระดับ ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจาเป็นต้องเป็นมี
ความรู้ รอบรู้ในเรื่องการบริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นหน้าที่ ต้องรับผิดชอบ กล่าวคือต้องทราบและ
เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ ขอบข่าย และความสาคัญของการบริหารสถานศึก ษา เพื่อให้สามารถ
ดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ตามวัตถุประสงค์ ความสาคัญของการบริหารสถานศึกษา
คือ ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย ที่กาหนดไว้ในหลักสูตร เป็นผู้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ มีความรู้ และ
ทักษะพื้นฐานในการดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ (ปรียา
พร วงศ์อนุตรโรจน์, 2553 หน้า 2)
ส าหรั บ ผู้ น ายุ ค ใหม่ ต้ อ งสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ร ะหว่ า งบุ ค คล เข้ า ใจผู้ อื่ น และ มี
ความสามารถในการติด ต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ส ามารถบริหาร
จัดการความเปลี่ยนแปลงได้ และต้องเป็น ต้องสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทั้งส่วนบุคคลและการ
ท างานเพื่ อ เพิ่ ม ความคล่ อ งตั ว และความยื ด หยุ่ น ในการท างานทั้ ง ภายในและภายนอกองค์ ก ร
ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง ทดลองทาสิ่งที่ แตกต่างไม่ยึดติดกับแนวคิดหรือ
ความรู้ ค วามสามารถเดิ ม ๆ และแสวงหาตั ว อย่ า ง ศึ ก ษาวิ ธี ก ารท างานของบุ ค คลที่ ป ระสบ
ความสาเร็จในการเป็นผู้นาแบบมีส่วนร่วมหรือผู้นาการเปลี่ยนแปลง เรียนรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใน
การแสวงหาแนวทางการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งการดาเนินการเหล่านี้เป็นคุณสมบัติของ
ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ (มัทนา วังถนอมศักดิ์, 2550 หน้า 114-118)
“ ผู้นาเชิงสร้างสรรค์” จะแสดงออกซึ่งการมีวิสัยทัศน์ มีความสามารถในการปรับตัว มี
ความเข้าใจในตัวผู้ร่วมงาน บริบทและสภาวะแวดล้อม เป็นผู้เรียนรู้ตลอดเวลา มีทัศนคติในเชิงบวก
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ต่อโลกและต่อชีวิต เชื่อมั่นในคุณค่าและศักยภาพของตนเองและผู้อื่นที่พร้อม จะก้าวข้ามอุปสรรคไป
ด้วยกัน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่แสดงถึงความยืดหยุ่นทางความคิดและ การกระทารวมทั้งเป็นผู้
ที่มีความสมดุล ในชีวิ ต ที่รู้จั กพัฒนาตนเองเสมอทั้ง ด้านร่างกาย จิ ต ใจ อารมณ์แ ละจิ ต วิ ญ ญาณ
(นเรศ บุญช่วย, 2553 หน้า 3) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ในปัจจุบันมีนักการศึกษา
ได้กล่าวถึงภาวะผู้นาหลากหลาย อาทิ ภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นาแบบกระจายอานาจ และ
ภาวะผู้นาเชิง สร้างสรรค์ ซึ่ง ภาวะผู้นาเชิง สร้างสรรค์ เป็นคุณลั ก ษณะที่ส าคัญ ในยุคปัจ จุ บันและ
อนาคตของทุก ๆ องค์กรจากความเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมซึ่งการนาพาองค์กรไปสู่ความสาเร็จได้นั้น จึงต้องมีการแก้ไขปัญหาที่จะเข้ามากระทบหรือ
เป็นการมองหาโอกาสที่องค์กรจะได้รับเพื่อสร้างความเป็นผู้นาขององค์กรเอาไว้ ล้วนต้องอาศัยความ
สร้ า งสรรค์ เ พื่ อ ผลั ก ดันให้เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายที่ ต้ อ งการ (จั ก รกฤษณ์ โพดาพล, 2556 หน้ า2)
สอดคล้องกับแนวคิด เกี่ย วกั บภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ใ นยุคเศรษฐกิจสารสนเทศพบว่ าองค์ก รที่
ประสบผลสาเร็จมากที่สุดจะต้องดาเนินธุรกิจที่ใช้ ความรู้เป็นฐาน (Knowledge-based) ที่สามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในสภาวะแวดล้อมเช่นนี้ในสถานศึกษาก็เช่นเดียวกันจาเป็นต้องปรับตัวให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง (True Learning Organization) เป็นที่ต้องสร้างความท้า
ทายให้กับผู้เรียนผู้บริหารในฐานะผู้นาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีความจาเป็นที่จะต้องเป็น
ผู้นาที่มีความสามารถในการคาดการณ์ล่วงหน้า และนาการเปลี่ยนแปลงต้องสร้างวัฒนธรรมใหม่
โดยทาให้ทุกคนสามารถแสดงภาวะผู้นาได้อย่างกว้างขวางทั่วทั้งโรงเรียนจะเต็มไปด้วยผู้นาที่สร้าง
ความมีประสิทธิภาพโดยการเรียนรู้การทางานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมสร้างความสานึกในความ
รับผิดชอบร่วมแก้บัญหาอย่างสร้างสรรค์ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ที่เสี่ยงมุ่งให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ในการจัดการศึกษาผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จาเป็น ต่อการดารงชีวิตในอนาคต และเป็น
ที่พึงปรารถนาของสังคม (สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2549 หน้า79)
การบริ ห ารงานของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ ริ น ทร์ เขต 2 ได้ ใ ห้
ความสาคัญของผู้บริหารสถานศึกษาว่า เป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการบริหารในสถานศึกษา และเป็นผู้
กาหนดนโยบาย กาหนดจุดหมาย วางแผน กาหนดเป้าหมาย ตลอดจนวิ ธีดาเนินงานของโรงเรียน
เพื่อให้การบริหารโรงเรียนบรรลุ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนโยบายรัฐที่กาหนดไว้ และจะต้อง
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพทางการศึกษาให้สูงขึ้น อย่างไร
ก็ตาม จากการดาเนินงานที่ผ่านมา พบว่า ยังมีปัญหาบางประการเกี่ยวกับผู้บริหาร สถานศึกษาใน
สั ง กั ด ส านัก งานเขตพื้นที่ก ารศึ ก ษาประถมศึก ษาสุ รินทร์ เขต 2 อาทิเช่น การสร้าง ทีม งานที่มี
ประสิทธิภาพ การรู้จักแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ความเป็นผู้รับผิดชอบอย่างแท้จริง การพัฒนา
ตนเองให้ ป ฏิ บั ติ ง านอย่ า งสร้ า งสรรค์ และการมี วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ ชั ด เจน ท าให้ ก ารบริ ห ารงาน ใน
สถานศึกษาเกิดความขัดแย้ง การทางานมีอุปสรรค การแก้ไขปัญหายุ่งยากซับซ้อนล่าช้า บุคลากร
ขาดขวัญกาลังใจ และกลัวการเปลี่ยนแปลง ไม่ยอมรับสิ่งใหม่ ๆ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนา คุณภาพการ
จัดการศึกษาโดยภาพรวมของส านักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึ กษาสุรินทร์ เขต 2 อันสื บ
เนื่องมาจาก การขาดภาวะผู้นาดังกล่าว
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จากปัญหาและความสาคัญดังกล่าว ทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพภาวะผู้นาเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริห ารสถานศึก ษาในโรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษา
สุรินทร์ เขต 2 เพื่อให้ผู้บริห ารสถานศึกษาได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการและพัฒนา
ตนเองให้มีภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ ให้ก้าวทันต่อสภาวะความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันส่งผลต่อการ
พั ฒ นาสถานศึ ก ษาให้ เ ป็ น องค์ ก ารแห่ง การเรี ยนรู้ ที่ ส มบู ร ณ์ แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพผู้ เ รี ย นมีค วามรู้
ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาสู่มาตรฐานสากล อีกทั้งเป็นแนวทางในการกาหนด
นโยบายและวางแผนเพื่อการดาเนินงาน ส่ง เสริมประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษาให้มีมากขึ้น
อันจะนาไปสู่การแก้ไขปัญหาการพัฒนาในหน่วยงานและองค์กรทางการศึกษาได้อย่างเป็นระบบให้
สถานศึกษามีศักยภาพที่จะผลิตทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถอยู่ร่วมกันและแข่งขันอย่างสร้างสรรค์ใน
เวทีโลกอย่างเต็มศักยภาพ
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาภาวะผู้ น าเชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในโรงเรี ย นสั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ตามความคิดเห็นของครู
2.2 เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัด
ส านัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึกษาสุ รินทร์ เขต 2 ตามความคิด เห็นของครู จ าแนกตาม
ประสบการณ์การทางาน และขนาดของโรงเรียน
3. สมมุติฐานการวิจัย
3.1 ครู ที่ มี ป ระสบการณ์ ก ารท างานต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ภาวะผู้ น าเชิ ง
สร้างสรรค์ของผู้บริห ารสถานศึก ษาในโรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษา
สุรินทร์ เขต 2 แตกต่างกัน
3.2 ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริห ารสถานศึก ษาในโรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษา
สุรินทร์ เขต 2 แตกต่างกัน
4. วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร คือ ครูในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์
เขต 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 2,500 คน
กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มจากประชากรโดยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ
เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) (ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์ . 2555: 148) ได้จานวน 335
คน หลังจากนั้นทาการสุ่มแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน (Stratified Random Sampling)
ขอบเขตด้านเนื้อหาคือ ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษา สุรินทร์เขต 2 โดยมุ่งศึกษาระดับภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ข อง
ผู้บริหารสถานศึกษา ทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี งานวิจัยแนวคิด และทัศนะจากนักวิชาการศึกษาที่
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เกี่ ย วข้ อง และนามาสรุปเป็นค านิยามและ องค์ประกอบของภาวะผู้นาเชิง สร้างสรรค์ โดยการ
สังเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) และได้ สรุปองค์ประกอบของภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ที่จะ
ศึกษาใน 5 ด้าน คือ 1) การมีวิสัยทัศน์ (Vision) 2) คานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individuality)
3) การมีความยืดหยุ่นและปรับตัว (Flexibility) 4) การมีความคิดสร้างสรรค์ (Imagination) และ
5) การทางานเป็นทีม (Participative) (กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์. 2555 : 112)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับที่ผ่าน
ทดลองกับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างโดยทดสอบจานวน 30 คน เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha
Coefficient) ตามวิ ธี ก ารของครอนบาค (Cronbach) ประกอบด้ ว ย 2 ตอน คื อ 1) ข้ อ ค าถาม
เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 2) เป็นข้อคาถาม
เกี่ ย วกั บ ภาวะผู้ น าเชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ การมีวิสัยทัศน์ คานึงถึงความเป็นปัจ เจก
บุคคล การมีความยืดหยุ่นและปรับตัว การมีความคิดสร้างสรรค์ การทางานเป็นทีม มีค่าความ
เชือ่ มั่นเท่ากับ .86
วิเคราะห์ความคิดเห็นของครูต่อภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยหา
ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ใช้ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronback) (บุญชม ศรีสะอาด.
2553: 117-119)
ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จาแนกตาม
ประสบการณ์การทางาน ใช้ค่าคะแนนที (Independent Samples t-test) (ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์.
2542 : 322) และทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความคิด เห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
จ าแนกตามขนาดของโรงเรีย น โดยใช้สถิ ติ (F-test One-way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่าง
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ใ นแต่ ล ะด้ า นจะทดสอบรายคู่ ต ามวิ ธี ก ารของเชฟเฟ่ ( Scheffe , s
Method) (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 346)
5. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
5.1 คิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
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ตารางที่ 1 ผลการวิ เคราะห์ข้ อมูล ความคิด เห็น เกี่ ย วกั บ ภาวะผู้น าเชิง สร้ างสรรค์ข องผู้บ ริ ห าร
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
X S.D. ระดับความคิดเห็น ลาดับที่
1. ด้านการการมีวิสัยทัศน์
4.28 0.14
มาก
1
2. ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลบุคคล 4.12

0.20

มาก

4

3. ด้านการมีความยืดหยุ่นและการปรับตัว
4. ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์
5. ด้านการทางานเป็นทีม
รวม

0.18
0.24
0.23
0.19

มาก
มาก
มาก
มาก

3
2
5

4.21
4.20
4.05
4.17

จากตารางที่ 1 พบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.17)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการมีวิสัยทัศน์ ( X = 4.28) รองลงมา
คือด้านการมีความยืดหยุ่นและการปรับตัว ( X = 4.21) ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ ( X = 4.20)
ด้านการการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ( X = 4.12) ตามลาดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือด้าน
การทางานเป็นทีม ( X = 4.05)
5.2 ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จาแนกตามประสบการณ์การทางาน ปรากฏดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปรีย บเทีย บความคิดเห็นของครูเกี่ ยวกับภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จาแนกตาม
ประสบการณ์การทางาน
ประสบการณ์การทางาน
ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
น้อยกว่า 10 ปี ตั้งแต่10 ปีขึ้นไป
t
สถานศึกษา
S.D.
S.D.
X
X
1. ด้านการมีวิสัยทัศน์
2. ด้านการการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
3. ด้านการมีความยืดหยุ่นและการปรับตัว
4. ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์
5. ด้านการทางานเป็นทีม
รวมเฉลี่ย

4.26
4.16
4.19
4.17
4.02
4.16

0.15
0.22
0.16
0.24
0.23
0.20

4.29
4.09
4.23
4.23
4.08
4.18

0.12
0.17
0.20
0.25
0.22
0.19

-2.26
3.00
-1.98
-2.47
-2.19
-1.96
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จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการภาวะผู้นา
เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต
2 จาแนกตามประสบการณ์การทางาน น้อยกว่า 10 ปี และ ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป โดยใช้ Independent
Samples (t-test) กาหนดค่าสถิติที่ระดับนัยสาคัญ .05 พบว่า ครูที่มีประสบการณ์การทางานทั้งสอง
กลุ่มดังกล่าวมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา แตกต่างกัน
5.3 ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จาแนกตามขนาดของโรงเรียน ปรากฏดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จาแนกตาม
ขนาดของโรงเรียน
ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดขนาดใหญ่
F
X S.D. X S.D. X S.D.
สถานศึกษา
ด้านการมีวิสัยทัศน์
ด้านการการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
ด้านการมีความยืดหยุ่นและการปรับตัว
ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์
ด้านการทางานเป็นทีม
รวม

4.25
4.11
4.23
4.23
4.06
4.17

0.17
0.19
0.20
0.23
0.24
0.20

4.28
4.13
4.19
4.18
4.03
4.16

0.12
0.21
0.18
0.24
0.23
0.98

4.34
4.17
4.24
4.22
4.11
4.21

0.14
0.18
0.15
0.30
0.19
0.19

3.67
0.67
2.53
1.44
1.01
1.86

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จาแนกตามขนาดของ
โรงเรียน คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ พบว่า ครูที่อยู่ในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาไม่ แตกต่างกัน
5. การอภิปรายผล
5.1 ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ การมี
วิสัยทัศน์ การมีความยืดหยุ่นและการปรับตัว การมีความคิดสร้างสรรค์ การคานึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคลและการทางานเป็นทีม สอดคล้องกับ สุภาพ ฤทธิ์บารุง (2556, หน้า 119) ที่ได้ ศึกษาเรื่อง
ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของ โรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30ผลการศึกษาพบว่าผู้บริหาร สถานศึกษา ในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 มีภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
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มาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกรายการ โดยด้าน ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่
ด้านการทางานเป็นทีม ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่า สุด ได้แก่ ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ กาญจนา ศิลา ( 2556, หน้า 103) ที่ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์
ของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สานักงานเขต บางเขน เครือข่ายที่ 19
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ภาวะผู้ น าเชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาของโรงเรี ย นสั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร สานักงานเขตบางเขน เครือข่ายที่ 19โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
เนื่องมาจากการที่ผู้บริหารจะมาดารงตาแหน่งได้ มีกระบวนการคัดเลือก และพัฒนาในด้านต่างๆ
ก่อนดารงตาแหน่ง อีกทั้งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุริ นทร์เขต 2 มีการจัดอบรม
ประชุม สัมมนา ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ข อง
ผู้บริหารสถานศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการในด้านการกาหนดเป้าหมายทิศทางการบริหาร
สถานศึกษา การปฏิบัติงาน ทั้งยังคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยความเสมอภาคและเท่า
เทียม อีกทั้งยังเปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงานพร้อ มเปลี่ยนแปลงปรับตั วให้เข้ากับ
สถานการณ์ ตลอดจนมี ก ารน านวั ต กรรมและวิ ธี ก ารใหม่ๆ ที่ ทั น สมั ย เข้ า มาใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด
การศึกษา พร้อมยังมีการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้ใต้บังคับบั ญชา รวมถึงมีความสามารถในการ
ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตระหนักและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ร่วมกัน และพร้อมที่จะร่วมขับเคลื่อนสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของการจัดการศึกษา
5.2 เปรียบเทียบภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จาแนกตามประสบการณ์การทางาน พบว่าโดยรวมและราย
ด้านมีค วามแตกต่างกั นอย่ างมีนัย ส าคั ญ ที่ ท างสถิ ติที่ร ะดับ .05 ซึ่ง เป็นไปตามสมมุติฐานที่ ตั้ ง ไว้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลัดดาวัลย์ วิเศษภูติ (2549,หน้า 76) ที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ พึงประสงค์ตามทัศนะของครูผู้สอนในโรงเรียนสฤษดิเดชสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาจันทบุรีเขต 1 พบว่าครูผู้สอนที่มีประสบการณ์การทางานต่างกันมีทัศนคติเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
5.3 เปรียบเทียบภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จาแนกตามขนาดโรงเรียน คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ่ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับ
งานวิ จั ย ของ กาญจนา ศิ ล า (2556, หน้ า 104) ศึ ก ษาภาวะผู้ น าเชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สานักงานเขตบางเขน (เครือข่ายที่ 19) พบว่า
ภาวะผู้ น าเชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาตามความคิ ด เห็ น ของครู ใ นโรงเรี ย นสั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร สานักงานเขตบางเขน (เครือข่ายที่ 19) จาแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยรวม
ไม่แตกต่าง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสิติ ที่ระดับ
0.05 จานวนสองด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างมนุษย์สัมพันธ์และด้านการไว้วางใจ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ นัยนา ชนาฤทธิ์ (2556, หน้า 142 ) ศึกษาภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 พบว่า ผลการเปรียบเทียบความ
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คิดเห็นของครูและผู้บริหารต่อภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 จาแนกตามขนาดสถานศึกษาโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
6. สรุปผลการวิจัย
6.1 ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณารายด้าน เรียงลาดับคะแนน
เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการมีวิสัยทัศน์ ด้านการมีความยืดหยุ่นและการปรับตัว ด้านการ
มีความคิดสร้างสรรค์ ด้านการการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และด้านการทางานเป็นทีม
6.2 การเปรียบเทียบภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2 จาแนกตามประสบการณ์การทางานและตามขนาดของ
โรงเรียนพบว่า
6.2.1 ผลเปรียบเทียบการมี ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จาแนกตามประสบการณ์การทางาน คือ
ครูที่มีประสบการณ์การทางานน้อยกว่า 10 ปี และตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป โดยรวมและรายด้านแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่มีประสบการณ์การทางานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษามากกว่าครูที่มีประสบการณ์
การทางานน้อยกว่า 10 ปี
6.2.2 ผลเปรียบเทียบการมีภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จาแนกตามขนาดของโรงเรียน คือ ขนาด
เล็กขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2 มีค่าเฉลี่ยภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ด้านการทางานเป็นทีมอยู่ในอันดับ
สุดท้ายจึงควรได้รับการพัฒนาในด้านการการทางานเป็นทีม เพราะการทางานเป็นทีม มีความสาคัญ
ในทุกองค์กร การทางานเป็นทีมเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
บริหารงาน การทางานเป็นที มมีบทบาทส าคัญ ที่จะนาไปสู่ความส าเร็จของงานที่ต้องอาศัยความ
ร่วมมือของกลุ่มสมาชิกเป็นอย่างดี โดยจะสามารถนาไปสู่เป้าหมายของทีมงานได้ อันจะส่งผลต่อ
ความสาเร็จที่มีประสิทธิผลของงาน
7.2 ข้ อ เสนอแนะในการวิ จั ย ครั้ ง ต่อ ไปควรศึ ก ษาแนวทางการเสริม สร้ า งภาวะผู้ น าเชิง
สร้ า งสรรค์ ข องผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและปั จ จั ยส่ ง ผลต่อ ภาวะผู้ น าเชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องผู้ บ ริห าร
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการบริหารการศึกษา
ขององค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดบุรีรัมย์ ตามความคิดเห็นของข้าราชการและพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ประจาปี 2560 จาแนกตามสถานภาพตาแหน่ง และประสบการณ์การทางาน จานวน 152
คน แยกเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตาแหน่งสายงานผู้บริห าร จานวน 83 คน และ
ตาแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ จานวน 69 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม
มี 3 ลั ก ษณะ ได้ แ ก่ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดั บ และแบบ
ปลายเปิด และสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพื้นฐาน ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า 1) ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพการบริหารการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตาบล โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก 2) ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสถานภาพตาแหน่ งแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพการบริหารการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตาบล ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่าง
กัน 3) ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตาแหน่งสายงานผู้บริหารมีประสบการณ์ทางานแตกต่าง
กัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตาบลโดยรวมและราย
ด้านทุก ด้านไม่แ ตกต่ างกั น และข้ าราชการและพนั ก งานส่ ว นท้อ งถิ่ น ต าแหน่ง สายงานผู้ปฏิ บัติ มี
ประสบการณ์ ทางานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารการศึกษาขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบล โดยรวมและรายด้ านทุ ก ด้ า นไม่ แ ตกต่ างกั น 4) ข้ อ เสนอแนะในการบริ ห าร
การศึกษางานด้านการศึก ษาขั้ นพื้นฐานนั้นองค์การบริห ารส่วนตาบลควรจัด ทาข้ อมูล สารสนเทศ
เกี่ ยวกั บการด าเนินงานการศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐานของโรงเรียนในเขตพื้นที่ให้ เป็นระบบ ปั จจุ บัน และ
ทันสมัย และจัดหางบประมาณเพื่ออุดหนุนให้โรงเรียนในเขตพื้นที่ ให้เพียงพอกับความต้องการ , งาน
แผนงานและวิชาการควรจัดให้มีการจัดหลักสูตรของท้องถิ่น และงานการศึกษาปฐมวัยควรจัดสรร
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อั ต ราครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ เพี ย งพอ และสามารถปฏิ บั ติ ต รงตามหน้ า ที่ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
คาสาคัญ : สภาพการบริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบล

Abstract
This research aimed to study and to compare the Educational Administration
of Subdistrict Administrative Organization in Buriram Province according to the
opinions of government officials and local employees classified by position status and
work experience. The population were government officials and local employees in
2017 totaling 254 people. The sample was 152 people using table of Krejcie and
Morgan selected by stratified random sampling. The instrument used for data
collection was a questionnaire consisting of three parts: checklist, five rating scale,
and open-ended questions. The questionnaire reliability was 0.969. Statistics used in
this study were frequency, percentage, mean and standard deviation. Hypothesis
testing was conducted using the t-test and one-way analysis of variance (ANOVA)
techniques .The results revealed that 1) The opinions of the government officials and
the local employees toward the Educational Administration of Subdistrict
Administrative Organization in Buriram Province as a whole were at a high level.
When considering each aspect, it was found that all aspects were at a high level. 2)
The opinions of the government officials and the local employees toward the
Educational Administration of Subdistrict Administrative Organization in Buriram
Province, classified by position status, in overall and each aspect were not different. 3)
The opinions of the government officials and the local employees is Executive position
toward the Educational Administration of Subdistrict Administrative Organization in
Buriram Province, classified by experience , in overall and each aspect were not
different , and the opinions of the government officials and the local employees on
working position toward the Educational Administration of Subdistrict Administrative
Organizations in Buriram Province, classified by experience, in overall and each aspect
were not different. 4) Suggestions for educational administration in basic education
work, subdustnict administrative organizations should provide information about the
basic education operation of schools in the area to be current and modern and Provid
budget to subsidize schools in the area to meet the needs, Work plans and academic
programs should be provided a local curriculum. And early childhood education should
1303

allocate sufficient teachers and educational personnel, and able to perform duties
effectively.
Keywords : Educational Administration, Subdistrict Administrative , Organizations..
1. บทนา
จัดการศึกษาขององค์กรปกครองท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่รองรับกระบวนการทางสังคม
ที่เป็ นรากฐานส าคั ญ ของการสร้าง สะสมพลั งของชาติ ชาติใด สั งคมใด ที่ มีต้นทุ นทางสั งคมที่
แข็งแกร่ง ประชากรมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับระบบของการจัดการศึกษา การจัดการ
ศึกษา จึงเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่ง ในการพัฒนาคน และคนเป็นปัจจัยที่สาคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ
โดยการจั ด การศึ ก ษา ในภาพรวมแล้ ว เป็นเรื่องของสั งคมทุก ระดับต้องร่ว มมือกัน เพื่อให้ บรรลุ
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น จึงต้อง
ได้รับความร่วมมือของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ โดยแต่ละหน่วยงาน องค์กรก็ ผลักดัน ส่งเสริมการจัด
การศึกษา โดยการกาหนดนโยบาย หลักการ แนวทางการจัดการศึกษา ในรูปของ กฎหมาย ระเบียบ
ข้ อ บั ง คั บ ต่ างๆ ซึ่ ง การจั ด การศึ ก ษาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ก็ เป็ น หน่ ว ยงานหนึ่ ง ที่ จั ด
การศึกษาขึ้น จากการกระจายอานาจ ตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
เป็นรัฐธรรมนูญ ที่ให้ความสาคัญกับการศึกษา โดยให้บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้น
พื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และให้
องค์กรปกครองท้องถิ่น มีจัดการศึกษาอบรมตามความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น
โดยมีการพัฒนาคุณภาพการศึ กษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนั้นเป็นส่วนราชการที่รองรับ
การตอบสนองภารกิจและหน้าที่ด้านการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตาบล ทั้ง 3 งาน ตาม
กรอบการบริหารงานด้านการศึกษา ของสานักพัฒนาระบบบริห ารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สานัก
พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น. 2547 : 32-33) ได้แก่ งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน งาน
แผนงานและวิชาการ และงานการศึกษาปฐมวัย โดยอาศัยปัจจัยการบริหาร ได้แก่ คนหรือบุคคล
เงิน ทรัพ ยากรหรือวั ส ดุ และการบริห ารจั ด การหรือที่เรียกย่อๆ ว่ า 4M’s จากปริม าณงานด้าน
การศึ ก ษาที่ส่ วนการศึ ก ษา ศาสนาและวัฒ นธรรม ต้องรับผิด ชอบ ตอบสนองตามนโยบายนั้น มี
ปริมาณมาก แต่เมื่อมาดูจานวนของบุคลากร พบว่าไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ภาระงานที่ต้อง
รับผิดชอบ จึงเป็นเหตุให้การบริหารงานการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตาบล เป็นไปอย่างไม่เต็ม
รูปแบบ มีข้อบกพร่องในการให้บริหารด้านการศึกษาแก่ ประชากรในพื้นที่ในหลายๆ ข้อ เช่นการ
จัด ทาข้ อมูล สารสนเทศที่ยั งไม่ค รบถ้ ว น เป็นเหตุให้ โรงเรียนในเขตพื้นที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุ น
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ นั้น
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาสภาพการบริหารการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัด
บุรีรัมย์เพื่อทราบสภาพการบริหารการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตาบลในปัจจุ บัน ซึ่งเป็นประโย
ชนต่อการดาเนินงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น สังกัดส่วนการศึกษา ศาสนา และ
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วัฒนธรรม ขององค์การบริหารส่วนตาบลใช้ปรับปรุง และเป็นแนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน
การจั ด การศึ ก ษาขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลที่ จ ะปรั บ เปลี่ ย นการปกครองเป็ น เทศบาลให้
ข้าราชการและพนัก งานส่ วนท้องถิ่ นมีความพร้อมในจัด การศึกษาขององค์ก ารบริห ารส่ วนต าบล
สามารถจัดการศึกษาได้อย่าง มีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตาบล ในจังหวัดบุรีรัมย์
ตามความคิดเห็นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัด
บุรีรัมย์ ตามความคิดเห็นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่ นจาแนกตามสถานภาพตาแหน่ง
และจาแนกตามประสบการณ์การทางาน
3. เพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะสภาพการบริหารการศึกษาของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ในจังหวัดบุรีรัมย์ตามความคิดเห็นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
3. วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร ได้แก่ ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2560 ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลในจังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 147 แห่ง มีจานวน 254 คน จาแนกเป็น ตาแหน่งสาย
งานผู้บริหาร จานวน 139 คน และตาแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ จานวน 115 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2560 ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลในจังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 152 คน โดยการแบ่งประชากรออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ซึ่ง
เป็นกลุ่มย่อยลักษณะชั้นภูมิ แล้วทาการสุ่มทั้ง 2 กลุ่ม ให้กระจายไปตามสัดส่วนด้วยวิธีการสุ่มอย่าง
ง่าย โดยการจับฉลาก จาแนกเป็น ตาแหน่งสายงานผู้บริหาร จานวน 83 คน และตาแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัติ จานวน 69 คน
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตาบลใน
จังหวัดบุรีรัมย์ ตามขอบข่ายงานตามโครงสร้างกอง/ส่วนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ส านั ก พั ฒ นาระบบงานบริห ารงานบุ ค คลองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จ านวน 3 งาน คื อ งาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน งานวางแผนงานและวิชาการ และงานการศึกษาปฐมวัย
3) ความคิด เห็นและข้อเสนอแนะเพิ่ม เติม เกี่ยวกับสภาพการบริหารการศึกษาของ
องค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดบุรีรัมย์
ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม ดังนี้
1) ศึก ษาเอกสาร และงานวิ จัยที่เกี่ ยวข้ องกับการสภาพการบริห ารการศึก ษาของ
องค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดบุรีรัมย์
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2) นาข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสอบถาม ใน 3 งาน คือ งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน งาน
วางแผนงานและวิชาการ และงานการศึกษาปฐมวัย โดยกาหนดคาถามแบบตรวจสอบรายการ
แบบมาตรส่วนประมาณค่า และคาถามแบบปลายเปิด
3) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมตามเนื้อหา
4) ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องเชิงเนื้อหา เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
จานวน 3 ท่าน ผลปรากฏว่า ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00
5) น าแบบสอบถามที่ ได้ ไปทดลองใช้ (Try out) กั บ ข้ าราชการและพนั ก งานส่ ว น
ท้องถิ่ น สภาพการบริห ารการศึ ก ษาขององค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลในจั ง หวั ด สุ รินทร์ ที่ ไม่ใช่ก ลุ่ ม
ตัวอย่ าง จ านวน 30 คน เพื่อหาคุณ ภาพของแบบสอบถามโดยหาค่าอานาจจ าแนก โดยการ
วิเคราะห์แบบสอบถามเป็นรายข้อหาค่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนแต่ละข้อ
ทั้งกลุ่มสูงและกลุ่มต่าทดสอบความแตกต่างโดยใช้ t-test ที่ระดับนัยสาคัญ .05 หรือ ถ้าค่า t มีค่า
1.75 ขึ้ นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์ ผลปรากฏว่ า ผ่านเกณฑ์ทุกข้ อ ได้ค่า t อยู่ระหว่าง 1.91 – 7.22
และนาแบบสอบถามที่ผ่านเกณฑ์มาหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา ปรากฏว่า มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.969 ซึ่งมีค่าสูง
การวิเคราะห์ข้อมูล
1) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปด้วยการแจกแจงความถี่ และ หาค่าร้อยละ
2) วิ เคราะห์ ส ภาพการบริห ารการศึ ก ษาขององค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลในจั ง หวั ด
บุรีรัมย์ โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3) เปรียบเทียบสภาพการบริหารการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัด
บุรีรัมย์โดยจาแนกตามสถานภาพตาแหน่ง วิเคราะห์โดยใช้สถิติทดสอบค่า t-test แบบกลุ่มที่เป็น
อิสระต่อกัน กาหนดค่าสถิติที่ระดับนัยสาคัญ .05
4) เปรียบเทียบสภาพการบริหารการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัด
บุรีรัมย์ จาแนกตามประสบการณ์การทางานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตาแหน่งสาย
งานผู้บริหาร และจาแนกตามประสบการณ์การทางาน ของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตาแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว กาหนดค่าสถิติที่ระดับนัยสาคัญ
.05
5) วิ เคราะห์ค วามคิด เห็ นเพิ่ม เติ ม และข้ อเสนอแนะของผู้ต อบแบบสอบถามใช้ วิ ธี
วิเคราะห์เนื้อหา และแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ เสนอข้อมูลเป็นตารางแสดงจานวนร้อยละ
4. ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสภาพการบริหารการศึกษาขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลในจังหวัดบุรีรัมย์ จาแนกตามสถานภาพตาแหน่งและประสบการณ์การทางาน สรุปผลดังนี้
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ตารางที่ 1 ความคิดของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับ สภาพการบริหารการศึกษา
ขององค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดบุรีรัมย์โดยรวมและรายด้าน
สภาพการบริหารการศึกษาขององค์การบริหารส่วน
S.D. ระดับการปฏิบัติ
X̅
ตาบล
1. งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.05
0.61
มาก
2. งานแผนและวิชาการ
4.07
0.54
มาก
3. งานการศึกษาปฐมวัย
4.01
0.56
มาก
รวมเฉลี่ย
4.05
0.54
มาก
จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาสภาพการบริหารการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตาบลใน
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ใน
ระดับมากเช่นกัน โดยรายด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ คือ งานแผนงานและวิชาการ รองลงมา คือ
งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ด้านงานการศึกษาปฐมวัย
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับสภาพการ
บริหารการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดบุรีรัมย์ จาแนกตามสถานภาพ
ตาแหน่งโดยรวม
สภาพตาแหน่ง
ภาพการบริหารการศึกษา
สายงานผู้บริหาร สายงานผู้ปฏิบัติ
t p-value
ขององค์การบริหารส่วนตาบล
S.D.
S.D.
X̅
X̅
1. งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.01
0.61 4.09
0.60
0.78 0.43
2. งานแผนงานและวิชาการ
4.04
0.61 4.09
0.46
0.73 0.58
3. งานการศึกษาปฐมวัย
4.04
0.62 4.05
0.48
0.96 0.92
ภาพรวม
4.03
0.58 4.07
0.49 0.52 0.60
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารการศึกษาขององค์การบริหารส่วน
ตาบลในจังหวัดบุรีรัมย์ จาแนกสถานภาพตาแหน่ง โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน
3. ผลการเปรีย บเที ย บสภาพการบริห ารการศึ ก ษาขององค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลใน
จังหวัดบุรีรัมย์ตามความคิดเห็นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตาแหน่งสายงานผู้บริหาร
จาแนกตามประสบการณ์ทางานแตกต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน
4. ผลการเปรีย บเที ย บสภาพการบริห ารการศึ ก ษาขององค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลใน
จังหวัดบุรีรัมย์ความคิดเห็นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตาแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ จาแนก
ตามประสบการณ์ทางานแตกต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน
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5. ผลการศึกษาข้อเสนอแนะ พบว่า มีผู้ให้ข้อเสนอแนะมากที่สุด คือ งานด้านการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประเด็นที่มีผู้เสนอแนะ มากที่สุด คือ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนในเขต
พื้นที่แต่ละท้องถิ่น ให้เพียงพอกับความต้องการ
5. อภิปรายผล
จากการศึกษาสภาพการบริหารการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดบุรีรัมย์
ทั้ง 3 งาน คือ งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานวางแผนและวิชาการ และงานการศึกษาปฐมวัย การ
วิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีประเด็นอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ผลการศึ ก ษาสภาพการบริห ารการศึก ษาขององค์ก ารบริห ารส่ วนต าบลในจัง หวั ด
บุรีรัมย์ พบว่า โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตาบล ได้มีกาหนดนโยบาย หลักการ แนวทางการ
จัดการศึกษาที่ชัดเจน พร้อมทั้งหลักสูตรการจัดการศึกษาของท้องถิ่นที่มีแนวทางการปฏิบัติ การ
ดาเนินงานในทิศทางเดียวกัน ตามระเบียบ กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นเหตุให้องค์การบริหาร
ส่วนตาบลมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีรูปแบบและสามารถ
บริหารการศึกษาทั้ง 3 งาน ได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ ผลวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ
โกวิทย์ เจริญพจน์ (2558) ได้ศึกษาสภาพการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาเภอนางรอง จังหวัด
บุรีรัมย์ พบว่า สภาพการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อนง บุญถม (2554) ได้ศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพการบริหารการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตาบลใน
จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า
2.1 ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ อาจ
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบล ได้กาหนดนโยบาย หลักการ แนวทางการปฏิบัติเพื่อใช้เป็นหลัก
ในการบริหารการศึกษา ดังนั้น ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นทั้งสายงานผู้บริหารและสายงาน
ผู้ปฏิ บัติ จึ งมีค วามคิ ด เห็นเกี่ ย วกั บสภาพการบริห ารการศึ ก ษาขององค์ก ารบริห ารส่ วนต าบลไม่
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ โกวิทย์ เจริญพจน์ (2558) ได้ศึกษาสภาพการดาเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ผู้ดูแลเด็ก และ
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า สถานภาพตาแหน่งต่างกันมีทรรศนะต่อการสภาพ
การดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่แตกต่างกัน
2.2 ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตาแหน่งสายงานผู้บริหารที่มีประสบการณ์
ทางานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมและรายด้านทุกข้อไม่แตกต่างกัน และข้าราชการและ
พนั ก งานส่ ว นท้ องถิ่ น ต าแหน่ ง สายงานผู้ ป ฏิ บั ติ ที่ มี ป ระสบการณ์ แ ตกต่ างกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ไม่
แตกต่างกัน ทั้งนี้ อาจเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบล ได้มีการกาหนดนโยบาย หลักการ แนว
ทางการจัดการศึกษาที่มีความชัด เจนเพื่อบริหารการศึกษา อีกทั้งนโยบาย หลั กการและแนวทาง
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ปฏิ บัติดั งกล่ าวเกิ ด จากความร่ว มมื อ ของทุ ก ฝ่ายทั้ งบุ คลากรภายในส่ ว นการศึก ษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ดังนั้น ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตาแหน่งสายงานผู้บริหาร และตาแหน่งสาย
งานผู้ ปฏิ บัติ ที่มี ประสบการณ์ ก ารท างานแตกต่างกั น ก็ มี ความคิด เห็น เกี่ ยวกั บสภาพการบริห าร
การศึกษาไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดีล๊ะ สะมะแอ (2557) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอยะหา จังหวัดยะลา จาแนก
ตามสถานภาพตาแหน่ง วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ต่างกันมีทรรศนะต่อการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่แตกต่างกัน
3. ข้ าราชการและพนัก งานส่ วนท้องถิ่ น เสนอแนะเกี่ ยวกั บสภาพการบริห ารการศึกษา
ขององค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า มีผู้เสนอแนะมากที่สุด คือ งานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ประเด็นที่มี ผู้เสนอแนะ มากที่สุด คือ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่
แต่ละท้องถิ่น ให้เพียงพอกับความต้องการ ทั้งนี้ อาจเนื่องจากการขอรับการสนับสนุนของโรงเรียน
ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ และหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล จึงทาให้ไม่สามารถจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนโรงเรียนได้อย่างเพียง ดังนั้นจึงจาเป็นต้องซักซ้อมกระบวนการ วิธีการ แนว
ทางการปฏิบัติ และแผนการดาเนินงานขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่แต่ละท้องถิ่น เพื่อให้โรงเรียนและองค์การบริหารส่วนตาบลสามารถจัดสรร
งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับแนวความคิดของสุจิตนา ป้องไพสิฐ
ศักดิ์ (2552) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศ แผนการศึกษาและงบประมาณองค์การบริหาร
ส่วนตาบลกาบิน อาเภอกุด ข้ าวปุ้น จังหวัด อุบลราชธานีได้ก ล่าวถึ ง การพัฒ นาระบบสารสนเทศ
แผนงานการศึกษาและงบประมาณโดยกลยุทธ์ประชุมระดมสมอง การประชุมเชิงปฏิบัติการ ทาให้
สามารถขอรับงบประมาณและอุดหนุนงบประมาณได้ถูกต้อง ครอบคลุมตรงตามความต้องการของ
โรงเรียน
6. สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาสภาพการบริหารการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดบุรีรัมย์
ข้าราชการและพนักงานส่ ว นท้องถิ่ นมีการปฏิ บัติงานการศึก ษาขั้ นพื้ นฐาน งานการวางแผนและ
วิ ช าการ งานการศึ ก ษาปฐมวั ย อยู่ ในระดั บ มาก และข้ า ราชการและพนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี
สถานภาพตาแหน่งที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และข้าราชการ
และพนักงานส่วนท้องถิ่น ตาแหน่งสายงานผู้บริหารมีประสบการณ์การทางานแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ตาแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัติ ประสบการณ์การทางานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
7. ข้อเสนอแนะ
1. องค์การบริหารส่วนตาบลควรจัดทาข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้ ง ข้ อ มู ล ของโรงเรี ย นในเขตพื้ น ที่ ให้ เป็ น ระบบ ปั จ จุ บั น และทั น สมั ย เพื่ อ สามารถบริห ารงาน
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2. องค์การบริหารส่วนตาบลควรจัดหางบประมาณเพื่ออุดหนุนให้โรงเรียนในเขตพื้นที่ให้
เพียงพอกับความต้องการ เพื่อให้โรงเรียนในเขตพื้นที่สามารถบริหารจัดการศึกษาให้กับนักเรียนได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ หรือ หาวิ ธี ก ารในการจั ด สรรงบประมาณ หางบประมาณ ให้ โรงเรี ย นได้ มี
งบประมาณในการบริหารได้อย่างเพียงพอ
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียน สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษอุบลราชธานี ใน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการ
รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา และด้านการส่งต่อ กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานหน้าที่การสอน
และผู้ดูแลเด็กพิเศษ ในโรงเรียนสังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษอุบลราชธานี ได้แก่ โรงเรียน
อุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 32 และศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี จานวน 134 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จานวน 50 ข้ อ มีค่าอานาจจาแนกราย
ข้อ (r) อยู่ระหว่าง 0.51-0.82 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า การบริหารจัดการระบบการดูแ ลช่วยเหลื อนัก เรียนของโรงเรี ยน
สั ง กั ด ส านัก บริห ารงานการศึ กษาพิเศษอุบลราชธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ใ นระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่าสุดคือ ด้านการคัดกรองนักเรียน
คาสาคัญ : การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน, สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
อุบลราชธานี
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Abstract
The objective of this research was to study the administration of student care
and support system in schools under the jurisdiction of the office of Unbon Ratchathani
Special Education in 5 aspects, namely, Knowing individual students, Student screening,
Students promoting and developing, Preventing and solving problems, and Student
referral. The sample included 134 personnel who taught and oversaw students at Ubon
Panya Nukul School, Ubon Ratchathani and Ratprachanukor 3 2 School, and Ubon
Ratchathani Special Educational Center. The research instrument was a 5 0 item
questionnaire on administration of student care and support system in schools, with the
discrimination values between 0 . 5 1 - 0 . 8 2 and the reliability of 0 . 9 7 . The statistics
included the frequency, percentage, mean, and standard deviation.
The research results were as follows : The administration of student care and
support system in schools under the office of Unbon Ratchathani Special Education both
as a whole and individual aspects were at a high level. When considering in individual
aspects, it revealed that the highest score was Students promoting and developing, and
the lowest score was Student screening.
Key words : Student Care and Support System, Jurisdiction the Office Ubon Ratchathani
Special Education.
1. บทนา
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดาเนินงานดูแลและช่วยเหลือนัก เรียน
อย่างมีขั้นตอน พร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือการทางานที่ชัดเจน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ที่ ป รึ ก ษาเป็ น บุ ค ลากรหลั ก ในการด าเนิ น การ มี ก ารประสานความร่ ว มมื อ อย่ า งใกล้ ชิ ด กั บ ครู ที่
เกี่ยวข้อง หรือบุคลากรภายนอก รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนจากสถานศึกษา สถานศึกษาในฐานะ
หน่ ว ยงานที่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้ เ รี ย นและแก้ วิ ก ฤตสั ง คม จึ ง ควรน า
กระบวนการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาประยุกต์ใช้และพัฒนาให้เหมาะสมกับ
บริบทของตนเอง (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547, หน้า 14) ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน มีองค์ประกอบสาคัญ คือ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยครูที่ ปรึกษาต้อง
ด าเนินการและจั ด ให้มีข้ อมูล พื้นฐานของนัก เรียนแต่ล ะคนทั้ง ในด้านการเรียน ด้านสุ ข ภาพกาย
สุขภาพจิต ความประพฤติ การคัดกรองนักเรียน เป็นการพิจารณาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวนักเรียน
เพื่อการจัดกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มพิเศษ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมี ปัญหา การส่งเสริมนักเรียน
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เป็นการสนับสนุนให้นักเรียนทุกคน มีคุณภาพมีความภาคภูมิใจในตนเอง การป้องกันและช่วยเหลือ
นักเรียนเป็นการดูแ ลเอาใจใส่นักเรียนกลุ่ มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหาด้ว ยการให้คาปรึก ษา การจัด
กิจกรรมพัฒนาและการส่งต่อนักเรียน เป็นการดาเนินการกรณีที่ปัญ หานักเรียนมีความยุ่งยากต่อการ
ช่วยเหลือ หรือช่วยเหลือแล้วไม่ดีขึ้น ควรดาเนินการส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญ สาหรับหลักการแนวคิด
เกี่ยวกับการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนด้าน
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และการมีชีวิตที่เป็นสุข เป็น
จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษาที่จัดการศึกษามีความตระหนักในการ
จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2559,
หน้า 14)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กทุกคนที่จะได้รับโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษา ได้จัดทาโครงการโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบ วิธีการ และการบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมในโรงเรียนที่มีเด็ก
พิการเรียนร่วมกั บเด็ก ทั่ว ไป ซึ่งมีโรงเรียนนาร่อง จานวน 390 โรงเรียน กระจายครอบคลุ ม ทุก
จั ง หวั ด ต่อมาในปีพุทธศั ก ราช 2548 ได้ข ยายผลเป็น 2,000 โรงเรียน ครอบคลุ ม ทุก อาเภอทั่ ว
ประเทศ เพื่อรองรับเด็กพิการทุกคนที่ อยากเรียน และได้มีการนิเทศและติดตามผลการดาเนินงาน
ของโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วมทั่วประเทศ และศูนย์การศึกษาพิเศษ พบว่า การจัดการศึกษา
ส าหรับนัก เรีย นพิก ารทุก ประเภท ในโรงเรียนเรียนร่ว มยัง ไม่ส ามารถทาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เท่าที่ควร เนื่องจากบุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ขาดทักษะการจัดการเรียนการสอน การ
พัฒนาหลั ก สู ต ร สื่ อการเรีย นการสอน ที่เหมาะสมสอดคล้ องกั บความจ าเป็ นของเด็ ก แต่ ล ะคน
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2548, หน้า 2-3) จากผลการศึกษาวิจัยพบว่าบทบาท
ของผู้บริหารมีผลต่อการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่างๆ ในห้องเรียนให้
ยืดหยุ่นเหมาะสมที่จะจัดการเรียนร่วม ดังนั้น ผู้บริหารจึงมีบทบาทเป็นผู้นาการปรับเปลี่ยนระบบ
การศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างมาก
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงสานักบริหารงาน
การศึ ก ษาพิเศษ ตามโครงสร้างการบริหารภายใต้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษอุบลราชธานี นั้นเป็นหน่วยงานที่ดูแล
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส จังหวัดอุบลราชธานี มีสถานศึกษาใน
สังกัดจานวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี และศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี
จัดการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ออทิสติก และพิการซ้าซ้อนที่มี
ความเกี่ยวเนื่องกับความบกพร่องทางสติปัญญา แบบประจาและไป-กลับ ในระดับปฐมวัยถึงระดับ
การศึ ก ษาขั้ นพื้นฐาน ส าหรับในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนได้ใ ช้ห ลัก สูตรการศึก ษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศัก ราช 2546 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551) สาหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
พัฒนานัก เรีย น จากสาระส าคั ญ ในหลัก สูต รการศึกษาขั้ นพื้นฐาน โดยให้ความสาคัญ ในด้านการ
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ดารงชีวิตประจาวันและทักษะพื้นฐานงานอาชีพ การให้การศึกษาที่เน้นในการนาไปใช้เพื่อการดารง
ชีวิตประจาวัน การอยู่ร่วมกับสังคม จะสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนมากกว่าด้านวิชาการ
ซึ่งจะทาให้นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนไปแล้ว ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัวและสังคมอย่างมี
ความสุข ไม่เป็นภาระของสังคม จากรายงานผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา (SAR ปี
2559) ของโรงเรี ย นทั้ ง 3 แห่ ง พบว่ า มี จุ ด ที่ ค วรพั ฒ นาคล้ า ยกั น คื อ ด้ า นคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น ควร
ดาเนินการตามกระบวนการการจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลให้ครบถ้วนโดยเฉพาะการ
ประเมินผล และการปรับ หรือทบทวนแผน ด้านครู ควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดทางานวิจัยและพัฒนา
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับแผนการจั ดการศึกษาเฉพาะบุคคล และเป็นเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญ หากั บ
ผู้เรียนอย่ างแท้จริง ด้านผู้บริหาร ควรสร้างภาคีเครือข่ ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการจั ด
การศึกษาอย่างต่อเนื่องและให้คาปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ด้านการจัดการศึกษา ควร
วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึก ษาหรือแนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของโรงเรียน ให้
ครอบคลุ ม กั บผู้เรีย นทุก ประเภทความพิก าร เพื่อนาหลั ก สู ต รไปใช้ใ นการพั ฒ นาผู้ เรียนได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม และเต็มศักยภาพ
จากสภาพดัง กล่าวข้ างต้น ผู้วิ จั ยจึ ง ได้ศึกษาการบริห ารจั ดการระบบการดูแ ลช่ว ยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียน สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษอุบลราชธานี ตามทัศนะของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานหน้าที่การสอน และผู้ดูแลเด็กพิเศษในโรงเรียน สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
อุบลราชธานี โดยศึกษากรอบแนวคิดระบบดูแลช่วยเหลื อนักเรียนของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้น ฐาน (2559, หน้า 14) ตามกระบวนการและขั้นตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 5 ประการ คือ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา และด้านการส่งต่อ ซึ่งคาดหวังว่าผล
จากการวิจัยจะเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของโรงเรียนในการบริหารจัดการระบบ
การดูแ ลช่ว ยเหลื อนัก เรีย น ให้มีก ารด าเนินการอย่างเป็นระบบ ตามหลั ก สู ต รหรือแนวทางการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเป็นทิศทางการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีเป้าหมายต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษอุบลราชธานี
3. วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานหน้าที่การสอน และผู้ดูแลเด็กพิเศษใน
โรงเรีย น สั ง กั ด ส านัก บริห ารงานการศึก ษาพิเศษอุบลราชธานี ได้แ ก่ โรงเรียนอุบลปัญ ญานุกูล
จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 และศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10
จังหวัดอุบลราชธานี รวมบุคลกรทั้งสิ้น จานวน 208 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง
ส าเร็ จ รู ป ของเครจซี่ แ ละมอร์ แ กน (Krejcie & Morgan. 1970, pp. 607-610) ท าการสุ่ ม กลุ่ ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยกาหนดชั้นภูมิตามโรงเรียน และเทียบ
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สั ด ส่ ว นจ านวนกลุ่ ม ตัว อย่ าง จากนั้นทาการสุ่ ม อย่ างง่ าย (Simple Random Sampling) ได้ก ลุ่ ม
ตัวอย่าง จานวน 134 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5
ระดับ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคล และตอนที่ 2
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียน สังกัดสานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษอุบลราชธานี ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้าน
การคัดกรองนักเรียน ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา และด้าน
การส่งต่อ การสร้างแบบสอบถาม ผู้วิจัยศึกษา เอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กาหนดรูปแบบและโครงสร้างเนื้อหาของแบบสอบถามให้
สอดคล้ อ งกั บ การบริ ห ารจั ด การระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น แล้ ว สร้ า งแบบสอบถามให้
ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน รวมทั้งสิ้นจานวน 50 ข้อ นาแบบสอบถามที่สร้างเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อ
พิจารณาตรวจแก้ไขเนื้อหาและสานวนภาษาที่ใช้ ความถูกต้องเหมาะสม
ส่วนการหาคุณภาพของแบบสอบถาม นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไ ขตามที่อาจารย์ ที่
ปรึก ษาเสนอแนะแล้ ว เสนอผู้เชี่ย วชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) แล้วนาผลการประเมินมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item
Objective Congruence : IOC) ปรากฎว่าได้ค่า IOC ตั้งแต่ 0.67-1.00 ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ แล้วนา
แบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มที่ไม่ใช่ตัวอย่าง จานวน 30 คน จากนั้นนาข้อมูลไป
วิเคราะห์ ผลปรากฏว่า ได้ค่าอานาจจาแนกรายข้อ (r) อยู่ระหว่าง 0.51 - 0.82 และค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.97
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และรับกลับคืนด้วย
ตนเอง แบบสอบถามมีความสมบูรณ์ทุกฉบับ คิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อย นาข้อมูลจากแบบสอบถามมา
วิเคราะห์ตามขั้นตอน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปได้ตามขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ ดังตาราง
ที่ 1
ตารางที่ 1 ความถี่ และร้อยละ สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพ
ความถี่
ผู้ที่ปฏิบัติงานหน้าที่การสอน
73
ผู้ดูแลเด็กพิเศษ
61
รวม
134

ร้อยละ
54.48
45.52
100
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จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ที่ปฏิบัติงานหน้าที่การสอน และผู้ดูแลเด็กพิเศษในโรงเรียน สังกัด
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษอุบลราชธานี ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีทั้งสิ้น จานวน 134 คน จาแนกผู้
ที่ปฏิบัติงานหน้าที่การสอน จานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 54.48 ผู้ดูแลเด็กพิเศษ จานวน 61 คน
คิดเป็นร้อยละ 45.52
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียน สังกั ดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษอุบลราชธานี ดาเนินการหาค่าเฉลี่ย (x̅) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S. D. ) และระดับการปฏิบัติ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียน สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษอุบลราชธานี
𝐒. 𝐃.
การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระดับการปฏิบัติ
𝐱̅
1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
2. ด้านการคัดกรองนักเรียน
3. ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
4. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
5. ด้านการส่งต่อ
รวม

4.19
3.95
4.14
4.24
4.10
4.12

0.38
0.45
0.38
0.38
0.54
0.26

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัด
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษอุบลราชธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา (x̅ = 4.24,
S.D. = 0.38) 2) ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล (x̅ = 4.19, S.D. = 0.38) 3) ด้านการส่งเสริม
และพัฒนานักเรียน (x̅ = 4.14, S.D. = 0.38) 4) ด้านการส่งต่อ (x̅ = 4.10, S.D. = 0.38) และ 5)
ด้านการคัดกรองนักเรียน (x̅ = 3.95, S.D. = 0.45) ตามลาดับ
5. อภิปรายผล
จากการศึกษาการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษอุบลราชธานี ผู้วิจัยขออภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
การบริห ารจั ด การระบบการดูแ ลช่ว ยเหลื อ นัก เรียนของโรงเรี ยนสั ง กั ด ส านัก บริห ารงาน
การศึกษาพิเศษอุบลราชธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าโรงเรียนมี
กระบวนการทางานอย่างเป็นระบบ ให้ความสาคัญกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีกระบวนการ
1316

การดาเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีขั้นตอนชัดเจน พร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐาน
มี คุ ณ ภาพและหลั ก ฐานการท างานที่ ต รวจสอบได้ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ หลั ก การและแนวทางการ
ดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ น
พื้นฐาน (2559) ที่ได้กาหนดนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดมีหน้าที่ในการพัฒนาระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน และส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงทาให้สถานศึกษาดาเนินการบริหารระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นถึงความตระหนัก ความเอาใจใส่
ในการรับนโยบายมาบริหารจัดการอย่างเคร่งครัดของโรงเรียนสังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
อุบลราชธานี และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เชาวลิต จินดารัตน์ (2551, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
การดาเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระยอง เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า การดาเนินงานตามระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และยัง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของกัลยา พรมรัตน์ (2559, หน้า 128) ได้ศึกษาการศึกษาสภาพและปัญหา
การด าเนินงานระบบดูแ ลช่ว ยเหลื อนัก เรียนของโรงเรียนในสั ง กั ด ส านัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษา
ประถมศึ ก ษามหาสารคาม เขต 1 ผลการวิ จั ยพบว่ า สภาพการด าเนินงานระบบดูแ ลช่ว ยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 โดยรวม
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
6. สรุปผลการวิจัย
ผู้วิจัยขอสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
การบริห ารจั ดการระบบการดูแลช่วยเหลือนัก เรียนของโรงเรียน สั ง กั ด ส านัก บริหารงาน
การศึกษาพิเศษอุบลราชธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ด้านการคัดกรอง
นักเรียน
7. ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยเพื่อนาไปใช้
1.1 ด้ า นการรู้ จั ก นั ก เรี ย นเป็ น รายบุ ค คล ครู ค วรใช้ เ ครื่ อ งมื อ และวิ ธี ก ารวั ด และ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างหลากหลาย เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การสารวจ การ
ทดสอบ การเยี่ยมบ้านนักเรียน การวิเคราะห์ระเบียนสะสมหรือการใช้แบบประเมิน
1.2 ด้านการคัดกรองนักเรียน โรงเรียนควรให้ต้นสังกัดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ วิธีการในการคัดกรองนักเรียน เพื่อให้ครูที่ปฏิบัติงานด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมี
ความเข้าใจในขั้นตอนการคัดกรองนักเรียนที่ตรงกน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
1.3 ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน สถานศึกษาควรจัดกิจกรรม เยี่ยมบ้าน จัด
กิจกรรมโฮมรูม จัดกิจกรรมพัฒนาให้เหมาะกับกลุ่มนักเรียน ครูควรมีความรู้ความสามารถด้าน
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การศึกษาพิเศษ และการวัดประเมินผล และสถานศึกษาควรสร้างความตระหนักและการวางแผนใน
การจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียน
1.4 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาตนเอง สถานศึกษาควรมีการจัดให้ความดูแลเอาใจ
ใส่ อย่ างใกล้ ชิดและหาวิ ธีการช่วยเหลือกั บนัก เรียนกลุ่ มเสี่ยง และกลุ่ มที่มีปัญหา และควรมีการ
ประสานงานการช่วยเหลือร่วมกับเครือข่ายต่างของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
1.5 ด้านการส่งต่อ ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการชี้แจง สร้างความเข้าใจ การนัดเวลา
สถานที่ พ บกั บ ครู การติ ด ตามผลการช่ ว ยเหลื อ ครู ค วรจั ด ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามสั ม พั น ธภาพและ
ความรู้สึกที่ดีต่อครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว ครูฝ่ายกิจการนักเรียน หรือครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทาง หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องตามความจาเป็นที่เกิดขึ้นและเหมาะสมทั้งภายนอกหรือภายใน
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาบทบาทของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของโรงเรียนในการบริหารจัดการระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ให้มีการดาเนินการอย่างเป็นระบบ
2.2 ควรศึกษาปัญหาการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษอุบลราชธานี เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและเป็นแนว
ทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเป็นทิศทางการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีเป้าหมายต่อไป
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การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Development of Science Activity Packages Entitled “Ecology” using
Inquiry Process (5E) for Matthayomsuksa 3 Students
ณัฎฐณิชา คากังวาฬ1 ธนพล ตีรชาติ2 เบญจพร วรรณูปถัมภ์3
1นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต

สาขาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย์
natthanichakam@gmail.com
2ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรม
ั ย์
3รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ม
ั ย์

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
เรื่องระบบนิเวศ โดยใช้กระบวนการ สืบเสาะหาความรู้ (5E) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4) เพื่อศึ ก ษาความพึง พอใจของนัก เรียนชั้นมัธ ยมศึก ษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนด้ว ยชุด กิ จ กรรม
วิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ โดยใช้กระบวนการ สืบเสาะหาความรู้ (5E) กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)
อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จานวน 38
คนได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับสลาก โดยใช้ห้องเรียนเป็น หน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ จานวน 5 ชุด ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
วิ ทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ โดยใช้ก ระบวนการสื บเสาะหาความรู้ (5E) ส าหรับนัก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 83.12/84.15 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80
2) แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) จานวน 5 แผน ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 3) แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ซึ่ ง เป็ น แบบทดสอบปรนั ย ชนิ ด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
เรื่องระบบนิเวศ โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู้ (5E) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เท่ า กั บ 0.659 แสดงว่ า นั ก เรีย นมีความรู้เ พิ่ ม ขึ้ น 0.6590 หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 65.90 และ 4)
แบบสอบถามความพึงพอใจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 15 ข้อ ความพึงพอใจ
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ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพ ดัชนีประสิทธิผล และทดสอบ
สมมติฐาน โดยใช้ Dependent Samples t – test
ผลการวิจัยพบว่า
1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ โดยใช้กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ (5E) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ
83.12/84.15 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบ
นิเวศ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เท่ากับ 0.6590 แสดง
ว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.6590 หรือคิดเป็นร้อยละ 65.90
4. ความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด
คาสาคัญ : ประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์ ดัชนีประสิทธิผล ความพึงพอใจ

Abstract
The purposes of this research were : 1) to develop Science activity
packages entitled, “Ecology” packages using inquiry Process (5E) for Matthayomsuksa
3 students to meet the criteria set at 80/80, 2) to compare the students’ learning
achievement before and after learning by Science activity Ecology packages using
inquiry Process (5E) for Matthayomsuksa 3 students, 3) to investigate the effectiveness
index of the Science activity packages entitled “Ecology“ packages using inquiry
Process ( 5E) for Matthayomsuksa 3 students, and 4) to investigate the students’
satisfaction towards Science activity packages using inquiry Process ( 5E) for
Matthayomsuksa 3 students . The samples were 38 Matthayomsuksa 3 students
studying in the semester1 of the academic year 2018 at Bannongsai ( Panjakamkurusan)
School, Nangrong District, Buriram Province. They were selected by simple
random sampling entitled. The research instruments consisted of : 1) 5 sets of the
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Science activity packages , 2) 5 lesson plans “Ecology” Using inquiry Process
(5E), 3) a 40 – items with 4 multiple – choice achievement test, and 4) a 15
– item of 5 – rating scale satisfaction questionnaire. The statistics used for
analyzing the collected data were percentage, mean, standard deviation, E 1/E2
E.I. and The hypothesis was tested by dependent sample t – test.
The results were as follows :
1. The Science activity packages entitled, “Ecology” using inquiry Process
(5E) for Matthayomsuksa 3 students was at 83.12/84.15 which was higher than
the set criteria of 80/80.
2. The students’ learning achievement after learning with the Science
activity packages entitled, “Ecology”using inquiry Process (5E) for Matthayomsuksa
3 students was higher than before with the statistically significant at the level
of .01.
3. The effectiveness index of Science activity packages entitled, “Ecology”
using inquiry Process ( 5E) for Matthayomsuksa 3 students was at 0.6590 which
showed that the students’ knowledge increased 65.90%
4. The students’ satisfaction toward learning through the Science
activity packages entitled, “Ecology” using inquiry Process (5E) for Matthayomsuksa
3 students by using cooperative learning techniques as a whole was at the
highest level.
Keywords :

packeages, process (5E)

1. บทนา
ความเจริญ ก้ าวหน้าทางด้ านเทคโนโลยีมี ผลต่ อการเปลี่ ยนแปลงของโลกทั้ง ทางด้ า น
ธรรมชาติ และทางด้านวิถีการดาเนินชีวิตของมนุษย์ ระบบข้อมูลข่าวสารที่แพร่กระจายไปอย่าง
รวดเร็วทั่วทุกส่ว น ของโลกมีอิทธิ พลส าคัญต่อการพัฒนาทั้ง ในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
การเมืองการปกครอง การศึกษา วิทยาศาสตร์และการแพทย์ สังคมของมนุษย์ มีความเป็นชุมชน
เมืองมากขึ้น ท่ามกลางกระแสของการเปลี่ยนแปลงนั้นสมาชิกในสังคมต้องมีการปรับตนให้เข้ากับ
สถานการณ์ของโลก การที่ทุกคนมีทักษะที่จาเป็นในการอยู่ร่วมกันในสังคมท้องถิ่นและสังคมโลกได้นั้น
จะต้องได้รั บการฝึ ก ฝนตั้งแต่เกิ ด ก็ ต้องมีทัก ษะในการปรับตนให้เข้ ากั บสัง คมนั้น และเมื่อสั ง คม
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วก็ยิ่งต้องมีการปรับตนเองให้
เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปรอบด้าน สิ่งสาคัญที่สุดที่จะทาให้ทุกคนอยู่ในสังคมได้อย่าง
ปลอดภัยและมีความสุขนั้นคือ จะต้องมีการพัฒนาทางการศึกษา ผู้เรียนซึ่งเป็นเยาวชนอยู่ท่ามกลาง
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงจะต้องรู้เท่าทันในกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยมีทักษะชีวิตที่
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สาคัญและจาเป็น ดังนั้นการศึกษาของประเทศไทยทั้งในระดับประเทศและระดับท้อ งถิ่น หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนต่างก็ร่วมกันวางแผนพัฒนาคุณภาพของเยาวชนในรูปแบบและวิธีการต่างๆ เพื่อให้
เยาวชนมีทักษะสาคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และ เพื่อให้เยาวชนของชาติสามารถอยู่รอดใน
สังคมปัจจุบันและอนาคตได้อย่างปกติสุข (สุคนธ์ สินธพานนท์. 2553 : 7)
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
วิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ เ น้ น ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในแนวความคิ ด หลั ก การ กฎ ทฤษฎี ท าง
วิทยาศาสตร์ และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิต ประจ าวั นได้ นักเรียนได้ศึกษาพัฒนาความรู้
ความคิด มีความสามารถแก้ปัญหา การตัดสินใจ การสื่อสาร มีจิตวิทยาศาสตร์และร่วมมือร่วมใจกัน
โดยมีจุดหมายที่สาคัญ คือการเน้นสร้างคนให้มีความคิดเป็นเหตุ เป็นผล คิดสร้างสรรค์คิดวิเคราะห์
วิจารณ์ คิดสังเคราะห์ และคิดประเมินผล มีจิตใจรักการเรียนรู้ การอ่าน ศึกษาค้นคว้าอย่าง เป็น
ระบบ มีความคิดสร้างสรรค์สิ่ง ใหม่ๆ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจาวันให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน ดังนั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคนให้มีความรู้ ความคิดที่มีระบบ คิดสร้างสรรค์ ทาเป็น แก้ปัญหาได้ รู้จักการ รู้จักการเรียนรู้
ตลอดชีวิต พึ่งตนเองได้ พัฒนาคนให้เป็นคนให้เป็นบุคคลที่มีศักยภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และ
สามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ.2550 : 1)
จากการวิ เ คราะห์ ผ ลการประเมิน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดับ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (Ordinary
National Educational Test : O-Net) ปีก ารศึก ษา 2560 ของนัก เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์) มีคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ เท่ากับ 38.62 มาตรฐาน ว 2.1 มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 31.42 มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 32.76 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์มหาชน). 2560 : 8) และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในรายวิ ชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
พบว่ามีคะแนนเฉลี่ย 66.76 โดยเฉพาะ เรื่องระบบนิเวศ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 67.38
(รายงานการปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์. 2560 : 8 – 12) ซึ่งระดับผลการเรียนใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนยังต่ากว่าเกณฑ์การประกันคุณภาพทางการศึกษาที่ได้กาหนดไว้ คือ
นักเรียนต้องมีผลการเรียนระดับ 3 หรือมีคะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป จากการสารวจข้อมูลปัญหา
และสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนโดยตรงซึ่งมีผลต่อคุณภาพของการจัดการศึกษา
ได้แก่ ด้านครูผู้สอน พบว่า ครูขาดทักษะและความชานาญในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ การสอน โดยรวมยังคงมุ่งเน้นที่เนื้อหาฟังและจามากกว่าคิด
การตั้งคาถาม ไม่เน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไม่เน้นกระบวนการที่ทาให้นักเรียนได้
พัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์การแสดงความคิดเห็นและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทาให้ผู้เรียน
ขาดคุณลักษณะ ช่างคิด ช่างสงสัย ขาดการเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ ด้านนักเรียนพบว่า
นักเรียนยังขาดกระบวนคิดแบบวิทยาศาสตร์ไม่สามารถคิดและแก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ไม่สามารถพัฒนาวิธีคิดและวิเคราะห์แ บบมีเหตุมีผลได้ความรู้ที่ได้ไม่ได้ม าจากการ
แสวงหาความรู้ ด้วยตนเองทาให้ไม่สามารถนาความรู้เดิมกลับมาใช้ในการแสวงหาความรู้ได้อีกจึงทา
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่าและด้านกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า ครูยังเป็นศูนย์กลางในการเรียน
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การสอนนักเรียนเป็นผู้รับฟังและจดจาความรู้ในเนื้อหา นักเรียนได้รับการปฏิบัติกิจกรรมที่นาไปสู่
การพัฒนาทักษะการคิด ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ค่อนข้างน้อย ทาให้นักเรียนเบื่อหน่าย ไม่อยากเรียนและไม่ชอบการเรียนแบบนี้ การนาชุดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เป็นวิธีการและเครื่องมือหนึ่งที่ ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะ
พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนต่อผู้เรียน โดยการนาเอาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ (5E) นามาวิจัยเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ และกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ การคิด การทาและการแก้ปัญหา เพื่อให้
นักเรียนพัฒนาตนเอง
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) สาหรับชั้นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่าง
ก่อนและหลังการเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบ
นิเวศโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนรู้
ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)
3. สมมติฐานการวิจัย
ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรีย นของนัก เรียนชั้นมัธ ยมศึก ษาปี ที่ 3 ที่เรียนด้ว ยชุด กิ จ กรรม
วิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) หลังเรียนสูงกว่าก่ อน
เรียน
4. ขอบเขตการวิจัย
การพัฒนาชุดกิจกรรมวิ ทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหา
ความรู้ (5E) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองไทร(ปัญจคามคุรุสรรค์)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จานวน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม 10 ชั่วโมง โดยไม่รวมเวลา
ที่ใช้ในการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
5. วิธีดาเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในกลุ่ม
โรงเรียนสะเดาไทรงาม จานวน 4 โรง ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองไทร(ปัญจคามคุรุสรรค์) โรงเรียน
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บ้านสะเดา(สามัคคีวิทยา) โรงเรียนวัดน้าไหล โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้ อาเภอนางรอง จังหวัด
บุรีรัมย์ สานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
จานวน 4 ห้องเรียน นักเรียนทั้งหมด 91 คน
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่กาลังศึกษาใน
ภาคเรีย นที่ 1 ปีก ารศึ ก ษา 2561 โรงเรียนบ้านหนองไทร(ปัญ จคามคุรุส รรค์ ) อาเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จานวน 38 คนได้มาโดย
การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีจับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการ
สุ่ม
5.2 เครื่องมือวิจัย
การวิ จั ย ครั้ง นี้ ผู้วิ จั ย ได้ส ร้างเครื่องมื อที่ใ ช้ใ นการด าเนินการวิ จั ย ประกอบด้ว ยด้ว ย
เครื่องมือ ดังนี้
1. ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
(5E) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 5 ชุด
2. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องระบบนิเวศ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
(5E) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 5 แผน
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4
ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
4. แบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scales)
5 ระดับ จานวน 15 ข้อ
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง
ระบบนิเวศ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน
5 แผน มี 8 ขั้ น ตอน ประกอบด้ ว ย 1. ศึ ก ษาหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองไทร(ปัญจคามคุรุสรรค์) กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 2. ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารหลักสูตร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 3. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และ
สาระการเรี ย นรู้ ก าหนดขอบเขต 4. น าชุ ด กิ จ กรรมวิ ท ยาศาสตร์ เสนอต่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงประจักษ์ 5. นาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ที่
ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว พร้อมกับแบบประเมินชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ นาไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ ของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในด้านจุดประสงค์
การเรียนรู้ ด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการวัดผลและประเมินผล โดยใช้แบบ
ประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) ของลิเคิร์ท (Likert) 5 ระดับ 6. นาผล
จากการประเมินชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ของผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน มาหาค่าเฉลี่ยแล้วนาไป
เทียบกับเกณฑ์ ก ารประเมิน 7.นาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ได้ปรับปรุงแก้ไ ขสมบูร ณ์แล้ ว ไป
ดาเนินการทดลองหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 8. 8 นาชุดกิจกรรม
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วิทยาศาสตร์ ที่ผ่านการทดลอง ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว นามาจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ แล้วนาไปใช้กับ
นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
2. แผนการจั ด การเรียนรู้ ผู้วิ จั ยได้ด าเนินการสร้างแผนการจั ดการเรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการสื บเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง ระบบนิเวศ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จานวน 5 แผน มี 8 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตาราต่างๆ ใน
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 2. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้
เนื้อหาสาระการเรียนและเวลาเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และจัดทากาหนดการจัดกิจกรรม
การเรี ย นรู้ 3. เขี ย นแผนการจั ด การเรี ย นรู้ โดยยึ ด ขั้ น ตอนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โ ดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 4. นาแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงประจักษ์ 5. นาแผนการจัดการเรียนรู้
ที่ปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์แล้ว เสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง ด้านภาษา เนื้อหา 6. นา
คะแนนจากการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 คน มาหาค่าเฉลี่ย 7. นา
แผนการจัดการจัดการเรียนรู้ จานวน 5 แผน ไปใช้ควบคู่กับชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ กับกลุ่ม
ทดลองกลุ่มเดียวกัน 8. นาแผนการจัดการเรียนรู้ไปจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้ ทดลอง
กับกับกลุ่มตัวอย่าง
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบนิเวศ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี 9 ขั้นตอน
ประกอบด้วย 1.ศึกษาจุดมุ่งหมายและขอบเขตของเนื้อหาตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้าน
หนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พุทธศักราช 2551 2. ศึกษา
สาระสาคัญ ตัวชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาและวิธีการวัดผลและ
ประเมินผล และกาหนดลักษณะข้อสอบที่จะสร้างขึ้น 3. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 4. นาแบบทดสอบที่สร้างเสร็จแล้ว เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 5. นาแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างขึ้น ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบประเมิน 6. นาแบบทดสอบที่ได้รับ
จากผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมและสอดคล้องแล้วมาคานวณหาค่า IOC 7. นาแบบทดสอบ
ที่ไปทดลองใช้ (Try out) 8. นาข้อสอบที่ผ่านการวิเคราะห์รายข้อไปหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
ทั้ง ฉบับ (Reliabilility) โดยวิ ธี ก ารโลเวท (Lovett) 9. นาแบบทดสอบที่ไ ด้เป็นจั ด พิม พ์เป็ น ฉบั บ
สมบูรณ์แล้วนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
4. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างแบบสอบถามวัดความพึง
พอใจ ของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ การเรี ย น ด้ ว ยชุ ด กิ จ กรรมวิ ท ยาศาสตร์ เรื่ อ งระบบนิ เ วศ โดยใช้
กระบวนการสื บ เสาะหาความรู้ (5E) ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 มี 5 ขั้ น ตอน
ประกอบด้วย 1. ศึกษาเอกสาร กาหนดกรอบเนื้อ หา แนวคิดและขอบข่ายโครงสร้าง เนื้อหา 2.
ศึ ก ษาวิ ธี ก ารสร้ า งแบบสอบถาม ก าหนดรู ป แบบของแบบสอบถามวั ด ความพึ ง พอใจ 3. น า
แบบทดสอบถามความพึงพอใจที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 4. นาแบบสอบถาม
ความพึงพอใจที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้เ ชี่ยวชาญชุดเดิมตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงประจักษ์ แล้ว
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 5. นาแบบสอบถามความพึงพอใจไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
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5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดาเนินการทดลองและเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยนาชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองไทร(ปัญจ
คามคุรุสรรค์) กาลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาการทดลอง 10 ชั่วโมง
ใช้รูปแบบการทดลอง แบบ One Group Pretest Posttest Design โดยด าเนินการตามล าดั บ
ขั้นตอน ดังนี้โดยผู้วิจัยได้ดาเนินการดังนี้
1. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (Pretest) เรื่องระบบนิเวศ กับกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 38 คน เพื่อทดสอบความรู้เดิม จานวน 40 ข้อ
แบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
2. ดาเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
(5E) และชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 5
ชุด และดาเนินการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 5 แผน ควบคู่กัน จานวน 10 ชั่วโมง
ทั้งนี้ไม่รวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรียนรู้ แล้ว
3. ทาการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน (Posttest) เรื่องระบบนิเวศ ฉบับเดิมที่ใช้
ทดสอบก่อนเรียน จานวน 40 ข้อ จากนั้นนาคะแนนทั้งสอง ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
4. สอบถามความพึ ง พอใจของนั ก เรีย นชั้ น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ที่ ผู้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น
จานวน 15 ข้อ แล้วนาคะแนนไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
5.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลผลการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
เรื่องระบบนิเวศ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตามลาดับขั้นตอนดังนี้
1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องระบบนิเวศ โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 โดยการหาประสิทธิภาพของกระบวนการและผลลัพธ์ (E1/E2)
2. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียน ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
(5E) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ค่าสถิติ t – test แบบ Dependent
3. วิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบ
นิเวศ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการ
วิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผล (E.I)
4. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนด้วย
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
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6. ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของชุดกิ จกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ โดยใช้กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ (5E) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชุดกิจกรรม
คะแนนเต็ม
S.D
ค่าประสิทธิภาพ
X
ประสิทธิภาพกระบวนการ (E1)
150
124.68
2.81
83.12
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2)
40
33.66
2.90
84.15
จากตาราง 6.1 พบว่า ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ โดยใช้กระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ (5E) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่นาไปใช้กับนักเรียน มีประสิทธิภาพ
กระบวนการ (E1) เท่ากับ 83.12 และมีประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 84.15 แสดงว่ามี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 83.12/84.15 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด 80/80
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
(5E) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การทดสอบ
n
S.D
t
X
ก่อนเรียน
38
21.39
2.79
30.495**
หลังเรียน
38
33.66
2.90
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตาราง 6.2 พบว่ านัก เรียนมี ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรียนหลั ง เรียนด้ว ยชุด กิจกรรม
วิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตารางที่ 3 ดัชนีประสิทธิผลของการเรี ยนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จานวน
ผลรวม
ผลรวมคะแนน
คะแนนเต็ม
ดัชนีประสิทธิผล
นักเรียน
คะแนนก่อนเรียน
หลังเรียน
38
40
813
1279
0.659
จากตาราง 6.3 พบว่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง
ระบบนิเวศ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เท่ากับ 0.659 แสดงว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.659 หรือคิดเป็นร้อยละ 65.90
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ตารางที่ 4 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)
ระดับความพึงพอใจ
ข้อ
รายการ
ความหมาย
S.D
X
ด้านครูผู้สอน
1 ครูชี้แจงกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนเข้าใจอย่างชัดเจน 4.42
0.50
มาก
2 ครูจัดแบ่งกลุ่มนักเรียนโดยคละความสามารถคือ เก่ง
ปานกลาง และอ่อน อย่าง เหมาะสม
4.29
0.61
มาก
3 ครูให้คาปรึกษา แนะนา ดูแลนักเรียนในการเรียนรู้
4.45
0.55
มาก
อย่างทั่วถึง
4 ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
4.47
0.51
มาก
5 ครูให้การเสริมแรงแก่กลุ่มที่ทากิจกรรมอย่างตั้งใจและ
4.45
0.50
มาก
สาเร็จก่อน
ด้านเนื้อหา
6 ความยากง่ายของเนื้อหาเหมาะสมกับความสามารถของ 4.66
0.48
มากที่สุด
นักเรียน
7 ภาษา รูปแบบตรงกับความสนใจของนักเรียน
4.61
0.50
มากที่สุด
8 เนื้อหาเหมาะสมกับเวลา
4.68
0.47
มากที่สุด
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
9 นักเรียนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมร่วมกัน
4.68
0.47
มากที่สุด
10 การปฏิบัติกิจกรรมมีลาดับขั้นตอนที่สะดวก เข้าใจง่าย
4.61
0.50
มากที่สุด
11 กิจกรรมมีความหลากหลาย น่าสนใจ
4.50
0.51
มากที่สุด
12 การปฏิบัติกิจกรรม ช่วยให้เข้าใจบทเรียนดียิ่งขึ้น
4.39
0.59
มาก
ด้านการวัดและประเมินผล
13 การวัดและประเมินผลครอบคลุมเนื้อหาที่เรียน
4.47
0.60
มาก
14 มีการวัดผล ประเมินผล ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
4.34
0.48
มาก
15 ผู้เรียนทราบผลการเรียนรู้ของตนเองและของกลุ่มทันที
4.71
0.46
มากที่สุด
รวมเฉลี่ย
4.52
0.15
มากที่สุด
จากตาราง 6.4 พบว่ า นั ก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การเรี ย นด้ ว ยชุ ด กิ จ กรรม
วิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.52, S.D = 0.15 )
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7. อภิปรายผลและสรุปผล
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ โดยใช้กระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ (5E) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ โดยใช้กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ (5E) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากั บ
83.12/84.15 ซึ่งผ่านกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพวงพิศ ศิริพร
หม (2551 : 106) ได้ทาการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับการเขียนผังมโนมติเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารญาณ
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอดคล้องกับงานวิจัยของ สหพร บุญสุข (2551 : 77) ได้
ทาการวิจัย เรื่องผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องทรัพยากร
ในท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การสอนแบบวัฏจัก รการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E)
และสอดคล้องกับศุภานัน เอกธีรธรรม (2552 : 135) ได้ทาการวิจัย เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ เรื่องบรรยากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัย
ดังกล่าว พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพ (E1/E2) สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ โดย
ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของสอดคล้องกับ กัญจนา วิทย์ศ
ลาพงษ์ (2554 : 105 - 107) ได้ทาการวิจัย เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง อาหารกับชีวิต สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สอดคล้องกับ จิรวนา เสงี่ยมศักดิ์ (2554 : 84-88)ได้ทาการวิจัย เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการ
เรีย นรู้ โดยใช้ก ระบวนการสื บเสาะหาความรู้ เรื่อง สารในชีวิ ต ประจ าวั น ส าหรับนัก เรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และสอดคล้องกับพัชรี พุทธิการนนท์ (2554 : 98-99) ได้ทาการวิจัย เรื่อง
การพัฒนาชุดกิจกรรมตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ท างการเรียน
และความสนใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ สาหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัย
ดังกล่าว พบว่านักเรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ โดย
ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เท่ากับ 0.6590 แสดง
ว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.6590 หรือคิดเป็นร้อยละ 65.90 ซึ่งสอดคล้องกับ วรรณา อู๋ไพจิตร
(2557 : 111) ได้ทาการวิจัย เรื่องการศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิต
โดยใช้วัฎจักรการเรียนรู้ 5E สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอดคล้องกับ สันติ อาภรณ์พงษ์
(2557 : 67 ) ได้ทาการวิจัย เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์เรื่องการเคลื่ อนที่
แบบหมุน โดยใช้การเรียนรู้แ บบร่วมมือเทคนิค LT สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ
สอดคล้องกับ พิชยา แทนพลกรัง (2557 : 115 - 116 ) ได้ทาการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียน เรื่องสารในชีวิตประจาวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดกิจกรรมการสืบ
เสาะหาความรู้แบบ 5E ผลการวิจัยดังกล่าวพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีค่าดัชนีประสิทธิผลการ
เรียนของนักเรียนนั้นเพิ่มสูงขึ้น
4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดั บ มากที่ สุ ด ( X = 4.52 , S.D = 0.15) ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ วี ร ะพร ลาทอง
(2555 : 136 - 144) ได้ทาการวิจัย เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่องระบบหมุนเวียนเลือดกับการรักษาดุลยภาพของ
ร่างกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และสอดคล้องกับ สุรีย์พร นุแรม
รัมย์ (2558 : 101) ได้ทาการวิจัย เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เรื่องการ
ด ารงชี วิ ต ของพื ช โดยใช้ กระบวนการเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ เทคนิ ค LT ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยดังกล่าว พบว่า โดยภาพรวมของนักเรียนอยู่ในระดับมาก
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ โดยใช้กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ (5E) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สรุปผลการวิจัยไว้ดังนี้
1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ โดยใช้กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ (5E) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ
83.12/84.15 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ โดย
ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เท่ากับ 0.659
แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.6590 หรือคิดเป็นร้อยละ 65.90
4. ความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด
8. ข้อเสนอแนะ
ก่ อนการจั ด กิ จ กรรมการเรียนรู้ ครูควรจั ด กิ จ กรรมให้นัก เรียนกระตุ้น ความสนใจ
ความกระตือรือร้น ในการเรีย น เช่น การสร้างบรรยากาศที่เป็นกั นเอง การเล่ นเกม การ
เสริมแรง การให้รางวัล ฯลฯ
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แนวทางการพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสู่ความเป็นพลเมือง
ในศตวรรษที่ 21
Guidelines to Develop Student Teachers of 21st Century Population
ณิชาภา เจริญรูป1 ณัฐพงษ์ จรทะผา2

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สู่ความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณี ในทั ศ นะของครู พี่ เ ลี้ ย งเปรี ย บเที ย บลั ก ษณะความเป็ น พลเมื อ งในศตวรรษที่ 21
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ในทัศนะของครูพี่เลี้ยง
จ าแนกตามสาขาวิ ช า และศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี สู่ความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3
ด้าน ได้แ ก่ คื อ 1) ทัก ษะชีวิ ต และการทางาน 2) ทัก ษะการเรียนรู้แ ละนวัต กรรม 3) ทัก ษะด้าน
สารสนเทศสื่ อ และเทคโนโลยี ผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง ส ารวจ (Survey Research) โดยใช้
แบบสอบถามเพื่อถามความคิดเห็นของครูพี่เลี้ยงเกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่
21 ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ที่ได้รับการสุ่มตัวอย่าง
จานวน 193 คน จากวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling) แบบสอบถามที่ใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จานวน 38 ข้อ ซึ่งมีค่าอานาจจาแนก
รายข้ออยู่ระหว่าง .54 – .92 และค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .97 วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One-way ANOVA) ส่วนแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะความ
เป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพ
พรรณี ใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) และวิเคราะห์เนื้อหาตามกรอบสนทนา
กลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า
1. คุณลักษณะความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ทั้ง 3 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน และระดับมาก 1 ด้าน เรียงลาดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
คื อ ทัก ษะด้านสารสนเทศสื่ อและเทคโนโลยี ทัก ษะการเรียนรู้และนวั ตกรรมและทักษะชีวิตและ
การทางาน
2. การเปรี ย บเที ย บลั ก ษณะความเป็ น พลเมื อ งในศตวรรษที่ 21ของนั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ในทัศนะของครูพี่เลี้ยง โดยรวมและราย
ด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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3. แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ทางมหาวิทยาลัยควรมีการเตรียมคุณสมบัติ
ของความเป็นพลเมือง 4.0 ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
การสอดแทรกทักษะชีวิตและการทางานให้กับนักศึกษาฝึกระสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อให้นักศึกษาได้มี
ภูมิคุ้มกันและประสบการณ์ทางานทางตรงก่อนออกฝึกสอน ตลอดจนการจัดอบรมให้ความรู้เพิ่มเติม
เกี่ยวกับเทคนิคการสอนสมัยใหม่ เช่น การใช้นวัตกรรมทางการศึกษา การผลิตสื่อที่มีความทันสมัย
การฝึกให้นักศึกษาได้เป็นทั้งผู้นาและผู้ตาม โดยเฉพาะผู้นาเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง เช่น ครูผู้นา
ทางการกีฬา ครูผู้นาทางด้านวิทยาศาสตร์ ครูผู้นาทางสังคมศึกษา เป็นต้น และการส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิ ด การเรีย นรู้ด้ว ยตนเอง จากแหล่ ง เรียนรู้ต่า งๆที่มีอยู่ใ นท้องถิ่ น เพื่อพัฒนาทัก ษะทางการคิ ด
การวิเคราะห์ การสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรมใหม่ๆ สาหรับผู้เรียน การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาละ
การสื่อสาร โดยเฉพาะภาษาต่างประเทศ จากแนวทางที่ผู้ร่วมสนทนากลุ่มได้ร่วมกันสรุปไว้จะเป็น
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาวิชาชีพครูสู่ความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ได้อย่าง
ยั่งยืน
คาสาคัญ : แนวทางการพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

Abstract
The purposes of this research were to survey the characteristics of the 21 st
century citizenship of the student teachers of Rambhai Barni Rajabhat University in the
opinion of the mentor teachers; compared the attributes of citizenship in the 21st century
of the student interns of Rambhai Barni Rajabhat University in the conception of the
mentor teachers distinguished by program and to study the guidelines in developing
the student teachers of Rambhai Barni Rajabhat University towards citizenship in the
21st century. The study was divided into three parts including 1) life and working skills,
2) learning and innovation skills and 3 media information and technology. The
researcher employed survey research using a questionnaire to ask for opinions from
mentor teachers on the 21st century citizenship characteristics of student interns of
Rambhai Barni Rajabhat University. 193 samples were randomly selected using multistage sampling. The data were collected using five rating scale questionnaire which
containing 38 items.The discrimination per item was lain between .54-.92 and the
reliability of the entire questionnaire was .97. The data were analyzed adopting
statistical package (SPSS) including percentage, mean, standard deviation and One-way
ANOVA. In terms of the guidelines in developing the student teachers of Rambhai Barni
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Rajabhat University, the researcher used focus group discussion and analyzed the
contents according to the group discussion framework. The results revealed that:
1. All three areas of the 21st century citizenship characteristics of the student
teachers as a whole was at high level. When considered per part found that one parts
were at highest level; another two part was at high level, sorting from higher average
score to lower scores: media information and technology skills, learning and innovation
skills and life and working skills respectively;
2. Comparison of the attributes of the 21st century citizenship of the student
interns of Rambhai Barni Rajabhat University in the opinions of the mentor teachers
showed that the overall and all parts had statistically significant difference at .05 level;
and
3.The guidelines in developing the 21st century citizenship characteristics of
student teachers of Rambhai Barni Rajabhat University suggested that the university
should prepare 4.0 citizenship attributes of student teachers of Rambhai Barni Rajabhat
University by impinging life and working skills for student teachers in order to give
them immunity and direct working experiences before starting their internships
including providing them training on modern teaching techniques such as educational
innovation usage and up-to-date teaching media production, training them to be both
leaders and followers; especially to be specialists, for example, sport leaders, scientific
leaders and social study leaders, and encouraging self-learning from various local
resources to develop thinking skills, analyzing skills, modern innovation of media
production for learner and language and communication development, especially foreign
languages. The guidelines gaining from the summarization of focus group discussion
would be the guidelines in sustainably evolving capability of student teachers towards
the 21st century citizenship.
Keyword : Guidelines to Develop Student Teachers
1. บทนา
โลกในยุคปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) ที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เมื่อต้องเผชิญหน้ากับปัญหาท้าทาย
ต่างๆ ที่รออยู่ในอนาคต มนุษย์มองเห็นคุณค่าอเนกอนันต์ของการศึกษา เพื่อนาไปสู่การมีชีวิตที่ดีขึ้น
ในศตวรรษใหม่ในวงการศึกษาความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาการเผชิญกั บ
ข้ อมูล มหาศาล ซึ่ง ไม่ส ามารถจั ด การกับข้ อมูล เหล่านั้นและใช้ข้อมูล เหล่ านั้นให้เกิ ด ประโยชน์ได้
การเปลี่ยนแปลงและปัญหาชุดใหม่ที่เกิดขึ้นนี้ทาให้มนุษย์จาเป็นต้องปรับตัวเพื่อการดารงอยู่อย่างมี
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คุณภาพจึงทาให้เกิดความจาเป็นในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใหม่และทักษะชีวิตชุดใหม่ (ทิศนา
แขมมณี,2555) อีกทั้งปัจจุบันมนุษย์อยู่ในโลกาภิวัตน์ที่ไม่มีความแน่นอน ทักษะเดิมๆ ที่มนุษย์มีและใช้
ได้ผลในโลกยุคก่อนๆ ไม่สามารถใช้ได้ผลในยุคปัจจุบันและอนาคตมนุษย์ต้องเรียนรู้ทักษะใหม่เพื่อ
ความอยู่รอดในสังคม (Martin, 2010)
การสร้างเยาวชนให้เป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 มุ่ง เน้นให้เยาวชนสามารถแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง โดยการมีทักษะการคิด เรียนรู้ ทางานแก้ปัญหา สื่อสาร และร่วมมือทางาน เกิด
จากการสร้างจิตใน 2 ลักษณะคือสร้างให้รู้จักคิดและสร้างให้เป็นมนุษย์ที่มีความเข้าใจในวิถีชีวิตของ
แต่ละปัจเจกและวัฒนธรรมที่แตกต่างวรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรืองและอธิป จิตตฤกษ์ (2554) กล่าวว่า
กรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ว่า ประกอบด้วยทักษะ 3 ด้าน ได้แก่ ทักษะชีวิตและ
การทางาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
แห่งศตวรรษที่ 21 จึงต้องปรับกระบวนการเพื่อเตรียมเยาวชนให้ออกไปดารงชีวิตในโลกนอกโรงเรียน
ได้โดยกระบวนการเรียนรู้ใหม่ ครูจะไม่ใช่แต่เพียงผู้มอบความรู้ให้แก่นักเรียนแต่ต้องเป็นผู้ออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ที่จะทาให้นักเรียนเกิดทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากสภาวการณ์ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่
21 ได้มีการเตรียมการเสริมศักยภาพของประชาชนทั้งด้านทักษะ ความรู้ ทัศนคติ ค่านิยม (วิทยากร
เชียงกูล, 2552) นอกจากนี้ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 2559 ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มีประชากรวัยเด็กลดน้อยลงในขณะที่ประชากรวัยผู้ใหญ่
และวัยชรามีแนวโน้มสูงขึ้น แต่มีงานทาเพียง ร้อยละ38.2 ในปีพ.ศ. 2552 (สานักงานคณะกรรมการ
การพัฒนาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ง ชาติ , 2554) ซึ่ง นัก ศึก ษาฝึก ประสบการณ์วิ ชาชีพครูจ าเป็นที่
จะต้องได้รับการปลูกฝังความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 เพื่อจะได้ปรับตัวให้ ทันกับสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงมีความรู้พื้นฐานสาหรับการดารงชีวิตและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีนาทักษะการดาเนิน
ชีวิตที่ดี การแสวงหาความรู้ สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และบูรณาการความรู้มาใช้ในการพัฒนา
ตนเองและเด็กนักเรียนในอนาคตได้
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณีในฐานะสถาบันการผลิตครู ซึ่งมีการเปิด
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตหลายสาขาวิชา เช่น สาขาวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ทั่วไป เคมี ฟิสิกส์
ชีววิทยาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ พลศึกษา สังคมศึกษา การศึกษาปฐมวัย และคอมพิวเตอร์ศึกษา
แต่ละปีการศึกษาได้มีการจัดส่งนักศึกษาในระดับชั้นปีที่ 5 ออกฝึกปฏิบัติการสอนตามสถานศึกษา
ต่างๆ จานวนมาก จึงมีความจาเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนานักศึกษาครูให้เป็นผู้มีความ
เป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 โดยการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาครูให้เป็นผู้มี
คุณลักษณะที่ดีตามที่สังคมต้องการ เป็นครูดี ครูเก่ง มีจิตสานึกในความเป็นครู เป็นแบบอย่า งที่ดี มี
การด าเนินชีวิ ต ที่ดีง าม มีวิ นัย มีจ ริยธรรมวิ ชาชีพครูพร้อมที่จ ะออกไปประกอบวิ ชาชีพครูอย่าง
สมศักดิ์ศรีและมีคุณภาพ
จากเหตุ ผ ลที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาในข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ และการปลู ก ฝัง
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ในนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สู่ความเป็นครู
ที่มีคุณภาพในสังคมยุคศตวรรษที่ 21จึงสนใจศึกษาระดับคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่
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21 ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ในทัศนะของครูพี่เลี้ยง
และศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาคุ ณลั ก ษณะความเป็น พลเมื อ งในศตวรรษที่ 21 ของนัก ศึก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี สู่ความเป็นครูมืออาชีพต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะและเปรียบเทียบความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ในทัศนะของครูพี่เลี้ยง
2. เพื่อหาแนวทางพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราไพพรรณี สู่ความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21
3. วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากร คือ ครูพี่เลี้ยงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราไพพรรณี ประจาปีการศึกษา 2560 จานวน 372 คน และครูพี่เลี้ยงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ประจาปีการศึกษา 2560 จานวน 193 คน ได้มาจาก
วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling) ตามสูตรการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วย
ความคลาดเคลื่อน .05 ของยามาเน่ (Yamane, 1970: 580 - 581)
แบบสอบถามเพื่อศึกษาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ในทัศนะของครูพี่เลี้ยง 3 ด้าน คือ 1) ทักษะ
ชีวิ ต และการทางาน 2) ทัก ษะการเรียนรู้แ ละนวั ต กรรม และ 3) ทัก ษะด้านสารสนเทศสื่ อ และ
เทคโนโลยี แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
โดยมี ลั ก ษณะค าถามเป็ น แบบเลื อ กตอบ (Check List) ตอนที่ 2 ข้ อ มู ล ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราไพพรรณี ในทัศนะของครูพี่เลี้ยง 3 ด้าน คือ 1) ทักษะชีวิตและการทางาน 2) ทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม และ 3) ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี มีลักษณะคาถามเป็นแบบ
ประเมิ น ค่ า (Rating Scale) ตามแบบของลิ เ คอร์ ท 4) ศึ ก ษาเอกสาร ผลงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ที่สาคัญและจาเป็นที่ศึกษาครูจะพึงมี แล้วนามาสร้าง
แบบสอบถาม 5) สร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ในทัศนะของครูพี่เลี้ยง 6)
น าแบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ น ไปให้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ ตรวจสอบความเที่ ย งตรง (Validity) 7) น า
แบบสอบถามที่ ไ ด้ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ขแล้ ว ไปทดลองใช้ (Try out) กั บ ครู พี่ เ ลี้ ย งของนั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน แล้วนามา
วิเคราะห์หาค่าอานาจจาแนกรายข้อ (Discrimination) โดยวิธีการหาค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
(Person’s Product – Moment Correlation Coefficient) ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมทั้ง
ฉบับอยู่ระหว่าง .54 – .9 8) นาแบบสอบถามที่มีค่าอานาจจาแนกแต่ละข้อ ตั้งแต่ .20 ขึ้นไป มาหา
ค่ า ความเชื่ อ มั่ น (reliability) ของแบบสอบถามทั้ ง ฉบั บ โดยหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา (alpha
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coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1990, pp. 202-204) และได้ ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของ
แบบสอบถาม เท่ากับ 9) นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเชื่อมั่น (reliability) และมีความ
สมบูรณ์ไปใช้ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป
4.ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราไพพรรณี ผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศและสาขาวิชา
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างครูพี่เลี้ยง จาแนกตามเพศ
เพศ
เพศชาย
เพศหญิง
รวม

n = 193
จานวน (คน)
43
138
193

ร้อยละ
23.76
77.72
100.00

จากตารางที่ 1 พบว่า ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราไพพรรณี เป็นเพศชาย ร้อยละ 23.76 และเป็นเพศหญิง ร้อยละ 77.72
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิ ชาชีพครู มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ ราไพพรรณี ในทัศนะของครูพี่เลี้ ยง 3 ด้าน คือ ทัก ษะชีวิ ต และ
การทางาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีผู้วิจัยได้วิเคราะห์
หาค่าคะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทั้งในภาพรวมรายด้านและรายข้อในแต่ละด้านแล้วนา
คะแนนเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เพื่อจัดระดับคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่
21 ผลการวิเคราะห์ ปรากฏดังตารางที่ 4 - 7
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ตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณลั ก ษณะความเป็นพลเมืองใน
ศตวรรษที่ 21 ของนัก ศึก ษาฝึกประสบการณ์วิ ชาชีพครู มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ ราไพ
พรรณี ในทัศนะของครู โดยรวมและรายด้าน
ระดับคุณลักษณะความเป็นพลเมือง
ในศตวรรษที่ 21
1. ทักษะชีวิตและการทางาน
2. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
3. ทั ก ษ ะ ด้ า น ส า ร ส น เ ท ศ สื่ อ แ ล ะ
เทคโนโลยี
รวม

n = 193
X
SD
4.03
.66
4.06
.64
4.56
4.22

.54
.61

ระดับ

อันดับที่

มาก
มาก

3
2

มากที่สุด
มาก

1

จากตารางที่ 2 พบว่ า ในทัศนะของครูพี่เลี้ ยง คุณลั ก ษณะที่พึง ประสงค์ข องนัก ศึก ษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณีทั้ง 3 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้าน และระดับมาก 2 ด้าน เรียงลาดับตาม
คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรมและทักษะชีวิตและการทางาน
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบลักษณะความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ในทัศนะของครูพี่เลี้ยง จาแนกตามสาขา
วิชาเอก

วิชาเอก
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เคมี
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
พลศึกษา

ทักษะชีวิตและ
การทางาน

ทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม

X
3.80
4.01
3.92
3.88
4.08
4.06
3.81
4.22

X
4.01
4.24
4.11
4.15
4.33
4.30
3.92
4.43

SD
.61
.44
.47
.45
.55
.36
.46
.46

SD
.61
.38
.44
.46
.44
.55
.43
.38

ทักษะด้าน
สารสนเทศสื่อ
และเทคโนโลยี
X
SD
4.42
.54
4.65
.37
4.49
.43
4.48
.40
4.58
.41
4.60
.41
4.41
.52
4.78
.28

รวม
X
4.01
4.23
4.11
4.10
4.27
4.26
3.99
4.41

SD
.56
.35
.40
.40
.44
.38
.38
.36
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ตารางที่ 3 (ต่อ)

วิชาเอก
สังคมศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
คอมพิวเตอร์ศึกษา
รวม

ทักษะชีวิตและ
การทางาน

ทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม

X
4.29
4.17
4.16
4.01

X
4.44
4.52
4.38
4.23

SD
.37
.34
.61
.50

SD
.41
.47
.54
.48

ทักษะด้าน
สารสนเทศสื่อ
และเทคโนโลยี
X
SD
4.81
.31
4.81
.38
4.56
.48
4.59 .43

รวม
X
4.46
4.42
4.32
4.21

SD
.36
.36
.54
.44

จากตารางที่ 3 พบว่า ในทัศนะของครูพี่เลี้ยง ลักษณะความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีอยู่
ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านที่เหลืออยู่ในระดับมาก
พบว่า ในทัศนะของครูพี่เลี้ยง ลักษณะความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีอยู่ในระดับ
มากที่สุด ส่วนด้านที่เหลืออยู่ในระดับมาก
พบว่า ในทัศนะของครูพี่เลี้ยง ลักษณะความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี สาขาวิชาเอกเคมี โดยรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีอยู่ในระดับ
มากที่สุด ส่วนด้านที่เหลืออยู่ในระดับมาก
พบว่า ในทัศนะของครูพี่เลี้ยง ลักษณะความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี สาขาวิชาเอกฟิสิกส์ โดยรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีอยู่ในระดับ
มากที่สุด ส่วนด้านที่เหลืออยู่ในระดับมาก
พบว่า ในทัศนะของครูพี่เลี้ยง ลักษณะความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี สาขาวิชาเอกชีววิทยา โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีอยู่ในระดับมากที่สุด
ส่วนด้านที่เหลืออยู่ในระดับมาก
พบว่า ในทัศนะของครูพี่เลี้ยง ลักษณะความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี สาขาวิชาเอกภาษาไทย โดยรวมอยู่ใน
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ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ส่วนด้านที่เหลืออยู่ในระดับมาก
พบว่า ในทัศนะของครูพี่เลี้ยง ลักษณะความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีอยู่
ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านที่เหลืออยู่ในระดับมาก
พบว่า ในทัศนะของครูพี่เลี้ยง ลักษณะความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี สาขาวิชาเอกพลศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีอยู่ในระดับมากที่สุด
ส่วนด้านที่เหลืออยู่ในระดับมาก
พบว่า ในทัศนะของครูพี่เลี้ยง ลักษณะความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ส่วนด้านที่เหลืออยู่ในระดับมาก
พบว่า ในทัศนะของครูพี่เลี้ยง ลักษณะความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีอยู่ในระดับ
มากที่สุด ส่วนด้านที่เหลืออยู่ในระดับมาก
พบว่า ในทัศนะของครูพี่เลี้ยง ลักษณะความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีอยู่ในระดับ
มากที่สุด ส่วนด้านที่เหลืออยู่ในระดับมาก
5. การอภิปรายผล
การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นสาคัญที่ค้นพบ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
1. ในทัศนะของครูพี่เลี้ยง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณีทั้ง 3 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้าน และระดับมาก 2 ด้าน เรียงลาดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
คือ ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมและทักษะชีวิตและการ
ท างาน ซึ่ ง คุ ณ ลั ก ษณะความเป็ น พลเมื อ งในศตวรรษที่ 21 ด้ า นทั ก ษะด้ า นสารสนเทศสื่ อ และ
เทคโนโลยี ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิ ชาชีพครูที่สาคัญๆ เช่น มีความรู้ด้านสารสนเทศสื่อและ
เทคโนโลยีมีความสามารถในการเข้าถึงและการประเมินข้อมูลสารสนเทศได้ มีความสามารถในการใช้
และการจั ด การสารสนเทศได้ มีค วามรู้พื้นฐานด้านการใช้สื่ อและเทคโนโลยี มีความสามารถใน
การวิเคราะห์ใช้สื่อและเทคโนโลยี มีความสามารถในการผลิตสื่อและเทคโนโลยี มีความสามารถใน
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การพิจารณาและตัดสินใจเลือกใช้สื่อและเทคโนโลยี มีความสามารถในการแก้ปัญหาขณะใช้สื่อและ
เทคโนโลยีเป็น จะมีคะแนนเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการโลกปัจจุบันนี้มีก ารใช้
เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันค่อนข้างมาก อีกทั้งกลุ่มที่มีการใช้หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีมากกว่ากลุ่มวัยอื่นๆ ก็คือวัยรุ่น ส่งผลให้นักศึกษามีความรู้มีความเข้าใจในการใช้ง าน
อีกทั้งสามารถประยุกต์และพิจารณาในการใช้เทคโนโลยีได้ แต่ก็พบว่ายังมีนักศึ กษาส่วนหนึ่งยังไม่
สามารถใช้เทคโนโลยีในการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยเองได้ ส่วนคุณลักษณะความเป็น
พลเมืองในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
นั้น จากผลการวิจัยโดยรวมยังอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะมีความสามารถในใช้การคิดอย่างเป็นระบบ
ในการปฏิบัติงาน เป็นคุณลักษณะที่พบว่ามีความสาคัญมากสาหรับการดารงชีวิตทั้งนี้เพราะนักศึกษา
จาเป็นต้องรู้จักการจัดการกับความคิดของตนเองทั้งชีวิตในการทางานและชีวิตส่วนตัวตลอดจนมีการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาในการดารงชีวิตได้ ซึ่งถือได้ ว่าสาคัญมากเพราะนักศึกษา
จะต้องเผชิญ หน้ากั บสถานการณ์ต่างๆ ตลอดเวลาทั้ง จากตัว นัก ศึกษาเอง นัก ศึก ษากั บนัก เรียน
นักศึกษากับครูพี่เลี้ยง นักศึกษากับครูและผู้บริหารสถานศึกษา การใช้ทักษะความคิดในการแก้ไข
ปัญหาจึงเป็นเรื่องที่สาคัญ และนอกจากนี้นักศึกษายังต้องมีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น
ได้ อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมด้วย สาหรับคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21ทักษะ
ชีวิตและการทางานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพแม้จะอยู่ในระดับสุดท้ายเมื่อเปรียบเทียบกับ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ข้างต้นที่กล่าวมา แต่ยังอยู่ในระดั บมาก จากผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพมีความสามารถในการผลิตและความรับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตผลงานของ
ตนเองได้เป็นอย่างดี ตลอดจนมีความรู้ที่สามารถในการให้คาแนะนา คาปรึกษาแก่ผู้อื่นได้ โดยเฉพาะ
กับนักเรียนและเพื่อนนักศึกษาซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21ของ
นักศึกษาวิชาชีพครูได้เป็นอย่างดี
2. ในทัศนะของครูพี่เลี้ยง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี จาแนกตามสาขาวิชาเอก พบว่า ทุกสาขาวิชามีค่าเฉลี่ยโดยรวม
อยู่ในระดับมาก จากนั้นทาการเปรียบเทียบลักษณะความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21ของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ในทัศนะของครูพี่เลี้ยง พบว่า โดยรวม
และรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักศึกษา
ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชีพ ในแต่ ล ะสาขาวิ ชาเอกได้รับ การพั ฒ นาทั ก ษะของความเป็ นพลเมืองใน
ศตวรรษที่ 21 ที่แตกต่างกัน มากบ้างน้อยบ้างตามศาสตร์ของสาขาวิชาเอกที่เรียน เช่น ในสาขาวิชา
คอมพิว เตอร์ศึ ก ษานัก ศึ ก ษาส่ วนใหญ่ ได้รับการพัฒนาทัก ษะการใช้ทัก ษะด้านสารสนเทศสื่ อและ
เทคโนโลยี มากกว่าสาขาวิชาอื่น หรือนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาเองก็ได้รับการพัฒนาในทักษะ
ชีวิตและการทางานมากกว่าสาขาวิชาอื่นก็เป็นได้
3. จากผลการสนทนากลุ่ม พบว่า มีแนวทางการพัฒนาที่สาคัญๆ ได้ดังนี้ ทางมหาวิทยาลัย
ควรมีก ารเตรีย มคุ ณสมบัติข องความเป็นพลเมือง 4.0 ของนัก ศึก ษาฝึก ประสบการณ์วิ ชาชีพครู
มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ ร าไพพรรณี ซึ่ง การปัจ จุ บั นนี้ นโยบายของรั ฐได้มุ่ง เน้ น ทัก ษะให้ ผู้ เรีย นเกิ ด
การพัฒนาตามศักยภาพ ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนทุกสาขาวิชาอาจจะต้องมีการสอดแทรก
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ทักษะชีวิตและการทางานให้กับนักศึกษาฝึกระสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อให้นักศึกษาได้มีภูมิคุ้มกันและ
ประสบการณ์ทางานทางตรงก่ อนออกฝึก สอน ตลอดจนการจัด อบรมให้ความรู้เพิ่ม เติม เกี่ ยวกับ
เทคนิคการสอนสมัยใหม่ เช่น การใช้นวัตกรรมทางการศึกษา การผลิตสื่อที่มีความทันสมัย การฝึกให้
นักศึกษาได้เป็นทั้งผู้นาและผู้ตาม โดยเฉพาะผู้นาเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง เช่น ครูผู้นาทางการกีฬา
ครูผู้นาทางด้านวิทยาศาสตร์ ครูผู้นาทางสังคมศึกษา เป็นต้น และการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะทางการคิด การวิเคราะห์
การสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรมใหม่ๆ สาหรับผู้เรียน การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาละการสื่ อสาร
โดยเฉพาะภาษาต่างประเทศ จากแนวทางที่ผู้ร่วมสนทนากลุ่มได้ร่วมกันสรุปไว้จะเป็นแนวทางใน
การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาวิชาชีพครูสู่ความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างยั่งยืน
6.ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยแนวทางการพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราช
ภั ฏ ร าไพพรรณี สู่ ค วามเป็ น พลเมื อ งในศตวรรษที่ 21 เพื่ อ ให้ มี ป ระโยชน์ ส าหรับ หน่ ว ยงานและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้สรุปข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. คณะครุศาสตร์ซึ่งเป็นสถาบันการผลิต ควรการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะของความเป็นพลเมืองให้กับนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น
2. สถาบันการศึกษา ควรให้ความสาคัญเกี่ยวกับการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพทั้งทางด้าน
ความรู้คู่คุณธรรม และการเป็นพลเมืองของสังคมไทยและความเป็นเพลเมืองของสังคมโลกด้ว ย
โดยอาศัยทักษะที่สาคัญๆและเกี่ยวข้องกับความเป็นพลเมือง อาทิ ทักษะชีวิตและการทางาน ทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรม และทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี เพื่อให้นักศึกษาเป็นพลเมืองที่
ดีของสังคมต่อไปในอนาคต
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรให้การสนับสนุนในเรื่องการให้ประสบการณ์ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เช่น สถาบันครอบครัว ควรปลูกฝังเรื่องของความ
เป็ น พลเมื อ งด้ า นความรับ ผิ ด ชอบต่อ ตนเองและส่ ว นรวม การเสี ย สละให้ กั บ เด็ก เพื่ อ ให้ เ ด็ ก ได้
กลายเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
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บทคัดย่อ
การใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนบนแอพพลิเคชันไลน์ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้
แบบย้ อ นกลั บ เรื่ อ งโปรแกรมการตกแต่ ง ภาพ ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ครั้ ง นี้ มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพ(E1 /E2 ) ตามเกณฑ์ 80/80 ค่ า ดั ช นี ป ระสิ ท ธิ ผ ล(E.I.)
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ทาการคัดเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง
เครื่องมือในการศึกษาประกอบด้วย นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ผ่านแอพพลิเคชันไลน์ แผนการจัดการ
เรียนรู้ตามเทคนิคการเรียนรู้แบบย้อยกลับ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ ผลการศึกษาพบว่า 1) การจัดการเรียนรู้ตามนวัตกรรม
การจัดการเรียนการสอนบนแอพพลิเคชันไลน์ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบย้อนกลับที่พัฒนาขึ้ นมี
ประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 81.12/83.79 2) การจัดการเรียนรู้ตามนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
บนแอพพลิ เ คชั น ไลน์ ร่ ว มกั บ เทคนิ ค การเรี ย นรู้ แ บบย้ อ นกลั บ ที่ พั ฒ นาขึ้ น มี ค่ า ดั ช นี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
(E.I.)เท่ากับ 0.68 3)คะแนนการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ของการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนรู้เพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 4)
คะแนนความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนตามนวัตกรรมการจัดการเรียน
การสอนบนแอพพลิเคชันไลน์ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบย้อนกลับ เรื่อง โปรแกรมการตกแต่งภาพ
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก
คาสาคัญ : การเรียนรู้ แอพพลิเคชันไลน์ เทคนิคการเรียนรู้แบบย้อนกลับ โปรแกรมตกแต่งภาพ
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Abstract
This research were to study effect of employing the Innovation of LINE
application with Backward Design technique entitled, “using Photoshop” for
Mattayomsuksa 2 students. This research aimed 1 ) to develop the learning activities
based on effective basis 80/80.2) to study eluctiremss index of achievement with students
who learned employing the Innovation of LINE application with Backward Design
technique. 3 ) to compare pre and post learning achievement. And 4 ) to study the
students’ satisfaction towards the learning activities. The sample used in this study
consisted of Mattayomsulesa 2 students attending in the first semester of academic year
2018, obtained by the perposive sampling technique. The instruments used in this study
were; 1 ) lesson plans of Backward design design with learning activities on LINE
application 2) a achievement test of learning; and 4) a scale of satisfied towards learning
activity on the Innovation of LINE application with Backward Design technique. The
statistics used for analyzing data were mean, standard deviation, t-test and ANOVA Test.
The results of the study revealed that 1) The efficiency of the Innovation of LINE
application with Backward Design was 81.12/83.79 which was higher than the 80/80. 2)
Effectiveness Index of achievement Matayomsulesa 2 students who learned by employing
the Innovation of LINE application with Backward Design was 0.68 or 68 percent. 3)The
students who learned by the Innovation of LINE application with Backward Design entitled
using Photoshop had after learning scores higher than before learning at the .0 5 level of
significance. 4 ) The students were satisfied with the Innovation of LINE application
with Backward Design entitled, “using Photoshop” as a whole was at a high level.
Keywords : Learning activity, Application LINE, Backward Design technique, Photoshop.
1.บทนา
จากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งถือเป็นกระทรวงหลักที่ทาหน้าที่ในการพัฒนา
เยาวชนคนรุ่นใหม่ของชาติ ที่ได้มีการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ โดยวาง
กรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ ที่คนไทยทุกคนต้องได้รับ
การศึกษาและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2560 : ค-ง) ทาให้ผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะใช้เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารทางระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ที่ปัจจุบัน ถือเป็นเรื่องไม่ไกลตัว ประชาชนเกือบทุกระดับมีความสามารถในการใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เป็นการสื่อสารแบบสองทิศทาง ทาให้สามารถแลกเปลี่ยน
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ข้อคิดเห็นกันได้ทันที ซึ่งผู้วิจัยพบว่าแอพพลิเคชั่นไลน์เป็นโปรแกรมที่น่าสนใจและสามารถตอบโจทย์
ความต้องการได้ดี เพราะโปรแกรมไลน์เป็นที่รู้จัก จากสถิติพบว่าผู้บริโภคไทยมากถึงร้อยละ 92 ใช้ไลน์
แอพลิเคชั่น สามารถใช้ได้ทั้งการติดต่อเฉพาะกลุ่ม ติดต่อแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (Brandbuffet.in.th.,2560)
จึ ง น่าจะเป็นแอพพลิ เ คชัน ที่ดีที่จ ะใช้ใ นการวางสื่ อการสอน และเป็นแหล่ ง เรียนรู้ออนไลน์ส าหรั บ
นักเรียน และสามารถที่จะจัดวางบทเรียนไว้ในระบบ ผู้เรียนสามารถที่จะเข้าสู่ระบบ สร้างระบบการ
เรียนรู้ ทบทวน และนาความรู้ที่ได้ไปใช้ได้ตลอดเวลา โดยไม่มีข้อจากัดเรื่องเวลาเรียน และที่สาคัญไป
กว่านั้นยังสามารถเขียนหรือโพสต์ข้อคาถามไว้ได้ ซึ่งเป็นความสะดวกของผู้สอนที่สามารถจะช่วยตอบ
คาถาม แก้ไขปัญหาผู้เรียนได้ จึงมีแนวคิดที่จะประยุกต์ใช้แอพพลิเคชันไลน์มาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาที่ผู้วิจัยรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน นั่นคือรายวิชาคอมพิวเตอร์ ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งจากสภาพปัญหาปัจจุบันที่พบในกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับคอมพิวเตอร์หรือวิชาคอมพิวเตอร์ คือ การเรียนรู้ในห้องเรียนมีเวลาจากัด ทาให้นักเรียนไม่ค่อยได้
ฝึก ทัก ษะซึ่ง โปรแกรมตกแต่ง ภาพ Adobe Photoshop ที่ไ ด้มีก ารจั ด การเรียนการสอนนั้น ซึ่ง เป็น
โปรแกรมที่น่าสนใจ สามารถนาไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ แต่กลับพบว่านักเรียนขาดทักษะในการใช้
งานโปรแกรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่าและนักเรียนไม่สามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้งานได้จริง ดัง นั้น
ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะจัดระบบการเรียนการสอนไว้บนแอพพลิเคชั่นไลน์ เพื่อเป็นหนทางหนึ่งที่ทาให้
นั ก เรี ย นสามารถเรี ย นรู้ ทบทวน และมี ค วามมั่ น ใจในการใช้ ง านโปรแกรมตกแต่ ง ภาพ Adobe
Photoshop มากยิ่งขึ้น และที่สาคัญนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ไม่จากัดทั้งสถานที่ เวลา ยังสามารถ
ติดต่อสื่อสารกับครูผู้สอนหรือแม้กระทั่งกับกลุ่มเพื่อนนักเรี ยน โดยเลือกใช้เทคนิคการจัดการเรียนการ
สอนในลักษณะการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับเข้ามาช่วย เนื่องจากเป็นกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่ยึดเอาหลักฐานแสดงผลการเรียนรู้มาเป็นเกณฑ์ในการบ่งบอกถึงความสาเร็จของการจัดการ
เรียนรู้ เช่นเดียวกับลักษณะการใช้งานโปรแกรมตกแต่ง ภาพ Adobe Photoshop ที่สามารถใช้ผลงาน
การสร้างสรรค์เป็นตัววัดทักษะของนักเรียน โดยในการศึกษาครั้งนี้ทาการศึกษาในชั้นเรียนรายวิชา
คอมพิวเตอร์ 2 เรื่อง การใช้โปรแกรมโปรแกรมตกแต่งภาพ Adobe Photoshop ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ที่ผู้วิจัยรับผิดชอบโดยตรง โดยหวัง ที่จะค้นพบกระบวนการเรียนการสอนที่มี ประสิ ทธิภาพ ช่วยให้
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมได้เต็มศักยภาพสามารถเรียนรู้
ได้ตลอดเวลาตามอัธยาศัย เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้งานในชีวิต
ต่อไป
2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนบนแอพพลิเคชันไลน์ร่วมกับเทคนิคการ
เรีย นรู้แ บบย้ อนกลั บ เรื่อง โปรแกรมการตกแต่ง ภาพ ส าหรับนัก เรียนชั้นมัธ ยมศึก ษาปีที่ 2 ที่มี
ประสิทธิภาพ (E1/E2) ตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนบนแอพพลิเคชันไลน์ร่วมกับเทคนิคการ
เรียนรู้แบบย้อนกลับ เรื่อง โปรแกรมการตกแต่งภาพ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีค่า
ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ไม่น้อยกว่า 0.60
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3. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนบนแอพพลิเคชันไลน์ร่วมกับเทคนิค
การเรียนรู้แบบย้อนกลับ เรื่อง โปรแกรมการตกแต่งภาพ
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยนวัตกรรมการ
จัดการเรียนการสอนบนแอพพลิเคชันไลน์ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบย้อนกลับ เรื่อง โปรแกรมการ
ตกแต่งภาพ
3. สมมติฐานงานวิจัย
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ที่เรียนด้วยนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนบนแอพพลิเคชันไลน์
ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบย้อนกลับ เรื่อง โปรแกรมการตกแต่งภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยีมีค่าสูงขึ้น
4. วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในปีการศึกษา 2560
ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม และ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ในปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 จานวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้นจานวน 29
คน ได้มาโดยการคัดเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทาพัฒนาบทเรียนบนแอพพลิเคชันไลน์ โดยทาการจัดระบบการ
เรียนรู้ การทบทวนเนื้อหา การส่งงาน และการโต้ตอบข้อซักถามระหว่างครูกับผู้เรียนโดยผ่านกลุ่มการ
เรียนในไลน์แอพพลิเคชั่น โดยผู้วิจัยทาการศึกษาเนื้อหาที่ใช้ในการพัฒนาบทเรียนจากหนังสือและคู่มือ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เห็นภาพสาระสาคัญของเนื้อหาที่จะทาการสอนจากนั้นทาการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาวิจัยดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรู้ต ามนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนบนแอพพลิเคชันไลน์
ร่ว มกั บเทคนิค การเรีย นรู้แ บบย้ อ นกลั บ เรื่อง โปรแกรมการตกแต่ง ภาพ ที่พัฒนาขึ้ น มีค่าความ
เหมาะสมในเกณฑ์เหมาะสมมากถึงเหมาะสมมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.72 ถึง 4.56
2. ใบงาน เนื้อหาวิดีทัศน์ แผนการจัดการเรียนรู้ตามนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
บนแอพพลิเคชันไลน์ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบย้อนกลับ เรื่อง โปรแกรมการตกแต่งภาพ มีค่าความ
เหมาะสมในเกณฑ์เหมาะสมมากถึงเหมาะสมมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.97 ถึง 4.45
3. แบบทดสอบก่อนและหลังการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ จานวน 10 ข้อ ทาการ
ประเมินความยากง่าย (P) พบว่าข้อสอบเข้าเกณฑ์ทั้ง 10 ข้อ มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ .62 ถึง .85
4. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวน 30 ข้อ ทาการประเมินความยากง่าย (P)
พบว่ามีค่าความยากง่ายตั้งแต่ .57 ถึง .75
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5. แบบประเมินความพึงพอใจ 12 ข้อ ทาการวัดคุณภาพของเครื่องมือโดยการประเมิน
ความตรงตามเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ศึกษาค้นคว้าทาการเก็บข้อมูลโดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 ถึง
เดือนตุลาคม 2560 เป็นจานวน 1 ภาคเรียน โดยมีการดาเนินงานดังนี้
1. เรียนให้ผู้บริหารและครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่เข้าร่วม
การศึกษาทราบ จัดตารางเวลาในการทาการสอนตามแผนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โดยใช้เวลาในการจัดการเรียนการสอน 21 ชั่วโมง
2. ทดสอบก่อนเรียน ในการศึกษาครั้งนี้มีการทดสอบผลสัมฤทธิ์และการทดสอบก่อน
เรียนแต่ละหน่วยการเรียน ก่อนที่จะมีการเรียนรู้ในแต่ละหน่วย ทาการเก็บคะแนนที่นักเรียนทาได้เพื่อ
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
3. ดาเนินการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนบนแอพพลิเคชันไลน์ร่วมกับเทคนิค
การเรียนรู้แบบย้อนกลับ เรื่อง โปรแกรมการตกแต่งภาพ ที่พัฒนาขึ้น โดยมีการมอบหมายให้นักเรียน
ได้ศึกษาวิธีการเรียนและมีการทากิจกรรมตามใบงาน พร้อมทั้งมีการประเมินผลด้วยแบบทดสอบหลัง
เรียนในแต่ละหน่วยการเรียน และการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจบการเรียน พร้อมทั้งทาการเก็บ
คะแนนที่นักเรียนทาได้เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
4. ภายหลั ง การจั ด การเรียนรู้ต ามนวั ต กรรมการจั ด การเรียนการสอนบนแอพพลิ เ ค
ชันไลน์ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบย้อนกลั บ เรื่อง โปรแกรมการตกแต่งภาพ ครบตามแผนการ
จัดการเรียนรู้แล้ว ทาการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนตามแบบประเมินที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น และ
ทาการเก็บคะแนนที่นักเรียนทาได้เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ครั้งนี้ประกอบด้วย การหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทาการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าคะแนนด้วยค่าสถิติ t-test
5. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถแสดงผลในตารางตามวัตถุประสงค์งานวิจัยดังนี้
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ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนบนแอพพลิเคชันไลน์ร่วมกับเทคนิค
การเรียนรู้แบบย้อนกลับ เรื่อง โปรแกรมการตกแต่งภาพ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
แบบทดสอบ
คะแนนเต็ม
S.D. ร้อยละ
X
คะแนนหลังเรียนหน่วยที่ 1
10
8.14
1.38 81.38
คะแนนหลังเรียนหน่วยที่ 2
10
8.14
1.55 81.38
คะแนนหลังเรียนหน่วยที่ 3
10
7.97
1.38 79.66
คะแนนหลังเรียนหน่วยที่ 4
10
8.21
1.26 82.07
คะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
30
25.14 3.32 83.79
ค่าประสิทธิภาพของนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนบนแอพพลิเคชันไลน์ = 81.12/83.79
จากตารางพบว่า การจัดการเรียนรู้ตามนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนบนแอพพลิ เค
ชันไลน์ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบย้อนกลับ เรื่อง โปรแกรมการตกแต่งภาพ มี ค่าประสิทธิภาพ
81.12/83.79
ตารางที่2 ดัชนีประสิทธิผลของนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนบนแอพพลิเคชันไลน์ร่วมกับเทคนิค
การเรียนรู้แบบย้อนกลับเรื่องโปรแกรมการตกแต่งภาพสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
จานวน
นักเรียน
29

คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ยก่อน คะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียน
เรียน
40
16.41
32.45

ดัชนีประสิทธิผล
0.68

จากตารางพบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนของหน่วยการเรียนทั้ง 4 หน่วยการเรียน มีค่า
คะแนนเฉลี่ ยเท่ากั บ 16.55 และคะแนนเฉลี่ยหลัง เรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 32.45 เมื่อนามา
คานวณหาค่าดัชนีประสิ ทธิผลของนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนบนแอพพลิ เคชันไลน์ร่ว มกั บ
เทคนิคการเรียนรู้แบบย้อนกลับ เรื่อง โปรแกรมการตกแต่งภาพ มีค่าเท่ากับ 0.68
ตารางที่ 3 ผลการเรียนเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 ที่ใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนบนแอพพลิเคชันไลน์ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้
แบบย้อนกลับ เรื่อง โปรแกรมการตกแต่งภาพ ที่พัฒนาขึ้น
SD
แบบทดสอบ
จานวน
t
x
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
29
7.03
2.11
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
29
25.14
±1.32
2.26
หมายเหตุ : t (.05, df 28) = 1.70
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จากตารางที่ 4 ผลการศึกษาพบว่ าคะแนนการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของกลุ่ ม
ตัวอย่าง มีค่าคะแนนเฉลี่ยของการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนรู้เพิ่มขึ้น โดยมีค่าคะแนน
การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 7.03 เพิ่มขึ้นเป็น 25.14 เมื่อทาการทดสอบทาง
สถิ ติ พบว่ า คะแนนที่ ไ ด้ จ ากการทดสอบผลสั ม ฤทธิ์ ห ลั ง เรี ย นสู ง กว่ า คะแนนที่ ไ ด้ จ ากการทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน อย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
ตารางที่ 4 คะแนนความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนบนแอพพลิเคชันไลน์ร่วมกับเทคนิค
การเรียนรู้แบบย้อนกลับ เรื่อง โปรแกรมการตกแต่งภาพ ที่พัฒนาขึ้น
ข้อ
หัวข้อการประเมิน
x S .D. ระดับความ
พึงพอใจ
1 กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ทาให้มีความเข้าใจในบทเรียนมาก
ขึ้น
3.93 0.75
มาก
2 กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ทาให้เรียนรู้ได้เร็ว
4.14 0.79
มาก
3 กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ทาให้เรียนอย่างสนุกสนาน
4.07 0.80
มาก
4 กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ทาให้สามารถเลือกเรียนหัวข้ อที่
ตนเองสนใจได้ง่าย
4.31 0.76
มาก
5 กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนนี้ เ ลื อ กทบทวนซ้ าเฉพาะเรื่ อ งที่
ต้องการได้ง่าย
3.86 0.83
มาก
6 กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ช่วยเสริมการเรียนรู้เมื่อมีเวลาว่าง 3.83 0.76
มาก
7 กิจกรรมการเรียนการสอนนีช้ ่วยให้เรียนรู้ได้อย่างอิสระ
4.17 0.89
มาก
8 กิจกรรมการเรียนการสอนนีช้ ่วยให้สนใจเรียนมากขึ้น
3.93 0.80
มาก
9 กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ช่วยให้มีความชานาญในการใช้
โปรแกรมมากขึ้น
4.17 0.89
มาก
10 ภาพ สี เสียง ที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนนีเ้ หมาะสม
4.03 0.91
มาก
11 ภาษาที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนนี้สามารถสื่อสารได้ดี
3.97 0.87
มาก
12 นักเรียนชอบเรียนด้วยนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนบน
แอพพลิเคชันไลน์ ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบย้อนกลับ
3.93 0.88
มาก
คะแนนความพึงพอใจรวมเฉลี่ยเท่ากับ
4.03 0.06
มาก
จากตารางแสดงค่าคะแนนความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนบนแอพพลิเคชันไลน์ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบย้อนกลั บ
เรื่อง โปรแกรมการตกแต่งภาพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ค่าคะแนนความพึงพอใจโดยรวมเท่ากับ 4.03
หมายถึงนักเรียนมีความพึงพอใจมากต่อกิจกรรมการเรียนการสอน และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
1349

นักเรียนมีความพึงพอใจ คือเรื่องการจัดการเรียนการสอนบนแอพพลิเคชันไลน์ ร่วมกับเทคนิคการ
เรียนรู้แบบย้อนกลับ เรื่อง โปรแกรมการตกแต่งภาพ ทาให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนหัวข้อที่ตนเอง
สนใจได้ง่ายโดยมีค่าคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 4.31
5.อภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ผลการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนบนแอพพลิเคชันไลน์ร่วมกับ
เทคนิคการเรียนรู้แบบย้อนกลับ เรื่อง โปรแกรมการตกแต่งภาพ ในจัดการเรียนการสอนผลการศึกษา
สามารถนามาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. จากความหมายของดั ช นี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ์ E1 /E2 ซึ่ ง จะเป็ น การบอกถึ ง
ประสิทธิภาพของกระบวนการสอนผ่านผลคะแนนการทดสอบหรือการทากิจกรรมในแต่ละหน่วยการ
เรียนร่วมกับผลสัมฤทธิ์ในการเรียน อ้างอิงจาก Webb (Webb, 1963:276) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้
กาหนดค่า E1/E2 ไว้ที่ 80/80 พบว่า นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนบนแอพพลิเคชัน ไลน์ร่วมกับ
เทคนิ ค การเรี ย นรู้ แ บบย้ อ นกลั บ เรื่ อ ง โปรแกรมการตกแต่ ง ภาพ ที่ พั ฒ นาขึ้ น มามี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
81.12/83.79
2.ค่าดัชนีประสิทธิผลนั้นเผชิญ กิจระการ(2544 : 1) ได้ให้ความหมายของดัชนีประสิทธิผล
ว่า ดัชนีประสิทธิผล หมายถึง ตัวเลขที่แสดงความก้าวหน้าในการเรียนของผู้เรียน โดยเทียบคะแนน
ที่เพิ่มขึ้นจาก คะแนนการทดสอบก่อนเรียน กับคะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรียน สอดคล้องกับ
วิมล เหล่าแคน(2552 : 6) จากการศึกษาครั้งนีค้ ่าดัชนีประสิทธิผลของนวัตกรรมการจัดการเรียนการ
สอนบนแอพพลิเคชันไลน์ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบย้อนกลั บ เรื่อง โปรแกรมการตกแต่งภาพ มีค่า
เท่ากับ 0.68 จากค่าแสดงคุณภาพของนวัตกรรมที่เกิดขึ้น แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมการจัดการเรียน
การสอนบนแอพพลิเคชันไลน์ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบย้อนกลับ เรื่อง โปรแกรมการตกแต่งภาพ
สามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้แก่นักเรียนทั้ งในส่วนของกระบวนการเรียนการสอนระหว่าง
ภาคเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
3. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่าคะแนนเฉลี่ยของการทาแบบทดสอบหลังเรียนราย
หน่วยการเรียนของกลุ่มตัวอย่างมีค่าคะแนนเพิ่มขึ้นในทุกหน่วยการเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 เช่นเดียวกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับดัชนีที่แสดงถึง
คุณภาพของนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่นามาใช้ในครั้งนี้
4. ด้านความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนตามนวัตกรรมการ
จัดการเรียนการสอนบนแอพพลิเคชันไลน์ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบย้อนกลับ เรื่อง โปรแกรมการ
ตกแต่งภาพ ที่พัฒนาขึ้น พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ค่าคะแนนความพึงพอใจโดยรวมเท่ากับ 4.03 หมายถึง
นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อกิจกรรมการเรียนการสอน ที่น่าสนใจมากที่สุดในการศึกษาครั้ง
นี้คือเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ านักเรียนมีความพึงพอใจ คือเรื่องการจัดการเรียนการสอนบนแอพ
พลิเคชันไลน์ ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบย้อนกลับ เรื่อง โปรแกรมการตกแต่งภาพ ทาให้นักเรียน
สามารถเลือกเรียนหัวข้อที่ตนเองสนใจได้ง่าย และช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างอิสระ ซึ่งผลการศึกษา
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นี้บ่งชี้ว่า การเลือกใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้ประสบผลตรงตามความมุ่งหมายของ
การศึกษา
6. สรุปผลการศึกษา
จากผลการวิจัยทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนการ
สอนบนแอพพลิเคชันไลน์ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบย้อนกลับ เรื่อง โปรแกรมการตกแต่งภาพ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่พัฒนาขึ้นส่งผลให้ผู้เรียนสามารถ
ที่จะเรียนรู้ได้อย่างมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทาให้นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนสามารถที่จะเข้าสู่ระบบ สร้างระบบการเรียนรู้ ทบทวน และนาความรู้ที่ได้
ไปใช้ได้ตลอดเวลา โดยไม่มีข้อจากัดเรื่องเวลาเรียน และที่สาคัญไปกว่านั้นยังสามารถเขียนหรือโพสต์
ข้อคาถามไว้ได้ ซึ่งเป็นความสะดวกของผู้ส อนที่ส ามารถจะช่วยตอบคาถาม แก้ไขปัญหาผู้เรียนได้
ส่งผลให้นักเรียนเกิดทักษะและสามารถต่อยอดสิ่งที่เรียนรู้มาใช้ได้อย่างยั่งยืน
7. ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนบนแอพพลิเคชันไลน์
ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบย้อนกลับ เรื่อง โปรแกรมการตกแต่งภาพ ที่พัฒนาขึ้น ในปีการศึกษาอื่น
อย่างต่อเนื่อง เพื่อหาทางพัฒนาเครื่องมือในการเรียนรู้ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น และใช้ได้อย่างถาวร
ต่อไป
2. ควรมีการเผยแพร่ วิธีการจัดการเรียนการสอนลักษณะนี้ ไปยังโรงเรียนอื่นที่มีการเรียน
การสอนในรายวิชาเดียวกันเพื่อเป็นการทดลองในกลุ่มตัวอย่างที่มีความหลากหลายต่อไป
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การบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
Participatory Administration in Schools under Buriram Primary
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการและ
ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จาแนก
ตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา 2) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 การวิจัยแบ่งออกเป็น
2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน
สถานศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู วิชาการและตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 กลุ่มตัวอย่างจานวน 396 คน ได้มาโดยการสุ่ม
อย่างง่ายโดยการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว ระยะที่ 2 ผลสัมภาษณ์จาก
ผู้ทรงคุ ณวุ ฒิเกี่ ย วกั บแนวทางการพัฒนาการบริห ารงานแบบมีส่ ว นร่วมในสถานศึก ษา โดยการ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานศึกษาต้นแบบที่มีการปฏิบัติที่ดีได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน
โดยมีผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองนักเรียน จานวน 9 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือ
ที่ใช้ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และตัวแทน
ผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อสภาพการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
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พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จาแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา โดยรวม
และรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริห าร
แบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา ควรให้ความสาคัญในการมีส่วนร่วมด้านการวางแผนการบริหารงาน
ภายในสถานศึกษาจากผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้ปกครองนักเรียน โดยมีการจัดกิจกรรมประชุม
วางแผนยุทธ์ศาสตร์ในการปฏิบัติงานประจาปี กิจกรรมการระดมทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ระดมทุนและจัดหารายได้เพื่อพัฒนาสถานศึกษาร่วมกัน
คาสาคัญ : แนวทาง การบริหารแบบมีส่วนร่วม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 1

Abstract
The purposes of this study were 1) to study and compare the opinions
concerning participatory administration from school administrators, teachers in academic
department and representatives of students’ parents; and 2) to examine ways to develop
participatory administration in schools under Buriram Primary Educational Service Area
Office 1. There were 2 phases in this study. Phase 1 was to study and compare the
opinions concerning participatory administration of 396 school administrators, teachers
in academic department and representatives of students’ parents which were selected
by using simple random sampling method. The instrument used to collect the data was
questionnaire and the data were analyzed by using percentage, mean, Standard
Deviation (S.D) and one-way ANOVA. For phase 2, the interviewed data collected by
using purposive random sampling from 9 school administrators, teachers and students’
parents who came from Best Practice schools that received Royal awarde about ways
to develop participatory administration in schools were analyzed by using content
analysis.
The results revealed that:
1. The condition of participatory administration in schools under Buriram
Primary Educational Service Area Office 1 was at a high level.
2. The result from comparing opinions concerning participatory administration
from school administrators, teachers in academic department and representatives of
students’ parents in schools under Buriram Primary Educational Service Area Office 1
which were categorized by school’s condition and size was found that there was
statistically significant difference at 0.5 level in overall and each aspect.
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3. The data from the interview suggested that school administrators, teachers
and parents should prioritize participatory administration by organizing annual meeting
concerning strategies planning and encouraging participation in fund raising in order to
have mutual commitment in school development.
Keywords : Guidelines for developing, Participatory Administration , Buriram Primary
Educational Service Area Office 1
1. บทนา
การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในยุคใหม่ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้รับบริการหรือกลุ่ม
ผู้มีส่ ว นได้ส่ วนเสี ย เข้ามามีส่ วนร่วมในการกาหนดนโยบาย พัฒนากระบวนการทางานและการ
จัดบริการขององค์กร ให้สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการได้อย่างชัดเจนสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ(ฉบับที่
3) พ.ศ.2553 ได้ระบุไว้ว่าการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้ยึดหลักสังคมมีส่วนร่วม การจัดระบบ
โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึด หลักการมีส่วนร่วมของ บุคคล ครอบครัว ชุมชน
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการ รวมทั้ง หาวิ ธี ก ารสนับสนุนให้มีก ารแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ก ารพัฒนาระหว่ างชุ ม ชน
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2550 : 4)
การบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มถื อ ได้ ว่ า เป็ น ปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ อย่ า งหนึ่ ง ส าหรั บ การบริ ห าร
สถานศึกษา ซึ่งการบริหารแบบมีส่วนร่วมส่งผลให้เกิดความร่วมมือ ทางานเป็นทีม เป็นกลุ่ม มีการ
สนั บ สนุ น การท างาน บุ ค ลากรมี ข วั ญ ก าลั ง ใจที่ ไ ด้ มีส่ ว นร่ว มท างานเต็ ม ความสามารถช่ ว ยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานให้สูงขึ้น การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันช่วยให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการทางานลด
ความขัดแย้ง นอกจากนี้การบริหารแบบมีส่วนร่วมยังทาให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกันทุกคน
เป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา แสดงถึงการบริหารที่มีประสิทธิภาพ (จันทรานี สงวนนาม. 2553 :
165)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาบุรีรัม ย์ เขต 1 มีนโยบายให้องค์ก รภาค
ประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษา
ที่มีคุณภาพจึงได้กระจายอานาจในการบริหารสถานศึกษาให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โดยให้ครอบคลุมงานทั้ง 4 งาน คือ งานบริหารงานวิชาการ มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
พัฒนาสื่อ นิเทศติดตาม ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ ประสานงานชุมชนและมีการวัดผล งาน
บริหารงานงบประมาณมีการจัดทาแผนปฏิบัติการ การใช้จ่ายงบประมาณ ตรวจสอบและระดม
ทรัพยากร วางแผนงานพัสดุ งานบริหารงานบุคคล มีการวางแผนอัตรากาลัง การสรรหาและ
แต่งตั้ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน ส่งเสริมทางวินัยและการพัฒนาข้าราชการและงานบริหาร
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ทั่ ว ไป มี ก ารพั ฒ นาระบบสารสนเทศ การประสานงานส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มระหว่ า งชุ ม ชน
(สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1. 2560 : 40 - 53)
รายงานแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1.
2560 : 19 - 29) ได้พบว่าในการบริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลความต้องการจากองค์กร
ภายในและภายนอกไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ดังนั้นโรงเรียนจึงจาเป็นต้องมีแนวทางการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมที่เหมาะสม เพื่ อให้สามารถปฏิ บัติภารกิจตามบทบาทที่กฎหมายก าหนดได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในด้านคุณภาพการศึกษาที่เป็นผลผลิตทางสังคมและคุณภาพของความร่วมมือของ
คนในชุมชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในฐานะความเป็นเจ้าของโรงเรียน โดยยึด
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่คานึงถึ งความสาคัญของการส่งเสริม ความเข้มแข็งของชุมชนในการ
พัฒนาผู้เรียน จะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับการบริหารและการจัดการศึกษา ทุก
ภาคส่วนนั้นมีความจาเป็นและสาคัญอย่างยิ่ง และควรมีการกระตุ้นให้เห็นความสาคัญ โดยส่งเสริม
และสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดบริหารจัดการโดยให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วม ทั้งนี้เพื่อให้ได้
ข้อมูลความต้องการขององค์กรภายในและภายนอกเพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา
จากความเป็นมาและความสาคัญดังกล่าวผู้วิจัย มีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เพื่อศึกษา
ระดับการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา และหาแนวทางพัฒนาการบริหารงานแบบมีส่วน
ร่วมในสถานศึกษา ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานในสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มคุณภาพของผู้เรียนต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มใน
สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1จาแนกตามสถานภาพ และขนาด
สถานศึกษา
2. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
3. วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ระยะที่ 1 เพื่อศึกษาระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ประชากร ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรี รัมย์
เขต 1 ปีการศึกษา 2561 จานวน 202 โรงเรียน
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กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์
เขต 1 ปีการศึกษา 2561 จานวน 132 โรง ได้จากการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตาราง
ของเครจซี่ และมอร์ แ กน (Krejcie and Morgan) แล้ ว ท าการสุ่ ม แบบแบ่ ง ชั้ น (Stratified
Random Sampling) ตามขนาดของสถานศึกษาเป็นชั้นภูมิ (Stratified) แล้วใช้วิธีการสุ่มอย่าง
ง่าย (Sample Random Sampling ) ด้วยการจับสลาก
ระยะที่ 2 เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่ ม เป้ า หมายได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู วิ ช าการ และตั ว แทนผู้ ป กครอง
นัก เรีย น จากสถานศึ ก ษาต้นแบบการปฏิ บัติที่ดี (Best Practice) ที่ไ ด้รับรางวั ล สถานศึก ษา
พระราชทาน ได้แก่โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง และโรงเรียนบ้านหนอง
มะเขือ
เครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังต่อไปนี้
1. แบบสอบถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา
ตามความคิ ด เห็นของผู้บริห ารสถานศึก ษา ครูวิ ชาการ และตัว แทนผู้ปกครองนักเรียน สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
2. แบบสั ม ภาษณ์ แ นวทางการพั ฒ นาการบริห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มในสถานศึก ษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามลาดับขั้นตอนดังนี้
1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากสานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ส่ง
ถึงผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เพื่อขอความอนุเคราะห์ใน
การส่งแบบสอบถามและการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการส่งไปถึงผู้บริหารโรงเรียน
2. ผู้วิจัยนาแบบสอบถามไปแจกจ่ายตามโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายและกาหนดวันรับ
แบบสอบถามคืนเมื่อถึงกาหนดวันรับคืน ผู้วิจัยไปรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง
3. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มา
ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประมวลผล สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย
ระยะที่ 1 เพื่อศึกษาระดับการบริหารแบบมีส่วนร่ วมในสถานศึกษา ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
1 ศึ ก ษาสถานภาพของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง วิ เ คราะห์ ด้ ว ยการแจกแจงความถี่
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) เสนอข้อมูลเป็นตารางแสดงจานวนร้อยละ
2 ศึกษาระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู วิ ช าการ และตั ว แทนผู้ ป กครองนั ก เรี ยน สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ นที่
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การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation) และจัดอันดับเสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบความเรียง
ระยะที่ 2 เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 วิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา โดยรวมรายด้านและรายข้อนา
แนวทางพัฒนาที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะมาเขียนเป็นลาดับโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
4. สรุปผลการวิจัย
1. สภาพการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน รองลงมาคือ ด้านการดาเนินงาน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ด้าน
การวางแผน
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ
และตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โดยรวมและรายด้าน
̅
การบริหารแบบมีส่วนร่วม
S.D.
ระดับ
อันดับ
𝐗
1. ด้านการวางแผน
3.34
0.65
ปานกลาง
4
2. ด้านการตัดสินใจ
3.45
0.53
ปานกลาง
3
3. ด้านการดาเนินงาน
3.49
0.61
ปานกลาง
2
4. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
3.88
0.68
มาก
1
รวมเฉลี่ย
3.54
0.43
มาก
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริห ารสถานศึก ษา ครูวิชาการ และตัวแทน
ผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อสภาพการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาบุรีรัมย์ เขต 1 จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึก ษา มี
รายละเอียด ดังนี้
2.1 จาแนกตามสถานภาพโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษากับครูวิชาการและผู้บริหารสถานศึกษา
กับตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตาราง 2 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และตัวแทนผู้ปกครอง
นักเรียนเกี่ยวกับการบริห ารแบบมีส่ วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จาแนกตามสถานภาพโดยรวมและรายด้าน
สถานภาพ
ตัวแทน
ผู้บริหาร
การบริหารแบบ
ครูวิชาการ
ผู้ปกครอง
F
สถานศึกษา
มีส่วนร่วม
นักเรียน
S.D
S.D
S.D
̅
̅
̅
𝐗
𝐗
𝐗
1. ด้านการวางแผน
3.55 0.49 3.25 0.62 3.22
0.76 10.85*
2. ด้านการตัดสินใจ
3.70 0.53 3.34 0.40 3.31
0.56 24.68*
3 ด้านการดาเนินงาน
3.72 0.56 3.37 0.52 3.39
0.69 14.46*
4. ด้านการประเมินผล
4.33 0.54 3.58 0.58 3.72
0.66 58.30*
การปฏิบัติงาน
รวมเฉลี่ย
3.83 0.35 3.38 0.32 3.41
0.45 55.98*
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 จาแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าโรงเรียนที่มีขนาดเล็กกับขนาดกลางและโรงเรียน
ขนาดเล็กกับขนาดใหญ่มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และตัวแทนผู้ปกครอง
นั ก เรี ย นเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต1 จาแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน
ขนาดสถานศึกษา
การบริหารแบบมีส่วน
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
F
ร่วม
S.D
S.D
̅
̅
̅ S.D
𝐗
𝐗
𝐗
1. ด้านการวางแผน
3.49 0.49 3.01 0.72 3.57 0.66 31.46*
2. ด้านการตัดสินใจ
3.57 0.51 3.36 0.49 3.24 0.61 11.87*
3 ด้านการดาเนินงาน
3.61 0.56 3.39 0.63 3.35 0.67 7.30*
4. ด้านการประเมินผล
4.05 0.63 3.75 0.68 3.60 0.68 14.72*
การปฏิบัติงาน
รวมเฉลี่ย
3.68 0.36 3.38 0.42 3.44 0.47 24.53*
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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3. ความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมในสถานศึกษา ผลการสัมภาษณ์มีดังนี้
ผู้บริหารโรงเรียนที่ 1 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ต้องมีการศึกษาสภาพ
บริบทของโรงเรียนและเขียนโครงการที่ต้องปฏิบัติและสามารถทาได้จริง
ผู้บริหารโรงเรียนที่ 2 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ต้องมีการประชุมเพื่อหา
จุดเด่น ที่ควรพัฒนาโดยให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ชุมชน
ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นที่ 3 เมื่ อ วั น ที่ 26 พฤศจิ ก ายน 2561 ต้ อ งมี ก ารประชุ ม
วางแผนงานและโครงการโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมตามความเหมาะสม
แนวทางการพัฒนาจากการสัมภาษณ์ ต้องมีการประชุมวางแผน โครงการต่าง ๆ โดย
ให้ทุกคนมีส่วนร่วมตามความเหมาะสมและคานึงถึงสภาพและบริบทความต้องการของโรงเรียนและ
ชุมชนอย่างแท้จริง
5. อภิปรายผล
ผลการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 อภิปรายผลได้ดังนี้
1. การศึกษาสภาพการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เนื่องจากในปัจจุบัน
สถานศึ ก ษาต่ า ง ๆ มี น โยบายเร่ ง รั ด คุ ณ ภาพมี ก ารปฏิ รู ป การศึ ก ษาตามนโยบายระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการ ทาให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครู เข้าใจบทบาทหน้าที่ต่อการบริหารงานแบบมี
ส่วนร่วมในสถานศึกษามากขึ้น (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ : 2551 : 1) ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กิตติ คาภูษา (2552 : 102 - 105) ที่พบว่า ระดับการบริหารแบบมี
ส่ ว นร่ว มของผู้บริห าร ตามความคิด เห็นของผู้บริห ารและครูผู้ส อนอยู่ใ นระดับมาก และมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ระดับที่มากที่สุดคือ ด้านการประเมินผล
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และตัวแทน
ผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อสภาพการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จาแนกตามสถานภาพ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าผู้บริหารสถานศึกษากับครูวิชาการและ
ผู้บริหารสถานศึกษากับตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารงานอย่างอิสระมีบทบาทในการเป็น
ผู้นาทางวิชาการมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง ขาดการมีมนุษยสัมพันธ์กับชุมชน (ธีระ รุญเจริญ :
2550 : 30-34) และสอดคล้องกับงานวิจัยของบัณฑิต อ้วนละมัย (2551 : 94) ทีพ่ บว่า บุคลากร
ในโรงเรียนยังขาดมนุ ษย์สัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ขาดการเข้ามามีส่วนร่วมของตัวแทนภายนอกและ
ตัวแทนภายในสถานศึกษาที่ยังไม่เต็มที่เท่าที่ควร เกิดความ บกพร่องในการติดต่อสื่อสาร การเข้าร่วม
โดยขาดความเข้าใจในสถานการณ์ และขาดข้อตกลงเกี่ยวกับ ขอบเขตของการมีส่วนร่วม และยังไม่
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง
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3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริห ารสถานศึก ษา ครูวิชาการ และตัวแทน
ผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อสภาพการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึ กษาบุรีรัมย์ เขต 1 จาแนกตามขนาดสถานศึกษาโดยรวมแตกต่างกั นอย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการวางแผน โรงเรียนที่มีขนาดเล็ก
กับขนาดกลางและขนาดกลางกับขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดั บ .05 ส่ ว นด้ า นการตั ด สิ น ใจ ด้ า นการด าเนิ น งานและด้ า นการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
โรงเรียนที่มีขนาดเล็กกับขนาดกลางและขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพราะโรงเรียนที่มีขนาดเล็กมีการกาหนดวัตถุประสงค์และแนวทางใน
การดาเนินงานไว้อย่างชัดเจน บุคลากรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี (ธนชัย ยม
จินดา : 2550 : 101) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของประสงค์ เอี่ยมเวียง (2553 : 8 – 10) ที่พบว่า
โรงเรียนขนาดเล็กมีการจัดทาแผนในการบริหารงบประมาณที่ชัดเจน และกาหนดสัดส่วนการบริหาร
งบประมาณให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์โดยจัดตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ
ของโรงเรียน ส่งเสริมให้กรรมการสถานศึกษา และชุมชน มีส่วนร่วมในการวางแผน ติดตามและ
ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ และต้องระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากชุมชน เพื่อให้สามารถ
บริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. แนวทางการพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการและ
ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน พบว่า
4.1 ด้านการวางแผน ควรให้ทุกฝ่ายทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ ตัวแทน
ผู้ปกครองนัก เรีย น และบุค ลากรทุก ฝ่ าย ของโรงเรียนมีส่ ว นร่ว มในการวางแผนว่ าจะมีวิ ธี ก าร
ดาเนินการอย่างไร และกาหนดผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน (เมตต์ เมตต์การุณ์จิต
: 2553 : 249) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวาสนา โพธิ์อ่อง (2559 : 123) ที่พบว่าผู้บริหารควร
เปิดโอกาสให้ครูผู้สอนและผู้ปฏิบั ติงานฝ่ายต่าง ๆ ทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการวางแผน และการ
ควบคุม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนแสดงความคิดเห็นในการกาหนดนโยบาย เสนอแนะให้จัดกิจ
กรรมการบริหารแบบประชาธิปไตยให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม
4.2 ด้านการตัด สินใจ ควรมีส่ ว นร่วมในการระดมทุนและจั ดหารายได้เ พื่อพัฒนา
สถานศึกษาโดยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหางบประมาณเพื่อพัฒนาสถานศึกษาจากบุคลากรทุกฝ่ายที่
เกี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ ปาลิ ด า อุ่ น ทุ ลั ย ( 2553 : 135 – 142) ที่ พ บว่ า
คณะกรรมการควรมีส่ ว นร่ว มในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึก ษา การใช้จ่ ายงบประมาณตาม
โครงการมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และการใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 ด้านการดาเนินงาน ผู้บริหารจะต้องนาผลของการมีส่วนร่วมคิดที่ได้มาสู่การ
ปฏิบัติอย่างแท้จริง โดยให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลและมีการจัดสวัสดิการ
สร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของครู และผู้ปกครองนักเรียนให้เหมาะสม (สันติ บุญภิรมย์
: 2552 : 62-63) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ แอนนา พิลาภ (2560 : 99 – 102) ที่พบว่าผู้นา
ควรมีการสร้างขวัญกาลังใจกับบุคลากรอย่างต่อเนื่องทาให้เกิดความผาสุกและพึงพอใจของผู้ร่วมงาน
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4.4 ด้ า นการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติง าน ควรมี ส่ ว นร่ ว มในการก ากั บ ติ ด ตามการ
ดาเนินงานด้านต่าง ๆ สอดคล้องกับผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2559 : 5 –
26) ได้ ก ล่ า วถึ ง การติ ด ตามประเมิ นผลการปฏิ บั ติง านเป็ น ขั้ น ตอนสุ ด ท้ า ยที่ จ ะช่ ว ยให้ ท ราบผล
ความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงาน สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ทันที และสามารถนาไป
เป็นบทเรียนในการดาเนินงานครั้งต่อไป
6. สรุปผล
ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีส่วนร่วมในกิจ กรรมต่าง ๆ ของชุมชน และเครือข่ายกั บ ผู้นา
ชุมชนและเปิดโอกาสให้ตัวแทนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานต่าง ๆ ของสถานศึกษามาก
ขึ้น
7. ข้อเสนอแนะ
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาบุรีรัมย์ เขต 1 ตามขอบข่ายโครงสร้างการบริหารของ
สถานศึกษา
2. ควรศึกษาความสัมพันธ์ของการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการนิเทศภายในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็นของครูจาแนกตามวุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดของโรงเรียน กลุ่ม ตัว อย่างที่ใช้ศึกษาครั้งนี้
ได้แก่ ครูจานวน 341 คน โดยกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซีและมอร์แกน
แล้ ว สุ่ ม แบบหลายขั้ น ตอน ตามขนาดของสถานศึ ก ษา เครื่ องมือ ที่ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อมูล
เป็ น แบบสอบถาม มี 3 ลั ก ษณะ คื อ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า และ
แบบปลายเปิด แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .9483 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ
ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติ ฐ านโดยใช้ t-test และการวิ เ คราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว
ผลวิจัยพบว่า
1. ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่
ในระดับมาก เช่นเดียวกัน เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการวางแผนการนิเทศ ด้านการ
ประเมินผลการนิเทศ ด้านสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ และด้านการปฏิบัติการนิเทศ
ตามลาดับ
2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็นของครูจาแนกตามวุฒิ การศึ กษา โดยรวมไม่แตกต่า งกั น
จาแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงานโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และจาแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : สภาพการนิเทศภายในโรงเรียน การนิเทศภายในโรงเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32
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Abstract
The purposes of this research were to study and compare the states of internal
supervision under the Secondary Educational Service Area Office 32, classified by
educational levels, work experiences and school sizes. The samples consisted of 341
teachers selected by using Krejcie & Morgan’s table and Multi-stage Sampling in line
with school sizes. The research tool was a questionnaire with three parts: check-list,
five-rating scale, and open-ended form with the reliability of .9483. The statistics used
to analyze the obtained data were percentage, mean and standard deviation. Moreover,
the hypothesis was tested by using t-test, one-way ANOVA.
The research results revealed that:
1. The teachers’ opinions on the states of supervision in schools under the
Secondary Educational Service Area Office 32 were overall found at a high level. Upon
considering each aspect, it showed that all aspects were also found at a high level.
Ordering from more to less as follows: supervision planning, supervision evaluation,
present problems and needs and supervision operation, respectively.
2. Having compared opinions on the states of supervision in schools under the
Secondary Educational Service Area Office 32, classified by their educational level, it
was not found significantly different, classified by their work experiences, it was found
significantly different at the statistical level of .05 and classified by their school sizes, it
was found significantly different at the statistical level of .05
Keyword : The States of Internal Supervision, Internal Supervision, The Secondary
Educational Service Area Office 32
1. บทนา
การศึกษาถือเป็นหัวใจสาคัญของการพัฒนาประเทศและได้รับการคาดหวังให้ทาหน้าที่
ต่างๆ ที่เป็นรากฐานสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในสภาวการณ์ปัจจุบันทั่วโลกกาลังเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมการเมือง เศรษฐกิจและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ประเทศต่างๆ
จึงจาเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยต้องจัดการศึกษาให้ทันกับสถานการณ์โลกที่เต็ม
ไปด้วยความรู้และข้อมูลที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งต้องวางแผนการจัดการศึกษาของประเทศให้ก้าวทันต่อ
กระแสโลกในปัจจุบัน และพร้อมที่จะรับมือกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (สานัก
บริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย, 2558, หน้า 1)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 47 กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพและ
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มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงจาเป็นต้องอาศัยกระบวนการ
ปฏิบัติอย่างหลากหลาย กระบวนการที่สาคัญ คือ กระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ และกระบวนการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และการนิเทศภายใน
การนิ เ ทศการศึ ก ษามี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพให้ ส ถานศึ ก ษา
โดยเฉพาะครูผู้สอนซึ่ งเป็นครูผู้สอนหลักในระบบการศึกษา สาหรับจุดมุ่งหมายของการนิเทศ คือ
ต้องการปรับปรุงการสอนของครู ให้มี คุ ณภาพมากยิ่ งขึ้ น โดยปรับกิจกรรมการเรี ย นการสอนให้
เหมาะสมกับสภาพและความต้องการของผู้เ รียน ในการพัฒนาการศึกษาต้องมีการนิเทศ เป็นหลัก
ของการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา อีกทั้ งยังเป็นกระบวนการของการศึกษาที่ มุ่งส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนามาตรฐานการศึกษา โดยเฉพาะผู้นิเทศต้องมีความรู้ประสบการณ์และทักษะต่างๆ ในการ
นิเทศ (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2548, หน้า 1)
ดั ง นั้ น การจั ด การศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพนั้ น จะต้ อ งใช้ ก ระบวนการการนิ เ ทศภายในที่ มี
ประสิทธิภาพ ทั้งด้านบริหาร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรีย นของ
ผู้เรียน การนิเทศการศึกษาจึงเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ที่จะมุ่งพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนในโรงเรียน จุดมุ่งหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน คือ มุ่งพัฒนาบุคลากรให้
ได้รับความรู้ ความสามารถในการพัฒนางาน ปฏิบัติงาน ซึ่ งหมายถึงการเรียนการสอนโดยปรับปรุง
เทคนิควิธีการ ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน, 2547,
หน้า 179) การนิเทศภายในโรงเรียนนั้นมีความสาคัญต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู
อย่างยิ่ง ส่งผลให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ผู้เรียนจึงมีพัฒนาการทุก
ด้านเต็มตามวัยและเต็มศักยภาพ ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาสถานศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ ผู้บริหารจะต้องมีความตระหนักในความเป็นผู้นา ทันเหตุการณ์ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ได้ ต ลอดเวลา มี ก ารปรั บ แนวคิ ด วิ ธี ก ารท างาน มี ก ารบริ ห ารงานแบบเป็ น ที ม รวมถึ ง เข้ า ใจ
ความสาคัญของการนิเทศภายในโรงเรียนและดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม มีความสม่าเสมอ ส่วนครู
นั้นมีบทบาทเป็นผู้ส่งเสริมและให้โอกาสผู้เรียนในการแสวงหาความรู้ คอยให้ความช่วยเหลือ แนะนา
แก้ไขปัญหาและให้กาลังใจ รวมถึงการจัดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน (สานักบริหารงาน
การมัธยมศึกษา, 2557, หน้า 19) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ดาเนินการ
ติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการนิเทศ
พบว่า การดาเนินการนิเทศภายในยังไม่เป็นระบบ ไม่มีโครงการที่แน่นอน ไม่ปฏิบัติตามกระบวนการ
นิเทศภายใน ผู้บริหารขาดความรู้ความเข้าใจในเทคนิคและกระบวนการนิเทศ ขาดการนิเทศอย่าง
สม่าเสมอ ไม่นาผลการนิเทศภายในมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงการทางาน ขาดความตระหนัก
ถึ ง ความส าคั ญ ความจ าเป็ น ในการนิ เ ทศอย่ า งเป็ น ระบบ และการพั ฒ นาตนเองของผู้ ที่ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบการนิเทศของโรงเรียน (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
32, 2558, หน้า 88 - 91)
จากความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับสภาพการ
นิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เพื่อประโยชน์สาหรับ
การบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการนิ เ ทศภายในโรงเรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต 32
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับสภาพการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จาแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์
การปฏิบัติงาน และขนาดของโรงเรียน
3. วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากร ได้แก่ ครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ใน
ปีการศึกษา 2559 จานวนทั้งสิ้น 2,850 คน โดยจาแนกตามสหวิทยาเขตและขนาดของโรงเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จานวน 341
คน ที่ ได้ จ ากการสุ่ มโดยการก าหนดขนาดของกลุ่ มตัว อย่ างตามตารางของเครจซี แ ละมอร์แกน
(Krejcie & Morgan) (ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์, 2542, หน้า 148-149) และหลังจากนั้นทาการสุ่มแบบ
หลายขั้ น ตอน (Multistage Random Sampling) เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล คื อ
แบบสอบถาม
แบบสอบถามประกอบด้ ว ย 3 ตอน คื อ 1) แบบสอบถามข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 2) ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับ
สภาพการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 มีลักษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท และ 3) ปัญหาและอุปสรรค ซึ่งเป็น
แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-ended Form)
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 1) ศึกษาเอกสารตารา และรายงานการวิจัย เป็นการศึกษา
เกี่ยวกับทฤษฎี แนวคิด หลักการ ตลอดจนสภาพปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ในการบริหารงานโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
2) นาข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้ามาสร้างแบบสอบถาม 3) นาเสนอร่างแบบสอบถามไปให้อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ได้ตรวจสอบเพื่อพิจารณาตรวจแก้ไขเนื้อหาและสานวนภาษาที่ใช้ ตลอดจน
ความถูกต้องเหมาะสม 4) นาเสนอแบบสอบถามที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3
ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงเชิงประจักษ์ (Face Validity) 5) ปรับปรุงแบบสอบถามตามที่ผู้เชี่ยวชาญ
เสนอแนะ แล้วนาไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นนาไปทดลองใช้
(Try out) กับครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จานวน 30 คน
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วนามาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีหา
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ .9483 และ 6) นาแบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้วไปใช้ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
โดยเป็นครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล 1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์โ ดยการแจกแจงความถี่
(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 2) สภาพการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสานักงาน
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เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษา เขต 32 ตามความคิดเห็นของครู วิเคราะห์โดยการหาค่ า เฉลี่ ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 3) เปรียบเทียบสภาพการนิเทศภายใน
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็นของครู จาแนก
ตามวุ ฒิ ก ารศึ ก ษา และประสบการณ์ ก ารปฏิ บั ติ ง าน วิ เ คราะห์ โ ดยการทดสอบค่ า t-test
(Independent) 4) เปรียบเทียบสภาพการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็นของครู จาแนกตามขนาดของโรงเรียน วิเคราะห์โดยการหาใช้
ค่าสถิติ F-test ถ้าพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ให้นามา
ทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheff ‘ Test) โดยกาหนดค่าสถิติที่ระดับนัยสาคัญ .05
และ 5) ปั ญ หาและอุ ป สรรค ที่ เ ป็ น ค าถามปลายเปิ ด วิ เ คราะห์ โ ดยใช้ ก ารวิ เ คราะห์ เ ชิ ง เนื้ อหา
(Content Analysis)
4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตามความคิดเห็นของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เกี่ยวกับสภาพการนิเทศภายในโรงเรียนโดยรวมและราย
ด้าน
ระดับความคิดเห็น
สภาพการนิเทศภายใน
อันดับที่
โรงเรียน
S.D.
ความหมาย
X
1. ด้ า นสภาพปั จ จุ บั น ปั ญ หา
3.85
0.22
มาก
3
และความต้องการ
2. ด้านการวางแผนการนิเทศ
4.03
0.20
มาก
1
3. ด้านการปฏิบัติการนิเทศ
3.83
0.20
มาก
4
4. ด้านการประเมินผลการนิเทศ
3.87
0.21
มาก
2
รวมเฉลี่ย
3.90
0.11
มาก
จากตารางที่ 1 ความคิดเห็นของครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
32 เกี่ยวกับสภาพการนิเทศภายในโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.90, S.D. = 0.11) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการวาง
แผนการนิเทศ ( X = 4.03, S.D. = 0.20) รองลงมา คือ ด้านการประเมินผลการนิเทศ ( X = 3.87,
S.D. = 0.21) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ด้านการปฏิบัติการนิเทศ ( X = 3.83, S.D. = 0.20)
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
เกี่ยวกับสภาพการนิเทศภายในโรงเรียน จาแนกตามวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
สภาพการนิเทศภายในโรงเรียน
t
S.D.
S.D.
X
X
1. ด้านสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความ 3.86
0.22
3.85
0.21
0.20
ต้องการ
2. ด้านการวางแผนการนิเทศ
4.02
0.20
4.09
0.19
-1.31
3. ด้านการปฏิบัติการนิเทศ
3.84
0.21
3.85
0.17
-0.21
4. ด้านการประเมินผลการนิเทศ
3.86
0.21
3.88
0.22
-0.64
รวม
3.89
0.11 3.92
0.10
-0.78
จากตารางที่ 2 พบว่า ความคิดเห็นของครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 32 เกี่ยวกับสภาพการนิเทศภายในโรงเรียน จาแนกตามวุฒิการศึกษาโดยรวมและรายด้านไม่
แตกกัน
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
เกี่ยวกับสภาพการนิเทศภายในโรงเรียน จาแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ต่ากว่า 10 ปี
ตัง้ แต่ 10 ปี ขึ้นไป
สภาพการนิเทศภายในโรงเรียน
t
S.D.
S.D.
X
X
1. ด้านสภาพปัจจุบัน ปัญหาและ 3.84
0.23
3.86 0.22
-0.34
ความต้องการ
2. ด้านการวางแผนการนิเทศ
4.03
0.19
4.04 0.20
-0.22
3. ด้านการปฏิบัติการนิเทศ
4.06
0.18
3.80 0.21
2.86*
4. ด้านการประเมินผลการนิเทศ 3.92
0.21
3.83 0.21
3.40*
รวม
3.96
0.11
3.88 0.12
3.13*
จากตารางที่ 3 พบว่า ความคิดเห็นของครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 32 เกี่ยวกับสภาพการนิเทศภายในโรงเรียน จาแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงานโดยรวม
แตกกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการปฏิบัติการ
นิเทศและด้านการประเมินผลการนิเทศ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้าน
ด้านสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ และด้านการวางแผนการนิเทศ ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความคิดเห็นครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
เกี่ยวกับสภาพการนิเทศภายในโรงเรียน จาแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายด้าน
สภาพการนิเทศ
ภายในโรงเรียน

ขนาดเล็ก

S.D.

ขนาดใหญ่
พิเศษ
S.D.
X

3.84 0.25 3.82 0.25 3.99

0.21

4.05 0.21 3.41*

3.62 0.20 3.67 0.20 3.64

0.18

3.69 0.20 1.44

3.61 0.27 3.85 0.22 3.89

0.26

4.41 0.25 3.88*

3.79 0.22 3.73 0.21 3.91
3.72 0.23 3.77 0.22 3.86

0.23
0.21

4.25 0.22 4.11*
4.10 0.22 3.21*

X

1. ด้านสภาพปัจจุบัน
ปัญหาและความ
ต้องการ
2. ด้านการวางแผน
การนิเทศ
3. ด้านการปฏิบัติ
การนิเทศ
4. ด้านการประเมินผล
การนิเทศ
รวมเฉลี่ย

S.D.

ขนาดกลาง
X

S.D.

ขนาดใหญ่
X

F

จากตารางที่ 4 พบว่า ความคิดเห็นของครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 32 เกี่ยวกับสภาพการนิเทศภายในโรงเรียน จาแนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวมแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสภาพปัจจุบัน ปัญหาและ
ความต้องการ ด้านการปฏิบัติการนิ เทศและด้ านการประเมิ นผลการนิเทศ แตกต่างกันอย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการวางแผนการนิเทศไม่แตกต่างกัน
5. การอภิปรายผล
การศึกษาสภาพการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 32 มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
1. สภาพการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
32 ตามความคิดเห็นของครูโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก เช่นเดียวกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ครูผู้สอนเป็นผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ในด้านการนิเทศภายใน
โรงเรียน มีการรับรู้นโยบายหรือแนวปฏิบัติต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง จากการอบรม
ประชุมสัมมนา จากการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ทาให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการปฏิรูป
การศึกษา กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กัญธิมาภรณ์
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แสดรัมย์ (2559, หน้า 93-98) ได้ทาการศึกษาสภาพการนิเทศภายในโรงเรียนของโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับสภาพ
การนิเทศภายในโรงเรียน โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก
2. การเปรียบเทียบสภาพการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็นของครู 1) จาแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการนิเทศการศึกษาเป็นสิ่งจาเป็นโดยมีความมุ่งหมายที่จะพัฒนาครู
ครูต้องได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างเต็มที่ จนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเข้าเกี่ยวกับการ
นิเทศภายในโรงเรียนเป็นอย่างดีและพร้อมจะนาความรู้ ความสามารถที่มีนั้นมาใช้ประโยชน์ต่อการ
เรียนการสอนจึงทาให้ครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการนิเทศภายในโรงเรียนไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ราตรี สายเขียว (2557, หน้า 79-80) ได้ทาการศึกษา
สภาพการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด
เขต 2 พบว่า ความคิดเห็นของครูจาแนกตามวุฒิการศึกษาโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 2)
จาแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติง าน โดยรวมแตกกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการปฏิบัติการนิเทศและด้านการประเมินผลการนิเทศ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ครูที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานมาก
ผ่านประสบการณ์ด้านการสอน การทางานด้านอื่นๆ ของโรงเรียนและการได้รับประสบการณ์ด้าน
การศึกษา อมรม สัมมนามาก ย่อมที่จะเข้ารู้และเข้าใจในกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนได้ดีกว่า
ครูที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานน้อย สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นันท์นภัส โซรัมย์ (2555, หน้า
90) ได้ศึกษาเรื่องสภาพและปัญหาการนิเทศภายในโรงเรีย นสัง กัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ ก ษา
สุรินทร์ เขต 2 พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการนิเทศภายในโรงเรียนจาแนกตาม
ประสบการณ์ ในการท างาน มี ค วามคิ ดเห็ น เกี่ ย วกั บ สภาพและปัญ หาการนิ เทศภายในโรงเรียน
โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกัน และ 3) จาแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสภาพปัจจุบัน ปัญหา
และความต้องการ ด้านการปฏิบัติการนิเทศและด้านการประเมินผลการนิเทศ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันมีบุคลากรจานวน
ต่างกัน โรงเรียนที่มีขนาดใหญ่กว่ามีความพร้อมของบุคลากรมากกว่าโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก จึงส่งผล
ให้การเปรียบเที ย บสภาพการนิเทศภายในโรงเรีย น จาแนกตามขนาดของโรงเรี ย นแตกต่ า งกั น
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ รัตนา ชุมไธสง (2556, หน้า 112-113) ได้ทาการศึกษาสภาพการนิเทศ
ภายในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ผลการวิจัยพบว่า
ความคิดเห็นของครูจาแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
6. สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ สภาพการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็นของครูโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
1371

พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการวางแผน
การนิเทศ ด้านการประเมินผลการนิเทศ ด้านสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ และด้าน
การปฏิบัติการนิเทศ ตามลาดับ
2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็นของครู จาแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน จาแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงาน โดยรวมแตกกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการปฏิบัติการนิเทศและด้านการประเมินผลการ
นิเทศ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ว นด้านสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความ
ต้องการ และด้านการวางแผนการนิเทศ ไม่แตกต่างกัน จาแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสภาพปัจจุบัน
ปัญหาและความต้องการ ด้านการปฏิบัติการนิเทศและด้านการประเมินผลการนิเทศ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการวางแผนการนิเทศไม่แตกต่างกัน
7. ข้อเสนอแนะ
1. ควรนาปัญหาและอุป สรรคที่พ บในด้า นต่ างๆ ของสภาพการนิเทศภายในโรงเรี ย น
ไปปรับปรุงและพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ควรมีการวิจัยและศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาและอุปสรรค เกี่ยวกับ
สภาพการนิเทศภายในโรงเรียน และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
ด้านต่างๆ กับสภาพการนิเทศภายในโรงเรียน
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาชุดฝึกทักษะภาษาจีน โดยใช้รูปแบบ CIPPA
สาหรับ นัก เรี ยนชั้น มั ธยมศึ กษาปี ที่ 6 ให้ มีป ระสิท ธิภ าพตามเกณฑ์ 75/75 2) เปรีย บเที ย บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกทักษะภาษาจีน โดยใช้รูปแบบ CIPPA สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะ
ภาษาจีน โดยใช้รูปแบบ CIPPA สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนวาปี
ปทุม อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษามัธยมศึกษา เขต 26
ซึ่งมีจานวน 50 คน ได้โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ป ระกอบด้ว ย 1)
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องทักษะภาษาจีน โดยใช้รูปแบบ CIPPA สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 จานวน 6 แผน 2) ชุดฝึกทักษะ จานวน 6 ชุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้านทักษะภาษาจีน เรื่องทักษะภาษาจีน โดยใช้รูปแบบ CIPPA สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ และอัตนัย จานวน 10 ข้อ รวมทั้งหมด
40 ข้อ จานวน 1 ชุด มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.60-0.78 อานาจจาแนกตั้งแต่ 0.20-0.39 และมีค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.80 และ 4) แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบ CIPPA
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
5 ระดับ มีข้อคาถามจานวน 15 ข้ อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และE1/ E2 การทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติทีที่เป็นอิสระต่อกัน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ชุดฝึกทักษะภาษาจีน โดยใช้รูปแบบ CIPPA สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
มีประสิทธิภาพ 78.93/78.55 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 75/75
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2. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรีย นหลั งเรีย นด้ ว ยชุด ฝึ ก ทั ก ษะภาษาจี น โดยใช้
รู ป แบบ CIPPA ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ทุ ม 6 หลั ง เรี ย นสู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย น อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นต่ อ การเรี ย นด้ ว ยชุ ด ฝึ ก ทั ก ษะภาษาจี น โดยใช้ รู ป แบบ
CIPPA สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ : ชุดฝึกทักษะ ทักษะภาษาจีน การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIPPA

Abstract
The purposes of this research were : 1) to develop the Chinese skill practice
kit by using CIPPA model for Matthayomsueksasueksa 6 students with the criteria set
at 75275; 2) to compare the students’ learning achievement between before and after
learning through the Chinese skill practice kit by using CIPPA model for
Matthayomsueksa 6 students; and 3) to explore the students’ satisfaction with
learning through the Chinese skill practice kit by using CIPPA model for
Matthayomsueksa 6 students. The sample consisted of 50 Matthayomsueksa 6
students studying at Wapipathum School Wapipathum District, Mahasarakham
Province, under Mahasarakham Secondary Educational Service Area Office 26 in the
first semester of academic year 2018. They were selected by using simple random
sampling technique. The instruments used in this study were : 1) six lesson plans of
the Chinese skill practice kit by using the CIPPA model for Matthayomsueksa 6
students; 2) six sets of skill practice kit of the Chinese skill practice kit by using the
CIPPA model for Matthayomsueksa 6 students; 3) a four multiple choice achievement
test comprising 30 items and speaking test comprising, totaling 10 items. 40
items.The difficulty value was between 0.60 - 0.78, the discrimination value was
between 0.20-0.39 and the reliability value was at 0.80; and 4) a 15 items 5-level
rating scale questionnaire on students’ satisfaction. The statistics used for analyzing
the collected data were percentage, mean, standard deviation, E 1/E2. The hypothesis
was tested by using dependent samples t-test.
The results were as follows :
1. The development of Chinese skill practice kit by using the CIPPA model
for Matthayomsueksa 6 students had an efficiency of 78.93/78.55.which met the
criteria set at 75/75
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2. The students’ achievement after using the model was significantly higher
than before learning at the statistical difference of .05 level.
3. Their satisfaction toward the Chinese skill practice kit by using the CIPPA
model for Matthayomsueksa 6 students in overall aspect was a the high level.
Keywords : Learning skill kit, Chinese skill, Cooperative learning, CIPPA techique
1. บทนา
ในโลกยุคปั จจุบัน เป็ นยุคโลกาภิวัต น์ซึ่งมี ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในลัก ษณะไร้
พรมแดน อันเป็นยุคที่มีพัฒ นาการและการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารและ
คมนาคม ทาให้ประเทศต่าง ๆ ได้เข้ามาใกล้ชิดกันมากขึ้นและมีความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น
เกิดการแพร่กระจายเชื่อมโยงถึงกันทั่วโลกของข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลกในยุคปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้คนในประเทศต่าง ๆ ต้องติดต่อสื่อสารระหว่างกันมากขึ้น ทักษะ
และความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศถือเป็นปัจจัยสาคัญ ของการสื่อสาร แม้บุคคลจะมี
ศั ก ยภาพหลากหลายด้ า นในเชิ ง วิ ช าการหรื อ ศาสตร์ อื่ น ๆ แต่ ห ากด้ อ ยความสามารถด้ า น
ภาษาต่างประเทศ ศักยภาพที่มีอยู่ย่อมเสมือนถูกลดทอนลง (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.
2556 : 1) สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ได้กาหนดให้ภาษาต่างประเทศที่เป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ซึ่งกาหนดให้เรียน
ตลอดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ภาษาอังกฤษ ส่วนภาษาต่างประเทศอื่น เช่น ภาษาฝรั่งเศส
เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น อาหรับ บาลี และภาษากลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน หรือภาษาอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของสถานศึ ก ษาที่ จ ะจั ด ท ารายวิ ช าและจั ด การเรีย นรู้ ต ามความเหมาะสม (ส านั ก วิ ช าการและ
มาตรฐานการศึกษา. 2551 : 1)
ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศที่มีความสาคัญตามอิทธิพลทางเศรษฐกิจ ซึ่งคนทั่วโลก
นิยมเรียนรู้ อีกทั้งเป็นภาษาหนึ่งขององค์การสหประชาชาติ การเรียนรู้ภาษาจีนของคนไทยจึงมี
ความจาเป็นในการเพิ่มศักยภาพการสื่อสารกับประชากรในประเทศจีนและในประชาคมโลก เพราะ
ภาษาจีนมิใช่สื่อสารกันเพียงในประเทศจีนเท่านั้น หากแต่มีผู้นิยมใช้กันทั่วโลก และนิยมใช้มากที่สุด
อีกด้วย ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศที่สองในประเทศไทยได้
ขยายตัวเพิ่มขึ้น กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ซึ่ง
เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เรีย นได้ เพิ่ ม การเรี ยนรู้ ภ าษาต่า งประเทศมากขึ้ น ทั น การณ์ กั บ การเปลี่ ย นแปลง
อันรวดเร็วของโลกาภิวัตน์ ซึ่งเกิดเสรีนิยมทางการค้า การพัฒนาเทคโนโลยี และการไหลเวียน
สารสนเทศอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อสร้างสังคม
ฐานเศรษฐกิจที่อาศัยภาษาจีนเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร( สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.
2556 : 1)
จากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาจีนของนักเรียนโรงเรียนวาปีปทุม อาเภอ
วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ทาให้ผู้วิจัยทราบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่า
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ซึ่งยังไม่สามารถฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว จึงจาเป็นต้องได้รับการพัฒนา
ด้านการเรียนวิชาภาษาจีน ผู้เรียนยังขาดความรู้ ทักษะกระบวนการคิด และการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของครูผู้สอนยังไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนเท่ าที่ควร ทาให้ผู้เรียนเกิดความ
ท้ อ แท้ เบื่ อ หน่ า ยและไม่ ส นใจที่ จ ะเรี ย น ท าให้ เกิ ด ปั ญ หาการเรี ย นการสอน ส่ ง ผลให้ ผู้ เรี ย นมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า และความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาจีนอยู่ในทางลบ สอดคล้องกับ
รายงานประจาปี ข องสถานศึ กษา (Self Assessment Report) ของโรงเรี ย นวาปี ป ทุ ม ประจ าปี
การศึ ก ษา 2558 - 2560 ที่ พ บว่ า ผลการเรี ย นเฉลี่ ย ในรายวิ ช าภาษาจี น นั้ น อยู่ ในเกณฑ์ ที่ ต่ า
(โรงเรียนวาปีปทุม, 2560 :3) สมควรที่จะได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยเฉพาะครูควรเน้น
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะกับธรรมชาติของผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม สามารถนาไปใช้ได้
ในชีวิตประจาวัน สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนของผู้เรียนจาเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาไป
พร้อม ๆ กัน นอกจากจะมีเทคนิคการสอนที่ดีแล้ว สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ก็มีส่วนสาคัญใน
การพัฒนาทักษะของผู้เรียน การฝึกทักษะโดยใช้ชุดฝึกทักษะเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะกับการ
แก้ปั ญ หาของผู้เรียนในทุ ก ๆ ด้ าน ผู้ เรีย นสามารถประเมิ นตนเองได้ จากผลการทาชุ ด ฝึก ทัก ษะ
ผู้เรียนสามารถรู้จุดเด่นจุดบกพร่องของตนเองได้ทันทีหลังจากได้ทาชุดฝึกทักษะ ทาให้สามารถนาไป
แก้ไขหรือพัฒนาตนเองได้ต่อไป ทาให้ผู้เรียนมีความแม่นยา คล่องแคล่วในแต่ละทักษะมากขึ้น การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะสามารถใช้เป็นส่วนเพิ่มเติมหรือช่วยส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาให้ดี
ขึ้น แต่จะต้องได้ รับการส่งเสริม และการเอาใจใส่จากครูผู้สอน คานึงถึงความแตกต่างของแต่ล ะ
บุคคล จะช่วยให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จทางด้านจิตใจมากขึ้น ในขณะเดียวกันการให้ผู้เรียนทา
แบบฝึกจะทาให้ครูผู้สอนรู้ถึงจุดเด่นหรือจุดบกพร่องของผู้เรียนได้ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ ผู้เรียน
สามารถปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนหรือแก้ไขปัญหานั้นได้ทันท่วงที (อารยา เคลือศิริ, 2551: 3)
สอดคล้ อ งกับ แนวคิ ด ของสุ วิ ท ย์ มู ล ค า (2550 : 53-54) ที่ ก ล่ า วว่ า แบบฝึ ก ทั ก ษะที่ ดี จ ะฝึ ก ให้
นักเรียนมีความเชื่อมั่นและสามารถประเมินตนเอง เป็นแนวทางทบทวนบทเรียนได้ สอดคล้องกับ
แนวคิดของถวัลย์ มาศจรัสและคณะ (2550 : 21) ที่กล่าวว่า ชุดฝึกทักษะเป็นสื่อการเรียนรู้ที่
มุ่งเน้นในเรื่องของการแก้ปัญหาในการเรียนรู้ และการพัฒนาความรู้ ทักษะ และเจตคติด้านต่าง
ๆ ของผู้เรียนและสามารถเรียนรู้ได้
อย่างไรก็ตามแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูเป็นปัจจัยสาคัญที่สร้าง
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ โดยอาศัย
ความพร้ อ มของผู้ เรี ย น เรี ย นรู้ผ่ า นประสบการณ์ ต่ า งๆ จากการท างานกลุ่ ม ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การฝึกฝนทักษะกระบวนการควบคู่ไปกับเนื้อหาความรู้ ทาให้เกิดการเรียนรู้
ที่มีความหมายต่อตนเองและสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันและทาให้เกิดการถ่ายโอนการเรียนรู้
(วิภาพร เขตจานันท์, 2556 : 24) ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ CIPPA
Model (ทิศนา แขมมณี , 2551 : 282-284) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่สามารถตอบสนองความ
ต่างของผู้เรียน เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สร้างมีความคงทนในการเรียนรู้และทาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนดีขึ้น โดยเน้นการนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน ผู้เรียนเรียนรู้ตามแบบบูรณาการ
และตอบสนองความต้องการของตนเองอย่างเหมาะสม นอกจากผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง
และพึ่งตนเองแล้ว ยังต้องพึ่งการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและบุคคลอื่นๆ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว รวมทั้ง
ต้องอาศัยทักษะกระบวนการต่างๆ จานวนมากเป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้ เป็นการเรียนรู้ที่มี
ความหมายต่อตนเอง และความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้น จะมีความลึกซึ้งและอยู่คงทนมากขึ้น ช่ว ย
พัฒนาการเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
พัทธรพี โสดาจันทร์ (2557 : 87-88) จินตนา ธีรสถิตธรรม (2553 :80) และเตือนใจ ทองศรี
(2553: 53) ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนหลังเรียนรู้
ตามรูปแบบ CIPPA พบว่า สูงกว่าก่อนเรียน นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
จากเหตุผลที่กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจในการพัฒนาชุดฝึกทักษะทางภาษาจีน โดยใช้
รูปแบบ CIPPA สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อเป็นสื่อในการ
เรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง สร้างความคงทนในการเรียนรู้ โดยเน้นการนาไป
ประยุ ก ต์ ใช้ ในชี วิ ต ประจ าวั น และยั ง เป็ น แนวทางในการจั ด การเรี ย นรู้ ก ลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ภาษาต่างประเทศให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนมากที่สุดต่อไป
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ พั ฒ นาชุ ด ฝึ ก ทั ก ษะภาษาจี น โดยใช้ รู ป แบบ CIPPA ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกทักษะภาษาจีน โดย
ใช้รูปแบบ CIPPA สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3. เพื่อ ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่ อการเรียนด้ว ยชุดฝึ กทักษะภาษาจีน โดยใช้
รูปแบบ CIPPA สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวาปีปทุม อาเภอวาปีปทุม
จังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561 จานวน 530 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 โรงเรียนวาปีปทุม อาเภอวาปี
ปทุม จังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561 จานวน 50 คน ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย
โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม
3.2 เครื่องมือวิจัย
1. ชุ ด ฝึ ก ทั ก ษะภาษาจี น ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 ที่ ผู้ วิ จั ย สร้า งขึ้ น
จานวน 6 ชุด ซึ่งชุดฝึกทักษะมีคุณ ภาพผ่านเกณฑ์ทุกรายการ และมีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.63
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2. แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาจีนเพิ่มเติม โดยใช้ชุดฝึกทักษะภาษาจีน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบ CIPPA ซึ่งมีคุณภาพผ่านเกณฑ์ทุกรายการ และมีความ
เหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.68
3. แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย นรายวิ ช าภาษาจี น ส าหรับ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 1 ชุด 40 ข้อ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ทักษะการฟัง การอ่าน และ
การเขียนเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ และ ส่วนที่ 2 ทักษะการพูด
เป็ น การถามตอบ จ านวน 10 ข้ อ แบบทดสอบมี คุ ณ ภาพผ่ า นเกณฑ์ ทุ ก ข้ อ โดยมี ค่ าดั ช นี ค วาม
สอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ค่าความยากตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.39 ค่าอานาจจาแนกตั้งแต่
0.60 ถึง 0.78 และหาความเชื่อมั่นทั้งฉบับโดยใช้วิธีของโลเวท (Lovett) มีค่าเท่ากับ 0.8 ซึ่งมีความ
เหมาะสมในการนาไปใช้
4. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนภาษาจีน โดยใช้ชุดฝึกทักษะ
ภาษาจีนและรูปแบบการสอนแบบ CIPPA มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5
ระดับ จานวน 15 ข้อ โดยมีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงเชิงประจักษ์ (Face Validity)
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดาเนินการทดลองและเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยนาชุดกิจกรรม
การเรี ย นรู้ ไปใช้ กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ซึ่ งเป็ น นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6/10 จ านวน 50 คน
โรงเรียนวาปีปทุม อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ใช้เวลาการทดลอง 16 ชั่วโมง ใช้
รู ป แบบการทดลอง แบบ One Group Pretest Posttest Design โดยด าเนิ น การ
ตามลาดับขั้นตอน ดังนี้โดยผู้วิจัยได้ดาเนินการดังนี้
1. ปฐมนิเทศผู้ เรียน ถึงแนวทางการจั ดการเรียนรู้ภาษาจีนโดยใช้รูปแบบ CIPPA
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2. ท าการทดสอบก่อ นเรี ย นด้ ว ยแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรายวิ ช า
ภาษาจีนที่สร้างขึ้นโดยใช้รูปแบบ CIPPA ใช้เวลา 2 ชั่วโมง
3. ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
CIPPA จากแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาจีนเพิ่มเติม ในหน่ว ยการเรียนรู้ที่ 2 ภาษาจีนใน
ชีวิตประจาวัน จานวน 6 แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ละ 2 ชั่วโมง รวมเวลา 12
ชั่วโมง
4. ทาการทดสอบหลังการเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
ภาษาจีน ที่สร้างโดยรูปแบบ CIPPA ด้วยแบบทดสอบชุดเดิมกับการทดสอบก่อนเรียน ใช้เวลา 2
ชั่วโมง
5. เก็บรวบรวมข้อมูลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้ว ยเครื่องมือสะท้อนผลการ
จัดการปฏิบัติ โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาจีน และแบบวัดความพึง
พอใจของนักเรียนที่ได้จากการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบ CIPPA หลังการจัดการเรียนรู้ แล้ ว
นามาแปลผลทางสถิติ
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3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล เรื่องผลการใช้ชุดฝึกทักษะภาษาจีน
โดยใช้รูปแบบ CIPPA สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยนาคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ด้วย
วิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมุติฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการดาเนินการดังนี้ ดังนี้
1. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะภาษาจีน โดยใช้รูปแบบ CIPPA สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ 75/75
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาจีนระหว่างก่อนเรียน และหลัง
เรียนโดยใช้ Dependent Samples t-test
3. วิเคราะห์ความพึงพอใจโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะภาษาจีน โดยใช้รูปแบบ CIPPA สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชุดกิจกรรม
คะแนนเต็ม
S.D.
ค่าประสิทธิภาพ
X
ประสิทธิภาพกระบวนการ (E1)
240
189.42
1.46
78.93
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2)
40
31.42
1.75
78.55
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าชุดฝึกทักษะภาษาจีน โดยใช้รูปแบบ CIPPA สาหรับ
นัก เรี ยนชั้ นมั ธยมศึก ษาปี ที่ 6 ที่น าไปใช้ กับ นั กเรีย นมีป ระสิท ธิ ภาพกระบวนการ (E1) เท่ ากั บ
78.93 และมีป ระสิท ธิภาพของผลลัพ ธ์ (E2) เท่ากับ 78.55 แสดงว่า มีประสิทธิภาพเท่ ากั บ
78.93/78.55 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด 75/75
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะ
ภาษาจีนโดยใช้รูปแบบ CIPPA ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
การทดสอบ

̅
𝐗

ก่อนเรียน
16.46
หลังเรียน
31.42
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

S.D.

D

D2

t

1.13
1.75

748

11,364

56.15*
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จากตารางที่ 2 แสดงว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยชุดฝึกทักษะภาษาจีน โดยใช้รูปแบบ CIPPA มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อชุดฝึกทักษะภาษาจีนโดยใช้
รูปแบบ CIPPA
รายการประเมิน
S.D. ระดับความพึงพอใจ
X
1. การเรียนเป็นกลุ่มช่วยให้เกิดความรู้สึกสบายใจ
4.62 0.49
มากที่สุด
2. ชุดฝึกทักษะไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน
4.78 0.42
มากที่สุด
3. การเรียนเป็นกลุ่ มช่วยให้มีความเข้ าใจ และปรับตัว เข้ า
4.18 0.44
มาก
ผู้อื่นได้ดี
4. ชุดฝึกทักษะทาให้มีความมั่นใจในการเรียน
4.20 0.45
มาก
5. การเรียนเป็นกลุ่มส่งเสริมให้มีความเข้าใจและเรียนรู้ได้ดี 4.78 0.42
มากที่สุด
6. ชุดฝึกทักษะทาให้มีความเข้าใจในสิ่งที่เรียนได้อย่างชัดเจน 4.68 0.47
มากที่สุด
7. การเรียนเป็นกลุ่มทาให้อยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น
4.68 0.68
มากที่สุด
8. ชุดฝึกทักษะจะทาให้จดจาสิ่งที่เรียนได้เป็นอย่างดี
4.52 0.58
มากที่สุด
9. การเรียนเป็นกลุ่มทาให้มีความกระตือรือร้นในการเรียน
4.44 0.50
มาก
10. ชุ ด ฝึ ก ทั ก ษะท าให้ ท ราบความบกพร่ อ ง รวมทั้ ง
4.46 0.50
มาก
ความก้าวหน้าของตนเองและกลุ่ม
11. การเรียนเป็นกลุ่มทาให้สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ได้ดี 4.78 0.42
มากที่สุด
12. ชุดฝึกทักษะทาให้สามารถเรียนรู้ได้เร็ว
4.44 0.54
มาก
13. การเรียนเป็นกลุ่มทาให้นักเรียนเกิดความคิดริเริ่มและ
4.68 0.62
มากที่สุด
สร้างสรรค์สิ่งดีๆ
14. ชุดฝึกทักษะทาให้สามารถฝึกฝนได้อย่างเต็มที่
4.28 0.57
มาก
15. การเรี ย นเป็ น กลุ่ ม โดยใช้ ชุ ด ฝึ ก ทั ก ษะช่ ว ยให้ ก ล้ า
4.48 0.40
มาก
แสดงออก
รวม
4.55 0.50
มากที่สุด
จากตารางที่ 3 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกทักษะภาษาจีน โดยใช้รูปแบบ
CIPPA สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.55 ซึ่งอยู่ในระดับพึง
พอใจมากที่สุด
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5. อภิปรายผลและสรุปผล
จากผลการวิจัยสามรถอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี้
1. ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะภาษาจีน โดยใช้รูปแบบ CIPPA สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.93/78.55 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ คือ 75/75 ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้พัฒนาชุดฝึกทักษะภาษาจีน โดยใช้รูปแบบ CIPPA
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อย่างเป็นระบบ ตามขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ
CIPPA ทั้ง 7 ขั้น โดยเน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โยใช้
กระบวนการทางานแบบกลุ่ม และสามารถนาไปใช้ได้ นอกจากนี้ยังผ่านการตรวจสอบ ประเมิน
ความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาความเหมาะสม เมื่อนักเรียนปฏิบัติแล้วจะทาให้นักเรียน
สามารถฟัง และอ่านจับใจความสาคัญจากเรื่องได้ในที่สุด และสามารถนาไปฝึกทักษะการเขียนและ
การพูดได้เป็นอย่างดี ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของสอดคล้องกับสุวิทย์ มูลคาและสุนันทา สุนทร
ประเสริฐ (2550 : 60 – 61) ที่กล่าวว่า ลักษณะของแบบฝึกที่ดีควรคานึงถึงหลักจิตวิทยาการเรียนรู้
ผู้เรียนได้ศึกษาด้วยตนเอง ครอบคลุมเนื้อหา รูปแบบน่าสนใจ และคาสั่งชัดเจน ซึ่งได้สรุปลักษณะ
แบบฝึกไว้ 7 ประการ ดังนี้ 1) ใช้หลักจิตวิทยา 2) สานวนภาษาไทย 3) ให้ความหมายต่อชีวิต 4) คิด
ได้เร็วและสนุ ก 5) ปลุ กความน่าสนใจ 6) เหมาะกับ วัยและความสามารถ และ 7) ศึ กษาได้ ด้ว ย
ตนเอง ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของรัสรินทร์ แพร่งสุวรรณ์ (2559 : 96) สุจิตรา
เดชดารงรักษ์ (2556 : 107) จินตนา ธีรสถิตธรรม (2553 :80) และ พัทธรพี โสดาจันทร์ (2557 :
87-88) ที่ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA ในการจัดการเรียนการสอนซึ่ ง
ผลการวิจัยดังกล่าวพบว่าชุดฝึกทักษะที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพและสามารถนามาใช้พัฒนาผู้เรียนได้
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัด การเรียนรู้ ด้ว ยชุดฝึกทัก ษะภาษาจีน
โดยใช้รูปแบบ CIPPA สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เป็น เพราะการจัดการเรียนรู้ด้วย
ชุดฝึกทั กษะภาษาจีน โดยใช้รูปแบบ CIPPA สาหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นสื่ อ
นวัตกรรมและเทคนิคเหมาะสาหรับใช้ในการสอนทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และ
ทักษะการเขียน จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ตามแนวความคิดของ
ทิศนา แขมมณี (2556 : 87) ได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน จากแนวคิดทางการศึกษาที่
พบว่า สามารถใช้ได้ผลดีในการจัดการเรียนการสอน โดยมีหลักการ 5 หลักการ ได้แก่ 1) หลักการ
สร้างความรู้ 2) หลักกระบวนการกลุ่มและการเรียนรู้แบบร่วมมือ 3) หลักความพร้อมในการเรียนรู้
4) หลักการเรียนรู้กระบวนการ 5) หลักการถ่ายโอนการเรียนรู้ สอดคล้องกับแนวความคิดของสุ
วิทย์ มูลคาและสุนันทา สุนทรประเสริฐ (2550 : 53) ที่กล่าวว่า แบบฝึกทักษะมีความสาคัญต่อ
ผู้เรียนไม่น้อย ในการที่จะช่วยส่งเสริมสร้างทักษะให้ กับผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจได้เร็วขึ้น
ชัดเจนขึ้น กว้างขวางขึ้นทาให้การสอนของครูและการเรียนของนักเรียนประสบผลสาเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวได้สอดคล้องกับงานวิจัยของจินตนา ธีรสถิตธรรม (2553
:80) พั ทธรพี โสดาจันทร์ (2557 : 87-88) และเตือนใจ ทองศรี (2553: 53) ที่ได้ท าการศึกษา
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA ในการจัดการเรียนการสอนซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวพบว่า
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แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะภาษาจีน
โดยใช้รูปแบบ CIPPA สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.55
ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องได้นาหลักจิต วิทยาตามทฤษฏี ความสัมพัน ธ์เชื่อมโยง
ของธอร์นไดด์ (ทิศนา แขมมณี. 2553 : 45) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ถ้านักเรียนมีความ
พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ได้รับการฝึกหัดหรือกระทาบ่อย ๆ ด้วยความเข้าใจจะทาให้เกิดความ
คงทนในการเรียนรู้ และการเรียนรู้ต้องเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากั บการตอบสนอง และเมื่อนักเรียน
ได้รับผลที่พึงพอใจย่อมอยากเรียนต่อไป ประกอบกับกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ CIPPA
เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ทาให้ผู้เรียนเกิดความตื่นเต้นและท้าทายที่ได้ลงมือทากิจกรรมด้วยตนเอง
ทั้งยังมีความร่วมมือจากเพื่อน ๆ ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ลดความกดดันในการเรียนรู้ สร้าง
ความมั่น ใจในการนาไปใช้ จึงส่ งผลต่อ ความพึ งพอใจในการจัดกิ จกรรมการเรีย นรู้ ผลการวิจั ย
ดังกล่าวสอดคล้องกับสุจิตรา เดชดารงรักษ์ (2556 : 107) ชุลีพร พินิจพล (2554 : 123-124)
และ พัทธรพี โสดาจันทร์ (2557 : 87-88) ได้ทาการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับการศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะที่พัฒนาขึ้นตามรูปแบบ CIPPA พบว่า นักเรียนที่เรียนด้ว ยชุด ฝึก
ทักษะที่พัฒนาขึ้นนั้น มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากและมากที่สุด
6. สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิ จัย การพั ฒ นาชุ ด ฝึ กทั ก ษะภาษาจีน โดยใช้ รู ปแบบ CIPPA ส าหรั บ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ชุดฝึกทักษะภาษาจีน โดยใช้รูปแบบ CIPPA สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
มีประสิทธิภาพ 78.93/78.55 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 ที่กาหนดไว้
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ ด้ว ยชุดฝึกทักษะภาษาจีน
โดยใช้รูปแบบ CIPPA สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะภาษาจีน
โดยใช้รูปแบบ CIPPA สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.55
ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
7. ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1.1 ผลจากการวิ จั ย ที่ พ บว่ า การเรี ย นด้ ว ยชุ ด ฝึ ก ทั ก ษะภาษาจี น โดยใช้ รู ป แบบ
CIPPA สามารถพัฒนาทักษะภาษาจีนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างได้ดี ซึ่งนวัตกรรมและวิธีการสอน
ดังกล่าวอาจมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ดังนั้นผู้ที่สนใจจะนาวิธีการ
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สอนดัง กล่าวไปใช้ ควรศึกษาขั้นตอนการจัดกิจกรรม ศึกษาสภาพปัญ หาของผู้ เรียนก่อนนาไปใช้
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนให้มากที่สุด
1.2 การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะภาษาจีน โดยใช้รูปแบบ CIPPA เป็นวิธีที่มี
ประสิท ธิภ าพ ที่สามารถนาไปใช้จัดกิจกรรมเพื่ อส่งเสริม ทักษะภาษาจีนให้กับนักเรีย นได้ เพื่อได้
ประสิทธิผลที่ดีที่สุด ครูผู้สอนควรจะศึกษารูปแบบ วิธีการ เทคนิค ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบ
CIPPA ให้เข้าใจเป็นอย่างดีก่อนนาไปใช้สอนในชั้นเรียน และควรมีการปฐมนิเทศนักเรียนให้มีความรู้
ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดกิจกรรมเพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
1.3 การจัด การเรียนรู้ด้ว ยชุ ดฝึกทั กษะภาษาจีน โดยใช้ รูปแบบ CIPPA ครูควรให้
ผู้เรียนมีอิสระในการทากิจกรรม และควรให้แรงเสริมแก่นักเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจใน
ผลงานตนเอง
1.4 การใช้คาถามปลายเปิดให้มากขึ้นจะช่วยให้นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้
หลากหลายและอิสระมากขึ้น นาไปสู่การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนและช่วย
เติมเต็มให้นักเรียนเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 การคัดเลือกบทเรียนควรให้มีความเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน สอดคล้องกับ
หลักสูตรภาษาจีน และบทเรียนควรมีความหลากหลาย เช่น เนื้อหาเกี่ยวกับข่าวในเหตุการณ์ปัจจุบัน
สารคดี บทความ เรื่องสั้น เรื่องแปล นิทาน นิยาย เป็นต้น เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจใน
บทเรียนมากขึ้น
2.2 ควรมี ก ารศึ ก ษาเพื่ อ เปรี ย บเที ย บการใช้ ชุ ด ฝึ ก ทั ก ษะภาษาจี น โดยใช้ รู ป แบบ
CIPPA ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น กับวิธีสอนรูปแบบอื่น ๆ
2.3 ควรมี ก ารศึ ก ษาการจั ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยชุ ด ฝึ ก ทั ก ษะภาษาจี น โดยใช้ รู ป แบบ
CIPPA ในระดับชั้นเรียนอื่นๆ
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ประเมินสมรรถนะด้านการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา หลังการอบรมของครูโรงเรียน และ (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด้านความรู้วิทยาศาสตร์ของครู เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นประกอบด้วยโปรแกรม
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็ม แบบทดสอบวัดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และแบบ
ประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้บ่งชี้ระดับระดับสมรรถนะด้านความรู้ใน
เนื้อหาผนวกวิธีสอนกาหนดไว้ 4 ระดับ คือ ยอดเยี่ยม ชานาญ เริ่มชานาญ และเริ่มต้น ผลการ
ประเมินสมรรถนะด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาหลังการอบรม ทั้ง 5
องค์ประกอบ พบว่า ผลการประเมิน (ค่าเฉลี่ยรายด้าน) เท่ากับ 2.48 (S.D.=0.41) ซึ่งอยู่ในระดับ
คุณภาพระดับเริ่มชานาญ (Approaching Proficient) ส่ว นผลการทดสอบหลังการฝึกอบรมด้วย
โปรแกรมพัฒนาครูแบบบูรณาการแนวคิดสะเต็มศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 62.23 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 79.04 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กับคะแนนสอบของครูหลังการฝึกอบรมพบว่า
คะแนนสอบของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้นคะแนน
ความรู้ด้านเนื้อหาวิทยาศาสตร์ของครู หลังหลังการอบรมสูงกว่าเกณฑ์
คาสาคัญ : สะเต็มศึกษา โปรแกรมพัฒนาครู ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน สมรรถนะด้านการ
จัดการเรียนรู้

1386

Abstract
The purpose of this research was to (1) assess teaching competencies and
skills after implementing a professional development instructional program integrated
science, technology, engineering, and mathematics (STEM) for developing in-service
science teachers’ pedagogical content knowledge, and ( 2 ) compare teachers’
achievement score on science content knowledge of the Education Development
Foundation Schools, Buriram. Research instruments included the Professional
Development Instructional Program Integrated STEM, teachers’ achievement score on
science content knowledge and the rubric scoring assessment observational form and
teachers’ achievement score on science content knowledge designed for classifying
competencies’ levels of teaching and skills consisted of beginning, approaching
proficient, proficient, and distinguished levels. The research findings revealed that
competencies’ levels of teaching and skills in teaching and learning management of inservice science teachers were achieved as approaching proficient level (Mean = 2.48,
S.D.=0.41) ) in 5 aspects including --planning for STEM instruction, classroom
environment and STEM classroom learning management, strategies for encouraging
student to learn effectively, feedback and assessment, and teaching reflection—with
approaching proficient level of assessment. The results of t-test one sample indicated
that teachers' achievement score on content knowledge after implementing the
integrated STEM program was higher than the criterion score of 75% at the 0.01 level
of significance.
Keywords : STEM education, Professional Development Program, Pedagogical Content
Knowledge, Competencies of teaching and learning management
1. บทนา
ความท้าทายด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในในยุค
ปัจจุบัน ที่มีผลผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในศตวรรษใหม่ ครูผู้สอนในยุคปัจจุบันจึงต้องปรับตัวและปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้
เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิตสาหรับการออกไปดารงชีวิตในโลก
ปัจจุบันได้อย่างมีความสุข ซึ่งการเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่สาคัญที่สุด คือ ทักษะการ
เรียนรู้ (Learning Skills) ส่งผลให้เกิดการปฏิรู ปเปลี่ ยนแปลงรู ปแบบการจัด การเรี ย นการสอน
ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ตลอดเวลา 0จึงอาจกล่าวได้ว่าสาระวิชามีความสาคัญแต่
ไม่เพียงพอสาหรับการเรียนรู้เพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21กรอบแนวคิดเชิงมโนทัศน์สาหรับ
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ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางเนื่องด้วยเป็นกรอบแนวคิดที่เน้นผลลัพธ์ที่เกิด
กับผู้เรียน (Student Outcomes) ทั้งในด้านความรู้สาระวิชาหลัก (Core Subjects) และทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ที่จะช่วยผู้เรียนได้เตรียมความพร้อมในหลากหลายด้าน รวมทั้งระบบสนับสนุนการ
เรี ย นรู้ ได้ แ ก่ มาตรฐานและการประเมิ น หลั ก สู ต รและการเยนการสอน การพั ฒ นาครู
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนในศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องก้าวข้าม
“สาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้ “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” (21st Century Skills) ซึ่งครูจะเป็นผู้สอน
ไม่ได้ แต่ต้องให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครูจะออกแบบการเรียนรู้ ฝึกฝนให้ตนเองเป็น
โค้ช และอานวยความสะดวก (Facilitator) ในการเรียนรู้แบบ PBL (Problem-Based Learning)
ของนักเรียน ซึ่งสิ่งที่เป็นตัวช่วยของครูในการจัดการเรียนรู้คือ ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพที่เกิดจากการ
รวมตัวกันของครูเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทาหน้าที่ของครูแต่ละคนในโรงเรียน (Bell, J.,
Veal, W. R., & Tippins, D. J. 1998)
ในขณะที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้เสนอแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อน
นักเรียนไทยทุกช่วงชั้นให้มีความรู้ความสามารถสูงขึ้นและทัดเทียมกับนานาชาติภายในปี พ.ศ. 2570
พร้อมทั้งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิช าวิทยาศาสตร์ค ณิตศาสตร์เพิ่มขึ้ นร้ อยละ 4 ต่อปี โดยมุ่ง
ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ทุกช่วงชั้นอย่างเต็มศักยภาพซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์การวิจัย พัฒนา
และเผยแพร่หลักสูตร สื่อ อุปกรณ์ กระบวนการเรียนรู้ การประเมินมาตรฐานการศึกษา การส่งเสริม
พัฒนาสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา การสร้างความตระหนักส่งเสริมการเรี ยนรู้ ด้ า น
ดังกล่าวเพื่อสร้างคุณภาพการดารงชีวิต ซึ่งการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีตามร่างแผนยุทธศาสตร์นี้เป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักเรียน พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู โรงเรียน รวมทั้งการประเมินมาตรฐาน
การศึกษาที่เข้มแข็งทันสมัยสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบที่มีศักยภาพสูงมุ่งผลสาเร็จตามเป้าหมาย
โดยได้ น าแนวทางสะเต็ มศึก ษา (STEM Education ; Science, Technology, Engineering and
Mathematics Education) ซึ่ ง เน้ น บู ร ณาการองค์ ค วามรู้ ร ะหว่ า งวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ รวมทั้งวิชาต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ใช้แก้ปัญหาได้จริงได้
โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างผู้เรียนให้เป็นนักคิด นักแก้ปัญหาและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันบน
เวทีเศรษฐกิจโลกได้
สะเต็มศึกษาเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ โดยที่การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาจะต้องมีการบูรณาการ
พฤติกรรมที่ต้องการหรือคาดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนเข้ากับการเรียนรู้เนื้อหาด้วย พฤติกรรมเหล่านี้
รวมถึงการกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการสืบเสาะหาความรู้ การสารวจตรวจสอบ การคิดอย่างมี
เหตุมีผลในเชิงตรรกะ รวมถึงทักษะของการเรียนรู้หรือการทางานแบบร่วมมือ ดังนั้ นสะเต็มศึกษาจึง
เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงทางวิศวกรรมศาสตร์เป็นกลไกขับเคลื่อนกิจกรรมการ
เรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการเรียนรู้ไป
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ใช้ แ ก้ ปั ญ หาในชี วิ ต จริ ง เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การด าเนิ น ชี วิ ต และการประกอบอาชี พ ในอนาคตได้
(Dejarnette, 2012; Breiner, et al., 2012; Wayne, 2012; รั ก ษพล ธนานุ ว งศ์ , 2556; อภิ สิ ท ธิ์
ธงไชย และคณะ, 2555) นอกจากนี้ ส ะเต็ ม ศึ ก ษาเป็ น การสอนแบบบู ร ณาข้ า มกลุ่ ม สาระวิ ช า
(Interdisciplinary Integration) ระหว่ า งศาสตร์ ส าขาต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยนาจุดเด่นของธรรมชาติวิชาและวิธีการสอนของแต่ละศาสตร์
มาผสมผสานกัน เพื่อให้ผู้เรียนนาความรู้มาใช้ใ นการแก้ ปัญหา ค้นคว้า และพัฒนาสิ่ง ต่างๆ ใน
สถานการณ์โลกปัจจุบัน ซึ่งอาศัยการจัดการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนหลายสาขาร่วมมือกันเพราะในการ
ทางานนั้นต้องใช้ความรู้หลายด้านไม่ได้แยกใช้ความรู้เป็นส่วนๆ (Breiner, Harkness,Johnson, &
Koehler, 2012 ; Dejarnette, 2012; Wayne. 2012) อย่างไรก็ตามครูผู้สอนในโรงเรียนส่ว นใหญ่ก็
ยังไม่มั่นใจว่าโรงเรียนจะนาสะเต็มศึกษาสู่การปฏิบัติได้อย่างไรเพราะเป็นเรื่องที่ครูจะต้องเรียนรู้ใหม่
ครูส่วนมากไม่แน่ใจว่าจะสามารถนาไปจัดการเรียนรู้ในเวลาเรียนปกติได้หรือไม่ การจัดการเรียนรู้
ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในโรงเรียนจึงเป็นประเด็นที่นักการศึกษาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง
เพื่อหาทางออกร่วมกันและในปัจจุบันการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาได้รับความสนใจจาก
ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างมาก
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีบทบาทโดยตรงในการพัฒนาครูโดยใช้
กระบวนการวิจัยและบริการทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราช
ภั ฏ บุ รี รั ม ย์ ได้ มี ก ารลงนามความมือ (MOU) ร่ ว มกั บ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา/
ประถมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงในการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรีย นใน
รูปแบบของโครงการบริการวิชาการและวิจัยแก่โรงเรียนในเครือข่ายของมหาวิทยาลัย จากที่มาและ
ความสาคัญของปัญหาที่ได้กล่าวมาแล้ว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จึงได้เล็งเห็น
ความสาคัญในการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ให้เกิดขึ้นกับครูโรงเรียนโครงการกองทุน การศึ กษา ซึ่งอยู่ในขอบข่ายในการส่งเสริมและพั ฒ นา
โรงเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมุ่งเน้นให้ครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อ
สร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษาได้
2. คาถามวิจัย
2.1 สมรรถนะด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาหลังการอบรม
เชิงปฏิบัติการด้วยโปรแกรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็ม ของครูโรงเรียน
โครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นอย่างไร
2.2 ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย นด้า นความรู้วิทยาศาสตร์ ของครู โ รงเรี ยนโครงการกอง
ทุนการศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ หลังการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยโปรแกรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการสะเต็ม เป็นอย่างไร
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3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
3.1 ประเมินสมรรถนะด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาหลัง
การอบรมของครูโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์
3.2 เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นด้ า นความรู้ วิท ยาศาสตร์ ของครู โ รงเรียน
โครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์
4. สมมติฐานการการวิจัย
4.1 ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรีย นด้า นความรู้วิ ทยาศาสตร์ ของครู โ รงเรีย นโครงการกอง
ทุนการศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ หลังการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยโปรแกรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการสะเต็ม สูงกว่าเกณฑ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
5.ขอบเขตของการวิจัย
5.1 ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูในโรงเรียนกองทุน การศึ ก ษาใน
จังหวัดบุรีรัมย์ ที่เข้าร่วมโครงการ จานวน 4 โรง ได้แก่ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 โรงเรียนบ้าน
แท่นทัพไทย โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า และโรงเรียนบ้านลานางรอง ที่มีปัญหาด้ านการจัด การ
เรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาและมีภาระงานสอนมากกว่า 1 รายวิชา ในระดับชั้น
เดียวกัน โดยครูสมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัย จานวน 30 คน
5.2 ตัวแปรที่ศึกษา
5.2.1 ตัวแปรอิสระ คือ การอบรมเชิงปฏิบัติก ารด้ว ยโปรแกรมการพั ฒนาการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็ม
5.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
5.2.2.1 สมรรถนะด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
หลังการอบรมของครูโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์
5.2.2.2 ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรีย นด้ านความรู้ วิทยาศาสตร์ ของครู โ รงเรียน
โครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์
5.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM
Education) คือแนวทางการสอนแบบบูร ณาข้ามกลุ่มสาระวิช า (Interdisciplinary Integration)
ระหว่างศาสตร์สาขาต่าง ๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดย
นาจุดเด่นของธรรมชาติวิชา วิธีการสอนของแต่ละวิชามาผสมผสานกัน เพื่อให้ผู้เรียนนาความรู้มาใช้
ในการแก้ปัญหา และค้นคว้าหาคาตอบของปัญหา สะเต็มศึกษาจึงเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและกระบวนการทาง
วิศวกรรมศาสตร์ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการเรียนรู้ไป
ใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงผ่านโปรแกรมการพัฒนาครูด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษาและการออกแบบชิ้นงานเพื่ อใช้แก้ปัญหาตามขั้นตอนของกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม (Engineering Design Process) ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นระบุปัญหาหรือ
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สถานการณ์ 2) ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 3) ขั้นออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการแก้ปัญหา 4) ขัน้
การทดลอง และ 5) ขั้นประเมินและปรับปรุงแก้ไข
6. วิธีดาเนินการวิจัย
6.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย
6.1.1โปรแกรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็ม เป็นแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่บูรณาการองค์ความรู้ 4 สาขาวิชา
ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ (Science : S) เทคโนโลยี (Technology : T) วิศวกรรมศาสตร์(Engineering
: E) และคณิ ต ศาสตร์ (Mathematics : M) มี ลั ก ษณะการสอนที่ ตั้ ง อยู่ บ นฐานการสอนแบบสื บ
เสาะหาความรู้ การสอนโดยใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน หรื อ การสอนโดยใช้ โ ครงงานเป็ น ฐาน แล้ ว ใช้
เทคโนโลยีเข้ามาเพื่ออานวยความสะดวกในการออกแบบชิ้นงานเพื่อใช้แก้ปัญหาตามขั้นตอนของ
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (ดังรูปที่ 1)
6.1.2 แบบประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน ที่ครอบคลุมคุณลักษณะเชิง
พฤติ ก รรมด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอน ความรู้ ค วามสามารถในการจั ด การเรี ย นการสอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน 5 ด้าน คือ
การวางแผนสาหรับการจัดเรียนรู้แบบบูรณาการสอนเต็ม (ก่อนการสอน) การจัดบรรยากาศในการ
เรียนรู้และการบริหารจัดการห้องเรียนสะเต็ม กลยุทธ์กระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
ผลย้อนกลับและการประเมินผลผู้เรียน และสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ (หลังสอน) ในการประเมิน
สมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน เป็นการประเมินความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนการสอนวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ข องครู ก ลุ่ ม เป้ า หมายในโรงเรี ย นกอง
ทุนการศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ ที่เข้าร่วมโครงการวิจัย จานวน 4 โรง ได้แก่ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
5 โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า และโรงเรียนบ้านลานางรอง ที่สมัครใจเข้า
ร่วมโครงการวิจัย
6.1.3 แบบทดสอบวัดความรู้ด้านเนื้อหาวิทยาศาสตร์ เป็นข้อสอบแบบปรนัยและอัตนัย
เพื่อประเมินความรู้ด้านเนื้อหาวิทยาศาสตร์ (Content Knowledge) ซึ่งแบบทดสอบเป็นแบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 43 ข้อ และแบบทดสอบแบบอัตนัยประเภทตอบข้อความสั้น
จานวน 31 ข้อ (คะแนนรวมทั้งสองส่วน 80 คะแนน) ซึ่งออกแบบทดสอบตามกรอบในการประเมิน
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
6.2 การดาเนินการวิจัย
ผู้ วิ จั ย ใช้ ก ระบวนการวิ จั ย และพั ฒ นา (Research and Development) เพื่ อ สร้ า ง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งแบ่งตามขั้นตอนการวิจัยเป็น 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
6.2.1 การดาเนินการวิจัยระยะที่ 1 การศึกษาแนวคิดกาหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้
ตามแนวสะเต็ม ศึก ษาสาหรับ ครู เป็ น ขั้ น ตอนการสั งเคราะห์ แ นวคิ ดจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อสังเคราะห์แนวทางการ
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จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษาสาหรับครู
เพื่อนาไปใช้ในการออกแบบโปรแกรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็ม ในการ
ประชุมสนทนากลุ่ม ยังได้ร่วมพิจารณาเกณฑ์บ่งชี้และระดับคุณภาพด้านความรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษา ผู้เข้าร่วม
การประชุมสนทนากลุ่ม ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ
เรียนการสอนแนวทางสะเต็มศึกษาจานวน 2 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาวิทยาศาสตร์ จานวน 2 คน
และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลตามแนวสะเต็มศึกษา จานวน 1 คน
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน
ผลการจั ด ประชุ ม สนทนากลุ่ ม (Focus Group Discussion) เกี่ ย วกั บ แนวทางการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา พบว่า ผู้สอนควรปฏิบัติดังนี้ คือ 1) ศึกษาสาระสาคัญของสาระ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมใน
ลักษณะของการบูรณาการ 2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาด้วยตนเองก่อนที่จะจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 3) จัดการเรียนรู้ที่เน้นปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning)
4) จัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) 5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ให้ ผู้ เ รี ย นท างานร่ ว มกั น เป็ น ที ม มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ ละให้ ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ แก่ ผู้ เ รี ย น เพื่ อ
ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน 6) วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic
assessment) ซึ่งแนวทางในการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาดังกล่าวเป็นการจัดการเรี ยนรู้
ตามสภาพจริง (Authentic learning)
ในการพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการสะเต็มเป็น
การนาข้อมูลจากการสังเคราะห์แนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการประชุมสนทนา
กลุ่มมาพัฒนาเป็นแนวทางในการกาหนดกิจกรรม แนวทางการประเมิน เกณฑ์และตัวชี้ วัดในการ
ประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะการเรีย นรู้ใ นศตวรรษที่ 21 โดยใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นตรวจสอบคุณภาพความเหมาะสมของโปรแกรม
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็ม ภายใต้การแนะนาโดยผู้เชี่ยวชาญ และปรับ ปรุง
เครื่องมือ แล้วนาไปทดลองใช้จริง
เครื่องมือวิจัยที่ใช้ประเมินสมรรถนะด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ปรับมาจาก
งานวิจักรอบการประเมินสมรรถนะด้านความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนของครูวิทยาศาสตร์ คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้พฤติกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ที่กาหนดไว้
ในการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ 5 องค์ประกอบ คือ การวางแผนสาหรับการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา (ก่อนการสอน) การจัดบรรยากาศในการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
ห้องเรียนสะเต็ม กลยุทธ์กระตุ้นผู้เรียนให้เ กิด การเรี ยนรู้ที่ มีประสิทธิภ าพ ผลย้อนกลับและการ
ประเมินผลผู้เรียน และสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ (หลังการสอน)
6.2.2 การดาเนินการวิจัยระยะที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการสะเต็ม ซึ่งเป็นแนวทางการจัด การเรี ย นการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ แ ละ
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เทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษาส าหรั บครู เป็นการพัฒนากิจกรรมฝึกอบรมเพื่อเสริม สร้ า ง
ความสามารถในการออกแบบจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาสาหรับครู ตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และ
แนวทางการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาเพื่อออกแบบกิจกรรมและโปรแกรมการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบบูรณาการสะเต็มศึกษา
2. ศึกษาเนื้อหา สาระสาคัญของสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมในลักษณะของการบูรณาการ
3. ออกแบบกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา โดยมีผู้เชี่ยวชาญได้ร่วมวิพากษ์และเสนอแนะ แล้วปรับปรุงแก้ไข
4. ออกแบบกิจกรรมการฝึกอบรมประกอบด้วยการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสะเต็ม
ศึกษา การเขียนผัง ความคิดเหตุ - ผล การออกแบบการจัด การเรีย นรู้ แนวคิดการออกแบบเชิ ง
วิศวกรรม และแนวทางในการจัดการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 โดยใช้นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ที่ครูในโรงเรียนออกแบบร่วมกับนักวิจัยภายใต้การให้
คาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ โปรแกรมพัฒนาครูแบบบูรณาการแนวคิด
สะเต็มศึกษา กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา
5. นาแผนการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรีย นการ
สอนแบบบูรณาการสะเต็มศึกษาเพื่อใช้ฝึกอบรมพัฒนาครูต่อไป
6.2.3 การดาเนินการวิจัยระยะที่ ผู้วิจัยนาแผนการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการสะเต็มศึกษา อบรมให้แก่ครูกลุ่มเป้าหมาย ผู้วิจัย
ใช้ แ บบประเมิ น สมรรถนะก่ อ นการอบรม และหลั ง การอบรม ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษา
จากนั้นผู้วิจัยนาแบบประเมินสมรรถนะด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา ไปประเมินผลการปฏิบัติการสอนที่บูรณาการสะเต็มศึกษาของครูกลุ่มเป้าหมาย
ที่สอนในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ ที่เข้าร่วมโครงการวิจัยจานวน 4 โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า และโรงเรียน
บ้านลานางรอง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีปัญหาด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา โดยครูสมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัย จานวน 30 คน การวิจัยครั้งนี้เป็นรูปแบบการวิจั ยกึ่ง
ทดลองแบบกลุ่มเดี ยว ผู้วิจัยนาแบบประเมิ นสมรรถนะด้ า นการออกแบบการจัด การเรี ย นรู้ ไป
ประเมินครูที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัย จานวน 30 คน ซึ่งปฏิบัติการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 ครูที่เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา ได้
ทดสอบวัดความรู้ด้านเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ซึ่งสอบแบบปรนัยและแบบอัตนัย ที่ใช้เป็นแนวทางการ
ประเมิ น ความรู้ด้ านวิ ทยาศาสตร์ (Content Knowledge) โดยแบบทดสอบเป็ น แบบปรนั ย ชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 50 ข้อ นาไปหาความตรงโดยให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้อง
ระหว่างแบบทดสอบการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์กับจุดประสงค์การเรียนรู้ตามกรอบประเมินความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ (Science Content knowledge) แบบทดสอบที่ได้มีค่าความตรงเชิงโครงสร้างระหว่าง
1393

0.67-1.00 เมื่ อ น าแบบทดสอบไปหาคุ ณ ภาพแล้ ว จึ งคั ด เลื อ กข้ อ สอบที่ เหมาะสมและผ่า นเกณฑ์
คุณภาพไว้จานวน 43 ข้อ ซึ่งค่าความยาก 0.56-0.76 ค่าอานาจจาแนก 0.26-0.63 และความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบทั้งฉบับ (Lovett Reliability) มีค่า 0.8635 และผู้วิจัยนาแบบทดสอบอัตนัยชนิด
ตอบสั้น จานวน 40 ข้อ ที่ผ่านการประเมิน ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้
ตามแนวทางการประเมินความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ โดยผู้เชี่ยวชาญ แบบทดสอบที่ได้ทุกข้อมีค่าความ
ตรงเชิงโครงสร้าง 0.67-1.00 เมื่อนาแบบทดสอบไปหาคุณภาพแล้วจึงคัดเลือกข้อสอบที่เหมาะสม
และผ่านเกณฑ์คุ ณภาพไว้จานวน 31 ข้อ ซึ่งมีค่าความยาก 0.56-0.70 ค่าอานาจจาแนกระหว่าง
0.33-0.46 และความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ (Coefficient Alpha) มีค่า 0.859
6.2.4 การดาเนินการวิจัยระยะที่ 4 ผู้วิจัยสรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินสมรรถนะ
โดยใช้โปรแกรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการสะเต็มศึกษา เพื่ออธิบายการ
พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน 5 ด้าน คือ การวางแผนสาหรับการจัดเรียนรู้แบบบูรณา
การสอนเต็ม (ก่อนการสอน) การจัดบรรยากาศในการเรียนรู้และการบริหารจัดการห้องเรียนสะเต็ม
กลยุทธ์กระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ผลย้อนกลับและการประเมินผลผู้เรียน และ
สะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ (หลังสอน) ในการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน เป็น
การประเมินพัฒนาการของครูด้านประเมินสมรรถนะด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษาโดยใช้โปรแกรมพัฒนาครูแบบบูรณาการแนวคิดสะเต็มศึกษาสาหรับโรงเรียนโครงการ
กองทุนการศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์
7. การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยเพื่อพัฒนาครูผู้ สอนของโรงเรีย นกองทุ น การศึ กษาฯ โดยใช้โปรแกรมการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการสะเต็มศึกษา ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูล ต่าง ๆ
ดังนี้
7.1 ประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครู หลังการอบรมโดยใช้โปรแกรมพัฒนา
ครูแบบบูรณาการแนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ โดยผู้เชี่ยวชาญได้นิเทศ
ติดตามประเมินสมรรถนะด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ของครูที่ร่วม
โครงการหลังจากการอบรมด้วยรูปแบบบูรณาการสะเต็มศึกษาที่พัฒนาโดยครู ศึกษานิเทศก์ และ
นักวิจัย โดยให้คะแนนสมรรถนะรายด้านและนาคะแนนมาหาค่าเฉลี่ยสมรรถนะรายด้านและส่ว น
เบี่ ย งเบนมาตรฐานแล้ ว เที ย บกั บ เกณฑ์ ข อง Charlotte Danielson's Framework for Teaching
Evaluation Instrument (The Danielson Group, 2013)
7.2 เปรียบเทียบความแตกต่ างระหว่ างค่ าเฉลี่ย ของคะแนนความรู้ด้ า นวิทยาศาสตร์
(Content Knowledge) หลังเรียน เมื่อเทียบกับเกณฑ์ โดยใช้สถิติ t-test Dependent
7.3 วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย
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8. ผลการวิจัย
8.1 การประเมินสมรรถนะด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึก ษา
หลังการฝึกอบรมด้วยโปรแกรมการพัฒนาครูแบบบูรณาการสะเต็ม
หลังจากนาแบบประเมินการประเมินสมรรถนะด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ต าม
แนวทางสะเต็มศึกษาซึ่งเป็นเกณฑ์บ่งชี้คุณภาพ ด้านความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษา ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนด
กรอบการประเมินสมรรถนะของครูโดยใช้เกณฑ์บ่งชี้คุณภาพด้านความรู้ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษา ซึ่งสมรรถนะด้าน
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาประเมินได้จากเกณฑ์บ่งชี้ระดับคุณภาพ 4
ระดับ คือ ยอดเยี่ยม (Distinguished) ชานาญ (Proficient) เริ่มชานาญ (Approaching Proficient)
และเริ่มต้น (Beginning) สาหรับการประเมินสมรรถนะด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาของครู ผู้วิจัยได้กาหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์ในการประเมินสมรรถนะด้านการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ของครู 5 องค์ประกอบ โดยครูจานวน 30 คน
สมัครใจเข้าร่วมการอบรม (ใช้เวลาอบรมในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ต่อเนื่องกันจนครบ 12 ชั่วโมง และ
นิเทศก์ติดตามประเมินผลที่โรงเรียน) ตามกาหนดการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบ
การเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา และแนวทางการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 วันที่ 17-18
กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนแท่นทัพไทย ตาบลหนองแวง อาเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ผ่าน
โครงการบริการวิชาการและวิจัยของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ในการประเมินการประเมินสมรรถนะด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะ
เต็มศึกษาของครู ผู้วิจัยได้สร้างกาหนดการนิเทศก์ติดตาม เพื่อให้ครูได้เตรียมออกแบบและวาง
แผนการสอนในเวลาเรียนปกติ นัดหมายให้ส่งงานและกาหนดให้มีการนิเทศติดตามในระหว่างวันที่
15 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2561 หลังจากนั้นผู้วิจัยและศึกษานิเทศก์ จาก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 3 ร่วมนิเทศติดตามประเมินสมรรถนะด้าน
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาของครู หลังกระบวนการฝึกอบรมด้ว ย
โปรแกรมการพัฒนาการจั ดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็ม ผลการประเมินสมรรถนะด้านการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาของครู เป็นดังนี้
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินสมรรถนะด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
ของครูโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์
สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้

จานวน
(N)

1. การวางแผนสาหรับการจัดการ
30
เรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม (ก่อนการ
สอน)
2. การจัดบรรยากาศในการเรียนรู้
30
และการบริหารจัดการห้องเรียนสะ
เต็ม
3. กลยุทธ์กระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการ
30
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
4. ผลย้อนกลับและการประเมินผล
30
ผู้เรียน
5. สะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ (หลัง
30
การสอน)
สมรรถนะด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

สมรรถนะด้านการออกแบบการ S.D.
จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะ
เต็มศึกษา (ค่าเฉลี่ยรายด้าน)
2.10
0.33

2.67

0.48

2.63

0.24

2.45

0.34

2.49

0.40

2.48

0.41

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินสมรรถนะด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา โดยใช้ผู้ประเมินที่เป็นอาจารย์นิเทศการสอนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
จานวน 3 ท่าน พบว่าสมรรถนะด้านความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ทั้ง 5
องค์ประกอบ มีผลการประเมิน (ค่าเฉลี่ยรายด้าน) เท่ากับ 2.48 (S.D.=0.41) ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ
ระดับเริ่มชานาญ (Approaching Proficient)
8.2 ผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ หลังจากที่ผ่านการอบรมด้วยโปรแกรมการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการสะเต็ม
ข้ อ มู ล ที่ น ามาวิ เ คราะห์ คื อ คะแนนจากแบบทดสอบวั ดความรู้ ด้า นวิ ท ยาศาสตร์ กลุ่ ม
ตั ว อย่ า งจ านวน 38 คน ซึ่ ง เป็ น แบบทดสอบปรนั ย ชนิ ด เลื อ กตอบ 4 ตั ว เลื อ ก จ านวน 43 ข้ อ
(คะแนนเต็ม 43 คะแนน) ที่มีค่าความยาก 0.56-0.76 ค่าอานาจจาแนก 0.26-0.63 และความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบทั้งฉบับ (Lovett Reliability) 0.8635 ส่วนแบบทดสอบอัตนัยชนิดตอบสั้น จานวน
31 ข้อ (คะแนนเต็ม 37 คะแนน) ที่มีค่าความยาก 0.56-0.70 ค่าอานาจจาแนกด้วยวิธีของ Brennan
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0.33-0.46 และความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ (Coefficient Alpha) เป็น 0.859 โดยคะแนน
รวมของแบบสอบทั้งสองชุด มีคะแนนรวม 80 คะแนน
คะแนนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ หลังการฝึกอบรมด้วยโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะด้าน
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบสะเต็มศึกษาของครูโรงเรียนโครงการกองทุนการศึ กษา
จังหวัดบุรีรัมย์เมื่อนาคะแนนสอบหลังเรียนมาเปรียบเทียบกับคะแนนเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ที่ 75%
(หรือ 60 คะแนน) ผู้วิจัยใช้สถิติเพื่อเปรียบเทียบคะแนนความแตกต่างระหว่างคะแนนผลสัมฤทธิ์หลัง
อบรมและคะแนนเกณฑ์ด้ว ยสถิติ ก ารทดสอบค่ าทีแ บบกลุ่มเดียว (t-test one sample) เพื่อการ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์หลังอบรมเมื่อเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐาน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .01 ในการวิเคราะห์ข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่ม และไม่ทราบ
ค่าความแปรปรวน โดยมีสมมติฐานเป็นดังนี้
H0: คะแนนเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนเท่ากับ 60 หรือคิดเป็นร้อยละ 75
H1: คะแนนเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนมากกว่า 60 หรือมากกว่าร้อยละ 75
ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที และระดับนัยสาคัญทางสถิติ
ในการทดสอบเปรียบเทียบเกณฑ์ร้อยละ 75 กับคะแนนสอบหลังการอบรม
กลุ่ม
% of
N
คะแนนเต็ม Mean
S.D.
t
Mean
หลังเรียน
30
80
63.23
4.569
79.04
3.88**
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t-table.05 =2.756)
จากตารางที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า การทดสอบหลังการฝึกอบรมด้วยโปรแกรมพัฒนาครู
แบบบูรณาการแนวคิดสะเต็มศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 62.23 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 79.04 และ
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กับคะแนนสอบของครูหลังการฝึกอบรมด้วยโปรแกรมพัฒนาครูแบบ
บูรณาการแนวคิดสะเต็มศึกษา พบว่าคะแนนสอบของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าคะแนนความรู้ด้านเนื้อหาวิทยาศาสตร์ของครู หลัง
หลังการอบรมสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75
9. อภิปรายผล
ผู้วิจัยนาเสนอผลการอภิปราย ตามประเด็นต่าง ๆ ที่สาคัญ ดังนี้
9.1 ผู้เรียนที่ได้รับการฝึกอบรมด้วยโปรแกรมพัฒนาครูแบบบูรณาการแนวคิดสะเต็ม
ศึกษา มีคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 การที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ เนื่องมาจากกิจกรรมการอบรมด้วยโปรแกรมการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็ม สามารถนาไปพัฒนาความรู้วิทยาศาสตร์ และสมรรถนะด้านการ
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ออกแบบการจั ด การเรี ย นรู้ตามแนวทางสะเต็ มศึ ก ษาซึ่ งแนวทางการจัด การเรี ย นการสอนเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ของครูมีลักษณะเป็นการเรียนรู้ที่ตั้งอยู่บน
พื้นฐานของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้และการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (รักษพล ธนานุ
วงศ์, 2556) และการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นวิธีการเรียนที่รู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ทั้งด้านอารมณ์ สังคม สติปัญญา และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะที่
จาเป็นในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้วยตนเอง เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่การเรียนรู้จาก
การท่องจา (ประสาท เนืองเฉลิม. 2557) ในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนั้นเป็นวิธีการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความพร้อมต่อการดารงชีวิตและปรับตัวในศตวรรษที่ 21 ได้เป็นอย่างดี (Cheung,
D. 2011) ทาให้มีส่วนร่วมในการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม ร่ว มกันถาม ร่วมกันแก้ปัญหา (ประสาท
เนืองเฉลิม, 2557) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฮานและคณะ (2015) ที่ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ผ่านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ซึ่งตลอดระยะเวลาการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ โรงเรียนแต่ละแห่งมีการใช้
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแบบสะเต็มศึกษา มาก่อน ส่วนครูผู้สอนในโรงเรียนก็ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมการอบรมและพัฒนาสู่ครู มืออาชีพทางด้านแบบสะเต็มจากมหาวิทยาลัย ผลการศึกษา
ชี้ให้เห็นว่า กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแบบสะเต็มศึกษา ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนเพิ่มสูงขึ้น ผลการวิจัยครั้งนี้จึงสามารถสรุปได้ว่าคะแนนการรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของ
ครูวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 เนื่องจากผลของโปรแกรมพัฒนาครูแบบบูรณาการ
แนวคิดสะเต็มศึกษาที่ได้ออกแบบอยู่บนพื้นฐานของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ การออกแบบ
ชิ้นงานผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และใช้การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการพัฒนา
ครู
9.2 หลังการฝึกอบรมด้วยโปรแกรมการพัฒนาครู โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าสมรรถนะด้านการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ ของครูที่ร่ว มโครงการทั้ง 5
องค์ประกอบ มีผลการประเมิน (ค่าเฉลี่ยรายด้าน) เท่ากับ 2.48 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ เริ่มชานาญ
(Approaching Proficient) จนถึ ง ค่ อ นข้ า งช านาญ ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งมาจากโปรแกรมการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการด้านการออกแบบการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่ผู้วิจัยได้ออกแบบมีลักษณะเป็นการ
เรียนรู้ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้และการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
โดยแผนการอบรมในกิจ กรรมอบรมเชิงปฏิบัติการได้กาหนดให้ครูได้ค้นหาแนวทางในการแก้ปัญหา
ด้ว ยตนเอง กระตุ้นการใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมมาช่วยในการแก้ปัญหา มีการสะท้อนความคิดจากประสบการณ์โดยตรงที่เป็น
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยและผู้ที่ เข้าร่ว มอบรมช่วยกันสรุปประเด็นสาคัญร่วมกัน จนนาไปสู่การ
ออกแบบชิ้นงานหรือสร้างเครื่องมือขึ้นมาใช้แก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่กาหนดให้ได้ และมีการบูรณา
การเทคโนโลยี และสื่อและเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้
ที่เข้าร่วมอบรมได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ทันที (รักษพล ธนานุวงศ์, 2556; พรทิพย์ ศิริภัทราชัย, 2556;
อภิสิทธิ์ ธงไชย และคณะ, 2556; Breiner et al., 2012) ซึ่งจะช่ว ยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจความ
เชื่อมโยงระหว่างหลักการ แนวคิด และทักษะของแต่ละวิชาและขยายความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
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คณิตศาสตร์ไปใช้ประโยชน์เชื่อมโยงการเรียนรู้สู่การคิดและการปฏิบัติ (Goodnough, K. 2006)
ส่งเสริมให้ผุ้เรียนสนใจเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ และพัฒนาความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้
ให้เกิดกับผู้เรียนได้ (Dusch. 2001; Torp; & Sage. 1998)
9.3 ในการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ และความรู้ใน
เนื้อหาผนวกวิธีสอนของครู ให้เกิดขึ้นกับครูเป็นงานที่ค่อนข้างยากและท้าทาย เนื่องจากการประเมิน
สมรรถนะด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้และทักษะการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในแต่ละ
องค์ประกอบมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างซั บซ้อน ไม่ได้แยกกันอย่างชัดเจน ซึ่งแบกซ์เทอร์และลี
เดอร์มัน (Baxter & Lederman, 1999: 158-159) ได้ศึกษาการประเมินความรู้ในเนื้อหาและวิธีสอน
(Pedagogical Content Knowledge) ของครู นักวิจัยได้เสนอว่าควรวัดและประเมินผลให้ครอบคลุม
สิ่งที่ครูผู้สอนรู้ สิ่งที่ครูผู้ สอนปฏิ บัติ และเหตุผลในการปฏิ บัติ ของครู ผู้ส อนด้ว ย นักวิจัยจึง ควร
วางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย (Multi-method evaluation) เนื่องจากไม่มีวิธี
วัดวิธีใดวิธีหนึ่งที่สามารถวัดความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนได้ครบและครอบคลุมทุกองค์ประกอบ ซึ่ง
การวัดและประเมินผลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้จะใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลที่ที่มาจากการสังเกต การ
สัมภาษณ์เชิงลึก การนิเทศติดตามประเมินผลการปฏิบัติ การสอน การสัมภาษณ์หลังการสอน การ
ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ การวิเคราะห์เอกสาร การอภิปรายเกี่ยวกับกรณีตัวอย่าง การเก็บ
รวบรวมชิ้นงาน การเขียนอนุทินสะท้อนแนวคิด และการตรวจแฟ้มสะสมงาน เป็นต้น
ในการวิจัยครั้งนี้ เมื่อนากระบวนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านการจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยกิจกรรมการฝึกอบรมประกอบด้วยการให้ความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา การเขียนผังความคิดเหตุ -ผล การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering Design Process) และแนวทางในการจัด การ
จัดการเรียนรู้และการประเมินสมรรถนะด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
โดยใช้ น วั ต กรรมด้ า นการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ค รู ใ นโรงเรี ย นออกแบบร่ ว มกั บ นั ก วิ จั ย ภายใต้ ก ารให้
คาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญส่งผลให้เกิดพัฒนาการด้านสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้และความรู้
วิทยาศาสตร์ที่คงทนจึงทาให้ครูมีผลคะแนนผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ หลังอบรมสูง
กว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
10. ข้อเสนอแนะ
10.1 การพัฒนาครูด้วยการอบรมผ่านโปรแกรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การสะเต็ม เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ควรมี
การการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ที่หลากหลาย เช่น ความรู้ด้านเนื้อหา
ความรู้ด้านวิธีการสอน และความรู้ในเนื้อหาผนวกการสอน เป็นต้น นอกจากนี้ผลของกระบวนการ
ฝึกปฏิบัติการสอน และการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองของครูจะส่งผลให้ครู
เกิดเกิดความชานาญ คล่องแคล่ว มีความมั่นใจในการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษามากขึ้น และยัง
ช่วยให้ครูได้มีโอกาสปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่ช่วยให้ครูได้เห็น “ผลย้อนกลับ” ของการสอน
จริงจากผลการประเมินการทดลองจากผู้เชี่ยวชาญ
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10.2 ควรนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา ไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Factor Analysis) เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อถือ
ของคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูต่อไป
10.3 เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้เป็นกลุ่มที่มีความเฉพาะเจาะจง ในการ
เตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาในโรงเรียนขนาด
เล็กที่ขาดแคลนการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง ผู้วิจัยจะต้องศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
แนวทางและวิ ธี ก ารพั ฒ นาโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ที่ เ น้ น การมี ส่ ว นร่ ว มจากเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและ
มหาวิทยาลัยต่อไป
10.4 เนื่องจากความรู้ในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ และสมรรถนะด้านการออกแบบการ
จั ด การเรี ย นรู้ ต ามแนวทางสะเต็ ม ศึ ก ษาของครู มี ห ลายองค์ ป ระกอบ และทุ ก องค์ ป ระกอบมี
ความสัมพันธ์และเกื้อหนุนกัน การศึกษาเชิงลึกโดยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยเครื่องมือ
วิจัยที่หลากหลาย เช่น การตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ การสังเกตการเรียนการสอน การสังเกตการ
สอน และการประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมภาษณ์ครูก่อน
และ/หรือหลังการสอน บันทึกการสัมภาษณ์ครูเกี่ยวกับการเรียนการสอน การประเมินความรู้ใน
เนื้อหาผนวกวิธีสอนของครู การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ชิ้นงานหรือผลงานที่นักเรียนสร้างขึ้น การ
วิเคราะห์บันทึกหลังการสอนของครู การอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับกรณีตัวอย่างที่แสดงให้เห็นปัญหา
หรือสะท้อนความสาเร็จของการสอน หรือการประเมินความรู้ในเนื้อหาและความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธี
สอนของครูด้วยวิธีการอื่น ๆ ที่เหมาะสม เป็นต้น
กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็นของครู
จาแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูจานวน 341 คน โดยกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซีและ
มอร์แ กน แล้ ว สุ่ ม แบบหลายขั้ น ตอน ตามขนาดของสถานศึ ก ษา เครื่อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิจั ย เป็ น
แบบสอบถาม มี 3 ลัก ษณะ คื อ แบบตรวจสอบรายการแบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า และแบบ
ปลายเปิด แบบสอบถามมีค่ าความเชื่อมั่ นเท่ ากับ .9677 สถิ ติที่ ใช้วิเคราะห์ข้อ มูล ได้ แก่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) และการ
วิเคราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว ผลวิ จั ย พบว่ า 1) ครู มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ภาวะผู้ น าเชิ ง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ทุกว่าทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับมาก
เช่น เดีย วกัน เรีย งลาดับ จากมากไปหาน้ อย คือ การบริหารเวลา การไว้ว างใจ การสื่อสาร การ
ทางานเป็นทีม และการใช้เทคโนโลยี ตามลาดับ 2) ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็นของ
ครูจาแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จาแนกตาม
ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่ แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 และ
จาแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ ผู้บริหารสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 32
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Abstract
The purposes of this research were to study and compare creative leadership
of school administrators under The Secondary Educational Service Area Office 32,
classified by educational level, work experiences and school sizes. The samples
consisted of 341 teachers selected by using Krejcie & Morgan’s table and Multistage Sampling in line with school sizes. The research tool was a questionnaire with
three parts: check-list, five-rating scale, and open-ended form with the reliability of
.9677. The statistics used to analyze the obtained data were Percentage, Mean and
Standard Deviation. Moreover, the hypothesis was tested by using t-test , One Way
ANOVA. The research results revealed that: 1) The teachers’ opinions on creative
leadership of school administrators under The Secondary Educational Service Area
Office 32 were overall found at a high level. Upon considering each aspect, it showed
that all aspects were also found at a high level, ranking from high to low: time
management, trust, communication, teamwork and the using of technology
respectively. 2) Having compared opinions on the aforementioned issue of the
samples, classified by their educational level, it was found significantly different at the
statistical level of .05 , classified by their work experiences, it was not found different
in overall and classified by their school sizes, it was found significantly different at
the statistical level of .05
Keywords : Creative leadership, School administrators, The Secondary Educational
Service Area Office 32
1. บทนา
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารก าหนดแนวทางการปฏิ รู ป การศึ ก ษาไว้ 4 ด้ า น คื อ การปฏิ รู ป
สถานศึ ก ษา การปฏิ รู ป ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา การปฏิ รู ป หลั ก สู ต ร และการปฏิ รู ป
กระบวนการเรียนการสอน ดังนั้นโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาจึงเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่
สาคัญที่สุดในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นบุคคลที่ต้อง
ใช้ภาวะผู้นาในการดาเนินภารกิจให้ประสบความสาเร็จ ผู้บริหารจะประสบความสาเร็จหรือล้มเหลว
ในการบริหารเพียงใดนั้น จะต้องมีพฤติกรรมการบริหารที่เหมาะสม ต้องเป็นผู้นาในการบริหารจัดการ
มีการปรับเปลี่ยนและการพัฒนาองค์การควบคู่กันไป (สมศักดิ์ คงเที่ยง, 2555, หน้า 67-68) การที่
ผู้บริหารสถานศึกษาจะบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิผลนั้นจาต้องมีภาวะผู้นาที่ดี ซึ่งผู้นาที่มี
ภาวะผู้นาที่ดีมีอิทธิพลกับการสร้างวัฒนธรรมองค์การที่ดี สามารถนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มีคุณค่า
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และมีความจาเป็นต่อการนาองค์การก้าวไปสู่อนาคตที่ดียิ่งกว่ าเดิม (รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2556, หน้า
36)
ที่ผ่านมามีนักการศึกษาได้ กล่าวถึงภาวะผู้นาหลากหลาย อาทิ ภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศ น์
ภาวะผู้ น าแบบกระจายอ านาจ และภาวะผู้ น าเชิ ง สร้ างสรรค์ นอกจากนี้ จั ก รกฤษณ์ โพดาพล
(2556, หน้า 2) ให้ความเห็นว่า ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์เป็นคุณลักษณะที่สาคัญในยุคปัจจุบันและ
อนาคตของทุก ๆ องค์การ จากความเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมซึ่งการนาพาองค์กรไปสู่ความสาเร็จได้นั้นจึงต้องมีการแก้ไขปัญหาที่จะเข้ามากระทบหรือ
เป็นการมองหาโอกาสที่องค์การจะได้รับเพื่อสร้างความเป็นผู้นาขององค์การเอาไว้ล้วนต้องอาศัย
ความสร้ า งสรรค์ เ พื่ อ ผลั ก ดั น ให้ เป็ น ไปตามเป้ า หมายที่ ต้ อ งการ และกิ ต ติ์ ก าญจน์ ปฏิ พั น ธ์
(2555, หน้ า 10) กล่ า วว่ า เมื่ อ สั ง คมปั จ จุ บั น และที่ ก าลั ง จะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคตเห็ น ชั ด ว่ า มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวาง การเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดเจน คือการแข่งขันที่เกิดขึ้นในสถานการณ์
สภาพแวดล้อมที่มีความนั้น ดังนั้นภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์จึงมีความสาคัญและเหมาะสมอย่างยิ่งต่อ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปสลับซับซ้อนและไร้ทิศทาง ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ จะเป็นสิ่งที่สร้างความ
แตกต่างของการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน
ผู้บริหารสถานศึกษาจานวนไม่น้อยที่ยังขาดความเป็นภาวะผู้นา จนทาให้เกิดปัญหาด้าน
การบริหารจัดการการศึกษาที่ขาดประสิทธิภาพ เห็นได้ชัดจากเยาวชนไทยยังเรียนโดยใช้วิธีท่องจา
อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ขาดทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหาด้วยตัวเองไม่ได้ ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อคุณภาพของการศึกษาโดยรวมทั้งระบบ (ซาลีฮะห์ ดะเซ็ง , 2555, หน้า 4) เหตุผล
หนึ่งคือ ผู้บริหารยังจาเทคนิคเก่า ๆ หรือเทคนิคที่ล้าสมัยแล้วมาใช้ในการบริหารจัดการ หรือพูดอีก
อย่างหนึ่งก็คือ ผู้บริหารยังมีความเชื่อที่ ผิด ๆ เกี่ยวกับภาวะผู้นาโดยเชื่อว่าความคิดของตนเองนั้น
ถูกต้อง ความเชื่อหรือความคิดที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้จึงเป็นตัวขัดขวางให้องค์กรเกิดความล้าหลัง ฉะนั้น
ผู้บ ริ ห ารการศึก ษาจะต้ อ งมี วิ สัย ทั ศ น์ ที่ ส ามารถมองทะลุ เข้า ไปในอนาคตว่ า ต่ อ ไปองค์ ก าร จะ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร มีอะไรใหม่ ๆ ที่ จะเกิดขึ้นบ้าง ถ้าผู้บริห ารได้แต่รอคอยการขับเคลื่อนให้
เป็นไปตามกระแสของความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้ว องค์การนั้นจะเป็นองค์การที่ล้าหลังทันที
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 มีวิสัยทัศน์ในการดาเนินงานคือ เป็น
องค์ก ารขับ เคลื่อ นการพั ฒ นาคุณ ภาพการศึ กษาสู่ม าตรฐานสากล แต่ จากการประเมิ นคุ ณ ภาพ
การศึกษาจากหลายหน่วยงานเท่าที่ผ่ านมา พบว่า ผู้เรียนขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ และขาดทักษะในการดารงชีวิต เนื่องมาจากปัญหาหลายประการ
ปัญหาเหล่านี้มี ผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารควรเป็นผู้เริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและผู้เรียน (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32,
2558, หน้า 13) โดยผู้บริหารสถานศึกษามีความสาคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่
จะนาพาสถานศึกษาไปสู่เป้าหมายหรือบริหารจัดการสถานศึกษาให้ประสบผลสาเร็จ
จากความเป็ นมาและความสาคัญ ของปัญ หาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษา
ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 32 ตามความคิดเห็นของครู เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นแนวทางปรับปรุง
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พัฒนาภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของครู เ กี่ ย วกั บ ภาวะผู้ น าเชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึ กษา สั งกัด ส านัก งานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษามั ธยมศึ กษา เขต 32 จาแนกตามวุ ฒิ ก ารศึก ษา
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดของโรงเรียน
3. วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากร เป็นครูในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ปี
การศึกษา 2559 จานวน 2,850 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูจานวน 341 คน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 ปีการศึกษา 2559 ที่ได้จากการสุ่มโดยการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตาม
ตารางของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) (ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์, 2542, หน้า 148-149)
และใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage random sampling)
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม ได้จัดทาขึ้นจากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง แบ่ งออกเป็ น 3 ตอนดังนี้ ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ ยวกั บสถานภาพของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check list) เกี่ยวกับตัวแปรอิสระ ได้แก่ วุฒิการศึกษา
ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน และขนาดของโรงเรียน ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับ ภาวะผู้นาเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 แบ่งเป็น
5 ด้าน คือ การทางานเป็นทีม การใช้เทคโนโลยี การสื่อสาร การไว้ว างใจ และการบริหารเวลา มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 1) ศึกษาเอกสารตาราและรายงานการวิจัย
เป็นการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี แนวคิด หลักการของภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
2) นาข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้ามาสร้างแบบสอบถาม 3) นาเสนอร่างแบบสอบถามไปให้อาจารย์ที่
ปรึกษาวิ ทยานิพ นธ์ ได้ตรวจสอบเพื่อพิ จารณาตรวจแก้ไขเนื้อหาและสานวนภาษาที่ใช้ ตลอดจน
ความถู กต้อ งเหมาะสม 4) นาเสนอแบบสอบถามที่ แก้ไขเรียบร้ อยแล้ว ไปให้ผู้ เชี่ ยวชาญจานวน
3 ท่ า น ตรวจสอบความเที่ ย งเชิ ง ประจั ก ษ์ (Face Validity) 5) ปรั บ ปรุ ง แบบสอบถามตามที่
ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ แล้วนาไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นนาไป
ลองใช้ (Try out) กับครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จานวน
30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วนามาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ
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โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ .9677 และ 6) นาแบบสอบถามที่สมบูรณ์ แล้ว ไปใช้ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัว อย่าง โดยเป็น ครูในโรงเรียนสังกัด สานัก งานเขตพื้ นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จานวน
341 คน ต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล 1) วิเคราะห์สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง ด้วยการแจกแจงความถี่และ
ร้อยละ 2) วิเคราะห์ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัด
สานั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษามั ธยมศึ ก ษา เขต 32 โดยใช้ ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 3) เปรียบเทียบภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็นของครูจาแนกตามวุฒิ
การศึกษา วิเคราะห์โดยการทดสอบค่าที (t-test Independent) และ 4) เปรียบเทียบภาวะผู้นาเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตาม
ความคิดเห็นของครูจาแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและขนาดของโรงเรียน วิเคราะห์โดย
การหาความแปรปรวนทางเดียวโดยการทดสอบค่าเอฟ (F-test หรือ One-way ANOVA) ถ้าพบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ให้นามาทดสอบเป็นรายคู่ด้ว ย
วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe Method) โดยกาหนดค่าสถิติที่ระดับนัยสาคัญ .05
4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวมและ
รายด้าน
ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์
ระดับความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษา
อันดับที่
S.D.
ความหมาย
X
1. การทางานเป็นทีม
3.66
0.20
มาก
4
2. การใช้เทคโนโลยี
3.64
0.19
มาก
5
3. การสื่อสาร
3.70
0.18
มาก
3
4. การไว้วางใจ
3.77
0.19
มาก
2
5. การบริหารเวลา
3.81
0.18
มาก
1
รวมเฉลี่ย
3.72
0.08
มาก
จากตารางที่ 1 ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 32 โดยรวมอยู่ ในระดั บ มาก ( X = 3.72)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการ
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บริหารเวลา รองลงมา คือ ด้านการไว้วางใจ ( X = 3.77) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ด้านการ
ใช้เทคโนโลยี ( X = 3.64)
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม
ความคิดเห็นของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 จาแนกตาม
วุฒิการศึกษา
ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของ
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
ผู้บริหารสถานศึกษา
t
S.D.
S.D.
X
X
1. การทางานเป็นทีม
3.65
0.19
4.01
0.17 -16.44*
2. การใช้เทคโนโลยี
4.12
0.22
4.43
0.13 -16.15*
3. การสื่อสาร
3.81
0.23
3.70
0.19
4.99*
4. การไว้วางใจ
3.90
0.22
3.75
0.18
6.68*
5. การบริหารเวลา
3.93
0.25
3.79
0.19
5.82*
รวม
3.88
0.12
3.93
0.07
-4.85*
จากตารางที่ 2 พบว่าภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จาแนกตามวุฒิ การศึกษาโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความ
คิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 จาแนกตามประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน โดยรวมและรายด้าน
ภาวะผู้นาสร้างสรรค์ผู้บริหาร ต่ากว่า 10 ปี 10 - 20 ปี ตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป
ของสถานศึกษา
F
S.D. X S.D. X
S.D.
X
1. การทางานเป็นทีม
3.66 0.21 3.62 0.19 3.70
0.20
4.38*
2. การใช้เทคโนโลยี
3.63 0.21 3.64 0.19 3.65
0.18
0.08
3. การสื่อสาร
3.69 0.18 3.70 0.18 3.69
0.19
0.38
4. การไว้วางใจ
3.77 0.19 3.80 0.18 3.74
0.19
2.66
5. การบริหารเวลา
3.84 0.09 3.81 0.08 3.77
0.08
3.42*
รวมเฉลี่ย
3.72 0.09 3.72 0.08 3.71
0.08
0.26
จากตารางที่ 3 พบว่าภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครูสังกั ดสานัก งานเขตพื้น ที่การศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 32 โดยรวมไม่แ ตกต่ างกั น และเมื่ อ
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พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการทางานเป็นทีม และด้านการบริหารเวลาแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นครู
สัง กัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 32 จาแนกตามขนาดโรงเรี ย น
โดยรวมและรายด้าน
ภาวะผู้นาเชิง
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่พิเศษ
สร้างสรรค์ของ
F
S.D. X S.D. X S.D. X
S.D.
X
ผู้บริหารสถานศึกษา
1. การทางานเป็นทีม 3.84 0.23 3.82 0.25 3.61 0.31 3.65 0.21
3.62*
2. การใช้เทคโนโลยี
3.62 0.20 3.67 0.20 3.62 0.18 3.64 0.18
1.44
3. การสื่อสาร
3.71 0.20 3.69 0.18 3.70 0.17 3.69 0.20
0.20
4. การไว้วางใจ
3.61 0.25 3.85 0.22 3.89 0.20 3.86 0.20
3.75*
5. การบริหารเวลา
3.89 0.19 3.73 0.21 3.75 0.23 3.90 0.20
4.02*
รวมเฉลี่ย
3.73 0.21 3.75 0.23 3.71 0.22 3.75 0.20 2.61*
จากตารางที่ 4 พบว่าภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการทางานเป็นทีม ด้านการไว้วางใจ
และด้ านการบริห ารเวลา แตกต่ า งกั น อย่ างมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .05 ส่ ว นด้ า นอื่น ๆ ไม่
แตกต่างกัน
5. การอภิปรายผล
การศึ กษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ข องผู้ บ ริหารสถานศึ กษาสังกั ดส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
ภาวะผู้ น าเชิ งสร้างสรรค์ ของผู้บ ริห ารสถานศึ กษาสั งกัด สานั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็นของครูโดยรวม ทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากการปฏิรูปการศึกษาทาให้ผู้บริหารสถานศึกษามีการปรับเปลี่ยนแนวความคิด ปรับตัวให้
ทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงทางการศึ กษาในยุคปั จจุบัน และด้ว ยสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 ได้บริหารงานสอดคล้องกับนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีการพัฒนาครูและบุค ลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีการจัดประชุม สัมมนา
อบรมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร
สถานศึกษา บทบาทหน้ าที่ของผู้บ ริหารสถานศึก ษา สอดคล้ องกับ ดวงแข ขานอก (2559, หน้ า
100-102) ที่ ศึ ก ษาภาวะผู้ น าเชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
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การศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครราชสี ม า เขต 6 และพบว่ า ภาวะผู้ น าเชิ ง สร้า งสรรค์ ข องผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านวิสัยทัศน์ รองลงมา คือด้านความยืดหยุ่น ด้านจินตนาการ และ
ด้านการแก้ปัญหา ตามลาดับ
การเปรียบเทียบภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็นของครูจาแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์
ในการปฏิ บั ติ ง านและขนาดของโรงเรี ย น สรุ ป เป็ น ประเด็ น ได้ ดั ง นี้ 1)จาแนกตามวุ ฒิ ก ารศึ กษา
โดยรวมและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ กฤษพล อัมระนันท์ (2559, หน้า 91-93) ที่ศึกษาการศึกษาภาวะ
ผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอแม่ว งก์ สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถม ศึกษานครสวรรค์ เขต 2 และพบว่า ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก การเปรียบเทียบภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา จาแนก
ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การปฏิบัติงาน พบว่าการศึกษาระดับปริญญาโทมี
ระดับ ความคิดเห็ นต่อภาวะผู้ นาเชิงสร้างสรรค์ ของผู้บริหารสถานศึก ษามากกว่าการศึกษาระดั บ
ปริญ ญาตรี อย่างมี นั ยสาคัญ ทางสถิติที่ระดั บ .05 2)จาแนกตามประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน
โดยรวมไม่แตกต่างกัน และเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการทางานเป็นทีม และด้านการบริหารเวลา
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ มณฑา
ศิริว งษ์ (2559, หน้ า 96-97) ทาการศึกษาภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บ ริห ารสถานศึกษาตาม
ความคิ ด เห็ น ของครู อ าเภอองครั ก ษ์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครนายก มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
และเพื่ อเปรียบเที ยบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้ บริห ารสถานศึ กษาตามความคิด เห็น ของครู
จาแนกตามประสบการณ์การสอน ผลการวิจัยพบว่า จาแนกตามประสบการณ์การสอนพบว่าครูที่มี
ประสบการณ์ในการทางานต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และ 3)จาแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 และเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการทางานเป็นทีม ด้านการไว้วางใจ
และด้านการบริหารเวลาแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ ดวงแข ขา
นอก (2559, หน้ า 100-102) ที่ ศึ ก ษาภาวะผู้ น าเชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาสั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษานครราชสีมา เขต 6 พบว่าภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และการเปรียบเทียบภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา จาแนกตามขนาดของสถานศึกษาพบว่า จาแนกตามขนาดสถานศึกษา โดย
ภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6. สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 32 ตามความคิ ด เห็ น ของครู โ ดยรวมอยู่ ในระดั บ มาก เป็ น ราย
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องค์ประกอบ พบว่า ทุกว่าทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย
คือ การบริหารเวลา การไว้วางใจ การสื่อสาร การทางานเป็นทีม และการใช้เทคโนโลยีตามลาดับ
ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่ก ารศึก ษามัธยมศึ ก ษา เขต 32 ตามความคิด เห็นของครูจาแนกตามวุฒิ การศึกษา โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความ
คิ ด เห็ น แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ผลการเปรี ย บเที ย บภาวะผู้ น าเชิ ง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึ กษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตาม
ความคิดเห็นของครูจาแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการทางานเป็นทีม และด้านการบริหารเวลาแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน และจาแนกตามขนาดของ
โรงเรียนโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้ า นการท างานเป็ น ที ม ด้ า นการไว้ ว างใจ และด้ า นการบริ ห ารเวลาแตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
7. ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยที่ได้สรุปและอภิปรายผลมานั้น ผู้วิจัยมีแนวคิดเป็นข้อเสนอแนะเพื่อนา
ผลการวิจัยไปใช้ เพื่อการพัฒนาและในการทาวิจัยครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ความสามารถของ
ครูในโรงเรียน ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ เช่น การจัดอบรม การสนับสนุนทุนการศึกษา
1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกาหนด
กลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
1.3 ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาควรน านโยบายของหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด มาเป็ น กลยุ ท ธ์
ทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาความสาเร็จในการบริหารสถานศึกษา
1.4 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีนโยบายหรือให้การสนับสนุนและส่งเสริมความสามารถ
การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาของครู มีแหล่งความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษาใหม่ ๆ
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
บริหารโรงเรียน เพื่อนาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป
2.2 ควรมี ก ารศึ ก ษาภาวะผู้ น าด้ า นอื่ น ๆ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทาง
วิทยาการต่าง ๆ ของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ในปัจจุบันอย่าง
ต่อเนื่อง
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดกลาง
ในอ าเภอศรี เมื อ งใหม่ สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอุ บ ลราชธานี เขต 3
โดยศึ ก ษาจากประชากรทั้ ง หมด จ านวน 274 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการรวบรวมข้ อ มู ล
คื อ แบบสอบถาม ลั ก ษณะของแบบสอบถามเป็ น แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating Scale)
5 ระดับ จานวน 40 ข้อ ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมด จานวน 274 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ
100 แบบสอบถามมีค่า IOC ตั้งแต่ .67-1.00 มีค่าอานาจจาแนกรายข้อ อยู่ระหว่าง .26 - .84 และ
มี ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามทั้ งฉบั บ เท่ า กั บ .96 ระยะเวลาที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ ข้ อ มู ล
ภายในปีการศึกษา 2561 สถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย () และส่ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน () ผลการวิจัย พบว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดกลางในอาเภอ
ศรีเมืองใหม่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต่า ได้แก่ ด้านการ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการทางานเป็นทีม ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการบริการที่ดี ด้านการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ ด้านการมีวิสัยทัศน์ ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และด้านการสื่อสารและจูง
ใจ ตามลาดับ
ค าส าคั ญ : สมรรถนะของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาโรงเรี ย นขนาดกลาง ,อ าเภอศรี เ มื อ งใหม่ ,
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
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Abstracts
The objective of this research was to study the competency of Middle-Sized
School administrators in Srimaungmai District under the Jurisdiction of
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 3. The study included the
population of 274 subjects. The research instrument was a 40 item 5 rating scale
questionnaire. All 274 questionnaire papers, or totally 100 percent, were obtained.
The IOC values of the questionnaire were between .67-1.00, the discrimination values
between .26-.84, and the reliability of .96. The data were collected in the academic
year of 2561 B.E. The statistics included mean and standard deviation.
The research findings revealed that : The competency of Middle-Sized School
administrators in Srimaungmai District under the Jurisdiction of Ubonratchathani
Primary Educational Service Area Office 3 as a whole and individual aspects were at
the high levels, ranking from the highest mean scores to the lowest mean score were
Achievement Commitment, Working as teams,Self-Development, Good Service,
Analytic and Synthetic, Envisioning, Personnel Potential Development, and
Communication and Motivation respectively.
Key words : The Competency of Middle-Sized School Administrators, Srimaungmai
District, Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 3
1. บทนา
สถานศึกษาเป็ นหน่วยงานที่ มีห น้าที่ จัด การศึก ษา โดยมุ่ง เน้น ภารกิ จหลั กในการปฏิรู ป
การเรี ย นรู้ เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นทุ ก คนเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ มี ค วามรู้ คู่ คุ ณ ธรรม และอยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น
ได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้กาหนดบทบัญญัติถึงแนวนโยบายในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไว้อย่าง
ชัดเจน จ าเป็น จะต้องใช้กระบวนการปฏิ รูปการศึ กษาเข้ามาด าเนิน การ โดยปฏิรูปทั้ งโครงสร้าง
ระบบบริหารการศึกษา ระบบการบริหารบุคลากร การปฏิรูปการเรียนการสอน และการปฏิรูประบบ
การศึกษา สถานศึกษาที่เปิดทาการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้รับผลจากการปฏิรูปการศึกษาโดยตรง
เพราะเป็นหน่วยปฏิบัติ ซึ่งมีองค์ประกอบหลายอย่างที่จะช่วยให้สถานศึกษาอยู่ได้อย่างมั่นคง มี
ความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นเป็นลาดับ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2551,
หน้า 1-22) การจัดการและบริหารการศึกษาจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนแนวทางในการดาเนินการ จึงจะ
ทาให้การศึกษาบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ผู้บริหารโรงเรียนควรมีลักษณะความ
เป็นผู้นาที่เข้มแข็ง มีสมรรถนะทางการบริหารซึ่งหมายถึงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจาก
ความรู้ทักษะความสามารถและคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ส่งผลให้ผู้นาผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานดี และส่งผล
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ให้ อ งค์ ก รบรรลุ เป้ า ประสงค์ ที่ ต้ อ งการ ได้ ผู้ บ ริ ห ารที่ มี วิ สั ย ทั ศ น์ ก ว้ า งไกล ตลอดจ นมี ค วามรู้
ความสามารถในอันที่จะนาพาองค์กรให้ไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
(วันทนา เมืองจันทร์, 2556) สานักงานคณะกรรมการการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ก.ค .ศ .) ได้ มี แ น วท างการป ร ะเมิ น คุ ณ ภาพ ก าร ป ฏิ บั ติ งาน ขอ งข้ าราชก ารค รู แ ล ะ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เพื่ อ ขอมี ห รื อ เลื่ อ นวิ ท ยฐานะ ต้ อ งผ่ า นการประเมิ น 3 ด้ า น คื อ
ด้านที่ 1 วินัย คุณ ธรรมจริย ธรรม ด้านที่ 2 คุณ ภาพการปฏิ บัติ งาน โดยพิ จารณาจากสมรรถนะ
ในการปฏิ บัติ ง าน คื อพิ จารณาจากสมรรถนะหลั ก และสมรรถนะประจ าสายงาน ส่ ว นด้า นที่ 3
ผลงานที่เกิดจากการปฏิ บั ติงานในหน้าที่ ดังนั้นผู้บริหารมืออาชีพ จึงต้องพัฒ นาตนเองเพื่อให้เกิด
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในการบริ ห ารโรงเรี ย น สมรรถนะคื อ เครื่ อ งมื อ ที่ มี ค วามส าคั ญ
ที่ น ามาเป็ น พื้ น ฐานจั ด ท าระบบ หรื อ วางแนวทางในการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลขององค์ ก ร
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ แ ละเป้ า หมายในการด าเนิ น งานขององค์ ก รให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
(จีระ งอกศิลป์ , 2552, หน้า 4) ผู้บ ริหารยุคใหม่ จะต้ องมี คุณ ลักษณะที่เป็น ผู้น า มี ความเข้ม แข็ ง
เพื่อที่จะนาพาองค์กรให้ไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมาย มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสิ่ง
ต่ า ง ๆ ขึ้ น ในโรงเรี ย น อย่ า งน้ อ ยในประเด็ น ต่ า งๆ ดั ง นี้ คื อ การสร้ า งความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
ของโรงเรียน การเสริมสร้างการเป็นองค์กรวิชาชีพ การเสริมสร้างการตัดสินใจร่วม การเสริมสร้าง
การจูงใจที่สร้างสรรค์ การเสริมสร้างการเป็นผู้นาแห่งเปลี่ยนแปลง การเสริมสร้างวัฒนธรรมและ
บรรยากาศองค์ ก ารในทางบวก การเสริ ม สร้ า งกระบวนการบริ ห ารเพื่ อ การเปลี่ ย นแปลงและ
วัฒนธรรม การเสริมสร้างกระบวนการบริหารหลักสูตรและการสอนที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้เต็มศักยภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2548, หน้า 7)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 มีเขตความรับผิดชอบ
ทั้งหมด 5 อาเภอ ได้แก่ อาเภอโขงเจียม อาเภอศรีเมืองใหม่ อาเภอตาลสุม อาเภอพิบูลมังสา
หาร และอาเภอสิรินธร สาหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกศึ กษาเฉพาะโรงเรียนขนาดกลางใน
อาเภอศรีเมืองใหม่ ซึ่งมีโรงเรียนขนาดกลางจานวน 25 โรง เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่มีจุดที่ควร
พัฒนาคล้ายคลึงกัน คือผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) อยู่ในระดับพอใช้ จากรายงานผล
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) ปี 2554 - 2558 ผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 หลายโรงเรียน ยังไม่สามารถจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรีย นให้มี คุณ ภาพ ตามนโยบายการศึ กษาของชาติได้ อย่ างเต็ มที่ ซึ่งบ่งชี้ ให้ เห็น ว่าการบริห าร
จัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงเรียนขนาดกลางหลายโรงเรียน
ยั ง ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง ก็ ต้ อ งอาศั ย สมรรถนะ
ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเป็ น ปั จจั ย ส าคั ญ ในการบริ ห ารสถานศึ ก ษา ทั้ ง สมรรถนะหลั ก
และสมรรถนะประจ าสายงาน เพื่ อ จะช่ ว ยในการพั ฒ นางานวิ ช าการให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น
(สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3, 2560)
จากความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาดังกล่าว ในฐานะที่ผู้วิจัยปฏิบัติงานตาแหน่ง
นักวิชาการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ปฏิบัติงานใน
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จึงมีความสนใจที่จะศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
ขนาดกลางในอาเภอศรีเมืองใหม่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต
3 เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศที่จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อผู้บริหารสถานศึกษาในการพั ฒนา
สมรรถนะตนเอง และเป็นประโยชน์ต่อหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องที่จะส่งเสริมและพัฒ นาผู้บริหารให้มี
สมรรถนะที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดกลางในอาเภอศรีเมืองใหม่
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
3. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง สมรรถนะของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาโรงเรี ย นขนาดกลาง ในอ าเภอ
ศรีเมืองใหม่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึ ก ษ าสม รรถนะของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษ าโรงเรี ย นขนาด กลางในอ าเภอ ศรี เ มื อ งใหม่
สังกั ดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึ กษาอุบลราชธานี เขต 3 โดยก าหนดกรอบความคิ ด
ด้านสมรรถนะ จากสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา
ของส านั ก งานคณะกรรมการการข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา (ก.ค.ศ.) 8 ด้ า น
(ส านั ก งานคณะกรรมการข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา , 2548) ประกอบด้ ว ย
สมรรถนะหลัก จานวน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2) การบริการที่ดี 3) การพัฒนาตนเอง
และ 4) การทางานเป็นทีม และสมรรถนะประจาสายงาน จานวน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์
แ ล ะสั ง เค ร าะห์ 2 ) ก าร สื่ อ ส าร แ ล ะก าร จู ง ใจ 3) ก าร พั ฒ น าศั ก ย ภ าพ บุ ค ค ล แ ล ะ
4) การมี วิ สั ย ทั ศ น์ ลั ก ษณะการวิ จั ย เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ส ารวจ โดยศึ ก ษาจากประชากรทั้ ง หมด
จานวน 274 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามลักษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จานวน 40 ข้อ ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา
ทั้ ง หมด จ านวน 274 ฉบั บ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100 แบบสอบถามมี ค่ า IOC ตั้ ง แต่ .67-1.00
มีค่าอานาจจาแนกรายข้อ อยู่ระหว่าง .26 - .84 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ
เท่ากับ .96 ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูลภายในปีการศึกษา 2561 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()
4. ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สมรรถนะของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาโรงเรี ย นขนาดกลาง
ในอ าเภอศรี เมื อ งใหม่ สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอุ บ ลราชธานี เขต 3
ดาเนินการหาค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () กรณีโดยรวมและรายได้ ปรากฏดัง
ตาราง 1
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดกลาง
ในอาเภอศรีเมืองใหม่ สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 3
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับสมรรถนะ
µµ
σ
โรงเรียนขนาดกลางในอาเภอศรีเมืองใหม่
ของผู้บริหาร
1. ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์
4.30
0.43
สูง
2. ด้านการบริการที่ดี
3.95
0.44
สูง
3. ด้านการพัฒนาตนเอง
3.98
0.41
สูง
4. ด้านการทางานเป็นทีม
4.28
0.43
สูง
5. ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์
3.95
0.59
สูง
6. ด้านการสื่อสารและจูงใจ
3.66
0.51
สูง
7.ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
3.68
0.37
สูง
8. ด้านการมีวิสัยทัศน์
3.74
0.39
สูง
โดยรวม
3.94 0.22
สูง
ส าหรั บ ค่ าเฉลี่ ย น ามาเปรี ย บเที ย บกั บ เกณฑ์ แ ล้ ว แปลความหมาย (จรู ญ คู ณ มี และ
กณิษฐา คูณมี, 2549,หน้า 55) การวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
ค่าเฉลี่ย
ความหมาย
4.50 – 5.00
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับสูงที่สุด
3.50 – 4.49
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับสูง
2.50 – 3.49
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับต่า
1.00 – 1.49
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับต่าที่สุด
จากตารางที่ 1 พบว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดกลางในอาเภอ
ศรี เมื อ งใหม่ สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอุ บ ลราชธานี เขต 3 โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับสูง (= 3.94, σ = 0.22) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ย
จากสูงไปหาต่า ได้แก่ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ (µ= 4.30,σ = 0.43) ด้ านการท างานเป็น ทีม (=
4.28, σ = 0.43) ด้านการพัฒนาตนเอง (= 3.98, σ = 0.41) ด้านการบริการที่ดี (µ= 3.95, σ=
0.44)ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ (µ= 3.95, σ= 0.59) ด้านการมีวิสัยทัศน์ (= 3.74, σ=
0.39) ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (µ= 3.68, σ= 0.37) และด้านการสื่อสารและจูงใจ (=
3.66, σ= 0.51) ตามลาดับ
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5. อภิปรายผล
จากการศึกษา เรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดกลาง ในอาเภอ
ศรีเมืองใหม่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 สามารถอภิปราย
ผลการวิจัยได้ดังนี้
สมรรถนะของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาโรงเรี ย นขนาดกลางในอ าเภอศรี เ มื อ งใหม่
สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอุ บ ลราชธานี เขต 3 โดยรวมและรายด้ า น
อยู่ในระดับ สูง เมื่อ พิจารณาเป็นรายด้ านโดยเรีย งอั นดับค่ าเฉลี่ยจากสูงไปหาต่า ได้ แก่ ด้ านการ
มุ่ง ผลสั มฤทธิ์ ด้ านการท างานเป็ น ที ม ด้ านการพั ฒ นาตนเอง ด้ า นการบริ การที่ ดี ด้ านการ
วิเคราะห์และสั งเคราะห์ ด้านการมี วิสัยทั ศน์ ด้านการพัฒ นาศักยภาพบุคลากร และด้านการ
สื่อสารและจูงใจ ตามล าดับ ทั้ งนี้อาจเป็น เพราะว่าผู้ บริหารในยุค ศตวรรษที่ 21 ได้ตระหนักถึ ง
บทบาทการเป็นผู้นายุคใหม่ เพื่อให้การดาเนินงานของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายที่ว างไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพนั้น ผู้บริหารต้องพัฒนาทักษะการบริหารให้ทันสมัย เข้ากับบริบทของการเปลี่ยนแปลง
ในปัจจุบัน และผู้บริหารในยุคปัจจุบันเป็นผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนา และผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ที่ค ณะกรรมการข้า ราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ กษากาหนดมาแล้ว จึ งเป็ นผู้ ที่มี คุณ สมบั ติ
และสมรรถนะที่ เ หมาะสมในทุ ก ด้ า น ทั้ ง สมรรถถะหลั ก ได้ แก่ ด้ า นการมุ่ ง ผลสั ม ฤท ธิ์
ด้านการบริการที่ดี ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการทางานเป็นทีม และสมรรถนะประจาสายงาน
ได้แก่ ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ด้านการสื่อสารและจูงใจ ด้านการพัฒนาศักยภาพบุ คลากร
และด้านการมีวิสั ยทัศน์ สอดคล้องกับ พรพิ ศ อินทะสุระ (2551, บทคัด ย่อ) ได้ศึกษาสมรรถนะ
ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ตามความคิ ด เห็ น ของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
สังกัดสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 ผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะของผู้บ ริห าร
สถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีสมรรถนะอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน โดยด้านการมีวิสัยทัศน์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือด้านการทางานเป็นทีม ด้านพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร และด้านการสื่อสารและการจูงใจ ตามลาดับ
6. สรุปผลการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง สมรรถนะของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาโรงเรี ย นขนาดกลาง ในอ าเภอ
ศรีเมืองใหม่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ผลการวิจัย พบว่า
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรี ยนขนาดกลางในอาเภอศรีเมืองใหม่ สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านโดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต่า ได้แก่ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการทางานเป็น
ทีม ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการบริการที่ดี ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ด้านการมีวิสัยทัศน์
ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และด้านการสื่อสารและจูงใจ ตามลาดับ
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7. ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการศึกษาไปใช้ไป ดังต่อไปนี้
1.1 ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ผู้บริหารมีแนวคิดใหม่ๆ
ในการบริหารเพื่ อพัฒ นาคุณ ภาพอย่างต่อเนื่ อง ฉะนั้น ผู้บริห ารควรให้ความสาคัญ กั บทักษะการ
บริหารสถานศึกษาแนวใหม่ เปิดวิสัยทัศน์ใหม่ๆ ให้สอดรับการนโยบายด้านการบริหารงานใหม่ๆ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการบริหารสถานศึกษาให้ทันสมัยยิ่งขึ้น
1.2 ด้านการบริการที่ดี พบว่า ข้อที่ มีค่ าเฉลี่ยต่าสุด คือ ผู้ บริหารมีการนาผลการ
ให้บริการมาปรับปรุง พัฒ นา ประสิทธิ ภาพการให้ บริการ ฉะนั้ น ผู้ บริหารสถานศึ กษาควรนาผล
การให้ บ ริ ก ารมาปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา ประสิ ท ธิ ภ าพการให้ บ ริ ก ารในทุ ก ด้ า นมาพั ฒ นาเพื่ อ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อสถานศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งชุมชนในท้องถิ่น
1.3 ด้ า นการพั ฒ นาตนเอง พบว่ า ข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ าสุ ด คื อ ผู้ บ ริ ห ารมี ก าร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ ฉะนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรเปิด
โอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นส่วนตัวมากขึ้น แสดงศักยภาพในการพัฒนา
ตนเองมากยิ่ง เพื่อสร้างขวัญกาลังในการปฏิบัติการและการพัฒนาตนเองของผู้ใต้บังคับบัญชาต่อไป
1.4 ด้านการทางานเป็ นทีม พบว่า ข้อที่ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุ ด คือ ผู้บริห ารรับ ฟังความ
คิดเห็นของผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ฉะนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรรับฟัง
ข้อเสนอแนะจากผู้ร่วมงาน เช่น เปิดโอกาสให้ครูได้แสดงความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานให้
ประสบผลส าเร็ จ และเน้ น การท างานเป็ น ที ม เพื่ อ ให้ ค รู ไ ด้ มี โอกาสแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ซึ่ ง กั น
และกันมากยิ่งขึ้น
1.5 ด้ านการวิเคราะห์แ ละสั งเคราะห์ พบว่ า ข้ อ ที่มี ค่ าเฉลี่ ยต่ าสุ ด คื อ ผู้ บ ริห าร
สามารถสั ง เคราะห์ แ นวทางในการแก้ ปั ญ หาที่ กาหนดขึ้ น มาใช้ เพื่ อ พั ฒ นาการบริ ห ารได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ฉะนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรทาการวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาให้ตกผลึก แล้วให้
ทุกฝ่ายเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาร่ว มกัน นาแนวทางในการแก้ปัญหาที่กาหนดขึ้นมาใช้ในการ
พัฒนางานด้านอื่นๆ อย่างเป็นระบบ
1.6 ด้านการสื่อสารและจูงใจ ซึ่งเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ดังนั้นผู้บริหารควรเป็น
ต้นแบบในการบริหารสถานศึกษามีทักษะการสื่อสารที่ดีและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น การยกย่องชื่นชมครูผู้ที่ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
หรือครูที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน จัดสัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อให้ครูมีแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานมากขึ้น ฯลฯ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ผู้บริหาร
สามารถเป็นผู้นาการอภิปรายในประเด็นต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ครบถ้วน ฉะนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา
ควรให้ ค าปรึก ษา ชี้ แ นะ แนวทางการปฏิ บั ติ งานในทุ ก ๆ ด้ านอย่ างชั ด เจนและครบถ้ ว น เพื่ อ ให้
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่นและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
1.7 ด้ า นการพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร พบว่ า ข้ อ ที่ มี ค่า เฉลี่ ย ต่ าสุ ด คื อ ผู้ บ ริ ห าร
จัด ให้ มี โครงการและกิจ กรรมเพื่ อพั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากรอย่ างเหมาะสม ฉะนั้ น ผู้ บ ริห าร
สถานศึกษาควรจัดให้มีโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริม
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ให้บุคลากรมีความรู้ และได้รับทักษะใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน เช่น ควรจัดให้มีการอบรมครูทุกกลุ่ม
สาระเพื่อพัฒนาทักษะความชานาญเฉพาะด้านให้ครูมากยิ่งขึ้น
1.8 ด้านการมีวิ สัย ทัศ น์ พบว่ า ข้ อ ที่มี ค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ด คือ ผู้ บ ริห ารสามารถกาหนด
วิสั ยทั ศ น์ ของสถานศึก ษาอย่า งเหมาะสมและเป็ น ที่ ยอมรับ ของผู้มี ส่ ว นเกี่ย วข้ อ งทุ กฝ่ าย ฉะนั้ น
ผู้บริหารสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกาหนด
วิสัยทัศน์ของสถานศึกษาร่วมกันเพื่อให้เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นหนึ่งเดียวกัน
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
2.1 ควรมี ก ารศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ สมรรถนะการบริ ห ารงานของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษาโรงเรี ย นขนาดกลางในอ าเภอศรี เ มื อ งใหม่ สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 และนาผลการวิจัยมาปรับ ปรุงและพัฒ นาสมรรถนะให้ดียิ่งขึ้น
2.2 ควรมีการศึกษาสมรรถนะหลักและสมรรถนะรองในการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึ ก ษาโรงเรี ย นขนาดกลางในอ าเภอศรี เ มื อ งใหม่ สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม
และวัฒนธรรม องค์การที่ดีและมีประสิทธิภาพต่อไป
2.3 ควรศึกษาสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงาน
ด้านอื่น
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบโดย
การใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน และ2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐานของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประชากร
เป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาการคิดอย่างเป็นระบบ ของภาคการศึกษาที่
1 ปีการศึกษา 2561 ทั้งหมด 31 คน มีวิ ธีการดาเนินการวิจัย คือ 1) ขั้นเตรียมการ 2) ขั้นลงมือทา
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน 3) ขั้นประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบ
วัดความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบของ ศรัญญา จุฬารีและจันทร์ทิรา เจียรณัย (2561) ที่
พัฒนามาจากทฤษฎีเชาวน์ปัญญาแห่งความสาเร็จของ Sternberg (2007) และแบบประเมินความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนรู้ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ได้ค่าความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือเท่ากับ 0.75 และ 0.94 ตามลาดับ วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัย
พบว่า 1) นักศึกษามีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ ภายหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็น ฐาน อยู่ในระดั บปานกลางเป็ นส่ ว นใหญ่ ร้อยละ 64.52 อยู่ในระดั บดี ร้อ ยละ
19.35 และอยู่ในระดับต่าร้อยละ 16.13 ตามลาดับ และ 2) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบโครงงานเป็ น ฐานอยู่ ในระดั บ มาก ( ̅X=4.06, SD=.89) โดยเห็ น ว่ า เป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ
คาสาคัญ : การเรียนรู้โดยโครงงานเป็นฐาน การคิดอย่างเป็นระบบ
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Abstract
The objectives of this research were 1) to study the systemic thinking ability
on learning management by project based learning 2) to study the students’
satisfaction on learning management by project based learning in the first-year
students of bachelor of nursing science program, Buriram Rajabhat University. The
target group included 31 first-year students in bachelor of nursing science program
who enrolled in systemic thinking courses. In the first semester of the academic year,
2561. Methodology consistd of three phases: The first phase, preparation to design
lesson plan. The second phase, learning management by project-based learning. And
the last phase, to assess systemic thinking capability and their satisfaction. Research
instruments consisted of the systemic thinking ability questionnaires developed by
Juraree & Gearanai (2018) and rating scale for assess and the satisfy questionnaire.
The reliability of alpha Cronbach’s Coefficient were 0.75 and 0.94 respectively. Data
were analyzed by using descriptive statistics. Results of the study were as follows: 1)
Systemic thinking ability after learning management by project-based learning,
students who had good level were 19.35%, had modirate level were 64.52%, and low
level were 16.13 % 2) For students’ overall satisfaction on learning management by
project based learning, it was in “high” level. (𝑥̅ =4.06, S.D. = .89). That can improve
the capability of system thinking.
Keywords : Project Based Learning, Systemic Thinking
1. บทนา
ปัจจุบันเป็นยุคที่มีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงจาเป็นที่แต่ละประเทศต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นอยู่ตลอดเวลา และเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายจากกระแสโลก โดยปัจจัยสาคั ญที่จะ
เผชิญ การเปลี่ยนแปลงและความท้าทาย ดังกล่าว ได้แก่ คุณ ภาพของคน การจัดการศึกษาเพื่ อ
พัฒนาคนให้มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องที่มีความจาเป็นอย่างยิ่ง โดยจะต้องเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อ
ท าให้ศั ก ยภาพที่ มี อ ยู่ ในตั วคนได้ รับ การพั ฒ นาอย่ างเต็ ม ที่ ท าให้ เป็ น คนที่ รู้จั ก คิ ด วิ เคราะห์ รู้ จั ก
แก้ ปั ญ หา มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ รู้ จั ก เรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง สามารถปรั บ ตั ว ให้ ทั น กั บ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นผู้ที่
ประสบความส าเร็จ และด ารงชี วิต อยู่ ในสั งคมโลกยุค ใหม่ ได้ อย่ างสง่ า งาม ต้ อ งคิ ด เป็ น ท าเป็ น
แก้ปัญหาเป็น ที่สาคัญต้องสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ และใช้แสวงหาความหมาย
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ของการเรียนรู้ชีวิต เรียนรู้โลกอนาคต และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
2559: 1) ซึ่งต้องอาศัยหลักกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
การคิดอย่างเป็นระบบ (Systemic thinking) เป็นรูปแบบการคิดขั้นสูงที่มนุษย์ใช้ในการ
มองปัญหา วิเคราะห์ถึงปัจจัยสาเหตุของการเกิดสถานการณ์รวมทั้งความเป็นเหตุเป็นผลกัน เป็นการ
คิดที่มองแบบองค์รวม (มนตรี แย้มกสิกร, 2546) ซึ่งการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ต้องอาศัยทักษะการ
คิด ทั้ งการคิ ด ขั้น พื้ น ฐาน และการคิ ด ขั้น สู ง ซึ่ง ได้ แ ก่ การคิ ด แก้ปั ญ หา คิด ตั ด สิน ใจ คิ ด อย่ างมี
วิจารณญาณ เป็นต้น ผลของการคิดขั้นสูงจะนาไปสู่ การแก้ปัญหาที่หลากหลายและเกิดประโยชน์
สูงสุด (ทิศนา แขมมณี, 2554) จากแนวคิด สมรรถภาพทางสมองของ Sternberg & Grigorenko
(2007) ได้อธิบายว่า บุคคลที่มีเชาวน์ปัญญา แห่งความสาเร็จ (Successful intelligence) เป็นผู้ที่
สามารถบูรณาการชุดของความสามารถทางสมองในการคิด วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และคิดเชิง
ประยุกต์ใช้เพื่อความสาเร็จในชีวิต ซึ่งการจัดการศึกษาพยาบาลมีเป้าหมายหมายสาคัญ คือ การ
พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบและมีวิจารณญาณ
โดยทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยการการคิดอย่างมีวิจ ารณญาณเป็นทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อ
ใช้ในการแก้ปัญหา (Problem solving) และการตัดสินใจทางคลินิก (Clinical decision making)
(ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์และสุภาวดี นพรุจจินดา, 2554) ซึ่งการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ สามารถที่จะ
พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบได้ เช่น การเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิด การเรียนรู้โดยใช้
ปั ญ หาเป็ น ฐาน (Problem base Learning) รวมถึ ง การเรี ย นรู้แ บบโครงงานเป็ น ฐาน (ProjectBased Learning) เป็นต้น
การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ รูปแบบ
ของการเรียนรู้เน้นการพัฒ นาองค์ความรู้และทักษะผ่านภาระงาน ซึ่งจะกระตุ้นความอยากรู้ของ
ผู้เรียนและเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ จริง โดยใช้คาถามสาคัญ เป็นตั ว ขับเคลื่อนกระบวนการ
เรียนรู้ ทั้งนี้โครงงานต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และสามารถพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
ของผู้เรียน การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานจะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นคว้า ลงมือปฏิบัติจริงใน
ลักษณะการสารวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดิษ ฐ์คิ ดค้น ผู้เรียนมีปัญ หาจึงต้องรวบรวมข้อมูล นามา
วิเคราะห์ทดสอบเพื่อแก้ปัญหา ผู้เรียนจะนาความรู้จากชั้นเรียนมาบูรณาการในการแก้ปัญหา ค้นหา
คาตอบ เป็นกระบวนการค้นพบที่นาไปสู่การเรียนรู้ ผู้เรียนจะเกิดทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่นและ
ทักษะการจัดการซึ่งมีการนากระบวนการทางวิท ยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ ปัญ หา เป็นการพัฒ นา
ผู้เรียนให้เป็นคนมีเหตุผล ทางานอย่างมีระบบ คิดวิเคราะห์และสรุปอย่างมีกฎเกณฑ์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ตระหนักเห็นถึงความสาคัญของการ
พัฒ นากระบวนการพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ จึงให้มีก ารจัดการเรียนการสอนวิชาการ
พัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบจานวน 2 หน่วยกิต ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยออกแบบให้มี
การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจในการศึกษาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบของนักศึกษาภายหลังการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒ นารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
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วิชาการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและวิชาอื่น ๆ ให้มีประสิทธิภาพและส่งผลต่อ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยกี่งทดลอง Quasi – Experimental Research แบบ Case
Studies โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้
1) เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบศึกษาความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นระบบ โดยใช้การเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) ของนักศึกษา หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1
2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา พยาบาลศาสตรบั ณฑิต ชั้นปีที่ 1 ต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
3. กรอบแนวคิดการวิจัย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Projected – based Learning) เป็น
การจัดกิจกรรมโดยผู้สอนบรรยายสรุปสาระสาคัญของเนื้อหา และผู้เรียนแต่ละคนทาความเข้าใจ
เนื้อหา แล้วนาความรู้มาจัดท าโครงงานตามโจทย์ประเด็นปั ญหาที่กลุ่ม สนใจศึกษา โดยมีการน า
ปัญหาที่สารวจมาเรียงลาดับความสาคัญ และร่ว มวิเคราะห์ความสามารถในการจัดโครงงานเพื่ อ
แก้ปัญหา แสดงแนวทางแผนงานเชื่อมโยงและสัมพันธ์กันเมื่อผู้สอนตรวจผลงานและสะท้อนผลงาน
จะส่งผลต่อความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยได้ดังภาพ
ที่ 1

การเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน
ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมการ เป็นการออกแบบและวาง
แผนการเรียนการสอน
ระยะที่ 2 ขั้นลงมือทากิจกรรมการเรียนการสอน
ระยะที่ 3 ขั้นประเมินผล

ความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
4. วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ งนี้ เป็ น การวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง (Quasi-Experimental Research)แบบ Case
Studies ผู้วิจัยต้องการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ ภายหลังจากการจัดกิจกรรม
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การเรี ย นรู้ ใช้ โครงงานเป็ น ฐาน (Project-based Learning) ของนั ก ศึ ก ษา ชั้ น ปี ที่ 1 หลั ก สู ต ร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยมีวิธีการดาเนินการวิจัยดังนี้
4.1 กลุ่ ม เป้ า หมาย เป็ น นั ก ศึ ก ษา ชั้ น ปี ที่ 1 หลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต ที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา การพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา
2561 จานวน 31 คน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะแบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ กลุ่มละ 1011 คน จานวน 3 กลุ่ม
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
4.2.1 เอกสารประกอบการสอน จานวน 5 บทเรียน
4.2.2 ใบงานกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน จานวน 5 ใบงาน
4.2.3 แบบวัด ความสามารถในการคิ ด อย่างเป็ น ระบบของ ศรั ญ ญา จุ ฬ ารีแ ละ
จันทร์ทิ รา เจียรณั ย (2561) ที่พัฒนามาจากทฤษฎีเชาวน์ปัญ ญาแห่งความสาเร็จของ Sternberg
เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ซึ่งประกอบด้วยการวัดการคิด 3 ด้านประกอบด้วย การ
คิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์และการคิดประยุกต์ใช้จานวน 48 ข้อ หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ของ
คอนบราค (∝-Cronbach Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.75 และแบบประเมินความพึง
พอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
scale) จานวน 17 ข้อ ได้ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือเท่ากับ 0.94
4.3 วิธีการดาเนินการวิจัย แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมการ เป็นการออกแบบและวางแผนการเรียนการสอน ผู้วิจัยใน
ฐานะผู้รับผิดชอบจัดการเรียน การสอนรายวิชาการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบได้
ออกแบบการเรียนการสอนโดยกิจกรรมที่ ห ลากหลาย และจัด การเรีย นการสอนตามกิจ กรรมที่
ออกแบบไว้จนครบ และได้ประชุมทีมอาจารย์ประจากลุ่ม เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และขั้นตอนการ
เรียนการสอน รวมทั้งบทบาทหน้าที่ผู้สอน โดยกิจกรรมมี 5 ใบงานประกอบด้วย
ใบงานที่ 1 ขั้นการสังเกต สารวจทั่วไป เพื่อค้นหาปัญหาที่สนใจ
ใบงานที่ 2 นาเสนอปัญหา/สถานการณ์ ที่สารวจได้มาวิเคราะห์ความสาคัญและเลือก
ปัญหาที่สนใจ
ใบงานที่ 3 ตั้ งสมมุ ติ ฐ าน/หาสาเหตุ ของปั ญ หา โดยใช้อ งค์ ค วามรู้ เดิ ม และค้น คว้ า
ความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งต่าง ๆ
ใบงานที่ 4 วางแผนงานและดาเนินงานตามแผน
ใบงานที่ 5 สรุปผลโครงงานและนาเสนอ
ระยะที่ 2 ขั้นลงมือทากิจกรรมการเรียนการสอน แบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงปฐมนิเทศ
และแบ่ ง กลุ่ ม และช่ ว งการจั ด การเรี ย นการสอนตามตารางเวลาเรี ย น เป็ น ช่ ว งการพั ฒ นา
ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาคทฤษฎี 5 บทเรียนก่อน
การดาเนินกิจกรรมโครงงานตามใบงานที่มอบหมาย 5 ใบงาน ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 บรรยายสรุปสาระสาคัญและมอบหมายงาน
ขั้นที่ 2 แบ่งสัปดาห์ละ 1 ใบงานและใช้เวลาระดมสมองในแต่ละใบงาน 1.30-2 ชั่วโมง
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ขั้นที่ 3 อาจารย์ตรวจผลงาน สะท้อนผลงาน และเปิดโอกาสให้นาเสนอผลงานหน้าชั้น
เรียน
ระยะที่ 3 ขั้ นประเมิ นผล เป็ นการวัด ความสามารถในการคิดอย่ างเป็น ระบบโดยใช้
แบบทดสอบ และให้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
4.4 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์คะแนนความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ โดยหาค่าปกติวิสัย
จากคะแนนดิบ แล้วคานวณเปอร์เซนไทล์ เกณฑ์การแปลผล แบ่งระดับความสามารถในการคิดเป็น
3 ช่วง (ศรัณยา หนูเงิน, 2549) ดังนี้
1) เปอร์เซนไทล์ 0–23 หมายถึง ระดับความสามารถทางการคิดต่า
2) เปอร์เซนไทล์ 23.1– 77 หมายถึง ระดับความสามารถทางการคิดปานกลาง
3) เปอร์เซนไทล์ 77.1–100 หมายถึง ระดับความสามารถทางการคิดสูง
5. ผลการวิจัย
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิ ง คิดเป็น ร้อยละ 93.75 มีเกรดเฉลี่ยสะสมในภาค
เรียนที่ 1/2561 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.97
ผลการประเมินความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ภายหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based
Learning) พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีคะแนนความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบอยู่ในระดับปาน
กลางเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 64.52 อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 19.35 และอยู่ในระดับต่า ร้อยละ 16.13
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้อยละของระดับความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ (n = 31)
ระดับความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ
จานวน
ร้อยละ
1. ระดับสูง (เปอร์เซนไทล์ 77.01 – 100)
6
19.35
2. ระดับปานกลาง (เปอร์เซนไทล์ 23.01 – 77.00)
20
64.52
3. ระดับต่า (เปอร์เซนไทล์ 0 – 23.00)
5
16.13
ระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based
Learning) ของนักศึกษา โดยรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อยู่ในระดับมาก (̅X= 4.06, SD = .89) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากัน
3 ลาดับ คือ ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์ การใช้ความคิดเพื่อหาเหตุผล และความคิด
ริเริ่ม สร้างสรรค์ (X̅= 4.32, SD = .95) กระตุ้นให้นักศึกษาเกิด กระบวนการการคิดวิเคราะห์ ( X̅=
4.32, SD = 1.06) และการจัดการเรียนการสอนเป็นประโยชน์และนาไปใช้ได้ ( ̅X= 4.32, SD = .69)
ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Projectbased Learning) ของนักศึกษาพยาบาล
ส่วนเบี่ยง
หัวข้อการประเมิน
ค่าเฉลี่ย
เบนมาตรฐาน
1. เนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์รายวิชา
4.14
0.78
2. เนื้อหาเป็นประโยชน์และนาไปใช้ได้
4.32
0.69
3. ไม่มีความซับซ้อนกับวิชาอื่น
3.50
0.78
4. ความเหมาะสมของเนื้อหากับระยะเวลาที่สอน
3.64
0.81
5. นักศึกษาเกิดการพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
4.04
0.75
6. กาหนดวัตถุประสงค์การสอนชัดเจน
4.07
0.87
7. การเตรียมลาดับขั้นตอนของการสอน
3.89
0.76
8. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษา
4.29
0.64
9. กิจกรรมที่กาหนดเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของ
3.86
0.69
นักศึกษา
10. รูปแบบการวัดและประเมินผลชัดเจนและเข้าใจตรงกัน
3.82
0.74
11. การมอบหมายงานมีจานวนที่เหมาะสมและเพียงพอ
3.89
0.68
12. อาจารย์ ก าหนดให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ศึ ก ษาค้ น คว้ าและน าความรู้
มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและ/หรือ สร้าง พัฒนา
4.29
0.78
ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง
13. ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์ การใช้ความคิดเพื่อหา
4.32
0.95
เหตุผล และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
14. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดกระบวนการการคิดวิเคราะห์
4.32
1.06
15. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดกระบวนการคิดสร้างสรรค์
4.29
1.24
16. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดกระบวนการการคิดเชิงประยุกต์ใช้
4.25
1.38
17. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อวิธีการสอนและการจัดกิจกรรม
4.07
1.65
การเรียนการสอน
6. อภิปรายผล
สามารถอภิปรายผล ตามวัตถุประสงค์ ได้ดังนี้
6.1 ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบโดยใช้การเรียนรู้แบบการใช้โครงงานเป็นฐาน
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
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การประเมิน ความสามารถในการคิด อย่างเป็น ระบบ ของนัก ศึกษาชั้น ปีที่ 1 หลัก สูต ร
พยาบาลศาสตรบั ณ ฑิต ภายหลั งจากการจัด กิจกรรมการเรี ยนรู้แ บบใช้โครงงานเป็ นฐาน พบว่ า
กลุ่มเป้าหมายมีคะแนนความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบอยู่ในระดับปานกลางเป็นส่วนใหญ่
ร้อยละ 64.52 อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 19.35 และอยู่ในระดับต่า ร้อยละ 16.13 ตามลาดับ อภิปราย
ผลได้ว่า ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ภายหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการใช้โครงงานเป็นฐาน ทาให้นักศึกษาได้เกิด
การเรียนรู้ เกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบทั้งในด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และการ
คิดเชิงประยุกต์ใช้ โดยพบว่าอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับดีเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบ
ใช้โครงงานเป็นฐานเป็นการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรี ยนได้เลือกเรื่องประเด็นหรือปัญหาที่ต้องการ
ศึกษาด้วยตนเอง สามารถเลือกวิธีการศึกษาค้นคว้า ลงมือปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนรู้จัก
การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับผู้อื่น รู้จักบูรณาการทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ที่อยู่ในสภาพแวดล้อม
เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และสามารถนาคาตอบหรือองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
จริง (วิ มลรัต น์ สุ น ทรโรจน์. 2545) รวมถึ งการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน ผู้เรีย นต้ อ งใช้ วิธี การทาง
วิทยาศาสตร์ ค้นคว้าหาคาตอบของปัญหาด้วยตนเอง ผลการทาโครงการผู้เรียนจะได้องค์ความรู้ใหม่
และ/หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ โดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้อานวยความสะดวกและให้คาปรึกษาอย่างใกล้ชิด
(พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2547) ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน มีขั้นตอนการดาเนินงาน
โดยเริ่มจากการคิดและเลือกหัวข้อเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา การวางแผนการทาโครงการ การลงมือ
ทา โครงงานการเขียนรายงานโครงงาน และการแสดงผลงานโครงงาน (สมชัย เงาะปก, 2551) และ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน ส่งผลให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ เกิดการเรียนรู้และสร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งเสริมกระบวนการคิด ได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ ลงมือปฏิบัติจริ ง
สามารถสร้างผลงานและแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถทางาน
ร่ว มกับ ผู้อื่ น ได้ พร้อ มกั บ ฝึก ภาวะความเป็ นผู้ นาและผู้ต ามที่ดี ได้ และเป็ น การบูรณาการความรู้
ความคิดกับชีวิตประจาวัน ทาให้สามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันได้ (สุพิน ดิษฐสกุล , 2545; ชาตรี
เกิดธรรม, 2547) สอดคล้อ งกับ การศึกษาของ วรวุธ มัสพั นธ์ (2556) ที่พ บว่า ปั จจัยที่ส ามารถ
พยากรณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ การสนับสนุนทางจากสังคมจากสถานศึกษาและแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ ดังนั้นหากจะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยควรให้ความสาคัญกับการ
จัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้ออานวยความสะดวก
ให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียน สอดคล้องกับแนวคิดของ Sternberg & Grigorenko (2007) ที่ได้
อธิบายไว้ว่า ผู้ที่สามารถคิดอย่างเป็นระบบจะรู้จักเลือกสิ่งแวดล้อม ปรับหรือดัดแปลงให้เหมาะสม
โดยคานึงถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดตามมานั่นเอง
6.2 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการใช้โครงงานเป็นฐาน
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการใช้โครงงานเป็นฐาน
อยู่ในระดับมาก (̅X= 4.06, SD = .89) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากัน
3 ลาดับ คือ ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์ การใช้ความคิดเพื่อหาเหตุผล และความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ( ̅X= 4.32, SD = .95) กระตุ้น ให้ นักศึก ษาเกิ ดกระบวนการการคิ ดวิเคราะห์ ( ̅X=
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4.32, SD = 1.06) และการจัดการเรียนการสอนเป็นประโยชน์และนาไปใช้ได้ (̅X= 4.32, SD = .69)
นอกจากนี้ นักศึกษามีความเห็นว่า การเรียนรู้แบบการใช้โครงงานเป็นฐาน เป็นการเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้ปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการจัดทาโครงงานภายใต้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ตามสภาพปัญหาที่พบ นักศึกษาได้ทักษะการทางานเป็นทีมร่วมกันกับเพื่อน ๆ ในกลุ่ม
มีการวางแผนการทางานที่เป็นระบบ มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้นที่จะค้นหา
คาตอบ การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้ฝึกทักษะทางสังคม การตรงต่อเวลา นอกจากนี้การ
จัด กิ จกรรมโครงงานดั งกล่ า ว ยั งช่ ว ยเสริ ม สร้ างการมี จิ ต สาธารณะให้ เกิ ด กั บ นั ก ศึ ก ษาอี ก ด้ ว ย
สอดคล้องกับ Guzdial (1998) ที่กล่าวว่า การให้ผู้เรียนทาโครงงานเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
เข้าสู่กระบวนการสืบสวน (Process of Inquiry) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ผู้เรียนแต่ต้องใช้การคิดขั้นสูง
ที่ซับซ้อนขึ้น ดังนั้น จึงเป็นช่อ งทางที่ดี ในการพัฒ นากระบวนการทางสติปัญ ญาของผู้เรียน การ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน นอกจากจะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะกระบวนในการสืบสวน และการ
แก้ปัญหาแล้ว ยังสามารถช่วยดึงศักยภาพต่าง ๆ ที่มีอยู่ในตัว ของผู้เรียนออกมาใช้ประโยชน์ด้ว ย
สอดคล้องกับการศึกษาของ สิทธิพล อาจอินทร์และ ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ (2554) ที่พบว่า การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาสูงขึ้นซึ่งทาให้มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โ ดยใช้โครงงานเป็นฐานภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก
7. สรุปผลการวิจัย
ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานสามารถพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อยู่ในระดับสูง
ร้อยละ 19.35 ระดับปานกลาง ร้อยละ 64.52 และระดับต่า ร้อยละ 16.13 ตามลาดับ ส่วนความ
พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก (̅X= 4.06, S.D. = .89)
8. ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะแบ่งเป็น 2 ประการ ดังนี้
8.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ ได้แก่
8.1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน ที่ให้ผู้เรียนเป็นผู้จัดทา
โครงงานนั้น ผู้สอนจาเป็นต้องบอกจุดประสงค์การเรียนรู้และอธิบายวิธีการเขียนโครงงานให้เข้าใจ
ก่อน และต้องฝึกทาโครงงานบ่อย ๆ เพื่อให้ผู้เรียนคุ้นเคยและเกิดความคิดเป็นระบบขึ้น
8.1.2 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบต้องใช้เ วลาและกิจกรรมที่
ต่อเนื่อง จึงต้องมีการตกลงทาความเข้าใจกับผู้เรียนก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
8.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
8.2.1 ควรปรับเปลี่ยนวิธีการใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับวิธีการอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
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8.2.2 ควรมี ก ลุ่ ม ควบคุ ม เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลของการจั ด กิ จ กรรมแบบการใช้
โครงงานเป็นฐานกับกลุ่มทดลอง เพื่อยืนยันประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมแบบการใช้โครงงานเป็น
ฐานในการพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ รวมถึงควรมีการเปรียบเทียบความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบก่อนและหลังการทดลอง
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บทคัดย่อ
การวิจั ยครั้ งนี้ มีวั ต ถุป ระสงค์ เพื่ อ พั ฒ นาแผนการจั ดการเรี ยนรู้ ด้ว ยวิ ธีก ารสอนแบบ
4MAT ในการอ่านคิดวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เพื่อศึกษาผลการใช้การวิธีการสอนแบบ 4MAT ในการพัฒ นาการอ่านคิดวิเคราะห์ ว รรณคดีและ
วรรณกรรมไทย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
วิธีการสอนแบบ 4MAT ในการพัฒ นาการอ่านคิดวิเคราะห์ ว รรณคดีและวรรณกรรมไทย สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประชากรคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลับแลพิทยาคม
จานวน 2 ห้อง 60 คน กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 จานวน 30 คน โดยวิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒ นาการอ่านคิดวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย โดยใช้วิธีการสอนแบบ 4MAT ร่วมกับ
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน เวลา 14 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านคิด
วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน
โดยใช้วิธีการสอนแบบ 4MAT เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
สาหรับนัก เรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 สถิติที่ ใช้ในการวิจัยคือ ร้อยละ ค่ าเฉลี่ยและส่ว นเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) แผนการจัดการเรียนรู้ในภาพรวมมีค่าดัชนีความสอดคล้องของ
เนื้อหาระหว่าง 4.43 ถึง4.47 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 มีระดับคุณภาพเหมาะสมมาก สามารถนาไปใช้
จัดการเรียนการสอนได้ 2) ผลการใช้การวิธีการสอนแบบ 4MAT ในการพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์
วรรณคดีและวรรณกรรมไทย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 3) นักเรียนมี
ความพึงพอใจมีต่อการเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบ 4MAT อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.22
คาสาคัญ : วิธีการสอนแบบ 4MAT การอ่านคิดวิเคราะห์ วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
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Abstract
The purposes of this research were to develop a learning plan with 4MAT
teaching methods in reading, analyzing, literature and Thai literature for grade 10
students to study the effect of using 4MAT teaching methods in developing reading,
analyzing, literature and Thai literature for grade 10 students and to study the
satisfaction of students towards the 4MAT teaching method in the development of
reading, analytical thinking, Thai literature and literature for students grade 10.
Population was students of grade 10. The sample consisted of 30 students who were
cluster sampling selected from grade 10students . The research tool was lesson plan
for developing Thai literary and literary thinking By using the 4MAT method in
conjunction with for 14 hours, achievement tests, reading, analyzing, literature and
Thai literature and the questionnaire of student satisfaction towards learning by using
4MAT teaching methods to develop reading skills, analytical thinking, Thai literature
and literature. The statistics employed were percentage, mean and standard deviation.
The research results revealed as follows: 1) The overall lesson plan has a content
consistency index between 4.43 and 4.47, with an average of 4.43 with a very
appropriate quality level. Can be used for teaching and learning. 2) The results of
using 4MAT teaching methods in developing reading, analytical thinking, Thai
literature and literature After learning significantly higher than before learning at the
level of .05 3) Students were satisfied with the learning by using 4MAT teaching
methods at a high level. With an average of 4.22
Keywords : 4MAT Teaching Methods, Analytical Reading, Thai Literature
1. บทนา
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลับแลพิทยาคม
พบว่านักเรียนขาดทักษะในการอ่านคิดวิเคราะห์ทาให้ไม่สามารถจับประเด็นสาคัญได้ ไม่สามารถหา
เหตุ ผ ลหรื อ ข้ อ โต้ แ ย้ง ไม่ ส ามารถสรุ ป ข้ อ คิ ด แปลความตี ค วามและสรุ ป ความในสิ่ งที่ อ่า นไม่ ได้
โดยเฉพาะการเรียนวิชาภาษาไทยสาระวรรณกรรมและวรรณคดีไทยที่ต้องใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์
เป็นส่วนใหญ่ในหน่วยของวรรณคดีไทย อีกทั้งจากรายงานผลสอบการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน(O –
Net) ในกลุ่มสาระภาษาไทยปีการศึกษา 2560 ปรากฏว่าได้คะแนนเฉลี่ยระดับสถานศึกษาร้อยละ
32.50 ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยละ35.ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยละ40.79
และระดับประเทศร้อ ยละ42.02 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ต่า และระดับ ประเทศร้อยละ 36.58 และปี
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การศึกษา 2559 ปรากฏว่าได้คะแนนเฉลี่ยระดับสถานศึกษาร้ อยละ 45.69 น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง (
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์เขต1, 2561 : 18)
วิ ธี ก ารสอนแบบ 4 MAT เป็ น การจั ด กิ จ กรรมที่ เ น้ น ผู้ เรี ย นให้ เกิ ด การเรี ย นรู้ จ าก
กระบวนการคิด เป็นรูปแบบที่ช่วยทาให้ผู้เรียนที่มีพฤติกรรมการเรียนรู้ ที่แตกต่างกันทั้ง 4 แบบ ผู้ที่
ถนัดด้านการจินตนาการ ด้านการคิดวิเคราะห์ ด้านการถนัดใช้สามัญสานึก และด้านการถนัดการ
ปรับเปลี่ยน จะเกิดการพัฒนาสมองซีกซ้าย และซีกขวาอย่างสมดุลและมีประสิทธิภาพ ผลที่ผู้เรียน
จะได้รับ จากการเรียนรู้ ด้วยวิธี การสอนแบบ 4MAT จะท าให้ผู้ เรียนสามารถมีทั กษะด้ านการคิ ด
วิเคราะห์ ด้านการคิดสร้างสรรค์ ด้านการคิดแก้ปัญหา ตลอดจนด้านการเข้าผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
(ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2559 : 262)
จากความสาคัญ ของการเรี ยนรู้ก ลุ่ มสาระการเรี ยนรู้วิ ชาภาษาไทย สภาพปั ญ หาการ
จัด การเรีย นรู้ ของโรงเรีย นและชั้น เรี ยน แนวทางการจัด กิจ กรรมด้ ว ยวิธี การสอนแบบ 4 MAT
รวมทั้งเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่าหากนาการจัดการเรียนรู้ด้วย
วิธีการสอนแบบ 4 MAT มาใช้ในการคิดวิเคราะห์วรรณคดีไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
จะส่งผลให้การเรียนวิชาภาษาไทยสาระวรรณกรรมและวรรณคดีที่ต้องใช้การคิดวิเคราะห์เป็นส่วน
ใหญ่ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ 4MAT ในการอ่านคิดวิเคราะห์
วรรณคดีและวรรณกรรมไทย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
2. เพื่อศึกษาผลการใช้การวิธีการสอนแบบ 4MAT ในการพัฒ นาการอ่านคิดวิเคราะห์
วรรณคดีและวรรณกรรมไทย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี ต่อวิธีการสอนแบบ 4MAT ในการพัฒนาการ
อ่านคิดวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
3. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เ ป็ น วิ จั ย แบบกึ่ ง ทดลอง (Quasi Experimental Research) เพื่ อ
พัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการสอนแบบ 4MAT สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ดาเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัย One Group Pretest - Posttest Design (ล้วน สายยศ
และอังคณา สายยศ 2547 : 249) มีแบบแผนการวิจัย ดังในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงรูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research)
Pre-test
O1

Treatment
T

Posttest
O2
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T คือ วิธีการสอนแบบ 4MAT เพื่อพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์
O1 คือ การทดสอบก่อนการทดลองการใช้วิธีการสอนแบบ 4MAT เพื่อพัฒนาการอ่าน
คิดวิเคราะห์
O2 คือ การทดสอบหลังการทดลองการใช้วิธีการสอนแบบ 4MAT เพื่อพัฒนาการอ่าน
คิดวิเคราะห์
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลับแลพิทยาคม
อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 2 ห้อง รวม 60 คน
และมี ก ลุ่ม ตั วอย่ างในการศึ กษาครั้งนี้ ผู้วิ จัยเลือ กกลุ่ม ตั ว อย่าง โดยวิธีก ารสุ่ มตั ว อย่างแบบกลุ่ ม
(Cluster sampling) เป็ นนั กเรียนชั้ นมั ธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรีย นลั บแลพิ ทยาคม อาเภอลั บแล
จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 จานวน 30 คน
เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์ โดยใช้
วิธีการสอนแบบ 4MAT สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน เวลา 14 ชั่วโมง แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์การอ่านคิดวิเคราะห์ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดย
ใช้วิธีการสอนแบบ 4MAT เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4
การเก็บรวบรวมข้อมู ล ผลการใช้การวิธีก ารสอนแบบ 4MAT เพื่ อพั ฒ นาการอ่านคิ ด
วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล มีลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. ชี้แ จงและท าความเข้า ใจเกี่ ยวกับ แผนการจั ด การเรีย นรู้เพื่ อพั ฒ นาการอ่ านคิ ด
วิ เคราะห์ ว รรณคดี แ ละวรรณกรรมไทย โดยใช้ วิ ธี ก ารสอนแบบ 4MAT ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
2. ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การอ่านคิดวิ เคราะห์วรรณคดีและ
วรรณกรรมไทย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาจานวน 30 ข้อ และทดสอบกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
3. ดาเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์วรรณคดี
และวรรณกรรมไทย โดยใช้วิธีการสอนแบบ 4MAT สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 7
แผน เวลา 14 ชั่วโมง กับกลุ่มตัวอย่าง
4. ทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การอ่านคิดวิเคราะห์วรรณคดีและ
วรรณกรรมไทย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาทดสอบกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง เป็นแบบทดสอบชุดเดียวกับที่ใช้
ทดสอบก่อนเรียน ตามข้อ 2
5. ตรวจและนาคะแนนที่ได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านคิดวิเคราะห์วรรณคดี
และวรรณกรรมไทย ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
6. นักเรียนทาแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้วิธีการ
สอนแบบ 4MAT พัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียน
7. นาผลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1435

4. ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องผลการใช้วิธีการสอนแบบ 4MAT เพื่อพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์วรรณคดี
และวรรณกรรมไทย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดัง
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการผลใช้การวิธีการสอนแบบ 4MAT ในการพัฒ นาการอ่านคิดวิเคราะห์ วรรณคดี
และวรรณกรรมไทย
คะแนน
n
S.D.
t
𝒙
ก่อนเรียน
30
16.36
3.90
- 10.539*
หลังเรียน
30
23.68
4.78
จากตารางที่ 2 พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 16.36 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 3.90
คะแนน ค่าเฉลี่ยหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 23.68 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 4.78 เมื่อ
เปรียบเทียบทางสถิติโดยใช้ t-test ปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถในคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
5. สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยพบว่าแผนการจัดการเรียนรู้ในภาพรวมมีค่าดัชนีความสอดคล้องของเนื้อหา
ระหว่าง 4.43 ถึง4.47 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 มีระดับคุณภาพเหมาะสมมาก สามารถนาไปใช้จัดการ
เรียนการสอนได้ อีกทั้ง ผลการใช้การวิธีการสอนแบบ 4MAT ในการพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์
วรรณคดีและวรรณกรรมไทย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และนักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมี
ต่อการเรียนโดยใช้วิธี การสอนแบบ 4MAT อยู่ในระดับมาก ซึ่งสามารถนาแผนการจัดการเรียนรู้
และวิธีการสอนแบบ 4MAT ไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ที่มีประสิทธิภาพต่อไป
6. อภิปรายผล
หลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรู้ในภาพรวมมีค่าดัชนีความสอดคล้องของเนื้อหาระหว่าง 4.43
ถึง4.47 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 มีระดับคุณภาพเหมาะสมมาก สามารถนาไปใช้จัดการเรียนการสอน
ได้ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรที่เป็นแนวทางให้ผู้สอน
อย่างชัดเจน มีองค์ประกอบที่สมบูรณ์ ครบถ้วน เข้าใจง่าย และสามารถนาไปใช้สอนได้จริง
2. ผลการใช้การวิธีการสอนแบบ 4MAT ในการพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์วรรณคดี
และวรรณกรรมไทย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 เห็นได้ชัดเจนว่าวิธีการ
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สอนแบบ 4MAT มีความเหมาะสมที่จะนามาใช้ในการสอนวรรณคดีและวรรณกรรมไทย ข้อสังเกต
คือเมื่อนักเรียนได้รับการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จากการใช้วิธีการสอนแบบ 4MAT นักเรียนจะเกิด
การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3. นักเรียนมีความพึงพอใจมีต่อการเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบ 4MAT อยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.22
7. ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT จากการสังเกตพบว่า นักเรียนมี ความ
สนใจในการปฏิบัติกิจกรรม มีความกระตือรือร้นและตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละ กิจกรรมที่
ตนชอบและถนัด ครูจึงควรกระตุ้นด้วยคาถามที่สร้างสรรค์และเสริมแรงในทางบวกที่ ถูกต้อง และ
คอยช่วยเหลือแนะนาให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์
1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ควร
นาไปใช้อย่างต่อเนื่องในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่สนองความต้องการของ
ผู้เรียนทาให้นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์และการมีส่ว นร่ว มในการเรียนอยู่ตลอดเวลา ซึ่งอาจจัด
กิจกรรมเสริมนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนเพียงอย่างเดียว
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีก ารศึ ก ษาวิจั ยเกี่ย วกั บ ตัว แปรตามอื่ น ๆ ที่ มีค วามสั ม พั น ธ์กั บการจัด การ
เรียนรู้ เช่น ความคงทนในการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
2.2 ควรนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ไปทดลองใช้กับสาระการ เรียนรู้
อื่น ๆ เช่น การเขียน หลักการใช้ภาษา เป็นต้น
2.3 ควรน าการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบ 4 MAT ไปทดลองใช้ กั บ นั ก เรี ย นใน
ระดับชั้นอื่น ๆ พร้อมทั้งมีการปรับเนื้อหา ความยากง่าย และกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสม
กับวุฒิภาวะของนักเรียน
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รายงานการจัดการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
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บทคัดย่อ
รายงานการจัดการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการ
ประยุกต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ผู้วิจัยกาหนด
วัต ถุ ป ระสงค์ ไว้ 3 ข้ อ คือ 1) เพื่ อ พั ฒ นาการจัด การเรีย นรู้ วิช า คณิ ต ศาสตร์เพิ่ ม เติ ม 3 เรื่ อ ง
ฟังก์ ชัน ตรี โกณมิ ติแ ละการประยุก ต์ ชั้น มัธ ยมศึก ษาปีที่ 5 โดยใช้ ชุด กิจกรรมการเรียนรู้แ บบสื บ
เสาะหาความรู้ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 เรื่อง ฟังก์ชัน
ตรีโกณมิ ติและการประยุก ต์ ชั้นมั ธยมศึก ษาปี ที่ 5 โดยใช้ ชุดกิ จกรรมการเรียนรู้แบบสื บเสาะหา
ความรู้ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม จานวน 28
คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Claster Random Sampling) จากจานวน 2 ห้องเรียน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ วิชา คณิ ตศาสตร์เพิ่มเติม 3
เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 12 ชุด 2) แผนการจัดการ
เรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ จานวน 12 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิ ช าคณิ ตศาสตร์เพิ่ม เติม 3 ชั้น มั ธยมศึ กษาปี ที่ 5 ซึ่งเป็น แบบทดสอบปรนัย ชนิ ด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดยใช้ ชุดกิ จกรรมการเรียนรู้แบบสื บเสาะหาความรู้ จานวน 20 ข้ อ ผลการวิจัย พบว่า 1. การ
จัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์ ชั้นมัธยมศึกษาปี
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ที่ 5 โดยใช้ ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบสื บ เสาะหาความรู้ ที่ ผู้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
83.97 / 84.05 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 75/75 พบว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด 2. ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนในการจัดการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 เรื่อง ฟังก์ชัน
ตรีโกณมิ ติและการประยุก ต์ ชั้นมั ธยมศึก ษาปี ที่ 5 โดยใช้ ชุดกิ จกรรมการเรียนรู้แบบสื บเสาะหา
ความรู้ หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =
4.11, S.D. = 0.62)
คาสาคัญ : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เนื้อหาฟังก์ชันตรีโกณมิติและ
การประยุกต์

Abstract
The purposes of this research were 1) To develop Additional mathematics 3
learning management on Trigonometric functions and Applications grade 11, using
inquiry-based instructional activities with efficiency according to criteria 75/75 2) To
compare the learning achievement of grade 11 students packages thought by using
inquiry-based instructional packages before and after study 3) To study the students’
satisfaction to ward learning Additional mathematics 3 “Trigonometric functions and
Applications” for grade 11 students by using inquiry-based instructional packages.
Sample group used in research was a class of grade 11 students in
Khokkorpittayakhom School MahaSarakham Provincial Administration Organization
using cluster random sampling to make an experimental group of twenty eighth
students from two groups. The research instruments were 1) The twelve set of
inquiry-based learning activities on Additional mathematics 3 entitled of Trigonometric
functions and Applications. 2) The twelve lesson plans on Additional mathematics 3
entitled Trigonometric functions and Applications. 3) The scientific achievement test
having a multiple choice test with 4 alternative choices of 30items. 4) Questionnaires
for students' satisfaction with learning management of Additional mathematics 3 topic
of Trigonometric functions and Applications for grade 11 students with 20 items. The
research findings were as follows: 1) Learning management on Additional
mathematics 3 entitled, “Trigonometric functions and Applications for grade 11”
Student by using inquiry-based instructional Packages that the researcher created was
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effective 83.97 / 84.05 us met the criteria set. 2) Learning management Additional
mathematics 3 sub entitled, Trigonometric functions and Applications for grade 11
students by using inquiry-based learning activities after studying, the mean value was
25.27, which was higher than before the study, at an average of 7.25 with statistical
significance at .01 level. 3) Students are satisfied with the learning management of
Additional mathematics 3 subjects on titled, of Trigonometric functions and
Applications for grade 11 student by using inquiry-based instructional packages at a
high level (= 4.11, = 0.62)
Keywords : Learning activity set, Inquiry-based learning, Content of Trigonometric
functions and Applications
1. บทนา
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จะต้องมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนทุกคนในชั้นเรียน
ซึ่งมีทั้งเก่ง ปานกลาง และอ่อน ผู้เรียนจะต้องรู้จักคิด วิเคราะห์ จัดลาดับ แก้ปัญหา ผู้สอนอาจใช้
การถามตอบ การฝึกคิดวิเคราะห์เป็นกลุ่ม การทางานเป็นกลุ่มจะช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนเกิดการ
เรียนรู้วิธีการอย่างมีขั้นตอน ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนานิสัยที่ดีงามและสามารถนาวิธีการเรียนรู้นั้นๆ ไป
ปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้จริง (วรณัน ขุนศรี, 2546) วิธีการสอนที่ครูใช้ในการถ่ายทอดความรู้ การ
อธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจ การใช้สื่ออุปกรณ์ การสอน (Instructional Material) เพื่อช่ว ยให้นักเรียน
สนใจและเข้าใจเรื่องที่จะเรียนได้ง่ายขึ้น (มาลินนท์ อิทธิรส, 2544) ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอน
ของครูจึงต้องเลือกวิธีสอน และสื่อที่เร้าความสนใจ เพื่อช่วยให้นักเรียนสนใจ และเข้าใจเรื่องที่เรียน
ได้ง่ายขึ้น ดังนั้นผู้ศึกษาค้นคว้าในฐานะครูผู้สอนจึงต้องการพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์เพื่อให้
นักเรียนเรียนคณิตศาสตร์อย่างเข้าใจ และนาไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้
จากข้ อ มู ล ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ ระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนโคกก่อพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปี
การศึกษา 2558 -2559 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.51 และ 68.93 ตามลาดับ (โรงเรียน
โคกก่อพิทยาคม. 2559) ซึ่งมีแนวโน้มลดลง และต่ากว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด ร้อยละ 75 และเมื่อ
วิเคราะห์ผลการเรียนรู้แต่ละ เรื่อง พบว่ามีเรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์ มีผลสัมฤทธิ์อยู่
ในเกณฑ์ต่า มีคะแนนร้อยละ 58.75 ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ไขด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่น่าสนใจรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์แบบการสอนโดยการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
สามารถเป็นแนวทาง การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการค้นหาความรู้ด้ว ย
ตนเอง ผ่านกระบวนการแก้ปัญหาด้วย การสังเกต การสารวจและการสืบค้นข้อมูล ส่วนครูมีบทบาท
เป็นผู้จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน โดยใช้เทคนิค การใช้คาถาม การกระตุ้น การเสริมแรง รวมทั้งการ
จัดการชั้นเรียน และสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายของการเรียน และการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ยังช่วยพัฒนาศักยภาพด้านสติปัญ ญา การกาหนดปัญ หา การสร้าง
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สมมติฐาน การออกแบบวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล การทดลอง การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล
การลงข้อสรุปและการสื่อสารช่วยให้จดจาความรู้ได้นาน ทั้งนี้เพราะนักเรียนได้ผ่านการทากิจกรรม
ด้วยตนเอง ด้านความสนใจใฝ่รู้ ความมุ่งมั่น อดทน รอบคอบมีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความ
มีเหตุผล และการทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งฝึกทักษะในการสร้างความคิดรวบ
ยอด มีการวางแผนในการทางาน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีความรับผิดชอบต่อกิจการงาน
ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนมีลักษณะของความเป็นผู้นาในสังคม (ยุพิน พิพิธกุล. 2545)
จากการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้แล้ว ผู้วิจัยยังได้ศึกษาเครื่องมือที่จะช่ว ยพัฒนา
ผู้เรียน นั่นคือชุดกิจกรรมหรือชุดการสอน ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีองค์ประกอบหลาย
อย่าง ได้แก่ ชื่อกิจกรรม สาระการเรียนรู้ จุดมุ่งหมายคาชี้แจง เวลาในการทากิจกรรม ขั้นตอนใน
การทากิจกรรม ใบความรู้ ใบงาน สื่อวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ และแบบทดสอบ ส่ว นประโยชน์ของชุด
กิจกรรมคือช่วยอานวยความสะดวกในการสอนของผู้สอน เนื่องจากชุดกิจกรรมได้บรรจุกิจกรรมการ
เรียนรู้สื่อการสอน และการประเมิ นผลไว้พ ร้อมแล้ ว ช่ว ยกระตุ้น ความสนใจให้ในการเรีย นให้แ ก่
ผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้และสร้างความรู้ด้วยตนเอง จากประโยชน์ของชุดกิจกรรมทา
ให้ผู้วิจัยทาการศึกษางานวิจัยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม
นอกจากนั้นผู้วิจัยยังได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ครั้งนี้ ซึ่งสรุป
ได้ว่า ความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งต่ าง ๆ ในทางบวกและมีความมุ่งมั่นในการทากิจกรรม สาหรับการ
วัด ความพึ ง พอใจในการเรีย นรู้ ข องบุ ค คล สามารถท าได้ ห ลายวิ ธี ดั ง นี้ การสั ง เกต โดยใช้ แ บบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) การสั มภาษณ์ โดยใช้ คาถามกระตุ้ น ผู้ให้สั มภาษณ์ ต อบ การตอบ
ค าถามสั้ น ๆ ลงในช่ อ งว่ า งการสอบถาม โดยใช้ แ บบตรวจสอบรายการ (Checklist) และการ
สอบถาม โดยใช้แบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
จากเหตุ ผ ลและความส าคั ญ ดั ง กล่ าวข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ พิ จ ารณาเห็ น ว่ า การพั ฒ นา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชานี้สามารถสนับสนุนโดยนาแนวคิดการพัฒ นาการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ โดยใช้ชุ ด การจัด การเรี ยนรู้ แบบสื บ เสาะหาความรู้ม าประยุ ก ต์ ใช้ ป ระกอบการศึ กษาเพื่ อ
แก้ปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและนาไปใช้ประกอบการค้นคว้าวิจัย เพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ดังกล่าวให้ประสบผลสาเร็จยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติและ
การประยุ ก ต์ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 โดยใช้ ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบสื บ เสาะหาความรู้ ที่ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
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3. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ งพอใจของนั ก เรีย นที่ ได้ รับ การจั ด การเรีย นรู้ วิ ช า คณิ ต ศาสตร์
เพิ่มเติม 3 เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้
3. วิธีการดาเนินงาน
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2560 โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม จานวน 62 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 จานวน 28 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่ม
แบบกลุ่ม( Claster Random Sampling) จากจานวน 2 ห้องเรียน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีทั้งหมด 4 ชนิด ประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบสื บ เสาะหาความรู้ เรื่อ ง ฟังก์ ชัน ตรีโกณมิ ติแ ละการประยุ กต์ จ านวน 12 ชุ ด 2) แผนการ
จัดการเรี ยนรู้ เรื่ อง ฟัง ก์ชัน ตรีโกณมิติ แ ละการประยุกต์ โดยใช้ ชุด กิจ กรรมการเรีย นรู้แ บบสื บ
เสาะหาความรู้ จานวน 12 แผน ใช้เวลาทั้งหมด 24 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ 4) แบบสอบถามความ
พึ ง พอใจที่ มี ต่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบสื บ เสาะหาความรู้ เป็ น
แบบสอบถาม จานวน 20 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้โดยดาเนินการดังนี้ 1) ชี้แจงกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรีย นโคกก่อพิทยาคม จานวน 28 คน ให้ท ราบถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและวิธีการใช้ จากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรียน จานวน 30 ข้อ 2) ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามชุดกิจกรรมการเรียนรู้แยกเป็นเรื่อง
ย่อย จานวน 12 เรื่อง 3) หลังจากเรียนตามชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 12 แผน
แล้วให้นักเรียนทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนชุดเดิม 4) ให้นักเรียนตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติดังนี้ 1) วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ วิชา
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ไม่ต่ากว่า 75/75 โดยใช้ E1 / E2 2) ศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ และการประยุกต์ โดยใช้ชุด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบสื บ เสาะหาความรู้ โดยใช้ วิ ธี ก ารหาค่ า เฉลี่ ย ( X ) และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (S.D.)
4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

6
12
8
11
10
5
8
6
10
6
5
7
6
7
9
12
6
5
8
9
6
7
5
6
5
5

แบบทดสอบย่อยชุดที่/(คะแนนเต็ม)
แผนที่ แผนที่ แผนที่ แผนที่ แผนที่ แผนที่
2-3
4-5
6-7
8-9 10-11 12
(50)
(50)
(50)
(50)
(50)
(30)
45
46
46
45
46
28
44
44
44
46
46
27
44
44
44
46
45
26
43
44
45
45
44
26
42
44
44
44
44
26
42
42
44
44
44
26
43
42
43
44
44
26
43
43
43
44
44
26
42
43
45
44
43
25
42
42
45
43
42
25
41
44
44
42
42
26
41
44
44
42
43
26
41
43
43
43
43
26
40
44
43
43
43
26
40
42
44
43
43
25
39
42
42
43
42
25
39
41
41
42
42
24
39
42
42
42
42
24
39
42
41
42
41
24
40
43
41
41
41
24
39
42
42
41
41
25
39
39
41
41
42
25
37
40
42
41
42
24
38
38
42
41
41
24
38
38
41
42
40
24
36
37
40
41
40
24

รวม
(280)

posttest

pretest

ตารางที่ 1 ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และประสิทธิภาพของกระบวนการ ( E1 )
และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ( E2 ) ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

256
251
249
247
244
242
242
243
242
239
239
240
239
239
237
233
229
231
229
230
230
227
226
224
223
218

25
28
26
27
25
23
24
23
27
24
24
23
26
24
26
27
23
26
25
26
25
24
28
26
26
27
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27
28

6
7
203
7.25
2.15

X

X

S .D.

แบบทดสอบย่อยชุดที่/(คะแนนเต็ม)
แผนที่ แผนที่ แผนที่ แผนที่ แผนที่
2-3
4-5
6-7
8-9
10-11
(50)
(50)
(50)
(50)
(50)
38
38
40
40
39
35
39
39
39
41
1129 1172 1195 1194
1190
40.32 41.86 42.68 42.64 42.50
2.50
2.30
1.76
1.75
1.73
ร้อยละ
ค่าประสิทธิภาพ ( E1 / E2 ) = 83.97/84.05

posttest

pretest

ตารางที่ 1 (ต่อ)
แผนที่ รวม
(280)
12
(30)
23
218
23
216
709
6583
25.11 235.11
1.20 10.39
83.97

24
24
706
25.21
1.52
84.05

จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนแบบทดสอบย่อย มีค่าเฉลี่ย 235.11 แสดงว่าประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ ( E1 ) เท่ากับ 83.97 คะแนนจากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.21 คิดเป็นร้อยละ 84.05 แสดงว่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ( E2 )
เท่ากับ 84.05 แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เท่ากับ
83.97 / 84.05
ตารางที่ 2 คะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
3 เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุด กิจกรรม
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
คะแนนก่อนเรียน

คะแนนหลังเรียน

X

S .D.

X

S .D.

7.25

2.15

25.21

1.52

จานวนนักเรียน

df

t-test

Sig.

28

27

46.47*

0

จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 เรื่อง ฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติและการประยุกต์สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.01
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
ตามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รายการประเมิน
ระดับความคิดเห็น
S .D.
X
ด้านเนื้อหา
4.05 0.51
มาก
ด้านการจัดการเรียนรู้
4.18 0.53
มาก
ด้านรูปแบบและสื่อการสอน
4.15 0.43
มาก
ด้านการวัดผลและประเมินผล
4.09 0.59
มาก
โดยรวม
4.11 0.62
มาก
จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้
วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้
ชุดการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.11, S.D. = 0.62)
5. การอภิปรายผล
5.1 การจัดการเรีย นรู้ วิช า คณิ ต ศาสตร์เพิ่ม เติ ม 3 เรื่อ ง ฟั งก์ชั นตรีโกณมิ ติแ ละการ
ประยุกต์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพ 83.97 / 84.05 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 75/75 พบว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้ศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับหลักในการออกแบบและ
ดาเนินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบชุดกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ และนาไปใช้ สามารถพัฒนาผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้เป็นเหตุ
ให้ค่ าประสิท ธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ มาตรฐานที่ก าหนด และมาลัย ปะติเพนั ง (2550) ได้ ศึกษาการ
พัฒนาแผนการเรียนรู้เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะความรู้ (Inquiry Method) ผลการศึกษาพบว่า แผนการเรียนรู้เรื่องสมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 78.42/76.80 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้
5.2 ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลั ง เรี ย นของนั ก เรี ย น จากการจั ด การเรี ย นรู้ วิ ช า
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ หลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 25.27 สูงกว่าก่อนเรียนซึ่งมีค่าเฉลี่ย
7.25 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งในการจัดการเรียนรู้นั้นผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้สัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ จัดทากิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด 12 แผน รวม 24 ชั่วโมง ก่อนนาไป
จัด การเรีย นรู้จ ริงได้ มีก ารพั ฒ นาหาคุ ณ ภาพด้ว ยการทดลองหาประสิ ทธิ ภ าพทั้ ง 3 ขั้ น ตอน จน
สามารถพัฒนาและปรับปรุงข้อบกพร่อ งของแผนการจัดการเรียนรู้ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เมื่อนาไปใช้ส่งผลให้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน คะแนนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน และงานวิจัยของวนิดา ชูแก้ว (2546 ) ได้ศึกษาการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนา
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หาความรู้ผลการวิจัยพบว่า ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนโดยวิธีสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.01
5.3 นั ก เรีย นมี ความพึ ง พอใจต่ อ การใช้ รายงานการจั ด การเรีย นรู้ วิ ช า คณิ ต ศาสตร์
เพิ่มเติม 3 เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.11) สิ่งที่ส่งผลให้ผลการวิจัยเป็น
เช่นนี้เนื่องมาจาก กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่ ผู้วิจัยได้นามาใช้ในการวิจัยครั้ง
นี้ที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียนรู้สูงและความรู้ที่ได้รับจะเป็นความรู้ประเภทที่นาไปใช้
งานได้ และเป็นแบบบูรณาการที่สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจาวัน ส่งผลให้ผู้เรียนเห็นความสาคัญ
ของกระบวนการคิด และกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กับเนื้อหาที่เรียนทาให้นักเรียนประเมินความ
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของญาณิ นทุ์ บุญ ศาสตร์
(2550) ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึก
ทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต โดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก
6. สรุปผลการวิจัย
6.1 การจัดการเรีย นรู้ วิช า คณิ ต ศาสตร์เพิ่ม เติ ม 3 เรื่อ ง ฟั งก์ชั นตรีโกณมิ ติแ ละการ
ประยุกต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพ 83.97 / 84.05 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 75/75 พบว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด
6.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนในการจัดการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์
เพิ่มเติม 3 เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
6.3 นั กเรียนมีค วามพึ งพอใจต่อ การจัด การเรียนรู้ วิช า คณิ ต ศาสตร์ เพิ่ ม เติ ม 3 เรื่อ ง
ฟังก์ ชัน ตรี โกณมิ ติแ ละการประยุก ต์ ชั้น มัธ ยมศึก ษาปีที่ 5 โดยใช้ ชุด กิจกรรมการเรียนรู้แ บบสื บ
เสาะหาความรู้ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.11) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีการการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ กับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอื่น ๆ
7.2 ควรมีการศึกษาตัวแปร หรือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ด้วย เช่นเจตคติ ความ
คงทนในการเรียนรู้
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ผลการใช้แบบฝึกทักษะเรื่องการหาร โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้
4MAT สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
Effects of the Skill Practice Exercises Entitled, “Division”
by Using 4MAT Learning Cycle for Prathomsuksa 3 Students
นิติกาญจน์ อิสราพิพัฒน์1 สุเทียบ ละอองทอง2
1สาขาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Nissarapiphat@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะเรื่องการหาร
โดยใช้ ก ารจั ด การเรี ย นรู้ ต ามวั ฏ จั ก รการเรีย นรู้ 4MAT ส าหรั บ นั ก เรีย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3
ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 75/75 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลัง
การเรียนด้วยแบบฝึกทัก ษะ 3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ 4) ศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน
20 คนได้ม าโดยการสุ่ ม แบบกลุ่ ม เครื่องมื อที่ ใช้ ในการวิ จั ย ได้ แ ก่ แบบฝึ ก ทัก ษะจ านวน 6 เล่ ม
แผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 12 แผน แบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดั บ จ านวน 10 ข้ อ สถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ร้อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน E1/E2 และ E.I. และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test (Dependent Samples) ผลการวิจัย
พบว่า 1) ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะเรื่องการหารโดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้
4MAT สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 84.25/81.33 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะหลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 3) ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะมีค่าเท่ากับ 0.6871 4) ความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ : แบบฝึกทักษะ, การจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT
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Abstract
The purposes of this research were 1) to study the efficiency of the skill
practice exercises entitled, “division” by using 4MAT learning cycle for Prathomsuksa
3 students to meet the criteria set of 75/75; 2) to compare the learning achievement
before and after learning through the skill practice exercises entitled, “division” by
using 4MAT learning cycle for Prathomsuksa 3 students; 3) to investigate the
effectiveness index of learning through the skill practice exercises entitled, “division”
by using 4MAT learning cycle for Prathomsuksa3 students; and 4) to study the
students ‘s satisfaction towards learning through the skill practice exercises entitled
division by using 4MAT learning cycle for Prathomsuksa 3 students. The samples
were 20 students of Prathomsuksa 3/1, studying in second semester of academic year
2017 at Bankeayai School, Muang District, Surin Province under Surin Primary
Education Service Area Office 1, selected by using cluster random sampling
technique. The research instruments included 6 skill practice exercises entitled,
“division” by using 4MAT learning cycle, 12 lesson plans, 30 - item with 4 multiple
choice achievement test, and 10 item 5 -level rating scale satisfaction questionnaire.
The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, E1/E2
and E.I. The hypothesis was tested by using the dependent samples t-test. The results
of the study were as follows: 1) the efficiency of the skill practice exercises entitled,
“division” by using 4MAT learning cycle for Prathomsuksa 3 students was
84.25/81.33 which was higher than the criteria set of 75/75; 2) the learning
achievement of the students after using the skill practice exercises entitled, “division”
by using 4MAT learning cycle for Prathomsuksa 3 students was higher than before
using with statistically significant difference at .05 level; 3) the effectiveness index of
learning by using the skill practice exercises entitled, “division” by using 4MAT
learning cycle for Prathomsuksa 3 students was 0.6871; 4) the satisfaction of the
students towards learning by using skill practice exercises entitled, “division” by
using 4MAT learning cycle for Prathomsuksa 3 students as a whole was at the
highest level.
Keywords : Skill Practice Exercises, 4MAT Learning Cycle
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1. บทนา
การจั ด การเรีย นการสอนคณิ ต ศาสตร์ที่ทาให้ผู้เรียนเกิ ด การเรียนรู้อย่างมีคุณ ภาพนั้ น
จะต้ องให้ มีค วามสมดุ ล ระหว่ างสาระด้านความรู้ ทั ก ษะและกระบวนการ ควบคู่ไปกั บ คุณ ธรรม
จริย ธรรมและค่านิย มที่พึงประสงค์ ได้แ ก่ การทางานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเองพร้อมทั้งตระหนักในคุณค่า มีเจตคติที่ดีต่อ
คณิตศาสตร์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 หน้า 6) จากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2558 โดยพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกัน
คุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 1 ในปีการศึกษา 2556 , 2557 และ 2558 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละของความสามารถ
ด้านคานวณ คือ 36.50 , 45.46 และ 46.51 (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต
1, 2559 หน้า 2) ตามลาดับ ซึ่งในปีการศึกษา 2558 ภาพรวมของผลการประเมินความสามารถ
ด้านค านวณของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเครือข่ายบริหารสถานศึก ษาแบบบูรณาการ
เมืองสุรินทร์ 5 มีคะแนนเฉลี่ ยร้อยละ 40.50 ซึ่งต่ากว่าร้อยละ 50.00 ที่ห น่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษากาหนดไว้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ถึ งสภาพปัญ หาดังกล่าว ทาให้ทราบว่า ส่ วนหนึ่งมาจาก
ปัญ หาการค านวณ การบวก การลบ การคูณ การหาร รวมถึ งปั ญ หา ที่เกี่ ยวกั บสั ญ ลั ก ษณ์ ทาง
คณิตศาสตร์ บางรายไม่สามารถคานวณหาคาตอบที่ถูกต้องได้ ส่งผลให้ไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาทาง
คณิ ต ศาสตร์ ไ ด้ อ ย่ า งเป็ น ระบบและมี ปั ญ หาในการเรี ย นรู้ เนื้ อ หาในสาระอื่ น ๆในหลั ก สู ต รวิ ช า
คณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาและต่อไปในระดับชั้นที่สูงขึ้น
นวัตกรรมทางด้านการเรียนการสอนคือสิ่งใหม่ๆ ที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนหรือพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแบบฝึกทักษะเป็นสื่อ
ที่ช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้ าใจได้เร็ว ชัดเจนขึ้น
ส่งผลให้การสอนของครูผู้สอนและผลการเรียนรู้ของผู้เรียนประสบความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
(สุคนธ์ สินธพานนท์, 2553 หน้า 96) นอกจากนี้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ซึ่งสอดคล้องกับสภาพการจัดการศึกษาในปัจจุบันรูปแบบหนึ่ง คือการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ตามวัฏ
จักรการเรียนรู้ 4MAT เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับ
วิธีเรียนรู้ของนักเรียนที่แตกต่างกัน โดยนาวิธีการเรียนรู้ของมนุษย์มาจัดกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับ
การทางานของสมองซีกซ้ายและซีกขวา ทาให้เรียนด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินได้ต่อเนื่องเป็น
เวลานาน เนื่ อ งจากเป็ น กระบวนการที่ ส อดคล้ อ งกั บ การท างานของสมอง เป็ น การเรีย นรู้โดย
ธรรมชาติที่ส่งผลให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพของตนเองอย่างมีความสุข (เธียร
พาณิช, 2544 หน้า 21)
จากความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่นาแบบ
ฝึกทักษะและการจัดการเรียนรู้ ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางเรียนเรื่องการหาร สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเป็นเครื่องมือ
สาหรับเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ ช่วยให้นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับโรงเรียน ระดับสังกัด และระดับชาติต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะเรื่องการหาร โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตาม
วัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 75/75
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการหาร ก่อนและหลัง
การเรียนด้วยแบบฝึกทักษะเรื่องการหาร โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
3. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะเรื่องการหาร โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะเรื่องการหาร
โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
3. สมมติฐานของการวิจัย
นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะเรื่องการหาร โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักร การ
เรียนรู้ 4MAT สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เรื่องการหาร หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
4. วิธีการดาเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้ แ ก่ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาในภาคเรี ย นที่ 2
ปีการศึกษา 2560 สังกัดโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบ
บูรณาการเมืองสุรินทร์ 5 อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จานวน 7 ห้องเรียน มีจานวนนักเรียน 157 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ อาเภอ
เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ที่กาลัง
ศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 1 ห้องเรียน นักเรียนจานวน 20 คน ได้มาโดยวิธี
สุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ด้วยการจับสลาก โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ มี 4 ชนิด ประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะ
เรื่องการหารโดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 จานวน 6 เล่ม สร้างโดยอาศัยหลั กการ แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและความสอดคล้ องระหว่างจุด ประสงค์ (IOC) ของ
ผู้เชียวชาญ และดาเนินการทดลองแบบเดี่ยว แบบกลุ่ม และภาคสนาม แล้วนาไปใช้จริงกับกลุ่ม
ตัวอย่ าง 2) แผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 12 แผน สร้างโดยการศึกษาหลักสูตร และเอกสาร
แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรียนเป็นแบบทดสอบแบบปรนั ย ชนิด เลื อกตอบ 4 ตัว เลื อ ก
จานวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่ายระหว่าง .44 ถึง .70 ค่าอานาจจาแนกระหว่าง.38 ถึง.89 และค่า
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ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ .89 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การเรียนด้วยแบบฝึกทักษะเรื่องการหาร โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT
สาหรับนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) จานวน
10 ข้อ
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ซึ่งเป็นการวิจัย
ในรูปแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนและหลังเรียน (One Group Pre-test Post-test Design) โดยได้
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
3/1 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาสุ รินทร์ เขต 1 ตามล าดั บ ขั้ น ตอน คื อ ผู้ วิ จั ย ชี้ แ จงและทาความเข้ าใจกั บ นัก เรีย น
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องการหารโดยใช้การจัดการเรียนรู้ตาม
วัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนทาการทดลอง แล้วทาการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จากนั้นดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ควบคู่กับ
การใช้แบบฝึกทักษะเรื่องการหารโดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จานวน 20 ชั่วโมง ทั้งนี้ไม่รวมเวลาทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรีย นก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรีย น เมื่ อสิ้ น สุ ด การทดลองท าการทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรีย น
หลั ง เรี ย น (Posttest) โดยใช้ แ บบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นฉบั บ เดิ ม และให้ นั ก เรี ย น
ทาแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึก ทักษะเรื่องการหารโดยใช้การจัด การ
เรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
4.4.1 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะเรื่องการหาร โดยใช้การจัดการเรียนรู้
ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 75/75 โดยการ
หาประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ์ โดยใช้สูตร E1/E2
4.4.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบ
ฝึกทักษะเรื่องการหาร โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ Dependent Sample t-test กาหนดค่าสถิติที่ระดับนัยสาคัญ .05
4.4.3 วิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะเรื่องการหาร โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการหาดัชนี
ประสิทธิผล (E.I)
4.4.4 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะเรื่องการ
หาร โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
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5. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงค่าประสิทธิภาพ (E1/E2 ) ของแบบฝึกทักษะเรื่องการหาร โดยใช้การจัดการเรียนรู้
ตามวั ฏ จั ก รการเรีย นรู้ 4MAT ส าหรับ นั ก เรีย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 ตามเกณฑ์
75/75
ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะ

คะแนนเต็ม

P

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)

200

168.50

84.25

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2 )

30

24.40

81.33

จากตารางที่ 1 พบว่า แบบฝึกทักษะเรื่องการหาร โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการ
เรียนรู้ 4MAT สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ (E1/E2 ) เท่ากับ 84.25/81.33
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรีย นด้วยแบบฝึก
ทัก ษะเรื่องการหารโดยใช้ก ารจัด การเรียนรู้ต ามวัฏ จัก รการเรียนรู้ 4MAT สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
การทดสอบ
N
S.D.
t
ก่อนเรียน

20

12.10

1.80

หลังเรียน

20

24.40

2.96

33.8411**

**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p <.05)
จากตารางที่ 2 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียน
ด้วยแบบฝึกทักษะเรื่องการหาร โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 3 ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะเรื่องการหาร โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการ
เรียนรู้ 4MAT สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
คะแนนรวม
ดัชนีประสิทธิผล
N
คะแนนเต็ม
ร้อยละ
ก่อนเรียน หลังเรียน
(E.I.)
15

30

242

488

0.6871

68.71
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จากตารางที่ 3 พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะเรื่องการหาร โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.6871
แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.6871 หรือคิดเป็นร้อยละ 68.71
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึก
ทักษะ เรื่องการหาร โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT สาหรับ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ระดับ
ความพึงพอใจ
ข้อ
ข้อความ
ความหมาย
S.D.
1 คาชี้แจงในแบบฝึกทักษะมีความชัดเจนเข้าใจง่าย
2 แบบฝึกทักษะสอดคล้อง เหมาะสมกับเนื้อหาที่เรียน
3 เนื้อหาของแบบฝึกทักษะเรียงลาดับจากง่ายไปหายาก
4 กิจกรรมในแบบฝึกทักษะมีความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน
5 กิจกรรมมีความเหมาะสมกับเวลา
6 ใช้ภาษาในการสื่อความหมายถูกต้อง
7 แบบฝึกทักษะเน้นการปฏิบัติจริงด้วยตนเอง
8 รูปแบบของแบบฝึกทักษะมีความชัดเจนเข้าใจง่าย
9 แบบฝึกทักษะทาให้นักเรียนเรียนรู้และเข้าใจมากขึ้น
10 สามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
เฉลี่ย

4.70
4.80
4.45
4.75
4.45
4.30
4.35
4.60
4.50
4.50
4.54

0.47
0.41
0.76
0.44
0.60
0.80
0.59
0.50
0.69
0.76
0.14

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด

จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะเรื่องการหารโดยใช้การจัดการ
เรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.54 , S.D. = 0.14)
6. อภิปรายผล
การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะเรื่องการหาร โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักร การ
เรียนรู้ 4MAT สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. แบบฝึกทักษะเรื่องการหาร โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.55/83.56 ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดคือ
75/75 ทั้งนี้เนื่องจากในการสร้างแบบฝึกทักษะนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการพัฒนาตามลาดับขั้นตอนอย่าง
เป็นระบบ โดยการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร
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สถานศึกษา ดาเนินการวิเคราะห์หลักสูตร ศึกษาแนวทางการจั ดการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผล
แนวคิ ด หลั กการ กระบวนการสร้างแบบฝึก ทัก ษะและคุณ ลั กษณะของแบบฝึกทัก ษะที่ดี ได้ ผ่าน
กระบวนการตรวจพิจารณาคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ การดาเนินการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพอย่าง
เป็นระบบทุกขั้นตอน ทาให้ได้แบบฝึกทักษะที่มีคุณภาพเหมาะสมกับผู้เรียน ช่วยพัฒนาการเรียนรู้และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ช่วยสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่ง
สอดคล้องกับ สุคนธ์ สินธพานนท์ (2553, หน้า 95) ได้กล่าวว่าแบบฝึกทักษะเป็นสื่ออย่างหนึ่งที่จะ
ช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในบทเรียนหรือเรื่องที่กาลังเรียน ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพ
ของตน ทาให้ผู้เรีย นมีค วามแม่นยาในเรื่องที่ต้องการฝึก และเป็นการเสริม สร้างคุณ ลั ก ษณะของ
ผู้เรียนให้คิดเป็น มีความรับผิดชอบ และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กช
พร ฤาชา (2555 , หน้า 65) ได้ทาการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนใน
การเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องพื้นฐานทาง
เรขาคณิ ต โดยใช้แ บบฝึ ก ทั ก ษะและการเรียนแบบปกติ พบว่ า แบบฝึ ก ทั ก ษะ เรื่อ งพื้ น ฐานทาง
เรขาคณิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ
91.33/82.00 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะเรื่องการหาร โดยใช้
การจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าแบบฝึกทักษะที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
นี้มีประสิทธิภาพในการพัฒนาความรู้ ความสามารถทางคณิตศาสตร์ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นได้ ทั้งนี้เนื่องจากแบบฝึกทักษะเรื่องการหาร โดยใช้การจัดการเรียนรู้
ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ใช้ควบคู่กับแผนการจัดการ
เรียนรู้ ได้ดาเนินการจัดทาอย่างเป็นระบบตามแนวคิดและหลักการที่ถูกต้อง มีองค์ประกอบครบถ้วน
เป็นแบบฝึกทักษะที่ให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาอย่างสมดุล คานึงถึงความแตกต่าง
และตอบสนองธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนที่มีลักษณะการเรียนรู้แตกต่างกันได้
เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างมีความสุข ตามแนวคิดและหลักการการเรียนรู้ตามวัฏ
จักรการเรียนรู้ 4MAT ซึ่งสอดคล้องกับ ศักดิ์ชัย นิรัญ ทวี (2542, หน้า 16) ที่ได้กล่าวว่า การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT เป็นการจัดกิจกรรมหมุนเวียนเป็นลาดับ
ขั้นตอนตามระบบการเรีย นรู้เพื่อ ให้ผู้เรียนที่มีลักษณะการเรียนรู้แตกต่างกันได้เรียนรู้และพัฒ นา
ศักยภาพของตนเองอย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทยากร มุ้งทอง (2555, หน้า
70) ได้ ท าการศึ ก ษาผลการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ โดยใช้ ก ารจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
แบบ 4MAT เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา และเจตคติของนักเรียน
ชั้นประถม ศึ กษาปีที่ 4 ผลการศึก ษาพบว่า นัก เรียนมีผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนหลั งเรียนสูงกว่ า
ก่อนเรียนและสูงกว่าเกณฑ์ของโรงเรียนร้อยละ 75 ที่กาหนด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เช่นเดียวกับงานวิจัยของ แจ๊คสัน (Jackson, 2004 : 3173-A) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ผลของการใช้
วิธีการสอนโดยใช้รูปแบบ 4MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทัศนคติ และความคงทนในการ
เรียนรู้ในวิชาจุลชีววิทยาเบื้องต้นของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนผลการวิจัยพบว่ากลุ่มที่ได้รั บการสอน
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โดยใช้รูปแบบ 4MAT มีการพัฒนาที่ดีกว่าการสอนโดยใช้การบรรยายแบบดั้งเดิม/วิธีการอภิปราย
โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทัศนคติและความคงทนในการ
เรียนรู้
3. ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะเรื่องการหาร โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.6871 ซึ่ง
หมายความว่า นัก เรีย นมีค วามก้ าวหน้าทางการเรียนเพิ่ม ขึ้ น 0.6871 หรือคิด เป็นร้อยละ 68.71
แสดงให้เห็นว่า การเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะเรื่องการหาร โดยใช้การจัดการเรียนรู้ ตามวัฏจักรการ
เรียนรู้ 4MAT สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน
สูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT เป็นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รู้จักการทางานร่วมกัน มีความยืดหยุ่น
หลากหลาย และช่ว ยส่ งเสริม ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ต ามศัก ยภาพของตนเอง ดังที่ทิศนา แขมมณี
(2558 หน้า 264) ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT ว่า ผู้เรียนจะสามารถ
สร้างองค์ ความรู้ด้วยตนเองในเรื่องที่จะเรียน จะเกิดความรู้ความเข้ าใจและนาความรู้นั้นไปใช้ได้
สามารถสร้างผลงานที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง อีกทั้งได้พัฒนาทักษะกระบวนการต่างๆ
และ สุคนธ์ สินธพานนท์ (2553 , หน้า 96-97) กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกทักษะว่าช่วยให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามอัตภาพ ได้ทาแบบฝึกเหมาะสมกับความสามารถ ซึ่งใช้เวลาแตกต่างกัน
ออกไปตามลักษณะการเรียนรู้ของแต่ละคน ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
เกิด กาลั งใจในการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือในการวัด ผลหลังการเรียนรู้ห ลั งจบบทเรียน และผู้เรียน
สามารถใช้ ต รวจสอบความรู้ค วามสามารถของตนเองได้ สอดคล้ องกั บ งานวิ จั ยของ ชนาธิ ป
ดวงตาแสง (2555, หน้า 139) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความ
คงทนในการเรียนรู้ และความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้การเรียนรู้รูปแบบ 4MAT กับการเรียนแบบปกติ ผลการศึกษาพบว่า ดัชนี
ประสิ ทธิผลการเรียนรู้ของนัก เรีย นที่เรียนโดยใช้ก ารเรียนรู้รูปแบบ 4MAT มีค่าเท่ากั บ 0.7225
แสดงว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.7225 หรือคิดเป็นร้อยละ 72.25
4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะเรื่องการหาร โดยใช้
การจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวม
อยู่ใน ระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นลาดับขั้นตอน จัดเนื้อหาและ
กิจกรรมการฝึกทักษะจากง่ายไปหายาก มีสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
เนื้อหาและระดับชั้นของผู้เรียน ส่งผลให้นักเรียน มีความสนใจและเพลิดเพลินในการเรียน อีกทั้ง
ในขณะดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครูคอยดูแลช่วยเหลือ ให้คาแนะนาแก่นักเรียนอย่างใกล้ชิด
นักเรียนจึงมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะ ดังที่บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2549,
หน้า 189) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจ เป็นสภาพความรู้สึกที่มีความสุข สดชื่น เป็นภาวะทางอารมณ์
เชิงบวกที่บุคคลแสดงออกเมื่อได้รับผลสาเร็จ ทั้งปริมาณและคุณภาพ ตามจุดมุ่งหมาย ตามความ
ต้องการ ซึ่งเราอาจกล่าวได้ว่าในจัดการเรียนรู้หากผู้เรียนมีความพึงพอใจในการเรียนจะส่งผลให้การ
เรีย นรู้นั้ นบรรลุ เป้าหมาย สอดคล้ องกั บงานวิจั ย เคลเนตสกี (Klenetsky, 1998 : 3893-A) ได้
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ทาการวิจัยเรื่อง ผลของการฝึกอบรม 4MAT เกี่ยวกับทัศนคติของครูที่มีต่อพฤติกรรมของนักเรียน
ที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองที่ได้รับการฝึกอบรมแบบ 4MAT
มีคะแนนทัศนคติสูงกว่ากลุ่มควบคุม และมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
7. สรุปผล
1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะเรื่องการหาร โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการ
เรียนรู้ 4MAT สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ (E1/E2 ) เท่ากับ 84.25/81.33
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 75/75
2. ผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะเรื่องการหาร โดยใช้
การจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังการเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะเรื่องการหาร โดยใช้การจัดการเรียนรู้
ตามวัฏ จักรการเรีย นรู้ 4MAT สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึก ษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.6871 ซึ่ง
หมายความว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น 0.6871 หรือคิดเป็นร้อยละ 68.71
4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะเรื่องการหาร โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด
8. ข้อเสนอแนะ
1. ควรนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ของแบบฝึกทักษะเรื่อง การหาร โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปใช้ ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้และรายวิชาอื่นๆ
2. ควรมีการศึกษาถึงตัวแปรอื่น ๆ ที่มีผลต่อการเรียนของนักเรียนหลังการเรียนด้วยแบบ
ฝึกทักษะ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT เช่น เจตคติ และความคงทน ใน
การเรียนรู้ เป็นต้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม เรื่อง
เทคโนโลยี ก ารถ่ า ยภาพ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1 สาขาวิ ช าเทคโนโลยี แ ละคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ
การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยสื่อการสอนด้วย
เทคโนโลยีความจริงเสริม 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หมู่ 1ที่เรียนในปีการศึกษา 1/2561
สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จ านวน 30 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย 1) สื่ อ การสอนด้ ว ยเทคโนโลยี ค วามจริ ง เสริ ม 2)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบสอบถามความพึ งพอใจต่อการใช้สื่อการสอนด้วย
เทคโนโลยีความจริงเสริม โดย ผลการวิจัย พบว่า 1) สื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมเรื่อง
เทคโนโลยี ก ารถ่ า ยภาพ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1 สาขาวิ ช าเทคโนโลยี แ ละคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ
การศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีประสิ ทธิภาพ 80.47 / 88.91 2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่เรียนด้วยสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีความ
จริงเสริม มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.62
คาสาคัญ : สื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม เทคโนโลยีการถ่ายภาพ
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Abstract
The purposes of this study were: 1) to develop instructional media by
augmented reality technology entitled “photography technology” for the 1st year of
Technology Computer Education Major students, Faculty of Education, Buriram
Rajabhat University to taught have the Efficacy Score at 80/80 2) to compare before
and after of student’s achievement who were taught by augmented reality technology
3) to study the satisfaction toward augmented reality technology. The 30 sample
group was 1st year Technology Computer Education Major students, Faculty of
Education, Buriram Rajabhat University, sec. 1 in the 1/2018 academic year. The
research instrument were 1) Instructional media by augmented reality technology 2)
The exercise for achievement 3) The questionnaire for student’s satisfaction. The
results of the study were as follows 1) The instructional media by augmented reality
technology had quality value at 80.47/88.91 2) The training by using instructional
media by augmented reality technology of “photography technology” for the 1st year
Technology Computer Education, Major Student Faculty of Education Buriram
Rajabhat University, before and after training had statistically significant difference at
.05 3) The satisfaction toward instructional media by augmented reality technology
of “photography technology” for the 1st year of Technology Computer Education,
Major Faculty of Education Buriram Rajabhat University were satisfied with the
training at a high level (X = 4.62)
Key words : Instruction media by augmented reality technology, Photography
technology
1. บทนา
สื่อการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันยังมีอิทธิพลสู งต่อการกระตุ้นให้ผู้เรียนกลายเป็นผู้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง ในการคัดเลือกสื่อการเรียนรู้มาประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ก็
ควรมีความหลากหลาย ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่ อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยีและสื่ออื่นๆ ซึ่งช่วยให้การเรียน
การสอนเป็นไปอย่างมีคุณค่า น่าสนใจ ชวนคิด เข้าใจได้ง่าย รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถสร้าง
องค์ ความรู้ เข้ าใจบทเรีย นได้ถ่องแท้ และช่วยสอนผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันให้บรรลุ
จุดประสงค์ในการเรียน ช่วยประหยัดเวลาในการสอน ช่วยให้ผู้เรียน เรียนรู้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรมไปสู่
นามธรรม ทาให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้และจดจาได้นาน นอกจากนั้นสื่อการเรียนการสอนยังช่วย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์และสร้างเจตคติที่ดีให้แก่ผู้เรียน ซึ่งในปัจจุบันการศึกษามี
การใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการให้การศึกษาเป็นอย่างมาก เด็กสามารถเรียนรู้ได้ทุกหนแห่ง
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จากแหล่งเรียนรู้ที่ครูหรือบุคคลทั่วไปสร้างขึ้น การเรียนรู้ไม่จาเป็นต้องอยู่ในห้องเรียนอีกต่อไป เด็ก
สามารถเรียนรู้สิ่งที่ตัวเองอยากเรียนรู้ได้ที่นอกห้องเรียน ทาให้ผู้ สอนต้องรู้จักพัฒนาสื่อการสอนให้
ทันสมัย มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น เพื่อดึงดูดให้เด็กอยากรู้ อยากเรียน กิดานันท์ มลิทอง (2548, หน้า
98) ได้กล่าวถึงการเรียนการสอนในปัจจุบันได้มีการนาเอาสื่อมัลติมีเดียมาใช้กันอย่างแพร่หลายและ
เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง สื่อมัลติมีเดียสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
สู ง สุ ด ขึ้ น ได้ สื่ อ เทคโนโลยี ค วามจริง เสริม และผู้ เรีย นมี ค วามพึ ง พอใจในการเรี ย น เนื่ อ งจากสื่ อ
มัลติมีเดียนั้นมีการสร้างเป็นระบบและผ่านการทดลองใช้มาแล้วจากผู้เชี่ยวชาญ มีการผสมผสาน
น าเอาทฤษฎี ก ารเรีย นรู้ รวมทั้ ง วิ ธี ส อนต่ างๆเข้ าไปใช้ ใ นบทเรี ย น เพื่ อ ให้ เหมาะสมกั บ เนื้ อ หา
สอดคล้องกับกระบวนการเรียนการสอนและความต้องการของผู้เรียน สามารถส่งเสริมการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของผู้เรียนที่ถูกทาง อันจะเป็นประโยชน์สาหรับเด็กในการคิด การตัดสินใจ และการ
แก้ ปัญ หาได้อย่ างถู ก ต้อง สื่ อเทคโนโลยีความเป็นจริง เสริม (Augmented Reality Technology:
AR) เป็นสื่อที่เป็นรูปแบบ 3 มิติ จาลองเข้าสู่โลกจริงผ่านกล้องและการประมวลผลที่จะนาวัต ถุมาทับ
ซ้อนเข้าเป็นภาพเดียวกัน เราสามมารถมองผ่านกล้องโดยตรง จะทาให้ผู้เรียนจะได้เห็นภาพนิ่งจาก
หนังสือกลายเป็นภาพเคลื่อนไหวได้ มีทั้งภาพและเสียง เป็นสื่อที่มีความแปลกใหม่และน่าสนใจ จะ
เห็นได้ว่า การใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมนี้ ช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้นกว่า
การอ่านตัวหนังสือธรรมดา เป็นที่น่าสนใจ เป็นลักษณะที่ดูได้โดยตรงและโดยอ้อมในสภาพ แวดล้อม
ที่เป็นจริง ซึ่งมีองค์ประกอบของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบเสมือนจริงที่มีความสัมพันธ์กับโลก
แห่งความจริงมาก อาจเรียกได้ว่าเป็นสื่อความจริงเพราะทาให้ม องเห็นความเป็นจริงที่มีการปรับแต่ง
อย่างน่าพิศวงด้วยคอมพิวเตอร์ (อาทิตยา บุญ เกิด , 2557, หน้า2) ในการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาการถ่ายภาพเบื้องต้นที่ผ่านมา โดยผู้วิจัย ได้มองเห็นถึงปัญหาที่พบจากการสอนรูปแบบเดิม
คือ ผู้เรียนบางคนทาตามไม่ทันอาจารย์ ไม่สามารถหยุ ดรอผู้เรียนที่ตามไม่ทันเพียง 2-3 คน ได้ หรือ
ผู้เรียนที่ปฏิบัติตามบางคน ทาตามทันเฉพาะในคาบเรียนเท่านั้น ไม่สามารถจดจาและนาไปปฏิบัติเอง
ได้เพราะไม่เข้าใจอย่างแท้จริง ซึ่งการสอนส่วนมากจะใช้รูปแบบบรรยายพร้อมแสดงการปฏิบัติผ่าน
จอโปรเจคเตอร์ และให้ผู้เรียนปฏิบัติต าม ทาให้การสอนไม่บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยู่ในระดับต่ากว่าเกณฑ์ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะสร้างสื่อเทคโนโลยี
ความเป็นจริงเสริม วิชาการถ่ายภาพเบื้องต้น เรื่องการถ่ายภาพเบื้องต้น สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อัน
เป็นแนวทางที่จะช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดีขึ้น ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีความ
น่าสนใจ
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม เรื่อง เทคโนโลยีการถ่ายภาพ
ส าหรับ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1 สาขาวิ ช าเทคโนโลยี แ ละคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ การศึ ก ษาคณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรี ยนของนักศึกษาที่ได้เรียน
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ด้วยสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม เรื่อง เทคโนโลยีการถ่ายภาพ สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่
1 สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม
เรื่อง เทคโนโลยีการถ่ายภาพ สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 สื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม เรื่อง เทคโนโลยีการถ่ายภาพ สาหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ บุ รี รั ม ย์ ที่ ผู้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น โดยใช้ สู ต ร E1/E2 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง กว่ า เกณ ฑ์ 80/80
3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยี ความจริง
เสริมเรื่อง เทคโนโลยีการถ่ายภาพ สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
เพื่ อ การศึ ก ษาคณ ะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บุ รี รั ม ย์ หลั ง เรี ย นสู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย น
3.3 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อเทคโนโลยีความจริงเสริม เรื่อง เทคโนโลยีการถ่ายภาพ
ส าหรับ นัก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1 สาขาวิ ช าเทคโนโลยีแ ละคอมพิ ว เตอร์เพื่ อ การศึ ก ษา คณะครุศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ประชากร ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1 สาขาวิ ช าเทคโนโลยี แ ละคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ
การศึ ก ษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ บุรีรัม ย์ ปี การศึก ษา 2561 จ านวน 2 ห้องเรียน
จานวนนักศึกษา 60 คน
4.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หมู่ที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2561 จานวน 30 คน โดย
วิธีเลือกแบบเจาะจง
4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
4.3.1 สื่ อ การสอนด้ ว ยเทคโนโลยีค วามจริง เสริม เรื่อ ง เทคโนโลยีก ารถ่ ายภาพ
ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1 สาขาวิ ชาเทคโนโลยี แ ละคอมพิ ว เตอร์เพื่ อการศึ ก ษา คณะครุศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จานวน 4 หน่วย ประกอบด้วย
1) หน่วยที่ 1 หลักการทางานของกล้อง
2) หน่วยที่ 2 หลักการใช้และบารุงรักษากล้อง
3) หน่วยที่ 3 การจัดองค์ประกอบภาพ
4) หน่วยที่ 4 การถ่ายภาพเฉพาะ
4.3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีความจริง
เสริม เรื่อง เทคโนโลยีการถ่ายภาพ สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
เพื่ อ การศึ ก ษา คณะครุศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บุ รีรัม ย์ เป็ น ข้ อ สอบแบบปรนั ย (Multiple
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choices) ชนิด 4ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ
4.3.3 แบบสอบถามวัด ความพึงพอใจต่อการใช้สื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีความจริง
เสริมเรื่อง เทคโนโลยีการถ่ายภาพ สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
เพื่อการศึก ษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า มี 5
ระดับ จานวน 20 รายการ
4.4 การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ
4.4.1 การสร้างเครื่องมือ ประกอบด้วย
4.4.1.1 การสร้างสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม เรื่อง เทคโนโลยี
การถ่ายภาพ สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้วิ จัยได้ดาเนินการดังนี้ 1) ศึกษาจุดประสงค์และรายละเอียด
ของเนื้อหาตามหลักสูตรรายวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพ 1 2) ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ความจริงเสริม วิธีการ หลักการ แนวคิด ทฤษฏี และเทคนิควิธีการสร้างสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริม
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริม 3) กาหนดหัวข้อ
เรื่อง และวิเคราะห์เนื้อหา เรื่องสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อกาหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 4)
วางโครงเรื่อง และจัดลาดับเนื้อหาเป็นลักษณะบทเรียนโปรแกรมแบบตรง ผสมกับบทเรียนโปรแกรม
แบบสาขา โดยจัดลาดับเนื้อหาและเขียนสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริม เป็นแบบนาเสนอเนื้อหาใหม่
ในลักษณะสื่อประสมที่มีตัวอักษร รูปภาพ และเสียงบรรยายในสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริม เพื่อให้
ผู้เรีย นเกิ ด ปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ บทเรี ย น 5) สร้างสื่ อ การสอนด้ ว ยเทคโนโลยี ค วามจริง เสริ ม เรื่อ ง
เทคโนโลยี ก ารถ่ า ยภาพ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1 สาขาวิ ช าเทคโนโลยี แ ละคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ
การศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิท ยาลั ยราชภัฏ บุรีรัม ย์ โดยเลื อกใช้ HP Reveal ใช้ลั ก ษณะสื่ อ
ประสมที่มีตัว อัก ษร รูปภาพ เสี ย งและภาพเคลื่ อนไหว เพื่ อให้ผู้ เรียนเกิ ด ปฏิ สั ม พันธ์ กั บบทเรีย น
4.4.1.2 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบที่สร้าง
ขึ้นเป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก นามาใช้ในการทดสอบก่อนเรียนและการทดสอบหลังเรียน เพื่อวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวน 20 ข้อ ได้ดาเนินการสร้างตามลาดับขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษาทฤษฎี
และวิ ธีก ารสร้างแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ทางการเรียนและเอกสารที่เกี่ ยวข้องกั บการประเมิน
สาขาวิชา และศึกษาการสร้างข้อสอบของ สมนึก ภัททิยธนี (2544, หน้า 195 – 201) 2) วิเคราะห์
หลักสูตร จุดประสงค์การเรียนรู้ และศึกษาเนื้อหา ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สร้างสื่อเทคโนโลยีความ
จริงเสริม โดยสร้างให้ครอบคลุมพฤติกรรมทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะ
พิสัย ตลอดจนวิเคราะห์การเรียนรู้ วัดผลและประเมินผล 3) สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก ให้ครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงค์ของสื่อเทคโนโลยีความจริง
เสริม ที่ใช้ในการทดสอบ จานวน 20 ข้อ ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนเนื้อหา
เรื่อง เทคโนโลยีการถ่ายภาพ
4.4.1.3 การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน ผู้วิจัย ได้ดาเนินการ
สร้าง ดังนี้
1463

1) ศึกษาวัตถุประสงค์ของการวิจัย กรอบแนวความคิดหรือสมมติฐานการ
วิจัย จากนั้นจึงศึกษาคุณลักษณะ หรือตัวแปรที่จะวัดให้เข้าใจอย่างละเอียดทั้งเชิงทฤษฎีและนิยาม
เชิงปฏิบัติการ
2) กาหนดประเภทของข้อคาถาม ในที่นี่ผู้วิจัยกาหนดเป็นคาถามปลายปิด
เป็นคาถามที่ผู้วิจัยมีแนวคาตอบไว้ให้ผู้ตอบเลือกตอบจากคาถามที่กาหนดไว้เท่านั้น คาตอบที่ผู้วิจัย
ก าหนดไว้ ล่ ว งหน้ าได้ ม าจากการ ศึ ก ษากรอบแนวคิด และสมมติ ฐานของการวิ จั ย 3) การร่าง
แบบสอบถาม เมื่อผู้วิจัยทราบถึงคุณลักษณะหรือประเด็นที่จะวัด และกาหนดประเภทของข้อคาถาม
ที่จะมีอยู่ในแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจึงลงมือเขียนข้อคาถามให้ครอบคลุมทุกคุณ ลักษณะ
หรือประเด็นที่จะวัด โดยเขียนตามโครงสร้างของแบบสอบถามที่ผู้วิจัยค้นคว้าสร้างขึ้นซึ่งจะแบ่ง
ความพึ ง พอใจ ออกเป็ น 5 ระดั บ ดั ง นี้ ระดั บ 5 หมายถึ ง มี ค วามพึ ง พอใจมากที่ สุ ด ระดั บ 4
หมายถึง มีความพึงพอใจมาก ระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง ระดับ 2 หมายถึง มี
ความพึงพอใจน้อย ระดับ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
4.4.2 การหาคุณภาพเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ดาเนินการให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน ได้
ตรวจและประเมิ น เครื่ อ งมื อ การวิ จั ย ได้ มี ก ารปรั บ แก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะจากผู้ เชี่ ย วชาญ
4.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ในวันที่ 810 กันยายน 2561 ดาเนินการทดลองกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หมู่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
จานวน 30 คน โดยผู้วิจัยเป็นผู้ดาเนินเก็บรวบรวมด้วยตนเอง ตามแผนบริหารการสอน ซึ่งมีลาดับ
ขั้นตอนการสอนดังนี้ 1) ติดต่อสาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัม ย์ เพื่อด าเนินการทดลองใช้สื่อเทคโนโลยีความจริงเสริม 2) ชี้แจงการ
ทดลองโดยใช้สื่อเทคโนโลยีความจริงเสริม เรื่อง เทคโนโลยีการถ่ายภาพ ดาเนินการทดลองในกลุ่ม
ขนาดเล็ ก 1:1 กลุ่ ม ขนาดกลาง จ านวน 3 คน และกลุ่ ม ขนาดใหญ่ จ านวน 27 คน 3) ท า
แบบทดสอบก่อนเรียน 4) ผู้วิจัยดาเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีความ
จริงเสริม และทากิจกรรมตามขั้นตอน 5) ทาแบบทดสอบหลังเรียน เมื่อผู้เรียนได้เรียนด้วยสื่อการ
สอนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม ครบ 4 เรื่องแล้ว
4.6 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการ ดังนี้ 1) วิเคราะห์หาคุณภาพสื่อเทคโนโลยี
ความจริงเสริม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน
โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 2) หาค่าความยากง่าย (P) หาค่า
อานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบ 3) วิเคราะห์ประสิทธิภาพของสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริมโดย
ใช้สูตร E1/E2 4) วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของแต่ละคะแนนจากการทดสอบ ใช้สูตร (ttest) 5) วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วย สื่อเทคโนโลยีความจริงเสริม หา
ค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
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5. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
5.1 สื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม เรื่อง เทคโนโลยีการถ่ายภาพ สาหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.47/88.91 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือ 80/80 โดย
แยกเป็นเรื่องได้ 4 เรื่อง ดังนี้
5.1.1 หลักการทางานของกล้อง มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.38/94.58 2. หลักการใช้
และบ ารุ ง รั ก ษากล้ อ ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เท่ า กั บ 80.03/86.53 3. การจั ด องค์ ป ระกอบภาพ มี
ประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.08/91.124. การถ่ายภาพเฉพาะมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.04/83.06 ดัง
ตาราง
ที่

เรื่อง

1
2

หลักการทางานของกล้อง
หลักการใช้และ
บารุงรักษากล้อง
3 การจัดองค์ประกอบภาพ
4 การถ่ายภาพเฉพาะ
รวมค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ

ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าร้อยละ
ก่อนเรียน
ระหว่างเรียน
หลังเรียน
เฉลี่ย ร้อยละ เฉลี่ย ร้อยละ เฉลี่ย ร้อยละ
2.01 39.79 4.14 81.38 4.67 94.58

ประสิทธิภาพ
(𝐄𝟏 / 𝐄𝟐 )
85.38/94.58

1.79

36.01

3.95

80.03

4.43

86.53

80.03/86.53

1.98
1.69
7.47

37.89 3.98
35.50 4.02
37.34 16.09

80.08
81.04
80.47

4.59
4.09
17.78

91.12
83.06
88.91

82.08/91.12
81.04/83.06
80.47/88.91

5.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริม เรื่อง
เทคโนโลยี ก ารถ่ า ยภาพ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1 สาขาวิ ช าเทคโนโลยี แ ละคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ
การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตาราง
การทดสอบ
ก่อนเรียน
หลังเรียน
หมายเหตุ *P≤ .05

N
30
30

คะแนนเต็ม
20
20

𝐱̅
7.47
17.78

S.D.
1.36
1.18

t
16.24 *

5.3 ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาต่ อ สื่ อ การสอนด้ ว ยเทคโนโลยี ค วามจริ ง เสริ ม เรื่อ ง
เทคโนโลยี ก ารถ่ า ยภาพ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1 สาขาวิ ช าเทคโนโลยี แ ละคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ
การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.62
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ประเด็นการประเมิน
1. ด้านเนื้อหาการนาเสนอ
1.1เนื้ อ หาสื่ อ การสอนด้ ว ยเทคโนโลยี ค วามจริ ง เสริ ม
ครอบคลุมวัตถุประสงค์
1.2ความเหมาะสมของการจัดลาดับขั้นตอน
1.3ความถูกต้องของเนื้อหา
1.4ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา
1.5ความสนใจของเนื้อหาสื่อ
2. ด้านการใช้ข้อความหรือตัวอักษร
2.1ความเหมาะสมของแบบตั ว อั ก ษรและขนาดอ่ า นง่ า ย
ชัดเจน
2.2ความเหมาะสมของสีตัวอักษรและสีของพื้นที่ใช้สวยงาม
2.3การใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม สื่อความหมายได้ชัดเจน
3. ด้านเทคนิค
3.1การออกแบบสื่อ มีความคิดสร้างสรรค์
3.2รูปแบบสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมกระตุ้น
ความสนใจ
4. ด้านแบบทดสอบ
4.1จานวนข้อของข้อสอบ
4.2ความชัดเจนของคาสั่งแบบทดสอบ
4.3ความยากของแบบทดสอบ
เฉลี่ย

x̅

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

4.74

0.54

มากที่สุด

4.87
4.74
4.74
4.57

0.34
0.54
0.54
0.66

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.57

0.51

มากที่สุด

4.52
4.61

0.59
0.58

มากที่สุด
มากที่สุด

4.52

0.59

มากที่สุด

4.65

0.65

มากที่สุด

4.52
4.52
4.48
4.62

0.59
0.79
0.59
0.57

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

6. การอภิปรายผล
จากการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล แล้ ว สามารถน ามาอภิ ป รายตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย ได้
ดังต่อไปนี้
6.1 ประสิ ทธิภาพของสื่ อการสอนด้ว ยเทคโนโลยีความจริงเสริม เรื่อง เทคโนโลยีการ
ถ่ายภาพ สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีแ ละคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.47/88.91 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เพราะสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม มีทั้งภาพและ
วิดีโอประกอบ ซึ่งทาให้ไม่น่าเบื่อ ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียน มีความพึงพอใจในการเรียน
และมีความก้าวหน้าทางการเรียน (กิดานันท์ มลิทอง, 2548) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อานาจ
ชนพิทัก ษ์ (2554) ที่ได้ทาการศึ ก ษาเรื่องการเปรียบเทียบผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรียน เรื่องอุปกรณ์
ท างานและวาล์ ว ในระบบนิ ว แมติ ก ส์ ระหว่ างการใช้ ชุ ด การเรี ย นเสมื อ นจริ ง กั บ การเรีย นปกติ
ผลการวิ จั ย พบว่ า ชุ ด การเรี ย นเสมื อ นจริง เรื่อ งอุ ป กรณ์ ท างานและวาล์ ว ในระบบนิ ว แมติ ก ส์ มี
ประสิทธิภาพ 84.11/80.58
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6.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนที่เรียนด้วยสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีความจริง
เสริม เรื่อง เทคโนโลยีการถ่ายภาพ สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สูงกว่ าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้เพราะการลาดับเนื้อหาในแต่ละเรื่องแบ่งเนื้อหาชัดเจน มี
การยกตัวอย่างสอดคล้องกับภาพและวิดีโอ นักศึกษาสามารถสแกนภาพได้ทุกเมื่อทุกสถานที่ หากไม่
เข้าใจบทเรียนนั้น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อานาจ ชนพิทักษ์ (2554) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่อง
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องอุปกรณ์ทางานและวาล์วในระบบนิวแมติกส์ระหว่าง
การใช้ชุด การเรีย นเสมือนจริงกั บการเรียนปกติ ผลการวิ จัยพบว่า ผลสั ม ฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนเสมือนจริงเรื่องอุปกรณ์ทางานและวาล์วในระบบนิวแมติกส์หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
6.3 ความพึงพอใจต่อสื่ อการสอนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม เรื่อง เทคโนโลยีก าร
ถ่ายภาพ สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีแ ละคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ) ไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เพราะว่าได้ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าที่ตั้ง
ไว้ ทั้งนี้ เพราะสื่ อการสอนด้ว ยเทคโนโลยีความจริง เสริม เรื่อง เทคโนโลยีก ารถ่ ายภาพ ส าหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ บุ รี รัม ย์ สร้า งขึ้ น มี ป ระโยชน์ ต่ อ การเรีย นรู้เนื้ อ หาสอดคล้ อ งกั น และผู้ เรีย นได้ รับ ความ
เพลิ ด เพลิ น จากการเรีย น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ สุ พ รรณพงศ์ วงษ์ ศ รี เพ็ ง (2554) ที่ ไ ด้
ทาการศึกษาเรื่องการประยุกต์ใช้เทคนิคความจริงเสริมเพื่อใช้ในการสอนเรื่องพยัญชนะภาษาไทย ผล
ในการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาขึ้นอยู่ในระดับดีมาก และ อานาจ ชนพิทักษ์ (2554) ที่
ได้ทาการศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องอุปกรณ์ทางานและวาล์วในระบบ
นิวแมติกส์ ระหว่างการใช้ชุดการเรียนเสมือนจริงกับการเรียนปกติ ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจ
ข อ งผู้ เรี ย น ที่ มี ต่ อ ชุ ด ก าร เรี ย น เส มื อ น จ ริ ง เรื่ อ งอุ ป ก ร ณ์ ท างาน แ ล ะวาล์ วใน ร ะบ บ
นิวแมติกส์ อยู่ในระดับมากที่สุด
7. สรุปผลการวิจัย
สื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.47 / 88.91
สู งกว่ าเกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ คื อ 80/80 ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรียนของนั ก ศึก ษาชั้นปี ที่ 1 สาขาวิช า
เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึ กษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลังการ
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้
บทเรีย นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ส ร้างขึ้ น มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.62 )
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8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ผู้เรียนควรมีความรู้ ทักษะในการใช้อุปกรณ์ ในการสแกนสื่อ เช่น รุ่นโทรศัพท์ภาพ
กล้องโทรศัพท์ และสัญญาณอินเทอร์เน็ต หากเกิดปัญญาระหว่างการเรียนการสอนด้วยสื่อการสอน
ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม สามารถแก้ไขปัญหาหรือให้คาปรึกษานักศึกษา ให้ทบทวนเนื้อหาที่ยัง
ไม่เข้าใจ
8.2 ในการสร้างสื่อควรใช้ภาพที่มีวิดีโอมากกว่าเป็นไฟล์ภาพ Gift โดยการสังเกตพบว่า
วิดีโอนั้นสามารถดึงดูดความสนใจผู้เรียนได้ดีกว่าภาพ Gift
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ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์1 สุชาติ หอมจันทร์2 นิยม อานไมล์3
1,2,3คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมั ย์

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานสาหรับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษสาหรับคณาจารย์ และเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษโดยใช้ หลักสูตรฝึกอบรม
สาหรับคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อาจารย์ที่มีอายุ
งานไม่ถึง 3 ปี รวมทั้งหมด 25 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสารวจความต้องการอบรม จานวน 1
ฉบับ และแบบประเมินหลักสูตร จานวน 3 ฉบับ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1) ในการศึ ก ษาข้ อมูล พื้นฐานส าหรับการพั ฒนาหลั ก สู ต รฝึก อบรมภาษาอัง กฤษส าหรั บ
คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พบว่า อาจารย์คณะครุศาสตร์ มีความต้องการ
ในการฝึก อบรมการใช้ภาษาอัง กฤษ พบว่ าหลั ก สู ต รที่ 1 ทัก ษะภาษาอัง กฤษเพื่อการสอบ มีความ
ต้องการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.6 รองลงมาได้แก่ หลักสูตรที่ 4 ทักษะการพูดในชีวิตประจาวั น
ร้อยละ 31.7 และหลักสูตรที่ 8 ทักษะการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ร้อยละ 20 เวลาในการ
ฝึกอบรมตลอดหลักสูตรที่สามารถเข้าอบรมได้ จานวน 1 วันคิดเป็นร้อยละ 47.73 และวันที่สะดวกใน
การมาอบรม คือวันจันทร์-วันศุกร์ คิดเป็นร้อยละ 77.27
2) บุคลากรด้านภาษาอังกฤษโดยใช้หลักสูตรฝึกอบรมสาหรับคณาจารย์ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาจารย์ที่เข้ารับการฝึกอบรม หลังการฝึกอบรมอาจารย์ที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นทุกคน และอาจารย์ที่เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมอยู่ใน
ระดับมาก ถึงมากที่สุด และอาจารย์ได้นาความรู้ที่ได้รับนาไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
นาไปเขียนไว้ที่ มคอ. 3
คาสาคัญ : การพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร
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Abstract
The objectives of this study were to examine the data base for curriculum
development of training English for teacher and to progress personnel in English field by
using the curriculum of training English for educational teacher in Buriram Rajabhat
University. The populations were teacher who worked less than 3 years which had 2 5
people. The research instruments included a survey of need practicing and 3 curriculum
evaluation. The statistic included Frequency, Percentage, Mean and Standard deviation.
The study revealed that
1 ) Studying the data base for curriculum development of training English for
teacher in faculty of Education, Buriram Rajabhat University found that the educational
teacher need to practice English. It found that 38.6% of the 1st curriculum: English Skills
for Testing was the most needed. 31.7% of the next curriculum was 4th course: Speaking
English in Daily Life and 20% of the last which was the 8th curriculum: Speaking English
in Public. The duration of practicing a whole course which can be learn in a day was
47.73% and 77.27% of the people who prefer to practice on Monday – Friday.
2 ) The personnel in English field who used the training English curriculum for
teacher in faculty of Education, Buriram Rajabhat University. After the practicing all
population had more knowledge. They also most satisfied by using those knowledge in
teaching their students and written them on TQF:HEd 3.
Keywords : curriculum development, preparing curriculum, personnel development
1. บทนา
นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคมและท้องถิ่น ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 และ
มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรั มย์ใน
การประชุม กาหนดนโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นกรอบในการจัดทาแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2560 มีทั้งหมด 6 ข้อ ดังนี้ 1)การผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาส
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ 2) วิจัยและบริการทางวิชาการ เพื่ อสร้าง
องค์ ค วามรู้ในการพัฒนาท้องถิ่น 3)การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับความก้ าวหน้าทางด้าน
วิทยาการ 4) การส่งเสริม สืบสาน ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
5) การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณภาพ และ 6)การบริหารจัดการทรัพย์ สิน
และสิทธิประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. 2557) จากนโยบายในการ
บริหาร และพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้ความสาคัญในนโยบาย
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ข้อที่ 2 คือวิจัยและบริการวิชาการ ในการรองรับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ ยวกับการผลิต
และพัฒนาครู ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
คณะครุ ศ าสตร์ ใ นฐานะที่ เ ป็ น หน่ ว ยผลิ ต และพั ฒ นาครู ต้ อ งตอบสนองนโยบายของ
มหาวิทยาลัยในการผลิตและพัฒนาครู คุณภาพครูเป็นปัจจัยสาคัญอย่างยิ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพการ
เรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เพราะเป็นผู้จัดกระบวนการเรี ยนการสอนให้แก่นักเรียน คุณภาพครูขึ้นอยู่
กับกระบวนการสาคัญ 2 ระยะ ระยะแรกเป็นกระบวนการผลิตครูเพื่อส่งผู้สาเร็จเข้าสู่วิชาชีพครู หาก
การผลิ ต ครูไ ด้คุ ณภาพดีก็ ส่ ง ครูที่มีคุ ณภาพสู่ โ รงเรียนและสามารถจั ด การเรียนการสอนได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ ในปัจ จุ บันได้มีข้อวิพากย์ถึ งคุณภาพการผลิ ต จนมีข้ อเสนอให้มีการปฏิ รูประบบและ
กระบวนการผลิตครูใหม่ และผู้สาเร็จมาแล้วจะไม่ได้ใบประกอบวิชาชีพโดยอัตโนมัติเหมือนเดิม แต่ต้อง
ผ่านกระบวนการตรวจสอบใหม่ ส่ ว นระยะที่ส องเป็นระยะการพั ฒ นาครู ที่ ประจ าการอยู่ใ นระบบ
การศึกษาหรืออยู่ในระบบโรงเรียนแล้ว คณะครุศาสตร์เป็นหน่วยงานในการผลิตจึงได้ตระหนักถึง การ
ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร ทุกสาขาวิชา ซึ่งภาษาคือเครื่องมือในการสื่อสาร ของ
คนในสังคมเดียวกันหรือต่างสังคม ที่สาคัญและใช้กันมากที่สุด ภาษาเป็นสื่อทาให้โครงสร้างทางสังคมมี
ความประณีตและสมบูรณ์ ภาษาจึงเป็นหัวใจของการสื่อสารโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่
ใช้ติดต่อสื่อสารกันทั่วไป และขอบข่ายของการใช้ภาษาดังกล่าวก็ครอบคลุมทั้งโลกเป็นภาษาแห่งโอกาส
กล่าวคือหนึ่งในคุณสมบัติของผู้เข้าทางานในแต่ละสาขาอาชีพในปัจจุบันล้วนกาหนดว่าจะต้องสามารถ
ฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี(กฤษณา สิกขมาน. 2544 : 68)
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เล็งเห็นความสาคัญ ในการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการเสริมสร้างความเข้มแข็งการผลิตและพัฒนาครู จึงสนใจที่จะพัฒนาบุคลากร
ด้านภาษาอังกฤษ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเป็ นบุคลากรที่มีคุณภาพด้านภาษาอังกฤษและสามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาข้ อ มู ล พื้ น ฐานส าหรั บ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมภาษาอั ง กฤษส าหรั บ
คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษโดยใช้หลักสูตรฝึกอบรมสาหรับคณาจารย์ คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3. วิธีดาเนินการวิจัย
การพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษสาหรับอาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ตามแนวคิดของเคมมิสและแม็คแท็กการ์ท
(Kemmis and Mctaggart. 1988 : 11- 15) ซึ่งมีวิธีการดาเนินการดังต่อไปนี้
1. กลุ่มผู้ร่วมวิจัยและผู้ให้ข้อมูล
2. ขั้นตอนดาเนินการวิจัย
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กลุ่มผู้ร่วมวิจัยและผู้ให้ข้อมูล
กลุ่มผู้ร่วมวิจัยและผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย
1. กลุ่มผู้ร่วมวิจัย (Research Participants)
1.1 ผู้วิจัย
1.2 อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ จานวน 3 คน
2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล (Key Informants)
2.1 กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่ใช้ในการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นในการฝึกอบรมเพื่อ
นาไปสู่การตัดสินใจการพัฒนาหลักสูตรฝึก อบรม และประกอบการพิจ ารณาหัวข้ อในการฝึก อบรม
แยกเป็น
2.1.1 ประชากร ได้แก่ อาจารย์ประจา คณะครุศาสตร์ จานวน 97 คน
2.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์ จานวน 44 คน ด้วยการ
สุ่มอย่างง่ายโดยกระจายตามสาขาวิชา กลุ่มวิชา ตามสัดส่วน
2.2 กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่ใช้ในการประเมินหัวข้อหลักและหัวข้อย่อย เพื่อกาหนดเป็น
เนื้อหาการฝึก อบรม โดยก าหนดให้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านหลัก การสอน ผู้เชี่ ยวชาญด้าน
ภาษาอังกฤษ และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผล จานวน 3 คน โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ ที่มี
ประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษามากกว่า 5 ปี
2.3 กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่ใช้ในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมโดยกาหนดให้
เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านหลักการสอน ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผล
และผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนในระดับอุดมศึกษา จานวน 5 คน จาแนกเป็น
2.3.1 ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ ที่มีประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษา
มากกว่า 5 ปี จานวน 2 คน
2.3.2 ผู้เชี่ย วชาญด้ านหลั ก สู ต ร ที่มีประสบการณ์ ใ นการสอนระดั บ อุด มศึ ก ษา
มากกว่า 5 ปี จานวน 2 คน
2.3.3 ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการวั ด ผลประเมิ น ผล ที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการสอน
ระดับอุดมศึกษามากกว่า 5 ปี จานวน 1 คน
2.4 กลุ่ ม ที่ 4 เป็ น กลุ่ ม ที่ ใ ช้ ใ นการทดลองใช้ ห ลั ก สู ต รฝึ ก อบรมโดยก าหนดให้ เ ป็ น
อาจารย์ ที่สอนในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รวมทั้งสิ้นจานวน 25 คน เพื่อทดลองใช้
หลักสูตรฝึกอบรม
ขั้นตอนดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ใช้หลักการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research Principle) ตามแนวคิดของ
Kemmis and McTaggart (สุ วิ ม ล ว่ องวาณิช . 2550) โดยด าเนินการ เป็นวงรอบ (Spiral) แต่ล ะ
วงรอบประกอบด้วย
1. ขั้นการวางแผน (Planning)
3. ขั้นการสังเกต (Observation)
2. ขั้นการปฏิบัติการ (Action)
4. ขั้นการสะท้อนผล (Reflection)
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4. สรุปผลการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพและความต้องการ
ผู้วิจัยดาเนินการและวิเคราะห์ดังนี้
1.1 ศึ ก ษาเอกสารเกี่ ย วกั บ แนวคิ ด และการพั ฒ นาหลั ก สู ต รฝึ ก อบรม ภาษาและ
ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ
1.2 ส ารวจความต้อ งการจ าเป็ น ในการฝึ ก อบรมเพื่ อ น าไปสู่ ก ารตั ด สิ น ใจการพั ฒ นา
หลั ก สู ต รฝึก อบรม ซึ่ง ประชากร ได้แ ก่ อาจารย์ประจ า คณะครุศาสตร์ จ านวน 97 คน และกลุ่ ม
ตัวอย่างที่ตอบแบบสารวจ ได้แก่ อาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์ จานวน 44 คน ด้วยการสุ่มอย่างง่าย
โดยกระจายตามสาขาวิชา กลุ่มวิชา ปรากฏดังตาราง 1 ซึ่งแบบสอบถามความต้องการ ผู้วิจัยได้จัดทา
หัวข้อหลักสูตร จานวน 8 หลักสูตร และมีผู้ตอบในข้อที่มากที่สุดเรียงลาดับ 3 ลาดับ ปรากฏในตาราง
1
ตารางที่ 1 ความต้องการในการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษ
ที่
รายการ
1 หลักสูตรที่ 1 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ
หลักสูตรที่ 2 ทักษะการเขียนเบื้องต้น
หลักสูตรที่ 3 ทักษะการเขียนเพื่อสื่อสารในวงการธุรกิจ
หลักสูตรที่ 4 ทักษะการพูดในชีวิตประจาวัน
หลักสูตรที่ 5 ทักษะการอ่านขั้นพื้นฐาน
หลักสูตรที่ 6 ทักษะการอ่านเพื่อการวิเคราะห์และสังเคราะห์
บทความภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่ 7 ทักษะการนาเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่ 8 ทักษะการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ
2 เวลาในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตรที่สามารถเข้าอบรมได้
1
2
3
มากกว่า 3
3 วันที่สะดวกในการเข้ารับการอบรม
จันทร์ – ศุกร์
เสาร์ – อาทิตย์

จานวน
17

ร้อยละ
38.6

13

31.7

7

20.0

21
18
4
1

47.73
40.91
9.09
2.27

34
10

77.27
22.73

จากตาราง 1 ความต้องการในการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษ พบว่าหลักสูตรที่ 1 ทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ มีความต้องการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.6 รองลงมาได้แก่ หลักสูตรที่ 4
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ทั ก ษะการพู ด ในชี วิ ต ประจ าวั น ร้ อ ยละ 31.7 และหลั ก สู ต รที่ 8 ทั ก ษะการพู ด ในที่ ส าธารณะเป็ น
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 20 เวลาในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตรที่สามารถเข้าอบรมได้ จานวน 1 วันคิด
เป็นร้อยละ 47.73 และวันที่สะดวกในการมาอบรม คือวันจันทร์-วันศุกร์ คิดเป็นร้อยละ 77.27
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทาหลักสูตรฝึกอบรม
หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษส าหรับอาจารย์ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จานวน 16 ชั่วโมง ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ และเพื่อให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานและฝึกฝนประสบการณ์ทางภาษาในการ
สื่อสารภายใต้สถานการณ์จริง โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนาประสบการณ์เหล่านั้นไป
ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อก่อให้เกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพ โดยดาเนินการดังนี้
1. กาหนดโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรม จากการสารวจความต้องการของคณาจารย์คณะ
ครุศาสตร์ถึงการใช้ภาษาอังกฤษ โดยนาผลความต้องการของคณาจารย์ ผู้วิจัยได้พัฒนาหลั ก สู ต ร
ฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษประกอบด้วย วัตถุ ประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย หัวข้ อในการอบรม วิธีการ
อบรม กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล และสื่อการสอน
2. วัตถุประสงค์หลักสูตร เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะการฟัง พูดภาษาอังกฤษได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม และเพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถนาความรู้และทักษะ
ทางภาษาอังกฤษไปใช้ในการติดส่อสื่อสารและใช้สาหรับการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้อย่างถูกต้อง
3. การร่างหลักสูตร ผู้วิจัยได้ทาการสารวจความคิด เห็นโดยได้ให้ร ายละเอียดเนื้ อหา
ความต้องการฝึกอบรมในลาดับที่ 1 มากที่สุด 3 ลาดับ รวมทั้งสิ้น 3 หัวข้อ และนามาพิจารณาหัวข้อ
ที่ได้รับการประเมินจากคณาจารย์มากที่สุด ได้จานวน 5 หัวข้อ ผู้วิจัยจึงนาหัวข้อเหล่านั้นมาดาเนินการ
จัดทาหลักสูตรฝึกอบรม ดังนี้
3.1 การสนทนาสาหรับวันหยุด (Talking about Holidays)
3.2 การสนทนาโดยการถามและการบอกทิศทาง (Asking and Giving Directions)
3.3 การบรรยายลักษณะทางกายภาพของคน (Describing People)
3.4 ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน (Classroom English)
3.5 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสานักงาน (English for Office Communication)
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินโครงร่างหลักสูตร
ผู้ วิ จั ย ได้ น าร่ า งหลั ก สู ต รไปให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการพั ฒ นาหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมการใช้
ภาษาอังกฤษและด้านการวัดผลและประเมินผลจานวน 3 ท่าน เป็นผู้ประเมินความสอดคล้องและความ
เหมาะสมของโครงร่างหลักสูตร ซึ่งผลการประเมินมีรายละเอียดดังนี้
3.1 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความสอดคล้องของหลั กสูตรรฝึกอบรมการ
พัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษสาหรับอาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผลการ
วิเคราะห์ แสดงได้ดังตาราง 2
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ตารางที่ 2 ค่าดัชนีความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตร
ที่
รายการประเมิน
ผู้ประเมิน
คนที่ 1 คนที่ 2
1 แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร
1.0
1.0
ฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรด้าน
ภาษาอังกฤษ
2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.0
1.0
3 แผนการอบรมของหลักสูตร
1.0
1.0
4 เนื้อหาหลักสูตรมีการเรียงลาดับจาก
1.0
1.0
ง่ายไปหายาก
5 เวลามีความเหมาะสมกับเวลาในแต่ละ
1.0
1.0
เนื้อหาในหลักสูตร
6 เนื้อหามีความทันสมัยเหมาะกับ
1.0
1.0
เหตุการณ์
7 เนื้อหามีประโยชน์ในการนาไปใช้ในการ
1.0
1.0
จัดการเรียนการสอน
8 ระยะเวลาในการฝึกอบรม
1.0
1.0
9 กิจกรรมฝึกอบรมแต่ละหัวข้อมีความ
1.0
1.0
เหมาะสม
10 การประเมินผลการฝึกอบรม
1.0
1.0

รวม

IOC

คนที่ 3
1.0

3.0

1.0

1.0
1.0
1.0

3.0
3.0
3.0

1.0
1.0
1.0

1.0

3.0

1.0

1.0

3.0

1.0

1.0

3.0

1.0

1.0
1.0

3.0
3.0

1.0
1.0

1.0

3.0

1.0

จากตาราง 2 ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า โครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากร
ด้านภาษาอัง กฤษส าหรับ อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ บุรีรัม ย์ มีประเด็น สาระ
สอดคล้อง ตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม สามารถนาไปใช้ได้
3.2 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเหมาะสมของหลักสูตรรฝึกอบรมการพัฒนา
บุคลากรด้านภาษาอังกฤษสาหรับอาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญกับความเหมาะสมของ
หลักสูตร
ข้อ
รายการประเมิน
ความเห็น(N=3) ระดับความ
S.D. เหมาะสม
X
1 แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนา 4.67
.57
มากที่สุด
บุคลากรด้านภาษาอังกฤษ
2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.66
.57
มากที่สุด
3 แผนการอบรมของหลักสูตร
5.00
.00
มากที่สุด
4 เนื้อหาหลักสูตรมีการเรียงลาดับจากง่ายไปหายาก
4.33
.57
มาก
5 เวลามีความเหมาะสมกับเวลาในแต่ละเนื้อหาในหลักสูตร 4.33
.57
มาก
6 เนื้อหามีความทันสมัยเหมาะกับเหตุการณ์
4.33
.57
มาก
7 เนื้อหามีประโยชน์ในการนาไปใช้ในการจัดการเรียนการ
4.66
.57
มากที่สุด
สอน
8 ระยะเวลาในการฝึกอบรม
4.66
.57
มากที่สุด
9 กิจกรรมฝึกอบรมแต่ละหัวข้อมีความเหมาะสม
4.66
.57
มากที่สุด
10 การประเมินผลการฝึกอบรม
4.66
.57
มากที่สุด
โดยรวม
4.60
.10
มากที่สุด
จากตาราง 3 ผลการประเมินระดับความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตรจากผู้เชี่ยวชาญ
พบว่า องค์ประกอบโดยรวมของหลักสูตรฝึกอบรม มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด X = 4.60 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แผนการอบรมมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด X = 5.00 รองลงมาได้แก่ แนวคิดพื้นฐาน
ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ X = 4.67
ขั้นตอนที่ 4 ทดลองใช้หลักสูตร
ผู้วิจัยนาหลักสูตรฝึกอบรมที่ปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้ โดยผู้วิจัยได้ดาเนินการประสานผู้ที่
จะเข้าอบรม ทาเป็นคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งมีเงื่อนไขคือมีความสนใจเข้ารับการฝึกอบรม
และเป็นอาจารย์ใหม่ของคณะครุศาสตร์ เตรียมเอกสารสาหรับการฝึกอบรม ขออนุมัติส ถานที่จัด
ฝึกอบรม มีรายละเอียดดังนี้
1.ข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว ของผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรม ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการศึ ก ษาข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว ของ
คณาจารย์ที่เข้าฝึกอบรม ด้านเพศ ด้านวุฒิการศึกษา อายุ สถานภาพ จานวน 25 คน
2. การทดสอบผู้เข้ารับการฝึกอบรมก่อนฝึกอบรม ผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบสาหรับการ
ทดสอบผู้เข้ารับการฝึกอบรม แบ่งเป็น 2 ชุด ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนฝึกอบรมและแบบทดสอบ
หลังฝึกอบรม เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย จานวน 20 ข้อ ทาการดาเนินการสอบกับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมทั้งหมด
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3. การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม ผู้วิจัยได้ทาการฝึกอบรม โดยใช้สถานที่ฝึกอบรมคือ
ชั้น 7 อาคาร 15 เฉลิมพระเกียรติ ทาการอบรม จานวน 2 วัน (14 ชั่วโมง) โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
คือ อาจารย์คณะครุศาสตร์ที่มาบรรจุเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ไม่ถึง 3 ปี หรือบุคลากร
ที่สนใจ จานวน 25 คน
4. การทดสอบผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมหลั ง ฝึ ก อบรม ผู้ วิ จั ย ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมท า
แบบทดสอบหลังการฝึกอบรม เมื่อจบการฝึกอบรม ผลการทดสอบปรากฏดังตาราง 4
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบก่อนและหลังของผู้เข้าฝึกอบรมด้านความรู้
ผู้เข้ารับการอบรมคนที่ คะแนนก่อนฝึกอบรม
คะแนนหลังฝึกอบรม
1
7
13
2
6
10
3
8
11
4
9
10
5
11
14
6
10
12
7
9
10
8
9
10
9
12
13
10
12
13
11
10
12
12
9
10
13
10
12
14
11
12
15
10
12
16
12
13
17
10
12
18
9
13
19
11
13
20
8
10
21
9
11
22
10
13
23
12
14
24
11
13
25
12
14
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จากตาราง 4 พบว่า อาจารย์ที่เข้ารับการฝึกอบรม มีคะแนนความรู้ก่อนการฝึกอบรมสูงสุด
คือ 12 คะแนน และคะแนนต่าสุด คือ 14 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน และหลังการฝึกอบรม
ของอาจารย์ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นทุกคน
ขั้นตอนที่ 5 การติดตามประเมินผล
5.1 การศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ที่เข้ารับการฝึกอบรม
การติดตามการประเมินผล ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรการใช้
และในด้านต่าง ๆ ของหลักสูตร ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านวิทยากร ด้านวิธีการสอน ด้านสื่อการสอน และ
สถานที่ใช้ในการอบรม ด้านการวัดและการประเมินผล ดังปรากฏดังตาราง 5
ตารางที่ 5 ความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อหลักสูตรการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรการฝึกอบรม
SD
ระดับความพึงพอใจ
X
ด้านเนื้อหา
ด้านวิทยากร
ด้านวิธีการสอน
ด้านสื่อการสอน
ด้านการวัดผลและการประเมินผล
โดยรวม

4.33
4.47
4.56
4.57
4.52
4.49

0.20
0.37
0.27
0.31
0.34
0.16

มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

จากตาราง 5 อาจารย์มีความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรการฝึก อบรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสื่อการสอนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือด้านวิ ธีการสอน
และด้านการวัดผลประเมินผล ตามลาดับ
ผลจากการสัมภาษณ์ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัม ภาษณ์แล้วนามาวิเคราะห์
ในภาพรวม ภายหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปได้ว่า ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ความเข้าใจด้าน
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น อยู่ในระดับน่าพอใจ ดังตัวอย่างข้อมูลคาให้สัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยได้รวบรวมไว้ดังนี้
“…เข้ า ใจและได้ ค วามรู้ เ พิ่ ม มากขึ้ น กว่ า เดิ ม มาก จากแต่ เ ดิ ม ที่ ไ ม่ ค่ อ ยมี ค วามรู้ ใ นด้ า นนี้ เ ท่ า ไร
เพราะอย่างที่บอกว่าไม่ได้เน้นภาษาอังกฤษ แต่หลังจากเข้าอบรมก็ทาให้ทราบว่าทักษะการฟังและการ
พูดเป็นทักษะที่สาคัญมาก และถ้าฝึกทักษะนี้ตั้งแต่ต้นๆ เด็กก็น่าจะพัฒนาได้...”
(อาจารย์ผู้รับการอบรมคนที่ 1. 7 กรกฎาคม 2560 : สัมภาษณ์)
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“…หลังจากเข้าอบรม มีความมั่นใจในการนาความรู้ที่ได้เขียนลงใน มคอ.3 เพื่อให้นักศึกษาได้สนุกและ
ได้ความรู้จากการเรียนทักษะตรงนี้เพิ่มมากขึ้น การอบรมครั้งนี้ให้ความรู้อย่างมากทาให้กล้าในการที่จะ
นาภาษาอังกฤษมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน มากกว่าเดิม…”
(อาจารย์ผู้รับการอบรมคนที่ 2. 7 กรกฎาคม 2560 : สัมภาษณ์)
“....หลังเข้ารับการอบรมแล้วทาให้มีความเข้าใจวิธีการจัดการเรียนการสอนว่าจะนาเทคนิคการสอน
ภาษาอังกฤษที่วิทยากรออกแบบ ปกติแล้ว สอนแบบเดิมๆ นักศึกษาไม่สนใจ พอได้รู้เทคนิค คิดว่าจะ
นาไปปรับใช้…”
(อาจารย์ผู้รับการอบรมคนที่ 3. 7 กรกฎาคม 2560 : สัมภาษณ์)
“...การที่ได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ทาให้เข้าใจ สนุก เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่จะนาภาษาอังกฤษไปใช้ วิทยากรก็มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นกันเอง มีปัญหาอะไรก็
สามารถให้คาตอบได้และชัดเจนดี ได้ฟังสาเนียงภาษาเหมือนคนต่างชาติ...”
(อาจารย์ผู้รับการอบรมคนที่ 4. 8 กรกฎาคม 2560 : สัมภาษณ์)
“...วิทยากรให้คาแนะนาในเนื้อหาอย่างละเอียด และง่ายต่ อการนาไปใช้สอนนัก ศึกษาโดย
แทรกเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษ และทาให้ทราบว่าจะแทรกการใช้ภาษาอังกฤษตรงไหน ใน อคอ. 3
และสามารถนาไปใช้ได้...”
(อาจารย์ผู้รับการอบรมคนที่ 5. 8 กรกฎาคม 2560 : สัมภาษณ์)
“...บรรยากาศการอบรมมีความเป็นกั นเองและสนุก สนานมาก ไม่เครียด ได้รั บความรู้
คาแนะนา เนื้อหาอย่างละเอียด ทาให้ทราบว่าจะต้องมีกิจกรรมอะไรบ้างเพิ่มมากขึ้น และได้รับความรู้
เพิ่มเติมทางด้านภาษาอังกฤษ สามารถนาไปปฏิบัติได้...”
(อาจารย์ผู้รับการอบรมคนที่ 6. 8 กรกฎาคม 2560 : สัมภาษณ์)
การสะท้อนผล
จากการพัฒนาอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ในวงรอบที่ 1 โดย
ใช้กลยุทธ์ในการพัฒนา 1 กลยุทธ์คือ การอบรมเชิงปฏิบัติการ สะทอนผลการพัฒนาในวงรอบที่ 1 ได้
ดังนี้ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ประชุมหารือเพื่อหาวิธีพัฒนาตนเองของผู้เข้ารับการอบรมในด้านการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อนาไปสู่การพัฒนานักศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลคือ แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกต พบว่า ผู้ร่วมวิจัยให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดี มีความกระตือรือร้นในการทากิจกรรมระหว่างการอบรมเชิงปฏิบัติการ บรรยากาศเป็นไปด้วย
ความสนุกสนานและเป็นกันเอง ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยมีการพัฒนาด้านความรู้ด้านภาษาอังกฤษในทิศทาง
ที่ดีขึ้น กล่าวคือ จากเดิมที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในด้านการจัดการเรียนรู้ด้านทักษะภาษาอังกฤษหรือมี
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แต่ไม่มาก หลังได้รับการพัฒนาแล้ว ทาให้รู้กระจ่าง มีความมั่นใจที่จะนาความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ใน
มคอ.3 ที่สามารถนาไปปรับใช้ในวิชาที่รับผิดชอบได้
การดาเนินการในวงรอบที่ 2
จากผลการดาเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 1 พบว่าช่วงเวลาการดาเนินการเป็นข้อจากัดใน
การด าเนินการ ผู้วิ จั ย และผู้ร่ว มวิ จั ยได้ปรึก ษาหารื อ เพื่ อหาแนวทางพั ฒ นา ได้ข้ อสรุปว่ า ในการ
ดาเนินการในวงรอบที่ 2 นี้ จะใช้กลยุทธ์การนิเทศติดตาม คือ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยช่วยกันเพิ่มพูน
ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ให้แก่กันและกัน เพื่อฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนโดยมี
อาจารย์ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษซึ่งเป็นผู้ร่วมวิจัยให้ความรู้ อธิบาย ในการนาภาษาอังกฤษไปใช้ในการ
จัดกิจกรรม ซึ่งช่วงระยะเวลาการนิเทศระยะนี้เป็นการตรวจสอบ มคอ.3 ของผู้เข้ารับการอบรมมีการ
นา สิ่งที่ได้จากการอบรมมีการวางแผน นาไปใช้อย่างไร ซึ่งผลการนิเทศติดตาม สรุปผลได้ดังนี้
5.2 การนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การนิเทศติดตาม
ผู้วิจัยได้ทาการนิเทศติดตามโดยพิจารณาจากการที่ผู้เข้ารับการอบรม นาความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ดูจาก มคอ.3 ของผู้เข้ารับการอบรม ที่ใช้สอนในรายวิชารับผิดชอบ
มีรายละเอียด สรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 6 ตัวอย่างรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมในการนาความรู้ที่ได้เขียนไว้ใน มคอ.3
ที่
ชื่อ-สกุล
รายวิชาที่สอน
สัปดาห์ที่นา หมายเหตุ
ความรู้ไปใช้
1 อาจารย์ปนัดดา กุลบุตร
คณิตศาสตร์กับการคิด
1
2 อาจารย์วิภารัตน์ อิ่มรัมย์
ภาษาอังกฤษสาหรับปฐมวัย
1-16
3 อาจารย์ ดร. อรุณรัศมี
สิ่งแวดล้อมศึกษาสาหรับครู
1
แสงศิลา
วิทยาศาสตร์
4 อาจารย์ ดร.สุชาติ หอมจันทร์ การวัดภาคปฏิบัติ
1
5 อาจารย์พู่กัน เจ็กไธสง
ศิลปะ
1
6 อาจารย์บาล ชะใบรัมย์
มวยไทย
1
ผลการสัมภาษณ์ ดังตัวอย่างข้อมูลคาสัมภาษณ์ของผู้ร่วมวิจัยที่รวบรวมไว้ ดังนี้
“...หลังจากที่คณะผู้วิจัยได้ช่วยให้ความรู้ ด้วยการนาประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมมา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ทาให้เข้าใจกระบวนการที่จะแทรกเนื้อหาภาษาอังกฤษเข้าไปใน มคอ.
3 ขอขอบคุณคณะผู้วิจัยที่แนะนา...”
(อาจารย์ผู้รับการอบรมคนที่ 6. 20 กรกฎาคม 2560 : สัมภาษณ์)
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“...ได้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษที่นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน ถ้านาไปประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอน เป็นบางช่วงเวลา นักศึกษาน่าจะชอบและสนุกในการเรียน...”
(อาจารย์ผู้รับการอบรมคนที่ 7. 20 กรกฎาคม 2560 : สัมภาษณ์)
5. อภิปรายผล
ผลการศึ ก ษาข้ อ มู ล พื้ น ฐานส าหรั บ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมภาษาอั ง กฤษส าหรั บ
คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จากการที่คณาจารย์ในคณะทาการสารวจความ
ต้องการอบรม พบว่า อาจารย์คณะครุศาสตร์ มีความต้องการในการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ พบว่าพบว่า
หลักสูตรที่ 1 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ มีความต้องการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.6 หลักสูตร
ที่ 4 ทักษะการพูดในชีวิตประจาวัน ร้อยละ 31.7 และหลักสูตรที่ 8 ทักษะการพูดในที่สาธารณะเป็น
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 20 ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า อาจารย์ในคณะครุศาสตร์ไม่มีความรู้ในเรื่อง
ดังกล่าว แต่จากการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันมีความต้องการจาเป็นในการสอนของอาจารย์เป็น
อย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันการใช้ภ าษาอังกฤษสาหรับนักศึกษามีความเป็นเพราะปัจจุบันเป็นโลกไร้
พรมแดน ดั ง นั้ น ภาษาอั ง กฤษจึ ง มี ค วามจ าเป็ น ต่ อ การสื่ อ สารต่ า ง ซึ่ ง ถ้ า อาจารย์ ยั ง ท าการสอน
เหมือนเดิมไม่ปรับปรุงการสอนของตนเองจะส่งผลให้นักศึกษาเบื่อหน่ายต่อการเรียน ไม่สนใจเรียน
ดังนั้นคณาจารย์คณะครุศาสตร์จึง มีความสนใจในการพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษ มาช่วยในการ
จัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับ นิรุต ถึงนาค (2553) ได้ศึกษาพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมบุคลากร
สายวิชาการในระดับอุดมศึกษา ที่ไม่มีวุฒิด้านวิชาการศึกษาโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ ผลการวิจัยสรุปได้
ดังนี้
1. การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมบุคลากรสายวิชาการในระดับอุดมศึกษาที่ไม่มีวุฒิด้าน
วิชาการศึกษา โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ ใช้รูปแบบการฝึกอบรมในลักษณะการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ของสมาชิกในกลุ่มด้วยการถ่ายโอนความรู้ โดยบุคลากรสายวิชาการที่มีปัญหาในด้านสมรรถนะ
การสอน ประกอบด้วย “กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ” (Expert Group) และสมาชิกใน “กลุ่มพื้นฐาน”
(Home Group) รวม 25 คน เข้ารับการเรียนรู้กับวิทยากรตามรูปแบบการฝึกอบรมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
หลังจากนั้นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจะกลับไปยังกลุ่มพื้นฐาน ทาหน้าที่เป็น “พี่เลี้ยง” ให้กับ “รุ่นน้อง”
คือสมาชิกในกลุ่มพื้นฐาน โดยถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ได้รับจากวิทยากรมาถ่ายทอดต่อ
ตามชุดฝึกอบรมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
2. ผลจากการที่อาจารย์อบรมภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลังการฝึกอบรมอาจารย์ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นทุกคน มีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม
อยู่ในระดับมาก ถึงมากที่สุด และอาจารย์ได้นาความรู้ที่ได้รับนาไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยนาไปเขียนไว้ที่ มคอ. 3 ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า อาจารย์ คณะครุศาสตร์ได้รับความรู้ใน
การฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันทาให้อาจารย์มีทักษะในการนาไปใช้ในการเรียนการสอน ดังนั้น
ความรู้ที่ได้หลังเรียนจึงสูงกว่าก่อนเรียน นอกจากนี้อาจารย์ที่เข้ารับการอบรมยังได้นาความรู้ที่ได้มาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนโดยนาไปเขียนไว้ที่ มคอ.3 เพื่อนาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเอง ซึ่งการศึกษา
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ครั้งนี้สอดคล้องกับ Abdelaziz (2005 : 3668-A) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการทาชุดการสอนและการนา
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอน ธุรกิจการศึกษา ในนอร์ธเวส อาร์แคนซัส และพัฒนารูปแบบ
การสอน สาหรับหลักสูตรการสอนธุรกิจการศึกษา โดยใช้ชุดเอกสารการสอนและการใช้สื่อเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ Blankson (2005 : 68-A) ได้ศึกษาเกี่ยวกับนา
เทคโนโลยี ม าใช้ใ นการเรีย นการสอน ของอาจารย์ใ นมหาวิ ทยาลั ยโอไฮโอ และการใช้เทคโนโลยี
ผสมผสานกับหลัก 7 ประการ เพื่อการ ฝึกฝนสาหรับนักศึกษา ซึ่งผลการวิจัยพบว่า เทคโนโลยีมีส่วน
ช่วยในการศึกษาสืบค้นข้อมูลได้ทาง อินเทอร์เน็ต การส่งงานโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งดีและ
สะดวกกว่าการศึกษาในรูปแบบเดิม จากการศึกษางานวิจัยต่างประเทศจะ เห็นได้ว่า คอมพิวเตอร์มี
ความสาคัญในการ ดาเนินงานเกี่ยวกับข้อมูล ช่วยให้ระบบข้อมูลมีประสิทธิภาพ และเมื่อประยุกต์ใช้
เป็นเทคโนโลยี สารสนเทศ หรือระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายก็ช่วยเพิ่มความรวดเร็วถูกต้องแม่นยาทา
ให้การบริหารงาน มีประสิทธิภาพ มีการใช้สารสนเทศที่ เหมาะสมในการตัดสินใจและมีความต้องการที่
จะเพิ่ม ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ และพัฒนาระบบข้อมูลให้ทันสมัย
6. ข้อเสนอแนะ
1.ข้อเสนอแนะในการนาไปปฏิบัติ
1.1 ผู้ที่จะนาหลักสูตรการฝึกอบรมไปใช้ ควรมีการศึกษารายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม
ในการปรับให้เข้ากับการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการอบรมเนื่อ งจากบริบทของแต่ละหน่วยงานแตกต่าง
กัน และควรคานึงถึงระยะเวลาในการฝึกอบรม ควรจะยืดหยุ่นให้เหมาะสม
1.2 ในการด าเนิ น การฝึ ก อบรมสิ่ ง ที่ ค วรค านึ ง ถึ ง คื อ วิ ท ยากร ต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถในเรื่องที่จะให้การอบรม เนื่องจากผู้เข้ารับการอบรมบางท่านมีความรู้มาบ้างแล้ว และ
เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับผู้เข้ารับการอบรม
1.3 หลังจากการอบรมควรประเมินคุณภาพของผู้เข้ารับการอบรมเป็นระยะๆ เพื่อความ
ต่อเนื่องของความคงทนในการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1ควรมีการวิจัยติดตามประเมินผลสมรรถนะของบุคลากร เพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้
มีความต่อเนื่อง
2.2 ควรมีการวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของบุคลากรในการนาความรู้ที่ได้ไปใช้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหาการดาเนินงานและแนวทางการป้องกันยา
เสพติดในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จาแนกตามวุฒิการศึกษา และขนาดของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาจานวน 66 คน และครูจานวน 341 คน รวมทั้งสิ้น 407 คน
โดยกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซีและมอร์แกน แล้วสุ่ม แบบหลายขั้นตอน
ตามขนาดของสถานศึ ก ษา เครื่อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิ จั ยเป็ น แบบสอบถาม มี 3 ลั ก ษณะ คื อ แบบ
ตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า และแบบปลายเปิด แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ .9733 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลวิจัยพบว่า 1) ปัญ หาการ
ดาเนินงานในการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
32 ตามความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษาและครู โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง จากการ
พิจ ารณาระดับ ของปั ญ หาเป็ นรายด้ าน โดยเรียงล าดั บจากมากไปหาน้ อย คือ ด้านการให้ความ
ร่วมมือ ด้านการนาผลการปฏิบัติสู่การปรับปรุง ด้านการเตรียมการ ด้านการดาเนินการ และด้าน
การประเมินผล ตามลาดับ 2) ผลการเปรียบเทียบปัญหาการดาเนินงานในการป้องกันยาเสพติดใน
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู จาแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 3) ผลการเปรียบเทียบปัญหาการดาเนินงานในการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู จาแนก
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ตามขนาดโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) แนวทางใน
การป้องกันและแก้ไขปัญ หายาเสพติดในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 32 ตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริ หารสถานศึกษาและครู ด้านการเตรียมการ คือ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูควรร่วมกันวางแผนในการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและ
จริงจัง ด้านการดาเนินการ คือ โรงเรียนควรให้ความสาคัญกับกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด และควรมี
การจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับกิจกรรม ด้านการให้ความร่วมมือ คือ ควรมีการประสานความ
ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตารวจ ฝ่ายปกครอง หรือองค์กรส่วนท้องถิ่น ด้านการประเมินผล คือ ผู้บริหาร
ควรติดตามประเมินผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง และด้านการนาผลการปฏิบัติสู่การปรับปรุง คือ
ควรรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้ องกันยาเสพติดที่ยังขัดข้องหรือเป็นปัญหา เพื่อนาไปสู่
การปรับปรุงที่ดีขึ้น
คาสาคัญ : การศึกษาปัญหาการดาเนินงาน แนวทางป้องกัน การป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน

Abstract
This research aimed to study the problem and guidelines for drug prevention
in schools under the Secondary Educational Service Area Office 32 based on the
opinions of school administrators and teachers, classified by education and the size of
the schools. The samples used in this study were 66 school administrators and 341
teachers. The total number of the samples was 407, derived through Krejcie and
Morgan’s sample-size table and then selected using multistage sampling following the
size of the schools. The instrument used in this study was a questionnaire with three
parts including checklist, rating scale, and open ended questions. The reliability of the
questionnaire was 0.9733. The statistics used for data analysis were percentage, mean
and standard deviation. The statistics used to test hypotheses were t-test and oneway ANOVA. The research results were as follows: 1) The problems in operation of
drug prevention in schools under the Secondary Educational Service Area Office 32
based on the opinions of school administrators and teachers overall were at moderate
level. When considering the level of the problem each aspects, in descending order, it
was found that the highest score were cooperation aspect, followed by the
performance improvement aspect, the preparation aspect, the action aspect, and
evaluation aspect, respectively. 2) A comparison of the problems in operation of drug
prevention in schools under the Secondary Educational Service Area Office 32 based
on the opinions of school administrators and teachers, classified by education overall
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had no difference at statistically significant level of .05. When considering each aspect,
it was found that there was no difference at statistically significant level of .05. 3) A
comparison of the problems in operation of drug prevention in schools under the
Secondary Educational Service Area Office 32 based on the opinions of school
administrators and teachers, classified by school sizes overall had difference at
statistically significant level of .05. When considering each aspect, it was found that
the opinions in all aspects had difference at statistically significant level of .05. 4) The
guidelines for drug prevention in schools under the Secondary Educational Service
Area Office 32 based on the opinions of school administrators and teachers in
preparation aspect were as follows: the school administrators and teachers should
have plan for drug prevention in schools continuously and seriously; in operation
aspect, the school should pay more attention to drug prevention activities and should
provide budget enough for those activities; in cooperation aspect, the school should
cooperate with the police, administration, or local organization; in evaluation aspect,
the school administrators should continually follow up and evaluate the operation; and
in implementation of performance improvement aspect, the schools should collect
practical information on the prevention of drug problems to contribute to the
improvement.
Keyword : Study the problem, Preventive approach, Guidelines for drug prevention in
schools
1. บทนา
สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปัจจุบันยังคงรุนแรงและมีแนวโน้มแพร่ระบาดในประชากร
กลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงและมีโอกาส ที่จะตกเป็นเหยื่อ
เข้าสู่วงจรของปัญหายาเสพติดเป็นอย่างมาก จากข้อมูลผู้เข้ารับการบาบัดรักษายาเสพติดในปี 2557
เมื่อเทียบกับประชากรทั่วไปในแต่ละช่วงอายุ พบว่า ประชากรในช่วงอายุ 16-20 ปี มีอัตราส่วนผู้ที่
เกี่ ย วข้ อ งและเข้ า บ าบั ด รั ก ษายาเสพติ ด มากที่ สุ ด คิ ด เป็ น 32.8 คน ต่ อ ประชากร 1,000 คน
รองลงมา คือ ช่วงอายุ 21-25 ปี คิดเป็น 10.6 คน ต่อประชากร 1,000 คน และอันดับที่ สามคือ
ช่วงอายุตั้งแต่ 15 ปีลงไป คิดเป็น 7.4 คน ต่อประชากร 1,000 คน ฉะนั้น เด็กและเยาวชนจึงเป็น
กลุ่มเป้าหมายสาคัญในการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติ ด (สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกั นและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม. 2559, หน้า 5) โดยสถานการณ์ก ารแพร่
ระบาดของยาเสพติดได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะมีการผลิตยาเสพติดทั้งภายในประเทศ
และมีการลักลอบนาเข้ามาจากต่างประเทศมากมายหลายชนิด เช่น เฮโรอีน ยาบ้า ยาอี เป็นต้น
ถึงแม้เจ้าหน้าที่จะได้ปราบปรามจับกุมการค้ายาเสพติดอย่างเข้มงวดและจริงจัง แต่ก็ไม่ทาให้การแพร่
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ระบาดของยาเสพติดลดลง แต่กลับทาให้ผู้ผลิตได้พัฒ นายาเสพติดให้ออกฤทธิ์ได้แรงขึ้นและการ
ตรวจพบสารเสพติด ในตั วผู้เสพได้ยากขึ้ น ทาให้ เจ้าหน้าที่จั บกุ ม ได้ยากยิ่ งขึ้ น นอกจากนี้ ในการ
ดาเนินการปราบปรามยาเสพติดยังมีเจ้าหน้าที่ของรัฐจานวนไม่น้อยเข้าไปมีผลประโยชน์และมี ส่วน
เกี่ ย วข้ องกั บ การค้ ายาเสพติด เสี ย เอง ท าให้ ก ารป้อ งกั นและปราบปรามยาเสพติด ไม่สั ม ฤทธิ์ ผ ล
(สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม. 2559, หน้า 9)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เป็นหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนใน
ระดับมัธยมศึกษา โดยดูแลนักเรียนในช่วงอายุ 13-18 ปี จึงเป็นกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงและมี
โอกาสเข้าสู่วงจรยาเสพติด จึงนับว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายสาคัญ ในการดาเนินงานป้ องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จึงได้ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด
ด าเนิ น การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ เฉพาะกิ จ คุ้ ม ครองและช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 32 (ฉก.ชน.สพม.32) โดยได้ยึดแนวทางการดาเนินงานในการป้องกั นและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 5 ด้านของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ
การดาเนินการในการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา
จากความเป็นมาและความส าคัญ ของปั ญ หาดั งกล่ าว ผู้วิ จั ยจึ งสนใจศึก ษาปั ญ หาการ
ด าเนิ น งานและการหาแนวทางในการป้ อ งกั น ยาเสพติ ด ในโรงเรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 32 เพื่ อเป็ นข้ อ มูล ในการพิจ ารณาวางแผนเพื่ อก าหนดแนวทางการ
ดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในลาดับต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัญหาการดาเนินงานการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู จาแนกตาม
วุฒิการศึกษา และขนาดโรงเรียน
2. เพื่อศึกษาแนวทางการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู
3. วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรคือผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
จานวน 66 คน และครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จานวน 2,850 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 66
คน เป็นผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด ส่วนกลุ่มตัวอย่างครู ได้จากการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตาราง
ของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) (ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์, 2542, หน้า 148 - 149) ได้
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จ านวน 341 คน ส่ ว นผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ผู้ วิ จั ย ใช้ ก ารเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) จานวน 10 คน เป็นผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธ ยมศึ กษา เขต 32 1 คน ผู้รับผิด ชอบงานป้องกั นยาเสพติดของส านัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษา
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มัธยมศึกษา เขต 32 1 คน และผู้บริหารสถานศึกษาและครู ขนาดโรงเรียนละ 1 โรง ได้ผู้บริหาร
สถานศึกษา 4 คน และครู จานวน 4 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ์
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
1) สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
2) ความคิ ด เห็น เกี่ ย วกั บ ปัญ หาการด าเนิ นงานในการป้องกั นยาเสพติด ในโรงเรีย น
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
3) ปัญหาและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ได้มาจากปัญหาการดาเนินงานในการ
ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารและครู ที่พบในแบบสอบถาม ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกในแต่ละด้าน คือ
ด้านการเตรียมการ ด้านการดาเนินการ ด้านการให้ความร่วมมือ ด้านการประเมินผล และด้านการ
นาผลการปฏิบัติสู่การปรับปรุง
ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม ดังนี้
1) ศึกษาเอกสารตาราและรายงานการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาการดาเนินงานและการหา
แนวทางป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน สังกั ดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 แล้ว
สร้างแบบสอบถาม
2) นาแบบสอบถามที่สร้างเสร็จไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พิจารณาความ
เหมาะสมและความถูกต้องของภาษา แล้วปรับปรุงแบบสอบถามตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
3) นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมของ
ข้อคาถามและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity)
4) แล้ วนามาหาค่ าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of Congruence: IOC) ได้ค่า IOC
ระหว่าง 0.67-1.00 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถนาเครื่องมือวิจัยไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้
5) นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try - out) กับผู้บริหารและครู สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ที่มีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่าง จานวน 50 คน
6) นาผลที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์และปรั บปรุงแก้ไข แล้วนาแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณ์ไปใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
การสร้างแบบสัมภาษณ์ มีขั้นตอนดังนี้
1) สรุ ป ปั ญ หาการด าเนิ น งานในการป้ อ งกั น ปั ญ หายาเสพติ ด ในโรงเรี ย น สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จากการตอบแบบสอบถาม โดยเรียงลาดับปัญหา
เฉพาะที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ประเด็นแรกในแต่ละด้าน
2) ก าหนดกรอบในการคัด เลื อ กผู้ ให้ สั ม ภาษณ์ จ านวน 10 คน เพื่ อรวบรวมข้ อมู ล
สาหรับวิเคราะห์
3) นาแบบสัมภาษณ์ไปทาการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
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วิเคราะห์ข้อมูล จากแบบสอบถามโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็จรู ปทางสถิติ
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อย
ละ ปัญ หาการดาเนินงานในการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่ วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และนาเสนอเป็นรายด้าน และโดย
ภาพรวม เสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบคาอธิบาย ความคิด เห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ที่เป็น
ค าถามปลายเปิ ด ใช้ ก ารวิ เคราะห์ เชิ ง เนื้ อ หา (Content Analysis) โดยจั ด ค าตอบเข้ าประเด็ น
เดียวกันแล้วแจกแจงความถี่ หาร้อยละ เสนอข้ อมูลเป็นตารางประกอบคาอธิบาย และการวิเคราะห์
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แนวทางป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความหมายในรูป
ของการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยพิจารณาความเหมือนกัน ความแตกต่างกัน
และความสัมพันธ์กันมาหาข้อสรุป แล้วบรรยายวิเคราะห์เป็นความเรียง
4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สู ง กว่ า ปริ ญ ญา
ตรี
รวม
ขนาดโรงเรียน
เล็ก
กลาง
ใหญ่
ใหญ่พิเศษ
รวม

ผู้บริหารสถานศึกษา
จานวน
ร้อยละ

ครู
จานวน

ร้อยละ

รวมทั้งสิ้น
(คน)

7
59

10.61
89.39

210
131

61.58
38.42

217
190

66

100

341

100

407

22
32
5
7
66

33.33
48.48
7.58
10.61
100

56
138
47
100
341

16.42
40.47
13.78
29.33
100

78
170
52
107
407

จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 จานวน 407 คน โดยจาแนกเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา จานวน 66 คน เมื่อจาแนกตามวุฒิการศึกษา เป็นปริญญาตรี 7 คน เป็นสู งกว่าปริญญา
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ตรี 59 และเมื่อจาแนกตามขนาดของโรงเรียน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จานวน 22 คน โรงเรียน
ขนาดกลาง จานวน 32 คน โรงเรียนขนาดใหญ่ จานวน 5 คน และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จานวน
7 คน และครู จานวน 341 คน เมื่อจาแนกตามวุฒิการศึกษา เป็นปริญญาตรี 171 คน เป็นสูงกว่า
ปริญญาตรี 170 คน และเมื่อจาแนกตามขนาดของโรงเรียน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จานวน 56 คน
โรงเรียนขนาดกลาง จานวน 138 คน โรงเรียนขนาดใหญ่ จานวน 47 คน และโรงเรียนขนาดใหญ่
พิเศษ จานวน 100 คน
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับ ปัญหาการดาเนินงานในการป้องกันยาเสพ
ติดในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษาและครู โดยภาพรวมและรายข้อ
ปัญหาการดาเนินงานในการป้องกัน
ยาเสพติดในโรงเรียน
1. ด้านการเตรียมการ
2. ด้านการดาเนินการ
3. ด้านการให้ความร่วมมือ
4. ด้านการประเมินผล
5. ด้านการนาผลการปฏิบัติสู่การปรับปรุง

xˉ
2.51
2.49
2.89
2.19
2.83

รวมเฉลี่ย

2.58

ระดับของปัญหา
อันดับที่
S.D. ความหมาย
0.61
ปานกลาง
3
0.67
น้อย
4
0.65
ปานกลาง
1
0.61
น้อย
5
0.74
ปานกลาง
2
0.66

ปานกลาง

จากตารางที่ 2 พบว่า ปัญหาการดาเนินงานในการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (xˉ = 2.58,S.D. = 0.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการให้ความร่วมมือ (xˉ = 2.89,S.D. = 0.65) รองลงมา คือ ด้านการนาผล
การปฏิ บั ติ สู่ ก ารปรั บ ปรุ ง (xˉ = 2.83,S.D. = 0.74) ส่ ว นด้ า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย น้ อ ยสุ ด คื อ ด้ า นการ
ประเมินผล (xˉ = 2.19,S.D. = 0.61)
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบปัญหาการดาเนินงานในการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 32 จ าแนกตามวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาและครูโดยภาพรวมและรายข้อ
ปัญหาการดาเนินงานในการป้องกัน
ยาเสพติดในโรงเรียน
1. ด้านการเตรียมการ
2. ด้านการดาเนินการ
3. ด้านการให้ความร่วมมือ
4. ด้านการประเมินผล
5. ด้านการนาผลการปฏิบัติสู่การปรับปรุง
รวมเฉลี่ย

ปริญญาตรี
S.D.
xˉ
2.53
0.62
2.49
0.66
2.89
0.64
2.19
0.59
2.75
0.59
2.57
0.62

สูงกว่าปริญญาตรี
S.D.
xˉ
2.49
0.59
2.50
0.68
2.89
0.66
2.19
0.62
2.84
0.83
2.58
0.68

t
0.47
-0.52
0.30
-0.90
-1.27
2.38

จากตารางที่ 3 พบว่า ปัญหาการดาเนินงานในการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน สังกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จาแนกตามวุฒิการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา
และครู โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ทุกด้านมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบปัญหาการดาเนินงานในการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จาแนกตามขนาดโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู โดยภาพรวมและรายข้อ
ปัญหาการดาเนินงาน
ในการป้องกันยาเสพติด
1. ด้านการเตรียมการ
2. ด้านการดาเนินการ
3. ด้านการให้ความร่วมมือ
4. ด้านการประเมินผล
5. ด้านการนาผลการปฏิบัติสู่
การปรับปรุง....................
รวมเฉลี่ย

เล็ก
xˉ S.D.
2.57 0.21
2.44 0.21
2.91 0.22
2.13 0.18

กลาง
xˉ S.D.
2.51 0.21
2.52 0.21
2.88 0.21
2.15 0.18

ใหญ่
xˉ S.D.
2.48 0.17
2.51 0.16
3.02 0.19
2.18 0.17

ใหญ่พิเศษ
xˉ S.D.
2.49 0.17
2.51 0.19
2.85 0.18
2.27 0.20

F
3.72
2.87
9.59
14.08

2.67 0.18 2.84 0.38 2.88 0.14 2.89 0.19 11.74
2.54 0.20 2.58 0.24 2.61 0.17 2.60 0.19 8.40

จากตารางที่ 4 พบว่า ปัญหาการดาเนินงานในการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จาแนกตามขนาดโรงเรียน ตามความคิดเห็น
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ของผู้บริหารสถานศึกษาและครู โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จึงทาการทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่โดยใช้วิธี
เชฟเฟ่ ปรากฏดังตาราง 5 – 9
ตาราง 5 เปรียบเทียบปัญหาการดาเนินงานในการป้องกันยาเสพติดในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ใน
ด้านการเตรียมการ จาแนกตามขนาดของโรงเรียนเป็นรายคู่
ขนาดโรงเรียน

xˉ

เล็ก
กลาง
ใหญ่
ใหญ่พิเศษ

2.57
2.51
2.48
2.49

เล็ก
2.57
-

กลาง
2.51
0.06
-

ใหญ่
2.48
0.09
0.03*
-

ใหญ่พิเศษ
2.49
0.08
0.02
0.01*
-

จากตารางที่ 5 เมื่ อ ทดสอบรายคู่ ปั ญ หาการด าเนิ น งานในการป้ อ งกั น ยาเสพติ ด ใน
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึ ก ษาและครู ในด้ า นการเตรี ย มการ จ าแนกตามขนาดของโรงเรี ย น พบว่ า ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็กมีความคิดเห็ นแตกต่างกับผู้บริหารสถานศึกษา
และครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลางกับขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบปัญหาการดาเนินงานในการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครู ในด้านการดาเนินการ จาแนกตามขนาดของโรงเรียนเป็นรายคู่
ขนาดโรงเรียน

xˉ

เล็ก
2.44
กลาง
2.52
ใหญ่
2.51
ใหญ่พิเศษ
2.50
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

เล็ก
2.44
-

กลาง
2.52
0.08
-

ใหญ่
2.51
0.07
0.01*
-

ใหญ่พิเศษ
2.50
0.06
0.01*
0.01*
-
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จากตารางที่ 6 เมื่ อ ทดสอบรายคู่ ปั ญ หาการด าเนิ น งานในการป้ อ งกั น ยาเสพติ ด ใน
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึ ก ษาและครู ในด้ า นการด าเนิ น การ จ าแนกตามขนาดของโรงเรี ย น พบว่ า ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็กมีความคิดเห็ นแตกต่างกับผู้บริหารสถานศึกษา
และครูในโรงเรียนขนาดกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ่กับขนาดใหญ่พิเศษ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบปัญหาการดาเนินงานในการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครู ในด้านการให้ความร่วมมือ จาแนกตามขนาดของโรงเรียนเป็นรายคู่
ขนาดโรงเรียน

xˉ

เล็ก
2.91
กลาง
2.88
ใหญ่
3.02
ใหญ่พิเศษ
2.85
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

เล็ก
2.91
-

กลาง
2.88
0.03*
-

ใหญ่
3.02
0.11
0.13
-

ใหญ่พิเศษ
2.85
0.07
0.04*
0.17
-

จากตารางที่ 7 เมื่ อ ทดสอบรายคู่ ปั ญ หาการด าเนิ น งานในการป้ อ งกั น ยาเสพติ ด ใน
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึก ษาและครู ในด้านการให้ความร่ว มมือ จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่ า ผู้บริห าร
สถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่พิเศษมีความคิดเห็น
แตกต่างกับผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ่ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบปัญหาการดาเนินงานในการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครู ในด้านการประเมินผล จาแนกตามขนาดของโรงเรียนเป็นรายคู่
ขนาดโรงเรียน

xˉ

เล็ก
2.13
กลาง
2.15
ใหญ่
2.18
ใหญ่พิเศษ
2.27
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

เล็ก
2.13
-

กลาง
2.15
0.02*
-

ใหญ่
2.18
0.05*
0.03*
-

ใหญ่พิเศษ
2.27
0.14
0.13
0.09
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จากตารางที่ 8 เมื่ อ ทดสอบรายคู่ ปั ญ หาการด าเนิ น งานในการป้ อ งกั น ยาเสพติ ด ใน
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึ ก ษาและครู ในด้ า นการประเมิ น ผล จ าแนกตามขนาดของโรงเรี ย น พบว่ า ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาและครูที่ปฏิ บัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีความคิดเห็น
แตกต่างกับผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ่ พิเศษ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบปัญหาการดาเนินงานในการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครู ในด้านการนาผลการปฏิบัติสู่การปรับปรุง จาแนกตามขนาดของโรงเรียนเป็นรายคู่
ขนาดโรงเรียน

xˉ

เล็ก
2.67
กลาง
2.84
ใหญ่
2.88
ใหญ่พิเศษ
2.89
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

เล็ก
2.67
-

กลาง
2.84
0.17
-

ใหญ่
2.88
0.20
0.04*
-

ใหญ่พิเศษ
2.89
0.22
0.05*
0.02*
-

จากตารางที่ 9 เมื่ อ ทดสอบรายคู่ ปั ญ หาการด าเนิ น งานในการป้ อ งกั น ยาเสพติ ด ใน
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู ในด้านการนาผลการปฏิบัติสู่การปรับปรุ ง จาแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ มี
ความคิ ด เห็น แตกต่ างกั บ ผู้ บริห ารสถานศึก ษาและครูที่ ป ฏิ บั ติ งานในโรงเรียนขนาดเล็ ก อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
แนวทางในการป้องกันและแก้ ไขปัญ หายาเสพติดในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของเป็นผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริม
การศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ผู้รับผิดชอบงานป้องกันยาเสพติดของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ผู้บริหารสถานศึกษาและครู พบว่า ในด้านการ
เตรียมการ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูควรร่วมกันวางแผนในการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน
อย่างต่อเนื่องและจริงจัง (ร้อยละ 9.33) ด้านการดาเนินการ คือ โรงเรียนควรให้ความสาคัญ กั บ
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด และควรมีการจัด สรรงบประมาณให้เพียงพอกับกิจกรรม (ร้อยละ 13.16)
ด้านการให้ความร่วมมือ คือ ควรมีการประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตารวจ ฝ่ายปกครอง หรือ
องค์กรส่วนท้องถิ่น (ร้อยละ 30.94) ด้านการประเมิ นผล คือ ผู้บริหารควรติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง (ร้อยละ 27.27) และด้านการนาผลการปฏิ บัติสู่ ก ารปรับปรุง คือ ควร
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รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดที่ยังขัดข้องหรือเป็นปัญหา เพื่อนาไปสู่การ
ปรับปรุงที่ดีขึ้น (ร้อยละ 19.58)
5. การอภิปรายผล
การศึกษาปัญหาการดาเนินงานและการหาแนวทางในการป้องกันยาเสพติดในโรงเรี ยน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ 1) ผลการวิเคราะห์
ปั ญ หาการด าเนิ น งานในการป้ อ งกั น ยาเสพติ ด ในโรงเรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
จากการพิจารณาระดับของปัญ หาเป็นรายด้าน โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการให้
ความร่วมมือ ด้านการนาผลการปฏิบัติสู่การปรับปรุง ด้านการเตรียมการ ด้านการดาเนินการ และ
ด้ านการประเมิ น ผล ตามล าดั บ ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษาและครู ได้ เล็ ง เห็ น ถึ ง
ความสาคัญของปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาที่สาคัญส่งผลกระทบต่ออนาคตและชีวิตของนักเรียน
และเยาวชน ซึ่งทั้งภาครัฐและเอกชนต่างให้ความสาคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จึง
ได้มีการดาเนิ นงานและบริหารจัดการปัญ หายาเสพติดในโรงเรียน ให้เป็นไปตามมาตรการในการ
ป้องกันยาเสพติด ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันวางแผนการ
ด าเนินงาน มีก ารแต่ งตั้ งบุค ลากร หรือเจ้าหน้ าที่ ในการรับ ผิด ชอบการปฏิ บัติง าน มีก ารแต่ งตั้ ง
เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการในระบบดูแ ลช่วยเหลือนักเรียนโดยได้นามาตรการและนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ มาดาเนินงานอย่างเป็นระบบที่ชัดเจนมีการดาเนินมาตรการต่าง ๆ ในการ
รณรงค์และป้องกันมีการประสานงานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างต่อเนื่อง มีการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน แล้วจึงสรุป วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน เพื่อ
นาไปพิจารณาปรับปรุง แก้ไ ขเพื่อให้การปฏิบัติงานประสบผลสาเร็จ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ซึ่งไม่ส อดคล้ องกับ ผลงานวิจั ย ของ ดิเรก บูร ณ์ เจริญ (2554 : 71) ซึ่งได้ ทาการศึก ษาวิจั ยเรื่อง
สภาพการดาเนินงาน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการดาเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารและครู ที่ปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโดยรวมมี
การปฏิบัติอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก และยังไม่สอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ สนอง หอมรวง (2558 : 64) ซึ่งได้ทาการศึกษาการดาเนินงานในการป้องกันและ
แก้ไขปัญ หายาเสพติดในโรงเรีย นขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านัก งานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ กษาบุรีรัม ย์ เขต 1 ตามความคิด เห็นของผู้บริห ารสถานศึก ษากั บครูผู้ส อน พบว่า การ
ดาเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญ หายาเสพติดในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สัง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ มากทุกด้าน ทั้งนี้เพราะว่า ในการเตรียมการเพื่อการดาเนินงานใน
การป้ อ งกั น ยาเสพติ ด ในโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 32 นั้ น
โรงเรียนทุกแห่งมีการจัดทาแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อเป็นข้อกาหนดแนวทางในการ
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บริหารงานในโรงเรียนไว้ ในการดาเนินการ ผู้บริหารสถานศึกษา ได้กาหนดนโยบาย และกาหนด
แผนการปฏิบัติงาน ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนที่ชัดเจน มีการจัดกิจกรรม
และจัดการเรียนการสอน ที่ให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างหลากหลายมีการ
ประสานและร่วมปฏิบัติการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอเช่น ตารวจ องค์กรส่วนท้องถิ่น
โรงพยาบาลและมีการจัดระบบติดตามดูแล ช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มตัวอย่าง จึงมีความเห็น ในด้าน
ปัญหาในการดาเนินการ อยู่ในระดับน้อย ในด้านการให้ความร่วมมือ ผลการวิจัยพบว่ามีปัญหาอยู่ใน
ระดับปานกลาง ทั้งนี้เป็นเพราะในโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทุกฝ่าย ได้ให้ความ
ร่วมมือร่วมใจกันในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี โรงเรียนมีการประสานงานขอความร่ วมมือกับชุมชน
เครือข่าย ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการนักเรียนอย่างสม่าเสมอและได้รับ
ความร่วมมือในการร่วมวางแผน ช่วยเหลือ หรือปฏิบัติกิจกรรมตลอดมา ได้รับความร่วมมือจาก
เจ้าหน้าที่ตารวจ ฝ่ายปกครองและสาธารณสุข เข้าไปดาเนินการตรวจสอบ หรือสุ่มตรวจหาสารเสพ
ติด กับนักเรียนเป็นประจาประกอบกับได้มีเจ้าหน้าที่ตารวจเข้าไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอบรม
บรรยายความรู้ เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด ซึ่งผู้บริหารโรงเรียน ได้ให้ความสาคัญและเปิดโอกาสให้ทุก
ฝ่ายได้เข้าไปมีส่วนร่วมมีบทบาทและให้ความร่วมมือ ในการบริห ารจัดการปัญ หายาเสพติด กลุ่ ม
ตัว อย่ างจึ งมี ค วามเห็น ในด้ านการให้ ความร่ว มมื อ ว่ ามี ปัญ หาอยู่ในระดับ ปานกลาง ในด้านการ
ประเมินผล ผลการวิจัยพบว่ามีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้เป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาและครูได้
ติดตาม ตรวจสอบผลการดาเนินงานและนาผลการปฏิบัติมาสรุปวิเคราะห์และประเมิ นผลร่วมกัน
เพื่อจัดทารายงานนาเสนอให้ทราบตามลาดับชั้นและเผยแพร่มีการนาผลประเมินเพื่อร่วมพิจารณา
ปรับกระบวนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และการเปลี่ยนแปลงมีการจัดทาจัดเก็บและ
รวบรวมข้ อ มู ล การปฏิ บั ติ ไ ว้ อ ย่ า งเป็ น ระบบ และในด้ า นการน าผลการปฏิ บั ติ สู่ ก ารปรั บ ปรุ ง
ผลการวิ จัยพบว่ามีปัญ หาอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เป็นเพราะผู้บริห ารสถานศึก ษาและครูได้ให้
ความสาคัญกับกระบวนการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน มีการบริหารจัดการในการ
วางแผน การปฏิบัติงานการประสานความร่วมมือการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อ ง
มีการรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ประกอบการดาเนินงานหรือการปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสบผลสาเร็จ และบรรลุตามวัตถุประสงค์
6. สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาปัญหาการดาเนินงานและการหาแนวทางในการ
ป้ อ งกั น ยาเสพติ ด ในโรงเรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 32 สรุ ป
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 1) ผลการวิเคราะห์ปัญ หาการด าเนินงานในการป้องกันยาเสพติ ด ในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
และครู โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง จากการพิจารณาระดับของปัญหาเป็นรายด้าน โดยเรียงลาดับ
จากมากไปหาน้อย คือ ด้านการให้ความร่วมมือ ด้านการนาผลการปฏิบัติสู่การปรับปรุง ด้านการ
เตรียมการ ด้านการดาเนิ นการ และด้านการประเมินผล ตามลาดับ 2) ผลการเปรียบเทียบปัญหา
การดาเนินงานในการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
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เขต 32 ตามความคิด เห็นของผู้บริห ารสถานศึกษาและครู จาแนกตามวุฒิ การศึก ษา โดยรวมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลการเปรียบเทียบปัญหาการดาเนินงานในการ
ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตามความ
คิ ด เห็นของผู้บริห ารสถานศึ ก ษาและครู จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกั นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นแตกต่างกัน
อย่ างมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 4) แนวทางในการป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด ใน
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของผู้บริหารสถานศึกษาและครู พบว่า ในด้านการเตรียมการ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูควร
ร่วมกันวางแผนในการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ด้านการดาเนินการ คือ
โรงเรีย นควรให้ค วามส าคั ญ กั บ กิ จ กรรมต่ อ ต้านยาเสพติด และควรมีก ารจั ด สรรงบประมาณให้
เพียงพอกับกิจกรรม ด้านการให้ความร่วมมือ คือ ควรมีการประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตารวจ
ฝ่ายปกครอง หรือองค์กรส่วนท้องถิ่น ด้านการประเมินผล คือ ผู้บริหารควรติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง และด้านการนาผลการปฏิบัติสู่การปรับปรุง คือ ควรรวบรวมข้อมูลการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดที่ยังขัดข้องหรือเป็นปัญหา เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงที่ดีขึ้น
7. ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยที่ได้สรุปและอภิปรายผลมานั้น ผู้วิจัยมีแนวคิดเป็นข้อ เสนอแนะเพื่อนา
ผลการวิจัยไปใช้ เพื่อการพัฒนาและในการทาวิจัยครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสาคัญต่อการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง
ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้นาในชุมชน ในป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน
1.2 ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาควรประสานความร่ ว มมื อ ในการระดมทรั พ ยากรการ
ดาเนินงานจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายการทางานและชุมชนในการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน
1.3 ผู้บริหารสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็น และ
ช่วยแจ้งข้อมูลข่าวสารของแหล่งยาเสพติดทั้งในและนอกโรงเรียน
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน เพื่อ
นาไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการดาเนินงานในการป้องกันยาเสพติดของสถานศึกษาต่อไป
2.2 ควรมีการศึกษาแนวทางในการดาเนินงานป้องกันยาเสพติดด้านอื่น ๆ ที่สอดคล้อง
กั บการป้อ งกั น ยาเสพติ ด ในโรงเรียน เพื่ อน าไปใช้เป็น แนวทางในการพั ฒ นาการด าเนิ นงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูต่อไป
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ผลของการใช้โปรแกรม GeoGebra ประกอบการจัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์
โดยใช้การคิดเป็นฐาน เรื่อง การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
The Effect of Using GeoGebra Software for Mathematics Learning
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกับเกณฑ์
ร้อยละ 70 2)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการใช้โปรแกรม GeoGebra ประกอบการเรียนรู้โดยใช้การคิดเป็นฐาน เรื่อง
การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และ3)ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน
การใช้โปรแกรม GeoGebra ประกอบการเรียนรู้ โดยใช้การคิดเป็นฐาน เรื่อง การแก้อสมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา
2561 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด จานวน 1 ห้องเรียน จานวน 28 คน ได้มาโดย
การเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลประกอบด้วย แผนการสอนจานวน 8
แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวน 20 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบ4 ตัวเลือก และ
แบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
ค่าร้อยละ ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่าคะแนนผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนและมีผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 นอกจากนี้ยังพบว่าระดับความพึงพอใจในการใช้โปรแกรม GeoGebra
ประกอบการเรียนรู้โดยใช้การคิดเป็นฐาน อยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ : GeoGebra การคิดเป็นฐาน การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
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Abstract
The purposes of this research were to study mathematics learning achievement
and compare achievement the threshold of 70 percent and satisfaction towards using
GeoGebra software for mathematics learning activity based on thinking based learning
entitled, “solving linear inequalities in one variable” on learning achievement for
matayomsuksa3 students. The sample was matayomsuksa 3 students of
Chiangkhwanpittayakom school in the academic year 2018. The sample was selected
by purposive sampling. The research instruments were 8 lesson plans and 20 items of
mathematics learning achievement test with 4 multiple choice and evaluation of
satisfaction with the learning activities. The statistical data analysis indicators were
used in percentage , frequency , mean standard deviation , and t-test. The result showed
that after teaching was higher than before teaching and was higher than 70% at the
.05 level of significance. The satisfaction with using GeoGebra software for mathematics
learning activity based on thinking based learning in overall was very high.
Keywords : GeoGebra, Thinking Based Learning, Solving Linear Inequalities in One
Variable
1. บทนา
คณิ ต ศาสตร์มีบ ทบาทส าคั ญ ยิ่ ง ต่อ ความส าเร็จ ในการเรียนรู้ใ นศตวรรษที่ 21 เพราะ
คณิต ศาสตร์ช่ว ยให้ม นุษย์ มีค วามคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์ คิด อย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแ บบแผน
สามารถวิเคราะห์ปัญหา หรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน
ตัดสินใจ และแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่นๆ อันเป็นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติ
ให้มีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้ทัดเทียมกับนานาชาติ (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556 : 1-2.) การจัดการศึกษาคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 เป็นการจัด
การศึกษาเพื่อปวงชน (Mathematics for All) เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็นทรัพยากรที่
มี คุ ณ ค่ า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและศั ก ยภาพเพื่ อ จะได้ เ ป็ น ก าลั ง ของชาติ ( Man Power) การสอน
คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 นี้ จาเป็นจะต้องอาศัยครูผู้รู้คณิตศาสตร์ เพื่อจะได้ถ่ายทอดความรู้นั้น
มาพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้รู้คณิตศาสตร์ (Mathematics Literacy) อย่างทันสมัยกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว การเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 ต้อง “ก้าวข้ามสาระวิชา” ไปสู่การ
เรียนรู้ “ทักษะเพื่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21” (21st Century Skills) โดยเครื่องมือเพื่อแสวงหา
ความรู้มีความสาคัญมากกว่าเนื้อหาความรู้ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารทาให้ผู้เรียน
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สามารถค้นหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งต่างๆ มากมายและตลอดเวลาที่ต้องการทาให้ห้องเรียน
มีความแปลกตาไปจากที่เป็นอยู่ภาพของการที่นักเรียนหรือนิสิตนักศึกษาจะมีคอมพิวเตอร์ พกพา
(Notebook) แท็บเล็ต (Tablet) ไอแพด (iPad) หรือสมาร์ทโฟน (Smart Phone) เป็นอุปกรณ์การ
เรียนจึงเป็นเรื่องปกติ ดังนั้นจึงทาให้เกิดแนวความคิดต่อการจัดการศึกษานั้นเปลี่ยนแปลงไปจาก
การศึกษาหรือการเรียนรู้ที่มี “ครู” เป็นหลัก ไปเป็น “นักเรียน” เป็นหลัก (วิจารณ์ พานิช , 2555 :
16-21) เพื่อแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 จึงได้มีผู้นาโปรแกรม
ประยุกต์ต่างๆมาใช้ในการเรียนการสอน เช่น โปรแกรม GeoGebra เป็นซอฟต์แวร์เรขาคณิตแบบ
พลวั ต ที่ส ามารถโต้ตอบกั บผู้ใ ช้งานคุณสมบัติของโปรแกรมนี้สามารถเรียนรู้เกี่ ยวกั บเรขาคณิต
พีชคณิต แคลคูลัส วงกลม ส่วนตัดของวงกลม สามารถดาเนินการสร้างจุดภาคตัดกรวย สมการ
นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการส่งออกไฟล์ที่สร้างขึ้นเป็นรูปแบบของภาษา Java ซึ่งเป็นสื่อที่
ปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ เ รี ย น โดยผู้ เ รี ย นสามารถปรั บ แต่ ง ค่ า รวมถึ ง รู ป ร่ า งของสื่ อ ได้ เ ป็ น อย่ า งดี
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 23) นอกจากการใช้โปรแกรมประยุกต์แล้วยังมีการนารูปแบบการสอน
ต่ า งๆมาใช้ ใ นการเรี ย นการสอนคณิ ต ศาสตร์ เช่ น รู ป แบบการสอนที่ เ น้ น ทั ก ษะการคิ ด เป็ น ฐาน
(Thinking-based learning) เป็นกระบวนการสอนที่ผู้สอนใช้เทคนิค วิธีการกระตุ้นให้ผู้เรียน คิดเป็น
ลาดับขั้นแล้วขยายความคิดต่อเนื่องจากความคิดเดิม พิจารณาแยกแยะอย่างรอบด้าน ด้วยให้เหตุผล
และเชื่อมโยงกั บความรู้เดิม ที่มี จนสามารถสร้างสิ่ ง ใหม่หรือตัดสิ นประเมินหาข้ อสรุปแล้ วนาไป
แก้ ปัญ หาอย่ างมีห ลั ก การ โดยการสอนที่เน้นกระบวนการคิด แบ่ง ออกเป็นการสอนที่ เน้ น ทั ก ษะ
กระบวนการคิดคานวณและการสอนที่เน้นกระบวนการคิดอย่างมีวิจ ารณญาณ (คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2558.)
ดังนั้นจากปัญหาและแนวคิดดังกล่าวนี้ทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาวิธีการพัฒนาโปรแกรม
บทเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GeoGebra ประกอบการเรียนรู้รูปแบบการใช้การคิดเป็นฐาน
(Thinking-based learning) เรื่อง การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม ประกอบกับเป้าหมายสูงสุดของการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ นั้นคือการ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันและเป็นพื้นฐานการศึกษาในวิชาชีพต่างๆ เพื่อจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้
ผ่านสื่อที่มีความสามารถในการสอนคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดี มีความน่าสนใจ ช่วยให้เข้าใจและ
เข้าถึงเนื้อหาสาระได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และยังสามารถนาสื่อดังกล่าวไปศึกษาทบทวนด้วยตัวเองได้
อีกด้วย
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดยใช้โปรแกรม GeoGebra ประกอบการเรียนรู้ โดยใช้การคิดเป็นฐาน เรื่อง การแก้อสมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว กับเกณฑ์ร้อยละ 70
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้โปรแกรม GeoGebra ประกอบการเรียนรู้โดยใช้การคิดเป็นฐาน เรื่อง
การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
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3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้โปรแกรม GeoGebra
ประกอบการเรียนรู้โดยใช้การคิดเป็นฐาน เรื่อง การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
3. วิธีการดาเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. แผนการจัดการเรียนรู้ โดยการใช้โปรแกรม GeoGebra ประกอบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้การคิดเป็นฐาน เรื่อง การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เป็นแผนการจัดการเรียนรู้
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนด้วยตนเอง ซึ่งมีขั้นตอนการสร้างและ
พัฒนา ดังนี้
1) ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร มาตรฐานการเรี ย นรู้ สาระการเรี ย นรู้ ตั ว ชี้ วั ด วิ ธี ก ารวั ด ผล
ประเมินผลในรายวิชาที่สอน จากเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2) ศึกษารายละเอียดเนื้อหาที่จะนามาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้จากแบบเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
3) กาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละเนื้อหา
4) ศึกษาขอบข่ายและวิธีการใช้โปรแกรม GeoGebra
5) จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามจุด ประสงค์ของแต่ ล ะ
เนื้อหา จานวน 8 คาบ
6) จัดทาไฟล์สาเร็จรูป จากโปรแกรม GeoGebra
7) นาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอคาแนะนาในส่วนที่
บกพร่องและนาไปปรับปรุงแก้ไข
8) สร้างแบบประเมินแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับผู้เชี่ยวชาญเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามวิธีของ Likert
9) นาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว พร้อมแบบประเมินเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน
10) น าแผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ม าปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน และ เสนอผู้เชี่ยวชาญชุดเดิมตามข้อ 9 ตรวจสอบความถูกต้องของสาระการ
เรียนรู้ และประเมิน ความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมินชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ของ Likert
11) นาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ไปปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญทั้ง
3 ท่าน แล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 28 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อ
ศึกษาความชัดเจนของลาดับขั้นตอนของการจัดกิจกรรม และความเหมาะสมของเวลา
12) นาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์สาหรับนาไปใช้ทดลอง
สอนกับนักเรียนซึ่งเป็นนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
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2. แบบทดสอบวั ดผลสั มฤทธิ์ ทางการเรียน เรื่องการแก้อสมการเชิง เส้นตัว แปรเดียว
ผู้วิจัยได้ดาเนินการศึกษาการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ 4
ตัวเลือก เพื่อวัดความรู้ตามจุดประสงค์ของการเรียน จานวน 20 ข้อโดยมีลาดับการสร้างตามขั้นตอน
ดังนี้
1) ศึกษาเทคนิคการสร้างแบบทดสอบที่ดีและการวิเคราะห์แบบทดสอบ
2) ศึกษาเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ในเนื้อหา เรื่องการแก้สมการและอสมการใน
รูปค่าสัมบูรณ์ และสร้างตารางวิเคราะห์แบบทดสอบโดยยึดจุดประสงค์การเรียนรู้
3) สร้างแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ ให้สอดคล้องกับตาราง
วิเคราะห์แบบทดสอบ เพื่อใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
4) นาแบบทดสอบเสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบและหาค่าความสอดคล้องระหว่าง
ข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้โดยใช้สูตร IOC ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.66 – 1.0
5) นาแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่ตรวจสอบแก้ไขข้ อบกพร่องแล้ ว ไป
ทดลองใช้ (Tryout) กับนักเรียนซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัว อย่างที่จะทดลองจริง จานวน 28 คน เป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
6) นากระดาษคาตอบของแบบทดสอบมาตรวจให้คะแนนโดยตอบถูกให้ 1 คะแนน ถ้า
ตอบผิดหรือทาไม่ได้หรือตอบเกิน 1 ข้อให้ 0 คะแนน
7) นาคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์รายข้อเพื่อหาค่าความยาก (p) และค่าอานาจจาแนก (r)
ของแบบทดสอบแต่ล ะข้ อใช้วิ ธี วิ เคราะห์ข้ อสอบแบบอิง เกณฑ์ ที่มีค่ าความยาก (p) ได้ค่า p อยู่
ระหว่าง 0.37 - 0.70 และค่าอานาจจาแนก (r) ได้ค่า r อยู่ระหว่าง 0.51 – 1.0
8) เลือกแบบทดสอบที่เข้าเกณฑ์จานวน 20 ข้อมาหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งฉบับ ได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.80 – 0.84
9) จัดทาแบบทดสอบฉบับจริงเพื่อนาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
3. แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยโปรแกรม GeoGebra ซึ่งมีลาดับขั้นตอนในการ
สร้างดังนี้
1) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถาม
2) กาหนดวัตถุประสงค์ของแบบวัดความพึงพอใจของผู้เรียน
3) สร้างแบบวัดความพึงพอใจต่อโปรแกรม GeoGebra ประกอบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้การคิดเป็นฐาน เรื่อง การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
4) นาแบบวัดความพึงพอใจ มาปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจาณา
ความเหมาะสมในด้านของความเที่ยงตรงตามจุดประสงค์ ความเที่ยงตรงของเนื้อหา กิจกรรมการ
เรียนรู้ ชี้แนะข้อบกพร่องและให้ข้อเสนอแนะ แล้วนามาปรับปรุงแก้ไข และเสนอผู้เชี่ยวชาญอีกครั้ง
5) จัดทาแบบวัดความพึงพอใจฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปประเมินกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
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4. ผลการวิจัย
ในการศึกษาค้นคว้าผู้วิจัยนาเสนอผลการวิจัยตามลาดับดังนี้
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการ
ใช้ โ ปรแกรม GeoGebra ประกอบการเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ก ารคิ ด เป็ น ฐาน เรื่ อ ง การแก้
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กับเกณฑ์ร้อยละ 70
sig
N
t
S .D.
X
คะแนนสอบหลังเรียน
28 17.05
0.844
23.674*
.000
*ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
จากตารางที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการ
ใช้โปรแกรม GeoGebra ประกอบการเรียนรู้โดยใช้การคิดเป็นฐาน เรื่องการแก้อสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว หลังเรียนสูงกว่ากับเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการใช้โปรแกรม GeoGebra ประกอบการเรียนรู้โดยใช้การคิดเป็น
ฐานเรื่อง การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
sig
คะแนนสอบ
t
S .D.
X
ก่อนเรียน
8.88
1.636
-38.818*
.000
หลังเรียน
17.05
0.844
*ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
จากตารางที่ 2 พบว่ า ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรีย นระหว่ างก่ อ นเรียนและหลั ง เรีย นของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการใช้โปรแกรม GeoGebra ประกอบการเรียนรู้โดยใช้การคิดเป็น
ฐาน เรื่อง การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 3 ระดับ ความพึง พอใจของนัก เรียนชั้นมัธ ยมศึก ษาปีที่ 3 โดยใช้โ ปรแกรม GeoGebra
ประกอบการเรียนรู้โดยใช้การคิดเป็นฐาน เรื่อง การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
การเรียนรูว้ ิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม
GeoGebra ประกอบการเรียนรูโ้ ดยใช้การคิดเป็นฐาน
เรื่อง การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
1. ความน่าสนใจของโปรแกรม GeoGebra ประกอบการเรียนรู้
โดยใช้การคิดเป็นฐาน เรื่อง การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว
2. การเรียนโดยใช้โปรแกรม GeoGebra ประกอบการเรียนรู้โดย
ใช้การคิดเป็นฐาน เรื่อง การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ไม่ยุ่งยากต่อการเรียน
3. ล าดั บ ขั้ น ตอนในการใช้ โ ปรแกรม GeoGebra ประกอบการ
เรียนรู้โดยใช้การคิดเป็นฐาน เรื่อง การแก้อสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว
4. อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม GeoGebra
ประกอบการเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ก ารคิ ด เป็ น ฐาน เรื่ อ ง การแก้
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
5. สถานที่ ใ นการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โ ดยใช้ โ ปรแกรม
GeoGebra ประกอบการเรียนรู้ โดยใช้การคิดเป็นฐาน เรื่อง
การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
6. ความเหมาะสมเกี่ยวกับเนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้
7. การเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม GeoGebra ประกอบการเรียนรู้โดย
ใช้การคิดเป็นฐาน เรื่อง การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ทาให้เข้าใจเนื้อหาเพิ่มขึ้น
8. นักเรียนสามารนาความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม
GeoGebra ประกอบการเรียนรู้ โดยใช้การคิดเป็นฐาน เรื่อง
การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
9. ป ร ะ โ ย ช น์ ที่ ไ ด้ รั บ จ า ก ก า ร เ รี ย น รู้ โ ด ย ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม
GeoGebra ประกอบการเรียนรู้ โดยใช้การคิดเป็นฐาน เรื่อง
การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
10. ภาพรวมของการโดยใช้โปรแกรม GeoGebra ประกอบการ
เรียนรูโ้ ดยใช้การคิดเป็นฐาน เรื่อง การแก้อสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว
เฉลี่ยรวม

X

S .D.

ระดับ
ความพึงพอใจ

4.28

.630

มาก

4.33

.644

มาก

4.21

.500

มาก

4.37

.618

มาก

4.35

.573

มาก

4.28

.591

มาก

4.44

.629

มาก

4.30

.558

มาก

4.37

.618

มาก

4.51

.551

มาก

4.34

.601

มาก

จากตารางที่ 3 พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อ
การใช้โปรแกรม GeoGebra ประกอบการเรียนรู้โดยใช้การคิดเป็นฐาน (Thinking-based learning)
เรื่องการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.34 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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.601 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 10 ภาพรวมของการโดยใช้โปรแกรม
GeoGebra ประกอบการเรียนรู้โดยใช้การคิดเป็นฐาน เรื่อง การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
มีค่าเฉลี่ย 4.51 รองลงมา คือ ข้อ 7 การเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม GeoGebra ประกอบการเรียนรู้โดย
ใช้การคิดเป็นฐาน เรื่อง การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ทาให้เข้าใจเนื้อหาเพิ่มขึ้น มีค่าเฉลี่ย
4.44
5. อภิปรายผล
ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นาผลการสรุปมาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนของนั ก เรีย นชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ในการใช้ โ ปรแกรม
GeoGebra ประกอบการเรียนรู้โดยใช้การคิดเป็นฐาน เรื่องการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สูง
กว่ าเกณฑ์ ร้อยละ 70 ซึ่ง สอดคล้ องกั บ รพีพรรณ เอกสุ ภาพันธ์ (2550 : 57) โดยมีขั้ นตอนการ
พัฒนาการเรีย นรู้ 5 ขั้ นตอนคื อ วิ เคราะห์ ผู้ศึก ษาค้นคว้ าวิ จัยได้มีการวิ เคราะห์หลั กสูต ร จั ด ทา
แผนการจั ด การเรีย นรู้ และก าหนดผลการเรีย นรู้ที่ ค าดหวั ง เพื่ อใช้ใ นการท าโปรแกรมบทเรี ย น
ออกแบบ ผู้ศึกษาค้นคว้าวิจัยได้ออกแบบบทเรียนโปรแกรมให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์และตาม
คุณสมบัติของโปรแกรมบทเรียน ทั้งนี้ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้านโปรแกรม
บทเรียนและด้านวัดผล แล้วนาไปพัฒนาจนได้โปรแกรมบทเรียน และได้นาไปทดลองใช้กับนักเรียน
แล้วมีการปรับปรุงแก้ไข
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยใช้
โปรแกรม GeoGebra ประกอบการเรียนรู้โดยใช้การคิดเป็นฐาน เรื่องการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคณิตศาสตร์ ประกอบการเรียนรู้
โดยใช้การคิดเป็นฐาน เรื่อง การแก้อสมการเชิง เส้ นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้
โปรแกรม GeoGebra หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสุ
ทิน บับภาวะตา(2558 : 50 ) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียนโดยการใช้โปรแกรม GeoGebra
ประกอบการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นต่ อ การเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ โดยใช้
โปรแกรม GeoGebra ประกอบการเรียนรู้โดยใช้การคิดเป็นฐาน เรื่อง การแก้อสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนมีระดับคะแนนโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งในการศึกษา
ครั้งนี้ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ออกแบบกระบวนการเรียนในโปรแกรม GeoGebra ประกอบการเรียนรู้โดย
ใช้การคิดเป็นฐาน เรื่อง การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ที่พัฒนาขึ้นได้เน้นที่ผู้เรียนเป็นสาคัญ
ด้วยคุณสมบัติเด่นของโปรแกรม GeoGebra ที่ใช้ภาพและภาพเคลื่อนไหวประกอบการนาเสนอใน
โปรแกรม GeoGebra ที่น่าสนใจ ช่วยให้นักเรียนมองเห็นภาพที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น นักเรียนได้
เรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาได้โดยง่ายทาให้นักเรียนมีความสนใจต่อการเรียนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้นักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยโปรแกรม GeoGebra มากยิ่งขึ้น
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6. สรุปผล
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน
การใช้โปรแกรม GeoGebra ประกอบการเรียนรู้โดยใช้การคิดเป็นฐาน เรื่อง การแก้อสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย
8.88 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.636 คะแนนสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 17.05 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.844 ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นระหว่ า งก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการใช้โปรแกรม GeoGebra ประกอบการเรียนรู้โดยใช้การคิดเป็นฐาน เรื่อง
การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3) โดยภาพรวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรม GeoGebra
ประกอบการเรี ย นรู้ รู ป แบบการใช้ ก ารคิ ด เป็ น ฐาน (Thinking-based learning) เรื่ อ ง การแก้
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.34 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .601 เมื่อ
พิ จ ารณารายข้ อ พบว่ า ข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ ข้ อ 10 ภาพรวมของการโดยใช้ โ ปรแกรม
GeoGebra ประกอบการเรียนรู้โดยใช้การคิดเป็นฐาน เรื่อง การแก้อสมการเชิงเส้นตั วแปรเดียว
มีค่าเฉลี่ย 4.51 รองลงมา คือ ข้อ 7 การเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม GeoGebra ประกอบการเรียนรู้โดย
ใช้การคิดเป็นฐาน เรื่อง การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ทาให้เข้าใจเนื้อหาเพิ่มขึ้น มีค่าเฉลี่ย
4.44
7. ข้อเสนอแนะ
1. การเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม GeoGebra มาช่วยสอนสาหรับเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่ง ครู
ควรพิจารณาเลือกใช้เนื้อหาที่เหมาะสมกับความสามารถของโปรแกรม GeoGebra ให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับเวลาในแต่ละคาบเรียน
2. ควรมีการพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GeoGebra ในเรื่องอื่นๆ เพื่อ
ส่งเสริมให้มีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องแสง
และการมองเห็ น โดยใช้ วั ฏ จั ก รการเรี ย นรู้ 5E ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 ให้ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลัง
เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เ รื่องแสงและการมองเห็น โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 5E
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการ
เรีย นรู้วิทยาศาสตร์เรื่องแสงและการมองเห็น โดยใช้วัฏจัก รการเรียนรู้ 5E ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึ กษาปีที่ 4 และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิ ท ยาศาสตร์ เ รื่ อ งแสงและการมองเห็ น โดยใช้ วั ฏ จั ก รการเรี ย นรู้ 5 E ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
อนุบาลบ้านด่าน อาเภอบ้านด่าน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ที่กาลังศึกษาในภาคภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จานวน 33 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายด้วย
วิธีการจับสลาก โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้ง นี้ประกอบด้วย 1)
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จานวน 6 ชุด 2) แผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 6 แผน 3) แบบทดสอบ
วัด ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย น เป็ นแบบปรนัย จ านวน 4 ตัว เลื อก จ านวน 30 ข้ อ มีค่าความยาก
ระหว่าง 0.24 -0.64 ค่าอานาจจาแนกระหว่าง 0.29 -0.59 และค่าความเชื่อมั่นเท่ ากับ 0.8 และ
4) แบบสอบ ถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จานวน 10
ข้ อ สถิ ติ ที่ ใ ช้ ในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน E1/E2
ดัชนีประสิทธิผล และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ Dependent Samples t-test ผลการวิจัยพบว่า
1. ประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ เรื่ อ งแสงและการมองเห็ น
โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 5E สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เท่ากับ 81.97/81.52 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่องแสงและการมองเห็ น โดยใช้วั ฏ จั ก รการเรียนรู้ 5E ส าหรับ นั ก เรีย นชั้ น ประถมศึก ษาปี ที่ 4
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องแสงและ
การมองเห็ น โดยใช้ วั ฏ จั ก รการเรีย นรู้ 5E ส าหรับ นั ก เรีย นชั้ นประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 มี ค่าเท่ ากั บ
0.7009 แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 0.7009 หรือคิดเป็นร้อยละ 70.09
4. ความพึงพอใจของนัก เรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องแสง
และการมองเห็ น โดยใช้ วั ฏ จั ก รการเรีย นรู้ 5E ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 มี ค วาม
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วัฏจักรการเรียนรู้ 5E แสงและการมองเห็น

Abstract
The purposes of this research were 1) to develop the instructional packages
of science entitled ‘Light and Visibility’ by using subjects inquiry cycle (5E) for
Prathomsuksa 4 students to meet the criteria set at 80/80; 2) to compare the students’
achievement before and after learning by using the instructional packages of science
entitled ‘Light and Visibility’ by using subjects inquiry cycle (5E) for Prathomsuksa 4
students; 3) to study the effectiveness index of learning by using the learning
activities packages of science entitled ‘Light and Visibility ‘by using subjects inquiry
cycle (5E) for Prathomsuksa 4 students; and 4) to study the students’ level of
satisfaction towards the instructional the instructional packages of science entitled
‘Light and Visibility’ by using subjects inquiry cycle (5E) for Prathomsuksa 4 students.
The samples consisted of 33 Prathomsuksa 4 students studying in the first semester of
academic year 2018 with the simple random sampling technique, obtained through
the draw by using class as a unit of sampling method. The research instruments
included 1) 6 sets of learning instructional of science entitled ‘Light and Visibility’ by
using subjects inquiry cycle (5E) for Prathomsuksa 4 students; 2) 6 lesson plans
entitled ‘Light and Visibility’ by using subjects inquiry cycle (5E) for Prathomsuksa 4
students; 3) a 30-item test with 4 multiple- choices; and 4) a 10-item questionnaire
asking students’ satisfaction towards learning by using the instructional packages of
science entitled ‘Light and Visibility’ by using subjects inquiry cycle (5E). The
statistics used for analyzing the collected data were percentage, mean, standard
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deviation, effectiveness (E1/E2), efficiency (E.I.), and the hypothesis was tested by
dependent samples t-test. The findings revealed that:
1. The instructional of science entitled ‘Light and Visibility’ by using
subjects inquiry cycle (5E) for Prathomsuksa 4 students had an efficiency of
81.97/81.52 which met the criteria set at 80/80.
2. The learning achievement of students after by using the instructional
packages of science entitled ‘Light and Visibility’ by using subjects inquiry cycle (5E)
for Prathomsuksa 4 students was higher than before learning with significant
difference at .05 level.
3. The effectiveness index of learning by using the instructional packages of
science entitled ‘Light and Visibility’ by using subjects inquiry cycle (5E) for
Prathomsuksa 4 students was 0.7009. This indicated that the students’ learning
achievement increased 0.7009 or 70.09 %.
4. The students’ satisfaction towards learning by using the learning activities
packages of science entitled ‘Light and Visibility’ by using subjects inquiry cycle (5E)
for Prathomsuksa 4 students as a whole was at a high level.

Keyword : learning activities packages of science,
visibility

inquiry cycle (5E),

light and

1. บทนา
วิ ทยาศาสตร์มี บ ทบาทส าคัญ ยิ่ ง ในสั ง คมโลกปั จ จุ บั น และอนาคต เพราะวิ ทยาศาสตร์
เกี่ยวข้องกับทุกคนในชีวิตประจาวันและการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้
ต่าง ๆ ที่ ม นุษ ย์ ใช้ อานวยความสะดวกในชีวิ ต และการท างาน สิ่ ง เหล่ านี้ย่ อมเป็ น ผลจากความรู้
วิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่นๆ อีกทั้งวิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้
พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะสาคัญ
ในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปั ญ หาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้
ข้ อมูล ที่ห ลากหลายและมีป ระจั ก ษ์ พยานที่ ต รวจสอบได้ วิ ทยาศาสตร์จึ ง เป็น วั ฒ นธรรมของโลก
สมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge based society) ที่ทุกคนต้องได้รับการพัฒนาให้รู้
วิทยาศาสตร์(Scientific literacy for all) (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2551:1)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับปรับปรุง และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2545) หมวดที่ 4 แนวการจัด การศึกษา มาตราที่ 22 กล่าวว่าการจัดการเรียนการสอนต้องเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยถือว่าผู้เรียนทุกคนนั้นสามารถเรีย นรู้และพัฒนาตนเองได้ ดังนั้นกระบวนการ
เรียนรู้จะต้องจะส่ งเสริม ให้ผู้เรีย นสามารถพัฒ นาไปตามธรรมชาติและเต็ม ตามศักยภาพ ซึ่งการ
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เรีย นรู้วิทยาศาสตร์จาเป็นต้องได้รับ การพั ฒ นาให้รู้วิทยาศาสตร์เพื่อที่จ ะมีความรู้ความเข้ าใจใน
ธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถนาความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์
และมีคุณธรรมที่ตรวจสอบได้ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2553:92 )
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้กาหนดเป้าหมายของการ
เรียนวิทยาศาสตร์โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเข้าใจหลักการและทฤษฎี ที่เป็นพื้นฐานในวิทยาศาสตร์ เข้าใจ
ขอบเขต ธรรมชาติและข้อจากัดของวิทยาศาสตร์ มีทักษะสาคัญในการศึกษาค้นคว้าและคิดค้นทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหา
การจัด การทัก ษะในการสื่ อสารและการตัด สิ นใจ ตระหนักถึ งความสัม พั นธ์ ระหว่างวิ ทยาศาสตร์
เทคโนโลยี มวลมนุษย์และสภาพแวดล้อมในเชิงที่มีอิทธิพล และผลกระทบซึ่งกันและกัน นาความรู้
ความเข้ าใจในเรื่องวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิด ประโยชน์ต่อสั งคมและการด ารงชีวิ ต
รวมทั้ ง เป็ น คนมี จิ ต วิ ท ยาศาสตร์ มี คุ ณ ธรรม จริย ธรรมและค่ า นิ ย มในการใช้ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2555 : 2)
ธรรมชาติ ข องวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี เป็นหนึ่งในสาระของกลุ่ ม สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ซึ่งในมาตรฐาน ว 8.1 ได้ให้ความสาคัญ ถึงการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น
ส่วนใหญ่ มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ใน
ช่วงเวลานั้น ๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสั มพันธ์กัน
(สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2551 : 5) ดังนั้นในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงต้อง
บูรณาการความรู้ในสาระนี้เข้ารวมกับเนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สามารถจัดกิจกรรมได้หลายวิธี แต่วิธี การหนึ่งที่สอดคล้อง
กับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ก็คือการสอนวิทยาศาสตร์ตามวัฏ
จักรการเรียนรู้ 5E ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เป็นกระบวนการที่ให้นักเรียน
ได้ค้นหาความรู้ใหม่ด้วยตนเองและต้องอาศัยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นพบความรู้
หรือประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความหมายโดยมีพื้นฐานมาจากแนวทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้
(Constructivism) วัฏจักรการเรียนรู้ 5E ประกอบด้วยขั้นตอนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน คือ ขั้นสร้าง
ความสนใจ (Engagement) ขั้ น ส ารวจและค้ น หา (Exploration) ขั้ น อธิ บ ายและลงข้ อ สรุ ป
(Explanation) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration)และขั้นประเมินผล (Evaluation) สุวิทย์ มูลคา และ
อรทัย มูลคา (2545 : 124 พิมพ์พรรณ เตชะคุปต์ (2545 : 57) ได้กล่าวว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เป็นผู้ค้นคว้าหาองค์ความรู้ด้วย
ตนเองโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ครูเป็นผู้อานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย
ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวทางการจัดกิจกรรมในรูปแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้หรือชุดการสอน
การจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนมี
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นสู งขึ้ น เพราะชุด กิ จ กรรมเป็ นนวั ต กรรมที่ป ระมวลเนื้อหา ประสบการณ์
แนวคิ ด วิ ธี ก าร กิ จ กรรม และสื่ อ ได้ อ ย่ า งสอดคล้ อ งกั น เน้ น ทั ก ษะกระบวนการคิ ด เพราะน า
คุณลักษณะของสื่อประเภทต่าง ๆ ที่เป็นสื่อพื้นฐานเช่นสิ่งพิมพ์ หนังสือ วีดีทัศน์ อุปกรณ์การทดลอง
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ฯลฯ มารวบรวมไว้เพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ในลักษณะการผสมผสานกันอย่างเป็นระบบโดย
คานึงถึงความสอดคล้องกับลักษณะของเนื้อหาวิ ชาและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ (พราวพลอย
ชัยพรมมา 2556: 3) ซึ่งบุญเกื้อ ควรหาเวช (2545 : 91) กล่าวถึงชุดกิจกรรมการเรียนรู้ว่า เป็น
โปรแกรมการสอนที่จัดไว้อย่างเป็นระบบโดยใช้สื่อที่สอดคล้องกับลักษณะของเนื้อหาและจุดประสงค์
การเรี ย นรู้ สามารถน าไปใช้ ไ ด้ ส ะดวกและสร้ า งความมั่ น ใจในการสอน แม้ ว่ า ครู จ ะไม่ มี เวลา
เตรียมการด้านเนื้อหาและกิจกรรม ชุดกิจกรรมการเรียนรู้จึงเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้ครูและ
นักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาชุดกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องแสงและการมองเห็น โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 5E สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 อันเป็นเนื้อหาในสาระที่ 5 พลังงาน เนื้อหานี้นักเรียนจะต้องใช้ทักษะกระบวน
การทางวิทยาศาสตร์ สารวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูลและทดลองเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติให้
นักเรียนได้เรียนรู้โดยการค้นพบความรู้ด้วยตนเองตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5E สอดคล้องกับหลักการ
ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่มและรายบุคคล โดยผู้สอนมี
บทบาทสาคัญในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ กระตุ้น แนะนา กากับดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เกิด
การเรียนรู้ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามศักยภาพของแต่ละบุคลลและบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องแสงและการมองเห็นโดยใช้วัฏ
จักรการเรียนรู้ 5E สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2.2 เพื่อเปรียบเทีย บผลสั มฤทธิ์ ทางการเรียนของนัก เรียนก่ อนและหลั งเรียนด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องแสงและการมองเห็น โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 5E สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
2.3 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่องแสงและการมองเห็น โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 5E สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่องแสงและการมองเห็น โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 5E สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
3. วิธีการดาเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คื อ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 โรงเรี ย นอนุ บ าลบ้ า นด่ า น สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1 ที่กาลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2561 จานวน 2 ห้องเรียน มีจานวนนักเรียน 65 คน ซึ่งจัดชั้นเรียนแบบคละความสามารถ
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1 ที่กาลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
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2561 จ านวน 33 คน ได้ ม าโดยวิ ธี ก ารสุ่ ม อย่ างง่าย (Simple Random Sampling) ด้ ว ยการจั บ
ฉลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม
3.2 เครื่อ งมือ วิ จั ย ผู้ วิ จั ย ได้ ด าเนิน การสร้างเครื่อ งมือ และหาคุ ณ ภาพของเครื่อ งมื อ
ดังต่อไปนี้
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องแสงและการมองเห็น โดยใช้วัฏจักรการ
เรียนรู้ 5E สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จานวน 6 ชุด
2. แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องแสงและการ
มองเห็น โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 5E สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จานวน 6 แผน
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนัก เรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุด กิ จกรรมการ
เรีย นรู้วิ ท ยาศาสตร์เรื่อ งแสงและการมองเห็ น โดยใช้วั ฏ จั ก รการเรียนรู้ 5E ส าหรับ นั ก เรีย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scalcs) 5 ระดับ จานวน 10 ข้อ
3.3 การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ได้ ข้ อ มู ล ที่ ค รบถ้ ว นทุ ก ด้ า น ผู้ วิ จั ย ได้ ด าเนิ น การ
ตามลาดับขั้นตอนดังนี้
1. ทาหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ถึงผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต
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2. ดาเนินการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องแสงและการ
มองเห็น โดยใช้วัฎจักรการเรียนรู้ 5E สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
3. นาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผ่านการทดลองและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ มาใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างโดยทาการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง
แสงและการมองเห็นโดยใช้วัฎ จัก รการเรียนรู้ 5E ส าหรับนัก เรียนชั้นประถมศึก ษาปีที่ 4 โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. ดาเนินการทดลองโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
เรื่องแสงและการมองเห็น โดยใช้วั ฎ จั ก รการเรีย นรู้ 5E ส าหรับนั ก เรีย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4
จานวน 6 ชุด
5. เมื่อทาการทดลองเสร็จเรียบร้อยทุกชุดกิจกรรมการเรียนรู้แล้ว ทาการทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องแสงและการมองเห็น โดย
ใช้วัฎจักรการเรียนรู้ 5E สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
6. ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประมวลผล สรุปและอภิปรายผล
3.4 การวิ เคราะห์ ข้ อมู ล และสถิ ติ ที่ ใช้ ผู้ วิ จั ยด าเนิ น การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ประกอบด้ ว ย
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน E1/E2 ดัชนีประสิทธิผล และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้
Dependent Samples t-test
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4. สรุปผลการวิจัย
4.1 ประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด กิ จ กรรมการเรี ยนรู้วิ ท ยาศาสตร์เรื่อ งแสงและการมองเห็ น
โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 5E สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เท่ากับ 81.97/81.52 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่องแสงและการมองเห็ น โดยใช้ วั ฏ จั ก รการเรียนรู้ 5E ส าหรับ นัก เรีย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.3 ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องแสงและ
การมองเห็ น โดยใช้ วั ฏ จั ก รการเรีย นรู้ 5E ส าหรับ นั ก เรีย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 มี ค่ าเท่ ากั บ
0.7009 แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 0.7009 หรือคิดเป็นร้อยละ 70.09
4.4 ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องแสง
และการมองเห็ น โดยใช้ วั ฏ จั ก รการเรีย นรู้ 5E ส าหรับ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 มี ค วาม
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก
5. อภิปรายผล
5.1 ประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด กิ จ กรรมการเรี ยนรู้วิ ท ยาศาสตร์เรื่อ งแสงและการมองเห็ น
โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 5E สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เท่ากับ 81.97/81.52
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คื อ 80/80 เนื่องจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ผ่านกระบวนการและ
ขั้นตอนการสร้างอย่างเป็นระบบ และออกแบบกิจกรรมที่จะให้นั กเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์พร้อมกับการสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง เน้นการทางานเป็นกลุ่มเพื่อให้นักเรียนได้
อภิปรายแลกเปลี่ยนการคิดเห็นกันและนาเสนองานเช่นเดียวกับการทางานของนักวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 6 ชุด ได้ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถ
ในด้านต่าง ๆ และผ่านการทดลองหาประสิทธิภาพ และทาการปรับปรุงแก้ไขจนได้ชุดกิจกรรมการ
เรีย นรู้วิ ทยาศาสตร์เรื่อ งแสงและการมองเห็ นโดยใช้ วั ฏ จั ก รการเรียนรู้ 5E ส าหรับ นัก เรีย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด และเป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่นาไปพัฒนา
นักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ดีขึ้นสอดคล้องกับแนวคิดของสุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ
(2553 : 19-20) และสอดคล้องกับกฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ (2556 : 113) ที่กล่าวถึงการสร้างชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้มีคุณภาพต้องมีขั้นตอนสาคัญที่จะต้องดาเนินการการวิเคราะห์เนื้อหา จาแนก
เนื้ อ หาออกเป็ น หน่ ว ยแยกย่ อ ย คื อ การก าหนดหน่ ว ย การก าหนดหั ว เรื่ อ งและการก าหนด
สาระสาคัญที่เป็นความคิดรวบยอด วางแผนการสอนตามลาดับก่อนหลัง ผลิตสื่อการต่าง ๆ ตามที่
กาหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ จากนั้นนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปทดสอบประสิทธิภาพเพื่อเป็น
การประเมินคุ ณ ภาพชุด กิ จ กรรมการเรียนรู้ ด้ว ยการนาชุด กิ จ กรรมการเรียนรู้ไปทดลองใช้แ ล้ ว
ปรับปรุงให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้จึงเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้
ครูและนักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ อีกทั้งผลการวิจัย
ดังกล่าวยังสอดคล้องงานวิจัย ของนิกรณ์ นิลพงษ์ (2555 : 67-68) นฤดี นามโนรินทร์ (2556 :
1514

119) มงคล ทะนันไธสง (2556 : 144-145) จุฑ ารัต น์ หรีก ประโคน (2557 : 103 ) วรรณา อู๋
ไพจิตร (2557 : 111) และนราพันธ์ สมาทอง (2558 : 85) ที่ได้ทาการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับการใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5E ในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนซึ่ง
ผลการวิจัยดังกล่าวพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ้ นมีประสิทธิภาพและสามารถ
นามาใช้พัฒนานักเรียนได้
5.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่องแสงและการมองเห็ น โดยใช้วั ฏ จั ก รการเรียนรู้ 5E ส าหรับ นั ก เรีย นชั้ น ประถมศึก ษาปี ที่ 4
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรีย นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้
แสดงให้เห็นว่า กระบวนการเรียนการสอนตามแผนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้ นได้พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สามารถกระตุ้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติ กระตุ้นให้นักเรียน
ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง และมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น เนื่องจากผู้วิจัยได้สร้างชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน กาหนดขอบข่ายเนื้อหาสาระได้ชัดเจนเข้าใจง่าย กิจกรรม
การเรียนการสอนเริ่มจากง่ายไปยาก จัดกิจกรรมตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5E ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมที่
เน้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงมีการสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นจึงทาให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนนั้นได้ ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัชชา
กัญญ์ วิรัตนชัยวรรณ (2555 : 53-54) ชยานันต์ จันดี (2556 : 75) บั ลซี คาคิ รอนกลัส และ
เทคคายัส (Balci, Cakironglus and Tekkayas. 2006 : 108) และพาโตร (Partro. 2008 : 216) ที่
ได้ทาการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5E ในการแก้ปัญหาการเรียน
การสอนซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวพบว่า การจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5E ทาให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
5.3 ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องแสงและ
การมองเห็ น โดยใช้ วั ฏ จั ก รการเรีย นรู้ 5E ส าหรับ นั ก เรีย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 มี ค่ าเท่ ากั บ
0.7009 แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 0.7009 หรือคิดเป็นร้อยละ 70.09 ทั้งนี้อาจเป็น
ผลสืบเนื่องจากการจัดกิจกรรมที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
เป็นการฝึกให้นักเรียนคิดเป็น ทาเป็น และแก้ปัญหาเป็น ลงมือปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่มได้วิเคราะห์
อภิปรายร่วมกันจนเกิดความสาเร็จและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 0.7009 หรือคิดเป็นร้อยละ
70.09 ผลการวิ จั ย ดั ง กล่ า วสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของวรรณา อู๋ ไ พจิ ต ร (2557 : 111) ที่ ไ ด้
ทาการศึกษาผลของการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิตโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 5E
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่าชุดการเรียนรู้ ที่สร้างขึ้ นมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากั บ
0.7470 คิดเป็นร้อยละ 74.70
5.4 ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องแสง
และการมองเห็น โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 5E สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก โดยได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.28 เนื่องจากได้มี
การนาหลักจิตวิทยาตามทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการของ มาสโลว์ มาใช้ และทฤษฏีความสัมพันธ์
เชื่อมโยงของธอร์นไดด์ (ทิศนา แขมณี. 2553 : 45) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ถ้านักเรียนมี
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ความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ได้รับการฝึกหัดหรือกระทาบ่อย ๆ ด้วยความเข้าใจจะทาให้เกิด
ความคงทนในการเรียนรู้ และการเรียนรู้ต้องเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง และเมื่อ
นั ก เรี ย นได้ รั บ ผลที่ พึ ง พอใจย่ อ มอยากเรี ย นต่ อ ไป ประกอบกั บ แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ไ ด้ จั ด
กระบวนการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องแสงและการมองเห็นโดย
ใช้ วั ฏ จั ก รการเรี ย นรู้ 5E ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 เป็ น การเรีย นรู้ที่ เปิ ด โอกาสให้
นักเรียนได้แสดงความรู้ ความสามารถตลอดจนได้นาเสนอผลงานของตนเอง ทาให้นักเรียนทราบผล
คะแนนการพัฒนาตนเอง ตลอดจนผู้วิจัยได้ให้ความสนใจกับนักเรียนทุกคน ให้คาชี้แนะและความ
ช่วยเหลือนักเรียน สังเกตได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนได้ให้ความสนใจ การร่วม
กิจกรรม มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง เกิดความสุขในขณะที่นักเรียนทากิจกรรมในชั้นเรียน
แสดงว่านักเรียนเกิดความพึงพอใจและเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ มี ผ ลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะในการเรี ย นที่ สู ง ขึ้ น
ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิกรณ์ นิลพงษ์ (2555 : 67-68) , นฤดี นามโนริ
นทร์ (2556 : 119) , มงคล ทะนั น ไธสง (2556 : 144-145) ,วรรณา อู๋ ไพจิ ต ร (2557 : 111)
และนราพันธ์ สมาทอง (2558 : 85) ที่ได้ทาการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับการศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5E พบว่า นักเรียนที่
เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากและมากที่สุด
6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1. จากผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้พบว่าชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ชุดที่ 3 เรื่องการเคลื่อนที่ของแสงกระทบตัวกลาง และชุดที่ 5 เรื่องแสงขาวและรุ้งกินน้าอาจ
มีความยากเนื่องจาก ในชุดการเรียนรู้ทั้งสองเป็นเรื่องเกี่ยวกับการหักเหของแสง ซึ่งเป็นเนื้อหาที่
นักเรียนจะต้องจดจ่อและมีสมาธิในการเรียน ดังนั้นก่อนการจัดกิจกรรมครูควรมีการเตรียมความ
พร้อมได้แก่ การจัดชุดทดลอง สื่อ และอุปกรณ์มากขึ้นเป็นพิเศษเพื่อให้เกิดความมั่นใจและความ
พร้อมในการจัดการเรียนรู้ของครู
2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครู ควรส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักธรรมชาติ
ของวิ ทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ดัง ปรากฎในสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ที่ 8 คือส่ งเสริม ให้
นักเรียนใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้การแก้ปัญหา
รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบ ที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบ
ได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือ ที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสังคม และ
สิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ครูพยายามเชื่อมโยงกิจกรรมแต่ละอย่างให้นักเรียนทราบว่า
แต่ละขั้นที่นักเรียนทาเหมือนการทางานของนักวิทยาศาสตร์อย่างไร
3. การให้คาชี้แนะของครูมีความสาคัญเสมอ เนื่องจากครูมีความรู้และประสบการณ์
สามารถยกตัวอย่าง และส่งเสริมการจินตนาการของนักเรียนได้ เช่น ความแตกต่างของแสงเมื่อตก
กระทบลงวัตถุผิวเรียบและผิวขรุขระ ในคาถามลักษณะนี้ครูต้องมีวิธีการยกตัวอย่างให้นักเรียนเห็น
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ภาพได้ชัด ยกตัวอย่างเช่น เมื่อแสงตกกระทบลงบนถนนที่มีพื้นผิวแห้งและขรุขระ จะเกิดการสะท้อน
แสงเข้ามายังตา แต่ตรงกันข้ามเมื่อแสง ตกกระทบลงบนพื้นถนนที่เปียกไปด้วยน้า ผิวน้าจะทาให้
เกิดการสะท้อนบนผิวเรียบ แสงจากรถจึงสะท้อนไปยังหน้ารถเพียงอย่างเดียวและมีแค่ส่วนน้อย
เท่านั้นที่สะท้อนเข้าตา จึงเป็นเหตุผลที่ทาให้การมองพื้นถนนที่เปียกหลังฝนตก มองเห็นได้ไม่ชัดเจน
ดังนั้นการให้คาชี้แนะและส่งเสริมจินตนาการให้กับนักเรียนจึงช่วยให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนมาก
ยิ่งขึ้น
4. ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จะมีการกิจกรรมที่ต้องทดลองแทรกอยู่ และ
เราจะพบว่านักเรียนมีความกระตือรือร้น และสงสัย อาจหยิบจับอุปกรณ์ขึ้นมาทดลองก่อน หรือใช้
อุปกรณ์ ผิ ด วิ ธี ดัง นั้น ครูจึ ง ต้องควบคุม และสร้างกติก าในชั้ นเรีย นเพื่อ สร้างความตระหนั ก และ
ส่ งเสริม จิต วิทยาศาสตร์ให้กั บนั ก เรียนซึ่งเป็น สิ่ งที่ดี และถ้ านัก เรียนมีค วามสงสั ยอยากทดลอง
เพิ่ ม เติ ม ครู ค วรประเมิ น ก่ อ นว่ า มี ค วามปลอดภั ย สามารถท าได้ จึ ง อนุ ญ าตให้ นั ก เรี ย นลงมื อ
ทดลอง ได้
5. การใช้คาถามปลายเปิดจะช่วยให้ครูทราบความคิด ความรู้ของนักเรียนและช่วยเติ ม
เต็มให้นักเรียนเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น ยกตัวอย่างการสอนในเรื่องการหักเหของแสง ครูอาจทบทวนความ
เข้าใจของเด็กโดยใช้คาถามปลายเปิด เช่น “ตัวอย่างการหักเหของแสงในชีวิตประจาวันของเรามี
อะไรบ้าง” นักเรียนจะคิดคาตอบและพยายามไม่ตอบซ้าคนอื่น ดังนั้นคาถามปลายเปิดจึงควรนามาใช้
ในการทากิจกรรม
6. ในการเสริมแรงให้นักเรียน ครูควรเสริมแรงจากกระบวนการที่นักเรียนทามากกว่า
กว่าการให้ความสาคัญที่ผลลัพธ์ เช่น การชื่นชมขณะนักเรียนตั้งใจทาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือการ
ชื่นชมนักเรียนขณะที่ทาการทดลอง
6.2 ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีก ารศึก ษาเปรียบเทียบการเรียนวิ ทยาศาสตร์ร ะหว่ างการจัด กิ จ กรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องแสงและการมองเห็น โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้
5E กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบอื่น
2. ควรมีการเพิ่มตัวแปรในการวิจัย เช่น ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความ
เข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เป็นต้น
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
The Factors Affecting Making a Decision to Study Bachelor’s Degree at
Nakhon Sawan Rajabhat University
1คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภัทริณี คงชู1
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดั บปริญ ญาตรีในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค์ กลุ่ ม ตั ว อย่ างที่ ใช้ ได้ แ ก่ นัก ศึก ษาชั้ นปี ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จานวน 1,000 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม มีความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.84 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในภาพ
รวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ส่ ว นปั จ จั ย ด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม ด้ า นหลั ก สู ต ร ด้ า นภาพลั ก ษณ์ ข อง
มหาวิทยาลัย และด้านการประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ : การตัดสินใจ การศึกษาต่อ

Abstract
The research aimed to study the factors affeeting malcing a decision to
study at Nakhon Sawan Rajabhat University. The research sample consisted of 1,000
first year students at Nakhonsawan Rajabhat University. Data were collected by
questionnaire. Cronbach’ alpha coefficients was 0.84. The data was analyzed by mean,
standard deviation.
The results found that : Decision factors for further education, economic and
social factors, curriculum factors, institutional factors, and public relations were at a
high level.
Keywords : Decision, Further their studies
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1. บทนา
การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสาคัญ
และ ให้ ค วามสนใจในการศึ ก ษาเป็ น อย่ างมาก รวมถึ ง รัฐบาลได้ มี ก ารส่ ง เสริม และสนั บ สนุ น ให้
ประชาชนทุกคนหันมาใส่ใจในเรื่องนี้เพราะถือเป็นพื้นฐานแห่งความสาเร็จในชีวิตและสามารถนามาใช้
ในการประกอบอาชีพ เพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต (ณัชชา, 2560)ปัจจุบันประเทศ
ไทยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นจานวนมากทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ซึ่งกล่าวได้ว่ามีการเปิด
สอนในระดับบัณฑิตศึกษาไปทั่วประเทศ และเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่าง
มาก ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้เกิดการแข่งขันทางการศึกษามากขึ้น ในแต่ละสถาบันจะมีการใช้กลยุทธ์
ต่ า งๆ เพื่ อ รั บ ผู้ เรี ย นให้ เป็ น ไปตามเป้ า หมายที่ ก าหนด (ธั น ยากร, 2558) มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครสวรรค์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษาวิชาการ
และวิ ชาชีพชั้นสูง วิจั ยและบริการวิชาการท้องถิ่ น ถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่มีคุณ ภาพ และสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีมาตรฐานยึดหลักธรรมภิบาล มีการเรียนการสอน
ครอบคลุม ครบทุกสาขาวิชา ประกอบด้วย 5 คณะคือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุ
ศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีก ารเกษตรและเทคโนโลยี
อุต สาหกรรม เปิด สอนในระดับ ปริญ ญาตรี ปริญ ญาโท และปริญ ญาเอก จากการจั ด อันดับ ของ
มหาวิทยาลัย ทาให้การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย มีการแข่งขันกันสูงขึ้น เพื่อเป็นแรงจูงใจ กระตุ้น
ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กาลังจะสาเร็จการศึกษาได้มีโอกาสและทางเลือกในการ
ตัดสินใจมากขึ้น ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงมีวิธีการที่จะให้โรงเรียนและนักเรียนกลุ่ม
เป้าหมาย ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีการจัด
กิ จ กรรมต่ างๆ และช่ อ งทางในการประชาสั ม พั น ธ์ ต ามโรงเรีย น การจั ด กิ จ กรรมการเข้ าค่ า ย
วิท ยาศาสตร์แ ละคณิ ต ศาสตร์ การจั ด งานสั ปดาห์ วิ ทยาศาสตร์แ ห่งชาติ ฯลฯ ซึ่ง เป็ นกิ จ กรรมที่
มหาวิท ยาลั ย จั ด ขึ้ นเป็นประจ าทุ ก ปี ทั้ง นี้เพื่ อเป็นการประชาสั ม พั นธ์ ภายในมหาวิ ทยาลั ย คณะ
หลักสูตรและสาขาวิชาต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยได้ทาการจัดการเรียนการสอนขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีความรู้
และสนใจ ที่จะตัดสินใจเข้าศึกษามากขึ้น
จากสภาพปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยศึกษากับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ข้อมูลที่ได้จะ
เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ทาให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ และเป็น
การรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ การแนะแนว เพื่อให้นัก เรียนเกิด ความสนใจและ
ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์
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3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จานวน 2,445 คน
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จานวน 1,000 คน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิจัยเป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับ ที่ ผู้ วิ จั ย สร้างขึ้ น เป็ น แบบสอบถามปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อการตั ด สิ นใจเลื อ กเข้ าศึก ษาต่ อ ระดั บ
ปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ แบ่งเป็น 3 ตอนคือ
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีทั้งหมด 4 ปัจจัย คือ
1. ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
2. ปัจจัยด้านหลักสูตร
3. ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์
4. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
3.3 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ
1. ผู้วิจัยศึ กษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง กาหนดกรอบแนวคิด และขอบเขตของ
เนื้ อ หา ให้ ค รอบคลุ ม กั บ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2. สร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมี 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเข้ าศึ ก ษาต่อ ระดั บ ปริญ ญาตรี ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีทั้งหมด 4 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ปัจจัยด้านหลักสูตร ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ และปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
3. นาข้อคาถามที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ เพื่อประเมิน
ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จากนั้นผู้วิจัยดาเนินการแก้ไขตาม
คาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
4. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ กับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 30 คน และหาค่ าความเชื่ อมั่ น ของเครื่อ งมื อวิ จั ย โดยใช้สู ต รหาค่าสั ม ประสิ ท ธิ แ อลฟา
ของครอนบาค (ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ, 2540) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.84
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5. นาแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข และจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบู รณ์
เพื่อใช้ในการวิจัย
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิ จั ย น าแบบสอบถามที่ ได้ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยตนเอง โดยเก็ บ ข้ อ มู ล ของกลุ่ ม
ตัวอย่างจากแต่ละคณะ ให้ครบตามจานวนของกลุ่มตัวอย่างที่กาหนด ได้แบบสอบถามทั้งหมด 1,000
ชุด คิดเป็นร้อยละ 100
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
นาแบบสอบถามทั้งหมด มาตรวจสอบหาความสมบูรณ์ ความถูกต้องและคัดฉบับที่
สมบูรณ์และถูกต้องเพื่อนามาวิเคราะห์ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่
หาค่าร้อยละ และนาเสนอในรูปแบบของตาราง
2. วิเคราะห์หาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ โดยการหาค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
3. ข้ อ เสนอแนะอื่ น ๆ มาสรุ ป หรื อ วิ เคราะห์ ในลั ก ษณะการน าเสนอในรูป แบบ
บรรยาย
4. กรอบแนวคิดของการวิจัย
การศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้วิจัยได้กรอบแนวคิดดังนี้
ตั ว แปรต้ น คื อ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ปัจจัยด้านหลักสูตร
ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม
ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญ ญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ เขียนเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยดังภาพที่ 1
ตัวแปรต้น
1. ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
2. ปัจจัยด้านหลักสูตร
3. ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์
4. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม

ตัวแปรตาม
การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย
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5. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปการวิจัย ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจัยด้านต่างๆ
ปัจจัย
S.D.
x
ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
3.80
0.73
ปัจจัยด้านหลักสูตร
3.90
0.66
ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์
3.67
0.71
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม
4.12
0.66
รวม
3.87
0.69

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 อธิบายได้ดังนี้ คือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญ ญาตรีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.87, S.D. = 0.69 ) และ เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีมากที่สุด คือ ด้านเศรษฐกิจและสังคม
( X = 4.12 , S.D. = 0.66 ) ด้ า นหลั ก สู ต ร ( X = 3.90 , S.D. = 0.66 ) ด้ า นภาพลั ก ษณ์ ข อง
มหาวิทยาลัย (X = 3.80 , S.D. = 0.73 ) และ ด้านการประชาสัมพันธ์ ( X = 3.67 , S.D. = 0.71)
ตามลาดับ
6. อภิปรายผล
หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว สามารถนาผลมาอภิปรายได้ดังต่อไปนี้
จากการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี พบว่า
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม เป็นปัจจัยอันดับแรกในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
เนื่องจากนักศึกษาที่มาเรียนเป็นเด็กจากต่างอาเภอ และอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงจังหวัดนครสวรรค์
ครอบครั ว ส่ ว นใหญ่ มี อ าชี พ เกษตรกรรม ท าให้ มี ร ายได้ ไ ม่ สู ง นั ก การที่ นั ก ศึ ก ษาเลื อ กเรี ย นที่
มหาวิทยาลัยใหญ่และอยู่ห่างไกลบ้าน จะทาให้เสียค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นปัจจัย ด้านเศรษฐกิจและสังคม
จึงเป็นปัจจัยแรกที่นักศึกษาคานึงถึงในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ ทาให้ประหยัดค่าใช้จ่ายการเดินทาง
สะดวก รองลงมาคื อปัจจัย ด้านหลัก สู ต ร อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าที่ม หาวิทยาลั ยราชภัฏ
นครสวรรค์มีหลักสูตรที่เปิดสอนได้หลากหลาย และตรงตามความต้องการของนักศึกษา
7. สรุปผล
จากผลการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้วิจัยสรุปการวิจัยดังนี้
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปัจจัยอันดับแรกคือ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม รองลงมา
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คือปัจจัยด้านหลักสูตร ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์
ตามลาดับ
8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ควรศึกษาปัจจัยที่ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จากผู้ที่
เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า เป็นต้น
8.2 ควรศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น การรับสมัครนักศึกษาประเภทต่าง ๆ ปัจจัย
ด้านการเรียนการสอน ปัจจัยด้านบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น
เอกสารอ้างอิง
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สภาพและแนวทางในการพัฒนางานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 2) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการในโรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง คือ
ผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการในโรงเรียน จานวน 350 คน ซึ่งได้มาโดยการกาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างตามตารางของเครจซี่และมอร์แกนและทาการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้ t-test (Independent
Samples) One-Way ANOVA ทดสอบรายคู่ ด้ ว ยวิ ธี ก ารของเชฟเฟ่ โ ดยก าหนดค่ า สถิ ติ ที่ ร ะดั บ
นัยสาคัญ
ผลการวิจัยพบว่า
1) สภาพและแนวทางในการพัฒนางานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
2) สภาพแนวทางการพัฒนาที่มีต่อสภาพและแนวทางในการพัฒนางานวิชาการในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จาแนกตามสถานภาพ
ตาแหน่งโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
คาสาคัญ : งานวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ
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Abstract
The purposes of this research were 1 to study states for academic development
in primary schools under the jurisdiction of Buriram Primary Education Service Area Office
2 and 2 to study guidelines for academic development in primary schools under the
jurisdiction of Buriram Primary Education Service Area Office 2. The samples were derived
through Krejcie and Morgan’s sample size table. The number of the samples was 350
people, and then the simple random sampling was used. The stratified random sampling
method was used for sampling. The questionnaire of the opinions of directors and
academic teacher about Conditions and guidelines for academic development in primary
schools under the jurisdiction of Buriram Primary Education Service Area Office 2 was
with reliability of .97. The statistics employed for data analysis were percentage, mean,
standard deviation. Hypothesis testing used t-test.(Independent Samples) One-Way
ANOVA test with a pair of Scheffe' method determined by the level of statistical
significance.
The results were as follows :
1) States and guidelines for academic development in primary schools under
the jurisdiction of Buriram Primary Education Service Area Office 2. was overall at a high
level.
2) Compare the opinions of directors and academic teachers on the states and
guidelines for academic development in primary schools under the jurisdiction of Buriram
Primary Education Service Area Office 2 by status position, it was found that they are
different with a statistical significance at .05.
Keywords : Academic work, Director, Academic teacher
1. บทนา
การศึกษาเป็นกระบวนการที่สาคัญในการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ อันเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลถึง
การพั ฒ นาของประเทศ การศึ ก ษาเป็ น กระบวนการที่ ส ามารถท าให้ ม นุ ษ ย์ ส ามารถเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมต่อเนื่อง ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์และสติปัญญา และเป็นไปในแนวทางอันพึงประสงค์เพื่อให้
บุคคลได้ดารงชีวิตอย่างมีความสุขและสามารถพัฒนาตนเอง สังคม ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
ในการจัดการศึกษาต้องอาศัยแนวความคิด หลักการ และสาระสาคัญต่างๆจากศาสตร์หลายสาขาโดยมี
การบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนนักวิชาการและผู้บริหารโรงเรียนต่างก็ยอมรับกันว่าเป็นงาน
ที่สาคัญที่สุดของการบริหารการศึกษาทุกระดับเนื่องจากการบริหารงานวิชาการเกี่ยวข้องกับกิจกรรม
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ทุกชนิด ในโรงเรียน โดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนเป็นจุดมุ่งหมายหลัก
ของสถานศึกษา ความสามารถของผู้บริหารงานวิชาการจึงเป็นกระบวนการบริหารกิจกรรมทุกอย่างใน
การปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น จากรายงานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรีย นอยู่ ใ นระดับ ปรั บปรุ ง สาเหตุข องปัญ หาอาจสื บ เนื่ องมาจาก ครูข าดความรู้ความเข้ าใจเ รื่ อ ง
หลักสูตรและองค์ประกอบของหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วัสดุประกอบหลักสูตร สื่อ
การเรียนการสอนการวัดผลประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียน การประกันคุณภาพการศึกษาการขาดขวัญ
กาลังใจในการทางาน เกิดความเบื่อหน่ายและครูลาออกจากโครงการ มีส่วนทาให้คุณภาพการศึกษาต่า
ไปด้วย ปัญหาการบริหารงานวิชาการเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องบริหารจัดการและให้บริการ สร้าง
แรงจูงใจ ใช้ภาวะผู้นาให้เกิดความร่วมมือร่วมใจแก่ครูใน
การพัฒนาหลักสูตร และการนาหลักสูตรไปใช้การวิจัยในชั้นเรียน การใช้สื่อการนิเทศภายใน
สถานศึ ก ษา การพั ฒนาบุค ลากรทางการศึก ษา การวั ด ประเมินผลการเรียนการสอน การประกั น
คุณภาพ การทาแผนการจัดการเรียนรู้ การช่วยพัฒนาครูให้เกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 , หน้า 1 ) การปรับปรุงพัฒนาการเรียน
การสอนให้เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพที่สุดอันได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาหลักที่จาเป็นต่อ
การดาเนินชีวิตอยู่ในสังคม และรวมถึงการอบรมศีลธรรมจรรยาและความประพฤติของนักเรียนเพื่อให้
เป็นคนดี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 , หน้า 32 - 38)
งานวิชาการถือว่าเป็นงานหลัก ของโรงเรียน ทั้งนี้เพราะจุดประสงค์อันดับแรกในการก่อตั้ง
โรงเรียนเพื่อการจักการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเด็กนั่นเอง (นงเยาว์ ธาราศรีสุทธิ .
2530, หน้า 8) งานวิชาการถือว่าเป็นหัวใจของการบริหารการศึกษา เพราะจุดมุ่งหมายของสถานศึกษา
ก็คือ การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ซึ่งขึ้นอยู่กับงานวิชาการทั้งสิ้น งานวิชาการเป็นกิจกรรมการ
จัดการเกี่ยวกับงานด้านหลักสูตร การนาหลักสูตรไปใช้ งานการเรียนการสอน งานสื่อการเรียนการ
สอน งานวัดผลและประเมินผล งานนิเทศการศึกษา งานวางแผนการศึกษา และงานประชุมอบรม
ทางวิ ชาการ เพื่อส่ ง เสริม ให้ผู้เรีย นบรรลุ จุ ด หมายของการศึก ษาที่ก าหนดไว้ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
รวมทั้ ง ผู้ เ รี ย นด้ ว ย (จี ร วิ ท ย์ มั่ น คงวั ฒ นะ 2554 , หน้ า 113,438) หลั ก การบริ ห ารวิ ช าการมี
องค์ประกอบที่สาคัญ 3 ส่วน คือ การวางแผนพัฒนาหรือการวางแผนกลยุทธ์ การนาแผนไปปฏิบัติ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้และประเมินผลการปฏิบัติงานงาน (กมล ภู่ประเสริฐ . 2545 , หน้า 7) ซึ่ง
ขอบข่ายและภารกิจงานวิชาการการบริหารงานในโรงเรียนนิติบุคคล ประกอบด้วย 1) การพัฒนา
หลักสูตรโรงเรียน 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการ
เรียน 4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
6) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 7) การนิเทศการศึกษา 8) การแนะแนวการศึกษา 9) การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 10) การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 11) การประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับโรงเรียนอื่น 12) การส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว
องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 3, หน้า 2 - 38) บุคคล
ที่มีบทบาทต่อการที่จะให้นักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร คือ ผู้บริหารโรงเรียนและครู ซึ่งเป็นผู้
มี บ ทบาทส าคั ญ ในฐานที่ เ ป็ น ผู้ มี ส่ ว นรั บ ผิ ด ชอบอย่ า งใกล้ ชิ ด ต่ อ ผู้ เ รี ย น ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นควรจะ
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รับผิด ชอบในฐานะที่เป็นผู้นาของครูในด้านวิ ชาการเป็นอันดับแรก เพราะหน้าที่ข องโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาทุกแห่ง คือ การให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนในด้านวิชาการเป็นอันดับแรกโดยการทางาน
ร่ว มกั บครู กระตุ้นเตือนครู ให้ค าแนะนาแก่ ครูแ ละประสานงานให้ครูทุก คนทางานร่ว มกั นอย่ า งมี
ประสิทธิภาพในการสอน (นาครินท์ คารัศมี. 2549, หน้า 79)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 มีจานวนสถานศึกษาในสังกัดเขต
พื้นที่การศึกษา จานวน 234 โรงเรียน จาแนกเป็นโรงเรียนสังกัดของรัฐ 231 โรงเรียนและสังกัดเอกชน
3โรงเรีย น และมีแ นวโน้มว่าโรงเรียนจะเพิ่มขึ้ นซึ่ง ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ปัญ หาครูและบุคลากร
โรงเรียนไม่เพียงพอ และสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ครูไม่ครบชั้น งบประมาณไม่เพียงพอ และนักเรียนส่วน
ใหญ่ มีฐานะยากจนเกิ ด ปัญ หาทางด้านค่าใช้จ่ ายในการศึก ษาของบุต รหลานส่ ง ผลให้โ รงเรีย นขาด
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา โดยได้สารวจจากผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การสอบวัดผล National
Test (NT) คือการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดั บชาติขั้นพื้นฐาน สารวจสามปีย้อนหลังมีระดับ
คะแนนไม่ เ ป็ นที่ พ อใจ (ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึก ษาบรีรั ม ย์ เขต 2 วั น ที่ สื บ ค้ น 19
กุมภาพันธ์ 2561)
จากสภาพความเป็นมาความสาคัญของปัญหาที่กล่าวข้างต้นคือผลสัมฤทธิ์การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผลสัมฤทธิ์การ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับประเทศมีแนวโน้มที่สูงขึ้นแต่ยังต่ากว่ามาตรฐานที่
กระทรวงศึกษาได้กาหนด ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาว่าสภาพและแนวทางในการพัฒนางานวิชาการของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 เพื่อเป็นแนวทาง
ในการรักษาระดับคุณภาพด้านวิชาการ และพัฒนาให้ได้มาตรฐานดียิ่งขึ้น และปรับปรุงในส่วนที่ยั งไม่
เป็นที่พอใจให้ดีขึ้น อันจะส่งผลให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งเป็นการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้ได้ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพในการบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครู
วิชาการในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
3. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มุ่งศึกษา ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาบุรีรัม ย์ เขต 2 โดยก าหนดขอบเขตของเนื้อหาตามขอบข่ ายการ
บริหารงานวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย 12 ด้าน 1) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) ด้านการ
พัฒนาระบบการเรียนรู้ 3) ด้านการวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 4) ด้านการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 6) ด้านการ
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 7) ด้านการนิเทศการศึกษา 8) ด้านการแนะแนวการศึกษา 9) ด้านการพัฒนา
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ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 10) ด้านการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน
11) ด้านการประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 12) ด้านการส่งเสริมและ
สนั บ สนุ น งานวิ ช าการแก่ บุ ค คล ครอบครั ว องค์ ก ร หน่ ว ยงาน และสถาบั น อื่ น ที่ จั ด การศึ ก ษา
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2551.)
ผู้วิจัยได้แบ่งการศึกษาเป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึ ก ษาสภาพการบริ ห ารงานวิ ช าการในโรงเรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ประชากร คือ ผู้อานวยการ ครูวิชาการ จานวน 462 คน กลุ่ม
ตัวอย่างได้จากการสุ่มจากประชากร ใช้เครื่องมือลักษณะของแบบสอบถาม โดยกาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างตามตารางสาเร็จรูปของ เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan ; อ้างถึงในประสิ ทธิ์
สุ ว รรณรัก ษ์ , 2542, หน้า 148-149) ได้ จ านวน 350 คน และสุ่ ม ตามแบบชั้นภูมิแ บบเป็นสัดส่วน
(Proportional stratified random sampling)โดยจะวิเคราะห์ตามตารางผลการวิจัย
ระยะที่ 2 ศึ ก ษาสภาพการบริ ห ารงานวิ ช าการในโรงเรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
ผู้วิจัยดาเนินการสัมภาษณ์ผู้อานวยการ ครูวิชาการ ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง ซึ่งมี
คุ ณสมบัติมีประสบการณ์บริหารไม่ต่ากว่ า 10 ปีวุ ฒิก ารศึก ษาปริญ าโทขึ้ นไป และเป็นผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
แบบสอบถามประกอบด้ ว ย 2 ตอน คื อ ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป มี ลั ก ษณะเป็ น แบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูวิชาการในโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีการของ Likert (ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์, 2542, หน้า 209-210) มี
ข้อคาถามจานวน 68 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .97
ขั้ นตอนในการสร้างแบบสอบถาม ดัง นี้ 1) ศึก ษาแนวคิด และทฤษฎีจ ากต ารา เอกสาร
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็นของผู้บริหารและครูวิชาการที่มีต่อสภาพการบริหารงานวิชาการ
ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 2 2) ศึกษารูปแบบและวิธีการ
สร้างแบบสอบถาม และแบบวิ เคราะห์เอกสาร เพื่อเสนอแนวทางในการสร้างเครื่องมือ 3) สร้าง
แบบสอบถามสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์เขต 2 นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องด้าน
เนื้อหา โครงสร้างและภาษา เพื่อให้ไ ด้ข้ อคาถามที่ครอบคลุ ม 4) นาแบบสอบถามที่ส ร้างขึ้ นไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง 5) นาแบบสอบถามที่ได้จากการตรวจสอบและ
คาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข แล้วนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาอีกครั้ง
เพื่อจะได้แ บบสอบถามที่ส มบูร ณ์ต่อไป 6) นาแบบสอบถามที่ผ่านเกณฑ์ม าหาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค 7) นา
แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นผ่านเกณฑ์มาจัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลต่อไป
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เครื่องมือที่ใช้ในระยะที่ 2 แบบสัมภาษณ์แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ได้มาจากแบบสอบถามและนา
สภาพที่ปฏิบัติน้อยที่สุดในแต่ละด้านทาเป็นคาถามแบบสัม ภาษณ์ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
วิ เ คราะห์ ผ ลข้ อ มู ล โดยใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ส าเร็ จ รู ป โดยหาค่ า ร้ อ ยละ และส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ เปรียบเทียบความคิดเห็นโดยใช้ Independent Samples (t-test)
กาหนดค่าสถิติที่ระดับนัยสาคัญ .05
4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
ตารางที่ 1 สภาพตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการเกี่ยวกับการสภาพและแนวทาง
ในการพัฒนางานวิ ชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษา
ประถมศึ ก ษาบุ รีรัม ย์ เขต 2 ทั้ ง 12 ด้ า นจ าแนกตามขอบข่ า ยและภารกิ จ งานบริห าร
วิชาการ
สภาพปัญหาและแนวทางในการพัฒนางานวิชาการ
ในโรงเรียนประถมศึกษา
1.ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. ด้านการพัฒนาระบบการเรียนรู้
3. ด้านการวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการ
เรียน
4. ด้านการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา
6. ด้านการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
7. ด้านการนิเทศการศึกษา
8. ด้านการแนะแนวการศึกษา
9. ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา
10. ด้านการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน
11. ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาอื่น
12. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถานบัน
อื่นที่จัดการศึกษา
รวมเฉลี่ย
* นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

ตาแหน่ง
ผู้บริหาร
ครูวิชาการ
S.D.
S.D.
X
X

t

4.37
4.46
4.46

.63
.66
.62

4.37
4.25
4.19

.63
.79
.66

1.74
1.74
1.73

4.46
4.31

.62
.61

4.22
4.24

.76
.76

1.73
1.71

4.45
4.52
4.48
4.43

.61
.61
.56
.61

4.20
4.31
4.26
4.21

.77
.76
.74
.76

1.73
1.76
1.74
1.72

4.46
4.48

.62
.63

4.25
4.28

.76
.75

1.74
1.75

4.53

.58

4.21

.77

1.74

4.45

.61

4.24

.74

1.73*
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จากตารางที่ 1 สภาพการบริห ารงานวิ ช าการในโรงเรีย น สั ง กั ด ส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
และสถานบันอื่นที่จัดการศึกษา รองลงมาคือ ด้านการนิเทศการศึกษา และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ
ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และครูวิชาการ โดยรวม อยู่ในระดับมาก
โดยด้ า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ ด้ า นการพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา รองลงมาคื อ ด้ า นการนิ เ ทศ
การศึกษา และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ด้านการวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน
ตารางที่ 2 บทสัมภาษณ์ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการเกี่ยวกับสภาพและ
แนวทางในการพัฒนางานวิ ชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สั ง กั ด ส านัก งานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาบุรีรัม ย์ เขต 2 ด้านที่มีค่าเฉลี่ ยที่ต่ าสุ ด ตามความคิด เห็ น ของ
ผู้บริหารและครูวิชาการ
ผู้บริหารโรงเรียน
ครูวิชาการ
ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านการวัดประเมินผลและเทียบโอนผลการ
เพื่อการศึกษา
เรียน
1. สื่ อ นวั ต กรรมนั่ น เป็ น สิ่ ง ที่ จ าเป็ น ส าหรั บ 1. ด้านการวัดประเมินผลและเทียบโอนผลการ
การศึกษาสมัยนี้มาก ในเรื่องการเรียน ทาให้ครู เรียน เป็นสิ่งที่สาคัญอย่างมากสาหรับนักเรียน
และนักเรียนได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆที่ทันสมัย ที่จะจบการศึกษาเพื่อไปเรียนต่อในสถานศึกษา
แต่ทางโรงเรีย นบางแห่ง ยั ง ขาดปัจ จั ย ทางด้ า น ใหม่ อุปสรรคที่พบมากที่สุดคือเกรดเฉี่ยผลการ
ค่ าใช้จ่ ายภายในโรงเรีย น จึ ง ไม่ส ามารถทาให้มี เรียนต่ามาก ทาให้ยากต่อการจะเข้าศึกษาต่อใน
ความพร้ อ มทางด้ า นสื่ อ และเทคโนโลยี เ พื่ อ โรงเรียนที่มีความเข้มแข็งในเรื่องวิชาการ โดย
การศึกษาอย่างพอเพียง ในบางครั้งจึงทาให้เกิด ส่วนมากเด็กนักเรียนที่จบจากทางโรงเรียนก็จะ
ปั ญ หาทางด้ า นการใช้ สื่ อ และเทคโนโลยี เ พื่ อ ไปศึกษาต่อทางสายอาชีพเป็นส่วนใหญ่
การศึ ก ษาในโรงเรียน หลายโรงเรียนที่ห่างไกล
จากตัวจังหวัดบางครั้งการใช้สื่อก็ยังคงเป็นปัญหา
และอี ก ปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ อี ก ข้ อ หนึ่ ง คื อ สื่ อ และ
เทคโนโลยีที่มียังล้าหลังและไม่ทันสมัย จึงทาให้
เป็นอุปสรรคต่อการใช้สื่อ
2. โดยสภาพทางโรงเรียนแล้วยังไม่มีกาลังพอที่จะ 2. ด้านการวัดประเมินผลและเทียบโอนผลการ
นาเงินส่วนที่ใช้จ่ายภายในโรงเรียนมาซื้อเครื่อง เรี ย นส่ ว นใหญ่ ปั ญ หาและอุ ป สรรคที่ พ บใน
อุปกรณ์ ในด้านสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึก ษา โรงเรี ย นคื อ การส่ ง ผลการเรี ย นเพื่ อ เข้ า
และอีกทั้งสภาพครอบครัวของนักเรียนก็มีสภาพที่ ทาการศึกษาต่อในช่วงชั้นระดับมัธยม เพราะผล
ค่อนข้างยากจน จึงไม่มีกาลังที่จะสนับสนุนเรื่อง การเรียนที่ล่ าช้าและเกิ ดปัญหาเรื่องการออก
สื่อให้กับบุตรหลาน
เกรดเฉลี่ย สืบเนื่องมาจากนักเรียนบางคนที่จะ
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ผู้บริหารโรงเรียน
ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา

3. สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามีความจาเป็น
ในเรื่องการเรียนรู้ของนักเรียน โดยสภาพทั่วไป
ของโรงเรียนที่ห่างไกลจากตัวจังหวัดก็จะมีไม่เท่า
เทียมในการใช้สื่ อ เพราะอาจจะเกิดจาก แหล่ง
เรี ย นรู้ ก ารใช้ สื่ อ ยั ง อาจจะไม่ เ พี ย งพอและเด็ ก
อาจจะขาดความช านาญในด้ า นการใช้ สื่ อ และ
เทคโนโลยีเพื่อใช้ในการศึกษา เพราะเด็กนักเรียน
บางคนเมื่อมีสื่อแล้วจะมุ่งเน้นในเรื่องของการเล่น
เกมส์และเปิดยูทูป จึงทาให้เด็กบางคนขาดความ
ช านาญในเรื่ อ งการใช้ สื่ อ และเทคโนโลยี เ พื่ อ
การศึกษา

ครูวิชาการ
ด้านการวัดประเมินผลและเทียบโอนผลการ
เรียน
เข้าสู้โรงเรียนในระบบโรงเรียนเอกชน บางคนก็
ไม่ ส ามารถเข้ า ไปสมั ค รและสอบได้ ทั น เวลา
เพราะผลการเรียนออกช้า
3. ด้านการวัดประเมินผลและเทียบโอนผลการ
เรียนบางครั้งไม่ได้เป็นอุปสรรคที่เกิด จากทาง
โรงเรียน แต่เป็นอุปสรรคที่เกิดจากทางตัวเด็ก
นั ก เรี ย นเอง ที่ ข าดเรี ย น มี เ วลาเรี ย นไม่ครบ
ตามที่ ก ระทรวงศึ ก ษาก าหนด และปั จ จั ย
สิ่งแวดล้อมภายในครอบครัวที่ต้องดิ้นร้นหาเช้า
กินค่า ทาให้ขาดโรงเรียนเพื่อไปทางานเพื่อหา
เงิ นมาจุ นเจื อครอบครัว นี่อาจจะเป็นอี ก หนึ่ ง
ปัจจัยที่ทาให้ด้านการวัดประเมินผลและเทียบ
โอนผลการเรียนเป็นไปได้ยากและอาจจะไม่ตรง
ตามเกณฑ์กระทรวงศึกษากาหนด
4. ด้านการวัดประเมินผลและเทียบโอนผลการ
เรียนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดในโรงเรียนส่วน
ใหญ่ คื อ นั ก เรี ย นไม่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การ
เรียนและการสอบวัดผล เพราะนักเรียนบางคน
ได้ มี จุ ด มุ่ ง หมายแล้ ว ว่ า เมื่ อ จบระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาก็จะหางานทาเพื่อจะได้เงินมาเลี้ยง
ครอบครัว การเรียนต่อจึงเป็นจุดประสงค์รองที่
นั ก เรี ย เหล่ า นี้ ไ ด้ คิ ด ถึ ง จึ ง ท าให้ ด้ า นการวั ด
ประเมิ น ผลและเทีย บโอนผลการเรียนไม่ไ ด้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด

จากตารางที่ 2 บทสัมภาษณ์ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการเกี่ยวกับ
สภาพและแนวทางในการพั ฒ นางานวิ ช าการในโรงเรีย นประถมศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยที่ต่าสุดตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู
วิชาการ
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ผู้บริหารโรงเรียน ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สรุปได้ว่า บาง
โรงเรีย นที่อยู่ ใ นเขตห่ างไกลยั ง ขาดปัจ จั ย ที่ เ อื้ อต่อ การใช้สื่ อ เทคโนโลยี เพื่ อการศึ ก ษา เพราะขาด
งบประมาณในการจัดซื้อและสภาพครอบครัวของเด็กนักเรียนที่ค่อนข้างยากจน ทาให้นักเรียนขาดความ
ชานาญในเรื่องการใช้สื่อ
ครูวิชาการ ด้านการวัดประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน สรุปได้ว่า สภาพแวดล้อมของ
นักเรียนส่งผลต่อการเรียนการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นไป และนักเรียนยังขาดการปลูกฝังเรื่อง
การศึกษาที่ดี ทาให้นักเรียนไม่ได้เห็นถึงความสาคัญในเรื่องการศึกษาต่ อ มุ่งแต่การหารายได้เพื่อเลี้ยง
ครอบครัวเท่านั้น
ผลการวิ เคราะห์เปรีย บเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูวิชาการที่มีต่อสภาพการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จาแนก
ตามสภาพต าแหน่ ง โดยใช้ Independent Samples (t-test) ก าหนดค่ า สถิ ติ ที่ ร ะดับ นั ย ส าคั ญ .05
พบว่ า ผู้บริห ารและครูวิ ชาการมีค วามคิด เห็นต่อสภาพการบริห ารงานวิ ชาการในโรงเรียน สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
5. การอภิปรายผล
5.1 ศึกษาสภาพในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกั ดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูวิชาการทั้ง 12 ด้าน
โดยรวมพบว่า สภาพและแนวทางในการพัฒนางานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการ
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองลงมาคือ ด้านการนิเทศการศึกษา และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ
ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิ ชาการกั บสถานศึกษาอื่น ทั้งนี้เพราะผู้บริห ารและครู
วิชาการมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านงานวิชาการ ทั้ง 12 ด้าน ด้านการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการวัดผลประเมินผลและการเทียบ
โอนผลการเรียน ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียน ด้านการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน ด้านการประสานความร่วมมือ
ในการพัฒนาวิชาการกั บโรงเรียนอื่น ด้านการส่งเสริมสนับสนุนงานวิ ชาการแก่ บุคคล ครอบครัว
องค์กร หน่วยงาน จึงได้ผลลัพธ์และภาพความสาเร็จของโรงเรียนเป็นที่น่าพอใจ ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้อานวยการและครูวิชาการได้รับการพัฒนางานด้านวิชาการภายในโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ถนอมรัตน์ สิทธิเสนี. (2550) ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาลสังกัด
เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมทั้ง 12 ด้าน อยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก 11 ด้านและอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน คือการส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 2) ปัญหาในการ
บริ ห ารงานวิ ช าการ อยู่ ใ นระดั บ น้ อ ยเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า นพบว่ า อยู่ ใ นน้ อ ยทุ ก ด้ า น 3) การ
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เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู พบว่าโดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ 0.5 นอกจากนั้นไม่แตกต่างกัน
5.2 ศึ ก ษาแนวทางในการพัฒนาการบริห ารงานวิชาการตามความคิด เห็นของผู้บริหาร
โรงเรียนและครูวิชาการในโรงเรียนที่มีต่อสภาพและแนวทางในการพัฒนางานวิชาการในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จาแนกตามสถานภาพ
ตาแหน่ง โดยภาพรวมทุกด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการ
เรีย นรู้ ด้านการวั ด ผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน ด้านการวิ จั ยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการแนะแนวการศึกษา ด้า นการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียน ด้านการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับโรงเรียนอื่น ด้านการส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกรียงไกร วรรณพันธ์ .
(2551) ศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบางเถื่อน(ตันติวิสิษฐ์
ประชานุกุล) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาทผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการอยู่
ในระดับมาก และผลการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการตามสถานภาพ พบว่า
สภาพการบริหารงานวิชาการในภาพรวม ของครูสูงกว่าผู้บริหารและปัญหาการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสูงกว่าครู สอดคล้องกับงานวิจัยของ วีระ สุบัติคา.(2553, หน้า 165-166)ได้วิจัยเรื่องสภาพ
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่1-2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม
เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่1-2 สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 รวมทุกด้านอยู่ในระดับดีมาก ผลการเปรียบเทียบระดับการ
บริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 1-2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต
2 จาแนกตามสภาพโดยรวมไม่แตกต่างกันแต่ในด้านกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา และด้ านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนมีความ
แตกต่างกันโดยภาพรวมต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6. สรุปผลการวิจัย
สภาพและแนวทางในการพัฒนางานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ผู้วิจัยสรุปผลได้ดังนี้
6.1 ความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ ห ารเกี่ ย วกั บ สภาพในการพั ฒ นางานวิ ช าการในโรงเรี ย น
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2โดยรวมอยู่ในระดับมาก
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว
องค์กร หน่วยงาน และสถานบันอื่นที่จัดการศึกษา อยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการ
ประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น ด้านอื่นๆตามลาดับ
6.2 ความคิ ด เห็นของครูวิชาการเกี่ยวกั บแนวทางในการพัฒนางานวิชาการในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก
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และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด
รองลงมาคือ ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น และด้านอื่นๆ
ตามลาดับ
6.3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูวิช าการเกี่ยวกับสภาพและแนวทางใน
การพัฒนางานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์
เขต 2 อยู่ในระดับมากในทุกๆด้าน
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ควรศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการด้านการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
7.2 ควรศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการด้านด้านการวัด
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
7.3 ควรศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นาผู้บริหารสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 2
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การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง รู้คุณค่าชีวิต รู้สิทธิผู้บริโภค เพื่อส่งเสริม
ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ วิชา การคุ้มครองผู้บริโภค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม
The Development of 2D cartoon animation Entitled “Know Life Values
and Consumers’ Rights” to Promote skills of Media Literacy on the
subject,Consumers’Protection, for Mattayomsuksa 4 students of
Thakhonyangpittayakhom School
ยุพาวดี น้อยวังคลัง1
1ตำแหน่งครูวิทยฐำนะ

ครูชำนำญกำรพิเศษ โรงเรียนท่ำขอนยำงพิทยำคม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหำสำรคำม
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมหำสำรคำม

บทคัดย่อ
กำรวิ จั ย ครั้ง นี้มีควำมมุ่ง หมำยเพื่อ 1) สร้ำง พัฒนำและหำประสิ ทธิ์ ภำพของสื่ อกำร์ตูน
แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง รู้คุ ณค่ ำชีวิ ต รู้สิ ทธิ ผู้บริโ ภค เพื่อส่ ง เสริม ทัก ษะกำรรู้เท่ำทันสื่ อ วิ ชำ กำร
คุ้มครองผู้บริโภค ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน 80/80 2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนด้วยสื่อกำร์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง รู้คุณค่ำชีวิต รู้สิทธิผู้บริโภค เพื่อส่งเสริม
ทัก ษะกำรรู้เท่ ำทั นสื่ อ วิ ชำ กำรคุ้ ม ครองผู้บริโ ภค ชั้นมัธ ยมศึก ษำปีที่ 4 ก่ อนเรียนและหลั ง เรี ย น
3) ศึกษำทักษะกำรรู้เท่ำทันสื่อของนักเรียนด้วยสื่อกำร์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง รู้คุณค่ำชีวิต รู้สิทธิ
ผู้บริโภค วิชำ กำรคุ้มครองผู้บริโภค ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 4) ศึกษำควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
สื่ อ กำร์ ตู น แอนิ เ มชั น 2 มิ ติ เรื่ อ ง รู้ คุ ณ ค่ ำ ชี วิ ต รู้ สิ ท ธิ ผู้ บ ริ โ ภค วิ ช ำ กำรคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค ชั้ น
มัธยมศึกษำปีที่ 4 กลุ่มเป้ำหมำย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 โรงเรีย นท่ำขอนยำงพิทยำคม
อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหำสำรคำม ที่เรียน วิชำ กำรคุ้มครองผู้บริโภค ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ
2560 จำนวน 25 คน ได้มำแบบเจำะจง เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ กำร์ตูนแอนิเมชัน
2 มิติ เรื่อง รู้คุณค่ำชีวิต รู้สิทธิผู้บริโภค แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยกระบวนกำรเรียนรู้ด้วยบันได
5 ขั้น QSCCS วิชำ กำรคุ้มครองผู้บริโภค รหัสวิชำ ง30221 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน จำนวน 40 ข้อ 20 คะแนน แบบประเมินทักษะกำรรู้เท่ำทันสื่อของนักเรียน
ที่เรียน โดยใช้สื่อกำร์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง รู้คุณค่ำชีวิต รู้สิทธิผู้บริโภค และแบบสอบถำมควำม
พึงพอใจของนักเรียนต่อกำรเรียนโดยใช้กำร์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่
ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
ผลกำรวิจัยปรำกฏดังนี้ 1) สื่อกำร์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง รู้คุณค่ำชีวิต รู้สิทธิผู้บริโภค
เพื่อส่งเสริมทักษะกำรรู้เท่ำทันสื่ อ วิชำ กำรคุ้มครองผู้บริโภค ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ที่พัฒนำขึ้ นมี
ประสิทธิภำพ 86.80/87.00 2) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่เรียนด้วยสื่อกำร์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง
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รู้คุณค่ำชีวิต รู้สิทธิผู้บริโภค วิชำ กำรคุ้มครองผู้บริโภค ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่ำก่ อน
เรียน 3) ทักษะกำรรู้เท่ำทันสื่อของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อกำร์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง รู้คุณค่ำชีวิต
รู้สิทธิผู้บริโภคอยู่ในระดับคุณภำพดีมำก 4) นักเรียนมีควำมพึงพอใจต่อสื่อกำร์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ
เรื่อง รู้คุณค่ำชีวิต รู้สิทธิผู้บริโภค อยู่ในระดับพึงพอใจมำกที่สุด
คาสาคัญ : กำร์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ทักษะกำรรู้เท่ำทันสื่อ กำรคุ้มครองผู้บริโภค

Abstract
This purposes of this research were 1) to develop and improve 2D cartoon
animation " Know Life Values, and consumers’ rights " to promote media literacy skills
on the subject, entitled, consumers protection for Mattayomsuksa 4 students to met the
criteria, set 80/80. 2) To compare learning achievement with 2D cartoon animation Life
Values and consumers rights to promote the media literacy skills on the subject,
consumer, protection and for Mattayomsuksa 4 students know before and after strolled.
3) to study the knowledge of media literacy skill through 2D cartoon animation entitled"
know Life Values, and the consumers, right on the subject, " from consumer protection
know Mattayomsuksa 4 students. 4) To study student's satisfaction toward 2D cartoon
animation about entitled, " Life Values, Knowledge of the consumer rights " on the
subject, consumers protection subject of Mathayom 4. The target group is Matthayom 4
students of Thakhonyangpittayakhom School, Kantharawichai District. There were 25
people in the 2nd semester of A.D.2017 academic year. The tools used to collect data
was 2D cartoon animation entitled, “know Life Values, and the consumers’ rights " by
learning management plan with 5 steps " QSCCS " from consumer protection subject
course no. c30221 of Maattayomsuksa 4. The achievement test were 40 items know 20
marks. The assessment of media literacy skills of students learning 2D cartoon animation
entitled," Life Values and user the consumers’ rights " were student's satisfaction
questionnaire toward learning and the statistic analysis were percentage, mean and
standard deviation.
The results of the research were as follows. 1) 2D cartoon animation about "Life
Values, Knowledge of the consumer rights" to promote the media literacy skills of
consumer s’ protection. had efficiency of 86.80/87.00 2) The achievement student by
2D cartoon animation entitled, know" Life Values, and consumers’ rights " on the subject,
consumers’ Protection, for Mattayomsuksa 4 students gained higher skill than before.
3) The media literacy skills of students learning 2D cartoon animation was in a new good
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rank. 4) Students are satisfied with the 2D cartoon animation entitled, know" Life Values,
and Consumers’ rights " at the highest level.
Keyword : 2D cartoon animation, media Literacy, consumer protection
1. บทนา
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579. กำหนดแนวคิดกำรจัดกำรศึกษำ (Conceptual
Design) ยึดหลักกำรศึกษำเพื่อปวงชน (Education for All) หลักกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อควำมเท่ำ
เทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development
Goals : SDGs 2030) โดยมีวิสัยทัศน์ (Vision) “คนไทยทุกคนได้รับกำรศึกษำ และเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่ำงมีคุณภำพ ดำรงชีวิตอย่ำงเป็นสุข สอดคล้ องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และกำร
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” เป้ำหมำยด้ำนผู้เรียน (Learner Aspirations) มุ่งพัฒนำผู้เรียน
ทุก คนให้มีคุ ณลัก ษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) (ส ำนัก งำนเลขำธิก ำรสภำ
กำรศึกษำ, 2560 : จ-ฒ) ในขณะที่กระทรวงศึกษำธิกำร (2560 : 1-4) กำหนดหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 สรุปได้ว่ำกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ต้องสอดคล้ องกั บกำรเปลี่ ย นแปลงทำงเศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒนธรรม สภำพแวดล้ อม ควำมรู้ท ำง
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพของคนในชำติ ยกระดับกำรศึกษำและ
กำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพและมำตรฐำนระดับสำกลสอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 และโลกในศตวรรษที่
21
กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร (2551 : 204) กล่ ำ วถึ ง กลุ่ ม สำระกำรเรี ย นรู้ก ำรงำนอำชี พ และ
เทคโนโลยี ตำมหลั ก สู ต รแกนกลำงกำรศึก ษำขั้นพื้นฐำน พุทธศัก รำช 2551 ช่ว ยพัฒนำให้ผู้เรียน
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มีทักษะพื้นฐำนที่จำเป็นต่อกำรดำรงชีวิต และรู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง สำมำรถ
นำควำมรู้เกี่ยวกับกำรดำรงชีวิต กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี มำใช้ป ระโยชน์ในกำรทำงำนอย่ำงมี
ควำมคิดสร้ำงสรรค์และแข่งขันในสังคมไทยและสำกล เห็นแนวทำงในกำรประกอบอำชีพรักกำรทำงำน
และมีเจตคติที่ดีต่อกำรทำงำนสำมำรถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงพอเพียง และมีควำมสุข
จำกรำยงำนกำรประเมินตนเองโรงเรียนท่ำขอนยำงพิทยำคม (Self Assessment Report)
ปีกำรศึกษำ 2559 (2559 : 106-114) กำรวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนกลุ่มสำระกำรงำน
อำชีพและเทคโนโลยี ได้ร้อยละเฉลี่ย 72.07 อยู่ในระดับพอใช้ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยีคุณภำพ
ระดั บ พอใช้ ผู้ วิ จั ย ซึ่ ง รั บผิ ด ชอบสอนกลุ่ ม สำระกำรเรีย นรู้ ก ำรงำนอำชี พ วิ ช ำเพิ่ ม เติ ม รำยวิ ชำ
กำรคุ้มครองผู้บริโภค ผู้วิจัยดำเนินกำรรวบรวมข้อมูล เพื่อวิเครำะห์ สำเหตุของปัญหำโดยกำรสำรวจ
ควำมคิดเห็นต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน พบว่ำประเด็นข้อคำถำมที่มีปัญหำมำกที่สุด คือ
1. จำนวนสื่อประกอบกำรเรียนกำรสอนยังมีไม่ เพียงพอ 2. สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย น่ำสนใจ เพื่อที่ใช้
ศึกษำค้นคว้ำเพิ่มเติมด้วยตัวเองมีไม่พอเพียง และไม่เหมำะสมกับผู้เรียน 3. ผู้เรียนขำดทักษะกำรรู้เท่ำ
ทันสื่อ เช่น ซื้อสินค้ำทำงระบบโซเชียลหลงเชื่อซื้อสินค้ำไม่มีคุณภำพ รำคำแพง 4. นักเรียนมีมือถือ
มีคอมพิวเตอร์ แต่ใช้เล่นเกมไม่ได้ใช้สืบค้นหำควำมรู้ 5. สื่อใบควำมรู้ หนังสือที่ครูจัดให้นักเรียนศึกษำ
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ไม่น่ำสนใจ เนื้อหำมำกเกินไปเข้ำใจยำก เพื่อแก้ปัญหำและพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน วิชำกำร
คุ้มครองผู้บริโภค ให้มีระดับคุณภำพสูงขึ้น และส่งเสริมทักษะกำรรู้ เท่ำทันสื่อให้กับผู้เรียน ผู้วิจัยจึง
เลือกที่จะแก้ปัญหำ โดยกำรสร้ำงและพัฒนำสื่อกำร์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง รู้คุณค่ำชีวิต
รู้
สิ ทธิ ผู้บริโ ภค ขึ้ นมำใช้เป็นสื่ อประกอบกำรเรียนกำรสอน โดยร่ว มกับกำรจัด กำรเรียนรู้ด้วยบันได
5 ขั้น (QSCCS) เพื่อส่งเสริมทักษะกำรรู้เท่ำทันสื่อ ให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีเจตคติที่ดีต่อ
กำรคุ้มครองผู้บริโภค มีทักษะชีวิตนำควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งสื่อกำร์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง
รู้คุณค่ำชีวิต รู้สิทธิผู้บริโภค นักเรียนสำมำรถใช้ศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองได้ตำมควำมต้องกำร ทั้งใน
เวลำเรียนและนอกเวลำเรียน ดึงดูดและเร้ำควำมสนใจของนักเรียน ให้เข้ำถึงเนื้อหำสำระได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้ำง พัฒนำและหำประสิทธิ์ภำพของสื่อกำร์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง รู้คุณค่ำชีวิต
รู้สิทธิผู้บริโภค เพื่อส่งเสริมทักษะกำรรู้เท่ำทันสื่อ วิชำ กำรคุ้มครองผู้บริโภค ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ให้
มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ด้วยสื่อกำร์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง รู้คุณค่ำ
ชีวิต รู้สิทธิผู้บริโภค เพื่อส่งเสริมทักษะกำรรู้เท่ำทันสื่อ วิชำ กำรคุ้มครองผู้บริโภค ชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน
3. เพื่อศึ ก ษำทัก ษะกำรรู้เท่ำทันสื่ อของนักเรียนด้ วยสื่อกำร์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง รู้
คุณค่ำชีวิต รู้สิทธิผู้บริโภค วิชำ กำรคุ้มครองผู้บริโภค ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4
4. เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อกำร์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง รู้คุณค่ำชีวิต
รู้สิทธิผู้บริโภค วิชำ กำรคุ้มครองผู้บริโภค ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4
3. วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มเป้ำหมำย
กลุ่ ม เป้ ำ หมำย ที่ ใ ช้ ใ นกำรวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษำปี ที่ 4 โรงเรี ย น
ท่ำขอนยำงพิทยำคม ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560 แผนกำรเรียนภำษำ-สังคม เรียนวิชำ กำร
คุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 25 คน โดยกำรเลือกแบบเจำะจง
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
1) สื่อกำร์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง รู้คุณค่ำชีวิต รู้สิทธิผู้บริโภค เพื่อส่งเสริมทักษะ
กำรรู้เท่ำทันสื่อ วิชำ กำรคุ้มครองผู้บริโภค ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ 80/80
และแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยบันได 5 ขั้น QSCCS ใช้เป็นสื่อกำรสอนจำนวน 8 หน่วยกำรเรียนรู้
2) แบบประเมินสื่อกำร์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง รู้คุณค่ำชีวิต รู้สิ ทธิผู้บริโภค สำหรับ
ผู้เชี่ยวชำญ จำนวนด้ำนละ 3 คน เป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) 5 ระดับ ตำมวิธี
ของลิ เ คอร์ ท (Likert Scale) ระดั บ คุ ณ ภำพ คื อ มำกที่ สุ ด มำก ปำนกลำง น้ อ ย น้ อ ยที่ สุ ด
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ครอบคลุมองค์ประกอบ 3 ด้ำน คือ ด้ำนเนื้อหำ จำนวน 10 ข้อ ด้ำนเสียงประกอบ จำนวน 6 ข้อ ด้ำน
คอมพิวเตอร์กรำฟิก จำนวน 10 ข้อ
3) แบบประเมินแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยบันได 5 ขั้น QSCCS สำหรับผู้เชี่ยวชำญ
7 คน เป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) 5 ระดับ ตำมวิธีของลิเคอร์ท (Likert Scale)
ระดับคุณภำพ คือ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด ครอบคลุมองค์ประกอบ 6 ด้ำน
จำนวน 30 ข้อ
4) แบบประเมินคุณภำพและประโยชน์ของสื่อกำร์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง รู้คุณค่ำชีวิต
รู้สิ ทธิ ผู้บริโ ภค เป็นแบบมำตรำส่ ว นประมำณค่ ำ (Rating Scale) 5 ระดับ ตำมวิ ธี ข องลิ เ คอร์ ท
(Likert Scale) ระดับคุณภำพ คือ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด ครอบคลุมองค์ประกอบ
5 ด้ำน
จำนวน 20 ข้อ
5) แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท ำงกำรเรี ย น ที่ ผู้ วิ จั ย สร้ ำ งขึ้ น เป็ น แบบเลื อ กตอบ
4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ 20 คะแนน มีค่ำควำมยำกง่ำยอยู่ระหว่ำง 0.36-0.76 มีค่ำอำนำจจำแนก
อยู่ ร ะหว่ ำง 0.32-0.72 มีค่ ำเฉลี่ ย ทั้งฉบับ ควำมยำกง่ำยของข้ อสอบ (P) เท่ำกั บ 0.56 ค่ำอำนำจ
จำแนกของข้อสอบ (B) เท่ำกับ 0.52 สำมำรถแยกคนเก่ง คนอ่อนออกจำกกันได้ค่ำควำมเชื่อมั่น 0.83
6) แบบประเมินทักษะกำรรู้เท่ำทันสื่อของผู้เรียนที่เรียน โดยใช้สื่อกำร์ตูนแอนิเมชัน 2
มิติ โดยครูเป็นผู้สังเกตและประเมินพฤติกรรมตำมข้อบ่งชี้และนักเรียนประเมินตนเองหลังเรียนจบ
เป็ น แบบมำตรำส่ ว นประมำณค่ ำ (Rating Scale) 5 ระดั บ ตำมวิ ธี ข องลิ เ คอร์ ท (Likert Scale)
จำนวน 25 ข้อ นำแบบประเมินทักษะกำรรู้เท่ำทันสื่อให้ผู้เชี่ยวชำญประเมิน นำข้อมูลมำวิเครำะห์หำ
ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อคำถำมกับจุดประสงค์ มีค่ำ IOC ระหว่ำง 0.86-1.00 นำไปทดลอง
ใช้กับผู้เรียนโดยใช้วิธีกำรวิเครำะห์หำค่ำ t-test มีค่ำอำนำจจำแนกระหว่ำง 2.00-3.17 นำแบบ
ประเมินทักษะกำรรู้เท่ำทันสื่อมำวิเครำะห์หำค่ำควำมเชื่อมั่นทั้งฉบับโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟำได้ค่ำ
ควำมเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ำกับ 0.91
7) แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อกำร์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เป็นแบบ
มำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) 5 ระดับ ตำมวิธีของลิเคอร์ท (Likert Scale) จำนวน 10 ข้อ
มีค่ำ IOC ระหว่ำง 0.86-1.00 นำไปทดลองใช้กับผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 โรงเรียนท่ำขอนยำง
พิ ท ยำคม โดยใช้ วิ ธี ก ำรวิ เ ครำะห์ ห ำค่ ำ t-test ใช้ สู ต ร มี ค่ ำ อ ำนำจจ ำแนกระหว่ ำ ง 2.00-3.17
วิเครำะห์ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟำ ได้ค่ำควำมเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ำกับ 0.91
ขั้นตอนกำรวิจัย
ผู้ วิ จั ย ได้ ด ำเนิ น กำรตำมลั ก ษณะของกระบวนกำรวิ จั ย และพั ฒ นำ ( Research and
Development) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลอง เป็นแผนกำรทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนหลัง
(One-Group Pretest-Posttest Design) มี 4 ขั้นตอน
1. กำรส ำรวจ ข้ อ มู ล พื้ น ฐำน สภำพปั ญ หำและควำมต้ อ งกำรกลุ่ ม เป้ ำ หมำย ได้
สอบถำม เก็บรวบไว้ในบันทึกหลังสอน ตั้งแต่ ปีกำรศึกษำ 2554 ออกแบบ แผนกำรสร้ำงและพัฒนำ
สื่อกำร์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ปีกำรศึกษำ 2559
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2. สร้ำงและประเมิน สื่อกำร์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ผ่ำนกำรวิเครำะห์โดยผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนละ 3 คน คือ ด้ำนสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กรำฟิก ด้ำนเนื้อหำ และด้ำนเสียงประกอบกำรใช้
ภำษำกำรสื่อสำร และเอกสำรประกอบ คือ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยบันได 5 ขั้น QSCCS ผ่ำนกำร
วิเครำะห์โดยผู้เชี่ยวชำญ 7 คน
3. ทดลองใช้ สื่อกำร์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ กลุ่มเป้ำหมำย คือ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปี
ที่ 4 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560 แผนกำรเรียนภำษำ-สังคม จำนวน 25 คน โดยกำรเลือกแบบ
เจำะจง
4. สร้ ำ งแบบประเมิ น ปรั บ ปรุ ง และกำรพั ฒ นำสื่ อ กำร์ ตู น แอนิ เ มชั น 2 มิ ติ คื อ
1) ผลสั ม ฤทธิ์ ทำงกำรเรีย นของผู้เรียน 2) สื่ อกำร์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ มีประสิ ทธิ ภำพตำมเกณฑ์
มำตรฐำน 80/80 3) ทักษะกำรรู้เท่ำทันสื่อของผู้เรียน และ 4) ควำมพึงพอใจของผู้เรียน
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
1. กำรหำประสิ ทธิ ภำพของสื่ อกำร์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง รู้คุณค่ำชีวิ ต รู้สิ ทธิ
ผู้บริโภค วิชำ กำรคุ้มครองผู้บริโภค ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ตำมเกณฑ์มำตรฐำน 80/80 กำรประเมิน
สื่อกำร์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ผ่ำนกำรวิเครำะห์โดยผู้เชี่ยวชำญ 3 ด้ำน ๆ ละ3 คน ด้ำนเนื้อหำ จำนวน
10 ข้อ ด้ำนเสียงประกอบ จำนวน 6 ข้อ ด้ำนคอมพิวเตอร์กรำฟิก จำนวน 10 ข้อ และประเมิน
คุณภำพและประโยชน์ของสื่อกำร์ตูน จำนวน 20 ข้อ วิเครำะห์โดยหำค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
แล้วนำมำแปลควำมหมำยค่ำเฉลี่ยตำมเกณฑ์
2. กำรประเมินแผนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยกระบวนกำรเรียนรู้ด้วยบันได 5 ขั้น QSCCS
ทั้ ง 6 ด้ ำ น จ ำนวน 30 ข้ อ วิ เ ครำะห์ โ ดยหำค่ ำ เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมำตรฐำน แล้ ว น ำมำแปล
ควำมหมำยค่ำเฉลี่ยตำมเกณฑ์
3. กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน โดย
หำค่ำเฉลี่ย ค่ำร้อยละ แล้วนำมำแปลควำมหมำยค่ำเฉลี่ยตำมเกณฑ์
4. กำรวิเครำะห์ทักษะกำรรู้เท่ำทันสื่อของผู้เรียน โดยหำ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน แล้วนำมำแปลควำมหมำยค่ำเฉลี่ยตำมเกณฑ์
5. กำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อกำร์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ โดยหำ
ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน แล้วนำมำแปลควำมหมำยค่ำเฉลี่ยตำมเกณฑ์
4. ผลการวิจัย
1. สื่อกำร์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง รู้คุณค่ำชีวิต รู้สิท ธิผู้บริโภค เพื่อส่งเสริมทักษะกำร
รู้เท่ำทันสื่อ วิชำ กำรคุ้มครองผู้บริโภค ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ที่พัฒนำขึ้นมีประสิทธิภำพ 86.80/87.00
สูงกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน 80/80
1.1 ประสิทธิภำพของสื่อกำร์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ทดลองใช้กับกลุ่มเป้ำหมำยมีค่ำเท่ำกับ
86.80 (E1) คะแนนเฉลี่ยร้อยละของกำรสอบหลังเรียน มีค่ำเท่ำกับ 87.00 (E2) ดังนั้น ประสิทธิภำพ
ของกำร์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ วิชำ กำรคุ้มครองผู้บริโภค เท่ำกับ 86.80/87.00 สูงกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน
ที่ตั้งไว้ ชี้ให้เห็นว่ำ กำร์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ มีประสิทธิภำพได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำน 80/80 ดังตำรำง 1
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ตารางที่ 1 แสดงประสิทธิภำพของสื่อกำร์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง รู้คุณค่ำชีวิต รู้สิทธิผู้บริโภค วิชำ
กำร คุ้มครองผู้บริโภค ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 จำกกำรทดลองใช้กับกลุ่มเป้ำหมำย
รายการ
จานวน คะแนนเต็ม คะแนน
ร้อยละ ประสิทธิภาพ (E1/E2)
ทดสอบ
นักเรียน
เฉลี่ย
ระหว่ำงเรียน
25 คน
40
34.72
86.80
86.80/87.00
หลังเรียน
25 คน
20
17.40
87.00
1.2 ผลกำรประเมินควำมคิด เห็นของผู้เชี่ยวชำญที่มีต่อแผนกำรจั ด กำรเรียนรู้ โดย
กระบวนกำรเรีย นรู้ด้ว ยบันได 5 ขั้ น (QSCCS) วิ ชำ กำรคุ้ม ครองผู้บริโ ภค ชั้นมัธ ยมศึก ษำปีที่ 4
โดยรวมทั้ง 6 ด้ำนอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.56 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.48
2. กำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนด้วยสื่อกำร์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ก่อนเรียนและ
หลัง คะแนนเฉลี่ยทดสอบก่อนเรียน เท่ำกับ 8.92 จำกคะแนนเต็ม 20 คะแนน ค่ำส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน เท่ำกับ 1.44 คิดเป็นร้อยละ 44.6 ของคะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ยกำรทดสอบหลัง เรีย น
เท่ำกับ 17.2 จำกคะแนนเต็ม 20 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน เท่ำกับ 1.44 คิดเป็นร้อยละ 86
ของคะแนนเต็ม ดังนั้นระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน หลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน คะแนนเฉลี่ยสอบ
ก่อนเรียนได้น้อยกว่ำหลังเรียน มีกำรกระจำยของส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนก่อนเรียนมำกกว่ำหลังเรียน
คือ ก่อนเรียน ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 1.23 หลังเรียน ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 1.1
พบว่ำค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน หลังเรียนน้อยกว่ำก่อนเรียน นั้นคือ นักเรียนได้คะแนนสูงเกำะกลุ่มกัน
ซึ่งถือว่ำเป็นกำรสอนที่มีคุณภำพ ดังตำรำง 2
ตารางที่ 2 แสดงกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของ คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนก่อน
เรียนกับหลังเรียน
ปีการศึกษา
คะแนนเฉลี่ย (  )
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (  )
ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน
หลังเรียน
ภำคเรียน2 ปีกำรศึกษำ 2560
8.92
17.62
1.23
1.1
3. กำรศึกษำทักษะกำรรู้เท่ำทันสื่อของนักเรียน โดยนำคะแนนจำกกำรตอบแบบประเมิน
ทักษะกำรรู้เท่ำทันสื่อของนักเรียนและครู มำหำค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน แล้วนำค่ำเฉลี่ยไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ แปลควำมหมำย พบว่ำโดยรวมนักเรียนมีทักษะกำรรู้เท่ำทันสื่อ ระดับคุณภำพ
ดีมำก (  = 4.06,  = 0.73)
4. ควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อกำร์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ โดยนำคะแนนจำกกำรตอบ
แบบสอบถำมควำมพึงพอใจมำหำค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน นำค่ำเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกั บ
เกณฑ์ พบว่ำโดยรวมนักเรียนมีควำมพึงพอใจมำกที่สุด (  = 4.66,  = 0.58)
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5. การอภิปรายผล
1. กำร์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ วิชำ กำรคุ้มครองผู้บริโภค รหัสวิชำ ง30221 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่
4 ที่ผู้วิจัยได้พัฒนำขึ้นมีประสิ ทธิภำพ 86.80/87.00 สอดคล้องกับผลกำรศึก ษำของ พจนศิรินทร
ลิมปนันทน (2553) ศึกษำกำรพัฒนำสื่อกำร์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง เพศศึกษำ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ทำงอินเตอร์เน็ต พบว่ำ กำรประเมินควำมเหมำะสม โดยรวมจำกผู้เชี่ยวชำญทั้ง 3 ด้ำน คือ ด้ำน
เนื้อหำ ด้ำนกำรออกแบบภำพยนตร์แอนิเมชัน อยู่ในระดับมำก สอดคล้องกับ ภำวิณี แสงทอง (2550
: 1-73) ศึกษำกำรพัฒนำกำร์ตูนแอนนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง เคล็ดไม่ลับกับกำรรีไซเคิลขยะภำยในบ้ำน ผล
กำรศึกษำพบว่ำ กำรประเมินคุณภำพสื่อโดยรวมมีคุณภำพดี ผลกำรประเมินคุณภำพสื่อจำกผู้เชี่ยวชำญ
ด้ ำ นเนื้ อ หำ โดยรวมอยู่ ใ นคุ ณ ภำพดี ผลกำรประเมิ น คุ ณ ภำพสื่ อ จำกผู้ เ ชี่ ย วชำญด้ ำ นกำรจั ด
องค์ประกอบศิลป์ โดยรวมอยู่ในคุณภำพดี และผลกำรประเมินจำกผู้เชี่ยวชำญด้ำนคุณภำพ เคลื่อนไหว
และเสียงโดยรวมอยู่ในคุณภำพดี สอดคล้องกับ ยงยุทธ มุ่งหมำย (2558) ศึกษำกำรพัฒนำกำร์ตูน
แอนิเมชัน 2 มิติ ส่งเสริมคุณธรรมด้ำนควำมซื่อสัตย์เรื่อง เรื่องดี ๆ ของเด็กชำยดิน ผลกำรศึกษำ
พบว่ำ รูปแบบตัวกำร์ตูน มีควำมเหมำะสมโดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ผลกำรประเมินคุณภำพกำร์ตูน
แอนิเมชัน 2 มิติ โดยผู้เชี่ยวชำญมีคุณภำพอยู่ในระดับดี สอดคล้องกับสุดำรัตน์ บุตรโคตร (2550 : 172) ศึกษำกำรพัฒนำกำร์ตูนแอนนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ภัยใกล้ตัวจำกอำหำรหลำกสี ผลกำรศึกษำพบว่ำ
ผลกำรประเมินคุณภำพโดยผู้เชี่ยวชำญด้ำนเสียงประกอบ ด้ำนเนื้อหำ ด้ำนคอมพิวเตอร์กรำฟิกอยู่ใน
เกณฑ์คุณภำพระดับดี ผู้วิจัยประยุกต์ใช้แนวคิดกระบวนกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นกำรเรียนรู้
แบบใฝ่รู้ (Active Learning) ซึ่งเยำว์เรศ ภักดีจิตร (2557 : 3-5) ได้กล่ำวถึง กระบวนกำรเรีย นรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 เป็นกำรเรียนรู้ แบบใฝ่รู้ (Active Learning) มี 3 ลักษณะ คือ 1) กระบวนกำรเรียนรู้
แบบลงมือปฏิบัติ 2) กระบวนกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรสื่อสำรอย่ำงสร้ำงสรรค์ 3) กำรเรียนรู้แบบบันได 5
ขั้ น (QSCCS) สอดคล้ อ งกั บ ทิ พ รั ต น์ สิ ท ธิ ว งศ์ และทะเนศ วงศ์ น ำม (2559 : 86-94) ศึ ก ษำ
กำรศึ ก ษำผลกำรใช้ กิ จ กรรมกำรเรี ย นกำรสอนด้ ว ยบั น ได 5 ขั้ น (QSCCS) ผลกำรศึ ก ษำพบว่ ำ
พฤติกรรมกำรใช้กิจกรรมกำรเรียนรู้กระบวนทัศน์บันได 5 ขั้น QSCCS ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก
ผู้วิจัยได้ดำเนินกำรสร้ำงและพัฒนำโดยกำรศึกษำข้อมูล ผลงำนวิจัย แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ศึกษำและวิเครำะห์หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 หลักสูตรสถำนศึกษำ
โรงเรียนท่ำขอนยำงพิทยำคม หลักสูตรกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี คำอธิบำยรำยวิชำ
โครงสร้ำงวิชำ หน่วยกำรเรียนรู้ เนื้อหำสำระวิชำ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS)
กำหนดโครงสร้ำง เลือกเนื้อหำ และสื่อตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบ่งออกเป็น 8 ตอน ตอนละ 1520 นำที โดยใช้ ห ลั ก กำรสร้ำ งผลงำน Animation (ทวี ศั ก ดิ์ กำญจนสุ ว รรณ, 2546 : 152-159)
องค์ประกอบสำคัญของกำร์ตูนแอนิเมชัน และหลักกำรจัดองค์ประกอบของภำพเคลื่อนไหว (ปุณณรัตน์
พิชญไพบูลย์, 2542 : 25-29, 238-386) กำรสร้ำงสตอรี่บอร์ด (ธิติมำ มโนหมั่นศรัทธำ 2537) กำร
ใช้เสียง (จรูญพร ปรปักษ์ประลัย, 2548 : 241-247) ผลกำรประเมินสื่อกำร์ตูนแอนิ เมชัน
2
มิติ โดยผู้เชี่ยวชำญด้ำนเนื้อหำ ด้ำนเสียงประกอบ ด้ำนคอมพิวเตอร์กรำฟิก คุณภำพและประโยชน์
กำรทดลองแบบเดี่ยว แบบกลุ่มเล็ก และแบบภำคสนำม นำข้อสรุปจำกผลกำรทดลองใช้ มำปรับปรุง
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แก้ไขให้สมบูรณ์ มีประสิทธิ ภำพตำมเกณฑ์ที่กำหนด จึงนำไปใช้จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนกับ
นักเรียนเป้ำหมำยที่ต้องกำรพัฒนำ จึงเชื่อถือได้ว่ำ กำร์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ วิชำคุ้มครองผู้บริโ ภค
รหัสวิชำ ง30221 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ที่พัฒนำขึ้นนี้มีคุณภำพ กอปรกับกำร์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ที่
ผู้วิจัยสร้ำงขึ้นนี้ เป็นสื่อที่ทันสมัยส่งเสริมกำรเรียนรู้แบบเอกัตบุคคล ผู้เรียนสำมำรถเข้ำถึงและเรียนรู้
ได้ต ำมควำมต้องกำร และเรีย นรู้เนื้อหำได้ร วดเร็ว ตำมศัก ยภำพของผู้เรียนแต่ล ะบุคคล วิ ธี ก ำร
ขั้นตอนในกำรนำเสนอ ผู้วิจัยได้สร้ำงตัวกำร์ตูน ชื่อ แบงค์ แอม และเค้ ก เป็นตัวดำเนินเรื่อง จำนวน
8 ตอน ในแต่ละตอน คือ เนื้อหำของแต่ละหน่วยกำรเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดควำมสนใจ และ
ติดตำมเนื้อเรื่องต่อไป ซึ่งแตกต่ำงจำกกำรศึกษำเนื้อหำจำกตัวบทในพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
พ.ศ.2522 หรือเอกสำรสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้อ งกับสิทธิกำรคุ้มครองผู้บริโภค ผู้เรียนจึงสำมำรถศึกษำ
ค้นคว้ำทบทวน ข้อมูลได้ตำมควำมต้องกำรด้วยตนเองอย่ำงเต็มที่ โดยไม่มีขีดจำกัดในเนื้อหำแต่ละ
หน่ ว ยกำรเรี ย นรู้ มี แ บบฝึ ก หั ด ให้ ผู้ เ รี ย นได้ ฝึ ก หั ด ทดสอบตั ว เอง สำมำรถวั ด และประเมิ น ผล
ควำมก้ ำวหน้ำของตนเอง ทำให้ผู้เรียนเกิด กำรแข่ งขันกับตนเอง ก่ อให้เกิ ด แรงจู งใจในกำรเรียนรู้
ในขณะเดี่ยวกันผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรม พบว่ำ ผู้เรียนสนใจชื่นชอบกำรค้นคว้ำจำกกำร์ตูนแอนิเมชัน
2 มิติ วิชำ กำรคุ้มครองผู้บริโภค รหัสวิชำ ง30221 เพิ่มมำกขึ้น มีควำมตั้งใจกระตือรือร้นในกำร
แสวงหำควำมรู้เพิ่มมำกขึ้น ด้วยเหตุผลดังกล่ำวจึงทำให้ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเนื้อหำสำระในแต่
ละหน่วยกำรเรียนรู้ได้เป็นอย่ำงดี เมื่อมีกำรทดสอบย่อยประเมินตนเองหลังเรียนในแต่ละหน่วยกำร
เรียนรู้ และทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน จึงได้คะแนนสูงส่งผลให้ กำร์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ วิชำ
คุ้มครองผู้บริโภค รหัสวิชำ ง30221 มีประสิทธิภำพสูงกว่ำเกณฑ์ 86.80/87.00
2. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน เป็นไปตำมสมมุติฐำนที่ตั้งไว้ แสดงว่ำ
กำร์ตูนแอนิมิชัน 2 มิติ ที่สร้ำงขึ้นช่วยให้ผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสู งขึ้น และมีควำมก้ำวหน้ำ
ทำงกำรเรียน สอดคล้องกับงำนวิจัย ของ ศิมำภรณ์ น้อยพงษ์ และกฤติกำ นิรมล (2559) ศึกษำผล
กำรใช้ สื่ อ แอนิเ มชัน 2 มิ ติ ที่ มี ต่อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท ำงกำรเรีย น เรื่ อ ง ป่ ำ ไม้ ม หั ศจรรย์ข องนั ก เรี ยนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 3 ผลกำรศึกษำพบว่ำ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยสื่อแอนิเมชัน
สูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนที่เรียน
ด้วยสื่อแอนิเมชันหลังเรียน และหลังจำกเรียนผ่ำนไป 4 สัปดำห์ ไม่แตกต่ำงกัน สอดคล้องกับงำนวิจัย
ของ สุภำพร คำมดิษฐ์ (2559) ศึกษำกำรพัฒนำสื่อกำรเรียนกำร์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ทำดีตำมรอยพ่อ
ผลกำรศึกษำพบว่ำ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ
0.05 สอดคล้องกับงำนวิจัย ของอำลิสำ สำยทอง, อำนันท์ นิรมล และกฤธยำกำญจน์ โตพิทักษ์
(2560 : 159-170) ศึกษำ “กลกำรพัฒนำกำร์ตูนแอนิเมชันสองมิติ เรื่อง กระบวนกำรในกำรดำรงชีวิต
ของพืช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1” ผลกำรวิจัยพบว่ำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลังเรียนสูง
กว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนที่เรียน ด้วยกำร์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติที่มีผล
กำรเรียนแตกต่ำงกัน สอดคล้องกับงำนวิจัยของ โกมล ชัยธัมมำวุธ (2546) ศศิธร อุตมะพันธุ์
(2548) ศึกษำ นักเรียนที่เรียนจำกบทเรียนคอมพิวเตอร์ มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ยหลังเรียนสูง
กว่ำก่อนเรียน ที่เป็นเช่นนี้เพรำะกำร์ตูนแอนิมิชัน 2 มิติ ที่พัฒนำขึ้น มีควำมเหมำะสมกับนักเรียน
เป็นกำรใช้สื่อที่ทันสมัย ที่ใช้ไม่ยำกและง่ำยจนเกินไป และนักเรียนทรำบควำมก้ำวหน้ำของตนเอง จำก
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กำรตรวจกิจกรรม/แบบฝึกหัดท้ำยหน่วยกำรเรียนรู้เป็นกำรเสริมแรงทำงบวก ทำให้นักเรียนภูมิใจใน
ควำมสำเร็จของตนเอง ที่เป็นเช่นนี้เพรำะกำร์ตูนแอนิมิชัน 2 มิติ ที่พัฒนำขึ้น มีควำมเหมำะสมกับ
นักเรียน เป็นกำรใช้สื่อทันสมัย ใช้ไม่ยำกและง่ำยจนเกินไปและนักเรียนทรำบควำมก้ำวหน้ำของตนเอง
จำกกำรตรวจกิจกรรม/แบบฝึกหัดท้ำยหน่วยกำรเรียนรู้เป็นกำรเสริมแรงทำงบวก ทำให้นักเรียนเกิด
ควำมภำคภูมิใจในควำมสำเร็จของตนเอง
3. กำรศึกษำทักษะกำรรู้เท่ำทันสื่อของนักเรียน โดยนำคะแนนจำกกำรตอบแบบประเมินมำ
หำค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน พบว่ำโดยรวมนักเรียนมีทักษะกำรรู้เท่ำทันสื่อ ระดับคุณภำพ
ดีมำก สอดคล้องกับผลกำรศึกษำของ เทิดศักดิ์ ไม้เท้ำทอง (2557 : 74-91) ศึกษำ “กำรรู้เท่ำทันสื่อ
: ทักษะสำหรับกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”.สรุปว่ำ กำรรู้เท่ำทันสื่อเป็น ทักษะสำคัญสำหรับกำรดำเนิน
ชีวิตของผู้คนในศตวรรษที่ 21 เพรำะว่ำสื่อยุคนี้มีรูปแบบที่หลำกหลำยสลับซับซ้อนจำเป็นต้องเรียนรู้
วิธีกำรเข้ำถึงกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมตำมควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ดังนั้นกำรมีทักษะรู้เท่ำทันสื่อ กำรเข้ำถึง กำรประเมิน กำรวิเครำะห์ และกำรสร้ำงสื่อ จะช่วยให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม สถำบันกำรศึกษำควรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
พัฒนำกำรคิดเชิงวิเครำะห์และกำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์ สอดคล้องกับผลกำรศึกษำของ พีระ จิรโสภณ
และคณะ (2559) ศึกษำ “ควำมรู้เท่ำทันกำรสื่อสำรยุคดิจิทัลกับบทบำทในกำรกำหนดแนวทำงกำร
ปฏิรูปกำรสื่อสำรในสังคมไทย” ผลกำรศึกษำพบว่ำ กำรจัดหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียน
กำรนิยำมขอบเขตกำรรู้เท่ำทันสื่อ กลุ่มตัวอย่ำงร้อยละ 96.19 มีสมำร์ทโฟน ส่วนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
และโน้ตบุ๊กมีมำกกว่ำร้อยละ 50 พฤติกรรมเปิดรับสื่อเว็ปไซต์ค่ อนข้ำงบ่อยเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์
โดยใช้ไลน์มำกที่สุด เฟชบุ๊ก ยูทูป กูเกิล และอินสตำแกรม รองลงมำตำมลำดับ สำหรับสื่อโทรทัศน์
เปิดรับทุกวัน รองลงมำอ่ำนหนังสือพิมพ์ฟังวิทยุและนิตยสำรบ่อยปำนกลำง ระดับกำรรู้เท่ำทันกำร
สื่อสำรส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มระดับปำนกลำงร้อยละ 54.50 กลุ่มระดับต่ำร้อยละ 30.75 และกลุ่มระดับสูง
ร้อยละ 14.75 ควรจัดหลักสูตรกำรรู้เท่ำทันสื่อตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษำถึงระดับอุดมศึกษำ สอดคล้อง
กั บผลกำรศึ ก ษำของ เยำวภำ บัว เรช และมำริษำ สุ จิ ต วนิช (2558) ศึก ษำ “กำรรู้เท่ำทันสื่ อ :
ประโยชน์และกำรนำไปใช้ กรณีศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม” ผลกำรวิจัยพบว่ำ ควำมรู้เรื่อง
กำรรู้เท่ำทันสื่อนักศึกษำมีควำมรู้เรื่องกำรรู้เท่ำทันสื่อโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 8 .84 อยู่ในระดับ
มำก ควำมเข้ำใจเรื่องกำรรู้เท่ำทันสื่อ โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 7.45 อยู่ในระดับปำนกลำง และ
ประโยชน์ในเรื่องกำรรู้เท่ำทันสื่อ โดยรวมอยู่ในระดับมำก ส่วนกำรนำไปใช้ในเรื่อง กำรรู้เท่ำทันสื่ อ
โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ที่ปรำกฏผลเช่นนี้ เนื่องมำจำกผู้วิจัยได้ศึกษำแนวคิด ทฤษฎี เอกสำร
และงำนวิจัยที่เกี่ยวกับกำรสร้ำงแบบวัดทักษะกำรรู้เท่ำทันสื่อของผู้เรียน และศึกษำวิธีกำรสร้ำงแบบวัด
ทักษะจำกงำนวิจัยและพัฒนำแบบวัดทักษะในศตวรรษที่ 21 ขณะเดียวกันได้ศึกษำกำรรู้เท่ำทันสื่อของ
ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำของ ปกรณ์ ประจัญบำน และ อนุชำ กอนพ่วง (2558 : 38-42) รวมถึงสร้ำง
แบบประเมินวัดทักษะกำรรู้เท่ำทันสื่อของผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 มี 5 องค์ประกอบเป็นแบบวัด
มำตรประมำณค่ำ 5 ระดับ ใช้สำหรับให้ครูสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน ประเมินพฤติกรรมตำมข้อบ่งชี้
และให้นักเรียนประเมินตนเอง จึงส่งผลทำให้นักเรียนมีทักษะกำรรู้เท่ำทันสื่อ ระดับคุณภำพดีมำก
1547

4. นักเรียนมีควำมควำมพึงพอใจต่อสื่อกำร์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ โดยนำคะแนนจำกกำรตอบ
แบบสอบถำมควำมพึงพอใจมำหำค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน นำค่ำเฉลี่ยไปเปรียบเทียบ กับ
เกณฑ์ พบว่ำโดยรวมนักเรียนมีควำมพึงพอใจมำกที่สุด (  = 4.66,  = 0.58) แสดงว่ำนักเรียน มี
ควำมพึงพอใจมำกที่สุดต่อกำร์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เนื่องจำกได้ประโยชน์จำกกำรชม มีควำมเข้ำใจ ใน
ลำดับเหตุกำรณ์ของเรื่อง รูปแบบกำรนำเสนอ ผู้เรียนสนุกกับกำรเรียน ควำมสวยงำมของฉำกและ
ตัวละคร เสียงของตัวละครมีควำมเหมำะสม นักเรียนมีควำม พึงพอใจมำกที่สุด เรียงตำมลำดับ กำร
ใช้สีและแสงเงำของกำร์ตูน ลักษณะตัวอักษรของกำร์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติน่ำสนใจ ทำให้ผู้เรียนเข้ำใจ
เนื้อหำของเรื่องที่ได้นำเสนอ ระยะเวลำในกำรนำเสนอ นักเรียนมีควำมพึงพอใจมำก เรียงตำมลำดับ
ในภำพรวมนักเรียนมีควำมพึงพอใจมำกที่สุด ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจำกกำร์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ มีกำรสร้ำง
พัฒนำตำมขั้นตอน เนื้อหำมีควำมทันสมัย มีคุณประโยชน์ต่อกำรเรียนและกำรดำเนิน ชีวิตประจำวัน
สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ใ นชีวิตและสังคมปัจจุ บัน จึงทำให้ผู้เรียนเกิด ควำมพึง พอใจในกำรเรีย นรู้
สอดคล้องกับผลกำรศึกษำของ พิสิฐ น้อยวังคลัง (2558 : 1-73) ศึกษำกำรประยุกต์ใช้ตัวละครจำก
จิตรกรรมฝำผนังอีสำนประกอบแอนิเมชันวรรณกรรมท้องถิ่น เรื่อง สังข์ศิลป์ชัย ผลกำรศึกษำพบว่ำ
ควำมพึงพอใจของนักเรียนต่อกำรเรียน โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก พิจำรณำเป็นรำยข้อทุก ข้ออยู่
ในระดับมำก ควำมพึงพอใจมำกที่สุดคือตัวละครแต่ละตัวมีลักษณะเหมำะสมกับเนื้อเรื่อง เสียงดนตรี
ประกอบ ควำมเหมำะสมในกำรนำสื่อนี้มำใช้ในกำรเรียนกำรสอน สอดคล้องกับผลกำรศึกษำของ ภำ
วิณี แสงทอง (2550 : 1-73) ศึกษำกำรพัฒนำกำร์ตูนแอนนิ เมชัน 2 มิติ เรื่อง เคล็ดไม่ลับกับกำร
รีไซเคิลขยะภำยในบ้ำน ผลกำรศึกษำพบว่ำ กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมพึงพอใจสื่อกำร์ตูน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมำก สอดคล้ องกั บผลกำรศึ ก ษำของ ยงยุทธ มุ่ง หมำย (2558) ศึก ษำกำรพั ฒ นำกำร์ ตู น
แอนิเมชัน 2 มิติ ส่งเสริมคุณธรรมด้ำนควำมซื่ อสัตย์ เรื่อง เรื่องดี ๆ ของเด็กชำยดิน ผลกำรศึกษำ
พบว่ำ ควำมพึงพอใจของนักเรียนหลังชมกำร์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ โดยรวมอยู่ในระดับมำก สอดคล้อง
กับผลกำรศึกษำของ รติภัทร จันทรสอง (2553) ศึกษำกำรพัฒนำสื่อกำร์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อ
รณรงค์กำรบริโภคอำหำรเพื่อสุขภำพ ผลกำรศึกษำพบว่ำ นักเรียนมีควำมพึงพอใจต่อกำรใช้สื่อกำร์ตูน
แอนิเมชัน 2 มิติ โดยรวมอยู่ในระดับมำก สอดคล้องกับผลกำรศึกษำของ ศิมำภรณ์ น้อยพงษ์ และ
กฤติกำ นิรมล (2559) ศึกษำผลกำรใช้สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เรื่อง ป่ำ
ไม้มหัศจรรย์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ผลกำรศึกษำพบว่ำค่ำเฉลี่ยของนักเรียนที่มีควำมพึงพอใจ
ต่อสื่อแอนิเมชันอยู่ในระดับมำกที่สุด สอดคล้องกับผลกำรศึกษำของ สุดำรัตน์ บุตรโคตร (2550
: 1-72) ศึกษำกำรพัฒนำกำร์ตูนแอนนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ภัยใกล้ตัวจำกอำหำรหลำกสี ผลกำรศึกษำ
พบว่ำ มีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดี ผลกำรศึกษำพบว่ำ กำรประเมินควำมพึงพอใจของนักเรียน
โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด
6. ข้อเสนอแนะ
1. คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกำรสร้ำงกำร์ตูนแอนิมิชัน 2 มิติ ควรมีควำมสมบูรณ์ของตัวโปรแกรม
เพื่อให้กำหนดคุณลักษณะของกำร์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติให้ตรงตำมที่ออกแบบไว้
ควำมพร้อม
1548

ของอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ขณะที่นักเรียนใช้กำร์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ
ครูควรให้คำปรึกษำแนะนำ ในกรณีที่นักเรียนเกิดปัญหำ และเป็นกำรสร้ำงบรรยำกำศที่ดี
2. ควรใช้กำร์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ร่วมกับสื่อกำรเรียนรู้ชนิดอื่น ๆ เช่น อำจให้ผู้เรียนศึกษำ
ร่วมกันเป็นกลุ่ม หรือใช้เป็นสื่อกำรเรียนรู้สำหรับให้ผู้เรียนศึกษำค้นคว้ำข้อมูลควำมรู้เพิ่มเติมได้อย่ำง
หลำกหลำยขึ้น และควรแนะนำผู้เรียนศึกษำเนื้อหำสำระที่เกี่ยวข้องก่อนล่วงหน้ำนอกเวลำเรียน
3. ควรสร้ำงและพัฒนำกำร์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ในเนื้อหำอื่น ๆ วิชำอื่น ๆ ให้ครบทุกวิชำ
ที่สอน สำหรับใช้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในห้องเรียนร่วมกับสื่อกำรเรียนรู้อื่น ๆ และสำหรับให้ผู้เรียนได้
ใช้ศึกษำค้นคว้ำเพิ่มเติมตำมควำมสนใจ เป็นกำรส่งเสริมนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน ศึกษำค้นคว้ำจำกแหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญำท้องถิ่น และใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
4. ผู้บริหำรโรงเรียนควรส่งเสริมให้มีกำรสร้ำงและพัฒนำสื่อกำร์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ วิชำ ใน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี หรือวิชำในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่นให้มำกขึ้น เพื่อ
แก้ปัญหำกำรขำดแคลนสื่อกำรเรียนรู้ และสำหรับให้ผู้เรียนได้ใช้ศึกษำค้นคว้ำเพิ่มเติม เสริมกำรเรียนรู้
ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
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วิทยำศำสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1” วารสารมนุษยศาสตร์. 11(1) : 159-170 :
มกรำคม-มิถุนำยน.
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การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ดอกไม้จันทน์ :
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุทดแทนในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติการทางาน สร้างสรรค์งาน
การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning PBL)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
The Development of Local Curriculum following the Philosophy of Sufficiency
Economy Entitled, “Sandalwood Flower, Products of Local Renewable Materials”
to Promote Working Skills, Creating Jobs and Learning Management Using
Project-Based Learning Approach for Mattayomsuksa 3 Students
ยุพาวดี น้อยวังคลัง1
1ตำแหน่งครูวิทยฐำนะ

ครูชำนำญกำรพิเศษ โรงเรียนท่ำขอนยำงพิทยำคม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหำสำรคำม
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมหำสำรคำม
yup2504@hotmail.com

บทคัดย่อ
กำรวิจัยครั้งนี้มีควำมมุ่งหมำยเพื่อ 1) ศึกษำสำรวจข้อมูลพื้นฐำน สภำพปัญหำ และควำม
ต้องกำรในกำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่นตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ดอกไม้จันทน์ :
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ำกวั ส ดุท ดแทนในท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ส่ ง เสริม ทั ก ษะปฏิ บั ติ ก ำรท ำงำน กำรสร้ำงสรรค์ ง ำน
กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้โครงงำนเป็นฐำน (Project-Based Learning PBL) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
2) ออกแบบ สร้ ำง และพั ฒ นำหลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น ตำมหลั ก ปรัช ญำของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เรื่ อ ง
ดอกไม้ จั น ทน์ : ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ำกวั ส ดุ ท ดแทนในท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษ ะปฏิ บั ติ ก ำรท ำงำน
กำรสร้ำงสรรค์งำน กำรจัด กำรเรียนรู้โดยใช้โครงงำนเป็นฐำน (Project-Based Learning PBL)
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษำปี ที่ 3 3) ทดลองใช้ ห ลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น ตำมหลั ก ปรั ช ญำของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
เรื่อง ดอกไม้จั นทน์ : ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ำกวั ส ดุทดแทนในท้องถิ่ น เพื่ อส่ ง เสริม ทัก ษะปฏิ บัติก ำรทำงำน
กำรสร้ำงสรรค์งำน กำรจัด กำรเรียนรู้โดยใช้โครงงำนเป็นฐำน (Project-Based Learning PBL)
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ศึกษำประเด็น ดังนี้ 3.1) หำค่ำประสิทธิภำพของหลักสูตรท้อ งถิ่นตำมเกณฑ์
มำตรฐำน 80/80 3.2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ก่อนเรียนหลังเรียน 3.3) ศึกษำระดับ
คุณภำพทักษะปฏิบัติกำรทำงำน กำรสร้ำงสรรค์งำน 4) ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร โดยศึกษำ
ระดับควำมพึงพอใจของผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อหลักสูตรท้องถิ่นตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง เรื่อง ดอกไม้จันทน์ : ผลิตภัณฑ์จำกวัสดุทดแทนในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติกำร
ทำงำน กำรสร้ำงสรรค์งำน กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้โครงงำนเป็นฐำน (Project-Based Learning
PBL) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 กลุ่มเป้ำหมำย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่ 3 แผนกำรเรียนเน้น
เศรษฐกิจพอเพียง เรียนวิชำกำรผลิตดอกไม้จันทน์ รหัสวิชำ ง20261 ปีกำรศึกษำ 2560 จำนวน
30 คน โรงเรียนท่ำขอนยำงพิทยำคม ได้มำแบบเจำะจง เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
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แบบสอบถำม แบบสั ม ภำษณ์ ข้ อ มูล พื้ นฐำน สภำพปัญ หำ ควำมต้องกำรของผู้ เรียนและชุม ชน
หลักสูตรท้องถิ่นตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ดอกไม้จันทน์ : ผลิตภัณฑ์จำกวัสดุ
ทดแทนในท้องถิ่น แผนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้โครงงำนเป็นฐำน PBL แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรีย น จำนวน 40 ข้ อ 20 คะแนน แบบประเมินหลั กสู ต รท้องถิ่ น แบบประเมินแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ แบบประเมินทักษะปฏิบัติกำรทำงำนและสร้ำงสรรค์งำน แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ
ของผู้ เรีย นและผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งแบบประเมิ น หลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น แบบ CIPP Model สถิ ติ ที่ ใช้ ในกำร
วิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
ผลกำรวิจัยปรำกฏดังนี้ 1) ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่นตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ดอกไม้จันทน์ : ผลิตภัณฑ์จำกวัสดุทดแทนในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทักษะ
ปฏิบัติกำรทำงำน กำรสร้ำงสรรค์งำน กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้โครงงำนเป็นฐำน (Project-Based
Learning PBL) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 อยู่ในระดับมำก 2) คุณภำพของหลักสูตรท้องถิ่นตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพีย ง เรื่อง ดอกไม้จันทน์ : ผลิตภัณ ฑ์จำกวัส ดุทดแทนในท้องถิ่น ควำม
คิด เห็นของผู้เชี่ยวชำญ พบว่ำหลั กสู ต รท้องถิ่นมีคุณ ภำพอยู่ในระดับดีมำก 3) ผลกำรทดลองใช้
หลักสูตรท้องถิ่นตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ดอกไม้จันทน์ : ผลิตภัณฑ์จำกวัสดุ
ทดแทนในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติกำรทำงำน กำรสร้ำงสรรค์งำน กำรจัดกำรเรียนรู้โดย
ใช้โครงงำนเป็นฐำน (Project-Based Learning PBL) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ศึก ษำประเด็น ดังนี้
3.1) หลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ 86.92/87.33 สู ง กว่ ำ เกณฑ์ ม ำตรฐำนที่ ก ำหนด 80/80
3.2) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน หลังเรียนได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 87.33 สูงกว่ำก่อนเรียนที่ได้คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 50.67 3.3) ทักษะปฏิบัติกำรทำงำน กำรสร้ำงสรรค์งำน มีคุณภำพอยู่ในระดับดีมำก
4) ระดับควำมพึงพอใจของผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้ องที่มีต่อหลัก สู ตรท้องถิ่นตำมหลั ก ปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ดอกไม้จันทน์ : ผลิตภัณฑ์จำกวัสดุทดแทนในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทักษะ
ปฏิบัติกำรทำงำน กำรสร้ำงสรรค์งำน กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้โครงงำนเป็นฐำน (Project-Based
Learning PBL) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 มีควำมพึงพอใจในระดับมำก
คาสาคัญ: ดอกไม้จันทน์, วัสดุทดแทน, โครงงำนเป็นฐำน.

Abstract
This purposes of this research were 1) to study basic information and needs
in developing local curriculum based on Sufficiency Economy Philosophy. The product
was “Sandalwood flowers” which were made of local renewable materials to promote
working skills, creating jobs and learning management using project-based learning
approach for mattayomsuksa 3 students mattayomsuksa 3. 2) to design, construct
and develop local curriculum based on Sufficiency Economy Philosophy. 3) to try out
the local curriculum based on Sufficiency Economy Philosophy and to promote
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working skills and creativity. The management of Project-Base Learning (PBL) for
Mattayomsuksa3 students. The study was divided into 3 phases as follows. 3.1) Find
the efficiency value of the local curriculum to meet the criteria set of 80/80. 3.2)
Compare the learning achievement. 3.3) Study the quality of work skills and
creativity. 4) to evaluate and improve the curriculum. by studying the level of students
and people’s satisfaction based on Sufficiency Economy Philosophy entitled, “sandal
flowers, is a alternative products of local renewable materials” to promote working
skills, creating jobs and learning management using project-based learning approach
for mattayomsuksa 3 students. And the sample consisted of 30 Mattayomsuksa 3
students studying in the program of Production of Flowers, course no. c20261, 201 7
academic year. The specific of instrument used for data collection was questionnaire,
interview, PBL Lesson plans, 40 item achievement test, local curriculum assessment
forms, lesson plan assessment forms, working skills and creativity forms, satisfactory
questionnaire, and CIPP Model assessment farms statistics used were percentage,
mean and standard deviation.
The results of the research were as follows : 1) The need for local
development in accordance with Sufficiency Economy Philosophy, to promote working
skill and creativity using Project-based Learning Management (PBL) was at a high
level. 2) The quality of the local curriculum based on Sufficiency Economy Philosophy
entitled, “sandalflowers ”to promote working skills, creativity and management
learning using Project-Based Learning (PBL) for Mattayomsuksa 3 students, Experts
opinion were at a very good level. 3) The results of trying out the local curriculum
leveled that 3.1) Local curriculum had efficiency value of which was 86.92/87.33
higher than the criteria set 80/80. 3.2) Learning Achievement after learning was
higher than before learning. 3.3) The quality of work skills and creativity was at a
very good level 4) The level of satisfaction of the students and people involved in the
local curriculum according to the philosophy of Sufficiency Economy to promote
working skills, creativity and learning management by Project-Based Learning (PBL)
was at a high level
Keyword : sandalwood flower, renewable materials, Project-based Learning.
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1. บทนา
พระรำชบัญ ญั ติก ำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศัก รำช 2542 และที่แ ก้ไขเพิ่ม เติม (ฉบับที่ 2)
พุทธศักรำช 2545 มำตรำ 22 กำหนดแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีควำมสำมำรถ
เรียนรู้และพัฒนำตนเองได้ และถือว่ำผู้เรียนสำคัญที่สุด สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ (2560
: จ-ฒ) จัดทำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 มีวิสัยทัศน์ (Vision) “คนไทยทุกคนได้รับ
กำรศึกษำ และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ดำรงชีวิตอย่ำงเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และกำรเปลี่ ย นแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” มุ่ ง พั ฒ นำผู้ เรี ย นให้ มี
คุณลักษณะ และทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)
สำนักนำยกรัฐมนตรี (2560 :1-64) จัดทำแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่
12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้น้อมนำหลัก “ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” มำเป็นปรัชญำนำทำงในกำร
พัฒ นำประเทศ กอปรกั บ กระทรวงศึก ษำธิ ก ำร (2560 : 1-4) ประกำศใช้ห ลั ก สู ต รแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักกำรสำคั ญของกำรจัด
กำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ กำรเปลี่ ย นแปลงทำงเศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม
สภำพแวดล้อม ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็ว เพื่อพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพของคนในชำติ ยกระดับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพและมำตรฐำนระดั บ
สำกลสอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 และโลกในศตวรรษที่ 21
นักพัฒนำหลักสูตร Taba. (1962) เสนอแนวคิดกระบวนพัฒนำหลักสูตร สรุปว่ำผู้สอน
เป็นผู้ใช้หลักสูตรควรมีส่วนร่วมพัฒนำหลักสูตรในทุกขั้นตอน ได้เสนอกระบวนกำรพัฒนำจำกล่ำงขึ้น
ไปสู่บน เพรำะกำรจัดกำรศึกษำที่ผ่ำนมำไม่สอดคล้องกับสภำพปัญหำและควำมต้องกำรของท้องถิ่น
ก ำหนดจุ ด หมำยเนื้ อ หำสำระ กิ จ กรรมกว้ ำ ง สภำพแวดล้ อ มทำงสั ง คม เศรษฐกิ จ กำรเมื อ ง
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินชีวิตของผู้คน
ในขณะที่ ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์. (2539 : 109-110) กล่ำวสรุปว่ำกำรเรียนรู้ที่ดีควรจะเรียนรู้จำกสิ่ง
ที่ใกล้ตัว นำทรัพยำกรภูมิปัญญำท้องถิ่นมำใช้ประโยชน์
ผู้วิจัยมีประสบกำรณ์จัดกำรเรียนรู้วิชำพื้นฐำน วิชำ โครงงำนอำชีพภำยใต้กำรนิเทศ และ
วิชำ กำรผลิตดอกไม้จันทน์ จำกกำรวิเครำะห์พบว่ำ ครอบครัวนักเรียนมีฐำนะยำกจนประกอบอำชีพ
เกษตรกรรม รับจ้ำง และเป็นกรรมกร ผู้เรียนมีผลกำรเรียนปำนกลำง ทักษะปฏิบัติกำรทำงำน กำร
สร้ำงสรรค์งำนอยู่ในระดับปำนกลำง ส่วนน้อยที่มีทักษะในระดับดี นักเรียนควรได้รับกำรสนับสนุน
ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพหำรำยได้ระหว่ำงเรียน เช่น จัดทำโครงงำนกำรงำนอำชีพ เพื่อแข่งขัน
ทักษะวิชำกำร กำรมีส่วนร่วมระหว่ำงนักเรียน ครู ชำวบ้ำนในชุมชนผลิตดอกไม้จันทน์ และพวงหรี ด
ส่งจำหน่ำยให้แก่ร้ำนภูฟ้ำ โครงกำรส่งเสริมอำชีพตำมพระรำชดำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี รวมทั้งวำงจำหน่ำยที่โรงเรียน ส่งผลให้ลูกค้ำ ผู้ปกครองและชุมชนเสนอแนะ
ให้จัดกำรเรียนกำรสอนกำรผลิตดอกไม้จันทน์ โดยใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่น และควรจัดทำเป็ นหลักสูตร
ท้องถิ่น อนึ่งผู้วิจัยศึกษำเรื่อง ดอกไม้จันทน์ : กำรศึกษำเพื่อประยุกต์ใช้ในกำรออกแบบ และพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์โดยใช้วัสดุทดแทนในท้องถิ่น (พิทักษ์ น้อยวังคลัง และยุพำวดี น้อยวังคลัง. 2556 :
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1-11) ผู้วิจัยเห็นว่ำถ้ำได้นำผลกำรวิจัยดังกล่ำวมำประยุกต์ใ ช้สำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียน ครู และโรงเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
จำกสภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน วิชำ กำรผลิตดอกไม้จันทน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่
3 พบปัญหำในเรื่องขั้นตอนกำรทำดอกไม้จันทน์ วัตถุดิบที่นำมำใช้ในกำรผลิตดอกไม้จัน ทน์มีรำคำ
แพง บำงอย่ำงไม่มีในท้องถิ่นต้องซื้อจำกกรุงเทพฯ ทำให้เพิ่มต้นทุนในกำรผลิต เมื่อนำไปจำหน่ำย
มีรำคำแพง ด้ำนทักษะปฏิบัติงำน กำรสร้ำงสรรค์งำนยังเป็นปัญหำมำก กำรปฏิบัติงำนยังไม่ได้นำ
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ประโยชน์ นักเรียนเขียนรำยงำนโครงงำนไม่ถูกต้อง กำรจัดกำร
เรียนรู้ยังไม่มีประสิทธิภำพ นักเรียนส่วนมำกยังขำดควำมตระหนักถึงควำมสำคัญของงำนอำชีพและ
เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อแก้ไขสภำพปัญหำและแนวทำงแก้ไขปัญหำดังกล่ำว ทำให้ผู้วิจัยเล็งเห็นควำมสำคัญ
และควำมจ ำเป็ นที่จะต้องพัฒ นำหลั ก สู ต รท้องถิ่ นตำมหลั ก ปรัชญำของเศรษฐกิ จ พอเพี ยง เรื่อง
ดอกไม้จั นทน์ : ผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ำกวัส ดุทดแทนในท้องถิ่ น เพื่ อส่ งเสริม ทักษะปฏิ บัติ กำรทำงำน กำร
สร้ ำ งสรรค์ ง ำน จั ด กำรเรี ย นรู้ โ ดยใช้ โ ครงงำนเป็ น ฐำน (Project-Based Learning PBL) ชั้ น
มัธยมศึกษำปีที่ 3 โรงเรียนท่ำขอนยำงพิทยำคม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหำสำรคำม เพื่อมุ่งหวัง
ให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่ำของวัตถุในท้องถิ่นที่สำมำรถนำมำผลิตเป็นดอกไม้จันทน์ได้ โดยเฉพำะ
กำรทำโครงงำนอำชีพ ให้สอดคล้องเหมำะสมตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษำสำรวจข้อมูลพื้นฐำน สภำพปัญหำ และควำมต้องกำรในกำรพัฒนำหลักสูตร
ท้องถิ่นตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ดอกไม้จันทน์ : ผลิตภัณฑ์จำกวัสดุทดแทนใน
ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติกำรทำงำน กำรสร้ำงสรรค์งำน กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้โครงงำน
เป็นฐำน (Project-Based Learning PBL) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
2. เพื่อออกแบบ สร้ำง และพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่นตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่อง ดอกไม้จั นทน์ : ผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ำกวั ส ดุทดแทนในท้องถิ่ น เพื่ อส่ ง เสริม ทัก ษะปฏิ บัติก ำรทำงำน
กำรสร้ำงสรรค์งำน กำรจัด กำรเรียนรู้โดยใช้โครงงำนเป็นฐำน (Project-Based Learning PBL)
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
3. เพื่ อ ทดลองใช้ ห ลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น ตำมหลั ก ปรั ช ญำของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เรื่ อ ง
ดอกไม้ จั น ทน์ : ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ำกวั ส ดุ ท ดแทนในท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะปฏิ บั ติ ก ำรท ำงำน
กำรสร้ำงสรรค์งำน กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้โ ครงงำนเป็นฐำน (Project-Based Learning PBL)
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ศึกษำประเด็น ดังนี้
3.1 หำค่ำประสิทธิภำพของหลักสูตรท้องถิ่นตำมเกณฑ์มำตรฐำน 80/80
3.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ก่อนเรียนหลังเรียน
3.3 ศึกษำระดับคุณภำพทักษะปฏิบัติกำรทำงำน กำรสร้ำงสรรค์งำน
4. เพื่อประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร โดยศึกษำระดับควำมพึงพอใจของผู้เรียนและผู้ที่
เกี่ ย วข้ อ งต่ อ หลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น ตำมหลั ก ปรั ช ญำของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เรื่ อ ง ดอกไม้ จั น ทน์ :
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ผลิตภัณฑ์จำกวัสดุทดแทนในท้องถิ่น เพื่ อส่งเสริมทักษะปฏิบัติกำรทำงำน กำรสร้ำงสรรค์งำน กำร
จัดกำรเรียนรู้โดยใช้โครงงำนเป็นฐำน (Project-Based Learning PBL) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
3. วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มเป้ำหมำย
กลุ่ ม เป้ ำหมำยในกำรวิ จั ย และพั ฒ นำ คื อ นั ก เรีย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษำปี ที่ 3 โรงเรี ย น
ท่ำขอนยำงพิทยำคม ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560 แผนกำรเรียนเน้นเศรษฐกิจพอเพียง วิชำ
กำรผลิตดอกไม้จันทน์ จำนวน 30 คน โดยกำรเลือกแบบเจำะจง
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
1) ศึกษำมำตรฐำนกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักสูต รท้องถิ่น สร้ำงแบบสอบถำม แบบสั มภำษณ์ กลุ่มเป้ำหมำยเกี่ยวกับสภำพปัญ หำ ควำม
ต้องกำร กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของผู้เรียน ให้ผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบ
2) กำรสร้ำงและพัฒนำหลักสูตร กำรประเมินคุณภำพหลักสูตรท้องถิ่น เก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ หลักสูตรท้องถิ่น แผนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้โครงงำนเป็นฐำน แบบสอบถำมเพื่อ
ประเมินคุณภำพหลักสูตรท้องถิ่นฉบับร่ำงโดยผู้เชี่ยวชำญ เป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating
Scale) 5 ระดับ ตำมวิธีของลิเคอร์ท (Likert Scale) จำนวน 30 ข้อ แบบสอบถำมเพื่อประเมิน
คุณภำพแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ฉบับร่ำงโดยผู้เชี่ยวชำญ เป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating
Scale) 5 ระดับ ตำมวิธีของลิเคอร์ท (Likert Scale) จำนวน 20 ข้อ
3) แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท ำงกำรเรีย น เป็ น แบบชนิ ด ตั ว เลื อ ก 4 ตั ว เลื อ ก
จำนวน 40 ข้อ
4) แบบประเมินทักษะปฏิบัติกำรทำงำน สร้ำงสรรค์งำน เป็นแบบประเมินมำตรำ
ส่ ว นประมำณค่ ำ (Rating Scale) 5 ระดั บ ตำมวิ ธี ข องลิ เคอร์ท (Likert Scale) เพื่ อ ประเมิ น
พฤติกรรมของนักเรียน จำนวน 10 ข้อ
5) แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน เป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) 5 ระดับ ตำมวิธีของลิเคอร์ท (Likert Scale)
จำนวน 10 ข้อ
6) แบบสอบถำมเพื่ อ ประเมิ น หลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น รู ป แบบ CIPP Model เป็ น แบบ
มำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) 5 ระดับ ตำมวิธีของลิเคอร์ท (Likert Scale) จำนวน 20
ข้อ
ขั้นตอนกำรวิจัย
1. กำรศึ ก ษำข้ อ มู ล พื้ น ฐำน ส ำรวจสภำพปั ญ หำ และควำมต้ อ งกำรในกำรพั ฒ นำ
หลักสูตรท้องถิ่นตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ออกแบบ สร้ำงและพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่นตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ทดลองใช้ ห ลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น ตำมหลั ก ปรั ช ญำของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เรื่ อ ง
ดอกไม้จันทน์ : ผลิตภัณฑ์จำกวัสดุทดแทนในท้องถิ่น
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4. ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรท้องถิ่นตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
1. วิ เครำะห์ ห ำประสิ ท ธิ ภ ำพของหลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น ตำมหลั ก ปรัช ญำของเศรษฐกิ จ
พอเพียง ตำมเกณฑ์ 80/80 วิเครำะห์ผลกำรประเมินหลักสูตรท้องถิ่นฉบับร่ำงโดยผู้เชี่ยวชำญ และ
วิเครำะห์ผลกำรประเมินแผนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชำญ วิเครำะห์ผลกำรประเมินหลักสูตร
ท้องถิ่น รูปแบบ CIPP Model โดยใช้ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนและร้อยละ
2. วิเครำะห์เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ระหว่ำงคะแนน ก่อนเรียน
หลังเรียน โดยใช้ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนและค่ำเฉลี่ย
3. วิเครำะห์ผลกำรประเมินทักษะปฏิบัติกำรทำงำน สร้ำงสรรค์งำน โดยใช้ค่ำเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
4. วิเครำะห์ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้ค่ำเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
4. ผลการวิจัย
1. กำรศึกษำกำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ดอกไม้จันทน์ : ผลิตภัณฑ์จำกวัสดุทดแทน
ในท้องถิ่น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 โรงเรียน
ท่ ำ ขอนยำงพิ ท ยำคมใช้ วิ ธี ก ำรวิ เครำะห์ เอกสำรข้ อ มู ล กลุ่ ม สำระกำรเรีย นรู้ ก ำรงำนอำชี พ และ
เทคโนโลยี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำหลักสูตร
ท้องถิ่นตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง กำรผลิต
ดอกไม้ จั น ทน์ แ ละวั ส ดุ ท ดแทนในท้ อ งถิ่ น เอกสำรเกี่ ย วกั บ หลั ก ปรั ช ญำของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
เอกสำรและงำนวิจัยแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้โครงงำนเป็นฐำน (Project- Based Learning
PBL) วิเครำะห์หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560 และหลั กสู ต รกลุ่ ม สำระกำรเรียนรู้ก ำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี วิ เครำะห์ผลกำรส ำรวจ
สภำพแวดล้ อ ม ปั ญ หำกำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอนของกลุ่ ม สำระกำรเรี ย นรู้ กำรงำนอำชี พ และ
เทคโนโลยี ปัญหำชุมชนภูมิปัญ ญำ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญ ญำท้องถิ่น พบว่ำ มำตรฐำนกำรเรียนรู้มี
ควำมสอดคล้องกับปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มเป้ำหมำย มีควำมคิดเห็นว่ำ
ควร นำเรื่องกำรผลิตดอกไม้จันทน์จำกวัสดุทดแทนในท้องถิ่น มำจัดทำเป็นหลักสูตรท้องถิ่นตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ครูมีสภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำน
กำรสอน เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติกำรทำงำน สร้ำงสรรค์งำน หลักสูตรท้องถิ่นตำมหลั กปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับปำนกลำง ( = 3.08, 𝜎= 0.96) แต่มีควำมต้องกำร กำรจัดกำร
เรียนกำรสอน ในระดับมำก (= 4.34, 𝜎= 0.47) ผู้เรียนมีสภำพกำรจัดกำรเรียนที่พัฒนำทักษะ
ปฏิ บั ติ ก ำรท ำงำน สร้ ำงสรรค์ ง ำน อยู่ ในระดั บ น้ อ ย ( = 2.73, 𝜎= 0.79) ในขณะที่ มี ค วำม
ต้องกำร กำรเรียนที่พัฒนำควำมสำมำรถในด้ำนทักษะปฏิบัติกำรทำงำน สร้ำงสรรค์งำนในงำนอำชีพ
ในระดับมำก (= 4.07, 𝜎= 0.77)
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2. กำรออกแบบ สร้ำง และพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่นตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้โ ครงงำนเป็นฐำน (Project- Based Learning PBL) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
ฉบับร่ำงประเมินคุณภำพโดยผู้เชี่ยวชำญพบว่ำหลักสูตรท้องถิ่นมีคุณภำพอยู่ในระดับมำก ปรำกฏผล
ดัง ตำรำง 1
ตารางที่ 1 กำรประเมินคุณภำพหลักสูตรท้องถิ่นฉบับร่ำงประเมินคุณภำพโดยผู้เชี่ยวชำญ
หลักสูตรท้องถิ่นฉบับร่าง
ความเหมาะสม
𝝈

รวม
4.01 0.29
มำก
ผลกำรประเมินควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญที่มีต่อแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยรวม 6
ด้ำน ได้แก่ ด้ำนสำระสำคัญของเรื่องและหน่วยกำรเรียน ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ด้ำนกำร
วัดและประเมินผล ด้ำนจุดประสงค์กำรเรียนรู้ ด้ำนสำระกำรเรียนรู้ ด้ำนสื่อและแหล่งเรียนรู้ อยู่
ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.54 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.49 จำแนกเป็นรำยด้ำนดังนี้ ด้ ำ น
สำระสำคัญของเรื่องและหน่วยกำรเรียน จำแนกเป็นรำยข้ออยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.55
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.47 ด้ำนจุดประสงค์กำรเรียนรู้ จำแนกเป็นรำยข้ออยู่ในระดับมำก มี
ค่ำเฉลี่ย 4.47 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.48 (ดังตำรำง 2) ด้ำนสำระกำรเรียนรู้ จำแนกเป็นรำย
ข้ออยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.45 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.50 ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
จำแนกเป็นรำยข้ออยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.63 ส่ว นเบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.49 ด้ำนสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ จำแนกเป็น รำยข้ออยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.47 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.53
และด้ ำนกำรวั ด และประเมิ น ผลจ ำแนกเป็ น รำยข้ อ อยู่ ในระดั บ มำกที่ สุ ด มี ค่ ำเฉลี่ ย 4.67 ส่ ว น
เบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.48 (ดังตำรำง 3)
ตารางที่ 2 ผลกำรประเมินแผนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชำญ ด้ำนจุดประสงค์กำรเรียนรู้
รายการประเมิน
ระดับความเหมาะสม
𝝈

1. สอดคล้องกับจุดประสงค์กำรเรียนรู้รำยวิชำ
4.80
0.45
มำกที่สุด
2. มีควำมชัดเจนของภำษำที่ใช้เข้ำใจง่ำย
4.40
0.55
มำก
3. เหมำะสมกับวัยของนักเรียน สอดคล้องด้ำนพุทธิ
พิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัย
4.20
0.45
มำก
รวม
4.47 0.485
มำก
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ตารางที่ 3 ผลกำรประเมินแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรวัดและประเมินผล
รายการประเมิน
ระดับความเหมาะสม
𝜎

1. สอดคล้องกับสำระกำรเรียนรู้
4.80 0.45
มำกที่สุด
2. สอดคล้องกับจุดประสงค์กำรเรียนรู้
4.80 0.45
มำกที่สุด
3. ประเมินตำมสภำพจริง
4.80 0.45
มำกที่สุด
4. สำมำรถสอนได้ ค รอบคลุ ม ทั้ ง พุ ท ธิ พิ สั ย จิ ต พิ สั ย
และทักษะพิสัย
4.40 0.55
มำก
5. ใช้วิธีวัดและประเมินผลที่หลำกหลำย
4.80 0.45
มำกที่สุด
6. เสนอแนะเกณฑ์กำรวัดและประเมินผลไว้ชัดเจน
4.40 0.55
มำก
รวม
4.67 0.485
มำกที่สุด
3. ผลกำรทดลองใช้ ห ลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น ตำมหลั ก ปรั ช ญำของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เรื่ อ ง
ดอกไม้ จั น ทน์ : ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ำกวั ส ดุ ท ดแทนในท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะปฏิ บั ติ ก ำรท ำงำน
กำรสร้ำงสรรค์งำน กำรจัด กำรเรียนรู้โดยใช้โครงงำนเป็นฐำน (Project-Based Learning PBL)
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ศึกษำประเด็น ดังนี้
3.1 ประสิทธิภำพของหลักสูตรท้องถิ่นตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง
ดอกไม้จันทน์ : ผลิตภัณฑ์จำกวัสดุทดแทนในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติกำรทำงำน สร้ำงสรรค์
งำน กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้โครงงำนเป็นฐำน (Project- Based Learning : PBL) ชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 3 มีประสิทธิภำพ 86.92/ 87.33 สูงกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนที่ตั้งไว้ ดังตำรำงที่ 4
ตารางที่ 4 ประสิทธิภำพของหลักสูตรท้องถิ่นตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
รายการ
จานวน คะแนนเต็ม คะแนน
ร้อยละ
ประสิทธิภาพ
ทดสอบ
นักเรียน
เฉลี่ย
(E1/E2)
ระหว่ำงเรียน
หลังเรียน

30 คน
30 คน

80
20

69.53
17.47

86.92
87.33

86.92/ 87.33

3.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ก่อนเรียนหลังเรียน คะแนนกำรทดสอบกับ
กลุ่ ม เป้ำหมำยที่ใช้ทดลองจริง หลั งเรียนหน่วยกำรเรียนรู้ (ทดสอบย่อย) จ ำนวน 4 หน่ว ย และ
คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่เรียนตำม
หลักสูตรท้องถิ่นตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ดอกไม้จันทน์ : ผลิตภัณฑ์จำกวัสดุ
ทดแทนในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติกำรทำงำน สร้ำงสรรค์งำน กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้
โครงงำน เป็นฐำน (Project- Based Learning PBL) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ดังตำรำงที่ 5
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ก่อนเรียนหลังเรียน
คะแนนทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่/
คะแนน
คะแนน(ทดสอบย่อย)
จานวน
ทดสอบ
รวม
1
2
3
4
30 คน
ก่อนเรียน
80
20 คะแนน
10
20
30
20
คะแนน
เฉลี่ย
10.13
7.87 17.87 26.00 17.80
69.53
ส่วนเบี่ยงเบน
1.46
1.17 0.86 2.07 0.41
2.18
มำตรฐำน
ร้อยละ
50.67
78.67 89.33 86.67 89.00
86.92

คะแนน
ทดสอบ
หลังเรียน
20 คะแนน
17.47
0.73
87.33

3.3 ระดับคุณภำพทักษะปฏิบัติกำรทำงำน กำรสร้ำงสรรค์งำน ดังตำรำง 6
ตาราง 6 ระดับคุณภำพทักษะปฏิบัติกำรทำงำน กำรสร้ำงสรรค์งำน
รายการประเมิน

1. ควำมตั้งใจในกำรทำงำน
4.5
2. ควำมรับผิดชอบในหน้ำที่
4.4
3. ทำงำนตำมลำดับขั้นตอน 5 ขั้น
4.4
3.1 ขั้นกำรเลียนแบบ
4.2
3.2 ขั้นลงมือกระทำตำมคำสั่ง
4.4
3.3 ขั้นกระทำอย่ำงสมบูรณ์
4.5
3.4 ขั้นกำรแสดงออก
4.4
3.5 ขั้นกำรกระทำอย่ำงเป็นธรรมชำติ
4.3
4. มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
4.3
5. ผลงำนที่ได้ประณีตสวยงำมเรียบร้อยสมบูรณ์
4.4
โดยรวม
4.38

𝝈
0.65
0.67
0.54
0.44
0.64
0.74
0.54
0.64
0.74
0.64
0.62

ระดับคุณภาพ
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มาก

4. ระดับควำมพึงพอใจของผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อหลักสูตรท้องถิ่นตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ดอกไม้จันทน์ : ผลิตภัณฑ์จำกวัสดุทดแทนในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทักษะ
ปฏิบัติกำรทำงำน กำรสร้ำงสรรค์งำน กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้โครงงำนเป็นฐำน (Project-Based
Learning PBL) ชั้นมั ธยมศึ ก ษำปีที่ 3 มีควำมพึง พอใจโดยรวมมีค่ำเฉลี่ ย 4.52 ส่ วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 0.54 อยู่ ในระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด เมื่อพิจ ำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ควำมพึงพอใจ
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ในกำรเรีย นกำรสอนหลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น อยู่ ใ นระดั บ มำกที่ สุ ด มี จ ำนวน 3 ด้ ำน คื อ ด้ ำนเจตคติ
ด้ำนกระบวนกำรจั ด กำรเรีย นรู้ และด้ำนสื่ อ/อุปกรณ์ /แหล่ งเรียนรู้ ควำมพึงพอใจของนัก เรียน
ในระดับมำก คือ ด้ำนกำรวัดและประเมินผล (ดังตำรำงที่ 7) ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐำนที่ตั้งไว้
ตารางที่ 7 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรท้องถิ่น
รายการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
𝝈

1.ด้ำนเจตคติ
2.ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้
3.ด้ำนสื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
4.ด้ำนกำรวัดและประเมินผล
โดยรวม

4.52
4.55
4.55
4.45

0.51
0.51
0.55
0.60

มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำก

4.52

0.54

มากที่สุด

5. การอภิปรายผล
1. จำกกำรสำรวจควำมต้องกำรจำเป็น พบว่ำ ในอดีตหลักสูตรสถำนศึกษำไม่สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของท้องถิ่น กล่ำวคือสถำนศึกษำเน้นวิชำพื้นฐำนที่เป็นแกนกลำงมำกเกินไป ละเลย
กำรนำภูมิปัญญำท้องถิ่นที่มีอยู่มำจัดกำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำ ส่งผลทำให้ภูมิปัญญำท้องถิ่นไม่ปรับตัว
ประยุก ต์ใช้หำวัสดุอื่นทดแทน ดังนั้นชุม ชนจึงร่วมมือกับสถำนศึก ษำให้โรงเรียนพัฒ นำหลัก สูต ร
สถำนศึกษำรำยวิชำเพิ่มเรื่อง ดอกไม้จันทน์ : ผลิตภัณฑ์จำกวัสดุทดแทนในท้องถิ่น กลุ่มสำระกำร
เรีย นรู้ก ำรงำนอำชีพ และเทคโนโลยี ระดั บ ชั้ นมั ธ ยมศึก ษำปี ที่ 3 แสดงให้ เห็ นว่ ำผู้ ร่ว มพั ฒ นำ
หลักสูตรเล็งเห็นคุณค่ำกำรนำภูมิปัญ ญำท้องถิ่นสู่กำรเรียนรู้ในโรงเรียนเป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็น
อย่ำงยิ่งกับสภำวกำรณ์ปัจจุบัน สอดคล้องกับผลกำรวิจัยของ รุ่งเรือง รำชมณี (2555 : 241-250)
ศึกษำกำรวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ รำยวิชำเพิ่มเติม เรื่อง กำรออกแบบ
ลำยผ้ำมัดหมี่ ภูมิปัญญำท้องถิ่นไทยโส้บ้ำนโพนจำน จังหวัดนครพนม พบว่ำ ครู ผู้ปกครองนักเรียน
และชุม ชน ต้องกำรให้โรงเรียนจั ด ทำหลัก สู ต รสถำนศึก ษำรำยวิชำเพิ่ มเติม ที่ส อดคล้ องกับควำม
ต้องกำรของนักเรียน และท้องถิ่น สอดคล้องกับ ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ (2539 : 16) ได้เสนอสรุป
ได้ ว่ ำ หลั ก สู ต ร ที่ ส ร้ ำ งขึ้ น ควรพั ฒ นำมำจำกปั ญ หำและควำมต้ อ งกำรจ ำเป็ น สอดคล้ อ งกั บ
สอดคล้องกับ วิถีชีวิตของสังคมเศรษฐกิจเหมำะสมท้องถิ่น กรมวิชำกำร (2544 : 1) ที่กล่ำวถึงกำร
จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี มีจุดเน้น คือผู้เรียน
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับงำนอำชีพและเทคโนโลยี มีทักษะในกำรทำงำน ทักษะกำรจัดกำร
กำรทำงำนกลุ่ม แสวงหำควำมรู้ แก้ปัญหำในกำรทำงำน รักกำรทำงำน สำมำรถนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศและเทคโนโลยีต่ำง ๆ มำใช้ในกำรทำงำนอย่ำงถูกต้องเหมำะสม
2.ผลกำรออกแบบ สร้ำง และพั ฒ นำหลั ก สู ต รท้อ งถิ่ น ตำมหลั ก ปรัชญำของเศรษฐกิ จ
พอเพี ย ง กำรจั ด กำรเรี ย นรู้ โ ดยใช้ โ ครงงำนเป็ น ฐำน (Project- Based Learning PBL) ชั้ น
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มัธยมศึกษำปีที่ 3 ฉบับร่ำงประเมินคุณภำพโดยผู้เชี่ยวชำญพบว่ำหลักสูตรท้องถิ่นมีคุณภำพอยู่ใน
ระดับดี จำกควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ โดยรวม 6 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนสำระสำคัญของเรื่องและหน่วย
กำรเรียน ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ด้ำนกำรวัดและประเมินผล ด้ำนจุดประสงค์กำรเรียนรู้
ด้ำนสำระกำรเรีย นรู้ ด้ำนสื่ อและแหล่ งเรีย นรู้ อยู่ในระดั บมำกที่สุ ด มีค่ำเฉลี่ ย 4.54 ส่ ว น
เบี่ย งเบนมำตรฐำน 0.49 ที่เป็นเช่นนี้เนื่องมำจำกหลั ก สู ต รที่ พัฒ นำขึ้ นมีอ งค์ประกอบครบถ้ ว น
สมบูรณ์ ซึ่งเป็นไปตำมแนวคิดของ โบแชม (Beauchamp. 1981 : 145) ไทเลอร์ (Tyler. 1949 :
1) เห็ น ว่ ำ องค์ ป ระกอบของหลั ก สู ต รที่ ส ำคั ญ ประกอบด้ ว ยจุ ด ประสงค์ เนื้ อ หำวิ ช ำ กำรจั ด
ประสบกำรณ์กำรเรียน และกำรประเมินผล สอดคล้องกับ ธำรง บัวศรี (2542 : 8-9) สรุปว่ำ
เพื่อให้ ห ลั ก สู ต รมีค วำมสมบูร ณ์ ชัด เจนยิ่งขึ้ นองค์ประกอบหลั ก สู ต รอำจมีร ำยละเอียดเพิ่ม เติม ได้
หลัก สูตรที่ดีต้องมำจำกแกนกลำงผสำนกับควำมต้องกำรของท้องถิ่น สรุปว่ำหลักสู ตรท้องถิ่นที่
พัฒนำขึ้นมีองค์ประกอบครบถ้วนสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน และท้องถิ่น สำมำรถพัฒนำ
ผูเ้ รียนให้บรรลุเป้ำหมำย
3.ผลทดลองกำรใช้หลักสูตรท้องถิ่นตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ปรำกฏดังนี้
3.1 ประสิ ท ธิ ภ ำพของหลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น ตำมหลั ก ปรัช ญำของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มี
ประสิทธิ ภำพ 86.92/ 87.33 สูง กว่ำเกณฑ์ม ำตรฐำนที่ตั้งไว้ สอดคล้ องกับผลกำรศึก ษำของ เกษ
ชรินทร์ ปัญญำคำ. (2553) ศึกษำกำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องหนังประโมทัย กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 : กำรวิจัยแบบผสำนวิธี พบว่ำกำรจัดกำรเรียนรู้ที่
ผู้วิจัยพัฒนำขึ้น มีประสิทธิภำพ 85.79/84.10 สูงกว่ำตำมเกณฑ์ที่กำหนด
3.2 กำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนที่เรียน หลักสูตรท้องถิ่นตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ดอกไม้จันทน์ : ผลิตภัณฑ์จำกวัสดุทดแทนในท้องถิ่น เพื่อ
ส่ งเสริม ทั ก ษะปฏิ บั ติก ำรทำงำน กำรสร้ำงสรรค์ง ำน กำรจั ด กำรเรียนรู้โดยใช้โครงงำนเป็นฐำน
(Project-Based Learning PBL) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 พบว่ำ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
หลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยสำคัญ ทำงสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตำมสมมติฐำนที่ตั้งไว้
แสดงให้เห็นว่ำหลักสูตรท้องถิ่นมีประสิทธิภำพ สำมำรถทำให้ผู้เรียนเข้ำใจ ปฏิบัติกำรทำงำน กำร
สร้ ำ งสรรค์ ง ำน กำรจั ด กำรเรี ย นรู้ โ ดยใช้ โครงงำนเป็ น ฐำน (Project-Based Learning PBL)
สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ ล้ ว น สำยยศ และอัง คณำ สำยยศ. (2538 : 146) ให้ ค วำมหมำย
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน หมำยถึง ควำมรู้ ทักษะและสมรรถภำพสมองด้ำนต่ำงๆ ของผู้เรียนที่มีต่อ
กำรเรียนแต่ละวิชำวัดได้จำกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน แบบทดสอบแบ่งได้ 2 พวก คือ
แบบทดสอบของครู และแบบทดสอบมำตรฐำนโดยครูที่ปฏิบัติกำรสอนวิชำนั้น ๆ ผ่ำนกำรทดลอง
กระทั่งมีคุณภำพดี เพื่อประเมินค่ำของกำรจัดกิ จกรรมกำรเรียนกำรสอน กำรสร้ำงข้อคำถำมจัดให้
ครอบคลุ ม พฤติก รรมด้ำนควำมรู้ ควำมจ ำ ควำมเข้ ำใจ กำรน ำไปใช้ วิเครำะห์ สั งเครำะห์ และ
ประเมินค่ำ สอดคล้องกับงำนวิจัยของ ดวงพร อิ่มแสงจันทร์. (2554) ศึกษำ กำรพัฒนำผลกำร
เรี ย นรู้ เรื่ อ งหลั ก ปรั ช ญำของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งกั บ ก ำรพั ฒ นำเศรษฐกิ จ ของประเทศ และ
ควำมสำมำรถในกำรแก้ ปั ญ หำตำมขั้ น ตอนกำรจั ด กำรเรี ย นรู้ แบบโครงงำนของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษำปีที่ 5 ผลกำรศึกษำพบว่ำ ผลกำรเรียนรู้ เรื่อง หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงกับ
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กำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน
อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05
3.3 ระดับคุณภำพทักษะปฏิบัติกำรทำงำน กำรสร้ำงสรรค์งำน มีค่ำเฉลี่ยโดยรวม 4.38
ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.62 แสดงให้เห็นว่ำหลักสูตรท้องถิ่นอยู่ในระดับคุณภำพมำก สอดคล้องกับ
งำนวิจัยของ ดวงพร อิ่มแสงจันทร์. (2554) ศึกษำ กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ เรื่องหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิ จพอเพี ย งกั บกำรพัฒ นำเศรษฐกิ จของประเทศ และควำมสำมำรถในกำรแก้ ปั ญ หำตำม
ขั้ น ตอนกำรจั ด กำรเรีย นรู้ แบบโครงงำนของนั ก เรีย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษำปี ที่ 5 พบว่ ำ พฤติ ก รรม
ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำตำมขั้นตอนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำนโดยรวมอยู่ในระดับปำน
กลำง ควำมสำมำรถในกำรทำโครงงำนโดยรวมอยู่ในระดับสูง
4. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรท้องถิ่น
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ดอกไม้จันทน์ : ผลิตภัณฑ์จำกวัสดุทดแทนในท้องถิ่ น
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 มีค่ำเฉลี่ย 4.52 ทั้งนี้เนื่องมำจำกนักเรียนมีควำมพึงพอใจหลักสูตรท้องถิ่น
ที่พั ฒ นำขึ้ นทำให้ นัก เรีย นเห็ นควำมส ำคัญ ในกำรนำภูมิปั ญ ญำท้องถิ่ น ผู้ที่ มีควำมรู้สั่ งสมมำนำน
สำมำรถนำเอำทรัพยำกรที่มีในท้องถิ่นมำใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้ำงรำยได้แก่ครอบครัว นอกจำกนี้
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ยังส่งเสริมให้นักเรียนได้วำงแผนกำรทำงำน ทำงำนกันเป็นกลุ่ม ทำให้
เกิดผลงำนที่ได้จำกกำรปฏิบัติส่งผลให้นักเรียน มีควำมพึงพอใจในกำรเรียนกำรสอนด้วยหลักสูตร
ท้องถิ่นตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่ อง ดอกไม้จันทน์ : ผลิตภัณฑ์จำกวัสดุทดแทนใน
ท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 สอดคล้องกับแนวคิดของ ไวท์เฮด. (White Head. 1967 : 1-4)
กล่ำวว่ำ กำรเรียนรู้ใด ๆ ควรเป็นไปตำม 3 ช่วง คือ กำรสร้ำงควำมพึงพอใจ กำรกระทำควำม
กระจ่ำง และกำรนำไปใช้ กำรสร้ำงภูมิปัญญำให้แก่ผู้เรียนควรยึดหลักทั้งสำม เพื่อให้ผู้เรียนมีควำม
พึงพอใจในกำรเรียน และมีพัฒ นำกำรในกำรเรียนรู้ที่ดีส อดคล้องกับงำนวิจัยของ นุพิศ อัคพิน.
(2553) ศึกษำกำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่นกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี เรื่อง ผ้ำ
ฝ้ำยย้อมสีเปลือกไม้ ชั้น มัธยมศึกษำปีที่ 4 โรงเรียนธำตุนำรำยณ์วิทยำ พบว่ำ นักเรียนมีควำม พึง
พอใจต่อกำรเรียนกำรสอนโดยรวมและรำยข้ออยู่ในระดับมำก คือ ด้ำนเนื้อหำ รูปแบบกำรเรียน สื่อ
และแหล่งกำรเรียนรู้ กำรวัดผลและประเมินผล สอดคล้องกับงำนวิจัยของ เกษชรินทร์ ปัญญำคำ.
(2553) ศึกษำกำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่ น เรื่องหนังประโมทัย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 : กำรวิจัยแบบผสำนวิธี พบว่ำ นักเรียนมีควำมพึงพอใจต่อกำรเรียน
กำรสอนโดยใช้หลักสูตรท้องถิ่นอยู่ในระดับมำก และต้องกำรให้มีกำรสอนอย่ำงต่อเนื่องในโรงเรียน
6.ข้อเสนอแนะ
1. ควรเปิดโอกำสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ได้เรียนหลักสูตรที่พัฒนำขึ้นทุกห้อง
2. ควรจัดประชุมปฏิบัติกำร สัมมนำบุคลำกร เพื่อให้ควำมรู้ เรื่อง กำรพัฒนำหลักสูตร
ท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับสภำพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมในปัจจุบัน เพื่อให้คุณภำพชีวิตของ
คนในท้ อ งถิ่ น ดี ขึ้ น ควรสนั บ สนุ น ครูผู้ ส อนกลุ่ ม สำระกำรเรีย นรู้ กำรงำนอำชี พ และเทคโนโลยี
ในระดับช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 ที่มีสภำพแวดล้อมทรัพยำกรธรรมชำติ ในท้องถิ่นที่คล้ำยคลึง
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กัน เพื่อนำไปจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง ทำให้นักเรียนสำมำรถนำควำมรู้ ประสบกำรณ์ไป
ใช้ในชีวิตประจำวัน และประกอบอำชีพได้
3. นักเรียนที่เรียนหลักสูตรนี้จะต้องมีควำมขยัน อดทน มีควำมเพียรพยำยำม ใฝ่เรียนรู้
เพรำะเป็นงำนที่ต้องใช้ฝีมือควำมชำนำญ ทักษะฝึกฝนบ่อยๆ ทำงำนตำมขั้นตอน รักษำควำมสะอำด
ให้ปลอดภัย คำนึงถึงคุณภำพและคุณค่ำควำมงำม ควำมประณีตสวยงำม จึงจะบรรลุตำมเป้ำหมำย
ของหลักสูตร
4. กำรใช้ทัก ษะกระบวนกำรกลุ่ ม ในกำรทำงำน ทำให้นักเรียนได้ใช้ควำมคิด วิเครำะห์
ประเมินผลและกำรตัดสินใจ กำรพูดแลกเปลี่ยนและสรุปองค์ควำมรู้ร่วมกัน ควรคำนึงถึงควำม
ปลอดภัยในกำรทำงำนของนักเรียนด้วย
5. ควรวิจัยและพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่นในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่นๆ และควรนำหลักสูตร
ท้องถิ่น แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้กับนักเรียนโรงเรียนอื่น เพื่อหำประสิทธิภำพ และข้อสรุปในกำร
วิจัยกว้ำงขวำงขึ้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริม
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของนั ก เรีย น ตามความคิ ด เห็ น ของครู สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 32 จาแนกตามวุฒิการศึกษา และขนาดของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาครั้งนี้
ได้แก่ ครูจานวน 331 คน โดยกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซีและมอร์แกน
แล้วสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ตามขนาดของสถานศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยเป็นแบบสอบถาม มี 3 ลักษณะ คือ แบบตรวจสอบรายการแบบมาตราส่วนประมาณค่า และ
แบบปลายเปิดแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .95 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แ ก่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบค่า t-test และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และวิธีการของเชฟเฟ่ ผลวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นของครู
เกี่ ยวกั บบทบาทผู้บริห ารในการส่งเสริม คุณ ธรรมจริยธรรมของนักเรียนตามความคิดเห็นของครู
สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 32 โดยรวมมี ก ารปฏิ บั ติ อ ยู่ ในระดั บ มาก
( X = 4.50, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริหารทั่วไปและด้านการจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และด้านการติด ตามและประเมินผล อยู่ ในระดับมาก โดยด้านการจั ด กิจ กรรมส่ งเสริม คุณ ธรรม
จริย ธรรม มีค่ าเฉลี่ ย สู งสุ ด ( X = 4.53, S.D. = 0.46) ส่ ว นด้ านการติด ตามและประเมิ นผล มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุด ( X = 4.46, S.D. = 0.55) 2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาท
ผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนตามความคิดเห็นของครู สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จาแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า โดยรวมและรายด้าน แตกต่าง
กัน วุฒิการศึกษาปริญญาตรี โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด และเป็นรายด้าน พบว่า
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ด้านการติด ตามและประเมินผล อยู่ในระดับมาก ส่ วนด้านอื่น ๆ อยู่ในระดับมากที่สุ ด ส่ วนวุ ฒิ
การศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน
อยู่ในระดับมาก 3) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ ยวกั บบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริม
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของนั ก เรีย นตามความคิ ด เห็ น ของครู สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 32 จาแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่าง
มีนัย ส าคั ญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .01 เมื่ อพิ จ ารณาเป็น รายด้าน พบว่ า ทุ ก ด้าน แตกต่างกั น อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และเป็นรายด้าน พบว่า โรงเรียน
ขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนโรงเรียนขนาดอื่น ๆ อยู่ในระดับมาก
เมื่อพบความแตกต่างอย่ างมีนัย ส าคัญ ทางสถิ ติ จึ งทาการทดสอบค่าเฉลี่ ยรายคู่โดยใช้วิ ธีเชฟเฟ่
พบว่า โรงเรียนขนาดใหญ่ กั บโรงเรียนขนาดกลาง มีความคิดเห็น แตกต่างกั น อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนขนาดของโรงเรียน อื่น ๆ มีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : บทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

Abstract
The purposes of this research were to study and to compare the role of
school administrators for supporting moral and ethics of students from opinions of
teachers under Secondary Educational Service Area Office 32, classified by
educational level, work experiences and school sizes. The samples consisted of 331
teachers selected by using Krejcie & Morgan’s table and Multi-stage Sampling in line
with school sizes. The research tool was a questionnaire with three parts: check-list,
five-rating scale, and open-ended form with the reliability of .95. The statistics used
to analyze the obtained data were percentage, mean and standard deviation.
Moreover, the hypothesis was tested by using t-test , One Way ANOVA. The
research results revealed that: 1) The teacher’s opinions on role of school
administrators for supporting moral and ethics of students under Secondary
Educational Service Area Office 32 were overall found at a high level. When
considering each aspect, it was found that the general services and activities for
promoting ethics and morality were at the highest level. In terms of teaching activities
and monitoring and evaluation were at a high level. The highest level of moral and
ethical activity was observed; however the monitoring and evaluation has the lowest
mean. 2) The comparative study of teachers' opinions on administrative role in moral
promotion classified by educational background, was found that the overall and the
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individual aspects were different. Bachelor degree overall performance was at the
highest level. For higher education, the overall performance was at a high level. When
considering each aspect, it was found that all aspects were at a high level. 3) A
comparative study of teachers' opinions on role of school administrators for promoting
moral and ethics of students under Secondary Educational Service Area Office 32,
classified by school’ size, it was found that the overall and the individual aspects were
different. In overall aspect, the performance was at a high level. When considering
each aspect, it was found that medium and large schools were at the highest level
while other schools were at a high level.
Keyword : Role of School Administrators for promoting Moral and Ethic to Students
1. บทนา
การพั ฒ นาการศึ ก ษานั บ ว่ า เป็ น เครื่ อ งมื อ อั น ส าคั ญ ยิ่ ง ของรั ฐ เพื่ อ น าไปสู่ ก ารพั ฒ นา
ประเทศในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นการศึกษาที่ประชากรส่วน
ใหญ่ได้รับ และเป็นพื้นฐานของการศึกษาทุกระดับ ในยุคปัจจุบันความเจริ ญทางด้านเทคโนโลยีได้เข้า
มามีบทบาทในชีวิตประจาวันเป็นอย่างยิ่ง ส่งผลให้เยาวชนไทยได้รับวัฒนธรรม สื่อและเทคโนโลยี
จากต่างประเทศมาใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม ไม่มีวิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารส่งผลให้เยาวชน
ขาดคุ ณ ธรรมจริย ธรรม จนทาให้เยาวชนรุ่นใหม่เสียเอกลั ก ษณ์ ความเป็นไทย เนื่องจากสถาบัน
ครอบครัวได้อบรมเลี้ยงดูตามยุคตามสมัย จึงทาให้เกิดปัญหาการประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสมตาม
วัย อันสมควร ส่ งผลต่อประเทศชาติ ในการพั ฒ นาศัก ยภาพให้มี ประสิ ทธิ ภาพและทัด เทีย มนานา
ประเทศได้อย่างล่าช้า
การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนในวัยเรียนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เป็น การสร้างค่ านิ ย มของคนไทย ซึ่ง จะต้ องอาศัย ความร่ว มมือกั น ทุก ภาคส่ ว นด้ วย ตั้ งแต่ร ะดั บ
ครอบครัวที่จะต้องมีความรักความอบอุ่น พ่อแม่จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ต่อเนื่องไปถึงระดับชุมชน
และสังคม เมื่อเด็กเข้าสู่โรงเรียนก็จะได้รับการปลูกฝังค่านิ ยมจากครูอาจารย์ กระทรวงศึกษาธิการ
จะต้องปรับปรุงระบบการคัดเลือกบรรจุครูใหม่ เพื่อให้ได้ครูดี เก่ง และที่สาคัญ ต้องมีจิตวิญ ญาณ
ความเป็นครู เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีกับศิษย์ได้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้เริ่มปรับปรุ งหลักสูตรการ
เรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง เพื่อให้นักเรียนรู้หน้าที่ของคนไทย มีระเบียบวินัย
มีคุณธรรมจริยธรรม มีความภูมิใจในชาติและความเป็นคนไทย โดยจะเริ่มดาเนินการใช้หลักสูตรใหม่
ในภาคเรียนที่ 2 ปี 2557 ขณะที่วิชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เน้นย้าให้มีการเรียนการสอนที่
ครบถ้วนเข้มข้น นอกจากนี้ทาข้อตกลงกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดหลักสูตรธรรมะศึกษาในโรงเรียน
ซึ่ ง นั ก เรี ย นที่ เรี ย นจบยั ง ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รนั ก ธรรมตรีค วบคู่ ไ ปด้ ว ย (คณะรัก ษาความสงบ
แห่งชาติ, 2557, หน้า 1-3) จากความเป็นมาข้างต้นผู้วิจัยจึ งสนใจศึกษาบทบาทผู้บริหารในการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนตามความคิดเห็นของครู สังกัดสานัก งานเขตพื้นที่การศึกษา
1569

มัธยมศึกษา เขต 32 เพื่อเป็นพื้นฐานการสร้างพลเมืองที่ดีของสังคมไทยในอนาคต ซึ่งเป็นหน้าที่ของ
ครูผู้สอนที่ต้องปลูกฝังวินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียน
มี วิ นั ย คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเป็ น พลเมื อ งที่ ดี แ ละเป็ น ก าลั ง ส าคั ญ ในการพั ฒ นา
ประเทศชาติต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาบทบาทผู้ บ ริ ห ารในการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของนั ก เรี ย น
ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
2.2 เพื่ อ เปรีย บเที ย บบทบาทผู้ บ ริห ารในการส่ ง เสริม คุ ณ ธรรมจริยธรรมของนั ก เรีย น
ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
จาแนกตามวุฒิการศึกษา และขนาดของโรงเรียน
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 ครูที่มี วุฒิ การศึ กษาต่างกันมี ความคิด เห็นเกี่ ยวกั บบทบาทผู้บริห ารในการส่ งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 แตกต่าง
กัน
3.2 ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหาร ใน
การส่ ง เสริม คุ ณ ธรรม จริย ธรรมของนัก เรีย น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
เขต 32 แตกต่างกัน
4. วิธีการดาเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ปีการศึกษา 2560 จานวน 66 โรง รวมทั้งหมดจานวน 2,673
คน
4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้จากกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางสาเร็จรูปของเครจซี่
และมอร์แกน (Krejcie & Morgan. 1970 : 608-610; อ้างถึงในประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์. 2542 :
148-149) ได้ จ านวน 331 คน ตามขนาดโรงเรี ย นแล้ ว ท าการสุ่ ม อย่ า งง่ า ย (Simple Random
Sampling)
4.2 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจั ย
สร้างขึ้น แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
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ตอนที่ 2 ความคิ ด เห็ น ของครู เกี่ ย วกั บ บทบาทผู้ บ ริ ห ารในการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
จริยธรรมของนักเรียนตามความคิดเห็นของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
32
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.3.1 ผู้วิจัยยื่นคาร้องต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อขอให้ออก
หนังสือขอความอนุเคราะห์แจกแบบสอบถาม โดยส่งถึงผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32
4.3.2 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ออกหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์แจกแบบสอบถาม โดยส่งถึงผู้บริหารโรงเรียน สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 เพื่อขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่าง
4.3.3 ผู้วิจัยนาแบบสอบถามไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
เพื่ อ แจกจ่ า ยไปยั ง สถานศึ ก ษาที่ เป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ างและก าหนดวั น รั บ แบบสอบถามคื น เมื่ อ ครบ
กาหนดเวลาได้รับแบบสอบถามคืน จานวน 331 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
4.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
4.4.1 การทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระต่อกัน (Independent Sample)
ในการเปรี ย บเที ย บระดับ ความคิ ด เห็ น ของครูเกี่ ย วกั บ บทบาทผู้บ ริ ห ารในการส่ งเสริม คุณ ธรรม
จริยธรรมของนักเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จาแนกตามวุฒิ
การศึ ก ษา ใช้ ค่ า สถิ ติ Independent Sample t-test ก าหนดค่ า สถิ ติ ที่ ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ .05
วิเคราะห์ด้วยค่า Independent Sample t-test โดยใช้สูตร (ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์. 2542 : 322 )
4.4.2 การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One–way ANOVA) ในการ
เปรีย บเที ย บบทบาทผู้บ ริห ารในการส่ ง เสริม คุ ณ ธรรม จริย ธรรมของนั ก เรียน สั งกั ด ส านัก งาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จาแนกตามขนาดของโรงเรียน ใช้ค่าสถิติ F-test
เมื่ อ พบความ แ ตกต่ า งข องค่ า เฉลี่ ย อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05
ใช้วิธีการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ตามวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe' Method)
ใช้สูตร (บุญชม ศรีสะอาด. 2553 : 114)
5. ผลการวิจัย
ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ที่ ใ ช้ ศึ ก ษาครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ ครู โรงเรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จานวน 331 คน
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ตารางที่ 1 ค่ าเฉลี่ ย และค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเกี่ ย วกั บ บทบาทผู้ บ ริ ห ารในการส่ ง เสริ ม
คุ ณ ธรรม จริย ธรรมของนั ก เรียนตามความคิด เห็น ของครู สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวมและรายด้าน
บทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน
1. ด้านการบริหารทั่วไป
2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3. ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
4. ด้านการติดตามและประเมินผล
เฉลี่ย

ระดับการปฏิบัติ
S.D. ความหมาย ลาดับ
0.47 มากที่สุด
2
0.49
มาก
3
0.46 มากที่สุด
1
0.55
มาก
4
0.50
มาก

X

4.51
4.49
4.53
4.46
4.50

จากตารางที่ 1 พบว่า บทบาทผู้บริหารในการส่ งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนัก เรียน
ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวมมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X = 4.50, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริการ
ทั่วไปและด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณ ธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้ านการจัด
กิจกรรม การเรียนการสอนและด้านการติดตามและประเมินผล อยู่ในระดับมาก โดยด้านการจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มีลาดับสูงสุด ( X = 4.53, S.D. = 0.46) ส่วนด้านการติดตาม
และประเมินผล มีลาดับต่าสุด ( X = 4.46, S.D. = 0.55)
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบบทบาทผู้บริห ารในการส่งเสริม คุณ ธรรมจริยธรรมของนักเรียน
ตามความคิ ด เห็นของครู สังกั ด ส านัก งานเขตพื้ นที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 32
จาแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายด้าน
บทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน
1. ด้านการบริหารทั่วไป
2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3. ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
4. ด้านการติดตามและประเมินผล
เฉลี่ย

ปริญญาตรี
X

4.52
4.52
4.56
4.49
4.52

S.D.
0.45
0.47
0.44
0.56
0.48

สูงกว่าปริญญาตรี
X

4.46
4.40
4.50
4.39
4.43

S.D.
0.51
0.55
0.52
0.52
0.53

t
1.08
1.76
1.71
1.57
1.53
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จากตารางที่ 2 พบว่า บทบาทผู้บริหารในการส่ งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนัก เรียน
ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก ษา เขต 32 จาแนกตามวุฒิ
การศึกษา โดยรวมและรายด้าน พบว่า ครูวุฒิการศึกษาปริญญาตรีมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
( X = 4.52, S.D. = 0.48) ส่วนวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X =
4.43, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณาในแต่ละวุฒิการศึกษาพบว่า
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.52, S.D. =
0.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริการทั่วไป,ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านการติดตามและ
ประเมินผลอยู่ในระดับมาก โดยด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X
= 4.56, S.D. = 0.44) รองลงมาด้านการจัด กิ จกรรมการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ ย ( X = 4.52,
S.D. = 0.47) ส่วนด้านการติดตามและประเมินผล มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ( X = 4.49, S.D. = 0.56)
วุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X = 4.43, S.D. =
0.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.50, S.D. = 0.52) รองลงมาด้านการบริหาร
ทั่วไป มีค่าเฉลี่ย ( X = 4.46, S.D. = 0.51) ส่วนด้านการติดตามและประเมินผล มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ( X
= 4.39, S.D. = 0.52)
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริม คุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนตามความคิด เห็นของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 จาแนกตามขนาดของโรงเรียน จาแนกรายด้าน เป็นรายคู่
บทบาทผู้บริหารในการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน
1. ด้านการบริหารทั่วไป

2. ด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน

3. ด้านการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

ms

F

Sig

ระหว่างกลุ่ม

10.64

3.00

3.55

18.90

0.00**

ภายในกลุ่ม

61.38
72.02

327.00
330.00

0.19

10.23

3.00

3.41

15.85

0.00**

70.38
80.61
4.63
65.69
70.31

327.00
330.00
3.00
327.00
330.00

0.22
7.68

0.00**

รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

1.54
0.20
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
บทบาทผู้บริหารในการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน
4. ด้านการติดตามและ
ประเมินผล

รวมเฉลี่ย

แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

ms

F

Sig

ระหว่างกลุ่ม

9.08

3.00

3.03

10.92

0.00**

ภายในกลุ่ม

90.57

327.00

0.28

รวม

99.64

330.00

ระหว่างกลุ่ม

8.32

3.00

2.77

16.94

0.00**

ภายในกลุ่ม

53.56

327.00

0.16

รวม

61.88

330.00

** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 3 พบว่า บทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนตาม
ความคิ ด เห็ นของครู สั งกั ด ส านั กงานเขตพื้ นที่ก ารศึกษามัธ ยมศึก ษา เขต 32 จ าแนกขนาดของ
โรงเรียน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ทุกด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนั ยสาคัญทางสถิติ จึงทาการทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่โดยใช้วิธี
เชฟเฟ่ ปรากฏดังตาราง
ตารางที่ 4 การเปรีย บเที ย บความแตกต่ า งเป็ น รายคู่ เกี่ ย วกั บ บทบาทผู้ บ ริห ารในการส่ ง เสริ ม
คุณ ธรรมจริย ธรรมของนักเรียน ตามความคิดเห็นของครู สั งกัด ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จาแนกตามขนาดของโรงเรียน
บทบาทผู้บริหารในการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
ขนาดใหญ่พิเศษ
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

X

4.26
4.68
4.65
4.40

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง
4.26
4.68
0.42
-

ขนาดใหญ่
4.65
0.39
0.03*
-

ขนาดใหญ่พิเศษ
4.40
0.14
0.28
0.25
-

จากตารางที่ 4 พบว่า บทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนตาม
ความคิดเห็นของครู จาแนกขนาดของโรงเรียน พบว่า โรงเรียนขนาดใหญ่กับโรงเรียนขนาดกลาง
มี ค วามคิ ด เห็ น แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ส่ ว นขนาดของโรงเรี ย น
อื่น ๆ มีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 5 การเปรีย บเที ย บความแตกต่ า งเป็ น รายคู่ เกี่ ย วกั บ บทบาทผู้ บ ริห ารในการส่ ง เสริ ม
คุ ณ ธรรมจริย ธรรมของนัก เรียนตามความคิด เห็นของครู สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จาแนกตามขนาดของโรงเรียน ด้านการบริหารทั่วไป
เป็นรายคู่
ด้านบริหารทัว่ ไป

X

ขนาดเล็ก
4.28
ขนาดกลาง
4.75
ขนาดใหญ่
4.65
ขนาดใหญ่พิเศษ
4.38
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ขนาดเล็ก
4.28
-

ขนาดกลาง
4.75
0.47
-

ขนาดใหญ่
4.65
0.37
0.10
-

ขนาดใหญ่พิเศษ
4.38
0.10
0.37
0.27
-

จากตารางที่ 5 พบว่า บทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนตาม
ความคิดเห็นของครู จาแนกขนาดของโรงเรียน ด้านการบริหารทั่วไป พบว่า ความคิดเห็น ไม่
แตกต่างกัน
ตารางที่ 6 การเปรีย บเที ย บความแตกต่ า งเป็ น รายคู่ เกี่ ย วกั บ บทบาทผู้ บ ริห ารในการส่ ง เสริ ม
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จาแนกตามขนาดของโรงเรียน ด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
ด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
ขนาดใหญ่พิเศษ

X

4.19
4.69
4.65
4.40

ขนาดเล็ก
4.19
-

ขนาดกลาง
4.69
0.50
-

ขนาดใหญ่
4.65
0.46
0.04*
-

ขนาดใหญ่พิเศษ
4.40
0.21
0.29
0.25
-

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 6 พบว่า บทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนตาม
ความคิด เห็นของครู จาแนกขนาดของโรงเรียน ด้านการจั ดกิ จกรรมการเรียนการสอน พบว่ า
โรงเรียนขนาดใหญ่กับโรงเรียนขนาดกลาง มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ส่วนขนาดของโรงเรียนอื่น ๆ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 7 การเปรีย บเที ย บความแตกต่ า งเป็ น รายคู่ เกี่ ย วกั บ บทบาทผู้ บ ริห ารในการส่ ง เสริ ม
คุณ ธรรมจริยธรรมของนักเรียนตามความคิดเห็นของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จาแนกตามขนาดของโรงเรียน ด้านการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
ขนาดใหญ่พิเศษ
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

X

4.37
4.66
4.67
4.45

ขนาดเล็ก
4.37
-

ขนาดกลาง
4.66
0.29
-

ขนาดใหญ่
4.67
0.30
0.01**
-

ขนาดใหญ่พิเศษ
4.45
0.08
0.21
0.22
-

จากตารางที่ 7 พบว่า บทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนตาม
ความคิดเห็นของครู จาแนกขนาดของโรงเรียน ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุ ณธรรมจริยธรรม
พบว่า โรงเรียนขนาดใหญ่กับโรงเรียนขนาดกลาง มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ส่วนขนาดของโรงเรียนอื่น ๆ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 8 การเปรีย บเที ย บความแตกต่ า งเป็ น รายคู่ เกี่ ย วกั บ บทบาทผู้ บ ริห ารในการส่ ง เสริ ม
คุ ณ ธรรมจริย ธรรมของนั ก เรีย นตามความคิด เห็ นของครู สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จาแนกตามขนาดของโรงเรียน ด้านการติดตามและ
ประเมินผล
ด้านการติดตามและ
X
ประเมินผล
ขนาดเล็ก
4.19
ขนาดกลาง
4.64
ขนาดใหญ่
4.64
ขนาดใหญ่พิเศษ
4.37
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ขนาดเล็ก
4.19
-

ขนาดกลาง
4.64
0.42
-

ขนาดใหญ่
4.64
0.39
0.03*
-

ขนาดใหญ่พิเศษ
4.37
0.14
0.28
0.25
-

จากตารางที่ 8 พบว่า บทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนตาม
ความคิดเห็นของครู จาแนกขนาดของโรงเรียน พบว่า โรงเรียนขนาดใหญ่กับโรงเรียนขนาดกลาง
มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนขนาด ของโรงเรียน อื่น ๆ
มีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 9 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรียน
ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ลาดับที่ ข้อเสนอแนะความคิดเห็น
จานวน ร้อยละ
1
ครูมีการจัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรก เนื้อหา เพื่อส่งเสริม 41
60.29
คุณธรรมจริยธรรมในบทเรียน
2
ผู้บริหารและครูควรประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งใน 36
52.94
และนอกโรงเรียน
3
มีกิจกกรมทาบุญตักบาตรในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
28
41.17
4
จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมและสวดมนต์ในวันสุดสัปดาห์
25
36.76
5
การจัดเก็บข้อมูล สรุปโครงการ เพื่อนาผลที่ได้ไปปรับปรุง และ 19
27.94
พัฒนาต่อไป
จากตารางที่ 9 พบว่ าข้ อเสนอแนะเกี่ ย วกั บ บทบาทผู้ บ ริ ห ารในการส่ ง เสริม คุ ณ ธรรม
จริยธรรมของนักเรีย นตามความคิด เห็นของครู สั งกัด สานัก งานเขตพื้นที่การศึก ษามัธยมศึก ษา
เขต 32 มีข้อเสนอแนะ สาคัญ ได้แก่ คือ 1) ครูมีการจัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรก เนื้อหา
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในบทเรียน 2) ผู้บริหารและครูควรประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่
ดี ทั้งในและนอกโรงเรียน 3) มีกิจกกรมทาบุญตักบาตรในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
4) จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมและสวดมนต์ในวันสุดสัปดาห์ 5) การจัดเก็บข้อมูล สรุปโครงการ เพื่อนา
ผลที่ได้ไปปรับปรุง และพัฒนาต่อไป
6. สรุปผลการวิจัย
6.1 ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียนตามความคิดเห็นของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวม
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริการทั่วไปและด้านการจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และด้านการติด ตามและประเมินผล อยู่ในระดับมาก โดยด้านการจั ด กิจ กรรมส่ งเสริม คุณ ธรรม
จริยธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนด้านการติดตามและประเมินผล มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
6.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรม
จริย ธรรมของนัก เรีย นตามความคิด เห็นของครู สั งกั ด ส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษา
เขต 32 จาแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
โดยรวมมีก ารปฏิบัติอยู่ ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจ ารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการติดตามและ
ประเมินผล อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านอื่น ๆ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญา
ตรี โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน อยู่ในระดับมาก
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6.3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรม
จริย ธรรมของนัก เรีย นตามความคิด เห็นของครู สั งกั ด ส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษา
เขต 32 จาแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และเป็นรายด้าน พบว่า โรงเรียนขนาดกลางและ
โรงเรียนขนาดใหญ่ อยู่ในระดับ มากที่สุด ส่วนโรงเรียนขนาดอื่น ๆ อยู่ในระดับมาก เมื่อพบความ
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จึงทาการทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่โดยใช้วิธีเชฟเฟ่ พบว่า โรงเรียน
ขนาดใหญ่กับโรงเรียนขนาดกลาง มีความคิดเห็น แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ส่วนขนาดของโรงเรียน อื่น ๆ มีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกัน
7. อภิปรายผล
7.1 ผลจากการวิเคราะห์บทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน
ตามความคิด เห็นของครู สังกั ดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึก ษา เขต 32 โดยรวมมีก าร
ปฏิ บั ติ อยู่ ในระดั บ มาก พบว่ า ด้านการบริก ารทั่ ว ไป และด้านการจั ด กิ จ กรรมส่ งเสริม คุ ณ ธรรม
จริยธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนและด้านการติดตามและ
ประเมินผล อยู่ในระดับมาก โดยด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ส่วนด้านการติดตามและประเมินผล มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ที่ผลการวิจัยได้เช่นนี้ เป็นเพราะว่า กระทรวง
ศึกษาได้ประกาศเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมนาความรู้ พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็น
พื้นฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552 : 1-2) พระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และขยายไปสู่ทีมงานร่วมกัน
สร้างเครือข่ายการพัฒนาให้เข้มแข็ง โดยมีเป้าหมายสาคัญ คือ การพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นคน
ดี คนเก่งและมีความสุข เพื่อเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อันจะส่งผลให้เติบโตเป็นสมาชิกของชุมชนที่มีความ
เข้มแข็งต่อไปในอนาคต
7.2 ผลการเปรีย บเที ย บความคิด เห็ นของครูเกี่ ย วกั บ บทบาทผู้บ ริห ารในการส่ ง เสริ ม
คุ ณ ธรรมจริย ธรรมของนั ก เรีย น ตามความคิ ด เห็ น ของครู สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 32 จาแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด พบว่า ด้านการติดตามและประเมินผล อยู่ใน
ระดับมาก ส่วนด้านอื่น ๆ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี โดยรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน อยู่ใน
ระดับมาก ผลวิจัยปรากฏเช่นนี้เพราะว่าผู้อานวยการ และครูต่างมีบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
7.3 ผลการเปรีย บเที ย บความคิด เห็ นของครู เกี่ ย วกั บ บทบาทผู้บ ริห ารในการส่ ง เสริ ม
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของนั ก เรี ย นตามความคิ ด เห็ น ของครู สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 32 จาแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน โดยรวมมีการ
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ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก พบว่า โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วน
โรงเรียนอื่ น ๆ อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ณัชชุดา อุ่นพิกุล (2556 : 109110) ได้ทาการศึกษาเรื่อง สภาพการดาเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน
สังกัด สานัก งานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษา เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการด าเนินงาน
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ตามความคิดเห็นของผู้อานวยการ และครู โดยรวมมีการปฏิบัติ
อยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านการนิเทศ
ติดตามผล มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนด้านการจัดกิจกรรมนักเรียนมี ค่าเฉลี่ยต่าสุด การเปรียบเทียบสภาพ
การด าเนินงานส่งเสริม คุ ณ ธรรมจริยธรรมนักเรียน ตามความคิดเห็นของผู้อานวยการ และครู
จาแนกตามสถานภาพตาแหน่ง พบว่าโดยรวมและรายด้านไม่ แตกต่างกัน การเปรียบเทียบสภาพการ
ดาเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ตามความคิดเห็นของผู้อานวยการ และครู จาแนก
ตามขนาดของโรงเรียน พบว่าโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
8.1.1 ควรมี ส่ ง เสริม คุ ณ ธรรมจริย ธรรม มี จุ ด เด่ น คือ โรงเรีย นมี ก ารจั ด กิ จ กรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนอย่างสม่าเสมออย่างต่อเนื่อง และจุดด้อย ควรมีการติดตาม
และประเมินผลทางโรงเรียนต้องให้ความสาคัญในการติดตามและประเมินผล จัดหาเอกสารและคู่มือ
ดาเนินงานการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียน กาหนดปฏิ ทินการดาเนินโครงการ สรุป
รายงานผลการประเมินกิจกรรมต่อผู้บริหารเพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
8.1.2 ควรมี ก ารจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ควรเน้ น การปฏิ บั ติ ข อง
นักเรียน ครูและผู้บริหารอย่างสม่าเสมอ ดาเนินงานตามแผนงาน ให้ชุมชนมี ส่วนร่วม เช่น การจัด
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี เพื่อส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน กิจกรรมกีฬา
ภายใน เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ด้านการมีน้าใจนักกีฬา การสนับสนุนจาก
หน่ ว ยงานองค์ ก รหรือ ชุม ชนในการส่ ง เสริม กิ จ กรรมค่ ายคุณ ธรรม จริย ธรรม การอบรมครูแ ละ
นักเรียน เป็นแกนนาในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการจัดสัมมนา ทัศนศึกษาให้กับคณะครู
นักเรียน เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน
8.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
จากการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียน ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
8.2.1 ควรมีการศึกษาเพื่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนและการพัฒนา
ต่อไป
8.2.2 ควรมีก ารศึ ก ษาค้น คว้าเกี่ ยวกั บสภาพการส่ งเสริม วิ นัย และการป้องกั นการ
กระท าผิ ด ทางวิ นั ย ของข้ า ราชการครู เพื่ อ เป็ น ประโยชน์ แ ละแนวทางการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
จริยธรรมของนักเรียนต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคคลของ
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในอ าเภอดอนมดแดง สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
อุ บ ลราชธานี เขต 1 จ าแนกตามประสบการณ์ ท างานของครู ใน 5 ด้ า น ได้ แ ก่ การวางแผน
อัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฎิ บัติร าชการ วิ นัย และการรัก ษาวิ นัย และการออกจากราชการ กลุ่ ม ตัว อย่างที่ใ ช้ใ นการวิ จั ย
จ านวน 92 คน เครื่องมือที่ใ ช้ใ นการวิ จั ยคือแบบสอบถามแบบมาตราส่ ว นประมาณค่า 5 ระดับ
จานวน 50 ข้อ มีค่า IOC ตั้งแต่ .67-1.00 มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .46-.77 มีค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .97 สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่า
1) การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอดอนมดแดง สังกั ดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียง
อั น ดั บ จากสู ง ไปหาต่ า ได้ แ ก่ ด้ า นวิ นั ย และการรั ก ษาวิ นั ย ด้ า นการออกจากราชการ ด้ า นการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ด้านการวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง ด้าน
การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง ตามลาดับ
2) เปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอดอนมดแดง สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จาแนกตามประสบการณ์ทางานของ
ครู โดยรวมแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ สาหรับด้านวินัยและการรักษาวินัย แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : การบริหารงานบุคคล ผู้บริหารสถานศึกษา อาเภอดอนมดแดง
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Abstract
The objectives of this research were to study and compare the state of
personnel administration of school administrators in Don Moddang District under
the Office of Primary Educational Service Area 1 classified by working experiences
in 5 aspects namely, Personnel and Position Planning, Recruiting and Appointing,
Performing Efficiency Promotion, Discipline and Enforcement, and Termination.
The sample included 92 subjects. The research instrument was a 50 items of 5
level rating scales, with IOC values between . 67- 1. 00, the discrimination values
between .46-.77, and reliability of .97. The research statistics were percentage,
mean, standard deviation, and t-test (Independent Sample).
The research findings were as follow :
1) The personnel administration of school administrators in Don Moddang
District under the Office of Primary Educational Service Area 1 as a whole and
individual aspects were at the high level, ranking from the highest to the lowest
scores were Discipline and Enforcement, Termination, Performing Efficiency
Promotion, Personnel and Position Planning, and Recruiting and Appointing.
2) The comparison of personnel administration of school administrators
in Don Moddang District under the Office of Primary Educational Service Area 1,
classified by working experiences as a whole was different with no statistically
significant, but for the aspects of Discipline and Enforcement, it found to be
statistically different at .05 level of significance.
Key words : The Personnel Administration, School Administrators, Don Moddang
District.
1. บทนา
การพัฒนาคุ ณภาพมาตรฐานการศึก ษาที่ดีแ ละมี ประสิ ทธิ ภาพนั้นจะต้อ งส่ ง เสริ ม และ
ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืน เพราะเป็นวิชาชีพที่มี
คุณค่า ระบบการบริหารจัดการที่ดีจะต้องมีธรรมาภิบาลมีการกระจายอานาจและทรัพยากรสู่ท้องถิ่น
การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ส่งผลให้การศึกษามีสัมฤทธิ์
ผล สาหรับผู้เรียนทั้งประเทศ ทั้งในเมืองและชนบท ทั้งที่มีฐานะและยากจน ซึ่งระบบการเรียนรู้ คือ
ระบบที่เอื้ออานวยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ โดย
อาจอยู่ในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษาและมีปัจจัยและเครื่องมือต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้
เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและเต็มตามศักยภาพทั้งที่มาจากระบบการศึกษาปกติและจากนอก
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ระบบ วิสัยทัศน์ในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ และส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้คนไทยทุกคน
ได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพในทุกระบบ/ประเภท
การศึกษา เป้าหมายภายในปี 2561 มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบโดยเน้น
ประเด็นหลั ก คื อ พัฒนาคุ ณภาพและมาตรฐานการศึก ษาและเรียนรู้ข องคนไทย พัฒนาผู้เรี ย น
สถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม หลักสูตรและเนื้อหา พัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพที่มี
คุณค่า สามารถดึ งดูดคนเก่ง คนดี และมีใจรักมาเป็นครู คณาจารย์ได้อย่างยั่ง ยืน ภายใต้ร ะบบ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เมื่อกระทรวงศึกษาธิการได้ กระจายอานาจการบริหารงานบุคคลให้
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาแล้ว จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะต้องจัดระบบการ
บริหารบุคคลของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ต้องมองว่าบุคลากรทางการศึกษายังมีอีกมากมายใน
สังคม ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนต้องบริหารอย่างมืออาชีพ นาศาสตร์การบริหารงานบุคคลมาใช้ใน
หน่วยงาน ผู้บริหารต้องพัฒนาครูทุกคนให้มีความเชี่ยวชาญในอาชีพ เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดง
ศักยภาพเต็มที่ในงานที่ตรงกับความสามารถและความถนัดจนกระทั่งมีความเป็นเลิศทุกคน และดูแล
ให้ได้รับค่าตอบแทน การยกย่องตามผลงานที่ปฏิบัติจริง เพื่อจะได้มีขวัญและกาลังใจทางานอย่างมี
ความสุขและประสบความสาเร็จในชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552, หน้า 9)
สานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีโรงเรียนในสัง กั ด อยู่
จ านวนกว่ า 200 โรงเรีย น จากการด าเนินงานด้านการศึก ษาของส านัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่ยึดและปฏิบัติตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาเพื่อนานโยบายไปสู่ ก าร
ปฏิบัติ การบริหารการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล หลักการบริหารได้กล่าวถึงการ
บริห ารการศึ ก ษาให้ประสบผลส าเร็จ ไว้ 4 ประการ คือ คน (Man) เงิ น (Money) วั ส ดุอุปกรณ์
(Material) และการบริหารจัดการที่ดี(Management) ปัจจัยที่มีความเชื่อว่าสาคัญที่สุดในการบริหาร
ก็ คื อ “คน” หรือการบริห ารคน การบริห ารทรัพยากรมนุษย์นั่นเอง เพราะมนุษย์เป็นสิ่ ง มีชีวิตที่
สามารถเรียนรู้ และพัฒนาได้ ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นสิ่งสาคัญที่ผู้บริหารจะต้องใส่
ใจและมีทักษะในการบริหารเป็นอย่างมาก (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 1. 2560, หน้า 23) ด้วยเหตุผ ลดังกล่าวข้างต้นนี้ ทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการบริหารงาน
บุ ค คลของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในอ าเภอดอนมดแดง สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ตามแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิก าร (กระทรวงศึกษาธิก าร.
2546) เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ใน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) การ
วางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง 2) การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 3) การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 4) วินัยและการรักษาวินัย และ 5) การออกจากราชการ เพื่อเป็น
แนวทางในการกาหนดนโยบาย ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาใน
อาเภอดอนมดแดง สั ง กั ด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาอุ บลราชธานี เขต 1 และ
1583

หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและความสามารถในการบริ ห ารงานบุ ค คลของ
สถานศึกษาต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอดอนมดแดง สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ตามความคิดเห็นของครู
2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอดอนมดแดง
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ตามความคิดเห็นของครู จาแนกตาม
ประสบการณ์ทางานของครู
3. วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร คือ ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอาเภอดอนมดแดง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ประจาปีการศึกษา 2560 จานวน 17 โรงเรียน จานวน
ครูทั้งหมด 120 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอาเภอดอนมดแดง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ประจาปีการศึกษา 2560 ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 92 คน
กาหนดขนาดของกลุ่ม ตัว อย่ างตามตารางเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970, pp.
608-610) จากนั้นสุ่มแบบชั้นภูมิด้วยวิธีการเทียบสัดส่วนและสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 1) ข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามประสบการณ์ทางานของครู และ 2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 50 ข้อ
ขั้นตอนการสร้ างแบบสอบถาม ดังนี้ 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง 5 ด้าน เพื่อนามาใช้เป็นข้อคาถาม
และสร้างแบบสอบถาม 2) สร้างแบบสอบถามฉบับร่างตามโครงสร้างของเนื้ อหาเกี่ ยวกั บ การ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง 5 ด้าน โดยกาหนดเป็นคาถามแบบสารวจรายการ
(checklist) 3) นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 คน ตรวจสอบความเหมาะสม
ของภาษาที่ใช้และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence หรือ IOC)
ได้ค่า IOC ระหว่าง 0.67-1.00 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถนาเครื่องมือวิจัยไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้ 4)
นาแบบสอบถามมาปรับปรุงตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ แล้วนาไปทดลองกับประชากรที่มีลักษณะ
คล้ายกับกลุ่มตัวอย่างคือ ครูโรงเรียนม่วงสามสิบ (อานวยปัญญา) จานวน 30 คน 5) นาผลที่ได้จาก
การทดลองมาวิเคราะห์และปรั บปรุงแก้ไข แล้วนาไปใช้สอบถามกลุ่มตัวอย่างทุกโรงเรียนในอาเภอ
ดอนมดแดง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จานวน 92 คน
การเก็ บรวบรวมข้ อมูล 1) ผู้วิ จั ยเขี ยนคาร้องขอหนัง สื อราชการจากบัณ ฑิต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยราชธานี เพื่อขอความอนุเคราะห์ เก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาสารนิพนธ์ ถึงผู้บริหาร
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สถานศึ ก ษาทุ ก แห่ ง ในอ าเภอดอนมดแดง สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
อุบลราชธานี เขต 1 จานวน 17 โรงเรียน 2) นาแบบสอบถามไปแจกกลุ่มตัวอย่างทุกโรงเรียนใน
อาเภอดอนมดแดง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จานวน 92
คน ด้วยตัวเองและขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเป็นผู้รวบรวมเอกสารให้
3) ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 4) ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา
ทั้งหมด 92 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 จากนั้นนาแบบสอบถามที่ได้ มาตรวจสอบความถูกต้อง ความ
สมบูรณ์ของเนื้อหา เพื่อลงรหัส และวิเคราะห์ข้อมูลในลาดับต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูล
ของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามประสบการณ์ทางานของครู แล้วนาข้อมูลมาแจกแจงความถี่
(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) และนาเสนอในรูปแบบตารางประกอบคาบรรยาย
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่ 2 การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอ
ดอนมดแดง สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอุ บ ลราชธานี เขต 1 ซึ่ ง เป็ น
แบบสอบถามแบบมาตราวัดประเมินค่า (Rating Scale) โดยการคานวณหาค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และส่วน
เบี่ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) จ าแนกเป็นภาพรวมและรายด้าน ใช้ส ถิ ติทดสอบสมมติฐาน (t–test
Independent Sample)
4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์ดังนี้
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอ
ดอนมดแดง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยรวม
และรายด้าน
การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาใน
อาเภอดอนมดแดง

̅
𝒙

𝑺. 𝑫.

1. ด้านการวางแผนอัตรากาลัง และกาหนดตาแหน่ง
2. ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง
3. ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
4. ด้านวินัยและการรักษาวินัย
5. ด้านการออกจากราชการ
โดยรวม

4.10
3.82
4.20
4.24
4.24
4.12

0.23
0.39
0.39
0.37
0.40
0.21

ระดับการบริหาร
งานบุคคล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 1 อธิบายได้ดังนี้คือ การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอ
ดอนมดแดง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยรวมและราย
ด้าน อยู่ในระดับมาก (𝑋̅= 4.12, SD= 0.21) เรียงอันดับจากสูงไปหาต่า ได้แก่ (1) ด้านวินัยและการ
รักษาวินัย (2) ด้านการออกจากราชการ (3) ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
(4) ด้านการวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง และ (5) ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง
ตามลาดับ
ตารางที่ 2 ผลเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอดอนมดแดง สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จาแนกตามประสบการณ์ใน
การทางานของครู
การบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษาในอาเภอดอนมดแดง
1. ด้านการวางแผนอัตรากาลังและ กาหนด
ตาแหน่ง
2. ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง
3. ด้ า นการเสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบัติราชการ
4. ด้านวินัยและการรักษาวินัย
5. ด้านการออกจากราชการ
รวม

ประสบการณ์ในการทางานของครู
ต่ากว่า 10 ปี
ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป
(𝒏 = 38)
(𝒏 = 54)
t
S.D.
S.D.
̅
̅
𝒙
𝒙

p

4.09

0.26

4.11

0.21

-.447

.656

3.82

0.40

3.83

0.40

-.165

.869

4.20

0.40

4.20

0.38

.054

.957

4.09
4.17

0.40
0.45

4.35
4.28

0.30
0.36

-3.356* .001
-1.310 .194

4.07

0.24

4.15

0.19

-1.778

.079

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 คือ การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอดอนมดแดง
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ตามความคิดเห็นของครู จาแนก
ตามประสบการณ์ในการทางานของครู โดยรวมแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ สาหรับด้าน
วินัยและการรักษาวินัย แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. การอภิปรายผล
หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว สามารถนาผลนั้นมาอภิปรายตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้
ดังต่อไปนี้
1. การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอดอนมดแดง สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงอันดับ
จากสูงไปหาต่า ได้แก่ (1) ด้านวินัยและการรักษาวินัย (2) ด้านการออกจากราชการ (3) ด้านการ
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เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (4) ด้านการวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง และ
(5) ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง ตามลาดับ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การบริหารงานบุคคลเป็น
ปัจจัยพื้นฐานของการบริหารที่มีความสัมพันธ์ และมีค่าสูงสุด ของกระบวนการบริหาร หรือวิธีการ
บริหารองค์กรโดยทั่วไป เพราะความสาเร็จของงานนั้นขึ้นอยู่กับทรัพยากรมนุษย์ ที่จะพัฒนาคุณภาพ
ของการศึ ก ษาให้ มี ศั ก ยภาพ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด ต่ อ องค์ ก าร การบริ ห าร
สถานศึกษาจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลขึ้นอยู่กับคุณ ภาพของบุคลากร หากบุคลากร
ของสถานศึกษาใดเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถก็จะทาให้สถานศึกษานั้นมีการพัฒนาไปตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้ ตรงกันข้ามหากสถานศึกษาแห่งใดมีบุคลากรที่ขาดคุณภาพ ก็จะทาให้สถานศึกษานั้นไม่
เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร สถานศึกษาทุกแห่งจึงให้ความสาคัญกั บการบริหารบุคลากรในแต่ละขั้นตอน
ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการบุคลากร การสรรหาบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาบุคลากร จนถึง
การออกจากราชการทาให้การบริหารงานบุคคลอยู่ในระดับมากทุกด้าน สอดคล้องกับ พระเส็ง ปภสฺสโร
(2554, หน้ า 98) ได้ วิ จั ย เรื่ อ ง การบริ ห ารงานบุ คคลในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานระดับ ประถมศึก ษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกปราจีนบุรี เขต 1 ผลการศึกษาเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
อยู่ในระดับมากทุกด้าน
2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอ
ดอนมดแดง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ตามความคิดเห็นของ
ครูจาแนกตามประสบการณ์ทางานของครู โดยรวมแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ สาหรับ
ด้านวิ นัย และการรัก ษาวิ นั ย แตกต่างกั น อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ร ะดับ .05 ซึ่ง ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้อาจเนื่องจากเป็นเพราะครูผู้สอน ต่างมีความคิดเห็นว่าการบริหารงานบุคคลมี
กฎระเบียบที่ปฏิบัติค่อนข้างตายตัว จึงปฏิบัติต่อบุคลากรเหมือนกันทุกคน จึงทาให้มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับพระมหาขวัญยืน ฟางทสวัสดิ์ (2556, หน้า 86) ได้ศึกษา เปรียบเทียบการ
บริห ารงานบุค คลในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้น ฐานระดับมั ธ ยมศึก ษา สั ง กั ด ส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก
6. สรุปผลการวิจัย
1. การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอดอนมดแดง สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ตามความคิดเห็นของครู โดยรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมาก เรียงอันดับจากสูงไปหาต่า ได้แก่ ด้านวินัยและการรักษาวินัย ด้านการออกจาก
ราชการ ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ด้านการวางแผนอัตรากาลังและ
กาหนดตาแหน่ง และ ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง ตามลาดับ
2. การเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอดอนมดแดง
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ตามความคิดเห็นของครู จาแนก
ตามประสบการณ์ทางานของครู โดยรวมแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ สาหรับด้านวินัย
และการรักษาวินัย แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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7. ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1.1 จากผลการวิจัยพบว่า การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง ซึ่งเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่าสุด ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรกาหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร บุคลากรมาเข้าทางาน ตาแหน่ง
วิ ช าเอกตามความต้ อ งการ เป็ น สาขาที่ ข าดแคลนจริ ง ๆ สรรหาคนที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามที่
กระทรวงศึกษาธิการกาหนด เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถตรงกับ
งานและความต้องการ คือ โรงเรียนมีการเตรียมพัฒนาบุคลากรให้พร้อมก่อนที่จะบรรจุกลับเข้ารับ
ราชการตามความเหมาะสม
1.2 โรงเรียนควรสารวจอัตราว่างในสถานศึกษาให้ตรงกับความเป็นจริง และโรงเรียน
ควรมีการสารวจการย้ายให้ตรงกับสาขาวิชาเอกที่โรงเรียนต้องการให้มากที่สุด
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขการบริหารงานบุคคล
ของผู้บริหารสถานศึก ษาในอาเภอดอนมดแดง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษา
อุบลราชธานี เขต 1
2.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา จาแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา เพื่อศึกษาข้อจากัดในการใช้เทคนิควิธีการบริหารงานบุคคลในพื้นที่ที่มีขนาด
ต่างกันและเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
ออกไป
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เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของนักศึกษาวิชาชีพครู
Development of Learning Activities with Connectivism Theory through
Cloud Technology
to Develop Creativity & Innovation Skill for Student teachers
1อาจารย์ประจากลุ่มวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

รุ่งทิพย์ แซ่แต้1
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
rrthip@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนเนคติวิสต์ซึม
ผ่านเทคโนโลยี คลาวด์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของนัก ศึกษาวิ ชาชี พ ครู
2) ประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนเนคติวิสต์ซึมผ่านเทคโนโลยีคลาวด์เพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของนักศึกษาวิชาชี พครู การวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 1) การ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนเนคติวิสต์ซึมผ่านเทคโนโลยีคลาวด์ โดยการศึกษาข้อมูล
พื้นฐาน วิเคราะห์บริบทความต้องการจาเป็น และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่าง คือ
นักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่ 3 ที่ยังไม่เรีย นรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
และนักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่ 4 ที่เรียนรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
แล้ว จานวน 48 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้าง 2) การประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนเนคติวิสต์ซึมผ่าน
เทคโนโลยี ค ลาวด์ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญ ซึ่ ง มี ป ระสบการณ์ ด้ า นการออกแบบ
การเรียนการสอน ด้านเทคโนโลยีการศึกษาและด้านการวัดและประเมินผล อย่างน้อย 3 ปี ใช้วิธี
เลือกแบบเจาะจง จานวน 5 ท่าน เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบประเมินความเหมาะสมของกิจกรรม
การเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิ จั ย พบว่ า 1. กิ จ กรรมการเรียนรู้ต ามทฤษฎี คอนเนคติ วิ ส ต์ซึม ฯ “ASCIPE
Model” มี 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) สร้างความตระหนัก(Awareness) 2) กาหนดหัวข้อที่สนใจ(Select a
Topic) 3 ) เ ชื่ อ ม โ ย ง แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ (Connect to Resource) 4 ) ส ร้ า ง ส ร ร ค์ น วั ต ก ร ร ม
(Implementation)ก5) นาเสนอนวัตกรรม (Presentation) 6) ประเมินผล (Evaluate) 2. ผลการ
ประเมินความเหมาะสมกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนเนคติวิสต์ซึมผ่านเทคโนโลยีคลาวด์เพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของนักศึกษาวิชาชีพครู พบว่า ผลประเมินกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยผู้เชี่ยวชาญมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.72, S.D. = 0.28) แสดงว่า
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กิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนเนคติวิสต์ซึมผ่านเทคโนโลยีคลาวด์สามารถนาไปใช้ในการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของนักศึกษาวิชาชีพครูได้
คาสาคัญ : ทฤษฎีคอนเนคติวิสต์ซึม เทคโนโลยีคลาวด์ ทักษะการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

Abstract
The purposes of this research study were 1) to design learning activities with
connectivism theory through Cloud Technology to develop Creativity & innovation skills
for student teachers and 2) to evaluate learning activities with connectivism theory
through Cloud Technology to develop Creativity & innovation skills for student teachers.
The methodology consisted of 2 phases as follows: Phase 1) the design of activities
with connectivism theory through Cloud Technology to Develop Creativity & innovation
skills for student teachers consisting of 3 steps: Basic information study , Analyze the
context and needs of learners and make the learning activity details. The samples groups
were the third year of student teachers who have not yet studied the innovation and
information technology course in education and the fourth year student teachers group
studying the innovation and information technology courses totaling 48 students by
using simple random sampling. The tool used in the research was an unstructured
interview form. 2) to evaluate the appropriation of learning activities with connectivism
theory through Cloud Technology to develop creativity & innovation skills for student
teachers. The samples were 5 experts selected purposively with experiences in the
Instruction design , Educational technology , Educational measurement and evaluation
,at least 3 years. The study tools used was the evaluation of learning activities with
connectivism theory through Cloud Technology. The statistics used in this research
were the arithmetic mean and standard deviation.
The results found that: 1. Learning activities with connectivism theory through
Cloud Technology to develop Creativity & innovation skill for Student teachers or
“ASCIPE Model” . had 6 steps of the process; 1) Awareness 2) Select a Topic 3) Connect
to Resource 4) Implementation 5) presentation and 6) Evaluation. 2. The result of
learning activities evaluation was at the most appropriate. (𝑥̅ = 4.72, S.D. = 0.28). This
was indicated that, learning activities with connectivism theory through Cloud
Technology were appropriate to be used in teaching for developing the Creativity &
innovation skills for student teachers.
Keyword : connectivism theory , Cloud Technology , Creativity & innovation skill
1590

1. บทนา
คณะครุศ าสตร์ มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ สุราษฎร์ธ านี มีเป้าหมายในการดาเนินงานเพื่อ
พัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นครูมืออาชีพ มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศ การผลิตครู
ต้ อ งการการออกแบบที่ส อดคล้ อ งกั บ การเรี ยนรู้ ข องผู้ เ รียน เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะในศตวรรษที่ 21
โดยเฉพาะทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม(Creativity and Innovation) มีความสาคัญและ
จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปลูกฝังให้เกิดกับนักศึกษาครูในทุกสาขาวิชา เพราะความคิดสร้างสรรค์ คือ
ความสามารถในการผลิตงานที่มีทั้งความแปลกใหม่และเหมาะสม (Sternberg & Lubart, 1999)
ซึ่ง ความคิ ด สร้างสรรค์ จ ะช่ว ยให้นัก ศึก ษาครูส ามารถสร้างนวั ต กรรมเพื่อนามาใช้แ ก้ ปัญ หาและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะการคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรมจะต้องจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อย่างทั่วถึง อีกทั้งจะต้องจัดบรรยากาศของการเรียนรู้ให้มีความท้าทาย มีอิสระ (วิชัย วงษ์ใหญ่และ
มารุต พัฒผล, 2558) ผู้สอนจะเป็นผู้อานวยความสะดวก (Facilitator) ทาหน้าที่กระตุ้นและให้คา
ชี้แนะหรือแนวทางต่าง ๆ ตามความจาเป็น ซึ่งที่ผ่านมาผู้สอนทาหน้าที่เป็นผู้ให้ความรู้และถ่ายทอด
ความรู้ ผู้เรียนจึงเป็ นเพียงผู้รับความรู้เพียงอย่างเดียว ส่งผลกระทบต่อกระบวนการเรียนรู้ข อง
ผู้เรียนและปิดกั้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน (ทิศนา แขมมณี. 2551 : 54) ส่วนด้านทักษะการ
สร้ า งสรรค์ แ ละนวั ต กรรม พบว่ า ครู ส่ ว นใหญ่ ค วรได้ รั บ การพั ฒ นาความสามารถด้ า น
การออกแบบและสร้างนวัตกรรมการศึ กษา เช่น การประยุกต์ ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
การออกแบบ นวัตกรรมการศึกษาประเภทต่างๆ และกระบวนการในการปรับปรุง ประสิ ท ธิ ภ าพ
รวมถึ ง การน านวั ต กรรมการศึ ก ษาไปใช้ ใ นการจั ด กิ จ กรรมการเรีย นการสอน(ปราโมทย์ พรหม
ขันธ์,2556)
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกิดแนวคิดในการจัดการ
เรียนการสอนในยุคดิจิทัล ภายใต้ทฤษฎีการเรียนรู้คอนเนคติวิสต์ซึม (Connectivism) ถูกออกแบบ
มาสาหรับการเรียนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในยุคดิจิทัล โดยทฤษฎีคอนเนคติวิสต์ซึม มองว่า
“ความรู้นั้นกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปบนเครือข่าย ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ขึ้นมาใหม่ได้ด้วยการ
เชื่อมต่อไปยังแหล่งความรู้ที่ต้องการ และหาทางบริหารจัดการความสัมพันธ์ในการเชื่อมต่อความรู้
เหล่านั้นไว้” หากการเรียนรู้มีการเชื่อมโยงกับบุคคลและเวลาที่เหมาะสม จะช่วยส่งเสริม ให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา ช่วยในการตอบสนองให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน (Siemens, George
,2005) ซึ่ง เทคโนโลยี ค ลาวด์ (Cloud Computing Technology) เป็นเทคโนโลยี ที่ เหมาะกั บ การ
จัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล เนื่องจากช่วยลดต้นทุนและมีประโยชน์อย่างมาก เพราะเป็นการ
บริก ารใช้ทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศร่ว มกั นกับผู้อื่น ผ่านระบบเครือข่ ายและผ่าน
อุปกรณ์ที่หลากหลายตามความต้องการของผู้ใช้บริการโดยที่ผู้ใช้สามารถปรับเพิ่มหรือลดการใช้
ทรัพยากรได้ง่ายและรวดเร็วตามความต้องการ (Mell, P., & Gance, T.,2011) ผู้สอนสามารถนามา
ประยุกต์ใช้กับการศึกษาโดยบูรณาการกับวิธีการสอนแบบต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้แก่
ผู้เรียน หรือนามาใช้ในการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ โดยเปิด
โอกาสให้ผู้เรีย นได้ทากิ จ กรรมร่ว มกั น ดัง นั้น ผู้วิ จั ยในฐานะที่เป็นผู้ ส อนรายวิ ช านวั ต กรรมและ
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เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา จึงสนใจที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนเนคติวิสต์
ซึมผ่านเทคโนโลยีคลาวด์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของนักศึกษาวิชาชีพครู
เพื่อเตรียมรองรับการเป็นครูยุคใหม่เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนเนคติวิสต์ซึม ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของนักศึกษาวิชาชีพครู
2. เพื่อประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนเนคติวิสต์ซึม ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์เพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของนักศึกษาวิชาชีพครู
3. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนเนคติวิสต์ซึมผ่านเทคโนโลยี
คลาวด์ มีขั้นตอน คือ 1) ขั้นการศึกษาวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ แ บบคอนเนคติ วิ ส ซึ ม เทคโนโลยี ค ลาวด์ ทั ก ษะการคิ ด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม 2) วิเคราะห์บริบท สภาพปัจจุบันและความต้องการจาเป็น โดยการสารวจ
สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของผู้เรียน การ
วิเคราะห์บทเรียนและกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่ 3 ที่ยังไม่ได้
เรียนรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและนักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่ 4 ที่
เรียนรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาแล้ว จานวน 48 คน ได้มาโดยวิธีการ
สุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างสาหรับการจัดสนทนา
กลุ่ม (Focus group) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 3) ออกแบบ
รายละเอี ย ดกิ จ กรรมการเรี ย นรู้โ ดยออกแบบแผนการจั ด การเรีย นรู้ ออกแบบกิ จ กรรมที่ ใ ช้ใ น
ห้องเรียน และออกแบบการประเมินทักษะการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของผู้เรียน
ระยะที่ 2 การประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนเนคติวิสต์
ซึมผ่านเทคโนโลยีคลาวด์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม มีขั้นตอนดังนี้ คือ สร้าง
แบบประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้องของ
ข้อคาถาม จานวน 3 ท่าน เพื่อวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จากนั้นนากิจกรรมการ
เรียนรู้ตามทฤษฎีคอนเนคติวิสต์ซึมผ่านเทคโนโลยีคลาวด์ที่พัฒนาขึ้น ให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
ด้านการออกแบบการเรียนการสอน ด้านเทคโนโลยีการศึกษาและด้านการวัดและประเมินผล อย่าง
น้อย 3 ปี จานวน 5 ท่าน ประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนเนคติวิสต์ซึมผ่านเทคโนโลยี
คลาวด์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
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4. ผลการวิจัย
จากการดาเนินการวิจัยสามารถนาเสนอสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ผลการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนเนคติวิสต์ซึม ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์
เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละนวั ต กรรมของนั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู เรี ย กว่ า “ASCIPE
Model” มี 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) สร้างความตระหนัก(Awareness) เพื่อให้เห็นถึงความสาคัญ
ของนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ที่มีต่อตนเองและสังคม กระตุ้นผู้เรียนให้สนใจในเรื่องที่จะ
เรียนรู้ โดยการเชื่อมโยงตัวอย่างบทเรียนและเนื้อหาตามที่ผู้สอนกาหนด ในขั้นตอนนี้จะดาเนินการ
โดยใช้ Google Slide , YouTube ผ่ า น Google Classroom 2) ก าหนดหั ว ข้ อ ที่ ส นใจ(Select a
Topic) เพื่อนามาสร้างนวัตกรรมตามประเด็นที่กลุ่มผู้เรียนสนใจ 3) เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้(Connect
to Resource) เพื่อศึ ก ษาค้ นคว้ า ข้ อมูล ที่ต้องการผ่า นเครื่ องมือ สื บค้น (Search Engine) และจาก
แหล่งเรียนรู้ (Learning Resource Link) ที่ผู้สอนจัดเตรียมให้ใน Google Classroom 4) สร้างสรรค์
นวัตกรรม (Implementation) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติในการสร้างนวัตกรรม และระดมความคิดเห็น
เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหา 5) นาเสนอนวัตกรรม (Presentation) ให้เพื่อนในกลุ่มรับฟัง ซักถามและ
ร่วมแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ จากนั้นนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงผลงาน โดยดาเนินการ
ผ่าน Google Slide , Youtube และอื่นๆ ตามความต้องการของผู้เรียน 6) ประเมินผล (Evaluate)
เป็นการประเมินนวัตกรรมที่ผู้เรียนสร้างสรรค์ขึ้น โดยมี ผู้ประเมิน ได้แก่ อาจารย์ผู้สอน และผู้เรียน
ด้วยกันเอง ในขั้นตอนนี้ดาเนินการผ่าน Google form

ภาพที่ 1 กิจกรรมการเรียนรูต้ ามทฤษฎีคอนเนคติวิสต์ซึมผ่านเทคโนโลยีคลาวด์เพื่อพัฒนาทักษะการ
คิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
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2. ผลการประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน
พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น มีความเหมาะสมมากที่สุด (𝑥̅ = 4.72, S.D. = 0.28) โดยมี
องค์ ป ระกอบทั้ ง 4 ด้ า น ดั ง นี้ 1) หลั ก การและแนวคิ ด ที่ ใ ช้ เ ป็ น พื้ น ฐานในการพั ฒ นากิ จ กรรม
การเรียนรู้ 2) กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอน 3) ความเหมาะสมของเทคโนโลยีคลาวด์ที่ใช้ใน
การจัดกิจกรรม และ 4) ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้ต ามทฤษฎีคอนเน็คติวิส ซึม ผ่ าน
เทคโนโลยี ค ลาวด์ต่อการพัฒนาทัก ษะการคิด สร้างสรรค์แ ละนวั ต กรรมของนัก ศึก ษาวิ ช าชี พ ครู
ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนเนคติวิสต์ซึมผ่านเทคโนโลยีคลาวด์เพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
รายการประเมิน
S.D.
ระดับความ
̅
𝒙
เหมาะสม
1. หลั ก การและแนวคิ ด ที่ ใ ช้ เ ป็ น พื้ น ฐานในการพั ฒ นา 5
0.00
มากที่สุด
กิจกรรมการเรียนรู้
2. กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอน
2.1 ขั้นสร้างความตระหนัก
4.6 0.49
มากที่สุด
2.2 ขั้นกาหนดหัวข้อที่สนใจ
4.6 0.49
มากที่สุด
2.3 ขั้นเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้
5
0.00
มากที่สุด
2.4 ขั้นสร้างสรรค์นวัตกรรม
5
0.00
มากที่สุด
2.5 ขั้นนาเสนอนวัตกรรม
4.2 0.40
มาก
2.6 ขั้นประเมินผล
4.4 0.49
มาก
3. ความเหมาะสมของเทคโนโลยี ค ลาวด์ ที่ ใ ช้ ใ นการจั ด 4.8
0.4
มากที่สุด
กิจกรรม
4. กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ต ามทฤษฎี ค อนเน็ ค ติ วิ ส ซึ ม ผ่ า น 5
0.00
มากที่สุด
เทคโนโลยีคลาวด์มีความเหมาะสมต่อการพัฒนาทักษะ
การสร้างสรรค์และนวัตกรรมของนักศึกษาวิชาชีพครู
5. ภาพรวมของกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอนสามารถ 4.6 0.49
มากที่สุด
นาไปใช้ปฏิบัติในสถานการณ์จริงได้
รวม
4.72 0.28
มากที่สุด
5. อภิปรายผลการวิจัย
หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว สามารถนาผลนั้นมาอภิปรายได้ดังต่อไปนี้
1. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนเนคติวิสต์ซึมผ่านเทคโนโลยีคลาวด์เพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของนักศึกษาวิชาชีพครู ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่
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สร้างความตระหนัก กาหนดหัวข้อที่สนใจ เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม นาเสนอ
นวัตกรรม และประเมินผล โดยผู้สอนจะต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ให้ผู้เรียนแสดงออกความคิด ที่
หลากหลาย ผู้ส อนจะเป็นผู้ที่เสริม แรงทางบวกให้ ผู้เรียน ให้ผู้เรียนรู้สึ ก ผ่อนคลาย กล้ าที่จ ะคิด
สร้างสรรค์ สอดคล้องกับมหาชาติ อินทโชติและสาโรช โศภีรักข์(2558) ได้วิจัยและพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนแบบยูเลิร์นนิงเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา
ประกอบด้วย การนาเข้าสู่บทเรียน การเลือกหัวข้อหรือประเด็นที่สนใจ การวางแผนดาเนินงาน การ
สร้างสรรค์ชิ้นงาน การนาเสนอผลงาน และการประเมินผลงาน แต่ทั้งนี้ผู้สอนต้องจัดสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวาทาให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกกับการเรียนรู้ รู้สึกมีอิสระในการเรียนรู้ได้แบ่งปันความรู้
และทางานร่วมกับเพื่อนๆ ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์ และสอดคล้องกับ ชลิต กังวาราวุฒิ (2557) ได้
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบศิลปภิวัฒน์ผ่านคลาวด์เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมผลงานสร้างสรรค์
ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการเรียนการสอน ประกอบด้วยขั้นตอน
ส าคั ญ ได้ แ ก่ การก าหนดความคิ ด การบั น ทึ ก ความคิ ด การร่ า งความคิ ด การสร้ า งสรรค์ การ
แลกเปลี่ยนทบทวนความรู้ การประยุกต์ชิ้นงานและการประเมินผล
2. ผลการประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมากที่สุด อาจเป็นเพราะได้สร้างขึ้นตามหลักการแนวคิดและทฤษฎีทางการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสม ซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ สอดคล้อง Joyce and weil (2000) ที่
กล่าวถึงการพัฒนาการเรียนการสอน ว่าควรนาแนวคิดสาคัญที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
ต่างๆ มากาหนดองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน อีกทั้ง กิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น มี
การบูรณาการร่วมกับเครื่องมือบนเทคโนโลยีคลาวด์ที่ไม่ซับซ้อนและใช้งานง่าย สามารถเข้าถึงด้วย
อุปกรณ์ที่ห ลากหลาย ซึ่ง จะส่ ง ผลต่อความตั้ง ใจในการใช้ง านจริง และทัศนคติ ที่ดีต่อการเรี ย น
(Zuhrieh Shan,2017) สอดคล้องกับงานวิจั ยวาฤทธิ์ กันแก้ว และ ณมน จีรังสุวรรณ(2558) ได้
ออกแบบรูปแบบการเรี ย นรู้ร่ ว มกั น ผ่ านเทคโนโลยีค ลาวด์ เ พื่ อส่ ง เสริ ม ความคิด สร้ างสรรค์ ข อง
นักศึกษาระดับอุดมศึกษามีองค์ประกอบที่สัมพันธ์กัน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน 2) การ
เรียนรู้ร่วมกันโดยนาเทคโนโลยีคลาวด์มาใช้ในกระบวนการและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
กันระดมสมองในกลุ่ม เพื่อฝึกพัฒนาความคิดสร้า งสรรค์ และ 3) การประเมินความคิดสร้างสรรค์
ตามสภาพจริง
6. สรุปผลการวิจัย
ผลจากการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนเนคติวิสต์ซึม ฯ หรือ “ASCIPE
Model” พบว่ า มี 6 ขั้ นตอน ดัง นี้ 1) สร้างความตระหนัก (Awareness) 2) ก าหนดหัว ที่สนใจ
(Select a Topic) 3) เชื่อมโยงแหล่ ง เรียนรู้ (Connect to Resource) 4) สร้างสรรค์นวั ต กรรม
(Implementation)ก5) นาเสนอนวัตกรรม (Presentation) 6) ประเมินผล (Evaluate) และเมื่อนา
กิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสม พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ((𝑥̅ = 4.72, S.D. = 0.28) นอกจากนั้น ผู้เชี่ยวชาญยังได้ให้ข้ อเสนอแนะเพื่อนาไปปรั บ ปรุง
กิ จ กรรมการเรียนรู้ ต ามทฤษฎี ค อนเนคติวิ สต์ซึมผ่านเทคโนโลยีคลาวด์ เพื่อพัฒนาทัก ษะการคิด
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สร้างสรรค์และนวัตกรรมของนักศึกษาวิชาชีพครู และนากิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนต่อไป
7.ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
ผู้สอนจะต้องเตรียมความพร้อมทางด้านเครื่องมือและระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นใน
การเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
และต้องเข้าใจขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนเนคติวิสต์ซึมผ่านเทคโนโลยี
คลาวด์ เพื่อให้สามารถนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
ผู้สอนควรให้ผู้เรียนได้มีอิสระทางความคิดในการสร้างสรรค์ชิ้นงานนวัตกรรม และเป็นผู้ที่คอยกระตุ้น
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรนากิ จ กรรมการเรียนรู้นี้ไปประยุก ต์ใ ช้ใ นรายวิชาต่างๆ เพื่อพัฒนาพฤติก รรมการ
เรียนรู้ของนักศึกษาครูในศตวรรษที่ 21
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับบุคลิกภาพของผู้บริหารสถานศึกษา การ
ทางานเป็นทีมในสถานศึกษา และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพของผู้บริหารสถานศึกษา
กับการทางานเป็นทีมในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ครู จานวน 331 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบ
รายการและแบบสอบถามชนิดมาตราส่ วนประมาณค่า ซึ่งแบบสอบถามเกี่ยวกับบุคลิก ภาพของ
ผู้บริหารสถานศึกษา มีค่าความเชื่อมั่น .94 และการทางานเป็นทีม มีค่าความเชื่อมั่น .92 สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1. บุคลิกภาพของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการแสดงตัว รองลงมา
คือ ด้านการมีมโนสานึกต่อหน้าที่การงาน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ด้านความหวั่นไหวทาง
อารมณ์ 2. การทางานเป็นทีมในสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยด้านการติดต่อสื่อสารมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการประสานงาน และ
ด้านความร่วมมือตามลาดับ 3. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพของผู้บริหารสถานศึกษากับการ
ทางานเป็นทีมในสถานศึกษา พบว่า โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงมากอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
ค าส าคั ญ : บุค ลิ ก ภาพ ผู้บริห ารสถานศึก ษา การทางานเป็ น ทีม ส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
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Abstract
This research aimed to study the school administrators’ personality level and
teamwork in schools and to investigate the relationship between school administrators’
personality and teamwork in schools under Buriram Primary Educational Service Area
Office 3. The samples used in this study were 331 teachers. . The instrument used in
this study was a questionnaire with two parts including checklist and rating scale. The
questionnaire about school administrators’ personality and teamwork in school the
reliability of the questionnaire was 0.94 and 0.92. The statistics used in data analysis
were mean, standard deviation and Pearson’s correlation coefficients. The results of the
research were as follows: 1 . The school administrators’ personality overall were at a
high level. When considering in aspects, it was found that all aspects were at a high
level. The self-presentation aspect had the highest mean score, followed by duty
consciousness aspect, whereas the neuroticism aspect had the lowest mean score. 2.
Team work in schools overall was at a high level. When considering in aspects, it was
found that all aspects were at a high level. The communication aspect had the highest
mean score, followed by the coordination aspect, and collaboration aspect, respectively.
3. The relationship between school administrators’ personality and teamwork in schools
overall was in a positive direction at the statistical significance of .01 level with the
highest correlation.
Keywords : Administrators’ personality, Teamwork, Buriram Primary Educational Service
Area Office 3
1. บทนา
การบริหารสถานศึกษาในปัจจุบัน เป็นการบริหารท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี การจัดการศึกษาให้ประสบความสาเร็จ
และมีประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นต้องมีบุคลากรทางการศึก ษาที่มีความสามารถ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ซึ่งเป็นกุญแจสาคัญที่จะนาสถานศึกษาไปสู่ความสาเร็จได้ (ปรียาพร
วงศ์อนุตรโรจน์, 2553, หน้า 2) ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจาเป็นต้องมีความรู้ความสามารถ มี
ความเป็นผู้นาและเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี เนื่องจากผู้บริหารเป็นบุคคลที่สังคมให้การยอมรับนับถือ
แต่งตั้งให้เป็นผู้ที่มีอานาจในการตัดสินใจ ชี้ขาด สามารถโน้มน้าวจูงใจให้ผู้อื่นร่วมกันทางานและ
ดาเนินการต่าง ๆ ได้ (สมศักดิ์ จีวัฒนา, 2555, หน้า 39) การที่ผู้บริหารสถานศึกษามีบุคลิกภาพที่
ดีนั้นย่อมส่งผลต่อการทางาน เพราะว่าผู้นาที่ดีจะมีอิทธิพลต่อผู้ตามของตน อิทธิพลในที่นี้ครอบคลุม
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ไปถึงการสร้างความประทับใจ ความน่าเชื่อถือ จนถึงความศรัทธาในตัวของผู้นา อันจะนาไปสู่การที่ผู้
ตามมีความยินดีในการทางานให้แก่ผู้นาของตนเองอย่างเต็มความสามารถ (ว.วชิรเมธี, 2550, หน้า
13) บุคลิกภาพเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคลและจะส่งผลต่อพฤติกรรมของ
ทีม ตามทฤษฎีบุคลิกภาพ Big five model ได้แสดงให้เห็นว่าลักษณะของทีมที่ดีนั้นต้องประกอบด้วย
สมาชิกที่มีบุคลิกภาพแบบการแสดงตัว การเปิดรับประสบการณ์ การประนีประนอม และการมีมโน
สานึกต่อหน้าที่การงาน และความหวั่นไหวทางอารมณ์ ในระดับที่เหมาะสม ทีมก็จะมีแนวโน้มที่จะมี
ผลงานที่ดีด้วย (Costa & McCrae, 1997 : อ้างถึงใน จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์, 2559, หน้า 7071) บุคลิกภาพมีผลต่อบรรยากาศการทางานร่วมกันภายในทีม ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีมนุษยสัมพันธ์
ดี มองโลกในแง่ดี มีความรับผิดชอบ สนใจต่อสิ่งรอบตัว เอาใจใส่และให้ความสาคัญกับผู้ร่วมงานก็จะ
ทาให้เกิดบรรยากาศในการทางานในทีมดีด้วย เมื่อบรรยากาศในการทางานเป็นไปด้วยดี งานก็จะ
ดาเนินไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
การทางานภายใต้การแข่งขันที่มีแนวโน้มจะมีความเข้มข้นและรุนแรงยิ่งขึ้น การทางาน
โดยบุคคลเพียงคนเดียวจึงยากที่จะปฏิบัติให้สาเร็จได้ จึงมีความจาเป็นที่จะต้องทางานเป็นทีมด้วย
เหตุผลต่อไปนี้ คือ งานบางอย่างเป็นงานที่ไม่สามารถทาคนเดียวได้ หน่ วยงานมีความเร่งด่วนที่
ต้องการระดมบุคลากร เพื่อที่จะปฏิบัติงานให้เสร็จทันเวลาที่กาหนด งานบางอย่างต้องอาศัยความรู้
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญจากหลายฝ่าย เป็นต้น (บุตรี จารุโรจน์, 2550, หน้า 109) ดังนั้น
การทางานเป็นทีม (Teamwork) มีความจาเป็นมากสาหรับองค์กรทุกองค์กร หากองค์กรใดแบ่งแยก
การทางาน โดยอิสระไม่สนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หรือไม่ผนึกพลังกันทางานเป็นทีม ย่อม
ส่งผลให้มีประสิทธิผลของงานในองค์กรตกต่าลง นอกจากนี้ยังส่งผลไปถึงบรรยากาศของการทางาน
ร่วมกันด้วย (ไพโรจน์ บาลัน, 2551 หน้า 18) การทางานเป็นทีมคือหัวใจที่สาคัญของการทางาน
เพราะงานที่ว่ายากก็จะสามารถสาเร็จได้ง่าย ๆ ด้วยความสามัคคี ขั้นตอนการสร้างความสามัคคีเริ่ม
จากสมาชิก ในทีม ทุก คนต้องเปิด ใจรับฟัง ความคิด เห็นที่แ ตกต่างอย่างไม่มีอคติ การปรับเปลี่ ย น
พฤติกรรมที่ไม่ดีให้เป็นพฤติกรรมที่ดีขึ้น (ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์, 2552, หน้า 161) การทางาน
เป็นทีมจะประสบความสาเร็จได้ ต้องอาศัยหลักการทั้ง 3 ด้าน คือ ความร่วมมือ การประสานงาน
และการติดต่อสื่อสารที่ดี เพราะจะช่วยส่งเสริมให้การทางานเป็นทีมเป็นไปอย่างราบรื่น และส่งเสริม
ให้เกิดบรรยากาศในการทางานที่ดีด้วย เพราะทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทางาน มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มี
ความจริงใจ และเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน
(เมตต์ เมตต์การุณ์จิต, 2559, หน้า 54)
จากความส าคั ญ ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
บุคลิกภาพของผู้บริหารสถานศึกษากับการทางานเป็นทีมในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 เพื่อนาผลการวิจัยมาเป็นแนวทางให้กับผู้บริหารสถานศึกษาใน
การนาข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาทั้งตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชาต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพี่อศึ ก ษาบุค ลิ ก ภาพของผู้บริห ารสถานศึก ษา สั ง กั ด ส านัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
2. เพี่ อ ศึ ก ษาการท างานเป็ น ที ม ในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
3. เพี่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพของผู้บริหารสถานศึกษากับการทางานเป็น
ทีมในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
3. วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ได้แก่ ครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 3 จานวน 2,369 คน กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มจากประชากรโดยกาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างตามตารางของ เครจซี่ และมอร์แกน ได้จานวน 331 คน หลังจากนั้นทาการสุ่มตัวอย่าง
แบบชั้นภูมิอย่างมีสัดส่วนตามขนาดโรงเรียน แล้วทาการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับฉลาก
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม เกี่ยวกับบุคลิกภาพของผู้บริหารสถานศึกษา
และการทางานเป็นทีม ที่ผ่านการตรวจพิจารณาความเที่ยงตรง (IOC) และผ่านการนาไปทดลองใช้
กั บกลุ่ ม ที่ไ ม่ใ ช่ก ลุ่ ม ตัว อย่ าง จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าสั ม ประสิ ทธิ์ แ อลฟา (Alpha-coefficient)
ของครอนบาค (Cronbach) แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการและแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน 1) ข้อมูลทั่วไป 2) บุคลิกภาพของผู้บริหารสถานศึกษาตามแนวคิด
Costa and McCrae (1997, pp. 509-516) ทั้ง 5 ด้าน มีค่าความเชื่อมั่น .94 3) การทางานเป็น
ทีมตามแนวคิดของเมตต์ เมตต์การุณ์จิต (2559, หน้า 54) ทั้ง 3 ด้าน มีค่าความเชื่อมั่น .92
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยยื่นคาร้องต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เพื่อขอให้ออกหนังสือขอความอนุเคราะห์แจกแบบสอบถาม ส่งถึงผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์
เขต 3 ออกหนังสือขอความอนุเคราะห์แจกแบบสอบถามถึงผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผู้วิจัยนา
แบบสอบถามแจกจ่ายไปยังสถานศึกษาตามเป้าหมายและกาหนดรับแบบสอบถามคืน ผู้วิจัยได้รับ
แบบสอบถามครบทั้งหมด 331 ฉบับ
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้ ข้อมูลทั่วไปวิเคราะห์โดยการ
แจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ระดับบุคลิกภาพของผู้บริหารสถานศึกษาและระดับการทางานเป็นทีม
ในสถานศึกษา วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์
โดยการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
4. ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 331 คน ส่วนมากเป็นเพศหญิง จานวน 214
คน คิดเป็นร้อยละ 64.7 การศึกษาส่วนมากมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 218 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 65.9 การทางานส่วนมากมีประสบการณ์ช่วง 5-10 ปี จานวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5
และขนาดโรงเรียน ส่วนมากเป็นโรงเรียนขนาดกลาง จานวน 158 คน ร้อยละ 47.7
4.1 ระดับบุค ลิ ก ภาพของผู้ บริห ารสถานศึก ษา สั ง กั ด ส านัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ปรากฏดังตารางที่ 1
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครูกับบุคลิกภาพของผู้บริหาร
สถานศึกษา
ที่
บุคลิกภาพของผู้บริหารสถานศึกษา
S.D. ความหมาย
X
1 ด้านความหวั่นไหวทางอารมณ์
4.39 0.25
มาก
2 ด้านการแสดงตัว
4.46 0.36
มาก
3 ด้านการเปิดรับประสบการณ์
4.40 0.47
มาก
4 ด้านการประนีประนอม
4.41 0.44
มาก
5 ด้านการมีมโนสานึกต่อหน้าที่การงาน
4.42 0.40
มาก
เฉลี่ยรวม
4.40 0.39
มาก
จากตาราง 1 พบว่า บุคลิกภาพของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการแสดงตัว (X̅ = 4.46) รองลงมาคือด้านการมีมโนสานึกต่อหน้าที่การ
งาน (X̅ = 4.42) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านความหวั่นไหวทางอารมณ์ (X̅ = 4.39)
4.2 ระดั บ การท างานเป็ น ที ม ในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ปรากฏดังตารางที่ 2
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครูกับการทางานเป็นทีมใน
สถานศึกษา
ที่
̅ S.D. ความหมาย
การทางานเป็นทีม
𝐗
1. ด้านความร่วมมือ
2. ด้านการประสานงาน
3. ด้านการติดต่อสื่อสาร
เฉลี่ยรวม

4.43
4.46
4.49

0.33
0.39
0.42

มาก
มาก
มาก

4.46

0.38

มาก

จากตาราง 2 พบว่ า ความคิ ด เห็ น ของครู เ กี่ ย วกั บ การท างานเป็ น ที ม ในสถานศึ ก ษา
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ =4.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้าน
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การติดต่อสื่อสารมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X̅ =4.49) รองลงมาคือด้านการประสานงาน (X̅ =4.46) ส่วนด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือด้านความร่วมมือ (X̅ =4.43)
4.3 ความสั ม พั น ธ์ ข องบุ ค ลิ ก ภาพของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากั บ การท างานเป็ น ที ม ใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ปรากฏดังตารางที่ 3

รวม

X1
X2
X3
X4
X5
Xt

การ
ติดต่อสื่อสาร

ด้านความหวั่นไหวทางอารมณ์
ด้านการแสดงตัว
ด้านการเปิดรับประสบการณ์
ด้านการประนีประนอม
ด้านการมีมโนสานึกต่อหน้าที่การงาน
รวม

การ
ประสานงาน

บุคลิกภาพของผู้บริหารสถานศึกษา

ความร่วมมือ

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพของผู้บริหารสถานศึกษากับการทางานเป็นทีมในสถานศึกษา
การทางานเป็นทีมในสถานศึกษา

Y1
.427**
.572**
.596**
.806 **
.724**
.794**

Y2
.303**
.713**
.451**
.906**
.668**
.776**

Y3
.252**
.729**
.571**
.764**
.719**
.781**

Yt
.356**
.753**
.596**
.917**
.781**
.87**

จากตาราง 3 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพของผู้บริหารสถานศึกษา
กั บ การท างานเป็ น ที ม ในสถานศึ ก ษา โดยรวมพบว่ า บุ ค ลิ ก ภาพของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการทางานเป็นทีมในสถานศึกษา อยู่ในระดับสูงมาก (r =0.87)
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เมื่ อ พิ จ ารณาความสั ม พั น ธ์ เ ป็น รายด้า น พบว่ า ด้ า นที่ มี ค วามสั ม พั นธ์ กั น มากที่สุ ด คือ
บุคลิกภาพของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการประนีประนอมมีความสัมพันธ์กับการทางานเป็นทีมด้าน
การประสานงานอยู่ในระดับสูงมาก ส่วนด้านที่มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุดคือ บุคลิกภาพของผู้บริหาร
สถานศึกษาด้านความหวั่นไหวทางอารมณ์กับการทางานเป็นทีมด้านการติดต่อสื่อสาร
5. อภิปรายผล
1. บุคลิกภาพของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์เขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบุคลิกภาพของผู้บริหาร เป็น
คุณลักษณะที่เห็นได้เด่นชัด บุคลิกภาพของผู้บริหารสถานศึกษามีความสาคัญต่อความสาเร็จหรือ
ความล้มเหลวในการบริหารงาน ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีบุคลิกภาพดีย่อมได้รับการยอมรับนับถือจาก
ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา เมื่ อ เกิ ด การยอมรั บ จากผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาแล้ ว ก็ จ ะได้ รั บ ความร่ ว มมื อจาก
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ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงจาเป็นที่จะต้องพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพที่ดี อยู่
เสมอ เพื่อนาพาองค์กรก้าวสู่ความสาเร็จอย่างราบรื่น สอดคล้องกับ ว.วชิรเมธี (2550, หน้า 13)
ที่ได้กล่าวว่า บุคลิกภาพของผู้นานั้นมีความสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพราะว่า
ผู้นาที่ดีจะต้องมีอิทธิ พลต่อผู้ตามของตน อิทธิพลในที่นี้ครอบคลุมไปถึงการสร้างความประทั บใจ
ความน่าเชื่อถือ จนถึงความศรัทธาในตัวของผู้นา อันจะนาไปสู่การที่ผู้ตามมีความยินดีในการทางาน
ให้แก่ผู้นาของตนเองอย่างเต็มความสามารถ สอดคล้องกับ เสกสรรค์ สารณีย์ (2556, หน้า 6870) ได้ ท าการศึ ก ษา บุ ค ลิ ก ภาพของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
หนองคาย พบว่า บุคลิกภาพของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก
2. การทางานเป็นทีมในสถานศึกษา สั ง กั ด สานักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์เขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการทางานเป็นทีมเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษาและครูต้อง
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมาย เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน มีการยอมรับในศักยภาพ
ของแต่ละคน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ที่สาคัญการทางานเป็นทีมนั้นต้องอาศัยความร่วมมือ การ
ประสานงาน และการสื่อสารกันภายในทีมงาน การที่บุคลากรในสถานศึกษาทางานเป็นทีมนั้นเป็นกล
ยุทธ์สาคัญที่ช่วยให้ก ารจั ดการศึ กษาประสบความส าเร็จ สอดคล้องกับทองพันชั่ง พงษ์วาริ นทร์
(2552, หน้า 161) ที่ได้กล่าวว่า การทางานเป็นทีมคือหัวใจที่สาคัญของการทางาน เพราะงานที่ว่า
ยากก็จะสามารถสาเร็จได้ง่าย ๆ ด้วยความสามัคคี สาหรับขั้นตอนการสร้างความสามัคคีเริ่มจาก
สมาชิกในทีมทุกคนต้องเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างไม่มีอคติ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ที่ไม่ดีให้เป็นพฤติกรรมที่ดีขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ อริศษรา อุ่มสิน (2560, หน้า 56) ได้
ทาการศึกษา การทางานเป็นทีมของครู ผู้ส อนในสถานศึก ษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต 17 ผลการวิจัยพบว่า การทางานเป็นทีมของครูผู้สอนในสถานศึกษา โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก
3. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพของผู้บริหารสถานศึก ษาและการทางานเป็น ทีม ใน
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 ระดับสูง (r = 0.87)
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกทุกด้าน
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบุคลิกภาพที่ดีสามารถสร้างความประทับใจ ความน่าเชื่อถือจนถึงความศรัทธาใน
ตัวของผู้บริหารสถานศึกษาได้ นาไปสู่การที่ผู้ใต้บังคับบัญชามีความยินดีในการปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถ ดังนั้นการที่ผู้บริหารสถานศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ดี มองโลกในแง่ดี มีความรับผิดชอบ
สนใจต่อสิ่งรอบตัว เอาใจใส่และให้ความสาคัญกับผู้ร่วมงานย่อมทาให้เกิดบรรยากาศในการทางานใน
ทีม ที่ดีด้ว ย เมื่อบรรยากาศในการท างานเป็ นไปด้ว ยดี งานก็ จ ะด าเนิ นไปตามเป้ าหมายอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้ องกั บ เปรม กี ร ติว งศ์ชัชวาล (2552, หน้า 77) ที่ก ล่ าวว่ า ผู้บริห ารที่มี
บุคลิกภาพที่ดี ย่อมได้รับการนับถือจากผู้ใต้บังคับบัญชาและเมื่อทั้งผู้บริหารและผู้ใต้บัง คับบัญชามี
ความสัมพันธ์อันดีกันแล้วงานก็จะเดินหน้าได้อย่างราบรื่น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ คูเปอร์และ
โรบิ น สั น (Cooper & Robinson, 2002, pp. 7-9) ได้ ท าการศึ ก ษา ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
บุคลิกภาพกับผลการปฏิบัติงาน พบว่า องค์ประกอบด้านการประนีประนอม มีความสัมพันธ์ เชิงบวก
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กับผลการปฏิบัติงาน จะเห็นว่าบุคลิกภาพของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกกับ
การทางาน ผู้บริหารที่มีบุคลิกภาพที่ดีจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการทางานจากผู้ใต้บังคับบัญชา
6. สรุปผล
1. บุคลิกภาพของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู โดยรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการแสดงตัว รองลงมาคือด้านการมีม โน
สานึกต่อหน้าที่การงาน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ด้านความหวั่นไหวทางอารมณ์
2. การทางานเป็นทีมในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก โดยด้านการติดต่อสื่อสารมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือด้านการประสานงานและด้าน
ความร่วมมือตามลาดับ
3. ความสั ม พันธ์ ร ะหว่ างบุคลิ ก ภาพของผู้บริห ารสถานศึก ษากั บการทางานเป็นทีม ใน
สถานศึ ก ษา พบว่ า โดยรวมมีค วามสั ม พันธ์ ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ร ะดับ .01โดยมี
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกด้าน ซึ่งบุคลิกภาพของผู้บริหารด้านการประนีประนอม มีความสัมพันธ์กับ
การทางานเป็นทีมด้านการประสานงานอยู่ในระดับสูงมาก ส่วนด้านที่มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุดคือ
บุคลิกภาพของผู้บริหารด้านความหวั่นไหวทางอารมณ์กับการทางานเป็นทีมด้านการติดต่อสื่อสาร
7. ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพของผู้บริหารสถานศึกษากับ
การทางานเป็นทีมในสถานศึกษา พบว่า มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูงมาก ดังนั้น
หน่วยงานทางการศึกษาควรศึกษาแนวทางในการพัฒนาและรักษามาตรฐานของบุคลิกภาพของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับการทางานเป็นทีมให้คงอยู่ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้วิเคราะห์จุดเด่นจุด
ด้ อ ยของบุ ค ลิ ก ภาพ ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพของตนเองให้ ดี อ ยู่ เ สมอ นอกจากนี้ ยั ง ได้
แลกเปลี่ ย นแนวคิ ด ในการบริห ารงานในสถานศึก ษาด้ว ย โดยเฉพาะหลั ก การท างานเป็ น ทีม ใน
สถานศึกษา เช่น การส่งเสริมให้ทีมงานมีการติดต่อสื่ อสารที่ดี การประสานงานที่มีคุณภาพและ
สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารที่ดีต้องให้ความสาคัญทั้งคนและ
ผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถบริหารสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป
2.1 ควรทาการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริมบุคลิกภาพของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อ
จะได้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้บริหารต่อไป
2.2 ควรทาการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการทางานเป็นทีมในสถานศึกษา
เพื่อให้การทางานเป็นทีมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.3 ควรทาการศึ ก ษาเพิ่ม เติม เกี่ ยวกั บความสั ม พันธ์ ร ะหว่ างการท างานเป็ น ที ม กั บ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการบริหารงานในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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2.4 ควรทาการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการทางานของครู
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการบริหารงานบุคคล เปรียบเทียบการบริหารงาน
บุคคล และศึกษาแนวทางในการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือผู้บริหาร 95 คนและ
ครู ผู้ ส อน 118 คน รวมทั้ ง สิ้ น 213 คน ได้ ม าโดยการสุ่ ม แบบแบ่ ง ชั้ น ( Stratified Random
Sampling ) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale
)มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.95 วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage ) ค่ า เฉลี่ ย ( Mean) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ค่า ที ( t – test Independent) ผลการวิจัย
พบว่า 1. การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี พบว่า การปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ส อนโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก อันดับแรก คือ ด้านวินัยและการ
รักษาวินัย รองลงมาคือด้านการวางแผนอัตรากาลังและการกาหนดตาแหน่ง ส่วนด้านที่มีการปฏิบัติ
น้ อ ยที่ สุ ด คื อ ด้ า นการเสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ร าชการ 2. การเปรี ย บเที ย บการ
บริหารงานบุคคลของโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี จาแนกตามตาแหน่ง พบว่า โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้บริ หารสถานศึกษาและครูผู้สอน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 2
ข้ อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ ก) สั ง กัด
สานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีพบว่ า ควรส่งเสริมให้บุคลากรมีการขอเลื่ อน
ตาแหน่งและ วิทยฐานะ ส่งเสริมสนันสนุนให้บุคลากรได้เผยแพร่ผลงานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
ดาเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับบุคลากรและควรส่งเสริม ให้
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจระเบียบวินัยและการรักษาวินัยเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
สร้างมาตรการป้องกันการกระทาผิดวินัย
คาสาคัญ : การบริหารงานบุคคล โรงเรียนดีใกล้บ้าน
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1. บทนา
ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาการความรู้ และเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ องไร้
ขีดจากัดและดาเนินไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประเทศไทยมีค วามจาเป็นที่ต้องมีการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อให้มีคุณภาพและตระหนักว่า การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์เพื่อเป็นรากฐาน
การพัฒนาประเทศ สังคมตลอดจนเยาวชนไทย (พนม พงษ์ไพบูลย์ , 2552: 45) ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้กาหนดให้มีกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ ดังความในมาตรา 81 ว่า
“จัดให้มีกฏหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม” ทาให้มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
พุทธศักราช 2545 (ธีระ รุญเจริญ ,2546:2) :ซึ่งนาไปสู่การปฏิรูปการศึกษาทั้งโครงสร้างระบบการ
บริหารและการลงทุนเพื่อการศึกษาและปฏิรูปการเรียนการสอน เป็นการปรับเปลี่ ยนเพื่อให้ได้สิ่งที่ดี
ซึ่งสมบูรณ์กว่าเดิมมีคุณภาพกว่าเดิม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 1)
การจั ด การศึ ก ษาของไทยได้ ยึ ด พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ เ ป็ น หลั ก
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานที่มีความ
รับผิดชอบในการบริ หารจัดการการศึกษาขันพื้นฐานมีโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดทั้ง
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ กระจายอยู่ทั่วประเทศเนื่องจากมีจานวนโรงเรียนค่อนข้างมาก
ทาให้เกิดความหลากหลายของขนาดโรงเรียน โดยเมื่อพิจารณาเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งมีจานวน
15,000 โรงเรียนทั่วประเทศ ที่ยึดเกณฑ์จานวนนักเรียนไม่เกิน 120 คน สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนักว่าด้วยเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่เด็กวัยเรียนมี
จานวนลดลงอย่างต่อเนื่องอีกทั้งค่านิ ยมขิงผู้ปกครองนักเรียนที่ต้องการให้บุตรหลานของตนได้เรียน
ในโรงเรียนที่มีคุณภาพ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักนโยบายและแผน, 2556:
9) ซึ่งเป็นแนวทางหรือแผนการดาเนินงานขอให้สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาและโรงเรียนได้ร่วม
อุดมการณ์ ร่วมคิด ร่วมมือดาเนิ นงาน เพื่อให้บรรลุภารกิจเป้าหมายอันเป็นคุณูปการต่อการพัฒนา
คุณภาพและประสิทธิภาพของระบบการศึกษาไทยในระยะยาว(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2554-2556: 6)
ที่ ผ่ า นมาระบบการศึ ก ษาไทยประสบปั ญ หาด้ า นคุ ณ ภาพอย่ า งมาก แม้ ว่ า ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีพันธกิจที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้
รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมี คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ และพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้น
การมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา
(สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน, ๒๕๕๙) เพื่อรองรับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง และมาตรการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ ของคณะกรรมการกาหนดเป้าหมายและ
นโยบายกาลังคนภาครัฐ (คปร.) ก็ตาม “โรงเรียน” ในฐานะสถาบันหลักในการจัดการศึกษายังคงถูก
กล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุของการด้อยประสิทธิภาพ ส่วนครูยังขาดความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอน ซึ่งสาเหตุสาคัญ ประการหนึ่งของปั ญหาในระบบการศึกษา (Lathapipat, 2014) มาจากการ
ด้อยประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา และนามาสู่ การทาให้ โรงเรียนและครูไม่
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สามารถยกระดับการเรียนการสอนให้ดีขึ้นได้โดยภาพที่ชัดเจนที่สุดของการจัดสรรทรัพยากรอย่ างไร
ประสิทธิภาพเกิดขึ้นใน “โรงเรียนขนาดเล็ก ”ซึ่งจากผลการศึกษาของ Lathapipat (2014) ชี้ชัดว่า
โรงเรียนขนาดเล็กมีต้นทุนต่อหัวในการจัดการเรียนการสอนที่สูงกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ มากไปกว่า
นั้นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ ในโรงเรียนขนาดเล็กยังมีแ นวโน้ ม ที่จ ะมีผลสัมฤทธิ์ ทางการศึก ษาที่ต่ ากว่ า
นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่อีกด้วย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักว่าโรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโน้มเพิ่ม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากอัตราการเกิดของประชากรลดต่าลง ส่งผลต่อคุณภาพ
นักเรียนและประสิ ทธิภาพในการบริหารจัดการ สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐานจึงได้
ก าหนดมาตรการรวมและเลิ ก โรงเรียนขนาดเล็ ก อย่ างต่ อเนื่องจนถึ ง ปั จ จุ บันการบริห ารจั ด การ
โรงเรียนขนาดเล็กจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึง
มีแนวทางการดาเนินงาน“โรงเรียนดีใกล้บ้าน” โดยคัดเลือกโรงเรียนแม่เหล็กมาจับคู่ พัฒนารวมกับ
โรงเรียนขนาดเล็กอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงกัน
การควบรวมโรงเรี ย นขนาดเล็ ก เป็ น การตอบสนองต่ อ มาตรการบริ ห ารจั ด การเชิ ง
ยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการกาหนดเป้าหมายและนโยบายกาลังคนภาครัฐโดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 27 ตุลาคม 2552 ได้ระบุสาระสาคัญที่เกี่ยวข้อง คือ เพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่า
ของโรงเรียนขนาดเล็กด้วยมาตรการที่เหมาสม ได้แก่ การควบรวม ปรับปรุงประสิทธิภาพ การสร้าง
เครือข่าย ตลอดจนสนับสนุนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยมีการจัดทาแผน
ที่ตั้งสถานศึกษาและแผนดาเนินงานแบบขั้นบันได จัดให้มีการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่
และเพื่อให้สามารถจัดสรรอัตรากาลังของครูในการพั ฒนาได้อย่างเต็มที่เร่งดาเนินการให้โรงเรียน
ขนาดเล็กมีคุณภาพที่ดีขึ้น
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดาเนินการควบรวมโรงเรียนขนาด
เล็กที่มีเด็กต่ากว่า 20 และ 40 คนเข้ากับโรงเรียนแม่เหล็กเรียบร้อยแล้ว 491 โรง และกาหนดจะ
ควบรวมให้ได้ 10,000 โรงนั้น เป็นการวางแผนและเห็นเป้าหมายที่ชัดเจน
ในโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้มีการควบรวมโรงเรียนมาเป็นโรงเรียนแม่เหล็กเรียบร้อยแล้วนั้น
ควรตระหนักการบริหารจัดการอัตรากาลังให้สมดุลและสอดคล้องกับภารกิจด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาให้สูงขั้น
การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้มีการควบรวมโรงเรียนมาเป็นโรงเรียนดี
ใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) นั้นเป็นงานสาคัญอย่างหนึ่งที่ ผู้บริหารทุกคนต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง นับตั้งแต่ การ
สรรหา คัดเลือก ปฐมนิเทศให้การอบรม หาวิธีจูงใจและกระตุ้นการทางาน รวมทั้งประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่า ผู้บริหารทุกคนต้องทาหน้าที่เป็น “นักบริหารงานบุคคล” ไปพร้อม
กับการทางานบริหารด้านอื่นๆด้วย (ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร และคนอื่นๆ 2547) ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วไปว่า
การบริหารงานบุคคล มีความสาคัญมาก การบริหารงานบุคลในโรงเรียนเป็นหน้าที่หลักอันหนึ่งของ
ผู้บริห ารโรงเรีย นเพราะการด าเนิน งานของโรงเรีย นได้ บรรลุ เ ป้ าหมายนั้น ต้องอาศัยบุค ลากร
ผู้ร่วมงานซึ่งต้องมีแผนการได้มาและการใช้อย่างดี การบริหารงานบุคคลเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพของงานโดยตรงตามทฤษฏีการบริหารองค์การของศาสตร์สาขาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการ
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บริหารธุรกิจ การบริหารรัฐกิจหรือการบริหารการศึกษา ถือว่า คน คือปัจจัยสาคัญที่สุดในการทางาน
องค์ ก ารใดมีก าลั ง คนที่มีคุ ณภาพองค์ก ารนั้นย่อมประสบความส าเร็จ (รุ่ง แก้ ว แดง. 2546)ในการ
พัฒนาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา อุดรธานี เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ต่อไป
ผู้วิจัยในฐานะครูผู้ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี ตระหนักว่า ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การบริหารอัตรากาลังครู ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนและเพื่อสะท้อนให้เห็นภาพอย่างชัดเจนว่าใน
สถานศึกษามีสภาพการบริหารบุคคลเป็นอย่างไร และมีปัญหาอะไรบ้าง เพื่อให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จะ
นาไปเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บการบริ ห ารงานบุ ค คลของโรงเรี ย นดี ใ กล้ บ้ า น (แม่ เ หล็ ก ) สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี จาแนกตามสถานภาพ
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี
3. วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้เป็นประชากร ประกอบด้วย ผู้บริหารและครูผู้ สอนโรงเรียนดี
ใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี จานวน 300 คน จาแนกได้ดังนี้
ผู้บริห ารสถานศึ กษาจานวน 130 คนครูผู้ส อนจ านวน 170 คนรวมทั้งสิ้ นจ านวน 300 คนกลุ่ม
ตัวอย่างขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมเป็นตัวแทนของประชากรโดยได้จากการเปิดสุ่มทาแบบ
แบ่ ง ชั้ น ( Stratified Random Sampling ) โดยก าหนดขนาดของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งตามตารางของ
เครซซีและมอร์แกน ดังนั้น จานวนของประชากรที่เป็นผู้บริหารและครูผู้สอนจานวน 300 คน จะมี
ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมต่อการเป็นตัวแทนของประชากร จานวน 213 คน โดยประกอบด้วย
ผูบ้ ริหาร 95 คน ครูผู้สอน 118 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ยครั้ง นี้เ ป็ น แบบสอบถามโดยแบ่ ง เป็ น 3 ตอน ตอนที่ 1 เป็ น
แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ ตอนที่ 2 เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกั บการบริห ารงานบุคคลของโรงเรียนดีใกล้ บ้าน (แม่เหล็ก)ที่ สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบอัตราส่วนประมาณค่า ตอนที่ 3
เป็นแบบสอบถาม (แบบปลายเปิด Open End) เกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการบริหารงานบุคคลของ
โรงเรี ย นดี ใ กล้ บ้ า น (แม่ เ หล็ ก ) สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอุ ด รธานี เพื่ อ
เสนอแนะข้อคิดเห็นในการพัฒนา
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การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ 1) ศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฎี จาก
เอกสารต ารา วารสารและงานวิ จัยที่เกี่ ยวข้ อง2) นาแบบสอบถามที่ส ร้างขึ้ นเสนอที่ปรึก ษาเพื่อ
ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมแล้วนามาแก้ไขปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะ3) นาเครื่องมือให้
ผู้เชี่ยวชาญชาญตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา โครงสร้าง รูปแบบและคาถามเพื่อขอข้อเสนอแนะ
และผู้วิจัยนามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน 4) นาเครื่องมือที่ผ่าน
การปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ จัดพิมพ์เครื่องมือฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล 1) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม
โดยหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)2) วิเคราะห์การบริหารงานบุคลากร
ของโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี ทั้งโดย
สภาพรวม รายด้านและรายข้อ โดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนาไป
เปรียบเทียบกั บเกณฑ์แ ละแปลความหมาย3) วิเคราะห์เกี่ยวกับข้ อเสนอแนะแนวทางการพั ฒนา
บริหารงานบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนของโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี ด้วยวิธีวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตาแหน่ง
ผู้บริหาร
ครูผู้สอน
รวม

ความถี่
97
72
169

ร้อยละ
57.40
42.60
100

จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 169 คน เป็นผู้บริหาร จานวน
97 คน คิดเป็นร้อยละ 57.40 ครูผู้สอน จานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 42.60
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนดีใกล้บ้าน
(แม่เหล็ก) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี โดยรวมและ
รายด้าน
ข้อที่

ด้าน

x

SD

1

ด้านการวางแผนอัตรากาลังและการกาหนด
ตาแหน่ง
ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

4.20

0.57

มาก

2

4.17

0.72

มาก

3

3

ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ

3.67

0.83

มาก

5

4

ด้านวินัยและการรักษาวินัย

4.22

0.67

มาก

1

5

ด้านการออกจากราชการด้านการออกจาก
ราชการ
รวม

4.16

0.67

มาก

4

4.08

.59

มาก

-

2

ระดับปฏิบัติ อันดับที่

จากตารางที่ 3 พบว่า การบริหารบริหารงานบุคคลในโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) สังกัด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอุ ด รธานี โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ( x =
4.08,SD=0.59 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏว่า ด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุดคือด้านวินัยและการ
รักษาวินัย ( x = 4.22, SD=0.67 ) รองลงมาคือด้านการวางแผนอัตรากาลังและการกาหนดตาแหน่ง
( x = 4.20, SD=0.57) ส่วนด้านที่มีการปฏิบัติต่าที่สุด คือ ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ( x = 3.67, SD=0.83 )
ตารางที่ 3 การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี ด้านการวางแผนอัตรากาลังและการกาหนดตาแหน่ง โดยรวมและ
รายข้อ
ข้อที่ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล x SD ระดับปฏิบัติ อันดับที่
1.ด้านการวางแผนอัตรากาลังและการ
กาหนดตาแหน่ง
1 จัดทาภาระงานสาหรับข้าราชการครูและบุ 4.15 0.60
มาก
7
คลการทางการศึกษาในโรงเรียน
2 วิเคราะห์ภารกิจงานสาหรับข้าราชการ
4.05 0.79
มาก
11

1612

ตารางที่ 3 (ต่อ)
ข้อที่ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
3 ประเมินความต้องการกาลังคนกับภารกิจ
ของโรงเรียน
4 จัดทาแผนอัตรากาลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
5 มีส่วนร่วมในการวางแผนอัตรากาลังของ
โรงเรียนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
6 นาแผนอัตรากาลังมากาหนดตาแหน่งของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียน
7 นาแผนอัตรากาลังสู่การปฏิบัติ ในการจัดครู
เข้าสอนและจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียน
8 ประเมินเพื่อขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
9 รวบรวมข้อมูลสภาพปัจจุบัน ปัญหาและ
ความต้องการเพื่อวางแผนกาลังคนของ
สถานศึกษา
10 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
11 เสนอเหตุผลและความจาเป็นต่อการเรียน
การสอนเพื่อขอความเห็นชอบในการบรรจุ
แต่งตั้งบุคลากรในโรงเรียน
12 จ้างลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้
เงินงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กาหนด
รวม

SD ระดับปฏิบัติ
4.12 0.74
มาก
x

อันดับที่
9

4.13 0.67

มาก

8

4.21 0.62

มาก

5

4.31 0.52

มาก

2

4.18 0.44

มาก

6

4.11 0.38

มาก

10

4.28 0.49

มาก

3

4.27 0.53

มาก

4

4.28 0.55

มาก

3

4.34 0.52

มาก

1

4.20 .57

มาก

-
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จากตารางที่ 3 พบว่า การบริหารบริหารงานบุคคลในโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( x = 4.20 ,
SD=0.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏว่า ด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือจ้างลูกจ้างประจาและ
ลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด ( x = 4.34 , SD =0.52)
รองลงมาคือ ด้านนาแผนอัตรากาลังมากาหนดตาแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียน( x = 4.31 , SD =0.52 ) ส่วนด้านที่มีการปฏิบัติต่าที่สุด คือ วิเคราะห์ภารกิจงาน
สาหรับข้าราชการ( x = 4.05 , SD = 0.79)
ตารางที่ 4 การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง โดยรวมและรายข้อ
ข้อที่ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล x SD ระดับปฏิบัติ อันดับที่
2.ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
1 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อเป็นครูอัตรา 4.14 0.75
มาก
4
จ้างและบุคลากรทางการศึกษาอื่น
2 เสนอเหตุผลและความจาเป็นต่อการเรียนการ 4.20 0.72
มาก
3
สอนเพื่อขอความเห็นชอบในการบรรจุแต่งตั้ง
บุคลากรในโรงเรียน
3 จ้างลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้ 4.11 0.82
มาก
6
เงินงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กาหนด
4 ขอสงวนอัตราลังข้าราชการครูในสาขาวิชาที่ 4.12 0.72
มาก
5
ขาดแคลนและมีความต้องการบรรจุแต่งตั้ง
เพื่อการจัดการเรียนการสอนได้ตรงตามความ
ต้องการของโรงเรียน
5 กาหนดหลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากรให้
4.21 0.73
มาก
2
สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา
เป็นไปด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม
6 รักษาการในตาแหน่งกรณีไม่มผี ู้อานวยการ
4.26 0.60
มาก
1
สถานศึกษาหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้
รวม
4.17 .72
มาก
จากตารางที่ 4 พบว่า การบริหารบริหารงานบุคคลในโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( x = 4.17 , SD
= 0.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏว่า ด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือรักษาการในตาแหน่งกรณี
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ไม่มีผู้อานวยการสถานศึกษาหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ( x = 4.26, SD = 0.60 ) รองลงมา
คือกาหนดหลักเกณฑ์ก ารสรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับ ความต้องการของสถานศึกษาเป็นไปด้วย
ความโปร่ ง ใสและยุ ติ ธ รรม ( x = 4.21 , SD =0.73 ) ส่ ว นด้ า นที่ มี ก ารปฏิ บั ติต่าที่ สุ ด คื อ จ้ า ง
ลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด( x =
4.12, SD = 0.82 )
ตารางที่ 5 การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการโดยรวมและ
รายข้อ
x
ข้อที่ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
SD ระดับปฏิบัติ อันดับที่
3.ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
1

2

3

4

5

6
7

แจ้งภาระงานและมาตรฐานวิชาชีพแก่ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนมีการ
มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติงาน
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงที่กาหนด
ร่วมกัน
การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามนโยบาย หลักเกณฑ์
และวิธีการที่โรงเรียนกาหนด
ดาเนินการเกี่ยวกับการเสนอขอราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
ดาเนินการเกี่ยวกับการขอมีบัตรประจาตัว
เจ้าหน้าที่รัฐของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียน
ส่งเสริมการศึกษาฝึกอบรมการศึกษาดูงานหรือ
ปฏิบัติงานวิจัยตามความต้องการของโรงเรียน

4.14 0.75

มาก

2

4.00 0.79

มาก

6

4.03 0.87

มาก

3

4.02 0.81

มาก

4

4.02 0.78

มาก

4

4.01 0.78

มาก

5

เปิดโอกาสให้บุคลากรในสถานศึกษาร่วมกัน
กาหนดเกณฑ์พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจาปี
ในส่วนที่เป็นความรับผิดชอบของสถานศึกษา

3.98 0.82

มาก

7
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
x
ข้อที่ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
SD ระดับปฏิบัติ อันดับที่
8
รายงานผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละ 3.62 0.88
มาก
11
ครั้งให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้รับทราบและ
เสนอแนะประกอบการพิจารณา
9
สนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองเพื่อพิจารณา 3.82 0.84
มาก
10
ผลงานในการเลื่อนวิทยฐานะอย่างต่อเนื่อง
10

3.87 0.88

มาก

9

สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาไปศึกษาดูงาน 3.91 0.84
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทางานกับ
บุคลากรในสถานศึกษาอื่นๆตามความเหมาะสม
12 บารุงขวัญและกาลังใจบุคลากรด้วยการจัดกิจกรร 4.20 0.88
ต่างๆเช่นคัดเลือกบุคลากรดีเด่นการประกาศ
เกียรติคุณของครูการมอบรางวัล
รวม
3.96 .82

มาก

8

มาก

1

มาก

-

11

จัดให้มสี วัสดิการและจัดสิ่งอานวยความสะดวก
บุคลากรในสถานศึกษาอย่างเหมาะสมทั่วถึง

จากตารางที่ 5 พบว่า การบริหารบริหารงานบุคคลในโรงเรียนดีใกล้ บ้าน (แม่เหล็ก )
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( x = 3.96 ,
SD = 0.82) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏว่า ด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือบารุงขวัญและกาลังใจ
บุคลากรด้วยการจัดกิจกรรต่างๆเช่นคัดเลือกบุคลากรดีเด่นการประกาศเกียรติคุณของครูการมอบ
รางวัล ( x = 4.20, SD = 0.88 ) รองลงมาคือแจ้งภาระงานและมาตรฐานวิชาชี พแก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาก่อนมีการมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติงาน( x = 4.14, SD = 0.75 ) ส่วน
ด้านที่มีการปฏิบัติต่าที่สุด คือ รายงานผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้งให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาได้รับทราบและเสนอแนะประกอบการพิจารณา( x = 3.62 , SD =0.88 )
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ตารางที่ 6 การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี ด้านวินัยและการรักษาวินัยโดยรวมและรายข้อ
ข้อที่ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล x
SD ระดับปฏิบัติ อันดับที่
4. ด้านวินัยและการรักษาวินัย
1 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
4.24 0.67
มาก
3
เกี่ยวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
2 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดาเนินการเกี่ยวกับ 4.32 0.48
มาก
2
วินัยและการรักษาวินัย
3 จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวินัยและพัฒนาเจต 4.46 0.50
มาก
1
คติ จิตสานึกและพฤติกรรมข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
4 สังเกตตรวจสอบ ดูแล เอาใจใส่ ป้องกัน ขจัด 4.20 0.74
มาก
5
เหตุเพื่อมิให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนกระทาผิด
วินัย
5 ส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากร 4.13 0.73
มาก
7
ทางการศึกษาประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้อง
ชอบด้วยระเบียบและแนวปฏิบัติด้านวินัยและ
การรักษาวินัย
6 กาหนดแนวทางในการปฏิบัติกรณีมีการ
4.21 0.67
มาก
4
ร้องเรียนของความเป็นธรรมของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกิดขึ้นใน
โรงเรียน
7 ให้ความรู้และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
4.14 0.73
มาก
6
วินัยข้าราชการ
8 ดาเนินการแก้ไขบุคลากรที่มีปัญหาหรือไม่
4.05 0.80
มาก
8
ปฏิบัติตามระเบียบวินัยในรูปของ
คณะกรรมการ
รวม
4.21 .66
มาก
จากตารางที่ 6 พบว่า การบริหารบริหารงานบุคคลในโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( x = 4.21 , SD
=0.66 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏว่า ด้านที่มี การปฏิบัติสูงสุด คือจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
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วินัยและพัฒนาเจตคติ จิตสานึกและพฤติกรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกิดขึ้นใน
โรงเรียน( x = 4.46 , SD =0.50 ) รองลงมาคือแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดาเนินการเกี่ยวกับวินัย
และการรักษาวินัย ( x = 4.32, SD = 0.48 ) ส่วนด้านที่มีการปฏิบัติต่าที่สุด คือ ดาเนินการแก้ไข
บุคลากรที่มีปัญหาหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยในรูปของคณะกรรมการ( x = 4.05, SD = 0.80)
ตารางที่ 7 การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี ด้านการออกจากราชการโดยรวมและรายข้อ
x
ข้อที่ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
SD ระดับปฏิบัติ อันดับที่
5. ด้านการออกจากราชการ
1
2

3
4

5

ดาเนินการเกี่ยวกับการลาออกจากราชการของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ง
แจ้งสิทธิประโยชน์ที่ข้าราชการครูจะพึงได้รับ
หลังออกจากราชการ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติและสอบสวนกรณีเหตุอันควรสงสัย
ตามระเบียบปฏิบัติที่ถูกต้อง
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบตามที่กาหนดในมาตรฐาน
การกาหนดตาแหน่ง
รวม

4.37 0.63

มาก

2

3.57 0.78

มาก

5

4.46 0.50

มาก

1

4.25 0.67

มาก

3

4.16 0.71

มาก

4

4.16 .65

มาก

-

จากตารางที่ 7 พบว่า การบริ หารบริหารงานบุคคลในโรงเรียนดีใกล้ บ้าน (แม่เหล็ก )
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( x = 4.16 ,
SD =0.65 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏว่า ด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือแจ้งสิทธิประโยชน์ที่
ข้าราชการครูจะพึงได้รับหลังออกจากราชการ( x = 4.46, SD = 0.50 ) รองลงมาคือดาเนินการ
เกี่ยวกับการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( x = 4.37, SD=0.63
) ส่วนด้านที่มีการปฏิบัติต่าที่สุด คือ ตรวจสอบคุณสมบั ติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง( x = 3.57 , SD = 0.78 )

1618

ตารางที่ 8 เปรี ย บเที ย บการบริ ห ารบริ ห ารงานบุ ค คลในโรงเรี ย นดี ใ กล้ บ้ า น (แม่ เ หล็ ก ) สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี จาแนกตามสถานภาพโดยรวมและ
รายด้าน
ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอน
tPสภาพการใช้อานาจ
S.D.
S.D. values values
𝐱̅
𝐱̅
1.ด้านการวางแผนอัตรากาลังและ
4.20
0.68 4.20 0.55 .26
.741
การกาหนดตาแหน่ง
2.ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
4.13
0.74 4.16 0.72 -.54
.536
3.ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
4.07
0.83 3.98 0.98 -.24
.641
ในการปฏิบัติราชการ
4.ด้านวินัยและการรักษาวินัย
4.15
0.61 4.36 0.54 -.38
.483
5.ด้ า นการออกจากราชการด้ า น
4.13
0.67 4.33 0.57 4.38
.00
การออกจากราชการ
โดยภาพรวม
4.14
0.58 4.21 0.57 1.85* .004
* p ≤ .05
จากตารางที่ 8 เปรียบเทียบการบริหารบริหารงานบุคคลในโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
สั ง กั ด ส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษาประถมศึก ษาอุด รธานี จ าแนกตามสถานภาพ โดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
กับครูผู้สอนมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะในการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุดรธานี ปรากฏดังนี้
1. ด้านการวางแผนอัตรากาลังและการกาหนดตาแหน่ง ควรเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมี
ส่วนร่วมในการวิเคราะห์งาน เพื่อสรรหาบุคคลให้เหมาะสมกับงานและมีส่วนร่ วมในการกาหนดความ
ต้องการบุคคล
2. ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการสรรหา
เพื่อรับครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษาอื่น
3. ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ควรส่งเสริมให้บุคลากรมีการ
ขอเลื่ อ นต าแหน่ ง และวิ ท ยฐานะส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรได้ เ ผยแพร่ ผ ลงานความคิ ด ริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์ และดาเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ให้กับบุคลากร
4. ด้านวินัยและการรักษาวินัย ควรส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจระเบี ยบ
วินัยและการรักษาวินัย เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการสร้างมาตรการป้องกันการกระทาผิด
วินัยของบุคคล
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5. ด้านการออกจากราชการ ควรแต่ง ตั้ง คณะกรรมการพิจ ารณา การลาออกจาก
ราชการตรวจสอบคุณสมบัติครู และบุคลากรทางการศึกษา
5. การอภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถนาไปสู่การอภิปรายผลได้ดังนี้
การบริหารงานบุคคลโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนดีใกล้บ้านทุกแห่งได้
ให้ ค วามส าคั ญ ในการบริ ห ารงานบุ ค คล ทั้ ง 5 ด้ า น และได้ ป ฏิ บั ติ ต ามนโยบายของส านั ก งาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานบุคคล
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏว่า ด้านที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ ด้านวินัยและการ
รั ก ษาวิ นั ย ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะ การบริ ห ารบุ คคลในสถานศึ ก ษาเป็ น ภารกิ จ ส าคั ญ ที่ มุ่ ง เสริม ให้
สถานศึ ก ษาสามารถปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ตอบสนองภารกิ จ ของสถานศึ ก ษาเพื่ อ ด าเนิ น การด้ า นการ
บริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัวอิสระภายใต้กฏหมายระเบียบเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้านการวางแผนอัตรากาลังและการกาหนดตาแหน่งโรงเรียนได้ให้ความสาคัญในการจ้าง
ลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดมากที่สุด
เพราะเนื่องจากโรงเรียนได้ขออัตรากาลังไปยัง กคศ. แต่ไม่ได้รับการอนุมัติโรงเรียนจึงจาเป็นต้องมี
การจ้างลูกจ้างเพิ่มเพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอในการจัดการเรียนสอนและเพื่อการบริหารงานที่เกิด
ประสิทธิภาพมากที่สุด ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งได้ให้ความสาคัญกับการรักษาการในตาแหน่ง
กรณีไม่มีผู้อานวยการสถานศึกษาหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ มากที่สุดเพราะการบริหารงาน
โรงเรียนจะต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่องหากไม่มีผู้อานวยการสถานศึกษาหรือมี
แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ จะทาให้ระบบการบริหารงาน การตัดสินใจในการบริหารงานต่างๆเกิด
ความขัดแย้ง ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการได้ให้ความสาคัญกับการบารุง
ขวัญและกาลังใจบุคลากรด้วยการจัดกิจกรรต่างๆเช่นคัดเลือกบุคลากรดีเด่นการประกาศเกียรติคุณ
ของครูการมอบรางวัล มากที่สุด เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้บุคลากรรักองค์กร และเป็นการเสริมสร้าง
ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็มกาลังความสามารถและเกิดประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานสูงสุด ด้านวินัยและการรักษาวินัยให้ความสาคัญกับจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวินัย
และพัฒนาเจตคติ จิ ต ส านึก และพฤติก รรมข้าราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึกษาที่เกิ ดขึ้นใน
โรงเรียนมากที่สุด เพราะการปฏิบัติงานราชการต้องปฏิบัติตามวินัยอย่างเคร่งครัด และเพื่อเป็นการ
ป้องกันมิให้กระทาผิดวินัยและเป็นการสร้างเงื่อนไขและปัจจัยต่างๆให้เกิดขึ้นในข้าราชการครูและ
บุคลากร ด้านการออกจากราชการได้ให้ความสาคัญกับแจ้งสิทธิประโยชน์ที่ข้าราชการครูจะพึงได้รับ
หลังออกจากราชการมากที่สุด เพราะข้าราชการครูที่ออกจากราชการโดยการเกษียณหรือด้วยเหตุ
อื่นๆ ไม่ค่อยทราบถึงสิ ทธิประโยชน์ที่พึงได้รับจากภารกิ จทั้ง 5 ด้านเป็นกระบวนการด าเนิน งาน
เกี่ยวกับบุคคลในหน่วยงานเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะกับความต้องการของ
หน่วยงานการพัฒนาตลอดจนการให้พ้นจากงานเพื่อให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
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โดยความพึงพอใจของบุคคลในหน่วยงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ สนอง เครือมาก (2535) ที่ว่าคน
ไทยเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดในการบริหารเนื่องจากคนจะทาให้งานสาเร็จความสามารถที่เหมาะสมกับ
งานด้วย สอดคล้องกับวิจัยของ สุริยา ไสยลาม (2547) ได้วิจัย เรื่องการศึกษาการบริหารงาน
บุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
หนองคาย พบว่าการบริหารงานบุคลากรโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากผู้บริหารมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ ประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบให้บุคลากร
เข้าใจอย่างชัดเจนก่อนรับมอบหมายงานสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนา
ตนเองอยู่ อ ย่ า งเสมอสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บวิ นั ย และทราบถึ ง หลั ก เกณฑ์ ก าร
ประเมินผลการปฏิบัติงานต่างๆ
6. สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนดีใ กล้บ้าน (แม่เหล็ก) สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี สรุปได้ดังนี้
1. การปฏิบัติของผู้บริหารและครูผู้สอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ด้านที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านวินัยและการรักษาวินัยรองลงมาคือ
ด้านการวางแผนอัตรากาลังและการกาหนดตาแหน่ง ส่วนด้านที่มีการปฏิบัติต่าที่สุด คือด้านการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏผลดังต่อไปนี้
1.1ด้านการวางแผนอัตรากาลังและการกาหนดตาแหน่ง พบว่า โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ปรากฏว่า ด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือจ้างลูกจ้างประจาและ
ลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด รองลงมาคือ ด้านนาแผน
อัตรากาลังมากาหนดตาแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนส่วนด้านที่มี
การปฏิบัติต่าที่สุด คือ วิเคราะห์ภารกิจงานสาหรับข้าราชการ
1.2 ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อ
พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ ปรากฏว่ า ด้ า นที่ มี ก ารปฏิ บั ติ สู ง สุ ด คื อ รั ก ษาการในต าแหน่ ง กรณี ไ ม่ มี
ผู้อานวยการสถานศึกษาหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ รองลงมาคื อกาหนดหลักเกณฑ์การสรรหา
บุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม ส่วน
ด้านที่มีก ารปฏิ บัติต่าที่สุ ด คื อ จ้ างลู ก จ้ างประจาและลู กจ้ างชั่ว คราวโดยใช้เงิ นงบประมาณตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
1.3. ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ พบว่า โดยภาพรวมอยู่
ในระดับ มาก เมื่อพิจ ารณาเป็นรายข้ อ ปรากฏว่ า ด้านที่ มีก ารปฏิ บัติสู งสุ ด คือบารุง ขวั ญ และ
กาลังใจบุคลากรด้วยการจัดกิจกรรต่างๆ เช่นคัดเลือกบุคลากรดีเด่นการประกาศเกียรติคุณของครู
การมอบรางวั ล รองลงมาคื อแจ้ง ภาระงานและมาตรฐานวิ ชาชีพแก่ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนมีการมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติงานส่วนด้านที่ มีการปฏิบัติต่าที่สุด คือ รายงานผล
การพิจารณาเลื่ อนขั้นเงิ นเดือนแต่ละครั้งให้คณะกรรมการสถานศึก ษาได้รับทราบและเสนอแนะ
ประกอบการพิจารณา
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1.4. ด้านวินัยและการรักษาวินัย พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ ปรากฏว่า ด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวินัยและพัฒนาเจตคติ
จิตสานึกและพฤติกรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนรองลงมาคือ
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดาเนินการเกี่ย วกับวินัยและการรักษาวินัย ส่วนด้านที่มีการปฏิบัติต่าที่สุด
คือ ดาเนินการแก้ไขบุคลากรที่มีปัญหาหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยในรูปของคณะกรรมการ
1.5. ด้านการออกจากราชการ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ ปรากฏว่า ด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุ ด คือแจ้งสิทธิประโยชน์ที่ข้าราชการครูจะพึงได้รับหลัง
ออกจากราชการ รองลงมาคือดาเนินการเกี่ยวกับการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ส่วนด้านที่มีการปฏิบัติต่าที่สุด คือ ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
2. ข้ อ เสนอแนะในการบริ ห ารงานบุ ค คลในโรงเรี ย นดี ใ กล้ บ้ า น (แม่ เ หล็ ก ) สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุดรธานี ปรากฏดังนี้
2.1. ด้ า นการวางแผนอั ต ราก าลั ง และการก าหนดต าแหน่ ง ควรเปิ ด โอกาสให้
ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์งาน เพื่อสรรหาบุคคลให้เ หมาะสมกับงานและมีส่วนร่วมในการ
กาหนดความต้องการบุคคล
2.2. ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
สรรหา เพื่อรับครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษาอื่น
2.3. ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ควรส่งเสริมให้บุคลากร
มีการขอเลื่อนตาแหน่งและวิทยฐานะส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้เผยแพร่ผลงานความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และดาเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ให้กับบุคลากร
2.4. ด้านวิ นัย และการรัก ษาวิ นัย ควรส่ ง เสริม ให้บุคลากรมีค วามรู้ ความเข้ า ใจ
ระเบียบวินัยและการรั กษาวินัย เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการสร้างมาตรการป้องกัน การ
กระทาผิดวินัยของบุคคล
2.5. ด้านการออกจากราชการ ควรแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา การลาออกจาก
ราชการตรวจสอบคุณสมบัติครู และบุคลากรทางการศึกษา
7. ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1.1 ควรมีการประเมินความต้องการกาลังคนกับภารกิจของโรงเรียนในทุกปีการศึกษา
1.2 ควรมีการประเมินเพื่อขอปรับปรุงกาหนดตาแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
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2.2 ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลของ
ผู้บริหารการศึกษากับผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษา
เอกสารอ้างอิง
กระทรวงศึกษาธิการ, 2546. คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล.
คณะกรรมการข้าราชการครู, 2544 . คุณธรรมและจิตสานึกของข้าราชการครู. สานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครู กระทรวงศึกษาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาประถมศึกษาแห่งชาติ, 2538. คู่มอื การบริหารงานบุคคล. สานักงาน ก.ค.ศ.
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บริสุทธิ์ สังชาตรี, 2547.การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจังหวัดสกลนคร เขต 3
บุญจันทร์ ประทุมชัย, 2549. สภาพการดาเนินการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน.
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึก ษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลื อกศึก ษาต่อในระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของนักศึกษาหลักสูต รประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ประชากรคือนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรมวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก ชั้นปีที่ 1 จานวน 47 คน และชั้นปีที่ 2 จานวน 52 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามเท่ากับ 0.94 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (x̄) ค่าร้อยละ (Percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลื อกศึก ษาต่อในระดับประกาศนี ยบัต ร
วิ ชาชีพชั้นสู ง ของนักศึ กษาหลั กสู ต รประกาศนียบัตรวิ ชาชีพชั้นสู งสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิ ชา
เทคนิคเภสัชกรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ด้านที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อลาดับแรกคือ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมีระดับความสาคัญ
มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ด้า นสั ง คม ด้ า นเหตุ ผ ลส่ ว นตัว ด้ า นภาพลั ก ษณ์ แ ละสภาพแวดล้ อ มของ
สถานศึกษา และด้านบุคคลและสื่อที่เกี่ยวข้องตามลาดับ
คาสาคัญ : การตัดสินใจ ศึกษาต่อ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชา
เทคนิคเภสัชกรรม
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Abstract
The purpose of this research was to study factors affecting decision to study
in diploma of public health programme in pharmacy technique students, Sirindhorn
College of Public Health Phitsanulok. The population were the students who were
studying at 1st year (47 students) and 2nd year (52 students) in diploma of public health
programme in pharmacy technique. The data were collected by using questionnaires. A
Cronbach’s alpha coefficient was 0.94. The data was analyzed by using frequency, mean
(x̄), percentage (%), and standard deviation (S.D.).
The results found that factors affecting decision to study in diploma of public
health programme in pharmacy technique students, Sirindhorn College of Public Health
Phitsanulok as a whole was at a high level. The economic was the factor which had
the highest level. It was the most important factor for student’s consideration. The
secondary factors were social factor, personal reason, institution image and environment
factor, and accessory factor, respectively.
Keywords : Decision, Study, Diploma of Public Health Programme in Pharmacy
1. บทนา
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนามนุษย์และการพัฒนาประเทศ
บุคคลทั่วไปจึงให้ความสาคัญกับการศึกษา โดยมีแนวคิดว่าผู้มีการศึกษาสูงจะมีโอกาสเจริญก้าวหน้า
ในด้านต่าง ๆ ได้ดีกว่า ดังนั้นบุคคลทั่วไปจึงมีความพยายามที่จะศึกษาให้ถึงระดับอุดมศึกษาซึ่งเป็น
ระดับสูงสุด (จุฑามาศ ชูจินดา และคณะ, 2555)
วิ ท ยาลั ย การสาธารณสุ ข สิ ริ น ธร จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก เป็ น หนึ่ ง ในสถาบั น การศึ ก ษาใน
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา เปิ ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี 3 หลั ก สู ต ร คื อ หลั ก สู ต ร
การแพทย์ แ ผนไทยบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการแพทย์ แ ผนไทย หลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
และเปิ ด สอนหลั ก สู ต รระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) 1 หลั ก สู ต ร คื อ หลั ก สู ต ร
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง สาธารณสุ ข ศาสตร์ สาขาวิ ช าเทคนิ ค เภสั ช กรรม (วิ ท ยาลั ย การ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก, 2560) ผลิตกาลังคนตามความต้องการของผู้บริหารในระดับ
จังหวัด และตามความต้องการของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อตอบสนองต่อ
นโยบายสุขภาพ ซึ่งจะไปปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคเป็นส่วนใหญ่ เช่น สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตาบล ร่วมทางานเป็นหนึ่ง
ในทีมสหวิชาชีพที่มีบทบาทสาคัญในการดูแลสุขภาพประชาชน (กฤษดา แสวงดี และคณะ, 2560)
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โดยในแต่ละปีวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก สามารถรับนักเรียนมาศึกษาต่อใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีได้ ปีละ 150 คน และ หลักสูตรระดับ ปวส. ปีละ 50 คน
แต่ ใ นปั จ จุ บั น วิ ท ยาลั ย การสาธารณสุ ข สิ ริ น ธร จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก รวมทั้ ง สถาบั น
ระดับอุดมศึกษาที่มีจานวนมากกว่า 300 แห่งทั่วประเทศไทย (สานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา
, 2558) ประสบปัญ หาจ านวนผู้เรียนที่ล ดลงอย่างต่ อเนื่อง ในปี 2560 มีนัก เรียนมาสมัครเรียน
81,230 คน ซึ่งมหาวิทยาลัยมีที่ว่ างสาหรับระดับปริญญาตรีถึง 109,129 คน แสดงว่ามีอุปทาน
ส่วนเกิน (Over Supply) ถึง 27,000 คน และเป็นสถิติที่นัก เรียนมาสมัครน้อยที่สุดในรอบ 10 ปี
(อุดม คชินทร, 2561) บางมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิตประกาศปิดหลักสูตรไปแล้วกว่า
60 หลั ก สู ต รเนื่ อ งจากไม่ มี ผู้ ม าเรี ย น มหาวิ ท ยาลั ย ในประเทศมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะปิ ด ตั ว เพิ่ ม มากขึ้ น
เหมือนกับที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาขณะนี้ที่สถาบันอุดมศึกษาปิดตัวไปแล้ว 500 แห่ง และจะ
เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2,000 แห่งในช่วง 10 ปีข้างหน้า (“ห่วงสถาบันอุดมศึกษาไทย,” 2561) ภาวะ
ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสถาบันอุดมศึก ษาทาให้มีรายได้ลดลงมาก ส่งผลให้แทบทุกแห่งต้องลด
มาตรฐานในการคัดเลือกนักศึกษา เมื่อลดมาตรฐานการคัดเลือกนักศึกษาลงไปเพราะไม่มีตัวเลือกที่ดี
ให้คัดเลือกส่งผลให้คุณภาพการศึกษาต่าลงไป
นอกจากนี้การศึกษาระดับอุดมศึก ษาหลักสูตรระดับต่ากว่ าปริญญาตรี เช่น การเรียน
ระดับอาชีวะมีปัจจัยคุกคามที่ทาให้มีผู้มาเรียนลดลงเนื่องจาก ผู้ปกครองและนักเรียนมีความเชื่อว่า
การเรียนระดับอาชีวะจบมาต้องทางานหนัก เป็นลูกจ้างเท่านั้น จึงมีการปลูกฝั งความคิดให้มีการ
เรียนสายสามัญมากกว่า อีกปัจจัยที่สาคัญคือ การที่รัฐบาลมีนโยบายประกันเงินเดือน ผู้ที่จบปริญญา
ตรีที่ 15,000 บาท ทาให้นัก เรีย นหันมาระดับปริญ ญาตรีม ากขึ้ น (“วิ ก ฤต! แรงงานขาดแคลน,”
2557)
ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
เพื่อนาข้ อค้ นพบมาเป็นข้ อมูล ประกอบการพิจ ารณาการพั ฒนาและการวางแผนประชาสั ม พั น ธ์
หลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนมากขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
3. วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ใช้ประชากรคือนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิ ชาชีพ
ชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรมวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก ปี
การศึกษา 2561 ชั้นปีที่ 1 จานวน 47 คน และชั้นปีที่ 2 จานวน 52 คน
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิ จั ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง แบ่ ง เป็ น 2 ตอน ประกอบด้ ว ย ตอนที่ 1
แบบสอบถามข้ อ มู ล ทั่ ว ไป เป็ น แบบส ารวจรายการ ( Check list) จ านวน 10 ข้ อ ตอนที่ 2
แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม
วิ ทยาลั ย การสาธารณสุ ขสิรินธร พิษณุโ ลก 5 ด้าน คือ ด้านเหตุผลส่ว นตัว ด้านภาพลั ก ษณ์แ ละ
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ด้านบุคคลและสื่อที่เกี่ยวข้อง ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ โดย
แบบสอบถามมีข้อคาถามลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท
(Likert) มีคาตอบในการเลือกค่า 5 ระดับ โดยแบบสอบถามพัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นนาแบบสอบถามที่ร่างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 4 ท่าน ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ความครอบคลุมของเนื้อหาและความถูกต้องของข้อ
คาถามแต่ละข้อ หลังจากนั้นนาข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงเนื้อหาของแต่ละข้อของ
แบบสอบถามให้มีความเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของข้อคาถามแต่ละข้อ (IOC) ระหว่าง 0.5-1.0 (Rorinelli & Hambleton, 1977) มีการหาค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาคอนบาค (Cronbach’s Alpha) ได้
ค่าความเชือ่ มั่น 0.94 (Cronbach, Gleser, Nanda, & Rajaratnam, 1972)
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลและวิ เคราะห์ข้ อมูลโดยใช้โ ปรแกรม
สาเร็จรูปเพื่อคานวณหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (x̄) ค่าร้อยละ (Percentage) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4. ผลการวิจัย
4.1 ข้อมูลทั่วไป
จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 84 คน คิด
เป็นร้อยละ 84.50 ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 18-20 ปี จานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 92.9 เกรดเฉลี่ย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 3.01-3.50 จานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5
ส่วนใหญ่จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมระดับอาเภอ จานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 78.8 แหล่งที่มา
ของค่าใช้จ่ายระหว่างศึกษามาจากผู้ปกครอง ร้อยละ 93.9 รองลงมาคือจากเงินกู้ กยศ. ร้อยละ
38.4 รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่ อยู่ระหว่าง 10,000 - 25,000 บาท ส่วนใหญ่บิดาและ
มารดามีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา จานวน 41 คน และ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 41.4 และ
45.5 ตามลาดับ บิดาและมารดาส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จานวน 38 คน และ 43 คน คิดเป็นร้อย
ละ 38.4 และ 43.4 ตามลาดับ และก่อนตัดสินใจเลือกเรียนในหลักสูตรนี้ผู้ตอบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่เคยสอบได้หรือเคยเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีมาก่อน จานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5
4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลื อกศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัต ร
วิชาชีพชั้นสูง
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ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัช
กรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก 5 ด้าน คือ ด้านเหตุผลส่วนตัว ด้านภาพลักษณ์และ
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ด้านบุคคลและสื่อที่เกี่ยวข้อง ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ แสดงใน
ตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อใน
ระดับประกาศนีย บัต รวิ ชาชีพชั้นสูง สาธารณสุข ศาสตร์ สาขาวิ ชาเทคนิคเภสั ชกรรม
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ

x̄

S.D.

ระดับ

ด้านเหตุผลส่วนตัว
1.ต้องการเพิ่มวุฒิการศึกษา
2.สร้างความมั่นใจและภาคภูมิใจให้กับตนเอง
3.เลื อ กเพราะดู จ ากผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของ
ตนเอง
4.เลื อ กเพราะดู จ ากความถนั ด ทางการเรี ย นของ
ตนเอง
5.เลือกตามเป้าหมายของตนเองที่ตั้งไว้ในอนาคต
ด้านภาพลักษณ์และสภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษา
1.ความมีมาตรฐานทางการศึกษา
2.ความมีชื่อเสียง
3.บุคลากรผู้สอนมีความสามารถ น่าเชื่อถือ
4.มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
5.หลักสูตรตรงกับความต้องการของผู้เรียน
6.มีห้องสมุด/แหล่งให้ความรู้ที่ทันสมัย
7.ระยะทางในการเดินทางไปสถานศึกษา
8.สวัสดิการที่สถานศึกษามีให้ เช่น หอพัก ห้องอ่าน
หนังสือ
ด้านบุคคลและสื่อที่เกี่ยวข้อง
1.บิดา มารดา หรือผู้ปกครองสนับสนุนให้ศึกษาต่อ
2.ญาติแนะนาให้ศึกษาต่อ

3.89
4.29
4.09
3.07

0.303
0.786
0.716
0.706

มาก
มาก
มาก
ปานกลาง

3.45

0.773

ปานกลาง

3.84
3.85

0.877
0.307

มาก
มาก

4.33
3.80
4.31
3.64
3.85
3.69
3.66
3.54

1.014
0.795
0.680
0.851
0.813
0.900
1.042
0.884

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.53
4.52
3.64

0.446
0.676
1.120

มาก
มากที่สุด
มาก
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ

x̄

S.D.

ระดับ

3.อาจารย์ที่เคยสอนแนะนาให้ศึกษาต่อ
4.อาจารย์แนะแนวแนะนาให้ศึกษาต่อ
5.ผู้ประสบความสาเร็จในอาชีพแนะนาให้ศึกษาต่อ
6.เพื่อนแนะนาให้ศึกษาต่อ
7.รุ่นพี่แนะนาให้ศึกษาต่อ
8.ทราบข่าวจากสื่อประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
9.ทราบข่าวจากการประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย
10.ทราบข่าวจากการประชาสัมพันธ์ของสถาบันพระ
บรมราชชนก
1.ทราบข่ า วจากสื่ อ ออนไลน์ เช่ น dek-d, pantip
เป็นต้น
ด้านสังคม
1.ต้องการเป็นที่ยอมรับจากสังคม
2.ต้องการยกระดับสถานภาพทางสังคม
3.สถาบันการศึกษาได้รับการยอมรับจากสังคม
ด้านเศรษฐกิจ
1.มีเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
2.ระยะเวลาเรียนสั้น สามารถจบไปทางานได้เร็ว
3.ต้องการประกอบอาชีพทีมีความก้าวหน้า
4.ต้องการประกอบอาชีพที่มีความมั่นคง
5.ต้องการประกอบอาชีพที่มีสวัสดิการดี
6.เมื่อสาเร็จการศึกษามีงานรองรับทันที
7.เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
รวม

3.31
3.36
3.75
3.06
3.56
2.97
3.45
3.99

1.242
1.224
1.082
1.194
1.197
1.249
1.081
0.985

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

3.16

1.095

ปานกลาง

3.93
3.84
3.88
4.06
4.43
3.79
4.59
4.39
4.57
4.45
4.66
4.57
3.88

0.118
0.752
0.732
0.667
0.296
1.100
0.589
0.712
0.641
0.674
0.574
0.641
0.464

มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 1 ซึ่งแสดงค่าเฉลี่ยของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง สาธารณสุ ข ศาสตร์ สาขาวิ ช าเทคนิ ค เภสั ช กรรม วิ ท ยาลั ย การ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามได้ประเมินระดับความสาคัญ ของ
ปัจจัยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄= 3.88, S.D.= 0.464) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุดคือ
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจมีระดับความสาคัญมากที่สุด (x̄= 4.43, S.D.= 0.296) รองลงมาคือปัจจัยด้าน
สั ง คม (x̄ = 3.93, S.D.= 0.118) เมื่ อ วิ เ คราะห์ ร ายด้ า น 5 ด้ า น คื อ ด้ า นเหตุ ผ ลส่ ว นตั ว ด้ า น
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ภาพลั ก ษณ์แ ละสภาพแวดล้ อมของสถานศึก ษา ด้านบุคคลและสื่ อ ที่ เกี่ ย วข้ อง ด้านสั ง คม ด้า น
เศรษฐกิจ สรุปผลได้ดังนี้
ด้านเหตุผลส่วนตัว พบว่า ความต้องการเพิ่มวุฒิการศึกษามีระดับความสาคัญในระดับมาก
(x̄ = 4.29, S.D.= 0.768) รองลงมาคื อ สร้ า งความเชื่ อ มั่ น และภาคภู มิ ใ จให้ กั บ ตนเอง มี ร ะดั บ
ความส าคั ญ ในระดับมาก (x̄= 4.09, S.D.= 0.716) ล าดับสุ ด ท้ายคือเลื อกเพราะดูจ ากผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนของตนเอง มีความสาคัญในระดับปานกลาง (x̄= 3.07, S.D.= 0.706)
ด้านภาพลักษณ์และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา พบว่า ความมีมาตรฐานทางการศึกษา
มี ร ะดั บ ความส าคั ญ ในระดั บ มาก (x̄= 4.33, S.D.= 1.014) รองลงมาคื อ บุ ค ลากรผู้ ส อนมี
ความสามารถน่าเชื่อถือ มีระดับความสาคัญในระดับมาก (x̄= 4.31, S.D.= 0.680) ลาดับสุดท้ายคือ
สวัสดิการที่สถานศึกษามีให้ มีความสาคัญในระดับมาก (x̄= 3.54, S.D.= 0.884)
ด้านบุคคลและสื่อที่เกี่ยวข้อง พบว่า บิดา มารดา หรือผู้ปกครองสนับสนุนให้ศึกษาต่อมี
ระดั บ ความส าคั ญ ในระดั บ มากที่ สุ ด (x̄= 4.52, S.D.= 0.676) รองลงมาคื อ ทราบข่ า วจากสื่ อ
ประชาสั ม พันธ์ ข องสถาบั น พระบรมราชชนก มีร ะดับความส าคัญ ในระดั บมาก (x̄= 3.99, S.D.=
0.985) ลาดับสุดท้ายคือทราบข่าวจากสื่อประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน มีความสาคัญในระดับปาน
กลาง (x̄= 2.97, S.D.= 1.249)
ด้านสังคม พบว่าสถาบันการศึกษาได้รับการยอมรับจากสังคม มีระดับความสาคัญในระดับ
มาก (x̄ = 4.06, S.D.= 0.667) รองลงมาคื อ ต้ อ งการยกระดั บ สถานภาพทางสั ง คม มี ร ะดั บ
ความสาคัญในระดับมาก (x̄ = 3.88, S.D.= 0.732) ลาดับสุดท้ายคือต้องการเป็นที่ยอมรับจากสังคม
มีความสาคัญในระดับมาก (x̄= 3.84, S.D.= 0.752)
ด้านเศรษฐกิจ พบว่าเมื่อสาเร็จการศึกษามีงานรองรับทันที มีระดับความสาคัญในระดับ
มากที่สุด (x̄= 4.66, S.D.= 0.574) รองลงมาคือ ระยะเวลาเรียนสั้นสามารถจบไปทางานได้เร็ว มี
ระดับความสาคัญในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.59, S.D.= 0.589) ลาดับสุดท้ายคือมีเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา มีความสาคัญในระดับมาก (x̄ = 3.79, S.D.= 1.100)
5. การอภิปรายผล
จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัช
กรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก พบว่ามีประเด็นสาคัญที่นามาอภิปรายผล
ดังนี้
ปั จ จั ย ที่ มี ร ะดั บ ความส าคั ญ มากที่ สุ ด ที่ ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง สาธารณสุ ข ศาสตร์ สาขาวิ ช าเทคนิ ค เภสั ช กรรม วิ ท ยาลั ย การ
สาธารณสุ ข สิ รินธร จั ง หวั ด พิษณุโ ลก คือปัจ จั ยด้านเศรษฐกิ จ รองลงมาคือปัจ จั ยด้านสั ง คม ซึ่ง
สอดคล้องกับทฤษฏี ก ารเลื อกอาชีพของกิ นซ์เบิร์ก (Ginzberg’s Theory) (Ginzberg, Ginsburg,
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Axelrad, & Herma, 1967) กล่าวถึงการเลือกอาชีพในช่วงวั ย 17 ปี จนถึงวัยผู้ใหญ่ว่าเป็นระยะ
ความเป็นจริง (Realistic Period) ในวัยนี้บุคคลจะเลือกอาชีพซึ่งตอบสนองต่อสภาพความเป็นจริง
ของสิ่งแวดล้อมอัน สอดคล้องกับความเป็นจริงด้านอาชีพและรายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนของ
นักศึกษาส่วนใหญ่ที่ผู้ปกครองมีอาชีพเกษตรกร และมีรายได้ปานกลางถึงค่อนข้างต่าอยู่ระหว่าง
10,000 - 25,000 บาท ต่อเดือน
จากผลการวิ จั ย ปัจ จั ย รายด้าน ในด้านเศรษฐกิ จ พบว่ า นัก ศึก ษาตัด สิ นใจเลื อกศึ ก ษา
เนื่องจากเหตุผลที่สาคัญที่สุดคือ เมื่อสาเร็จการศึกษามีงานรองรับทันที รองลงมาคือ ระยะเวลาเรียน
สั้นสามารถจบไปทางานได้เร็ว สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไชยสิทธิ์ ไกรคุณาศัย (2532) ที่ได้ศึกษา
ความต้องการศึก ษาต่อสายอาชีพของนัก เรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดสุ พรรณบุรี พบว่ า
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างต้องการเลือกเรียนวิชาชีพที่หางานทาได้ง่าย รายได้ดี และ กาธร ธรรมพิทักษ์
(2541) พบว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจมีอิทธิ พลส าคัญในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอาชีวศึก ษาใน
จังหวัดพะเยา ด้วยเหตุผลว่าการศึกษาเป็นการลงทุนที่ต้องมีค่าใช้จ่า ยในการศึกษา และรายได้ของ
ครอบครัวเป็นตัวแปรที่สามารถกาหนดโอกาสทางการศึกษา
ด้ า นเหตุ ผ ลส่ ว นตั ว พบว่ า ความต้ อ งการเพิ่ ม วุ ฒิ ก ารศึ ก ษามี ค วามส าคั ญ มาก ที่ สุ ด
รองลงมาคือ สร้างความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจให้กับตนเอง เนื่องจากความรู้และวุฒิการศึกษาเป็น
โอกาสสร้างความเจริญในด้านการประกอบอาชีพอันจะนาพารายได้ ความมั่นคงในหน้าที่การงานเป็น
การพัฒนาตนเอง ส่งผลต่อความคาดหวังรายได้ที่ดีในอนาคต สอดคล้องกับ ปรีชา อินทรสัมพันธ์
(2550) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเรีย นวิชาชีพครู ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในเขตอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนวิชาชีพครูคือ
ปัจจัยด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ เนื่องจากนักเรียนได้เห็นความสาคัญในการศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษา เมื่อสาเร็จการศึกษาไปสู่การประกอบอาชีพ หรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ด้ า นภาพลั ก ษณ์ แ ละสภาพแวดล้ อ มของสถานศึ ก ษา พบว่ า ความมี ม าตรฐานทางการศึ ก ษามี
ความสาคัญมากที่สุด อาจเนื่องจากหากสถานศึกษามีมาตรฐาน มีภาพลักษณ์ที่ดี มีชื่อเสียงจะทาให้
เกิดความเชื่อมั่นต่อสถานศึกษาว่าเมื่อเรี ยนจบแล้วจะมีงานทา กล่าวคือคุณภาพของสถานศึกษามี
ความสาคัญต่อการตัดสินใจเรียนต่อ สอดคล้องกับ นงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวิมลว่องวาณิช (2541) ที่
กล่าวว่าคุณภาพของมหาวิทยาลัยเป็นแนวทางหนึ่งที่นักศึกษาและผู้ปกครองใช้พิจารณาและตัดสินใจ
เช่นเดียวกับ สุริยา เสียงเย็น (2550) ที่ศึกษาปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลาน
ศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจคือ
ปัจจัยในด้านชื่อเสียงของสถานศึกษา
ด้านบุคคลและสื่อที่เกี่ยวข้อง พบว่า การที่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองสนับสนุนให้ศึกษา
ต่อมีความสาคัญมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ อเนก ณะชัยวงค์ (2553) ศึกษาความคิดเห็นต่อ
การตัดสินใจศึกษาต่อของนัก ศึก ษาภาคปกติ ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่
พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อของนักศึกษาภาคปกติ ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ให้ความส าคัญต่อการตัดสิ นใจศึก ษาต่อโดยบิด ามารดาแนะนา อยู่ในระดับมาก
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รวมถึงการได้รับคาแนะนาจากบุคคลต่างๆ เช่น ครูอาจารย์ รุ่นพี่ที่สาเร็จการศึกษา ในการตัดสินใจ
เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป
ด้านสังคม พบว่าสถาบันการศึกษาได้รับการยอมรับจากสังคม มีความสาคัญมากที่สุด
รองลงมาคือ ต้องการยกระดับสถานภาพทางสังคม สอดคล้องกับ กุสุมา ปักปิ่นเพชร(2552) ทีศ่ ึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนได้ให้ความสาคัญกับการตัดสินใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในด้าน
สถาบันเป็นอันดับแรก เนื่องจากสถาบันมีส่วนสาคัญในเรื่องความน่าเชื่อถือ การเป็นที่รู้จักของบุคคล
ทั่วไป รวมถึงเมื่อสาเร็จการศึ กษาในการประกอบอาชีพ และสอดคล้องกับทัศนะของธารง อุดม
ไพจิ ต รกุ ล (2542) ที่ไ ด้ใ ห้ทัศ นะไว้ ว่ าการศึก ษาคือปัจ จั ยอันส าคัญ ยิ่ง ของการเลื่ อนชั้นทางสั ง คม
เพราะการศึกษาเป็นปัจจัยที่ทาให้มีการจัดสรรผลประโยชน์มีความเป็นธรรมมากขึ้น ทาให้บุคคลมี
โอกาสเลือกอาชีพได้
6. สรุปผลการวิจัย
จากการผลการวิ จั ย เรื่ อ งปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง อันดับแรกคือ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
ซึ่งมีระดับความสาคัญมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านสังคม ด้านเหตุผลส่วนตัว ด้านภาพลักษณ์และ
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา และด้านบุคคลและสื่อที่เกี่ยวข้องตามลาดับ
7. ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ควรนาผลการวิจัยนี้
เป็นข้ อมูล เบื้องต้นในการจั ด การแนะแนวการนัก เรียนเพื่อตัด สิ นใจเลื อกเข้ าศึก ษาและเป็น แนว
ทางการจัดการรับนักศึกษาในปีการศึกษาต่อไป
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ในการศึกษาครั้งต่อไปควรทาการศึกษาในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้
ทราบปัจจัยถึงปัจจัยทั้งด้านบวกที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาและปัจจัยที่มีผลด้านลบซึ่งส่งผล
ให้ ตั ด สิ น ใจไม่ เ ลื อ กศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ของนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง สาธารณสุ ข ศาสตร์ สาขาวิ ช าเทคนิ ค เภสั ช กรรม วิ ท ยาลั ย การ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่สมบูรณ์ทั้งสองด้านในการนามาวางแผนใน
การปรับปรุงหลักสูตรและนาเสนอต่อผู้บริหารเป็นข้อมูลประกอบนโยบายในการรับนักศึกษาต่อไป
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การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง Adobe Flash
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกระสังพิทยาคม
Development of Multimedia Instruction on Adobe Flash
for Mattayomsuksa 4 Students at Krasang Pittayakom School,
Buriram Province
วิทวัส สหวงษ์1 โยธิน จ่าแท่นทะรังค์2 ธราดล นักรบ3 อัคพงษ์ พรมวงค์สา4
1,2อาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์
3,4นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมั ย์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมั ย์

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายคือ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เรื่ อ ง Adobe Flash ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 โรงเรี ย นกระสั ง พิ ท ยาคม 2) เพื่ อ
เปรีย บเทีย บผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรียน ก่ อนเรียนและหลั ง เรียนของนัก เรียนที่เรียนด้ว ยบทเรียน
มัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดย
ใช้บทเรียนมัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง Adobe Flash สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 โรงเรียนกระสังพิทยาคม กลุ่มตัวอย่างคือ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/12 โรงเรียน
กระสังพิทยาคม จานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ บทเรียนมัลติมีเดียบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน E1 / E2 และทดสอบสมมติฐานด้วย
t-test (dependent sample)
ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนมัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง Adobe Flash
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกระสังพิทยาคม ประสิทธิภาพเท่ากับ 81.92/82.88 2)
ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการศึ ก ษาของนัก เรีย นโดยใช้ บทเรียนมัล ติมีเดีย บนเครื อข่ ายอิน เตอร์เน็ต เรื่อง
Adobe Flash สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกระสังพิทยาคม หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดียบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง Adobe Flash สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกระสัง
พิทยาคม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.07)
คาสาคัญ : บทเรียนมัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โปรแกรม Adobe Flash
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Abstract
This study aimed 1) to develop multimedia instruction on Adobe Flash for
Mattayomsuksa 4 students at Krasang Pittayakom school, Buriram province; 2) to
compare learning achievement before and after receiving multimedia instruction; and 3)
to examine satisfaction level of the students towards the use of multimedia instruction.
The sample comprised 30 students from Mattayomsuksa 4/12, Krasang Pittayakom
school, Buriram province. The data were collected by using multimedia instruction
lessons, a learning achievement test and a questionnaire probing student’s satisfaction.
The data were analyzed by using percentage, mean, standard deviations E1 / E2 and a
t-test dependent sample.
The results revealed that 1) the developed multimedia instruction achieved the
efficiency of 81.92/82.88; 2) the students received higher learning achievement after
they were taught by multimedia instruction at 0.01 level of statistical significance; and
3) the students showed a high level of satisfaction with the developed multimedia
instruction (x̅ = 4.07).
Keyword : Development of Multimedia Instruction

Adobe Flash

1. บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้กาหนดแนวทางในการปฏิรูป
การศึกษาโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ มุ่งปลูกฝังและสร้างลักษณะที่พึงประสงค์ ให้กับ
ผู้เรียน อันได้แก่ การเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม มีค่านิยมที่ดีงาม เป็นนักคิดที่ดี เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียน
สามารถปรับตัว สามารถแข่งขันได้กับนานาชาติใ นโลกที่ก าลัง เปลี่ ยนแปลง ทางด้านเศรษฐกิ จ
สังคมและเทคโนโลยีไปสู่ความไร้พรมแดน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย ตนเอง และเป็นผู้ที่
รักการเรียนรู้ สามารถคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหา สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับชุมชนและสังคม ในมาตรา 24
กาหนดให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้โดยการฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและ แก้ปัญหา และจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากการปฏิบัติให้คิดเป็นและทาเป็น (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2540) การ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เป็นการจัดกิจกรรมที่ทาให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ เมื่อผู้เรียน มีส่วน
เกี่ยวข้องในการสร้างบางอย่างที่สัมผัสได้และมีความหมายกับตนเอง โดยเมื่อผู้เรียนได้ ปฏิบัติจริง
จะได้รับความรู้ไปด้วย และความรู้ใหม่นี้จะช่วยให้เด็กนาไปสร้างสิ่งต่าง ๆ ที่มีความ ซับซ้อนมากขึ้น
มีการปรับเปลี่ยน และแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่นทาให้ความรู้เพิ่มพูนขึ้น และ กระบวนการนี้จะเป็น
วงจรต่อเนื่องที่เสริมรับกันและกันภายในตนเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนผ่าน
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ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Based Instruction : WBI) เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
เว็ บ เป็ น สื่ อ โดยอาจบรรจุ เ นื้ อ หาวิ ช าทั้ ง หมด บนเว็ บ หรื อ วิ ช าที่ ใ ช้ เ ว็ บ เสริม การเรี ยนรู้ หรื อ ใช้
ทรัพยากรบนเว็บมาใช้ใ นการเรียนลักษณะของการเรียนรู้นั้น ผู้เรียนสามารถใช้เวลาใดก็ไ ด้จ าก
สถานที่ใ ดก็ ไ ด้ ขึ้ นอยู่ กั บความพร้อมของผู้เรียน เพียงแต่ผู้เรียนนั้ นต้องสามารถเชื่อมต่อเข้ ากับ
อินเทอร์ เน็ ต เพื่ อ เข้ าไปศึ ก ษาและผู้ เรีย นก็ ส ามารถติด ต่ อ สื่ อสาร สนทนา อภิปรายซัก ถามและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกั บผู้เรีย นด้วยกัน ผู้สอนหรือผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ได้โดยใช้ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมสนทนา บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เ น็ตเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ได้นาเอา
คุณสมบัติต่าง ๆ ของอินเทอร์เน็ตมาใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด กิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส่งผลให้ผู้เรียนมีการรับรู้เกี่ยวกับสังคม
วัฒนธรรมและโลกมากขึ้น เพราะเครือข่ายอินเทอร์ เน็ตสามารถจัดหาขุมทรัพย์ข้อมูลสารสนเทศ
มากมายมหาศาลจากทุกหนทุกแห่งทั่วโลกแก่ผู้เรียน ในลักษณะที่สื่ออื่นไม่สามารถทาได้ กล่าวคือ ไม่
ว่าผู้เรียนจะต้องการค้นหาข้อมูลในลักษณะใด จากแหล่งใดก็สามารถใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการ
นามาซึ่งข้อมูลที่ต้องการได้อย่างง่าย นอกจากนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ ต ยั ง เปิด โอกาสให้ เกิ ด ปฏิ สั ม พั นธ์ ร ะหว่ างผู้ เรีย นกั บ ผู้ส อนมากขึ้ น โดยไม่จ ากั ด การ
ปฏิสัมพันธ์ไว้แต่เพียงในห้องเรียน ผู้สอนสามารถให้ผลย้อนกลับ (Feedback) แก่ผู้เรียนได้ทันทีโดย
ไม่ต้องรอให้ถึงเวลาเรียนและผู้เรียนสามารถใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตช่วยสารวจปัญหาต่าง ๆ ที่
ผู้เรียนมีความสนใจตามความถนัดของตนเอง ซึ่งถือเป็นแรงจูงใจสาคัญอย่างหนึ่งในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน (ฉัฐระพี โพธิ์ปีติกุล. 2555 : 2)
โปรแกรม Adobe Flash เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการสร้างสื่อมัลติมี เดีย ภาพเคลื่อนไหว
(Animation) ภาพกราฟิกที่มีความคมชัด เนื่องจากเป็นกราฟิกแบบเว็คเตอร์ (Vector) สามารถเล่น
เสียงและวีดิโอ แบบสเตริโอได้ สามารถสร้างงานให้โต้ตอบกับผู้ใช้ (Interactive Multimedia) มี
ฟังก์ชั่นสาหรับการเขียนโปรแกรม (Action Script) และยังทางานในลักษณะ CGI โดยเชื่อมต่อกับ
การเขียนโปรแกรมภาษาอื่นๆ ได้มากมาย เหมาะแก่การใช้ผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์
และการศึ ก ษา (นิต ยา เพชรจั่ น : 2560) ซึ่ง การใช้ง านโปรแกรม Adobe Flash เป็นเนื้อหาใน
รายวิชาการสร้างภาพเคลื่อนไหว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้น
มัรธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกระสังพิทยาคม จากการที่ผู้วิจัยเป็นผู้สังเกตการสอนในรายวิชา Adobe
Flash ทาให้ผู้วิจัยพบว่า ในการเรียนการสอนนั้นเนื้อหาที่เรียนเป็นลักษณะทฤษฎีร่วมกับการปฏิบัติ
โดยเมื่อถึงคาบการสอนที่เป็นทฤษฎี บ่อยครั้ งที่ผู้เรียนเกิดการเบื่อหน่ายจากการบรรยายที่ลักษณะ
ของเนื้อหาค่อนข้างเข้าใจยากและเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อรายวิชานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ต่า
กว่าเกณฑ์ที่กาหนด อันเนื่องมาจากหลากหลายปัจจัย อาทิ ทางโรงเรียนมีกิจกรรม มีอุปกรณ์ไม่
เพี ย งพอต่ อ ผู้ เ รี ย น นั ก เรี ย นไม่ ส ามารถทบทวนบทเรีย นได้ด้ว ยตนเองเนื่ อ งจากต้อ งให้ อุ ปกรณ์
คอมพิวเตอร์ในการเรียน
จากความสาคัญของปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้ดาเนินการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง Adobe Flash สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกระสัง
พิทยาคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษาเนื้อหา Adobe Flash ซึ่งช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการ
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เรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความอยากเรียนรู้ เป็นจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานขึ้นในชั้น
เรียนปกติผู้เรียนสามารถเรียนรู้และทบทวนบทเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และเพื่อให้กระบวนการ
เรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ทักษะ ตลอดจน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง Adobe Flash สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกระสังพิทยาคม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียน
ด้วยบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง Adobe Flash สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนกระสังพิทยาคม
2.3 เพื่อศึกษาความพึง พอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนมัลติมีเดีย บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง Adobe Flash สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกระสัง
พิทยาคม
3. วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
กระสังพิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1/2561
จานวน 12 ชั้นเรียน จานวนนักเรียน 481 คน
กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/12
โรงเรียนกระสังพิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ภาคเรียนที่ 1/2561
จานวน 30 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย บทเรียนมัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง
Adobe Flash ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 โรงเรี ย นกระสั ง พิ ท ยาคม มี จ านวน 4
ประกอบด้วย
1) ขั้นตอนการทาสื่อมัลติมีเดีย
2) โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในงานมัลติมิเดีย
3) วิธีการบันทึกเสียงและตัดต่อเสียง
4) วิธีการสร้างภาพเคลื่อนไหวมัลติมิเดีย
แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย น เรื่ อ ง Adobe Flash เป็ น แบบปรนั ย ชนิ ด 4
ตัวเลือก จานวน 4 เรื่อง รวม 20 ข้อ บรรจุไว้ในบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ใช้เป็น
แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกระสังพิทยาคม ที่มี
ต่อการเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง Adobe Flash สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
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แบบประเมินสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประเมินบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
แบบประเมินวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย ได้ น าข้ อ มู ล จากการศึ ก ษาค้ น คว้ า มาวิ เ คราะห์ ดั ง นี้
1) วิ เคราะห์ห าคุ ณภาพบทเรีย นมัล ติมีเดียบนเครื อข่ ายอินเทอร์ เน็ต แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน
แล้วนามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่า งข้อสอบกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยใช้สูตร IOC 2)
หาค่าความยากง่าย (p) หาค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3)
วิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้สูตร (E:1/ E:2 ) 4)
วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนที่ มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ค่ า เฉลี่ ย (x̅) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) น าไปเปรี ย บเที ย บกั บ เกณฑ์ 5) วิ เ คราะห์
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการทดสอบ ใช้สูตร (t-test)
4. ผลการวิจัย
จากการดาเนินงานวิจัยด้วย บทเรียนมัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง Adobe
Flash สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สรุปผลการวิจัยดังนี้
การหาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง Adobe Flash
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกระสังพิทยาคมสามารถวิเคราะห์มาเป็นตารางได้ดังนี้
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง Adobe Flash สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกระสังพิทยาคม คะแนนเต็ม 20 คะแนน (n =26)
ที่

เรื่อง

1 ขั้นตอนการทาสื่อมัลติมีเดีย
โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ใน
งานมัลติมิเดีย
วิธีการบันทึกเสียงและตัด
3
ต่อเสียง
วิธีการสร้าง
4
ภาพเคลื่อนไหวมัลติมิเดีย
2

รวม

ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าร้อยละ
ก่อนเรียน
ระหว่างเรียน
หลังเรียน
เฉลี่ย ร้อยละ เฉลี่ย ร้อยละ เฉลี่ย ร้อยละ
(5)
(5)
(5)
49.23
82.31
81.54
2.46
4.12
4.27
(5)
(5)
(5)
43.85
81.54
83.85
2.19
4.08
4.19
(5)
(5)
(5)
46.92
80.77
80.77
2.35
4.04
4.04
(5)
(5)
(5)
40.00
83.08
85.38
2.00
4.15
4.27
(20)
(20)
(20)
45.00
81.92
82.88
9.00
16.38
16.58

ประสิทธิภาพ
(E1 / E2)
82.31/81.54
81.54/83.85
80.77/80.77
83.08/85.38
81.92/82.88

จากตารางที่ 1 พบว่าประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง
Adobe Flash สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกระสังพิทยาคม มีประสิทธิภาพ เท่ากับ
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E1/ E2 = 81.92/82.88 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 เมื่อพิจารณาเป็นรายหน่วย พบว่า 1) ขั้นตอนการ
ท าสื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 82.31/81.54 2) โปรแกรมประยุ ก ต์ ที่ ใ ช้ ใ นงานมั ล ติ มิ เ ดี ย มี
ประสิทธิภาพ81.54/83.85 3) วิธีการบันทึกเสียงและตัดต่อเสียง มีประสิทธิภาพ 80.77/80.77 4).
วิธีการสร้างภาพเคลื่อนไหวมัลติมิเดีย มีประสิทธิภาพ 83.08/85.38
การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่
เรีย นด้ว ยบทเรีย นมัล ติมีเดีย บนเครื อข่ า ยอิ นเตอร์ เน็ต เรื่อง Adobe Flash ส าหรับนัก เรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกระสังพิทยาคม
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
การทดสอบ
N
คะแนนเต็ม
S. D.
𝑋
ก่อนเรียน
26
20
9.00
1.65
หลังเรียน
26
20
16.58
1.96
หมายเหตุ **p ≤ .01

t
13.01**

จากตารางที่ 2 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย
บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง Adobe Flash สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกระสัง
พิทยาคม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01
การวิ เ คราะห์ แ บบสอบถามความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ บทเรี ย นมั ล ติ มี เ ดี ย บน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง Adobe Flash สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกระสัง
พิทยาคม สามารถวิเคราะห์มาเป็นตารางได้ดังนี้
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความพึงพอใจ (N=26)
รายการประเมิน
x̅
S. D. ระดับความพึงพอใจ
1. อธิบายเนื้อหาเข้าใจง่าย
3.81
0.63
มาก
2. เนื้อหาสอดคล้องกับบทเรียน
3.96
0.82
มาก
3. ภาพสอดคล้องกับบทเรียน
3.88
0.91
มาก
4. การนาเสนอต่อเนื่อง
4.08
0.80
มาก
5. ความชัดเจนของตัวอักษร
4.08
0.80
มาก
6. สามารถทบทวนบทเรียนได้
4.23
0.71
มาก
7. สีบทเรียนสอดคล้องภาพประกอบ
4.08
0.74
มาก
8. ไอคอนเครื่องมือชัดเจน
3.88
0.82
มาก
9. คาอธิบายตัวอย่างการชัดง่ายต่อการฝึก
4.08
0.85
มาก
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
รายการประเมิน
10. ความสะดวกในการเรียนบทเรียน
11. ความชัดเจนของการเรียกชื่อไอคอน
12. ความเหมาะสมภาพ เนื้อหาสอดคล้อง
13. ฝึกปฏิบัติบทเรียนตามทัน
14. ทบทวนเนื้อหาบทเรียนเองได้
15. เข้า – ออก บทเรียนได้สะดวก
เฉลี่ยรวม

x̅
4.46
4.04
4.31
4.04
3.81
4.31
4.07

S. D. ระดับความพึงพอใจ
0.71
มาก
0.72
มาก
0.84
มาก
0.87
มาก
0.98
มาก
0.79
มาก
0.80
มาก

จากตารางที่ 3 พบว่ า นั ก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ บทเรี ย นมั ล ติ มี เ ดี ย บนเครื อ ข่ า ย
อินเตอร์เน็ต เรื่อง Adobe Flash สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกระสังพิทยาคม
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่ (x̅ = 4.07) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ
อันดับแรก ได้แก่ ความสะดวกในการเรียนบทเรียน (x̅ = 4.46) อันดับสอง ได้แก่ ความเหมาะสม
ภาพ เนื้อหาสอดคล้อง (x̅ = 4.31) อันดับสาม ได้แก่ เข้า – ออก บทเรียนได้สะดวก (x̅ = 4.31
5. อภิปรายผล
จากการสร้างและพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง Adobe Flash
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกระสังพิทยาคม ที่เรียนโดยใช้บทเรียนมัลติมีเดียบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80 สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
5.1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พบว่า
คะแนนทดสอบมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.92/82.88 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้เท่ากับ 80/80 ทั้งนี้
เป็นเพราะว่าบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง Adobe Flash สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกระสังพิทยาคม ที่สร้างขึ้นเป็นบทเรียนที่น่าสนใจสาหรับผู้เรียน บทเรียน
ที่น่าสนใจสาหรับผู้เรียน เนื่องจากมีทั้งภาพและเสียงดนตรีประกอบ ซึ่งทาให้ไม่น่าเบื่อ ผู้เรียนมีความ
กระตือรือร้นที่จะเรียน มีความพึงพอใจในการเรียน และมีความก้าวหน้าทางการเรียน ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ ธนพล นารถศิลป์ (2553 : บทคัดย่อ) ทาการวิจัยเพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัล ติมีเดีย กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้เ พิ่ม เติม วิ ชาคอมพิว เตอร์ เรื่อง ระบบเครือข่ า ยคอมพิว เตอร์
เบื้องต้นช่วงชั้นที่ 2 เพื่อหาประสิทธิภาพบทเรียนที่สร้า งขึ้นดามเกณฑ์ 85/85 ผลการวิจัยพบว่า
บทเรียนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 91.45/88.56 แสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่สร้างขึ้น มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
5.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต เรื่อง Adobe Flash สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกระสังพิทยาคม
หลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสาคัญที่ .01 ทั้งนี้แสดงว่าการสอนโดยใช้บทเรียนมัลติมีเดีย
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บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง Adobe Flash สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรี ยนกระสัง
พิทยาคม ทาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้ยังสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ รุ่งทิวา จิระมงคลชัย (2553 : บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่พนักงานโฟโต้ดิจิตอลแล็บ ผลสัมฤทธิ์ ของผู้รับการอบรม ด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88
5.3 ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ การใช้ บ ทเรี ย นมั ล ติ มี เ ดี ย บนเครื อ ข่ า ย
อินเตอร์เน็ต เรื่อง Adobe Flash สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกระสังพิทยาคม
พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนโดยรวมต่อการเรียนบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดย
รวมอยู่ในระดับมาก คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ซึ่งอยู่ในระดับมาก เนื่องจากบทเรียนมัลติมีเดียบน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง Adobe Flash สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกระสัง
พิทยาคม ที่สร้างขึ้นมีประโยชน์ต่อผู้เรียน และผู้เรียนได้รับความเพลิดเพลินจากการศึกษาอีกด้วย
และผู้เรียนได้แสดงถึงความพึงพอใจเกี่ยวกับลักษณะของบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ด้านความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียน
มั ล ติ มี เ ดี ย บนเครือ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต เรื่ อ ง Adobe Flash ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 4
โรงเรียนกระสังพิทยาคม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่ (x̅ = 4.07)
6. สรุปผล
จากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล สรุ ป ผลการวิ จั ย ผลการใช้ บ ทเรี ย นมั ล ติ มี เ ดี ย บนเครื อ ข่ า ย
อินเตอร์เน็ต เรื่อง Adobe Flash สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกระสังพิทยาคม
ดังนี้
6.1 บทเรียนมัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง Adobe Flash สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกระสังพิทยาคม ประสิทธิภาพเท่ากับ 81.92/82.88 สูงกว่าเกณฑ์ที่
กาหนดไว้คือ 80/80
6.2 ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการศึ ก ษาของนัก เรี ยนโดยใช้ บ ทเรี ย นมัล ติมีเ ดี ย บนเครื อ ข่ าย
อินเตอร์เน็ต เรื่อง Adobe Flash สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกระสังพิทยาคม
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
6.3 นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง Adobe
Flash สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกระสังพิทยาคม มีความพึงพอใจต่อบทเรียนโดย
รวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.07)
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ควรจัดห้องเรียนและการเตรียมอุปกรณ์ในการเรียนควรให้มีความพร้อมและมีจานวน
เพียงพอกับจานวนผู้เรียน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและอุปสรรคระหว่างเรียน เช่น การใช้หูฟัง เป็นต้น
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7.2 ควรมีการนาเสนอภาพเคลื่อนไหว (Animation) สื่อวีดีทัศน์ มาใช้ประกอบในบทเรียน
คอมพิวเตอร์ เพื่อทาให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนและรู้สึกสนุกสนานไปกับการเรียนไม่รู้สึกเบื่อ
หน่ายมากยิ่งขึ้น
7.3 ก่อนการเรียนการสอนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นักเรียนควรมี
พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยมีครูผู้สอนฝึกทักษะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน
ก่อน เพื่อช่วยให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7.4 การทาแบบทดสอบควรกาหนดเวลาให้เหมาะสม
7.5 ควรมี ก ารศึ ก ษาในเรื่ อ งความคงทนในการเรี ย นรู้ จ ากการเรี ย นด้ ว ยบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็น
ฐาน ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม และ 2) เพื่อศึกษาการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์ เป็นฐานของนัก เรีย นชั้นมัธ ยมศึก ษาปี ที่ 4 กลุ่ ม เป้าหมาย ที่ใ ช้ใ นการวิ จั ยครั้ง นี้ คือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 สายศิลป์-ภาษาจีน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียน
สตรีศึ ก ษา จ านวน 42 คน โดยวิ ธี เลื อกแบบจ าเพาะเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมื อ
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน และ 2) แบบวัดการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์แบบอัตนัย จานวน 8 ข้อ
ผลการวิจัย พบว่า 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานที่ส่งเสริมการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4 มีจ านวน 8 แผน รวมเวลา 12 ชั่ว โมง มีความเหมาะสม อยู่ใ นระดับ มากที่สุ ด ( X = 4.64,
S.D. = 0.48) 2) การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน พบว่า เมื่อผู้เรียนได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ดีขึ้น หลังเรียนผู้เรียนมีการแก้ปัญหาอย่างสรรค์ ด้านการเข้าใจความท้าทาย สูงที่สุด ( X = 8.40)
และด้านการวางแผนปฏิบัติ ต่าที่สุด ( X = 7.50)
คาสาคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
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Abstract
The purpose of this study aimed to: 1) develop lesson plans based on
Creative learning approach that encourage creative problem solving for Mattayomsueksa
4 students in genetic inheritance, and 2) study the result of creative problem solving of
the students that have been taught by Creative base Learning approach. The target
group of this study was 42 Art-Chinese program’s Mattayomsueksa 4/11 students during
the first semester of academic year 2018 at Strisuksa school sleeted by purposive
sampling. The instruments applied for this study included: 1) the eight lesson plans of
creativity- based learning within 12 hours and 2) an 8-item written test on creative
problem solving.
The results of this study were as follows: 1) The lesson plan of CreativityBased Learning to encourage creative problem solving for Mattayomsueksa 4 students
entitle: Genetic Inheritance consisted of 8 lesson plans within 12 hours. The average
quality of the lesson plans was at the highest level ( X = 4.64, S.D. = 0.48), and 2) the
result of creative problem solving of the students who have been taught by creativitybased learning indicated that student had the highest score in understanding the
challenges ( X = 8.40) and student had the lowest score in planning the approach ( X
= 7.50).
Keyword : Creativity-Based Learning Approach, Creative Problem Solving
1. บทนา
ในชีวิตประจาวันของเรามีปัญหาเกิดขึ้ นตลอดเวลา การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
นับเป็นการคิดรูปแบบหนึ่งที่ต้องอาศัยทั้งองค์ประกอบของการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่ง
เป็นความสามารถทางสติปัญญาที่ต้องอาศัยความสามารถในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จาเป็นต้องนาความคิดสร้างสรรค์ที่มีอยู่ใน
ตัวบุคคลมาใช้จัดการกับปัญหาให้เกิดผลการปฏิบัติตามเป้าหมายและความต้องการ (พัชรา พุ่มพ
ชาติ. 2552 : 2) ถ้าหากเด็กได้รับการกระตุ้นให้แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ย่อมทาให้เด็กมีอิสระทาง
ความคิด มีความคิดนอกกรอบและแสวงหาแนวทาง วิธีการต่างๆ ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เสมอ
ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมสาหรับการแก้ปัญหาในการดารงชีวิตเพื่อให้เด็กได้ประสบผลสาเร็จใน
การเรียนรู้และดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข (อารี พันธ์มณี. 2552 :19-20) เนื่องจากในสังคมปัจจุบัน
ผู้เรียนจะต้องพบเจอกับสถานการณ์ปัญหาที่หลากหลาย การที่จะทาให้ผู้เรียนมีระบบการคิดเป็นขั้น
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เป็นตอน เป็นความคิดที่แปลกใหม่และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงจาเป็นที่จะต้องมีกระบวนการฝึก
การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ให้แก่ผู้เรียน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (The Creative Problem Solving) เป็นทางเลือกใหม่
สาหรับการแก้ปัญหา การมีทักษะในการแก้ปัญหาจะช่วยลด ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากปัญหาต่าง ๆ แก่ผู้เรียน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving)
หรือ CPS ถูกพัฒนาขึ้นโดย อเล็กซ์ เอฟ ออสบอร์น (Alex F. Osborn) เป็นกระบวนการที่ท้าทายใน
การเอาชนะความวิตกกังวลที่เกิดขึ้ นเกี่ยวกับปัญหาโดยใช้เครื่องมือของความคิดสร้างสรรค์ในการ
แก้ไขปัญหา ทาให้ได้ความคิดที่แตกต่าง หลากหลาย และมีศักยภาพในการแก้ปัญหา ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่
ขั้ น ตอนของการพิ จ ารณาลั ก ษณะของปั ญ หา บริ บ ท บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ไปจนถึ ง ผลลั พ ธ์
ที่ต้องการให้เกิดขึ้นการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการฝึกความคิดที่สาคัญ
จากการศึกษางานเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่า การจัดการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์
เป็นฐาน จะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะที่จาเป็นต่ออนาคต การให้การศึกษาสาหรับศตวรรษที่ 21
ต้ อ งเปลี่ ย นแปลงทั ศ นะ (perspectives) กระบวนทั ศ น์ แ บบดั้ ง เดิ ม (tradition paradigm) ไปสู่
กระบวนทัศน์ใหม่ (new paradigm) ที่ทาให้โลกของผู้เรียนและโลกความเป็นจริงเป็นศูนย์กลางของ
กระบวนการเรียนรู้ ได้เรียนรู้กระบวนการในการแก้ปัญหาด้วยการวิเคราะห์ปัญหาและอาศัยความคิด
สร้ า งสรรค์ ช่ ว ยในการวิ เ คราะห์ (วิ ริ ย ะ ฤาชั ย พานิ ช ย์ . 2558: 23-37) สอดคล้ อ งกั บ ผล
การวิจัยที่พบว่า การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ทั ก ษะความคิ ด สร้ า งสรรค์ ทั ก ษะการท างานร่ ว มกั น เป็ น กลุ่ ม การสื่ อ สารกั น ภายในกลุ่ ม และ
การจัดสรรเวลา
จากปัญหาและความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจที่จ ะนาการจัด กิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทั ก ษะการแก้ ปั ญ หาอย่ า งสร้ า งสรรค์ ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 โรงเรี ย นสตรี ศึ ก ษา
เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอิสระในการคิด การค้นคว้าหา
ความรู้ ส่งผลต่อการเรียนรู้และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนให้สูงขึ้น และนาความรู้ไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดารงชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองและประเทศชาติต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานที่ส่งเสริมการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
2.2 เพื่อศึกษาการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน
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3. วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 (สายศิลป์ภาษาจีน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสตรีศึกษา จานวน 42 คน โดยวิธีเลือกแบบ
จาเพาะเจาะจง (Purposive sampling)
ตัวแปรในการวิจัย ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ตัวแปร
ตาม คือ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานเพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 8
แผน รวมเวลา 12 ชั่วโมง
2) แบบวัดการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
เป็นแบบวัดชนิดอัตนัย วัดทักษะ 4 ด้าน ตามแนวคิดของเทรฟฟิงเกอร์ (Traffinger) แบบอัตนัย
จานวน 8 ข้อ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง อานาจจาแนกของแบบวัดมีค่าอยู่ระหว่าง 0.40-0.58 และค่าความ
เชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.97 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยได้
ด าเนินการในลั ก ษณะของการวิ จั ย และพัฒนา (Research and Development) โดยแบ่ง เป็น 3
ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การพัฒนาและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างแผนการจัดการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ และเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ จากนั้นทา
การประเมิ น และตรวจสอบคุ ณ ภาพของแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ส่ ง เสริ ม การแก้ ปั ญ หาอย่ า ง
สร้างสรรค์ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ศึกษาเอกสาร ตารา ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ทาการวิเคราะห์องค์ประกอบของการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และจานวนข้อสอบสร้าง
แบบวัดการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ตามแนวคิดของเทรฟฟิงเกอร์ (Traffinger) เป็นแบบวัดแบบ
อัต นัย จ านวน 8 ข้ อ โดยการก าหนดสถานการณ์ และมีคาถามตามขั้ นตอนการแก้ปัญ หาอย่าง
สร้ า งสรรค์ 4 ขั้ น ตอน ได้ แ ก่ 1) การเข้ า ใจความท้ า ทาย 2) การหาทางเลื อ กในการแก้ ปั ญ หา
3) การเตรียมการแก้ปัญหา และ 4) การวางแผนปฏิบัติ
ระยะที่ 2 การทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้
ทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ ส่งเสริมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ระยะที่ 3 การศึกษาผลการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ศึ ก ษาผลการใช้ แ ผนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ส่ ง เสริ ม การแก้ ปั ญ หาอย่ า ง
สร้างสรรค์ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และศึกษา
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ สร้างสรรค์เป็นฐานของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานที่ส่งเสริม
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรรม
เมื่ อ ด าเนิ น การจั ด
กิจกรรมเสร็จสิ้นครบทั้ง 8 แผนการจัดการเรียนรู้แล้ว ประเมินผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ โดย
นา แบบทดสอบวัดการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ไปสอบกับกลุ่มเป้าหมาย จากนั้นนาผลที่ได้จากการ
ทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายมาวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อสรุปผลการทดลองตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล
ทาการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ก ารจัดการเรียนรู้แ บบสร้างสรรค์เป็น ฐานที่
ส่งเสริม การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเมินค่าคุณภาพ โดยหาค่าเฉลี่ยแล้วเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้
2) วิเคราะห์การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนก่อนเรียน ระหว่างเรียน
และ หลังเรียน โดยหาค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย
4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการพั ฒ นาแผนการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบสร้ า งสรรค์ เ ป็ น ฐานที่ ส่ ง เสริ ม การ
แก้ ปั ญ หาอย่ า งสร้ า งสรรค์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 เรื่ อ ง การถ่ า ยทอดลั ก ษณะทาง
พันธุกรรม ผู้วิจัยได้สร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน จานวน 8 แผน รวมเวลา 12
ชั่วโมง ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.64
หมายความว่า แผนการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด
4.2 ผลการศึกษาการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน คะแนนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานก่อนเรียน ระหว่า งเรียนและหลังเรียน จาแนกเป็น 4
ด้าน ตามแนวคิดของเทรฟฟิงเกอร์ (Traffinger) ปรากฏผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คะแนนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
องค์ประกอบของการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์
คะแนนเต็ม
1. การเข้าใจความท้าทาย
10
2. การหาทางเลือกในการแก้ปัญหา
10
3. การเตรียมการแก้ปัญหา
10
4. การวางแผนปฏิบัติ
10
โดยรวม
40
ร้อยละ
100

คะแนนเฉลี่ย
ก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลังเรียน
6.67
7.90
8.40
6.47
7.36
8.25
6.30
7.05
7.90
4.90
6.57
7.50
24.33
28.88
32.05
60.83
72.20
80.13
1649

จากตารางพบว่า นักเรียนมีคะแนนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เฉลี่ย ก่อนเรียน
ระหว่างเรียน และหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 60.83 72.20 และ80.13 ตามลาดับ โดยหลังเรียน
นักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยด้านการเข้าใจความท้าทายปัญหาสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย 8.40) และด้านการ
วางแผนปฏิบัติ ต่าที่สุด (ค่าเฉลี่ย 7.50)

7.5

6.57

4.9

7.9

7.05

6.3

8.25

7.36

6.47

8.4

6.67

10

7.9

คะแนนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรื่ อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

คะแนน
8
6
4
2
0

ด้านที่ 1

ด้านที่ 2
ก่อนเรี ยน

ด้านที่ 3
ระหว่างเรี ยน

ด้านที่ 4

รายด้าน

หลังเรี ยน

แผนภาพที่ 1 คะแนนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
จากแผนภาพที่ 1 แสดงคะแนนการแก้ ปั ญ หาอย่ า งสร้ า งสรรค์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษา ปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน จาแนกเป็นรายด้าน
ได้แก่ การเข้าใจความท้าทาย การหาทางเลือกในการแก้ปัญหา การเตรียมการแก้ปัญหา และการ
วางแผนปฏิบัติ คือ ก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่
ได้รับการจั ดการเรีย นรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานมีพัฒนาการการแก้ ปัญ หาอย่างสร้างสรรค์ดีขึ้น
ตามล าดับของ การจั ด การเรีย นรู้ การแก้ ปัญ หาอย่างสร้างสรรค์เป็นรายด้าน พบว่ า หลั ง เรีย น
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ตั้งแต่ร้อยละ 75 ทุกด้าน โดยด้านที่มีคะแนนสูง
ที่สุด คือ ด้านที่ 1 การเข้าใจความท้าทาย และรายด้านที่มีคะแนนต่าที่สุด คือ ด้านที่ 4 การวางแผน
ปฏิบัติ
5. การอภิปรายผล
ผลการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรื่อง การถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประเด็นในการนามาอภิปรายผล ดังนี้
5.1 การพั ฒ นาแผนการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบสร้ า งสรรค์ เ ป็ น ฐานที่ ส่ ง เสริ ม การ
แก้ ปั ญ หาอย่ า งสร้ า งสรรค์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 เรื่ อ ง การถ่ า ยทอดลั ก ษณะทาง
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พันธุกรรม ผู้วิจัยได้สร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน จานวน 8 แผน รวมเวลา 12
ชั่วโมง โดยมีการจัดรูปแบบการสอน 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ ขั้นที่ 2 ตั้งปัญหา
และแบ่งกลุ่มตามความสนใจ ขั้นที่ 3 ค้นคว้าและคิด ขั้นที่ 4 นาเสนอผลงานและขั้นที่ 5 ประเมินผล
ซึ่งสอดคล้องกับ วิริยะ ฤาชัยพานิช (2558: 23-37) ได้ให้แนวคิดในการจัดการเรียนแบบนักเรียนเป็น
ศูนย์กลางโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-Based Learning (CBL) ซึ่งนักเรียนจะได้
เรียนรู้กระบวนการในการแก้ปัญหาด้วยการวิเคราะห์ปัญหาและอาศัยความคิดสร้างสรรค์ช่วยในการ
วิเคราะห์ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียน เครื่องมือที่ใช้ มีทั้งหมด 8 กระบวนการ 1) ให้แรงบันดาลใจเพื่อ
ทาให้ปัญ หาง่ ายขึ้ น 2) ศึ ก ษาด้ว ยตนเองนัก เรียนจะได้ค้นคว้ าหาข้ อมูล ด้ว ยตนเองเพื่อคาตอบที่
สร้างสรรค์ 3) นักเรียนปรึกษาครูผู้สอนโดยตรง 4) นักเรียนจะได้แก้ปัญหาของตนเองที่ตนได้รับ 5)
อาศัยการเรียนรู้แบบเกมเป็นฐาน 6) การทางานเป็นทีม 7) การนาเสนออย่างสร้างสรรค์ และ 8)
การประเมินงานร่วมกันของนักเรียน จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่านักเรียนที่ได้รับก ารสอนแบบ
ความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานจะสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการ
ทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม การสื่อสารกันภายในกลุ่มและการจัดสรรเวลา
5.2 การศึกษาการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน มีพัฒนาการการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ดีขึ้ น
ตามลาดับของการจัดการเรียนรู้ เมื่อทาการวิเคราะห์ผลการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เป็นด้ าน
พบว่า นักเรียนมีคะแนนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เฉลี่ย ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลั งเรียน
คิดเป็นร้อยละ 60.83 72.20 และ 80.13 ตามลาดับ โดยหลังเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยด้านการ
เข้าใจความท้าทายปัญหาสูงที่สุด ( X = 8.40) เนื่องมาจากการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ด้านการ
เข้าใจความท้าทาย เป็นด้านแรกที่ ครูกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม ช่วยกันตั้งปัญหา
ฝึกทักษะการคิด เปิดโอกาสให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในการเรียน ทาให้ให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น ใน
การคิดค้นหาคาตอบ ส่วนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่าที่สุดคือ ด้านการวางแผน
ปฏิบัติ ( X = 7.50) เนื่องจากด้านการวางแผนปฏิบัติ เป็นด้านที่ให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นด้วย
ตนเอง คิดนอกกรอบทีห่ ลากหลายตามความสนใจของนักเรียน ซึ่งการตอบคาถามจะเป็นคาตอบที่มา
จากประสบการณ์และสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับในชีวิตประจาวัน ซึ่งมีความแตกต่างกันของแต่ละ
บุคคล ซึ่งสอดคล้องกับกัญญารัตน์ โคจร (2554 : 113-120) ที่พัฒนารูปแบบการเรียนรู้การคิด
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (CPS Learning Model) เรื่อง สารและสมบัติของสาร สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 2 ห้องเรียน โดย
แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน จานวน 48 คน ได้รับการเรียนรู้ปกติ และ กลุ่มทดลองจานวน 1
ห้องเรียน จานวน 46 คน เมื่อได้เรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบ CPS พบว่า นักเรียนทั้ง 3 กลุ่มมี
ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรีย นทัก ษะการคิด สร้างสรรค์เชิง วิทยาศาสตร์ ทัก ษะการคิด แ ก้ ปัญ หาอย่าง
สร้างสรรค์ และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์สูงขึ้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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6. สรุปผลการวิจัย
การส่ ง เสริม การแก้ ปัญ หาอย่ างสร้ างสรรค์ข องนั ก เรี ยนชั้นมัธ ยมศึก ษาปี ที่ 4 โดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
6.1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานเพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีจานวน 8 แผน รวมเวลา 12 ชั่วโมง มีคุณภาพ ระดับ มากที่สุด ( X = 4.64)
6.2 การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัด
การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลัง พบว่า นักเรียนมีพัฒนาการ
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ดีขึ้นตามลาดับของการจัดการเรียนรู้ โดยหลังเรียนนักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ตั้งแต่ร้อยละ 75 ทุกด้าน โดยด้านที่มีคะแนนสูงที่สุด คือ ด้านที่
1 การเข้าใจความท้าทาย ( X = 8.40) และด้านที่มีคะแนนต่าที่สุด คือ ด้านที่ 4 การวางแผนปฏิบัติ
( X = 7.50)
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
7.1.1 การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ขั้นที่ 2 ตั้งปัญหาและแบ่งกลุ่มตาม
ความสนใจที่ให้ผู้เรียนได้ร่วมกันสร้างผลงานสร้างสรรค์ ครูผู้สอนต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนคิด นอก
กรอบและหลากหลายตามความสนใจของนัก เรียน เพื่อเป็นการฝึก ให้ ผู้เรี ยนได้มีความคิด ริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์
7.1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน
(CBL) กระบวนการกลุ่มเป็นสิ่งสาคัญ ควรแบ่งกลุ่มนักเรียนแบบคละความสามารถ เก่ง กลาง อ่อน
เพื่อให้เด็กได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งหน้าที่ในการทางานกลุ่ม และครูผู้สอนจะต้องให้คาแนะนา
เรื่องกระบวนการทางานกลุ่มให้กับนักเรียน
7.2 ข้อเสนอแนะเพื่อทาการวิจัยครั้งต่อไป
7.2.1 ควรมี ก ารศึ ก ษาในระยะเวลาที่ น านขึ้ น เพื่ อ สั ง เกตการแก้ ปั ญ หาอย่ า ง
สร้างสรรค์ ในการติดตามผลและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
7.2.2 ควรมีการศึกษาต่อไปถึงการพัฒนาและนาไปบูรณาการกับ การเรียนการสอน
รูปแบบอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ให้ประสบความสาเร็จมากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการดาเนินงานการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 และเพื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการดาเนินงานการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 โดยจาแนกตามประสบการณ์การทางาน และ
ขนาดของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครู จานวน 341 คน โดยทาการสุ่มแบบ
หลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94 สถิติ ที่ใช้ใน
การวิจัย คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการดาเนินงานการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกั บการ
ด าเนิ น งานการศึ ก ษาทางไกลผ่ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศในโรงเรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 จาแนกตามประสบการณ์การทางาน พบว่า โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 3) เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการดาเนินงานการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 จาแนกตาม
ขนาดของโรงเรียน พบว่า โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4)
ความคิ ด เห็นและข้ อเสนอแนะของครูเกี่ ยวกั บการด าเนินงานการศึก ษาทางไกลผ่า นเทคโนโลยี
สารสนเทศในโรงเรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 32 คื อ ควรให้
ความส าคั ญ ในการวางแผนงบประมาณให้ เ พี ย งพอใน การด าเนิ น งานการศึ ก ษาทางไกลผ่ า น
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เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ควรใช้ ง บประมาณในการด าเนิ น งานการศึ ก ษาทางไกลผ่ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควรมีการตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนินการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยี ส ารสนเทศอย่างต่อเนื่อง และควรมีก ารตรวจสอบ และปรับปรุง การใช้
งบประมาณในการดาเนินงานการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
คาสาคัญ : การดาเนินงาน การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดีแอลไอที

Abstract
This research aimed to study the operation of Distance Learning Information
Technology (DLIT) of schools under the secondary educational service area office 32,
and to compare the teachers’ opinions about the operation of distance learning
information technology (DLIT) of schools under the secondary education service area
office 32 classified by experiences and school sizes. A samples were selected from 341
teachers. The samples were drawn from teachers in the secondary education service
area office 32, using many methods. The research tools were questionnaire. The
reliability value of 0.94 confidences. The statistics used in this research were percentage,
mean, standard deviation, and One - way Analysis of Variance. The results of the study
were as follows: 1) the teachers’ opinions about the operation of distance learning
information technology in overall and individual speck at a were high level. 2) the
operation of the teachers’ opinions about the operation of distance learning information
technology (DLIT) of schools under the secondary education ad service area office 32
classified by experiences in overall and individual aspect were statistically significant at
0.01 level, the individual aspect in planning was statistically significant different at 0.05
level, the others were statistically significant at 0.01 level. 3) the comparing the teacher’s
opinions about the operation of distance learning information technology (DLIT) of
schools under the secondary education ad service area office 32 classified by school
sizes in overall and individual aspect were statistically significant different at 0.01 level.
4) the teachers’ opinions and suggestions about the operation of distance learning
information technology (DLIT) of schools under the secondary education ed service area
office 32 were as follows: there should have the sufficient budget plan for the operation
of the distance learning information technology, employ the operation of distance
learning information technology budget efficiently and effectively, investigate and
evaluate the operation of distance learning information technology continuously, and
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investigate and improve employing using the budget of the operation of distance
learning information technology progress.
Keywords : Operations, Distance education through information technology, DLIT
1. บทนา
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ น พื้ น ฐานได้พั ฒ นานวั ต กรรมทางการศึ ก ษา เพื่ อ
แก้ ปัญ หาและยกระดับคุ ณภาพการจัด การเรียนการสอน โดยได้ด าเนินงานตามโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DL) ขึ้น ซึ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาทางไกล จั ด เป็ นการศึก ษาที่ใ ช้เทคโนโลยีในการจั ดการเรียนการสอนในทุก
ห้องเรียน เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนที่ห่างไกลถิ่นทุรกันดาร การมีครูไม่ครบชั้นเรียน
และมีครูไม่ตรงสาขาวิชา ครูสามารถจัดการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นักเรียนและครูได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ทุกภาคส่วนเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยมีการจัดสภาพการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครู
อย่างครบถ้วน ทั้งกระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการสร้างความรู้
จากการลงมือ ปฏิบัติการนาเสนอเนื้อหาอย่างทันสมัย และการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย สื่อและอุปกรณ์
ที่จาเป็นในการจัดการเรียนการสอนนั้นจะเป็นการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา ลดช่องว่างและ
เพิ่มโอกาสในการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับประชาชนชาวไทยทุกคนรูปแบบการนาเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาทางไกลมาใช้ในการยกระดับคุณภาพการศึกษามี 2 รูปแบบ คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เป็นระบบโทรทัศน์เพื่อการศึกษาที่ใช้เทคโนโลยีการถ่ายทอดสัญญาณ
ภาพและเสียงส่งจากต้นทางไปยังปลายทางผ่านระบบดาวเทียมและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เป็นการจัดการศึกษาที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอนในทุกห้องเรียน มีขอบข่ายของกิจกรรมสาหรับการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้
หลากหลายรูปแบบ มีการเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต ห้องเรียนคุณภาพ คลังสื่อการสอน การ
พัฒนาครู เพื่อเชื่อมโยงกับโรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนทั่วประเทศ (สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2559, หน้า 1- 2)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมคุณภาพ
บุคลากร สร้างโอกาสและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อมุ่งสู่
ประชาคมอาเซียน มีพันธกิจในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ นักเรียน
อย่ า งทั่ ว ถึ ง เสมอภาค และมี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษา และส่ ง เสริ ม การใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการศึกษา ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลได้ส่งเสริมการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และให้ความอนุเคราะห์มอบอุปกรณ์ติดตั้งในการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และคู่ มื อ ครู ก ารสอนทางไกลผ่ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ซึ่ ง มี โ รงเรี ย น
มัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ที่เข้าร่วมโครงการ จานวน
66 โรงเรียน (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32, 2559, หน้า 8)
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จากเหตุผลดัง กล่าว ทาให้ผู้วิ จั ยสนใจที่จ ะศึกษาการดาเนินงานการศึก ษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของครูในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางสาหรับผู้บริหารให้ได้ข้อมูล ที่สามารถนาไปกาหนดแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่ง
จะส่งผลให้การดาเนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตรงตามความต้องการการ
พัฒนาของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาการดาเนินงานการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามความคิดเห็น
ของครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการดาเนินงานการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จาแนก
ตามประสบการณ์การทางาน และขนาดของโรงเรียน
3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1 ครูที่มีประสบการณ์การทางานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
แตกต่างกัน
3.2 ครูที่ปฏิ บัติห น้ า ที่ใ นโรงเรี ย นขนาดต่ างกั น มีความคิด เห็น เกี่ ยวกั บการด าเนิ น งาน
การศึ ก ษาทางไกลผ่ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศในโรงเรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 32 แตกต่างกัน
4. วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากร ประกอบด้วยครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จานวน
2,850 คน กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยครู ใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชากรโดยใช้การกาหนดกลุ่ม
ตัวอย่างจากตารางของเครจซีและมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นครู จานวน 341 คน แล้วทาการสุ่ม
แบบหลายขั้นตอนตามขนาดของโรงเรียน
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราประเมินค่า แบ่ง เป็น 3 ตอน ดัง นี้ ตอนที่ 1 เป็นคาถาม
เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครู เกี่ยวกับ
การดาเนินงานการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเ นื้อหา 4 ด้าน ได้แก่ การวางแผน
การดาเนินงาน การตรวจสอบ ประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไข ตอนที่ 3 เป็นคาถามปลายเปิด
เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม มีขั้นตอนดาเนินงาน ดังนี้ 1) ศึกษาเอกสาร ตารา บทความ
ทฤษฎี แนวคิด หลักการ และรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) นาข้อมูลจากการศึกษา ค้นคว้ามาสร้าง
แบบสอบถาม 3) นาเสนอร่างแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญทาการ
ตรวจสอบ เพื่อให้ได้คาถามที่ครอบคลุม ตรงสภาพ และการดาเนินงาน หลังจากปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะแล้ว นาแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญทาการตรวจสอบเพื่อหาค่าความเที่ยงตรงเชิง
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ประจักษ์ 4) นาแบบสอบถามมาตรวจสอบคุณภาพโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 5) นา
แบบสอบถามที่ได้จากการตรวจสอบ แก้ไข จากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุง แก้ไข และเสนอให้อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาอีกครั้ง แล้วนามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
6) น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ กั บ ครู ใ นโรงเรีย นชุ ม พลวิ ท ยาสรรค์ สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน 7) นาแบบสอบถามมาหาค่า
อานาจจาแนกแบบสอบถามเป็นรายข้อ โดยทดสอบด้วย t - test ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
หรือค่า t มีค่า 1.75 ขึ้นไป ผลปรากฏว่ามีค่าอานาจจาแนกสูงถือผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 8) นาแบบ
สอบถามไปหาค่าความเชื่อมั่น โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ตามวิธีของ ครอนบาค ได้ค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับ คือ 0.94 9) จัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และนาแบบสอบถาม ไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
5. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
5.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง จานวน 341 คน เมื่อจาแนก
ตามเพศ พบว่าเป็นเพศชาย ร้อยละ 44.90 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.10 จาแนกตามอายุ พบว่าอายุ
ต่ากว่า 30 ปี ร้อยละ 25.80 อายุ 30 - 40 ปี ร้อยละ 49.00 อายุ 40 - 50 ปี ร้อยละ 18.50 และ
อายุมากกว่า 50 ปี ร้อยละ 6.70 จาแนกตามช่วงชั้นที่สอน พบว่าสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ
43.10 และสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 56.90 จาแนกตามประสบการณ์การทางาน พบว่า
ประสบการณ์ต่ากว่า 3 ปี ร้อยละ 20.20 ประสบการณ์ 4 - 6 ปี ร้อยละ 30.20 ประสบการณ์ 7 – 9
ปี ร้อยละ 23.50 และประสบการณ์มากกว่า 9 ปี ร้อยละ 26.10 และจาแนกตามขนาดโรงเรียน
พบว่าโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ร้อยละ 30.50 โรงเรียนขนาดใหญ่ ร้อยละ 16.70 โรงเรียนขนาด
กลาง ร้อยละ 35.20 และโรงเรียนขนาดเล็ก ร้อยละ 17.60 ตามลาดับ
5.2 ความคิ ด เห็นของครูเกี่ ยวกั บการด าเนินงานการศึก ษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับ ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการดาเนินงาน
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้าน การดาเนินงานการศึกษาทางไกล
S.D. ความหมาย อันดับที่
X
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
4

ด้านการการวางแผน
ด้านการดาเนินงาน
ด้านการตรวจสอบ ประเมินผล
ด้านการปรับปรุงแก้ไข

3.66
3.60
3.54
3.58

0.76
0.78
0.80
0.90

มาก
มาก
มาก
มาก

รวมเฉลี่ย

3.58

0.80

มาก

1
2
4
3
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จากตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการดาเนินงานการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก ( X = 3.58) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านการวางแผน ( X = 3.66)
รองลงมาคื อ ด้านการด าเนินงาน ( X = 3.60) ด้านการปรับปรุง แก้ ไ ข ( X = 3.58) และส่ ว นที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการตรวจสอบ ประเมินผล ( X = 3.54) ตามลาดับ
5.3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการดาเนินงานการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปรากฏดังตารางที่ 2 – 3
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการดาเนินงานการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ จาแนกตามประสบการณ์การทางาน
การดาเนินงานการศึกษา
ด้าน ทางไกลผ่านเทคโนโลยี ต่ากว่า 3 ปี
สารสนเทศ
S.D
𝐱̅
1. ด้านการวางแผน
3.75 0.66
2. ด้านการดาเนินงาน
3.68 0.75

ประสบการณ์การทางาน
4 – 6 ปี
7 - 9 ปี
S.D 𝐱̅
S.D
𝐱̅
3.68 0.71 3.75 0.76
3.65 0.75 0.72 0.79

มากว่า 9 ปี
S.D
𝐱̅
3.47 0.85
3.37 0.79

2.62*
3.75**

F

3.

ด้านการตรวจสอบ
ประมวลผล

3.53

0.76

3.66

0.73

3.68

0.80

3.27

0.85

5.16**

4.

ด้านการปรับปรุงแก้ไข

3.71

0.96

3.67

0.68

3.78

1.03

3.21

0.85

7.62**

3.67

0.69 3.67

0.80 3.33

0.84

5.69**

รวมเฉลี่ย

0.63 3.73

*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 2 เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จาแนก
ตามประสบการณ์การทางาน พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการดาเนินงานการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ จาแนกตามขนาดของโรงเรียน
ขนาดของโรงเรียน
การดาเนินงาน
เล็ก
กลาง
ใหญ่
ใหญ่พิเศษ
ด้าน การศึกษาทางไกลผ่าน
F
เทคโนโลยีสารสนเทศ 𝐱̅
S.D 𝐱̅
S.D 𝐱̅
S.D 𝐱̅
S.D
1. ด้านการวางแผน
3.38 0.88 3.60 0.69 3.69 0.86 3.86 0.64 5.76**
2.

ด้านการดาเนินงาน

3.22

0.80

3.68

0.82

3.48

0.78

3.78

0.64

7.97**

3.

ด้านการตรวจสอบ
ประมวลผล

3.28

0.96

3.59

0.71

3.42

0.96

3.68

0.66

3.91**

4.

ด้านการปรับปรุงแก้ไข

3.25

1.12

3.62

0.75

3.44

1.01

3.81

0.80

5.69**

3.28

0.84 3.62

รวมเฉลี่ย

0.66 3.51

0.84 3.79

0.60 6.69**

**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 3 เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จาแนก
ตามขนาดของโรงเรียน พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
6. การอภิปรายผล
การศึกษาการดาเนินงานการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32ได้ดังนี้
6.1 ความคิ ด เห็นของครูเกี่ ยวกั บการด าเนินงานการศึก ษาทางไกลผ่า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เนื่องจากสถานศึ กษามีนโยบายด้านการ
สนับสนุนส่งเสริมชัดเจน มีการจัดระบบโทรทัศน์ จอภาพ และคอมพิวเตอร์ มีการกาหนดแนวทางการ
ตรวจสอบ ประเมินผล และมีก ารปรับปรุง แก้ ไ ขและซ่อมแซมสื่ อ อุ ปกรณ์ใ ห้ ทันสมัย ซึ่ง ผลวิ จั ย
สอดคล้องกับประสาท วันทนะ (2552 : 60) ได้ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูใน
การจัดกิจกรรมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต
2 พบว่า โดยภาพรวมเห็นว่าเป็นความจริงในระดับมาก คือ โรงเรียนมีแผนงานหรือโครงการในการ
ดาเนินโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมชัดเจน และมีการทาความเข้าใจเกี่ ยวกับเกณฑ์
การวัดและประเมินผลระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
6.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการศึกษาการดาเนินงานการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ จาแนกตามประสบการณ์การทางาน พบว่า โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจากผู้มีประสบการณ์การทางานน้อยมีความ
ต้องการที่จะใช้การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน
เพราะยังขาดความชานาญในการสอน ต่างจากผู้ที่มีประสบการณ์การทางานมากเพราะไม่มีความ
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ชานาญในการใช้เทคโนโลยี ผลการวิจัยสอดคล้องกับประสาท วันทนะ (2552 : 66) ได้ศึกษาความ
คิ ด เห็นของผู้บริห ารสถานศึ ก ษาและครูใ นการจั ด กิ จ กรรมการศึก ษาทางไกลผ่ านดาวเทีย มของ
โรงเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากผู้บริหารมีประสบการณ์ระหว่าง 1 – 3 ปี และครูมีประสบการณ์สอน
ระหว่าง 4 – 6 ปี ทุกโรงเรียนมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางไกลผ่าน
ดาวเที ย มแก่ บุ ค ลากร รวมทั้ ง การจั ด สรรงบประมาณสนั บ สนุ นการเรีย นการสอนทางไกลผ่ าน
ดาวเทียมเพียงพอ
6.3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการศึกษาการดาเนินงานการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ จาแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า โดยรวมและรายด้ าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจากบริบทของโรงเรียนไม่เหมือนกัน โรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษจะมีความพร้อมในด้านบุคลากร ทรัพยากร และการจัดสรรงบประมาณมากกว่า มีผล
ทาให้มีการดาเนินงานการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกัน ผลการวิจัยสอดคล้อง
กับนิวัฒน์ อรัญ (2560 : 98) ได้ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของครู
ในโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
เขต 32 จาแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 เนื่องจากการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ มีระบบและขอบข่ายการบริหารงานด้านวิชาการที่แตกต่างกัน ทาให้
มีปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนแตกต่างกัน
7. สรุปผล
การศึกษาการดาเนินงานการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยใช้วงจรคุณภาพในการดาเนินงานสามารถสรุป
ผลได้ดังนี้
7.1 ความคิ ด เห็นของครูเกี่ ยวกั บการด าเนินงานการศึก ษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ พบว่า โดยรวมและรายด้านทั้งสี่ด้านมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก
7.2 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการดาเนินงานการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ จาแนกตามประสบการณ์การทางาน พบว่ าโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
7.3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการดาเนินงานการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ จาแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่าโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

1661

8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ควรมีการวิจัยติดตามผลการดาเนินงานการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8.2 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาครูเกี่ยวกับการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และทักษะในใช้การสื่ออย่างมีประสิทธิภาพ
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บทคัดย่อ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7Eเรื่อง สาร
รอบตัว รายวิชา ว21102 วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนโยธินนุกูลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย และ ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1โรงเรียนโยธิน
นุกูล ตาบลหนองไผ่ล้อม อาเภอเมืองนครราชสีมา จัง หวัดนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา
2560จ านวน 30 คน ได้ ม า โดยเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) สถิ ติ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ (1) บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง สารรอบตัว และ (3) แบบประเมิน ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ t-test ผลการวิ จั ย พบว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ มั ล ติมีเ ดี ย มี
ประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.80/84.89ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือ 80/80ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนและมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยรวมในระดับมาก
คาสาคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียวิทยาศาสตร์สารรอบตัว

Abstract
The objectives on the development of multimedia computer lessons utilizing
the 7E learning cycle entitled, u Surrounding substances on S21102 are as follows: to
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study the effectiveness of multimedia computer lessons with efficiency according to
criteria of 8 0 / 8 0 , to compare the learning achievement before and after and to study
the satisfaction of students towards learning with the multimedia computer lessons. The
samples used in the research 30 were Mattayom1 / 1 students at Yotinukul School,
NongPhaiLom Sub-district MueangNakhonRatchasima District NakhonRatchasima
Province, the second semester of the academic year 2 0 1 7 , selected by the purposive
sampling method. The tools used in the research were Multimedia computer lessons,
Learning achievement test on the surrounding substances, and Student satisfaction
assessment form on the use of multimedia computer lessons. The statistics used in data
analysis were mean, percentage, standard deviation and t-test. The result of the
efficiency of multimedia computer lessons had the average efficiency of
86.80/84.89which was higher than the standard criteria of 80/80.The posttest learning
achievement was higher than the pretest learning achievement with the significant
differences at the level of .05.Students were in overall satisfied with the overall science
the multimedia computer lessons learning activity set at a high level.
Keywords : multimedia computer lessons Science Around substance
1. บทนา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน
เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกทั้งยัง
ส่งเสริมให้มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ท รงเป็ น ประมุข มี ทั ก ษะพื้ น ฐาน รวมทั้ ง เจตคติที่ จ าเป็ นต่อ
การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสาคัญ 5 ประการ
คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และความสามารถในการคิด โดยมุ่งเน้นนักเรียนเป็นสาคัญ บน
พื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานได้กาหนดให้วิทยาศาสตร์เป็นสาระหนึ่งที่เป็นเป้าหมายสาคัญของการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2552 : 4 – 8)
วิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีความสาคัญต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ในสังคมโลก
ปัจจุบันและอนาคต เนื่องจากวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับมนุษย์อย่ างแยกกันไม่ออก ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องของเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา หรือการแพทย์ ทุกประเทศในโลกที่เจริญแล้วส่วนใหญ่จะ
มุ่งเน้นที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถให้มากที่สุด เพื่อให้มนุษย์นาความรู้
ความสามารถที่มีอยู่มาใช้ในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่ งเรืองและก้าวหน้า (ประเวศ วะสี.
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2544 : 14 อ้างถึงใน วนิดา สุขสมโสด. 2552 : 1) อีกทั้งวิทยาศาสตร์ยังช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาการ
ค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่
หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ ซึ่งเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge – based society) ดังนั้นทุกคนจึงจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้
รู้วิ ทยาศาสตร์ เพื่อที่จ ะมีค วามรู้ความเข้ าใจในธรรมชาติ และเทคโนโลยีที่ม นุษย์ส ร้างสรรค์ขึ้น
สามารถนาความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรทและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์
ขึ้น สามารถนาความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552 :
1) ซึ่งการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 มีจุดเน้นสาคัญที่การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และ
เป็นไปตามธรรมชาติ เกิดการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ สามารถเชื่อมโยงความรู้ที่หลากหลายให้เกิด
ความรู้แบบองค์รวม มีความสามารถในการคิดและการจัดการที่นาไปสู่การสร้างสรรค์และพัฒนา
คุณภาพชีวิต (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี . 2555 : 1) ดังนั้น การพัฒนา
ความสามรถในการคิดของผู้เรียน ควรเป็นงานสาคัญอันดับแรกที่ครูต้องตระหนักเมื่อทาการสอน
เพราะเป็นการเตรียมคนสาหรับอนาคตให้มีความสามารถวิเคราะห์ ประเมิน สังเคราะห์ ประยุกต์ใช้
คิดอย่างมีวิจารณญาณแก้ปัญหาและตัดสินใจ (ชนาธิป พรกุล. 2554 :12)
ความสามารถในการคิดและทักษะในการคิดมีความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับการจัดการศึกษา
ในปัจจุบัน เพราะความสามารถและทักษะในการคิดมีความจาเป็นสาหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต การ
ดารงชีวิตและการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและประสบผลสาเร็จ โดยเฉพาะในยุคข้อมูลข่าวสาร
ความรู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ดังมีนักการศึกษากล่าวถึงความสาคัญของ
ทักษะการคิดว่าในยุคศตวรรษที่ 21 ทักษะที่สาคัญที่สุด คือ ทักษะการคิดของบุคคลและทักษะชีวิต
(Life skills) เพื่อจะได้สามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่ างสันติสุขในสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่ าง
รวดเร็วในทุกด้าน (วัชรา เล่าเรียนดี. 2554 :1) ดังนั้นครูผู้สอนต้องเลือกรูปแบบการเรียนรู้ โดย
คานึงถึงความเหมาะสม ความสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ ผู้เรียน และยิ่งในปัจจุบันเป็นยุคของการใช้
เทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ของทุกมุมโลกเข้าด้วยกัน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมก็มี
ผลต่อการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นครูต้องเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้ผู้เรียนมีทักษะในการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนต้องมีทักษะที่สาคัญ 3 ด้าน คือ 1) ทักษะ
การเรียนรู้และวัฒนธรรม นั่นคือ การคิดวิเคราะห์เป็น รู้จักแก้ปัญหาและมีความคิดสร้างสรรค์ 2)
ทักษะชีวิตและอาชีพ เป็นการเน้นการทางานร่วมกันกับผู้อื่น มีภาวะผู้นา มีความรับผิดชอบ 3) ทักษะ
ด้านสาระสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ผู้เรียนสามารถใช้สื่อหรือเทคโนโลยีในการค้นหาความรู้ข้ อมูล ส
kมารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากสื่อเทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมิเดียเป็นสื่อการเรียนการสอน ที่สามารถถ่ายทอดหรือนาเสนอ
เนื้อหา และกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการหรือผสมผสานสื่ อหลากหลายรูปแบบ (Multi
Forms) เข้ าไว้ ด้ว ยกั น ได้แ ก่ ข้ อความ กราฟฟิก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่ อนไหว เสี ยง วิ ดิทัศน์ โดยมี
เป้ า หมายเพื่ อ งส่ ง เสริ ม หรือ สนับ สนุ น ให้เ กิ ด กระบวนการการเรีย นรู้ที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพต่อ ผู้เรียน
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมิเดียสามารถสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถ
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เข้าใจเนื้อหาได้ดี อธิบายสิ่งที่ซับซ้อนให้ง่ ายขึ้น ขยายสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม ผู้เรียน
สามารถเลือกและเรียนบทเรียนได้ด้วยตนเอง สามารถทบทวนบทเรียนซ้าได้ตามความต้องการและ
ตอบสนองความแตกต่างในแต่ล ะบุคคล การได้โต้ตอบกั บบทเรียน การมีปฏิสัมพันธ์กั บบท เรี ยน
ผู้เรีย นได้รับข้ อมูล ป้อนกลั บทันทีโ ดยจะได้รับการเสริม แรง เปรียบเสมือนกั บการเรียนรู้จ ากตั ว
ครูผู้สอนเอง และผู้เรียนยังสามารถทราบผลสัมฤทธ์ทางการเรียนได้ทันที เป็นการท้าทายผู้เรียนและ
เสริมแรงให้อยากเรียนต่อ ในการใช้เทคนิคการนาเนอที่หลากหลายจะสามารถดึงดูดและคงความ
สนใจของผู้เรียน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความคงทนในการจาด้วย เพราะผู้เรียนสามารถรับรู้ได้จาก
หลายช่องทางทั้งภาพและเสียง (ณัฐกร สงคราม. 2554 : 12) ซึ่งสอดคล้องกับ มาลินี จุโฑปะมา
(2554 : 133) ได้กล่าวถึงความสนใจไว้ว่า ถ้าเรามีความสนใจในสิ่งใดก็ย่อมจาเรื่องนั้นได้ไม่ยากนัก
สิ่งที่เราเห็นว่าปราศจากความสาคัญ เราไม่สนใจทาให้ลืมเรื่องนั้นเร็ว ดังนั้นการเรียนวิชาที่เราสนใจ
ทาให้เราจาได้ดี ซึ่งสัมพันธ์กับความคงทนในการเรียนรู้
ทั้งนี้เนื่องจากความแตกต่างกันของมนุษย์ ในกลยุทธ์การเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางนั้น สัมพันธ์กับการนาเทคโนโลยีการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดระบบการเรียนการ
สอนเป็นอย่ างมากโดยเฉพาะคอมพิว เตอร์เป็นสื่ อการเรียนการสอนที่ช่ว ยทาให้ผู้เรียนเกิด ความ
กระตือรือร้นเกิดความสนใจ เกิดการอยากรู้อยากเรียนได้เป็นอย่างดี และเพื่อขจัดปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นกับผู้เรียน ผู้วิจัยได้หาวิธีการช่วยให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนวิทยาศาสตร์ และเพื่อให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น ผู้วิจัยได้เห็นความสาคัญและความสามารถของบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียว่า เป็นสื่อที่ผู้เรียนสามารถเลือกหัวข้อและเวลาเรียนด้วยตนเองตามความ
สนใจสามารถทบทวนบทเรียนได้ตามความต้องการ สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีคอมพิว เตอร์
จากความสามารถ ของบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ มั ล ติ มี เ ดี ย เรื่ อ ง สารรอบตั ว รายวิ ช า ว21102
วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้ นมาเพื่อใช้เป็นสื่อเสริมกับ
การเรียนการสอนตามปกติ โดยมุ่งเสริมความเข้าใจในเนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่ดีขึ้น
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย โดยใช้วัฏจักรการ
เรียนรู้แบบ 7Eเรื่อง สารรอบตัว รายวิชา ว21102 วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่พัฒนาขึ้นให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2.2 เพื่อเปรีย บเทีย บผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรียนก่ อนเรียนและหลั ง เรียนโดยใช้บทเรีย น
คอมพิ ว เตอร์ มัล ติมีเ ดีย โดยใช้ วั ฏ จั ก รการเรีย นรู้ แ บบ 7E เรื่ อ ง สารรอบตั ว รายวิ ช า ว21102
วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่พัฒนาขึ้น
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ มีต่อ การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7Eเรื่อง สารรอบตัว รายวิชา ว21102 วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่พัฒนาขึ้น
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3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนโยธินนุกูล เทศบาลตาบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา
จานวน 2 ห้องเรียน จานวนนักเรียน 70 คน
3.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ภาคเรี ย นที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2560 โรงเรี ย นโยธิ น นุ กู ล เทศบาลต าบลหนองไผ่ ล้ อ ม จั ง หวั ด
นครราชสีมา จานวน 40 คน โดยเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยที่การ
จัดชั้นเรียนมีทั้งเด็กเก่ง ปานกลาง อ่อน คละกัน
3.2 การดาเนินการวิจัย
ในการด าเนินการวิจั ย และพัฒนาบทเรียนคอมพิว เตอร์มัล ติมีเดีย ครั้ง นี้เป็นการวิ จัยและพัฒนา
(Research and Development) โดยมีขั้นตอนการดาเนินการศึกษาเป็น 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research): การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง สารรอบตัวการวิจัย (Research) การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง สารรอบตัวในการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษา
ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ มัลติมิเดีย ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการสร้างและพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง สารรอบตัว ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ
นโยบายการจัดการศึกษา วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อทราบขอบข่ายของเนื้อหา
สาระ โดยศึกษาจากคาอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของสาระที่ 3
สารและสมบัติของสาร
2. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
รายวิชา ว21102 วิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนโยธินนุกูล
2.1 การประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ ครู ผู้ ส อนกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์
โรงเรียนโยธินนุกูลในช่วงต้นปีการศึกษา ผู้วิจัยและครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ใน
โรงเรียน ได้ประชุมปรึกษาหารือกั นเพื่อด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายของ
หลักสูตร สรุปได้ว่า ปัจจัยที่ทาให้การเรียนการสอนไม่ประสบผลสาเร็จนั้น มีสาเหตุดังนี้ ปัญหาที่ตัว
ผู้เรียน นักเรียนเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยการถ่ายทอดด้วยความเรียงอาจทาให้นักเรีย นขาด
การคิด วิเคราะห์สังเคราะห์ ทาให้นักเรียนขาดความสนใจเนื่องจากเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ ค่อนข้าง
เข้าใจยาก ปัญหาที่ครูผู้สอน ครูส่วนใหญ่สอนโดยยึดวิธี การสอนแบบเดิม ๆ คือครูใช้การสอนแบบ
บรรยาย ครูมองไม่เห็นความสาคัญของการใช้สื่อ ขาดสิ่งเร้า พฤติกรรมการเรียนรู้ ที่แท้จริงของ
นักเรียนไม่เกิดขึ้น ครูผู้สอนพยามสอนรายละเอียดทุกอย่างในเนื้อหาและสอนหมดทุกเรื่องที่อยู่ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีเนื้อหามาก ปรากฏว่านักเรียนเรียนมากแต่รู้น้อย ผลการเรียน
ต่ากว่าเกณฑ์ไม่เป็นตามวัตถุประสงค์ และสภาพปัญหาในสาระวิชาประวัติศาสตร์และปัญหาด้าน
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กระบวนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา ขาดสื่อที่นักเรียนสามารถปฏิบัติซ้าๆ ได้ โดยไม่เกิดความเบื่อ
หน่าย
2.2 ศึกษาวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ใน
ปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยการวิเคราะห์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่น่าพอใจ
2.3 การสอบถาม เพื่อศึก ษาปัญ หาและความต้องการในการจัดกิ จกรรมการ
เรียนรู้โดยสัมภาษณ์ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จานวน 5 คน ของโรงเรียนโยธินนุกูล
เกี่ยวกับปัญหาในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยข้อสรุป คือ การจัดการ
เรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์นั้น หากยังดาเนินการสอนโดยใช้การบรรยายเหมือนความเรียง ทาให้
เด็กขาดความสนใจและ เกิดความเบื่อหน่าย ครูผู้สอนควรจัดทาสื่อการเรียนที่สามารถฝึกปฏิบัติและ
ศึกษาซ้าได้หลายครั้ง และศึกษาเวลาไหนก็ได้ทางครูผู้สอนจึงลงความเห็นว่าควรจัดทาสื่อการเรียนใน
ลักษณะที่เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมิเดีย
3. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมิเดีย
เรื่อง สารรอบตัว และการประเมินการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมิเดีย
4. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักการสร้างแบบทดสอบวัดและประเมินผลการเรียนรู้
5. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development) : การสร้าง หาคุณภาพและหาประสิทธิภาพ
ของเครื่องมือในการศึกษา
1. การสร้ า งบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ มั ล ติ มิ เ ดี ย และวั ด ผลประเมิ น ผลผู้ วิ จั ย ได้
ดาเนินการจัดทาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมิเดียโดยได้เลือกรายวิชา ว21102 วิทยาศาสตร์ เรื่อง
สารรอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เนื้อหาตามหลักสูต รแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมิเดียมีขั้นตอนการพัฒนา 5 ขั้นตอน ดังนี้คือ การ
วิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา(Analysis) การออกแบบการเรีย นการสอน (Design) การพั ฒ นากรอบเนื้ อ หา
บทเรียน (Development) การสร้างชุดการเรียนรู้ (Implementation) และการตรวจสอบคุณภาพ
บทเรีย นที่พัฒนาขึ้ น (Evaluation) ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญพบว่า คุณภาพของบทเรียน
คอมพิ ว เตอร์ มั ล ติ มี เ ดี ย เรื่ อ ง สารรอบตั ว มี ผ ลการประเมิ น ของผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นเนื้ อ หาวิ ช า
วิ ท ยาศาสตร์ จ านวน 5 ท่ า น อยู่ ใ นเกณฑ์ ดี ม าก มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.60 และผลการประเมิน
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษาจานวน 5ท่าน อยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 นาไป
ทดลองใช้กับนักเรียน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ โดยดาเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้
(1) การทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One - to - One Testing) นาชุดการเรียนรู้
ไปทดลองกับนักเรียน3 คน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโยธินนุกูล ภาคเรียนที่ 2ปี
การศึกษา 2559 โดยเลือกนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เก่งปานกลาง และอ่อนกลุ่มละ 1
คนมีค่าเลี่ยของประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ (E1/E2) = 86.66/84.44
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(2) การทดลองแบบกลุ่ ม เล็ ก (Small –Group Testing) น าชุ ด การเรี ย นรู้ ที่
ปรับปรุงแล้ว จากการทดลองครั้งที่ 1 ไปทดลองกับนักเรียน 9 คน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 โรงเรียนโยธินนุกูล ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2559 โดยคละนักเรียนเก่งปานกลาง และอ่อน ซึ่ง
ไม่เคยเรียนเนื้อหานี้มาก่อน มีค่าเลี่ยของประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ (E1/E2) = 86.38/85.18
(3) การทดลองแบบภาคสนาม (Field Testing ) กลุ่มใหญ่ นาชุดการเรียนรู้ ที่
ผ่านการปรับปรุงแก้ไขมาโดยลาดับไปทดลองกับนักเรียนกลุ่มใหญ่ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนโยธินนุกูล ภาคเรีย นที่ 2ปีก ารศึกษา 2559 จ านวน 30 คน ที่ไ ม่ใ ช่นัก เรียนที่เป็นกลุ่ม
ทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง แบบกลุ่มเล็ก โดยคละนั กเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน มีค่าเลี่ยของ
ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ (E1/E2) = 86.64/85.44
(4) นาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมิเดียที่ปรับปรุงแก้ไขเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญอีก
ครั้งก่อนนาไปจัดสร้างฉบับจริง และนาไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
2. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
ซึ่งเป็นแบบทดสอบฉบับเดียวกัน เป็นแบบปรนัย จานวน 40 ข้อ 40 คะแนน มีขั้นตอน ดังนี้
2.1 การกาหนดน้าหนักและจานวนข้ อสอบ ผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมินระดับ
ความสาคัญของเนื้อหาบทเรียน โดยแบบประเมินนี้แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของเนื้อหาบทเรียน
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของแต่ละหน่วยการเรียนไว้ และระดับการเรียนรู้ที่ต้องการให้ผู้เรียน
ได้รับหลังจากเรียนบทเรียน และทาแบบทดสอบแล้วเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญ ได้ทาการประเมินหาระดับ
ความสาคัญของเนื้อหาและวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมในแต่ละข้อ
2.2 เมื่อได้จานวนของข้อสอบที่ใช้จริงในแต่ละวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมแล้ว
ได้เริ่มทาการสร้างแบบทดสอบของแต่ละหน่วยการเรียนตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม และระดับ
พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ให้สอดคล้องกับระดับของการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ 6
ด้าน คือ ความรู้ ความจา ความเข้าใจ การนาไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่ า ที่
กาหนดไว้
2.3 ก าหนดรู ป แบบของค าถามและศึ ก ษาวิ ธี ก ารเขี ย นข้ อ สอบ ผู้ วิ จั ย เลื อ ก
แบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก หลักในการคิดคะแนนคือ ผู้เรียนตอบถูก 1 ข้อได้
คะแนน 1 คะแนน ถ้าตอบผิดหรือไม่ตอบหรือตอบมากกว่า 1 คาตอบได้ 0 คะแนน
2.4 เขียนแบบทดสอบ ผู้วิจัยได้ดาเนินการเขียนแบบทดสอบตามจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมที่กาหนดไว้ในการเขียนยึดหลักตามหลักการเขียนแบบทดสอบประเภทเลือกตอบ ในขั้นนี้
ผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบ 60 ข้อ เพื่อสารองในกรณีนี้นาไปหา IOC คุณภาพแล้วข้อสอบส่วนหนึ่ง
อาจไม่ผ่านตามเกณฑ์
2.5 ตรวจทานข้อสอบ คือผู้วิจัยนาข้อสอบที่ได้เขียนไว้แล้วมาพิจารณาทบทวน
อีกครั้งหนึ่งโดยพิจารณาความถูกต้อง สามารถวัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ต้องการได้หรือไม่ภาษา
ที่ใช้ชัดเจนหรือไม่ ตัวถูก ตัวลวง เหมาะสมเข้าเกณฑ์หรือไม่ ทาการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
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2.6 น าแบบทดสอบให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นเนื้ อ หาจ านวน 5 ท่ า นตรวจสอบ
ผู้เชี่ยวชาญได้ปรับแก้ตามความ
21.7 การพิจารณาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบทดสอบ ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาวิชาเป็นผู้มี
ประสบการณ์ ใ นการสอนเป็น ผู้ เ ชี่ยวชาญในการตรวจแบบทดสอบโดยใช้ IOC เพื่อหาค่ า ความ
สอดคล้อง
2.8 พิมพ์แบบทดสอบฉบับทดลอง ผู้วิจัยได้นาแบบทดสอบทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์
โดยมีคาชี้แจงเกี่ยวกับแบบทดสอบ วิธีตอบ จัดวางรูปแบบการพิมพ์ให้เหมาะสม
2.9 น าแบบทดสอบมาหาคุ ณ ภาพ หลั ง จากปรั บ ปรุง แก้ ไ ขแบบทดสอบตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้วนาแบบทดสอบไปทดลองกับนักเรียนโรงเรียนโยธินนุกูล ที่เคยเรียน
รายวิ ช า ว21102รายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ เรื่ อ งสารรอบตั ว มาก่ อ นจ านวน 30 คน จากนั้ น น า
แบบทดสอบที่ผ่านกระบวนการทดสอบแล้วมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (P) ค่าอานาจจาแนก (B)
และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยมีวิธีการวิเคราะห์ดังนี้
1) นาแบบทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความยากง่ายของแบบทดสอบโดย
พิจารณาข้อสอบที่มีความยากง่ายในช่วงระหว่าง 0.20 – 0.80
2) นาแบบทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าอานาจจาแนก โดยพิจารณาข้อสอบที่มี
ค่าอานาจจาแนกมากกว่า 0.20 ขึ้นไป
3) ตรวจสอบแบบทดสอบที่ ไ ด้ ต ามเกณฑ์ มี จ านวนครบตามที่ ตั้ ง ไว้ ใ น
วั ต ถุ ป ระสงค์ ห รือ ไม่ ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการแยกข้ อ สอบที่ ดี อ อกจากข้ อ สอบที่ ไ ม่ไ ด้ต ามเกณฑ์ และไป
ตรวจสอบกับจานวนข้อสอบที่ระบุไว้ตามวัตถุประสงค์ในแต่ละหน่วยปรากฏว่า จานวนข้อสอบที่ได้มี
เพียงพอสาหรับการนาไปใช้งานจริง คือได้จานวนข้อสอบ 40 ข้อ ที่มีคุณภาพดีตามเกณฑ์
4) วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นโดยคานวณหาค่าประสิทธิภาพความเชื่อมั่นของ
ข้อสอบของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน สูตรที่ 20 (Kuder – Richardson) ในแต่ละแบบทดสอบแต่ละหน่วย
การเรียนโดยค่าความเชื่อมั่นที่อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ต้องมีค่าไม่ต่ากว่า 0.60ซึ่งข้อสอบมีคว ามเชื่อมั่น
0.90
5) น าข้ อ สอบที่ ผ่ า นการหามาตรฐานที่ มี คุ ณ ภาพเข้ า เกณฑ์ ม าพิ ม พ์ เ ป็ น
แบบทดสอบฉบับจริง โดยจัดเก็บไว้ในข้อสอบก่อนเรียนและข้อสอบหลังเรียนเพื่อใช้ในการวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน
ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research) : ขั้นการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
เรื่อง สารรอบตัวกับกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดาเนินการทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2560โดยดาเนินการทดลองดังนี้
1. การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดาเนินการทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างภาคเรียนที่ 2ใช้
ระยะเวลาในการทดลอง จานวน 12 ชั่วโมงโดยไม่รวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ผู้วิจัยทา
การสอบเอง
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2. ก่ อ นท าการทดลองใช้ กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งผู้ วิ จั ย ได้ ท าการสอบก่ อ นเรี ย น ใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย เรื่อง สารรอบตัว รายวิชา ว21102 วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1จานวน 40 ข้อ
3. ด าเนิ น การทดลองใช้ กั บ กลุ่ ม เป้ า หมายโดยการจั ด กิ จ กรรมที่ ใ ช้ บ ทเรี ย น
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง สารรอบตัว รายวิชา ว21102 วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใช้เวลาสอน 6 ครั้ง ๆ ละ 2 ชั่วโมง ระหว่างการจัดกิจกรรมผู้วิจยั
ท าการประเมิ น พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ง านกลุ่ ม ระหว่ า งเรี ย นโดยใช้ แ บบประเมิ น พฤติ ก รรมการ
ปฏิบัติงานกลุ่มที่สร้างขึ้น
4. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง สาร
รอบตัว รายวิชา ว21102 วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จานวน 40 ข้อ
ขั้ น ตอนที่ 4 การพั ฒ นา (Development) : การประเมิ น ผลและปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง สารรอบตัว
การประเมินผลการวิจัยครั้งนี้ประเมินจาก ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และความพึงพอใจของนักเรียนที่
ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง สารรอบตัว
1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง สารรอบตั ว รายวิชา
ว21102 วิ ทยาศาสตร์ กลุ่ ม สาระการเรียนรู้วิ ทยาศาสตร์ ชั้นมัธ ยมศึก ษาปีที่ 1 ที่ส ร้างขึ้ นให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง สารรอบตัว รายวิชา ว21102 วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3. การประเมิ น ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ การเรี ย นด้ ว ยบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง สารรอบตัว รายวิชา ว21102 วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
4. ท าการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขและน าบทเรี ยนคอมพิ ว เตอร์ มัล ติมีเ ดี ย เรื่ อ ง สาร
รอบตัว รายวิชา ว21102 วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ให้กับ
โรงเรียนต่าง ๆ
4. ผลการวิจัย
4.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง สารรอบตัว รายวิชา ว21102
วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
80/80 การหาประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ต ามตารางที่ 1 พบว่ า
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ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง สารรอบตัว มีประสิทธิภาพ (E1/E2)เท่ากับ
86.80/84.89ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
ตารางที่ 1 สรุปร้อยละของค่าเฉลี่ยของคะแนนกิจ กรรมระหว่างเรียน (E1) และร้อยละของค่าเฉลี่ย
ของคะแนนจากแบบทดสอบหลั ง เรี ย น (E2) ของนั ก เรี ย น ที่ เ รี ย นโดยใช้ บ ทเรี ย น
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 6 ชุด
บทเรียนคอมพิวเตอร์ ร้อยละของคะแนน ร้อยละของคะแนนจาก ประสิทธิภาพ
มัลติมีเดีย ที่
กิจกรรมระหว่างเรียน แบบทดสอบหลังเรียน
(E1/E2)
(E1)
(E2)
1
85.65
84.67
85.65/84.67
2
87.00
85.00
87.00/85.00
3
85.85
84.00
85.85/84.00
4
88.15
85.33
88.15/85.33
5
87.50
85.67
87.50/85.67
6
86.65
84.67
86.65/84.67
รวมเฉลี่ย
86.80
84.89
86.80/84.89
4.2 การเปรีย บเทีย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นก่ อ นเรีย นและหลั ง เรีย นด้ว ยบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง สารรอบตัว รายวิชา ว21102 วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนตามตารางที่ 2พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ
22.57 คะแนน และ 35.10คะแนนตามลาดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนและหลังเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยสถิติ t-test
การทดสอบ
N
S.D.
t
Sig.(1-tailed)
X
ทดสอบก่อนเรียน
30
22.57
3.09
27.03**
0.0000
ทดสอบหลังเรียน
30
35.10
2.20
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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4.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
เรื่อง สารรอบตัว รายวิชา ว21102 วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1
ผลการวิ เคราะห์ค วามพึง พอใจของนัก เรียนที่มีต่อการจั ด กิ จ กรรมการเรียนโดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง สารรอบตัว โดยประยุกต์ใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณ
ค่ า (Rating scale) 5 ระดับ ตามวิ ธี ข องลิเคิร์ท (Likert) ซึ่ง ผลการประเมินความพึง พอใจโดย
นักเรียน แบ่งเป็น 3ด้าน มีจานวนข้อการประเมิน 20 ข้อ ดังปรากฏในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การประเมิ นความพึ ง พอใจของบทเรีย นคอมพิ ว เตอร์มั ล ติมี เ ดีย เรื่ อ ง สารรอบตัว
รายวิชา ว21102 วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
หัวข้อการประเมิน
S.D.
แปลผล
X
1.ด้านการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
4.35 0.52
มาก
2. ด้านเนื้อหาบทเรียน
4.32 0.57
มาก
3.ด้านนาไปใช้
4.40 0.55
มาก
ผลการประเมินเฉลี่ยรวม
4.36 0.54
มาก
5. อภิปรายผล
5.1 การสร้ า งบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ มั ล ติ มี เ ดี ย มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (E1 /E2 ) เท่ า กั บ
86.80/84.89 แสดงว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เป็นเพราะว่า
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียสร้างขึ้นตามขั้นตอนต่าง ๆ ดาเนินการอย่างเป็นระบบโดยเริ่มตั้งแต่
การศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการศึกษาข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับรูปแบบของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียด้านเนื้อหา ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านสื่อการสอน รวมทั้ง
ด้านการวั ด และการประเมินผลผู้วิ จั ยน าบทเรียนคอมพิว เตอร์มัล ติมีเดี ยที่ พั ฒนาขึ้ นไปปรึ ก ษา
ผู้เชี่ ย วชาญ พิจ ารณาตรวจสอบ และประเมินความถู ก ต้องเหมาะสมของบทเรียนคอมพิว เตอร์
มัลติมีเดียและนาความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไขบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียให้มีความถูกต้องเหมาะสม และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เมื่อปรับปรุงเสร็จแล้วได้นา
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียไปทดลองใช้แบบหนึ่งต่อหนึ่ง กับนักเรียนที่มีความสามารถต่างกัน
จานวน 3 คน นาข้อบกพร่องไปปรับปรุงแก้ไข จากนั้นนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียไปทดลองใช้
แบบกลุ่มเล็ก กับนักเรียนที่มีความสามารถต่างกันจานวน 9 คน แล้วนาข้อบกพร่องที่พบไปปรับปรุ ง
แก้ไข และนาชุดการเรียนรู้ ไปทดลองใช้แบบภาคสนาม กับนักเรียนจานวน 30 คน และปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จนได้ชุดการเรียนที่สมบูร ณ์ และมีประสิทธิภาพ บทเรียนคอมพิว เตอร์
มัลติมีเดียที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ดาเนินการสร้างขึ้นมาอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน ผ่านการพิจารณาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ และทดลองใช้กับนักเรียนเพื่อปรับปรุงข้อบกพร่องหลายครั้งส่งผลให้ผลการเรียนของ
นัก เรีย นสู ง กว่ าเกณฑ์ ที่ก าหนดไว้ 80/80 ทั้ง นี้เป็นเพราะว่ าบทเรียนที่มีก ารผสมผสานระหว่ าง
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รูปภาพภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว ข้อความ และเสียง เพื่อเร้าความสนใจของนักเรี ยน ทาให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการเห็นข้อความที่ปรากฏทางหน้าจอ และได้ยินเสียงที่บันทึกไว้ ส่งผล
นักเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่ายและสนุกไปกับการเรียนสามารถนาไปใช้ในการเรียน การสอนได้จริง
สอดคล้องกับแนวความคิดของ วนิดา ใช้คง (2554) ได้ทาการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมิเดีย เรื่องระบบหมุนเวียนเลือด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนในกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาวังคีรี อาเภอวัง
น้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.50/82.95 และ สุภาวดี สุขผอม (2557)
ทาการศึกษาผลการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง คลื่น
กล ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช มีประสิทธิภาพ 80.27/81.17
5.2 ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรู้ ก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นของนั ก เรี ย นที่ ใ ช้ บ ทเรี ย น
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย พบว่า ผลการเรียนรู้หลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 เป็นผลเนื่องมาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย มีการนาภาพกราฟิ ก ตัวการ์ตูน
ข้อความ เสียง ภาพเคลื่อนไหว มาผสมผสานกัน ทาให้นักเรียนจดจาสาระที่สาคัญและเข้าใจง่าย
ส่งผลให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรวมทั้งบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียผ่านกระบวนการหา
ประสิทธิภาพ หลายขั้นตอนจนมีความเหมาะสมก่อนนาไปใช้จริง นอกจากนี้บทเรี ยนคอมพิว เตอร์
มัลติมีเดียที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ยังเป็นสื่อที่สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล เนื่องจากเป็น
บทเรียนที่นักเรียนสามารถเลือกศึกษาเนื้อหาได้ตามความสนใจและสามารถควบคุมความก้าวหน้าใน
การเรียนด้วยตนเองได้ ประกอบกับในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติ มีเดียผู้วิจัยได้แบ่งเนื้อหา
ของบทเรียนเป็น หน่วย ๆ จากง่ายไปหายาก แต่ละเฟรมมีทั้งคาอธิบายและเสียงบรรยายไปพร้อม
กัน เมื่อผู้เรียนศึกษาเฟรมแรกจบ ใช้เมาส์คลิกเลือกคาสั่งต่อไปเพื่อเปลี่ยนเฟรมไปเรื่อย ๆ และเมื่อ
เรียนในแต่ละหน่วยการเรียนเรีย บร้อยแล้ว มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ฝึกคิดฝึก ทา เพื่อเป็นการ
ทบทวนความรู้ ความเข้าใจในสิ่งที่เรียนผ่านมา และเมื่อผู้เรียนตอบคาถามเรียบร้อยมีการให้ข้อมูล
ย้อนกลับเพื่อเป็นการเสริมแรงและนัก เรียนมีความสนใจเรียนรู้ ตั้งใจในการปฏิ บัติกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดี ย ในเรื่องนั้น ๆ นอกจากนี้นักเรียนสามารถค้นคว้า
หาความรู้ เรื่อง สารรอบตัว ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น สอดคล้องกับ กานดา สุ
ลัยหมัด (2556) ได้ทาการศึกษา ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน เรื่องคลื่น สาหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ 0.05 และ ธัญวลัย สังฆมณี (2559) ได้ศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมิเดียร่วมกับ
การประยุกต์แนวคิดการเรียนรู้พหุปัญญา เรื่อง ปัจจัยการดารงชีวิตของพืช วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ 0.05
5.3 ผลการประเมินความพึง พอใจของนัก เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัล ติมีเดีย
โดยรวมนักเรียน คิดว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียนี้ มีความสะดวกในการใช้งาน ทาให้เข้าใจ
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บทเรีย นได้ดีขึ้ น มีก ารก าหนดกิ จกรรมได้ส อดคล้ องเหมาะสม มีความพึง พอใจต่อการเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย อยู่ในระดับมาก เนื่องจากนักเรียนที่ได้ใช้บทเรีย นคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย ส่วนมากไม่เคยเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียมาก่อนทาให้เกิดการเปรียบเทียบ
ในหลาย ๆ ด้าน ทาให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจอยากเรียนรู้มากขึ้น ประกอบกับบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย ผสมผสานนาเนื้อหามาประยุกต์ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้ องกับความต้องการของ
นักเรียน ทาให้นักเรียนสามารถเรียนได้อย่างอิสระ เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ตามความต้องการ โดย
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สามารถเรียนได้โดยอิสระ เรียน
ไปได้ ต ามความสามารถของแต่ ล ะคน และบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ มัล ติ มีเ ดีย ยั ง ได้ ร วบรวมสื่ อที่
หลากหลายเข้าด้วยกัน เช่น มีข้อความ ภาพนิ่ง สีสันสวยงามที่น่าสนใจมีการตอบสนอง และเร้า
ความสนใจ มีการโต้ตอบระหว่างนักเรียนกับคอมพิวเตอร์ขณะเดียวกันนักเรียนสามารถเรียนซ้าได้
บ่อย ๆ ช่วยให้นักเรียนมีโอกาสทบทวนข้อมูลในการเรียนเพิ่มขึ้น สามารถเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกันได้ ทาให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน ช่วยเปลี่ยนบรรยากาศของการเรียนที่อาจซ้าซาก
จ าเจส าหรั บ นัก เรีย นบางคน ท าให้ เ บื่ อ หน่ า ยต่ อ การเรีย นการสอนแบบเดิม สอดคล้ อ งกั บของ
สุรางคนา สานุกูล (2553) ได้ทาการศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์
เรื่องการเคลื่อนที่และตาแหน่งของวัตถุ สาหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่าความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนอยู่ในระดับมาก
6. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
6.1 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบประสิทธิภาพของบทเรียน ความคงทน ในการเรียนและ
ความพึงพอใจของนักเรียน โดยเปรียบเทียบในลักษณะที่ให้นักเรียนเรียนด้วยตนเองไม่มีการเรียน
แบบกลุ่ม เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาพัฒนาระบบการศึกษาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
6.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพทางการเรียนของนักเรียน เช่น
ศึกษารูปแบบและวิธีการนาเสนอที่มีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน หรือความสามารถ ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในการเรียน
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของครูในโรงเรียน
มัธ ยมศึ ก ษา สั ง กั ด ส านัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษาเขต 32 กลุ่ ม ตัว อย่างที่ใช้คือ ครูใ น
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 จานวน 360 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานของครูทั้ง 4 ด้าน ด้านบริหารวิชาการ ด้านบริหารงบประมาณ ด้านบริหารบุคคลและ
บริหารทั่วไป วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ที่
มีค่ าความเชื่อมั่นทั้ง ฉบับ .97 ผลการวิ จั ยพบว่ า 1) การมีส่ ว นร่ว มในการบริห ารงานของครูใ น
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ตามความคิดเห็นของครู
โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มากทุ ก ด้ า น 2) เปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของครู ที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาและ
ประสบการณ์การทางานต่างกัน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 3) เปรียบเทียบความคิดเห็น
ของครูจาแนกตามขนาดโรงเรียนคือ โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่
พิเศษ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : การมีส่วนร่วม การบริหารงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

Abstract
The purposes of this research were to study participation in the administration
of teachers in secondary schools under the Secondary Educational Service Area Office
32. The samples in this study were 360 teachers in schools under the Secondary
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Educational Service Area Office 32. The instrument used in this study was a
questionnaire with two parts including checklist and rating scale. The reliability of the
questionnaire was 0.97. The statistics used for data analysis were percentage, mean
and standard deviation. The research results were as follows 1) The opinions of the
teachers toward the participation in administration of teachers in secondary schools
under the Secondary Educational Service Area Office 32 as a whole were at a high level
in all aspects. The highest aspect was academic work administration whereas the lowest
aspect was personnel administration. 2). A comparison of the opinions of teachers with
different levels of education and different working experience as a whole and each
aspect were not different. 3). A comparison of the opinions of teachers classified by the
sizes of the school, small and medium, large and extra large. as a whole and each
aspect were different at a statistically significant of .05 level. The small and medium
schools had levels of participation in school administration rather than the large and
extra large schools.
Keywords : Participation, Administration, Secondary Educational Service Area Office 32
1. บทนา
การศึ ก ษาเป็นองค์ ประกอบส าคัญ ของชีวิ ตของคนในชาติแ ละเป็นปัจ จัยในการพัฒนา
ประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า มีเศรษฐกิจที่ดี จนกล่าวได้ว่า การศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนา
ชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติ การปฏิรูปการศึกษามีความมุ่งหมายที่จะจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ เป็นคนดีมีความสามารถ และมีความสุข การดาเนินการให้
บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลังและมีประสิทธิภาพ จาเป็นที่จะต้องมีการกระจายอานาจและให้ทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550)
การบริหารแบบมีส่วนร่วมหรือการมีส่วนร่วมในการบริหารนับเป็นวิทยากรสมัยใหม่ในการ
บริหารจัดการอีกแนวทางหนึ่ง ซึ่งนอกจากผู้บริหารจะมีบทบาทสาคัญในองค์กรแล้ว สมาชิกหรือ
บุคคลในองค์กรก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้องค์การก้ าวหน้าไปด้ว ยดี การบริหารแบบมีส่วนร่วมได้ถู ก
นามาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน โดยมุ่งที่สร้าง
ความร่วมมือร่วมใจเพื่อให้งานสาเร็จ การให้บุคคลได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ
การปฏิบัติงาน การประเมินผลงาน ล้วนเป็นสิ่งสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับองค์กร ถ้าหากการ
ปฏิบัติงานนั้นมีความไม่เข้าใจกันหรือเกิดความรู้สึกว่าตนเองไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ และไม่ได้
มีส่วนร่วมในการดาเนินงานขององค์กรแล้วการบริหารงานขององค์กรก็จะบรรลุผลสาเร็จได้โดยยาก
(ธร สุนทรายุทธ, 2551, หน้า 539)
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพต้องอาศัยความร่วมมือ การมีส่วนร่วม ประสานงานกันของ
บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในโรงเรียน อาจทาให้การจัดการศึกษาประสบปัญหาได้ (ราช
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กิจจานุเบกษา, 2555, หน้า 6) ดังที่ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553, หน้า 8) กล่าวว่า การบริหาร
แบบมี ส่ ว ยร่ ว มเป็ น กลวิ ธี ห นึ่ ง ในการบริ ห ารจั ด การการศึ ก ษาของโรงเรี ย นที่ ส อดคล้ อ งต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง การที่จะบริหารงานโรงเรียนให้ประสบความสาเร็จและมีประสิทธิภาพผู้บริหารควรได้นา
หลักการมีส่วนร่วมที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะครูผู้สอน ร่วมรับผิดชอบตัดสิ นใจใน
การจัดการศึกษา เพื่อสร่างความรู้สึกในความเป็นเจ้าของ และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
มากขึ้น ซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลที่เกี่ยวข้องสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
โรงเรียนอย่างต่อเนื่องซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ยูลค์ (Yilk. 1981 : 208-209) ที่ได้กล่าวว่า การ
บริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นลักษณะการบริหารที่ผู้นาเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ มีอิสระในการทางาน ตลอดจนมีสิทธิ์ในการเสนอความคิดเห็นเพื่อร่วมแก้ไขปัญหา ซึ่ง
ลักษณะดังกล่าวย่อมเป็นแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความพึงพอใจและมีการปฏิบัติเพิ่มขึ้น
ผู้ วิ จั ย มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาการมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานของครู ใ นโรงเรี ย น
มั ธ ยมศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 32 จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ ในการ
บริหารงาน 4 ด้าน คืองานบริหารวิชาการ งานบริหารบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหาร
ทั่วไป เพื่อนาผลของการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานบริหารโรงเรียนของผู้บริหารและ
ครู ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาการมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานของครู ใ นโรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษา สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จังหวัดบุรีรัมย์
2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 32 จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ จ าแนกตามวุ ฒิ ก ารศึ ก ษา
ประสบการณ์การทางาน และขนาดโรงเรียน
3. วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร คือครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 32 จังหวัดบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2561 จานวนทั้งสิ้น 3,925 คน กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่ม
จากประชากรโดยก าหนดขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ างตามตารางของ เครจซี่ และมอร์แ กน (Krejcie &
Morgan) (ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์, 2555, หน้า 148) ได้จานวน 360 คน แล้วทาการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
แบบชั้นภูมิ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับที่ผ่าน
ทดลองกับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างโดยทดสอบจานวน 30 คน เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha
Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ประกอบด้วย 3 ตอน ตอนที่ 1 เป็นคาถาม
เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูต่อการมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา มีค่าความเชื่อมั่น .976 ตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม
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ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปใช้วิธีแจกแจงความถี่
และร้อยละ ตอนที่ 2 วิ เคราะห์ก ารมีส่ ว นร่ว มในการบริห ารงานของครูใ นโรงเรีย นมัธ ยมศึ ก ษา
จ าแนกตามวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาและประสบการณ์ ก ารท างาน วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยการทดสอบค่ า t
(Independent t-test) และวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา
จาแนกตามขนาดโรงเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่า F -test (One - way ANOVA)
4. ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 290
คน คิดเป็นร้อยละ 80.56 ประสบการณ์ทางานน้อยกว่า 10 ปี จานวน 192 คน คิดเป็นร้อย
ละ 53.33 ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 165 คน คิดเป็นร้อยละ 45.83
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ ดังนี้
ความคิ ด เห็นเกี่ ย วกั บ การมีส่ ว นร่ว มในการบริห ารงานของครูใ นโรงเรียนมัธ ยมศึก ษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวมและรายด้าน พบว่าความคิดเห็น
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานัก งานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.45 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากจานวน 3 ด้าน และอยู่ในระดับมากที่สุดจานวน 1 ด้าน โดย
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านการบริหารงานวิชาการ ( x = 4.54 ) รองลงมาคือด้านงานบริหารทั่วไป
( x = 4.46 ) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือด้านการบริหารงานบุคคล ( x = 4.35 )
ตารางที่ 1 วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของครู ใน
โรงเรียน มัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จาแนก
ตามระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
t
S.D.
S.D.
X
X
1. ด้านการบริหารงานวิชาการ
4.54
0.33 4.51
0.33
0.79
2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ

4.44

0.32

4.42

0.33

0.43

3. ด้านการบริหารงานบุคคล

4.36

0.33

4.30

0.38

1.40

4. ด้านงานบริหารทั่วไป

4.45

0.32

4.47

0.35

0.39

รวม

4.45

0.30

4.43

0.32

0.61

1680

จากตารางที่ 1 พบว่า ครูที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี
มีค วามคิ ด เห็นเกี่ ย วกั บการมีส่ ว นร่ว มในการบริ ห ารงานของครูใ นโรงเรี ยนมัธ ยมศึก ษา สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 2 วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของครูใน
โรงเรี ย น มั ธ ยมศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 32
จาแนกตามประสบการณ์ทางาน
น้อยกว่า 10 ปี 10 ปีขึ้นไป
การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
t
S.D.
S.D.
X
X
1. ด้านการบริหารงานวิชาการ
4.52 0.35 4.55 0.31 0.94
2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ

4.42

0.34

4.45

0.31

0.81

3. ด้านการบริหารงานบุคคล

4.32

0.35

4.38

0.33

1.66

4. ด้านงานบริหารทั่วไป

4.44

0.34

4.48

0.32

1.16

รวม

4.42

0.32

4.46

0.29

1.25

จากตารางที่ 2 พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ทางานน้อยกว่า 10 ปี และตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
มีค วามคิ ด เห็นเกี่ ย วกั บการมีส่ ว นร่ว มในการบริ ห ารงานของครูใ นโรงเรี ยนมัธ ยมศึก ษา สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของครู
ในโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 32
จาแนกตามขนาดโรงเรียน
ขนาดเล็กและ ขนาดใหญ่
ขนาดใหญ่
กลาง
พิเศษ
การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
F
S.D.
S.D.
X
X S.D. X
1. ด้านการบริหารงานวิชาการ
4.70 0.21 4.52 0.33 4.47 0.35 14.40*
2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ 4.57 0.22 4.41 0.35 4.39 0.33 9.29*
3. ด้านการบริหารงานบุคคล
4.51 0.25 4.29 0.38 4.31 0.33 12.67*
4. ด้านงานบริหารทั่วไป
4.60 0.24 4.44 0.35 4.40 0.33 10.34*
รวม
4.60 0.20 4.42 0.33 4.39 0.31 13.47*
 มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 3 พบว่า ครูที่สอนในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และ
ขนาดใหญ่ พิ เ ศษ มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานของครู ใ นโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวมและรายด้านแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5. การอภิปรายผล
5.1 การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้
การบริหารงานวิชาการ การบริหารทั่วไป การบริหารงานงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะงานวิชาการเป็นหัวใจสาคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนดังเช่น
การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่สอนที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง การ
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ และการจัดทารายงานคุณการศึกษา ทั้งนี้ล้วนแต่
เกี่ยวข้องกับครูผู้สอนโดยตรง ดังนั้นครูจึงมีส่วนร่วมเป็นอย่างมากในการพัฒนาการเรียนการสอน
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะประสบการณ์ไปสู่ผู้เรียนเพื่อทาให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณลักษณะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีและสามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ ซึ่งตรงกับ
นโยบายของโรงเรี ย นที่ มุ่ ง เน้ น ให้ ค รู ผู้ ส อนพั ฒ นากระบวนการเรี ย นการสอนเพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสู ง ขึ้ น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ วี ร ะศั ก ดิ์ วงศ์ อิ น ทร์ (2557, หน้ า 100) ได้
ท าการศึ ก ษาการมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานวิ ช าการของครู ผู้ ส อน สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวมอยู่ในระดับมาก
5.2 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จาแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ์การ
ทางานโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าไม่แตกต่างกันไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเนื่องจากการปฏิรูปการศึกษา ผู้บริหารต้องมุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มาก
ขึ้น อีกทั้งในการประเมินผลงานเพื่อกาหนดตาแหน่ งของผู้บริหาร ครูผู้สอน จะมุ่งเน้นที่ผลผลิตของ
นักเรียนและใช้เกณฑ์คุณภาพในการประเมิน โดยกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้
ผู้บริหารและครูปฏิบัติ ผู้บริหารจึงมอบหมายให้ครูมีส่วนร่วมในการบริหารงานมากขึ้น โดยไม่ได้
คานึงถึงประสบการณ์แต่จะคานึงถึงผลการปฏิบั ติงานมากกว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของปาณิสรา
เกิดมรกต (2552, หน้า 99) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู ในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี ผลการศึกษาพบว่าครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลสระบุรี ที่มีวุฒิการศึกษา
และประสบการณ์การทางานแตกต่างกัน มีส่ว นร่วมในการบริหารวิชาการ โดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน
5.3 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จาแนกตามขนาดโรงเรียน คือ ขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยโรงเรียนที่มีขนาดเล็กและขนาดกลางมีระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
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โรงเรียนมากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ เนื่องจากโรงเรียนที่มี
ขนาดเล็กและขนาดกลางมีบุคลากรจานวนน้อยจึงได้ร่ว มกันทางานมากกว่าครูในโรงเรียนที่มีขนาด
ใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษที่มีจานวนบุคลากรเป็นจานวนมาก ซึ่งโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดใหญ่
พิเศษจะมีส่วนร่วมในการบริหารงานเฉพาะที่เป็นหัวหน้างานและหัวหน้ากลุ่มสาระสอดคล้ องกั บ
งานวิจัยของวีระศักดิ์ วงศ์อินทร์ (2557, หน้า 100) ได้ทาการศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
วิ ชาการของครูผู้ส อน สั ง กั ด ส านัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาตราด พบว่ าครูผู้ ส อนที่
ปฏิบัติงานอยู่ในขนาดของสถานศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6. สรุปผลการวิจัย
6.1 การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณารายด้าน เรียงลาดับ
คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารทั่วไป ด้านการ
บริหารงานงบประมาณ และด้านการบริหารงานบุคคล
6.2 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จาแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ์
การทางาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน
6.3 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จาแนกตามขนาดโรงเรียน คือ ขนาดเล็ก
และขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 โดยโรงเรี ย นที่ มี ข นาดเล็ ก และขนาดกลางมี ร ะดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มในการ
บริหารงานมากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ
ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
จากการศึ ก ษาการมีส่ ว นร่ว มในการบริห ารงานของครูใ นโรงเรียนมัธ ยมศึก ษา สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ทั้ง 4 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาในแต่ละด้านโดยเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านการบริหารวิชาการ ด้าน
งานบริหารทั่วไป ด้านการบริหารงานงบประมาณและด้านการบริหารงานบุคคล ดังนี้ผู้บริหารควร
เปิ ด โอกาสให้ ค รู เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานมากขึ้ น โดยไม่ ค านึ ง ถึ ง ระดั บ การศึ ก ษา
ประสบการณ์การทางานและขนาดโรงเรียนที่แตกต่างกัน เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน
และในแต่ละด้าน ควรเปิดโอกาสให้ครูเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารแต่ละด้าน ดังนี้
1. ด้านการบริหารวิชาการ ควรเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการบริ หารงาน ส่งเสริม
ให้มีค วามรู้ค วามสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิ จกรรมเพื่อการศึก ษา มีส่ ว นร่วมในการ
จัดระบบการนิเทศงานวิชาการและการการสอนภายในโรงเรียน และการประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับโรงเรียนอื่น
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2. ด้านงานบริหารทั่วไป ควรเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่ วมในการบริหารงาน การนิเทศ
ติดตามผลการดาเนินงานบริหารทั่วไปอย่างสม่าเสมอ การร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรม
ของชุมชนในทุก ๆ ด้าน และการจัดรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ พัฒนาระบบและเครือข่ายข้ อมูล
สารสนเทศของโรงเรียน
3. ด้านการบริหารงานงบประมาณ ควรเปิดโอกาสให้ครู มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ในเรื่องการตรวจสอบบัญชี การรับ – จ่าย และลงทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ของโรงเรียน การกาหนด
ระเบียบและการใช้เงินสวัสดิการเพื่อการศึกษา และการตรวจสอบการใช้จ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์อย่างเป็น
ระบบ เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง
4. ด้านการบริหารงานบุคคล ควรเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ในเรื่อง
การเสริมสร้างประสิทธิภาพครูและบุคลากรในการปฏิบัติราชการ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเพิ่มพูน
ความรู้ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง และการดาเนินการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติด้วยความ
ยุติธรรม
ผู้บริหารควรจะขอข้อมูล ข้อเสนอแนะและยอมรับความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน
ก่อนที่จะมีการดาเนินการตัดสินใจบริหารงานโรงเรียนในด้านต่าง ๆ เพื่อการบริหารงานโรงเรียนที่
ถูกต้องเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้า
มามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยสร้างแรงจูงใจในการทางานของครูอีกทางหนึ่ง
ด้วย
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของครูใน
โรงเรียนมัธยมขนาดเล็กและขนาดกลาง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32
7.2 ควรมี ก ารศึ ก ษาปั ญ หาการมี ส่ ว นร่ ว มและแนวทางแก้ ปั ญ หาในการบริ ห ารงาน
งบประมาณและการบริห ารงานบุคคลของครูใ นโรงเรียนมัธ ยมศึก ษา สั ง กั ด ส านัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32
เอกสารอ้างอิง
ธร สุนทรายุทธ. (2551). การบริหารจัดการเชิงปฏิรูป. กรุงเทพ : เนติกุลการพิมพ์.
ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์. (2542). ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์.
(พิมพ์ครั้งที่ 2). บุรีรัมย์ : คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
ปาณิสรา เกิดมรกต. (2552). การศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ ของครูใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลสระบุรี. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา). นครราชสีมา :
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. (2553). การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพฯ: ศุนย์สื่อเสริมกรุงเทพ

1684

วีระศักดิ์ วงศ์อินทร์. (2557). การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด. วิทยานิพนธ์. ค.ม. (การบริหารการศึกษา).
จันทบุรี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2550). แนวทางการประเมินตามสภาพจริง.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
Yulk, G.A.(1981). Leadership in organization, Englewood Cliffs. New Jersey: Prentice–
Hall.

1685

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาพอเพียง สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
Community Participation on Adminstration of the Sufficiency
Schools Under Buriram Primary Educational
Service Area Office 3
ศิริศักดิ์ สัตย์ฌุชนม์1
1นักศึกษาปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

พัชนี กุลฑานันท์2

โกวิท วัชรินทรางกูร3

การบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย์
Sirisak Satchuchon@gmail.com
2อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย์
patchanee.kt@bru.ac.th
3อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย์
kovit.va@bru.ac.th

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาและเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การบริหารสถานศึกษาพอเพียง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โดย
จาแนกตามสถานภาพ ตาแหน่งและจานวนชุมชนในเขตบริการ กลุ่มตัวอย่าง 274 คน เป็นผู้บริหาร
จานวน 62 คนและผู้นาชุมชน จานวน 212 คน ซึ่งได้มาโดยการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตาม
ตารางของเครจซี่และมอร์แกนและทาการสุ่มแบบแบ่งชั้นอย่างเป็นสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ความคิดเห็นของผู้บริหาร
และผู้นาชุมชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาพอเพียงที่มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบสมมติ ฐ านใช้ t-test (Independent Samples) One-Way ANOVA ทดสอบรายคู่ ด้ ว ย
วิธีการของเชฟเฟ่ โดยกาหนดค่าสถิติที่ระดับนัยสาคัญ .05 ผลการวิจัยพบว่า 1) การมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาพอเพียง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์
เขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษา รองลงมาคือ ด้านผลลัพธ์และภาพความส าเร็จ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้าน
หลักสูตรและ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2) ความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้นาชุมชนที่มีต่อการมี
ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการบริ ห ารสถานศึ ก ษาพอเพี ย ง สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จาแนกตามสถานภาพตาแหน่งโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
คาสาคัญ : สถานศึกษาพอเพียง ผู้บริหารสถานศึกษา การมีส่วนร่วมของชุมชน
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Abstract
The purposes of this research were 1) to study and compare community
participation on management of the sufficiency schools under Buriram Primary
Educational Service Area Office 3. Classified lay position status and number of
community in service area office 3. The samples were 274 people consisting of
administrators and 212 Community leaders. The formula of Krejcie and Morgan was
used to calculate sample size. The stratified random sampling method was used for
sampling. The questionnaire of the opinions of management and community leaders
about Community Participation in management of the sufficiency schools with
reliability of .97. The statistics employed for data analysis were percentage, mean,
standard deviation. Hypothesis testing used t-test.(Independent Samples) One-Way
ANOVA test with a pair of Scheffe' method was determined by the level of statistical
significance. The results showed that it was significant at .05 level. The results were
as follows :
1) Community Participation on management of the sufficiency schools
under Buriram Primary Educational Service Area Office 3 was overall at a high level.
When each aspect was considered particularly, it revealed that the overall aspects were
at a high level, ranking in the order of mean score as the top management schools ,
followed by the results and achievements. Curriculum and learning activities had the
lowest mean score.
2) Comparing the opinions of administrators and Community leaders on
the participation of the community on management of the sufficiency schools
under Buriram Primary Educational Service Area Office 3 by classified the position it
was found that status, it was significant different at .05.
Keywords : the sufficiency school, administrators, Community participation
1. บทนา
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมโลกที่เป็นไปตามกระแสโลกาภิ วัตน์ก็ทาให้เกิด
วัฒนธรรมที่เน้นทางวัตถุไม่ให้ความสาคัญกับสังคมหรือชุมชน ความเป็นอยู่เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะ
ปัจเจกชนมากขึ้นโครงสร้างสังคมชนบทเปลี่ยนแปลงไปผู้คนอพยพย้ายถิ่นเข้ามาสู่เมืองใหญ่อันเป็น
ผล มาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจความเป็นครอบครัวขยายที่ประกอบด้วยเครือญาติเปลี่ยนเป็น
ครอบครัวเดี่ยวการดูแลซึ่งกันและกันลดน้อยลงด้วยข้อจากัดของเวลาที่หมดไปในการทามาหากิน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้จัดทาขึ้นในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศ
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ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้นโดยได้น้อม
นาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9-11 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้
สังคมไทยสามารถ ยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงเกิดภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559, หน้า คานา)
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 จัดทาขึ้นเพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา
และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560,
หน้า ฉ) กระทรวงศึกษาธิการให้ความสาคัญกับการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่ระบบ
การศึกษา และได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นลาดับมีการบรรจุหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งสถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยการปลูกฝังอบรมบ่มเพาะสร้างอุปนิสัยอย่างพอเพียงให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนอีก ทั้ง ได้
กาหนดเป็นนโยบายให้สถานศึกษา ในสังกัดทุกแห่งที่กระจายอยู่ทั่วประเทศน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพีย งเข้ าสู่ส ถานศึกษาตั้งแต่ปี 2549 เพื่อให้ผู้บริห ารครูแ ละบุคลากรทางการศึ ก ษา
ตลอดจนนักเรียนสามารถน้อมนา วิถีชีวิตของตนเองเข้ าสู่หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงให้
เป็นไปตามศักยภาพของตนเองและลักษณะของภูมิสังคม มีการบูรณาการทั้งในส่วนของการบริหาร
จัดการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาบุคลากรและได้
กาหนดเป็นโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษา(กระทรวงศึกษาธิการ,
2554, หน้า 2)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ได้ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
การขั บ เคลื่ อ นหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสู่ ส ถานศึ ก ษา ปี 2558 - 2560 โดยประเมิ น
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตามศักยภาพ ของโรงเรียนและประเมินให้ครบทุกโรงเรียนในปี 2560 ในการนี้กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จึงได้กาหนด
โรงเรียนที่จะทาการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2559 ระยะที่ 2 จานวน 45 โรงประกอบกับในชุมชนมีการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ทาไร่ ทานาเป็นส่วนใหญ่จึงมีความรู้ ความชานาญในด้านการเกษตรเป็นอย่างดี
จากเหตุ ผ ลดั ง กล่ า ว การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนจึ ง ถื อ ว่ า มี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะท าให้ ก าร
บริหารงานขององค์กรประสบผลสาเร็จ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษา การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาพอเพียง สานักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาพอเพียง สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้นาชุมชนในการบริหารสถานศึกษา
พอเพียง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึก ษาบุรีรัมย์ เขต 3 จาแนกตามสถานภาพ
ตาแหน่งและจานวนชุมชนในเขตบริการ
3. วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งได้ จ ากการสุ่ ม จากประชากรโดยก าหนดขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งตามตาราง
สาเร็จรูปของ เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan ; อ้างถึงในประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์ , 2542,
หน้า 148-149) ได้กลุ่มตัวอย่าง ผู้บริหารจานวน 62 คน และผู้นาชุมชนจานวน 212 คน รวม 274
คน แล้ ว ทาการสุ่ ม แบบแบ่ง ชั้น อย่างเป็นสั ด ส่ ว น (Proportional stratified random sampling)
ตามเขตบริการของโรงเรียน
การวิจัยในครั้งนี้มุ่งศึกษา การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาพอเพียง
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โดยกาหนดขอบเขตของเนื้อหาตาม
คู่มือประเมินและเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษาแบบอย่าง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปี 2554 ซึ่งประกอบด้วย 5
ด้าน ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554, หน้า 2-35)
1) ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
2) ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3) ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4) ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
5) ด้านผลลัพธ์และภาพความสาเร็จ
แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ต อบแบบสอบถาม
ลักษณะเป็นคาถามแบบตรวจสอบรายการ ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการมี
ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการบริ ห ารสถานศึ ก ษาพอเพี ย ง สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 มีข้อคาถามจานวน 60 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .97 ตอนที่ 3 เป็น
คาถามแบบตรวจสอบรายการแบบปลายเปิด ขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร บทความและรายงานการวิจัย เป็นการศึกษาค้นคว้า เกี่ยวกั บทฤษฎี
แนวคิดและ
หลักการการบริหารสถานศึกษาพอเพียง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3
2. กาหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบสอบถามเพื่อหาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริหารสถานศึกษาพอเพียง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3
3. นาข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้ามาสร้างแบบสอบถาม
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4. นาเสนอร่างแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ที่ปรึกษาวิท ยานิพนธ์ทา
การตรวจสอบ เพื่อให้ได้คาถามที่ครอบคลุมตรงตามการบริหารประกันคุณภาพทางการศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นการหาค่าความเที่ยงตรงเชิง เนื้อหา (content Validity) คือ IOC มีค่า
0.66 ขึ้นไป
5. นาแบบสอบถามที่ได้จากการตรวจสอบและแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไปปรับปรุงแก้ไขและเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาอีกครั้ง แล้ว
นามาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น
6. นาแบบสอบถามไปทดลองกับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างโดยทดสอบจานวน 30 คน
เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbark) มีค่า
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งสองฉบับเท่ากับ .97
7. จัดพิมพ์แบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณ์และนาไปใช้ในการวิจัยต่อไปวิเคราะห์การ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาพอเพียง โดยหาค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)
ตามวิธีของครอนบาค (Cronback) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 100)
ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้นาชุมชน
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการการบริหารสถานศึกษาพอเพียง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จาแนกตามสถานภาพตาแหน่ง ใช้ค่าคะแนนที (Independent Samples
t-test) (ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์ , 2542, หน้า 322) และทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้นาชุมชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการการบริหารสถานศึกษา
พอเพียง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จาแนกตามจานวนของ
ชุมชน โดยใช้สถิติ F-test แล้วทดสอบรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่
4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้นาชุมชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการบริหารสถานศึกษาพอเพียง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 3 จาแนกตามสถานภาพตาแหน่ง โดยรวมและรายด้าน
ตาแหน่ง
การมีส่วนร่วมของชุมชน
ผู้บริหาร
ผู้นาชุมชน
t
ในการบริหารสถานศึกษาพอเพียง
S.D. X
S.D.
X
1. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
4.21 .719 4.11 .730 0.929*
2. ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.17 .687 4.12 .736 0.542
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
การมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการบริหารสถานศึกษาพอเพียง
3. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4. ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
5. ด้านผลลัพธ์และภาพความสาเร็จ
รวมเฉลี่ย
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตาแหน่ง
ผู้บริหาร
ผู้นาชุมชน
S.D. X
S.D.
X
4.15 .705 4.05 .738
4.29 .675 4.10 .688
3.68 .722 4.19 .686
4.10 .701 4.11 .715

t
.921*
1.906*
.931*
1.045*

จากตารางที่ 1ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้นาชุมชนที่
มีต่อการ มีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาพอเพียง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จาแนกตามสภาพตาแหน่ง โดยใช้ Independent Samples (t-test)
กาหนดค่าสถิติที่ระดับนัยสาคัญ .05 พบว่า ผู้บริหารและผู้นาชุมชนมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาพอเพียง โดยรวมอยู่ในระดับมากและรายด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาและด้าน
ผลลัพธ์และภาพความสาเร็จแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้นาชุมชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ชุ ม ชน ในการบริ ห ารสถานศึ ก ษาพอเพี ย ง สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จาแนกตามขนาดของชุมชน โดยรวมและรายด้าน
ขนาดของชุมชน
การมีส่วนร่วมของชุมชน
ขนาดน้อย ขนาดกลาง ขนาดมาก
F
ในการบริหารสถานศึกษาพอเพียง
S.D. X S.D. X S.D.
X
1. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
4.36 .644 4.10 .646 4.02 .741 4.232**
2. ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการ 4.40 .645 4.04 .798 3.96 .691 5.853**
เรียนรู้
3. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4.25 .673 3.93 .792 4.04 .700 3.933**
4. ด้านการพัฒนาบุคลากรของ
4.31 .650 4.07 .710 4.04 .668 3.206**
สถานศึกษา
5. ด้านผลลัพธ์และภาพความสาเร็จ
4.43 .561 4.17 .720 4.11 .688 4.024**
รวมเฉลี่ย
4.35 .634 4.06 .733 4.03 .697 4.249**
** นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้นาชุมชนเกี่ยวกับการมี
ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการบริ ห ารสถานศึ ก ษาพอเพี ย ง สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จาแนกตามขนาดของชุมชนโดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เมื่อพบความแตกต่างรายด้านของค่าเฉลี่ ยอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิ ติ เพื่อเป็นการ
ทดสอบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้นาชุมชนที่ปฏิบัติหน้าที่ในชุมชนขนาดต่างกัน มีความคิดเห็น
แตกต่างกัน จึงใช้วิธีการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ตามวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe') ปรากฏผล
ตามตารางที่ 3 ถึงตารางที่ 7 ดังนี้
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้นาชุมชนเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมของชุมชน ในการบริหารสถานศึกษาพอเพียง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จาแนกตามจานวนชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนด้าน
การบริหารจัดการสถานศึกษา โดยรวมและเป็นรายคู่
จานวนน้อย จานวนปานกลาง จานวนมาก
จานวนชุมชน
4.36
4.10
4.02
X
จานวนน้อย
4.36
.013*
.022*
จานวนปานกลาง
4.10
.090*
จานวนมาก
4.02
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้นาชุมชน
เกี่ ย วกั บการ มีส่ ว นร่ว มของชุม ชนในการบริห ารสถานศึก ษาพอเพียง สั ง กั ด ส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา พบว่า ชุมชนในเขตบริการ
จานวนน้อยกับชุมชนในเขตบริการจานวนปานกลาง ชุมชนในเขตบริการจานวนน้อยกับจานวนชุมชน
ในเขตบริการจานวนมาก และชุมชนในเขตบริการจานวนปานกลางกับชุมชนในเขตบริการจานวนมาก
มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้นาชุมชนเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมของชุมชน ในการบริหารสถานศึกษาพอเพียง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึก ษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จาแนกตามชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนด้านหลักสูตร
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยรวมและเป็นรายคู่
จานวนน้อย จานวนปานกลาง จานวนมาก
จานวนชุมชน
4.40
4.04
3.96
X
จานวนน้อย
4.40
.009*
.023*
จานวนปานกลาง
4.04
.016*
จานวนมาก
3.96
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 4 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและผู้ น าชุ ม ชน
เกี่ ย วกั บการมี ส่ ว นร่ว มของชุม ชนในการบริห ารสถานศึก ษาพอเพียง สั ง กั ด ส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า ชุมชนใน
เขตบริการจานวนน้อยกับชุมชนในเขตบริการจานวนปานกลาง ชุมชนในเขตบริการจานวนน้อยกับ
ชุมชน ในเขตบริการจานวนมากและชุมชนในเขตบริการจานวนปานกลางกับชุมชนในเขตบริการ
จานวนมาก มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้นาชุมชนเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมของชุมชน ในการบริหารสถานศึกษาพอเพียง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จาแนกตามจานวนของชุมชนโรงเรียน ด้านการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน โดยรวมและเป็นรายคู่
จานวนน้อย จานวนปานกลาง จานวนมาก
จานวนชุมชน
4.25
3.93
4.04
X
จานวนน้อย
4.25
.025*
.022*
จานวนปานกลาง
3.93
.022*
จานวนมาก
4.04
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 5 เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้นาชุมชนเกี่ยวกับ
การมี ส่ ว นร่ว มของชุม ชนในการบริหารสถานศึกษาพอเพียงสั ง กั ดส านัก งานเขตพื้นที่ก ารศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พบว่า ชุมชนในเขตบริการจานวน
น้อยกับชุมชนในเขตบริการจานวนปานกลาง ชุมชนในเขตบริการจานวนน้อยกับชุมชนในเขตบริการ
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จานวนมากและชุมชนในเขตบริก ารจ านวนปานกลางกับชุมชนในเขตบริก ารจานวนมาก มีความ
คิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้นาชุมชนเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาพอเพียง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จาแนกตามจานวนชุมชนโรงเรียน ด้านการพัฒนาบุคลากร
ของสถานศึกษา โดยรวมและเป็นรายคู่
จานวนน้อย จานวนปานกลาง จานวนมาก
จานวนชุมชน
4.31
4.07
4.04
X
จานวนน้อย
4.31
.010*
. 034*
จานวนปานกลาง
4.07
.034*
จานวนมาก
4.04
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 6 เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้นาชุมชนเกี่ยวกับ
การมี ส่ ว นร่ว มของชุม ชนในการบริหารสถานศึกษาพอเพียงสั ง กั ดส านัก งานเขตพื้นที่ก ารศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาพบว่ า ชุมชนในเขตบริก าร
จานวนน้อยกับชุมชนในเขตบริการจานวนปานกลาง ชุมชนในเขตบริการจานวนน้อยกับชุมชนในเขต
บริการจานวนมากและชุมชนในเขตบริการจานวนปานกลางกับชุมชนในเขตบริการจานวนมาก มี
ความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้นาชุมชนเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาพอเพียง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึ ก ษาบุ รี รั ม ย์ เขต 3 จ าแนกตามจ านวนของชุ ม ชน ด้ า นผลลั พ ธ์ แ ละภาพ
ความสาเร็จ โดยรวมและเป็นรายคู่
จานวนน้อย จานวนปานกลาง จานวนมาก
จานวนชุมชน
4.43
4.17
4.11
X
จานวนน้อย
4.43
.009*
.016*
จานวนปานกลาง
4.17
.007*
จานวนมาก
4.11
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 7 เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้นาชุมชนเกี่ยวกับ
การมี ส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาพอเพียง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ด้านผลลัพธ์และภาพความสาเร็จพบว่า ชุมชนในเขตบริการจานวนน้อย
กับชุมชนในเขตบริก ารจ านวนปานกลาง ชุมชนในเขตบริการจานวนน้อยกั บชุม ชนในเขตบริก าร
จานวนมากและชุมชนในเขตบริก ารจ านวนปานกลางกับชุมชนในเขตบริก ารจานวนมาก มีความ
คิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. การอภิปรายผล
5.1 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาพอเพีย ง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้นาชุมชนทั้ง 5 ด้าน
โดยรวมพบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาพอเพียง อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
เพราะผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา หลักสูตรและการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา จึงได้ผลลัพธ์และภาพ
ความส าเร็ จ ของโรงเรี ย นเป็ น ที่ น่ า พอใจ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรได้ รั บ การพั ฒ นา และ
ประสานงานกับชุมชน องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความเสียสละ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของ
โรงเรียนและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครู ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุธรรม
ธรรมทัศนานนท์ (2560, หน้า 140-153) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาหรับสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 27 ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของสถานศึกษาสาหรับสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยรวม
อยู่ในระดับมากและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สาหรับสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
และสอดคล้ องกั บงานวิ จัย ของ สุ นทร จงเพียร (2557, หน้า 127) ศึก ษาวิ จั ยเรื่อง การบริห าร
สถานศึ ก ษาพอเพีย งในโรงเรีย นสั ง กั ด ส านัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาบุรีรัม ย์ เขต 4
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารสถานศึกษาพอเพียงในโรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหาร โดยรวม
และรายด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้นการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอยู่ในระดับมากที่สุด
5.2 เปรีย บเทีย บความคิด เห็นของผู้บริห ารและผู้นาชุม ชนเกี่ ยวกั บการมีส่ ว นร่ว มของ
ชุมชนในการบริหารสถานศึกษาพอเพียง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
3 จาแนกตามสถานภาพตาแหน่ง พบว่า ผู้บริหารและผู้นาชุมชนมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการบริหารสถานศึกษาพอเพียง โดยรวมอยู่ในระดับมากและรายด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาและด้าน
ผลลัพธ์และภาพความสาเร็จแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้กาหนดนโยบาย ส่งเสริม สนับสนุน ให้การดาเนินงานในโรงเรียนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันจึงทาให้มีความคิดเห็นแตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของปรียาดา สุขสวาง (2557, หน้า 1-14) ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการ
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
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และครูที่มีต่อการบริหารจัดการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย งในสถานศึกษาโดย
ภาพรวมและรายด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาประกาศิต สิริเมโธ (ฐิติปสิทธิกร (2556,
หน้า156-160) ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ของชุมชนบ้านคลองใหม่ อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านคลองใหม่โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มากและเมื่อเปรียบเทียบ ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ของชุมชนบ้านคลองใหม่ จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยสภาพแวดล้อม พบว่าประชาชนที่มี
รายได้ต่อเดือนระยะเวลาการอาศัยอยู่ในชุมชน สถานภาพในชุมชน และการเข้าร่วมกลุ่มในชุมชน
ต่างกันมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
5.3 เปรีย บเทีย บความคิด เห็นของผู้บริห ารและผู้นาชุม ชนเกี่ ยวกั บการมีส่ ว นร่ว มของ
ชุมชนในการบริหารสถานศึกษาพอเพียง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
3 จาแนกตามขนาดของชุมชน พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้นาชุมชน เกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาพอเพียง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 3 จาแนกตามขนาดของชุมชน โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารและผู้นาชุมชนมีบทบาทหน้าที่ที่
แตกต่างกั น และทาหน้าที่ข องตนอย่ างเต็ม ความสามารถ เมื่อได้มีก ารประชุม ปรึก ษากั น แล้ ว ก็
สามารถได้แนวทางพัฒนาโรงเรียนได้ดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปรียาดา สุขสวาง ( 2557,
หน้า 1-14 ) ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่า ครูที่อยู่ในโรงเรียนที่
มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนโดยรวมและรายด้านทั้ง 3 ด้านต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของศรประภา พงษ์หัตถาศิลป์ (2557, หน้า ) ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารสถานศึกษา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึ ก ษา
สมุทรสาคร พบว่า ครูที่อยู่ในโรงเรียนที่มีขนาดโรงเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนโดยรวมและรายด้านทั้ง 3 ด้านต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารบุคคลและด้านการ
บริหารทั่วไป มี 1 ด้านที่ไม่แตกต่างกันคือ ด้านบริหารงบประมาณ
6. สรุปผลการวิจัย
การมีส่ ว นร่ว มของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาพอเพียง สั ง กั ด ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัด ประชุมชี้แจงการดาเนินงานของ
โรงเรียนแก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และประชาสัมพันธ์กับผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน
องค์กรต่าง ๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาได้รับทราบการดาเนินงานของโรงเรียน เพื่อให้
โรงเรียนได้รับ
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การยอมรับและได้รับการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่ าง ๆ ในโรงเรียน ควรเปิดโอกาสให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดกิจกรรมเพื่อความยั่งยืนให้
มากขึ้น ควรมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทาหลักสูตร อบรม พัฒนาเขียนแผนบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางดาเนินการวัดและประเมินผล และออกนิเทศติดตามการ
สอนอย่างสม่าเสมอ และร่วมกับผู้นาชุมชนร่วมกันระดมทรัพยากรให้พอเพียงต่อการจัดการศึกษา
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
7.1.1 ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาควรจั ด ประชุ ม ชี้ แ จงการด าเนิ น งานของโรงเรี ย นแก่
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และประชาสัมพันธ์กับผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน องค์กร
ต่างๆและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาได้รับทราบการดาเนินงานของโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียน
ได้รับ การยอมรับและได้รับการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน
7.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อ
ความยั่งยืน
7.1.3 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีก ารประชุมเชิงปฏิบัติก ารเรื่องการจัด ทาหลั ก สู ต ร
อบรม พัฒนาเขียนแผนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางดาเนินการวัดและ
ประเมินผล และออกนิเทศติดตามการสอนอย่างสม่าเสมอ
7.1.4 ผู้บริหารสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตรและ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มากขึ้น
7.1.5 ผู้บริหารและผู้นาชุมชนร่วมกันระดมทรัพยากรให้พอเพียงต่อการจัดการศึกษา
7.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
7.2.1 ศึ ก ษาปัญ หาและแนวทางแก้ ปัญ หาการบริห ารสถานศึก ษาพอเพียง สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7.2.2 สภาพการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7.2.3 รูปแบบการบริหารสถานศึกษาพอเพียง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
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ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือตามรูปแบบ แอล.ที เพื่อส่งเสริมการทางาน
เป็นทีมสาหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือและศึกษา
ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือตามรูปแบบ แอล.ที เพื่อส่งเสริมการทางานเป็นทีม
สาหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่ง กลุ่ม ซึ่งจะได้กลุ่มตัวอย่าง 9 กลุ่ม จานวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ แบบประเมินกิจกรรมการทางานเป็นทีม แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม แบบ
ประเมินผลงานและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและสรุปโดยใช้การบรรยายเชิงพรรณาความผลการวิจัย พบว่า ผลการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ ก ารเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การท างานเป็ น ที ม ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาคณะ
ศึกษาศาสตร์แบ่งออกเป็น 9 กลุ่ม นักศึกษามีการทากิจกรรมการทางานเป็นทีมในแต่ละกิจกรรมการ
ทางานกลุ่ม อยู่ในระดับที่มาก คิดเป็นร้อยละ 75.58 และผลการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่มของ
นักศึกษา อยู่ในระดับที่มาก คิดเป็นร้อยละ 75.48 ที่นักศึกษามีความร่วมมือในการทางานเป็นกลุ่ม
ผลการวิเคราะห์แบบประเมินผลงานของนักศึกษา อยู่ในระดับที่มาก คิดเป็นร้อยละ 64.60 นักศึกษา
มีความพึงพอใจต่อวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน
คาสาคัญ : การทางานเป็นทีม การเรียนรู้แบบร่วมมือ การจัดการเรียนการสอน

Abstract
The objectives of this research were to study the results of cooperative learning
management and to study the satisfaction toward cooperative learning management
according to the learning together (LT) to encourage teamwork for students of the
Faculty of Education Phichayabandit College. The sample group was students of the
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Faculty of Education. Elected by simple cluster random Sampling totaling 9 groups, 36
people. The tools used in the research were the teamwork activity evaluation form,
observation group behavior performance evaluation form, and student satisfaction
questionnaire. The statistics used in data analysis were percentage, mean, and summary.
The results of the research showed that the results of teaching and learning by using
cooperative learning to promote teamwork for students of the Faculty of Education were
divided into 9 groups. The students worked in groups at a very high level for 75.58
percent, and the results of observation of working behavior of students were a very high
level for 75.48 percent of students who had cooperation in working as a group. The
result of the performance evaluation was at a very high level for 64.60 percent. Students
were satisfied with the cooperative learning method in overall, the satisfaction was at
the highest level in all aspects.
Keywords : teamwork, cooperative learning, instruction
1. บทนา
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็นการศึกษาขั้นสูงที่มุ่งเน้นพัฒนาคนเข้าสู่อาชีพในสาขาวิชา
ต่างๆ ผู้สาเร็จในระดับขั้นอุดมศึกษาย่อมถือว่าเป็นผู้มีความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษามาอย่างเพียงพอต่อ
การประกอบอาชีพขั้นพื้นฐานได้ตามสมควร และเป็นเครื่องมือสาคัญที่ใช้พัฒนาประเทศชาติ ไม่ว่าจะ
เป็นในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม จะต้องอาศัยกาลังคนเป็นส่วนสาคัญในการ
พัฒนาประเทศ อีกด้านหนึ่งสถาบันอุดมศึกษาถือได้ว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่มีส่วนสาคัญต่อการ
พัฒนาประเทศโดยภารกิ จ หลั ก คือการผลิ ตทุก คนให้มีความรู้ ความเจริญ งอกงามทางสติปัญญา
นอกเหนือจาก ความรู้ทางวิชาการแล้ว สถาบันอุดมศึกษายังมีหน้าที่อบรม จริยธรรม คุณธรรมใน
สังคม สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวดที่ 4 มาตรา 24 กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องจั ด
เนื้อหาสาระและกิจกรรมให้ สอดคล้ องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ทั้ง นี้ผู้ส อนและ
ผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อ การเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายมีการประสาน
ความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และ บุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ ด้วยความร่วมมือของสมาชิกในทีมงาน ซึ่งการดาเนินการต่าง ๆ จะถูกนามาร่วมกันคิด
ร่วมกันทา ซึ่งก็คือการทางานเป็นทีมนั่นเอง (กันยา มั่นเรืองศรี. 2558 : ออนไลน์)ความเจริญก้าวหน้า
ทางวิทยาการด้านต่างๆส่งผลให้สังคมไทยต้องหันมาทบทวนการศึก ษา เพื่อให้เอื้อต่อการพั ฒนา
“คน”ให้มีความรู้ความสามารถที่จาเป็นในยุคโลกาภิวัฒน์ และเอื้อต่อการพัฒนา “ปัจจัย” อันเป็นพื้น
ฐานรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองและสังคม จะเห็นได้ว่ามีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ
ปฏิรูปการศึกษา ส่งผลให้การจัดการศึกษาจะต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาทักษะการคิดควบคู่กับ
การพัฒนาความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
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คณะศึ ก ษาศาสตร์ วิ ท ยาลั ย พิ ช ญบั ณ ฑิ ต มุ่ ง เน้ น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ส มรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูและมาตรฐานวิชาการศึกษาปฐมวัยเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและ
ส่วนรวมพัฒนานิสัยและปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ทั้งเรื่องส่วนตัวและสังคมรู้จักคิด
วิเคราะห์หลักการทฤษฎีกระบวนการเรียนรู้ต่างๆสร้างองค์ความรู้และใช้องค์ความรู้อย่างคุ้มค่าเกิด
ประโยชน์มีความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูดการเขียนและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีภาวะ
ความเป็นผู้นาและทางานเป็นทีมสอดคล้องกับทิศนา แขมมณี (2546) กล่าวว่า การทางานเป็นทีมจะ
ระดมความสามารถและสติปัญญาที่แตกต่างของบุคคลให้มาช่วยกันคิด ช่วยกันทา ทาให้เกิดความคิด
ที่กว้างขวาง รอบคอบ และเมื่อนามาประสานกันอย่างเหมาะสม ก็จะช่วยให้การทางานที่ต้องใช้
ความสามารถหลายๆ อย่างดาเนินไปด้วยดี สอดคล้องกับ Stott & Walker (1995) ที่กล่าวว่า การ
ทางานเป็นทีม เป็นสิ่งสาคัญที่ จะทาให้องค์กรมีประสิทธิภาพได้ อีกทั้งการทางานเป็นทีม ยังเป็น
สมรรถนะหลักในยุคปัจจุบัน
การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมซึ่งจะช่วย
ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงได้รับการฝึกฝนทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้
ทักษะการบันทึกความรู้ ทักษะการคิดวิจารณญาณ ทักษะการจัดการกับความรู้ ทักษะการแสดงออก
ทักษะการสร้างความรู้ใหม่และทักษะการทางานเป็นกลุ่ม จัดว่าเป็นวิธีเรียนที่สามารถนามาประยุกต์
ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับ Slavin (1995) ได้ให้ความหมายว่า การ
เรียนรู้แบบร่วมมือเป็นวิธีสอนที่นาไปประยุกต์ใช้ได้หลายวิชาและหลายระดับชั้น โดยแบ่งนักเรียน
ออกเป็นกลุ่มย่อยโดยทั่วไปมีสมาชิก 4 คน ที่มีความสามารถแตกต่างกันเป็นนักเรียนเก่ง 1 คน
ปานกลาง 2 คน และอ่อน 1 คน นัก เรียนในกลุ่ มที่ต้องเรียนและรับผิดชอบงานกลุ่มร่วมกัน
นักเรียนจะประสบผลส าเร็จก็ต่อเมื่อเพื่อนสมาชิกในกลุ่ มทุกคนประสบผลส าเร็จ บรรลุ เป้า หมาย
ร่วมกัน จึงทาให้นักเรียนช่วยเหลือพึ่งพากัน และสมาชิกในกลุ่มจะได้รับรางวัลร่วมกัน เมื่อกลุ่มทา
คะแนนได้ถึงเกณฑ์ที่กาหนดไว้ พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ (2544) กล่าวว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นวิธี
สอนแบบหนึ่ง โดยกาหนดให้นักเรียนที่มีความสามารถต่างกันทางานพร้อมกันเป็นกลุ่มขนาดเล็กโดย
ทุกคนมีความรับผิดชอบงานของตนเอง และงานส่วนรวมร่วมกันมีปฏิสัมพันธ์กันและกันมีทักษะการ
ทางานกลุ่ม เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย ส่งผลให้เกิดความพอใจอันเป็นลักษณะเฉพาะของกลุ่มร่วมมือ
จากหลักการ เหตุผล ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือตามรูปแบบ แอล.
ที เพื่อส่ ง เสริม การทางานเป็นทีม ส าหรับนัก ศึกษาคณะศึก ษาศาสตร์ วิ ทยาลั ยพิชญบัณฑิต เป็น
แนวทางส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทากิจกรรมร่วมกันในกลุ่ม เกิดการเรียนรู้ทางสังคม และมี
ปฏิสัมพันธ์กันในระหว่างการเรียนการสอนและการทางานเป็นทีมใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพต่อไป
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึ ก ษาผลการจั ด การเรียนรู้แ บบร่ว มมือตามรูปแบบ แอล.ที เพื่อส่ ง เสริม การ
ทางานเป็นทีมสาหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
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2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือตามรูปแบบ
แอล.ที เพื่อส่งเสริมการทางานเป็นทีมสาหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
3. วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรได้แก่ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต จานวน 47 คน กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิตโดย การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม จานวน 40 คน โดยเปิดตาราง
Krejcie & Morgan (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 42-43) ได้จากการวิเคราะห์คะแนนจากเกรดเฉลี่ย
สะสม โดยแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ จัดเรียงลาดับคะแนนเปอร์เซ็นต์ไทล์ของแต่ละคน โดยมีเกณฑ์ในการ
จัดกลุ่มคะแนนเปอร์เซ็นต์ไทล์ ดังนี้
1) นักเรียนที่มีตาแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ตั้งแต่ 76 ขึ้นไป จัดอยู่ในกลุ่ม “เก่ง”
2) นัก เรีย นที่มีต าแหน่ง เปอร์เซ็นต์ไ ทล์ ตั้งแต่ 51-75 จั ด อยู่ใ นกลุ่ ม “ปานกลาง
ค่อนข้างเก่ง”
3) นัก เรีย นที่มีต าแหน่ง เปอร์เซ็นต์ไ ทล์ ตั้งแต่ 26-50 จั ด อยู่ใ นกลุ่ ม “ปานกลาง
ค่อนข้างอ่อน”
4) นักเรียนที่มีตาแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ตั้งแต่ 25 ลงมา จัดอยู่ในกลุ่ม “อ่อน” ทา
การสุ่มอย่างง่าย โดยสุ่มจากกลุ่มเก่ง 10 คน ปานกลางค่อนข้างเก่ง 10 คน ปานกลางค่อนข้างอ่อน
10 คน และอ่อน 10 คน รวมทั้งสิ้น 40 คน ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยการสุ่มอย่างง่ายจาก
4 กลุ่มๆ ละเท่าๆ กัน คือ
กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่ใช้ในการทดสอบใช้กิจกรรมโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ
จานวน 4 คน
กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่ใช้ศึกษาผลการใช้กิจกรรมโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ
จานวน 36 คน
3.2 พื้นที่ที่ใช้ในการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
3.3 ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2561– 17 ตุลาคม 2561
3.4 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือตามรูปแบบ
แอล.ทีตัวแปรตาม คือ 1) การทางานเป็นทีม 2) ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือตาม
รูปแบบ แอล.ที
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสะท้ อนการเรียนรู้กลุ่ม การสังเกตการณ์
เรียนการสอน และการบันทึกภาคสนามที่ได้ทาการสังเกต ตรวจสอบและวิเคราะห์เนื้อหา และเชิง
ปริมาณ
1. แบบประเมินกิจกรรมการทางานเป็นทีม
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2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
3. แบบประเมินผลงาน
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิ จั ย ด าเนินการสอนโดยใช้ จั ด การเรีย นรู้แ บบร่ ว มมื อตามรู ปแบบ แอล.ที เ พื่ อ
ส่งเสริมการทางานเป็นทีม ในเรื่อง การแสวงหา ออกแบบการสร้าง การพัฒนาการใช้ การเก็บ
รักษาการประเมินปรับปรุงสื่อและนวัตกรรม
2. ผู้วิจัยให้ผู้เรียนทากิจกรรม “Cooperative by team” พร้อมประเมินการทากิจกรรม
เป็นกลุ่มของศึกษา ในระหว่างการทากิจกรรม
3. ในระหว่างที่ผู้เรียนทากิจกรรมผู้วิจัยจะสังเกตพฤติกรรมในการทางานร่วมกันภายใน
กลุ่ม
4. เมื่อผู้เรียนทากิจกรรมเสร็จเรียบร้อยและส่งผลงาน ผู้วิจัยจะทาการประเมินผลงาน
โดยใช้แบบประเมินผลงาน
5. ผู้วิจัยให้ผู้เรียนเขียนสะท้อนผลการเรียนรู้ที่ได้จากการทางานเป็นทีมหลังจากการ
ดาเนินกิจกรรมเสร็จเรียบร้อย
6. ผู้วิจัยนาผลจากการเก็บข้อมูลที่ได้ ไปทาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. นาข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินกิจกรรมการทางานเป็นกลุ่ม มาวิเคราะห์โดยการหา
ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (X̅)
2. นาข้อมูลที่ได้จากแบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม มาวิเคราะห์โดยใช้โดยการหาค่าร้อยละ
(Percentage) และค่าเฉลี่ย (X̅)
3. นาข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินผลงานมาวิเคราะห์โดยใช้กลุ่ม มาวิเคราะห์โดยใช้โดย
การหา ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (X̅)
4. นาข้อมูลที่ได้จากแบบสะท้อนการเรียนรู้รายกลุ่มมาเขียนสรุป
4. ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์แบบประเมินกิจกรรมการทางานเป็นทีม
จานวน (n =9)
หัวข้อประเมิน
ระดับคะแนนร้อยละ
3
2
1
1. การแบ่งกลุ่ม
85.34 14.66
2. การแบ่งงานและหน้าที่ก่อนการทางาน 76.63 23.37
3. การแสวงหาความรู้
64.78 35.22
รวม
75.58 24.42

X

ระดับผล
ค่าเฉลี่ย

2.91
2.74
2.67
2.78

มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษามีกิจกรรมการทางานเป็นทีม โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ
ภาพรวม ในการทางานเป็นทีม อย่ างมาก คิด เป็นร้อยละ75.58 เมื่อพิจ ารณารายข้ อจะเห็นได้ว่า
นักศึกษามีการแบ่งกลุ่มร้อยละ85.34 นักศึกษาไม่มีปัญหาในการแบ่งกลุ่มและมีปฏิสัมพันธ์กันภายใน
กลุ่มเป็นอย่างดี รองลงมาเป็นการแบ่งงานและหน้าที่ก่อนการทางานร้อยละ76.63มีการแบ่งงาน
หน้าที่และมีการกระจายงานได้อย่างเหมาะสมอย่างดี และนักศึกษามีการแสวงหาความรู้ในกลุ่มได้
เป็นอย่างดีคิดเป็นร้อยละ64.78
ตารางที่ 2 แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
จานวน (n =9)
หัวข้อประเมิน
ระดับคะแนนร้อยละ
4
3
2
1. การแบ่งหน้าที่
92.00 8.00
2. ความรับผิด-ชอบต่อหน้าที่
67.76 32.24 3. ขั้นตอนการทางาน
69.64 30.36 4. เวลา
73.77 26.23 5. ความร่วมมือในการทางาน
74.23 25.77 รวม
75.48 24.25

1
-

X

ระดับผล
ค่าเฉลี่ย

3.93
3.67
3.70
3.76
3.79
3.77

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการวิเคราะห์แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่มของนักศึกษา
โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือพบว่านักศึกษามีการแบ่งกลุ่ม ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขั้นตอนการ
ทางาน เวลาในการส่งงาน และความร่วมมือในการทางาน อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ75.48 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่านักศึกษาให้ความร่วมมือการแบ่งกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 92.00นักศึกษามีการ
แบ่งหน้าที่หัวหน้ากลุ่ม รองหัวหน้ากลุ่ม เลขานุการ และ ผู้ร่วมงานเป็นอย่างดีรองลงมาในความ
ร่วมมือในการทางาน นักศึกษามีความร่วมมือในการทางานเป็นทีมอย่างดีในงานกลุ่มที่ได้รับผิดชอบ
คิดเป็นร้อยละ74.23และนักศึกษาทากิจกรรมร่วมมือสู่การทางานเป็นทีมในเรื่องการให้เวลากับกลุ่ม
เป็นอย่างดี คิดเป็นร้อยละ73.77นักศึกษามีก ารคัด เลือกและเตรียมข้ อมูล ได้เหมาะสม มีการวาง
แผนการทางาน มีการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และมีการปฏิบัติตามแผนการทางานทุกคนมีส่วนร่วมและ
ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ นักศึกษาส่งตามกาหนดระยะเวลาและมีความร่วมมือในการทางานเป็น
กลุ่มมากที่สุด
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์แบบประเมินผลงาน
หัวข้อประเมิน
1.การแสวงหา
2.ออกแบบการสร้าง
3.การพัฒนาการใช้
4.การเก็บรักษาผลงาน
5.ประเมินปรับปรุงสื่อและนวัตกรรม
รวม

จานวน (n =9)
ระดับคะแนนร้อยละ
5
4
3 2 1
83.34 16.66 - - 58.67 41.33 - - 47.78 52.22 - - 59.91 40.09 - - 73.34 26.66 - - 64.60 35.40

X

ระดับผล
ค่าเฉลี่ย

4.74
4.21
4.35
4.11
4.54
4.39

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการวิเคราะห์แบบประเมินคุณภาพผลงานของนักศึกษา โดยใช้
การเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ พบว่ า คุ ณ ภาพผลงานนั ก ศึ ก ษามี ก ารแสวงหา ออกแบบการสร้ า ง การ
พัฒนาการใช้ การเก็บรักษาการและประเมินปรับปรุงสื่ อและนวัตกรรม นักศึกษามีการแสวงหา
เนื้อหาถูกต้อง เนื้อหาตรงตาม หัวข้อเรื่อง เนื้อหาเป็นไปตามที่กาหนด รายละเอียด ครอบคลุม มีการ
เรียงลาดับเนื้อหา คิดเป็นร้อยละ83.34 รองลงมาเป็นนักศึกษามีการนาผลงานกลุ่มประชุมและนาไป
ประเมินปรับปรุงสื่อและนวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ83.34 แล้วนาผลงานกลุ่มไปการเก็บรักษาผลงาน
เพื่อที่จะได้นาเสนอต่ออาจารย์ประจาวิชาให้มีผลงานสมบูรณ์ที่สุดแล้วนาผลงานที่ได้ผ่านกระบวรการ
มาประชุมและออกแบบให้พร้อมและนาเสนอที่สุด
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา โดยรวมและรายด้าน
รายการประเมิน
S.D.
แปลผล
𝐱̅
1.ด้านเนื้อหาสาระการสอน
4.14
.48
มาก
2.ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
4.54
.51
มากที่สุด
3.สื่อประกอบการเรียนการสอน
4.17
.72
มาก
4.ความพึงพอใจที่ได้รับ
4.57
.50
มากที่สุด
รวมภาพรวม
4.33
.59
มาก
จากตารางที่ 4 พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียน
การสอน โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความพึง
พอใจที่ได้รับ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.57) รองลงมาด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.54) และสื่อประกอบการเรียนการสอน มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.17)
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5. อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา พบว่า นักศึกษามีกิจกรรมการทางานเป็นทีม โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ
ภาพรวม การทางานเป็นทีมอย่างดีซึ่งสอดคล้องกับ การเรียนรู้การเรียนแบบร่วมมือของ (Johnson
and Johnson,1991: 31-32 ) ที่ได้อธิบายไว้ว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นการเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย
โดยที่ ส มาชิ ก ในกลุ่ ม จะมี ค วามสามารถที่ แ ตกต่ า งกั น จึ ง ต้ อ งมีก ารแบ่ ง กลุ่ ม เพื่ อ ให้ นั ก ศึก ษาที่มี
ความสามารถแตกต่างกันได้ทางานร่วมกัน ซึ่งขนาดของกลุ่มควรมีขนาดเล็ก กลุ่มขนาด 4 คนจะเป็น
กลุ่มที่เหมาะสมที่สุด และในการทางานกลุ่มจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดการพึ่งพา
และเกื้อกูลกันในการทางานร่วมกัน และสอดคล้องกันกับการทางานเป็นกลุ่มที่นักศึกษาจะต้องมีการ
แบ่งหน้าที่กันในการทางานและความสมัครใจในการทางาน คือ เป็นผู้แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้
กลุ่มประสบความสาเร็จในการทางานจากผลการวิเคราะห์แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่มของ
นักศึกษาโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ พบว่านักศึกษามีการแบ่งกลุ่ม ความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ ขั้นตอนการทางาน เวลาในการส่งงาน และความร่วมมือในการทางาน อยู่ในระดับที่นักศึกษามี
ความร่วมมือในการทางานเป็นกลุ่มมากที่สุด ทั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดให้สมาชิกภายในกลุ่มจะต้องมีหน้าที่
ชัดเจน คือหัวหน้ากลุ่ม รองหัวหน้ากลุ่ม เลขาและสมาชิก และภาระงาน เพื่อให้สมาชิกแต่ละคนมี
หน้าที่และภาระงานที่ชัดเจนและสมาชิกทุกคนจะต้องมีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายตามแผนที่ได้วางไว้และสอดคล้องกับอารยา ปันจะมาวัด (2556) ได้พัฒนากิจกรรม การ
เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการทางานเป็นทีมโดยใช้ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือตามรูปแบบ LT
(Learning Together) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ 1 โรงเรียน ดอนเมืองทหารอากาศบารุง
ในรายวิชาการงานอาชีพและ เทคโนโลยี พบว่า คุณภาพผลงานของนักเรียนอยู่ในระดับ ผลค่าเฉลี่ย
มากที่ สุ ด การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ ตามรู ป แบบแอล.ที (LT : Learning together) ท าให้
นักเรียนเกิด ความสามัคคีในการทางาน มีการทางานอย่างเป็นขั้นตอน และเป็นระบบ นักเรียนเห็น
แก่ประโยชน์ของกลุ่มมากกว่า ตนเอง นักเรียนเกิดปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น ส่งผลให้นักเรียน รู้จัก
บทบาทหน้าที่ของตนเอง ทาให้งานประสบความสาเร็จ ตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีคุณภาพ
ทั้ง นี้ผู้วิ จั ย ได้ก าหนดให้ส มาชิก ภายในกลุ่ ม จะต้องมีห น้าที่ชัด เจน คือหัว หน้ากลุ่ ม รอง
หัวหน้ากลุ่ม เลขาและสมาชิก และภาระงาน เพื่อให้สมาชิกแต่ละคนมีหน้าที่และภาระงานที่ชัดเจน
และสมาชิกทุกคนจะต้องมีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามแผนที่ได้วางไว้
ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกันกับ การเรียนรู้แบบร่วมมือตามรูปแบบ
LT (Learning Together) ของ David Johnson and Robert Johnson (1991) ที่ได้อธิบายลักษณะ
การเรียนรู้ตามรูปแบบ LT (Learning Together) ไว้ดังนี้ คือ ครูจัดนักศึกษาเข้ากลุ่มให้นักศึกษา
คละความสามารถกัน ซึ่งควรแบ่งนักศึกษาออกเป็น 3 – 5 คน ให้นักศึกษาภายกลุ่มกาหนดหน้าที่
ของสมาชิกแต่ละคนให้ชัดเจน และบทบาทหน้าที่ของสมาชิกให้อยู่ในลักษณะที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน
จากนั้นสมาชิกภายในกลุ่มร่วมกันวางแผนการทางาน สมาชิกทุกคนต้องมีความรับผิดชอบในงานส่วน
ของตน ดังนั้นความสาเร็จของกลุ่มเกิดจากความร่วมมือของสมาชิกทุกคนภายในกลุ่ม ซึ่งสอดคล้อง
กันกับลักษณะการเรียนรู้ของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือตามรูปแบบLT (Learning Together)
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ของ David Johnson and Robert Johnson (1991) ที่ได้อธิบายไว้ว่า งานที่ทานั้นมีลักษะที่เกิดจาก
ความสร้างสรรค์ของนักศึกษา
นักศึกษามีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอน โดยภาพรวม
มีค วามเหมาะสมอยู่ใ นระดับมากเมื่อพิจารณารายด้านพบว่ า ด้านความพึงพอใจที่ไ ด้รับ มี ความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.57) รองลงมาด้านกิจกรรมการเรียนการสอน มีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก ( X = 4.54) และสื่ อประกอบการเรียนการสอน มีความเหมาะสมอยู่ใ นระดับมาก
( X = 4.17)ซึ่งสอดคล้องกับ สุกัญญา จันทร์แดง (2556: บทคัดย่อ) พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียน
ต่อการเรียนการสอนด้วยชุดการสอน แบบร่วมมือ อยู่ในระดับดีมาก
6. สรุป
จากผลการวิจัยดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่าศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ก าร
เรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมการทางานเป็นทีมสาหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยพิชญ
บัณฑิตสอดคล้องกับงานวิจัยการเรียนรู้การเรียนแบบร่วมมือของ (Johnson and Johnson,1991:
31-32 ) ทีไ่ ด้อธิบายไว้ว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นการเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อยโดยที่สมาชิกในกลุ่มจะมี
ความสามารถที่แตกต่างกันจึงต้องมีการแบ่งกลุ่ม เพื่อให้นักศึกษาที่มีความสามารถแตกต่างกั นได้
ทางานร่วมกัน ซึ่งขนาดของกลุ่มควรมีขนาดเล็ก กลุ่มขนาด 4 คนจะเป็นกลุ่มที่เหมาะสมที่สุด และใน
การทางานกลุ่มจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดการพึ่งพาและเกื้อกูลกันในการทางาน
ร่วมกันและอารยา ปันจะมาวัด (2556) ได้พัฒนากิจกรรม การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการทางาน
เป็นทีมโดยใช้ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือตามรูปแบบ LT (Learning Together) สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน ดอนเมืองทหารอากาศบารุง ในรายวิชาการงานอาชีพและ เทคโนโลยี
พบว่า คุณภาพผลงานของนักเรียนอยู่ในระดับ ผลค่าเฉลี่ยมากที่สุด การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ตามรูป แบบแอล.ที (LT : Learning together) ทาให้นักเรียนเกิด ความสามัคคีในการทางาน มีการ
ทางานอย่างเป็นขั้นตอน และเป็นระบบ นักเรียนเห็นแก่ประโยชน์ของกลุ่มมากกว่า ตนเอง นักเรียน
เกิ ด ปฏิ สั ม พั น ธ์ กั น มากขึ้ น ส่ ง ผลให้ นั ก เรี ย น รู้ จั ก บทบาทหน้ า ที่ ข องตนเอง ท าให้ ง านประสบ
ความสาเร็จ ตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีคุณภาพ
7.ข้อเสนอแนะ
7.1 ควรศึกษาพัฒนาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นจากรูปแบบการเรียนการ
สอนที่มีทฤษฎีการเรียนรู้แบบอื่น ๆที่มุ่งเน้นการเรียนรู้เป็นกลุ่มเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
7.2 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการทางานเป็นทีมไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในระยะเวลา
อันสั้น ดังนั้นผู้สอนควรมีการสอนในรูปแบบการเรียนรู้เป็นทีมอย่างสม่าเสมอ หรืออาจจะใช้เวลาใน
หนึ่งภาคเรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะมากขึ้น การฝึกให้เป็นนิสัยเพื่อให้ผู้เรียนได้นาทักษะเหล่านี้ไปใช้ใน
การทางานในชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมภาวะผู้นาของนักศึกษาครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยดาเนินการวิจัย 3 ระยะได้แก่ การสารวจและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
การพัฒนาโปรแกรม และการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบ
วัดพฤติกรรมภาวะผู้นาสาหรับนักศึกษาครู และแบบสอบถามความพึงพอใจสาหรับนักศึกษาครูที่มีต่อ
การจัดกิจกรรมโปรแกรมส่งเสริมภาวะผู้นาสาหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ผลการวิจัย
พบว่า โปรแกรม ประกอบด้วย 1) หลักการและเหตุผล 2) แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรม 3)
วัตถุประสงค์ของโปรแกรม 4)โครงสร้างเนื้อหาของโปรแกรม 5) กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
6) สื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ 7) การวัดผลและประเมินผล และแผนการดาเนินกิจกรรม 5
แผน ประกอบด้ ว ย กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ 29 กิ จ กรรมใช้ เวลา 30 ชั่ ว โมง ผลการเปรีย บเที ย บ
พฤติกรรมภาวะผู้นาสาหรับนักศึกษาครูหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 นักศึกษาครูมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโปรแกรมโดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมากที่สุด
คาสาคัญ : โปรแกรมส่งเสริม ภาวะผู้นา นักศึกษาครู

Abstract
This research aimed to develop a program for promoting leadership of
teacher students Buriram Rajabhat University by conducting 3 stages of research
including. the surveying and analyzing of information for developing the program, and
to study effectiveness of the program. The research instrument’ were the
leadership behavior test for teachers and satisfaction questionnaires for teacher
students towards organizing activities for promoting leadership The findings repealed
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that the program. consisted of 1) rationale, 2) basic concepts on developing
program, 3) course objectives, 4) the course contents, 5) learning activities, 6) teaching
aids, and 7) evaluation. There were five sets of activity plans with 29 learning
activities. The time allocation was 30 hours. The result of comparison the 5 leadership
behaviors of teacher students Buriram attar using program Rajabhat University were
significant higher than before using the program at .01 level of statistics. The result
of evaluate the satisfaction of teacher students toward training program as a whole
was at the highest level.
Keyword : program for enhancing, leadership, teacher students
1. บทนา
การพัฒนาคนโดยเฉพาะเด็ก และเยาวชนนั้นเป็นเป้าหมายสาคัญ ในการพัฒนาประเทศ
ตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ง ชาติ ฉบั บที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้ชี้ ให้ เห็ นถึ ง ความ
จาเป็นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรม และมีความรอบรู้อย่างเท่าทัน และให้มี
ความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อ
นาไปสู่สังคมฐานความรู้ได้อย่างมั่นคง แนวทางการพัฒนาดังกล่าว มุ่งเตรี ยมเด็ก และเยาวชนให้มี
พื้นฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งมีสมรรถนะ ทักษะและความรู้พื้นฐานที่จาเป็นในการ
ดารงชีวิต อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,
2555 : 3-6) จากการศึกษางานวิจัยทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับภาวะผู้นาที่ผ่านมา พบว่าส่วนใหญ่
เป็ น การศึ ก ษาภาวะผู้ น าของผู้ ใหญ่ ซึ่ ง เป็ น ผู้ ที่ ด ารงต าแหน่ ง บริห ารระดั บ ต่ าง ๆ แต่ ในปั จ จุ บั น
แนวคิดการพัฒนาภาวะผู้นาเยาวชนกาลังเริ่มเป็นที่สนใจมากขึ้น นักวิชาการหลายท่านได้ให้ข้อคิดว่า
ควรจะมีการพัฒนาภาวะผู้นาในทุกระดับ เนื่องจากภาวะผู้นาเป็นวิชาชีพสาหรับทุกคนในสถานศึกษา
(Lambrecht, and others, 1997 : 6) โดยเฉพาะในบริ บ ทของสถานศึ ก ษานั้ น รั ธ บั น (Ruthbun,
2003 : 6) ได้ให้แนวคิดว่าภาวะผู้นาเป็นที่ต้องการ ทั้ง 3 ระดับ คือ ทั้งระดับบริหารครู และนักเรียน
เพื่ อชี้ นากระบวนการเปลี่ ย นแปลง และปรั บแต่ง อนาคตของโรงเรียน ซึ่ง สอดคล้ องกั บ แอสติ น
(1993) ที่ ได้ ก ล่ าวไว้ ว่ า การพั ฒ นาหนุ่ ม สาวในวั ย เรีย นให้ เป็ น ผู้ น าในอนาคตเป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ด้ ว ย
ตระหนักถึงความสาคัญของเด็ก และเยาวชน อีกทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะสถานศึกษา จึง
ควรพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้ได้เรียนรู้ในบทบาทหน้าที่ตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย สามารถพัฒนา
ตนเองได้อย่างเต็มตามศักยภาพ มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม
การพัฒนาสังคมไทย โดยใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นกลไกในการสร้างประสิทธิภาพความเป็น
ประชาธิปไตย ความเป็นธรรม สันติวิธี ความเป็นผู้มีจิตอาสา และความพอเพียงในสั งคมตั้งแต่สังคม
ระดับโรงเรียน ครอบครัว และชุมชนจนถึงสังคมใหญ่ระดับประเทศ สภานักเรียนที่จัดตั้งขึ้นจะเป็น
องค์กรหนึ่งที่เป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีความเป็นผู้นา มีคุณธรรม
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จริย ธรรม ระเบีย บวินั ย มี ค วามรับผิ ด ชอบต่ อตนเอง และสั งคมเป็น พลเมืองดี ข องประเทศชาติ
(สานักงาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551 : 4)
การอุดมศึกษาไทยได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วง 4 ทศวรรษที่ผ่านมา โดยรัฐบาล
ได้เน้นความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการศึกษากับการพัฒนาประเทศ มีการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาการศึกษาชาติขึ้น เป็นแผนแม่บทในการดาเนินงานของประเทศ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา จึงได้รับการกาหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย มาตรการในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศไว้ในแผนฯ ตั้งแต่ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 - 2509)
จนถึ งฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) รัฐบาลถื อว่าสถาบันอุด มศึก ษาเป็นแหล่ งผลิ ต ก าลั งคน และ
ทรัพยากรทางปัญญาระดับสูง ของประเทศการอุดมศึกษาจึงมีบทบาทสาคัญในการสร้างปัญญา และ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้าต้องพัฒนาการอุดมศึกษาให้เจริญ และต้อง
ทาให้การอุดมศึกษาเป็นโครงสร้างพื้นฐานของชาติ มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นสูง ที่มี
บทบาทสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยมีหน้าที่หลัก 4 ประการคือ 1) การสอนและผลิตบัณฑิต 2)
การวิจัย 3) การบริการวิชาการแก่สังคม และ 4) การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้บทบาท และ
ภาระหน้าที่หลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตกาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม และพัฒนาประเทศ ดังนั้นบุคคลที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศจะต้องเป็นบุคคล
ที่มีคุณภาพดี มีความสมบูรณ์ทั้งด้านวิชาชีพชั้นสูง สติปัญญา สังคม อารมณ์ร่างกายและจิตใจ หน้าที่
หลักของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต จึงไม่เพียงแต่การจัดการเรียนการสอนเท่านั้น แต่ยังรวมไป
ถึงการพัฒนาคุณ ภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ในทุก ๆ ด้าน โดยคุณสมบัติของบัณฑิต ใน
ระดับอุดมศึกษาที่สาคัญ คือ มีความรอบรู้ มีความรับผิดชอบ ความมั่นคงทางอารมณ์ มีความเป็น
ผู้นา มีมนุษยสัมพันธ์ มีประสิทธิภาพในการทางาน เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความ
รอบคอบ มีการไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล เป็นผู้มองการณ์ไกลรู้จักการเสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
เชื่อมั่นในตนเอง เป็นผู้มีนิสัยใจกว้างขวาง ซื่อสัตย์สุจริต และมีความยุติธรรม (เสถียร แป้นเหลือ,
2550 : 1-2) เป็นสิ่งที่จาเป็นสาหรับนัก ศึกษา และเยาวชนทุกคนได้นามาใช้ในครอบครัว การกีฬา
ธุรกิจและการศึกษา เป็นการเปลี่ยนเป้าหมายของบุคคลให้เป็นเป้าหมายของทีม การติดตามงานให้
บรรลุ ผลส าเร็จ และเพื่ อความนับถื อสมาชิก อื่น ในที ม ให้ผลงานมี คุณ ภาพ และประสิ ทธิ ภ าพสู ง
ภายใต้ความเกี่ยวข้องของสมาชิกทีม การมีส่วนร่วม การติดต่อสื่อสาร และการแก้ไขความขัดแย้ง
(Roy, 1995 : 93 ; Shaman and Wright, 1995 : 17 ; Lunenberg and Ornstein, 2004 : 166
; Senge, 2006 : 4) นักศึกษาแต่ละคนไม่ได้เก่งทุกเรื่ อง หรือทาทุกอย่างได้ แต่ต้องร่วมกันทางาน
ประสานกันอย่างเป็นระบบ กาหนดหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่ให้ชัดเจนถูกต้อง หลีกเลี่ยงการทางานใน
ลั ก ษณะข้ าเก่ ง คนเดี ย ว ให้ ค วามส าคั ญ และยอมรั บ ความคิ ด เห็ น ให้ เกี ยรติ ค นอื่น จะต้ อ งปรั บ
สัมพันธภาพระหว่างเพื่อน ดังนั้น ผู้นาทีมต้ องเปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมพัฒนา และสามารถรับฟัง
ความคิดเห็นของคนอื่น รวมทั้งกระตุ้นให้มีส่วนร่วม (Whitehouse, 1951 citing Garner, 1995 : 1)
นักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมทักษะทีม ทีมจะทาคะแนนงาน คะแนนการปฏิบัติ และได้คะแนนส่วน
บุคคลสูงกว่านักเรียนที่ไม่ได้รับการอบรม
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ทัก ษะทีม ภายใต้แ บบจาลอง การแก้ ปัญ หาสมาชิก ที ม มีมุม มองของทีม ที่ มีประสิ ทธิผ ล
เหมื อนกั น รวมทั้ ง การแก้ ปั ญ หาหน้ าที่ ข องที ม เป็ น ความนิ ย มที่ เป็ นบวก (Oakley, 2001 : 989 ;
Prichard, 2003 : 11 ; Kiyomi, 2003 : 3441) สิ่งที่ท้าทายอย่างมาก คือ การให้กลุ่มคนมารวมกัน
เพราะเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งให้กลายเป็นทีมที่ประสบความสาเร็จ และต้องใช้ความพยายามจะต้องมี
ทักษะอีกมากมาย ที่จะทาให้เกิดการทางานแบบทีมอย่างแท้จริง โรงเรียนจะประสบความสาเร็จโดย
แท้จริง เมื่อบรรยากาศที่ได้จากผลสาเร็จของทีมซึมซับไปสู่นักเรียน และส่งผลต่อพฤติกรรมของ
นัก เรีย นด้ วย (ปี เตอร์ เฟลมมิ่ ง , 2545 : 103 แปลโดย พรทิ พ ย์ เสมาภั ก ดี ) ความเป็ นมา และ
ความส าคั ญ ของปั ญ หาดั ง กล่ า ว ผู้ วิ จั ย มี ค วามสนใจที่ จ ะส่ ง เสริ ม ภาวะผู้ น าให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้วิจัยจึงทาการศึกษาเอกสารต่างๆ และงานวิจัย เพื่อหาวิธีการส่ งเสริม
ภาวะผู้นา โดยการพัฒ นาโปรแกรมส าหรับ นัก ศึก ษาครู มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ บุรีรัม ย์จ ะส่ งเสริม
อย่างไร ด้วยอะไร ทาอย่างไรให้นักศึกษาครูได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง และเป็นสถานการณ์
จ าลอง ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย มี ค วามสนใจที่ จ ะพั ฒ นาโปรแกรมส่ ง เสริ ม ภาวะผู้ น าของนั ก ศึ ก ษาครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมให้นักศึกษาครูมีภาวะผู้นา ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ จากสถานการณ์ได้เป็นอย่างมีระบบ มีอิสระในการ
คิ ด เป็ น ของตนเอง และกล้ า ที่ จ ะแสดงออก เป็ น คนที่ มี ไ หวพริ บ มี เหตุ ผ ล มี ค วามเป็ น ผู้ น า มี
ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร มีการตัดสิ นใจในการทางานร่วมกัน และมีการกาหนดบทบาท
หน้าที่ และความรับผิด ชอบในการเรียน รวมถึ งการมีความรับผิ ด ชอบในหน้าที่ก ารงาน เมื่ อจบ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา สามารถใช้ความรู้ความสามารถ และเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะ
เป็นครูที่ดีในอนาคต ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาต้องผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพในด้านวิชาการ และวิชาชีพ
ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ เพื่อให้นักศึกษาครูสามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เป็นครูต้นแบบที่ดีมีภาวะผู้นา เมื่อ
จบการศึกษาสามารถปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมภาวะผู้นาของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมภาวะผู้นาของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์
3. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมภาวะผู้นาของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ กาหนดขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เป็นการจัดเตรียมเพื่อกาหนดข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็น
ในการพั ฒ นาโปรแกรม โดยมี 2 ขั้ น คื อ ขั้ น ที่ 1) ศึ ก ษาเอกสาร ทฤษฎี ต่ า ง ๆ และงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้องกับแนวคิดการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมภาวะผู้นาของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ขั้นที่ 2) สัมภาษณ์ (Interview) อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อหาความต้องการ
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จาเป็น (Need Assessment) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาครูมีภาวะผู้นาในการปฏิบัติกิจกรรมในทุกๆ
กิจกรรม ผู้วิจั ยมีความสนใจที่จ ะส่ งเสริม ภาวะผู้นาของนักศึกษาครู มหาวิทยาลั ยราชภัฏ บุรีรัม ย์
จากนั้นนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์อาจารย์มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้วสรุปเป็นข้อมูลพื้นฐานที่มี
ความต้องการจาเป็นในการส่งเสริมภาวะผู้นาของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มี 5 ด้าน
ดังนี้ 1) ความเป็นผู้นา 2) การเข้าใจตนเอง 3) การสื่อสาร 4) การตัดสินใจ และ 5) การทางาน
เป็นทีม
ตอนที่ 2 การพัฒนาโปรแกรม เป็นการสร้างโปรแกรมส่งเสริมภาวะผู้นาของนักศึกษา
ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีขั้นตอนการดาเนินการ 3 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 การร่างโปรแกรม
ส่งเสริมภาวะผู้นา เป็นโปรแกรมส่งเสริมภาวะผู้นา คือ องค์ประกอบของโปรแกรมส่งเสริมภาวะผู้นา
มีการกาหนดเนื้อหาสาระในแต่ละองค์ประกอบของโปรแกรมส่งเสริมภาวะผู้นา ประกอบด้วย 1)
หลักการและเหตุผล 2) แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรม 3) วัตถุประสงค์ของโปรแกรม 4)
โครงสร้างเนื้อหาของโปรแกรม 5) กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6) สื่อการจัดกิจกรรมการ
เรีย นรู้ และ 7) การวั ด ผลและประเมิ น ผล และแผนการด าเนิ น กิ จ กรรม 5 แผน ประกอบด้ ว ย
กิจกรรมการเรียนรู้ 29 กิจกรรมใช้เวลา 30 ชั่วโมงขั้นที่ 2 การตรวจสอบร่างโปรแกรมส่งเสริมภาวะ
ผู้นา ในขั้นนี้ผู้วิจัยกาหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญ 2 ชุด ๆละ 8 คน เลือกแบบเจาะจง ผู้วิจัยนาเครื่องมือทั้ง
2 ฉบับไปให้ผู้เชี่ย วชาญตรวจสอบมีรายละเอียดดังนี้ ชุด ที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบโปรแกรม
ส่งเสริมภาวะผู้นาของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ บุรีรัมย์ ชุดที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
คุ ณ ภาพแบบวั ด พฤติก รรมภาวะผู้นาของนัก ศึก ษาครู มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ บุรีรัม ย์ ขั้ นที่ 3 การ
ปรับปรุงแก้ไขร่างโปรแกรมส่ งเสริมภาวะผู้นา ในขั้นนี้เป็นการนาข้อมูล ที่ได้จากการประเมินร่าง
โปรแกรมส่งเสริมภาวะผู้นาจากผู้เชี่ยวชาญเป็นหลักเกณฑ์ในการปรับปรุงโปรแกรมส่งเสริมภาวะผู้นา
โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 1) ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมโปรแกรมส่งเสริมภาวะผู้นาของ
นักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไปถือว่ามีความ
เหมาะสมมาก ผู้วิจัยให้คงไว้ในโปรแกรมส่งเสริมภาวะผู้นา และผลการวิเคราะห์ความสอดคล้อง
องค์ประกอบของโปรแกรมส่งเสริมภาวะผู้นา ถ้าพบว่า ดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ .78 ขึ้นไปถือว่า
องค์ประกอบส่วนนี้มีความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ใช้เกณฑ์ตามที่ลินน์ (Lynn, 1986 อ้าง
ถึงในเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2553) 2) ถ้ามีข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญนอกเหนือจากข้อคาถาม
ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปมีความเห็นสอดคล้องกัน ผู้วิจัยพิจารณาเพิ่มเติมในโปรแกรมส่งเสริมภาวะผู้นา
โดยคานึงถึงพื้นฐานของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
ตอนที่ 3 การศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของโปรแกรม เป็น การด าเนิ นการน าโปรแกรมไป
ทดลองใช้กั บ นัก ศึ ก ษาครู มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ บุ รีรัม ย์ กลุ่ ม เป้ าหมายที่ ใช้ ในการวิ จั ย ครั้ง นี้ คื อ
นัก ศึ ก ษาครู คณะครุศ าสตร์ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บุ รีรัม ย์ ซึ่ ง ได้ ม าด้ ว ยวิ ธี ก ารเลื อกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) เป็นกลุ่ ม ทดลอง 1 ห้ องเรียน มีจ านวนนั ก ศึก ษา 30 คน ก่ อนทดลองใช้
โปรแกรมผู้วิจัยให้นักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทาแบบวัดพฤติกรรมภาวะผู้นาสาหรับ
นักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (Pretest) และเมื่อสิ้นสุดการทดลองใช้โปรแกรม ผู้วิจัยให้
นั ก ศึ ก ษาครู มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บุ รี รั ม ย์ ท าแบบวั ด พฤติ ก รรมภาวะผู้ น าส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาครู
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลังจากการทดลองใช้โปรแกรมส่งเสริมภาวะผู้นา (Posttest) ขั้นนี้เป็น
การนาผลการทดลองใช้โปรแกรมส่งเสริมภาวะผู้นาของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มา
วิเคราะห์ เพื่อหาประสิทธิผลของโปรแกรม คือ จากแบบวัดพฤติกรรมภาวะผู้นาสาหรับนักศึกษาครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
1. โปรแกรมและเอกสารประกอบโปรแกรม
1.1 โปรแกรมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ประกอบด้วยหลักการและเหตุผลของโปรแกรม
วัตถุประสงค์โปรแกรม โครงสร้างเนื้อหาโปรแกรม มีแผนการดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 5 หน่วย
และในแต่ละหน่วยแบ่งออกเป็น 5-10 กิจกรรมการเรียนรู้รวม 30 กิจกรรมการเรียนรู้
1.2 คู่มืออาจารย์การใช้ โปรแกรม ประกอบด้วย คาแนะนาสาหรับอาจารย์ผู้ใช้
โปรแกรม ส่งเสริมภาวะผู้นา คาแนะนาโครงสร้างการใช้โปรแกรม วัตถุประสงค์โปรแกรม โครงสร้าง
เนื้อหาของโปรแกรม
2. แบบวัดพฤติกรรมภาวะผู้นาของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ การสร้าง
แบบวัดพฤติกรรมภาวะผู้นาของนักศึกษาครู เพื่อให้ครอบคลุม กับภาวะผู้นาใน 5 ด้าน มีดังนี้ 1)
ความเป็นผู้นา 2) การเข้าใจตนเอง 3) การสื่อสาร 4) การตัดสินใจ และ 5) การทางานเป็นทีม แบบ
วัดพฤติกรรมภาวะผู้นาของนักศึกษาครูทั้ง 5 ด้าน รวมทั้งสิ้น 48 ข้อ
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาครูต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้นา
มีจานวน 9 ข้อ
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การดาเนินการทดลองใช้โปรแกรมส่งเสริมภาวะผู้นาของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ มีขั้นตอนการทดลอง ดังนี้ 1) กลุ่มทดลองโปรแกรมส่งเสริมภาวะผู้นา คือ นักศึกษาครูคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2558 จานวน 30 คน 2) นักศึกษาครูคณะครุ
ศาสตร์ที่เป็นกลุ่มทดลอง ผู้วิจัยให้ทาแบบวัดพฤติกรรมภาวะผู้นาสาหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ บุรีรัมย์ ก่อนการทดลองใช้โปรแกรม (Pretest) 3) ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย เป็นผู้ด าเนินการ
ทดลองตามแผนการด าเนิ น กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ในแต่ ล ะหน่ ว ย และตามกิ จ กรรมการเรีย นรู้ใ น
โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นกับกลุ่มทดลอง 4) เมื่อสิ้นสุดการทดลองใช้โปรแกรม ผู้วิจัยให้นักศึกษาครูคณะ
ครุศาสตร์ กลุ่มทดลองทาแบบวัดพฤติกรรมภาวะผู้นาสาหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลังการทดลองใช้โปรแกรม (Posttest) ระยะเวลาในการทดลอง ผู้วิจัยดาเนินการทดลองการใช้
โปรแกรม เป็ น เวลา 3 วั น คื อ วั น เสาร์ และวั น อาทิ ต ย์ ใช้ เวลา 30 ชั่ ว โมง ณ สนามฟุ ต บอล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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6. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล หาประสิ ท ธิ ผ ลของโปรแกรมส่ ง เสริ ม ภาวะผู้ น าของนั ก ศึ ก ษา ครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูลหาประสิทธิผล
ของโปรแกรมส่งเสริม ภาวะผู้นาของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการวิจัยครั้งนี้
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อหาค่า X, S.D. , และ t-test
7. ผลการวิจัย
การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมภาวะผู้นาสาหรับ นักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมภาวะผู้นาของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ที่พัฒนาขึ้นมีโครงสร้างโปรแกรม 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 องค์ประกอบโปรแกรม ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) หลักการและ
เหตุผล 2) แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรม 3) วัตถุประสงค์ของโปรแกรม 4) โครงสร้างเนื้อหา
ของโปรแกรม 5) การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ 6) สื่ อ การจั ด กิ จ กรรม และ 7) การวั ด ผลและ
ประเมินผล
ส่วนที่ 2 แผนการดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 5 แผน กิจกรรมการเรียนรู้ 29 กิจกรรม
ใช้เวลาเรียนรู้ 30 ชั่วโมง ผลการประเมินร่างโปรแกรมโดยผู้เชี่ยวชาญ 8 คน โดยเป็นการประเมิน
ร่างโปรแกรมในด้านความเหมาะสม และความสอดคล้อง ผลการประเมิน พบว่า ร่างโปรแกรมมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และมีความสอดคล้องกันในทุกองค์ประกอบของโปรแกรม ผลการ
ประเมินร่างโปรแกรมผู้วิจัยได้ทาการแก้ไขตามคาชี้แนะของผู้เชี่ยวชาญก่อนนาไปทดลองใช้จริง
2. ผลการตรวจสอบประสิ ท ธิ ผ ลของโปรแกรมจากการน าโปรแกรมไปทดลองใช้ กั บ
นักศึกษาครู ที่เป็นกลุ่มทดลอง 30 คน พบว่า
2.1 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมภาวะผู้นาทั้ง 5 ด้านของนักศึกษาครูก่อนและหลัง
การทดลอง จาแนกโดยรวม และรายด้าน
ตาราง 1 การเปรียบเทียบค่ าเฉลี่ ยภาวะผู้นาทั้ง 5 ด้านของนักศึกษาครู มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ก่อนและหลังการทดลองใช้โปรแกรมส่งเสริมภาวะผู้นาที่เป็นกลุ่มทดลอง 30
คน จาแนกโดยรวมและรายด้าน
ภาวะผู้นาทั้ง 5 ด้าน ก่อนการทดลอง (n = 30) หลังการทดลอง (n = 30)
S.D.
S.D.
𝐗
𝐗
ความเป็นผู้นา
2.82
0.06
3.34
0.12
การเข้าใจตนเอง
2.54
0.05
3.04
0.08
การสื่อสาร
2.97
0.06
3.05
0.08
การตัดสินใจ
2.94
0.06
3.21
0.09
การทางานเป็นทีม
3.12
0.05
3.34
0.09
รวม
2.91
0.04
3.19
0.09
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

t-test

p-value

-4.684**
-9.567**
-1.677**
-5.796**
-3.938**
-5.346**

0.000
0.000
0.104
0.000
0.000
0.000

1715

จากตาราง 1 แสดงให้ เห็ น ว่ า ค่ า เฉลี่ ย พฤติ ก รรมภาวะผู้ น าจากกลุ่ ม ทดลองที่ เป็ น
นักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จานวน 30 คน ทั้ง 5 ด้าน ก่อนและหลังการทดลองการใช้
โปรแกรมส่งเสริมภาวะผู้นา โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
แสดงว่า โปรแกรมส่งเสริมภาวะผู้นาของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีส่วนช่วยให้
นักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เกิดพฤติกรรมภาวะผู้นาขึ้นทั้ง 5 ด้าน จากการเข้าร่วม
กิจกรรมการทดลองใช้โปรแกรมส่งเสริมภาวะผู้นาของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่มีต่อการ
จั ด กิ จ กรรมโปรแกรมส่ ง เสริ ม ภาวะผู้ น าของนั ก ศึ ก ษาครู ที่ เป็ น กลุ่ ม ทดลอง 30 คน โดยใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจ จานวน 9 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สอบถาม
ความพึงพอใจนักศึกษาครูที่เป็นกลุ่มทดลอง หลังการใช้โปรแกรมส่งเสริมภาวะผู้นา
ตาราง 2 ระดับความพึงพอใจของกลุ่ม ทดลองต่อโปรแกรมส่งเสริม ภาวะผู้นาของนัก ศึกษาครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รายการ
1. การจัดสถานที่ในแต่ละกิจกรรมตลอด
การเข้าร่วมกิจกรรม

4.73

S.D.
0.51

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด

2. การดาเนินการจัดกิจกรรมการส่งเสริมภาวะผู้นา
ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
3. การกาหนดเวลาในการส่งเสริมภาวะผูน้ าแต่ละ
กิจกรรมของหน่วยการเรียนรู้

4.75

0.50

มากที่สุด

4.70

0.49

มากที่สุด

4. การจัดกิจกรรมการส่งเสริมภาวะผู้นาในแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้

4.71

0.55

มากที่สุด

5. การใช้สื่อประกอบการส่งเสริมภาวะผูน้ าในแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้

4.70

0.53

มากที่สุด

6. การประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู

4.81

0.43

มากที่สุด

4.66

0.62

มากที่สุด

4.81

0.39

มากที่สุด

4.85

0.48

มากที่สุด

7. การจัดบรรยากาศการเข้าร่วมกิจกรรม
ที่เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้
8. การเสนอความรู้ความสามารถและประโยชน์
ที่ได้รับภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรม
9. การส่งเสริมให้นกั ศึกษาครูให้เกิดพฤติกรรม
ภาวะผูน้ าหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม

𝐗
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จากตารางที่ 2 อธิบายได้ดังนี้คือ นักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ บุรีรัมย์ มีความพึง
พอใจต่อการจัดกิจกรรมโปรแกรมส่งเสริมภาวะผู้นาของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด
8. อภิปรายผล
1. การพัฒนาโปรแกรม ผู้วิจัยได้นาแนวคิดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับนักศึ กษาครู ได้ข้อมูลที่สาคัญ เกี่ยวกับภาวะผู้นาสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัม ย์
ผู้วิจัยได้ทาการสัมภาษณ์อาจารย์ และได้ความต้องการจาเป็นที่ต้องส่งเสริมภาวะผู้นาของนักศึกษา
ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์แล้วนามาวิเคราะห์ สังเคราะห์แล้ว
สรุปเป็นข้อมูลพื้นฐานที่มีความต้องการจาเป็น (Need Assessment) ในการพัฒนาภาวะผู้นาของ
นักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีภาวะผู้นาใน 5 ด้าน คือ 1) ความเป็นผู้นา 2) การเข้าใจ
ตนเอง 3) การสื่อสาร 4) การตัดสินใจ และ 5) การทางานเป็นทีม ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
รีล (Real, 2006 : 43 – 48) ได้ทาการศึกษาวิจัยการพัฒนาทักษะภาวะผู้นาเด็ก และเยาวชนของ
รัฐเท็กซัสซานอันโตนิโอ ในการพัฒนาทักษะภาวะผู้นาเด็กและเยาวชน 5 ด้าน คือ การทางานเป็น
กลุ่ม การเข้าใจตนเอง การสื่อสาร การตัดสิ นใจ การเป็นผู้นา และได้นาภาวะผู้นาทั้ง 5 ด้าน มา
กาหนดเป็นเนื้อหาของโปรแกรม ซึ่งเป็นไปตามหลักการพัฒนาหลักสูตรเสริมของไพเออร์โต (Piirto,
1994 : 378 – 400 อ้างถึงใน วิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล (2544 : 82) เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้
พัฒนาภาวะผู้นาของนักศึกษาครู ตามแนวคิดของกุดิพัต (Gudipati, 2002) อ้างถึงใน วิจิตร์พร หล่อ
สุวรรณกุล (2544 : 84) ต้องใช้กลยุทธ์ในการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาในหลักสูตร และใช้วิธีสอนที่
สามารถกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง ไม่เบื่อ ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้
โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student – Centered Instruction) เป็นกลยุทธ์ในการจัดกิจกรรมการ
เรีย นรู้ต ามสภาพจริง (Authentic Learning) (ทิ ศนา แขมมณี . 2554 : 143 -144) โปรแกรมนี้
เป็นไปตามแนวคิดของซีเวอร์และเมคเกอร์ (Schiever & Maker, 2003 อ้างถึงใน สมชาย ทวีทรัพย์
: 88) เป็นโปรแกรมที่ทาให้การเรียนการสอนมีคุณค่ามากขึ้น เป็นหลักสูตรที่ให้ประสบการณ์ทางการ
ศึกษาที่หลากหลายแก่ผู้เรียน เป็นหลักสูตรขยาย หรือเพิ่มเติมไปจากหลักสูตรปกติ ทั้งนี้การขยาย
หรือเพิ่ม อาจเป็นทั้งเนื้อหาสาระ (Content) และกลยุทธ์ในการสอน (Teaching Strategies) ซึ่งมี
ความเหมาะสมกับคุณลักษณะของผู้เรียน เป็นหลักสูตรที่สนองความสนใจของกลุ่มผู้เรียน ดังนั้น
องค์ประกอบหลักที่สาคัญของโปรแกรมคือ การวางแผนอย่างเป็นระบบ (Systematic Plan) ในการ
ขยายการเรียนรู้ของผู้เรียน โปรแกรมนี้มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนทั้งเป็ นรายบุคคลและกลุ่ม
เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้ที่หลากหลาย และได้ฝึกฝนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ดังนั้น การดาเนิน
กิจกรรมการเรียนรู้ต้องสอดคล้องกับแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนเป็นนักศึกษาครู กิจกรรม
การเรีย นรู้จึ ง มุ่ ง เน้ น ให้ ผู้เรีย นเป็ น ผู้ก ระท าด้ว ยตนเอง (Active Learning) การเรีย นรู้แ บบชี้ น า
ตนเอง (Self Directed Learning) และการเรี ย นรู้ แ บบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participatory Learning)
(Passow, 1985 :2050 : Davis & Rimm, 1994 : 104 – 106 ; อ้างถึงใน วิจิตร์พร หล่อสุวรรณ
กุ ล , 2544 : 144 -145) เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาโปรแกรมเพื่ อ พั ฒ นาภาวะผู้น า โดยให้
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เยาวชนได้มีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับโยซาฟิน และเฟิร์ทมัน (Josephine &
Fertman, 1998 : 18-113) ที่ได้ศึกษาศักยภาพการพัฒนาภาวะผู้นาของเยาวชน สามารถแบ่งเป็น 3
สถานะ คือ 1) การเอาใจใส่ต่อความตระหนักรู้ คือ ต้องมีความรู้ และเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเอง
2) การปฏิสัมพันธ์ (Interaction) สถานภาพนี้ เยาวชนกาลังอยู่ในขั้นตอนระหว่างกระบวนการพัฒนา
ตนเองสู่การเป็นผู้นา กล่าวคือ ต้องมีการฝึกฝนตนเอง ตั้งแต่เริ่มต้นจากการคิดและกระทาสิ่ งต่าง ๆ
ที่สังคมรอบข้างเรียกร้อง และ 3) การเป็นผู้นาของตัวเองและผู้อื่น คือ มีความสามารถทางานและ
ติดต่อผู้อื่นอย่างมั่นใจ มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ การเรียนรู้ตามสภาพจริง
การแสดงบทบาทสมมุติ โดยให้ผู้เรียนได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เกม และตามฐานกิจกรรมต่าง
ๆ ดังนั้นกิจกรรมแต่ละกิจกรรมที่จัดทาขึ้นสาหรับนักศึกษาครูได้แสดงพฤติกรรมภาวะผู้นา และเกิด
พฤติกรรมภาวะผู้นาจากการเข้าร่วมกิจกรรม เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนที่มุ่งเน้น
พัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้นา และผู้ตามที่ดี (สานักงานลูกเสือแห่งชาติ , 2554) ผลการพัฒนาโปรแกรม
พบว่ า ผู้วิ จั ย ได้ ให้ผู้ เชี่ ย วชาญได้ พิ จ ารณาความเหมาะสมและความสอดคล้ องของโปรแกรมทุ ก
องค์ประกอบ มีความเห็นว่าโปรแกรมนั้นมีความเหมาะสม และสอดคล้องอยู่ในระดับดี สาหรับเครื่อง
ที่ใช้ในการประเมินโปรแกรม ได้แก่ แบบประเมินร่างโปรแกรม เพื่อหาความเหมาะสมและความ
สอดคล้องของโปรแกรม เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลของโปรแกรม ได้แก่ แบบวัดพฤติกรรม
ภาวะผู้นาของศึก ษาครู มหาวิทยาลั ยราชภัฏ บุรีรัม ย์ และแบบสอบถามความพึ งพอใจต่อการจั ด
กิจกรรมโปรแกรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้นาของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2. การตรวจสอบประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมภาวะผู้นา
2.1 การเปรียบเทียบพฤติกรรมภาวะผู้นาทั้ง 5 ด้านของกลุ่มทดลอง 30 คน ก่อนและ
หลังการทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิผล พบว่า ภาวะผู้นาด้านของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลังการใช้โปรแกรม
มีค่ าเฉลี่ ย สู งกว่ า ค่ าเฉลี่ ย ก่ อนการทดลอง แสดงว่ า โปรแกรมที่พั ฒ นาขึ้ นส่ งผลให้นั ก ศึ ก ษาครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เกิดพฤติกรรมภาวะผู้นาขึ้น ที่เป็นเช่นนี้มีเหตุผลสนับสนุน ดังต่อไปนี้
2.1.1 โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเป็นการตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของนักศึกษา
ครูมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เนื่องจากผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐานการจัดกิจกรรมการเรีย นรู้ เพื่อ
ส่งเสริมภาวะผู้นาสาหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง และองค์ ป ระกอบภาวะผู้ น าทั้ ง 5 ด้ า นได้ ม าจากการสั ม ภาษณ์ อ าจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์แล้วนามาพัฒนาโปรแกรมตามแนวคิดของ ไพเออร์โต (Piirto, 1994 :
378 – 400 และ คลาร์ก (Clark, 1997 : 318 – 319) อ้างถึงใน วิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล (2544 :
81) และใช้ กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ที่ ห ลากหลาย โดยเปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษาครู ได้ แ สดงออกทาง
พฤติกรรมมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วรวุฒิ จิรสุจริตธรรม (2553) ที่พบว่า การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทาให้ผู้เรียนได้แสดงออกในการเรียนรู้มากขึ้น จึงทาให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้จากการกระทากิจกรรมด้วยตนเอง และรู้จักชี้นาตนเองโดยอาศัยกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ท าให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด พฤติ ก รรมภาวะผู้ น าขึ้ น พฤติ ก รรมภาวะผู้ น าของนั ก ศึ ก ษาครู
มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ บุรีรัม ย์ ทั้ง 5 ด้าน กลุ่ ม เป้าหมายนัก ศึก ษาครู มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ บุรีรัม ย์
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จานวน 30 คน ก่อนและหลังการทดลอง โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า โปรแกรมส่งเสริมภาวะผู้นาของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มีส่วนช่วยให้นักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เกิดพฤติกรรมภาวะผู้นาด้านการทางานเป็นทีม
ขึ้ น ทั้ ง 5 จากการเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมการทดลองใช้ โปรแกรมส่ ง เสริ ม ภาวะผู้ น าของนั ก ศึ ก ษาครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2.1.2 นักศึกษาครูได้พัฒนาตนเองจากการเข้าร่วม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 5
ด้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การเข้าร่วมกิจกรรมเป็นการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบผสมผสาน
ระหว่างการเรียนรู้ที่เกิดจากผู้เรียนเป็นผู้ลงมือกระทาด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และการ
เรียนรู้แบบชี้นาตนเอง (สมชาย ทวีทรัพย์, 2552 : 138) โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ตามสภาพ
จริง โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมส่งเสริมภาวะผู้นาจากการเข้าร่วม
กิจกรรม และได้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้นาที่ดีได้
2.1.3 รูปแบบและกิจกรรมการส่งเสริมภาวะผู้นาของโปรแกรมในแต่ละกิจกรรมการ
เรียนรู้มีใบงานให้ปฏิบัติ มีการทดสอบก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม มีการให้รางวัลสาหรับผู้ที่มี
ความตั้งใจ ทาให้นักศึกษาครูมีความสนใจ และกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้
ผู้วิจัยได้หาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายจึงสามารถช่วยให้นักศึกษาครู มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ สามารถบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ของหลักโปรแกรมตามที่กาหนดไว้ โดยใช้การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษาครู ได้มีส่วนร่วมในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้มุ่งเน้นให้นักศึกษาลง
มือกระทาด้วยตนเอง มีการร่วมมือกันกับสมาชิกในกลุ่มโดยทากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน แลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ซึ่งกันและกัน มีความรักความสามัคคี มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ได้ใช้กลยุทธ์เทคนิคในการจัดกิจกรรมที่หลากหลายด้วยการฝึก
ปฏิบัติจริง ทั้งที่เป็นกิจกรรมรายบุคคล และกิจกรรมกลุ่ม เป็นการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง (ทิศ
นา แขมมณี, 2554 : 133) เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน เข้าใจปัญหาต่าง ๆ และมีความ
กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม 4) สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความ
พร้อม สะดวก และทันสมัยในการใช้งาน จึงเกิดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้
อย่ างมีค วามสุ ข และด้ว ยความตั้งใจที่จ ะเรียนรู้ได้เพิ่ ม ความรู้ ความเข้ าใจได้ม ากยิ่งขึ้ น ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ต่อการจัดกิจกรรมโปรแกรมส่งเสริม
ภาวะผู้นา อยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการประเมิน แสดงถึงความพึงพอใจของนักศึกษาครูที่ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม เพราะกิจกรรมการเรียนรู้มีความน่าสนใจ และเป็นประโยชน์
มากที่สุด และมีขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย ชวนคิดตามและได้แสดง
พฤติกรรมภาวะผู้นาและเอกสารประกอบการเรียนการสอนเข้าใจง่ายและเกิดประโยชน์สูงสุด ผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโปรแกรมส่งเสริมภาวะผู้นาของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ บุ รี รั ม ย์ มี ค่ า เฉลี่ ย ระหว่ าง 4.73 – 4.85 ซึ่ ง สู ง กว่ าเกณฑ์ ก ารประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของ
โปรแกรมที่กาหนดไว้
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9. สรุปผลการวิจัย
การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมภาวะผู้นาของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จาก
ผลการวิจัย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โปรแกรมส่งเสริม
ภาวะผู้นาของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่พัฒนาขึ้นทั้ง 5 ด้าน ผลที่เกิดขึ้ นเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโปรแกรม และพฤติกรรมภาวะผู้นาของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลังการทดลองใช้สูงกว่าก่อนการใช้โปรแกรมส่งเสริมภาวะผู้นา และโปรแกรมส่งเสริมภาวะผู้นา
สามารถนาไปใช้ส่งแสริมภาวะผู้นาสาหรับนักศึกษาครูได้เป็นอย่างดี และผลการประเมินความพึง
พอใจที่มีต่อการจั ด กิจ กรรมโปรแกรมส่ งเสริม าภาวะผู้นา นัก ศึก ษาครู มีความพึงพอใจต่อการจั ด
กิจกรรมโปรแกรมส่งเสริมภาวะผู้นาของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยรวม และราย
ข้ออยู่ในระดับมากที่สุด
10. ข้อเสนอแนะ
ควรมีการศึกษาพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ในโปรแกรมเพื่อส่งเสริมภาวะผู้นาให้มีกิจกรรม
ที่หลากหลาย
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บทคัดย่อ
การวิจั ยครั้งนี้มีวัต ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบมโนมติทางวิทยาศาสตร์เรื่อง
ปริมาณสารสัมพันธ์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่าง
ก่ อ นเรีย นและหลั ง เรี ย นโดยการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้โดยใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน (Problem Based
Learning หรื อ PBL) เสริ ม ด้ ว ยวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรู้ แ บบอุ ป นั ย (Inductive Method) กลุ่ ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรีย นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลาภู ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม จานวน 35
คน ดาเนินการวิจัยโดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based
Learning หรือ PBL) เสริมด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย (Inductive Method) จานวน 6
แผน แบบวั ด มโนมติท างวิ ท ยาศาสตร์เรื่อ งปริม าณสารสั ม พั น ธ์ แ บบวั ด ความสามารถในการคิ ด
วิเคราะห์ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระจากกัน (t-test for Dependent Samples) ผลการวิจัยพบว่า 1)
พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 8.60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 47.78 คะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียนเท่ากับ 14. 86 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.72 และนักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตร์เรื่อง
ปริมาณสารสัมพันธ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2) นักเรียนมีคะแนนก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 42.67
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 63.18 และนักเรียนมีความสามารถใน การคิดวิเคราะห์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
คาหลัก : การศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เสริมด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้
แบบอุปนัย
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Abstract
The purposes of this research were to study and compare the science
concept of Stoichiometry and analytical thinking ability of Matthayomsuksa 5 students
before and after learning through the problem - based learning instruction
supplemented with inductive method. The sample group consisted of Matthayomsuksa
5 students in the first semester of academic year 2018 at Nonmuangwittayakarn
School Nongbualamphu province. 35 people were selected by cluster random
sampling. The one group Pretest-Posttest design was employed in this study. The
instruments used in this research were 6 problem - based learning instruction
supplemented with inductive method plans, a Science concept of Stoichiometry test,
and an analytical thinking ability test. The collected data were statistically analyzed
for mean, percentage, standard deviation and t-test for Dependent Samples. The
findings of the study were as follows: 1) The students pretest mean score before
learning were 8.60 or 47.78% and the posttest mean score after learning were 14.86 or
82.72%. The science concept of Stoichiometry after learning of the students was
higher than before learning. 2) The students pretest mean score before learning were
42.67% and the posttest mean score after learning were 63.18%. The analytical
thinking ability after learning of the students was higher than before learning.
Keywords : Problem-Based Learning Instruction supplemented with Inductive Method
1. บทนา
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันพบว่า โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารอาเภอ
โนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างต่า ดังเช่นผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโนน
เมืองวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลาภู ปีการศึกษา 2557-2559 ในรายวิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากั บร้อยละ 27.96 ,29.92, 24.83 ตามลาดับ ซึ่งถื อว่าต่ากว่าระดับจังหวัด ระดับสั งกัด และ
ระดับประเทศทั้งสาม จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในระดับโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร กลุ่มสาระ
วิ ท ยาศาสตร์ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 ในรายวิ ชาเคมี เพิ่ ม เติ ม 2 มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นต่ า คื อ
ปริมาณสารสัมพันธ์ซึ่งผลการพิจารณาคะแนนจากการทาแบบทดสอบ พบว่านักเรียนทาแบบทดสอบ
ในเนื้อหา เรื่องปริม าณสารสั ม พันธ์ ได้คะแนนต่ามาก เพราะเป็นเรื่องที่ต้องเข้ าใจจึงจะสามารถ
นาไปใช้เป็นหลักการในคานวณต่อไปไม่ได้ จึงส่งผลต่อเนื่องทาให้นักเรียนไม่เข้าใจและนาไปประยุกต์
ในระดับต่อไปไม่ได้
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จากการศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ในปัจจุบันพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนยังการพัฒนาผู้เรี ยนให้มีทักษะการคิด ครูจึงมีบทบาทสาคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
พั ฒ นารู ป แบบการสอนที่ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะการคิ ด แก่ ผู้ เ รี ย นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ดั ง ที่ ก รมวิ ช าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (2545ข : 5) กล่าวว่าครูเป็นบุคคลสาคัญในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้เกิด
กับผู้เรียนช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพและตามธรรมชาติที่แตกต่าง
กันแต่ละบุคคล ส่งเสริมทักษะการคิด ปลูกฝังนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนและทางานเสริมด้วยอื่น ครูจึงจาเป็น
จะต้องพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพใช้ศาสตร์และเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายส่งเสริมศักยภาพที่
แฝงเร้นในตัวผู้เรียน ทิศนา แขมมณีและคนอื่นๆ (2544 : 25) ได้กล่าวถึงบทบาทของครูว่าควรจัด
กิจกรรมการเรีย นการสอนที่ส่ งเสริม ทักษะการคิด ว่าครูควรกระตุ้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิ บัติห รือหา
วิธีการแก้ปัญหา ซักถามให้ผู้เรียนมองเห็นปัญหา คิดวิเคราะห์ พิจารณาหาเหตุผลและเสาะแสวงหา
ความรู้เพื่อเชื่อมโยงความคิดไปสู่แนวทางแก้ปัญ หาโดยอาศัยข้อมูลและประสบการณ์ของตนเพื่อ
นาไปสู่ ก ารตัด สิ นใจอย่ างสมเหตุ ผลซึ่ง เป็น พื้นฐานการคิด อย่างวิ จ ารณญาณสอดคล้ องหลั ก การ
แนวคิดทีว่า “การสอนให้รู้จักคิดรู้จักตัดสินใจและมีความสามารถในการรู้จักการแก้ปัญหาต่างๆในการ
ดาเนินชีวิต” เร่งปรับปรุงและพัฒนาจากปัญหาดังกล่าวจึงทาให้พบว่า การจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ยังคงมีปัญหาทั้งด้านครู นักเรียนบรรยากาศห้องเรียนและวิธีการสอน ซึ่งส่งผล
ทาให้นัก เรียนได้พัฒ นาด้านการคิด วิเคราะห์แ ละมโนมติทางวิทยาศาสตร์ได้ไม่ม ากเพีย งพอ ทั้งนี้
ประกอบด้วยปัจจัยอีกหลายประการที่ส่งผลต่อการคิดวิเคราะห์และมโนมติทางวิทยาศาสตร์ นอกจาก
ปัจจัยที่กล่าวมาแล้ ว วิธีการสอนก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อนักเรียนด้วยจากสภาพปัญ หา
ดังกล่าวผู้วิจัยได้เล็งเห็นประโยชน์จากรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมาเป็น
แนวทางหนึ่งที่สามารถนามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นเพื่อให้
นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์จากสภาพปัญหาและแนวคิดและงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยมี
ความต้องการศึกษาว่าผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เสริมด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ
อุปนัย ต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และมโนมติทางวิทยาศาสตร์เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาและเปรีย บเที ย บมโนมติ ท างวิ ท ยาศาสตร์เรื่อ งปริม าณสารสั ม พั น ธ์ ข อง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based
Learning หรือ PBL) เสริม ด้วยวิ ธีก ารจัด การเรียนรู้แ บบอุปนัย (Inductive Method) ก่อนเรียน
และหลังเรียน
2. เพื่ อ ศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บความสามารถในการคิ ด วิ เคราะห์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning
หรือ PBL) เสริมด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย (Inductive Method) ก่อนเรียนและหลังเรียน
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3. วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
โรงเรีย นมัธ ยมในอาเภอโนนสั ง จังหวัด หนองบัว ลาภู ที่ก าลั งศึก ษาในภาคเรียนที่ 1 ปีก ารศึก ษา
2561 จานวน 9 ห้องเรียน จานวน 343 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโนนเมือง
วิทยาคาร อาเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ที่
กาลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จานวน 1 ห้องเรียน นักเรียนจานวน 35 คน ที่ได้
จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem
Based Learning หรือPBL) เสริม ด้ว ยวิธี ก ารจั ด การเรียนรู้แ บบอุ ปนัย (Inductive Method) ต่ อ
มโนมติทางวิทยาศาสตร์เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์จานวน 6 แผน 2) แบบวัดมโนมติทางวิทยาศาสตร์
เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์จะเป็นคาถามที่มีตัวเลื อก 4 ตัวเลือก ระดับที่ 2 ให้ระบุเหตุผลประกอบ
คาตอบแต่ละข้อนั้นจานวน 8 ข้อ 3) แบบวัดความสารถในการคิดวิเคราะห์เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
การวิจัยในครั้งนี้
ผู้ วิ จั ย ได้ ด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ตามขั้ น ตอนดั ง นี้ 1) น าแบบวั ด มโนมติ ท าง
วิทยาศาสตร์เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์มาทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest) กับกลุ่มตัวอย่าง 2) นา
แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์มาทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest) กับกลุ่มตัวอย่าง 3)
ดาเนินการสอนนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem
Based Learning หรื อ PBL) เสริ ม ด้ ว ยวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรู้ แ บบอุ ป นั ย (Inductive Method)
จานวน 6 แผน โดยใช้เวลา 18 ชั่วโมง 4 เมื่อสิ้นสุดการทดลองผู้วิจัยได้นาแบบวัดมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์และแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็นแบบวัดชุด
เดียวกันกับที่ใช้ทดสอบ ก่อนการทดลองที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
4. ผลการวิจัย
1. ผลเปรีย บเที ย บมโนมติ ท างวิ ท ยาศาสตร์ เรื่อ งปริม าณสารสั ม พั น ธ์ ข องนั ก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เสริมด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้
แบบอุปนัย ก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน เสริมด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย มีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนหรือไม่ ผู้วิจัยได้นาคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห์เปรียบเทียบด้วยการ
ทดสอบทีแบบไม่อิสระ (t-test for Dependent Sample) ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง
ที่ 5
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ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบมโนมติทางวิทยาศาสตร์เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เสริมด้วยวิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบอุปนัย ก่อนเรียนและหลังเรียน
การทดสอบ คะแนนเฉลี่ย
S.D.
ร้อยละ
t-test
ก่อนเรียน
7.11
2.23
29.64
24.086**
หลังเรียน
16.74
1.75
69.76
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนมโนมติทางวิทยาศาสตร์เรื่องปริมาณ
สารสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญ หาเป็นฐาน
เสริมด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย มีค่าเฉลี่ยก่อนเรียน 7.11 คิดเป็นร้อยละ 29.64 และหลัง
เรียนมีค่าเฉลี่ย 16.74 คิดเป็นร้อยละ 69.76 เมื่อนามาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนน
เฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการการทดสอบทีแบบไม่อิสระ (t-test for Dependent sample)
พบว่า นักเรียนมี มโนมติทางวิทยาศาสตร์เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรีย นโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญ หาเป็นฐาน เสริมด้วยวิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบอุปนัย ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ว่านักเรียนที่ได้รับผลการ
เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
5 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญ หาเป็นฐาน เสริมด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย มี
คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ ผู้วิจัยได้นาคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
มาวิเคราะห์เปรียบเทียบด้วยการทดสอบทีแบบไม่อิสระ (t-test for Dependent sample) ได้ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเปรีย บเที ย บความสามารถในการคิ ด วิ เคราะห์ เรื่อ งปริม าณสารสั ม พั นธ์ ข อง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เสริม
ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย ก่อนเรียนและหลังเรียน
การทดสอบ
คะแนนเฉลี่ย
S.D.
ร้อยละ
t-test
ก่อนเรียน
15.37
3.08
51.24
15.27**
หลังเรียน
22.00
2.36
73.33
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรีย นโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญ หาเป็นฐาน เสริมด้วยวิธีการจัดการ
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เรียนรู้แบบอุปนัยพบว่า มีคะแนนเฉลี่ย ก่อนเรียน 15.37 คิดเป็นร้อยละ 51.24 และหลังเรียน
คะแนนเฉลี่ย 22.00 คิดเป็นร้อยละ 73.33 เมื่อนามาเปรียบเทียบโดยนามาทดสอบทีแบบไม่อิสระ
พบว่า นักเรียนมีความสามารถใน การคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
5. อภิปรายผล
ผลการเปรียบเทียบคะแนนมโนมติทางวิทยาศาสตร์เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning
หรือ PBL) เสริมด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย (Inductive Method) หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน เป็นไปตามสมมติฐาน เมื่อนามาเปรียบเทียบโดยนามาทดสอบทีแบบไม่อิสระ พบว่า นักเรียนมี
มีมโนมติทางวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไป
ตามสมมติฐานของการวิจัย
ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่
เรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning หรือ PBL) เสริมด้วย
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย (Inductive Method) เมื่อนามาเปรียบเทียบโดยนามาทดสอบทีแบบ
ไม่อิส ระ พบว่า นัก เรีย นมีค วามสามารถใน การคิด วิ เคราะห์ หลั ง เรียนสู งกว่ าก่ อนเรียนอย่ างมี
นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01ทั้งนี้อาจเนื่องจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญ หาเป็นฐาน (Problem
Based Learning หรื อ PBL) เสริ ม ด้ ว ยวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรู้ แ บบอุ ป นั ย (Inductive Method)
ประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ระบุปัญหาเป็นขั้นที่ครูจัดสถานการณ์ต่างๆกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจ สามารถกาหนดสิ่งที่เป็นปัญ หาที่ผู้เรียนอยากรู้อยากเรียนและเกิดความสนใจที่จะหา
คาตอบ 2) ขั้นทาความเข้าใจกับปัญหาและวางแผนในการแก้ปัญหาผู้เรียนจะต้องทาความเข้าใจกับ
ปัญหาวางแผนและกาหนดแนวทางในการสืบค้นหาความรู้เพื่อหาแนวทางในการแก้ไชปัญหา 3) ขั้น
นาเสนอตัวอย่างผู้เรียนร่วมกันศึกษาตัวอย่างหลายๆตัวอย่างร่วมกันสังเกตลักษณะและคุณสมบัติที่
สอง และเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่หนึ่ง ว่ามีสิ่งใดเหมือกันบ้างเมื่อนักเรียนค้นพบลักษณะที่เหมือนกัน
แล้ว ครูแสดงตัวอย่างที่สามและสี่ต่อไปเพื่อให้นักเรียนได้เ ปรียบเทียบกับตัวอย่างที่หนึ่งและสอง จน
นักเรียนสามารถสร้างมโนทัศน์ได้ 4) ขั้นศึกษาตัวอย่างร่วมกันนักเรียนกาหนดสิ่งที่ต้องเรียน ดาเนิน
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้วยวิธีการหลากหลาย การศึกษาใบความรู้ การทาการทดลอง หรือการ
สืบค้นข้อมูลขั้นที่ 5) ขั้นสรุปและประเมิน ค่าของคาตอบขั้นนี้เป็นการฝึกให้นักเรียนเกิดทักษะในการ
สร้างมโนทัศน์ครูอาจแสดงตัวอย่างอีกสองหรือสามตัวอย่างเพื่อฝึกหัด จัดกลุ่มตัวอย่างพร้อมทั้งให้
เหตุผลในการจัดไว้ด้วยนักเรียนสามารถสร้างมโนทัศน์ได้ และนักเรียนได้ฝึกทักษะโดยการทากิจกรรม
หรือใบงานเพิ่มเติมได้ 6) ขั้นนาเสนอและประเมินผลงานนักเรียนนาข้อค้นพบ ความรู้ที่ได้ค้นคว้ามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อภิปรายผลและสังเคราะห์ความรู้ที่ได้มาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด
ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning หรือ
PBL) เสริมด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย (Inductive Method) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงกิจกรรมแต่ละกิจกรรมโน้มให้ผู้เรียนได้นาไปสู่มโนมติที่ถูกต้องของเรื่องนั้นๆ
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ในการท ากิ จ กรรมหลายๆครั้ ง จนท าให้ ผู้ เรีย นเกิ ด ความช านาญจนผู้ เรี ย น สามารถคิ ด วิ เคราะห์
แยกแยะ หาความสัมพันธ์ว่าแต่ละกิจกรรมมีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไร จนนาไปสู้ข้อสรุป หรือ
กฎเกณฑ์ด้วยตนเองเป็นวิธีที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถจับหลักการหรือ
ประเด็นสาคัญได้ด้วยตนเอง ทาให้เกิดการเรียนรู้หลักการ/แนวคิดหรือข้อความรู้ต่างๆ อย่างเข้าใจ
(ทิศ นา แขมมณี 2551) นอกจากนี้ผู้ เรีย นต้ องเลื อกเกณฑ์ ห รือ หลั ก การที่ มีอยู่ แ ล้ ว มาใช้ในการ
แก้ปัญหาจากโจทย์หรือสถานการณ์ที่กาหนดได้อย่างเหมาะสม อธิบายวิธีแก้ปัญหา ความเป็นมาของ
หลักการโดยใช้ข้อเท็จจริงกฎต่างๆและเหตุผล เพื่อประเมินความเข้าใจของนักเรียนในหลักการและ
ตัดสินใจเลือกหลักการเพื่อไปใช้ได้อย่างถูกต้อง นักเรียนต้องเลือกเอาข้อสรุปมาใช้แก้ปัญ หาด้วย
ตนเองซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ความสามารถ 5 ขั้ น ของมาร์ ซ าโน (Marzano,2001) ท าให้ ผู้ เรี ย นมี
ความสามารถในการคิดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
6. สรุปผลการวิจัย
ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning หรือ PBL)
เสริมด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย (Inductive Method) ต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์
และมโนมติทางวิทยาศาสตร์เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สามารถสรุป
ผลได้ ดัง นี้ 1) นัก เรีย นชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาปีที่ 5 ที่ เรียนโดยการจั ด การเรียนรู้โดยใช้ ปัญ หาเป็ น ฐาน
(Problem Based Learning หรื อ PBL) เสริ ม ด้ ว ยวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรู้ แ บบอุ ป นั ย (Inductive
Method) มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 8.60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 47.78 คะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียนเท่ากับ 14. 86 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.72 และ นักเรียนมีมีมโนมติทางวิทยาศาสตร์ หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็ น ฐาน (Problem Based Learning หรื อ PBL) เสริ ม ด้ ว ยวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรู้ แ บบอุ ป นั ย
(Inductive Method) พบว่า จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ
16.14 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 42.67 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 22. 11 คะแนน คิดเป็นร้อยละ
63.18 และนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
7. ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
จากการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสาหรับการการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
เสริมด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยที่มีต่อมโนมติทางวิทยาศาสตร์เ รื่องปริมาณสารสัมพันธ์และ
ความสามารถในคิดวิเคราะห์ ซึ่งผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการนาไปใช้ดังนี้
1. ในการนาการจั ดการเรียนรู้โดยใช้ปัญ หาเป็นฐาน (Problem Based Learning หรือ
PBL) เสริมด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย (Inductive Method) ไปใช้ ครูผู้สอนควรศึกษาและ
ทาความเข้าใจ หลั กการ ทฤษฎี และแนวคิด ขั้ นตอนในการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้ให้ชัด เจน เพื่อ
นักเรียนจะได้เข้าใจแนวคิดพื้นฐานและใบความรู้ที่เกี่ยวข้องเนื้อหาที่จะเรียนให้พร้อมสาหรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แต่ละครั้ง และควรบันทึกหลังสอนเพื่อให้ทราบปัญหาหรือสิ่งที่ต้องการแก้ไขเพื่อ
ทาให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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2. ก่อนที่ครูผู้สอนจะเริ่มกิจกรรมการเรียนรู้ ครูผู้สอนควรจะมีความรู้เกี่ยวกับ โมล / มวล
โมเลกุล มวลอะตอม การเปลี่ยนหน่วย เป็นต้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารจัดการเวลาเรียนและ
การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 โดยจาแนกตามประสบการณ์การทางาน และขนาดโรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จานวน 320 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
ชนิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .97 สถิติที่ใช้ในการวิจัยข้อมูล
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมุติฐาน และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว โดยกาหนดค่าสถิติที่ระดับนัยสาคัญ .05 ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหาร
จัดการเวลาเรียน และการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครู โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) เปรียบเทียบการบริหารจัดการเวลาเรียนและการจัด
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” จาแนกตามประสบการณ์การทางาน โดยรวมและรายด้าน
พบว่าไม่แตกต่างกัน 3) เปรียบเทียบการบริหารจัดการเวลาเรียนและการจัดกิจกรรม “ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้” จาแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัย สาคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ .05
คาสาคัญ : การบริหารจัดการเวลาเรียน กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

Abstract
The purposes of this research were 1) to study and compare time
management and activities “Moderate Class, More Knowledge” of Schools under
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the Secondary Educational Service Area Office 26. The data was classified by
experience and school sizes. The sample was administrators and teachers totaling
320 people. The questionnaire of the opinions of management and teachers about
time management and activities “Moderate Class, More Knowledge” of schools with
reliability of .97 The statistics employed for data analysis were percentage, mean,
standard deviation, The hypotheses were tested by independent and Sheffe method
was used to compare each pair of the aspects. The significant was set at the level of
.05. The findings were as follows: 1) Time management and activities “Moderate
Class, More Knowledge” of Schools under the Secondary Educational Service Area
Office 26. was overall at a high level. 2) Time management and activities “Moderate
Class, More Knowledge” on the opinions of the school administrators and teacher
classified by experience the general view and all part, the research result found is not
different. 3) Time management and activities “Moderate Class, More Knowledge” on
the opinions of the school administrators and teacher, classified by school sizes was
different with a statistical significance at .05
Keywords : Time Management and Activities Moderate Class, More Knowledge
1. บทนา
ความเจริญ ก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในยุคปัจ จุบันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
ทางด้านธรรมชาติและวิถีการดาเนินชีวิตของมนุษย์ สมาชิกในสังคมต้องมีการปรับตัวให้เข้ากั บ
สถานการณ์ของโลก สิ่งสาคัญที่สุดที่จะทาให้ทุกคนอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขนั้นคือ
จะต้องมีการพัฒนาทางการศึกษา เพื่อให้เยาวชนมีทักษะสาคัญในศตวรรษที่ 21 สามารถอยู่รอด
ในสังคมปัจจุบันและอนาคตได้อย่างปกติสุข (สุคนธ์ สินธพานนท์, 2558, หน้า 7)
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจึ ง ได้ ก าหนดนโยบาย “ลดเวลาเรี ย น เพิ่ ม เวลารู้ ” ในรู ป แบบ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยให้ สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาภายใน
เวลา 14.30 น. ส่วนเวลาหลังจากนั้นให้จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ซึ่งเริ่มดาเนินการใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เพื่อลดเนื้อหาภาควิชาการลง เสริมกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่ง
เป็นหน้าที่หลักของครู (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2559, หน้า 1-2)
นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นั้น สอดคล้องกับแนวคิด Teach Less, Learn More
(TLLM) การจัดการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ ที่ต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มมากขึ้นมีสามารถ
ในการสร้างสรรค์ โดยให้นักเรียนเป็นผู้กาหนดว่าอยากเรียนรู้อะไร ครูเป็นผู้ออกแบบ กระตุ้นให้
ผู้เรีย นสร้างความรู้ (วิ จ ารณ์ พานิ ช, 2555, หน้า 64) สอดคล้ องกั บงานวิ จัยของ ศิริก าญจน์
งาช้าง เรื่อง การประเมินโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
จังหวัดเชียงใหม่ จากการที่นักเรียนได้เลือกปฏิบัติเอง ทาให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นให้ความ
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ร่ว มมือในการทากิ จกรรม มีความสนุกสนานในการเรียนรู้ ภายใต้ข้อตกลงที่มีร่วมกั น สามาร
สร้างสรรค์ผลงาน พัฒนาผลงานต่อยอดและขยายผลได้ (ศิริกาญจน์ งาช้าง, 2560, หน้า 112113)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโรงเรียน
ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดาเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้” เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีจุดมุ่งหมายพัฒนา 4H
คื อ Head (พั ฒ นาสมอง), Heart (พั ฒ นาจิ ต ใจ), Hand (พั ฒ นาทั ก ษะการปฏิ บั ติ ) และ Health
(พัฒนาสุขภาพ) สถานศึกษามีบทบาทสาคัญในการบริหารจัดการเวลาเรียน และการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ติดตาม และประเมินผล ซึ่งสถานศึกษาที่มีบริบทต่างกัน
ทั้งขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์การทางานของครู การบริหารจัด การเวลาเรียนและการ
จัดกิจกรรม จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนตามบริบทของสถานศึกษา (สานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2559, หน้า 1-11)
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการทาวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียน
และการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 ซึ่งเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒ นาการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ส่งผลต่อ
นักเรียนมีความสุขต่อการเรียนรู้ มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง พร้อมก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ผลจากการวิจัยครั้งนี้จะสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
กาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ในสถานศึกษาต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาการบริหารจัดการเวลาเรียน และการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้” ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
2.2 เพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการเวลาเรียนและการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้” ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จาแนกตาม
ประสบการณ์การทางาน และขนาดโรงเรียน
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 ผู้บริห ารและครูที่มีประสบการณ์ ก ารทางานต่างกัน มีความคิด เห็นเกี่ยวกั บการ
บริหารจัดการเวลาเรียน และการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 แตกต่างกัน
3.2 ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการเวลาเรียน และการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 แตกต่างกัน
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ในปีการศึกษา 2561 จานวน 1,849 คน
4.2 กลุ่ม ตัวอย่าง ได้จ ากการสุ่ม ประชากร โดยก าหนดขนาดของกลุ่ มตัวอย่างตาม
ตารางเครจซี่มอร์แกน (Krejcie & Morgan) (ประสิ ทธิ์ สุ วรรณรัก ษ์, 2542, หน้า 148) ได้
จานวน 320 คน แล้วทาการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก
4.3 ขอบเขตด้านเนื้อหาในการวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษา การบริหารจัดการเวลาเรียนและ
การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 4 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ และ
การปรับปรุง (Deming, 1982, pp. 67 - 69)
4.4 ตัวแปรที่ศึกษา มีดังนี้
4.4.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ประสบการณ์การทางาน และขนาดโรงเรียน
4.4.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบและ
การปรับปรุง
4.5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับที่
ผ่านการทดลองกับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างโดยทดสอบจานวน 30 คน เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
(Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ประกอบด้วย 2 ตอน คือ
1) ข้อมูลทั่วไป
2) ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลาเรียน
และการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” มีข้อคาถามจานวน 60 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ .97
4.6 ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
1) ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปใช้วิธีแจกแจงความถี่ และร้อยละ
2) ตอนที่ 2 วิเคราะห์การบริหารจัดการเวลาเรียน และการจัดกิจกรรม “ลด
เวลาเรีย น เพิ่ ม เวลารู้ ” ของผู้ ส ถานศึ ก ษา โดยการหาค่ าเฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน
จากนั้นเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ที่มีประสบการณ์การทางานต่างกัน
โดยการทดสอบค่าที (Independent samples t - test) และตามขนาดโรงเรียน โดยการทดสอบ
ค่าเอฟ (F-test) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ .05 จะทาการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวิธีการของเชฟเฟ่
5. ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม จานวน 320 คน จาแนกตามประสบการณ์ การ
ทางาน ส่วนใหญ่น้อยกว่า 10 ปี จานวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 55.94 และจาแนกตาม
ขนาดโรงเรียนส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ่ จานวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 70.63
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5.1 สภาพการบริหารจัดการเวลาเรียน และการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้” ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ดังปรากฏ
ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สภาพการบริหารจัดการเวลาเรียน และการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
การดาเนินงานการบริหารการจัดการ
ข้อ
S.D. ความหมาย ลาดับที่
X
และการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
1 การวางแผน
3.98 0.48
มาก
1
2 การปฏิบัติตามแผน
3.80 0.59
มาก
2
3 การตรวจสอบ
3.62 0.51
มาก
4
4

การปรับปรุง

รวม

3.73

0.64

มาก

3.78

0.66

มาก

3

จากตารางที่ 1 พบว่าสภาพการบริหารจัดการเวลาเรียน และการจัดกิจกรรม “ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้” ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก โดยด้านที่มีค่ าเฉลี่ ย สู งที่สุ ด คือ ด้านการวางแผน ( X =3.98) รองลงมาคือ ด้านการ
ปฏิบัติตามแผน ( X = 3.80) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการตรวจสอบ ( X = 3.62)
5.2 เปรียบเทียบการบริหารจัดการเวลาเรียนและการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้” ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จาแนกตาม
ประสบการณ์การทางาน ดังปรากฏในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การบริหารจัดการเวลาเรียนและการจัดกิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
การบริหารจัดการเวลาเรียนและ
ประสบการณ์การทางาน
ข้อ การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม น้อยกว่า 10 ปี ตั้งแต่ 10 ปี
t
เวลารู้
S.D.
S.D
X
X
1 การวางแผน
3.94 0.50 4.04 0.46 1.828
2 การปฏิบัติตามแผน
3 การตรวจสอบ
4 การปรับปรุง
รวม
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.78
3.67
3.77
3.79

0.59
0.53
0.65
0.5675

3.82
3.57
3.68
3.78

0.59
0.49
0.63
0.54

0.672
1.517
0.521
0.089
1734

จากตารางที่ 2 พบว่า ความคิด เห็นของผู้บริห ารและครูที่ มีประสบการณ์ ก ารท างาน
ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลาเรียน และการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้” ของสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน
5.3 เปรียบเทียบการบริหารจัดการเวลาเรียนและการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้” ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จาแนกตาม
ขนาดของโรงเรียน ดังปรากฏในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การบริหารจัดการเวลาเรียนและการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ขนาดของโรงเรียน
การบริหารจัดการเวลาเรียน
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่
และการจัดกิจกรรม
F
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” X S.D. X S.D. X S.D.
1. การวางแผน
3.89 0.37 4.10 0.63 3.93 0.40 3.76*
2. การปฏิบัติตามแผน
3.79 0.80 4.08 0.36 3.68 0.62 15.50*
3. การตรวจสอบ
3.60 0.89 3.81 0.58 3.55 0.45 8.18*
4. การปรับปรุง
3.60 1.20 3.99 0.74 3.64 0.55 10.17*
รวมเฉลี่ย
3.74 0.39 4.02 0.31 3.68 0.43 22.73*
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 3 ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันมีความคิดเห็น
เกี่ย วกั บ การบริห ารจัด การเวลาเรียน และการจัด กิ จกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่ม เวลารู้ ” โดย
ภาพรวมและรายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จึง ทาการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่
ดังนี้
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบการบริหารจัดการเวลาเรียนและการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก
ขนาดของโรงเรียน
X
3.68
4.02
3.73
ขนาดใหญ่
3.68
.16*
.049
ขนาดกลาง
4.02
ขนาดเล็ก
3.73
.05
.21
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้บริหารและครูในที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ่กับผู้บริหาร
และครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลาง มีความคิดเห็น การบริหารจัดการเวลาเรียน และการจัด
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
5. การอภิปรายผล
5.1 การบริหารจัดการเวลาเรียน และการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ”
ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู โดยรวมพบว่า การบริหารจัดการเวลาเรียน และการจัดกิจกรรม “ลด
เวลาเรียน เพิ่ม เวลารู้ ” อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจากสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 ได้มีนโยบายให้สถานศึกษาได้ใช้วงจรการบริหารคุณภาพ ทาให้สถานศึกษา
สามารถดาเนินการได้แม้จะเป็นกิจกรรมใหม่ก็ตาม สอดคล้องกับงานวิจัยของบัณฑิต เหมือดอดทน
(2559, หน้า 161) ได้ ศึ ก ษาการบริห ารจัด การศึก ษาโดยใช้ก ารบริห ารคุณ ภาพเดมมิ่ง (Deming
Cycle : PDCA) ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ผลการวิจัย พบว่า มี
ค่าเฉลี่ย โดยรวมอยู่ในระดับมาก
5.2 เปรียบเทียบการบริหารจัดการเวลาเรียนและการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้” ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ที่มีประสบการณ์การทางานต่างกัน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลาเรียนและการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องจากการถ่ายทอดนโยบายดังกล่าวสามารถถ่ายทอด
ได้ครอบคลุมโดยผ่านผู้บริหารสถานศึกษาที่มีการกากับคณะทางานในทุกส่วนที่รับผิดชอบกิจกรรมจึง
ไม่เกิดความแตกต่างกัน ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑามาศ สุธาพจน์ (2559, หน้า
236-238) ได้ศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้” สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ครูที่มี
ประสบการณ์การทางานต่างกัน มีการบริหารกิจกรรมการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน
5.3 เปรียบเทียบการบริหารจัดการเวลาเรียนและการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้” ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดต่างกันโดย
ภาพรวมและรายด้าน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยโรงเรียนขนาด
กลางแตกต่างโรงเรียนขนาดใหญ่กับโรงเรียนขนาดเล็ก ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้บริหารโรงเรียนและครูที่
สอนโรงเรียนขนาดกลาง มีการบริหารกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย “ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
สูงกว่า โรงเรียนขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ แสดงให้เห็นว่า โรงเรียนขนาดต่างกั น มีผลต่อการ
บริหารกิจกรรมการเรียนรู้ เนื่องมาจากสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน โดยโรงเรียนขนาดกลางมี
จานวนครู ต่อนักเรียนที่เหมาะสมกัน จึงมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์เพียงพอต่อความต้องการ สามารถ
ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในขณะที่โรงเรียนขนาดใหญ่จะมีจานวนครูต่อนักเรียนมากเกินไป
และโรงเรียนขนาดใหญ่ อาจมีข้อจากั ดเรื่องสถานที่ในการทากิจกรรมมีไม่เพียงพอ สอดคล้องกั บ
งานวิ จั ย ของ จุ ฑ ามาศ สุ ธ าพจน์ (2559, หน้ า 236-238) ได้ ศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บการบริ ห าร
กิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” สั งกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ครูที่มีปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีการ
บริหารกิจกรรมการเรียนรู้แตกต่างกัน
6. สรุปผลการวิจัย
6.1 การบริหารจัดการเวลาเรียน และการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ”
ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
6.2 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ มีประสบการณ์การทางานต่างกัน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลาเรียนและการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน
6.3 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลาเรียนและการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะการนาไปใช้
7.1.1 ด้านการวางแผน ผลการวิจัยพบว่าข้อที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุดคือ มีการอบรม
และพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างความเข้าใจในการนานโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” สู่การ
ปฏิบัติ ผู้บริหารสถานศึกษาควรดาเนินการจัดอบรมและพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรม
7.1.2 ด้ านการปฏิ บั ติต ามแผน ผลการวิ จั ย พบว่ าข้ อ ที่ มี ก ารปฏิ บั ติ น้อ ยที่ สุ ด คื อ
ระบบข้อมูลสารสนเทศในโรงเรียน มีความสะดวกต่อนาข้อมูลไปใช้งาน ทั้งในระดับผู้ปฏิบัติ และ
ระดับผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาควรแต่งตั้งคณะกรรมการ และส่งเสริมการจัดระบบสารสนเทศ
อย่างจริงจัง
7.1.3 ด้ า นการตรวจสอบ จากการวิ จั ย พบว่ า ข้ อ ที่ มี ก ารปฏิ บั ติ น้ อ ยที่ สุ ด คื อ ครู
นักเรียน และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินผลกิจกรรม ผู้บริหารสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้
ชุมชนได้มีส่วนร่วมทั้งด้านการวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ และการปรับปรุง
7.1.4 ด้านการควบคุม จากการวิจัยพบว่าข้อที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ ผู้ปกครอง
ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการวิจัย/พัฒนา และประเมินผลกิจกรรม
ผู้บริหารสถานศึกษาควรเชิญชุมชนประเมินผลการจัดกิจกรรม เพื่อนาผลมาปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดกิจกรรมต่อไป
7.2 ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
7.2.1 รูปแบบบริหารจัดการเวลาเรียนและการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา
รู้” ของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
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7.2.2 ควรศึกษาการถอดบทเรียนโรงเรียนที่ประสบผลสาเร็จในการจัดกิจกรรม “ลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาการนาแผนปฏิบัติการประจาปีไปปฏิบัติ
ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 2) เปรียบเทียบปัญหา
การนาแผนปฏิบัติการประจาปีไปปฏิบัติ จาแนกตาม สถานภาพ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์และ
ขนาดโรงเรี ย น กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ ผู้ บ ริ ห าร ครู จ านวน 320 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย
แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.984 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อการนาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีไปปฏิบัติในสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน เมื่อจาแนกตามวุฒิการศึกษาโดยรวมและรายด้าน อยู่
ในระดั บ ปานกลางทุ ก ด้ า น แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05เมื่ อ จ าแนกตาม
ประสบการณ์ มี ค วามคิ ด เห็ น โดยรวมและรายด้ าน อยู่ ในระดั บ มากทุ ก ด้ านแตกต่ างกั น อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจาแนกตาม ขนาดสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : แผนปฏิบัติการประจาปี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

Abstract
The purpose of this research was 1) to study problem of annual action plan
to implement in schools under Buriram Primary Educational Service Area Office 4 and
2) to compare states of problems of annual action plan to implement in schools
classified by positions, education qualification, working experience and school sizes.
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The sample group used in this research included 320 administrators and teachers
under Buriram Primary Educational Service Area Office 4. The research instruments
were questionnaire with reliability of 0.984 beside, Mean and Standard deviation were
analyzed data statistics in this study. The result of this research found that
administrators and teachers point of view which was relevant to administrators and
teachers’ opinions toward the procedure of annual action plan to implement in schools
were not when categorized generally by positions and education qualification that
showed in average. Moreover, the result found that the administrators and teachers’
point of view were different significantly in statistics at level .05. Furthermore, when
classified by working experience the research found that the administrators and
teachers estimation in general and individual are at a high level, therefore, it showed
that the administrators and teachers’ point of view to the procedure of annual action
plan to implement were different significantly in statistics at level .05. Besides, when
classified by school sizes that represent at a high level on overall and individual. the
opinions toward the procedure of annual action plan to implement were different
significantly in statistics at level .05.
Keywords : annual action plan, Buriram Primary Educational Service Area Office 4
1. บทนา
นโยบายช่วยให้ก ารบริห ารและการด าเนินงานมีทิศทางที่แน่นอน เปรียบได้กั บเข็ ม ทิศ
และหางเสือที่มีความสาคัญต่อการเดินเรือ ซึ่งจะช่วยเป็นกรอบในการดาเนินงาน ทั้งด้านการพัฒนา
หน่ ว ยงาน สั ง คม ประเทศชาติ ด้ านการวางแผน ด้ านการตั ด สิ น ใจ และด้ า นการควบคุ ม การ
ปฏิบัติงาน (สมคิด พรมจุ้ย. 2550 : 3) โรงเรียนต้องมีการวางแผนเพื่อสนองความต้องการจาเป็น
ของโรงเรียนเอง (สมาน อัศวภูมิ. 2551 : 1) การวางแผนเป็นเครื่องมือที่สาคัญ ของผู้บริหารทุก
ระดับขององค์กรที่จะช่วยให้วัตถุประสงค์ประสบความสาเร็จ และยังเป็นเครื่องมือในการควบคุมการ
ป ฏิ บั ติ งาน ข อ งผู้ บ ริ ห ารซึ่ งมี ห น้ าที่ ใน ก ารค วบ คุ ม งาน ทุ ก ระดั บ ให้ เกิ ด ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
(มหาวิ ทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิ ราช. 2551 : 24) เป็นสิ่งจ าเป็นในบทบาทหน้าที่ผู้บริห ารทุก ระดับ
ซึ่งระดับความรับผิดชอบอาจแตกต่างกันออกไป (สมิต สัชฌุกร. 2550 : บทนา)
แผนปฏิ บัติร าชการตามพระราชกฤษฎีก าว่าด้วยหลั ก เกณฑ์แ ละวิธี ก ารบริห ารกิ จ การ
บ้ านเมื องที่ ดี พ.ศ. 2546 มี 2 ประเภท คือ แผนปฏิ บั ติ ร าชการ 4 ปี และแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจาปี (สานักงบประมาณ, ออนไลน์, 2552)ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการนาแผนปฏิบัติราชการ 4
ปี ไปสู่ การปฏิ บัติจ ะต้องมีก ารเชื่อมโยงกั บระดับสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาและสถานศึกษา ที่
ครอบคลุมมิติต่าง ๆ ตามตัวชี้วัดตามที่กาหนดด้วยแนวทางการติดตามตรวจสอบและประเมินผล
เพื่ อให้ แ ผนปฏิ บัติ ราชการ 4 ปี เป็ นทิศ ทางในการนากลยุท ธ์ สู่ ก ารปฏิ บั ติอย่ างเป็ นรูปธรรม โดย
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ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนเป็นขั้นตอนที่สาคัญ เพราะเป็นขั้นตอนที่จะนาเอาแผนที่วางไว้ไปปฏิบัติให้
เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ (สมิต สัชฌุกร, 2550, หน้า 75) ส่วนการนาแผนออกปฏิบัตินั้นเป็นการ
ดาเนินการอย่างเป็นกระบวนการ ซึ่งผู้รับผิดชอบจะต้องทาความเข้าใจแผนปฏิบัติตามสิ่งที่กาหนดใน
แผนอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งติดตามประเมินผลการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอนที่กาหนดในแผนและ
สรุปจั ด ท ารายงานให้ ผู้บัง คั บ บัญ ชาทราบ ตามกระบวนการและขั้ นตอนในการนาแผนไปปฏิ บั ติ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการทาความเข้าใจแผน ด้าน
การมอบหมายการปฏิ บั ติ ต ามแผน ด้ านการด าเนิ น การตามแผน ด้ านการพิ จ ารณาปั ญ หาและ
อุปสรรค ด้านการปรับแผน ด้านการประเมินผลการปฏิบัติตามแผน และด้านการสรุปและรายงาน
ผล (สมิต สัชฌุกร,2550, หน้า 72)
จากความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจอย่างยิ่งที่จะ
ศึกษาปัญหาและแนวทางการนาแผนปฏิบัติการประจาปีไปปฏิบัติในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เพื่อจะทราบถึงปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาในการนา
แผนปฏิบัติการประจาปีไปปฏิบัติ แล้วนาผลการศึกษาวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนางาน
ด้ า นการน าแผนไปปฏิ บั ติ เพื่ อ พั ฒ นาการวางแผนการจั ด การศึ ก ษาและการน าไปปฏิ บั ติ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาการน าแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ไปปฏิ บั ติ ในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
2.2 เพื่ อ เปรี ย บเที ย บปั ญ หาการน าแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ไปปฏิ บั ติ ในสถานศึ ก ษา
สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาบุ รี รั ม ย์ เขต 4 จ าแนกตาม วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา
ประสบการณ์ และขนาดสถานศึกษา
3. วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครู ปีการศึกษา 2559 ซึ่งผู้วิจัยได้กาหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan ; อ้างถึงในบุญชม
ศรีส ะอาด. 2545 : 43) จ านวน 320 คน ใช้ ก ารสุ่ ม แบบหลายขั้ น ตอน (Multi-Stage Random
Sampling)
เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามประกอบด้วย 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ลักษณะเป็นคาถามแบบตรวจสอบรายการ ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการนาแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาบุ รี รั ม ย์ เขต 4 มี ข้ อ ค าถามจ านวน 45 ข้ อ วิ เคราะห์ ห าความเชื่ อ มั่ น
(Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ตาม
วิธีของ Cronbach มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.984
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วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปทางสถิติ ตอนที่ 1 สถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตอนที่ 2 การ
เปรียบเทียบ จาแนกตามสถานภาพ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ โดยการทดสอบค่าที (t-test) และ
ขนาดของโรงเรียน โดยการทดสอบค่าเอฟ (F-test)
4. ผลการวิจัย
4.1 ปัญ หาการนาแผนปฏิบัติการประจาปีไปปฏิบัติในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ตารางที่ 1 ระดับปัญหาการนาแผนปฏิบัติการประจาปีไปปฏิบัติในสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน
การนาแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีไปปฏิบัติ
ในสถานศึกษา

ตาแหน่ง

ผู้บริหารสถานศึกษา
S.D. แปลความ
X
1. การทาความเข้าใจและการปฏิบัติตามแผน 3.37 1.60
มาก
2. การดาเนินการตามแผน
3.25 1.42
มาก
3. การปรับแผน
3.23 1.41
มาก
4. การประเมิน สรุปและรายงานผลการปฏิบัติ 3.30 1.48
มาก
ตามแผน
รวมเฉลี่ย
3.29 1.46
มาก

3.32
3.34
3.27
3.29

ครู
S.D. แปลความ
1.24
มาก
1.21
มาก
1.15
มาก
1.23
มาก

3.31

1.19

X

มาก

4.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูเกี่ยวกับปัญหาการ
นาแผนปฏิบัติการประจาปีไปปฏิ บัติในสถานศึก ษา จาแนกตามวุฒิ การศึกษา ประสบการณ์ และ
ขนาดสถานศึกษา ดังตาราง 2-10
4.2.1 ผลการเปรียบเทียบปัญหาการนาแผนปฏิบัติการประจาปีไปปฏิบัติในสถานศึกษา
จาแนกตามวุฒิการศึกษา
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบปัญหาการนาแผนปฏิบัติการประจาปีไปปฏิบัติในสถานศึกษา จาแนก
ตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายด้าน
การนาแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีไปปฏิบัติ
ในสถานศึกษา
1. การทาความเข้าใจและการปฏิบัติตามแผน
2. การดาเนินการตามแผน
3. การปรับแผน
4. การประเมิน สรุปและรายงานผลการปฏิบัติตามแผน
รวมเฉลี่ย
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
S.D.
S.D.
X
X
3.16 1.19
3.52
1.44
3.16 1.23
3.49
1.28
3.10 1.17
3.43
1.23
3.13 1.23
3.47
1.33
3.14 1.19
3.48
1.29

t
2.925*
2.778*
2.850*
2.739*
2.878*
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ผลการวิเคราะห์ความคิด เห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในการนาแผนปฏิ บัติการ
ประจ าปีไปปฏิ บัติในสถานศึ กษา สังกั ดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัม ย์ เขต 4
จาแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับ ปานกลางมีความคิดเห็นแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.2.2 ผลการเปรียบเทียบปัญหาการนาแผนปฏิบัติการประจาปีไปปฏิบัติในสถานศึกษา
จาแนกตามประสบการณ์
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบปัญหาการนาแผนปฏิบัติการประจาปีไปปฏิบัติในสถานศึกษา จาแนก
ตามประสบการณ์ โดยรวมและรายด้าน
การนาแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีไปปฏิบัติ
ในสถานศึกษา
1. การทาความเข้าใจและการปฏิบัติตามแผน
2. การดาเนินการตามแผน
3. การปรับแผน
4. การประเมิน สรุปและรายงานผลการปฏิบัติตามแผน
รวมเฉลี่ย
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ประสบการณ์
ประสบการณ์ ประสบการณ์ 10
น้อยกว่า 10 ปี
ปีขึ้นไป
S.D.
S.D.
X
X
3.69 1.23 3.26
1.33
3.67 1.16 3.24
1.27
3.58 1.17 3.20
1.21
3.76 1.28 3.20
1.27
3.68 1.18 3.23 1.25

t
2.677*
2.789*
2.628*
3.449*
2.960*

ผลการวิเคราะห์ความคิด เห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในการนาแผนปฏิ บัติการ
ประจาปีไปปฏิบัติในสถานศึกษา จาแนกตามประสบการณ์ โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก
และมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.2.2 ผลการเปรียบเทียบปัญหาการนาแผนปฏิบัติการประจาปีไปปฏิบัติในสถานศึกษา
จาแนกตามขนาดสถานศึกษา
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบปัญหาการนาแผนปฏิบัติการประจาปีไปปฏิบัติในสถานศึกษา จาแนก
ตามขนาดสถานศึกษาโดยรวมและรายด้าน
การนาแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีไป
แหล่งความแปรปรวน
ปฏิบัติในสถานศึกษา
1. ด้านการทาความเข้าใจและการ ระหว่างกลุ่ม
ปฏิบัติตามแผน
ภายในกลุ่ม
รวม
2. ด้านการดาเนินการตามแผน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

104.928
683.558
788.486
82.817
630.541
713.357

2
446
448
2
446
448

52.464
1.533

34.231*

41.408
1.414

29.289*
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
การนาแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีไป
แหล่งความแปรปรวน
ปฏิบัติในสถานศึกษา
3. ด้านการปรับแผน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
4. ด้ า น การป ระเมิ น ส รุ ป แล ะ ระหว่างกลุ่ม
รายงานผลการปฏิบัติตามแผน
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
โดยรวม
ภายในกลุ่ม
รวม
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

SS

df

MS

F

87.440
568.351
655.791
98.911
644.927
743.838
93.020
607.244
700.265

2
446
448
2
446
448
2
446
448

43.720
1.274

34.308*

49.456
1.446

34.201*

46.510
1.362

34.160*

ผลการวิเคราะห์การนาแผนปฏิบัติการประจาปีไปปฏิบัติในสถานศึกษา ตามความ
คิด เห็นของผู้บริห ารสถานศึ ก ษาและครู จาแนกตามขนาดสถานศึกษา วิเคราะห์เป็นรายข้ อและ
โดยรวม อยู่ในระดับมาก และมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทุกด้าน จึงทาการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe method) ดังตาราง 5-8 ดังนี้
ตาราง 5 ด้านการทาความเข้าใจและการปฏิบัติตามแผน
ขนาดสถานศึกษา

X

เล็ก
3.56
กลาง
3.33
ใหญ่
1.31
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

เล็ก
3.56
-

กลาง
3.33
0.23
-

ใหญ่
1.31
2.25*
2.02*
-

จากตาราง 5 ผู้บริหารและครูในสถานศึกษาขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ มีความคิดเห็น ด้าน
การท าความเข้ าใจและการปฏิ บั ติ ต ามแผน แตกต่ างกั น อย่ างมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05
ผู้บริหารและครูจากโรงเรียนขนาดกลางมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ผู้บริหารและครูจากโรงเรียนขนาดใหญ่
ส่วนคู่อื่นไม่แตกต่างกัน
ตาราง 6 ด้านการดาเนินการตามแผน
ขนาดสถานศึกษา

X

เล็ก
3.60
กลาง
3.22
ใหญ่
1.64
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

เล็ก
3.60
-

กลาง
3.22
0.37*
-

ใหญ่
1.64
1.95*
1.58*
-
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จากตาราง 6 ผู้บริหารและครูในสถานศึกษาขนาดเล็กกับขนาดกลาง, ขนาดเล็กกับขนาด
ใหญ่ และขนาดกลางกับขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นด้านการดาเนินการตามแผน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้บริหารและครูจากโรงเรียนขนาดเล็กมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา
คือขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ตามลาดับ
ตาราง 7 ด้านการปรับแผน
ขนาดสถานศึกษา
เล็ก
กลาง
ใหญ่
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ

X

3.53
3.19
1.49
.05

เล็ก
3.53
-

กลาง
3.19
0.33*
-

ใหญ่
1.49
2.03*
1.70*
-

จากตาราง 7 ผู้บริหารและครูในสถานศึกษาขนาดเล็กกับขนาดกลาง, ขนาดเล็กกับขนาด
ใหญ่ และขนาดกลางกับขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นด้านการปรับแผน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยผู้บริหารและครูจากโรงเรียนขนาดเล็กมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ ตามลาดับ
ตาราง 8 ด้านการประเมิน สรุปและรายงานผลการปฏิบัติตามแผน
ขนาดสถานศึกษา
เล็ก
กลาง
ใหญ่
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ

X

3.59
3.21
1.43
.05

เล็ก
3.59
-

กลาง
3.21
0.37*
-

ใหญ่
1.43
2.16*
1.78*
-

จากตาราง 8 ผู้บริหารและครูในสถานศึกษาขนาดเล็กกับขนาดกลาง, ขนาดเล็กกับขนาด
ใหญ่ และขนาดกลางกับขนาดใหญ่ มีความคิดเห็น ด้านการประเมิน สรุปและรายงานผลการปฏิบัติ
ตามแผน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้บริหารและครูจากโรงเรียนขนาด
เล็กมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือขนาดกลาง และขนาดเล็ก ตามลาดับ
4.3 แนวทางการนาแผนปฏิบัติการประจาปีไปปฏิบัติในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
4.3.1 ด้ า นการท าความเข้ า ใจและการปฏิ บั ติ ต ามแผน พบว่ า การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนมีความคิดเห็นมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 33.33 รองลงมาคือ ประชุมและแต่งตั้ง
กรรมการหรือคณะทางานให้ชัดเจนคิดเป็นร้อยละ 27.38 น้อยที่สุดคือ การอบรมการจัดทาแผน
คิดเป็นร้อยละ 4.76
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4.3.2 ด้านการดาเนินการตามแผน พบว่า การดาเนินการตามแผนที่วางไว้ มีความ
คิดเห็นมากที่สุด คือ ร้อยละ 43.37 รองลงมาคือมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนเป็นระยะ คิด
เป็นร้อยละ 26.51 น้อยที่สุดคือ สะท้อนจากความต้องการของชุมชน คิดเป็นร้อยละ 6.02
4.3.3 ด้านการปรับแผน พบว่า ควรปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม มีความคิดเห็น
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 29.23 รองลงมาคือ รับฟังข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขข้ อบกพร่องร่วมกัน คิด
เป็นร้อยละ 26.15 น้อยที่สุด คือ ลดแผนงานที่ซ้าซ้อน คิดเป็นร้อยละ 6.15
4.3.4 ด้านการประเมิน สรุปและรายงานผลการปฏิบัติตามแผนพบว่า มีการประเมิน
จากหลายภาคส่วน มีความคิดเห็นมากที่สุดคือ ร้อยละ 23.48 รองลงมาคือ มีการประชุมสรุปแผนทุก
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 21.21 น้อยที่สุดคือ การนาผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงในปีต่อไป คิดเป็นร้อย
ละ 4.55
5. ผลการวิจัย
5.1 ความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริห ารและครูที่ มี ต่ อ ระดั บ ของปั ญ หาการน าแผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจาปีไปปฏิบัติในสถานศึกษาโดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน
5.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อการนาแผนปฏิ บัติการ
ประจาปีไปปฏิ บัติในสถานศึกษา จาแนกตามวุฒิ การศึก ษา ประสบการณ์ และขนาดสถานศึกษา
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.3 เมื่อทดสอบเป็นรายคู่ พบว่า ผู้บริหารและครูในสถานศึกษาขนาดเล็กกับขนาดกลาง,
ขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ และขนาดกลางกับขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้บริหารและครูจากโรงเรียนขนาดเล็กมี ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา
คือขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ตามลาดับ
5.4 แนวทางการนาแผนปฏิบัติการประจาปีไปปฏิบัติในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มี
ความคิ ด เห็ น มากที่ สุ ด ด้ า นการท าความเข้ า ใจและการปฏิ บั ติ ต ามแผนได้ แ ก่ การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน,ด้านการดาเนินการตามแผน ได้แก่ การดาเนินการตามแผนที่วางไว้ , ด้านการ
ปรับแผน ได้แก่ ควรปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม, ด้านการประเมิน สรุปและรายงานผลการ
ปฏิบัติตามแผน ได้แก่การประเมินจากหลายภาคส่วน
6. การอภิปรายผล
หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว สามารถนามาอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้
6.1 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อการนาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีไปปฏิ บัติในสถานศึก ษา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
จาแนกตามสถานภาพโดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับปานกลางทุก ด้าน ด้านทีมีค่าเฉลี่ ยสูงสุ ด
ได้แก่ ด้านการทาความเข้าใจและการปฏิบัติตามแผนส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือด้านการปรับแผน
1746

และพบว่าผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นต่อการนาแผนปฏิบัติการประจาปีไปปฏิบัติในสถานศึกษา ไม่
แตกต่างกั น แสดงว่ าผู้ บริห ารและครูมี ความคิด เห็นเหมือนกั น อาจเนื่ องมาจากสาเหตุที่ก ารน า
แผนปฏิบัติการประจาปีไปปฏิบัติในสถานศึกษา นั้นเกิดจากที่ทางานร่วมกันทั้งผู้บริหารและครู ทาให้มี
ความรู้สึก นึกคิดที่ไม่แตกต่างกันสอดคล้องกับจูเรียะ ศรีทัพไทย (2551 : 71-72) ได้ทาการศึกษา
ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาในการนาแผนปฏิบัติการประจาปีไปใช้ในกระบวนการบริหารตามทัศนะ
ของผู้อานวยการโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า 1.
ระดับความคิดเห็นของผู้อานวยการโรงเรียนต่อปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาในการนาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีไปใช้ในกระบวนการบริห าร โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับปานกลาง 2. ผลการ
เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้อานวยการโรงเรียนต่อปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาในการนา
แผนปฏิบัติการประจาปีไปใช้ในกระบวนการบริหาร จาแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน และระดับช่วงชั้นที่ปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน
6.2 ความคิด เห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อการนาแผนปฏิ บัติการประจาปีไปปฏิบัติใน
สถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาบุ รีรัม ย์ เขต 4 จ าแนกตามวุ ฒิ
การศึกษาโดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ด้านทีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการ
ทาความเข้าใจและการปฏิบัติตามแผนและด้านการดาเนินการตามแผน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
คือด้านการปรับแผน และพบว่าผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นต่อการนาแผนปฏิบัติการประจาปีไป
ปฏิบัติในสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก เมื่อ
บุคคลมีวุฒิการศึกษาที่แตกต่างกัน อาจทาให้มีความรู้ที่แตกต่างกัน มุมมองและแนวคิดจึงแตกต่าง
กัน
6.3 ความคิด เห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อการนาแผนปฏิ บัติการประจาปีไปปฏิบัติใน
สถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาบุ รี รั ม ย์ เขต 4 จ าแนกตาม
ประสบการณ์ โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านทีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการ
ประเมิน สรุปและรายงานผลการปฏิบัติตามแผน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือด้านการปรับแผน
และพบว่าผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นต่อการนาแผนปฏิบัติการประจาปีไปปฏิบัติในสถานศึกษา
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากประสบการณ์ทางานที่แตกต่าง
กันทาให้ ความรู้ความเข้าใจ ความสามารถ มีความแตกต่างกัน
6.4 ความคิด เห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อการนาแผนปฏิ บัติการประจาปีไปปฏิบัติใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึก ษาบุรีรัมย์ เขต 4 จาแนกตามขนาด
สถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านทีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการ
ประเมิน สรุปและรายงานผลการปฏิบัติตามแผน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือด้านการปรับแผน
และพบว่าผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นต่อการนาแผนปฏิบัติการประจาปีไปปฏิบัติในสถานศึกษา
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05ทั้งนี้อาจเนื่องจากว่า โรงเรียนแต่ละขนาดทีการ
บริหารงานที่แตกต่างกัน ครูทาหน้าที่สอนเหมือนกัน แต่ภาระงานที่รับมอบหมายมีปริมาณไม่เท่ากัน
ทาให้เกิดความคิดเห็นที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ ว่าที่ร้อยตรีดนุวัศ ไชยสงค์ (2554 : 148-154) ได้
ทาการศึกษาสภาพและปัญหาการนาแผนปฏิบัติการประจาปีไปปฏิบัติในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
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เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1สภาพการนาแผนปฏิบัติการประจาปีไปปฏิบัติใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ที่เป็นโรงเรียนขนาด
เล็ก โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ ทั้งโดยภาพรวมและจาแนกเป็นรายด้านไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปัญหาการนาแผนปฏิบัติการประจาปีไปปฏิบัติในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาด
กลาง และขนาดใหญ่ ทั้งโดยภาพรวมและจาแนกเป็นรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทาง
สถิติที่ระดับ .05
6.5 แนวทางการนาแผนปฏิบัติการประจาปีไปปฏิบัติในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ที่มี
ความคิ ด เห็ น มากที่ สุ ด ด้ า นการท าความเข้ า ใจและการปฏิ บั ติ ต ามแผนได้ แ ก่ การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน, ด้านการดาเนินการตามแผน ได้แก่ การดาเนินการตามแผนที่วางไว้, ด้านการ
ปรับแผน ได้แก่ ควรปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม , ด้านการประเมิน สรุปและรายงานผลการ
ปฏิบัติตามแผน ได้แก่การประเมินจากหลายภาคส่วน ทาให้ทราบแนวทางในการนาแผนปฏิบัติการไป
ปฏิบัติในสถานศึกษาให้เกิดผลสาเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และเป็นการป้องกันปัญหาที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต
7. สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อการนาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีไปปฏิ บัติในสถานศึกษา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
สรุปได้ว่า ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน เมื่อจาแนกตามวุฒิการศึกษาโดยรวมและ
รายด้าน อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน และพบว่าผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นต่อการนาแผนปฏิบัติ
การประจาปีไปปฏิบัติในสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อจาแนกตามประสบการณ์ พบว่าความคิดเห็นโดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากทุก
และพบว่าผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นต่อการนาแผนปฏิบัติการประจาปีไปปฏิบัติในสถานศึกษา
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจาแนกตาม ขนาดสถานศึกษา โดยรวมและ
รายด้ าน อยู่ ในระดั บ มากทุ ก ด้ า น มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การน าแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ไปปฏิ บั ติ ใน
สถานศึ ก ษา แตกต่ างกั น อย่ างมีนัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ร ะดับ .05และผลการศึก ษาแนวทางการน า
แผนปฏิบัติการประจาปี ไปปฏิบัติในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 4 พบว่า ประเด็นที่ให้ความเห็นมากที่สุดอันดับ 1 ถึง 3 ได้แก่การดาเนินการตามแผนที่
วางไว้ รองลงมาคือ การมอบหมายผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน และแผนควรปรับเปลี่ยนได้ตามความ
เหมาะสม ตามลาดับ
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8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
8.1.1 การนาแผนปฏิบัติการประจาปีไปปฏิบัติในสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
ควรสร้างเสริม ด้านการทาความเข้าใจและการปฏิบัติตามแผน ควรมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบให้
ชัดเจน เพื่อสร้างความเข้าใจตรงกันมีพันธสัญญาที่จะดาเนินการร่วมกันจนบรรลุวัตถุประสงค์
8.1.2 ควรส่งเสริมให้ผู้ที่มีวุฒิสูงกว่าปริญญาตรีได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
จั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ การน าแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ไ ปปฏิ บั ติ เพราะได้ รั บ การพั ฒ นาและมี
ประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้
8.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
8.2.1 ควรมีการศึกษากลยุทธ์ในการบริหารการจั ดทาแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อ
เป็น
เครื่องมือในการบริหารงานในโรงเรียน
8.2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
และกาหนดมาตรการ กลยุทธ์ในการวางแผนงานวิชาการ
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บทคัดย่อ
กำรวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์กำรวิจัย 1) เพื่อศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำน บริบทและ
สภำพแวดล้อมเกี่ยวกับวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ 2) เพื่อพัฒนำรูปแบบกลยุทธ์กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก 3)
เพื่อศึกษำผลกำรทดลองใช้รูปแบบกลยุทธ์กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก และ 4) เพื่อประเมินรูปแบบกล
ยุทธ์กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนขำมป้อมพิทยำคม องค์กำรบริห ำรส่วนจังหวัดมหำสำรคำม
เป็นกำรวิจัยและพัฒนำ (Research and Development) ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยได้แก่ ครูผู้สอน
จำนวน 21 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำศึกษำปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 จำนวน 212 คน และ
ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 156 คนได้จำกกำรสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) แล้วสุ่ม
อย่ำงง่ำยอีกครั้งด้วยวิธีกำรสุ่มแบบเจำะจง เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยได้แก่ รูปแบบกลยุทธ์กำรจัดกำร
เรียนรู้เชิงรุก แบบตรวจสอบควำมเหมำะสมของรูปแบบกลยุทธ์ แบบประเมินควำมสำมำรถในกำร
จัดกำรเรียนรู้ของครูผู้สอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรียน แบบประเมินคุณลักษณะในกำร
เรีย นรู้เชิ งรุก แบบสอบถำมควำมพึง พอใจต่ อกำรบริห ำรโรงเรียน และแบบสอบถำมเพื่ อกำร
ประเมิ น รู ป แบบกลยุ ท ธ์ วิ เครำะห์ ข้ อ มูล ด้ ว ยกำรหำค่ ำเฉลี่ ย (Mean) ส่ ว นเบี่ ยงเบนมำตรฐำน
(Standard Deviation) ค่ำร้อยละ (Percent) วิเครำะห์เนื้อหำ (Content Analysis) และสถิ ติก ำร
บรรยำย
สรุปผลกำรวิจัย
1. กำรศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำน บริบท สภำพแวดล้อมวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูใน
โรงเรียนขำมป้อมพิทยำคม พบว่ำ ครูผู้สอนต้องกำรใช้วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก
2. รูปแบบกำรบริหำรกลยุทธ์เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถครู ในกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก
โรงเรียนขำมป้อมพิทยำคม องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมหำสำรคำม ที่สร้ำงและพัฒนำขึ้นมีชื่อว่ำ
SEAMS Model มีองค์ประกอบ จำนวน 5 ด้ำน ประกอบด้วย ด้ำนกำรบริหำร (Management : M)
ด้ำนกลยุทธ์ (Strategy Management : S) ด้ำนกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning : A) ด้ำนกำร
ประเมินผล (Evaluation : E) และด้ ำนควำมพึ งพอใจ (Satisfaction : S) โดยผลกำรตรวจสอบ
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ควำมเหมำะสมและนำไปใช้ได้ของรูปแบบกลยุทธ์เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถครู ในกำรจัดกำรเรียนรู้
เชิงรุกและองค์ประกอบ พบว่ำ มีควำมเหมำะสมและนำไปใช้ได้ อยู่ในระดับมำกที่สุด
3. กำรทดลองใช้รูปแบบกลยุทธ์เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถครูในกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก
โรงเรียนขำมป้อมพิทยำคม องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมหำสำรคำม พบว่ำ ครูผู้สอนมีควำมสำมำรถ
ในกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก ในระดับมำกที่สุด ทั้งด้ำนกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ด้ำนกำรจัดกำร
เรียนรู้และด้ำนกำรประเมินผล โดยรวมนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ปีกำรศึกษำ 2560 สูง
กว่ำปีกำรศึกษำ 2559 นักเรียนมีคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ อยู่ในระดับดีมำก ทั้งด้ำนกำรวำงแผนกำร
เรียนรู้ ด้ำนกำรเลือกกระบวนกำรเรียนรู้ ด้ำนกำรพัฒนำทักษะกำรคิด กำรแสวงหำแหล่ง
เรียนรู้ และด้ำนกำรประเมินผล และผู้ปกครองมีควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรโรงเรียน อยู่ในระดับ
มำกที่สุด ทั้งด้ำนกำรบริหำร ด้ำนกำรกำหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก ด้ำน
กำรประเมินผล และด้ำนควำมพึงพอใจ
4. กำรประเมินรูปแบบกำรบริหำรกลยุทธ์เพื่อพัฒ นำควำมสำมำรถครู ในกำรจัดกำร
เรียนรู้เชิงรุกโรงเรียนขำมป้อมพิทยำคม องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมหำสำรคำม ที่มีชื่อว่ำ SEAMS
Model พบว่ำ มีควำมเหมำะสมและเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมำกที่สุด
คาสาคัญ : รูปแบบกำรบริหำรกลยุทธ์ เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถครูในกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก

Abstract
The objectives of the research were 1.) to analyze fundamental information
about the context and environment of learning. 2.) to develop a strategy to manage
active learning. 3.) to study results oy using Active Learning strategies and 4.) to
assess ways to manage the Active learning strategies to improve the quality of public
school of education in the 21st century of Khampompittayakom School, Maha
Sarakham Provincial Organization. The population of the research were 21 teachers
and mathayomsuksa 1-6 stuelents totaling of 212 persons, and the 156 parents
selected from the group Cluster Random Sampling then again the simple random
sampling method. The instruments used in the study were Management Strategy
Active learning Model, from of checking appropriateness, ability assessment form in
learning management of teachers, questionnaire to ward feature assessment in active
leant, form, Achievement test Assessment feature .Satisfaction with the school
administration and a questionnaire to assess the strategic layout . Data were analyzed
by mean standard deviation, percentage , Content Analysis , and statistics description.
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Conclusions
1.To analyze the context and background information about the environment
to the learning of teachers in Khampompittayakom School found that teachers need to
learn how to use active learning approach.
2 . Strategic management model for developing teachers' abilities in aclive
learning management of Khampompittayakom School, Maha Sarakham Provincial
Administration Organization was called SEAMS Model including five aspects, namely
Management : M, Strategy Management : S, Active Learning : A, Evaluation : E,
Satisfaction : S. The results of chelating appropriateness of active learning strategies
forms fourer that are appropriate at the lightest level.
3. Experiment using a strategic model to develop teachers’ abilities in active
learning of Khampompittayakom School Maha Sarakham Provincial Organization found
that teachers have the ability to manage the active learning at the highest level. in
planning managing owed evaluating In overall, the students’ achieving in 2017 was
heghr tham in 2016. Students have the ability to put effort persistently in a very good
level. In learning planning. selecting learning methods,developing thinking skills,
seeking learning information sources, and evaluation. parent And were the satisfied
with the school administration at the highest level, in managing, setting school
sleategins, managing active and in satisfaction aspect.
4 . Assessment forms of Strategic management model for developing
teachers' abilities in active learning management Khampompittayakom School Maha
Sarakham Provincial Organization was called SEAMS Model. The study revealed that
the model was apocopate or at woeful at the he ‘lest level.
Keyword : strategic management model for developing teachers' abilities in achieve
learning
1. บทนา
กำรเปลี่ยนแปลงและกำรพัฒนำกำรศึกษำ ภำยใต้ยุทธศำสตร์ของกำรปฏิรูปกำรศึกษำ
ในทศวรรษที่ 2 พ.ศ. 2552-2561 เป็นกำรศึกษำที่พัฒนำสังคมเป็นกระแสหลัก มีกระบวนทัศน์
ของควำมเปลี่ ย นแปลงที่เกิ ด ขึ้ น ในมิ ติต่ ำง ๆ ที่ส่ ง ผลต่อกำรพั ฒ นำเยำวชนของประเทศ จำก
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศั กรำช 2551 เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้เป็น
คนดี มีปัญญำ มีควำมสุข มีศักยภำพในกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพ จึงกำหนดเป็นจุดหมำย
เพื่อให้เกิดกับผู้เรียน คือ มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร กำรคิด กำรแก้ปัญหำ กำรใช้เทคโนโลยี
และมีทักษะกำรดำรงชีวิต มีควำมรักชำติ มีจิตสำนึกในควำมเป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลก
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ภำยใต้ยุทธศำสตร์ของกำรปฏิรูปกำรศึกษำทศวรรษที่ 2 ซึ่งมุ่งเน้นในมิติของกำรพัฒนำ 4 มิติ
สำคั ญ ได้แ ก่ กำรปฏิรูปนัก เรียนยุคใหม่ กำรปฏิ รูปครูยุคใหม่ กำรปฏิรูปโรงเรียนหรือแหล่ ง
เรียนรู้ยุ คใหม่ และกำรปฏิรูประบบบริหำรจัดกำรยุดใหม่ (ส ำนักงำนเลขำธิก ำรสภำกำรศึ กษำ.
2553 : 23) ซึ่งในทุกมิตินั้นจะมีควำมสอดรับสัมพันธ์กันอย่ำงเป็นระบบ เพื่อให้บรรลุผลของกำร
ปฏิรูปกำรศึกษำไทย โดยศตวรรษนี้ถือเป็นช่วงเวลำที่ท้ำท้ำย เพรำะเป็นยุคที่โลกต้องเผชิญ กั บ
ควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว และข้อมูลข่ำวสำรทุกอย่ำงก็ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงรอบตัวเรำ
อีกต่อไป คอมพิวเตอร์ และสื่อต่ำง ๆ เริ่มเข้ำมำมีอิทธิพลอย่ำงมำกกับกำรดำรงชีวิตประจำวัน
เพียงแค่ค ลิ กที่ปลำยนิ้ว เรำก็ สำมำรถก้ ำวข้ำมพรมแดนไปได้ทุกซอกทุก มุม โลก ซึ่งแวดวงทำง
กำรศึกษำทั่วโลกต่ำงก้ำวพ้นรูปแบบกำรเรียนกำรสอนที่ใช้ ครูเป็นศูนย์กลำง มำเป็นกำรเรียนรู้ใน
แบบกระบวนทัศน์ใหม่ เรียกได้ว่ำเป็นกำรจัดกำรศึกษำยุคฐำนแห่งเทคโนโลยี หรือ Technology
Based Paradigm ในขณะที่ ป ระเทศไทยได้ เล็ ง เห็ น ควำมส ำคั ญ และมุ ม มองของกำรเตรี ย ม
เด็กไทยสู่ศ ตวรรษที่ 21 เช่นกัน (วิจำรณ์ พำนิช. 2556 : 46) เพรำะสิ่งเหล่ ำนี้จะเป็นเครื่องมือ
สนับสนุนให้เกิดนักกำรศึกษำที่มีกำรพัฒนำตนเอง และยกระดับกำรศึกษำให้ก้ำวหน้ำขึ้นไปในขั้น
ต่อไป
รูปแบบกำรบริห ำรโรงเรียนเป็นเครื่องมือสำคัญ ในกำรพัฒ นำคุณ ภำพมำตรฐำนงำนที่
ปฏิบัติ เพื่อสร้ำงโรงเรียนให้มีควำมเข้มแข็ งและมีศักยภำพสูง เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล
อย่ำงต่อเนื่องยั่งยืน เป็นกำรทำงำนและจัดกำรองค์กำรที่เน้นกำรมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงำนเพื่อให้
บรรลุเป้ำหมำยที่สำคัญอย่ำงน้อย 3 ประกำรไปพร้อมกัน คือ บรรลุเป้ำหมำยพัฒนำงำน พัฒนำ
คน และพัฒ นำองค์ กรไปสู่ก ำรเป็ นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้(สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึก ษำ.
2552) กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์เป็นรูปแบบกำรบริหำรที่ได้รับควำมสนใจมำกในปัจจุบัน โดยผู้บริหำร
จะต้องวำงแผนกลยุทธ์ที่ชำญฉลำดกำหนดกลยุทธ์ที่แตกต่ำงจำกคนอื่นแต่เป็นควำมแตกต่ำงเชิง
สร้ำงสรรค์ เพื่อใช้เป็นแนวทำงให้องค์กรปฏิบัติงำนได้เหนือ คู่แข่งขันและเพื่อให้สำมำรถบรรลุ
เป้ำหมำยตำมที่ต้องกำรได้ (ชูใจ เอื้ออักษร. 2549)
ผลกำรส ำรวจโรงเรีย นมั ธ ยมศึก ษำในสั ง กั ด ทั้ งหมด 36,245 โรงเรียน พบว่ ำ เป็ น
โรงเรีย นมัธยมศึก ษำขนำดกลำง จำนวน 14,253 คิด เป็นร้อยละ 55.46 จึงถื อได้ว่ำโรงเรียน
มัธยมศึกษำขนำดกลำงมีจำนวนมำกที่สุด โรงเรียนเห่ลำนี้มีข้อจำกัดหลำยประกำรที่ทำให้ไม่สำมำรถ
พั ฒ นำคุ ณ ภำพได้ ทั ด เที ย มโรงเรี ย นขนำดใหญ่ จำกกำรศึ ก ษำสภำพปั ญ หำของส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พบว่ำ โรงเรียนมัธยมศึกษำ ประสบปัญหำใน 4 ด้ำน คือ
1) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ผู้บริหำรโรงเรียนส่วนใหญ่ขำดทักษะในกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียน 2)
ด้ ำ นกำรเรี ย นกำรสอน นั ก เรี ย นมี ผ ลกำรเรี ย นต่ ำเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ โรงเรี ย นขนำดต่ ำ งกั น
เนื่องจำกครูส่วนใหญ่ขำดทักษะในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 3) ด้ำนควำมพร้อมของปัจจัย
สนับสนุน โรงเรียนไม่สำมำรถระดมทรัพยำกรจำกผู้ปกครองและชุมชนได้มำกนัก เนื่องจำกส่วน
ใหญ่ยังมีฐำนะยำกจน และ 4) ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนยังมีน้อย (สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน. 2553 : 2)
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โรงเรียนขำมป้อมพิทยำคม อำเภอวำปีปทุม จังหวัดมหำสำรคำม จัดกำรศึกษำให้กับ
นัก เรีย นชั้นมั ธ ยมศึ ก ษำปี ที่ 1-6 มีข้ อ จ ำกั ด หลำยประกำรที่ท ำให้ ไม่ ส ำมำรถพั ฒ นำคุ ณ ภำพได้
ทัดเทียมโรงเรียนขนำดใหญ่ อำจจะมีสำเหตุม ำจำกโรงเรียนขำดกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ เพรำะ
องค์กรจะประสบผลสำเร็จตำมเป้ำหมำยที่กำหนดได้ จำเป็นต้องมีกำรวำงแผนและกำหนดแนวทำง
ให้บุคลำกรปฏิบัติอย่ำงถูกต้อง มีกำรวำงแผนและกำหนดแนวทำงให้บุคลำกรปฏิบัติอย่ำงถูกต้อง มี
กำรจัดระบบในกำรควบคุมและประเมินควำมก้ำวหน้ำ ซึ่งจะทำให้องค์กรสำมำรถปฏิบัติงำนอย่ำง
เป็นระบบและมีประสิทธิภำพ ตฤณ ศุภโชคอุดมชัย (2557 : 25) และวรำงคณำ ผลประเสริฐ
(2554 : 9-10) ได้สรุป กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์มีควำมสำคัญต่อกำรดำเนินงำนขององค์กร คือ 1)
ช่วยให้องค์กรมีกรอบและทิศทำงที่ชัดเจน 2) ช่วยให้ผู้บริหำรคิดอย่ำงเป็นระบบ 3) ช่วยสร้ำงควำม
พร้อมให้องค์กรในกำรกำหนดวิธีกำรหรือแนวทำงในกำรดำเนินงำน 4) ช่วยสร้ำงประสิทธิภำพใน
กำรแข่งขัน 5) ช่วยให้กำรทำงำนเกิดควำมสอดคล้องในกำรปฏิบัติหน้ำที่และ 6) ช่วยให้องค์กรมี
มุมมองที่ครอบคลุ ม รูปแบบกำรบบริห ำรเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขำมป้อม
พิทยำคมที่ผู้วิจัยศึกษำนี้ เป็นแนวทำงในกำรบริหำรโรงเรียนมัธยมศึกษำให้มีประสิทธิผล
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำน บริบทและสภำพแวดล้อมเกี่ยวกับวิธีกำรจัดกำร
เรียนรู้ โรงเรียนขำมป้อมพิทยำคม องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมหำสำรคำม
2. เพื่ อ พั ฒ นำรูป แบบกลยุ ท ธ์ ก ำรจั ด กำรเรีย นรู้เชิ ง รุก โรงเรี ยนขำมป้ อมพิ ท ยำคม
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมหำสำรคำม
3. เพื่อศึกษำผลกำรทดลองใช้รูปแบบกลยุทธ์กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนขำมป้อม
พิทยำคม องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมหำสำรคำม
4. เพื่ อประเมินรูปแบบกลยุทธ์ กำรจัด กำรเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนขำมป้อมพิทยำคม
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมหำสำรคำม
3. วิธีดาเนินการวิจัย
กำรวิจัย ครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้ นตอนที่ 1 (Research :
R1) เป็นกำรศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำน บริบท สภำพแวดล้อมวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูใน
โรงเรียนขำมป้อมพิทยำคม (Analysis : A) ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยได้แก่ ผู้บริหำร ครู และ
บุค ลำกรในโรงเรีย นท่ำขอนยำงพิ ทยำคม จำนวน 21 คน ด้ว ยกำรจั ด ประชุม เชิงปฏิ บัติก ำร
(Work Shop) วิเครำะห์ข้ อมูล ด้ ว ยกำรสั งเครำะห์ผลกำรประชุม เชิง ปฏิ บัติ ก ำร ด้ว ยสถิ ติ ก ำร
บรรยำย ขั้นตอนที่ 2 (Development : D1) เป็นกำรออกแบบ สร้ำงและพัฒนำรูปแบบกำร
บริหำรโรงเรียน (Design and Development : Dand D) กลุ่มเป้ำหมำยเป็นผู้ให้ข้อมูลที่ใช้
ในกำรวิจัย ได้แก่ บุคลำกรในโรงเรียน จำนวน 19 คน ในกำรจัดสนทนำกลุ่ม (Focus Group
Discussion : FGD) และผู้บริหำรสถำนศึกษำที่ทดลองใช้รูปแบบกำรบริหำรกลยุทธ์เพื่อพัฒนำ
ควำมสำมำรถครูในกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก จำนวน 5 คน ในกำรตรวจสอบควำมเหมำะสมและ
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น ำไปใช้ ได้ ข องรู ป แบบกำรบริ ห ำรเพื่ อ พั ฒ นำควำมสำมำรถครูฯ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในกำรวิ จั ย คื อ
รูปแบบบริหำรกลยุทธ์เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถครูฯ และแบบตรวจสอบควำมเหมำะสมของรูปแบบ
กำรบริหำร วิเครำะห์ข้อมูลด้วย กำรหำค่ำเฉลี่ย (Mean) ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard
Deviation) วิ เครำะห์ เ นื้ อ หำ (Content Analysis) และสถิ ติ ก ำรบรรยำย ขั้ น ตอนที่ 3
(Research : R2) เป็ น กำรศึ ก ษำผลกำรทดลองใช้ รู ป แบบกำรบริ ห ำรกลยุ ท ธ์ เ พื่ อ พั ฒ นำ
ควำมสำมำรถครู ฯ (Implementation : I) ประชำกรและกลุ่ ม ตั ว อย่ ำ งในกำรวิ จั ย ได้ แ ก่
ครูผู้สอนในโรงเรียน จำนวน 19 คน นัก เรียนของโรงเรียนชั้นมัธยมศึก ษำปีที่ 1-6 จำนวน
212 คน ผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 จำนวน 157 คน ได้จำกกำร
สุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) แล้วสุ่มอย่ำงง่ำยอีกครั้งด้วยวิธีกำรสุ่มแบบเจำะจง
เครื่องมื อที่ใช้ในกำรวิจั ยได้แ ก่ รูปแบบกำรบริห ำรกลยุทธ์เพื่อพัฒ นำควำมสำมำรถครูฯ แบบ
ประเมินควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ มีค่ำควำมเชื่อมั่น .9461 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน แบบประเมินคุ ณลั กษณะในกำรเรียนรู้เชิงรุก ของนักเรียนในโรงเรียน มีค่ำควำม
เชื่อมั่น .959 และแบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรโรงเรียน มีค่ำควำมเชื่อมั่น .934
วิเครำะห์ข้อมูลด้วยกำรหำค่ำเฉลี่ย (Mean) ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation)
และค่ ำเฉลี่ ยร้อยละ และ ขั้ นตอนที่ 4 (Development : D2) เป็นกำรประเมินรูปแบบกำร
บริหำรกลยุทธ์เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถครูฯ (Evaluation : E) ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยได้แก่
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนกำรบริหำรสถำนศึกษำ และด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน จำนวน
15 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยได้แก่ รูปแบบกำรบริหำรกลยุทธ์เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถครูฯ
และแบบสอบถำมเพื่อกำรประเมินรูปแบบกำรบริหำรกลยุทธ์เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถครูฯ มีค่ำ
ควำมเชื่อมั่น .940 วิเครำะห์ข้อมูลด้วยกำรหำค่ำเฉลี่ย (Mean) และค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
(Standard Deviation) ผู้วิจัยนำเสนอขั้นตอนกำรวิจัยและพัฒนำตำม ภำพประกอบ 1 ดังนี้
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กระบวนการ
(Process)

ผลที่ได้
(Output)

กำรวิจัย (Research : R1)
เป็นกำรศึกษำและวิเครำะห์
(Analysis : A)

- ศึกษำเอกสำร/งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
- ศึกษำเป้ำหมำย นโยบำย แผนยุทธศำสตร์
- ศึกษำข้อมูล ปัญหำ ข้อเสนอแนะเบื้องต้น
- วิเครำะห์ SWOT Analysis ด้วยกำรจัด
ประชุมเชิงปฏิบตั ิกำร
- ศึกษำปัญหำและควำมต้องกำร

ได้ข้อมูลพืน้ ฐำนและควำมต้องกำร
ในกำรนำไปใช้ในกำรวิจัยใน
ขั้นตอนต่อไป

การพัฒนา
(Development : D)
เป็นกำรออกแบบและพัฒนำ
(Design and
Development : D and D)

- ออกแบบกำรวิจัย สังเครำะห์รปู แบบ
กำรบริหำรกลยุทธ์ฯ ด้วยกำรจัดสนทนำกลุ่ม
บุคลำกรในโรงเรียน
- พัฒนำเครื่องมือและกำร Try out เครื่องมือ
- ปรับปรุงเครือ่ งมือ
- ร่ำงรูปแบบกำรบริหำรฯ
- ตรวจสอบรูปแบบกำรบริหำรฯด้วยกำร
ประเมิน

- ได้รปู แบบกำรบริหำรฯ
- ได้เครือ่ งมือที่ใช้ในกำรวิจัย
- ได้รปู แบบกำรบริหำรกลยุทธ์ฯที่
เหมำะสม

ปัจจัยนาเข้า
(Input)

การวิจัย (Research : R2)
ทดลองใช้หรือนำเครือ่ งมือ
ไปใช้ (Implementation : I)

การพัฒนา
(Development : D2)
ประเมินผลและปรับปรุง
(Evaluation : E)

- ศึกษำผลกำรทดลองใช้รูปแบบกำรบริหำรกล
ยุทธ์เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถครูฯ
- ผลสัมฤทธิท์ ำงกำรเรียนของนักเรียน
- คุณลักษณะของนักเรียนในกำรเรียนรูฯ้
- ควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรตำมรูปแบบฯ

- ประเมินและปรับปรุงรูปแบบกำรบริหำรกล
ยุทธ์เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถครู ก่อนนำออก
เผยแพร่ต่อไป

- ได้ผลกำรทดลองใช้รูปแบบฯ
- ได้รปู แบบควำมสำมำรถในกำรจัด
กำรเรียนรู้ของครู
- ได้รปู แบบกำรพัฒนำผลกำรเรียน
- ได้รปู แบบกำรพัฒนำคุณลักษณะ
ของนักเรียน
- ได้ควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรฯ

- ได้รปู แบบกำรบริหำรฯ ที่
สมบูรณ์

ภาพที่ 1 ขั้นตอนกำรดำเนินกำรวิจัย
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4. ผลการวิจัย
1. กำรศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำน บริบท สภำพแวดล้อมวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูใน
โรงเรียนขำมป้อมพิทยำคม พบว่ำ ครูผู้สอนต้องกำรใช้วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก เพื่อพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน
2. รูปแบบกำรบริหำรกลยุทธ์เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถครู ในกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก
โรงเรียนขำมป้อมพิทยำคม องค์กำรบริ หำรส่วนจังหวัดมหำสำรคำม ที่สร้ำงและพัฒนำขึ้นมีชื่อว่ำ
SEAMS Model มีองค์ประกอบ จำนวน 5 ด้ำน ประกอบด้วย ด้ำนกำรบริหำร (Management :
M) ด้ำนกลยุทธ์ (Strategy Management : S) ด้ำนกำรเรียนรู้เชิงรุก ( Active Learning : A)
ด้ ำ นกำรประเมิ น ผล (Evaluation : E) และด้ ำ นควำมพึ ง พอใจ (Satisfaction : S) โดยผลกำร
ตรวจสอบควำมเหมำะสมและนำไปใช้ได้ของรูปแบบกำรบริหำรกลยุทธ์ฯ พบว่ำ มีควำมเหมำะสมและ
นำไปใช้ได้ อยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.79
3. กำรทดลองใช้รูปแบบกำรบริหำรกลยุทธ์ฯ พบว่ำ โดยรวมครูผู้สอนมีควำมสำมำรถใน
กำรจัดกำรเรีย นรู้เชิงรุก อยู่ ในระดับมำกที่สุ ด มีค่ำเฉลี่ย 4.75 และเมื่อพิจำรณำทั้งด้ำนกำรวำง
แผนกำรจัด กำรเรีย นรู้ ด้ำนกำรจั ด กำรเรียนรู้และด้ำนกำรประเมินผลครูมีควำมสำมำรถในกำร
จัดกำรเรียนรู้ อยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยอยู่ระหว่ำง 4.74 – 4.78
4. กำรประเมิ น รู ป แบบกำรบริ ห ำรกลยุ ท ธ์ ฯ ที่ มี ชื่ อ ว่ ำ SEAMS Model พบว่ ำ
โดยรวมรูปแบบกำรบริหำรกลยุทธ์ฯ มีควำมเหมำะสมและเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมำกที่สุด มี
ค่ำเฉลี่ย 4.67
5. การอภิปรายผลการวิจัย
1. กำรศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำน บริบท สภำพแวดล้อมวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูใน
โรงเรีย นขำมป้อมพิท ยำคม พบว่ ำครูผู้ส อนต้อ งกำรใช้ วิธี ก ำรจั ด กำรเรียนรู้เชิง รุก เนื่องจำก
ครูผู้สอนที่ได้เข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติ (Work Shop) ที่มีควำมคิดเห็นจำกกำรวิเครำะห์บ ริบท
และสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกที่มีควำมเห็นตรงกันว่ำ ในกำรพัฒนำกำรศึกษำในศตวรรษ
ที่ 21 นั้น ต้องกำรให้นักเรียนสำมำรถนำควำมรู้ และประสบกำรณ์ที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้ ของครู
ไปใช้เป็นเครื่องมือในกำรแสวงหำควำมรู้ สอดคล้องกับแนวคิดของ ไพบูลย์ เปำนิล(2546) ทวีวัฒน์
วัฒนกุลเจริญ (2551)ได้กล่ำวถึงควำมหมำยของ Active Learning ไว้ว่ำ Active Learning เป็น
กำรเรียนที่เน้นผู้เรียนได้ปฏิบัติ และสร้ำงควำมรู้จำกสิ่งที่ปฏิบัติในระหว่ำงกำรเรียนกำรสอน โดยเน้น
กำรพัฒนำทักษะ ควำมสำมำรถที่ตรงกับพื้นฐำนควำมรู้เดิม ส่งผลให้ผู้เรียนเชื่อมโยงควำมรู้ใหม่กับ
ควำมรู้เดิมที่มีจำกกำรปฏิบัติและควำมต้องกำรของผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. รู ป แบบกำรบริ ห ำรกลยุ ท ธ์ ฯ ที่ ส ร้ ำ งและพั ฒ นำขึ้ น มี ชื่ อ ว่ ำ SAEMS Model มี
องค์ ป ระกอบ จ ำนวน 5 ด้ ำน ประกอบด้ว ย ด้ำนกำรบริห ำร (Management : M) ด้ ำนกลยุ ท ธ์
(Strategy Management : S) ด้ำนกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning : A) ด้ำนกำรประเมินผล
(Evaluation : E) และด้ำนควำมพึงพอใจ (Satisfaction : S) โดยผลกำรตรวจสอบควำมเหมำะสม
และนำไปใช้ได้ของรูปแบบกลยุทธ์กำรจัดกำรเรียนรู้ เชิงรุกพบว่ำ มีควำมเหมำะสมและนำไปใช้ได้ อยู่
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ในระดับมำกที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของ ปรัชญำ กล้ำผจญ และ ศิริพงษ์ เศำภำยน (2555 :
211 – 223) ที่ได้กล่ำวถึงบทบำทของนักบริหำรที่มีควำมสำคัญในกำรบริหำร งำนในหน่วยงำนของ
ตนให้มีควำมโดดเด่น นำสมัย ก้ำวล้ำนำหน้ำผู้อื่น กำรบริหำรให้สัมฤทธิ์จะต้องอำศัยกลยุทธ์ที่ดีในกำร
บริหำรจัดกำรองค์กรไปสู่ควำมสำเร็จ ตรงกับควำมเห็นของ จอมพงศ์ มงคลวนิช (2556 : 56) ที่ได้
กล่ำวถึง หลักกำรบริหำรองค์กำรให้ประสบควำมสำเร็จตำมเป้ำหมำยขององค์กำรและสถำนศึกษำ
พร้อมกับสำมำรถสร้ำงผลลัพธ์และผลตอบแทนในอัตรำที่เหมำะสมอย่ำงยั่งยืน จำกแนวคิดดังกล่ำว
จึงเห็นได้ว่ำ กำรออกแบบและสร้ำงรูปแบบกลยุทธ์กำรจัดกำรเรียนรู้ เชิงรุก (SEAMS Model) ที่
ผู้วิจัยได้ใช้วิธีกำรจัดประชุม ครูผู้สอนเพื่อร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นถึงแนวทำงพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนรู้เชิงรุกมำใช้ และได้ใช้กำรจัดสนทนำกลุ่มหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ของโรงเรียนร่วมกันสร้ำง
รูป แบบและองค์ ป ระกอบเพื่อ น ำไปใช้ ในกำรพั ฒ นำกระบวนกำรจั ด กำรเรียนรู้ให้กั บครูผู้ส อนใน
โรงเรียน จำกวิธีกำรดังกล่ำวจึงทำให้รูปแบบกลยุทธ์และองค์ประกอบที่สร้ำงขึ้นเป็นไปตำมหลักกำร
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบกำรเรียนรู้เชิงรุก ตำมแนวคิดของ Costa & Kallick (2004 : 7)
3. กำรทดลองใช้รูปแบบกำรบริหำรกลยุทธ์ฯ พบว่ำ โดยรวมครูผู้สอนมีควำมสำมำรถใน
กำรจัด กำรเรียนรู้เชิงรุก อยู่ในระดับมำกที่สุ ด และเมื่อพิจำรณำทั้งด้ำนกำรวำงแผนกำรจัด กำร
เรียนรู้ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้และด้ำนกำรประเมินผล ครูมีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ อยู่ใน
ระดับมำกที่สุด นัก เรีย นมีผลสั ม ฤทธิ์ทำงกำรเรียนปีก ำรศึก ษำ 2560 สู งกว่ำปีกำรศึกษำ 2559
สอดคล้ องกั บควำมเห็นของ สุ ทธิ นี ทองหล่อ (2552 : 17) ที่ได้ก ล่ำวว่ำกำรเรียนรู้เชิงรุก เป็น
พฤติกรรมของผู้เรียนที่มีควำมคิดริเริ่มในกำรวิเครำะห์และสำมำรถตัดสินใจได้ว่ำ ต้องกำรเรียนรู้สิ่ง
ใด หลังจำกนั้นจะกำหนดเป้ำหมำยของกำรเรียนรู้ รวมถึง กำรระบุวิธีกำรค้นคว้ำ เลือกสื่อกำร
เรียนและข้อมูลควำมรู้ใช้ประกอบกำรเรียนตำมควำมเหมำะสมจนบรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้
4. กำรประเมินรูปแบบกำรบริหำรกลยุทธ์ฯ ที่มีชื่อว่ำ SEAMS Model พบว่ำมีควำม
เหมำะสมและเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมำกที่สุด
6. สรุปผลการวิจัย
1. กำรศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำน บริบท สภำพแวดล้อมวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูใน
โรงเรียนขำมป้อมพิทยำคม พบว่ำ ครูผู้สอนต้องกำรใช้วิ ธีกำรจั ดกำรเรียนรู้เชิงรุก ในกำรจัด กำร
เรียนรู้
2. รูปแบบกำรบริห ำรกลยุทธ์เพื่อพัฒ นำควำมสำมำรถครู ในกำรจัด กำรเรียนรู้เชิงรุก
โรงเรียนขำมป้อมพิทยำคม ที่สร้ำงและพัฒนำขึ้ นมีชื่อว่ำ SEAMS Model มีองค์ประกอบ จำนวน
5 ด้ ำ น ประกอบด้ ว ย ด้ ำ นกำรบริ ห ำร (Management : M) ด้ ำ น กลยุ ท ธ์ (Strategy
Management : S) ด้ ำน ก ำร เรี ย น รู้ เ ชิ งรุ ก (Active Learning : A) ด้ ำน ก ำร ป ร ะเมิ น ผ ล
(Evaluation : E) และด้ำนควำมพึงพอใจ (Satisfaction : S) โดยผลกำรตรวจสอบควำมเหมำะสม
และนำไปใช้ได้ของรูปแบบกำรบริหำรกลยุทธ์ฯและองค์ประกอบ พบว่ำ มีควำมเหมำะสมและนำไปใช้
ได้ อยู่ในระดับมำกที่สุด
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3. กำรทดลองใช้รูปแบบกลยุทธ์เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถครูในกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก
พบว่ำ ครูผู้สอนมีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก ในระดับมำกที่สุด ทั้งด้ำนกำรวำงแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้และด้ำนกำรประเมินผล โดยรวมนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียน ปีกำรศึกษำ 2560 สูงกว่ำปีกำรศึกษำ 2559
4. กำรประเมินรูปแบบกำรบริหำรกลยุทธ์เพื่อพัฒ นำควำมสำมำรถครู ในกำรจัดกำร
เรียนรู้เชิงรุกโรงเรียนขำมป้อมพิทยำคม องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมหำสำรคำม ที่มีชื่อว่ำ SEAMS
Model พบว่ำ มีควำมเหมำะสมและเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมำกที่สุด
7. ข้อเสนอแนะ
1 ควรมีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่เกื้อหนุนและอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติตำมรูปแบบกล
ยุทธ์กำรจัดกำรเรียนรู้ เชิงรุก ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนขำม
ป้อมพิทยำคม องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมหำสำรคำม
2 ควรได้ มี ก ำรศึ ก ษำวิ จั ย เพื่ อ สร้ำ งรู ป แบบกำรบริ ห ำรงำนโรงเรีย น โดยประยุ ก ต์ ใ ช้
หลักกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ที่ไม่ใช่กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ในกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ของโรงเรียน
3 ควรมีก ำรศึก ษำวิจัยและพัฒ นำเกี่ ยวกับรูปแบบกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ในกำรพัฒ นำ
โรงเรียนไปสู่มำตรฐำนกำรศึกษำตำมระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Flash
Cs6 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
Development of Computer-assisted Instruction on Using
Adobe Flash Cs6 for Mathayomsuksa 6 Students,
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้
โปรแกรม Adobe Flash Cs6 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมัง
คลาภิเษก ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนหลังเรียนกับก่อนเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe
Flash Cs6 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 3) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้ โปรแกรม
Adobe Flash Cs6 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม
รัชมังคลาภิเษก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จานวน 30 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่ม แบบกลุ่ม ใช้
ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คื อ บทเรีย นคอมพิ ว เตอร์ช่ ว ยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Flash Cs6 แบบทดสอบวั ด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่ มีผลต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนเรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Flash Cs6 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า E1/E2 และ t-test (dependent)
ผลการวิจัยพบว่า
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1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Flash
Cs6 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก พบว่าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพ 81.30/85.15 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ
.05
3) ความพึงพอใจในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Flash
Cs6 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก โดยรวมอยู่ใน
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
คาสาคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โปรแกรม Adobe Flash Cs6 ความพึงพอใจ

Abstract
The purposes of this research were 1) to develop computer-assisted
instruction on using Adobe Flash Cs6 for Mathayomsuksa 6 students, RomBuri
Pittayakhom Rajamangklapisek School. to meet the criteria set of 80/80. 2) To compare
the learning achievement of students learning with computer-assisted instruction on
using Adobe Flash Cs6 for Mathayomsuksa 6 students, Rom Buri Pittayakhom School.
3) to study the students' satisfaction toward using computer-assisted instruction on
using Adobe Flash Cs6 for Mathayomsuksa 6 students, RomBuriPittayakhom
Rajamangklapisek School. The samples in this research were Mathayom Suksa 6/4,
RomBuri Pittayakhom Rajamangklapisek School, 1st semester, academic year 2018, the
number of the samples 30 students selected by simple random sampling using the
classroom as a Simple Random Sampling by drawing lots. The tools in the research
were computer-assisted instruction lessons on using Adobe Flash Cs6. learning
achievement questionnaire test, students’ satisfaction toward Using Adobe Flash Cs6
for Mathayom Suksa 6 students. Statistics used to analyze were percentages, mean,
standard deviation, E1 / E2 and t-test (dependent).
The research results
1) The efficiency of computer-assisted instruction on using Adobe Flash Cs6
for Mathayom 6 students, RomBuri Pittayakhom Rajamangklapisek School was found
that the efficiency of computer-assisted instruction lessons was 81.30 / 85.15 which
was higher than the criteria set of 80/80.
2) Learning achievement after learning was significantly higher than before
learning at the level of .05
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3) Satisfaction in computer assisted instruction lessons on using Adobe Flash
Cs6 for Mathayomsuksa 6 Students, RomBuri Pittayakhom Rajamangklapisek School in
overall was at the highest level.
Keyword : Computer Assisted Instruction, Adobe Flash Cs6, Lessons Satisfaction.

1. บทนา
ปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีทางด้าน
คอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี ท างด้ า นการสื่ อ สาร (ICT : Information and Communication
Technology) เป็นไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดความพยายามในการนาเทคโนโลยีด้าน
ต่างๆ เหล่านี้เข้ามาประยุกต์ในด้านการจัดการศึกษา เพื่อให้การศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีสติปัญหาและคุณธรรม เพื่อรองรับการพัฒนา
และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในสังคม/เศรษฐกิจแห่งความรู้ (ถนอมพร ตันพิพัฒน์. 2545
:3) เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสาคัญยิ่งต่อการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
ไทย โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนให้เด็ก และเยาวชนไทยให้มีโอกาสใน
การศึกษาหาความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศนับเป็นการวางรากฐานการศึกษา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทและมีอิทธิพลในการดาเนินงานต่างๆ ในทุกวงการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวงการศึกษาไทยมีการตื่นตัวอย่างมากในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์
ช่วยในการเรียนการสอนมากขึ้น การนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในวงการศึกษา เป็นการเตรียม
ตัวผู้เรีย นให้พร้อมที่จ ะออกไปมีชีวิต อยู่ในสั งคมปั จจุ บัน รวมทั้ง เป็นการฝึก ทัก ษะของผู้ เรียน ให้
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาหาความรู้ต่อไปการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นวิธีการที่ใช้กัน
มานาน มีเทคนิค การสอนมากมายที่เป็นประโยชน์แก่ ผู้เรียน ไม่ว่ าจะเป็นการบรรยาย อภิปราย
สาธิต หรือวิธีการอื่นๆ แต่อย่างไรก็ตาม การเรียนการสอนที่มีผู้เรียนจานวนมาก ก็เป็นการยากที่จะ
ให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ทันกัน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กาหนดแนวทางการจัดการศึกษาไว้ว่า
“การศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความสาคัญอย่างที่สุด กระบวนการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และ
เต็มตามศักยภาพ โดยต้องคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล” (สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ 2545 : 12 - 13) ในการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยเนื้อหาการเรียนรู้
ด้านทฤษฎีและปฏิบัติ และด้วยบริบทของเนื้อหาวิชา ซึ่งมุ่งเน้นทางด้านการปฏิบัติ จึงส่งผลให้ผู้เรียน
มีความต้องการในการเรียนรู้ แต่ในทางเนื้อหาทฤษฎี เท่าที่ผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนใน
ระยะเวลาที่ผ่านมา ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายเนื้อหาในเนื้อหาวิชาที่เป็นทฤษฎี ต้องใช้ความจาความ
เข้าใจสูงเพราะเป็นการเรียนรู้เรื่องต่างๆที่ไกลตัว และผู้เรียนจึงไม่ค่อยเห็นคุณค่าและความสาคัญ
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ผลจากการสารวจพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 โรงเรียน
รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก โดยคณะผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพปัญหาของนักเรียน พบว่านักเรียนไม่
สนใจในการเรียน ส่วนใหญ่ มักติดปัญหาเรื่องเกมส์ การใช้โทรศัพท์มือถือในชั้นเรียน จึงทาให้เกิด
การเรีย นไม่ ทัน ทาให้ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรียนออกมาไม่เป็ นที่น่ าพึ งพอใจ จากความเป็น มาและ
ความสาคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
เพื่อนาเสนอเนื้อหา เรื่องการใช้โปรแกรม Adobe Flash Cs6 เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทางการศึกษาที่ต้องเน้น
ผู้ เรี ย นเป็ น ศู น ย์ ก ลาง (Student Centered) จากเมื่ อ ก่ อ นที่ ยึ ด ผู้ ส อนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง (Teacher
Centered) และแก้ปัญหาการเรียนของนักเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่คณะผู้วิจัย
สร้างขึ้นให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการแก้ปัญหาในชั้นเรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนให้สูงขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Flash Cs6
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่ อเปรีย บเทีย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นของนั ก เรีย นหลั งเรียนกั บก่ อนเรียนด้ว ย
บทเรีย นคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในเรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Flash Cs6 ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่องการใช้โปรแกรม Adobe Flash Cs6 สาหรับนั ก เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรมย์บุรี
พิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
3. แนวคิดทฤษฏีที่สาคัญ
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตามลาดับดังนี้
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
2. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
3. Adobe Flash Cs6
4. การพัฒนาและการหาค่าประสิทธิภาพของสื่อ
5. ความพึงพอใจในการเรียนรู้
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
7. กรอบแนวคิดในการวิจัย
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4. กรอบแนวคิดของการวิจัย
จากเอกสารและงานวิจัยที่ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาค้นคว้าพอที่จะสรุปตั้งเป็นกรอบแนวคิด
การวิจัยดังนี้
วิธีการจัดการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาพที่ 1. กรอบแนวคิดการวิจัย
5. วิธีดาเนินการวิจัย
1.ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยา
คม รัชมังคลาภิเษก จานวน 4 ห้องเรียน รวมจานวนเรียน 120 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยา
คม รัชมังคลาภิเษก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จานวน 30 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่ม แบบกลุ่ม
ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยการจับสลาก
2. รูปแบบ/ขั้นตอนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นรูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง ประเภทการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasiexperimental Design) ในรูปแบบของการทดลองกับกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนและหลังเรียน (One
Group Pretest-Posttest Design) (จริยา เสถบุตร, 2547 : 57 ) ซึ่งมีรูปแบบดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แผนการทดลอง
กลุ่มทดลอง
30

สอบก่อน

ทดลอง

สอบหลัง

T1

X

T2

สัญลักษณ์ที่ใช้
T1 แทน การทดสอบก่อนการทดลอง
T 2 แทน การทดสอบหลังการทดลอง
X แทน การจัดกระทา Treatment คือการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
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3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.1 แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Flash Cs6 สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
3.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Flash Cs6 สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
3.3 แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Flash
Cs6 ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย นรมย์ บุ รี พิ ท ยาคม รั ช มั ง คลาภิ เษก เป็ น
แบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ
3.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีผลต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Flash Cs6 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรมย์บุรี
พิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
4. การพัฒนาเครื่องมือวิจัย
4.1 แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Flash Cs6 สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สร้างขึ้นจากการศึกษาหลักสูต ร
เอกสาร และงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อง สร้างเป็ น แผนการจั ด การเรี ยนรู้ จากนั้ นน าไปให้ ผู้ เชี่ย วชาญ
ตรวจสอบ ค่ าความสอดคล้ อ งเชิง เนื้อ หาและวั ต ถุ ป ระสงค์ จากนั้ น ปรับ ปรุง ตามคาแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นนาไปใช้ทดลอง (Try-out) จากนั้นปรับปรุงแผนการจัดเรียนรู้จากการทดลองใช้
แผนการจัดการเรียนรู้ให้มีความสมบูรณ์ก่อนนาไปใช้จริง
4.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Flash Cs6 สาหรับ
นักเรีย นชั้นมัธ ยมศึ กษาปีที่ 6 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สร้างขึ้นจากการศึกษา
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หลักการในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลักการสร้าง
และพัฒ นานวัตกรรมตามแนวทาง ADDIE MODEL จากนั้นนาบทเรียนคอมพิว เตอร์ช่วยสอนที่
สร้างขึ้ น ไปให้ ผู้เชี่ย วชาญตรวจสอบ ค่าความสอดคล้ องเชิง เนื้อหาและวัต ถุ ประสงค์ (ICO) โดย
ปรับปรุงตามค าแนะนาของผู้เชี่ย วชาญ จากนั้นนาไปใช้ทดลอง (Try-out) จานวน 3 กลุ่ ม ได้แ ก่
กลุ่มเล็ก (จานวน 3 คน) กลุ่มกลาง (จานวน 7 คน) และกลุ่มทดลองภาคสนาม (จานวน 30คน) เพื่ อ
หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
4.3 แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Flash
Cs6 ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย นรมย์ บุ รี พิ ท ยาคม รั ช มั ง คลาภิ เษก เป็ น
แบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ สร้างขึ้นจากการศึกษาหลักสูตร เอกสาร
และงานวิจั ยที่เกี่ย วข้อง และแนวทางการวัดและการประเมินผล โดยใช้กรอบแนวคิด ของ บลู ม
(Bloom’s Taxonomy) จากนั้นนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ค่าความสอดคล้องเชิงเนื้อหาและ
วัตถุประสงค์ ได้ค่าระหว่าง 0.60 - 1.00 จากนั้นปรับปรุงตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ จากนั้น
นาไปใช้ทดลอง (Try-out) เพื่อวิเคราะห์ค่าความยาก ง่าย ของแบบทดสอบ และค่าความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบโดยใช้สูตรของคูเดอร –ริชาร์ดสัน (KR-20) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.76 จากนั้นปรับปรุง
ให้มีความสมบูรณ์ก่อนนาไปใช้จริง
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4.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีผลต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Flash Cs6 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรมย์บุรี
พิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวัดและการ
ประเมินความพึงพอใจ สร้างเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจ จากนั้นนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
ค่าความสอดคล้องเชิงเนื้อหาและวัตถุประสงค์ (IOC) จากนั้นปรับปรุงตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
ในเรื่องของข้อคาถามให้มีความสมบูรณ์ก่อนนาไปใช้จริง
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5.1 การเตรียมการทดลอง
5.1.1 แนะนาวิธีการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจ
พร้อมทั้งชี้แจงเงื่อนไขในการเรียนให้ทราบ
5.1.2 ทาการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
5.2 การดาเนินการทดลอง
ดาเนินการทดลองโดยให้กลุ่มตัวอย่างเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้เวลาในการทดลอง 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง
5.3 ทดสอบหลังการทดลอง
5.3.1 หลั ง จากเรียนเนื้อหาจากบทเรียนคอมพิว เตอร์ช่ว ยสอนจบแล้ ว ผู้วิ จั ยให้
ผู้ เรี ย นท าแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ ง การใช้ โปรแกรม Adobe Flash Cs6
ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6/4 โรงเรี ย นรมย์ บุ รี พิ ท ยาคม รั ช มั ง คลาภิ เษก และตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
5.3.2 น าผลคะแนนที่ ไ ด้ จ ากแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและ
แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนมาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
6.1 วิเคราะห์หาคุณภาพและประสิทธิภาพของเครื่องมือวิจัย
6.1.1 วิ เ คราะห์ ค วามสอดคล้ อ งของเนื้ อ หากั บ สิ่ ง ที่ ต้ อ งการวั ด (Index of
Objective Congruence: IOC) ของแผนการจั ด การเรี ย นรู้ บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยมีเกณฑ์ที่เหมาะสม
เท่ากับ 0.6 ขึ้นไป โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
+1 หมายถึง แน่ใจว่ามีเนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่ามีเนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ
-1 หมายถึง แน่ใจว่ามีเนื้อหาไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
6.1.2 หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) และค่าคะแนนที่ได้จากการ
ทาแบบทดสอบ ก่อนเรียนและหลังเรียน
6.1.3 หาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตร E1 / E 2
ของ ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2546 : 139) ตามที่กาหนด
1768

1) 80 ตัวแรกหมายถึง คะแนน กระบวนการระหว่างเรียน คิดเป็นคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 80 ของคะแนนเต็มถือว่าเป็นประสิทธิภาพของกระบวนการ
2) 80 ตัวหลังหมายถึง คะแนน ผลสัมฤทธิ์ที่นักเรียนสอบหลังการทดสอบ
คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ของคะแนนเต็มถือว่าเป็นประสิทธิภาพของผลสัมฤทธิ์
6.2 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษา ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Flash Cs6 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรมย์บุรี
พิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จานวน 30 คน และเกณฑ์ตรวจสอบคุณภาพของบทเรียนโดยผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 3 ท่าน โดยแบบสอบถามความพึงพอใจเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
แยกเป็น 2 ด้าน คือ
6.2.1 ด้านบทเรียนคอมพิวเตอร์
6.2.2 ด้านเนื้อหา
ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับ ใช้ค่าเฉลี่ย ( x ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยรายงานกาหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของแต่ละกลุ่ม
ซึ่งกาหนดเกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2543: 100)
4.51–5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
3.51–4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
2.51–3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
1.51–2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
1.00–1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
6. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการวิจัย
6.1 ประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรีย นคอมพิ ว เตอร์ช่ ว ยสอน เรื่อ ง การใช้ โปรแกรม Adobe
Flash Cs6 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก พบว่า
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพ 81.30/85.15
6.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
6.3 ความพึงพอใจในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Flash
Cs6 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก โดยรวมอยู่ใน
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ( x = 4.76)
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7. อภิปรายผล
จากการสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe
Flash Cs6 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
7.1 ผลการหาประสิ ทธิ ภาพของบทเรียนคอมพิ ว เตอร์ช่ว ยสอนมีป ระสิ ทธิ ภ าพเท่ ากั บ
81.30/85.15 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากว่าในการสร้างแผน
จัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้น ผู้วิจัยได้ดาเนินการพัฒนาขึ้นอย่างมีระบบ มี
วิธีการออกแบบ เป็นไปตามขั้นตอนและตามหลั กทฤษฎีผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาด้านสื่อการสอน และด้านคอมพิวเตอร์ มีภาพและเสียงดนตรีประกอบ ซึ่งทา
ให้ไม่น่าเบื่อ ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียน มีความพึงพอใจในการเรียน และมีความก้าวหน้า
ทางการเรียน มีการทดลองใช้และแก้ไขปรับปรุงบทเรียนให้มีความเหมาะสมก่อนนาไปใช้ทดลองจริง
จึงทาให้ก ระบวนการเรีย นรู้ที่จั ดไว้นั้นมีความเหมาะสมกับผู้เรียน รวมทั้งแผนจั ดการเรียนรู้ด้ว ย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นนี้ได้ดาเนินการทดสอบตามกระบวนการวิจัยและพัฒนาอย่าง
ครบทุกกระบวนการจึงทาให้ประสิ ทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรื่ อ ง การใช้ โ ปรแกรม Adobe Flash Cs6 ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 มี
ประสิ ทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ซึ่งสอดคล้ องกั บงานวิจั ยของ กรรณิ ก า โยงรัมย์และคณะ (2560,
บทคัดย่อ)ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Corel Video
Studio Pro X8 ส าหรั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 โรงเรี ย นภั ท รบพิ ต ร ผลวิ จั ย พบว่ า บทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพ 80.50/85.00 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด 80/80
7.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิ วเตอร์ช่วยสอน เรื่อง
การใช้โปรแกรม Adobe Flash Cs6 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมุติที่ตั้งไว้ แสดงว่าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่สร้างขึ้นทาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นได้รับการออกแบบอย่างกว้างขวาง ทันสมัย ทาให้บทเรียน
สามารถตอบสนองและยืดหยุ่นได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนจึงรู้สึกตื่นเต้น เร้าใจ มีแรงจูงใจในการเรียน
ผู้เรียนจะสามารถเลื อกเรียนบทเรีย นได้ตามต้องการ นอกจากนี้บทเรียนยังมีแบบฝึก หัด เพื่อวั ด
ความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนด้วย พร้อม ๆ กับการกระตุ้นและสนับสนุนให้นักเรียนรู้จักคิด
และแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ ส่งผลให้คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ฐาปนี ย์ สิ ท ธิ์ ทองสี (2552, บทคั ด ย่อ ) ได้เปรียบเที ยบผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย น ของนัก เรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ที่ได้จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกับการจัดการเรียนรู้
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยขจัดความรู้พื้นฐาน ผลวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ และการจัดการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
7.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้
โปรแกรม Adobe Flash Cs6 ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 พบว่ า ความพึ ง พอใจของ
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นักเรียนโดยรวมต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับมากที่สุด คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 ไม่
เป็นไปตามสมมุติฐาน แต่สูงกว่าสมมุตฐานที่ตั้งไว้ในระดับมาก ทั้งนี้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่ อ ง การใช้ โปรแกรม Adobe Flash Cs6 ที่ ส ร้า งขึ้ น มี ป ระโยชน์ ต่ อ ผู้ เรีย น ผู้ เรีย นได้ รั บ ความ
เพลิ ด เพลิ น จากการศึ ก ษา และผู้ เรีย นได้ แ สดงถึ ง ความพึ ง พอใจเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะของบทเรี ย น
คอมพิ ว เตอร์ช่ ว ยสอนด้ านความรู้ ความเข้ าใจ และสามารถน าไปใช้ ในชี วิ ต ประจ าวั น ได้ ซึ่ ง ผล
การศึกษาครั้งนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ หยกศญา โคตรอาสา (2551,บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัย
บทเรีย นคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ส่ วนประกอบคอมพิวเตอร์แ ละการใช้งานคอมพิวเตอร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6 อยู่ในระดับดีมาก
8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ควรทาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
กับวิธีการสอนแบบอื่น เช่น การสอนด้วยชุดการสอน การสอนแบบใช้สถานการณ์จาลอง หรือการ
สอนแบบโครงงาน เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียน และเพื่อทราบความ
แตกต่างของผลการเรียนรู้
8.2 ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ และในระดับต่าง ๆ เพื่อให้มีความหลากหลาย และเพื่อนาผลการศึกษาไป
ใช้พัฒนากระบานการเรียนรู้ต่อไป
8.3 ควรมีก ารศึ ก ษาวิจั ย ถึ งปั ญ หาและผลกระทบจากการเรีย นการสอนที่มีผ ลต่ อการ
เรีย นรู้ด้ว ยบทเรีย นคอมพิว เตอร์ช่ วยสอน เพื่อประโยชน์ ในการพัฒ นากระบวนการเรียนรู้ และ
นาไปใช้ให้เหมาะสมต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดคานวณแบบอุปนัยและ
แบบนิรนัย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องระบบจานวนเต็มสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและ
หลั ง เรีย น โดยใช้ชุด ฝึก ทั ก ษะการคิด คานวณ แบบอุ ปนั ยและแบบนิร นัย กลุ่ ม สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่องระบบจานวนเต็ม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (3) เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อชุดฝึกทักษะการคิดคานวณ แบบอุปนัยและแบบนิรนัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องระบบจานวนเต็ม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1/10 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2561 จานวน 40 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้ว ย (1) ชุด ฝึก ทั ก ษะการคิ ด ค านวณ แบบอุ ปนั ยและแบบนิร นั ย กลุ่ ม สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่องระบบจานวนเต็ม จานวน 7 ชุด (2) แผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 19 แผน (3)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่องระบบจานวนเต็ม มีลักษณะเป็นแบบปรนัยชนิดเลือก 4 ตัวเลือก
จานวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .92 (4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
มัธ ยมศึ ก ษาปีที่ 1 ที่มีต่อชุด ฝึก ทัก ษะการคิดคานวณ แบบอุปนัยและแบบนิรนัย กลุ่ มสาระการ
เรียนรู้คณิ ตศาสตร์ เรื่องระบบจานวนเต็ม จานวน 29 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น .79 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิจัยพบว่า (1) ชุดฝึกทักษะการคิดคานวณ แบบอุปนัยและแบบนิรนัย กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ งระบบจ านวนเต็ ม ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
87.22/83.75 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 (2) นัก เรียนมีผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียน ด้วยชุดฝึก
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ทักษะการคิดคานวณ แบบอุปนัยและแบบนิรนัย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องระบบจานวน
เต็ม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 (3)
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกทักษะการคิดคานวณ แบบอุปนัยและแบบนิรนัย กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องระบบจานวนเต็ม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ : ชุดฝึกทักษะการคิดคานวณ, อุปนัยและนิรนัย, ระบบจานวนเต็ม

Abstract
The purposes of this research were (1) to develop an inductive and
deductive calculation skill exercise package on integers system for Matthayomsuksa 1
students according to the standard criterion of 80/80; (2) to compare the
Mattayomsuksa 1 students’ learning achievement before and after using the
inductive and deductive calculation skill exercise package on integers system; and 3)
to examine the Mattayomsuksa 1 students’ satisfaction toward learning by using
the inductive and deductive calculation skill exercise package on integers system. The
sample group was 40 students of Mattayomsuksa 1/10 in the first academic year 2018
of Prasartwittayakarn school, Prasart district, Surin province, and used purposive
sampling. The instruments consisted of (1) 7 sets of inductive and deductive
calculation skill exercise package on integers system; (2) 19 sets of lesson plans; (3)
an achievement test consisting of 30 multiple choice items with a reliability index
of 0.92; and (4) the satisfaction questionnaire of learning by using the inductive and
deductive calculation skill exercise package on integers system, consisting of 29 items
with a reliability index of 0.79. The data were statistically analyzed by using
percentage, mean, standard deviation and t-test. The results were as follows: (1) The
inductive and deductive calculation skill exercise package on integers system for
Matthayomsuksa 1 students met the efficiency criterion set at 87.22/86.75 which
was higher than the criterion set of 80/80; (2) The learning achievement of
students using inductive and deductive calculation skill exercise package on integers
system showed that the posttest score was higher than the pretest score
with a significant difference of 0.05 level; (3) In general, the students’ satisfaction
toward learning by using the inductive and deductive calculation skill exercise
package on integers system was at a high level.
Keywords : Exercise Calculation Package, Inductive and Deductive, Integer
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1. บทนา
ในปั จ จุ บั น คณิ ต ศาสตร์ ได้ เข้ ามามี บ ทบาทต่ อ ชี วิ ต ประจ าวั น มากขึ้ น ไม่ ว่ าจะเป็ น งาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนเป็นพื้นฐานของการค้นคว้าวิจัย และยังมีบทบาทสาคัญ
ในด้านพัฒนาความคิดของผู้เรียนอย่างมีเหตุผล หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551 จึงให้ค วามสาคั ญ คณิ ตศาสตร์ไว้ ว่า คณิ ต ศาสตร์มีบทบาทสาคัญ ยิ่งต่อการพัฒ นาความคิด
มนุษย์ ทาให้ม นุษย์ มีค วามคิ ดสร้างสรรค์คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบมีแบบแผนสามารถวิ เคราะห์
ปัญ หาหรือสถานการณ์ ได้ อย่ างถี่ ถ้ ว นรอบคอบช่วยให้คาดการณ์ ว างแผนตัด สิ นใจแก้ ปั ญ หาและ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 50) จากการ
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ของโรงเรียนประสาทวิทยาคาร พบว่าผลการประเมินในด้านจานวนและการดาเนินการมาตรฐาน ค
1.1 มี ค่ าเฉลี่ ย ร้อยละ 26.40 ซึ่ งต่ ากว่ าคะแนนเฉลี่ ย ระดับ ขนาดโรงเรียนค่าเฉลี่ ยร้อยละ 36.48
ระดับที่ตั้งโรงเรียนค่าเฉลี่ยร้อยละ 30.99 ระดับจังหวัดค่าเฉลี่ยร้อยละ 32.61 ระดับสังกัดค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 32.74 ระดับภาคค่าเฉลี่ยร้อยละ 31.97 และระดับประเทศ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 33.08 มาตรฐาน
ค1.2 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 34.82 ซึ่งต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับขนาดโรงเรียนซึ่งมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 40.93
มาตรฐาน ค1.4 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 36.91 ซึ่งต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับที่ตั้งโรงเรียนค่าเฉลี่ยร้อยละ
37.65 ระดับจังหวัดค่ าเฉลี่ยร้อยละ 37.17 และระดับภาคค่าเฉลี่ยร้อยละ 37.72 (สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33, 2558, หน้า 4/7) จากการสอบถามความคิดเห็นของครูที่สอน
วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน
วิชาคณิ ต ศาสตร์ ซึ่ งปั ญ หาที่พบมีลั ก ษณะคล้ ายกั นก็ คือ นั ก เรียนขาดทัก ษะกระบวนการคิด ทาง
คณิ ต ศาสตร์จึงไม่สามารถเรียงล าดับความคิด อธิบายวิธีก ารวิเคราะห์ปัญ หาและขั้นตอนในการ
แก้ปัญ หาได้ และไม่มีทักษะในการคิด คานวณ จึงทาให้นักเรียนทาแบบฝึก หัด และแบบทดสอบได้
คาตอบที่ไม่ถูกต้อง
จากการศึ กษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับชุดฝึกทักษะ ชุดฝึกทักษะมีจุดประสงค์เพื่อให้เกิด
ทั ก ษะการคิ ด อย่ า งเป็ น ระบบ คิ ด เป็ น ขั้ น ตอน คิ ด จากง่ า ยไปหายาก จ ากฎเกณฑ์ หลั ก เกณฑ์
กระบวนการต่างๆ ได้คงทน และมีประสิทธิภาพ สามารถหาคาตอบได้รวดเร็วและถูกต้องแม่นยา
ด้วยสาเหตุนี้ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ควรมีการพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดคานวณ แบบอุปนัยและแบบ
นิรนัย เพราะการคิดแบบอุปนัย (Inductive Method) เน้นการช่วยให้นักเรียนค้นพบกฎเกณฑ์ หรือ
ความจริงที่สาคัญ ๆ ด้วยตนเองกับให้เข้าใจความหมายและความสัมพันธ์ของความคิดต่างๆ อย่าง
แจ่ ม แจ้ ง ตลอดจนกระตุ้ น ให้ นั กเรี ย นรู้ จั ก สอบสวนค้ น คว้ า หาความรู้ ด้ ว ยตนเอง (ชาตรี
เกิดธรรม, 2547, หน้า 81) การจัดการเรียนรู้การคิดแบบอุปนัย เป็นกระบวนการที่ผู้สอนสอนจาก
รายละเอียดปลีกย่อยไปหาส่วนใหญ่ โดยนาตัวอย่าง ข้อมูล หรือสถานการณ์ที่มีหลักการแฝงอยู่มาให้
ผู้เรียนศึกษาสังเกต วิเคราะห์จนสามารถสรุปหลักการได้ด้วยตนเองซึ่งช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการ
สังเกต การคิดวิเคราะห์ ทาให้เกิดการเรียนรู้และสามารถสรุปหรือค้นพบหลักการ ประเด็นสาคัญ
หรือความจริงได้ด้วยตนเอง (สุวิทย์ มูลคา และอรทัยมูลคา, 2547, หน้า 25) และการคิดแบบนิรนัย
(Deductive Method) จะช่วยให้นักเรียนรู้จักใช้กฎ สูตรและหลักการต่าง ๆ มาช่วยในการแก้ปัญหา
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ไม่ ตั ด สิ น ใจ ใน ก าร ท างาน อ ย่ างง่ า ย ๆ จ น ก ว่ า จ ะพิ สู จ น์ ข้ อ เท็ จ จ ริ ง เสี ย ก่ อ น (ช าต รี
เกิด ธรรม, 2547, หน้า 82) การจัดการเรียนรู้การคิดแบบนิรนัย คือกระบวนการที่ผู้สอนจัดการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎ ทฤษฎี ข้อสรุปตามวัตถุประสงค์ที่เรียนในบทเรียน
จากนั้น จึ งยกตั ว อย่ างหลาย ๆ ตัว อย่ าง หรือ อาจให้ ผู้ เรียนฝึก นาทฤษฎี กฎหรือ ข้ อ สรุปไปใช้ ใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย หรืออาจเป็นลักษณะให้ผู้เรียนหาเหตุผลมาพิสูจน์ยืนยันทฤษฎี กฎ หรือ
ข้อสรุปเหล่านั้น การจัดการเรียนรู้แบบนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเป็นคนมีเหตุผลไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ และมี
ความเข้าใจในกฎเกณฑ์ ทฤษฎี อย่างลึกซึ้ง การฝึกแบบนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นการฝึกจากทฤษฎีหรือ
กฎ ไปสู่ตัวอย่างที่เป็นรายละเอียด ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทฤษฎี กฎเกณฑ์ต่าง ๆ และสามารถ
นาไปใช้ในการแก้ปัญหาที่หลากหลายได้ (สุวิทย์ มูลคา และอรทัย มูลคา, 2547, หน้า 23)
จากเหตุผลและปัญ หาที่ผู้วิจัยพบดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาการพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิด
ค านวณ แบบอุ ป นั ย และแบบนิ ร นั ย เรื่ อ งระบบจ านวนเต็ ม ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา
ปีที่ 1 เพื่อให้นัก เรีย นมีค วามเข้าใจในเนื้อหาวิชาคณิ ตศาสตร์ มีทัก ษะในการคิดคานวณ และเกิ ด
เจคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ตระหนักและเห็นคุณค่าของวิชาคณิตศาสตร์ต่อชีวิตจริง รวมทั้งผู้วิจัย
คาดหวังว่าผลการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นแนวทางที่สาคัญสาหรับการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
ของวิชาคณิตศาสตร์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในโลกจริงและสามารถพัฒนาการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อพัฒ นาชุ ด ฝึก ทั ก ษะการคิด ค านวณ แบบอุป นัยและแบบนิร นั ย กลุ่ ม สาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องระบบจานวนเต็ม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดฝึกทั กษะ
การคิดคานวณ แบบอุปนัยและแบบนิรนัย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องระบบจานวนเต็ม
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อชุดฝึกทักษะการคิด
คานวณ แบบอุปนัยและแบบนิรนัย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องระบบจานวนเต็ม
3. วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 ที่กาลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร จานวน 40 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลอง ดาเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวโดย
ดาเนินการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ชุดฝึกทักษะจานวน 7 ชุด 2) แผนการจัดการ
เรียนรู้จานวน 19 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์จานวน 30 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความพึง
พอใจจานวน 29 ข้อ
ขั้ น ตอนการสร้า งชุ ด ฝึ ก ทั ก ษะ ดั ง นี้ 1) ศึ ก ษาเอกสาร ทฤษฎี แนวคิ ด หลั ก การและ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับชุดฝึกทักษะการคิดคานวณ แบบอุปนัยและแบบนิรนัย 2) สร้างชุดฝึกทักษะ และ
เสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจพิจารณาแล้วนามาปรับปรุงแก้ไข 3) นา
ชุด ฝึก ทัก ษะการคิ ด ค านวณ ที่ แ ก้ ไขแล้ ว เสนอผู้ เชี่ ย วชาญจ านวน 5 ท่าน เพื่ อ ตรวจสอบความ
เหมาะสม ค่าความเหมาะสมของชุดฝึกทักษะมีค่าเฉลี่ย 4.73 ซึ่งถืออยู่ในเกณฑ์ที่สามารถนาเครื่องมือ
วิจัยไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้ 4) นาชุดฝึกทักษะมาแก้ไขและจัดพิมพ์แล้วนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรสถานศึกษา และคู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 เรื่องระบบจานวนเต็ม 2) วิเคราะห์หลักสูตร ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3) จัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้ และนาแผนการจัด การเรียนรู้ ที่สร้างเสร็จเสนอประธานและกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบแก้ไข 4) นาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้ว ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 5 ท่าน ตรวจพิจารณาความเหมาะสม ค่าความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย
4.65 ซึ่งถื ออยู่ในเกณฑ์ที่ ส ามารถนาเครื่องมือวิจัยไปใช้กั บกลุ่ม ตัวอย่างได้ 5) นาแผนการจัด การ
เรียนรู้ไปทดลองกับนักเรียนใช้ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย เพื่อดูความเหมาะสมในการใช้ภาษา
เนื้อหา เวลาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6) นาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้แล้วมาปรับปรุงแก้ไข
พิมพ์เป็นต้นฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปทดลองใช้สอนจริงกับกลุ่มตัวอย่าง
ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 1) ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา คู่มือครู
แบบเรียนคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ระบบจานวนเต็ม 2) ศึกษาวิธีสร้างข้อสอบ และ
วิ ธี ก ารวิ เคราะห์ ส าระการเรี ย นรู้ มาตรฐานการเรี ย นรู้ แ ละตั ว ชี้ วั ด 3) สร้ า งแบบทดสอบวั ด
ผลสั ม ฤทธิ์ เรื่องระบบจ านวนเต็ ม โดยเป็ นข้ อสอบแบบปรนั ยชนิด เลื อกตอบ 4 ตัว เลื อ ก 4) น า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อขอคาแนะนาและ
แก้ไข แล้วนาเสนอผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้องระหว่างแบบวัดผลสัมฤทธิ์กับตัวชี้วัด จานวน
5 ท่าน แล้วคานวณหาค่า IOC ค่าความสอดคล้องมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 5) นาแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ที่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ไปทดลองใช้ (Try–out) กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 6) นา
กระดาษคาตอบที่ได้มาตรวจให้ค ะแนน วิเคราะห์หาค่าความยาก (P) มีค่าตั้งแต่ 0.18 ถึง 0.70 และ
ค่าอานาจจาแนก (r) มีค่าตั้งแต่ 0.14 ถึง 0.71 7) นาข้อสอบมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบทั้งฉบับ (KR – 20) มีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.92 และจัดพิมพ์
ข้อสอบที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว ไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าในลาดับต่อไป
ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 1) ศึก ษาเอกสาร ต ารา และงานวิจั ยที่
เกี่ ยวกั บการสร้างแบบสอบถาม 2) สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ แล้วเสนอต่อประธานและ
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจพิจารณาความถูกต้องและความเหมาะสมของภาษาแล้ว
นามาปรับ ปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะ 3) นาแบบสอบถามความพึ งพอใจที่ผ่ านการประเมินจาก
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ผู้เชี่ยวชาญแล้วมาวิเคราะห์ข้อมูลค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับพฤติกรรมชี้วัดด้าน
ความพึงพอใจของผู้เรียน ใช้สูตร IOC มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.93 4) นาแบบสอบถามความพึงพอใจที่
ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วนาแบบสอบถามมาหาค่า
ความเชื่อมั่น คานวณโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจ
มีค่า 0.79 5) นาแบบสอบถามความพึงพอใจจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้ในการทดลอง
จริงกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 1) ทาหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2)
ทดสอบก่อนเรียน 3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 4) ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลัง
เรียน 5) สอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะใช้สถิติ E1/E2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนและหลังเรียน ใช้สถิติ ทดสอบค่าที (t- test) วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน ใช้สถิติ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยครั้งนี้มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะการคิดคานวณ แบบอุปนัยและแบบนิรนัย กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องระบบจานวนเต็ม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 ของคะแนนการปฏิ บั ติกิ จ กรรมระหว่างเรียนชุด ฝึ ก จ านวน 7 ชุด เปรียบเทีย บกั บ
คะแนนทดสอบหลังเรียน
การทดสอบ
ระหว่างเรียน
หลังเรียน

จานวน
คะแนน
S.D.
X
นักเรียน
เต็ม
40
381
332.33
4.65
40
70
58.63
1.15
ประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 87.22/83.75

ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย
87.22
83.75

จากตารางที่ 1 พบว่า ประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะการคิดคานวณ แบบอุปนัยและแบบนิร
นัย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องระบบจานวนเต็ม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 87.22/83.75 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กาหนดไว้
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ตารางที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิดคานวณ
แบบอุปนัยและแบบนิรนัย กลุ่ มสาระการเรียนรู้คณิ ต ศาสตร์ เรื่องระบบจานวนเต็ม
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ค่าสถิติ
กลุ่มตัวอย่าง
คะแนนเต็ม
S.D.
t
p
x
ก่อนเรียน
40
10.00
2.918
.000
28.565
หลังเรียน
40
26.03
1.732
p < .05 (t(39, .05) = 1.6849)
*

*

จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิดคานวณ แบบอุปนัยและ
แบบนิรนัย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องระบบจานวนเต็ม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อชุดฝึกทักษะการ
คิดคานวณ แบบอุปนัยและแบบนิรนัย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องระบบ
จานวนเต็ม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระดับ
รายการประเมิน
S.D.
x
ความพึงพอใจ
ด้านเนื้อหา
1. ความยากง่ า ยของเนื้ อ หามี ค วามเหมาะสมกั บ 4.25 0.63
มาก
ความสามารถของนักเรียน
2. เนื้อหา ภาษา รูปแบบ มีความน่าสนใจ
3.88 0.69
มาก
3. เนื้อหามีการเรียงลาดับจากง่ายไปหายาก
4.10 0.78
มาก
4. เนื้อหามีปริมาณเหมาะสมกับเวลาที่ใช้สอน
4.08 0.73
มาก
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีลาดับ เป็นขั้นตอน
3.93 0.73
มาก
6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับเวลา
4.23 0.83
มาก
7. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
4.20 0.82
มาก
8. จัดบรรยากาศการเรียนได้สนุกสนาน ไม่เครียด
3.88 0.79
มาก
9. นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน
3.90 0.74
มาก
10. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับตัวชี้วัด 4.00 0.75
มาก
ด้านสื่อการเรียนการสอน
11. สื่อการสอนมีความทันสมัย
3.98 0.73
มาก
12. สื่อการสอนมีความสอดคล้องกับเนื้อหา
3.70 0.94
มาก
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
รายการประเมิน

x

S.D.

13. สื่อการสอนดึงดูดความสนใจ
14. สื่อการสอนทาให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย
15. สื่ อการสอนกระตุ้นให้ผู้เรีย นเกิด ความคิด ที่จ ะตั้ง
คาถาม
ด้านผู้สอน
16. ผู้สอนมีความรู้เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้ที่สอน
17. ผู้สอนมีความเป็นกันเองกับผู้เรียน
18. ผู้สอนมีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนอย่างชัดเจน
19. ผู้สอนมีเทคนิคการสอนให้เข้าใจง่าย
20. ผู้สอนมีความอดทนต่อผู้เรียนเมื่อถูกซักถาม
21. ผู้สอนให้คาแนะนา และดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง
22. ผู้ส อนส่ ง เสริม ให้นัก เรีย นมีค วามกระตือรือร้นใน
การเรียนรู้
23. ผู้สอนให้การเสริมแรงโดยการให้รางวัลแก่นักเรียน
ที่ทากิจกรรมได้คะแนนสูงสุด
ด้านเครื่องมือวัดผล
24. เครื่ อ งมื อ วั ด ผลประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ มี ค วาม
เหมาะสม
25. เครื่ อ งมื อ วั ด ผลประเมิ น ผลมี ก ารประเมิ น ผล
รายบุคคล
26. เครื่ อ งมื อ วั ด ผลประเมิ น ผลมี ค วามยากง่ า ย
เหมาะสม
27. เครื่องมือวัดผลประเมินผลครอบคลุมเนื้อหาที่เรียน
28. เครื่องมือวัดผลประเมินผลใช้วิธีวัดที่มีความ
หลากหลาย
29. ผู้เรียนทราบผลการเรียนรู้ของตนเอง
รวม

4.03
4.13
4.18

0.73
0.79
0.68

ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก

4.33
4.30
4.13

0.62
0.79
0.85

มาก
มาก
มาก

3.93
3.93
4.03
4.20

0.73
0.73
0.83
0.82

มาก
มาก
มาก
มาก

4.18

0.68

มาก

4.28
4.40
4.13
4.00
4.10

0.68
0.74
าก
0.85
0.78
0.74

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.03

0.83

มาก

4.09

0.29

มาก

จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกทักษะการคิดคานวณ แบบอุปนัย
และแบบนิ ร นั ย กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ งระบบจ านวนเต็ ม ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก
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5. อภิปรายผล
1. ชุดฝึกทักษะการคิดคานวณ แบบอุปนัยและแบบนิรนัย มีประสิทธิภาพ 87.22/83.75
สู งกว่าเกณฑ์ 80/80 ทั้ งนี้ เนื่ องจากผู้ วิ จั ยได้ ศึก ษาหลั ก สู ต ร วิ เคราะห์ ผู้เรียน ตลอดจนพั ฒ นา
หลักการและขั้นตอนของการสร้างชุดฝึกทักษะ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
โดยมีจุดประสงค์ที่ชัดเจน เนื้อหาที่เข้าใจง่าย กระชับ ชัดเจน น่าสนใจ และผ่านการประเมินจาก
ผู้เชี่ย วชาญ ในชุด ฝึก ทักษะนัก เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ เพราะแต่ล ะชุดฝึก จะรวบรวม
ความรู้พื้นฐานและมีตัวอย่าง ขั้นตอนฝึกฝนจากง่ายไปหายาก สามารถสรุป สูตร กฎเกณฑ์ หลักการ
ต่างๆ จากตัวอย่ างที่ก าหนดให้ ได้ด้ว ยตนเอง ซึ่งสอดคล้ องกั บสุ วิท ย์ มูล คาและอรทัย มูล คา
(2547, หน้า 25 ) กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนรู้การคิดแบบอุปนัย เป็ นกระบวนการที่ผู้สอนสอนจาก
รายละเอียดปลีกย่อยไปหาส่วนใหญ่ โดยนาตัวอย่าง มาให้ผู้เรียนศึกษาสังเกต ทดลองเปรียบเทียบ
จนสามารถสรุปกฎเกณฑ์ได้ด้วยตนเอง และการจัดการเรียนรู้การคิดแบบนิรนัย คือกระบวนการที่
ผู้ ส อนให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามรู้ ค วามเข้ าใจเกี่ ย วกั บ ทฤษฎี หลั ก เกณฑ์ จากนั้ น จึ ง ยกตั ว อย่ างหลาย ๆ
ตัวอย่าง ให้ผู้เรียนฝึกนาทฤษฎี หลักเกณฑ์ ไปใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิดคานวณ
แบบอุปนัยและแบบนิรนัย เรื่องระบบจานวนเต็ม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่ างมีนัยส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ระดั บ .05 ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุด ฝึก
ทักษะผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาและสามารถหาคาตอบได้ถูกต้อง ชุดฝึกทักษะเป็นเครื่องมือที่
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น โดยนักเรียนทุกคนต้องศึกษาความรู้ในชุดฝึกทักษะ
ให้เข้าใจ ครูให้คาแนะนา อธิบาย ยกตัวอย่างให้นักเรียนเพิ่มเติม และในชุดฝึกทักษะแต่ละชุดจะมี
ชุดฝึกทักษะ แบบอุปนัยและแบบนิรนัย ให้ฝึกตามลาดับโดยไม่ข้ามแบบใดแบบหนึ่ง และท้ายบทเรียน
จะมีแบบทดสอบหลังเรียนของแต่ละชุดฝึก เมื่อทาชุดฝึกเสร็จนักเรียนสามารถทราบผลคะแนน จาก
การเฉลยค าตอบที่มี อยู่ ในชุด ฝึก ทาให้ผู้เรียนได้ทราบจุดบกพร่องของตนเองและสามารถพัฒ นา
ตนเองได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญลักษณ์ พงษ์ด้วง (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ผล
การศึกษาการคิดเชิงมโนทัศน์ เรื่องปริพันธ์ของฟังก์ชัน โดยใช้เทคนิคการสอนแบบอุปนัยและแบบนิร
นัย พบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนเน้นกระบวนการคิด โดยการสอนเชิงมโนทัศน์
แบบอุปนัยและแบบนิรนัย มีความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ เรื่องปริพันธ์ของฟังก์ชัน สูงกว่า
การสอนแบบปกติและการสอนเชิงมโนทัศน์ เรื่องปริพันธ์ของฟังก์ชันสูงกว่าการสอนเชิงมโนทัศน์
แบบอุปนัยทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อชุดฝึกทักษะการคิดคานวณ
แบบอุปนัยและแบบนิรนัย เรื่องระบบจานวนเต็ม มีความพึงพอใจต่อการเรียนในระดับมาก ทั้งนี้
เนื่องจาก การเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิดคานวณ แบบอุปนัยและแบบนิ รนัย เรื่องระบบจานวน
เต็ม เป็นการเรียนการสอนที่ใช้ชุดฝึกอย่างหลากหลายและท้าทายความคิดทาให้นักเรียนรู้สึกสนุกต่อ
การเรียน กล้าคิด กล้าทา เมื่อคิดแล้วได้คาตอบที่ถูกต้องก็ยิ่งทาให้นักเรียนอยากคิดข้อต่อไป จึงทา
ให้ทัก ษะในการคิ ด ค านวณของนัก เรียนดี ขึ้ นและเกิ ด ความคิ ด ที่เป็นขั้ นตอนในการหาคาตอบ ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรี กล้ายุทธ (2555, บทคัดย่อ) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึง
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พอใจต่อการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ แบบอุปนัย – นิรนัย เรื่องรูปสี่เหลี่ยม กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมและรายข้อ ทุกข้ออยู่ในระดับมาก
6. สรุปผล
1. ชุ ด ฝึ ก ทั ก ษะการคิ ด ค านวณ แบบอุ ป นั ย และแบบนิ ร นั ย กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
คณิ ต ศาสตร์ เรื่องระบบจานวนเต็ม ส าหรับนัก เรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิ ภาพเท่ากั บ
87.22/83.75 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80
2. นักเรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิดคานวณแบบ
อุปนัยและแบบนิรนัย เรื่องระบบจานวนเต็ม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
3. นัก เรีย นมีความพึงพอใจต่อชุดฝึก ทักษะการคิดคานวณ แบบอุปนัยและแบบนิรนัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องระบบจานวนเต็ม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ใน
ระดับมาก
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
7.1.1 เวลาในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ ก าหนดในแผนการสอนอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
7.1.2 การเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิดคานวณ แบบอุปนัยและแบบนิร
นัยควรให้นักเรียนมีอิสระในการเรียน ครูคอยช่วยเหลือ แนะนาเวลานักเรียนมีปัญหาในการเรียน
7.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป
7.2.1 ควรมีการพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดคานวณ แบบอุปนัยและแบบนิรนัย เพื่อ
ใช้ในระดับชั้นอื่น ๆ
7.2.2 ควรมีก ารพั ฒ นาชุด ฝึก ทั ก ษะการคิด ค านวณ แบบอุปนั ยและแบบนิร นั ย
ในเนื้ อ หาอื่ น ๆ เช่ น เลขยกก าลั ง สมการเชิ ง เส้ น ตั ว แปรเดี ย ว เศษส่ ว นแล ะทศนิ ย ม เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา 1) ระดับภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา 2) ระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิง
วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา กับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครู จานวน 331
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ สอบถาม
เกี่ ยวกับ ภาวะผู้นาเชิงวิสัย ทัศ น์ข องผู้บริหารสถานศึก ษา จานวน 3 ด้าน ที่มีค่าความเชื่อมั่น .96
และสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู จานวน 5 ด้าน ที่มีค่าความเชื่อมั่น .98 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธี
แจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า
1) ภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
2) สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และ
3) ภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา กับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู มี
ความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูงอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01
ค าส าคั ญ : ภาวะผู้น าเชิง วิสั ย ทัศน์ ข องผู้บริห ารสถานศึก ษา สมรรถนะการปฏิ บัติง านของครู
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
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Abstract
The purpose of this research was to study 1) the level of visionary leadership
of school administrators 2) the level of work performance competency of teachers 3)
the relationship between visionary leadership of school administrators and work
performance competency of teachers in schools under Buriram Primary Educational
Service Area Office 3. The samples used in this research were 331 teachers. The
research instrument was a 5-level-rating scale questionnaire of 3 visionary leadership
of school administrators with the reliabilities of .96 and 5 work performance
competency of teachers with the reliabilities of .98. The data were analyzed by
frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson’s product-moment
correlation coefficient. The results of this research showed that
1) the level of visionary leadership of school administrators was high level
both overall and each aspect
2) the level of work performance competency of teachers was high level both
overall and each aspect and
3) the level of visionary leadership of school administrators and work
performance competency of teachers were found positive correlations at a very high
level with statistical significance at .01.
Keywords : visionary leadership of school administrators, work performance
competency of teachers, Buriram primary educational service area office 3
1. บทนา
การศึกษาเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาประเทศ จาเป็นต้องอาศัยกาลังคนเป็นสาคัญ
เพราะคนเป็น ทรัพยากรมนุษ ย์ ที่มี คุณ ค่ายิ่ง กว่ าทรัพ ยากรใด ๆ ทั้ งสิ้ น แต่ คนจะมี ประสิ ท ธิ ภาพ
เพี ย งใดนั้ นย่ อมขึ้ นอยู่ กั บประสิ ทธิ ภ าพในการจั ด การศึ ก ษา (ธี รดา สื บ วงษ์ ชัย , 2553,หน้า 1)
สาหรับการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน บุคคลที่มีความสาคัญ อย่างยิ่งที่จะทาให้การ
พัฒนาคนเกิดการขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา เพราะผู้บริหารต้อง
เป็นผู้นาและผู้ประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เปรียบได้ว่า
เป็นจอมทัพสาคัญ ที่จะนาพาองค์กรให้ก้าวไปในกระแสแห่งการปฏิรูปได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันนาไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์ (สานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึก ษา, 2549, หน้า 12) ปัจ จัยที่มีความสาคัญ ที่สุ ดของผู้บริหารในการ
นาพาองค์การให้อยู่รอดและเจริญก้าวหน้าก็คือภาวะผู้นา (ภารดี อนันต์นาวี, 2551, หน้า 84) การ
ที่ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะภาวะผู้นาที่ดีย่อมส่งผลต่อ องค์การได้รับการพัฒนาไปในทิศทางที่
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ต้องการ ซึ่งเป็นความสามารถของผู้บริหารในการใช้ศิลปะแห่งกระบวนการอิทธิพลชักนาคนให้ทา
กิจกรรมในสถานการณ์หนึ่งจนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ผู้นาจึงต้องเป็นผู้ที่มีการตัดสินใจที่
ดีและทันต่อเหตุการณ์ มีความสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดีและเหมาะสม รู้จักประสานสามัคคี
และมุ่งพัฒนาการศึกษาที่ดีอยู่ตลอดเวลา การพัฒนาภาวะผู้นาให้เกิดขึ้นในผู้บริหารทาได้ถ้ามีการ
ฝึกฝนอย่างจริงจังให้มีความเชื่อมั่นในตนเอง (กุลรัศมิ์ สิริกรวุฒิพงศ์, 2553, หน้า 2)
แนวคิดภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ (Visionary Leadership) ได้ถูกพัฒนาจากแนวคิดของ
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง โดยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงจะกว้างครอบคลุมแนวคิดของภาวะผู้นา
เชิงบารมี ภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์และภาวะผู้นาเชิงวัฒนธรรมจากแนวคิดของนักวิชาการหลาย ๆ
คน เช่ น Nanus, (1992, p. 315), Dubrin (1998, p. 4) Bass and Riggio (2006, p. 6)
ต่างมีแนวคิดที่สอดคล้องกันที่ว่า ผู้นาจะต้องตระหนักถึงการสร้างวิสัยทัศน์ที่แหลมคม ตามแนวคิด
ทฤษฎีภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ มี 3 แบบ ได้แก่ การสร้างวิสัยทัศน์ การเผยแพร่วิสัยทัศน์ และการ
ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ (DuBrin, 2006, p. 94; อ้างถึงใน สัมฤทธิ์ กางเพ็ง, 2557, หน้า 92) ผู้บริหาร
ที่สามารถนาวิสัยทัศน์ไปใช้และสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรที่ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์นั้นอย่างต่อเนื่อง
จะนาไปสู่สภาพขององค์การที่พึงปรารถนาในอนาคต ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวหน้ า (Braun,
1991, p. 139 ; Leithwood, 1992 p. 8-12) ปั จ จั ย ส าคั ญ อย่ า งหนึ่ ง ต่ อ ความส าเร็ จ ในการ
ดาเนินงานขององค์กร คือ ความสามารถในการพัฒนาบริหารองค์กรไปสู่เป้าหมายที่กาหนดไว้ จึงได้
มีการกาหนดให้มีระบบการพัฒนาสมรรถนะ (ธารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์, 2550 หน้า 2) โดยการสร้าง
สมรรถนะในการปฏิบัติงานให้เกิดขึ้นกับครูในสถานศึกษาเป็นภารกิจที่สาคัญของผู้บริหารที่จะต้อง
ด าเนิ น การให้ เห็ น ผลทั้ ง ในด้ า นรู ป ธรรมและนามธรรม เพราะสมรรถนะของครู จ ะน ามาซึ่ ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานอันเป็นภารกิจหลักในการบริหารจัดการสถานศึกษา สมรรถนะ
การปฏิบัติงานของครูทจี่ ะส่งผลต่อคุณภาพของงานได้เป็นอย่างดีที่ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมมี
5 ด้าน ได้แก่ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ด้านการบริการที่ดี ด้านการพัฒนาตนเอง
ด้านการทางานเป็นทีม และด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู (สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, หน้า 25)
จากความสาคัญ ที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิจัยความสัม พันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา กับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาบุ รี รั ม ย์ เขต 3 ซึ่ ง เป็ น องค์ ก รที่ มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นา
สถานศึ ก ษาผู้ บ ริห าร ครู นั ก เรีย น และบุ ค ลากรทางการศึก ษาให้ มี คุ ณ ภาพ มี ภู มิ คุ้ ม กั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง เนื่องจากคาตอบที่ได้รับจากการวิจัยครั้งนี้จะสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานในสถานศึกษาต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
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2.2 เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา กับ
สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์
เขต 3
3. วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร คือ ครูในโรงเรียน สั งกั ดส านักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาบุรีรัม ย์
เขต 3 ปีการศึกษา 2560 จานวน 2,369 คน กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มจากประชากรโดยกาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) (ประสิทธิ์ สุวรรณ
รั ก ษ์ , 2555, หน้ า 148) ได้ จ านวน 331 คน แล้ ว ท าการสุ่ ม อย่ า งง่ า ย (Simple Random
Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก
ขอบเขตด้ า นเนื้ อ หาแบ่ ง ออกเป็ น 2 ส่ ว น คื อ ภาวะผู้ น าเชิ ง วิ สั ย ทั ศ น์ ข องผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา มี 3 ด้าน ได้แก่ การสร้างวิสัยทัศน์ การเผยแพร่วิสัยทัศน์ และการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์
(DuBrin. 2006 : 94; อ้างถึงใน สัมฤทธิ์ กางเพ็ง, 2557 หน้า 92) กับสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ของครู มี 5 ด้าน ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง
การทางานเป็นทีม และจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2553, หน้า 25)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับที่ผ่าน
ทดลองกับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างโดยทดสอบจานวน 30 คน เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha
Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ประกอบด้วย 3 ตอน คือ 1) ข้อมูลทั่วไป 2)
ภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษากับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ .96 และ 3) สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .98
ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปใช้วิธีแจกแจงความถี่
และร้อยละ ตอนที่ 2 และ 3 วิเคราะห์ภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษากับสมรรถนะ
การปฏิบัติงานของครู โดยใช้การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นนาค่าเฉลี่ยจากตอนที่ 2 และ 3 มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษากั บสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู ด้วยการหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy ) ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation)
4. ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.6
ส่วนใหญ่มวี ุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 77.0 และส่วนใหญ่มีประสบการณ์
ในการทางาน 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.9 ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ ดังนี้
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4.1 ระดั บ ภาวะผู้ น าเชิ ง วิ สั ย ทั ศ น์ ข องผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระดับภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา
ภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์
ด้านการสร้างวิสัยทัศน์
ด้านการเผยแพร่วิสัยทัศน์
ด้านการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์
เฉลี่ยรวม

X

4.49
4.42
4.44
4.45

S.D.
0.63
0.62
0.60
0.62

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ (  = 4.49) รองลงมา
คือ ด้านการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ (  = 4.44) และด้านการเผยแพร่วิสัยทัศน์ (  = 4.42)
4.2 ระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ปรากฏดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู
สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
การบริการที่ดี
การพัฒนาตนเอง
การทางานเป็นทีม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
เฉลี่ยรวม

X

4.43
4.46
4.47
4.49
4.50
4.47

S.D.
0.61
0.63
0.57
0.56
0.52
0.58

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่ า ความคิ ด เห็น ของครูเกี่ ยวกั บ สมรรถนะการปฏิ บั ติง านของครู
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน
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โดยด้ า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ ด้ า นจริ ย ธรรม และจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ครู (  = 4.50)
รองลงมา คือ ด้านการทางานเป็นทีม (  = 4.49) ส่ วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน (  = 4.43)
4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้ นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษากับสมรรถนะ
การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ปรากฏดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษากับ
สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู

ด้านการสร้างวิสัยทัศน์

ด้านการเผยแพร่วิสัยทัศน์

ด้านการปฏิบัติตาม
วิสัยทัศน์

รวม

ตัวแปร
ภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์
ของผู้บริหารสถานศึกษา

Y1

X1
.468**

X2
.574**

X3
.656**

X
.590**

Y2
Y3
Y4
Y5

.741**
.781**
.507
.450**

.706**
.788**
.430**
.425**

.840**
.850**
.481*
.490**

.801**
.849**
.500*
.472**

Y

.725**

.722**

.824**

.795**

ตัวแปรสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู
1. ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงาน
2. ด้านการบริการที่ดี
3. ด้านการพัฒนาตนเอง
4. ด้านการทางานเป็นทีม
5. ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู
รวม
  มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 3 พบว่ า ค่าสั ม ประสิ ทธิ์ ส หสั ม พัน ธ์ ระหว่างภาวะผู้น าเชิง วิสั ยทัศน์ข อง
ผู้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากั บ สมรรถนะการปฏิ บั ติ ง านของครูในโรงเรีย น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาบุรีรัม ย์ เขต 3 โดยรวม พบว่า ภาวะผู้น าเชิง วิสั ยทัศ น์ข องผู้บริห าร
สถานศึ ก ษามีค วามสั ม พั นธ์ ท างบวกกั บสมรรถนะการปฏิ บั ติง านของครู ในระดั บสู ง (rxy = .795)
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์แยกเป็นรายด้านระหว่างภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
สถานศึ ก ษากั บ สมรรถนะการปฏิ บั ติ ง านของครู พบว่ า ภาวะผู้ น าเชิ ง วิ สั ย ทั ศ น์ ข องผู้ บ ริห าร
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สถานศึ กษาด้านการปฏิ บัติตามวิสั ยทัศน์ (X3) ภาวะผู้นาเชิงวิสั ยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา
ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ (X1) และภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการเผยแพร่
วิสัยทัศน์(X2) มีความสัมพันธ์กันทางบวกกับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในระดับสูงมากและ
ระดับสูง (rxy = .824, .725, .722 ตามลาดับ)
5. การอภิปรายผล
5.1. ภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าวิสัยทัศน์
เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ประการแรกที่ ผู้ นาจะต้ อ งมี ผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษาจะต้อ งเป็ น ผู้ ที่ เข้ าใจบริบทของ
สถานศึ ก ษาทั้ ง ภายในและภายนอก เพื่ อ น าวิ ก ฤติ แ ละโอกาสมาร่ว มก าหนด พั ฒ นา สร้างเป็ น
วิสัย ทัศ น์ของสถานศึ ก ษา และต้องเผยแพร่วิสั ยทัศน์ไปสู่ ครูและบุคลากรทางการศึก ษา เพื่อให้
วิสัยทัศน์เกิดการปฏิบัติตามเป้าหมายอย่างแท้จริง เพราะการเป็นผู้บริหารสถานศึกษานั้นเป็นการ
ประกอบวิชาชีพควบคุมตามมาตรา 43 ของพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546
ซึ่ง ผู้บริห ารสถานศึ ก ษาต้องมีม าตรฐานวิ ชาชีพผู้บริห ารสถานศึก ษา ประกอบด้ว ยคุณ วุ ฒิ และ
ประสบการณ์ด้านการบริหาร รวมถึงการผ่านการพัฒนาอบรมก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา ประกอบกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กาหนดนโยบายและแนวทาง
ในการพัฒนาภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาให้มีภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ สามารถกาหนดวิสัยทัศน์
ของโรงเรียนจากการมีส่วนร่วมของทุก ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ส ภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาทั้งสภาพจริงในปัจจุบัน และสภาพการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การ
กาหนดค่านิยมของโรงเรียนในการทางานให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ โดยการมีมี
ส่วนร่วมของบุค ลากร การสร้างศรัทธาโดยเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิ บัติงานตามค่านิยมของ
สถานศึ ก ษา เพื่ อพั ฒ นาบุค ลากรสู่ อ นาคต การสร้างบรรยากาศให้เกิ ด การแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้
กระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการปฏิบัติงานและให้เป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ และการจัดระบบสื่อสารเพื่อให้ทราบและเกิดการยอมรับในวิสัยทัศน์ ค่านิยมและผลการ
ดาเนินการที่คาดหวังของโรงเรียน เพื่อให้เกิดการปรับปรุงผลการดาเนินการ การบรรลุพันธกิจของ
สถานศึกษา สอดคล้องกับแนวคิดของ สุพานี สฤษฏ์วานิช (2552, หน้า 262) เสนอว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีภาวะผู้นาเชิงวิสัย ทัศน์จะสามารถนาพาองค์การไปยังทิศทางที่ถูกต้อง เหมาะสม
และสามารถวางรากฐานขององค์ การได้อย่างยั่งยืนพร้อมรับการเปลี่ ยนแปลงและการแข่ งขั นที่
เกิ ด ขึ้ น ได้ สอดคล้ อ งกั บ นนทิ พ ร สาน้ อ ย (2557, หน้ า 123) ได้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ภาวะผู้ น าเชิ ง
วิสัยทัศน์ของผู้บริหาสถานศึกษา พบว่า ระดับภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพราะต้องเป็นคุณลักษณะสาคัญที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเรียนรู้และ
ปฏิบัติได้
5.2 สมรรถนะการปฏิ บัติงานของครูในโรงเรียน สั งกั ด ส านัก งานเขตพื้ นที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับจากมากไป
หาน้อย ดังนี้ ด้านจริย ธรรม และจรรยาบรรณวิ ชาชีพครู ด้านการทางานเป็นทีม ด้านการ
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พัฒนาตนเอง ด้านการบริการที่ดี และด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้อาจเนื่องจากครู
ต้องเป็นผู้มีความรู้ มีทักษะ มีศักยภาพในการจัดการศึกษา มีสมรรถนะในการส่งเสริมสนั บสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน เป็นผู้มีวินัยและค่านิยมที่ดี เป็นที่ศรัทธาของประชาชน ครูมีความพึง
พอใจในการทางานเนื่องจากเป็นงานที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีของครูทุกปี ทาให้ครูต้องมีการพัฒนาสมรรถนะในการทางานของ
ตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2551,
หน้า 66) กล่ าวว่า อาชีพครูเป็ นงานที่ มีประโยชน์ต่อสั งคม ชุม ชน ประเทศชาติ มีความทุ่ม เท
เสียสละในการทางาน ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
โดยการเข้ารับการประชุม/อบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทั้งกับหน่วยงานต้นสังกัด และจากหน่วยงาน
อื่น เพื่อให้ครูมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน จึงทาให้สมรรถนะของครูอยู่ในระดับมาก และ
ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ฐิติพงษ์ ตรีศร (2552, หน้า 132-140) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์
เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูตามความคิดเห็นของครูและผู้บริหาร
สถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
5.3 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษากับสมรรถนะ
การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
พบว่า ภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของครูในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารมีการ
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ค รู และบุ ค ลากรที่ เกี่ ย วข้ อ งได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการปฏิ บั ติ ต ามวิ สั ย ทั ศ น์ ข อง
สถานศึกษา สามารถกาหนดเป้าหมายแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของสถานศึกษา และสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจร่วมกันในความสาเร็จในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุ
เป้าหมายไปพร้อมกัน สอดคล้องกับ ศศิวิมล สุขทนารักษ์ (2554, หน้า 114) ได้ทาการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษากับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนในเขตอาเภอคลองหลวง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ผลการวิ จั ย พบว่ าภาวะผู้น าของผู้บ ริห ารสถานศึก ษาและสมรรถนะการบริห ารงานวิช าการของ
โรงเรียนอยู่ในระดับมาก ทั้งโดยรวมและรายด้าน และมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูง อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
6. สรุปผลการวิจัย
6.1 ระดั บ ภาวะผู้ น าเชิ ง วิ สั ย ทั ศ น์ ข องผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
6.2 ระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
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6.3 ภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา กับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูใน
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 มีความสัมพันธ์กันทางบวก
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อ เสนอแนะในการน าไปใช้ จากการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาวะผู้ น าเชิ ง
วิ สั ย ทั ศ น์ ข องผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากั บ สมรรถนะการปฏิ บั ติ ง านของครู ใ นโรงเรี ย น พบว่ า มี
ความสัม พั นธ์ ทางบวกกับสมรรถนะการปฏิ บัติงานของครูในโรงเรียนสูง จึงควรพัฒ นาผู้บริห าร
สถานศึ ก ษา โดยการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เรื่ อ งการบริ ห ารกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษามีความเชื่อมั่นและยึดมั่นในวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาในอันที่จะพัฒนาสู่อนาคต และ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น สร้างบรรยากาศ และเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นจากทุก
ภาคส่วนในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน และกระตุ้นให้บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ได้มีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์
7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ของครูที่นอกเหนือจากภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถนา
ผลการวิ จั ย มาวางแผนกระตุ้ นพั ฒ นาครูในการเพิ่ ม ผลสั ม ฤทธิ์ ในการปฏิ บัติ ง าน และควรศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ของภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาแบบอื่น ๆ เช่นภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง หรือ
ภาวะผู้นาตามสถานการณ์ กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญ หาและแนวทางการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรี ย นมาตรฐานสากล จั ง หวั ด นครราชสี ม า ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ ครู ข องโรงเรี ย น
มาตรฐานสากล จังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2560 และแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 คือครูของโรงเรียนมาตรฐานสากล จังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2560 จานวน 337
คนโดยใช้การกาหนดกลุ่มตัวอย่างจากตารางสาเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน แล้วทาการสุ่มแบบ
แบ่งชั้นจากโรงเรียนมาตรฐานสากลทุกโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาอย่างเป็นสัดส่วนด้วยวิธีการ
สุ่ ม อย่ างง่ า ย เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย คื อ แบบสอบถาม ระยะที่ 2 คื อ การเสนอแนวทางการ
บริหารงานวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 6 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัญหาการบริหารงานวิชาการ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X =4.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ า ด้านที่มีระดับปัญ หา
มากที่ สุ ด คื อ ด้ านการวั ด ผลและประเมิน ผลเที ยบเคียงมาตรฐานสากล (X =4.70) รองลงมาคื อ
ด้านการพัฒนาหลักสูตร (X =4.66) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (X =4.60) และด้าน
การนิเทศเพื่อพัฒ นาการเรียนการสอน (X =4.56) ตามลาดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด มีระดับ
ปัญหาอยู่ในระดับมาก คือด้านการจัดการศึกษา (X =4.22) สาหรับแนวทางการบริหารงานวิชาการที่
มี ร ะดั บ ปั ญ หามากที่ สุ ด จ านวน 3 ด้ า น นั่ น คื อ ด้ า นการวั ด ผลและประเมิ น ผลเที ย บเคี ย ง
มาตรฐานสากล ควรมี ก ารประชุ ม ชี้ แ จงทิ ศ ทางการด าเนิ น งานให้ น าไปสู่ ก ารเป็ น โรงเรี ย น
มาตรฐานสากล และนาข้อมูลที่ได้จากการวัดผลและประเมินผลไปปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ในครั้ง
ต่อไป ด้านการพัฒนาหลักสูตร ควรมีการสารวจความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ใน
การมีส่วนร่วมต่อการจั ดหลัก สูต รโรงเรียนต้องจัดทาหลัก สูต รสถานศึก ษาให้ ครอบคลุ ม หลั กสู ต ร
แกนกลางและเพิ่มเติมสาระความเป็นสากล โดยมีการกากับ ติดตามการใช้หลักสูตรของครูทุกคน
และด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ควรสารวจ เก็บข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาจริงของ
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นัก เรีย นก่ อ นการจั ด ท าวิ จั ย และน าผลการวิ จั ยในแต่ล ะปีก ารศึก ษามาปรั บ ปรุง ต่อ ยอด อย่ าง
ต่อเนื่อง
ค าส าคั ญ : ปั ญ หาการบริ ห ารงานวิ ช าการ แนวทางการบริ ห ารงานวิ ช าการ โรงเรี ย น
มาตรฐานสากล

Abstract
This research aimed to study the problems and academic management
guideline for the world-class standard school in Nakhon Ratchasimaprovince. The
study population were the teachers in the world-class standard schools in Nakhon
Ratchasima in the academic year 2017. This research was divided into 2 phases. The
phase one was to determine the sample size using the Krejcie and Morgan Table,
which 337 teachers were selected from all world-class standard schools in Nakhon
Ratchasima using the stratified random sampling method. The research was performed
using the survey questionnaires. The phase two was the advisory for the academic
management by 6 specific professional committees. The research was carried out
using the structural interview method. The statistical analyses in this research
included percentage, average, and standard deviation. The research results revealed
that the sampling groups showed the overall highest score (X =4.54) on the problems
of academic management. As considered each topic, the highest problem topic was
the assessment and evaluation comparable with the world-class standard (X =4.70)
followed by the program development (X =4.66) the research for teaching and learning
development (X =4.60) and supervisory for teaching and learning development (X
=4.56), respectively. The lowest average score, the high level of problem, was the
educational management ( X =4.22) For the suggestive approaches for academic
management in three areas of the highest problems were as follows. For the
assessment and evaluation comparable with the world-class standard, it should have
the meeting to point the working direction toward being the world-class standard
school and the uses of assessment and evaluation data for improvement and future
application. For the program development, it should have the survey of needs of
students, parents, and community for the contribution of program arrangement, the
requirement of the school program to cover the core program and internationally
additional content, and the monitoring of the working program by all teachers. For the
research for teaching and learning development, it should have the survey, the data
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collection based on real problems of students before researching, and the use of
research data in each year for the continuous improvement and enhancement.
Keywords: academic management problem, academic management approach, worldclass standard school
1. บทนา
การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในประเทศไทยมีการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบ
การจั ดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นความแตกต่างตามศักยภาพของผู้เรียน เป็นทางเลือกสาหรับ
ผู้เรียนในหลายรูปแบบ โดยการจัดหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนจาเป็นต้องมีความเป็น
พลวัต ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้ผลักดัน
ให้มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาไทยให้
พร้อมสาหรับการแข่งขันในเวทีโลก โรงเรียนมาตรฐานสากลจึงเป็นนวัตกรรมการจัด การศึกษาที่
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนามาใช้เป็นมาตรการเร่งด่วนในการยกระดั บการจัด
การศึ กษาให้มีคุณ ภาพมาตรฐานเทียบเท่าสากล เริ่ม ดาเนินการนาร่อง ในปีการศึกษา 2553 กั บ
โรงเรียนจานวน 500 โรง ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ด้วยการให้โรงเรียนในโครงการ
พัฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาและจั ด กระบวนการเรียนรู้ ให้ ผู้เรียนบรรลุ คุณ ภาพตามมาตรฐานที่
กาหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551และเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้
ความเป็นสากล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555, หน้า 4-8)
การดาเนินงานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลนั้ น ประกอบด้วยหลักการสาคัญ 2 ส่วน
คือการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
ดังนั้นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนโครงการนี้ เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า 1 ใน 2 ของหลักการสาคัญของ
โรงเรีย นมาตรฐานสากล คือ การจัด การเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลนั้นอยู่ในความ
รับผิดชอบของงานวิชาการทั้งสิ้น คือการพัฒนาการบริหารงานวิชาการให้เทียบเคียงกับสากล ตาม
แนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด ซึ่งสภาพการดาเนินงานหลัก ๆ ของงานวิชาการที่ต้องพัฒนา
มี 5 ด้ า น ดั ง นี้ ด้ านการพั ฒ นาหลั ก สู ต รและการจั ด การศึ ก ษา ด้ านการวั ด ผลและประเมิ น ผล
เทียบเคียงมาตรฐานสากล ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ ด้านการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และด้านการนิเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาผู้เรียนที่มีศักยภาพเป็นพลโลกในส่วนของงานวิชาการจึงมีความสาคัญในการพัฒนาการเรียน
การสอน (สุวิทย์ โคตวงษ์, 2555, หน้า 59)
อย่ างไรก็ตามจากการกากับติดตามการดาเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล พบปัญ หา
อุปสรรคในการปฏิ บัติ งานหลายประการ ได้แ ก่ ด้านการพัฒ นาหลั กสู ตรโรงเรียนจัด ทาหลัก สูต ร
สถานศึกษาไม่ครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเพิ่มเติมสาระความ
เป็นสากลยังไม่สอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียนที่กาหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ด้านการ
จั ด การศึ ก ษา การจั ด การศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความถนั ด ของผู้ เ รี ย นในแต่ ล ะก ลุ่ ม สาระ
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ไม่ชัดเจนและต่อเนื่อง ด้านการวัดและประเมินผล ครูวัดผลและประเมินผลนักเรียนด้วยวิธีการ
ที่ไม่หลากหลาย ไม่ครอบคลุมสาระ และธรรมชาติผู้เรียน ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการสอน ขาดการ
ทดลองใช้ น วั ต กรรมที่ ส ร้ างขึ้ น ในการพั ฒ นาการเรีย นรู้ข องนั ก เรี ย น ด้ านการนิ เทศเพื่ อ พั ฒ นา
การเรีย นการสอน ขาดการทดลองใช้นวั ต กรรมที่ส ร้างขึ้ นในการพั ฒ นาการเรียนรู้ข องนัก เรีย น
นอกจากนั้นเสียงสะท้อนของสังคมทั่วไปบ่งชี้ให้เห็นว่า ทักษะและความสามารถที่จาเป็นที่จะช่วยทาให้
เด็กไทยสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นสากล ได้แก่ ทักษะและความสามารถในการคิดวิเคราะห์
การคิดสร้างสรรค์ การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รวมถึ งทักษะและความสามารถในการทางาน
ร่วมกับผู้อื่นยังไม่อยู่ในระดับที่น่าพอใจ (ธนสาร บัลลังก์ปัทมา, 2553, หน้า 35)
จากข้ อ มู ล ข้ า งต้ น พบว่ า ปั ญ หาที่ ส าคั ญ อยู่ ที่ ค วามเข้ า ใจผิ ด ในเรื่ อ งหลั ก สู ต ร
และการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของงานวิชาการ
ทั้งสิ้น ยังมีปัญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาที่ต้องปรับและพัฒนาอี กหลายด้าน เมื่อเทียบกับ
กลุ่มอาเซียนยังถื อว่าขาดความพร้อมเป็นอย่างมาก ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัญ หาและแนวทาง
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมาตรฐานสากล จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ได้ข้อมูลเฉพาะด้าน
วิชาการ ซึ่งเป็นส่วนสาคัญในการพัฒนาโรงเรียนไปสู่ความเป็นสากล ยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
เด็กไทยให้สูงขึ้นและเป็นประโยชน์ให้โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นฐานในการนาข้อมูลและแนวทาง
ไปพัฒนาโรงเรียนต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาการบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรีย นมาตรฐานสากล จั ง หวั ด
นครราชสีมา
2.2 เพื่อศึกษาแนวทางการบริห ารงานวิชาการของโรงเรียนมาตรฐานสากล จังหวัด
นครราชสีมา
3. วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากร ระยะที่ 1 ได้ แ ก่ ครู ข องโรงเรี ย นมาตรฐานสากล จั ง หวั ด นครราชสี ม า
ปีการศึ ก ษา 2560 จ านวน 2,610 คน กลุ่ ม ตัวอย่าง คือครูข องโรงเรียนมาตรฐานสากล จั งหวั ด
นครราชสีมา ปีการศึกษา 2560 ได้จากการสุ่มตัวอย่างจากประชากรโดยใช้การกาหนดกลุ่มตัวอย่าง
จากตารางสาเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกนได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 337 คน แล้วทาการสุ่มแบบแบ่ง
ชั้นจากโรงเรียนมาตรฐานสากลทุกโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาอย่างเป็นสัดส่วนด้วยวิธีการสุ่ม
อย่ างง่าย ประชากร ระยะที่ 2 คื อผู้เชี่ยวชาญจานวน 6 คนเป็นผู้เสนอแนวทางการบริห ารงาน
วิชาการเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์
แบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประเมินค่า แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 เป็นคาถาม
เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีลักษณะเป็นข้อคาถามแบบสารวจรายการ ตอนที่ 2
เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นต่อปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมาตรฐานสากล จังหวัด
นครราชสี ม า โดยมีเนื้อหา 5 ด้าน ได้แก่ การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร การจั ด การศึก ษา การวั ด ผลและ
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ประเมินผลเทีย บเคี ย งมาตรฐานสากล การวิ จัยเพื่อพัฒ นาการเรียนการสอน และการนิเทศเพื่ อ
พัฒนาการเรียนการสอน
แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 1) แนวทางในการบริหารงานวิชาการ
ในแต่ละด้าน 2) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม
ระยะที่ 1 แบบสอบถาม มี ขั้ น ตอนด าเนิ น งาน ดั ง นี้ 1) ศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมาตรฐานสากลที่สอดคล้องสัมพันธ์กับกรอบ
แนวคิ ด แล้ ว น ามาปรั บ ให้ เข้ า กั บ แนวคิ ด การวิ จั ย 2) สร้ า งแบบสอบถามเพื่ อ ใช้ ในการวิ จั ย ให้
ครอบคลุมกับเนื้อหาตามกรอบที่ตั้งไว้ 3) นาแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
พิจารณาความถูกต้อง นามาปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จากนั้น
ทาการตรวจสอบและหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และนาแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญไปคานวณค่า
ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง Item Objective Congruence : IOC) ของข้ อ ค าถามในแต่ ล ะข้ อ 5) น า
แบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 6) นาแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขครั้ง
หลังสุดไปทดลองใช้ (Thy - out) กับครูโรงเรียนมาตรฐานสากล จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 30 คน 8) นาแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงสมบูรณ์แล้ว นาเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อ
ตรวจสอบและขอความเห็นชอบก่อนนาไปใช้ในการเก็บข้อมูล 9) นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล จังหวัดนครราชสีมา
ระยะที่ 2 แบบสัมภาษณ์ มีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้ 1) ศึกษาการสร้างเครื่องมือแล้ว
นาข้อมูล มาสร้างแบบสั มภาษณ์ เกี่ ยวกั บรายละเอียดปัญ หาการบริห ารงานวิชาการของโรงเรียน
มาตรฐานสากล ลั ก ษณะแบบสั ม ภาษณ์ เป็นแบบสั ม ภาษณ์ แ บบมีโครงสร้าง โดยลั ก ษณะคาถาม
เกี่ ย วกั บรายละเอีย ดปั ญ หาการบริห ารงานวิ ชาการ 2) นาแบบสั ม ภาษณ์ ที่ผู้วิ จั ยสร้างเสร็จ และ
พัฒนาขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หาความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและรับ
ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแบบสัม ภาษณ์จ นสมบู รณ์ 3) นาแบบสั มภาษณ์ ไปเก็บข้อมูล เพื่อรับรู้
รายละเอียดของปัญหาและแนวทางการบริหารงานวิชาการต่อไป
4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพ
จานวน
1. วุฒิการศึกษา
249
1.1 ปริญญาตรี
88
1.2 สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
337

ร้อยละ
73.89
26.11
100.00
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
สถานภาพ
2. ประสบการณ์การทางาน
2.1 น้อยกว่า 10 ปี
2.2 ตั้งแต่ 10 – 19 ปี
2.5 มากกว่า 20 ปี
รวม

จานวน

ร้อยละ

119
123
95
337

35.31
36.50
28.19
100.00

จากตารางที่ 1 พบว่า จากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 337 คน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 73.89 และวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 26.11 กลุ่ม
ตั ว อย่ างส่ ว นใหญ่ มี ป ระสบการณ์ ก ารท างาน ตั้ ง แต่ 10 – 19 ปี ร้อ ยละ 36.50 รองลงมาคื อ
ประสบการณ์ ก ารท างานน้ อ ยกว่ า 10 ปี ร้ อ ยละ 35.31 และมากกว่ า 20 ปี ร้ อ ยละ 28.19
ตามลาดับ
ตารางที่ 2 ความคิ ด เห็ น ต่ อ ปั ญ หาการบริห ารงานวิ ช าการในโรงเรีย นมาตรฐานสากล จั ง หวั ด
นครราชสีมา
ระดับปัญหาการบริหารงานวิชาการ
ปัญหาการบริหารงานวิชาการ
𝐗
S.D. ระดับ อันดับ
1. ด้านการพัฒนาหลักสูตร
4.66 0.45 มากที่สุด 2
2. ด้านการจัดการศึกษา
4.22 0.43
มาก
5
3. ด้านการวัดผลและประเมินผลเทียบเคียงมาตรฐานสากล 4.70 0.43 มากที่สุด 1
4. ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
4.60 0.43 มากที่สุด 3
5. ด้านการนิเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
4.56 0.44 มากที่สุด 4
รวม
4.54 0.44 มากที่สุด
จากตาราง 2 พบว่ า ความคิ ด เห็ น ต่ อ ปั ญ หาการบริ ห ารงานวิ ช าการในโรงเรี ย น
มาตรฐานสากล จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.54 , S.D.= 0.44)
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่ า ปั ญ หาการบริ ห ารงานวิ ช าการในโรงเรี ย นมาตรฐานสากล
ข้อที่มีระดับปัญ หามากที่สุดคื อ ข้อที่ 3 ด้านการวัดผลและประเมินผลเทียบเคียงมาตรฐานสากล
( X = 4.70 , S.D.=0.43) รองลงมาคือ ข้อที่ 1 ด้านการพัฒนาหลักสูตร ( X = 4.66 , S.D.=0.45)
ข้อที่ 4 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (X = 4.60 , S.D.= 0.43) และข้อที่ 5 ด้านการ
นิเทศเพื่อพัฒ นาการเรี ย นการสอน (X = 4.56 , S.D.=0.44) ตามลาดับ ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ ยต่าสุ ด
ระดับปัญหาอยู่ในระดับมาก คือ ข้อที่ 2 ด้านการจัดการศึกษา ( X = 4.22, S.D.= 0.43)
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานวิชาการที่ มีระดับปัญหามากที่สุด จานวน 3
ด้าน ผู้ทรงคุณวุฒิได้นาเสนอดังต่อไปนี้ ด้านการวัดผลและประเมินผลเทียบเคียงมาตรฐานสากล
ควรมีการประชุมชี้แจงทิศทางการดาเนินงานให้นาไปสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล และนาข้อมูล
ที่ได้จากการวัดผลและประเมินผลไปปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ในครั้งต่อไป ด้านการพัฒนาหลักสูตร
ควรมีก ารส ารวจความต้อ งการของนัก เรียน ผู้ป กครอง และชุม ชน ในการมีส่ ว นร่ว มต่อการจั ด
หลักสูตรโรงเรียนต้องจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาให้ครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางและเพิ่มเติมสาระ
ความเป็ น สากล โดยมี ก ารก ากั บ ติ ด ตามการใช้ ห ลั ก สู ต รของครู ทุ ก คน และด้ า นการวิ จั ย เพื่ อ
พัฒนาการเรียนการสอน ควรสารวจ เก็บข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาจริงของนักเรียนก่อนการจัดทา
วิจัย และนาผลการวิจัยในแต่ละปีการศึกษามาปรับปรุง ต่อยอด อย่างต่อเนื่อง
5. การอภิปรายผล
หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว สามารถอภิปรายตามวัตถุประสงค์ได้ดังต่อไปนี้
5.1 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นต่อปัญหาการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนมาตรฐานสากล จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้ า นพบว่ า ด้ า นที่ มี ร ะดั บ ปั ญ หามากที่ สุ ด คื อ ด้ า นการวั ด ผลและประเมิ น ผลเที ย บเคี ย ง
มาตรฐานสากล รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และด้านการนิเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ตามลาดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด มีระดับปัญหา
อยู่ในระดับมาก คือด้านการจัดการศึกษา ซึ่งผลวิจัยนี้ สอดคล้องกับอภิชา พุ่มพวง (2559) ที่ศึกษา
ปัญหาการบริหารงานวิชาการและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวั ด สมุทรปราการ สั งกั ด ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 6 ผลการวิจั ยพบว่ า
ปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลาดับจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และปราณี เอียมสุวรรณ (2553) ได้
ทาการวิจัย เรื่องสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาลตาบลป่าโมก อาเภอป่าโมก
จังหวัดอ่างทอง ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการ 6 ด้านของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
ตาบลป่าโมก อาเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับค่า
คะแนนเฉลี่ยมาไปหาน้อยตามลาดับ ได้แก่ การบริหารงานด้านหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้
ด้านการเรียนการสอน ด้ านการวัด ผลและประเมินผล ด้านการบริหารสื่ อและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้ ด้านการนิเทศภายใน และด้านการบริหารห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
5.2 กลุ่ม ตัวอย่างที่ตอบแบบสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิได้แนะนาแนวทางการบริหารงาน
วิชาการจากปัญหาการบริหารงานวิชาการที่มีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงสุด จานวน 3 ด้านจากแบบสอบถาม
นั่นคือ ด้านการวัดผลและประเมินผลเทียบเคียงมาตรฐานสากล ผู้ทรงคุณ วุฒิ ได้แนะนาให้มี ก าร
ประชุมชี้แจงทิศทางการดาเนินงานให้นาไปสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยยึดหลัก PDCA
เอามาใช้ในการดาเนินงาน ต้องประเมินจากสภาพจริง เด็กต้องทาจริ งปฏิบัติจริง มีการวัดผลแบบ
หลากหลาย ครอบคลุมสาระ และธรรมชาติผู้เรียน และนาข้อมูลที่ได้จากการวัดผลและประเมินผลไป
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ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ในครั้งต่อไป โดยให้ครูทา PLC กันในกลุ่มสาระฯ และจัดการเรียนซ่อมเสริม
และเรีย นซ้ ารายวิ ช าที่ ไม่ ผ่ านการตั ด สิ น ผลการเรีย นอย่ างเคร่ง ครัด ด้ านการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
ผู้ทรงคุณวุฒิได้แนะนาให้มีการสารวจความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ในการมีส่วน
ร่วมต่อการจัดหลักสูตรโรงเรียนต้องจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาให้ครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางและ
เพิ่มเติมสาระความเป็นสากล โดยมีการกากับ ติดตามการใช้หลักสูตรของครูทุกคน และด้านการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนาให้มีการสารวจ เก็บข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาจริง
ของนักเรียนก่อนการจัดทาวิจัย การสร้างเครือข่ายในการจัดทาวิจัยภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
และนาผลการวิจัยมาปรับปรุ ง ต่อยอด อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลวิจัยนี้ สอดคล้องกับกษิดิ์เดช พุ่มสาขา
(2553) ที่ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนสตรีอ่างทอง
ปีการศึกษา 2553 ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการบริหารโรงเรียนสตรีอ่างทองก่อนพัฒนารูปแบบ
การจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลไม่มีรายวิชาโลกศึกษา การเขียนความเรียงขั้นสูง ทฤษฏี
องค์ความรู้ มีการดาเนินการเรียนการสอนในภาษาที่สอง คือ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่นอยู่แล้ว 2)
รูปแบบการจัดการศึกษามีองค์ประกอบและแนวทางการจัดการศึกษา ดังนี้ มีการ พัฒนาหลักสูตร
ตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยเปิดเป็นสาระเพิ่มเติมในรายวิชา GE และ EE จัดทาเป็น
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ TOK แนวทางการจัดกิจกรรม CAS ชัดเจน เข้าใจง่ายสามารถปฏิบัติ
ตามแนวมาตรฐานสากลได้เป็นอย่างดี และและศรายุทธ วังคะฮาต (2553) ได้ทาการวิจัย เรื่อง
การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา โรงเรียนมาตรฐานสากล สานักเขตพื้นที่การศึกษา เขต 22 จาก
ผลการประเมินการประเมินการยกระดับคุณภาพการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดั บ ดี พบว่ า ด้ านการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ผลการพั ฒ นาอยู่ ในระดั บ ดี โรงเรี ย น พั ฒ นาหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา จัดทาแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับท้องถิ่นตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล นิเทศ
ติดตาม ประเมินผล โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาทฤษฎีองค์ความรู้โลกศึกษา ความเรียงขั้น
สูง สร้างสรรค์สังคมในรายวิชาเพิ่มเติมหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้น มัธยมศึกษาตอน
ปลาย ด้ านการจั ด การเรีย นรู้ ผลการพั ฒ นาอยู่ในระดับ ดี จั ด การเรีย นรู้ต ามหลั ก สู ต รโรงเรีย น
มาตรฐานสากล ด้านภาวะผู้นาของผู้บริหารในการสร้างองค์กร ผลการพัฒนาอยู่ในระดับดี ผู้นามี
วิสั ย ทั ศ น์ นากลยุ ทธ์ สู่ ก ารปฏิ บัติ พัฒ นาบุคลากร สื่ อนวัต กรรมเพื่ อการเรียนการสอน ส่ ง เสริม
บุคลากรให้มีความก้าวหน้า
6. สรุปผล
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมาตรฐานสากล จังหวัดนครราชสีมา ด้านการวัดผล
และประเมินผลเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุด มีแนวทางในการแก้ปัญหา
โดยผู้ทรงคุณวุฒิได้แนะนาให้มี การประชุมชี้แจงทิศทางการดาเนินงานให้ นาไปสู่การเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล โดยยึดหลัก PDCA นามาใช้ในการดาเนินงาน และนาข้อมูลที่ได้จากการวัดผลและ
ประเมินผลไปปรับปรุงและประยุกต์ใช้ในครั้งต่อไป และจัดการเรียนซ่อมเสริม และเรียนซ้ารายวิชาที่
ไม่ผ่านการตัดสินผลการเรียนอย่างเคร่งครัด ด้านการพัฒนาหลักสูตรควรมีการสารวจความต้องการ
ของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ในการมีส่วนร่วมต่อการจัดหลักสูตรโรงเรียนต้องจัดทาหลักสูตร
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สถานศึ ก ษาให้ ค รอบคลุ ม หลั ก สู ต รแกนกลางและเพิ่ ม เติ ม สาระความเป็น สากล โดยมีก ารก ากั บ
ติดตามการใช้หลักสูตรของครูทุกคน และด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีการสารวจ
เก็บข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาจริงของนักเรียนก่อนการจัดทาวิจัย การสร้างเครือข่ายในการจัดทา
วิจัยภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน และนาผลการวิจัยมาปรับปรุง ต่อยอด อย่างต่อเนื่อง
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
7.1.1 ด้านการวัดผลและประเมินผลเทียบเคียงมาตรฐานสากล ควรให้มีการประชุม
ชี้แจงทิศทางการดาเนินงานให้นาไปสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยยึดหลัก PDCA นามาใช้
ในการดาเนินงาน และนาข้อมูลที่ได้ จากการวัดผลและประเมินผลไปปรับปรุงและประยุกต์ใช้ในครั้ง
ต่อไป และจัดการเรียนซ่อมเสริม และเรียนซ้ารายวิชาที่ไม่ผ่านการตัดสินผลการเรียนอย่างเคร่งครัด
7.1.2 ด้านการพัฒนาหลักสูตร ควรมีการสารวจความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง
และชุมชน ในการมีส่วนร่วมต่อการจัดหลักสูตรโรงเรียนต้องจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาให้ครอบคลุม
หลักสูตรแกนกลางและเพิ่มเติมสาระความเป็นสากล โดยมีการกากับ ติดตามการใช้หลักสูตรของครู
ทุกคน
7.1.3 ด้านการวิจัย เพื่อพัฒ นาการเรียนการสอนให้มีก ารสารวจ เก็ บข้ อมูลเกี่ ยวกั บ
สภาพปัญหาจริงของนักเรียนก่อนการจัดทาวิจัย การสร้างเครือข่ายในการจัดทาวิจัยภายในโรงเรียน
และนอกโรงเรียน และนาผลการวิจัยมาปรับปรุง ต่อยอด อย่างต่อเนื่อง
7.2 ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยในครั้งต่อไป
7.2.1 ควรมี ก ารศึ ก ษาการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนที่ มี ต่ อ การจั ด การศึ ก ษาภายใน
สถานศึกษา
7.2.2 ควรมีการศึกษาวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่องานบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
มาตรฐานสากล
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
การพัฒนารูปแบบการดูแ ลผู้บาดเจ็ บอุ บัติเหตุจ ราจร ณ จุ ด เกิ ด เหตุ ของเจ้ าหน้าที่รัก ษาความ
ปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยกระบวนวิจัยได้ประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วม
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หัวหน้า
หน่วยกู้ชีพนครินทร์ ทีมเครือข่ายที่เกี่ยวข้องรวม 12 คน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 60 คน
โดยการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แ ก่
การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการถอดบทเรียน ข้อมูลเชิงปริมาณได้แก่ แบบสอบถาม
แบบประเมินการจัดการสถานการณ์ แบบประเมินความรู้ด้านการดูแลผู้บาดเจ็บอุบัติเหตุจราจร ณ
จุดเกิดเหตุ และแบบประเมินทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดย
วิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ หาจานวนและ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมาน คือ Paired t test ผลการวิจัยพบว่าขั้นตอนการ
พัฒนารูปแบบการดูแลผู้บาดเจ็บอุบัติเหตุจราจร ณ จุดเกิดเหตุมี 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1. ศึกษาบริบท
ของปัญหา 2. วางแผนพัฒนา 3. ดาเนินการตามแผน 4. ติดตามการดาเนินงาน 5. ถอดบทเรียน 6.
ประเมินผล จากกระบวนการดังกล่าว ก่อให้เกิดรูปแบบการพัฒนา ด้านการดูแลผู้บาดเจ็บอุบัติเหตุ
จราจร ณ จุดเกิดเหตุ ของ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้ชื่อ
MCAA Model คื อ การจั ด การสถานการณ์ (Management) การดู แ ล (Care) การประเมิ น
(Assessment) และการเป็นผู้ช่วย (Assistant) และผลของการพัฒนาดังกล่าวยังพบว่า เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย มีความรู้ในการจัดการสถานการณ์ และการดูแลผู้บาดเจ็บอุบัติเหตุจราจร ณ
จุดเกิดเหตุ สูงขึ้นกว่าก่อนพัฒนาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ อีกทั้งยังมีการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสูง
กว่ าก่ อนพัฒนา โดยสรุป ในด้านปัจ จั ยแห่ง ความส าเร็จ ในครั้ง นี้ ประกอบด้ว ย ผู้บริห ารให้ก าร
สนับสนุน การมีส่วนร่วมของผู้ทีเกี่ยวข้อง และผู้ปฏิบัติงานให้ความสาคัญ ในการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
คาสาคัญ: การจัดการสถานการณ์; เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย; การมีส่วนร่วมของผู้ทีเกี่ยวข้อง
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Abstract
This research was an action research aimed to study Development of the care
model for caring for traumas from traffic accidents at the scene of the security officer,
Mahasarakrm University. The research process has applied the concept of participation
theory. The target group consisted of Security supervisor, Mahasarakrm University, Chief
of Rescuers Nakarin Related network teams including 12 People and security personnel
60 People by selecting specific target groups. Tools used to collect qualitative data
including in- depth interviews group conversation and removing lessons quantitative
data such as questionnaires, assessment, situation management. Assessment form for
caring for injured people, traffic accidents at the point of occurrence and the basic
resuscitation skills assessment form qualitative data analysis by content analysis,
quantitative data analysis find the number and percentage, mean, standard deviation
and using inferential statistics, Paired t test. The results of the research showed that
the process of developing the care model for traffic injuries at the scene of the accident
had 6 steps as follows: 1. Study the context of the problem 2. Plan for development 3.
Implement the plan 4. Follow up the operation 5.context interpretation. 6. Evaluate from
the process. Causing the development model in the care of injured people, traffic
accidents at the scene of security personnel, Mahasarakham University under the name
of MCAA Model namely, management, care, assessment and assistant, and the result
of such development also found that Security guard have knowledge in handling
situations and caring for the trauma frame, traffic accidents at the point of occurrence,
significantly than before the development. Also, there was much more a basic
resuscitation higher than before development. In summary, this success factor of s
consisted of being supported from. participation of related parties and the workers give
priority in developing
Keywords : Situation management, Security officer, Participation of related parties
1. บทนา
ปัจจุบันการเจ็บป่วยฉุ กเฉิ นมีแนวโน้ม เพิ่มสูงขึ้น จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนใน
มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยทุก ๆ ครั้งที่มีผู้ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย
ฉุ ก เฉิ น ย่ อมต้องการที่จ ะได้รับการช่ว ยเหลื ออย่างทันท่ว งที และ ได้ม าตรฐาน(พระราชบั ญญัติ
การแพทย์ฉุกเฉิน, 2551) ทั้งในส่วนของบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงรถปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นการบริการเชิงรุก เน้นการดูแลผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ และ
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นาส่งโรงพยาบาลที่เหมาะสมอ(กัญญา วังศร, 2559) มุ่งเน้นการบริการดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น
ณ จุดเกิดเหตุ ขณะนาส่งโรงพยาบาล การรณรงค์ป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพ และขยายการบริ
การครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ลักษณะการบริการก่อนถึงโรงพยาบาล หากมีส่วน
ร่วมด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อพัฒนารูปแบบภารกิจของมหาวิ ทยาลั ยมหาสารคามในก าร
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรเน้นการมีส่วนร่วม(กฤษฏ์ โพธิ์ศรี, 2554)
ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมของบุคคลากร
เจ้าหน้าที่ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้านบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งไม่เกิดผลดีหากมีความล่าช้า ผู้ป่วยเสียโอกาสในการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ
ของสถานพยาบาลเพราะรอทีมออกปฏิบัติการนาน เมื่อมีอุบัติเหตุจราจรเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทีมสายตรวจเคลื่อนที่เร็วของงานรักษาความปลอดภัย
เป็นผู้พบเห็นเหตุการณ์และปฏิบัติหน้าที่ดูแลควบคุมเหตุการณ์และป้องกันเหตุซ้อนของสถานที่ และ
แจ้งไปยังศูนย์ข่าววิทยุมหาวิทยาลัยเพื่อขอความช่วยเหลือจากทีม EMS ให้ออกปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย
ณ จุดเกิดเหตุและนาส่งโรงพยาบาล พบปั ญหาการปฏิบัติงาน คือ การเข้าถึงระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินล่าช้า ซึ่งจะส่งผลถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย เมื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุ พบว่า เกิดจาก การ
แจ้งข่าวได้ข้อมูลไม่ครบ แจ้งสถานที่ใช้ชื่อ ไม่ตรงกัน บางครั้งพบปัญหาการจัดทีม EMS ไม่สอดคล้อง
กับอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินของผู้ป่วยทาให้เกิดความไม่เข้าใจกันระหว่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
และเจ้าหน้าที่ EMS และพบปัญหาของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยขาดความรู้และไม่มีทักษะการ
ประเมินและดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย จึง ทาหน้าที่เพียงดูแลเหตุการณ์รอทีม EMS ไปถึงเท่านั้น และเกิด
ความคับข้องใจเมื่อรอนานจึง เกิดความขัดแย้งกับทีม EMS เกิดความเครียด กรณีอุบัติเหตุจราจร
ผู้ป่วยอาการหนัก มีเวลาสั้นๆ เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยให้ปลอดภัย (Andreatta P, Klotz J, 2014)ทุกฝ่าย
ต้องปฏิบัติงานกันอย่างเคร่งเครียด จากความสาคัญดังกล่าว ถ้าหากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม ที่ ส ามารถวิ เ คราะห์ส าเหตุอ าการเบื้ อ งต้น ได้ถู ก ต้อ งภายในเงื่ อนไข
ระยะเวลาและสามารถให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุอย่างถูกวิธี จะสามารถช่วยกู้ชีพ
บรรเทาความรุนแรงของอาการ ลดการเกิดความพิการและเสียชีวิตได้ หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้ องจึง
จาเป็นจะต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาให้ เจ้าหน้าที่ บุคลากรในหน่วยงาน รวมถึง ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการช่วยเหลือเบื้องต้นด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
ผู้วิ จั ย ตระหนัก ถึ ง ปัญ หาดัง กล่ าว จึ ง มีแ นวคิด พัฒนารูปแบบการดูแ ลผู้ป่ว ยอุบัติเหตุ
จราจรภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยใช้แนวคิดการวิจัยเชิงระบบ
PAOR และกระบวนการการวางแผนแบบมีส่วนร่วม (Appreciation – Influence – control : AIC
) เป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมสร้างความเข้าใจ รับทราบปัญหา และ
หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่หน้างานร่วมกัน(ไมตรี ทอนเสาร์ , 2560) ซึ่งจะเป็นการลดช่องว่างด้าน
การแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้เล็งเห็นความสาคัญ และได้จัดโครงการ
พัฒนาดังกล่าวขึ้นในครั้งนี้
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1. เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร ณ จุดเกิดเหตุ โดยเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2.2 เพื่อพัฒนาเจ้ าหน้ าที่รัก ษาความปลอดภัย มหาวิ ทยาลั ยมหาสารคามให้มีค วามรู้
ความสามารถ และมีทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และในการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร ณ จุด
เกิด
3. การดาเนินงานวิจัย
กลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์เชิงลึก ประกอบด้วย รองผู้อานวยการกองอาคารสถานที่
หั ว หน้ า งานรั ก ษาความปลอดภั ย เจ้ า หน้ า ที่ กู้ ชี พ โรงพยาบาลสุ ท ธาเวช คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตาแทนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รวม 4 คน ในการสนทนากลุ่มประกอบด้วย หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย ตัวแทนเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย รวมจานวน 8 คน และกลุ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รวม 60 คนที่เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม
เครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินงานวิจัย ประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก เครื่องมือที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการประชุมระดมความคิดเห็น เครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น โดยครอบคลุมเนื้อหาตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ซึ่งได้ปรับปรุงจากแนวคิ ด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่ง
ออกเป็น 5 ส่ ว น คื อ ส่ ว นที่ 1 ข้ อมูล ส่ ว นบุคคล ส่ ว นที่ 2 แบบประเมินความรู้ด้านการจัดการ
สถานการณ์และการดูแลผู้บาดเจ็บอุบัติเหตุจราจร ณ จุดเกิดเหตุ ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่วนที่ 3 แบบประเมินทักษะเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานร่วมกับ
การใช้เครื่องคืนคลื่นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) ใช้ในการประเมินทักษะของเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย ประเมินโดยใช้แบบประเมินการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
การดาเนินงานผู้วิจัยกาหนดขั้นตอนการดาเนินงาน แบ่งออกเป็น 2 ระยะ
1. ระยะเตรียมก่อนดาเนินการวิจัย ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าความรู้ จากเอกสาร ตารา
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ศึกษาปัญหา และวิเคราะห์บริบทพื้นที่ เตรียมผู้ร่วมวิจัย และกลุ่มเป้าหมาย
โดยประสาน เพื่อเข้าใจในการดาเนินการวิจัยครั้งนี้ และชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย
2. ระยะดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาบริบทสภาพปัญหา โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึ ก ผู้ที่มีส่ว น
เกี่ยวข้องโดยใช้แบบสัมภาษณ์ เป็นข้อคาถามปลายเปิด ทั้งสิ้น 2 ข้อ ประกอบด้วย 1) การจัดการ
สถานการณ์และการให้ก ารช่วยเหลื อ ดูแล ผู้บาดเจ็บอุบัติเหตุจราจร ของเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย เป็นเช่นไร 2) ปัญหาในการจัดการสถานการณ์ และการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ
คืออะไร และมีปัจจัยใดในการปฏิบัติงาน เพื่อทราบข้อมูลของกลุ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การสถานการณ์ และนอกจากนี้ ยั ง มี ก ารสนทนากลุ่ ม มี จ านวน 2 ข้ อ
ประกอบด้วย 1) ท่านคิดว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีความจาเป็นต้องมีความรู้ทักษะในการ
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ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอุบัติเหตุจราจร ณ จุดเกิดเหตุ หรือไม่อย่างไร 2) ท่านต้องการความรู้ และ
ทักษะเรื่องใด และพัฒนาในรูปแบบใดเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะด้านการดูแลผู้บาดเจ็ บอุบัติ เหตุ
จราจร ณ จุดเกิดเหตุ
ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนพัฒนา โดยจัดประชุมแบบมีส่วนร่วมระดมความคิดเห็น
ในการวางแผนพัฒนารูปแบบการดูแลผู้บาดเจ็บอุบัติเหตุจราจร ณ จุดเกิดเหตุ ของเจ้าหน้าที่ รักษา
ความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขั้นตอนที่ 3 ดาเนินการตามแผนที่วางไว้ โดยมีการจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจานวน 60 คนมีการบรรยายในหัวข้อ 1)
การประเมินสถานการณ์และจัดการสถานณ์ก ารด้านอุบัติเหตุจราจร 2) การประเมินผู้บาดเจ็ บ
อุบัติเหตุจราจร ณ จุดเกิดเหตุ และการเคลื่อนย้าย ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 3) การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 4) การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการดามการพันผ้า
และฝึกทักษะการจัดการสถานการณ์ และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ขั้นตอนที่ 4 ติดตามการ
ดาเนินงาน โดยทาการติดตามจากการสัมภาษณ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลสุทธาเวช และเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพนครินทร์
นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารความ ขั้นตอนที่ 5 ถอดบทเรียน โดยจัดประชุมเวทีแลกเปลี่ ยนเรียนรู้
โดยใช้เทคนิกการสนทนากลุ่มเพื่อถอดบทเรียน ร่วมประเมินผลและวิเคราะห์ปัญหาที่พบ ขั้นตอนที่
6 ประชุมวางแผนร่วมกันและนาไปสู่การพัฒนาในวงรอบต่อไป
4.ผลการวิจัย
ขั้นตอนการศึกษาบริบทของปัญหา
ข้อมูลการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) พบว่า พื้นฐาน เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยยังไม่มีสมรรถนะด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ขาดความรู้และทักษะด้านการช่วยเหลือ ไม่
สามารถประเมินสภาพอาการบาดเจ็บและส่วนใหญ่ไม่มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพ
ขั้นพื้นฐาน ตลอดจนการช่วยทีมกู้ชีพในการ CPR หรือการช่วยในการเคลื่อนย้ายโดยใช้อุปกรณ์
เจ้ าหน้าที่รัก ษาความปลอดภัย ไม่ส ามารถช่ว ยได้ และไม่มีความรู้เกี่ ยวกั บ อุ ปกรณ์ เคลื่ อ นย้ า ย
ดังตัวอย่างที่กล่าว “ผู้พบเหตุ ขาดความรู้ในการช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุได้อย่างถูกต้อง “ “ความรู้
ในการดูแลผู้ป่วย เมื่อเกิดอุบัติเหตุ” ”การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกนอกเส้นทางจราจร”
ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus group) พบว่า เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพบเหตุ
บ่อยครั้ง แต่ทาได้เพียงการกั้นการจราจร และการแจ้งเหตุสถานการณ์ ร้องขอความช่วยเหลือ ไม่มี
ความรู้ในการประเมินผู้บาดเจ็บ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อยากมีองค์ความรู้ด้านการช่วยเหลือ
ผู้บาดเจ็บ และการจัดการสถานการณ์ที่ถูกต้อง “ปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุยังเกิดขึ้ นบ่อยๆ ส่วนใหญ่
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เป็นกลุ่มแรกที่ถึงที่เกิดเหตุ พบเห็นเหตุการณ์ ในบทบาทต้องเข้ า
ประเมินสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุ ”
“การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเบื้ องต้น จาเป็นต้องเรียนรู้การปฐมพยาบาล เรียนรู้เรื่องการใช้อุปกรณ์
ช่วยชีวิต และการเคลื่อนย้ายขั้นพืน้ ฐาน ซึ่งสามารถนาไปใช้ในการทางานได้ และใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้”
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ผลการประชุมกาหนดแผนพัฒนา ได้ข้อสรุป ให้จัดฝึกอบรมทบทวนในเรื่องที่สาคัญ และ
เพิ่มเติมในเรื่องที่ขาด ตามความต้องการของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จึงได้หัวข้อในการ
อบรมเชิงปฏิบตั ิการดังนี้ 1) การประเมินสถานการณ์และจัดการสถานณ์การด้านอุบัติเหตุจราจร 2)
การประเมินผู้บาดเจ็บอุบัติเหตุจราจร ณ จุดเกิดเหตุ และการเคลื่อนย้าย ของเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3) การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 4) การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมตามแผน
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะ โดยใช้เวลาอบรมทบทวน 1 วัน โดย
มีเนื้อหาซึ่งใช้ในการวัดความรู้เกี่ยวกับการจัดการสถานการณ์ และการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ รวม
ทั้งสิ้น 10 ข้อ มีการฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานร่ วมกับการใช้เครื่อง AED และอบรม
ความรู้ด้านการปฐมพยาบาล การยกและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ซึ่งมุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยมีความรู้และทักษะ ดังนี้ 1. การจัดการสถานการณ์ ณ จุดเกิดเหตุได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2. มีความรู้และทักษะในการดูแลผู้บาดเจ็บ 3. ประเมินความรุนแรง และขอความช่วยเหลือ 4. ช่วย
ทีม EMS ในการดูแลผู้บาดเจ็บตลอดจนช่วยในการยกและเคลื่อนย้าย ผลการประเมินความรู้ด้าน
การจัดการสถานการณ์ และการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ก่อนและหลังการพัฒนาพบว่า ภายหลังการ
พัฒนาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีความรู้ในด้านการจัดการสถานการณ์ และการช่วยเหลือ
ผู้บาดเจ็บ เพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนพัฒนาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ขั้นตอนการติดตามการดาเนินงาน ถอดบทเรียน ประเมินผล และสะท้อนผลข้อมูลการ
สะท้อนกลับการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และปัจจัยแห่งความสาเร็จในการพัฒนา
รู ป แบบการดู แ ลผู้ บ าดเจ็ บ อุ บั ติ เ หตุ จ ราจร ณ จุ ด เกิ ด เหตุ ของเจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย
ขั้ นตอนนี้ผู้วิ จั ย ได้ทาการสนทนากลุ่ ม ถึ ง ผลการด าเนินงาน การเปลี่ ยนแปลงที่เกิ ด ขึ้ น ผู้บริห าร
หั ว หน้ า งานรั ก ษาความปลอดภั ย และผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทุ ก ภาคส่ ว น และเจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความ
ปลอดภัย มีความพึงพอใจ หลังจากได้ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการอบรมเชิงปฏิบัติการ
และผู้วิจัยได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนและหลังการพัฒนา มีการเปรียบเทียบผลการดาเนินงาน เพื่อ
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ข้อมูลส่วนบุคคล

จานวน (N = 60)

ร้อยละ

57
3

95
5

4
34
17
3
2

6.7
56.7
28.3
5.0
3.3

18
37
3
2

30.0
61.7
5.0
3.3

14
17
21
8

23.3
28.3
35.0
13.3

5
5
4
2
3
41

8.3
8.3
6.7
3.3
5.0
68.3

46
14

76.7
23.3

51
9

85.5
15.0

48
12

80
20

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
18 – 30 ปี
31 – 45 ปี
46 – 55 ปี
56 – 60 ปี
มากกว่า 60 ปี
( X = 43.42, SD. 7.68, Range = 29 – 6 ปี)
สถานภาพ
โสด
คู่
หม้าย
หย่า/แยกกันอยู่
การศึกษา
ประถมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อนุปริญญา
อายุการทางาน
น้อยกว่า 1 ปี
1 - 2 ปี
2 - 3 ปี
3 – 4 ปี
4 – 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
ประสบการณ์ในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
ไม่เคย
เคย
ผ่านการอบรมที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอุบัติเหตุจรจร
ไม่เคย
เคย
ผ่านการอบรม CPR (การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน)
ไม่เคย
เคย
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จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 95) ส่วนใหญ่
อายุอยู่ระหว่าง 31 – 45 ปี (ร้อยละ 56.7) อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 43.42 ส่วนใหญ่สถานภาพคู่ (ร้ อยละ
61.7) การศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ จ บชั้นมัธยาศึก ษาตอนปลาย (ร้อยละ 35.6 )อายุก ารทางานส่ ว นใหญ่
มากกว่า 5 ปี (ร้อยละ 68.3) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการ
ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ (ร้อยละ 76.7) เคยมีประสบการณ์การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ (ร้อยละ 23.3) ซึ่ง
พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในสถานการณ์ ช่วยจัดการเรื่องการจราจร แต่ไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือเนื่องจากไม่
มั่นใจ ขาดความรู้ทักษะในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ เนื่องจากส่วนใหญ่ไม่เคยผ่านการอบรมที่เกี่ยง
ข้องกัยการดูแลผู้บาดเจ็ย (ร้อยละ 85.0) และพบว่าส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์การช่วยฟื้นคืน
ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) (ร้อยละ 80)
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความรู้ด้านการจัดการสถานการณ์และการดูแลผู้บาดเจ็บอุบัติเหตุจราจร
ณ จุดเกิดเหตุ ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายการ
ความรู้ด้านการจัดการสถานการณ์
และการดูแลผูบ้ าดเจ็บอุบัติเหตุจราจร
ณ จุดเกิดเหตุ
(10 ข้อ10 คะแนน)

ก่อนการพัฒนา

หลังการพัฒนา

X

SD.

X

SD.

5.88

1.55

7.10

1.35

t

df

p-value

-8.641

59

.000*

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความรู้ด้านการจัดการสถานการณ์และการดูแลผู้บาดเจ็บ
อุบัติเหตุจราจร ณ จุดเกิดเหตุ ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลัง
การพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ผลการประเมินทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภั ย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะได้รับการพัฒนาด้านทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน โดยมีการ
บรรยายหัว ข้ อการช่ว ยฟื้นคื นชี พขั้ น พื้ นฐาน (Cardiopulmonary resuscitation: CPR) และการ
สาธิตหน้าชั้นเรียน และให้ฝึกและทดสอบ โดยเกณฑ์การสอบทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพในครั้งนี้ ของ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้องได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไปจึงจะถือ
ว่าผ่าน ผลการประเมิน พบว่า ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้า
ร่วมการฝึกและทดสอบทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด
ผลการประเมินการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในที่เกิดเหตุ ผู้วิจัยจัดสถานการณ์จาลองใช้ในการ
ทดสอบ เข้ า ปฏิ บั ติ เ ป็ น ที ม คะแนนทดสอบ เต็ ม 20 คะแนน ต้ อ งผ่ า นเกณฑ์ ร้ อ ยละ 80
(16 คะแนน) พบว่าในจานวน 10 ทีม ผ่านเกณฑ์ 7 ทีม คิดเป็นร้อยละ70 ในการประเมินประกอบด้วย
1) การประเมินสถานการณ์และการจัดการสถานการณ์ 2) การประเมินสภาพผู้บาดเจ็บและการให้
การดูแล 3) การให้การช่วยเหลือเมื่อทีมกู้ชีพมาถึงจุดเกิดเหตุ พบว่า คะแนนที่ได้มากที่สุดส่วนใหญ่
เป็นเรื่องการประเมินสถานการณ์และการจัดการสถานการณ์ และการให้การช่วยเหลือเมื่อทีมกู้ชีพ
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มาถึงจุดเกิดเหตุ คะแนนที่ได้น้อยเป็นเรื่อง การประเมินสภาพผู้บาดเจ็บและการให้การดูแล ซึ่ง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องดูแลรอทีมกู้ชีพมาถึง
5. การอภิปรายผล
อภิปรายตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
5.1 เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร ณ จุดเกิดเหตุ โดยเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จากการดาเนินงาน ผลการวิจัยพบว่าขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้บาดเจ็บ
อุบัติเหตุจราจร ณ จุดเกิดเหตุมี 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1. ศึกษาบริบทของปัญหา 2. วางแผนพัฒนา 3.
ดาเนินการตามแผน 4. ติดตามการดาเนินงาน 5. ถอดบทเรียน 6. ประเมินผล จากกระบวนการ
ดังกล่าว ก่อให้เกิดรูปแบบการพัฒนา ด้านการดูแลผู้บาดเจ็บอุบัติเหตุ จราจร ณ จุดเกิดเหตุ ของ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมุ่งเน้นการวางแผนแบบมีส่ว นร่วม
เพื่อให้ได้รูปแบบที่เหมาะสมกับบริบท สอดคล้องกับงานวิจัยของ บัวแก้ว โมฆรัตน์ (2557) ที่มุ่งการ
พัฒนาแบบมีส่วนร่วม ผลการพัฒนาได้รูปแบบภายใต้ชื่อ MCAA Model คือ การจัดการสถานการณ์
(Management) การดูแล (Care) การประเมิน (Assessment) และการเป็นผู้ช่วย (Assistant) และ
ผลของการพั ฒ นาดั ง กล่ า วยั ง พบว่ า เจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย มี ค วามรู้ ใ นการจั ด การ
สถานการณ์ และการดูแลผู้บาดเจ็บอุบัติเหตุจราจร ณ จุดเกิดเหตุ สูงขึ้นกว่าก่อนพัฒนาอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ อีกทั้งยัง มีความการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสูงกว่าก่อนพัฒนา ซึ่งจากงานวิจัย
ดังกล่าว ได้มาซึ่งรูปแบบของการพัฒนา มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ได้รับความรู้และ
ทักษะที่จาเป็น ประกอบด้วย 1. การจัดการสถานการณ์ ณ จุดเกิดเหตุได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 2. มี
ความรู้และทักษะในการดูแลผู้บาดเจ็บ 3. ประเมินความรุนแรง และขอความช่วยเหลือ 4. ช่วยทีม
EMS ในการดูแลผู้บาดเจ็บตลอดจนช่วยในการยกและเคลื่อนย้าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรรถ
วิทย์ โสแพทย์(2557) ศึกษาการพัฒนารูปแบบดาเนินงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชน ต.หนอง
ไทร อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เป็น การวิจัยเชิงปฏิบัติการร่วมกั บแนวคิ ด ทฤษฏี การมีส่ วนร่วม กลุ่ม
ตัวอย่าง 54 คน สุ่มสุ่มอย่างง่าย ประกอบด้วย นายก อบต. ปลัด อบต. สมาชิก อบต. ผู้นาชุมชน
อาสาสมัครประจาหมู่บ้าน และอาสากู้ชีพตาบล เครื่องมือที่ใช้สาหรับการวิจัย 1 แบบสอบถาม 2
การสนทนากลุ่ม 3 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ขันตอนการพัฒนา 7 ขั้ นตอน 1 การวิเคราะห์บริบท
พื้นที่ 2 การพัฒนารูปแบบดาเนินงาน 3 สรุปรูปแบบข้อตกลงแนวทางเดียวกัน 4 แผนยุทธศาสตร์
การเข้าถึงบริการ 5 จัดอบรมให้มีความรู้ และสร้างเครือข่าย 6 นิเทศติดตามผลการปฏิบัติงาน 7
ถอดบทเรียนและค้นหาปัจจัยแห่งความสาเร็จ หลังการพัฒนาพบว่า กลุ่ มตัวอย่างมีความรู้ การ
บริหารจัดการ การมีส่วนร่วมในการวางแผน เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5.2 เพื่อพัฒนาเจ้ าหน้ าที่รัก ษาความปลอดภัย มหาวิ ทยาลั ยมหาสารคามให้มีความรู้
ความสามารถ และมีทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และในการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร ณ จุด
เกิ ด ผลการประเมิ นความรู้ด้ า นการจั ด การสถานการณ์แ ละการดูแ ลผู้ บ าดเจ็ บ อุ บัติ เ หตุจ ราจร
ณ จุดเกิดเหตุ ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังการพัฒนาสูงกว่า
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ก่ อนการพัฒนาอย่ างมีนัย ส าคั ญ ทางสถิ ติ อีก ทั้ง ในด้านทั ก ษะการช่ว ยฟื้นคืนชีพขั้ นพื้นฐาน ของ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พบว่า ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เข้าร่วมการฝึกและทดสอบทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด และผลการประเมิน
การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในที่เกิดเหตุ ผู้วิจัยจั ดสถานการณ์จาลองใช้ในการทดสอบ เข้าปฏิบัติเป็นทีม
คะแนนทดสอบ เต็ม 20 คะแนน ต้องผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ( 16 คะแนน) พบว่า ในจานวน 10 ทีม
ผ่านเกณฑ์ 7 ทีม คิดเป็นร้อยละ 70 ในการประเมินประกอบด้วย 1) การประเมินสถานการณ์และ
การจัดการสถานการณ์ 2) การประเมินสภาพผู้บาดเจ็ บและการให้การดูแล 3) การให้การช่วยเหลือ
เมื่อทีมกู้ชีพมาถึงจุดเกิดเหตุ พบว่า คะแนนที่ได้มากที่สุดส่วนใหญ่เป็นเรื่องการประเมินสถานการณ์
และการจัดการสถานการณ์ เพราะพื้นฐานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยส่วนใหญ่ผ่านการอบรม
เรื่องการจัดการสถานการณ์ และการให้การช่วยเหลือเมื่อทีมกู้ชีพมาถึงจุดเกิดเหตุ คะแนนที่ได้น้อย
เป็นเรื่อง การประเมินสภาพผู้บาดเจ็บและการให้การดูแล ซึ่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องดูแล
รอทีมกู้ชีพมาถึง ซึ่งเป็นการตัดสินใจ และการช่วยเหลือด้วยตนเองพียงลาพัง ทาให้ขาดความมั่นใจ
ในการประเมินผลในส่วนการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในที่เกิดเหตุ เป็นการทดสอบเป็นทีม จึงอาจยังไม่
สามารถประเมินเป็นรายบุคคลได้ ผู้วิจัยประเมินผล คะแนนโดยรวมเป็นทีม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
กัญญา วังศรี (2559) ที่กล่าวว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการสถานการณ์ ประเมินสภาพผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บได้ เพื่อการร้องขอความช่วยเหลหือที่เหมาะสม
และช่วยปฐมพยาบาลและดูแลเบื้องต้นได้
6. สรุปผล
การวิจัยเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นการศึกษากระบวนการและขั้นตอนการพัฒนารูปแบบ
การดูแลผู้บาดเจ็บอุบัติเหตุจราจร ณ จุดเกิดเหตุ ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยการประยุกต์ใช้กระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยอาศัยแนวคิดการวิจัยเชิง
ระบบ PAOR ในการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารและกระบวนการการวางแผนแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
(Appreciation – Influence – control : AIC ) เป็นแนวทางในการพัฒนา โดยขั้นตอนการพัฒนา
รู ป แบบการดู แ ลผู้ บ าดเจ็ บ อุ บั ติ เ หตุ จ ราจร ณ จุ ด เกิ ด เหตุ ของเจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6 ขั้นตอน ดังนี้
1) ศึกษาบริบทของปัญหา
2) ประชุมแก้ไขปัญหาร่วมวางแผนการพัฒนา
3) ดาเนินกิจกรรมตามแผน
4) ติดตามการดาเนินงาน
5) ถอดบทเรียน
6) ประเมินผล
จากกระบวนการดังกล่าวก่อให้เกิดรูปแบบการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้บาดเจ็บอุบัติเหตุ
จราจร ณ จุดเกิดเหตุ ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้ชื่อ
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MCAA Model คื อ การจั ด การสถานการณ์ (Management) การดู แ ล (Care) การประเมิ น
(Assessment) และการเป็นผู้ช่วย (Assistant)
7.ข้อเสนอแนะ
7.1 ควรมีการประเมินผล และติดตามอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดอบรมทบทวนความรู้
เพื่อการแก้ไข้เป็นวงรอบ
7.2 ควรมีการประเมินผลด้านการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในที่เกิดเหตุ เป็นรายบุคคลเพื่อแก้ไข
ข้อบกพร่องได้ตรง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาภาคตัดขวางความสัมพันธ์พหุคูณระหว่างตัวแปร
ระดับฮอร์โมน IGF-I ของนักกีฬาว่ายน้าเยาวชนกับตัวแปรสภาพโภชนาการ; พลังงานพื้นฐานของ
ร่างกาย พลังงานที่ได้รับจากสารอาหาร พลังงานรวมที่ร่างกายใช้ต่อวัน และค่าความแตกต่างของ
พลังงานที่ได้รับกับพลังงานที่ใช้ต่อวัน 2) เพื่อสร้างสมการถดถอยพหุคูณทานายระดับฮอร์โมน IGF-I
ของนักกีฬาว่ายน้าเยาวชน กลุ่มตัวอย่างใช้การคานวณใช้อานาจทดสอบของสถิติทดสอบไม่ต่ากว่า
0.8 (p < .05) จ านวน 12 คน อายุร ะหว่ าง 9-15 ปี มีประสบการณ์ว่ ายน้าไม่ต่ากว่ า 1 ปี เก็ บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อวัดระดับฮอร์โมน IGF-I โดยการเจาะเลือดจากหลอดเลือดดาบริเวณข้อพับแขน
ข้อมูลโภชนาการใช้แบบการบันทึกการรับประทานอาหาร 3 วันต่อสัปดาห์ การบันทึกกิจกรรมการ
เคลื่ อนไหวและการฝึกซ้อม 24 ชั่ว โมง โดยมี ก ารฝึก ซ้อมในช่ว งการลดปริม าณและเพิ่มคุณภาพ
(TAPER) วิ เคราะห์ข้ อมูล โดยใช้โ ปรแกรมคอมพิว เตอร์ เพื่ อหาสถิ ติ พื้ นฐาน การวิ เคราะห์ ห าค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ส่วนข้อมูลสารอาหารใช้โปรแกรมอินมูแคล
(เวอรชั่น 3) ของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลการศึกษาพบค่าตัวแปรความแตกต่างของพลังงานที่ ได้รับกับพลังงานที่ใช้ต่อวัน และ
ค่ า พลั ง งานพื้ น ฐานของร่ า งกายมี ค่ า สหสั ม พั น ธ์ พ หุ คู ณ กั บ ระดั บ ฮอร์ โ มน IGF-I เท่ า กั บ .88 มี
นัยสาคัญทางสถิติ (p < .05) และสามารถทานายได้ร้อยละ 77 โดยสร้างสมการถดถอยพหุคูณ
ทานายระดับฮอร์โมน IGF-I ในนักกีฬาว่ายน้าเยาวชนได้ ดังนี้
รูปคะแนนดิบ IGF-I = -139.861 - 0.088 (Energy Difference) + 0.236 (BMR)
สมการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนมาตรฐาน Z IGF = -0.446 (Energy Difference)+0.598 (BMR)
คาสาคัญ : การตรวจสอบ ตัวแปรทานายระดับฮอร์โมน IGF-I นักกีฬาว่ายน้าเยาวชน สภาพ
โภชนาการ พลังงานพื้นฐานของร่างกาย ความแตกต่างของพลังงานที่ได้รับกั บ
พลังงานที่ใช้ต่อวัน
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Abstract
The purposes were cross-sectional study the young swimmers, the multiple
correlations between IGF-I and nutritional status; basal metabolic rate, energy intake,
total daily energy expenditure, and energy difference and to construct a multiple
regression equation. The participants consisted of 12 young swimmers. Determined by
statistical test not less than 0.8 (p < .05), age 9-15 years, experienced swimming at
least 1 year. Blood samples were obtained from an vein for IGF-I. Nutritional records for
energy intake conducted 3-day food records, 24-hour physical activities. Training recall
was in the taper of the periodization. The statistics employed were descriptive data,
multiple correlation, and multiple regression. Their diet was analyzed with nutritional
program from Inmucal (version 3).
Results indicated that the variance of energy difference and the basal
metabolic rate correlated with IGF-I concentration with multiple correlation coefficients
equal to .88 (p<.05) and predicted IGF-I concentration in 77 percent. The regression
equation of raw scores was
IGF-I = -139.861 - 0.088 (Energy Difference) + 0.236 (BMR)
and the regression equation of standard scores was
Z IGF = -0.446 (Energy Difference) + 0.598 (BMR).
Keywords : investigation, predictors IGF-I, young swimmers, nutritional status, basal
metabolic rate, energy difference
1. บทนา
กีฬาว่ายน้ามีเทคนิคและทักษะการว่ายน้าเพื่อสร้างสมรรถภาพร่างกายเพื่อการแข่งขันการ
พั ฒ นาการฝึ ก ซ้ อ มของนั ก กี ฬ าว่ า ยน้ ามี ช่ ว งการฝึ ก ซ้ อ มได้ แ ก่ การปรั บ ตั ว พื้ น ฐานของร่ า งกาย
(General Phase) การฝึ ก ซ้ อ มที่ เ ฉพาะเจาะจง (Specific Phase) และการลดปริ ม าณและเพิ่ ม
คุณภาพของการฝึกซ้อม/การแข่งขัน (Taper/Competition Phase)
ช่วงการพักจากการฝึกซ้อมเพื่อการฟื้นคืนสภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ (Recovery
Phase/Off-season) การคงสภาพความแข็งแรงและกาลังรวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพอยู่ในช่วง
การลดปริ ม าณและเพิ่ ม คุ ณ ภาพของการฝึ ก ซ้ อ ม/การแข่ ง ขั น (Taper/Competition Phase) จะ
มุ่งเน้นการหมุนแขน (Stroke) (Riewald, 2015) ซึ่งสิ่งสาคัญที่ต้องตระหนักถึงในช่วงนี้คือเป็นช่วงที่
ร่างกายมีความพร้อมสูงสุดทุกด้านสาหรับการแข่งขัน
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ดังนั้นการประเมินความพร้อมของร่างกาย ในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เช่น สรีรวิทยา
จิตวิทยา และโภชนาการในช่วงนี้จึงสามารถประเมินความสามารถของนักกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะในด้านโภชนาการที่ต้องมีความสมดุลกับการฝึกซ้อม เนื่องจากการฝึกซ้อมของนักกีฬาว่าย
น้าเยาวชนจะมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องยาวนาน ทาให้นักกีฬามีการเรียนรู้ถึงกระบวนการฝึกซ้อม
(Learning to Train) เพื่อพัฒนาเทคนิคในการว่ายน้ากับการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายตั้งแต่
ช่ ว งอายุ 9 ปี จึ ง มี ท ฤษฎี ก ารพั ฒ นานั ก กี ฬ าในระยะยาว (Long Term Athlete Development;
LTAD) (Balyi, Way, & Higgs, 2013)
ในการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศนั้นต้องใช้เวลาในการฝึกซ้อมไม่น้อยกว่า 10 ปี (อภิวัฒน์
ปานทอง, อริ ญ ชย์ พรหมเทพ, นพรัก ษ์ แกสมาน, วี ร วั ฒน์ คาแสนพันธ์ และจี ร วั ฒน์ สั ทธรรม,
2017) ผู้ฝึกสอนควรให้ความสาคัญและควรเรียนรู้ถึงการเจริญเติบโต พัฒนาการ อย่างเหมาะสม
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงอายุ 11-14 ปี (Growth Spurt) เป็นผลมาจากการ
ทางานของฮอร์โมนการเจริญเติบโต (Growth Hormone; GH) ซึ่งทางานควบคู่กับฮอร์โมนอินซูลิน
ไลค์ โ กรทแฟคเตอร์วั น (Insulin-like Growth Factor I; IGF-I) ที่เป็นฮอร์โ มนที่มีฤ ทธิ์ สร้างเสริม
(Anabolic Hormone) ทาหน้าที่ในการเสริมสร้างเนื้อเยื่อส่วนต่าง ๆ ในร่างกาย ให้มีการเจริญเติบโต
(Mcmanus & Armstrong, 2008) IGF-I จึ ง มี ค วามส าคั ญ ต่ อ พั ฒ นาการของเซลล์ แ ละการ
เจริญเติบโตของร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีน การกระตุ้นการแบ่ง
เซลล์ของกระดูกบริเวณแผ่นการเจริญเติบโตของกระดูก (Growth Plate) ทาให้เนื้อเยื่อต่าง ๆ และ
กระดูกในร่างกายเจริญเติบโต และส่งผลต่อการทางานของระบบหายใจและไหลเวียน (Malina,
Bouchard, & Bar-Or, 2004) และ IGF-I ยังมีความสัมพันธ์กับมวลกล้ามเนื้อและสมรรถภาพทาง
กาย ทั้งในเด็ก และผู้ใหญ่
การศึ ก ษาบางเรื่ อ งเน้ น ไปที่ ก ารตอบสนองต่ อ การฝึ ก ซ้ อ ม (Eliakim, 2016) และระดั บ
สมรรถภาพของนักกีฬาฟุต บอลเยาวชน (Hammami et al., 2018) แสดงปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับ
ฮอร์โมน IGF-I เช่น อายุ และเพศ และการฝึกซ้อมกีฬาหรือออกกาลังกาย ซึ่ง IGF-I จะมีความ
แตกต่างกันได้แก่ วัย เพศชาย เพศหญิง โดยทารกแรกเกิดจะมีระดับฮอร์โมน IGF-I ที่ต่ามากโดย
สูงขึ้นตามอายุจนมีระดับสูงสุดในวัยรุ่นทั้งเพศหญิงและเพศชายหลังจากนั้นจะลดลง และพบว่าเพศ
หญิงมีระดับฮอร์โมน IGF-I แตกต่างกับเพศชาย (Xu et al., 2010)
นอกจากนี้โภชนาการมีความสาคัญต่อนักกีฬาเยาวชน พลังงานจากสารอาหารที่ได้รับจาก
ปริม าณการฝึกซ้อมและการเจริญ เติบโตควรสมดุลกัน พลั ง งานที่ไ ด้รับจากสารอาหาร (Energy
Intake) เมื่ อ ไม่ ส มดุ ล กั บ พลั ง งานรวมที่ ร่ า งกายใช้ ต่ อ วั น (Total Daily Energy Expenditure;
TDEE) ทาให้เกิ ด ความแตกต่างของพลัง งานที่ได้รับกับพลั งงานที่ใช้ต่อวั น (Energy Difference)
หากพลังงานที่ได้รับจากสารอาหารน้อยกว่าพลังงานที่ใช้ต่อวัน จะส่งผลให้มีมวลกล้ามเนื้อต่าและ
ส่งผลต่อความสามารถในการว่ายน้า และเกิดผลเสียต่อสุขภาพ (Shaw, Boyd, Burke, & Koivisto,
2014) ส่ ว นผลที่มี ต่อระดับฮอร์โ มน IGF-I (Ounis et al., 2010) สารอาหารเมื่อได้รับ ปริ ม าณที่
เพียงพอ สามารถส่งเสริมการสร้าง IGF-I และเมื่อไม่สมดุลสารอาหารที่ได้รับน้อยกว่าพลังงานรวมที่
ร่างกายใช้ต่อวันจะทาให้ระดับฮอร์โมน IGF-I ลดลง (Eliakim & Nemet, 2013) เกิดการลดจานวน
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ของตัวรับฮอร์โมน (IGF-I receptors) (Maggio et al., 2013) ซึ่งจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของ
นักกีฬาเยาวชนโดยตรง
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาระดับของฮอร์โมน IGF-I ในนักกีฬาว่าย
น้าเยาวชนว่ามีความสัมพันธ์กับตัวแปรของสภาพโภชนาการใดบ้างโดยศึกษาตัวแปรที่สามารถทานาย
ระดับฮอร์โ มน IGF-I ของนัก กี ฬาว่ ายน้าเยาวชน และผลการวิ จั ยสามารถเป็นข้ อมูล ในการวาง
แผนการฝึกซ้อมว่ายน้าให้เหมาะสมกับเยาวชนต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อศึ ก ษาสหสั ม พันธ์ พหุคูณระหว่ างตัวแปรระดับฮอร์โมน IGF-I ของนัก กี ฬาว่ ายน้า
เยาวชนกับตัวแปรสภาพโภชนาการ; พลังงานพื้นฐานของร่างกาย พลังงานจากสารอาหาร พลังงาน
รวมที่ร่างกายใช้ต่อวัน และค่าความแตกต่างของพลังงานที่ได้รับกับพลังงานที่ใช้ต่อวัน
2. เพื่อสร้างสมการการถดถอยพหุคูณทานายระดับ ฮอร์โ มน IGF-I ของนัก กี ฬาว่ ายน้ า
เยาวชนด้วยตัวแปรสภาพโภชนาการ ประกอบด้วย พลังงานพื้นฐานของร่างกาย พลังงานที่ได้รับจาก
สารอาหาร พลังงานรวมที่ร่างกายใช้ต่อวัน และค่าความแตกต่างของพลังงานที่ได้รับกับพลังงานที่ใช้
ต่อวัน
3. กลุ่มตัวอย่างและวิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาแบบภาคตั ด ขวาง และได้ ผ่ า นการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมจาก
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยบูรพา Sci 084/2561
ประชากรเป็นนักกีฬาว่ายน้าสโมสรโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ประจ าปีก ารศึ ก ษา 2561 จ านวน 23 คน กลุ่ ม ตัว อย่างเพศชาย อายุร ะหว่ าง 9-15 ปี โดยการ
ก าหนดขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จากการคั ด เลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งตามเกณฑ์ ก ารคั ด เข้ า ที่ ก าหนดไว้
(Inclusion Criteria) ซึง่ คานวณมาจากสมการ (Thomas, 2013, p. 58)
 ( z / 2 + z  ) 
n=

 − 0



2

อ้างอิงการศึกษาที่ผ่านมาของ Tourinho Filho และคณะ (2017) กาหนดให้อานาจทดสอบ
ของสถิ ติทดสอบไม่ต่ากว่า 0.8 และก าหนดระดับนัยส าคัญ เท่ากั บ .05 จากการคานวณ ได้ก ลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 12 คน โดยคัดเลือกจากมีประสบการณ์ว่ายน้าไม่ต่าว่า 1 ปี ไม่ได้รับฮอร์โมน ยาหรือ
อาหารเสริมที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกายในช่วงเดือนพฤศจิกายน ปี 2561 โดยผ่านการ
ตรวจร่างกายจากแพทย์ และผ่านการประเมินความพร้อมก่อนการออกกาลังกาย (The Physical
Activity Readiness Questionnaire: PAR-Q) และไม่มีประวัติการบาดเจ็บก่อนจะเข้าร่วมการวิจัย
อย่างน้อย 6 เดือน ในการเข้าร่วมการวิจัยมีการขอความร่วมมือในการทาวิจัยทุกขั้นตอนแบบเต็ม
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ความสามารถ การเก็บข้อมูล ในช่วงการฝึกซ้อมแบบ Taper เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองมีผู้ขอถอนตัว
จานวน 1 คน ดังนั้นมีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 11 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ประกอบด้ ว ย การตรวจวิ เ คราะห์ ฮ อร์ โ มน IGF-I การวั ด
สมรรถภาพทางกายและการทดสอบว่ายน้า และการวิเคราะห์สารอาหาร มีรายละเอียดดังนี้
การตรวจวิเคราะห์ฮอร์โมน IGF-I ใช้การเจาะเลือด โดยเจาะเลือดปริมาณ 3-4 ลูกบาศก์
เซนติ เ มตร (cc) จากหลอดเลื อ ดด าส่ ว นปลายบริ เ วณข้ อ พั บ แขน โดยบุ ค ลากรวิ ช าชี พ และมี
ประสบการณ์ ช่วงเวลา 7.00-9.00 น. ณ ห้องรับรองของสระว่ายน้าสโมสรอัสสัมชัญศรีราชา และ
น าส่ ง ตรวจวั ด ระดั บ ฮอร์ โ มนไอจี เ อฟวั น โดยใช้ เ ทคนิ ค การวิ เ คราะห์ Chemiluminescence
Immunoassays (CLIA) จากซี รั ม (Sauberlich, 1999) โดยเครื่ อ งตรวจวิ เ คราะห์ อั ต โนมั ติ
(Immulite 200 xp) พร้อมชุดน้ายาตรวจ IGF-I Kit ของบริษัท Seimens และแบบบันทึกผลการ
วิเคราะห์ฮอร์โมน IGF-I ของสถาบันตรวจสุขภาพ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จากัด
สาขาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา
การทดสอบสมรรถภาพทางกายประกอบด้วย ชั่งน้าหนักตัว (TANITA รุ่น UM-075) วัด
ส่วนสูง ความกว้างของช่วงแขน และเปอร์เซ็นต์ไขมัน แบบวัดสัดส่วนร่างกายใช้เครื่องวัดความหนา
ของไขมันใต้ผิวหนัง (Lange Skinfold Caliper by Cambridge Scientific) ใช้การวัด 2 ครั้ง
(3% Accuracy) แล้วนามาหาค่ าเฉลี่ ย (Lohman, 1986) มีการวัดความหนาของไขมันใต้ผิว หนัง
(Skinfold Thickness) 2 ต าแหน่ ง คื อ บริ เ วณต้ น แขนด้ า นหลั ง (Triceps) และบริ เ วณสะบั ก
(Subscapular) ตามวิ ธี ก ารและสู ต รของ Slaughter et al. (1988) โดยสู ต รนี้ ใ ช้ ส าหรั บ นั ก กี ฬ า
เยาวชน
ถ้ า ผลรวมของค่ า ที่ วั ด มี ม ากกว่ า 35 จะใช้ สู ต ร %BF = 0.783 (TSF+SSSF) + 1.6 ถ้ า
ผลรวมของค่าที่วัดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35 จะใช้สูตร %BF = 1.21(TSF+SSSF)-0.008(TSF+SSSF)
2-1.7
การทดสอบการว่ า ยน้ าท่ า ฟรี ส ไตล์ ร ะยะทาง 100 เมตรด้ ว ยความเร็ ว สู ง สุ ด เพื่ อ ดู
ความสามารถของนักกีฬาว่ามีค่าเวลาที่ดีที่สุด ใช้การทดสอบ ช่วงเวลา 16.00-18.00 น.
ณ สระว่ายน้า โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผู้วิจัยใช้แบบทดสอบการ
ว่ายน้าท่าฟรีสไตล์ ระยะทาง 100 เมตร และจับเวลา และบันทึกเวลาหลังนักกีฬาว่ายแตะขอบสระ
การใช้เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ (Polar รุ่น F17) เพื่อหาค่าชีพจรขณะพัก แล้วนามาคานวน
หาค่า VO2max จากสมการ (Uth, Sørensen, Overgaard, & Pedersen, 2004)
VO2max = 15.3 × (HRmax ÷ HRrest)
การวิเคราะห์สารอาหาร ผู้วิจัยใช้โปรแกรม INMUCAL-Nutrients เวอร์ชั่น 3 ของสถาบัน
โภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล ใช้การเก็บข้อมูลจากแบบบันทึกการรับประทานอาหาร
3 วัน (Energy Intake) และแบบบันทึกกิจกรรมการเคลื่อนไหวการฝึกซ้อม 24 ชั่วโมง (Energy
Output) แล้วนามาหาค่าส่วนต่างของความสมดุลพลังงาน ความแตกต่างของพลังงานที่ได้รับกับ
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พลังงานที่ใช้ต่อวัน (Energy Difference) คานวณ ค่าความแตกต่างของพลังงานที่ได้รับกับพลังงาน
ที่ใช้ต่อวันจากสมการ Energy Difference = Energy Intake - Total Daily Energy Expenditure
โดยการหาค่าพลังงานพื้นฐานของร่างกาย (Basal Metabolic Rate; BMR) พลังงานรวมที่ร่างกาย
ใช้ต่อวัน (Total Daily Energy Expenditure; TDEE) จากสมการ (Harris, Benedict, 1919)
BMR = 66.5 + (13.75 × weight in kg) + (5.003 × height in cm) – (6.755 × age in years)
TDEE = BMR × physical activity level (PAL)
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าสูงสุด (Max) ค่าต่าสุด (Min) ค่าเฉลี่ย
(𝑥̅ ) ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน (S.D) ของตัว แปรแต่ละตัว ที่ใ ช้ใ นการทานายระดับฮอร์โ มน IGF-I
เพื่อให้ทราบลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยวิธีการของเพียร์
สัน (Pearson product-moment correlation coefficient) และกาหนดค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 วิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบใส่ตัวแปรพร้อมกัน (Enter) เพื่อให้ได้สมการทานายระดับ
ฮอร์โมน IGF-I และทดสอบนัยสาคัญทางสถิติค่าสัมประสิทธิ์การทานาย (R2) ของสมการการถดถอย
พหุคูณ โดยใช้สถิติ F-ratio และมีการตรวจสอบตัวแปรทานายตาม ภาพที่ 1
ตัวแปรทานาย

ตัวแปรเกณฑ์

พลังงานพื้นฐานของร่างกาย
พลังงานที่ได้รับจากสารอาหาร

IGF-I

พลังงานรวมทีร่ ่างกายใช้ต่อวัน
ค่าความแตกต่างของพลังงานที่
ได้รับกับพลังงานที่ใช้ต่อวัน

ภาพที่ 1 การตรวจสอบตัวแปรทานายระดับฮอร์โมน IGF-I ของนักกีฬาว่ายน้าเยาวชน
4. ผลการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ความสัมพันธ์พหุคูณระหว่างตัวแปรระดับฮอร์โมน IGF-I ของนักกีฬาว่ายน้า
เยาวชนกับตัวแปรสภาพโภชนาการ ประกอบด้วย พลังงานพื้นฐานของร่างกาย พลังงานที่ได้รับจาก
สารอาหาร พลังงานรวมที่ร่างกายใช้ต่อวัน และค่าความแตกต่างของพลังงานที่ได้รับกับพลังงานที่ใช้
ต่อวัน
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของลักษณะทางกายภาพ
ของนักกีฬาว่ายน้าเยาวชน
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของลักษณะทางกายภาพ ของนักกีฬาว่ายน้าเยาวชน
ลักษณะกายภาพ (n=11)
S.D.
Min
Max
̅
𝒙
- อายุ (ปี)
12.15
2.42
9.00
15.40
- น้าหนัก (กิโลกรัม)
48.78
15.29
24.90
70.40
- ส่วนสูง (เซนติเมตร)
155.32
16.55 130.00 176.00
- ความกว้างของช่วงแขน (เซนติเมตร)
156.66
17.96 123.50 178.25
- ชีพจรขณะพัก (ครั้งต่อนาที)
84.36
10.80
64.00
96.00
- เปอร์เซ็นต์ไขมัน (เปอร์เซ็นต์)
24.37
8.93
14.65
43.88
- VO2max (มิลลิลิตร/กิโลกรัม/นาที)
36.77
4.94
31.72
47.33
- ฟรีสไตล์ ระยะทาง 100 เมตร (วินาที)
76.43
16.90
59.03 115.67
- ระดับฮอร์โมน IGF-I (นาโนกรัม/มิลลิลติ ร) 259.64 109.11
90.00 424.00
- Energy Intake (Kcal/day)
1786.76 566.81 1162.73 2877.02
- BMR (Kcal/day)
1435.90 276.48 998.47 1828.09
- TDEE (Kcal/day)
2476.93 476.92 1722.36 3153.45
- Energy Difference (Kcal/day)
-690.18 554.45 -1551.00 161.49
จากตารางที่ 1 พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี อ ายุ 12.15±2.42 ปี น้ าหนั ก 48.78±15.29 กิ โ ลกรั ม
ส่วนสูง 155.32±16.55 เซนติเมตร ความกว้างของช่วงแขน 156.66±17.96 เซนติเมตร ชีพจรขณะพัก
84.36±10.80 ครั้ ง /นาที เปอร์ เ ซ็ น ต์ ไ ขมั น 24.37±8.93 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ปริ ม าณการใช้ อ อกซิ เ จนสู ง สุ ด
36.77±4.94 มิ ล ลิ ลิ ต ร/กิ โ ลกรั ม ต่ อ นาที เวลาในการว่ า ยน้ าท่ า ฟรี ส ไตล์ ระยะทาง 100 เมตร
76.43±16.90 วินาที ระดับฮอร์โมน IGF-I 259.64±109.11 นาโนกรัม/มิลลิลิตร และพลังงานที่ได้รับ
จากสารอาหาร 1786.76±566.81 kcal/day พลังงานพื้นฐานของร่างกาย 1435.90±276.48 kcal/day
พลังงานรวมที่ร่างกายใช้ต่อวัน 2476.93±476.92 kcal/day ค่าความแตกต่างของพลังงานที่ได้รับกับ
พลังงานที่ใช้ต่อวัน -690.18±554.45 kcal/day แสดงว่านักกีฬาว่ายน้าเยาวชนมีพลังงานที่ได้รับจาก
สารอาหาร น้อยกว่าพลังงานรวมที่ร่างกายใช้ต่อวัน
สาหรับค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรระดับฮอร์โมน IGF-I ของนักกีฬาว่ายน้าเยาวชนและ
ตัวแปรสภาพโภชนาการ แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร IGF-I และตัวแปรสภาพโภชนาการ
ตัวแปร
Y
X1
X2
X3
X4
ระดับฮอร์โมน IGF-I (Y)
1.00
-.018
.778** .778**
-.688*
Energy Intake (X1)
1.00
.446
.446
.638*
BMR (X2)
1.00
1.00**
-.404
TDEE (X3)
1.00
-.404
Energy Difference (X4)
1.00
* p < .05, ** p < .01
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จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับฮอร์โมน IGF-I มีสหสัมพันธ์ในทางบวกอย่างมีนัยสาคัญ ทาง
สถิติกับพลังงานพื้นฐานของร่างกาย (r = .778, p <0.01) พลังงานรวมที่ร่างกายใช้ต่อวัน (r = .778,
p <0.01) นอกจากนี้ ระดับฮอร์โมน IGF-I มีสหสัมพันธ์ในทางลบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับความ
แตกต่างของพลังงานที่ได้รับกับพลังงานที่ ใช้ต่อวัน (r = -.688, p <0.05) และพบว่าพลังงานที่ได้รับ
จากสารอาหารไม่มีความสัมพันธ์กับระดับฮอร์โมน IGF-I
ตอนที่ 2 สมการการถดถอยพหุคูณทานายระดับฮอร์โมน IGF-I ของนักกีฬาว่ายน้าเยาวชน
ด้ว ยตัว แปรสภาพโภชนาการ ประกอบด้ว ย พลั ง งานพื้นฐานของร่ างกาย พลั ง งานที่ไ ด้รั บ จาก
สารอาหาร พลังงานรวมที่ร่างกายใช้ต่อวัน และค่าความแตกต่างของพลังงานที่ได้รับกับพลังงานที่ใช้
ต่อวัน
ผลการวิเคราะห์ตัวแปรทานายระดับฮอร์โมน IGF-I ของนักกีฬาว่ายน้าเยาวชนด้วยวิธีการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบใส่ตัวแปรพร้อมกัน แสดง ในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในการทานาย IGF-I แบบใส่ตัวแปรพร้อมกัน
ตัวแปรทานาย
b
SE
t
Sig.

ค่าคงที่
Energy Difference (X1)
BMR (X2)

-139.861
98.631
-.088
.036
-.446
.236
.073
.598
R Square = .773, R = .879, F = 13.591
* p < .05; b = สัมประสิทธิ์การถดถอยของคะแนนดิบ
SE = ค่าความคลาดเคลื่อนของการประมาณค่าตัวแปร
 = สัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน
 = -0.446*
 = .598*

-1.418
-2.423
3.245

.194
.042*
.012*

ความแตกต่างของพลังงานที่
ได้รับกับพลังงานที่ใช้ตอ่ วัน

IGF-I
พลังงานพื้นฐานของร่างกาย

ภาพที่ 2 โมเดลการถดถอยพหุคูณในการทานายระดับฮอร์โมน IGF-I ในนักกีฬาเยาวชนแบบใส่ตัว
แปรพร้อมกัน
จากตารางที่ 3 และภาพที่ 2 พบว่า ตัวแปรความแตกต่างของพลังงานที่ได้รับกับพลังงานที่
ใช้ต่อวัน และ พลังงานพื้นฐานของร่างกาย เป็นตัวแปรที่ใช้ทานายระดับฮอร์โมน IGF-I ในนักกีฬา
ว่ายน้าเยาวชน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถทานายระดับฮอร์โมน IGF-I ได้ร้อยละ
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77.3 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสั มพันธ์พหุคูณ เท่ากับ .879 ซึ่งตัวแปรความแตกต่างของพลังงานที่
ได้รับกับพลังงานที่ใช้ต่อวัน สามารถทานายได้มากที่สุด รองลงมาคือ พลังงานพื้นฐานของร่างกาย มี
ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรในรูปคะแนนมาตรฐาน () เท่ากับ -.446 และ .598 ตามลาดับ และใน
รูปแบบคะแนนดิบ (b) เท่ากับ -.088 และ .236 ตามลาดับ
ตารางที่ 4 ค่าตัวแปรที่ถูกขจัดออกจากสมการ
Model
Beta In
t

TDEE

-19304.402

-.731

Sig.

Partial
Correlation

.488

-.266

Collinearity
Statistics
Tolerance
4.341e-011

จากตารางที่ 4 พบว่าตัวแปรพลังงานรวมที่ร่างกายใช้ต่อวัน ถูกขจัดออกจากสมการทานาย
โดยมีค่า Partial Correlation เท่ากับ -.266 และค่า Tolerance เท่ากับ 4.341e-011
การทดสอบนัยสาคัญทางสถิติของค่าสัมประสิทธิ์การทานาย (R2) ของสมการถดถอยพหุคูณ
โดยค านวนค่ าสถิ ติทดสอบ F (2, 8) = 13.591, p < .05 และเปิด ตารางค่าวิ ก ฤติข อง F (2, 8) =
4.46, p < .05 ดังนั้นค่า F จากการคานวณมากกว่าค่าวิกฤติของ F แสดงว่า R2 > 0 มีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 นั่นคือตัวแปรความแตกต่างของพลังงานที่ได้รับกับพลังงานที่ใช้ต่อวันและ พลังงาน
พื้นฐานของร่างกาย สามารถร่วมกันทานายระดับฮอร์โมน IGF-I ในนักกีฬาว่ายน้าเยาวชนได้ร้อยละ
77 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
5. สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย เรื่อง การตรวจสอบตัวแปรทานายระดับฮอร์โมน IGF-I ของนักกีฬาว่ายน้า
เยาวชนผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อระดับฮอร์โมน IGF-I ของนักกีฬาว่ายน้าเยาวชนจานวน
2 ตัวแปร คือ 1) ความแตกต่างของพลังงานที่ได้รับกับพลังงานที่ใช้ต่อวัน และ 2) พลังงานพื้นฐาน
ของร่างกาย สามารถร่วมกันทานายระดับฮอร์โมน IGF-I ในนักกีฬาว่ายน้าเยาวชนอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ตามลาดับ
1. ตัวแปรความแตกต่างของพลังงานที่ได้รับกับพลังงานที่ใช้ต่อวัน และพลังงานพื้นฐาน
ของร่างกาย มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณกับ ระดับฮอร์โมน IGF-I ในนักกีฬาว่ายน้าเยาวชน
เท่ากับ .88 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ตัวแปรความแตกต่างของพลังงานที่ได้รับกับพลังงานที่ใช้ต่อวันและพลังงานพื้นฐาน
ของร่างกาย ร่ว มกั นทานายระดั บ ฮอร์โ มน IGF-I ในนัก กี ฬาว่ ายน้ าเยาวชนได้ร้ อยละ 77 และ
สามารถสร้างสมการถดถอยพหุคูณทานายระดับฮอร์โมน IGF-I ในนักกีฬาว่ายน้าเยาวชนได้ดังนี้
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สมการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ
IGF-I = -139.861 - 0.088 (Energy Difference) + 0.236 (BMR)
สมการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z IGF = -0.446 (Energy Difference) + 0.598 (BMR)
6. อภิปรายผล
จากตารางที่ 1 ลักษณะทางกายภาพของนักกีฬาว่ายน้าเยาวชน ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ลักษณะทางกายภาพของนักกีฬาว่ายน้าเยาวชนอายุ เฉลี่ย 12.15±2.42 ปี น้าหนัก
48.78±15.29 กิ โ ลกรั ม ส่ ว นสู ง 155.32±16.55 เซนติ เ มตร ความกว้ า งของช่ ว งแขน 156.66±17.96
เซนติเมตร เป็นลักษณะที่เหมาะสมกับช่วงวัยการเจริญเติบโต ส่วนชีพจรขณะพัก 84.36±10.80 ครั้ง/
นาที แสดงค่าสูงกว่าปกติเล็กน้อย เปอร์เซ็นต์ไขมัน 24.37±8.93เปอร์เซ็นต์ ปริมารณการใช้ออกซิเจน
สูงสุด 36.77±4.94 มิลลิลิตร/กิโลกรัม/นาที มีค่าต่ากว่าปกติ เวลาในการว่ายน้าท่าฟรีสไตล์ ระยะทาง
100 เมตร 76.43±16.90 วินาที ระดับฮอร์โมน IGF-I 259.64±109.11 นาโนกรัม/มิลลิลิตร ซึ่งสูงกว่า
ค่าปกติเล็กน้อย (254.5±39.7) (สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล , 2001) และพลังงานที่ได้รับจากสารอาหาร
1786.76±566.81 kcal/day พลังงานพื้นฐานของร่างกาย 1435.90±276.48 kcal/day พลังงานรวมที่
ร่างกายใช้ต่อวัน 2476.93±476.92 kcal/day ค่าความแตกต่างของพลังงานที่ได้รับกับพลังงานที่ใช้ต่อ
วัน -690.18±554.45 kcal/day แสดงว่านักกีฬาว่ายน้าเยาวชนมีพลังงานที่ได้รับจากสารอาหาร น้อย
กว่าพลังงานรวมที่ร่างกายใช้ต่อวัน
ความแตกต่างของพลังงานที่ได้รับกับพลังงานที่ใช้ต่อวันเป็นตัวแปรที่ดีที่สุดที่สามารถทานาย
ระดับฮอร์โมน IGF-I ของนักกีฬาว่ายน้าเยาวชน จากตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร IGF-I
และตัว แปรสภาพโภชนาการ พบว่ า ความแตกต่างของพลั ง งานที่ไ ด้รับกั บพลั ง งานที่ใ ช้ต่อวั นมี
ความสั ม พั น ธ์ ท างลบกั บ ระดั บ ฮอร์ โ มน IGF-I ของนั ก กี ฬ าว่ า ยน้ าเยาวชน จากการศึ ก ษาของ
Vanheest, Rodgers, Mahoney, & De Souza (2014) พบว่าการมีผลต่างของพลังงานที่ได้รับจาก
สารอาหารหรื อ พลั ง งานที่ ใ ช้ ต่ อ วั น ที่ ม ากจะส่ ง ผลท าให้ ร ะดั บ ของฮอร์ โ มน IGF-I ลดน้ อ ยลง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับพลังงานที่ไม่เพียงพอกับการใช้หรือการมีดุลพลังงานเชิงลบทาให้มีการ
ลดจ านวนของตั ว รั บ ฮอร์ โ มน (IGF-I receptors) (Maggio et al., 2013) ส่ ง ผลให้ มี ร ะดั บ ของ
ฮอร์โมน IGF-I ในนักกีฬาลดลง (Eliakim & Nemet, 2013) ในทางตรงกันข้ามการมีความแตกต่าง
ของพลังงานที่ได้รับกับพลังงานที่ใช้ต่อวันที่น้อยหรือการได้รับสารอาหารที่เหมาะสมในปริมาณที่
เพียงพอจะส่งเสริมการสร้าง IGF-I โดยสารอาหารประเภทโปรตีนจะกระตุ้นการสร้าง IGF-I ผ่าน
ทาง GH ที่หลั่งเพิ่มขึ้น ส่วนสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจะกระตุ้นการสร้างโปรตีนผ่านทาง
อินซูลินที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง (สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล, 2001)
พลังงานพื้นฐานของร่างกาย เป็นตัวแปรที่สามารถทานายระดับฮอร์โมน IGF-I ของนักกีฬา
ว่ายน้าเยาวชน จากตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร IGF-I และตัวแปรสภาพโภชนาการ
พบว่า พลังงานพื้นฐานของร่างกายมีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับฮอร์โมน IGF-I ของนักกีฬาว่าย
น้าเยาวชนอย่ างมีนัย ส าคั ญ ทางสถิ ติที่ร ะดับ .05 แสดงว่ าเมื่อร่างกายมีค่าพลั ง งานพื้นฐานของ
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ร่างกายที่มาก ระดับฮอร์โมน IGF-I ในนักกีฬาว่ายน้าเยาวชนจะมีค่ามาก โดยมีการเพิ่มกระบวนการ
สร้างและสลายของร่างกาย (Metabolism) ระดับฮอร์โมน IGF-I จะถูกหลั่งออกมามากเพื่อให้การ
ท างานของระบบต่ า ง ๆ ของร่ า งกายท างานได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Kyho,
O'sullivan, & Hoffman (1996) ที่กล่าวว่าระดับฮอร์โมน IGF-I จะมีความสัมพันธ์กับการใช้พลังงาน
พื้นฐานของร่างกายในขณะพักอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติโดยการเพิ่มขึ้นของระดับฮอร์โมน IGF-I
ส่งผลต่อการนากลูโคสมาใช้ (Glucose Turnover) และการสังเคราะห์โปรตีน เป็นต้น นอกจากนี้
แล้วในนักกีฬาเยาวชนหญิงที่ได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอต่อการใช้พลังงาน (< 30 kcal/kg ) หรือ
ขาดสารอาหารเป็นเวลานานมากกว่า 5 วันจะส่งผลต่อการทางานของฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วน
หน้า (Hypothalamic-pituitary-axis hormones) โดยเฉพาะ GH และ IGF-I ทาให้พลังงานพื้นฐาน
ของร่างกายในขณะพัก และระดับน้าตาลในเลือดลดลง (Melin et al., 2015) จากตารางที่ 3 ผล
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในการทานาย IGF-I แบบใส่ตัวแปรพร้อมกัน พบว่า ตัวแปรความ
แตกต่างของพลังงานที่ได้รับกับพลังงานที่ใช้ต่อวันและตัวแปรพลังงานพื้นฐานของร่างกาย สามารถ
ร่วมกันทานายระดับฮอร์โมน IGF-I ในนักกีฬาว่ายน้าเยาวชนได้ร้อยละ 77 แสดงให้เห็นว่าตัวแปร
ทานายทั้ง 2 ตัวมีความสามารถร่วมกันทานายได้ค่อนข้างสูง
จากตารางที่ 4 ตัวแปรที่ถูกขจัดออกจากสมการแสดงปัจจัยที่ไม่ถูกเลือกเข้าสมการพยากรณ์
มี 1 ตัวแปร คือ พลังงานรวมที่ร่างกายใช้ต่อวัน อาจเนื่องมาจากตัวแปรพลังงานรวมที่ร่างกายใช้ต่อ
วัน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับตัวแปรพลังงานพื้นฐานของร่างกายที่ถูกคัดเลือกเป็นตัวแปรพยากรณ์
จึงเป็นส่วนหนึ่งของตัวแปรพยากรณ์พลังงานพื้นฐานของร่างกายดังกล่าวด้วย แต่อย่างไรก็ตามตัว
แปรพลังงานรวมที่ร่างกายใช้ต่อวัน ก็ยังมีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับฮอร์โมน IGF-I ในนักกีฬา
ว่ายน้าเยาวชนซึ่งแสดงว่านักกีฬาที่มีความต้องการพลังงานในแต่ละวันที่มากส่งผลให้ระดับฮอร์โมน
IGF-I สูงขึ้นได้
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการวางแผนโภชนาการมีบทบาทสาคัญในการเจริญเติ บโตของนักกีฬา
นอกเหนือจากการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิภาพสูงสุดในการฝึกซ้อมและการแข่งขันสาหรับนักกีฬา
ว่ายน้าเยาวชน ซึ่งนักกีฬาว่ายน้าควรได้รับความรู้เกี่ยวกับทักษะด้านโภชนาการซึ่งจะช่วยให้นักกีฬา
สามารถบริโภคอาหารได้ตรงกับความต้องการของร่างกายและเวลาที่ใช้ในการปรับตัวในการฝึกซ้อม
แต่ละครั้ง โดยการมุ่งเน้นไปที่การใช้พลังงานและการบริโภคอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกซ้อม
และการแข่งขัน และผู้ฝึกสอนรวมถึงผู้ปกครองควรมีกลยุทธ์ที่ช่วยในการจัดการสภาพโภชนาการให้
ตรงสาหรับการฝึกซ้อมเช่นการจัดการกับอาหารก่อนการฝึกซ้อม ระหว่ างการฝึกซ้อม และหลังการ
ฝึกซ้อม เพื่อให้นักกีฬาสามารถแสดงศักยภาพในการฝึกซ้อมได้อย่างเต็มที่ต่อไป
7. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไปควรมีการนาตัวแปรอื่น มาศึกษาความสัมพันธ์กับระดับ
ฮอร์โมน IGF-I ในนักกีฬาว่ายน้าเยาวชนเช่น อายุ ช่วงการฝึกสมรรถภาพทางกาย ความสามารถใน
การว่ายน้าในช่วงเวลาที่ยาวนาน
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของผู้สูงอายุที่อยู่ตามลาพัง
Factors Associated with Happiness Among Elderly Living Alone
สมหญิง ฤทธิ์ลือไกร1
1อาจารย์ประจาคณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชธานี

บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพของตนเอง สัมพันธภาพในครอบครัว การมองโลกในแง่ดี และการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางสังคม/ศาสนา กลุ่มตัวอย่างครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุ มากว่า 60 ปี ขึ้นไปและอาศัยอยู่ ตาม
ลาพังในเขตจังหวัดชลบุรี จานวน 120 คน สุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล โดยใช้ วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ วิ จั ย ประกอบด้ ว ย แบบสอบถามข้ อ มู ล พื้ น ฐาน
แบบสอบถามพฤติก รรมในการดูแ ลสุ ข ภาพของตนเอง แบบสอบถามสั ม พั นธภาพในครอบครั ว
แบบสอบถามการมองโลกในแง่ดี และแบบสอบถามการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม/กิจกรรมทาง
ศาสนา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการวิ จั ย พบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นพฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพของตนเอง สั ม พั น ธภาพใน
ครอบครัว การมองโลกในแง่ดี และการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม/ทางศาสนาของผู้สูงอายุที่อยู่ตาม
ลาพัง (p <.05) จากผลการวิจัยดังกล่าว พยาบาล และบุคลากรในทีมสุขภาพและผู้ดูแลผู้สูงอายุควร
ตระหนักถึงความสาคัญในการเพิ่มความสุขของผู้สูงอายุที่อยู่ตามลาพัง
คาสาคัญ : ความสุข ผู้สูงอายุที่อยู่ตามลาพัง

Abstract
The purposes of this research was to study the relationships between the selfcare behavior, optimism, the family relationship and Participation in social / religious
activities. the investigation of the cooperative with happiness among elderly living alone
from independent variables. A multistage random sampling method was used to recruit
120 samples of elderly more than 60 years of aged and live in Chonburi province were
collected via structured interview using six questionnaires: A questionnaire on
demographic data, a questionnaire on the self-care behavior, a questionnaire on
optimism, a questionnaire on the family relationship, a questionnaire on Participation in
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social / religious activities and questionnaire on happiness. Data were analyzed by using
descriptive statistic, pearson, s product moment correlation coefficients.
The results indicated that the relationships between the self-care behavior,
optimism, the family relationship and Participation in social / religious activities were
significant factors that could cooperatively with happiness among elderly living alone
(p <.05). According to the results of this study, nurses and health team personnel should
concern the importance for increase happiness among elderly living alone.
Keywords : Happiness, Elderly living alone.
1. บทนา
จากสถานการณ์ก ารเปลี่ ย นแปลงของผู้สู ง อายุ ใ นทั่ว โลก และในประเทศไทยที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้นาไปสู่ประเด็นความท้าทายในการดูแลสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิ ต ของผู้สู ง อายุ ใ นระยะยาว การที่ประชากรในวั ยสู ง อายุมีแ นวโน้ม ที่สู ง ขึ้ นนี้ น่า จะเป็น ผลสื บ
เนื่ อ งมาจากการพั ฒ นาระบบด้ า นการแพทย์ และสาธารณสุ ข จึ ง ท าให้ ป ระชาชนมี ค วามรู้
ความสามารถในการดูแลตนเองด้านสุขภาพได้ดียิ่งขึ้นทาให้ประชาชนมีอายุยืนยิ่งขึ้น ซึ่งในตอนนี้ทั้ง
ในต่างประเทศ และประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่า “ภาวะประชากรสูงอายุ (Population
Ageing)” (สถาบันวิจัย ประชากร และสังคม, 2560) จากสถานการณ์ จานวนประชากรผู้สูงอายุที่
เพิ่มขึ้นนี้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจาเป็นต้องมีการดูแล และให้ความสาคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากวัย
สูงอายุเป็นวัยแห่งการเสื่อมถอยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย ด้านโครงสร้ าง และ
การทาหน้าที่ในทางที่เสื่อมลงทาให้ผู้สูงอายุมีโอกาสเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ได้ง่ายกว่าวัยอื่น
ๆ (Miller, 2014) และการเจ็บป่วยนั้นจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ
สังคมของผู้สูงอายุ และการมีประชากรสูงอายุที่มีอายุขัยเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้ นย่อมส่งผลกระทบในด้านต่าง
ๆมากมายตามมา เช่น ด้านแรงงาน เศรษฐกิจ ที่อยู่อาศัย สุขภาพอนามัย และสวัสดิการอันเป็น
ผลกระทบต่อสังคมโดยรวม และประเทศชาติมากยิ่งขึ้น (สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข, 2559)
ปัจจุบัน ประเทศต่างๆ ทั่วโลก และประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมีแนวโน้มการอยู่
ตามลาพังสูงขึ้น จากการสารวจประชากรผู้สูงอายุทั่วโลกพบว่า ในปี ค.ศ.1945 มีผู้สูงอายุที่อยู่ตาม
ลาพังจานวนร้อยละ 10 และเพิ่มเป็นร้อยละ 20 ในปี ค.ศ. 1960 และ ในปัจจุบันมีผู้สูงอายุที่อยู่ตาม
ลาพังได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 28 (United Nations, 2017) และจากการสารวจสถานภาพการอยู่อาศัย
ของผู้สูงอายุในประเทศไทย พบว่า ในปี พ.ศ. 2537 มีผู้สูงอายุที่อยู่ตามลาพัง คิดเป็น ร้อยละ 3.6
ส่วนในปี พ.ศ. 2545 2550 2557 และ 2560 มีผู้สูงอายุที่อยู่ตามลาพัง คิดเป็นร้อยละ 6.3 7.7 8.7
และ 10.8 ของจ านวนผู้สู ง อายุ ทั้ง หมด และ ผู้สู ง อายุที่อยู่ต ามล าพัง โดยอยู่กั บคู่ส มรสเท่ า นั้ น มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น ร้อยละ 17 ในปี พ.ศ. 2545 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 23.3 ในปี พ.ศ. 2560 (สานักงาน
สถิติแห่งชาติ, 2560) ได้มีการคาดการณ์ถึงสาเหตุที่ทาให้ผู้สูงอายุต้องอยู่ตามลาพังว่า น่าจะเกิดจาก
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การเปลี่ยนแปลงไปทางสังคมไปจากอดีต โดยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสังคมจากภาคเกษตรกรรม
ไปสู่สังคมภาคอุตสาหกรรม ความต้องการแรงงานที่มีเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะแรงงานวัยหนุ่มสาว ทา
ให้มีการย้ายถิ่นฐานของประชากรวัยแรงงานไปสู่เมืองใหญ่และพื้นที่อุตสาหกรรมมากขึ้นการย้ายถิ่น
ของวั ย แรงงานส่ ว นใหญ่ เป็นรุ่นหนุ่มสาว ส่ ง ผลให้ลั ก ษณะครอบครัวเริ่ม มีก ารเปลี่ ยนแปลงจาก
ลักษณะครอบครัวขยายไปเป็นครอบครัวที่มีเฉพาะผู้สูงอายุ หรือมีสมาชิกในครอบครัวเพียงรุ่นเดียว
คือผู้สูงอายุที่บุตรไปทางานที่อื่น ทั้งนี้เพราะผู้สูงอายุมัก เป็นผู้ที่นิยมอยู่ในถิ่นกาเนิดของตนการย้าย
ถิ่นของบุตรหลานวัยแรงงานเข้าสู่เมืองใหญ่จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ตามลาพัง
(บุ ญ ทิ พ ย์ , ทรงศรี และ มาลี , (2554) จากการศึ ก ษาของ วาสนา ปรากฎวงศ์ (2551) ที่
ทาการศึกษาถึง ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลาพังพบว่า ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลาพังคนเดียวนานจะมี
ความเหงาสูงจนทาให้ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะสุขภาพที่ไม่ดี ดังนั้น ทาให้ผู้สูงอายุที่
อาศัยอยู่ตามลาพังเป็นกลุ่มที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากผู้สูงอายุเหล่านี้ไม่มีสมาชิก ใน
ครอบครัวให้การช่วยเหลือ และสนับสนุนในการดูแลทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจในภาวะเสื่อมถอย
จากการสูงอายุ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุในกลุ่มที่ถูกทอดทิ้ง และกลุ่มที่ไม่ได้เตรียมความพร้อมใน
การอยู่ตามลาพังมักจะทาให้มีความรู้สึก ซึมเศร้า เหงา ว้าเหว่ เบื่อหน่าย หงุดหงิด เศร้า เสียใจ และ
ทาให้ขาดการมีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวเกิดการแยกตัว และการเข้าสังคมน้อยลง ซึ่งเป็นอาการที่
เสี่ยงต่อภาวะทางจิต และอาจรุนแรงถึงขั้นไม่อยากมีชีวิตอยู่ (บุญทิพย์, ทรงศรี และ มาลี, 2555) ซึ่ง
หาก ผู้สูงอายุที่อยู่ตามลาพังนี้มีภาวะสุขภาพ การดูแลตนเอง และมีพฤติกรรมในการดูแลตนเอง
ในทางที่ดีจะยิ่งส่ งผลดีต่อ การมีความสุข มี คุณภาพชีวิต และความผาสุกของผู้สูง อายุม ากยิ่ง ขึ้ น
(สุริยาภรณ์ อินทรภิรมย์, 2550)
ความสุขจึงเป็นสิ่งสาคัญในการดาเนินชีวิต และเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนาแสวงหา
รวมทั้งผู้สูงอายุเองก็ปรารถนาที่จะมีชีวิ ตที่มีความสุข จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับ
ความสุ ข ได้มีผู้ศึ ก ษาไว้ ห ลายประเด็น เช่น การศึก ษาเกี่ ยวกั บความสุ ข เชิง อิต วิ สั ย ( Subjective
happiness) เป็นการประเมินเกี่ยวกับชชีวิตของบุคคล ทั้งด้านอารมณ์ ด้านความรู้สึก (Affect) และ
ด้านความคิด (Cognition) บุคคลจะมีประสบการณ์ของความสุขเชิงอัตวิสัยมาก เมื่อเขารู้สึกมีความ
สบายใจ พอใจ เพลิดเพลินในระดับสูง หรือในปริมาณมาก และมี ความรู้สึกที่ไม่น่าพอใจ ไม่สบายใจ
ไม่เพลิดเพลินใจในระดับต่า (Diener, 1984) ความสุขจึงเป็นความพึงพอใจในชีวิต (life satisfaction)
ซึ่งหมายถึงระดับที่ บุคคลตัดสินค่าโดยรวมว่า คุณภาพชีวิตในด้านความพึง พอใจหรือชอบชีวิตของ
ตนเอง ซึ่งประกอบด้วยจิตใจ และความรู้คิด ระดับความรู้สึกและจิตใจ คือมีความ รู้สึกที่ดีบ่อย
เพีย งใด ระดับที่รับรู้ว่ าตนบรรลุ เป้าหมาย ในชีวิ ต (Veenhoven, 1996) ความสุ ข จึ ง เป็นเหมื อ น
แรงจูงใจ และแรงผลักดันให้ชีวิตมนุษย์มุ่งแสวงหาความสุขอยู่ตลอดเวลาทั้งความสุขทางกาย และ
ความสุขทางใจ จนกระทั้งได้มีการกาหนดให้ความสุขเป็นตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศ
ต่าง ๆทั่วโลก สาหรับในประเทศไทยสานักนายกรัฐมนตรีได้กาหนดให้เรื่องความสุขเป็นเป้าหมายหลัก
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
วางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย ค่านิยมที่ดี มีจิต
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สาธารณะ และมีค วามสุ ข โดยมีสุ ข ภาวะ และสุ ข ภาพที่ดี (ส านัก งานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559)
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุข พบว่า ปัจจัยด้าน
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง เป็นการปฏิบัติในกิจกรรมที่บุคคลริเริ่ม และกระทาเพื่อที่จะ
รัก ษาไว้ ซึ่ง ชีวิ ต สุ ข ภาพ และสวั ส ดิภาพของตนเองการดูแลตนเองเป็นการกระทาที่จ งใจ และมี
เป้าหมาย (deliberate action) และเมื่อกระทาอย่างมีประสิทธิภาพจะมีส่วนช่วยให้โครงสร้างหน้าที่
และพัฒนาการของแต่ละบุคคลดาเนินไปถึงขีดสูงสุดการดูแลตนเองเป็นการมุ่งจัดการหรือแก้ไข
ปัญ หาที่เกี่ ย วข้ องกั บ ปัจ จั ย ภายนอกซึ่ง เป็ นการกระทาที่ ผู้ อื่นสั ง เกตเห็ นได้ก ารดูแ ลตนเองเป็ น
พฤติกรรมที่เรียนรู้ภายใต้ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของคนแต่ละกลุ่ม (Orem, 1991)
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองกับความสุขของ
ผู้สูงอายุ ซึ่งจากการศึกษาของ วัลภา บูรณกลัศ (2560) พบว่า พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองมี
ความสัมพันธ์กันทางบวกกับความสุขของผู้สูงอายุ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .486,
p<.01) ดังนั้น พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพของตนเองอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจจะส่งผลให้ผู้สูงอายุ
สามารถดารงชีวิตอยู่ตามลาพังได้อย่างมีความสุข
สัมพันธภาพในครอบครัว จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย พฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพตนเองกับความสุขของผู้สูงอายุ ซึ่งจากการศึกษาของ วัลภา บูรณกลัศ (2560) พบว่า
สัมพันธภาพในครอบครัวมีความสัมพันธ์กันทางบวกกับความสุขของผู้สูงอายุ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 (r = .505, p<.01) ดังนั้น สัมพันธภาพในครอบครัวอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจจะส่งผล
ให้ผู้สูงอายุสามารถดารงชีวิตอยู่ตามลาพังได้อย่างมีความสุข
การมองโลกในแง่ดี เป็นรูปแบบของการอธิบายถึงตนเองในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต
ด้วยทัศนะเชิงบวกซึ่งเป็นมุมมองของการรับรู้ และการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตได้
อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถที่จะปรับตัวต่อความตึงเครียดได้ดี และมักจะไม่ค่อย
วิตกกังวลหรือซึมเศร้า และการมองโลกในแง่ดีนี้ยังเป็นการสร้างเสริมให้มีผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย และ
จิตที่ดีด้วย (ปนัดดา มหิทธานุภาพ, 2555) ซึ่งจากการศึกษาของ Garatachea et. al. (2007) พบว่า
ผู้ สู ง อายุ ที่ มี โ รคประจ าตั ว จะมี ค วามกั ง วลเกี่ ย วกั บ ความเจ็ บ ป่ ว ย และมี ข้ อ จ ากั ด ในการใช้
ชีวิ ต ประจ าวั น จะรู้สึ ก เป็นภาระของผู้อื่นทาให้ท้อแท้ห มดกาลั ง ใจ วิ ต กกั ง วล ซึม เศร้า และไม่มี
ชีวิตชีวา ซึ่งการที่ผู้สูงอายุที่มีโรคประจาตัว อาจส่งผลต่อการมองโลกในแง่ดี ลดลง ดังนั้น การมอง
โลกในแง่ดีอาจเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่อาจจะส่งผลให้ ผู้สูงอายุสามารถดารงชีวิตอยู่ตามลาพังได้อย่างมี
ความสุข
การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม/ศาสนา จะทาให้ผู้สูงอายุมีความหวัง และกาลังใจที่จะมี
ชีวิตอยู่อย่างมีความหมาย และมีเป้าหมายในชีวิต สามารถเผชิญกับความตายได้อย่างเข้มแข็ง มีสติ
มีความสุข และสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สอดคล้องกับการศึกษาของ เด่น นวลไธสง (2556) ที่
พบว่า การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม/ศาสนาจะมีผลต่อความสุขแล้วยังมีค วามสัมพันธ์กับคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนั้น การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม/ศาสนา
อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจจะส่งผลให้ผู้สูงอายุสามารถดารงชีวิตอยู่ตามลาพังได้อย่างมีความสุข
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ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาถึงตัวแปรด้านพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง
สัมพันธภาพในครอบครัว การมองโลกในแง่ดี และการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม/ศาสนา เพื่อให้
ทราบถึงปัจจัยที่มีความพันธ์กับ ความสุขของผู้สูงอายุที่อยู่ตามลาพัง เพื่อให้ได้ผลการวิจัยมาช่วยใน
การเพิ่มความสุขของผู้สูงอายุที่อยู่ตามลาพัง และเพื่อให้ผู้สูงอายุเหล่านั้นสามารถดารงชีวิตอยู่ ตาม
ลาพังได้อย่างมีความสุขมีคุณค่าในตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นต่อไป
2. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง พรรณนา (Descriptive research) กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น
ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไปที่อาศัยอยู่ตามลาพังคนเดียวในเขตจังหวัดชลบุรี จานวน 120
ราย ที่ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน การเก็บข้อมูลครั้งนี้ใช้วิธีการสอบถามกลุ่มตัวอย่างเป็น
รายบุคคล โดยผู้วิจัย หรือผู้ช่วยวิจัยเข้ าพบผู้สูง อายุที่เป็นกลุ่มตัว อย่างที่บ้านแล้ว สอบถามกลุ่ ม
ตัวอย่างตามแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย ใช้เวลาในการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างประมาณ 30-45 นาที
ต่อราย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 6 ส่วน ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
1. แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานของผู้สูงอายุ เป็นคาถามแบบเลือกตอบ และ
ปลายเปิดซึ่งประกอบด้วยข้อคาถามทั้งหมด 8 ข้อ
2. แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามของ
เบญจมาศ นาควิ จิ ต ร (2551) มีจ านวน 20 ข้ อ ลั ก ษณะเป็นมาตรประมาณค่า (rating scale) 5
ระดับ มีค่าความเที่ยงของแบบสอบถามซึ่งวิ เคราะห์โดยใช้ สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคได้
เท่ากับ .83
3. แบบสอบถามสั ม พันธภาพในครอบครัว ซึ่ง ผู้วิ จั ยได้ใ ช้ ของ บุษราคัม จิ ต อารีย์
(2555) มีจานวน 16 ข้อ ลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 4 ระดับ มีค่าความเที่ยงของแบบสอบถามซึ่ง
วิเคราะห์โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคได้เท่ากับ .92
4. แบบสอบถามการมองโลกในแง่ดี ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามของ ปนัดดา มหิทธา
นุภาพ (2555) ซึ่งประกอบด้วยข้อคาถาม จานวน 24 มีค่าความเที่ยงของแบบสอบถามซึ่งวิเคราะห์
โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคได้เท่ากับ .81
5. แบบสอบถามการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม/ศาสนา ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นเอง มี
จานวน 10 ข้อ ลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า (rating scale) 3 ระดับ และการหาความเที่ยงตรง
(Validity) โดยนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้น ให้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษา และนาไปทดสอบค่าความ เชื่อมั่น (Reliability) จากประชากร
ผู้สูงอายุที่อยู่ตามลาพัง ในจังหวัดชลบุรี ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน และนาข้อมูลที่ได้ม า
คานวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient)ได้เท่ากับ 0.89
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6. แบบสอบถามความสุข ซึ่งผู้วิจัยได้นามาจากแบบสอบถามของ จิตนภา ฉิมจินดา
(2555) มีจานวน 21 ข้อ ลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า (rating scale) 3 ระดับ มีค่าความเที่ยง
ของแบบสอบถามซึ่งวิเคราะห์โดยใช้ สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Conbach’s alpha coefficient)
เท่ากับ 0.84
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตามโดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์
สัน (Pearson, s product moment correlation coefficients) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ
.05
3. ผลการวิจัย
1. ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
ผู้สูงอายุเพศหญิง ร้อยละ 75.00 มีอายุตั้งแต่ 60 – 68 ปี ร้อยละ 75.00 และมีอายุตั้งแต่ 69 – 85
ปี ร้อยละ 25.00 ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98.00 ส่วนใหญ่มีสถานภาพหม้าย ร้อยละ
55.00 โสด ร้อยละ 25.00 และ หย่าร้าง ร้อยละ 20.00 และ มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา ร้อย
ละ 75.00 กลุ่มตัวอย่างมีอาชีพ ร้อยละ 60.00 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีโรคประจาตัว ร้อยละ 68.43
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 58.00 ซึ่งโรคประจาตัวที่พบมาก
ที่สุดในกลุ่มตัวอย่าง คือ โรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 60. 45
2. กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในครั้ ง นี้ มี พ ฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพของตนเองอยู่ ใ นระดั บ สู ง
สัมพันธภาพในครอบครัวอยู่ในระดับปานกลาง การมองโลกในแง่ดีอยู่ในระดับปานกลาง การเข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคม/ศาสนาอยู่ในระดับปานกลาง และความสุขอยู่ในระดับปานกลาง
3. ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ ความสุ ข ของผู้ สู ง อายุ ที่ อ ยู่ ต ามล าพั ง ได้ แ ก่
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง สัมพันธภาพในครอบครัว การมองโลกในแง่ดี และการเข้า
ร่วมกิจกรรมทางสังคม/ศาสนา (r = .528, .415, .435, .448 ตามลาดับ p < .05)
4. อภิปรายผล
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง
ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับความสุขของผู้สูงอายุที่อยู่ตามลาพังอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (r = .528) อธิบายได้ว่ากลุ่มตัวอย่างครั้งนี้เป็นผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ
ตนเองอยู่ในระดับสูงอาจเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 – 68 ปี ถึง
ร้อยละ 75.00 ซึ่งผู้สูงอายุในช่วงอายุนี้ยังสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน ได้ดี ยังไม่เป็นภาระหรือ
ต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่น และผู้สูงอายุในช่วงอายุนี้ส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองใน
การดูแลสุขภาพ และออกกาลัง กาย ตลอดจนไปพบแพทย์ในการตรวจรักษาโรคมากกว่า ผู้สูง อายุ
ในช่วงอายุอื่น ซึ่งอาจมีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหว และการนอนติดเตียงเนื่องจากสภาพร่างกายตาม
วัย หรือโรคที่ทาให้เจ็ บป่ว ย ซึ่ง ผลการวิจัย ครั้ง นี้ส อดคล้ องกับผลการวิ จัยของ วัลภา บูรณกลั ศ
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(2560) ที่พบว่า ผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองมีความสัมพันธ์กันทางบวกกับความสุข
ของผู้สูงอายุ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .486, p<.01)
สัมพันธภาพในครอบครัว
ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า สัมพันธภาพในครอบครัวเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิตกิ ับความสุขของผู้สูงอายุที่อยู่ตามลาพังอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r =
.415) อธิบายได้ว่ากลุ่มตัวอย่างครั้งนี้มี สัมพันธภาพในครอบครัว อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจาก
ผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่เพียงลาพังไม่มีผู้อื่นอยู่ร่วมด้วยทาให้ผู้สูงอายุมีสัมพันธภาพ การ
ติดต่อสื่อสาร และตลอดจนได้รับการดูแลจากครอบครัว และลูกหลานน้อยกว่าผู้สูงอายุที่พักอาศัยอยู่
ในบ้านเดียวกัน โดยผู้สูงอายุที่ขาดที่พึ่งหรืออยู่กันสองคนตายายหรืออยู่เพียงลาพังจะส่งผลกระทบ
ต่อจิตใจ อารมณ์ และสังคมของผู้สูงอายุโดยตรง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
ด้านครอบครัว และด้านสังคม ส่งผลให้ความสุขในชีวิตของผู้สูงอายุลดน้อยลงได้ (สุจิตรา สมพงษ์
และ นงนุช โรจนเลิศ , 2557) ซึ่งผลการวิจัย ครั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วัลภา บูรณกลัศ
(2560) ที่พบว่าสัมพันธภาพในครอบครัวมีความสัมพันธ์กันทางบวกกับความสุขของผู้สูงอายุ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01( r =.505, p<.01)
การมองโลกในแง่ดี
ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า การมองโลกในแง่ เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติกับความสุขของผู้สูงอายุที่อยู่ตามลาพังอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r =
.435) อธิบายได้ว่ากลุ่มตัวอย่างครั้งนี้เป็นผู้สูงอายุที่มีการมองโลกในแง่ดีอยู่ในระดับปานกลาง เนื่อง
กลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ส่วนใหญ่มีโรคประจาตัว ร้อยละ 68.43 ซึ่งจากการศึกษาของ Garatachea et.
al. (2007) พบว่า ผู้สูงอายุที่มีโรคประจาตัวจะมีความกังวลเกี่ยวกับความเจ็บป่วย และมีข้อจากัดใน
การใช้ชีวิตประจาวัน จะรู้สึกเป็นภาระของผู้อื่นทาให้ท้อแท้ หมดกาลังใจ วิตกกังวล ซึมเศร้ า และไม่
มีชีวิตชีวา ซึ่งการที่ผู้สูงอายุที่มีโรคประจาตัวอาจส่งผลต่อการมองโลกในแง่ดีลดลง
การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม/ศาสนา
ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม/ศาสนา เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ กับความสุขของผู้สูงอายุที่อยู่ตามลาพังอย่างมีนั ยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (r = .448) อธิบายได้ว่ากลุ่มตัวอย่างครั้งนี้เป็นผู้สูงอายุที่มีการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม/
ศาสนาอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ส่วนใหญ่มีโรคประจาตัว ร้อยละ 68.43 และ
เป็นผู้สูงที่อยู่ตามลาพังจึงทาให้อาจมีข้อจากัดที่ไม่มีผู้ดูแลช่วยเหลือในการเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรม
ทางสังคม/ศาสนา ซึ่งผลการวิจัยของ เกสร มุ้ยจีน (2559) ได้กล่าวว่า การฝึกบริหารจิตใจ ฝึกทา
สมาธิเป็นการทาจิตใจเข้มแข็ง มีสติ สามารถเข้าใจตนเองและปรับ ปรุงตนเองได้เสมอ เมื่อมีปัญหา
ในสถานการณ์ต่าง ๆ จะสามารถพิจารณาได้อย่างมีเหตุมีผลไม่ใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งไม่ปล่อยจิตตนเอง
ไปตามอารมณ์ โดยส่วน ใหญ่แล้วบุคคลมักจะปล่อยตัวเองให้เป็นไปตามอารมณ์ และอารมณ์ด้านลบ
เช่น อารมณ์โ กรธ อารมณ์เศร้า เสี ยใจ มัก จะทาให้บุคคลเกิ ด ความทุกข์ มากกว่ า สอดคล้ องกั บ
ผลการวิจัยของ วรรณวิสาข์ ไชยโย (2555) ที่พบว่า ความสุขของผู้สูงอายุส่วนใหญ่นั้นเกิดขึ้นได้
เนื่องจากการมีหลักศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ
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สรุปผลการวิจัยครั้งนี้จะเห็นได้ว่า ปัจจัยด้านพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง
สั ม พั น ธภาพในครอบครั ว การมองโลกในแง่ ดี และการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมทางสั ง คม/ศาสนามี
ความสัมพันธ์กับความสุขของผู้สูงอายุที่อยู่ตามลาพัง ดังนั้นบุคลากร และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการ
ดูแลผู้สูงอายุจึงควรนาปัจจัยทั้งสี่ด้านนี้ไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน เพื่อเพิ่มความสุขในผู้สูงอายุที่
อยู่ตามลาพังต่อไป
5. ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการทาวิจัยในครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้
1. การวิจัยในครั้งนี้ได้ทาการวิจัยในผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดชลบุรีเพียงจังหวัด
เดียวจึงอาจทาให้ไม่เห็นความแตกต่างของความสุขของผู้สูงอายุที่อยู่ตามลาพัง ในการศึกษาครั้ง
ต่อไปควรศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดอื่นๆ ของประเทศไทย เพื่อให้ได้ข้อมูล ของ
ความสุขของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลาพังที่มีความแตกต่าง และหลากหลายพื้นที่มากขึ้น
2. ควรนาผลการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพของตนเอง สัมพันธภาพ
ในครอบครัว การมองโลกในแง่ดี และการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม/ศาสนา ไปใช้ในการพัฒนา
รูปแบบเพื่อเพิ่มให้ผู้สูงอายุที่อยู่ตามลาพังมีความสุขมากยิ่งขึ้นต่อไป
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์
ปลาแปรรูปกรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาบ้านหนองแซงสร้อย ที่ร้านค้าจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คือ ผู้ที่ซื้อ/เคยซื้อสินค้า ที่อยู่ในช่วงวัยทางาน มี
อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ไม่จากัดภูมิลาเนา จานวน 400 คนสถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี่
ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงช่วง
อายุอยู่ในช่วง 36 – 45 ปี ระดับการศึกษาอยู่ในระดับต่ากว่าปริญญาตรี ผลิตภัณฑ์อาหารที่ผู้บริโภค
นิยมซื้อ ปลาร้าแจ่วบ่อง ปลาส้มโดยซื้อเพื่อรับประทานเองและเป็นของฝาก การตัดสินใจซื้อจะขึ้นอยู่
กับตัวผู้บริโภค หรือการแนะนา โดยส่วนใหญ่จะเลือกซื้อ ที่งานออกร้านของกลุ่มวิสาหกิจ และร้านค้า
จาหน่ายของกลุ่ม ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ผู้บริโภคให้ความสาคัญ มาก คือ พบว่า ด้าน
ผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.06) รองลงมา ด้านช่องทางจัดจาหน่าย อยู่ในระดับมาก ( X =
3.84) และด้านส่งเสริมการจัดจาหน่าย ตามลาดับ
ค้าส้าคัญ : การตัดสินใจ, ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ, ผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูป

Abstract
This study aimed to study factors affecting the decision to buy fish processing
products, case studiy of community enterprises, fish processing products, Ban Nong
saeng soi a the shop selling community enterprise products, The sample group used to
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study was those who bought / used to buy products. That was in the working age aged
15 years and over, not totalling to 400 domicile residents from any birthplaces Statistices
used in data analysis were namely frequency, means, percentage, and standard deviation
The level of education was below the bachelor's degree level. Food products that
consumers prefered to buy was Chae Bong fish sauce Plumed by buying for self-catering
and as a souvenir The decision to purchase will depend on the consumer or the
recommendation. Most will choose to buy. at the fair of the enterprise group a the
distribution shop of the group. The marketing mix facto that consumers place
importance on were that the products whice was at high level ( X = 4.06) followed by
distribution channels ( X = 3.84) and distribution promotion, respectively
Keywords : Decision, Marketing mix factors, Fish Processing
1. บทน้า
คาขวัญที่กล่าวว่า “กรมหลวงประจักษ์ฯ สร้างเมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมห้าพัน
ปี ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง”เป็นคาขวัญประจาจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่ง
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนื อที่มั่งคั่งด้วยมรดกทางศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรม จังหวัดอุดรธานี
แบ่งออกเป็น 3 ฤดู เช่นเดียวกับจังหวัดอื่น ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดู
หนาว มีความอุดมสมบูรณ์เพราะมีแหล่งน้าน้อยใหญ่และยังมีเขื่อนในการประกอบอาชีพทางการ
เกษตรทาให้ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักในการเพาะปลูกข้าวเป็นอาชีพหลัก และมี
อาชีพเสริมในการทาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ ขนมทองม้วนสมุนไพร ผ้าลายขิด มากมายตามการ
ส่งเสริมขององค์การบริหารส่วนตาบลหรือการร่วมตัวของกลุ่มชุมชนของแต่ละหมู่บ้านปัจจุบัภาครัฐ
ได้มีการสนับสนุนสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาไทย ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่รัฐบาลจัดตั้ง
ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือกลุ่มแม่บ้านโดยมีวิสัยทัศน์ที่ว่า “ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเอง สร้างรายได้และ
คุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยกระบวนการวิสาหกิจชุมชน” โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้
ชุมชนสร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ให้ชุมชนได้ดาเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนได้
โดยชุมชนเอง โดยในจังหวัดอุดรธานี มีวิสากิจชุมชนที่จดทะเบียนแล้ว 2,130 แห่ง สมาชิก 38,543
ราย มีการดาเนินกิจกรรม ได้แก่ การผลิตพืช สัตว์ ประมง การแปรูปผลผลิต ทอผ้า หัตกรรม ศิ ลปะ
ประดิษฐ์ ร้านค้าชุมชน และภาคบริการ (ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี ,2561) กลุ่มวิสาหกิจบ้าน
หนองแซงสร้อย ตาบลน้าพ่น จังหวัดอุดรธานีเริ่มจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในปี 2556
โดยชุมชนบ้านหนองแซงสร้อย มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทาผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูปจากภูมิปัญญาชาวบ้าน
ไว้จาหน่ายทั้งในชุมชนและนอกชุมชน ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ปลาร้า และปลาร้าทรงเครื่อง (แจ่วบอง)
เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิตได้เกือบตลอดทั้งปี เป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริมสร้างรายได้ เพราะมีเขื่อน
ห้วยหลวง ซึ่งเป็นเขื่อนสาหรับทาการเกษตรอยู่ใกล้ชุมชนบ้านน้าพ่น และมีการรับซื้อปลาจากผู้
จาหน่ายปลาส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 4P’s) เป็นองค์ประกอบที่สาคัญในการ
1841

ดาเนินงานทาง การตลาด กิจการธุรกิจจะต้องสร้างส่วนประสมทางการตลาดที่มีความเหมาะสม เพื่อ
วางกลยุ ท ธ์ ท างการตลาด (ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ และคณะ,2541) ส่ ว นประสมทางการตลาด
ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางจัดจาหน่าย (Place) และการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) ซึ่งแต่ละองค์ประกอบจะมีความ เกี่ยวพันกัน และมีความสาคัญเท่าเทียมกัน
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้บริหารกิจการจะเน้นองค์ประกอบใดมากกว่ ากัน เพื่ อให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคได้มากที่สุด ปัจจุบันสินค้าสินค้าผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจบ้านหนองแซงสร้อย
ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหาร เพราะเป็นสินค้าที่ผลิตจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีต้นทุนในการผลิ ตที่ไม่สูงมากนัก เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูป
ยังคงได้รับความนิยมจากผู้บริโภค
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์
ปลาแปรรูปกรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาบ้านหนองแซงสร้อย ตาบลน้าพ่น อาเภอ
หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานีเพื่อเป็นประโยชน์แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์วางแผนการตลาดให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุดตลอดจน
เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจและผู้เกี่ยวข้องต่อไป
2.วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูปกรณีศึกษาวิส าหกิ จ
ชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาบ้านหนองแซงสร้อย ตาบลน้าพ่น อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
3.วิธีด้าเนินการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้ คือ ผู้บริโภคที่ซื้อหรือเคยซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาบ้านหนองแซง
สร้อย เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ไม่สามารถทราบจานวนประชากรที่แน่นอนได้ จึงเลือกศึกษาเฉพาะ
กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในวัยทางาน และมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ไม่จากัดภูมิลาเนาจึงได้กาหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างจากสูตรการคานวณขนาดตัวอย่าง (พิมพา หิรัญกิตติ. 2552:135) ในระดับความเชื่อมั่น
95% และที่ระดับนัยสาคัญ 0.05ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 385 คน และเผื่อความสูญเสียไว้อีก
15 คน (5%) ดังนั้น จึงรวมขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเท่ากับ 400 ตัวอย่าง การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ใช้วิธีการสุ่มแบบพิจารณา (Judgment Sampling)
3.1 พื้นที่ที่ใช้ในการวิจัย ร้านค้าจาหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาบ้านหนองแซงสร้อย
3.2 ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูลตั้งแต่17 เมษายน 2561– 17 มิถุนายน 2561
3.3 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
ตัวแปรตาม คือ ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัด
จาหน่าย การส่งเสริมการตลาด
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ขึ้น เนื้อหาของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน
ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค
ส่วนที่ 3 ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ผู้วิจัยได้ดาเนินการในการสร้างเครื่องที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้
1.ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.นาผลการศึกษาจากข้อ 1 มากาหนดโครงร่างแบบสอบถามตามประเด็ นสาคัญโดย
พิจารณาเนื้อหาให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิด ความมุ่งหมาย
3. นาแบบสอบถามที่สร้างตามกรอบแนวคิด เสนอที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
การใช้สานวนและความถูกต้องของภาษา ที่ครอบคลุมเนื้อหาของการวิจัย แล้วนามาปรับปรุงแก้ไข
ตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
4. ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะของผู้ เ ชี่ ย วชาญ แล้ ว น าเสนอที่ ป รึ ก ษาน า
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปใช้ทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มที่ไม่ใช่ตัวอย่างจานวน 30 คน แล้วนาผล
ที่ได้มาทาการวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (αCoefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากับ 0.87 ซึ่งค่าแอลฟ่า
5. นาแบบสอบถามไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลตามสถานที่ต่างๆ ได้แก่ ศูนย์แสดงสินค้าและร้านค้าจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาบ้านหนองแซงสร้อย ร้านขายของฝาก OTOP วิสาหกิจชุมชนหนองวัวซอ
2.ผู้วิจัยนาแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
จนครบ400 ตัวอย่าง โดยใช้ระยะเวลา 2 เดือน ในระหว่างวันที่ 17 เมษายน 2561– 17 มิถุนายน
2561
3. ผู้วิจัยนาผลจากการเก็บข้อมูลที่ได้ ไปทาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิ จั ย นาข้ อมูล เพื่อ ท าการวิ เคราะห์แ ละประมวลผลด้ว ยคอมพิว เตอร์ โดยใช้โ ปรแกรม
สาเร็จรูป โดยวิเคราะห์หาค่าสถิติ ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (X̅) ของข้อมูลพื้นฐานของ
กลุ่มตัวอย่าง และวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard deviation) ของปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูปกรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูป
ปลาบ้านหนองแซงสร้อยและนาข้อมูลที่ได้จากแบบสะท้อนการเรียนรู้รายกลุ่มมาเขียนสรุป
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4. ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม
ลักษณะส่วนบุคคล
จ้านวน N= 400 คน
1. เพศ
1.1 ชาย
126
1.2 หญิง
274
2. อายุ
น้อยกว่า 25 ปี
35
26 – 35 ปี
73
36 - 45
207
มากกว่า 45 ปี
85
3. ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
249
ปริญญาตรี
98
สูงกว่าปริญญาตรี
59
4. อาชีพ
เกษตรกร
239
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
69
พนักงานบริษัทเอกชน
54
นักเรียน/นักศึกษา
38
5. รายได้ต่อเดือน
ต่ากว่า 10,000 บาท
259
10,001 – 20,000 บาท
97
20,001 – 30,000 บาท
42
30,001 – 40,000 บาท
2
มากกว่า 40,000 บาท
รวม
400

ร้อยละ (%)
31.50
68.50
8.75
18.25
51.75
21.25
62.25
24.50
13.25
59.75
17.25
13.50
9.50
64.75
24.25
10.50
.50
100.00

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 68.50 มีการศึกษาในระดับต่ากว่าปริญญาตรีมากที่สุด รองลงมา
ปริญญาตรี ตามลาดับ ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 36 – 45 ปี รองลง อายุมากกว่า 45 ปี ในอาชีพ
พบว่าประกอบอาชีพเกษตรกรมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 59.75รองลงมาประกอบอาชีพข้าราชการ/
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พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 17.25และในรายได้ต่อเดือนพบว่า 10,001 – 20,000 บาท มาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 64.75รองลงมา ต่ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.25
ตารางที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูป
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
ปลาแปรรูป
1. ด้านผลิตภัณฑ์

x

SD.

ระดับ

4.06

.82

มาก

2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางจัดจาหน่าย

3.74
3.84

.77
.60

มาก
มาก

4. ด้านส่งเสริมการจัดจาหน่าย

3.78

.70

มาก

3.85

.76

มาก

รวม

จากตารางที่ 2 พบว่ า ปัจ จั ยที่มีผลต่อการตัด สิ นใจเลื อกซื้อผลิ ต ภัณฑ์ปลาแปรรูป โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.85) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.06) รองลงมา ด้านช่องทางจัดจาหน่าย อยู่ในระดับมาก ( X = 3.84) และด้าน
ส่งเสริมการจัดจาหน่าย ตามลาดับ
ตารางที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูป ด้านผลิตภัณฑ์ เป็นรายข้อ
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
S.D. ระดับ
x
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูป
1.ตราผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูปวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองแซงสร้อย
4.20 .60
มาก
2. ประเภทและรูปแบบของผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย
3. บรรจุภัณฑ์แสดงส่วนประกอบสาคัญ อย่างชัดเจน

3.84
4.17

.77
.68

มาก
มาก

4. ผลิตภัณฑ์มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานทั้งด้านคุณภาพและ
ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
5.บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ สวยงาม ดูทันสมัยเหมาะแก่การเป็นของฝาก
รวม

4.02

.73

มาก

4.14
4.06

.72
.80

มาก
มาก

จากตารางที่ 3 พบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ลาแปรรูป ด้าน
ผลิตภัณฑ์ มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.06) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ตรา
ผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูปวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองแซงสร้อย อยู่ในระดับมาก ( X = 4.20) รองลงมา
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บรรจุภัณฑ์แสดงส่วนประกอบสาคัญ อย่างชัดเจนอยู่ในระดับมาก ( X = 3.84) และบรรจุภัณฑ์ที่ใช้
สวยงาม ดูทันสมัยเหมาะแก่การเป็นของฝากตามลาดับ
ตารางที่ 4 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูป ด้านราคา เป็นรายข้อ
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
S.D. ระดับ
x
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูป
1.ราคาผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูปมีความเหมาะสม
3.89 .77
มาก
2. ราคาถูกกว่าสินค้าจากแหล่งอื่นที่คล้ายกัน
3. ราคาผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย

3.58
3.77

.81
.68

มาก
มาก

4. ให้ข้อมูลราคาสินค้าชัดเจน

3.82

.73

มาก

5.สามารถต่อรองได้

3.64
3.74

.72
.77

มาก
มาก

รวม

จากตารางที่ 4 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูปด้านราคา
มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ราคาผลิตภัณฑ์
ปลาแปรรู ป มี ค วามเหมาะสมอยู่ ใ นระดั บ มาก ( X = 3.89) รองลงมา ราคาผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ค วาม
หลากหลาย อยู่ในระดับมาก ( X = 3.82) และราคาผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย ตามลาดับ
ตารางที่ 5 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูป ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
เป็นรายข้อ
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
S.D. ระดับ
x
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูป
1.ที่ตั้งของร้านหาง่าย เข้าถึงได้สะดวก
3.69 .81
มาก
2. มีการสาธิตถึงขั้นตอนกระบวนการผลิต
3. ความสะดวกในการหาซื้อผลิตภัณฑ์

3.93
3.73

.70
.68

มาก
มาก

4. มีสินค้าพร้อมสาหรับจาหน่าย

3.97

.73

มาก

5. สถานที่จาหน่ายสะดวกต่อการเดินทาง
รวม

3.88
3.84

.72
.60

มาก
มาก

จากตารางที่ 5 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูปด้านช่อง
ทางการจัดจาหน่าย มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.84) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว
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พบว่า มีสินค้าพร้อมสาหรับจาหน่าย อยู่ในระดับมาก ( X = 3.97) รองลงมา มีการสาธิตถึงขั้นตอน
กระบวนการผลิต อยู่ในระดับมาก ( X = 3.93) และสถานที่จาหน่ายสะดวกต่อการเดินทางตามลาดับ
ตารางที่ 6 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูป ด้านส่งเสริมการตลาด เป็น
รายข้อ
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
S.D. ระดับ
x
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูป
1.มีผลิตภัณฑ์อาหารให้ลองชิม ณ จุดจาหน่าย
3.79 .81
มาก
2. มีการจัดโปรโมชั่น ในช่วงเทศกาลสาคัญ
3. การส่งเสริมการขาย เช่น การให้ส่วนลด มีของแถม

3.95
3.73

.75
.68

มาก
มาก

4. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ

3.67

.73

มาก

5. พนักงานขาย มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
รวม

3.76
3.78

.77
.70

มาก
มาก

จากตารางที่ 6 พบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ลาแปรรูป ด้าน
ส่ ง เสริม การตลาด มีค วามเหมาะสม อยู่ใ นระดับมาก ( X = 3.78) เมื่อพิจ ารณาเป็นรายข้อแล้ว
พบว่า มีการจัดโปรโมชั่น ในช่วงเทศกาลสาคัญ อยู่ในระดับมาก ( X = 3.95) รองลงมา มีผลิตภัณฑ์
อาหารให้ลองชิม ณ จุดจาหน่าย อยู่ในระดับมาก ( X = 3.79) และพนักงานขาย มีความรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ตามลาดับ
5. อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิ จั ย พบว่ า เพศ อายุ ระดับการศึก ษา อาชีพ รายได้ มีผลต่อความถี่ ใ นการซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูปบ้านหนองแซงสร้อย ตาบลน้าพ่น อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี อาจเป็น
เพราะความแตกต่างกันในด้านลักษณะนิสัยของเพศชายกับหญิง ซึ่งหมายถึงลักษณะของผู้ซื้อที่เกิด
จากการหล่อหลอมพฤติกรรมที่ต่างกัน สอดคล้องกับ ปิยะวรรณ แสงทอง. (2550) ทาการศึกษาวิจัย
เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์อาหารโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริโภคเฉพาะชาวไทยที่ เคยซื้อสินค้าในโครงการหนึ่งตาบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่าผู้บริโภคส่ วนใหญ่เป็น
เพศหญิง อายุระหว่าง 25 - 35 ปี
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูป โดยรวมโดยรวม อยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้ผลิตมีการจัดการด้านส่วนประสมทางการตลาดในทุกๆ ด้านได้ดีสามารถผลิต
ผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูป ตรงตามความต้องการของสอดคล้องกับ นิธิดา พระยาลอและ ลาปาง แม่น
มาตย์(2558)ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์
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อาหาร ในโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคที่ผลิตในจังหวัดขอนแก่นผลการวิจัยพบว่า
ผลิตภัณฑ์อาหารที่ผู้บริโภคนิยมซื้อ คือ ผักปลอดสารพิษ หมูหยอง แหนม/ไส้กรอก/หมูกุนเชียง ปลา
ส้ม โดยซื้อเพื่อรับประทานเอง และเป็น ของฝาก การตัดสินใจซื้อจะขึ้นอยู่กับตัวผู้ บริโภค หรือการ
แนะนาจากบุคคลใกล้ชิด โดยส่วนใหญ่จะเลือกซื้อ ที่งานออกร้านของโครงการ และร้านจาหน่ายของ
ฝากประจาจังหวัด ในรอบ 1 ปีมีความถี่ในการซื้อ 1-3 ครั้ง และมีมูลค่าเฉลี่ยต่อครั้งในการซื้อ 100500 บาท ปัจ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ผู้บริโ ภคให้ความส าคัญ มาก คือ เรื่องคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ ที่จะต้องมีความสะอาด และความปลอดภัย มีราคาที่เหมาะสม ที่ตั้งของ ร้านเข้าถึงได้
สะดวก และมีผลิตภัณฑ์อาหารให้ลองชิม
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูปด้านผลิตภัณฑ์ มีความเหมาะสม
อยู่ ใ นระดั บ มากซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ยศวดี อยู่ ส นิ ท (2554) ที่ ท าการวิ จั ย เรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรบารุงผิวหน้า โครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุดคือ ผลิตภัณฑ์
จาเป็นต้องมีการรับรองมาตรฐาน
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูปด้านราคา มีความเหมาะสม อยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับนิธิดา พระยาลอและ ลาปาง แม่นมาตย์(2558) ด้านราคา ผู้บริโภคให้
ความส าคั ญ ในเรื่ อ งราคาเหมาะสมกั บ คุ ณ ภาพ และปริ ม าณ ราคาถู ก กว่ า สิ นค้ า จากแหล่ ง อื่ น ที่
คล้ายกัน และเป็นราคาที่ส ามารถต่อรองได้ (Negotiated Price) หรือราคาที่ยืดหยุ่นได้ (Flexible
Price Policy) คือ การคิดราคาสินค้ากับลูกค้าแต่ละรายไม่เท่ากัน แม้ว่าจะซื้อสินค้าชนิดเดียวกันใน
ปริมาณที่เท่ากันก็ตาม จะขึ้นอยู่กับกับความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน และความสามารถในการต่อรองของ
ลูกค้า นโยบายนี้มีประโยชน์ต่อกิจการขายส่งและขายปลีก เพื่อจูงใจให้ผู้ซื้อซื้อครั้งละจานวนมาก
ผู้ขายก็จะลดราคาลง ถึงแม้ผู้ค้าจะไม่ได้ประโยชน์สูงสุดในการเจรจาต่อรอง แต่หากได้ความสัมพันธ์ที่
ดีกับลูกค้า ก็จะส่งผลให้การเจรจาในครั้งต่อไปง่ายขึ้น และเกิดประโยชน์ร่วมกันได้มากขึ้น ซึ่งในเชิง
จิตวิทยาจะทาให้ผู้ค้า และลูกค้า รู้สึกเหมือนเป็นคู่ค้าตลอดชีพ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูปด้านช่องทางการจัดจาหน่าย มี
ความเหมาะสม อยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับกฤตชยา มาต๊ะ (2548) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคในงานแสดง
สินค้า จังหวัดเชียงราย พบว่าปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มีอิทธิ พลมากที่สุด คือ ความ
สะดวกในการหาซื้อ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูปด้านส่งเสริมการตลาด มีความ
เหมาะสม อยู่ ใ นระดับมากศิ ริว รรณ เสรีรัต น์ และคณะ. (2541) กล่ าวว่ า ส่ ว นประสมการตลาด
หมายถึ ง ตั ว แปรทางการตลาดที่ ค วบคุ ม ได้ ซึ่ ง บริ ษั ท ใช้ ร่ ว มกั น เพื่ อ สนองความพึ ง พอใจแก่
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเครื่องมือต่าง เช่น ในเรื่องของ การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal
selling) เป็นกิจกรรมการแจ้งข่าวสาร และการจูงใจตลาดโดยใช้บุคคล
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6.สรุป
จากผลการวิ จั ย ดั ง กล่ า วสามารถสรุ ป ได้ ว่ า ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า
ผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูปกรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาบ้านหนองแซงสร้อย ที่ร้านค้า
จาหน่ายผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ปัจจัยส่วนบุคคลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงช่วงอายุอยู่ในช่วง 36 – 45
ปี ระดับการศึกษาอยู่ในระดับต่ากว่าปริญญาตรี ผลิตภัณฑ์อาหารที่ผู้บริโภคนิยมซื้อ ปลาร้าแจ่วบ่อง
ปลาส้มโดยซื้อเพื่อรับประทานเองและเป็นของฝาก การตัดสินใจซื้อจะขึ้นอยู่กับตัวผู้บริโภค หรือการ
แนะนา โดยส่วนใหญ่จะเลือกซื้อ ที่งานออกร้านของกลุ่มวิสาหกิจ และร้านค้าจาหน่ายของกลุ่ม มี
มูลค่าเฉลี่ยต่อครั้งในการซื้อ 100-300 บาท ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ผู้บริโภคให้ความสาคัญ
มาก คือ เรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ที่จะต้องมีความสะอาด และความปลอดภัย มีราคาที่เหมาะสม
ที่ตั้งของร้านค้า
7.ข้อเสนอแนะ
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรต้องเข้ามาควบคุมกระบวนการผลิต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์อาหารมี
คุณภาพและดีต่อสุขภาพพร้อมทั้งมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์อาหารในโครงการทุกประเภท
เข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) หรือมาตรฐานการรับรองคุณภาพ
จากองค์การอาหารและยา (อย.)
2. ในส่วนสานักงานพัฒนาจังหวัด ควรมีการกระตุ้นผู้ประกอบการให้มีพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะการกระตุ้นให้ยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในระดับ 4-5 ดาว ซึ่งเป็น
ระดับที่สินค้าจะต้องมีศักยภาพ สามารถส่งออกได้ และเป็นที่ยอมรับสากล
เอกสารอ้างอิง
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การพัฒนาแบบฝึกเทรโมโล่(Tremolo)โดยใช้เทคนิคของดักลาส นีดท์
(Douglas Niedt) สาหรับนักศึกษาเอกกีตาร์คลาสสิก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
The Practice Development practice of Tremolo
using to Douglas Niedt Technique for Classical Guitar Major Students,
Buriram Rajabhat University
ธนพล ตีรชาติ1 รณกร พงศ์จรยา2
1อาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์
2นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย์

บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)พัฒนาแบบฝึกเทรโมโล่โดยใช้เทคนิคของดักลาส นีดท์
สาหรับนักศึกษาเอกกีตาร์คลาสสิก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ให้มีประสิทธิภาพ (E1/E2) ตามเกณฑ์
80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทักษะเทรโมโล่ก่อนและหลังใช้แบบฝึกเทรโมโล่โดยใช้เทคนิคของ
ดักลาส นิดท์ ของนักศึกษาเอกกีตาร์คลาสสิก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 3)วัดความพึงพอใจของ
ผู้ใช้แบบฝึกการพัฒนาทักษะการเทรโมโล่ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักศึกษาเอกกี ต าร์
คลาสสิก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จานวน 14 คน ใช้เวลา 1 ปีการศึกษา 2561 เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย แบบฝึกเทรโมโล่โดยใช้เทคนิคของดักลาส นีดท์ แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์การเทรโมโล่ก่อนและ
หลังใช้แบบฝึก และแบบวัดความพึงพอใจของผู้ใช้แบบฝึกการพัฒนาทักษะการเทรโมโล่ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าประสิทธิภาพโดยใช้สูตร E1 / E2 ค่าเฉลี่ย ค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) เกณฑ์แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์โดยการให้คะแนนแบบรูบิค (Rubric Scale)
ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาแบบฝึกหัดเทคนิคการเทรโมโล่โดยใช้เทคนิคของ ดักลาส
นีดท์ ได้ค่าผลของทักษะการเทรโมโล่ระหว่างใช้แบบฝึก(E1) เท่ากับ 85.00 และผลของทักษะการเทร
โมโล่หลังใช้แบบฝึก (E2) เท่ากับ 90.00 2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทักษะการเทรโมโล่ ก่อน
และหลังใช้แบบฝึกเทรโมโล่โดยใช้เทคนิคของ ดักลาส นีดท์ มีคะแนนไม่ต่ากว่า ร้อยละ 60 3) ความ
พึงพอใจของผู้ใช้แบบฝึกการพัฒนาทักษะการเทรโมโล่ โดยใช้เทคนิคของดักลาส นีดท์ รวมอยู่ระดับ
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.52)
คาสาคัญ : การเทรโมโล่ กีตาร์คลาสสิค ดักลาส นีดท์
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Abstract
This research aimed 1)to develop practice of tremolo using to Douglas Niedt
technique for students major in Classical guitar playing, Buriram Rajabhat University
2)to compare the learning achievement between before and after using of practice of
tremolo using to Douglas Niedt technique for students major in Classical guitar, Buriram
Rajabhat University 3) to study the students' satisfaction toward practice of tremolo
using Douglas Niedt technique for students major in Classical guitar, Buriram Rajabhat
University. The samples used in this research were students of music program, classical
guitar major, Buriram Rajabhat University totaling 14 students. The tools used in this
research were practice of tremolo use to Douglas Niedt technique for Students Major in
Classical guitar, Buriram Rajabhat University. Learning achievement test with lessons
practice of tremolo using Douglas Niedt technique for students major in Classical guitar,
Buriram Rajabhat University, and student satisfaction questionnaires affecting practice
of tremolo using Douglas Niedt technique for students major in Classical guitar, Buriram
Rajabhat University. Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard
deviation, E1 / E2 and t-test (Dependent).The results of the research were as follows:
1) the practice of tremolo using Douglas Niedt technique students major in Classical
guitar, Buriram Rajabhat University With efficiency of 8 5.00 / 90.00 2)Learning
achievement after using practice of tremolo using Douglas Niedt technique for students
major in Classical guitar, Buriram Rajabhat University after learning was higher than 60
Percent 3)Students' satisfaction toward practice of tremolo using Douglas Niedt
technique for students major in Classical guitar, Buriram Rajabhat University was overall
at a very high level of 4.52.
Keywords : The practice of tremolo, Classical Guitar, Douglas Niedt
1. บทนา
กีตาร์เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายที่เล่นด้วยการใช้นิ้วดีด (Plucking instrument)
มีวิวัฒนาการเครื่องดนตรี และ วิธีการบรรเลงเป็นเวลาที่ยาวนาน โดยตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1750
(Wade, 2001) โดยชาวมัวร์หรือแขกมัวร์ (Moors) ช่วงต้นตริสต์ศตวรรษที่ 13 เครื่องดนตรีประเภท
กีตาร์ 4 สายที่เป็นที่นิยม 2 ประเภทคือ คือ กีตาร่า มอริสกา (Guitarra Moresca) หรือกีตาร์ของ
ชาวมัวร์ ที่มีลาตัวกลม คอกว้าง และมีโพรงเสียงหลายช่อง และอีกชนิดหนึ่งคือเครื่องดนตรี ที่มีการ
ผสมผสานระหว่างอู๊ด(oud) ของชาวมัวร์ และลูท (Lute) ของชาวสเปน ในยุค Andres Segovia ซึ่ง
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เป็นนักกีตาร์ ครูสอนกีตาร์ที่มีชื่อเสียงชาวสเปน (1893-1987) นั้นได้บันทึกเสียง ซึ่งสร้างผลงานไว้
มากมาย ท าให้ มี ผู้ ที่ ส นใจในการบรรเลงกี ต าร์ ค ลาสสิ ก จ านวนเพิ่ ม ขึ้ น (Duncan,1980;
Wade:Garno,1997) การปฏิบัติทักษะกีตาร์คลาสสิกมีพื้นฐานที่จาเป็นหลายประการ ลักษณะเด่น
ของกีตาร์คลาสสิกที่แตกต่างจากเครื่องดนตรีชนิดอื่น ๆ คือมีแบบแผนท่าทางการบรรเลงที่ เ ป็น
มาตรฐาน และวิธีการบรรเลงที่เปรียบเสมือนวงดนตรีขนาดย่อมในตัวเลยก็ว่าได้กล่าวคือสามารถ
บรรเลงทั้งแนวทานอง (Melody) เสียงประสาน (Harmony) และเบส(Bass) ได้ในเวลาเดียวกัน ไม่
เพียงเท่านั้นกีตาร์คลาสสิกยังมีเทคนิคการบรรเลงที่หลากหลาย เช่น การเขย่าสาย (Vibrato) การ
Slur การSlide การอุดสาย (Pizzicato) ฮาโมนิค (Harmonic) โดยเฉพาะเทคนิคที่มีเสน่ห์อย่างหนึ่ง
ของกีตาร์คลาสสิก และเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกีตาร์คลาสสิกคือ เทคนิคเทรโมโล่ (Tremolo)
จะส่งผลต่อการบรรเลงเทคนิคกีตาร์คลาสสิกอื่นๆด้วย (Glise,1997; Duncan,1980;Tennant,1995)
การเรียนการสอนวิชากีตาร์คลาสสิกในประเทศไทยเริ่มเป็นที่แพร่หลายมากขึ้น โดยมีการ
เรี ย นการสอน ทั้ ง ในสถาบั น ดนตรี การเรี ย นการสอนแบบเรี ย นโดยตรงกั บ ครู ผู้ ส อนระดั บ
มหาวิทยาลัย บทเพลงที่ใช้ในการเรียน การสอนกีตาร์คลาสสิกในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย
ปัจจุบัน (พ.ศ. 2557) พบว่าเทคนิคเทรโมโล่ (Technique Tremolo) คือ หนึ่งในหลายเทคนิคการ
บรรเลงกีตาร์คลาสสิก ที่ผู้บรรเลงจะต้องฝึกดีดสายกีตาร์ด้วยการรัว นิ้วอย่างรวดเร็วและพริ้วไหวให้
ความรู้สึกต่อเนื่องกันซึ่งการบรรเลงเทคนิคนี้จะต้องผ่านการฝึกฝนมามากพอสมควรเสียงที่ได้จึงจะ
ออกมาไพเราะต่อเนื่องชัดเจนเพราะฉะนั้นเทคนิคเทรโมโล่นี้จึงถือว่าเป็นเทคนิคขั้นสูงของศิลปะการ
บรรเลงกีตาร์คลาสสิก ดังนั้นการบรรเลงเพื่อให้ได้ คุณภาพเสียงของเทรโมโล่ที่ดีจึงต้อง อาศัยการ
เรียนรู้ที่ถูกวิธีและการฝึกฝน เป็นอย่างมาก หากผู้ที่ฝึกเริ่มต้นใหม่ๆไม่ได้รับการฝึกฝนการเทรโมโล่ที่ดี
โดยการใส่ใจรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ การดีดเทรโมโล่จะไม่มีคุณภาพ เสียงไม่ชัดเจน ฟังดูติดขัด
และไม่ไพเราะต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะในการวิเคราะห์บทเพลง ซึ่งเป็นผลดีกับ
ผู้เรียนทั้งในด้านการพัฒนาทักษะ (ณรุทธ์ สุทธจิตต์, 2553) และการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นต่อไป
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นทางผู้จัดทาได้เห็นถึงปัญหาการฝึกดีดเทรโมโล่ของผู้เริ่มฝึก
กีตาร์คลาสสิกจึงได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาแบบฝึกการเทรโมโล่เบื้องต้นเพื่อพัฒนาคุณภาพเสียงการเทร
โมโล่ให้ดีเสียก่อนที่จะบรรเลงบทเพลงจริงและนาเอาบทเพลงแบบฝึกเทรโมโล่ที่ได้รับความนิยมมาใช้
พัฒนาทักษะนี้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาแบบฝึกเทรโมโล่โดยใช้เทคนิคของดักลาส นีดท์ สาหรับนักศึกษาเอก
กีตาร์คลาสสิก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80
2.2 เพื่อเปรีย บเทีย บผลสั ม ฤทธิ์ ก่ อ นและหลั ง ใช้แ บบฝึก เทรโมโล่ โ ดยใช้ เ ทคนิ ค ของ
ดักลาส นีดท์ สาหรับนักศึกษาเอกกีตาร์คลาสสิก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนแบบฝึกเทรโมโล่โดยใช้เทคนิค
ของดักลาส นีดท์ สาหรับนักศึกษาเอกกีตาร์คลาสสิก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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3. วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากร ประชากรที่ใช้ในวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษากีตาร์คลาสสิก มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์ จานวน 19 คน ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1/2561
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษากี ต าร์ ค ลาสสิ ก
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภาคเรียนที่ 1/2561 จานวน 14 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
( Purposive Sampling )
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
แบบฝึ ก เทรโมโล่ (Tremolo)โดยใช้ เ ทคนิ ค ของดั ก ลาส นี ด ท์ (Douglas Niedt)
สาหรับนักศึกษาเอกกีตาร์คลาสสิก มีจานวน 4 ส่วน คือ 1) รูปแบบการวางมือขวาและลักษณะการ
ดีด 2) การเทรโมโล่ 3) แบบฝึก เทรโมโล่ และ 4) ความสั ม พันธ์ ร ะหว่ างมือซ้ายและมือขวา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเทรโมโล่ก่อนและหลังใช้แบบฝึก ใช้เทคนิคการให้
คะแนนแบบรูบริค(Rubric Scale) โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีและด้านวิจัยพิจารณาหลักเกณฑ์การ
วัดผลสัมฤทธิ์การเทรโมโล่มีความสอดคล้องเหมาะสมตรงตามจุดประสงค์หรือไม่รวมถึงตรวจสอบ
ความถูกต้องของการวัดผลสัมฤทธิ์เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญด้าน
ดนตรีและด้านวิจัย
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาเอกกีตาร์คลาสสิก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกเทรโมโล่โดยใช้เทคนิคของดักลาส นีดท์ สาหรับนักศึกษาเอก
กีตาร์คลาสสิก จานวน 1 ฉบับ มี 12 รายการ
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้นาข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้ามาวิเคราะห์ดังนี้
1) วิ เคราะห์ห าคุ ณภาพแบบฝึก เทรโมโล่ โ ดยใช้เ ทคนิ คของดัก ลาส นีด ท์ ฯ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนจากการประเมิน
ของผู้เชี่ย วชาญ 3 ท่านแล้ ว นามาหาค่าดัชนีความสอดคล้ องระหว่ างข้ อสอบกั บผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง โดยใช้สูตร IOC
2) หาค่าความยากง่าย (p) หาค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน
3) วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบฝึกเทรโมโล่โดยใช้เทคนิคของดักลาส นีดท์
ฯ โดยใช้สูตร (E1/ E2 )
4) วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกเทรโมโล่โดย
ใช้เทคนิคของดักลาส นีดท์ฯ ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นาไปเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 5) วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการทดสอบ
ใช้สูตร (t-test)
4. ผลการวิจัย
การพัฒนาแบบฝึก เทรโมโล่ โดยใช้เทคนิคของดักลาส นีดท์ สาหรับนักศึกษาเอกกี ต าร์
คลาสสิก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สรุปผลการวิจัยดังนี้
4.1 การหาประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึกเทรโมโล่ โดยใช้เทคนิคของดักลาส นีด ท์ ส าหรับ
นักศึกษาเอกกีตาร์คลาสสิก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สามารถวิเคราะห์มาเป็นตารางได้ดังนี้
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงคะแนนการหาประสิทธิภาพแบบฝึกเทรโมโล่โดยใช้เทคนิคของดักลาส นีดท์
สาหรับนักศึกษาเอกกีตาร์คลาสสิก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ก่อนเรียน
หลังเรียน
ประสิทธิภาพ
ที่
เรื่อง
เฉลี่ย ร้อยละ เฉลี่ย ร้อยละ (𝑬𝟏 /𝑬𝟐)
รูปแบบการวางมือขวาและ
1
23.57 78.57 24.5 81.66 78.57/81.66
ลักษณะการดีด
2 การเทรโมโล่
9.14 91.42 9.57 95.71 91.42/95.71
3 แบบฝึกเทรโมโล่
22
73.33 24.42 81.42 73.33/81.42
ความสัมพันธ์ระหว่างมือซ้าย
4
10
100
10
100
100/100
และมือขวา
รวมค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ
68
85.00
72
90.00 85.00/90.00
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า การหาประสิทธิภาพของพัฒนาแบบฝึกเทรโมโล่โดยใช้
เทคนิคของดักลาส นีดท์ สาหรับนักศึกษาเอกกีตาร์คลาสสิก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลังจาก
เรียนด้วยแบบฝึกเทรโมโล่โดยใช้เทคนิคของดักลาส นีดท์ ได้รับผลรวมระหว่างเรียนคิดเป็นร้อยละ
85.00/90.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 1)รูปแบบการวางมือขวาและลักษณะ
การดีด มีประสิทธิภาพ 78.57/81.66 2)การเทรโมโล่ มีประสิทธิภาพ 91.42/95.71 3)แบบฝึกเทร
โมโล่ มีประสิทธิภาพ 73.33/81.42 4)ความสัมพันธ์ระหว่ างมือซ้ายและมือขวา มีประสิทธิ ภาพ
100/100
4.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเทรโมโล่
ก่อนเรียนและหลังเรียน (Pre-test and Post-test) แบบฝึกเทรโมโล่โดยใช้เทคนิคของดักลาส นีดท์
สาหรับนักศึกษาเอกกีตาร์คลาสสิก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สามารถวิเคราะห์มาเป็นตารางได้
ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
̅
การทดสอบ
N
S.D.
t
𝐗
ทดสอบก่อนเรียน

14

64.85

1.83

ทดสอบหลังเรียน
** P < .05

14

68.35

2.27

6.88*

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วย
แบบฝึกเทรโมโล่โดยใช้เทคนิคของดักลาส นีดท์ สาหรับนักศึกษาเอกกีตาร์คลาสสิก มหาวิทยาลัยราช
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ภัฏบุรีรัมย์ ที่เรียนด้วยแบบฝึกเทรโมโล่โดยใช้เทคนิคของดักลาส นีดท์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสาคัญที่ 0.5
4.3 การวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อแบบฝึกเทรโมโล่โดยใช้
เทคนิคของดักลาส นีดท์ สาหรับนักศึกษาเอกกีตาร์คลาสสิก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สามารถ
วิเคราะห์มาเป็นตารางได้ดังนี้
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจ (N=14)
ประเด็นการประเมิน
1. แบบฝึกมีเนื้อหาน่าสนใจ
2. แบบฝึกมีคาแนะนาชัดเจน
3. แบบฝึกใช้ขนาดตัวอักษรเหมาะสม อ่านง่าย
4. แบบฝึกมีภาพประกอบสมบูรณ์สัมพันธ์กับเนื้อหา
5. แบบฝึกใช้ภาษาอ่านแล้วเข้าใจง่าย มีความชัดเจน
6. กิจกรรมในแบบฝึกมีคาชี้แจงอธิบายวิธีปฏิบัติชัดเจน
7. กิจกรรมในแบบฝึกเริ่มจากง่ายไปหายาก ปฏิบัติได้จริง
8. ชุดฝึกมีตัวอย่างในการปฏิบัติ
9. มีการแนะนา ดูแลขณะปฏิบัติกิจกรรมทุกครั้ง
10. มีการสาธิตให้ดูก่อนทุกครั้งขณะทากิจกรรมในแบบฝึก
11. มีการสาธิตให้ดูซ้าทุกครั้งถ้าผู้เรียนยังปฏิบัติกิจกรรม
ไม่ถูกต้อง
12. มีการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมทุกครั้ง
เฉลี่ยรวม

4.58
4.60
4.54
4.55
4.77
4.52
4.27
4.53
4.60
4.27

ระดับความพึงพอใจ
พึงพอใจในระดับมากที่สุด
พึงพอใจในระดับมากที่สุด
พึงพอใจในระดับมากที่สุด
พึงพอใจในระดับมากที่สุด
พึงพอใจในระดับมากที่สุด
พึงพอใจในระดับมากที่สุด
พึงพอใจในระดับมาก
พึงพอใจในระดับมากที่สุด
พึงพอใจในระดับมากที่สุด
พึงพอใจในระดับมาก

4.50

พึงพอใจในระดับมาก

4.62
4.52

พึงพอใจในระดับมากที่สุด
พึงพอใจในระดับมากที่สุด

x

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่านักศึกษาเอกกีตาร์คลาสสิก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จานวน 14 คนมีความพึงพอใจต่อแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อแบบฝึกเทรโมโล่
โดยใช้เทคนิคของดักลาส นีดท์ โดยรวม อยู่ในระดับ พึงพอใจในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจดังนี้ ค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรก คือ ผู้เรียน
ชอบแบบฝึกใช้ภาษาอ่านแล้วเข้าใจง่าย มีความชัดเจน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 ค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับที่
สอง คือ มีการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมทุกครั้ง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับที่สาม
คือ มีการแนะนา ดูแลขณะปฏิบัติกิจกรรมทุกครั้ง และแบบฝึกมีคาแนะนาชัดเจน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.60
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5. อภิปรายผล
จากการวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายผลพัฒนาแบบฝึกเทรโมโล่โดยใช้เทคนิคของดักลาส
นีดท์ สาหรับนักศึกษาเอกกีตาร์คลาสสิก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดังนี้
5.1 แบบฝึกเทรโมโล่โดยใช้เทคนิคของดักลาส นีดท์ สาหรับนักศึกษาเอกกีตาร์คลาสสิก
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีประสิทธิภาพ 85.00/90.00 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 แบบฝึกเทร
โมโล่ โ ดยใช้ เ ทคนิ ค ของดัก ลาส นี ด ท์ ที่ ส ร้ า งขึ้ นเป็ น แบบฝึ ก หัด ที่ น่ า สนใจส าหรับ ผู้ เ รียนมีความ
กระตือรือร้นที่จะเรียน มีความพึงพอใจในการเรียนและมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ ทั้งนี้เพราะ
ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบฝึกเทรโมโล่โดยใช้เทคนิคของดักลาส นีดท์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิตยา
ฤทธิ์โยธี (2550) เมื่อทดลองโดยใช้ชุดแบบฝึกกับสิ่งที่ได้เรียนนั้น เหมาะสมกับความสามารถของ
ผู้เรียน ประกอบด้วยคาชี้แจงที่เข้าใจง่าย มีระยะเวลาที่เหมาะสม และเกิดความน่าสนใจ ซึ่งเกิด
ความท้าทายความสามารถของผู้เรียนได้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ฐิติพัฒน์ โกเมน
พรรณกุ ล (2551) ที่ มี ผ ลวิ จั ย พบว่ า การพั ฒ นาชุ ด กิ จ กรรมในวิ ช ากี ต าร์ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ า กั บ
80.80/80.40 โดยเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
5.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเทรโมโล่โดยใช้เทคนิคของ
ดักลาส นีดท์ สาหรับนักศึกษาเอกกีตาร์คลาสสิก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสาคัญที่ 0.05 เป็นไปตามสมติฐานที่ตั้งไว้คือ นักศึกษาเอกกีตาร์คลาสสิกที่ใช้แบบฝึก
เทรโมโล่โดยใช้เทคนิคของดักลาส นีดท์ มีผลสัมฤทธิ์ทักษะการเทรโมโล่หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ทั้งนี้เพราะหลังเรียนด้วยแบบฝึกเทรโมโล่โดยใช้เทคนิคของดักลาส นีดท์ จึงทาให้ผลการเรียนของ
ผู้เรียนสูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณวุฒิ วรรณารุณ (2553) ที่ได้ศึกษาผลของการใช้ชุด
กิ จ กรรมดนตรี ที่ มี ต่อ ทั ก ษะทางดนตรี ซึ่ ง ผลการวิ จั ย พบว่ า นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะทางดนตรี ม ากขึ้ น
หลังจากได้รับการใช้ชุดกิจกรรมดนตรีนี้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ นักเรียนที่ได้มี
ทักษะทางดนตรีเพิ่มขึ้นมากอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05
5.3 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเทรโมโล่โดยใช้เทคนิคของดักลาส
นีดท์ สาหรับนักศึกษาเอกกีตาร์คลาสสิก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
(เท่ากับ 4.52) ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ นักศึกษาเอกกีตาร์คลาสสิกที่ใช้แ บบฝึกเทรโมโล่โดยใช้
เทคนิคของดักลาส นีดท์ มีความพึงพอใจต่อแบบฝึกเทรโมโล่โดยใช้เทคนิคของดักลาส นีดท์ในระดับ
มาก แต่สรุปมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ทั้งนี้เนื่องมาจากแบบฝึกเทรโมโล่โดยใช้เทคนิคของดักลาส นีดท์ ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมทุกครั้ง ใช้ภาษาอ่านแล้วเข้าใจง่าย มีความชัดเจน
ทาให้สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้ ในขณะที่แบบฝึกเทรโมโล่โดยใช้เทคนิคของดักลาส
นีดท์ เป็นสื่อความคิดได้อย่างเป็นระบบมีทักษะของการปฏิบัติดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชัณษา
รักยินดี และ ณัฐวดี ผลผลาหาร. (2557) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน
วิชาดนตรี พบว่า ผลประเมินความพึงพอใจ ผู้เรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด ด้านการจัดการเรียน
การสอนเหมาะสมช่วยส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนที่ดีขึ้น โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
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6. สรุปผล
จากการศึกษาวิจัยการพัฒนาแบบฝึก เทรโมโล่โ ดยใช้เทคนิคของดักลาส นีดท์ สาหรับ
นักศึกษาเอกกีตาร์คลาสสิก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สรุปการวิจัยได้ว่า
6.1 ประสิทธิภาพของแบบฝึกเทรโมโล่โดยใช้เทคนิคของดักลาส นีดท์ สาหรับนักศึกษาเอก
กีตาร์คลาสสิก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 85.00/90.00 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
ไว้คือ 80/80
6.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเทรโมโล่โดยใช้เทคนิคของดักลาส นีดท์
สาหรับนักศึกษาเอกกีตาร์คลาสสิก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลังการเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ 0.5
6.3 ความพึง พอใจของผู้ เรีย นที่มีต่ อแบบฝึก เทรโมโล่ โ ดยใช้ เ ทคนิคของดัก ลาส นีด ท์
สาหรับนักศึกษาเอกกีตาร์คลาสสิก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
4.52
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 แบบฝึกเทรโมโล่ โดยใช้เทคนิคของดักลาส นีดท์ สามารถนาไปใช้ในการเรียนการสอน
ปฏิบัติกีตาร์คลาสสิกได้ นักศึกษามีพื้นฐานที่ต่างกัน ดังนั้นผู้สอนจึงควรเตรียมความพร้อมให้กับการ
เตรียมโน้ตเทรโมโล่ของนักศึกษา เพื่อให้แต่ละคนให้เกิดความพร้อมจริง ๆ ก่อนที่จะไปฝึกทักษะในขั้น
ถัดไป
7.2 การเรียนการสอนแบบฝึกเทรโมโล่ โดยใช้เทคนิคของดักลาส นีดท์ ผู้สอนต้องมีส่วน
ร่วมในการฝึกไปกับนักศึกษาหรือเล่นเป็นแบบอย่างให้ดูก่อน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการ
เรียนรู้รวมถึงหาวิธีการเสริมแรงในด้านบวกให้กับนักศึกษาในการฝึกซ้อมเทรโมโล่
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การบริหารจัดการน้าอย่างมีส่วนร่วมของเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้าล้าน้าแม่ใจ
อ้าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
Participatory Water Management of Maejai Stream Water
User Networks, Fang District, Chiang Mai Province
นัทยา แก้วใจดี1 ขนิษฐา เสถียรพีระกุล2 เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง3 ปราโมช ศีตะโกเศศ4
1หลักสูตรสาขาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
3อาจารย์ประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
4อาจารย์ประจาคณะผลิตตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
2อาจารย์ประจาคณะเศรษฐศาสตร์

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้า ปัญหาการบริห าร
จัดการและแนวทางในการบริหารจัดการน้าอย่างมีส่วนร่วมของเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้าล าน้าแม่ใ จ
อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการ
สนทนากลุ่ม เครือข่ายผู้ใช้น้าลาน้าแม่ใจจานวน 94 คน จากเหมืองฝาย 8 แห่ง พบว่า เครือข่ายกลุ่ม
ผู้ใช้น้าลาน้าแม่ใจ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2551 มีการจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้า สมาชิกผู้ใช้น้ารวม
จ านวน 745 คน พื้นที่ใ ช้น้าเพื่อการเกษตร จ านวน 7,020 ไร่ ทาการเพาะปลู ก ข้ าว กระเทียม
หอมหัวใหญ่ และส้มเขียวหวาน ซึ่งปริมาณน้ามีเพียงพอต่อความต้องการใช้น้า แต่พบปัญหาการ
แย่งน้าในช่วงฤดูแล้ง ปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน้า ทางกายภาพ เกิดการชารุดของฝาย
จากอุทกภัย และประสิทธิภาพของระบบส่งน้าชลประทานที่เป็นลาเหมืองดิน และการฟื้นฟูระบบ
ชลประทานที่ไม่สอดคล้องกับสภาพการใช้น้า ด้านการบริหารจัดการ กลุ่มผู้ใช้น้าขาดกฎระเบียบใน
ระดับเครือข่าย ขาดความรู้ความเข้าใจและยอมรับการบริหารจัดการน้าจากภาครัฐ แนวทางการ
บริหารจัดการน้าอย่างมีส่วนร่วม ควรบูรณาการการทางานร่วมกันของภาครัฐและเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้
น้า ตลอดจนการแบ่งเขตการให้น้า กาหนดรอบเวรการส่งน้าในฤดูแล้ง
ค้าส้าคัญ : การบริหารจัดการน้า การมีส่วนร่วม ผู้ใช้น้าลาน้าแม่ใจ

Abstract
This qualitative research was conducted to investigate: 1) water resource
utilization of Maejai stream water user network; 2) problems encountered in water
resource management; and 3) guidelines for participatory water management. In-depth
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interview and focus group discussion were conducted with 94 Maejai stream water user
network members (8 check dams). Findings showed that the Maejai stream water user
network was established in 2008 and it had 745 water user group committee and
members. The water using area for agricultural purpose covered 7,020 rai which was
enough for cultivation (rai, garlic, onion, and orange). However, there were conflicts in
water use during the dry season. For the problem in water management, the following
were found; check dam damage due to flood; low efficiency of the irrigational system;
the rehabilitation of the irrigational system was not consistent with water use condition;
the water user group lacked of rules/regulations at the network level; and they also
lacked of knowledge/understanding and adoption of water management offered by the
government sector. It should have the integration of co-working between the public
sector and the water user group network, water supply zoning, and round of water
supply in the dry season.
Keyword : water management, participation, water user
1. บทน้า
น้า เป็นปัจจัยที่สาคัญในการดารงชีวิตของมนุษย์ เราใช้น้าเพื่อประโยชน์ทั้งในด้านการ
อุปโภคบริโภค ด้านเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ความต้องการใช้น้าในกิจกรรมต่างๆ ย่อม
แตกต่างกันออกไปในแต่ละประเภทของกิจกรรม ปริมาณการใช้น้าในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละพื้นที่ก็มี
ความแตกต่ า งกั น ไป ขึ้ น อยู่ กั บ ความจ าเป็ น ของผู้ ใ ช้ แ ละความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องน้ า และจาก
สถานการณ์ทรัพยากรน้าของประเทศไทยทั้งการขาดแคลนน้าในฤดูแล้ง การเกิดภาวะน้าท่วมในฤดู
ฝน การเกิดปัญหาน้าเน่าเสียตามแหล่งน้า ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนในท้องถิ่นต่าง ๆ
ของประเทศเป็นประจาทุกปี (มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชินูปถั มภ์, 2557) ดังนั้นจึงมีความ
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี การจัดการทรัพยากรน้า บริหารแหล่งน้า และทรัพยากรธรรมชาติอื่นที่
เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ โดยทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และชุมชนใน
พื้นที่ ต้องร่วมกันทบทวนและปรับปรุงกระบวนการจัดการน้าให้เหมาะสมและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
เป็นการบริหารจัดการร่วมกันด้วยฐานชุมชนเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหา (ปราโมทย์, 2557)
เครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้าลาน้าแม่ใจ อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเครือข่ายหนึ่ง ที่ได้
ดาเนินการบริหารจัดการน้า โดยมีการจัดการด้วยระบบเหมืองฝาย แบ่งออกเป็น 8 ฝาย ครอบคลุม
พื้นที่ ตาบลโป่งน้าร้อนและตาบลเวียง มีการจัดตั้งกลุ่มเมื่อปี 2551 เป้าหมายเพื่อลดความขัดแย้ง
และการจัดสรรน้าในพื้นที่ แต่ในปัจจุบันความต้องการใช้น้ามีเพิ่มมากขึ้น ทั้งเพื่อการเกษตร และ
อุปโภค บริโภค ประกอบกับสภาพแวดล้อมที่นับวันจะยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มีความ
รุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น ส่งผลต่อปริมาณน้าต้นทุนที่ไม่สัมพันธ์กับความต้องการใช้น้าในการปลูก
พืชที่ต้องการใช้น้าตลอดทั้งปีของพื้นที่ ตลอดจนข้อจากัดของประสิทธิภาพระบบส่งน้าชลประทาน
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ส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้าในพื้นที่ จนบางครั้งก่อให้เกิดความขัดแย้งจากการใช้น้า
จากสถานการณ์ดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารจัดการน้าอย่างมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้าลาน้าแม่ใจ เพื่อแสวงหาแนวทางในการบริหารจัดการน้าและจัดการใช้ น้า
อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการแย่งชิงน้า ซึ่งผู้วิจัยคาดหวังว่างานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
เครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้าลาน้าแม่ใจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาบริบทของการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้า เครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้าลาน้าแม่ใจ
2.2 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าอย่างมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้าลาน้าแม่ใจ
2.3 เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้าอย่างมีส่วนร่วม ของเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้าลา
น้าแม่ใจ
3. วิธีการด้าเนินการวิจัย
การศึกษากระบวนการบริหารจัดการน้าอย่างมีส่วนร่วมของเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้าล าน้า
แม่ใจ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประชากรศึกษา คือ สมาชิกเครือข่ายกลุ่ม
ผู้ใช้น้า ลาน้าแม่ใจ จานวน 94 คน ที่ใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้าจากเหมืองฝาย 8 แห่ง คือ ฝายที่1
(ฝายเหมืองใหม่) ฝายที่ 2 (ฝายทุ่งเกี๊ยะ) ฝายที่ 3 (ฝายต้นผึ้ง) ฝายที่ 4 (ฝายเหมืองหลวง) ฝายที่
5 (ฝายปูดา) ตาบลโป่งน้าร้อน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และ ฝายที่ 6 (ฝายแม่ใจเหนือ) ฝายที่
7 (ฝายป่าบง) ฝายที่ 8 (ฝายต้นขนุน) ต าบลเวี ยง อาเภอฝาง จั ง หวั ด เชียงใหม่ โดยผู้วิ จั ยได้
ดาเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) การสารวจ (Survey) บริบทพื้นที่การเกษตรและชนิดพืชปลูก
ของสมาชิกเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้าลาน้าแม่ใจ 2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยใช้
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) และแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured
Interview) เพื่อให้ได้ข้อมูลบริบทและประวัติความเป็นมาของการจัดตั้งกลุ่ม และการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรน้า และ 3) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อศึกษาปัญหาการใช้
ประโยชน์และแนวทางการบริห ารจัดการทรัพยากรน้าของเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้าลาน้าแม่ใจ จาก
คณะกรรมการกลุ่ม และตัวแทนสมาชิกผู้ใช้น้า โดยมีการจัดเวทีสนทนากลุ่มทั้งหมด 8 ครั้ง และใช้
แบบบันทึกข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม ในปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน้าของเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้
น้าลาน้าแม่ใจ และแนวทางการบริหารจัดการน้าอย่างมีส่วนร่วม ของเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้าลาน้าแม่
ใจ
3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยนาข้อมูลได้จากการสนทนา
กลุ่มตามประเด็นเนื้อหามาตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกต้องจากคณะกรรมการเครือข่ายโดยการ
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จัดการจัดเวทีประชุมเพื่อตรวจสอบข้อมูลแล้วนาผลที่ได้มาสรุปและนามาวิเคราะห์เป็นเชิงพรรณนา
(Descriptive Method) เพื่ออธิบายผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยตรงตามวัตถุประสงค์และเทียบกับ
แนวคิดทฤษฎีการมีส่วนรวมของประชาชน เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้าอย่างมี
ส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ใช้น้าลาน้าแม่ใจต่อไป
4. ผลการวิจัย
4.1 บริบทการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้าของเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้าลาน้าแม่ใจ
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ในปี 2551 หน่ ว ยงานของกรมชลประทาน เป็ น ผู้ ริ เ ริ่ ม จั ด ตั้ ง เครื อ ข่ า ย
คณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้าชลประทานในลุ่มน้าแม่ใจ มีเป้าหมายสาคัญคือ เพื่อการลดความขัดแย้ง
และการจัดสรรน้าในพื้นที่ลุ่มน้าแม่ใจ เครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้าลาน้าแม่ใจ ประกอบไปด้วย 8 ฝาย ซึ่ง
ฝายลูกที่ 1-5 อยู่ในเขตตาบลโป่งน้าร้อน และลูกที่ 6-8 อยู่ในเขตตาบลเวียง อาเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน ฤดูมรสุมมักมีปริมาณน้ามาก
ไหลท่วมในพื้นที่ แต่ในช่วงฤดูแล้ง น้าไม่เพียงพอเนื่องจากเกษตรกรปลูกพืชที่มีความต้องการใช้น้า
ตลอดทั้งปี เครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้าลาน้าแม่ใจ มีการจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่ม โดยมีโครงสร้างหน้าที่
แต่ละฝาย ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เลขานุการ และ เหรัญญิก มีการกาหนดกติกาใน
ระดับเหมืองฝาย ในส่วนของระดับเครือข่ายนั้น มีการแต่งตั้งประธาน รองประธาน และ เลขานุการ
เป็นกลุ่มเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้าลาน้าแม่ใจ แต่ยังไม่มีกติกาในระดับเครือข่าย มีจานวนสมาชิกผู้ขอใช้
น้า จานวน 745 ราย พื้นที่ใช้น้าเพื่อการเกษตรรวม 7,020 ไร่ การเพาะปลูกพืชส่วนใหญ่ ปลูก
ข้าว พืชไร่ เช่น กระเทียม หอมหัวใหญ่ และไม้ผล ส้ม ลิ้นจี่ ลาไย เป็นต้น (ตารางที่ 1)
จากการเปรียบเทียบระหว่างปริมาณน้าต้นทุนในลาน้าแม่ ใจ กับความต้องการใช้น้าของ
ฝายทั้ง 8 แห่ง เป็นรายเดือน (ตารางที่ 2) พบว่า ปริมาณน้าที่ไหลผ่านฝายแต่ละฝาย เพียงพอที่จะ
สามารถส่งน้าให้กับพื้นที่การเกษตรทั้งหมด แต่ในช่วงฤดูแล้ง (ก.พ. – เม.ย.) ปริมาณน้าในลุ่มน้าจะมี
ค่าใกล้เคียงกับความต้องการใช้น้า อย่างไรก็ตาม ค่าปริมาณน้าต้นทุนที่นามาใช้เปรียบเทียบได้จาก
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลฝนเฉลี่ยรายเดือนในลุ่มน้า ผลการเปรียบเทียบปริมาณน้าในลุ่มน้ากับความ
ต้ อ งการใช้ น้ า ในทางทฤษฎี จ ะเห็ น ว่ า ไม่ เ กิ ด ภาวะขาดแคลนน้ า (กลุ่ ม พิ จ ารณาโครงการ ส่ ว น
วิศวกรรมบริหาร สานักชลประทานที่ 1, 2557) แต่จากสถานการณ์การใช้น้าในช่วงฤดูแล้ง และ
ความต้องการในการใช้น้าที่เพิ่มมากขึ้น และเพื่อลดความขัดแย้งในการใช้น้า ในปี 2558 โครงการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ดาเนินการเป็นพี่เลี้ยงในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการบริหารจัดการน้าโดยการมีส่วนร่วม ทาให้เกิดการทางานเป็นเครือข่ายอย่าง
เป็นรูปธรรมมากขึ้น นอกจากการบริหารจัดการน้า เครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้าได้รับการสนับสนุนในการ
จัดกิจกรรมร่วมกัน อาทิเช่น การปลูกป่า การทาแนวกันไฟ การจัดสรรน้า กิจกรรมธรรมยาตรา
เป็นต้น ช่วงแรกกิจกรรมต่างๆดังกล่าวดาเนินการโดยการสนับสนุนของหน่วยงาน ต่อมากลุ่ม
เครือข่ายเริ่มเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนและดาเนินการมากยิ่งขึ้น
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ตารางที่ 1 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้าในลาน้าแม่ใจ
ฝ่ายที่

ผู้ขอใช้น้า
(ราย)

พืนทีร่ ับน้า
(ไร่)

1
2
3
4
5
6
7
8
รวม

130
86
184
105
32
33
41
134
745

1,520
380
1,820
500
160
540
450
1,650
7,020

สถานะ (ราย)
ผู้เช่า ผู้ถือกรรมสิทธิ์

จ้านวนพืนที่ที่ปลูกพืช (ไร่)
ข้าว พืชไร่ ไม้ผล บ่อน้า

21
14
22
31
12
23
28
63
214

228
301.5
667
438
136
530
450
1,585
4,336

109
72
162
74
20
10
13
71
531

138 1206
301.5 62.5
470.5 1145.5
438
59.5
136
20.5
42.5
4
6
4
8
1,537 2,506

86
16
7.5
2.5
3.5
6
57
179

ที่มา: การสัมภาษณ์คณะกรรมการเครือข่าย (2559)
ตารางที่ 2 ความต้องการใช้น้าเพื่อการเกษตรของพื้นที่ลุ่มน้าใจ
เดือน

ปริมาณความต้องการใช้น้า (ลบ.ม.)
ฝายที่ 1

เม.ย. 159,600
พ.ค. 159,600
มิ.ย. 167,200
ก.ค. 174,982
39,718
ส.ค.
ก.ย. 221,282
ต.ค. 175,727
พ.ย. 121,600
ธ.ค. 293,132
ม.ค. 272,338
ก.พ. 294,166
มี.ค. 307,131
รวม 2,386,476

ฝายที่ 2

ฝายที่ 3

ฝายที่ 4 ฝายที่ 5

39,900
39,900
41,800
43,746

191,100
191,100
200,200
209,518

52,500
52,500
55,000
57,560

9,929

47,557

55,320
43,932

ปริมาณน้าในลุ่มน้า
(ลบ.ม.)

ฝายที่ 6

ฝายที่ 7

ฝายที่ 8

รวม

เฉลี่ย
ต่อไร่

16,800
16,800
17,600
18,419

56,700
56,700
59,400
62,165

47,250
47,250
49,500
51,804

173,250
173,250
181,500
189,948

737,100
737,100
772,200
808,142

105.00
105.00
110.00
115.12

1,330,000
1,780,000
2,850,000
4,730,000

13,065

4,181

14,110

11,759

43,115

183,434

26.13

9,030,000

264,956
210,410

72,790
57,805

23,293
18,498

78,613
62,429

65,511
52,025

240,207
190,757

1,021,972
811,583

145.58
115.61

11,180,000
7,980,000

30,400

145,600

40,000

12,800

43,200

36,000

132,000

561,600

80.00

5,350,000

73,283
68,085

350,987
326,089

96,425
89,585

30,856
28,667

104,139
96,752

86,783
80,627

318,203
295,631

1,353,808
1,257,774

192.85
179.17

3,650,000
2,790,000

73,541
76,783

352,225
367,749

96,765
101,030

30,965
32,330

104,506
109,112

87,089
90,927

319,325
333,399

1,358,582
1,418,461

193.53
202.06

1,890,000
1,600,000

596,619

2,857,491

785,025

251,209

847,826

706,525

2,590,585

11,021,756

1,570.05

54,160,000

ที่มา: กลุ่มพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรมบริหาร สานักชลประทานที่ 1 (2557)
4.2 ปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน้าของเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้าลาน้าแม่ใจ ปัญหา
การบริหารจัดการทรัพยากรน้าของเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้าลาน้าแม่ใจ สามารถออกเป็น 2 ด้าน คือ
ด้านกายภาพและด้านบริหารจัดการ โดยพบว่า
ฝายที่ 1 ฝายเหมืองใหม่
ด้านกายภาพ : เดิม มีลั ก ษณะเป็นฝายคอนกรีต สั นฝายยาว 10 เมตร สู ง 1 เมตร
ระบบส่งน้าเป็นคลองดินยาวประมาณ 6,600 เมตร ในปี 2554 เกิดเหตุการณ์อุทกภัยทาให้ ตัวฝาย
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และอาคาร ทรบ. ฝั่ ง ซ้ า ยได้ รั บ เสี ย หายไม่ ส ามารถส่ ง น้ าได้ ในปี 2559 กรมชลประทาน ได้
ดาเนินการก่อสร้างฝายและอาคารประกอบ แต่เนื่องจากระบบส่งน้าเป็นคลองดิน ลาเหมืองมีสภาพ
ช ารุ ด เป็ น แห่ ง ๆ ในช่ ว งฤดู น้ าหลากเกิ ด ดิ น โคลนถล่ ม ทั บ ล าเหมื อ ง ท าให้ น้ าล้ น ไหลเข้ า สู่ พื้ น ที่
การเกษตร
ด้านการจัดการ : ผู้ใช้น้าส่วนใหญ่ปลูกส้มเขียวหวานซึ่งต้องการใช้น้าตลอดทั้งปี ในฤดู
แล้งมีเกษตรกรบางรายได้ลักลอบปิดเหมืองเพื่อให้น้าไหลเข้าสู่บ่อกักเก็บน้าของตนเอง
ฝายที่ 2 ฝายทุ่งเกี๊ยะ
ด้านกายภาพ : เดิมลักษณะเป็นฝายหินทิ้ง สันฝายยาว 10 เมตร สูง 0.30 เมตร และ
ได้รับความเสี ย หายจากเหตุก ารณ์ อุ ทกภัย ในปี 2554 ไม่ส ามารถส่ ง น้าได้ทั้ง ระบบ ในปี 2559
สานักงานทรัพยากรน้าภาค 1 ได้ดาเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้าห้วยแม่ใจพร้อมระบบกระจาย
น้าโดยก่อสร้างลาเหมืองเป็นแก้มลิง และมีประตูปิด-เปิดระบายน้าลงสู่ลาเหมืองของกลุ่มผู้ใช้น้า
จากการสอบถามกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้า พบว่าการก่อสร้างทาให้การไหลของแม่น้าสายหลักไหลไม่
เป็นไปตามสภาวะปกติ เปลี่ยนสภาพจากระบบเหมืองฝายเดิม และในฤดูน้าหลากเกิดปัญหาดิน
ตะกอนทรายจานวนมากทับถมในแก้มลิง
ด้านการจัดการ : กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้าขาดความรู้ความเข้าใจและยอมรับการบริหาร
จัดการน้าจากภาครัฐ ในการแบ่งสัดส่วนน้าและมาตรการในการปิด -เปิดประตูระบายน้าเข้ าสู่ล า
เหมือง มีการลักลอบปิด-เปิดประตูระบายน้า ส่งผลกระทบต่อฝายที่รับน้าต่อจากฝายที่ 2
ฝายที่ 3 ฝายต้นผึง
ด้านกายภาพ : เดิมลักษณะเป็นฝายคอนกรีต สันฝายยาว 10 เมตร สูง 1 เมตร ในปี
2554 ได้รับเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย ทาให้ไม่สามารถส่งน้าได้ ในปี 2559 กรมชลประทาน ได้
ก่อสร้างฝายพร้อม ทรบ.ปากคลองฝั่งขวาทดแทนฝายเดิม ระบบส่งน้าบางช่วงเป็นรางริน คสล. แต่
ส่วนใหญ่ยังคงเป็นลาเหมืองดิน ยาวรวมประมาณ 7,600 เมตร ทาให้รั่วซึมได้ง่าย ฤดูแล้งปริมาณ
น้าในลาน้าแม่ใจลดลง แต่เกษตรกรมีความต้องการใช้น้าสูง ทาให้น้าไหลไม่ถึงปลายเหมือง ทาให้
ผู้ใช้น้าบางรายจึงนากระสอบทรายกั้นบริเวณหน้าฝาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อฝายที่รับน้าต่อจากฝายที่ 3
ด้านการจัดการ : กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้าขาดความรู้ความเข้าใจและยอมรับการบริหาร
จัดการน้าจากภาครัฐในฤดูแล้ง เกิดข้อขัดแย้งการใช้น้าระหว่างคณะกรรมการและสมาชิกผู้ใช้น้า
ฝายที่ 4 ฝายเหมืองหลวง
ด้ า นกายภาพ : เดิ ม มี ลั ก ษณะเป็ น อาคารแบ่ ง น้ าคอนกรีต ในปี 2554 ได้ รั บ ความ
เสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย ทาให้อาคารแบ่งน้าและอาคารอัดน้ากลางคลองชารุด ในปี 2559
กรมชลประทาน ได้ก่อสร้างฝาย ลักษณะฝาย คสล. ทดแทน พร้อมอาคาร ทรบ. แต่ระบบส่งน้าส่วน
ใหญ่ยังคงเป็น ลาเหมืองดิน ความยาวประมาณ 4,400 เมตร จึงเกิดการรั่วซึมอยู่ตลอดแนวลาเหมือง
อีกทั้งมีการ ทับถมของตะกอนและมีวัชพืชปกคลุม เป็นอุปสรรคต่อการส่งน้า
ด้านการจัดการ : กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้าขาดความรู้ความเข้าใจและยอมรับการบริหาร
จัดการน้าจากภาครัฐ และขาดแผนการจัดสรรน้าในฤดูฝนเนื่องจากเป็นฝายที่รับน้าจากคลองระบาย
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น้า ของแก้มลิงจึงไม่สามารถควบคุมปริมาณน้าได้ ทาให้น้าไหลท่วมสันฝายและเข้าท่วมบ้านเรือน
ประชาชนและพื้นที่การเกษตร
ฝายที่ 5 ฝายปูดา
ด้านกายภาพ : เดิมมีลักษณะเป็นฝายคอนกรีต สันฝายยาว 15 เมตร สูง 1.50 เมตร
ปัจจุบันมีสภาพชารุด น้าไหลลอดตัวฝาย อาคาร ทรบ.ปากคลองฝั่งขวามีลักษณะเป็นช่องคอนกรีตไม่
สามารถควบคุมปริมาณน้าเข้าสู่ลาเหมือง ส่วนใหญ่ยังคงเป็นคลองดินระบบส่งน้าสายหลักยาว
รวมประมาณ 1,200 เมตร ทาให้น้ารั่วซึมได้
ด้านการจั ด การ : ขาดการจั ด สรรน้าในฤดูแ ล้ ง ทาให้ผู้ที่อยู่ท้ายเหมืองไม่ไ ด้รับน้า
เกษตรกรผู้ใช้น้าบางรายไม่ปฏิบัติตามกฎกติกาอย่างเคร่งครัด
ฝายที่ 6 ฝายแม่ใจเหนือ
ด้านกายภาพ : เดิมมีลักษณะเป็นฝายคอนกรีต สันฝายยาว 15 เมตร สูง 2 เมตร แต่
ยังคงไม่มีอาคาร ทรบ.ปากคลอง จึงไม่สามารถควบคุมปริมาณน้าไหลเข้าสู่ลาเหมือง ระบบส่งน้าเป็น
คลองดิน ยาวประมาณ 2,500 เมตร ปี 2554 และปี 2557 เกิดเหตุการณ์อุทกภัยเป็นทาให้ตัวฝาย
และลาเหมืองมีตะกอนทรายตกทับถมเป็นจานวนมาก ตัวฝายและลาเหมืองบางส่วนถูกกระแสน้ากัด
เซาะเสียหาย อาคารอัดน้า และอาคารแบ่งน้ากลางคลองมีสภาพชารุด ไม่สามารถใช้งานได้
ด้านการจัดการ : ในฤดูแล้งปริมาณน้ามีน้อยไม่สามารถจัดสรรได้เพียงพอต่อความ
ต้องการ เกิดความขัดแย้งระหว่างเกษตรกรผู้ใช้น้าและเอกชนเนื่องจากการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและ
ร้านค้ารุกล้าในลาเหมืองสาธารณะกีดขวางการไหลของน้าและการขุดลอกลาเหมืองทาได้ยากขึ้น
ฝายที่ 7 ป่ายป่าบง
ด้านกายภาพ : เดิมมีลักษณะเป็น อาคารแบ่งน้าคอนกรีต ไม่มีทรบ.ปากคลองส่งน้า
ระบบส่งน้าสายหลักเป็นคลองดิน ยาวประมาณ 2,900 เมตร ในปี 2554 และปี 2557 เกิดเหตุการณ์
อุทกภัยทาให้ตัวอาคารแบ่งน้าชารุดบางส่วนเนื่องจากถูกกระแสน้ากัดเซาะ ไม่สามารถใช้งานได้ดี
ในช่วงฤดูแล้งที่มีปริมาณน้าใน ลาน้าแม่ใจลดลง เกษตรกรประสบปัญหาขาดแคลนน้าอย่างรุนแรง
เนื่องจากฝายลูกที่ 7 อยู่ช่วงตอนล่างของน้าแม่ใจ ซึ่งปริมาณน้าส่วนใหญ่หมดไปจากการใช้น้าในช่วง
เหนือน้า
ด้านการจัดการ : ในฤดูแล้งปริมาณน้ามีน้อย หรือบางครั้งไม่มีน้าจัดสรรให้เกษตรกร
แต่ในฤดูฝนมักเกิดน้าท่วมในพื้นที่การเกษตรอยู่บ่อยครั้งเนื่องจากเป็นฝายที่รับน้าต่อจากฝายที่ 1,2,5,
และฝายที่ 6 และปัญหาการขยายตัวของเมืองทาให้มีการก่อสร้างบ้านเรือน ร้านค้ามีแนวเขตที่ดิน
ติด กั บล าเหมืองสาธารณะ ยากต่อการขุ ด ลอกลาเหมือง และยัง พบการทิ้ง น้าเสียและขยะจาก
บ้านเรือนลงในลาเหมือง ก่อให้เกิดการทับถมของเศษขยะและวัชพืชกีดขวางการไหลของน้า
ฝายที่ 8 ฝายต้นขนุน
ด้านกายภาพ : เดิมมีลักษณะเป็นอาคารแบ่งน้าคอนกรีต ไม่มีทรบ.ปากคลองส่งน้า
เป็นคลองดิน ยาวประมาณ 8,500 เมตร ในปี 2554 และ 2557 เกิ ด เหตุก ารณ์อุทกภัย ทาให้ตัว
อาคารแบ่งน้าและอาคารอัดน้า มีสภาพชารุดบางส่วน และมีตะกอนทราย ตกทับถม เนื่องจากไม่มี
ช่องระบายทราย ในช่วงฤดูแล้งที่มีปริมาณน้าในลาน้าแม่ใจลดลง เกิด ปัญหาขาดแคลนน้าอย่ าง
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รุนแรง เนื่องจากฝายลูกที่ 8 อยู่ช่วงตอนล่างของน้าแม่ใจ ซึ่งปริมาณน้าส่วนใหญ่หมดไปจากการใช้
น้าในช่วงเหนือน้า
ด้านการจั ด การ : ในฤดูแ ล้ ง ปริม าณน้ามีน้อย หรือบางครั้ง ไม่มีน้าจั ด สรรน้าให้กับ
เกษตรกรผู้ใช้น้าได้เลย แต่ในฤดูฝนมักเกิดน้าท่วมในพื้นที่การเกษตรอยู่บ่อยครั้งเนื่องจากเป็นฝายที่
รับน้าต่อจากฝายที่ 1,2,5,6 และฝายที่ 7 และยังพัดเอาดินตะกอนเข้ามาทับถมในลาเหมืองเกิดวัชพืช
จานวนมากกีดขวางทางน้า การขยายตัวของเมืองมีการก่อสร้างบ้านเรือนร้านค้าทีม่ ีแนวเขตที่ดินติด
กับลาเหมืองสาธารณะ ทาให้ยากต่อการขุดลอกลาเหมือง และยังพบการทิ้งน้าเสียและขยะจาก
บ้านเรือนลงในลาเหมือง
จากการวิเคราะห์ช่วงเวลาการใช้น้าของฝายลูกที่ 1-8 พบว่าช่วงเวลาที่ต้องการน้ามาก
และปริมาณน้าไม่เพียงพอจะเป็นเดือน (กุมภาพันธ์ -เมษายน) ซึ่งเป็นช่วงการปลูกพืชหลังนา เช่น
หอมหัวใหญ่ กระเทียม และการปลูกข้าวนาปรัง และพบว่าช่วงที่มีการใช้น้าน้อยจะเป็น(สิงหาคม ตุลาคม) ซึ่งเป็นช่วงการผลิตนาปี แต่ปริมาณน้าในลุ่มน้ามีมากเกินความจาเป็นก่อให้เกิดอุทกภัยเป็น
ประจา
4.3 แนวทางการบริหารจัดการน้าอย่างมีส่วนร่วม ของเครือข่ายกลุ่ มผู้ใช้น้าลาน้าแม่ใจ
การจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา สามารถ
สรุปแนวทางการบริหารจัดการน้าอย่างมีส่วนร่วม ได้ดังนี้
1) ปัญหาด้านโครงสร้างของระบบการส่งน้า การขาดประสิทธิภาพของระบบส่งน้า
ชลประทาน เนื่องจากลาเหมืองสายหลักส่วนใหญ่ในพื้นที่ยังคงเป็นลาเหมืองดิน ควรดาเนินการ
ปรับเปลี่ยนให้เป็นคลองส่งน้าคอนกรีต โดยขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ ในส่วนของ
ตัวฝายที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและได้มีก ารฟื้นฟูระบบชลประทานในบางแห่ง แต่ยังไม่
สอดคล้องกับสภาพลาน้า เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทางานร่วมกัน และรับฟังความ
คิดเห็นของกลุ่มผู้ใช้น้า เพื่อร่วมกันกาหนดมาตรการในการปิดเปิดประตูระบายน้าแก้มลิง และการ
บารุงรักษาให้มีสภาพที่สามารถกักเก็บน้าได้ตามความจุโดยไม่ส่ งผลกระทบต่อการใช้น้าของฝายลูก
อื่นๆ และในช่วงที่ปริมาณน้าเกินความต้องการซึ่งทาให้น้าไหลหลากเข้าสู่พื้นที่การเกษตรควรสร้าง
แหล่งกักเก็บน้าเพิ่มเติม เช่น หนองน้าธรรมชาติเพื่อใช้กักเก็บน้าในฤดูฝนและสามารถนามาใช้เพื่อ
การเกษตรในฤดูแล้งได้
2) ปัญหาความขัดแย้งจากการใช้น้า การแก้ไขความขัดแย้งจากการใช้น้าในฤดูแล้ง
ซึ่งปริมาณน้าน้อยทาให้ผู้ใช้น้าลักลอบนาน้าเข้าพื้นที่การเกษตรของตนเองก่อนถึงรอบเวรการส่งน้า
จึงทาให้เกิดความขัดแย้งในการจัดสรรน้า แนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการใช้น้า ในการ
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ ายเห็นตรงกันว่า ควรมีการตั้งข้อกาหนด/กฎระเบียบในระดับเครือข่าย
มาบังคับใช้อย่างเคร่งครัด เช่น การแบ่งเขตการให้น้า การกาหนดรอบเวรการส่งน้าในฤดูแล้ง
ตั้ ง แต่ ฝ ายลู ก ที่ 1-8 การก าหนดบทลงโทษผู้ ใ ช้ น้ าที่ น าสิ่ ง กี ด ขวางไปกี ด ขวางทางน้ า และ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้น้ารับทราบกฎระเบียบโดยทั่วกัน
3) ปัญหาการบูรณาการทางานร่วมกันของเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้าและหน่วยงานภาครัฐ
เนื่องจากในพื้นที่มีห ลายหน่ว ยงานเข้ ามาช่ว ยเหลื อการบริห ารจั ด การน้า ส่ ง ผลให้ก ารก าหนด
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เครื่องมือและกลไกในการจัดการน้าเป็นแบบแยกส่วน ทาให้กลุ่มผู้ใช้น้าเกิดความสับสนและขาด
ความรู้ความเข้ าใจและไม่ย อมรับการบริหารจัดการน้าจากภาครัฐ ในการประชุมคณะกรรมการ
เครือข่าย จึงได้เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการทางาน ร่วมกับเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้ และจัดทา
แผนบริหารจัดการลาน้าแม่ใจอย่างเป็นระบบ เพื่อกาหนดทิศทางและวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน
5. อภิปรายผลการวิจัย
เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้าจัดตั้ง ขึ้น ในปี 2551 เพื่อลดความขัดแย้งและการจัดสรร
น้าในพื้นที่ ประกอบไปด้วย 8 ฝาย มีการจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้าที่มีโครงสร้างหน้าที่ และ
การแบ่งขอบเขตพื้นที่การใช้น้าที่ชัดเจน มีหน่วยงานในพื้นที่ให้การสนับสนุน มีต้นทุนทรัพยากรน้า
ตลอดทั้ ง ปี เมื่ อ เกิ ด ปั ญ หาความขั ด แย้ ง ในการใช้ น้ า เครื อ ข่ า ยกลุ่ ม เกษตรกรผู้ ใ ช้ น้ าก็ ประชุ ม
ปรึกษาหารือกันสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยการใช้หลักประนีประนอมเพื่อลดความรุนแรง และใน
ทุกปีจะมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ ใช้น้าอย่างต่อเนื่อง เช่น การเลี้ยงผีฝาย
การประชุ ม และการฝึ ก อบรม เป็ น ไปตามทฤษฎี ข อง Cohen and Uphoff (1977 อ้ า งใน
เทพศักดิ์, 2554) ที่อธิบายว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การให้ประชาชนได้เข้าร่วม
ในกระบวนการตัด สิ นใจว่ าจะทาอะไร ด้ว ยวิ ธี ใ ด การมี ส่ ว นร่ว มในการตัด สิ นใจในการจั ด สรร
ทรัพยากรและความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ รวมถึงการมีส่วนแบ่งบันผลประโยชน์ ที่เกิดจากการ
พัฒนาและการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการดาเนินงาน ส่วนประเด็นปัญหาของกลุ่มเกษตรกร
ผู้ใช้น้าลาน้าแม่ใจแยก 2 ประเด็น 1) ด้านกายภาพ : ข้อจากัดของประสิทธิภาพของระบบส่งน้า
ชลประทาน เนื่องจากฝายทั้ง 8 ฝายได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย ในปี 2554 ทาให้ไม่
สามารถส่ ง น้ าได้ และในปี 2559 กรมชลประทานได้ เ ริ่ ม ด าเนิ น การก่ อ สร้ า งฝายทดแทน แต่
ประสิทธิภาพการรับน้าและส่งน้าของระบบเหมืองทั้ง 8 ฝาย ลดลงอันเนื่องมาจากลาเหมืองส่วนใหญ่
ในพื้นที่ยังคงเป็นลาเหมืองดิน และการก่อสร้างพื้นที่รับน้าในกรณีเกิดอุทกภัย (แก้มลิง) ทาให้การ
ไหลของแม่น้าสายหลักไม่เป็นไปตามสภาวะปกติ เกิดความความคิดเห็นไม่ตรงกันระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐและเกษตรกรผู้ใช้น้า ภาครัฐเน้นความสาคัญในการป้อ งกันกรณีเกิดภัยพิบัติ แต่เกษตรกร
เน้นการใช้ประโยชน์และผลกระทบต่อการใช้น้า สองคล้องกับ แนวคิดของ เชาวลิต (2556) การ
ปรับปรุงระบบส่งน้า มีผลต่อแหล่งน้า กลุ่มผู้ใช้น้า ระบบส่งน้า กล่าวคือ การปรับเปลี่ยนระบบ
ส่งน้าจะกระทบกับโครงสร้างของระบบการส่งน้าประกอบด้ว ย 4 ด้าน ได้แก่ ตัวฝาย คลองส่งน้า
ประตูระบายน้า และคันยกระดับน้า แต่พอทาฝายกั้นน้ากลายเป็นแอ่งน้าขนาดใหญ่ส่งผลต่อกลุ่ม
ผู้ใช้น้าที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีพื้นที่บริการที่เพิ่มขึ้น 2) ด้านการจัดการ : สมาชิกเนื่องจากไม่เคารพกฎ
กติกาที่วางไว้ กลุ่มผู้ใช้น้าขาดความรู้ความเข้าใจและยอมรับการบริหารจัดการน้าจากภาครัฐ ยังไม่
มีการกาหนดแผนการบริหารจัดการน้าลาน้าแม่ใจทั้งระบบ และปริมาณน้าที่ไม่เพียงพอเนื่องจาก
การปลูกพืชที่มีความต้องการใช้น้าตลอดทั้งปี สอดคล้องกับแนวคิดของ อัธยา (2556) ได้ศึกษาการ
บริการจัดการน้าชลประทาน โครงการฝายแม่สาว ตาบลแม่สาว อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
พบว่าปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการน้าชลประทาน ได้แก่ น้าไม่เพียงพอในการเกษตร
เนื่องจากปริมาณน้าแม่สาวมีน้อย และการปลูกข้าวนาปรังเพิ่มขึ้น ระบบส่งน้าไม่สมบูรณ์สาเหตุคือ
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ปัญหาหาโครงสร้างลาเหมือง และความขัดแย้งในการใช้น้าสาเหตุเกิดจากการไม่ให้ความร่วมมือใน
การใช้น้าตามกฎระเบียบลักลอบเปิดใช้น้าก่อนถึงรอบเวรของตนเอง ทาให้การจัดสรรน้าไม่ทั่วถึง
ซึ่ง จากการศึ ก ษาปัญ หาการใช้ประโยชน์แ ละการบริห ารจั ด การทรั พยากรน้าของเครื อข่ า ยกลุ่ ม
เกษตรกรผู้ใช้น้าลาน้าแม่ใจ หากไม่มีการบริหารจัดการทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ อาจมีแนวโน้ม
ที่จะเกิดปัญหาในหลายๆด้านตามมาและจะมีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต เมื่อกลุ่มรับทราบปัญหา
ร่วมกันแล้วต้องผลักดันแนวทางแก้ไขปัญหาไปสู่การปฏิบัติโดยความร่วมมือกับภาครัฐที่เกี่ยวข้ อง
กล่าวได้ว่าการบริหารจัดการทรัพยากรน้าอย่างมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่จาเป็นต่อการบริห าร
จัดการน้า สอดคล้องกับ จิดาภา (2558) กล่าวว่า กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนแพรกหนามแดง
เป็นกระบวนการสาคัญในการสร้างความสาเร็จในการแก้ไขปัญหาจากการจัดการทรัพยากรน้าโดย
การระดมความคิด ค้นหาวิธีการในการแก้ไขปัญหา ใช้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการหาวิธีก าร
ผ่านกระบวนการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและตรวจสอบโดยหน่วยงานรัฐเพื่อสร้างความเชื่อถือ สะท้อน
ให้เห็นถึงนโยบายน้าแห่งชาติ อ้างอิงใน กรมทรัพยากรน้า (2551) ภาครัฐต้องสนับสนุนและส่งเสริม
การมีส่วนร่วม พร้อมทั้งกาหนดรูปแบบการมีส่วนร่วม สิทธิและหน้าที่อย่างชัดเจนของประชาชน
องค์กรเอกชนและหน่วยงานของรัฐ ในการบริหาร จัดการทรัพยากรน้าอย่างชัดเจน ทั้งการใช้น้า
การดูแลรับผิดชอบ การอนุรักษ์แหล่งน้า และ การตรวจสอบดูแลคุณภาพน้า เพื่อให้เกิดการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้าอย่างมีประสิทธิภาพ
6. สรุปผลการวิจัย
การศึ ก ษาการบริห ารจั ด การน้ าอย่างมี ส่ ว นร่ว มของเครื อข่ า ยกลุ่ ม ผู้ใ ช้ น้ าล าน้ าแม่ ใ จ
สามารถสรุปการวิจัยได้ดังนี้
1) บริบทและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้าของเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้าลาน้าแม่ใจ
พบว่า เครือข่ายกลุ่มผู้ใช้ลาน้าแม่ใจ จัดตั้งขึ้นในปี 2551 โดยหน่วยงานกรมชลประทาน แบ่ง
ออกเป็น 8 ฝาย มีการจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้า (แก่เหมืองฝาย) ที่มีโครงสร้างหน้าที่ชัดเจน
มีสมาชิกผู้ใช้น้ารวมจานวน 745 ราย ครอบคลุมพื้นที่ 2 ตาบลคือ ตาบลเวียงและตาบลโป่งน้าร้อน
อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ การใช้ประโยชน์จากน้าเพื่อการเกษตร พื้นที่ใช้น้าด้านการเกษตร
จานวน 7,020 ไร่ พืชที่ปลูกส่วนใหญ่ ได้แก่ ข้าว กระเทียม หอมหัวใหญ่ และไม้ ผล ส้ม ลิ้นจี่ ลาไย
เป็นต้น เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้ลาน้าแม่ใจได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
ในส่วนกลาง และ ในระดับพื้นที่ เช่น กรมชลประทาน มูลนิธิชัยพัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบล
และ องค์การบริหารส่วนจังหวัด และในทุกปีจะมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม
ผู้ใช้น้าอย่างต่อเนื่อง เช่น การเลี้ยงผีฝาย การประชุม และการฝึกอบรม เป็นต้น
2) ปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน้าของเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้าลาน้าแม่ใจ
พบว่าประเด็นปัญหาของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้าลาน้าแม่ใจแยก 2 ประเด็น 1) ด้านกายภาพ ข้อจากัด
ของประสิทธิภาพของระบบส่งน้าชลประทานเนื่องมาจากลาเหมืองส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นลาเหมืองดิน
เป็นพื้นที่ไ ด้รับผลกระทบจากภัย ธรรมชาติ อยู่ บ่ อยครั้ง รวมถึ ง การขยายตัว ของตัว เมื องมี ก าร
ก่อสร้างที่อยู่อาศัย ร้านค้า รุกล้าเข้าไปในลาเหมืองทาให้กีดขวางการไหลของน้าในลาเหมืองและการ
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ขุดลอกลาเหมืองทาได้ยากขึ้น และการก่อสร้างพื้นที่รับน้าในกรณีเกิด อุทกภัย (แก้มลิง) ส่งผล
กระทบต่อการไหลของแม่น้าสายหลัก 2) ด้านการบริการจัดการ ไม่มีกฎระเบียบในระดับเครือข่าย
ส่งผลให้การจัดการร่วมกันทั้ง 8 ฝายยังไม่ชัดเจน การปลูกพืชที่ต้องการใช้น้าตลอดทั้งปีส่งผลกระทบ
ในฤดูแล้งเกิดการแย่งชิงน้า สมาชิกบางรายไม่เคารพกฎกติกามุ่งผลประโยชน์ของตนเองเป็นหลัก
ซึ่งแต่ละฝายต่างก็รู้แต่ก็ไม่ได้มีการดาเนินการทางกฎหมายแต่อย่างใด แต่ก็ใช้ หลักประนีประนอมกัน
ทาให้ไม่มีความขัดแย้งในระดับที่รุนแรงในพื้นที่
3) แนวทางการบริหารจัดการน้าอย่างมีส่วนร่วม ของเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้าลาน้าแม่ใจใน
ปัญหาด้านโครงสร้างของระบบการส่งน้า ที่เป็นลาเหมืองดิน ควรขอสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
ปรับเปลี่ยนเป็นลาเหมืองคอนกรีต ปัญหาความขั ดแย้งในการใช้น้าในฤดูแล้ง ควรมีการแบ่งเขต
การให้น้า การกาหนดรอบเวรการส่งน้าในฤดูแล้ง และการขุดเจาะบาดาลน้าตื้นเพื่อเป็นแหล่งน้า
สารอง และปัญหาการขาดการบูรณาการทางานของภาครัฐ เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการ
ทางาน ร่วมกับเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้ และจัดทาแผนบริหารจัดการลาน้าแม่ใจอย่างเป็นระบบ เพื่อ
กาหนดทิศทางและวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน
7. ข้อเสนอแนะ
จากข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ข้ อเสนอแนะเชิง นโยบาย จากการศึก ษาผู้วิจั ยได้นาข้ อมูล ที่ไ ด้รับจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ ซึ่งพบว่ามีประเด็นที่จะต้องดาเนินการเชิงนโยบายดังนี้
1.1 ในการจัดการน้าอย่างมีส่วนร่วม หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนควรเข้ามามี
บทบาทร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และต้องร่วมกันวางแผนการบริหารจัดการลาน้าแม่ใจอย่างเป็นระบบ
1.2 รัฐควรมีนโยบายที่มุ่ง เน้นการส่ง เสริม กระตุ้น ให้ประชาชนเห็นคุณค่าของน้า
มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าต้นน้าเพื่อให้เกิดการพัฒนาและพึ่งพาได้อย่างยั่งยืน
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยในครั้งต่อไป
ควรศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้าท่วมและอุทกภัยเพื่อป้องกันและบรรเทากรณีเกิดน้าป่าไหล
หลากในพื้นที่โดยชุมชนมีส่วนร่วม
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบหน้าทับของการตีกลองเพล
ของวัดสันตยาวาส และวัดสีลธราราม โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ มีการสังเกตและการสัมภาษณ์
เป็นเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งพบว่าการตีกลองของสองวัดประกอบไปด้วย 3 เวลาได้แก่ เวลา
03.00 น. เรีย กว่ า กลองเดิก เวลา 10.40 น. เรียกว่ า กลองเพล และเวลา 16.00 น.
เรียกว่า กลองแลง ซึ่งหน้าทับในการตีกลองจะมีความคล้ายกันแต่จะมีความแตกต่างกันคือ วัด
สันตยาวาสจะมีลีลาการตีกลองมากกว่าวัดสีลธราราม และมีความเหมือนกันคือ ทั้งสองวัดจะใช้
หน้าทับกลองเดิกตีเป็นหน้าทับกลองแลงเหมือนกัน ซึ่งหน้าทับกลองแลงจะตีในวันก่อนวันพระหนึ่งวัน
คาสาคัญ : กลองเพล การตีกลอง วัดสันตยาวาส วัดสีลธราราม

Abstract
This research aimed to study and compare the rhythm drumming of
Santayawas temple. and Silthararam temple. It was found that the drumming of the two
temples consisted of three times, namely, 03.00 A.M., called KLONG DERK, at 10.40
A.M., called KLONG PLAIN and at 16.00 P.M. called KLONG LANG. These two
drumming were similar, but there was some difference. Programming of Santayawas
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temple was more stylish than drumming of Silthararam temple.The similarity between
these two was that they also use Klong Derk rhythm as Klong Lang rhythm. The Klong
Lang rhythm was used one day before buddhist holy day.
Keywords : Drum, Rhythm, Temple
1. บทนา
มนุษย์มีเกิดมาพร้อมกับการสร้างวิถีชีวิตในการดารงชีวิต ซึ่งรวมไปถึงการเกิดวัฒนธรรม
อันเนื่องจากวิถีชีวิตที่มีการดาเนินไปตามเวลาและมีการปฏิบัติสิ่งนั้นๆ เป็นประจา โดยการปฏิบัตินั้น
ย่ อ มเป็ น การปฏิ บั ติ ใ นสิ่ ง ที่ ค นส่ ว นใหญ่ ย อมรั บ และเป็ น สิ่ ง ที่ ดี ง ามจึ ง ท าให้ สั ง คมมนุ ษ ย์
เกิดการสืบทอดต่อกันมา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นอัตลักษณ์ข องชุม ชน หรือสังคมที่ตัวเองด ารง
ชีวิตอยู่ ซึ่งวัฒนธรรมนั้นๆ อาจเป็นสิ่งที่ทาให้มนุษย์หรือผู้คนในสังคมนั้นรวมกันให้เป็นปึกแผ่นหรือ
เป็นสิ่งที่สังคมยึดเหนี่ยวเพื่อทาให้เกิดความสุขทั้งตนเองและผู้อยู่ร่วมสังคมหรือชุมชน ซึ่งอาจจะเป็น
วัฒนธรรมความเชื่อต่างๆ หรือแม้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับศาสนาที่ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคนให้เกิด
ความสงบร่วมใจทั้งกายและใจ ทั้งนี้เมื่อกล่าวถึงศาสนาในประเทศไทยแล้ว คนส่วนใหญ่ย่อมนึกถึง
ศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาประจาชาติ เมื่อถึงวันสาคัญทางศาสนา จะมีประเพณีปฏิบัติต่างๆ ที่สืบ
ทอดต่ อ กั น มา ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ การสื บ ทอดหรือ การปฏิ บัติ ข องแต่ล ะชุม ชนที่ ยึ ด ปฏิ บั ติสื บ ทอดกั น
มา อาจจะมีความเหมือนหรือความแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับบริบทของชุมชนหรือสังคมนั้นๆ แต่
ล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือเป็นการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นของตน รวมไปถึงการทานุบารุงพุทธ
ศาสนาให้มีความรุ่งเรืองสืบไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ที่รู้จักในนาม ภาคอีสาน เป็นอีกหนึ่ง
ภาคของประเทศไทยที่นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ และมีวัฒนธรรมที่สืบทอดและเป็นแบบฉบับ
ของตนเองในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีวัดต่างๆ มากมาย นอกจากนั้นแล้ว
วั ฒ นธรรมของภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ อย่ า งหนึ่ ง ที่ ถื อ เป็ น วั ฒ นธรรมปฏิ บั ติ สื บ ทอดกั น มา
คื อ วั ฒนธรรมเรื่องฮีตสิ บสอง กรมศิล ปากร (ม.ป.ป.) ได้ใ ห้ความหมายว่า ฮีต สิ บสอง หมายถึง
จารีตประเพณีประจาสิบสองเดือน ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่ชาวบ้านจะได้มาร่วมชุมนุมและทาบุญในทุก ๆ
เดือนของรอบปีและถือเป็นจรรยาของสังคม ผู้ที่ ฝ่าฝืนก็จะเป็นผู้ที่ผิดฮีตหรือผิดจารีตนั่นเอง (กรม
ศิลปากร, ม.ป.ป.) จะเห็นได้ว่า ชาวอีสานมีวัฒนธรรมความเชื่อที่มีความเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา จึง
ก่อให้เกิดวัฒนธรรมเรื่อง ฮีต ขึ้นมาเพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมในการทานุบารุงศาสนารวมไปถึง
ความเชื่อของชุมชนไม่ให้เ สื่อมสลายไปตามกาลเวลา และอีกนัยคือเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างคนในชุมชน กล่าวคือชาวอีสานเมื่อถึงเทศกาล หรือ วันสาคัญต่างๆ สถานที่ที่จะรวมผู้คน
ส่วนใหญ่นั่นคือ วัด ซึ่งเป็นสถานที่ทาให้คนในชุมชนได้พบปะ ได้พูดคุยกัน โดยทุกคนที่มานั้นล้วนมี
จุดประสงค์เดียวกันคือการทาบุญ จึงทาให้วัดเป็นศูนย์รวมของผู้คนในชุมชน นอกจากวันสาคัญทาง
ศาสนาแล้ว ผู้นับถือศาสนาพุทธ ยังมีธรรมเนียมปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งในการมาวัดคือ การถวายภัตรา
หาร ในเวลาต่างๆ ตามที่ได้กาหนดไว้ คือ ภัตราหารเช้า และเพล โดยวัดจะมีการให้สัญญาณคือการ
ตีกลองเพื่อบอกเวลาสาหรับการถวาย ภัตราหาร หรือกิจของสงฆ์ ซึ่งการตีกลองนั้นเป็นการบอกให้
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คนในชุมชนทราบเวลาในการปฏิบัติกิจของสงฆ์ รวมไปถึงเป็นการให้คนในชุมชนได้เกิดการตื่นตัวใน
การทาบุญเข้าวัดจังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่ติดกับชายแดนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็น
จังหวัดที่อยู่ด้านเหนือสุดของภาคอีสาน เป็นพื้นที่ราบสูงมีแม่น้าสาคัญที่ไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้าโขง
แม่น้าเลย แม่น้าเหือง แม่น้าป่าสัก ซึ่งเป็นดินแดนแห่งอารยธรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดีและ
วัฒนธรรมที่เก่าแก่ อันปรากฏหลักฐานและร่องลอยของอารยธรรมเหล่านั้นมาจนถึงปัจจุบัน จังหวัด
เลย มีเอกลั ก ษณ์ทางด้านประเพณีและมีวัฒนธรรมในด้านต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับพระพุทธศาสนา
ประชากรโดยทั่วไปนับถือศาสนาพุทธเป็นหลัก คนในจังหวัดเลยจึงมีวิถีชีวิตในการยึดถือหลักการ
ปฏิบัติตามฮีต ตามคลองของชาวอีสาน มีบุญประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ในแต่ละ
ช่วงเวลาในแต่ละเดือนก็จะมีบุญประเพณีประจาเดือน บ่งบอกให้รู้ถึงการดาเนินชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์
ของชาวจังหวัดเลย วิถีชีวิตของการไปวัดสาหรับคนท้องถิ่นของจังหวัดเลย จะมีการบอกเวลาหรือ
การให้สัญญาณ โดยการบอกเวลาหรือ การให้สัญญาณดังกล่าวนั้น พระสงฆ์จะเป็น ผู้บอกเวลาตาม
ธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมา ซึ่งจะมีสัญญาณของการบอกเวลาเป็นเสียงของกลอง หรือชาวบ้าน
เรียกกันว่ากลองเพล หรือกองเพล โดยการตีกลองเพลนั้นจะเป็นการตีเพื่อบอกเวลาให้พระสงฆ์
เตรียมตัวปฏิบัติกิจของสงฆ์ และอีกนัย คือเป็นการบอกให้ชาวบ้านรู้เวลาในการปฏิบัติกิจของสงฆ์
ทาให้ชาวบ้านทราบและเกิดความพร้อมเพรียงในการไปวัดในชุมชนของตนเอง ทั้งนี้การตีกลองเพล
ของวัดต่างๆ อาจจะมีความเหมือนหรือความแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับการได้รับการถ่ายทอด แต่ใน
ปัจจุบันการตีกลองเพลนั้นอาจจะไม่มีวัดไหนกระทาแล้ว จากการสารวจเบื้องต้นในเขตชุมชนบ้าน
กาเนิดเพชร และชุมชนบ้านก้างปลา อาเภอเมือง จังหวัดเลย ซึ่งเป็นชุมชนที่มีพื้นที่ติดกัน ซึ่งวัดใน
ชุมชนบ้านกาเนิดเพชร ที่ยังคงมีการตีกลองเพลอยู่คือวัดสันตยาวาส และวัดสีลธราราม ในชุมชน
บ้านก้างปลาที่ยังรักษาการปฏิบัติตีกลองเพลอยู่เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ การตีกลองเพลของวัดดังกล่าวยัง
ไม่มีผู้ใดศึกษาเก็บข้อมูลหรือทาเป็นหลักฐานทางวิชาการอย่างชัดเจน ผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะศึกษาการตี
กลองเพลของวัดดังกล่าวเพื่อสร้างองค์ความรู้และเป็นหลักฐานทางวิชาการนอกจากนั้น ยังทาให้
ทราบถึงหน้าทับการตีกลองในแต่ละช่วงเวลาต่างๆ ของแต่ละวัด รวมไปถึงเข้าใจถึงความเหมือนและ
ความแตกต่างของหน้าทับกลองเพลของวั ด ต่างๆ อีก ทั้ง ยัง เป็นประโยชน์ต่อวงวิ ช าการและผู้ ที่
ต้องการศึกษาในเรื่องดังกล่าวต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บหน้ า ทั บ ของการตี ก ลองเพลของวั ด สั น ตยาวาส และ
วัดสีลธราราม
3. วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
การศึกษาภาคสนาม ศึกษาเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีขอบเขตของเนื้อหาใน
การศึ ก ษาคื อ ศึ ก ษาเฉพาะการตีก ลองเพลของวั ด สั นตยาวาส และวั ด สี ล ธราราม และนามา
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างกัน ซึ่งมีรายละเอียดดาเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
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1. กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยได้แก่ ปราชญ์ท้องถิ่น เจ้าอาวาส
พระลูกวัดสันตยาวาส และวัดสีลธราราม รวมไปถึงชาวบ้านในชุมชนบ้านกาเนิดเพชร และชุมชนบ้าน
ก้างปลา อาเภอเมือง จังหวัดเลย
2. พื้ น ที่ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ พื้ น ที่ ชุ ม ชนบ้ า นก าเนิ ด เพชร และชุ ม ชนบ้ า นก้ า งปลา
อาเภอเมือง จังหวัดเลย
3. เครื่องมือการวิจัย ผู้วิจัยใช้เครื่องมือเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย การสังเกตแบบ
มีส่วนร่วม แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง และการสนทนากลุ่ม
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 เตรียม/วางแผนดาเนินการวิจัย
4.2 ศึกษาเอกสาร งานวิจัย ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
4.3 สร้ า งเครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย ซึ่ ง ได้ แ ก่ แบบสั ง เกต แบบสั ม ภาษณ์ แ บบไม่ มี
โครงสร้าง และการสนทนากลุ่มในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
4.4 เก็บข้อมูลศึกษาเกี่ยวกับการตี กลองเพล โดยการสัมภาษณ์ปราชญ์ท้องถิ่น เจ้า
อาวาส พระลูกวัด ตลอดจนชาวบ้านในชุมชนบ้านกาเนิดเพชร และชุมชนบ้านก้างปลา อาเภอเมือง
จังหวัดเลย เพื่อให้ได้ข้อมูลตามประเด็นที่ต้องการรวมไปถึงการสังเกตการตีกลองเพลแบบมีส่วนร่วม
4.5 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
การคืนข้อมูลแก่ชุมชน โดยจัดกลุ่มสนทนาปราชญ์ท้องถิ่น เจ้าอาวาส พระลูกวัด ชาวบ้านในชุมชน
บ้ า นก าเนิ ด เพชร และชุ ม ชนบ้ า นก้ า งปลา อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด เลยเพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ คิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะ
4. ผลการวิจัย
จากการศึกษาการตีกลองเพลของวัดสันตยาวาส และวัดสีลธราราม ด้วยวิธีการสังเกต
แบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์ พบว่า
1. หน้าทับการตีกลองของวัดสันตยาวาส และวัดสีลธราราม มีความคล้ายคลึงกัน
โดยจะมีการตีกลองเพลเป็น 3 ช่วงเวลาดังต่อไปนี้
1.1 เวลา 03.00 น. เรียกว่า ตีกลองเดิก ในเวลานี้เป็นการตีกลองเพื่อ ส่งสัญญาณ
หรือบอกเวลาให้ชาวบ้านในชุมชนหรือละแวกใกล้เคียงวัดรวมไปถึงพระสงฆ์ที่จะต้องตื่นขึ้นมาเพื่อทา
กิจวัตรประจาวันของตนในการหุงหาอาหารหรือแม้แต่พระสงฆ์ที่จะต้องทาวัตรเช้าโดยหน้าทับกลอง
เดิกของวัดสันตยาวาส และวัด สีลธราราม มีการตีกลองดังจะแสดงออกมาเป็นกระสวนจังหวะ
ดังต่อไปนี้
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หน้าทับกลองเดิกทั้ง 2 วัดมีความแตกต่างกันในห้องเพลงที่ 6 และ 8 โดยห้องที่ 6 ของ
วั ด สั น ตยาวาสจะมี ก ารตี ใ นจั ง หวะย่ อ ยที่ 2 และ 4 ของห้ อ งเพลง ส่ ว นห้ อ งที่ 6 ของ
วัดสีลธรารามจะตีจังหวะท้ายห้องเพลงของห้องที่ 6 เท่านั้น ทั้งนี้ในห้องที่ 6 ของทั้งวัดนั้นจะมีการ
ตีที่เหมือนกันคือท้ายห้องเพลง แต่วัดสันตยาวาสจะตีในจังหวะย่อยที่ 2 ในห้องเพลงนั้น แสดงถึง
ลีลาในการตีของผู้ตีเป็นการเพิ่มจังหวะแต่ยังคงมีจังหวะท้ายห้องเช่นเดียวกัน และในห้องที่ 8 ของ
หน้าทับกลองเดิกวัดสันตยาวาสจะมีการตีท้ายห้องแต่จะมี การตีโหม่งร่วมเข้ามาด้วยในจังหวะท้าย
ห้องเช่นเดียวกัน ซึ่งมีความแตกต่างจะห้องที่ 8 ของหน้าทับกลองเดิกวัดสีลธราราม จะมีเพียงแค่
โหม่งตีท้ายห้องโดยที่ไม่มีการตีกลองในจังหวะดังกล่าว 1.2 เวลา 10.40 น. เรียกว่า ตีกลองเพล
ซึ่งพระสงฆ์จะตีกลองเพล ในเวลาดังกล่า วเพื่อบอกให้พระสงฆ์ในวัดหยุดการทากิจกรรมของสงฆ์
แล้วมารับการถวาย ภัตราหารของชาวบ้าน อีกนัยหนึ่งเป็นการบอกเวลาให้ชาวบ้านเตรียมอาหาร
เพื่อมาถวายแก่พระสงฆ์ ซึ่งการตีหน้าทับกลองเพลของวัดสันตยาวาส และวัดสีลธราราม มีการตี
กลองเพี ย งเครื่อ งเดีย วโดยที่ไ ม่มีก ารตีโ หม่ ง ร่ว มด้ ว ย ทั้ ง นี้ จ ะแสดงออกมาเป็ น กระสวนจั ง หวะ
ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 3 หน้าทับกลองเพล วัดสันตยาวาส
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ภาพที่ 4 หน้าทับกลองเพล วัดสีลธราราม
จากกระสวนจังหวะของหน้าทับกลองเพลทั้ง สองวัด สังเกตได้ว่า มีความเหมือนกั น ทุก
ประการคือ จะมีการตีจากจังหวะช้า ปานกลาง และเร็วในตอนท้าย ผู้วิจัยจะไม่ใส่ห้องเพลงเพื่อกากับ
จังหวะ ทั้งนี้ในการตีหน้าทับกลองเพลจะไม่มีจังหวะที่ตายตัวจึงไม่ใส่ห้องเพลงและขีดจังหวะย่อย แต่
จะใช้ขีดสั้น-ยาวเพื่อแสดงถึงช่วงห่างของจังหวะ ซึ่งอาจจะมีความห่างมากห่างน้อยขึ้นอยู่กับผู้ตี เป็น
สาคัญแต่จะออกมาในรูปแบบของการตีช้าไปหาปานกลางและเร็วขึ้นการลาดับ 1.3 เวลา 16.00 น.
เรียกว่า ตีกลองแลง คาว่า แลง ในภาษาอีสานหมายถึงเวลาเย็น ซึ่งการตีกลองแลงจะตีในเวลาดังที่
ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น โดยการตีกลองแลง จะตีก่อนที่จะถึงวันพระ 1 วันเพื่อเป็นการเตือนชาวบ้าน
ว่าพรุ่งนี้คือวันพระ ซึ่งการตีกลองหน้าทับนี้จะแสดงดังต่อไปนี้
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จากหน้าทับกลองแลงของทั้งสองวัดจะเห็นได้ว่าจะเหมือนหน้าทับกลองเดิก ที่ได้กล่าวไป
ข้างต้นแล้ว เพียงแต่เวลาในการตีจะไม่เหมือนกัน ซึ่งหน้าทับกลองเดิกจะตีในตอนเช้ามืดคือ 03.00
น. ในขณะที่หน้าทับกลองแลงจะตีในเวลา 16.00 น.แต่จะตีก่อนวันพระ 1 วัน แต่กลองเดิกจะตี
ทุกวัน และลีลาในการตีวัดสันตยาวาสจะมีลีลาในการตีหน้าทับดีกว่าวัดสีลธราราม ซึ่งเห็นได้จาก
กระสวนจังหวะในการตีวัดสันตยาวาสจะมีการเพิ่มจังหวะย่อยในห้องเพลงที่ 6 และยังคงจังหวะตก
เช่นเดียวกับวัดสีลธรารามซึ่งจะตีในจังหวะตก รวมไปถึงการตีโหม่งวัดสันตยาวาสจะตีโหม่งพร้อม
กลองในจังหวะท้ายห้องเพลงที่ 8 ส่วนวัดสีลธรารามจะตีโหม่งท้ายห้องที่ 8 เช่นเดียวกัน แต่จะไม่
ตีกลองในห้องเพลงที่ 8 คงเหลือแต่เสียงโหม่งเพียงเครื่องเดียว
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ภาพที่ 7 กลองเพลวัดสันตยาวาส

ภาพที่ 8 กลองเพลวัดสีลธราราม

จะเห็นได้ว่าหน้าทับกลองเพลของวัดสันตยาวาสและวัดสีลธรารามจะมีความคล้ายคลึงกัน
มากเพียงแต่จะมีความแตกต่างกันตรงที่ลีลาในการตีกลองของแต่ละวัดดังที่ได้กล่าวไปในตอนต้นแล้ว
และบางหน้าทับยังมีความเหมือนกันทั้งด้านตัวหน้าทับและการบอกเวลา กล่าวคือหน้าทับกลองแลง
ของทั้ง 2 วัดจะมีความเหมือนกันทั้งตัวหน้าทับซึ่งจะเหมือนกับหน้าทับกลองเดิก ทุกประการรวมไป
ถึงเครื่องดนตรีที่ใช้ก็เช่นเดียวกันและหน้าที่ของหน้าทับ ซึ่งหน้าทับกลองแลงจะใช้เป็นสัญญาณบอก
ว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันพระ ซึ่งจะตีก่อนวันพระ 1 วัน ทั้งนี้ความดังเบานั้นขึ้นอยู่กั บกาลังของผู้ตี และ
ระยะเวลาในการกลองนั้นขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้ตีแต่จะไม่ใช่ระยะเวลาสั้นๆ หากแต่อาจจะเป็น
ช่วง 10 – 20 นาทีเป็นต้น เพราะไม่มีการกาหนดตายตัวเรื่องระยะเวลาในการตีกลองแต่จะยึดถือ
ความเหมาะสมเป็นหลัก
5. อภิปรายผล
หน้าทับกลองเพลระหว่างวัดสันตยาวาสและวัดสีลธรารามซึ่งมีอยู่ 3 หน้าทับคือหน้าทับ
กลองเดิก หน้าทับกลองเพล และหน้าทับกลองแลง ซึ่งมีความคล้ายคลึงกันมากทั้งนี้เนื่องจากวัดทั้ง
2 วัดเป็นวัดที่อยู่ในชุมชนที่ติดกันซึ่งพื้นที่ของชุมชนดังกล่าวนั้นเป็นเพียงพื้นที่เล็กซึ่งอยู่คนละซอยจึง
ทาให้เกิดการเลียนแบบหน้าทับกลองซึ่งกันและกันแต่จะมีความแตกต่างกันเพื่อให้เป็น อัตลักษณ์ของ
ตนเอง โดยที่อัตลักษณ์ดังกล่าวแสดงออกมาในรูปของลีลาในการตีและ กระสวนจังหวะที่ต่างกัน
เล็กน้อย ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการแพร่กระจายทางวั ฒนธรรม ซึ่ง งามพิศ สัตย์สงวน (2538)
กล่าวเกี่ยวกับทฤษฎีนี้ว่าส่วนของวัฒนธรรมใดที่แพร่กระจายไปอย่างกว้างขวาง ทั้งการแพร่กระจาย
และการประดิษฐ์ที่เป็นอิสระต่อกันทาให้เกิดความเหมือนกันในวัฒนธรรมต่างๆ (งามพิศ สัตย์สงวน,
2538, หน้า 59 ) ฉนั้นความเหมือนกันของหน้าทับทั้งสองวัดนี้จึงเป็นวัฒนธรรมที่แพร่กระจายซึ่งกัน
และกัน และการประดิษฐ์ที่เป็นอิสระต่อกันจึงทาให้ เกิดความเหมือนกันในหน้าทับของทั้งสองวัด
นอกจากนั้นลีลาในการตีกลองที่แตกต่างกันมีความสอดคล้องกับแนวคิดเรื่ององค์ประกอบของดนตรี
ไทยของ จตุพร สีม่วง (ม.ป.ป.) ในเรื่องลีลา ของสานัก ซึ่งกล่าวว่าลีลาสานักเป็นเรื่องของส านัก
ดนตรีซึ่งมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาเฉพาะสานักไว้ อาจดูได้จากทางเพลง วิธีการบรรเลง เป็นต้น (จตุ
พร สีม่วง, ม.ป.ป.,หน้า 3) ทั้งนี้การตีกลองของวัดสันตยาวาสเป็นการตีกลองที่มีลีลามากกว่าวัดสีล
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ธราราม สังเกตจากการเพิ่มกระสวนจังหวะในการตีกลองในห้องเพลงบางห้องและใช้จังหวะตก
เหมือนกัน ดังนั้นวัดสันตยาวาสจึงมีลีลาในการตีกลองมากกว่าวัดสีลธราราม จึงทาให้เกิดเป็นอัต
ลักษณ์ของวัดสันตยาวาสในการตีกลองเพล นอกจากนั้นแล้วในเรื่องการให้สัญญาณของกลองเพล
ยังมีความสอดคล้องกับ รณชิต แม้นมาลัย (2536) ในเรื่องหน้าที่กลองในสังคม ซึ่งกล่าวว่า หน้าที่
ของกลองโดยทั่วไปได้แก่การเป็นสัญลักษณ์ทางความเชื่อ การบรรเลงประกอบพิธีกรรม เป็นเครื่อง
บูชา เป็นเครื่องมือสื่อสาร (รณชิต แม้นมาลัย, 2536, หน้า 47) ซึ่งในประเด็นเครื่องมือสื่อสารนี้มี
ความสอดคล้องกับการตีกลองเพลของวัดเพื่อเป็นการสื่อสารกับคนในชุมชนให้มีความเข้าใจตรงกันใน
เรื่องของเวลา
6. สรุปผล
หน้ า ทั บ กลองเพลของวั ด สั น ตยาวาสและวั ด สี ล ธรารามมี อ ยู่ 3 หน้ า ทั บ ด้ ว ยกั น คื อ
หน้าทับกลองเดิก หน้าทับกลองเพล หน้าทับกลองแลง ซึ่งทาหน้าที่บอกเวลาหรือให้สัญญาณกับ
ชาวบ้านในชุมชน โดยมีความสอดคล้องกับหน้าที่ของกลองในสังคมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางความเชื่อ
เป็นเครื่องมือการสื่อสารที่แตกต่างกัน กล่าวคือ หน้าทับกลองเดิกจะตีในเวลา 03.00 น. ของทุกวัน
เพื่อเป็นการปลุกให้ชาวบ้านและพระสงฆ์ลุกขึ้นมาเพื่อประกอบกิจวัตรประจาวัน หน้าทับกลองเพล
จะตีกลองในเวลา 10.40 น. มีหน้าที่บอกให้รู้ว่าจะถึงช่วงเวลาที่จะต้องมาวัดเพื่อถวายเพลและบอกให้
พระสงฆ์หยุดการทากิจกรรมต่างๆ เพื่อมารับภัตราหารเพลเช่นเดียวกัน และหน้าทับกลองแลง จะตี
กลองในเวลา 16.00 น. ซึ่งจะตีก่อนวันพระ 1 วัน เพื่อเป็นการเตือนคนในชุมชนทราบว่าพรุ่งนี้จะ
เป็นวันพระ ทาให้คนในชุมชนนั้นมีการเตรียมตัวเพื่อจะไปวัด ทั้งนี้ในการตีหน้าทับต่างๆ นั้น ทั้งสอง
วัดจะใช้เครื่องดนตรีคือ กลองเพล และโหม่งในการตีหน้าทับ กลองเดิกและกลองแลง ส่วนหน้าทับ
กลองเพลจะไม่ใช้โหม่งเช่นเดียวกันทั้ง 2 วัด แต่ละหน้าทับจะมีความแตกต่างและความเหมือนกัน
จะต่างกันที่ลีลาในการตีกลองของวัดสันตยาวาสจะมีลีลาในการตีมากกว่าวัดสี ลธรารามโดยสังเกต
จากการเพิ่มกระสวนจังหวะในการตีกลองในห้องเพลงบางห้องและใช้จังหวะตกเหมือนกัน และความ
เหมือนกันอีกประการคือ การใช้หน้าทับกลองเดิกมาเป็นหน้าทับกลองแลงเช่นเดียวกันทั้ง 2 วัด
ความแตกต่างระหว่างหน้าทับทั้ง 2 วัดคือ หน้าทับ กลองเดิก ห้องเพลงห้องเพลงสุดท้ายจะใช้เครื่อง
ดนตรีต่างกัน โดยวัดสันตยาวาสจะตีกลอง พร้อมกับโหม่งในจังหวะตกสุดท้ายของห้องเพลงที่ 8
ส่วนวัดสีลธรารามจะใช้การตีโหม่งเพียงเครื่องเดียวเท่านั้นในห้องเพลงที่ 8 ทั้งนี้หน้าทับกลองเดิกจะ
ใช้ตีเป็นหน้าทับกลองแลงด้วยเช่นกัน ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น
7. ข้อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาและเปรีย บเที ย บหน้ า ทั บ ของการตี ก ลองเพลของวั ด สั น ตยาวาส และ
วัดสีลธราราม ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ควรศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องหน้าทับกลองเพลระหว่างนิกายของสงฆ์ในจังหวัดเลย
2. ควรศึกษาเพิ่มเติมเรื่องความแตกต่างของเครื่องดนตรีเช่นขนาดของเครื่องดนตรี
รวมไปถึงอุปกรณ์ประกอบในการตีหรือไม่ตี ซึ่งอาจมีผลกับเสียงของกลองเพล
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3.ผลการวิจัยดังกล่าวสามารถนาไปสร้างงานสร้างสรรค์ได้ในอนาคตเกี่ยวกับ การตี
กลองหรือนากระสวนจังหวะมาสร้างสรรค์เพลงได้
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บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความรู้ของบุคลากรในโรงเรียน เพื่อประเมิน
เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียนมัธยมศึกษา อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาด
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือประชากรที่ศึกษา คือ บุคคลากรทุกคน ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน ใน
ตาบลอู่ทอง 4 โรงเรียน จานวน183 คน จากการประเมินความรู้เรื่องความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยของบุคคลากรในโรงเรียน ตาบลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่าคาถามข้อที่ตอบผิด
มากที่สุดคือ หากพบเห็นเพลิงกาลังลุกไหม้ควรทาอย่างไร คิดเป็นร้อยละ 87.6 และคาถามข้อที่ตอบ
ถูกมากที่สุดคือ ไฟมีองค์ระกอบ 3 อย่างในการเผาไหม้ได้แก่อะไรบ้าง คิดเป็นร้อยละ 8 จากกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด ระดับความรู้เรื่องความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยของบุคคลากรใน
โรงเรียน ตาบลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ ระดับความรู้สูง คิดเป็นร้อยละ 62.8 ซึ่งในเรื่องการ
ประเมินระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัย ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกาหนด เช่น ถัง
ดับเพลิง ทางหนีไฟ ระบบสัญญาณเตือน เป็นต้น
คาสาคัญ : ความรู้ ป้องกัน ระงับอัคคีภัย

Abstract
This research was to study the knowledge level of school personnel to evaluate
the prevention and fire suppression in secondary schools in U Thong district, Suphanburi
province. The sample size for the study was population in 4 schools of U Thong district.
There were 183 people who had knowledge about fire prevention and firefighting in the
school in U Thong District, Suphan Buri Province. The question that was most wrong
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ly answered was, “If you see fire, what should you do?” for 87.6%. And the question
that was most correct ly answered was, “What are the three main types of burning?”
for 8% of all samples. The answered was, knowledge level about fire prevention and
firefighting of personnel in U Thong District, Suphanburi Province was high 62.8%.
According to the evaluation of fire prevention and suppression system, it does not meet
the legal standards, such as fire extinguishers, fire escape systems, alarm systems, etc.
Keywords : Knowledge, Fire prevention, Firefighting of personnel
1. บทนา
อั ค คี ภั ย เป็ น สาธารณภั ย ประเภทหนึ่ ง ซึ่ ง สามารถเกิ ด ขึ้ น ได้ต ลอดเวลาและมนุษย์ไ ม่
สามารถหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจากการดารงชีวิต ประจาวันของมนุษย์มีความจาเป็นที่ต้อง เกี่ยวข้องกับ
ไฟหรือพลังงานความร้อนใน ชีวิตประจาวัน เช่น การใช้อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดความร้อน การใช้อุปกรณ์
ไฟฟ้าเพื่ออานวยความสะดวก การประกอบอาหาร การกระทา เหล่านี้อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอัคคีภัย
ขึ้นได้โดยส่วนมากมีสาเหตุมาจากความประมาท ขาดความระมัดระวังหรือพลั้งเผลอ เช่น การเกิด
ไฟฟ้าลัดวงจร การลุกไหม้จากการระเบิด จากการปรุงอาหารหรือจากการลอบวางเพลิง รายงานด้าน
อัคคีภัยของฮ่องกงพบว่าประเภทสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่เกิดเพลิงไหม้สูงสุดเกิดในสถานที่ที่เป็นที่อยู่
อาศัย เช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกาที่เพลิงไหม้ส่วนใหญ่เกิดภายในบ้านเรือน สาหรับประเทศ
ไทยการเก็บรายงานสถิติการเกิดเพลิงไหม้ไม่ได้แยกประเภท สิ่งปลูกสร้างและสาเหตุที่ทาให้เกิด
อัคคีภัยไว้ชัดเจน จากสถิติพบว่าตั้งแต่ปี พ.ศ.2539-พ.ศ.2552 เกิดเหตุเพลิงไหม้ 46,9868 ครั้ง มี
ผู้เสียชีวิต1,369 คน มีมูลค่าความเสียหาย 28,415.61 ล้านบาท ซึ่งในสถิตินี้ยังรวมไปถึงเหตุเพลิง
ไหม้ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนอีกด้วย เช่นเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา จ.เชียงราย จน
เป็นเหตุทาให้เด็กนักเรียนหญิงเสียชีวิต 17 ราย บาดเจ็บ 5 ราย และบาดเจ็บสาหัส 1 ราย และเหตุ
เพลิงไหม้โรงเรียนวัดชีธาราม ไฟได้ลุกไหม้ห้องเรียนกว่า 10 ห้อง ประกอบกับอาคารเรียนแห่งนี้มี
อายุเกือบ 40 ปีซึ่งเป็นอาคารไม้เก่าจึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทาให้เพลิงได้ลุกลามอย่างรวดเร็วมีมูลค่า
ความเสียหายมากกว่า 5 ล้านบาท ซึ่งจากกการตรวจสอบพบว่าโรงเรียนแห่งเคยเกิดเหตุเพลิงไหม้
มาแล้วเมื่อประมาณ 6 ก่อนแต่ในครั้งนั้นสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ แต่อย่างไรก็ตาม การเกิดเพลิง
ไหม้ ไ ด้ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความสู ญ เสี ย ทั้ ง ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของประชาชนเป็ น จ านวนมาก จาก จึ ง มี
พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัยขึ้น กระทรวงมหาดไทยจึงได้กาหนดมาตรฐานในการบริหาร
จัดการและดาเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย แต่กฎกระทรวงนี้ยังไม่ครอบคลุมถึงการจัดการและดาเนินการป้องกันและ
ระงั บ อั ค คี ภั ย ใน ดั ง นั้ น หากเกิ ด เพลิ ง ไหม้ ขึ้ น และไม่ มี ร ะบบการป้ อ งกั น และระงั บ อั ค คี ภั ย ที่ มี
ประสิทธิภาพ ต่อการใช้งาน กรณีดังกล่าวนี้จะนามาซึ่งการบาดเจ็บ การสูญเสียชีวิต และทรัพย์สิน
โรงเรียนเป็นสถานที่ให้ความรู้ฝึกสอนนักเรียน โดยอยู่ภายใต้การดูแลของครูหรืออาจารย์ภายใน
โรงเรียนจึงประกอบไปด้วยสิ่งอานวยความสะดวดและสื่อการเรียนการสอน เช่นโต๊ะเรียน กระดาน
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ดา คอมพิวเตอร์ หนังสือ และห้องวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนที่มีสารเคมีต่างๆอยู่ เป็นต้น ซึ่ งเป็น
เชื้อเพลิงอย่างดีหากเกิดเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้น โดยปัจจัยเสี่ยงที่ทาให้เกิดเหตุ เพลิงไหม้ในโรงเรียนอาจ
มีสาเหตุมาจากธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า การเสียดสีของกิ่งไม้ การทับถมของสิ่งปฏิกูลต่างๆ จนเกิดเป็น
ความร้อน หรือเกิดจากความประมาทขาดความรู้ ความระมัดระวัง และความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของคน
ในโรงเรียน เช่นการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ถูกวิธีจนเกิดไฟฟ้าลัดวงจร การจัดเก็บวัตถุหรือสารเคมีไวไฟ
โดยขาดความระมัดระวัง การจุดไฟเล่นของเด็กนักเรียน เป็นต้น ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนจึง ควร
จัดให้มีระบบการป้องกันอัคคีภัยทั้งเชิงรุกและเชิงรับตามเกณฑ์ที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กาหนดให้มีและ
จะต้องมาตรการในการป้องกันและควบคุมการเกิดอัคคีภัย และตรวจสอบให้อยู่ในสภาพดีเสมอเพื่อ
การใช้งานได้ตลอดเวลา ซึ่งรัฐ ควรให้ความสาคัญ และตระหนักในการแก้ไขปัญหาโดยมีการออก
กฎหมายเพื่อควบคุมอาคารต่างๆ ในเรื่องการป้องกันอัคคีภัย เพื่อใช้เป็นข้อกาหนดและบังคับให้แต่ละ
โรงเรียนปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัย รวมถึง ครูนักเรียน ภารโรงและผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ภายใน
โรงเรียนจะต้องมีความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างเพียงพอที่จะช่วยกันระมัดระวัง
กาจัดสิ่งต่างๆ ที่เป็นสาเหตุ อันก่อให้เกิดเพลิงไหม้ และหากเกิดเพลิ งไหม้ขึ้นก็มีความสามารถเพียง
พอที่จ ะตั ด วงจรการเกิ ด ไฟลุ ก ลามได้ใ นขั้ นต้น รวมถึ ง การช่ว ยเหลื อตนเองหรือผู้อื่นให้ร อดพ้น
อันตรายจากอัคคีภัยที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาในเรื่องระดับความรู้ของบุคลากร ในเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย
ในด้าน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดเหตุเพลิงไหม้ ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์
ดับเพลิง ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกั บ การป้องกันการเกิด เพลิงไหม้ ด้านความรู้ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเมื่อ เกิดเพลิงไหม้ : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมในอาเภออู่ทอง เพื่อทราบว่ า
บุคลากร มีระดับความรู้เป็นอย่างไร เพื่อ เป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมในการป้องกัน และ
ระงับอัคคีภัย
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาระดับความรู้ของบุคลากรในโรงเรียน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
2.2 เพื่อประเมินป้องกันและระงับอัคคีภัย ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อาเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี
3. วิธีการดาเนินงานวิจัย
3.1 กลุ่มตัวอย่าง ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือประชากรที่ศึกษา คือ บุคคลากร
ทุกคน ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน ในตาบลอู่ทอง 4 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนอนุบาลท่าพระยาจักร
โรงเรียนยอแซปอุปถัมภ์ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยาและโรงเรียนปรีดาวิ ทย์ จานวน183 คน
กาหนดความคลาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 0.05 โดยใช้วิธีการคานวณกลุ่มตัวอย่างของ
Yamane (1960: 1088-1089) ดังนั้น จากการคานวณจะได้กลุ่มตัวอย่างที่ต้องศึกษา เท่ากับ 126 คน
ซึ่งผู้วิจัยเก็บแบบสอบถาม บุคคลากรทุกคน ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน ในตาบลอู่ทอง 4 โรงเรียน เพื่อ
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ป้องกันการคลาดเคลื่อน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลท่าพระยาจักร โรงเรียนยอแซปอุปถัมภ์ โรงเรียน
ภาวนาภิมณฑ์พิทยาและโรงเรียนปรีดาวิทย์ ทั้งหมด 183 คน ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์พ.ศ. 2560
ถึง เมษายน พ.ศ. 2560
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยทบทวนแนวคิดทฤษฎี ตัวแบบแนวคิด
และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เครื่องการวิจัยมีลักษณะเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของบุ ค ลากร ประกอบด้ ว ย เพศ อายุ การศึ ก ษา และ
สถานภาพ
ส่วนที่ 2 ความรู้ด้านการป้องกัน การระงับอัคคีภัยและการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากเหตุ
เพลิงไหม้ โดยมีลักษณะเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ถามเกี่ยวกับการการป้องกันอัคคีภัย10 ข้อ การระงับ
อัคคีภัย 10 เกี่ยวกับการใช้ถังดับเพลิง 5 ข้อ การช่วยเหลือผู้บาดเจ็ดจากเพลิงไหม้ 5 รวมทั้งสิ้น 30
ข้อ โดยกาหนดช่วงคะแนน เท่ากับ 0-30 คะแนน มี 30 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน และผลการวิจัยแบ่ง
คะแนนออกเป็น 3 ระดับ คือ โดยใช้วิธีอิงเกณฑ์ของบลูม (Bloom,1972)
คะแนนร้อยละ 0-59 หรือ 0-14 คะแนน
ระดับความรู้ต่า
คะแนนร้อยละ 60-79 หรือ 15-22คะแนน
ระดับความรู้ปานกลาง
คะแนนร้อยละ 80-100 หรือ 23-30 คะแนน ระดับความรู้สูง
ส่ ว นที่ 3 การประเมินความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในโรงเรียน ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.
สุพรรณบุรี โดยใช้การประเมินความปลอดภัยด้วยวิธี Checklist
3.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยหาค่าการ
แจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (percentage) วิเคราะห์ ความรู้ ของบุคคลากรในด้าน
การป้องกั นและระงั บ อัค คี ภัย ในโรงเรีย น โดยใช้ค่าเฉลี่ ย (Mean) และค่าเบียงเบนมาตราฐาน
(Standard Deviation)
4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัย สรุปออกเป็นทั้งหมด 3 ส่วนดังนี้
ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของบุ ค ลากรในโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา อ าเภออู่ ท อง จั ง หวั ด
สุพรรณบุรี ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.5 อายุระหว่าง 30-39 ปี ร้อยละ 45.7 ส่วน
ใหญ่เป็นครูบรรจุ ร้อยละ 61.2 และครูผู้ช่วย ร้อยละ 23.3
ส่วนที่ 2 ศึกษาความรู้ด้านการป้องกัน การระงับอัคคีภัยและการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
จากเหตุเพลิงไหม้ ของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษา อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี รายละเอียด
ตามตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ตามลาดับ
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ตารางที่ 1 จานวน ร้อยละ การวัด ความรู้ด้านการป้องกั น การระงับอัคคีภัยและการช่ว ยเหลื อ
ผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ ของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษา อาเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี (N=126)
ถูก
ผิด
ข้อคาถาม
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
(คน)
(คน)
1. การเกิดเพลิงไหม้ในข้อใด ห้ามใช้น้าดับโดยเด็ดขาด
39
30.2
87
67.4
2. พื้นที่ใดในโรงเรียนมีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้
113
87.6
13
10.1
3. ข้อใดเป็นวิธีการใช้ถังดับเพลิงที่ถูกต้อง
119
92.2
7
5.4
4.หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ ควรปฏิบัติอย่างไร
117
90.7
9
7.0
5. พฤติกรรมใดที่มักก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ง่ายที่สุด
100
77.5
26
20.2
6.เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นควรอพยพไปที่จุดรวมพลภายในกี่ 69
53.5
57
44.2
นาที
7. การใช้น้าดับเพลิงเหมาะกับเชื้อเพลิงประเภทใด
72
55.8
54
41.9
8. ทางหนีไฟควรมีอย่างน้อยกี่ทาง
86
66.7
40
31.0
9.ข้อใดต่อไปนี้คือหมายเลขโทรศัพท์สถานีดับเพลิงใกล้กับ 14
31.8
30
68.2
โรงเรียนที่สุดคือ
10. การเข้ า พั ก อาศั ย ไฟฟ้ า ในอาคารสู ง ควรสั ง เกตและ 70
54.3
56
43.4
จดจาสิ่งใดเป็นอันดับแรก
11. การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บจากไฟไหม้เบื้องต้น ควรทา 58
45.0
68
52.7
อย่างไร
12. การช่วยเหลือผู้ป่วยสาลักควันไฟควรทาอย่างไร
89
69.0
37
28.7
13. เมื่อเกิดเพลิงไหม้อาคารสูงการกระทาข้อใด
96
74.7
30
23.3
เสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากอัคคีภัยมากที่สุด
14.สาเหตุสาคัญที่ทาให้ผู้ประสบอัคคีภัยเสียชีวิต
27
20.9
99
76.7
15. ไฟมีองค์ประกอบ 3 อย่าง ในการเผาไหม้ได้แก่
125
96.9
1
8
อะไรบ้าง
16. แหล่งกาเนิดของการติดไฟมีอะไรบ้าง
117
91.5
8
6.2
17. ขั้นตอนการดับเพลิงควรทาอะไรก่อน
54
41.9
72
55.8
18. การที่ความร้อนเคลื่อนที่ไปตามโมเลกุล หรือเนื้อของ 80
62.0
46
36.5
โลหะ เรียกว่าการติดต่อลุกลามในข้อใด
19. หากพบเห็นเพลิงกาลังลุกไหม้ควรทาอย่างไร

13

10.1

113

87.6
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ถูก
ผิด
ข้อคาถาม
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
(คน)
(คน)
20. สิ่ ง ที่ ไ ม่ ค วรปฏิ บั ติ ข ณะท าการดั บ เพลิ ง ด้ ว ยเครื่ อ ง 55
42.6
71
55.0
ดับเพลิง มีอะไรบ้าง
21.เมื่อเข้ามาทางานในอาคาร สิ่งที่ควรศึกษา
22. การฉีดน้าดับเพลิงควรปฏิบัติอย่างไร
23.การติดตั้งถังดับเพลิง ซึ่งต้องกาหนด ชนิดและจานวนถัง
ดับเพลิงควรคานึงถึงอะไรบ้าง

42
88
75

32.6
68.2
58.1

84
38
51

65.1
29.5
39.5

24. การใช้เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งฉีดดับเพลิง ควร
ห่างจากเพลิงประมาณเท่าไร

68

52.7

58

45.0

25. ถ้าเราใช้น้าในการดับไฟ เรียกว่าการแยกองค์ประกอบ
ของไฟในข้อใด

61

47.3

65

50.4

26. ถ้าเราใช้วัตถุหรือสารเคมีดับไฟ โดยฉีดไปที่ผิวของไฟ
ที่ลุกไหม้อยู่ เป็นการดับไฟในข้อใด

42

32.6

84

65.1

27. เมื่อเราใช้ก๊าซหุงต้มในการประกอบอาหาร แล้วเราปิด
วาล์วก๊าซ เป็นการดับไฟในข้อใด

21

16.3

105

81.4

28. เมื่อมีเหตุเพลิงไหม้ในตึกสูงท่านเป็นผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือ
เมื่อพบผู้ประสบภัยหมดสตินอนอยู่ ท่านควรจะทาอย่างไร

111

86.0

15

11.6

29. ก า ร ที เ ร า จ ะ ดั บ ไ ฟ ที เ กิ ด จ า ก ก า ร ลุ กไ ห ม้ ข อง
กระแสไฟฟ้าจะใช้วิธีใดที่ดีที่สุด

109

84.5

17

13.2

30. เราจะสามารถตรวจสอบถังดับเพลิงเคมีได้อย่างไรว่า
ใช้ได้ดีหรือไม่

56

43.4

70

54.3

จากตารางพบว่า จากการประเมินความรู้เรื่องความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย
ของบุคคลากรในโรงเรียน ตาบลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยพิจารณาเป็นรายข้อคาถามพบว่า
คาถามข้อที่ตอบผิดมากที่สุดคือ หากพบเห็นเพลิงกาลังลุกไหม้ควรทาอย่างไร ตอบผิด 113 คนคิด
เป็นร้อยละ 87.6 และคาถามข้อที่ตอบถูกมากที่สุดคือ ไฟมีองค์ระกอบ 3 อย่างในการเผาไหม้ได้แก่
อะไรบ้าง ตอบถูก 125 คน คิดเป็นร้อยละ 8 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 126 คน
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ตารางที่ 2 จานวนร้อยละระดับความรู้การป้องกันการระงับอัคคีภัยและการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจาก
เหตุเพลิงไหม้ ของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษา อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (N=
126)
ระดับความรู้
จานวน
ร้อยละ
ระดับความรู้ต่า
1
8
ระดับความรู้ปานกลาง
39
47.7
ระดับความรู้สูง
81
62.8
จากตารางพบว่ า ระดับความรู้ ด้านการป้องกั น การระงั บอัคคีภัยและการช่ว ยเหลือ
ผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ ของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษา อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีอยู่
ระดับความรู้ต่า คิดเป็นร้อยละ 8 ระดับความรู้ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 47.7 และระดับความรู้สูง
คิดเป็นร้อยละ 62.8
ส่ ว นที่ 3 ประเมิน ป้องกั นและระงั บอัคคีภั ย ในโรงเรียนมัธ ยมศึก ษา อาเภออู่ ท อง
จังหวัดสุพรรณบุรีด้าน อุปกรณ์ดับเพลิง

ภาพที่ 1 อุปกรณ์ดับเพลิง ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
จากภาพ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ไม่มีอุปกรณ์ดับเพลิง
เพียงพอตามที่กฎหมายกาหนดและอาคารที่มีอุปกรณ์ดับเพลิงแต่มีความชารุดเสียหายสภาพใช้งาน
ไม่ได้ ด้าน ทางหนีไฟ

ภาพที่ 2 ทางหนีไฟ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
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จากภาพ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ไม่มีบันไดหนีไฟ ซึ่งใช้
บันไดรวมกับบันได เข้า-ออก ปกติ ซึ่ง ข้อบกพร่องทาให้ไม่มีช่องทางหนีไฟ ที่ช่วยให้ปลอดภัยในการ
เกิดเหตุเพลิงไหม้ และส่งผลกระทบถึงความวุ่นวายในการพยายามออกจากอาคาร และ ไม่มีระบบส่ง
สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
5. อภิปรายผล
จากผลการศึกษาความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยของบุคลากรในโรงเรียน
ตาบลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สามารถนามาอภิปลายผลได้ดังนี้
การประเมินความรู้เรื่องความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยของบุคคลากรใน
โรงเรียน ตาบลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ในข้อคาถาม ข้อที่ถามว่าไฟมี
องค์ระกอบ 3 อย่างในการเผาไหม้ได้แก่อะไรบ้าง มากที่สุดและมีความรู้ข้อคาถาม ที่ถามว่าหากพบ
เห็นเพลิงกาลังลุกไหม้ควรทาอย่างไร น้อยที่สุด โดยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่แบบทดสอบถาม
ความรู้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตติยา พงษ์ปลัด (2556) ที่ศึกษาเกี่ยวกับศึกษาการจัดบริการ
ความปลอดภัยในโรงเรียนอนุบาลเอกชน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานครด้านการป้องกันอัคคีภัย ใน
ภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ลาดับแรก คือ ประเมิน
ความรู้ในเรื่องของการป้องกัน อัคคีภัย รวมทั้งฝึกทักษะให้กับนักเรียนในเรื่องการดับไฟหากเกิดเพลิง
ไหม้ขึ้น จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิงหรือสัญญาณเตือนอัคคีภัย อย่างเพียงพอและอยู่
ในที่ปลอดภัย และมีทางหนีไฟ และป้องกันอัคคีภัยในช่วงฤดูแล้ง ตามลาดับ ส่วนค่าเฉลี่ยในลาดับ
สุดท้ายคือ ให้ความรู้และส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีส่ วนร่วมในการรักษาความปลอดภั ยของ
โรงเรียนและสถานที่ที่สาคัญของชุมชน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่แบบทดสอบถามในการ
วั ด ระดั บ ความรู้ ระดั บ ความรู้ ของบุ ค ลากรในโรงเรี ย น ต าบลอู่ ท อง จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี พ บว่ า
บุคคลากรในโรงเรียนมีระดับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยอยู่ในระดับสูง ซึ่งคล้ายคลึง
กับงานวิจัยของ สมโภชน์ ทองชอุ่ม (2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยของพนักงานโรงแรมปรินซ์พาเลซ โดยใช้แบบสอบถามไปแจกยังกลุ่มตัวอย่างจานวน
ทั้งสิ้น 508 คน พบว่าระดับความรู้ความเข้าใจการป้องกันและระงับอัคคีภัยของพนักงานโรงแรม
ปรินซ์พาเลซ ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 4 ด้าน มีความรู้ความเข้าใจรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ32.5)
6. สรุปผล
จากการประเมินความรู้เรื่องความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยของบุคคลากรใน
โรงเรียน ตาบลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยพิจารณาเป็นรายข้อคาถามพบว่าคาถามข้อที่ตอบผิด
มากที่สุดคือ หากพบเห็นเพลิงกาลังลุกไหม้ควรทาอย่างไร ตอบผิด 113 คนคิดเป็นร้อยละ 87.6 และ
คาถามข้อที่ตอบถูกมากที่สุดคือ ไฟมีองค์ระกอบ 3 อย่างในการเผาไหม้ได้แก่อะไรบ้าง ตอบถูก 125
คน คิดเป็นร้อยละ 8 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 126 คน ระดับความรู้เรื่องความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยของบุคคลากรในโรงเรียน ตาบลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่ า ระดับความรู้ของ
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กลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับความรู้ต่า 1 คนคิดเป็นร้อยละ8 ระดับความรู้ปานกลาง 39 คน คิดเป็นร้อย
ละ 47.7 ระดับความรู้สูง 81 คิดเป็นร้อยละ 62.8
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ควรมีการจัดฝึกและอบรมให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัย แก่บุคลากร อย่าง
น้อย ปีละ 1 ครั้ง
7.2 จัดทาคู่มือความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในโรงเรียน เพื่อเป็นแบบแผนในการดาเนินการ
ด้านอัคคีภัยให้เป็นรูปธรรม และยั่งยืน
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูล
ฝอยของชุมชน และเพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน
ตาบลบ้านใหม่ อาเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่าง คือ
หัวหน้าครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตาบลบ้านใหม่ อาเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ทั้งหมด 307 คน
เครื่องมือที่ใช้ศึกษา ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล
คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test (Independent Sample) และ F-test
(One Way ANOVA) ผลการศึกษา พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูล
ฝอยของชุมชนตาบลบ้านใหม่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจั ด การขยะมูล ฝอยของชุ ม ชน พบว่ า หั ว หน้ า ครั ว เรื อ นที่ มี เ พศ อายุ ระดั บ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนตาบลบ้าน
ใหม่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : การมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน

Abstract
The objectives of this research were to study the participation of people on
garbage eradicating of community and to compare the participation of people on garbage
eradicating of the community in Banmai Sub-district, Srichomphu District, Khonkaen
Province by dividing on personal factors. The samples were 307 persons from the chiefs
of families resided in the area of Banmai Sub-district, Srichomphu District, Khonkaen
Province. The instruments using for the research were the questionnaires and semi1890

structured interview. The statistics using for data analysis included frequency, percentage,
mean and standard deviation. The hypothesis testing included t-test (Independent Sample)
and F-test (One Way ANOVA). The results of findings were as follows : For overall of the
level on participation of people on garbage eradicating in the community of Banmai Subdistrict was in medium level. The result on comparison for participation of people on
garbage eradicating in the community was founded that the chiefs of families with
difterent gender, age, educational level, occupation and income per month differently
participated in garbage eradicating at statistical significance for .05 level.
Keyword : Participation of people, eradication on garbage of people
1. บทนา
รัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช 2560 ที่ใช้ในปัจจุบันซึ่งเป็นฉบับที่ 20 ได้ให้ความสาคัญต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการจัดการกับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลโดยได้ระบุไว้ในหมวด 16 ว่าด้วยการ
ปฏิรูปประเทศในมาตรา 257 ช. ด้านอื่นๆ (3) ความว่า “จัดให้มีระบบการจัดการและกาจัดขยะมูลฝอย
ที่มีประสิทธิภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ ได้” ในแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ที่มีระยะเวลาตั้งแต่ พ.ศ. 2560 – 2579 ได้กาหนดกรอบแนวทางที่สาคัญของยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ด้านที่ 5 ว่าด้วยการสร้างการเติบโตบนคุณภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ข้อที่ (3) ความว่า
“การพัฒนาและการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” และ ข้อ (4) ความว่า “การพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” นอกจากนี้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติฉบับนี้
ยังให้ความสาคัญเรื่องมลพิษและสารปนเปื้อนที่เกี่ยวเนื่องกั บการกาจัดขยะไว้ในเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน ข้อที่ 8 ว่าด้วยการลดจานวนการตายและการป่วยจากสารเคมีอันตราย รวมถึงการปนเปื้อนและ
มลพิษทั้งทางอากาศ ดิน และน้า นอกจากนี้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยังให้ความสาคัญของการกาจัด
ขยะและสารปนเปื้อน โดยกาหนดไว้ในเป้าประสงค์ที่ สาคัญและพร้อมดาเนินการ 30 ลาดับแรก ในข้อ
12.4 ความว่า “การจัดการสารเคมีและของเสียที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” (สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ,
2560)
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ที่ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2560 (พ.ศ.
2560 – 2564) ได้ให้ความสาคัญกับเรื่อ งมลพิษและสารปนเปื้อนที่เกี่ยวเนื่องกับขยะโดยกาหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ว่าด้วย “การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษและลดผลกระทบต่อสุขภาพ” นอกจากนี้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2560 ยังได้ให้ข้อมูลผลการประเมินด้านที่ 2 ว่าด้วย “การประเมินสภาพแวดล้อมการ
พัฒนาประเทศ” ในช่วงก่อนใช้แผนฉบับนี้ซึ่งปรากฏอยู่ในหัวข้อประเมินที่ 2.2.4 ความว่า “สถานการณ์
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฐานทรัพยากรธรรมชาติลดลงและเสื่อมโทรมเนื่องจากการใช้
ประโยชน์ เ กิ น กว่ า ศั ก ยภาพในการฟื้ น ตั ว ของระบบนิ เ วศ การบริ ห ารจั ด การทรัพ ยากรน้ ายั ง ขาด
กระบวนการมีส่วนร่วมและการวิเคราะห์ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจก่อน
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ดาเนินการอย่างเป็นระบบ ขณะเดียวกันการเข้าถึงและการจัดสรรการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
ยั ง ไม่เป็นธรรม ก่ อ ให้เกิ ดความเหลี่อมล้า ความขั ดแย้งและข้อพิพาทในระดับพื้นที่ระหว่างภาครัฐ
เอกชนและชุมชน นอกจากนี้ยังมีปัญหามลพิษที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและต้นทุนทาง
เศรษฐกิ จ และก่ อ ให้ เ กิ ด รู ป แบบการผลิ ต และการบริ โ ภคที่ ไ ม่ ยั่ ง ยื น ” (ส านั ก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560)
จากข้ อมูล กรมควบคุ ม มลพิษ สรุปสถานการณ์ม ลพิษประเทศไทยในปี 2560 ภาพรวมมี
แนวโน้มดีขึ้นกว่าปี 2559 ทั้งคุณภาพน้าในแม่น้าสายหลัก 59 สาย เพราะมีแม่น้าที่เสื่อมโทรมลดลง
โดยแม่น้าตาปีต อนบนมีคุ ณภาพดีที่สุ ด ส่ ว นที่คุณภาพน้าเสื่ อมโทรมอยู่ที่แม่น้าเจ้ าพระยาตอนล่าง
รวมถึงคุณภาพน้าทะเลก็มีแนวโน้มดีขึ้นเช่นกัน เพราะมีการบริหารจัดการที่ดี , บริเวณที่ดีที่สุดอยู่ที่อ่าว
สะพลี และอ่าวทุ่งวัวแล่น จังหวัดชุมพร ส่วนคุณภาพอากาศก็ดีขึ้น สารมลพิษที่ยังเป็นปัญหามากที่สุด
ในปีที่ผ่านมา คือ ฝุ่นละออง อยู่ที่ ตาบลพระลาน จังสระบุรี จากที่เกินมาตรฐานถึง 107 วันใน 1 ปี
สาเหตุเกิดจากการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองการเหมืองหิน โรงโม่และการขนส่งในพื้นที่การจัดการขยะ
มูล ฝอย ดีขึ้ นจากปี 2559 แต่ปริม าณขยะยัง เพิ่ม ขึ้ นจากการขยายตัว ของชุม ชนเมืองโดยปี 2560
ปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศมี 27.40 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มี 27.06 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ
1.26 หรือ 120,000 ตัน ขณะที่อัตราการเกิดขยะมูลฝอยต่อคนลดลงจาก 1.14 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี
2559 แต่ปี 2560 ลดลง อยู่ที่ 1.13 กิโลกรัม/คน/วัน (กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม, 2560)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านใหม่สามัคคี ตาบลบ้านใหม่ อาเภอ
สีชมพู จังหวัดขอนแก่น เดิมชื่อบ้านล็อกใหม่ เป็นหมู่บ้านในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงลาน เริ่มก่อตั้ง
หมู่บ้านเมื่อ พ.ศ. 2518 มีแผนพัฒนาตาบลสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ (พ.ศ. 2560 –
2562) ได้ให้ความสาคัญกับขยะและสิ่งแวดล้อมไว้ในลาดับต้นๆ โดยกาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ ข้อที่ 5
ว่าด้วย “ยุทธศาสตร์สู่ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” มีเป้าหมายเพื่อเป็นการ
พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นความต้องการแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านใหม่และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นไปตามแนวยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น โดยมี
แนวทางการพัฒนา คือ 1) สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้าและสิ่งแวดล้อม
2) การจัดระบบกาจัดน้าเสีย และ 3) การบริหารจัดการและรณรงค์กาจัดขยะมูลฝอย (องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านใหม่ อาเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น, 2561)
จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการขยะมูลฝอยของชุมชนตาบลบ้านใหม่ อาเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจั ด การขยะมู ล ฝอยของชุ ม ชน ศึ ก ษาแนวทางในการก าจั ด ขยะมู ล ฝอยของ
ประชาชนในตาบลบ้านใหม่ อาเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น และนาผลที่ได้จากการศึกษาไปเป็นข้อมูล
ประกอบการจัดทาแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ อาเภอสี
ชมพู จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการยิ่งขึ้นต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนตาบลบ้าน
ใหม่ อาเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
2.2 เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนตาบล
บ้านใหม่ อาเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อ
เดือน
2.3 เพื่อหาแนวทางในการกาจัดขยะมูลฝอยของประชาชนในตาบลบ้านใหม่ อาเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
ในการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบล
บ้านใหม่ อาเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมของ Cohen and Uphoff
(1980) มากาหนดกรอบประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอย แบ่งออกเป็น 4
ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ด้านการมีส่วนร่วมใน
การรับผลประโยชน์ และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
3.2 ขอบเขตด้านตัวแปร
3.2.1 ตัวแปรต้น (Independent variable) ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลของหัวหน้าครัวเรือน
ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นพื้ น ที่ ต าบลบ้ า นใหม่ อ าเภอสี ช มพู จั ง หวั ด ขอนแก่ น ประกอบด้ ว ยเพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
3.2.2 ตัวแปรตาม (Dependent variable) ได้แก่ การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
จั ด การขยะมู ล ฝอยของเทศบาลต าบลบ้ า นใหม่ อ าเภอสี ช มพู จั ง หวั ด ขอนแก่ น จ านวน 4 ด้ า น
ประกอบด้วย ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ด้านการมีส่วน
ร่วมในการรับผลประโยชน์ และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.3.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตาบลบ้าน
ใหม่ อาเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ครัวเรือนละ 1 คน จานวน 10 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 1,307 ครัวเรือน
(องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ ข้อมูลฐานทะเบียนราษฎร์ ณ พ.ศ. 2561)
3.3.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตาบล
บ้ า นใหม่ อ าเภอสี ช มพู จั ง หวั ด ขอนแก่ น ทั้ ง หมด 307 คน ซึ่ ง ก าหนดขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ น
การศึกษาวิจัยด้วยการใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane, 1967)
3.3.3 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาแนวทางในการกาจัดขยะมูลฝอยของประชาชนใน
ตาบลบ้านใหม่ อาเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยการสัมภาษณ์ ได้แก่ ตัวแทนหัวหน้าครัวเรือนที่
อาศัยอยู่ในตาบลบ้านใหม่ อาเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น จานวน 15 คน นายกองค์การบริหารส่วน
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ตาบลบ้านใหม่ จานวน 1 คน ตัวแทนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
ใหม่ จานวน 4 คน และกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน 10 หมู่บ้าน จานวน 10 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 31 คน
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้
3.4.1 แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามมี 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม ลั ก ษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check-list) ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้ต่อเดือน
ตอนที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
ตาบลบ้านใหม่ อาเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ลักษณะของคาถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale)
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอย
ของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ อาเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ลักษณะของคาถามเป็น คาถามที่ให้ผู้ตอบ
แสดงความคิดเห็น (Open–ended Question)
3.4.2 แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview)
เป็นแบบสัมภาษณ์ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semistructured Interview) ประกอบด้วยคาถามที่ให้ผู้ตอบแสดงความคิ ดเห็น (Open–ended Question)
เกี่ยวกับแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลบ้านใหม่
อาเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น จานวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วน
ร่ ว มในการปฏิ บั ติ ก าร ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มในการรั บ ผลประโยชน์ และด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ประเมินผล
3.5 การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ
3.5.1 ศึ ก ษาข้ อ มู ล จากเอกสาร ผลงานวิ จั ย เพื่ อ ก าหนดกรอบเนื้ อ หาในการสร้ า ง
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์
3.5.2 จัดทาแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่ประกอบด้วยคาถามที่ต้องการเพื่อตอบ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ให้ครบถ้วนและครอบคลุมเนื้อหา
3.5.3 ผู้ ศึ ก ษาท าการตรวจสอบเครื่ อ งมื อ อี ก ครั้ ง หนึ่ ง ในขั้ น ตอนนี้ ต รวจสอบความ
ครอบคลุมของเนื้อหา ความเข้าใจของภาษา ความเข้าใจตรงกันของคาถาม
3.5.4 นาแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
3.5.5 น าแบบสอบถามและแบบสั ม ภาษณ์ ที่ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ขแล้ ว เสนอต่ อ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
ประเมินความสอดคล้องของข้อคาถาม (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญมีจานวน 3 ท่าน และนาเครื่องมือที่ได้
จากผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (Content Validity) โดยคานวณหาค่า IOC
โดยคัดเลือกข้อที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 เป็นต้นไป เป็นข้อที่นาไปใช้ได้
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3.5.6 นาแบบสอบถามที่ได้จากการปรับปรุงแก้ไขของผู้เชี่ยวชาญเสนอคณะกรรมการ
ควบคุมการค้นคว้าอิสระตรวจสอบแล้ว ไปทดลองใช้ (Try out) กับหัวหน้าครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
ตาบลบริบูรณ์ อาเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น จานวน 30 คน
3.5.7 วิเคราะห์แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ โดยวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
(ทองใบ สุดชารี, 2549 : 131) ซึ่งจากการวิเคราะห์ผลได้ค่าเท่ากับ 0.841
3.5.8 นาเครื่องมือที่ปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์แล้วไปเก็บรวบรวมกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.6.1 ผู้ศึกษาทาการศึกษาเกี่ยวข้องกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการ
ขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ อาเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
3.6.2 ผู้ศึ ก ษาด าเนินการเก็บข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามกั บกลุ่ม ตัวอย่างและรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งได้ทาการแจกแบบสอบถามจานวน 307 ฉบับ
3.6.3 นาแบบสอบถามมาตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ และเก็บรวบรวมเพื่อนามา
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
3.7 การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล
3.7.1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม วิ เ คราะห์ โ ดยใช้ ก ารแจกแจงความถี่
(Frequency) อัตราร้อยละ (Percentage) และประกอบการนาเสนอแบบตาราง
3.7.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลบ้านใหม่
อาเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ แล้วนาข้อมูลที่ได้มาแปรค่าเฉลี่ยพฤติกรรม
ของตัวแปรต่างๆ ที่มีต่อระดับพฤติกรรม ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยการหาความกว้างของอันตรภาคชั้น
(วิชิต อู่อ้น, 2548 : 181)
3.7.3 แนวการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลบ้าน
ใหม่ อาเภอสี ชมพู จั ง หวั ด ขอนแก่ น วิ เคราะห์เคราะห์โ ดยนาข้ อมูล มาวิ เคราะห์ เนื้อหา (Content
Analysis) จาแนกและจัดหมวดหมู่ แล้วสรุปเป็นประเด็นหลักและพรรณนาข้อความอย่างละเอียด
3.8 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
3.8.1 การวิเคราะห์สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) หรือค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.8.2 สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistic) ได้ แ ก่ t-test (Independent Sample)
เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนตาบลบ้านใหม่ อาเภอ
สีชมพู จังหวัดขอนแก่น จาแนกตามเพศ และ F-test (หรือ One Way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนต าบลบ้านใหม่ อาเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น จาแนกตามอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน และเปรียบเทียบความแตกต่าง
รายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Sheffe's Method)
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4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 62.87 มีอายุ
ระหว่าง 36-60 ปี จานวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 33.55 มีระดับการศึกษาประถมศึกษา จานวน 150
คน คิดเป็นร้อยละ 48.86 มีอาชีพเกษตรกรรม จานวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 44.95 และมีรายได้ต่อ
เดือนต่ากว่า 10,000 บาท จานวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 55.37
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูล
ฝอยของชุมชนตาบลบ้านใหม่ อาเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูล
ฝอยของชุมชนตาบลบ้านใหม่ อาเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูล
ค่าสถิติ
แปลผล อันดับ
ฝอยของชุมชนตาบลบ้านใหม่
ค่าเฉลี่ย ค่า S.D
1. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
3.08
0.30 ปานกลาง
4
2. ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ
3.54
0.61
มาก
1
3. ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
3.29
0.52 ปานกลาง
2
4. ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
3.19
0.36 ปานกลาง
3
โดยภาพรวม
3.27
0.33 ปานกลาง
จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของ
ชุมชนตาบลบ้านใหม่ อาเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง (x̅=3.27,
S.D.= 0.33) เมื่อพิจ ารณารายด้าน พบว่ า ด้านที่มีค่าเฉลี่ ยสู ง สุ ด ได้แ ก่ ด้านการมีส่ ว นร่วมในการ
ปฏิบัติการ (x̅=3.54, S.D.= 0.61) รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (x̅=3.29,
S.D.=0.52) และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (x̅=3.19, S.D.= 0.36) ตามลาดับ ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (x̅=3.08, S.D.= 0.30)
4.3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของ
ชุมชนตาบลบ้านใหม่ อาเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ต่อเดือน พบว่า หัวหน้าครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตาบลบ้านใหม่ อาเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย
ของชุมชน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้
4.4 ผลการศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจั ดการขยะมูลฝอยของชุมชน
ตาบลบ้านใหม่ อาเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น พบว่า ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมจัดทาร่างร่างบัญญัติ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดในชุมชน ควรจัดกิจกรรมจัดนาขยะมูล
ฝอยในครัวเรือนมาทาเป็นปุ๋ยหมัก หรือน้าหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ กิจกรรมลดขยะมูลฝอยในครัวเรียน
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เช่น ขวดพลาสติก ขวดแก้ว หรือถุงพลาสติกที่ใช้แล้ว นากลับมาใช้ใหม่ รณรงค์ให้ประชาชนไม่ทิ้งขยะ
ลงแม่น้าลาคลอง เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน
รักษาความสะอาดขององค์การบริหารส่วนตาบล และได้แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะในการจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชนให้ทางองค์การบริหารส่วนตาบลทราบและทาไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป
5. การอภิปรายผล
หลั ง จากวิเคราะห์ข้อมูล แล้ว สามารถนาผลนั้นมาอภิปรายตามวัต ถุประสงค์การวิจัยได้
ดังต่อไปนี้
5.1 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนตาบลบ้านใหม่
อาเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ในการปฏิบัติการด้านการ
จั ด การขยะมูล ฝอยตั้ง แต่ร ะดับครัว เรือนและระดับ ชุม ชน เช่น การคัด แยกประเภทขยะ เช่น เศษ
กระดาษ พลาสติก ขวดแก้ว หรือขยะมีพิษ ก่อนนาไปทิ้งลงถังขยะ การใช้ถุงผ้า ปิ่นโต หรือตะกร้า มา
ซื้อสินค้าเพื่อลดการใช้ถุ งพลาสติก และกล่องโฟม เป็นต้น องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ ได้ให้
ความสาคัญในการให้ความรู้แก่ประชาชนในการการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ตลอดจนสื่อและ
หน่ว ยงานต่างๆ เช่น รายการโทรทัศน์ ส านัก งานสาธารณสุ ข อาเภอ สี ชมพู และหน่ว ยงานด้าน
ราชการที่เกี่ยวข้องต่างก็ได้จัดทาสื่อรณรงค์ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยใน
ระดับครัวเรือนและชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
เบญจพรรณ สุวรรณท้าว (2558) ได้
ทาการศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน
ตาบลนาเลิง อาเภอเสลภูมิ จั งหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเลิง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหา
น้อย คือ ด้านการดาเนินการ/ปฏิบัติงาน ด้านการติดตามและประเมินผล ด้านการวางแผนดาเนิน
กิจกรรม และด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา
5.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของ
ชุมชนตาบลบ้านใหม่ อาเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ต่อเดือน พบว่า หัวหน้าครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตาบลบ้านใหม่ อาเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย
ของชุม ชน แตกต่างกั นอย่ างมีนัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ร ะดับ .05 ซึ่ง เป็นไปตามสมมุติฐ านที่ตั้ง ไว้ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปภาวรินท์ นาจาปา (2557) ได้ทาการศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอย ของเทศบาลตาบลคลองใหญ่ อาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มี อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาอาศัยอยู่
ในตาบล ต่างกัน มีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลคลองใหญ่ แตกต่างกัน อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย
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6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมจัดทาร่างเทศบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตาบลเกี่ยวกับ
การรักษาความสะอาดในชุมชน
6.2 ควรจัดกิจกรรมจัดนาขยะมูลฝอยในครัวเรือนมาทาเป็นปุ๋ยหมัก หรือน้าหมักจุลินทรีย์
ชีวภาพ กิจกรรมลดขยะมูลฝอยในครัวเรียน เช่น ขวดพลาสติก ขวดแก้ว หรือถุงพลาสติก ที่ใช้แล้ว นา
กลับมาใช้ใหม่ รณรงค์ให้ประชาชนไม่ทิ้งขยะลงแม่น้าลาคลอง
6.3 ควรเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการตอบแบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
พนักงานรักษาความสะอาด และแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนให้
ทางองค์การบริหารส่วนตาบลทราบและทาไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป
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ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Causal Factors Affecting Adjustment of First Year Students at
Nakhonsawan Rajabhat University.
ณัฐพงศ์ ศรีไพโรจน์1 สมฤดี คงคะดี2 นริสา ไม้สนธิ์3 ภัทริณี คงชู4
1,2,3,4สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปี
ที่ 1 เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุการปรับตัวของนักศึกษากับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ และศึกษาอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมของโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุการปรับตัวของ
นัก ศึ ก ษาชั้นปีที่ 1กลุ่ ม ตัวอย่ างที่ ใช้ในการวิจั ยครั้งนี้ คือ นั ก ศึก ษาชั้นปีที่ 1 มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
นครสวรรค์ จานวน 483 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ประมาณค่า 5 ระดับ
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modelling :
SEM )
ผลการวิจัยพบว่าโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์มีค่าไคสแควร์ (  ) เท่ากับ
38.48 องศาอิสระ( df ) เท่ากับ 21 ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ (  / df) เท่ากับ 1.83 ค่าดัชนีวัดระดับ
ความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 0.98 ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.96
ค่าดัชนีรากกาลังสองเฉลี่ย ของค่าความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากั บ 0.042 เมื่อ
พิจารณาปัจจัยเชิงสาเหตุ พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้แก่
การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ความวิตกกังวล และ
บุคลิกภาพ ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้แก่การอบรมเลี้ยง
ดูแบบประชาธิปไตย และความวิตกกังวล
2

2

คาสาคัญ : ปัจจัยเชิงสาเหตุ การปรับตัวของนักศึกษา

Abstract
The purpose of this research was to develop the causal factor model of
adjustment of first year students to examine the consistency of causal factor models,
student adaptation and empirical data. And study the direct and indirect effects of
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the causal factor model. The research sample consisted of 483 first year students at
Nakhonsawan Rajabhat University . Data were collected using a questionnaire and
analyzed using structural equation modelling(SEM).
The study found that the causal factors affecting the adjustment of first
year students at Nakhonsawan Rajabhat University was well fitted to chi-square =
38.48, df = 21, GFI = 0.98 , AGFI = 0.96 and RMSEA = 0.042. Variables with a
statistically significant direct effect on the adjustment were democratic parenting,
participation in university, anxiety and personality. Variables with a statistically
significant indirect effect on the adjustment were democratic parenting and anxiety.
Keywords : causal factors, adjustment of students
1. บทนา
ปัจจุบันสังคมของเรามีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็น ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อม ในอดีตสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรมพัฒนามาเป็นสังคม
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่ อการใช้
ชีวิตของคนในสังคมเป็นอย่างมาก และยิ่งต้องมีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากสาเหตุดังกล่าวเห็นได้
อย่างชัดเจนว่าการปรับตัวนั้นเป็นส่ว นสาคัญที่จะช่วยให้เราอยู่ในสังคมนั้นได้ และการที่เราจะอยู่ใน
สังคมนั้นได้จะต้องมีการเรียนรู้ในการปรับสภาพทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ หากสามารถปรับตัว
ให้เข้ากับสังคมได้จะทาให้บุคคลนั้นๆสามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข การปรับตัวจึงเป็นส่วน
สาคัญที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตมากที่สุด (นิภา นิธยายน,2530 : 7)
การปรับตัว เป็นกิจกรรมสาคัญอย่างหนึ่งของชีวิต เนื่องจากในการดาเนินชีวิตประจาวัน
ย่อมมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบตัว สาหรับการปรับตัวของนักศึกษานั้นจะเกิดในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
จากการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาไปศึกษาต่ อในระดับอุดมศึกษาซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการ
เรียนการสอน การใช้ชีวิตด้านต่างๆ (สุริยัน อันทองอิมและคณะ , 2558) ดังที่ วารินทร์ สายโอบ
เอื้อ (2522) กล่ าวว่ าบุคคลมีสาเหตุข องการปรับตัวที่แ ตกต่างกั นโดยส่ วนใหญ่ จ ะปรับตัวเพื่อแก้
อุปสรรคหรือข้อขัดข้องใจของตนเอง เช่นการปรับตัวเมื่อเกิดความไม่สบายใจความวิตกกังวลความ
คับข้องใจและความเครียดเพื่อตอบสนองความต้องการแห่งตน ทาให้นักศึกษาต้องมีการปรับตัว การ
จั ด การเรี ย นการสอนที่ เปลี่ ย นแปลงจากระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาที่ เป็ น ปั ญ หา คื อ การเรี ย น การสอน
โดยเฉพาะนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1 ซึ่ ง ส่ ว นมากจะไม่ คุ้ น เคยกั บ ลั ก ษณะวิ ธี ก ารเรี ย นการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา จึงอาจเกิดความสับสนท้อแท้ต่ อการเรียน ดังนั้นการปรับตัวให้เข้ากับลักษณะการ
เรีย นการสอนระดับ อุด มศึ ก ษาซึ่ง มีความแตกต่ างจากการเรียนการสอนระดับ มัธ ยมศึก ษา โดย
นักศึกษาที่พยายามตั้งใจและสามารถปรับตัวได้จะทาให้ การเรียนมีประสิทธิภาพ สาเหตุอีกประการ
หนึ่งของปัญหาคือ วัยของนักศึกษาซึ่งเป็นวัยรุ่นอันเป็นช่วงอายุที่นักศึกษาจะมีความเปลี่ยนแปลงทุก
ด้าน ทั้งด้านร่างกายสติปัญญา อารมณ์ และสังคม
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การที่วัยรุ่นต้องปรับตัวตามสภาพแวดล้อมและเพื่อความสาเร็จของชีวิตทาให้บางคนมี
ปัญหาด้านการปรับตัวซึ่งปรากฏออกมาหลายลักษณะแตกต่างกันไปซึ่งสอดคล้องกับศุภวดี บุญญวงศ์
(2539) ที่ได้กล่ าวไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงสถานที่เรียนยอมจะมีการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมตามมา
นักศึกษาจึงมีภาระหน้าที่ที่ต้องพยายามปฏิบัติให้ลุล่วงหลายด้าน อาทิ การสร้างแบบแผนการปรับตัว
และบุคลิกภาพที่ดีการต่อสู้ดิ้นรน เพื่อเรียนได้สาเร็จและปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ได้การตัดสินใจเลือก
ค่านิยมเพื่อเป็นหลักยึดเหนี่ยวในการดาเนินชีวิตเหล่านี้เป็นต้น หากนักศึกษาไม่สามารถปรับตัวได้
ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่ออันเป็นช่วงวิกฤตแห่งการปรับตัวที่สาคัญนี้และไม่ได้รับการแนะแนวทางการดูแล
เอาใจใส่และความเข้าใจอันดีจากบิดามารดาอาจารย์ตลอดจนผู้ใหญ่ ที่เกี่ ยวข้ องดีพอ จะส่งผลให้
ปัญหาต่างๆที่พบในชีวิตเพิ่มมากขึ้นทุกทีจนอาจกลายเป็นโรคประสาทโรคจิตหรือบางรายต้องหาทาง
ออกในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาเสพติด การพยายามฆ่าตัวตาย แยกตัวออกจากสังคม
หรือปฏิเสธระเบียบกฎเกณฑ์ทางสังคม
จากสภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการปรับตัวดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัย
เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งผล
ของการศึ ก ษาจะเป็ น แนวทางในการวางแผน ป้ องกั น แก้ ไขปั ญ หา และการให้ ความช่ว ยเหลื อ
นักศึกษาให้มีการปรับตัวที่ดี และเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน คุณภาพและส่งเสริมให้
นักศึกษาประสบความสาเร็จในการศึกษาที่จะสงผลให้นักศึกษากลายเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปีที่1
2.2 เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุการปรับตัวของนักศึกษาชั้น
ปีที่ 1 กับข้อมูลเชิงประจักษ์
2.3 เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมของโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุการปรับตัว
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรของการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนคสวรรค์
จานวน 1,904 คน
กลุ่ ม ตัว อย่ างของการวิจั ยในครั้ง นี้ ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาชั้ นปี ที่ 1 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ นค
สวรรค์จานวน 483 คน การกาหนดขนาดตัวอย่างเพื่อใช้ในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างใช้
อั ต ราส่ ว นระหว่ า งหน่ ว ยตั ว อย่ า งและจ านวนพารามิ เตอร์ ข องตั ว แปรควรจะเป็ น 20 ต่ อ 1
พารามิเตอร์ ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างจึงมีจานวนไม่น้อยกว่า 460 คน (20 x 23 ) และเพื่อให้ได้ข้อมูลที่
เชื่อถือได้ผู้วิจัยจึงกาหนดกลุ่มตัวอย่างจานวน 483 คน
3.2 ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัวแปร ประกอบด้วย การเข้าร่วม
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กิจกรรมของมหาวิทยาลัย ความวิตกกังวล การเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย บุคลิกภาพ และตัวแปร
แฝง 1 ตัวแปร ประกอบด้วย ความฉลาดทางอารมณ์
2. ตัวแปรตามประกอบด้วย ตัวแปรแฝง 1 ตัวแปร วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัว
แปร ได้แก่ ด้านการเรียน ด้านสังคม ด้านอารมณ์
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นตามแนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดนิยามเชิงฏิบัติการและโครงสร้างของตัวแปรที่ต้องการศึกษา จากนั้นผู้วิจัย
สร้างข้อคาถามตามนิยามเชิงฏิบัติการที่ได้มีผู้พัฒ นาเครื่องมือวัดและประเด็นคาถามที่ได้ทดลองใช้
แล้ ว มาปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาเพื่ อ ให้ เหมาะสมกั บ งานวิ จั ย และผลการวิ เคราะห์ ค วามเชื่ อ มั่ น พบว่ า
แบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 0.89
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักศึกษา โดยทาหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล และ
เก็บรวบรวมด้วยตนเอง ได้แบบสอบถามครบถ้วนสมบูรณ์ จานวน 483 ฉบับ
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าสถิติไคส
แควร์ (Chi-square), ค่าดัชนีวัด ระดับความสอดคล้อง (GFI), ค่าดัชนีวัด ระดับความสอดคล้องที่
ปรับแก้แล้ว (AGFI), ค่าดัชนีรากกาลังสองเฉลี่ยของค่าความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA)
2. ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับข้อมูลเชิงประจักษ์
วิ เคราะห์ ด้ ว ยโปรแกรมส าเร็ จ รูป ใช้ ก ารประมาณค่ าพารามิ เตอร์ ด้ ว ยวิ ธี ไลค์ ลิ ฮู ด (Maximum
Likelihood :ML) 3. การวิ เคราะห์ เส้ นทางอิท ธิ พล โดยหาค่าสั ม ประสิ ท ธิอิท ธิพ ลในรูป คะแนน
มาตรฐาน
4. ผลการวิจัย
ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น พบว่า เมื่อพิจารณาค่า
สัมประสิทธิ์การกระจาย ค่าความเบ้ ความโด่ง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ตัวแปรสังเกต
ได้มีคุณสมบัติตามข้อตกลงเบื้องต้น มีการแจกแจงข้อมูลเป็นโค้งปกติ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรไม่
สูงเกิน
2. ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการปรับตัว
ของนักศึกษาชั้นปีที่1 พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่า
ไคสแควร์ มีค่าเท่ากับ 38.48 ที่องศาอิส ระ (df) มีค่าเท่ากับ 21 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้ อง
(GFI) เท่ากับ 0.98 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ0.96 ค่าดัชนีราก
กาลังสองเฉลี่ยของค่าความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ 0.042 ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์
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(2 / df) เท่ากับ 1.83 (ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์น้อยกว่า 2.00 ถือว่าโมเดลสอดคล้องกั บข้อมูลเชิง
ประจักษ์) ดังแสดงในภาพที่ 1 และตารางที่ 1

ภาพที่ 1 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการปรับตัวของนักศึกษาชั้น
ปีที่ 1
ตัวแปรผล
ตัวแปรสาเหตุ
การอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตย (buu)
การเข้าร่วมกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย (ptt)
ความวิตกกังวล (axx)
บุคลิกภาพ (pss)

การปรับตัว (ad)
TE
IE
1.61**
0.04**
(0.17)
(0.049)
-0.16**
(0.047)
0.04**
0.00
(0.11)
()
0.45**
(0.084)

DE
1.57**
(0.17)
-0.16**
(0.047)
0.04**
(0.11)
0.45**
(0.084)

ความฉลาดทางอารมณ์ (em)
TE
IE
DE
2.22**
2.22**
(0.049)
(0.049)
0.01**
(0.68)
-

-

0.01**
(0.68)
-

ค่าสถิติ
ไคสแควร์ = 38.48 , df = 21 , p = 0.01132 , RMSEA = 0.042
หมายเหตุ :** p < 0.01 TE = ผลรวมอิทธิพล , IE = อิทธิพลทางอ้อม , DE = อิทธิพลทางตรง
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3. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมในรูปคะแนนมาตรฐานของตัวแปรสังเกต
ได้ที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พบว่าตัวแปรที่มี
อิทธิพลทางตรงต่อการปรับตัวของนักศึกษา มี 4 ตัวแปร คือ การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย
การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ความวิตกกังวล และบุคลิกภาพ
ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มี 2 ตัวแปร คือ การ
อบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย และความวิตกกังวล
5. อภิปรายผล
การพัฒนาและตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
การปรับตัวของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณา
จากค่าไคสแควร์แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยสาคัญ แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลักที่ว่าโมเดลตาม
ทฤษฎีสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ที่กาหนด ซึ่งได้แก่
ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) และค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (AGFI)
มีค่าเข้าใกล้ 1 ค่าค่าดัชนีรากกาลังสองเฉลี่ยของค่าความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) มีค่า
เข้าใกล้ 0 ซึ่งค่าทุกค่าที่ได้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดของการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล
จากการวิเคราะห์โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 พบว่า
การปรับตัวได้รับอิทธิพลสูงสุดจาก การอบรมเลี้ยงดูแบบประธิปไตย ซึ่งสอดคล้องกับการวิ จัยของ
สุมาลี เทวฤทธิ์และคณะ (2554) ทาการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อทักษะชีวิตของ
นัก เรีย น พบว่ า ปั จ จั ย ที่มี อิ ทธิ พ ลต่ อ ทัก ษะชีวิ ต ของนั ก เรีย นชั้ น มัธ ยมยมศึ ก ษาปี่ ที่ 5 ในจั ง หวั ด
กาฬสิ นธุ์ มี 5 ตัวแปร ได้แ ก่ การอบรมเลี้ ยงดุแ บบประชาธิปไตย บุคลิกภาพแบบแสดงตัว การ
สนับสนุนทางสังคม การเห็นคุณค่าในตนเอง และสุขภาพจิต
ดังนั้นถ้าสังคมไทยสามารถพัฒนาสถาบันครอบครัวหรือบิดามารดา/ผู้ปกครองให้มีความรู้
ความเข้าใจและตระหนักถึงวิธีการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่ทาให้เด็กรู้สึกว่าตนได้รับการปฏิบัติด้วย
ความสามารถและความคิดเห็น ตลอดจนให้ความรักความเอาใจใส่เป็นกันเองและให้ความร่วมมือตาม
โอกาสที่เหมาะสม ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริมให้การปรับตัวในด้านต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อลดปัญหาการเกิดความสับสน เมื่อต้องมีการปรับตัวที่ในแต่ละช่วงวัย
6. สรุปผลการวิจัย
6.1 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการปรับตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ พิจารณาค่าไคสแควร์มีค่าเท่ากับ 38.48 ที่องศาอิสระ (df) มีค่าเท่ากับ 21 ค่าดัชนีวัด
ระดับความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 0.98 ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ
0.96 ค่าดัชนีรากกาลังสองเฉลี่ยของค่าความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ 0.042 ค่า
ไค-สแควร์ สั ม พั ท ธ์ (𝜒2 /𝑑𝑓) เท่ า กั บ 1.83 (ค่ า ไคสแควร์ สั ม พั ท ธ์ น้ อ ยกว่ า 2.00 ถื อ ว่ า โมเดล
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์)
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6.2 ผลการวิ เคราะห์ อิทธิ พ ลทางตรงและทางอ้อมในรูป คะแนนมาตรฐานของตัว แปร
สังเกตได้ที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พบว่าตัว
แปรที่ มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ การปรั บ ตั ว ของนั ก ศึ ก ษา มี 4 ตั ว แปร คื อ การอบรมเลี้ ย งดู แ บบ
ประชาธิปไตย การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ความวิตกกังวล และบุคลิกภาพ
ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มี 2 ตัวแปร คือ การ
อบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย และความวิตกกังวล
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ควรศึ ก ษาปัจ จั ย อื่นๆ ที่คาดว่าจะมีผลต่ อการปรับตัว ของนัก ศึก ษาชั้นปี ที่ 1 เช่ น
สภาพแวดล้อมทางการเรียน ในห้องเรียน เพราะจะทาให้ การวิเคราะห์การปรับตัวของนักศึกษามี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
7.2. ควรท าการศึ ก ษาระยะยาวของการปรั บ ตั ว ของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ ความส าเร็จ ของ
นักศึกษาจนจบการศึกษา ทั้งในด้านอาชีพ หรือความสาเร็จในชีวิต
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ภูมิปัญญาวัฒนธรรมอาหารชายแดนไทยกัมพูชาในจังหวัดสุรินทร์
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วท.บ. ชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย เรื่ อ ง“ภู มิ ปั ญ ญาวั ฒ นธรรมอาหารชายแดนไทยกั ม พู ช าในจั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ ”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภูมิปัญญาวัฒนธรรมอาหารชายแดนไทยกัมพูชาในจังหวัดสุรินทร์ และ
ศึกษาวัฒนธรรมอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์ชายแดนไทยกัมพูชาในจังหวัดสุรินทร์ โดยใช้เทคนิควิธีการ
วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) และด าเนิ น การวิ จั ย ตามระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ทาง
มานุษยวิทยา (Anthropological Research Methods) ที่อาศัยหลักการวิจัยทางด้านมานุษยวิทยา
ผู้วิ จัย ใช้ก ารศึ ก ษาเอกสาร และการวิจัยส ารวจในพื้นที่ โดยมีขั้ นตอนและวิ ธีก ารด าเนินการวิจั ย
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ผลการวิจัย พบว่า
จากการศึกษาภูมิปัญญาวัฒนธรรมอาหารชายแดนไทยกัมพูชาในจังหวัดสุรินทร์
1. การศึกษาภูมิปัญญาวัฒนธรรมอาหารชายแดนไทยกัมพูชาในจังหวัดสุรินทร์ พบว่ากลุ่ม
ชาติพันธุ์ในจังหวัดสุรินทร์มีกลุ่มใหญ่ 3 กลุ่มชาติพันธุ์ คือ กลุ่มไทยเขมร กลุ่มไทยลาว และ กลุ่มกูย
ภูมิปัญ ญาวัฒนธรรมอาหารพบได้ในตลาดชาติพันธุ์ลักษณะการวางขายสินค้าแบบง่าย เช่น ตาม
ฟุตบาทข้างถนน สินค้าเป็นของพื้นบ้านหาง่ายตามแหล่งชุมชนวางบนพื้นที่มี เสื่อ ใบตอง ใบบัว
ผ้าใบ ผ้ายาง เป็นต้ น ตลาดนั้นเป็นตลาดที่เกิดมาจากความผูกพันด้านชาติพันธุ์โดยอาศัยตัวแทน
เครือข่ายในการต่อรองหรือกาหนดกระบวนการเข้าถึงช่องทางแรงงานหรือทามาหากิน บนการค้าขาย
เล็กน้อยตามริมถนนหรือในตลาดสด ตลาดนัด เหตุผลที่สาคัญของการเกิดตลาดแบบนี้เพราะเป็นฐาน
รากของประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อการเอาตัวรอดซึ่งเป็นโซนตลาดที่ไม่เป็นทางการนั้นเป็นอิสระ
จากการควบคุมโดยรัฐและผู้ประกอบการขึ้นอยู่กับเครือข่ายและการจัดตั้งองค์กรในพื้นที่เพื่อการ
ต่อรองพื้นที่ ต ลาดลั ก ษณะเช่นนี้ ทาให้ก ลุ่ ม ชาติพันธุ์ ส ามารถเข้ าสู่ ช่องทางตลาดได้ และก าหนด
บทบาทของตนเองให้เกิดขึ้นในฐานะผู้กระทาและผู้ควบคุมจึงทาให้เกิดการพัฒนาตลาดในรูปแบบ
ลักษณะการวางสินค้าของพ่อค้าแม่ค้าในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์มักจะวางไม่เหมือนกันบางกลุ่มชาติพันธุ์
วางอย่างเป็นระเบียบแต่บางกลุ่มชาติพันธุ์วางตามซื้อขายเป็นหลักการ การนาทรัพยากรธรรมชาติ
ระหว่ างพื ช ผัก ของป่ า เพื่ อการด ารงชีพ อย่างยั่ งยืน ยิ่ง ไป กว่ านั้น ตลาดยัง เป็ นแหล่ ง พบปะ
สังสรรค์ของคนหลายวัย ทาให้เกิดการไปมาหาสู่และมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม แม้กระทั่งเด็กๆ ชอบมา
ตลาดตามผู้ปกครอง การหาผลผลิตพื้นบ้านหรือผลผลิตจากป่าเพื่อนามาขายเป็นวิถีแห่งตลาดชาติ
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พันธุ์ที่กลุ่มเด็กๆ จะได้เรียนรู้กับผู้ใหญ่เป็นแหล่งสืบทอดวิชาการค้าจากพ่อแม่สู่ลูกหลานกระทั่งเกิด
การเรียนรู้ “ควรขายอะไร เวลาใด” ยิ่งไปกว่านั้นในตลาด ชาติพันธุ์เป็นเสมือนแหล่งฝึกอบรมให้คน
ได้เรียนรู้รักธรรมชาติและวัฒนธรรม
2. การศึ ก ษาภู มิ ปั ญ ญาวั ฒ นธรรมอาหารชายแดนไทยกั ม พู ช าในจั ง หวั ด สุ ริน ทร์ ที่ มี
เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ผู้วิจัยและคณะทาการสารวจ และศึกษาซึ่งส่งผลให้
เศรษฐกิจของชุมชนมีความเข็มแข็งโดยเฉพาะในระดับฐานราก อาหารมีความเหมือนและความต่าง
แตกต่างกั น ออกไป ซึ่ ง แต่ ล ะกลุ่ ม ชาติพั น ธุ์ จ ะมี วิ ธี ก าร วัต ถุ ดิ บ อุ ปกรณ์ และภู มิปั ญ ญาในแต่
ละท้องถิ่นนั้นมีความต่างกัน เพราะแหล่งทรัพยากร แหล่งน้า แหล่งอาหาร และระบบนิเวศวิทยาไม่
เหมือนกัน สืบเนื่องจากการถ่ายทอดภูมิปัญ ญาของแต่ท้องถิ่ นนั้นๆ การศึก ษาในตลาดชาติพันธุ์
หอนาฬิกา (ตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์) ตลาดนัดสีเขียว และตลาดการค้าชายแดนไทยกัมพูชา
จังหวัดสุรินทร์ นาเสนอในการประชุม ผ่านกระบวนการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ในตลาด
นั้นมีองค์ความรู้ มีนิเวศวัฒนธรรมทางอาหารมีสินค้ามากมายหลายชนิดผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตาม
ฤดูกาลตลอดทั้งปี ภูมิปัญญาวัฒนธรรมอาหารในตลาดชาติพันธุ์ พบว่า ภูมิปัญญาวัฒนธรรมอาหาร
มักพบว่าอยู่ในตลาดชาติพันธุ์มักอยู่ตามชานเมืองตลาดมีความหลากหลายนอกมีการค้าขายและ การ
แลกเปลี่ยนสินค้า แล้วตลาดชาติพันธุ์ยังมีความหลากของกลุ่มชาติพันธุ์ ที่ให้ความรู้ อาทิ กลุ่มภาษา
, การแต่งกาย, อาหาร, วัฒนธรรม,ประเพณี, ความเชื่อ เศรษฐกิจ, และสิ่งแวดล้อม แต่ละชุมชนมี
ความต่างกันทั้งกลุ่มอาหารที่นามาจาหน่ายในตลาดจึงทาให้ตลาดมีความคึกคักมีความตื่นตัวตลอดจึง
มีคนกล่าวว่า มาตลาดทาให้มีความรู้มีความเพลิดเพลินกับการชมสินค้านานาชนิด เป็นเสน่ห์ เป็น
การรวมกลุ่มชาติพันธุ์ของชุมชน สินค้าที่นามาจาหน่ายในตลาดมีเสน่ห์จึงดูดคนเพราะสินค้าไม่ได้
เจาะจงว่าต้องขายอะไรแล้วแต่จะหามาได้อยู่ตามธรรมชาติ ทุ่งนา ป่า เขา และเรือกสวน คือการใช้
ประโยชน์จากความหลากหลาย ของภูมิปัญญาเป็นการถ่ายทอดการเรียนรู้จากธรรมชาติวิทยาที่ได้รับ
การสั่งสมถ่ายทอดองค์ความรู้มาช้านานในวัฒนธรรมอาหารการนาเอาทรัพยากรจากธรรมชาติ เพื่อ
การดารงชีวิตในวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เป็นภูมิปัญญาเพื่อผลิตอาหารเพื่อการดารง
ชีพจากรุ่นสู่รุ่นนี้คือวิถีชีวิตของผู้คนให้ เรียนรู้ไม่จบ ดังนั้นภูมิปัญญาวัฒนธรรมอาหารชายแดนไทย
กั ม พู ช าในจั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ จึ ง เป็ น ศู น ย์ ก ลางขององค์ ค วามรู้ ที่ มี ม ากมายหลายศาสตร์ ม ารวมกั น
ความสัมพันธ์ระหว่างตลาดและผู้คนที่เข้าไปเกี่ยวข้ องตลอดจนบทบาทสาคัญ ของผู้คนในตลาดที่
สะท้อนภาพสนามชีวิตที่มีความรู้และสาระของระบบนิเวศวิทยาระหว่างป่าและหมู่บ้านที่มีอิทธิพลใน
ตลาดดังนั้นภูมิปัญญาวัฒนธรรมอาหารในตลาดชาติพันธุ์ คือการเรียนการสอนในสนามชีวิตจริงทั้ง
คนในกลุ่มชาติพันธุ์ คนทั่วไป และนิเวศวิทยาอาหาร อีกทั้งภูมิปัญญาของชาวบ้านเป็นฐานสาคัญใน
การยึดเหนี่ยวในการดารงชีวิตของมนุษย์ให้มีความมั่นคง บนฐานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวศาสตร์
ชองพระราชาหรือวิถีพุทธเพื่อการดารงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป
อย่างไรก็ตามวัฒนธรรมอาหารกลุ่มชาติพันธุ์เป็นทรัพยากรที่คุณค่าของจังหวัดสุรินทร์
เนื่องจากเกิ ด จากการสั่ ง สมภู มิปัญ ญาของบรรพบุรุษ ในการนาเอาทรัพ ยากรธรรมชาติที่ มีอยู่ใน
ท้องถิ่นมาใช้เป็นวัตถุดิบในตารับอาหารสาหรับใช้บริโภคในครัวเรือนและชุมชนวัฒนธรรมอาหารถูก
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หล่อหลอมมาจากประสบการณ์และทักษะของคนจากรุ่นสู่รุ่นแล้วถ่ายทอดมายังลูกหลานนอกจากนี้
วัฒนธรรมอาหารยังซึมซับเข้าสู่วิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีทางศาสนา

3. องค์ ความรู้ด้านอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัด สุรินทร์ เป็นองค์ความรู้ ด้านภูมิ
ปัญญาอาหารในชุมชนต้องเป็นระบบการจัดการองค์ความรู้วัฒนธรรมอาหารในชุมชนที่จะทาให้ชุมชน
เกิด ความตระหนักในวัฒนธรรมอาหารของตน และต้องอยู่ในรูปแบบที่ส ามารถเผยแพร่ได้ทุกรูป
แบบอย่ างต่อเนื่องเพื่อให้เกิ ด การด าเนินการครอบคลุ ม ทุก มิติด้านอาหารทั้ง ระบบ คือเกษตรกร
และผู้ ป ระกอบการช่ ว ยสนั บ สนุ น การผลิ ต อาห ารที่ มี คุ ณ ภาพ ปลอด ภั ย เพ ราะม าจาก
ทรัพยากรธรรมชาติในเรื่องโภชนาการผัก พืช สัตว์ และสมุนไพรพื้นบ้านน่าจะเป็นสิ่งที่นามาส่งเสริม
เพราะเป็นจุดเด่นของแต่ละชุมชนจังหวัดหรือในภาคอีสานแตกต่างกันไปทาให้อาหารแต่ละแห่งมี
รสชาติ แ ตกต่ า งกั น อี ก ทั้ ง ฤดู ก าลก็ ส่ ง ผลต่ อ วั ฒ นธรรมอาหารเพราะอาหารมี ป ระโยชน์ มาจาก
ธรรมชาติที่ชาวบ้านหาได้เองทาให้สุขภาวะดี และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดชุมชนใน
จังหวัดสุรินทร์และในจังหวัดใกล้เคียงซึ่งหมายถึงประชาชนในชุมชนต้องรับทราบข้อมูลว่าอาหารของ
กลุ่มชาติพันธุ์มีเอกลักษณ์เฉพาะโดดเด่นไม่เหมือนใครคนในชุมชนควรตระหนักการส่งเสริมวัฒนธรรม
ด้านอาหารและอนุรักษ์ไว้ ให้ยั่งยืนตลอดไป

คาสาคัญ : ภูมิปัญญา วัฒนธรรมอาหาร
1. บทนา
ภูมิปัญญาอาหารเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศ เกิดจากการสั่งสมภูมิปัญญาของ
บรรพบุรุษในการนาเอาทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้เป็นวัตถุดิบในตารับอาหารสาหรับ
ใช้บริโภคในครัวเรือนและชุมชนวัฒนธรรมอาหารถูกหล่อหลอมมาจากประสบการณ์และทักษะของคน
จากรุ่ น สู่ รุ่ น แล้ ว ถ่ า ยทอดมายั ง ลู ก หลาน นอกจากนี้ วั ฒ นธรรมอาหารยั ง ซึ ม ซั บ เข้ า สู่ วิ ถี ชี วิ ต
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ขนบธรรมเนียมประเพณีทางศาสนาภูมิปัญญาด้านอาหารไทยมีประวัติความเป็นมาเป็นที่เลื่องลือและ
เป็นที่ยอมรับในอาเซียนอยู่แล้ว อาหารมีความอร่อยมีคุณค่าทางโภชนาการสูงดีต่อสุขภาพปรับปรุง
ให้น่ารับประทานมีความปลอดภัยซึ่งจะนาส่วนนี้ไปโฆษณาได้ และเป็นอาหารที่สามารถนามาบรรจุหีบ
ห่อเพื่อส่งขายยังต่างถิ่นหรือต่างประเทศได้อย่างสวยงามและถูกสุขลักษณะ ทั้งนี้ต้องมีมาตรการ
รักษารสชาติและคุณภาพของอาหารรักษามาตรฐานในการจัดการอาหารเหล่านั้น (วศินา จันทรศิริ .
2557 : 99) ภูมิปัญญาท้องถิ่นคือความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ ในชีวิตของคนเราผ่านกระบวนการ
ศึกษาสังเกตคิดวิเคราะห์จนเกิดปัญหาและตกผลึก มาเป็นองค์ความรู้ที่ประกอบกันขึ้นมาจากความรู้
เฉพาะหลายๆเรื่องโดยเฉพาะ ภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดเป็นพื้นฐานองค์ความรู้สมัยใหม่ที่จะช่วยในการ
เรียนรู้การแก้ปัญหาการจัดการ และการปรับตัวการดาเนินชีวิตของคนในชุมชนนั้นภูมิปัญญาท้องถิ่น
จะเป็นความรู้ที่มีอยู่ทั่วไป ในสังคมชุมชนและในตัวผู้คน (อัจฉรา ภาณุรัตน์. 2549 : 102)
ตลาดชาติพันธุ์เป็นแหล่งเรียนรู้มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์เป็นการฉายภาพ
ในอดีต และวิ ถีชีวิ ต สั งคมวั ฒ นธรรมและศูนย์ก ลางเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านนาสิ นค้ามาแลกเปลี่ ยน
ประเภทสินค้าไม่ได้ระบุว่าเป็นแบบไหนเป็นสินค้าพื้นบ้านในชุมชนเป็นเสน่ห์ดึงดูดผู้คนเพราะมีเมนู
ขายตามฤดูกาลซึ่งผู้ซื้อคาดเดายากสาหรับประเภทสินค้าจากการทาเกษตรหรือผลผลิตที่เหลือกิน
เหลื อใช้จ ากการรับประทานในครอบครัว จึ งได้ นามาจ าหน่าย สิ น ค้าที่จ าหน่ายในตลาดมี อยู่ต าม
ธรรมชาติ จากป่าเขาทุ่งนา และเรือกสวน ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารให้กับมนุษย์บน
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง (อัจฉรีย์ มาลีหวล. 2558 : 8 ) ตลาดมีการแลกเปลี่ยนสินค้า การได้พบปะ
มีปฏิสัมพันธ์กันดารงอยู่ควบคู่กับสังคมมนุษย์มาช้านานแล้วทั้งนี้เพราะมนุษย์ไม่สามารถผลิต ทุกอย่าง
ได้ด้วยตนเองและบนพื้นฐานที่ว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมทาให้การซื้อขายแลกเปลี่ยนมีวิวัฒนาการไป
เรื่อย ๆ ซึ่งจากเดิมที่เป็นเพียงการแลกเปลี่ยนในชุมชนไปสู่การแลกเปลี่ยนที่สูงขึ้นสิ่งที่มาซื้อขาย
แลกเปลี่ยนนั้นผูกพัน กับปัจจัยพื้นฐานในการดารงชีวิตและเป็นพื้นฐานของการดารงชีวิต สังคม
ตลาดมีการพัฒนาไปตามการขยายตัวของสังคมเมืองในยุคสมัยต่าง ๆ (สมรักษ์ ชัยสิง ห์กานานนท์.
2549 : 2) ภูมิปัญญาในตลาดชาติพันธุ์เป็นกลไกในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจทางสังคมวัฒนธรรม
และวิธีชีวิตของชาวบ้านจากชนบท
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อให้กระบวนการศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถดาเนินการไปได้ตามความต้องการของผู้วิจัย
จึงได้กาหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยไว้ดังนี้
2.1 เพื่อศึกษาภูมิปัญญาวัฒนธรรมอาหารชายแดนไทยกัมพูชาในจังหวัดสุรินทร์
2.2 เพื่อศึกษาวัฒนธรรมอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์ชายแดนไทยกัมพูชาในจังหวัดสุรินทร์
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
การศึกษางานวิจัยฉบับนี้จะสามารถช่วยให้การคาดการณ์ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นไป
อย่ างเป็ น เหตุ เป็ น ผลประโยชน์ ข องการศึก ษาภู มิ ปั ญ ญาวั ฒ นธรรมอาหารชายแดนไทยกั ม พู ช า
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ในจังหวัดสุรินทร์ การเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์
ชายแดนไทย-กัมพูชาในจังหวัดสุรินทร์เพื่อการอนุรักษ์ให้สืบทอดและดารงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป
4. วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยเชิงคุณภาพมีหลักการและลักษณะคือมีความต้องการข้อมูลรอบด้าน (Holistic)
เพื่อเข้ าใจบริบทของสัง คมมีวัต ถุ ประสงค์ที่จะอธิบายปรากฎการณ์ ทางสั งคม (Contextual) บาง
ประการไม่สามารถอธิบายด้วยเหตุผลธรรมดาทั่วไปได้นักวิจัยจึงพยายามทาความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญา ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมเพื่อนาเอาอธิบายปรากฏการณ์ในสังคม
ต้องการที่เข้าใจระบบความคิดระบบความเชื่อและตรรกะของผู้ที่อยู่ในชุมชนหรือสังคมเป็นการศึ กษา
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคมและปรากฎการณ์ทางสังคมการศึกษากระบวนการครั้งนี้เพื่อจะ
ช่วยให้สามารถค้นพบคาตอบเกี่ยวกับสาเหตุคาถามเฉพาะคนในเรื่องที่คนอื่น ไม่รู้และอาจใช้วิธีการ
ตีความจากข้อมูลที่มีอยู่เพื่อเข้าใจความหมายที่ซ่อนอยู่ตามระเบียบวิธีดาเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ
5. สรุปผลการวิจัย
ในการสรุปผลการศึกษาภูมิปัญญาวัฒนธรรมอาหารชายแดนไทยกัมพูชาในจังหวัดสุรินทร์
คณะผู้วิจัยใช้ประเด็นทางนิเวศวัฒนธรรมซึ่งเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ในแง่มุมต่าง ๆ อย่างหลากหลาย โดยสติปัญญาของชาวบ้านในชุมชน ซึ่งใคร ๆ ต่างเรียก
ขานว่า “รากหญ้า” แต่รากหญ้า นี้คือฐานสาคัญในการยึดเหนี่ยวการดารงชีวิตของมนุษย์ ให้มีความ
แข็ งแรง และยั่ งยืน ตลาดชาติพันธุ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นศูนย์ก ลางในเรื่องของภูมิปัญ ญาซึ่ง
สะท้อนให้เห็นสนามจริง การลาเลียงกับความรู้ที่เชื่อมโยงภูมิปัญญาโดยผ่านกระบวนผู้ค้า ชาวบ้าน
ผู้ขาย และชาวเมือง ที่สาคัญการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน คือวีชีวิตในการดารงอยู่อย่าง
ยั่งยืนบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง
และเมื่อพิจารณาถึงภูมิปัญญาในตลาดชาติพันธุ์ ในจังหวัดสุรินทร์ตลาดสดเทศบาลเมือง
สุรินทร์ ตลาดนัดสีเขียว และตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา ปัจจุบันเป็นอย่างไรมีความเหมือนหรือ
แตกต่างกันอย่างไรนั้น พบว่า มีความคล้ายคลึงกันในประเด็นเรื่อง ลักษณะการวางขายสินค้าแบบ
ง่าย เช่น ตามฟุตบาทข้างถนนสินค้าเป็นของพื้นบ้านหาง่ายตามแหล่งชุมชนวางบนพื้นโดยมีเสื่ อ
ใบตองใบบัวผ้าใบผ้ายางปูรองสินค้า โดยส่วนใหญ่ตลาดชาติพันธุ์นั้นเป็นตลาดที่เกิดมาจากความ
ผูกพันมานานการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น การนาทรัพยากรธรรมชาติระหว่างพืชผักของป่า
เพื่อการดารงชีพอย่างยั่งยืนยิ่งไปกว่านั้นตลาดชาติพันธุ์ยังเป็นแหล่งพบปะสังสรรค์ของคนหลายวัย
ทาให้เกิดการไปมาหาสู่และมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมแม้กระทั่งเด็กๆ ชอบมาตลาดตามผู้ปกครองการหา
ผลผลิตพื้นบ้านหรือผลผลิตจากป่าเพื่อนามาขายเป็นวิถีแห่งตลาดชาติพันธุ์ที่ กลุ่มเด็กๆ จะได้
เรี ย นรู้ กั บ ผู้ ใ หญ่ เ ป็ น แหล่ ง สื บ ทอดวิ ช าการค้ า จากพ่ อ แม่ สู่ ลู ก หลานกระทั่ ง เกิ ด การเรี ย นรู้
“ควรขายอะไร เวลาใด” ยิ่งไปกว่านั้นภูมิปัญญาในตลาดชาติพันธุ์เป็นเสมือนแหล่งฝึกอบรมให้คน
ได้เรียนรู้รักธรรมชาติและวัฒนธรรมซึ่งความหลากหลายในตลาด
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นอกจากความหลากหลายด้านภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ของจังหวัดสุรินทร์แล้ว ในตลาด
ชาติพันธุ์ยังมีวัฒนธรรมอาหารในพิธีกรรมต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานบวช และศพ ที่โดดเด่น
ของกลุ่มชาติพันธุ์ในท้องถิ่น ควรอนุรักษ์ฟื้นฟูให้มีความมั่นคง และยั่งยืน ฉะนั้นอาหารจึงเป็นปัจจัยสี่
ในการดารงชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ การหาผลผลิตพื้นบ้านหรือผลผลิตจากป่าเพื่ อนามาขาย คือวีถี
ชีวิตในตลาดที่กลุ่มเด็กๆ จะได้เรียนรู้ร่วมกับผู้ใหญ่ ตลาดซึ่งเป็นสถานที่ที่เกิดการเรียนรู้ทางด้าน
วัฒนธรรมทางการค้าควบคู่วัฒนธรรมภูมิปัญญาที่สืบสานกันอย่างต่อเนื่องเอกลักษณ์ที่โดดเด่นนั้น
คือ การแต่งกายพื้นเมืองของกลุ่ม ชาติพันธุ์ม านั่ งขายสิ นค้าที่หาได้เองจากธรรมชาติการลาเลียง
จากทุ่งนา ป่า เขา และเรือกสวน ผลผลิตทางการเกษตร นอกจากการนาสินค้าพืชผัก และสัตว์
มาจาหน่ายแล้ว ในตลาด ยังมีการนาสมุนไพร การรักษาโรคในยุคอดีตโดยการนาสมุนไพรมาทาการ
รักษา นี่คือความหลากหลายของภูมิปัญญาที่สื บทอดมากระทั่งถึง ยุคปัจจุบัน เป็นวิถีชีวิตทีเรียบ
ง่ายไม่ต้องแข่งขันกับใคร วันนี้มีสินค้าอะไรก็นามาขายเพราะเป็นผลผลิตทางธรรมชาติ มีเมนูไม่ซ้าใน
แต่ละฤดูกาลมีออกมาขายได้อย่างต่อเนื่องไปยังผู้ซื้อเป็นการบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของชุมชน
ในท้องถิ่น เด็กๆ ได้เรี ยนรู้และสืบทอดถ่ายเทภูมิปัญญาซึ่งกันและกัน จากรุ่นสู่รุ่น เป็นการอนุรักษ์
ฟื้นฟูความมั่นคงของอาหาร ใน การดารงชีวิตของมนุษย์ทาให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักและนาไปปฏิบัติเพื่อ
สืบทอด เพื่อได้ส่งต่อความรู้ การเรียนการสอนที่หลากหลายศาสตร์ด้วยกัน
6. ข้อเสนอแนะ
จากการวิ จั ย เรื่อ งภู มิ ปั ญ ญาวั ฒ นธรรมอาหารชายแดนไทยกั ม พู ช าในจั ง หวั ด สุ ริน ทร์
การวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์สาหรับผู้อื่นที่สนใจ ดังต่อไปนี้
6.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป
การใช้วิธีการวิจัยเพื่อเข้าถึงองค์ความรู้ วัฒนธรรมที่ใช้ในวิถีชีวิต ของกลุ่มชาติ
พันธุ์ไทยเขมร กูย และลาว เกี่ยวกับการดาเนินชีวิตในชุมชน ควรดาเนินการศึกษาวิจัยแบบผสมทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก ให้มีน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
6.2 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
6.2.1 งานวิจัยแนวการอนุรักษ์ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อ
ของกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ของกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ไทยเขมร ไทยลาว และชาวกู ย ในจั ง หวั ด สุ ริน ทร์ บุ รีรัม ย์
และศรีสะเกษ
6.2.2 งานวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบภูมิปัญ ญาอาหารของกลุ่ มชาติพันธุ์ไทย
เขมร ไทยลาว และชาวกูยในจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านโพธิ์ชัย ตาบลโพธิ์ชัย
อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เพื่อศึกษาสินค้าและมูลค่าสินค้าของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านโพธิ์ชัย
ตาบลโพธิ์ชัย อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม และเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าของกลุ่มเพาะเห็ดบ้าน
โพธิ์ชัย ตาบลโพธิ์ชัย อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
สมาชิกกลุ่มเพาะเห็ดหมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ชัย ตาบลโพธิ์ชัย อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จานวน
14 คน โดยกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีอาชีพ
อย่างชัดเจน และมีค วามต้องการในการพัฒ นาอาชีพของตนเองอย่างชัด เจน โดยใช้โดยการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริบทชุมชน การประกอบอาชีพ การสร้างการมีส่วนร่วม และกระบวนการ
ดาเนินงานร่วมกันระหว่างทีมนักวิจัยและชุมชน
ผลการวิจัยการศึกษาบริบทของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านโพธิ์ชัย ตาบลโพธิ์ชัย อาเภอวาปีปทุม
จังหวัด มหาสารคาม พบว่า จากการสารวจข้ อมูล เบื้องต้นของกลุ่ม เพาะเห็ด หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ ชัย
ตาบลโพธิ์ชัย อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม มีจานวนสมาชิกทั้งหมด 14 คน ทางกลุ่มแม่บ้าน
เพาะปลูกเห็ดนางฟ้า โดยมีการจัดตารางเวรในการดูแลเห็ด ชุมชนประสบปัญหาของสินค้า คือ เห็ด
นางฟ้ามีราคาค่อยข้างต่า หรือการนาไปขายที่ตลาดในจานวนมากๆ กลับโดนพ่อค้าคนกลางในการกด
ราคาให้กิโลกรัมละ 40 บาท การศึกษาสินค้าและมูลค่าสินค้าของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านโพธิ์ชัย ชุมชนมี
ความต้องการนาเห็ดนางฟ้ามาเพิ่มมูลค่าให้มากขึ้นกว่าการขายเห็ดสด ลดปัญหาพ่อค้าคนกลางได้
ระดับหนึ่ง การศึกษาการเพิ่มมูลค่าสินค้าของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านโพธิ์ชัย ตาบลโพธิ์ชัย อาเภอวาปีปทุม
จังหวัดมหาสารคาม สิ นค้าที่ต้องการนามาทาการเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อการพัฒ นาเศรษฐกิจชุมชน
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อย่างยั่งยืนของบ้านโพธิ์ชัย คือ เห็ดนางฟ้าชุมชนหาแนวทางในการค้นหากระบวนเพิ่มมูลค่าสินค้า
ร่วมกัน โดยใช้วิธีการแสดงความคิดเห็นของกลุ่ มแม่บ้านว่าต้องการเพิ่มมูลค่าของเห็ดนางฟ้า คือ
กระบวนการแปรรูปที่ชุมชนเห็นตรงกันว่า สามารถร่วมกันทาได้และเป็นมติของกลุ่มแม่บ้านเพาะเห็ด
คือ การทาลูกชิ้น การทาหมูยอ และการทาแหนมเห็ด ซึ่งสามารถเก็บรักษาไว้ หรือสามารถเก็บไว้
ทานได้นาน สามารถทาแล้วนามาขายได้ตามร้านค้า และตามเทศกาลที่ทางจังหวัดจัดกิจกรรมขึ้นมา
ผลจากกระบวนการทดลองปฏิบัติการโดยการใช้วิธีที่ค้นพบมาเพิ่ม มูลค่าสิ นค้ากลุ่ม เพาะเห็ดของ
ชุมชน สิ่งที่ได้มา คือ แหนมเห็ด และลูกชิ้น ที่ได้ บรรจุในถุงพลาสติกใส เพื่อทาการขายในราคาถุง
ละ 20 บาท บรรจุด้วยแหนมเห็ดจานวน 4 ชิ้น ถึงใส่ถุงพลาสติกใส พบว่า ยังขาดความสวยงาม ไม่
น่าดึงดูด ทางคณะผู้วิจัยได้ ติดต่อ อาจารย์ชินานาง ในสาชาวิชาศิลปะ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ได้ทาการออกแบบสติ๊กเกอร์เพื่อนามาติดบรรจุภัณฑ์ เพื่อความสวยงามและน่าสนใจของสินค้ามาก
ยิ่งขึ้ น ผลที่ได้คื อ สิน ค้ามีความน่าเชื่อถือ และสิ นค้าสามารถจ าหน่ายได้ง่าย และตรงตามความ
ต้องการของคนในชุมชน เช่น อบต. และร้านค้าชุมชน
คาสาคัญ : การเพิ่มมูลค่า พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ชุมชน และกลุ่มเพาะเห็ดบ้านโพธิ์ชัย

Abstract
The objectives of this research were to study the context, the goods and its
value, and to increase the value of goods of mushroom growing group at Bann Phoe
Chai, Phoe Chai Sub-district, Wapee Pathum District, Mahasarakham Province. The
target population of this study was the members of mushroom growing group at Bann
Phoe Chai, Phoe Chai Sub-district, Wapee Pathum District, Mahasarakham Province.
There were 14 members selected as the subjects of the study by purposine sampling
because they were really mushroom farmers and explicitly intended to develop their
own profession. The data were collected through the information collection about
community context, occupation, the building up of participatory, and the cooperation
of operation process between the researchers and community members.
The result revealed that, the study of the context of Bann Phoe Chai
Mushroom Growing Group, Phoe Chai Sub-district, Wapee Pathum District,
Mahasarakham Province, from the fundamental information survey, there were14
members of the group. The housewife group growed Sarjor-caju mushroom by setting
timetable for each member to take care of it. Also, the community faced the problems
that the selling price of fresh mushroom was always quite cheap, or when they took a
lot of mushroom to sell at the marketplace, they were forced from the middleman to
sell at 40 baht a kilogram. The findings from the study of goods and its value, it
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showed the community needed to increase more value to their mushroom rather than
selling it as fresh mushroom because it could help to decrease some problems caused
from middleman. From the study of increasing value to the goods, it could be
concluded that the goods needed to be increased in value for sustainable economic
development of Bann Phoe Chai was Sarjor-caju Mushroom. The community have
worked together to find the way for increasing value of the goods through the
discussion of housewife group; that is, the increasing value of Sarjor-caju mushroom
processing which every member was majorly agreed that it could be done together.
The resolution of housewife group for increasing the value of the mushroom was the
processing for meatball, mushroom sausage, preserving mushroom because these
processing food can be kept for a long time. Also, the food processed from mushroom
can be taken to sell at any stores or on any festival held by the province. The
products obtained from the experiment in increasing the value of goods were
preserving mushroom and mushroom meatball packed in a clear plastic bag with 4
pieces for selling 20 baht a pack. However, the container used was not beautiful and
attractive. Therefore, the researchers have approached Miss Chinanang Sawasram, a
lecturer of Computer Arts Program, Buriram Rajabhat University, to design the stickers
to attach on the container for more beautiful and attractive. As a result, the products
look believable, were sold more easily, and serve or the needs of the community like
sub-district administrative organization and community store.
Keywords : Increasing Value, Sustainable Economic Development of Community,
Community, Bann Phoe Chai Mushroom Growing Group
1. บทนา
การพัฒนาประเทศในช่วงที่ผ่านมา แม้ว่าภาคเกษตรจะมีบทบาทสาคัญทั้งในมิติของการ
ผลิตที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ในด้านอาหารและเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้แก่ประชากรส่วนใหญ่ของ
ประเทศ รวมถึงเป็นฐานการผลิตที่สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้าและการส่งออกสาหรับ
การผลิตและบริการอื่นๆ แต่ความเข้มแข็งและความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรกลับมี
แนวโน้มลดลง เนื่องจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น รวมถึง
การเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรรายย่อย
แนวทางการพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องคานึงถึงปัจจัยส่งเสริมที่สามารถสนับสนุนการสร้างภูมิคุ้มกัน
เพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับภาคการเกษตร และความมั่นคงทางด้านอาหารและ
พลังงานชีวภาพของประเทศ อาทิเช่น พัฒนาองค์ความรู้และการส่งเสริมระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น (คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2559) อย่างไรก็ตาม
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แม้ปัจจุบันภาครัฐจะมีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า
ทาง เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การสร้างงาน สร้างรายได้ด้วยการนาภูมิปัญญาชาวบ้านและทรัพยากรในท้องถิ่ นมาพัฒนาผสานเข้า
สู่กระบวนการเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าของชุมชน (ลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล, 2555) ซึ่งการพัฒนามูลค่า
ของสินค้าของชุมชนดังกล่าว ถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อชุมชนให้สามารถสร้างอาชีพและ
รายได้ให้กับประชาชนได้อย่างยั่งยืน
การสารวจข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มเพาะเห็ดหมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ชัย ตาบลโพธิ์ชัย อาเภอวาปี
ปทุม จังหวัดมหาสารคาม มีจานวนสมาชิกทั้งหมด 14 คน โดยมีลักษณะในการดาเนินการคือเป็นการ
ดาเนินงานของกลุ่มแม่บ้านที่มีการรวมตัวกันในช่วงที่ว่างจากการทาการเกษตรได้มาปลูกเห็ดเพื่อ
สร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่ ง ซึ่งเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเห็นผลสาเร็จของงาน โดย
เริ่ม ก่อตั้งเมื่อ 4-5 ปีก่อน โดยเริ่ม จากการปลู กเห็ดฟาง แต่ด้วยอุณ หภูมิและสภาพแวดล้ อมที่ไม่
เอื้ออานวย ทาให้ได้ผลผลิตน้อยกว่าที่ลงทุน หรือที่เรียกว่าไม่คุ้ มทุนนั้นเอง ทางกลุ่มแม่บ้านจึงหันมา
เพาะปลูกเห็ดนางฟ้าที่ดูแลงานกว่า โดยมีการจัดตารางเวรในการดูแลเห็ด วันละ 2 คน มีหน้าที่รด
น้าดูแล และเก็บเห็ดขาย ทางกลุ่มเพาะเห็ดได้รับเงินทุนจาก อบต.โพธิ์ชัย มาเป็นทุนในการริเริ่ม จน
สามารถขายเห็ดนางฟ้าจนเกิดผลกาไร และนามาปันส่วนให้กับสมาชิก ปีละ 3,000-4,000 บาท ต่อ
คน นับว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจ ข้อมูลสารวจ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
สาหรับการลงพื้นที่ในการพูดคุยระหว่างชุมชนและกลุ่มของทีมนักวิจัย ใช้วิธีการสังเกต
พบว่า ปัญ หาของสินค้า คือ เห็ดนางฟ้ามีราคาต่า หรือการนาไปขายที่ตลาดในจานวนมากๆ โดน
พ่อค้าคนกลางกดราคาให้กิโลกรัมละ 40 บาท ทาให้สมาชิกกลุ่มเพาะเห็ดมีผลกาไรที่น้อยกว่าที่ควร
จะได้ ทางสมาชิก กลุ่ ม เพาะเห็ด จึ งได้เสนอแนวทางในการแก้ ปัญ หาของตนเอง โดยทางกลุ่ ม นั้ น
ต้องการที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของตนเอง โดยใช้วิธีการแปรรูปเห็ดนางฟ้า ให้ได้ราคาที่สูงเหตุผล
ดังกล่าวข้ างต้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน รวมทั้งสามารถพัฒนาและเพิ่ม
มูลค่าให้กับสินค้าของชุมชนได้ อันจะส่งผลต่อการสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง คณะผู้วิจัยจึงได้
ทาการศึกษาการเพิ่มมูลค่าสินค้าของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านโพธิ์ชัย ตาบลโพธิ์ชัย อาเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการวิจัยนี้คือ สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม
สมาชิก จนมีรายได้เสริมจากการสร้างอาชีพ และสามารถเป็นต้นแบบให้กับ หมู่บ้านอื่นๆ ในเขต
ตาบลโพธิ์ชัย อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนา
ศักยภาพทางเศรษฐกิจ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) ยุทธศาสตร์ข้อที่ 3 ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ข้อ
ย่อยที่ 3.3 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อศึกษาบริบทของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านโพธิ์ชัย ตาบลโพธิ์ชัย อาเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม
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2.2 เพื่อศึกษาสินค้าและมูลค่าสินค้าของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านโพธิ์ชัย ตาบลโพธิ์ชัย อาเภอ
วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
2.3 เพื่ อเพิ่ ม มูล ค่ าสิ น ค้ าของกลุ่ ม เพาะเห็ด บ้านโพธิ์ ชัย ต าบลโพธิ์ ชัย อาเภอวาปีปทุ ม
จังหวัดมหาสารคาม
3. วิธีการดาเนินการวิจัย
กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดาเนินการ
1. กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สมาชิกกลุ่มเพาะเห็ดหมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ชัย ตาบล
โพธิ์ชัย อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จานวน 14 คน โดยกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีอาชีพอย่างชัดเจน และมี
ความต้องการในการพัฒนาอาชีพของตนเองอย่างชัดเจน
2. พื้นที่ในการวิจัย ได้แก่ กลุ่มเพาะเห็ดหมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ชัย ตาบลโพธิ์ชัย อาเภอวาปีปทุม
จังหวัดมหาสารคาม
การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การงานวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participatory Action
Research : PAR) ทั้ งนี้ ค ณะผู้ วิ จั ยจะเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล ทั้ งเชิ ง ปริม าณ (Quantitative) และเชิ ง
คุ ณ ภาพ (Qualitative) ประกอบด้ ว ยการสรุ ป ภาพรวมการด าเนิ น งานเพื่ อ ให้ ผ ลที่ ไ ด้ จ ากการ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ครอบคลุมทั้งมิติเชิงลึกและกว้าง โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของ
ชุมชน การประกอบอาชีพ องค์ความรู้ในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้า รวมทั้งผลการดาเนินงาน
ของการทากิจกรรมร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกระบวนการทางานร่วมกันของคนในชุมชน
เพื่อสร้างข้อสรุปการกาหนดค้นหาความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร
เพื่อการสร้างอาชีพและรายได้ของชุมชนอย่างยั่งยืนและมั่นคง
ในการดาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ระยะที่ 1 ระยะเตรียมการ
ขั้นตอนการเตรียมการด้านทีมวิจัย (นักวิจัยสถาบัน นักวิจัยในพื้นที่ ผู้ประสานงาน
และนักศึกษาที่ร่วมวิจัย ) เตรียมพื้นที่เป้าหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมชี้แจงเพื่อทาความ
เข้าใจโครงการแก่ชุมชน และวางแผนการดาเนินโครงการร่วมกันกับชุมชน
1.1 การเตรียมทีมวิจัย
1.2 เตรียมพื้นที่ และเตรียมกลุ่มเป้าหมาย เพื่อแสวงหาผู้เข้าร่วมโครงการระดับ
ชุมชน และหน่วยงานทั้งภาครัฐ
1.3 ประชุมชี้แจงเพื่อทาความเข้าใจโครงการกับกลุ่มชุมชน ซึ่งประกอบด้วยผู้นา
ชุมชน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล (ส.อบต.) คณะกรรมการหมู่บ้าน พนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตาบล และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งค้นหาอาสาสมัครนักวิจัยชุมชน
1.4 วางแผนการดาเนินโครงการร่วมกับชุมชนกลุ่ม เป้าหมายเพื่อแสวงหาความ
ร่วมมือในการดาเนินงานวิจัยปรับแนวคิดในส่งเสริมให้เกิดการการเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อการพัฒนา
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เศรษฐกิ จชุม ชนอย่ างยั่ งยื นของกลุ่ ม เพาะเห็ด บ้านโพธิ์ ชัย หมู่ 4 ต าบลโพธิ์ ชัย อาเภอวาปีปทุม
จังหวัดมหาสารคาม
ระยะที่ 2 ระยะเก็บรวบรวมข้อมูลของบริบทชุมชน
ในระยะเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ของบริบ ทชุ ม ชน คณะผู้ วิ จั ย ได้ แ บ่ ง ขั้ น ตอนการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงแบ่งระยะการ
เก็บข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาบริบทของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านโพธิ์ชัย ตาบลโพธิ์ชัย อาเภอวาปี
ปทุม จังหวัดมหาสารคาม คณะผู้วิจัยดาเนินการ ดังนี้
2.1 ศึกษาบริบทของของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านโพธิ์ชัย ตาบลโพธิ์ชัย อาเภอวาปี
ปทุม จังหวัดมหาสารคาม เช่น การประกอบอาชีพ การทาอาชีพเสริมในช่วงที่ว่างจะการทานา ศึกษา
ทักษะในการจัดทาอาชีพเสริม ศึกษารูปแบบของผลผลิตที่เหมาะสมในการเพิ่มมูลค่าสินค้า เป็นต้น
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ระดับบุคคล และใช้สนทนากลุ่ม ซึ่งทีมวิจัยจะร่วมกันคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่
จะไปสัมภาษณ์ ทาการวิเคราะห์ข้อมูล และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อนาเสนอข้อมูลให้สมาชิกกลุ่มรับรู้
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล พร้อมทั้งค้นหาแนวทางการสร้างสินค้าทางการเกษตรของชุมชน
2.2 ทีมวิจัยร่วมกับชุมชนทาการสรุป สังเคราะห์และวิเคราะห์ และคืนข้อมูล
ให้กับชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านโพธิ์ชัย ตาบลโพธิ์ชัย อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ระยะที่ 3 ระยะปฏิบัติการ
คณะผู้วิจัยจึงแบ่งระยะการเก็บข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เพื่อศึกษาสินค้าและมูลค่าสินค้าของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านโพธิ์ชัย ตาบล
โพธิ์ชัย อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม คณะผู้วิจัยดาเนินการ ดังนี้
3.1 สารวจสินค้าของชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด และวิเคราะห์ผลการสารวจสินค้า
ของชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด บ้านโพธิ์ชัย หมู่ 4 ตาบลโพธิ์ชัย อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ซึ่ง
เป็นการศึกษาแบบเสวนากลุ่ม การจัดเวทีกลุ่มสมาชิก การปรึกษาหารือ การค้นหาข้อมูล สินค้าของ
ชุ ม ชน เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รือ สิ น ค้ าในชุ ม ชน โดยใช้ วิ ธี ก ารจั ด หมวดหมู่ เรี ย บเรีย ง
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อนาเสนอข้อมูลให้ชุมชนรับรู้ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3.2 สรุปผลการสารวจสินค้าของชุมชนที่มีความเหมาะสมที่จะนาไปสร้างเป็น
สิ น ค้ าร่ว มกั น กั บ ชุ ม ชนบ้ านโพธิ์ ชั ย องค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลโพธิ์ ชั ย อ าเภอวาปี ป ทุ ม จั ง หวั ด
มหาสารคาม และผู้สนใจในชุมชน เป็นต้น
ในระยะปฏิบัติการเป็นการศึกษาสินค้าและมูลค่าสินค้าของกลุ่มเพาะเห็ดบ้าน
โพธิ์ชัย ตาบลโพธิ์ชัย อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ในการหาผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน เพื่อให้ได้
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากชุมชนที่สามารถสร้างเป็นสินค้าเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ตลอดจนสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ชัย อาเภอวาปี
ปทุม จังหวัดมหาสารคาม และผู้สนใจในชุมชน เป็นต้น เพื่อสร้างกลไกในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า
ของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านโพธิ์ชัย
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ขั้นตอนที่ 2 เพื่อศึกษาการเพิ่มมูลค่าสินค้าของของกลุ่ม เพาะเห็ด บ้านโพธิ์ชัย
ตาบลโพธิ์ชัย อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม คณะผู้วิจัยดาเนินการ ดังนี้
3.3 นักวิจัยร่วมกับชุมชนประชุมหารือเกี่ยวกับกระบวนสร้างเพิ่มมูลค่าสินค้า
และ สรุปผลเกี่ยวกับกระบวนการสร้างการเพิ่มมูลค่าสินค้าของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านโพธิ์ชัย
3.4 ทดลองปฏิบัติการโดยการใช้ที่ค้นพบมาเพิ่มมูลค่าสินค้ากลุ่มเพาะเห็ด
ของชุมชนมาใช้กับสินค้าของชุมชน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่สามารถนาไปสร้างเป็นอาชีพและ
รายได้ให้กับคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง
3.5 ที ม วิ จั ย ร่ ว มกั บ ชุ ม ชนสรุ ป วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ และคื น ข้ อ มู ล
กระบวนการสร้างการเพิ่มมูลค่าสินค้าของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านโพธิ์ชัย
ในระยะปฏิ บั ติ ก ารนี้ เป็ น การเพิ่ ม มู ล ค่ า สิ น ค้ าของกลุ่ ม เพาะเห็ ด บ้ านโพธิ์ ชั ย
เพื่อให้เกิดอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ชัย และผู้สนใจในชุมชนเป็นต้น เพื่อสร้าง
กลไกการพัฒนาสินค้าของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านโพธิ์ชัย
ระยะที่ 4 ระยะสรุปผล/ประเมินผลการศึกษา
4.1 ถอดบทเรีย นภาพรวมการด าเนิ น งานของโครงการวิ จั ย (Retrospect) เพื่ อ
กาหนดทิศทางการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องในอนาคต
4.2 วิเคราะห์ผล สรุปผล และจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์
4. ผลการวิจัย
คณะผู้วิจัยได้ผลดาเนินการ 4 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ระยะเตรี ย มการ พบว่ า ในขั้ น ตอนการเตรี ย มพื้ น ที่ และเตรี ย ม
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อแสวงหาผู้เข้าร่วมโครงการระดับชุมชน และหน่วยงานทั้งภาครัฐ โดยนักวิจัยได้มี
การลงไปพื้นที่เพื่อดาเนินการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ อบต.โพธิ์ชัย โดยประสานงานกับคุณ
สมเจตน์ รอดคง ผู้ประสานงานขององค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ชัย โดยได้มีการพูดคุยถึงสถานที่ที่
จะใช้ในการประชุมชี้แจงเพื่อทาความเข้าใจโครงการแก่ชุมชน นอกจากนั้นคุณสมเจตน์ รอดคง ได้พา
นักวิจัยลงไปในชุมชนบ้านโพธิ์ชัย เพื่อประสานงานกับกลุ่มเพาะเห็ดบ้านโพธิ์ชัย โดยนักวิจัยได้ ไปพบ
ประธานกลุ่มคือ นางสุภาพร ชื่อลิ้นฟ้า และนางอนงค์ ภูวงศ์ ตัวแทนกลุ่มเพาะเห็ด หมู่ 4

ภาพที่ 1 การลงพื้นที่ในการเตรียมพื้นที่ และประชุมชี้แจงกลุ่มเป้าหมาย
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ขั้นตอนต่อมาเป็นการประชุมชี้แจงเพื่อทาความเข้าใจโครงการกับกลุ่มชุมชน ผลที่ได้
คือ ชุมชนมีความเข้าใจและมีความสนใจในการเข้าร่วมโครงการเป็นจานวนมาก พร้อมทั้งเสนอแนว
ทางการทากิ จ กรรมต่างๆ ในกระบวนการเพิ่ ม มูล ค่าของกลุ่ ม เพาะเห็ด บ้านโพธิ์ชัย ต าบลโพธิ์ ชัย
อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคามอีกด้วย

ภาพที่ 2 การประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการวิจัย
ระยะที่ 2 ระยะเก็บรวบรวมข้อมูลของบริบทชุมชน
เป็นการศึกษาบริบทของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านโพธิ์ชัย หมู่ 4 ในระยะเก็บรวบรวมข้อมูล
ของบริบทชุมชน คณะผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึกในระดับบุคคล และใช้สนทนากลุ่ม ซึ่งทีมวิจัย
จะร่วมกันคัดเลื อกกลุ่ม เป้าหมายที่จะไปสัมภาษณ์ และจัดกลุ่มเสวนาย่อย ทาให้ทราบบริบทและ
ปัญหาของชุมชนพบว่า ปัญหาของการเพาะเห็ดนางฟ้ามีราคาค่อนข้างต่า หรือการนาไปขายที่ตลาด
ในจานวนมาก ๆ โดนพ่อค้าคนกลางในการกดราคาให้กิโลกรัมละ 40 บาท ทาให้สมาชิกกลุ่มเพาะเห็ด
มีผลกาไรที่น้อยกว่าที่ควรจะได้ ทางสมาชิกกลุ่มเพาะเห็ดจึงได้เสนอแนวทางในการแก้ปัญ หาของ
ตนเอง โดยทางกลุ่มนั้นต้องการที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของตนเอง โดยใช้วิธีการแปรรูปเห็ดนางฟ้า
ให้ได้ราคาที่สูงกว่าการขายเป็นเห็ดดอก ทางประธานกลุ่มก็ได้เสนอว่า ต้องการปลูกเห็ดที่มีความ
หลากหลายชนิดให้ตรงตามฤดูกาล

ภาพที่ 3 การลงพื้นที่เพื่อศึกษาบริบทของกลุ่ม และชุมชน
ระยะที่ 3 ระยะปฏิบัติการ
คณะผู้วิจัยดาเนินการพบว่า สารวจสินค้าของชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด และทาการวิเคราะห์
ผลการส ารวจสินค้ าของชุม ชนกลุ่ม เพาะเห็ด บ้านโพธิ์ชัย หมู่ 4 จากการส ารวจพื้นที่บ้านโพธิ์ชัย
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คณะผู้วิจัยได้ทาการสารวจสินค้าในชุมชน และได้สอบถามข้อมูลจากชุมชน พบว่า ชุมชนบ้านโพธิ์ชัย
ในกลุ่มหมู่ 4 ได้มีการร่วมตั วของกลุ่มแม่บ้าน จานวน 14 คน ได้ร่วมกันก่อตั้งกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า
นาส่งขายที่ตลาดในราคากิโลกรัมละ 40 บาท กลุ่มแม่บ้านได้ทาการเพาะเห็ดจานวน 1800 ถึง 2000
ก้อนในแต่ละรอบ ทาให้กลุ่มแม่บ้านมีเห็ดที่ออกดอกจานวนมาก พอนาไปขายที่ตลาดก็โดนพ่อค้าคน
กลางกดราคา ส่งผลให้ ได้กาไรจากการเพาะปลู กเห็ด นางฟ้าน้อยกว่าที่ควร ทางชุมชนจึงมีความ
ต้องการนาเห็ดนางฟ้ามาเพิ่มมูลค่าให้มากขึ้นกว่าการขายเห็ดสด ลดปัญหาพ่อค้าคนกลางได้ระดับ
หนึ่ง

ภาพที่ 4 สารวจสินค้าชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด และวิเคราะห์ผลการสารวจสินค้าชุมชน
ผลการสารวจสินค้าของชุมชนที่มีความเหมาะสมที่จะนาไปสร้างเป็นสินค้าร่วมกัน
กับชุมชนบ้านโพธิ์ชัย จากการสารวจสินค้าของบ้านโพธิ์ชัย ตาบลโพธิ์ชัย อาเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม สรุปได้ว่า สินค้าที่ต้องการนามาทาการเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
อย่างยั่งยืนของบ้านโพธิ์ชัย คือ เห็ดนางฟ้า และคณะผู้วิจัยได้ศึกษาการเพิ่มมูลค่าสินค้าของของกลุ่ม
เพาะเห็ดบ้านโพธิ์ชัย พบว่า กระบวนการสร้างการเพิ่มมูลค่าสินค้าของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านโพธิ์ชัย สรุ ป
ได้ว่า ชุมชนจะทาการแปรรูปเห็ดนางฟ้าเป็น แหนมเห็ด ลูกชิ้นเห็ด และหมูยอเห็ด

ภาพที่ 5 นักวิจัยร่วมกับชุมชนประชุมหารือกระบวนเพิ่มมูลค่าสินค้าและกระบวนการสร้างการเพิ่ม
มูลค่าสินค้าของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านโพธิ์ชัย
ขั้นตอนถัดมาคณะผู้วิจัยได้ ทดลองปฏิบัติการเพิ่มมูลค่าสินค้ากลุ่มเพาะเห็ดของชุมชน
มาใช้กับสินค้าของชุมชน ผลได้พบว่า ชุมชนจะทาการแปรรูปเห็ดนางฟ้าเป็น แหนมเห็ด ลูกชิ้นเห็ด
และหมูย อเห็ ด ซึ่ง ได้มีก ารลงมือปฏิ บัติ โดยมี ก ารจั ด เตรียมอุปกรณ์ ในการทาไว้ต ามที่ได้ป ระชุ ม
ร่วมกัน โดยได้ใช้วัตถุดิบหลักจากชุมชนเอง คือ เห็ดนางฟ้า ที่ทางชุมชนได้ทาการปลูกไว้ ชุมชนได้นา
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เห็ดนางฟ้ามาเพื่อเข้าสู่กระบวนการแปรรูป ร่วมกับทีมนักวิจัย ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มเพาะเห็ด จานวน 14
คน รวมกับทีมนักวิจัย จานวน 3 คน ได้ทดลองการแปรรูปเห็ดนางฟ้า ตามที่ตกลงกัน คือ แหนมเห็ด
ลูกชิ้นเห็ด

ภาพที่ 6 ทดลองปฏิบัติการโดยการใช้ที่ค้นพบมาเพิ่มมูลค่าสินค้ากลุ่มเพาะเห็ดของชุมชนมาใช้กับ
สินค้าของชุมชน
คณะผู้วิจัยได้ร่วมกับชุมชนสรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์ และคืนข้อมูลกระบวนการสร้าง
การเพิ่มมูลค่าสินค้าของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านโพธิ์ชัย ตาบลโพธิ์ชัย จากกระบวนการทดลองปฏิบัติการ
โดยการใช้ที่ค้นพบมาเพิ่มมูลค่าสินค้ากลุ่มเพาะเห็ดของชุมชน สิ่งที่ได้มา คือ แหนมเห็ด และลูกชิ้น ที่
ได้ บรรจุในถุงพลาสติกใส เพื่อทาการขายในราคาถุงละ 20 บาท บรรจุด้วยแหนมเห็ดจานวน 4 ชิ้น
ถึงใส่ถุงพลาสติกใส พบว่า ยังขาดความสวยงาม ไม่น่าดึงดูด ทางคณะผู้วิจัยได้ ติดต่อ อาจารย์ชินา
นาง สวัสดิ์รัมย์ ในสาชาวิชาศิลปะ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ทาการออกแบบสติ๊กเกอร์เพื่อ
นามาติดบรรจุภัณฑ์ เพื่อความสวยงามและน่าสนใจของสินค้ามากยิ่งขึ้น ผลที่ได้คือ สินค้ามีความ
น่าเชื่อถือ และสินค้าสามารถจาหน่ายได้ง่าย และตรงตามความต้องการของคนในชุมชน เช่น อบต.
และร้านค้าชุมชน

ภาพที่ 7 ทีมวิจัยร่วมกับชุมชนสรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์ และคืนข้อมูลกระบวนการสร้างการเพิ่ม
มูลค่าสินค้าของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านโพธิ์ชัย
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5. สรุปผลที่ได้รับ
ผลการวิจัยตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 การศึกษาบริบทของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านโพธิ์ชัย ตาบล
โพธิ์ชัย อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม พบว่า จากการสารวจข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มเพาะเห็ด
หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ชัย ตาบลโพธิ์ชัย อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม มีจานวนสมาชิกทั้งหมด 14
คน โดยมีลักษณะในการดาเนินการคือเป็นการดาเนินงานของกลุ่มแม่บ้านที่มีการรวมตัวกันในช่วงที่
ว่างจากการทาการเกษตรได้มาปลูกเห็ดเพื่อสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์และเห็นผลสาเร็จของงาน โดยเริ่มก่อตั้งเมื่อ 4-5 ปีก่อน โดยเริ่มจากการปลูกเห็ดฟาง แต่
ด้วยอุณหภูมิและสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออานวย ทาให้ได้ผลผลิตน้อยกว่าที่ลงทุน หรือที่เรียกว่าไม่คุ้ ม
ทุน ทางกลุ่มแม่บ้านจึงหันมาเพาะปลูกเห็ดนางฟ้าที่ดูแลง่ายกว่า โดยมีการจัดตารางเวรในการดูแล
เห็ด วันละ 2 คน มีหน้าที่รดน้าดูแล และเก็บเห็ดขาย ทางกลุ่มเพาะเห็ดได้รับเงินทุนจาก อบต.โพธิ์
ชัย มาเป็นทุนในการริเริ่ม จนสามารถขายเห็ดนางฟ้าจนเกิดผลกาไร และนามาปันส่วนให้กับสมาชิ ก
ปีละ 3,000-4,000 บาท ต่อคน นับว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจ
การขายเห็ด ปริมาณการขายแต่ละเดือนไม่เท่ากัน ขายได้มากน้อยขึ้นอยู่กับผู้บริโภค และ
ผลผลิตที่ออกมา ขายเห็ดเดือนแรกได้ประมาณ 8,000 บาท เดือนต่อมาก็ลดลง เพราะเห็ดที่ออกมา
มีปริมาณน้อยลง ลงทุนครั้งเดียวประมาณ 9,000 บาท ผลิตรอบหนึ่งประมาณ 2,700 ก้อน และ
รวมเบ็ ด เสร็ จ ที่ เห็ ด ไม่ มี ก ารติ ด เชื้ อ ขายตลอดระยะเวลา 5-6 เดื อ นก็ จ ะมี ร ายได้ 30,000 บาท
ระยะเวลาเห็ดที่เราเก็บได้ประมาณ 6 เดือน และเห็ดที่งอกออกมาก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆ เริ่มผลิต
เดือน กันยายน 2560 ระยะเวลาที่เก็บเห็ดได้ถึงเดือน มีนาคม 2561 มีการพักก้อน (พักก้อนเห็ด คือ
ให้เชื้อ
เห็ดมีความขาวมีการหยอดเชื้อเห็ดเข้าไปทาให้มันเย็น) ใช้เวลา1เดือนในการพักก้อนเห็ด
เดือน กันยายน เพราะหน้าร้อนทาไม่ได้ เชื้อเห็ดต้องมีความชื้นมากที่สุด ถึงเห็ดจะงอกขึ้นมาได้ และ
ต้องมีการขยายโรงเห็ด ด้วย เห็ด ไม่ชอบ กลิ่นบุหรี่เพราะจะทาให้เห็ดติดเชื้อ การเพราะเห็ด เป็น
รายได้เสริม ของชุม ชน และได้พบปะกัน ทาให้ชุม ชนเกิ ด ความสามัคคีรัก ใคร่เอ็นดูกั น เกิ ด ความ
สนุกสนาน ไม่ว่างงาน ด้วย ตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่ชุมชนได้ช่วยกันเพาะเห็ดทาให้มีโครงการต่าง ๆ
เข้ามาช่วยเหลือมากมาย และได้ทาให้เกิดการแปรรูปในขั้นตอนถัดไป
จากการศึ กษาบริบทของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านโพธิ์ชัย หมู่ 4 ตาบลโพธิ์ชัย อาเภอวาปีปทุม
จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึกในระดับบุคคล และใช้สนทนากลุ่ม สามารถการ
สรุป สังเคราะห์และวิเคราะห์ ได้ว่าในการลงพื้นที่พูดคุยระหว่างชุมชนและกลุ่มของทีมนักวิจัย จะ
สังเกตได้ว่า พบปัญ หาของสินค้า คือ เห็ดนางฟ้ามีราคาค่อยข้างต่า หรือการนาไปขายที่ตลาดใน
จานวนมากๆกลับโดนพ่อค้าคนกลางในการกดราคาให้กิโลกรัมละ 40 บาท ทาให้สมาชิกกลุ่มเพาะเห็ด
มีผลกาไรที่น้อยกว่าที่ควรจะได้ ทางสมาชิกกลุ่มเพาะเห็ดจึงได้เสนอแนวทางในการแก้ปัญ หาของ
ตนเอง โดยทางกลุ่มนั้นต้องการที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของตนเอง โดยใช้วิธีการแปรรูปเห็ดนางฟ้า
ให้ได้ราคาที่สูงกว่าการขายเป็นเห็ดดอก ทางประธานกลุ่มก็ได้เสนอว่ า ต้องการปลูกเห็ดที่มีความ
หลากหลายชนิดให้ตรงตามฤดูกาล เช่น เห็ดขอนขาวปลูกในฤดูร้อนจะได้ผลผลิตมาก และราคาดี
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เป็นการสร้างรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นของสมาชิก ซึ่งทางกลุ่มสมาชิกนั้นเป็นกลุ่มที่มีความสามัคคีในการ
เพาะเห็ด และให้ความร่วมมือกับนักวิจัยเป็นอย่างดี
ผลการวิจัยตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 การศึกษาสินค้าและมูลค่าสินค้าของกลุ่มเพาะเห็ด
บ้านโพธิ์ชัย ตาบลโพธิ์ชัย อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม พบว่า จากการสารวจพื้นที่บ้านโพธิ์
ชัย คณะผู้วิจัยได้ทาการสารวจสินค้าในชุมชน และได้สอบถามข้อมูลจากชุมชนบ้านโพธิ์ชัยในกลุ่มหมู่
4 ได้มีการร่วมตัวของกลุ่มแม่บ้าน จานวน 14 คน ได้ร่วมกันก่อตั้งกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า นาส่งขายที่
ตลาดในราคากิโลกรัมละ 40 บาท กลุ่มแม่บ้านได้ทาการเพาะเห็ดจานวน 1800 – 2000 ก้อนในแต่
ละรอบ ทาให้กลุ่มแม่บ้านมีเห็ดที่ออกดอกจานวนมาก พอนาไปขายที่ตลาดก็โดนพ่อค้าคนกลางกด
ราคา ส่งผลให้ได้กาไรจากการเพาะปลูกเห็ดนางฟ้าน้อยกว่าที่ควร ทางชุมชนจึงมีความต้องการนา
เห็ดนางฟ้ามาเพิ่มมูลค่าให้มากขึ้นกว่าการขายเห็ดสด ลดปัญหาพ่อค้าคนกลางได้ระดับหนึ่ง จากการ
สารวจสินค้าของบ้านโพธิ์ชัย ตาบลโพธิ์ชัย อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สรุปได้ว่า สินค้าที่
ต้องการนามาทาการเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ของบ้านโพธิ์ชัย คือ
เห็ดนางฟ้า
ผลการวิจัยตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ศึกษาการเพิ่มมูลค่าสินค้าของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านโพธิ์
ชัย ตาบลโพธิ์ชัย อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม พบว่า จากการสารวจสินค้าของชุมชนกลุ่ม
เพาะเห็ด สรุปได้ว่า สินค้าที่ต้องการนามาทาการเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่าง
ยั่งยืนของบ้านโพธิ์ชัย คือ เห็ดนางฟ้า
จากกระบวนการ ดังกล่าว ทีมนักวิจัยได้ประชุมกับชุมชน
เพื่อหาแนวทางในการค้นหากระบวนเพิ่มมูลค่าสินค้าร่วมกัน โดยใช้วิธีการแสดงความคิดเห็นของกลุ่ม
แม่บ้านว่าต้องการเพิ่มมูลค่าของเห็ดนางฟ้าในรูปแบบใดบ้าง โดยมีการแสดงความคิดเห็น ดังต่อไปนี้
1. ประธานกลุ่ม ได้เสนอว่า อยากให้มีการแปรรูปเห็ดนางฟ้า ให้สามารถเก็บรักษาได้
นาน และสามารถรับประทานได้หลายกลุ่มลูกค้า
2. สมาชิกได้เสนอการแปรรูปเห็ดนางฟ้า ดังต่อไปนี้ แหนมเห็ด ลูกชิ้นเห็ด เห็ดสวรรค์
เห็ดทอดสมุนไพร หมูยอเห็ด
3. จากการเสนอมาหลายอย่างทางทีมวิจัยและชุมชน ร่วมกันหาข้อดีและข้อเสียของ
การแปรรูปแต่ละชนิด พบว่า เห็ดสวรรค์และเห็ดทอดสมุนไพรไม่สามารถเก็บความกรอบไว้ไ ด้นาน
ต้ อ งทอดแล้ ว ขายทั น ที ซึ่ ง ไม่ เหมาะกั บ กลุ่ ม แม่ บ้ า น เนื่ อ งจากไม่ มี เวลาว่ างมาขายเห็ ด สวรรค์
ตลอดเวลา
4. ในส่วนของการแปรรูปที่ชุมชนเห็นตรงกันว่า สามารถร่วมกันทาได้และเป็นมติของ
กลุ่มแม่บ้านเพาะเห็ดคือ การทาลูกชิ้น การทาหมูยอ และการทาแหนมเห็ด ซึ่งสามารถเก็บ รักษาไว้
หรือสามารถเก็ บไว้ท านได้น าน สามารถทาแล้ ว นามาขายได้ต ามร้านค้า และตามเทศกาลที่ทาง
จังหวัดจัดกิจกรรมขึ้นมา
สรุปผล เกี่ยวกับกระบวนการสร้างการเพิ่มมูลค่าสินค้าของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านโพธิ์ชัย สรุป
ได้ว่า ชุมชนจะทาการแปรรูปเห็ดนางฟ้าเป็น แหนมเห็ด ลูกชิ้นเห็ ด และหมูยอเห็ด ซึ่งได้มีการลงมือ
ปฏิบัติ โดยมีการจัด เตรียมอุปกรณ์ในการทาไว้ตามที่ได้ประชุมร่วมกัน โดยได้ใช้วัตถุดิบหลั กจาก
ชุ ม ชนเอง คื อ เห็ ด นางฟ้ า ที่ ท างชุ ม ชนได้ ท าการปลู ก ไว้ ชุ ม ชนได้ น าเห็ ด นางฟ้ า มาเพื่ อ เข้ า สู่
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กระบวนการแปรรูป ร่วมกับทีมนักวิจัย ซึ่งมีสมาชิกกลุ่ มเพาะเห็ด จานวน 14 คน รวมกับทีมนักวิจัย
จานวน 3 คน ได้ทดลองการแปรรูปเห็ ด นางฟ้ า ตามที่ต กลงกั น คือ แหนมเห็ด ลู กชิ้น เห็ด จาก
กระบวนการทดลองปฏิบัติการโดยการใช้ที่ค้นพบมาเพิ่มมูลค่าสินค้ากลุ่มเพาะเห็ด ของชุมชน สิ่งที่
ได้มา คือ แหนมเห็ด และลูกชิ้น ที่ได้ บรรจุในถุ งพลาสติกใส เพื่อทาการขายในราคาถุงละ 20 บาท
บรรจุด้วยแหนมเห็ดจานวน 4 ชิ้น ใส่ถุงพลาสติกใส พบว่า ยังขาดความสวยงาม ไม่น่าดึงดูด ทาง
คณะผู้วิจัยได้ ติดต่อ อาจารย์ชินานาง ในสาชาวิชาศิลปะ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ทาการ
ออกแบบสติ๊กเกอร์เพื่อนามาติดบรรจุภัณฑ์ เพื่อความสวยงามและน่าสนใจของสินค้ามากยิ่งขึ้น ผลที่
ได้คือ สินค้ามีความน่าเชื่อถือ และสินค้าสามารถจาหน่ายได้ง่าย และตรงตามความต้องการของคน
ในชุมชน เช่น อบต. และร้านค้าชุมชน
6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
6.1.1 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านโพธิ์ชัย ควรนาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการไปลง
มือปฏิบัติจริงนาไปถ่ายทอดสู่กลุ่มอื่นๆ ที่สนใจ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมกันสร้างจุด
แข็งให้กับชุมชน และสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้มากขึ้น
6.1.2 หน่ ว ยงานภาครัฐ ควรส่ ง เสริม กระบวนการเรีย นรู้ ด้ า นการทางการพั ฒ นา
ศักยภาพ ทักษะด้านการประกอบอาชีพของกลุ่มชุมชน โดยควรสนับสนุนให้มีเครือข่ายชุมชนเพื่อการ
เรียนรู้ เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการพัฒนา
ของชุมชน ตลอดจนถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนอื่น ๆ ได้
6.2 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ผลการวิจัยในครั้งนี้ได้ข้อค้นพบเป็นองค์ความรู้ที่เป็นการพัฒนาชุมชน และสาหรับผู้ที่
ต้องการศึกษาต่อยอดจากการทาวิจัยครั้งนี้ เช่น การเพิ่มมูลค่าของผลผลิตที่ชุมชนมีให้มีมูลค่าที่
สูงขึ้น การแก้ปัญหาสินค้าของชุมชนที่มีมากจนเกินไป การสร้างจุดแข็งให้กับสินค้าของชุมชน ผู้ที่
สนใจสามารถวิจัยเรื่องนี้สามารถเป็นแนวทางในการทาวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าสินค้าของชุมชนได้
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลาภู
อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
และเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลาภูโดย
จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่าง คือ หัวหน้าครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองหนองบัว ล าภู
อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู ทั้งหมด 387 คน เครื่องมือที่ใช้ศึกษา ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้ อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน t-test (Independent Sample) และ F-test (One Way ANOVA) ผลการศึกษา พบว่ า
การมีส่ ว นร่ว มของประชาชนในการพัฒนาท้อ งถิ่ นในเขตเทศบาลเมื องหนองบัว ล าภู อาเภอเมื อ ง
จังหวัดหนองบัวลาภู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวล าภู อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู พบว่า หัวหน้า
ครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลาภู อาเภอเมื อง จังหวัดหนองบัวลาภู ที่มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และอาชีพต่างกัน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมือง
หนองบัวลาภู อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : การมีส่วนร่วมของประชาชน, การพัฒนาท้องถิ่น

Abstract
The objectives of this research were to study participation of people on local
development and to compare the participation of people on local development in the area
of Muang Nongbua Lamphu Municipality by dividing on personal factors. The samples
were the chiefs of families in the area of Muang Nongbua Lamphu Municipality in Muang
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District of Nongbua Lamphu Province totaling 387 persons. The instruments using for the
research were the questionnaires and semi-structured interview. The statistics using for
data analysis included frequency, percentage, mean and standard deviation. the
hypothesis testing included t-test (Independent Sample) and F-test (One Way ANOVA).
The results of findings were as follows : For overall on participation of people on local
development in the area of Muang Nongbua Lamphu Municipality in Muang District of
Nongbua Lamphu Province was in a high level. The result on comparative analysis on
participation of people for local development in the area of Muang Nongbua Lamphu
Municipality in Muang District, Nongbua Lamphu Province were found that the chiefs of
families in the area of Muang Nongbua Lamphu Municipality in Muang District of
Nongbua Lamphu Province with different of gender, age, educational level and occupation
participated in local development defiantly at the statistical significance of .05 level.
Keyword : Local development, Participation, People
1. บทนา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอิสระในการกาหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงิน และการ
คลัง มีอานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ และกาหนดให้การกากับดูแลองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องทาเท่าที่จาเป็นและต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของ
ประเทศเป็นส่ว นรวม (มาตรา 282 มาตรา 283 มาตรา 284) (สานักเลขาธิการสภาผู้แ ทนราษฎร,
2547) และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้กาหนดให้ให้มีการจัดการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยการจัดตั้ง
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในรู ป แบบใดให้ ค านึ ง ถึ ง เจตนารมณ์ ข องประชาชนในท้ อ งถิ่ น และ
ความสามารถในการปกครองตนเองในด้านรายได้ จานวนและความหนาแน่นของประชากร และพื้นที่ที่
ต้องรับผิดชอบ ประกอบกัน (มาตรา 249) และในการดาเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น สภา
ท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดาเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอด
ทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย (มาตรา 253) (สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2560)
ปัจจุบันการบังคับใช้แผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดาเนินการทบทวน
การกาหนดอานาจและหน้าที่และการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่า วแล้วโดย
ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2551 และได้รายงานต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติทราบแล้ ว โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญั ติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จึงประกาศให้ใช้บังคับแผนการ
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กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนที่องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการกาหนด
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) และให้มีผลผูกพันหน่วยงาน
ของรัฐที่จะต้องดาเนินการให้เป็นไปตามแผนการกระจายอานาจฯ และแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่ าวต่อไป
(ราชกิจจานุเบกษา, 2551 : เล่ม 125 ตอนพิเศษ 40 ง, 26 กุมภาพันธ์ 2551)
จากแนวคิดของการกระจายอานาจของท้องถิ่น เพื่อให้การบริหารงานและการให้บริการไป
ถึงตัวประชาชนให้มากที่สุด และถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานท้องถิ่น
กับประชาชน มีส่วนทาให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐและต่อ
หน่วยงานด้วย โดยจะเป็นส่วนที่เอื้อต่อการส่ ง เสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้ ามามีส่ว นร่วมในการ
ปกครองตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการกระจายอานาจ
และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เป็นของควบคู่กัน เมื่อขาดส่วนใดส่วนหน่ว ยย่อมไม่สมบูรณ์
อาจกล่าวได้ว่า ชุมชนเป็นหัวใจของงานพัฒนา ประชาชนในชุมชนได้เล็งเห็นความสาคัญของงานพัฒนา
และได้เริ่มการพัฒนาด้วยตนเอง โดยในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นนั้น นักวิชาการและนัก วางแผนที่
สนใจการพัฒนาท้องถิ่นจึงต้องยอมรับทั่วไปว่า การพัฒนาซึ่งมุ่งผลสาเร็จสาหรับคนส่วนใหญ่นั้น ไม่อาจ
เกิ ด ขึ้ นหรือสื บทอดต่อเนื่องไปได้อย่ างจริง จั ง หากปราศจากการมีส่ ว นร่ว มของคนส่ ว นใหญ่ ผู้เป็น
เป้าหมายของการพัฒนา การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของการพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบกับการให้โอกาสประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่น โดย
เริ่มตั้งแต่การมีส่วนร่วมคิดค้นหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น การหาแนวทางแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ
เลือกแนวทางการวางแผนการแก้ ไขปัญหา รวมทั้งการร่วมปฏิบัติในกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นที่จัดขึ้น
ในชุมชน และการประเมินผลงานกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว ซึ่งการมีส่วนร่วมในลักษณะดังกล่าว เป็น
กระบวนการเรียนรู้ที่ประชาชนได้ลงมือกระทากิจกรรม โดยเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และทาให้
ทราบถึ ง วิ ธี ที่ จ ะจั ด การกั บ ปั ญ หาของตนเองและชุ ม ชนได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและท าให้ ป ระชาชนได้ รั บ
ประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่น นอกจากนั้น ยังช่วยให้ประชาชนเกิดการคิดเป็น
ทาเป็น และมีความรู้สูงกว่ากิจกรรมเหล่านั้น พวกตนมีส่วนเป็นเจ้าของโครงการอย่างแท้จริง โดยที่รัฐ
ได้มุ่งเน้นและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาในท้องถิ่น (นันท์ชพร การสม
ดี, 2554: 1-2)
เทศบาลเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีความสาคัญและใกล้ชิดกับประชาชนมาก
ที่สุด หลักการสาคัญที่ถือเป็นหัวใจของการพัฒนาท้องถิ่นก็คือ การกาหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนาและ
กาหนดแนวทางการพัฒนาที่จะนาไปสู่การบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ การพัฒนาชุมชนตาม
นโยบายที่กาหนดผ่านทางแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงถือเป็นเครื่องมือสาคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น เพื่อนาไปสู่การ
กาหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา การกาหนดภารกิจ และแนวทางการดาเนินงานเพื่อนาไปสู่จุดมุ่งหมาย
อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้การกาหนดแผนงานโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทิศทางที่
สอดคล้องและประสานสนับสนุนในจุดมุ่งหมายร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะทาให้ปัญหาและความต้องการ
ได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมแล้ว ยังเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลางและ
1929

ส่วนภูมิภาคในอนาคต และการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาท้องถิ่นตามแนวคิดและวัตถุประสงค์ของ
การกระจายอานาจนั้น ประชาชนต้องเข้ ามามีส่ ว นร่ว มในการก าหนดหรือการบอกกล่ าวถึ ง ความ
ต้องการของท้องถิ่น และจากการศึกษาผลงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ด้ า นการเมื อ งและการบริ ห ารงานของท้ อ งถิ่ น นั้ น ผลการศึ ก ษามั ก เป็ น ไปในแนวทางเดี ย วกั น คื อ
ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับต่า ซึ่งมีสาเหตุจากหลายๆ ปัจจัย เช่น ประชาชนขาดความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการทางานของท้องถิ่น ขาดความรู้ความเข้าใจในสิทธิการมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ
ที่ส ามารถกระทาได้ภายใต้ข อบเขตของกฎหมาย ประชาชนขาดวามสนใจและขาดศรัทธาต่อการ
บริหารงานของท้องถิ่น นอกจากนั้น การที่ประชาชนติดภารกิจในการประกอบอาชีพของตน ก็มีส่วนใน
การที่ทาให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกาหนดกิจกรรมหรือแผนงานพัฒนาในท้องถิ่นด้วยเช่นกัน
ด้วยความสาคัญของการมีส่ วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นที่ส่ง ผลทั้งให้ก าร
ดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นเป็นไปในทิศทางที่สามารถพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละบริบท
ท้องถิ่นนั้นๆ ช่วยให้เห็นสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น ผู้ศึกษาวิจัยจึงมีความสนใจศึกษา
เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลาภู อาเภอเมือง
จังหวัดหนองบัวลาภู เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาเทศบาลเมืองหนองบัวลาภูและข้อมูลในการพัฒนาการ
ปกครองท้องถิ่นโดยรวมต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ในเขตเทศบาลเมื อ ง
หนองบัวลาภู อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู
2.2 เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมือง
หนองบัวลาภู อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู โดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
2.3 เพื่อศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมือง
หนองบัวลาภู อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู
3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษาครั้งนี้จะศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาสาระสาคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลาภู อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู โดยใช้แนวคิด
ของรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวคิดของ Cohen และ Uphoff (Cohen & Uphoff,
1977) จานวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการตัดสินใจ ด้านการนาไปปฏิบัติ ด้านการรับประโยชน์ และด้านการ
ประเมินผลงาน
3.2 ขอบเขตด้านตัวแปร
3.2.1 ตัวแปรต้น (Independent variable) ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลของหัวหน้าครัวเรือน
ในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลาภู อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และอาชีพ
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3.2.2 ตัว แปรตาม (Dependent variable) ได้แ ก่ การมีส่ ว นร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลาภู อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู จานวน 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านการตัดสินใจ ด้านการนาไปปฏิบัติ ด้านการรับประโยชน์ และด้านการประเมินผลงาน
3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.3.1 ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ หั ว หน้ า ครั ว เรื อ นในเขตเทศบาลเมื อ ง
หนองบัวลาภู อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู ทั้งหมด 11,454 ครัวเรือน จาก 3 ตาบล ได้แก่ ตาบล
ลาภู ตาบลโพธิ์ชัย และตาบลหนองบัว (ข้อมูลสถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน แยกรายพื้นที่ระดับตาบล
ของเทศบาลเมืองหนองบัวลาภู อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู ของเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561)
3.3.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใ นการวิจั ยครั้งนี้ ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือนในเขตเทศบาลเมื อง
หนองบัวลาภู อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู ทั้งหมด 387 ครัวเรือน ซึ่งกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษาวิจัยด้วยการใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane, 1967)
3.3.3 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลาภู อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู โดยการสัมภาษณ์ ได้แก่
ตัวแทนหัวหน้าครัวเรือนที่อาศัย อยู่ในเทศบาลเมืองหนองบัวลาภู อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู
จานวน 15คน นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลาภู จานวน 1 คน ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลเมื อง
หนองบัวลาภู จานวน 5 คน และผู้นาชุมชน 15 ชุมชน จานวน 15 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 36 คน
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้
3.4.1 แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามมี 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม ลั ก ษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check-list) ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
อาชีพ
ตอนที่ 2 การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ นในเขตเทศบาลเมือง
หนองบัวลาภู อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู จานวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการตัดสินใจ ด้านการนาไป
ปฏิบัติ ด้านการรับประโยชน์ และด้านการประเมินผลงาน ลักษณะของคาถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale)
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
ในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลาภู อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ปลายเปิด
3.4.2 แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview)
เป็นแบบสัมภาษณ์ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ซึ่งเป็นแบบสั มภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semistructured Interview) ประกอบด้วยคาถามที่ให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็น (Open–ended Question)
เกี่ยวกับแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวล าภู
อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู จานวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการตัดสินใจ ด้านการนาไปปฏิบัติ ด้าน
การรับประโยชน์ และด้านการประเมินผลงาน
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3.5 การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ
3.5.1 ศึ ก ษาข้ อ มู ล จากเอกสาร ผลงานวิ จั ย เพื่ อ ก าหนดกรอบเนื้ อ หาในการสร้ า ง
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์
3.5.2 จัดทาแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่ประกอบด้วยคาถามที่ต้องการเพื่อตอบ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ให้ครบถ้วนและครอบคลุมเนื้อหา
3.5.3 ผู้ ศึ ก ษาท าการตรวจสอบเครื่ อ งมื อ อี ก ครั้ ง หนึ่ ง ในขั้ น ตอนนี้ ต รวจสอบความ
ครอบคลุมของเนื้อหา ความเข้าใจของภาษา ความเข้าใจตรงกันของคาถาม
3.5.4 นาแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
3.5.5 น าแบบสอบถามและแบบสั ม ภาษณ์ ที่ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ขแล้ ว เสนอต่ อ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
ประเมินความสอดคล้องของข้อคาถาม (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญมีจานวน 3 ท่าน และนาเครื่องมือที่ได้
จากผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (Content Validity) โดยคานวณหาค่า IOC
โดยคัดเลือกข้อที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 เป็นต้นไป เป็นข้อที่นาไปใช้ได้
3.5.6 นาแบบสอบถามที่ได้จากการปรับปรุงแก้ไขของผู้เชี่ยวชาญเสนอคณะกรรมการ
ควบคุมการค้นคว้าอิสระตรวจสอบแล้ว ไปทดลองใช้ (Try out) กับหัวหน้าครัวเรือนในเขตเทศบาลนา
คาไฮ อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู จานวน 30 คน
3.5.7 วิเคราะห์แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ โดยวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
ซึ่งจากการวิเคราะห์ผลได้ค่าเท่ากับ 0.989
3.5.8 นาเครื่องมือที่ปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์แล้วไปเก็บรวบรวมกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.6.1 ผู้ศึกษาทาการศึกษาเกี่ยวข้องกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลาภู อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู
3.6.2 ผู้ศึ ก ษาด าเนินการเก็ บข้ อมูลโดยใช้แ บบสอบถามกั บกลุ่ มตัวอย่างและรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งได้ทาการแจกแบบสอบถามจานวน 387 ฉบับ
3.6.3 นาแบบสอบถามมาตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ และเก็บรวบรวมเพื่อนามา
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
3.7 การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล
3.7.1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม วิ เ คราะห์ โ ดยใช้ ก ารแจกแจงความถี่
(Frequency) อัตราร้อยละ (Percentage) และประกอบการนาเสนอแบบตาราง
3.7.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลาภู
อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ แล้วนาข้อมูลที่ได้มาแปรค่าเฉลี่ยพฤติกรรม
ของตัวแปรต่างๆ ที่มีต่อระดับพฤติกรรม ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยการหาความกว้างของอันตรภาคชั้น
(วิชิต อู่อ้น, 2548 : 181)
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3.7.3 แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่ นในเขตเทศบาลเมื อง
หนองบัวลาภู อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู วิเคราะห์เคราะห์โดยนาข้ อมูลมาวิ เคราะห์เ นื้อหา
(Content Analysis) จาแนกและจัดหมวดหมู่ แล้วสรุปเป็นประเด็นหลักและพรรณนาข้อความอย่าง
ละเอียด
3.8 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
3.8.1 การวิเคราะห์สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) หรือค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.8.2 สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistic) ได้ แ ก่ t-test (Independent Sample)
และ F-test (หรื อ One Way ANOVA) และเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งรายคู่ ด้ ว ยวิ ธี ข องเชฟเฟ่
(Sheffe's Method)
4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 59.95 มีอายุ
51 ปีขึ้นไป จานวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 48.32 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จานวน 170 คน คิด
เป็นร้อยละ 43.93 และมีอาชีพเกษตรกรรม จานวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 40.05
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นใน
เขตเทศบาลเมืองหนองบัวลาภู อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นใน
เขตเทศบาลเมืองหนองบัวลาภู อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู โดยภาพรวม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
ค่าสถิติ
แปลผล อันดับ
ในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลาภู
ค่าเฉลี่ย ค่า S.D
1. ด้านการตัดสินใจ
3.64
0.67
มาก
1
2. ด้านการนาไปปฏิบัติ
3.46
0.90
มาก
2
3. ด้านการรับประโยชน์
3.40
1.04 ปานกลาง
3
4. ด้านการประเมินผลงาน
3.37
0.86 ปานกลาง
4
โดยภาพรวม
3.47
0.76
มาก
จากตารางที่ 1 พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมือง
หนองบัวลาภู อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=3.47, S.D.=0.76)
เมื่อพิจ ารณารายด้าน พบว่ า ด้านที่มีค่าเฉลี่ ยสู ง สุด ได้แ ก่ ด้านการตัด สินใจ (x̅=3.64, S.D.=0.67)
รองลงมา คื อ ด้ า นการน าไปปฏิ บั ติ (x̅=3.46, S.D.= 0.90) และด้ า นการรั บ ประโยชน์ ( x̅=3.40,
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S.D.=1.04) ตามลาดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการประเมินผลงาน (x̅=3.37, S.D.=
0.86)
4.3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นในเขต
เทศบาลเมืองหนองบัวลาภู อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู พบว่า หัวหน้าครัวเรือนในเขตเทศบาล
เมืองหนองบัวลาภู อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลาภู อาเภอเมือง จังหวัด
หนองบัวลาภู แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้
4.4 ผลการศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตเทศบาล
เมืองหนองบัวลาภู อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู พบว่า ควรสอบถามความต้องการของประชาชน
เพื่อนาไปจัดทาและดาเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ อย่างรวดเร็วและตรงจุด ควรให้ประชาชนร่วม
เป็นกรรมการในโครงการหรือกิจกรรม สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดงานหรือ
กิจกรรม ควรมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการให้ประชาชนได้รับประโยชน์ในการพัฒนาหมู่บ้านในด้าน
การศึ ก ษา ศาสนา กี ฬ าและเยาวชน ด้ า นความปลอดภั ย ของชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ด้ า นระบบ
สาธารณูปโภค ประชาสัมพันธ์แจ้ งข่ าวสารให้ประชาชนได้เข้ าใจ และควรให้สิทธิประชาชนในการ
ตรวจสอบและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบความโปร่งใส ปัญหาอุปสรรค ตั้งแต่ต้นจน
สิ้นสุดโครงการ
5. การอภิปรายผล
หลั ง จากวิ เคราะห์ข้อมูลแล้ว สามารถนาผลนั้นมาอภิปรายตามวัต ถุประสงค์ก ารวิจัยได้
ดังต่อไปนี้
5.1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่ นในเขตเทศบาลเมืองหนองบัว ล าภู
อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการตัดสินใจ ทั้งนี้อาจเนื่องจากเทศบาลเมืองหนองบัวลาภู อาเภอเมือง
จังหวัดหนองบัวลาภู ได้ให้ความสาคัญกับการกับการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเชิญชวนเข้าร่วม
ประชุมเพื่อเสนอปัญหา ความต้องการ ความคิดเห็นในการกาหนดแนวทางการพัฒนาเพื่อแก้ไข และลด
ปัญหาของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวล าภู และได้มีการจัดทาประชาคมของเทศบาลเมื อง
หนองบัวลาภูเกี่ ยวกับโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ของทางเทศบาลเมืองหนองบัวลาภู อาเภอเมือง
จังหวัดหนองบัวลาภู ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของโคเฮน และอัฟฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1977 อ้าง
ถึงใน ปิยนุช สมสมัย , 2553) ในขั้นที่ 1 คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในกระบวนการของการ
ตัดสินใจนั้น ประการแรกที่จะต้องกระทาก็คือ การกาหนดความต้องการและจัดล าดับความส าคัญ
ต่อจากนั้นก็เลือกนโยบายและประชากรที่เกี่ยวข้อง การตัดสินใจในช่วงเริ่มต้น การตัดสินใจในช่วง
ดาเนินการ วางแผน และการตัดสินใจในช่วงการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
พระมหาประกาศิต สิริเมโธ (ฐิติปสิทธิกร) (2556) ได้ทาการศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชนบ้านคลองใหม่ อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผล
การศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้าน
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คลองใหม่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 4
ด้าน โดยด้านที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด คือด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
5.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นในเขต
เทศบาลเมืองหนองบัวลาภู อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู พบว่า หัวหน้าครัวเรือนในเขตเทศบาล
เมืองหนองบัวลาภู อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลาภู อาเภอเมือง จังหวัด
หนองบัวลาภู แตกต่างกั นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิษณุ
หยกจินดา (2557) ได้ทาการศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน หมู่บ้านทุ่ง
กร่างตาบลทับไทร อาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมในการประเมิล
ผลมีส่วนร่วมในระดับน้อย ส่วนผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา
และอาชีพต่างกัน มีมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน หมู่บ้านทุ่งกร่างตาบลทับไทร อาเภอ
โป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี ตากต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
6. ข้อเสนอแนะ
6.1 เทศบาลเมืองหนองบัวลาภูควรสอบถามความต้องการของประชาชนเพื่อนาไปประกอบ
ในการจั ด ท าโครงการหรื อ กิ จ กรรมต่ า งๆ ของเทศบาลเมื อ งหนองบั ว ล าภู อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด
หนองบัวลาภู
6.2 ควรให้ประชาชนร่วมเป็นกรรมการตรวจรับการจ้างงานของเทศบาลเมืองหนองบัวลาภู
อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู
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แนวทางการพัฒนาศักยภาพแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไทย อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ศึกษาประเด็นปัญหาในการพัฒนาศักยภาพแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และศึกษา
แนวทางการพัฒนาศักยภาพแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่ตาบลบ้านไทย ซึ่งเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากประธาน รองประธาน คณะกรรมการ และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ในเขตพื้นที่ตาบลบ้านไทย อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ การสังเกต และวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย และ
นาเสนอข้อมูลโดยการบรรยายเชิงพรรณนา ผลการวิจัย พบว่า 1) กลุ่มวิสาหกิจผลิตปุ๋ยอินทรีย์เริ่ม
ก่อตั้งในปี 2558 โดยการก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนเริ่มจากการรวมตัวกันเพื่อแก้ไขปัญหาของกลุ่มเกษตร
ในเรื่องของปุ๋ยที่ใช้ในการทานาที่มีราคาสูง จึงได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อผลิตปุ๋ยอิน ทรีย์จาหน่ายให้กับ
สมาชิกในราคาถูก อีกทั้งเป็นการลดการใช้สารเคมีในการเกษตร ลดต้นทุนในการผลิตให้กับสมาชิก
กลุ่ม 2) ประเด็นปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจได้แก่ การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจ สภาพการตลาด การ
พัฒนากระบวนการผลิ ต ปุ๋ ย อิน ทรีย์ และการขาดความรู้ที่จ าเป็น ในการพั ฒนากลุ่ ม วิ ส าหกิ จ 3)
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจควรมีการ
มอบหมายอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบให้กับสมาชิกในกลุ่มอย่างทั่วถึงและเหมาะสม อีกทั้ง
ควรมีการประชุมปรึกษาหารือ เปิดโอกาส และกระตุ้นให้สมาชิกกลุ่มได้มีการเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอ
ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้และก่อให้เกิดความตระหนักในหน้าที่ เกิดความสามัคคีในกลุ่มเพิ่ม
มากขึ้น และกลุ่มวิสาหกิจควรได้รับการอบรม เพิ่มเติมทักษะ ความรู้ที่จาเป็นในการพัฒนากลุ่ ม
วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์มีหลายประการได้แก่ ด้า นระบบการเงินและการบัญชี ด้านต้นทุนการ
ผลิต และด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
คาสาคัญ : การพัฒนาศักยภาพ วิสาหกิจชุมชน ปุ๋ยอินทรีย์
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Abstract
This research was qualitative study that had purposes as follows to study the
context of organic fertilizer community enterprises, to learn the problem issues for
participatory potential development of the organic fertilizer community enterprises, and
to search the participatory potential development of the community enterprises in Ban
Thai Subdistrict. 30 members of organic fertilizer community enterprises in Ban Thai
Subdistrict, Khueang Nai Subdistrict, Ubon Ratchathani Province, including president,
vice president, committee, and other members, were collected the data. The research’s
equipment used in the data collection included interview form, observation, and analytic
induction, as well as descriptive presentation. The result found that 1) organic fertilizer
community enterprise, were established in 2015. The formation began by the
combination of agriculturists to solve the difficulties from costly fertilizer in rice farming.
Moreover, there are the combination of the specialists in the organic fertilizer within
the community and also receive supporting from government sectors to produce this
fertilizer with a cheap price to members. Meanwhile, this encouraged the organic
fertilizer usage, reduced use of chemical substance in agricultural system, and exactly
decreased production cost of members in the group. 2) The problem issues of community
enterprises included community enterprises management, market condition, organicfertilizer-production development, and knowledge lack of community enterprises
development. 3) The potential development pattern of organic fertilizer community
enterprises was that the cluster should thoroughly and appropriately assign the
authority, the duty, and the responsibility to members. In the meantime, it should have
meeting, discussing, permitting, and stimulating to the members in order to raise idea,
share knowledge, and realize in the duty. The cluster should change procedure from
the production for the marketing to the marketing for the production. Furthermore, the
government sectors, especially the provincial agricultural extension office, should be
more helpful by cooperating with the local administrative organization and should be
an intermediary between community enterprises and consumers. And ultimately, the
enterprise groups should obtain training and additional skill that were important things,
including financial and accounting systems, production cost, and information technology,
for developing of organic fertilizer community enterprises.
Keywords : Potential development, Community enterprise, Organic fertilizer
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1. บทนา
เศรษฐกิจชุมชนเป็นสิ่งที่มีความสาคัญมากสาหรับประเทศที่กาลังพัฒนา เพราะเศรษฐกิจ
ชุมชนถือเป็นสิ่งที่สร้างความมั่นคง และเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจในชุมชนนั้น ๆ หากชุมชนมีระบบ
เศรษฐกิจที่มั่งคงและเข้มแข็งก็จะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศมีความมั่นคง และ
เข้มแข็งตามไปด้วย ซึ่งในปี พ.ศ. 2548 รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
เพื่อให้ชุมชนเกิดความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ เกิดการพึ่งตนเอง เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันใน
ตลาดอย่างสมดุล เป็นทางเลือกที่สาคัญในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะชนบทที่ผสมผสานการผลิต
ในภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการด้วยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์
ชุมชนและท้องถิ่น ได้หล่อหลอมให้ทุกคนซึมซับถึงการพึ่งพาตนเองและนาองค์ความรู้นี้ไปใช้ในการ
ผลิตถ่ายทอดให้กับสังคม ตลอดจนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน ก่อให้เกิดความสมดุล
ในชีวิต ชุมชนสามารถจัดการความรู้ภายในชุมชนรวมไปถึงการเรียนรู้ ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญในการ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพราะการเรียนรู้ทาให้ชุมชนได้รู้ศักยภาพของตนเอง ได้ค้นพบทุนที่มีอยู่ใน
ชุมชน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนทั ศน์
และเจตคติที่ดีต่อชีวิตและสังคม (นรินทร์ สั ง ข์ รั ก ษา และคณะ, 2552: 4) อย่ า งไรก็ ต ามแนว
ทางการการพัฒนาธุรกิจชุมชนให้ประสบความสาเร็จได้ ต้องเริ่มจากการสร้างฐานรากที่แข็งแรงใน
ความเป็นกลุ่มสมาชิกให้กับชุมชน จัดโครงสร้างให้แข็งแรงก่อนสร้างส่วนอื่น ๆ ปรับกระบวนการคิด
และทัศนคติของคนในกลุ่ม พัฒนากระบวนการด้านการจัดการ โดยเน้นด้านการตลาดและการเงิน
และมีการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง (ขวัญฤดี ตันตระบัณฑิตย์, 2548 : 57)
ต าบลบ้ า นไทย เป็ น ต าบลในเขตการปกครองของอ าเภอเขื่ อ งใน จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี
ประชาชนในประกอบอาชีพหลักคือทานา และปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น มันสาปะหลัง ถั่วลิสง ปาล์ม
ยางพารา ฯลฯ จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้นาชุมชนของตาบลบ้านไทย พบว่าในตาบลบ้านไทยชุมชน
ได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อใช้เวลาว่างจากการทาการเกษตรผลิตหรือสินค้า หรือของที่ระลึกต่าง ๆ เช่น
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ หมอนขิต ผ้าไหม และตะกร้าทางมะพร้าว เป็นสินค้าที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติใน
ชุมชน อีกทั้งได้รับความนิยมจากคนในชุมชนและผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวในตาบลเป็นจานวนมาก แต่ยังมี
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจานวนมากที่ทาการรวมกลุ่มและได้รับเงินสนับสนุนจากทางภาครัฐบาล เนื่องจาก
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเหล่านั้นยังขาดความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การหมุนเวียน
เงินทุน การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่เป็นประโยชน์ทาให้สมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจบางคนนาเงินที่ได้
จากการขายผลิตภัณฑ์ไปใช้เป็นการส่วนตัว ไม่นาคืนมาให้กลุ่มวิสาหกิจ ทาให้ เงินทุนที่ได้รับเริ่มแรก
ลดน้อยลงและหมดไปในที่สุด อีกทั้งการรวมกลุ่มของชุมชนนั้นยังไม่มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของ
สมาชิก ระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับของกลุ่ม รวมทั้งการสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มจานวนสมาชิก ซึ่ง
เป็นหลักในการบริหารจัดการกลุ่มอันจะนาไปสู่ความเข้มแข็งภายในกลุ่ม
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สมาชิกภายในของกลุ่มชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านไทย และผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไทย อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี อันจะ
นาไปสู่การสร้างแนวทางการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบริบทของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในเขตพื้นที่ตาบลบ้านไทย อาเภอ
เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
2. เพื่อศึกษาประเด็นปัญหาในการพัฒนาศักยภาพแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในเขตพื้นที่ตาบลบ้านไทย อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่
ตาบลบ้านไทย อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
3. วิธีดาเนินงาน
ในการดาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเตรียมการ ระยะปฏิบัติการ และ
ระยะสรุปผล/ประเมินผลการศึกษา โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ระยะที่ 1 ระยะเตรียมการ
ขั้นตอนการเตรียมการเตรียมทีมวิจัย เตรียมพื้นที่ และเตรียมกลุ่มเป้า หมาย เพื่อ
แสวงหาผู้เข้าร่วมโครงการระดับชุมชน และหน่วยงานทั้งภาครัฐ อีกทั้งมีการประชุมชี้แจงเพื่อทา
ความเข้าใจโครงการกับกลุ่มชุมชนและวางแผนการดาเนินโครงการร่วมกับชุมชนกลุ่มเป้าหมาย
ระยะที่ 2 ระยะปฏิบัติการ
ในระยะปฏิ บั ติ ก ารนี้ ผู้ วิ จั ย ได้ แ บ่ ง ขั้ น ตอนการด าเนิ น งานเพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ 1 ศึ ก ษาบริ บ ทของกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนผลิ ต ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ ใ นพื้ น ที่
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไทย อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี คณะผู้วิจัยดาเนินการ ดังนี้
1.1 ศึกษาบริบทของกลุ่มวิสาหกิ จชุมชน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึกในระดับ
บุคคล และใช้การสนทนากลุ่ม ซึ่งผู้วิจัยร่วมกันคัดเลือกลุ่มเป้าหมายที่จะไปสัมภาษณ์ และจัดกลุ่ม
เสวนาย่อย ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการจัดหมวดหมู่ เรียบเรียง วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล
เพื่อนาเสนอข้อมูลให้สมาชิกกลุ่มรับรู้ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
1.2 สรุป และวิเคราะห์วิเคราะห์บริบทของกลุ่มวิสาหกิจผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในเขตพื้นที่
ตาบลบ้านไทย อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบราชธานี โดยการจัดหมวดหมู่ เรียบเรียง วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อนาเสนอข้อมูลให้สมาชิกกลุ่มรับรู้ ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล พร้อมทั้งค้นหา
รูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับชุมชน
วั ต ถุ ประสงค์ที่ 2 ศึก ษาประเด็นปัญหาในการพัฒนาศัก ยภาพของกลุ่ มวิสาหกิจ
ชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในเขตพื้นที่ตาบลบ้านไทย อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
2.1 นัก วิ จั ย ร่ว มกั บชุม ชนร่ว มกั นให้ข้ อมูล และเก็ บรวบรวมข้ อมูล เกี่ ยวกั บ การ
พัฒนาศักยภาพแบมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งเป็นการศึกษาเรียนรู้จ าก
ประสบการณ์ของคนในชุมชน การฝึกคิดสร้างสรรค์การแสดงความคิดเห็น การเสวนากลุ่ม การจัด
เวทีก ลุ่ ม สมาชิก การปรึก ษาหารือ การค้นหาข้ อมูล การพัฒนาศักยภาพแบบมีส่ วนร่ว มของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมให้กระบวนการมีส่วนร่วม ก่อให้เกิดความตระหนักถึง
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บทบาทหน้าที่ข องต้น และเพื่อช่ว ยกั นแก้ ปัญ หาที่เกิ ด ขึ้ น โดยใช้วิ ธี ก ารจั ด หมวดหมู่ เรียบเรียง
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อนาเสนอข้อมูลให้ชุมชนรับรู้ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
พร้อมทั้งค้นหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์
2.2 สรุปผล วิเคราะห์ สังเคราะห์ การพัฒนาศั ก ยภาพแบบมีส่ว นร่วมของกลุ่ ม
วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทย อาเภอเขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี
วัตถุประสงค์ที่ 3 ศึกษาแนวทางในพัฒนาศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ในเขตพื้นที่ตาบลบ้านไทย อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
3.1 ศึ ก ษาแนวทางการบริห ารจั ด การแบบมีส่ ว นร่ ว ม จากการวิ เ คราะห์ ส ภาพ
ปัจจุบันในการบริหารจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในเขตพื้นที่ตาบลบ้านไทย อาเภอ
เขื่องใน จังหวัดอุบราชธานี แล้วนามาวิเคราะห์ร่วมกันระหว่างนักวิจัย นักศึกษา เจ้าหน้าที่ กลุ่ม
สมาชิก และผู้ที่เกี่ยวข้อง
3.2 จัดเวทีนาเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไทย อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ระยะที่ 3 ระยะสรุปผล/ประเมินผลการศึกษา
3.1 ถอดบทเรีย นภาพรวมการด าเนินงานของโครงการวิ จั ย (Retrospect) เพื่ อ
กาหนดทิศทางการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องในอนาคต
3.2 วิเคราะห์ผล สรุปผล และจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์
4. ผลการวิจัย
ระยะที่ 1 ระยะเตรียมการ
1.1 การเตรียมทีมวิจัย ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 ผู้วิจัย ได้ร่วมกันประชุม
ระหว่างพี่เลี้ยง และทีมวิจัย โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้
- การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ทีมงานในเรื่องของการวิจัยท้องถิ่น
- การประชุมทีมวิจัยในการทางาน หาแนวทางและวางแผนการดาเนินการให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- การประชุ ม ที ม วิ จั ย ในการท างาน ประชุ ม ที ม ก่ อ นการท างาน เพื่ อ วาง
แผนการด าเนิ น งานแต่ล ะครั้ง และหลั ง การด าเนิ น งานเพื่ อ รวบรวมผลการด าเนิ น งาน ปั ญ หา
อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
1.2 เตรียมพื้นที่ และเตรียมกลุ่มเป้าหมาย เพื่อแสวงหาผู้เข้าร่วมโครงการระดับ
ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐในวันที่ศุกร์ที่ 3 กุมพาพันธ์ 2560 นักวิจัยได้มีการลงพื้นที่เพื่อดาเนินการ
ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านไทย โดยประสานงานกับนายเกรียงไกร จันทป รองปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไทย เพื่อสร้างความเข้าใจในการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ โดยคุณ
เกรียงไกร จันทป ได้พานักวิจัยลงไปในชุมชนบ้านไทยเพื่อดูกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่มีการดาเนินงาน
ภายในองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไทย คณะผู้วิจัยได้มีความคิดเห็นว่าควรเลือกกลุ่มวิสาหกิจผลิต
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ปุ๋ยอินทรีย์เป็นเป้าหมายในการดาเนินการวิจัย เนื่องจากเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่คณะกรรมการมี
ความเข้มแข็ง มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของกลุ่มให้สามารถนาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เป็นกลุ่มที่แนวโน้มที่จะสามารถดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
1.3 ประชุมชี้แจงเพื่อทาความเข้าใจโครงการกับกลุ่มชุมชน ซึ่งประกอบด้วยผู้นา
ชุม ชน สมาชิก องค์ ก ารบริห ารส่ว นตาบล (ส.อบต.) คณะกรรมการกลุ่ ม วิส าหกิ จผลิต ปุ๋ยอินทรีย์
พนัก งานองค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบล และประชาชนผู้ส นใจเข้ าร่ว มโครงการ ในวั นอาทิต ย์ที่ 26
มีนาคม 2560 ทีม นัก วิ จั ยได้มีการลงพื้นที่ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้ าใจ และบอกให้ชุมชนรู้
รายละเอีย ดของการทาวิ จั ย โดยทีม นัก วิ จั ยได้ทาความเข้ าใจและชี้แ จงโครงการกั บชุม ชน ตาม
บทบาทหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบในแต่ละหัวข้อ ได้แก่ ที่มาขอโครงการ และแนะนาทีมงานวิจัย พื้นที่
เป้ า หมายในการด าเนิ น งานวิ จั ย วิ ธี ด าเนิ น การวิ จั ย ระยะเวลาด าเนิ น งานของที ม วิ จั ย และ
งบประมาณที่ใช้ในการวิจัย
1.4 วางแผนการดาเนินโครงการร่วมกั บชุมชนกลุ่ม เป้าหมายเพื่อแสวงหาความ
ร่วมมือในการดาเนินงานวิจัยปรับแนวคิดในการส่งเสริมให้เกิดแนวทางการพัฒนาศักยภาพแบบมีส่วน
ร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไทย อาเภอเขื่องใน
จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ใ นวั น อาทิ ต ย์ ที่ 26 มี น าคม 2560 ที ม นั ก วิ จั ย ได้ มี ก ารวางแผนการด าเนิ น
โครงการวิจัยร่วมกับชุมชน มีการปรึกษาหารือถึงกิจกรรมการดาเนินงานวิจัยโดยมีคุณเกรียงไกร
จันทป รองปลัด อบต.บ้านไทย เข้าร่วมทีมวิจัยทาหน้าที่ประสานงานกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สาหรับ
ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้นักวิจัยคือ นายคาหลอม ยันตะคุ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ย
อิ น ทรี ย์ เ ข้ า ร่ ว มที ม และได้ มี ก ารวางแผนการด าเนิ น งานโครงการร่ ว มกั น กั บ ชุ ม ชน
อีกทั้งมีการพูดคุยถึงแผนการดาเนินงาน
ระยะที่ 2 ระยะปฏิบัติการ
ในระยะปฏิ บั ติ ก ารนี้ ผู้ วิ จั ย ได้ แ บ่ ง ขั้ น ตอนการด าเนิ น งานเพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
วัตถุประสงค์ ที่ 1 ศึก ษาบริบทของกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนผลิ ต ปุ๋ย อิ น ทรีย์ ใ นพื้ น ที่
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไทย อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 ทีมนักวิจัยได้มีการลงพื้นที่เพื่อทาการศึกษาบริบท
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยได้ทาการสัมภาษณ์เชิงลึกกับประธานกลุ่ม คณะกรรมการ
และสมาชิกกลุ่มถึงบริบทของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านไทย อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า กลุ่มวิสาหกิจผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในเขตพื้นที่ตาบล
บ้านไทย อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบราชธานี ได้ทาการก่อตั้งขึ้นในปี 2558 โดยการรวมตัวกันของ
ประชาชนในตาบลบ้านไทย เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์จาหน่วยให้กับสมาชิกในราคาถูกและจาหน่ายปุ๋ย
อินทรีย์ให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริม การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีในการเกษตร ลด
ต้นทุนในการผลิตให้กับสมาชิกกลุ่ม โดยการลงทุนร่วมกันในรูปแบบของ ผู้ถือหุ้น บริหารงานโดย
คณะกรรมการบริหารกลุ่ม และมีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล ปัจจุบันกลุ่ม
วิสาหกิจผลิตปุ๋ยอินทรีย์มีสมาชิกในกลุ่มประมาณ 300 และคณะกรรมการ 20 คน การจัดตั้งกลุ่มเป็น
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การรวมกลุ่มกันเองในชุมชนโดยทาการระดมเงินทุนจากสมาชิกภายในกลุ่มด้วยการออกจาหน่ายหุ้น
ให้แก่สมาชิกในกลุ่ม มีข้อกาหนดว่าสมาชิกต้องมีหุ้นอย่างน้อยกว่า 1หุ้น หุ้นและ 10 บาท และไม่เกิน
100 หุ้น ในปีแรกทางกลุ่มวิสาหกิจสามารถระดมทุนจากสมาชิกเพื่อนาเงินที่ได้ไปใช้ในการผลิต และ
ดาเนินกิจกรรม จานวน 98,000 บาท และต่อมากลุ่มวิสาหกิจได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานภาครัฐจานวน 500,000 บาท โดยกลุ่มวิสาหกิจได้ส่งคณะกรรมการของกลุ่มไปอบรม
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สูตรในการผลิตปุ๋ย และทาการจัดซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ์
ในการผลิตอีกทั้งทาการจัดหาวัตถุดิบในการผลิต โดยแหล่งวัสดุในการผลิตส่วนใหญ่จะมาจากชุมชน
ของตนเอง และจังหวัดใกล้เคียง ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จะมีสมาชิกของกลุ่มหมุนเวียนกันมาช่วยกัน
ผลิ ต ปุ๋ ย และจะมี ก ารจ่ า ยค่ า แรงให้แ ก่ ส มาชิ ก ที่ ม าท าการผลิ ต ปุ๋ ย ซึ่ ง ถื อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยของกลุ่ ม
คณะกรรมการบริหารกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์มาจากการคัดเลือกของสมาชิกกลุ่มเท่านั้น อยู่ในตาแหน่ง
ได้คราวละ 2 ปี ซึ่งคณะกรรมการกลุ่มจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกาหนดของกลุ่ม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ 2 ศึ ก ษาสภาพประเด็ น ปั ญ หาในการพั ฒ นาศั ก ยภาพของกลุ่ ม
วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในเขตพื้นที่ตาบลบ้านไทย อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบราชธานี
ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 ทีมนักวิจัยได้ทาการลงพื้นที่อีกครั้งเพื่อทาการเก็บ
ข้ อมูล ร่ว มกั บชุม ชนเกี่ ย วกั บการพัฒนาศัก ยภาพแบบมีส่ ว นร่ว มของกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุม ชนผลิ ต ปุ๋ย
อินทรีย์ โดยมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ปลัด รองปลัด องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านไทย ประธานกลุ่มวิสาหกิจผลิตปุ๋ยอินทรีย์ รองประธาน คณะกรรมการ และสมาชิกกลุ่ม จานวน
25 คน จากข้อมูลประเด็น ปัญหาที่ได้จากการมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจในการแสดงความคิดเห็น
คณะผู้วิจัยจึงได้ทาการสรุปผล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ประเด็นปัญหาในการพัฒนาศักยภาพแบบมี
ส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไทย อาเภอ
เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ประเด็นปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจมีดังนี้ 1) การบริหารจัดการ
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มวิสาหกิจมีผู้นาที่มีความเข้มแข็ง มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ใน
การทาการเกษตรอย่างยาวนาน แต่เนื่องจากสมาชิกของชุมชน รวมถึงชาวบ้านยังขาดความเชื่อมั่น
และเชื่อถือในตัวของผู้นากลุ่ม ชุมชนยังยึดติดกับการใช้ปุ๋ยเคมีในการทาการเกษตร และจากการ
สังเกตพบว่า สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจส่วนใหญ่ยังมีการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดาเนินงานของกลุ่มค่อนข้างน้อย ทาให้สมาชิกขาดความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่
ของตน และไม่เห็นถึงความสาคัญของกลุ่ม 2) สภาพการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจ การตลาดขายส่ง
และขายปลีกของกลุ่มวิสาหกิจส่วนใหญ่เป็นตลาดในท้องถิ่น และชุมชน อีกทั้งความไม่แน่นอนของ
สภาพดิน ฟ้า อากาศ ทาให้ยากต่อการคาดการณ์ความต้องการของตลาด โดยช่องทางการจาหน่าย
เป็นการจาหน่ายโดยตรงกับผู้ซื้อ ยังไม่มีการเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายอื่น เนื่องจากการติดปัญหา
ในด้านของพระราชบัญญัติปุ๋ย และเนื่องจากการเน้นผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีราคาถูกทาให้กลุ่มขาดการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มช่องทางการจาหน่ายอื่น 3) การพัฒนากระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของชุมชน
กลุ่มวิสาหกิจได้ทาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพ เนื่องจากได้รับการส่งเสริมความรู้จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และพื้นที่มีวัสดุธรรมชาติที่เพียงพอกับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ แต่ปัญหาและอุปสรรคของ
กระบวนการผลิตที่ทาให้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไม่สามารถออกสู่ ตลาดได้ 4) ความรู้ที่จาเป็นในการ
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พัฒนากลุ่มวิสาหกิจ เนื่องจากสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจผลิตปุ๋ยอินทรีย์เป็นชาวบ้านที่อยู่ในชุมชน ซึ่งยัง
ขาดความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อการประกอบธุรกิจ เช่น ความรู้ด้านการตลาด บัญชี ต้นทุน การ
จัดทางบประมาณ ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
วัตถุประสงค์ที่ 3 ศึกษาแนวทางในพัฒนาศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ในเขตพื้นที่ตาบลบ้านไทย อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบราชธานี จากการศึกษาแนวทางการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในเขตพื้นที่ตาบลบ้านไทย อาเภอ
เขื่องใน จังหวัดอุบราชธานี พบว่า แนวทางในการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจแบ่งออกเป็น 3
ส่วน คือ 1) การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นาและการมีส่วนร่วมของสมาชิกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ภาวะ
ผู้นาเป็นเรื่องที่สาคัญในการดาเนินการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลของการแสดงความคิดเห็นอย่างมี
ส่ ว นร่ว มของกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ แบ่ง ออกเป็ น 2 ด้านคือ ด้านภาวะผู้นากั บการท างานเป็น ทีม มีก าร
ประสานงานระหว่างหัวหน้ากลุ่มและสมาชิกในกลุ่มในการขับเคลื่อนกลุ่ม ร่วมกันปรึกษาหารือ แก้ไข
ปัญหาอย่างมีส่วนร่วม และด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ด้านต่าง ๆ มีการแบ่งหน้าที่ชัดเจนและให้ความสาคัญกับหน้าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบในหน้าที่
ของตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการดาเนินงานอย่างมีส่วนร่วม 2) การพัฒนาการบริหารจัดการ
ที่มีของวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาด้านการจัดการที่ดี สภาพปัจจุบันและปัญหา
อุปสรรคของกลุ่มวิสาหกิจ (SWOT) และนาจุดอ่อนมาแก้ปัญหา ทาเป็นเรื่องเร่งเด่วนที่ครอบคลุม
ระบบการจัดการของวิส าหกิจชุมชน มุ่งสู่การวิเคราะห์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 3) การพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน การพัฒนาศักยภาพสามารถดาเนินการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้ดีขึ้น
ให้มีความยั่งยืนและดาเนินกิจการต่อไปได้ โดยการบริหารจัดการที่ดีนั้น กลุ่มวิสาหกิจจะต้องมีการ
คั ด เลื อกวั ต ถุ ดิบที่มีคุ ณภาพมาสู่ ก ระบวนการผลิ ต ด าเนินการผลิ ต อย่ างมีห ลั ก ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า มีโครงสร้างการจัดการกลุ่มวิสาหกิจที่ดี มีการจัดการด้านการเงินที่ดี การควบคุม
กระบวนการจั ด การที่ ดี ส ามารถตรวจสอบได้ และสร้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ ต่ อ สมาชิ ก ในกลุ่ ม และ
บุคคลภายนอก มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ การบรรจุหีบห่อ และการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อ
สนองความต้องการของลูกค้าต่อไป
ระยะที่ 3 ระยะสรุปผล/ประเมินผลการศึกษา
ในระยะสรุปผล/ประเมินผลการศึกษา คณะผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อ
ทาการสรุปผลและประเมินผลข้อมูลเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึง
แบ่ง ระยะสรุปผล/ประเมิน ผลการศึก ษาออกเป็ น 2 ขั้ นตอนดัง นี้ 1) ถอดบทเรียนภาพรวมการ
ด าเนินงานของโครงการวิ จั ย (Retrospect) เพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงานอย่ างต่อ เนื่ อ งใน
อนาคต และ 2)วิเคราะห์ผล สรุปผล และจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์
5. สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพแบบมีส่วนร่วมของกลุ่ ม
วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทย อาเภอเขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
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1. บริบทของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในเขตพื้นที่ตาบลบ้านไทย อาเภอเขื่องใน
จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า กลุ่มวิสาหกิ จผลิตปุ๋ยอินทรีย์เริ่มก่อตั้งในปี 2558 โดยการก่อตั้งวิสาหกิจ
ชุมชนเริ่มจากการรวมตัวกันเพื่อแก้ไขปัญหาของกลุ่มเกษตรในเรื่องของปุ๋ยที่ใช้ในการทานาที่มีราคา
แพง อีกทั้งตัวของชุมชนเองก็มีผู้ที่มีความรู้เรื่องของปุ๋ยอินทรีย์ จึงได้มีการรวมกลุ่มกัน และได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐใน เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์จาหน่ายให้กับสมาชิกในราคาถูกและ
จาหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ให้กับประชาชนทั่วไป อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี
ในการเกษตร ลดต้นทุนในการผลิตให้กับสมาชิกกลุ่ม โดยการลงทุนร่วมกันในรูปแบบของ ผู้ถือหุ้น
และมีคณะกรรมการทาการบริหารงาน และมีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล
คณะกรรมการบริหารกลุ่ม เงินทุนของกลุ่มเงินออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้ฝากไว้กับธนาคาร การฝาก
เงิน และถอนเงินจากธนาคาร โดยการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารต้องให้คณะกรรมการบริหารจานวน
3 คน เป็นผู้ลงนามเปิดบัญชีในนามกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ตาบลบ้านไทย ช่วงระยะเวลาในการปันผลกาไรให้
เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ตาบลบ้านไทยมีการจัดทารายการฐานะ
ทางการเงินติดประกาศไว้ที่ทาการกลุ่ม และคณะกรรมการกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ตาบลบ้านไทย ต้อ งให้
ความร่วมมือกับคณะกรรมการติดตามประเมินผล ที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไทยมอบหมาย
ดาเนินการตรวจสอบการดาเนินงานและฐานะการเงินของกลุ่มอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. ประเด็นปัญหาในการพัฒนาศักยภาพแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิ ต ปุ๋ย
อินทรีย์ในเขตพื้นที่ตาบลบ้านไทย อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ประเด็นปัญหาของกลุ่ม
วิ ส าหกิ จ มีดัง นี้ 1) การบริห ารจั ด การกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ 2) สภาพการตลาดของกลุ่ ม 3) การพัฒ นา
กระบวนการผลิ ต ปุ๋ย อินทรีย์ ข องชุม ชนกลุ่ม วิ สาหกิ จ และ 4) ความรู้ที่จ าเป็นในการพัฒนากลุ่ ม
วิสาหกิจ เนื่องจากสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจผลิตปุ๋ยอินทรีย์เป็นชาวบ้านที่อยู่ในชุมชน ซึ่งยังขาดความรู้ใน
ด้านต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการประกอบธุ ร กิ จ เช่น ความรู้ด้านการตลาด บัญ ชี ต้นทุน การจั ด ทา
งบประมาณ ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
3. แนวทางการพัฒนาศักยภาพแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุม ชนในเขตพื้นที่ตาบล
บ้านไทย อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า 1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ นั้นมีผู้นา
ที่ เ ข้ ม แข็ ง มี ค วามรู้ ความสามารถ แต่ ยั ง ขาดการประสานงาน และความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
คณะกรรมการกลุ่ม และสมาชิกกลุ่ม ทาให้การกาหนดนโยบาย การแสดงความคิดเห็น และการแก้ไข
ปั ญ หาของกลุ่ ม ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ไปตามมติ ข องคณะกรรมการ ด้ ว ยเหตุ นี้ กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ควรมี ก าร
มอบหมายอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบให้กับสมาชิกในกลุ่มอย่างทั่วถึงและเหมาะสม อีกทั้ง
ควรมีการประชุมปรึกษาหารือ เปิดโอกาส และกระตุ้นให้สมาชิกกลุ่มได้มีการเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอ
ความคิ ด เห็น แลกเปลี่ ย นความรู้และก่อให้เกิดความตระหนักในหน้าที่ เห็นความส าคัญ ของการ
รวมกลุ่มก่อให้เกิดความสามัคคีในกลุ่มเพิ่มมากขึ้น 2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ยังมีปัญหา
ด้านการตลาดเนื่องจากยังขาดการประชาสัมพันธ์ และการคาดการความต้องการของตลาดค่อนข้าง
ทาได้ยาก ดังนั้นกลุ่มวิสาหกิจจะต้องเปลี่ยนวิธีการผลิตจากการผลิตนาการตลาด มาเป็นการตลาด
นาการผลิต กล่าวคือก่อนที่จะผลิตสินค้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะต้องทาการศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อม
ของชุมชน โดยอาศัยข่าวสารและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วย 3) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ย
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อินทรีย์ยังขาดวัสดุ อุปกรณ์ วัตถุดิบ ที่จาเป็นหลายอย่างในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ทาให้กระบวนการ
ผลิตยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร อีกทั้งการผลิตที่ยังไม่ได้คุณภาพทาให้ยังไม่ได้รับใบอนุญาตขายปุ๋ย
จากกรมวิชาการเกษตร ดังนั้น ทางกลุ่มวิสาหกิจควรมีการวางแผนในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ วัตถุดบิ
ที่มีความจาเป็นเร่งด่วน นอกจากนี้รัฐบาลเองก็ควรจะทาการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนให้พัฒนาตนเอง
ไปสู่การได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยการให้ความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาด้าน
ต่างๆ 4) กลุ่มวิสาหกิจควรได้รับการอบรม เพิ่มเติมทักษะ ความรู้ที่จาเป็นในการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์มีหลายประการได้แก่ ด้านระบบการเงินและการบัญชี ด้านต้นทุนการผลิต และ
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ข้อเสนอแนะ
1. หน่วยงานภาครัฐควรส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาศักยภาพแบบมีส่วนร่วม
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยควรสนับสนุนให้มีเครือข่ายชุมชนเพื่อการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่ม
เพื่อแลกเปลี่ ย นความรู้ การวิ เคราะห์ปัญ หาและแนวทางการพัฒนาของชุม ชน ตลอดจนถึ งการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนอื่น ๆ ได้
2. ผลการวิ จั ย ในครั้งนี้ไ ด้ข้ อค้นพบใหม่ ๆ ซึ่ง เป็นองค์ความรู้ที่เป็นนวั ต กรรมใหม่ใ นการ
พัฒนาชุมชน และสาหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อยอดจากการทาวิจัยครั้งนี้ เช่นการจัดการตนเองของ
ชุมชน การเปรียบเทียบปัจจัยที่ประสบผลสาเร็จ และความล้มเหลวในการพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม
วิสาหกิจชมชนในพื้นอื่น ๆ
3. การวิจัยในครั้งนี้ได้ข้อค้นพบเกี่ยวแนวทางการพัฒนาศักยภาพแบบมีส่วนร่วมของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมของประชาชนในลักษณะเป็นกระบวนการที่เป็นวิธีการดาเนินงาน แต่ยังขาดข้อมูลเชิง
ตัวเลข ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไปควรทาการวิจัยเชิงปริมาณเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
เพื่อที่นามาประกอบของมูลเชิงคุณภาพไปสู่การจัดโมเดลการพัฒนาชุมชนต่อไป
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การพัฒนาระบบบัญชีและการเงินกองทุนหมู่บ้านท่าม่วงหมู่ที่ 4 : กรณีศึกษากองทุน
หมู่บ้าน ท่าม่วงหมู่ที่ 4 ตาบลท่าม่วง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ง นี้มีวั ต ถุ ประสงค์ เพื่อศึก ษากระบวนการด าเนินงานและการจั ด ทาบั ญ ชี
ปัญหาและอุปสรรค และพัฒนากระบวนการจัดทาบัญชีของกองทุนหมู่บ้านท่าม่วง หมู่ 4 ตาบลท่า
ม่วง อาเภอ เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขอบเขตของการศึกษา ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ
คณะกรรมการกองทุนบ้านท่าม่วง หมู่ที่ 4 จานวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ การ
สังเกตการณ์และแบบสัมภาษณ์ การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม การจัดอบรมให้ความรู้ และศึกษาจากเอกสารข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลการศึ ก ษา พบว่ า กองทุ น หมู่ บ้ า นด าเนิ น การบริ ห ารจั ด การกองทุ น หมู่ บ้ า น โดย
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาชิก จานวน 12 คน ลักษณะการดาเนินงาน
เป็นการปล่อยเงินกู้ให้กับสมาชิกตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านเท่านั้น ไม่มีกระบวนการจัดทา
บัญชีที่เป็นระบบ มีการบันทึกรายการพบการบันทึกรายการบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รายรับและ
รายจ่ายของกองทุน และสินทรัพย์และหนี้สินของกองทุน ผู้จัดทาบัญชีกองทุนหมู่บ้านส่วนใหญ่ไม่ได้
มีความรู้ หรือประสบการณ์ในการบันทึกบัญชี และรายงานทางการเงิน การบันทึกบัญชีก องทุน
หมู่บ้านนั้นได้ความรู้มาจากการสอบถาม การศึกษาในคู่มือการทาบัญชีและรายงานสาหรับกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองด้วยตนเองและไม่เพียงพอต่อการบันทึกบัญชีและจัดทารายงานทางการเงินได้
อย่างถูกต้องตามที่กาหนดไว้ จากกระบวนการวิจัยสามารถพัฒนาระบบโดยแบ่งเป็น 2 ระบบ ได้แก่
(1) ระบบบัญชีเกี่ยวกับการรับเงิน ประกอบด้วยการรับโอนเงินจัดสรรการรับเงินฝาก/เงินค่าหุ้น จาก
สมาชิก การรับชาระหนี้เงินกู้จากสมาชิก และการรับรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (2) ระบบ
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บัญชีเกี่ยวกับการจ่ายเงิน ประกอบด้วย การจ่ายเงินกู้ยืมแก่สมาชิก การจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงาน และการจ่ายเงินคืนให้แก่สมาชิกที่ลาออก
คาสาคัญ : การบัญชีและการเงิน การบัญชีและการเงินกองทุนหมู่บ้าน การพัฒนา ระบบบัญชี
และการเงิน กองทุนหมู่บ้าน

Abstract
This research aimed to study the processes, operations, accounting, problems
and obstacles , and the development in accounting process of Tha Muang village fund
in village No. 4 Tha Muang sub-district, selaphum district, Roi Et Province The scope
of the study; samples were committee members of Tha Muang Village No. 4 12 people,
scope of content specific in operation processes and accounting. Tools used in the
study were observation and interview. The collecting data used participatory action
research (PAR) process for collecting primary data , secondary data , training and
literature review.
The study found that the fund managed by the 12 village fund committee that
has been selected from members. The village fund operational characteristics as money
lending by the purpose of the fund only. There was no process of systematic accounting.
The village fund has transaction items recording and found that they have recorded the
lists of savings accounts, revenue, expenditure, assets and liabilities of the fund. The
most of accountants of village fund did not have the knowledge or experience in
accounting and financial reporting. They made the account record and accounting
report by learned from the inquiry and study on the manual an accounting report for
the village and urban community fund, that ‘was not enough on accounting and financial
reporting correctly as required. From the research process it could developed 2 systems
: (1) accounting system of payment, money transfer consisted of allocating the
deposit/payment for the share of the member, receiving the settlement of loans from
members and interest earning on bank deposits, (2) system consisted of payments
accounts, distribution of loan to members, paying operating expenses and reimburse to
the retired members.
Keywords: Accounting and Financing, Accounting and Financing for village fund,
development, accounting and financial system, village fund
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1. บทนา
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นนโยบายของรัฐบาล ที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2544 เพื่อ
เสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมืองในด้านการเรียนรู้ การสร้างและ
พัฒนาความคิดริเริ่ม และการแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างศักยภาพทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยรัฐบาลจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุนละ 1
ล้านบาท พร้อมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถในการจัดระบบ
บริหารจัดการเงินกองทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนเมืองกันเอง (นิยม รัฐอมฤต, 2561: 5) เป็น
นโยบายที่แบ่งการดาเนินการเป็น 2 ระยะ คือระยะเร่งด่วนที่จะเริ่มดาเนินการในปีแรก และระยะ
การบริหารราชการ 4 ปี ของรัฐบาล ซึ่งนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดาเนินการในปีแรกการส่ งเสริมให้
ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน สนับสนุนสินเชื่อรายย่อย โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพให้แก่
ประชาชนผู้มีรายได้น้อย รวมถึงเพิ่มสวัสดิการของรัฐเพื่อเป็นการดูแลสังคมในชุมชน จัดหาแหล่ง
เงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชน โดยเพิ่มเงินทุนกองทุนหมู่บ้านและชุ มชนเมืองอีกแห่งละ 1
ล้านบาท จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีวงเงินเฉลี่ยจังหวัดละ 100 ล้านบาท จัดตั้งกองทุน
ตั้งตัวในวงเงินประมาณ 1,000 ล้านบาท ต่อสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมโครงการ การจัดสรรงบประมาณ
เข้ากองทุนพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
จานวนเงิน 300,000 400,000 และ 500,000 บาท ตามลาดับขนาดของหมู่บ้าน
การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านให้ประสบความสาเร็จได้นั้น ต้องใช้ความรู้ด้านการบัญชี
และการเงิน เพื่อให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน และ
ไม่ให้เกิดความเสี่ยงในการจัดเก็บหนี้ ซึ่ง การจัดทาบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีเป็นสิ่ง
สาคัญ โดยการจัดทาบัญชี มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อช่วยให้กิจการรวบรวมหลักฐานทางการเงิน จด
บันทึกรายการค้าหรือเหตุการณทางเศรษฐกิจครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นระเบียบ 2) เพื่อช่วยในการ
วางแผนควบคุมการใช้สินทรัพย์ต่างๆที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 3) เพื่อให้ทราบ
ฐานะทางการเงินของกิจการนั้น ณ เวลาหนึ่ง ว่ามีสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของกิ จ การ
เท่าไหร่ และผลการดาเนินงานว่ามีกาไรหรือขาดทุนจานวนเท่าใดในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่กาหนดขึ้น
4) เพื่อช่วยป้องกันการผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ถ้ามีการผิดพลาดขึ้นก็ยังมีหลักฐาน ตรวจสอบได้
ป้องกันการสูญหายและการทุจริตในสินทรัพย์ของกิจการ 5) เพื่อรวบรวมข้อมูลสถิติของกิจการ ช่วย
ให้ผู้บริหารสามารถนาไปใช้ในการบริหารงานให้มีประสิท ธิภาพมากยิ่งขึ้น 6) เพื่อให้ผู้บริหารทราบ
ถึงความเป็นไปของกิจการเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีต ซึ่งช่วยให้สามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจด้าน
ต่างๆ เช่นเพื่อการวางแผน ควบคุม วัดผลการดาเนินงาน หรือเพื่อการตัดสินใจลงทุนหรือให้สินเชื่อ
เป็นต้น 7) เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจขยายกิจการเป็นหลักฐานในการขอสินเชื่อ กู้ยืมเงิน ผู้ที่
สนใจที่จะมาลงทุน รัฐบาลและบุคคลอื่นๆ ที่ต้องการข้อมูลของกิจการ 8) เพื่อใช้เป็นหลักฐานสาคัญ
ในการคานวณภาษีที่ต้องจ่ายแก่รัฐได้อย่างถูกต้อง 9) เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมายที่
กาหนด(วริยา ปานปรุง. 2556 : 6)การจัดทาระบบบัญชีที่มีมาตรฐานจะช่วยให้กองทุนหมู่บ้าน
บริหารจัดการระบบการเงินของกองทุนมีประสิทธิภาพ
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บ้านท่าม่วงประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน 375 ครัวเรือน ประชากรชาย 855 คน หญิง 876
คน รวม 1,731 คน การรวมกลุ่ ม กั น ของชุ ม ชนทุ ก กลุ่ ม ล้ ว นเป็ น กลุ่ ม ที่ เ กิ ด จากนโยบายของ
หน่วยงานภายนอกให้ชุมชนจัดตั้งกลุ่มเพื่อรองรับเงินทุนที่จะจัดสรรมาให้ในการสร้างอาชีพของชุมชน
และมีกลุ่มอีกประเภทหนึ่งที่มาจากนโยบายของหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกเช่นกัน แต่จะเป็นกลุ่ม
ทางการเงินที่จัดตั้งในรูปแบบของสวัสดิการชุมชนที่ให้ชุมชนกู้ ยืมในอัตราดอกเบี้ยที่ต่า เพื่อนาไป
สร้างอาชีพใหม่หรือส่งเสริมอาชีพ โดยชุมชนจะเป็นผู้บริหารเงินก้อนนี้เอง เปรียบเสมือนกับเป็นเงิน
ของคนในชุมชนร่วมกัน บ้านท่าม่วง ได้รับการจัดสรรทุนกองทุนหมู่บ้านเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2544
แต่กองทุนนี้จัดตั้งขึ้นจริงเมื่อ วันที่ 15 กันยายน 2544 กว่าที่ชุมชนจะได้รับการอนุมัติ ชุมชนต้องมี
การเรียนรู้ ลอดผิดลองถูก รู้จักการแก้ปัญหาด้วยตัวเองของชุมชน จนในที่สุดเกิดการเรียนรู้และ
ประสบผลสาเร็จในการขออนุมัติเงินกู้ (จารุวรรณ แสงปลาด, 2548) ซึ่งบางหมู่บ้านการรวมกลุ่ม
ของกองทุนหมู่บ้านไม่ประสบผลสาเร็จและสุดท้ายได้ล้มเลิกไป ในส่วนของกองทุนหมู่บ้านบ้านท่า
ม่วง หมู่ 4 ปัจจุบันยังมีการดาเนินงาน มีการจัดทาบัญชีและการเงิน รายงานผลการดาเนินงานทุก
รอบปี แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการจัดทาบัญชีและการเงินที่เหมาะสม ทา
ให้ประสบปัญ หาในการรายงานผลการดาเนินงานที่ต้องส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการแก้ไข
ปรับปรุงเพื่อให้รายงานผลการดาเนินงานเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และตามที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องการจากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นประเด็นปัญหาที่น่าสนใจจึง
ทาการศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลสาหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบบัญชีกองทุนหมู่บ้านท่าม่วงหมู่
ที่ 4 : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านท่าม่วงหมู่ที่ 4 ตาบลท่าม่วง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดย
การศึกษากระบวนการดาเนินงาน ระบบบัญชีและปัญหาอุปสรรคของกองทุนหมู่บ้านท่าม่วงหมู่ที่ 4
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษากระบวนการดาเนินงานและการจัดทาบัญชีของกองทุนหมู่บ้านท่าม่วง หมู่ 4
ตาบลท่าม่วง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
2.2 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของกองทุนหมู่บ้านท่าม่วง หมู่ 4 ตาบลท่าม่วง อาเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
2.3 เพื่อพัฒนากระบวนการจัดทาบัญชีของกองทุนหมู่บ้านท่าม่วง หมู่ 4 ตาบลท่าม่วง
อาเภอ เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
3. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) โดยประชากร คื อ
คณะกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านบ้านท่าม่วง หมู่ 4 ตาบลท่าม่วง อาเภอ เสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด จานวน 12 คน โดยเป็นคณะกรรมการที่ถูกเลือกจากประชาชนผู้สมัครเป็นสมาชิก และ
คณะกรรมการทั้งหมดของกองทุนหมู่บ้าน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสัมภาษณ์เจาะลึกกึ่ง
โครงสร้าง ( semi-structure in-depth interview) และการสังเกตการณ์ระบบบัญชีและการเงิน
การพัฒนาเครื่องมือจากการสังเคราะห์ หลักการจัดทาบัญชีที่ตามมาตรฐานการบัญชี นาข้อมูลที่
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ได้มากาหนดกรอบแนวความคิดในการวิจัย พัฒนาเครื่องมือตามกรอบแนวความคิดในการวิจัย ตรวจ
สอคุ ณภาพเครื่ องมื อโดยให้ ผู้เ ชี่ย วชาญทางด้ านบัญ ชี พิจ ารณาความตรงเชิง เนื้ อหา ( Content
validity) และปรับแก้ตามข้อเสนอแนะก่อนใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสัมภาษณ์เป็น 2
ส่วน ได้แก่
ส่ ว นที่ 1 ข้ อมูล ทั่ว ไปที่เกี่ ย วข้ องกั บการบัญ ชีแ ละรายงานทางการเงิ นส าหรับกองทุ น
หมู่บ้านบ้านท่าม่วง หมู่ 4 ตาบลท่าม่วง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในส่วนของผู้ทาบัญชี โดย
ก าหนดให้ผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ไ ด้ต อบข้ อ ซั ก ถามและแสดงความคิด เห็ นเกี่ ยวกั บ ปั ญ หา และอุ ป สรรค
ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานของกองทุนหมู่บ้านบ้านท่าม่วง หมู่ 4 ตาบลท่า
ม่วง อาเภอ เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในส่วนของคณะกรรมการกองทุน โดยให้ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ตอบ
ข้อซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา และอุปสรรค ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้มีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ดังนี้
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source of Data) ได้จากสัมภาษณ์คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านบ้านท่าม่วง หมู่ 4 ตาบลท่าม่วง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีหน้าที่จัดทาบัญชี และ
การสังเกตระบบการดาเนินงานด้านบัญชีและการเงิน
- ประธานกรรมการ คณะกรรมการ และกรรมการผู้ทาบัญชี ทาการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการดาเนินงาน สอบถามถึงขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานของกองทุน เพื่อตรวจสอบ
ว่างานส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ ปัญหาหรืออุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
- กรรมการผู้ ท าบั ญ ชี ท าการเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล ทั่ ว ไปเกี่ ยวกั บ การด าเนินงาน
สอบถามขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานประจาวัน การบันทึกบัญชี การจัดเก็บเอกสาร และการสอบถาม
ขึ้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานทุก ๆ ขั้นตอน ปัญหาหรืออุปสรรค ข้อเสนอแนะ
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ระเบียบ
คู่มือการทาบัญชีและรายงานสาหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมถึ งบทความ ผลงานวิจัยต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบัญชีกองทุนหมู่บ้านบ้านท่าม่วง หมู่
4 ตาบล ท่าม่วง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเชิญวิทยากร นางสาวประภาพร ศาลา
รมย์ ตาแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ประจาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และที่ปรึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดมหาสารคาม
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยนาข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิที่รวบรวมได้มาทาการวิเคราะห์
ในเชิงพรรณนา (Descriptive Method) ด้วยการบรรยายและรายงานผลการศึกษาระบบบัญชีของ
กองทุนหมู่บ้านบ้านท่าม่วง หมู่ 4 ตาบลท่าม่วง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสรุปพร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหา และนาเสนอต่อผู้บริหารกองทุนเพื่อใช้เป็นข้อมูลปรับปรุง
การดาเนินงานต่อไป
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4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้
1. กระบวนการดาเนินงานและการจัดทาบัญชีของกองทุนหมู่บ้านท่าม่วง หมู่ 4 ตาบลท่า
ม่วง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
กองทุนหมู่บ้านท่าม่วงหมูที่ 4 เริ่มดาเนินการตั้งแต่ปี 2544 โดยการได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากรัฐบาลเริ่มแรกจานวน 1,000,000 บาท ลักษณะของการดาเนินการคือ การให้สมาชิก
กู้ยืมครัวเรือนละ 20,000 บาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อเดือน รายได้ของกองทุนหมู่บ้าน
จะมาจากดอกเบี้ยที่ปล่อยกู้ให้สมาชิก และดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร สาหรับรายจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินงานกองทุนหมู่บ้าน เช่น การศึกษาดูงาน การตอบแทนคณะกรรมการบริหารกองทุน
หมู่บ้าน ค่าใช้จ่ายสาหรับการสาธารณะประโยชน์
กองทุนหมู่บ้านไม่มีสินทรัพย์อื่นนอกจากเงินฝากธนาคาร การดาเนินงานเป็นลักษณะ
การประชุ ม หารื อ เพื่ อ หาข้ อ ยุ ติ ใ นการด าเนิ น การแต่ ล ะเรื่ อ ง และให้ ด าเนิ น การโดยคณะ
กรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งในแต่ละรอบปีจะจัดให้มีการประชุม เพื่อกาหนดให้สมาชิกกู้ยืม
เงิน กาหนดให้มีการติดตามและส่งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย ประชุมชี้แจงการดาเนินงานในรอบปี
ชี้แจงรายละเอียดรายได้และค่าใช้จ่าย
ระบบบัญชีของกองทุนหมู่บ้านท่าม่วงหมูที่ 4 จะจัดทาบัญชีเงินฝากและบัญชีค่าใช้จ่าย
ของกองทุนอย่างรอบคอบเดือนละ 1 ครั้งแล้วติดประกาศอย่างเปิดเผย ณ ที่ทาการกองทุน ให้แก่
สมาชิกทราบ โดยมีประเภทบัญชีที่จะต้องดาเนินการจัดการประกอบไปด้วย 1) บัญชีเงินฝากออม
ทรัพย์ 2) รายรับและรายจ่ายของกองทุน 3) สินทรัพย์และหนี้สินของกองทุน
การบันทึกรายการของกองทุนหมู่บ้านท่าม่วง หมู่ 4 ประกอบไปด้วยสมุดบัญชีต่าง ๆ ของกองทุน
หมู่บ้าน แบบฟอร์มและเอกสารทางการบัญชีของกองทุนหมู่บ้าน รายงานทางการบัญชีและงบ
การเงินของกองทุนหมู่บ้าน ประกอบไปด้วย งบทดลอง งบดุล งบกาไรขาดทุน
2. ปัญหาและอุปสรรคของกองทุนหมู่บ้านท่าม่วง หมู่ 4 ตาบลท่าม่วง อาเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด
จากการสัมภาษณ์ และ การสังเกตการณ์ดาเนินงานของกองทุนหมู่บ้านท่าม่วง หมู่ 4
พบปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานด้านระบบบัญชีและการเงินดังนี้
2.1 การจัดทาบัญชีและรายงานสาหรับกองทุนหมู่บ้าน
กรรมการที่รับผิดชอบในการทาบัญชีมี 3 คน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา
คหกรรม 1 คน จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 คน โดยกรรมการไม่มีความรู้ทางด้าน
บัญชีและประสบการณ์ในการทาบัญชีและรายงานทางการเงินมาก่อน ไม่มีความรู้ความเข้าใจในการ
ใช้เอกสารการทาบัญชีและรายงานทางการเงิน สาหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง การจัดทา
บัญชีของกองทุนหมู่บ้านจัดทาโดยการศึกษาจากศึกษาคู่มือการทาบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง และการเข้ารับการอบรบเกี่ยวกับการจัดทาบัญชีและรายงานสาหรับกองทุนหมู่บ้านบ้าง
แต่ยังไม่สามารถจัดทาบัญชีและรายงานทางการเงินได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
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2.2 เอกสารประกอบการจัดทาบัญชี
กองทุนหมู่บ้านมีการใช้เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรับและการจ่ายเงินเพื่อการ
จัดทาบัญชี ได้แก่ ใบสาคัญจ่าย ใบสาคัญรับ/ใบเสร็จรับเงิน สมุดบัญชีรายการจ่ายกองทุน สมุด
บัญชีรายการรับกองทุน บัญชีกาไรสะสมและการจัดสรรกาไรขาดทุนประจาปี สรุปบัญชีรายได้
ประจาปี บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีลูกหนี้เงินกู้ บัญชีฝากเงินสัจจะ บัญชีเงินค่าหุ้น งบทดลอง
งบดุล งบกาไรขาดทุน แต่ผู้จัดทาบัญชีไม่ได้ใช้เอกสารดังกล่าวข้างต้นในการบันทึกรายการบัญชี
ครบทุกรายการ เช่น กองทุนไม่ได้มีการออกใบเสร็จรับเงินให้กับสมาชิกทุกครั้ง สาหรับรายรับในทุก
ๆ กรณี เพราะมีการออกใบเสร็จรับเงินให้เป็นบางครั้งตามความต้องการของสมาชิก และในบางครั้ง
ไม่มีก ารจั ด ทาใบส าคั ญ จ่ ายส าหรับค่าใช้จ่ ายบางรายการของกองทุน ซึ่ง ผู้รับเงิ นจากกองทุนไม่
สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้ได้
2.3 การบันทึกรายการในสมุดบัญชีและทะเบียนต่างๆ
สมุ ด บั ญ ชี ที่ ก องทุ น หมู่ บ้ า นใช้ ป ระกอบด้ ว ย สมุ ด บั ญ ชี ร ายรั บ กองทุ น สมุ ด บั ญ ชี
รายจ่ ายกองทุน และทะเบีย นสมาชิก และสั จ จะออมทรั พย์ก องทุ นหมู่บ้าน ผู้จั ด ทาบัญ ชีไ ม่ไ ด้ล ง
รายการทั้งหมดตามแบบฟอร์มที่กองทุนหมู่บ้านกาหนดไว้ เนื่องจากเห็นว่ายุ่งยาก ซับซ้อน จะใช้วิธี
ทาตามความถนัด และความเข้าใจ โดยการบันทึกรายการเกี่ยวกั บการกู้ยืมและส่ง คืนเงิ นกู้ ใ ห้
กองทุนหมู่บ้านปีละครั้ง เนื่องจากกองทุนหมู่บ้านกาหนดวันให้สมาชิกกู้พร้อมกัน
2.4 รายงานทางการเงิน
การจัดทารายงานทางการเงิน ไม่มีการจัดทาทุกวันสิ้นเดือน และจะจัดทาเป็นรายปี
เนื่องจากกองทุนหมู่บ้านไม่มีร ายการทางการบัญ ชีที่ต้องจั ด ทาทุก วั นสิ้ นเดื อน รายการที่มีก าร
เคลื่อนไหวมีจานวนน้อยรายการ กองทุ นหมู่บ้านจะเปิดให้สมาชิกกู้และชาระคืนเงินกู้ปีละ 1 ครั้ง
พร้อมกัน และให้ความสาคัญกับการจัดทาเฉพาะรายงานทางการเงินที่จะต้องใช้ เพื่อขอเบิกเงิน
ดอกผลจากธนาคารมาใช้หรือขอกู้จากธนาคารเท่านั้น สาหรับการแสดงความเห็นต่อวิธีการจัดทา
บัญชี ผู้ทาบัญชีมีความเห็นว่า ดูแบบผ่านๆ ไม่ได้สนใจ เพราะจะดูเฉพาะส่วนที่ทา
2.5 การจัดเก็บเอกสาร
กองทุนหมู่บ้านจัดเก็บเอกสารสาหรับการจัดทาบัญชีใส่แฟ้ม รวมๆ กัน โดยไม่มีการ
แบ่งแยกประเภทของเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ทาให้ยุ่งยากในการค้นหา และมีปัญหาเอกสารสูญหาย
2.6 การควบคุมภายในและการตรวจสอบ
กองทุนหมู่บ้านท่าม่วง หมู่ 4 ได้มีคณะกรรมการตรวจสอบบัญชี และได้เคยมีการ
ตรวจสอบ แต่ผู้ตรวจสอบไม่ได้ให้ความเห็น หรือข้อสังเกตในการตรวจสอบ ทาให้ไม่ทราบว่าระบบ
บัญชีและการเงินมีปัญหาที่ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ อย่างไร
2.7 ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
จากการสัมภาษณ์ผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชีกองทุนหมู่บ้าน พบว่า ในการจัดทาบัญชีและ
รายงานทางการเงินของกองทุนหมู่บ้าน มีปัญหาและอุปสรรคในการจัดทา คือ การแบ่งแยกหน้าที่
ไม่ชัดเจน ผู้ทาบัญชีขาดทักษะในการบันทึกรายการ ประสบการณ์การในการจัดทาบัญชีไม่เพียงพอ
การจัดทาบัญชีไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ขาดการสนับสนุนในเรื่องของการอบรมและการให้ความรู้
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ทางด้านบัญชีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและจริงจัง แบบฟอร์มเอกสารมีความซับซ้อน
และมีจานวนมากยากต่อการทาความเข้าใจ และนาไปใช้ในการบันทึกบัญชี นอกจากนี้ยังมีอุปสรรค
เนื่องจากสมาชิกของกองทุนหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นสมาชิกที่ทาอาชีพเกษตรกร การศึกษาระดับชั้น
ประถมศึกษา จึงทาให้ขาดความรู้ความเข้าใจและการเห็นความจาเป็นในการกรอกแบบฟอร์มเอกสาร
ต่าง ๆ ทาให้ไม่สามารถจัดทาเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
3. การพัฒนากระบวนการจัดทาบัญชีของกองทุนหมู่บ้านท่าม่วง หมู่ 4 ตาบลท่าม่วง
อาเภอ เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
จากข้ อ มู ล ที่ ศึ ก ษางานวิ จั ย ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และการสั ม ภาษณ์ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่
ประธานกรรมการกองทุ น รองประธานกรรมการกองทุ น กรรมการแผนกบั ญ ชี เหรั ญ ญิ ก
เลขานุการ และกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาบัญชีและรายงานทางการเงินของกองทุนหมู่บ้าน
คณะผู้วิจัยได้เสนอระบบบัญชีใหม่ของกองทุนหมู่บ้านท่าม่วง หมู่ 4 คือ
3.1 การจัดหมวดบัญชี
จากข้อมูลที่ศึกษางานวิจัยทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง กองทุน
หมู่บ้านควรจัดแบ่งหมวดบัญชีเป็น 5 หมวด โดยมีรายการดังนี้ 1) หมวดสินทรัพย์ 2) หมวดหนี้สนิ
3) หมวดทุน 4) หมวดรายได้ 5) หมวดค่าใช้จ่าย
3.2 การจัดทาผังบัญชี
จากข้อมูลที่ศึกษางานวิจัยทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง กองทุน
หมู่บ้านท่าม่วง หมู่4 ควรจัดแบ่งผังบัญชี เพื่อแยกประเภทรายการที่ใช้ในกองทุนหมู่บ้าน โดยจัดให้
เป็ น หมวดหมู่ มี ชื่ อ และเลขที่ บั ญ ชี อ ย่ า งเป็ น ระบบ โดยการก าหนดตาม ธุ ร กรรมของกองทุ น ที่
ด าเนินงานอยู่ ดัง นี้ หมวดสิ นทรัพย์ ก าหนดตัว เลขตัว แรกให้ เป็ นหมายเลข 1 หมวดหนี้สิ น
กาหนดตัวเลขตัวแรกให้เป็นหมายเลข 2 หมวดทุน กาหนดตัวเลขตัวแรกให้เป็นหมายเลข หมวด
รายได้ กาหนดตัวเลขตัวแรกให้เป็นหมายเลข 4 เช่น หมวดค่าใช้จ่าย กาหนดตัวเลขตัวแรกให้
เป็นหมายเลข 5
3.3 การปรับปรุงระบบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน
จากข้อมูลที่ศึกษางานวิจัยทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง กองทุน
หมู่บ้าน ผู้ทาบัญชีจะต้องดาเนินการรับหรือจ่ายเงินพร้อมทั้งจัดทาเอกสารประกอบแต่ละรายการให้
ถูกต้องซึ่งประกอบไปด้วย สมุดบัญชีต่างๆ แบบฟอร์มและเอกสารทางการบัญชี รายงานทางการ
บัญชีและงบการเงิน
3.4 การกาหนดวิธีปฏิบัติทางการบัญชี
เมื่อมีรายการและเหตุการณ์ทางการบัญชีเกิดขึ้น กรรมการผู้เกี่ยวข้องต้องมีหลักฐาน
เช่น ใบสาคัญรับ/ใบเสร็จรับเงิน ใบสาคัญจ่าย สัญญาการกู้ยืมเงิน ใบนาฝากธนาคาร เพื่อใช้เป็น
หลักฐานในการบันทึกรายการ เมื่อเหตุการณ์สิ้นสุดกรรมการผู้เกี่ยวข้องต้องส่งหลักฐานไปให้ผู้ทา
บัญชีของกองทุนหมู่บ้าน เมื่อผู้ทาบัญชีของกองทุนหมู่บ้านได้รับหลักฐานทางการบัญชีต้องพิจารณา
จัดประเภทหมวดรายการและหมวดหมู่รายการ โดยการระบุหมายเลขกากับ เพื่อความสะดวกในการ
บันทึกรายการ จากนั้นทาการวิเคราะห์รายการที่เกิดขึ้นว่าส่งผลกระทบให้สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน
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เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง นาผลการวิเคราะห์ไปบันทึกลงในสมุดรายการขั้นต้นของกองทุน เช่น สมุด
รายรับกองทุน หรือสมุดรายจ่ายกองทุน ทุกวันสิ้นเดือนควรผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทตาม
หมวดหมู่รายการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทางบทดลอง งบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไร
ขาดทุน เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีต่อไป
5. การอภิปรายผล
ผู้จัดทาบัญชีกองทุนหมู่บ้านส่วนใหญ่ไม่ได้มีความรู้ หรือประสบการณ์ในการบันทึกบัญชี
และรายงานทางการเงิน การบันทึกบัญชีกองทุนหมู่บ้านนั้นได้ความรู้มาจากการสอบถาม การศึกษา
ในคู่มือการทาบัญชีและรายงานสาหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองด้วยตนเองและไม่เพียงพอต่อ
การบันทึกบัญชีและจัดทารายงานทางการเงินได้อย่างถูกต้องตามที่กาหนดไว้ สอดคล้องกับ ชัชรินทร์
จุลกะเสรี (2553 : 90) ได้ศึกษา การศึกษาระบบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน กรณีศึกษาอาเภออุทุมพรพิสัย
จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า ผู้จัดทาบัญชีกองทุนหมู่บ้านส่วนใหญ่ไม่ได้มีความรู้ หรือประสบการณ์ใน
การบันทึกบัญชีและรายงานทางการเงิน และธิดาพร อินชุม (2554 : 76-85) ได้ศึกษา ปัญหาด้าน
การจัดทาบัญชีและการควบคุมภายในของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในอาเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่า บัญหาที่ส่งผลต่อการจัดทาบัญชีของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีสาเหตุหลักมา
จากคณะกรรมการผู้จัดทาบัญชีส่วนใหญ่ขาดความรู้พื้นฐานด้านการจัดทาบัญชี โดยทางปฏิบัติจะเน้น
การจัดทาบัญชีตามความเข้าใจและที่เคยปฏิบัติอยู่เป็นประจาประกอบกับผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชีส่วน
ใหญ่ไม่ได้รับการฝึกอบรมทางด้านการจัดทาบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างเพียงพอ
กองทุนหมู่บ้านควรแยกพิจารณารายการที่เกิดขึ้นออกเป็น 2 รายการหลัก ๆ อาทิเช่น
รายการสินทรัพย์ที่เพิ่ม ขึ้น เช่น รับโอนเงินกองทุนจากรัฐบาล (1 ล้านบาท) รับเงินสัจจะจาก
สมาชิก รับเงินค่าหุ้น รับเงินค่าธรรมเนียม รับชาระเงินกู้และดอกเบี้ ยรับเงินกู้จากสมาชิก หรือ
รายการสินทรัพย์ที่ลดลง เอกสารแบบฟอร์มมีจานวนมากยากต่อการทาความเข้าใจ และนาไปใช้ใน
การบันทึกบัญชี คณะผู้วิจัยจึงได้ออกแบบระบบเอกสารและการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบัญชีที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานของกองทุนหมู่บ้าน ได้แก่ (1) ระบบเกี่ยวกั บการรับเงิน ประกอบด้วย การรับ
โอนเงินจัดสรร การรับเงินฝาก/เงินค่าหุ้น จากสมาชิก การรับรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (2)
ระบบบัญชีเกี่ยวกับการจ่ายเงิน ประกอบด้วย การจ่ายเงินกู้ยืมแก่สมาชิก การจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินงาน การจ่ายเงินคืนให้แก่สมาชิกที่ลาออก สอดคล้องกับ มานิตย์ มานุษยานนท์ (2552
: 68-72) ได้ศึ ก ษา การพัฒนาระบบบัญ ชีแ ละการเงิ นของกลุ่ ม ผลิ ต ตาบลท่าศาลา อาเภอเมือง
เชียงใหม่ พบว่า ในอดีตผู้นากลุ่มไม่ทราบผลการด าเนินงาน เนื่องจากไม่ได้จัดทาระบบ สาหรับ
จัดเก็บข้อมูลทางบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์และไม่ มีแบบฟอร์มเอกสารที่เป็นมาตรฐานใช้เป็นการ
กระจายรายได้สู่ครัวเรือน สอดคล้องกับ เกศชฎา ธงประชา และคณะ (2556 :) ได้ศึกษาเรื่อง
การพัฒนาระบบบัญชีตามหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของกลุ่ม
หัตถกรรมการผ้าไหมบ้านดู่ ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา พบว่า กลุ่มยังไม่มีระบบบัญชีมี
เพียงการบันทึกรายรับรายจ่ายโดยประธานกลุ่มยังขาดความเข้าใจในการจัดทาบัญชีส่งผลให้ก าร
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บันทึกบัญชีเกิดความช้าซ้อน อีกทั้งไม่มีเอกสารในการควบคุมรายการทางบัญชีจึงเกิดข้อผิดพลาด
เกี่ยวกับเงินสด การคานวณต้นทุน การกาหนดราคาขาย
6. สรุปผลการวิจัย
กองทุนหมู่บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 4ดาเนินการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน โดยคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาชิก จานวน 12 คน ลักษณะการดาเนินงานเป็นการปล่อย
เงินกู้ให้กับสมาชิกตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านเท่านั้น ไม่ มีกระบวนการจัดทาบัญชีที่เป็น
ระบบ มีการบันทึกรายการพบการบันทึกรายการบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รายรับและรายจ่ายของ
กองทุน และสินทรัพย์และหนี้สินของกองทุน ผู้จัดทาบัญชีกองทุนหมู่บ้านส่วนใหญ่ไม่ได้มีความรู้
หรือประสบการณ์ในการบันทึกบัญชี และรายงานทางการเงิน การบั นทึกบัญชีกองทุนหมู่บ้านนั้นได้
ความรู้มาจากการสอบถาม การศึกษาในคู่มือการทาบัญชีและรายงานสาหรับกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองด้ว ยตนเองและไม่เพียงพอต่อการบันทึกบัญชีและจัด ทารายงานทางการเงิ นได้ อ ย่ าง
ถูกต้องตามที่กาหนดไว้ จากกระบวนการวิจัยสามารถพัฒนาระบบโดยแบ่งเป็ น 2 ระบบ ได้แก่ (1)
ระบบบัญชีเกี่ยวกับการรับเงิน ประกอบด้วยการรับโอนเงินจัดสรรการรับเงินฝาก/เงินค่าหุ้น จาก
สมาชิก การรับชาระหนี้เงินกู้จากสมาชิก และการรับรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (2) ระบบ
บัญชีเกี่ยวกับการจ่ายเงิน ประกอบด้วย การจ่ายเงินกู้ยืมแก่สมาชิก การจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงาน และการจ่ายเงินคืนให้แก่สมาชิกที่ลาออก
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย
7.1.1 กองทุนหมู่บ้านควรคัดเลือกผู้จัดทาบัญชีที่มีความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวข้องกับ
งานทางการบัญชี ให้เป็นผู้จัดทาบัญชี และส่งเสริมให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
บัญชีอย่าง
7.1.2 กองทุนหมู่บ้านควรส่งเสริมให้มีผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนตามระเบียบว่าด้วยการ
จั ด ตั้ง และบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่ง ชาติที่มีคุณสมบัติต ามกาหนด ควรเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถในการตรวจสอบบัญชีของกองทุนหมู่บ้านได้ เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบบัญ ชี
ประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของกองทุนหมู่บ้าน โดยต้องมีบันทึกรายงานผลการสอบบัญชี
ต่อกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และพร้อมทั้งจัดพิมพ์เผยแพร่ต่อสมาชิกของกองทุนหมู่บ้าน
7.1.3 กรรมการกองทุนหมู่บ้านควรจะมีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในที่มีประสบการณ์
หรือมีพื้นฐานเกี่ยวกับความรู้ทางด้านบัญชี การบริหารงานกองทุนหมู่บ้าน เพื่อสร้างระบบการ
ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน การจัดทาบัญชีและรายงานทางการเงิน
และพัสดุที่มีประสิทธิภาพ

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
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7.2.1 ควรมีการพัฒนาระบบการบันทึกบัญชี โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือใน การ
จัดทาบัญชี เพื่อช่วยให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และสามารถเก็บรายละเอียดข้อมูลการจัดทาบัญชี
และรายงานทางการเงินของกองทุนหมู่บ้านได้
7.2.2 ควรมีการวิจัยติดตามผลการพัฒนาระบบบัญชี และปรับปรุงจุดอ่อนของระบบ
บัญชีของกองทุนหมู่บ้านเป็นไปอย่ างต่อเนื่องและมีประสิ ทธิภาพ เพื่อให้กองทุนหมู่บ้านสามารถ
ดาเนินงานด้วยความเข้มแข็งและยั่งยืน
เอกสารอ้างอิง
จารุวรรณ แสงปลาด. (2548). การวิจัยเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดี ของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง: กรณีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดระยะที่ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.
จุฑามาศ สุนทร พรสวรรค์ พันธ์ภักดี และนุสรา วรรณศิริ. (2557). การจัดการความรู้การจัดทา
บัญชีธุรกิจชุมชน ภายใต้โครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูป
เนื้อสัตว์บ้านนาจารย์ ต.นาจารย์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์. คณะเทคโนโลยีสังคม: มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์.
ชัชรินทร์ จุลกะเสรี. (2553). การศึกษาระบบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน : กรณีศึกษาอาเภออุทุมพรพิสัย
จังหวัดศรีสะเกษ. คณะบริหารธุรกิจ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.
ดาวพระศุกร์ ทองกลิ่น และคณะ. (2558). การจัดการความรู้สู่รูปแบบการจัดทาบัญชีกองทุนเมือง
บางเขนที่มีประสิทธิภาพ เขตบางเขน กรุงเทพมหานครฯ. วารสารเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่.
ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2558.
ธิดาพร อินชุม . (2554). ปัญหาด้านการจัดทาบัญชีและการควบคุมภายในของกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองในอาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
นิยม รัฐอมฤต. ( 2561). กองทุนหมู่บ้าน. ค้นข้อมูลวันที่ 5 มกราคม 2561. จาก
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0
%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%
B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
บุศรา คงศักดิ์. (2556). การประยุกต์ใช้ระบบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ :
กรณีศึกษา อาเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์. เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
มานิตย์ มานุษยานนท์. (2551). การพัฒนาระบบบัญชีและการเงินของกลุ่มผลิต ตาบลท่า ศาลา
อาเภอเมืองเชียงใหม่. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
วริยา ปานปรุง. (2556). การบัญชีขั้นต้น 1. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ออฟเซ็ท.

1958

ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อน้้าดื่ม
กรณีศึกษาน้้าดื่มภุมริน อ้าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
Marketing Factors Affecting Drinking Water Buying Behavior: Case
Study of Phumarin drinking water, Soepho Sub-district,
Kumphawapi District, Udon Thani Province
ทิพย์สุดา นิตย์ภักดี1 วราภรณ์ อุบลศรี2 ศรัณยู วัฒนวิไลกุล3
ธัญญาภรณ์ ใจปานแก่น4 กฤษยา ภู่มงคลสุริยา5

1,2,3นักศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
4,5อาจารย์ประจาคณะบริหารธุรกิจบัณฑิต วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
thanyapornjeab@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัย ครั้งนี้มีวัต ถุประสงค์ในการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อน้าดื่ม เพื่อการบริโภค
กลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง รวมถึงระดับความพึงพอใจที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาด และความ
คิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อน้าดื่มภุมริน อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโ ภค
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 36 – 45 ปี ระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี อาชีพเกษตรกร รายได้
ต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท ความต้องการซื้อนิยมเลือกซื้อน้าดื่มประเภทบรรจุภัณฑ์แบบถัง และ
แบบลังเปลี่ยน ความต้องการซื้อนิยมเลือกซื้อน้าดื่มประเภทบรรจุภัณฑ์แบบถัง และแบบลังเปลี่ยน
โดยคานึงถึงราคาเหมาะสม ความสะดวก ความสะอาดและมีรับรองมาตรฐานการผลิต โดยผู้ที่มี
อิทธิพลในการเลือกซื้อคือ แม่บ้าน และมีการบอกต่อกันปากต่อปาก วิธีการซื้อจากรถบริการของ
ร้านกลุ่มผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของน้าดื่มภุมริน โดยรวมแล้วอยู่ ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก ด้านราคาพบว่า ราคา
เหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ อยู่ในระดับมาก ด้านการจัดจาหน่าย พบว่าอยู่ในระดับมาก ด้าน
การส่งเสริมการตลาดพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง โดยผู้บริโภคได้ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
คือการส่งเสริมการตลาดในเทศกาลสาคัญควรมีของแถม และมีการบริจาคร่วมทาบุญในชุมชน
ค้าส้าคัญ : พฤติกรรม ความพึงพอใจ ส่วนประสมทางการตลาด น้าดื่มภุมริน

Abstract
This research aimed to study customers’ behavior on buying drinking water,
including the level of satisfaction towards the marketing mix and the opinions of
consumers towards the Phumarin drinking water at Kumphawapi District, Udon Thani
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Province. The research found that most consumers were female, age 36 - 45 years old,
educational level was lower than bachelor’s degree, farmer career, monthly income
less than 10,000 baht, purchase demand, prefer to buy drinking water tank type, and
changed. the demand for buying was popular, buy drinking water, tank type
packaging, and changing crates, taking into account the appropriate price,
convenience, cleanliness and production standards. The main buyers were housewives
and were personally water was bought trucks publicized. Provided by shop Consumer
groups were satisfied with the marketing mix of Phumarin drinking water. In overall,
at a high level. When considering each aspect, found that the product aspect was at a
high level. The price found that reasonable price for quality and quantity was at a
high level. Distribution aspect, found that it was at a high level. The marketing
promotion found that at a moderate level. The consumers have given suggestions and
opinions, as Follows. for marketing promotion, there should be free gifts provided, and
should donate to make merit in the community.
Keywords : Behavior, Satisfaction, Marketing mix, Phumarin drinking water
1. บทน้า
น้ามีค วามส าคั ญ ต่อการด ารงชีวิต และเป็นสิ่ งที่จ าเป็นในการอุปโภคบริโภค สิ่ งมีชีวิ ต
เจริญ เติบโตไม่ได้ถ้ าขาดแคลนน้า ในแต่ละวันมนุษย์ต้องดื่มน้าให้เพียงพอเพื่อเติมออกซิเจนให้แก่
อวัยวะต่างๆ เพื่อช่วยกระตุ้นการขับถ่าย ลดความตึงเครียด คืนความสดชื่น และให้ความอบอุ่นแก่
ร่างกาย โดยปกติเราควรดื่มน้าอย่างน้อย วันละ 8 แก้ว การดื่มน้าอย่างเพียงพอ และในช่วงเวลา
ที่ เหมาะสม จึ ง เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ที่ จ ะช่ ว ยให้ สุ ข ภาพ ผิ ว พรรณสดชื่ น แจ่ ม ใส ปั จ จุ บั น น้ าดื่ ม ตาม
ธรรมชาติเริ่มมีการปนเปื้อนของสิ่งสกปรกมากยิ่งขึ้น เนื่องจากทั้งทางดินฟ้าอากาศและจากฝีมือ
มนุษย์ ดังนั้น เพื่อโภชนาการที่ดีต่อการบริโภค จึงได้มีก ารนาน้าจากแหล่งน้า เช่น บาดาลน้าตื้น
บาดาลน้าลึ ก เลื อกใช้ต ามความเหมาะสมของแต่ล ะสถานที่นั้ นมาผ่านกรรมวิ ธี ที่ส ะอาดถู ก หลั ก
อนามัยและปลอดภัยต่อผู้บริโภค หลายรูปแบบ ทั้งแบบการผลิตด้วยระบบ Ro (Reverse Osmosis)
และผ่ า นการฆ่ า เชื้ อ ด้ ว ยระบบ UV และระบบโอโซน เป็ น ต้ น ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากจ านวนสถาน
ประกอบการผลิตน้าดื่มในแต่ละปีที่มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในจังหวัดอุดรธานี ปัจจุบันได้
มี จ านวนโรงงานน้ าดื่ ม จ านวน 187 ราย กลุ่ ม งานคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โภคและเภสั ช สาธารณสุ ข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี . (2561) ธุรกิจน้าดื่มมีคู่แข่งหลากหลายที่เข้ามาชิง ส่วนแบ่ง
ทางยอดจาหน่าย ทั้งในธุรกิจกลุ่มเดียวกันและธุรกิจอื่นๆ มีผู้ประกอบการ รายเล็กจานวนมากที่ทาให้
มีก ารตัด ราคา มีก ารเปรีย บเทีย บในส่ ว นของระบบการขนส่ งและช่อ งทาง การจั ด จ าหน่ายที่ยั ง
ครอบคลุมไปทั่วประเทศอีกทั้งยังมีการสร้างแบรนด์และมีการประชาสัมพันธ์กันอย่างต่ อเนื่องเพื่อจะ
แย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดและความเป็นผู้นาทางด้านตลาดน้าดื่ม
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น้าดื่มภุมริน เริ่มดาเนินธุรกิจเมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2558 บ้านสงเปลือย ตาบลเสอเพลอ
อาเภอกุ ม ภวาปี จั ง หวั ด อุ ด รธานี โดยผลิ ต น้ าดื่ ม เพื่ อการบริ โภคด้ ว ยระบบ รีเวอร์ส ออสโมซิ ส
(Reverse Osmosis System) และฆ่ า เชื้ อ ด้ ว ยอุ ล ตร้ า ไวโอเล็ ต UV Sterilizer ซึ่ ง เป็ น กรรมวิ ธี
เทคโนโลยีการผลิตที่ได้มาตรฐาน ในการผลิตน้าดื่มบริสุทธิ์เพื่อใช้ในการบริโภค ได้รับมาตรฐาน อย.
41-2-03658-2-001 แหล่งน้าที่ใช้ในการผลิต เป็นแหล่งน้าบาดาล ที่มีความบริสุทธ์ ตั้งอยู่บ้านสง
เปลือย และบ้านดงสามสิบ ตาบลเสอเพลอ อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยผลิตภัณฑ์มีการ
บรรจุภัณฑ์ 3 รูปแบบ ดังนี้ 1) แบบถัง 18 ลิตร 2) แบบลังเปลี่ยน บรรจุ 20 ขวด 3) แบบขวด
600-750 ml ซึ่งปัจจุบันผู้บริโภคในอาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีมีความต้ องการของผู้บริโภคน้า
ดื่มมากขึ้นและมีการแข่งขันมากขึ้น จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาปัจจัยทางการ
ตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อน้าดื่มกรณีศึกษา น้าดื่มภุมริน ตาบลเสอเพลอ อาเภอกุมภวาปี
จังหวัดอุดรธานีเพื่อเป็นข้อมูลต่อการวางแผนการตลาด การปรับปรุงและพัฒนาทางด้านการตลาดให้
เหมาะสมเพื่อนาไปใช้ประกอบต่อการตัดสินใจดาเนินธุรกิจว่ามีปัจจัยใดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
น้าดื่ม ซึ่งเป็นสิ่ งที่จาเป็นธุรกิ จให้เกิ ด ผลประโยชน์ม ากที่สุ ด หรือมีประโยชน์น้อยที่สุด นอกจากนี้
สามารถนาความคิดเห็นของผู้บริโภคไปปรับใช้กับธุรกิจน้าดื่มบรรจุขวดให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อน้าดื่มเพื่อการบริโภคของผู้บริโภคน้าดื่มภุมริน ตาบล
เสอเพลอ อาเภอกุมภาวาปี จังหวัดอุดรธานี
2.2 เพื่ อศึ ก ษาความพึ ง พอใจที่มี ต่อส่ ว นประสมทางการตลาด ทั้ ง 4 ด้ าน ได้ แ ก่ ด้ าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาดของผู้บริโภคน้าดื่มภุมริน ตาบล
เสอเพลอ อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
2.3 เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้บริโภคที่ มีต่อน้าดื่มภุมริน ตาบลเสอ
เพลอ อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
3. วิธีด้าเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย
ในการศึกษาครั้งนี้ แบบเจาะจงได้แก่ ผู้บริโภคน้าดื่มภุมริน ตาบลเสอเพลอ อาเภอกุมภวาปี
จังหวัดอุดรธานี ปัจจุบันมีทั้งหมด 290 ราย (นายศุภชัย นิตย์ภักดี ผู้จัดการน้าดื่มภุมริน. สัมภาษณ์)
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถาม โดยใช้แนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค ความพึง
พอใจ และส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ในการออกแบบสัมภาษณ์ แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ขนาดครัวเรือน ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้รวมต่อครัวเรือน การพักอาศัย ลักษณะที่พักอาศัย ความต้องการซื้อน้าดื่ม
ผู้ที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อ วิธีการซื้อ มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (check list)
1961

ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคน้าดื่มของผู้บริโภค ตาบลเสอ
เพลอ อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (check list)
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้บริโภคน้าดื่มภุมริน ตาบลเสอเพลอ อาเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี การให้บริการต่อส่วนประสมทางการตลาดของน้าดื่มภุมริน ในอาเภอกุมภวาปี
จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด
ส่ ว นที่ 4 ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ ข้ อ เสนอแนะ และความคิ ด เห็น ของผู้บ ริโภคน้าดื่ ม ภุ ม ริน
ตาบลเสอเพลอ อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เป็นคาถามปลายเปิด
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ข้อมูลปฐมภูมิ Primary Data ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม เป็นการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้แบบสอบถาม จานวน 290 ราย เพื่อให้ได้ข้อมูลพฤติกรรมและความพึง
พอใจที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาด
2. ข้อมูลทุติยภูมิ Secondary Data โดยการเก็บรวบรวมข้ อมูล จากการค้นคว้า
วารสาร งานวิจัย สิ่งพิมพ์ หนังสือ บทความวิชาการและการค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ Frequency ค่าร้อยละ Percentage
สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมในการบริโภคน้าดื่มภุมริน ตาบลเสอเพลอ อาเภอกุม
ภวาปี จังหวัดอุดรธานี
1. ใช้ค่าเฉลี่ย Mean และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard Deviation ในการ
ประเมินระดับ ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดของน้าดื่มภุมริน ตาบลเสอ
เพลอ อาเภอกุม ภวาปี จั งหวัด อุด รธานี โดยก าหนดเกณฑ์ก ารแปลผลของค่าเฉลี่ ย ออกเป็น 5
ระดับ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง น้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง น้อยที่สุด
2. ใช้การแจกแจงความถี่สาหรับข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นแบบ
คาถามปลายเปิด
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4. ผลการวิจัย
4.1 ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม
ลักษณะส่วนบุคคล
1. เพศหญิง
2. อายุ 36 – 45 ปี
3. ระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี
4. อาชีพเกษตรกร
5. รายได้ต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท

จ้านวน
174
147
169
139
159

ร้อยละ
60.00
50.70
58.30
47.90
54.80

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างเป็นผู้บริโภคน้าดื่ม ภุม ริน อาเภอกุม ภวาปี จังหวั ด
อุดรธานี จานวนทั้งสิ้น 290 คน ส่วนใหญ่เป็น (1) เพศหญิง จานวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00
(2) อายุ 36 – 45 ปี จานวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 50.70 (3) ระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี
จานวน 169 คนคิดเป็นร้อยละ 58.30 (4) อาชีพเกษตรกรจานวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 47.90
และ(5) รายได้ต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท จานวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 54.80
4.2 พฤติ กรรมของผู้บริโภคน้าดื่ม ภุม รินของผู้บริโภค พบว่า ตราน้าดื่ม ที่ผู้บริโภคเคย
บริโภค 3 อันดับแรก คือ 1) ตราภุมริน 2) ตราป๊อปปูล่า 3) ตราอุดรน้าทิพย์ ส่วนใหญ่บริโภคน้า
ดื่มแบบถังและแบบลังเปลี่ยน เหตุผลที่เลือกบริโภคน้าดื่มแต่ละตราของผู้บริโภค 3 ลาดับแรกคือ
1) ราคาถูก 2) สะดวกในการซื้อ 3) สะอาด 4) มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการผลิต โดยผู้ที่มี
อิทธิพลในการเลือกซื้อคือ แม่บ้าน และมีการบอกต่อกันปากต่อปาก วิธีการซื้อจากรถบริการของ
ร้าน สั่งซื้อน้า 2 - 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ค่าใช้จ่ายในการซื้อน้าต่อเดือน 250 - 600 บาท และวิธีการ
สั่งซื้อจากรถบริการของร้าน
ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาด
ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อ
SD.
x
ส่วนประสมทางการตลาด
1. ด้านผลิตภัณฑ์
4.24 .50
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางจัดจาหน่าย
4. ด้านส่งเสริมการจัดจาหน่าย
รวม

ระดับ
มาก

4.38
4.25
3.43

.54
.49
.69

มาก
มาก
ปานกลาง

4.07

.85

มาก
1963

จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของน้า
ดื่มภุมริน อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.07) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านแล้ว พบว่า ด้านราคา อยู่ในระดับมาก ( X = 4.38) รองลงมา ด้านช่องทางจัดจาหน่าย
อยู่ ในระดั บ มาก ( X = 4.25) และด้านผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ยู่ในระดับ มาก ( X = 4.24) และด้านส่ ง เสริม
การตลาด อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.43) ตามลาดับ
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์เป็นรายข้อ
ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด
S.D.
x
ด้านผลิตภัณฑ์
1. ตรายี่ห้อของน้าดื่มภุมริน
4.40 .62
2. คุณภาพของน้าดื่มภุมริน
4.34 .54
3. รูปแบบของผลิตภัณฑ์หลากหลาย
4.33 .49
4. ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น
4.28 .50
5. มีการรับประกันคืนน้าดื่มภุมริน
รวม

3.85
4.24

.47
.69

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 3 ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ พบว่ า ผู้ บ ริ โ ภคมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ ส่ ว นประสมทาง
การตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ตรายีห้อของน้าดื่มภุมริน มี
ความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคุณภาพของน้าดื่มภุมรินและ รูปแบบของผลิตภัณฑ์หลากหลาย
ตามลาดับ
ตารางที่ 4 ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา เป็นรายข้อ
ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด
S.D.
x
ด้านราคา
1. ราคาผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน
4.50 .67
2. ราคาผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม
4.45 .77
3. มีการให้ข้อมูลราคาที่ชัดเจน
4.44 .65
4. ระดับราคามีความหลากหลาย
4.15 .65
5. การชาระเงินผลิตภัณฑ์มีความสะดวก
4.36 .65
รวม

4.38

.54

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4 ด้านราคา พบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด
ด้านราคา อยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ราคาผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ชนิด
1964

เดียวกัน มีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาราคาผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมและ มีการให้ข้อมูล
ราคาที่ชัดเจนตามลาดับ
ตารางที่ 5 ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางจัดจาหน่าย เป็นรายข้อ
ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด
S.D.
ระดับ
x
ด้านช่องทางจัดจ้าหน่าย
1. ความสะดวกในการหาซื้อ
4.20 .65
มาก
2.
3.
4.
5.

สามารถสั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์
สถานที่จาหน่ายสะอาด สวยงาม
สถานที่ซื้อสะดวกต่อการเดินทางและจอดรถ
สินค้ามีขายอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
รวม

4.53
4.19
4.51
3.80

.62
.65
.57
.49

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก

4.25

.49

มาก

จากตารางที่ 5 ด้านช่องทางจัดจาหน่าย พบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อส่วนประสม
ทางการตลาด อยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สามารถสั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์มีความพึง
พอใจมากที่สุด รองลงมาสถานที่ซื้อสะดวกต่อการเดินทางและจอดรถ มีความสะดวกในการหาซื้อ
ตามลาดับ
ตารางที่ 6 ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด เป็นรายข้อ
ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด
ด้านการส่งเสริมการตลาด
1. การส่งเสริมการขาย เช่น การให้ส่วนลด มีของแถม

x

S.D.

ระดับ

3.43

.48

ปานกลาง

2.
3.
4.
5.

3.68
2.90
2.87
4.27

.48
.32
.47
.65

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

3.43

.50

ปานกลาง

พนักงานขาย มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ความรวดเร็วในการให้บริการของพนักงานขาย
มีสินค้าตัวอย่างให้ทดลองและตัวอย่าง
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ

รวม

จากตารางที่ 6 ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อส่วนประสม
ทางการตลาด อยู่ในระดับปานกลาง พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
1965

ต่างๆมีความพึงพอใจมากที่สุด พนักงานขาย มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมการขาย
เช่น การให้ส่วนลด มีของแถมตามลาดับ
5. อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัย พบว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคน้าดื่มภุมริน พบว่า ตราน้าดื่มที่ผู้บริโภคเคย
บริโภค 3 ลาดับแรกคือ 1) ตราภุมริน ร้อยละ 81 2) ตราป๊อปปูล่า ร้อยละ 37 และ 3) ตราอุดร
น้าทิพย์ ร้อยละ 27 มีคุณภาพ เหมาะสมกับราคา ซึ่ง ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2556) ได้สรุป
ไว้ว่า ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ Utility มีคุณค่า Value ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลทาให้
ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ สาหรับผู้ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อน้าดื่มของผู้ บริโภค คือ แม่บ้าน ร้อยละ
82 ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะแม่บ้าน เป็นผู้ที่ดูแลเรื่องการดารงชีพในชีวิตประจาวันของครอบครัว และ
อยู่บ้านมากกว่าจึงเป็นผู้ที่สามารถตัดสินใจเลือกซื้อน้าดื่มเพื่อการบริโภค
ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของน้าดื่มภุ มริน จาแนกตาม
ส่ ว นประสมทางการตลาด พบว่ า ผู้ บ ริ โภคมี ค วามพึ ง พอใจโดยรวม อยู่ ในระดั บ มาก ทั้ ง นี้ อ าจ
เนื่องมาจากผู้ผลิตมีการจัดการด้านส่วนประสมทางการตลาดในทุกๆ ด้านได้ดีสามารถผลิตน้าดื่มได้
ตรงตามความต้องการของสอดคล้องกับ ปาริฉัตร ปั้นทอง (2552) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อน้าดื่มบรรจุขวดของการประปานครหลวง ผลการวิจัยพบว่า 1)
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อน้าดื่มบรรจุขวดในระดับมาก ซึ่งปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด โดยอยู่ในระดับมาก และคุณภาพและความสะอาดของน้าดื่ม
มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด และปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายมีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุดโดย
อยู่ในระดับปานกลางด้านราคา พบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ราคาของน้าดื่มภุมรินโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีการกาหนดราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ
รวมทั้งมีราคาที่แตกต่างจากผู้ผลิตรายอื่น จะเห็นว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาคือ 1)
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพน้าดื่มสอดคล้องกับการศึกษาของ ภูวดล ทิม ะณี (2550) ที่พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาอยู่ในระดับมาก โดยคานึงถึงความ
เหมาะสมของราคากับคุณภาพ
ด้านการจัดจาหน่าย พบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อส่ วนประสมทางการตลาดด้าน
การตลาดของน้าดื่มภุมริน อยู่ในระดับมาก มาจากผู้ผลิตมีการบริหารจัดการด้านการจัดจาหน่ายเป็น
อย่ างดี ทั้ง ในส่ ว นของการบริก ารที่ร วดเร็ว รวมไปถึ ง กิ ริยามารยาทของผู้จาหน่าย หรือผู้แ ทน
จ าหน่ าย สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ธุ ร กิ จ ศู น ย์ วิ จั ย กสิ ก รไทย (2554) มี ก ารระบุ ค วามส าคั ญ ด้ า น
ช่องทางการตลาด โดยให้ผู้ผลิตที่เป็นรายใหญ่ มีฐานในการทาธุรกิจเครื่องดื่มเป็นช่องทางการจ้า
หน่ายพร้อมกับสินค้าหลักของผู้ประกอการเองอันได้แก่ ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง ร้านโมเดิร์นเทรด ซึ่งจะมี
การเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็ว เป็นจุด ขายที่สมารถเพิ่มโอกาสในการกระจายสิ นค้าให้กั บ
ผู้บริโภคมากขึ้น
ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด
ด้านการส่งเสริมการตลาดของน้าดื่มภุมริน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผู้ผลิตมีกลยุทธ์ด้านการ
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ส่งเสริมการตลาดมาใช้ในธุรกิจ แต่ยังไม่กระตุ้นกลุ่มลูกค้า เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ปรากฏว่า
เรียงตามลาดับ 3 อันดับแรกได้ดังนี้ 1) การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ 2) พนักงานขายมี
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 3) การส่งเสริมการขาย เช่น การให้ส่วนลด มีของแถมตามลาดับ
6. สรุปผลการวิจัย
พฤติก รรมการซื้อน้าดื่ม เพื่อการบริโภค น้าดื่มภุม ริน อาเภอกุม ภวาปี จังหวัดอุดรธานี
พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิ ง อายุ 36 – 45 ปี ระดับการศึกษาต่ากว่าปริญ ญาตรี อาชีพ
เกษตรกร รายได้ต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท พักอาศัยอยู่กับครอบครัว ลักษณะที่พักอาศัยเป็นบ้าน
ความต้องการซื้อนิยมเลือกซื้อน้าดื่มประเภทบรรจุภัณฑ์แบบถัง และแบบลังเปลี่ยน โดยคานึงถึง
ราคาเหมาะสม ความสะดวก ความสะอาด และมีรับรองมาตรฐานการผลิต โดยผู้ที่มีอิ ทธิพลใน
การเลือกซื้อคือ แม่บ้าน และมีการบอกต่อกันปากต่อปาก วิธีการซื้อจากรถบริการของร้าน กลุ่ม
ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของน้าดื่มภุมริน โดยรวมแล้วอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก ด้านราคาพบว่า ราคาเหมาะสม
กับคุณภาพและปริมาณ อยู่ในระดับมาก ด้านการจัดจาหน่าย พบว่าอยู่ในระดับมาก ด้านการส่งเสริม
การตลาดพบว่า อยู่ในระดับปานกลางโดยผู้บริโภคได้ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นคือการส่งเสริม
การตลาดในเทศกาลสาคัญควรมีของแถม และมีการบริจาคร่วมทาบุญในชุมชน
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (mixed method) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากล
ยุ ทธ์ ก ารบริห ารจั ด การการให้ บริก ารสระว่ ายน้้าของสนามกี ฬ าแห่ง ชาติล าว วิ ธี ด้าเนิ นการวิ จั ย
ประกอบด้วย การส้ารวจข้อมูลพื้นฐานสระว่ายน้้าสนามกีฬาแห่งชาติลาว ภายใต้กรอบหลักการและ
ทฤษฏี การจัด การ (POLC) ทรัยพากรการจัดการ (4M’s) และส่ วนประสมทางการตลาด (7P’s)
เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์และ แบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างและตรวจสอบด้าน
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และความเที่ยงตรงเชิงสภาพ ได้ค่า CVI = 0.8 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ให้
ข้อมูลหลั ก ซึ่งเป็นผู้เกี่ย วข้ องกั บการบริหารจัด การสระว่ายน้้า จ้านวน 5 คน โดยสุ่ ม เลื อกแบบ
เจาะจง และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเป็ นผู้ใช้บริการสระว่ายน้้า สุ่มแบบง่าย จ้านวน 400 คน การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อหาค่าเฉลี่ย (̅X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่า
ความต้องการจ้าเป็น แบบปรับปรุง (PNImodified) เพื่อวิเคราะห์อัตราส่วนการพัฒนาเข้าสู่คุณภาพ
ที่คาดหวังและคุณภาพที่เป็นจริงของกลุ่ม
ผลการวิ จั ย พบว่ า เมื่ อ จั ด เรี ย งล้ า ดั บ ความส้ า คั ญ ของความต้ อ งการจ้ า เป็ น ของ
ผู้ใช้บริการจากมากไปหาน้อย ได้ผลดังนี้ 1) ด้านการส่งเสริมกิ จกรรมในสระว่ายน้้า มีความคาดหวัง
ระดับมาก (3.68 ± 0.41/PNImodified = 0.42) 2) ด้านราคาและกิจกรรมที่ได้รับ มีความคาดหวัง
ระดับมาก (3.70 ± 0.42/PNImodified = 0.31) 3) ด้านการให้บริการสิ่งอ้านวยความสะดวก มีความ
คาดหวังระดับปานกลาง (0.38 ± 0.47/PNImodified = 0.29) 4) ด้านความเชื่อมั่นในความสามารถ
และการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีความคาดหวังระดับมาก (3.54 ± 0.42/PNImodified = 0.08) 5)
ด้ า นสภาพแวดล้ อ มทางกายภาพของสระว่ า ยน้้ า มี ค วามคาดหวั ง ระดั บ มาก ( 3.72 ± 0.45
/PNImodified = -0.08) 6) ด้านความสะดวกในการเข้าถึง (3.75 ± 0.51/PNImodified = 0.05) และ
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ด้านความเชื่อถือ/ความไว้วางใจในการจัดระบบการจัดการสระว่ายน้้ามีความคาดหวังระดับมาก
(3.60 ± 0.39/PNImodified = -0.04) ตามล้าดับ
ค้าส้าคัญ : การพัฒนากลยุทธ์ การบริหารจัดการ การให้บริการสระว่ายน้้า สนามกีฬาแห่งชาติลาว

Abstract
The purpose was to develop the management strategies for services of the
swimming pool at the Lao National Sport Stadium. The research methodology was
divided into 3 steps. 1) To survey the basic information of the swimming pool at the
Lao National Sport Stadium under Concepts of POLC, 4M, 7P by interviewing key
information 5 participants, then took them to construct the questionnaires and
validated by the experts, the content validity and face validity (CVI = 0.8). The
samples were 5 key informants which purposively selected, and 400 stakeholders
which simple randomly selected. The data was analyzed with computer to find the
mean, standard deviation, and PNImodified
According to order of PNImodified from high to low showed that 1) the
providing of activities at the swimming pool (3.68 ± 0.41/PNImodified = 0.42), 2) the
price and activities (3.70 ± 0.42/PNImodified = 0.31), 3) the services and facilities (0.38 ±
0.47/PNImodified = 0.29), 4) the reliability and services manner of the staff (3.54 ±
0.42/PNImodified = 0.08), 5) the physical and environmental issues in the swimming
pool ( 3.72 ± 0.45/PNImodified = -0.08), 6) the convenience to access ( 3.75 ±
0.51/PNImodified = 0.05) and 7) the responsiveness, and the process of management
(3.60 ± 0.39/PNImodified = -0.04) respectively.
Keywords : The strategies, services, swimming pool, the Lao National Stadium
1. บทน้า
ปี 2009 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้มีโอกาสในการจัดงานมหกรรมกีฬา
ซีเกมส์ “เวียงจันทน์เกมส์” รัฐบาลลาวได้ร่วมมือกับประเทศจีนและหลายประเทศ ก่อสร้างสนามกีฬา
แห่งชาติลาวขึ้นเพื่อใช้เป็นสนามในการท้าพิธีเปิด-ปิด และใช้แข่งขันในงานมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่
25 และสระว่ายน้้าก็เป็นหนึ่งในการก่อสร้าง มีทั้งหมด 3 สระ คือ สระกระโดดน้้า สระแข่งขันว่ายน้้า
และสระฝึกซ้อม ทั้งหมดเป็นสระที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกสบาย หลังเสร็จสิ้นการแข่งขันซีเกมส์
ได้มีการบันทึกมอบหมายการดูแลสนามกีฬาประเภทต่าง ๆ ระหว่างกรมกีฬาระดับสูงและสหพันธ์
กีฬาแห่งชาติลาว เข้ามาบริห ารและดูแ ล แต่พบว่าในช่วงเวลาที่สหพันธ์เข้ามาบริหารจัดการ ไม่
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สามารถรับภาระในการช้าระค่ าใช้จ่ ายต่าง ๆ จึ งได้มีก ารส่ ง มอบคืน ให้กั บ กรมกี ฬ าระดับ สู งและ
มอบหมายให้หัวหน้าสนามกีฬาแห่งชาติลาวด้าเนินงานต่อไป (กรมกีฬาระดับสูง 2558-2559) จาก
การสอบถามข้อมูลเบื้องต้นกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีหน้าที่รับผิดชอบสระว่ายน้้า และนักกีฬาว่าย
น้้าที่เคยเข้ามาใช้บริการสระได้ชี้แจงให้เห็นว่าทีผ่ ่านมาสระว่ายน้้าแห่งนี้ได้มีการเปิดให้บริการแต่ยังไม่
มีความต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2561 ได้มีการเปิดให้บริการสระว่ายน้้าอีกครั้งหนึ่ง จึงเห็นได้ว่าควร
ต้องมีการวางแผนด้านกลยุทธ์การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมด้วยเหตุผล
ดังกล่าว ผู้บริหารสนามกีฬาแห่งชาติและผู้วิจัย ที่เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมกีฬาว่ายน้้าของ
สมาคมกีฬาว่ายน้้าแห่งประเทศลาว จึงเห็นความจ้าเป็ นที่จะศึกษาวิจัย ด้านการบริหารจัดการสระ
ว่ายน้้าสนามกีฬาแห่งชาติลาว เพื่อน้ามาเป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถใช้งานและเปิดให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการการให้บริการสระว่ายน้้าสนามกีฬาแห่งชาติลาว
3. วิธีด้าเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างมีจ้านวน 3 กลุ่มได้แก่
กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักจ้านวน 5 ท่าน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ตามเกณ ฑ์ ก ารประเมิ น ที่ ผู้ วิ จั ย ได้ ก้ า หนดได้ แ ก่ 1) ผู้ บ ริ ห ารกรมกี ฬ าระดั บ สู ง
ประสบการณ์ท้างานไม่ต่้ากว่า 3ปี 2) ที่ปรึกษาด้านการบริหารกรมกีฬาระดับสูง ประสบการณ์ท้างาน
ไม่ต่้ากว่า 3ปี 3) ผู้บริหารสนามกีฬาแห่งชาติลาว ประสบการณ์ท้างานไม่ต่้ากว่า 3ปี 4) ผู้เชี่ยวชาญ
ในการดูแลด้านการด้าเนินงานของฝ่ายแขนงการสนามกีฬาแห่งชาติลาว ประสบการณ์ท้างานไม่ต่้า
กว่า 3ปี 5) ผู้รับผิดชอบด้านการให้บริการสระว่ายน้้าสนามกีฬาแห่งชาติลาว ประสบการณ์ท้างานไม่
ต่้ากว่า 3ปี
กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการตอบแบบสอบถามได้แก่ ผู้ใช้บริการจ้านวน
400 คน โดยใช้การเลือกสุ่มแบบง่าย (Sample random sampling) โดยค้านวนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่
ทราบกลุ่ ม ตัวอย่างที่แน่นอน W.G. Cochran โดยใช้การก้ าหนดระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95
และระดับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2549, หน้า 74)
กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในการก้าหนดความเป็นไปได้ของกลยุทธ์การบริหารจัดการการให้บริการ
สระว่ายน้้าสนามกีฬาแห่งชาติลาว โดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive sampling) ตามเกณฑ์การประเมินที่ผู้วิจัยได้ก้าหนดจ้านวน 5 ท่าน ได้แก่
1) ผู้บริหารกรมกีฬาระดับสูง ประสบการณ์ท้างานไม่ต่้ากว่า 3ปี
2) ที่ปรึกษาด้านการบริหารกรมกีฬาระดับสูง ประสบการณ์ท้างานไม่ต่้ากว่า 3ปี
3) ที่ ป รึ ก ษาด้ า นการจั ด การสนาม และอุ ป กรณ์ ใ นการจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ า
ประสบการณ์ท้างานไม่ต่้ากว่า 3ปี
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4) ผู้บริหารสนามกีฬาแห่งชาติลาว ประสบการณ์ท้างานไม่ต่้ากว่า 3ปี
5) ผู้บริหารจัดการศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติลาว ประสบการณ์ท้างานไม่ต่้ากว่า 3ปี
3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 2 แบบ คือ
3.1.1 แบบสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาองค์ประกอบในกลยุทธ์การบริหารจัดการการให้บริการ
สระว่ า ยน้้ า สนามกี ฬ าแห่ ง ชาติ ล าว และแบบสั ม ภาษณ์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ บบกึ่ ง โครงสร้ า ง (Semi
constructed - interview) โดยการสังเคราะห์จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้
ความสามารถและทักษะในการบริหารงานและการให้บริการ
3.1.2 แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 คือ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนที่ 2 แบบสอบถามมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) เกี่ยวกับ กล
ยุทธ์การบริหารจัดการการให้บริการสระว่ายน้้าสนามกีฬาแห่งชาติลาว โดยใช้ทฤษฏี ส่วนประสมทาง
การตลาด (7Ps’) แบบประเมิ นคุ ณ ภาพการบริก าร (Parasuraman, Zeithaml and Berry ,1988
อ้างถึงใน นภพร ทัศนัยนา, 2556) และส่วนที่ 3 คือข้อเสนอแนะแบบปลายเปิด (Open Ended Questionnaire) เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถให้ความคิดเห็นโดยอิสระ น้าแบบสอบถามที่
ปรับปรุงไปตรวจสอบเนื้อหากับผู้เชี่ยวชาญจ้านวน 3 ท่านเพื่อหารูปแบบที่เป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติจาก
การทดสอบหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเป็นรายข้อ (Item content validity; I-CVI) โดยการวัด
ความสอดคล้องข้อค้าถามในแบบสอบถามกับวัตถุประสงค์ โดยทั่วไปค่า CVI ที่ยอมรับคือ 0.8 ขึ้นไป
(Davis, 1992 อ้ า งถึ ง ในส้ า นั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย แห่ ง ชาติ , 2547: 131) แบบสั ม ภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi construct interview) ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจากการสังเคราะห์
แบบสอบถาม เพื่อสร้างกลยุทธ์ ประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การก้าหนดกลยุ ทธ์ของ
องค์การ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การควบคุมกลยุทธ์ โดยใช้หลักองค์ประกอบ ในคุณภาพบริการ 5
ด้านที่ได้ปรับปรุง และพัฒ นา (Zeithaml; Berry; & Parasuraman, 1985) ประกอบด้ว ย 1) ด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 2) ด้านความเชื่อมั่นในคุณภาพการบริการ 3) ด้านการตอบสนองการ
บริก าร 4) ด้านการเอาใจใส่ แ ละเอื้อ อ้านวยของพนั ก งานที่มี ต่ อผู้รับ บริก าร 5) ด้ านการประกั น
คุณภาพการบริการเพื่อน้ามาใช้ในการพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการสระว่ายน้้าสนามกีฬาแห่งชาติ
ลาว
3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูปเพื่อประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณาด้าน
ประขากร ข้ อ มู ล ด้ านคุ ณ ภาพที่ ค าดหวั ง และคุ ณ ภาพบริ ก ารที่ ป รากฏ ค่ าความต้ อ งการจ้ าเป็ น
(PNImodified) โดยหาค่ าผลต่างของ (I-D) แล้ ว หารด้ว ยค่ า D เพื่ อควบคุม ขนาดความต้องการ
จ้าเป็นให้อยู่ในพิสัยที่ไม่มีช่วงกว้างมากเกินไป และให้ความหมายเชิงเปรียบเทียบ (สุวิมล ว่องวานิช,
2548)
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4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัย ความต้องการจ้าเป็นของผู้ใช้บริการกับการพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการ
การให้บริการสระว่ายน้้าสนามกีฬาแห่งชาติลาว ขอน้าเสนอดังนี้
กลุ่มตัวอย่าง (n = 400)
จ้านวน
ร้อยละ

ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. ความถี่ในการเข้าใช้บริการ
2-3 สัปดาห์/ครั้ง
สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง
สัปดาห์ละ 3 ครั้งหรือมากกว่า

245
155

61.3
38.8

162
198
40

40.5
49.5
10.0

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายร้อยละ 61.3 และเพศหญิงร้อยละ 38.8
ส่วนใหญ่ใช้บริการ สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 49.5 ตามล้าดับ
ล้าดับ

คุณภาพที่คาดหวัง
คุณภาพด้านการบริการ

1
2
3
4

5
6
7

ด้านการส่งเสริมกิจกรรมในสระ
ว่ายน้้า
ราคาและกิจกรรมที่ได้รับ
ด้านการให้บริการสิ่งอ้านวย
ความสะดวก
ด้านความเชื่อมัน่ ใน
ความสามารถและการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่
ด้านสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพของสระว่ายน้้า
ด้านความสะดวกในการเข้าถึง
ด้านความเชื่อถือ/ความไว้วางใจ
ในการจัดระบบการจัดการสระ
ว่ายน้้า
รวม

คุณภาพที่เป็นจริง

Gap

PNIMO

PNI

𝐱̅

SD

ระดับ

𝐱̅

SD

ระดับ

3.68

0.41

มาก

2.60

0.54

ปานกลาง

1.08

0.42

3.97

3.70
3.38

0.42
0.47

มาก
ปานกลาง

2.82
2.62

0.85
0.48

ปานกลาง
ปานกลาง

0.88
0.76

0.31
0.29

3.26
2.57

3.60

0.39

มาก

3.32

0.55

ปานกลาง

0.28

0.08

1.01

3.72

0.45

มาก

3.46

0.44

ปานกลาง

0.26

0.08

0.97

3.75
3.54

0.51
0.42

มาก
มาก

3.58
3.42

0.56
0.39

มาก
ปานกลาง

0.17
0.12

0.05
0.04

0.64
0.42

3.62

0.44

มาก

3.12

0.55

ปานกลาง

0.50

0.16

1.81
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2. ค่าเฉลี่ย (̅X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับคุณภาพที่คาดหวังและระดับคุณภาพ
ที่เป็นจริงของผู้ใช้บริการรายด้าน เรียงล้าดับความส้าคัญของความต้องการจ้าเป็นของผู้ใช้บริการได้
ดังนี้ กลุ่มตัวอย่าง มีความคาดหวังต่อการบริการสระว่ายน้้า ระดับมาก เกือบทุกด้าน ยกเว้น ด้าน
การให้บริการสิ่งอ้านวยความสะดวก ที่มีความคาดหวังระดับปานกลาง และกลุ่มตัวอย่างประเมิน
สภาพที่เป็นจริงของสระว่ายน้้า อยู่ในระดับปานกลาง ทุกด้าน เมื่อพิจารณาค่าดัชนีความต้องการ
จ้าเป็นโดยจัดเรียงล้าดับความส้าคัญจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 1) ด้านการส่งเสริมกิจกรรมในสระ
ว่ายน้้า (PNImodified = 0.42) 2) ด้านราคาและกิจกรรมที่ได้รับ (PNImodified = 0.31) 3) ด้าน
การให้บริการสิ่งอ้านวยความสะดวก (PNImodified = 0.29) 4) ด้านความเชื่อมั่นในความ สามารถ
และการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (PNImodified = 0.08) 5) ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสระ
ว่ายน้้า (PNImodified = -0.08) 6) ด้านความสะดวกในการเข้าถึง (PNImodified = 0.05) 7) ด้าน
ความเชื่อถือ/ความไว้วางใจในการจัดระบบการจัดการสระว่าย (PNImodified = -0.04) ตามล้าดับ
3. วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างระดับคุณภาพที่คาดหวังและระดับคุณภาพที่เป็นจริง
ของผู้ใช้บริการสระว่ายน้้าสนามกีฬาแห่งชาติลาวโดยใช้แบบการจัดเรียงล้าดับความส้าคัญของความ
ต้องการจ้าเป็นรายข้อในแต่ละด้านได้ดังนี้
3.1 เมื่ อ น้ า ค่ า เฉลี่ ย คุ ณ ภาพที่ ค าดหวั ง และค่ า เฉลี่ ย คุ ณ ภาพ ที่ เ ป็ น จริ ง ด้ า น
สภาพแวดล้อมทางกายภาพของสระว่ายน้้า มาจัดเรียงล้าดับความส้าคัญของความต้องการจ้าเป็น
โดยเรียงล้าดับความส้าคัญจากมากไปหาน้อย 2 ล้าดับแรกพบว่า สิ่งที่ต้องด้าเนินการปรับปรุง คือ
1) ห้องสุขา ห้องอาบน้้า ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย และตู้เก็บของ (lockers) มีจ้านวนเพียงพอต่อ
การให้บริการ (PNImodified = 0.28) 2) บอร์ดประชาสั มพันธ์ เพื่อประกาศกฎระเบียบข้อปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้บริการอย่างเหมาะสม (PNImodified = 0.23) ตามล้าดับ
3.2 เมื่อน้าค่าเฉลี่ยคุณภาพที่คาดหวังและค่าเฉลี่ยคุณภาพที่เป็นจริงด้านการให้บริการ
สิ่งอ้านวยความสะดวกในสระว่ ายน้้า มาจัด เรียงล้าดับความส้ าคัญ ของความต้องการจ้าเป็นโดย
เรีย งล้ าดั บ ความส้ าคั ญ จากมากไปหาน้ อย 7 ล้ าดั บ แรกพบว่ าสิ่ ง ที่ ต้อ งปรับ ปรุง คื อ 1) จั ด ให้ มี
เจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตประจ้าสระในช่วงเวลาให้บริการ (PNImodified = 0.95) 2) จัดให้มีบริการระบบ
สัญ ญาณ Wi-Fi ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในสระ (PNImodified = 0.83) 3) จัดให้มีกล้องวงจรปิด
เพื่อบันทึกเหตุการณ์ในสระว่ายน้้า (PNImodified = 0.67) 4) จัดให้มีบริการรถรับ/ส่งสาธารณะใน
บริ เ วณที่ ใ กล้ เ คี ย ง (PNImodified = 0.57) 5) จั ด ให้ มี บ ริ ก ารเช่ า /ยื ม อุ ป กรณ์ /ชุ ด ว่ า ยน้้ า
(PNImodified = 0.35) 6) จั ด ให้ มี ย า อุ ป กรณ์ ป ฐมพยาบาล เครื่ อ งกระตุ้ น หั ว ใจ (AED) และ
อุปกรณ์ช่วยชีวิตระจ้าสระว่ายน้้า (PNImodified = 0.31) 7) จัดให้มีบริการจัดการเรียนการสอนว่าย
น้้าเบื้องต้น (PNImodified = 0.18) ตามล้าดับ
3.3 เมื่อน้าค่าเฉลี่ยคุณภาพที่คาดหวังและค่าเฉลี่ยคุณภาพที่เป็นจริงด้านความเชื่อถือ/
ความไว้วางใจในการจัดระบบการจัดการสระว่ายน้้ามาจัดเรียงล้าดับความส้าคัญของความต้องการ
จ้าเป็น โดยเรียงล้าดับความส้าคัญจากมากไปหาน้อย 4 ล้าดับแรกพบว่าสิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ
1) จั ด ให้ มี แ ผนผั ง แสดงเส้ น ทางการส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ยในกรณี ประสบอุ บั ติ เ หตุ
(PNImodified = 0.27)
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2) จัดให้มีป้ายความปลอดภัยที่แสดงเส้นทาง ทางออกฉุกเฉิน ทางต่างระดับ และ
ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างชัดเจน (PNImodified = 0.15) 3) ป้ายประกาศที่แจ้งสิทธิและการจอง
เพื่อขอใช้สระว่ายน้้าเป็นไปตามล้าดับ สะดวกและเหมาะสมต่อผู้ใช้บริการ (PNImodified = 0.06) 4)
จัดให้มีป้ายค้าแนะน้า ค้าเตือน และกฎระเบียบการใช้บริการประกาศไว้อย่างชัดเจน (PNImodified
= 0.00) ตามล้าดับ
3.4 เมื่อน้าค่าเฉลี่ยคุณภาพที่คาดหวังและค่าเฉลี่ยคุณภาพที่เป็นจริงด้านความเชื่อมั่น
ในความสามารถและการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในสระว่ายน้้ามาจัดเรียงล้าดับความส้าคัญของความ
ต้องการจ้าเป็น โดยเรียงล้าดับความส้าคัญจากมากไปหาน้อย 5 ล้าดับแรกพบว่า สิ่งที่ต้องปรับปรุง
คือ 1) อบมรมพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ มีอัธยาศัย มีจิตบริการที่ดีต่อผู้ใช้บริการทุกคน (PNImodified =
0.13) 2) อบรมพั ฒ นาเจ้ าหน้ าที่ มี ค วามกระตื อ รื อร้ น ตอบสนองต่ อ การขอความช่ ว ยเหลื อ ของ
ผู้ใช้บริการ (PNImodified = 0.13) 3) อบรมพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ให้การบริการอย่างเสมอภาคและเท่า
เทียม (PNImodified = 0.11) 4) มีการแบ่งความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนตามล้ าดับ
(PNImodified = 0.11) 5) มีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหรือข้อ สงสัยของผู้มา
ใช้ บ ริ ก ารอยู่ ต ลอดเวลาและสามารถแนะน้ า และให้ ค้ า ปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การว่ า ยน้้ า อย่ า งถู ก วิ ธี
(PNImodified = 0.11) ตามล้าดับ
3.5 เมื่อน้าค่าเฉลี่ยคุณภาพที่คาดหวังและค่าเฉลี่ยคุณภาพที่เป็นจริงด้านความสะดวก
ในการเข้ าถึ ง สระว่ ายน้้ ามาจั ด เรีย งล้ าดั บความส้ าคั ญ ของความต้ องการจ้ าเป็ น โดยเรียงล้ าดั บ
ความส้าคั ญ จากมากไปหาน้อย 3 ล้ าดับแรกพบว่า สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ 1) สถานที่ท้างานของ
เจ้ า หน้ าที่ ชั ด เจน เป็ น สั ด ส่ ว นและติ ด ต่ อ ได้ อ ย่ างสะดวก (PNImodified = 0.103) 2) จั ด ให้ มี ร ถ
โดยสารผ่ านและสามารถเข้ า ถึ ง สระว่ ายน้้ าได้ (PNImodified = 0.066) 3) พั ฒ นาความสะดวก
รวดเร็วในการติดต่อขอข้อมูลก่อนเข้าใช้บริการ (PNImodified = 0.065) ตามล้าดับ
3.6 เมื่อน้าค่าเฉลี่ยคุณภาพที่คาดหวังและค่าเฉลี่ยคุณภาพที่เป็นจริงด้านการส่งเสริม
กิ จ กรรมในสระว่ ายน้้ า มาจั ด เรี ย งล้ าดั บ ความส้ าคั ญ ของความต้ อ งการจ้ า เป็ น โดยเรี ย งล้ า ดั บ
ความส้าคัญจากมากไปหาน้อยทั้งหมด 9 ล้าดับพบว่า สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ 1) การจัดแข่งขันว่ายน้้า
จ้าแนกตามระดับความสามารถของผู้เข้าร่วม (PNImodified = 0.86) 2) การจัดตั้งชมรมกีฬาว่ายน้้า
(PNImodified = 0.77) 3) จั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ ฝึ ก สอนคอยให้ ค้ า แนะน้ า หรื อ สอนว่ า ยน้้ า
(PNImodified = 0.66) 4) มีการแจกเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการว่ายน้้าเพื่อสุขภาพและเล่น
กี ฬ า (PNImodified = 0.38) 5) มี ค วามสม่้ าเสมอในการประชาสั ม พั น ธ์ ข องกิ จ กรรมต่ าง ๆ ลง
เว็ บ ไซต์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เช่ น การส่ ง เสริ ม การว่ า ยน้้ า การแข่ ง ขั น การเรี ย นการสอน เป็ น ต้ น
(PNImodified = 0.32) 6) มี ก ารจั ด กลุ่ ม เรี ย นว่ ายน้้ า ที่ ห ลากหลายในทุ ก ระดั บ (PNImodified =
0.31) 7) มีกิจกรรมสอนว่ายน้้าแก่นักเรียน นิสิตในสถาบันการศึกษา (PNImodified = 0.28) 8) มี
การจั ด อบรมความรู้ทางวิ ชาการด้ านการว่ ายน้้ าแก่ บุ คลากรและประชาชนทั่ ว ไปที่ มีค วามสนใจ
(PNImodified = 0.25) 9) มีการจัดกิจรรมเพื่อส่งเสริมการว่ายน้้าเพื่อออกก้าลังกายและเล่นกีฬา
อย่างต่อเนื่อง (PNImodified = 0.17) ตามล้าดับ
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3.7 เมื่อน้าค่ าเฉลี่ย คุ ณ ภาพที่คาดหวังและค่าเฉลี่ ยคุณ ภาพที่เป็นจริง ด้านราคาและ
กิจกรรมที่ได้รับในสระว่ายน้้ามาจัดเรียงล้าดับความส้าคัญของความต้องการจ้าเป็น โดยเรียงล้าดับ
ความส้าคัญ จากมากไปหาน้อย 4 ล้ าดับแรกพบว่ า สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ 1) มีการก้ าหนดอัตรา
ค่าบริการที่ต่้ากว่าปกติเพื่อให้ครูฝึกสอนว่ายน้้า หรือใช้บริการแบบเป็นกลุ่ม (PNImodified = 1.01)
2) พิจารณาการก้าหนดอัตราค่าบริการที่แตกต่างกันของกลุ่มผู้ใช้บริการ (PNImodified = 0.35)
3) ความหลากหลายของรู ป แบบการช้ า ระเงิ น เพื่ อ ใช้ บ ริ ก าร (PNImodified = 0.32) 4) ความ
เหมาะสมของอัตราค่าบริการการเข้าใช้บริการแต่ละกิจกรรม (PNImodified = 0.27) ตามล้าดับ
5. สรุปผลการวิจัย
ผลจากการประเมินความต้องการจ้าเป็นของผู้ใช้บริการสระว่ายน้้าสนามกีฬาแห่งชาติลาว
1. ด้านสภาพแวดล้ อมทางกายภาพของสระว่ายน้้า สนามกี ฬ าแห่ง ชาติล าว ควรเพิ่ ม
จ้านวนห้องสุขา ห้องอาบน้้า ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย และตู้เก็บของ (lockers) ให้เพียงพอต่อการ
ให้บริการ และจัดให้มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ เพื่อประกาศกฎระเบียบข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้บริการ
2. ด้านการให้บริการสิ่งอ้านวยความสะดวกในสระว่ายน้้าสนามกีฬาแห่งชาติลาว 1) ควร
เพิ่ ม จ้ านวนเจ้ าหน้ าที่ ช่ว ยชีวิ ต ประจ้ าสระในช่ว งเวลาเปิด ให้บ ริก าร 2) ควรจั ด ให้มี บ ริก ารระบบ
สัญญาณ WiFi ในพื้นที่ภายในสระ 3) จัดให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อบันทึก เหตุการณ์ในสระ
ว่ายน้้า 4) ควรจัดให้มีบริการรถ รับ/ส่งสาธารณะในบริเวณที่ใกล้เคียง 5) ควรเพิ่มจ้านวนอุปกรณ์/
ชุดว่ายน้้าส้าหรับ เช่า/ยืม ให้มีเพียงพอต่อการให้บริการ 6) เพิ่มจ้านวนยา อุปกรณ์ปฐมพยาบาล
อุปกรณ์ AED (เครื่อง กระตุ้นหัวใจ) และอุปกรณ์ชูชีพประจ้าสระว่ายน้้าให้เพียงพอต่อการให้บริการ
7) จัดให้มีบริการด้านการเรียนการสอน ว่ายน้้าเบื้องต้น
3. ด้ านความเชื่ อ ถื อ/ความไว้ ว างใจในการจั ด ระบบการจั ด การสระว่ ายน้้ าสนามกี ฬ า
แห่งชาติลาว 1) จัดให้มีแผนผังการส่งต่อผู้ป่วยในกรณีประสบอุบัติเหตุ 2) ควรจัดให้ มีป้ายแนะน้า
ทางออกฉุกเฉิน ทางตางระดับ และจุดที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงสามารถมองเห็นได้ อย่างชัดเจน 3)
ควรก้าหนดสิทธิและการจองเพื่อขอใช้บริการสระว่ายน้้าให้เป็นไปตามล้าดับ สะดวกและเหมาะสมต่อ
ผู้ใช้บริการ 4) จัดให้มีป้ายค้าแนะน้า ค้าเตือนและกฎระเบียบการใช้บริการประกาศไว้อย่างชัดเจน
4. ด้านความเชื่อมั่นในความสามารถและการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในสระว่ายน้้าสนาม
กีฬาแห่งชาติลาว 1) เจ้าหน้าที่ต้องมีอัธยาศัย มีจิตบริการที่ดีต่อผู้ใช้บริการทุกคน 2) เจ้าหน้าที่ต้องมี
ความกระตือรือร้น และตอบสนองต่อการขอความช่วยเหลือของผู้ใช้บริการ 3) เจ้าหน้าที่ต้องให้การ
บริการอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน 4) ควรมีการแบ่งความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน
5) ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหรือข้อข้องใจของผู้มาใช้บริการอยู่
ตลอดเวลาและสามารถแนะน้าและให้ค้า ปรึกษาเกี่ยว กับการว่ายน้้าอย่างถูกวิธี
5. ด้านความสะดวกในการเข้าถึงสระว่ายน้้าสนามกีฬาแห่งชาติลาว 1) สถานที่ท้างานของ
เจ้าหน้าที่ต้องมองเห็นได้อย่างชัดเจน เป็นสัดส่วนและติดต่อได้อย่างสะดวก 2) จัดให้มีรถโดยสาร
ผ่านและสามารถเข้าถึงสระว่ายน้้าได้ 3) เพิ่มช่องทางในการติดต่อขอข้อมูล เพื่อความสะดวกและ
รวดเร็วก่อนเข้าใช้บริการ
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6. ด้านการส่งเสริมกิจกรรมในสระว่ายน้้าสนามกีฬาแห่งชาติลาว 1) ควรจัดให้มีการจัด
แข่งขันว่ายน้้าจ้าแนกตามระดับความสามารถของผู้เข้าร่วม 2) ควรมีการจัดตั้งชมรมกีฬาว่ายน้้า 3)
จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ผู้ฝึกสอนคอยให้ค้าแนะน้าหรือสอนว่ายน้้า 4) ควรมีการแจกเอกสารประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการว่ายน้้าเพื่อสุขภาพและเล่นกีฬา 5) ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ลงเว็บไซต์ ควร
จัดให้มีความสม่้าเสมอและต่อเนื่อง เช่น การส่ง เสริมการว่ายน้้า การแข่งขัน การเรียนการสอน
เป็น ต้น 6) ควรมี ก ารจั ด กลุ่ ม เรีย นว่ ายน้้ าที่ ห ลากหลายในทุก ระดั บ 7) ควรจั ด ให้มีโครงการหรือ
กิ จ กรรมการสอนว่ ายน้้ าแก่ นั ก เรียน นิ สิ ต ในสถาบั น การศึ ก ษา 8) จั ด ให้ มีก ารอบรมความรู้ท าง
วิชาการด้านการว่ายน้้าแก่บุคลากรและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ 9) ควรมีการจัด กิจรรมเพื่อ
ส่งเสริมการว่ายน้้าเพื่อออกก้าลังกายและเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่อง
7. ด้านราคาและกิ จ กรรมที่ได้รับในสระว่ ายน้้า สนามกี ฬาแห่ง ชาติล าว 1) ควรมีก าร
ก้าหนดอัตราค่าบริการที่ต่้ากว่าปกติเพื่อให้ครูฝึกสอนว่ายน้้า หรือใช้บริการแบบเป็นกลุ่ม 2) ควร
จ้าแนกอัตราค่าบริการที่แตกต่างกันให้มีความเหมาะสม เช่น จ้าแนกตามอายุ หรือสถานภาพของ
ผู้ใช้บริการเป็นต้น 3) จัดให้มีความหลากหลายของรูปแบบการช้าระเงินในการเข้าใช้บริการ
4) ก้าหนดอัตราค่าบริการแต่ละกิจกรรมให้มีความเหมาะสม
6. อภิปรายผล
ระดับคุณภาพที่คาดหวังและระดับคุณภาพที่เป็นจริงของผู้ใช้บริการ ในการให้บริการสระ
ว่ายน้้าสนามกีฬาแห่งชาติลาว พบว่า ระดับคุณภาพที่คาดหวังอยู่ในระดับสูงกว่าระดับคุณภาพที่เป็น
จริงทุกด้านและจัดเรียงล้าดับความส้าคัญของความต้องการจ้าเป็น ได้ดังนี้ ด้านการส่งเสริมกิจกรรม
ในสระว่ายน้้า ราคาและกิจกรรมที่ได้รับ ด้านความเชื่อมั่นในความสามารถและการให้ บริการของ
เจ้าหน้าที่ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสระว่ายน้้า ด้านความสะดวกในการเข้าถึง ด้านความ
เชื่อถือ/ความไว้วางใจในการจัดระบบการจัดการสระว่ายน้้า และด้านการให้บริการสิ่งอ้านวยความ
สะดวก ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ นภพร ทั ศ นั ย นา (2556) กล่ า วว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามคาดหวั ง ใน
คุณภาพสูงกว่าคุณภาพบริการที่ปรากฏ หรือกล่าวว่า การให้บริการที่ปรากฏในสภาพปัจจุบันยังไม่
เป็นที่พึงพอใจนั่นเอง และสอดคล้องกับระดับคุณภาพที่คาดหวังและคุณภาพที่เป็นจริงในการพัฒนา
คุณภาพบริการของสถานกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อภิญญา
ศรีมหาพรหม, 2561) กล่าวว่าผู้ใช้บริการมีความต้องการให้มีการปรับปรุงคุณภาพบริการให้ดีกว่าที่
เป็นอยู่หรืออีกนัยหนึ่งคือ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจระดับหนึ่งแต่ยังไม่ถึงระดับมากที่สุด
กลยุทธ์การบริหารจัดการการให้บริการสระว่ายน้้าสนามกีฬาแห่งชาติลาวจากการวิจัยมี
ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ด้านราคา และอัตราค่าบริการ ควรมีการก้าหนดอัตราค่าบริการต่้ากว่าสระว่ายน้้า
ในตัวเมืองนครหลวงเวีย งจั น ทร์จากราคาปกติ เพื่อดึงดูด ลู ก ค้าจากหลากหลายพื้นที่ให้เข้ ามาใช้
บริการ และก้าหนดหรือจ้าแนกอัตราค่าบริการตามสถานภาพของผู้ใช้บริการ สอดคล้องกับ นภพร
ทัศนัยนา (2559) เสนอว่า ควรก้าหนดอัตราค่า เช่าสนามให้ใกล้เคียงกับสนามอื่น ๆ มีการลดราคา
ส้าหรับผู้ฝึกสอนที่มาเช่าสนามเพื่อฝึกสอนและสมาชิกที่มาเช่าเป็นรายปี และอัตราค่าเช่าเพื่อจัดการ
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แข่งขัน โดยใช้วิธีเหมาค่าบริการเทียบเคียงกับชั่วโมงที่ขอใช้กับอัตราค่าบริการรายชั่วโมง แล้วลด
ส่วนลดบางส่วน เช่นเดียวกั บอภิญญา ศรีมหาพรหม (2561) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
บริการของสถานกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พบว่า ควรก้าหนดอัตราค่าบริการ
ให้ชัดเจน มีความเหมาะสมกับช่วงเวลาการให้บริการและเกิดความคุ้มค่ามากที่สุดหรืออาจจะมีการ
สมัครสมาชิกแบบรายวัน รายเดือน หรือรายปี เป็นต้น
2. ด้านสถานที่ ควรแบ่งสัดส่วนสถานที่ท้างานของเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจน มีความสะดวก
รวดเร็วในการติดต่อขอรับข้อมูล มีจ้านวนห้องสุขา ห้องอาบน้้า ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายและตู้เก็บ
ของให้มีจ้านวนที่เพียงพอ มีป้ายบอกเส้นทางที่ชัดเจน สะดวกต่อการเดินทาง มีป้ายค้าแนะน้า ค้า
เตือน ทางออกฉุกเฉิน แผนผังการส่งต่อผู้ป่วย มีสถานที่ติดอุปกรณ์ดับเพลิง ยาสามัญเบื้องต้นและ
เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) อย่างชัดเจน และควรมีการจัดแบ่งช่องว่ายน้้าในการ
บริการแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสม เช่น การฝึกซ้อมกีฬา การออกก้าลังกาย การเรียนการสอนเพื่อ
ไม่ให้เกิดความสับสน ซึ่งสอดคล้องกับ วิชิต สุวรรณโนภาส (2555) ได้ศึกษารูปแบบการจัดการสถาน
ประกอบกิ จ การเพื่ อ สุ ข ภาพด้ า นการออกก้ า ลั ง กายในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กล่ า วว่ า ควรจั ด
สภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัย มีป้ายแสดงเส้นทางปกติและฉุกเฉิน มีขนาด
ของบริเวณที่เหมาะสมกับการติดตั้งอุปกรณ์และการจราจรในการให้บริการ เช่นเดียวกับ นภพร ทัศ
นัยนา (2556) ได้ศึกษาการพัฒนากลยุทธ์การจัดการสนามแบดมินตันมหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า ควร
จัดให้มีชุด ปฐมพยาบาลที่สนาม ติดป้าย แสดงการประสานงานกรณี มีอุบัติเหตุ เช่น วิธีการปฐม
พยาบาล วิธีการช่วยชีวิต การน้าส่งผู้บาดเจ็บและโทรศัพท์ฉุกเฉิน
3. ด้านการส่ งเสริม การบริก าร ควรมีก ารส่ งเสริม ให้ นิสิ ต นัก ศึก ษา นั ก เรียนมาใช้
บริการสระว่ายน้้าโดยการจัดครูและอุปกรณ์ให้ พร้อมคิดค่าบริการในอัตราพิเศษ ควรจัดคอร์สเรียน
ระยะเริ่มต้น แบบพิเศษให้แก่เด็กหรือผู้สูงอายุที่สนใจในการออกก้าลังกาย มีการสร้างสโมสรหรือ
ชมรมกี ฬาว่ายน้้าประจ้าสระเพื่อคั ด เลือกหาตัวนักกี ฬาและส่ งเสริม ให้เด็กเยาวชนที่ส นใจ และมี
ความสามารถทางด้านการว่ายน้้าเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกประจ้าสระ และควรมีการมอบของรางวัล
ส้าหรับผู้ใช้บริการโดยการสร้างกิจกรรม หรือโครงการออกก้าลังกายทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการจดบันทึกให้เป็นสถิติ และการจัดการแข่งขันว่ายน้้าอย่างต่อเนื่อง เช่นจัดแข่งทุก
เดือน ทุกปี หรือจัดในช่วงเทศกาลที่ส้าคัญต่าง ๆโดยจ้าแนกตามความสามารถและอายุของผู้เข้าร่วม
แข่งขัน เช่นเดียวกับ จิตจินันท์ เดชะคุปต์ (2545) กล่าวว่า การที่องค์กรจะประสบความส้าเร็จใน
ระยะยาวนั้น จ้าเป็นอย่างยิ่งกับการให้ความสนใจ การสร้างและรักษาความพึงพอใจในการให้ บริการ
เพราะกระบวนการเป็นส่วนส้าคัญในการสร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ
3.1 ด้านบุคลากร ควรเพิ่มพนักงานที่มีวุฒิการศึกษา มีความรู้และประสบการณ์ด้า
การให้บริการสามารถรับรู้ เข้าใจและแก้ไขปัญหาด้านการให้บริการได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ผู้ใช้บริการ
ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด จัดหาพนักงาน ครูฝึกสอนที่มีความรู้และทักษะการสอนว่ายน้้า คอยให้
ค้าแนะน้าวิธีการว่ายน้้าขั้นพื้นฐานกับผู้มาใช้บริการ และสอนว่ายน้้าแก่ผู้ที่มีความสนใจ จัดอบรมครู
สอนว่ายน้้าอย่างต่อเนื่อง และจัดอบรมพนักงานด้านการให้บริการเพื่อให้มีคุณภาพในการท้างาน มี
ความเอาใจใส่ มีอัธยาศัยไมตรี มีจิตบริการต่อสมาชิกที่มาใช้บริการ ควรเพิ่มเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตใน
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สระให้มีจ้านวนมากกว่า 2 คนขึ้นไปคอยดูแลความปลอดภัยและรับมือกับเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น
เนื่องจากสระว่ายน้้าสนามกีฬาแห่งชาติลาวเป็นสระที่กว้าง ดังนั้นจึงมีความท้าทายสูงต่อการดูแล
ความปลอดภัยในการให้บริการ สอดคล้องกับ เชอร์รี่ เกียรติพนมแพ (2560) เสนอว่าควรจัดให้มี
จ้านวนพนักงานที่เพียงพอและมีการคัดเลือกพนักงานที่มีความตั้งใจเอาใจใส่ในการท้างาน มีการจูงใจ
พนักงานด้วยค่าตอบแทนและสวัสดิการตามกฎหมาย เช่นเดียวกับ กฤษดา ตามประดิษฐ์ (2551)
พบว่าผู้ใช้บริการในศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความคาดหวังด้านกระบวนการการ
ให้บริการอยู่ในระดับ มากกับการแก้ไขปัญ หาเมื่อมีผู้ใช้จ้านวนมาก รวมถึงความสะดวกรวดเร็วใน
ขั้นตอนการแก้ปัญหาที่ผู้ใช้บริการร้องขอ ได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ
3.2 ด้ า นกระบวนการให้ บ ริ ก าร ควรมี ก ารด้ า เนิ น งานด้ า นการให้ บ ริ ก ารที่ มี
ประสิทธิภาพเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและเข้ามาใช้อย่า งต่อเนื่อง โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
และสื่อออนไลน์ในการสมัครสมาชิก หรือการใช้บริการเช่นสมัครผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ใช้บัตร
บาร์โค้ดในการเข้าใช้บริการ จ่ายค่าบริการผ่านโทรศัพท์มือถือ มีการจัดสรรช่วงเวลาให้เหมาะสมกับ
จ้านวนผู้ใช้บริการแต่ละกิจกรรม ประสานงานเพื่ อจัดรถรับส่งให้สามารถเข้ามาใช้บริการได้อย่าง
สะดวก จัดให้มีกิจกรรมสับเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดปีเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้า จัดแข่งขันระดับต่าง
ๆ การน้านักกีฬาว่ายน้้าระดับชาติมาสาธิตเทคนิคและทักษะใหม่ ๆ ควรจัดให้นักกีฬาในชมรมเข้าร่วม
การแข่ ง ขั น นอกสถานที่ ทั้ ง ในและต่ า งประเทศเพื่ อ เก็ บ เกี่ ย วประสบการณ์ จ ากการแข่ ง ขั น ซึ่ ง
สอดคล้องกับ กรอนรูส (Gronroos,1988) ไดกล่าวว่า สิ่งที่ผู้ใช้บริการได้รับจากการบริการหลักที่มี
ความสะดวกสบาย หรือสิ่งที่เพิ่มเติมในกระบวนการบริการ เช่น กิจกรรม วัสดุอุปกรณ์ ที่จัดเสริม
ขึ้นมาในการบริการเพื่ออ้านวยความสะดวกสบายนั้น มีความจูงใจให้เข้ามาใช้บริการ ซึ่งสอดคล้อง
กับ วาสนา บุตรโพธิ์ (2549) ผู้ใช้บริการมีความคาดหวังต่อความสะดวกสบายในการเข้าใช้บริการใน
สถานบริหารร่างกายด้วยบัตรสมาชิกแบบอิเล็กทรอนิกส์ ความเหมาะสมของขั้นตอนการรับสมัครเข้า
เป็นสมาชิก
3.4 ด้านการประชาสัมพันธ์ ควรมีการโฆษณาผ่านสื่อทีวี วิทยุ ไลน์ หรือเฟสบุ๊ ค
และควรมี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ กิ จ กรรม ต่ า ง ๆ หรื อ สิ่ ง ใหม่ ๆ ลงในเว็ บ ไซต์ อ ย่ างต่ อ เนื่ อ งและ
สม่้ าเสมอ เพื่ อ ให้ ผู้ ใช้ บ ริก ารและผู้ ที่ ส นใจได้ ติ ด ตามตลอดเวลา ควรจั ด ท้ าโปสเตอร์ข นาดใหญ่
ด้านหน้าประตูทางเข้า-ออกของสระว่ายน้้า ติดตั้งให้เหมาะสมไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง เพื่อให้คนที่ขับรถ
ผ่านทางสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน จัดท้าเอกสารหรือแผ่นปลิวเกี่ยวกับประโยชน์ของการว่าย
น้้า และกิจกรรมต่าง ๆ ในบริเวณจ้าหน่ายตั๋ วที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและเข้าถึงได้อย่างสะดวก ซึ่ง
สอดคล้ อ งกั บ บุ ญ สมนึ ก (2549) ที่ ก ล่ า วว่ า เว็ บ ไซต์ เป็ น ประโยชน์ ใ นการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล การ
ติดต่อสื่อสาร การเผยแพร่ข่าวสาร รวมถึงการประชาสัมพันธ์ การรับส่งข้อมูลข่าวสารในหน่วยงาน
ของตนเอง เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเผยแพร่ข่าวสาร สอดคล้อง
กับ ศุภกาญจน์ แก้วมรกต (2558) เสนอว่า ควรมีช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการส่งเสริม
การขายที่ทันต่อเหตุการณ์ส้ าคัญ ในปัจจุบัน พร้อมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ โดยผ่าน Social media
และการติดตั้งจอมอนิเตอร์ประจ้าสนามเพื่อลดการใช้งบประมาณในการประชาสัมพันธ์โดยการทา
ป้ายไวนิล ซึ่งสอดคล้องกับ ศรีมหาพรหม (2561) พบว่า ควรจัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์ที่เด่นชัดใน
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การเสนอข่าวสารความรู้ ใหม่ ๆ หรือประกาศข่าวสารต่าง ๆ มีการเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ทาง
เว็บไซด์ หรือการอบรมให้ความรู้ผู้ที่มาใช้บริการอย่างสม่้าเสมอ
3.5 ด้านสถานที่สิ่งอ้านวยความสะดวกและสิ่งแวดล้อม ต้องวางระบบการท้าความ
สะอาดสระและการควบคุมคุณภาพน้้าอย่างรัดกุม เพื่อไม่ให้น้าเสียและเป็นอันตรายต่อผู้ใช้บริการ
เพิ่มจ้านวนของอุปกรณ์ว่ายน้้า ส้าหรับเช่า/ยืม เพื่ออ้านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึง
และเพียงพอ และจัดให้มีห้องพักรอ หรือร้านจ้าหน่ายเครื่องดื่ม มีการติดตั้งระบบสัญญาณ Wi-Fi
สถานที่นั่งพัก เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาใช้บริการสระว่ายน้้า ควรมีการติดตั้งหลังคาตรง
สถานที่จอดรถหรือจุด ที่มีร่ม เงาจากต้นไม้แ ละจัด แบ่งสถานที่จ อดรถให้เป็นสั ด ส่วนที่ชัด เจน เช่น
รถยนต์ จักรยานยนต์ และจักรยานเพื่อให้มีความเป็นระเบียบและมีความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของ
ผู้ใช้ ซึ่งสอดคล้องกับ รักชนก มณีรัตน์ (2550) ได้กล่าวว่า สิ่งอ้านวยความสะดวก หรือสิ่งที่สร้าง
ความสะดวก ท้ าให้ ก ารประกอบกิ จ กรรมท้ าได้ ง่ ายขึ้ น และเพื่ อ รองรับ กิ จ กรรมของผู้ ใช้ บ ริ ก า ร
เช่นเดียวกับ จิตตินันท์ เดชะคุปต์ (2545) ที่กล่าวว่า สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการบริการมี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้า เช่น การออกแบบอาคารสถานที่ การตกแต่ง การจัดแบ่งพื้นที่
เป็นสัดส่วนและการให้บริการวัสดุอุปกรณ์
7. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน้าเอาวิจัยไปใช้
กลยุทธ์การบริหารจัดการการให้บริการสระว่ายน้้าสนามกีฬาแห่งชาติลาวทั้ง 9 ด้านที่
ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นสระว่ายน้้าควรน้าไปปรับใช้เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานด้านการให้บริการได้
อย่างเหมาะสมและให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการประเมินผลการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อน้ามาปรับปรุงกลยุทธ์ ในการบริการ
ให้เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ
2. ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ เพื่อก้าหนดแบบแผนในการบริหารจัดการที่ดี
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐและสามารถใช้ประโยชน์สูงสุด เลี่ยงตัวเองได้โดยไม่ต้อง
พึงพางบประมาณภาครัฐจนเกินไป
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2) เพื่อศึกษาระดับการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 3) เพื่อเปรียบเทียบการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ของบุคลากรสายผู้สอนและสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 4) เพื่อศึกษาอิทธิพลของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยกาหนด
กรอบแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่เป็นตัวแปรพยากรณ์ ได้แก่ วัฒนธรรมการเรียนรู้ สภาพแวดล้อม
การถ่ายโอนความรู้ เทคโนโลยี ภาวะผู้นา การมอบอานาจ และการมุ่งเน้นคุณภาพ ส่วนการเป็น
องค์การแห่งการเรีย นรู้ประกอบด้ว ย การเป็นบุคคล ที่รอบรู้ การมีแบบแผนความคิด การมี
วิสัยทัศน์ร่วมกัน การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม การคิดเชิงระบบ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จานวน 264 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราช
ภั ฏ บุ รี รั ม ย์ และแบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ระดั บ การเป็ น องค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้ ข องบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ เพื่อหาค่าความถี่
(Frequency) ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Sample Mean) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard deviation) t-test และสถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise
Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ค่าเฉลี่ยของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มากที่สุดด้านการมุ่งเน้นคุณภาพ รองลงมาด้านการ
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ถ่ายโอนความรู้ ด้านภาวะผู้นา ด้านสภาพแวดล้อม ด้านการมอบอานาจ ด้านเทคโนโลยี และ
ค่าเฉลี่ยของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ต่าสุดด้านวัฒนธรรมการเรียนรู้
2. ระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ค่าเฉลี่ยของการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้มากที่สุดด้านการเป็น บุคคลที่รอบรู้ รองลงมาด้านการมีแบบแผนความคิด
ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นที ม ด้านการคิดอย่างมีระบบและระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ต่าสุดด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
3. ผลการเปรียบเทียบการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์ระหว่างบุคลากรสายผู้สอนและสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญที่ 0.05
4. ผลการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ แบบขั้ น ตอนของปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเป็ น
องค์การแห่งการเรียนรู้ พบว่าปัจจัยองค์การที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากร
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บุ รี รั ม ย์ อ ย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 มี 4 ด้ า น คื อ ปั จ จั ย ด้ า น
วัฒนธรรมการเรียนรู้ x1 ด้านการถ่ายโอนความรู้ x3 ปัจจัยด้านภาวะผู้นา x5 และ ด้านมุ่งเน้น
คุณภาพ x7 โดยสามารถร่วมกันพยากรณ์ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ได้ร้อยละ 64.60
ความสาคัญ : การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

Abstract
The purposes of this research were to 1) study factor level affecting for being
a learning organization of personnel in Buriram Rajabhat University, 2) study the level
of being the learning organization of personnel in Buriram Rajabhat University, 3)
compare states of being the learning organization between academic and supporting
personnel in Buriram Rajabhat University, and 4) investigate the influence of factors
affecting for being the learning organization of personnel in Buriram Rajabhat University
by setting forecast variables namely, learning culture, surroundings, knowledge transfer,
technology, leadership, delegation, and quality focus. For being the learning organization,
it consisted of being a well-rounded person, conceptual thinking, having a shared vision,
team learning, and system thinking. The samples were personnel in Buriram Rajabhat
University totaling 264 persons. The instruments were questionnaires about factors
affecting for being the learning organization of personnel in Buriram Rajabhat University,
and questionnaires about the level of being the learning organization of personnel in
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Buriram Rajabhat University. Data were analyzed by using Frequency, Percentage, Mean,
Standard Deviation, t-test and Stepwise Multiple Regression Analysis.
The results were as follows:
1. The factor level affecting for being the learning organization of personnel
in Buriram Rajabhat University namely, Organization Culture and atmosphere,
Environment, Knowledge transferring, Technology, Leadership, Power of attorney and
Quality were at a high level both as a whole and each aspect.
2. The level of being the learning organization of personnel in Buriram
Rajabhat University namely, being a well-rounded person, conceptual thinking, having
a shared vision, team learning, and system thinking were at a high level both as a
whole and each aspect.
3. The states of being the learning organization between academic and
supporting personnel in Buriram Rajabhat University were significantly different at the
level of 0.05.
4. The results of stepwise multiple regression analysis of factors affecting
for being the learning organization of personnel in Buriram Rajabhat University were
statistically significant at the level of .05 on four aspects, e.g. learning culturex 1 ,
knowledge transferx3 , leadershipx5 , and quality focus x7 which enable to forecast in
being the learning organization at 64.60 percent.
KeyWords : Being a Learning Organization
1. บทนา
ปัจจุบันรูปแบบการแข่งขันกันภายใต้ยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ใช้อาวุธ
ยุทโธปกรณ์หรืออุตสาหกรรมหนักแต่เป็นอาวุธทางปัญญาที่ต่างจะต้องเรียนรู้ฝึกฝนเพื่อเป็นอาวุธ
ต่อสู้ในยุคนี้ที่เราเรียกว่ายุคโลกาภิวัตน์หรือยุคที่เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 หรือยุคที่อาศัยแนวคิด “สังคม
แห่งการเรียนรู้ ” หรือ “Knowledge-based Society” ก็เปรียบเป็นกุญ แจส าคัญของการปฏิ รู ป
องค์การกันในทุกๆ ด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนองค์การต่างๆ
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปลี่ยนสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็ นรูปธรรมด้วยการนาหลักคิด
ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ ด้วยกิจกรรมที่เรียกว่า KM: Knowledge Management หรือการจัดการ
ความรู้ เนื่องจากความรู้จ ากบุค คลหนึ่ง ควรจะได้ รับ การถ่ ายทอดไปยัง อีก รุ่นหนึ่ง ภายใต้ บ ริ บ ท
ใกล้เคียงกันเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่ อนาไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสภาพการณ์
ความรู้ในโลกยุคสังคมแห่งการเรียนรู้และการแข่งขัน ซึ่งการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้นี้จะทาให้
องค์การและบุคลากรมีกระบวนการทางานที่มีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิ ผล
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โดยการเชื่อมโยงรูปแบบของการทางานเป็นที ม (Teamwork) สร้างกระบวนการเรียนรู้และสร้าง
ความเข้าใจเตรียมรับกับความเปลี่ยนแปลง (สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2548 : 33)
ความสาคัญของยุคแห่งความรู้นั้นจะมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยด้าน “ทุนมนุษย์” องค์การต้องให้
ความสาคัญและมีการลงทุนเพื่อเพิ่มพูนความสามารถของบุคลากร แนวทางการสร้างองค์การแห่ง
การเรียนรู้ (Learning Organization) จึงเกิดขึ้นซึ่ง Peter M. Senge Ph.D ถือเป็นปรมาจารย์
ท่ า นหนึ่ ง ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาแนวคิ ด เรื่ อ งองค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้ ท่ า นเขี ย นหนั ง สื อ ที่ มี ชื่ อ ว่ า The Fifth
Discipline: The Art and the Learning Organization” หรื อ วิ นั ย ทั้ ง 5 ประการ เพื่ อ น า
องค์การไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่ง Peter M. Senge กล่าวว่า การเรียนรู้ในองค์การ ยอม
เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อองค์การจะปลูกฝังวินัย 5 เรื่องให้กับพนักงาน ได้แก่ 1) การเป็นบุคคลที่รอบรู้
(Personal Mastery) เป็นการสร้างพนักงานเกิดการรอบรู้ ความใฝ่รู้รักที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องอยู่
ตลอดเวลาเป็นการเรียนรู้ระยะยาว สิ่งที่ท้าทายสาหรับองค์การก็คือทาอย่างไรให้พนักงาน เกิดการ
พัฒ นาตนเอง มี ก ารฝึ ก ฝน ปฏิ บั ติจ นเกิ ด ทั ก ษะความช านาญอั น น าไปสู่ ค วามรู้ ที่เกิ ด ขึ้ นในตัว
พนักงานแต่ละบุคคล 2) การมีแบบแผนความคิด (Mental Model) เป็นกรอบแนวความคิดที่
เกิดขึ้นจากการจัดวางระบบ เมื่อพนักงานเกิดทักษะความชานาญมากขึ้น ทาให้พนักงานสามารถ
สร้างแนวคิดทางานภายในหลักการส่งผลให้พนักงานสามารถตัดสินใจคิดวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 3) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Vision) เป็นการสร้างวิสัยทัศน์
ร่วมกันให้เกิดขึ้นเป็นการสร้างความมุ่งหวังหรือเป้าหมายร่วมกันของคนในองค์การ มุ่งเน้นการ
ทางานด้วยจุดมุ่งหมายร่วมกัน จากการกาหนดวัตถุประสงค์การทางานร่วมกันเพื่อตอบสนองต่อ
เป้าหมายรวมขององค์การจึงทาให้เกิดการกาหนดตัวชี้วัดผลงานขึ้นในระดั บองค์การเพื่อประเมินถึง
ความส าเร็จ ในเป้ าหมายหรื อวิ สั ย ทัศน์ร่ ว มกั นของคนในองค์ก าร 4) การเรียนรู้ร่ว มกั นเป็ น ที ม
(Team Learning) เป็ น การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น เป็ น กลุ่ ม หรื อ ที ม งาน ท าให้ ส มาชิ ก ในที ม เกิ ด การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการช่วยเหลือกันเพื่อเป้าหมายร่วมของทีมงาน เกิดการถ่ายโยงการเรียนรู้
ซึ่ ง กั น และกั น ทั้ ง รู ป แบบที่ เ ป็ น ทางการและไม่ เ ป็ น ทางการ 5) การคิ ด เชิ ง ระบบ (System
Thinking) เป็นการคิดอย่างเป็นระบบ ทาให้เกิดความคิดที่เป็นเหตุผล มองเห็นความสัมพันธ์และ
ความเชื่อมโยงของระบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์การเข้าใจเหตุแ ละผลของการแสดงพฤติกรรมและ
ผลงานมากขึ้น มองเห็นความสัมพันธ์ของผลงานของหน่วยงานตนเองกับผลงานของหน่วยงานอื่นๆ
และเมื่อพนักงานสามารถมองภาพใหญ่ทั้งระบบได้เห็นความเชื่อมโยงของการทางานในแต่ละส่วนได้
ในที่สุดจะนาไปสู่การวางแผนเพื่อเป้าหมายการทางานร่วมกัน (Chum Wei Choo, 2000: 45)
ประเทศไทย ได้ให้ความสาคัญในเรื่องการพัฒนาองค์การ จะเห็นได้จากนโยบาย การ
ปฏิรูประบบราชการไทย ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 เรื่อง การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรั ฐ มาตรา 11
กาหนดไว้ว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ
เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์
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รวมทั้ ง ต้ อ งส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาความรู้ ค วามสามารถ สร้ า งวิ สั ย ทั ศ น์ ร่ ว มกั น ” (ส านั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2546: 4)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้ความสาคัญการสร้างองค์การให้เป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้พร้อมกับการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภั ฏบุรีรัมย์ไปพร้อมกับการพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ แต่ยังสูญเสียความรู้ทางปัญญาหรือสินทรัพย์ (Assets) ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล ที่จะนามาใช้
หรือถ่ายทอดกันได้ภายในองค์การ อันจะเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เพราะความรู้ เทคนิค
วิธีการปฏิบัติงานที่มีอยู่ในตัวบุคลากรจนเกิดความชานาญไม่สามารถถ่ายทอดเป็นลายลักษณ์อักษรได้
เมื่ อ เกษี ย ณอายุ ร าชการความรู้ ที่ มี อ ยู่ ก็ จ ะสู ญ หายไปกั บ บุ ค ลากรที่ เ กษี ย ณอายุ ร าชการทุ ก ๆ ปี
มหาวิทยาลัยต้องสูญเสียความรู้ไปพร้อมๆ กับบุคลากรที่เกษียณ อายุราชการในแต่ละปี ซึ่งปี 2557
– 2561 มีจานวนบุคลากรที่เกษียณอายุราชการไปจานวน 53 คน (ข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ บุ รี รั ม ย์ กองการบริ ห ารงานบุ ค คล : ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ 30 พฤษภาคม 2561) ซึ่ ง ท าให้
มหาวิทยาลัยสูญเสียความรู้เป็นสินทรัพย์ที่ฝั่งอยู่ในตัวบุคคลที่มีค่าที่สุดขององค์การ ความรู้ที่มีไม่ได้
ถ่ายทอดเป็นลายลักษณ์อักษรให้บุคลากรรุ่นหลังได้ดูและเป็นแนวทางในการพัฒนางานต่อไป ทั้งนี้
ความรู้เป็นสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นกว่าสินทรัพย์อื่น คือเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีขีดจากัด ยิ่ง
ใช้ยิ่งเพิ่ม ยิ่งใช้มากเท่าไหร่ยิ่งมีคุณค่ามากเท่านั้น หรืออีกนัยหนึ่ง ถ้าองค์การมีความรู้มากเท่าไรก็
ยิ่งสามารถเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ ได้มากขึ้นเท่านั้น เมื่อเรียนรู้ได้มากขึ้นก็สามารถสร้างความรู้ได้มาก
ขึ้ น เมื่อนาความรู้เก่ ามาบูรณาการกับความรู้ใหม่ ก็ จ ะก่ อให้เกิ ดความรู้ใ หม่ๆ เพิ่ม ขึ้ นอีก และ
สามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นไปอีก จนกลายเป็นวงจรที่เพิ่มขึ้นไม่มีที่สิ้นสุด ที่เรียกว่า
วงจรแห่งการเรียนรู้นั้นเอง (เจษฎา นกน้อย, 2556: 3) หากองค์การต้องการรักษาความรู้เอาไว้
ไม่ให้สูญหายไป พนักงานและกลุ่มบุคคลภายในองค์การจะต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้
ในการแก้ปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติงานร่วมกันของกลุ่ม จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ในระดับองค์การ
โดยพนั ก งานเป็ น ผู้ ส ร้ า งความรู้ ใ นองค์ ก ารตามทฤษฏี อ งค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้ ( Learning
Organization) ของ Peter M. Senge จึงเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ข อง
บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อที่จะได้นาข้อมูลที่ได้รับจากการวิจัยไปเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ให้มุ่งสู่การเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้อย่างยั่งยืนและพัฒนาเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2. เพื่อศึ ก ษาระดับการเป็นองค์ก ารแห่ง การเรียนรู้ข องบุคลากรมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
บุรีรัมย์
1986

3. เพื่อเปรีย บเที ย บการเป็น องค์ก ารแห่ง การเรีย นรู้ข องบุคลากรสายผู้ส อนและสาย
สนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
4. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3. วิธีการดาเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.1.1 ประชากร
บุ ค ลากรสายผู้ ส อนและสายสนั บ สนุ น ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บุรีรัมย์ จานวน 777 คน
3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรสายผู้สอนจานวน และสาย
รวมทั้งหมดจานวน 264 คน ผู้วิจัยได้คานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane
(Yamane.1973 : 729) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยสามารถคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างได้
จากสูตร

n =

N
1+ Ne2

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ใ นการวิจั ยครั้ง นี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) จานวน 1 ชุด
ประกอบด้วย 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นข้อคาถามเกี่ยวกับ สถานภาพส่วนบุคคลจานวน 4 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
จานวน 35 ข้อ และตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จานวน 25 ข้อ ตอนที่ 4 เป็นคาถามปลายเปิดข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่
ผ่านการหาค่าความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญ 7 ท่าน ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรา
ส่ ว นประมาณค่ า Rating Scale 5 ระดั บ ซึ่ ง มี ค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง (Index of Item
Objective Congruence : IOC ) อยู่ระหว่าง 0.57 – 1.00 และวิเคราะห์ความเชื่อมั่น (Reliability)
ของแบบสอบถามโดยการหาค่าสั มประสิทธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient) ด้ว ยวิ ธี ข องครอนบาค
(Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เท่ากับ 0.807 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถนาไปเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการโดยขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
วิ จั ย จากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ บุ รีรั ม ย์ และติ ด ตามเก็ บ รวบรวมแบบสอบถามด้ว ยตนเอง ได้ รั บ
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แบบสอบถามกลับคืนมา 264 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามทั้งหมดและตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อนาไปวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยโดยใช้สถิติวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ร้อย
ละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Sample Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ทดสอบสมมุติฐานด้วย Independent Sample t-test และสถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
แบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)
4. สรุปผลการวิจัย
ผลการวิ จั ย เรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเป็ น องค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้ ข องบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สรุปผลการวิจัยดังนี้
1. ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเป็ น องค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้ ข อง
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทั้ง 7 ด้าน คือ ด้านการปฏิบัติงานมุ่งเน้นคุ ณภาพ ด้านการ
ถ่ายโอนความรู้ ด้านภาวะผู้นา ด้านสภาพแวดล้อม ด้านการมอบอานาจ ด้านเทคโนโลยี และ
ด้านวัฒนธรรมการเรียนรู้ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ค่าเฉลี่ยระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มากที่สุด ด้านการปฏิบัติงานมุ่งเน้น
คุณภาพ รองลงมาด้านการถ่ายโอนความรู้ และค่าเฉลี่ยของระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ต่าสุด คือ ด้านวัฒนธรรมการเรียนรู้ ตามลาดับ
2. ระดับของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ในภาพรวมและรายด้านอยู่ ใ นระดับมากที่สุ ด เมื่อพิจ ารณาเป็นรายด้านโดยมีค่า เฉลี่ ย การเป็ น
องค์การแห่งการเรียนรู้มากที่สุดคือด้านบุคคลที่รอบรู้ รองลงมาด้านการมีแบบแผนความคิด ด้าน
การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ด้านการคิดเชิงระบบ และระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ต่าสุด
ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ตามลาดับ
3. ผลการวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บการเป็ น องค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้ ข องบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ระหว่างสายผู้สอนและสายสนับสนุนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 สาหรับรายด้านพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จานวน 2 ข้อ ได้แก่ ด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู้และด้านการมีแบบแผนความคิด และไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จานวน 3 ข้อ ได้แก่ ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และด้านการคิดเชิงระบบ พบว่า โดยบุคลกรสายผู้สอนมีการเรียนรู้
ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ด้านการคิดเชิงระบบมากกว่าบุคลากร
สายสนับสนุน
4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัม ย์ มี 4 ตัว แปร ประกอบด้ว ย ปัจ จั ยด้านการถ่ ายโอน ปัจ จั ยด้านวั ฒนธรรมการเรียนรู้
ปัจจัยด้านการมุ่งเน้นคุณภาพ และปัจจัยด้านภาวะผู้นา ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 และ
สามารถร่วมกันพยากรณ์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้
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ร้อยละ 64.60 ส่วนปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์ ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 มี 3 ตัวแปร ประกอบด้วย ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
ปัจจัยด้าน เทคโนโลยี ปัจจัยด้านการมอบอานาจ
5. อภิปรายผล
จากการวิ จั ย เรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่อ การเป็ น องค์ก ารแห่ ง การเรีย นรู้ ข องบุ คลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ครั้งนี้ ได้นาผลมาเสนอเป็นประเด็นเพื่ออภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
1. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คือ ด้านการปฏิบัติงานมุ่งเน้นคุณภาพ ด้านการถ่ายโอน
ความรู้ ด้านภาวะผู้นา ด้านสภาพแวดล้ อม ด้านการมอบอานาจ ด้านเทคโนโลยี และด้าน
วัฒนธรรมการเรียนรู้ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ า
ค่าเฉลี่ยระดับปัจจัยที่มีค่ามากที่สุด คือด้านการปฏิบัติงานมุ่งเน้นคุณภาพ รองลงมาด้านการถ่าย
โอนความรู้ และระดับของปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ด้านวัฒนธรรมการเรียนรู้ ตามลาดับ และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อย่อยของปัจจัยทั้ง 7 ด้าน พบว่า บุคลากรปฏิบัติงานให้สาเร็จได้โดยยึด
หลักคุณภาพต้องมาควบคู่กับงานเสมอ บุคลากรมีความสุขกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และนาความรู้ที่
ได้ ถ่ า ยทอดให้ กั บ เพื่ อ นร่ ว มงาน และภาคภู มิ ใ จกั บ ความรู้ ที่ ไ ด้ ถ่ า ยทอด มี ค วามเป็ น ผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงโดยชอบคิดค้นวิธีการทางานใหม่ๆ เพื่อผลลัพธ์การทางานที่ดีขึ้น และสามารถปรับตัว
ให้เข้ ากั บสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ ย นแปลงได้อย่างมีความสุ ข และมหาวิ ทยาลั ยมี ส ถานที่ทางานที่
เหมาะสม อากาศถ่ายเทได้สะดวกมีแ สงสว่างเพียงพอ บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจ
ในภาระหน้าที่ที่ไ ด้รับมอบหมาย ส่ ว นด้านเทคโนโลยีมหาวิ ทยาลัยส่ง เสริมให้มีการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลทุกด้านให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และสะดวกในการนาไปใช้ พร้อมกับมีบรรยากาศทีช่ ่วย
ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรให้เรี ยนรู้สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดการพัฒนาอยู่เสมอ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีมีการพัฒนาตนเอง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
ทั่วทั้งองค์การ จึงส่งผลให้ค่าเฉลี่ยของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับ
มาก ซึง่ สอดคล้องกับ Marquardt and Reynolds (1994) ได้ทาการศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมสนับสนุน
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มี มีปัจจัยสนับสนุน 11 ปัจจัย แบ่งออกเป็นระดับได้ 3 ระดับ คือ
ระดับบุคคล ระดับองค์การ และระดับโลก คือ บุคลากรภายในองค์การ ด้านการมุ่งเน้นคุณภา พ
ปัจจัยด้านเทคโนโลยีการเรียนรู้ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ด้านการสร้างและถ่ายโอนความรู้ ด้าน
บรรยากาศการสนับสนุน ด้านวัฒนธรรมการเรียนรู้ ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมของคนในองค์การ
ด้านทีมงานและเครือข่ายในการทางานร่วมกัน ด้านการมอบอานาจตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ปัจจัยด้านภาวะผู้นา และด้านการสื่อสาร ซึ่งปัจจัยทั้งหมดนี้ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ทั้งสิ้น และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติ ศศิวิมลลักษณ์ (2556 : 191) ได้ศึกษาแนว
ทางการบริหารจัดการปัจจัยที่ส่งเสริมการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบันศึกษาเอกชน พบว่า
ปัจจัยด้านภาวะผู้นา เป็นปัจจัย ที่ส่ง เสริมการเป็นองค์ก ารแห่งการเรียนรู้ข องสถาบันอุดมศึ ก ษา
เอกชน ควรพัฒนาให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับมีภาวะผู้นาทั้งในด้านคุณลักษณะที่ดี เช่น
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เสียสละ ขยัน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมและองค์การ และด้านทั กษะการสื่อสาร การเจรจา และ
ทัก ษะการมององค์ ก ารแบบร่ว ม อัม พร ปัญ ญา (2557: 188) ศึก ษาปัจ จั ยที่ส่ ง ผลต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ในวิทยาลัยราชพฤกษ์ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะการเป็นองค์การแห่ง
การเรีย นรู้ พบว่ า บุค ลากรทุก มุ่ง เน้นในการพัฒนาศัก ยภาพของตนในด้านความคิด ใหม่ๆ ด้าน
ความสามารถทางทักษะและพฤติกรรมที่แสดงออกมา เพื่อก่อให้เกิดการปฏิบัติงาน (Performance)
ทีดีเยี่ยม เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ในทุกระดับทั้งระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ
2. ระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากร
มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ บุรีรัม ย์ มี 5 ด้านคือ ด้านการเป็นบุคคลที่ร อบรู้ ด้านการมีแ บบแผน
ความคิด ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน และด้านการคิดเชิงระบบ
จากผลการวิ จั ย พบว่ า ระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของบุคลากรมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ
บุรีรัมย์ โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ย
ระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ สูงสุด คือ ด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู้ รองลงมา คือ ด้าน
การมีแบบแผนความคิด และค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ตามลาดับ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อย่อยทั้ง 5 ด้านพบว่า บุคลากรเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นของบุคคลรอบข้าง
ในองค์การอยู่สม่าเสมอ บุคลากรคานึงถึงผลกระทบที่มีต่อมหาวิทยาลัยโดยรวม สามารถแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานให้ประสบผลสาเร็จ และไม่กระทบต่อระบบหน่วยงานอื่น ๆ ให้เกิดความ
เสียหาย บุคลากรยอมรับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและนามากาหนดเป้าหมาย และทิศทางในการ
ทางานของตนเอง บุคลากรสามารถปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีม ให้เกียรติกัน ไว้เนื้อเชื่อใจกัน เรียนรู้
ร่วมกัน ช่วยเหลือกัน เรียนรู้ข้อเสนอแนะซึ่งกั นและกั น เรียนรู้ประสบการณ์ทางาน และความ
ล้มเหลวของตนเองและบุคคลอื่นมาเป็นบทเรียนในการปฏิบัติงานเพื่อหาแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี
ที่สุ ด ทั้ง นี้ อาจเนื่องมาจาก มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ บุรีรัมย์ได้กาหนดปรัชญา วิ สั ยทัศน์ พั นธ์กิจ
เป้าหมายการดาเนินงาน และจรรยาบรรณบุคลากรของมหาวิทยาลัยไว้อย่างชัดเจน ทาให้บุคลากร
รับรู้และดาเนินการปฏิบัติงานตาม พร้อมกระตุ้นส่งเสริมบุคลากรให้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
ซึ่ง สอดคล้ องกั บ Beck (1992 : 21-28) อธิ บายว่ า องค์ก ารแห่ง การเรียนรู้ คือ องค์ก ารที่ เ อื้ อ
อานวยการเรียนรู้ และพัฒนาบุคลากรทุกคน ขณะเดียวกันก็มีการปฏิรูปและพัฒนาองค์การอย่าง
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประยูร อิ่มสวาสดิ์ (2552:121) ได้ศึกษาลักษณะความเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า บุคลากรโดยรวมของมหาวิทยาลัยบูรพามี
ลักษณะการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ด้านการรอบรู้แห่งตนอยู่ในระดับมาก บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการเห็นว่า มหาวิทยาลัยบูรพามีลักษณะการเป็นองค์การแห่งการเรี ยนรู้ด้านการรอบรู้แห่งตน
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของเมฐยา แย้มโชติ (2556:56) ได้ศึกษาการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่า การเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของสานักงานปลัดกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
3. เปรียบเทียบการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากร ระหว่างสายผู้สอนและ
สายสนับสนุน ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ จาแนกตามตาแหน่งสายผู้สอนและสายสนับสนุน
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พบว่า การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรสายผู้สอนและสายสนับสนุนการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของบุคลากรสายผู้ส อนและสายสนับสนุนโดยภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สาหรับรายด้านพบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 จานวน 3 ข้อ คือ ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และ
ด้านการคิดเชิงระบบ พบว่า บุคลกรสายผู้สอนมีการเรียนรู้ ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ด้านการ
เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ด้านการคิดเชิงระบบมากกว่าบุคลากรสายสนับสนุน และมี ความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จานวน 2 ข้อ ได้แก่ ด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู้และด้านการ
มีแบบแผนความคิด อาจเนื่องมาจาก บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์สายสนับสนุน และ
สายผู้สอนมีความรู้ในการปฏิบัติงานและประสบการณ์ทางานแตกต่างกัน จึงทาให้การเรียนรู้การเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ทฤษฎีของ บรุนเนอร์ Bruner, 1963: 1-5 การ
เรียนรู้ที่ได้ผล“ การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสังคมที่ผู้เรียนจะต้องลงมือปฏิบัติ และสร้างองค์
ความรู้ได้ดีที่สุดคือการเรียนรู้ทีให้ผู้เรียนค้นพบการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง” การเรียนรู้เป็นกระบวนการ
ทางสั ง คมที่ ผู้ เ รี ย นจะต้ อ งลงมื อ ปฏิ บั ติ และสร้ า งความรู้ ด้ ว ยตนเองทั้ ง นี้ โ ดยมี พื้ น ฐานอยู่ บ น
ประสบการณ์หรือความรู้เดิม สอดคล้องกับ รัตนา ปานภู่ทอง (2550 : 10) พบว่า องค์การแห่งการ
เรียนรู้ว่า องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นการนาศักยภาพ ความรู้ ประสบการณ์ ของบุคลากรมาพัฒนา
องค์การพร้อมกันกับส่งเสริมและเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ เพื่อการพัฒนา
องค์การอย่างต่อเนื่อง
4 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ พบว่า
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มี 4 ตัว
แปร ประกอบด้วย ปัจจัยด้านการถ่ายโอน ปัจจัยด้านวัฒนธรรมการเรียนรู้ ปัจจัยด้านการมุ่ งเน้น
คุณภาพ และปัจจัยด้านภาวะผู้นา ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 และสามารถร่วมกันพยากรณ์
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ร้อยละ 64.60 ส่วนปัจจัย
ที่ไ ม่ส่ ง ผลต่อการเป็น องค์ ก ารแห่ ง การเรีย นรู้ข องบุ คลากรมหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ บุ รีรัม ย์ ระดั บ
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 มี 3 ตัวแปร ประกอบด้วย ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้าน
เทคโนโลยี ปัจจัยด้านการมอบอานาจ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดคือ ด้ านการถ่ายโอนความรู้ ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ทางานร่วมกันเป็นทีม มีการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับ Fiol และ Lyles (1985) วัฒนธรรมของแต่ละองค์การจะสะท้อน
ออกมาให้เห็นในรูปแบบของการทางานประจาวันขององค์การ โดยวัฒนธรรมในแต่ละองค์การจะถูก
สร้างมาจากแหล่งต่าง ๆ เช่น พื้นฐานการศึกษาของสมาชิกแต่ละคนในองค์การ ประสบการณ์การ
ทางานของบุคคลและองค์การตลอดจนเหตุการณ์ในอดีต เป็นต้น สาหรับการพัฒนาองค์การเพื่อการ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้นั้นมีค่านิยมทางวัฒนธรรมที่สาคัญ คือ การสร้างวัฒนธรรมในการเรียนรู้
สาหรับแต่ละบุคคลและสาหรับองค์การเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ หรือเป็นสิ่งที่ ยุรพร ศุทธ
รัตน์ (2552) ค่านิยมทางวัฒนธรรม ลักษณะสาคัญประการหนึ่งขององค์การเพื่อการเรียนรู้ คือ
การมีคุณค่าทางวัฒนธรรมที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการนาความรู้ที่มีมาแบ่งปันกับสมาชิกใน
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องค์ ก าร และประยุ ก ต์ ค วามรู้นั้ น ๆ ไปใช้ ไ ด้ อ ย่ า งถู ก ต้อ งเหมาะสมกั บ สถานการณ์ ต่า ง ๆ การ
แก้ปัญหาและการทากิจกรรมต่าง ๆ ในองค์การโดยทั่วไปล้วนได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมองค์การ
ทั้งสิ้น และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของแพนศรี ศรีจันทึก (2554) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน พบว่า ด้านบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การส่งผลต่อ
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอี ส าน โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลงานวิ จั ย Marquardt and Reynolds
(1994) ได้ทาการศึกษาวิจัยและพบว่า การที่จะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้นั้น จะต้องมีปัจจัย
มุ่งเน้นคุณภาพ (Quality) โดยองค์การให้ความสาคัญกับการบริหารเชิงคุณภาพโดยรวม เน้นการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องซึ่งทาให้ผลการเรี ยนรู้ทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจกลายเป็นผลงานที่ดีขึ้นโดยถือ
หลักว่าจะพัฒนาคุณภาพตามคุมค่าในสายตาของผู้รับบริการ ซึ่งสอดคล้องกับ Vera และ Crossan
(2003) ผู้นาการเปลี่ยนแปลงจะสนับสนุนให้คนและกลุ่มเกิดการเรียนรู้ในลักษณะการเปลี่ยนแปลง
ให้ความสาคัญกับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อทาให้สมาชิกในองค์การแต่ละคนและกลุ่มได้มีส่วน
ร่ว มในการแสดงความคิ ดเห็น และสนับสนุนให้พูด คุยสนทนาเพื่อสนับสนุนให้เกิ ด ความร่วมมือ
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน Senge (1990 : 7-23) ผู้นาในองค์การแห่งการเรียนรู้จะต้องทามากกว่าการ
วางแผนกลยุ ท ธ์ ที่ ม าจากแนวโน้ ม ที่ เ กิ ด ขึ้ น จะต้ อ งสามารถช่ ว ยให้ ส มาชิ ก ในองค์ ก ารเข้ า ใจ
แรงผลั ก ดั น (Systemic forces) ที่ ท าให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง ผู้ น าองค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้ มี
ความสามารถสร้างมโนภาพและเข้าใจอย่างลึกซึ้งในกลยุทธ์ของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ไกเซอร์ (Kaiser,2000: 28) ได้ศึกษาและนาเสนอปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ ได้แก่ ภาวะผู้นา คุณลักษณะของบุคคลที่มีความมุ่งมั่น อุทิศตนเพื่อสมาชิกปฏิบัติง าน
สาเร็จไปตามวิสัยทัศน์ขององค์การ และประสานวิสัยทัศน์ของบุคคลมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
สามารถสอนงาน สอนทักษะ พร้อมสอนคุณธรรม รวมทั้งเป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานสาเร็จตามเป้าหมายขององค์การ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ แพนศรี ศรีจันทึก
(2554) ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเป็ น องค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้ ข องบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น
กรณีศึ ก ษามหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยีร าชมงคลอีส าน พบว่ า ปัจ จั ยด้านภาวะผู้นาแห่ง การเรี ย นรู้
วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ ด้านบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ ด้านโครงสร้างองค์การ
และระบบการจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านความสามารถของบุคลากร การเสริม
แรงจู ง ใจ ส่ ง ผลต่ อ การเป็ น องค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้ ข องบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น กรณี ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้นมหาวิทยาลัย ควรมีการ
ส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนมีการพัฒนาตนเอง ปรับเปลี่ยนวิธีการทางานและวิธีการคิดค้นคว้าหา
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้เกิด องค์ความรู้ใหม่ๆ ในการบริหารจัดการทางานให้ประสบความสาเร็จ เกิด
ความคล่องตัวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถนาความรู้ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
กับองค์การ
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6. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ควรจะศึกษาตัวแปรด้านอื่น ๆ ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพิ่มมากขึ้น
2. ควรศึกษาเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของปัจจัยด้านตัว
แปรที่ไม่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพิ่มเติม
3. ปัจจัยที่สาคัญของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้คือ บุคลากรหรือคนภายในองค์การ
ควรที่จะมุ่งพัฒนาและปรับปรุงขีดความสามารถ ศักยภาพของบุคลากร ทีมงานและองค์การ อย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อจะได้มาซึ่งผลลัพธ์อย่างที่ใจสมาชิกทุกคนต้องการร่วมกันจริง ๆ
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของนักบัญชีธุรกิจ
SMEs ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด อุด รธานี กลุ่ มตัวอย่าง ได้แก่ นักบัญ ชีธุ รกิจ SMEs ในจังหวั ด
อุดรธานี จานวน 310 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
การทดสอบสมมติฐาน นอกจากนั้นทาการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ
ผลการศึกษาพบว่า นักบัญชีธุรกิจ SMEs ในจังหวัดอุดรธานี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
ที่มีต่อการปฏิบัติงานของนักบัญ ชีธุรกิจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ปัจจัยความทุ่มเทในงาน อยู่ในระดับมาก รองลงมาปัจจัยด้านการอุทิศตนในงานและปัจจัยด้านการมี
ส่วนร่วมในงาน
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่ า ปั จ จั ยความทุ่ ม เทในงาน ปั จ จั ย การอุ ทิศ ตนในงาน
ปัจจัยเจตคติในการทางาน และปัจจัยการมีส่วนร่วมในงานมี ผลต่อการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ 0.05
คาสาคัญ : ปัจจัย การปฏิบัติงาน นักบัญชีธุรกิจ SMEs

Abstract
This research purpose was to study the factors affecting the performance of
SMEs accountants in Muang District, Udon Thani Province. The sample consisted of
306 SMEs accountants in Udon Thani. The data were analyzed by means of
percentage, mean, standard deviation and hypothesis testing. In addition, multiple
regression analysis was performed.
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The study indicated that SMEs Accountant in Udon Thani Opinions on the
factors affecting the performance of business accountants. in overall was very high.
Considering each aspect, it was found that. dedication factor in the job. Was very
high level followed by the dedication and the participation factor in the job.
The hypothesis test was found that dedication, devotion, attitude and
participation factors affected working statistically significant at 0.05.
Keywords : factors, performance, accountants SMEs
1. บทนา
การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง
มุ่งเน้นตามนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ คือ การมุ่งเน้น พัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม จุดมุ่งหมายของการพัฒนาและส่งเสริมเพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมเกิดความแข็งแกร่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในส่วนที่ 4 เป้าหมายที่ 5
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นและพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อขยายฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากให้มีความครอบคลุมมากขึ้น เป็นการสร้าง โอกาสทางเศรษฐกิจสาหรับกลุ่มต่างๆ ในสังคม โดย
ดาเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาและส่งเสริมสังคม ผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการที่ผลิต
ได้และขายเป็นและเติบโตได้อย่างยั่งยืน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (25602564) ดัง นั้นองค์ ก รหรือธุ ร กิ จต่าง ๆ เมื่อเผชิญ กั บ ภาวการณ์ แ ข่ ง ขั นที่มีความรุ่นแรงมากขึ้ นทั้ ง
ภายในและภายนอกประเทศ ส่งผลให้องค์กรมีความจาเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนการบริหารงานและ
การพัฒนาการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งองค์กรหรือธุรกิจต่าง ๆ ต้อง
เผชิญกับภาวการณ์แข่งขันทั้ง จากภายในและภายนอกองค์กร การที่จะทาให้องค์กรอยู่รอดทันต่อ
สถานการณ์การแข่งขันได้นั้น จะต้องเริ่มจากการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลระดับบุคคล
ก่ อ น แล้ ว จึ ง ขยายเข้ า สู่ ในระดั บ องค์ ก ร (กั ล ยา ธนกรอั ง กู ล , 2550) ท าให้ ก ารบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรมนุษย์ มีความสาคัญไม่น้อยต่อการปฏิบัติงานและพัฒนาองค์กรในภาวะที่มีการแข่งขันสูง
และการเคลื่อนย้ายแรงงานในสาขาวิชาชีพสอดคล้องกับทรัพยากรที่มี คุณค่าเหนือทรัพยากรอื่นใด
จึงจาเป็นต้องได้รับการพัฒ นา เพื่อสร้างเสริมรักษาและทานุบารุงให้สามารถสร้างคุณ ประโยชน์
ให้แก่องค์กรและตนเอง การก้าวต่อไปในอนาคต ล้วนต้องอาศัยงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เป็น รากฐานทั้งสิ้น (ดนัย เทียนพุฒ, 2545) เห็นได้ว่าการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือหรือองค์ประกอบ
หนึ่งในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ที่องค์ประกอบต่าง ๆ มีความเชื่อมโยงและเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันสอดคล้องกับที่ว่าคนจะทางานได้ดีก็ต่อเมื่อมีความพึงพอใจ ศรัทธาต่องานและ
องค์กร จึงจะทาให้มีความสุขใน ทางาน และเมื่อพนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรสิ่งที่องค์กรจะได้
มากกว่างานก็คือตัวและหัวใจ ความ ทุ่มเท การอุทิศตนเพื่อองค์กร ความเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน
ระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการ ทางาน ที่สาคัญก็คือ การนาไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ดีและต่อเนื่อง
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ขององค์กร ส่งผลให้องค์กรเติบโต และประสบความสาเร็จอย่างยั่งยืน (บัญญัติ คานูณวัฒน์, 2555)
นักบัญชีธุรกิจ SMEs เป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการจัดทาและนาเสนอข้อมูลทางการบัญชีให้กับฝ่าย
บริหารส่งผลการปฏิบัติงาน การมีประสิทธิภาพของการทางานที่ได้งานครบถ้วน ใช้เวลาน้อย ต้นทุน
น้อย มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีช่วยปฏิบัติงาน บุคคลทางานเต็มศักยภาพ และความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และระหว่างกลุ่มงานมีความราบรื่นไม่มีข้อขัดข้องสอดคล้องกับปัจจัยที่มีผลทาให้
องค์ ก รสามารถด าเนิ น งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจนน าไปสู่ เป้ า หมายที่ ตั้ ง ไว้ ห รื อ สามารถบรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ได้ เกิ ด ขึ้ น ได้ จ ากหลายส่ ว นประกอบกั น เช่ น คน ระบบงาน วิ ธี ด าเนิ น งาน การ
บริหารงาน โครงสร้างองค์กร แรงจูงใจในการทางาน สิ่งเหล่านี้เกิดจากผลของการบริหารงานทั้งสิ้น
ทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ องค์ ก รที่ มี ก ระบวนการบริ ห ารงานที่ ดี ย่ อ มส่ ง ผลให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพมากขึ้น (ศิริกาญจน์ วงษ์เสรี, 2559)
จากเหตุ ผ ลที่ ก ล่ า วมาแล้ ว ข้ างต้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การ
ปฏิบัติงานของนักบัญชีธุรกิจ SMEs ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีตลอดจนใช้เป็นประโยชน์ใน
การพั ฒ นาแนวทางการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ น าไปสู่ ภ าพลั ก ษณ์ ที่ ดี ข ององค์ ก รและความส าเร็ จ ตาม
เป้าหมายขององค์กรต่อไป
2. วัตถุประสงค์
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของนักบัญชีธุรกิจ SMEs ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี
3. สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยความทุ่มเทในงานมี ผลต่อการปฏิบัติงานของนักบัญชีธุรกิจ SMEs
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยการอุทิศตนในงานมีผลต่อการปฏิบัติงานของนักบัญชีธุรกิจ SMEs
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยเจตคติในการทางานมีผลต่อการปฏิบัติงานของนักบัญชีธุรกิจ SMEs
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยการมีส่วนร่วมในงานมีผลต่อการปฏิบัติงานของนักบัญชีธุรกิจ SMEs
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
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4. กรอบแนวคิดที่ใช้ในการดาเนินงานวิจัย
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่
ปัจจัยความทุ่มเทในงาน
ปัจจัยการอุทิศตนในงาน
ปัจจัยเจตคติในการทางาน
ปัจจัยการมีส่วนร่วมในงาน

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)
ผลการปฏิบตั ิงาน
ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน
ด้านความมุ่งมัน่ เพื่อผลสาเร็จของงาน
ด้านความร่วมมือและมนุษยสัมพันธ์

ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิด
5. วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย
ประชากร ที่ใช้ในการวิจั ย ได้แ ก่ นักบัญ ชีธุร กิจ SMEs ในจังหวัด อุด รธานี จานวน
1,605 คน (สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.2560: เว็บไซต์)
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง (Sample) ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ นั ก บั ญ ชี ธุ ร กิ จ SMEs ในจั ง หวั ด
อุดรธานี จานวน 310 คน โดยเปิดตาราง Krejcie & Morgan (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 42-43)
5.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิจัยการวิจัยเชิงสารวจ (Survey research)
โดยผู้ วิ จั ย ได้ ใช้ แ บบสอบถาม เป็ น แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดั บ (Rating scale) ศึ ก ษา
หลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จั ยที่ เกี่ ย วข้ อ ง ตั้ ง ข้ อ คาถามได้ค รอบคลุ ม ถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่
ต้องการศึกษา ผู้วิจัยได้ดาเนินการในการสร้างเครื่องที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้
5.1.1 ศึกษาค้นคว้ารูปแบบและวิธีการสร้างเครื่องมือการวิจัย จากเอกสาร ตารา และ
งานวิจัยต่างๆ
5.1.2 นาผลการศึ กษา มาสร้างแบบสอบถาม โดยพิจารณาเนื้อหาให้ครอบคลุ มกั บ
จุดมุ่งหมายในการวิจัย
5.1.3 นาเครื่องมือการวิจัยที่สร้างขึ้นไปหาความตรงตามเนื้อหา (Content Validity)
โดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องจานวน 3 ท่าน ผลคะแนนที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญพบว่าทุกข้อคาถาม
ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด หลังจากนั้นจึงนามาปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือการวิจัย ตามที่ผู้เชี่ยวชาญได้แนะนา
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และส่วนที่ 2 ทดสอบความเชื่อมั่น นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่
เป้าหมายการวิจัยจานวน 30 ราย คานวณหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งชุดโดยใช้สูต ร
สัมประสิทธิ์ของแอลฟา (Coefficient alpha) ของครอนบาค ถ้าได้ค่าความเชื่อมั่น มากกว่า 0.78
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2548) สามารถใช้ในการเก็บและรวบรวมข้อมูลได้
เครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้ในการทาวิจัยในครั้งนี้ มีแบบสอบถาม (Questionnaires) ผู้วิจัย
สร้างเครื่องมือแบบสอบถามขึ้น แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
5.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ภายหลังข้อคาถามผ่านการทดสอบเครื่องมือแล้ว ได้ดาเนินการ
แจกแบบสอบถาม จากนั้ น เก็ บ รวบรวมภายหลั ง การตอบแบบสอบถามเสร็ จ สิ้ น และได้ รั บ
แบบสอบถามตอบกลับมาที่มีความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทั้งสิ้น 310 ฉบับ แล้วนามาบันทึกลง
รหัสตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ รวมทั้งนาไปดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป
5.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป โดยได้นาข้อมูลจาก
แบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้เปลี่ยนเป็นรหัส ตัว เลข แล้ วบันทึกลงในโปรแกรม เพื่อด าเนินการ
วิเคราะห์ข้ อ มูล ทางสถิ ติ หาค่ าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean) ส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD.) วิ เคราะห์ ค วามสั ม พั นธ์ (Pearson Correlation) และการวิ เคราะห์ ถ ดถอยพหุ คูณ (Multiple
Regression)
6. ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม
ลักษณะส่วนบุคคล
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
น้อยกว่า 25 ปี
26 – 35 ปี
36 - 45
มากกว่า 45 ปี

จานวน (คน) ร้อยละ (%)
87
223

28.07
71.93

15
137
89
69

5.05
44.20
28.50
22.25
1999

ตารางที่ 1 (ต่อ)
ลักษณะส่วนบุคคล
3. ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
4. ประสบการณ์ในการทางาน
น้อยกว่า 5 ปี
5 - 10 ปี
11 - 15 ปี
มากกว่า 15 ปี
5. รายได้ต่อเดือน
ต่ากว่า 15,000 บาท
15,001 – 25,000 บาท
25,001 – 35,000 บาท
มากกว่า 40,000 บาท

จานวน (คน) ร้อยละ (%)
64
197
49

20.65
63.50
15.85

39
173
31
67

12.58
55.80
10.00
21.62

68
163
43
36

21.90
52.58
13.87
11.65

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 71.93 อายุในการทางานช่วงอายุ 26 – 35 ปีคิดเป็นร้อยละ 44.20
รองลงมาในช่วงอายุ 36 – 45 และ ในระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 63.50 มากที่สุด
ประสบการณ์ในการทางานในช่วง 5 - 10 ปี คิดเป็นร้อยละ55.80 รายได้สุทธิเฉลี่ยต่อเดือนของ
ครัวเรือน ในช่วง15,001 – 25,000 บาทรองลงมาเป็นต่ากว่า 15,000 บาท
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของนักบัญชีธุรกิจ
SMEs
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการการปฏิบัติงาน
1. ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน
2. ด้านความมุ่งมั่นเพื่อผลสาเร็จของงาน
3. ด้านความร่วมมือและมนุษยสัมพันธ์
4. ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
รวม

x

4.39
4.16
4.26
3.96
4.19

SD.
.53
.54
.49
.69
.35

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ลาดับ
1
3
2
4

จากตารางที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติงานของนักบัญชีธุรกิจ SMEs ยู่ในระดับมาก ( X = 4.19) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
2000

ค่าเฉลี่ยที่มากที่สุดคือด้านกระบวนการปฏิบัติงาน ( X = 4.39) รองลงมาด้านความร่วมมือและมนุษย
สัมพันธ์ ส่วนในด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดด้านด้านการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ตารางที่ 3 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ การตรวจสอบค่า Tolerance และค่า
VIF
Collinearity Statistics
ตัวแปรอิสระ
Tolerance
VIF
1. ปัจจัยความทุ่มเทในงาน
0.781
1.183
2. ปัจจัยการอุทิศตนในงาน
0.657
1.692
3. ปัจจัยเจตคติในการทางาน
0.705
1.280
4. ปัจจัยการมีส่วนร่วมในงาน
0.557
1.419
จากตารางที่ 3 พบว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัวแปร ได้แก่ ปัจจัยความทุ่มเทในงาน ปัจจัย
การอุทิศตนในงาน ปัจจัยเจตคติในการทางานและปัจจัยการมีส่วนร่วมในงานมีค่า Tolerance ต่าสุด
เท่ากับ 0.557 ซึ่งเกณฑ์ขั้นต่าที่ต้องมากกว่า 0.1 และค่า VIF มีค่าสูงสุดเท่ากับ 1.419 ซึ่งน้อยกว่า
10 ตามเกณฑ์ ดังนั้นจึ งสรุปได้ว่า ตัวแปรอิส ระทั้ง 4 ตัวแปร ไม่มีความสัม พันธ์ กัน และมีความ
เหมาะสมที่จะนาไปวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple regressions Analysis)
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามของปัจจัยที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติงานของนักบัญชีธุรกิจ SMEs
Pearson
Variable
Sig. (2-tailed)
Correlation
1. ปัจจัยความทุ่มเทในงาน
0.456
0.000*
2. ปัจจัยการอุทิศตนในงาน
0.657
0.000*
3. ปัจจัยเจตคติในการทางาน
0.505
0.000*
4. ปัจจัยการมีส่วนร่วมในงาน
0.677
0.000*
จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัว ได้แก่ ปัจจัยความทุ่มเทใน
งานปัจจัยการอุทิศตนในงาน ปัจจัยเจตคติในการทางาน และปัจจัยการมีส่วนร่วมในงาน มีค่า Sig.
เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจัยดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการ
ทางาน
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ตารางที่ 5 ผลการวิ เคราะห์ ถ ดถอยพหุ ของปั จ จั ย ที่มี ผ ลต่ อ การปฏิ บั ติง านของนัก บั ญ ชี ธุ ร กิ จ
SMEs
Std Standardized
Variable
b
t- value
Sig
Error Coefficients
Constants
0.901
0.211
4.128
0.000*
1. ปัจจัยความทุ่มเทในงาน
0.164
0.045
0.129
3.040
0.003*
2. ปัจจัยการอุทิศตนในงาน
0.097
0.026
0.161
3.660
0.000*
3. ปัจจัยเจตคติในการทางาน
0.144
0.038
0.161
2.513
0.013*
4. ปัจจัยการมีส่วนร่วมในงาน
0.228
0.029
0.253
3.140
0.000*
หมายเหตุ n = 310, R = 0.873, R2 = 0.648, Adjusted R2 = 0.690, F = 78.805, Sig = 0.000
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์พบว่า Adjusted R2 มีค่าเท่ากั บ 0.690 หมายถึ ง ตัว
แปรต้นทั้งหมดสามารถอธิบายการใช้งานได้ 69.00%ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า สมมติฐานที่ 1
ถึง 4 มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05ได้รับการสนับสนุน
7. อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 71.93 อายุในการ
ทางานช่ว งอายุ 26 – 35 ปีคิ ด เป็น ร้อยละ 44.20 รองลงมาในช่ว งอายุ 36 – 45 และ ในระดั บ
การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 63.50 มากที่สุดประสบการณ์ในการทางานในช่วง 5 - 10 ปี
คิดเป็นร้อยละ55.80 รายได้สุทธิเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน ในช่วง15,001 – 25,000 บาทรองลงมา
เป็นต่ากว่า 15,000 บาท
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยความทุ่มเทในงานมีผลต่อการปฏิบัติงานของนักบัญชีธุรกิจ SMEs
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ยอมรับสมมติฐานโดยเห็นว่า นักบัญชีธุรกิจ SMEs
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยปัจจัยความทุ่มเทในงานมีผลต่อการปฏิบัติงานผลการศึกษา
สอดคล้อง สอดคล้องกับเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg, 1979) กล่าวว่าความรับผิดชอบในงาน เป็นความ
พึงพอใจที่ เกิดขึ้ นจากการได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบและมีอานาจรับผิดชอบได้อย่างเต็ม ที่ไม่
ควบคุมมาก เกินไปจนขาดความเป็นอิสระในการทางาน (สมบัติ บารมี , 2551) กล่าวว่า การจูงใจใน
การทางานจะมุ่งเน้น เพื่อให้ได้ผลลัพ ธ์ที่พึงประสงค์ข องพนัก งาน เพื่อให้บรรลุ วัต ถุประสงค์ข อง
องค์การ พนักงานจะถูกจูงใจเพื่อให้เพิ่มความพยายามเป็นพิเศษ หรือ เพิ่ม ความอุตสาหะมากขึ้ น
เพื่อให้ได้ผลงานตามมาตรฐานผลการทดสอบสมมติฐานสอดคล้องกับงานวิจัยข้างต้น คือหากบุคคลมี
ความทุ่มเทในงานมีความรู้ความสามรถและ มีความกระตือรือร้น ใส่ใจการทางานอย่างเต็มที่ ทาให้
งานทีป่ ฏิบัติการลุล่วงได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ได้
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สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยการอุทิศตนในงานมีผลต่อการปฏิบัติงานของนักบัญชีธุรกิจ SMEs
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 ยอมรับสมมติฐานโดยเห็นว่า นักบัญชีธุรกิจ SMEs
ในเขตอ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด อุ ด รธานี โดยปั จ จั ย การอุ ทิ ศ ตนในงาน มี ผ ลต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน ผล
การศึ กษาสอดคล้ องเพียงพร โทบุราณ (2551 : บทคัดย่อ) พบว่า ประสิทธิภาพการจัด การ
ทรัพยากรมนุษย์ด้านการมอบหมายอานาจให้พนักงาน มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผล
การการปฏิ บั ติ ง านด้ า นความส าเร็ จ ทั น ตามเวลา ด้ า นแสดงความคิ ด ริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ ด้ า น
ติด ต่อ สื่ อ สารกั บลู ก ค้ าด้ว ยความสุ ภ าพ และด้านการท างานได้ ต ามเป้าหมาย ผลการทดสอบ
สมมติฐานสอดคล้ องกับงานวิจัย ข้างต้น คือ ต้องอุทิศตนให้กับงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้งานที่ ทา
สาเร็จมีคุณภาพ
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยเจตคติในการทางานมีผลต่อการปฏิบัติงานของนักบัญชีธุรกิจ SMEs
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 ยอมรับสมมติฐานโดยเห็นว่า นักบัญชีธุรกิจ SMEs
ในเขตอาเภอเมือ ง จั ง หวั ด อุด รธานี โดยปั จ จั ยเจตคติในการท างาน มีผ ลต่ อการปฏิ บั ติง าน ผล
การศึกษาสอดคล้องงานวิจัยของ ดรุณวรรณ แมดจ่อง (2553 : บทคัดย่อ) พบว่า เจตคติใน
วิชาชีพบัญ ชี ด้านความรับผิดชอบ ด้านลั กษณะงาน ด้านความก้าวหน้า มีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิ งบวกกั บ ความส าเร็จ ในการทางานโดยรวม เป้ าหมาย ผลการทดสอบสมมติ ฐาน
สอดคล้องกับงานวิจั ยข้างต้น คือความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกมีประสิทธิภาพในการทางาน
ของตนที่ต้องทาให้กับองค์กร ก็จะสามารถนาพาองค์กรประสบความสาเร็จและไว้วางใจจากผู้อื่น
สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยการมีส่วนร่วมในงานมีผลต่อการปฏิบัติงานของนักบัญชีธุรกิจ SMEs ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 4 ยอมรับสมมติฐานโดยเห็นว่า นักบัญชีธุรกิจ SMEs ใน
เขตอาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยปัจจัยการมีส่วนร่วมในงานมีผลต่อการปฏิบัติงาน ผลการศึกษา
สอดคล้องรินดา ขันธกรรม และ จันทนา แสนสุข (2556) ศึกษาปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทางาน
สภาพแวดล้อมในการทางาน ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ความผูกพันต่อองค์กรส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ผลการวิจัยพบว่า ความผูกพันต่อ
องค์ ก รส่ งผลเชิงบวกต่ อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติง าน ผลการทดสอบสมมติฐานสอดคล้ องกั บ
งานวิจัยข้างต้น คือ การสร้างความผูกพัน บุคลากรเกิดความรักและผูกพันสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ข้อมูลทั้งใน
ระดับองค์กร และระดับบุคคลนักบัญชีต้องให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่ วมในงานที่รับผิดชอบอยู่
เสมอ อั น ส่ ง ผลให้ นั ก บั ญ ชี เกิ ด ความรู้ที่ ดี ต่ อ งาน พยามยามที่ ใช้ ค วามรู้ค วามสามารถในการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่
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8. สรุป
นั ก บั ญ ชี ธุ ร กิ จ SMEs ในจั ง หวั ด อุ ด รธานี มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ มี ต่ อ การ
ปฏิบัติงานของนักบัญชีธุรกิจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยความ
ทุ่มเทในงาน อยู่ในระดับมาก รองลงมาปัจจัยด้านการอุทิศตนในงานและปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมใน
งานจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยความทุ่มเทในงาน ปัจจัยการอุทิศตนในงาน ปัจจัยเจต
คติในการทางาน และปัจจัยการมีส่วนร่วมในงานมีผลต่อการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
0.05
9. ข้อเสนอแนะ
9.1 ควรขยายประชากรและสุ่มตัวอย่างในการทาการวิจัยให้ใหญ่ขึ้น เช่น นักบัญชีธุรกิจ
SMEs ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือประเทศไทย
9.2 ควรควรทาการศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของผู้สอบ
บัญชีเช่น ด้านความผูกพันในงาน ด้านการทางานเป็นทีม ความก้าวหน้าในการทางาน เป็นต้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตอาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
29 ใน 5 ด้าน ได้แ ก่ ด้านการจั ด ซื้อจั ด จ้ าง ด้านการทาบัญ ชีพัส ดุแ ละทะเบียนครุภั ณฑ์ ด้ านการ
บารุงรักษาและการปรับซ่อม ด้านการตรวจสอบพัสดุประจาปีและการจาหน่ายพัสดุ และด้านการจัดทา
ทะเบี ย นราชพั ส ดุ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย จ านวน 200 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 45 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 สถิติ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดอานาจเจริญ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงอันดับจากสูงไปหาต่า ได้แก่ ด้านการจัดทา
ทะเบียนราชพัสดุ ด้านการตรวจสอบพัสดุประจาปีและการจาหน่ายพัสดุ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้าน
การบารุงรักษาและการปรับซ่อม และด้านการทาบัญชีพัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ ตามลาดับ
คาสาคัญ : การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอาเภอเมือง

Abstracts
The objective of research was to study the level of Inventory and Asset
Management and property in Secondary Schools in Muang District, Amnart Chareon
Province, under the Jurisdiction of the Secondary Education Service Area Office 29 in 5
aspects; Purchasing and Hiring, Inventories Book Keeping and Durable Objects
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Registration, Maintenance and Repair, Inventories Annual Auditing and Discard, and
Inventories Registration. The sample included 200 people. The research instrument was
a 45 item-5 rating scale questionnaire with the reliability of 0.96. The statistics included
percentage, mean, and standard deviation.
The research findings revealed that : The administration state of supplies and
property in secondary schools in Muang District, Amnart Chareon Province, under the
Jurisdiction of the Secondary Education Service Area Office 29, both as a whole and
individual aspects were at a high level, ranking from the highest mean score to the lowest
were the aspects of Supplies Registration, Supplies Annual Auditing and Discard,
Purchasing and Hiring, Maintenance and Repair, and Supplies Book Keeping and Durable
Objects Registration respectively.
Keywords : Inventory and Asset Management, Secondary Schools in Muang District.
1. บทนา
การบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้บริหารงานตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติ
การศึ ก ษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ ไ ขเพิ่ม เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่บัญ ญั ติไ ว้ ว่ า ให้ก ระทรวง
กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคลและด้านการบริหารทั่วไป (สานักนายกรัฐมนตรี. 2545, หน้า 25) งบประมาณ เป็น
ปัจจัยสาคัญยิ่งต่อการบริหารงานขององค์กร เพราะการที่จะดาเนินกิจกรรมให้สาเร็จได้ นั้นจาเป็นต้อง
ใช้ทรัพยากรที่หลากหลายมาประกอบกันงานงบประมาณเป็นตัวจัดหาและจัดสรร
ทรัพยากรต่างๆ ที่จาเป็นไปสู่งาน/โครงการต่างๆ ขององค์กร เพื่อให้สามารถทางานได้ตามหน้าที่ตรง
ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมตามความต้องการ งานงบประมาณ จึง
เปรียบเสมือนหัวใจของการบริหารที่ทาหน้าที่สูบฉีดทรัพยากรที่จาเป็นให้แก่หน่วยงานต่างๆ (สมศักดิ์
หลีค้วน. 2546, หน้า 1-2)
การบริ ห ารงานพั ส ดุ แ ละสิ น ทรั พ ย์ เป็ น หนึ่ ง ในมาตรฐานการจั ด การทางการเงิ น ที่ มี
ความส าคั ญ และความเชื่อ มโยงกั บ มาตรฐานการจั ด การทางการเงิ น ด้า นอื่ น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง
มาตรฐานการบริหารสินทรัพย์การพัสดุ จึงเป็นเรื่องสาคัญของสถานศึกษา ซึ่งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
พัสดุที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ จาเป็นต้องรู้และเข้าใจภารกิจเพื่อให้การ
ดาเนินงานเกี่ยวกับงานพัสดุมีคุณภาพและส่งผลต่อประสิทธิภาพของการศึกษา ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
งานพัสดุ จาเป็นต้องศึกษาระเบียบ หนังสือสั่งการมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและยึดระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ (คมคาย น้อยสิทธิ์ . 2551,
หน้า 2) และพบว่ายังมีปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการในด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์
เช่น ในสถานศึกษาทุกแห่งยังไม่มีเจ้าหน้าที่ในการบริหารพัสดุและสินทรัพย์โดยเฉพาะ จึงมอบหมายให้
ครูผู้ส อนที่มีภาระงานที่มากอยู่แ ล้ว มาปฏิ บัติห น้าที่เจ้ าหน้าที่พัส ดุ ทั้ง ๆ ที่ข าดความรู้ความเข้าใจ
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เกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ จึงทาให้พบปัญหาในการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ ทั้งใน
ด้านการจัดทาระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา การจัดหาพัสดุ กาหนดรูปแบบรายการหรือ
คุณลักษณะเฉพาะ และจัดซื้อจัดจ้าง และด้านการควบคุมบารุงรักษาและจาหน่าย พัสดุ ซึ่งเกิดจาก
เจ้าหน้าที่ไม่มีเวลาเพียงพอในการศึกษาระเบียบการในการปฏิบัติงานพัสดุ (เมธา สามัคคี, 2555)
โรงเรีย นมัธ ยมศึ ก ษาในเขตอาเภอเมือง จั ง หวั ด อานาจเจริญ สั ง กั ด ส านัก งานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลาย ซึ่งต้องมีการดาเนินการ ที่เกี่ยวข้องกับพัสดุอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้การจัดการ
เรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่ น และสามารถตรวจสอบได้ภายหลัง ซึ่งการได้มาของพัสดุต่างๆ นั้น
ต้องมีการจัดหาโดยอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและชานาญในด้านงาน
พัสดุ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดต่างๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเจ้าหน้าที่พัสดุมักจะเป็นครูประจาการที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากผู้อานวยการโรงเรียนให้รับหน้าที่พิเศษนอกเหนือจากงานสอน ทาให้ต้องรับภาระทั้งด้าน
การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติหน้าที่ทางด้านพัสดุ ส่งผลให้การจัดหาพัสดุอาจเกิดความล่าช้า
อีกปัญหาที่พบคือ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุเองยังไม่เข้าใจวิธีการในการจัดซื้อจัดจ้าง
เท่าที่ควร ขาดประสบการณ์ในการทางานพัสดุตามระเบียบฉบับใหม่ บทบาทในการตัดสินใจการจัดซื้อ
จัดจ้างของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุมีน้อย เจ้าหน้าที่พัสดุมีภาระงานสอนมาก ไม่ค่อยมี
เวลาศึกษาระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
จากความเป็นมาและความสาคัญดังกล่าว เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตอาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
29 เป็นไปอย่างราบรื่นโดยอาศัยบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอนในโรงเรียนเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการ
สอนและงานพัสดุไปพร้อมกัน จึงทาให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตอาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
29 เพื่อนาผลการวิจัยครั้งนี้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานพัสดุในโรงเรียนมัธยมศึกษาให้
เป็นระบบ มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดอานาจเจริญ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
3. วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
อานาจเจริญ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
จานวน 9 โรงเรียน รวมครูทั้งสิ้น จานวน 418 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย คือ ครูผู้สอนใน
โรงเรีย นมัธ ยมศึ ก ษาในเขตอาเภอเมือง จั ง หวั ด อานาจเจริญ สั ง กั ด ส านัก งานเขตพื้นที่ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 29 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 9 โรงเรียน ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน
200 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางสาเร็จรูปของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and
2008

Morgan. 1970, pp. 607-610) และการเทียบสัดส่วนจานวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละโรงเรียนจากนั้นใช้
วิธีการเลือกสุ่มแบบอย่างง่าย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ของ
โรงเรีย นมัธ ยมศึ ก ษาในเขตอาเภอเมือง จั ง หวั ด อานาจเจริญ สั ง กั ด ส านัก งานเขตพื้นที่ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 29 แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม และตอนที่ 2 สอบถามเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานพั ส ดุ แ ละสิ น ทรั พ ย์ ข องโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาในเขตอาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
29 ลั ก ษณะของแบบสอบถามเป็ น มาตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating Scale) 5 ระดั บ ข้ อ ค าถาม
ครอบคลุม 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการทาบัญชีพัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ ด้านการ
บารุงรักษาและการปรับซ่อม ด้านการตรวจสอบพัสดุประจาปีและการจาหน่ายพัสดุ และด้านการจัดทา
ทะเบียนราชพัสดุ รวมจานวน 45 ข้อ ได้ค่า IOC ตั้งแต่ 0.67-1.00 และนาแบบสอบถามไปทดลอง
(Try out) กับครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน นาข้อมูลมาวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย ผลปรากฏว่า ได้ค่าอานาจจาแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.422 - 0.712 และได้ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.96
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยนาข้อมูลมา
แจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) และนาเสนอในรูปแบบตารางประกอบ
คาบรรยาย และตอนที่ 2 ข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตอาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
29 โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนาเสนอในรูปแบบตารางประกอบคาบรรยาย
4. ผลการวิจัย
ผูว้ ิจัยขอนาเสนอลาดับขั้นตอนของผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามวุฒิการศึกษา
ประสบการณ์ทางาน และเพศ ดาเนินการวิเคราะห์โดยหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความถี่ และร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพ
ความถี่
เพศ
ชาย
53
หญิง
147
รวม
200

ร้อยละ
26.50
73.50
100

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีจานวนทั้งสิ้น 200 คน จาแนกตามเพศชาย
จานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 26.50 และเพศหญิง จานวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 73.50
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ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ดาเนินการ
หาค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
อานาจเจริญ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
𝑺. 𝑫. ระดับการปฏิบัติ อันดับที่
𝐱̅
การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์
1. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
4.12 0.19
มาก
3
2. ด้านการทาบัญชีพัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์
3.70 0.33
มาก
5
3. ด้านการบารุงรักษาและการปรับซ่อม
4.10 0.31
มาก
4
4. ด้านการตรวจสอบพัสดุประจาปี
4.32 0.33
มาก
2
และการจาหน่ายพัสดุ
5. ด้านการจัดทาทะเบียนราชพัสดุ
4.42 0.46
มาก
1
รวม
4.13 0.18
มาก
จากตารางที่ 2 พบว่า การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยรวมและ
รายด้าน อยู่ในระดับมาก (̅X= 4.13, S.D. = 0.18) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงอันดับจากสูงไปหา
ต่า ได้แก่ ด้านการจัดทาทะเบียนราชพัสดุ (X̅= 4.42,S.D. = 0.46) ด้านการตรวจสอบพัสดุประจาปีและ
การจาหน่ายพัสดุ ( X̅= 4.32, S.D. = 0.33) ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ( X̅= 4.12,S.D. = 0.19) ด้านการ
บารุงรักษาและการปรับซ่อม ( ̅X= 4.10, S.D. = 0.31) และด้านการทาบัญชีพัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์
(X̅= 3.70, S.D. = .33) ตามลาดับ
5. อภิปรายผล
จากการศึกษาการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอาเภอเมือง
จั ง หวั ด อ านาจเจริ ญ สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 29 สามารถอภิ ป ราย
ผลการวิจัยได้ดังนี้
การบริห ารงานพัส ดุและสิ นทรัพย์ของโรงเรียนมัธ ยมศึกษา ในเขตอาเภอเมือง จั ง หวัด
อานาจเจริญ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงอันดับจากสูงไปหาต่า ได้แก่ ด้านการจัดทาทะเบียนราชพัสดุ
ด้านการตรวจสอบพัสดุประจาปีและการจาหน่ายพัสดุ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการบารุงรักษาและ
การปรับซ่อม และด้านการทาบัญชีพัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ ตามลาดับ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปัจจุบัน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาต้องให้ความสาคัญกับ การ
บริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ โดยพัสดุและสินทรัพย์เป็นปัจจัยนาเข้าของระบบที่ต้องมีเพียงพอและมี
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คุณภาพที่ดี สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุทธีรา นัยติ๊บ (2558, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการบริหารงาน
พัสดุของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดแพร่ ผลการวิจัย พบว่า สภาพการบริหารงานพัสดุของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดแพร่ โดยรวม ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนกาหนดความต้องการพัสดุ ด้าน
การแจกจ่ายพัสดุ ด้านการจัดหาพัสดุ ด้านการจาหน่ายพัสดุ ด้านการควบคุมและการบารุงรักษาพัสดุ
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วรนุช นิชานาญ (2560, บทคัดย่อ)
ได้ ศึ ก ษาสภาพและปั ญ หาการบริห ารพั ส ดุแ ละสิ น ทรัพ ย์ ข องโรงเรีย นในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจ ารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดทาระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์
ของสถานศึกษา ด้านการกาหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ และจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการ
ควบคุมบารุงรักษาและจาหน่ายพัสดุ และด้านการจัดหาพัสดุ อยู่ในระดับมาก
6. สรุปผลการวิจัย
ผู้วิจัยขอสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
อานาจเจริญ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงอันดับจากสู งไปหาต่า ได้แก่ ด้านการจัดทาทะเบียนราชพัสดุ
ด้านการตรวจสอบพัสดุประจาปีและการจาหน่ายพัสดุ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการบารุงรักษาและ
การปรับซ่อม และด้านการทาบัญชีพัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ ตามลาดับ
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการศึกษาไปใช้ไป
7.1.1 ผู้บริหารควรให้คาแนะนา และใส่ใจเรื่องการจัดทาบัญชีพัสดุให้ถูกต้องและเป็น
ปัจ จุ บัน อาจใช้วิ ธี จั ด ให้ค รูผู้ปฏิ บัติห น้าที่ฝ่ายพัส ดุแ ละสิ นทรั พย์ข องโรงเรียนเข้ ารับการอบรมกั บ
วิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการทาบัญชีพัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์เพื่อให้ครูผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้
ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
7.1.2 โรงเรียนควรมีระบบการจาหน่ายพัสดุอย่างรัดกุมและเป็นปัจจุบัน โดยการนาเอา
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย เช่น การลงข้อมูลบัญชีการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง หรือการจาหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่ อให้เป็นระบบ ง่ายต่อการค้นหาและง่ ายต่ อการ
ตรวจสอบ
7.2 ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
7.2.1 ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคพร้อมทั้งแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานพัสดุ
และสินทรัพย์ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
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7.2.2 ควรศึ ก ษาการพั ฒ นาการบริห ารงานพั ส ดุแ ละสิ นทรั พ ย์ข องโรงเรีย นในสั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จาแนกตามขนาดของโรงเรียน และโรงเรียนที่มี
บริบทต่างกันเพื่อหาข้อแตกต่างและแนวทางการพัฒนาร่วมกัน
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บทคัดย่อ
การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed method) มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแนวทางการบริหาร
จัดการสหพันธ์กีฬามวยปลาแห่งชาติลาว กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก จานวน 40
คน ( คณะกรรมการบริหารงานสหพันธ์มวยปลา จานวน 5 คน นักวิชาการด้านบริหารจัดการ 10
คน กรรมการผูต้ ัดสิน 11 คน ผู้ฝึกสอน จานวน 14 คน) สุ่มแบบเจาะจง และกลุ่มนักกีฬา 165 คน
สุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึน ตรวจสอบคุณภาพ
ของแบบสอบถามโดยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวน 3 ท่ า น ได้ ค วามเที่ ย งตรงของเนื อหา (Content
Validity) .95 ขึนไปทังฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถี่
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D).
ผลการวิจัย พบว่า แนวทางการบริหารจัดการสหพันธ์กีฬามวยปลาแห่งชาติลาว ควรเป็น
ดังนี ด้านการจัดการ 1 ) มีการกาหนดแผนให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ
กีฬา โดยมีแผนระยะสันและระยะยาว 2) จัดทาโครงสร้างองค์กรให้มีความเชื่อมโยงกันทุกระดับและ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 3) ดาเนินการตามแผนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒ นากีฬามวยปลาอย่างจริงจัง เป็นรูปธรรม 4) มีกระบวนการการควบคุม และ
ติดตามผลการดาเนินงานและสรุปรายงานผลปฏิบัติงาน 5) กาหนดการบริหารจัดการงบประมาณ
อย่างเป็นระบบและกาหนดเกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบัติ. ด้านทรัพยากรการจัดการ 1) ควรกาหนด
คั ด เลื อ กนั ก กี ฬ าที่ มี พ รสวรรค์ ด้ านกี ฬ าเข้ ามาศึก ษาและพั ฒ นาตังแต่ ร ะดับ โรงเรียน 2) มี ร ะบบ
สวั ส ดิ ก ารแก่ นั ก กี ฬ าและผู้ เกี่ ย วข้ อ ง 3) มี ก ารพั ฒ นาบุค ลากรที่ เป็ นผู้ ฝึก สอนและผู้ ตัด สิ น 4) มี
กระบวนการจัดหารายได้เป็ นงบประมาณประจาปี โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดทา
ระบบสิทธิประโยชน์ 5) มีระบบการจัดการและปรับปรุงซ่อมแซม สนาม อุปกรณ์และสิ่งอานวยความ
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สะดวกให้อยู่ในสภาพได้มาตรฐาน พร้อมใช้งาน ปลอดภัยและเพียงพอ 6) สนับสนุนให้มีการจัดตัง
ศูนย์ฝึกประจาในส่วนกลางและภูมิภาค 7) เสนอรัฐบาลเพื่อควบคุมราคา อุปกรณ์ต่าง ๆ.
ค้าส้าคัญ : แนวทาง การบริหารจัดการ สหพันธ์กีฬามวยปลาแห่งชาติลาว

Abstract
This mixed method study aimed to create the management approach for
Lao National Wrestling Federation. The samples were of 2 groups: the first group was
40 key informants (5 Committee of Wrestling Federation Management 10 academics in
management 11 judges and 14 coaches) they were selected by purposive sampling.
The second group was 165 athletes eslected by simple random sampling. The tools
were interviewing forms and questionnaires created by the researcher and validated
by experts, that CVI = .95. The data was analyzed with computer program on
frequency, percentage, mean and standard deviation.
The results showed that the management approach for the Lao National
Wrestling Federation was as follows. Management Process 1 ) The plan should get
along with policies of the Ministry of Education and Sports and they should have both
short and long term plan 2) Establishing the network organizational structure to
cooperate with relevant agencies in all levels. 3) Implement the policy plan and
strategy into practice 4) Set the controlling process by defining the standardized
operation procedure and manual of operation to monitor, evaluate and adjust them
and summarized with systematical approach. Management Resources 1) Recruited
the talents athletes into the education institutes since school level through higher
education level. 2) provide welfare for athletes and personnel 3) develop the coach
and referee by training and upgrade their ability to world class 4) seek the incomes
for annual budget by cooperating with government and private agencies and create
benefits system 5) set the facility management system to manage, service,
maintenance them with the aims of readiness, safety, convenience and standard , 6 )
allocate the training center to cover in the central area and rural areas
Keywords: Management, Approach,

Wrestling Federation of Laos
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1. บทน้า
กีฬาเป็นสิ่งที่สาคัญ อันเป็นสื่อในการเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทางด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ และสังคม ให้มีศักยภาพในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่าง
เหมาะสม ดังนัน ในการพัฒ นานักกี ฬาเพื่อเข้ าร่วมแข่ งขันในทุกระดับ จะต้องผสมผสานกลยุทธ์
วิ ท ยาศาสตร์ก ารกี ฬ าและวิ ธี ก ารที่ ทั น สมั ย เพื่ อ ให้ ร ะบบโครงสร้าง เครือ ข่ ายการพั ฒ นากี ฬ ามี
ประสิ ทธิ ภ าพ การบริห ารจั ด การที่ดีท าให้ห ลายประเทศประสบผลส าเร็จในด้านการกี ฬ า เช่ น
ประเทศออสเตรเลีย แคนาดา คิวบาและประเทศไทย (Australian Sport Commission, 2004 pp.
123; Pettavino & Pye, 1994 pp. 29-30; และสื บ สาย บุ ญ วี ร บุ ต รและลั ด ดา เรือ งมโนธรรม,
2558 หน้า 3-4) ที่ได้ศึกษาปัจจัยและแนวทางการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง และได้
ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บกั บ ต่ า งประเทศ ทุ ก ปั จ จั ย ต้ อ งก าหนดเป็ น นโยบาย โดยสร้ า งแบบจ าลอง
องค์ ป ระกอบนโยบายทางการกี ฬ าน าไปสู่ ผ ลส าเร็จ ในระดั บ นานาชาติ เรีย กว่ า SPLISS (Sport
Policy Factor Leading to International Sport Success) ซึ่ง ประกอบด้ว ย 9 เสาหลั ก (Pillars)
ได้แก่ 1) การสนับสนุนทางการเงิน 2) องค์กรและโครงสร้างนโยบาย 3) การพัฒนาพืนฐานด้านกีฬา
และการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของประชาชน 4) การคัดสรรนักกีฬาและพัฒ นานักกีฬา 5) การจัด
สวัสดิการและอาชีพให้นักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องหลังพ้นสภาพนักกีฬา 6) สนาม สถานที่ อุปกรณ์และ
สิ่งอานวยความสะดวกด้านกีฬา 7) ระบบผู้ฝึกสอนและการพัฒนาผู้ฝึกสอน 8) การจัดการแข่งขันทุก
ระดับและการเข้าร่วมการแข่ งขันทังในประเทศและนานาชาติ 9) การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (De
Bosscher Veerle et al, 2009 pp. 24-25)
การพัฒนาการกีฬาของสปป ลาว กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา เป็นองค์กรภาครัฐที่มทา
หน้าที่ส่งเสริมและดูแล ได้จัดตังสหพันธ์กีฬามวยปลาแห่งชาติลาวขึนเพื่อให้สามารถเข้ามาทางาน
โดยมิได้หวังผลกาไร มีสภาพเป็นนิติบุกคล โดยมีคณะกรรมกาบริหารสหพันธ์เป็นผู้ดาเนินการ ในช่วง
เวลาที่ผ่านมาพบว่า การบริหารจัดการกิจกรรมของสหพันธ์ ยังขาดการสนับสนุน อย่างเป็นระบบ
การกาหนดทิศทางและแนวทางการปฏิบัติงานการพัฒนาบุคลากรและการจัดแข่งขันในแต่ละระดับ
ต่างไม่ได้ตามที่คาดหวัง (กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา, 2554 หน้า 31-33) จากการศึกษาเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องพบว่า การดาเนินการและการจัดกิจกรรมสหพันธ์ยังมีปัญหาและอุปสรรคที่แตกต่างกันใน
แต่ ล ะระดั บ เช่น ปั ญ หาด้ านการบริห ารงาน งบประมาณ บุ คลากร การจั ด กิ จ กรรม การสร้าง
แรงจูงใจในการเข้าร่วมการเล่นกีฬาของเด็กเยาวชน ตลอดจนด้านอุปกรณ์ สถานที่ ยังไม่เพียงพอ
ส าหรับ การบริห ารจั ด การสหพั น ธ์ กี ฬ ามวยปล าในระดั บ ภู มิภ าค (มโนลม พิ นิ ด , 2553 หน้ า 13)
เนื่องจากสหพันธ์ยังไม่มีรูปแบบที่เหมาะสมที่จะเป็นแนวทางในการบริหารจัดการกีฬามวยปลา ดังนัน
ผู้วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาแนวทางการบริห ารจั ด การสหพั นธ์ กี ฬ ามวยปล าแห่ งชาติ ล าว เพื่อ เป็ น
แนวทางให้เกิดการพัฒ นาในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน ทังระดับรากหญ้ า และระดับสูงให้ประสบ
ผลสาเร็จตามเป้าหมายและยั่งยืนต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อสร้างแนวทางการบริหารจัดการสหพันธ์กีฬามวยปลาแห่งชาติลาว ที่เป็นไปได้และ
สอดคล้องกับบริบทของ สปป ลาว
3. วิธีด้าเนินการวิจัย
3.1 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) และ
กลุ่มนักกีฬาที่มีประสบการณ์ในการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีรายละเอียด ดังนี
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก จานวน 40 คน ได้แก่ ( คณะกรรมการบริหารงานสหพันธ์กีฬามวย
ปลา จานวน 5 คน นักวิชาการด้านบริหารจัดการ 10 คน กรรมการตัดสิน 11 คน และผู้ฝึกสอน/
โค้ช 14 คน) ตามเกณฑ์การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
กลุ่มประชากรเป็นนักกีฬาที่ มีประสบการณ์ในการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ
จานวน 327 คน ซึ่งผู้วิจัยได้ทาการสุ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จากกลุ่มประชากรมา 165 คน (Krejcie & Morgan 1970 อ้างถึงใน จตุ
ภูมิ เขตจัตุรัส 2559 หน้า 7)
3.2 ขันตอนการวิจัย ขันตอนที่ 1 การสารวจวิเคราะห์ และสั งเคราะห์ข้อมูลพืนฐาน โดย
ก าร ศึ ก ษ าแ น ว คิ ด ท ฤ ษ ฏี SPLISS (Sport Policy Factor Leading to International Sport
Success) และกระบวนการบริ ห ารจั ด การ POLC+ 4M และโดยใช้ PESTEL/SIPOC/ SWOT
Analysis และองค์ประกอบที่จาเป็นในการสร้างแนวทางการบริหารจัดการสหพันธ์กี ฬามวยปล า
แห่งชาติล าว โดยการสัม ภาษณ์ ขั นตอนที่ 2 การวิเคราะข้ อมูล จากขั นตอนที่ 1 นามาสร้างเป็น
แบบสอบถาม ตามกรอบทฤษฎีหน้าที่การบริหารจัดการ (POLC) และทรัพยากรการจัดการ (4M’s)
และ Model 9 เสาหลักของ SPLISS ขันตอนที่ 3 ร่างแนวทางการบริหารจัดการสหพันธ์กีฬามวย
ปลาแห่งชาติลาว ตามผลการสรุปข้อมูลจาก ที่ได้ทุกขันตอนข้างต้น ขันตอนที่ 4 ประเมินแนวทาง
การบริห ารจั ดการสหพันธ์ กีฬามวยปล าแห่งชาติล าว โดยการสั มภาษณ์ เชิงลึ ก (Interview) เพื่ อ
ปรับปรุงแก้ไขเป็นแนวทางการบริหารจัดการสหพันธ์กีฬามวยปลาแห่งชาติลาวให้สมบูรณ์
3.3 เครื่องมือในการวิจัย แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามที่
ผู้วิจัยสร้างขึน และตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน ได้ค่าความเที่ยงตรงของ
เนือหา (Content Validity) = .95 ขึนไป หลังจากนันนาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนือหาไปแปลเป็นภาษาลาวและส่งให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาลาว 1 ท่าน ทาการ
ตรวจสอบแก้ไขความถูกต้องในการใช้ภาษา
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้
สถิ ติ เชิ ง พรรณา (Descriptive) ได้ แ ก่ ความถี่ (Frequency) ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์ข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิง
ลึก สรุปความคิ ด เห็น ข้ อเสนอแนะและสรุปเป็นแนวทางการบริห ารจั ด การสหพันธ์ กีฬ ามวยปล า
แห่งชาติลาว นาผลข้อมูลที่ได้มาสรุปอภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการทาวิจัย
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4. ผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของนักวิชาการด้านบริหารจัดการ กรรมการตัดสิน
ผู้ฝึกสอน/โค้ช และนักกีฬา โดยจาแนกตามประเด็น ดังนี
ด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย
1. การวางแผน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.99) เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม
พบว่า ทุกกลุ่มมีระดับความคิดเห็นสอดคล้องกันอยู่ในระดับมาก แต่พบว่า กลุ่มนักกีฬาจะมีความเห็น
ด้วยค่าสูงสุด (x̅ = 4.12) และรองลงมา คือ กลุ่มกรรมการตัดสิน (x̅ = 4.01) ตามลาดับ
2. การจั ดองค์ ก ร โดยภาพรวมกลุ่ม ตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมาก (x̅ = 4.02) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า ทุกกลุ่มมีระดับความคิดเห็นสอดคล้องกันอยู่ในระดับมาก แต่พบว่า
กลุ่มนักกีฬาจะมีค่าสูงสุด (x̅ = 4.19) และรองลงมา คือ กลุ่มกรรมการตัดสิน (x̅ = 4.02) ตามลาดับ
3. การปฏิบัติการ/การชีนา โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมาก (x̅ = 3.93)
เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า ทุกกลุ่มมีระดับความคิดเห็น สอดคล้องกันอยู่ในระดับมาก ยกเว้น
กลุ่มนักกีฬาที่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.24) และรองลงมา คือ กลุ่มผู้ฝึกสอน
(x̅ = 4.00) ตามลาดับ
4. การควบคุ ม โดยภาพรวมกลุ่ ม ตั ว อย่ า งเห็ น ด้ ว ยในระดั บ มาก (x̅ = 3.86) เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า ทุกกลุ่มมีระดับความคิดเห็นสอดคล้องกันอยู่ในระดับมาก แต่พบว่า
กลุ่มนักกีฬาจะมีค่าสูงสุด (x̅ = 4.07) รองลงมา คือ กลุ่มนักวิชาการ (x̅ = 4.00) ตามลาดับ
ด้านทรัพยากรการจัดการ โดยผู้วิจัยเลือกศึกษาเพียง 3 ด้าน ประกอบด้วย
1. การจัดการบุคลากร (Man) โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมาก (x̅ =
4.05) เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า ทุกกลุ่มมีระดับความคิดเห็นสอดคล้องกันอยู่ในระดับมาก ยก
เวั นกลุ่ ม นั ก กี ฬ ามี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด (x̅ = 4.30) และรองลงมา คื อ กลุ่ ม
กรรมการ (x̅ = 4.09) ตามลาดับ
2. การจั ด การงบประมาณการเงิน (Money) โดยภาพรวมกลุ่ ม ตัว อย่างเห็ นด้ว ยใน
ระดับมาก (x̅ = 4.02) เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า ทุกกลุ่มมีระดับความคิดเห็นสอดคล้องกันอยู่
ในระดับมาก ยกเวันกลุ่มนักกีฬามีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.41) และรองลงมา
คือ กลุ่มกรรมการ (x̅ = 3.93) ตามลาดับ
3. การจั ด การสถานที่ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละสิ ง อ านวยความสะดวก (Material) โดย
ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมาก (x̅ = 4.03) เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า ทุกกลุ่มมี
ระดับความคิดเห็นสอดคล้องกันอยู่ในระดับมาก ยกเวันกลุ่มนักกีฬามีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากที่สุด (x̅ = 4.32) และรองลงมา คือ กลุ่มผู้ฝึกสอน (x̅ = 4.07) ตามลาดับ รายละเอียดดัง
ภาพประกอบ การบริหารจัดการ ได้แก่ (P= การวางแผน O =การจัดองค์กร L= การปฏิบัติการ/
การชีนา C= การควบคุม) และทรัพยากรการจัดการ ได้แก่ (Man, Money และ Material)
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ภาพที่ 1 ระดับความคิดเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการสหพันธ์กีฬามวยปลาแห่งชาติลาว
5. สรุปผลการวิจัย
แนวทางการบริหารจัดการสหพันธ์กีฬามวยปลาแห่งชาติลาว ที่สามารถนาไปปฏิบัติได้ ซึ่ง
ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ เช่น การวางแผน การจัดองค์กร การปฏิบัติการ/การชีนาการ
ควบคุ ม และด้านทรัพ ยากรการจั ด การ โดยผู้วิ จั ยเลื อ กศึ ก ษาเพี ย ง 3 ด้าน ได้ แ ก่ การจั ด การ
งบประมาณและการเงิน การจัดการบุคลากร และการจัดการสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอานวย
ความสะดวก ดังนี
ด้านการบริหารจัดการ
1. การวางแผน ควรมี แ ผนพั ฒ นากี ฬ ามวยปล าที่ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายข อง
กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา โดยการจัดทาทังแผนระยะสันและระยะยาว ประกอบด้วย แผนบริหาร
จัด การ มีช มรม หน่ วยงาน หรือองค์ก รที่รับ ผิด ชอบกี ฬ ามวยปล าอย่างชัด เจน มี ก ารเชื่อมโยง
เครื่ อ ข่ ายการท างานในแต่ ร ะดั บ มี ก ารจั ด การแข่ ง ขั น ในระดั บ โรงเรี ยน ระดั บ ชุ ม ชน จั ง หวั ด
ประเทศ และนานาชาติ อย่ างต่ อเนื่อ งและสม่ าเสมอ มีแ ผนพั ฒ นาบุ คลากรโดยมุ่ ง เน้ นพั ฒ นา
ผู้บริหาร ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน จัดให้มี การเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาคัดสรรทุกระดับ มีการ
จั ด ตั ง สโมสร/ชมรม ในทุ ก ระดั บ และควรมี ร ะบบการคั ด เลื อ กนั ก กี ฬ าที่ ชั ด เจน ควรมี แ ผน
งบประมาณการเงินโดยการจัดทาแผนหารายได้เพื่อใช้ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆตามแผนงาน ควร
มีแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ควรมีแผนการจัดสวัสดิการแก่นักกีฬาและบุคลากร
การยกย่องเชิดชูสาหรับ ผู้ฝึกสอน นักกีฬาและผู้ที่มีผลงานดีเด่น และควรมีแผนงานที่ครอบคลุม
การส่งเสริมและดาเนินการทั่วถึงทุกระดับเพื่อให้แต่ละภาคส่ วนได้มีส่วนร่วมเพื่อกาหนดแผนการ
ดาเนินงานให้มีความชัดเจนและสอดคล้องตามแผนพัฒนากีฬาของชาติและนโยบายของรัฐบาล
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2. การจัด องค์ กร ควรดาเนินการแบบมีส่ ว นร่วมของผู้ที่มีส่ วนเกี่ยวข้องทุกระดับ เพื่อ
ร่วมกันจัดทาแผนและจัดองค์กรให้มีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ โดยมีการจัดทาโครงสร้างองค์กรใน
ทุกระดับให้เหมะสมชัดเจนและมีเอกภาพในการบังคับบัญชา โครงสร้างขององค์กรกีฬามวยปลา ใน
แต่ละระดับ ควรประกอบด้วย สานักเลขานุการ รั บผิดชอบด้านเอกสาร การเงิน วัสดุอุปกรณ์และ
บุคลากร ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและนักกีฬารับผิดชอบด้าน การจัดอบรมและพัฒนาผู้ฝึกสอน ครู ผู้
ตัดสิน ฝึกนักกีฬา คัดเลือกนักกีฬา สวัสดิการ และทุน ฝ่ายพัฒนาและแผน รับผิดชอบด้านการ
จัดทาแผนและโครงการต่างๆ เพื่อขับเคลือนองค์กร ตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่างๆ ฝ่ายจัดการแข่งขัน
และอาคารสถานที่ จัดกิจกรรมการแข่งขัน จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน สนับสนุนการจัดการ
แข่งขัน บริหารจัดการสนามและบุคลากร ควรมีการออกแบบงาน และการจัดกลุ่มงานที่ชัดเจนและ
กาหนดบุคคลที่มีความรู้เฉพาะงาน ควรต้องมีการแบ่งงานกันทาและความรับผิดชอบที่ชัดเจนของแต่
ละตาแหน่งงาน
3. การปฏิบัติการ/การชีนา ควรดาเนินงานตามแผนนโยบายและยุทศาสตร์การพัฒนา
กีฬามวยปล าแต่ล ะระดับให้ชัด เจนและเป็นรูปธรรม โดยอาศัยความร่ว มมือจากภาคส่ วนต่างๆที่
เกี่ ย วข้อง เช่น กรมกี ฬาระดับสูง แผนกศึกษาและกี ฬาประจาจั งหวัด ควรมีการประชุมปรึก ษา
ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อมีความเข้าใจและเชื่อมโยงการทางานให้เป็นไปตามแผน ควรคัดสรร
บุคลากรที่มีคุณวุฒิและความสามารถด้านกีฬาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากีฬามวยปลาเพื่อความ
เป็นเลิศอย่างต่อเนื่องเหมาะสม ควรดาเนินการจัดหาและประสานงานด้านงบประมาณกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดชือ หรือเช่าสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกที่ทันสมัย ควรจัดตัง
ชมรมและองค์กรรับผิดชอบด้านกีฬามวยปลาในทุกระดับ เพื่อพัฒนานักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินเพิ่ม
มากขึน ควรมีการนาเอาเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การกีฬานามาพัฒนากับนักกีฬาโดยร่วมมือกับ
องค์กรกีฬาทุก ระดับจัดให้มีการเรียนการสอน ฝึ กอบรมในการพัฒ นานักกีฬาในทุก ๆ ด้าน ควร
ดาเนินการจัด สวัส ดิการในด้านต่าง ๆ ที่ดีให้กั บนัก กีฬ าและบุคลากรที่ปฏิ บัติงานและผู้เกษี ย ณที่
เหมาะสม ควรจัดทาโครงการเพื่อขับเคลื่อนประเด็นต่างๆตามแผนอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เพื่อ
เพิ่มสมรรถนะนักกีฬาและบุคลากรกีฬามวยปลาเพิ่มมากขึน
4. การควบคุม ควรมีวางระบบควบคุมการดาเนินงาน เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
แก้ไข ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของกลยุท ธ์และแผนอย่างต่อเนื่อง ควรกาหนดเกณฑ์
มาตราฐานในการดาเนินงานการคัดเลือกนักกีฬา บุคลากรอย่างครอบคุมทั่วถึงในทุกระดับ ควรมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของทุกฝ่ายอย่างสม่าเสมอ ควรมี
การสรุปรายงานผลปฏิบัติงานตามแผนต่อผู้บริหารทุกระดับทุ กปี และควรมีข้อบังคับการประเมิน
คู่มือตามระยะเวลา ควรมีการบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบถูกต้องโปร่งใสมีประสิทธิภาพและ
สามารถตรวจสอบได้ ควรสร้างรูปแบบการประเมินโดยสมทบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดแบ่ง
ตามแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ควรมีการสังเคราะห์แผนงานของสหพันธ์กีฬามวยปลาระดับจังหวัด
สโมสร/ชมรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อสร้างเป็นแผนการเคลื่อนไหวของสหพันธ์กีฬามวยปลาแห่งชาติ
ต่อไป
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ด้านทรัพยากรการจัดการ
5. การจัดการบุคลากร ควรมีการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในงานที่
ได้รับมอบหมาย ตามความถนั ดและความสนใจ เพื่อคัดเลือกบุคลากรที่พร้อมจะปฏิบัติงานเต็มใจ
ทางานเพราะจะสามารถหาวิธีแก้ไขปัญ หาได้ง่ายและดีขึน ควรมีโครงการความร่วมมือการจัดทา
หลักสูตรหรือคู่มือที่เป็นมาตรฐานในการพัฒนาบุคลากร และนักกีฬา ควรมีการส่งบุคลากรไปพัฒนา
ทัก ษะด้า นภาษาต่างประเทศและส่ ง เข้ ารับอบรมด้ านครูฝึ ก กรรมการตั ด สิ น ในระดับ ต่างๆย่าง
ต่อเนื่อง ควรมีการจัดฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกีฬามวยปลาให้กับเด็กเยาวชน และ
บุ ค ลากรกี ฬ าให้ ค รอบคุ ม ในทุ ก ระดั บ ควรมี ก ารจั ด หาบุ ค ลากรให้ ทุ ก ฝ่ ายได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการ
ปฏิบัติงาน ควรมีการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรให้มีความมุ่งมั่นและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
6. การจัดการงบประมาณและการเงิน ควรเสนอและสร้างแผนงบประมาณประจาปีหรือ
ระยะการปฏิบัติงานเพื่อขออนุมัติการจัดหา การจัดชื อ จัดจ้าง ควรมีการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน เพื่อลงทุนด้านงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่างๆในทุกระดับ ควรมีการจัดทาระบบสิทธิ
ประโยชน์เพื่อของบประมาณสนับสนุนจากองค์กรกีฬาทุกระดับที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรมีการจัดสรร
งบประมาณให้มีความชัดเจนเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานต่างๆ มีระบบ
การด าเนิ น งานด้ า นงบประมาณที่ ถู ก ต้ อ งและโปร่ง ใส สามารถตรวจสอบได้ ควรมี ก ารจั ด สรร
ทุนอุดหนุนการศึกษาและสวัสดิการอื่นๆ ให้แก่ นักกีฬา และบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น และควรมี
ระเบียบ กฎหมายที่รองรับการสนับสนุนทางด้านการเงินที่ชัดเจนแก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
7. การจัดการสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก ควรมีการสังเคราะห์
และประเมินแผนการปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกในการฝึกซ้อม
และแข่งขันให้มีความปลอดภัยและเพียงพอต่อความต้องการของนักกีฬาและบุคลากร ควรมีการ
ตรวจสอบและมีหลักการจัดการจัดเตรียม สนาม สถานที่ และอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆของ
กีฬามวยปลาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ควรมีการสนับสนุนการจัดหาและผลักดันให้มีการจัดตัง
ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬามวยปลาประจาในทุกจังหวัดและส่วนกลาง ควรมีการช่วยเหลือเกี่ยวกับการควบคุม
ราคา หรือต้ นทุน การจัด ชือ จั ด จ้าง เรื่องสถานที่ อุปกรณ์ กรและสิ่งอานวยความสะดวกในการ
ฝึกซ้อมและแข่งขัน ควรมีหน่วยงาน รักษาและสนับสนุนอุปกรณ์ฝึกซ้อมและแข่งขันรวมทังศูนย์รวม
ข่าวสารการเคลื่อนไหวการฝึกซ้อมและแข่งขันแต่ละระดับ
6. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผลการวิจัย โดยมีประเด็นที่สามารถนามาอภิปราย
ผลได้ ดังนี
1. การวางแผน มีความสาคัญต่อแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกีฬามวยปลาให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถขับเคลื่อนไปตามเป้าหมายขององค์กร ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรและ
นักกีฬา ควรจะต้องมีการจัดการแข่งขันให้ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา
โดยการจัดทาทังแผนระยะสั นและระยะยาว ที่นาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่นเดียวกับ
การศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาลาวถึงปี 2563 (กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา, 2557 หน้า
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32-33) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของ Australian Sport Commission (2004.pp.84-86) ที่เสนอว่า
กระบวนการในการวางแผนประกอบด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกภายใน การกาหนด
วิสัยทัศและพันธกิจ ค่านิยม ลาดับความสาคัญของกลยุทธ์ตัวชีวัด ในขณะเดียวกัน ไพบูลย์ ศรีชัย
สวัสดิ์, พิมพา ม่วงศิริธรรม, ทรงพล ต่อนี และชาญชัย อินทรประวัติ (2557 หน้า 103-106) ได้ทา
วิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลการวิจัย พบว่า
ด้านการบริหาร ด้านการพัฒนานักกีฬา ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการจัดการแข่งขัน ทุกด้านมี
ความสาคัญในระดับมากที่สุดและมีความสอดคล้องกันทุกด้าน เช่น มีแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
กิจกรรมของสมาคมอย่างชัดเจน โดยมีแผนจัดการแข่งขันในทุกระดับเพื่อพัฒนานักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้
ตัดสิน ให้มีโอกาสแสดงความสามารถจะต้องมีการพัฒนาระบบการจัดการแข่งขัน ในทุกระดดับที่
เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน และควรมีแผนพัฒนาบุคลากรและนักกีฬาในระดับต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับ
เลิศวัลลภ ศีรษะพลภูสิทธิ และเทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย (2555 หน้า 233) และกฤษณะ บุญประ
สิทธ์ (2560 หน้า 280-281) ที่กล่าวว่า ควรมีการจัดทาแผนการนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
กีฬา มานาใช้ในการส่งเสริมพัฒนากีฬา ทังในด้านการเรียนการสอน การฝึกซ้อมและแข่งขัน ดังที่
กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา (2555 หน้า 24-25) เสนอว่า จะต้องมีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาในการพัฒนานักกีฬา บุคลากรทางการกีฬาเพื่อรองรับการ
พัฒนากีฬาในทุกระดับ และควรมีแผนจัดสวัสดิการแก่นักกีฬาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพิ่มการสร้าง
ขวัญกาลังใจ แรงจูงใจให้กับนักกีฬาและบุคลากร
2. การจั ด องค์ ก ร มี ความส าคั ญ ต่อแนวทางการพั ฒ นาการบริห ารจั ด การอย่ างยิ่ ง
เพราะการจัด ทาโครงสร้างองค์ก รในระดับต่างๆให้มีความเชื่อมโยงกัน จนถึ งระดับชุม ชน ท้องถิ่ น
พร้อมคู่มือในการบริหารจัดการ โครงสร้างองค์กรควรประกอบด้วย สานักเลขานุการและฝ่ายพัฒนา
บุคลากรและนักกีฬา ฝ่ายจัดการแข่งขัน ต่างๆที่เหมาะสม ดังที่ พงษ์เอก สุขใส, ปัญ ญา สังขวดี ,
อนุชา กอนพ่วงและปกรณ์ ประจันบาน (2557 หน้า 73-75) ที่ได้ทาการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหาร
จัดการกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ผลการวิจัย พบว่า การจัดโครงสร้างการบริหารงานไว้
อย่างชัดเจน และเหมาะสม มีการกาหนดการทางานของแต่ละฝ่ายไว้อย่างชัดเจน และสัมพันธ์กัน มี
การคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานโดยคานึงถึงคุณวุฒิและคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตาแหน่งงาน มี การติดต่อ
ประสานงานภายในและภายนอก หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี และมีการจัดแผนภูมิแสดง
สายการบังคับบัญ ชาไว้อย่างชัด เจน ดังที่ Robbins and Coulter (2007.pp.31) กล่าวว่า การจั ด
องค์ ก ร คื อ กระบวนการในการจั ด โครงสร้างขององค์ก ร การแบ่ งงาน การก าหนดหน้ าที่ ความ
รับผิดชอบให้ผู้ปฏิบัติงาน การกาหนดกลุ่มงาน กาหนดความสัมพันธ์ในสายการบังคับบัญชาและการ
ประสานงานของหน่วยงานต่างๆ ร่วมทังการจัดสรรทรัพยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ สอดคล้องกับ
ประกิต หงษ์แสนยาธรรม (2552 หน้า 89) กล่าวว่า องค์ประกอบที่สาคัญขององค์กร คือ โครงสร้าง
และการออกแบบงาน การมอบหมายงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล
3. การปฏิบัติการ/การชีนา ผู้บริหารควรดาเนินงานตามแผนนโยบายและยุทธศาสตร์
การพัฒนากีฬามวยปลาแต่ละระดับให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับ สาคร สุขศรีวงศ์ (2559 หน้า 83-85) ที่สรุปว่า ผู้บริหารทุกคน
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จะต้องรู้และเข้าใจกระบวนการบริหารจัดการและนาเอามาปฏิบัติเพื่อให้เป็นตามแผนงานที่ได้กาหนด
และควรมีการประชุมปรึกษาผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อมีความเข้าใจและเชื่อมโยงการทางาน
ดั ง ที่ Bridges & Roquemore (2004. pp.183-183) และ Lussier & Kimball (2004.pp.84-86)
กล่ า วว่ า การชี น า จะช่ ว ยให้ ก ารด าเนิ น งานบรรลุ ผ ลส าเร็ จ และเสริ ม สร้ า งขั ว ญก าลั ง ใจให้
ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งประกอบด้วยการประสานงาน การมอบหมายงานที่มีมาตรฐานการปฏิบัติการ
ผู้นาควรมีวิสัยทัศน์ความเชื่อมั่นในตนเอง สอดคล้องกับ ณัฐชานิตย์ ธนธรรมพานนท์ (2556 หน้า
103) กล่าวว่า การปฏิบัติการ ผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องควรมีส่วนร่วมในการวางแผนการดาเนินงานต่างๆ
เพื่อสร้างความตระหนักแก่นักกีฬาและบุคลากร ได้ปฏิบัติหน้าที่ ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแผน
4. การควบคุม เป็นการควบคุม การดาเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ของกลยุทธ์และแผนการดาเนินงานอย่ างต่อเนื่องและสม่าเสมอ การกาหนดเกณฑ์มาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ Schermerhorn (2010 pp.17) และประกิต หงส์แสนยาธรรม (2552 หน้า
275) ที่กล่าวว่า กระบวนการควบคุม เป็นขันตอนของการกาหนดเกณฑ์มาตราฐาน การวัดผลการ
ปฏิบัติงาน การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานกับมาตรฐาน การวัดผลการทางานและแก้ไขปรับปรุง
เพื่อให้ผลการดาเนินงานต่าง ๆ เป็นไปตามแผนหรือเป้าหมายที่กาหนด สอดคล้องกับ ณัฐชานิตย์ ธน
ธรรมพานนท์ (2556 หน้า 101) ที่กล่าวว่า การควบคุม คือ การประเมินผลการดาเนินงานเป็นระยะ
และนาผลการประเมินมาแก้ไข จัดทาขันตอนและกระบวนการปฏิบัติงาน และควรมีหน่วยงานที่
รั บ ผิ ด ชอบการติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของทุ ก ฝ่ า ย ควรมี ก ารสรุ ป รายงานผล
ปฏิบัติงานตามแผนต่อผู้บริหารทุกระดับทุกปี ควรบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบถูกต้องโปร่งใสมี
ประสิทธิภาพและตรวจสอบได้
5. การจั ดการบุค ลากร ควรสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในงานที่ได้รับ
มอบหมาย ควรมีการคัดเลือกบุคลากรที่พร้อมจะปฏิบัติงาน ควรมีโครงการร่วมมือการจัดทาหลักสูตร
ที่เป็นมาตราฐานในการพัฒนาบุคลากร นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และผู้บริหาร โดยการจัดให้มีการ
เรีย นการสอนในระดับ โรงเรีย น สถาบั นการศึก ษา วิท ยาลั ยต่ างๆ ควรมีก ารจั ด ฝึ ก อบรมและ
เผยแพร่ค วามรู้เกี่ ย วกั บ กี ฬ ามวยปล าแก่ เด็ก เยาวชนและบุ คลากรกี ฬาให้ ครอบคลุ ม ในทุ ก ระดั บ
สอดคล้ องกั บ เจษฎา ชนะพินิจ วงศ์ (2555 หน้า 93 ) ทาการวิจั ย เรื่องแนวทางการพั ฒ นาการ
จัดการสมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย ผลการวิจัย พบว่า สมาคมควรจัดอบรมเพื่อเพิ่มจานวน
บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ให้มีจานวนมากขึนเพียงพอต่อความต้องการตามแผนงาน ซึ่งสอดคล้องกับ วิไล
วรรณ เจียวก๊ก (2554 หน้า 55-56) ทีส่ รุปว่า การบริหารทรัพยากรการจัดการเป็นหัวใจหลักของการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ และเป็นปัจจัยที่สาคัญที่จะทาให้งานหรือองค์กรประสบผลสาเร็จ ได้ คือ การ
จัดคนให้เหมาะสมกับงาน องค์กร หน่วยงาน
6. การจัดการงบประมาณและการเงิน ควรเสนอและสร้างแผนงบประมาณประจาปี
หรือระยะการปฏิบัติงาน ควรมีการจัดทาระบบสิทธิประโยชน์เพื่อของบประมาณสนับสนุนจากองค์กร
กีฬาในระดับต่าง ๆ โดยมีการจัดสรรงบประมาณที่เป็นระบบมีความชัดเจนเหมาะสมและสอดคล้อง
กับความต้องการของหน่วยงานต่างๆ และควรมีการหารายได้จากการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬามวย
ปลา ซึ่งสอดคล้องกับ ภัควัฒน์ เชิดพุทธ (2553 หน้า 78) ได้ทาวิจัยเรื่อง ศึกษาสภาพและปัญหาการ
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บริหารศูนย์บริการด้านการกีฬา ผลการวิจัย พบว่า มีปัญหาในด้านงบประมาณไม่เพียงพอต่อการ
บารุงรักษา ซ่อมแซมเนื่องจากไม่มีงบประมาณสนับสนุนจากทางเอกชนอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้อง
กับ ภัทริน วงศ์บางโพและจุฑา ติ งศภัทย์ (2558 หน้า 186) ที่ทาการวิจัย เรื่อง แนวทางพัฒนาการ
จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการวิจัย พบว่า ควร
ดาเนินการจัดสรรงบประมาณพิจารณาตามจานวนนักกีฬาและบุคลากร หรือทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน
จัดสรรตามชนิดกีฬาที่มีความจาเป็นต้องใช้งบประมาณมากน้อยตามลาดับ กาหนดงบประมาณในการ
ปรั บ ปรุ ง สนามฝึ ก ซ้ อ มและสนามแข่ ง ขั น ควรให้ เจ้ า ภาพด าเนิ น การขอรั บ การสนั บ สนุ น จาก
ภาคเอกชนให้มากขึน โดยเฉพาะการขอสนับสนุนทางการเงินจากภาคเอกชน ในส่วนของกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา (2555 หน้า 13) ได้ระบุถึงการพัฒนากีฬาของชาติให้ประสบผลสาเร็จได้นัน
จะต้องอาศัยองค์ประกอบด้านงบประมาณเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญและจาเป็นที่จะทาให้กิจกรรมด้าน
กีฬาด าเนินการไปด้วยดีแ ละประสบผลส าเร็จ ดังนัน การจั ดสรรงบประมาณจากแหล่งต่างๆ ทัง
ภาครัฐและเอกชน จึ่งต้องพิจารณาให้มีความเหมาะสม
7. การจัดการสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก ควรมีการสังเคราะห์
แผนการปรับปรุงซ่อมสถานที่ฝึกซ้อมและแข่งขัน ให้มีมาตรฐานสากล ควรมีการตรวจสอบสถานที่
อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกในการฝึกซ้อมและแข่งขัน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ควรมีการ
ช่วยเหลือเกี่ยวกับการควบคุมราคาหรือต้นทุนเรื่องสถานที่ และอุปกรณ์การฝึกซ้อมและแข่งขัน โดยมี
การร่วมมือประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดังที่ วิไลวรรณ เจียวก๊ก (2554 หน้า 28) ได้กล่าว
ว่า วัสดุอุปกรณ์ซึ่งนับรวมถึงสถานที่เป็นสิ่งที่สาคัญที่จะทาให้การบริหารจัดการประสบผลสาเร็จได้
สมบูรณ์ และให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด ควรใช้วัส ดุต ามความเหมาะสม ให้ได้ผลและคุ่มค่า ก่ อนใช้
อุปกรณ์ทุกครังต้องมีการตรวจสอบความเหมาะสม เพื่อความปอดภัย
7. ข้อเสนอแนะในการวิจัย
1. ควรกาหนดนโยบายและยุทศาสตร์การพัฒ นากีฬามวยปลาในทุก ระดับตังแต่ชุมชน
จนถึงระดบชาติ ให้สามารถเชื่อมโยง สอดรับกันทังระบบ ด้วยความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง
2. ควรศึกษาแนวทางการนาองค์ประกอบต่างๆของโมเดล 9 เสาหลัก (SPLIS) มาปรับใช้
ในการส่งเสริม พัฒนากีฬามวยปลาของ สปป ลาว สู่ความเป็นเลิศ
3. ควรปรับระบบการบริห ารจั ด การให้เป็ นระบบมีส่ ว นร่ว มของเจ้ าหน้าและผู้ ฝึก สอน
จัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามคุณวุฒิและความสามารถ สร้างขวัญและกาลังใจให้ทุกคนร่วมมือ
กันทางานสู่เป้าหมาย
8. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป
ควรมีการศึกษาวิจัย รูปแบบและกลยุทธบริหารจัดการสหพันธ์กีฬามวยปลาสู่ความเป็น
เลศ เพื่อหารูป แบบที่เหมาะสม โดยการเจาะลึก ตามทฤษฎี 9 เสาหลั ก (SPLISS) (De Bosscher
Veerle et al, 2009 pp. 24-25)
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณารับทาบัญชีของ
สานักงานทาบัญชีในเขตอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ศึกษาทฤษฏีรับทาบัญชีของสานักงานบัญ ชี
และแนวทางในการพิจารณารับทาบัญชี ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีการศึกษาจาก
เอกสารและแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
ค่าความถี่ ( Frequency ) ค่าร้อยละ( Percentage ) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean )และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( Standard Deviation )
ผลการศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณารับงานทาบัญชีของสานักงานบัญชีใน
เขตอาเภอเมือง จั งหวัด พบว่า ส านัก งานบัญ ชี ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่ นส่ วนใหญ่ ให้
ความสาคัญต่อผู้เป็นเจ้าของและผู้บริหารของกิจการที่จะทาบัญชีเป็นอย่างมาก ซึ่งถ้า ผู้บริการของ
กิจการที่จะตรวจสอบมีความน่าเชื่อถือ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีทัศนะคติที่ดีต่อการจัดทางบการเงิน
ให้ความร่วมมือในการทาบัญชีและมีความสามารถในการบริหารงานที่ดีต่อกิจการ ก็จะทาให้สานักงาน
บัญ ชีที่รับทาบัญ ชีมีความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาดลดลง ดังนั้นหากสานักงานบัญ ชีที่จะรับทา
บัญ ชีค วรนาผลการวิจัยมาเป็นแนวทางในการพิจารณารับงานทาบัญ ชีข องส านักงานบัญ ชีในเขต
อาเภอเมือ ง จั ง หวั ด ขอนแก่ น เช่น ควรมี ก ารศึ ก ษาข้ อ มูล ของผู้ บ ริห ารของกิ จ การที่ จ ะท าบั ญชี
ตรวจสอบฐานะการเงินและฐานะทางสังคมของลูกค้า
คาสาคัญ : ปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณารับงานทาบัญชีของสานักงานบัญชี
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Abstract
This study aimed to explore the effective factors and theories with an
influence on the accounting servicing consideration of the accounting service offices
in Muang Khon Kaen district by investigating the related documents and
questionnaire, a research tool for data collection. The collected data was analyzed to
define several statistical values including Frequency, Percentage, Mean, and Standard
Deviation.
The study purposively focused on 4 issues including the costumer’s
business, the customer’s business ownership and management that requested for the
accounting service, the customer’s financial and social status, and the associated laws
concerning the customer’s business. The study outcome indicated that the accounting
service offices in Muang Khon Kaen district gave its attention to the business owners
and managers that requested for the accounting service. Namely, if they were reliable
and honest, showed positive attitude for financial system management, provided the
support for the accounting service, and capable to manage their business, it would be
possible for the accounting service office to decrease the risk and errors in their job.
Accordingly, any accounting service office should granted this outcome as a job
consideration guide before agreed to do any accounting service for the customers
such as they should consider the background of the business owners that requested
for the accounting service, or recheck the customer’s financial and social status.
Keywords : Effective Factors Influencing the Accounting Servicing Consideration of
the Accounting Service Offices
1. บทนา
เนื่องจากในปัจจุบันนี้ ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม มีการขยายตัวเป็นจานวนมากใน
ทุก ๆ ปี ประกอบกับด้านกฎหมาย พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2543 ที่กาหนดให้นิติบุคคลมี
หน้าที่ต้องจัดทางบการเงินเพื่อยื่นภาษีเป็นประจาทุกปี ส่งผลให้นิติบุคคลจาวนมากหันมาใช้บริการ
จากส านั ก งานบั ญ ชี ในการจั ด ท าบั ญ ชี แ ละงบการเงิ น มากขึ้ น (กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า 2558)
เนื่องจากได้บริการที่ครบวงจร ตั้งแต่ต้นจนจบ ประหยัดเวลา สามารถลดต้นทุนเกี่ยวกับพนักงาน
บัญชีได้ และลดปัญหาเกี่ยวกับภาษี
สานักงานทาบัญชีเป็นสานักงานที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการด้านการจัดทาบัญชี
และจัดทางบการเงิน โดยลักษณะธุรกิจประกอบไปด้วยส่วนของ การให้คาปรึกษาด้านการวางระบบ
บัญชี การให้คาปรึกษาด้านบัญชี การวางแผนภาษี และจัดทาภาษี แต่ธุรกิจหลั กคือการให้บริการ
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จัดทาบัญชี ซึ่งการจัดทาบัญชีและงบการเงิน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน
ผลการดาเนินงานเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินหลาย
กลุ่มในการทาไปใช้ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจและต้องมีลักษณะคุณภาพของงบการเงินคือทาให้ข้อมูลใน
งบการเงินมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน ลั กษณะเชิงคุณ ภาพของงบการเงินมี 4 ประการ ได้แ ก่
ความเข้าใจได้ ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ความเชื่อถือได้และการเปรียบเทียบการได้ ดังนั้นงบ
การเงินจึงเป็นการแสดงให้ผู้มีส่วนได้เสียของกิจการทราบถึงแนวโน้ม และทิศทางของกิจการเพื่อให้
เป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการตั ด สิ น ใจได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง จึ ง เป็ น สาเหตุ ใ ห้ ง บการเงิ น ที่ เผยแพร่ อ อกสู่
สาธารณชนจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ ซึ่งผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชีมิอาจละเลย
การจัด ทางบการเงิ นได้ โดยต้องจั ด ทาเป็นไปตามมาตรฐานการบัญ ชีและข้ อก าหนด กฎหมายที่
เกี่ ย วข้ อง เพื่ อเป็ นการให้ค วามเชื่ อมั่นต่ อผู้ใช้งบการเงิ นว่ างบการเงิ นของกิ จ การได้มีก ารแสดง
รายการโดยถูกต้องในสาระสาคัญ เป็นงานที่อาศัยความครบถ้วน ความถูกต้อง ในการจัดทาบัญชี
เพื่อให้งบการเงินที่จัดทาขึ้นมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถนางบการเงินมา
ใช้ในการวิเคราะห์ ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง และทันเวลา (จันทิมา อุ้มชูวัฒนา, 2557 : 1) นอกจากนี้
ในช่วงปิดงบซึ่งเป็นช่วงที่สานักงานบัญชีต้องทางานแข่งกับเวลาเพื่อให้งบการเงินเสร็จทันเวลาตามที่
กาหนด บางสานักงานอาจพบเจอปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทาบัญชี เช่น เอกสารประกอบการ
บันทึกบัญชีของกิจการที่ทาบัญชีไม่เรียบร้อย ไม่ครบถ้วน การที่ลูกค้าไม่ให้ความร่วมมือในการจัดทา
บัญ ชี ปัญ หาพนัก งานทาบัญ ชีมี ไม่ เพี ยงพอเมื่อเปรียบเทีย บกั บ ปริม าณงานที่ รับ ทา หรือ ปัญ หา
เกี่ยวกับลูกค้าไม่ยอมชาระค่าบริการ หรือ ชาระค่าบริการช้าไม่เป็นไปตามข้อตกลง
เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับทาบัญชีของสานักงานบัญชีการกาหนดปัจจัยสาคัญที่จะ
ใช้ในการพิจารณารับงานทาบัญชีของสานักงานบัญชี ให้สาเร็จไปด้วยดี มีประสิทธิภาพ และทันเวลา
ไม่เกิดปัญหาภายหลัง การพิจารณารับงานเป็นขั้นตอนแรกของการรับทาบัญชี จึงต้องให้ความสาคัญ
มากที่สุด เพราะเป็นขั้นตอนที่เสี่ยงที่สุดที่อาจจะเกิดปัญหาตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางระบบ
บัญ ชีต่าง ๆ ทางผู้วิจัยจึงเห็นว่าการพิจารณารับงานทาบัญชีเป็นเรื่องที่น่าสนใจ จึงต้องการศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณารับทาบัญชีของสานักงานทาบัญ ชีในเขตอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
เนื่องจากเขตอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองที่มีธุรกิจที่หลากหลายและมีสานักงานบัญชีเป็น
จานวนมาก เพื่อศึ กษาปัจจั ย ที่มีผลต่อการพิจ ารณารับงานทาบัญ ชีข องส านัก งานบัญ ชี และเป็ น
แนวทางในการพิจารณารับงานทาบัญชีของสานักงานบัญชีในเขตอาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึ ก ษาปัจ จัย ที่มีผลต่อการพิจารณารับงานทาบัญ ชีข องส านักงานบัญ ชี ในเขต
อาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
2.2 เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณารับงานทาบัญชีของสานักงานบัญชีในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น
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3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1.พื้นที่วิจัย
การกาหนดพื้นที่ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย ได้เลือกศึกษาสานักงานรับทาบัญ ชีที่
ตั้งอยู่ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
3.2. ประชาการและกลุ่มตัวอย่าง
3.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่ใช้พิจารณารับงาน
ทาบัญชีในเขตอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น คือ สานักงานบัญชีที่ตั้งอยู่ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น บุคลากรในสานักงานบัญ ชี 37 แห่ง (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ,2560) วิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่ างแบบสะดวกเนื่องจากจานวนบุคลากรในแต่ล ะส านักงานบัญ ชีมีจ านวนไม่เท่ากั น และไม่
สามารถกาหนดชัดเจนว่าจะมีจานวนบุคลกรเท่าใด ผู้วิจัยจึงเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวกจานวน
100 คน เพื่อให้ทันตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในการทาวิจัย
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้
ออกแบบสอบถามโดยอาศัยข้อมูลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสาหรับข้อมูลที่ทา
การเก็บรวบรวมในแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสานักงานทา
บัญชีในเขตอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นคาถามที่เกี่ยวกับสานักงานบัญชีในเขตอาเภอ
เมือง จั งหวั ด ขอนแก่ น เช่น เพศ อายุ วุ ฒิ ก ารศึก ษา ต าแหน่ง งาน ประสบการณ์ ก ารท างานใน
สานักงานบัญชี
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสานักงานทาบัญชีในเขตอาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเป็นคาถาม
เกี่ยวกับข้อมูลปัจจุบันของสานักงานบัญชี เช่น ระยะเวลาที่สานักงานบัญชีจดทะเบียนจัดตั้งกี่ปี ทุน
จดทะเบียนของสานักงาน (บาท) จานวนพนักงานทาบัญชีในสานักงานบัญชี จานวนลูกค้า
ส่ ว นที่ 2 : ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การพิ จ ารณารับ งานท าบั ญ ชี ข อง
สานักงานบัญชี ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ ด้านธุรกิจของลูกค้า ด้านผู้เป็นเจ้าของ
และผู้บริหารของกิจการที่จะทาบัญชี ด้านฐานะการเงินของลูกค้า ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินธุรกิจของลูกค้าโดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนออกเป็น 5 ระดับดังนี้
5 หมายถึง มากที่สุด
4 หมายถึง มาก
3 หมายถึง ปานกลาง
2 หมายถึง น้อย
1 หมายถึง น้อยที่สุด
ส่ วนที่ 3 : ข้ อเสนอแนะเพิ่ ม เติม ใดเกี่ ยวกั บ ปัจ จั ยที่ใช้พิ จ ารณารับงานท าบั ญ ชีข อง
สานักงานทาบัญชีข้อเสนอแนะอื่นๆ (เพิ่มเติม)
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3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
ใช้ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล จากแบบสอบถามซึ่ ง เน้ น ถึ ง ปั จ จั ยที่ มี ผลต่ อการ
พิจารณารับงานทาบัญชีของสานักงานบัญชี ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ปัจจัยด้านธุรกิจ
ของลูกค้า ปัจจัยด้านผู้บริหารของกิจการที่จะทาบัญชี ปัจจัยด้านฐานะการเงินของลูกค้า ปัจจัยด้าน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของลูกค้า
3.4.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
ใช้ วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล โดยค้ น คว้ าจากเอกสารบทความและหนั ง สื อ ใน
ห้องสมุดและแหล่งข้อมูลทางออนไลน์ (Internet)
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะนาข้อมูลที่เก็บได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปโดย
การวิเคราะห์ข้อมูลจะแยกเป็น ดังนี้
3.5.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
3.5.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS For Window
การวิเคราะห์ข้อมูลได้กาหนดเกณฑ์สาหรับการใช้อภิปลายผลรายละเอียด
คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 แปลว่า มีทัศนคติอยู่ในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 แปลว่า มีทัศนคติอยู่ในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50-3-49 แปลว่า มีทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 แปลว่า มีทัศนคติอยู่ในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 0.00-1.49 แปลว่า มีทัศนคติอยู่ในระดับน้อยที่สุด
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
3.6.1 ร้อยละ
3.6.2 ค่าเฉลี่ย
3.6.3 ค่าความถี่
3.6.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบแบบ ประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา
ตาแหน่งงาน ประสบการณ์ทางานในสานักงานบัญชี ระยะเวลาที่สานักงานทาบัญชีจดทะเบียนจัดตั้ง
ขึ้น ทุนจดทะเบียนของสานักงาน จานวนพนักงานทาบัญชีในสานักงานบัญชี จานวนลูกค้า
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (เพศ)
รายการ
จานวน(คน)
1. เพศ
1.1 ชาย
7
1.2 หญิง
93
รวม
100

ร้อยละ
7
93
100

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จานวน 93 คน (คิด
เป็นร้อยละ 93.00) และเพศชายจานวน 7 คน (คิดเป็นร้อยละ 7.00)
ตารางที่ 2 ตารางแสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (อายุ)
รายการ
จานวน (คน)
2. อายุ
2.1 ตากว่า 30 ปี
16
2.2 30-40 ปี
63
2.3 40-50 ปี
21
2.4 อายุ 50 ปีขึ้นไป
0
รวม
100

ร้อยละ
16.00
63.00
21.00
0
100.00

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อ ยู่ใน ช่วงอายุ 30-40 ปี จานวน
63 คน (คิ ด เป็น ร้อยละ 63.00) รองลงมาคื อช่ ว งอายุ 40-50 ปี จ านวน 21 คน (คิด เป็น ร้อยละ
21.00) และน้อยที่สุด คือช่วงอายุต่ากว่า 30 ปี จานวน 16 คน (คิดเป็นร้อยละ 16.00)
ตารางที่ 3 ตารางแสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (วุฒิการศึกษา)
รายการ
จานวน (คน)
3. วุฒิการศึกษา
3.1 ต่ากว่าปริญญาตรี
8
3.2 ปริญญาตรี
91
3.3 ปริญญาโท
1
3.4 ปริญญาเอก
0
รวม

100

ร้อยละ
8.00
91.00
1.00
0
100.00

2031

จากตารางที่ 3 พบว่า บุคลากรของสานักงานบัญชีในเขตอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ที่
ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ปริญญาตรี จานวน 91 คน (คิด
เป็นร้อยละ 91.00) รองลงมาคือ ระดับต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 8 คน (คิดเป็นร้อยละ 8.00) และ
น้อยที่สุดอยู่ในระดับปริญญาโท จานวน 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 1.00)
ตารางที่ 4 ตารางแสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ตาแหน่งงาน)
รายการ
จานวน (คน)
ร้อยละ
4. ตาแหน่งงาน
4.1 เจ้าของสานักงาน
2
2.00
4.2กรรมการผู้จัดการ
0
0
4.3ผู้จัดการทั่วไป
7
7.00
4.4อื่นๆระบุ (พนักงาน)
91
91.00
รวม
100
100.00
จากตารางที่ 4 พบว่า บุคลากรของสานักงานบัญชีในเขตอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ที่
ตอบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี ต าแหน่ง งาน อื่น ๆ ระบุ (พนั ก งาน) จ านวน 91คน (คิด เป็ น ร้อยละ
91.00) รองลงมาคือผู้จัดการทั่วไป จานวน 7 คน (คิดเป็นร้อยละ 7.00) และน้อยที่สุดคือเจ้าของ
สานักงาน จานวน 2 คน (คิดเป็นร้อยละ 2.00)
ตารางที่ 5 ตารางแสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ประสบการณ์ทางานในสานักงานบัญชี)
รายการ
จานวน (คน)
ร้อยละ
5. ประสบการณ์ทางานในสานักงานบัญชี
5.1 ต่ากว่า 10 ปี
52
52.00
5.2 10-20 ปี
45
45.00
5.3 21-30 ปี
2
2.00
5.4 31-40 ปี
0
0
5.5 มากกว่า 40 ปี
1
1.00
รวม
100
100.00
จากตารางที่ 5 พบว่า บุคลากรของสานักงานบัญชีในเขตอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ที่
ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทางานในสานักงานบัญชีอยู่ในช่วง ต่ากว่า 10 ปี จานวน
52คน (คิดเป็นร้อยละ 52.00) รองลงมาอยู่ในช่วง 10-20 ปี จานวน 45 คน (คิดเป็นร้อยละ 45.00)
และน้อยที่สุดอยู่ในช่วงมากกว่า 40 ปี จานวน 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 1.00)
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ตารางที่ 6 ตารางแสดงข้อมูลทั่วไปของสานักงานบัญชี (ระยะเวลาที่สานักงานทาบัญชีจดทะเบียน
จัดตั้งขึ้นกี่ปี)
รายการ
จานวน (คน)
ร้อยละ
6. ระยะเวลาที่ ส านั ก งานท าบั ญ ชี จ ด
ทะเบียนจัดตั้งขึ้นกี่ปี
6.1 ต่ากว่าหรือเท่ากับ 5 ปี
32
32.00
6.2 6-10 ปี
43
43.00
6.3 11-15 ปี
21
21.00
6.4 16-20 ปี
1
1.00
6.5 21-25 ปี
0
0
6.6 มากกว่า 25 ปี
3
3.00
รวม
100
100.00
จากตารางที่ 6 พบว่า สานักงานบัญชีในเขตอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีระยะเวลาที่
สานักงานทาบัญชีจดทะเบียนจัดตั้งขั้นส่วนใหญ่อยู่ในระยะเวลา 6-10 ปี จานวน 43 คน (คิดเป็นร้อย
ละ 43.00) รองลงมาอยู่ในช่วง ต่ากว่าหรือเท่ากับ 5 ปี จานวน 32 คน (คิดเป็นร้อยละ 32.00) และ
น้อยที่สุดอยู่ในช่วง 16-20 ปี จานวน 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 1.00)
ตารางที่ 7 ตารางแสดงข้อมูลทั่วไปของสานักงานบัญชี (ทุนจดทะเบียนของสานักงาน)
รายการ
จานวน (คน)
ร้อยละ
7. ทุนจดทะเบียนของสานักงาน
7.1 ต่ากว่าหรือเท่ากับ 1,000,000บาท
89
89.00
7.2 1,000,001-2,000,000 บาท
11
11.00
7.3 2,000,001-3,000,000 บาท
0
0
7.4 3,000,001-4,000,000 บาท
0
0
7.5 4,000,001-5,000,000 บาท
0
0
7.6 มากกว่า 5,000,000 บาท
0
0
รวม
100
100.00
จากตารางที่ 7 พบว่า สานักงานบัญชีในเขตอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ส่วนใหญ่เป็น
ทุ น จดทะเบี ย น ต่ ากว่ า หรื อ เท่ า กั บ 1,000,000 บาท จ านวน 89 คน (คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 89.00)
รองลงมาเป็น 1,000,001-2,000,000 บาท จานวน 11 คน (คิด เป็นร้อยละ 11.00) และต่าสุ ด คือ
2,000,001-3,000,000 บาท , 3,000,001- 4,000,000 บาทและมากกว่ า 5,000,000 บาท ไม่ มี ผู้
กรอกแบบสอบถามตารางที
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ตารางที่ 8 ตารางแสดงข้อมูลทั่วไปของสานักงานบัญชี (จานวนพนักงานทาบัญชีในสานักงานบัญชี)
รายการ
จานวน (คน)
ร้อยละ
8. จานวนพนักงานทาบัญชีในสานักงานบัญชี
8.1 ต่ากว่าหรือเท่ากับ 10 คน
73
73.00
8.2 11-20 คน
27
27.00
8.3 21-30 คน
0
0
8.4 มากกว่า 30 คน
0
0
รวม
100
100.00
จากตารางที่ 8 พบว่า สานักงานบัญ ชีในเขตอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ส่วนใหญ่ มี
จานวนพนักงานทาบัญชีในสานักงานบัญชี ต่ากว่าหรือเท่ากับ 10 คน จานวน 73 คน (คิดเป็นร้อยละ
73.00) รองลงมาคื อ 11-20 คน จ านวน 27 คน (คิด เป็นร้อยละ 27) และต่าสุ ด คือ 21-30 คน ,
มากกว่า 30 คนไม่มีคนกรอกแบบสอบถาม
ตารางที่ 9 ตารางแสดงข้อมูลทั่วไปของสานักงานบัญชี (จานวนลูกค้า)
รายการ
จานวน (คน)
9. จานวนลูกค้า
9.1 ต่ากว่าหรือเท่ากับ 20 ราย
13
9.2 11-20 ราย
17
9.3 21-30 ราย
10
9.4 มากกว่า 30 ราย
60
รวม
100

ร้อยละ
13.00
17.00
10.00
60.00
100.00

จากตารางที่ 9 พบว่า สานักงานบัญชีในเขตอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ส่วนใหญ่ มี
จานวนลูก ค้ ามากกว่ า 30 ราย จานวน 60 ราย (คิด เป็นร้อยละ 60.00) รอลงมาคือ 11-20 ราย
จานวน 17 ราย (คิดเป็นร้อยละ 17.00) และต่าสุดคือ 21-30 ราย จานวน 10 ราย (คิดเป็นร้อยละ
10.00)
ตอนที่ 2 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณารับงานทาบัญชี
ของสานักงานบัญ ชี ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่ น รวม 4 ด้านประกอบด้วย ด้านประเภท
ธุ ร กิ จ ของด้ า นผู้ เป็ น เจ้ า ของและผู้ บ ริ ห าร ด้ า นฐานะการเงิ น และฐานะทางสั ง คมของลู ก ค้ า
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ตารางที่ 10 ตารางแสดงปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณารับงานทาบัญ ชีของสานักงานบัญ ชี ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (โดยรวม)
รายการ
̅ S.D. ระดับของ
𝒙
ความคิดเห็น
1. ด้านประเภทธุรกิจของลูกค้า
3.70 0.68
มาก
2. ด้านผู้เป็นเจ้าของและผู้บริหารของกิจการที่จะทาบัญชี 4.14 0.66
มาก
3. ด้านฐานะการเงินและฐานะทางสังคมของลูกค้า
3.90 1.27
มาก
4. ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของลูกค้า 3.27 0.49 ปานกลาง
โดยรวม
3.75 0.62
ดี
จากตารางที่ 10 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณารับงานทาบัญชีของสานักงานบัญชี
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ ผู้เป็นเจ้าของและผู้บริหารของกิจการที่จะทาบัญชีเป็น
ปัจจัยมีผลต่อการพิจารณารับทาบัญชีของสานักงานบัญชีในเขตอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.14 , S.D = 0.66) รองลงมา คือ ฐานะการเงินและฐานะทางสังคมของลูกค้า
อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.90 , S.D = 1.27) ประเภทธุรกิจของลูกค้าอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.70 ,
S.D = 0.68) และลาดับที่มีผลน้อยที่สุดคือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของลูกค้ า อยู่ใน
ระดับปานกลาง(𝑥̅ = 3.27 , S.D = 0.49)
ผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณารับงานทาบัญ ชีของสานักงานบัญชีในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สามารถแนวทางในการพิจารณารับงานทาบัญชีของสานักงานบัญชีใน
เขตอาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น จากผลการวิจัย พบว่า สานักงานบัญชี ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่นส่วนใหญ่ให้ความสาคัญต่อผู้เป็นเจ้าของและผู้บริหารของกิจการที่จะทาบัญชีเป็นอย่างมาก
ซึ่งถ้าผู้บริการของกิจการที่จะตรวจสอบมีความน่าเชื่อถือ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีทัศนะคติที่ดีต่อการ
จัดทางบการเงิน ให้ความร่วมมือในการทาบัญชีและมีความสามารถในการบริหารงานที่ดีต่อกิจการ ก็
จะทาให้สานักงานบัญชีที่รับทาบัญชีมีความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาดลดลง ดังนั้นหากสานักงาน
บัญชีที่จะรับทาบัญชีควรนาผลการวิจัยมาเป็นแนวทางในการพิจารณารับงานทาบัญ ชีของสานักงาน
บัญชีในเขตอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เช่น ควรมีการศึกษาข้อมูลของผู้บริหารของกิจการที่จะทา
บัญชี ตรวจสอบฐานะการเงินและฐานะทางสังคมของลูกค้า
5. การอภิปรายผล
การวิจั ย เรื่องปัจจัย ที่มีผลต่อการพิจารณารับงานทาบัญ ชีของส านักงานบัญ ชี ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ด้านประเภทธุรกิจของลูกค้า โดยพิจารณาหลายข้อดังนี้ พิจารณาจากลักษณะการ
ดาเนินธุรกิจของลูกค้ามีแนวโน้มเติบโตที่ดี พิจารณาจากประเภทธุรกิจของลูกค้าไม่ซับซ้อน พิจารณา
จากธุรกิจหรือบริการของลูกค้าเป็นที่รู้จักแพร่หลาย โดยที่ด้าน พิจารณาจากประเภทธุรกิจของลูกค้า
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ไม่ซับซ้อนอยู่ในระดับมากที่สุดอันดับที่ 1 เรียงตามลาดับ พิจารณาจากประเภทธุรกิจของลูกค้าไม่
ซับซ้อนอันดับ 2 พิจารณาจากธุรกิจหรือบริการของลูกค้าเป็นที่รู้จักแพร่ หลายอันดับ 3 ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ธงชัย จิรศิริโรจน์ (2558 : 4) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ส านัก งานบริก ารรับ ทาบั ญ ชี ของส านั ก งานสหพั ฒ น์ก ารบั ญ ชี ในเขตอาเภอสามพราน จั ง หวั ด
นครปฐม และเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสานักงานบริการรับทา
บัญชีของผู้ใช้บริการ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสานักงาน
บริการรับทาบัญชี ของ สานักงานสหพัฒน์การบัญ ชี ในเขตอาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน เรียงลาดับ
จากมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านกระบวนการ และปัจจัยด้านสินค้าและบริการ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้ อพบว่า ปัจจั ยด้านบุคลากร ผู้ใช้บริการมี ความคิด เห็นอยู่ในระดับมากที่สุ ด
จานวน 4 รายการ ปัจจัยด้านกระบวนการ ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มากที่สุด จานวน 4
รายการ ปั จ จั ย ด้ านสิ นค้ าและบริก าร ผู้ใช้บ ริก ารมีค วามคิ ด เห็นอยู่ในระดั บมากที่ สุ ด จ านวน 5
รายการผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสานักงานบริการรับทา
บัญชีของสานักงานสหพัฒน์การบัญชี ของผู้ใช้บริการจาแนกตามประเภทของกิจการธุรกิจ พบว่า
ผู้ใช้บริการทุกประเภทของกิจการธุรกิจ มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสานักงานบริการรับทาบัญชี ใน
ภาพรวมแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01 เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า นพบว่ า
ผู้ใช้บริการทุกประเภทของกิจการธุรกิจ มีการตัดสินใจโดยรวมด้านสินค้าและบริการ ด้านราคา และ
ด้านสถานที่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และผู้ใช้บริการประเภทที่มีเงินทุนจด
ทะเบียน จานวนพนักงานบัญ ชี ระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจ และ จานวนพนักงานทั้งหมดของ
ธุรกิจที่ต่างกัน มีการตัดสินใจโดยรวมทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ
0.05 ตามลาดับ
2. ด้านผู้เป็นเจ้าของและผู้บริหารของกิจการที่จะทาบัญชี โดยพิจารณาหลายข้อดังนี้
พิจารณาจากผู้บริหารของกิจการที่จะตรวจสอบต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต พิจารณาจากผู้บริหารของ
กิจการที่จะตรวจสอบต้องมีความน่าเชื่อถือ พิจารณาจากผู้บริหารของกิจการที่จะตรวจสอบต้องมี
ทัศนะคติที่ดีต่อการจัดทางบการเงิน โดยที่ด้าน พิจารณาจากผู้บริหารของกิจการที่จะตรวจสอบต้องมี
ความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับมากที่สุดอันดับที่ 1 เรียงตามลาดับ พิจารณาจากผู้บริหารของกิจการที่จะ
ตรวจสอบต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตอันดับ 2 พิจารณาจากผู้บริหารของกิจการที่จะตรวจสอบต้องมี
ทัศนะคติที่ดีต่อการจัดทางบการเงินอันดับ3 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธงชัย จิรศิริโรจน์ (2558 :
4) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสานักงานบริการรั บทาบัญชี ของสานักงาน
สหพัฒน์การบัญชี ในเขตอาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการสานักงานบริการรับทาบัญชีของผู้ใช้บริการ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสานักงานบริการรับทาบั ญชี ของ สานักงานสหพัฒน์การบัญชี
ในเขตอาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน เรียงลาดับจากมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านกระบวนการ
และปัจจัยด้านสินค้าและบริการ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัจจัยด้านบุคลากร ผู้ใช้บริการมี
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ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด จานวน 4 รายการ ปัจจัยด้านกระบวนการ ผู้ใช้บริการมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับ มากที่สุด จานวน 4 รายการ ปัจจัยด้านสินค้าและบริการ ผู้ใช้บริการมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด จานวน 5 รายการผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสานักงานบริการรับทาบัญชีของสานักงานสหพัฒน์การบัญชี ของผู้ใช้บริการจาแนก
ตามประเภทของกิจการธุรกิจ พบว่า ผู้ใช้บริการทุกประเภทของกิจการธุรกิจ มีการตัดสินใจเลือกใช้
บริการสานักงานบริการรับทาบัญชี ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ใช้บริการทุกประเภทของกิจการธุรกิจ มีการตัดสินใจโดยรวมด้าน
สินค้าและบริการ ด้านราคา และด้านสถานที่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01
และผู้ใช้บริการประเภทที่มี เงินทุนจดทะเบียน จานวนพนักงานบัญชี ระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจ
และ จานวนพนักงานทั้งหมดของธุรกิจที่ต่างกัน มีการตัดสินใจโดยรวมทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลาดับ
3. ด้ านฐานะการเงิ นและฐานะทางสั งคมของลู ก ค้า โดยพิ จ ารณาหลายด้านดัง นี้
พิจารณาจากงบการเงินธุรกิจของลูกค้ามีความน่าเชื่อถือ พิจารณาจากลูกค้ามีความสามารถในการ
ชาระค่าบริการทาบัญ ชีอย่างดี พิจารณาจากโครงสร้างเงินทุนธุรกิจของลูกค้ามีความถูกต้องและ
เหมาะสม โดยที่ด้าน พิจารณาจากลูกค้ามีความสามารถในการชาระค่าบริการทาบัญชี อย่างดีมาก
ที่สุ ด อั บดับ ที่ 1 พิ จารณาจากงบการเงิ นธุ รกิ จของลู ก ค้ามี ความน่ าเชื่อถื ออัน ดับ 2 พิ จ ารณาจาก
โครงสร้างเงินทุนธุรกิจของลูกค้ามีความถูกต้องและเหมาะสมอันดับ 3 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
จันทิมา อุ้มชูวัฒนา (2557 : 1) ได้ศึกษาปัจจัยที่ใช้พิจารณารับงานทาบัญ ชีของสานักงานทาบัญชีใน
เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึ ก ษาปัจจั ยที่ใช้พิจารณารับ งานทาบัญ ชีข องส านัก งานทาบัญ ชีในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ใช้พิจารณารับงานทาบัญชีของสานักงานทาบัญชี ได้แก่
1) ปัจ จัยด้านค่ าบริการ ทัศนคติผู้บริห าร ความเรียบร้อยของเอกสารและการควบคุมภายใน 2)
ปัจจั ย ด้านลั กษณะลู ก ค้ า กฎหมายที่เกี่ยวข้องและความคุ้นเคย 3) ปัจ จัยด้านประสบการณ์ แ ละ
จานวนของทีมงาน 4) ปัจจัยด้านคุณสมบัติของทีมงาน 5) ปัจจัยด้านขอบเขตงาน 6) ปัจจัยด้านงบ
การเงินและความสามารถในการชาระค่าบริการ
4. ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของลูกค้า โดยพิจารณาหลายด้านดังนี้
พิจารณาจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจชองลูกค้าสามารถปฏิบัติได้ง่าย พิจารณาจาก
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของลูกค้ามีน้อยมาก พิจารณาจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินธุรกิจของลูกค้าไม่มีขั้ นตอนที่ซับซ้อน โดยที่ด้าน พิจารณาจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินธุรกิจชองลูกค้าสามารถปฏิบัติได้ง่ายมากที่สุดอันดับที่ 1 พิจารณาจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินธุรกิจของลูกค้าไม่มีขั้นตอนที่ซับซ้อนอันดับ 2 พิจารณาจาก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของลู ก ค้ ามี น้ อ ยมากอัน ดั บ 3 จั น ทิม า อุ้ ม ชูวั ฒ นา (2557 : 1) ได้ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ใช้
พิจารณารับงานทาบัญชีของสานักงานทาบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาปัจจัยที่ใช้พิจารณา
รับงานทาบัญชีของสานักงานทาบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ใช้พิจารณา
รับ งานท าบั ญ ชี ข องส านั ก งานท าบั ญ ชี ได้ แ ก่ 1) ปั จ จั ย ด้ านค่ า บริ ก าร ทั ศ นคติ ผู้ บ ริห าร ความ
เรียบร้อยของเอกสารและการควบคุมภายใน 2) ปัจจัยด้านลักษณะลูกค้า กฎหมายที่เกี่ยวข้องและ
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ความคุ้นเคย 3) ปัจจัยด้านประสบการณ์และจานวนของทีมงาน 4) ปัจจัยด้านคุณสมบัติของทีมงาน
5) ปัจจัยด้านขอบเขตงาน 6) ปัจจัยด้านงบการเงินและความสามารถในการชาระค่าบริการ
6. สรุปผลการวิจัย
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การพิ จ ารณารั บ งานท าบั ญ ชี ข องส านั ก งานบั ญ ชี ในเขตอ าเภอเมื อ ง
จังหวัดขอนแก่ น ได้แ ก่ ผู้เป็นเจ้าของและผู้บริห ารของกิ จการที่จะทาบัญ ชีเป็นปัจจัยมีผลต่อการ
พิจารณารับทาบัญ ชีของสานักงานบัญ ชีในเขตอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รองลงมา คือ ฐานะ
การเงินและฐานะทางสั งคมของลูก ค้า ประเภทธุรกิ จของลู กค้า และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินธุรกิจของลูก ค้ า ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณารับงานทาบั ญ ชีของสานักงานบัญ ชีในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สามารถแนวทางในการพิจารณารับงานทาบัญชีของสานักงานบัญชีใน
เขตอาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น จากผลการวิจัย พบว่า สานักงานบัญชี ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่นส่วนใหญ่ให้ความสาคัญต่อผู้เป็นเจ้าของและผู้บริหารของกิจการที่จะทาบัญชีเป็นอย่างมาก
ซึ่งถ้าผู้บริการของกิจการที่จะตรวจสอบมีความน่าเชื่อถือ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีทัศนะคติที่ดีต่อการ
จัดทางบการเงิน ให้ความร่วมมือในการทาบัญชีและมีความสามารถในการบริหารงานที่ดีต่อกิจการ ก็
จะทาให้สานักงานบัญชีที่รับทาบัญชีมีความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาดลดลง ดังนั้นหากสานักงาน
บัญชีที่จะรับทาบัญชีควรนาผลการวิจัยมาเป็นแนวทางในการพิจารณารับงานทาบัญชีของสานักงาน
บัญชีในเขตอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เช่น ควรมีการศึกษาข้อมูลของผู้บริหารของกิจการที่จะทา
บัญชี ตรวจสอบฐานะการเงินและฐานะทางสังคมของลูกค้า
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะในการนาวิจัยไปใช้ประโยชน์
นาผลการวิ จั ย ที่ได้ เป็น แนวทางในการปรับ ปรุง และพัฒ นาส านั กงานทาบั ญ ชีให้ มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงควรขยายผลการวิจัยไปยังกลุ่มของสานักงานทาบัญชีในจังหวัดอื่นๆ ที่อยู่ใน
ประเทศไทยหรือขยายผลการวิจัยไปยังกลุ่มของสานักงานทาบัญชีในต่างประเทศ
7.2 ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาถึงปัจจัยที่ใช้พิจารณารับงานทาบัญ ชีของสานักงานทาบัญชี ในเขต หรือ
ต่างประเทศ เพื่อจะได้นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ เปรียบเทียบระหว่างสานักงานทาบัญชีในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น และสานักงานทาบัญชีในต่างประเทศ
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
อาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 2) เพื่อพัฒนาสารสนเทศในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
อาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) สื่อประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยี
เสมือนจริงบน Facebook Fan Page 2) แบบประเมินความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่า ความพึง
พอใจในการพัฒนาพัฒนาสารสนเทศในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อาเภอเขาย้อย จังหวัด
เพชรบุรี มีผลการประเมินความพึงพอใจระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.46
คาสาคัญ : ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การส่งเสริมการท่องเที่ยว เทคโนโลยีเสมือนจริง

Abstract
The research aimed 1) to study the development of eco-tourism in Khao Yoi
District, Phetchaburi Province. 2) to develop the information for promoting eco-tourism
in Khao Yoi District, Phetchaburi Province. The tools used in this research were 1) media
relations with Augmented Reality on Facebook Fan Page 2) satisfactory assessment
forms. The results showed that satisfaction in development of information development
for promoting eco-tourism in Khao Yoi District, Phetchaburi Province, It was found that
the satisfaction rating was good. The average score was 4.46.
Keywords : eco-tourism, promote tourism, Augmented Reality
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1. บทนา
ในสภาวะปัจจุบันที่การท่องเที่ยวมีความสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่าง
มาก การดาเนินการด้านการท่องเที่ยวจึงจาเป็นต้องมีการจัดการเชิงรุก เพื่อให้เกิดความพร้อมและ
ศั ก ยภาพ ที่ จ ะแข่ ง ขั น กั บ ประเทศอื่ น ๆ ประเทศไทยมี โ อกาสดี ก ว่ า หลายประเทศในเรื่ อ งความ
หลากหลายของทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ รัฐบาลจึงเล็งเห็นถึงความสาคัญโดยการนาจุด
แข็งและโอกาสดังกล่าว มาสร้างเสริมให้เป็นจุดขายที่สาคัญของประเทศ ปัจจุบันกลุ่มนักท่องเที่ยวมี
ความหลากหลายมากขึ้ น อาจกล่ า วได้ ว่ า ในด้ า นอุ ป สงค์ ท างการท่ อ งเที่ ย ว ความต้ อ งการของ
นักท่องเที่ยวมีพัฒนาการมากขึ้นเรื่อยๆจากความต้องการในอดีตที่มุ่งหวังเพียงแค่สถานที่พักผ่อนที่
สะดวกสบาย สวยงามกลาย เป็นความต้องการที่ละเอียดอ่อนมากขึ้น มีการคัดเลือกสถานที่ท่องเที่ยว
เพื่อความมั่นใจ ว่าจะตอบสนองความต้องการได้
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยพื้นที่ที่
ได้รับผิดชอบโดยได้เลือกพื้นที่คือ ตาบลบางเค็ม อาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้ไปลงพื้นที่
ช่ว ยเหลื อให้แก่ ชุม ชนในท้องถิ่ น ตามกลยุทธ์ และแผนดาเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
เพชรบุรี ซึ่ง มีส ถานที่ท่องเที่ย วที่น่าสนใจมีจ านวนมาก เช่น วั ด กุ ฏิ สวนสุ ภาวดี โดยปัญ หาและ
อุปสรรคของพื้นที่คือปัญหาการวางแผนพัฒนาส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ ยังขาดสื่อการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว การปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว อาหารให้สะอาดถูกสุขลักษณะ จึงทาให้
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้
ผู้ศึกษาจึงเล็งเห็นความสาคัญของปัญหา เพื่อให้มีข้อมูลสารสนเทศเชิงอนุรักษ์ อันจะ
ส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจถึงคุณค่าของธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ผู้วิจัยพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษาเขาย้อย โดยทาการสารวจ จั ดเก็บ สารสนเทศ
ในย่านการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ ทั้งด้านสถานที่ท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อมด้านธรรมชาติ และด้าน
วั ฒ นธรรม ในอ าเภอเขาย้ อ ย จั ง หวั ด เพชรบุ รี เพื่ อ น าเสนอในรู ป แบบสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ด้ ว ย
เทคโนโลยีเสมือนจริงบน Facebook Fanpage ร่วมกับเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (Augmented
Reality) หรือ AR เป็นเทคโนโลยีที่ผสมโลกของความจริง (real world) เข้ากับโลกเสมือน (virtual
world) โดยใช้วิธีซ้อนภาพสามมิติที่อยู่ในโลกเสมือนไปอยู่บนภาพที่เห็นจริงๆในโลกของความเป็นจริง
ผ่านกล้องดิจิตอลของแท็บเล็ต สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์อื่นๆ และให้ผลการแสดงภาพ ณ เวลาจริง
(real time) ซึ่งในอนาคตอันใกล้ AR กาลังจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจาวันของสังคมที่จะ
เต็มไปด้วยสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และ นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Google Glass เป็น
ต้น เพื่อให้ผู้สนใจศึกษาได้นาสารสนเทศเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มุ่งเน้น
การอนุรักษ์ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมของชนชาติไทย ไม่ให้สูญหาย นักท่องเที่ยวทั้งไทยและ
ต่างประเทศ สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างกว้างขวาง สะดวกและไร้พรมแดน เป็นการตอบสนอง
ความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาตลอดชีวิตในปั จจุบัน ผู้สนใจสามารถเรียนรู้และ
มีความเข้าใจพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะปรับตัวให้เหมาะสม กับสภาพแวดล้อม
ความเป็นอยู่ของวิถีไทยและไม่เข้าไปทาลายธรรมชาติที่งดงามวัฒนธรรมและประเพณีอันทรงคุณค่า
ของไทย เพื่อที่จะดารงรักษาให้สืบทอดต่อเนื่องยาวนานจากชนรุ่นหนึ่งสู่อนุชนรุ่นต่อๆไป
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
2.2 เพื่อพัฒนาสารสนเทศในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อาเภอเขาย้อย จังหวัด
เพชรบุรี
3. สมมติฐานการวิจัย (ResearchHypothesis)
3.1 ชาวอาเภอเขาย้อย มีการใช้สารสนเทศส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อยู่น้อย
3.2 สารสนเทศในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
ควรนาเสนอในรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงบน Facebook Fan Page
4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
4.1.1 ประชากรบุคคล คือ สมาชิกกลุ่ม ตาบลบางเค็ม อาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
4.1.2 ประชาชนทั่วไป คือ บุคคลที่สนใจการท่องเที่ยวตาบลบางเค็ม อาเภอเขาย้อย
จังหวัดเพชรบุรี
4.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
4.2.1 ประชากรบุคคล คือ สมาชิกกลุ่ม ตาบลบางเค็ม อาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
จานวน 30 คน
4.2.2 ประชาชนทั่วไป คือ บุคคลที่สนใจการท่องเที่ยว อาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
จานวน 100 คน
4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4.3.1 สื่อประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงบน Facebook Fan Page
4.3.2 แบบประเมินความพึงพอใจ
4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
4.4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้อง เช่น เอกสารเกี่ยวกับจังหวัดเพชรบุรี
เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดเพชรบุรี
4.4.2 เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ภาคสนามจากประชากรที่ เ ป็ น ข้ อ มู ล ประเภทวั ต ถุ เช่ น
ภาพถ่ายมุมสูง ของสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และผลิตภัณฑ์
4.4.3 ข้อมูลจากบุคคล คือ ผู้ผลิตยาหม่อง ยาหอม ข้าวไรซ์เบอรี่ ไร่สุภาวดี ตาบลเขา
ย้อย อาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ส ถานที่ ท่ อ งเที่ ย วและผลิ ต ภั ณ ฑ์ เป็ น การวิ จั ย พรรณนา
(Descriptive Research) จากการเก็บรวบรวมข้อมูลค้นคว้าทางเอกสาร การสัมภาษณ์ สังเกตการณ์
การบันทึกเสียง และการถ่ายภาพนิ่ง นามาเสนอแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Description Analysis)
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สรุปตามประเด็นปัญ หาที่ร ะบุไ ว้ ใ นจุ ด มุ่ง หมายของการวิ จั ย ผู้วิ จั ยวิ เคราะห์ข้ อมูล โดยใช้เ ครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็จรูปสถิติพื้นฐาน หาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean)
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
5. ผลการวิจัย
ผลการพัฒนาสารสนเทศส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา เขาย้อย จังหวัด
เพชรบุรี

ภาพที่ 1 หน้าจอสารสนเทศส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ภาพที่ 2 โปสเตอร์คู่มือการใช้งานสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง สาหรับสารสนเทศ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี บน Facebook
Fanpage
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ภาพที่ 3 หน้าจอหลั ก สื่ อประชาสั ม พันธ์ ด้ว ยเทคโนโลยีเสมือนจริง ของสารสนเทศส่ ง เสริม การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี บนแอพพลิเคชั่น Zappar
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของระบบจากผู้ใช้งาน แสดงค่าคะแนนเฉลี่ย ( X ) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผู้ใช้งานทั่วไปจานวน 30 คน ดังตารางที่ 4-2
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระดับความพึงพอใจ
รายการ
S.D.
X
1. ปริ ม าณเนื้ อ หามี ค วามเหมาะสมและ
4.4
0.55
ถูกต้อง
2. ความครบถ้วนของเนื้อหา
4.8
0.45
3. เนื้อหามีความเหมาะสมกับผู้ใช้งาน
3.8
0.84
4. การจัดเก็บข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
4.8
0.45
5. ความน่าสนใจของเนื้อหา มีความทันสมัย
4.6
0.55
6. สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
3.4
0.89
7. ความง่ายต่อการใช้สื่อประชาสัมพันธ์
4.6
0.55
8. ความเหมาะสมของสีและองค์ประกอบ
4.6
0.55
9. แอพพลิเคชั่นมีความเหมาะสมกับงาน
4.8
0.45
10. ท่านมีความประทับใจสื่อประชาสัมพันธ์
4.8
0.45
ค่าเฉลี่ยรวม
4.46
0.57

ความหมาย
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ปานกลาง
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
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ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ต่อสารสนเทศในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง อนุรัก ษ์
อาเภอเขาย้ อย จั ง หวั ด เพชรบุรี โดยวิ เคราะห์ความพึง พอใจ 10 หัว ข้ อ ปริม าณเนื้อหามี ค วาม
เหมาะสมและถูกต้องมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ( X = 4.4) ความครบถ้วนของเนื้อหามีความพึง
พอใจอยู่ในระดับดีมาก (X = 4.8) เนื้อหามีความเหมาะสมกับผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปาน
กลาง (X = 3.8) การจัดเก็บข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.8) มี
ความน่าสนใจของเนื้อหา มีความทันสมัยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.6) สามารถสืบค้น
ข้ อ มู ล ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว มีค วามพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดับ ปานกลาง ( X = 3.4) ความง่ า ยต่ อ การใช้ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.6) ความเหมาะสมของสีและองค์ประกอบมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.6) แอพพลิเคชั่นมีความเหมาะสมกับงานมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับดีมาก (X = 4.8) และท่านมีความประทับใจสื่อประชาสัมพันธ์มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
มาก (X = 4.8) ในส่วนของผลการประเมินความพึงพอใจทั้งหมดมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57
6. อภิปรายและสรุปผล
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
อาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 2) เพื่อพัฒนาสารสนเทศในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
อาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จากการศึกษาองค์ความรู้เรื่องทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ อาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี สะท้อนให้เห็นสังคมว่าต้องมีการลงทุนด้านการท่องเที่ยวใน
พื้นที่อนุรักษ์ และสิ่งอานวยความสะดวก พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม
เพราะสิ่งเหล่านี้ จะเป็นจุดเด่นของการท่องเที่ยว และนามาใช้ในการพัฒนา โดยสามารถลดการ
ลงทุน และต่อยอดให้คนในชุมชน ลงทุนในการพัฒนาการท่องเที่ยวในแบบใหม่ เช่น การจัดกิจกรรม
การท่องเที่ยวเหมาะสมเต็มรูปแบบของศักยภาพ ดังนั้นสามารถสรุปดังต่อไปนี้
1. ได้ข้อมูลการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ว่าควร
จั ด ทาข้ อมูล สารสนเทศเพราะมีค วามพร้อมในการต้อนรั บนัก ท่องเที่ ยว เพื่อประชาสั ม พัน ธ์ ก าร
ท่องเที่ยว
2. ได้พัฒนาสารสนเทศส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดย
ใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศรูปแบบสื่ อประชาสัม พันธ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงบน Facebook Fan
Page
3. ผู้ใช้พึงพอใจต่อการใช้งานสารสนเทศส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อาเภอเขาย้อย
จังหวัดเพชรบุรี โดยผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานจากผู้ใช้จานวน 30 ท่าน ปรากฏว่า
ผลการประเมิน มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.46 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมอยู่ที่ 0.57 แสดงว่าความ
พึงพอใจอยู่ในระดับดี
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7. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป คือ การวิจัยด้านรูปแบบบรรจุภัณฑ์จะต้องทาการ
พัฒนาถึงระดับการมีความคิดสร้างสรรค์ หรือนาลักษณะความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรีมา
พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ และสามารถนาวัสดุอื่นๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาพัฒนาขึ้น และความ
สะอาดของสถานที่ท่องเที่ยวให้สม่าเสมอ
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของความเค็มที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโต
ของเตตราเซลมิส โดยทาการวางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูร ณ์ (Completely Randomized
Design : CRD) ซึ่งทาการเพาะเลี้ยงสาหร่ายเตตราเซลมิสในน้าที่ระดับความเค็ม 20 25 30 และ
35 ppt ระดับละ 3 ซ้า มีการให้อากาศตลอดการทดลอง และทาการประเมินความหนาแน่นของ
เซลล์ของเตตราเซลมิสทุกวันจนสิ้นสุดการทดลอง 7 วัน ผลการทดลองพบว่า เซลล์ของเตตราเซลมิ
สมีการเจริญเติบโตโดยเซลล์มีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตั้งแต่วันที่-1 และ 2 โดยเตตราเซลมิสที่
เลี้ยงในน้าเค็มที่ระดับ 20 และ 25 ppt มีความหนาแน่นของเซลล์สูงกว่าเตตราเซลมิสที่เลี้ยงใน
น้าเค็มที่ระดับ 30 และ 35 ppt-(P<0.05) ซึ่งในวันที่ 3 ของการทดลองเซลล์ของเตตราเซลมิสยังคง
มีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกชุดการทดลอง โดยเตตราเซลมิสที่เลี้ยงในน้าเค็มที่ระดับ
25 ppt มีความหนาแน่น 19.11±9.64 x104 เซลล์ต่อมิลลิลิตร โดยเซลล์มีความหนาแน่นสูงที่สุด ใน
การทดลองแตกต่างจากชุดทดลองอื่นๆ-(P<0.05) ในวันต่อมาเซลล์เตตราเซลมิสในทุกชุดทดลองมี
ความหนาแน่นค่อนข้างคงที่ และเริ่มลดจานวนลงในวันถัดมาอย่างต่อเนื่องจนสิ้นสุดการทดลอง
คาสาคัญ : ความเค็ม เตตราเซลมิส การเพาะเลี้ยง

Abstract
The aim of this research was to study on effect of salinity to Tetraselmis sp
growth. This research was designed by completely randomized design: CRD. They were
maintained of Tetraselmis sp. with salinity water of 20, 25, 30 and 35 ppt, respectively
(each 3 replications) and were added aeration all trail. Cellular densities were evaluated
everyday to the end of experiment (7 days). The result showed all treatment little grew
of cellular densities on first and second days. The Tetraselmis sp. were maintained with
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salinity water of 20 and 25 ppt showed high cellular densities than Tetraselmis sp. that
were maintained with salinity water of 30 and 35 ppt ( P<0 . 0 5 ) . On the third day of
experiment, cellular densities of Tetraselmis sp. continued to increase in all experiment.
The Tetraselmis sp. were maintained with salinity water of 25 ppt showed cellular
densities of about 19.11±9.64 x104 cells/ml which were showed high significant difference
from among groups ( p<0.05) . The next days, all group showed cellular densities of
Tetraselmis sp. in stable growth and it’s kept on to decrease on next time until the final
test.
Keywords : Salinity, Tetraselmis sp., Culture
1. บทนา
สาหร่ายเซลล์เดียวขนาดเล็ก หรือเรามักเรียกกันว่า แพลงก์ตอนพืช เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถ
สังเคราะห์อาหารได้ด้วยตัว เองและมีบทบาทในการเป็นผู้ผลิตเบื้องต้น (Primary producer) ของ
ระบบห่วงโซ่อาหาร สาหร่ายเหล่านี้มีสารสีภายในเซลล์หรือเราเรียกกันว่า รงควัต ถุ ซึ่งสามารถดูด
ซับพลังงานแสงและใช้พลังงานแสงสว่างร่วมกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการ สังเคราะห์
ด้วยแสง และสร้างสารอาหารภายในเซลล์สาหร่ายเซลล์เดียว (ลัดดา วงศ์รัตน์ , 2542, หน้า 4-17)
ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้านิยมนาสาหร่ายมาเพื่อเป็นอาหารให้แก่สัตว์น้า ทั้งนาไปให้สัตว์น้าบริโ ภค
โดยตรง หรือ จะใช้เป็นอาหารของแพลงก์ ต อนสั ต ว์ เ พื่ อน าไปใช้ เป็ น อาหารลู ก ปลาอีก ครั้ ง หนึ่ ง
(ชมพูนุท ชัยรัตนะ, สรวิศ เผ่าทองสุข, และสมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล, 2546, หน้า 207)
เตตราเซลมิสเป็นแพลงก์ตอนพืชในกลุ่มสาหร่ายสีเขียว ซึ่งเป็นตัวเลือกตัวหนึ่งในการใช้เป็น
อาหารสาหรับการอนุบาลลูกสัตว์น้าวัยอ่อน เนื่องจากเซลล์มีขนาดเล็ก และมีคุณค่าทางอาหารมาก
โดยเป็ น แหล่ ง สะสมของกรดไขมั น ชนิ ด ไม่ อิ่ ม ตั ว สู ง (Polyunsaturated fatty acids : PUFA)
(Mohammadi, Kazeroni, and Baboli, 2015, pp. 53-54) สามารถถูกใช้เป็นตัวเลือกสาหรับการ
ทดแทนการใช้คลอเรลลาในการเป็นอาหารสัตว์น้าได้เป็นอย่างดี ในการเพาะเลี้ยงเตตราเซลมิสนั้นมี
ปัจจัยหลายอย่างเพื่อช่วยให้เซลล์มีการเจริญเติบโต และปัจจัยด้านความเค็มเป็นปัจจัยที่หนึ่งที่ช่วย
ส่งผลให้การเจริญเติบโตของเตตราเซลมิสเป็นไปอย่างดี โดยระดับความเค็มที่มีการแนะนาให้ใช้
เพาะเลี้ยงสาหร่ายชนิดนี้โดยทั่วไปอยู่ในช่วง 15-36 ppt ซึ่งเป็นช่วงความเค็มที่กว้างโดยไม่ได้บ่ง
บอกว่าระดับความเค็มระดับใดที่ ทาให้เตตราเซลมิสมีความหนาแน่นของเซลล์มาก สามารถทาการ
เก็ บ เกี่ ย วได้ ดี ดั ง นั้ น การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ จ ะท าให้ ท ราบผลของความเค็ ม ที่ แ ตกต่ า งกั น ต่ อ การ
เจริญเติบโตของเตตราเซลมิสเพื่อใช้เป็นแนวทางสาหรับการเพาะเลี้ยงเตตราเซลมิสที่ใช้ผลิตได้ให้ได้
ยืนต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลของความเค็มที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตของเตตราเซลมิส
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3. วิธีดาเนินการวิจัย
การเตรียมนาสาหรับใช้ทดลอง
นาน้าเค็มจากสาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี มากรองผ่านถุงกรองขนาด 25 ไมโครเมตร และทาการฆ่าเชื้อด้วยแคลเซียมไฮโปรคลอไรด์
(Ca(OCl2)) ทิ้งไว้ประมาณ 1 สัปดาห์เพื่อให้คลอรีนสลายตัว จากนั้นทาการปรับน้าเค็มที่ระดับความ
เค็มต่าง ๆ คือ 20 25 30 และ 35 ppt โดยการเจือจางด้วยน้าจืดที่ผ่านการกรองและทาการฆ่า
เชื้อด้วยวิธีดังกล่าวเช่นเดียวกันกับในน้าเค็ม
การดาเนินการ
นาถังพลาสติกขนาดความจุ 8 ลิตร จานวน 12 ถัง มาล้างทาความสะอาดและฆ่าเชื้อด้วย
แคลเซียมไฮโปรคลอไรด์ (Ca(OCl2)) หลังจากนั้นเติมน้าเค็มตามที่ระดับความเค็มต่าง ๆ ลงในถัง
ปริม าณถั ง ละ 5 ลิ ต ร ที่ร ะดับความเข้ มข้นละ 3 ถั ง หลั ง จากนั้นเติมปุ๋ยที่ใช้เลี้ ยงเตตราเซลมิส
(โซเดียมไนเตรต (NaNO3) 0.75 กรัม ไดโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟต (Na2 HPO4) 0.05 กรัม เหล็ก
อีดีทีเอ (Fe – EDTA) 0.075 กรัม แมกนีเซียมคลอไรด์ (MnCl2 4H2O) 0.0018 กรัม) (ดัดแปลง
จากธิดา เพชรมณี, 2542) และเติมเตตราเซลมิสที่ได้รับการยืนยันทางสายพันธุ์ในปริมาตร 1 ลิตร
มีการให้อากาศตลอดการเลี้ยง โดยในการเลี้ยงนี้จะเลี้ยงในสภาวะปกติที่ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิ
และแสงตลอด 24 ชั่วโมง
การทดลองและการเก็บข้อมูล
ทาการเพาะเลี้ยงสาหร่ายเตตราเซลมิส เป็นเวลานาน 7 วัน เนื่องจากเป็นช่วงระยะเวลาที่
สาหร่ายมีการเจริญเติบโตสูงที่สุด โดยทาการนับจานวนเซลล์แพลงก์ตอนเพื่อศึกษาความหนาแน่น
ของเซลล์ และทาการตรวจคุณภาพน้าประกอบไปด้วยอุณหภูมิ (Temperature) ความเป็นกรดเป็น
ด่าง(pH) และปริมาณแอมโมเนียรวม (TAN) ทุกวันตลอดการทดลอง
การวิเคราะห์ข้อมูล
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD) ข้อมูลที่
ได้นาไปวิ เคราะห์ทางสถิ ติ โดยวิ เคราะห์ค่าความแปรปรวนโดยใช้ Analysis of Variance และ
เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของแต่ละชุดการทดลองโดยวิธี Duncan New Multiple Range
Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (สายชล สินสมบูรณ์ทอง, 2549, หน้า 12-87)
4. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
เมื่อทาการเพาะเลี้ยงเตตราเซลมิสในน้าที่มีระดับความเค็ม 20 25- 30-และ-35-ppt โดย
มีเซลล์เริ่มต้น-4.00±1.00×104 3.33±0.58×104 3.00±0.00×104-และ-3.00±0.00 ×104-เซลล์ต่อมิลลิลติ ร
ตามลาดับ (p>0.05) เมื่อทาการเพาะเลี้ยงเตตราเซลมิสเพื่อศึกษาความหนาแน่นของจานวนเซลล์
พบว่า เมื่อเลี้ยงครบ 1 วัน เตตราเซลมิสที่เลี้ยงในน้าที่มีระดับความเค็มแตกต่างกันตามชุดทดลองที่
กาหนดมีความหนาแน่นเซลล์เพิ่มขึ้นจากเริ่มต้น โดยเตตราเซลมิสที่เลี้ยงในน้าที่มีระดับความเค็ม 20
และ 25 ppt (5.56±0.58 ×104 และ 6.11±0.58 ×104 เซลล์ต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ ) มีความหนาแน่น
เซลล์เพิ่มสูงกว่า เตตราเซลมิสที่เลี้ยงในน้าที่มีระดับความเค็ม 30 และ 35 ppt (3.22±0.00 ×104
2050

และ 4.33±0.58 ×104 เซลล์ต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) และเมื่อ
เลี้ยงต่อจนครบ 2 วัน ความหนาแน่นของเซลล์ในแต่ละชุดการทดลองยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นไปใน
ทิศทางเดิม ในการเลี้ยงวันที่ 3 เตตราเซลมิสที่เลี้ยงในน้าที่มีระดับความเค็ม 25 ppt มีความหน่า
แน่นเซลล์สูงสุด 19.11±9.64 ×104 เซลล์ต่อมิลลิลิตร ซึ่งสูงกว่าเตตราเซลมิสที่เลี้ยงในน้าที่มีระดับ
ความเค็ ม 20 30 และ 35 ppt (p<0.05) (11.44±4.73×104 12.78±5.86×104 และ 8.33±2.08×104
เซลล์ต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ) ในวันที่ 4 เตตราเซลมิสที่เลี้ยงในน้าที่มีระดับความเค็ม 20 และ 35
ppt ยั ง คงมี ค วามหนาแน่ น ของเซลล์ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น (19.00±2.00 ×104 และ 9.00±3.51 ×104 เซลล์ ต่ อ
มิลลิลิตร ตามลาดับ) ส่วนเตราเซลมิสที่เลี้ยงในน้าที่มีระดับความเค็ม 25 และ 30 ppt เริ่มมีความ
หนาแน่นของเซลล์ ที่ล ดลงเล็ ก น้อย (18.22±14.47 ×104 และ 12.56±1.53 ×104 เซลล์ ต่อมิล ลิ ลิ ตร
ตามลาดับ) แต่แม้ว่าความหนาแน่นของเซลล์เตตราเซลมิสที่เลี้ยงในน้าที่มีระดับความเค็ม 25 ppt
ลดลง แต่ยังคงมีความหนาแน่นของเซลล์ไม่แตกต่างกับเตตราเซลมิสที่เลี้ยงในน้าที่มีระดับความเค็ม
20 และ 30 ppt (p>0.05) ส่วนในวันที่ 5 ถึง 7 ของการทดลองเตตราเซลมิสที่เลี้ยงในน้าที่มีระดับ
ความเค็มตามกาหนดทุกระดับมีความหนาแน่นของเซลล์ลดลง โดยเตตราเซลมิสที่เลี้ยงในน้าที่มี
ระดับความเค็ม 20 และ 25 ppt ยังคงมีความหนาแน่นของเซลล์ที่มากกว่าเตตราเซลมิสที่เลี้ยงใน
น้าที่มีระดับความเค็ม 35 ppt อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05)
โดยเมื่อพิจารณาการเจริญเติบโตโดยพิจารณาจากผลความหนาแน่น ของเตตราเซลมิส จะ
เห็นว่าในช่วงต้นของการเพาะเลี้ยงเซลล์ของเตตราเซลมิส ที่เลี้ยงในน้าที่มีระดับความเค็ม 20 25
30 และ 35 ppt มีความหนาแน่นของเซลล์ที่เพิ่มขึ้นไม่มาก เนื่องจากเซลล์ อยู่ในระยะการปรับตัว
โดยเมื่ อ เข้ า สู่ ใ นวั นที่ 3-และ-4-ของเพาะเลี้ ย ง เซลล์ เ ตตราเซลมิส ในทุ ก ชุ ด การทดลองมีความ
หนาแน่นเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนซึ่งแสดงให้เห็นว่า เซลล์มีการเพิ่มจานวน และเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็วเมื่อเริ่มเข้าสู่ในระยะเอ็กโพเนนเชียล และในวันที่-5-ของการทดลอง เซลล์ของเตตราเซล
มิส ในทุก ชุด การทดลองเริ่ม มี ค วามหนาแน่นของเซลล์ ล ดลงเล็ ก น้ อยหรือ การเจริญ เติบโตช้ า ลง
เนื่องจากเซลล์เข้าสู่ระยะเฉื่อย และในวันที-่ 6-และ-7-ของการเลี้ยง เซลล์ของเตตราเซลมิสในทุกชุด
การทดลองเริ่มมีความหนาแน่นลดลงอย่างชัดเจนเนื่องจากมีการตาย ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่า
เซลล์เข้าสู่ระยะตาย (ภาพที่ 1) โดย อมรรัตน์ กนกรุ่ง, เอกพจน์ ศรีฟ้า และ วรางคณา สินทรัพย์
(2562, หน้า 1321)-ได้รายงานไว้ว่า- การเพาะเลี้ยงเตตราเซลมิส ในน้าที่มีระดับความเค็ม-10-–-30ppt ทาให้เซลล์มีค่าการเจริญ เติบโตจ าเพาะต่อวั นดี โดยความเค็มมีผลต่อการเจริญ เติบโตของ
สาหร่ายขนาดเล็ ก อย่ างมาก อย่ างเช่นในช่ว งของสภาวะความเค็ม ที่ล ดต่าลงจะส่ ง ผลต่อ ความ
หนาแน่นเซลล์ของเซลล์สาหร่ายที่จะมีความหนาแน่นของเซลล์ลดลงเมื่ออยู่ในสภาวะที่มีความเค็มต่า
ซึ่งจากผลในการทดลองนี้จะเห็นว่าการเลี้ยงเตตราเซลมิสในน้าที่มี ความเค็ม-25 ppt จะส่งผลให้
เซลล์ของเตตราเซลมิสเจริญเติบโตหนาแน่น 19.11±9.64 ×104 เซลล์ต่อมิลลิลิตร ซึ่งมีปริมาณของ
เซลล์สูงกว่าในชุดการทดลองที่เลี้ยงเตตราเซลมิสในน้าที่มี ความเค็ม 20- 30-และ-35- ppt ทางสถิติ
(p<0.05) จึงมีความเหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงเตตราเซลมิ สซึ่งจะทาให้มีอัตราการเจริญเติบโตและ
การเพิ่ม จ านวนเซลล์ ที่ ม าก ซึ่ง Fabregas, Otero, Dominguez, and Patinot (2001, p. 207)
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ได้รายงานไว้ว่า การเจริญเติบโตที่เหมาะสมที่จะส่งผลให้เซลล์มีความหนาแน่นสู งในระยะเฉี่อย คือ
ความเค็มที่ระดับ 25 - 35 ppt และ 2 4 และ 9 mM NaNO3
คุ ณภาพน้าตลอดระยะเวลาของการทดลองเพาะเลี้ยงเตตราเซลมิส พบว่ า อุณหภูมิอยู่
ในช่วงระหว่าง-21-–-25-องศาเซลเซียส- ซึ่งค่าอุณหภูมิที่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกับที่ ลัดดา วง
รัตน์ (2543, หน้า 39)-ได้กล่าวไว้ว่าการเพาะเลี้ยงเตตราเซลมิสที่บริเวณกลางแจ้งควรมีอุณหภูมิอยู่
ระหว่าง-15-–-33-องศาเซลเซียส ส่วนค่าความเป็นกรดเป็นด่าง มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง-8.2-–-9.8-:
ซึ่งต่างจาก ธิดา เพชรมณี (2542) ที่รายงานว่า แพลงก์ตอนน้าเค็มโดยทั่วไปจะเจริญเติบโตได้ดีใน
น้าเค็ ม ที่มีค่ าความเป็นกรดเป็นด่าง-7.8---8.2 โดยค่าในการทดลองที่เกิ ด ขึ้ นอาจเนื่องมากจาก
ในขณะดาเนินการทดลองไม่มีการเติมปุ๋ยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ค่าความเป็นด่างต่าทาให้ค่าพีเอชมี
การเปลี่ยนแปลงสูง (กิตติมา วานิชกูล, 2559) สาหรับค่าแอมโมเนียรวมมีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง0.25-–-0.50-มิ ล ลิ ก รัม ต่อ ลิ ต ร (ตารางที่ 1) สอดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ คุณ ภาพน้าที่ เ หมาะสมในการ
เพาะเลี้ยงของ กรมประมง (ม.ป.ป.)
25

20 ppt

25 ppt

30 ppt

35 ppt

20

x10 4

15
10

ภาพที่ 15
การเจริญเติบโตของเตตราเซลมิสในระดับความเค็มที่แตกต่างกัน
0

ตารางที่ 1
คุณภาพน้าในระหว่างการทดลอง
คุณภาพนา
อุณหภูมิ (๐ C)
pH
แอมโมเนียรวม (mg/l)

20 ppt
21 – 24
8.2 – 9.1
0.25 – 0.50

ระดับความเค็ม
25 ppt
30 ppt
21 - 25
21 - 25
8.2 – 9.7
8.2 – 9.7
0.25 – 0.50 0.25 – 0.50

35 ppt
21 - 25
8.2 – 9.8
0.25 – 0.50

5. สรุปผล
จากการศึกษาผลของความเค็มที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตของเตตราเซลมิส โดยการ
เพาะเลี้ ย งเตตราเซลมิส ในน้าที่ ร ะดับความเค็ม 20- 25- 30-และ-35-ppt-เป็นระยะเวลา-7-วั น 2052

พบว่า-เซลล์เริ่มมีการเจริญเติบโตและเพิ่มจานวนขึ้น เล็กน้อยตั้งแต่วันที่-2-ของการทดลอง โดย
เซลล์มีการเพิ่มจานวนจนทาให้มีความหนาแน่นสูงสุด วันที่ 3 และต่อเนื่องไปใน 4-ของการทดลองซึ่ง ชุด ทดลองที่ทาการเพาะเลี้ ย งเตตราเซลมิส ในน้าที่ร ะดับความเค็ม 25 ppt พบเซลล์ มีความ
หนาแน่นสูงที่สุด ส่วนชุดการทดลองที่เพาะเลี้ยงเตตราเซลมิสในน้าที่ ระดับความเค็ม 20- 30-และ35-ppt-พบเซลล์มีความหนาแน่นรองลงมาตามลาดับ ทั้งนี้ผลการทดลองชี้ให้เห็นว่าการเพาะเลี้ยงเต
ตราเซลมิสในน้าที่ระดับความเค็ม 25 ppt ส่งผลให้มีการเจริญเติบโตสูงสามารถนาไปปรับใช้ในการ
เลี้ยงเพื่อเป็นอาหารสัตว์น้าได้ต่อไป
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การศึกษาอุณหภูมิอบแห้งสารสกัดเห็ดหลินจือด้วยเครื่องทาแห้งแบบพ่นฝอย
Study on Spray Drying Temperature of Lingzhi Mushroom Extract
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บทคัดย่อ
ศึกษาผลของอุณหภูมิในกระบวนการทาแห้งแบบพ่นฝอยสารสกั ดของเห็ดหลินจือ ที่มีผล
ต่อลักษณะทางกายภาพและปริมาณของสารพอลิแซ็คคาไรด์ในผงเห็ดหลินจือ ในการศึกษาจะมีการ
ควบคุมความเข้มข้นของสารสกัดเห็ดหลินจือ ก่อนที่จะนามาเข้าสู่กระบวนการทาแห้งแบบพ่นฝอย
4% Brix และผสม Maltodextrin 3% โดยกาหนดอุณหภูมิขาเข้าอยู่ที่ 200 และ 220 ๐C °อุณหภูมิ
ลมร้อนขาออกอยู่ที่ 100, 105 และ 110° ๐C ผงเห็ดหลินจือ นามาวัดความชื้น ค่าสี ขนาดอนุภาค
และปริมาณสารพอลิแซ็คคาไรด์
ปริมาณสารพอลิแซ็คคาไรด์ในผงเห็ดหลินจือที่ผ่านการทาแห้งแบบพ่นฝอย ทุกตัวอย่างใน
แต่ละอุณหภูมิไม่มีความแตกต่างกั นอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติ (p≤  0.05) ลักษณะทางกายภาพ
อุณหภูมิทาแห้งจะมีผลต่อสี เมื่อเพิ่มอุณหภูมิมากขึ้นจะทาให้สีเข้มขึ้น ในขณะที่อุณหภูมิขาออกที่มาก
ขึ้นทาให้ความชื้นของผงลดน้อยลง ส่วนขนาดอนุภาคของผงเห็ดหลินจือของตัวอย่างอุณหภูมิขาเข้า
อยู่ ที่ 200 ๐C °และอุณหภูมิล มร้อนขาออกอยู่ ที่ 100 ๐C °มีข นาดเส้ นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยเท่ากับ
114.07 μm
คาสาคัญ : เห็ดหลินจือ กระบวนการทาแห้งแบบพ่นฝอย
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ความคุ้มทุนของชุดปลูกผักแนวตั้ง 45 หลุมปลูก
กรณีศึกษา สบายดีไฮโดรโปนิกส์ฟาร์ม
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนและจุดคุ้มทุนชุดปลูกผักแนวตั้ง 45 หลุมปลูก
กรณีศึกษา สบายดีไฮโดรโปนิกส์ ฟาร์ม เป็นการวิจัยเชิง คุณภาพ ด้วยการสังเกตแบบมีส่ว นร่ว ม
(Participant Observation) โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบเจาะจง ผู้ประกอบการสบายดีไฮโดรโปนิกส์
ฟาร์ม ระหว่างเดือน เมษายน-สิงหาคม 2561 พบว่าชุดปลูกผักแนวตั้งนิยมปลูกผักสลัดจึงเหมาะสม
ที่สุดเนื่องจากน้าหนักเบา เสาแนวตั้งสามารถรับน้าหนักได้ และผลผลิตมีราคาสูง เป็นที่นิยมของ
ตลาด โดยใช้เวลาปลูก45วัน/รอบ สามารถปลูกได้ปีละ 8 ครั้ง มีต้ นทุนสุทธิต่อรอบการผลิต 322.58
บาท เป็นต้นทุนคงที่ 23.0.7% ต้นทุนผันแปร 76.93% โดยต้นทุนที่มากสุด 3 อันอับแรก ได้แก่ ค่า
ไฟฟ้า 39.58%, ค่าเสื่อมชุดปลูกแนวตั้ง 22.88%, ค่าเมล็ดพันธุ์ 13.73% สามารถจาหน่ายได้450บาท
(ผักต้นละ10บาท) ได้กาไรสุทธิ 122.48 บาท คิดจุดคุ้มทุน (BEP.) 48.98 รอบการผลิต หรือใช้เวลา
คืนทุน 6.12 ปี จึงไม่เหมาะกับการลงทุนทางธุรกิจโดยตรง หากจะเหมาะสมกับการเป็นสวนประดับใน
ครัวเรือน หรือรีสอร์ทโรงแรม และสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรต่างๆ ในการสร้างจุดสนใจในการดึงดูด
ลูกค้า ซึ่งเป็นผลดีต่อธุรกิจทางอ้อม
คาสาคัญ : ต้นทุน จุดคุ้มทุน ชุดปลูกผัก 45 หลุมไฮโดรโปนิกส์
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Abstract
The aim of this research was to examine cost and break – even point of 45 –
hole vertical crop: case study Sabaydee Hydroponics Farms. The study was qualitative
research by using participatory observation and specifically interviewing entrepreneur
of this farm. The findings of the research (between April and August 2018) found that
the most appropriated vertical crop set was lettuce cultivation. The reason was that the
plant was light weight, so the vertical poles could receive weight and also it made more
revenue and very popular in the market place. The lettuce was cultivated 45 days/time
and 8 times per year. Production costs was about 322.58 baht, including fix cost (23.07%)
and variable cost (76.93%). the most highest costs was electricity expenses (39.58%),
depreciation of vertical crop cultivation set (22.88%) and seed expenses (13.73%) ,
respectively. Sale revenue of the plant was 450 baht (10 baht each) and net income was
122.48 baht. Break – even point was 48.98 baht per time or Payback period was 6.12
years. Hence, it is not suitable for direct investment, but it should invest for creating a
decorating garden in households, hotels, resorts and agriculture garden as an indirect
advantage for the businesses.
Keywords : cost, payback period, hydroponics 45-hole vertical crop
1. บทนา
ปัจจุบันกระแสนิยมของผู้บริโภคหันมาสนใจเลือกซื้อผักปลอดสารพิษกันเป็นจานวนมาก
สังเกตได้จากผักในท้องตลาดที่ราคาถูกขายไม่ออกและเหลือทิ้งในตลาดจานวนมาก ในขณะที่ผักใน
ห้างราคาแพงกว่าท้องตลาด3-4เท่าตัว แต่มีตรารับรองมาตรฐานสินค้าปลอดภัยต่างๆ กับมีปริมาณ
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค และอีกกระแสนิยมหนึ่งโดยเฉพาะวิธีคนเมือง ที่มีงาน
ประจาอยู่แล้ว มีเวลาน้อย แต่สนใจดูแลสุขภาพมากขึ้น ต้องการปลูกผักทานเองเป็นที่นิยมอย่างมาก
แต่ด้วยข้อจากัดเรื่องบริเวณที่พักในเมือง ที่มีพื้นที่ใช้สอยน้อย เช่นคอนโด หอพัก จึงได้มีผู้ที่ผลิตชุด
ปลูกผักขนาดเล็กผลิตขึ้นมาขายจานวนมาก มีหลายยี่ห้อที่ผลิตชุดปลูกผักขึ้ นมาแข่งกัน นอกจาก
กระแสที่ต้องการปลูกผักทานเองแล้วชุดปลูกผักเป็นที่นิยมอย่างมาก ร้านอาหาร รีสอร์ท โรงแรม
นิยมซื้อชุดปลูกผักขาดเล็กไว้ตกแต่งสถานที่ แต่ชุดปลูกผักขนาดเล็กที่มีจาหน่ายในท้องตลาด เป็น
รูปทรงแนวนอน ได้พื้นที่มาก ปลูกได้น้อย จึงมีรูปแบบชุดปลูกผัก แนวตั้งขึ้นมา โดยใช้รูปแบบการให้
น้าแบบหมุนเวียนเลียนแบบน้าตกเป็นชั้นๆ
ปัจจุบันมีผู้ผลิตชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์หลายรูปแบบ ด้วยวัสดุที่หลากหลาย ซึ่งที่ สบายดี
ไฮโดรโปนิกส์ฟาร์ม จ.หนองคาย เป็นอีกฟาร์มแห่งหนึ่งที่มีการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์จาหน่ายเป็น
อาชีพหลัก และมีรูปแบบการปลูกที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงชุดปลุกผักแนวตั้ง 45 หลุมปลูก ที่ได้รับ
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ความนิยมอย่างมาก ด้วยรูปแบบที่แปลกใหม่ประหยัดพื้นที่ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาข้อมูลต้นทุน
และจุดคุ้มทุนของชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แนวตั้ง 45 หลุมปลูก เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจและ
เป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่สนใจปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ด้วย เป็นทางเลือกในการตัดสินใจประกอบ
ธุรกิจ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐเช่น กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงพาณิชย์
สามารถนาไปเป็นข้อมูลส่งเสริมเกษตรกรต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ศึกษาต้นทุนและจุดคุ้มทุนของชุดปลูกผักแนวตั้ง 45 หลุมปลูก เพื่อพัฒนาให้เป็นข้อมูลใน
การตัดสินใจและเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่สนใจเพื่อให้เป็นทางเลือกในการประกอบธุรกิจ
3. วิธีการดาเนินการวิจัย
3.1 ศึกษาต้นทุนและจุดคุ้มทุนของชุดปลูกผักแนวตั้ง 45 หลุมปลูก ของบริษัทสบายดี
ไฮโดรโปรนิกส์ฟาร์ม จากัด ตั้งที่ 249 หมู่ 6 บ้านหนองสองห้อง ตาบลค่ายบกหวาน อาเภอเมือง
จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลด้วยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant
Observation) และใช้แบบสัมภาษณ์แบบเจาะจง ผู้ประกอบการสบายดีไฮโดรโปนิกส์ฟาร์ม ระหว่าง
เดือน เมษายน-สิงหาคม 2561 มีขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ เอกสาร วารสาร เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
2. เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยแบ่งชุดคาถามเป็น 3 ชุด 1. ถามประวัติความ
เป็นมาของธุรกิจ 2. ต้นทุนกาไร 3. ช่องทางการตลาด
3. นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าทางบัญชี ค่าต้นทุนคงที่, ต้นทุนผันแปร, จุดคุ้มทุน
จุดคุ้มทุน (BEP)

=

ต้นทุนคงที่รวม
ราคาขาย - ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย

4. นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงพรรณนา (ศุภวัฒนากร และพีรสิทธิ์ , 2550) และ
วิเคราะห์แนวโน้มที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคต
4. ผลการวิจัย
สบายดีไฮโดรโปรนิกส์ก่อตั้ง โดย นายจักพงษ์ โสดา ณ บ้านหนองสองห้อง ต.ค่ายบก
หวาน อ.เมือง จ.หนองคาย ในปี 2558 ปัจจุบัน เพาะปลูกและจาหน่ายผักสลัดต่างประเทศปลอด
สารพิษ ระบบไฮโดรโปนิกส์ ทั้งปลีกและส่ง จานวน 20 โต๊ะปลูก( 1.5 * 12 เมตร) มีรายได้50,00080,000 บาท/เดือน เนื่องจากมีผู้สนใจในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์จานวนมากต้องการปลูกเองที่บ้าน
แต่ขนาดของชุดปลูกที่มีขนาดใหญ่จึงเป็นปัญหาของคนทั่วไป จึงคิดนาชุดปลูกผักแนวตั้งมาจาหน่าย
ซึ่งสามารถวางได้ในที่แคบ ในคอนโด เคลื่อนย้ายง่าย เป็นของตกแต่งบ้านทางอ้อม โดยชุดปลูกผักมี
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ขนาด สูง160 เซนติเมตร ท่อขนาด 30 มิลลิเมตร ฐานกว้าง 50*50 เซนติเมตร 1 แท่นมีรูปลูก 45
รูต่อแท่น พร้อมปั๊มน้า จาหน่ายชุดละ 5,999 บาท

ภาพชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แนวนอนแบบเก่า
(สามารถปลูกได้จานวนน้อยและใช้พื้นที่ในการปลูกมาก)

ภาพชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แนวตั้ง 45 หลุมปลูก
(สามารถปลูกได้จานวนมากขึน้ เมื่อเทียบกับชุดปลูกผักแนวนอน)
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ขั้นตอนการปลูกผักด้วยชุดแนวตั้ง 45 หลุมปลูก

เพาะเมล็ด
3-5 วัน

เมล็ดงอก80%

ย้ายลงปลูกในชุดปลูก
(ตอนเย็น)
ตอนเช้า

เติมปุ๋ยครั้งแรก(ตอนเช้า)

เฝ้าดูแล
(วัดค่า EC, pH และเติมปุ๋ย)
45 วัน

เก็บเกี่ยว

• ตรวจเช็ค EC, pH 3-4 วัน/ครั้ง ถ้าค่า EC ลดลงให้เติมปุ๋ยตามที่พืชต้องการ
• ก่อนเก็บเกี่ยว 1 สัปดาห์ให้ลดความเข้มข้นปุ๋ยโดยการเปลี่ยนน้า
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ตัวอย่างผัก Hydroponics (ไฮโดรโปนิกส์)

เรดโอ๊ค ไฮโดรโปนิกส์

สลัดคอส ไฮโดรโปนิกส์

บัดเตอร์เฮด ไฮโดรโปนิกส์

กรีนโอ๊ค ไฮโดรโปนิกส์

ฟิลเลย์ ไฮโดรโปนิกส์

วิธีการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบชุดปลูก
1. นาเพอไรต์ผสมกับเวมิคูไลด์ ผสมอัตราส่วน 6:1 ใส่ลงในถ้วยไห้ได้ความสูง 2/3 ของ
ถ้วยปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
2. เขย่าถาดให้วัสดุปลูกแน่น และเติม หรือตักออก จนได้ระดับเท่ากันทุกถ้วย
3. หยอดเมล็ดผักลงตรงกลางถ้วยปลูก จนครบทุกถ้วย
4. เขย่าถาดปลูก โดยสังเกตให้เมล็ดผักส่วนใหญ่จมลงแค่ผิววัสดุปลูก
5. ตรวจดู หาดเมล็ดใหนยังไม่ลงไห้ใช้ไม้ปลายแหลมกดไห้จมลงในระดับแค่ผิวของวัสดุปลูก
6. ใช้หัวฉีดหมอกฉีดไห้เป็นระอองฝอย ตกลงบนถ้วยจนชุ่ม โดยสังเกตหยดน้าที่เกิดขึ้น
บริเวณถ้วย ว่ามีจานวนมากพอ
7. เมื่อเวลาผ่านไป 3-5 วัน ผักก็จะมีอายุและขนาดที่พร้อมที่จะขึ้นโต๊ะปลูกแล้ว ให้นาชุด
ปลูก Vertical tower มาเตรียมในการปลูกโดยวิธีการเตรียมมี ดังนี้
7.1 เติมน้าลงในชุดปลูกปริมาณ 30 ลิตร
7.3 จัดเรียงถ้วยปลูกให้เรียบร้อย
7.3 ตรวจเช็คหากเรียบร้อยให้เสียบปลั๊กไฟให้เครื่องเริ่มทางาน
8 นาเบี้ยผักใส่ลงไปที่ชุดปลูกโดยช่วงเวลาที่นาผักมาใส่ชุดปลูกควรเป็นช่วงเย็นเพื่อไห้
ผักใด้ปรับสภาพกับอากาศได้ดีอัตราการรอดของผักก็จะเพิ่มขึ้น
9 เช้าวันต่อมาวัดค่า EC, pH และเติมปุ๋ยตามสูตร
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10 ระยะเวลาต่อจากนี้จนถึง 45 วันคอยตรวจวัดค่า EC, pH เติมปุ๋ยตามสูตรที่พืชต้องการ
11 คอยสังเกต และกาจัดแมลงต่างๆ เช่น มด เพี้ย ด้วยการฆ่าหรือจับออก หรือฉีดไล่ด้วย
สารชีวภาพ
12 ก่อนเก็บ 5 วันควรเปลี่ยนน้าปุ๋ยออกและเติมน้าบริสุทธิ์เพื่อให้ผัดสะอาดและปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น
13 เมื่อครบ 45 วันผักต้นที่สมบูรณ์จะมีน้าหนักเกินกว่า 100 กรัม(10 / กิโลกรัม)ไห้เริ่มเก็บ
เกี่ยวได้
14 หลังจากที่เก็บเกี่ยวจนเสร็จให้ทาความสะอาดเครื่องโดยการถอดออกมาล้างด้วยน้า
คลอรีนไห้สะอาด จากนั้นสามารถปลูกผักแปลงใหม่ได้เลย
จากการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ของ บริษัท สบายดี ไฮโดร
โปรนิกส์ ฟาร์มจากัด ได้ทาการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เพื่อจาหน่ายจานวน 5 ชนิด ได้แก่ กรีนโอ๊ค เรส
โอ๊ค ฟิลเล่ บัสเตอร์เฮต วอเตอร์เครส โดยผักแต่ล ะชนิดมีการเจริญเติบโตที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่ง บริษัท
สบายดี ไฮโดรโปรนิกส์ ฟาร์มจากัด จาหน่ายผักในราคา ต้นละ10 บาท มีช่องทางการจัดจาหน่าย
ได้แก่ ส่งตามร้านอาหาร มีลูกค้าประจามาซื้อหน้าฟาร์ม มีการออกบูธ จาหน่ายตามงานต่างๆ มีการ
สั่งพรีออเดอร์ และบริษัท สบายดี ไฮโดรโปรนิกส์ ฟาร์มจากัด ได้นานวัตกรรมใหม่เข้ามาใช้ คือ ชุด
ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แนวตั้ง(vertical tower) ซึ่งเหมาะเป็นอย่างยิ่งสาหรับผู้ที่สนใจและมีพื่นที่ในการ
เพาะปลูกน้อยที่จะปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
โดยใช้ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แนวตั้ง(vertical tower) มีต้นทุนดังนี้
ต้นทุนแปรผันที่ใช้ในการปลูกผักโดยใช้ ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แนวตั้ง(vertical tower) มี
ดังนี้ เมล็ดพันธุ์ 45 บาท 45 เมล็ด คิดเป็นร้อยละ 13.73 ฟองน้า 30 บาท คิดเป็นร้อยละ9.15 ไฟฟ้า
129.6บาท คิดเป็นร้อย39.56 น้า 1.08 บาท คิดเป็นร้อยละ0.54 ปุ๋ยน้า 6.75 บาทคิดเป็นร้อยละ2.04
เพอไรต์+เวมิคูไลต์ 25 บาท คิดเป็นร้อยละ7.63 ถ้วยปลูกสีเขียว80หลุม 14 บาทคิดเป็นร้อยละ4.27
รวมตันทุนแปรผัน เป็นเงินจานวน 252.10 บาทคิดเป็นร้อยละ 76.95
ต้นทุนคงที่ใช้ในการปลูกผักโดยใช้ ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แนวตั้ง(vertical tower) มีดังนี้
ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แนวตั้ง(vertical tower) ชุดละ 5,999 บาท คิดค่าเสื่อมราคาของชุ ด ปลูก
74.98 บาท คิดเป็นร้อยละ22.88 ถาดเพาะเมล็ด 20 บาท คิดค่าเสื่อมราคาของถาด 0.50 บาท คิด
เป็นร้อยละ0.15 รวมต้นทุนคงที่คิดเป็นเงิน 75.48 บาทคิดเป็นร้อยละ23.04
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ตารางที่:1 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์แบบใช้ ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
แนวตั้ง (Vertical tower)
รายการ
จานวนเงิน/รอบการผลิต
รวม
ร้อยละ
เงินสด ไม่เป็นเงินสด
ต้นทุนแปรผัน
-เมล็ดพันธ์(เมล็ด)
45
45
13.73
-ฟองน้า(แผ่น)
30
30
9.15
-ไฟฟ้า(หน่วย)
129.60
129.60
39.58
-น้า(ลิตร)
1.80
1.80
0.54
-ปุ๋ยน้า(ลิตร)
6.70
6.70
2.04
-เพอไรต์+เวมิคูไลต์
25
25
7.63
-ถ้วยปลูกสีเขียว80หลุม
14.00
14
4.27
ต้นทุนแปรผันรวม
252.10
252.10
76.97
ต้นทุนคงที่
-ชุดปลูกVertical tower
74.98
74.98
22.88
-ถาดเพาะเมล็ด
0.50
0.50
0.15
ต้นทุนคงที่รวม
75.48
75.48
23.03
ต้นทุนรวมทั้งหมด
252.10
75.48
327.58
100
ต้นทุน/ผัก 1 ต้น(บาท)
7.27
รายได้สุทธิ(บาท/รอบการผลิต)
450
กาไรสุทธิ(บาท/รอบการผลิต)
122.42
จุดคุ้มทุน (BEP) =

5,999
450 - 327.52

=

48.98

5. การอภิปรายผล
ชุดปลูกผักแนวตั้ง 45 หลุมปลูก นิยมปลูกผักสลัดจึงเหมาะสมที่สุดเนื่องจากน้าหนักเบา เสา
แนวตั้งสามารถรับน้าหนักได้ และผลผลิตมีราคาสูง เป็นที่นิยมของตลาด โดยใช้เวลาปลูก45วัน/รอบ
สามารถปลูกได้ปีละ 8 ครั้ง สอดคล้องกับ(อภิชาติ ศรีสะอาด, 2558) พบว่าต้นทุนที่มากสุด 3 อันอับ
แรก ได้แก่ ค่าไฟฟ้า, ค่าเสื่อมชุดปลูกแนวตั้ง และค่าเมล็ดพันธุ์ ซึ่งแตกต่างจาก (ดนัย ศิริบุรี, 2561)
ที่ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนผักไฮโดรโปนิกส์ กรณีศึกษา บริษัท นโม ฟาร์ม จากัด ที่สรุปว่าต้นทุน
ที่มากที่สุด 3 อันดับแรก 1.ค่าแรงงาน2. ค่าสติกเกอร์ฉลากสินค้า และ3.ค่าเสื่อมโรงเรือน ตามลาดับ
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6. สรุปผลการวิจัย
ชุดปลูกผักแนวตั้ง 45 หลุมปลูก มีต้นทุนสุทธิต่อรอบการผลิต 322.58 บาท เป็นต้นทุนคงที่
23.0.7% ต้นทุนผันแปร 76.93% สามารถจาหน่ายได้450บาท(ผักต้นละ10บาท) ได้กาไรสุทธิ 122.48
บาท(2.72บาท/ต้น) คิดจุดคุ้มทุน(BEP.) 48.98 รอบการผลิต หรือใช้เวลาคืนทุน 6.12 ปี
7. ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากผลผลิตต่อรอบน้อยแต่ต้นทุนชุดปลูกราคาสูง จึง ไม่เหมาะกับการลงทุนทางธุรกิจ
ปลูกผักโดยตรง หากจะเหมาะสมกับการเป็นสวนประดับในครัวเรือน หรือรีสอร์ทโรงแรม และสวน
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรต่างๆ ในการสร้างจุดสนใจในการดึงดูดลูกค้า ซึ่งเป็นผลดีต่อธุรกิจทางอ้อม
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บทคัดย่อ
หนองหญ้าไซมีลักษณะเป็นแหล่งน้าระบบปิดและคุณภาพน้าของโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลางค่ อนข้ างถึ ง ไม่ดี โดยเฉพาะค่ าซีโ อดีแ ละฟอสฟอรัส ที่สู ง เกิ นค่ามาตรฐาน แสดงถึ ง การได้รับ
ปริมาณสารอินทรีย์จากสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้าแห่งนี เมื่อวิเคราะห์ถึงความหลากหลายของสัตว์
น้าพบว่าสัตว์น้า จ้านวน 3 ชนิด หลักคือ ปลาบึก ปลาตะเพียน ปลานวลจันทร์เทศ ส่วนชนิดปลาที่พบ
จากการสังเกตคือปลาชะโด และเต่านา เมื่อวิเคราะห์ปริมาณสาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงินที่สร้างสารพิษ
พบ 2 ชนิดคือ Microcystis aeruginosa (Kützing) และ Cylindrospermopsis raciborskii (Wolsz.)
Seenayya & Subba Raju ปริมาณเซลล์ของ M. aeruginosa ยังไม่เกินมาตรฐาน Australian Water
Quality Centre แต่ต้องมีการเฝ้าระวังและตรวจสอบติดตามคุณภาพน้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงถึง
ปริมาณสารอินทรีย์และปริมาณสารอาหารสูงในแหล่งน้าอาจเกิดจากการย่อยสลายของซากพืชและ
ซากสัตว์ และการฟุ้งกระจายของปริมาณสารอาหารในตะกอนดิน แหล่งน้าแห่งนีอาจเกิดปรากฏการณ์
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของสาหร่ายในอนาคตได้
ค้าส้าคัญ : น้าระบบปิด คุณภาพน้า สาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงิน สารพิษ สารอาหาร

Abstract
YaSai pond was a closed water system. The water quality was moderated to
low; especially in COD and phosphorus had higher value more than standard requirement.
The investigation of diversity of aquatic lives has been found into 3 majority groups;
including Pangasianodon gigas, Barbodes gonionotus and Cirrhinus mrigala. By
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observation, we found Pangasianodon gigas and turtle. The blue-green algae
(cyanobacteria) could produce toxic finding 2 groups such as Microcystis aeruginosa
(Kützing) and Cylindrospermopsis raciborskii (Wolsz.) Seenayya & Subba Raju. However,
the M. aeruginosa quantitation was not excess the Australian Water Quality Centre
standard, although further investigation of water quality was still needed to monitor.
These results imply an excessive of organic and nutrient contents in this pond. It might
be due to the degradation of humus and carcass and re-suspension of sediment contains
nutrient. It revealed that potential of eutrophication effect in this pond.
Keywords : Closed Water System, Water Quality, Blue-Green Algae, Toxic, Nutrient
1. บทน้า
หนองหญ้าไซมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นแหล่งน้าผิวดินเพื่อน้ามาใช้เป็นแหล่งน้าดิบ
ในกระบวนการผลิตน้าประปาที่มีการใช้อุปโภคและบริโภคภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ลักษณะ
ทางกายภาพของหนองหญ้าเป็นบ่อน้าระบบปิด มีเพียงระบบท่อน้าล้นและไม่มีการรับน้าทิงจากอาคาร
ใดๆ ภายในสถานศึกษา โดยตรง มีเพียงการรับน้าชะน้าฝนจากพืนที่ใกล้เคียงและน้าจากพืนที่น้าซับ
หรือน้าใต้ดินเท่านัน แต่อย่างไรก็ตามในการประเมินคุณภาพน้าเบืองต้นกลับพบว่าแหล่งน้าแห่งนีมี
คุ ณภาพน้าต่้าลง จากการประเมินคุณภาพน้าโดยการตรวจวิ เคราะห์คุณภาพน้ าบางประการและ
สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เช่น แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงิน เป็นต้น
โดยประเด็นที่ส้าคัญในแหล่งน้าแห่งนีที่พบคือ สาหร่ายที่สร้างสารพิษและสารพิษที่ผลิตขึน
จากสาหร่าย เนื่องจากสารพิษดังกล่าวมีรายงานทางการแพทย์ยืนยันว่า เป็นสารส่งเสริมการเกิดมะเร็ง
ตับ เกิดอาการท้องเสีย ตับอักเสบ เยื่อบุเปลื อกตาอัก เสบ และกล้ามเนืออ่อนแรง (Sivonen and
Jones, 1999) ในประเทศไทยแหล่งน้าจืดที่ตรวจพบสาหร่ายที่สร้างสารพิษตามที่มีรายงานไว้ได้แก่
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่ กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา เขื่อนล้าตะ
คอง จังหวัดนครราชสีมา เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี อ่างเก็บน้าบางพระ จังหวัดชลบุรี เป็นต้น
สาหร่ายที่สร้างสารพิษที่พบส่วนใหญ่คือ Microcystis aeruginosa (KÜtzing) จัดอยู่ในกลุ่ม
ของสาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงิน (blue green algae) หรือ ไซยาโนแบคทีเรีย (cyanobacteria) สามารถ
ผลิ ต สารพิษชื่อว่ า ไมโครซิสติน (microcystins) ปัจ จั ยทางสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัว กระตุ้น เช่น แสง
อุณหภูมิ หรือสารเคมีบางชนิด สาหร่ายชนิดนีมักมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว (blooming) ในแหล่ง
น้าที่มีปริมาณธาตุอาหารสูง (eutrophication) การเจริญอย่างรวดเร็วของสาหร่ายก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศวิทยาทางน้าโดยตรงส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้าลดลงหรือน้ามีกลิ่นเน่าเหม็น
จากรายงานการวิจัยในการศึกษาคุณภาพน้าและสาหร่ายในอ่างเก็บน้าเขื่อนแม่กวงอุดม
ธารา พบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ การเจริญ ของ Microcystis aeruginosa (KÜtz.) คื อ ปริ ม าณ
สารอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟอสฟอรัสในรูปที่ละลายน้า และฟอสฟอรัสรวม (Peerapornpisal et
al., 1999) นอกจากนียังมีข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหานีอย่างเร่งด่วนคือ การลดปริมาณการปนเปื้อน
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ของสารอาหารเป็นสาเหตุหลักที่ท้าให้ปริมาณสาหร่ายเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งสารอาหารดังกล่าว
นีเกิดขึนจากน้าเสียจากน้าเสียชุมชน การเกษตรกรรม หรืออุตสาหกรรม (ธีรศักดิ์, 2545)
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อตรวจสอบติดตามคุณภาพแหล่งน้าผิวดิน ชนิดของสาหร่ายที่สร้างสารพิษและระดับ
ความเป็นพิษ
3. วิธีการด้าเนินการวิจัย
หนองหญ้าไซขนาดความกว้างเท่ากับ 178.50 และความยาว 162.50 เมตร ถูกแบ่งพืนที่
ออกเป็น 9 ส่วนย่อย (A1-A9) เพื่อการติดตามคุณภาพแหล่งน้าผิวดิน ปริมาณสารอาหารในตะกอนดิน
ท้องน้า ความหนาแน่นและความชุกของปลา และปริมาณของสาหร่ายที่สร้างสารพิษ การวิเคราะห์
ตัวอย่างน้าและตะกอนดินตามมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้า APHA, Standard Methods for
the Examination of Water and Wastewater (2012) และ การวิ เคราะห์ปริม าณสาหร่ายที่ส ร้าง
สารพิ ษ โดยใช้ ต าข่ า ยแพลงก์ ต อนขนาดหมายเลข 3 ขนาดรู เ ท่ า กั บ 48 ไมโครเมตร และขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางปากกว้าง 0.35 เมตร โดยท้าการจ้าแนกชนิดของสาหร่ายที่สร้างสารพิษด้วยกล้อง
จุลทรรศน์ โดยแบ่งออกเป็น 4 จุดหลักในแต่ละมุมของหนองหญ้าไซ
การศึกษาชนิดของปลาในหนองหญ้าไซใช้เครื่องมือในการจับครังนีคือ อวนติดตา (Gill net)
โดยใช้อวนติดตา 2 ขนาดคือ ขนาดตา 4 เซนติเมตรยาว 40 เมตร ลึก 2.5 เมตร 3 ผืน และขนาดตา
8 เซนติเมตรยาว 40 เมตร ลึ ก 3 เมตร 3 ผืน ซึ่ง คุณสมบัติที่ส้ าคัญ ของเครื่องมื อชนิด นี คื อ เป็ น
เครื่องมือที่ไม่เลือกชนิดปลาในการจับ ซึ่งการวางแนวการจับสัตว์น้าดังแสดงในภาพที่ 1

อวนติดตาขนาดตา 8 เซนติเมตรยาว 40 เมตร ลึก 3 เมตร 3 ผืน
อวนติดตาขนาดตา 4 เซนติเมตรยาว 40 เมตร ลึก 2.5 เมตร 3 ผืน
ภาพที่ 1 ภาพแสดงการวางแนวการจับปลาของอวนแบบติดตา
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4. ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 การประเมินคุณภาพน้าผิวดิน
พารามิเตอร์/ค่า

A-1

A-2

A-3

A-4

A-5

A-6

A-7

A-8

A-9

ความเป็นกรด-ด่าง (pH)

6.37

6.81

6.85

6.96

6.67

6.99

5.52

6.35

6.28

𝑥̅
6.53

ค่าออกซิเจนทีล่ ะลายน้า
(DO, มก./ล.)***
ของแข็งแขวนลอย
(Suspended Solid, มก./ล.)
ซีโอดี (COD, มก./ล.)
อินทรีย์ไนโตรเจน (OrganicN, มก./ล.)
ไนเตรต-ไนโตรเจน
(NO-3-N, มก./ล.)
แอมโมเนีย
(NH3-N, มก./ล.)
ฟอสฟอรัสทังหมด
(Total Phosphorus, มก./ล.)
ฟอสเฟต (PO3-4, มก./ล.)

8.03

8.63

6.96 10.08 10.68 10.65 10.29 9.60

9.60

9.39

4.0

1.0

2.0

36.0**

1.0

8.0

3.0

1.0

2.0

2.75

72.0 128.0 68.0
1.4 2.8 6.61

1.0**
3.08

16.0
2.8

48.0
2.52

80.0
1.68

12.0 112.0 67.00
1.4 1.12 2.60

1.02

3.1

2.8

1.36

1.38

1.25

1.89

0.98

0.75

1.61

0.84

-*

0.56

0.28

0.56

0.28

-

0.84

0.56

0.56

2.42

2.32

2.39

2.91

2.31

2.22

2.38

2.86

2.48

2.48

2.13

1.33

1.99

1.32

1.34

1.49

1.56

2.02

1.35

1.61

หมายเหตุ : เก็บตัวอย่างที่ระดับกึ่งกลางความลึกของบ่อน้า (2.0 เมตร) และจุดสูบน้าดิบคือพืนที่ A-9
* ไม่ตรวจพบ
** ค่าที่เกิดจากความผิดพลาดจากการวิเคราะห์ (error data/ insignificant data)
*** วัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้า ณ เวลา 14.00 น.

ตารางที่ 2 ปริมาณแร่ธาตุในตะกอนดิน
พารามิเตอร์

พืนที่ขอบหนองหญ้าไซ
พืนที่กลางน้า
พืนที่ขอบหนองหญ้าไซ
(A-1, A-2, A-3)
(A-5)
(A-7, A-8, A-9)
ไนโตรเจน (N, %)
0.04
0.02
0.05
ฟอสฟอรัส (P, %)
0.05
0.01
0.04
หมายเหตุ: เก็บตัวอย่างที่บริเวณท้องน้า และบริเวณกลางน้าเลือกเก็บเฉพาะบริเวณกลางน้าเท่านัน

ตารางที่ 3 การประเมินผลคุณภาพน้าต่อการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืช
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พารามิเตอร์

จุดที่ 1

แพลงก์ตอนพืช - Planktonema sp.
ชนิดเด่น
-Microcystis
aeruginosa (Kützing)
Cylindrospermopsis
raciborskii (Wolosz.)
Seenayya&Subba Raju

จุดที่ 2

จุดที่3

จุดที่ 4

- Planktonema sp.
-Microcystis
aeruginosa (Kützing)
-Cylindrospermopsis
raciborskii (Wolosz.)
Seenayya&Subba Raju

- Planktonema sp.
-Microcystis
aeruginosa (Kützing)
-Cylindrospermopsis
raciborskii (Wolosz.)
Seenayya&Subba Raju

- Planktonema sp.
-Microcystis
aeruginosa (Kützing)
-Cylindrospermopsis
raciborskii (Wolosz.)
Seenayya&Subba Raju

5. อภิปรายผล
1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าความเป็นกรด-ด่าง พบว่ามีค่าต่้าสุด 5.52 (A-7) และมี
ค่าสูงสุด 6.99 ค่าเฉลี่ย 6.53±0.47 อาจกล่าวได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของค่าความเป็นกรด-ด่าง ของ
น้าในหนองหญ้าไซน่าจะเป็นผลโดยตรงจาก photosynthetic activity ของสาหร่ายและพืชน้า แต่
อย่ า งไรก็ ต ามการเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วอยู่ ใ นช่ ว งที่ แ คบ เนื่ อ งจากค่ า ความเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard deviation) เพียง ±0.47 เท่านัน
อย่างไรก็ตามในแหล่งน้าธรรมชาติทั่วไปมักพบค่าความเป็นกรด-ด่างในช่วง 5-9 แต่ในแง่
ของความเหมาะสมต่อการน้ามาอุปโภคและบริโภคนัน WHO (2007) ได้ก้าหนดช่วงความเป็นกรด-ด่าง
อยู่ระหว่าง 6.5-8.5 ซึ่งถือได้ว่าค่าที่ตรวจพบในหนองหญ้าไซอยู่ในช่วงที่เหมาะสม
2. ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) ของแข็งแขวนลอยอาจเป็นอนินทรีย์สารหรือ
อินทรีย์สาร ค่า SS ของหนองหญ้าไซมีค่าค่อนข้างต่้าอยู่ระหว่าง 1.0-8.0 มก./ลิตร ซึ่งค่าเฉลี่ยทังหมด
เพียง 2.75 มก./ลิตร น้าค่อนข้างใสอาจเนื่องมาจากสาหร่ายหรือพืชน้าในแหล่งน้าช่วยในการเร่งการ
ตกตะกอน
3. ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand, COD) ค่าซีโอดีมีความคล้ายคลึงกับค่าบีโอดีแต่
ต่ า งกั น ที่ ว่ า Oxygen demand วั ด จากการย่ อ ยสลายสารอิ น ทรี ย์ โ ดยใช้ ส ารเคมี เ ติ ม ออกซิ เ จน
(Oxidizing agent) ดังนันค่าความต้องการออกซิเจนที่วัดได้จึงครอบคุลมหรือรวมถึงสารอินทรีย์ที่ย่อย
สลายไม่ไ ด้ทางชีว ภาพ โดยปกติห ากเป็นแหล่ ง น้าที่ส ะอาดมัก จะมีค่าซีโ อดีน้อยกว่ า 20 มก./ลิ ตร
ส้าหรับหนองหญ้าไซพบว่ามีค่าซีโอดีที่ตรวจพบในแต่ละจุดอยู่ในช่วง 12-112 มก./ลิตร แสดงให้เห็นถึง
ค่าความสกปรกของหนองหญ้าไซมีค่อนข้างสูงในบางจุดเก็บตัวอย่าง และที่ส้าคัญคือจุดที่ด้าเนินการสูบ
น้าดิบเพื่อน้ามาผลิตน้าประปานันมีค่าความสกปรกสูงถึง 112 มก./ลิตร ดังนันการปรับปรุงคุณภาพ
น้าประปาในกระบวนการผลิตน้าประปาควรมีการลดปริมาณสารอินทรีย์ที่ปนเปื้อนในน้าดิบ หรือมีการ
ปรับปรุงคุณภาพน้าในแหล่งน้า ซึ่งปริมาณสารอินทรีย์ในแหล่งน้าระบบปิดนี เป็นการยืนยันว่าค่าความ
สกปรกในแหล่งน้าแห่งนีเกิดจากการย่อยสลายของซากพืชและซากสัตว์นั่นเอง
4. อินทรีย์ไนโตรเจน (Organic Nitrogen) พบปริมาณอินทรีย์ไนโตรเจนค่าต่้าสุดคือ 1.12
มก./ลิตร และค่าสูงสุดคือ 6.61 มก./ลิตร ปริมาณอินทรีย์ไนโตรเจนเป็นไปได้อย่างมาก มาจากการย่อย
สลายของซากพืชและซากสัตว์ ที่ตาย ตลอดจนการเกิ ดการ re-suspension ของตะกอนดิน ท้าให้
ไนโตรเจนกลับมาละลายน้าอีกครังในพืนที่ท้องน้าของหนองหญ้าไซ
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5. ไนเตรต-ไนโตรเจน (NO-3-N) พบอยู่ในช่วง 0.75-3.1 มก./ลิตร ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานที่ ย อมรั บ ได้ ข องมาตรฐานคุ ณ ภาพแหล่ ง น้ า ผิ ว ดิ น เนื่ อ งจากไนเตรตเป็ น สารเร่ ง การ
เจริญเติบโตของพืชและสาหร่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหร่ายสีเขียว
6. แอมโมเนีย (NH3-N) พบว่าอยู่ในช่วง 0.28-0.84 มก./ลิตร ซึ่งค่าเฉลี่ย 0.44±0.32มก./
ลิตร ค่าที่ตรวจพบมีค่อนข้างสูงและสูงมากในบางจุดเก็บตัวอย่าง (> 0.5 มก./ล.) ซึ่งเป็นไปได้อย่างมาก
ที่ปริมาณแอมโมเนียเกิดขึนในปริมาณที่สูงมีสาเหตุมาจากการขับถ่ายของปลาหรือสิ่งมีชีวิตในน้า ดังนัน
จึ ง ควรมีก ารงดการปล่ อยปลาหรือสิ่ ง มีชีวิ ต ลงในแหล่ ง น้ าเพื่ อ เป็ นการลดปริม าณแอมโมเนี ยและ
สารอาหารอีกทางหนึ่ง
7. ฟอสฟอรัสทังหมด (Total Phosphorus) ค่าฟอสฟอรัสที่ทังหมดที่ตรวจพบอยู่ระหว่าง
2.22-2.91 มก./ลิตร ซึ่งค่าที่ได้มีค่าใกล้เคียงกันมากในทุกพืนที่สุ่มตัวอย่างที่มีการตรวจวัด เนื่องจาก
ปริมาณฟอสฟอรัสเป็นธาตุที่ส้าคัญอีกธาตุหนึ่งต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และเป็นตัวเร่งในการ
เจริ ญ เติ บ โตของสาหร่ า ยอย่ า งรวดเร็ ว และเมื่ อ สาหร่ า ยเหล่ า นั นตายก็ จ ะเป็ น การเพิ่ ม ปริ ม าณ
สารอินทรีย์ในแหล่งน้า ท้าให้เกิดน้าเน่าเสียได้ นอกจากนีค่าที่ตรวจวัดได้บ่งบอกอย่างเด่นชัดว่าปริมาณ
ฟอสฟอรัส ทังหมดมีค่ามากกว่ า 0.05-0.1 มก./ลิ ต ร ซึ่ง ถื อได้ว่ าแหล่ งน้าแห่งนีมีโอกาสในการเกิด
Eutrophication สูงมาก (มั่นสินและมั่นรักษ์, 2547)
8. ฟอสเฟต (PO3-4) เนื่องจากปริมาณฟอสเฟตอยู่ในรูปที่สาหร่ายสามารถน้ามาใช้ได้โดยตรง
โดยไม่ต้องมีการเปลี่ยนรูป พบว่าค่ามากที่สุดคือ 2.13 มก./ลิตร และค่าที่ต่้าที่สุดคือ 1.35 มก./ลิตร
โดยปกติแล้วฟอสฟอรัสที่อยู่ในรูปฟอสเฟตจะพบมากในรูปของปุ๋ยเคมีในการเกษตร แต่เนื่องจากหนอง
หญ้าไซเป็นหนองน้าระบบปิด ดังนันปริมาณฟอสเฟตที่เกิดขึนจึงเกิดจากการย่อยสลายของซากพืชและ
ซากสั ต ว์ และจาก re-suspension ของสารอาหารในตะกอนดิ น กลั บ ขึ นมาอี ก ครั งหนึ่ ง นั่ น เอง
นอกจากนียังพบว่าปริมาณฟอสเฟตต่้าถึง 0.005 มก./ลิตร ก็สามารถท้าให้เกิด Eutrophication ได้
(มั่นสินและมั่นรักษ์, 2547)
พบว่าคุณภาพน้าของหนองหญ้าไซโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างถึงไม่ดี ส้าหรับ
ปริม าณสาหร่ายสี เขี ย วแกมน้าเงิ นที่ส ร้างสารพิษพบ 2 ชนิด คือ Microcystis aeruginosa Kützing
และ Cylindrospermopsis raciborskii (Wolsz.) Seenayya & Subba Raju ปริม าณเซลล์ ข อง M.
aeruginosa ยั ง ไม่ เ กิ น มาตรฐาน Australian Water Quality Centre ที่ ก้ า หนดไว้ ว่ า น้ า ดิ บ ควรมี
ปริมาณเซลล์น้อยกว่า 6,500 เซลล์/มิลลิลิตร แต่ควรมีการเฝ้าระวังต่อไปเนื่องจากปริมาณของเซลล์
สาหร่ายที่พบเพิ่มจ้านวนมากขึนจนสามารถมองเห็นโคโลนีของสาหร่ายด้วยตาเปล่าที่เรียกว่า scum
อีกทังสาหร่ายชนิดเด่นที่พบในหนองหญ้าไซ ยังเป็นสาหร่ายที่สามารถสร้างสารพิษได้อีกด้วย (ตารางที่
3) (นพรัตน์ สิทธิวงศ์, 2556) ผลการศึกษาครังนีพบปลาจากเครื่องมืออวนติดตา 3 ชนิดคือปลาบึก
ปลาตะเพียน ปลานวลจันทร์เทศ ส่วนชนิดปลาที่พบจากการสังเกตคือปลาชะโด และเต่านา
ดัง นันในการศึ ก ษาครังนีสามารถสรุปได้ว่าคุณภาพน้า ผิว ดินของหนองหญ้ าไซมีปริมาณ
สารอินทรีย์และสารอาหารสูง และแหล่งน้าแห่งนีเกิด Eutrophication
6. สรุปผล
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1. คุณภาพน้าของหนองหญ้าไซโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างถึงไม่ดี ส้าหรับปริมาณ
สาหร่ า ยสี เ ขี ย วแกมน้ า เงิ น ที่ ส ร้ า งสารพิ ษ พบ 2 ชนิ ด คื อ Microcystis aeruginosa (Kützing) และ
Cylindrospermopsis raciborskii (Wolsz.) Seenayya & Subba Raju ป ริ ม า ณ เ ซ ล ล์ ข อ ง M.
aeruginosa ยั ง ไม่ เ กิ น มาตรฐาน Australian Water Quality Centre แต่ ต้ อ งมี ก ารเฝ้ า ระวั ง และ
ตรวจสอบติดตามคุณภาพน้าอย่างต่อเนื่อง
2. จากการตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ า หนองหญ้ า ไซพบว่ า มีป ริม าณสารอิ น ทรีย์ แ ละปริม าณ
สารอาหารสูง ซึ่งถือได้ว่าแหล่งน้าแห่งนีอาจเกิดปรากฏการณ์ Eutrophication
3. ปริมาณสารอินทรีย์และสารอาหารที่เกิดขึนในหนองหญ้าไซเกิดจากการย่อยสลายของ
ซากพืชและซากสัตว์ และการ re-suspension ของปริมาณสารอาหารในตะกอนดิน
7. ข้อเสนอแนะ
การดึงสารอาหารและดินตะกอนออกจากหนองหญ้าไซ
เนื่องจากหนองหญ้าไซไม่มีการรับสารอาหารจากภายนอก เนื่องจากเป็นบ่อน้าระบบปิด
ดังนันการจัดการจึงควรเน้นไปที่การลด Internal Input ออกจากหนองหญ้าไซซึ่งสามารถท้าได้ 2 ทาง
คือ
1. การเก็บเกี่ยววัชพืชออกจากหนองหญ้าไซ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณสารอาหารและ Biomass
ออกจากหนองหญ้าไซ และสามารถใช้ประโยชน์จากวัชพืชที่เก็บเกี่ยวในการเป็นอาหารสัตว์หรือการท้า
ปุ๋ยหมัก
2. การขุดลอกตะกอนดินยังถือว่าเป็นกระบวนการที่ยังต้องด้าเนินการอยู่ วิธีการนีเป็นการ
ลดปริมาณตะกอนดินและการตืนเขินของบ่อน้า แต่อย่างไรก็ตามกระบวนการขุดลอกควรท้าในหน้าแล้ง
และต้องมีการงดใช้น้าในการผลิตน้าประปา เนื่องจากน้าจะมีความขุ่นมากและปริมาณตะกอนดินจะฟุ้ง
กระจาย ท้าให้คุณภาพน้าผิวดินไม่เหมาะสมในการผลิตน้าประปา ดังนันจึงต้องมีการวางแผนถึงแหล่ง
น้าส้ารองว่ามีเพียงพอหรือไม่ หากต้องมีการด้าเนินการขุดลอกหนองหญ้าไซ
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การศึกษาปัจจัยของของแข็งที่ละลายน้้าได้ทั้งหมดต่อคุณภาพไวน์เห็ดถั่งเช่าสีทอง
(Cordyceps militaris)
A Study of Total Soluble Solids on the Quality of Mushroom
(Cordyceps militaris) Wine
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บทคัดย่อ
งานวิจัยการผลิตไวน์จากก้อนเชื้อหรือฐานรองดอกเห็ดถั่งเช่า มีวัตถุ ประสงค์เพื่อศึกษา
ปัจ จั ย บางประการที่มีผ ลต่อ คุ ณภาพไวน์ ได้แ ก่ ปริม าณของแข็ ง ที่ล ะลายน้ าได้ทั้ง หมด (Total
Soluble Solids, TSS) ด้ ว ยน้ าตาลทราย 3 ระดั บ คื อ 18, 20 และ 22 องศาบริ ก ซ์ ผ่ า น
กระบวนการหมัก ไวน์ 90 วั น วิ เคราะห์คุณภาพไวน์ ที่ไ ด้ พบว่ า ไวน์ที่ห มัก ด้ว ยการเติม ปริ ม าณ
ของแข็งทีล่ ะลายน้าได้ทั้งหมด 20 องศาบริกซ์ มีค่าแอลกอฮอล์สูงทีส่ ุด เท่ากับ 7.5% ส่วน 18 และ
22 องศาบริกซ์ ให้ค่าแอลกอฮอล์ เท่ากับ 6.4 และ 6.0% ตามลาดับ เมื่อทดสอบทางประสาทสัมผัส
โดยผู้ทดสอบชิมที่ผ่านการฝึกฝน จานวน 12 คน พบว่า คะแนนความชอบโดยรวมของไวน์สูงสุดได้
จากการหมักด้วยปริมาณของแข็งที่ละลายน้าได้ทั้งหมด 18 องศาบริกซ์ โดยมีคะแนนเรื่องของกลิ่น
และรสชาติมากที่สุด ส่งผลให้คะแนนรวมดีที่สุดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05)
ค้าส้าคัญ : ของแข็งที่ละลายน้าได้ทั้งหมด คุณภาพไวน์ เห็ดถั่งเช่าสีทอง

Abstract
The wine production from Cordyceps militaris research aimed to study some
factors influenced the quality of wine such as, Total Soluble Solids (TSS). Application
with sugar of total soluble solids three levels; 18, 20 and 22 oBrix were investigated. At
the end of 90 days fermentation process, the results showed that total soluble solids at
20 oBrix gave 7.5%-the highest; content of alcohol and 18, 22 oBrix showed 6.4 and
6.0% alcohol, respectively. The sensory evaluation scoring tested by 12 trained panelists
found that rated of overall preference was significantly (p≤0.05) at total soluble solids 18
oBrix.
Keywords: Total Soluble Solids (TSS), Quality of Wine, Cordyceps militaris
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1. บทน้า
เห็ดถั่งเช่าสีทอง (Cordyceps militaris) เป็นเชื้อราแมลง (Entomopathogenic fungi)
ในกลุ่ม Ascomycetes ที่นิยมและต้องการของตลาด ทาให้มีมูลค่าสูงทางเศรษฐกิจ เนื่องจากหาได้
ยาก พบว่ ามี ก ารนามาใช้ เ ป็นยาตั้ง แต่ส มั ยราชวงศ์ถั ง ประมาณ ค.ศ. 618-907 (Holliday and
Cleaver, 2008) สรรพคุณทางยาของเห็ดถั่งเช่าสีทองมีมากมาย เช่น ช่วยบารุงร่างกายให้แข็งแรง
มีฤ ทธิ์ ต้านอนุมูล อิส ระ ส่ ง เสริม ระบบภูมิคุ้ม กั น ต้านการเกิ ด เนื้องอกและเซลล์ ม ะเร็ง เพิ่ม การ
ไหลเวียนเลือด ช่วยลดความดันโลหิตสูง ลดอาการอ่อนเพลีย หอบหืด ลดไขมันในเส้นเลือด บารุงตับ
และไต บารุงระบบประสาท ต้านทานต่อแบคทีเรีย และไวรัส นอกจากนี้ยังสามารถช่วยระบบสืบพันธุ์
โดยช่วยให้อสุจิแข็งแรง (Wasser, 2002; Ng and Wang, 2005; Das et al., 2010)
ปัจจุบันเห็ดถั่งเช่าสีทองเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค โดยใช้ในรูปของยาหรืออาหารเสริม
สุขภาพ มีการทดลองวิจัยการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทอง เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในหลายรูปแบบ
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ชาชง ผลิตภัณฑ์แคปซูล แบบผง และยังมีการนาไปใช้เป็นส่ วนผสมในเครื่ องดื่ม
ตลอดจนอาหารเสริมต่างๆ เช่น ซุปไก่สกัดผสมถั่งเช่า กาแฟผสมถั่งเช่า (ธัญญา ทะพิงค์แก, 2555)
นอกจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว พบว่า การทดลองหมักเห็ดถั่งเช่าสีทองให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น
เช่น ผลิตภัณฑ์เลียนแบบไวน์ แต่ยังไม่มีงานวิจัยมากนัก พบบ้างโดยการทดลองใช้ผลไม้อย่างส้มโอ
(รัฐพล ศรประเสริฐ และเสาวรส แพงย้อย, 2558) และงานวิ จั ยการทาไวน์น้าเห็ดหอม เป็นต้น
(Sornprasert and Wongkhamsingh, 2006) ซึ่งมีการรายงานว่า การดื่มไวน์ในปริมาณที่เหมาะสม
มีส่วนช่วยกระตุ้นให้ร่างกายอยากรับประทานอาหารมากขึ้น ช่วยลดระดับไขมันที่อุดตันในเส้นเลือด
อีกทั้งยังสามารถป้องกันเลือดภายในหลอดเลือดจับตัวเป็นลิ่ม (ธีรวัลย์ ชาญฤทธิเสน, 2542)
การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากเห็ ด ถั่ ง เช่ า สี ท องส่ ว นมากได้ น าส่ ว นของดอกเห็ ด และผ่ า น
กระบวนการอบแห้ง เป็นสาเหตุทาให้คุณค่าทางสารอาหารที่สาคัญลดลง มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดลองศึกษาการใช้ประโยชน์จากก้อนเชื้อเห็ดหรือฐานรองที่เหลือจาก
การตัดดอกแล้วพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ไวน์เพราะนอกจากจะช่วยลดการสูญเสียคุณค่าทางโภชนาการ
จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์แล้วยังเป็นการเพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์จากก้อนเชื้อหรือฐานรองที่เหลือ
จากการเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองได้อีกแนวทางหนึ่ง
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลของปริมาณของแข็งที่ละลายน้าได้ทั้งหมดต่อคุณภาพไวน์จากก้อนเชื้อ
หรือฐานรองเห็ดถั่งเช่าสีทอง
2. เพื่อศึกษาคุณภาพของไวน์จากส่วนของก้อนเชื้อหรือฐานรองเห็ดถั่งเช่าสีทอง
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3. วิธีการด้าเนินการวิจัย
3.1 การเตรียมและวิเคราะห์ก้อนเชื้อเห็ดถั่งเช่าสีทอง
น าส่ ว นที่ เ ป็ น ก้ อ นเชื้ อ เห็ ด หรื อ ฐานรองดอกเห็ ด ได้ รั บ ความอนุ เ คราะห์ จ ากบริ ษั ท
Mushroom Gold Farm อาเภอเมือง จังหัดเชียงราย วิเคราะห์องค์ประกอบพื้นฐานทางเคมี ได้แก่
คาร์โบไฮเดรต ความชื้น เถ้า ไขมัน และโปรตีน (ดัดแปลงจาก AOAC, 1990)
3.2 ขั้นตอนการหมักไวน์จากก้อนเชื้อเห็ดถั่งเช่าสีทอง
3.2.1 ขั้นตอนการหมักไวน์จากก้อนเชื้อหรือฐานรองเห็ดถั่งเช่าสีทอง (ดัดแปลงจาก
วัฒนา วิริวุฒิกร, 2546) โดยชั่งตัวอย่างก้อนเชื้อหรือฐานรองเห็ดถั่งเช่าสีทอง (ภาพที่ 1) ที่ผ่านการ
ล้างทาความสะอาดและเติมน้าในอัตราส่วน 1:20 ต้มให้เดือดนานประมาณ 1 ชั่วโมง ทาการปรับ
ปริมาตรของแข็ง ที่ละลายน้าได้ทั้งหมดด้วยน้าตาลทราย เท่ากับ 18, 20 และ 22 องศาบริกซ์ โดย
Hand refractometer และปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง เริ่มต้น เท่ากับ 3.4
3.2.2 ท าการเติ ม โพแทสเซี ย มเมตาไบซั ล ไฟต์ (Potassium Metabisulfite: KMS)
ความเข้ ม ข้ น 0.06 กรั ม ต่ อ ลิ ต ร ตั้ ง ทิ้ ง ไว้ 24 ชั่ ว โมง เริ่ ม ต้ น การหมั ก โดยเติ ม กล้ า เชื้ อ
Saccharomyces cerevisiae ความเข้มข้นร้อยละ 10 ของปริมาตรน้าหมักทั้งหมด 3 ลิตร

ภาพที่ 1 ส่วนของก้อนเชื้อหรือฐานรองเห็ดถั่งเช่าสีทอง ที่นามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการหมักไวน์
3.2.3 นาน้าหมักไวน์จากก้อนเชื้อหรือฐานรองเห็ดถั่งเช่าสีทองทั้ง 3 ชุดการทดลอง ทา
การกรองนาส่วนของกากเห็ดออก น้าหมักที่ได้ใส่ภาชนะที่สะอาดและหมักไว้ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา
14 วัน
3.2.4 ทาไวน์ให้ใสโดยการตกตะกอนไวน์ด้วยสารละลายเบนโทไนต์ (Bentonite) ความ
เข้มข้น 1.0 กรัมต่อลิตร ตั้งทิ้งไว้ 1 คืน แล้วกรองไวน์ออกโดยผ้าขาวบางที่สะอาด และทาการพาส
เจอร์ไรซ์ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 วินาที บรรจุขวดปิดฝาและบ่มไวน์ ที่อุณหภูมิ
15 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 90 วัน
3.2.5 เมื่อผ่านการหมักไวน์เป็นเวลา 90 วัน แล้วนามาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี
และคุณภาพ ได้แก่ การวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การวิเคราะห์ปริมาณของแข็งละลายน้าได้ทั้งหมด
และเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ (ดัดแปลงจาก Amerine et al., 1980)
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3.3 ขั้นตอนการเก็บข้อมูลทดสอบไวน์และการวิเคราะห์ข้อมูล
ทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบ Scoring Test โดยใช้ผู้ทดสอบชิมที่ผ่านการฝึก ฝน
จ านวน 12 คนโดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD)
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความแตกต่างของตัวอย่างแบบ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT)
ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (ดัดแปลงจาก ไพโรจน์ วิริยจารี, 2545)
4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการวิเคราะห์ก้อนเชื้อเห็ดถั่งเช่าสีทอง
วิเคราะห์องค์ประกอบพื้นฐานทางเคมีของก้อนเชื้อหรือฐานรองเห็ดถั่งเช่าสีทอง ได้แก่
คาร์โบไฮเดรต ความชื้น เถ้า ไขมัน และโปรตีน (ดัดแปลงจาก AOAC, 1990) พบว่า ก้อนเชื้อหรือ
ฐานรองเห็ ด ถั่ ง เช่ า สี ท องมี ป ริ ม าณความชื้ น มากที่ สุ ด 59.02 กรั ม /100 กรั ม เห็ ด รองลงมาคื อ
คาร์โบไฮเดรต 33.74 กรัม/100 กรัมเห็ด ส่วนปริมาณเถ้าจะพบน้อยที่สุด คือ 0.84 กรัม/100 กรัม
เห็ด(ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ผลการวิ เคราะห์ ค าร์โ บไฮเดรต ความชื้น เถ้ า ไขมัน และโปรตีน ของก้ อนเชื้อหรือ
ฐานรองเห็ดถั่งเช่าสีทองก่อนนามาทาการหมัก
รายการวิเคราะห์

ค่าการวิเคราะห์ (กรัม/100
กรัมเห็ด)

คาร์โบไฮเดรต

33.74

ความชื้น
เถ้า
ไขมัน

59.02
0.84
1.13

โปรตีน

5.52

วิธีการวิเคราะห์
In-house method TE-CH-042 based on
Compendium of Methods for Food
Analysis Thailand, 1st Edition, 2003
AOAC (2016) 925.45 A
AOAC (2016) 920.153
AOAC (2016) 922.06
In-house method TE-CH-042 based on
AOAC (2016) 981.10

4.2 ผลของปริมาณของแข็งที่ละลายน้าได้ต่อคุณภาพของไวน์เห็ดถั่งเช่าสีทองที่การหมัก
14 วัน
4.2.1 ค่าความเป็นกรด-ด่าง และปริมาณแอลกอฮอล์
การหมักก้อนเชื้อหรือฐานรองเห็ดถั่งเช่าสีทองและทาการเก็บตัวอย่างทุก 2 วัน เป็น
เวลา 14 วัน ให้ผลดังภาพที่ 1 (ก) และภาพ (ข) โดย พบว่า ปริมาณของแข็งที่ละลายน้าได้ทั้งหมด
จะมีการลดลงตามระยะเวลาที่มากขึ้นภาพ (ก) ที่ระยะ 2 วันแรก ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด
ที่ 18 องศา บริกซ์ จะมีการละลายอย่างรวดเร็ว ตามมาด้วย การใส่ที่ปริมาณ 20 องศาบริกซ์ ส่วน
การใส่ของแข็งที่ระดับ 22 องศาบริกซ์ จะทาให้มีการละลายช้าที่สุด
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ส่วนระดับแอลกอฮอล์ (ภาพ ข) จะพบว่า การใส่ของแข็งที่ระดับ 22 องศาบริกซ์ จะทาให้ปริมาณ
แอลกอฮอล์มากที่สุดถึงประมาณ 7% ที่ระยะการหมัก 14 วัน
ปริมาณของแข็งที่ละลายน้้าได้ (องศาบริกซ์)

ปริมาณของแอลกอฮอล์ (%)
8

24
20

6

16
12

4

8
2

4
0
0

2

4

6

เวลา
(วัน)

8

10

12

(ก)

14

0
0

2

4

6

เวลา (วัน)
(วัน)
ปริมาณของแข็งที่ละลายน้้าได้ทั้งหมด 18 องศาบริกซ์
ปริมาณของแข็งที่ละลายน้้าได้ทั้งหมด 20 องศาบริกซ์
ปริมาณของแข็งที่ละลายน้้าได้ทั้งหมด 22 องศาบริกซ์

8

10

12

(ข)

ภาพที่ 1 ปริมาณของแข็งที่ละลายน้าได้ (ก) และเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ (ข) ของตัวอย่างที่เก็บทุก 2
วัน เป็นเวลา 14 วัน จากกระบวนการหมักไวน์จากก้อนเชื้อหรือฐานรองเห็ดถั่งเช่าสีทอง
4.3 ผลของปริมาณของแข็งที่ละลายน้าได้ต่อคุณภาพของไวน์เห็ดถั่งเช่าสีทองที่การหมัก
90 วัน เมื่อทาการบ่มไวน์ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 90 วัน แล้วนามาวิเคราะห์หา
องค์ประกอบทางเคมีและคุณภาพ ได้แก่ การวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การวิเคราะห์ปริมาณของแข็ง
ละลายน้าได้ทั้งหมด และเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ (ดัดแปลงจาก Amerine et al., 1980) พบว่า ที่
ปริ ม าณของแข็ ง ระดั บ 20 องศาบริ ก ซ์ ให้ ค่ า ความเป็ น กรด-ด่ า ง เท่ า กั บ 6.37 และมี ป ริ ม าณ
แอลกอฮอล์มากที่สุด เท่ากับ 7.5% รองลงมา คือ ปริมาณของแข็งระดับ 18 องศาบริกซ์ ให้ค่าความ
เป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 6.27 และมีปริมาณแอลกอฮอล์ เท่ากับ 6.4% ส่วนปริมาณของแข็งระดับ 22
องศาบริกซ์ ให้ค่าความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 6.06 และมีปริมาณแอลกอฮอล์น้อยที่สุด เท่ากับ 6.0%
(ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 ผลการวิ เคราะห์ค่ าความเป็ นกรด-ด่ าง ปริม าณของแข็ ง ละลายน้ าได้ทั้ ง หมด และ
เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ หลังจากบ่มไวน์ทอี่ ุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 90 วัน
รายการวิเคราะห์
pH
Total Soluble Solids
% Alcohol

ปริมาณของแข็งที่ละลายน้า้ ได้ทงั้ หมด (องศาบริกซ์)
TSS-18
TSS-20
TSS-22
6.27
6.37
6.06
10
9
13
6.4
7.5
6.0

4.4 ผลของการทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบ Scoring Test
หลังจากนาไวน์บ่มที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 90 วัน แล้วทาการทดสอบ
ทางประสาทสัมผัสแบบ Scoring Test โดยใช้ผู้ทดสอบชิมที่ผ่านการฝึกฝน จานวน 12 คน พบว่า
ทุกปริมาณของการใส่ของแข็ง ไวน์ที่ได้ในเรื่องของสี และความใส ไม่มีความแตกต่างกัน แต่ผู้ทดสอบ
มีความพึงพอใจในคุณภาพของไวน์ กลิ่น รสที่แตกต่างกัน ดังนี้
ไวน์จากก้อนเชื้อหรือฐานรองเห็ดถั่งเช่าสีทองทั้ง 3 ชุดการทดลองที่ทาการปรับปริมาณ
ของแข็ ง ที่ล ะลายน้าได้ทั้ง หมด เท่ากั บ 18, 20 และ 22 องศาบริก ซ์ มีคะแนนสี แ ละความใส ไม่
แตกต่างทางสถิติ (p>0.05) ส่วนกลิ่น ค่าคะแนนที่สูง อยู่ในกลุ่มเดียวกันคือ ปริมาณของแข็งทีล่ ะลาย
น้าได้ทั้งหมด เท่ากับ 18 และ 20 องศาบริกซ์ ซึ่งแตกต่างจากปริมาณของแข็งที่ละลายน้าได้ทั้งหมด
เท่ากับ 22 องศาบริกซ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05) สาหรับรสและความชอบโดยรวมของไวน์
ที่ได้จากการหมักก้อนเชื้อหรือฐานรองเห็ดถั่งเช่าสีทอง พบว่า ปริมาณของแข็งที่ละลายน้าได้ทั้งหมด
18 องศาบริกซ์ ได้รับคะแนนมากกว่า 20 และ 22 องศาบริกซ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05)
(ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส แบบ Scoring Test โดยใช้ผู้ทดสอบชิมที่ผ่านการ
ฝึกฝน จานวน 12 คน หลังจากบ่มไวน์ทอี่ ุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 90 วัน
การทดสอบทางประสาทสัมผัส
กลิ่น
รส
ความใส
(6 คะแนน)
(6 คะแนน)
(3 คะแนน)

ปริมาณของแข็งที่
สี
ความชอบ
ละลายน้้าได้ทั้งหมด
(3 คะแนน)
โดยรวม
(องศาบริกซ์)
(2 คะแนน)
TSS-18
1.82 ± 0.04a 3.65 ± 0.03a 3.86 ± 0.07a 2.24 ± 0.10a 1.72 ± 0.11a
TSS-20
1.83 ± 0.10a 3.72 ± 0.12a 3.62 ± 0.05b 2.20 ± 0.16a 1.42 ± 0.04b
TSS-22
1.80 ± 0.05a 3.36 ± 0.05b 3.54 ± 0.08b 2.18 ± 0.10a 1.35 ± 0.10b
หมายเหตุ อักษรที่แตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ (P≤0.05)
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5. อภิปรายผล
การวิเคราะห์องค์ประกอบพื้นฐานทางเคมีของก้อนเชื้อเห็ดถั่งเช่าสีทอง พบว่า สอดคล้อง
กับงานวิจัยของวัฒนา วิริวุฒิกร (2546) ที่ทาการศึกษาปัจจัยบางชนิดที่มีผลต่อการทาไวน์เห็ดหัวลิ ง
ที่มี ความชื้น คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน และเถ้า เพียงแต่ปริมาณที่วิเคราะห์ได้จะแตกต่างกันไป
ตามชนิดและช่วงอายุของเห็ดที่นามาศึกษา (อดุลย์ รัตนมั่นเกษม, 2543)
ค่าปริมาณแอลกอฮอล์ หลังจากบ่มไวน์ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 90 วัน
พบว่า ระดับปริมาณของแข็งที่ละลายน้าได้ทั้งหมด 20 องศาบริกซ์ ให้ค่าเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์สูง
กว่าที่ระดับปริมาณของแข็ง ที่ละลายน้าได้ทั้งหมด 18 และ 22 องศาบริกซ์ อีกทั้งปริมาณของแข็ง
ละลายน้าได้ทั้งหมดที่หลงเหลืออยู่นั้นไม่มีผลต่อ เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ ที่ผลิตได้ (วัฒนา วิริวุฒิกร,
2546)
ส่วนทาการทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบ Scoring Test โดยใช้ผู้ทดสอบชิมที่ผ่านการ
ฝึกฝน จานวน 12 คน พบว่า ไวน์จากก้อนเชื้อหรือฐานรองเห็ดถั่งเช่าสีทองที่ทาการปรับปริมาณ
ของแข็งทีล่ ะลายน้าได้ทั้งหมด เท่ากับ 18, 20 และ 22 องศาบริกซ์ มีคะแนนสีและความใสแตกต่าง
กันเล็กน้อย ส่วนการทดสอบด้านกลิ่น ให้คะแนนที่สูงในกลุ่มของ ปริมาณของแข็ง ที่ละลายน้าได้
ทั้งหมด 18 และ 20 องศาบริกซ์ เท่ากับ 3.65 ± 0.03 และ 3.72 ± 0.12 ตามลาดับ ซึ่งแตกต่างจาก
ปริมาณของแข็ง ที่ละลายน้าได้ทั้งหมด 22 องศาบริกซ์ เท่ากับ 3.36 ± 0.05 ทั้งเนื่องมาจากปริมาณ
ของแข็งที่ละลายน้าได้ทั้งหมดหลงเหลืออยู่มากที่สุด เท่ากับ 13.0 ส่งผลทาให้ไวน์ที่ได้มีเปอร์เซ็นต์
แอลกอฮอล์ต่าที่สุด เท่ากับ 6.0
สาหรับความชอบโดยรวมของไวน์ที่ได้จากการหมักก้อนเชื้อหรือฐานรองเห็ดถั่งเช่าสีทอง
พบว่า ปริมาณของแข็งที่ละลายน้าได้ทั้งหมด 18 องศาบริกซ์ ได้คะแนน เท่ากับ 1.72 ± 0.11 ซึ่งสูง
กว่าปริมาณของแข็งที่ละลายน้าได้ทั้งหมด 20 และ 22 องศาบริกซ์ เท่ากับ 1.42 ± 0.04 และ 1.35 ±
0.10 ตามลาดับ ทั้งนี้เนื่องมาจากความชอบโดยรวมของผู้ทดสอบประสาทสัมผัสด้านรสเป็นหลัก ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุรัติ สุพิชญางกูร (2554) และ Dubow (1992) ที่กล่าวว่าพฤติกรรมและ
แรงจูงใจการบริโภคไวน์มาจากหลายปัจจัย โดยรสชาติของไวน์ (The wine itself) เป็นปัจจัยสาคัญ
ปัจจัยหนึ่ง โดยที่ลักษณะสี กลิ่น และความใสไม่ส่งผลต่อความชอบโดยรวม
6. สรุปผล
6.1 ปริ ม าณของแข็ ง ที่ ล ะลายน้ าได้ ทั้ ง หมด เท่ า กั บ 20 องศาบริ ก ซ์ จะให้ ป ริ ม าณ
แอลกอฮอล์มากที่สุดของไวน์จากก้อนเชื้อหรือฐานรองดอกเห็ดถั่งเช่า เท่ากับ 7.5%
6.2 ไวน์จากก้อนเชื้อหรือฐานรองดอกเห็ดถั่งเช่า จากการวิจัย พบว่า ปริมาณของแข็งที่
ละลายน้าได้ทั้งหมด เท่ากับ 18 องศาบริกซ์ จะให้ปริมาณความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 6.27 ปริมาณ
แอลกอฮอล์ เท่ากับ 6.4% และเมื่อทดสอบโดย Scoring Test ผู้ทดสอบชอบในเรื่องของกลิ่น และ
รสชาติทาให้คะแนนโดยรวมมากที่สุด
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7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย
ควรมีก ารหมัก ไวน์ด้ว ยการใช้ก้ อนเชื้อหรือ ฐานรองดอกเห็ด ถั่ ง เช่า และใส่ น้าตาล
18 องศาบริกซ์ จะทาให้ได้ไวน์ที่มีกลิ่นและรสถูกใจผู้บริโภค
7.2 ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยต่อไป
7.2.1 ควรมีการทดสอบสารออกฤทธิ์สาคัญในผลิตภัณฑ์ไวน์ที่ได้จากกระบวนการหมัก
7.2.2 ควรมีการคานวณต้นทุนในการผลิต เพื่อศึกษาความคุ้มทุนสาหรับการผลิตจริงใน
ระดับอุตสาหกรรม
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ บริ ษั ท Mushroom Gold Farm อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด เชี ย งราย ที่ ใ ห้ ค วาม
อนุเคราะห์ ก้ อนเชื้อเห็ด ถั่ ง เช่าสี ทอง และทุนสนับสนุนงานวิ จั ย งบประมาณแผ่นดิน ส านัก งาน
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กรดฮาโลอะซิติกสารพลอยได้จากกระบวนการฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน
ของระบบผลิตน้้าประปา : บทความปริทศั น์
Haloacetic Acids (HAAs) is a By-product from Chlorine Disinfection
Process of Water Supply System : A review
พงศ์ธร แสงชูติ1
1อาจารย์สาขาวิชาอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาโดยการรวบรวมข้ อ มูล จากบทความทางวิ ชาการ และงานวิ จั ยที่เกี่ ยวข้ องกั บ
กรดฮาโลอะซิติกเพื่อเป็นข้อมูลส้าหรับการปรับปรุง และการพัฒนาระบบผลิตน้้าประปาให้ดีขึ้น กรด
ฮาโลอะซิติกเป็น สารพลอยได้จากการฆ่าเชื้อโรคเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาทางเคมี ระหว่างสารอินทรีย์
ธรรมชาติในน้้าดิบกับสารคลอรีนที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค ซึ่งความเข้มข้นของการเกิด กรดฮาโลอะซิติกอาศัย
5 ปัจจัย ได้แก่ ความเข้มข้นของสารอินทรีย์ธรรมชาติในน้้า ความเข้มข้นของสารคลอรีน อุณหภูมิ พี
เอช และระยะเวลาสัมผัส โดยกรดฮาโลอะซิติกมีศักยภาพสามารถก่อมะเร็งในมนุษย์ สามารถเข้าสู่
ร่างกายจากการดื่ม-กิน การซึมผ่านผิวหนัง และการหายใจ ดังนั้นต้องมีการควบคุม 5 ปัจจัยหลักให้
เหมาะสม หรื อ ใช้ เทคโนโลยี ใ นการก้ า จั ด กรดฮาโลอะซิ ติ ก โดยตรง เช่ น การใช้ เมมเบ รนที่ มี
ประสิทธิภาพการก้าจัดสูงถึงร้อยละ 90-100
ค้าส้าคัญ : กรดฮาโลอะซิติก กระบวนการฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน ระบบผลิตน้้าประปา

Abstract
The study collected data from academic articles and research about haloacetic
acids for use as improvement and development of water supply system for the better.
The haloacetic acids was disinfection by-product formation from chemical reaction
between natural organic matter with chlorine. Haloacetic acids concentration
depended on 5 factors such as concentration of natural organic matter, concentration
of chlorine, temperature, pH and contact times. Haloacetic acids have potentially
cause cancer in human, ingestion exposure dermal exposure and inhalation exposure.
There fore 5 factors must be concorded to be appropriate or use technology to directly
remove haloaetic acids such as efficiency 90%-100% of membrane for a removal.
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Keywords : Haloacetic acids (HAAs), Chlorine disinfection process, Water supply
system
1. บทน้า
น้้านับเป็นปัจ จัย ที่มีค วามส้ าคัญ ต่อสิ่ งมีชีวิต ทุก ชนิด มนุษย์ใช้น้าในหลายด้าน เช่น ด้าน
ครัวเรือน ด้านการเกษตร และด้านอุตสาหกรรม โดยน้้าที่สะอาดต้องปราศจากสิ่งปนเปื้อนทั้งทาง
กายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ ซึ่งการท้าน้้าให้สะอาดในปัจจุบันนิยมใช้กระบวนการสร้างและ
รวมตะกอน รวมทั้งใช้สารคลอรีนในการฆ่าเชื้อโรค เรียกว่า ระบบผลิตน้้าประปา แต่การใช้สารเคมี
ในการฆ่าเชื้อโรคท้าให้เกิดสารไม่พึงประสงค์หลายชนิด เรียกว่า สารพลอยได้จากการฆ่าเชื้อโรค
สารพลอยได้จากการฆ่าเชื้อโรคในน้้ามากกว่า 600 กลุ่ม (Tsitsifli et al., 2018) เกิดขึ้ น
ด้วยปฏิ กิริยาทางเคมีระหว่างสารอินทรีย์ธรรมชาติในน้้า และสารอินทรีย์ที่เกิดจากกิจกรรมของ
มนุษย์ (Cheema et al., 2017) กับสารคลอรีน โดยกลุ่มของสารพลอยได้จากการฆ่าเชื้อโรคที่เกิดมี
ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมเป็นองค์ประกอบ ได้แก่ ความเข้มข้นของสารอินทรีย์ธรรมชาติในน้้า ความ
เข้มข้นของสารคลอรีน อุณหภูมิ พีเอช และระยะเวลาสัมผัส ทั้งนี้ สารพลอยได้จากการฆ่าเชื้อโรค
จัดเป็น 1 ใน 10 ของสารอันตรายที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงทางสุขภาพ ซึ่งมีศักยภาพสามารถก่อมะเร็ง
ในมนุษ ย์ เช่น ตับ ไต ระบบน้้าเหลื อง (Nikolaou et al., 2004) และกลุ่ ม ที่พบบ่อยมากที่สุ ด คื อ
สารไตรฮาโลมี เ ทน แต่ ค วามเข้ ม ข้ น ที่ พ บน้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 50 ของกรดฮาโลอะซิ ติ ก ทั้ ง ที่
กรดฮาโลอะซิติกพบรองลงมา จากการศึกษาของ Saengchut et al. (2018) จังหวัดนครราชสีมาพบ
ความเข้มข้นของกรดฮาโลอะซิติกในน้้าประปามากกว่า 100 ไมโครกรัมต่อลิตร และการศึกษาของ
Palumbo et al. (2018) ประเทศบราซิล พบความเข้ ม ข้ น ของกรดฮาโลอะซิ ติ ก ในน้้าประปาช่ว ง
ระหว่าง 94-170 ไมโครกรัมต่อลิตร
ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกัน และควบคุมคุณภาพน้้า ประปาให้ปราศจากสิ่งเจือปนที่สามารถ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ ผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรดฮาโลอะซิติกโดยจะกล่าวใน
รายละเอียดต่อไป
2. ระบบผลิตน้้าประปา
น้้าประปาจากแหล่งน้้าดิบผิวดินมีขั้นตอนกระบวนการผลิต (ประพัฒน์ เป็นตามวา, 2555)
ดังแสดงในรูปที่ 1 และมีรายละเอียดดังนี้
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การสร้างและ
รวมตะกอน

การสู บน้ า

การควบคุม
คุณภาพน้ าประปา

การตกตะกอน

การกรอง

การสู บน้ าจ่าย

การฆ่าเชื้ อโรค

สารพลอยได้จากการฆ่าเชื้อโรค

สารพลอยได้ที่มี
คุณสมบัติในการ
ฆ่าเชื้อโรคเชื้ อโรค

สารพลอยได้
ประเภท
สารอนินทรี ย ์

สารพลอยได้ประเภท
Halogenated organic
by-products

ภาพที่ 1 ขั้นตอนกระบวนการผลิตน้้าประปา
- การสูบน้้า การสูบน้้าดิบจากแหล่งน้้าธรรมชาติเพื่อล้าเลียงเข้าสู่ระบบผลิต
- การสร้างและรวมตะกอน การท้าให้อนุภาคแขวนลอยรวมทั้งสารอินทรีย์ธรรมชาติสูญเสีย
เสถียรภาพและจับตัวกับสารสร้างตะกอน เช่น สารส้ม เป็นเม็ดตะกอนและรวมตัวจนเป็นตะกอนที่โต
พอจะถูกก้าจัดออกจากน้้าได้ง่าย
- การตกตะกอน น้้า ที่ผ่านกระบวนการสร้างและรวมตะกอนแล้วเข้าสู่ถังตกตะกอนท้าให้
ตะกอนตกลงสู่ก้นถังและถูกดูดทิ้ง
- การกรอง กรองตะกอนที่ ยัง เหลื ออยู่ในน้้า โดยถั งกรองใช้ตัว กลางต่าง ๆ เช่น ทราย
ถ่านแอนทราไซต์
- การฆ่าเชื้อโรค สร้างความมั่นใจต่อผู้ใช้น้าว่าไม่มีเชื้อโรคหลงเหลืออยู่ ด้วยกระบวนการฆ่า
เชื้อโรค ซึ่งการใช้กระบวนการฆ่าเชื้อโรคขึ้นกับวัตถุประสงค์ของการใช้งานสามารถพิจารณาได้ดัง
แสดงในตารางที่ 1 (Tsitsifli et al., 2018; WHO, 2006)
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ตารางที่ 1 กระบวนการฆ่าเชื้อโรค
การฆ่าเชื้อโรค
ข้อดี
สารคลอรีน
ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคสูง และคง
ค้างในน้้าได้ดี
สารคลอรามีน คงค้างในน้้าได้นาน เกิดกลิ่นและรสชาติ
น้อย
ก๊าซคลอรีน
ประสิทธิภาพสูงกว่าสารคลอรีนที่พีเอชสูง
และเกิดสารพลอยได้น้อยกว่า
โอโซน
ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคได้ดี
รังสียูวี
ไม่เกิดสารพลอยได้

ข้อเสีย
เกิดสารพลอยได้ และคงค้างในน้้า
ได้ต่้าเมื่ออยู่ในน้้าเวลานาน
ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคต่้า
เกิดสารพลอยได้โดยมีสารตั้งต้น
เป็นสารอนินทรีย์
ไม่มีการคงค้างในน้้า
ประสิทธิภาพต่้ากว่าสารคลอรีน
และไม่คงค้างในน้้า

- การควบคุมคุณภาพน้้าประปา การตรวจสอบคุณภาพเพื่อให้ได้น้าประปาที่ปลอดภัยส้าหรับ
การอุปโภคบริโภคโดยต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนด
- การสู บ น้้ า จ่ า ย เก็ บ ในถั ง น้้ า ใส และหอถั ง สู ง เพื่ อ ท้ า ให้ เกิ ด แรงดั น น้้ า ในการจ่ า ยน้้ า
ให้บริการไปตามเส้นท่อถึงบ้านผู้อุปโภคและผู้บริโภค
3. กรดฮาโลอะซิติก
กรดฮาโลอะซิ ติ ก คื อ สารพลอยได้ ที่ เกิ ด ขึ้ น จากกระบวนการฆ่ าเชื้ อ โรคในระบบผลิ ต
น้้ าประปา ซึ่ ง จั ด อยู่ ในกลุ่ ม Halogenated organic by-products โดยเป็ น สารตกค้ างที่ เกิ ด จาก
ปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างสารอินทรีย์ธรรมชาติในน้้ากับสารคลอรีน
3.1 การเกิดกรดฮาโลอะซิติก สารพลอยได้ที่มีศักยภาพก่อมะเร็งเกิดจากปฏิกิริยาเคมีของ
สารฆ่าเชื้อโรคของกระบวนการผลิตน้้าประปาในปัจจุบันนิยมใช้สารคลอรีนเนื่องจากมีประสิทธิภาพ
สูงในการฆ่าเชื้อโรค และสามารถคงค้างในน้้าได้นาน โดยสารคลอรีนอิสระในรูป HOCl และ OClกั บ สารอิ น ทรี ย์ ธ รรมชาติ ใ นน้้ า เช่ น กรดฮิ ว มิ ค และกรดฟลู วิ ค (Ghomsheh et al., 1790;
Marhaba et al., 1998) แสดงดังสมการข้างล่าง
สารคลอรีน (HOCl, OCl-) + สารอินทรีย์ธรรมชาติ

สารพลอยได้

กรดฮาโลอะซิติก เป็นสารประกอบที่ไม่มีสี และกลายเป็นไอได้น้อย นอกจากนี้ยังสามารถ
ละลายในน้้าได้ดีและค่ อนข้างเสถียร การเกิ ดกรดฮาโลอะซิติก ขึ้นอยู่กับลัก ษณะของน้้า ใช้ในการ
ปรับปรุงคุ ณ ภาพ เช่น ปริม าณคาร์บอนทั้งหมด ค่าพี เอช อุณ หภูมิ แอมโมเนีย และอัล คาไนนิ ตี้
รวมทั้งสภาวะในการเดินระบบปรับปรุงคุณภาพ เช่น ปริมาณสารฆ่าเชื้อโรค และเวลาสัมผัส ทั้งนี้น้า
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ที่มีการปรับปรุงคุณภาพพบสารไตรฮาโลมีเทนมากกว่าสารพลอยได้อื่น ๆ รองลงมาคือ กรดฮาโลอะ
ซิติก แต่ความเข้มข้นของกรดฮาโลอะซิติก ในน้้าหลังจากการปรับปรุงคุณภาพมีมากกว่าร้อยละ 50
ของความเข้มข้นของสารไตฮาโลมีเทน
3.2 ปั จ จั ย ของการเกิ ด กรดฮาโลอะซิ ติก นอกจากปฏิ กิ ริย าทางเคมีร ะหว่ างสารอิน ทรีย์
ธรรมชาติ ใ นน้้ า กั บ สารคลอรี น แล้ ว ยั ง มี ปั จ จั ย อื่ น ๆ เป็ น องค์ ป ระกอบต่ อ การก่ อ เกิ ด กรด
ฮาโลอะซิติก ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ปัจจัยการเกิดกรดฮาโลอะซิติก
ล้าดับ
ปัจจัย
ผลกระทบที่ส่งผล
1. สารคลอรีน
สารอินทรีย์ธรรมชาติในน้้าท้าปฏิกิริยากับสาร
คลอรีนเกิดกรดฮาโลอะซิติก เมื่อใช้คลอรีน
เข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร
2. สารอินทรีย์
สารอินทรีย์ธรรมชาติในน้้าในรูปอะโรมาติกที่มี
ธรรมชาติในน้้า ขนาดใหญ่ผลต่อการเกิดกรดฮาโลอะซิติก
มากกว่ารูปกรดฮิวมิค และฟลูวิค
3. เวลาสัมผัส
กรดฮาโลอะซิติกเกิดอย่างรวดเร็วใน 5 ชั่วโมง
แรก และก่อตัวสมบูรณ์ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่ง
จะหยุดปฏิกิริยาหลังจาก 150 ชั่วโมงเป็นต้นไป
4. ค่าความเป็น
ค่าสูงสุดที่มีผลต่อการเกิดกรดฮาโลอะซิติกไม่
กรด-ด่าง
เกิน 9 ซึ่งจะเกิดได้ดีที่ค่า 7-7.5
5. อุณหภูมิ
ค่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นส่งผลต่อการเกิดกรดฮาโลอะ
ซิติกในปริมาณสูง ซึ่งอุณหภูมิ 10-30 องศา
เซลเซียส เกิดถึงร้อยละ 20-30
หมายเหตุ : ปรับปรุงมาจาก WHO (2006)

ที่มา
Lu et al. (2009)

มัลลิกา ปัญญคะโป
และ ผ่องศรี เผ่าภูรี
(2550)
Guay et al.
(2005)
Bond et al.
(2012)
Rodriguez et al.
(2007)

3.3 ผลกระทบทางสุขภาพจากการได้รับกรดฮาโลอะซิติก กรดฮาโลอะซิติกมี 9 ชนิด ได้แก่
กรดโมโนคลอโรอะซิติก กรดไดคลอโรอะซิติก กรดไตรคลอโรอะซิกติก กรดโมโนโบรโมอะซิติก กรด
ไดโบรโมอะซิติก กรดไตรโบรโมอะซิติก กรดโบรโมไดคลอโรอะซิติก กรดไดโบรโมคลอโรอะซิติก และ
กรดโบโมคลอโรอะซิติก ซึ่งลักษณะของสารประกอบขึ้นอยู่กับ ปริมาณความเข้มข้นของสารอินทรีย์
ธรรมชาติที่มีอยู่ในน้้า และปริมาณของสารฆ่าเชื้อโรคที่มีฮาโลเจนเป็นองค์ประกอบ ซึ่งมี 2 ชนิดที่ถูก
ก้าหนดระดับความเป็นพิษ คือ กรดไดคลอโรอะซิติกมีศักยภาพสามารถก่อมะเร็งในมนุษย์ได้ และกรด
ไตรคลอโรอะซิ ก ติ ก มี ศั ก ยภาพอาจจะก่ อ มะเร็ง ในมนุ ษ ย์ได้ ร ะดั บ ความเป็ น พิ ษดั ง กล่ าวส่ ง ผลต่ อ
ความสามารถในการสืบพันธุ์ การคลอด ระบบไหลเวียนโลหิต และอวัยวะภายใน (Nikolaou et al.,
2004; WHO 2006)
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การก้าหนดค่าระดับความปนเปื้อนกรดฮาโลอะซิติกสูงสุดที่ยอมรับได้โดย 2 มาตรฐาน ได้แก่
องค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกาก้าหนดไว้ไม่เกิน 60 ไมโครกรัมต่อลิตร ส้าหรับน้้าดื่ม น้้าประปา (จุดแรกของการจ่ายน้้า) และคณะกรรมการแถบยุโรป ก้าหนดไว้ไม่เกิน 80 ไมโครกรัมต่อ
ลิตร (US.EPA., 2012) ส้าหรับน้้าประปา (จุดใช้น้า) เนื่องจากในปัจจุบันค้านึงถึงความปลอดภัยต่อผู้
อุปโภคบริโภคจึงใช้มาตรฐานขององค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกาเป็นส่วนใหญ่
3.4 กระบวนการการก้าจัดกรดฮาโลอะซิติก การก้าจัดเพื่อลดความเสี่ยงต่อการได้รับ สัมผัส
กรดฮาโลอะซิติกในน้้าที่ใช้อุปโภคบริโภคแสดงดังตารางที่ 3 โดยประสิทธิภาพสูงสุดด้วยวิธีการใช้
เมมเบรนเนื่องด้วยคุณสมบัติของกรดฮาโลอะซิติกมีองค์ประกอบของอะตอมของคลอรีนที่จั บอยู่บน
โครงสร้ างของสารอิ น ทรีย์ ธ รรมชาติ (หมู่ ค าร์บ อกซิ ล ) โดยอะตอมของคลอรีน มี ข นาด 4.217
อั ง สตรอม หรื อ 0.4217 นาโนเมตร ทั้ ง นี้ ค ลอรีน ที่ อ ยู่ บ นโครงสร้า งของหมู่ ค าร์ บ อกซิ ล สู ง สุ ด
3 อะตอม ท้าให้ ข นาดอนุ ภาคของกรดฮาโลอะซิติ ก จึ งไม่ เกิ น 1 นาโนเมตร ซึ่ ง มีข นาดใหญ่ ก ว่ า
เมมเบรนที่เป็นเยื่อเลือกผ่าน (ชัยยศ ตั้งสถิตย์กุลชัย, 2554)
ตารางที่ 3 กระบวนการก้าจัดกรดฮาโลอะซิติก
ประสิทธิภาพใน
กระบวนการ
ค่าใช้จ่าย
ที่มา
การก้าจัด (%)
การสร้างและรวมตะกอน
27-58
ต่้า-ปานกลาง Chuang et al. (2011)

การดูดซับ

โอโซน

70.42-94

20-37

ปานกลาง

Babi et al. (2007)
Ghomshe et al. (2011)

ปานกลาง-สูง Guay et al. (2005)
Ratasuk et al. (2008)

เมมเบรน
90-100
หมายเหตุ : ปรับปรุงมาจากพงศ์ธร แสงชูติ (2560)

สูง

Ratasuk et al. (2009)

4. บทสรุป
น้้าประปาที่ใช้ส้าหรับการอุปโภคบริโภคในปัจจุบันส่วนมากมาจากระบบผลิตน้้าที่มีการสร้าง
และรวมตะกอนเพื่อลดสารแขวนลอย รวมทั้งใช้สารคลอรีนเป็นสารฆ่าเชื้อโรคเป็นส่วนใหญ่ซึ่งการใช้
สารคลอรีนส่งผลต่อประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคสูง ทั้งยังคงค้างในน้้าได้นาน สร้างความมั่นใจต่ อ
อุปโภคบริโภคน้้า แต่สารคลอรีนที่มากเกินพอจากการฆ่าเชื้อโรคสามารถท้าปฏิกิริยากับสารอินทรีย์
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ธรรมชาติในน้้ าดิ บที่ห ลงเหลื อจนเกิ ด เป็นสารพลอยได้ โดยสารพลอยได้ ประเภท Halogenated
organic by-products กลุ่มกรดฮาโลอะซิติกพบได้รองลงมาจากกลุ่มสารไตรฮาโลมีเทน แต่กลุ่มกรด
ฮาโลอะซิติกที่พบมีความเข้มข้นสูงกลุ่มไตรฮาโลมีเทนมากกว่าร้อยละ 50
ซึ่งกรดฮาโลอะซิติก โดยเฉพาะชนิด กรดไดคลอโรอะซิติก มีศักยภาพสามารถก่อมะเร็งใน
มนุษย์ได้ และกรดไตรคลอโรอะซิกติกมีศักยภาพอาจจะก่อมะเร็งในมนุษย์ได้ ด้วยความเป็นพิษท้าให้
องค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่ง สหรัฐอเมริกาก้าหนดความเข้มข้นของกรดฮาโลอะซิติก ไว้ให้ไม่เกิน 60
ไมโครกรัมต่อลิตร ส้าหรับน้้าดื่ม และปัจจุบันหลายประเทศมีการใช้เกณฑ์นี้มาควบคุมความเข้มข้น
กรดฮาโลอะซิติกในน้้าประปาเนื่องจากกรดฮาโลอะซิติก สามารถเข้าสู่ร่างกายนอกจากการดื่ม -กิน
แล้วยังสามารถซึมผ่านผิวหนัง รวมทั้งการหายใจได้ ดังนั้นจึงมีการศึกษาเทคโนโลยีที่ใช้ในการก้าจัด
กรดฮาโลอะซิติกอย่างกว้างขวางและพบว่าการใช้เยื่อเลือกผ่านเมมเบรนสามารถก้าจัดกรดฮาโลอะ
ซิติกได้ดีที่สุด
5. ข้อเสนอแนะ
5.1 ควรควบคุม สารอินทรีย์ธรรมชาติ และสารคลอรีนในระบบผลิต น้้าประปาให้มีความ
เข้มข้นที่ส่งผลต่อการเกิดกรดฮาโลอะซิติกน้อยที่สุด เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการก้าจัดกรดฮาโลอะซิติก
โดยตรง
5.2 ควรสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกรดฮาโลอะซิติกให้มากขึ้นเพื่อน้าผลไปปรับปรุง
และใช้พัฒนาระบบผลิตน้้าประปาในการลดความเสี่ยงต่อการได้รับสัมผัสกรดฮาโลอะซิติกต่อไป
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การผลิตไอศกรีมซินไบโอติกจากรากบัว
Producing Symbiotic Ice-cream from Lotus Roots
พันธ์ระวี หมวดศรี1 ธีระยุทธ เตียนธนา2 ติยะภรณ์ เหลืองพิพัฒน์3
1,2,3สาขาวิชาชีววิทยา

และเทคโนโลยีชวี ภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ เป็ น การศึ ก ษาการผลิ ต ไอศกรี ม ซิ น ไบโอติ ก จากเชื้ อ Lactobacillus casei
subsp. rhamnosus และสารสกัดจากรากบัวโดยการใช้นมหมักจากรากบัว 3 สูตรในการนามาผลิต
ไอศกรีม ได้แก่ สูตรที่ 1 (หางนม 60 กรัม + สารสกัดจากรากบัว 440 มิลลิลิตร) สูตรที่ 2 (หางนม
60 กรัม + สารสกัดจากรากบัว 390 มิลลิลิตร + น้าตาลกลูโคส 50 มิลลิลิตร) และสูตรที่ 3 (หาง
นม 60 กรัม + น้า 340 มิลลิลิตร + น้าตาลกลูโคส 100 มิลลิลิตร) เก็บรักษาที่อุณหภูมิ -18 องศา
เซลเซี ย สเป็ นเวลา 3 สั ปดาห์ พบว่า ไอศกรีม ซินไบโอติก ที่มี ก ารอยู่ รอดของเชื้อ Lactobacillus
casei subsp. rhamnosus ดีที่สุด คือ สูตรที่ 1 มีค่าเท่ากับ 7.64 ล็อกโคโลนีต่อมิลลิลิตร เมื่อนา
ไอศกรีมทั้ง 3 สูตรมาทดสอบความพึงพอใจพบว่า ไอศกรีมสูตรที่ 1 มีความพึงพอใจโดยรวมมากที่สุด
คาสาคัญ : ซินไบโอติก รากบัว ไอศกรีม โพรไบโอติก

Abstract
This research was the study about manufacture of synbiotic ice-cream from
Lactobacillus casei subsp. rhamnosus and lotus root extract by using 3 formulations of
fermented milk from lotus root extract in ice-cream production. Three formulations
included formula 1(skim milk powder 60 g +lotus root extract 440 ml)formula 2 (skim
milk powder 60 g + lotus root extract 390 ml +glucose 50 ml) and formula 3 (skim
milk powder 60 g + water 390 ml +glucose 100 ml). The survival numbers of probiotic
bacteria was studied in fermented milk which stored at -18 °C for 3 week. The highest
survival of Lactobacillus casei subsp. rhamnosus in synbiotic ice-cream products is
first formulation and be equal to 7.64 log colony per ml.Three formulations ice-cream
were then tested their satisfaction and first formulation also gave the highest total
satisfaction.
Keywords : synbiotic, lotus root, ice-cream, probiotic
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1. บทนา
ไอศกรีม หรือ ไอติม ที่คนไทยเรียกกันเป็นของหวาน และเป็นที่ชื่นชอบกันทุกเพศ ทุกวัย
ไอศกรีมเป็นอาหารที่ให้พลังงานสูงจะมาก หรือน้อยขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ใช้ทา ที่สาคัญเหมาะกับเด็กที่
ก าลั ง เจริ ญ เติ บ โตหรื อ คนที่ ต้ อ งการเพิ่ ม น้ าหนั ก ปั จ จุ บั น มี ก ารผลิ ต ไอศกรี ม ภู มิ ปั ญ ญาไทย
จากผลไม้ และสมุนไพรของไทยเกิดขึ้ นเป็นจานวนมาก เช่น กล้ วยเล็บมือนาง น้อยหน่า มะขาม
เสาวรส หรื อ ไอศกรี ม ดอกไม้ เช่ น ดอกกุ ห ลาบ ดอกเก๊ ก ฮวย และดอกกระเจี๊ ย บแดง เป็ น ต้ น
(รัฐสรณ์ ดุลยเภรี,2555) ปัจจุบันตลาดของอาหารเพื่อสุขภาพที่เสริมโพรไบโอติก และพรีไบโอติกนั้น
มีการเติบโตที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากผู้บริโภคมีความตระหนักเกี่ยวกับอาหารที่มีผลต่อสุขภาพ
ร่างกายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีการเสริมทั้งสารพรีไบโอติก และเชื้อโพรไบโอติกลงไปนั้นเพื่อ
เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภค โดยเป็นการส่งเสริมการเจริญ เติบโต และกิจกรรมของโพร
ไบโอติก หรือจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ที่มีอยู่ในลาไส้ใหญ่ โดยโพรไบโอติกมีความสามารถในการลด
จานวนแบคทีเรียที่เป็นโทษต่อร่างกายได้ทาให้จุลินทรีย์ในลาไส้ มีความสมดุล ป้องกัน และลดอาการ
ท้องร่วงทั้งที่เกิดจากแบคทีเรีย และไวรัส (Fuller and Gibson, 1997) นอกจากนี้โพรไบโอติกยังทา
ให้ผู้ที่ได้รับเข้าไปมีระบบการขับถ่ายดี ไม่สะสมสารพิษไว้ตามผนังลาไส้ ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล
ในเลือด กระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มมากขึ้น ลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็ง เพิ่มการดูดซึม
แคลเซียม และเหล็ก (Bandaru ,1999)
ซินไบโอติก (Synbiotic) หมายถึง สารผสมระหว่างโพรไบโอติก และพรีไบโอติกที่ช่วยให้
ผู้บริโภคมีสุ ขภาพดี โดยการเติมจุ ลินทรีย์ ที่มีชีวิต ลงไปเพื่อปรับสมดุล และกระตุ้นการเจริญ ของ
จุ ลิ น ทรี ย์ ภ ายในทางเดิ น อาหารให้ เหมาะสม จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ เพิ่ ม อั ต ราการอยู่ ร อดชี วิ ต ของ
โพรไบโอติกที่ให้ประโยชน์แก่สุขภาพด้วยการเติมพรีไบโอติกลงไป เพื่อให้โพรไบโอติกมีการย่อยสลาย
ในระบบนิเวศน์จุลินทรีย์ที่มีการแข่งขันกัน โดยในปัจจุบันรากบัวเป็นพืชที่สะสมสารอาหารและแร่ธาตุ
อยู่ ห ลายชนิ ด เช่น วิ ต ามิ น ซี บี 1 บี 2 โฟเลท ฟอสฟอรัส แคลเซี ย ม และสารอื่น ๆ อี ก มากมาย
หลายชนิด ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรง และทาให้ระบบการทางานของ
อวัยวะต่างๆ สามารถทางานได้อย่างเป็นปกติ (Gibson and Roberfroid, 1995)
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาการผลิตไอศกรีมซินไบโอติก จากรากบัวซึ่ง
ประกอบด้วยกลุ่มจุลินทรีย์โพรไบโอติกที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และกลุ่มพรีไบโอติกที่ได้จากสารสกัด
จากรากบัวเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และเหมาะที่จะเป็นทางเลือกหนึ่งสาหรับ
การบริโภคไอศกรีมเพื่อสุขภาพต่อไป
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนากรรมวิธีผลิตไอศกรีมซินไบโอติกจากรากบัว
2. เพื่อศึกษาการอยู่รอดของเชื้อ L. casei subsp. rhamnosus ในการผลิตภัณฑ์ไอศกรีม
ซินไบโอติกจากรากบัว
3. ทดสอบความพึงพอใจของไอศกรีมต่อผู้บริโภคจานวน 30 คน
4. เพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น
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3. วิธีการดาเนินการวิจัย
3.1 การสกัดสารพรีไบโอติกจากรากบัว
ทาการปลอกเปลือกพืชตัวอย่าง ล้างให้สะอาดนาไปหั่นเป็นชิ้นบางๆจากนั้นนาไปอบให้แห้ง บดให้
ละเอียดแล้วนาผงที่ได้ไปกรองด้วยตะแกรงที่มีขนาดของรูตะแกรง 75 ไมโครเมตร นาผงพืชตัวอย่าง
ไปสกัดด้วยน้ากลั่นในอัตรา1:30 ที่ 85 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาทีทิ้งให้เย็น นาไปปั่นเหวี่ยง
โดยเครื่อง Centrifuge ที่ 10,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 15 นาที เพื่อให้ตกตะกอนนาส่วนใสที่ได้
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งนาไปวิเคราะห์หาปริมาณของ สารพรีไบโอติกและ ส่วนที่ 2 นาไป
ฆ่าเชื้อเพื่อเก็บตัวอย่างไว้ใช้ในกระบวนการผลิตไอศกรีม
3.2 ผลิตนมหมักจากเชื้อโพรไบโอติก
การผลิตนมหมัก 3 สูตร โดยผลิตภัณฑ์นมหมักจะทาจากเชื้อ L. casei subsp. rhamnosus. การทา
นมหมักสูตรที่ 1 นานมผง 12 g ผสมกับ สารสกัดจากรากบัว 88 ml สูตรที่ 2 นมผง 12 g ผสมกับ
สารสกัดจากรากบัว 78 ml และเติม น้าตาลกูลโคส 10 ml และสูตรที่ 3 นมผง 12 g น้า 68 ml
และเติ ม น้ าตาลกู ล โคส 20 ml โดยใช้ เชื้ อ เริ่ม ต้ น ที่ 2% (V/V)( เป็ น หั ว เชื้ อ ที่ เตรีย มในนม) บ่ ม ที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส anaerobic jar จนกระทั่ง pH สุดท้ายอยู่ในช่วง 4.2- 4.6 และมีการ
เจริญของเชื้อไม่น้อยกว่า 8 ล็อกโคโลนีต่อมิลลิลิตร (log cfu/ml) จากนั้นนมหมักในอุณหภูมิตู้เย็น
เพื่อนาไปใช้ในการผลิตไอศกรีมซินไบโอติกต่อไป( Phanrawi, 2016)
3.3 ศึกษาการผลิตไอศกรีมซินไบโอติกจากรากบัว
ทดลองการผลิตไอศกรีม 3 สูตร โดยแต่ละสูตรจะใช้ นมหมักที่มีการเติมสารสกัดในระดับที่แตกต่าง
กัน การผลิตไอศกรีมจะใช้ส่วนผสมต่างๆ คือ นมหมัก ครีม สเตบิไลเซอร์ และอิมัลซิไฟเออร์ โดยนา
นมหมักและครีมใส่ลงในถังผสมและคนให้เข้านาส่วนผสมที่ได้ไปผสมให้เข้ากันด้วยเครื่อง bamix
แล้วนาไปพาสเจอไรส์ที่อุณหภูมิ 69 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที (Marshall, 1996) ทาให้เย็น
ลงมาที่ อุณ หภู มิ 4 องศาเซลเซีย ส นาส่ ว นผสมไปบ่ ม ที่ อุณ หภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็น เวลา 4
ชั่วโมง จากนั้นนาส่วนผสมเข้าเครื่องทาไอศกรีม บรรจุใส่ภาชนะ นาไปแช่เยือกแข็งที่อุณหภูมิ -18
องศาเซลเซียส ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ และศึกษาการอยู่รอดของเชื้อโพรไบโอติกในผลิตภัณฑ์
ไอศกรีมซินไบโอติกจากรากบัวในระยะเวลาในการเก็บรักษา 0,7,14 และ 21 วัน ที่อุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส และจานวนจุลินทรีย์โดยวิธี Pour plate โดยใช้อาหาร MRS
3.4 ทดสอบความชอบของผู้ทดสอบชิมต่อผลิตภัณฑ์ไอศกรีม รากบัวที่ผลิตได้ทั้ง 3 สูตรใช้
ผู้ทดสอบชิมที่ไม่ผ่านการฝึกฝนจานวน 30 คน โดยใช้วิธี Preference test และให้คะแนนความชอบ
(hedonic nine scale) มีระดับคะแนน 1 - 9 (1 = ไม่ชอบมากที่สุด 2 = ไม่ชอบมาก 3 = ไม่ชอบ
เล็กน้อย 4 = ไม่ชอบน้อยที่สุด 5 = เฉยๆ 6 = ชอบเล็กน้อย 7 = ชอบปานกลาง 8 = ชอบมาก 9 =
ชอบมากที่สุด)
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4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการหาสารพรีไบโอติกอย่างหยาบ
จากสมการดังนี้ สารพรีไบโอติก = น้าตาลทั้งหมด – น้าตาลรีดิวซ์
จาการทดลอง พบว่า อัตราส่วนที่ใช้ในการสกัดระหว่างรากบัวต่อน้ากลั่น เมื่อนามา
วิเคราะห์ปริมาณของสารพรีไบโอติกแบบหยาบโดยการวิเคาระห์น้าตาลทั้งหมด และน้าตาลรีดิวซ์
มีปริมาณของสารพรีไบโอติกในอัตราส่วน 1:30 เท่ากับ 1,350 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
4.2 ผลของสารสกัดจากรากบัวที่เติมลงไปในผลิตภัณฑ์นมหมักที่มีผลต่อการเจริญของเชื้อ
แบคทีเรีย L.casei subsp. Rhamnosus จากผลของสารสกัดจากรากบัวที่เติมลงไปในผลิตภัณฑ์นม
หมักที่มีผลต่อการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย L.casei subsp. rhamnosus พบว่าชั่วโมงที่ 8 ของแต่ละ
สูตรจะมีจานวนเซลล์มากที่สุดของการหมัก ในนมหมักที่ผสมสารสกัดจากรากบัวจะมีจานวนเซลล์
มากกว่า controlหลังจากนั้นเซลล์จะค่อยๆ ลดจานวนลงจนถึงชั่วโมงที่ 12 ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 จานวนเซลล์ log (CFU/ml) กับเวลา (ชั่วโมง) ของนมหมักที่มีการเติมหัวเชื้อ 2%
และทาการบ่มที่ 37 องศาเซลเซียส โดยทาการเก็บตัวอย่างชั่วโมงที่ 0, 8, 10,12
4.3 ผลของสารสกัดจากรากบัวที่เติมลงไปในผลิตภัณฑ์นมหมักที่มีผลต่อ ค่า pH จากผล
ของสารสกัดจากรากบัวที่เติมลงไปในผลิตภัณฑ์นมหมักที่มีผลต่อค่าพีเอช พบว่า ค่าพีเอชในนมหมัก
ของแต่ละสูตรจะมีค่าลดลง และมีปริมาณของกรดเพิ่มขึ้น ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 ค่าพีเอชของนมหมักที่มีการเติมหัวเชื้อ 2% และทาการบ่มที่ 37
องศาเซลเซียส โดยทาการเก็บตัวอย่างชั่วโมงที่ 0, 8, 10, และ12
4.4 ผลของสารสกั ด จากรากบั ว ที่ มี ผ ลต่ อ การอยู่ ร อดของเชื้ อ L. casei subsp.
rhamnosus ในไอศกรีมซินไบโอติกหลังผ่านไป 7 วัน ที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส จากผลของสาร
สกัดจากรากบัวที่มีผลต่อการอยู่รอดของเชื้อ L. casei subsp. rhamnosus ในไอศกรีมซินไบโอติกห
ลังผ่านไป 7 วัน ที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส พบว่าในวันที่ 3 ของแต่ละสูตรที่ 1จะมีอัตราการ
รอดชีวิตมากที่สุดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 อัตราการรอดชีวิตของเชื้อ L. casei subsp. rhamnosus ในไอศกรีมซินไบโอติกหลั ง
ผ่านไป 7 วัน ที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส
เวลา
สูตร 1
สูตร 2
สูตร 3
(วัน) Log (CFU/ml)
% Log (CFU/ml) % Log (CFU/ml) %
0
7.82
7.52
7.42
3
7.64
97.6
7.3
97.07
7.2
97.03
7
7.37
94.24
7.2
95.74
7.1
95.67

2095

4.5 ผลการทดสอบความพึงพอใจของผู้ได้รับการทดสอบ
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความพึงพอใจของไอศกรีมซินไบโอติก
ความพึงพอใจ
สี
กลิ่น
รส
สูตร
1
72
63.6
65.4
2
62.7
59.7
55.2
3
67.2
61.5
61.8

เนื้อสัมผัส

รวม

63.9
59.1
62.4

87.6
85
78.9

จากตรารางที่ 3 ผลการทดสอบความพึงพอในสีของไอศกรีมซินไบโอติก พบว่า ไอศกรีม
สู ต รที่ 1 มี ค วามพึ ง พอใจมากที่ สุ ด อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (p<0.05) คื อ มี ค่ า เท่ า กั บ 72
เปอร์เซ็นต์ ไอศกรีมสูตรที่ 3 มีค่าเท่ากับ 67.2 เปอร์เซ็นต์ และไอศกรีมสูตรที่ 2 มีค่าเท่ากับ 62.7
เปอร์เซ็นต์ตามลาดับ ความพึงพอในกลิ่นของไอศกรีมซินไบโอติก ไอศกรีมสูตรที่ 1 มีความพึงพอใจ
มากที่สุดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) คือมีค่าเท่ากับ 63.6 เปอร์เซ็นต์ ไอศกรีมสูตรที่ 3 มีค่า
เท่ากับ 61.5 เปอร์เซ็นต์ และไอศกรีมสูตรที่ 2 มีค่าเท่ากับ 59.7 ตามลาดับ ความพึงพอในรสชาติ
ของไอศกรีม ซินไบโอติก ไอศกรีมสูตรที่ 1 มีค่าความพึงพอใจมากที่สุด อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิ ติ
(p<0.05) คือ มีค่าเท่ากับ 65.4 เปอร์เซ็นต์ ไอศกรีมสูตรที่ 3 มีค่าเท่ากับ 61.8 เปอร์เซ็นต์ และ
ไอศกรีมสูตรที่ 2 มีค่าเท่ากับ 55.2 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ และความพึงพอในเนื้อสัมผัสของไอศกรีม
ซินไบโอติก ไอศกรีมสูตรที่ 1 มีความพึงพอใจมากที่สุดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) คือมีค่า
เท่ ากั บ 63.9 เปอร์เซ็ น ต์ ไอศกรี ม สู ต รที่ 3 มี ค วามพึ ง พอใจ มี ค่ าเท่ ากั บ 62.4 เปอร์เซ็ น ต์ และ
ไอศกรีมสูตรที่ 2 มีความพึงพอใจ มีค่าเท่ากับ 59.1 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจากการทดสอบความพึงพอใจ
โดยรวมในไอศกรีมซินไบโอติกทั้ง 3 สูตร พบว่า ไอศกรีมสูตรที่ 1 มีความพึงพอใจมากที่สุด อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) คือมีค่าเท่ากับ 87.6 เปอร์เซ็นต์ สูตรที่ 3 มีค่าเท่ากับ 85 เปอร์เซ็นต์
และสูตรที่ 2 มีค่าเท่ากับ 78.9 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ
5. อภิปรายผล
1. เชื้อ L. casei subsp. rhamnosus เจริญได้ดีที่สุดในชั่วโมงที่ 8 คือ สูตรที่ 1 มีจานวน
เซลล์ที่มีชีวิตสูงกว่าในชุดควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ซึ่งคล้ายคลึงกับงานวิจัยที่ได้
ศึกษาผลของการเติมสารสกัดจากรากบัวลงในผลิตภัณฑ์นมหมักโดยเชื้อ L. acidophilus ที่พบว่านม
หมักที่มีการเติมสารสกัดจาการากบัว มีการเจริญของเชื้อ L. acidophilus สูงที่สุดแสดงให้เห็นว่า
ปริมาณของสารพรีไบโอติกมีผลต่อการเจริญ และการรอดชีวิตของเชื้อ L. acidophilus (Phanrawi,
2017) แสดงให้เห็นว่าเราอาจนารากบัวมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นสารพรีไบโอติก และใช้ในการ
บริโภคเพื่อสุขภาพได้ อีกทั้งยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่หาง่าย และราคาไม่แพง
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2. จากการศึกษาการอยู่รอดของเชื้อ L. casei subsp. rhamnosus ในผลิตภัณฑ์ไอศกรีม
ในการเก็บตัวอย่างวันที่ 3 เชื้อมีอัตราการอยู่รอดสูงที่สุดจากนั้นจะค่อยๆ ลดลงหรืออาจคงที่ ซึ่ง
ไอศกรี ม สู ต รที่ 1 มี ก ารรอดชี วิ ต ไม่ แ ตกต่ างต่ างกั น ทางสถิ ติ กั บ สู ต รที่ 2 และสู ต รที่ 3 ที่ ร ะดั บ
นัยสาคัญ 0.05 เนื่องมาจากการศึกษาการรอดชีวิตของจุลินทรีย์โพรไบโอติกในการทดลองนี้ได้ทาใน
ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมซึ่งมีการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่าจึงทาให้ไม่เห็นความแตกต่างของการรอดชีวิตของ
เชื้อจุลินทรีย์ แต่ไอศกรีมที่มีการผสมสารสกัดจากรากบัวจะมีความได้เปรียบในจานวนเชื้อจุลินทรีย์ใน
ผลิตภัณฑ์ที่มีมากกว่า ดังนั้นสารสกัดจากรากบัวจึงเป็นสารที่เหมาะสมต่อการนามาสกัดสาร พรี
ไบโอติก เพื่อนาไปใช้ในการทาเป็นผลิตภัณฑ์ไอศกรีมซินไบโอติกเพื่อสุขภาพ เพราะสามารถส่งเสริม
การเจริญของเชื้อ และมีการรอดชีวิตของของเชื้อโพรไบโอติกสูง
3. จาการทดสอบความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมซินไบโอติกทั้ง 3 สูตร พบว่า ไอศกรีม
สูตรที่ 1 มีความพึงพอใจโดยรวมมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าผู้ทดสอบให้การยอมรับในไอศกรีมสูตรที่ 1
ทัง้ ในด้าน สี กลิ่น รสชาติ และเนื้อสัมผัส เพราะไอศกรีมสูตรที่ 1 มีปริมาณของสารสกัดจากรากบัว
มากที่สุด จึงทาให้ลักษณะของเนื้อสัมผัสเป็นเกล็ดน้าแข็งขนาดเล็กไม่เหนียวจนเกินไป (Gilson et
al. 2017) อีกทั้งสารสกัดจากรากบัวยังทาให้เกิดกลิ่น และรสชาติแตกต่างจากสูตรที่ 2 และ สูตรที่ 3
นอกจากนี้สารสกัดจากรากบัวมีรสไม่หวานมาก และมีกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นน้าผึ้ง ในไอศกรีมสูตรที่ 1
ทีไ่ ม่ได้มีการเติมน้าตาลกูลโคสทาให้รสชาติไม่หวานจนเกินไปเหมาะแก่การบริโภคเพื่อสุขภาพ
6. สรุปผล
1. การศึกษาปริมาณสารสกัดจากรากบัวเพื่อใช้เป็นสารพรีไบโอติกในอัตราส่วน 1:30 มี
ปริมาณสารพรีไบโอติก 1,350 µg/ml
2. การเจริญของเชื้อ L. casei subsp. rhamnosus ในนมหมักที่มีการเติมสารสกัดจาก
รากบัวพบว่า เชื้อ L. casei subsp. rhamnosus ในนมหมักที่มีการเติมสารสกัดมีการเจริญของเชื้อ
ในช่วงชั่วโมงที่ 8 ได้ดีที่สุด
3. ค่าพีเอชของแต่ละสูตรจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆ จนถึงชั่วโมงที่ 12 สูตรที่ 1 ลดลง มาก
ที่สุด คือ 5.25
4. การเจริญ ของเชื้ อ L. casei subsp. rhamnosus ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไอศกรีม ซิ น ไบโอติ ก
ทั้ง 3 สูตร พบว่า ในวันที่ 3 สูตรที่ 1 มีการอยู่รอดของเชื้อ L. casei subsp. rhamnosus ในอาหาร
MRS ดีที่สุด เท่ากับ 7.64 log CFU/ml คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 97.6 เปอร์เซ็นต์
5. ไอศกรีม ซิน ไบโอติ ก สู ต รที่ 1 มีค วามพึ งพอใจมากที่สุ ด ในทุก ๆด้ าน ด้ านของสี 72
เปอร์เซ็นต์ ด้านของกลิ่น 63.6 เปอร์เซ็นต์ ด้านของรสชาติ 65.4 เปอร์เซ็นต์ และความพึงพอใจ ใน
ด้านของเนื้อสัมผัส 63.9 เปอร์เซ็นต์
7. ข้อเสนอแนะ
1. ควรพั ฒ นารากบั ว ให้ เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพื่ อ สุ ข ภาพที่ มี ป ระโยชน์ มี ร าคาที่ ถู ก และ มี
คุณภาพ
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2. ควรพัฒ นาสู ต รการทาไอศกรีม จากรากบัว ให้มีความเหมาะสม เพื่อทาให้ไอศกรีม มี
รสชาติและกลิ่นที่ดีขึ้น เนื่องจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคเป็นอย่างมาก
เอกสารอ้างอิง
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การกลั่นน้ามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรโดยใช้ความร้อนจากพลังงานชีวมวล
Distilling Essential Oils from Medicinal Plants
by Using Heat from Biomass
โพธิ์ทอง ปราณีตพลกรัง1
1สาขาวิชาเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
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pttmbj@hotmail.com

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีจุดประสงค์เพื่อทาการศึกษาการกลั่นพืชสมุนไพรโดยใช้พลังงานชีว มวลเป็น
เชื้อเพลิง เครื่องกลั่นพืชสมุนไพรที่ใช้มีส่วนประกอบดังนี้ หม้อต้มวัตถุดิบพืชสมุนไพรนั้นทาจากเหล็ก
สแตนเลสสตีล มีลักษณะเป็นถังทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 45 cm สูง 60 cm ความหนา
2mm ถังควบแน่นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 50 cm และสูง 90 cm หนา 1 cm ในส่วนของ
เตาชีวมวลได้ดัดแปลงใช้ถังแก๊สขนาดเล็กที่ใช้แล้วเป็นวัสดุในการทาเพื่อประหยัด ผลการทดลองกลั่น
พืชสมุนไพรพบว่าในการกลั่นน้ามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรได้แก่ ตะไคร้ ตะไคร้หอมกระวานและ
มะกรูด โดยน้าหนักของพืชที่ใช้ในการกลั่นน้ามันหอมระเหยเท่ากับ 5 กิโลกรัม น้าหนักพืชเท่ากันทั้ง
4 ชนิด ปริมาณของน้ามันหอมระเหยที่กลั่นออกมาพบว่า ตระไคร้ได้ปริมาณน้ามันหอมระเหย 24.01
ml ตะไคร้หอมได้ปริมาณน้ามันหอมระเหย 30.25 ml กระวานได้ปริมาณน้ามันหอมระเหย 18.12 ml
และมะกรูดได้ปริมาณน้ามันหอมระเหย 24.28 ml พลังงานเชื้อเพลิงชีวมวลที่ใช้มีค่าระหว่าง 23.5 24.0 กิโลกรัม
ค้าส้าคัญ : น้ามันหอมระเหย พืชสมุนไพร พลังงานชีวมวล

Abstract
This research was to study the refining of herbal plants using biomass as
fuel. Herbal distillery had the following components: cylinder with a diameter of 45
cm, 60 cm height and 2 mm thick. Condensate bin diameter 50 cm and 90 cm height
and 1 cm thick. Biomass stoves adapted to use small gas tank, used as material for
making savings. The results were found in the distillation of essential oils from herbal
plants such as lemon grass, citronella, cardamom and bergamot. The weight of the
plants used in the refining of essential oils was equal to 5 kilograms of the same plant
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weight. An oils can distilled 24.01 ml, 30.25 ml, 18.12 ml and 24.28 ml respectively.
Biomass fuels were used between 23.5 - 24.0 kg.
Keywords : Essential oil, Herb, Biomass fuel
1. บทน้า
ในยุคปัจจุบันกระแสความนิยมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติมีเพิ่มขึ้น อีกทั้ งการให้
ความสาคัญ กับการดูแลสุขภาพส่งผลให้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติได้รับผลตอบรับที่ดีจาก
ผู้บริโภค ทาให้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติยิ่งได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น เช่นเครื่องสาอางที่มี
ส่วนผสมสารสกัดธรรมชาติหรือน้ามันหอมระเหย สบู่ที่ที่มีส่วนผสมของพืชสมุนไพร ได้รับความนิยม
ทั้ง ชาวไทย และชาวต่ างประเทศเป็ นจ านวนมาก เนื่ องจากเป็ นสารสกั ด ที่ ได้จ ากธรรมชาติ แต่
เนื่องจากสินค้าประเภทนี้ยังมีราคาสูง ประเทศไทยต้องสั่งซื้อยาและสารสังเคราะห์จากต่างประเทศ
เป็นจานวนมาก ซึ่งเข้ามาในรูปของวัตถุดิบและสาเร็จรูป การใช้ทรัพยากรในประเทศยังมีน้อย ทั้งๆที่
ประเทศไทยมีสมุนไพรอยู่มากมายหลายชนิดที่สามารถพัฒนาเป็นยาได้ ดังนั้นน้ามันหอมระเหยจึง
เป็นสินค้าที่น่าทารายได้ให้กับประเทศ (ธีรศิลป์ ชมแก้ว, 2551) น้ามันหอมระเหยเป็นสารประกอบที่
ได้จากการสกั ดน้ามันที่พืชสร้างขึ้ น ลั กษณะทั่วไปเป็นของเหลวใสหรือสีเหลืองอ่อนๆ มีกลิ่นหอม
เฉพาะตัวระเหยได้ง่ายที่อุณหภูมิปกติ กลิ่นของน้ามันหอมระเหยมีลักษณะที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบทางเคมีของน้ามันหอมระเหยที่อยู่ในพืชแต่ละชนิด (สกุลตลา วรรณปะเข, 2554) การ
กลั่นน้ามันหอมระเหยส่วนมากนิยมผลิตโดยใช้การกลั่นด้วยน้าและไอน้า วิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมใช้กันอย่าง
แพร่หลาย เพราะเป็นวิธีที่ประหยัดและสามารถใช้แยกน้ามันหอมระเหยได้เกือบทุกชนิด สามารถใช้
สกัดกลิ่นจากส่วนต่าง ๆ ของพืช ไม่ว่าจะเป็น ราก ลาต้น ใบ ดอก และผล (ธีรศิลป์ ชมแก้ว , 2551)
ส่วนประกอบหลักของเครื่องกลั่นน้ามันหอมระเหยจะประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักๆ คือ 1.ชุดหม้อต้ม
น้า, 2.ท่อทางเดินไอระเหย 3.ชุดควบแน่น ในส่วนของแหล่งพลังงานความร้อนที่ใช้กับหม้อต้มน้าส่วน
ใหญ่ที่นิยมใช้กันคือ การใช้ก๊าซแอลพีจีและฮีตเตอร์ไฟฟ้า แต่ก๊าซแอลพีจีมักประสบปัญ หาเรื่องราคา
ที่แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลาและก่อมลภาวะ แหล่งพลังงานความร้อนอีกแบบคือไฟฟ้า มีข้อเสีย
ต้นทุนในการสร้างเครื่องกลั่นมีราคาแพง และต้นทุนด้านพลังงานไฟฟ้ามีราคาสูง ซึ่งในปัจจุบันปัญหา
ด้านพลังงานได้สร้างผลกระทบกับหลาย ๆ ภาคส่วน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็น
เหตุให้รัฐบาลกาหนดให้การประหยัดพลังงานเป็นมาตรการระดับชาติ ซึ่งแนวทางที่จะทาให้บรรลุ
เป้ าหมายของการประหยั ด พลั งงาน ใช้พ ลั ง งานอย่างพอดี แ ละพอเพี ยง คื อการใช้พ ลั ง งานให้ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ลดการสูญเสีย หันมาใช้พลังงานทดแทน โดยมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการใช้
งานและหาทางเลือกการใช้พลังงานในอนาคต ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีผลผลิตทาง
การเกษตรเป็นจ านวนมาก เช่น ยางพาราและมันส าปะหลั ง เป็นต้น ในการแปรรูปผลผลิ ต ทาง
การเกษตรเหล่ านี้ จะมี วั ส ดุ เหลื อ ใช้ อ อกมามากเช่ น กั น ซึ่ ง วั ส ดุ เหลื อ ใช้ เหล่ านี้ ส ามารถน ามาใช้
ประโยชน์ในด้านการผลิตเป็นพลังงานชีวมวล เตาชีวมวลเป็นนวัตกรรมหนึ่ง ที่ผ่านการบูรณาการภูมิ
ปัญญาของช่างในชุมชน เพื่อเป็นเทคโนโลยีที่รับใช้ชุมชน อย่างเหมาะสมกับวิถีชีวิตในสถานการณ์
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ปัจจุบัน ที่ไม่กระทบต่อการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเป็นมิตรและชุมชน (วิ สาขา ภู่จินดาและสิริสุดา
หนูทิมทอง, 2557) โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดจันทบุรีเป็นเมืองผลไม้ จึงมีวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
มากมาย เช่น ไม้ทุเรียน เงาะ ลาไย มังคุด ยางพารา เป็นต้น
2. วัตถุประสงค์ของกาวิจัย
เพื่อศึกษาการกลั่นน้ามันหอมระเหยพืชสมุนไพรโดยการใช้พลังงานชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง
พืชสมุนไพรได้แก่ ตะไคร้ ตะไคร้หอมกระวานและมะกรูด
3. วิธีด้าเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้ใช้เครื่องกลั่นน้ามันหอมระเหยสาหรับพืชสมุนไพรโดยใช้พลังงานชีวมวล ในส่วน
หม้อต้มวัตถุดิบพืชสมุนไพรนั้นทาจากเหล็กสแตนเลสสตีล มีลักษณะเป็นถังทรงกระบอกขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 45 cm สูง 60 cm ความหนา 2mm ภายในใส่ตะแกรงรองวัตถุดิบไว้สูงจากพื้น 5cm
ถังควบแน่นมีลักษณะเป็นถังทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 50 cm และสูง 90 cm
หนา 1 cm ในส่วนของเตาชีว มวลได้ดัดแปลงใช้ถังแก๊ส ขนาดเล็ก ที่ใช้แ ล้วเป็นวัส ดุในการทาเพื่อ
ประหยัด ผลการทดลองกลั่นพืชสมุนไพรพบว่าในการกลั่นน้ามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรได้แก่
ตะไคร้ ตะไคร้หอมกระวานและมะกรูด โดยน้าหนักของพืชที่ใช้ในการกลั่นน้ามันหอมระเหยเท่ากับ 5
กิโลกรัม น้าหนักพืชเท่ากันทั้ง 4 ชนิด ในส่วนไม้ชีวมวลที่ใช้คือ ไม้เงาะ ที่มีในพื้นที่แล้วนามาสับเป็น
ชื้นละเอียดเพื่อให้การเผาไหม้ได้ดี วิธีการดาเนินการทดลองรายละเอียดของขั้นตอนต่าง ๆ มีดังนี้
1. นาตัวอย่างพืชพืชสมุนไพร 5 กิโลกรัม มาหั่นให้เป็นชิ้นขนาดพอดี
2. นาชิ้นส่วนพืชบรรจุ ลงในหม้อต้มกลั่น โดยวางบนตะแกรงรองรับ ชิ้นส่วนพืชที่บรรจุ
เต็มที่จะต้องอยู่ต่ากว่าขอบฝาปิดด้านบน 15-20 เซนติเมตร แล้วเติมน้าในท่อเติมน้าให้มีระดับ 1 ใน
5 ของหม้อต้มกลั่น
3. ปิดฝาหม้อกลั่นให้แน่นสนิท ต่อท่อน้าไอน้ามายังถังควบแน่นต้มน้าที่อยู่ในหม้อกลั่น โดย
ใช้เตาแก็สชีวมวลให้ความร้อน

ภาพที่ 1 เครื่องกลั่นน้ามันหอมระเหยพืชสมุนไพร
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ภาพที่ 2 ชุดหม้อต้มกลั่นพืชสมุนไพร

ภาพที่ 4 เชื้อเพลิงไม้ชีวมวลที่ใช้

ภาพที่ 6 การบรรจุพืชสมุนไพรในหม้อต้มกลั่น

ภาพที่ 3 เตาชีวมวล

ภาพที่ 5 การให้ความร้อนหม้อต้มวัตถุดิบ

ภาพที่ 7 การแยกชั้นของน้ามันหอมระเหย

4. ผลการวิจัย
การกลั่นน้ามันหอมระเหยด้วยเครื่องกลั่นที่สร้างขึ้น กระบวนการกลั่นเริ่มต้นโดยการเติม
น้าลงในหม้อต้มวัตถุดิบให้ต่ากว่าตะแกรงรองวัตถุดิบ ใส่วัตถุดิบพืชสมุนไพร 5 กิโลกรัม ปิดฝาหม้อ
ต้มกลั่น เติมน้าในถังควบแน่นให้เต็ม แล้วทาการจุดเตาชีวมวลเพื่อให้ความร้อนที่หม้อต้มวัตถุดิบ
อุณหภูมิหม้อต้มจะค่อยๆสูงขึ้น อุณหภูมิจะขึ้นถึงประมาณ 90 oC น้าจะเริ่มเดือดเป็นไอน้าทาให้น้ามัน
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หอมระเหยในสมุนไพรกลายเป็นไอออกมาผ่านท่อไปสู่ถังควบแน่นในหม้อควบแน่นก็จะมีท่อขดอยู่รอบ
ด้านในของหม้อท่อเหล่านี้จะจุ่มอยู่ในน้าเย็น เมื่อไอน้าและไอน้ามันหอมระเหยไหลผ่านท่อมาเจอน้า
เย็ นไอเหล่ านั้นก็ จ ะควบแน่ นเป็นของเหลวไหลออกไปยังภาชนะรองรับ ของเหลวที่เป็นน้ าจะอยู่
ด้านล่างส่วนที่เป็นน้ามันหอมระเหยจะอยู่ด้านบนภาชนะรองรับ ผลการทดลองแสดงดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ผลการกลั่นน้ามันหอมระเหยด้วยเครื่องกลั่นที่พัฒนาขึ้น
พืชสมุนไพร
น้าหนัก (กิโลกรัม) ปริมารน้ามันหอมระเหย ปริมาณเชือเพลิงไม้ที่ใช้
(ml)
(กิโลกรัม)
ตะไคร้
5
24.01
23.3
ตะไคร้หอม
5
30.25
24.0
กระวาน(ทั้งต้น)
5
18.12
23.6
มะกรูด(ผล)
5
33.28
23.7
จากตารางที่ 1 และภาพที่ 9 พบว่าในการกลั่นน้ามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรได้แ ก่
ตะไคร้ ตะไคร้หอมกระวานและมะกรูด โดยน้าหนักของพืชที่ใช้ในการกลั่นน้ามันหอมระเหยเท่ากับ 5
กิโลกรัม น้าหนักพืชเท่ากันทั้ง 4 ชนิด ปริมาณของน้ามันหอมระเหยที่กลั่นออกมาพบว่า ตระไคร้ได้
ปริมาณน้ามันหอมระเหย 24.01 ml ตะไคร้หอมได้ปริมาณน้ามันหอมระเหย 30.25 ml กระวานได้
ปริ ม าณ น้ ามั น หอมระเหย 18.12 ml และมะกรู ด ได้ ป ริ ม าณ น้ ามั น หอมระเหย 24.28 ml
โดยประมาณ เนื่องจากมะกรูดเป็นพืชที่น้ามันตรงผิวมาก จึงทาให้ได้ปริมาณน้าหอมระเหยที่กลั่น
ออกมาได้มากกว่าพืชสมุนไพรอื่น

ปริ มาณน้ ามันหอมระเหย (ml)

40
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0

ภาพที่ 8 เปรียบเทียบปริมาณน้ามันหอมระเหยที่ได้จากพืชสมุนไพร
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ปริ มาณน้ ามันหอมระเหยรวม (ml)

40
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กระวาน
มะกรู ด
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ภาพที่ 9 การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ามันหอมระเหยของพืชสมุนไพรที่กลั่นได้
5. อภิปรายผล
จากผลการวิจัย จะเห็นว่าการเพิ่มขึ้นปริมาณน้ามันหอมระเหยในช่วงเวลาต่าง ๆ ของการ
กลั่น พบว่า ตัวอย่างพืชสมุนไพรพื้นบ้าน 4 ชนิด มีการเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ามันหอมระเหยแตกต่าง
กัน แต่ปริมาณน้ามันหอมระเหยที่ได้เพิ่มขึ้นในอัตราคงที่ตั้งแต่เริ่มกลั่นจนสิ้นสุดการทดลอง และ
พบว่า ตัวอย่างพืชสมุนไพรที่ได้ปริมาณน้ามันหอมระเหยมากที่สุดคือ มะกรูดรองลงไปได้แก่ ตะไคร้
หอม ตะไคร้และกระวานได้น้อยสุด โดยปริมาณน้ามันหอมระเหยจะเพิ่มขึ้นน้อยลงมากเมื่อกลั่นได้ 4
ชั่วโมงไปแล้ว การเพิ่มขึ้นของเปอร์เซ็นต์น้ามันหอมระเหยในช่วงเวลาต่าง ๆ ของพืชสมุนไพรแต่ละ
ชนิดมีความน้ามันหอมระเหยอย่างมากในช่วง 1-2 ชั่วโมงแรก หลังจากนั้นเพิ่มขึ้นน้อยมากจนไม่
เพิ่มขึ้นอีก
6. สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยนี้ ได้ทาการทดลองการกลั่นพืชสมุนไพรโดยใช้พลังงานชีวมวลเป็นเชื้อเพิง ส่วน
เครื่องกลั่นน้ามันหอมระเหยที่ใช้นั้น หม้อต้มวัตถุดิบพืชสมุนไพรนั้นทาจากเหล็กสแตนเลสสตีล มี
ลักษณะเป็นถังทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 45 cm สูง 60 cmความหนา 2mm ภายในใส่
ตะแกรงรองวั ต ถุ ดิบไว้สู ง จากพื้น 5cm ถั งควบแน่น มีลั ก ษณะเป็นถั งทรงกระบอกขนาดเส้ นผ่าน
ศูนย์กลางภายใน 50 cm และสูง 90 cm หนา 1 cm ในส่วนของเตาชีวมวลได้ดัดแปลงใช้ถังแก๊ส
ขนาดเล็กที่ใช้แล้วเป็นวัสดุในการทาเพื่อประหยัด ผลการทดลองกลั่นพืชสมุนไพรพบว่าในการกลั่น
น้ามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรได้แก่ ตะไคร้ ตะไคร้หอมกระวานและมะกรูด โดยน้าหนักของพืชที่
ใช้ในการกลั่นน้ามันหอมระเหยเท่ากับ 5 กิโลกรัม น้าหนักพืชเท่ากันทั้ง 4 ชนิด ปริมาณของน้ามัน
หอมระเหยที่กลั่นออกมาพบว่า ตระไคร้ได้ปริมาณน้ามันหอมระเหย 24.01 ml ตะไคร้หอมได้ปริมาณ
น้ามันหอมระเหย 30.25 ml กระวานได้ปริมาณน้ามันหอมระเหย 18.12 ml และมะกรูดได้ปริมาณ
น้ามันหอมระเหย 24.28 ml การเพิ่มขึ้นของเปอร์เซ็นต์น้ามันหอมระเหยในช่วงเวลาต่าง ๆ ของพืช
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สมุนไพรแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันและช่วงเวลาที่ไม่มีน้ามันหอมระเหยเพิ่มขึ้นของพืชสมุนไพรแต่
ละชนิดก็แตกต่างกันด้วย ในส่วนการใช้พลังงานเชื้อเพิงชีวมวลที่ ใช้มีปริมาณระหว่าง 23.3 -24.0
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แนวทางการส่งเสริมการเกษตรตามระบบการฝึกอบรมและเยี่ยมเยียน
ในจังหวัดสุรินทร์
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม ของเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตร จ.สุรินทร์ 2) ศึกษาความรู้ ความเข้าใจ แหล่งความรู้ ต่อการดาเนินงานตาม
ระบบการฝึ ก อบรมและเยี่ ย มเยี ย น 3) ศึก ษาการด าเนินงานและความคิ ด เห็นต่อการด าเนินงาน
ส่งเสริมตามระบบการฝึกอบรมและเยี่ยมเยียน 4) ศึกษาความต้องการการสนับสนุนการดาเนินงาน
ตามระบบการฝึก อบรมและเยี่ยมเยียน 5) ศึก ษาปัญ หาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ส่งเสริมตามระบบการฝึกอบรมและเยี่ยมเยียน 6) ศึกษาแนวทางการดาเนินงานส่งเสริมตามระบบ
การฝึกอบรมและเยี่ยมเยียน
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น การวิ จั ย แบบผสม (Mixed method) เชิ ง ปริม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ทาการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) เชิงปริมาณ เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดและระดับอาเภอในจังหวัดสุรินทร์ จานวน 143 คน กาหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane ยอมให้มีความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้ขนาดของกลุ่ ม
ตัวอย่าง 105 คน และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 2) เชิงคุณภาพ เกษตรอาเภอในจังหวัดสุรินทร์ ทั้งหมด
17 อาเภอ และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานการส่งเสริมระดับจังหวัด 2 คน รวม 19 คน ได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group
discussion)
ผลการวิจัยพบว่า 1) นักส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดสุรินทร์ ส่วนใหญ่จบการศึกษาสูงสุด
ในระดับปริญญาตรีร้อยละ 85.7 นักส่งเสริมการเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในระดับข้าราชการระดับชานาญ
การ เงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 33,892.95 บาท มีประสบการณ์ด้านการส่งเสริมการเกษตร เฉลี่ยอยู่ที่
21.53 ปี โดยจานวนตาบลที่รับผิดชอบเฉลี่ย 1.88 ตาบล ระยะห่างจากสานักงานเกษตรกับตาบลที่
รับผิดชอบเฉลี่ย 24.05 กิโลเมตร 2) แหล่งความรู้ของนักส่งเสริมการเกษตร พบว่า ด้านสื่อบุคคล
อยู่ในระดับมาก ส่วนความรู้ความเข้าใจของนักส่งเสริมการเกษตร พบว่า มีความรู้ความเข้าใจใน
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อั น ดั บ สุ ด ท้ าย คื อ การปฏิ บั ติ ง านตามระบบ T&V จะต้ อ งสรุป การด าเนิ น งานหลั ง เยี่ ย มเยี ย น
เกษตรกรทุกวัน 3) การดาเนินงาน พบว่า นักส่งเสริมฯ มีการดาเนินงานอันดับ สุดท้าย คือ การนา
งานวิ จั ย ไปใช้ในงานส่ ง เสริม การเกษตร 4) ความต้อ งการองค์ค วามรู้ด้านการเกษตรในรูปแบบ
Application ในระดับมาก 5) ปัญหาของนักส่งเสริมการเกษตรในการดาเนินงานตามระบบ T & V
System มี ร ะดั บ มากที่ สุ ด อยู่ 2 ประเด็ น คื อ เจ้ า หน้ า ที่ ในพื้ น ที่ มี ภ ารกิ จ มาก รวม ทั้ ง ได้ รั บ การ
มอบหมายงานนอกภารกิจเพิ่มเติม และการบริหารงานบุคคล ทั้งการให้คุณ/ให้โทษและความก้าวหน้า
ในตาแหน่งหน้าที่ ไม่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการทางาน ทาให้บุคลากรไม่ทุ่มเทและมุ่งมั่นในการทางาน
6) แนวทางการส่งเสริม คือ การปรับระบบบริหารให้ผู้ปฏิบัติงานทาได้ง่า ย ระบบไม่ซับซ้อน และ
แนวทางการปฏิบัติงาน ได้แก่ การสร้างแหล่งความรู้และการดาเนินงานตามระบบส่งเสริม T&V
คาสาคั ญ : แนวทางการส่ งเสริม การเกษตร ระบบการฝึก อบรมและเยี่ยมเยียน การด าเนินงาน
ปัญหาการส่งเสริมการเกษตร ความต้องการการสนับสนุน

Abstract
The objectives of this study were 1) to study basic socio-economic
conditions of the agricultural extension office in Surin province 2) to study the
knowledge, understanding, and knowledge resources towards the operation according
to training and visiting system 3) to study the operation and opinion towards the
operation according to training and visiting system 4) to study the supporting needs
in operating the training and visiting system 5) to study problems and
recommendations in operating the extension according to the training and visiting
system 6) to study the extension guidelines in operating the training and visiting
system.
This is a mixed method research with 2 groups of population: 1) 143
extension officers which were determined using simple random sampling. Data was
collected through interview and 2) 17 chiefs of district agricultural extension office
from 17 districts and 2 officials responsible for provincial level extension in Surin
province. All the populations were used as samples with no sampling. Data was
collected through group discussion and was analyzed by using 1) descriptive statistics
2) content analysis.
The results of the research showed that 1) agricultural extensionist in Surin
province mostly graduated with the highest level of education in bachelor degree.
85.7% of agricultural extensionist held professional level ranking with the average
salary of 3 3 ,8 9 2 .9 5 Baht. They possessed experiences in agricultural extension
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averagely at 21.53 years with the average responsible sub-districts area of 1.88 subdistricts which had the average distance of 24.05 kilometers from agricultural
extension office. 2 ) For the knowledge resources of agricultural extensionists, it
revealed that they received the knowledge from personal media at a high level.2)
Knowledge and understanding of agricultural extensionists found out that the least
understanding point was the operation according to T&V system which had to
conclude the operational tasks after the visitation daily. 3) In regards to the operation,
it showed that the agricultural extensionists chose to adopt the research into their
agricultural extension work the last. 4) The needs in adopting agricultural knowledge
in the form of application was at a high level. 5) Problems for agricultural
extensionists in operating according to the T&V system were at a high level in 2
issues: officers in the area had a lot of workload as well as additional tasks outside of
their main responsibility including human resources which then caused both
advantage/disadvantage and career progression and later would impact the personnel
to not be too determined and committed at work. 6) Extension guidelines were the
adaptation in management system to make the officer worked easier and less
complicated. The operational guidelines included knowledge resource creation and the
operation according to T&V extension system.
Keyword : Guideline for agricultural extension, Training and Visiting System, the
operation, Problem of extension, supporting needs
1. บทนา
กรมส่งเสริมการเกษตรได้ใช้ระบบการฝึกอบรมและเยี่ยมเยียนเกษตรกร มาใช้เป็นระบบ
ส่งเสริม การเกษตรของประเทศไทย มาตั้งแต่ปี 2520 เป็นต้นมา ซึ่งในระบบดังกล่าวได้เน้นการ
ฝึกอบรมและเยี่ยมเยียนเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง มีการเพิ่มอัตรากาลัง วัสดุอุปกรณ์สานักงาน ฯลฯ
ทั้งนี้ระบบส่งเสริมการเกษตรได้มีการปรับปรุงพัฒนา และพัฒนาการดาเนินการตามสถานการณ์มา
โดยล าดั บ จนถึ ง ปั จ จุ บั น ซึ่ ง มี ก ารเปลี่ ย นแปลงของพื้ น ที่ ข้ อ จ ากั ด ของทรั พ ยากรและก าลั ง คน
(เจ้าหน้าที่) ที่มีอยู่อย่างจากัด ดังนั้น จึงได้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้
เหมาะสมกับสถานการณ์และข้อจากัดของทรัพยากรที่มีอยู่ โดยยังคงยึดระบบการฝึกอบรมและเยี่ยม
เยียนเกษตรกร (T&V System) เป็นหลักในการดาเนินการ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2560) การใช้
ระบบส่งเสริม การเกษตรแบบ T&V System ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์มีปัญ หา เจ้าหน้าที่ยังมีความ
เข้ าใจในระบบค่ อนข้ างน้ อยทั้ง ระดับ จั ง หวัด และระดั บ อาเภอ ทั้ ง ในเรื่องการจั ด การข้ อมู ล การ
สนับสนุน และการเยี่ย มเยี ย น การมีส่ ว นร่ วมในการเยี่ยมเยียนพบปัญ หาว่ าเจ้าหน้าที่ติด ภารกิ จ
เร่งด่วนไม่สามารถเดินทางไปร่วมเยี่ยมเยียนเกษตรกรได้ ทาให้การเยี่ยมเยียนไม่เป็นไปตามแผน
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เจ้าหน้าที่ไม่มีพาหนะในการเดินทางไปเยี่ยมเยียนเกษตรกร ดังนั้นจึงมีความจาเป็นต้องศึกษาวิจัยแนว
ทางการส่งเสริมตามรูปแบบฝึกอบรมและเยี่ยมเยียนในจังหวัดสุรินทร์ เพื่อนาแนวทางที่ได้มาใช้ใน
ปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรในยุค
ปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้นไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาสภาพพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จ.
สุรินทร์
2.2 เพื่อศึกษาความรู้ ความเข้าใจ แหล่งความรู้ ต่อการดาเนินงานตามระบบการฝึกอบรม
และเยี่ยมเยียน
2.3 เพื่อศึกษาการดาเนินงานและความคิดเห็นต่อการดาเนินงานส่งเสริมตามระบบการ
ฝึกอบรมและเยี่ยมเยียน
2.4 เพื่อศึกษาความต้องการการสนับสนุนการดาเนินงานตามระบบการฝึกอบรมและเยี่ยม
เยียน
2.5 เพื่ อศึ ก ษาปัญ หาและข้ อเสนอแนะเกี่ ย วกั บ การด าเนิน งานส่ ง เสริม ตามระบบการ
ฝึกอบรมและเยี่ยมเยียน
2.6 เพื่อศึกษาแนวทางการดาเนินงานส่งเสริมตามระบบการฝึกอบรมและเยี่ยมเยียน
3. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น การวิ จั ย แบบผสม (Mixed method) เชิ ง ปริม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ทาการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1) เชิงปริมาณ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดและระดับอาเภอในจังหวัด
สุรินทร์ จานวน 143 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane ยอมให้มีความ
คลาดเคลื่อน 0.05 ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 105 คน และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย
2) เชิงคุ ณ ภาพ เกษตรอาเภอในจั งหวั ด สุ รินทร์ ทั้ง หมด 17 อาเภอ และเจ้ าหน้าที่
รั บ ผิ ด ชอบงานการส่ ง เสริ ม ระดั บ จั ง หวั ด 2 คน รวม 19 คน ได้ ม าโดยการเลื อ กแบบเจาะจง
(Purposive sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1, 2, 3, 4, 5 เครื่องมือที่ใช้คือแบบสัมภาษณ์ วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลคือการสัมภาษณ์ โดยวัตถุประสงค์ข้อ 1 ศึกษาสภาพพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม
(เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อายุงาน รายได้ ระดับตาแหน่งงาน สังกัดหน่วยงานระดับ
จังหวัด/อาเภอ ระยะเวลาการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร วัตถุประสงค์ข้อ 2 ความรู้ ความเข้าใจ
ศึกษาว่านักส่งเสริมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการฝึกอบรมและเยี่ยมเยียนถูกต้องหรือไม่
และแหล่ ง ความรู้ เรื่ อ งระบบการส่ ง เสริ ม นั ก ส่ ง เสริ ม ได้ จ ากแหล่ ง ใด วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ 3 การ
ดาเนินงาน ศึกษาว่านักส่งเสริมมีการปฏิบัติงานตามระบบการฝึกอบรมและเยี่ยมเยียนหรือไม่ และ
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นักส่งเสริมมีความคิดเห็นต่อการดาเนินงานในระดับใด วัตถุประสงค์ข้อ 4 ความต้องการ ศึกษาว่านัก
ส่งเสริมต้องการการสนับสนุนในแต่ละเรื่องอยู่ในระดับใด วัตถุประสงค์ข้อ 5 ปัญ หาและข้อเสนอ
ศึกษาปัญหาที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามระบบการฝึกอบรมและเยี่ยมเยียนและปัญหาอยู่ระดับใด
รวมทั้งข้อเสนอแนะจากนักส่งเสริมที่จะช่วยให้การส่งเสริมบรรลุวัตถุประสงค์ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณ ใช้สถิติ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการ
สนทนากลุ่ม (Focus group discussion) ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
ทดสอบแบบสั ม ภาษณ์ โดยการน าแบบสั ม ภาษณ์ ที่ ป รั บ ปรุ ง แล้ ว ไปท าการทดสอบกั บ
ประชากรที่ไม่ใช่ประชากรหรือกลุ่ มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จานวน 20 ราย เพื่อนาข้อมูลมาหาค่า
ความเชื่ อ ถื อ ได้ โดยใช้ วิ ธี ก ารวิ เคราะห์ ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ในประเด็ น ความคิ ด เห็ น ของนั ก ส่ ง เสริ ม
การเกษตรต่อการดาเนินงานตามระบบ T & V System ความต้องการในการส่งเสริมการดาเนินงาน
ตามระบบ T & V System และปัญหาในการดาเนินงานตามระบบ T & V System ของนักส่งเสริม
การเกษตร ได้ค่าสัม ประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ที่ 0.941,
0.835, 0.935 ตามลาดับ จากผลในการคานวณสรุปได้ว่าค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาดังกล่าวข้างต้นมีค่า
อยู่ในเกณฑ์ที่มากกว่า 0.80 ขึ้นไปทาให้สามารถนาแบบสัมภาษณ์ดังกล่าวนี้ไปใช้ในการเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างได้ต่อไป
4. ผลการวิจัย
4.1 สภาพพื้นฐาน นักส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดสุรินทร์ อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 47.62 ปี ส่วน
ใหญ่จบการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรีร้อยละ 85.7 นักส่งเสริมการเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ข้าราชการระดับชานาญการ เงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 33, 892.95 บาท มีประสบการณ์ด้านการส่งเสริม
การเกษตร เฉลี่ ย อยู่ที่ 21.53 ปี โดยจ านวนตาบลที่รับผิด ชอบเฉลี่ ย 1.88 ต าบล ระยะห่ างจาก
สานักงานเกษตรกับตาบลที่รับผิดชอบเฉลี่ย 24.05 กิโลเมตร
4.2 แหล่งความรู้ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการส่งเสริมตามรูปแบบฝึกอบรมและเยี่ยม
เยียน โดยภาพรวมแหล่งความรู้ของนักส่งเสริมการเกษตร ด้านสื่อบุคคล อยู่ในระดับมาก ความรู้
ความเข้ าใจของนั ก ส่ ง เสริ ม การเกษตร พบว่ ามี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในอั น ดั บ สุ ด ท้ า ย คื อ การ
ปฏิบัติงานตามระบบ T&V จะต้องสรุปผลการดาเนินงานหลังเยี่ยมเยียนเกษตรกรทุกวัน
4.3 การดาเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร T & V System การดาเนินงานส่งเสริม
โดยให้เจ้าหน้าที่นางานวิจัยไปใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร มีระดับน้อยที่สุด ส่วนความคิดเห็นของนัก
ส่งเสริมการเกษตรภาพรวมอยู่ในระดับมาก
4.4 ความต้องการการส่งเสริมการดาเนินงานของนักส่งเสริมการเกษตร คือ องค์ความรู้
ด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องในรูปแบบของโปรแกรมประยุกต์ (แอปพลิเคชัน) ต่างๆ อยู่ใน
ระดับมาก
4.5 ปัญ หาของนัก ส่งเสริมการเกษตรในการดาเนินงานตามระบบ T & V มีระดับมาก
ที่สุดอยู่ 2 ประเด็น คือ เจ้าหน้าที่ในพื้นที่มีภารกิจมาก รวมทั้งได้รับการมอบหมายงานนอกภารกิจ
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เพิ่มเติม ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และการบริหารงานบุคคล ทั้งการให้คุณ/ให้
โทษและความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ ไม่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการทางาน ทาให้บุคลากรไม่ทุ่มเท
และมุ่งมั่นในการทางานข้อเสนอแนะ คือ 1) นักส่งเสริมการเกษตรต้องการกาลังใจเป็นอันดับแรก
คิดเป็นร้อยละ 75.2 2) ควรมีเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอร้อยละ 37.1
แนวทางการส่งเสริมตามระบบการฝึกอบรมและเยี่ยมเยียนของเจ้าหน้ าที่ส่งเสริม
การเกษตร จ.สุรินทร์
จากผลการจัด สนทนากลุ่ม นัก ส่งเสริม การเกษตร 19 คน ได้แ นวทางการส่ งเสริม ตาม
ระบบการฝึกอบรมและเยี่ยมเยียนดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แนวทางการส่งเสริมการเกษตรตามระบบการฝึกอบรมและเยี่ยมเยียนในจังหวัดสุรินทร์
แนวทาง
วิธีการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ
1. แนวทางด้านการ 1. ประชาสัมพันธ์
1. นักส่งเสริมการเกษตร - จังหวัด
สร้างแหล่งความรู้
ระบบ T & V ผ่าน จ.สุรินทร์ มีการรับรูข้ ้อมูล - อาเภอ
- สื่อบุคคล ระดับมาก ช่องทาง social
เรื่องระบบ T & V
- สื่อสารมวลชน
media เช่น
เพิ่มขึ้นร้อยละ 36 (จาก
ระดับปานกลาง
Facebook, line,
เดิม ร้อยละ 64) ภายใน
- สื่อกิจกรรม ระดับ Instagram เป็นต้น ระยะเวลา 1 ปี
ปานกลาง
2. แนวทางการสร้าง 1. จัดแผนการ
1. สานักงานเกษตร
- จังหวัด
ความรู้ความเข้าใจ
ฝึกอบรมให้กับนัก
จังหวัดสุรินทร์ มีการ
- นักส่งเสริม
ส่งเสริมการเกษตร ฝึกอบรมระบบ T & V ให้
การเกษตร จ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์
นักส่งเสริมการเกษตร
- จังหวัด
มีความรู้ ความเข้าใจ
จานวน 2 ครั้ง ใน
การจัดการข้อมูลมี
2. จัดทาเอกสาร
ระยะเวลา 1 ปี
ส่วนสาคัญในการช่วย ประชาสัมพันธ์
2. สานักงานเกษตร
สนับสนุนการทางาน
จังหวัดสุรินทร์จัดทาแผ่น
ตามระบบ T & V ใน
พับระบบ T & V และ
พื้นที่มากที่สุด แต่มี
แจกจ่ายประชาสัมพันธ์
ความรู้ ความเข้าใจ
ให้กับสานักงานเกษตร
เรื่อง
อาเภอ จานวน 17 อาเภอ
ในระยะเวลา 3 เดือน
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
แนวทาง
การปฏิบัติงาน
ตามระบบ T &
V จะต้องสรุปผล
การดาเนินงาน
หลังจากการเยี่ยม
เยียนเกษตรกรทุก
วัน น้อยที่สุด
3. แนวทางการ
ดาเนินงาน
- นักส่งเสริม
การเกษตร จ.
สุรินทร์นา
งานวิจัยไปใช้ใน
งานส่งเสริม
การเกษตรน้อย
ที่สุด
4. ความคิดเห็น
ของนักส่งเสริม
การเกษตร
- นักส่งเสริม
การเกษตร จ.
สุรินทร์ส่วนใหญ่
เห็นด้วยในการ
ดาเนินงาน
ส่งเสริมตามระบบ
T & V ในระดับ
มาก

วิธีการ/กิจกรรม
3. จัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระดับจังหวัดและ
ระดับอาเภอ

ตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ
3. สานักงานเกษตรจังหวัดสุรนิ ทร์ - จังหวัด
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับ
- อาเภอ
จังหวัด เรื่องระบบการส่งเสริม T
& V System ให้กับนักส่งเสริม
การเกษตร 1 ครั้งต่อปี และระดับ
อาเภอ 2 ครั้งต่อปี

1. สร้างแรงจูงใจ
ให้กับนักส่งเสริม
การเกษตร เช่น
มอบรางวัล (ระดับ
เยี่ยม, ดี, ดีมาก)
เลื่อนระดับ

1. สานักงานเกษตรจังหวัดและ
- นักส่งเสริม
สานักงานเกษตรอาเภอ ทางาน
การเกษตร
วิจัยจากงานประจาปีละ 1 เรื่อง จ.สุรินทร์
ทุกสานักงานเพื่อส่งประกวด
2. นักส่งเสริมการเกษตร จ.
สุรินทร์ มีการนางานวิจัยไปใช้ใน
งานส่งเสริมการเกษตรครอบคลุม
ทุกพื้นที่ (17 อาเภอ)

1. กระตุ้นให้นัก
ส่งเสริมการเกษตร
จ.สุรินทร์ นาระบบ
T & V ไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน
อย่างเคร่งครัด
2. ถ่ายทอดความรู้
เรื่องระบบ T &V
ให้เกษตรกรเข้าใจ
และรับทราบ
3. ประชาสัมพันธ์
ระบบ T & V
ให้กับหน่วยงาน
ภาคีเครือข่าย เพื่อ
บูรณาการการ
ทางานร่วมกัน

1. สานักงานเกษตรจังหวัดนา
ระบบ T & V มาใช้ในการติดตาม
และนิเทศงาน ปีละ 2 ครั้ง
2. นักส่งเสริมการเกษตรจ.สุรนิ ทร์
มีการถ่ายทอดความรู้เรื่องระบบ
T &V ให้เกษตรกร 1 ครั้งต่อ
สัปดาห์ (กาหนดในแผนเยี่ยม
เยียน)
3. สานักงานเกษตรจังหวัดและ
สานักงานเกษตรอาเภอ
ประชาสัมพันธ์ระบบ T & V
ให้กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย
รับทราบในการประชุม
ประจาเดือน จานวน 12 ครั้งต่อปี

- จังหวัด

- นักส่งเสริม
การเกษตร
จ.สุรินทร์
- จังหวัด
- อาเภอ
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
แนวทาง
5. ความต้องการในการ
ส่งเสริมการดาเนินงาน
ตามระบบ T & V
- นักส่งเสริมการเกษตร
จ.สุรินทร์มีความต้องการ
องค์ความรู้ด้าน
การเกษตรในรูปแบบ
ของโปรแกรมประยุกต์
(แอปพลิเคชัน) มากที่สุด
6. ปัญหาในการ
ดาเนินงาน
- นักส่งเสริมการเกษตร
จ.สุรินทร์มีปัญหาเรื่อง
1) เจ้าหน้าที่มีภารกิจ
มาก และได้รับงานนอก
ภารกิจ ส่งผลต่อภารกิจ
หลัก 2) การบริหารงาน
บุคคล ไม่ก่อให้เกิด
แรงจูงใจในการทางาน

วิธีการ/กิจกรรม
1. จัดอบรมหลักสูตร
เรื่อง การใช้แอป
พลิเคชันทางด้าน
การเกษตรให้กับนัก
ส่งเสริมการเกษตร
จ.สุรินทร์ (DOAE
Smart Check Plus,
ProtectPlants,
DOAE farmbook)
1. กระตุ้นให้นัก
ส่งเสริมการเกษตร
จ.สุรินทร์ ปฏิบัติงาน
ตามแผนเยี่ยมเยียน
2. ไม่ปฏิบัติงาน
โครงการที่ซ้าซ้อน
3. มอบรางวัลให้กับ
นักส่งเสริม
การเกษตรที่
ปฏิบัติงานได้ตาม
แผน ตามลาดับดังนี้
ดีเยี่ยม ดีมาก ดี

ตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ
1. สานักงานเกษตรจังหวัด
- จังหวัด
สุรินทร์ จัดอบรม การใช้แอป
พลิเคชัน ได้แก่ DOAE Smart
Check Plus, ProtectPlants,
DOAE farmbook ให้กับนัก
ส่งเสริมการเกษตร จ.สุรินทร์ ปี
ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน

1. จังหวัดติดตามผลการเยี่ยม - จังหวัด
เยียนของนักส่งเสริมการเกษตร
เดือนละ 1 ครั้ง
- จังหวัด
2. จังหวัดสรุปโครงการที่มีการ
ปฏิบัติงานซ้าซ้อนกับหน่วยงาน - จังหวัด
อื่นให้อาเภอ ปีละ 1 ครั้ง
3. จังหวัดสรุปผลการเยี่ยม
เยียนของนักส่งเสริมการเกษตร
จานวน 17 อาเภอ ปีละ 1 ครั้ง
และมอบรางวัลให้กับเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติตามแผน

5. การอภิปรายผล
จากผลการวิจัย มีประเด็นที่นามาอภิปรายตามวัตถุประสงค์ดงั นี้
1. ประสบการณ์ ทางานด้านส่งเสริมการเกษตร นักส่งเสริมการเกษตรมีประสบการณ์การ
ทางานด้านส่งเสริมการเกษตรเฉลี่ยมากกว่า 20 ปี ซึ่งอยู่ในช่วงที่กรมส่งเสริมนาระบบ T&V มาใช้
ในประเทศไทย ดังนั้น นวส.มีความเข้าใจในระบบส่งเสริมเป็นอย่างดี
2. แหล่งความรู้ของนักส่งเสริมการเกษตร แหล่งความรู้ของนวส. ด้านสื่อบุคคลภาพรวมอยู่
ในระดับมาก สอดคล้องกับ จินดา ขลิบทอง (2558, น. 3-31) กล่าวว่า สื่อบุคคลนับว่าเป็นสื่อที่มี
อิทธิพลต่อการติดต่อสื่อสาร และการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการเกษตรมาตั้งแต่อดีตจวบ
จนปัจจุบัน ทั้งนี้เพราะสื่อและช่องทางในการเผยแพร่เทคโนโลยีการเกษตรมักจะขึ้นกับสื่อบุคคลเป็น
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หลักมากกว่าการใช้สื่อประเภทอื่นๆ เช่น ผ่านผู้เชี่ยวชาญ ผู้นาชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรตาบล นัก
ส่งเสริมการเกษตร เกษตรกรที่เป็นกลุ่มก้าวหน้าหรือเกษตรกรผู้นา กลุ่มเพื่อน
3. ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ระบบ T & V System ของนั ก ส่ ง เสริ ม การเกษตร นั ก
ส่งเสริมการเกษตร มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดการข้อมูลมีส่วนสาคัญในการช่วยสนับสนุนการ
ทางานตามระบบ T & V System ผ่านเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด/ระดับอาเภอ (PW/DW)
แต่ไม่สอดคล้องกับผลการสารวจการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System ของกรม
ส่งเสริมการเกษตร (new.research.doae.go.th/wp-content/uploads/ผลการสารวจ-TV-27-พ.ย.
60.ppt) ซึ่งพบว่า องค์ประกอบ/กิจกรรมใดในระบบ T&V System ที่ท่านคิดว่ายังไม่เข้าใจหรือไม่
ชัดเจนมากที่สุด พบว่า กษจ. ส่วนใหญ่ ร้อยละ 40.62 ยังไม่เข้าใจในเรื่องของการจัดการข้อมูลมาก
ที่สุด รองลงมา ร้อยละ 25 เรื่องการสนับสนุน และ ร้อยละ 15.62 ในเรื่องการเยี่ยมเยียน และนัก
ส่งเสริมการเกษตรยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าจะต้องสรุปผลการดาเนินงานหลังจากการเยี่ยม
เยียนเกษตรกรทุกวัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับตารางการปฏิบัติงานในพื้นที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร
(กรมส่งเสริมการเกษตร, 2560) ซึ่งระบุว่าให้สรุปผลการดาเนินงานทุกวันศุกร์ ณ สานักงานเกษตร
อาเภอ
4. การดาเนินงานและความคิดเห็นต่อการดาเนินงานส่งเสริมตามรูปแบบฝึกอบรมและเยี่ยม
เยียน ด้วยภารกิจในพื้นที่ที่ค่อนข้างมากประกอบกับงานนโยบายที่เร่งด่วน ทาให้ไม่มีการนางานวิจัย
ไปใช้ในการส่งเสริมในพื้นที่ ประกอบกับงานวิจัยที่มีอยู่มีความทันสมัยไม่เพียงพอกับนวัตกรรมหรือภูมิ
ปั ญ ญาของเกษตรกรที่ คิ ด ขึ้ น มาเอง และเห็ น ว่ า ควรที่ จ ะต้ อ งน างานวิ จั ย ไปใช้ ในงานส่ ง เสริ ม
การเกษตรต่อไป เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับเกษตรกร
5. ความต้ องการในการส่ งเสริม การด าเนิ น งานตามระบบ T & V System นั ก ส่ ง เสริ ม
การเกษตร ยังขาดความรู้ในเรื่องของแอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด้านการเกษตร สอดคล้องกับ
บุหลัน กุลวิจิตร (2560) กล่าวว่า โทรศัพท์ มือถือเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันของคนในทุก
ระดับทุกสาขาอาชีพมากขึ้น และไม่เพียงแต่ใช้เพื่อพูดคุยเท่านั้น แต่ยังถูกพัฒนาให้เป็นสมาร์ทโฟนที่มี
รูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย และควรจัดอบรมเรื่องการใช้แอปพลิเคชั่นต่างๆ
6. ปัญหาของนักส่งเสริมการเกษตรในการดาเนินงานตามระบบ T & V System สอดคล้อง
กับ พลสราญ สราญรมย์ (2560, น.15) กล่าวว่ารูปแบบ T&V มีข้อพิจารณาในเรื่องการบริหาร
จัดการที่ไม่ยืดหยุ่น การลงทุนที่สูงในการเยี่ยมเยียนในพื้นที่เกษตรกร การขาดการประสานงานกับ
ภาคีที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน ภาระงานของนักส่งเสริมที่มีมากจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตาม
แผน และนักส่งเสริมการเกษตรควรบริหารงานตามภารกิจการส่งเสริมการเกษตร และภารกิจอื่นๆ
เพื่อให้การดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรตามระบบ T & V System เป็นไปตามแผนที่วางไว้
6. สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจั ย ด้ านสภาพพื้ นฐานของนั ก ส่ ง เสริม การเกษตรจั งหวัด สุ รินทร์ ส่ ว นใหญ่ มี
ประสบการณ์ด้านการทางานส่งเสริมการเกษตรมากกว่า 20 ปี ซึ่งอยู่ในช่วงที่กรมส่งเสริมการเกษตร
นาระบบการฝึก อบรมและเยี่ย มเยี ยนมาใช้ในประเทศไทย เจ้าหน้าที่ส่ง เสริม ส่ วนใหญ่ รับรู้ข้ อมูล
2114

ข่าวสารเกี่ยวกับระบบส่งเสริมจากเพื่อนร่วมงาน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานทุกวันซึ่ง
เป็นประเด็นที่ต้องทาความเข้าใจให้กับนักส่งเสริม เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเห็นด้วยกับการดาเนินงานตาม
รูปแบบการฝึกอบรมและเยี่ยมเยียน และมีการดาเนินงานตามระบบการฝึกอบรมและเยี่ยมเยียนใน
ภาพรวมระดับมาก สิ่งที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมต้องการการสนับสนุนเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ คือ
องค์ความรู้ด้านการเกษตรในรูปของโปรแกรมประยุกต์ (แอปพลิเคชัน) โดยใช้แอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับ
การส่งเสริม เช่น DOAE Farmbook, DOAE Smart Check Plus, Protect Plants ปัญหาที่ทาให้
การส่งเสริมตามระบบการฝึกอบรมและเยี่ยมเยียนไม่เป็นไปตามแผนเยี่ยม เนื่องจากเจ้าหน้าที่มี
ภารกิจมาก ทั้งภารกิจด้านการส่งเสริมและภารกิจอื่นๆ ตามนโยบายของรัฐบาล
ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรควรสนับสนุนเรื่องของวัสดุอุปกรณ์สาหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่อย่างเพียงพอ และสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ บูรณาการการ
ทางานกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อไม่ให้เกิดการปฏิบัติงานซ้าซ้อนสนับสนุนให้มีการวิจัยที่ทันสมัย
เพื่อนาไปใช้ในการส่งเสริมเกษตรกร สนองต่อนโยบายการเกษตรยุค 4.0 ระบบการรายงานต่างๆ
ของกรมส่งเสริมมีจานวนมาก ผู้ดูแลระบบรายงานควรพิจารณาลดการรายงานที่ไม่มีความจาเป็น
และเน้นหนักงานในภารกิจหลักของกรมส่งเสริมการเกษตร
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ควรทาการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการสั่งการ จากรูปแบบการสั่งการตามระบบเยี่ยมเยียน
และฝึกอบรม เป็นการสั่งการจากบนลงล่าง (top down) ทาให้นโยบายที่ลงไปไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการที่แท้จริงของเกษตรกรในพื้นที่
7.2 ควรทาการวิจัย วิธีการหรือกระบวนการที่จะทาให้ระบบการฝึกอบรมและเยี่ยมเยียนมี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด โดยใช้ วิ ธี ก ารหรือ กระบวนการที่ เหมาะสมกั บ บริ บ ทนั้ น ๆ ไม่ ใช่ ด าเนิ น การ
เหมือนกันทุกพื้นที่
7.3 ควรทาการวิจัยเกี่ย วกับเครื่องมือที่ใช้ในการส่ งเสริม เช่น รายงานต่างๆ ว่ารายงาน
ใดบ้างที่ควรจะยังคงมีอยู่ หรือรายงานใดบ้างที่ควรปรับลดลง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการทางาน
ในพื้นที่
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บทคัดย่อ
จุ ด ประสงค์ ง านวิ จั ย นี้ เ พื่ อ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งดื่ ม ข้ า วไรซ์ เ บอร์ รี่ ผ สมฟั ก ข้ า วและ
กระเจี๊ยบแดง ศึกษาอัตราส่วนของน้าข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสมฟักข้าวและกระเจี๊ยบแดง คือ น้าข้าวไรซ์
เบอร์รี่สูตรควบคุม 100 : 0 : 0 อัตราส่วนของน้าข้าวไรซ์เบอร์รี่ระหว่างฟักข้าวกับกระเจี๊ยบแดงที่
อัตราส่วนต่างกัน 80: 15: 5, 60: 30: 10, 40: 45: 15 และ 20: 60: 20 ตามลาดับ ผลการศึกษา
สมบัติทางกายภาพ พบว่า ทุก สิ่งทดลองมีความสว่าง (L*) ค่าสี (a* และ b*) ความหนืด มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ (P < 0.05) และคุณลักษณะทางเคมี พบว่า สิ่งทดลองที่ 1 มีค่าสารต้านอนุมูล
อิสระและแอนโธไซยานินมากที่สุด 2.74, 2.32 มิลลิกรัมต่อกรัม ตามลาดับ แต่สิ่งทดลองที่ 5 มี
ค่ าไลโคปีนมากที่สุ ด คื อ 2.44 มิล ลิ ก รัม ต่อกรัม คุณลั ก ษณะทางประสาทสั ม ผัส ด้านรสชาติ แ ละ
ความชอบโดยรวมพบว่า สิ่งทดลองที่ 1 ผู้ทดสอบให้การยอมรับมากที่สุด
คาสาคัญ : ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ฟักข้าว กระเจี๊ยบแดง เครื่องดื่ม

Abstract
The purpose of this research was to develop the beverage products of
riceberry, blended with gac fruit and roselle. The study of ratio of riceberry mixed with
gac fruit and roselle. The riceberry was controlled using formnia (100:0:0), the different
ratio of riceberry: gac fruit and roselle were 80: 15: 5, 60: 30: 10, 40: 45: 15 and 20: 60:
20, respectively. The physical properties analysis showed that all treatments, i.e.
lightness (L*), color (a* and b*), viscosity were statistically different. (P<0.05) The
chemical properties analysis showed that Treatment 1 gave both of the highest level of
2.74 mg/g antioxidant content and 2.32 mg / g anthocyanin content, respectively, but
Treatment 5 had the highest level of 2.44 mg / g lycopene content. Sensory evaluation
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attributes from taste and overall acceptability indicated that Treatment 1 had the highest
scores form panelists.
Keyword : riceberry, gac fruit, roselle, beverage
1. บทนา
ปัจจุบันมนุษย์ให้ความสาคัญในด้านสุขภาพของตัวเองมากขึ้น ในขณะที่มนุษย์นั้นก็มีความ
เสี่ยงที่จะเกิดโรคภัยต่อด้านสุขภาพมากขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และโรคเบาหวาน
จึงทาให้มนุษย์ต้องการบริโภคอาหารที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการอาหารสูง มีคุณประโยชน์ที่
เด่นชัด ซึ่งเป็นปัจจัยหลักทาให้เกิดแนวคิด ในการผลิตเครื่องดื่มด้านสุขภาพเป็นทางเลือกใหม่ให้กับ
ผู้บริโภคได้เพิ่มมากขึ้น (ชเนษฎ์ ม้าลาพอง, 2553)โดยในการศึกษาครั้งนี้เลือกวัตถุดิบ 3 ชนิด เป็น
เครื่องดื่มผสมเนื่องด้วยคุณประโยชน์สารอาหาร และรสชาติที่แตกต่างกัน การนาวัตถุดิบแต่ละชนิด
มาผสมกันก่อให้เกิดประโยชน์ด้านสุขภาพมากขึ้น ชนิดแรก ข้าวไรซ์เบอร์รี่ (riceberry) มีคุณสมบัติ
เด่นทางด้านโภชนาการคื อ มีส ารต้านอนุมูลอิสระสู ง ได้แก่ เบต้าแคโรทีน แกมมาโอไร-ซานอล
วิตามินอี แทนนิน สังกะสี และโฟเลตสูง มีดัชนีน้าตาลต่า-ปานกลาง สารอาหารสาคัญที่อยู่ในข้าว
กล้องไรซ์เบอร์รี่ ประกอบด้วยโอเมก้า 3 มีอยู่ 25.51 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม กรดไขมันจาเป็นมีบทบาท
สาคัญต่อโครงสร้างและการทางานของสมอง ตับและระบบประสาท ลดระดับคอเลสเตอรอล มีธาตุ
สังกะสี 31.9 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ช่วยสังเคราะห์โปรตีน สร้างคอลลาเจน รักษาสิว ป้องกันผมร่วง
กระตุ้นรากผม และเป็นส่วนประกอบของเอนไซม์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ออกซิเจนในร่างกาย และ
สมอง (ธีรยุทธ ตู้จินดา, 2560 ; Shen and others, 2009) ฟักข้าว (gac fruit) เป็นผลไม้ที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการสูงจุดเด่นคือเป็นแหล่งที่สาคัญของสารไลโคปีนซึ่งเป็นสารในกลุ่มของแคโรทีนอยด์พบ
ได้ ใ นผั ก และผลไม้ บ างชนิ ด ท าหน้ า ที่ เ ป็ น รงควั ต ถุ ร วบรวมแสงให้ แ ก่ พื ช และป้ อ งกั น พื ช ผั ก จาก
ออกซิเจนโมเลกุลเดี่ยว (อนุมูลอิสระ) นอกจากนี้ยังมีวิตามินซี เบต้าแคโรทีน แคลเซียม และเหล็ก
(จารัส เซ็นนิล, 2556) และกระเจี๊ยบแดง (roselle) เป็นพืชที่มีสารสาคัญชนิดต่าง ๆ ที่ให้สรรพคุณที่
มีประโยชน์เพื่อสุขภาพ เช่น กรดแอสคอร์บิกช่วยป้องกันเม็ดเลือดแตก ป้องกันโรคเลือดออกตาม
อวัยวะในร่างกาย ป้องกันเลือดออกตามไรฟัน รักษาโรคโลหิตจาง และเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกาย
สารแอนโธไซยานิน เป็นสารที่สาคัญให้สีแดงหรือสีม่วงในกลีบเลี้ยงกระเจี๊ยบแดง มีฤทธิ์เป็นสารต้าน
อนุมูล อิส ระ ช่ว ยบารุง เซลล์ ไม่ใ ห้เซลล์ เสื่ อมเร็ ว บารุง ผิว พรรณ (กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี, 2553)
ผู้วิจัยเล็งเห็นประโยชน์จากข้าวไรซ์เบอร์รี่ ฟักข้าว และกระเจี๊ยบแดงที่มีประสิทธิภาพและ
มีคุณค่าทางโภชนาการอาหารที่สูง ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ทั้งยังช่วยเพิ่มคุณค่าทาง
โภชนาการในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มได้อีกด้วย ศึกษาอัตราส่วนข้าวไรซ์เบอร์รี่ ฟักข้าว และกระเจี๊ยบ
แดงที่ ต่อคุ ณภาพทางกายภาพ
ทางเคมี และการยอมรับทางประสาทสั ม ผัส ของผลิ ตภัณฑ์
เครื่องดื่มน้าข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสมฟักข้าวและกระเจี๊ยบแดง
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึ ก ษาอัต ราส่ ว นที่เหมาะสมข้ าวไรซ์เบอร์รี่ ฟัก ข้ าว และกระเจี๊ ยบแดงในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้าข้าว-ไรซ์เบอร์รี่ผสมฟักข้าวและกระเจี๊ยบแดง
2.2 เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และการยอมรับทางประสาทสัมผัสของ
ผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้าข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสมฟักข้าวและกระเจี๊ยบแดง
3. วิธีการดาเนินการวิจัย
3.1 การเตรียมน้าข้าวไรซ์เบอร์รี่ ชั่งข้าวไรซ์เบอร์รี่ 200 กรัมนามาซาวน้า 2 ครั้ง นาข้าว
ไรซ์เบอร์รี่ที่ผ่านการซาวน้าผสมน้าสะอาดมาใส่หม้อต้มสแตนเลสให้ความร้อนอุณหภูมิเ 60 องศา
เซลเซียส เป็นเวลานาน 20 นาที นามากรองด้วยผ้าขาวบางโดยแยกเอาแต่น้าข้าวไรซ์เบอร์รี่ นามา
ผสมฟักข้าว น้ากระเจี๊ยบแดง ฟักข้าว และน้าตาลทรายขาวสัดส่วนดังตารางที่ 1 นาไปให้ความร้อน
ที่อุณหภูมิเ 73 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 15 นาที ทาให้เย็นลง บรรจุขวดพลาสติก (ดัดแปลง
จาก ประวิทย์ ชลกลาง, 2560; Rapeesak, 2004)
3.2 การเตรียมน้าฟักข้าว นาเยื่อหุ้มสีแดงจากผลฟักข้าวสุกมาเติมน้าสะอาดใส่หม้อสแตน
เลสให้ความร้อนควบคุมอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 20 นาที กรองน้าฟักข้าวผ่านผ้า
ขาวบางโดยแยกเยื่อสีแดงกับน้าฟั กข้าวเติมน้าตาลทรายขาวตามตารางที่ 1 (ดัดแปลงจาก จารัส
เซ็นนิล, 2556; Rapeesak, 2004)
3.3 การผลิ ต น้ ากระเจี๊ ยบแดง น าดอกกระเจี๊ ยบแดงอบแห้ง ต้ม รวมกั บ น้ าสะอาดใน
อัตราส่วน 1:10 โดยน้าหนัก ให้ความร้อนอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที ตักแยกดอก
กระเจี๊ ย บแดงออกจากหม้อต้ม กรองน้ากระเจี๊ ยบแดงด้วยผ้าขาวบาง เอาน้ากระเจี๊ ยบแดงและ
น้าตาลทรายขาวปริมาณตามที่คานวณได้และใส่เกลือลงไป ต้มน้ากระเจี๊ยบแดงที่อุณหภูมิ 80 องศา
เซลเซียสนาน 10 นาที บรรจุน้ากระเจี๊ยบแดงใส่ขวดแก้วขณะร้อนในขวดแก้วที่ผ่านการล้างและฆ่า
เชื้อขวดแก้วด้วยความร้อนที่อุณหภูมิน้าเดือดเป็นเวลา 20 นาที และทาให้เย็น (cooling) แล้วทาการ
เก็บในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2-4 องศาเซลเซียส (ดัดแปลงจาก เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, 2553; Rapeesak,
2004)
การศึกษาส่วนผสมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้าข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสมฟักข้าวและ
กระเจี๊ยบแดง โดยใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูร ณ์ (Randomized complete block design :
RCBD) แสดงดังตารางที่ 1

2119

ตารางที่ 1 แสดงอัตราส่วนของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้าข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสมฟักข้าวและกระเจี๊ยบแดง
สิ่งทดลองที่
ส่วนประกอบ
1
2
3
4
5
น้าข้าวไรซ์เบอร์รี (มล)
100
80
60
40
20
น้าฟักข้าว (มล)
0
15
30
45
60
น้ากระเจี๊ยบแดง (มล)
0
5
10
15
20
น้าตาลทรายขาว (ก)
100
89
78
67
56
ที่มา : ดัดแปลงจาก จารัส เซ็นนิล (2556); เนตรนภิส วัฒนสุชาติ (2553); ประวิทย์ ชลกลาง
(2560); Rapeesak (2004)
3.4 การวิคราะห์สมบัติทางกายภาพ ความสว่าง (L*) และสี (a* และ b*) (ดัดแปลงจาก
วิธี AOAC, 2000) ค่าความหนืด ดัดแปลงจาก (รัชดา สุขพันธุ์, 2558)
3.5 การวิเคราะห์สมบัติทางเคมี ร้อยละความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระ (%DPPH
Inhibition) (ดัดแปลงจาก (Zaeoung and others, 2005) แอนโทไซยานิน (สุวิชา ดีหะสิงห์, 2550)
ไลโคปีน (ทัศนีย์ จันทร์ทร, 2556) ความเป็นกรด – ด่าง และปริมาณของแข็งที่ละลายน้าได้ทั้งหมด
(AOAC, 2000)
3.6 การวิ เคราะห์ทางประสาทสั ม ผัส ทดสอบคุณภาพทางประสาทสั ม ผัส โดยทดสอบ
ความชอบด้วยวิธี 9-point hedonic scale โดยใช้จานวนผู้ทดสอบทั่วไปอย่างน้อย 30 คน กาหนดให้
คะแนน 1 หมายถึง ไม่ชอบมากที่สุดไปจนถึงระดับคะแนน 9 หมายถึงชอบมากที่สุด โดยให้พิจารณา
การให้คะแนนด้านสี ด้านกลิ่น ด้านรสชาติ ด้านความใส และด้านความชอบโดยรวม (ไพโรจน์ วิริย
จารี, 2535)
3.7 การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทางสถิ ติ วิ เ คราะห์ ส มบั ติ ท างกายภาพและทางเคมี โ ดยวาง
แผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (completely randomized design; CRD) วิเคราะห์การทดสอบทาง
ประสาทสัมผัสโดยวางแผนทดลองแบบสุ่มบล็อกสมบูรณ์ (randomized complete block design;
RCBD) วิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance, ANOVA) เปรียบเทียบความแตกต่ าง
ของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s new multiple range test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
(ไพโรจน์ วิริยจารี, 2535)
4. ผลการวิจัย
จากการศึกษาอัตราส่วนน้าข้าวไรซเบอร์รี่ น้าฟักข้าว และน้ากระเจี๊ยบแดงที่ต่างกันและ
น ามาวิ เ คราะห์ คุ ณ สมบั ติ ท างกายภาพ ทางเคมี และทางประสาทสั ม ผั ส สามารถสรุ ป ได้ ต าม
วัตถุประสงค์การวิจัย (ตารางที่ 2,3 และ 4) ตามลาดับ ดังนี้
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ตารางที่ 2 คุ ณ สมบั ติ ท างกายภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งดื่ ม น้ าข้ า วไรซ์ เ บอร์ รี่ ผ สมฟั ก ข้ า วและ
กระเจี๊ยบแดง
ค่าที่วิเคราะห์ได้
สิ่งทดลอง
L*
a*
b*
ค่าความหนืด* (cps)
1
19.69±3.13a
6.16±1.84c
1.90±1.26c
155.84±1.15a
2
13.74±1.09b
6.60±2.11c
3.47±1.58c
143.23±0.46b
3
13.58±0.67b
14.40±1.26b
4.67±1.09c
140.83±2.33b
4
8.05±0.58c
16.10±2.91a
7.33±2.11b
133.83±1.93c
5
5.15±0.45c
16.61±1.55a
16.86±1.80a
121.47±0.95c
หมายเหตุ : ตั ว อั ก ษร a,b,c,… ที่ แ ตกต่ า งกั นตามแนวตั้ง หมายถึ ง มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05)
L* หมายถึง ความสว่าง (ดา=0, ขาว=100)
a* หมายถึง สีแดงหรือสีเขียว (+สีแดง, -สีเขียว)
b* หมายถึง สีเหลืองหรือสีน้าเงิน (+สีเหลือง, -สีน้าเงิน)
ตารางที่ 3 คุณสมบัติทางเคมีของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้าข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสมฟักข้าวและกระเจี๊ยบแดง
สิ่ง
ค่าที่วิเคราะห์ได้
ทดลอง ปริมาณของแข็งที่ ค่าความ
สารต้าน
แอนโทไซยา ไลโคปีน*
ละลายนา
เป็นกรด- อนุมูลอิสระ*
นิน*
(มก/ก)
ด่าง*
(มก/ก)
(มก/ก)
ได้ทังหมด* (บริกซ์)
1
5±0.00a
7.42±0.03a 2.74±0.04a
2.32±0.06a 2.13±0.09c
2
4±0.00b
6.73±0.03b 0.39±0.16b
2.21±0.07b 2.19±0.11c
3
3±0.70b
5.79±0.04b 0.28±0.08b
2.15±0.04c 2.33±0.01b
4
2±0.00c
5.59±0.05c 0.12±0.10c
2.19±0.08c 2.39±0.01b
5
1±0.00c
4.53±0.02c 0.10±0.45c
2.15±0.04c 2.44±0.02a
หมายเหตุ : ตั ว อั ก ษร a,b,c… ที่ แ ตกต่ า งกั น ตามแนวตั้ ง หมายถึ ง มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05)
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ตารางที่ 4 คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้าข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสมฟักข้าวและ
กระเจี๊ยบแดง
ค่าที่วิเคราะห์ได้
สิ่งทดลอง
สี*
กลิ่น*
รสชาติ*
ความใส* ความชอบโดยรวม*
1
6.76±1.57a 5.73±1.46a 5.93±1.55a 5.56±1.45c
6.43±1.70a
2
5.60±1.25c 5.46±1.11b 5.50±1.12c 5.73±1.36a
6.00±1.46b
3
5.83±1.42b 5.73±1.51a 5.83±1.26b 5.66±1.27b
5.90±1.40b
4
5.60±1.38c 5.33±1.38c 5.43±1.45c 5.73±1.46a
5.66±1.54c
5
5.83±1.23b 5.46±1.50b 5.43±1.48c 5.66±1.42b
5.63±1.52c
หมายเหตุ : ตั ว อั ก ษร a,b,c… ที่ แ ตกต่ า งกั น ตามแนวตั้ ง หมายถึ ง มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05)
5. การอภิปรายผล
จากตารางที่ 2 แสดงผลการทดลองจากการวิเคราะห์สมบัติกายภาพพบว่า ทุกค่ามีความ
แตกต่างกันทางสถิติ (P ≤ 0.05) แสดงว่าสัดส่วนข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่มีสัดส่วนมากมีผลต่อการวัดค่าความ
สว่างและค่าความหนืดที่ได้ ทั้งนี้เนื่องจาก เพราะว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่มีความไม่ไวต่อแสง เมล็ดข้าวมีสี
ม่วงเข้ม-ดา เมื่อคั้นน้าจะมีสีม่วงเข้ม-ดา ทาให้มีค่าความสว่างน้อย เห็นได้ว่ามีค่าสีดาที่มากและลดลง
เรื่อย ๆ ตามปริมาณของข้าวไรซ์เบอร์รี่ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2554) และเมื่อผสมกันระหว่างข้าว
ไรซ์เบอร์รี่กับน้าตาลสัดส่วนที่มากขึ้นมีผลต่อค่าความหนืดที่วัดได้เช่นเดียวกับการวัดความสว่างทั้งนี้
เนื่ อ งจากน้ าตาลเมื่ อ ผสมกั บ น้ าจะเกิ ด เป็ น น้ าเชื่ อ มซึ่ ง มี ค วามหนื ด เมื่ อ ผสมกั บ น้ าฟั ก ข้ า วที่ มี
องค์ประกอบหลักคือ คาร์โบไฮเดรตประเภทแป้ง ที่มีความหนืดมากกว่าน้ากระเจี๊ยบแดงและน้าข้าว
ไรซ์เบอร์รี่ จะทาให้เครื่องดื่มมีความหนืดมาก ปริมาณน้าตาลทรายและสัดส่วนฟักข้าวและกระเจี๊ยบแดงจึงมีผลต่อค่าสีเหลืองที่วัดได้ทั้งนี้เนื่องจากฟักข้าวมีไลโคปีนซึ่งอยู่ในสารของกลุ่มแคโรทีนอยด์ ทา
ให้เกิดสารสีเหลืองส้ม จากผลการทดลองเห็นได้ว่าสิ่งทดลองที่ 5 มีสัดส่วนฟักข้าวที่สูงกว่าสิ่งทดลอง
อื่น ๆ ทาให้ค่าที่วัดได้มีค่ามากแต่ต้องผ่านความร้อนที่ไม่สูงมากจนเกินไป เพราะหากถูกความร้อน
นานเกินไปไลโคปีนเกิดการสลายตัวได้ (ปวันรัตน์ วิหงส์ และคณะ, 2557 Wirivutthikorn, 2018b)
และสัดส่วนกระเจี๊ยบแดงที่แตกต่างมีผลต่อค่าสีแดงที่วัดได้ เนื่องจากกระเจี๊ยบแดงมีรงควัตถุสาร
แอนไทไซยานินเป็นรงควัตถุที่มีสีแดงและละลายน้าได้ สัดส่วนปริมาณปริมาณของน้ากระเจี๊ยบแดงที่
เพิ่มค่าความเป็นสีแดงจะเพิ่มขึ้นตามของปริมาณน้ากระเจี๊ยบแดงเช่นกัน และค่าความหนืดที่วัดได้จะ
มี ค วามสั ม พั น ธ์ โ ดยตรงระหว่ า งปริม าณข้ า วไรซ์ - เบอร์ รี่ ฟั ก ข้ า ว กระเจี๊ ย บแดง และน้ าตาลได้
เนื่องจากเมื่อนาน้าตาลเมื่อผสมกับน้าจะเกิดเป็นน้าเชื่ อมซึ่งมีความหนืดมีผลต่อปริมาณน้าตาลทราย
ที่เติมและผสมกับน้าฟักข้าวที่มีความหนืดมากกว่าน้ากระเจี๊ยบแดงและน้าข้าวไรซ์เบอร์รี่จะทาให้
เครื่องดื่มที่ได้มีความหนืดมากสังเกตได้จากสิ่งทดลองที่ 1 มีความหนืดมากที่สุดเนื่องจากมีปริมาณ
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ข้าวไรซ์เบอร์รี่และน้าตาลมากที่สุ ดซึ่งผลการทดลองที่ได้นี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชดา สุขพันธุ์
(2558)
จากตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีพบว่า ทุกค่ามีความแตกต่างกันทาง
สถิติ (P ≤ 0.05) เป็นไปทานองเดียวกันกับผลการวิเคราะห์ทางกายภาพแสดงว่าสัดส่วนข้าวไรซ์เบอร์รี่
ที่มีสัดส่วนมากมีผลต่อการวัดค่าปริมาณของแข็งที่ละลายน้าได้ทั้งหมด ค่าความเป็นกรด-ด่าง สาร
ต้านอนุมูล อิส ระและแอนโทไซยานิน ซึ่งค่าที่วัดได้มีแนวโน้มมากขึ้น เมื่อพิจ ารณาจากค่าปริมาณ
ของแข็งที่ละลายน้าได้ทั้งหมดพบว่า อัตราส่วนของน้าตาลทรายมีผลต่อค่า ที่วัดได้พราะค่าที่ใช้วัดคือ
หน่วยที่ใช้บอกความเข้มข้นของของแข็งที่ละลายอยู่ในสารละลายพบว่ามีปริมาณน้าตาลทรายมากมี
ผลต่อความเข้มข้นของน้าตาลเพิ่มขึ้น เพราะอัตราส่วนของปริมาณน้าตาลทรายที่แตกต่างกันจึงทาให้
ค่าปริมาณของแข็งที่ละลายน้าได้ทั้งหมดนั้นมีความเข้มข้นที่ต่างกัน (Wirivutthikorn, 2018a) การ
วัดค่าความเป็นกรด-ด่างเครื่องดื่มน้าข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสมฟักข้างและกระเจี๊ยบแดงในอัตราส่วนที่
ต่างกัน พบว่า สารแอนโทไซยานิน (Anthocyanin) เป็นรงควัตถุชนิดหนึ่งที่มีสีตามสภาวะที่เป็นด่าง
(pH > 7) จะมีสีน้าเงินเข้ม เป็นกลาง (pH = 7) มีสีม่วง ส่วนสภาวะเป็นกรด (pH < 7) จะเป็นสีแดง
ถึ ง ส้ ม ดัง นั้นถ้ าน้าฟัก ข้ าวใช้ปริม าณความร้อนที่สู ง และใช้เวลานานเกิ นไป ไม่ส่ ง ผลให้เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงค่า pH ของน้าฟักข้าว จะเห็นได้ว่าค่าความเป็นกรด-ด่างนั้นอาจจะไม่ต่ามาก เพราะใช้
ความร้อนในการต้มใช้เวลาไม่นานมาก จึงทาให้ปริมาณของความเป็นกรด-ด่างมีปริมาณไม่ต่ามาก
(กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2553) สารต้านอนุมูลอิสระ อัตราส่วนการผสมน้าฟักข้าว
และกระเจี๊ยบแดงมีผลต่อคุณลักษณะทางเคมี เพราะว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง (สิ่ง
ทดลองที่ 1) ได้แก่ เบต้าแคโรทีน แกมมาโอไรซานอล วิตามินอี แทนนิน สังกะสี และโฟเลตสูง มี
ดัชนีน้าตาลต่า-ปานกลาง กระเจี๊ยบแดง มีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิด เช่น สารแอนโทไซยานิน
สารประกอบฟีนอลิก และวิตามินซีในปริมาณมาก (สุรพงษ์ เจริญรัถ , 2545; Rapeesak, 2004) ซึ่ง
มีปริมาณของค่าที่ลดลงเรื่อย ๆ อย่างเห็นได้ชัดเจน เพราะข้าวไรซ์เบอร์รี่มีปริมาณสารต้านอนุมูล
อิสระอยู่ระหว่าง 53.3-214.7 mg/100g (ปิยภรณ์ สุริยะ, 2554; Shen and others, 2009) ส่วน
การวิเคราะห์ปริมาณแอนโทไซยานิน จากผลการทดลองเมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ไม่
ผ่านกระบวนการใด ๆ พบว่ามีปริมาณแอนโทไชยานินลดลงและเมื่อทาการต้มที่อุณหภูมิสูง ปริมาณ
แอนโทไชยานินจะสลายไป เนื่องจากรงควัตถุแอนโทไซยานินที่อยู่ในผักและผลไม้จะถูกทาลายได้ง่าย
ในกระบวนการแปรรูป ให้ค วามร้อนและละลายน้าได้ดี ทาให้ปริม าณแอนโทไซยานิ นมีปริม าณที่
ค่อนข้างต่า (อรพรรณ บุญวิธวาเจริญ , 2549) แต่ผลการวิเคราะห์ไลโคปีน พบว่า สิ่งทดลองที่ 5
ปริ ม าณฟั ก ข้ า วสู ง ค่ า ที่ วิ เ คราะห์ ไ ด้ สู ง ตามด้ ว ย เนื่ อ งจากสั ด ส่ ว นฟั ก ข้ า วสู ง กว่ า ทุ ก สิ่ ง ทดลอง
นอกจากนี้อัตราส่วนของกระเจี๊ยบแดงมีผลต่อปริมาณสารไลโคปีน เพราะไลโคปีนในฟักข้าวนั้นเป็น
สารที่ให้รงควัตถุสีแดงเช่นเดียวกับฟลาโวนอยด์ มักพบในพืชผัก ผลไม้ที่มีสีแดง เช่น กระเจี๊ยบแดง
เป็นต้น จึ ง ทาให้ปริม าณของสารไลโคปีนของฟัก ข้าวมีปริม าณที่ม ากขึ้ นตามปริมาณของฟัก ข้าว
เช่นเดียวกัน (วัชรี ประชาศรัยสรเดช, 2542)
จากตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์พบว่า ทุก
ค่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (P ≤ 0.05) แสดงว่าสัดส่วนข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่มีสัดส่วนมากมีผลต่อ การ
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ยอมรับของผู้บริโภค การลดสัดส่วนข้าวไรซ์เบอร์รี่ลงแต่การเพิ่มฟักข้าวและกระเจี๊ยบแดงผู้ทดสอบ
ชิมมีแนวโน้มความชอบลงเกือบทุกด้านยกเว้นความใส เนื่องจากผู้บริโภคไม่ชอบสีของเครื่องดื่มที่มี
ส่วนประกอบของฟักข้ าวและกระเจี๊ ยบแดงเพราะมีสีสันที่ไม่น่ารับประทาน (ชเนษฎ์ ม้าลาพอง,
2553) ฟักข้าวมีกลิ่นเฉพาะตัว มีลักษณะสีที่เด่นชัด ผู้ทดสอบชิมอาจจะยังไม่คุ้นเคยข้าวไรซ์เบอร์รี่ใน
การแปรรูปเป็นเครื่องดื่ม จึงทาให้มีลักษณะกลิ่นของเครื่องดื่มผู้ทดสอบชิมไม่ชื่นชอบ (อภิชาติ วรรณ
วิจิตร, 2551) นอกจากนี้เยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวมีรสขมเล็กน้อยกอร์ปกระเจี๊ยบแดงมีรสชาติเปรี้ยว ทา
ให้รสชาติของผลิตภัณฑ์ที่ได้ค่อนข้างไปทางขมและเปรี้ยว ทาให้รสชาติของเครื่องดื่มมีรสที่ขมจากฟัก
ข้าวเล็กน้อย (Wirivutthikorn, 2018a) ด้านความใสพบว่า เมื่อตั้งทิ้งไว้มีตะกอนที่เกิดจากข้าวไรซ์
เบอร์รี่ ฟ้กข้าว และกระเจี๊ยบแดงมากทาให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความข้นหนืด ผู้ทดสอบชิมยอมรับช่วง
ปริมาณวัตถุดิบที่เหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกิน ไปและด้านความชอบโดยรวมพบว่า การผสมน้าฟัก
ข้าวและกระเจี๊ยบแดงมีผลต่อคุณลักษณะความชอบโดยรวม เพราะว่า ฟักข้าวมีกลิ่นเฉพาะตัว มี
ความขมเล็กน้อยจากเยื่อหุ้มเมล็ดของฟักข้าวจึงทาให้ผู้ทดสอบชิมไม่คุ้นเคยเครื่องดื่มที่มีการผสมฟัก
ข้าวและกระเจี๊ยบแดงที่มีรสเปรี้ยว (Wirivutthikorn, 2018a,b)
6. สรุปผลการวิจัย
1. อัตราส่วนข้าวไรซ์เบอรรี่ ฟักข้าว และกระเจี๊ยบแดงที่เหมาะสมที่สุดคือ น้าข้าวไรซ์
เบอร์รี: น้าฟักข้าว: น้า-กระเจี๊ยบแดง 80: 15 :5
2. อัตราส่วนข้าวไรซ์เบอร์รี่มากขึ้นมีผลทาให้ค่าความสว่างและค่าความหนืดลดลงแต่มี
ผลทาให้ค่าสีแดงและสีเหลืองเพิ่มขึ้น การวิเคราะห์ทางเคมีพบว่า สิ่งทดลองที่ 1 มีค่าสารต้านอนุมูล
อิสระและแอนโธไซยานินมากที่สุดเท่ากับ 2.74 มก/ก และ 2.32 มก/ก ตามลาดับ ส่วนสิ่งทดลองที่
5 มีค่ าไลโคปีนมากที่สุ ด เท่ากั บ 2.44 มก/ก และผลการทดสอบทางประสาทสั ม ผัส เมื่อพิจ ารณา
คะแนนการยอมรับรวมด้านรสชาติและความชอบโดยรวมพบว่าสิ่งทดลองที่ 1 ให้คะแนนการยอมรับ
รวมมากที่สุดเท่ากับ 5.93 และ 6.43 ตามลาดับ
7. ข้อเสนอแนะ
1. ในการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง ต่ อ ไปเลื อ กสารให้ ค วามหวานชนิ ด อื่ น เช่ น หญ้ า หวาน เป็ น
สมุนไพรมีสรรพคุณทางยา ช่วยลดน้าตาลในเลือด เหมาะสาหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมระดับ
น้าตาลในเลือด
2. ศึกษาวัตถุดิบที่มีแอนโทไซยานิน ไลโคปีน เช่น บีทรูท ช่วยบารุงสายตา มีสรรพคุณ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอกและมะเร็ง
3. จากผการศึกษาพบว่าการใช้ฟักข้าวมากขึ้นมีแนวโน้มทาให้การยอมรับลดลง เนื่องจาก
ฟักข้าวมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ และรสชาติกระเจี๊ยบแดงมีรสเปรี้ยว การศึกษาสารให้กลิ่นรสบางชนิด
เช่น การใช้ใบเตย เพราะกลิ่นของใบเตยจะทาให้เครื่องดื่มมีกลิ่นหอมและน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น
และการปรับปริมาณกรดและน้าตาลที่เหมาะสมช่วยในเรื่องการยอมรับของผู้บริโภคมากขึ้น
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การใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัดและใช้คนตัด
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาสภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และสังคมของ
เกษตรกร2) ศึกษาสภาพการผลิตอ้อยโรงงานของเกษตรกร 3) ศึกษาการใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตอ้อยโรงงานของเกษตรกรแบบใช้รถตัดและใช้คนตัด 4) ศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรใน
การใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัดและใช้คนตัด 5) เพื่อศึกษาปัญหา
และข้อเสนอแนะของเกษตรกร ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรชาวไร่อ้อย ที่เป็นสมาชิก
บริ ษั ท ไทยเพิ่ ม พู น อุ ต สาหกรรม จ ากั ด ปี ก ารผลิ ต 2559/2560 แบ่ ง ออกเป็ น 2 กลุ่ ม คื อ 1)
เกษตรกรที่ใช้คนตัด จานวน 173 ราย 2) เกษตรกรที่ใช้รถตัด จานวน 131 ราย กาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างเกษตรกรโดยใช้สูตร Yamane (1976) ที่ความคลาดเคลื่อน 7 เปอร์เซ็นต์ การเก็บรวบรวม
ข้อมูล ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบ่งเป็น 2 ชุด ได้แก่ แบบสัมภาษณ์สาหรับเกษตรกรที่ใช้
รถตั ด อ้ อ ย และใช้ ค นตั ด อ้ อ ย วิ เ คราะห์ ด้ ว ยสถิ ติ พ รรณนา และสถิ ติ เ ปรี ย บเที ย บ ( t-test)
ผลการวิจัยพบว่า 1) เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวแบบใช้รถตัด ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 50.82 ปี
มีพื้นที่ปลูกอ้อยเฉลี่ย 117.88 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 1,169.55 ตันต่อปี สาหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวแบบ
ใช้คนตัด ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 51.96 ปี มีพื้นที่ปลูกอ้อยเฉลี่ย 95.44 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย
1,001.05 ตันต่อปี 2) เกษตรกรปลูกอ้อยช่วงฤดูฝน ใช้พันธุ์ขอนแก่น 3 และเก็บพันธุ์ไว้ใช้เอง ซื้อ
ปุ๋ยเคมีจากร้านค้า ปลูกอ้อยด้วยเครื่องปลูกทั้งหมด 3) เกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม มีการใช้เทคโนโลยีการ
เก็ บ เกี่ ย วที่ แ ตกต่ า งกั น ในทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ 0.05 ได้ แ ก่ ด้ า นการเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต คื อ
ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บเกี่ยว (ค่าเฉลี่ย 12.18 วัน ต่อจานวนอ้อยเฉลี่ย 1,163.47 ตัน และ 28.50
วัน ต่อจานวนอ้อยเฉลี่ย 986.23 ตัน) และด้านต้นทุนการเก็บเกี่ยว คือ ค่าจ้างตัด ค่ารถบรรทุกอ้อย
ส่งโรงงาน 4) เกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มมีความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยที่
แตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ได้แก่ ด้านความสะดวกสบาย (ค่าเฉลี่ย 4.64 และ
3.67) ความปลอดภัย (ค่าเฉลี่ย 4.49 และ 3.52) ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บเกี่ยว (ค่าเฉลี่ย 4.41 และ
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3.80) ราคาอ้ อ ยที่ ข ายได้ (ค่ า เฉลี่ ย 4.03 และ 3.36) และความเสี ย หายของผลผลิ ต ขณะตั ด
(ค่าเฉลี่ย 3.43 และ 3.82) 5) เกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม มีปัญหาด้านการใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.97 และ 3.84 ) มีปัญหาด้านต้นทุนการเก็บเกี่ยวในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.12
และ 3.81) เกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะด้านการให้ความรู้ในการผลิตอ้อยอยู่ใน
ระดับมาก และปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.70 และ 3.34) ด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ในระดับมาก
ที่สุดและมาก (ค่าเฉลี่ย 4.30 และ 3.94) ด้านการให้ความรู้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตอยู่ในระดับ มาก
และปานกลาง (ค่ า เฉลี่ ย 4.11 และ 3.38) ด้ า นการสนั บ สนุ น ปั จ จั ย การเก็ บ เกี่ ย วในระดั บ มาก
(ค่าเฉลี่ย 4.05 และ 3.45)
คาสาคัญ : เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว ต้นทุนการเก็บเกี่ยว อ้อยโรงงาน รถตัดอ้อย

Abstract
The objectives of this research were to 1) study the social and economic
conditions of farmers 2) study sugarcane production systems of farmers 3) study and
compare the mechanical and manual sugarcane harvesting technology 4) study and
compare farmers satisfaction in using mechanical and manual sugarcane harvesting
technology 5) study problems and suggestions in production and using mechanical and
manual sugarcane harvesting technology. Population size and sample group were
sugarcane farmers who were members of Thai Multi-Sugar Industry Co., Ltd. in the
production year 2016/2017 that were divided into 2 groups: 1) 173 farmers who used
manual sugarcane harvesting method and the sample size of 94 farmers was determined
by using Yamane (1967) formula with the accepted error of 7 percent, 2) 131 farmers
who used mechanical sugarcane harvesting method. The study used the simple random
sampling method. Data was collected by 2 structured interviews: mechanical and
manual sugarcane harvesting method interviews and was analyzed using descriptive
statistics and t-test. The results of the research revealed that 1) mechanical harvesting
farmers were mostly male with an average age of 50.82 years. They were members
of sugarcane planters association with the average sugarcane planting area of 1 1 7 . 8 8
Rai. The average productivity of 1 , 1 6 9 . 5 5 ton/year. For farmers who used manual
harvesting method, they were mostly male with the average age of 51.96 years old and
were members of sugarcane planters association. The average sugarcane plantation was
95.44 Rai with the average productivity of 1,001.05 ton/year 2) Most of the farmers
planted sugarcane during rainy season using Khon Kaen 3 species and kept their own
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seedlings for planting material. They would buy chemical fertilizers from the shop and
planted all sugarcane with sugarcane planting machine. 3) The two groups of farmers
used different harvesting technologies which had statistically significant difference at
0.05. For example, in harvesting, harvesting duration and for the cost of harvesting, they
included cutting fee, truck for transportation to the factory fees 4) two of the farmer
groups had statistically significant difference at 0.05 for satisfaction in using sugarcane
harvesting technology such as harvesting duration, the damages caused from harvesting
(𝑥̅ = 3.43 and 3.82), convenience (𝑥̅ = 4.64 and 3.67), safety (𝑥̅ = 4.49 and 3.52) and
price (𝑥̅ = 4.03 and3.36) 5) Both of the 2 groups found problems in using harvesting
technology at a high level and the harvesting cost at a high and highest level (𝑥̅ = 4.12
and 3.81). The two farmer groups agreed with the suggestions in receiving knowledge
about sugarcane production technology at a medium level and high level (𝑥̅ = 3.70 and
3.34) . In regards to production factor support, they agreed with it at the high and
highest level ( 𝑥̅ = 4.30 and 3.94) . For harvesting technology they agreed with it at a
medium and high level and for the support of harvesting factor ( 𝑥̅ = 4.11 and 3.38) , it
was exhibited at the high level (𝑥̅ = 4.05 and 3.45).
Keywords : harvesting technology, harvesting cost, industrial sugarcane
1. บทนา
อุตสาหกรรมอ้อย และน้าตาลมีความสาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก โดย
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีการขยายตัวเพิ่มปริมาณการผลิตอ้อยและน้าตาลทรายอย่างต่อเนื่อง และ
สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรชาวไร่อ้อย รวมทั้งรายได้เข้าประเทศไทยอย่างมหาศาล ซึ่งจังหวัด
กาญจนบุรี มีพื้นที่ปลูกอ้อยโรงงานจานวน 636,614 ไร่ คิดเป็นปริมาณอ้อย 6,111,497 ตัน ผลผลิต
เฉลี่ ย 9.60 ตันต่อไร่ (ส านัก งานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย, 2560) เนื่องจากปัจจุบัน
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานทาให้เกษตรกรมีการเผาใบอ้อยก่อนใช้คนตัดนั้นจะส่งผลต่อคุณภาพ
ผลผลิตอ้อย และสิ่งแวดล้อม การเก็บเกี่ยวอ้อยในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นิยมปฏิบัติมี
2 วิธี คือ การใช้รถตัดอ้อยสด และการใช้แรงงานคนตัดอ้อย โดยจะทาการเผาใบอ้อยก่อนตัด ทั้ง 2
วิธีมีความแตกต่างกันซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพผลผลิต และต้นทุน ดังนั้นเพื่อให้ทราบถึงผลของการ
เก็บเกี่ยวอ้อยที่แตกต่างกันระหว่าง เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวอ้อยโรงงานแบบการใช้รถตัดและใช้คน
ตัดของเกษตรกรพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้ทราบถึงสภาพการผลิตอ้อยโรงงาน
ต้นทุนการเก็บเกี่ยว ความพึงพอใจต่อการใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวอ้อยโรงงานตลอดจนปัญหาและ
ข้อเสนอแนะของเกษตรกร เพื่อ เป็นแนวทางในการส่งเสริมการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานให้มี
คุณภาพต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาสภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานใน
พื้นทีอ่ าเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
2.2 เพื่อศึกษาสภาพการผลิตอ้อยโรงงานของเกษตรกรที่ใช้รถตัดและใช้คนตัด
2.3เพื่อศึกษาการใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานของเกษตรกรแบบใช้รถตัด
และใช้คนตัด
2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อย
โรงงานแบบใช้รถตัดและใช้คนตัด
2.5 เพื่อศึกษาปัญหา และข้อเสนอแนะของเกษตรกรในการผลิตและการใช้เทคโนโลยีการ
เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัดและใช้คนตัด
3. วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ เกษตรกรผู้ ป ลู ก อ้ อ ยในพื้ น ที่ อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด
กาญจนบุรี ที่เป็นสมาชิกบริษัทไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จากัด ปีการผลิต 2559/2560 แบ่งออกเป็น
2 กลุ่ม คือ 1) เกษตรกรที่ใช้คนตัดอ้อย จานวน 173 และ 2) เกษตรกรที่ใช้รถตัดอ้อย (โดยการเช่า
รถตัดอ้อยของโรงงาน) จานวน 131 ราย ซึ่งผู้วิจัยได้กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยกาหนดค่าความ
คลาดเคลื่อน 7 เปอร์เซ็นต์ ในระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 92 ใช้สูตรคานวณขนาดตัวอย่างทางสถิติ
ของ Yamane (1967) โดยใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย ได้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 94 ราย เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง คือ แบ่งเป็น 2 ชุด ได้แก่ แบบสัมภาษณ์สาหรับ
เกษตรกรแบบใช้รถตัดอ้อย และแบบใช้คนตัดอ้อย ส่วนตอนที่ 3 การใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตอ้อยโรงงานของเกษตรกร แบบสอบถามทั้ง 2 ชุด มีประเด็นคาถามที่แตกต่างกันดังนี้ 1)
ต้นทุนการเก็บเกี่ยวอ้อยแบบใช้รถตัด 2) ต้นทุนการเก็บเกี่ยวอ้อยแบบใช้คนตัด โดยแบบสัมภาษณ์
ผ่ า นการทดสอบความเชื่ อ มั่ น ก่ อ นน าไปใช้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล วิ เ คราะห์ ด้ ว ยสถิ ติ พ รรณนา และสถิ ติ
เปรียบเทียบ ( t-test)
4. ผลการวิจัย
1. สภาพทางสังคม และเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงาน
กลุ่มเกษตรกรที่ใช้รถตัด ร้อยละ 84.0 เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 50.82 ปี ร้อยละ 59.6
จบประถมศึ ก ษา ร้ อ ยละ 79.8 เป็ น สมาชิ ก สมาคมชาวไร่ อ้ อ ย มี ก ารรั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารจาก
สื่ อ มวลชน สื่ อ บุ ค คล และสื่ อ กลุ่ ม ในภาพรวมอยู่ ใ นระดับ น้ อ ย (ค่ า เฉลี่ ย 2.60, 2.53 และ 2.43
ตามลาดับ) จากสื่อออนไลน์ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อยสุด (ค่าเฉลี่ย 1.56) สาหรับเกษตรกรที่ใช้คน
ตัด ร้อยละ 86.2 เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 51.96 ปี ร้อยละ 67.0 จบประถมศึกษา ร้อยละ 68.0
เป็นสมาชิกสมาคมชาวไร่อ้อย มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อมวลชน และสื่อบุคคลในภาพรวมอยู่ใน
ระดั บปานกลาง (ค่ าเฉลี่ ย 2.28 และ 2.70 ตามล าดับ ) จากสื่ อกลุ่ ม ในภาพรวมอยู่ใ นระดั บ น้ อ ย
(ค่ า เฉลี่ ย 2.48) จากสื่ อ ออนไลน์ ใ นภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ น้ อ ยที่ สุ ด (ค่ า เฉลี่ ย 1.44) สภาพทาง
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เศรษฐกิจ พบว่า ในปี 2559/2560 เกษตรกรที่ใช้รถตัด มีรายได้จาการทาไร่อ้อยเฉลี่ย 1,075,159.57
บาทต่อปี รายจ่ายจากการทาไร่อ้อย เฉลี่ย 638,404.26 บาทต่อปี มีพื้นที่ปลูกอ้อยทั้งหมดเฉลี่ ย
117.88 ไร่ ผลผลิตอ้อยรวมทั้งหมดเฉลี่ย 1,169.55 ตัน สาหรับเกษตรกรที่ใช้คนตัด มีรายได้จาการ
ทาไร่อ้อยเฉลี่ย 931,606.38 บาทต่อปี มีรายจ่ายจากการทาไร่อ้อยเฉลี่ย 419,904.26 บาทต่อปี มี
พื้นที่ปลูกอ้อยทั้งหมดเฉลี่ย 95.44 ไร่ ผลผลิตอ้อยรวมทั้งหมดเฉลี่ย 1,001.05 ตัน
2. สภาพการผลิตอ้อยโรงงานของเกษตรกร
สภาพการผลิตอ้อยโรงงานของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรใช้รถตัด ร้อยละ 88.3 ปลูก
อ้อยช่วงฤดูฝน ร้อยละ 98.9 ใช้พันธุ์อ้อยของตนเอง ร้อยละ 86.2 ใช้อ้อยพันธุ์ ขอนแก่น 3 ร้อยละ
85.1 ปลูกอ้อยด้วยเครื่องปลูกทั้งหมด ร้อยละ 97.9 ซื้อปุ๋ยเคมีจากร้านค้า สาหรับเกษตรกรที่ใช้คน
ตัด ร้อยละ 80.9 ปลูกอ้อยช่วงฤดูฝน ร้อยละ 95.7 ใช้พันธุ์อ้อยของตนเอง ร้อยละ 81.9 ใช้อ้อยพันธุ์
ขอนแก่น 3 ร้อยละ 74.3 ปลูกอ้อยด้วยเครื่องปลูกทั้งหมด ร้อยละ 96.8 ซื้อปุ๋ยเคมีจากร้านค้า
3.การใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานของเกษตรกร
การเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงาน พบว่า กลุ่มเกษตรกรที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตแบบใช้รถ
ตัด ใช้ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 12.18 วันต่อจานวนอ้อยที่เก็บเกี่ยวเฉลี่ย 1,163.47 ตัน และ
กลุ่มเกษตรกรที่ใช้คนตัด ใช้ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 28.50 วันต่อจานวนอ้อยที่เก็บเกี่ยวเฉลี่ย
986.23 ตัน เมื่อเปรีย บเทีย บการเก็ บ เกี่ ยวผลผลิ ต อ้ อ ยโรงงานของเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ ม พบว่ า
ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 1 ต้นทุนการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด และใช้คนตัด ของเกษตรกรในพื้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ข้อมูลต้นทุน
1. ค่าจ้างตัด (บาท/ตัน)

การเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อย การเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อย
ค่าสถิติ
แบบใช้รถตัด (n=94)
แบบใช้คนตัด (n=94)
SD
SD
t-Test Sig (P-value)
X
X
100.00
0.00
116.06
6.429
-24.226
0.000*

2. ค่าน้ามันรถตัด /
ค่ารถคีบอ้อย (บาท/ตัน)

42.43

5.929

68.94

5.020

-33.086

0.000*

3. ค่ารถบรรทุกอ้อยส่ง
โรงงาน(บาท/ตัน)

174.04

6.103

168.72

9.944

-4.420

0.000*

4. ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ (บาท/
ตัน)

10.37

1.320

13.99

4.249

7.882

0.199

* มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าต้นทุนการเก็บเกี่ยวอ้อยของกลุ่ม เกษตรกรที่ใช้รถตัด มี
ค่าจ้างตัดอ้อย 100 บาทต่อตัน ค่าน้ามันรถตัดอ้อยเฉลี่ย 42.43 บาทต่อตัน ค่ารถบรรทุกอ้อยส่ง
โรงงานเฉลี่ย 174.04 บาทต่อตัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เฉลี่ย 10.37บาทต่อตัน สาหรับกลุ่มเกษตรกร
ที่ใ ช้ค นตัด มีค่ าจ้ างตัด อ้ อยเฉลี่ ย 116.06 บาทต่อตัน ค่ารถคีบอ้อยเฉลี่ ย 68.94 บาทต่อตัน ค่า
รถบรรทุกอ้อยส่งโรงงานเฉลี่ย 168.72 บาทต่อตันและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เฉลี่ย 13.99 บาทต่อตัน เมื่อ
เปรียบเทียบต้นทุนการเก็บเกี่ยวอ้อยของเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม พบว่า ค่าจ้างตัด ค่าน้ามันรถตัดหรือ
ค่ารถคีบอ้อย และค่ารถบรรทุกอ้อยส่งโรงงาน มีความแตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. ความพึงพอใจของเกษตรในการใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้
รถตัด และใช้คนตัด
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของเกษตรในการใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้รถ
ตัดและใช้คนตัด ของเกษตรกรในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ประเด็น

เกษตรกรเก็บเกี่ยว
เกษตรกรเก็บเกี่ยว
ผลผลิตอ้อยแบบใช้รถ
ผลผลิต
ตัด (n=94)
อ้อยแบบใช้คนตัด (n=94)
X

(SD)
4.41
(0.594)
3.43
(0.664)

ความหมาย

1. ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บ
มากที่สุด
เกี่ยวผลผลิตอ้อยต่อวัน
2. ความเสียหายของผลผลิต
มาก
อ้อยขณะตัด
(ผลผลิตเสียหายน้อยมีความ
พอใจมาก)
3. ความสะดวกสบายในการ
4.64
มากที่สุด
เก็บเกีย่ วผลผลิต
(0.505)
4. ความปลอดภัยในการเก็บ
4.49
มากที่สุด
เกี่ยวผลผลิต
(0.524)
5. ราคาอ้อยที่ขายได้จาก
4.03
มาก
วิธีการตัดอ้อย
(0.663)
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจทั้งหมด 3.81
มาก
* มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

X

(SD)
3.80
(0.615)
3.82
(0.718)

3.67
(0.79)
3.52
(0.582)
3.36
(0.546)
3.54

ค่าสถิติ

ความหมาย

t-Test

มาก

6.997

Sig
(P-value)
0.000*

มาก

-3.590

0.000*

มาก

10.782

0.000*

มาก

11.995

0.000*

ปานกลาง

7.565

0.000*

มาก

จากตารางที่ 2 ความพึงพอใจของเกษตรกรระหว่างการใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิต
อ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด และใช้คนตัด พบว่า มีความแตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ในประเด็น 1) ความสะดวกสบายในการเก็ บเกี่ ยวผลผลิตอ้อยโรงงาน (ค่าเฉลี่ย 4.64) 2) ความ
ปลอดภัยในการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงาน (ค่าเฉลี่ย 4.49) 3) ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บเกี่ยว
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ผลผลิตอ้อยโรงงานต่อวัน (ค่าเฉลี่ย 4.41) 4) ราคาอ้อยโรงงานที่ขายได้จากวิธีการตัดอ้อย (ค่าเฉลี่ย
4.03) 5) ความเสียหายของผลผลิตอ้อยโรงงานขณะตัด (ค่าเฉลี่ย 3.43)
5. ปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกรในการผลิต และการใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัดและคนตัด พบว่า
5.1 จากผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม มีปัญหาด้านการใช้เทคโนโลยีการเก็บ
เกี่ยวในระดับมาก คือ การจัดการรถตัดอ้อยไม่เพียงพอ และแรงงานตั ดอ้อยส่วนใหญ่ปฏิเสธการตัด
อ้อยสด ส่วนปัญหาด้านต้นทุนการเก็บเกี่ยวในระดับมาก คือ รถบรรทุกอ้อยถูกควบคุมน้าหนักในการ
ขนส่งอ้อยเข้าโรงงานเนื่องจากผิดกฎหมาย
5.2 ข้ อ เสนอแนะด้ า นการผลิ ต อ้ อ ยโรงงาน เกษตรกรที่ ใ ช้ ร ถตั ด เห็ น ด้ ว ยกั บ
ข้อเสนอแนะด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิ ตอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการให้ความรู้ในการผลิตอ้อย
อยู่ในระดับมาก สาหรับเกษตรกรที่ใช้คนตัด เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะด้านการสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิตอยู่ในระดับมาก ด้านการให้ความรู้ในการผลิตอ้อยอยู่ในระดับปานกลาง ข้อเสนอแนะด้านการใช้
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงาน เกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะด้านการให้
ความรู้ในการเก็บเกี่ยวผลิตอ้อยโรงงานอยู่ในระดับมากและปานกลาง และด้านการสนับสนุนปัจจัย
การเก็บเกี่ยวอยู่ในระดับมาก
5. การอภิปรายผล
1. สภาพทางสังคม และเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานอาเภอเมืองจังหวั ด
กาญจนบุรี ในประเด็น แหล่งความรู้พื้นฐาน พบว่า เกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก
สื่อบุคคล ได้แก่ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของภาคเอกชน(โรงงานน้าตาล) และหัวหน้าโควตา ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับ ทัตสัณฑ์ ชัย ตรีสัตย์ (2556) รายงานว่า เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยได้รับข้อมูล
ข่าวสารจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานเอกชน (โรงงานน้าตาล) ควรมีการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานของ
ภาครัฐและเอกชนในการจัดการส่งเสริมแบบสื่อกลุ่ม เช่น การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุม
สัมมนา ส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อมวลชน สื่อออนไลน์อย่างถูกต้องเหมาะสม
2. การใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานของเกษตรกร ในประเด็นระยะเวลา
ที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวอ้อย พบว่า เกษตรกรที่ใช้รถตัด และคนตัด ใช้ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวเฉลี่ย
12.18 วันต่อจานวนอ้อย 1,163.47 ตัน และเฉลี่ย 28.5 วันต่อจานวนอ้อย 986.23 ตัน ตามลาดับ
สอดคล้องกับ สานักงานเศรษฐกิจเกษตร (2557) รายงานว่า การใช้รถตัดมีข้อได้เปรียบ คือ ลด
ปัญ หาการขาดแคลนแรงงาน รวดเร็ว สะดวกสบาย ได้อ้อยสดที่มีค่าความหวานและมีคุณภาพ
ต้นทุนการเก็บเกี่ยวอ้อย พบว่า การเก็บเกี่ยวแบบใช้รถตัดมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าแบบใช้คนตัด แต่
อย่างไรก็ตามเกษตรกรบางส่วนยังนิยมใช้คนตัดเนื่องจากสภาพพื้นที่ปลูก การจัดการแปลงปลูกอ้อย
ยังไม่เหมาะสมในการใช้รถตัด อาจเกิดผลเสียต่อผลผลิต สอดคล้องกับ พงษ์ศักดิ์ สมมุติ (2558) ที่
กล่าวว่าการลงทุนซื้อรถตัดอ้อยของเกษตรกรรายใหญ่ หากมีการบริหารจัดการที่ดี และใช้งานรถตัด
ได้เต็มประสิทธิภาพทาให้ต้นทุนการเก็บเกี่ยวต่อไร่ต่ากว่าการเก็บเกี่ยวโดยวิธีอื่นๆ และสานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (2557) พบว่า ข้อเสียเปรียบของการใช้รถตัด คือ ตัดอ้อยได้ดีเฉพาะพื้นที่ที่มี
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การปรับให้เรียบ และมีระยะหว่างแถวห่าง 1.5 เมตร นอกจากนี้รถตัดอ้อยไม่สามารถใช้กับอ้อยล้มได้
อาจทาให้อ้อยได้รับความเสียหาย ผลผลิตลดลง สอดคล้องกับ จีระวัฒน์ จิตพรหม (2561) ที่กล่าวว่า
ต้นทุนการตัดอ้อ ยโดยการใช้แรงงานคนตัดและการใช้รถตัดมีต้นทุนที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
รวมทั้งต้นทุนที่แตกต่างกันของการใช้รถตัดอ้อยแต่ละประเภท
3. ความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานกลุ่มเกษตรกรที่ใช้
รถตัดอ้อยมีความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มเกษตรกรที่ใ ช้คนตัดอ้อย พบว่า มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ
ประเด็นความสะดวกสบายในการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงาน (ค่าเฉลี่ย 4.64) ความปลอดภัยในการ
เก็บเกี่ยวผลผลิต อ้อยโรงงาน (ค่าเฉลี่ย 4.49) ระยะเวลาที่ใ ช้ใ นการเก็ บเกี่ยวผลผลิต อ้อยต่ อ วั น
(ค่ าเฉลี่ ย 4.41) ราคาอ้อยที่ข ายได้จ ากวิ ธี ก ารตัด อ้อย (ค่าเฉลี่ ย 4.03) สอดคล้ องกั บส านัก งาน
เศรษฐกิ จ เกษตร (2557) รายงานว่ า การใช้ร ถตัดอ้อยโรงงาน มีข้ อได้เปรียบ คือ สะดวกสบาย
ความรวดเร็วในการตัดอ้อย อีกทั้งการใช้รถตัดอ้อยทาให้ได้อ้อยสดที่มีค่าความหวาน และคุณภาพสูง
ส่งผลให้การขายอ้อยสดได้เงินเพิ่ม 40 บาท/ตัน
6. สรุปผลงานวิจัย
กลุ่มเกษตรแบบใช้รถตัดอ้อยมีต้นทุนการเก็บเกี่ยวอ้อยต่ากว่ากลุ่มเกษตรกรแบบใช้คนตัด
อ้อย และกลุ่มเกษตรกรแบบใช้รถตัดอ้อยมีความพึงพอใจต่อคุณภาพผลผลิตอ้อยหลังการใช้รถตัด
มากกว่ากลุ่มเกษตรกรแบบใช้คนตัดอ้อย ในประเด็น ความสะดวกสบายในการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อย
โรงงานมากที่สุดรองลงมา คือ ความปลอดภัยในการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงาน ระยะเวลาที่ใช้ใน
การเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยต่อวัน และราคาอ้อยที่ขายได้จากวิธีการตัดอ้อย ดังนั้นควรมีการส่งเสริม
กลุ่มเกษตรกรแบบใช้คนตัดอ้อย ที่มีพื้นปลูกอ้อยมีศักยภาพสามารถพัฒนามาใช้รถตัดอ้อยได้ ให้เห็น
ถึงข้อได้เปรียบในการใช้รถตัดอ้อย โดยส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยการผลิต ด้านความรู้ในการผลิตอ้อย
โรงงาน ด้านการสนับสนุนปัจจัยการเก็บเกี่ ยวอ้อยโรงงาน และด้านการให้ความรู้ในการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตอ้อยโรงงาน ทั้งนี้โรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการสนับสนุนรถตัด
อ้อยให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรในอนาคต
7. ข้อเสนอแนะ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดอบรมทาความเข้าใจให้เกษตรกรเห็นถึง
ข้อดีข้อเสีย และผลกระทบที่เกิดจากการเก็บเกี่ยวที่ไม่ถูกต้อง โดยศึกษาดูงานแปลงอ้อยตัวอย่างการ
น าเทคโนโลยี ห รื อ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ม ใหม่ ๆ มาใช้ ท ดแทนแรงงาน รวมทั้ ง มี ก ารเลื อ กใช้ สื่ อ ในการ
ประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมเข้าถึงเกษตรกรอย่างแท้จริง โดยมีการติดตามประเมินผลเกษตรกรเพื่อนา
ข้อมูลที่ได้มาปรับรูปแบบการส่งเสริมให้ตรงตามความต้องการของเกษตรกร
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บทคัดย่อ
การศึกษาผลของระดับโปรตีนในอาหารที่ต่างกันต่ออัตราการเจริญเติบโตของหอยชักตีน
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 3 ชุดการทดลอง ๆ ละ 3 ซ้า
ประกอบด้วยอาหารทดลองที่มีระดับโปรตีนต่างกัน 3 ระดับ คือ ระดับโปรตีนมากกว่า 55 เปอร์เซ็นต์
(ชุดควบคุม) ระดับโปรตีน 42 และ 40 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ใช้หอยชักตีนที่มีน้าหนักเริ่มต้นเฉลี่ย
1.54±0.12, 1.51±0.06 และ 1.52±0.26 กรัม ตามลาดับ และความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 2.49±0.06, 2.27±0.03
และ 2.58±0.07 เซนติเมตร ตามลาดับ ผลการทดลองพบว่า ทดลองเลี้ยงเป็นระยะเวลา 60 วัน ทั้ง 3
ชุด การทดลองมีก ารเจริญ เติบโตมีความแตกต่างกั นอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิ ติ (P<0.05) ในด้าน
น้าหนักสุดท้ายเฉลี่ย ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ โดยหอยชักตีนที่
เลี้ยงด้วยอาหารที่มีระดับโปรตีน 40 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการเจริญเติบโตดีที่สุด โดยมีน้าหนักและ
ความยาวสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 3.07±0.14 กรัม และ 3.25±0.08 เซนติเมตร มีอัตราการเปลี่ยนอาหาร
เป็นเนื้อเท่ากับ 1.70±0.13 รองลงมา คือ ระดับโปรตีนมากกว่า 55 เปอร์เซ็นต์ มีน้าหนักและความ
ยาวสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 2.70±0.08 กรัม และ 3.15±0.06 เซนติเมตร ตามลาดับ มีอัตราการเปลี่ยน
อาหารเป็นเนื้อเท่ากับ 3.60±0.47 ส่วนระดับโปรตีน 42 เปอร์เซ็นต์มีการเจริญเติบโตได้น้อยที่สุด มี
น้าหนักและความยาวสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 2.19±0.22 กรัม และ 2.82±0.10 เซนติเมตร ตามลาดับ มี
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อเท่ากับ 4.35±1.41 สรุปได้ว่าหอยชักตีนที่เลี้ยงด้วยอาหารทดลองที่มี
ระดับโปรตีน 40% มีอัตราการเจริญเติบโตดีที่สุด
คาสาคัญ : หอยชักตีน ระดับโปรตีนในอาหาร อัตราการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็น
เนื้อ
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Abstract
The effect of dietary protein levels on the growth performance of Dog Conch
(Strombus canarium) was conducted by completely randomized design (CRD) with 3
treatments, each was 3 replications. The experimental unit consisted of three different
dietary protein levels: 55 (control), 42 and 40 % protein, respectively, and carried out for
60 days. Dog Conch, with the average starting weight of 1.54 ± 0.12, 1.51 ± 0.06 and 1.52
± 0.26 g, respectively, and the average starting length of 2.49 ± 0.06, 2.27 ± 0.03 and 2.58
± 0.07 cm, respectively. The results showed that all 3 treatments had different growth
performance (the final weight average, the final length average and feed conversion
ratio) with statistically significant differences (P<0.05). Dog Conch which fed with 40 %
protein level showed the best growth rate with the final average weight and length
were 3.07±0.14 g and 3.25±0.08 cm respectively and FCR was 1.70±0.13. The second level
is 55 percent protein with the final average weight and length were 2 . 7 0 ±0 . 0 8 g and
3.15±0 .06 cm respectively and FCR was 3.60± 0.47. While the 42 percent protein level
had the least growth with the final average weight and length were 2 . 1 9 ±0 . 2 2 g and
2.82±0.10 cm respectively and FCR was 4.35±1.41. This study showed that 40% dietary
protein levels was the best growth performance.
Keywords : Dog Conch (Strombus canarium), dietary protein levels, growth performance,
feed conversion ratio
1. บทนา
หอยชักตีน (Strombus canarium) มีชื่อเรียกทั่วไปว่า Dog Conch เป็นหอยทะเลชนิด
ฝาเดี ย วเปลื อ กบาง อยู่ ใ น Phylum Mollusca, Class Gastropoda, Family Stombidae พบ
แพร่กระจายทั่วไปในทะเลเขต Indo-West Pacific ตั้งแต่ประเทศอินเดีย ศรีลังกา ไปทางตะวันตก
สุดถึงเมลานีเซีย เหนือสุดถึงประเทศญี่ปุ่น และใต้สุดถึงควีนสแลนด์และนิวคาลีโดเนีย พบอาศัยอยู่
ในบริเวณพื้นทรายปนโคลน บริเวณหญ้าทะเล และสาหร่าย ตั้งแต่เขตน้าขึ้น -ลง ไปจนถึงในระดับ
ความลึกประมาณ 55 เมตร มีรูปร่างคล้ายหอยสังข์ขนาดเล็ก บางทีจึงเรียกว่าหอยสังข์ตีนเดียวหรือ
หอยสังข์กระโดด (พัชรี ซุ่นสั้น และ สุนันท์ ทวยเจริญ, 2547, หน้า 3-4) มีการนามาบริโภคเป็น
อาหารในหลายประเทศในแถบเอเชียตะวั น ออกเฉี ยงใต้ รวมทั้ง มีก ารนาเปลื อกมาใช้ประโยชน์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานหัตถกรรมเครื่องใช้และของประดับตกแต่งต่าง ๆ ขนาดใหญ่สุดมีความยาว
เปลือก 10 เซนติเมตร แต่โดยทั่วไปมักพบขนาดประมาณ 6-7 เซนติเมตร ในประเทศไทยพบหอยชัก
ตีนได้ทั่วไปทั้งด้านฝั่ง อ่าวไทยและฝั่ง ทะเลอันดามัน เช่น แถบจังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระยอง
ชุมพร เป็นต้น (พัชรี ซุ่นสั้น, พิกุล ไชยรัตน์ และ ปริศนา คลิ้งสุขคล้าย, 2547, หน้า 103-104).หอย
2137

ชั ก ตี น ที่ พ บในประเทศไทยมี อ ยู่ 2 ชนิ ด ได้ แ ก่ Strombus canarium Linnaeus, 1758 และ
Strombus decorus Roding, 1798 (วันทนา อยู่สุข, 2542, หน้า 160-180). ระดับโปรตีนในอาหาร
ถือว่าเป็นตัวแปรสาคัญ ที่สามารถกาหนดอัตราการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของสัตว์น้าได้
อีกทั้งยังเป็นตัวกาหนดราคาของอาหารหรือต้นทุนการผลิตสัตว์น้า การให้อาหารซึ่งมีระดับโปรตีนที่
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้าซึ่งมีความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะการให้อาหารที่มีโปรตีนต่า
กว่าความต้องการของสัตว์น้า ย่อมส่งผลให้อัตราการ เจริญเติบโตของสัตว์น้าต่ากว่าปกติและส่ง
ให้ผลผลิตต่าตามไปด้วย ในทางตรงกันข้ามหากสัตว์น้า ได้รับอาหารที่มีระดับโปรตีนสูงกว่าความ
ต้องการ โปรตีนส่วนเกินจะถูกเปลี่ยนไปเป็นพลังงาน และบางส่วนจะถูกขับออกนอกร่างกาย ทาให้
คุณภาพของน้าที่ใช้เลี้ยงสัตว์น้าเสื่อมโทรมเร็วกว่าปกติ ซึ่งอาจจะส่งผลให้อัตราการตายของสัตว์น้า
เพิ่มสูงขึ้น และยังเป็นสาเหตุให้ต้นทุ นการผลิตสูง ตามไปด้วย เพราะโดยทั่วไปแหล่งอาหารโปรตีนมี
ราคาแพงกว่าแหล่งอาหารชนิดอื่น เนื่องจากหอยชักตีนมีเนื้อรสชาติดี สามารถนามาปรุงอาหารได้
หลากหลายชนิด และเป็นที่นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย จัดว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ แต่จานวน
หอยที่จับได้จากธรรมชาติเริ่ มมีจานวนลดน้อยลงไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ตลอดจน
ข้อมูลเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงหอย หรือส่วนประกอบของอาหารที่ใช้เลี้ยงหอยดังกล่าวมีอยู่น้อยมาก
ดัง นั้น จึ ง ได้ทาการศึ ก ษาถึ ง ระดั บความต้ องการโปรตี นในอาหารของหอยชัก ตีน เพื่อใช้ใ นการ
ประกอบเป็นสูตรอาหารสาหรับใช้เลี้ยงหอยชักตีนให้มีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงที่สุด เพื่อเป็นข้อมูล
และส่งเสริมให้เกษตรกรหรือผู้สนใจนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลของระดับโปรตีนในอาหารที่ต่างกันต่ออัตราการเจริญเติบโตของหอยชักตีน
3. วิธีการดาเนินการวิจัย
3.1 การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุ่ ม สมบู ร ณ์ (Completely Randomized Design; CRD) โดยแบ่ ง การ
ทดลองออกเป็น 3 ชุดการทดลอง (Treatments) ชุดการทดลองละ 3 ซ้า (Replications) ดังนี้
ชุดการทดลองที่ 1 อาหารทดลองระดับโปรตีน 55 เปอร์เซ็นต์ (ชุดควบคุม)
ชุดการทดลองที่ 2 อาหารทดลองระดับโปรตีน 42 เปอร์เซ็นต์
ชุดการทดลองที่ 3 อาหารทดลองระดับโปรตีน 40 เปอร์เซ็นต์
3.2 การเตรียมถังไฟเบอร์กลาสและอุปกรณ์ในการทดลอง
3.2.1 ทาการล้างและทาความสะอาดถังไฟเบอร์กลาสทรงกลมขนาดความจุ 350 ลิตร
จานวน 9 ถัง แล้วผึ่งลมให้แห้ง ใช้สาหรับเป็นบ่อทดลองในการเลี้ยงหอยชักตีน
3.2.2 นาทรายหยาบประมาณ 10 กิโลกรัมต่อบ่อ มาปูพื้นถังไฟเบอร์กลาสเพื่อจาลอง
การเลี้ยงหอยเลียนแบบธรรมชาติ
3.2.3 ต่อท่ออากาศและหัว ทรายเพื่อเพิ่ม ออกซิเจนในถัง ไฟเบอร์กลาสที่ใช้ทาการ
ทดลองทั้ง 9 ถัง
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3.2.4 ใส่น้าทะเลที่ระดับความเค็ม 30-32 พีพีที ลงในถังไฟเบอร์กลาสที่ระดับความลึก
ประมาณครึ่งหนึ่งของความสูงของถัง หรือที่ปริมาตรน้า 175 ลิตร
3.2.5 เตรียมตาข่ายสีดาใช้สาหรับคลุมถังไฟเบอร์กลาสในเวลากลางวัน เพื่อเป็นการ
พรางแสง
3.3 การเตรียมสัตว์ทดลอง
นาหอยชักตีนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งพังงา ที่มีขนาดวามยาวในช่วง
2.0-2.5 เซนติเมตร (มีขนาดความยาว และน้าหนักเริ่มต้นโดยเฉลี่ยระหว่าง 2.27±0.03 เซนติเมตร ถึง
2.58± 0.07 เซนติเมตร และ 1.51±0.06 กรัม ถึง 1.54±0.12 กรัม) จานวน 450 ตัว นามาเลี้ยงในถังไฟ
เบอร์กลาส (ความจุ 350 ลิตร) บรรจุน้าทะเลที่เตรียมไว้ โดยใส่หอยชักตีนในอัตราความหนาแน่นถัง
ละ 50 ตัว
3.4 อาหารและการให้อาหาร
อาหารที่ใช้ในการเลี้ยงหอยชักตีนเป็นอาหารทดลองที่มีระดับโปรตีนแตกต่างกัน 3 ระดับ คือ ชุดการ
ทดลองที่ 1 (อาหารทดลองระดับโปรตีน 55 เปอร์เซ็นต์) ชุดการทดลองที่ 2 (อาหารทดลองระดับ
โปรตีน 42 เปอร์เซ็นต์) ชุดการทดลองที่ 3 (อาหารทดลองระดับโปรตีน 40 เปอร์เซ็นต์) โดยให้
อาหารวันละ 2 ครั้ง ในตอนเช้า เวลา 08.30 น. และตอนเย็น เวลา 16.30 น. โดยให้หอยกินอาหาร
อย่างเต็มที่ในแต่ละมื้อ ใช้ระยะเวลาประมาณ 15 นาที พร้อมจดบันทึกปริมาณอาหารที่ให้ในแต่ละมื้อ
ทาการเปลี่ยนถ่ายน้า ทุก ๆ 2 วัน ในช่วงเช้า และเปลี่ยนทรายหยาบปูพื้นบ่อเดือนละ 1 ครั้ง
3.5 การวิเคราะห์คุณภาพนา
ตรวจสอบคุณสมบัติของน้าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันอังคารตลอดการทดลอง โดยทา
การตรวจสอบคุณสมบัติของน้า ดังนี้
3.5.1 อุณหภูมิ (Temperature; องศาเซลเซียส) โดยใช้ เทอร์โมมิเตอร์แบบปรอท
3.5.2 ความเค็ ม (Salinity; พี พี ที ) โดยใช้ เ ครื่ อ งวั ด แบบหั ก เหแสง (Refractosalinometer) ยี่ห้อ ATAGO
3.5.3 ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) โดยใช้เครื่องมือ pH meter ยี่ห้อ WTW รุ่น
pH 320
3.5.4 ความเป็ น ด่ า ง (Alkalinity; มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร) โดยใช้ Potentiometric
Titration to Pre-selected pH
3.5.6 ปริม าณแอมโมเนี ยรวม (Total Ammonia หรือ TAN; มิล ลิ ก รัม ต่อลิ ต ร)
โดยใช้ก รรมวิ ธี Phenol hypochlorite Method (Grsshoff, 1976, pp 1-314) และวั ด ด้ว ยเครื่อง
Spectrophotometer ยี่ห้อ SHIMADZU รุ่น UV-1800
3.5.7 ปริ ม าณไนไตรท์ - ไนโตรเจน (NO2-N; มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร) โดยใช้ ก รรมวิ ธี
Phenol hypochlorite Method (Grsshoff, 1 9 7 6 , pp 1-314) แ ล ะ วั ด ด้ ว ย เ ค รื่ อ ง
Spectrophotometer ยี่ห้อ SHIMADZU รุ่น UV-1800
3.5.8 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้า (DO; มิลลิกรัมต่อลิตร) โดยใช้เครื่อง DO
Meter ยี่ห้อ YSI Model 58
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3.6 การเก็บข้อมูลและบันทึกผล
ทาการเก็บข้อมูลด้านน้าหนัก (โดยเครื่องชั่งดิจิตอลทศนิยม 2 ตาแหน่ง) และวัดความยาว
(โดยใช้ Vernier Caliper) ของหอยชักตีนทุกตัว ในทุกหน่วยทดลอง ทุก ๆ 2 สัปดาห์ จนสิ้นสุดการ
ทดลองเลี้ยงหอยชักตีนจนครบ 60 วัน
นาข้อมูลที่ได้มาคานวณหาค่าตัวแปรต่าง ๆ ดังนี้
3.6.1 อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (feed conversion ratio; FCR)
=
น้าหนักอาหารที่หอยกิน
น้าหนักของหอยที่เพิ่มขึ้น
3.6.2 อัตรารอดตาย (survival rate) (เปอร์เซ็นต์)
= จานวนหอยเมื่อสิ้นสุดการทดลอง x 100
จานวนหอยเมื่อเริ่มต้นการทดลอง
3.6.3 อัตราการเจริญเติบโตจาเพาะ (specific growth rate; SGR) (เปอร์เซ็นต์ต่อวัน)
=
(ln น้าหนักปลาสุดท้าย – In น้าหนักปลาเริ่มต้น) x 100
ระยะเวลาทดลอง
3.7 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ทาการวิเคราะห์ผลการทดลอง โดยนาข้อมูลที่ได้มาทดสอบความแตกต่างทางสถิติ เพื่อ
วิ เ คราะห์ ค่ า ความแปรปรวนทางเดี ย ว ( One Way Analysis of Variance; ANOVA) เพื่ อ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างชุดการทดลองด้วยวิธี Duncan’s Multiple Range
Test; DMRT ที่ ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์
4. ผลการวิจัย
จากการศึกษาผลของระดับโปรตีนในอาหารที่ต่างกันต่ออัตราการเจริญ เติบโตของหอย
ชักตีน ได้ผลดังนี้
4.1 การเจริญเติบโต
ผลของอาหารที่ระดับโปรตีนต่างกันทั้ง 3 ระดับ เมื่อนาไปทดลองเลี้ยงหอยชักตีน
เป็ น ระยะเวลา 60 วั น มี อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โต เท่ า กั บ 1.00±0 .17 0.67±0 .12 และ 1.28±0 .23
เปอร์เซ็นต์ต่อวัน ตามลาดับ ซึ่งพบว่าหอยชักตีนที่เลี้ยงด้วยอาหารระดับโปรตีน 40 เปอร์เซ็นต์ มี
การเจริญเติบโตดีที่สุด รองลงมา คือ ที่ระดับโปรตีนมากกว่า 55 เปอร์เซ็นต์ และที่ระดับโปรตีน 42
เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ เมื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของหอย
ชัก ตีน พบว่ า หอยชัก ตีนที่เลี้ ย งด้ว ยอาหารระดับโปรตีน 40 เปอร์เซ็นต์มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) กับหอยชักตีนที่เลี้ยงด้วยอาหารระดับโปรตีน 42 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่
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แตกต่างทางสถิติ (P>0.05) กับหอยชักตีนที่เลี้ยงด้วยอาหารระดับโปรตี นมากกว่า 55 เปอร์เซ็นต์
และหอยชักตีนที่เลี้ยงด้วยอาหารระดับโปรตีนมากกว่า 55 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
(P>0.05) กับหอยชักตีนที่เลี้ยงด้วยอาหารระดับโปรตีน 42 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อพิจารณาจากน้าหนัก
และขนาดความยาวของหอยชักตีนที่เลี้ยงด้วยอาหารทั้ง 3 สูตรดังกล่าว พบว่า มีความแตกต่างอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยที่น้าหนักและขนาดความยาวของหอยชักตีนที่เลี้ยงด้วยอาหาร
ระดับโปรตีน 40 เปอร์เซ็นต์ มีน้าหนักและความยาวเฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดการทดลอง เท่ากับ 3.07±0.14
กรัม และ 3.25±0.07 เซนติเมตร ซึ่งมีค่าสูงที่ สุด รองลงมาคือหอยชักตีนที่เลี้ยงด้วยอาหารควบคุม
และที่ระดับโปรตีน 42 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 1
4.2 อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนือ
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของหอยชักตีนที่เลี้ยงด้วยอาหารโปรตีนต่าง ๆ กันทั้ง
3 ระดับ พบว่า หอยชักตีนที่เลี้ยงด้วยอาหารระดับโปรตีน 40 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการเปลี่ยนอาหาร
เป็นเนื้อดีที่สุด คือ มีค่าเท่ากับ 1.70±0.13 รองลงมา คือ หอยที่เลี้ยงด้วยอาหารระดับโปรตีน 55
เปอร์เซ็นต์ (3.60±0.47) และอาหารระดับโปรตีน 42 เปอร์เซ็นต์ (4.35±1.41) ตามลาดับ (P<0.05) ดัง
แสดงในตารางที่ 1
4.3 อัตราการรอดตาย
จากการศึกษาในครั้งนี้ไม่พบการตายของหอยชักตีน จึงมีอัตราการรอดตายเท่ากับ 100
เปอร์เซ็นต์ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเจริญเติบโตของหอยชักตีนที่เลี้ยงด้วยอาหารโปรตีนต่างกัน
ระดับโปรตีนในอาหารทดลอง (เปอร์เซ็นต์)
(Mean±SD)
ค่าดัชนี
55
42
40
น้าหนักตัวเริ่มต้น (กรัมต่อตัว)
1.54±0.12
1.51±0.06
1.52±0.26
ความยาวเริ่มต้น (เซนติเมตร)
2.49±0.06a
2.27±0.03b
2.58±0.07a
น้าหนักสุดท้าย (กรัมต่อตัว)
2.70±0.08b
2.19±0.22c
3.07±0.14a
ความยาวสุดท้าย (เซนติเมตร)
3.15±0.06a
2.82±0.10b
3.25±0.08a
อัตราเจริญเติบโตจาเพาะ
1.00±0.17ab
0.67±0.12b
1.28±0.23a
(เปอร์เซ็นต์ต่อวัน)
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ
3.60±0.47b
4.35±1.41b
1.70±0.13a
อัตราการรอดตาย (เปอร์เซ็นต์)

100.00±0.00

100.00±0.00

100.00±0.00

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยในแนวนอนที่กากับด้วยอักษรที่ต่างกัน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่าง มี
นัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05)

2141

4.4 คุณภาพนาในการทดลอง
ในระหว่างการทดลองมีการตรวจสอบคุณภาพน้าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง พบว่า คุณภาพน้า
อยู่ใน เกณฑ์ปกติ โดยมีค่าอุณหภูมิมีค่าเฉลี่ย 27.50±0.05 องศาเซลเซียส ความเค็มมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในช่วง 31.33±0.76 ถึง 31.66±0.57 พีพีที ค่าความเป็นด่างมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 113±5.29 ถึง 116±6
มิลลิกรัม ต่อลิตร ค่าความเป็นกรด–ด่าง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 8.25±0.04 ถึง 8.27±0.09 ปริมาณไน
ไตรท์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 0.0495±0.0472 ถึง 0.1004±0.0974 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณแอมโมเนีย
รวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 0.3023±0.3023 ถึง 0.5610±0.5243 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณออกซิเจน
ที่ละลายในน้า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 6.31±0.22 ถึง 6.49±0.19 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งดัชนีคุณภาพมีค่า
ไม่เกินค่ามาตรฐานคุ ณภาพน้าทะเลชายฝั่ง (วิชิต เรืองแป้น, 2558, หน้า 149-153) ดังแสดงใน
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คุณภาพน้าในการทดลองเลี้ยงหอยชักตีนในระยะเวลา 60 วัน
ตัวแปรคุณภาพนา
อุณหภูมิ
(องศาเซลเซียส)
ความเค็ม
(พีพที ี)
ความเป็นด่าง
(มิลลิกรัมต่อลิตร)
ความเป็นกรด-ด่าง

ระดับโปรตีนในอาหารทดลอง (เปอร์เซ็นต์)
มากกว่า 55
42
40

ต่าสุด – สูงสุด
27–28
Mean±SD
27.50±0.05
ต่าสุด – สูงสุด
30–32
Mean±SD
31.66±0.57
ต่าสุด – สูงสุด
113–119
Mean±SD
116±6
ต่าสุด – สูงสุด
8.22–8.31
Mean±SD
8.25±0.04
ปริมาณไนไตรท์
ต่าสุด – สูงสุด 0.0302–0.2117
(มิลลิกรัมต่อลิตร)
Mean±SD
0.1004±0.0974
ปริมาณแอมโมเนียรวม ต่าสุด – สูงสุด 0.3026–0.5229
(มิลลิกรัมต่อลิตร)
Mean±SD
0.4095±0.1102
ปริมาณออกซิเจนที่
ต่าสุด – สูงสุด
6.0–6.5
ละลายในน้า (DO)
Mean±SD
6.31±0.22
(มิลลิกรัมต่อลิตร)

27–28
27.50±0.05
31–32
31.66±0.57
107–117
113±5.29
8.21–8.38
8.27±0.08
0.0117–0.1027
0.0495±0.0472
0.1153–0.5368
0.3023±0.3023
6.11–6.57
6.35±0.23

27–28
27.50±0.05
30.5–32
31.33±0.76
114–118
116±4.08
8.21–8.27
8.27±0.09
0.0109–0.1240
0.0572±0.0592
0.0902–1.4058
0.5610±0.5243
5.28–6.64
6.49±0.19

ค่า
มาตรฐา
น
28–32
30–35
90–130
6.5–9
ไม่เกิน
0.1
0-0.4
มากกว่า
หรือ
เท่ากับ 4

5. อภิปรายผล
จากการทดลองจะเห็น ได้ว่ า การเลี้ ยงหอยชัก ตีน ด้ว ยสู ต รอาหารที่ มีร ะดับ โปรตีน 40
เปอร์เซ็นต์ ทาให้หอยชักตีนมีอัตราการเจริญเติบโตดีที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาเบื้องต้นของ
ของพัชรี ซุ่นสั้น และ สุนันท์ ทวยเจริญ (2547, หน้า 1) ในการใช้อาหารผสม 3 สูตร โดยมีระดับ
โปรตีนแตกต่างกัน คือ 56.48 38.50 และ 37.10 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ทดลองเลี้ยงหอยชักตีนเป็น
เวลา 120 วัน พบว่า ระดับโปรตีน 37–38 เปอร์เซ็นต์ ทาให้หอยชักตีนมีอัตราการเจริญเติบโตสูง
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ที่สุ ด และพบว่ าระดั บโปรตีน ดัง กล่ า วมี ปริม าณเพีย งพอต่ อการเจริญ เติ บโต อย่างไรก็ ต ามกา ร
เจริญเติบโตของสัตว์น้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณโปรตีนแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับสัดส่วนของ
กรดอะมิโนที่สมดุล จากการเลือกใช้วัตถุดิบที่เป็นแหล่งโปรตีนในอาหาร สามารถลดปริมาณการใช้
ปลาป่น และปริมาณโปรตีนในอาหารลงได้ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเนื่องจากปริมาณโปรตีน
ส่วนที่เกินดุลที่หอยชักตีนนาไปใช้จะเหลือตกค้างและทาให้น้าเน่าเสีย
ส่วนคุณภาพน้าพบว่าความเค็มอยู่ในช่วงระดับความเค็มของน้าทะเล และค่าความเป็น
กรด-ด่าง มีค่าไม่สูงจนเกินไปสาหรับการดารงชีวิตของหอยชักตีนซึ่ง อยู่ในช่วงเฉลี่ย 8.25±0.04–
8.27±0.09 ซึ่งไม่เกินมาตรฐานของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่มีค่าระหว่าง 6.5–9 (คณิต ไชยาคา และ
คณะ, 2537, หน้า 55-56) แต่ปริมาณแอมโมเนียรวมในทั้ง 3 ชุดการทดลอง มีค่าค่อนข้างสูงซึ่งเกิด
จากการใช้ปริมาณปลาป่นที่สูง ส่วนของอาหารที่เหลือจะละลายไปกับน้า ทาให้เกิดการเน่าเสีย แต่ใน
การทดลองมีการเปลี่ยนถ่ายน้าและทาความสะอาดทรายที่ใช้รองพื้นอย่างสม่าเสมอเพื่อควบคุม
คุณภาพน้า อย่างไรก็ตามค่าที่วัดได้ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติที่สัตว์น้าสามารถเจริญเติบโตได้ และไม่เกิน
มาตรฐานกาหนด ทาให้หอยมีอัตราการรอดตายเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์
6. สรุปผลการวิจัย
การศึกษาผลของระดับโปรตีนในอาหารที่ต่างกัน 3 ระดับ ต่ออัตราการเจริญเติบโตของ
หอยชักตีน พบว่า หอยชักตีนที่เลี้ยงด้วยอาหารระดับโปรตีน 40 เปอร์เซ็นต์ มีการเจริญเติบโตได้
ดีก ว่ าหอยชัก ตีนที่เลี้ ยงด้ว ยอาหารระดับโปรตีนมากกว่า 55 เปอร์เซ็นต์ และอาหารโปรตีน 42
เปอร์เซ็นต์
7. คาขอบคุณ
ผู้วิจัยขอขอบคุณคณะเทคโนโลยีการเกษตร และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยในครั้งนี้
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพน้้าประปาทางกายภาพ ทางเคมี และ
ทางจุลชีววิทยา และเปรียบเทียบคุณภาพน้้าประปาของระบบผลิตน้้าประปาหมู่บ้านสวายตางวน
ต้าบลหนองใหญ่ อ้าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะเวลา 3 เดือน ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน
พ.ศ. 2561 โดยเก็บตัวอย่างเดือนละ 1 ครั้ง ได้เปรียบเทียบค่ามาตรฐานคุณภาพน้้าประปาของการ
ประปาส่วนภูมิภาคตามค้าแนะน้าขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011 โดยท้าการเก็บตัวอย่าง
น้้าทั้งหมด จ้านวน 5 จุด ได้แก่ น้้าดิบเพื่อการประปา น้้าในระบบประปา น้้าต้นท่อ น้้ากลางท่อ และ
น้้าปลายท่อ
ผลการวิเคราะห์น้าประปาหมู่บ้านสวายตางวน ท้าการวิเคราะห์ทั้งหมด 16 พารามิเตอร์
พบว่ า เมื่อพิจ ารณาแหล่ ง น้้าดิบเปรียบเทียบกั บเกณฑ์ม าตรฐานคุณภาพน้้าผิว ดิน จากประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537 ซึ่งแหล่งน้้าดิบจัดอยู่ในประเภทที่ 3 เหมาะสมใน
การใช้เป็นแหล่งน้้าดิบเพื่อการประปา ส่วนพารามิเตอร์ของน้้าประปาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ สี
กลิ่น อุณหภูมิ ของแข็งที่ละลายน้้าทั้งหมด เหล็ก แมงกานีส ทองแดง ความกระด้าง ซัลเฟต คลอ
ไรด์ ตะกั่ว ซีลีเนียม โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด และฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และพารามิเตอร์ของ
น้้าประปาที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ ความขุ่น และความเป็นกรด-ด่าง ท้าให้น้าประปาไม่ได้
มาตรฐาน และจากการส้ารวจและศึกษาข้อมูลการผลตน้้าประปา พบว่า ผู้ดูแลระบบ ยังขาดความรู้
และความช้านาญในด้านการผลิต ดังนั้น ควรมีงบประมาณในการสนับสนุนด้านการปรับปรุงระบบ
ผลิตน้้าประปา
ค้าส้าคัญ : คุณภาพน้้า น้้าประปาผิวดิน อ้าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

2145

Abstracts
The purpose of this research was to study the physical, chemical and
microbiological of water supply qualities and compare the qualities of tap water
production of Ban Sawaitanguan, Nongyai Subdistrict, Satuek District, Buriram Province
for 3 months from July to September in 2018 and the samples were collected once a
month. Comparison of the water quality standards of the provincial waterworks authority
according to the recommendation of the World Health Organization (WHO) in 2011 by
collecting 5 water samples including raw water for water supply, water in the water
supply system, water source, central water pipe and the end of water pipe.
The results of the analysis of tap water in Ban Sawaitanguan which analyzed
all 16 parameters, found that when considering the raw water source compared with
the standard surface water quality from the Environmental Committee Announcement
type 3 which was suitable for using as raw water sources for water supply, the
parameters of tap water that pass the standard criteria are color, odor, temperature,
turbidity, total dissolved solids, iron, manganese, copper, hardness, sulfate, chloride, lead,
selenium, total coliform bacteria and fecal coliform bacteria but the parameters of tap
water that did not pass the standard criteria were turbidity and pH. The survey and
study of water production data found that the system administrator still lacked
knowledge and expertise in production. Therefore, there should be a budget to support
the improvement of the water production system.
Keywords : Water quality, Water supply, Satuek District, Buriram Province
1. บทน้า
น้้ามีความจ้าเป็นอย่างมากต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์ ซึ่งจ้าเป็นต้องใช้
น้้าในการอุปโภคบริโภค มนุษย์บริโภคน้้าเข้าไปในร่างกาย และปล่อยน้้าออกจากร่างกายมากกว่าสาร
อื่น ๆ น้้าเป็นส่วนส้าคัญของเนื้อเยื่อเกือบทุกชนิด และยังท้าหน้าที่เป็นตัวกลางส้าหรับล้าเลียง หรือ
ถ่ายเทสารอาหาร และของเสีย นอกจากนี้การใช้ประโยชน์ของน้้าส้าหรับมนุษย์นั้น ยังมีอีกมากมาย
หลายอย่ า ง ได้ แ ก่ การใช้ เ พื่ อ ช้ า ระล้ า งร่ า งกาย และเครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม ใช้ ใ นการประกอบอาหาร
การเกษตร การขั บเคลื่ อนสิ่ ง สกปรก การคมนาคม และการป้องกั นอัคคีภัย จึ ง นับว่ าน้้าเป็นสิ่ ง
ทรั พ ยากรที่ มี ป ระโยชน์ ม ากมายต่ อ มนุ ษ ย์ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง [1] เนื่ อ งจากหมู่ บ้ า นสวายตางวน
มีจ้านวนผู้อาศัยทั้งหมด 264 หลังคาเรือน มีจ้านวนประชากรรวม 980 คน ท้าให้มีความต้องการใช้
ทรัพยากรน้้าจ้ านวนมากเพื่อใช้อุปโภค และบริโ ภคในแต่ละวั น ทางต้าบลหนองใหญ่ จึ ง ได้ก่อตั้ง
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โครงการประปาน้้าผิวดินขึ้นมา ซึ่ง ได้รับงบประมาณ 3,040,000 บาท ในการสร้างระบบประปา
หมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ เพื่อการผลิตประปาส้าหรับหมู่บ้านในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 [2] ในการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าดิบนั้น มีความจ้าเป็นมากเพราะในการผลิตน้้าประปานั้น น้้า
ก่อนที่จะเข้าระบบประปามีความเหมาะสม เนื่องจากน้้าเป็นตัวท้าละลายที่ดีมากสามารถละลายแร่
ธาตุต่าง ๆ ได้เกือบทุกชนิด น้้าในแหล่งน้้าดิบจึงมีคุณสมบัติต่าง ๆ ตามชนิด และปริมาณของธาตุที่
ละลายอยู่ และการผลิตน้้าประปานั้นจะต้องควบคุมการผลิตให้ได้คุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่
ก้าหนด เพื่อให้การอุปโภคบริโภคน้้าได้อย่างปลอดภัย
โครงการวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพน้้าประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่บ้าน
สวายตางวน ต้าบลหนองใหญ่ อ้าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยจึงท้าการศึกษาในเรื่องคุณภาพ
น้้าประปาทางกายภาพ ทางเคมี และทางจุลชีววิทยา ผู้วิจัยได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวจึงได้มีแนวคิดใน
การวิจัยเพื่อที่จะได้ทราบว่าน้้าดิบเพื่อการประปา และน้้าประปาในหมู่บ้านสวายตางวนได้มาตรฐาน
คุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน และมาตรฐานน้้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคตามค้าแนะน้าของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011 ก้าหนดไว้ หรือไม่
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี และทางจุลชีววิทยาของแหล่ งน้้า และ
น้้าประปาหมู่บ้านสวายตางวน
2. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้้าดิบเพื่อการประปากับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้า
ผิวดินของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเปรียบเทียบคุณภาพ
น้้าประปาหมู่ บ้ า นสวายตางวนกั บ เกณฑ์ม าตรฐานน้้า ประปาของ การประปาส่ ว นภูมิ ภ าคตาม
ค้าแนะน้าขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011
3. วิธีการด้าเนินการวิจัย
ระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างน้้าประปา ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.
2561 โดยเก็บตัวอย่างน้้าในระบบผลิตน้้าประปาหมู่บ้านสวายตางวน ต้าบลหนองใหญ่ อ้าเภอสตึก
จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ท้าการเก็บตัวอย่างน้้ามาวิเคราะห์ จ้านวน 5 จุด ตามระยะทางของเส้นที่วางท่อน้้า
ได้แก่ น้้าดิบเพื่อการประปา น้้าในระบบประปา น้้าต้นท่อ น้้ากลางท่อ และน้้าปลายท่อ [3] โดยท้า
การเก็บตัวอย่างน้้าเดือนละ 1 ครั้ง แล้วท้าการศึกษา วิธีการวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์โดยใช้วิ ธี
วิเคราะห์แบบ Standard Method และเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย แสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 วิธีการวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ และเครื่องมือที่ใช้
พารามิเตอร์ทตี่ รวจวัด

วิธีการทีต่ รวจวัด*[4]
สี
- Visual Comparison Method
กลิ่น
- Threshold Odor Number (TON)
อุณหภูมิ
- Thermometer
ความขุ่น
- Turbidity meter
ค่าความเป็นกรด–ด่าง
- pH meter
ของแข็งละลายน้้าทั้งหมด
- Conductivity meter
ความกระด้าง
- EDTA Titrimetric Method
ซัลเฟต
- Barium Sulfate Ripening
คลอไรด์
- Mohr’s method
ทองแดง
- Flame Atomic Absorption Spectrometer (FASS)
ตะกั่ว
- Flame Atomic Absorption Spectrometer (FASS)
แมงกานีส
- Flame Atomic Absorption Spectrometer (FASS)
ซีลีเนียม
- Flame Atomic Absorption Spectrometer (FASS)
โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด
- วิธี Most probable number (MPN)
ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
- วิธี Most probable number (MPN)
* APHA, AWWA and WEF. (2005). Standard Method for the Examination of Water and wastewater

4. ผลการวิจัย
ระบบผลิตน้้าประปาหมู่บ้านสวายตางวน ต้าบลหนองใหญ่ อ้าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้
ผลการวิจัยแสดงในตารางที่ 2, 3 และ 4 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้าประปาทางกายภาพ
ตัวอย่าง

สี
(พลาตินัมโคบอลต์)
น้้าดิบ
ธ
น้้าในระบบ
ไม่เกิน 15
น้้าต้นท่อ
ไม่เกิน 15
น้้ากลางท่อ
ไม่เกิน 15
น้้าปลายท่อ
ไม่เกิน 15
มาตรฐานน้้าดิบ*
ธ

กลิ่น
ธ
ไม่น่ารังเกียจ
ไม่น่ารังเกียจ
ไม่น่ารังเกียจ
ไม่น่ารังเกียจ
ธ

กายภาพ
อุณหภูมิ
ความขุ่น (เอ็น ความเป็น
(องศาเซลเซียส)
ทีย)ู
กรด–ด่าง
30.17±1.03
399.78±82.79
6.86±0.11
30.40±0.36
16.31±16.22
5.75±0.56
30.55±0.53
9.79±7.70
5.62±0.49
30.60±0.79
8.80±5.47
5.54±0.45
30.19±0.25
11.29±8.95
5.54±0.41
ไม่เกิน 29-32
ไม่ได้ก้าหนด
ไม่เกิน 5-9
เกณฑ์มาตรฐาน
ไม่ได้ก้าหนด
ไม่เกิน 4
ไม่เกิน 6.5 –
เกณฑ์มาตรฐาน
8.5

มาตรฐาน
ไม่เกิน 15
ไม่น่ารังเกียจ
ประปา**
หมายเหตุ: ธ เป็นไปตามธรรมชาติ
* มาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน
** มาตรฐานคุณภาพน้้าประปาส่วนภูมิภาคตามค้าแนะน้าองค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011
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ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้าประปาทางเคมี
ตัวอย่าง

TDS
(mg/l)

เหล็ก
(mg/l)

แมงกานีส
(mg/l)

ทองแดง
(mg/l)

เคมี
ความ
กระด้าง
(mg/l)
20.00±1.79
26.89±5.82
28.53±6.49
28.42±5.35
28.76±5.13
-

ซัลเฟต
(mg/l)

คลอไรด์
(mg/l)

น้้าดิบ
69.46±20.86 0.12±0.02
0.15±0.03
0.00
126.20±45.53 3.74±1.26
น้้าในระบบ 113.42±40.48 0.16±0.02
0.15±0.04
0.00
49.00±13.27
5.10±2.85
น้้าต้นท่อ
113.45±41.37 0.16±0.03
0.15±0.04
0.00
61.23±11.13
5.18±3.19
น้้ากลางท่อ 114.02±42.23 0.16±0.03
0.15±0.04
0.00
54.84±7.83
5.50±3.42
น้้าปลายท่อ 113.69±43.08 0.17±0.01
0.15±0.04
0.00
50.85±13.15
5.65±3.80
มาตรฐาน
ไม่เกิน 1.0 ไม่เกิน 0.1
น้้าดิบ*
มาตรฐาน
ไม่เกิน 600 ไม่เกิน 0.3 ไม่เกิน 0.3 ไม่เกิน 2.0 ไม่เกิน 300 ไม่เกิน 250 ไม่เกิน 250
น้้าประปา**
หมายเหตุ : * มาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน
** มาตรฐานคุณภาพน้้าประปาส่วนภูมิภาคตามค้าแนะน้าองค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011

ตะกั่ว
(mg/l)

ซีลีเนียม
(mg/l)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ไม่เกิน 0.05

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-

ไม่เกิน 0.1

ไม่เกิน 0.01

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้าประปาทางจุลชีววิทยา
จุลชีวิทยา
ตัวอย่าง
โคลิฟอร์มแบคทีเรียทังหมด
ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
(MPN/100ml)
(MPN/100ml)
น้้าดิบ
ธ
ธ
น้้าในระบบ
0.00
0.00
น้้าต้นท่อ
0.00
0.00
น้้ากลางท่อ
0.00
0.00
น้้าปลายท่อ
0.00
0.00
มาตรฐานน้้าดิบ*
ไม่เกิน 20,000
ไม่เกิน 4,000
มาตรฐานน้้าประปา**
ไม่พบ
ไม่พบ
หมายเหตุ : ธ เป็นไปตามธรรมชาติ
* มาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดิ
** มาตรฐานคุณภาพน้้าประปาการประปาส่วนภูมิภาคตามค้าแนะน้าองค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011

5. การอภิปรายผล
เมื่อพิจารณาแหล่งน้้าดิบเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดินจากประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537 ซึ่งแหล่งน้้าดิบหมู่บ้านสวายตางวน จัดอยู่ในประเภท
ที่ 3 ใช้ในการอุปโภค บริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุง
คุณภาพน้้าทั่วไปก่อน จากการส้ารวจสภาพทั่วไปบริเวณแหล่งน้้าดิบไม่มีการล้อมรั้วเป็นสาเหตุของ
การปนเปื้อนได้ง่าย เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้าประปาในหมู่บ้านสวายตางวน ต้าบล
หนองใหญ่ อ้ า เภอสตึ ก จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ เป็ น ระยะเวลา 3 เดื อ น และท้ า การวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพ
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น้้าประปาในหมู่บ้านสวายตางวน โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านเคมี และด้าน
จุลชีววิทยา
ผลการวิเคราะห์คุณภาพด้านกายภาพของน้้าประปาในหมู่บ้านสวายตางวน ต้าบลหนอง
ใหญ่ อ้าเภอสตึก จั ง หวั ด บุรีรัม ย์ โดยดัชนีชี้วั ด คุณภาพน้้ า ได้แ ก่ สี (Color) กลิ่ น (Odor) และ
อุณหภูมิ (Temperature) พบว่า คุณภาพน้้าประปาในหมู่บ้านสวายตางวน ต้าบลหนองใหญ่ อ้าเภอส
ตึก จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคตามค้าแนะน้า
ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011 ส่วนความขุ่น (Turbidity) และความเป็นกรด-ด่าง (pH)
พบว่า ไม่ผ่านในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคตามค้าแนะน้าของ
องค์ ก ารอนามั ย โลก (WHO) ซึ่ ง ความขุ่ น ไม่ ผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐาน เนื่ อ งจากการเติ ม สารส้ ม
ยังไม่เพียงพอ ท้าให้ค่าความขุ่นของน้้าประปาไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และผู้ดูแลระบบที่ไม่เคยผ่าน
การอบรม ยังขาดความรู้ ความช้านาญในด้าน การผลิต การท้าความสะอาดระบบผลิต มีผลให้ผู้ดูแล
ระบบประปามี การปฏิบัติ งานไม่ตรงตามรอบระยะเวลาในการบ้ารุงรักษาระบบผลิตน้้าประปา ซึ่ง
การผลิตน้้าประปานั้นควรมีการปรับปริมาณสารส้มให้เหมาะสมกับสภาพน้้าดิบที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตามช่วงเวลา สารส้มมีคุณสมบัติช่วยในการตกตะกอนสามารถลดความขุ่นของ น้้าได้ [5] และ
ความเป็นกรด-ด่างไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากการเติมสารส้มในระบบการผลิตน้้าประปา ท้าให้
น้้าประปามีค่ าความเป็นกรด-ด่างลดลง ในกระบวนการผลิ ต น้้าประปาการเติม ปูนขาว หรือ
โซดาไฟ จะสามารถปรับความเป็นกรด-ด่างของน้้าประปาให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม จากผลการทดสอบ
จาร์เทสโดยเปลี่ยนแปลงชนิดและความเข้มข้น ของสารสร้างตะกอนและ
สารช่วยตกตะกอน
ชนิดเดียว การเติมปูนขาวจะท้าให้ค่าความเป็นกรด-ด่างของน้้าประปาเพิ่มขึ้น ท้าให้ได้น้าประปาที่มี
คุ ณภาพตามเกณฑ์ มาตรฐาน [6] และจากการส้ารวจระบบการผลิ ตประปาหมู่บ้านสวายตางวน
พบว่า ระบบผลิตน้้าประปาไม่มีการเติมปูนขาวในขั้นตอนการผลิตประปา
ผลการวิเคราะห์คุณภาพด้านเคมีของน้้าประปาในหมู่บ้านสวายตางวน ต้าบลหนองใหญ่
อ้าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยดัชนีชี้วัดคุณภาพน้้า ได้แก่ ของแข็งที่ละลายน้้าทั้งหมด (TDS) เหล็ก
(Fe) แมงกานีส (Mn) ทองแดง (Cu) ความกระด้าง (Hardness) ซัลเฟต (SO4-) คลอไรด์ (Cl-) ตะกั่ว
(Pb) และซีลีเนียม (Se) พบว่า คุณภาพน้้าประปาในหมู่บ้านสวายตางวน ต้าบลหนองใหญ่ อ้าเภอส
ตึก จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคตามค้าแนะน้า
ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011
ผลการวิเคราะห์คุณภาพด้านจุลชีวิทยาของน้้าประปาในหมู่บ้านสวายตางวน ต้าบลหนอง
ใหญ่ อ้าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยดัชนีชี้วัดคุณภาพน้้า ได้แก่ โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด และฟี
คัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย พบว่า คุณภาพน้้าประปาในหมู่บ้านสวายตางวน ต้าบลหนองใหญ่ อ้าเภอส
ตึก จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคตามค้าแนะน้า
ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011 เนื่องจากระบบผลิตน้้าประปาหมู่บ้านสวาย ตางวนมี
กระบวนการฆ่าเชื้อโรคด้วยการเติมคลอรีน ซึ่งน้้าประปาที่ผ่านการกรองผ่านเข้าสู่กระบวนการฆ่า
เชื้อโรคโดยการเติมคลอรีนก่อนจะเก็บในถังน้้าใส ท้าให้น้าที่ส่งไปยังครัวเรือไม่มีการปนเปื้อนของโคลิ
ฟอร์มแบคทีเรีย [7]
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6. สรุปผลการวิจัย
1. ผลการประเมินคุณภาพน้้าดิบ
เมื่อพิจารณาแหล่งน้้าดิบเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดินจากประการ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537 ซึ่งแหล่งน้้าดิบจัดอยู่ในประเภทที่ 3 เหมาะสมในการ
ใช้เป็นแหล่งน้้าดิบเพื่อการประปา
2. ผลการประเมินคุณภาพน้้าประปา
การวิเคราะห์คุณภาพด้านกายภาพของน้้าประปา ได้แก่ สี (Color) กลิ่น (Odor) และ
อุณหภูมิ (Temperature) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคตาม
ค้าแนะน้าขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011 ส่วนความขุ่น (Turbidity) และความเป็นกรดด่าง (pH) พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
การวิเคราะห์คุณภาพด้านเคมีของน้้าประปา ได้แก่ ของแข็งที่ละลายน้้าทั้งหมด (TDS)
เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn) ทองแดง (Cu) ความกระด้าง (Hardness) ซัลเฟต (SO4-) คลอไรด์ (Cl-)
ตะกั่ว (Pb) และซีลีเนียม (Se) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค
ตามค้าแนะน้าขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011
การวิเคราะห์คุณภาพด้านจุลชีวิทยาของน้้าประปา ได้แก่ โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด
และฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคตาม
ค้าแนะน้าขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011
7. ข้อเสนอแนะ
1. การบ้ารุงรักษาระบบผลิตน้้าประปา เช่น มีการบ้ารุงรักษาท้าความสะอาดถังกรองใน
ระบบผลิตน้้าประปา เพื่อให้การกรองตะกอนในระบบผลิตน้้าประปามีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้น
2. กระบวนการผลิตน้้าประปานั้นควรมีการปรับปริมาณสารส้มให้เหมาะสมกับสภาพน้้าดิบ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา ซึ่งสารส้มมีคุณสมบัติช่วยในการตกตะกอนช่วยลดความขุ่นในน้้า
และควรมีการเติมปูนขาว หรือ โซดาไฟ เพื่ อปรับความเป็นกรด-ด่างของน้้าประปาให้อยู่ในช่วงที่
เหมาะสม ซึ่งปูนขาวมีคุณสมบัติช่วยในการปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของน้้าประปา เนื่องมาจาก
งานวิ จั ย การวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพน้้ า ประปาผิ ว ดิ น ขนาดใหญ่ ห มู่ บ้ า นสวายตางวน พบว่ า คุ ณ ภาพ
น้้าประปาทางด้านกายภาพไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในเรื่องของความขุ่น และความเป็นกรด-ด่าง
3. เจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งควรน้ า ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในน้้ า ประปาหมู่ บ้ า นสวายตางวน
ไปพิจารณาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบผลิตน้้าประปาให้ได้มาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง
การเติมสารเคมีเพื่อให้เกิดตกตะกอน การปรับความเป็นกรด-ด่างในระบบน้้าประปา ตลอดจนมีการ
สนับสนุนทั้งงบประมาณ และบุคลากรที่มีความสามารถแก่ชุมชนในการดูแลบ้ารุงรักษาระบบประปา
และควรมีการเฝ้าระวังคุ ณภาพน้้าประปาอย่างสม่้าเสมอ โดยการเก็บตัวอย่างน้้าตรวจคุณภาพ
น้้าประปาทุกเดือน การให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบประปา และการเฝ้าระวังคุณภาพน้้าแก่ผู้ดูแล
ระบบประปาของหมู่บ้าน
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บทคัดย่อ
งานวิ จั ย มีวั ต ถุ ประสงค์ เ พื่ อศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงคาบการแปรแสงของระบบดาวคู่
V1799 Orion โดยทาการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการณ์ข้อมูลในวันที่ 17 ธันวาคม 2561
จากภาพถ่ า ยด้ ว ยกล้ อ งดิ จิ ต อล DSLR ณ หอดู ด าวเฉลิ ม พระเกี ย รติ 7 รอบพระชนมพรรษา
ฉะเชิงเทรา ข้อมูลที่ได้นามาวิเคราะห์ความสว่างเพื่อสร้างกราฟแสงโดยใช้โปรแกรม MaxIm DL6
จากการวิ เ คราะห์ ก ารเปลี่ ย นแปลงคาบการแปรแสงด้ ว ยแผนภาพ O-C พบว่ า ระบบดาวคู่
V1799 Orion มี ก ารเปลี่ ย นแปลงคาบการแปรแสงลดลงด้ ว ยอั ต รา 1.41 × 10-2 วิ น าที ต่ อ ปี
สอดคล้องกับทฤษฎี Angular Momentum Loss
คาสาคัญ : V1799 Orion AML การเปลี่ยนแปลงคาบการแปรแสง ระบบดาวคู่

Abstract
The objectives of this research is to study the period change of a binary system
V1799 Orion. The V1799 Orion was observed in 17th December 2017 by the DSLR digital
camera at the Regional Observatory for the Public, Chachoengsao. The photometry was
analyzed by MaxIm DL6 program to plot the light curve. The period change was
computed by the O-C diagram. The calculation shows that the period change is decrease
with 1.41 × 10-2 second per year and consistent with the theory of Angular Momentum
Loss (AML)
Keywords : V1799 Orion, AML, Period Change, Binary Star
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1. บทนา
ในอดีต การศึกษาทางดาราศาสตร์มักจะทาการสังเกตด้วยตาเปล่า สังเกตการเคลื่อนที่
ของวั ต ถุ ที่สัม พันธ์กับโลก โดยเฉพาะดวงอาทิต ย์ ดวงจั นทร์ ดาวเคราะห์ และกลุ่ ม ดาว เป็นต้น
ท าให้ มี ขี ด จ ากั ด ในการศึ ก ษาและขึ้ น อยู่ กั บ ผู้ สั ง เกต แต่ ใ นปั จ จุ บั นดาราศาสตร์ไ ด้รับ การพั ฒ นา
มากขึ้ น ทั้ ง กล้ อ งโทรทรรศน์ เทคโนโลยี อ วกาศและอุ ป กรณ์ ท างดาราศาสตร์ ต่ า ง ๆ จึ ง ช่ ว ยให้
การสั ง เกตวั ต ถุ บนท้องฟ้าได้ง่ ายชัด เจนและสะดวกมากขึ้ น การถ่ ายภาพทางดาราศาสตร์ ไ ด้ มี
การพั ฒ นาขึ้ น มาก ซึ่ ง ภาพถ่ า ยที่ ไ ด้ จ ะง่ า ยต่ อ การน าไปวิ เ คราะห์ ผ ลและเป็ น หลั ก ฐานอย่ า งดี
ที่จะนาไปยืนยันผลการค้นคว้าและยังสามารถสังเกตเห็นสิ่งอื่นมากมายที่เราไม่สามารถมองเห็นได้
ด้ ว ยตาเปล่ า ได้ เช่ น ดาวฤกษ์ ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ เ ดี่ ย ว ๆ อย่ า งเช่ น ดวงอาทิ ต ย์ แต่ จ ะอยู่ เ ป็ น
ระบบดาวคู่ (Binary stars)
ระบบดาวคู่ (Binary Systems) เป็นระบบดาวที่ประกอบด้วยสมาชิกสองดวงโคจรรอบ
จุดศูนย์กลางมวลร่วมกัน และอยู่ภายใต้สนามโน้มถ่วงซึ่งกันและกัน ในบรรดาดาวฤกษ์ทั้งหมดพบว่า
ประมาณครึ่ ง หนึ่ ง หรื อ มากกว่ า เป็ น ระบบดาวคู่ จึ ง ได้ จ าแนกออกเป็ น หลายประเภท
ตามสมบั ติ ท างกายภาพโดยสั ง เกตและตรวจวั ด ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ส ามมารถน ามาสร้ า งกราฟแสง
(light curve) ซึ่งบันทึกข้อมูลการลดลงหรือการเพิ่มขึ้นของแสงจากระบบดาวคู่ที่เวลาต่าง ๆ กัน
ลั ก ษณะของกราฟแสงที่ มีก ารลดลงของเส้ น กราฟ หมายถึ ง มี ก ารโคจรบั ง กั น ภายในระบบดาว
ตามแนวสั ง เกตการณ์ โดยถ้ าสมาชิก ดวงสว่ างโคจรไปอยู่ ด้า นหลั ง สมาชิก ดวงที่ส ว่ างน้ อ ยกว่ า
ลักษณะของกราฟแสงที่ได้ในเวลานั้นจะมีการลดลงของแสงในปริมาณที่มาก เรียกว่าเป็นอุปราคา
ปฐมภูมิ (primary eclipse) และเรียกเวลานั้ นเป็ นค่ าต่ าสุ ด ปฐมภูมิ (primary minimum,Min I)
ในทานองกลับกัน ถ้าสมาชิกที่สว่างน้อยกว่าโคจรไปอยู่ด้านหลังสมาชิกดวงที่สว่างมาก กราฟแสงที่
ได้ก็จะมีการลดลงของแสงเช่นกัน แต่ในปริมาณที่น้อยกว่า เรียกว่าอุปราคาทุติยภูมิ (secondary
eclipse) และเรียกเวลานั้นเป็นค่าต่าสุดทุติยภูมิ (secondary minimum,Min I) การโคจรรอบกัน
ของระบบดาวคู่หนึ่งรอบ จะเกิดการบังกันที่ทาให้ปริมาณแสงลดลงสองครั้ง ซึ่งเวลาที่ระบบดาวคู่
โคจรรอบโดยสมบู ร ณ์ เ รี ย กว่ า คาบ (period) ท าให้ นั ก ดาราศาสตร์ ส ามารถวิ เ คราะห์ ว งโคจร
และองค์ ป ระกอบทางกายภาพของระบบดาวคู่ ที่ น ามาเป็ น หลั ก ฐานในการศึ ก ษาวิ วั ฒ นาการ
ของการเปลี่ยนแปลงในระบบดาวคู่ได้
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงคาบการแปรแสงของระบบดาวคู่ V1799 Orion โดยใช้
กล้องดิจิตอล DSLR
3. วิธีดาเนินการวิจัย
ระบบดาวคู่ V1799 Orion เป็นดาวคู่อุปราคาแบบแตะกัน (Contact Binary System )
ประเภท W Uma type อยู่ที่ตาแหน่ง R.A. 4h 47m 18.195s และ Dec. +6o 40' 56.09" โดยเก็บ
ข้อมูลดาวจากการสังเกตการณ์จากภาพถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล DSLR ผ่านกล้องโทรทรรศน์ขนาด
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เส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง 150 มิ ล ลิ เ มตร ในช่ ว งความยาวคลื่ น แสงสี น้ าเงิ น ( B) แสงสี เ หลื อ ง(V)
และแสงสี แ ดง (R) ได้ ตั ว อย่ า งภาพถ่ า ยของระบบดาวคู่ นี้ ดั ง ภาพที่ 1 และข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ของ
ระบบดาวคู่ดาว V1799 Orion และดาวอ้างอิง แสดงได้ดังตารางที่ 1

ภาพที่1 ระบบดาวคู่ V1799 Orion และดาวอ้างอิง
ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของระบบดาวคู่ V1799 Orion และดาวอ้างอิง
Star
V1799 Orion
2MASS
J04472268+0640557
(Comparison)
2MASS
J04472543+0641432
(Check Star)

R.A.(h m s)
04 47 18.195

Dec.(º ' ")
06 40 56.125

magnitude
13.14 (V)

04 47 22.680

06 40 55.729

14.71 (J)

04 47 25.436

06 41 43.320

11.31 (J)

4. ผลการวิจัย
จากผลการวิจัยการเปลี่ยนแปลงคาบการแปรแสงของระบบดาวคู่ V1799 Orion ในช่วง
ความยาวคลื่นสีน้าเงิน สีเหลือง และสีแดง ได้ทาโฟโตเมตรี (Photometry) ด้วยโปรแกรม MaxIm
DL6 เพื่อวัดค่าความสว่างของดาว จะได้กราฟแสงดังภาพที2่ 3 และภาพที4่
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ภาพที่ 2 กราฟแสงของระบบดาวคู่ V1799 Orion ในช่วงความยาวคลื่นสีน้าเงิน
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ภาพที่ 3 กราฟแสงของระบบดาวคู่ V1799 Orion ในช่วงความยาวคลื่นสีเหลือง
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ภาพที่4 กราฟแสงของระบบดาวคู่ V1799 Orion ในช่วงความยาวคลื่นสีแดง
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จากกราฟแสงสามารถนามาวิ เคราะห์ห าค่าเวลาที่แสงน้อยที่สุด (Time of Minimum
Light) ที่ ห าได้ จ ากกราฟแสงของระบบดาวคู่ V1799 Orion เท่ า กั บ 2458105.1665 และ
2458105.3139 และใช้ ส มการที่ แ สดงใน AAVSO โดย Bob Nelson ได้ ค านวณไว้ เ มื่ อ วั น ที่ 13
กรกฎาคม ค.ศ. 2011 ดังสมการที่ 1
Min I = 2451524.829 + 0.29031 E

(1)

จากค่ า เวลาที่ แ สงน้ อ ยที่ สุ ด ที่ ไ ด้จ ากการสั ง เกตการณ์ (O) เพื่ อ ค านวณหาค่ า Epoch
และค านวณหาค่ า เวลาที่ แ สงน้ อ ยที่ สุ ด (C) จากสมการ แล้ ว หาผลต่ า งของค่ า เวลาที่ แ สง
น้อยที่สุด O–C
ค่า O–C ที่ได้จากการสังเกตการณ์นี้ประกอบกั บค่า O–C ที่นักดาราศาสตร์ท่านอื่น ๆ
เคยทาไว้นามาสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง O–C กับ Epoch ได้กราฟดังภาพที5่
0.02
0.00
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-0.04
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-0.14
-0.16
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15000
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ภาพที่5 กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง O-C กับ Epoch
จากกราฟซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง O–C กับ Epoch ของระบบดาวคู่ V1799 Orion
เมื่อวิเคราะห์หาในเชิงตัวเลขด้วยจากสมการ Polynomial Fitting Method ดังนี้
O–C = -6.48534 × 10-11E2 – 8.59525 × 10-7E – 0.06474

(2)

จากสมการที่ (2) สามารถคานวณหาอัตราการเปลี่ยนแปลงคาบการโคจรของระบบดาวคู่
V1799 Orion ได้ดังนี้
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dP/dE

= 2(-6.48534 × 10-11)
= -1.297068 × 10-10 วัน/รอบ
= -1.41× 10-2 วินาที/ปี

(3)

ดังนั้น อัตราการเปลี่ยนแปลงคาบการโคจรที่ได้จากการสังเกตการณ์ด้วยแผนภาพ O-C
มี ค าบวงโคจรของระบบดาวคู่ V1799 Orion มี อั ต ราการเปลี่ ย นแปลงคาบการโคจรลดลง
1.41× 10-2 วิ น าที /ปี ซึ่ ง หมายถึ ง การลดลงของระยะห่ า งระหว่ า งดาวทั้ ง สองจึ ง เป็ น ไปได้ ว่ า
ระบบดาวคู่ V1799 Orion เป็นผลอันเนื่องมาจากกลไกการถ่ายเทมวลสารระหว่างสมาชิกทั้งสอง
จึ ง มี แ น ว โ น้ ม ว่ า ร ะ บ บ ด า ว คู่ V1799 Orion นี้ มี วิ วั ฒ น า ก า ร ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ท ฤ ษ ฎี
Angular Momentum Loss
5. สรุปและอภิปรายผล
การวิ เคราะห์ข้ อมูล ที่ไ ด้จ ากการสั ง เกตการณ์ข องระบบดาวคู่ V1799 Orion โดยเก็ บ
ข้อมูลดาวจากการสั งเกตการณ์จ ากภาพถ่ ายผ่านกล้ องดิจิต อล DSLR ในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ
2560 ณ หอดู ด าวเฉลิ ม พระเกี ย รติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิ ง เทรา พบว่ า มี ค าบการโคจร
ประมาณ 0.29031 วัน และเมื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคาบการแปรแสงของระบบดาวคู่ V1799
Orion โ ด ย ใ ช้ แ ผ น ภ า พ O-C ซึ่ ง ส ร้ า ง จ า ก ค่ า เ ว ล า ที่ แ ส ง น้ อ ย ที่ สุ ด คื อ วั น HJD ที่
2458105.166528789 และ 2458105.313909700 พบว่ า คาบการโคจรของระบบดาวคู่ V1799
Orion มีการลดลง 1.41 × 10-2 วินาที/ปี ซึ่งหมายถึง ลดลงของระยะห่างระหว่างดาวทั้งสอง อัน
เป็นผลมาจากการถ่ายเทมวลสารระหว่ างกัน ที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประเภทของดาวคู่ จาก
ระบบดาวคู่แบบกึ่งแตะกันไปเป็นระบบดาวคู่แบบแตะกัน และจะค่อย ๆ มารวมกันเป็นดาวเดี่ยว ที่มี
อัต ราการหมุนรอบตัว เองสูง ดัง นั้น จึ ง มีแ นวโน้มว่าระบบดาวคู่ V799 Orion นี้ มีวิ วั ฒนาการที่
สอดคล้องกับทฤษฎี Angular Momentum Loss (AML)
นอกจากนี้ Wiraporn Maithong and Parinda Phao-ai (2017)ได้ ท าการศึ ก ษาการ
เปลี่ยนแปลงคาบการแปรแสงของระบบดาวคู่ RW Come Berenices โดยใช้ภาพถ่ายจากกล้อง
ดิจิตอล DSLR ในการสังเกตการณ์ระบบดาวคู่ที่ให้ผลสอดคล้องกับการเก็บข้อมูลด้วย CCD ดังนั้น
จึงสรุปไว้ว่ากล้องดิจิตอล DSLR มีแนวโน้มที่สามารถนามาใช้ในการสัง เกตการณ์ เพื่อวิเคราะห์
หาการเปลี่ยนแปลงคาบการแปรแสงของระบบดาวคู่ได้
6. ข้อเสนอแนะ
1. ท าการวิ เ คราะห์ห าการเปลี่ ยนแปลงคาบการแปรแสงของระบบดาวคู่นี้ ที่ ไ ด้ จ าก
ภาพถ่ายผ่านกล้องดิจิตอล DSLR โดยไม่ใส่แผ่นกรองแสง (Filters) เพื่อศึกษาข้อจากัดของอุปกรณ์
เพิ่มเติม
2. ในการศึ ก ษาครั้ ง ต่อ ไปควรท ากั บ ระบบดาวคู่ ที่ มี ค วามสว่ า งมากกว่ า ระบบดาวคู่นี้
เพื่อเป็นข้อมูลศึกษาการเปลี่ยนแปลงคาบการแปรแสงของระบบดาวคู่ ด้วยกล้องดิจิตอล DSLR
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บทคัดย่อ
การพัฒนาการเลี้ยงและเพาะขยายพันธุ์กุ้งเครย์ฟิชก้ามแดงเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนทาง
อาหารของเกษตรกร ในอาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเจริญเติบโต
และความสมบูรณ์พันธุ์ของกุ้งเครย์ฟิชก้ามแดงที่กินอาหารแตกต่างกัน ได้ทาการเลี้ยงในบ่อซีเมนต์
วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด โดยมี 5 หน่วยทดลอง 3 ซ้า ที่ระยะเวลาเลี้ยง 120 วัน พบว่า
พารามิเตอร์การเจริญเติบโตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95
เปอร์เซ็นต์ (p<0.05) โดยอัตราการเจริญ เติบโตจาเพาะของกุ้งเครย์ฟิชก้ามแดงที่กินอาหารไรน้า
นางฟ้า 100 เปอร์เซ็นต์มีค่าเฉลี่ยมากสุด รองลงมาได้แก่ อาหารเม็ด 100 เปอร์เซ็นต์ อาหารเม็ด
50 เปอร์เซ็นต์ร่วมกับไรน้านางฟ้า 50 เปอร์เซ็นต์ อาหารเม็ด 75 เปอร์เซ็นต์ร่วมกับไรน้านางฟ้า 25
เปอร์เซ็นต์ และอาหารเม็ด 25 เปอร์เซ็นต์ร่วมกับไรน้านางฟ้า 75 เปอร์เซ็นต์ อัตราการเจริญเติบโต
จาเพาะของกุ้งเครย์ฟิชก้ามแดงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.09 ±0.01, 0.07 ±0.02, 0.06 ±0.01, 0.06 ±0.01 และ
0.05 ±0.01 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน ตามลาดับ อัตราการรอดตายของกุ้ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์
ค่าความสมบูรณ์พันธุ์ของกุ้งเครย์ฟิชก้ามแดงที่กินไรน้านางฟ้า 100 เปอร์เซ็นต์ มีค่าความดกของไข่
(fecundity) เท่ากับ 189±14.69 ฟอง และค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศ Gonadosomatic Index (GSI)
เท่ากับ 2.12±0.01 จากผลการศึกษาในครั้งนี้จึงได้รูปแบบการเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิชก้ามแดงในบ่อซีเมนต์
เพื่อให้มีการเจริญเติบโตและเพาะขยายพันธุ์ได้ดีควรใช้อาหารไรน้านางฟ้าเป็นอาหารในการเลี้ยงกุ้ง
เครย์ฟิชก้ามแดง
คาสาคัญ : กุ้งเครย์ฟิชก้ามแดง อัตราการเจริญเติบโต ความดกของไข่
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Abstracts
The development of Red claw crayfish rearing and breeding for stability and
sustainability of farmers in Khu Muang district, Buriram province. to compare the
different food fed on growth performance and fecundity in red claw crayfish. Rearing
in cement tank with five trial feeds was investigated. Completely Randomized Design
(CDR) with 3 replications was used in the experiment for 120 days. The results found
that growth performance of red claw crayfish were significantly different (p<0.05). Red
claw crayfish take with fairy shrimp (FS) 100 % had the highest specific growth rate
followed by commercial food (CF) 100% , FS 50% add CF 50%, CF 75% add FS 25%
and CF 25% add FS 75% were 0.09 ±0.01, 0.07 ±0.02, 0.06 ±0.01, 0.06 ±0.01 and 0.05 ±0.01
% day-1, respectively. The red claw crayfish fed with fairy shrimp had the highest
fecundity was 1 8 9 ±1 4 .6 9 eggs/female and Gonado-Somatic Index (GSI) value was
2.1 2 ±0 .01 . This research suggested that the fairy shrimp could be used in red claw
crayfish culture to improve growth performance and fecundity.
Keyword : Red claw crayfish, growth rate, Gonado-Somatic Index (GSI), fecundity
1. บทนา
ปัจจุบันกุ้งเครย์ฟิชก้ามแดงเป็นสัตว์น้าที่ได้รับความนิยมที่จะเลี้ยงเป็นอาชีพ สามรถสร้าง
รายได้ให้กับครอบครัวในชุมชนเนื่องจากกุ้งเครย์ฟิชก้ามแดงเป็นกุ้งน้าจืดที่มีรสชาติอร่อย หายาก จึง
ทาให้มีราคาแพง เหมาะแก่การประกอบอาชีพสร้างรายได้แก่ครอบครัว การลี้ยงกุ้งเครย์ฟิชก้ามแดง
ในประเทศไทย เริ่มจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 นาเข้า
มาในประเทศไทยและทรงทดลองเลี้ยงเพื่อเป็นอาหารที่โครงการหลวงดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.
เชียงใหม่ โดยทรงเล็งเห็นว่าเป็นกุ้งที่รสชาติอร่อยและมีความต้องการของตลาด จึงมอบหมายให้
หน่วยวิจัยประมงพื้นที่สูงโครงการหลวงดอยอินทนนท์ เป็นผู้ศึกษาทดลองเลี้ยง ผลผลิตรุ่นแรกที่ผลิต
ได้ถูกใช้ประกอบอาหารในการถวายเลี้ยงแก่พระราชอาคันตุกะในวันที่ 13 มิถุนายน 2549 ในงาน
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาล
ที่ 9 และได้ทดลองเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิชก้ามแดงในนาข้าวของเกษตรกรที่บ้านแม่กลางหลวง ดอยอิน
ทนนท์ จนนามาสู่การเลี้ยงและขยายพันธุ์กุ้งเครย์ฟิชก้ามแดง เพื่อจาหน่ายเชิงการค้าได้ตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2550 กุ้งเครย์ฟิชก้ามแดงเป็นกุ้งที่มีการเจริญเติบโตค่อนข้างเร็วและมีขนาดใหญ่ สี
ของกุ้งมีการเปลี่ยนแปลงตลอด แต่สีที่พบมากที่สุดคือ สีเขียว สีน้าตาล และสีน้าเงิน ซึ่งคนไทยจะ
เรียกว่า บลูลอบสเตอร์ บางพื้นที่เลี้ยงไว้เพื่อความสวยงามแล้วนามาจาหน่ายได้ในราคาสูง กุ้งชนิดนี้
เลี้ยงง่าย ปรับตัวได้ ดีและมีภูมิต้านทานโรคสูงในประเทศไทย ปัจจุบันเกษตรนามาเลี้ยงเป็นกุ้งเนื้อ
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และเป็นที่ต้องการของตลาด ในขณะเดียวกัน การผลิตลูกพันธุ์เพื่อจาหน่ายเลี้ยงเป็นกุ้งเนื้อยังไม่
เพียงพอต่อความต้องการ ทาให้ลูกกุ้งมีราคาสูง และเป็นที่ต้องการของตลาด กุ้งเครย์ฟิชก้ามแดง
สามารถกินอาหารได้เกือบทุกชนิด เช่น พืช สัตว์น้าขนาดเล็ก เศษเนื้อสัตว์ อาหารเม็ดสาเร็จรูปชนิด
จม ในธรรมชาติเป็นสัตว์ที่หาอาหารกินในเวลากลางคืน การเพาะพันธุ์กุ้งเครย์ฟิชก้ามแดง สามารถ
ผสมพันธุ์ได้ตลอดทั้งปี และสามารถขยายพันธุ์ได้ง่าย เพียงนากุ้งเครย์ฟิชก้ามแดงตัวผู้กับตัวเมียมา
ปล่อยรวมกัน โดยสังเกตที่อวัยวะสืบพันธุ์ตรงช่วงขาเดิน กุ้งตัวผู้มีอวัยวะคล้ายตะขอบริเวณขาเดินคู่
ที่สองและสาม ซึ่งตะขอนี้เอาไว้เกาะตัวเมีย ขณะผสมพันธุ์ ส่วนตัวเมียจะมีอวัยวะสืบพันธุ์เป็นแผ่น
ทรงวงรีบริเวณขาเดินคู่ที่ 3 กุ้งเครย์ฟิชก้ามแดง ใช้เวลาผสมพันธุ์นานกว่า 10 นาที หลังจากนั้น
สามารถย้ายกุ้งตัวเมียไปยังตู้อนุบาลได้ ตัวเมียจะทยอยผลิตไข่ขึ้นมาเก็บไว้บริเวณขาว่ายน้าเป็น
กระจุ ก มี ลั ก ษณะคล้ า ยพวงองุ่ น หลั ง จากที่ ไ ข่ ไ ด้ รั บ การปฏิ ส นธิ แ ล้ ว ตั ว เมี ย จะหาที่ ห ลบซ่ อ น
ระยะเวลาที่ตัวอ่อนใช้ในการพัฒนารูปร่างนั้นจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ปริ มาณอาหาร และคุณภาพน้า
ด้วย โดยเฉลี่ยไข่จะพัฒนาจนเป็นตัวอ่อนเหมือนโตเต็มวัยภายใน 3-4 สัปดาห์ หลังจากนั้น ลูกกุ้งจะ
ถูกปล่อยให้ว่ายน้าเป็นอิสระ ในการผสมพันธุ์แต่ละครั้งแม่กุ้งสามารถให้ลูกกุ้งได้มากถึง 300 ตัว
การเจริญเติบโตและความสมบูรณ์พันธุ์ของกุ้งสีเครย์ฟิ ชก้ามแดง ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมในการเลี้ยง
และอาหารที่เหมาะสม การเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิชก้ามแดงให้มีความสมบูรณ์ พันธุ์มีการเจริญ เติบโตที่ดี
ปัจจัยสาคัญคืออาหารที่ใช้ในการเลี้ยงควรมีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีซึ่งไรน้านางฟ้าเป็นอาหารของ
สัตว์น้าที่มีคุณค่าโภชนาการทางอาหารสูง (นุกูล และเอื้ออารี , 2558) ไรน้านางฟ้าเป็นสัตว์น้าจืด
ขนาดเล็ก ที่สามารถนามาเป็นอาหารเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิชก้ามแดงได้ โดยไรน้านางฟ้าที่พบในประเทศ
ไทยนั้นมีอยู่ 3 ชนิด ได้แก่ ไรน้านางฟ้าสิรินธร ไรน้านางฟ้าไทย และ ไรน้านางฟ้าสยาม ไรน้านางฟ้า
ทั้งสามชนิดจะพบแพร่กระจายอยู่ตามแหล่งน้านิ่งในธรรมชาติ และสามารถนาไรน้านางฟ้าไทยและไร
น้านางฟ้าสิ รินธรมาเพาะเลี้ ยง ตลอดจนเก็บรัก ษาไข่ และพัฒ นาเทคโนโลยีก ารเพาะเลี้ ยงในเชิง
พาณิชย์ได้ (นุกูล และคณะ, 2549) จากการศึกษาคุณค่าทางอาหารของไรน้านางฟ้าสิรินธร พบว่ามี
โปรตีน เป็นองค์ประกอบอยู่ 64.94 เปอร์เซ็นต์ (นุกู ล และละออศรี , 2547) และ Dararat et al.
(2012) ได้ทาการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและคุณค่าทางโภชนาการของไรน้านางฟ้า พบว่า ไรน้า
นางฟ้ามีองค์ประกอบทางเคมีและคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยในไรน้านางฟ้าไทยมีโปรตีน 64.65
เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 7.57 เปอร์เซ็นต์ คาร์โบไฮเดรต 16.24 เปอร์เซ็นต์ เยื่อใย 5.12 เปอร์เซ็นต์ เถ้า
6.42 เปอร์เซ็นต์ และความชื้น 90.22 เปอร์เซ็นต์ ไรน้านางฟ้าสิรินธรมีโปรตีน 74.41 เปอร์เซ็นต์
ไขมั น 6.13 เปอร์ เซ็ น ต์ คาร์ โบไฮเดรต 12.53 เปอร์เซ็ น ต์ เยื่ อ ใย 2.84 เปอร์ เซ็ น ต์ เถ้ า 4.43
เปอร์เซ็นต์ และความชื้น 89.90 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนั้นไรน้านางฟ้ายังมี Canthaxanthin เป็นสาร
หลักในรงควัตถุแคโรทีนอยด์เป็นจานวนมาก ทาให้ไรน้านางฟ้ามีศักยภาพที่จะนามาเป็นอาหารของ
สัตว์น้าได้เป็นอย่างดี (ละออศรี , 2548) โดยการให้เป็นอาหารเสริม และเป็นอาหารโดยตรงในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า ดังนั้นจึงศึกษาพัฒนาอาหารโดยใช้ไรน้านางฟ้าเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิชก้ามแดงในปริมาณ
ที่เหมาะสมต่อการเพาะขยายพันธุ์กุ้งเครย์ฟิชก้ามแดง เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนทางอาหารของ
เกษตรกร ในอาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
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2. วัตถุประสงค์หลักของแผนงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของกุ้งเครย์ฟิชก้ามแดงที่เลี้ยงด้วยอาหารแตกต่างกัน
2. เพื่อศึกษาความสมบูรณ์พันธุ์ของกุ้งเครย์ฟิชก้ามแดงที่เลี้ยงด้วยอาหารแตกต่างกัน
3. วิธีดาเนินการวิจัย
1. การเตรียมกุ้งเครย์ฟิชก้ามแดง
เตรียมกุ้งเครย์ฟิชก้ามแดงที่ใช้ทดลอง ที่มีขนาดน้าหนัก เฉลี่ยเริ่มต้นเท่ากับ 41.89±0.82
กรัม จานวน 50 ตัว นามาปรับตัวในบ่อซีเมนต์ ณ ศูนย์บริการอุดมศึกษาหนองขวาง ให้อาหารกิน
แบบอิ่มเต็มที่ วันละ 2 ครั้ง เวลาประมาณ 08.30 น. และ 16.30 น. เติมอากาศให้กับบ่อเลี้ยงกุ้งทุก
บ่อผ่านหัวทรายตลอดเวลา ทาการเลี้ยงกุ้งทุกกลุ่มด้วยอาหารเม็ดเลี้ยงกุ้ง จนกุ้งปรับตัวได้ จึงหยุดให้
อาหารก่อนทาการทดลองเป็นเวลา 2 วัน เพื่อให้กุ้ งขั บถ่ ายมูลออกมามากที่สุด จึงเริ่ม ดาเนินการ
ทดลอง
2. การทดลองเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์พันธุ์ในกุ้งเครย์ฟิชก้ามแดง
ทาการทดลองอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์พันธุ์ โดยทาการวาง
แผนการทดลองแบบสุ่ ม ตลอด (Completely Randomized Design) โดยมี 5 หน่ วยการทดลอง
แบ่งเป็น 3 ซ้า ซ้าละ 2 ตัว ได้แก่
- อาหารเม็ด 100 เปอร์เซ็นต์
- อาหารเม็ด 75 เปอร์เซ็นต์ + ไรน้านางฟ้า 25 เปอร์เซ็นต์
- อาหารเม็ด 50 เปอร์เซ็นต์ + ไรน้านางฟ้า 50 เปอร์เซ็นต์
- อาหารเม็ด 25 เปอร์เซ็นต์ + ไรน้านางฟ้า 75 เปอร์เซ็นต์
- ไรน้านางฟ้า 100 เปอร์เซ็นต์
ก่อนปล่อยกุ้งทดลองทาการวัดความยาว ชั่งน้าหนัก และถ่ายภาพก่อนปล่อยลงเลี้ยงในบ่อ
ซีเมนต์ข นาดเส้ นผ่ านศู นย์ ก ลาง 80 เซนติ เมตร ให้อ าหารกิ น แบบอิ่ม เต็ม ที่ วั นละ 2 ครั้ง เวลา
ประมาณ 08.30 น.และ 16.30 น. เติมอากาศทุกบ่อซีเมนต์โดยผ่านหัวทรายตลอดเวลา ทาการเลี้ยง
ทั้งหมด 120 วัน โดยทาการเก็บข้อมูล ความสมบูรณ์พันธุ์ ได้แก่ ค่าความดกของไข่ (fecundity) ค่า
ดัชนีความสมบูรณ์เพศของสัตว์น้า Gonadosomatic Index (GSI) ข้อมูลทางด้านการเจริญ เติบโต
น้าหนักที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโตจาเพาะ อัตราการรอดตาย ทุก ๆ 15 วันจนสิ้นสุดการทดลอง
จากนั้นนาค่าทั้งหมดที่ได้มาทาการวิเคราะห์มาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแตกต่างทางสถิติ โดยการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ( duncan's new multiple range test , DMRT ) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95
เปอร์เซ็นต์ (p<0.05) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
4. ผลการวิจัย
1. การเจริญเติบโตของกุ้งเครย์ฟิชก้ามแดง
จากการศึกษาการเจริญเติบโตของกุ้งเครย์ฟิชก้ามแกงที่เลี้ยงด้วยอาหารแตกต่างกัน 5
ชนิด ได้แก่ 1) อาหารเม็ด 100 เปอร์เซ็นต์ 2) อาหารเม็ด 75 เปอร์เซ็นต์ ร่วมกับไรน้านางฟ้า 25
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เปอร์เซ็นต์ 3) อาหารเม็ด 50 เปอร์เซ็นต์ ร่วมกั บไรน้านางฟ้า 50 เปอร์เซ็นต์ 4) อาหารเม็ด 25
เปอร์เซ็นต์ร่วมกับไรน้านางฟ้า 75 เปอร์เซ็นต์ และ 5) ไรน้านางฟ้า 100 เปอร์เซ็นต์
กุ้ งเครย์ ฟิช ก้ ามแดงที่ท าการเลี้ ยงในระยะเวลาเลี้ ยง 120 วั น พบว่าพารามิเตอร์ก าร
เจริญ เติ บ โตมี ค วามแตกต่ างกั น อย่ างมี นั ยส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น 95 เปอร์เซ็น ต์
(p<0.05) การเจริญเติบโตของกุ้งเครย์ฟิชก้ามแดงที่กินอาหารไรน้านางฟ้า 100 เปอร์เซ็นต์มีค่าเฉลี่ย
น้าหนักที่เพิ่มขึ้นมากสุด รองลงมาได้แก่ อาหารเม็ด 100 เปอร์เซ็นต์ อาหารเม็ด 50 เปอร์เซ็นต์
ร่วมกับไรน้านางฟ้า 50 เปอร์เซ็นต์ อาหารเม็ด 75 เปอร์เซ็นต์ ร่วมกับไรน้านางฟ้า 25 เปอร์เซ็นต์
และอาหารเม็ด 25 เปอร์เซ็นต์ ร่วมกับไรน้านางฟ้า 75 เปอร์เซ็นต์ โดยน้าหนักที่เพิ่มขึ้นมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.37 ±0.26 , 2.62±0.82, 2.50±0.25, 2.42±0.47 และ 2.03±0.24 กรัม ตามลาดับ มีค่าอัตรา
การเจริญ เติ บ โตจ าเพาะของกุ้ ง เครย์ ฟิ ช ก้ า มแดง เฉลี่ ย เท่ า กั บ 0.09±0.01, 0.07±0.02, 0.06±0.01,
0.06±0.01 และ 0.05 ±0.01 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน ตามลาดับ อัตราการรอดตายของกุ้ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
100 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 1, ภาพที่ 1-3)
ตารางที่ 1 การเจริญเติบโตของกุ้งเครย์ฟิชก้ามแดง ที่ระยะเวลา 120 วัน
ระยะเวลาการเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิชก้ามแดง 120 วัน
พารามิเตอร์
การเจริญเติบโต

น้าหนักเริ่มต้น (กรัม)
น้าหนักสุดท้าย(กรัม)
น้าหนักที่เพิ่มขึ้น(กรัม)
อัตราการเจริญเติบโต
จาเพาะ (เปอร์เซ็นต์ต่อ
วัน)
อัตราการรอดตาย
(เปอร์เซ็นต์)

อาหารเม็ด อาหารเม็ด 75 อาหารเม็ด 50 อาหารเม็ด 25
ไรน้า
100
เปอร์เซ็นต์ +
เปอร์เซ็นต์ + เปอร์เซ็นต์ + ไร นางฟ้า
เปอร์เซ็นต์ ไรน้านางฟ้า 25 ไรน้านางฟ้า 50 น้านางฟ้า 75
100
เปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์
41.147±
41.43±
41.79±
42.76±
42.33±
0.821
0.65
0.37
0.65
0.48
43.76±
43.85±
44.29±
44.79±
45.70 ±
c
c
cb
b
0.52
0.47
0.14
0.42
0.53 a
2.62 ±
2.42 ±
2.50 ±
2.03 ±
3.37 ±
b
b
ab
b
0.82
0.47
0.25
0.24
0.26 a
0.07 ±
0.02 ab

0.06 ±
0.01 a

0.06 ±
0.01 ab

0.05 ±
0.01 b

0.09 ±
0.01 a

100

100

100

100

100

หมายเหตุ : ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กที่ ต่างกันในแนวนอนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (p<0.05)
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ภาพที่ 1 น้าหนักเริ่มต้นและน้าหนักสุดท้ายของกุ้งเครย์ฟิชก้ามแดงที่ลี้ยงด้วยอาหารแตกต่างกันที่
ระยะเวลาเลี้ยง 120 วัน

4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50

0.00

ภาพที่ 2 น้าหนักที่เพิ่มขึ้นของกุ้งเครย์ฟิชก้ามแดงที่เลี้ยงด้วยอาหารแตกต่างกันที่ระยะเวลาเลี้ยง
120 วัน
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0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00

ภาพที่ 3 อัตราการเจริญเติบโตจาเพาะของกุ้งเครย์ฟิชก้ามแดงที่เลี้ยงด้วยอาหารแตกต่างกันที่
ระยะเวลาเลี้ยง 120 วัน
5. ความสมบูรณ์พันธุ์ของกุ้งเครย์ฟิชก้ามแดง
จากการทาการทดลองเลี้ยงกุ้งที่ระยะเวลา 120 วัน พบว่า กุ้งเครย์ฟิชก้ามแดงตัวเมียยัง
ไม่มีไข่จึงต้องทาการขยายเวลาในการทดลองเพื่อให้กุ้งเครย์ฟิชก้ามแดงมีไข่ โดยพบว่ากุ้งเครย์ฟิ
ชก้ามแดงตัวเมียที่เลี้ยงตั้งแต่ระยะเวลา 150 วันขึ้นไป เริ่มมีไข่ที่หน้าท้อง โดยกุ้งเครย์ฟิชก้ามแดงที่
กินไรน้านางฟ้า 100 เปอร์เซ็นต์ มีไข่ก่อนกุ้งที่กินอาหารชนิดอื่น ตามด้วยกุ้งเครย์ฟิชก้ามแดงที่กิ น
อาหารเม็ด 50 เปอร์เซ็นต์ ร่วมกับไรน้านางฟ้า 50 เปอร์เซ็นต์ มีไข่เป็นลาดับที่สอง กุ้งเครย์ฟิชก้าม
แดงที่กินอาหารเม็ด 25 เปอร์เซ็นต์ร่วมกับไรน้านางฟ้า 75 เปอร์เซ็นต์ มีไข่เป็นลาดับที่สาม กุ้งเครย์
ฟิชก้ามแดงที่กินอาหารเม็ด 75 เปอร์เซ็นต์ ร่วมกับไรน้านางฟ้า 25 เปอร์เซ็นต์ และอาหารเม็ด 100
เปอร์เซ็นต์ ยังไม่มีไข่
เมื่อทาการวิเคราะห์ความสมบูรณ์พันธุ์ พบว่า กุ้งเครย์ฟิชก้ามแดงที่กินไรน้านางฟ้า 100
เปอร์เซ็ นต์ มีค่ าความดกของไข่ (fecundity) เท่ากั บ 189±14.69 ฟอง ค่ าดัชนี ความสมบูร ณ์ เพศ
Gonadosomatic Index (GSI) เท่ า กั บ 2.12±0.01 กุ้ ง เครย์ ฟิ ช ก้ า มแดงที่ กิ น อาหารเม็ ด 25
เปอร์เซ็นต์ร่วมกับไรน้านางฟ้า 75 เปอร์เซ็นต์ มีค่าความดกของไข่ เท่ากับ 150±1.34 ฟอง ค่าดัชนี
ความสมบูรณ์เพศ เท่ากับ 1.69±0.10 กุ้งเครย์ฟิชก้ามแดงที่กินอาหารเม็ด 50 เปอร์เซ็นต์ ร่วมกับไร
น้านางฟ้า 50 เปอร์เซ็น มีค่าความดกของไข่ เท่ากับ 72±0.85 ฟอง และค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศ
เท่ากับ 0.85±0.12 ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ความสมบูรณ์พันธุ์ของกุ้งเครย์ฟิชก้ามแดงที่กินอาหารที่แตกต่างกัน
ความสมบูรณ์
พันธุ์

ความดกของไข่
ดัชนีสมบูรณ์เพศ

อาหารเม็ด อาหารเม็ด 75
100
เปอร์เซ็นต์ +
เปอร์เซ็นต์ ไรน้านางฟ้า
25 เปอร์เซ็นต์
-

-

อาหารเม็ด 50 อาหารเม็ด 25
ไรน้านางฟ้า
เปอร์เซ็นต์ + ไร เปอร์เซ็นต์ + 100 เปอร์เซ็นต์
น้านางฟ้า 50 ไรน้านางฟ้า 75
เปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์
72±0.85
0.85±0.12

150±1.34
1.69±0.10

189±14.69
2.12±0.01

6. สรุปและวิจารณ์ผลการวิจัย
การเจริญเติบโตของกุ้งเครย์ฟิชก้ามแดงที่เลี้ยงด้วยอาหารแตกต่างกัน มีการเจริญเติบโต
ที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (p<0.05) โดย
น้าหนักที่เพิ่มขึ้นของกุ้งเครย์ฟิชก้ามแดงที่เลี้ยงด้วยอาหารไรน้านางฟ้า 100 เปอร์เซ็นต์ มีค่าเฉลี่ย
น้าหนัก ที่เพิ่ม ขึ้ น มากสุ ด เท่ากั บ 3.37 ±0.26 กรัม รองลงมาได้แ ก่ อาหารเม็ด 100 เปอร์เซ็นต์ มี
ค่าเฉลี่ยน้าหนักที่เพิ่มขึ้น เท่ากับ 2.62 ±0.82 กรัม อาหารเม็ด 50 เปอร์เซ็นต์ ร่วมกับไรน้านางฟ้า
50 เปอร์เซ็นต์มีค่าเฉลี่ยน้าหนักที่เพิ่มขึ้น เท่ากับ 2.50 ±0.25 กรัม อาหารเม็ด 75 เปอร์เซ็นต์ร่วมกับ
ไรน้านางฟ้า 25 เปอร์เซ็นต์ มีค่าเฉลี่ยน้าหนักที่เพิ่มขึ้น เท่ากับ 2.42 ±0.47 กรัม และอาหารเม็ด 25
เปอร์เซ็นต์ ร่วมกับไรน้านางฟ้า 75 เปอร์เซ็นต์ มีค่าเฉลี่ยน้าหนักที่เพิ่มขึ้น เท่ากับ 2.03 ±0.24 กรัม
ตามลาดับ อัตราการเจริญเติบโตจาเพาะของกุ้งเครย์ฟิชก้ามแดงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.09 ±0.01, 0.07
±0.02, 0.06 ±0.01, 0.06 ±0.01 และ 0.05 ±0.01 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน ตามลาดับ อัตราการรอดตายของกุ้ง
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสายรุ้ง และบรรเจิด (2557) ศึกษา
เปรียบเทียบผลของอาหารแช่แข็ง ได้แก่ ไรน้านางฟ้าไทยแช่แข็ง หนอนแดงแช่แข็ง และไรแดงแช่
แข็ง โดยทาการเลี้ยงเป็นระยะเวลา 60 วัน ใช้กุ้งสีเครย์ฟิชที่มีน้าหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 4.397±0.007 กรัม
ผลการศึกษาพบว่า การเจริญ เติบโตของกุ้งสีเครย์ฟิชไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ซึ่งน้าหนักที่
เพิ่มขึ้นของกุ้งสีเครย์ฟิชที่กินอาหาร ไรน้านางฟ้าไทยแช่แข็ง อาหารเม็ดสาเร็จรูป หนอนแดงแช่แข็ง
ไรแดงแช่แข็ง เท่ากับ 5.070±0.506, 4.916±0.148, 4.872±0.308, และ 4.706±0.533 กรัม ตามลาดับ
อัตราการเจริญเติบโตจาเพาะ เท่ากับ 1.279±0.081, 1.251±0.038, 1.242±0.051 และ 1.211±0.126
เปอร์เซ็นต์ต่อวัน ตามลาดับ การเจริญเติบโตของกุ้งเครย์ฟิชก้ามแดงในการวิจัยครั้งนี้มีผลที่คล้ายกับ
การศึกษาของสายรุ้ง (2559) ที่ทาการศึกษาเปรียบเทียบผลของแพลงก์ตอนสัตว์แช่แข็งที่ ใช้เป็น
อาหารต่อความสมบูรณ์พันธุ์และการเจริญเติบโตของกุ้งสีเครย์ฟิช โดยให้อาหาร ได้แก่ อาหารเม็ด
สาเร็จรูป ไรน้านางฟ้าไทยแช่แข็ง ไรน้านางฟ้าสิรินธรแช่แข็ง และไรแดงแช่แข็ง ทาการวางแผน
แบบสุ่ม อย่างสมบูรณ์ จานวน 6 ซ้า เลี้ยงที่ระยะเวลา 90 วัน โดยใช้กุ้งสีเครย์ฟิชน้าหนักเริ่มต้น
เฉลี่ ย 5.805±0.178 กรัม ผลการศึก ษาพบว่าพารามิเตอร์การเจริญ เติบโตมีอัตราการเจริญ เติบโต
จาเพาะของกุ้งสีเครย์ฟิชที่กินไรน้านางฟ้าไทยแช่แข็งมากที่สุด รองลงมาได้แก่ อาหารเม็ดสาเร็จรูป
ไรน้านางฟ้าสิรินธรแช่แข็ง และไรแดงแช่แข็ง เท่ากับ 0.986±0.175, 0.933±0.232, 0.938±0.113 และ
0.766±0.132 เปอร์เซ็น ต์ต่อวั น ตามล าดับ จากผลการศึกษาดังกล่ าวสามารถใช้แ พลงก์ ต อนสั ต ว์
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ได้แก่ ไรน้านางฟ้าเป็นอาหารในการเลี้ยงกุ้งสีเครย์ฟิชให้มีความสมบูรณ์พันธุ์และการเจริญเติบโตที่ดี
และ Sornsupharp et al. ( 2013) ศึ ก ษาการเจริ ญ เติ บ โตของกุ้ ง ก้ า มกรามวั ย อ่ อ นซึ่ ง ผลการ
เจริญ เติบโตของกุ้งก้ามกรามวัยอ่อนที่ เลี้ยงด้วยตัวอ่อนไรน้านางฟ้า มีค่าน้าหนักที่เพิ่มขึ้นเท่ากั บ
75.49 ± 8.69 มิลลิกรัม ซึ่งสูงกว่า ลูกกุ้งก้ามกรามวัยอ่อนทีเ่ ลี้ยงด้วยอาหารประเภทตัวอ่อนอาร์ทีเมีย
ไรแดงตัวเต็ม วัย และอาหารสาเร็จ รูป สาหรับ ลู กกุ้ งก้ ามกรามวัยอ่อน มีค่าเท่ากั บ 56.43 ± 3.86,
39.26 ± 3.35 และ 20.57 ± 2.54 มิลลิกรัม ตามลาดับ ซึ่งมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญ
ยิ่ง (P<0.01) กุ้งก้ามกรามวัยอ่อนที่เลี้ยงด้วยตัวอ่อนไรน้านางฟ้า มีค่าอัตราการเจริญเติบโตจาเพาะ
เท่ากับ 7.10 ± 0.60 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน และอัตราการรอดตายเท่ากับ 80.00 ± 1.19 เปอร์เซ็นต์ ตัว
อ่อนของไรน้านางฟ้าจึงสามารถใช้เป็นอาหารที่ดีต่อการเจริญเติบโตของลูกกุ้งก้ามกรามซึ่งสอดคล้อง
กับ Sriputhorn และ Sanomuang (2011) ซึ่งรายงานว่า กุ้งก้ามกรามที่ เลี้ยงด้วยไรน้านางฟ้าสิริน
ธร มีค่าอัต ราการเจริญ จาเพาะสูงสุด 0.84 เปอร์เซ็นต์ กุ้ งก้ ามกรามที่ เลี้ยงด้วยไรน้านางฟ้าเป็น
อาหารอย่างเดียวมีค่าอัต ราการเจริญเติบโตจาเพาะสูงสุด เท่ากับ 0.84 เปอร์เซ็นต์ ค่าอัตราเปลี่ยน
อาหารเป็นเนื้อ (Feed conversion ratio ; FCR) เท่ากับ 1.38 และค่าอัตราการรอดตาย เท่ากั บ
84.75 เปอร์เซ็นต์
ความสมบูรณ์พันธุ์ของกุ้งเครย์ฟิชก้ามแดง ที่เลี้ยงด้วยไรน้านางฟ้า 100 เปอร์เซ็นต์ มีค่า
ความดกของไข่ เท่ากับ 189±14.69 ฟอง ค่าดัชนีความสมบูรณ์ เพศ เท่ากั บ 2.12±0.01 กุ้ งเครย์ฟิ
ชก้ามแดงที่เลี้ยงด้วยอาหารเม็ด 25 เปอร์เซ็นต์ร่วมกับไรน้านางฟ้า 75 เปอร์เซ็นต์ มีค่าความดกของ
ไข่ เท่ากั บ 150±1.34 ฟอง ค่ าดัชนีความสมบู รณ์ เพศ เท่ากั บ 1.69±0.10 กุ้ งเครย์ฟิชก้ ามแดงที่ กิ น
อาหารเม็ด 50 เปอร์เซ็นต์ ร่วมกับไรน้านางฟ้า 50 เปอร์เซ็นต์ มีค่าความดกของไข่ เท่ากับ 72±0.85
ฟอง และค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศ เท่ากับ 0.85±0.12 สอดคล้องกับการศึกษาของ สายรุ้ง (2559) ที่
ทาการศึ ก ษาความสมบู ร ณ์ พั น ธุ์ ข องกุ้ ง สี เครย์ ฟิ ช ที่ กิ น ไรน้านางฟ้ าเป็ น อาหาร รายงานว่ าความ
สมบูรณ์พันธุ์ของกุ้งสีเครย์ฟิช มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95
เปอร์เซ็น ต์ (p<0.05) กุ้ งสี เครย์ ฟิ ช ที่กิ นไรน้านางฟ้ าสิ ริน ธรแช่ แ ข็ ง มี ค วามสมบู รณ์ พั นธุ์ ม ากสุ ด
รองลงมาได้แก่ กุ้งสีเครย์ฟิชที่เลี้ยงด้วยไรน้านางฟ้าไทยแช่แข็ง อาหารเม็ดสาเร็จรูป และไรแดงแช่
แ ข็ ง โด ย มี ค่ า ค ว า ม ด ก ข อ ง ไข่ เท่ า กั บ 696.42±84.77, 568.19±71.45, 372.52±88.60 แ ล ะ
305.06±62.95 ฟอง ตามล าดั บ ค่ า ดั ช นี ค วามสมบู ร ณ์ เ พศ เท่ า กั บ 21.30±5.30, 15.97±4.95,
12.38±4.53 และ 10.46±4.64 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ
จากการวิจัยในครั้งนี้บ่งบอกว่าไรน้านางฟ้าสามารถเป็นอาหารที่ดีต่อการเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิ
ชก้ามแดงที่ทาให้มีการเจริญเติบโตและมีความดกของไข่สูงสุดจึงมีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นอาหาร
ในการเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิชก้ามแดงจะทาให้มีผลผลิตที่ดีและช่วยเพิ่มความดกของไข่สูง ส่งผลให้สามารถ
ขยายพันธุ์ได้ในปริมาณมาก รูปแบบการพัฒนาการเลี้ยงและเพาะขยายพันธุ์กุ้งเครย์ฟิชก้ามแดงจาก
การทดลองได้ รู ป แบบการเลี้ ย งกุ้ ง เครย์ ฟิ ช ก้ า มแดงในบ่ อ ซี เมนต์ ข นาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง 80
เซนติ เมตร โดยปล่ อ ยในอั ต ราเพศผู้ 1 ตั ว ต่ อ เพศเมี ย 1 ตั ว โดยให้ อ าหารไรน้ านางฟ้ า 100
เปอร์เซ็นต์ กุ้งเครย์ฟิชก้ามแดงมีการเจริญเติบโตมากที่สุด และมีความสมบูรณ์พันธุ์มากสุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยความดกของไข่ เท่ากับ 189±14.69 ฟอง ค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศ เท่ากับ 2.12±0.01 ไรน้า
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นางฟ้าจึงมีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นอาหารในการเลี้ยงและขยายพันธุ์กุ้งเครย์ฟิชก้ามแดงให้มีการ
เจริญเติบโตและมีความสมบูรณ์พันธุ์ที่ดี
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาปลั๊กไฟอัจฉริยะและหาความเป็นไปได้ว่าเทคโนโลยี
ที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้สามารถนาไปพัฒนายอดต่อได้หรือไม่ ในงานวิจัยชิ้นนี้ผู้เขียนได้ศึกษาการ
ทางานของปลั๊ กไฟอัจฉริยะที่มีก ารผลิ ต ออกมาเพื่อจาหน่ายเป็นสิ นค้าเรียกว่าสมาร์ทปลั๊ กและได้
พัฒนาระบบต้นแบบการควบคุมปลั๊กไฟอัจฉริยะในการเปิด/ปิด ,ตั้งเวลาเปิด/ปิด และ ประมาณค่า
กาลั งไฟ โดยมีก ารตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพของระบบที่ส ร้างขึ้ นจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้อุปกรณ์
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิ จั ย ได้ แ ก่ 1) แอนดรอยด์ แ อปพลิ เคชั น สร้างด้ ว ย ไอโอนิ ค เฟรมเวิ ร์ ค 2)
ฐานข้ อมูล MySQL จัด การข้ อมูล ด้วย PHP และ 3) ไมโครคอนโทรลเลอร์ ผู้ใช้ส ามารถควบคุม
อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านที่เสียบเข้ากับปลั๊กไฟอัจฉริยะผ่านสมาร์ทโฟนได้จากทุกที่ที่สามารถเข้าถึง
อินเทอร์เน็ต ผลการวิจัยพบว่าปลั๊กไฟอัจฉริยะที่พัฒนาขึ้นสามารถทางานได้ถูกต้องตามคุณสมบัติการ
ใช้งานของปลั๊กไฟอัจฉริยะและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ตอบโจทย์ตามหัวข้อวิจัย และสามารถ
นาไปพัฒนาต่อยอดได้
คาสาคัญ : ไอโอนิค เฟรมเวิร์ค, ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า, ปลั๊กไฟอัจฉริยะ, ไมโครคอนโทรลเลอร์, แอน
ดรอยด์แอปพลิเคชัน

Abstract
The purpose of this research is to develop intelligent power plugs and find
the possibility that the technology used in this development could be used to develop
further balance or not. In this research, the author studied the work of intelligent
power plugs that were produced for sale as a product called smart plugs and
developed a prototype of the intelligent power plug control system on/off, set the time
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to turn on/off and estimate the power. by checking the efficiency of the system
created by experts and users of equipment. The tools used in the research were: 1)
Android applications built with Ionic Framework 2) MySQL database to manage data
with PHP and 3) Microcontrollers. Users could control home electrical devices plugged
into intelligent power outlets via smartphones from anywhere that could access the
internet. The research found that the developed intelligent power plugs could work
correctly according to the usage characteristics of the intelligent power plugs and the
tools used in this research met the research topic. And could be further developed.
Keyword : Ionic Framework, Control Electrical Devices, Smart Plug, Microcontroller,
Android Application
1. บทนา
ในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) หรือ ไอโอที (IoT) ได้เข้ามามี
บทบาทในชีวิตประจาวันของผู้คนมากขึ้น การเชื่อมโยงสิ่งต่างๆเข้าสู่อินเทอร์เน็ตทาให้การควบคุม
อุปกรณ์ต่างๆ เป็นไป อย่างมีอิสระมากขึ้น เช่น การควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ภายในครัวเรือน
หรือที่ทางานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นที่น่าสังเกตว่าลักษณะการเข้ามาของเทคโนโลยี Internet
of Things สาหรับผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการทั่วไปมักจะอยู่ในรูปแบบของบ้านอัจฉริยะ (Smart
Home) , ฟาร์ ม อั จ ฉริ ย ะ (Smart Farming) ระบบขนส่ ง อั จ ฉริ ย ะ (Intelligent Transportation
Systems) และเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เป็นต้น (จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี,2559)
ซึ่งในประเทศไทยยังขาดผลิตภัณฑ์ไอโอทีที่วางขายในท้องตลาด ทาให้ผู้วิจัยสนใจศึกษา
เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับไอโอที และเพื่อเป็นแนวทางความรู้ให้กับผู้ที่สนใจจะนาไปพัฒนาต่อยอด เพื่อให้
ง่ายต่อการนาไปพัฒนาผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงเทคโนโลยี ไอโอทีที่เรียกกันว่า Smart Plug หรือ ปลั๊กไฟ
อัจฉริยะ ที่สามารถเปิดหรือปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ได้ทาการเสียบเข้ากลับปลั๊กไฟเช่น ทีวี,พัดลม,
โคมไฟ,เครื่องชงกาแฟ เป็นต้น โดยได้ทาการศึกษาการทางานของผลิตภัณฑ์ตามเว็บไซต์ และศึกษา
จากตัวอุปกรณ์จริงที่มีการวางขายตามท้องตลาด
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาปลั๊กไฟอัจฉริยะ
2. หาความเป็นไปได้ว่าเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้สามารถนาไปพัฒนายอดต่อได้
หรือไม่
3. วิธีดาเนินการวิจัย
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปลั๊กไฟอัจฉริยะนั้นต้องใช้องค์ประกอบหลายส่วนทางาน
ร่ ว มกั น ไม่ ว่ า จะเป็ น ในส่ ว นของฮาร์ ด แวร์ ซอฟต์ แ วร์ หรื อ เครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เน็ ต ผู้ วิ จั ย ได้
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ทาการศึกษาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้ง
นี้ จากการศึกษาทาให้ได้ภาพรวมของสถาปัตยกรรมระบบ ของงานวิจัยชิ้นนี้แสดงในภาพที่ 1 โดยมี
องค์ประกอบหลักดังต่อไปนี้

ภาพที่ 1 ภาพรวมของสถาปัตยกรรมระบบ
3.1 การสร้างฐานข้อมูล MySQL ผ่าน phpMyAdmin เพื่อจัดเก็บข้อมูลให้ผู้ใช้และ
อุ ป กรณ์ ส ามารถท างานร่ ว มกั น ได้ ผ่ า นระบบอิ น เทอร์ เน็ ต โดยการสร้ า งฐานข้ อ มู ล MySQL
จาเป็นต้องมีเซิฟเวอร์เป็นตัวเก็บข้อมูลโดยผู้วิจัยได้เลือก “000webhost” บริการเว็บโฮสติ้งแบบไม่
เสียค่าใช้จ่าย

ภาพที่ 2 หน้าตาเว็บไซต์ 000webhost
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โดยข้อมูลที่ได้ทาการจัดเก็บ มีดังนี้ อย่างแรกจะเป็นการเก็บข้อมูลการสมัครสมาชิกของ
ผู้ใช้ อย่างที่สอง เก็บข้อมูลในการสั่งเปิดปิดอุปกรณ์โดยตัว Smart Plug แต่ละตัวจะมี key เฉพาะที่
เรียกว่า MacID อย่างที่สามจะเป็นการเก็บค่าวันที่และเวลาเพื่อให้อุปกรณ์ทาการเปิ ดปิดตามเวลาที่
ได้ตั้งไว้โดยจะใช้เวลาจากเซิร์ฟเวอร์ในการตรวจสอบกับข้อมูลเวลาที่ผู้ใช้ได้ตั้งค่า ส่วนที่สี่เป็นการ
เก็บข้อมูลกาลังไฟฟ้าที่ Smart Plug วัดได้จากเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยประมาณ

ภาพที่ 3 ตัวอย่างข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล MySQL
ในส่วนของเซิร์ฟเวอร์จะต้องนาชุดคาสั่งภาษา php มาเป็นตัวช่วยเพื่อรับส่งข้อมูลจาก
แอปพลิเคชัน และอุปกรณ์ แล้วเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล MySQL และแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูป JSON
หรือ แสดงข้อความอย่างเดียวในบางส่วนของการทางาน เมื่อมีการติดต่อมาจากแอปพลิเคชัน หรือ
อุปกรณ์

ภาพที่ 4 ตัวอย่างชุดคาสั่งบางส่วนในภาษา PHP
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จากภาพที่ 4 ผู้วิจัยได้รับค่าพารามิเตอร์จากแอปพลิเคชันโดยค่าที่ได้รับเป็น ค่า onoff
กับ ค่า MacID ของอุปกรณ์ จากนั้นทาการอัพเดทแก้ไขข้อมูลในตารางตามค่าที่ได้รับมาคือ on กับ
off และตรวจสอบเงื่อนไขว่าต้องการให้แก้ไขอุปกรณ์เครื่องใด
3.2 การออกแบบแอนดรอยด์แอปพลิเคชัน จะใช้ Ionic Framework เป็นเครื่องมือใน
การสร้าง Ionic Framework เป็นตัวสร้างแอปพลิเคชันที่สามารถสร้างได้ทั้งแอนดรอยด์และไอโอ
เอส มี ฟั ง ก์ ชั น ใช้ ง านที่ ส ามารถรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล ผ่ านเซิ ร์ฟ เวอร์ ได้ ภาษาที่ เขี ย นจะใช้ ภ าษา HTML,
AngularJS,SCSS หน้าตาการทางานในส่วนของแอนดรอยด์แอปพลิเคชันแบ่งเป็น 8 หน้าหลัก โดย
ขออธิบายเรียงจากซ้ายไปขวา 1) หน้าสมัครสมาชิก 2) หน้าล็อกอินเข้าสู่ระบบ 3) หน้าแสดงเมนู 4)
หน้าเชื่อมต่อ WiFi ให้กับสมาร์ทปลั๊ก 5) หน้าแสดงอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับไอดีของผู้ใช้ 6) หน้า
เปิด/ปิดอุปกรณ์ 7) หน้าแสดงเวลาเปิด/ปิดที่ได้ตั้งไว้ 8) หน้าตั้งค่าเวลาเปิด/ปิด ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 อินเตอร์เฟสบนแอปพลิเคชัน Android
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ข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้ได้ป้อนทั้งการสมัคร การล็อกอินเข้าสู่ระบบ การสั่ง เปิด/ปิดอุปกรณ์ การตั้งเวลา
เปิด/ปิด การอ่านค่ากระแสไฟจากอุปกรณ์ จะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นตัวกลางในการรับส่งข้อมูล
ข้อมูลที่ส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์จะเป็นในรูปแบบ JSON ดูตัวอย่างบางส่วนของชุดคาสั่งแสดงในภาพที่ 5

ภาพที่ 6 ตัวอย่างชุดคาสั่งในการส่งข้อมูลแบบ JSON
จากภาพที่ 6 ในตัวแปร myData ได้เก็บค่าอีกสองค่าคือ email ที่ผู้ใช้ล็อกอินเข้ าสู่
ระบบและ key ของอุปกรณ์ซึ่งก็คือ ค่า MacID ของอุปกรณ์ ที่ได้รับมาตอนเชื่อมต่อ WiFi ให้กับ
อุปกรณ์ ส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ และให้เซิร์ฟเวอร์ส่งข้อมูลกลับมาซึ่งข้อมูลที่ได้รับอยู่ในรูปแบบ JSON
แต่ ข้ อมู ล ที่ ได้ รับ ต้ อ งผ่ านการแปลงจาก Ionic ด้ ว ย JSON.parse เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล ที่ รับ มาสามารถ
นาไปใช้งานต่อในแอปพลิเคชันได้ จากตัวอย่างชุดคาสั่งนี้จะเป็นการผูก MacID กับอีเมลของผู้ใช้
เพื่อให้ผู้ใช้ได้ทราบว่าสามารถเปิดปิด Smart Plug ตัวใดได้บ้าง ในส่วนของขั้นตอนนี้จะเป็นในส่วน
ของหน้าแสดงอุปกรณ์
3.3 IoT Microcontroller Unit ชุ ด ควบคุ ม (IoT Microcontroller Unit) แสดงใน
ภาพที่ 7 ในชุดควบคุมนี้ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้
- NodeMCU/EPS8266 เป็ น IoT microcontroller หลั ก ในการเชื่ อ มต่ อ กั บ
เซิร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ
- 1 Channels Relay Module สาหรับการเปิด/ปิดกระแสไฟฟ้า
- LED ขนาด 5 มิลลิเมตรสาหรับแสดงสถานะต่าง ๆ
- 5A ACS712 โมดูลวัดช่วงเซนเซอร์ สาหรับวัดกระแสไฟ
- 1k ohm resistor ช่วยให้โมดูลวัดกระแสไฟมีความเสถียร
- ตัวเก็บประจุ Capacitor 10uF 50V ช่วยให้โมดูลวัดกระแสไฟมีความเสถียร
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ภาพที่ 7 บอร์ด NodeMCU/ESP8266 ที่ต่อวงจรกับอุปกรณ์ต่าง ๆ
จากภาพที่ 7 การท างานภายในบอร์ด NodeMCU/ESP8266 จะส่ ง ค่า MacID กั บ ค่ า
กาลังไฟฟ้าที่วัดได้ ไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ส่งค่ากลับว่าตอนนี้ตัวอุปกรณ์อยู่สถานะเปิดหรือ
ปิด และเก็บค่ากาลังไฟฟ้าที่วัดได้ลงในฐานข้อมูล

ภาพที่ 8 ตัวอย่างชุดคาสั่งบางส่วนในการควบคุมบอร์ด
จากภาพที่ 8 จะเป็ น การส่ ง ค่ า MacID ของอุ ป กรณ์ กั บ ค่ า ประมาณก าลั ง ไฟไปยั ง
เซิร์ฟ เวอร์ เมื่ อเซิร์ฟ เวอร์ ต รวจสอบข้ อมู ล เสร็จ แล้ ว จะส่ ง ข้ อมู ล กลั บ มาเป็ น on หรือ off เพื่อ ให้
อุปกรณ์แสดงไฟสถานะ และเปิด/ปิด อุปกรณ์ตามค่าที่ได้รับมาใช้โปรแกรม Arduino ในการควบคุม
การทางานของบอร์ด ภาษาโปรแกรมใช้ภาษา C/C++ ในการเขียนโค้ดโปรแกรม
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4. ผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้ ทดสอบการใช้งานฟีเจอร์ต่าง ๆ โดยสามารถสรุปได้ตาม ตารางที่ 1
ตารางที่ 1สรุปการทางานของระบบ
ลาดับ
หน้าที่การทางาน
1 การเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์
2
3
4
5

6
7

ผลการทดสอบ
เชื่ อ มต่ อ รั บ ส่ ง ข้ อ มู ล หากั น ได้ แต่ จ ะมี อ าการ
หน่วงในบางช่วง
การสมั ค รสมาชิก /การล็ อกอินเข้ าสู่ ท างานได้ ถู ก ต้ อ งไม่ เ กิ ด ข้ อ ผิ ด พลาดในการ
ระบบ
ทดสอบ
การเชื่อมต่อ WiFi ของ Smart Plug ทางานได้ถูกต้องสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้
การเปิด/ปิด Smart Plug
ทางานได้เร็ว มีการ delay ของสัญญาณไม่เกิน
5 วินาที
การวัดกาลังไฟจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
ถ้าตัวเครื่องใช้ไฟฟ้า ใช้กาลังไฟ 150 วัตต์ ขึ้น
ไปได้ค่าที่ใกล้เคียงตามโรงงาน ห่างจากค่าเดิม
อยู่ที่ 0-6 วัต ต์ถ้าต่ากว่า 150 วัตต์ ค่าที่ได้จ ะ
ห่างจากค่าเดิมอยู่ 0-8 วัตต์ และจะมีค่าที่โดด
ห่างจากค่าเดิมในบางช่วง
การตั้งค่าวันเวลา
สามารถเปิด/ปิด ตามเวลาที่ตั้งไว้ได้ถูกต้อง
การเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล
ทางานได้ถูกต้องไม่พบข้ อมูลที่ผิดพลาดในการ
จัดเก็บ

5. อภิปรายผล
จากการทดสอบระบบปลั๊กไฟอัจฉริยะ เครื่องที่มีใช้ในการวิจัยให้ผลดังนี้
1. ฐานข้อมูล MySQL สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้องด้วยการกรองข้อมูลที่ส่งเข้า
มาจากแอปพลิเคชันและตัวสมาร์ทปลั๊กโดยใช้ PHP ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เข้ามา
2. แอนดรอยด์แอปพลิเคชัน ที่สร้างจาก Ionic framework เมื่อมีการเปิดใช้งานและทา
การล็อกอินเข้าสู่ระบบ สามารถดึง ข้อมูลจากฐานข้อมูล นามาแสดงผลได้อย่างถูกต้อง เช่น ว่าผู้ใช้
คนนี้ กาลังเชื่อมต่อกับสมาร์ทปลั๊กตัวใดบ้าง,มีการตั้งเวลาเปิดปิดกี่โมง,กาลังไฟที่ใช้เท่าไหร่ เป็นต้น
3. ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้ NodeMcu/ESP8266 ซึ่งเมื่อนาไปต่อกับวงจรอุปกรณ์ต่าง
ๆ แล้วสามารถทางานได้อย่างถูกต้องตามหน้าที่การทางานที่ได้แสดงในผลการวิจัย
เมื่อดูวัตถุประสงค์ของงานวิจัยแล้วเครื่องมือที่นามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีความเหมาะสมสามารถ
นาไปพัฒนาเป็นปลั๊กไฟอัจฉริยะได้

2177

6. สรุปผลการวิจัย
เทคโนโลยี Internet of Things ได้เข้ามามีบทบาทในหลายสิ่งของสังคมยุคดิจิทัล ซึ่งบ้าน
เราอาจจะเรียกว่ายุคของไทยแลนด์ 4.0 ระบบปลั๊กไฟอัจฉริยะ (Smart Plug) เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ได้รับ
อิทธิพลจากเทคโนโลยี Internet of Things และได้มีหลายบริษัทในต่างประเทศผลิตออกมาจาหน่วย
จ านวนมาก ในงานวิ จั ย ชิ้ น นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษา,ออกแบบ และสร้ างระบบต้ น แบบส าหรั บ เปิ ด /ปิ ด
เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ,ตั้งเวลาเปิด/ปิด และประมาณค่ากาลังไฟ ที่ทาการเสียบเข้ากับสมาร์ทปลั๊ก
ระบบทั้ ง หมดประกอบด้ ว ยสามส่ ว น ได้ แ ก่ 1) แอนดรอยด์ แ อปพลิ เ คชั น สร้ า งด้ ว ย Ionic
Framework 2) ฐานข้อมูล MySQL 3.ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้บอร์ด NodeMCU/ESP8266 ที่ต่อ
วงจรกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ผลที่ได้รับคือผู้ใช้สามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบ เปิด/ปิด , ตั้งค่าเวลา อ่านค่า
กาลังไฟจากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียบเข้ากลับรูเสียบปลั๊กของชุดต้นแบบ ควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนในที่ใดก็
ได้ที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต แต่จะมีการหน่วงของเวลา (Delay time) ในบางครั้งเนื่องจากใช้
บริการเว็บโฮสติ้งแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย และเซ็นเซอร์วัดกระแสที่วัดได้มีความคลาดเคลื่อนจากกาลัง
ไฟที่ใช้งานจริงประมาณอยู่ในช่วง 8 วัตต์ ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยใช้เซ็นเซอร์ที่มีความแม่น ยามากขึ้น
งานวิจัย ชิ้นนี้ผู้วิจัย หวัง ว่าสามารถเป็นแนวทางในการคิด ค้นเพื่ อสร้างตัว ผลิ ต ภัณ ฑ์ส าหรับความ
ต้องการของตลาดจริง
7. ข้อเสนอแนะ
1. การทาวิจัยในครั้งต่อไปจะต้องคานึงความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
และ การควบคุมเปิด/ปิด Smart Plug
2. ควรมี ก ารศึ ก ษากระบวนการท าแผ่ น วงจร เพื่ อ ให้ ตั ว Smart Plug มี รู ป ทรงเป็ น
ผลิตภัณฑ์จริง ๆ
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การประยุกต์ใช้สีธรรมชาติจากครั่ง (Tachardia lacca Kerr)
เพื่อศึกษาการแบ่งเซลล์ของพืช
Application of a Natural Dye from Lac (Tachardia lacca Kerr)
for Studying Plant Cell Division
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บทคัดย่อ
การศึกษาโครโมโซมพืชต้องอาศัยการย้อมสีสังเคราะห์ การศึกษาครังนี มีวัตถุประสงค์เพื่อ
นาสีย้ อมธรรมชาติที่ส กัดจากครั่ง (Tachardia lacca Kerr) ซึ่งเป็นเพลียชนิดหนึ่ง มาประยุกต์ใช้
แทนสีสังเคราะห์ ซึ่งขันตอนเป็นการศึกษาสภาวะที่เหมาะสม (optimal condition) ในแง่ของความ
เข้มข้น และความเป็นกรด-ด่าง ของสารละลายสีย้อม โดยละลายครั่งผงในกรดแอซิติก 45% เพื่อได้
ความเข้มข้ น 0.5, 1.0, 1.5 และ 2 กรัม % และใน pH ที่ต่างกัน (pH 1-3) จากนันนาสารละลาย
แต่ละตัวมาทดสอบการย้อมติดสีโครโมโซมในตัวอย่างพืช 2 ชนิด ซึ่งอยู่ในภาวการณ์แบ่งเซลล์ แบบ
ไมโทซิส และไมโอซิ ส โดยใช้ นั ก ชี ว วิ ท ยาเป็ น ผู้ ป ระเมิ น ผลการย้อ มติ ด สี โครโมโซม ภายใต้ ก ล้ อ ง
จุลทรรศน์ ผลการประเมินพบว่า สารละลายสีย้อมที่ความเข้มข้น 1 กรัม% และที่ pH 1 ให้ ผล
การย้อมติดสีโครโมโซมดีที่สุด โดยมีการย้อมติดสีของอะซิโทออร์ซีน เป็นตัวเทียบ
คาสาคัญ : สีธรรมชาติ การแบ่งเซลล์ โครโมโซมพืช ครั่ง

Abstract
The study of plant chromosome was normally used the synthetic dyes for
chromosome staining. The aim of this study was to apply the natural dye extracted
from Lac (Tachadia lacca Kerr), an aphid, for replacing the synthetic dye. Firstly, we
determined the optimal condition for preparing the working dye solution, in terms of
concentration and pH. The natural dye powder extracted from Lac was solubilized in
45% acetic acid solution for several concentrations, 0.5, 1.0, 1.5, and 2.0 g%, as well
as in different pH (1-3). Then each solution was tested with 2 sampling plants while
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they were dividing cell via mitosis and meiosis processes. Chromosome staining
results were justified by the researchers under light microscopy and levels of
satisfaction were recorded. Results indicated that the 1 g% dye in 45% acetic acid
solution at pH1 is the best condition for chromosome staining comparing with acetoorcein staining.
Keywords : natural dyes, cell division, plant chromosome, Lac
1. บทนา
การวิเคราะห์โครโมโซมของพืชเพื่อศึกษาการแบ่งเซลล์ ของพืช นิยมใช้สีสังเคราะห์ทาง
เคมี เช่ น อะซิ โตออร์ ซี น (Aceto-orcein) และอะซิ โ ตคาร์ มี น (Aceto-camin) แต่ สี ย้ อ มเหล่ า นี
มีองค์ประกอบของสารซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ และสิ่งแวดล้อม หาได้ยากตามท้องถิ่น และราคาแพง
ดังนันปัจจุบันจึงมีการศึกษาเพื่อให้ได้สีย้อมธรรมชาติมาทดแทน สีย้อมธรรมชาตินันสามารถสกัดได้
จากส่วนต่าง ๆ จากพืช สัตว์ และแร่ธาตุบ างชนิด เพราะมีสารสีที่มีความสามารถในการย้อมติด
โครโมโซมพืช กลุ่ม สีที่ได้จากพืช เช่น กลุ่มแอนโทไซยานิน ที่ให้สีม่วงแดง พบได้ในส่วนที่เป็นผล
เมล็ด และใบ ของเมล็ดข้าวเหนียวดา เมล็ดข้าวหอมมะลิ ผลก้างปลา ผลหม่อน เปลือกข้าวโพด
ดอกกล้วยไม้ และกะหล่าปลีสีม่วง เป็นต้น สารสีย้อมที่ได้จากสัตว์ เช่น ครั่ง สามารถสกัดด้วยวิธีการ
ต่างๆ เพื่อนามาเป็นสารสีย้อมโครโมโซมพืชได้ (อลงกลด แทนออมทอง, 2554) ครั่ง คือแมลงที่มีสี
แดงขนาดเล็ ก มาก อาศั ย อยู่ ต ามกิ่ ง ของต้ น ไม้ ที่ ใ ช้ เลี ยงเช่ น ก้ า มปู พุ ท รา สะแก มี ชื่ อ ทาง
วิทยาศาสตร์ว่า Tachardia lacca Kerr. ซึ่งอยู่ในวงศ์ LACIFERIDEAE โดยมีสารที่มีโครงสร้าง
แอนทราควิ โ นน (anthraquinon) เป็ น องค์ ป ระกอบหลั ก ได้ แ ก่ สี แ ดงของกรดแลคคาอิ ก
(laccaic acid) A และ B รวมทังกรดแลคคาอิก C, D และ E ที่เป็นองค์ประกอบรอง สารเหล่านี
สามารถละลายในนาได้ และสีเหลืองของเออริโทรแลกซิน (oerythrolaccin) ที่สามารถละลายได้ใน
ด่าง (ศูนย์ส่งเสริมอุตสหกรรมภาคที่ 6, 2555)
การศึกษาที่ผ่านมา พบว่ามีการนาสีธรรมชาติ (Natural colors) เพื่อย้อมโครโมโซมพืชใน
ระยะการแบ่งเซลล์ ซึ่งนามาจากส่วนต่างๆ ของพืช ได้แก่ เปลือก ใบ ผล ดอก และราก จากสัตว์
และแร่ธาตุ สีจากสัตว์เช่น แมลงที่อาศัยอยู่บนต้นตะบองเพชรมีสารโคชินิล (Cohineal) ให้สีแดงส้ม
ได้จากตัวแมลงปีกแข็งตัวเมียที่ตากแห้ง อาศัยบนต้นโอ๊กให้สารสีแดง มีสารเคอร์มิส (kermes) ให้
สารสีแดงถึงแดงส้ม และสีจากครั่ง ซึ่งได้จากการขับสารออกจากตัวครั่ง (อลงกลด แทนออมทอง,
2560) ในการศึกษาสกัดสีย้อมจากข้าวเหนียวดา ใช้ตัวทาละลายกรดแอซิติก (หัทยา กาวีวงศ์ และ
วิไล ชัยสมภาร, 2546, หน้า 35-39) ศึกษาสีย้อมธรรมชาติสีแดง และ สีเขียวโดยใช้ดอกกระเจี๊ยบ
แดง หัวบีทรูท ผลมะเม่าหลวง ผลลาดวน ผลหม่อน และเปลือกผลแก้วมังกรแดง สกัดสีด้วยนาร้อน
(อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส) และ แอลกอฮอล์ 95% ที่ความเข้มข้น 1%, 5% และ 10% (มยุรี คุณิ
รัตน์ และคณะ, 2557) การศึกษาสีย้อมโครโมโซมของพลับพลึงดอกขาวจากพืช และสัตว์ 12 ชนิดใน
ตัวทาละลาย คือ นากลั่น กรดแอซิติก และแอลกอฮอล์ (Kongtun, 2010, pp. 425-428) ศึกษาการ
2181

เปรียบเทียบการสกัดสีจากข้าวเหนียวดา และครั่ง โดยใช้ตัวทาละลาย 4 ชนิด คือ กรดแอซิติก เอ
ทานอล (Ethanol) บิวทานอล (Butanol) และเฮกเซน (Hexane) ที่มีความเข้มข้น 30 %, 45% และ
60% ตามลาดับ และปรับระดับความเป็น กรด-ด่าง ในช่วง 1-7 นาสีที่ได้ย้อมรากพลับพลึงตีนเป็ด
(Hymenocallis littorolis (Jacq.) Salisb) (Sikhruadong and others, 2009, pp. 17-22) ศึ ก ษา
พืชธรรมชาติ 10 ชนิด คือ ข้าวเหนียวดา ครั่ง กระเจี๊ยบแดง (Hibiscus sabdariffa Linn) จันทร์
แดง (Dracaena loureiri Gagnep) ผลผักปลั๋ง (Basella rubra Linn)ขมิน(Curcuma longa Linn)
ลูกหม่อน อัญชัน (Clitoria ternatea Linn) แก่นขนุน และคาแสด (Mallotus philippensis Lam)
โดยใช้ ตัว ทาละลาย คือ นา แอลกอฮอล์ ความเข้ มข้ น 95% กรดแอซิติก ความเข้ม ข้ น 45%
(Wonkaonoi, others, 2015, 42-52) การทดสอบความคงสภาพของครีมย้อมผม จากแก่นฝาง และ
ครั่ง โดยใช้ H2O2 ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส (Kongtun, 2010, pp. 425-428) นอกจากนีได้
พัฒนาเป็นการสกัดสีผงครั่งเพื่อนาไปประยุก ต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอุตสาหกรรม ครัว เรือน และ
อื่นๆ ซึ่งอยู่ ในรูปผลิ ต ภัณ ฑ์ เซลแลค (Shellac) สกั ด สี ค รั่ง โดยใช้ส ารละลายด่างชนิ ด อ่อน เช่ น
โซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) แยกเอาส่วนที่ไม่ละลายออกเหลือแต่นาครั่งแล้วเอาไปเคี่ยวให้แห้ง
ผึ่งและบดเป็ นผงนาไปใช้ได้สี จากการวิ เคราะห์ท างวิ ทยาศาสตร์พ บว่า สี จ ากครั่งไม่เป็น พิ ษแก่
ร่างกายแต่อย่างใด (ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ , มปป.)
และวิธีการสกัดครั่ งโดยใช้นาเป็นตัวทาละลาย โดยเปรียบเทียบการสกัดด้วยใช้เอทานอล และเมื่อ
นาไปปรับค่าความเป็นกรดด่าง วัดค่าการดูดกลืนแสงเพื่อเปรียบเทียบกับกรดแลคอิค (Lactic acid)
ด้วยเครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโตรโฟมิเตอร์ (UV-VIS spectrophotometer) เมื่อนาไปทดสอบย้อมเส้น
ไหมสามารถย้อมติดสีครั่ง ที่ระดับ ค่าความเป็นกรด-ด่าง 3-4 และละลายในตัวทาละลายที่เป็นนา
มากกว่ า เอทานอล (จุ ฑ ามาศ ชู ส กุ ล และอั ง คณ า ชาติ ก้ อ น , 2559.)ในการศึ ก ษาครั งนี
จึงทาการศึกษาเพื่อพัฒนาวิธีการเตรียมสีย้อม ที่สกัดได้จากครั่งผงไปศึกษาโครโมโซมในระยะการ
แบ่งเซลล์แบบไมโทซิส และไมโอซิสของเซลล์พืช
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาวิ ธี ก ารเตรี ย มสี ย้ อ มจากครั่ ง ผงเพื่ อ การวิ เ คราะห์ โ ครโมโซมในระยะ
การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส (mitosis) และไมโอซิส (meiosis) ของพืช
3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 การศึกษาวิธีสกัดสีครั่ง
นาครั่งสดที่มีค วามสมบู รณ์ ชั่ง ในปริม าณ 200 กรัม มาบดหรือต าให้ล ะเอียด แล้ ว
ละลายในนา 200 มิลลิลิตร และเติมโซเดียมไบคาร์บอเนต 0.1 กรัม ตังทิงไว้ 12 ชั่วโมง แล้วนา
นาครั่งที่ได้มากรองด้วยผ้าขาวบางเพื่อแยกส่วนที่ไม่ละลายออก กรองด้วยกระดาษกรอง เบอร์ 4
ทาให้แห้งโดยใช้เครื่องสเปร์ดาย (spray day) เก็บตัวอย่างสีผงในขวดสีชาฝาเกลียว ซึ่งสามารถ
ป้องกันความชืน และแสงจากกภายนอก
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3.2 การเตรียมสีย้อม
1) เตรียมสีย้ อมที่ความเข้ มข้น 0.5, 1.0, 1.5, และ 2 กรัม% ตามลาดับโดยมีตัวทา
ละลายคือกรดแอซิติก ความเข้มข้น 45% ค่า ที่มีค่า pH 2.18
2) การปรั บ ตั ว ท าละลายใน pH ที่ ต่ า งกั น (pH 1-3) โดยการเตรี ย มสารละลาย
กรดแอซิติก 45% แล้วปรับค่าระดับความเป็นกรด-ด่าง ด้วยสารละลายไฮโดรคลอริก (HCL) ด้วย
ความเข้มข้น ที่ 10 นอร์มอล (Normality,N) และ 0.1 นอร์มอล ตามลาดับ
3) ชั่งผงครั่ง 0.05 กรัม , 0.1 กรัม, 0.15 กรัม และ 0.2 กรัม นาไปละลายในกรดแอซิ
ติก ความเข้มข้ น 45% ที่ปริมาตร 10 มิลลิ ลิตร แล้วนาไปต้มให้ละลายด้วยความร้อน 80 องศา
เซลเซียสเป็นเวลา 10-15 นาที ทิงให้เย็นที่อุณหภูมิห้องแล้วกรองด้วยกระดาษกรอง
3.3 การเตรียมตัวอย่างพืชศึกษาและวิธีการย้อมสี
3.3.1 ศึกษาการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสจากเซลล์ปลายรากหอม
1) การเตรีย มตัว อย่าง คัด เลื อกหัว หอมแดง (Allium ascalonicum) ที่แ ก่ แ ละแห้ง
เต็มที่นาไปเพาะในตะแกรงที่มีนาให้ชืนตลอดเวลาประมาณ 1-2 วัน เมื่อปลายรากเจริญเติบโตยาว
1-1.5 นิว ทาตัดแล้วหยุดกิจกรรมการแบ่งเซลล์ ในนายาตรึงเซลล์ (Carnoy ,s fixative) ระยะเวลา
ประมาณ 12-24 ชั่วโมง ล้างแล้วนามาแช่ในสารละลายแอลกอฮอล์ ความเข้มข้น 70%
2) วิธีการย้อมสี วางปลายรากหอมที่มีการแบ่งเซลล์ (Zone of cell division) ซึ่งมี
ลักษณะขาวขุ่น ยาวประมาณ 3-4 มิลลิเมตร จากปลายราก ล้างรากหอมด้วยนากลั่น 2-3 ครัง แต่
ละครังหยดนากลั่ น 2 หยด ทิงไว้ 2 นาที แล้วซับนาออกด้วยกระดาษทิชชู แล้วหยดสารละลาย
กรดไฮโดรคลอริก ความเข้มข้น 5% บนรากหอม จานวน 2 หยด แช่ทิงไว้ 4 นาที เพื่อให้เซลล์แยก
ออกจากกันได้ง่าย ล้ างกรดไฮโดรคลอริกออก ด้วยนากลั่ น 2-3 ครัง ๆ ละ 2 นาที หยดสีย้อมที่
เตรีย มไว้ 2-3 หยด ลงบนปลายรากหอม ใช้ ป ลายด้ ามเข็ ม เขี่ ย บดตั ว อย่างขยี เซลล์ ให้ก ระจาย
(squash technique) นาไปผ่านความร้อน แล้วแช่ทิงไว้ 10 นาที จากนันนาแผ่นกระจกปิดสไลด์ปิด
ลงบนปลายรากที่ย้อมสี ศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงเชิงประกอบ (light microscope)
ศึกษาระยะการแบ่งเซลล์ของพืช
3.3.2 ศึกษาการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสจากเซลล์ดอกกุยฉ่าย
1) การเตรีย มตั ว อย่ างพื ช เลื อ กดอกกุ ย ฉ่ ายสดที่ ยั ง ตู ม ขนาดดอกช่อ ระดั บ กลาง
ล้างทาความสะอาดแล้วทาการตรึงเซลล์
2) วิธีการย้อมสี เลือกดอกกุยฉ่าย (Allium tuverosum) จานวน 1 ช่อดอก เปิดช่อ
ออกดอก เลือกดอกย่อย จานวน 4-5 ดอกที่มีขนาดแตกต่างกัน ใช้เข็มเขี่ยเอาเฉพาะอับเรณู ซึ่งอยู่
ภายในดอกย่อย อับเรณูที่เหมาะสมควรมีสีเขียวอ่อน แล้วล้างด้วยนากลั่น 2 ครัง ๆ ละ 2 นาที แล้ว
หยดสารละลายกรดไฮโดรคลอริก ความเข้มข้น 5% บนอับเรณู จานวน 2 หยด แช่ทิงไว้ 4 นาที
เพื่อย่อยผนังอับเรณู จากนันล้างด้วยนากลั่น 2-3 ครัง ๆ ละ 2 นาที หยดสีย้อมที่เตรียมไว้ 2-3
หยดลงบนอับเรณู แช่ทิงไว้ 10 นาที ขณะแช่ใช้ปลายด้ามเข็มเขี่ยบดลงเบาๆบนอับละอองเรณูให้
ละเอียด และเขี่ยผนังของอับเรณูออก แล้ววางแผ่นกระจกปิดสไลด์ลงบนละอองเรณู ใช้กระดาษทิช
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ชูซับสี ที่ล้นออกจากกระจก นาไปศึกษาภายใต้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเชิงประกอบ และหาระยะ
การแบ่งเซลล์
วิ เคราะห์ ผ ลการศึ ก ษา โดยใช้ ม าตราวั ด เจตคติ แ บบลิ เคิ ร์ท (Linkert Scale) แบบวั ด
ทัศนคติประเมินความพึงพอใจต่อการติดสีของโครโมโซมพืช 5 ระดับ จากบุคคลที่สาเร็จการศึกษา
สาขาวิชาชีววิทยา ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น แล้วนาผลการประเมิน
มาสรุปผลเป็นค่าเฉลี่ย ( X ) (Toomma, 2016)
4. ผลการวิจัย
การเตรียมสีย้อมจากครั่งที่ความเข้มข้น 1g% ให้ผลดีที่สุด
การศึกษาวิธีเตรียมสีครั่งที่ละลายในตัวทาละลายกรดแอซิติก ความเข้มข้น 45% ที่ค่า pH
2.18 ในระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกัน พบว่าสีครั่งที่ความเข้มข้น 1g% ให้ผลดีที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
ความพึ ง พอใจ 4.26 สามารถย้ อ มติ ด ส่ ว นที่ เป็ น โครโมโซมที่ เข้ ม กว่ า ส่ ว นที่ เป็ น ไซโทพลาสซึ ม
(cytoplasm) และมองเห็นโครโมโซมในแต่ละระยะการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสของเซลล์ปลายราก
หอม ได้ชัดเจนกว่าระดับความเข้มข้นที่ 1.5, 0.5, และ 2.0 g% โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.60,
3.43 และ 2.89 ตามลาดับ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ผลการศึก ษาการแบ่งเซลล์ แบบไมโทซิส ของรากหอม โดยใช้ สีที่สกัด จากครั่ง ที่ความ
เข้มข้นต่างกัน เปรียบเทียบกับสีอะซิโทออร์ซีน และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการติดสี
ย้อม
ความเข้มข้นของสีย้อม (g%)
สีอะซิโท
ระยะการแบ่งเซลล์
ออร์ซีน
0.5
1.0
1.5
2.0
Interphase
Prophase
Metaphase
Anaphase
Telophase
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
(เต็ม 5 คะแนน )

3.43

4.26

3.60

2.89

5.00
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การศึกษาวิธีเตรียมสีครั่ง ด้วยตัวทาละลายกรดแอซิติก ความเข้มข้น 45% ที่ค่า pH
2.18 ในระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกัน พบว่าความเข้มข้นที่ระดับ 1 g% โดยมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจ 4.14 สามารถย้อมติดส่วนที่เป็นโครโมโซมที่เข้มกว่าส่วนที่เป็นไซโทพลาสซึม เห็นระยะการ
แบ่งเซลล์ได้ชัดเจนกว่าความเข้มข้นที่ระดับ 1.5, 0.5 และ 2 g% ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.94, 3.32
และ 3.30 ตามลาดับ (ตารางที่ 2 )
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสของดอกกุยฉ่าย โดยใช้สีที่สกัดจากครั่งที่ความ
เข้มข้นต่างกัน เปรียบเทียบกับสีอะซิโทออร์ซีน และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการติดสี
ย้อม
ความเข้มข้นของสีครั่ง (g%)
สีอะซิโท
ระยะการแบ่งเซลล์
ออร์ซีน
0.5
1.0
1.5
2.0
Interphase I
Prophase I
Metaphase I
Anaphase I
Telophase I
Prophase II
Metaphase II
Anaphase II
Telo phase II

2185

ตารางที่ 2 (ต่อ)
ระยะการแบ่งเซลล์

0.5

ความเข้มข้นของสีครั่ง (g%)
1.0
1.5

2.0

สีอะซิโท
ออร์ซีน

3.30

5.00

Microspore
Tetrad
Pollen grain
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
(เต็ม 5 คะแนน )

3.32

4.14

3.94

การเตรียมสีครั่งที่ pH1 ให้ผลดีที่สุด
การศึก ษาวิ ธีเตรีย มสี ค รั่ง ที่ระดับความเข้ม ข้ น 1% ในตัวทาละลายกรดแอซิติก ความ
เข้มข้ น 45% ในระดับความเป็นกรดด่าง-ด่างที่แตกต่างกัน พบว่าระดับความเป็นกรด-ด่างระดับ
pH1 ให้ผลดีที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.8 สามารถย้อมติดส่วนที่เป็นโครโมโซมที่เข้มกว่า
ส่วนที่เป็นไซโทพลาสซึม เห็นระยะการแบ่งเซลล์ได้ชัดเจนกว่าระดับความเป็นกรด-ด่างที่ระดับ pH2
และ pH3 โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 2.49 และ 1.77 ตามลาดับ (ตารางที่ 3 )
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสของเซลล์ปลายรากหอม โดยใช้สีที่สกัดจากครั่งที่
ระดับความเข้มข้น 1 % ศึกษาความเป็นกรด-ด่างที่แตกต่างกัน เปรียบเทียบกับสีอะซิโท
ออร์ซีน และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการติดสีย้อม
ระดับค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
สีอะซิโท
ระยะการแบ่งเซลล์
ออร์ซีน
pH1
pH2
pH3
Interphase
Prophase
Metaphase
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ระยะการแบ่งเซลล์

ระดับค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
pH1
pH2
pH3

สีอะซิโท
ออร์ซีน

Anaphase
Telophase
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
(เต็ม 5 คะแนน )

3.80

2.49

1.77

5.00

การศึกษาวิธีเตรียมสีครั่งที่ละลายในตัวทาละลายกรดแอซิติก ความเข้มข้น 45% ในที่
ระดับความเข้มข้น 1 % ศึกษาความเป็นกรด-ด่างที่แตกต่างกัน พบว่าที่ pH1 โดยมีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจ 3.99 โดยสามารถย้อมติดส่วนที่เป็นโครโมโซมที่เข้มกว่าส่วนที่เป็นไซโทพลาสซึม ทาให้
สามารถมองเห็นโครโมโซมในแต่ละระยะได้ชัดเจนกว่าระดับความเป็นกรด-ด่างที่ระดับ pH2 และ
pH3 โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.17 และ 2.55 ตามลาดับ (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 ผลการศึกษาการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสของดอกกุยฉ่าย โดยใช้สีที่สกัดจากครั่งที่ระดับ
ความเป็นกรด-ด่างที่แตกต่างกัน เปรียบเทียบกับสีอะซิโทออร์ซีน และค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจในการติดสีย้อม
ระดับค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
สีอะซิโท
ระยะการแบ่งเซลล์
ออร์ซีน
pH1
pH2
pH3
Interphase I
Prophase I
Metaphase I
Anaphase I
Telophase I
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
ระยะการแบ่งเซลล์

ระดับค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
pH1
pH2
pH3

สีอะซิโท
ออร์ซีน

Prophase II
Metaphase II
Anaphase II
Telophase II
Microspore
Tetrad
Pollen grain
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
(เต็ม 5 คะแนน )

3.99

3.17

2.55

5.00

5. การอภิปรายผล
ผลการศึ ก ษาพบว่ า สี ค รั่ ง ผงที่ ค วามเข้ ม ข้ น 1 g% ในตั ว ท าละลายกรดแอซิ ติ ก
ความเข้ ม ข้ น 45% สามารถย้ อ มติด โครโมโซมที่ เข้ ม กว่ าส่ วนที่เป็ นไซโทพลาสซึม ทาให้ ส ามารถ
มองเห็นโครโมโซมในแต่ละระยะได้ชัดเจน สอดคล้องการศึกษาสีที่สกัดจากครั่ง โดยใช้กรดแอซิติก
ความเข้มข้น 45% เป็นตัวทาละลาย สามารถพบระยะการแบ่งเซลล์ของรากพลับพลึง(Wonkaonoi,
and other, 2015, pp. 42-52) การศึก ษาคัด เลื อกสารสกั ด จากธรรมชาติในเขตภาคตะวั นออก
เฉี ย งเหนื อ ของประเทศไทย ต่ อ การสกั ด ครั่ง ด้ ว ยตั ว ท าละลายกรดอะซิ ติ ก ความเข้ ม ข้ น 45%
สามารถพบการแบ่ ง เซลล์ ข องรากพลั บ พลึ ง (มยุ รี คุ ณิ รั ต น์ และคณะ, 2557) การเตรี ย ม
สารละลายอะซิโทออร์ซีน สามารถเตรียมที่ความเข้มข้น 1% ในสารละลายกรดแอซิติก ความเข้มข้น
45% (Sharma,1994, pp. 24-25) เป็ น ไปตามหลั ก สมดุ ล การย้ อ มสี (Dyeing equilibria) เมื่ อ
โมเลกุลของสีย้อมถูกดูดซับเข้าภายในวัสดุธรรมชาติที่ศึกษามากกว่าโมเลกุลสีย้อมที่ถูก คายออกมา
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วัสดุนันจะติดสีเข้มถ้าความเข้มข้นของสีย้อมภายในเพิ่มมากขึนจะถึงจุดสมดุล (Equilbrium point)
ความเข้มข้นมีความคงที่แต่ถ้าเพิ่มความเข้มข้นของสีในสารละลาย ความเข้มข้นของสีที่อ ยู่ภายใน
วัสดุศึกษาจะเพิ่มมากขึนจนอิ่มตัวไม่สามารถรับได้อีกจึงทาให้โมเลกุลสีอยู่ภายนอกจนมองเห็นเป็นสี
เดียวกันกับภายใน (อรุณี คงดี, มปป, หน้า 45-47)
ผลการศึกษาตัวทาละลายที่ค่าระดับความเป็นกรด-ด่างที่เหมาะสม ต่อการย้อมโครโมโซม
พื ช พบว่ าสารละลายกรดแอซิ ติ ก ความเข้ ม 45% ปรับ ที่ ค่ าความเป็ น กรด-ด่ าง ที่ ร ะดั บ pH1
สามารถนาไปศึกษาการแบ่งเซลล์พืชได้ สอดคล้องกับการศึกษาค่า pH ในสารละลายชนิดต่างๆ เช่น
สารสีจากธรรมชาติที่สกัดจากข้าวเหนียวดาด้วยกรดแอซิติก ความเข้มข้น 45% ความเป็นกรด-ด่าง
1.18 สามารถย้อมติดโครโมโซมของรากพลับพลึงตีนเป็ดได้ชัดเจน (สิริลักษณ์ ทิพย์ฤาตรี, 2549)
ศึกษาการสกัดด้วยทาละลายกรดแอซิติกความเข้มข้น 45% สกัดจากครั่งที่ระดับ pH 1-3 สามารถ
ย้อมสี โครโมโซมได้ (Supanuam and other, 2010, pp. 89-97) เปรียบเที ยบการสกั ด สี จ ากข้ าว
เหนียวดา และครั่ง ด้วยกรดแอซิติก 45% และปรับระดับความเป็นกรด-ด่าง ในช่วง 1-7 สีที่ได้
สามารถย้ อ มการแบ่ ง เซลล์ ไมโทซิ ส ในรากของพลั บ พลึ ง ตี น เป็ ด ได้ (Sikhruadong and others,
2009, pp. 17-22) จะเห็นได้ว่าสีย้อมหากมีค่าความเป็นกรดต่า การดูซึมจะเกิดเร็วขึน ซึ่งสามารถ
แทรกไปตามส่วนต่างๆของวัสดุธรรมชาติที่ศึกษา
การวิ จั ย ในครั งนี สามารถศึ ก ษาวิ ธี ก ารเตรี ย มสี ย้ อ มจากครั่ ง ผงและน าไปวิ เคราะห์
โครโมโซมในระยะการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส (meiosis) ของพืชได้ดี ช่วยลดระยะเวลา
ในการเตรียมสีย้อม และสีที่ได้จากการเตรียมสามารถเก็บไว้ใช้ได้ระยะเวลานานกว่าเมื่อเทียบกับการ
เตรียมสีย้อมจากครั่งสด
6. สรุปผล
การเตรียมสีย้อมธรรมชาติที่สกัดจากครั่งผงที่ความเข้มข้น 1 g% ในสารละลายกรดแอซิติก
45% ที่ pH1 ให้ผลการย้อมติดสีดีที่สุด ในตั วอย่างพืชทัง 2 ชนิด โดยสามารถมองเห็นโครโมโซมใน
แต่ละระยะของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส และไมโอซิสได้ชัดเจนดี
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ควรนาสีจากครั่งไปพัฒนาระดับความเข้มข้น และความเป็นกรด-ด่าง ที่เหมาะสม
เพื่อศึกษาลักษณะโครงสร้างของเนือเยื่อพืช โครงสร้างของเซลล์สัตว์
7.2 ควรนาสีที่สกัดจากครั่งไปพัฒนาด้วยการใช้สารช่วยยึดติดสี (Mordent)
7.3 ควรศึกษาปัจจัยที่เป็นอุณหภูมิของสีครั่งผงขณะทาการเตรียมสารที่มีผลการต่อสีย้อม
โครโมโซมพืช
7.4 ควรศึกษาความคงทนของสีที่เตรียมได้ เพื่อเก็บไว้ใช้ในระยะยาว เพื่อลดระยะการ
เตรียมครังต่อไป
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ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมในลูกใต้ใบ
และหญ้าขัดมอญ
Antioxidant Activity and Total Phenolic Compounds
of Phyllanthus amarus and Sida acuta
สุวรรณา จันคนา1
1สาขาวิชาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย์
sjankana@gmail.com

บทคัดย่อ
สารสกั ด หยาบเอทานอลของต้น ลู ก ใต้ ใบ (Phyllanthus amarus) และหญ้ าขั ด มอญ
(Sida acuta) ถูกวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH (DPPH radical scavenging assay)
มีค่า IC50 เป็น 284.1 µg/mL และ 2213.9 µg/mL ตามลาดับ ในขณะที่สารละลายมาตรฐาน Trolox
มีค่า IC50 เป็น 11.6 µg/mL การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก รวม โดยวิธี Folin-Ciocalteu
พบว่าสารสกัดลูกใต้ใบมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม 36.00 mg GAE/g of extract และสาร
สกัดหญ้าขัดมอญมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม 910.00 mg GAE/g of extract
คาสาคัญ : ลูกใต้ใบ หญ้าขัดมอญ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ สารประกอบฟีนอลิกรวม

Abstract
The antioxidant activity of crude ethanol extracts from Phyllanthus amarus
and Sida acuta were evaluated by DPPH (DPPH radical scavenging assay). The ethanol
extracts of Phyllanthus amarus and Sida acuta showed IC50 values of 284.1 µg/mL and
2213.9 µg/mL, respectively. Whereas IC50 value of the standard Trolox was 11.6 µg/mL.
The Folin-Ciocalteu analysis was used for method of total phenolic determination. The
results showed that total phenolic compounds in crude ethanol extracts from
Phyllanthus amarus and Sida acuta were 36.00 mg GAE/g of extract and 910.00 mg
GAE/g of extract, respectively.
Keywords : Phyllanthus amarus, Sida acuta, Antioxidant activity, Phenolic compounds
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1. บทนา
ในปัจจุบันมนุษย์เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ มากมาย ซึ่งมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการ
มีอนุมุล อิส ระมากเกินไป โดยโรคที่สาคัญ และมีก ารศึกษากันมาก ได้แ ก่ โรคหลอดเลื อดตีบและ
แข็งตัว โรคความจาเสื่ อม โรคไขข้ออักเสบ โรคชรา และโรคมะเร็งบางชนิด (Bagchi and Puri,
1998, pp. 350-360) มีหลายงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ว่าสารต้านอนุมูลอิสระสามารถลด
การเกิดโรคต่างๆได้ เช่น การให้สารบีต าแคโรทีน วิต ามินอี และเซลิ เนียมมีผลลดการเกิ ดมะเร็ง
กระเพาะอาหารได้ อ ย่ า งมี นั ย ส าคั ญ (Blot and Taylor, 1993, pp. 1483-1491) สารต้ านอนุ มู ล
อิสระกลุ่มใหญ่ จะอยู่ในกลุ่มสารประกอบฟีนอลิก ตัวอย่างสารประกอบฟีนอลิก เช่น ฟลาโวนอยด์
(flavonoid) และพอลิฟีนอล (polyphenol) เป็นต้น
ลู ก ใต้ ใ บ (Phyllanthus amarus) อยู่ ใ นวงศ์ Euphorbiaceae มี ชื่ อ ท้ อ งถิ่ น ได้ แ ก่
มะขามป้อมดิน หญ้าใต้ใบ หญ้าใต้ใบขาว ลูกใต้ใบเป็นไม้ล้ มลุก สูง 10-50 เซนติเมตร ใบเดี่ยวเรียง
สลับ ดอกช่อกระจุกกลมออกที่ซอกใบ สรรพคุณพื้นบ้านใช้ทั้งต้นแก้พิษไข้ทุกชนิด (ศิริพร เหลียงกอบ
กิจ, 2546, หน้า 2-10) ต้นลูกใต้ใบมีสารที่เป็นประโยชน์ เช่น ไกลโคไซด์ ซาโพนิน ฟลาโวนอยด์ อัล
คาลอยด์ แทนนิน และลิกแนน เป็นต้น มีฤทธิ์ต้านไวรัสตับอักเสบ ยับยั้งเชื้อเอดส์ ต้านเชื้อไวรัส ลด
การอักเสบ ยับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระ ลดการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร แก้อาการท้องเสีย ต้าน
เนื้องอก มะเร็งและการก่อกลายพันธุ์ คุมกาเนิด และป้องกันพิษจากยาพาราเซทตะมอลได้ (มงคล
คงเสน และคณะ, 2556, หน้า 153-163)
หญ้าขัดมอญ (Sida acuta) อยู่ในวงศ์ Malvaceae มีชื่ออื่น คือ หญ้าขัดใบยาว หญ้าขัด
มอญเป็นวัชพืชใบกว้าง อายุปีเดียว เป็นไม้พุ่มต้นเตี้ย (สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ, 2561) การศึกษาวิจัยพบว่าหญ้ าขัดมอญมีฤทธิ์ต้านเชื้อมาลาเรีย (Karou et at., 2003,
pp. 291-294) หญ้าขัดมอญมีสารอัลคาลอยด์ซึ่งมีฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ (Karou et at., 2006, pp.
195-200)
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดลูกใต้ใบและหญ้าขัด
มอญด้วยวิธี DPPH radical scavenging assay (DPPH assay) พร้อมทั้งทาการวิเคราะห์ปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิก รวม โดยวิธี Folin-Ciocalteu เพื่อเป็นฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในด้านการ
ออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของพืชดังกล่าว ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการเพิ่มคุณประโยชน์ของลูกใต้ใบ
และหญ้าขัดมอญ ในการนาไปประยุกต์ใช้ในด้านสุขภาพต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในลูกใต้ใบและหญ้าขัดมอญ
2.2 เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกในลูกใต้ใบและหญ้าขัดมอญ
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3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 พืชตัวอย่าง
พืชตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยคือ ใบของลูกใต้ใบและหญ้าขัดมอญ โดยลูกใต้ใบเก็บจากชุมชน
บ้านแท่นพระ ตาบลแท่นพระ อาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และหญ้าขัดมอญเก็บจากชุมชน
บ้านเขว้า ตาบลโคกขมิ้น อาเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
การเตรียมสารสกัด พืชตัวอย่างทาโดยนาพืชตัวอย่างตากในที่ร่มให้แห้งบดละเอียด 92.4788 กรัม
น ามาสกั ด โดยการแช่ ใ นเอทานอล 500 มิ ล ลิ ลิ ต ร ณ อุ ณ หภู มิ ห้ อ ง เป็ น เวลา 24 ชั่ ว โมง น า
สารละลายที่ได้จากการสกัดมาระเหยตัวทาละลายออก ด้วยเครื่องระเหยแบบลดความดัน (rotary
evaporator) จะได้สารสกัดหยาบ (crude ethanol extract) ของลูกใต้ใบและหญ้าขัดมอญ
3.2 การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH assay
การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัด หยาบลูกใต้ใบและสารสกัดหยาบหญ้าขัด
มอญโดยวิธี DPPH assay ทาการทดสอบโดยวิธีของ Brand-Williams และคณะ (Brand-Williams
et al., 1995, pp. 25-30) และได้ปรับปรุงตามวิธีข อง Yen และ Hsieh (Yen and Hsieh, 1997,
pp. 1646 – 1649) นาสารสกัดพืชทั้ง 2 ชนิดมาเตรียมเป็นสารละลายที่มีความเข้มข้นในช่วง 200 1000 µg/mL ในเอทานอล ปริมาตร 1 mL เติมสารละลาย 0.2 mM DPPH ในเอทานอล ปริมาตร
2 mL ผสมให้เข้ากัน เก็บไว้ในที่มืด ณ อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นนาไปวัดค่าการ
ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 nm ทาการเปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่ใช้เอทานอลแทนสารสกัด
พื ช น าค่ า การดู ด กลื น แสงที่ วั ด ได้ ม าค านวณหาร้ อ ยละการดั ก จั บ อนุ มู ล อิ ส ระ DPPH. (%
scavenging) จากสมการ
% scavenging = [(Acontrol – Asample) / Acontrol] x 100
Asample
Acontrol

= ค่าการดูดกลืนแสงของชุดทดสอบ
= ค่าการดูดกลืนแสงของชุดควบคุม

จากนั้นคานวณหาค่า IC50 (ค่าความเข้มข้นของสารสกัดที่สามารถดักจับอนุมูล DPPH. ได้
50%) จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง % scavenging กับความเข้มข้นของสารสกัดพืช โดยสารต้าน
อนุมูล อิส ระมาตรฐานที่ ใช้ คื อ trolox (6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-choman -2-carboxylic
acid)
3.3 การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม
การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก รวมของสารสกัด หยาบลูกใต้ใบและสารสกัด
หยาบหญ้ าขั ด มอญ โดยใช้ วิ ธี Folin-Ciocalteu (Singleton and Rossi, 1965, pp. 144 – 158)
และปรับปรุงตามวิธีของ Kahkonen และคณะ (Kahkonen et al., 1999, pp. 3954-3962) นาสาร
สกัดพืชทั้ง 2 ชนิดมาเตรียมเป็นสารละลายที่ความเข้มข้นเหมาะสม ปริมาตร 1 mL ผสมกับ 10%
v/v Folin-Ciocalteu’s reagent ปริมาตร 5 mL ตั้งทิ้งไว้ 3 นาที จากนั้นเติมสารละลาย sodium
2194

carbonate ความเข้ ม ข้ น 75 g/L ปริม าตร 4 mL ตั้ง ทิ้งไว้ ณ อุณ หภู มิห้อง เป็น เวลา 40 นาที
จากนั้นนาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 765 nm เทียบกับ blank ซึ่งใช้เอทานอลแทน
สารสกั ด พื ช น าค่ าการดู ด กลื น แสงที่ ได้ ม าค านวณหาปริม าณสารประกอบฟี น อลิ ก รวม (total
phenolic content) ในรูปมิล ลิก รัม ของกรดแกลลิ กต่ อสารสกั ด 1 กรัม (mg GAE/g of extract)
โดยเทียบกับกราฟมาตรฐานกรดแกลลิก (gallic acid)
4. ผลการวิจัย
การสกัดด้วยเอทานอลของพืช 2 ชนิดได้แก่ ลูกใต้ใบและหญ้าขัดมอญ มีเปอร์เซ็นต์สาร
สกัดต่อน้าหนักพืชแห้งคือ 5.36% และ 5.71% ตามลาดับ ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของ
สารสกัดลูกใต้ใบและสารสกัดหญ้าขัดมอญ โดยวิธี DPPH assay พบว่าสารสกัดลูกใต้ใบมีค่า IC50
เท่ากับ 284.1 µg/mL สารสกัดหญ้าขัดมอญ มีค่า IC50 เท่ากับ 2213.9 µg/mL ในขณะที่สารละลาย
มาตรฐาน Trolox มีค่า IC50 เท่ากับ 11.6 µg/mL แสดงดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กราฟแสดงค่า IC50 ของสารสกัดลูกใต้ใบ หญ้าขัดมอญ และสารมาตรฐาน Trolox
ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก รวมของสารสกัดลูกใต้ใบ และสารสกัดหญ้า
ขัดมอญ โดยใช้วิธี Folin-Ciocalteu โดยมีกราฟมาตรฐานกรดแกลลิกแสดงดังรูปที่ 2 พบว่าสาร
สกัดลู กใต้ใบและสารสกัดหญ้ าขัด มอญมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิก รวม 36.00 mg GAE/g of
extract และ 910.00 mg GAE/g of extract ตามลาดับ
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5. อภิปรายผล
การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดลูกใต้ใบและสารสกัดหญ้าขัดมอญโดยวิธี
DPPH assay เป็นการทดสอบความสามารถในการกาจัดอนุมูล DPPH ซึ่งเป็นอนุมูลไนโตรเจนที่มี
ความคงตัวมาก อยู่ในรูปสารละลายจะมีสีม่วง โดยสารต้านอนุมูลอิสระจะให้อะตอมไฮโดรเจนแก่
DPPH เปลี่ยนเป็น DPPHH ทาให้สารละลายเปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีเหลือง เมื่อวัดค่าการดูดกลืน
แสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร จะทาให้มีค่าการดูดกลืนแสงลดลง ในความสามารถในการ
ก าจั ด อนุ มู ล DPPH ของสารสกั ด จะรายงานผลในค่ า half maximal inhibitory concentration
(IC50) ซึ่งหมายถึงค่าความเข้มข้นของสารตัวอย่างที่สามารถยับยั้งอนุมูลอิสระ 50% หากค่า IC50
มากบอกถึงความสามารถในการกาจัดอนุมูล DPPH ต่า แต่ในทางกลับกันหากค่า IC50 น้อยบอกถึง
ความสามารถในการกาจัดอนุมูล DPPH สูง จากผลการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัด ลูก
ใต้ใบและสารสกัดหญ้าขัดมอญ พบว่าความสามารถในการกาจัดอนุมูล DPPH แปรผันตรงกับความ
เข้มข้นของสารสกัดพืชทั้งสองชนิด โดยสารสกัดลูกใต้ใบมีค่า IC50 284.1 µg/mL สารสกัดหญ้าขัด
มอญ มีค่า IC50 2213.9 µg/mL จากค่า IC50 ของสารสกัดทั้งสองชนิดแสดงให้เห็นว่าสารสกัดลูกใต้
ใบมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมากกว่าสารสกัดหญ้าขัดมอญ แต่อย่างไรก็ตาม สารสกัดลูกใต้ใบยังมีฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระน้อยกว่าสารละลายมาตรฐาน Trolox
จากผลการวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก รวมของสารสกัดลูกใต้ใบและสารสกัด
หญ้าขัดมอญ โดยใช้วิธี Folin-Ciocalteu ทาการคานวณปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมจากกราฟ
มาตรฐานกรดแกลลิก พบว่าสารสกัดหญ้าขัดมอญมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมมากกว่าสาร
สกัดลูกใต้ใบ ซึ่งผลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับผลการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ อาจเนื่องมาจากกลุ่ม
สารต้านอนุมูลอิสระไม่ได้มีเพียงกลุ่มสารประกอบฟีนอลิกเท่านั้น แต่ยังมีกลุ่มสารอื่นๆ เช่น ซาโปนิน
(saponin) เทอร์ พี น (terpene) เป็ น ต้ น ซึ่ ง ในลู ก ใต้ ใ บมี ส ารกลุ่ ม ดั ง กล่ า ว (Ekaete and others,
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2013, pp. 116-122) เมื่อถูกสกัดออกมาก็จะมีผลต่อการออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ดังนั้นจึงอาจเป็น
สาเหตุหนึ่งที่ทาให้สารสกัดลูกใต้ใบมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมากกว่าสารสกัดหญ้าขัดมอญ
6. สรุปผล
สารสกัดด้วยเอทานอลของลูกใต้ใบมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระหรือมีความสามารถในการกาจัด
อนุมูล DPPH โดยมีค่า IC50 284.1 µg/mL ซึ่งมากกว่าสารสกัดด้วยเอทานอลของหญ้าขัดมอญที่มีค่า
IC50 2213.9 µg/mL ปริม าณสารประกอบฟี น อลิ ก รวมในสารสกั ด ลู ก ใต้ ใบ 36.00 mg GAE/g of
extract ในขณะที่สารสกัดหญ้าขัดมอญมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม 910.00 mg GAE/g of
extract
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ควรทดสอบฤทธิ์ ต้ านอนุ มูล อิ ส ระควรมี ก ารใช้วิ ธี อื่น ร่ว มด้ว ย เช่น FRAP, ABTS,
Lipid peroxidation
7.2 ควรมีการทดสอบฤทธิ์เภสัชวิทยาด้านอื่นๆ ในลูกใต้ใบและหญ้าขัดมอญ เช่น การออก
ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียที่ก่อให้เกิด โรคต่างๆ เพื่อเพิ่มประโยชน์ของลู กใต้ใบและหญ้ าขั ดมอญ ซึ่ งเป็น
แนวทางหนึ่งในการเพิ่มมูลค่าให้แก่พืชในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาไปเป็นพืชเศรษฐกิจต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของกรรมวิธีที่แตกต่างต่อคุณสมบัติทางกายภาพ
ของลอดช่องไทย การสกัดน้้าใบเตยโดยการบดด้วยวิธีที่แตกต่างสองวิธีระหว่างการใช้ครกบดและ
การใช้เครื่องบดได้รับการศึกษา อีกทั้งศึกษาความแตกต่างด้านอุณหภูมิในการให้ความร้อนขณะกวน
แป้งที่ 50 70 และ100 องศาเซลเซียสตามล้าดับ ศึกษาความแตกต่างของเวลาในการนวดแป้งที่ 0
10 และ20 นาทีตามล้าดับ ท้าการวิเคราะห์คุณภาพด้านความแข็งตัวของเนื้อสัมผัสด้วยเครื่องวัดเนื้อ
สัมผัส ค่าอัตราการไหลและค่าสีด้านความสว่าง (L*) ความเป็นสีแดง (a*) ความเป็นสีเหลือง (b*)
ใช้วิธีการ T-test ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการบดใบเตยทั้ง 2 วิธีที่แตกต่างกัน ในขณะที่แป้งกวน
และลอดช่องไทยที่ได้จากการกวนที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสมีค่าความข้นหนืดสูงสุดและแป้งกวน
ที่ 70 องศาเซลเซียสมีอัตราการไหลต่้าสุด เวลาที่ใช้ในการนวดแป้งที่ 20 นาที ให้ค่าความแข็งตัว
สูงสุดและค่าความหนืดสูงสุดโดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P≤0.05) ซึ่งแป้งที่ผ่านการ
นวดที่ 20 นาที และผลิตภัณฑ์ลอดช่องไทยไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติในด้านสี
คาสาคัญ : ลอดช่องไทย ขนมไทย การนวดแป้ง

Abstract
The objectives of this research work were 1) to study the effect of
different methods on physical characteristics of Lod Chong Thai. Water extraction on
pandan leaves by grinding pandan leaves with two different methods by mortar-pestle
and blender were studied to investigate. different temperature of heat during stir flour
at 50, 70, 100 oC and 3) to study different time of thresh flour at 0, 10 and 20 minutes
also were studied. Physical parameters determined were hardness by texture analyzer,
flow rate and color value of lightness (L*) redness (a*) and yellowness (b*). T-test
method used to analyze in two different grinding method of pandan leaves. It was
found that the values of stir flour and Lod Chong Thai from two different grinding
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methods of pandan leaves were differences in color values. Stir flour and Lod Chong
Thai with the processing temperature at 70 oC gave highest values of hardness and
viscosity. The stir flour with the processing temperature at 70 oC also gave the
lowest values of flow rate. The time thread flour at 0, 10 and 20 minutes gave
significant difference (P≤0.05) in hardness and viscosity while stir flour and Lod Chong
Thai was no significant difference in color values.
Keywords : Lod Chong Thai, Thai Dessert, Kneading
1. บทนา
อาหารไทยเป็นสิ่งที่แสดงถึงวัฒนธรรมการกินของชนชาติไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยใช้
วัต ถุ ดิบ ที่เหลื อจากอาหารมื้อหลั ก และวั ต ถุ ดิบ ที่มีม ากในฤดูก าลมาใช้ให้เกิ ด ประโยชน์ สามารถ
จ้าแนกตามรสชาติได้เป็น 2 ชนิด คือ อาหารหวาน และอาหารคาว (อุบล ดีสวัสดิ์ , 2549) ซึ่งขนม
ไทยจัดอยู่ในประเภทอาหารหวานไทย ที่มีส่วนประกอบส้าคัญ ได้แก่ แป้ง น้้าตาล กะทิ เป็นส่วนใหญ่
ขนมไทยโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ ประเภทของเหลวหรือน้้า เช่น ขนมปลากริมไข่เต่า
ขนมลอดช่องไทย ขนมบัวลอย ฯ ประเภทแห้ง เช่น ดอกจอก ทองเอก ทองม้วน ฯ ประเภทเปียก
เช่น ขนมสามไฟ ขนมครก ขนมต้มแดง ฯ และประเภทเหนียวหรือกึ่งแห้งกึ่งเปียก เช่น ขนมถ้วย
ขนมกรวย ขนมเปียกปูน ฯ (วันชัย, 2543) ในปัจจุบันอาหารไทยมีการพัฒนาสู่โลกในระดับหนึ่ง ซึ่งผู้
ประกอบอาหารส่วนใหญ่จะใช้เทคนิคและเคล็ดลับของตนรวมทั้งความช้านาญในการประกอบอาหาร
เพื่อดึงดูด ใจกั บผู้บริโภคมากขึ้น แต่การประกอบอาหารนั้นจะใช้ฝีมือเพียงอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมี
ความรู้ในด้ านวั ต ถุ ดิบ รวมถึ งหลั ก การทางวิ ท ยาศาสตร์ในการประกอบอาหารเข้ ามาเกี่ ยวข้ อ ง
เพื่อที่จะได้น้ามาประยุกต์ใช้ให้อาหารน่าสนใจมากยิ่งขึ้น การพัฒนาขนมหวานไทยโดยใช้ความรู้และ
หลักการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์นั้น จึงมีความส้าคัญ กับอาหารเป็นอย่างมาก นอกจากความ
สวยงาม แปลกใหม่ และทันสมัยแล้ว ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์อาหารนั้นอีกด้วย
ขนมลอดช่องไทยถือว่าเป็นขนมหวานไทยประเภทของเหลวหรือน้้า ที่ใช้กรรมวิธีโดยการ
กวนชนิดหนึ่งที่เป็นมรดกที่มีคุณค่าอันยั่งยืนของคนไทยตั้งแต่โบราณ เป็นขนมไทยที่มีส่วนประกอบ
ของ แป้ง น้้าตาลมะพร้าว น้้าปูนใส กะทิ เกลือ และใบเตย ซึ่งมีลักษณะสวยงามคือ เป็นเส้นยาว
ประมาณ 1 นิ้ว หัวท้ายเรียว เนื้อสัมผัสเหนียวนุ่ม มีสีเขียวจากสีธรรมชาติ และกลิ่นหอมของใบเตย
และมีกะทิ เคี่ย วคู่กั บน้้าตาลมะพร้าว ท้าให้มีสีน้าตาลและกลิ่นหอมจากน้้ากะทิมากยิ่งขึ้ น ซึ่งเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวแสดงถึงความเป็นไทย (ส.พลายน้อย, 2554)
ปัจจุบันมีแนวทางการพัฒนา ดัดแปลง เกี่ยวกับอาหารอย่างหลากหลาย เพื่อให้มีความ
ทันสมัย แปลกใหม่ น่าสนใจ และมีคุณค่ าทางโภชนาการต่อสุขภาพให้กับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น แต่
ยังคงเอกลักษณ์รูปแบบความเป็นไทยไว้ จึงมีการน้าเคล็ดลับและเทคนิคในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดย
การน้าความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้ให้ในการประกอบอาหารในรูปแบบใหม่ Molecular
Gastronomy ดังนั้น การศึกษากรรมวิธีการท้าลอดช่องไทยน้ามาวิเคราะห์ทางกายภาพ แสดงให้เห็น
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การประกอบอาหารโดยมีการวิเคราะห์ทางกายภาพตามหลักของวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางการ
พัฒนาต้ารับอาหารให้มีคุณภาพในการประกอบอาหาร และน้ามาท้า Molecular Gastronomy เพื่อ
เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์อาหารสืบต่อไป
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลของกรรมวิธีที่แตกต่างต่อคุณภาพของลอดช่อง
3.วิธีการดาเนินการวิจัย
3.1 ศึกษาคุณภาพของลอดช่องไทยโดยการใช้กรรมวิธีที่แตกต่าง
3.1.1 ศึกษากรรมวิธีการท้าน้้าใบเตยในการท้าลอดช่องไทย ระหว่างใบเตยโขลกหรือ
ใบเตยปั่น โดยหั่นใบเตยให้มีขนาดยาว 1 เซนติเมตร ปริมาณ 150 กรัม จากนั้นน้าไปโขลกกับปั่นใช้
ระยะเวลา 5 นาที และใช้วิธีวิเคราะห์ทางสถิติแบบ T-test ตามขั้นตอนการท้าลอดช่องไทย คือ
ขั้นตอนผสมน้้าแป้ง น้าใบเตยที่โขลกหรือปั่นผสมกั บน้้าปูนใส 500 กรัม คั้นแล้วน้ามากรองด้วย
ผ้าขาวบาง ได้ น้า ใบเตยปริม าณ 500 กรัม จากนั้ น ค่อ ยๆเทน้้ า ใบเตยลงในแป้ ง ข้ าวเจ้ าปริม าณ
110 กรัม และแป้งมัน 30 กรัม คนให้เข้ากัน จากนั้นจึงไปกวนในกระทะทองเหลือง โดยใช้ไฟระดับ
ปานกลางในช่วง 1-5 นาทีแรก หลังจากนั้นลดไฟลงให้อยู่ในระดับอ่อน ใช้ระยะเวลากวนต่ออีก 35
นาที แล้วจึงเทใส่กระบอกกดลอดช่องและกดลงในน้้าเย็น อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส ทิ้งไว้ประมาณ
10 นาที จึงใช้กระชอนตักขึ้น สูตรและวิธีท้าดัดแปลง จากวันดี (2532) น้าลอดช่องที่ได้มาวิเคราะห์
เคราะห์คุณภาพทางกายภาพ ได้แก่ วิเคราะห์ค่าสี L*,a* ,b* ด้วยเครื่องวัดสี (Spectrophotometer)
ตัวอย่างละ 3 ซ้้า
3.1.2 ศึกษาอุณหภูมิในการท้าลอดช่องไทย โดยศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการกวน
แป้งเพื่อท้าลอดช่องไทยที่ 50 70 และ100 องศาเซลเซียส ตามล้าดับ โดยใช้ขั้นตอนตามข้อ 3.1.1
ด้วยอุณหภูมิ 50 70 และ100องศาเซลเซียส ตามล้าดับ โดยใช้ Spatula thermometer โปรแกรม
KILOG วัด อุณหภูมิ แล้วจึงน้ามาวิเคราะห์คุณ ภาพทางกายภาพ ได้แก่ วิเคราะห์ค่าความแข็ งตัว
(Hardness) ด้วยเครื่องวัดเนื้อสัมผัส Texture Analyzer รุ่น TAXT plus ใช้เพลตใสขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางขนาด 5 เซนติเมตร ใส่ตัวอย่างแป้งกวน 50 กรัม และตัวอย่างตัวลอดช่อง 20 ตัว โดยใช้
หั ว ทดสอบ P35 ด้ ว ยความเร็ ว (Test speed) เท่ า กั บ 5 มิ ล ลิ เมตรต่ อ วิ น าที ระยะทางการกด
(Distance) เท่ากับ 50 มิลลิเมตร ทดสอบตัวอย่าง อย่างละ 3 ซ้้า วิเคราะห์ค่าความหนืด โดยใช้
Bostwick Consistometer ใส่ แ ป้ ง กวน 100 กรั ม และจั บ เวลา (วิ น าที ) และระยะทางการไหล
(เซนติเมตร) ตัวอย่างละ 3 ซ้้า
3.1.3 ศึกษากรรมวิธีการนวดแป้งในการท้าลอดช่องไทย โดยศึกษาระยะเวลาการนวด
แป้ง 0 10 20 นาทีต ามล้ าดับ ในขั้ นตอนการผสมน้้าแป้ งก่ อนน้าไปกวน โดยมีวิ ธี ก ารผสมแป้ ง
2 ชนิดเข้าด้วยกัน จากนั้นเทน้้าใบเตยปริมาณ 100 กรัม ผสมกับแป้งให้เข้ากัน แล้วน้าไปนวด 0 10
20 นาที ตามล้าดับ จากนั้นค่อยๆละลายแป้งด้วยน้้าใบเตยที่เ หลือ 400 กรัม จึงน้าไปกวนตามข้อ
3.1.1 ด้ ว ยอุ ณ หภู มิ 70องศาเซลเซี ย ส โดยใช้ Spatula thermometer โปรแกรม KILOG วั ด
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อุณหภูมิ แล้วจึงน้ามาวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ ได้แก่ วิเคราะห์ค่าความแข็งตัว (Hardness)
ด้วยเครื่องวัดเนื้อสัมผัส Texture Analyzer รุ่น TAXT plus ใช้เพลตใสขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ขนาด 5 เซนติเมตร ใส่ตัวอย่างแป้งกวน 50 กรัม และตัวอย่างตัวลอดช่อง 20 ตัว โดยใช้หัวทดสอบ
P35 ด้ ว ยความเร็ ว (Test speed) เท่ า กั บ 5 มิ ล ลิ เมตรต่ อ วิ น าที ระยะทางการกด (Distance)
เท่ า กั บ 10 มิ ล ลิ เมตร ทดสอบตั ว อย่ า งละ 3 ซ้้ า วิ เคราะห์ ค่ า ความหนื ด โดยใช้ Bostwick
Consistometer ใส่ แ ป้ ง กวน 100 กรัม และจั บ เวลา(วิ น าที )และระยะทางการไหล(เซนติ เมตร)
ตัวอย่างละ 3 ซ้้า
การวิเคราะห์ผลทางสถิติ
น้าข้อมูลสองกลุ่มตัวอย่างมาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Paired Samples T-test และ
ข้อมูลที่ได้มากกว่าสองกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA)
และเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย ด้ ว ยวิ ธี Ducan’s New Multiple Range Test
(DMRT) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
4.ผลการวิจัย
4.1. ศึกษาคุณภาพของกรรมวิธีที่แตกต่างในการท้าลอดช่องไทย
4.1.1 ศึกษากรรมวิธีการท้าน้้าใบเตยในการท้าลอดช่องไทย ระหว่างใบเตยโขลกกับ
ใบเตยปั่น
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Figure 1 Changes in physical characteristics of color (a) L*, (b) a* ,(c) b* in difference
methods of stir flour and Thai Lod Chong
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จากการศึกษาผลการเปลี่ยนกรรมวิธีการท้าน้้าใบเตยในการท้าลอดช่องไทยระหว่างใบเตย
โขลกและใบเตยปั่น แสดงดัง Figure 1 การท้าลอดช่องไทยโดยวิธีการน้าใบเตยมาปั่น มีค่าความ
เป็นสีแดง (a*) และค่าความเป็นสีเหลือง (b*) มากกว่าวิธีการน้าใบเตยมาโขลกทั้งในแป้งกวนและตัว
ลอดช่องไทย ส่วนค่าความสว่างสี (L*) ของวิธีการน้าใบเตยมาโขลกมีค่าความสว่างมากกว่าวิธีการ
น้าใบเตยมาปั่น
4.1.2 ศึกษาอุณหภูมิที่เมาะสมในการกวนลอดช่องไทย โดยใช้อุณหภูมิ 50 70 และ100
องศาเซลเซียส
Table 2 Changes in physical characteristics in differenct temperature methods of stir
flour and Thai Lod Chong
Physical Quality
50 oC
70 oC
100 oC
Stir flour
Hardness (g)
397.13 ± 0.99c
435.40 ± 0.53a
420.67 ± 0.29b
Flow rates (cm./sec.)
7.50/120
3.00/120
4.50/120
Color Values
- Lightnessns (L*)
47.24 ± 0.58c
48.27 ± 0.58b
55.40 ± 0.05a
- Greeness (a*)
15.17 ± 0.68b
17.72 ± 0.58a
12.06 ± 0.05c
- Yellowness (b*)
32.11 ± 0.58ab
40.19 ± 0.58a
32.25 ± 0.05ab
Physical Quality
50 oC
70 oC
100 oC
Lod Chong
Hardness (g)
400.97 ± 0.32c
499.50 ± 0.30a
445.80 ± 0.20b
Color Values
- Lightnessns (L*)
46.57 ± 0.57c
48.12 ± 0.14b
54.71 ± 0.63a
- Greeness (a*)
16.06 ± 0.86b
17.94 ± 0.19a
12.54 ± 0.48c
- Yellowness (b*)
32.66 ± 0.48ab
40.71 ± 0.45a
32.18 ± 0.16ab
a-c Means within the same row with different letters are significant difference (p≤0.05).
จากการศึ กษาผลอุณ หภูมิที่เหมาะสมในการกวนลอดช่องไทย โดยใช้อุณ หภูมิ 50 ,70
และ100 องศาเซลเซียส Table 2 พบว่า การกวนลอดช่องไทยโดยใช้อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส
ท้าให้มีค่าความเหนียวของแป้งกวนและตัวลอดช่องไทยมากที่สุด และที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส
มีค่าความเหนียวของแป้งกวนและ ตัวลอดช่องไทยน้อยที่สุด และการวิเคราะห์ค่าความหนืดจาก
ระยะทางการไหลกับระยะเวลา(วินาที) ของแป้งกวน พบว่า แป้งกวนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ที่
2203

ระยะเวลา 120 วินาที มีระยะทางการไหลมากที่สุดมีค่าเท่ากับ 7.5 เซนติเมตร รองลงมาแป้งกวนที่
อุ ณ หภู มิ 100 องศาเซลเซี ย ส ที่ ร ะยะเวลา 120 วิ น าที มี ร ะยะทางการไหลมี ค่ า เท่ า กั บ 4.5
เซนติเมตร และ แป้งกวนที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ที่ระยะเวลา 120 วินาที มีระยะทางการ
ไหลน้อยที่สุดมีค่าเท่ากับ 3 เซนติเมตร ดังนั้นแป้งกวนและตัวลอดช่องไทยที่ใช้อุณหภูมิ 70 องศา
เซลเซียส ในการกวน มีความเหนียวมากที่สุด โดยมีระยะทางการไหลที่ระยะเวลา 120 วินาทีน้อยสุด
จึงมีความหนืดมากที่สุด
4.1.3 ศึกษาระยะเวลาการนวดแป้งที่ 0 10 และ 20 นาที ในการผลิตลอดช่องไทย
Table 3 Changes in physical charactertics in difference time thresh flour 0, 10 and 20
minutes of stir flour and Thai Lod Chong
Physical Quality
0 minuts
10 minuts
20 minuts
Stir flour
Hardness (g)
435.40 ± 0.53c 578.97 ± 0.95b 697.00 ± 1.01a
Flow rates (cm./sec.)

7.50/120

4.5/120

2.5/120

Lod Chong
Hardness (g)
439.98 ± 0.03c 590.00 ± 0.03b 709.67 ± 0.57a
a-c Means within the same row with different letters are significant difference (p≤0.05).
จากการศึกษากรรมวิธีการนวดแป้ง ระยะเวลาการนวดแป้ง 0 10 20 นาที ในการท้า
ลอดช่องไทย Table 3 พบว่า ผลของการนวดแป้งในขั้นตอนผสมน้้าแป้งก่อนที่จะน้ามากวน การใช้
ระยะเวลา 20 นาทีในการนวดแป้งก่อนน้ามากวน แป้งกวนและตัวลอดช่องไทย มีค่าความเหนียว
มากที่สุด และการไม่นวดแป้งก่อนน้ามากวน แป้งกวนและตัวลอดช่องไทย มีค่าความเหนียวน้อยที่สุด
และการวิเคราะห์ค่าความหนืดจากระยะทางการไหลกับระยะเวลา(วินาที)ของแป้งกวน พบว่า แป้ง
กวนที่อุณหภูมิ 70 ๐ ที่ไม่มีการนวดแป้งก่อนน้าไปกวนที่ระยะเวลา 120 วินาที มีระยะทางการไหล
มากที่สุดมีค่าเท่ากับ 7.5 เซนติเมตร รองลงมาแป้งกวนที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ที่ใช้ระยะเวลา
10 นาทีในการนวดแป้งก่อนน้าไปกวน ที่ระยะเวลา 120 วินาที มีระยะทางการไหล มีค่าเท่ากับ 4.5
เซนติเมตร และ แป้งกวนที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ที่ใช้ระยะเวลา 20 นาทีในการนวดแป้งก่อน
น้าไปกวน ที่ระยะเวลา 120 วินาที มีระยะทางการไหลมากที่สุดมีค่าเท่ากับ 2.5 เซนติเมตร ดังนั้น
แป้งกวนและตัวลอดช่องไทยที่ใช้อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส และใช้ระยะเวลาในการนวดแป้ งก่อน
น้ามากวน มีความเหนียวมากที่สุด และระยะเวลาการนวดแป้ง 20 นาที ก่อนน้าไปกวนมีผลต่อระยะ
ทางการไหลที่ระยะเวลา 120 วินาที มีค่าน้อยสุด จึงมีความหนืดมากที่สุด
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5. อภิปรายผล
จากผลการทดลอง การกวนลอดช่องไทยโดยใช้อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ท้าให้มีค่า
ความเหนียวของแป้งกวนและตัวลอดช่องไทยมากที่สุด เนื่องจากแป้งเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับ
ความร้อนจะดูดซึมน้้าและเกิดการพองตัวขยายใหญ่ขึ้น ท้าให้น้าบริเวณรอบ ๆ เม็ดแป้งเคลื่อนไหวได้
ยาก เกิดความหนืดขึ้น (กล้าณรงค์ และเกื้อกูล, 2546) ซึ่งโมเลกุลของแป้งประกอบด้วยหมู่ไฮดรอกซิ
ลจ้านวนมากยึ ดเกาะด้วยพันธะไฮโดรเจน มีคุณ สมบัติชอบน้้า แต่ก ารเรียงตัวของเม็ดแป้งอยู่ใน
รู ป แบบร่ า งแห ท้ า ให้ เม็ ด แป้ ง ละลายน้้ า เย็ น ได้ ย ากท้ า ให้ มี ก ารดู ด ซึ ม น้้ า และพองตั ว ได้ น้ อ ย
ขณะเดียวกันเมื่อให้ความร้อนกับสารละลายน้้าแป้ง พันธะไฮโดรเจนจะคลายตัวลง เม็ดแป้งจะดูดน้้า
แล้วพองตัว ท้าให้ส่วนผสมของน้้าแป้งมีความหนืดมากขึ้น และใสขึ้น เนื่องจากโมเลกุลของน้้าอิสระ
ที่เหลืออยู่รอบ ๆ เม็ดแป้ง เหลือน้อยลง เม็ดแป้งเคลื่อนไหวได้ยากท้าให้เกิดความหนืด เรียกว่า การ
เกิดเจลาทิไนเซชัน ซึ่งอุณหภูมิที่สารละลายเริ่มเกิดความหนื ด เรียกว่าอุณหภูมิเริ่มเจลาทิไนซ์ ซึ่ง
อุณหภูมิของการเกิดเจลาทิไนซ์เซชันของแป้งข้าวเจ้าเกิดที่อุณหภูมิ 61-78 องศาเซลเซียส (นิธิยา,
2557)
6. สรุป
การเลือกใช้วัตถุดิบกับกรรมวิธีก ารท้าลอดช่องไทย คือ การเลือกใช้ใบเตยปั่น ท้าให้มี
ค่าสีเขียวจากใบเตยของแป้ง กวนเข้มการใช้ใบเตยโขลก แป้งกวนและตัวลอดช่องไทยที่ใช้อุณหภูมิ
70 องศาเซลเซียส ในการกวน มีความเหนียวมากที่สุด ระยะทางการไหลที่ระยะเวลา 120 วินาที
น้อยที่สุด จึงมีความหนืดมากที่สุด และนวดแป้ง 20 นาทีก่อนน้าไปกวน จะมีความหนืดสูงที่สุด และ
มีความเหนียวของตัวลอดช่องมากที่สุด ซึ่งการนวดแป้งช่วยความหนืดเพิ่มขึ้น ท้าให้เนื้อสัมผัสของ
ตั ว ลอดช่ อ งมี ค วามเหนี ย วมากขึ้ น ตามล้ า ดั บ ระยะเวลาที่ ใ ช้ ใ นการนวด คื อ 0 10 20 นาที
ซึ่งแป้งกวนก่อนน้าไปกดลงน้้าเย็นจะมีความเหนียวน้อยกว่าตัวลอดช่อง และค่าสีค่าความสว่ าง
(L*), ค่าความเป็นสีแดง (a*), ค่าความเป็นสีเหลือง (b*) ไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยส้าคัญทาง
สถิติ (p>0.05)
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสูตรข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าและเห็ดหอม4 สูตร คือ
ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าสูตรดั้งเดิม และสูตรใบเตย และข้าวเกรียบเห็ดหอมสูตรดั้งเดิม และสูตรใบเตย
เพื่อศึกษาวิธีแปรรูปข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าและเห็ดหอม และเพื่อเป็นแนวทางการเพิ่มมูลค่าให้แก่
เห็ด นางฟ้า และเห็ด หอม ทาการทดลองที่บ้านเลขที่ 66 หมู่ 5 ตาบลเสาเดียว อาเภอหนองหงส์
จั ง หวั ด บุ รีรัม ย์ ตั้ง แต่ วั น ที่ 9 กรกฎาคม 2561 – วั น ที่ 12 กรกฎาคม 2561 แบ่ ง การทดลอง
ออกเป็น 2 ตอนคือ ตอนที่ 1 หาค่าร้อยละ ค่า 𝑥̅ และค่า SD ตอนที่ 2 ใช้แผนการทดลองแบบ
CRD โดยทดลองเปรียบเทียบ 4 สิ่งการทดลอง คือ ( T1) ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าสูตรดั้งเดิม (T2 )
ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าสูตรใบเตย (T3 ) ข้าวเกรียบเห็ดหอมสูตรดั้งเดิม และ(T4) ข้าวเกรียบเห็ดหอม
สูตรใบเตย ผลการทดลองพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง ร้อยละ 54.0 มีอายุระหว่าง 21 – 25 ปี ร้อย
ละ 52.0 มีสภาพเป็นนักศึกษาปริญ ญาตรีมากที่สุด ร้อยละ 84.0 มีอาชีพส่วนใหญ่เป็น นักเรียน /
นักศึกษา มากที่สุด ร้อยละ 86.0
ผลการทดลองด้านสี กลิ่น ความกรอบ ความหนา รสหวาน รสมัน และความชอบโดยรวม
ของข้ าวเกรียบเห็ด ทั้ง 4 สู ต ร ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความชอบด้านสี กลิ่น ความกรอบ
ความหนา รสหวาน รสมัน และความชอบโดยรวม ของข้าวเกรียบเห็ดหอมสูตรดั้งเดิมมากที่สุดคิด
เป็นร้อยละ 4.22 , 4.32 , 4.32 , 4.04 , 4.18, 4.12 และ 4.26 รองลงมาคือ สูตรข้าวเกรียบเห็ด
นางฟ้าสูตรดั้งเดิม คิดเป็นร้อยละ 3.52 , 3.56 , 4.02 , 3.56 , 4.00 , 3.90 และ 4.24 รองลงมาคือ
ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าสูตรใบเตย คิดเป็นร้อยละ 3.76 , 3.66 , 4.08 , 3.64 ,3.92 , 3.96 และ 4.02
รองลงมาคื อ ข้ าวเกรียบเห็ด หอมสูต รใบเตย คิด เป็นร้อยละ 4.10 , 3.90 , 4.18 , 3.88 , 4.06 ,
3.98 และ 3.98
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ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ด้านสี กลิ่น ความกรอบ ความหนา รสหวาน รสมัน และความชอบ
โดยรวม โดยส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามจะชอบรับประทานข้าวเกรียบเห็ดหอมสูตรดั้งเดิมมากกว่า
ข้าวเกรียบเห็ดสูตรอื่นๆ โดยทั้ง 4 สูตร มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ค าส าคั ญ : การศึ ก ษา แนวทางการเพิ่ม มูล ค่า ข้ าวเกรียบเห็ ด นางฟ้ า ข้ าวเกรียบเห็ด หอม
ใบเตย

Abstract
The purposes of this research were to compare the mushroom cracker
formulas in 4 formulas, namely, Mushroom Cracker, Original Pandanus, and Pandanus
Mushroom Cracker, to study the method of processing mushroom and fairy mushroom
crackers, and to be a guideline way to increase the value of mushrooms and angelic
mushrooms the expenment was conducted at house number: 66 Moo 5, Sao Mai
sub-district, Nong Hong District, July 9, 2561 - July 12, 2561, the experiment was
divided into two parts, namely, Part 1, percentage, mean and SD. Part 2, use CRD
Model using 4 things : (T1: Traditional Mushroom Cracker Recipe) (T2: Mushroom
Mushroom Cracker Recipe) (T3: Mushroom Cracker Recipe) and (T4: Mushroom
Cracker Recipe). the results found that the majority of respondents were female at
54.0%, aged between 21-25, 52.0%. most of them were bachelor’s degree students for
84.0% most of then were students 86.0%.
The results of the experiments on color, odor, crispyness, sweetness, taste
and overall preference of mushroom crackers were analyzed. The respondents rated
their preference for color, odor, crispyness, sweetness, flavor and overall preference.
Most of the traditional mushroom crackers were 4.22, 4.32, 4.32, 4.04, 4.18, 4.12 and
4.26, followed by the traditional mushroom cracker formula 3.52, 3.56, 4.02, 3.56, 4.00,
3.90 and 4.24 percent, respectively, followed by Mushroom Cracker 3.76, 3.66, 4.08,
3.64, 3.92, 3.96 and 4.02 percent, respectively, followed by shredded pandanus
mushroom 4.10, 3.90, 4.18, 3.88, 4.06, 3.98 and 3.98 percent.
It can be seen that the color, smell, crispness, sweetness, flavor and overall
preference. most respondents preferred to eat traditional mushroom crackers rather
than other mushroom crackers. The four formulas differed significantly.
Keyword : A Study, value-added approach, Fairy Mushroom Cracker, Mushroom
cracker
2207

1. บทนา
เห็ดเป็นอาหารที่มนุษย์นิยมบริโภคมาอย่างยาวนาน เนื่องจากเห็ดมีรสชาติดี มีคุณค่าทาง
อาหารสูงและเห็ดบางชนิดมีสรรพคุณทางยาที่สามารถป้องกันและรักษาโรคได้จึงมีผู้ที่นิยมบริโภคเห็ด
กันเป็นจานวนมาก นอกจากเห็ดจะมีประโยชน์ต่อชีวิตประจาวันของมนุษย์ในแง่ของอาหารและยา
ป้องกันรักษาโรคแล้วเห็ด ยังมีความส าคัญ ทางเศรษฐกิจอีกด้วย (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2556)
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง ประเทศไทยซึ่ ง มี ส ภาพแวดล้ อ มที่ เหมาะสมส าหรับ การเพาะเห็ ด หลายชนิ ด
ประกอบกับต้นการผลิตต่า เนื่องจากวัสดุที่นามาเพาะเห็ดส่วนใหญ่เป็นวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่ น และ
เป็นผลพลอยได้จากการทาการเกษตรของเกษตรกร
ข้าวเกรียบเห็ดนิยมบริโภคเป็นอาหารว่างซึ่งเป็นผลการพัฒนากระบวนการยืดอายุการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ์เห็ด เนื่องจากการเพาะเห็ดเป็นพืชที่เพาะกันมากและถือเป็นพืชที่ทุกคนรู้จักกันดี
และสามารถนามาปรุงอาหารได้หลายอย่าง เช่น ต้ม ผัด ทอด ฯลฯ การเพาะเห็ดจึงมีการเพาะกัน
อย่างแพร่หลายจึงทาให้เห็ดล้นตลาด และปัญหาอีกประการคือเมื่อเก็บผลผลิตเห็ดออกมาเรียบร้อย
แล้ ว การเก็ บรัก ษาไว้ เพื่อบริโภคไม่ส ามารถเก็ บไว้ ได้น านเกิ น 2 วั น ผลผลิ ต เห็ด ก็ จะเริ่ม เสี ยและ
เปลี่ยนรสชาติ โดยเฉพาะเห็ดฟางจะเน่าเสียง่ายมากกว่าเห็ดชนิดอื่น ดังนั้นการศึกษาการพัฒนาสูตร
ในการแปรรูปเห็ดเป็นข้าวเกรียบเห็ดน่าจะเป็นอีกช่องหนึ่งในการเพิ่มมูลค่าให้กับเห็ดโดยเฉพาะเห็ด
นางฟ้าและเห็ดหอมเป็นเห็ดที่มีรสชาติอร่อยตลาดมีความต้องการสูง โดยทั่วไปนิยมนาดอกเห็ดสดมา
ประกอบอาหารและถนอมอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าเห็ด โดยการนาเห็ดมาทาเป็นข้าวเกรียบ (นภาพร
แก้วดวงดี, 2556) ซึ่งข้าวเกรียบในปัจจุบันนั้นก็จะมีทั้งข้าวเกรียบกุ้ง ข้าวเกรียบปลา และข้าวเกรียบ
ฟัก ทอง ส่ วนการทาข้ าวเกรีย บเห็ด นางฟ้าและเห็ด หอมนั้น ก็ถื อว่าเป็นวิธีการแปรรูปอาหารอีก
รูปแบบหนึ่งเพื่อให้สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานและเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเห็ดได้อีกวิธีหนึ่ง
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการทาข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าและข้าวเกรียบเห็ดหอม
เนื่องจากเห็ดไม่สามารถที่จะเก็บไว้บริโภคนาน ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนาเห็ดนางฟ้าและเห็ดหอมมา
แปรรูปเป็นข้าวเกรียบเห็ดเพื่อเป็นการถนอมอาหารและเพิ่มมูลค่าเห็ดนางฟ้าและเห็ดหอม ซึ่งน่าจะ
เป็นทางเลือกหนึ่งให้กับเกษตรกรในการสร้างอาชีพอิสระ โดยซึ่งสามารถทาได้ง่ายและลงทุนน้อย
อีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่เห็ดได้อย่างยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึ ก ษาการพัฒ นาสู ต รข้ าวเกรียบเห็ด นางฟ้าและเห็ ด หอม4 สู ต ร ได้ แ ก่ ข้ าว
เกรียบเห็ดนางฟ้าสูตรดั้งเดิม ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าสูตรใบเตย และ ข้าวเกรียบเห็ดหอมสูตรดั้งเดิม
ข้าวเกรียบเห็ดหอมสูตรใบเตย
2.2 เพื่อศึกษาวิธีแปรรูปข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าและเห็ดหอม
2.3 เพื่อเป็นแนวทางการเพิ่มมูลค่าให้แก่เห็ดนางฟ้าและเห็ดหอม

2208

3. สมมุติฐานการวิจัย
Ho : ข้ าวเกรีย บเห็ด นางฟ้าสู ต รดั้งเดิม ข้ าวเกรียบเห็ด นางฟ้าสู ต รใบเตย และ ข้ าว
เกรียบเห็ดหอมสูตรดั้งเดิม ข้าวเกรียบเห็ดหอมสูตรใบเตย ไม่มีความแตกต่างกันในแต่ละสูตร
H1 : ข้ าวเกรีย บเห็ ด นางฟ้ าสู ต รดั้ง เดิม ข้ าวเกรียบเห็ ด นางฟ้ าสู ต รใบเตย และ ข้ าว
เกรียบเห็ดหอมสูตรดั้งเดิม ข้าวเกรียบเห็ดหอมสูตรใบเตย มีความแตกต่างกันในแต่ละสูตร
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
4.1 ทราบถึงชนิดของสูตรข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า และเห็ดหอมที่ผู้บริโภคนิยม
4.2 ทราบถึงกระบวนการในการแปรรูปข้าวเกรียบเห็ด
4.3 เป็นแนวทางในการเก็บรักษาเห็ดให้สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้น
4.4 ช่วยเพิ่มมูลค่าเห็ดนางฟ้าและเห็ดหอม
5. วิธีการดาเนินการวิจัย
หลังจากผู้วิจัยทาการทดลองสูตรในการทาข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าและเห็ดหอมเรียบร้อย
แล้วผู้วิจัยนาตัวผลิตภัณฑ์มาให้กลุ่มตัวอย่างทาการทดลองชิม และนาผลการประเมินไปปรับปรุงตัว
ผลิตภัณฑ์จากนั้นทาการทดลองกับกลุ่มประชากรโดยวิธีดาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 ประชากรคื อ กลุ่ ม อาจารย์ กลุ่ ม เจ้ าหน้าที่ กลุ่ ม แม่ค้ า และกลุ่ ม นัก ศึก ษา
จานวน 50 คน กลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มอาจารย์ กลุ่มเจ้าหน้าที่ กลุ่มแม่ค้า และกลุ่มนักศึกษา ที่ยัง
ไม่ได้ทาการชิมจานวน จานวนทั้งสิ้น 12 คน ตัวอย่างทั้งหมดได้มาแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่า 𝑥̅ , SD และร้อยละ
ตอนที่ 2 วิเคราะห์การทดลองแบบ CRD ( Completely Randomized Design ) โดย
แบ่งการทดลองออกเป็น 4 สิ่งทดลอง ( Treatment ) 50 ซ้า ( Replication ) ดังต่อไปนี้
การทดลองที่ 1 ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าสูตรดั้งเดิม
การทดลองที่ 2 ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าสูตรใบเตย
การทดลองที่ 3 ข้าวเกรียบเห็ดหอมสูตรดั้งเดิม
การทดลองที่ 4 ข้าวเกรียบเห็ดหอมสูตรใบเตย
วิเคราะห์เปรียบเทียบ สี กลิ่น ความกรอบ ความมัน ความหวาน และความพึง
พอใจของผู้บริโภคโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป Version SPSS
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6. ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
รายการ
เพศ
อายุ

การศึกษา

อาชีพ

รวม

ชาย
หญิง
15-20
21-25
41-45
มากกว่า 45-50 ปี
มัธยมตอนปลาย
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
อาจารย์
บุคลากร
แม่ค้า
นักเรียน/นักศึกษา

จานวน

ร้อยละ

23
27
18
26
1
5
1
1
42
6
2
2
3
43
50

46.0
54.0
36.0
52.0
2.0
10.0
2.0
2.0
84.0
12.0
4.0
4.0
6.0
86.0
100

จากตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจากจานวนผู้ประเมินทั้งหมด 50 คน
พบว่าผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 27 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0 รองลงมาเป็นเพศชาย
23 คน คิดเป็นร้อยละ 46.0 ตามลาดับ มีอายุระหว่าง 21-25 ปีมากที่สุด จานวน 26 คน รองลงมา
ช่วงอายุระหว่าง 15-20 ปี จานวน18 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 ผู้ตอบแบบประเมินมีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมากที่สุด จานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 รองลงมาระดับปริญญาโท จานวน 6 คน
คิดเป็นร้อยละ 12.0 และผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา มากที่สุด จานวน 43
คน คิดเป็นร้อยละ 86.0 รองลงมากลุ่มแม่ค้า จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 ตามลาดับ
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ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า และข้าวเกรียบเห็ดหอม
ตารางที่ 2 แสดงลักษณะปัจจัยคุณภาพโดยรวมของข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าและข้าวเกรียบเห็ดหอม
ทรีทเมนต์
ปัจจัยคุณภาพ
สี
กลิ่น ความ ความ
รส รสมัน ความชอบ
กรอบ หนา หวาน
โดยรวม
T1 : ข้าวเกรียบเห็ด
นางฟ้าสูตรดั้งเดิม
3.52c 3.56 4.20 3.56 4.00a 3.90
4.24
T2 : ข้าวเกรียบเห็ด
นางฟ้าสูตรใบเตย
3.76bc 3.66 4.08 3.64 3.92a 3.96
4.02
T3 : ข้าวเกรียบ
เห็ดหอมสูตรดั้งเดิม
4.22c 4.32 4.32 4.04 4.18a 4.12
4.26
T4 : ข้าวเกรียบ
เห็ดหอมสูตรใบเตย
4.10ab 3.90 4.18 3.88 4.06a 3.98
3.98
F-test
*
ns
ns
ns
*
ns
ns
%cv
23.59 24.87 23.80 23.80 21.79 21.55
19.90
หมายเหตุ : ns ; ไม่แตกต่างทางสถิติโดยวิธีการเปรียบเทียบแบบ Duncan
* ; แตกต่างกันในทางสถิติที่มีระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์
จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อ ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า และข้าวเกรียบ
เห็ดหอม4 สูตร ได้แก่ ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าสูตรดั้งเดิม ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าสูตรใบเตย ข้าว
เกรียบเห็ดหอมสูตรดั้งเดิม ข้าวเกรียบเห็ดหอมสูตรใบเตย พบว่า
ลักษณะสีของข้าวเกรียบที่ผู้ประเมินมีความพึงพอใจมากที่สุด คือข้าวเกรีย บเห็ดหอม
สูตรดั้งเดิม 4.22c รองลงมา คือ ข้าวเกรียบเห็ดหอมสูตรใบเตย 4.10 ab และข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า
สูตรใบเตย 3.76bc ตามลาดับ
ลั ก ษณะกลิ่ น ของข้ า วเกรี ย บที่ ผู้ ป ระเมิ น มี ค วามพึ ง พอใจมากที่ สุ ด คื อ ข้ า วเกรี ย บ
เห็ดหอมสูตรดั้งเดิม 4.32 รองลงมาข้าวเกรียบเห็ดหอมสูตรใบเตย 3.90 ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า
สูตรใบเตย 3.66 ตามลาดับ
ลักษณะความกรอบของข้าวเกรียบที่ผู้ประเมินมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ข้าวเกรียบ
เห็ดหอมสูตรดั้งเดิม 4.32 รองลงมาข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าสูตรดั้งเดิม 4.20 ข้าวเกรียบเห็ดหอม
สูตรใบเตย 4.18 ตามลาดับ
ลักษณะความหนาของข้าวเกรียบที่ผู้ประเมินมีความพึงพอใจมากที่สุด คือข้าวเกรียบ
เห็ดหอมสูตรดั้งเดิม 4.04 รองลงมาข้าวเกรียบเห็ดหอมสูตรใบเตย 3.88 ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า
สูตรใบเตย 3.64 ตามลาดับ
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ลักษณะรสหวานของข้าวเกรียบที่ผู้ประเมินมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ข้าวเกรียบ
เห็ดหอมสูตรดั้งเดิม 4.18a รองลงมา ข้าวเกรียบเห็ดหอมสูตรใบเตย 4.06a ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า
สูตรดั้งเดิม 4.00a ตามลาดับ
ลั ก ษณะรสมันของข้ าวเกรียบที่ผู้ป ระเมิ นมีค วามพึ งพอใจมากที่สุ ด คื อ ข้ าวเกรีย บ
เห็ดหอมสูตรดั้งเดิม 4.12 รองลงมาข้าวเกรียบเห็ดหอมสูตรใบเตย 3.98 ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า
สูตรใบเตย 3.96 ตามลาดับ
ลักษณะความชอบโดยรวมของข้าวเกรียบที่ผู้ประเมินมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ข้าว
เกรียบเห็ดหอมสูตรดั้งเดิม 4.26 รองลงมาข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าสูตรดั้งเดิม 4.24 ข้าวเกรียบเห็ด
นางฟ้าสูตรใบเตย 4.02 ตามลาดับ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
1. เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ แปลกใหม่
2. มีรูปลักษณะน่ารับประทาน ขนาดของข้าวเกรียบมีขนาดพอดีคาในการรับประทาน
3. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายรสชาติ
7. อภิปรายผล
พบว่ าผู้ประเมินให้ค ะแนนความชอบด้านสีม ากที่สุด คือข้ าวเกรียบเห็ด หอมสู ต รดั้งเดิม
เฉลี่ย 4.22 เนื่องจากผู้ประเมินให้ความชอบด้านสีของข้าวเกรียบเห็ดหอมสูตรดั้งเดิ ม โดยเป็นสีจาก
ธรรมชาติจากแป้งมันปะหลัง ผู้ประเมินบางท่านอาจไม่ชื่นชอบสีเขียวจากใบเตย จึงทาให้ข้าวเกรียบ
เห็ดสูตรดั้งเดิมมีความโดดเด่นกว่าข้าวเกรียบสูตรใบเตย
ด้านกลิ่น พบว่าผู้ประเมินให้คะแนนความชอบด้านกลิ่นมากที่สุดคือข้าวเกรียบเห็ดหอม
สูตรดั้งเดิม เฉลี่ย 4.32a เนื่องจากผู้ประเมินให้ความชอบด้านกลิ่นของข้าวเกรียบสูตรดั้งเดิม โดย
เป็นกลิ่นจากส่วนผสมของพริกไทย(ไมตรี ปาละพันธ์, 2554) ได้กล่าวว่าในพริกไทยมีน้ามันหอมระเหย
2 – 4% มีแอลคาลอยด์หลัก คือ ไพเพอร์รีน 5 – 9 % ซึ่งเป็นตัวทาให้เผ็ดร้อน มี piperidine และ
pipercanine เป็นตัวทาให้มีกลิ่นฉุน พริกไทยอ่อนนั้นจะมีกลิ่นฉุนน้อยกว่าพริกไทยดา และมีโปรตีน
11 % คาร์โบไฮเดรต 65 % แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ ก วิต ามิ นเอ วิต ามิ นบี 1 ไนอาซิน และ
วิตามินซี จึงทาให้กลิ่นของพริกไทยของข้าวเกรียบสูตรดั้งเดิม ผู้ประเมินบางคนอาจไม่ชอบกลิ่นสี
เขียวจากใบเตย จึงทาให้ข้าวเกรียบเห็ดสูตรดั้งเดิมมีความโดดเด่นกว่าข้าวเกรียบสูตรใบเตย
ด้านความกรอบ พบว่าผู้ประเมินให้คะแนนความชอบด้านความกรอบมากที่สุดคื อข้าว
เกรียบเห็ดหอมสูตรดั้งเดิม เฉลี่ย 4.32 เนื่องจากผู้ประเมินให้ความชอบด้านความกรอบของข้าว
เกรียบสูตรดั้งเดิม โดยเนื่องจากการหั่นขนาดของแผ่นแป้งนั้นมีความบางจึงทาให้ข้าวเกรียบสูตร
ดั้งเดิมมีความกรอบมากกว่าข้าวเกรียบสูตรใบเตย
ด้านความหนา พบว่าผู้ประเมินให้คะแนนความชอบด้านความหนามากที่สุด คือข้าว
เกรียบเห็ดหอมสูตรดั้งเดิม เฉลี่ย 4.04 เนื่องจากแป้งมันสาปะหลังของข้าวเกรียบสูตรใบเตยไม่
เกาะตัวก้อนดีนัก จึงมีผลต่อการหั่น และทาให้หั่นขนาดแผ่นมีขนาดไม่เท่ากัน โดยเนื่องจากการหั่น
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ขนาดของแผ่นแป้งนั้นมีความบางจึงทาให้ข้าวเกรียบสูตรดั้งเดิมมีความกรอบมากกว่าข้าวเกรียบสูตร
ใบเตย
ด้านความหวาน พบว่าผู้ประเมินให้คะแนนความชอบด้านความหวานมากที่สุด คือข้าว
เกรีย บเห็ด หอมสูต รดั้งเดิม เฉลี่ย 4.18 เนื่องจากประเมินให้ความชอบด้านความหวานของข้ าว
เกรียบสูตรดั้งเดิม น้าตาลเป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดละลายน้า และมีรสหวาน เนื่องจากน้าต้มเห็ดโดย
ตรงที่ทาให้ข้าวเกรียบสูตรดั้งเดิมมีความหวานมากกว่าข้าวเกรียบสูตรใบเตย
ด้านความมัน พบว่ าผู้ ประเมิ น ให้ คะแนนความชอบด้านความมั นมากที่ สุ ด คือข้ าว
เกรีย บเห็ ด หอมสู ต รดั้ง เดิม เฉลี่ ย 4.12 น้ามันพื ช ประกอบด้ ว ยไตรกลี เซอไรด์ ตรงข้ ามกั บ ไขที่
โครงสร้างไม่มีกลีเซอริน แม้หลายส่วนของพืชจะมีน้ามันเก็บสะสมไว้ก็ตาม แต่ในเชิงพาณิชย์ จะสกัด
น้ามันพืชจากเมล็ดเป็นหลัก (สานักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2561) เนื่องจากใส่ส่วนผสมไม่
เท่ากัน โดยใส่ แป้งมันสาปะหลั ง มากกว่าสูต รข้าวเกรี ยบเห็ด ใบเตย จึงทาให้ข้าวเกรียบเห็ด สูต ร
ใบเตยมีความมันน้อยกว่า
ผลการทดลองลักษณะปัจจัยคุณภาพโดยรวมของข้าวเกรียบเห็ด 4 สูตร พบว่า สูตร
ข้าวเกรียบที่มีลักษณะสีที่ดีที่สุดคือข้าวเกรียบเห็ดหอมสูตรดั้งเดิม 4.32a เนื่องจากไม่ได้ใส่สีเติมแต่ง
8. สรุปผลการวิจัย
จากการประเมินผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 50 คน ผู้ประเมินส่วนใหญ่นิยมรับประทาน
ข้าวเกรียบเห็ดหอมสูตรดั้งเดิมมากกว่า ข้าวเกรียบเห็ดหอมสูตรใบเตย ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าสูตร
ดั้งเดิม และข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าสูตรใบเตย
9. ข้อเสนอแนะ
1. สามารถต่อยอดงานวิจัยโดยการปรับเปลี่ยนในรสชาติให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
และศึกษาในด้านการลดต้นทุนการผลิตข้าวเกรียบเห็ด เป็นต้นไป
2. สามารถนาไปประกอบอาชีพเป็นรายได้หลักหรือรายได้เสริมได้
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รายชือ่ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลัน่ กรองคุณภาพบทความ

1. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองคุณภาพบทความวิจัยและบทความระดับ
นานาชาติ (International level)
1.1

ผศ.ดร.อภิญญา

วนิชพันธุ์

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

รศ.ดร.อัญชลี
ดร.ประกาศิต
รศ.ดร.ขวัญกมล
ผศ.ดร.เจษฎา
ผศ.ดร.สหลาภ
ผศ.ดร.เรืองวรินท์
ดร.วรรณา
รศ.น.สพ.ดร.วรพล
ผศ.ดร.คัชรินทร์
ผศ.ดร.ภาวิณี
ผศ.ดร.นาตยา

วรรณรักษ์
สิทธิตกิ ุล
ดอนขวา
ตัณฑนุช
หอมวุฒิวงศ์
สราญรักษ์สกุล
อัมวรรธน์
เองวานิช
ภูนคิ ม
ศิลาเกตุ
มนตรี

1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. น้อมจิตต์
ศ.ดร.ประยงค์
รศ.ดร.นรากร
ผศ.ดร.บรรยง
ผศ.ดร.สุรชัย
ผศ.ดร.อัครพนท์
ผศ.ดร.นวมินทร์
ผศ.ดร.นฤมล
ผศ.ดร.สุธิรา
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์
ผศ.ดร.ชูเกียรติ
ผศ.ดร.จงรักษ์
ผศ.ดร.คาภีรภาพ
ดร.ภัทรนันท์
ดร.สุภาพร
ศ.ดร.อนันต์
ดร.นิจพร
ดร.สุชาดา

แก้วไทย อันเดร
แสนบุราณ
คณาศรี
ศรีตะวัน
ปิยานุกลู
เนื้อไม้หอม
ประชานันท์
สมคุณา
มณีฉาย
ภูสีอ่อน
จารัตน์
เลี้ยงพานิช
อินทะนู
ทวดอาจ
ปาโมกข์
พลธานี
ณ พัทลุง
สานุสันต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตทุง่ ใหญ่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

1.31 ผศ.ดร.วรวัฒน์
1.32 รศ.ดร.ดรุณี

พรหมเด่น
รุจิวรกานต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองคุณภาพบทความวิจัยและบทความวิชาการระดับ
นานาชาติ (International level) ชาวต่างประเทศ
2.1

Dr. Rob Erwin

2.2
2.3

Dr. Walt Polka
Dr. Caitlin Riegel

2.4

Dr. Mike Smith

2.5

Dr. Kurt Stahura

2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

Prof. Dr. Will Barratt
Assistant Prof. Dr. Justin Bucchio
Assoc. Prof. Dr. Rosalina Karim
Prof. Dr.Ilhan Cagirgan
Dr. Riza Abilgos-Ramos
Dr. Myint Myint Sein

Associate Professor, Chair, Department of
Professional Studies
Professor, Ph.D. Leadership Program
Adjunct Professor of Education, NU Campus
and Online MAT
Professor, Director of International Masters
of Education Program
Professor, Dean College of Hospitality and
Tourism Management
University of Malaya, Malaysia
Middle Tennessee State University
Universiti Putra Malaysia
Akdeniz University, Turky
Philippine Rice Research Institute
Mandalay University Campus, Myanmar

3. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองคุณภาพบทความวิจัยและบทความวิชาการ
ระดับชาติ (National level) ภายนอกมหาวิทยาลัย (External reviewer)
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ
ศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์
รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์
รองศาสตราจารย์ ดร.นรากร
รองศาสตราจารย์ ดร.นิภาพร
รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร
รองศาสตราจารย์ ดร.วิมลรัตน์
รองศาสตราจารย์ ดร.เผชิญ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม

รุญเจริญ
แสนบุราณ
พลธานี
คณาศรี
ชุติมันต์
กุมพล
สุนทรโรจน์
กิจระการ
ชูกาแพง
ศรีสะอาด

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3.11
3.12
3.13
3.14
3.15

รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท
รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชยั
รองศาสตราจารย์ ดร.ธูปทอง
รองศาสตราจารย์น.สพ. ดร.วรพล
รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร

เนืองเฉลิม
ตันศรีสกุล
กว้างสวาสดิ์
เองวานิช
ชุติมาสกุล

3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
3.29
3.30
3.31
3.32
3.33
3.34
3.35
3.36
3.37
3.38
3.39

รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน
รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร
รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรสุดา
รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญกมล
รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร
รองศาสตราจารย์มัลลวีร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศกั ดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุบล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชวนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิโชค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พญ.คัชรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุทธ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก่อพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกั ดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหลาภ

แสวงดี
ฉัตรศุภกุล
ภูมิพนั ธุ์
ดอนขวา
ปะโคทัง
โคตรบรรเทา
อดุลวัฒนศิริ
พลสารัมย์
ชาอ่อน
เลี้ยงพาณิชย์
เหลืองอังกูร
ศิลป์ศิริวานิชย์
ตั้งตระการ
มีทอง
ภูนคิ ม
แก้วมารยา
ทองใบ
ศิลป์ศิริวาณิชย์
พลโยราช
แสงประจักษ์
แสงสุระ
บุญชารี
วิริยะพงษ์
หอมวุฒิวงศ์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วิทยาลัยนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3.40
3.41
3.42
3.43
3.44
3.45
3.46
3.47
3.48
3.49
3.50
3.51
3.52
3.53
3.54
3.55
3.56
3.57
3.58
3.59
3.60
3.61
3.62
3.63

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภมรพรรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีรา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์รัชช์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกลุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประหยัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวียา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองวรินท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้อมจิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาตยา

อัฒจักร
วรฉัตร
วิริยะพงษ์
ส่งกลิน่
ภูสีอ่อน
จันทร์ศิริสิร
ยุระยาตร์
มณีฉาย
ผาดี
วงษ์สะพาน
จวงประโคน
วรมิตรไมตรี
ภูมิโคกรักษ์
อมรศิลปะชัย
ดีจริง
ภูมิโคกรักษ์
ปรารถนาดี
ผาติเสนะ
อินทรวงษ์สราญรักษ์สกุล
แก้วไยอันเดร
บงการณ์
อัมมวรรธน์
เรืองมนตรี
มนตรี

3.64
3.65
3.66
3.67
3.68

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา
อาจารย์ ดร.ณิชฎา

สุจารี
ชิณวงศ์
ตัณฑนุช
วณิชพันธุ์
กีรติอุไร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

3.69
3.70
3.71
3.72
3.73
3.74
3.75
3.76
3.77
3.78
3.79

อาจารย์ ดร.อาภรณ์
อาจารย์ ดร.ธนัชพร
อาจารย์ ดร.กัญญารัตน์
อาจารย์ ดร.สุขิริณณ์
อาจารย์ ดร.พนัส
อาจารย์พนั ตรีหญิง ดร.ดุษฎี
อาจารย์ ดร.ฐิติวรดา
อาจารย์ ดร.พิมปุณยวัจน์
อาจารย์ ดร.ปิติพงศ์
อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์
อาจารย์ ดร.ศุภมาศ

3.80 อาจารย์ ดร.ประยูร
3.81 อาจารย์ ดร.ถาวรีย์
3.82 อาจารย์ ดร.ปรีชา

โพธิ์ภา
กิตติก้อง
โคจร
อามาตย์บัณฑิต
โพธิบัติ
เล็บขาว
พลเยี่ยม
ทุมเมืองปัก
พิมพ์พิเศษ
พันทวี
ศรีวงศ์พุก
เชาวนีนาท
แสงงาม
อุยตระกูล

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยอิสเทริ์นบุรีรัมย์
นักวิชาการอิสระ

4. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองคุณภาพบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ระดับชาติ (National level) ภายในมหาวิทยาลัย (Internal reviewer)
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14

รองศาสตราจารย์มาลิณี
รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี
รองศาสตราจารย์ ดร. สมมาตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. อาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.จรัส
รองศาสตราจารย์ ดร.จุรีพร
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา
รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์
รองศาสตราจารย์ประชัน
รองศาสตราจารย์สายใจ
รองศาสตราจารย์สมบัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทียบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันทนีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์

จุโฑปะมา
รุจิกรกานต์
ผลเกิด
จันทร์พาณิชย์
สว่างทัพ
จันทร์พาณิชย์
ปาโนรัมย์
สุวรรณรักษ์
คะเนวัน
ทันการ
ประจญศานต์
ละอองทอง
นามสวัสดิ์
ประชานันท์

4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
4.24
4.25
4.26
4.27
4.28
4.29
4.30
4.31
4.32
4.33
4.34
4.35
4.36
4.37
4.38
4.39
4.40
4.41
4.42
4.43
4.44
4.45
4.46
4.47
4.48

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินทิพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิราพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณย์เสนอ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คาภีรภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลกันยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารินี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราลี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สถาพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโศก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาวิณี
อาจารย์ ดร.กระพัน
อาจารย์ ดร.โกวิท
อาจารย์ ดร.ธิติ
อาจารย์ ดร.เบญจพร
อาจารย์ ดร.ธนพล
อาจารย์ ดร.พิสมัย
อาจารย์ ดร.นิจพร

วีรกุลเทวัญ
จุโฑปะมา
จีวัฒนา
พิมพ์กลัด
เนื้อไม้หอม
รักการศิลป์
ศักดิป์ กรณ์กานต์
ศิรินนท์
สมใจ
ตรีวิเศษ
ยาทองไชย
อินทะนู
ชื่นชูจิตร
พรหมเด่น
ศรีสุข
ม้าแก้ว
วิมุตติสุขวิริยา
สมคุณา
โกศัย
ถุงแก้ว
วิชัยรัมย์
ไทยจันทรารักษ์
มาลี
ทัศนะเทพ
ปิยานุกลู
ปะติตังโข
ศิลาเกษ
ศรีงาน
วัชรินทรางกูร
ปัญญาอินทร์
วรรณูปถัมภ์
ตีรชาติ
ประชานันท์
ณ พัทลุง

4.49
4.50
4.51
4.52
4.53
4.54
4.55
4.56
4.57
4.58
4.59
4.60
4.61
4.62
4.63
4.64
4.65
4.66
4.67
4.68
4.69
4.70
4.71
4.72
4.73
4.74
4.75
4.76
4.77
4.78
4.79
4.80

อาจารย์ ดร.ขัตติยา
อาจารย์ ดร.ศรีเพ็ญ
อาจารย์ ดร.เทพพร
อาจารย์ ดร.พัชนี
อาจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์
อาจารย์ ดร.สุภาพร
อาจารย์ ดร.วริษฐ์
อาจารย์ ดร.เมษยา
อาจารย์ ดร. เชาวลิต
อาจารย์ ดร.วิษณุ
อาจารย์ ดร.สุชาติ
อาจารย์ ดร.สมศักดิ์
อาจารย์ ดร.ธีรารัตน์
อาจารย์ ดร.สาวิตรี
อาจารย์ ดร.เสาวรัตน์
อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์
อาจารย์ ดร.ปรัชญา
อาจารย์ ดร. สุชาดา
อาจารย์ ดร. สุธกี ิติ์
อาจารย์ ดร. ปรัชญา
อาจารย์ ดร.พรพิมล
อาจารย์ ดร.ประทวน
อาจารย์ ดร.คคนางค์
อาจารย์ ดร.จริยาภรณ์
อาจารย์ ดร.ดุสิต
อาจารย์ ดร.ธเนศ
อาจารย์ ดร.ดนัย
อาจารย์ ดร.สายรุง้
อาจารย์ ดร.บรรเจิด
อาจารย์ ดร.ภัทรนันท์
อาจารย์ ดร.ชูศกั ดิ์
อาจารย์ ดร.ราชัย

ชัชวาลพาณิชย์
พลเดช
โลมารักษ์
กุลฑานันท์
เวียงวิเศษ
ปาโมกข์
กิตติ์ธนารุจน์
บุญสีลา
สิมสวย
ปัญญายงค์
หอมจันทร์
พันธ์ศิริ
จีระมะกร
อกนิษฐ์เสนีย์
ทศศะ
แสนคา
ชุมแวงวาปี
สานุสันต์
ฝอดสูงเนิน
ชุมแวงวาปี
รุ่งเรืองศิลป์
วันนิจ
ช่อชู
ปิตาทะสังข์
อุทิศสุนทร
เฮ่ประโคน
นิลสกุล
สอนสุภาพ
สอนสุภาพ
ทวดอาจ
ยาทองไชย
บุณยรัตผลิน ฉ่าทรัพย์

รายชือ่ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การนาเสนอผลงานวิจัย

1. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ การนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation)
ระดับนานาชาติ (International Level)
1.1 Professor Dr. Leslie Barratt
1.2 Professor Dr. Ilhan Cagirgan
1.3 Professor Dr. Ni Ni Hlaing
1.4 Professor Dr. Barbara F. Turnage
1.5 Professor Dr. Justin Bucchio
1.6 Professor Dr. Ted Yu-Chung Liu
1.7 Professor Dr. Sa San Nwe
1.8 Professor Dr. Myint Myint Sein
1.9 Professor Dr. Michael R. Smith
1.10 Dr. Ashok Thorat
1.11 รองศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี
1.12 รองศาสตราจารย์ ดร. จรัส
1.13 รองศาสตราจารย์ ดร. สมพร
1.14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรชัย
1.15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประกาศิต
1.16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัครพนท์
1.17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์

University of Malaya, Malaysia
Akdeniz University, Turkey
Mandalay University Campus, Myanmar
Middle Tennessee State University
Middle Tennessee State University
National Ping Tung University,Taiwan
Retied Rector of University of Pharmacy, Yangon, Mynamar
Mandalay University Campus, Myanmar
Niagara University, U.S.A.
Institute of Advanced Studies in English, Pune, India
วรรณรักษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สว่างทัพ
นักวิชาการอิสระ
ดวนใหญ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มุ่งไธสง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สิทธิตกิ ุล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนื้อไม้หอม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ประขานันท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

2. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ การนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation)
ระดับชาติ (National Level)
2.1 รองศาสตราจารย์ ดร.อาลัย
2.2 รองศาสตราจารย์ ดร.จุรพี ร
2.3 รองศาสตราจารย์ ดร.สมมาตร์
2.4 รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัฒร
2.5 รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรสุดา
2.6 รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต
2.7 รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท
2.8 รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญกมล
2.9 รองศาสตราจารย์สายใจ
2.10 รองศาสตราจารย์สมบัติ
2.11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวียา

จันทร์พาณิชย์
จันทร์พาณิชย์
ผลเกิด
ปะโคทัง
ภูมิพนั ธุ์
ชูกาแพง
เนืองเฉลิม
ดอนขวา
ทันการ
ประจญศานต์
ปรารถนาดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
นักวิชาการอิสระ
นักวิชาการอิสระ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

2.12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์
2.13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์
2.14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภกร
2.15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจษฏา
2.16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ
2.17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิราณี
2.18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร
2.19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล
2.20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินทิพย์
2.21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณี
2.22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัตน์
2.23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ
2.24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จาริณี
2.25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์
2.26 อาจารย์ ดร.กระพัน
2.27 อาจารย์ ดร. โกวิท
2.28 อาจารย์ ดร.สุธกี ิติ์
2.29 อาจารย์ ดร.คคนางค์
2.30 อาจารย์ ดร.ดนัย
2.31 อาจารย์ ดร.ประยูร
2.32 อาจารย์ ดร.ถาวรีย์

ภูสีอ่อน
แสงประจักษ์
หาญสูงเนิน
ตัณฑนุช
โรจนดิษฐ์
จุโฑปะมา
ชื่นชูจิตร
ศักดิป์ กรณ์กานต์
พิมพ์กลัด
มาลี
พุฑฒิพงษ์ชัยชาญ
แก้วศรี
ม้าแก้ว
พรหมเด่น
ศรีงาน
วัชรินทรางกูร
ฝอดสูงเนิน
ช่อชู
นิลสกุล
เชาวนีนาท
แสงงาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยเวสเทริน์ บุรีรัมย์

3. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การนาเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ระดับนานาชาติ
(International Level)
3.1 รองศาสตราจารย์ ดร. สุนทรีพร
3.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล
3.3 อาจารย์ ดร. ณัฐพล

ดวนใหญ่
สมคุณา
สนธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

4. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การนาเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ระดับชาติ (National
Level)
4.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์
4.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิราพร
4.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์

จีวัฒนา
ศิรินนท์
พรหมเด่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

4.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี
4.5 อาจารย์ ดร.บรรเจิด
4.6 อาจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์
4.7 อาจารย์ ดร.เมษยา
4.8 อาจารย์ ดร.จริยาภรณ์
4.9 อาจารย์ ดร.เทพพร

ถุงแก้ว
สอนสุภาพ
เวียงวิเศษ
บุญลีลา
ปิตาทะสังข์
โลมารักษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภักบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองบรรณาธิการ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3
พ.ศ. 2562
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