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บทบรรณาธิการ

	 วารสารวิจัยรำไพพรรณี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	 เป็นวารสารที่นำเสนอผลงานวิจัย	 ของนักวิจัย	 นักศึกษา	

ระดับบัณฑิตศึกษา	 ตลอดจนคณาจารย์	 ตลอดจนนักวิจัยภายนอกที่สนใจ	 ได้มีโอกาสเผยแพร่งานวิจัยของตนโดยเผยแพร่ 

ผลงานวิจัยทั้งด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

	 กองบรรณาธิการได้รวบรวม	 และคัดกรองบทความวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 และสาขาวิทยาศาสตร์	

และเทคโนโลย	ีจากนกัวจิยัทัว่ประเทศทีร่ว่มสง่ผลงานวจิยัเพือ่ตพีมิพเ์ผยแพรใ่นวารสารวจิยัรำไพพรรณฉีบบันี้	จำนวนทัง้สิน้	11	เรือ่ง 

ประกอบด้วยบทความวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	8	เรื่อง	และบทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	เรื่อง	

	 ขอขอบคุณผู้เขียนบทความวิจัยทุกท่านที่ส่งบทความมาให้พิจารณาตีพิมพ์	 ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ	

(Peer	 reviewers)	 ทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขบทความให้มีความถูกต้อง	 และขอขอบคุณทุกท่าน	

ตลอดจนสถาบันวิจัยและพัฒนา	 ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีที่สนับสนุนการจัดทำวารสารวิจัยรำไพพรรณี 

ฉบับนี้	 ให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยดีจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	วารสารวิจัยรำไพพรรณี	ปีที่	4	ฉบับที่	2	เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม	2553 

จะสามารถตอบสนองความสนใจของผู้อ่าน	 และหากท่านผู้สนใจต้องการส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิจัยรำไพพรรณ	ี สามารถ 

ส่งมายังกองบรรณาธิการวารสารวิจัยรำไพพรรณี	 ซึ่งจะรวบรวม	 คัดกรองบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ผลงานด้านการวิจัยอันจะ 

ส่งผลต่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป

 

 

  

       รองศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์  ชีวาพร

       บรรณาธิการ
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บทความวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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การศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมที่เรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้

A Study of Science Process Skills for Mattayom Suksa III: Life and 

Environment Studying through the Inquiry Process 

หัสชัย  สะอาด			เฉลา		ประเสริฐสังข์
คณะครุศาสตร์		มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	

บทคัดย่อ

	 	 การวิจัยครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์	 เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	 ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม	ที่เรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้	 และเพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตร์	หลังการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้กับเกณฑ์ร้อยละ	60	ของเกณฑ์สถานศึกษา	กลุ่มตัวอย่างที่ใช ้

ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	โรงเรียนวัดไผ่ล้อม	(อินทก์อุทัย)	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี	เขต	1	จำนวน	

30	คน	เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั	คอื	แผนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยกระบวนการสบืเสาะหาความรู	้สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู	ไดแ้ก	่

ค่าเฉลี่ย	ค่าร้อยละ	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และการทดสอบค่าที	(t-test	for	dependent	samples)		

	 	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 3	 ท่ีเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้	 มีคะแนนทักษะกระบวนการ	 

ทางวทิยาศาสตรร์วมเฉลีย่	หลงัเรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีนอยา่งมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05		2)	นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่3	มทีกัษะ	

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ	76.83	ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ	60	ของคะแนนเต็ม

คำสำคัญ :		ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์,	กระบวนการสืบเสาะหาความรู้	

Abstract

	 	 The	purposes	of	this	research	were	aimed:	(1)	to	compare	the	science	process	skills	before	and	after	the	

experiment	using	the	inquiry	process	on	‘life	and	environment’	of	students	in	Mattayomsuksa	III,	and	(2)	to	compare	the	

students’	abilities	on	their	science	process	skills		after	the	experiment	using	the	inquiry	process	and	the	school	criterion	

set	at	60	percent.	The	sample	of	this	study	consisted	of	30	students	in	Mattayomsuksa	III,	or	Grade	9,	at	Wat	Pailom	

School	(Inutai)	under	Chanthaburi	Educational	Service	Area	I.	The	research	instrument	used	in	this	research	includes	

lesson	plans	designed	for	the	inquiry	method.	Statistical	analysis	was	employed	using	mean	score,	percentage,	standard	

deviation,	and	t-test	for	dependent	samples.

	 	 The	following	results	were	revealed.	(1)	The	students	of	Mattayomsuksa	III	in	the	experimental	group	studying	

through	the	inquiry	process	showed	significantly	higher	scores	for	their	science	process	skills	after	the	experiment	than	

those	before	the	experiment	at	the	.05	level.	(2),	These	students	in	the	experimental	group	showed	their	average	mean	

scores	for	their	scientific	process	skills	at	76.83	percent	higher	than	the	criterion	set	by	the	school	at	60	percent.

Keywords :	science	process	skills,	inquiry	process.

หัสชัย  สะอาด   เฉลา  ประเสริฐสังข์  
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บทนำ

	 ปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบ 

ที่สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ	 และการดำรงชีวิต	

ประจำวันของทุกคน	 ในด้านอาหาร	 ยารักษาโรค	 ที่อยู่อาศัย	

เครื่องนุ่งห่ม	 การคมนาคมขนส่ง	 การเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่าง	

ลึกซึ้งสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

โดยวิทยาศาสตร์ถูกกำหนดอยู่ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้  

วิทยาศาสตร์	 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	

2544	 ซึ่งวางรากฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียน 

แต่ละช่วงชั้นให้ต่อเนื่องกัน	 ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 	 1	

ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	ดังนั้นจำเป็นที่จะต้องเชื่อมโยงความรู ้

กับกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 ที่จะให้นักเรียนเกิด

การพัฒนาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พุทธศักราช	

2544	 (กรมวิชาการ.	 2544)	 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายจัดการศึกษา

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี	 มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	 เป็นคนดี	

มีปัญญา	 มีความสุข	 และมีความเป็นไทย	 ต้องการให้นักเรียน	 

มีความรู้อันเป็นสากล	 รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงความเจริญ 

ก้าวหน้า	 ด้านวิทยาการสื่อสาร	 และการใช้เทคโนโลยีมีทักษะ	

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์	 (สถาบันส่งเสริมการสอน	

วิทยาศาสตร์	และเทคโนโลยี.	2546)

	 การเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ที่เน้น 

ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ	 นักเรียนได้ค้นพบความรู้สร้าง 

องค์ความรู้ด้วยตนเอง	 การที่นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการ 

สรา้งสรรคค์วามรูไ้ดเ้อง	จะสามารถพฒันาทกัษะกระบวนการทาง	

วิทยาศาสตร์ได้	 การสอนด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 

เป็นการสอนที่ครูเป็นผู้สร้างสถานการณ์ที่ยั่วยุ	 และกระตุ้นให้ 

นักเรียนเกิดความสงสัย	 ทำให้นักเรียนต้องการค้นคว้าหา 

ความรูด้ว้ยตนเอง	โดยทีน่กัเรยีนหาวธิทีีจ่ะเรยีนรู	้เมือ่พบปญัหา

ตอ้งพยายามคน้หาสาเหตดุว้ยการใชค้ำถาม	การรวบรวมขอ้มลู	

มาอธิบาย	การหาเหตุผล	การพยากรณ์และการทดลอง	จนพบ 

ความรู้หรือแนวทางในการแก้ปัญหา	 แล้วนำมาใช้ในชีวิต	

ประจำวัน	(ดรุณี		เชื้อเจ็ดคน.	2540)

	 จากการศึกษา	วิเคราะห์งานวิจัย	พบว่า	การเรียนรู้ด้วย 

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้	 จะทำให้นักเรียนเกิดทักษะ 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้น	 เพราะการเรียนรู้ด้วย 

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้	เป็นการเรียนรู้ที่นักเรียนจะต้อง 

สบืคน้	เสาะหา	หรอืสำรวจตรวจสอบ	ตลอดจนการศกึษาคน้ควา้	

ด้วยวิธีการต่างๆ	 จนทำให้เกิดความเข้าใจ	 และเกิดการเรียน

รู้สามารถนำมาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้	 ซึ่งกิจกรรม 

ในแผนการจัดการเรียนรู้จะเน้นทักษะกระบวนการทาง 

วิทยาศาสตร์	 สำรวจตรวจสอบลงมือปฏิบัติตามกระบวนการ 

สืบเสาะหาความรู้	 ซึ่งประกอบด้วย	 1)	 ขั้นสร้างความสนใจ	

(Engage)	2)	ขั้นสำรวจและค้นหา	(Explore)	3)	ขั้นอธิบายและ	

ลงข้อสรุป	 (Explain)	 4)	 ขั้นขยายความรู้	 (Elaborate)	 5)	 ขั้น	

ประเมินผล	 (Evaluate)	 (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์				

และเทคโนโลยี.	2546)

	 จากเหตุผลดังกล่าว	 ผู้วิจัยจึงได้ทดลองการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้	 เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการสืบเสาะ 

หาความรู้	 เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกคิด	

ฝึกให้เหตุผล	 และลงมือปฏิบัติ	 เพื่อสร้างเป็นองค์ความรู้ทาง 

วทิยาศาสตรด์ว้ยตนเองได	้ซึง่สามารถตอบสนองจดุมุง่หมายใน	

การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ	 และสามารถยกระดับทักษะ 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์	ให้สูงขึ้นต่อไป		

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

	 1.	 เพือ่เปรยีบเทยีบทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปทีี	่3	เรือ่งชวีติกบัสิง่แวดลอ้มทีเ่รยีนรูด้ว้ยกระบวนการสบืเสาะ 

หาความรู้

	 2.	 เพือ่เปรยีบเทยีบทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

หลังการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้กับเกณฑ์ 

ร้อยละ	60	ของคะแนนเต็ม

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย	 เป็นนักเรียนโรงเรียน	

วัดไผ่ล้อม	(อินทก์อุทัย)	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	ห้อง	1	และห้อง	2	

จำนวนนักเรียน	60	คน	ของภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2552		

 2. กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั	เปน็นกัเรยีนโรงเรยีน	

วัดไผ่ล้อม	 (อินทก์อุทัย)	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	ห้อง	1	จำนวน 

30	คน	ของภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2552	วิธีสุ่มตัวอย่างแบบ 

ง่าย	(Simple	random	sampling)	โดยวิธีการจับสลาก	

 3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเนื้อหาตาม	

คู่มือครูของ	 สสวท.	 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่	

3	หน่วยที่	2	เรื่อง	ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม	และหลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม	(อินทก์อุทัย)	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

จันทบุรี	เขต	1	พุทธศักราช	2546

 4. เวลาดำเนนิการวจิยั	ไดแ้กภ่าคเรยีนที	่1	ปกีารศกึษา	

2552	 เวลาที่ใช้ทดลองจำนวน	 7	 สัปดาห์	 คือสัปดาห์ที่	 1	

ถงึสปัดาหท์ี่	6	จดักจิกรรมสปัดาหล์ะ	4	ชัว่โมง	สำหรบัสปัดาหท์ี่	

7	จัดกิจกรรม	2	ชั่วโมง	รวมทั้งหมด	26	ชั่วโมง

หัสชัย  สะอาด   เฉลา  ประเสริฐสังข์  
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 1.	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 

สืบเสาะหาความรู้	หน่วยที่	2	เรื่อง	ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม	จำนวน	

26	ชั่วโมง	มีขั้นตอนการสร้างและพัฒนา	ดังนี้

	 	 1.1	 นำแผนจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะ 

หาความรู้ 	 ที่ปรับปรุงแก้ไขตามคณะกรรมการที่ปรึกษา 

วิทยานิพนธ์ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ	 เพื่อตรวจสอบความตรงของ	

เนื้อหา	 ความสอดคล้องของเนื้อหา	 กิจกรรมการเรียนรู้ 	

สื่อการเรียนรู้	 การวัดผลและประเมินผล	 ภาษาที่ใช้เขียนแผน 

การจัดการเรียนรู้		

	 	 1.2	 นำแผนการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะ 

หาความรู	้มาปรบัปรงุตามคำแนะนำของผูท้รงคณุวฒุิ		เสรจ็แลว้	

นำไปทดลองใช้	 (Try	 out)	 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3/2	

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม	(อินทก์อุทัย)	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

จันทบุรี	เขต	1	ปีการศึกษา	2551	ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	เพื่อหา 

ผลของแผนการจัดการเรียนรู้	 จากนั้นนำผลที่ได้มาปรับปรุง 

แผนการจัดการเรียนรู้	 ให้สมบูรณ์	 เพื่อนำไปทดลองใช้กับ 

นักเรียนกลุ่มตัวอย่างในภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2552

	 2.	 แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์	

เป็นแบบทดสอบ	4	ตัวเลือก	จำนวน	40	ข้อ	มีขั้นตอนการสร้าง

และหาคุณภาพแบบทดสอบ	ดังนี้

	 	 2.1	 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินแบบทดสอบวัดทักษะ 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์	 นำผลการประเมินมาหาค่าดัชนี 

ความสอดคล้องระหว่าง	 ข้อคำถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้	

โดยใช้	 IOCคัดเลือกแบบทดสอบท่ีมีค่าตั้งแต่	 0.60	 -1	 (พรรณี		

ลีกิจวัฒนะ.	2549)	จำนวน	40	ข้อ

	 	 2.2	 นำแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง 

วทิยาศาสตร์	จำนวน	40	ขอ้นำไปทดสอบ	(Try	out)	กบันกัเรยีน 

ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างและเคยเรียน	 เรื่อง	 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม	

ผ่านไปแล้ว	จำนวน	30	คน	

	 	 2.3	 เลือกแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง 

วิทยาศาสตร์	 เฉพาะข้อที่มีความยากง่ายอยู่ระหว่าง	 0.20- 

0.80	 และมีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่	 0.20-1.00	 จำนวน	 40	 ข้อ	

(พรรณี	 	 ลีกิจวัฒนะ.	 2549)	 และหาค่าความเชื่อมั่น	 (KR-20)	

ได้ค่าความเชื่อมั่น	0.94

	 	 2.4	 นำแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง	

วิทยาศาสตร์	 จำนวน	 40	 ข้อ	 ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2552	

จำนวน	30	คน

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.	 วิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบวัดทักษะ 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์	

	 	 1.1	 วิเคราะห์ค่า	 IOC,	 หาความยากง่าย	 (p)	 และ	

อำนาจจำแนก	(r)

	 	 1.2	 วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้ง 

ฉบับ	(KR-20)

	 2.	 วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน	

	 	 2.1	 หาค่าคะแนนเฉลี่ย	 (x),	 หาค่า	 S.D.	 ของ 
แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	 ที่เรียนรู้ 

ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้

	 3.	 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน	

	 	 3.1	 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนน 

ทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียน 

ที่เรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้	 โดยใช้สถิติค่าที 

(t-test	for	dependent	samples)	

	 	 3.2	 เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

หลังการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้กับเกณฑ์ 

ร้อยละ	60	ของคะแนนเต็ม	

วิธีดำเนินการวิจัย

	 การวิจัยครั้งนี้	 เป็นการวิจัยเชิงทดลอง	 (Experimental 

design)	 โดยใช้รูปแบบการวิจัยเป็นแบบกลุ่มเดียวมีการ 

ทดสอบกอ่น	และหลงัการทดลอง	(One	group	pretest	-	posttest	

design)	(พรรณ	ี	ลกีจิวฒันะ.	2549)		ผูว้จิยัดำเนนิการเกบ็รวบรวม	

ข้อมูลตามแบบแผนการวิจัย	ดังนี้

	 1.	 ทดสอบก่อนเรียน	 โดยวัดทักษะกระบวนการทาง 

วิทยาศาสตร์	จำนวน	40	ข้อ

	 2.	 ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้

ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้	 เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม	

ตามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	 ใช้เวลาจัดกิจกรรม	 จำนวน	 26	 ชั่วโมง	

ดังนี้

	 	 2.1	 ศกึษาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	พ.ศ.	2544	

เกีย่วกบัเปา้หมายของหลกัสตูรกลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น	 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง	 สาระ	

การเรียนรู้	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 และคู่มือสาระการเรียนรู้ 

พื้นฐานวิทยาศาสตร์	 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ของสถาบัน 

ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(สสวท.)		

	 	 2.2	 ศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 

หาความรู้	ประกอบด้วย	5	ขั้นตอน		ดังนี้

หัสชัย  สะอาด   เฉลา  ประเสริฐสังข์  
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	 	 	 2.2.1	 ขั้นสร้างความสนใจ	 (Engagement) 

เป็นการนำเข้าสู่บทเรียนหรือเรื่องที่เรียน	 หรือเรื่องที่สนใจ	

ซึ่งอาจเกิดขึ้นเองจากความสงสัย	 หรืออาจเริ่มจากความสนใจ 

ของตัวเอง	 หรือเกิดจากการอภิปรายในกลุ่ม	 เรื่องที่สนใจอาจ 

มาจากเหตกุารณท์ีก่ำลงัเกดิขึน้อยูใ่นชว่งเวลานัน้		หรอืเปน็เรือ่ง 

ที่เชื่อมโยงกับความรู้เดิมที่เพิ่งเรียนรู้มาแล้วเป็นตัวกระตุ้นให้ 

ตัง้คำถาม	กำหนดประเดน็ทีจ่ะศกึษา	ในกรณทีีย่งัไมม่ปีระเดน็ใด	

ที่น่าสนใจ	 ครูอาจให้ศึกษาจากสื่อต่างๆ	หรือเป็นผู้กระตุ้นด้วย 

การนำเสนอประเด็นขึ้นมาก่อน	 แต่ไม่ควรบังคับให้ยอมรับ 

ประเด็นหรือคำถามที่ครูกำลังสนใจเป็นเรื่องที่จะใช้ศึกษา

	 	 	 2.2.2	 ขั้นสำรวจและค้นหา	 (Exploration) 

เมื่อทำความเข้าใจในประเด็นคำถามที่สนใจจะศึกษาอย่าง 

ถ่องแท้แล้ว	 ก็มีการวางแผน	 กำหนดแนวทางการตรวจสอบ	

ตั้งสมมติฐานกำหนดแนวทางเลือกที่เป็นไปได้	 ลงมือปฏิบัติ

เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล	 สารสนเทศหรือปรากฏการณ์ต่างๆ	

วิธีการตรวจสอบอาจทำได้หลายวิธี	 เช่น	 ทำการทดลอง	

ทำกิจกรรมภาคสนาม	 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยสร้าง 

สถานการณ์จำลอง	 (Simulation)	 การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร 

อ้างอิงหรือจากแหล่งข้อมูลต่างๆ	 เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลอย่าง 

เพียงพอที่จะใช้ในขั้นต่อไป

	 	 	 2.2.3	 ขั้นอธิบายและข้อสรุป	 (Explanation) 

เมื่อได้ข้อมูลอย่างเพียงพอจากการสำรวจตรวจสอบแล้วจึงนำ

ข้อมูล	 ข้อสนเทศที่ได้วิเคราะห์	 แปลผล	 สรุปผล	 และนำเสนอ	 

ผลที่ได้ในรูปต่างๆ	 เช่น	 บรรยายสรุปสร้างแบบจำลองทาง 

คณิตศาสตร์	 หรือรูปวาด	 สร้างตาราง	 การค้นพบในขั้นนี้อาจ 

เป็นได้หลายทาง	 เช่น	 สนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไว้	 โต้แย้งกับ 

สมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่

	 	 	 2.2.4	 ขั้นขยายความรู้	(Elaboration)	เป็นการ

นำความรู้ที่สร้างขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิมหรือแนวคิดที่ได้ 

คน้ควา้เพิม่เตมิ		หรอืนำแบบจำลองหรอืขอ้สรปุทีไ่ดไ้ปใชอ้ธบิาย 

สถานการณ์หรือเหตุการณ์อื่นๆ	 ซึ่งจะช่วยให้เชื่อมโยงกับเรื่อง

ต่างๆ	ทำให้เกิดความรู้กว้างขวางขึ้น

	 	 	 2.2.5	 ขัน้ประเมนิ	(Evaluation)		เปน็การประเมนิ	

การเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่างๆ	ว่านักเรียนมีความรู้อะไรบ้าง	

อย่างไร	 จากขั้นนี้จะนำไปสู่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่อง

อื่นๆ	

	 3.	 ทดสอบหลังเรียน	 โดยวัดทักษะกระบวนการทาง 

วิทยาศาสตร์	จำนวน	40	วิเคราะห์ค่าคะแนนเฉลี่ย	(x)	ค่า	S.D.	
ของแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

	 4.	 นำแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์

มีความยากง่ายอยู่ระหว่าง	 0.20-0.80	 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่	

0.20-1.00		และมีค่าความเชื่อมั่น	(KR-20)	เท่ากับ	0.94	จำนวน 

40	ขอ้	ไปเปรยีบเทยีบความแตกตา่งระหวา่งกอ่นและหลงัเรยีนรู ้

ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้	 ซึ่งข้อสอบก่อนและหลัง 

เรยีนรูด้ว้ยกระบวนการสบืเสาะหาความรู	้	เปน็ขอ้สอบชดุเดยีวกนั	

โดยใช้สถิติค่าที	(t-test	for	dependent	samples)	

	 5.	 เปรยีบเทยีบทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรห์ลงั	

การเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้	กับเกณฑ์ร้อยละ	

60	ของคะแนนเต็ม

ผลการวิจัย

 ตอนที่ 1	 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการ 

ทางวทิยาศาสตรใ์นภาพรวมและรายทกัษะทีเ่รยีนรูด้ว้ยกระบวน 

การสืบเสาะหาความรู้	 พบว่า	 นักเรียนมีคะแนนรวมเฉลี่ยของ 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในภาพรวมก่อนเรียนได้ 

คะแนนเฉลี่ย	 10.03	และหลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ย	 30.73	 เมื่อ	

พิจารณาคะแนนในรายทักษะพบว่า	 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทุกทักษะ	 ได้แก่	 ทักษะการสังเกต	

ทักษะการวัด	 ทักษะการคำนวณ	 ทักษะการจำแนก	 ทักษะ 

การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา	

(มิติกับมิติและมิติกับเวลา)	 ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 

ทักษะการวัดกระทำข้อมูลและสื่อความหมาย	 ทักษะการ	

พยากรณ์	 โดยทักษะที่มีความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ย 

ก่อนเรียน	 หลังเรียนมากที่สุด	 ได้แก่	 ทักษะการจำแนก	 ก่อน	

เรียนได้	 1.67	 หลังเรียนได้	 4.57	 ทักษะที่มีความแตกต่าง

ระหว่างคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน	 หลังเรียนน้อยที่สุด	 ได้แก่	

ทักษะการสังเกต	 ก่อนเรียนได้	 0.83	 หลังเรียนได้	 2.93		

แสดงว่า	 ก่อนเรียนกับหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัย 

สำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 และเมื่อพิจารณาทักษะกระบวน 

การทางวทิยาศาสตรใ์นรายทกัษะพบวา่	กอ่นเรยีนกบัหลงัเรยีน 

มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

 ตอนที่  2	 วิเคราะห์ผลการทดสอบทักษะกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตร์หลังการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะ 

หาความรู้กับเกณฑ์ร้อยละ	 60	 ของคะแนนเต็ม	 พบว่าจำนวน 

นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด	 คือ	 ช่วงเกณฑ์ร้อยละ	 80-84	

จำนวน	 11	 คน	 รองลงมา	 ได้แก่	 ช่วงเกณฑ์ร้อยละ	 70-74	

จำนวน	 8	 คน	 และจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์น้อยที่สุด	 คือ	

ช่วงเกณฑ์ร้อยละ	85-100	จำนวน	2	คน	กับช่วงเกณฑ์ร้อยละ	

65-69	 จำนวน	 2	 คน	 เมื่อพิจารณาในภาพรวมนักเรียนที่มี 

คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ	 60	 ของคะแนนเต็มคิดเป็นร้อยละ	

100

	 สรุปว่ากระบวนการสืบเสาะหาความรู้	ส่งเสริมให้ผู้เรียน	

เกดิทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรซ์ึง่กระบวนการสบืเสาะ 

หาความรู้	มีขั้นตอนสำคัญ	5	ขั้นตอน	ได้แก่	

หัสชัย  สะอาด   เฉลา  ประเสริฐสังข์  
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	 1)	 ขั้นสร้าง	 ความสนใจ	 ขั้นนี้สนับสนุนเข้าสู่บทเรียน 

หรือเรื่องที่สนใจซึ่งอาจเกิดขึ้นเองจากความสงสัย	 หรือความ 

สนใจของตัวนักเรียนเองหรือเกิดภายในกลุ่ม	

	 2)	 ขั้นสำรวจ	 และค้นหา	 ขั้นนี้จะสนับสนุน	 ให้ผู้เรียน

ได้สำรวจปัญหาหรือสำรวจความสัมพันธ์เชิงเหตุผลร่วมกัน	

สืบเสาะหาความรู้	กำหนดปัญหา	ตั้งสมมติฐาน	ทำการทดลอง	

บันทึกผลการทดลองตีความ	

	 3)	 ขั้นอธิบายและ	 ลงข้อสรุป	 ขั้นนี้จะสนับสนุนให้ 

ผู้เรียนสร้างคำจำกัดความที่อธิบายความหมายของคำหรือ 

หลักการทางวิทยาศาสตร์	 โดยครูใช้คำถาม	 โดยเฉพาะ	

คำถามปลายเปิด	 จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความคิดเชิงเหตุผล 

และลงข้อสรุป	

	 4)	 ขั้นขยายความรู้	 ขั้นนี้ผู้เรียนจะนำความรู้	 หลักการ

ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับไปขยายความรู้	 ให้เกิดทักษะมากขึ้น 

ผูเ้รยีนสามารถนำหลกัการทีไ่ดเ้รยีนรูไ้ปใชใ้นสถานการณใ์หมไ่ด ้

	 5)	 ขั้นประเมินผล	มีการประเมินทุกกระบวนการเรียนรู ้

ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ	 เช่น	 การสังเกตการใช้ 

เครือ่งมอืวทิยาศาสตร์	การสงัเกตกระบวนการกลุม่	การทดสอบ	

เปน็ตน้	ทัง้นีไ้ดเ้ปดิโอกาสใหผู้เ้รยีนไดม้สีว่นรว่มในการประเมนิ 

ด้วยเหตุนี้ทำให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

สูงขึ้น	 และมีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ	 60	 ของคะแนนเต็ม	

กันทุกคน	

สรุปและการอภิปรายผลการวิจัย

สรุปผลการวิจัย

	 1.	 จากผลการวิจัยพบว่า	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	

ที่เรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้	มีคะแนนรวมเฉลี่ย	

ของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในภาพรวมก่อนเรียน 

และหลังเรียน	 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ	 .05	 เมื่อพิจารณาคะแนนในรายทักษะพบว่า	 นักเรียน 

มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทุกทักษะ	 ได้แก่ 

ทักษะการสังเกต	ทักษะการวัด	 ทักษะการคำนวณ	ทักษะการ 

จำแนก	 ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและ 

สเปสกับเวลา	 ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล	 ทักษะการวัด 

กระทำขอ้มลูและสือ่ความหมาย		ทกัษะการพยากรณ	์	โดยทกัษะ 

ที่มีความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน	 หลังเรียน 

มากที่สุด	 ได้แก่	 ทักษะการจำแนก	 ทักษะที่มีความแตกต่าง	

ระหว่างคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน	 หลังเรียนน้อยที่สุด	 ได้แก่	

ทักษะการสังเกต	

	 2.	 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างก่อนและหลัง 

เรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้	โดยการทดสอบค่าที	

(t-test	for	dependent	samples)	พบว่า	นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 

ในรายทักษะของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียน 

สงูกวา่กอ่นเรยีนแสดงวา่กอ่นเรยีนกบัหลงัเรยีนมคีวามแตกตา่ง 

กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

	 3.	 ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทาง 

วทิยาศาสตร	์	หลงัการเรยีนรูด้ว้ยกระบวนการสบืเสาะหาความรู้ 

กับเกณฑ์ร้อยละ	 60	พบว่า	 นักเรียนผ่านเกณฑ์ในช่วงคะแนน	

26-27	 คะแนน	 คิดเป็นร้อยละ	 6.67	 นักเรียนผ่านเกณฑ์	

ในช่วงคะแนน	 28-29	 คะแนน	 คิดเป็นร้อยละ	 26.67	 นักเรียน	

ผ่านเกณฑ์ในช่วงคะแนน	 30-31	 คะแนน	 คิดเป็นร้อยละ	

23.33	 นักเรียนผ่านเกณฑ์ในช่วงคะแนน	 32-33	 คะแนน	

คิดเป็นร้อยละ	 36.67	 นักเรียนผ่านเกณฑ์ในช่วงคะแนน 

34	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	 6.67	แสดงว่า	นักเรียนผ่านเกณฑ์ 

ร้อยละ	60	ทุกคน	คิดเป็นร้อยละ	100

อภิปรายผลการวิจัย

	 จากผลการวิจัยแสดงว่าการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 

สืบเสาะหาความรู้เป็นการเรียนรู้ที่ทำให้นักเรียนได้สืบเสาะหา 

ความรู้ด้วยตนเอง	ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่หลากหลาย	ส่งผล 

ใหน้กัเรยีนมทีกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรส์งูขึน้	และทำให้

นกัเรยีนมทีกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรส์งูขึน้	เฉลีย่รอ้ยละ	

76.83	ซึ่งผ่านเกณฑ์ร้อยละ	60	ที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจาก

	 1.	 แผนการจดัการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้		ไดส้รา้งตามขัน้ตอน

ของแผนการจดัการเรยีนรูท้ีด่	ีการวเิคราะหม์าตรฐานการเรยีนรู	้

ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั	สาระการเรยีนรูแ้บง่เนือ้หาออกเปน็เรือ่ง 

ยอ่ย	จากงา่ยไปหายาก	และไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูเ้ชีย่วชาญ 

ก่อนนำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง

	 2.	 นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

ดว้ยกระบวนการสบืเสาะหาความรูอ้ยา่งเปน็ระบบ	ทำใหค้ะแนน	

ก่อนเรียนกับหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ	.05		

	 จากการศกึษางานวจิยัของ	สญัญารกั		ปรางทอง	(2549) 

ที่ได้ทำการเปรียบเทียบผลการสอนโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 

ที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 พบว่า	 นักเรียนโดยส่วนรวม

มีคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น 

จากก่อนเรียน	 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ผู้วิจัย

ได้วิเคราะห์พบว่านักเรียนมีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง	 

ได้ลงมือปฏิบัติทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในสิ่งที่ 

เรียนรู้ได้อย่างยั่งยืน	 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาค้นคว้า 

ของ	 ดรุณี	 	 เชื้อเจ็ดคน	 (2540)	 ได้ศึกษาความสามารถในการ	

สื่อความหมายข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น 

หัสชัย  สะอาด   เฉลา  ประเสริฐสังข์  
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มัธยมศึกษาปีที่	 2	 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 

ที่เน้นยุทธวิธีวงจรการเรียนรู้	 มีความสามารถสูงกว่านักเรียน	

ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ตามแนว	 (สสวท.)	

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 และสอดคล้องกับผล 

การศึกษาค้นคว้าของจงกลรัตน์	 	 อาจศัตรู	 (2544	 :	 93-101) 

ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติ	 โดยการสอน 

ตามรปูแบบวฏัจกัรการเรยีนรูแ้ละการสอนปกต	ิพบวา่	นกัเรยีน	

ทีไ่ดร้บัการสอนแบบวฎัจกัรการเรยีนรู	้	มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน	

สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 และยัง 

สอดคล้องกับการศึกษาค้นคว้าของบัวรินทร์		สารวรรณ	(2547)	

ได้ศึกษาผลการเรียนด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 

ต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น 

ประถมศึกษาปีที่	6	พบว่า	นักเรียนโดยส่วนรวมมีคะแนนทักษะ 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ	.05	ด้วยเหตุนี้ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทาง 

วิทยาศาสตร์ผ่านกว่าเกณฑ์ที่กำหนดสอดคล้องกับผลการวิจัย

ของมยุรา	 	ก่อบุญ	 (2544)	พบว่า	ผู้เรียนที่ได้รับการสอนแบบ

เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	 ทำให้ผู้เรียนมีทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้น	 และผ่านเกณฑ์ที่กำหนด	

และผลงานวิจัยของนันทกา	 	 คันธิยงค์	 (2547)	 พบว่า	 การใช้ 

กิจกรรมการเรียนการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู้	 5	 E	 ทำให้	

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	

ทักษะกระบวนการ	 ทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้น	 การที่นักเรียนมี

คะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียน 

สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ	 .05 

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้	 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะ	

กระบวนการ	 ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งกระบวนการสืบเสาะหา 

ความรู้มีขั้นตอนสำคัญ	5	ขั้นตอน	ได้แก่	

	 1)	 ขั้นสร้างความสนใจ	 ขั้นนี้สนับสนุนเข้าสู่บทเรียน 

หรือเรื่องที่สนใจ	 ซึ่งอาจเกิดขึ้นเองจากความสงสัย	 หรือความ 

สนใจของตัวนักเรียนเองหรือเกิดภายในกลุ่ม	

	 2)	 ขั้นสำรวจ	 และค้นหา	 ขั้นนี้จะสนับสนุน	 ให้ผู้เรียน 

ได้สำรวจปัญหาหรือสำรวจความสัมพันธ์เชิงเหตุผลร่วมกัน 

สืบเสาะหาความรู้	 กำหนดปัญหาตั้งสมมติฐานทำการทดลอง	

บันทึกผลการทดลองตีความ						

	 3)	 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป	ขั้นนี้จะสนับสนุนให้ผู้เรียน	

สร้างคำจำกัดความที่อธิบายความหมายของคำหรือหลักการ 

ทางวิทยาศาสตร์	โดยครูใช้คำถาม	โดยเฉพาะคำถามปลายเปิด	

จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความคิดเชิงเหตุผลและลงข้อสรุป

	 4)	 ขัน้ขยายความรู	้	ขัน้นีผู้เ้รยีนจะนำความรู	้	หลกัการทาง	

วทิยาศาสตรท์ีไ่ดร้บัไปขยายความรู	้ใหเ้กดิทกัษะมากขึน้	ผูเ้รยีน	

สามารถนำหลักการที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้ 

	 5)	 ขั้นประเมินผล	มีการประเมินทุกกระบวนการเรียนรู ้

ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ	 เช่น	 การสังเกตการใช้ 

เครือ่งมอืวทิยาศาสตร์	การสงัเกตกระบวนการกลุม่	การทดสอบ	

เปน็ตน้	ทัง้นี	้ไดเ้ปดิโอกาสใหผู้เ้รยีนไดม้สีว่นรว่มในการประเมนิ 

ด้วยเหตุนี้ทำให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

สูงขึ้น	และมีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ	60	

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะทั่วไป

	 1.	 ครูผู้สอน	 ควรนำวิธีการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 

สืบเสาะหาความรู้	 ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน	 การสอน 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในเนื้อหาอื่น	ๆ	

	 2.	 การเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้	 เป็น 

การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียนทุกวัย	 เพราะเป็นการฝึก 

นกัเรยีนใหรู้จ้กัคดิ		รูจ้กัการสบืเสาะหาความรูก้ารสรา้งองคค์วามรู ้

ด้วยตนเอง	 ครูสามารถจัดกิจกรรม	 ให้นักเรียนรู้จักคิดอย่าง 

เป็นระบบ	เป็นขั้นตอน

	 3.	 การแบ่งกลุ่มเพื่อเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะ 

หาความรู้	 ครูผู้สอนควรกำหนดกติกาของกลุ่มให้ชัดเจน	 เพื่อ 

ให้กระบวนการกลุ่มมีประสิทธิภาพ	 และสมาชิกในกลุ่มมี 

ความรับผิดชอบในการดำเนินงานมากที่สุด	 และไม่ควรยึด	

กลุ่มเดิมตลอด	 ควรมีการเปลี่ยนกลุ่ม	 โดยในแต่ละกลุ่มให้มี 

นักเรียนเก่ง	ปานกลาง	และอ่อน

	 4.	 การเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ไปใช้ 

ในการเรียนรู้	 ต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกขั้นการเรียนรู้ 

ครบ	5	ขั้นอย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู ้

ที่สูงขึ้น

	 5.	 การเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 

ต้องใช้เวลามาก	 ครูจะต้องบริหารเวลาให้เป็น	 และครูต้อง	

ทุ่มเทให้เต็มที่	ต้องมกีจิกรรมที่หลากหลาย	ต้องเตรียมการสอน 

อย่างดี	ต้องมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาอย่างลึกซึ้ง

	 6.	 ทักษะการสังเกตพบว่าก่อนเรียนและหลังเรียนมี 

ความแตกต่างกันน้อยที่สุด	ดังนั้น	ต้องปรับกิจกรรมการเรียนรู ้

ให้เหมาะสมหรือหาวิธีเรียนรู้อื่นมาช่วยในการเรียนรู้เพิ่มเติม

ข้อเสนอแนะในการวิจัย

	 1.	 ควรพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะ 

หาความรู้กับนักเรียนในชั้นอื่นและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

	 2.	 ควรนำแผนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยกระบวนการสบืเสาะ 

หาความรู้มาศึกษาพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ขั้นบูรณาการ

หัสชัย  สะอาด   เฉลา  ประเสริฐสังข์  
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	 3.	 ควรนำกระบวนการสืบเสาะหาความรู้มาใช้ในการ 

เรียนรู้	 ร่วมกับการเรียนรู้วิธีอื่นเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ
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การศึกษาความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารการศึกษา

ของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด

A Study of Satisfaction of Teachers and Guardians toward Eductional 

Administration of Municipal Schools in Rayong, Chanthaburi, and Trat Provinces

สุชีรา  มหาโภคประเสริฐ
1
			สุรีย์มาศ		สุขกสิ

1
			มุทิตา		แพทย์ประทุม

2

1
คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี			

2
	โรงเรียนตราษตระการคุณ

บทคัดย่อ

	 	 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษาและเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของครแูละผูป้กครองทีม่ตีอ่การบรหิารการศกึษา 

ของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดระยอง	 จันทบุรี	 และตราด	 จำแนกตามสถานภาพ	 กลุ่มตัวอย่าง	 ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 ได้แก่	

ครูและผู้ปกครอง	 โรงเรียนเทศบาลในจังหวัดระยอง	 จันทบุรี	 และตราด	ปีการศึกษา	 2552	 จำนวน	 368	 คน	 กำหนดขนาดของ 

กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ	 เครจซี่และมอร์แกน	 (Krejcie	 &	 Morgan)	 และใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น	 (Stratified	 random 

sampling)	ประกอบด้วย	ครู	 จำนวน	 140	คน	และผู้ปกครอง	 จำนวน	 228	คน	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบ 

ประมาณค่า	5	ระดับ	จำนวน	40	ข้อ	แบบสอบถามมีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง	.59-.89	และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	เท่ากับ	.98	

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	(x)	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	และ	การทดสอบที	(t-test)		
	 	 ผลการวิจัย	 พบว่า	 1)	 ความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัด 

ระยอง	 จันทบุรีและตราด	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	 	 2)	 ความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 

ในจังหวัดระยอง	จันทบุรีและตราด	ตามความคิดเห็นของครูและผู้ปกครอง	แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ		

Abstract

  The	purposes	of	this	research	were	to	study	and	compare	the	satisfaction	of	teachers	and	guardians	towards	

educational	administration	of	Municipal	Schools	in	Rayong,	Chanthaburi	and	Trat	Provinces.	The	sample	included	368	

participants	classified	into	140	teachers	and	228	parents	at	Municipal	Schools	in	Rayong,	Chanthaburi	and	Trat	provinces.	

They	were	drawn,	in	the	academic	year	2009,	through	stratified	random	sampling	using	Krejcie	and	Morgan	technique.		

The	research	 instrument	was	 the	5-rating-scale	questionnaire	consisting	of	40-items.	 Its	differentiation	and	reliability	

were	0.59-0.89	and	0.98	respectively.	Statistical	analysis	was	employed	for	percentage,	mean,	standard	deviation,	and	

t-test.

	 	 The	findings	were	shown.	(1)	The	satisfaction	of	teachers	and	guardians	towards	administration	of	Municipal	

Schools	in	Rayong,	Chanthaburi	and	Trat	provinces	was	at	the	highest	level.	(2)	The	respondents’	satisfaction	did	not	

show	significant	difference.
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บทนำ

	 การศึกษานับเป็นรากฐานที่สำคัญ	 ในการสร้างสรรค์ 

ความเจริญก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาต่าง	 ๆ	 ในสังคมได้ 

เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนา 

ตนเองในด้านต่าง	 ๆ	 ตลอดช่วงชีวิตตั้งแต่การวางรากฐาน 

พัฒนาการของชีวิตตั้งแต่แรกเกิด	 การพัฒนาศักยภาพและ 

ขีดความสามารถด้านต่าง	ๆ	ที่จะดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ 

ได้อย่างมีความสุข	 รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง	 รวมเป็นพลัง 

สร้างสรรค์การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนได้	 พระราชบัญญัติ	

การศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.2542	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2) 

พ.ศ.2545	 ได้กำหนดไว้ในมาตรา	 6	 ว่าการศึกษาต้องเป็นไป

เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย	 จิตใจ	

สติปัญญา	 ความรู้และคุณธรรม	 มีจริยธรรมและวัฒนธรรม 

ในการดำรงชีวิต	 สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 

มาตรา	7	ในกระบวนการเรยีนรูต้อ้งมุง่ปลกูฝงัจติสำนกึทีถ่กูตอ้ง 

เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 รู้จักรักษาและส่งเสริม	 สิทธิ	

หน้าที่	 เสรีภาพ	 ความเคารพกฎหมาย	 ความเสมอภาคและ 

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

รูจ้กัรกัษาผลประโยชนส์ว่นรวมของประเทศชาตริวมทัง้สง่เสรมิ 

ศาสนา	 ศิลปวัฒนธรรม	 ของชาติ	 การกีฬา	 ภูมิปัญญาท้องถิ่น	

ภูมิปัญญาไทยและความรู้	 อันเป็นสากล	 ตลอดจนอนุรักษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 มีความสามารถในการ	

ประกอบอาชีพ	 รู้จักพึ่งตนเอง	 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใฝ่รู้ 

และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง	 (สำนักนายกรัฐมนตรี.	

ม.ป.ป.	:	22)		

	 การกระจายอำนาจของกระทรวงศึกษาธิการได้กระจาย 

อำนาจการบรหิารการจดัการศกึษาทัง้ดา้นวชิาการ		งบประมาณ		

การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไปไปยังสถานศึกษา 

โดยตรง	 สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการกระจายอำนาจให้

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.2542	 มาตรา	 17(6)	 ที่ได้ 

กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัด 

การศกึษา		ซึง่เทศบาลเปน็องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีม่หีนา้ที่ 

ความรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีการ 

บริหารทั่วไปมีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริมสนับสนุน	 

และอำนวยการ	ความสะดวกต่าง	ๆ	ในการให้บริการการศึกษา 

ทุกรูปแบบ	 มุ่งพัฒนาโรงเรียนให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี

อย่างเหมาะสม	 ส่งเสริมในการบริหารและการจัดการศึกษา 

ของโรงเรียนตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

ของงานเป็นหลักโดยเน้นความโปร่งใส	 ความรับผิดชอบที่ 

ตรวจสอบได้	 ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล	 ชุมชนและ 

องค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผล	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการสนับสนุนส่งเสริม 

ประสานงานและอำนวยการให้การปฏิบัติงานของโรงเรียน

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	

ประชาสัมพันธ	์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของโรงเรียน 

ต่อสาธารณชน	ซึ่งจะก่อให้เกิดความรู้	 ความเข้าใจ	 เจตคติที่ดี 

เลื่อมใส	ศรัทธาและให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา	ขอบข่าย 

และภารกิจประกอบด้วยการส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ 

งบประมาณ	 บุคลากร	 และบริหารทั่วไป	 การดูแลอาคาร		

สถานที่และสภาพแวดล้อม	 การจัดทำสำมะโนผู้ เรียน	

การรับนักเรียน	 การส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษา 

ในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย	 การระดมทรัพยากรเพื่อ 

การศึกษา	 การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน	 การประชาสัมพันธ์ 

งานการศึกษา	 การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัด 

การศึกษาของบุคคล	 ชุมชน	 องค์กร	 หน่วยงานและสถาบัน 

สังคมอื่นที่จัดการศึกษา	 งานประสานราชการกับเขตพื้นที่ 

การศึกษาและหน่วยงานอื่น	(กรมการปกครอง.	2542	:	127)		

	 ความพงึพอใจของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารการศกึษา 

มีความสำคัญอย่างยิ่ง	 เนื่องจาก	 การบริหารการศึกษานั้น 

เป้าหมายสูงสุดของความสำเร็จในการดำเนินงานขึ้นอยู่กับ 

กลยุทธ์ในการสร้างความพึงพอใจให้กับบุคคลเพื่อให้เกิด 

ความรู้สึกที่ดีและประทับใจ	 การศึกษาความพึงพอใจของ 

ผูป้ฏบิตังิานจงึเปน็เรือ่งสำคญัเพราะความรู	้	ความเขา้ใจในเรือ่งนี ้

จะนำมาซึง่ขอ้มลูสูก่ารพฒันาใหเ้จรญิกา้วหนา้	ความเตบิโตของ

หน่วยงานและส่งผลให้สังคมส่วนรวมมีคุณภาพที่ดีขึ้น	จึงกล่าว 

ได้ว่าความพึงพอใจมีความสำคัญต่อผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง 

นอกจากนี้ความพึงพอใจมีความสำคัญต่อผู้ให้บริการและ 

ผู้รับบริการ	ประกอบด้วย	

	 1)	 ความสำคญัตอ่ผูใ้หบ้รกิาร	องคก์รจำเปน็ตอ้งคำนงึถงึ 

ความพงึพอใจตอ่การบรกิารในดา้นความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร

ทีเ่ปน็ตวักำหนดคณุลกัษณะของการบรกิารเพราะขอ้มลูดงักลา่ว	

จะบอกถงึการประเมนิความรูส้กึและความคดิเหน็		ทีม่ตีอ่บรกิาร	

ทีต่อ้งการและวธิกีารตอบสนองความตอ้งการ	ซึง่ความพงึพอใจ 

ของผู้รับบริการเป็นตัวแปรสำคัญในการประเมินคุณภาพของ 

การบริการ	 การนำเสนอการบริการที่ดีมีคุณภาพตรงกับความ 

ต้องการตามความคาดหวังย่อมส่งผลให้เกิดความพึงพอใจต่อ 

การบริการนั้นและมีแนวโน้มจะใช้บริการซ้ำอีกต่อๆ	 ไปโดยที่ 

ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานบริการเป็นตัวชี้คุณภาพและ 

ความสำเรจ็ของงานบรกิารเพราะการสรา้งความพงึพอใจในงาน 

ให้กับผู้ปฏิบัติงานบริการย่อมทำให้มีความรู้สึกที่ดีต่องานที่ 

ได้รับมอบหมายและตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 

อันจะนำมาซึ่งคุณภาพของการบริการที่ดี	
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	 2)	 ความสำคัญต่อผู้รับบริการ	 ประกอบด้วย	 ความ 

พึงพอใจของผู้รับบริการเป็นตัวผลักดันคุณภาพชีวิตที่ดี 

เพราะการนำเสนอการบริการที่เหมาะสมจะทำให้ผู้รับบริการ 

เกิดความพึงพอใจ	การบริการให้กับลูกค้าหลาย	ๆ 	สถานการณ ์

ย่อมนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีตามไปด้วย	 ซึ่งความ 

พึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานช่วยพัฒนาคุณภาพของงานเป็นที่ 

ยอมรับว่าความพึงพอใจในงานมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลของงานในแต่ละองค์กร	 (มหาวิทยาลัยสุโขทัย	

ธรรมาธิราช.	2540	:	21)		

	 นอกจากนั้นจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ 

สถานศึกษาได้สรุปผลการประเมินด้านกระบวนการบริหาร 

จัดการของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดระยอง	จันทบุรีและตราด	

พบว่าสถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานอย่างเป็นระบบ 

มีการจัดทำ	วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อนำมาปรับใช้ในแผน 

พัฒนาสถานศึกษา	 มีการจัดทำแผนพัฒนากิจกรรมและมีการ 

ประเมินผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 มีการจัดระบบประกัน 

คุณภาพภายในสถานศึกษา	พัฒนามาตรฐานการศึกษา	รวมทั้ง	

ตรวจสอบ	ติดตาม	ประเมินคุณภาพ	และมีการรายงานคุณภาพ	

การศึกษาประจำปี	ใช้ระบบการบริหารงานแบบกระจายอำนาจ 

และการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน 

จัดหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่นโดย

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	 ครูผู้สอนนำสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อ

ต่อการพัฒนามาจัดประสบการณ์การเรียนรู้	 มีการศึกษา	 วิจัย	 

ติดตามผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน	 พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสืบสาน 

วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย	 ส่งเสริมความเป็น	

ประชาธปิไตย	มกีารจดัใชแ้หลง่เรยีนรูท้ัง้ในและนอกสถานศกึษา 

มกีารจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน		(สำนกังาน 

รับรองมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา.	2546	:	25) 

ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสริกิลุ		ฉววีรรณ		(2546	:	บทคดัยอ่) 

ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการ

จัดการศึกษาของโรงเรียนบำรุงปัญญา	 อำเภอวิหารแดง	

จังหวัดสระบุรี	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	คือ	ผู้ปกครอง 

นักเรียนโรงเรียนบำรุงปัญญา	 ผลการวิจัยพบว่า	 ผู้ปกครองมี 

ความพงึพอใจในการจดัการศกึษาในดา้นวชิาการ	ดา้นครผููส้อน	

ด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน	 ด้านบริการนักเรียนและด้าน 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งโรงเรยีนและชมุชนอยูใ่นระดบัมากทกุดา้น 

	 ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 

ชุมชนวิมลวิทยา	 จังหวัดตราด	 จึงมีความสนใจศึกษาความ 

พึงพอใจของครูและผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารการศึกษาของ 

โรงเรียนเทศบาลในจังหวัดระยอง	จันทบุรีและตราด	เพื่อนำผล 

ทีไ่ดจ้ากการวจิยัไปใชเ้ปน็แนวทางในการพฒันาการบรหิารการ 

ศึกษาของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดระยอง	จันทบุรีและตราด									

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 การวิจัยในครั้งนี้	มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้	คือ

	 1.	 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองที่มี

ต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดระยอง		

จันทบุรี		และตราด									

	 2.	 เพือ่เปรยีบเทยีบความพงึพอใจของครแูละผูป้กครอง 

ที่มีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัด 

ระยอง	จันทบุรี	และตราด		

อุปกรณ์และวิธีดำเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 1.	 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี	้ไดแ้ก	่ครแูละผูป้กครอง	

โรงเรยีนเทศบาลในจงัหวดัระยอง	จนัทบรุ	ี	และตราด	ปกีารศกึษา	

2552	 จำนวน	 9,299	 คน	ประกอบด้วย	 ครู	 จำนวน	 616	 คน	

และผู้ปกครอง	จำนวน	8,683		คน

	 2.	 กลุม่ตวัอยา่งในการวจิยัครัง้นี	้ไดแ้ก	่ครแูละผูป้กครอง	

โรงเรยีนเทศบาลในจงัหวดัระยอง	จนัทบรุ	ีและตราด	ปกีารศกึษา	

2552	 จำนวน	 368	 คน	 กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ 

ตารางของ	 เครจซี่และมอร์แกน	 (Krejcie	 &	Morgan.	 1970	 :	

607–610)	 และใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น	 (Stratified	 random 

sampling)	และ	ประกอบดว้ย		คร	ู	จำนวน	140		คน	และผูป้กครอง		

จำนวน		228		คน	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้	 เป็นแบบ 

สอบถามเกีย่วกบัความพงึพอใจของครแูละผูป้กครองทีม่ตีอ่การ

บรหิารการศกึษาของโรงเรยีนเทศบาลในจงัหวดัระยอง	จนัทบรุ	ี

และตราด	แบ่งเป็น	2	ตอน	

	 ตอนที่	 1	 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัว 

ของผู้ตอบแบบสอบถาม

	 ตอนที่	 2	 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating	scale)	ตามแบบของลิเคริท	(Likert’s		scale)	เกี่ยวกับ 

ระดับความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารการ 

ศึกษาของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดระยอง	จันทบุรี	และตราด	

 1. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 

	 	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม	

ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอน	ดังนี้

	 	 1.1	 ศึกษาเอกสาร	 ตำราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

กับการดำเนินการตามนโยบายด้านการบริหารจัดการศึกษา 

ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	 กระทรวงมหาดไทย		
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ประกอบด้วย	 การบริหารวิชาการ	 การบริหารงบประมาณ		

การบริหารงานบุคคล	และการบริหารทั่วไป				

	 	 1.2	 สร้างแบบสอบถาม	 นำแบบสอบถามเสนอต่อ 

คณะกรรมการควบคมุวทิยานพินธ	์เพือ่ตรวจแกไ้ขสำนวนภาษา	

ให้ถูกต้อง	 แล้วนำไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรง 

ของเนื้อหา	

 2. วิธีหาคุณภาพเครื่องมือ

					 		 2.1	 ปรับปรุงแบบสอบถามจากข้อเสนอแนะของ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ	โดยปรึกษากรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

	 	 2.2	 นำแบบสอบถามไปทดลอง	 (Try	 out)	 กับครู 

และผู้ปกครอง	 โรงเรียนเทศบาลในจังหวัดระยอง	 จันทบุรี	

และตราด	ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย	จำนวน	30	คน	นำมา	

หาค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ 

สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	 (Pearson’s	 product	 moment 

correlation	coefficient)	ซึง่ไดค้า่อำนาจจำแนกระหวา่ง	.59	-	.89 

	 	 2.3	 นำแบบสอบถามที่หาค่าอำนาจจำแนกแล้ว 

มาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา 

(Alpha	 coefficient)	 ของ	 ครอนบาค	 (Cronbach.	 1990	 :	

202-204)	ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่น	เท่ากับ	.98

					 			 2.4	 นำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความ 

เชื่อมั่นแล้วไปสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่กำหนดไว้

การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 การ เก็บรวบรวมข้อมู ล ในการศึกษาวิ จั ยครั้ งนี้ 	

ได้ดำเนินการเป็นขั้นตอน	ดังนี้

	 1.	 ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

เพื่อขอความอนุเคราะห์จากกองการศึกษาสำนักงานเทศบาล 

เมืองระยอง	 เทศบาลเมืองจันทบุรี	 และเทศบาลเมืองตราด	

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

			 2.	 ผูว้จิยันดัวนัในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู	และดำเนนิการ 

เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง	 ซึ่งแบบสอบถามส่งไป	 จำนวน	

368	ฉบับ	ได้รับกลับมา	จำนวน	368	ฉบับ	คิดเป็นร้อยละ	100

การวิเคราะห์ข้อมูล

							 1.	 นำแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของ 

แบบสอบถามแต่ละฉบับ

	 2.	 แยกแบบสอบถามเป็นกลุ่มๆ	ตามข้อมูลส่วนตัวของ

ผู้ตอบแบบสอบถามในตอนที่	1	และนำมาหาค่าความถี่

	 3.	 นำแบบสอบถามตอนที่	 2	 มาตรวจให้คะแนนตาม 

เกณฑท์ีก่ำหนดและนำคะแนนทีไ่ดไ้ปหาคา่สถติ	ิ	โดยใชโ้ปรแกรม	

สำเร็จรูป	

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.	 สถิติพื้นฐาน

	 				 1.1	 ค่าเฉลี่ย	(x)
	 				1.2	 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)

	 2.	 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม

	 					2.2	 วเิคราะหห์าคา่อำนาจจำแนกของแบบสอบถาม 

โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	 (Pearson’s 

Product		Moment	Correlation	Coefficient)

	 			 2.3	 วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

โดยใชก้ารหาคา่สมัประสทิธิแ์อลฟาของ	ครอนบาค	(Cronbach) 

	 3.	 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน

	 		 วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบระดบัความพงึพอใจของครแูละ 

ผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 

ในจังหวัดระยอง	 จันทบุรีและตราด	จำแนกตามสถานภาพของ 

ผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้	t	–	test		แบบ		Independent		

ผลการวิจัย

	 จากการศึกษาความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองที่มี

ต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดระยอง	

จันทบุรีและตราด	สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้	

	 1.	 ความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองที่มีต่อการ 

บริหารการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดระยอง	

จันทบุรีและตราด	โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	(x =	4.54) 
		 		 1.1	 ความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองที่มีต่อ 

การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดระยอง	 

จันทบุรีและตราด	 ด้านการบริหารวิชาการโดยภาพรวมอยู่ใน 

ระดับมากที่สุด	(x =	4.52)
	 	 1.2	 ความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองที่มีต่อ 

การบริหารการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดระยอง	 

จนัทบรุแีละตราด	ดา้นการบรหิารงบประมาณโดยภาพรวมอยูใ่น 

ระดับมากที่สุด	(x =	4.55)	
	 	 1.3	 ความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองที่มีต่อ 

การบริหารการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดระยอง	

จันทบุรีและตราด	ด้านการบริหารงานบุคคลโดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด	(x =	4.52)	
	 	 1.4	 ความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองที่มีต่อ 

การบริหารการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดระยอง	

จนัทบรุแีละตราด	ดา้นการบรหิารทัว่ไปโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั 

มากที่สุด	(x =	4.50)	
	 2.	 การเปรยีบเทยีบความพงึพอใจทีม่ตีอ่การบรหิารการ 

ศึกษาของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดระยอง	 จันทบุรีและตราด 
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ตามความคดิเหน็ของครแูละผูป้กครองโดยภาพรวมแตกตา่งกนั

อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ	พบว่า

	 	 2.1	 การเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่อการ 

บรหิารการศกึษาของโรงเรยีนเทศบาลในจงัหวดัระยอง	จนัทบรุ	ี

และตราด	 ตามความคิดเห็นของครูและผู้ปกครอง	 ด้านการ 

บริหารงานวิชาการแตกต่างกันอย่างฃมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 

ระดับ	.05	

	 	 2.2	 การเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่อการ 

บรหิารการศกึษาของโรงเรยีนเทศบาลในจงัหวดัระยอง	จนัทบรุ	ี

และตราด	 ตามความคิดเห็นของครูและผู้ปกครอง	 ด้านการ 

บริหารงบประมาณแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ		

	 	 2.3	 การเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่อการ 

บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดระยอง	

จันทบุรีและตราด	ตามความคิดเห็นของครูและผู้ปกครอง	ด้าน

การบริหารงานบุคคลแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ		

	 	 	 	 2.4	 การเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่อการ 

บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดระยอง	

จันทบุรีและตราด	ตามความคิดเห็นของครูและผู้ปกครอง	ด้าน

การบริหารทั่วไปแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ		

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

	 จากสรปุผลการศกึษาเกีย่วกบัความพงึพอใจของครแูละ 

ผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 

ในจังหวัดระยอง	 จันทบุรีและตราด	 ผู้วิจัยได้นำมาอภิปรายผล	

ดังนี้	

	 1.	 ความพงึพอใจของครแูละผูป้กครองทีม่ตีอ่การบรหิาร 

การศึกษาของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดระยอง	 จันทบุรีและ	

ตราด	โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด	เนื่องจาก 

พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต	ิพ.ศ.2542	และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ	

(ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.2545	 ได้กำหนดไว้ในมาตรา	 6	 ว่าการศึกษา 

ตอ้งเปน็ไปเพือ่พฒันาคนไทยใหเ้ปน็มนษุยท์ีส่มบรูณท์ัง้รา่งกาย	 

จติใจ	สตปิญัญา	ความรูแ้ละคณุธรรม	มจีรยิธรรมและวฒันธรรม 

ในการดำรงชีวิต	 สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 

มาตรา	7	ในกระบวนการเรยีนรูต้อ้งมุง่ปลกูฝงัจติสำนกึทีถ่กูตอ้ง 

เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 รู้จักรักษาและส่งเสริม	 สิทธิ	

หน้าที่	 เสรีภาพ	 ความเคารพกฎหมาย	 ความเสมอภาคและ 

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

รูจ้กัรกัษาผลประโยชนส์ว่นรวมของประเทศชาตริวมทัง้สง่เสรมิ 

ศาสนา	 ศิลปวัฒนธรรม	 ของชาติ	 การกีฬา	 ภูมิปัญญาท้องถิ่น	

ภูมิปัญญาไทยและความรู้	 อันเป็นสากล	 ตลอดจนอนุรักษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 มีความสามารถในการ	

ประกอบอาชีพ	 รู้จักพึ่งตนเอง	 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใฝ่รู้ 

และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง	 (สำนักนายกรัฐมนตรี.	

ม.ป.ป.	:	22)	ซึ่งการบริหารงานในสถานศึกษาเป็นภารกิจหลัก 

ของผูบ้รหิารในโรงเรยีนโดยอาศยัทรพัยากร	เทคนคิ	กระบวนการ	

ตา่ง	ๆ 	เปน็สิง่สำคญัทีจ่ะกำหนดทศิทางของการดำเนนิงานและ

กจิกรรมตา่ง	ๆ 	เพือ่ใหบ้รรลจุดุหมายขององคก์ารทีอ่าศยัหนา้ที่

การบริหารอย่างน้อย	4	อย่าง	คือ	การวางแผน	การจัดองค์การ	

การนำและการควบคุม	 ผู้บริหารต้องเป็นผู้รับผิดชอบใน 

กระบวนการดังกล่าว	 ใช้ทักษะทางการบริหาร	 แสดงบทบาท 

หน้าที่ให้สอดคล้องกับระดับการจัดการศึกษา	 รวมทั้งจะต้อง 

เข้าใจสภาพแวดล้อมขององค์การทั้งภายในและภายนอก 

(วิโรจน์	 	 สารรัตนะ.	 2545	 :	 3)	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	

จิราภรณ์	 	 รตารุณ	 (2542	 :	 56)	 ศึกษาความพึงพอใจของ 

ผู้ปกครองที่มีต่องานกิจการนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชน 

ในจังหวัดนครศรีธรรมราช	พบว่า	ความพึงพอใจของผู้ปกครอง

ต่องานกิจการนักเรียนโดยภาพรวม	ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ 

ต่องานกิจการนักเรียนอยู่ในระดับมาก	 และจรัญ	 	 สังข์ขาว 

(2542	 :	 บทคัดย่อ)	 ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครอง 

นักเรียน	 นักศึกษาต่อการบริหารโรงเรียนสุราษฎร์เทคโนโลย ี

ช่างอุตสาหกรรมพบว่า	 ในภาพรวม	 ผู้ปกครองนักเรียน		

นักศึกษา	 มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานโรงเรียนสุราษฎร์ 

เทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม	 อยู่ในระดับมากทั้ง	 6	 ด้าน	 คือ		

ด้านวิชาการ	 ด้านบุคลากร	 ด้านธุรการ	 ด้านกิจการนักเรียน 

ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก	 และด้านความ	

สัมพันธ์กับชุมชน

	 2.	 การเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่อการบริหาร 

การศึกษาของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดระยอง	 จันทบุรีและ	

ตราด	 ตามความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองโดยภาพรวม 

แตกตา่งกนัอยา่งไมม่นียัสำคญัทางสถติ	ิ	ยกเวน้ดา้นการบรหิาร	

งานวิชาการ	 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05 

เนื่องจากการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลนั้น 

อยู่ในความรับผิดชอบร่วมกันของกระทรวงศึกษาธิการและ 

กระทรวงมหาดไทย		โดยกระทรวงศกึษาธกิารดำเนนิการเกีย่วกบั 

การกำหนดพระราชบญัญตักิารศกึษา		การจดัการเรยีนการสอน 

ตามหลักสูตรและการประเมินผล	 ส่วนกระทรวงมหาดไทยดูแล 

รับผิดชอบการพัฒนาบุคลากรงานธุรการและการสนับสนุน 

งบประมาณ		โดยกรมการปกครองไดจ้ดัตัง้สำนกับรหิารการศกึษา 

ท้องถิ่นในระดับกรม	 และกองการศึกษาในแต่ละเขตเทศบาล 

ทัว่ประเทศเพือ่ดแูลการจดัการศกึษา	มกีารดำเนนิการอยา่งเปน็ 

ระบบสอดคล้องกันเพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมี 

คุณภาพ	ทั้งนี้อยู่บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่า	 การจัดการศึกษานั้น 
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ควรดำเนนิการเปน็ระบบสอดคลอ้งกนั		ตัง้แตป่จัจยันำเขา้ในการ 

จัดการศึกษา	กระบวนการบริหารจัดการศึกษาและผลผลิตจาก 

การจัดการศึกษาโดยมีเครื่องมือประเมินคุณภาพการจัดการ 

ศกึษาเปน็ตวัควบคมุ	(สำนกับรหิารการศกึษาทอ้งถิน่.	2543:	9) 

ซึ่งความพึงพอใจเป็นการแสดงออกถึงการแสดงความรู้สึก 

หรือการแสดงออก	 ในทางบวกที่มีต่อองค์กรบุคคลผู้ร่วมงาน 

และงานทีท่ำ	ไดแ้ก	่การแสดงความยนิด	ีชืน่ชม	การคดิสรา้งสรรค	์

การร่วมมือ	 ร่วมแรง	 ร่วมใจและการมีความสุขในการทำงาน	

(อำนวย		แสงสวา่ง.	2544	:	88)	โดยทีค่วามพงึพอใจมคีวามสำคญั	

เพราะเป็นเป้าหมายสูงสุดของความสำเร็จในการดำเนินงาน 

ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์	 การสร้างความพึงพอใจให้กับบุคคลเพื่อให้ 

เกิดความรู้สึกที่ดีและประทับใจ	 การศึกษาความพึงพอใจ 

ผู้ปฏิบัติงานจึงเป็นเรื่องสำคัญซึ่งความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ 

จะนำมาซึ่งความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันทางการตลาดเพื่อ 

ความกา้วหนา้และความเตบิโตของหนว่ยงานและสง่ผลใหส้งัคม 

ส่วนรวมมีคุณภาพที่ดีขึ้น	 (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.	

2540	ข	:	21)		นอกจากนัน้การบรหิารสถานศกึษาเปน็ภารกจิหลกั 

ของผู้บริหารที่จะต้องกำหนดแบบแผน	 วิธีการและขั้นตอน 

ต่าง	ๆ	ในการปฏิบัติงานไว้อย่างมีระบบ	นักบริหารที่ดีต้องรู้จัก 

เลอืกวธิกีารบรหิารทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพเพือ่ใหง้านนัน้ 

บรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้	(ปรียาพร		วงศ์อนุตรโรจน์.	2546	:	8)	 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ประเสริฐ	 	 วิเศษกิจ	 	 (2542	 :	 32) 

ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัด 

การศึกษาของโรงเรียนสาธิต	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร	 (ฝ่ายมัธยม)	 ผลการวิจัยพบว่า	 ความพึงพอใจ	

ของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 ประสานมิตร	 (ฝ่ายมัธยม)	

โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 ผู้ปกครองนักเรียนที่ประกอบอาชีพ 

ต่างกันคือรับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ	 และอาชีพอิสระ 

มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิต	

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร	 วิโรฒประสานมิตร	 (ฝ่ายมัธยม)	

ไมแ่ตกตา่งกนั	และ	เตอืนใจ		เกษณยีบตุร	(2546	:	45)		ไดศ้กึษา 

เรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารการศึกษา	 : 

กรณีศึกษาโรงเรียนวัดพระตำหนักใต้	 อำเภอเมืองนนทบุรี	

จังหวัดนนทบุรี	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจ 

ของผู้ปกครองต่อการบริหารการศึกษา	 ผลการวิจัย	 พบว่า 

ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการบริหารการศึกษาในระดับ 

มากทกุดา้นเรยีงตามลำดบัจากนอ้ยไปมาก	คอื	ดา้นงานวชิาการ 

ด้านงานธุรการและการเงิน	 ด้านงานบุคลากร	 ด้านงานอาคาร	

สถานที่	 และด้านงานกิจการนักเรียน	 ผู้ปกครองที่มีระดับ 

การศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารการศึกษา 

ไม่แตกต่างกัน	 ซึ่ง	 ล็อค	 (Locke.	 1976	 :	 13-20)	 ได้ศึกษา 

องคป์ระกอบทีม่ผีลตอ่ความพงึพอใจในงาน	พบวา่ม	ี9	ประการคอื	 

	 1)	 ตัวงาน	(Work)	ได้แก่	ความน่าสนใจของงาน	ความ 

ยากงา่ยของงานโอกาสเรยีนรูห้รอืศกึษางาน		โอกาสทีจ่ะทำงาน 

สำเร็จ	การควบคุมการทำงานและวิธีการทำงาน	

	 2)	 เงินเดือน	 (Pay)	 ได้แก่	 จำนวนเงินที่ได้รับ	 ความ	

เทา่เทยีม		และความยตุธิรรมในการจา่ยเงนิเดอืนของหนว่ยงาน 

	 3)	 การเลื่อนตำแหน่ง	(Promotion)	ได้แก่	โอกาสในการ	

เลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น	 ความยุติธรรมในการเลื่อนตำแหน่ง 

ของหน่วยงาน	และหลักการในการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง	

	 4)	 การไดร้บัการยอมรบันบัถอื	(Recognition)	ไดแ้ก	่การ 

ได้รับคำยกย่องชมเชยในผลสำเร็จของงาน	 ความเชื่อมั่นใน 

ผลงาน	

	 5)	 ผลประโยชน์เกื้อกูล	 (Benefits)	 ได้แก่	 บำเหน็จ 

บำนาญตอบแทน		สวสัดกิารคา่รกัษาพยาบาล		คา่ใชจ้า่ยระหวา่ง	

วันหยุดประจำปี	

	 6)	 สภาพการทำงาน	 (Working	 condition)	 ได้แก่	

ชัว่โมงการทำงาน	ชว่งเวลาพกั	เครือ่งมอืเครือ่งใชใ้นการทำงาน	

อุณหภูมิ	 การถ่ายเทอากาศ	 ความชื้น	 ที่ตั้ง	 และรูปแบบการ 

ก่อสร้างอาคารสถานที่ทำงาน

	 7)	 การนิเทศงาน	 (Supervision)	 ได้แก่	 วิธีการและ	

เทคนิคในการนิเทศ	 การให้คุณให้โทษ	 ความมีมนุษยสัมพันธ์ 

และทักษะในด้านการบริหารของผู้นิเทศ	

	 8)	 เพื่อนร่วมงาน	 (Coworkers)	 ได้แก่	 ความรู้ความ 

สามารถของเพื่อนร่วมงาน	 การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	

และการมีมิตรภาพที่ดีต่อกัน	

	 9)	 หน่วยงานและการจัดการ	 (Company	 and 

management)	 ได้แก่ความเอาใจใส่บุคลากรในหน่วยงาน	

นโยบาย	การบริหารของหน่วยงาน

ข้อเสนอแนะ

	 จากการศึกษาความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองที่มี

ต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดระยอง 

จันทบุรี	 และตราด	 ควรนำผลการศึกษาไปใช้และศึกษาวิจัย	

ดังนี้

ข้อเสนอแนะทั่วไป 

	 1.	 ความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองที่มีต่อการ 

บริหารการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดระยอง		

จันทบุรี	 และตราด	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	 เมื่อ 

พิจารณาเรียงลำดับความพึงพอใจในการดำเนินงานจากมาก

ไปน้อยคือ	 ด้านการบริหารทั่วไป	 ด้านการบริหารงบประมาณ		
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ด้านการบริหารวิชาการ	 และด้านการบริหารงานบุคคล	 ซึ่ง 

ด้านการบริหารงานบุคคลนั้นทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรให้ความ 

สำคัญ	 เนื่องจากบุคคลมีความสำคัญที่ทำให้งานบรรลุตาม 

วัตถุประสงค์ที่กำหนด

	 2.	 การเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของครแูละผูป้กครอง 

ที่มีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัด 

ระยอง	 จันทบุรี	 และตราด	 โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มี

นัยสำคัญทางสถิติ	 ยกเว้นด้านการบริหารวิชาการแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 แสดงว่าความรู้	 ความ 

เข้าใจและประสบการณ์ที่ได้รับของครูและผู้ปกครองเกี่ยวกับ 

การบริหารการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลมีความเข้าใจตรงกัน	

ยกเวน้ดา้นการบรหิารวชิาการ		ดงันัน้โรงเรยีนควรประชาสมัพนัธ ์

ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจตรงกันในด้านการบริหาร 

วิชาการ	ซึ่งเป็นงานหลักที่สำคัญที่สุดของโรงเรียน		

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

	 1.	 ควรศกึษาความพงึพอใจของครแูละผูป้กครองในการ

บรหิารการศกึษาของโรงเรยีนเทศบาลในจงัหวดัระยอง	จนัทบรุ	ี

และตราด	ในด้านการบริหารงานวิชาการ	

	 2.	 ควรศกึษาองคป์ระกอบทีส่ง่ผลตอ่ความพงึพอใจของ 

ครูและผู้ปกครองในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 

ในจังหวัดระยอง	จันทบุรี	และตราด			
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การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ 4

The Study of the Ability of Analyzing Thinking of Matthayom 2 Students 

With Problems Solving by Ariyasajja

สุรเกียรติ  ไชยนุวัต	ิ		เฉลา		ประเสริฐสังข์
คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	

บทคัดย่อ

	 	 การวจิยัครัง้นีเ้ปน็การวจิยักึง่ทดลอง	(Quasi	-	experimental	Design)	มวีตัถปุระสงคเ์พือ่		1)	ศกึษาความสามารถในการ	

คิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ที่ได้รับการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ	 4	 	 2)	 เปรียบเทียบ 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ก่อนและหลังได้รับการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาตาม 

หลักอริยสัจ	 4	 	 3)	 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที	่ 2	 ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาตามหลัก 

อรยิสจั	4	กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี	้ใชป้ระชากรเปน็กลุม่ตวัอยา่ง	คอื	นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่2	โรงเรยีนบา้นจนัทเขลม	

อำเภอเขาคิชฌกูฏ	จังหวัดจันทบุรี	ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2552	จำนวน	2	ห้องเรียน	รวม	65	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ประกอบด้วย	 แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ	 4	 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด 

วิเคราะห์	แบบประเมินความพึงพอใจ	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	คือ	ค่าเฉลี่ย	(µ)	ค่าร้อยละ	(PCT)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(σ)	และทดสอบค่าที	(t-test)	
	 	 ผลการวิจัยพบว่า		1)	นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ	4	มีความ 

สามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	.05		2)	นักเรียนที่ได้รับการจัดการ 

เรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ	 4	 มีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์เฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	.05		3)	นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ	4	มีความ 

พึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ	4	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	(µ	=	4.26,	σ =	0.29)			

คำสำคัญ :	การศึกษา,	การคิดวิเคราะห์,	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2,	กระบวนการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ	4	

Abstract

  The	purposes	of	this	Quasi-experimental	research	were:	(1)	to	study	the	ability	of	analytical	thinking	done	by	

students	in	Mattayomsuka	II	who	were	trained	for	problem	solving	based	upon	the	Ariyasajja	method,	(2)	to	compare	

their	pretest	and	posttest	learning	ability	for	analytical	thinking,	(3)	to	study	satisfaction	of	these	students	who	learned	

problem	solving	through	the	Ariyasajja	method.	The	sample	consisted	of	65	students	in	Mattayomsuksa	II	at	Banchan-

thaklem	School,	Khaokichakut	District	in	Chanthaburi	province.	The	experiment	was	carried	out	in	the	first	semester	of	

the	academic	year	2009.	The	research	instruments	were	lesson	plans	designed	for	problem	solving	using	the	Ariyasajja	

method,	analytical	thinking	test,	and	satisfaction	evaluation	form.	Statistical	analysis	was	employed	for	mean,	percentage,	

standard	deviation,	and	t-test.

	 	 The	following	major	results	were	revealed.	(1)	The	students	trained	for	problem	solving	using	the	Ariyasajja	

method	showed	analytical	thinking	after	the	experiment	significantly	higher	than	the	criterion	at	the	0.05	level.	(2)	The 

students	trained	for	problem	solving	using	the	Ariyasajja	method	showed	analytical	thinking	after	the	experiment	significantly	

higher	than	that	before	the	experiment	at	0.05	level.	(3)	The	students	in	the	experimental	group	showed	their	satisfaction	 

toward	problem	solving	using	the	Ariyasajja	method	at	the	high	level	(µ	=	4.26,	σ	=	0.29).

Keywords :	the	study,	analytical	thinking,	students	in	Mattayomsuksa	II,	problem	solving	by	Ariyasajja	method.
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บทนำ

	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.2542	 แก้ไข	

เพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.2545	 ได้กำหนดให้สถานศึกษา	

จัดกระบวนการเรียนรู้	 โดยฝึกทักษะกระบวนการคิด	 ให้ทำได้ 

คิดเป็น	 ทำเป็น	 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 

2544	 กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้	 9	 ข้อ	 ข้อที่	 4 

กำหนดว่า	 มีทักษะกระบวนการ	 โดยเฉพาะทักษะการคิด 

โครงสร้างของหลักสูตรได้กำหนดมาตรฐานใน	 8	 กลุ่ม	

สาระการเรียนรู้	 และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยเน้นพัฒนา 

การคิดอย่างหลากหลาย	 เช่น	 คิดคำนวณ	 คิดวิเคราะห์	

คิดแก้ปัญหา	 เป็นต้น	 การวัดผลประเมินผลได้กำหนดเกณฑ์

การผ่านช่วงชั้นและการจบหลักสูตร	 โดยให้ผู้เรียนต้องผ่าน	

การประเมินการอ่าน	 การคิดวิเคราะห์และการเขียน	 การ 

ประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

ด้านผู้เรียนระบุไว้	 ในมาตรฐานที่	 4	 :	 ผู้เรียนมีความสามารถ 

ในการคิดวิเคราะห์	 คิดสังเคราะห์	 มีวิจารณญาณ	 มีความคิด 

สร้างสรรค์	 คิดไตร่ตรอง	 และมีวิสัยทัศน์	 โดยกำหนดตัวบ่งชี้ 

ให้ผู้เรียน	 จำแนกประเภทข้อมูล	 เปรียบเทียบและมีความคิด 

รวบยอด	 สามารถประเมินค่าความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

รู้จักพิจารณาข้อดีข้อเสียและมีปฏิภาณ	 ในการแก้ปัญหา	

การตัดสินใจ	 ได้อย่างมีสติ	 และมีความถูกต้องเหมาะสม	

มีความคิดริเริ่ม	 มีจินตนาการ	 สามารถคาดการณ์และกำหนด 

เป้าหมายได้	 จากที่กล่าวมาข้างต้นเห็นได้ว่าความสามารถ 

ในการคิดวิเคราะห์เป็นทักษะจำเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาหา 

ความรู	้	และการดำเนนิชวีติประจำวนั		แตป่ญัหาทีค่รกูำลงัประสบ	

อยู่ทุกวันนี้	 คือ	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความ 

สามารถ	ในการคดิวเิคราะห	์สวุทิย	์	มลูคำ	(2550	:	9)	ไดก้ลา่ววา่	

“การคดิวเิคราะห	์หมายถงึ	ความสามารถในการจำแนก	แยกแยะ	 

องค์ประกอบต่างๆ	ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นวัตถุ	 สิ่งของ	

เรื่องราวหรือเหตุการณ์	 และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล	

ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น	 เพื่อค้นหาสภาพความเป็นจริง 

หรือสิ่งสำคัญของสิ่งที่กำหนดให้”	 การคิดวิเคราะห์ที่ดีมี 

ประสิทธิภาพต้องสามารถเชื่อมโยงหาเหตุและผล	 เพื่อสรุป 

คำตอบของสิ่งที่กำหนดให้ได้ตรงประเด็นและแม่นยำ

	 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พุทธศักราช	 2544	

กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา	ศาสนา	และวฒันธรรมไดก้ำหนด 

ให้ผู้เรียนทุกช่วงชั้น	เรียนรู้สาระหลัก	5	สาระ	ซึ่งประกอบด้วย	

ศาสนา	ศีลธรรม	จริยธรรม	หน้าที่พลเมือง	วัฒนธรรมและการ 

ดำเนนิชวีติในสงัคม	เศรษฐศาสตร	์ประวตัศิาสตร	์และภมูศิาสตร	์

และได้กำหนดคุณภาพของผู้เรียนด้านทักษะและกระบวน 

การคิดไว้ในทุกช่วงชั้น	 โดยจะต้องพัฒนาให้ผู้เรียนมีความ 

สามารถในการคิดวิเคราะห์	 และแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต 

ประจำวันได้	กระทรวงศึกษาธิการ	(2546	ก	:	4-6)	ได้กล่าวว่า	

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญา	 ไม่บังคับให้ศรัทธา	

แต่ถือปัญญาเป็นสำคัญ	 ให้เสรีภาพทางความคิด	 ไม่เรียกร้อง 

และไม่บังคับความเชื่อ	 ไม่กำหนดข้อปฏิบัติที่บังคับแก่ 

ศาสนิกชน	แต่ให้พิจารณาเลือกตัดสินใจด้วยตนเอง	สอนให้ยึด 

ทางสายกลาง	หรือการกระทำพอดี	ๆ	ก็คือการให้ได้รู้สิ่งที่ควรรู้	

ให้ได้คิดในสิ่งที่ควรคิด	 และชักนำให้รู้จักเรียนรู้	 รู้จักคิด 

พิจารณา	 เพื่อจะตัดสินใจเลือกได้ด้วยปัญญาที่มีสติสุขุม 

รอบคอบ	 มองเห็นเหตุผล	 และคุณโทษ	 พระพุทธศาสนา 

จะสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์	สามารถกำหนดสิ่งที่ต้องการ	

กำหนดปญัหาหรอืวตัถปุระสงค์	กำหนดหลกัการหรอืกฎเกณฑ์	

พิจารณาแยกแยะ	และสรุปมาเป็นความเชื่อถือ		

	 การสอนคดิวเิคราะหใ์นกลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา 

ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 ได้แนะนำการสอน	คิดวิเคราะห์ไว้	 คือ	

การจดัระบบขอ้มลู	การตคีวาม	การวเิคราะห	์การสรปุการประเมนิ	

และการนำเสนอข้อมูล	โดยให้สามารถสื่อสารออกมาในรูปแบบ

ต่างๆ	 โดยเฉพาะการเขียน	 และการพูดที่สื่อความหมายกับ 

ผู้อื่นบนพื้นฐานที่มีเหตุผลและหลักการ	 เพื่อใช้สนับสนุนและ 

ประกอบการพิจารณาตัดสินใจใดๆ	 ของบุคคลและสังคมได้ 

อยา่งฉลาดและมปีระสทิธภิาพ	(กระทรวงศกึษาธกิาร.	2545	ก	:	

10)	ซึ่งการสอนคิดวิเคราะห์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา	 และวัฒนธรรมดังกล่าว	 เป็นส่วนหนึ่งของทักษะย่อย 

และกระบวนการคดิวเิคราะห	์คอื	มกีารรวบรวมขอ้มลูเพือ่นำมา 

จัดระบบ	 หรือเรียบเรียงให้เข้าใจง่าย	 กำหนดแนวทางการ	

วิเคราะห์	และสรุปเป็นคำตอบ			

	 ผู้วิจัยได้ดำเนินการสอนตามแนวทางที่เสนอแนะไว้ใน 

คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนา 

และวัฒนธรรมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช 

2544	 ของกระทรวงศึกษาธิการ	 พบว่า	 การสอนคิดวิเคราะห์ 

ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร	 กล่าวคือ	 นักเรียนชั้น 

มัธยมศึกษาปีที่	2	ร้อยละ	85	ขาดความสามารถในการจำแนก	

แยกแยะองค์ประกอบต่าง	 ๆ	 ของสิ่งที่กำหนดให้	 ทำให้ 

ตอบคำถามได้ไม่ค่อยตรงประเด็น	 (โรงเรียนบ้านจันทเขลม.	

2550	 ก	 :	 ไม่ปรากฏเลขหน้า)	 ซึ่งสอดคล้องกับสำนักงาน 

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา	

ที่กำหนดมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินภายนอก	

โดยระบุมาตรฐานด้านผู้เรียน	 มาตรฐานที่	 4	 :	 ผู้เรียนมีความ 

สามารถในการคิดวิเคราะห์	 คิดสังเคราะห์	 มีวิจารณญาณ	

มีความคิดสร้างสรรค์	คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์	ของนักเรียน	

โรงเรียนบ้านจันทเขลมมีผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ต่ำ	 (สำนักงาน	

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา.	 2549	 :	 11) 

สุรเกียรติ  ไชยนุวัติ   เฉลา  ประเสริฐสังข์
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จากผลการประเมินดังกล่าวแสดงว่า	 ผลการเรียนของ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 	 2	 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรมของโรงเรียนบ้านจันทเขลม 

ด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์	 ต่ำกว่าเกณฑ์ของ 

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา	

	 จากสภาพปัญหาดังกล่าว	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์	 ของผู้เรียน	 มี

วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลายวิธีด้วยกัน	 คือ	 การจัด 

กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาตามหลัก

อริยสัจ	 4	 กระบวนการกัลยาณมิตร	 กระบวนการสืบสอบ	

กระบวนการทางปัญญา	 กระบวนการคิดของเกรียงศักดิ์ 		

เจริญวงศ์ศักดิ์	กระบวนการแก้ปัญหาของกรมวิชาการ	เป็นต้น	

(ทิศนา	 	 แขมมณี.	 2550	 :	 299-312)	 จากการศึกษาเอกสาร	

ตำรา	 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ที่เหมาะสมและสามารถนำมาใช้แก้ปัญหาให้ผู้เรียนมีความ 

สามารถในการคิดวิเคราะห์ได้ดีก็คือ	 วิธีการเรียนรู้ด้วย 

กระบวนการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ	 4	 เพราะเป็นการจัด 

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ เน้นกระบวนการแก้ปัญหาตามหลัก 

พุทธธรรมที่ผู้เรียน	 ต้องคิดวิเคราะห์โดยระบุปัญหาที่ต้องการ 

แก้ไข	 หาสาเหตุของปัญหา	 ตั้งสมมุติฐาน	 ทดลองหาแนวทาง 

แก้ปัญหาที่ถูกต้องให้ผู้เรียนกำหนดวัตถุประสงค์	 วิธีการ

ทดลองเพื่อพิสูจน์สมมุติฐาน	 เก็บรวบรวมข้อมูล	 นำข้อมูล	

มาวิเคราะห์และสรุป	 เพื่อนำไปปฏิบัติ	 ซึ่งเป็นกิจกรรมการ 

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	 ฝึกให้ผู้เรียน	 คิดเป็น	 ทำเป็น	

แก้ปัญหาเป็น	 และดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองตาม 

กระบวนการเรียนรู้ที่ครูเตรียมไว้ล่วงหน้า	ดังนั้น	ผู้วิจัยจึงได้นำ 

วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาตาม 

หลักอริยสัจ	4	มาพัฒนาความสามารถในการคิด	วิเคราะห์ของ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 และได้ศึกษาวิธีการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้	 ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ	 4	 เพื่อ 

ศึกษาผลของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 

และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ	 4	 ซึ่ง 

จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น 

มัธยมศึกษาปีที่	2

วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ที่ได้รับการเรียนรู้ด้วยกระบวน 

การแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ	4		

	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่2	กอ่นและหลงัไดร้บัการเรยีนรู	้

ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ	4				

	 3.	 เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 

ปีที่	 2	 ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาตามหลัก 

อริยสัจ	4		

สมมุติฐานของการศึกษาวิจัย

	 1.	 นกัเรยีนทีเ่รยีนรูด้ว้ยกระบวนการแกป้ญัหาตามหลกั 

อริยสัจ	4	มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่าเกณฑ์		

	 2.	 นกัเรยีนทีเ่รยีนรูด้ว้ยกระบวนการแกป้ญัหาตามหลกั 

อริยสัจ	 4	 มีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียน 

สูงกว่าก่อนเรียน

	 3.	 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยกระบวน

การแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ	4	อยู่ในระดับมาก				

วิธีดำเนินการศึกษาวิจัย

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 	 1.1	 ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 	 คือ	

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 	 2	 โรงเรียนบ้านจันทเขลม	

อำเภอเขาคิชฌกูฏ	จังหวัดจันทบุรี	ภาคเรียนที่	 1	ปีการศึกษา	

2552	จำนวน	2	ห้องเรียน	รวม	65	คน	

	 	 1.2	 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการศึกษาวิจัยครั้ งนี้ 	

ใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง	 คือ	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	

2	 โรงเรียนบ้านจันทเขลม	 อำเภอเขาคิชฌกูฏ	 จังหวัดจันทบุรี	

ภาคเรียนที่	 1	 ปีการศึกษา	 2552	 จำนวน	 2	 ห้องเรียน	 รวม 

65	คน	

 2. ตัวแปรที่ศึกษาวิจัย

	 	 2.1	 ตัวแปรต้น	 ได้แก่	 กระบวนการแก้ปัญหา	

ตามหลักอริยสัจ	4				

	 	 2.2	 ตัวแปรตาม	 ได้แก่	 ความสามารถในการ	

คิดวิ เคราะห์ 	 และความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ 								

ด้วยกระบวนการแก้ปัญหา	ตามหลักอริยสัจ	4		

 3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย

	 	 3.1	 แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 

แก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ	4			

  3.2	 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวเิคราะห ์

	 	 3.3	 แบบประเมินความพึงพอใจ		

 4. การดำเนินการศึกษาวิจัย 

	 	 4.1	 ทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

ก่อนการทดลอง	
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	 	 4.2	 ทำการสอนนกัเรยีนกลุม่ทดลองโดยใชก้ระบวน 

การแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ	4

	 	 4.3	 เมื่อเสร็จสิ้นการทดลอง	 ทดสอบวัดความ	

สามารถในการคิดวิเคราะห์หลังการทดลอง	 และประเมิน	

ความพึงพอใจ

	 	 4.4	 ตรวจแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด 

วิเคราะห์ก่อน-หลังการทดลอง	 และตรวจแบบประเมินความ 

พึงพอใจหลังการทดลองนำคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์โดยวิธีทาง 

สถิติ	เพื่อตรวจสอบสมมุติฐาน

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

	 	 5.1	 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์	 ด้วยกระบวนการแก้ปัญหา 

ตามหลักอริยสัจ	 4	 ในการสอนนักเรียน	 หลังการทดลองกับ 

เกณฑ์ที่กำหนดด้วยค่าเฉลี่ย	 ค่าร้อยละ	 และการทดสอบค่าที	

(t-test	dependent)	

	 	 5.2	 หาคา่สถติพิืน้ฐานการทดสอบวดัความสามารถ 

ในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการทดลอง	 โดยนำข้อมูล	

ไปหาค่าเฉลี่ย	และการทดสอบค่าที	(t-test	dependent)

	 	 5.3	 หาคา่สถติพิืน้ฐานการประเมนิความพงึพอใจที่

มีต่อการเรียนรู้	ด้วยกระบวนการแก้ปัญหา	ตามหลักอริยสัจ	4 

หลังการทดลอง	 โดยนำข้อมูลไปหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

ผลการศึกษาวิจัย

	 จากการทดลองสอนโดยการจัดการเรียนรู้ ด้ วย 

กระบวนการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ	 4	 เพื่อศึกษาความ 

สามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	

จำนวน	65	คน	ปรากฏผลดังต่อไปนี้

 ตอนที่ 1	 การวิ เคราะห์คะแนนความสามารถใน 

การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ที่ได้รับ	

การเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ	 4 

โดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนบ้าน 

จันทเขลม	ตำบลจันทเขลม	อำเภอเขาคิชฌกูฏ	จังหวัดจันทบุร ี

พบว่า	 คะแนนเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิด 

วิเคราะห์	 โดยการจัดการเรียนรู้	 ด้วยกระบวนการแก้ปัญหา 

ตามหลักอริยสัจ	 4	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ด้าน	

การระบุปัญหา	 คะแนนเฉลี่ย	 7.54	 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

0.85	 ด้านการพิจารณา	 แยกแยะสาเหตุของปัญหา	 คะแนน 

เฉลี่ย	 6.03	 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 0.68	 ด้านการบอก	

ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล	 คะแนนเฉลี่ย	 5.25	 มีส่วนเบี่ยงเบน	

มาตรฐาน	 0.71	 ด้านการสรุปคำตอบและเสนอแนวทาง

แก้ปัญหา	 คะแนนเฉลี่ย	 6.51	 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

0.59	 คะแนนรวมเฉลี่ย	 4	 ด้าน	 25.32	 จากคะแนนเต็ม	 35	

คะแนน	 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 2.01	 เมื่อเปรียบเทียบกับ 

เกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนบ้านจันทเขลม	 ตำบลจันทเขลม	

อำเภอเขาคิชฌกูฏ	จังหวัดจันทบุรี	พบว่า	ความสามารถในการ 

คิดวิเคราะห์ของนักเรียนสูงกว่าเกณฑ์ทุกด้าน	 แตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

 ตอนที่ 2	 การวิเคราะห์คะแนนความสามารถในการ

คิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ก่อนและหลัง 

ได้รับการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ	 4	

โดยการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียนของนักเรียน	

โรงเรียนบ้านจันทเขลม	 ตำบลจันทเขลม	 อำเภอเขาคิชฌกูฏ	

จังหวัดจันทบุรี	 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของคะแนนความสามารถ 

ในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ก่อน	

และหลังได้รับการเรียนรู้	 ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาตาม 

หลักอริยสัจ	 4	 คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน	 14.12	 จากคะแนนเต็ม	

35	 คะแนน	 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 2.07	 เปรียบเทียบกับ

คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน	 25.32	 จากคะแนนเต็ม	 35	 คะแนน										

มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 2.01	 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ	.05

 ตอนที่ 3	 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้น 

มัธยมศึกษาปีที่	2	ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหา 

ตามหลักอริยสัจ	 4	 โดยศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน	

โรงเรียนบ้านจันทเขลม	 ตำบลจันทเขลม	 อำเภอเขาคิชฌกูฏ	

จงัหวดัจนัทบรุ	ี	พบวา่		ความพงึพอใจของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 

ปีที่	 2	 ที่มีต่อการเรียนรู้	 ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาตามหลัก 

อริยสัจ	 4	 ด้านการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนอยู่ในระดับ

มาก	 (µ	 =	 4.32,	σ =	 0.46)	 ด้านการเรียนรู้โดยใช้กระบวน 

การแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ	 4	 อยู่ในระดับมาก	 (µ	 =	 4.10, 

σ =	 0.42)	 ด้านความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของครู 
อยู่ในระดับมาก	 (µ	 =	 4.35,	σ	 =	 0.33)	 เมื่อรวม	 3	 ด้าน	

ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 	 2	 ที่มีต่อ

การเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ	 4	

อยู่ในระดับมาก	 (µ	=	4.26,	σ =	0.29)	 เมื่อพิจารณารายด้าน	

พบว่า	 ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	 เมื่อ	 

พิจารณารายข้อพบว่า	 ข้อ	 3	 ครูมีความยุติธรรมต่อนักเรียน 

มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุด	(µ	=	4.74,	σ	=	0.44)		และ 
ขอ้	9	ขาดการฝกึตรวจสอบขอ้มลูตา่งๆ	ทีไ่ดร้บั	มคีา่เฉลีย่ตำ่สดุ	

ในระดับปานกลาง	(µ	=	3.48,	σ	=	0.71)			

สรุปและอภิปรายผลวิจัย

	 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทดลองสอนนักเรียน	 โดยการจัด

การเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหา	 ตามหลักอริยสัจ	 4	 เพื่อ 
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ศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น 

มัธยมศึกษาปีที่	 2	 โรงเรียนบ้านจันทเขลม	 อำเภอเขาคิชฌกูฏ	

จังหวัดจันทบุรี	พบประเด็น	ที่ควรนำมาอภิปรายผลดังนี้

	 1.	 นักเรียนที่เรียนด้วยกระบวนการแก้ปัญหาตามหลัก 

อริยสัจ	 4	 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่าเกณฑ์ที่ 

โรงเรยีนบา้นจนัทเขลมกำหนด		ทีเ่ปน็ดงันีเ้พราะการจดักจิกรรม 

การเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ	 4	 เป็น

กระบวนการเรียนรู้ที่ฝึกให้นักเรียนมีความสามารถในการคิด 

วิเคราะห์	จากการศึกษาสถานการณ์ที่กำหนดให้เป็นรายบุคคล 

และเปน็กลุม่	เชน่	กรณตีวัอยา่ง	การต์นูจากบทเรยีนคอมพวิเตอร ์

ช่วยสอน	 เพลง	 เป็นต้น	 โดยฝึกให้นักเรียนได้ทำซ้ำๆ	

ตามขั้นตอน	 การคิดวิเคราะห์	 คือคิดค้นหาปัญหาด้วยตนเอง 

สามารถระบปุญัหาไดถ้กูตอ้งตามขัน้กำหนดปญัหารูจ้กัวเิคราะห์ 

หาสาเหตุของปัญหา	 โดยพิจารณาแยกแยะสาเหตุของปัญหา 

จากกรณีตัวอย่างหรือสถานการณ์ต่าง	 ๆ	 ตลอดจนสามารถ 

สร้างทางเลือกที่หลากหลายตามขั้นตั้งสมมุติฐาน	 โดยเก็บ 

รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์	 ตามขั้นทดลองหรือเก็บ 

ข้อมูลแล้วนำมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่าง 

องค์ประกอบใหญ่และองค์ประกอบย่อยของเหตุการณ์หรือ 

สถานการณ์ของเรื่องที่ศึกษาได้อย่างเป็นระบบ	เชื่อมโยงบุคคล	

เวลา	 สถานที่และเหตุการณ์ต่าง	 ๆ	 ได้ถูกต้องสำหรับใช้ในการ 

แก้ปัญหาที่เหมาะสม	 โดยสรุปคำตอบและเสนอแนวทาง 

แก้ปัญหาได้ดี	ตามขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล	ซึ่งสอดคล้อง

กับความเห็นของสุวิทย์		มูลคำ	(2550:	9)	ที่กล่าวโดยสรุปไว้ว่า	

การคิดวิเคราะห์	 เป็นความสามารถในการจำแนก	 แยกแยะ	

องค์ประกอบต่าง	 ๆ	 ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง	 ซึ่งอาจเป็นวัตถุ	 สิ่งของ	

เรือ่งราว	หรอืเหตกุารณแ์ละหาความสมัพนัธเ์ชงิเหตผุลระหวา่ง 

องค์ประกอบเหล่านั้น	 เพื่อค้นหาสภาพความเป็นจริงหรือ 

สิ่งสำคัญของสิ่งที่กำหนดให้	

	 2.	 นักเรียนที่เรียนด้วยกระบวนการแก้ปัญหาตามหลัก 

อริยสัจ	 4	มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์	หลังเรียนสูงกว่า	

ก่อนเรียน	ที่เป็นดังนี้เพราะ

	 	 2.1	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 

แก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ	 4	 เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ฝึกให้	

นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์	 จากการนำเสนอ 

กรณีตัวอย่าง	 สถานการณ์ที่เป็นปัญหาเพื่อฝึกให้นักเรียน 

คิดค้นปัญหา	 วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาตลอดจนสร้าง 

ทางเลือกที่หลากหลาย	 สำหรับใช้ในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 

มีการอภิปรายภายในกลุ่ม	 แสดงเหตุผลแลกเปลี่ยนความ 

คิดเห็นซึ่งกันและกัน	 การนำกรณีตัวอย่างหรือสถานการณ์ 

ต่าง	ๆ	มาใช้ทำให้นักเรียนได้เข้าใจถึงเรื่องที่ศึกษาอย่างชัดเจน 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาตามหลัก 

อริยสัจ	 4	 ฝึกให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์

เนื้อหา	 เหตุการณ์	 สถานการณ์ต่าง	 ๆ	 ที่กำหนดให้	 เป็นการ

สอนที่นักเรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติด้วยตนเองอย่างเป็น

ระบบ	 มีหลักเกณฑ์	 มีเหตุผล	 ซึ่งมี	 4	 ขั้นตอน	 โดยเริ่มตั้งแต่	 

ขั้นแรกเป็นการกำหนดปัญหา	 (ขั้นทุกข์)	 คือ	 การให้นักเรียน	

ระบุปัญหาที่ต้องการแก้ไข	 นักเรียนได้พบกับกรณีตัวอย่าง	

สถานการณ์ต่าง	 ๆ	 เพื่อเป็นสิ่งยั่วยุให้นักเรียนสนใจและ 

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็นไปตามเกณฑ์หรือ 

สูงขึ้น	 ขั้นที่สองเป็นการตั้งสมมุติฐาน	 (ขั้นสมุทัย)	 คือ	 การ 

ให้นักเรียนวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา	 และตั้งสมมุติฐาน	

กำหนดตัวอย่างการแก้ปัญหา	 ขั้นที่สามเป็นขั้นทดลองและ 

เก็บข้อมูล	 (ขั้นนิโรธ)	 คือ	 การให้นักเรียนกำหนดวัตถุประสงค์	

และวธิกีารทดลอง	เพือ่พสิจูนส์มมตุฐิานและ	เกบ็รวบรวมขอ้มลู	

และขั้นที่สี่เป็นขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล	 (ขั้นมรรค)	 คือ 

นักเรียนสามารถสรุปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาได้	 กิจกรรม

การเรียนรู้ทั้งหมดนักเรียนเป็นผู้กระทำเองทั้งหมด	จึงนับได้ว่า	

การจดัการเรยีนรู้	ดว้ยกระบวนการแกป้ญัหาตามหลกัอรยิสจั	4	

เป็นการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ	 นักเรียนมีโอกาส						

เขา้รว่มกจิกรรมการเรยีนรูอ้ยา่งทัว่ถงึ	แลกเปลีย่นความคดิเหน็		

ซึ่งกันและกัน	 ทำให้เกิดความคิดกว้างขวาง	 ยอมรับฟัง 

ความคิดเห็นของผู้อื่นและเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาอย่าง 

มีเหตุผล	 โดยได้คิดวิเคราะห์ถึงปัญหา	 สาเหตุของปัญหา	

บอกหรือกำหนดวิธีการแก้ปัญหา	 สรุปเป็นแนวทางแก้ปัญหา	

บอกผลที่ เ กิ ด จ ากกา ร เ สนอวิ ธี ก า ร แก้ ปั ญหานั้ น ไ ด้ 	

ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของ	ทิศนา		แขมมณี	(2550	:	404)	

ที่กล่าวโดยสรุปไว้ว่า	ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เกิดจาก

พฤติกรรมการเรียนรู้โดยการระบ	ุ ชี้ถึงปัญหา	 จำแนกแยกแยะ	

หาเหตแุละผลทีท่ำใหเ้กดิปญัหา	หาความสมัพนัธข์องเหตกุารณ ์

ทีท่ำใหเ้กดิปญัหา	หาขอ้สรปุและเสนอแนะแนวทางแกป้ญัหาได ้

และสอดคล้องกับผลการวิจัยของณัฐยา	 	 บรรจงกิจ	 (2540	 :	

บทคดัยอ่)	ทำการวจิยัเรือ่ง	ความสามารถในการวเิคราะหต์นเอง 

ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี่	1	ทีเ่รยีนจรยิธรรมโดยการสอน

แบบอริยสัจ	4	ผลการวิจัยพบว่า	ความสามารถในการวิเคราะห ์

ตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 ที่เรียนจริยธรรมกับ 

บคุคลโดยการสอน		แบบอรยิสจั		4		กอ่นการเรยีนและหลงัการเรยีน 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.01	 โดยความ 

สามารถในการคิดวิเคราะห์ตนเองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	

	 	 2.2	 นักเรียนได้ รับการพัฒนาความสามารถ 

ในการคิดวิ เคราะห์ 	 ในการทำกิจกรรมการเรียนรู้ ในแต่  

ละขั้นตอน	 ทั้ง	 4	 ขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ	 4	 ทั้ง	 7	 แผน 

การจัดการเรียนรู้เป็นการฝึกการคิดทุกขั้นตอนตามลำดับขั้น	
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มีสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ	 เช่น	 กรณีตัวอย่างหรือสถานการณ์ 

ต่าง	 ๆ	 เพลง	 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน	 วีดีทัศน์โฆษณา	

เป็นต้น	 นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น	 ได้ 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อน	 ๆ	 เพื่อระบุประเด็นปัญหา	

วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา	 เก็บข้อมูล	 ค้นหาแนวทางในการ 

แก้ปัญหาอย่างมีระบบ	 เป็นรายบุคคลและเป็นรายกลุ่ม	 ซึ่ง 

ต้องอาศัยความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทำให้นักเรียน 

สามารถพัฒนาตนเองในด้านการรู้จักคิดวิเคราะห์หาสาเหตุ 

ของปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผลและหลักการ	

ซึง่เปน็การสรา้งความรู	้ความเขา้ใจทีแ่มน่ยำ	โดยสามารถนำไป 

ประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน	 วิธีการวัดและประเมินผล 

เหมาะสมกบัวยัและวฒุภิาวะของนกัเรยีน	ดงันัน้การจดักจิกรรม

การเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ	4	จึงเป็น 

โอกาสที่เอื้อต่อการฝึกความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ 

นักเรียนได้เป็นอย่างดี	 ดังจะเห็นได้จากค่าเฉลี่ยของคะแนน 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์	 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของประภาพรรณ	 	อินทร์เพ็ญ	 (2548	

:	 59-60)	 เรื่องการศึกษาผลการสอนแบบอริยสัจ	 4	 โดยใช้ 

เทคนิคคู่คิดคู่สร้างในวิชาสังคมศึกษา	 ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน	

ชัน้ประถมศกึษาปทีี	่4	ผลการวจิยัพบวา่	นกัเรยีนมคีวามสามารถ	

ในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ	.05	

	 3.	 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้

ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ	 4	 ระดับมาก					

ที่เป็นดังนี้เพราะ

	 	 3.1	 กิจกรรมและบรรยากาศในการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ	 4 

เป็นบรรยากาศการเรียนรู้ที่แปลกใหม่ 	 ไม่ เคร่งเครียด	

เป็นกันเอง	 สนุกสนาน	 ครูยิ้มแย้มแจ่มใส	 ดูแลเอาใจใส่และ 

ช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึง	 นักเรียนได้ทำกิจกรรมทั้ง 

รายบุคคลและเป็นกลุ่ม	 ทำให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสทำงาน 

กลุ่มร่วมกัน	มีส่วนร่วม	 ในการแสดงความคิดเห็น	 แลกเปลี่ยน 

ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน	 มีอิสระในการคิดและแสดงความ 

สามารถในการคิดวิเคราะห์ทำให้นักเรียนมีความสนใจกระตือ 

รอืรน้ตอ่การเรยีนรูใ้นขัน้ตอนตา่ง	ๆ 	ไดแ้กข่ัน้ตอนการระบปุญัหา	

ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ท้าทาย	กระตุ้นให้นักเรียนต้องการ	

หาคำตอบที่เป็นปัญหา	เพื่อให้รู้ว่าอะไร	คืออะไร	เป็นที่ตรงไหน 

เหมือนแพทย์ตรวจดูอาการของโรค	 ขั้นวิเคราะห์หาสาเหตุ	

ของปัญหา	 หรือต้นตอของปัญหา	 และตั้งสมมุติฐาน	 ขั้นนี้ 

นักเรียนร่วมกันกำหนดตัวอย่างการแก้ปัญหาด้วยบรรยากาศ 

ที่กระตือรือร้นและสนุกสนาน	 ขั้นทดลองและเก็บข้อมูล	 คือ 

นักเรียนกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการทดลองเพื่อพิสูจน์ 

สมมุติฐานและเก็บรวบรวมข้อมูล	 ขั้นนี้เป็นขั้นท้าทายให้ 

ค้นหาวิธีการแก้ปัญหาที่มุ่งหมาย	 ว่าคืออะไร	 เป็นได้จริง	

หรือไม่ เป็นไปได้อย่างไร	 เช่นว่า	 เราต้องการอะไรแน่ 	

อะไรกันแน่ที่เราต้องการ	 สำหรับขั้นสุดท้าย	 เป็นขั้นวิเคราะห์

ข้อมูลและสรุปผล	 กำหนดวางวิธีการ	 แผนการ	 และรายการ 

สิง่ทีจ่ะตอ้งทำในการทีจ่ะแกไ้ข	กำจดัสาเหตขุองปญัหาใหส้ำเรจ็	

โดยสอดคล้องกับเป้าหมายและหลักการทั่วไปเพื่อเตรียม 

ลงมือแก้ไขปัญหาต่อไป	 คือนักเรียนร่วมกันสรุปเป็นแนวทาง

ในการแก้ปัญหาได้	 ขั้นนี้นักเรียนมีความพึงพอใจ	 ภาคภูมิใจ	

สง่ผลใหน้กัเรยีนมคีวามมัน่ใจ	มคีวามสขุจากการเรยีนรูเ้ปน็กลุม่ 

นักเรียนตระหนักรู้ว่าตนเองมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

ทำให้มีความพึงพอใจ	 ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย 

กระบวนการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ	 4	 ซึ่งสอดคล้องกับผล 

การวิจัยของพระมหารุ่งอรุณ		อบเชย	(2549	:	บทคัดย่อ)		

	 	 3.2	 กิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นทั้งสี่ของอริยสัจ	 4	

และสื่อการเรียนรู้	 เช่น	 กรณีตัวอย่างหรือสถานการณ์ต่าง	 ๆ	

เพลง	บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน	 วีดีทัศน์โฆษณา	 เป็นต้น 

ที่ผู้วิจัยนำมาให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ฝึกคิดวิเคราะห์ 

ทั้ง	 7	 แผนการจัดการเรียนรู้	 ในการเลือกผู้วิจัยคำนึงถึง

ประสบการณ์และความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน	 และ	

ความสนใจของนักเรียน	 ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวเกี่ยวข้องกับชีวิต 

ประจำวนัของนกัเรยีน	โดยนกัเรยีนสามารถนำประสบการณเ์ดมิ 

ของตนเองมาเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่	 ช่วยให้นักเรียนสามารถ 

คิดวิเคราะห์ได้ด	ี วิธีการวัดและประเมินผลเหมาะสมกับวัยและ 

วุฒิภาวะของนักเรียน	 นักเรียนเห็นประโยชน์ของการสอนคิด 

วิเคราะห์	 ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ	 4	 ซึ่ง 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของประภาพรรณ		อินทร์เพ็ญ	 (2548	

:	59-60)

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะทั่วไป

	 1.	 ในการฝึกความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้ 

กระบวนการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ	4	ซึ่งมี	4	ขั้นตอน	ดังนั้น 

ครูผู้สอนควรกระตุ้นความคิด	 การกำหนดประเด็นปัญหา	 ให้ 

ผู้เรียนเชื่อมโยงความคิดและสรุปผล	และหาคำตอบด้วยตนเอง	

	 2.	 ครูผู้สอนควรฝึกความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ	 4	 โดยเน้นให้ 

ผู้เรียนฝึกปฏิบัติบ่อย	ๆ	กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น	ๆ	
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ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 ควรมีการวิจัยการสอนคิดเพื่อพัฒนาความสามารถ 

ในการคิดวิเคราะห์	กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น	ๆ	

	 2.	 ควรมีการวิจัยการสอนคิดเพื่อพัฒนาความสามารถ 

ในการคิดวิเคราะห์	 กับนักเรียนระดับช่วงชั้นที่	 2	 และช่วงชั้น 

ที่	4

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงศึกษาธิการ.	 2545	 ก.	คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่ม 

 สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม.	 

	 กรุงเทพมหานคร:	องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์.	

_____	.	 2546	 ก.	การจัดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา  

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ  

 วัฒนธรรม ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 พุทธศักราช 2544.	พิมพ์ครั้งที่	2.		กรุงเทพมหานคร:	 

	 คุรุสภาลาดพร้าว.	

ณัฐยา	 	 บรรจงกิจ.	 2540.	ความสามารถในการวิเคราะห์ 

 ตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียน 

 จริยธรรมโดยการสอนแบอริยสัจ 4.	 วิทยานิพนธ์	 

	 ปริญญามหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยแม่โจ้.			
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ผลการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช้หลักการบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

The Learning Outcomes on Thai Reading Comprehension by Using Murdoch

Integrated Approach (MIA) of Prathomsuksa 3 Students 

อภิญญา  วงศ์กลิ่นกรุด			เฉลา		ประเสริฐสังข์			เกษิณี	ผลประพฤติ
คณะครุศาสตร์		มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพพรรณี

บทคัดย่อ

	 	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง	(Quasi	–	experimental	design)	มีจุดมุ่งหมายเพื่อ		1)	เปรียบเทียบความสามารถ 

ในการอ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช้หลักการบูรณาการของเมอร์ด็อค	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	3	กับเกณฑ์ร้อยละ	75	

ของคะแนนเต็ม		2)	เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	3	ก่อนและหลัง 

การไดร้บัการจดัการเรยีนรูก้ารอา่นจบัใจความภาษาไทยโดยใชห้ลกัการบรูณาการของเมอรด์อ็ค		3)	ศกึษาเจตคตติอ่กจิกรรมการจดั 

การเรียนรู้การอ่านจับใจความภาษาไทย	 โดยใช้หลักบูรณาการของเมอร์ด็อค	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้น 

ประถมศึกษาปีที่	3	โรงเรียนบ้านเจริญสุข	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2551	จำนวน	1	ห้องเรียน	โดยการสุ่มแบบเจาะจงจำนวน 

30	 คน	 เป็นกลุ่มตัวอย่าง	 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้รับการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช้หลักการบูรณาการของ 

เมอร์ด็อค	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย	 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการบูรณาการของเมอร์ด็อค	 แบบวัดความ 

สามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทย	 แบบวัดเจตคติต่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความภาษาไทย	 สถิติที่ใช้ 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ	ค่าเฉลี่ย	(x)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D)	และทดสอบค่าที	(t-test)
	 	 ผลการวจิยัพบวา่		1)	นกัเรยีนไดร้บัการจดัการเรยีนรูก้ารอา่นจบัใจความภาษาไทยโดยใชห้ลกัการบรูณาการของเมอรด์อ็ค 

มคีวามสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทยหลังเรยีนคิดเปน็ร้อยละ	84.43	ซึ่งสูงกว่าเกณฑท์ี่กำหนด		2)	นักเรียนไดร้ับการจัด 

การเรียนรู้การอ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช้หลักการบูรณาการของเมอร์ด็อค	 มีความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทย 

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ	 .05	 	 3)	 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความภาษาไทยโดย 

ใช้หลักการบูรณาการของเมอร์ด็อค	 มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช้หลักการบูรณาการของ 

เมอร์ด็อค	โดยรวมอยู่ในระดับดี	(x =	4.52,	S.D	=	0.53)
คำสำคัญ  :		การอ่านจับใจความ,	เมอร์ด็อค	(MIA)			

Abstract

	 	 This	research	was	designed	for	the	quasi-experiment.	The	main	purposes	were:	(1)	to	compare	Thai	reading	

for	the	main	idea	using	Murdoch	Integrated	Approach	(MIA)	of	students	in	Prathomsuksa	III	with	the	criteria	set	at	75	

percent;	(2)	to	compare	Thai	reading	for	the	main	idea	of	the	students	before	and	after	the	experiment	using	the	MIA;	

(3)	to	study	attitude	of	the	students	toward	the	MIA	after	the	experiment.	The	sample	drawn	through	purposive	sampling	

included	one	class	with	30	students	in	Prathomsuksa	III	at	Banchalernsuk	School,	who	studied	in	the	second	semester	

of	the	2008	academic	year.	They	were	assigned	to	the	experimental	group	to	learng	Thai	reading	for	the	main	idea.	The	

research	instruments	were	lesson	plans	using	the	MIA,	Thai	reading	for	the	main	idea	test,	and	a	questionnaire	asking	

attitudes	towards	the	MIA.	The	employed	statistical	analysis	were	mean,	standard	deviation	and	t-test.

	 	 The	major	findings	were	as	follows:	(1)	The	students	taught	through	the	Murdoch	Integrated	Approach	(MIA)	

achieved	Thai	reading	for	the	main	idea	score	at	84.43	percent	which	was	higher	than	the	criteria	set	before	conducting	

the	experiment.	(2)	The	students	taught	through	the	MIA	showed	their	Thai	reading	for	the	main	idea	significantly	higher	

than	that	before	the	experiment	at	the	.05	level.	(3)	The	students	taught	through	the	MIA	showed	their	attitude	toward	

the	MIA	at	a	high	level	(x =	4.52,S.D	=	0.53)	  

Keyword :	Reading	comprehension,	Murdoch	(MIA)	
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บทนำ

	 การอ่านเป็นทักษะทางภาษาที่สำคัญและจำเป็นต่อ 

การศึกษาหาความรู้	 การพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมให้มี

ความคิดสร้างสรรค์	 ให้ความสนุกสนาน	 ความเพลิดเพลิน	

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พุทธศักราช	 2544	 กลุ่ม 

สาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้กำหนดสาระหลักไว้	 5	 สาระ	

ซึ่งประกอบด้วยการอ่าน	 การเขียน	 การฟังการดูและการพูด	

หลักการใช้ภาษา	วรรณคดีและวรรณกรรม	ได้กำหนดคุณภาพ 

ของผู้เรียน	 ด้านการอ่านไว้ว่าต้องมีความรู้ในหลักเบื้องต้นของ 

การอ่าน	 สามารถนำเอาหลักเกณฑ์ของการอ่านไปใช้ได	้ และ 

หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานยงัไดก้ำหนดวตัถปุระสงคใ์นเรือ่ง 

หลักเกณฑ์ของการอ่านจับใจความคือ	 เมื่ออ่านข้อความแล้ว 

เขา้ใจสามารถตอบคำถามเกีย่วกบัเรือ่งทีอ่า่นได	้	สรปุเรือ่งไดแ้ละ 

สามารถนำความรูไ้ปใชใ้นชวีติประจำวนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ	

(กระทรวงศึกษาธิการ.	2546	:	188)

	 จากการที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 ของโรงเรียน	

บ้านเจริญสุข	 ส่วนใหญ่เมื่ออ่านข้อความแล้ว	 ไม่สามารถจับ

ประเด็นสำคัญหรือสรุปเรื่องได้	 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้นำการอ่าน

จับใจความภาษาไทยโดยใช้หลักการบูรณาการของเมอร์ด็อค 

มาใช้แก้ปัญหาดังกล่าวเนื่องจากมีขั้นตอนในการจัดกิจกรรม 

การจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความภาษาไทย	 7	 ขั้นตอน	

คือ	 1.	 ขั้นถามนำก่อนการอ่าน	 2.	 ขั้นทำความเข้าใจคำศัพท์	

3.	 ขั้นการอ่านเนื้อเรื่อง	 4.	 ขั้นทำความเข้าใจเรื่อง	 5.	 ขั้นการ 

ถ่ายโอนข้อมูล	6.	ขั้นต่อชิ้นส่วนประโยค	7.	ขั้นการประเมินผล	

และแก้ไข	 (George	S.	Murdoch.	 1986	 :	 p.	 9-10)	ซึ่งแต่ละ 

ขั้นตอนจะเรียนรู้จากสิ่งที่ง่ายไปหาสิ่งที่ยากและนักเรียนได้ทำ 

กิจกรรมที่หลากหลาย	 ซึ่งเป็นการพัฒนาความสามารถในการ 

อ่านจับใจความให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	 2544	 ที่กล่าวไว้ว่าต้องการ 

ให้นักเรียนอ่านแล้วเข้าใจ	สรุปเรื่องได้	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 ในการวจิยัเรือ่ง	ผลการจดัการเรยีนรูก้ารอา่นจบัใจความ 

ภาษาไทยโดยใช้หลักการบูรณาการของเมอร์ด็อค	 ผู้วิจัยได้ 

กำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้	ดังต่อไปนี้

	 1.	 เพื่ อ เปรี ยบ เที ยบความสามารถในการอ่ าน 

จับใจความภาษาไทยโดยใช้หลักการบูรณาการของเมอร์ด็อค 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 กับเกณฑ์ร้อยละ	 75	

ของคะแนนเต็ม

	 2.		เพือ่เปรยีบเทยีบความสามารถในการอา่นจบัใจความ 

ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 ก่อนและหลัง 

การได้รับการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความภาษาไทย	 โดย 

ใช้หลักการบูรณาการของเมอร์ด็อค	

	 3.	 เพื่อศึกษาเจตคติต่อกิจกรรมการจัดการเรียน

รู้การอ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช้หลักการบูรณาการ			

ของเมอร์ด็อค		

อุปกรณ์และวิธีดำเนินการวิจัย

	 1.	 ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย 	 เป็นนัก เ รี ยนชั้ น	

ประถมศึกษาปีที่	3	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2551	โรงเรียน		

ในอำเภอแกลง	จังหวัดระยอง	จำนวน	1,664	คน

	 2.	 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย	 เป็นนักเรียนชั้น	

ประถมศึกษาปีที่ 	 3	 ภาคเรียนที่ 	 2	 ปีการศึกษา	 2551	

โรงเรียนบ้านเจริญสุข	ตำบลวังหว้า	อำเภอแกลง	จังหวัดระยอง	

เลือกโดยการเจาะจง	จำนวน	30	คน

	 3.	 แผนการจดัการเรยีนรูก้ารอา่นจบัใจความภาษาไทย 

โดยใชห้ลกัการบรูณาการของเมอรด์อ็ค	จำนวน	12	แผน	(แผนละ	

2	 ชั่วโมง)	 เนื้อหาเลือกมาจากนิทาน	 สารคดี	 บทร้อยกรอง		

มีขั้นตอนการสร้าง		ดังนี้

	 		 3.1	 นำแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความ

ภาษาไทยโดยใช้หลักการบูรณาการของเมอร์ด็อค	 ที่ปรับปรุง 

แกไ้ขตามคณะกรรมการทีป่รกึษาวทิยานพินธไ์ปใหผู้ท้รงคณุวฒุ ิ

ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา	 ความสอดคล้องของเนื้อหา 

กับจุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ 	 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง	

การวัดผลและประเมินผล	แผนการจัดการเรียนรู้

	 	 3.2	 นำแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความ 

ภาษาไทยโดยใช้หลักการบูรณาการของเมอร์ด็อค	 มาปรับปรุง 

ตามคำแนะนำของผูท้รงคณุวฒุเิสรจ็แลว้นำไปทดลอง	(Try	out)	

กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น	

ตำบลวังหว้า	 อำเภอแกลง	 จังหวัดระยอง	 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

เพื่อหาผลของแผนการจัดการเรียนรู้	 จากนั้นนำผลที่ได้มา 

ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้สมบูรณ์	 เพื่อนำไปทดลอง 

ใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างในภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2551

	 4.	 แบบวดัความสามารถในการอา่นจบัใจความภาษาไทย 

เป็นแบบวัด	4	ตัวเลือก	จำนวน	30	ข้อ	มีขั้นตอนในการสร้างและ 

หาคุณภาพของแบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ 

ภาษาไทย	ดังนี้

	 	 	 	 4.1	 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินแบบวัดความสามารถใน 

การอ่านจับใจความภาษาไทย	นำผลการประเมินมาหาค่าดัชนี 

ความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้	

โดยใช้	IOC	มีค่าเฉลี่ยท่ากับ	0.98	(พรรณี		ลีกิจวัฒนะ.	2549)	

จำนวน	60	ข้อ
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	 	 4.2	 เลือกแบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจ

ความภาษาไทยเฉพาะข้อที่มีความยากง่ายอยู่ระหว่าง	 0.20-	

0.80	 ไว้จำนวน	 55	 ข้อ	 และมีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่	 0.20	

ขึ้นไป	(พรรณี		ลีกิจวัฒนะ.	2549)	หาค่าความเชื่อมั่น	(KR-20)	

ได้ค่าความเชื่อมั่น	0.82	คัดเลือกไว้	จำนวน	30	ข้อ

	 	 4.3	 นำแบบวดัความสามารถในการอา่นจบัใจความ 

ภาษาไทย	 จำนวน	 30	 ข้อ	 ไปทดสอบ	 (Try	 out)	 กับนักเรียน

ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแล้วนำมาตรวจวิเคราะห์หาค่าความเที่ยง 

ของแบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทย	

ทั้งฉบับได้เท่ากับ	0.82

	 	 4.4	 นำแบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจ 

ความภาษาไทย	 จำนวน	 30	 ข้อ	 ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	3	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2551	

จำนวน	30	คน

	 5.	 แบบวดัเจตคตติอ่กจิกรรมการจดัการเรยีนรูก้ารอา่น 

จับใจความภาษาไทยโดยใช้หลักการบูรณาการของเมอร์ด็อค		

มีขั้นตอนในการสร้าง	ดังนี้

	 	 	 5.1	 นำแบบวัดเจตคติต่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

การอ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช้หลักการบูรณาการของ 

เมอร์ด็อค	 ที่ดัดแปลงมาจากการสร้างแบบเจตคติตามวิธีของ 

ลิเคิร์ท	(ล้วน	สายยศ	และอังคณา	สายยศ)	จำนวน	25	ข้อ	ให ้

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง 

ตามเนื้อหา	 ความชัดเจนทางภาษา	 ค่าดัชนีความสอดคล้อง 

ของแต่ละข้อคำถาม

	 	 	 	 5.2	 นำแบบวัดเจตคติต่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู ้

การอ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช้หลักการบูรณาการของ 

เมอรด์อ็ค	ใหผู้ท้รงคณุวฒุติรวจสอบความถกูตอ้งตามโครงสรา้ง	

ความชดัเจนทางภาษา	คา่ดชันคีวามสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ความ

กบักจิกรรมในการจดัการเรยีนรูไ้ดค้า่เฉลีย่	IOC	ตัง้แต่	0.66	–	1	

คัดเลือกไว้	จำนวน	22	ข้อ

	 	 5.3	 นำแบบวดัเจตคตติอ่กจิกรรมการจดัการเรยีนรู้ 

การอ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช้หลักการบูรณาการของ 

เมอร์ด็อค	 ที่ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิไป 

ทดสอบกบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี่	4	โรงเรยีนบา้นเจรญิสขุ	

ตำบลวังหว้า	อำเภอแกลง	จังหวัดระยอง	จำนวน	25	คน	เพื่อ 

หาคา่อำนาจจำแนกโดยเรยีงคะแนนจากมากไปนอ้ย	แบง่กลุม่สงู 

50%	 และกลุ่มต่ำ	 50%	 (รวีวรรณ	 	 ชินะตระกูล.	 2542)	

ได้ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง	 0.40	 -	 0.82	 คัดเลือกไว้	 จำนวน	

20	ข้อ

	 	 5.4	 นำแบบวดัเจตคตติอ่กจิกรรมการจดัการเรยีนรู้ 

การอ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช้หลักการบูรณาการของ 

เมอร์ด็อค	 จำนวน	 20	 ข้อ	 ไปทดสอบกับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม 

ตัวอย่าง	เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.94	

(รวีวรรณ		ชินะตระกูล.	2542)	

	 	 5.5	 นำแบบวดัเจตคตติอ่กจิกรรมการจดัการเรยีนรู้ 

การอ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช้หลักการบูรณาการของ 

เมอรด์อ็ค	จำนวน	20	ขอ้	ไปทดสอบกบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา 

ปีที่	3	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2551	จำนวน	30	คน

	 6.	 สถิติที่ใช้ในการวิจัย

	 		 6.1	 สถิติพื้นฐาน	ได้แก่	ค่าเฉลี่ย,	ค่าส่วนเบี่ยงเบน	

มาตรฐาน

	 	 6.2	 สถิติที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ	 ได้แก่	

ค่าความเที่ยงตรง	 IOC,	 ค่าความยากง่าย,	 ค่าอำนาจจำแนก 

และค่าความเชื่อมั่น	(KR-	20)

	 	 6.3	 สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตุฐิาน	ไดแ้ก	่เปรยีบเทยีบ 

ความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช้หลักการ 

บรูณาการของเมอรด์อ็คกบัเกณฑท์ีก่ำหนด	โดยใชส้ถติทิดสอบ	

คา่ท	ี(t-test	dependent),	เปรยีบเทยีบความสามารถในการอา่น 

จับใจความภาษาไทยโดยใช้หลักการบูรณาการของเมอร์ด็อค 

กอ่นทดลองกบัหลงัทดลองดว้ยสถติทิดสอบคา่ท	ี(t-test	depen-

dent),	ทดสอบระดบัเจตคตติอ่กจิกรรมการจดัการเรยีนรูก้ารอา่น 

จับใจความภาษาไทยโดยใช้หลักการบูรณาการของเมอร์ด็อค 

ด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

	 7.	 การดำเนินการวิจัย	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่ง 

การทดลอง	ผูว้จิยัไดด้ำเนนิการเกบ็รวบรวมขอ้มลูตามแบบแผน 

การวิจัยดังนี้

	 	 7.1	 ทดสอบก่อนเรียน	 (Pre-test)	 โดยการวัด 

ความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช้หลักการ 

บูรณาการของเมอร์ด็อค	จำนวน	30	ข้อ

	 	 7.2	 ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผน 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการบูรณาการของเมอร์ด็อค	

ตามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	 ใช้เวลาจัดกิจกรรม	 จำนวน	 24	 ชั่วโมง	

ดังนี้

	 				 	 7.2.1	 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

พุทธศักราช	 2544	 หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทยเกี่ยวกับจุดหมาย	สาระการเรียนรู้	การจัดการเรียนรู้	

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้	 และการอ่านจับใจความของ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	3

	 								 7.2.2	 ศึกษาขั้นตอนการจัดกิจกรรมการจัด 

การเรียนรู้การอ่านจับใจความโดยใช้หลักการบูรณาการของ 

เมอร์ด็อค	ซึ่งมี	5	ขั้นตอน	คือ	1.	ขั้นการถามนำก่อนการอ่าน	 

(Priming	 questions)	 โดยครูผู้สอนจะตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่อง 

ที่อ่านเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนสนใจ	 เกิดการอภิปราย	

รว่มกนั	ทำใหน้กัเรยีนเกดิการคาดเดาและตอ้งการคน้หาคำตอบ		
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2.	ขั้นการทำความเข้าใจคำศัพท์	(Understanding	vocabulary)	

มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความมั่นใจ	 และเข้าใจถูกต้อง 

เกี่ยวกับคำศัพท์ก่อนที่จะอ่านโดยครูผู้สอนเป็นผู้เลือกคำศัพท	์	

3.	ขั้นการอ่านเนื้อเรื่อง	(Reading	the	text)	หลังจากทำความ 

เข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์แล้วนักเรียนอ่านเนื้อเรื่องเพื่อทำความ 

เขา้ใจเรือ่ง		4.	ขัน้ทำความเขา้ใจเรือ่ง	(Understanding	the	text)	

เปน็ขัน้การตรวจสอบความเขา้ใจ	โดยการเตมิขอ้ความในประโยค 

ใหส้มบรูณ	์	5.	ขัน้การถา่ยโอนขอ้มลูในรปูแบบอืน่	(Transferring 

information)	คอื	กจิกรรมทีใ่หน้กัเรยีนนำความรูห้รอืขอ้มลูทีไ่ด้ 

มานำเสนอในรูปแบบของกราฟ	 แผนภูมิ	 ตาราง	 หรือแผนที่ 

แล้วแต่ความเหมาะสมของข้อมูล	 	 6.	 ขั้นการทำแบบฝึกหัด 

ตอ่ชิน้สว่นประโยคและเรยีงโครงสรา้งอนเุฉท	(Jigsaw	exercise	

and	 paragraph)	 เป็นกิจกรรมที่ครูแจกชิ้นส่วนประโยคแล้วให้

นักเรียนช่วยกันต่อชิ้นส่วนเหล่านั้นให้ได้ใจความที่สมบูรณ์	 	 7.	

ขั้นการประเมินผลและการแก้ไข	(Evaluation	and	correction)	

คือ	การประเมินผลงานโดยรวมอีกครั้งหนึ่งและมีการแก้ไขด้าน

ภาษาที่พบในแบบฝึกหัดประกอบการอ่านของนักเรียนเพื่อให้ 

นักเรียนสามารถใช้ภาษาได้ถูกต้อง

		 	 7.3	 ทดสอบหลังเรียน	 (Post-test)	 โดยใช้แบบวัด 

ความสามารถในการอ่านจับใจความชุดเดียวกับการทดสอบ 

ก่อนเรียนแล้วนำผลมาวิเคราะห์ค่าคะแนนเฉลี่ยและส่วน 

เบี่ยงเบนมาตรฐาน

		 	 7.4	 ทดสอบแบบวัดเจตคติต่อกิจกรรมการจัด 

การเรียนรู้การอ่านจับใจความโดยใช้หลักการบูรณาการของ 

เมอรด์อ็ค	นำผลมาเปรยีบเทยีบกบัเกณฑข์องลเิคริท์	ไดค้า่เฉลีย่	

4.52	อยู่ในระดับดี

	 		 7.5	 เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับ 

ใจความ	 โดยใช้หลักการบูรณาการของเมอร์ด็อคกับเกณฑ์ที่ 

กำหนด	 คือร้อยละ	 75	 ของคะแนนเต็ม	 ด้วยสถิติทดสอบค่าที	

(t-test	dependent)

	 		 7.6	 เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับ 

ใจความก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้หลักการบูรณาการของ 

เมอร์ด็อคด้วยสถิติทดสอบค่าที	(t-test	dependent)

ผลการวิจัย 

	 จากการทดลองการจดักจิกรรมการจดัการเรยีนรูก้ารอา่น 

จับใจความภาษาไทยโดยใช้หลักการบูรณาการของเมอร์ด็อค	

จำนวน	30	คน	นั้นปรากฏผลดังต่อไปนี้

	 1.	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 ที่ได้รับการจัด 

การเรียนรู้การอ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช้หลักการ 

บูรณาการของเมอร์ด็อค	มีคะแนนเฉลี่ย	25.33		จากคะแนนเต็ม		

30	คะแนน	มีความเบี่ยงเบนมาตรฐาน	1.60	 เมื่อเปรียบเทียบ 

คะแนนที่ได้กับเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนบ้านเจริญสุข

ร้อยละ	 75	 ของคะแนนเต็มที่กำหนดไว้	 สูงกว่าอย่างมีนัย 

ความสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 	 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน 

ข้อที่	 1	 คือ	 นักเรียนมีความสามารถในการอ่านจับใจความ 

ภาษาไทยโดยใชห้ลกัการบรูณาการของเมอรด์อ็คสงูกวา่เกณฑ์

ที่กำหนด	ดังภาพประกอบ	1

ภาพประกอบ 1	 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที	่ 3	 หลัง	 

	 	 	 	 การทดลองการเรียนรู้	โดยใช้หลักการบูรณาการของเมอร์ด็อคกับเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
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	 2.	 นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี	่3		ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรม 

การจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช้หลักการ 

บูรณาการของเมอร์ด็อค	 มีความสามารถในการจับใจความ 

ภาษาไทยหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัย 

สำคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ดังภาพประกอบ	2

	 3.	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 ที่ได้รับการจัด 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช ้

หลักการบูรณาการของเมอร์ด็อค	 มีเจตคติต่อกิจกรรมการจัด 

การเรียนรู้การอ่านจับใจความภาษาไทยหลังการทดลอง			

คิดเป็นค่าเฉลี่ย	4.52	และอยู่ในระดับดี

สรุปและอภิปรายผล 

สรุปผลการวิจัย

 จากการทดลองสอนโดยการจัดการเรียนรู้การอ่าน 

จับใจความภาษาไทยโดยใช้หลักการบูรณาการของเมอร์ด็อค	

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	3	จำนวน	30	คน	สรุปได้ดังนี้

	 1.	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 ที่ได้รับการจัดการ 

เรียนรู้การอ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช้หลักการบูรณาการ 

ของเมอรด์อ็ค	มคีะแนนเฉลีย่	25.33	จากคะแนนเตม็	30	คะแนน	

มีความเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 1.60	 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนกับ 

เกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ	 75	 ของคะแนนเต็มที่กำหนดไว้อย่างมี 

นยัสำคญัทางสถติ	ิระดบั	.05	ซึง่เปน็ไปตามสมมตุฐิานขอ้ที	่1	คอื	

นกัเรยีนมคีวามสามารถในการอา่นจบัใจความภาษาไทยโดยใช้

หลักการบูรณาการของเมอร์ด็อคสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

	 2.	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 ที่ได้รับการจัด

กิจกรรมการจัดเรียนรู้การอ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช้ 

หลักการบูรณาการของเมอร์ด็อค	 มีความสามารถในการ 

จับใจความภาษาไทย	 หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	.05		

	 3.	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 ที่ได้รับการจัด 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความภาษาไทยโดย 

ใช้หลักการบูรณาการของเมอร์ด็อค	 มีเจตคติต่อกิจกรรม 

การจดัการเรยีนรูก้ารอา่นจบัใจความภาษาไทยหลงัการทดลอง	

คิดเป็นค่าเฉลี่ย	4.52	และอยู่ในระดับดี
 

อภิปรายผลการวิจัย

	 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทดลองสอนนักเรียนโดยการ 

จัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช้หลักการ 

บูรณาการของเมอร์ด็อคและเจตคติต่อกิจกรรมการจัดการ 

เรียนรู้การอ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช้หลักการบูรณาการ 

ของเมอร์ด็อค	อภิปรายผลได้ดังนี้

	 1.	 นักเรียนที่ เรียนโดยการจัดการเรียนรู้การอ่าน 

จับใจความภาษาไทยโดยใช้หลักการบูรณาการของเมอร์ด็อค 

มคีวามสามารถในการอา่นจบัใจความภาษาไทยสงูกวา่เกณฑท์ี่

โรงเรียนบ้านเจริญสุขกำหนด	เนื่องมาจาก

	 	 1.1	 การจดัการเรยีนรูก้ารอา่นจบัใจความภาษาไทย 

โดยใช้หลักการบูรณาการของเมอร์ด็อคของนักเรียนชั้น 

ประถมศึกษาปีที่	 3	 มี	 7	 ขั้นตอน	 คือ	 ขั้นที่หนึ่งครูตั้งคำถาม 

หรือข้อความเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน	โดยใช้ปริศนาคำทาย	รูปภาพ	

35

 2.  3  
 

 .05  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 2       
 3   

 
3.  3 

    
  4.52   

  
  
       

   3   30    
 1.  3  

   25.33    30   1.60  
 75   

.05   1  
 

 2.  3     
   

 .05   
 3.  3  

 
   4.52   

  

0

5

10

15

20

25

30

 3  

ภาพประกอบ 2	 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	3	ระหว่าง	 

	 	 	 	 ก่อนเรียนและหลังเรียน	โดยใช้หลักการบูรณาการของเมอร์ด็อค
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เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นในการที่จะเรียน 

และก่อให้เกิดการอภิปรายร่วมกันระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียน 

กอ่นทีจ่ะอา่นเรือ่งนัน้	ๆ 		ขัน้ทีส่อง	เปน็การทำความเขา้ใจคำศพัท ์

เพื่อให้นักเรียนเกิดความมั่นใจว่าคำศัพท์บางคำนั้นนักเรียน 

เข้าใจถูกต้องแล้วหรือยัง	 โดยครูจะเลือกคำศัพท์ที่นักเรียน 

อาจจะรู้ความหมายแล้วหากยังไม่รู้ความหมายก็ให้ค้นหา 

ความหมายจากพจนานุกรมหรือจากสมุดคำศัพท์ที่ครูสร้างขึ้น 

ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานความเข้าใจในการอ่านที่จะส่งผลต่อความ 

เขา้ใจในการอา่นในโอกาสตอ่ไป		ขัน้ทีส่าม	เปน็การอา่นเนือ้เรือ่ง 

ที่มีคำถามย่อยแทรกอยู่ในเนื้อเรื่อง	 เพื่อกระตุ้นและส่งเสริม 

ความเข้าใจในการอ่านให้ดียิ่งขึ้นและเป็นการเรียนอย่างมีสติ 

สัมปชัญญะเพราะต้องคิดอยู่ตลอดเวลา		ขั้นที่สี่	ทำความเข้าใจ	

เนื้อเรื่อง	 เป็นขั้นตรวจสอบความเข้าใจโดยการให้นักเรียน 

เขียนตอบประโยคสั้นๆ	 หรือเติมข้อความให้สมบูรณ์ซึ่ง 

ความเข้าใจนี้นักเรียนได้ผ่านขั้นตอนของการถามนำก่อน 

การอ่าน	 การทำความเข้าใจคำศัพท	์ และการอ่านเนื้อเรื่อง	 ซึ่ง 

เป็นพื้นฐานของการที่จะทำให้เข้าใจเรื่องได้ดี	 	 ขั้นที่ห้า	 การ 

ถ่ายโอนข้อมูลเป็นขั้นการแปลงข้อมูลออกมาในรูปแบบของ 

แผนที่ความคิด	 แผนภาพโครงเรื่อง	 อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่ 

ความเหมาะสมของเนือ้เรือ่ง	ถา้นกัเรยีนทำไดก้แ็สดงวา่นกัเรยีน 

สามารถจับประเด็นสำคัญของเรื่องได้	 เป็นกิจกรรมที่ส่งผลให้ 

นักเรียนได้พัฒนาความสามารถในด้านการเขียนสรุปข้อความ 

โดยใช้ภาษาของตนเอง		ขั้นที่หก	การทำแบบฝึกหัดต่อชิ้นส่วน 

ประโยค	 และเรียงโครงสร้างอนุเฉท	 เป็นกิจกรรมที่ครูแจก 

ชิน้สว่นประโยคใหน้กัเรยีนแตล่ะกลุม่ชว่ยกนัตอ่ชิน้สว่นประโยค 

เหล่านั้นให้อยู่ในรูปของอนุเฉทที่ถูกต้องและได้ใจความที่ 

สมบูรณ์	 ในขณะที่ทำกิจกรรมนักเรียนต้องพูด	 ปรึกษากันและ 

ช่วยกันคิดแก้ปัญหาเพื่อสรุปข้อมูลให้เป็นเรื่องที่ถูกต้อง		

ขั้นที่เจ็ด	การประเมินผลและการแก้ไข	ซึ่งขั้นนี้เป็นการประเมิน 

ผลงานโดยรวมอีกครั้งหนึ่งและมีการแก้ไขด้านภาษาของ 

นักเรียนที่พบในการทำแบบฝึกหัดเพื่อให้นักเรียนสามารถ 

ใช้ภาษาได้ถูกต้อง	 ซึ่งสอดคล้องกับความคิดของกู๊ดแมน	

(Goodman.	 1973	 :	 13)	 ที่กล่าวว่า	 การอ่านเป็นเกมการเดา 

ชนิดหนึ่งที่ผู้อ่านเดาว่าสิ่งนั้นตรงกับความคิดของตนหรือไม่ 

ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ชอบการท้าทายเพื่อเอาชนะ 

และการถามนำก่อนการอ่านเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้ใช้ 

ความคิด	แฮร์ริสและซิเพย์	(Harris	and	Sipay.	1979	:	294	–	

295)	 ซึ่งกล่าวโดยสรุปว่า	 การอ่านเพื่อความเข้าใจต้องอาศัย 

ความสามารถหลาย	ๆ	อย่างรวมกัน	และการรู้ความหมายของ 

คำศัพท์จำเป็นต่อความเข้าใจในการอ่าน	 ในการทดสอบพบว่า 

นักเรียนที่ได้คะแนนความเข้าใจสูงแสดงว่าคะแนนความ 

สามารถในการใชค้ำศพัทก์จ็ะสงูดว้ย	นอกจากนีย้งัสอดคลอ้งกบั	

ความคิดของวินโดสัน	 (Widdowson.	 1979	 :	 141	 –	 142)		

ที่กล่าวไว้ว่า	 กิจกรรมการถ่ายโอนข้อมูลเป็นกิจกรรมที่ด	ี เป็น 

การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารด้วยการเขียนแทนคำพูดและ 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของปิยวรรณ		ทองอนันติวงศ์	(2548	:	

64)	 เรื่อง	 ผลการสอนอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้หลัก 

การบูรณาการของเมอร์ด็อค	 (MIA)	 ของนักเรียนมัธยมศึกษา 

ปทีี	่6	ผลการวจิยัพบวา่	นกัเรยีนมคีะแนนผลสมัฤทธิท์างการอา่น

จบัใจความภาษาองักฤษหลงัเรยีน	29.20	คะแนน	คดิเปน็รอ้ยละ		

73	ซึ่งไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

	 	 1.2	 นกัเรยีนไดร้บัการพฒันาทกัษะการอา่นโดยการ 

จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียน	 มีโอกาสฝึกทักษะทางภาษา 

ด้านการฟัง	 การพูด	 การอ่านและการเขียนตลอดเวลาที่ทำ 

กจิกรรมทัง้	12	แผน	เนือ้เรือ่งของการจดัการเรยีนรู	้ไดแ้ก	่นทิาน		

บทรอ้ยกรอง	และสารคด	ีทำใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันาทกัษะการอา่น

ที่หลากหลายและจับประเด็นสำคัญของเนื้อเรื่อง

	 2.	 นักเรียนมีความสามารถในการอ่านจับใจความ 

ภาษาไทยโดยใช้หลักการบูรณาการของเมอร์ด็อคของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน	

ข้อที่	2	คือนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความ 

ภาษาไทย	 โดยใช้หลักการบูรณาการของเมอร์ด็อค	 มีความ 

สามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทยอยู่ในระดับดี	 โดยมี 

ค่าเฉลี่ยของความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทย 

คิดเป็นร้อยละ	84.43	ซึ่งสูงกว่าก่อนการทดลอง	เนื่องมาจาก

	 	 2.1	 การจดัการเรยีนรูก้ารอา่นจบัใจความภาษาไทย 

โดยใช้หลักการบูรณาการของเมอร์ด็อค	 เป็นกิจกรรมที่เน้น 

นักเรียนเป็นสำคัญ	 นักเรียนมีปฏิสัมสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน 

ด้วยกัน	 นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาจากการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 

แสดงความคดิเหน็ไดเ้ตม็ทีแ่ละเปน็กจิกรรมทีม่กีารจดัการเรยีนรู้ 

จากสิ่งที่ง่ายไปหาสิ่งที่ยาก	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรจนา	

ชาญวชิติ	(2547	:	75)	เรือ่งศกึษาผลการใชว้ธิกีารสอนอา่นแบบ 

บรูณาการของเมอรด์อ็ค	ในการพฒันาความสามารถดา้นการอา่น 

ภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่2	ผลการวจิยัพบวา่ 

นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนอา่นแบบบรูณาการของเมอรด์อ็ค		ทำให ้

นักเรียนมีความสามารถในด้านการอ่านภาษาอังกฤษหลังการ 

ทดลองสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

	 	 2.2	 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความ 

ภาษาไทย	ขัน้การถา่ยโอน	และขัน้การทำแบบฝกึหดัตอ่ชิน้สว่น 

ประโยค	 เป็นขั้นที่นักเรียนให้ความสนใจ	 มีความสนุกสนาน 

และได้แสดงความคิดเห็นการจัดลำดับข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย 

นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันช่วยกันแก้ปัญหาและกล้า 

แสดงออกในการนำเสนอข้อมูลซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
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ปิยวรรณ		ทองอนันติวงศ์	 (2548	 :	64)	 เรื่อง	ผลการสอนอ่าน 

จบัใจความภาษาองักฤษโดยใชห้ลกัการบรูณาการของเมอรด์อ็ค	 

(MIA)	ของนกัเรยีนมธัยมศกึษาปทีี	่6	ผลการวจิยัพบวา่	นกัเรยีน 

มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ 

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	

.01

	 3.	 นักเรียนมีเจตคติต่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้การ 

อ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช้หลักการบูรณาการของ	

เมอร์ด็อค	 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 อยู่ในระดับดี	

เนื่องมาจาก

	 	 3.1	 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความ

ภาษาไทยโดยใชห้ลกัการบรูณาการของเมอรด์อ็ค	เปน็กจิกรรม 

ที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง	 มีความรับผิดชอบต่องาน 

ที่ได้รับมอบหมาย	 ช่วยเหลืองานกลุ่มด้วยความกระตือรือร้น 

ทำใหน้กัเรยีนเหน็คณุคา่ของตนเองและมเีจตคตทิีด่ตีอ่กจิกรรม

การจัดการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอัจรา		สินธุโคตร	

(2543	:	77)	ทีไ่ดส้อบถามความคดิเหน็ของนกัเรยีนตอ่การเรยีน 

ภาษาอังกฤษโดยวิธี	 MIA	 พบว่า	 โดยเฉลี่ยร้อยละ	 82.59 

นักเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการเรียนภาษาอังกฤษโดย

วิธี	MIA	มีความพึงพอใจ		

	 	 3.2	 กิจกรรมและบรรยากาศการจัดการเรียนรู้การ 

อ่านจับใจความภาษาไทยเป็นบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ต่างไป 

จากปกติ	 คือนักเรียนได้ทำกิจกรรมทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 

จะมกีารพฒันาการทกัษะการคดิสอดคลอ้งกบังานวจิยัของปยิวร

รณ		ทองอนันติวงศ์	(2548	:	64)	ที่พบว่านักเรียนมเีจตคติต่อกิจ

กรรมการเรยีนการสอนอา่นจบัใจความภาษาองักฤษโดยใชห้ลกั

การบูรณาการของเมอร์ด็อค	(MIA)	อยู่ในระดับค่อนข้างดี

	 	 3.3	 วรรณคดีและวรรณกรรมที่ผู้วิจัยนำมาให้ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	3	ฝึกอ่านเพื่อจับใจความ	จำนวน		

12	 เรื่อง	 ได้แก่	 นิทาน	 4	 เรื่อง	 บทร้อยกรอง	 4	 เรื่อง	 สารคดี	

4	 เรื่อง	 ในการเลือกวรรณคดี	 และวรรณกรรมดังกล่าว	 ผู้วิจัย 

คำนึงถึงประสบการณ์ด้านภาษาที่นักเรียนควรได้รับและความ

เหมาะสมกับวัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 โดยเฉพาะ

นิทานและบทร้อยกรองจะมีข้อคิดสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน 

ชีวิตประจำวันได้	 ส่วนสารคดีจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประเพณี 

และวฒันธรรมทอ้งถิน่และการอนรุกัษธ์รรมชาตซิึง่เปน็สิง่ใกลต้วั 

และนักเรียนสนใจ	

ข้อเสนอแนะ

	 1.	 ควรเพิม่ระยะเวลาในการทดลองใหม้ากขึน้	เพือ่ดผูล

วา่เมือ่นกัเรยีนไดเ้รยีนรูโ้ดยใชห้ลกัการบรูณาการของเมอรด์อ็ค

มากขึ้นแล้วจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านมากขึ้นหรือไม่

	 2.	 ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น	 ๆ	 เพิ่มเติมที่สามารถ 

เกิดขึ้นได้จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการบูรณาการของ 

เมอร์ด็อค	เช่น	ความคงทนในการเรียนรู้	ความรับผิดชอบ

	 3.	 ควรมีการนำหลักการและขั้นตอนการจัดการเรียนรู้

ของเมอร์ด็อคไปใช้ในการสร้างแบบฝึกการอ่านเพื่อการสื่อสาร
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ผลการสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการสอนตามแนวคิด วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี และสังคมของ Carin เรื่อง ทรัพยากรสัตว์ป่า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

The Outcome of Infusion the Philosophy of Sufficiency Economy in Sicence Technology and

Society Teaching Model of Crain Topic “Wildlife Resource” for Mathayomsuksa III

จารุณี  เทียมสองชั้น   

คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 	 1)	 ศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชั้น 

มัธยมศึกษาปีที่	3		2)	ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง	ทรัพยากรสัตว์ป่าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	ที่

สอนโดยการสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและสังคม	 	 3)	 ศึกษาความ 

สามารถในการเชื่อมโยงความรู้ปรัชญาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน		4)	ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่ได้รับการสอน

โดยการสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและสังคมและ		5)	ศึกษาคุณภาพ

โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3

	 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3/1	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2552	โรงเรียนเทศบาล		

7	อำเภอเมือง	 จังหวัดอุดรธานี	 สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครอุดรธานี	 จำนวน	37	คน	การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบ	One	–	

shot	case	study	ศึกษาความรู้ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	ความสามารถในการเชื่อมโยง 

ความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ความคิดเห็นของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยการสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ในการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร	์ เทคโนโลยีและสังคมและความสามารถในการทำโครงงานวิทยาศาสตร	์ เครื่องมือที่ใช้ในการ 

วิจัยแบ่งเป็น	2	ประเภทคือ	 	1)	 เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย	 ได้แก่	แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน	8	แผน	 	2)	 เครื่องมือ

ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย	 ได้แก่แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบทดสอบวัดผล 

สัมฤทธิ์ทางการเรียน	 แบบวัดความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 แบบสอบถามความคิดเห็น		

แบบประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ	 ได้แก่	 ค่าเฉลี่ย	 (Mean)	 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (Standard	

deviation)	และค่าร้อยละ

	 ผลการวิจัยพบว่า

	 1.	 ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงของนกัเรยีน	มคีะแนนเฉลีย่ของความรูค้วามเขา้ใจปรชัญา 

ของเศรษฐกจิพอเพยีง	(X)	เทา่กบั	15.00	คะแนน	จากคะแนนเตม็	20	คะแนน	คดิเปน็รอ้ยละ	74.45	ซึง่สงูกวา่เกณฑท์ีก่ำหนดไวค้อื 

ร้อยละ	 70	 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	 1.91	 และมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด	 28	 คน	 จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 

37	คน	คิดเป็นร้อยละ	75.68	ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือร้อยละ	70	

	 2.	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	ที่สอนโดยการสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ในการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและสังคมของ	Carin	มีคะแนนเฉลี่ย	(X)	เท่ากับ	22.00	คะแนน	จากคะแนนเต็ม		
30	 คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	 73.33	ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือร้อยละ	 70	 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	 2.33	 และมีจำนวน 

นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด	29	คน	จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด	37	คน	คิดเป็นร้อยละ	78.37	ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 

ร้อยละ	70	

	 3.	 ด้านความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยความสามารถในการเชื่อมโยง 

ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 นักเรียนมีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน 

ระดับมากร้อยละ	62.16	ระดับปานกลางร้อยละ	29.72	และระดับน้อยร้อยละ	8.11

	 4.	 นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยการสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์		

เทคโนโลยีและสังคม	ของ	Carin	มีความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในด้านสาระการเรียนรู้	ด้านกิจกรรมการเรียนรู้	และ 

ด้านบรรยากาศทางการเรียนและสิ่งแวดล้อมในการเรียน	มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกรายการ
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	 5.	 นักเรียนที่ผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยการสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการสอนตามแนวคิด 

วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและสังคม	มีคะแนนเฉลี่ยของการประเมินโครงงาน	74	คะแนน	มีคุณภาพโครงงานอยู่ในระดับดี

Abstract

	 The	 purposes	 of	 the	 present	 research	 study	 included:	 (1)	 to	 study	 grade	 9	 students’	 knowledge	 on	 the 

Philosophy	of	Sufficiency	Economy,	(2)	to	study	grade	9	students’	science	learning	achievement	on	wildlife	resource 

using	the	Infusion	of	Sufficiency	Economy	in	Science	Technology	and	Society	Teaching	Model	of	Carin	Topic,	(3)	to	

study	the	students’	ability	in	applying	the	Philosophy	of	Sufficiency	Economy,	(4)	to	study	the	students’	opinion	on	science	

learning	activity	using	the	Infusion	of	the	Sufficiency	Economy	Philosophy	in	Science	Technology	and	Society	Teaching	

Model	of	Carin	Topic,	and	(5)	to	study	the	quality	of	the	science	project	for	grade	9	students.

	 The	 target	 group	 consisted	on	37	grade	9	 students	 in	7	municipal	 schools	under	 the	office	of	 education 

municipality,	Udonthani,	during	the	second	semester	of	2009	school	year.	The	researcher	employed	the	One-Shot	case	

study	for	measuring	the	students’	knowledge	on	the	philosophy	of	sufficiency	economy,	learning	achievement,	ability	to	

relate	the	philosophy	of	sufficiency	economy	and	students’	opinion	on	science	learning	activity	using	the	Infusion	of	the	

Sufficiency	Economy	Philosophy	in	science	technology	and	society	teaching	model	of	Carin	topic.	The	research	tools	

consisted	of	2	types:	(1)	the	tool	used	in	the	research	procedure	comprised	of	8	lesson	plans;	(2)	the	tools	used	for	data	

collection	comprised	of	a	test	on	the	philosophy	of	sufficiency	economy,	a	test	on	learning	achievement,	a	test	on	ability	in	

applying	the	philosophy	of	sufficiency	economy,	a	questionnaire	on	the	students’	opinion	toward	science	teaching	activity	

using	the	infusion	of	the	sufficiency	economy	philosophy	in	science	technology	and	society	teaching	model	of	Carin	topic,	

and	a	science	project	assessment	form.	The	data	were	analyzed	for	mean,	standard	deviation	and	percentage.

	 The	research	findings	were	revealed.

	 1.	 The	students	obtained	knowledge	on	the	philosophy	of	sufficiency	economy	at	74.45	%	(15	marks	out	of	

20)	which	was	higher	than	the	criterion	prescribed	at	70%.	Furthermore,	28	students	or	75.68%	passed	this	criterion.

	 2.		The	students	showed	their	learning	achievement	at	73.33%	(22	marks	out	of	30)	which	was	higher	than	

the	prescribed	criterion	at	10%.	Furthermore,	29	students	or	78.37%	pass	this	criterion.

	 3.		The	students	show	their	ability	in	applying	their	knowledge	at	a	‘high’	level	for	62.16%,	‘moderate’	level	at	

29.72%,	‘low’	level	at	8.11%.

	 4.		The	 students	 show	 their	 opinion	 on	 science	 learning	 activity	 using	 the	 infusion	 of	 the	 philosophy	 of 

sufficiency	economy	in	science	technology	and	society	teaching	model	of	Carin	topic	for:	 learning	contents,	 learning	

activity,	learning	environment	at	a	‘high’	level.

	 5.	The	students	who	had	experience	learning	the	infusion	of	the	sufficiency	economy	in	science	technology	

and	society	teaching	model	of	Carin	topic	showed	their	average	score	at	74.00,	the	project	quality	was	at	a	‘very	good’	

level.

Keywords :	Infusion,	the	philosophy	of	sufficiency	economy,	science	technology,	society	teaching	mode.
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บทนำ
	 ในสถานการณ์ปัจจุบันของสังคมไทย	 การเปลี่ยนแปลง	

ด้านต่าง	ๆ	เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าทาง 

เทคโนโลยี	 การสื่อสาร	 การคมนาคม	 การเผยแพร่วัฒนธรรม	

ข้ามชาติ	 การแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงเหตุการณ์ที่ 

เกิดขึ้นส่งให้เกิดวิกฤตการณ์ในสังคมอย่างรุนแรงทั้งทางด้าน 

เศรษฐกิจ	 สังคม	 การเมือง	 วัฒนธรรม	 การทำลายทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากสถานการณ์ดังกล่าว	 ทำให้ 

สังคมไทยต้องหันมาทบทวนการจัดการศึกษากันใหม่เพื่อให้ 

การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและ 

การเมอืงของประเทศอยา่งแทจ้ริง	สามารถนำพาชาติบา้นเมอืง

ให้รอดพ้นวิกฤตการณ์ไปสู่ความเจริญก้าวหน้าต่อไป	

	 ในปัจจุบันการจัดการศึกษาของไทยได้มีการปฏิรูปการ 

ศึกษาเพื่อให้มีความสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทาง 

เศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้การศึกษาก้าวทันต่อสถานการณ์ 

ของโลกทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเรว็โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความ 

ก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเป็นผลผลิต 

จากการศึกษาวิทยาศาสตร์จึงจำเป็นต้องมีการปฏิรูปการจัด 

การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	ซึ่งองค์การ 

สง่เสรมิการศกึษาวทิยาศาสตรแ์ละวฒันธรรมแหง่สหประชาชาต ิ

(UNESCO)	 ได้รณรงค์ให้ประเทศทั่วโลกจัดการศึกษา 

วิทยาศาสตร์สำหรับคนทุกคน	(Scientific	literacy	for	all)		เพื่อ 

มีความรู้ความเข้าใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์ 

สร้างสรรค์ขึ้นและนำความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล	 สร้างสรรค์		

มีคุณธรรม	 สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและปลอดภัยใน

สงัคมโลกแหง่ยคุโลกาภวิตันว์ชิาวทิยาศาสตรท์ำใหค้นไดพ้ฒันา 

ความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล	คิดสร้างสรรค์	คิดวิเคราะห์	วิจารณ์

มีทักษะในการแสวงหาความรู้และสามารถแก้ปัญหาได้อย่าง 

เป็นระบบ

	 โรงเรียนเทศบาล	 7	 รถไฟสงเคราะห์	 อำเภอเมือง		

จังหวัดอุดรธานี	 ดำเนินการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา 

จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนของโรงเรียนเทศบาล	 7	 รถไฟสงเคราะห์	 พบว่า 

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่3	มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนรายวชิา 

วิทยาศาสตร์พื้นฐานร้อยละ	 65.50	 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียน 

ตั้งไว้คือร้อยละ	 70	 (ฝ่ายวิชาการ,	 2551)	 จากปัญหาการจัด 

กิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน 

เทศบาล	 7	 รถไฟสงเคราะห์	 พบว่าสาเหตุเนื่องมาจากรูปแบบ 

การสอนของครูที่จัดการเรียนการสอนแบบบรรยายเป็น 

ส่วนใหญ่	 นักเรียนไม่ได้มีส่วนร่วมในการเรียนทุกขั้นตอน 

นักเรียนไม่สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง	ๆ	ได้	ไม่สามารถ 

สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง	 ไม่สามารถนำความรู้ทาง 

วิทยาศาสตร์ที่เรียนในห้องเรียนไปใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 

ในชวีติประจำวนัได้	ดงันัน้กระบวนการจดัการเรยีนรูท้ีจ่ะพฒันา 

ทักษะการคิด	 ลงมือปฏิบัติ	 และมีวิธีการศึกษาค้นคว้าอย่าง 

เปน็ระบบดว้ยกจิกรรมทีห่ลากหลายในการแสวงหาความรู	้เพือ่ 

ให้สอดคล้องกับสังคม	 และผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ 

ในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจำวันได้	 และทำให้นักเรียน

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น	 คือ	 การจัดการเรียนรู้ตาม 

แนวคิดวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและสังคม	 (STS	 approach 

ซึ่งการจัดการเรียนรู้ตามแนวนี้มีนักการศึกษาได้เสนอไว้หลาย 

รูปแบบโดยผู้วิจัยมีความสนใจรูปแบบของ	 Carin	 (1997	 :	

27-28)	ได้เสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้	 โดยมีขั้นตอนการจัด	

กิจกรรมการเรียนรู้	 คือ	 ขั้นที่	 1	 ขั้นสืบค้น	 (Search)	 	 ขั้นที่	 2 

ขั้นแก้ปัญหา	(Solve)		ขั้นที่	3	ขั้นสร้างสรรค์	(Create)			ขั้นที่	4	

ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์	(Share)		ขั้นที่	5	ขั้นนำไปปฏิบัต ิ

จริง	 (Act)	 ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนต้องเน้น 

ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง	 ปัญหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี 

และสังคม	 ซึ่งสามารถตอบข้อสงสัยของผู้เรียนได้ทำให้ผู้เรียน 

สามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ในห้องเรียนกับสถานการณ์จริงใน 

สังคมให้สอดคล้องกับท้องถิ่น	 สามารถแก้ปัญหาและนำความรู้

มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้										

	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พุทธศักราช	 2542 

ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยกำหนด

กระบวนการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาไว้ในหมวด	 1	 

ความมุ่งหมายและหลักการมาตรา	 7	 ว่ากระบวนการเรียนรู้ 

ตอ้งมุง่ปลกูฝงัจติสำนกึทีถ่กูตอ้งเกีย่วกบัการอนรุกัษท์รพัยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ในหมวดที่	 4	 แนวการจัดการศึกษา	

มาตรา	 23	 การจัดการศึกษาทั้งในระบบ	 นอกระบบ	 และการ	

ศึกษาตามอัธยาศัย	 ต้องเน้นความสำคัญทั้งด้านความรู้ 		

คุณธรรม	 กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการความเหมาะสม 

ของแตล่ะระดบัการศกึษาในเรือ่งความรูท้กัษะดา้นวทิยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีรวมทั้งความรู้และความเข้าใจและประสบการณ ์

เรื่อง	การจัดการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน	 (สำนักงาน 

คณะกรรมการการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ,	2542)	สถาบันส่งเสริม 

การสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีปน็หนว่ยงานทีมุ่ง่สง่เสรมิ 

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 เน้นให้ผู้เรียน 

เห็นความสำคัญดังที่กล่าวมาข้างต้น	 โดยจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมตามแนว 

เศรษฐกิจยั่งยืน	 บนพื้นฐานของสังคมที่สามารถพึ่งพาตนเอง 

ได้อย่างเหมาะสมและก้าวทันความก้าวหน้าของสังคมโลก	 ซึ่ง 

สอดคลอ้งตามแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงไดเ้ปน็อยา่งด	ี(สถาบนั

ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,	2546)
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	 จากแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสภาพ 

ปญัหาดงักลา่วขา้งตน้		ทำใหผู้ว้จิยัในฐานะทีเ่ปน็ครผููส้อนในกลุม่ 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	ตระหนักถึงปัญหาผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนของนักเรียน	 พร้อมทั้งสภาพปัญหาของสิ่งแวดล้อม

ที่เกิดขึ้น	 จึงต้องจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้รับความรู้ 

ความเขา้ใจทีถ่กูตอ้งเกีย่วกบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และสังคม	 เพื่อ 

จะได้พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ใน 

สงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสขุ	เปน็ผูท้ีส่ามารถนำเอาปรชัญาเศรษฐกจิ 

พอเพียงไปสร้างเป็นองค์ความรู้	 เพื่อนำไปใช้ในการเรียนรู้วิชา	

วิทยาศาสตร์ทางด้านการแก้ปัญหาเกี่ยวกับประเด็นปัญหา 

ของสงัคมทีอ่ยูใ่กลต้วั	และตระหนกัถงึปญัหาของทอ้งถิน่		ชมุชน	 

หรอืสงัคม		โดยเนน้ใหเ้ปน็ผูท้ีม่คีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคมสว่นรวม		 

มคีวามรกัในทอ้งถิน่ของตน		ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะจดั

การเรยีนรูโ้ดยการสอดแทรกหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

เขา้ไปในการสอนตามแนวคดิวทิยาศาสตร	์	เทคโนโลยแีละสงัคม		

(STS)	 โดยใช้รูปแบบการสอนของ	 Carin	 ในการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์	 เรื่องทรัพยากรสัตว์ป่า 

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที	่ 3	 เพื่อให้นักเรียนมีความรู ้

ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 เพื่อให้ 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น	 เกิดความตระหนัก 

ในปัญหาสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติ	 และนักเรียนได้เข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่าง 

วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและสังคม	 โดยยึดหลักเศรษฐกิจ 

พอเพียง	 เพื่อจะเป็นการเตรียมตัวนักเรียนให้เป็นพลเมืองที่ 

สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีปกติสุข	 ให้รู้จักความพอเพียง	

มีเหตุผล	 มีความพอประมาณ	 และมีภูมิคุ้มกันในตัวเองโดยใช้ 

ความรู้คู่คุณธรรม	 สามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่าง	 ๆ 

ปรับตัวและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงได้	 เป็นผู้ที่สามารถ 

นำความรู้วิทยาศาสตร์ที่เรียนจากห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ใน 

ชวีติประจำวนัไดอ้ยา่งยัง่ยนื		เปน็ผูรู้จ้กัตดัสนิใจในการแกป้ญัหา 

เกีย่วกบัประเดน็ปญัหาของสงัคมทีอ่ยูใ่กลต้วัตามความสามารถ 

และสติปัญญา	 เป็นผู้ที่มีความตระหนักในประเด็นปัญหาของ 

ท้องถิ่น	 ชุมชน	หรือสังคมมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม 

สามารถใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนและภูมิปัญญา 

ชาวบ้าน	สามารถพึ่งตนเองได้	รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่น	เอื้อเฟื้อและ	

แบ่งปัน	 มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมเห็นคุณค่าของทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1.	 เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3		

	 2.	 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 

เรื่องทรัพยากรสัตว์ป่าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	ที่สอน 

โดยการสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการสอน 

ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและสังคม

	 3.	 เพื่อศึกษาความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ 

ปรัชญาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่	 3	 ที่สอนโดยการสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ในการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและสังคม

	 4.	 เพือ่ศกึษาความคดิเหน็ของนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอน 

โดยการสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการสอน 

ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและสังคม

	 5.		เพือ่ศกึษาคณุภาพโครงงานวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	

ขอบเขตการวิจัย

	 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาความรู้ความเข้าใจปรัชญาของ 

เศรษฐกจิพอเพยีง		ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน		การเชือ่มโยงความรู ้

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ความคิดเห็นของนักเรียนและ 

ความสามารถในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์นำไปใช้ในการ 

ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน

วิธีดำเนินการวิจัย

 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้ งนี้ เป็นนักเรียนชั้น 

มัธยมศึกษาปีที่	3/1	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2552	โรงเรียน	

เทศบาล	 7	 รถไฟสงเคราะห์	 อำเภอเมือง	 จังหวัดอุดรธานี 

สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครอุดรธานี	 จำนวน	 37	 คน		

ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง	 (Purposive	 sampling)		

รูปแบบการวิจัยแบบ	One	–	shot	case	study

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 1.	 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการดำเนนิการวจิยั	ไดแ้ก	่	แผนการจดั	

การเรียนรู้จำนวน	8	แผน	

	 2.	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย	 

ได้แก	่ แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 แบบวัด 

ความสามารถในการเชื่อมโยงความรูป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	

แบบสอบถามความคิดเห็น	แบบประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์

การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 1.	 นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่3/1	ของโรงเรยีนเทศบาล		

7	รถไฟสงเคราะหจ์ำนวน	37	คน	เปน็กลุม่เปา้หมาย		โดยนกัเรยีน	

จารุณี  เทียมสองชั้น
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คละความสามารถ	กลุ่มเก่ง	ปานกลาง	อ่อน		

	 2.	 ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยผู้วิจัยตามแผน 

การจดัการเรยีนรู	้	8		แผนใชเ้วลา	17	ชัว่โมง	และนอกเวลาเรยีน 

เมือ่จดัการเรยีนการสอนตามแผนการจดัการเรยีนรู	้หลงัการเรยีน 

ตามแผนการจัดการเรียนรู้	 แล้วนักเรียนทำแบบทดสอบวัด 

ความรู้ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 แบบทดสอบ 

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 แบบวัดความสามารถเชื่อมโยง 

ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง	และแบบสอบถามความคิดเห็น

	 3.	 ตรวจผลการสอบและนำคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์

	 4.	 คุณภาพของโครงงานวิทยาศาสตร์	 เก็บรวบรวม 

ข้อมูลจากการประเมินโดยใช้แบบประเมินโครงงาน

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 แบบทดสอบวดัความรูค้วามเขา้ใจปรชัญาของเศรษฐกจิ 

พอเพียง	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เกิดขึ้นจาก 

การสอน	 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน	 ได้แก่		

คา่เฉลีย่	(X)	สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน	และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน		
(S.D)	

	 แบบวัดความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง	 วิเคราะห์ข้อมูล	 จากการทำแบบวัดความ 

สามารถในการเชื่อมโยงความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ผู้วิจัย 

พัฒนาขึ้นโดยปรับปรุงจากงานวิจัยของเอื้อพงศ์	 	 เฉลิมเล่า	

(2552)

	 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน	 มีลักษณะเป็น	

มาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	(Rating	scale)	วิเคราะห์ข้อมูล 

โดยนำมาหาค่าเฉลี่ย	 (X)	 และ	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (S.D)	
เปรียบเทียบกับเกณฑ์

	 แบบประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์	 นำคะแนนที่ได้จาก

แบบประเมินมาหาค่าเฉลี่ย	 (X)	 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (S.D.) 
การแปลความหมายของคะแนนจากแบบประเมินโครงงานใช้ 

เกณฑ์การประเมินของสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาง 

การศึกษาไทย	(วิไลพร		พรมศรี,	2551)	ซึ่งประเมิน	4	ด้าน	คือ		

ส่วนประกอบของรายงาน	 (10	 คะแนน)	 ความคิดสร้างสรรค์ 

(30	 คะแนน)	 ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	 (40	

คะแนน)	ความสามารถในการสื่อความหมาย	(20	คะแนน)	รวม		

100	คะแนน	

ผลการวิจัย

1. ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน 

	 	 คะแนนเฉลี่ยของความรู้ความเข้าใจปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง	มีคะแนนเฉลี่ย	 (X)	 เท่ากับ	15.00	คะแนน		
จากคะแนนเต็ม	 20	 คะแนน	 คิดเป็นร้อยละ	 74.45	 ซึ่งสูงกว่า 

เกณฑท์ี่กำหนดไว้คือร้อยละ	70	มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ		

1.91	 และมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด	 28	 คน	 จาก	

จำนวนนักเรียนทั้งหมด	37	คน	คิดเป็นร้อยละ	75.68	ซึ่งสูงกว่า 

เกณฑ์ที่กำหนดไว้คือร้อยละ	70	

2.  ผลการวิ เคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชา 

วิทยาศาสตร์ เรื่อง ทรัพยากรสัตว์ป่าของนักเรียนชั้น 

มัธยมศึกษาปีที่ 3  

	 	 คะแนนเฉลีย่ของผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	มคีะแนนเฉลีย่		

(X)	 เท่ากับ	 22.00	 คะแนน	 จากคะแนนเต็ม	 30	 คะแนน		

คิดเป็นร้อยละ	 73.33	 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือร้อยละ	

70	มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	2.33	และมีจำนวนนักเรียน 

ทีผ่า่นเกณฑท์ัง้หมด	29	คน	จากจำนวนนกัเรยีนทัง้หมด	37	คน 

คิดเป็นร้อยละ	 78.37	 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือร้อยละ 

70	

3. ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ปรัชญาปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง

	 	 หลงัการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยการสอดแทรกปรชัญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงในการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและสังคมของ	 Carin	 เสร็จสิ้นตามแผนการจัด 

กิจกรรมการเรียนรู้	 ผู้วิจัยได้ทำการวัดความสามารถในการ 

เชื่อมโยงความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่ม 

เป้าหมาย	 จำนวน	 37	 คน	 นักเรียนมีความสามารถเชื่อมโยง 

ระดับมาก	จำนวน	23	คน	คิดเป็นร้อยละ	62.16	ระดับปานกลาง		

11	คน	คดิเปน็รอ้ยละ	29.72	และระดบันอ้ย	3	คน	คดิเปน็รอ้ยละ		

8.11	

4. ผลการศกึษาความคดิเหน็ของนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอน 

โดยการสอดแทรกปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงในการสอน 

ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม  

	 	 ผลการประเมนิความคดิเหน็ของนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอน

โดยการสอดแทรกปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในการสอนตาม 

แนวคิดวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและสังคมของ	 Carin	 ผู้ตอบ 

แบบสอบถามเปน็นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่3		โรงเรยีนเทศบาล	

7	 รถไฟสงเคราะห์	 ภาคเรียนที่	 2	 ปีการศึกษา	 2552	 จำนวน 

37	 คน	พบว่า	 นักเรียนมีระดับคะแนนเฉลี่ยของความคิดเห็น 

อยู่ในระดับมากที่สุด	 (X =	 4.16,	 S.D.	 =	 0.73)	 และคะแนน 

ความคิดเห็นเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยสามารถแยกเป็น 

ด้าน	 ๆ	 ได้ดังนี้ 	 ด้านสาระการเรียนรู้นักเรียนส่วนมากมี

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก	 (X =	 4.28,	 S.D.	 =	 0.71)		
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้	 นักเรียนส่วนมากมีความคิดเห็นใน 
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ระดับมาก	(X	=	4.22,	S.D.	=	0.72)	ด้านบรรยากาศทางการ 
เรียนและสิ่งแวดล้อมในการเรียน	(X	=	4.06,	S.D.	=	0.81)
5. คุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร์  

	 	 เมื่อพิจารณาคะแนนแบบประเมินคุณภาพโครงงาน 

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนในด้านส่วนประกอบของรายงาน		

ความคิดสร้างสรรค์	 ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

และความสามารถในการสื่อความหมาย	 ผลการประเมินอยู่ใน	

ระดับดียอดเยี่ยม	 2	 กลุ่ม	 และดีเยี่ยม	 1	 กลุ่ม	 ดี	 4	 กลุ่ม	

ถ้าพิจารณาคะแนนเฉลี่ย	 (X)	 มีค่าเท่ากับ	 74	 คะแนน	 การ 

ประเมินคุณภาพโครงงานนักเรียนอยู่ในระดับดี

สรุปผลการวิจัย

  1.	 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ที่สอนโดยการ

สอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการสอนตาม		

แนวคิดวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและสังคมของ	Carin	มีคะแนน	

เฉลี่ยของความรู้ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง		

มีคะแนนเฉลี่ย	(X)	เท่ากับ	15.00	คะแนน	จากคะแนนเต็ม	20	
คะแนน	 คิดเป็นร้อยละ	 74.45	 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 

ร้อยละ	 70	มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	 1.91	 และมีจำนวน 

นกัเรยีนทีผ่า่นเกณฑท์ัง้หมด	28	คน	จากจำนวนนกัเรยีนทัง้หมด		

37	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 75.68	 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 

ร้อยละ	70	

	 	 2.	 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 

ปีที่	 3	 ที่สอนโดยการสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ในการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและสังคมของ		

Carin	มคีะแนนเฉลีย่	(X)	เทา่กบั	22.00	คะแนน	จากคะแนนเตม็		
30	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	73.33	ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว ้

คอืรอ้ยละ	70	มคีา่เบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั	2.33	และมจีำนวน

นกัเรยีนทีผ่า่นเกณฑท์ัง้หมด	29	คน	จากจำนวนนกัเรยีนทัง้หมด		

37	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 78.37	 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 

ร้อยละ	70	

	 	 3.	 ด้านความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้หลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยความสามารถในการ 

เชื่อมโยงความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 นักเรียน 

มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้หลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงในระดับมากร้อยละ	 62.16	 ระดับปานกลาง	

ร้อยละ	29.72	และระดับน้อยร้อยละ	8.11

	 	 4.	 นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยการสอดแทรกปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงในการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและสังคมของ	 Carin	 มีความคิดเห็นต่อการจัด 

กิจกรรมการเรียนรู้ในด้านสาระการเรียนรู้ 	 ด้านกิจกรรม	

การเรียนรู้	 และด้านบรรยากาศทางการเรียนและสิ่งแวดล้อม 

ในการเรียน	มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกรายการ

		 	 5.	 นักเรียนที่ผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยการ 

สอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการสอนตาม 

แนวคิดวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและสังคม	 มีคะแนนเฉลี่ยของ 

การประเมินโครงงาน	 74	 คะแนน	 มีคุณภาพโครงงานอยู่ใน	

ระดับดี

อภิปรายผล

1. ด้านความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

นักเรียน

	 	 จากผลการวิเคราะห์คะแนนความรู้ความเข้าใจปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มี 

คะแนนความรูค้วามเขา้ใจปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสงูกวา่ 

เกณฑ์ที่ตั้งไว้คือร้อยละ	 70	 และมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 

สงูกวา่เกณฑท์ีต่ัง้ไวค้อืรอ้ยละ	70	จำนวน	28	คน	คดิเปน็รอ้ยละ		

75.68	 ซึ่งสอดคล้องกับสมติฐานที่ตั้งไว้	 ทั้งนี้เนื่องจากการจัด 

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใช้รูปแบบการสอนตาม 

แนวคิดวิทยาศาสตร	์ เทคโนโลยีและสังคม	 สอนเนื้อหาปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง	 ในแต่ละกิจกรรมได้สอดแทรกแนวคิด 

แนวปฏิบัติตนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหา	 ผู้เรียนได้

ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย	 ผู้เรียนได้มี

โอกาสแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น	 ได้ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม	

สอดคล้องกับ	ทิศนา		แขมมณี	(2545)	ที่กล่าวว่า	กระบวนการ 

กลุ่มที่ดีช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางสังคม	 และขยายขอบเขต 

ความรูใ้หก้วา้งขวางขึน้		นกัเรยีนไดล้งมอืปฏบิตัหิรอืทำกจิกรรม 

การเรียนรู้ด้วยตนเอง	 ได้แสดงบทบาทร่วมการมอบหมายงาน 

ของกลุ่ม	 ทำให้เกิดความรู้สึกพอใจ	 ไม่พึงพอใจ	 ซึ่งจะทำให้ 

ผู้เรียนรู้จักเรียนรู้เรื่องอารมณ์และพัฒนาการอารมณ์ของ 

ตนเองให้สอดคล้องกับกลุ่ม	 สามารถใช้สติปัญญาในการพินิจ

พิจารณาอภิปรายให้ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลจนสามารถ 

คน้พบขอ้สรปุในใจของตนเอง		การสอนตามแนวคดิวทิยาศาสตร	์

เทคโนโลยีและสังคม	 นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองอย่าง 

มีเหตุผล	 ส่งผลให้เกิดความรู	้ ความจำ	 ความเข้าใจ	 การนำไป 

ใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันสอดคล้องกับงานวิจัย 

ของ	ปวีณา	 	ภูมิแดนดิน	 (2551)	 ได้ศึกษาการนำหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียน	 พบว่า 

นักเรียนมีคะแนนการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป 

ประยกุตใ์ชใ้นสถานการณท์ีส่มัพนัธก์บัการดำเนนิชวีติประจำวนั 

ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด	 ดังนั้นจากผลการวิจัยนี้จะเห็นว่าสามารถ 
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นำแนวคิดวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและสังคมมาใช้ในการจัด 

กจิกรรมการเรยีนการสอนเพือ่มุง่ใหน้กัเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจ 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

2. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

	 	 จากผลการวิเคราะห์คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของนักเรียนพบว่า	 นักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ 

เรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ	ร้อยละ	70	และมีจำนวนนักเรียน 

ที่ผ่านเกณฑ์สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือร้อยละ	70	จำนวน	29	คน 

คิดเป็นร้อยละ	 78.37	 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้	

สอดคล้องกับงานวิจัยของพัดชา		เพิ่มพิพัฒน์	(2546),	สุภาวดี		

แก้วงาม	(2548),	ชมพูนุช		แพงวงษ์	(2550),	ประหยัด		โพธิ์ศรี		

(2550)	 ที่ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้ 

รับการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและสังคม		

พบว่าการสอนดังกล่าว	 ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 

นักเรียนสูงขึ้น	 การที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เนื่องจากการสอน 

ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและสังคมเรื่องทรัพยากร 

สัตว์ป่า	 เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่นำประเด็น 

ปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการนำวิทยาศาสตร์	 และ 

เทคโนโลยีมาใช้ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นหรือชุมชน	 ที่ตัวนักเรียน 

และคนในท้องถิ่นหรือชุมชนกำลังประสบโดยตรง	 และประเด็น 

ปัญหามีความสัมพันธ์กับความรู้ในเนื้อหาของบทเรียน	 ทำให้ 

ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาและสาเหตุที่ทำให้ 

เกิดปัญหานั้น	 (ชวนชื่น	 	 โชติไธสง,	 2541)	 ดังนั้นจากผลการ 

วิจัยนี้จะเห็นว่าสามารถนำแนวคิดวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและ

สงัคมมาใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนเพือ่มุง่ใหผู้เ้รยีน

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์เป้าหมายได้

3. ด้านความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

	 	 ด้านความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้หลักปรัชญา 

ของเศรษฐกจิพอเพยีง	นกัเรยีนมคีวามสามารถในการเชือ่มโยง

ความรูห้ลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในระดบัมากรอ้ยละ	62.16	

ระดับปานกลางร้อยละ	29.72	และระดับน้อยร้อยละ	8.11	ทั้งนี ้

เนื่องจากความรู้แต่ละกิจกรรม	 เป็นการนำแนวคิดแนวปฏิบัติ 

ตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมารว่มกบัสาระการเรยีนรูโ้ดย

ใชร้ปูแบบการสอนตามแนวคดิวทิยาศาสตร	์เทคโนโลยแีละสงัคม		

กจิกรรมการเรยีนรูมุ้ง่ปลกูฝงัในเรือ่งความพอประมาณ		ความม	ี

เหตุผล	 การมีภูมิคุ้มกัน	 การใช้ความรู้คู่คุณธรรม	ซึ่งผู้เรียนได้ 

แนวทางปฏิบัติในการไขปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นหรือชุมชน 

ของนักเรียน	 โดยให้นักเรียนเลือกปฏิบัติตามความสนใจ		

สอดคล้องกับ	อัจฉรา		ไชยสี	(2552)	กล่าวว่า	การที่นักเรียนม ี

ความสามารถในการเชือ่มโยงความรูห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีงในระดบัมาก	เนือ่งจากองคค์วามรูท้ีไ่ดร้บัสอดคลอ้งกบั 

ความจำเป็นในสภาพสังคมปัจจุบัน	 	 ผู้เรียนได้เห็นแนวทาง 

ปฏิบัติในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม	 นักเรียนสามารถวิเคราะห์ 

สถานการณไ์ดเ้ปน็อยา่งดไีดเ้ลอืกปฏบิตัติามความสนใจภายใต้ 

สาระเดยีวกนั	สอดคลอ้งกบั	เอือ้พงศ	์	เฉลมิเลา่	(2552)	กลา่ววา่ 

การที่นักเรียนมีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้หลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมาก	 เนื่องมาจากแหล่ง 

เรียนรู้ที่ใช้ในการศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่	 จึงมีสภาพที่ 

นักเรียนคุ้นเคย	 ประกอบกับการลงมือปฏิบัติจริงในแหล่ง 

เรียนรู้	 ทำให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรม 

ผู้เรียนมีโอกาสเลือกประเด็นที่จะศึกษาด้วยตนเอง	 นักเรียน	

ลงมือปฏิบัติเองทุก

4. การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่ได้รับการสอน 

โดยการสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ 

สอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม  

	 	 นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยการสอดแทรกปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงในการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยแีละสงัคมของ	Carin	มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบักจิกรรม	

การเรียนรู้ด้านสาระการเรียนรู้ 	 ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 

บรรยากาศทางการเรียนและสิ่งแวดล้อมในการเรียน	 มีความ	

เหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก	สาเหตทุีท่ำใหน้กัเรยีนมคีวามคดิเหน็ 

อยู่ในระดับมาก	 เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะ 

เน้นเนื้อหาหรือประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นหรือชุมชน 

หรอืในชวีติประจำวนัของตวันกัเรยีนเอง		ซึง่สอดคลอ้งกบัชวนชืน่		

โชติไธสง	(2541)	ที่กล่าวว่านักเรียนชอบการเรียนการสอนตาม

แนวคิด	 STS	 เพราะเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันที่พวกเขาควรรู ้

เพือ่ทีจ่ะไดเ้ขา้ใจ		และสามารถนำไปใชแ้กป้ญัหาในชวีติประจำวนั 

ได้ในระดับหนึ่ง	 สอดคล้องกับชมพูนุช	 	 แพงวงษ์	 (2550)		

ได้กล่าวว่า	 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ตาม 

รูปแบบการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและสังคม			

เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้เนื้อหาภูมิปัญญาท้องถิ่น

มาศึกษาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ	

โดยไม่เน้นเนื้อหาในตำราเรียน	 แต่จะเน้นเนื้อหาที่เป็นปัญหา 

ในสถานการณ์จริงของนักเรียน	 และการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอน	ครูจะกระตุ้นให้นักเรียนตั้งคำถาม	วางแผนหาคำตอบ 

จากแหลง่เรยีนรูท้ีห่ลากหลาย	วธิกีารนำเสนอขอ้มลู	นกัเรยีนจงึ 

รู้สึกว่าตนเองได้รับการยอมรับทำให้มีความสุขในการเรียนมาก	

5. คุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร์

	 	 เมื่อพิจารณาคะแนนแบบประเมินคุณภาพโครงงาน 

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนในด้านส่วนประกอบของรายงาน 

ความคิดสร้างสรรค์	 ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

และความสามารถในการสื่อความหมาย	 ผลการประเมินอยู่ 

ในระดับดียอดเยี่ยม	 2	 กลุ่ม	 และดีเยี่ยม	 1	 กลุ่ม	 ดี	 4	 กลุ่ม	
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ถ้าพิจารณาคะแนนเฉลี่ย	 (X)	 มีค่าเท่ากับ	 74	 คะแนน	 การ 

ประเมินคุณภาพโครงงานนักเรียนอยู่ในระดับดี	 ผลการวิจัย 

เป็นเช่นนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้ 

นกัเรยีนทำโครงงานวทิยาศาสตร	์	เนน้ใหน้กัเรยีนนำวธิกีารทาง

วทิยาศาสตรไ์ปใชใ้นการศกึษาคน้ควา้ในเรือ่งทีต่นเองสนใจหรอื

ปญัหาทีส่งสยั	ครจูะเปน็ผูอ้ำนวยความสะดวกคอยใหค้ำแนะนำ

และให้คำปรึกษา	สอดคล้องกับ	สุวิทย์		มูลคำ	และอรทัย		มูลคำ	

(2545)	 กล่าวว่า	 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นกระบวน 

การเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือ 

ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ	 ความถนัดและความสามารถ	

ของตนเองซึ่งอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 	 หรือ	

กระบวนการอื่น	 ๆ	ที่เป็นระบบไปใช้ในการศึกษาหาคำตอบใน 

เรื่องนั้น	ๆ	ภายใต้คำแนะนำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือจาก 

ผู้สอน	 นอกจากนี้การที่ผู้เรียนได้ทำโครงงานยังเป็นการทำให้ 

ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิต 

ประจำวัน	 มีความรับผิดชอบ	 เกิดความคิดสร้างสรรค์	 มีวินัย 

สามารถทำงานรว่มกบัผูอ้ืน่ได้		มคีวามรว่มมอืและความสามคัคี

ของสมาชกิในกลุม่	กลา้แสดงออกและสรา้งสรรคผ์ลงานออกมา 

อย่างสมบูรณ์	 นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาควบคู่ไปกับการพัฒนา 

โครงงาน	สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอรอมุา		พรอ้มจะบก	(2547)	

พบว่า	 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาโครงงานคุณภาพ 

ชวีติ	โดยใชแ้บบฝกึกจิกรรมโครงงานวทิยาศาสตร	์โดยภาพรวม

นกัเรยีนมคีวามสามารถในการทำโครงงานผา่นเกณฑร์อ้ยละ	70	

สอดคล้องกับวิไลพร		พรมศรี		(2551)	การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนกลุม่สาระวทิยาศาสตร	์เรือ่งการดำรงพนัธ์ขุองสิง่มชีวีติ	

คุณภาพของโครงงานเมื่อเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับดีมาก

ข้อเสนอแนะ

	 1.	 ข้อเสนอแนะจากการทำวิจัย

	 	 1.1	 จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการ 

สอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น	 จำเป็นอย่างยิ่ง

ที่ครูผู้สอนควรให้นักเรียนรู้	 เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงก่อน

		 	 1.2	 ครูผู้สอนควรใช้สถานการณ์ที่เป็นประเด็น 

ปัญหาสังคมที่นักเรียนสนใจ	 เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนต้องการ 

คน้ควา้หาคำตอบดว้ยตนเอง	และจดัสภาพแวดลอ้มใหน้กัเรยีน

เกิดการเรียนรู้ได้รอบด้าน

	 			 1.3	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 ครูผู้สอนควรคำนึง 

ถึงเวลาในการจัดกิจกรรม	 ควรมีเวลามากพอที่จะให้นักเรียน 

สามารถปฏิบัติกิจกรรมหรือควรให้เวลานอกห้องเรียนเพื่อ 

นักเรียนจะได้เรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

	 2.	 ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป

					 	 2.1	 ควรทำการวิจัย	 ผลการสอดแทรกปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงในการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์	

เทคโนโลยีและสังคมของ	Carin	กับเนื้อหาอื่น

					 	 2.2	 ควรทำการวิจัยโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงร่วมกับการเรียนการสอนรูปแบบอื่น	ๆ		
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การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนกับการพัฒนาชุมชน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

The Participation of Community Committee in Sub-community Development

in Dusit District, Bangkok.

ภูสิทธ์  ขันติกุล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บทคัดย่อ

	 การวิจัยในครั้งนี้	 ได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้	 2	 ประการ	 คือ	 1)	 เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมและสภาพปัญหาของ 

กรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต	 กรุงเทพมหานคร	 2)	 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชน 

ในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต	 กรุงเทพมหานคร	 ทำการรวบรวมข้อมูลจากกรรมการชุมชนในเขตดุสิต	 กรุงเทพมหานคร	 จำนวน 

281	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 91.2	 โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 ค่าความถี่ 

(Frequency),	ค่าร้อยละ	(Percentage),	ค่ามัชฌิมเลขคณิต	(Arithmetic	mean),	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	deviation),	

Independent	-	samples	T	test	(T-test),	One-way	ANOVA	(F-test)	และ	Correlation	analysis

	 ผลการศึกษาพบว่า

	 1.	 การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชน	 เขตดุสิต	 กรุงเทพมหานคร	 โดยภาพรวม	 อยู่ในระดับมาก	

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ทุกด้านอยู่ในระดับมาก	ส่วนด้านที่มีระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด	คือ	ด้านการค้นหาปัญหาและ

สาเหตุของปัญหาในการพัฒนาชุมชน	รองลงมา	ด้านการลงทุนปฏิบัติการพัฒนาชุมชน	ด้านการวางแผนดำเนินการพัฒนาชุมชน	

และด้านการติดตามประเมินผลในการพัฒนาชุมชน

	 2.	 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชน	 เขตดุสิต	 กรุงเทพมหานคร	 ประกอบด้วย 

อายุ	อาชีพ	รายได้ต่อเดือน	และการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม

	 3.	 ปัจจัยที่ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชน	 เขตดุสิต	 กรุงเทพมหานครได้แก่	 เพศ	

สถานภาพ	ระดับการศึกษา	ศาสนา	และระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชน

	 ข้อเสนอแนะ	

	 1.	 กรรมการชุมชนควรดำเนินงานของชุมชนด้วยความเสียสละ	 ทุ่มเทให้กับชุมชนและประชาชน	ทั้งด้านการเสียสละ	

ทุนทรัพย์	และเวลาในการพัฒนาชุมชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ	ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสะท้อนความเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ	ย่อมเป็นที่

ยอมรับนับถือของประชาชนในชุมชน

	 2.	 กรรมการชุมชนควรมีการกำกับ	 ติดตาม	 ตรวจสอบการดำเนินงานทุกขั้นตอนของแผนพัฒนาชุมชน	 เพื่อจะได้นำ 

ข้อบกพร่องในการดำเนินงานของแผนพัฒนามาปรับปรุงแก้ไขในการทำงานครั้งต่อไปให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่าง 

สมบูรณ์

	 3.	 สำนกังานเขตดสุติควรจดัใหเ้จา้หนา้ทีเ่ขา้มาดแูลในพืน้ทีข่องชมุชนอยา่งทัว่ถงึ	รวมถงึเจา้หนา้ทีค่วรมมีนษุยสมัพนัธ ์

เมื่อเข้ามาติดต่อประสานงานกับชุมชน	เพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชน

คำสำคัญ :	การมีส่วนร่วม,	การพัฒนาชุมชน,	กรรมการชุมชน,	เขตดุสิต

ภูสิทธ์  ขันติกุล



มห
าวิท

ยาล
ัยรา
ชภัฏ

รำไ
พพ
รรณ

ี

42

Abstract

 The	 objectives	 of	 this	 research	 were	 1)	 to	 study	 level	 of	 participation	 and	 the	 problems	 of	 community 

committee	in	sub-community	development	in	Dusit	District,	Bangkok,	and	2)	to	study	the	factors	that	affect	the	participation	

of	community	committee	in	sub-community	development	in	Dusit	District,	Bangkok.	Data	was	collected	from	281,	upon	

which	91.2%	of	community	committee	members	in	Dusit	District,	Bangkok	by	using	questionnaires	as	the	research	tool.	

The	statistical	measures	used	were	frequency,	percentage,	arithmetic	mean,	standard	deviation,	independent	sample 

T	test	(T-test),	One-Way	ANOVA	(F-test)	and	correlation.

	 The	results	are	as	follow:

	 1.	 The	overall	level	of	participation	of	community	committee	in	sub-community	development	is	high.	When 

considered	individually,	the	level	of	participation	is	high	in	all	aspects.	The	highest	level	of	participation	is	found	in	searching	

problems	in	sub-community	development	and	their	causes,	followed	by	the	investment	in	sub-community	development,	

development	planning,	and	evaluation	of	sub-community	development.

	 2.	 Factors	that	contribute	to	the	level	of	participation	in	sub-community	development	in	Dusit	District,	Bangkok,	

consist	of	age,	occupation,	monthly	income	and	membership	in	societal	groups.

	 3.	 Factors	that	do	not	contribute	to	the	level	of	participation	in	sub-community	development	in	Dusit	District,	

Bangkok,	are	gender,	marital	status,	educational	level,	religion	and	the	length	of	dwelling	in	the	community.

	 Suggestions:

	 1.	 The	community	committee	should	carry	out	community	work	with	dedication	to	the	community	and	citizen,	

in	terms	of	both	money	and	time	to	develop	the	community	to	the	fullest.	These	dedications	will	reflect	the	leadership	

quality	of	the	committee,	as	well	as	receiving	acceptance	by	the	citizens	in	the	community.

	 2.	 The	community	committee	should	ensue,	control,	and	examine	the	whole	process	of	the	sub-community	

development	plan,	in	order	to	bring	about	the	flaws	in	the	execution	of	development	plan	and	improve	them	for	better	

completion	of	objectives	henceforward.

	 3.	 Dusit	District	Office	should	arrange	officials	into	all	areas	throughout	the	community.	The	officials	should	

also	have	good	relation	when	contacting	with	the	community	in	order	to	ensure	strong	relationship	between	the	officials	

and	the	people.

Keywords :	Participation,	sub-community	development,	community	committee,	Dusit	District
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บทนำ

	 ประเทศไทยไดเ้ปลีย่นแปลงระบอบการปกครองประเทศ 

จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์	 มาเป็นการปกครองแบบ 

ระบอบประชาธิปไตย	 อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตั้งแต่

ปี	 พ.ศ.2475	 เป็นต้นมา	 โดยหลักการสำคัญของระบอบการ 

ปกครองแบบประชาธิปไตยคือการปกครองเป็นของประชาชน 

โดยประชาชน	 เพื่อประชาชน	 เมื่ออำนาจตามหลักการการ 

ปกครองแบบประชาธิปไตยเป็นของประชาชนแล้วไซร้ 

ประเทศไทยย่อมมีอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย 

เช่นเดียวกัน	 ซึ่งสิ่งเหล่านั้นได้บ่งชี้ให้รัฐได้ตระหนักว่า	 การ 

ปกครองประเทศและการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต	 รัฐจะ 

ตอ้งสง่เสรมิใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่มในการพฒันาประเทศ 

เสมอืนหนึง่เปน็เจา้ของประเทศในการกำหนดชะตา		และแนวทาง 

การพัฒนาประเทศไปในทิศทางใดร่วมกันด้วย	

	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	 2550 

ชี้สะท้อนแนวทางของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้อย่างเป็น 

รูปธรรม	 โดยการที่รัฐบาลได้พยายามให้มีการกระจายอำนาจ 

การปกครองจากสว่นกลางไปสูท่อ้งถิน่		โดยไดก้ำหนดไวใ้นหมวด	

5	 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ	 ส่วนที่	 3	 แนวนโยบายด้านการ 

บริหารราชการแผ่นดิน	มาตรา	78	(3)	ได้กำหนดไว้ว่า	“กระจาย 

อำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจใน 

กจิการของทอ้งถิน่ไดเ้อง	สง่เสรมิใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

มีส่วนร่วมในการดำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 

พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและ 

สาธารณปูการ	ตลอดทัง้โครงสรา้งพืน้ฐานสารสนเทศในทอ้งถิน่ 

ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ	 รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มี 

ความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ 

โดยคำนึงถึ ง เจตนารมณ์ของประชาชนในจั งหวัดนั้น ”	

(ราชกจิจานเุบกษา,	2550)	ชีช้ดัวา่ประชาชนไดเ้ขา้มามบีทบาท 

เป็นผู้กำหนดทิศทางการปกครองท้องถิ่นของตัวเองให้มีอิสระ 

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	 ย่อมจะส่งผลให้เกิดองค์ความรู้ของชุมชน

และเป็นการสร้างรากฐานของประเทศให้ยั่งยืนแก่การปกครอง 

แบบระบอบประชาธิปไตย	 อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขได้ 

มั่นคง

	 เมื่อกล่าวถึงคำว่า	 การมีส่วนร่วม	 (Participation) 

นั้นเป็นคำที่มีความหมายในเชิงของความเป็นประชาธิปไตย 

อย่างสู งซึ่ งตรงกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พุทธศักราช	 2550	 (ราชกิจจานุเบกษา,	 2550)	 ได้ตราไว้อย่าง	

ชัดเจน	 โดยกำหนดเป็นแนวนโยบายการมีส่วนร่วมของ 

ประชาชน	ในมาตราที่	87	ไว้	5	ประการ	ได้แก่	1)	ส่งเสริมให้	

ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและวางแผน 

พัฒนาเศรษฐกิจ	 และสังคมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 

2)	 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ 

ตัดสินใจทางการเมือง	 การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ	

และสังคม	 รวมทั้งการจัดทำบริการสาธารณะ	 3)	 ส่งเสริมและ 

สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้

อำนาจรัฐทุกระดับ	ในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพหรือตามสาขา 

อาชีพที่หลากหลาย	หรือรูปแบบอื่น	 4)	 ส่งเสริมให้ประชาชนมี 

ความเขม้แขง็ในทางการเมอืง	และจดัใหม้กีฎหมายจดัตัง้กองทนุ	

พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพื่อช่วยเหลือการดำเนินกิจกรรม 

สาธารณะของชุมชน	 รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการของกลุ่ม 

ประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้ 

สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชน

ในพื้นที่	 5)	 ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการ 

พัฒนาการเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชน 

ได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม	 นอกจากนี้ยังมี 

นกัวชิาการหลายทา่นไดแ้สดงแนวคดิเกีย่วกบัการมสีว่นรว่มไว้ 

อย่างมากมาย	 ได้แก่	 Erwin	William	 (1976)	 ได้แสดงแนวคิด 

เกีย่วกบัการมสีว่นรว่มไวว้า่	การมสีว่นรว่มเปน็กระบวนการทีใ่ห้

ประชาชนเขา้มามสีว่นเกีย่วขอ้งในการดำเนนิงานพฒันา	รว่มคดิ	

รว่มตดัสนิใจ	แกป้ญัหาของตวัเอง	เนน้การมสีว่นเกีย่วขอ้งอยา่ง 

แข็งขันกับประชาชน	 ใช้ความคิดสร้างสรรค์และความชำนาญ 

ของประชาชนแก้ไขร่วมกับการใช้วิทยาการที่เหมาะสมและ 

สนับสนุน	 ติดตามการปฏิบัติงานขององค์การและเจ้าหน้าที่ที่ 

เกี่ยวข้อง	สอดคล้องกับแนวคิดของ	ยุวัฒน์		วุฒิเมธี	(2536)	ได ้

ใหค้วามหมายของการมสีว่นรว่มวา่	การเปดิโอกาสใหป้ระชาชน	

ได้มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม	 การพิจารณาตัดสินใจ	 การร่วม 

ปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่าง	 ๆ	 อันมีผลกระทบทั้ง	

ตัวประชาชนเอง	

	 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ประยุกต์แนวคิดของ	 Cohen	 &	

Uphoff	 (1980)	 ที่ได้เสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมออกเป็น 

4	 แบบ	 ได้แก่	 1)	 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	 (Decision 

making)	 2)	 การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน	 (Implemen-

tation)	 3)	 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์	 (Ben-

efits)	 4)	 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล	 (Evaluation) 

มาใช้เป็นกรอบแนวคิด	 (Conceptual	 framework)	 ในการ	

วิจัยในครั้งนี้ด้วย	 และสิ่งที่เป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดนั่นก็คือ 

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน	 ซึ่งผู้วิจัยให้ความสำคัญกับ 

ตัวผู้นำชุมชนมาเป็นอันดับแรก	 เนื่องจากเมื่อผู้นำชุมชนมี 

บทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วมที่มาก	 ย่อมส่งผลต่อการพัฒนา	

ชุมชนที่ดีไปด้วยนั่นเอง	 เมื่อกล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาชุมชนมีอยู่หลายลักษณะตามแนวคิดของ	 ปาริชาติ	

วลัยเสถียร	 และคณะ	 (2543)	 ได้กล่าวถึงลักษณะที่เป็น 
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กระบวนการในการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการพัฒนา	 ได้แก่ 

1)	 การมีส่วนร่วมในการศึกษาชุมชน	 จะเป็นการกระตุ้นให้ 

ประชาชนได้ร่วมกันเรียนรู้สภาพของชุมชน	 การดำเนินชีวิต	

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	 เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการ 

ทำงาน	 และร่วมกันค้นหาปัญหา	 สาเหตุของปัญหา	 ตลอดจน	

จดัลำดบัความสำคญัของปญัหา		2)	การมสีว่นรว่มในการวางแผน	

โดยจะมีการรวมกลุ่มอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเพื่อ 

กำหนดนโยบาย	วัตถุประสงค์	วิธีการ	แนวทางการดำเนินงาน	

และทรัพยากรที่ต้องใช้	 3)	 การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 

พัฒนา	 โดยสนับสนุนด้านวัสดุ	 อุปกรณ์	 แรงงาน	 เงินทุน	หรือ	

เข้าร่วมบริหารงาน	 การใช้ทรัพยากร	 การประสานงานและ 

ดำเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก	 4)	 การมีส่วนร่วม 

ในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา	 เป็นการนำเอากิจกรรม 

มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านวัตถุ	และจิตใจ	โดยอยู่บนพื้นฐาน 

ของความเท่าเทียมกันของบุคคลและสังคม	 5)	 การมีส่วนร่วม 

ในการติดตาม	และประเมินผลการพัฒนา	เพื่อที่จะแก้ไขปัญหา 

ต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้นได้ทันที	

	 นอกจากแนวคิดต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ 

พัฒนาชุมชนแล้วยังมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชนด้วย	 เช่น	 ฉวีวรรณ		

สุมงคล	 (2550)	 ศึกษาเรื่อง	 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 

ของคณะกรรมการชุมชน	 ศึกษากรณี	 :	 ชุมชนในพื้นที่เขต	

ภาษีเจริญ	 กรุงเทพมหานคร	 ปรีดา	 	 เจษฎา-วรางกูล	 (2550)	

ได้วิจัยเรื่อง	 การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนา 

ชมุชนในเขตเทศบาลเมอืงคคูต	อำเภอลำลกูกา	จงัหวดัปทมุธาน	ี

ซึ่งงานวิจัยเหล่านี้เป็นการศึกษาการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

ชมุชนของคณะกรรมการชมุชน	หรอืผูน้ำชมุชนโดยตรง	แตย่งัมี

งานวิจยัทีศ่กึษาเกีย่วข้องกบัการมสีว่นรว่มในการพัฒนาชมุชน 

แตเ่นน้ไปทีป่จัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่การมสีว่นรว่มและการมสีว่นรว่ม 

ในการวางแผน	 เช่น	 ภัสสุรีย์	 	 คูณกลาง	 (2546)	 ศึกษาเรื่อง 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ 

ชมุชน		ในการพฒันาเมอืงนา่อยูอ่ยา่งยัง่ยนื		เทศบาลนครขอนแกน่	

จังหวัดขอนแก่น	และสุภชัย		ตรีทศ	(2547)	ได้ทำการวิจัยเรื่อง 

การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนต่อการวางแผนพัฒนา 

เทศบาลเมืองชลบุรี	 ซึ่งงานวิจัยเหล่านี้มีวัตถุประสงค์หลัก 

อยู่ที่การหาระดับการมีส่วนร่วมต่อการวางแผนพัฒนา	

เพียงด้านใดด้านหนึ่ง	 และปัจจัยที่มีส่วนร่วมที่มีอิทธิพลต่อการ

มีส่วนร่วมซึ่งเป็นปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านความรู้ความ 

เข้าใจ	เป็นต้น

	 เมื่อได้แนวคิด	 ทฤษฎีต่าง	 ๆ	 ดังกล่าวข้างต้นเพื่อสร้าง 

กรอบแนวคิดเพื่อใช้ในการวิจัยซึ่งผู้วิจัยได้กำหนดการวิจัยเชิง 

พื้นที่ไว้ที่เขตดุสิต	 กรุงเทพมหานคร	 เนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้น 

ทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ	 และกระจาย 

ความเจริญไปสู่ภูมิภาคต่อไป	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตดุสิตเป็น 

เขตที่มีสถาบันที่สำคัญของประเทศตั้งอยู่มากมาย	เช่น	รัฐสภา	

ทำเนียบรัฐบาล	กระทรวง	กรม	กองต่าง	ๆ 	นับเป็นเขตที่มีความ 

เจรญิอยา่งมากทัง้การคมนาคม	การคา้	การศกึษา	สขุภาพอนามยั	

จึงทำให้ประชาชนอพยพเข้ามาอยู่อาศัยกันอย่างมากมายจนมี 

ความหนาแน่นมากขึ้น	 จนในที่สุดก่อให้เกิดการรวมตัวกันเป็น 

ชมุชนเพือ่รว่มกนัเปน็กลไกหนึง่ทำการขบัเคลือ่นตอ่การพฒันา

ชมุชนของเขตดสุติใหเ้ปน็ไปอยา่งตอ่เนือ่ง	ซึง่ปจัจบุนันีเ้ขตดสุติม	ี

44	 ชุมชน	ซึ่งแต่ละชุมชนมีจำนวนประชากร	 และสภาพทั่วไป 

ของชุมชนแตกต่างกันไปตามลักษณะพื้นฐานของแต่ละชุมชน 

บางชุมชนเป็นชุมชนแออัด	 เคหะชุมชน	 และชุมชนเมือง	

รวมถึงเป็นชุมชนรอบวัด	 ย่านตลาด	 ริมน้ำ	 เป็นต้น	 ดังนั้น 

บทบาทในการพัฒนาชุมชนที่สำคัญจึงตกอยู่ที่กรรมการชุมชน 

ทุกชุมชนจะต้องวางแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชุมชนตรง 

ตามหลักการและความจำเป็นของชุมชน	 แต่กลับเป็นว่าสิ่งที่ 

ปรากฏอย่างชัดเจนในหลายชุมชนเมื่อผู้วิจัยได้ลงสำรวจชุมชน 

เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย	 พบว่าปัญหาเกิดขึ้นอยู่ที่กระบวนการมี 

ส่วนร่วมของกรรมการชุมชนที่ได้รับเลือกมานั่นเอง	 จึงเกิด 

คำถามวิจัยตามมาว่า	 การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนเป็น 

อยา่งไร	อยูร่ะดบัไหน	ปจัจยัอะไรทีม่ผีลตอ่การมสีว่นรว่ม	รวมถงึ	

ปญัหาของกระบวนการมสีว่นรว่มเปน็อยา่งไร	จงึเปน็เหตทุีผู่ว้จิยั 

ตอ้งศกึษาใหรู้ว้า่ระดบัการมสีว่นรว่มในการพฒันาชมุชน	ปจัจยั 

ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชน	 รวมถึงปัญหา 

อปุสรรคในการมสีว่นรว่มเพือ่การพฒันาชมุชนเปน็อยา่งไร	เพือ่	

เป็นข้อมูลเชิงนโยบายของการพัฒนาชุมชนในเขตดุสิตอย่าง 

ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ 

	 1.	 เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมและสภาพปัญหาของ

กรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต	กรุงเทพมหานคร

	 2.	 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ 

กรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต	กรุงเทพมหานคร

ขอบเขตของงานวิจัย

 1.	 ขอบเขตด้านพื้นที่ประชากร	 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้	

ในการวจิยั	คอื	คณะกรรมการชมุชนในเขตดสุติ	กรงุเทพมหานคร	

44	ชมุชน	และผูว้จิัยไดก้ำหนดจำนวนกลุม่ตัวอยา่งแบบเจาะจง 

จำนวน	 308	 กลุ่มตัวอย่าง	 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างตามระเบียบ

กรุงเทพมหานครว่าด้วยกรรมการชุมชน	พ.ศ.2534	 ในหมวด	

2	 ข้อ	 9	 คณะกรรมการชุมชน	 ได้แก่	 ประธานกรรมการ	 
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รองประธานกรรมการ	 เลขานุการ	 เหรัญญิก	 นายทะเบียน	

ประชาสัมพันธ์	 และตำแหน่งอื่นใด	ตามที่คณะกรรมการชุมชน

เห็นสมควรแต่งตั้ง	(กำหนดให้เป็นกรรมการชุมชน)	

	 2.	 ขอบเขตดา้นเนือ้หา	ประกอบดว้ย	1)	ปจัจยัสว่นบคุคล	

ได้แก่	 เพศ	 อายุ	 ศาสนา	 สถานภาพ	 ระดับการศึกษา	 อาชีพ 

รายได้ต่อเดือน	 ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชน	 และการเป็น	

สมาชิกกลุ่มทางสังคม	 2)	 ปัจจัยด้านสังคม	 เกี่ยวกับการรับรู้ 

ขอ้มลูขา่วสารการพฒันาชมุชน	และความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั 

บทบาทหน้าที่ของกรรมการชุมชน	 และ	 3)	 การมีส่วนร่วมใน 

การพัฒนาชุมชนของกรรมการชุมชน	 4	 ด้าน	 ได้แก่	 ด้านการ 

คน้หาปญัหาและสาเหตขุองปญัหาในการพฒันาชมุชน	ดา้นการ 

วางแผนดำเนินการพัฒนาชุมชน	 ด้านการลงทุนปฏิบัติการ 

พฒันาชมุชน		และดา้นการตดิตามประเมนิผลในการพฒันาชมุชน 

	 3.	 ขอบเขตด้านระยะเวลา	 การเก็บรวบรวมข้อมูลและ 

วิเคราะห์สังเคราะห์ผล	คือพฤษภาคม	-	สิงหาคม	2552

วิธีการดำเนินการวิจัย

 กลุ่มตัวอย่าง	 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนในการศึกษา

ครั้งนี้	 ได้กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง	 โดยใช้วิธีแบบเจาะจง	

(Purposive	 Sampling)	 ได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย	 308	

ตัวอย่าง	 โดยคัดเลือกคณะกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งตาม 

ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกรรมการชุมชน	 พ.ศ.2534 

ที่ได้กำหนดกรรมการชุมชนไว้ในหมวด	2	ข้อ	9	คณะกรรมการ	

ชุมชน	ประกอบด้วยตำแหน่งต่าง	ๆ 	ไดแ้ก่	1)	ประธานกรรมการ	

จำนวน	 1	 คน	 2)	 รองประธานกรรมการ	 จำนวน	 1	 คน	 3)	

เลขานุการ	 จำนวน	 1	 คน	 4)	 เหรัญญิก	 จำนวน	 1	 คน	 5)	

นายทะเบียน	จำนวน	1	คน	6)	ประชาสัมพันธ์	จำนวน	1	คน	

และ	 7)	 ตำแหน่งอื่นใด	ตามที่คณะกรรมการชุมชนเห็นสมควร 

แต่งตั้ง	(กำหนดให้เป็นกรรมการชุมชน)	จำนวน	1	คน

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัย 

สร้างขึ้นมาจากการศึกษากรอบแนวคิด	 	 แนวคิดและทฤษฎี 

ต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ 

อาศยัแนวทางจากงานวจิยัทีผ่า่นมาแลว้		ในการสรา้งเครือ่งมอืใน	

การวิจัยในครั้งนี้ได้แบ่งเนื้อหาและโครงสร้างของแบบสอบถาม 

ออกเป็น	 4	 ส่วน	 ได้แก่	 ส่วนที่	 1	 ปัจจัยส่วนบุคคล	 ส่วนที่	 2	

ปัจจัยด้านสังคม	 ส่วนที่	 3	 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการมี 

ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของกรรมการชุมชน	4	ด้าน	ได้แก่	

ดา้นการค้นหาปญัหาและสาเหตุของปญัหาในการพัฒนาชุมชน 

ด้านการวางแผนดำเนินการพัฒนาชุมชน	 ด้านการลงทุน 

ปฏิบัติการพัฒนาชุมชน	และด้านการติดตามประเมินผลในการ

พัฒนาชุมชน	ส่วนที่	4	เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัญหา	 

อุปสรรคการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชน 

และข้อเสนอแนะ

 การวิเคราะห์ข้อมูล	 การวิจัยในครั้งนี้	 ผู้วิจัยใช้วิธีการ 

วเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ	(Quantitative	analysis)	โดยใชส้ถติิ	ไดแ้ก	่ 

1)	 สถิติพรรณนา	 (Descriptive	 statistics)	 ได้แก่	 ค่าความถี่ 

(Frequency)	 ค่าร้อยละ	 (Percentage)	 ค่ามัชฌิมเลขคณิต	

(Arithmetic	mean)	และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	

deviation)	 เพื่อบรรยายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มประชากรที่ศึกษา 

2)	 สถิติอนุมาน	 (Inductive	 statistics)	 หรือ	 สถิติอ้างอิง 

(Inferential	 statistics)	 เพื่อทำการเปรียบเทียบและทดสอบ 

ขอ้มลู	ไดแ้ก	่Independent	-	samples	T	test	(T-test),	One-way 

anova	(F-test)	และทดสอบคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ	์โดยใชส้ถติ	ิ

Correlation

ผลการวิจัย

	 ผลการศึกษา	 เรื่อง	 การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชน 

ในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต	กรุงเทพมหานคร	ผู้วิจัยวิเคราะห์ 

เพื่อตอบโจทย์วัตถุประสงค์อย่างชัดเจนโดยให้น้ำหนักความ 

สำคัญที่ระดับการมีส่วนร่วม	 สภาพปัญหาและปัจจัยที่มีผลต่อ 

การมีส่วนร่วม	 โดยนำเสนอผลการศึกษาในประเด็นที่เป็น 

ภาพรวมและประเด็นที่น่าสนใจตามลำดับดังนี้

 ประเด็นที่เป็นภาพรวม

	 กรรมการชุมชนเขตดุสิต	 กรุงเทพมหานคร	 ส่วนใหญ่	

เป็นเพศชาย	(ร้อยละ	53.4)	มีอายุไม่เกิน	46	ปี	(ร้อยละ	37.7)	

เกือบทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ	 (ร้อยละ	 99.3)	 ที่สำคัญ 

เกือบทั้งหมดอาศัยอยู่ในชุมชนตั้งแต่	10	ปีขึ้นไป	(ร้อยละ	80.1)	

และเกือบทั้งหมดเคยได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนา 

ชุมชน	 (ร้อยละ	 90.7)	 ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการพัฒนาชุมชน	

อันดับ	 1	 จากเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบ	 อันดับ	 2	 โทรทัศน์	 และ 

ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของ 

กรรมการชุมชน

	 กรรมการชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต	

กรุงเทพมหานคร	โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	(ค่าเฉลี่ย	3.52)	

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	 ด้านที่มีระดับการมีส่วนร่วม 

มากทีส่ดุ	คอื	ดา้นการคน้หาปญัหาและสาเหตขุองปญัหาในการ

พฒันาชมุชน	(คา่เฉลีย่	3.56)	รองลงมา	ดา้นการลงทนุปฏบิตักิาร	

พฒันาชมุชน	(คา่เฉลีย่	3.52)	ดา้นการวางแผนดำเนนิการพฒันา	

ชุมชน	 (ค่าเฉลี่ย	 3.50)	 และด้านการติดตามประเมินผลในการ 

พัฒนาชุมชน	(ค่าเฉลี่ย	3.47)	ดังแผนภูมิต่อไปนี้

ภูสิทธ์  ขันติกุล
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	 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชน 

ประกอบด้วยอายุ	 อาชีพ	 รายได้ต่อเดือน	 และการเป็นสมาชิก	

กลุ่มทางสังคม

	 ปัญหาอุปสรรคการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชน 

ในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต	 กรุงเทพมหานคร	 5	 ลำดับแรก	

ทีม่คีวามถีม่ากทีส่ดุ	ไดแ้ก	่ประชาชนไมม่เีวลาทีจ่ะทำงานใหก้บั 

ชุมชน	 รองลงมา	 งบประมาณในการดำเนินงานพัฒนาชุมชน

น้อย	 ประชาชนขาดความสามัคคี	 เกิดการแตกแยกในชุมชน	

แบง่ฝกัแบง่ฝา่ย	ประชาชนไมใ่หค้วามรว่มมอื	และปญัหาสว่นตวั	

เช่น	ปัญหาสุขภาพ	ปัญหาการมีภาระหน้าที่ที่ต้องทำงาน	ฯลฯ 

ส่วนปัญหาอุปสรรคที่มีความถี่น้อยที่สุด	 คือ	 หน่วยงานของรัฐ 

และกรุงเทพมหานครไม่เห็นความสำคัญ	 ปล่อยให้ชุมชน	

พึ่งตนเอง

 ประเด็นที่น่าสนใจ

	 ความเป็นเพศในการแบ่งว่าเป็นเพศชายและเพศหญิง 

ของกรรมการชุมชนในเขตดุสิต	 มีบทบาทในการมีส่วนร่วม 

ในการพฒันาชมุชนไมแ่ตกตา่งกนั		สว่นสถานภาพของกรรมการ	

ชุมชน	 ทั้งที่เป็นสถานภาพโสด,	 สมรส,	 ม่าย/หย่าร้าง	 และ	

แยกกันอยู่ 	 มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการพัฒนาชุมชน 

ไม่แตกต่างกัน	 พร้อมทั้งระดับการศึกษาของกรรมการชุมชน

ไม่ว่าจะจบระดับการศึกษาต่ำกว่า	 ม.3,	 ม.3,	 ม.6	 หรือ	 ปวช.,	

อนุปริญญา	 หรือ	 ปวส.,	 ปริญญาตรี	 และสูงกว่าปริญญาตรี	

มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการพัฒนาชุมชนไม่แตกต่างกัน	

เช่นเดียวกัน

	 ส่วนเรื่องอายุของกรรมการแต่ละคน	พบว่า	 กรรมการ 

ชุมชนที่มีอายุแตกต่างกัน	 มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 ส่วนกรรมการที่มีอาชีพแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการ 

พัฒนาชุมชนที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ	 .05 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่กรรมการชมุชนทีม่อีาชพีเปน็พอ่บา้นแมบ่า้น 

มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมากกว่ากรรมการที่มีอาชีพเป็น 

ลูกจ้างบริษัทเอกชน	 ส่วนกรรมการชุมชนที่มีอาชีพรับจ้าง	 มี 

ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมากกว่ากรรมการที่มีอาชีพเป็น 

ลกูจา้งบรษิทัเอกชน	และกรรมการชมุชนทีม่อีาชพีเปน็พนกังาน 

รฐัวสิาหกจิ	มสีว่นรว่มในการพฒันาชมุชนมากกวา่กรรมการทีม่ี

อาชีพเป็นลูกจ้างบริษัทเอกชน	

	 ส่วนกรรมการที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน	มีส่วนร่วม 

ในการพัฒนาชุมชนที่แตกต่างกัน	 โดยเฉพาะกรรมการชุมชน 

ที่มีรายได้ต่อเดือน	6,001-9,000	บาท	มีส่วนร่วมในการพัฒนา 

ชมุชนมากกวา่กรรมการชมุชนทีม่รีายไดต้อ่เดอืน	9,001-12,000	

บาท	และ	12,001-15,000	บาท	และกรรมการชุมชนที่มีรายได้	

ต่อเดือน	 15,001	 บาทขึ้นไป	 มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 

มากกวา่กรรมการชมุชนทีม่รีายไดต้อ่เดอืน	9,001-12,000	บาท	

และ	12,001-15,000	บาท	

	 ส่วนกรรมการชุมชนคนใดที่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 

อืน่	ๆ 	นอกเหนอืจากตำแหนง่กรรมการชมุชนมคีวามแตกตา่งกนั 

อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ	 .05	 กับกรรมการชุมชนที่ไม่ได้เป็น 

สมาชิกกลุ่มทางสังคมอื่น	ๆ	

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

 การศึกษา	 เรื่อง	 การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชน 

ในการพัฒนาชุมชน	 เขตดุสิต	 กรุงเทพมหานคร	 ผู้วิจัยได้ 

อภิปรายผลการศึกษาไว้ดังนี้
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 (Arithmetic mean)  (Standard deviation) 
 2)  (Inductive statistics)   (Inferential statistics) 

  Independent - samples T test (T-test), One-way anova (F-test) 
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แผนภูมิ	แสดงค่าเฉลี่ยจำแนกตามรายด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชนเขตดุสิต	กรุงเทพมหานคร
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	 1.	 ระดบัการมสีว่นรว่มของกรรมการชมุชนในการพฒันา

ชมุชน	เขตดสุติ	กรงุเทพมหานคร	พบวา่	อยูใ่นระดบัมากทกุดา้น	

ซึ่งด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	 คือด้านการค้นหาปัญหาและ 

สาเหตุของปัญหาในการพัฒนาชุมชน	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.56	

อันเนื่องจากว่า	 คณะกรรมการส่วนใหญ่เป็นบุคคลอาศัยอยู่ใน 

ชุมชนมาเป็นระยะมากกว่า	10	ปี	จึงมีประสบการณ์ตรงในการ 

พบปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน	 และเป็นที่ 

คุ้นเคยกับประชาชนในชุมชน	 ทำให้การลงสำรวจปัญหาของ	

ชุมชน	 การเสนอความคิดเห็นและปัญหาความเดือนร้อนของ 

ประชาชนเพื่อหาทางออกต่อหน่วยงานราชการ	หรือหน่วยงาน 

เอกชนเข้ามาศึกษาปัญหาต่าง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้นในชุมชนได้เป็น 

อยา่งด	ี	แมก้ระทัง่การทีค่ณะกรรมการแตล่ะคนไดท้ำการรวบรวม 

ปัญหาของชุมชนเสนอที่ประชุมกรรมการชุมชนและนำเสนอ 

ปัญหาของประชาชนเพื่อหาวิธีการแก้ไขต่อสำนักงานเขตดุสิต

ทราบและร่วมกันคิดวิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนาชุมชน 

ยังได้รับความร่วมมือด้วยดีเช่นเดียวกัน	

	 2.	 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชน 

ในการพัฒนาชุมชน	 เขตดุสิต	 กรุงเทพมหานคร	พบว่า	 ปัจจัย

ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชน	ประกอบด้วยอายุ	

อาชีพ	รายได้ต่อเดือน	และการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม

  2.1 ปัจจัยด้านอายุ	 ผลการศึกษาปรากฏว่า	

กรรมการชุมชนที่มีอายุ	 58	 ปีขึ้นไป	 มีส่วนร่วมในการพัฒนา 

ชุมชนมากกว่ากรรมการที่มีอายุไม่เกิน	46	ปี	โดยเฉพาะในด้าน

การวางแผนดำเนินการพัฒนาชุมชน	ด้านการลงทุนปฏิบัติการ 

พฒันาชมุชน		และดา้นการตดิตามประเมนิผลในการพฒันาชมุชน 

เนือ่งจากวา่	กรรมการทีม่อีาย	ุ58	ปขีึน้ไปสว่นใหญเ่ปน็กลุม่อายุ	

ที่ทำงานอยู่ภายในชุมชน	ซึ่งมีอาชีพพ่อบ้าน	 แม่บ้าน	 (ร้อยละ	

23.3)	 และถือเป็นกลุ่มอายุหลักที่มีบทบาทสำคัญมากต่อการ 

พฒันาชมุชนรวมถงึการมเีวลาทีจ่ะเสยีสละใหก้บัชมุชนไดอ้ยา่ง 

เต็มที่	ส่วนกรรมการที่มีอายุไม่เกิน	46	ปี	เป็นกลุ่มอายุที่ยังคง	

มอีาชพีหลกัของตนเองและตอ้งทำงานนอกชมุชนเปน็สว่นใหญ ่

ซึ่งจะเห็นได้จากการประกอบอาชีพ	 โดยเฉพาะอาชีพรับจ้าง	

(ร้อยละ	 25.1)	 และรับราชการ	 (24.7)	 ซึ่งเป็นอาชีพส่วนใหญ่ 

ของกรรมการชุมชน	 ดังนั้นการที่กรรมการชุมชนกลุ่มอายุนี้มี 

เวลาในการทำงานพัฒนาชุมชนจึงเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยมาก	

  2.2 ปัจจัยด้านอาชีพ	 ผลการศึกษาปรากฏว่า 

กรรมการชุมชนที่มีอาชีพพ่อบ้านแม่บ้าน	 มีส่วนร่วมในการ 

พัฒนาชุมชนมากกว่าอาชีพค้าขายและลูกจ้างบริษัทเอกชน 

ส่วนกรรมการชุมชนที่มีอาชีพรับจ้าง	 มีส่วนร่วมในการพัฒนา 

ชมุชนมากกวา่กรรมการทีม่อีาชพีคา้ขายและอาชพีลกูจา้งบรษิทั 

เอกชน	 และกรรมการชุมชนที่มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ	 มี 

ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมากกว่ากรรมการที่มีอาชีพลูกจ้าง 

บริษัทเอกชน	 เนื่องจากว่า	 กรรมการที่มีอาชีพพ่อบ้านแม่บ้าน 

และรับจ้างจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมากกว่าอาชีพ 

ค้าขายและลูกจ้างบริษัทเอกชน	 เพราะกลุ่มอาชีพเหล่านี้จะ 

มีเวลาส่วนใหญ่ในการประกอบอาชีพอยู่ภายในชุมชนและเป็น

อาชีพของกลุ่มคนสูงวัย	 บางคนก็เกษียณอายุราชการมาแล้ว 

ใช้เวลาอยู่กับบ้านในชุมชนเป็นส่วนใหญ่จึงทำให้โอกาสในการ 

เข้าร่วมพัฒนาชุมชนจึงทำได้มากกว่ากลุ่มอาชีพค้าขายและ 

ลูกจ้างบริษัทเอกชน	

  2.3 ปัจจัยด้านรายได้ต่อเดือน	 ผลการศึกษา	

ปรากฏวา่	กรรมการชมุชนทีม่รีายไดต้อ่เดอืนตำ่กวา่	3,000	บาท	

3,000-6,000	บาท	6,001-9,000	บาท	และ	15,001	บาทขึ้นไป	

มสีว่นรว่มในการพฒันาชมุชนมากกวา่กรรมการชมุชนทีม่รีายได้

ต่อเดือน	9,001-12,000	บาท	เนื่องจากว่าเมื่อพิจารณาโดยการ 

เชือ่มโยงระหวา่งรายไดต้อ่เดอืนกบัอาชพี	จะเหน็ไดว้า่กรรมการ

ชุมชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า	3,000	บาท	3,000-6,000	บาท	

6,001-9,000	บาท	อยู่ในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพพ่อบ้าน	แม่บ้าน	

รับจ้างทั่วไป	 ค้าขาย	 ซึ่งเป็นกลุ่มที่ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ภายใน 

ชุมชนและใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุดนั่นเอง

  2.4 ปัจจัยด้านการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 

ผลการศึกษาปรากฏว่า	 กรรมการที่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 

และกรรมการที่ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมมีส่วนร่วมในการ 

พัฒนาชุมชน	 โดยภาพรวมแตกต่างกันและเมื่อพิจารณาเป็น 

รายด้าน	 พบว่า	 กรรมการที่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมและ 

กรรมการที่ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมมีส่วนร่วมในการ 

พฒันาชมุชน		ดา้นการคน้หาปญัหาและสาเหตขุองปญัหาในการ 

พัฒนาชุมชน,	 ด้านการวางแผนดำเนินการพัฒนาชุมชน	 และ 

ดา้นการลงทนุปฏบิตักิารพฒันาชมุชน	มคีวามแตกตา่งกนัอยา่ง	

มนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	สว่นดา้นการตดิตามประเมนิผล	

ในการพัฒนาชุมชน	 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง 

สถิติที่ระดับ	 .01	 เนื่องจากการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมจะ 

ทำให้รู้จักเสียสละเพื่อการทำงานให้กับส่วนรวมมากกว่ากลุ่มที่

ไม่เป็นสมาชิกทางสังคม

ข้อเสนอแนะ

	 1.	 ปัจจัยด้านการลงทุนปฏิบัติการพัฒนาชุมชนของ 

กรรมการชุมชนอยู่ในระดับมากแต่มีรายข้อเกี่ยวกับการมี 

ส่วนร่วมเสียสละทุนทรัพย์ในการดำเนินโครงการและกิจกรรม

ให้กับประชาชนในชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง	 ซึ่งข้อนี้เป็นสิ่ง

ที่สำคัญยิ่งต่อการดำเนินงานของชุมชน	แสดงถึงความเสียสละ	

ความทุ่มเทให้กับประชาชนและชุมชน	 นับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ 

คณะกรรมการชุมชนจำนวนมากที่เสียสละด้านเวลาในการ

พัฒนาชุมชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ	 แต่อย่างไรก็ตาม 
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การเสียสละด้านทุนทรัพย์เพื่อใช้ในการพัฒนาชุมชน	 ย่อม 

สะท้อนความมีน้ำใจและการเอื้ออารีต่อประชาชนในชุมชน 

ได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกัน	 ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสะท้อนความเป็น

ผู้นำ	 ถ้าผู้นำชุมชนมีความกล้าเสียสละและทุ่มเทให้กับชุมชน	

ประชาชนในชุมชนย่อมให้ความศรัทธา	และเชื่อมั่นตลอดไป

	 2.	 ปจัจยัดา้นการตดิตามประเมนิผลในการพฒันาชมุชน 

มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาชุมชน	 คณะกรรมการ	

ชุมชนจึงควรมีการกำกับ	 ติดตาม	 ตรวจสอบการดำเนินงาน 

ทุกขั้นตอนของแผนพัฒนาชุมชน	 เพื่อจะได้นำข้อบกพร่อง 

ในการดำเนนิงานของแผนพฒันามาปรบัปรงุแกไ้ขในการทำงาน

ครั้งต่อไปให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างสมบูรณ์

	 3.	 หน่วยงานภาครัฐและภาคีต่าง	ๆ	ควรลงพื้นที่	 เพื่อ	 

สำรวจและสร้างความเข้าใจกับประชาชนและคณะกรรมการ 

ชุมชน	 เพราะประชาชนในชุมชนมีความแตกต่างกันใน 

หลากหลายมิติ	 สิ่งสำคัญก็เพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนที่ 

เข้มแข็ง	ปลอดภัยน่าอยู่ยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 ควรมีการจัดประเมินผลการทำงานของคณะ 

กรรมการชุมชน	 เช่นความพึงพอใจของประชาชนในการ 

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการในรอบ	2	ปี	

	 2.	 เพื่อสะท้อนผลการทำงานควรมีการศึกษาคุณภาพ 

ชีวิตของประชาชนในเขตดุสิตว่าผลลัพธ์จากการทำงานของ 

คณะกรรมการทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นหรือไม่ 

เพียงใด

	 3.	 ชุมชนเมืองจะมีกองทุนชุมชนเมืองเกิดขึ้นจึงควร 

มีการประเมินโครงการนี้ว่าประชาชนได้รับประโยชน์เพียงใด
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พฤติกรรมประชาธิปไตยของประชาชนในท้องถิ่น : ศึกษาในจังหวัดจันทบุรี

Expression in Democratic ways of the Local People : A Case Study of Chanthaburi

วงธรรม  สรณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

บทคัดย่อ

	 การวิจัย	 เรื่อง	 พฤติกรรมประชาธิปไตยของประชาชนในท้องถิ่น:	 ศึกษาในจังหวัดจันทบุรี	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 

พฤติกรรมประชาธิปไตยของประชาชนในท้องถิ่น	 และปัจจัยที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาพฤติกรรมประชาธิปไตยของ 

ประชาชนในท้องถิ่น	 ผู้ศึกษาใช้การวิจัยเชิงปริมาณเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม	 สำหรับประชากร/

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา	 จำนวน	 2,842	 ครัวเรือน	 วิเคราะห์ข้อมูลอาศัยสถิติเชิงพรรณนา	 ได้แก่	 ความถี่	 ร้อยละ	

และค่าเฉลี่ย	

 ผลการศึกษา พบว่า	 พฤติกรรมประชาธิปไตยของประชาชนในท้องถิ่น	 เมื่อจำแนกรายด้านพบว่า	 ในแต่ละด้าน 

ประชาชนมีพฤติกรรมประชาธิปไตยสูง	และ	ต่ำ	โดยจำแนก	ดังนี้			

		 -	 ด้านการรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง	ประชาชนไปลงคะแนนเสียงทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง	ร้อยละ	46.6	

		 -		ด้านการยึดถือประโยชน์ของส่วนรวม	ในข้อที่ให้โอกาสเพื่อนบ้านร่วมแสดงความสามารถในที่สาธารณะ	ร้อยละ	68

		 -		ด้านการเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น	 ส่วนใหญ่ตอบว่า	 พูดสุภาพกับทุกคนโดยไม่แบ่งชนชั้น	 ร้อยละ	 78.6	 ส่วนข้อ 

อื่น	ๆ	เช่น	ยอมรับมติและกติกาที่ส่วนรวมร่วมกันกำหนด	ยอมรับและปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของชุมชน	หรือท้องถิ่น	ยอมรับและ 

ปฏิบัติตามเสียงข้างมาก	เข้าแถวตามลำดับก่อนหลัง	เมื่อมาใช้บริการ	มีการปฏิบัติในเกณฑ์สูงมากกว่า	ร้อยละ	82

		 -		ด้านการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น	พบว่าประชาชนในท้องถิ่นรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้อายุน้อยกว่า	ร้อยละ	84.2	

		 -		ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง	พบว่า	มีส่วนร่วมในการฟังปราศรัย	เมื่อมีเวที	หรือมีการจัดให้มีการปราศรัยหาเสียง 

ของนักการเมือง	ร้อยละ	78	ส่วนในข้ออื่น	ๆ	เช่น	กล้าที่จะเป็นผู้นำเพื่อรักษาความเป็นธรรมและผลประโยชน์ของส่วนรวม	ร้อยละ	

72.4	ประชาชนร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนเลือกตั้ง	ร้อยละ	71	

	 ส่วนด้านที่มีพฤติกรรมประชาธิปไตยต่ำ	 และควรได้รับการส่งเสริม	 เพราะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตย	

ได้แก่	

		 -	 ดา้นการรูจ้กับทบาทหนา้ที่	พบวา่	ประชาชนเขา้ใจวา่	ขยะ	สิง่ปฏกิลูในทีส่าธารณะเปน็หนา้ทีข่องเจา้หนา้ทีท่ีต่อ้งดแูล 

มิใช่หน้าที่ของประชาชน	ร้อยละ	30.7	

		 -		ด้านการยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมพบว่า	ร้อยละ	60.6	จะเก็บสาธารณสมบัติที่มาใช้เป็นสมบัติส่วนตน

		 -		ด้านการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น	 พบว่า	 หากประชาชนทราบว่าผู้เสนอความคิดเห็นมีการศึกษาต่ำกว่าตน	 ก็จะ 

ไม่ให้ความสำคัญของข้อเสนอนั้น	ถึงร้อยละ	61.3	

	 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย	 1)	 รัฐควรมีมาตรการให้นักการเมืองท้องถิ่นแสดงบัญชีทรัพย์สินก่อนเข้ารับตำแหน่ง 

เพื่อความเปิดเผยโปร่งใส	 2)	 รัฐควรกำหนดให้ทุกองค์กรปกครองท้องถิ่น	 แสดงข้อมูลต่าง	 ๆ	 ให้ชัดเจน	 เช่น	 รายรับ	 รายจ่าย	

ขององค์กร	 ให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง	 3)	 ในการปฏิบัติหน้าที่ควรแจ้งให้สาธารณชนทราบ	 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมี 

ส่วนร่วม	 4)	 ส่งเสริมอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรให้มีจิตสำนึกในการให้บริการสาธารณะ	 ทั้งนี้เพื่อขจัดความรู้สึกของ 

ประชาชนที่ว่า	มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก	มีการแบ่งชนชั้น	

	 รวมทั้งเปิดช่องทางในการติดต่อสื่อสาร	 เพื่อให้ประชาชนสามารถร้องทุกข์	 ร้องเรียนถึงผู้บริหารได้โดยตรง	 เช่น	

โทรศัพท์มือถืออีเมล์	และที่สำคัญคือการให้ความสำคัญกับประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ	

คำสำคัญ :	พฤติกรรมประชาธิปไตย,	ประชาธิปไตย,	นักการเมือง,	ประชาชนในท้องถิ่น
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Abstract

 The	objectives	of	 this	 research	are	 to	 study	 the	democratic	 expression	and	behaviour	 of	 local	 people	 in 

Chanthaburi	province,	and	to	find	out	 its	obstacles	that	obstruct	the	democracy	development	process	in	the	area.	A 

qualitative	research	method	is	employed.	The	data	are	collected	using	an	interview	and	a	questionnaire.	The	sample	

consists	of	local	people	from	2,842	households.	Descriptive	statistical	analysis	is	used	for	frequency,	percentage,	and	

mean.		

	 The	research	result	finds	out	that	the	local	people	are	highly	active	in	democratic	expression	which	can	be	

classified	into	the	following	categories.	

 Self-recognition of their own roles:	local	people	regularly	participate	in	the	elections	at	46.6%.

 Mutual recognition of public interests:	The	locals	in	this	study	show	respects	and	give	opportunities	to	other	

people	to	express	their	views	and	abilities	in	public	at	68%.

 Respecting of freedoms of the other members:	most	of	the	locals	admit	they	politely	have	conversations	

with	other	members	of	the	public	regardless	their	social	status	at	78.6%.	Other	issues	such	as	approving	the	agreement	

and	rules	set	and	agreed	by	the	local	majority,	accepting	and	obeying	rules	such	as	taking	and	joining	queues	when	

visiting	any	offices.	This	aspect	falls	at	82%.

 Respecting of other people’s opinions:	 the	majority	 of	 the	 locals	 gladly	 welcome	 opinions	 from	 other 

members	including	from	younger	generation	at	84.2%.

	 Political	participation:	most	of	the	locals	participate	in	public	speech	events	or	have	parts	in	organizing	ones	

for	politicians	at	78%.	Other	issues	such	as	being	a	leader	to	monitor	and	protect	public	interests	and	justice	at	72.4%,	

taking	parts	at	polls	and	counting	the	votes	at	71%.

	 The	results	show	the	following	low	democratic	expression	and	behaviour:

	 Self-recognition	of	their	own	roles:	the	locals	understand	that	garbage	in	public	areas	are	responsible	by	the	

government	sectors	rather	than	private	individuals	at	30.7%.

	 Mutual	recognition	of	public	interests:	the	people	tend	to	collect	public	properties	they	use	for	their	own	at	

60.6%.

	 Respecting	of	freedoms	of	the	other	members:	the	people	show	less	importance	of	the	opinions	voiced	from	

those	whose	educational	qualification	is	lower	at	61.3%.	

	 This	research	has	come	up	with	the	following	recommendations.

	 1.		The	government	 should	have	clear	policies	and	 regulations	 forcing	 the	 local	politicians	 to	 reveal	 their 

assets	and	incomes	to	public	before	they	even	register	and	run	for	any	political	positions.	

	 2.		The	government	should	force	local	administration	officers	to	reveal	their	assets	and	incomes	to	public.

	 3.		There	should	be	public	relation	activities	to	inform	local	public	members	concerning	political	events	and	

help	boost	the	political	participation	and	interest	from	the	public.

	 4.		Giving	support	and	training	to	 the	personnel	of	 local	public	offices	to	 improve	their	public	services.	By 

doing	this,	the	gap	between	the	local	authorities	and	their	people,	as	well	as	the	practice	of	favouritism,	will	gradually	

be	reduced.	

	 5.		In	addition,	widening	choices	of	communication	channels	for	public	to	gain	access	to	available	services	

of	local	government	such	as	e-mail,	mobile	phone	so	that	the	local	people	can	voice	their	complaints	to	administrators.	

Members	of	the	public	will	receive	equal	treatment	from	the	local	authority	regardless	of	their	social	status.

Keywords :	democracy	expression	and	behaviour,	democracy,	politician,	local	people.
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บทนำ

 ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ 

สมบูรณาญาสิทธิราชย์	 มีพื้นที่การบริหารและการปกครองโดย 

ชนชั้นนำ	 (Elite)	 มาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

โดยมีแนวคิดให้ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยเพื่อ 

ขยายพืน้ทีใ่หก้บัประชาชนในประเทศมสีว่นรว่มในการปกครอง	

แตท่ีผ่า่นมาสำหรบัสงัคมไทยแลว้	พืน้ทีก่ารบรหิารการปกครอง 

ยังคงเป็นการดำเนินโดยชนชั้นนำ	 (Elite)	 เช่นเดียวกับในอดีต 

ประเทศไทยได้ถือกำเนิดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

ฉบบั	พ.ศ.2550	โดยมคีวามมุง่มัน่ใหค้วามสำคญัตอ่การปกครอง 

ท้องถิ่น	 เช่น	 ความพยายามส่งเสริมและผลักดันให้ประชาชน 

มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิ	 หน้าที่	 ตามระบอบประชาธิปไตย	 การ 

ตดิตามตรวจสอบการทำงานของผูแ้ทนทกุระดบั	รวมถงึการเขา้

มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองท้องถิ่นของภาคประชาชน		

	 นิธิ	 	 เอียวศรีวงศ์	 (2550:6)	 ให้ความเห็นว่า	วัฒนธรรม 

และค่านิยมของคนไทยเป็นปัญหาอุปสรรคต่อในการพัฒนา 

การปกครองในระบอบประชาธปิไตย	ประชาชนคนไทยถกูอบรม 

สั่งสอนให้ยอมรับอำนาจของบุคคลหรือสถาบัน	 หรือกล่าวอีก

อย่างหนึ่งก็คือการยอมรับอำนาจ	 หรือ	 การเคารพนับถือเป็น 

สว่นหนึง่ของวฒันธรรมในสงัคม	ชวีติของของคนไทยไมไ่ดจ้ำกดั	

อยู่ในวงแคบ	ๆ	ของชุมชน	อำนาจหรือการเคารพนับถือที่เคย	

เกิดขึ้นก็เสื่อมลงจนไม่มีเหลืออยู่ในหมู่คนชั้นกลางโดยทั่วไป		

เช่นเดียวกับการเคารพนับถือ	“ครู”	ก็เสื่อมลงด้วยเช่นกัน		

	 มคีวามหมายวา่เมือ่วฒันธรรมเปลีย่นไป	ฐานของอำนาจ	

ทางวัฒนธรรมที่มีกับบุคคลหรือสถาบันใดก็อาจเปลี่ยนไปด้วย 

และในทางตรงกันข้ามวัฒนธรรมที่ เปลี่ยนไปก็อาจถูกใช้ 

เป็นฐานให้แก่อำนาจของบางบุคคลหรือสถาบันใหม่	 ๆ	 หรือ 

เสรมิสรา้งอำนาจของบคุคล	หรอืสถาบนัเดมิใหแ้ขง็แกรง่มากขึน้ 

การยอมรับซึ่งอำนาจเช่นนี้ย่อมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม 

ประชาธิปไตยของประชาชนอย่างที่สุด	

	 ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมประชาธิปไตยของ 

ประชาชนในท้องถิ่น	 เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมที่ส่งผลต่อ 

ประชาธิปไตยของประชาชนในท้องถิ่น	 อีกทั้งเป็นแนวทาง 

ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตยของประเทศชาติ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 การศึกษาครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์	 เพื่อศึกษาพฤติกรรม	

ประชาธิปไตย	 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมประชาธิปไตย	

รวมปัจจัยที่เป็นปัญหา	 อุปสรรค	 ต่อการพัฒนาพฤติกรรม 

ประชาธิปไตยของประชาชนในท้องถิ่น	

วิธีดำเนินการวิจัย

 ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ	 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ 

แบบสอบถาม	ประชากร/กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา	 ได้แก่	

ประชาชนที่อาศัยในท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีจำนวน	 10	 แห่ง	

ประกอบด้วย	 ประชาชนที่อาศัยในเขตพื้นที่	 องค์การบริหาร 

สว่นตำบลคลองนารายณ	์อำเภอเมอืง	องคก์ารบรหิารสว่นตำบล	

แสลง	อำเภอเมอืง	องคก์ารบรหิารสว่นตำบลทา่ชา้ง	อำเภอเมอืง 

องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน	 อำเภอขลุง	 องค์การบริหาร 

ส่วนตำบลสะตอน	 อำเภอโป่งน้ำร้อน	 องค์การบริหาร	

ส่วนตำบลสะตอน	อำเภอโป่งน้ำร้อน		เทศบาลตำบลเขาบายศรี	

อำเภอท่าใหม่	 เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่	 อำเภอมะขาม		

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	อำเภอโป่งน้ำร้อน	เทศบาล	

ตำบลมะขามเมืองใหม่	 อำเภอมะขาม	และ	 เทศบาลเกวียนหัก	

อำเภอขลุง	 จันทบุรี	 รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่สำรวจโดยใช้ 

แบบสอบถาม	 จำนวน	 2,842	 ครัวเรือน	 การวิเคราะห์ข้อมูล 

อาศัยสถิติเชิงพรรณนา	ได้แก่	ความถี่	ร้อยละ	และค่าเฉลี่ย	

ผลการวิจัยและอภิปราย

 จากที่ทำการวิจัย	 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง		

ร้อยละ	 50.6	 และเพศชาย	 ร้อยละ	 49.4	 อายุระหว่าง	 26	 –	

36	 ปี	 ร่วมตอบแบบสอบถามมากที่สุด	 ร้อยละ	 48.6	 และมี	

สถานภาพสมรสร้อยละ	 65.6	 ส่วนใหญ่มีสมาชิกในครอบครัว	

จำนวน	3	–	4	คน	ร้อยละ	56.5	ประกอบอาชีพรับจ้าง	ร้อยละ	

35.1	 และอาชีพเกษตรกรรม	 ร้อยละ	 21.9	 เป็นส่วนใหญ่			

รายไดข้องครอบครวัอยูท่ีป่ระมาณ	5,001-10,000	บาท	ตอ่เดอืน	

ร้อยละ	 42.3	 ระดับการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา	 ร้อยละ	

35.0	และมัธยมศึกษาตอนปลาย	ร้อยละ	27.6	

	 ประชาชนไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม	ร้อยละ	32.3		

ส่วนที่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม	ร้อยละ	24.8	โดยจำแนกเป็น		

สมาชิกกลุ่มสตรีแม่บ้าน	ร้อยละ	9.9	เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร	

ร้อยละ	 7.5	 สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์	 ร้อยละ	 14.6	 เป็นสมาชิก 

กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	(อ.ส.ม.)	ร้อยละ	3.1 

เป็นสมาชิกกลุ่มกองทุนหมู่บ้าน	 ร้อยละ	 3.1	 และเป็นสมาชิก	

กลุ่มอื่น	ๆ	ที่ไม่ได้ระบุในแบบสอบถาม	ร้อยละ	0.1	

	 จากการวจิยัเพือ่ทราบเกีย่วกบัพฤตกิรรมประชาธปิไตย

ของประชาชน	จำแนกรายด้านดังนี้		

	 1.	 ด้านการรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง

	 2.	 ด้านการยึดถือประโยชน์ของส่วนรวม

	 3.	 ด้านการเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น

	 4.	 ด้านการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

	 5.	 ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง
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	 ในแต่ละด้านมีรายละเอียดดังนี้	

	 1.	 ด้านการรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง	จากนโยบาย	

การกระจายอำนาจการปกครองแก่การปกครองท้องถิ่น 

คืนอำนาจให้ท้องถิ่นบริหารจัดการท้องถิ่นโดยคนในท้องถิ่น 

เช่น	 การเลือกตั้งตัวแทน	 การบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกัน 

ของท้องถิ่น	 เป็นการสนับสนุนระบบการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตยให้ประชาชนปกครองตนเอง	 ติน	 	 ปรัชญพฤทธิ์		

(2542:109)	กล่าวว่า	คือการที่ประชาชนเข้าไปมีอิทธิพลในการ

ตัดสินใจในการเลือกตั้ง	 ซึ่งถือว่าเป็นการสนับสนุนและส่งเสริม

ให้ประชาชนรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง	 จากการวิจัยพบว่า	

ประชาชนในท้องถิ่นไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง	 ร้อยละ	 46.6	

แสดงไห้เห็นว่า	 ประชาชนในท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ 

ตนเองในฐานะของการเป็นพลเมืองมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง			

	 ผลของการกระจายอำนาจลงสูท่อ้งถิน่ดงักลา่ว		ประชาชน 

ในท้องถิ่นให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือทางการ	 (ราชการ/ 

รัฐ)	หรือ	องค์กรปกครองท้องถิ่น	ในกรณีที่หน่วยงานที่กล่าวถึง 

ข้างต้นร้องขอ	ไม่เพียงเท่านั้น	ประชาชนยังมีจิตสาธารณะโดย 

การให้ความช่วยเหลือ	 ให้คำแนะนำในเรื่องที่ตนเองทราบแก่ 

เพื่อนบ้านที่ไม่ทราบ	 หรือทราบข้อมูลไม่ครบถ้วน	 เป็นการ 

ช่วยเหลือและแสดงน้ำใจให้แก่กัน	 ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของ 

ประชาชนที่อาศัยในชนบท	หรือ	ในท้องถิ่น		

	 จากการวจิยัพบวา่	ประชาชนรอ้ยละ	30.7	แสดงความเหน็	

ว่าการกำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล	 เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิใช่ 

หน้าที่ของประชาชน	ซึ่งในความเป็นจริงแล้วทั้งประชาชนและ 

เจ้าหน้าที่ควรให้ร่วมมือกันในการดูแลท้องถิ่น		

	 แต่อย่างไรก็ตามในด้านนี้พบว่า	 การรับทราบข้อมูล 

ตา่ง	ๆ 	ของหนว่ยงานจากปา้ยประกาศนัน้ยงัมรีะดบัไมส่งูมากนกั

เพราะประชาชน	ร้อยละ	34	ซึ่งจำแนกออกเป็น	2	ประเด็นดังนี้	

	 	 1.1	 ปัญหาที่เกิดจากหน่วยงาน	 คือ	 ป้ายประกาศ

ของหน่วยงานอาจมีการติดตั้งไม่ทั่วถึง	 มีน้อยเกินไป	 อาจเป็น

เพราะข้อมูลที่ควรเสนอให้ประชาชนทราบไม่รับการปรับปรุง	

เปลี่ยนแปลง

	 	 1.2	 ปัญหาที่เกิดจากประชาชน	 คือ	 ประชาชนใน 

ท้องถิ่นขาดความสนใจเกี่ยวกับข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

เกี่ยวกับการอ่านจากเอกสารที่ติดประกาศไว้		

	 2.	 ด้านการยึดถือประโยชน์ของส่วนรวม	 ลักษณะหนึ่ง

ของอุดมการณ์ประชาธิปไตย	ชัยอนันต์		สมุทวนิช	(2523:248)	

ได้เสนอว่า	 บุคคลในสังคมที่ควรได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน	 จาก 

การปฏิบัติงานของรัฐจากกฎหมายต่าง	 ๆ	 โดยไม่เลือกปฏิบัติ	

ฉะนั้นการเปิดโอกาสให้เพื่อนบ้านซึ่งอาศัยอยู่ในสังคม	 หรือ 

ชุมชนเดียวกันได้แสดงความสามารถอย่างเท่าเทียม	 นอกจาก	

ประชาชนจะเปิดใจให้กว้าง	 เป็นสิ่งที่สะท้อนว่าประชาชนใน 

ท้องถิ่นคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับส่วนรวม	การวิจัย	พบว่า	

ประชาชนให้โอกาสเพื่อนบ้านร่วมแสดงความสามารถในที่ 

สาธารณะ	ร้อยละ	41.7	

	 ทัง้นีเ้พราะในการรวมกลุม่ของประชาชนในพืน้ทีม่คีวาม 

เข้มแข็งเป็นทุนเดิม	 เห็นได้จากข้อมูลที่สะท้อนว่าประชาชนได้ 

ร่วมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา	 ร้อยละ	 62 

เพราะประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธ	 

การบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันสำคัญทางศาสนาดังกล่าว 

ชาวพุทธมักถือว่าจะเป็นบุญกุศลแก่ตนเอง	 สอดคล้องกับ	

ข้อคิดเห็นของ	 วิสุทธิ์	 	 โพธิ์แท่น	 (2524:55)	 ว่าการเข้าร่วมใน 

กิจการของสังคมอย่างกว้างขวาง	ทั้งในทางการเมือง	เศรษฐกิจ		

สังคม	ย่อมเป็นปัจจัยที่สำคัญของการส่งเสริมพฤติกรรมในการ

ด้านนี้	

	 เกีย่วกบัการยดึถอืประโยชนข์องสว่นรวม		ไดพ้บวา่กรณทีี	่

ประชาชนร้อยละ	60.6	จะเก็บสาธารณะสมบัตินั้นมาใช้ส่วนตน

ราวกับเป็นเจ้าของ	 ขณะที่ร้อยละ	 41.7	 รู้สึกเฉย	 ๆ	 เมื่อรู้ว่า 

คนที่รู้จักไปทำลายสาธารณะสมบัติ	 ซึ่งเป็นสมบัติของส่วนรวม		

และร้อยละ	 28.5	 ที่เห็นถนนชำรุดแล้วโทรฯ	 แจ้งหน่วยงานที่ 

เกี่ยวข้องให้มาดำเนินการ			

	 ทำให้วิเคราะห์ได้ว่าหากสาธารณะสมบัติถูกทำลาย 

ประชาชนบางส่วนอาจจะไม่ช่วยดูแลซึ่งส่งผลกระทบในแง่ของ 

การยึดถือประโยชน์ของส่วนรวม	 ในข้อนี้ควรเร่งส่งเสริม 

พฤติกรรมด้านนี้อย่างเร่งด่วน	 ทั้งนี้เป็นเพราะบุคคลจะต้อง 

รวมกลุม่เพือ่ปอ้งกนัผลประโยชนข์องบคุคล	(จรญู		สภุาพ,	2534:	

35-41)	 ซึ่งการร่วมดูแลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นคุณลักษณะ 

ประชาธิปไตยประการหนึ่งของพฤติกรรมประชาธิปไตย	

	 3.	 ดา้นการเคารพสทิธเิสรภีาพของผูอ้ืน่	จากความเหน็	

ของ		วสิทุธิ	์	โพธิแ์ทน่	(2524:55)	ทีก่ลา่ววา่	ถอืหลกัการปกครอง 

โดยเสียงข้างมากและเคารพเสียงข้างน้อย	 เป็นปัจจัยที่สำคัญ 

สำหรับการพัฒนาพฤติกรรมประชาธิปไตย	 ผู้ตอบในข้อนี้	

ถึงร้อยละ	 82	 จากการวิจัยพบว่า	 ประชาชนในท้องถิ่นให้ 

ความเป็นกันเอง	 เพราะส่วนใหญ่จะรู้จักกันเป็นการส่วนตัว 

ดังนั้นในการสื่อสารระหว่างกันจึงมีความสุภาพและเป็นกันเอง 

โดยไม่แบ่งชนชั้น 	 เป็นลักษณะของการยึดหลักความ 

เสมอภาค	 ประชาชนในรัฐจะต้องมีความเสมอภาคกัน	 เช่น		

ความเสมอภาคทางกฎหมาย	 ความเสมอภาคทางโอกาส		

ความเสมอภาคทางการเมือง	 เป็นต้น	 พบว่า	 ในด้านของการ 

เคารพสทิธแิละเสรภีาพของผูอ้ืน่	ทีป่รากฎในทอ้งถิน่นัน้	ควรจะ 

ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้มากและควรส่งเสริมอย่าง 

ต่อเนื่อง	 เพราะในทุก	 ๆ	 ด้านสามารถพัฒนาได้	 โดยเฉพาะ	

ด้านการยอมรับมติ	 หรือกติกาที่ท้องถิ่น	 หรือกลุ่มต่าง	 ๆ	 ที่ 

เกิดขึ้นในท้องถิ่นร่วมกันกำหนดขึ้น				

วงธรรม  สรณะ
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	 การเข้าแถวเพื่อรับบริการตามลำดับก่อนหลังของ 

ประชาชนในท้องถิ่น	พบว่า	มีการปฏิบัติในเกณฑ์สูงถึง	ร้อยละ	

56.2	ข้อมูลบางส่วนที่ประชาชนสะท้อนออกมา	สามารถอธิบาย	

ได้ว่าประชาชนมีความเข้าใจบริบทของการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตย	 ชัยอนันต์	 	 สมุทวนิช	 (2523:15)	 กล่าวว่าการ 

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะและ 

มีอภิสิทธิ์เหนือผู้อื่น		

	 4.	 ด้านการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น	 จรูญ	 	 สุภาพ	

(2534:35-41)	ใหค้วามเหน็วา่	ควรสง่เสรมิใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่	

รู้จักใช้เหตุผลทั้งในความคิด	 การฝึกหัดมองโลกในทางที่ดีและ 

คิดเห็นในแง่ดี	 เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่ประชาชน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคำนึงถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของบุคคล 

ถือว่าบุคคลมีความเท่าเทียมกันในฐานะที่เป็นมนุษย์	 และ 

สามารถยอมรับความแตกต่างในด้านความคิดเห็น	 	 มีความ 

อดทนต่อสภาพที่ไม่อาจถูกใจ	

	 จากผลการวิจัยพบว่า	 ในท้องถิ่นเกิดความไม่เท่าเทียม	

กันในสังคมท้องถิ่น	 เห็นได้จากข้อมูลที่ถามว่า	 หากผู้ที่เสนอ 

ความเห็นมีระดับการศึกษาต่ำกว่าตนเองก็จะไม่ให้ความสำคัญ 

ซึ่งระดับของพฤติกรรมนี้	สูงถึงร้อยละ	61.3	หากจะส่งเสริมให้

ประชาชนเปิดใจให้กว้างเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่าง 

จริงใจย่อมเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิปไตยเชิงบวกได้อีก 

ทางหนึ่ง	

	 5.	 ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง	 จากข้อคิดเห็น 

ของ	 จรูญ	 	 สุภาพ	 (2534:35-41)	 ที่กล่าวถึงวิถีชีวิตที่เป็น 

ประชาธิปไตยว่าประชาชนจะมีความสนใจที่จะมีส่วนร่วม 

ในการปกครองตนเอง	 โดยมีนิสัยเกี่ยวกับการสรรหาความรู้ 

ในกิจการบ้านเมือง	 ฝึกหัดใช้ความคิดในการแก้ปัญหาต่าง	 ๆ 

ที่เป็นกิจการสาธารณะ	 การมีส่วนร่วมในกลุ่มการเมืองหรือ 

กิจกรรมทางการเมือง	 เช่น	 เป็นสมาชิกพรรคการเมือง 

ความรอบคอบในการออกเสียงเลือกตั้ง	 ในปัจจุบันพบว่า 

การเมืองระดับชาติได้แทรกซึมเข้าสู่การเมืองในทุกระดับ 

เห็นได้จากการจัดเวทีปราศรัยหาเสียงของนักการเมือง 

ระดับชาติ	 การรณรงค์ทางการเมือง	 ข่าวสารการเมือง	 ซึ่งล้วน 

แต่มีส่วนสำคัญที่ทำให้ประชาชนในท้องถิ่น	 ซึมซับกิจกรรม 

ทางการเมืองเหล่านั้น	 การรวมกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์	 การ 

สังเกตการณ์ทางการเมืองการนับคะแนนการเลือกตั้ง		

	 จากการวิจัย	พบว่า	มีประชาชน	ร้อยละ	55.2	ร้องเรียน 

กบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งใหต้รวจสอบ	แสดงใหเ้หน็วา่ประชาชน 

ต้องการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากยิ่งขึ้น	 แต่การไปร้องเรียน 

โดยไม่คำนึงถึงความถูกหรือผิด	 ย่อมเป็นสิ่งที่ควรระมัดระวัง 

เพราะสะท้อนให้เห็นถึงภาวะของความไม่เข้าใจบริบทของการ 

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย	

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเสริมสร้าง 

และพัฒนาพฤติกรรมประชาธิปไตยของประชาชน

	 จำแนกรายด้านดังนี้		

	 1.	 ด้านการรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง

	 2.	 ด้านการยึดถือประโยชน์ของส่วนรวม

	 3.	 ด้านการเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น

	 4.	 ด้านการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

	 5.	 ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง

	 1.	 ด้านการรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง	 พบว่า	

มีข้อมูลว่า	 ผู้นำ	 หรือผู้แทนประชาชนใช้อำนาจของตนโดย 

ไมค่ำนงึถงึความตอ้งการของประชาชน	หรอื	ใหค้วามสำคญักบั 

พรรคพวกของตนเอง	 (ที่เลือกตนเข้ามาเป็นตัวแทน)	 มากกว่า 

เอาประโยชน์ของประชาชนเอามาเป็นผลประโยชน์ส่วนตน 

เช่น	 การใช้รถขององค์กรราวกับเป็นรถของตนเอง	 หรือ

แม้แต่ใช้อำนาจโดยที่ ไม่ฟังความคิดเห็นของประชาชน 

ที่สำคัญไม่เข้าใจถึงบทบาทของผู้นำที่มาจากการเลือกตั้ง 

พฤติกรรมของผู้นำในลักษณะนี้	 ทินพันธ์	 	 นาคะตะ	 (2545:4)	

กล่าวว่า	 ย่อมก่อให้เกิดผลเสียต่อการปกครองในระบอบนี้ 

เพราะประชาชนย่อมเกิดความรู้สึกว่า	 หากแสดงออกไปย่อม 

ไม่เกิดผลดีต่อตนเอง	 จึงละเว้นไม่พูด	 ไม่แสดงออก	 และ	

ทีส่ดุแลว้คอืการไมเ่ขา้รว่ม		ซึง่ถอืวา่เปน็จดุออ่นของการปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตย			

	 สิ่งที่ควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	 จรูญ	 	 สุภาพ	

(2534:35-41)	 เสนอว่า	 ประชาชนควรมีการอภิปราย	 ถกเถียง	

หรือ	 แสดงเหตุผล	 เพื่อหาข้อยุติที่ถูกต้องเป็นไปตามความ 

คิดเห็นของคนส่วนใหญ่	และชอบธรรมด้วยหลักฐานข้อเท็จจริง	

เพื่อป้องกันการใช้อำนาจมิชอบของผู้นำท้องถิ่น				

	 ขณะเดียวกันประชาชนในท้องถิ่น	 ต้องคิดว่าตนมี 

ประสิทธิภาพทางการเมือง	 โดยบุคคลจะต้องเชื่อมั่นว่าตนเอง	

สามารถก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้	 หาก 

ประชาชนเพิกเฉยย่อมส่งผลกระทบต่อการบริหารกิจการใน 

ท้องถิ่นอย่างแน่นอน

	 2.	 ดา้นการยดึถอืประโยชนข์องสว่นรวม	พบวา่	เนือ่งจาก	

พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดจันทบุรี	 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ 

เกษตรกรรมทั้งผู้นำ	 นักการเมืองท้องถิ่นส่วนใหญ่แล้วมีอาชีพ 

เกษตรกร	จากแบบสอบถามทำให้ทราบว่า	เมื่อได้รับเลือกเป็น

ตัวแทนของประชาชนแล้ว	ทำให้บุคคลเหล่านี้มีโอกาสมากกว่า

ในการใช้ประโยชน์ของส่วนรวม	 เช่น	 เมื่อเป็นผู้มีอำนาจมักใช ้

อำนาจหน้าที่ของตนเองโดยการนำเอาเครื่องจักรกลของทาง 

ราชการไปใช้ในพื้นที่ส่วนตน	เป็นต้น

	 สิ่งที่ควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคือ	 ควรมีการให้	

ความรู้แก่ประชาชนในการใช้สิทธิตามกฎหมายให้มากขึ้น 
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โดยเฉพาะเรื่องของหลักธรรมาภิบาล	 ซึ่งประกอบด้วย	 ความ	

โปร่งใส	 ความรับผิดชอบ	 การมีส่วนร่วม	 ประชาชนสามารถ	

ตรวจสอบการทำงาน	 และงบประมาณในการบริหารงานใน 

ท้องถิ่นได้			

	 3.	 ด้านการเคารพสิทธิ เสรีภาพของผู้อื่น	 พบว่า	

ในสังคมของท้องถิ่นระบบอุปถัมภ์	 หรือ	 ระบบพรรคพวกยังคง	 

เข้มแข็ง	ซึ่งข้อมูลจากแบบสอบถาม	พบว่า	ประชาชนในสังคม 

ท้องถิ่นมีความคิดที่มุ่งจะทำลายบุคคลที่เขาไม่ชอบ	 มีความ 

คิดเห็นไม่ตรงกัน	 แบ่งแยกพวกพ้อง	 ต่างคนต่างรักพวกพ้อง	

ของตัวเอง	 ทำเพื่อพวกพ้องของตัวเอง	 และสมาชิกครอบครัว 

ยังต้องฟังคำสั่งของหัวหน้าครอบครัว	 นั่นหมายความว่า 

หัวหน้าครอบครัวสามารถกุมอำนาจทั้งหมด	 โดยผู้ที่อาศัยใน 

ครวัเรอืนเดยีวกนั	ตอ้งฟงัคำสัง่บคุคลเพยีงคนเดยีว	ซึง่ลกัษณะ	

ที่เกิดขึ้นนี้ย่อมส่งผลทำให้สมาชิกที่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน 

แสดงพฤติกรรมที่ตนได้รับต่อบุคคลอื่นในสังคมด้วย

	 สิ่งที่ควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	 จรูญ	 	 สุภาพ	

(2534:35-41)	 กล่าวว่า	 ให้ความสำคัญแก่บุคคลและกลุ่ม 

บุคคล	 เพื่อรักษาความสำคัญของบุคคลไว้	แต่สภาพของสังคม 

ปัจจุบันเป็นความจำเป็นที่บุคคลจะต้องรวมกลุ่มเพื่อป้องกัน

ผลประโยชน์ของบุคคลเพื่อต่อต้านอิทธิพลของกลุ่มอื่น	 หรือ	

การปกครองที่มิชอบ

	 4.	 ด้านการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น	 พบว่า	 มี

ประชาชนในท้องถิ่นไม่ทราบเกี่ยวกับสิทธิของตัวเอง	 เช่น	

การถูกละเมิดสิทธิ	เสรีภาพในการคิด	การพูด	การเขียน	อีกทั้ง	

ในบางครั้งผู้นำ	หรือผู้แทน	ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

บางคนก็เอาแต่ใจตัวเองไม่เชื่อฟังผู้อื่น	 ถูกใจก็ว่าเป็นธรรม 

ถ้าไม่ถูกใจก็ว่าไม่เป็นธรรม	 ไม่มีความสามัคคี	 เป็นต้น	 ซึ่งใน 

กรณีเช่นนี้ย่อมส่งผลต่อด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองเพราะ 

หากประชาชนถูกจำกัดสิทธิ	 เสรีภาพดังที่กล่าวข้างต้น	 ขณะที่	

ผูน้ำ	หรอืผูแ้ทน	มไิดใ้หค้วามสำคญัตอ่ความคดิเหน็ของประชาชน 

ย่อมเป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองและส่งผล 

กระทบต่อการพัฒนาประชาธิปไตย

	 สิ่งที่ควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคือการส่งเสริมให้ 

สังคมมีการยึดหลักของความสมัครใจ	การปฏิบัติกิจการต่าง	ๆ 

ของบุคคลจึงควรเป็นไปตามความรู้สึก	ความต้องการ	ไม่มีการ	

บงัคบั	ทำใหเ้กดิการรวมกลุม่ตา่ง	ๆ 	ดว้ยความสมคัรใจ	ยอ่มเปน็	

การส่งเสริมในด้านการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมากยิ่งขึ้น	

จรูญ		สุภาพ	(2534:35-41)		

	 5.	 ดา้นการมสีว่นรว่มทางการเมอืง	พบวา่	โดยทัว่ไปแลว้	

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนยังคงเป็นกลุ่มบุคคล 

หรือ	 ประชาชนกลุ่มเดิม	 ๆ	 ที่มีบทบาททางการเมืองอยู่แล้ว 

แต่ประชาชนโดยทั่วไปที่อาศัยในท้องถิ่นเองยังไม่มีส่วนร่วม 

ทางการเมืองเท่าที่ควร	 หรือ	 หากเป็นประชาชนทั่วไปเมื่อ	

ได้มีโอกาสมีส่วนร่วม	 เช่น	 เข้าร่วมประชาคมหมู่บ้าน	 ก็จะ	

ไม่แสดงความคิดเห็นใดๆ			

	 สิ่งที่ควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคือ	 ประชาชน	

ควรเป็นผู้ดำเนินการ	 เจ้าหน้าที่ของรัฐทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้แสดงออกถึงภาวะผู้นำและ 

บทบาทของประชาชนตามวิถีการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตย	 การจัดกิจการทางการเมือง	 เช่น	 การให้ความรู้		

การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น	 อย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการ 

ส่งเสริมพฤติกรรมประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง	 สิ่งที่หน่วยงาน	

ทีเ่กีย่วขอ้ง	โดยเฉพาะองคก์รปกครองทอ้งถิน่	รวมถงึประชาชน	

ในท้องถิ่นต้องร่วมมือกัน	

	 ทินพันธ์	 	 นาคะตะ	 (2545:4)	 ได้อธิบายลักษณะของ 

ประชาธปิไตยวา่	ประชาธปิไตยทีแ่ทจ้รงิ	ตอ้งมอีงคป์ระกอบครบ	

3	ประการ	คอื	มหีลกัการ	วธิกีารและวตัถปุระสงคใ์นการปกครอง 

ที่ผูกพันกับประชาชนส่วนใหญ่อยู่เสมอ	 จะขาดลักษณะหนึ่ง	

ลักษณะใดมิได้	 ประชาธิปไตยจึงจะเป็นการปกครองของ 

ประชาชน	โดยประชาชน	และเพื่อประชาชน				

	 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดังที่กล่าวมาข้างต้น	

ชัยอนันต์	 	 สมุทวนิช	 (2523:15)	 กล่าวไว้ว่า	 จำเป็นอย่างยิ่ง 

ที่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน	 และให้ 

ความสำคัญแก่ความคิดเห็นที่แตกต่างในการแก้ปัญหา	 โดย	

อยู่บนพื้นฐานของเหตุผล	 การตัดสินปัญหาโดยอาศัยเสียง 

ข้างมาก	 และให้ความคุ้มครองแก่ฝ่ายเสียงข้างน้อย	 แต่การที่	

พบว่า	 มีระบบพรรคพวกที่เข้มแข็งย่อมเป็นอุปสรรคต่อการ 

พัฒนา	 และส่งเสริมพฤติกรรมประชาธิปไตยให้เข้มแข็งใน 

ท้องถิ่น		เพราะย่อมไม่เกิดระบบของการถ่วงดุลอำนาจและการ

ตรวจสอบการทำงานซึ่งกันและกัน	

สรุปและข้อเสนอแนะ

 วัฒนธรรมและค่านิยมของคนไทยเป็นปัญหาอุปสรรค 

ต่อการพัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	 เพราะ	

คำสั่งสอน	 อบรม	 ให้ยอมรับอำนาจของบุคคลหรือสถาบัน 

เช่น	 อำนาจของพ่อ-แม่ในครอบครัวไทย	 ก็มาจากวัฒนธรรม	

ประเพณี	 การศึกษาครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม 

ประชาธิปไตย	 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมประชาธิปไตย		

รวมปัจจัยที่เป็นปัญหา	 อุปสรรค	 ต่อการพัฒนาพฤติกรรม 

ประชาธิปไตยของประชาชนในท้องถิ่น	

	 โดยเกบ็ขอ้มลูจากประชาชนทีอ่าศยัในทอ้งถิน่ในจงัหวดั 

จันทบุรี	 จำนวน	 10	 แห่ง	 รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด	 จำนวน 

2,842	ตัวอย่าง	
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	 จากการศึกษา	 จำแนกรายด้าน	 พบว่า	 ด้านการรู้จัก 

บทบาทหน้าที่ของตนเอง	 ประชาชนในท้องถิ่นเข้าใจบทบาท 

หน้าที่ของตนเองว่าฐานะที่เป็นประชาชนในท้องถิ่นต้องมี 

ส่วนร่วมในการดูแลท้องถิ่นของตนเอง	 ไม่ปล่อยให้เป็นหน้าที่

เจ้าหน้าที่เสียทั้งหมด	 ด้านการยึดถือประโยชน์ของส่วนรวม	

พบว่า	 ประชาชนคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเห็นได้จาก 

การเข้าร่วมทำกิจกรรมสาธารณะ	 เช่น	 งานสำคัญทางศาสนา	

แต่พบสิ่งที่น่าเป็นห่วง	 เมื่อสาธารณสมบัติไม่ได้ถูกนำไปใช้ 

ประโยชน	์ไมไ่ดร้บัการดแูล	เนือ่งจากประชาชนจะเกบ็สมบตันิัน้ 

มาใช้ส่วนตน	ราวกับเป็นเจ้าของ	ขณะที่บางส่วนจะรู้สึกเฉย	ๆ	

เมื่อมีการทำลายสาธารณะสมบัติ		

	 อย่างไรก็ตามการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยให้ประชาชนทุกกลุ่ม	 รวมถึงเจ้าหน้าที่

ของหน่วยงานในท้องถิ่นควรดำเนินการต่อเนื่อง	และสม่ำเสมอ	

การประชาคมหมู่บ้าน	 หรือการรวมกลุ่มของประชาชนควรมี 

ความหลากหลายมากยิ่งขึ้น	 มิใช่เป็นคนกลุ่มเดิม	 ๆ	 ที่สำคัญ 

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเอง	 ควรต้องมีความชัดเจนโดยเฉพาะ 

เกี่ยวกับนโยบายของรัฐ	 ไม่มีพฤติกรรม	 เช่น	 เลือกปฏิบัติ	

แบ่งพรรคแบ่งพวก	 คลุมเครือในเรื่องนโยบาย	 แนวทางปฏิบัติ	 

ควรเปดิเผยขอ้มลูใหป้ระชาชนตรวจสอบได	้	โดยเฉพาะเรือ่งของ 

งบประมาณเพื่อขจัดรอยแยกระหว่างประชาชนกับคนของรัฐ

เอกสารอ้างอิง
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การศึกษาขอบเขตองค์ความรู้ในหลักสูตรสิ่งแวดล้อม

Scoping in the Body of Knowledges for Environmental Program

จักรพันธ์  โพธิพัฒน์			วรวิทย์		ชีวาพร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

บทคัดย่อ

	 การศึกษาขอบเขตองค์ความรู้สาขาสิ่งแวดล้อมจากหลักสูตรสิ่งแวดล้อมสามารถจำแนกได้	 5	 สาขาคือ	 สาขาอนามัย	

สิ่งแวดล้อม,	 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม,	 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม,	 สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมและสาขาความปลอดภัย 

สิง่แวดลอ้ม	การบรหิารจดัการหลกัสตูรของแตล่ะสาขามคีวามแตกตา่งกนัตามบรบิทของมหาวทิยาลยั	ผลการศกึษาพบวา่หลกัสตูร	

สิ่งแวดล้อมในทุกสาขาให้ความสำคัญกับองค์ความรู้พื้นฐานโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์		

คำสำคัญ :	สหสาขาวิชา,	กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	 	

Abstract

	 The	scoping	in	the	body	of	knowledges	for	environmental	program	from	various	environmental	curriculums	was	

studied.	This	study	including	Environmental	Health,	Environmental	Engineering,	Environmental	Science,	Environmental	

Management	and	Environmental	Hygiene	and	Safety	curriculums	in	Thailand.	Each	program	has	difference	administrative	

approaches	depends	on	the	identities	of	the	university.	The	study	revealed	that	all	environmental	curriculums	focused	

mostly	in	basic	science	and	mathematics.				

Keywords :	Multidisciplinary,	Thai	Qualification	Framework	for	Higher	Education
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บทนำ

 โครงการสิง่แวดลอ้มศกึษาระหวา่งประเทศ		(International 

Environmental	 Education	 Programme)	 พบว่าการศึกษา 

สิ่งแวดล้อมเป็นพื้นฐานการดำรงชีวิตที่สำคัญของมนุษย์และให้ 

ความหมายของการศึกษาสิ่งแวดล้อมว่า	 หมายถึง	 โปรแกรม 

และรายวิชาในระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย	 (หลังระดับ	

มัธยมศึกษา)	 ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวหรือปัญหาสิ่งแวดล้อม

บนพื้นฐานของสหวิทยาการ	 พิมพ์พรรณ	 	 เทพสุเมธานนท์	

(2548)	 พบว่า	 สำหรับประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการ 

พัฒนาหลักสูตรในสาขาสิ่งแวดล้อมทั้งในระบบการศึกษา 

นอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย	 โดยกำหนด 

กระบวนการเรียนรู้ เรื่องสิ่งแวดล้อมไว้ในพระราชบัญญัติ 

การศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.2542	 หมวด	 1	 ความมุ่งหมายและ 

หลักการ	ดังมีรายละเอียดตามมาตรา	7		

	 การศึกษาสิ่งแวดล้อมระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย 

มีการจัดการศึกษาแบบสหสาขาวิชา	 (Multidisciplinary) 

ครอบคลุมกลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์	 สังคมศาสตร์	 วิศวกรรม-	

ศาสตร์	 ศิลปะศาสตร์และศาสตร์ในแขนงอื่น	 ๆ	 มากมาย 

มหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศไทยได้เปิดสอนหลักสูตรที่ 

เกี่ยวข้องกับบริบททางสิ่งแวดล้อมตามอัตลักษณ์ของแต่ละ 

มหาวิทยาลัย	 การจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาและ 

การวิจัยตามเป้าประสงค์ของหลักสูตรมีความแตกต่างกันไป 

ตามระบบบริหารจัดการของคณะหรือภาควิชาที่รับผิดชอบ 

จากความหลากหลายในการจัดการศึกษาของสาขาสิ่งแวดล้อม 

ทำให้ผลผลิตคือบัณฑิตที่จบการศึกษาออกสู่ตลาดแรงงาน 

มีความไม่สอดคล้องกับนโยบาย	 แผนพัฒนาและมาตรฐาน 

การอุดมศึกษาที่ต้องการให้มีการวางแผนการจัดการเรียน 

การสอนทีมุ่ง่เปา้หมายใหบ้ณัฑติมคีณุลกัษณะเปน็ไปตามกรอบ 

มาตรฐานคุณภาพการศึกษา	 ซึ่งในปัจจุบันสาขาสิ่งแวดล้อมยัง

ไม่มีกรอบมาตรฐานการศึกษา				

	 ดงันัน้		การศกึษาขอบเขตขององคค์วามรูส้าขาสิง่แวดลอ้ม 

จะทำให้ทราบถึงความแตกต่างขององค์ความรู้ของแต่ละ 

หลักสูตรว่ามีองค์ความรู้ในแต่ละกลุ่มวิชาเป็นอย่างไร	 เพื่อเป็น 

แนวทางสำหรับการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาสิ่งแวดล้อม	 สอดรับกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแห่งชาติ

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

	 1.	 เพื่อศึกษาความแตกต่างขององค์ความรู้สาขา 

สิ่งแวดล้อมที่เปิดสอนในหลักสูตรสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย

ในประเทศไทย

	 2.	 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบจำนวนหน่วยกิตในวิชา 

เฉพาะ	 (Core	 Course)	 ของหลักสูตรสิ่งแวดล้อมที่เปิดสอน 

ในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

วิธีดำเนินการ

 การศกึษาครัง้นีเ้ปน็การศกึษาจากเอกสาร		(Documentary 

Research)	 โดยค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลในระดับปฐมภูมิ 

และทุติยภูมิจากหลักสูตรสิ่งแวดล้อมของแต่ละมหาวิทยาลัย 

ครอบคลุมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 ประกอบด้วย	

มหาวิทยาลัยปิด	 มหาวิทยาลัยเปิด	 มหาวิทยาลัยเอกชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจำนวน	 14	 หลักสูตร	 ทำการจำแนก 

หลักสูตรสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติของการเรียนการสอน 

มาเป็นสาขาวิชา	 และจัดกลุ่มองค์ความรู้จากข้อมูลรายชื่อวิชา 

ในหลักสูตรสิ่งแวดล้อมเป็น	 7	 กลุ่มคือ	 กลุ่มวิชาสิ่งแวดล้อม	

พื้นฐาน,	 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม,	 กลุ่มวิชาอนามัย

และสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม,	 กลุ่มวิชานิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม	

และทรัพยากรศาสตร์,	 กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม,	 กลุ่ม	 

วิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	 และกลุ่มวิชาการ 

ฝึกประสบการณ์	 สัมมนาและวิจัยทางสิ่งแวดล้อม	 นอกจากนี้	

ได้รวบรวมข้อมูลจากบทความ	 รายงานการวิจัย	 และเอกสาร 

อื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องมาสนับสนุนการศึกษาดังนี้

       

ผลการศึกษา

 ผลการศึกษาด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลจากหลักสูตร 

สิง่แวดลอ้มทัง้หมด	14	หลกัสตูรสามารถจำแนกเปน็สาขาตา่ง	ๆ  

ได้	 5	 สาขาคือ	 สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม,	 สาขาวิศวกรรม	

สิ่งแวดล้อม,	 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม,	 สาขาการจัดการ 

สิง่แวดลอ้มและสาขาความปลอดภยัสิง่แวดลอ้ม		และทำการจดั 
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กลุ่มองค์ความรู้ได้ทั้งหมด	 7	 กลุ่ม	 คือ	 กลุ่มวิชาสิ่งแวดล้อม 

พื้นฐาน,	 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม,	 กลุ่มวิชาอนามัย 

และสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม,	 กลุ่มวิชานิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม 

และทรัพยากรศาสตร์,	 กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม,	 กลุ่ม 

วิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและกลุ่มวิชาการฝึก 

ประสบการณ์	 สัมมนาและวิจัยทางสิ่งแวดล้อม	 พบว่า	 สาขา 

อนามยัสิง่แวดลอ้มมรีายวชิาตามกลุม่องคค์วามรูร้อ้ยละ	44.01,	

3.61,	36.21,	0.61,	10.22,	1.53	และ	3.81	ตามลำดับ	สาขา 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมีรายวิชาตามกลุ่มองค์ความรู้ร้อยละ	

25.60,	11.76,	1.44,	4.23,	6.60,	45.74	และ	4.64	ตามลำดับ 

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมีรายวิชาตามกลุ่มองค์ความรู้ 

ร้อยละ	 44.15,	 19.55,	 0.95,	 7.73,	 16.15,	 3.48	 และ	 7.98	

ตามลำดับ	 สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมมีรายวิชาตามกลุ่ม 

องค์ความรู้ร้อยละ	21.13,	4.23,	4.23,	4.23,	50.70,	8.45	และ	

7.03	 ตามลำดับ	 สาขาความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมมีรายวิชา 

ตามกลุ่มองค์ความรู้ร้อยละ	 31.76,	 3.53,	 45.88,	 0.00,	 7.06,	

3.53	และ	8.24	ตามลำดับ

	 เมื่อนำจำนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะของสาขา 

สิ่งแวดล้อมทั้งหมด	 5	 สาขามาเปรียบเทียบกันพบว่าสาขา 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมีค่าเฉลี่ยของหน่วยกิตวิชาเฉพาะสูงสุด 

เท่ากับ	 103.75	 หน่วยกิต	 รองมาคือสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

มีค่าเฉลี่ยของหน่วยกิตวิชาเฉพาะเท่ากับ	 86.33	 หน่วยกิต, 

สาขาความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมมีค่าเฉลี่ยของหน่วยกิต 

วิชาเฉพาะเท่ากับ	85	หน่วยกิต,	สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

มีค่าเฉลี่ยของหน่วยกิตวิชาเฉพาะเท่ากับ	82.29	หน่วยกิตและ

สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมมีค่าเฉลี่ยของหน่วยกิตวิชาเฉพาะ

เท่ากับ	71	หน่วยกิต				

สรุปและอภิปรายผล

	 หลักสูตรสิ่งแวดล้อมที่มีการเปิดสอนแต่ละหลักสูตร 

มีการจัดการเรียนการสอนตามธรรมชาติของแต่ละสาขา	 และ 

มีความแตกต่างกันไปตามบริบทของสาขาวิชาที่หลักสูตร 

สิ่งแวดล้อมได้เข้าไปสังกัด	 กล่าวคือ	 ถ้าหลักสูตรสิ่งแวดล้อม 

เข้าไปสังกัดกับสาขาวิศวกรรมศาสตร์ก็จะให้ความสำคัญกับ 

รายวชิาทีเ่ปน็วศิวกรรมหรอืเขา้ไปสงักดัสาขาทางดา้นสาธารณสขุ 

ก็จะให้ความสำคัญกับรายวิชาทางด้านสาธารณสุข	 แต่อย่างไร 

ก็ตามหลักสูตรสิ่งแวดล้อมยังคงให้ความสำคัญกับองค์ความรู้ 

พื้นฐานโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยมีการจัด 

รายวิชาในกลุ่มดังกล่าวอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ	 19.23	 ถึง	

57.14	

	 หลกัสตูรสิง่แวดลอ้มเปน็สหสาขาวชิา	(Multidisciplinary)	

ทีจ่ะตอ้งมกีารบรูณาการไปตามอตัลกัษณข์องแตล่ะมหาวทิยาลยั 

และจะต้องเป็นไปตามอุดมการณ์และปรัชญาของศาสตร์ด้าน 

สิ่งแวดล้อมที่ต้องการผสมผสานศาสตร์หลาย	ๆ	สาขาจนกลาย 

มาเป็นศาสตร์ใหม่ที่ไม่สามารถจำแนกออกมาเป็นศาสตร์อื่นได้		

ตารางที่ 1	 แสดงร้อยละขององค์ความรู้ในแต่ละสาขาของหลักสูตรส่ิงแวดล้อม

องค์ความรู้	/	สาขา
อนามัย

สิ่งแวดล้อม

วิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม

การจัดการ

สิ่งแวดล้อม

ความปลอดภัย

สิ่งแวดล้อม

กลุ่มวิชาสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน 44.01 25.60 44.15 21.13 31.76

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3.61 11.76 19.55 4.23 3.53

กลุ่มวิชาอนามัยและสาธารณสุข

สิ่งแวดล้อม
36.21 1.44 0.96 4.23 45.88

กลุ่มวิชานิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรศาสตร์
0.61 4.23 7.73 4.23 0.00

กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 10.22 6.60 16.15 50.70 7.06

กลุ่มวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม
1.53 45.74 3.48 8.45 3.53

การฝกึประสบการณ	์	สมัมนาและวจิยั	

ทางสิ่งแวดล้อม
3.81 4.63 7.98 7.03 8.24
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ภาพที่ 1		 แสดงขอบเขตองค์ความรู้ของหลักสูตรสิ่งแวดล้อม	5	สาขาวิชา

ภาพที่ 2		 แสดงการเปรียบเทียบจำนวนหน่วยกิตของหมวดวิชาเฉพาะในแต่ละสาขาของหลักสูตรสิ่งแวดล้อม
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ตารางที่ 2		แสดงจำนวนหน่วยกิตของหมวดวิชาเฉพาะในแต่ละสาขาของหลักสูตรสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชา ค่าเฉลี่ยของจำนวนหน่วยกิต

ของหมวดวิชาเฉพาะในแต่ละสาขา

สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขาความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม

86.33

103.75

82.29

71.00

85.00
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ข้อเสนอแนะ

 1.	 ควรมีการจัดทำมาตรฐานหลักสูตรสิ่งแวดล้อมใน 

สาขาวิชาต่าง	 ๆ	 เพื่อเป็นแนวทางให้กับมหาวิทยาลัยที่มีการ 

เปิดสอนหลักสูตรสิ่งแวดล้อม

	 2.	 ควรมีการนำหลักสูตรสิ่งแวดล้อมที่มีการเปิดสอน 

เข้าสู่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	 (Thai	

Qualification	Framework	for	Higher	Education)

กิตติกรรมประกาศ

	 ผูว้จิยัขอขอบพระคณุคณาจารยจ์ากภาควชิาวทิยาศาสตร ์

สิ่งแวดล้อม	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัย 

ราชภฏัรำไพพรรณทีีไ่ดใ้หค้วามชว่ยเหลอืในการวเิคราะหข์อ้มลู

ของหลักสูตรสิ่งแวดล้อมของแต่ละมหาวิทยาลัย
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องค์ประกอบผลจับ การแพร่กระจาย และความชุกชุมของประชากรปูทะเล Scylla spp.

ในอ่าวตราด จังหวัดตราด

Catch Composition, Distribution and Abundance of Scylla spp.

Population in Trat Bay, Trat Province.

สนธยา  กูลกัลยา			สิทธิพัฒน์		แผ้วฉ่ำ			คณิสร		ล้อมเมตตา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

บทคัดย่อ

 องค์ประกอบผลจับการแพร่กระจาย	และความชุกชุมของประชากรปูทะเล	Scylla	spp.	ในอ่าวตราด	ศึกษาโดยวางลอบ

ปูทะเลแบบพับได้ดักจับปูใน	5	สถานีกระจายทั่วอ่าวตราด	ใน	2	ฤดูกาล	คือครั้งที่หนึ่งในเดือนเมษายน	2551	(ตัวแทนของฤดูร้อน)	

และครั้งที่สองในเดือนตุลาคม	 2551	 (ตัวแทนของฤดูฝน)	 ผลการศึกษาพบปูทะเลทั้งหมดที่เข้าสู่ลอบมีสามชนิดเรียงตามลำดับ 

ความชกุชมุคอื	Scylla paramamosain, S. olivacea	และ S. Tranquebarica	โดยมชีว่งความกวา้งกระดอง	58	–	127,	100	–	107	และ	

118	มิลลิเมตร	ช่วงของน้ำหนักตัว	40	-	460,	170	-	200	และ	359	กรัม	ตามลำดับ	พบปูทะเลมีองค์ประกอบชนิด	และความชุกชุม 

แตกตา่งกนัในแตล่ะฤดกูาล	ในฤดรูอ้นพบปทูะเลชนดิ	S. paramamosain	เพยีงชนดิเดยีวแพรก่ระจายทัว่อา่วตราด	มคีวามชกุชมุมาก

บรเิวณชายขอบของปา่ชายเลน	และมคีวามชกุชมุมากกวา่ในฤดฝูน	ในฤดฝูนพบปทูะเลสกลุ	Scylla	ในอา่วตราดเขา้สูล่อบถงึสามชนดิ	

ซึ่งมีความหลากหลายชนิดมากกว่าฤดูร้อน	 แต่พบปูทะเลแต่ละชนิดที่แพร่กระจายในอ่าวตราดมีปริมาณน้อย	 สาเหตุของความ 

แตกต่างดังกล่าวเกิดจากปัจจัยที่สำคัญคือปริมาณน้ำฝนที่ไหลลงสู่อ่าวตราดผ่านป่าชายเลน	 และการอพยพเพื่อกิจกรรมต่าง	 ๆ	

ของปูทะเล	การศึกษาในครั้งนี้สร้างข้อมูลพื้นฐานสำหรับใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรปูทะเลในอ่าวตราดต่อไป

คำสำคัญ :	องค์ประกอบผลจับ	ปูทะเล	การแพร่กระจาย	ความหนาแน่น	อ่าวตราด

Abstract

 Catch	composition,	distribution	and	abundance	of	three	species	of	genus	Scylla	in	Trat	bay,	Trat	Province	

were	examined	in	two	surveys	period	i.e.	firstly	in	April	2009	(summer)	and	secondly	in	October	2009	(autumn).	Catch	

composition	contained	three	Scylla	species	viz., Scylla paramamosain, S. olivacea	and	S. tranquebarica	which	58	–	127,	

100	–	107,	118	millimeter	external	carapace	width	and	40	-	460,	170	–	200,	359	gram	body	weight.	Mud	crabs	found	

randomly	distributed	in	Trat	bay	and	intensively	abundance	at	the	border	of	a	mangrove	forest.	Catch	composition	and	

abundance	difference	between	summer	and	autumn.	In	summer,	only	one	species	viz. S. paramamosain	found	with	

higher	abundance	than	in	autumn.	In	autumn,	three	mud	crab	species	found	in	catch	composition	which	rarely	abundance.	

Culprit	of	this	differentiation	cause	fresh	water	flooded	into	mangrove	forest	during	autumn	and	migration	behavior	of	

Scylla	species.	Results	of	the	study	made	a	basic	information	that	consequently	useful	for	management	Scylla	resources	

in	Trat	bay.

Keyword :	Catch	composition,	Scylla,	Distribution,	Abundance,	Trat	Bay
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บทนำ

 ปูทะเลสกุล	Scylla	เป็นปูทะเลในครอบครัว	Portunidae	

พบแพรก่ระจายในเขต	Indo-Pacific	(Macnae	1968;	Imai	et al. 

2004)	อาณาเขตพื้นที่อาศัยของปูทะเลอยู่ในเขต	intertidal	และ	

subtidal	ทีม่พีืน้ดนิออ่นนุม่	(Macnae	1968;	Keenan	et al.1998)	

และมีรายงานหลายรายงานแสดงแนวโน้มว่าปูทะเลแต่ละชนิด	

และแต่ละช่วงวัยมีอาณาเขตอาศัยแตกต่างกันในเขต	 intertidal	

และ	subtidal	นี้	 (Hill	 1982;	Wolton	et al.	 2006a;	Overton	

and	 Macintosh	 2002)	 และเนื่องจากปูทะเลในสกุลนี้เป็นที่ 

นิยมบริโภคของมนุษย์	จึงกลายเป็นเป็นสัตว์น้ำที่มีความสำคัญ

ทางเศรษฐกิจในหลายพื้นที่

	 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ปูทะเลสกุลนี้ก็เป็น 

ทรัพยากรชายฝั่งทะเลที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจที่สร้าง

รายได้ให้กับชาวประมงท้องถิ่นอย่างสำคัญ	 (Le	 Vay	 et al.	

2007)	 รายได้จากปูทะเลส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

ที่ดีของชาวประมงท้องถิ่นในภูมิภาคนี้อย่างมาก	 ผลผลิตจาก

ปูทะเลสามารถทำให้เกิดธุรกิจต่อเนื่องอีกเป็นอันมาก	 สำหรับ	

ในประเทศไทยพบปูทะเลตามชายฝั่งทะเลของไทยทั้งทางฝั่ง 

อันดามันและฝั่งอ่าวไทยในบริเวณที่มีป่าชายเลนหนาแน่น	

(นวลมณี	 และคณะ	 2547)	 แหล่งประมงปูทะเลที่สำคัญของ 

ประเทศไทยแบ่งเป็นสองพื้นที่ใหญ่คือพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าว 

ไทย	และพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน	 (Koolkalya	et al.	2006)	

โดยพื้นที่ทางฝั่งทะเลอ่าวไทยพบปูทะเลชุกชุมในบริเวณ 

จงัหวดัจนัทบรุแีละตราด	และบรเิวณจงัหวดัชมุพร	สรุาษฎรธ์าน	ี

นครศรธีรรมราช	สว่นพืน้ทีพ่บปทูะเลชกุชมุในฝัง่ทะเลอนัดามนั

เป็นพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดระนองไปจนถึงจังหวัดสตูล

	 ในประเทศไทยมีรายงานถึงปูทะเลชนิดต่าง	 ๆ	 ในสกุล	

Scylla	 นี้	 หลายรายงาน	 เช่น	 กาญจนา	 และณฐกร	 (2548)	

รวมทั้ง	 ประดิษฐ์	 (2549)	 รายงานว่าปูทะเลสกุล	 Scylla 

ในประเทศไทยมีทั้งหมด	4	ชนิด	คือ	S. serrata, S. olivacea, 

S. tranquebarica	และ	S. paramamosain	และมีรายงานการ	

แพร่กระจายในพื้นที่จังหวัดต่าง	 ๆ	 ที่มีพื้นที่ติดกับทะเล	 ในปี	

ค.ศ.	 1998	 keenan	 et al.	 (1998)	 เก็บตัวอย่างปูทะเลจาก 

ประเทศไทยจากจังหวัดตราดและจัดจำแนกเป็นชนิด	 S. 

paramamosain	 และ	 จากจังหวัดภูเก็ตซึ่งจัดจำแนกเป็นชนิด 

S. olivacea	ส่วนธนิษฐา	และวิทยา	(2547)	รายงานว่าปูทะเล 

สกุล	Scylla	 ที่พบในจังหวัดระนอง	 ส่วนใหญ่เป็นปูทะเลชนิด 

S. olivacea	 ส่วนในรายงานของประดิษฐ์	 (2549)	 ได้รายงาน	

ว่าปูดำ	 (S. olivacea)	 สามารถพบได้ในจังหวัดตราด	 ระนอง	

และสุราษฎร์ธานี	 และปูจากประเทศพม่าทั้งหมดที่รวบรวมได้ 

ก็เป็นปูดำ	 สำหรับปูขาว	 (S. paramamosain)	 พบได้ในแหล่ง 

เก็บตัวอย่างเดียวกับปูดำ	 แต่พบได้ยากในแหล่งเก็บตัวอย่าง 

ทีร่ะนอง	และพบไดช้กุชมุในแหลง่เกบ็ตวัอยา่งฝัง่อา่วไทย	ปมูว่ง	

(S. tranquebarica)	 พบได้จากแหล่งระนองและตราด	 ไม่พบ 

ตัวอย่างปูม่วงจากแหล่งสุราษฎร์ธานี	ส่วนปูเขียว	(S. serrata)	

พบเฉพาะแหล่งระนองเท่านั้น

	 ในพืน้ทีจ่งัหวดัชายฝัง่ทะเลของประเทศไทย	ปทูะเลสกลุ	

Scylla	 นี้เป็นทรัพยากรชายฝั่งเศรษฐกิจที่มีการใช้ประโยชน์ 

จากมนษุยม์าเปน็ระยะเวลานาน	ทรพัยากรสตัวน์ำ้ถงึแมจ้ะเปน็ 

ทรัพยากรที่เกิดใหม่เข้ามาทดแทนได้	 แต่หากขาดการบริหาร 

จดัการทีด่กีจ็ะเสือ่มโทรมลงได	้ดงันัน้การเฝา้ดแูล	และบำรงุรกัษา	

จงึเปน็เรือ่งทีต่อ้งใหค้วามสำคญั	ดงันัน้การศกึษาถงึองคป์ระกอบ 

ของชนิด	 ขนาด	 การแพร่กระจาย	 และความชุกชุมในฤดูกาล 

ต่าง	ๆ	ของปูทะเลในสกุล	Scylla	ในอ่าวตราด	จังหวัดตราด	ซึ่ง	

ถอืเปน็แหลง่ประมงปทูะเลทีส่ำคญัแหลง่หนึง่ในชายฝัง่ทะเลไทย 

ในครั้งนี้นั้น	 จึงดำเนินการเพื่อให้ทราบข้อมูลพื้นฐานของ 

ประชากรปูทะเลในอ่าวตราด	 เพื่อที่จะใช้เป็นข้อมูลนำเข้าใน 

การศึกษาวิจัยต่อยอด	 เพื่อใช้บริหารจัดการทรัพยากรชนิดนี้ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 เพื่อสร้างข้อมูลพื้นฐาน	 ด้านการแพร่กระจาย	 และ	

ความชุกชุมของประชากรปูทะเลสกุล	 Scylla	 ในอ่าวตราด	

จังหวัดตราด

อุปกรณ์และวิธีดำเนินการวิจัย

1.  อุปกรณ์

	 	 1.1	 ลอบดักปูทะเลขนาด	กว้าง	29	ซม.	ยาว	55	ซม. 

สูง	16	ซม.

	 	 1.2		เครื่องระบุพิกัด	(Garmin	GPSmap76CSx)

	 	 1.3		ป้ายระบุลำดับที่ของลอบ

	 	 1.4		เครื่องชั่ง	ยี่ห้อ	TANITA-kitchen	scale

	 	 1.5		เวอร์เนียคาลิปเปอร์	ยี่ห้อ	Sonic

	 	 1.6		คู่มือจำแนกชนิดปูทะเล

2.  วิธีดำเนินการวิจัย

	 วางลอบดักปูทะเลแบบพับได้จำนวนครั้งละ	 130	 ลอบ	

โดยวางลอบจำนวน	5	สถานี	กระจายทั่วอ่าวตราด	(ภาพที่	1) 

(ตารางที่	 1)	 ใช้เหยื่อล่อเป็นปลาเบญจพรรณใส่ไว้ในลอบ	

ลอบละ	 1	 ตัว	 บันทึกพิกัดของสถานีวางลอบด้วยเครื่องระบุ 

พิกัด	(Garmin	GPSmap76CSx)	วางลอบทิ้งไว้ในแต่ละสถานี	

เป็นระยะเวลา	 1	 คืน	 แล้วจึงดำเนินการเก็บกู้ลอบในช่วงเช้า	

เมื่อพบมีปูทะเลเข้าสู่ลอบ	 ดำเนินการติดป้ายระบุลำดับที่ของ 
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ลอบไวท้ีร่า่งกายปทูะเลเพือ่ปอ้งกนัการสบัสน	หลงัการเกบ็กูล้อบ	

นำตัวอย่างปูทะเลทั้งหมดกลับมายังห้องปฏิบัติการของคณะ 

เทคโนโลยีการเกษตร	 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	 เพื่อ 

ดำเนินการจำแนกชนิดตามคำอธิบายในรายงานของ	 Keenan 

et al.	(1998)	จากนั้นจึงดำเนินการชั่งน้ำหนักตัว	วัดความกว้าง 

กระดองของปูทะเลรายตัว	 จากนั้นนำข้อมูล	 มาประมวลผล	

ลงบนแผนที่	 เพื่อให้ทราบถึงการแพร่กระจาย	และความชุกชุม	

ของปูทะเลสกุล	Scylla	 ทุกชนิดที่พบในอ่าวตราด	 การศึกษา	

ครั้งนี้ดำเนินการ	 4	 ครั้ง	 ใน	 2	 ฤดูกาล	 คือฤดูน้ำน้อย	 2	 ครั้ง 

(วันที่ 	 27	 และ	 28	 เมษายน	 2551)	 และดำเนินการอีก 

2	ครั้งในช่วงเวลาหลังจากฤดูน้ำมาก	 (วันที่	 4	 และ	 6	ตุลาคม	

2551)	(ภาพที่	2)

ภาพที่ 1		 พื้นที่ศึกษาอ่าวตราด	และสถานีวางลอบ

ตารางที่ 1		สถานีวางลอบในอ่าวตราด	จังหวัดตราด	และจำนวนลอบที่ใช้แต่ละสถานี	

สถานีที่ พื้นที่วางลอบ จำนวนลอบ (ลอบ)

1 อ่าวสาหร่าย 20

2 แหลมหิน 27

3 ท่าพริก 15

4 ชำราก 33

5 แหลมกลัด 35

รวม 130
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ผลการวิจัย

	 ปทูะเลทัง้หมดทีจ่บัมาไดจ้าก	2	ฤดกูาล	มจีำนวน	103	ตวั 

จำแนกชนิดตามคำอธิบายของ	Keenan	et al.	(1998)	ได้เป็น	

3	ชนิดคือ	Scylla paramamosain, S. olivacea	และ	S. Tran-

quebarica	(ภาพที่	3)

1.  องค์ประกอบผลจับของปูทะเล

	 ปูทะเลที่จับได้ด้วยลอบปูทะเลแบบพับได้ในอ่าวตราด 

มีทั้งหมด	 3	 ชนิด	 โดยมีรายละเอียดของจำนวนตัวที่จับได้	

สัดส่วนของการพบปูทะเลแต่ละชนิด	 ความกว้างกระดองเฉลี่ย	

น้ำหนักตัวเฉลี่ย	 และโครงสร้างผลจับปูทะเลในแง่ของการแพร่ 

กระจายของความถี่ความกว้างกระดอง	 จำแนกโดยฤดูกาล	

แสดงไว้ในตารางที่	2	และภาพที่	4

2.  การแพร่กระจายและความหนาแน่น

	 ผลการศึกษาการแพร่กระจาย	 และความหนาแน่นของ 

ประชากรปูทะเลแต่ละชนิดในอ่าวตราด	 ในช่วงเดือนเมษายน	

2551	กับเดือนตุลาคม	2551	แสดงได้ดังตารางที่	3	

78

 1     
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:  (2552) 
    

 

 2  . . 2551   
 

 
 

 2   103   Keenan et al. 
(1998)  3  Scylla paramamosain, S. olivacea  S. Tranquebarica (  3) 

 

   
Scylla paramamosain Scylla olivacea Scylla Tranquebarica 
 

 3   
 

   ( ) 

1  20 

2  27 

3  15 

4  33 

5  35 

 130 

 

78

 1     
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:  (2552) 
    

 

 2  . . 2551   
 

 
 

 2   103   Keenan et al. 
(1998)  3  Scylla paramamosain, S. olivacea  S. Tranquebarica (  3) 

 

   
Scylla paramamosain Scylla olivacea Scylla Tranquebarica 
 

 3   
 

   ( ) 

1  20 

2  27 

3  15 

4  33 

5  35 

 130 

 

ภาพที่ 2		 ปริมาณน้ำฝนรายเดือนในปี	พ.ศ.2551	ในพื้นที่จังหวัดตราด	และช่วงเวลาที่ดักลอบ

ภาพที่ 3		 ปูทะเลสามชนิดที่จับได้ในบริเวณอ่าวตราด	จังหวัดตราด
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ตารางที่ 2		ชนดิ	จำนวน	สดัสว่นของการพบ	และความกวา้งกระดองเฉลีย่	และนำ้หนกัตวัเฉลีย่	ของปทูะเลทีส่ำรวจพบใน	อา่วตราด	 

	 	 จังหวัดตราด

ช่วงการสำรวจ ชนิดปู
จำนวนตัวที่จับได้

(ตัว)

สัดส่วนการพบ

(%)

ความกวา้งกระดอง

เฉลี่ย	(มิลลิเมตร)

น้ำหนักตัวเฉลี่ย

(กรัม)

Scylla paramamosain 76 100.00 78.86 102.66

เมษายน	2551 S. olivacea - - - -

S. tranquebarica - - - -

รวม 76 100 - -

S. paramamosain 22 81.48 93.68 159.05

ตุลาคม	2551 S. olivacea 4 14.81 103.25 182.50

S. tranquebarica 1 3.70 118.00* 359.00*

รวม 27 100 - -

หมายเหตุ:	*	เป็นความกว้างกระดองและน้ำหนักตัวของปูที่พบเพียงตัวเดียวจากการสำรวจ

ภาพที่ 4		 การแพร่กระจายของความกว้างกระดองของปูทะเล	3	ชนิดในอ่าวตราด	จำแนกตามฤดูกาล
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ตารางที่ 3		ชนิดของปูทะเล	และพิกัดต่างๆที่พบปูทะเลในพื้นที่อ่าวตราด	ในเดือนเมษายน	2551	และ	ตุลาคม	2551

ชนิดปู ตัวที่
พิกัดที่พบ	(UTM)

ชนิดปู ตัวที่
พิกัดที่พบ	(UTM)

ชนิดปู ตัวที่
พิกัดที่พบ	(UTM)

lat long lat long lat long

เดือน	เมษายน	2551 เดือน	เมษายน	2551	(ต่อ) เดือน	เมษายน	2551	(ต่อ)

S.	paramamosain 1 0235806 1347952 S. paramamosain 36 0240856 1348520 S. paramamosain 71 0238217 1349616

“ 2 0235889 1347838 “ 37 0240782 1348577 “ 72 0238099 1349511

“ 3 0235949 1347753 “ 38 0240570 1348738 “ 73 0237696 1349357

“ 4 0235985 1347705 “ 39 0240387 1348887 “ 74 0237534 1349220

“ 5 0236055 1347613 “ 40 0240203 1349034 “ 75 0237087 1349446

“ 6 0236087 1347565 “ 41 0240070 1349120 “ 76 0236889 1349607

“ 7 0236115 1347512 “ 42 0239982 1349181 เดือน	ตุลาคม	2551

“ 8 0236137 1347469 “ 43 0239900 1349218 S. paramamosain 1 0236212 1347269

“ 9 0236160 1347427 “ 44 0239836 1349270 “ 2 0236337 1346851

“ 10 0236274 1347084 “ 45 0239530 1349436 “ 3 0242385 1347835

“ 11 0236301 1347008 “ 46 0239391 1349522 “ 4 0241373 1348397

“ 12 0236328 1346932 “ 47 0238884 1349866 “ 5 0240969 1348631

“ 13 0236412 1346708 “ 48 0236450 1346791 “ 6 0240547 1348900

“ 14 0236055 1345592 “ 49 0236433 1346850 “ 7 0240487 1348935

“ 15 0235618 1345672 “ 50 0236118 1347553 “ 8 0239789 1349334

“ 16 0235884 1345575 “ 51 0236188 1347470 “ 9 0238061 1349891

“ 17 0236117 1345489 “ 52 0236303 1347222 “ 10 0239621 1349588

“ 18 0241968 1344785 “ 53 0236385 1346998 “ 11 0239825 1349490

“ 19 0242901 1344951 “ 54 0236479 1346707 “ 12 0239938 1349425

“ 20 0242909 1344952 “ 55 0236690 1345003 “ 13 0240363 1349156

“ 21 0242909 1344952 “ 56 0236722 1344852 “ 14 0240484 1349068

“ 22 0242973 1344942 “ 57 0236873 1344189 “ 15 0240537 1349049

“ 23 0243226 1344874 “ 58 0236912 1344055 “ 16 0241325 1348528

“ 24 0243280 1344856 “ 59 0236952 1343938 “ 17 0241396 1348486

“ 25 0243343 1344834 “ 60 0243959 1345711 “ 18 0244085 1346198

“ 26 0243475 1344777 “ 61 0243846 1345709 “ 19 0244110 1346132

“ 27 0243475 1344777 “ 62 0243846 1345709 “ 20 0243757 1345863

“ 28 0243608 1344724 “ 63 0243626 1345798 “ 21 0243950 1345870

“ 29 0243912 1344550 “ 64 0243897 1345897 “ 22 0243991 1346118

“ 30 0243940 1344580 “ 65 0243943 1345934 S. olivacea 1 0237067 1344075

“ 31 0243887 1344741 “ 66 0243962 1346070 “ 2 0238827 1350080

“ 32 0243868 1345121 “ 67 0243941 1346138 “ 3 0240937 1348715

“ 33 0243956 1345511 “ 68 0243803 1346389 “ 4 0241250 1348576

“ 34 0244009 1345716 “ 69 0243690 1346613 S. tranquebarica 1 0243975 1344544

“ 35 0244028 1345830 “ 70 0243557 1346805
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	 	 2.1	 เมษายน	2551

	 	 เดือนเมษายนเป็นช่วงเวลาที่พื้นที่อ่าวตราดอยู่ใน 

ชว่งฤดแูลง้	ปรมิาณนำ้ฝนอยูท่ี	่253.3	มลิลเิมตร	(โครงการพฒันา 

ระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด,	2552)	

(ภาพที่	 2)	 ในช่วงเวลานี้พบปูทะเลชนิดเดียวคือชนิด	Scylla  

paramamosain	 สำหรับการแพร่กระจายของปูทะเลชนิด 

ดงักลา่วพบการกระจายตวัอยูใ่นพืน้ทีก่วา้งทัว่	อา่วตราด	(ภาพที	่	

5)	สว่นปทูะเลสกลุ	Scylla	ชนดิอืน่	ๆ 		ไมพ่บในชว่งเดอืนเมษายนนี	้

จำนวนลอบที่มีปูทะเลเข้าลอบมีค่าเท่ากับร้อยละ	 29.23	 ของ	

จำนวนลอบทั้งหมด	จำนวนปูทะเลที่เข้าลอบ	1	-	2	ตัวต่อลอบ	

ปูทะเลที่ดักจับขึ้นมาได้ในเดือนนี้มีความกว้างกระดองเฉลี่ย	

78.86	มิลลิเมตร	โดยมีขนาดความกว้างกระดองกระจายตัวอยู ่

ในช่วง	 58	 -	 127	 มิลลิเมตร	 มีน้ำหนักตัวเฉลี่ย	 102.66	 กรัม	

มีน้ำหนักตัวกระจายตัวอยู่ในช่วง	 40	 -	 460	 กรัม	 ปูทะเลพบ 

หนาแน่นในบริเวณอ่าวเล็ก	ๆ 	บริเวณบ้านแหลมกลัด	และพื้นที่ 

บริเวณปากแม่น้ำของแม่น้ำตราด	 (ภาพที่	 5)	 ทั้งสองบริเวณนี้ 

หากพิจารณาสภาพทางภูมิศาสตร์จะพบว่าเป็นพื้นที่ที่มี 

ป่าชายเลนกระจายตัวอย่างหนาแน่น	 และสภาพพื้นดินเป็น 

โคลน	 ทราย	 และโคลนปนทราย	 ระดับความลึกของน้ำทะเล 

อยู่ระหว่าง	2	-	3	เมตร	เวลาช่วงน้ำขึ้นสูงสุด

	 	 2.2	 ตุลาคม	2551

	 	 เดือนตุลาคมเป็นช่วงเวลาที่พื้นที่อ่าวตราดอยู่ใน 

ช่วงปลายฤดูฝน	ปริมาณน้ำฝนเริ่มลดลงมีค่า	674.2	มิลลิเมตร	

(ภาพที่	2)	ปูทะเลที่ดักลอบได้มีการกระจายตัวและความชุกชุม 

นอ้ยกวา่เดอืนเมษายน	(ภาพที	่5)	แตใ่นเดอืนนีส้ามารถดกัลอบ	

จับปูทะเลได้ถึง	 3	 ชนิด	 คือชนิด	Scylla paramamosain, S. 

olivacea, S. tranquebarica	 ปูทะเลชนิด	S. paramamosain 

พบจำนวนมากกว่าปูทะเลอีกสองชนิด	 จำนวนลอบที่มีปูทะเล

เข้าลอบเมื่อเทียบกับจำนวนลอบทั้งหมด	 มีค่าเท่ากับร้อยละ	

10.39	ปูทะเลที่เข้าสู่ลอบจำนวน	1	ตัวต่อลอบ	ปูทะเลชนิด	S. 

paramamosain	 มีความกว้างกระดองเฉลี่ย	 93.68	 มิลลิเมตร 

โดยมีขนาดความกว้างกระดองกระจายตัวอยู่ในช่วง	 67	 -	 115	

มิลลิเมตร	 มีน้ำหนักตัวเฉลี่ย	 159.05	 กรัม	 และมีน้ำหนักตัว 

กระจายตัวอยู่ในช่วง	50	-	320	กรัม	ปูทะเลชนิด	S. olivacea 

มีความกว้างกระดองเฉลี่ย	 103.25	 มิลลิเมตรโดยมีขนาด 

ความกว้างกระดองกระจายตัวอยู่ในช่วง	100	-	107	มิลลิเมตร	

มีน้ำหนักตัวเฉลี่ย	182.50	กรัม	และมีน้ำหนักตัวกระจายตัวอยู ่

ในช่วง	170	 -	 200	กรัม	ปูทะเลชนิด	S. tranquebarica	ที่ดัก

จับขึ้นมาได้มีความกว้างกระดอง	 118	 มิลลิเมตร	 มีน้ำหนักตัว	

359	กรัม	ปูทะเลชนิด	S. paramamosain	พบหนาแน่นบริเวณ	

บ้านแหลมกลัด	และบริเวณป่าชายเลนปากคลองท่าเลื่อน	หาก 

พิจารณาสภาพทางภูมิศาสตร์จะพบว่าเป็นพื้นที่ที่มีป่าชายเลน 

กระจายตัวอย่างหนาแน่น	 และสภาพพื้นดินเป็นทราย	 และ	

โคลนปนทราย	 ระดับความลึกของน้ำทะเลอยู่ระหว่าง	 2	 -	 3	

เมตร	 เวลาช่วงน้ำขึ้นสูงสุด	 ส่วนปูทะเลชนิด	 S. olivacea 

ส่วนมากพบแพร่กระจายตัวอยู่บริเวณป่าชายเลนปากคลอง 

ท่าเลื่อน	 เช่นเดียวกัน	 และพบหนึ่งตัวบริเวณหน้าอ่าวสาหร่าย 

ส่วนปูทะเลชนิด	S. Tranquebarica	 พบเพียงหนึ่งตัวบริเวณ 

ขอบป่าชายเลนบ้านแหลมกลัด	(ภาพที่	5)

ภาพที่ 5		 การแพร่กระจายของปูทะเลในอ่าวตราดในสองฤดูกาล

81
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สรุปและอภิปรายผล

สรุป

 การศึกษาองค์ประกอบผลจับของปูทะเลในอ่าวตราด 

ในฤดูร้อน	 และ	 ฤดูฝน	 พบปูทะเลเข้าสู่ลอบจำนวน	 3	 ชนิด	

เรยีงตามลำดบัตามจำนวนตวัคอื	S. paramamosain, S. olivacea 

และ	S.	tranquebarica	จากการศึกษาพบปูทะเลมีองค์ประกอบ

ชนิด	 การแพร่กระจาย	 และความชุกชุมต่างกันระหว่างฤดูร้อน 

กับฤดูฝน	 โดยในฤดูร้อนพบปูทะเลชนิด	S. paramamosain 

เพียงชนิดเดียวแพร่กระจายทั่วอ่าวตราด	 มีความชุกชุมมาก 

บรเิวณชายขอบปา่ชายเลน	ในฤดฝูนถงึแมพ้บปทูะเลสกลุ	Scylla 

ในอ่าวตราดมีจำนวนชนิดมากกว่าฤดูร้อน	 แต่พบปูทะเลแต่ละ 

ชนิดในปริมาณน้อย	สาเหตุของความแตกต่างดังกล่าวเกิดจาก 

ปัจจัยที่สำคัญคือปริมาณน้ำฝนที่ไหลลงสู่อ่าวตราด	 และ 

พฤติกรรมการอพยพเพื่อกิจกรรมต่าง	ๆ	ของปูทะเล

อภิปรายผล

 การศึกษาครั้งนี้พบปูทะเลสกุล	 Scylla	 ในอ่าวตราด 

ทั้งหมด	 3	 ชนิด	 มีความชุกชุมเรียงตามลำดับคือ	 S. para-

mamosain, S. olivacea	 และ	 S. tranquebarica	 ผลการ 

ศึกษาแตกต่างจากการศึกษาการแพร่กระจายของปูทะเลสกุล 

Scylla	 ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดย	Wolton	 et al.	 (2006a) 

ซึ่งดำเนินการศึกษาการแพร่กระจายของปูทะเลในป่าชายเลน 

ปลูกใหม่โดยการเก็บตัวอย่างจากเครื่องมือประมงปูทะเลสาม 

ชนิด	 ผลการศึกษาพบปูทะเล	 3	 ชนิดที่มีความชุกชุมเรียง 

ตามลำดับคือ	S. olivacea, S. tranquebarica	 และ	S. ser-

rata	แต่อย่างไรก็ตามผลการศึกษาในอ่าวตราดครั้งนี้สอดคล้อง 

กับรายงานของนักวิจัยหลายท่านที่ศึกษาเกี่ยวกับชนิด	 ของ	

ปูทะเลในจังหวัดตราด	กล่าวคือ	 สอดคล้องกับ	 keenan	et al. 

(1998)	 ที่พบตัวอย่างปูทะเลชนิด	 S. paramamosain 

จากจังหวัดตราด	 สอดคล้องกับ	 นวลมณี	 และคณะ	 (2547)	

ที่พบปูดำ	 (S. olivacea)	 และปูขาว	 (S. paramamosain)	

ในจังหวัดตราด	 อีกทั้งยังสอดคล้องกับประดิษฐ์	 (2549)	 ที่ได้	

รายงานว่าพบปูดำ	 (S. olivacea)	ปูขาว	 (S. paramamosain)	

ปูม่วง	 (S. tranquebarica)	 ในพื้นที่จังหวัดตราด	 แต่การที่ 

องค์ประกอบชนิดของปูทะเลในอ่าวตราด	 แตกต่างจากผล 

การศึกษาของ	Wolton	et al.	(2006a)	ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์	

อาจเนื่องมาจากความแตกต่างของปัจจัยสิ่งแวดล้อมระหว่าง	

ภูมิประเทศ	 ที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตและการแพร่กระจายของ

สัตว์น้ำ

	 ชนิดปูทะเลที่จับได้บริเวณป่าชายเลนของ	Republic	of	

Palau	 ซึ่งสภาพพื้นที่ของประเทศเป็นเกาะอยู่กลางมหาสมุทร 

แปซิฟิก	 พบปูทะเล	 3	 ชนิดเช่นเดียวกัน	 (Katherine	 et al.,	

2009)	 แต่องค์ประกอบของชนิดแตกต่างจากการศึกษาใน 

ครั้งนี้	 กล่าวคือในรายงานดังกล่าว	พบปูทะเลชนิด	S. serrata 

เป็นชนิดเด่น	 และพบปูทะเลชนิด	S. olivacea	 และ	S. para-

mamosain	 ชนิดละ	 1	 ตัว	 รายงานของ	 Katherine	 et al. 

(2009)	นี้	น่าจะยืนยันได้ว่า	ปูทะเลชนิด	S. serrata มีถิ่นอาศัย 

ในพื้นที่ที่มีความเค็มไม่เปลี่ยนแปลงมากได้ดี	 สอดคล้องกับ	

การรายงานของ	keenan	et al.	(1998)	ทีร่ายงานวา่	ปทูะเลชนดิ	 

S. serrata	 ชอบอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความเค็มคงที่	 ดังนั้น 

การศึกษาในครั้งนี้ที่อ่าวตราด	 ไม่พบปูทะเลชนิด	S. serrata 

ในองคป์ระกอบผลจบัปทูะเล	สาเหตนุา่จะเนือ่งมาจากความเคม็	

ของน้ำในอ่าวตราด	และในอ่าวไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด 

เวลาในช่วงกว้าง	 สาเหตุจากการไหลของน้ำจืดจากแม่น้ำ 

หลายสายลงสูท่ัง้อา่วไทย	และอา่วตราด	จงึทำใหพ้ืน้ทีน่ีไ้มเ่หมาะ	

กับการอยู่อาศัยของปูทะเลชนิด	S. serrata

	 การแพร่กระจายและความชุกชุมของปูทะเลในพื้นที่ 

ต่าง	 ๆ	 นั้น	 ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมหลายประการ	

การศึกษาในอ่าวตราดครั้งนี้	 พบปูทะเลแพร่กระจายอาศัยอยู่ 

เปน็ชว่งกวา้งตามแนวรมินอกของปา่ชายเลน	โดยพบปทูะเลชนดิ	

S. olivacea	และ	S. tranquabarica	ปรมิาณนอ้ย	แตพ่บปทูะลชนดิ	

S. paramamosain	ชกุชมุมากบรเิวณนอกเขตปา่ชายเลนในพืน้ที	่

sub-tidally	เปน็ไปไดว้า่ปทูะเลชนดิ	S. paramamosain	นี	้มพีืน้ที ่

อาศัยอยู่ในบริเวณ	 sub-tidally	 ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ	

Overton	 and	Macintosh	 (2002)	 ที่รายงานว่าพบปูทะเลใน 

ประเทศไทยสองชนิดคือ	S. olivacea	 ที่อาศัยในป่าชายเลน

ตามลำคลองเล็ก	 ๆ	 และ	S. paramamosain	 ที่อาศัยในพื้นที่									

sub-tidally	 แต่ในรายงานของ	Wolton	 et al.	 (2006a)	 ไม่พบ 

ปูทะเลชนิดนี้ในองค์ประกอบผลจับนั้น	 สาเหตุอาจเกิดจาก 

ปูทะเลชนิดนี้ ไม่มีพฤติกรรมเคลื่อนย้ายเพื่อไปหากินใน 

ป่าชายเลน	 หรือ	 อาจเป็นไปได้ว่าปูทะเลชนิดนี้ไม่พบในพื้นที่ 

ศึกษาของ	Wolton	et al.	(2006a)

	 การศึกษาในอ่าวตราดครั้งนี้พบว่า	 ในเดือนเมษายน	

ซึ่งเป็นฤดูร้อนและความเค็มน้ำไม่เปลี่ยนแปลงมากนักนั้น 

ไมพ่บปทูะเลชนดิ	S. olivacea	และ	S. tranquabarica	เขา้สูล่อบ	

แตอ่ยา่งใด	แตใ่นชว่งเวลาเดอืนตลุาคมซึง่เปน็ชว่งเวลาทีม่นีำ้จดื 

จากน้ำฝนไหลลงสู่ป่าชายเลนอ่าวตราดเป็นปริมาณมาก	 (ภาพ 

ที่	 2)	พบปูทะเลชนิด	S. olivacea	 กับ	S. tranquebarica	 ใน	

องค์ประกอบผลจับด้วย	 การที่สามารถจับปูทะเลทั้งสองชนิดนี้ 

ไดน้อกเขตปา่ชายเลนในพืน้ที	่sub-tidally	นา่จะมสีาเหตมุาจาก 

ปูทะเลชนิดนี้อาศัยอยู่ในป่าชายเลนในช่วงเวลาที่น้ำทะเลมี 

ความเค็มปรกติ	 แต่ในช่วงฤดูฝนได้หลบหนีสภาพน้ำจืดออกสู่ 

ชายทะเล	 ซึ่งข้อสันนิษฐานนี้สอดคล้องกับรายงานของ 
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Keenan	et al.	 (1998)	ที่กล่าวว่าถิ่นอาศัยของปูทะเลชนิด	S. 

olivacea	 คืออาศัยอยู่ในป่าชายเลน	 แต่จะเคลื่อนย้ายออกสู่ 

นอกฝั่งในช่วงน้ำจืดไหลผ่านป่าชายเลน	 โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน	

ทั้งนี้	 Wolton	 et al.	 (2006a)	 ให้ความเห็นไว้ว่า	 ปูทะเลชนิด 

S olivacea	อาจมีพื้นที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลน	หรืออาจจะอาศัย	

อยู่บริเวณ	sub-tidally	แต่เคลื่อนที่เข้าสู่พื้นที่ป่าชายเลนเพื่อหา

อาหารก็เป็นได้

	 การศึกษาของ	Wolton	 et al.	 (2006b)	 ซึ่งได้ดำเนิน 

การศึกษาการแพร่กระจายของปูทะเลชนิด	S. paramamosain 

ช่วงวัยต่าง	ๆ	มีประเด็นที่น่าสนใจ	คือ	พื้นที่ที่ลูกปูทะเลเปลี่ยน	

พฤติกรรมจากการเป็นแพลงก์ตอนล่องลอย	 มาสู่การลงเกาะ	

อาศัยอยู่พื้นดิน	 เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าชายเลน	หลังจากนั้นปูทะเล 

จะเคลื่อนย้ายออกสู่ชายฝั่งทะเลตามระยะการเติบโต	และบางท ี

ก็จะเคลื่อนที่กลับเข้าไปหากิน	ณ	 ในพื้นที่ป่าชายเลนในช่วง 

นำ้ขึน้	และกลบัลงสูช่ายฝัง่นอกเขตปา่ชายเลน	ณ	ชว่งเวลานำ้ลง 

สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้รับจากชาวประมงที่อ่าวตราดที่ดำเนิน

กิจกรรมการประมงปูทะเลที่ว่า	พบปูทะเลชนิด	S. paramamo-

sain	 บ้างในป่าชายเลน	 แต่จะพบเยอะในเขตชายฝั่งนอกเขต 

ป่าชายเลนในเขต	 sub-tidally	 แต่ทั้งนี้นอกจากการอพยพเพื่อ

หาอาหารแล้ว	 จุดประสงค์ของการอพยพเคลื่อนที่ของปูทะเล 

ยงัมสีาเหตอุืน่	ๆ 	อกี	เชน่	การอพยพเพือ่การสบืพนัธ์	ุ(Koolkalya	

et al.	 2006)	 เป็นต้น	 ซึ่งก็ส่งผลต่อการแพร่กระจายและความ 
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การวิเคราะห์สารประกอบออกซินในน้ำมะพร้าวด้วย

เทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง

Determaination of Auxin Compounds in Coconut Water by High Performance

Liquid Chromatography 

สินจัย		ชาริดา		 ชลดา  ธีรการุณวงศ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

บทคัดย่อ

 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์สารประกอบออกซินชนิด	4-indole-3-ylbutyric	acid	(IBA)	และ	α-napthaleneacetic		

acid	(α-NAA)	ด้วยเทคนิคการสกัดด้วยวัฏภาคของแข็งและโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง	โดยใช้ยูวี	สเปกโทรโฟโตเมตร ี

เป็นเครื่องตรวจวัด	 เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับเทคนิคการสกัดด้วยวัฏภาคของแข็งและโครมาโทกราฟี	 พบว่าสภาวะที่ 

เหมาะสมในการวิเคราะห์มีปริมาณต่ำสุดที่ตรวจพบและปริมาณต่ำสุดที่สามารถรายงานค่าเป็นตัวเลขได้สำหรับ	IBA	และ	α-NAA	

เท่ากับ	0.36	และ	1.21	ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร	และ	0.33	และ	1.10	ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร	ตามลำดับ	ความเป็นเส้นตรงจากกราฟ 

มาตรฐานในช่วงความเข้มข้น	 1-500	 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร	 มีค่าสัมประสิทธิ์สัมพัทธ์เท่ากับ	 0.9998	 และได้ความเที่ยงที่มีค่า 

เบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์เท่ากับ	 1.37	 เปอร์เซ็นต์	 จากงานวิจัยนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้วิเคราะห์สารประกอบออกซินใน 

ตัวอย่างน้ำมะพร้าวอ่อนได้ซึ่งให้ผลเป็นที่น่าพอใจและมีค่าร้อยละคืนกลับจากเทคนิคการสกัดอยู่ในช่วง	80.0-105.0	เปอร์เซ็นต์	

คำสำคัญ :	การสกัดด้วยวัฏภาคของแข็ง,	โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง,	ออกซิน

Abstract

	 A	SPE-HPLC-UV	method	 has	 been	 developed	 for	 determination	 of	 the	 auxin	 compounds	which	were	 4- 

indole-3-ylbutyric	acid	(IBA)	and	α-napthaleneacetic	acid	(α-NAA).	The	conditions	used	for	both	solid	phase	extraction 

(SPE)	 and	 the	 chromatography	were	 investigated	 in	 detail.	 Under	 optimum	 conditions,	 the	 limit	 of	 detections	 and 

limit	of	quantitations	for	IBA	and	α-NAA	were	0.36	and	1.21	µg	mL
-1
	and	0.33	and	1.10	µg	mL

-1
,	respectively.	The	

experimental	results	indicated	that	this	approach	gives	good	linearity	(R
2	
=	0.9998)	over	the	range	1-500	µg	mL

-1
	and	

good	reproducibility	with	a	relative	standard	deviation	of	1.37%	(n	=	13).	The	propose	method	has	been	applied	to	the	

analysis	of	auxin	in	coconut	water	and	satisfactory	results	were	obtained.	The	average	spiked	recoveries	were	in	the	

range	of	80.0-105.0%.	

Keywords :	solid	phase	extraction,	high	performance	liquid	chromatography,	auxin
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บทนำ 

 ออกซิน	 (auxin)	 เป็นฮอร์โมนพืชประเภทกระตุ้น

ให้พืชเกิดการแบ่งเซลล์และยืดตัวของเซลล์ในส่วนลำต้น	

ตำแหน่งที่มีการสังเคราะห์ออกซิน	 ได้แก่	 เนื้อเยื่อเจริญปลาย	

ยอดอ่อนและปลายราก	 ใบอ่อน	 ช่อดอกที่กำลังเจริญ	 เมล็ด	

ที่กำลังงอก	 เอ็มบริโอและผลที่กำลังเจริญ	 นอกจากนี้ในพืช 

บางชนิดยังพบสารออกซินในส่วนของละอองเกสรตัวผู้	 ยอด	

เกสรตัวเมีย	 และรังไข่	 มีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับออกซิน 

เป็นครั้งแรกในยุโรปและต่อมาในสหรัฐอเมริกาโดย	ชาร์ล	ดาวิน		

(Charles	 Darwin)	 จากการทดลองพบว่า	 indole-3-acetic	

acid	(IAA)	เป็นสารออกซินที่สามารถเกิดขึ้นเองตามธรรมชาต ิ

ในพืช	 มีคุณสมบัติเป็นสารเร่งการเติบโตทั้งในส่วนที่เป็นต้น 

และราก	มผีลกระตุน้การแบง่เซลลแ์ละการยดืขยายตวัของเซลล ์

การยืดขยายความยาวของราก	 รวมทั้งการสร้างดอกและผล		

ซึ่งสารนี้จะมีความเข้มข้นสูงบริเวณเนื้อเยื่อเจริญ	 IAA	 อาจ	

จะพบได้ทั้งในรูปสารประกอบอิสระ	 (free	 compound)	 และ	

ในรูปรวมกับสารอื่น	 ๆ	 เช่น	 IAA-insital,	 IAA-glucose	 และ	 

IAA-aspartate	 แต่สาร	 IAA	 ในรูปที่รวมกับสารอื่นอาจจะไม่มี	

ผลกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช	 เนื่องจาก	 IAA	 เป็นออกซิน	

ที่สลายตัวได้ง่ายทั้งในสภาพสารละลายที่เป็นกรดหรือถูก 

ออกซิไดซ์ด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต	 การสลายตัวของ	 IAA	

เกิดขึ้นจากปฏิกิริยา	 Oxidative	 decarboxylation	 (วันทนี		

สว่างอารมณ์,	 2542)	 ด้วยเหตุนี้ทำให้	 IAA	 มีข้อจำกัดในการ 

นำไปใชป้ระโยชนใ์นทางปฏบิตัจิงึไดม้กีารสงัเคราะหส์ารตวัอืน่ที่

มคีณุสมบตัเิปน็ออกซนิแทน	IAA	และสารสงัเคราะหท์ีใ่ชก้นัมาก

ทางการเกษตรที่รู้จักกันดี	คือ	4-indole-3-ylbutyric	acid	(IBA)		 

และ	α-napthaleneacetic	 acid	 (α-NAA)	 ซึ่งพบว่าในใบ 

ข้าวโพดและพืชใบเลี้ยงคู่สามารถสร้างสาร	 IBA	 ได้	 ดังนั้นจึง 

จัดว่า	IBA	เป็นฮอร์โมนพืชด้วย	(วันทนี		สว่างอารมณ์,	2542)	

ส่วน	α-NAA	 เป็นออกซินที่มีบทบาทในการชักนำให้เกิดราก 

จากยอดพิเศษ	 หากใช้ร่วมกับไซโตไคนินจะทำให้มีการชักนำ 

ยอดจำนวนมาก	(วราภรณ์,	2552)			

	 ในการศกึษาทางดา้นเทคโนโลยชีวีภาพ	สารกลุม่ออกซนิ 

มีบทบาทในการควบคุม	 เปลี่ยนแปลง	 กระตุ้นหรือยับยั้งการ 

เจริญเติบโตของพืชเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต	 ควบคุมศัตรูพืช 

หรอืควบคมุการเจรญิของพชืใหเ้ปน็ไปตามตอ้งการ	โดยทำการ	

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในหลอดทดลองเพื่อเพิ่มจำนวนพืช	 นอก

จากนี้ยังใช้ในการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพของพืช 

ด้านอื่น	 ๆ	 ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต 

เพื่อเพิ่มจำนวนพืชตามต้องการ	 โดยสารแต่ละกลุ่มมีการ 

ออกฤทธิต์า่ง	ๆ 	ซึง่ตอ้งเลอืกใชส้ารกลุม่ดงักลา่ว	มาใชใ้หถ้กูตอ้ง 

ตามวัตถุประสงค์ต่อไป

	 จากที่กล่าวข้างต้น	 ทำให้ผู้ทำวิจัยมีความสนใจในการ 

ตรวจหาสารออกซินชนิด	 IBA	 และ	α-NAA	 ในตัวอย่าง	

น้ำมะพร้าวอ่อน	 โดยทำการสกัดสารดังกล่าวด้วยเทคนิคการ 

สกัดด้วยวัฏภาคของแข็ง	 (Solid-phase	 extraction	 :	 SPE) 

จากนั้นตรวจวิเคราะห์ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณด้วยเทคนิค 

โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง	 (High	 performance		

liquid	 chromatography	 :	 HPLC)	 ซึ่งใช้อัลตราไวโอเลต-	

วิสิเบิลสเปกโทรสโคปี	 (Ultra-violet	 spectroscopy	 :	 UV)	

เป็นเครื่องตรวจวัด		

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

	 1.	 เพื่อวิเคราะห์สารประกอบ	 IBA	 และ	α-NAA	 โดย 

เทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง				

	 2.	 เพือ่ศกึษาวธิกีารเตรยีมสารตวัอยา่งดว้ยเทคนคิการ

สกัดด้วยวัฏภาคของแข็ง		

	 3.	 เพื่อหาปริมาณ	 IBA	 และ	α-NAA	 ในตัวอย่าง	

น้ำมะพร้าวอ่อน

							 4.		เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการสำรวจตัวอย่างพืช 

ในธรรมชาตทิีม่สีารกลุม่ออกซนิในปรมิาณสงู	จากนัน้นำมาสกดั

เป็นสารมาตรฐานสำหรับเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	

อุปกรณ์และวิธีดำเนินการวิจัย

เครื่องมือ

	 1)	 เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวแบบสมรรถนะสูง		

บริษัท	SHIMADSU	รุ่น	LC-10AD	ประกอบด้วย

											 -	คอลัมน์แยกสารชนิด	 shim-pack	 ODS-C18	

ขนาด	4.6	x	150	mm	และอนุภาคบรรจุขนาด	5	µm	บริษัท	GL 

Sciences	Inc.

										 -	เครื่องตรวจวัดชนิด	 UV	บริษัท	 SHIMADSU	 รุ่น		

SPD-10A

											 -	ปั๊ม	บริษัท	SHIMADSU	รุ่น	LC-10AD		

											 -	เครื่องสั่นด้วยคลื่นความถี่สูง	บริษัท	SHIMADSU		

รุ่น	DGU-14A		

	 2)	 เครื่องวัดค่าความเป็น	กรด-เบส	บริษัท	METTLER		

TOLEDO	รุ่น	PG	203-S

		 3)	 เครื่องผลิตน้ำปราศจากไอออน	 (deionized	water)	

บริษัท	SANYOGALLENKAMP	PLC	รุ่นAS6210-857

				 4)	 เครื่องกรองสารละลาย	(glass	filter	 funnel)	บริษัท	

EYELA	รุ่น	ASPIRATOR	A-35

				 5)	 ชุดกรองสารละลายตัวอย่าง	 (syring	 filter)	 บริษัท		

MILLIPORE		
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สารเคมี

	 งานวิจัยนี้ใช้สารมาตรฐาน	indole-3-butyric	acid	(IBA)	

และ	α-naphthaleneacetic	 acid	 (α-NAA)	 ผลิตโดยบริษัท	

Fluka	 Chemie	 Gmbh	 CH-9471	 Buchs	 และตัวอย่างน้ำ 

มะพร้าวอ่อนจากอำเภอสามพราน	จังหวัดนครปฐม	โดยทำการ 

สุม่เกบ็ตวัอยา่งนำ้มะพรา้วออ่นจำนวน	3	ครัง้	ครัง้ละ	6	ตวัอยา่ง	

จากตลาดศรีนคร	อำเภอเมือง	จังหวัดนครสวรรค์								

วิธีการทดลอง

	 ในงานวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์สารประกอบ	 IBA	 และ	

α-NAA	 ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณวิเคราะห์โดยเตรียม 

ตัวอย่างด้วยเทคนิคการสกัดด้วยวัฏภาคของแข็ง	 จากนั้น 

วิเคราะห์ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง 

ในขั้นตอนแรกทำการศึกษาหาสภาวะที่ เหมาะสมทาง 

โครมาโทกราฟีสำหรับการแยกสารทั้ง	 2	 ชนิด	 หลังจากนั้น 

ศึกษาการประเมินผลทางสถิติ	 เช่น	 ความเที่ยงและความ 

เป็นเส้นตรงในการวิเคราะห์	 ขีดจำกัดต่ำสุดในการวิเคราะห์ 

ขีดจำกัดต่ำสุดที่สามารถวิเคราะห์ทางปริมาณ	 และค่าร้อยละ 

คืนกลับของเทคนิคการสกัด	 จากนั้นจึงทำการวิเคราะห์หา 

ปริมาณสาร	 IBA	 และ	α–NAA	 ในตัวอย่างน้ำมะพร้าวอ่อนที่ 

ปลูกในอำเภอสามพราน	จังหวัดนครปฐม		

การศกึษาคา่การดดูกลนืแสงของสารละลายมาตรฐาน IBA 

และ α-NAA

	 เตรียมสารมาตรฐาน	 IBA	 และ	α-NAA	 เข้มข้น	 500 

ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรเพื่อตรวจวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วย 

เครื่องอัลตราไวโอเลต-วิสิเบิลสเปกโทรสโคปี	 ในช่วงความยาว 

คลื่นตั้งแต่	190-800	นาโนเมตร				

การศกึษาหาสภาวะทีเ่หมาะสมโดยเทคนคิโครมาโทกราฟี

ของเหลวแบบสมรรถนะสูง  

สภาวะในการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค HPLC 

	 ในงานวิจัยนี้ทำการศึกษาอัตราส่วนของวัฏภาค 

เคลื่อนที่ที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ที่ความเข้มข้นต่าง	 ๆ	

รายละเอียดแสดงดังตารางที่	1

ความเที่ยงของเครื่องมือวิเคราะห์

	 นำสารละลายมาตรฐานผสม	IBA	และ	α-NAA	เข้มข้น		

500	ไมโครกรมัตอ่มลิลลิติร	ฉดีวเิคราะหด์ว้ยเครือ่งโครมาโทกราฟ ี

ของเหลวสมรรถนะสูงจำนวน	13	ซ้ำ	เพื่อค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์		

ความเป็นเส้นตรงของสารละลายมาตรฐาน IBA และ 

α-NAA

	 เตรยีมสารละลายมาตรฐาน	IBA	และ	α-NAA	ความเขม้ขน้ 

1-500	 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร	 และวิเคราะห์ด้วยเครื่อง 

โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงเพื่อหาความสัมพันธ์ 

ระหว่างค่าความเข้มข้นและพื้นที่ใต้พีกสำหรับหาค่าความเป็น 

เส้นตรงของสารมาตรฐานทั้ง	2	ชนิด		

ปริมาณต่ำสุดที่ตรวจพบและปริมาณต่ำสุดที่สามารถ 

รายงานค่าเป็นตัวเลขได้

	 เตรียมสารละลายมาตรฐาน	 IBA	 และ	 α -NAA		

ความเข้มข้นในช่วง	 1-5	 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร	 จากนั้นฉีด 

วิเคราะห์ด้วยเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงเพื่อ 

หาค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่เทคนิคสามารถวิเคราะห์ได้และค่า 

ความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถวิเคราะห์ทางปริมาณ		

ตารางที่ 1		แสดงการหาสภาวะที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค	HPLC	

สภาวะที่ทดลอง

ความยาวคลื่น 190-800		นาโนเมตร

คอลัมน์วิเคราะห์ ODS-	C18	(4.6	x	150	mm)	บรรจุอนุภาคขนาด	5	ไมโครเมตร

วัฏภาคเคลื่อนที่	 เมทานอล	:	บัฟเฟอร์กรดฟอร์มิก	0.1%		

80	:	20,	75	:	35,	70	:	30,	65	:	35		และ	60	:	40		ปริมาตร/ปริมาตร

อัตราการไหล 0.7	มิลลิลิตรต่อนาที

อุณหภูมิ 25	องศาเซลเซียส	

ปริมาณของสารที่ฉีดวิเคราะห์ 20	ไมโครลิตร
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สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารละลายมาตรฐาน IBA 

และ α–NAA ด้วยเทคนิคการสกัดด้วยวัฏภาคของแข็ง

	 ในงานวิจัยนี้ใช้วิธีการสกัดด้วยวัฏภาคของแข็งซึ่งใช้	

C18	เปน็ตวัดดูซบั	โดยปรบัสภาวะคอลมัน์	SPE	ดว้ยเมทานอล	

:	 กรดอะซิติก	 (100	 :	 1	 ปริมาตร/ปริมาตร),	 เมทานอล	 :	 น้ำ	

:	 กรดอะซิติก	 (50	 :	 50	 :	 1	 ปริมาตร/ปริมาตร/ปริมาตร),		

เมทานอล	:	น้ำ	:	กรดอะซิติก	(30	:	70	:	1	ปริมาตร/ปริมาตร/

ปริมาตร)	 และน้ำปราศจากไอออนปริมาตร	 5	 มิลลิลิตร 

ตามลำดับ	 จากนั้นผ่านสารละลายมาตรฐานผสมความเข้มข้น	

500	ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร	ปริมาตร	1	มิลลิลิตร	ลงในคอลัมน์	

SPE	และลา้งดว้ยนำ้ปราศจากไอออนทีม่คีา่ความเปน็กรด-เบส	

เท่ากับ	3	เพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนที่อยู่ในสารตัวอย่าง	สุดท้ายชะ		

IBA	และ	α–NAA		ออกจากคอลัมน์		SPE		ด้วยเอทานอล	:	น้ำ	

:	กรดอะซิติก	(80	:	20	:	1	ปริมาตร/ปริมาตร/ปริมาตร)	ปริมาตร	

10	 มิลลิลิตร	 นำสารละลายที่สกัดได้ไประเหยแห้งให้มีปริมาตร 

สุดท้ายเท่ากับ	 1	 มิลลิลิตรเพื่อนำไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิค 

โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง	โดยทำการทดลอง	5	ซ้ำ	

สำหรับแต่ละตัวอย่างพร้อมทั้งคำนวณค่าร้อยละคืนกลับของ 

เทคนิคการสกัด	(ชูชีพ,	2548	และ	พรรณทิพย์,	2550)

การสกัดสารตัวอย่างโดยวิธีการสกัดด้วยวัฏภาคของแข็ง

	 ในขั้นตอนการสกัดสารจากตัวอย่างวิธีดำเนินการดัง 

ต่อไปนี้	 นำน้ำมะพร้าวอ่อนปริมาตร	 200	 มิลลิลิตรมากรอง 

ด้วยกระดาษกรอง	whatman	เบอร์	1	จากนั้นทำการสกัดด้วย	

เทคนิค	 SPE	 โดยใช้สภาวะที่เหมาะสมที่ได้จากการทดลอง 

จากสารละลายมาตรฐาน	 และนำสารที่สกัดได้ไปวิเคราะห์ด้วย 

เทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงเพื่อหาปริมาณ 

จากกราฟมาตรฐาน

ผลการวิจัย

สภาวะที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ IBA และ α–NAA ด้วย

เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง  

	 จากการทดลองศึกษาหาสภาวะต่าง	 ๆ	 ของเครื่อง 

โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงเพื่อวิเคราะห์	 IBA	 และ	

α-NAA	 โดยตรวจวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น	 265		

นาโนเมตร	 เมื่อใช้วัฏภาคเคลื่อนที่คือเมทานอล	 :	 1%	ฟอร์มิก	

อัตราส่วนต่าง	ๆ	ได้ผลการทดลองดังภาพที่	1	

	 จากการวิเคราะห์โดยใช้สารละลายวัฏภาคเคลื่อนที่

คือเมทานอล	 :	 กรดฟอร์มิก	 (0.1%,	 pH	 3.3)	 อัตราการไหล	

0.7	 มิลลิลิตรต่อนาที	 พบว่าที่สภาวะ	 (A)	 80	 :	 20	 และ	 (B)	

75	 :	25	นั้น	 IBA	และ	α–NAA	มีการแยกที่ไม่สมบูรณ์เพราะ 

พีกของสารทั้ง	 2	ชนิดนั้นอยู่ใกล้กันเกินไป	ดังนั้นสภาวะทั้ง	 2	 

จึงไม่เหมาะสมในการวิเคราะห์	ที่สภาวะ	(C)	70	:	30	IBA	และ	

α–NAA	 สามารถแยกออกจากกันได้	 แต่สภาวะนี้ไม่เหมาะ 

สำหรับการวิเคราะห์เนื่องจากเมทานอลในอัตราส่วนที่มาก 

ทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสำหรับการวิเคราะห์	 ที่สภาวะ	 (E)		

60	 :	 40	 IBA	 และ	α–NAA	 แยกออกจากกันได้อย่างสมบูรณ์		

แต่รูปร่างของพีกมีลักษณะกว้าง	 (board	 peak)	 อีกทั้งยังใช้ 

เวลาในการวิเคราะห์ถึง	 12	 นาที	 ทำให้สิ้นเปลืองเวลาและ 

ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์	 อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมลพิษทาง 

สิ่งแวดล้อม	 ดังนั้นสภาวะนี้จึงไม่เหมาะสำหรับวิเคราะห์สาร 

IBA	 และ	α–NAA	 ส่วนสภาวะ	 (D)	 65	 :	 35	 พีกของสารทั้ง 

2	 ชนิดแยกออกจากกันได้และใช้เวลาในการวิเคราะห์	 9	 นาที 

ใช้อัตราส่วนเมทานอลน้อยกว่าสภาวะ	C	จึงทำให้ไม่สิ้นเปลือง	

เวลาและค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์	 อีกทั้งเป็นการลดมลพิษ 

ทางสิง่แวดลอ้มอกีดว้ย		สภาวะนีจ้งึเปน็สภาวะทีเ่หมาะสมสำหรบั 

การวิเคราะห์สาร	 IBA	 และ	α–NAA	 ที่สุด	 ดังนั้นงานวิจัยนี้ 

จึงใช้สารละลายวัฏภาคเคลื่อนที่คือ	 เมทานอลและกรดฟอร์มิก	

(1%,	pH	3.3)	อัตราส่วน	65	 :	 35	อัตราการไหล	 เท่ากับ	0.7		

มิลลิลิตรต่อนาที	 เป็นสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์ 

สาร	IBA	และ	α–NAA	

ความเที่ยงของเครื่องมือในการวิเคราะห์

	 ความเที่ยงในการวิเคราะห์ศึกษาจากการวิเคราะห์

สารละลายมาตรฐานผสม	 IBA	 และ	α–NAA	 เข้มข้น	 500	

ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร	 โดยใช้สภาวะที่เหมาะสมที่ได้จากการ 

ทดลองข้างต้น	 พบว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ของเวลา 

ที่ใช้ในการวิเคราะห์สารละลายมาตรฐาน	 IBA	 และ	α–NAA		

เทา่กบั	0.99	และ	0.92	ตามลำดบั	คา่เบีย่งเบนมาตรฐานสมัพทัธ ์

ของพื้นที่ใต้พีกของสารละลายมาตรฐาน	 IBA	 และ	α–NAA		

เท่ากับ	1.37	และ	1.00	ตามลำดับ	จากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สัมพัทธ์ที่มีปริมาณน้อยกว่า	 1.5	 แสดงว่าเทคนิคและสภาวะ 

ที่ใช้ในการวิเคราะห์มีความเที่ยงสูง

ความเป็นเส้นตรงของสารละลายมาตรฐาน IBA และ 

α–NAA

	 สำหรับการวิเคราะห์ปริมาณสารใด	 ๆ	 ก็ตาม	 ในการ 

วิเคราะห์นั้นจำเป็นต้องศึกษาหาช่วงความเป็นเส้นตรงของ 

สารมาตรฐานเพือ่นำไปใชใ้นการหาปรมิาณในสารตวัอยา่ง	จาก	

ผลการศึกษาช่วงความเป็นเส้นตรงของสารละลายมาตรฐาน 

IBA	และ	α–NAA	ในช่วงความเข้มข้น	1–500		ไมโครกรัมต่อ	

มิลลิลิตร	พบว่าช่วงความเป็นเส้นตรงของสารละลายมาตรฐาน 

IBA	 และ	α–NAA	 มีค่าสัมประสิทธิ์สัมพัทธ์	 (Correlation 

coefficient	 :	 R2)	 เท่ากับ	 0.9998	 และ	 0.9994	 ตามลำดับ	

ดังภาพที่	2
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ภาพที่ 1			โครมาโทแกรมของสารละลายมาตรฐาน	IBA	และ	α	-NAA	ความเข้มข้น	500	ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร	เมื่อใช้สารละลาย 

	 	 วัฏภาคเคลื่อนที่	เมทานอล	:	กรดฟอร์มิก	(0.1%	pH	3.3)	อัตราการไหล	0.7	มิลลิลิตรต่อนาที					

	 	 	 	 peak					1		=		IBA	 	 peak					2		=		α–NAA

	 (A)		80	:	20	 	(B)		75	:	25	 					(C)		70	:	30	 											(D)		65	:	35	 						(E)		60	:	40	

ภาถที่ 2			กราฟแสดงช่วงความเป็นเส้นตรงของ	(A)	IBA	และ	(B)	α	–NAA
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 1   IBA    -NAA  500  

  :  (0.1% pH 3.3)    0.7       
peak   1   =   IBA            peak   2   =   –NAA 

(A)  80 : 20            (B)   75 : 25          (C)   70 : 30           (D)   65 : 35            (E)    60 : 40  
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y = 30098x + 95474
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 (limit  of  detection : LOD) 
 3   (noise) 

 (Limit  of  quantification : LOQ) 
  10   

 IBA  –NAA    0.36  0.33 
      IBA  –NAA    

1.21  1.10    
 

 
   C18-SPE 

 IBA  –NAA  88.95   87.16%   
  IBA   –NAA   

 
 IBA  –NAA   

     IBA  –NAA   
  8.74 12.81   5.40 13.70    

 99.94  101.59%  
 IBA  –NAA  3 
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ปริมาณต่ำสุดที่ตรวจพบและปริมาณต่ำสุดที่สามารถ 

รายงานค่าเป็นตัวเลขได้

	 ปริมาณต่ำสุดที่ตรวจพบ	 (limit	 of	 detection	 :	 LOD)	

หาได้จากค่าความเข้มข้นต่ำสุดของสารละลายมาตรฐานที่ 

ทำให้สัญญาณที่ได้มีความสูงเป็น	 3	 เท่าของสัญญาณรบกวน	

(noise)	 ส่วนปริมาณต่ำสุดที่สามารถรายงานค่าเป็นตัวเลขได้ 

(Limit	 of	 quantification	 :	 LOQ)	 หาได้จากค่าความเข้มข้น 

ของสารละลายมาตรฐานที่ทำให้สัญญาณที่ได้มีความสูงเป็น 

10	 เท่าของสัญญาณรบกวน	 จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ 

ระหว่างพื้นที่ใต้พีกกับความเข้มข้นพบว่าปริมาณต่ำสุดที่ตรวจ 

พบสำหรับ	 IBA	 และ	α–NAA	 มีค่าเท่ากับ	 0.36	 และ	 0.33	

ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร	 ตามลำดับ	 ปริมาณต่ำสุดที่สามารถ 

รายงานคา่เปน็ตวัเลขไดข้องสาร	IBA	และ	α–NAA	มคีา่เทา่กบั		

1.21	และ	1.10	ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร	ตามลำดับ

ค่าร้อยการคืนกลับของเทคนิคการสกัด

	 การทดลองศึกษาค่าร้อยละการคืนกลับของการเตรียม 

สารละลายมาตรฐานผสม	 โดยใช้ 	 C18-SPE	 พบว่า	

ค่าร้อยละคืนกลับของสาร	 IBA	 และ	α–NAA	 เท่ากับ	 88.95	

และ	 87.16%	 ตามลำดับ	 ดังนั้นที่สภาวะดังกล่าวจึงสามารถ 

นำไปใชเ้ตรยีมตวัอยา่งในการวเิคราะหห์าปรมิาณ	สาร	IBA	และ	

α	–NAA	ต่อไป

การวิเคราะห์ปริมาณสาร IBA และ α–NAA ในตัวอย่าง 

น้ำมะพร้าวอ่อน

	 ในตวัอยา่งนำ้มะพรา้วออ่นจากอำเภอสามพราน	จงัหวดั	

นครปฐม	พบสารประกอบ	 IBA	 และ	α–NAA	มีความเข้มข้น		

8.74±12.81		และ	5.40±13.70	ไมโครกรมัตอ่มลิลลิติร	ตามลำดบั		

มีค่าร้อยละคืนกลับเมื่อศึกษาโดยการเติมสารมาตรฐานลงใน

สารตัวอย่างเท่ากับ	 99.94	 และ	 101.59%	 ตามลำดับ	 โครมา

โทแกรมแสดงการวิเคราะห์สารประกอบ	 IBA	 และ	α–NAA	

ในน้ำมะพร้าวอ่อนแสดงดังภาพที่	3

สรุปและอภิปรายผล

 ในการวิเคราะห์สารประกอบ	 IBA	 และ	α–NAA	 ด้วย

เทคนิคโครมาโทกราฟีพบว่าอัตราส่วนของสารละลายวัฏภาค 

เคลื่อนที่ที่เหมาะสม	 คือเมทานอล	 :	 กรดฟอร์มิก	 (0.1%	 pH	

3.3)	 เท่ากับ	 65	 :	 35	 โดยปริมาตรต่อปริมาตร	 อัตราการไหล	

0.7	 มิลลิลิตรต่อนาที	 ความเที่ยงในการวิเคราะห์	 IBA	 และ	

α–NAA	 	 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์เท่ากับ	 1.37	 และ	

1.00	ไมโครกรมัตอ่มลิลลิติร	ตามลำดบั	มชีว่งความเปน็เสน้ตรง 

ตั้งแต่ความเข้มข้น	 1-	 500	 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร	 ซึ่งมีค่า 

สัมประสิทธิ์สัมพัทธ์เท่ากับ	 0.9998	 ปริมาณต่ำสุดที่ตรวจพบ 

IBA	และ	α–NAA	มีค่าเท่ากับ	0.36	และ	0.33	ไมโครกรัมต่อ 

มิลลิลิตร	 ตามลำดับ	 ปริมาณต่ำสุดที่สามารถรายงานค่าเป็น 

ตวัเลขไดส้ำหรบั	IBA	และ	α–NAA	มคีา่เทา่กบั		1.21	และ	1.10	

ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร	ตามลำดับ

	 เมื่อศึกษาวิธีการสกัดสารละลายมาตรฐาน	 IBA	 และ	

α–NAA	ด้วยเทคนิค	SPE		ให้ค่าร้อยละคืนกลับ	เท่ากับ	88.95	

และ	87.16%	ตามลำดบั	เมือ่นำวธิกีารสกดัดงักลา่วมาใชใ้นการ

สกดัสารตวัอยา่งพบวา่มคีา่รอ้ยละคนืกลบัของสารประกอบ	IBA	

และ	α–NAA	เท่ากับ	99.94	และ	101.59%		ตามลำดับ	และใน

ตวัอยา่งนำ้มะพรา้วออ่นจากอำเภอสามพราน		จงัหวดันครปฐม		

ภาพที่ 3 	 โครมาโทแกรมของตัวอย่างน้ำมะพร้าวอ่อน

	 	 	 	 	 Peak	1	=	IBA								 	 	Peak	2	=	α-NAA
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 3  
Peak 1 = IBA        Peak 2 = -NAA 

 
 IBA  –NAA  

  :  (0.1%  pH 3.3)  65 : 35 
   0.7   IBA  –NAA  

 1.37  1.00     1- 
500    0.9998  IBA  –NAA  

  0.36  0.33      
 IBA  –NAA   1.21  1.10    

 IBA  –NAA   SPE   
 88.95  87.16 %  

 IBA  –NAA    99.94  101.59%   
     IBA  –NAA     8.74 12.81   

5.40 13.70      
 

 
  .  Solid Phase Extraction. [Online]. Available:           

www.Sithiporn.co.th/newweb/newletter. 2548. 
  . 2550. Solid Phase Extraction .  Lab today.  

14(54). 54 – 58. 
  . 2542. .  2.  :  

 
  . 2552.  .  :  

. 

 
 

สินจัย  ชาริดา   ชลดา  ธีรการุณวงศ์



มห
าวิท

ยาล
ัยรา
ชภัฏ

รำไ
พพ
รรณ

ี

78

พบสารประกอบ	IBA	และ	α–NAA	มคีวามเขม้ขน้		8.74±12.81		

และ	5.40±13.70		ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร	ตามลำดับ		
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ศักยภาพการนำเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดไปปฏิบัติเพื่อการป้องกันมลพิษ

ในโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา

The Potential of Cleaner Technology Implementation for Pollution Prevention in Rubber Industry

สยาม  อรุณศรีมรกต
1
			วรพร		สังเนตร

1
			สุเทพ		มุงคุณ

2

1
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล			

2
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	

บทคัดย่อ

 การวิจัยเรื่องนี้มุ่งศึกษาสภาพการผลิตและศักยภาพการนำเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา 

โดยทำการศึกษาจากโรงงานอุตสาหกรรมยางพาราที่ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเรื่อง	 “การจัดทำเทคโนโลยีที่สะอาด”	

ซึ่งจัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม	 กระทรวงอุตสาหกรรม	 จำนวนทั้งหมด	 60	 แห่ง	 ได้รับแบบสอบถามคืนจำนวน	 39	 แห่ง	

คิดเปน็รอ้ยละ	65.00	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์	SPSS	for	windows	นำเสนอผลโดยตารางประกอบการบรรยาย	

ได้ผลการวิจัยดังนี้

	 โรงงานอุตสาหกรรมยางพาราที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้	และภาคตะวันออก	โรงงานทั้งหมดใช้วัตถุดิบ	

ในการผลิต	 2	 ส่วนคือ	 วัตถุดิบเกี่ยวกับยางพารา	 และวัตถุดิบที่เกี่ยวกับสารเคมี	 ผลิตภัณฑ์ที่โรงงานผลิตได้มากที่สุด	 คือ	

น้ำยางข้น	 60%	 รองลงมาคือ	 ยางแท่ง	 ยางสกิมบล็อค	 และ	ยางสกิมเครฟ	 โรงงานเกือบทั้งหมดมีการจัดทำผังกระบวนการผลิต 

ผังโรงงานและแผนตารางเวลาการผลิต	 โรงงาน	 ร้อยละ	 76.92	 เป็นโรงงานผลิตน้ำยางข้น	 ส่วนโรงงานที่ผลิตยางแท่ง	 STR	

มีจำนวนร้อยละ	43.59	มีโรงงานเพียงร้อยละ	56.41	ที่มีการดำเนินการเทคโนโลยีสะอาด

	 โรงงานที่ดำเนินการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีสะอาดมีการจดบันทึกการดำเนินการอย่างละเอียดและเป็นระบบ	 ซึ่งโรงงาน

ส่วนใหญ่เป็นผู้ดำเนินการเทคโนโลยีสะอาดเองไม่มีใครช่วยเหลือ	 โรงงานได้ระบุปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการเทคโนโลย ี

สะอาด	 คือ	 1)	 โรงงานขาดผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเทคโนโลยีสะอาด	 2)	 โรงงานและบุคลากรขาดความรู้และความเข้าใจในเรื่อง 

เทคโนโลยีสะอาด	 3)	 โรงงานไม่มีนโยบายที่จะดำเนินการเทคโนโลยีสะอาด	 4)	 โรงงานขาดงบประมาณในการดำเนินการ 

เทคโนโลยีสะอาด	และโรงงานไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ	

	 โรงงานต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินการผลิต	 โดยใช้เทคโนโลยีสะอาดจากหน่วยงานราชการและหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังนี้คือ	 1)	 การฝึกอบรมหรือการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสะอาด	 2)	 การสนับสนุนด้านเครื่องมือ/ 

เครื่องจักรในการดำเนินการเทคโนโลยีสะอาด	 3)	 การสนับสนุนการลดมลพิษในโรงงาน	 และ	 4)	 การติดตามผลการดำเนินงาน 

เทคโนโลยีสะอาดอย่างต่อเนื่อง	 โดยโรงงานเกือบทั้งหมด	 ยินดีเป็นโรงงานนำร่อง/ทดลองระบบปฏิบัติเทคโนโลยีสะอาดโดยมี 

ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา/แนะนำและได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วน

คำสำคัญ :	เทคโนโลยีที่สะอาด	การป้องกันมลพิษ	โรงงานอุตสาหกรรมยางพารา

สยาม  อรุณศรีมรกต   วรพร  สังเนตร   สุเทพ  มุงคุณ
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Abstract

 This	 research	 was	 aimed	 to	 study	 the	 production	 process	 and	 potential	 of	 Cleaner	 Technology	 (CT) 

implementation	for	pollution	prevention	in	rubber	industries.	This	study	was	focused	on	the	60	factories	participated	in	

the	training	course	on	“Cleaner	Technology:	CT”	held	last	year	by	Department	of	Industrial	Work,	Ministry	of	Industry.	

Questionnaires	were	sent	out	and	returned	back	by	only	39	factories,	or	65%.	The	data	were	analyzed	through	the	

computer	program.	The	following	results	were	revealed.

	 Most	of	the	rubber	factories,	which	returned	the	questionnaires,	locates	in	the	south	and	the	east.	All	factories	

use	two	kinds	of	significant	raw	materials	–	rubber	and	chemical	substance.	Most	products	produced	from	these	factories	

include	the	60%	concentrated	liquid	rubber,	the	rest	were	rubber	block,	rubber	skim	block	and	rubber	skim	crepe.	Most	

of	 the	factories	had	certain	production	processes,	plant	 layout,	production	planning.	There	were	76.92%	of	 factories	

produced	concentrated	liquid	rubber,	43.59%	produced	rubber	block	STR.	There	were	only	56.41%	of	the	factories	were	

implemented	with	CT.	 	 	 	

	 The	factories	implemented	cleaner	technology	had	very	clear	and	systematic	records	on	production	processes,	

were	done	by	themselves.	The	significant	obstacles	were:	(1)	lack	of	CT		experts	for	consultation,	(2)	factory	staff	lack	of	

CT	knowledge	and	understanding,	(3)	there	was	no	management	commitment	policy	for	implementing	CT,	(4)	factories	

lack	of	budget	for	CT	implementation	and	lack	of	support	from	the	government	agencies.

	 Most	of	the	factories	need	following	supports	regarding	CT	from	related	agencies:	(1)	Training	or	knowledge	

management	on	CT,	(2)	Equipment	and	hardware	on	CT	implementation,	(3)	The	supports	on	pollution	prevention	and	

waste	minimization	in	factories,	(4)	Continuous	monitoring	of	CT	projects.	Most	of	the	factories	were	satisfactory	to	be	

on	the	trial	CT	projects	with	closely	cooperation	from	expert	consultants	including	some	budget	supported.

Keywords :	Cleaner	Technology,	Pollution	Prevention,	Rubber	Industry.
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บทนำ

 ในปัจจบุนั	ขณะทีป่ระเทศไทยกาํลงัก้าวเข้าสูก่ารพฒันา 

เป็นประเทศอุตสาหกรรม	 มีการลงทุนในการผลิตสินค้าและ	

บริการมากขึ้น	 แต่สิ่งที่เกิดตามมาอันเป็นผลพวงจากการ 

พัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมก็คือ	 ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งคงปฏิเสธไม่ได้ว่าต้นเหตุสําคัญอย่างหนึ่งก็คือ	 โรงงาน	

อุตสาหกรรมนั่นเอง	 โดยเฉพาะองค์กรที่ผู้ประกอบการ 

ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม	 ทําการผลิตสินค้าโดยไม่คํานึง 

ถึงสิ่งแวดล้อม	 ก็จะก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม	 เช่น	

แม่น้ำลําคลองที่เน่าเหม็น	 อากาศที่มีไอระเหยของสารพิษ	

เป็นต้น	 จากปัญหาสิ่งแวดล้อมดังกล่าว	 นอกจากจะส่งผลให้ 

ประชาชนทั่วไปเกิดโรคภัยไข้เจ็บเนื่องจากสภาพแวดล้อม 

เป็นพิษแล้ว	 ถ้ามองในระดับประเทศและระดับสากล	 จะพบว่า 

ทรัพยากรโลกที่มีอยู ่อย่างจํากัดต้องสิ้นเปลือง	 และสูญเสีย 

เกินความจําเป็นกับการผลิตที่ไม่คํานึงถึงสิ่งแวดล้อม	 แม้แต ่

องค์กรการผลิตเองก็จะมีต้นทุนที่สูง	 เนื่องจากเกิดความ 

สิ้นเปลืองและการสูญเสียที่ไม่ได้คํานึงถึง	 ส่งผลให้การผลิต	

มีต้นทุนที่สูงกว่าที่ควรจะเป็น	(คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัย	

เทคโนโลยีมหานคร,	2549)	

	 เทคโนโลยีสะอาด	 (Clean	Technology,	CT)	คือ	แนว 

ความคิดในการปรับปรุงแบบของผลิตภัณฑ์	 ปรับปรุงกระบวน 

การผลิตหรือการบริการอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้สามารถใช้ 

ทรัพยากรที่มีอยู่คุ้มค่าที่สุด	 อันได้แก่	 การใช้วัตถุดิบ	พลังงาน 

น้ำ	 ฯลฯ	 โดยการลดการใช้สารเคมีอันตราย	 ลดของเสียและ	

ของเหลือใช้	 รวมไปถึงการนํากลับมาใช้ใหม่	 หรือการดัดแปลง 

เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างอื่น	และการลดค่าใช้จ่ายในการกําจัด 

หรอืบาํบดัของเสยีนัน้	ๆ 	เพือ่ให้เกดิการจดัการปัญหาสิง่แวดล้อม

ตัง้แต่ต้นทาง	ไม่ใช่การจดัการทีป่ลายทางเหมอืนในอดตีทีท่าํให้ 

ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง	 และมีของเสียจากการผลิตเหลือตกค้าง 

มาก	 (คณะบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร,	

2549	:	

	 ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ 

ของประเทศ	และชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรกว่า	6	ล้านคน	

หรือร้อยละ	10	ของประชากรทั้งประเทศ	ในปี	พ.ศ.2544	ยาง	

ผลิตภัณฑ์ยาง	 และผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา	 ทำรายได้จาก 

การสง่ออกใหก้บัประเทศคดิเปน็มลูคา่ทัง้สิน้	135,280	ลา้นบาท	

แยกเป็นมูลค่าการส่งออกยางในรูปวัตถุดิบ	 58,703	 ล้านบาท	

ผลิตภัณฑ์ยาง	 48,496	 ล้านบาท	 และผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา	

28,081	 ล้านบาท	 เมื่อเปรียบเทียบกับปี	 2543	 ซึ่งมีมูลค่า	

123,642	ล้านบาท	มูลค่าการส่งออกในปี	2544	เพิ่มขึ้นร้อยละ	 

9.4	 แต่เมื่อพิจารณาแยกรายสินค้า	 มูลค่าการส่งออกยาง 

ในรูปวัตถุดิบลดลงร้อยละ	 3.3	 การส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง	 และ 

ผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราเพิ่มขึ้นร้อยละ	 15.4	 และร้อยละ	 34.5	

ตามลำดับ	 ปริมาณการผลิตยางของไทยในปี	 พ.ศ.2544	

จำนวนทั้งสิ้น	 2.319	 ล้านตัน	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 32	 ของ	

การผลติทัง้หมดของโลก	และสง่ออกยางปรมิาณ	2.042	ลา้นตนั	

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 40	 ของการส่งออกยางทั้งหมดของโลก	

(กรมวิชาการเกษตร,	2549	)

	 จากมูลค่าการส่งออกและสัดส่วนผลผลิตยางพารา 

ของประเทศไทยทีม่ปีรมิาณสงู	เปน็ผลใหม้โีรงงานอตุสาหกรรม 

ยางพาราจำนวนมากกระจัดกระจายอยู่ทั่วทุกภาคที่มีการ

ปลูกยางพารา	 โรงงานอุตสาหกรรมยางพาราดังกล่าวเป็น 

โรงงานที่มีความจำเป็นต้องใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต 

เปน็จำนวนมาก	ซึง่สารเคมสีว่นใหญม่ผีลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม 

โดยตรงและรุนแรง	 ถ้ากระบวนการผลิต	 การจัดการ	 และ

การบำบัดไม่ดีหรือมีประสิทธิภาพมากพอ	 ดังนั้นจึงมีการ

นำเทคโนโลยีสะอาดซึ่งมีใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง	 ๆ	

ทั่วไปอย่างแพร่หลาย	 มาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา 

เพื่อผลในการลดมลพิษที่เกิดจากแหล่งกำเนิด	คือ	กระบวนการ	

ผลิต	 และการนำผลิตภัณฑ์มาใช้ใหม่	 หรือการใช้ผลิตภัณฑ์	 

หมุนเวียน	 และการใช้เทคโนโลยีหมุนเวียน	 เพื่อนำกลับมาใช้ 

ในกระบวนการผลิตใหม่	 ซึ่งเป็นการประหยัดต้นทุนการผลิต 

อีกทางหนึ่งด้วย

	 จากสาเหตทุีก่ลา่วมาขา้งตน้	คณะผูว้จิยัไดเ้ลง็เหน็ความ 

สำคัญในการนำเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 

ยางพารา	 จึงได้ทำการวิจัยเรื่อง	 “ศักยภาพการนำเทคโนโลยี 

การผลิตที่สะอาดไปปฏิบัติ	 เพื่อการป้องกันมลพิษในโรงงาน 

อุตสาหกรรมยางพารา”	 ขึ้น	 เพื่อเป็นการศึกษาสภาพการผลิต

ในโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา	 และผลของการนำเทคโนโลยี 

สะอาดไปใช้ในอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทยว่า 

ได้ผลเช่นไร	 เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบ	 และ

ส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยี 

สะอาดนี้มากยิ่งขึ้น

วิธีการศึกษาวิจัย

 การวิจัยเรื่องนี้มุ่ งทำการศึกษาศักยภาพการนำ 

เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดไปปฏิบัติเพื่อการป้องกันมลพิษ 

ในโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา	 โดยใช้แบบสอบถามเป็น 

เครื่องมือรวบรวมข้อมูล	ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

		 1.		ประชากรในการวิจัย	 คือ	 โรงงานอุตสาหกรรม 

ยางพารา	 ที่ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเรื่อง	 “การจัดทำ 

เทคโนโลยีที่สะอาด”	 ซึ่งจัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม	

กระทรวงอุตสาหกรรม	จำนวนทั้งหมด	60	แห่ง	
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	 2.	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	คือ	แบบสอบถาม	จำนวน	

1	 ชุด	 มีเนื้อหาคลอบคลุมรายละเอียดข้อมูลทั่วไปของโรงงาน 

อุตสาหกรรมยางพารา	 การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 

ยางพารา	 และการนำเทคโนโลยีสะอาดไปปฏิบัติในโรงงาน 

อุตสาหกรรมยางพารา

	 3.	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	 โดยการส่งแบบสอบถาม	

ที่ได้จัดทำขึ้น	 ไปยังกลุ่มประชากรทางไปรษณีย์	 และเมื่อตอบ	

แบบสอบถามครบถ้วนแล้ว	 ขอความกรุณาให้ส่งแบบสอบถาม

กลับทางไปรษณีย์	 โดยได้รับแบบสอบถามคืนจำนวน	39	แห่ง	

คิดเป็นร้อยละ	 65.00	 ของจำนวนประชากรทั้งหมด	 60	 แห่ง 

เมือ่ไดร้บัแบบสอบถามคนืแลว้ดำเนนิการตรวจสอบความสมบรูณ์

ของเนื้อหา	เพื่อเตรียมสำหรับนำไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

	 4.	 การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล	 ดำเนินการโดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์	 SPSS	 for	 windows	 โดยใช้ค่าความถี่	

ค่าร้อยละ	และค่าเฉลี่ย	แล้วนำเสนอผลโดยตารางประกอบการ

บรรยาย	

ผลการศึกษาวิจัย
	 1.	 ข้อมูลทั่วไปของโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา

	 โรงงานอุตสาหกรรมยางพาราที่ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ปฏิบัติงานอยู่ส่วนใหญ่	 (ร้อยละ	 71.79)	 อยู่ในภาคใต้	 เช่น	

จังหวัดสงขลา	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	

และกระบี่	เป็นต้น	นอกจากนั้นอยู่ในภาคตะวันออก	คือ	ระยอง	

และชลบุรี	(ร้อยละ	28.21)	

	 2.	 สภาพการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา

	 โรงงานอุตสาหกรรมยางพาราทั้งหมดใช้วัตถุดิบในการ

ผลิต	2	ส่วนคือ	1)	วัตถุดิบเกี่ยวกับยางพารา	ได้แก่	น้ำยางสด	

และยางแปรรูปที่ผ่านกระบวนการผลิตแล้ว	 เช่น	 ยางแผ่นดิบ	

เศษยาง	 รวมทั้งขี้ยาง	และ	 2)	 วัตถุดิบที่เกี่ยวกับสารเคมี	 เช่น	

แอมโมเนีย	DAP	และ	TMTD	เป็นต้น	ประเภทของผลิตภัณฑ์ 

จากยางที่โรงงานผลิตได้มากที่สุด	 คือ	 ยางแท่ง	 น้ำยางข้น	

60%	 ยางเครฟ	 ยางสกิมบล็อค	 ยางแผ่น	 และยางสกิมเครฟ	

มีกำลังการผลิตดังตารางที่	1

	 โรงงานมีการจัดทำผังกระบวนการผลิต	(ร้อยละ	92.31)	

และผังโรงงาน	 (ร้อยละ	 84.61)	 นอกจากนั้นโรงงานส่วนใหญ่ 

ยงัมกีารทำแผนตารางเวลาการผลติของโรงงานอกีดว้ย	(รอ้ยละ	

64.10)	 โรงงาน	 ร้อยละ	 76.92	 เป็นโรงงานผลิตน้ำยางข้น	

ส่วนโรงงานที่ผลิตยางแท่ง	STR	มีจำนวนร้อยละ	43.59	

	 	 2.1	 โรงงานอตุสาหกรรมยางพาราทีด่ำเนนิการผลติ 

น้ำยางข้น	 ร้อยละ	 83.33	 พบการสูญเสียน้ำยาง	 เมื่อคิดเป็น 

เปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน้ำยางสด	 3.0	 –	 5.0%	 มีการใช้ 

แอมโมเนียในการผลิตน้ำยางข้นชนิด	HA	จำนวน	12.0	–	16.0	

กิโลกรัมต่อตันน้ำยางข้น	(ร้อยละ	56.67)	และชนิด	LA	จำนวน	

7.0	–	12.0	กิโลกรัมต่อตันน้ำยางข้น	(ร้อยละ	66.67)	มีการใช้	

Diammonium	 Hydrogen	 Phosphate	 จำนวนน้อยกว่า	 2.6	

กิโลกรัมต่อตันน้ำยางข้น	 (ร้อยละ	80.00)	มีการใช้กรดซัลฟูริค 

จำนวนน้อยกว่า	181	กิโลกรัมต่อตันเนื้อยางแห้งในหางน้ำยาง 

(ร้อยละ	 56.67)	 โรงงานส่วนใหญ่ดำเนินการผลิตโดยใช้ 

น้ำบาดาลมากที่สุด	 (ร้อยละ	 60.00)	 โรงงานร้อยละ	 96.67	

ใชไ้ฟฟา้จากสายสง่ของการไฟฟา้ฯ	นอกจากนัน้มกีารผลติไฟฟา้

ใช้เองโดยใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงอีกด้วย	(ร้อยละ	33.33)	

	 	 2.2	 โรงงานอตุสาหกรรมยางพาราทีด่ำเนนิการผลติ

ยางแทง่	STR	สว่นใหญใ่ชน้ำ้บาดาลในการผลติ	(รอ้ยละ	52.94)	

โรงงานทั้งหมดใช้ไฟฟ้าจากสายส่งของการไฟฟ้าฯ	 และยังมี 

โรงงานที่ผลิตไฟฟ้าใช้เองโดยใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงใน 

การผลิตอีกด้วย	(ร้อยละ	88.23)

	 3.	 การนำเทคโนโลยีสะอาดไปปฏิบัติ ในโรงงาน 

อุตสาหกรรมยางพารา

ตารางที่ 1		แสดงผลิตภัณฑ์และกำลังการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา

ผลิตภัณฑ์
โรงงานอุตสาหกรรมยางพารา กำลังการผลิต

จำนวน ร้อยละ จำนวนเฉลี่ยตันต่อปี อันดับ

•		น้ำยางข้น	60	% 29 74.36 17,888.20 2

•		ยางแท่ง 16 41.02 36,707.87 1

•		ยางสกิมบล็อค 14 35.90 1,850.87 4

•		ยางสกิมเครฟ 9 23.08 929.55 6

•		ยางเครฟ 5 12.82 2,456.00 3

•		ยางแผ่น 2 5.13 16,090.0 5
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	 โรงงานอุตสาหกรรมยางพาราร้อยละ	 56.41	 ดำเนิน 

การผลิตโดยใช้เทคโนโลยีสะอาด	 นอกจากนั้นร้อยละ	 43.58 

ยงไม่ได้นำเทคโนโลยีสะอาดไปปฏิบัติ	 ซึ่งการดำเนินการ 

เทคโนโลยีสะอาดนั้น	 ส่วนใหญ่โรงงานจะเป็นผู้ดำเนินการเอง 

แต่เพียงผู้เดียวไม่มีใครช่วยเหลือ	(ร้อยละ	68.17)	นอกจากนั้น 

มีการดำเนินการโดยได้รับความร่วมมือจากกรมโรงงาน 

อุตสาหกรรม	กรมควบคุมมลพิษ	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี	(สวทช.)	และสถาบันการศึกษาต่าง	ๆ

			 4.	 การดำเนินการการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีสะอาด	

มีรายละเอียดดังตารางที่	2

		 5.	 การจดัการของเสยีหรอืมลพษิทีเ่กดิจากกระบวนการ 

ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมยางพารามีการดำเนินการดังนี้	

	 	 5.1	 ของเสียที่เป็นน้ำ	 มีการจัดการร้อยละ	 92.31	

ด้วยวิธีการต่าง	ๆ	ดังแผนภูมิที่	2

	 	 5.2	 ของเสียที่เป็นของแข็ง	 มีการจัดการร้อยละ	

74.35	ด้วยวิธีการต่าง	ๆ	ดังแผนภูมิที่	3

	 	 5.3	 มลพษิทีเ่ปน็เสยีงและกลิน่	มกีารจดัการรอ้ยละ	

23.07	ด้วยวิธีการต่าง	ๆ	ดังแผนภูมิที่	4

	 6.	 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการเทคโนโลยี 

สะอาด

แผนภูมิที่ 1	 แสดงร้อยละการนำเทคโนโลยีสะอาดไปปฏิบัติในโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา
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ตารางที่ 2		แสดงการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีสะอาดของโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา

การผลิตโดยใช้เทคโนโลยีสะอาด ร้อยละ

•		มีการนำน้ำยางสดค้างก้นบ่อและน้ำล้างบ่อไปแยกขี้แป้งออกแล้วนำมารวมกับหางน้ำยาง 86.36

•		มีการแยกบ่อรับน้ำทิ้งจากการผลิตน้ำยางข้นออกจากการผลิตยางสกิม 81.82

•		มีการใช้เครื่องมือทำความเย็นช่วยในการเตรียมสารละลายแอมโมเนีย 45.45

•		มีการใช้เครื่องกวนผสม	DAP 72.73

•		มีการควบคุมการ	Startup	มอเตอร์ไม่ให้ทำงานพร้อมกัน 81.82

•		มีการติดตั้ง	Inverter	กับเครื่องปั่นแยกที่ใช้ระบบเกียร์และคลัช 63.64

•		มีการวัด	pH	และควบคุมการเติมกรดซัลฟูริคมีการจับตัวของเนื้อยาง 72.73

•		มีการตรวจวัดและควบคุมความชื้นของยางที่เข้าและออกจากเตาอบ	สำหรับการผลิตยางแท่ง	STR 66.67

•		มีการนำลมร้อนบางส่วนจากปลายอุโมงค์กลับมาใช้ใหม่ในส่วนของต้นอุโมงค์	สำหรับการผลิตยางแท่ง	STR 33.33

•		มีการใช้น้ำโดยมีการติดตั้งมาตรวัดน้ำ 63.64

•		มีการใช้หัวฉีดแรงดันน้ำ 18.18

•		มีการหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ใหม่ 18.18

•		มีการกำหนดเวลาที่ใช้ในการตกตะกอนหลังการกวนผสม	DAP	ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เวลา	8	–	16	ชั่วโมง 59.09

•		มีการเอาแอมโมเนียออกจากหางน้ำยางก่อนเข้าบ่อจับเนื้อยาง	โดยใช้แบบรางยาวน้อยกว่า	500	เมตร	มากที่สุด 40.91
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แผนภูมิที่ 3		 แสดงวิธีการจัดการของเสียที่เป็นของแข็งในโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา

แผนภูมิที่ 4	 แสดงวิธีการจัดการมลพิษที่เป็นเสียงและกลิ่นในโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา

แผนภูมิที่ 2	 แสดงวิธีการจัดการของเสียที่เป็นน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา
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	 โรงงานอุตสาหกรรมยางพาราที่ดำเนินการผลิตโดยใช ้

เทคโนโลยีสะอาด	 ได้ระบุปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ

เทคโนโลยีสะอาด	คือ	

	 	 6.1	 โรงงานขาดผู้เช่ียวชาญในเร่ืองเทคโนโลยีสะอาด

	 	 6.2	 โรงงานและบุคลากรขาดความรู้/ความเข้าใจ 

ในเรื่องเทคโนโลยีสะอาด	

	 	 6.3	 โรงงานไม่มีนโยบายที่จะดำเนินการเทคโนโลยี

สะอาด	

	 	 6.4	 โรงงานขาดงบประมาณในการดำเนินการ 

เทคโนโลยีสะอาด	

	 	 6.5	 โรงงานไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงาน

ราชการ	

	 7.	 ความต้องการความช่วยเหลือในการใช้เทคโนโลยี 

สะอาด

	 โรงงานอุตสาหกรรมยางพาราต้องการความช่วยเหลือ 

ในการดำเนินการผลิต	 โดยใช้เทคโนโลยีสะอาดจากหน่วยงาน 

ราชการ	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ในเรื่องดังนี้คือ	

	 	 7.1	 การฝึกอบรม/ให้ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยี

สะอาด	

	 	 7.2	 การสนับสนุนด้านเครื่องมือ/เครื่องจักรในการ 

ดำเนินการเทคโนโลยีสะอาด	

	 	 7.3	 การสนับสนุนการลดมลพิษในโรงงาน	

	 	 7.4	 การตดิตามผลการดำเนนิงานเทคโนโลยสีะอาด 

อย่างต่อเนื่อง		

	 โดยโรงงานอุตสาหกรรมยางพาราเกือบทั้งหมดยินดี 

เป็นโรงงานนำร่อง/ทดลองระบบปฏิบัติเทคโนโลยีสะอาด	

โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา/แนะนำและได้รับการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายบางส่วน	(ร้อยละ	92.31)	

อภิปรายผลการวิจัย
	 โรงงานอุตสาหกรรมยางพาราส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภาคใต้ 

เพราะภาคใต้เป็นแหล่งผลิตยางพาราที่สำคัญของประเทศ 

มาช้านาน	 หลังจากนั้นได้มีการนำยางพารามาปลูกในภาค 

ตะวันออก	 จึงมีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมยางพาราในภาค 

ตะวันออกด้วย	 ในปัจจุบันการปลูกยางพาราได้ขยายไปสู่ภาค 

อื่น	 ๆ	 ของประเทศ	 โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มี 

การขยายการปลูกมากขึ้น	เพราะในปัจจุบันยางพารามีราคาสูง 

ในอนาคตอนัใกลน้ีจ้ะตอ้งมกีารตัง้โรงงานอตุสาหกรรมยางพารา 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายแห่งอย่างแน่นอน	 โรงงาน	

อุตสาหกรรมยางพาราส่วนใหญ่	 มีพนักงานมากกว่า	 100 

คนขึ้นไป	 (ร้อยละ	 64.11)	 มีการทำงานวันและ	 16	 ชั่วโมง 

หรือ	 2	 กะ	 ตลอด	 6	 วันต่อสัปดาห์	 แสดงให้เห็นว่าโรงงาน 

อุ ตสาหกรรมยางพาราส่ วน ใหญ่มี ก า รผลิ ต ในระบบ 

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่	 มีการจัดการและการบริหารที่มี 

มาตรฐานเป็นระบบ	 พิจารณาจากผลการวิจัยที่พบว่า 

โรงงานอุตสาหกรรมยางพารามีการจัดทำผังกระบวนการผลิต	 

ผังโรงงาน	 ตารางเวลาการผลิต	 มีการบันทึกกระบวนการ 

ต่างๆ	 ในการผลิตอย่างละเอียดและครบครัน	 เช่น	 ต้นทุน 

การจัดการของเสียหรือมลพิษ	 และการดำเนินการเทคโนโลยี 

สะอาด	 เป็นต้นผลผลิตที่ผลิตได้มากที่สุดคือ	 น้ำยางข้น	

60%	 ถึงร้อยละ	 74.36	 โดยมีกำลังผลิตเฉลี่ย	 17,888.20	

ตันต่อปี	 ที่ เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากผลการวิจัยที่พบว่า	

โรงงานอุตสาหกรรมยางพาราส่วนใหญ่	 30	 โรง	 จากทั้งหมด 

39	 โรง	 เป็นโรงงานที่มีการดำเนินการน้ำยางข้น	 ส่วนโรงงาน 

อุตสาหกรรมยางพาราที่ดำเนินการผลิตยางแท่งนั้นมีเพียง 

17	โรง	จากทั้งหมด	39	โรงเท่านั้น	

	 โรงงานอุตสาหกรรมยางพารามีการใช้สารเคมีใน 

กระบวนการผลิตมากมาย	 อันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดของเสีย 

เป็นปริมาณมากไม่ว่าจะเป็นของเสียประเภทน้ำ	 ของแข็ง 

รวมทั้งมลพิษที่เป็นเสียงและกลิ่น	 แต่โรงงานก็ได้มีกระบวน 

การจัดการหรือกำจัดที่แตกต่างกันออกไป	 โดยเฉพาะของเสีย 

ที่เป็นน้ำนั้นมีการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียโดยเฉพาะ	หลังจาก 

บำบัดแล้วมีการปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเพียงร้อยละ	

25.00	 ของน้ำที่บำบัดแล้วเท่านั้น	 นอกจากนั้นจะเป็นการนำ 

กลบัมาใชใ้นโรงงานไมว่า่จะเปน็นำไปใชใ้นกระบวนการผลติอกี 

นำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น	 นอกจากนั้นน้ำที่บำบัดแล้ว 

จำนวนหนึ่ง	 (ร้อยละ	 8.33)	 มีการส่งเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 

สว่นกลางของพืน้ทีท่ีโ่รงงานตัง้อยู่	เพือ่ทำการบำบดัอกีครัง้หนึง่	

นบัไดว้า่โรงงานอตุสาหกรรมยางพารามกีารจดัการนำ้เสยีอยูใ่น 

ระดับดีน่าพอใจ	 และมีประสิทธิภาพระดับหนึ่ง	 ส่วนของเสีย 

ประเภทของแข็งนั้นมีการจัดการหรือกำจัดที่ดี	คือ	การฝังกลบ	

ขาย	 ส่งหน่วยงานจัดเก็บ	 และปล่อยให้ย่อยสลายในพื้นที่ 

ของตน	 โดยไม่มีการขนไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะให้เกิดปัญหา 

ต่อสังคมเลย	 สำหรับมลพิษที่เป็นเสียงและกลิ่นนั้น	 โรงงานมี 

การจัดการหรือกำจัดโดยใช้วิธีต่าง	ๆ	หลากหลายวิธี	เช่น	การ 

ปรับปรุงระบบบำบัดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 และการใช้	

จุลินทรีย์	 จนมลพิษอยู่ ในระดับน้อยถึงไม่มีเลย	 นับเป็น 

ความสำเร็จที่น่ายกย่องและให้การสนับสนุนเพื่อให้ได้ผล 

ที่ดีขึ้นกว่าในอนาคต

	 นอกจากสารเคมีที่มีการใช้เป็นจำนวนมากในกระบวน 

การผลติแลว้	ยงัมปีจัจยัการผลติอืน่	ๆ 		ทีส่ำคญัทีจ่ะขาดเสยีมไิด ้

คือ	 น้ำและไฟฟ้า	 ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะขาดเสียมิได้ในการ 

ประกอบอุตสาหกรรม	 โดยเฉพาะน้ำซึ่งมีการใช้น้ำประปา	

เพียงร้อยละ	 13.33	 เท่านั้น	 นอกจากนั้นร้อยละ	 60.00	 
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ใช้น้ำบาดาล	 ร้อยละ	 23.33	 ใช้น้ำบ่อ/อ่างเก็บน้ำของตนเอง	

และร้อยละ	 16.67	 ใช้น้ำในแม่น้ำ/ลำคลอง	 ซึ่งจำเป็นต้องใช้ 

พลงังานในการสบูนำ้เพือ่นำสูก่ระบวนการผลติเปน็จำนวนมาก 

พลังงานดังกล่าวคือ	 ไฟฟ้าและน้ำมัน	 ส่วนไฟฟ้านั้นแม้ว่า 

โรงงานอตุสาหกรรมยางพาราทัง้หมดจะใชไ้ฟฟา้จากการไฟฟา้ฯ 

แตก่ม็กีารผลติไฟฟา้ใชเ้องบา้ง	จากการใชน้ำ้และไฟฟา้ทีก่ลา่วมา 

ทำให้โรงงานต้องใช้น้ำมันเป็นปัจจัยการผลิตประเภทหนึ่ง	 ซึ่ง 

ปัจจุบันน้ำมันมีราคาแพงจึงควรลดจำนวนการใช้ลง	 ซึ่งจะเป็น 

การลดต้นทุนที่เกิดการการผลิตได้อีกทางหนึ่ง

	 โรงงานอุตสาหกรรมยางพาราทั้งหมด	39	โรง	มีโรงงาน 

ที่มีการดำเนินการเทคโนโลยีสะอาดในปัจจุบัน	 22	 โรงงาน	

คดิเปน็รอ้ยละ	56.41	โดยโรงงานสว่นใหญด่ำเนนิการเองทัง้หมด 

ไม่มีความร่วมมือหรือความช่วยเหลือจากหน่วยงานใดเลย 

(ร้อยละ	 68.17)	 นอกจากนั้นได้รับความร่วมมือหรือความ 

ช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ	 คือ	 กรมโรงงานอุตสาหกรรม	

กรมควบคมุมลพษิ		สำนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย	ี

(สวทช.)	และสถาบนัการศกึษาตา่ง	ๆ 	ผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็วา่	

โรงงานอุตสาหกรรมยางพาราที่เทคโนโลยีสะอาดไปปฏิบัติ	

มคีวามตัง้ใจ	เตม็ใจ	และกระตอืรอืรน้ในการดำเนนิการเทคโนโลย ี

สะอาด	แมว้า่จะไมไ่ดร้บัความรว่มมอืหรอืชว่ยเหลอืจากหนว่ยงาน

ตา่ง	ๆ 	เลยกต็าม	จงึเปน็สาเหตหุนึง่ทีท่ำใหโ้รงงานอตุสาหกรรม

ยางพาราขาดผูเ้ชีย่วชาญ	ขาดเครือ่งมอื/เครือ่งจกัร	ขาดความรู/้

ความเขา้ใจในเรือ่งเทคโนโลยสีะอาด	และยงัแสดงความตอ้งการ 

ให้หน่วยงานราชการต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสะอาด	

เข้ามาร่วมมือ/ช่วยเหลือ/ให้คำปรึกษา	 เพื่อให้การดำเนินการ 

เทคโนโลยีสะอาดของโรงงานอุตสาหกรรมยางพารามี  

ประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าในปัจจุบัน	 นอกจากนั้นโรงงาน 

อุตสาหกรรมยางพารา	 36	 โรง	 จากทั้งหมด	 39	 โรง	 (ร้อยละ	

92.31)	แสดงความจำนงยนิดเีปน็โรงงานนำรอ่ง/ทดลองปฏบิตั/ิ

ดำเนินการเทคโนโลยีสะอาด	 ให้กับหน่วยงานต่าง	 ๆ	 แต่ต้อง 

มีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา/แนะนำและได้รับการสนับสนุน 

ค่าใช้จ่ายบางส่วน

	 มีโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา	17	โรงงาน	จากจำนวน	

ทั้งหมด	39	โรงงาน	คิดเป็นร้อยละ	43.59	ในปัจจุบันยังไม่ได้นำ 

เทคโนโลยีสะอาดไปปฏิบัติในโรงงานของตน	 ที่เป็นเช่นนี้อาจ 

มีสาเหตุมาจากผลการวิจัยที่พบว่า	

	 1.	 โรงงานอตุสาหกรรมยางพารากลุม่โรงงานทีม่โีอกาส

ดำเนนิการ	เพราะไมเ่คยทราบวา่มเีทคโนโลยสีะอาดมากอ่นเลย	

ไม่ทราบหลักการเทคโนโลยีสะอาดเลย	และโรงงานเพิ่งเปิดใหม่

จึงยังไม่ได้ดำเนินการ	

	 2.	 โรงงานอุตสาหกรรมยางพารากลุ่มโรงงานที่กำลัง 

รเิริม่ดำเนนิการ	ซึง่กำลงัอยูใ่นขัน้ตอนการตดิตอ่ขอความรว่มมอื/ 

อนุญาต/ช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง	ๆ	ในการดำเนินการ	

	 3.	 โรงงานอุตสาหกรรมยางพารากลุ่มโรงงานที่เคยนำ 

เทคโนโลยีสะอาดไปปฏิบัติ	แต่ไม่สำเร็จเลยล้มเลิกโครงการไป	

	 4.	 โรงงานอุตสาหกรรมยางพารากลุ่มโรงงานที่ไม่ได้ 

ดำเนนิการ	เพราะโรงงานไมม่นีโยบายฯ	รวมทัง้ผูบ้รหิารโรงงาน 

ไม่ให้การสนับสนุนเทคโนโลยีสะอาด	

	 แต่ในอนาคตโรงงานทั้ง	 17	 โรง	 มีความต้องการนำ

เทคโนโลยีสะอาดไปปฏิบัติในโรงงานของตน	 ทั้งนี้อาจเป็น	

เพราะโรงงานต่าง	ๆ 	มคีวามรูเ้กีย่วกบัเทคโนโลยสีะอาดมากขึ้น	 

รู้ว่าเทคโนโลยีสะอาดนอกจากจะลดปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วยัง 

สามารถช่วยโรงงาน	ประหยัดค่าใช้จ่ายต่าง	ๆ	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง 

ของต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดี	 เช่น	 ลดการใช้ไฟฟ้า	 น้ำ	

เชื้อเพลิง	และสารเคมี	เป็นต้น

สรุป

	 เทคโนโลยีสะอาดเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับโรงงาน 

อุตสาหกรรมยางพารา	 และโรงงานอุตสาหกรรมยางพาราก็มี	

ความต้องการจะดำเนินการเทคโนโลยีสะอาด	 แต่ขาดความรู้	

ความเข้าใจ	 เครื่องมือ	 เครื่องจักร	 รวมทั้งบุคลากร	 และ	

งบประมาณในการดำเนินการ	 แม้ว่าในอดีตบางโรงงาน

จะดำเนินการแล้วแต่ไม่ประสบผลสำเร็จ	 หรือโรงงาน/

ผู้บริหารจะไม่ให้ความสนับสนุน	 แต่ถ้าได้รับความร่วมมือ/

ช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง	ๆ 	มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา/

แนะนำ	 และได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วน	 ก็ยินดีที่จะ	

เป็นโรงงานนำร่อง/ทดลองระบบปฏิบัติการเทคโนโลยีสะอาด 

เพื่อผลในการพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดให้มีรูปแบบ/ระบบที่มี 

คุณภาพมาตรฐานสูงสุดในอนาคต	 นอกจากนั้นผลการศึกษา 

ที่ได้สามารถนำมาเสนอแนะได้ดังนี้

	 1.	 หน่วยงานราชการต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี	

สะอาด	 เช่น	 กรมโรงงานอุตสาหกรรม	 กรมควบคุมมลพิษ 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี (สวทช.)	 เป็นต้น	

ควรดำเนินการดังนี้

	 	 1.1	 ควรเข้ามาร่วมมือ/ช่วยเหลือ/ให้คำปรึกษา 

ในเรื่องเทคโนโลยีสะอาดแก่โรงงานอุตสาหกรรมยางพารา 

ให้มากยิ่งขึ้นและทั่วถึง

	 	 1.2	 ควร เ ร่ งประชาสั มพันธ์ / ชี้ แ จ งบทบาท /

ความสำคัญของเทคโนโลยีสะอาด	 ให้กับโรงงานอย่างต่อเนื่อง 

และทั่วถึง	 เพื่อสร้างความเข้าใจ/ชี้นำ/ชักชวนให้โรงงาน 

อุตสาหกรรมยางพารา	 เกิดความสนใจและเข้าร่วมดำเนินการ 

เทคโนโลยีสะอาดมากยิ่งขึ้น

					 	 1.3	 ควรนำเทคโนโลยีสะอาดไปดำเนินการกับ 

อตุสาหกรรมประเภทอืน่	ๆ 	นอกเหนอืจากอตุสาหกรรมยางพารา 

ให้มากยิ่งขึ้น
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	 	 1.4	 ควรร่วมมือกับโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา 

ในการพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดสำหรับอุตสาหกรรมยางพารา 

ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด	

	 2.	 สถาบนัการศกึษาตา่ง	ๆ 	ทีเ่กีย่วขอ้ง	ควรดำเนนิการ	

ดังนี้

	 	 2.1	 ควรเร่งเข้าไปฝึกอบรม	 จัดสัมมนา	 จัดการ	

ศึกษาดูงาน	 เพื่อสร้างความรู้	 ความเข้าใจที่ถูกต้องและวิธีการ 

ดำเนินการเทคโนโลยีสะอาดให้กับผู้บริหาร	 หัวหน้าแผนก/

หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน	 รวมทั้งพนักงานในโรงงานโรงงาน 

อุตสาหกรรมยางพารา	อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องให้มากยิ่งขึ้น

		 	 2.2	 ควรเร่งผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่มีความรู้ 

และความสามารถในดา้นทีเ่กีย่วกบัเทคโนโลยสีะอาด	เพือ่เขา้ไป 

เป็นผู้ดำเนินการเทคโนโลยีสะอาดในโรงงานอุตสาหกรรม 

ยางพารา	ตามความต้องการของโรงงานให้มากยิ่งขึ้น

	 3.	 โรงงานอุตสาหกรรมยางพาราควรดำเนินการดังนี้

	 	 3.1	 ควรเรง่ขอความรว่มมอื	ชว่ยเหลอื	และสนบัสนนุ	

การดำเนินการเทคโนโลยีสะอาดจากหน่วยงานราชการต่าง	 ๆ	

ที่เกี่ยวข้องให้มากยิ่งขึ้น

		 	 3.2	 ควรส่งเสริมให้บุคลากรระดับต่าง	 ๆ	 เข้ารับ	

การฝึกอบรม	สัมมนา	ศึกษาดูงานในเรื่องที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี

สะอาดตามที่หน่วยงานราชการต่าง	ๆ	จัดขึ้นให้มากยิ่งขึ้น
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