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วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำ�ไพพรรณี เป็นวารสารวิจัยที่เผยแพร่
บทความวิจัยของนักวิจัย นักศึกษา บัณฑิตศึกษา คณาจารย์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่สนใจ เป็นวารสารราย
4 เดือน โดยเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม) และฉบับที่ 3
(กันยายน - ธันวาคม) โดยฉบับนี้เป็นปีที่ 12 ฉบับที่ 3 ประจำ�ปี 2561 (กันยายน - ธันวาคม) เพื่อเป็นตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการวารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี และเป็นการปรับปรุงคุณภาพวารสารให้มีความน่าสนใจมากขึ้น
ทางวารสารได้เปิดรับบทความวิจัยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในฉบับนี้ จำ�นวน 20 เรื่อง ปัจจุบันวารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ได้ดำ�เนินงานมาเป็นปีที่ 12 โดยบทความ
วิจัยที่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารนี้ ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญตามสาขาวิชา ซึ่ง
วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ได้จัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้มี
การพัฒนาคุณภาพวารสารมาโดยตลอด ปัจจุบันได้จัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 กองบรรณาธิการวารสารได้
ดำ�เนินการเผยแพร่วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ไปยังเครือข่ายมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั่วประเทศ
เป็นประจำ�ทุก 4 เดือน
กองบรรณาธิการขอขอบคุณผูเ้ ขียนทุกท่านทีส่ ง่ บทความวิจยั มาให้พจิ ารณาตีพมิ พ์ ขอขอบพระคุณผูท้ รงคุณวุฒิ
ในการพิจารณาบทความ (Peer reviews) ทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขบทความวิจัยต่างๆ ให้มี
ความถูกต้อง และขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มีส่วนสนับสนุนการจัดทำ�วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณีฉบับนี้ ให้เสร็จสมบูรณ์
ด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 ประจำ�ปี 2561 (กันยายน - ธันวาคม) จะสามารถ
ตอบสนองความสนใจของผู้อ่าน ทุกท่านได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ต่างๆ หรือสมัครส่งบทความวิจัยออนไลน์ ได้ที่ https://www.rbru.ac.th/org/research/article_research/list.php
หรือส่งผ่านระบบ ThaiJo 2.0 https://tci-thaijo.org/index.php/RRBR/index ซึ่งกองบรรณาธิการวารสาร
จะได้ดำ�เนินการรวบรวม คัดกรอง เพื่อนำ�ไปสู่การเผยแพร่ผลงานวิจัยอันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ต่อไป
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการก�ำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล
ต�ำบลพลับพลา อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
People’s Participation in Solid Waste Disposal in Municipality of Plub-pla,
Sub-district, Mueng District, Chanthaburi Province
ณัฏฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์, อาภากร มินวงษ์
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก�ำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต�ำบลพลับพลา
อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต�ำบลพลับพลา อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จ�ำนวน
1,254 ครัวเรือน โดยการสุ่มแบบบังเอิญ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างค�ำนวณได้จากสูตร Yamane เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลต�ำบลพลับพลา อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี มีความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือน อยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 91.07 (X = 16.85, S.D. = 2.36) ทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน โดยภาพรวม
อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (X = 4.40) พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.82) เมื่อ
พิจารณารายด้านเกี่ยวกับพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน พบว่า ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย มีพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก
(X = 3.54) ด้านการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย มีพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก (X = 4.00) ด้านการเก็บขนขยะมูลฝอย มีพฤติกรรม
อยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.37) และด้านการก�ำจัดขยะมูลฝอย มีพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.37) การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการก�ำจัดขยะมูลฝอย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.86) เมื่อจ�ำแนกเป็นรายด้าน โดยเรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย พบว่า ด้านการรับผลประโยชน์อยู่ในระดับมาก (X = 4.19) ด้านการด�ำเนินการอยู่ในระดับมาก (X = 4.13)
ด้านการประเมินผลอยู่ในระดับมาก (X = 3.77) และด้านการตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.35)
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The purpose of this research was to study the people’s participation in waste disposal in municipal of
Plubpla sub-district, Mueang district, Chanthaburi province. The sample were 1,254 households located in
Plubpla sub-distric, Mueang district, Chanthaburi province selected by random sampling. The sample size was
calculated using Yamane’s formula. The data collection instrument was a questionnaire. Statistics use in analyzing
data were frequency, percentage, mean and standard deviation.
The results found that people in Plub-pla sub-district, Mueng district, Chanthaburi province had
knowledge of solid waste disposal at high level with percentage of 91.07 (X = 1,685, S.D. = 2.36). Attitude
towards household waste disposal management, as a whole, was at the level of absolutely agree (X = 4.40).
Overall household waste management behavior was at high level (X = 3.82). When examined each aspect to
household waste management behavior found that behavior of waste sorting was high level (X = 3.54), behavior
of waste collection was at the high level (X = 4.37), and behavior of waste disposal was at the medium level
(X = 3.37). People’s participation in waste disposal as a whole was at high level (X = 3.86). When classified
according to each area, sorting from the highest mean to the lowest mean, found that the benefit aspect was
at high level (X = 4.19), the operation aspect was at high level (X = 4.13), the evaluation aspect was a high level
(X = 3.77), and decision making aspect was at medium level (X = 3.35).
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ภายใต้บริบทของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2550 ส่วนที่ 12 สิทธิชุมชน มาตรา 67 สิทธิของบุคคลที่จะมี
ส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บ�ำรุงรักษา และการได้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ให้ด�ำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อ
ให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิต
ของตนย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสมการด�ำเนิน
โครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่าง
รุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สุขภาพจะกระท�ำมิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อ
คุณภาพสิง่ แวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มี
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ สี ว่ นได้เสียก่อน
รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชน
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการ
การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ
ให้ ค วามเห็ น ประกอบก่ อ นมี ก ารด� ำ เนิ น การดั ง กล่ า วฯ ดั ง นั้ น
การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนอย่างยัง่ ยืน ภายใต้แนวคิดขยะเหลือ
ศูนย์จงึ เป็นแนวคิดทีส่ อดคล้องต่อบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญว่าด้วย
สิทธิชุมชนโดยเน้นการท�ำงานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่
เกี่ ย วข้ อ งในการส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมที่ จ ะให้ เ กิ ด การคั ด แยกขยะที่
สามารถน�ำกลับมาแปรรูปใช้ซ�้ำได้และที่เหลือจึงน�ำไปสู่การก�ำจัด
ที่แหล่งก�ำจัด
ปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับขยะมูลฝอยนับว่าเป็นประเด็น
ปัญหาใหญ่ระดับชาติ ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัญหาใกล้ตัว ใกล้ชุมชนที่ไม่
สามารถละเลยได้ ทั้งในด้านปัจเจกบุคคล ครอบครัว องค์กรภาครัฐ
และเอกชนที่ จ ะต้ อ งหั น หลั ง เหลี ย วกลั บ มามองสิ่ ง ที่ เ หลื อ จาก
การบริโภค เพื่อแก้ไขและด�ำเนินการไม่ให้เกิดวิกฤติมากไปกว่านี้
วิกฤติปัญหาขยะในประเทศไทยนับเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส�ำคัญ
ของประเทศและเป็ น ปั ญ หาที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพอนามั ย
ของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งปัจจุบันได้ทวี
ความรุนแรงมากขึ้นจากข้อมูลสถานการณ์ขยะมูลฝอยที่ผ่านมา
พบว่า แนวโน้มของปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ กิดขึน้ ทัว่ ประเทศมีแนวโน้ม
ทีเ่ พิม่ ขึน้ ในทุกปี ทัง้ นีห้ ากพิจารณาถึงอัตราการเกิดขยะมูลฝอยของ
ประเทศก็มีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ในปี พ.ศ.2559 พบว่า
มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นของประเทศไทย 27.06 ล้านตัน
ซึ่งคิดเป็นอัตราการเกิดขยะมูลฝอยที่ 1.14 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน
(กรมควบคุมมลพิษ, 2560) ไม่ว่าจะเป็นปัญหาขยะที่เกิดจากชุมชน
หรืออาคารบ้านเรือน ปัญหาขยะทีม่ าจากการท�ำความสะอาดทางเท้า
หรือทีส่ าธารณะ รวมไปถึงปัญหาขยะจากวัสดุอปุ กรณ์ทางเทคโนโลยี
ที่ไม่ได้รับการก�ำจัดอย่างถูกวิธี ส�ำหรับประเทศไทย ปริมาณขยะ

มูลฝอยทีเ่ กิดขึน้ ทัว่ ประเทศ มีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ ทุกปี รวมทัง้ ปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่ถูกน�ำไปก�ำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกน�ำกลับมาใช้ประโยชน์ก็มีแนวโน้มที่เพิ่ม
มากขึ้นเช่นเดียวกัน เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชาชนมีความใส่ใจในการด�ำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยเพิ่ม
มากขึ้น
จังหวัดจันทบุรีได้ถูกจัดอันดับจังหวัดที่มีวิกฤติปัญหา
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยอยู่ในอันดับที่ 32 โดยมีคะแนนประเมิน
เท่ากับ 32.60 จาก 100 คะแนน โดยมีจ�ำนวนปริมาณ 201,020.10
ตันต่อปี มีขยะสะสม จ�ำนวน 52,721 ตัน ซึ่งปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
ในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เท่ า กั บ
168,907.40 ตั น ต่ อ ปี ในส่ ว นของเทศบาลต� ำ บลพลั บ พลา
อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี มีจ�ำนวนขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 6.19
ตันต่อวัน มีปริมาณขยะที่ขนไปก�ำจัด 3.20 ตันต่อวัน ปริมาณขยะ
ที่ถูกน�ำไปใช้ประโยชน์ 1.00 ตันต่อวัน ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้
บริการ 1.99 ตันต่อวัน และมีปริมาณขยะที่ก�ำจัดถูกต้อง 3.20
ตันต่อวัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) ซึ่งสถานการณ์ขยะมูลฝอย
ในเขตเทศบาลต�ำบลพลับพลา อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรใี นปัจจุบนั
จะเห็นได้วา่ ขยะมูลฝอยเป็นปัญหาส�ำคัญของทุกชุมชนมีความจ�ำเป็น
ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน การเพิ่มขึ้นของประชากรและการด�ำรงชีวิต
ตามกระแสบริโภคนิยมเป็นสาเหตุท�ำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่าง
ฟุ่มเฟือย ขาดการวางแผนการจัดการที่มีประสิทธิภาพ นอกจาก
ทุกคนในสังคมชุมชนที่จะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยแล้ว
หน่วยงานภาครัฐบาล องค์กรปกครองท้องถิน่ ก็จะต้องให้ความส�ำคัญ
กับการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยด้วยทัง้ ในด้านการจัดเก็บและการน�ำ
ไปก�ำจัดซึง่ กล่าวได้วา่ เป็นหน้าทีท่ จี่ ะต้องท�ำในทางตรง ส่วนทางอ้อม
รัฐและท้องถิน่ ก็จะต้องรณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
การก�ำจัดขยะมูลเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นรับรู้และ เข้ามาร่วมมือ
ในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนของตนเองให้มากขึ้น
จากที่กล่าวมาข้างต้นกล่าวได้ว่า ปัญหาเกี่ยวกับขยะ
มู ล ฝอยและสิ่ ง ปฏิ กู ล ในชุ ม ชนล้ ว นเกิ ด ขึ้ น จากพฤติ ก รรมของ
ประชาชนในการบริโภคตามค่านิยมและความฟุ่มเฟือยตามกระแส
ทุนนิยม ดังนั้นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับวิกฤติการณ์ขยะมูลฝอยใน
ชุมชนด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยการใช้ชุมชนเป็นฐาน
อาทิ การยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนจากระดับการมี
ส่ ว นร่ ว มน้ อ ยที่ สุ ด ไปจนถึ ง มากที่ สุ ด ตั้ ง แต่ ก ารประชาสั ม พั น ธ์
การให้ ข ้ อ มู ล ข่ า วสาร ความรู ้ ที่ ถู ก ต้ อ งและทั น ต่ อ สถานการณ์
การสร้างกลไกให้ประชาชนในชุมชนได้มีโอกาสในการเข้าร่วมแสดง
ความคิดเห็น การให้ประชาชนเข้าร่วมในการพิจารณาตัดสินใจใน
การด� ำ เนิ น การแก้ ไขปั ญ หาโดยชุ ม ชนเอง การร่ ว มด� ำ เนิ น การ
การร่วมเป็นหุ้นส่วนในการรับผิดชอบ รวมถึงขั้นการมอบอ�ำนาจให้
ประชาชนสามารถจัดการด้วยตนเอง (สมนึก เฮงวานิชย์, 2552)

รำไ

บทน�ำ
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วิ ธี ก ารสุ ่ ม ตั ว อย่ า ง ผู ้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี ก ารสุ ่ ม แบบบั ง เอิ ญ
(Accidental Sampling) โดยลงพื้นที่แจกแบบสอบถามให้กับ
ครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต�ำบลพลับพลา ทั้ง 10 หมู่บ้าน
โดยกระจายแบบสอบถามตามสัดส่วนไปยังแต่ละหมูบ่ า้ นในปริมาณ
ที่ก�ำหนดไว้
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผ่าน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพือ่ ศึกษาการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการก�ำจัดขยะ การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาโดยการหาค่า IOC (Index
มูลฝอยในเขตเทศบาลต�ำบลพลับพลา อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี of Item - Objective Congruence) ได้คา่ ความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หา
ของแบบสอบถามทั้งฉบับ 0.975 และวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha
Coefficient) ตามแบบของครอนบาซ (Cronbach’s Alpha
ขอบเขตการวิจัย
Coefficient) โดยแบบสอบถามด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
1. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย
		 1.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ 1) ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบ ในการก�ำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต�ำบลพลับพลามีค่าอ�ำนาจ
ด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา สมาชิกในครัวเรือน 2) ความรู้ จ�ำแนกรายข้อ 0.53-0.91 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.937
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
ทัศนคติ พฤติกรรม เกี่ยวกับขยะมูลฝอย
		 1.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การมีสว่ นร่วมของประชาชน 		 3.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม น�ำมา
ในการก�ำจัดขยะมูลฝอย ประกอบด้วย 1) การมีสว่ นร่วมในการตัดสิน แจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ
ใจ 2) การมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการ 3) การมีส่วนร่วมในการรับ 		 3.2 การวิเคราะห์ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย
ในครัวเรือน ใช้สถิติค่าความถี่และร้อยละ หลังจากนั้นวิเคราะห์
ผลประโยชน์ 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
2. ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ที่อยู่ในเขตความ หาระดับความรูใ้ นการจัดการขยะมูลฝอย โดยค�ำนวณหาคะแนนรวม
รับผิดชอบของเทศบาลต�ำบลพลับพลา อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ที่กลุ่มตัวอย่างตอบค�ำถามได้ถูกต้อง โดยหากตอบถูกจะคิดเป็น
3. ขอบเขตเนื้อหา เป็นการศึกษาในช่วงเวลา พ.ศ. 1 คะแนน ตอบผิดจะคิดเป็น 0 คะแนน แล้วน�ำคะแนนรวมที่ได้มา
2559-2560 ท�ำการศึกษาในด้านความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมเกีย่ วกับ จัดระดับดับความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนแบ่งเป็น
ขยะมูลฝอยของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลต�ำบล 3 ระดับ โดยใช้สูตรการค�ำนวณหาความกว้างของอันตรภาคชั้น
พลับพลา และการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการก�ำจัดขยะมูลฝอย (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2550 : 25) คือ ความกว้างของอันตรภาคชั้น =
ของประชาชนในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของเทศบาลต�ำบลพลับพลา อ�ำเภอ (คะแนนสูงสุด-คะแนนต�่ำสุด)/จ�ำนวนชั้น
			 = (20-0)/3
เมือง จังหวัดจันทบุรี
			 = 6.66
		 เกณฑ์การแปลความหมายความรูใ้ นการจัดการขยะ
วิธีด�ำเนินการวิจัย
มูลฝอยในครัวเรือน ดังนี้
การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการก�ำจัด
		 คะแนน 0-6 หมายถึง มีความรู้อยู่ในระดับน้อย
ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต�ำบลพลับพลา อ�ำเภอเมือง จังหวัด
		 คะแนน 7-13 หมายถึง มีความรู้ระดับปานกลาง
จันทบุรี ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย ตามขั้นตอนต่อไปนี้
		 คะแนน 14-20 หมายถึง มีความรู้ระดับสูง
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		 3.3 การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรม
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครัวเรือนที่มีหน้าที่ใน
เกี่ยวกับขยะมูลฝอยในครัวเรือนของชุมชน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ครัวเรือนละ 1 คน ในเขตพื้นที่
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส�ำหรับการแปลความหมายจากค่า
รับผิดชอบของเทศบาลต�ำบลพลับพลา ประกอบไปด้วย 2,316
เฉลี่ยใช้สูตรการค�ำนวณหาความกว้างของอันตรภาคชั้น โดยความ
ครัวเรือน
กว้างของอันตรภาคชั้น = (คะแนนสูงสุด-คะแนนต�่ำสุด)/จ�ำนวนชั้น
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครัวเรือนที่อาศัย
			 = (5-1)/5
อยู่ในเขตเทศบาลต�ำบลพลับพลา จ�ำนวน 1,254 ครัวเรือน ได้จาก
			 = 0.80
การค� ำ นวณหาขนาดกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งโดยใช้ สู ต รของ ยามาเน่
		 เกณฑ์การแปลค่าเฉลี่ยทัศนคติในการจัดการขยะ
(Yamane, 1973 : 125) จากทั้งหมด 2,316 ครัวเรือน ก�ำหนดค่า
มูลฝอย
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้เท่ากับ 0.05
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สิ่งเหล่านี้นับเป็นเงื่อนไขส�ำคัญที่สามารถท�ำให้บรรลุเป้าหมาย
และน�ำไปสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุดังกล่าวผู้วิจัย
จึงสนใจศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก�ำจัดขยะมูลฝอย
ในชุมชน อันจะก่อให้เกิดเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ที่ยั่งยืนในที่สุด
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ผลการวิจัย

พพ
รรณ
ี

ของแบบสอบถาม โดยวิธหี าค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟ่า (α-Coefficient)
ของครอนบาซ (Cronbach’s alpha coefficient)

รำไ

ผลการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ก� ำ จั ด ขยะมู ล ฝอยในเขตเทศบาลต� ำ บลพลั บ พลา อ� ำ เภอเมื อ ง
จังหวัดจันทบุรี น�ำเสนอข้อมูลได้ ดังนี้
1. ข้อมูลการด�ำเนินงานจัดการขยะมูลฝอย
เทศบาลต� ำ บลพลั บ พลามี พื้ น ที่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบ
ประมาณ 23.32 ตารางกิ โ ลเมตร หรื อ 14,575 ไร่ แบ่ ง เขต
การปกครองโดยมีพนื้ ทีร่ บั ผิดชอบจ�ำนวน 10 หมูบ่ า้ น แต่ละหมูบ่ า้ น
จะมีเจ้าหน้าทีป่ กครองท้องทีค่ รบจ�ำนวน มีจำ� นวนประชากรทีอ่ าศัย
อยู ่ ใ นเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของเทศบาลรวมทั้ ง สิ้ น 6,072 คน
แยกเป็นชาย 2,947 คน หญิง 3,125 คน จ�ำนวน 2,316 ครัวเรือน
เมื่ อ คิ ด ค่ า ความหนาแน่ น เฉลี่ ย ของประชากรประมาณ 256
คน/ตารางกิโลเมตร
การด�ำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน
เขตเทศบาลต� ำ บลพลั บ พลาอยู ่ ภ ายใต้ ก ารดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบของ
ส�ำนักปลัดเทศบาลต�ำบลพลับพลา สังกัดส่วนงานด้านสาธารณสุข
และสิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง ปั จ จุ บั น เทศบาลต� ำ บลพลั บ พลามี จ� ำ นวน
ขยะมูลฝอยที่จัดเก็บในพื้นที่รับผิดชอบปริมาณ 5.20 ตันต่อวัน
และมีจำ� นวนบุคลากรในการด�ำเนินงาน อาทิ พนักงานขับรถขนส่งขยะ
พนักงานจัดเก็บขยะ จ�ำนวน 5 คน ซึ่งพาหนะในการขนส่งขยะหรือ
รถขนขยะมีจ�ำนวน 1 คัน ปัจจุบันมีสภาพพอใช้การได้ โดยเมื่อ
จัดเก็บขยะมูลฝอยออกมาจากชุมชนแล้วทางเทศบาลได้มีการน�ำ
ขยะไปก�ำจัดที่สถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองจันทบุรี
อ�ำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจ�ำนวน
320 บาท ต่อตัน โดยเมื่อคิดเฉลี่ยค่าใช้จ่ายแล้วเทศบาลต�ำบล
พลับพลา มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เก็บก�ำจัด
ในชุ ม ชนประมาณเดื อ นละ 55,000 บาท และเมื่ อ คิ ด ค� ำ นวณ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ของพนักงาน
และลู ก จ้ า งเหมา รวมแล้ ว ประมาณเดื อ นละ 150,000 บาท
ค่าน�้ำมันส�ำหรับรถขนขยะประมาณเดือนละ 12,000 บาท และ
ค่ า ซ่ อ มแซมรถขนขยะประมาณเดื อ นละ 1,000 บาท เมื่ อ คิ ด
ค� ำ นวณค่ า ใช้ จ ่ า ยเป็ น รายปี ท างเทศบาลจะต้ อ งเสี ย ค่ า ใช้ จ ่ า ย
ในการก� ำ จั ด ขยะมู ล ฝอยที่ เ ก็ บ จากเขตเทศบาลเป็ น จ� ำ นวนเงิ น
มากกว่า 2,600,000 บาท ในส่วนของรายได้ที่เทศบาลจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการก�ำจัดขยะมูลฝอยต่อเดือน จากครัวเรือนทุกครัว
เรือนๆ ละ 20 บาท เทศบาลต�ำบลพลับพลามีรายได้ประมาณ
64,000 บาทต่อเดือน เมื่อคิดเฉลี่ยรายปี เทศบาลต�ำบลพลับพลา
มี ร ายได้ จ ากค่ า ธรรมเนี ย มการก� ำ จั ด ขยะมู ล ฝอยประมาณ
770,000 บาท
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		 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง มีทศั นคติอยูใ่ นระดับ
					
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
		 ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง มีทศั นคติอยูใ่ นระดับ
					
ไม่เห็นด้วย
		 ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง มีทศั นคติอยูใ่ นระดับ
					
ไม่แน่ใจ
		 ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง มีทศั นคติอยูใ่ นระดับ
					
เห็นด้วย
		 ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง มีทศั นคติอยูใ่ นระดับ
					
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
		 เกณฑ์การแปลค่าเฉลีย่ พฤติกรรมในการจัดการขยะ
มูลฝอย
		 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง มีพฤติกรรมน้อยทีส่ ดุ
					
(ไม่เคยท�ำ)
		 ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง มี พ ฤติ ก รรมน้ อ ย
					
(ท�ำนานๆ ครั้ง)
		 ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง มีพฤติกรรมปานกลาง
					
(ท�ำบางครั้ง)
		 ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง มี พ ฤติ ก รรมมาก
					
(ท�ำบ่อยครั้ง)
		 ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง มีพฤติกรรมมากทีส่ ดุ
					
(ท�ำเป็นประจ�ำ)
		 3.4 ข้อมูลการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการก�ำจัด
ขยะมู ล ฝอย วิ เ คราะห์ ด ้ ว ยการหาค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน ได้กำ� หนดขอบเขตของค่าเฉลีย่ ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา,
2544)
		 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ระดับการมีสว่ นร่วม
					
น้อยที่สุด
		 ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ระดับการมีสว่ นร่วม
					
น้อย
		 ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ระดับการมีสว่ นร่วม
					
ปานกลาง
		 ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ระดับการมีสว่ นร่วม
					
มาก
		 ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ระดับการมีสว่ นร่วม
					
มากที่สุด
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
		 4.1 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage)
และการหาค่ า เฉลี่ ย (Mean: µ) ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard deviation : σ)
		 4.2 สถิติที่ใช้หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ได้แก่ ความเชื่อมั่น (Reliability) การทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น

ณัฏฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์, อาภากร มินวงษ์
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3. ผลการวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ
มูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในการก�ำจัดขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาลต�ำบลพลับพลา อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การขยะมู ล ฝอยในครั ว เรื อ น
คณะผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามจ�ำนวน 20 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบ
ถูก - ผิด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบค�ำถามเกี่ยวกับการจัดการขยะ
มูลฝอยในครัวเรือน ผู้ตอบแบบสอบถามได้ตอบถูกต้องมากกว่า
ร้ อ ยละ 50 การวิ เ คราะห์ ค วามรู ้ ใ นการจั ด การขยะมู ล ฝอย
ในครัวเรือน ได้ใช้สถิติค่าความถี่และร้อยละ หลังจากนั้นจึงท�ำ
การวิ เ คราะห์ เ พื่ อ หาหาระดั บ ความรู ้ ใ นการจั ด การขยะมู ล ฝอย
ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 1

พพ
รรณ
ี

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
พบว่ า ผู ้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง
ร้ อ ยละ 57.18 อายุ ร ะหว่ า ง 26-35 ปี ขึ้ น ไป คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
27.99 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ 35.01
มีอาชีพเกษตรกรรม ท�ำสวน เลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 45.77 มีรายได้
ต่อเดือนประมาณ 5,001-15,000 บาท ร้อยละ 44.98 จ�ำนวน
สมาชิกในครัวเรือนที่พักอาศัยจริงในปัจจุบัน จ�ำนวน 4-6 คน
คิดเป็นร้อยละ 46.81

112
1,142

ชภัฏ

ปานกลาง
สูง
( X = 16.85 S.D.= 2.36 )

รำไ

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละของระดับความรูในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในการกําจัด
ตารางทีขยะมู
่ 1 แสดงจ�
ำนวนและร้อยละของระดั
ความรูอํา้ในการจั
ลฝอยในเขตเทศบาลตํ
าบลพลับบพลา
เภอเมือดงการขยะมู
จังหวัดจัลนฝอยในครั
ทบุรี วเรือนของประชาชนในการก�ำจัดขยะมูลฝอย
ในเขตเทศบาลต�ำบลพลับพลา อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
(N=1,254)
ระดับความรู
จํานวน
รอยละ
8.93
91.07

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ที่เหลืมีคอวามรู
จากการบริ
ไม่ควรทิล้งฝอยใน
รวมไว้กับขยะ
จากผลการวิ
เคราะห์
ดังแสดงตารางที
่ 1 อธิ่ 1บายได้
ว่า วาและเศษผั
จากผลการวิ
เคราะห
ดังแสดงตารางที
อธิบายได
กลุมตัวอยกางสผลไม้
วนใหญ
ในการจัโภค
ดการขยะมู
กลุม่ ตัวอย่
มคี วามรูใ้ นการจัดการขยะมู
ลฝอยในครั
วเรืใอนระดั
น บทัสู่ วงไปคิดเพราะยากต่
อ การน�(ำXไปก�
ำ จั ด และจะยื
ด อายุสกวารใช้
ครัาวงส่เรืวอนใหญ่
นของประชาชนในการกํ
าจัดขยะมู
ลฝอย อยู
เปนรอยละ 91.07
= 16.85
S.D.= 2.36)
น ง าน
กลุมตัวอยางที่มำีคจัวามรู
อยูใลนระดั
ปานกลางนั
งขยะ (X = 4.55) การรณรงค์ให้เลิกใช้โฟมบรรจุอาหารเป็น
ของประชาชนในการก�
ดขยะมู
ฝอย บอยู
่ในระดับ้นสูมีง เพีคิยดงร
เป็อนยละ ถั8.93
เคราะห
ัศนคติส่เวกีนกลุ
่ยวกั่มบตัการจั
วเรืออมนของประชาชนในการกํ
าจัดขยะมูล
ร้อยละ 91.07 (X4.=ผลการวิ
16.85 S.D.
= ท2.36)
วอย่าดงทีการขยะมู
่มี การรัลฝอยในครั
กษาสิ่งแวดล้
(X = 4.54)
าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
ความรู้อฝอยในเขตเทศบาลตํ
ยู่ในระดับปานกลางนั้นาบลพลั
มีเพียงร้บอพลา
ยละ อํ8.93
มีประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติอยู่ในระดับเห็นด้วย
ทั
ศ
นคติ
ใ
นการจั
ด
การขยะมู
ล
ฝอยในครั
ว
เรื
อ
นของประชาชนในการกํ
ดขยะมู
ลฝอย โดยภาพรวมทั
ศนคติา อและอื
ยู ่นๆ
4. ผลการวิเคราะห์ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการขยะ คือ ขยะมูลฝอย จ�าำจัพวก
กระดาษ
ถุง พลาสติก เศษผ้
ในระดัวเรืบเห็
นดวยอยางยิ่ง ( X =4.40)ำจัดขยะมูลฝอยในเขต ควรก� ำ จั ด ด้ ว ยตนเองด้ ว ยการน� ำ ไปเผาไฟ (X = 3.45) และ
มูลฝอยในครั
อนของประชาชนในการก�
เมื่อพิอ�จำารณาเป
า กลุ
นคติในการจั
การขยะมู
ลฝอยในครั
วเรือนอยู
ในระดับเห็น า มี
เทศบาลต�ำบลพลับพลา
เภอเมือนงรายข
จังหวัอดพบว
จันทบุ
รี มตัวอยางมีทัศการปฏิ
บั ติ ตดามข้
อ ก� ำ หนดหรื
อ ระเบี
ย บของเทศบาลว่
ดวยอย
างยิ่งใทุนการจั
กขอ โดยข
อที่มีคาเฉลี
่ยสูงสุด 3 วลํเรืาดัอบนของ
คือภาชนะพลาสติ
่ไมไดใชแล่งแวดล้
วตองแยกเก็
าย่ยุ่งยาก
ทั ศ นคติ
ด การขยะมู
ล ฝอยในครั
ความเห็นด้กและเศษเหล็
วยกับขยะมูกลทีฝอยและสิ
อมเป็นบเรืไว่อขงที
ใหกับผูรับำซืจั้อดของเก
( X =4.64)
รองลงมา
ลฝอยในชุ
มชนควรจะมี
ประชาชนในการก�
ขยะมูลาฝอย
โดยภาพรวมทั
ศนคติขยะมู
อยูใ่ นระดั
บ (X
= 3.91) การคัดแยกจากแหลงกําเนิด เชน ครัวเรือน
สถานประกอบการกอนนําไปทิ้งและเศษผัก ผลไมที่เหลือจากการบริโภค ไมควรทิ้งรวมไวกับขยะทั่วไป เพราะยากตอการ
เห็นด้วยอย่างยิ่ง (X = 4.40)
5. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย
นําไปกําจัดและจะยืดอายุการใชงานถังขยะ ( X =4.55) การรณรงคใหเลิกใชโฟมบรรจุอาหารเปนการรักษาสิ่งแวดลอม
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติ ในครัวเรือนของประชาชนในการก�ำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล
( X =4.54)
ในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ต�ำบลพลับพลา อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
มีประเด็นที่กลุมตัวอยางมีทัศนคติอยูในระดับเห็นดวย คือขยะมูลฝอย จําพวก กระดาษ ถุง พลาสติก เศษผา
ทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล�ำดับ คือ ภาชนะพลาสติกและ
พฤติ ก รรมการจั ด การขยะมู ล ฝอยในครั ว เรื อ นของ
และอื่นๆ ควรกําจัดดวยตนเองดวยการนําไปเผาไฟ ( X =3.45) และการปฏิบัติตามขอกําหนดหรือระเบียบของเทศบาลวา
เศษเหล็กที่ไม่ได้ใช้แล้วต้องแยกเก็บไว้ขายให้กับผู้รับซื้อของเก่า ประชาชนในการก�ำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต�ำบลพลับพลา
มีความเห็นดวยกับขยะมูลฝอยและสิ่งแวดลอมเปนเรื่องที่ยุงยาก ( X =3.91)
(X = 4.64) รองลงมา
ขยะมูเลคราะห
ฝอยในชุ
มชนควรจะมี
ดแยก ลฝอยในครั
ผู้วิจัยได้สวร้เรืางแบบสอบถาม
จ�ำนวน 4 ด้าาจันๆ
ละ 5ลฝอยใน
ข้อ รวมทั้งสิ้น
5. ผลการวิ
พฤติ
กรรมการจักดารคั
การขยะมู
อนของประชาชนในการกํ
ดขยะมู
จากแหล่เขตเทศบาลตํ
งก�ำเนิด เช่น าครั
วเรือบนพลา
สถานประกอบการก่
อนน�
บลพลั
อําเภอเมือง จังหวั
ดจัำนไปทิ
ทบุ้งรี จ�ำนวน 20 ข้อ ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 2

พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบล
พลับพลา ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถาม จํานวน 4 ดานๆ ละ 5 ขอ รวมทั้ งสิ้นจํานวน 20 ขอ ผลการวิเคราะหแสดงดัง
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ยคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ
ประชาชนในการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลพลับพลา อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวม
(N=1,254)
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย

ณัฏฐวุฒ1.ิ ทรั
พย์อดุปแยกขยะ
ถัมภ์, อาภากร มินวงษ์
การคั
2. การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย

X

S.D.

ระดับพฤติกรรม

3.54
4.00

1.11
0.99

มาก
มาก
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ปานกลาง
สูง
( X = 16.85 S.D.= 2.36 )
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ตารางทีตารางที
่ 2 แสดงค่
เฉลี่ยค่านวนและร
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
กรรมในการจั
ดการขยะมู
ลฝอยในครั
วเรือนของประชาชน าจัด
่ 1 าแสดงจํ
อยละของระดัและระดั
บความรูบพฤติ
ในการจั
ดการขยะมู
ลฝอยในครั
วเรือนของประชาชนในการกํ
ำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต�
อ�ำดเภอเมื
ขยะมูในการก�
ลฝอยในเขตเทศบาลตํ
าบลพลับพลา อํำาบลพลั
เภอเมืบอพลา
ง จังหวั
จันทบุอรงี จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวม
(N=1,254)
ระดับความรู
จํานวน
รอยละ

8.93
91.07

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า
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รำไ

จากข้อมูลตารางที่ 2 พบว่า พฤติกรรมในการจัดการขยะ
6. ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
จากผลการวิ
เ
คราะห
ด
ง
ั
แสดงตารางที
่
1
อธิ
บ
ายได
ว
า

กลุ
ม

ตั
ว
อย
า
งส
มีความรูในการจัดการขยะมู
ฝอยในลฝอยใน
มูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในการก�ำจัดขยะมูลฝอยในเขต มูลฝอยในครัววนใหญ
เรือนของประชาชนในการก�
ำจัดลขยะมู
ครัำวบลพลั
เรือนของประชาชนในการกํ
าจัดดจัขยะมู
อยูในระดับเขตเทศบาลต�
สูง คิดเปนรอำยละ
91.07
16.85องS.D.=
สวรนี
เทศบาลต�
บพลา อ�ำเภอเมือง จังหวั
นทบุรลี ฝอย
โดยภาพรวม
บลพลั
บพลา( Xอ�ำ=เภอเมื
จังหวั2.36)
ดจันทบุ
กลุ
ม

ตั
ว
อย
า
งที
ม
่
ค
ี
วามรู
อ

ยู
ใ

นระดั
บ
ปานกลางนั
น
้
มี
เ
พี
ย
งร
อ
ยละ
8.93
ตัวอย
างมีพ(Xฤติ=กรรมทํ
้ง ่มเมืตั่อวพิอย่จารณารายด
าน พบว
กรรมอยู
บมากที
่สดุ คือการเก็
บขนขยะ
อยู่ในระดั
บมาก
3.82)าบอคืยครั
อ กลุ
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ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้อยู่ในระดับปานกลางนั้นมีเพียงร้อยละ
8.93 ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของสุรศักดิ์ กล�่ำอินทร์
(2552) พบว่า ความรูใ้ นการจัดการขยะมูลฝอยของกลุม่ ตัวอย่างโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับสมพงษ์
แก้วประยูร (2558) ที่ท�ำการศึกษา ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรม
การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
ควนลัง อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่พบว่า ประชาชนที่อาศัย
อยูใ่ นเขตเทศบาลเมืองควนลัง อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีความ
รู้ในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน อยู่ในระดับสูง
3. ทัศนคติเกีย่ วกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน
ของประชาชนในการก�ำ จั ด ขยะมู ล ฝอยในเขตเทศบาลต�ำ บล
พลับพลา อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พบว่า ทัศนคติในการจัดการ
ขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในการก�ำจัดขยะมูลฝอยใน
เขตเทศบาลต� ำ บลพลั บ พลา โดยภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บ เห็ น ด้ ว ย
อย่างยิ่ง (X = 4.40) สอดคล้องกับมัทนา กิสลัย (2553) ผลการวิจัย
พบว่า ประชาชนมีทศั นคติเห็นด้วยอย่างยิง่ ในการจัดการขยะมูลฝอย
จึงส่งผลให้แสดงพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยในระดับมาก
ไปด้วยและผลการวิจัยของสมพงษ์ แก้วประยูร (2558) ที่ได้ท�ำ
การศึกษา ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย
ในครั ว เรื อ นของประชาชนในเขตเทศบาลเมื อ งควนลั ง อ� ำ เภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า ทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง และมีพฤติกรรมการจัดการ
ขยะอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติ
อยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่างยิง่ ทุกข้อ โดยข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด 3 ล�ำดับ
คือ ภาชนะพลาสติกและเศษเหล็กที่ไม่ได้ใช้แล้ว ต้องแยกเก็บไว้ขาย
ให้กับผู้รับซื้อของเก่า (X = 4.64) รองลงมา ขยะมูลฝอยในชุมชน
ควรจะมีการคัดแยกจากแหล่งก�ำเนิด เช่น ครัวเรือน สถานประกอบการ
ก่อนน�ำไปทิ้งและเศษผัก ผลไม้ที่เหลือจากการบริโภค ไม่ควรทิ้ง
รวมไว้กับขยะทั่วไป เพราะยากต่อการน�ำไปก�ำจัด และจะยืดอายุ
การใช้งานถังขยะด้วย (X = 4.55) การรณรงค์ให้เลิกใช้โฟมบรรจุ
อาหารเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม (X = 4.54)
มีประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติอยู่ในระดับเพียง
แค่เห็นด้วย คือ ขยะมูลฝอย จ�ำพวก กระดาษ ถุง พลาสติก เศษผ้า
และอื่นๆ ควรก�ำจัดด้วยตนเองด้วยการน�ำไปเผาไฟ (X = 3.45)
กั บ การปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก� ำ หนดหรื อ ระเบี ย บของเทศบาลว่ า ด้ ว ย
ขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก (X = 3.91)
4. พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ
ประชาชนในการก�ำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต�ำบลพลับพลา
อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พบว่า พฤติกรรมในการจัดการขยะ
มูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(X = 3.82) เมือ่ พิจารณารายด้าน ปรากฏผลดังนี้ 1) ด้านการคัดแยก
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และลู ก จ้ า งเหมา รวมแล้ ว ประมาณเดื อ นละ 150,000 บาท
ค่าน�้ำมันส�ำหรับรถขนขยะประมาณเดือนละ 12,000 บาท และ
ค่าซ่อมแซมรถขนขยะประมาณเดือนละ 1,000 บาท เมือ่ คิดค�ำนวณ
ค่าใช้จ่ายเป็นรายปีทางเทศบาลจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการก�ำจัด
ขยะมู ล ฝอยที่ เ ก็ บ จากเขตเทศบาลเป็ น จ� ำ นวนเงิ น มากกว่ า
2,600,000 บาท ในส่วนของรายได้ที่เทศบาลจัดเก็บค่าธรรมเนียม
การก�ำจัดขยะมูลฝอยจากครัวเรือนทุกครัวเรือนๆ ละ 20 บาท
เทศบาลต�ำบลพลับพลามีรายได้ประมาณ 64,000 บาท เมื่อคิด
เฉลี่ยรายปี เทศบาลต�ำบลพลับพลามีรายได้จากค่าธรรมเนียม
การก�ำจัดขยะมูลฝอยประมาณ 770,000 บาท
1. ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ้ ต อบแบบสอบถาม พบว่ า
ผู ้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง ร้ อ ยละ 57.18
อายุ 26-35 ปีขึ้นไป ร้อยละ 27.99 มีระดับการศึกษาประถมศึกษา
ร้อยละ 35.01 อาชีพเกษตรกรรม ท�ำสวน เลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 45.77
รองลงมา อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 20.33 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน
ประมาณ 5,001-15,000 บาท ร้อยละ 44.98 และส่วนใหญ่อาศัย
อยู่จ�ำนวน 4-6 คน ร้อยละ 46.81
2. ความรูเ้ กีย่ วกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน
ของประชาชนในการก�ำ จั ด ขยะมู ล ฝอยในเขตเทศบาลต�ำ บล
พลับพลา อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบค�ำถามเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะมูลฝอยในครัวเรือน ซึ่งในแต่ละข้อได้ตอบถูกต้องมากกว่า
ร้อยละ 50 ยกเว้น ประเด็นเรื่อง ขยะ หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่ไม่มี
ประโยชน์ และไม่สามารถใช้ประโยชน์อะไรได้อีก กับขยะเปียกน�้ำ
ทุกชนิด หมายถึง ขยะเปียก โดยที่กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนถึงร้อยละ 57.42, 58.93 ตามล�ำดับ และเมื่อพิจารณา
ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างตอบถูกมากที่สุด ได้แก่ ขยะเปียก หมายถึง
เศษอาหาร เศษผักเปลือกผลไม้การคัดแยกขยะก่อนทิ้งสามารถ
ช่ ว ยแก้ ป ั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มได้ ข ยะจ� ำ พวกกระดาษ พลาสติ ก
เศษเหล็ก แก้ว กระป๋องอลูมิเนียม สามารถคัดแยกเพื่อน�ำกลับมา
ใช้ประโยชน์ได้ใหม่ คิดเป็นร้อยละ 100.00
การวิ เ คราะห์ ค วามรู ้ ใ นการจั ด การขยะมู ล ฝอยใน
ครัวเรือน ใช้สถิตคิ า่ ความถีแ่ ละร้อยละ หลังจากนัน้ วิเคราะห์หาระดับ
ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย โดยค�ำนวณหาคะแนนรวมที่กลุ่ม
ตัวอย่างตอบค�ำถามได้ถูกต้อง โดยหากตอบถูกจะคิดเป็น 1 คะแนน
ตอบผิดจะคิดเป็น 0 คะแนน แล้วน�ำคะแนนรวมที่ได้มาจัดระดับ
ความรูใ้ นการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่
ความรู้อยู่ในระดับน้อย (คะแนน 0-6) ความรู้ระดับปานกลาง
(คะแนน 7-13) ความรูร้ ะดับสูง (คะแนน 14-20) พบว่า กลุม่ ตัวอย่าง
ส่ ว นใหญ่ มี ค วามรู ้ ใ นการจั ด การขยะมู ล ฝอยในครั ว เรื อ นของ
ประชาชนในการก�ำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต�ำบลพลับพลา
อยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 91.07 (X = 16.85, S.D. = 2.36)

ณัฏฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์, อาภากร มินวงษ์
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ในการวางแผนการตัดสินใจและมีสว่ นร่วมในการติดตามและประเมิน
ผล และผลการศึกษาของปภาวรินท์ นาจ�ำปา (2557) ที่ได้ท�ำการ
ศึกษาศึกษาการมีสว่ นร่วมของประชาชนในเทศบาลต�ำบลคลองใหญ่
อ�ำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด พบว่า โดยภาพรวมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในเทศบาลต�ำบลคลองใหญ่ อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดสรุปได้วา่ ประชาชนมีสว่ นร่วมต่อการจัดการ
ขยะมูลฝอยของเทศบาลต�ำบลคลองใหญ่ อ�ำเภอคลองใหญ่ จังหวัด
ตราด ในด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์อยู่ในระดับมาก
ประชาชนให้ความส�ำคัญในการมีส่วนร่วมเป็นอันดับแรก รองลงมา
คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก ด้านการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก และอันดับสุดท้าย คือ ด้าน
การมีสว่ นร่วมในการประเมินผลอยูใ่ นระดับน้อย แต่เป็นไปในทิศทาง
ทีต่ รงกันข้ามกับการศึกษาของนัยนา เดชะ (2557) ทีศ่ กึ ษาการมีสว่ น
ร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนต�ำบลเลม็ด
อ�ำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี การศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมใน
การจัดการมูลฝอยอยู่ในระดับน้อย (X = 2.45)
จากผลการศึกษา พบว่า การมีสว่ นร่วมของประชาชนใน
การก�ำจัดขยะมูลฝอยนั้นมีแนวทางใกล้เคียงกัน คือ ประชาชน
จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกับหน่วยงานที่รับผิดชอบใน
การก�ำจัดขยะอยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าการก�ำจัดขยะ
มู ล ฝอยในชุ ม ชนเป็ น หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบด้ า น
ความสะอาด ส่วนการมีส่วนร่วมด้านการประเมินผลการก�ำจัด
ขยะมูลฝอยในชุมชน มีลักษณะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจของประชาชนในการก�ำจัดขยะมูลในชุมชน
ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบในการก�ำจัดขยะยังไม่มี
ช่องทางในการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผล
การด�ำเนินงานการก�ำจัดขยะในชุมชน ข้อค้นพบจากการวิจัยที่เป็น
ไปในทิศทางที่น่าพึงพอใจ คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การก�ำจัดขยะมูลฝอยในชุมชนด้านการด�ำเนินการ และการรับผล
ประโยชน์จากการก�ำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน ที่ประชาชนในชุมชน
สามารถบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยในครั ว เรื อ นของตนเองก่ อ น
ที่จะน�ำออกไปสู่ชุมชน กล่าวได้ว่าเป็นการลดภาระในการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยของเจ้าหน้าที่เทศบาลได้อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้อาจเกิดจาก
การที่ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมที่ดีเกี่ยวกับ
การก�ำจัดขยะมูลฝอย รวมถึงการให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์
การรณรงค์ของเทศบาล และการที่ประชาชนในชุมชนปฏิบัติตาม
ข้ อ ก� ำ หนดหรื อ ระเบี ย บของเทศบาลว่ า ด้ ว ยขยะมู ล ฝอยและ
สิง่ แวดล้อม และเมือ่ ประชาชนในชุมชนมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
การคัดแยกขยะในครัวเรือนและสามารถน�ำไปจ�ำหน่ายเป็นรายได้
เกิ ด ขึ้ น จึ ง เป็ น ความภาคภู มิ ใจของคนในชุ ม ชน รวมถึ ง การมี
จิตส�ำนึกรักในสิ่งแวดล้อมของประชาชนในชุมชน
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ขยะมู ล ฝอย มี พ ฤติ ก รรมอยู ่ ใ นระดั บ มาก (X = 3.54) คื อ
ท�ำบ่อยครัง้ พฤติกรรมทีป่ ฏิบตั มิ ากทีส่ ดุ คือ การน�ำขยะทีค่ ดั แยกไป
ตามสถานที่รองรับการคัดแยกขยะ (X = 4.35) และพฤติกรรม
ที่ปฏิบัติน้อยที่สุด คือ การเก็บเศษอาหารไว้ท�ำปุ๋ยหมัก (X = 2.98)
2) ด้านการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย มีพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก
(X = 4.00) คือ ท�ำบ่อยครั้ง พฤติกรรมที่ปฏิบัติมากที่สุด คือการทิ้ง
ขยะในถังของเทศบาลที่ก�ำหนดไว้ (X = 4.24) พฤติกรรมที่ปฏิบัติ
น้อยที่สุด คือ การเผาขยะในบริเวณบ้าน (X = 3.72) 3) ด้านการ
เก็บขนขยะมูลฝอย มีพฤติกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.37)
คือท�ำเป็นประจ�ำ พฤติกรรมที่ปฏิบัติมากที่สุด คือ รถเก็บขยะ
ของเทศบาลเก็บขยะเป็นประจ�ำ (X = 4.43) พฤติกรรมที่ปฏิบัติ
น้อยที่สุด คือ ได้แยกขยะไว้ภายในบ้านของท่านจนกว่าจะน�ำไปทิ้ง
ยังจุดทิ้งที่ก�ำหนด (X = 3.31) 4) ด้านการก�ำจัดขยะมูลฝอย
มีพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.37) คือ ท�ำบ้างบางครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติมากที่สุด คือ การขายวัสดุหรือของเก่าที่ไม่ใช้
(X = 3.64) พฤติกรรมที่ปฏิบัติน้อยที่สุด คือ มีการฝังขยะของท่าน
ที่บ้าน (X = 3.27) ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของปรเมษฐ ห่วงมิตร (2549) ทีศ่ กึ ษาพฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร พบว่า
ประชาชนในเขตลาดพร้าวมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยอยู่ใน
ระดับมาก
5. การมี ส ่ ว นร่ ว มในการจั ด การขยะมู ล ฝอยใน
ครัวเรือนของประชาชนในการก�ำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล
ต�ำบลพลับพลา อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พบว่า การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการก�ำจัดขยะมูลฝอย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(X = 3.86) เมื่อจ�ำแนกเป็นรายด้าน โดยเรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์อยู่
ในระดับมาก (X = 4.19) ด้านการมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการอยู่
ในระดับมาก (X = 4.13) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลอยู่
ในระดับมาก (X = 3.77) และด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่
ในระดับปานกลาง (X = 3.35) สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
พิศิพร ทัศนา และโชติ บดีรัฐ (2558) ที่ท�ำการศึกษาเรื่อง การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพืน้ ทีเ่ ทศบาล
นครพิ ษ ณุ โ ลก ผลการศึ ก ษาพบว่ า ด้ า นที่ มี ค ่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ
ด้านการมีส่วนร่วมรับรู้สถานการณ์และสภาพปัญหา รองลงมา
ตามล�ำดับ คือ ด้านการมีส่วนร่วมท�ำกิจกรรมโครงการ ด้านการมี
ส่วนร่วมวางแผนและตัดสินใจและด้านการมีส่วนร่วมตรวจสอบ
และประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น งาน เช่ น เดี ย วกั น กั บ การศึ ก ษาของ
ค�ำมูน สุวรรณภูมิ (2552) ทีท่ ำ� การศึกษาการมีสว่ นร่วมของประชาชน
ในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองไกรสอนพมวิหาน
แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่า
การมีส่วนร่วม 3 อันดับแรก คือ มีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ มีส่วนร่วม
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การประเมินกลุ่มประชากรปูม้า Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758)
เพื่อการปรับปรุงการท�ำประมงอย่างยั่งยืน บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
Stock Assessment of Blue Swimming Crab Portunus pelagicus
(Linnaeus, 1758) for Sustainability of Fishery Improvement Project
at Kung Krabaen Bay, Chanthaburi Province
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การประเมินกลุ่มประชากรปูม้า Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) ภายหลังมาตรการปรับปรุงการท�ำประมง
บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2559 โดยใช้ลอบปูแบบพับได้ และอวนจมปูในการ
เก็บตัวอย่าง ผลการส�ำรวจขนาดความกว้างกระดองของปูม้าที่ถูกน�ำมาใช้ประโยชน์ บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี จ�ำนวน
1,246 ตัว พบว่า ขนาดความกว้างกระดองเฉลี่ยของปูม้าที่พบมากที่สุดอยู่ในช่วงระหว่าง 8.65±1.85 เซนติเมตร ผลการศึกษา
การประมาณค่าพลวัตประชากรปูม้า โดยการวิเคราะห์ความถี่ความกว้างกระดองปูม้าทั้งหมด โดยโปรแกรมส�ำเร็จรูป FiSAT พบว่า
ค่าพารามิเตอร์การเติบโตของปูม้าเพศผู้ มีค่าความกว้างกระดองสูงสุด (L∞) เท่ากับ 12.00 เซนติเมตร ค่าสัมประสิทธิ์การเติบโต (K)
เท่ากับ 0.43 ต่อปี ส่วนปูม้าเพศเมีย มีค่า L∞ เท่ากับ 18.50 เซนติเมตร ค่า K เท่ากับ 1.10 ต่อปี ค่าสัมประสิทธิ์การตายรวม (Z)
ของปู ม ้ า เพศผู ้ แ ละเพศเมี ย มี ค ่ า เท่ า กั บ 0.80 ต่ อ ปี และ 2.51 ต่ อ ปี ตามล� ำ ดั บ ขนาดความยาวแรกจั บ (L 50%) มี ค ่ า เท่ า กั บ
4.55 เซนติเมตร รูปแบบการเข้าทดแทนที่ของปูม้าเกิดขึ้นตลอดทั้งปี โดยพบสูงสุด 2 ช่วง คือ ช่วงแรกระหว่างเดือนมีนาคม ถึง
เดือนเมษายน และช่วงที่ 2 คือ เดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน ค่าอัตราการน�ำมาใช้ประโยชน์ (E) มีค่า เท่ากับ 0.28 ผลการศึกษา
อัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียเฉลี่ยตลอดปี เท่ากับ 1:0.89 ความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างกระดอง (CW) และน�้ำหนัก (W) ของปูม้า
เพศผู้และเพศเมีย พบว่า มีความสัมพันธ์ดังนี้ W = 0.00005CW3.055 และ W = 0.0002CW2.752 ตามล�ำดับ
ดังนั้นจากผลการวิจัยในครั้งนี้ จะเห็นได้ว่าภายหลังจากที่ได้มีการใช้มาตรการการปรับปรุงการท�ำประมง พบว่า สถานภาพ
ของทรัพยากรปูม้ามีแนวโน้มที่ดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยก่อนหน้านี้ ดังนั้นมาตรการการปรับปรุงการท�ำประมงปูม้า จึงควรมี
การด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อการจัดการทรัพยากรปูม้าอย่างยั่งยืนในบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรีต่อไป
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Stock assessment of the population of blue swimming crab Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) after
the Fishery Improvement Project was studied from January to December, 2016. The data were collected from
collapsible crabs trap and crab gill net. The results of the survey on carapace width of 1,246 consumed crabs
showed that the average carapace width of the blue swimming crabs, mostly found, was been 8.65±1.85
centimeters. The result of the study on the estimation of blue swimming crab population dynamics, by analyzing the frequency of all crabs’ carapace width using the FiSAT program, discovered that the growth parameter
of male crab had the highest carapace width (L∞) equal to 12.00 centimeters with growth coefficient (K)
of 0.43 per year, whereas, in female, L∞ was 18.50 centimeters and K was 1.10 per year. Total mortality (Z)
of male and female blue swimming crab was, respectively, 0.80 and 2.51 per year. The length of the first
capture (L50%) was 4.55 centimeters. The recruitment pattern of the blue swimming crab happened all year
long with two peaks period; the first one was from during March to April and the second one was from August
to September. The exploitation rate (E) was 0.28. The result of the study on all year average of male and
female ratio was 1:0.89. The relationship between carapace width (CW) and weight (W) of male and female
blue swimming crabs showed the relationship of W = 0.00005CW3.055 and W = 0.0002CW2.752 , respectively.
The results of this research revealed that, after the Fishery Improvement Project was utilized, the blue
swimming crab resource was increased comparing to previous researches. Therefore, the Fishery Improvement
Project should be continuously process for sustainable management of blue swimming crab resources at Kung
Krabaen Bay, Chanthaburi Province.
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บทน�ำ

ปู ม ้ า แบบมี ส ่ ว นร่ ว ม กรณี ศึ ก ษา ธนาคารปู ม ้ า บ้ า นท่ า แคลง
อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี ที่กลุ่มผู้วิจัยได้รับการสนับสนุน
จากส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ ในปีงบประมาณ 2556 นัน้
(ชุตาภา คุณสุข และคณะ, 2556) ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งในความ
คาดหวังว่าจะเกิดผลผลิตปูม้าในธรรมชาติ บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน
เพิ่มขึ้น ตลอดจนการสนับสนุนการวิจัยการประเมินกลุ่มประชากร
ปู ม ้ า และการท� ำ ธนาคารปู ม ้ า ในบริ เวณนี้ จากสมาคมอาหาร
แช่เยือกแข็งไทย และสมาคมผู้น�ำเข้าปูแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยผลจากการวิจยั พบว่า แนวโน้มผลผลิตของปูมา้ ดีขนึ้ จากสภาวะ
วิกฤติที่มีการน�ำขึ้นมาใช้ประโยชน์อย่างหนักในปี 2548-2554
(ชุตาภา คุณสุขและคณะ, 2558) อย่างไรก็ตามในการจัดการ
ทรัพยากรปูม้าอย่างยั่งยืนนั้น ไม่ใช่เพียงแต่การท�ำธนาคารปูม้า
เท่านั้น แต่ยังมีแนวทางอื่นๆ อีกหลายแนวทาง ที่จะท�ำให้เกิด
การฟื้นฟูทรัพยากรปูม้าได้ในบริเวณนี้ อาทิเช่น การเพิ่มพื้นที่อาศัย
ของปูม้าวัยอ่อน ได้แก่ แหล่งหญ้าทะเลชนิดต่างๆ เช่น หญ้าชะเงา
ใบยาว Enhalus acoroides และหญ้าผมนาง Halodule pinifolia
เป็ น ต้ น รวมไปถึ ง การสร้ า งความตระหนั ก เกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ปู ม ้ า
ที่ถูกต้อง เช่น การงดการใช้ประโยชน์จากแม่ปูไข่นอกกระดอง
ตลอดจนการลดการจับสัตว์น�้ำชนิดอื่นๆ ที่ไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
เป็นต้น
จากความร่วมมือและการผลักดันของหลายๆ ฝ่ายที่มี
ส่วนเกีย่ วข้องกับการท�ำประมงปูมา้ ท�ำให้ในปี 2557 ประมงจังหวัด
จันทบุรี และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ได้ออกเป็น
มาตรการเพื่อปรับปรุงการท�ำประมงปูม้า ในบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน
จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ การห้ามการจับปูม้าที่มีขนาดความกว้าง
กระดองน้อยกว่า 6 เซนติเมตร ห้ามใช้ลอบปูที่มีตาอวนท้องลอบ
ต�่ำกว่า 2.5 นิ้ว ห้ามใช้อวนขนาดตาเล็กจับปูม้า และห้ามใช้สวิงจับ
ลูกปูขนาดเล็กมาบริโภค หรือแปรรูปขายตามตลาด อย่างไรก็ตาม
การประเมินสถานภาพของทรัพยากรปูม้า ควรมีการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบว่ามาตรการที่ได้มีการก�ำหนดขึ้นนั้น สามารถ
ที่จะท�ำให้สถานภาพของปูม้ามีแนวโน้มอย่างไร และยังท�ำให้เกิด
การพัฒนา และปรับปรุงมาตรการท�ำประมง เพื่อให้มีการน�ำไปใช้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การยอมรับและเห็นชอบของชุมชน
โดยแท้จริงอีกด้วย ดังนั้นโครงการวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะ
ประเมินสถานภาพของทรัพยากรปูม้า ตลอดจนพัฒนามาตรการ
การท�ำประมงให้มีประสิทธิภาพ สามารถน�ำไปปรับใช้ได้จริง พิสูจน์
ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ยอมรับ
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โครงการปรับปรุงการท�ำประมงอย่างยั่งยืน (Fishery
Improvement Project, FIP) เป็นมาตรการส�ำหรับประเทศ
ผู ้ ส ่ ง ออกผลผลิ ต ประมง ที่ จ ะต้ อ งมี แ ผนการ (Action plan)
ในการปรับปรุงการท�ำประมง โดยแผนการดังกล่าวจะต้องเกิดจาก
ความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่อยู่ในประเทศนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็น
ชาวประมง ผู ้ ป ระกอบการ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ นั ก วิ จั ย และ
หน่วยงานที่ไม่หวังผลก�ำไร หรือเอ็นจีโอ เพื่อการจัดการอย่างยั่งยืน
(The National Fishery Institute Crab Council, 2017)
ไม่เช่นนั้นแล้วผลผลิตการท�ำประมงที่เคยส่งออกได้ จะไม่สามารถ
ส่งออกได้ ประเทศในอาเซียนหลายประเทศ ได้รับโครงการ (FIP) นี้
เข้าไปเพื่อปรับปรุงการท�ำประมงแล้ว เช่น ประเทศอินโดนีเซีย
เวียดนาม และฟิลิปปินส์ แต่ส�ำหรับประเทศไทยยังอยู่ในขั้นตอน
ของการเตรียมการอยู่ อย่างไรก็ตามในไม่ช้าโครงการ FIP จะเข้า
มามีบทบาทส�ำคัญในประเทศไทยอย่างแน่นอน เนื่องจากมีผลต่อ
อุตสาหกรรมการท�ำประมงในประเทศ ดังนัน้ การประเมินทรัพยากร
ประมง และข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เช่น พลวัตประชากรสัตว์น�้ำ
เป้าหมาย โดยเฉพาะสัตว์เศรษฐกิจ ชีววิทยาประชากร นิเวศวิทยา
ประชากร และสถานภาพของแผนการจัดการทรัพยากรชนิดนั้นๆ
ในท้องถิ่น (Local management) รวมไปถึงกฎหมาย และ
มาตรการของรัฐ ที่จะใช้บังคับทิศทางการจัดการทรัพยากรประมง
ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเริ่มต้น เพื่อเข้าสู่การจัดการทรัพยากร
ประมงอย่างยั่งยืน ส�ำหรับมาตรการการปรับปรุงการท�ำประมง
ปูม้านั้น ประเทศที่ได้เข้าสู่มาตรการดังกล่าวไปแล้วนั้น มีการออก
ทั้งกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ เช่น การก�ำหนดขนาดความกว้าง
กระดองของปูม้าที่สามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ได้ คือ 8 เซนติเมตร
การก�ำหนดปริมาณที่น�ำขึ้นมาใช้ประโยชน์ หรือ การก�ำหนดโควตา
เป็นต้น (สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย, 2555)
อ่าวคุ้งกระเบน เป็นแหล่งการท�ำประมงปูม้าที่ส�ำคัญ
ของไทย โดยเฉลี่ยในแต่ละปี ชาวประมงในแหล่งท�ำการประมงนี้
สามารถจั บ ปู ม ้ า ได้ ถึ ง 50-100 ตั น (ชุ ต าภา คุ ณ สุ ข , 2549;
กุศล เรืองประเทืองสุข, 2552, Tantichaiwanit et al., 2010)
โดยจากการท�ำประมงลอบปูม้าเป็นส่วนใหญ่ จากข้อมูลงานวิจัย
ของ Tantichaiwanit et al. (2010) พบว่า ผลผลิตของปูม้า
ในบริเวณนี้มีการลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการจับแม่ปูไข่นอก
กระดองขึน้ มาใช้ประโยชน์ การใช้ลอบปูมา้ ทีม่ ขี นาดตาถี่ การท�ำลาย
แหล่งที่อยู่อาศัยของตัวอ่อน รวมไปถึงการจับสัตว์น�้ำพลอยได้ขึ้น
มาพร้อมๆ กับสัตว์น�้ำเป้าหมาย ท�ำให้โครงสร้างของระบบนิเวศใน
บริเวณนี้มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นตลอดระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมา วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ตั้งแต่ปี 2555 ได้เกิดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรปูม้า
เพื่อประเมินสถานภาพของทรัพยากรปูม้า ภายหลัง
ในบริเวณนี้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท�ำธนาคารปูม้า การวางมาตรการการท�ำประมงปูม้า บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัด
ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจากโครงการวิจัย เรื่อง การจัดการทรัพยากร จันทบุรี

ชุตาภา คุณสุข, วิรังรอง กรินท์ธัญญกิจ, นิธิ ค�ำพันธ์, สรรัตน์ เลิศธัญญา, พรเพ็ญ แสงศรี, สุดารัตน์ กะฐินศรี, พงษ์ชัย ด�ำรงโรจน์วัฒนา

18 วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2561
1. ศึกษารายงานวิจยั ก่อนทีจ่ ะมีมาตรการการปรับปรุง
การท�ำประมงปูม้า ในบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน เพื่อเปรียบเทียบ
สถานภาพ (Stock) ในปั จ จุ บั น (ชุ ต าภา คุ ณ สุ ข , 2549;
กุ ศ ล เรื อ งประเทื อ งสุ ข , 2552; ชุ ต าภา คุ ณ สุ ข , 2557;
ธชณัฐ ภัทรสถาพรกุล และคณะ, 2551; Kunsook, 2011)
2. ออกเก็ บ ตั ว อย่ า งประชากรปู ม ้ า บริ เ วณอ่ า ว
คุ้งกระเบน โดยใช้เครื่องมือประมงทั้ง 2 ชนิด ได้แก่ ลอบแบบ

พั บ ได้ และอวนจมปู พร้ อ มทั้ ง ท� ำ การวั ด ปั จ จั ย ทางกายภาพ
ที่เกี่ยวข้อง
3. ก�ำหนดจุดเก็บตัวอย่างทัง้ หมด 10 สถานี (ภาพที่ 1)
อ้างอิงตามรายงานวิจัยก่อนหน้านี้ของชุตาภา คุณสุข, 2549;
กุศล เรืองประเทืองสุข, 2552; ชุตาภา คุณสุข, 2557; ธชณัฐ
ภัทรสถาพรกุล และคณะ, 2551; และ Kunsook, 2011 ดังมี
รายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ 1 รายละเอียดของสถานีเก็บตัวอย่าง บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
สถานี
A, B, C
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วิธีการด�ำเนินงานวิจัย

รายละเอียด
ป่าชายเลนปลูก (Reforested mangrove)
หญ้าทะเลชะเงาใบยาว (Enhalus acoroides)

F, G

หญ้าทะเลผมนาง (Halodule pinifolia)

รำไ

D, E

หญ้าทะเลชะเงาใบยาว (Enhalus acoroides)

I, J

มวลน�้ำบริเวณปากอ่าว (Pelagic area)

ชภัฏ

H

โดยในแต่ละสถานีท�ำการวัดปัจจัยทางกายภาพ ได้แก่ ค่าความเค็ม
อุณหภูมิ ปริมาณออกซิเจนละลาย ความลึก ความเป็นกรดเบส และ
ความลึกทีแ่ สงส่องถึง โดยในการวางลอบปูมา้ แต่ละครัง้ ใช้ระยะเวลา
ประมาณ 4 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับช่วงน�้ำขึ้นน�้ำลง โดยจะท�ำการวางใน
ช่วงน�้ำขึ้นสูงสุด หลังจากนั้นท�ำการกู้ลอบแบบพับได้และอวนจมปู
รักษาสภาพตัวอย่างด้วยน�้ำแข็ง เพื่อน�ำไปศึกษาในห้องปฏิบัติการ
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร�ำไพพรรณีต่อไป
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4. การศึกษาภาคสนาม เก็บตัวอย่างประชากรปูม้า
ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2559 เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น
24 ครั้ง โดยใช้ลอบแบบพับได้ (Collapsible crab trap) ที่มีขนาด
ความกว้าง 28 เซนติเมตร ยาว 46 เซนติเมตร สูง 18 เซนติเมตร
และขนาดตา 2.5 นิ้ว จ�ำนวน 100 ลอบ โดยใช้ปลาทะเลสดเป็น
เหยื่อ ปูม้าและสัตว์น�้ำพลอยได้จะถูกขังอยู่ในลอบ และอวนจมปู
ที่มีขนาดตา 8 เซนติเมตร จ�ำนวน 3 ผืน ความยาวผืนละ 500 เมตร

ภาพที่ 1 สถานีเก็บตัวย่างประชากรปูม้า 10 สถานี บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
ภาพที่ 1 สถานีเ ก็บตัวยางประชากรปู
10 สถานีตบริ
งกระเบน(2560)
จั งหวัดจั นทบุ รี
ที่มา : ดัมดาแปลงจากชุ
าภาเวณอ
คุณสุาขวคุและคณะ
ที่มา: ดัดแปลงจากชุตาภา คุณสุข และคณะ (2560)

5. การศึกษาในหองปฏิบัติการ นําตัวอยางประชากรปูมาในแต ละสถานี มาแยกเพศ โดยพิ จารณาจากลั กษณะของ
ชุตาภา คุณสุข, วิรังรอง กรินท์ธัญญกิจ, นิธิ ค�ำพันธ์, สรรัตน์ เลิศธัญญา, พรเพ็ญ แสงศรี, สุดารัตน์ กะฐินศรี, พงษ์ชัย ด�ำรงโรจน์วัฒนา
จับปง วัดความกวางกระดอง (CW) จากฟนขางกระดองซี่ที่ยาวที่สุดของอีกขางหนึ่งไปยังอีกขางหนึ่ง และความยาวกระดอง (CL)
จากสวนหัวไปยังสวนทาย ดวยเวอรเนียรคาลิปเปอรแบบดิจิตอล มีหนวยเปนเซนติเมตร และชั่งน้ําหนัก (W) ดวยเครื่องชั่งน้ําหนัก

ตายรวมของปู ม า ด ว ยวิ ธี ข อง โจนส แ ละแวนซาลิ งค (Jones and Van Zalinge Plot) (Sp
วิเคราะหขนาดความยาวแรกจับ รูปแบบการเขาทดแทนที่ของปูมา และอัตราการนํามาใชประโยช
7. วิเ คราะหคา ดัช นีชี้วัด ทางชีว ภาพที่บง บอกสถานภาพของปูมา เชน อัตราสวนระ
วารสารวิจปูัยมรำา�ทีไพพรรณี
ี่ 12อนฉบัมาหาอั
บที่ 3ตราส
เดือวนกั
นยายน
นวาคม 2561 19 ติดวยไคสแควร (Chi-squa
่จับไดในแตปีทละเดื
นระหว
างเพศ- ธัและทดสอบทางสถิ
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ิทยา
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รำไ
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5. การศึกษาในห้องปฏิบัติการ น�ำตัวอย่างประชากร
χ2= ∑ (Oi – Ei)2 /Ei
ปูม้าในแต่ละสถานี มาแยกเพศ โดยพิจารณาจากลักษณะของ
จับปิ้ง วัดความกว้างกระดอง (CW) จากฟันข้างกระดองซี่ที่ยาว
x2		 = ค่าไคสแควร์จากการค�ำนวณ
ที่สุดของอีกข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่ง และความยาวกระดอง
= คาOไคสแควร
จากการคํานวณ
เมื่อ (CL)χ2
i		 = จ�ำนวนตัวของแต่ละเพศ
จากส่วนหัวไปยังส่วนท้าย ด้วยเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์แบบดิจิตอลOi
= จําEนวนตั
วของแตละเพศ
i		 = จ�ำนวนตัวที่คาดหวังในแต่ละเพศ
มีหน่วยเป็นเซนติเมตร และชั่งน�้ำหนัก (W) ด้วยเครื่องชั่งน�้ำหนักEi
= จํานวนตัวที่คาดหวังในแตละเพศ
า ไคสแควร์
� ำ นวณได้
ย บเทีในตารางที
ย บกั บ ค่ า่ระดับความเชื่อมั่น
2 ต�ำแหน่ง มีหน่วยเป็นกรัม
นําคาไคสแควรทน�ี่คำําค่นวณได
ไปเปรีทยี่ คบเที
ยบกับคไปเปรี
าไคสแควร
เพศผูเตตอร์
อเพศเมีไคสแควร์
ยในอัตราสในตารางที
วน 1:1 ่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยตั้งสมมุติฐาน
6. การศึกษาค่าพลวัตประชากร ได้แก่ ค่าพารามิ
ษาความสั
มพันยธในอั
ระหว
างความกว
ว่ามีกเพศผู
้ต่อเพศเมี
ตราส่
วน 1:1 างกระดองและน้ําหนักของปูมา โดยใชสมกา
การเติบโต (L∞ และ K) ค่าสัมประสิทธิ์การตายรวม (Z) ค่าความ8. การศึ
างกระดองของประชากรปู
มาางกระดอง
โดยวิเคราะหขอมูลขนาด
การศึกษาความสั
มพันธ์ระหว่างความกว้
ยาวแรกจั บ (L50%) รูป แบบการเข้าทดแทนที่ (Recruitment9. การหาความถี8.่ขนาดความกว
pattern) และอัตราการน�ำไปใช้ประโยชน์ (E) ศึกษาโดยการน�ำ และน�้ำหนักของปูม้า โดยใช้สมการความสัมพันธ์ y = ax+b
9. การหาความถี่ ข นาดความกว้ า งกระดองของ
ข้อมูลการกระจายขนาดความกว้างกระดองของปูม้าในแต่ละเดือน
มาวิ เ คราะห์ โ ดยใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ส� ำ เร็ จ รู ป FiSAT ประชากรปูมา้ โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดของปูมา้ ทีบ่ นั ทึกไว้ทกุ เดือน
(FAO-ICLARM Stock Assessment Tools) (Gayanilo et al.,
1994) เพื่อประมาณค่าพารามิเตอร์การเติบโต การตายรวมของ ผลการวิจัย
ปูม้า ด้วยวิธีของ โจนส์และแวนซาลิงค์ (Jones and Van Zalinge
1. การประมาณค่าพารามิเตอร์การเจริญเติบโต (L∞
Plot) (Sparre and Venema, 1998) วิเคราะห์ขนาดความยาว และ K)
แรกจับ รูปแบบการเข้าทดแทนที่ของปูม้า และอัตราการน�ำมาใช้
จากผลการศึกษากลุม่ ประชากรปูมา้ โดยใช้คา่ ความกว้าง
ประโยชน์ (E = F/Z)
กระดองเฉลี่ยในแต่ละเดือน ดังภาพที่ 2 มาประเมินหาค่าความ
ผลการวิจัย
7. วิเคราะห์คา่ ดัชนีชวี้ ดั ทางชีวภาพทีบ่ ง่ บอกสถานภาพ กว้างกระดองสูงสุดของปูม้าที่สามารถเจริญเติบโตได้ L∞..และค่า
1.
การประมาณค
าพารามิ
เตอรการเจริ
บโตางปู(Lม∞้าและ
ของปูม้า เช่น อัตราส่วนระหว่
างเพศของปู
ม้า น�ญ
ำตัเติวอย่
ที่จับ K) สัมประสิทธิ์การเติบโตต่อปี (K) พบว่ามีค่าดังนี้
ษากลุ
มประชากรปู
มาโดยใชคาความกว
ละเดื
าความ
ได้ในแต่ละเดืจากผลการศึ
อน มาหาอัตกราส่
วนระหว่
างเพศ และทดสอบทางสถิ
ติ างกระดองเฉลีปู่ยมในแต
้าเพศผู
้ อมีนคดั่างภาพที
L∞ เท่่ 2ากัมาประเมิ
บ 12.00นหาค
เซนติ
เมตร
กว
า
งกระดองสู
ง
สุ
ด
ของปู
ม
า

ที
ส
่
ามารถเจริ
ญ
เติ
บ
โตได
L
∞..และคาสัมประสิทธิ์การเติบโตตอป (K) พบวามีคาดังนี้
ด้วยไคสแควร์ (Chi-square) (Zar, 1984)
ดังนั้น
ค่า K เท่ากับ 0.43 ต่อปี
ปูมาเพศผู
มีคา L∞ เทากับ 12.00 เซนติเมตร
ปูม้าเพศเมีย มีค่า L∞ เท่ากับ 18.50 เซนติเมตร
ดังนั้น
คา K เทากับ 0.43 ตอป
ค่า K เท่ากับ 0.17 ต่อปี
ปูมาเพศเมีย มีคา L∞ เทากับ 18.50 เซนติเมตร ดังนั้น
ปูม้าทั้งหมด มีค่า L∞ เท่ากับ 18.50 เซนติเมตร
ดังนั้น
คา K เทากับ 0.17 ตอป
ค่า K เท่ากับ 0.18 ต่อปี
ปูมาทั้งหมด มีคา L∞ เทากับ 18.50 เซนติเมตร ดังนั้น
ดังนั้น
คา K เทากับ 0.18 ตอป

เดือน
ภาพที่ 2 การกระจายขนาดความกวางกระดองเฉลี่ยของปูมาทั้งหมด บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี
ภาพที่ 2 การกระจายขนาดความกว้างกระดองเฉลี่ยของปูม้าทั้งหมด บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
2. การประมาณคาสัมประสิทธิ์การตายรวม (Z)
เมื่อวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์การตายรวมของปูมา โดยใชวิธีเสนโคงผลจับเชิงเสน ดังภาพที่ 3 พบวามีคาสัมประสิทธิ์การ
้ กรินท์ธัญญกิจ, นิธิ ค�ำพันธ์, สรรัตน์ เลิศธัญญา, พรเพ็ญ แสงศรี, สุดารัตน์ กะฐินศรี, พงษ์ชัย ด�ำรงโรจน์วัฒนา
ชุตาภาตายรวม
คุณสุข, วิดัรงังนีรอง
ปูมาเพศผู
มีคา Z เทากับ 0.80 ตอป

เดือน
วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณีาปีงกระดองเฉลี
ที่ 12 ฉบับ่ยทีของปู
่ 3 เดือมนกั
ยายนบริ- เธัวณอ
นวาคม
ภาพที่ 220การกระจายขนาดความกว
าทั้งนหมด
าวคุ2561
งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
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2. การประมาณค
าสัมประสิาทสัธิม์กประสิ
ารตายรวม
(Z)
2. การประมาณค่
ทธิ์การตายรวม
(Z)
ปูม้าเพศผู้
มีค่า Z เท่ากับ 0.80 ต่อปี
เมื่อวิเมืเคราะห
ค

า
สั
ม
ประสิ
ท
ธิ
์
ก
ารตายรวมของปู
ม

า
โดยใช
ว
ธ
ิ
เ
ี
ส
น
โค
ง
ผลจั
บ
เชิ
ง
เส
น
ดั
ง
ภาพที
่
3
ประสิต่ทอธิปี์การ
่ อ วิ เ คราะห์ ค ่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารตายรวมของปู ม ้ า
ปูม้าเพศเมีย
มีคพบว
่า Z าเท่มีคากัาสับม2.51
ตายรวม ดังนี้
โดยใช้วิธีเส้นโค้งผลจับเชิงเส้น ดังภาพที่ 3 พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์
ปูมาเพศผู
มีคา Z เทากับ 0.80 ตอป
การตายรวม ดังนี้
ปูมาเพศเมีย มีคา Z เทากับ 2.51 ตอป
ข

รำไ

ก
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ภาพที
3 ผลการวิ
เคราะห์
้วยเส้
งผลจั
นของก) ก)ปูมปูามเพศผู
้าเพศผู
้าเพศเมี
ย บริ
เวณอ่
้งกระเบนจังจัหวังหวั
นทบุ
ภาพที
่ 3 ่ ผลการวิ
เคราะห
ดวดยเส
นโคนงโค้ผลจั
บเชิบงเชิเสงนเส้ของ
 ข)้ ข)ปูมปูามเพศเมี
ย บริ
เวณอ
าวคุาวคุ
งกระเบน
ดจัดนจัทบุ
รี รี
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3. รูปแบบการทดแทนที่ของประชากรปูม้า
สูงอยู่ 2 ช่วง คือ ช่วงแรกระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน
3. รูปแบบการทดแทนที
่ของประชากรปู
มา ่ของประชากรปูม้า โดยเดื อ นที่ มี ช ่ ว งการทดแทนที่ ข องประชากรปู ม ้ า สู ง ที่ สุ ด คื อ
จากการศึกษารู
ปแบบการทดแทนที
จากการศึ
ษารูปแบบการทดแทนที
่ของประชากรปู
าและทํ
เคราะห ดว(16.07%)
ยโปรแกรมสํ
รูป่ 2FiSAT
โดยทํางเดื
าการ
และท�
ำ การวิ เกคราะห์
ด ้ ว ยโปรแกรมส� ำ เร็
จ รู ป FiSAT มโดยท�
ำ าการวิ
เดือนเมษายน
ส่วานช่เร็วจงที
คือ ระหว่
อนสิงหาคม
วิเคราะห
ปูมาปเพศผู
 เพศเมี
ย และปู
มาทัม้ง้าหมด
ซึ่งไดซึ่งผได้ลดัผงลดั
นี้ งนี้
การวิ
เคราะห์
ูม้าเพศผู
้ เพศเมี
ย และปู
ทั้งหมด
ถึงเดือนกันยายน โดยเดือนทีม่ ชี ว่ งการทดแทนทีข่ องประชากรปูมา้
ปูมาทั้งปูหมด
มี
ก
ารทดแทนที
่
ข
องปู
ม

า
เข
า
มาในอ
า
วคุ
ง

กระเบนทุ
ก
เดื
่ของประชากรปู
ม้าทั้งหมด มีการทดแทนที่ของปูม้าเข้ามาในอ่าว สูงอทีน่สุดโดยมี
คือ ชเดืวองการทดแทนที
นสิงหาคม (14.24%)
ดังภาพทีม่ า4สูงอยู 2
ง คือ ชวงแรกระหว
างเดืชอ่วนมี
นาคม ถึงเดือ่ขนเมษายน
โดยเดื
คุช้งวกระเบนทุ
กเดือน โดยมี
งการทดแทนที
องประชากรปู
ม้าอนที่มีชวงการทดแทนที่ของประชากรปูมาสูงที่สุด คือเดือน
เมษายน (16.07%) สวนชวงที่ 2 คือระหวางเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน โดยเดือนที่มีชวงการทดแทนที่ของประชากรปูมา
สูงที่สุด คือเดือนสิงหาคม (14.24%) ดังภาพที่ 4

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ภาพที่ 4 รูป่ขแบบการทดแทนที
หมด บริเจัวณอ่
กระเบน
ภาพที่ 4 รูปแบบการทดแทนที
องประชากรปูมาทั่ข้งองประชากรปู
หมด บริเวณอมา้าวคุทัง้งกระเบน
งหวัาดวคุ
จัน้งทบุ
รี จังหวัดจันทบุรี

4. อัตราการนํามาใชประโยชน (E)
อัตราการจับมาใชประโยชน (E) ของปูมาจากสมการ
E
=
F/Z
เมื่อ F คือ คาการตายจากการทําประมง สวนคา Z คือ คาการตายรวม
ดังนั้นอัตราการจับมาใชประโยชน (E) ของปูมาทั้งหมด มีคาเทากับ
E
=
0.28
ชุตาภา คุณสุข, วิรังรอง กรินท์ธัญญกิจ, นิธิ ค�ำพันธ์, สรรัตน์ เลิศธัญญา, พรเพ็ญ แสงศรี, สุดารัตน์ กะฐินศรี, พงษ์ชัย ด�ำรงโรจน์วัฒนา
อัตราการจับปูมาทั้งหมดมาใชประโยชนมีคาเทากับ 0.28 ซึ่งคือลูกศรสีเทาที่แสดงถึงอัตราการจับปูมาในปจจุบัน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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ภาพที่ 4 รูปแบบการทดแทนที่ของประชากรปูมาทั้งหมด บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี

พพ
รรณ
ี

4. อัตราการน�
มาใช้ประโยชน์
อัตราการจับปูม้าทั้งหมดมาใช้ประโยชน์มีค่าเท่ากับ
4. อัตราการนํ
ามาใชปำระโยชน
(E) (E)
ราการจับบมาใช
มาใช้ประโยชน
ประโยชน์(E)(E)ของปูมาจากสมการ
0.28 ซึ่งคือ Eลูกศรสีเทาที
อัอัตตราการจั
= ่แสดงถึ
F/Zงอัตราการจับปูม้าในปัจจุบัน
ส่วนลูกศรเส้นประแสดงถึงปริมาณการจับปูม้าที่เหมาะสม คือ
เมืของปู
่อ F คืมอ้าคจากสมการ
าการตายจากการทําประมงE สว=นคาF/Z
Z คือ คาการตายรวม
คือ ค่าการตายจากการท�
ำประมง
ตราการจับปูม้ามาใช้ประโยชน์ได้
ดังเมืนั้น่ออัFตราการจั
บมาใชประโยชน (E)
ของปูมาทั้งหมด มีคาเทาEกับ= 0.25 และลู
E กศรสี=ด�ำ คือ อั0.28
ส่วนค่า Z คือ ค่าการตายรวม
มากที่สุด คือ E = 0.41 ตามล�ำดับ (ค�ำนวณจากโปรแกรมส�ำเร็จรูป
อัตราการจับปูมาทั้งหมดมาใชประโยชนมีคาเทากับ 0.28 ซึ่งคือลูกศรสีเทาที่แสดงถึงอัตราการจับปูมาในปจจุบัน
ดังนั้นอัตราการจับมาใช้ประโยชน์ (E)
FiSAT) ดังภาพที่ 5
สวนลูกศรเสนประแสดงถึงปริมาณการจับปูมาที่เหมาะสม คือ E = 0.25 และลูกศรสีดําคืออัตราการจับปูมามาใชประโยชนได
ค่าเท่าาดักับบ(คํานวณจากโปรแกรมสํ
E = 0.28 าเร็จรูป FiSAT) ดังภาพที่ 5
มากที่สของปู
ุด คือม้าEทั=้งหมด
0.41 มีตามลํ

รำไ

อัตราการจับปูมามาใชประโยชนไดมากที่สดุ

ชภัฏ

ภาพที่ 5 อัตราการจับปูมาทั้งหมดมาใชประโยชน (ผลผลิตตอป) บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี
ภาพที่ 5 อัตราการจับปูม้าทั้งหมดมาใช้ประโยชน์ (ผลผลิตต่อปี) บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

เดือน

มกราคม

เพศผู

เพศเมีย

รวม

คาที่คาดหวัง

(M)

(F)

M+F

Expect value

2

อัตราสวนเพศ

49

37

86

43

1.68

1:0.76

41

46

87

44

0.29

1:1.12

คาไคสแควร

มีนาคม

52

54

106

53

0.04

1:1.04

เมษายน

53

41

94

47

1.54

1:0.77

พฤษภาคม

40

32

72

36

0.88

1:0.8

มิถุนายน

100

95

195

98

0.14

1:0.95

มห
าว

ิทยา

กุมภาพันธ

ลัยร
า

5. อัตราส
5. วอันเพศ
ตราส่วนเพศ
ผู้มากกว่าปูม้าเพศเมีย ซึ่งน�ำไปทดสอบสถิติด้วยไคสแควร์ ก็พบว่า
พบว
าอัาตราส
วนระหว
างปูามงปู
าเพศผู
ตอปู้ตม่อาปูเพศเมี
ยเฉลีย่ยตลอดทั
้งปวมนระหว่
ีคาเทาากังเพศผู
บ 1:0.89
นั่น คือยพบประชากรปู
าเพศผู
พบว่
อัตราส่
วนระหว่
ม้าเพศผู
ม้าเพศเมี
อัตราส่
้ต่อเพศเมี
มีความแตกต่มางกั
นอย่ างมี
มากกวา้งปูปีมมาีคเพศเมี
่งนําไปทดสอบสถิ
ติดวยไคสแควร
ก็พบวาอันัตยราส
ตอเพศเมี
ย มีความแตกต
างกันอยางมี
เฉลี่ยตลอดทั
่าเท่ากัยบซึ1:0.89
นั่นคือ พบประชากรปู
ม้าเพศ
ส�ำคัวญนระหว
ทางสถิาตงเพศผู
ิ (P<0.05)
ดังตารางที
่2
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ดังตารางที่ 2
ตารางที
่ 2 อัต่ 2ราส่อัตวราส
นเพศระหว่
างปูมา้างปู
เพศผู
้และปูแมละปู
้าเพศเมี
ยในแต่ยในแต
ละเดือลนะเดืบริอเนวณอ่
วคุ้งกระเบน
จังหวัดจังจัหวั
นทบุ
ตารางที
วนเพศระหว
มาเพศผู
มาเพศเมี
บริเาวณอ
าวคุงกระเบน
ดจัรนี ทบุรี

กรกฎาคม

26

27

53

27

0.04

1:1.04

สิงหาคม

46

35

81

41

1.48

1:0.76

กันยายน

25

17

42

21

1.52

1:0.68

ตุลาคม

57

41

98

49

2.62

1:0.72

พฤศจิกายน

110

90

200

100

2

1:0.82

ธันวาคม

62

70

132

66

0.48

1:1.13

เฉลี่ยตลอดทั้งป
661
585
1246
623
4.76*
1:0.89
*
หมายเหตุ
อยจา,งมีนินธิ ัยค�ำพั
สําคันญธ์ทางสถิ
่อมั่นญ 0.05
ชุตาภา
คุณสุข, วิมีรคังวามแตกต
รอง กรินท์าธงกััญนญกิ
, สรรัตตน์ิทเลิี่ระดั
ศธับญความเชื
ญา, พรเพ็
แสงศรี, สุดารัตน์ กะฐินศรี, พงษ์ชัย ด�ำรงโรจน์วัฒนา

พบวาอั ตราสวนระหวางปูมาเพศผูตอปูมาเพศเมียเฉลี่ยตลอดทั้งปมีคาเทากับ 1:0.89 นั่น คือ พบประชากรปูม าเพศผู
กรกฎาคม
26
27
53
27
0.04
1:1.04
มากกวาปูมาเพศเมีย ซึ่งนําไปทดสอบสถิติดวยไคสแควร ก็พบวาอัตราสวนระหวางเพศผูตอเพศเมีย มีความแตกตางกันอยางมี
46ดังตารางที่ 235
81
41
1.48
1:0.76
นัยสํา22คัสิญงหาคม
ทางสถิ
ติ (P<0.05)
วารสารวิ
จัยรำ�ไพพรรณี
ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2561
กัน่ 2ยายน
25 างปูมาเพศผู
17และปูมาเพศเมี
42 ยในแตละเดือ21
1.52 จังหวัดจันทบุ1:0.68
ตารางที
อัตราสวนเพศระหว
น บริเวณอาวคุงกระเบน
รี
ตุเดืลาคม
57 
41 ย
98
2.62
1:0.72
อน
เพศผู
เพศเมี
รวม
คาที่ค49
าดหวัง
คาไคสแควร
110
(M)
62
49

90
(F)
70
37

200
M+F
132
86

100value
Expect
66
43

22

1:0.82
อัตราส
วนเพศ
1:1.13
1:0.76

พพ
รรณ
ี

พฤศจิกายน

ธันวาคม
มกราคม
เฉลีกุ่ยมตลอดทั
661
585
1246
623
ภาพั
นธ้งป
41
46
87
44
*
หมายเหตุ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05
มีนาคม
52
54
106
53

0.48
1.68
4.76*
0.29
0.04

1:0.89
1:1.12
1:1.04

ชภัฏ

รำไ

41 (CW)(CW)
1.54างความกว้างกระดอง
1:0.77 (CW) และ
6. ความสั
มพันธรมะหว
างกระดอง
และน้94
ําหนัก (W) ของปู47มาความสัมพันธ์ระหว่
6.เมษายน
ความสั
พันธ์ารงความกว
ะหว่53
างความกว้
างกระดอง
และ
เมืพฤษภาคม
่อของปู
วิเคราะห
มพันธระหวางความกว
างกระดอง
ก (W)
มาบริเวณอาวคุงกระเบน
32
72 (CW)
36ําหนั
1:0.8 จังหวัด
น�้ำหนัก (W)
ม้า หาความสั40
น�้ำหนัและน้
ก (W)
ของปู
ม้า ของปู0.88
จันทบุรี ตั้งแตเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 และการสุมปูมาที่ไดจากอวนจมปูของชาวประมง ซึ่งพบปูมารวม
เมื่ อุนวิายน
เ คราะห์ ห าความสั
ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความกว้ า ง
ผลการศึกษาปูม้าเพศผู้ มีความสัมพั1:0.95
นธ์ดังสมการ
ทั้งหมดมิถ1,246
ตัว แบงเปน100
ปูมาเพศผู 66195ตัว และปูม195
าเพศเมีย 585 ตัว98ไดความสัมพันธดัง0.14
นี้
กระดอง (CW) และน�้ำหนัก (W) ของปูม้าบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน
(ภาพที่ 6)
ความสั
มพันธระหวางความกว
กรกฎาคม
26 างกระดอง
27 (CW) และน้
53ําหนัก (W) ของปู
27มา
0.04
1:1.04
จังหวัดจันทบุรี ตัผลการศึ
้งแต่เดือกนมกราคม
ถึง เดื
อวามสั
นธันวาคม
พ.ศ.2558
		
W = 0.00005CW 3.055
ษาปู
ม
า

เพศผู
มี
ค
ม
พั
น
ธ
ด
ง
ั
สมการ
(ภาพที
่
6)
46
35 ซึ่งพบปูม้า81
41 R2 = 0.960
1.48
1:0.76
และการสุ่มปูสิมง้าหาคม
ที่ได้จากอวนจมปู
ของชาวประมง
รวม 		
3.055
W = 0.00005CW
ทั้งหมด 1,246
ตัว แบ่งเป็Rน2ปู=ม0.960
้าเพศผู
้าเพศเมีย มีความสั1:0.68
มพันธ์ดังสมการ
กันยายน
25 ้ 661 ตัว17และปูม้าเพศเมี
42 ย
21ผลการศึกษาปูม1.52
585 ตัว ได้ความสั
มพันธ์ดกังษาปู
นี้ มา57
เพศเมีย มีความสั
ตุลผลการศึ
าคม
41 มพันธดังสมการ
98 (ภาพที่ 7) 49(ภาพที่ 7) 2.62
1:0.72
		 W = 0.0002CW2.752
W = 0.0002CW2.752
พฤศจิกายน 2 110
90
200 		
100 R2 = 0.8842
1:0.82
R = 0.884
ธันวาคม
62
70
132
66
0.48
1:1.13

ลัยร
า

ิทยา

น้ําหนัก (กรัม)

เฉลี่ยตลอดทั
661
585
1246
623
4.76*
1:0.89
250 ้งป
*
3.055
หมายเหตุ มีความแตกตางกัy น=อย0.00005x
างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05
N = 661
R² = 0.960
200
6. ความสัมพันธระหวางความกวางกระดอง (CW) และน้ําหนัก (W) ของปูมา
เมื่อวิ150
เคราะหหาความสัมพันธระหวางความกวางกระดอง (CW) และน้ําหนัก (W) ของปูมาบริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัด
จันทบุรี ตั้งแตเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 และการสุมปูมาที่ไดจากอวนจมปูของชาวประมง ซึ่งพบปูมารวม
ทั้งหมด 1,246
100 ตัว แบงเปนปูมาเพศผู 661 ตัว และปูมาเพศเมีย 585 ตัว ไดความสัมพันธดังนี้
ความสัมพันธระหวางความกวางกระดอง (CW) และน้ําหนัก (W) ของปูมา
ผลการศึ
50 กษาปูมาเพศผู มีความสัมพันธดังสมการ (ภาพที่ 6)
W = 0.00005CW 3.055
0 R2 = 0.960
ผลการศึ0กษาปูมาเพศเมี
ความสั
ังสมการ (ภาพที
20 ย มี2.752
40 มพันธด60
80 ่ 7) 100
120
140
160
W = 0.0002CW
ความกวางกระดองปูมา (เซนติเมตร)
R2 = 0.884
ภาพที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความกว้างกระดองกับน�้ำหนักของปูม้าเพศผู้ บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
ภาพที่ 6 ความสัมพันธระหวางคาความกวางกระดองกับน้ําหนักของปูมาเพศผู บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี

น้ําหนัก (กรัม)

มห
าว

180
y = 0.0002x2.752
N = 585
160
R² = 0.884
140
120
100
80
60
40
20
ชุตาภา คุณสุข, วิร0ังรอง กรินท์ธัญญกิจ, นิธิ ค�ำพันธ์, สรรัตน์ เลิศธัญญา, พรเพ็ญ แสงศรี, สุดารัตน์ กะฐินศรี, พงษ์ชัย ด�ำรงโรจน์วัฒนา
0
20
40
60
80
100
120
140
160

ความกวางกระดองปูมา (เซนติเมตร)
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รรณ
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น้ําหนัก (กรัม)

วารสารวิ
จัยรำ�ไพพรรณี
ปีที่ 12มาเพศผู
ฉบับที บริ
่ 3 เเดื
อนกัาวคุ
นยายน
- ธันจัวาคม
ภาพที่ 6 ความสัมพันธระหวางคาความกว
างกระดองกั
บน้ําหนักของปู
วณอ
งกระเบน
งหวัด2561
จันทบุร23
ี

100

120

140

160

รำไ

ความกวางกระดองปูมา (เซนติเมตร)

ภาพที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความกว้างกระดองกับน�้ำหนักของปูม้าเพศเมีย บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
ภาพที่ 7 ความสัมพันธระหวางคาความกวางกระดองกับน้ําหนักของปูมาเพศเมีย บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี

100

เพศผู

เพศเมีย

ิทยา

จํานวนปูมา (ตัว)

150

ลัยร
า

ชภัฏ

7. ขนาดความกว้
า งกระดองของปู
ที่ น� ำ มาใช้ คือ 7-8 เซนติเมตร โดยปูม้าเพศเมียขนาดใหญ่ตั้งแต่ 13 เซนติเมตร
7. ขนาดความกว
างกระดองของปู
มาที่นํามาใชมป้ าระโยชน
ประโยชน์จากการศึกษาการกระจายความถี่ของความกวางกระดองปูมขึา้นทัไป
พบจ�ำนวนน้้งปอยมาก
ของความกว้
งกระดอง
้งหมดตลอดทั
ตั้งแตเส่ดืวอนขนาดเฉลี
นมกราคม ่ยพ.ศ.
2558 ถึงาเดื
อน
จากการศึ
ก
ษาการกระจายความถี
่
ข
องความกว้
า
ง
ปู
ม
้
า
ทั
้
ง
2
เพศ
มี
ค
่
า
เท่
า
กั
บ
8.65±1.85
เซนติ
เ
มตร
ดั
ง
ภาพที
ธั น วาคม พ.ศ. 2558 บริ เวณอ า วคุ ง กระเบน จํ า นวน 1,246 ตั ว พบปู ม า เพศผู มี ข นาดความกว า งกระดองอยู ในช ว ง ่ 8
กระดองปู
้าทั้งหมดตลอดทั
้งแต่เดือนมกราคม
พ.ศ.เมตร
2558และปู
ถึง มาซึเพศเมี
่ ง จั ด ว่ยามีเป็ขนาดความกว
น ระยะตั ว เต็ามงกระดองอยู
วั ย แล้ ว อย่ใานชงไรก็
ามจากมาตรการ
7-8 มเซนติ
เมตร มากที่ส้งปีุด ตัรองลงมาคื
อ 8-9 เซนติ
วง ต8-9
เซนติเมตร
เดือน มากที
ธันวาคม
2558 บริ
เวณอ่เซนติ
าวคุง้ เกระเบน
จ�ำมนวน
1,246
ตัว ท�ำตประมงปู
้าที่หเ้ามตร
มการจั
บปูพบจํ
ม้าทีา่มนวนน
ีขนาดต�อยมาก
่ำกว่า ส6วนขนาด
เซนติเมตร
่สุด พ.ศ.
รองลงมาคื
อ 7-8
มตร โดยปู
าเพศเมี
ยขนาดใหญ
ั้งแต 13 มเซนติ
ขึ้นไป
พบปูมเฉลี
้าเพศผู
้มีขนาดความกว้
างกระดองอยู
วง 7-8
เซนติ
มาใช้ปเซนติ
ระโยชน์
า ่ ยั8งมีซึก่งารฝ่
ำปูม้าเข้วาเต็มาใช้
ระโยชน์
่ยของความกว
างกระดองปู
มาทั้ง ่ใ2นช่เพศ
มีคาเท
ากับเมตร
8.65±1.85
เมตรนั้นดังพบว่
ภาพที
จัดวาาฝืเปนนน�ระยะตั
มวัยปแล
ว
ตามจากมาตรการทํ
ประมงปู
ามการจั
ปูมาที่มอยู
ีขนาดต่
ํากวา(N6 =เซนติ
มากทีอย
่สุดางไรก็
รองลงมาคื
อ 8-9 เซนติเามตร
และปูมามที้า่หเพศเมี
ยมีขบนาด
่ถึง 9.9%
122เมตรมาใช
ตัว) ประโยชนนั้น พบวายังมีการ
ฝาาฝงกระดองอยู
นนําปูมาเขา่ใมาใช
อยูเถมตร
ึง 9.9%
ตัว)
ความกว้
นช่วงประโยชน
8-9 เซนติ
มากที(N่สุด= 122
รองลงมา

50

มห
าว

0

ชวงความกวางกระดองของปูมา (เซนติเมตร)

ภาพที่ 8 การกระจายความถี
่ของความกว้
งกระดองปู
บริเวณอ่จัางวคุ
ภาพที่ 8 การกระจายความถี
่ของความกวางกระดองปู
มาาบริ
เวณอาวคุมง้ากระเบน
หวั้งดกระเบน
จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

8. ความสัมพันธระหวางความชุกชุมของปูมากับปจจัยทางกายภาพ
จากการศึกษาความสัมพันธระหวางความชุกชุมของประชากรปูมากับปจจัยทางกายภาพ บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัด
จันทบุรี ผลการศึกษาพบวาความชุกชุมของประชากรปูมามีความสัมพันธกับคาปจจัยทางกายภาพ คือ คาความเปนกรดดาง
ชุตาภา
คุณนสุัยขสํ,าวิคัรญังรอง
กรินท์ธสัญวนป
ญกิจจั, ยนิทางกายภาพอื
ธิ ค�ำพันธ์, สรรั่นตพบว
น์ เลิาศไม
ธัญมญา,
พรเพ็
, สุดการัชุตมน์ของประชากรปู
กะฐินศรี, พงษ์มชาัยดัด�ำรงโรจน์
อยางมี
(p<0.05)
ีความสั
มพัญนธแสงศรี
กับความชุ
งตารางที่ 3วัฒนา
โดยคาปจจัยทางกายภาพตาง ๆ มีคาดังนี้ คาปริมาณออกซิเจนละลายเฉลี่ยตลอดทั้งปมีคาเทากับ 5.8±1.00 มิลลิกรัม/ลิตร

24 วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2561
โดยค่าปัจจัยทางกายภาพต่างๆ มีค่าดังนี้ ค่าปริมาณออกซิเจน
ละลายเฉลี่ยตลอดทั้งปี มีค่าเท่ากับ 5.8±1.00 มิลลิกรัม/ลิตร
ค่าความเป็นกรดเบส มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.99±1.11 ค่าอุณหภูมิ
เฉลี่ย ตลอดทั้ งปี เท่า กั บ 31.2±1.19 องศาเซลเซี ยส ส่วนค่า
ความขุ่นเฉลี่ยตลอดทั้งปี มีค่าเท่ากับ 1.03±0.54 m ค่าเฉลี่ย
ความลึกตลอดทั้งปี มีค่าเท่ากับ 1.27±0.62 m และมีค่าความเค็ม
เฉลี่ยตลอดทั้งปี เท่ากับ 28.07±3.46 ppt

พพ
รรณ
ี

8. ความสัมพันธ์ระหว่างความชุกชุมของปูมา้ กับปัจจัย
ทางกายภาพ
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความชุกชุมของ
ประชากรปูมา้ กับปัจจัยทางกายภาพ บริเวณอ่าวคุง้ กระเบน จังหวัด
จันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ความชุกชุมของประชากรปูม้ามีความ
สัมพันธ์กับค่าปัจจัยทางกายภาพ คือ ค่าความเป็นกรดด่างอย่างมี
นั ย ส� ำ คั ญ (p<0.05) ส่ ว นปั จ จั ย ทางกายภาพอื่ น พบว่ า ไม่ มี
ความสัมพันธ์กับความชุกชุมของประชากรปูม้า ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ค่าสหสัมพันธ์แสดงความสัมพันธ์ระหว่างประชากรปูม้ากับปัจจัยทางกายภาพ

สรุปและอภิปรายผล

ค่าสหสัมพันธ์
-0.092
0.233*
-0.239
0.511
0.473
0.438

รำไ

ชภัฏ

ปัจจัยทางกายภาพ
ปริมาณออกซิเจนละลายน�้ำ
ค่าความเป็นกรดด่าง (pH)
อุณหภูมิ
ความขุ่นของน�้ำ
ความลึก
ความเค็ม
หมายเหตุ *มีความส�ำคัญทางสถิติที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05

ลัยร
า

พบว่า ค่าพารามิเตอร์การเจริญเติบโตของปูมา้ บริเวณอ่าวคุง้ กระเบน
จังหวัดจันทบุรี มีแนวโน้มของประชากรปูมา้ เป็นไปในทิศทางทีด่ ขี นึ้
1. การประมาณค่าพารามิเตอร์การเจริญเติบโต
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บค่ า พารามิ เ ตอร์ ก ารเจริ ญ เติ บ โต โดยพบว่า ค่า L∞ มีค่าสูงกว่างานวิจัยที่ผ่านมา (ตารางที่ 4)
ของการศึกษาครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า ปูม้าเพศผู้และปูม้าเพศเมีย อาจเป็นเพราะมาตรการทีม่ าควบคุมการท�ำประมงปูมา้ ในประเด็น
โดยพบวาคา L∞ มีคาสูงกวางานวิจัยที่ผานมา (ตารางที่ 4) อาจเปนเพราะมาตรการที่มาควบคุมการทําประมงปูมา ในประเด็นของการ
บปูม้าที่มีขนาดไม่ต�่ำกว่า 6 เซนติเมตร ท�ำให้ปูม้าวัยอ่อน
มีขนาดใหญ่
ำหรับทํค่าให
า ปK ูมของปู
้าเพศผู
้ ่จของการจั
จับปูมาทีก่มว่าีขการศึ
นาดไมกตษาที
่ํากว่ผา่า6นมา
เซนติส�เมตร
าวัยออมนมี
โอกาสที
ะเจริญเติบโตพัฒนาเปนตัวเต็มวัยมากขึ้น
มีคา่ เท่ากับ 0.82 ต่อปี ค่า K ของปูมา้ เพศเมีย มีคา่ เท่ากับ 0.10 ต่อปี มีโอกาสที่จะเจริญเติบโตพัฒนาเป็นตัวเต็มวัยมากขึ้น

ิทยา

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบคาพารามิเตอรการเจริญเติบโตของปูมาบริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบค่าพารามิเตอร์การเจริญเติบโตของปูม้าบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
นักวิจัย / ป

มห
าว

ชุตาภา คุณสุข (2549)
ธชณัฐ ภัทรสถาพรกุล (2551)
กุศล เรืองประเทืองสุข (2552)
งานวิจัยในครั้งนี้ (2559)

คาพารามิเตอรการเจริญเติบโต

คา L∞ (เซนติเมตร)
เพศผู
เพศเมีย
13.23
12.95
13.81
13.42
12.23
11.23
14.08
13.47

เพศผู
0.87
1.52
0.56
0.82

คา K (ตอป)

เพศเมีย
1.05
1.47
1.10
1.10

2. การประมาณค่
าสัทมธิประสิ
ทธิ์การตายรวม
อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ปูม้าเพศเมีย
2. การประมาณค
าสัมประสิ
์การตายรวม
จากผลการศึ
ก ษาจะเห็
่ า ปู มย้มีา เพศเมี
ย มี คท่ าธิ์การตายรวมมากกว
มี ค ่ า สั ม ประสิ ท ธิา์ กปูารตายรวมมากกว่
ม ้ า เพศผู
จากผลการศึ
กษาจะเห็
นไดวานปูได้
มาวเพศเมี
คาสัมประสิ
มาเพศผูแสดงวาปูมาาปูเพศเมี
ยถูก้ จัเนื
บขึ่ อ้นงมาจาก
มา
สัมประสิ
ทธิ์ากปูารตายรวมมากกว่
าปูมอ้างกัเพศผู
้แสดงว่กาษาของชุ
ปูม้าเพศเมี
ย คุอัณตสุราส่
วนเพศตามธรรมชาติ
ม้าบริเวณอ่
วไทย
มากกว
ม าเพศผู ซึ่งสอดคล
บผลการศึ
ตาภา
ข (2549)
ที่ ทําศึกษาพลวัขตองปู
ประชากรปู
มา าบริ
เวณอจะมี
าว ปูม้า
ถูกจับคุขึงกระเบน
้นมามากกว่
ปูมด้าจัเพศผู
่งสอดคล้กอษาพบว
งกับผลการศึ
ยมากกว่
ปูม้าเพศผู้ (สุเมธ าตัปูนมติากเพศผู
ุล, 2527)
จึงท�ำให้ปูม้า
จังาหวั
นทบุ้ รซึี ผลการศึ
า ปู มกาษาของ
เพศเมียมีคเพศเมี
าสั มประสิ
ทธิ์กาารตายรวมมากกว
 เนื่องมาจาก
ชุตาภา
คุณวสุนเพศตามธรรมชาติ
ข (2549) ที่ท�ำศึกขษาพลวั
ประชากรปู
ม้า จะมี
บริเวณ
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 (สุเมธ
ตันติากปูุลม, ้า2527)
งทําใหปูมาองกับ
เพศเมียถูกจับไดในปริมาณที่มากกวาปูมาเพศผู และสอดคลองกับการศึกษาของ Kangas (2000) ที่ศึกษาชีววิทยา ลักษณะ
ประชากร และการใชประโยชนปูมาในออสเตรเลียตะวันตก พบวา ปูมาเพศเมียมีคาสัมประสิทธิ์การตายรวมมากกวาปูมาเพศ
ผูเชคุนณเดีสุยขวกั
าเพศเมี
มีพฤติ
ในบริ
เวณปากแม
้ยงตัชวัยอด�ำรงโรจน์
อน ดังนั้นใน
ชุตาภา
, วินรังเนื
รอง่องมาจากปู
กรินท์ธัญมญกิ
จ, นิธยิ ค�ำพั
นธ์ก,รรมการอยู
สรรัตน์ เลิศอธัาศัญยญา,
พรเพ็
ญ แสงศรีน,้ําสุหรื
ดารัอบริ
ตน์เวณแหล
กะฐินศรีง,เลีพงษ์
วัฒนา
บริเวณอาวที่มีความลึกไมมาก จึงเหมาะแกการอยูอาศัยดํารงชีวิตของปูมาเพศเมีย สวนปูมาเพศผูจะอาศัยในบริเวณน้ําลึก
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การศึกษาของ Kangas (2000) ที่ศึกษาชีววิทยา ลักษณะประชากร เรืองประเทืองสุข (2552) ที่ศึกษาความรูปแบบการทดแทนที่
และการใช้ประโยชน์ปมู า้ ในออสเตรเลียตะวันตก พบว่า ปูมา้ เพศเมีย ของปูม้า ในบริเวณแหล่งหญ้าทะเล อ่าวคุ้งกระเบน ผลการศึกษา
มี ค ่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารตายรวมมากกว่ า ปู ม ้ า เพศผู ้ เช่ น เดี ย วกั น พบว่า ปูม้ามีการเข้าทดแทนที่ตลอดทั้งปีเช่นเดียวกัน โดยมีการ
เนื่ อ งมาจากปู ม ้ า เพศเมี ย มี พ ฤติ ก รรมการอยู ่ อ าศั ย ในบริ เวณ ทดแทนที่สูง 2 ช่วง คือ ในเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม และ
ปากแม่น�้ำ หรือบริเวณแหล่งเลี้ยงตัวอ่อน ดังนั้นในบริเวณอ่าวที่มี ช่วงเดือนธันวาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์และสอดคล้องกับการศึกษา
ความลึ ก ไม่ ม าก จึ ง เหมาะแก่ ก ารอยู ่ อ าศั ย ด� ำ รงชี วิ ต ของปู ม ้ า ของชุตาภา คุณสุข (2549) ที่ท�ำการศึกษาพลวัตประชากรปูม้า
เพศเมีย ส่วนปูม้าเพศผู้จะอาศัยในบริเวณน�้ำลึกมากกว่า เนื่องจาก บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน เช่นเดียวกัน พบว่า ปูม้าเพศผู้และปูม้า
มีพฤติกรรมเป็นผู้ล่าสัตว์ที่เคลื่อนไหวได้และมีขนาดใหญ่
เพศเมียมีการทดแทนที่ตลอดทั้งปี และมีรูปแบบการเข้าทดแทนที่
3. รูปแบบการทดแทนที่ของประชากรปูม้า
2 ช่วง คือ ช่วงแรกระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม
จากการศึกษารูปแบบการเข้าทดแทนที่ของประชากร ส่ ว นที่ 2 คื อ ระหว่ า งเดื อ นกรกฎาคม ถึ ง เดื อ นพฤศจิ ก ายน
ปูม้า พบว่า ปูม้าทั้งหมดมีการเจริญเติบโตเข้าสู่ข่ายการท�ำประมง เนื่ อ งจากเป็ น ช่ ว งเดื อ นหลั ง จากที่ ปู ม ้ า มี ก ารวางไข่ สู ง สุ ด คื อ
ตลอดทั้ ง ปี โดยมี รู ป แบบการเข้ า ทดแทนที่ สู ง สุ ด 2 ช่ ว ง คื อ เดือนกุมภาพันธ์ และเดือนตุลาคม
ช่วงแรกระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน ช่วงที่ 2 ระหว่าง
4. อัตราการน�ำมาใช้ประโยชน์
เดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษารูปแบบ
ผลการศึกษาพบว่า อัตราการน�ำปูม้ามาใช้ประโยชน์
การทดแทนที่ของปูม้าก่อนหน้านี้ โดยพบช่วงการทดแทนที่ 2 ในปัจจุบัน คือ 0.28 ต่อปี ส่วนอัตราการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสม
ช่ ว งเหมื อ นกั น แต่ ช ่ ว งการทดแทนที่ สู ง สุ ด ของแต่ ล ะงานวิ จั ย คือ 0.25 ต่อปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการจับปูม้ามาใช้ประโยชน์เกิน
มีความแตกต่างกันเล็กน้อย เช่น งานวิจยั ของชุตมิ ากรณ์ ช�ำนาญชล ปริมาณการจับปูมา้ ทีเ่ หมาะสม อย่างไรก็ตามเมือ่ น�ำไปเปรียบเทียบ
และคณะ (2557) ที่ ท� ำ การศึ ก ษาการท� ำ ประมงปู ม ้ า ภายใต้ กั บ การรายงานการวิ จั ย ของนั ก วิ จั ย ก่ อ นหน้ า นี้ ดั ง ตารางที่ 5
การจัดการทรัพยากรปูมา้ อย่างบูรณาการและยัง่ ยืน อ่าวคุง้ กระเบน พบว่า อัตราการน�ำมาใช้ประโยชน์ในงานวิจยั ครัง้ นีม้ คี า่ ทีล่ ดลงจาก
จังหวัดจันทบุรี พบว่า ปูม้ามีรูปแบบการเข้าทดแทนที่ตลอดทั้งปี เมื่อในอดีต ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามาตรการการปรับปรุงการท�ำประมง
เช่นเดียวกัน โดยพบปูมา้ มีการทดแทนที่ 2 ช่วง ช่วงแรก คือ ระหว่าง ท�ำให้ประชากรปูม้าในบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น
เปรียถึบเที
บการรายงานการวิ
จัยกอนหนานี้ ดัจึงตารางที
ตราการนํ
ามาใช
ระโยชน
เดือนตุลาคม
งเดืยอบกั
นมกราคม
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คาที่ลดลงจากเมื่อในอดีต ซึ่งแสดงใหเห็นวามาตรการการปรับปรุงการทําประมงทําใหประชากรปูมาในบริเวณอาวคุงกระเบน
ถึ ง เดื อ นมิ ถุ น ายน และคล้ า ยคลึ ง กั บ การศึ ก ษาของกุ ศ ล
มีแนวโนมที่ดีขึ้น จึงทําใหปูมาถูกจับมาใชประโยชนนอยลงนั่นเอง
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ชุตาภา คุณสุข (2549)
จินตนา จินดาลิขิต และคณะ (2551)
ธชณัฐ ภัทรสถาพรกุล และคณะ (2551)
ทิพยวัลย ปองหมู และคณะ (2556)
Kunsook et al. (2014)
งานวิจัยในครั้งนี้ (2559)
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ของ ธชณัฐ ภัทรสถาพรกุล และคณะ (2551) พบว่า อัตราส่วน ประมงของในแต่ละฤดูกาลต่างๆ โดยในระยะแรกของฤดูนาั้นงกัปูบม้า
กษาของ
ที่พมบปู
าปูมาเพศผู
ะฤดูกาลต
าง ๆ โดยใน
เพศผู ้ ต ่ อการศึ
เพศเมี
ย เฉลี่ยDavis
ตลอดทั(1988)
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ระยะแรกของฤดูนนั้ ปูมาเพศผูถูกจับมามาก เนื่องมาจากปูมาเพศผูมีการลอกคราบที่เร็วกวาปูมา เพศเมีย และเมื่อปูมาเพศผูลด
ซึ่ ง จะเห็ น ว่ า ปู ม ้ า เพศผู ้ มี อั ต ราส่ ว นมากกว่ า ปู ม ้ า เพศเมี ย และ ที่เร็วกว่าปูม้าเพศเมีย และเมื่อปูม้าเพศผู้ลดจ�ำนวนลงจึงท�ำให้ปูม้า
จํานวนลงจึงทําใหปูมาเพศเมียเริ่มเขามาทดแทนและเพิ่มจํานวนมากขึ้นในฤดูกาลตอมา ทั้งนี้อัตราสวนเพศจัดเปนดัชนีชี้วัด
สถานภาพของทรัพยากรปูมาที่สําคัญ เนื่องจากสัดสวนของปูมาเพศเมียจะมีผลตอการทดแทนที่ของประชากรปูมาวัยออน
รุนใหมในขายการประมง หากมีประชากรเพศเมียนอย อัตราการฟกไขจากแมปูไขนอกกระดองก็จะลดลงไปดวย
ชุตาภา คุณสุข, วิรังรอง กรินท์ธัญญกิจ, นิธิ ค�ำพันธ์, สรรัตน์ เลิศธัญญา, พรเพ็ญ แสงศรี, สุดารัตน์ กะฐินศรี, พงษ์ชัย ด�ำรงโรจน์วัฒนา

ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบขอมูลอัตราสวนเพศของปูมา บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี
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ที่ของประชากรปูม้าวัยอ่อน รุ่นใหม่ในข่ายการประมง หากมี
ประชากรเพศเมียน้อย อัตราการฟักไข่จากแม่ปูไข่นอกกระดอง
ก็จะลดลงไปด้วย
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เพศเมียเริ่มเข้ามาทดแทนและเพิ่มจ�ำนวนมากขึ้นในฤดูกาลต่อมา
ทั้งนี้อัตราส่วนเพศจัดเป็นดัชนีชี้วัดสถานภาพของทรัพยากรปูม้า
ที่ส�ำคัญ เนื่องจากสัดส่วนของปูม้าเพศเมียจะมีผลต่อการทดแทน

ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบข้อมูลอัตราส่วนเพศของปูม้า บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
นักวิจัย / พ.ศ.
อัตราส่วนปูม้าเพศผู้ต่อเพศเมีย
ธชณัฐ ภัทรสถาพรกุล และคณะ (2551)
1:0.74
กุศล เรืองประเทืองสุข (2552)
1:0.59
Hosseini et al. (2012)
1:0.88
งานวิจัยในครั้งนี้ (2559)
1:0.89
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7. การส�ำรวจขนาดความกว้างกระดองของปูมา้ ทีถ่ กู น�ำ
มาใช้ประโยชน์
จากผลการศึกษาครั้งนี้จะเห็นได้ว่า ประชากรปูม้า
บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน ส่วนใหญ่จะเป็นปูม้าที่มีขนาดตัวเต็มวัย
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของทิพย์วัลย์ ป้องหมู่ และคณะ (2556)
และการศึกษาของ ชุติมากรณ์ ช�ำนาญชล และคณะ (2557)
ที่พบประชากรปูม้าตัวเต็มวัยในบริเวณ อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัด
จันทบุรี มากกว่าประชากรปูม้าวัยอ่อน แต่แตกต่างจากการศึกษา
ของ Kunsook et al. (2014) ซึ่งพบประชากรปูม้าวัยอ่อนมากกว่า
ประชากรปูม้าตัวเต็มวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณแหล่งหญ้า
ทะเล ดังตารางที่ 8 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การใช้มาตรการการปรับปรุง
การท� ำ ประมงท� ำ ให้ ป ระชากรปู ม ้ า มี แ นวโน้ ม ที่ ดี ขึ้ น กว่ า เดิ ม
เนื่องมาจากพบปูม้าตัวเต็มวัยมากกว่าปูม้าวัยอ่อน ท�ำให้ปูม้า
มี โ อกาสที่ จ ะสื บ พั น ธุ ์ แ ละวางไข่ ไ ด้ ม ากขึ้ น อย่ า งไรก็ ต ามจาก
มาตรการท� ำ ประมงปู ม ้ า ที่ ห ้ า มการจั บ ปู ม ้ า ที่ มี ข นาดต�่ ำ กว่ า
6 เซนติเมตร มาใช้ประโยชน์นั้น พบว่า ยังมีการฝ่าฝืนจับปูม้าที่มี
ขนาดต�่ ำ กว่ า 6 เซนติ เ มตรเข้ า มาใช้ ป ระโยชน์ อ ยู ่ ถึ ง 9.9%
จากการวิเคราะห์ขนาดความยาวแรกจับปูม้าที่โอกาส 50% ของ
ปูม้าทั้งหมด ที่จะถูกจับนั้นมีขนาด 4.55 cm เมื่อน�ำไปเปรียบเทียบ
กับผลการศึกษาของชุตาภา คุณสุข (2549) พบขนาดความยาว
แรกจับมีค่า 3.66 cm และผลการศึกษาของกุศล เรืองประเทืองสุข
(2552) พบขนาดความยาวแรกจับมีค่า 1.46 cm จะเห็นได้ว่า
ค่าความยาวแรกจับปูม้าที่โอกาส 50% มีค่าสูงมากกว่างานวิจัย
ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่า มาตรการการปรับปรุงการท�ำประมง
ส่งผลดีต่อขนาดความยาวแรกจับ ท�ำให้ปูม้ามีโอกาสที่จะเจริญ
เติบโตพัฒนาเป็นตัวเต็มวัยทีม่ ากขึน้ กว่าในอดีต ดังนัน้ ผลการศึกษา
ของชุ ต าภา คุ ณ สุ ข และคณะ (2560) ที่ ไ ด้ ท�ำ การศึ ก ษาการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของตาลอบขนาดต่างๆ จากการท�ำ
ประมงปูมา้ ได้ยนื ยันในงานวิจยั ว่า ควรมีการเพิม่ ขนาดตาลอบปูมา้
จากขนาด 2.5 นิว้ บริเวณท้องลอบ ไปเป็นขนาด 3 นิว้ เพราะจะช่วย
ท�ำให้มีการลดการใช้ประโยชน์ปูม้าที่มีขนาดเล็กกว่า 6 เซนติเมตรได้

ลัยร
า

ชภัฏ

6. ความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างกระดอง (CW)
และน�้ำหนัก (W) ของปูม้าจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความกว้างกระดอง (CW) และน�้ำหนัก (W) ของปูม้า พบว่า ปูม้า
มีการเจริญแบบอัลโลเมตริก (Allometric growth) โดยมีสมการ
แสดงความสัมพันธ์ดังนี้
สมการความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างกระดอง (CW)
และ น�้ำหนัก (W) ดังนี้
สมการความสัมพันธ์ คือ
W = a (CW)b
ผลการศึกษาปูม้าเพศผู้
W = 0.00005CW3.055
ผลการศึกษาปูม้าเพศเมีย W = 0.0002CW2.752
ผลการศึกษาปูม้าเพศผู้
และปูม้าเพศเมีย
W = 0.0001CW2.920
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ผลการศึ ก ษานี้ ส อดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของชุ ต าภา
คุณสุข (2549) และทิพย์วัลย์ ป้องหมู่ และคณะ (2556) ที่ท�ำ
การศึกษาการประเมินกลุ่มประชากรปูม้า บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน
จังหวัดจันทบุรี ที่พบว่า ปูม้ามีการเจริญเติบโตแบบอัลโลเมตริก คือ
มีค่าสัมประสิทธิ์ b ไม่เท่ากับ 3 ในขณะที่สัตว์น�้ำมีค่าสัมประสิทธิ์ b
เท่ากับ 3 จะมีการเจริญเติบโตแบบไอโซเมตริก (Isometric growth)
เช่ น ปลา เป็ น ต้ น ส� ำ หรั บ การเจริ ญ แบบอั ล โลเมตริ ก นั้ น เป็ น
การเจริญเติบโตของสัตว์น�้ำในกลุ่มครัสเตเชียนที่มีการเจริญเติบโต
เพิ่มขนาดของกระดองให้ใหญ่ขึ้น โดยมีพฤติกรรมการลอกคราบ
ออกเป็นระยะๆ จึงท�ำให้เส้นโค้งของการเจริญเติบโตของปูม้าเป็น
แบบขั้นบันได (Stepwise curve) โดยในแต่ละขั้นจะแสดงถึง
การลอกคราบของปูม้า ซึ่งในการลอกคราบแต่ละครั้ง ปูม้าจะ
ไม่กินอาหาร ส่งผลให้ปูม้ามีน�้ำหนักตัวลดลง การเจริญเติบโต
ไม่เป็นไปตามสัดส่วนของร่างกายนั่นเอง ลักษณะการเจริญเติบโต
ของปูมา้ ไม่มลี กั ษณะทีแ่ ตกต่างจากการศึกษาอืน่ ๆ ไม่สามารถน�ำไป
ใช้หรือมีผลต่อการท�ำประมงอย่างยั่งยืนได้ แต่สามารถบอกได้ว่า
การรบกวนสต๊อกของประชากรปูม้าในปัจจุบันนั้น เป็นผลจาก
การท�ำประมง ไม่ใช่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสิ่งแวดล้อม
หรือปัจจัยกายภาพ

ชุตาภา คุณสุข, วิรังรอง กรินท์ธัญญกิจ, นิธิ ค�ำพันธ์, สรรัตน์ เลิศธัญญา, พรเพ็ญ แสงศรี, สุดารัตน์ กะฐินศรี, พงษ์ชัย ด�ำรงโรจน์วัฒนา

ที่มากขึ้นกวาในอดีต ดังนั้นผลการศึกษาของชุตาภา คุณสุข และคณะ (2560) ที่ไดทําการศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของตาลอบขนาดตาง ๆ จากการทําประมงปูมา ไดยืนยันในงานวิจัยวา ควรมีการเพิ่มขนาดตาลอบปูมาจากขนาด 2.5 นิ้ว
บริเวณทองลอบ ไปเปนขนาด 3 นิ้ว เพราะจะชวยทําใหมีการลดการใชประโยชนปูมาที่มีขนาดเล็กกวา 6 เซนติเมตรได
วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2561 27
ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบการกระจายความถี่ความกวางกระดองของปูมา บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี
ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบการกระจายความถี่ความกว้างกระดองของปูม้า บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

* Kunsook et al. (2014)
* ทิพยวัลย ปองหมู และคณะ (2556)
ชุติมากรณ ชํานาญชล และคณะ (2557)
งานวิจัยในครั้งนี้ (2559)
*กอนมาตรการการปรับปรุงการทําประมง

ชวงความกวางกระดอง
(เซนติเมตร)
6-7
8-9
7-8
7-8

คาความกวางกระดองเฉลี่ย
(เซนติเมตร)
7.52±1.14
8.49±0.29
8.13±1.82
8.65±1.85
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นักวิจัย / ป พ.ศ.
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8.8.ความสั
มพัมนพัธนรธ์ะหว
างความชุ
ความสั
ระหว่
างความชุกชุกมชุของปู
มของปูมมาและป
า้ และปัจจจัจัยยทางกายภาพ
มีค่าลดลงจากงานวิจัยในครั้งก่อนๆ แสดงว่าปูม้ามีการตายจาก
และปำจประมงน้
จัยทางกายภาพ
าความชุ
ชุมของปูมามีความสั
พันธ
ทางกายภาพ จากการศึกษาความสัมพันธระหวางความชุกชุมของปูมาการท�
อ ยลง พบว
รวมไปถึ
ง ค่ ากความยาวแรกจั
บ ที่ ม50%
กับจากการศึ
คาความเป
นกรดดามงพันโดยมี
คาาความเป
างเฉลี
เทากับเซนติ
7.99±1.11
ความเป่ใหญ่
นกรดของน้
ําทะเล
กษาความสั
ธ์ระหว่
งความชุนกกรดด
ชุมของปู
มา้ ่ยตลอดทั
มีขนาด้งป4.55
เมตร เป็ซึน่งขนาดที
ขึ้นเมื่อเปรี
ยบเทีเปยนบ
จจัยที่มีอิทธิพพบว่
ลตาอการดํ
ิตของสิม้า่งมีมีคชีวามสั
วิตหลายชนิ
าลูจกัยปูของนั
มามีอกัตวิรารอดตายสู
ดีที่ pH
และปัจจัยปทางกายภาพ
ความชุารงชี
กชุมวของปู
มพันธ์ ด โดยพบว
จากงานวิ
จัยหลายท่านงและการเจริ
ซึ่งแสดงให้ญเห็เตินบว่โตได
าสถานภาพ
8.5 หากความเป
นกรดด
งเปลี่ยนแปลงไปจากนี
ะทําใหมีอัตของปู
ราการรอดและการเจริ
เติบโตลดลง
(วาริ
ง และ
กับค่าความเป็
นกรดด่าง โดยมี
ค่าาความเป็
นกรดด่างเฉลี่ย้จตลอด
ม้า บริเวณอ่าวคุ้งญกระเบนมี
แนวโน้
มทีน่ดทร
ีขึ้นธนาสมหวั
อาจเป็นเพราะ
ทั้งปีเท่ากับ 7.99±1.11 ซึ่งความเป็นกรดของน�้ำทะเล เป็นปัจจัย มีการใช้มาตรการการปรับปรุงการท�ำประมง ที่มีมาตรการห้าม
ที่มีอิทธิพลต่อการด�ำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตหลายชนิด โดยพบว่า จับปูม้าที่มีขนาดต�่ำกว่า 6 เซนติเมตร ผลการศึกษาอัตราการใช้
ลูกปูม้ามีอัตรารอดตายสูงและการเจริญเติบโตได้ดีที่ pH 8.5 ประโยชน์พบว่า ค่าอัตราการน�ำไปใช้ประโยชน์ แสดงให้เห็นถึง
หากความเป็ น กรดด่ า งเปลี่ ย นแปลงไปจากนี้ จ ะท� ำ ให้ มี อั ต รา การจับปูมา้ มาใช้ประโยชน์ทนี่ อ้ ยลง ท�ำให้ปมู า้ มีโอกาสทีจ่ ะสืบพันธุ์
การรอดและการเจริญเติบโตลดลง (วารินทร์ ธนาสมหวัง และ และพัฒนาเป็นตัวเต็มวัยต่อไป ผลการศึกษาความกว้างกระดอง
ธรรมนู ญ วุ ่ น ซิ่ ง ซี่ , 2549) ซึ่ ง ให้ ผ ลการศึ ก ษาแตกต่ า งจาก ของปูม้าเฉลี่ยมีค่า 8.65±1.85 เซนติเมตร แสดงว่า ปูม้าในบริเวณ
การศึกษาของกุศล เรืองประเทืองสุข (2552) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ อ่าวคุ้งกระเบนที่จับมาได้เป็นปูม้าตัวเต็มวัย ทั้งนี้จากรายงานวิจัย
ระหว่างพลวัตประชากรปูม้ากับปัจจัยทางกายภาพของแหล่งหญ้า ของชุตาภา คุณสุข (2549) พบว่า ปูม้าเพศเมียตัวเต็มวัยจะมีขนาด
ทะเล บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี ที่พบว่า ความสัมพันธ์ ความกว้างกระดอง 8 เซนติเมตร ส่วนปูม้าเพศผู้มีขนาดความกว้าง
ระหว่างปัจจัยทางกายภาพกับการกระจายของปูม้าระยะวัยอ่อน กระดอง 7 เซนติเมตร ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการปรับขนาดของ
และปูม้าระยะตัวเต็มวัย ไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางกายภาพ ตาลอบให้ไปเป็นตามมาตรการการปรับปรุงการท�ำประมง คือ
ทั้ ง ในช่ ว งเวลากลางวั น และเวลากลางคื น และการศึ ก ษาของ มีขนาดตาลอบเท่ากับ 2.5 นิ้ว ท�ำให้ปูม้าที่มีขนาดเล็กสามารถ
ทิพย์วัลย์ ป้องหมู่ และคณะ (2556) ที่ศึกษาค่าสัมพันธ์ระหว่าง ที่จะหลุดออกจากลอบปูได้นั่นเอง
ปั จ จั ย ทางกายภาพและความชุ ก ชุ ม ของประชากรปู ม ้ า พบว่ า
จากการประเมินสถานภาพของทรัพยากรปูมา้ ภายหลัง
ความชุกชุมของประชากรปูม้า ไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยทาง จากการใช้มาตรการการปรับปรุงการท�ำประมง พบว่า สถานภาพ
กายภาพ และแตกต่างจากผลการศึกษาของชุตาภา คุณสุข (2549) ของทรั พ ยากรปู ม ้ า มี แ นวโน้ ม ที่ ดี ขึ้ น เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ผล
ที่ท�ำการศึกษาพลวัตประชากรปูม้า บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัด การศึ ก ษาที่ ผ ่ า นมา โดยพิ จ ารณาจากค่ า พลวั ต ประชากรและ
จันทบุรี พบว่า ความชุกชุมของประชากรปูม้า มีความสัมพันธ์กับ ตัวชี้วัดทางชีววิทยา จึงเห็นว่าควรที่จะใช้มาตรการการปรับปรุง
ค่าความเค็มในช่วงเวลากลางวัน และมีความสัมพันธ์กับค่าปริมาณ การท�ำประมง เพื่อการจัดการทรัพยากรปูม้าอย่างยั่งยืนในบริเวณ
ออกซิเจนละลายในน�้ำในช่วงเวลากลางคืน โดยพบว่า ในช่วงเวลา อ่าวคุง้ กระเบนจังหวัดจันทบุรตี อ่ ไป นอกจากนีค้ วรมีการจัดประชุม
กลางวันนั้น เดือนที่มีความเค็มเฉลี่ยสูงสุด คือ เดือนตุลาคมมี ร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเพิ่มขนาดประชากรปูม้า
ค่าเฉลี่ย 35.8±1.00 ppt ซึ่งเหมาะกับการวางไข่ของปูม้า
ที่สามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ได้ เนื่องจากขนาดความกว้างกระดอง
จากการศึกษาพลวัตประชากรปูม้า หลังจากที่มีการใช้ 6 เซนติ เ มตร ยั ง เป็ น ปู ร ะยะวั ย อ่ อ นที่ ยั ง ไม่ เข้ า สู ่ วั ย เจริญ พันธุ์
มาตรการการปรับปรุงการท�ำประมง บริเวณอ่าวคุง้ กระเบน จังหวัด (ชุตาภา คุณสุข และคณะ, 2560) ควรมีการเพิ่มขนาดปูม้าที่
จันทบุรี ผลการศึกษาค่าพารามิเตอร์การเติบโต พบว่า ปูม้าที่จับได้ สามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ได้เป็น 8 เซนติเมตร และควรส่งเสริม
ขนาดใหญ่ที่สุดมีความกว้างกระดองเท่ากับ 14.08 เซนติเมตร มาตรการต่างๆ เพิ่มเติม เช่น การปลูกหญ้าทะเลเพื่อเป็นแหล่ง
ซึง่ จัดว่าเป็นความกว้างกระดองทีม่ ขี นาดใหญ่เมือ่ เทียบกับการศึกษา อนุบาลปูม้าวัยอ่อน การท�ำธนาคารปูม้า ตลอดจนควรก�ำหนด
วิจัยที่ผ่านมา ผลการศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การตายโดยการประมง การห้ามจับแม่ปูไข่นอกกระดองในฤดูกาลวางไข่อย่างเด็ดขาด

ชุตาภา คุณสุข, วิรังรอง กรินท์ธัญญกิจ, นิธิ ค�ำพันธ์, สรรัตน์ เลิศธัญญา, พรเพ็ญ แสงศรี, สุดารัตน์ กะฐินศรี, พงษ์ชัย ด�ำรงโรจน์วัฒนา

28 วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2561

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

พพ
รรณ
ี

นอกจากนีย้ งั ควรมีมาตรการลดการน�ำสัตว์นำ�้ พลอยได้ทไี่ ม่มคี ณ
ุ ค่า ชุตาภา คุณสุข, พรพิมล กาญจนวาศ และพงษ์ชยั ด�ำรงโรจน์วฒ
ั นา.
ทางเศรษฐกิ จ ขึ้ น มาจากทะเล เนื่ อ งจากสั ต ว์ น�้ ำ พลอยได้
(2556). การจัดการทรัพยากรปูม้าแบบมีส่วนร่วม
มีความส�ำคัญต่อโครงสร้างและหน้าที่ของห่วงโซ่อาหารภายใน
กรณีศกึ ษา ธนาคารปูมา้ บ้านท่าแคลง อ่าวคุง้ กระเบน
ระบบนิเวศ โดยสัตว์น�้ำพลอยได้หลายชนิดจัดเป็นอาหารของปูม้า
จั ง หวั ด จั น ทบุ รี . จั น ทบุ รี : สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
และเป็นตัวชี้วัดความหลากหลาย และความอุดมสมบูรณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี.
ระบบนิเวศอ่าวคุ้งกระเบน
ชุตาภา คุณสุข, พรพิมล กาญจนวาศ และพงษ์ชยั ด�ำรงโรจน์วฒ
ั นา.
(2558). การจัดการทรัพยากรปูมา้ อย่างบูรณาการเพือ่
ความยัง่ ยืน: กรณีศกึ ษาอ่าวคุง้ กระเบน จังหวัดจันทบุร.ี
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
จันทบุรี: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ควรศึกษาผลจากการก�ำหนดมาตรการใหม่เพิ่มเติม
ร�ำไพพรรณี.
เช่น การเพิ่มพื้นที่แหล่งหญ้าทะเล การห้ามจับปูม้าในฤดูการวางไข่
และการเพิ่มขนาดตาลอบปูม้าเป็น 2.5 นิ้วทุกด้าน เพื่อน�ำผลที่ได้ ชุ ต าภา คุ ณ สุ ข , ประสาน แสงไพบู ล ย์ , ศศิ ธ ร พุ ท ธรั ก ษ์ ,
พรเพ็ ญ แสงศรี และสุ ด ารั ฐ กะฐิ น ศรี . (2560).
มาใช้ในการปรับปรุงมาตรการการท�ำประมงให้มีประสิทธิภาพที่ดี
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพขนาดตาลอบแบบพับได้
ขึ้นต่อไป
ต่อการท�ำประมงปูม้า บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัด
จันทบุร.ี วารสารวิทยาศาสตร์บรู พาวิจยั . 22, 96-109.
กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จากทุ น งบประมาณ ชุติมากรณ์ ช�ำนาญชล, เปรมใจ ค�ำจันทร์ และวาสนา เพร็ชเรือง.
(2557). ระบบการท�ำประมงปูม้า ภายใต้การจัดการ
แผ่นดินมหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี ปีงบประมาณ 2560-2561
ทรั พ ยากรปู ม ้ า อย่ า งบู ร ณาการและยั่ ง ยื น
อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี. ครุศาสตรบัณฑิต
เอกสารอ้างอิง
ภาควิชาชีววิทยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กุศล เรืองประเทืองสุข. (2552). ความสัมพันธ์ระหว่างพลวัต
ร�ำไพพรรณี.
ประชากรปูม้า Portunus pelagicus (Linnaeus,
ทิพย์วัลย์ ป้องหมู่, ศราวุธ นาวารัตน์ และ ศิริวรรณ ไชยชุม.
1758) กับปัจจัยทางกายภาพของแหล่งหญ้าทะเล
(2556). การประเมินกลุ่มประชากรปูม้า Portunus
อ่าวคุง้ กระเบน จังหวัดจันทบุร.ี วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
pelagicus (Linnaeus, 1758) ภายหลังการตั้ง
สาขาสัตววิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
ธนาคารปูม้าบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปริ ญ ญานิ พ นธ์ ค รุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาชี ว วิ ท ยา
จินตนา จินดาลิขิต, จักรพัณน์ ปิ่นพุทธศิลป์, ขนิษฐา เสรีรักษ์ และ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี.
สุวรักษ์ วงษ์โท. (2551). ชีววิทยาและการประเมิน
ธชณั ฐ ภั ท รสถาพรกุ ล , รั ช นา อยู ่ มั่ น , จี ร ายุ ท ธ หาชิ ต และ
ทรัพยากรปูม้า Portunus pelagicus (Linnaeus,
กัญลิน จิรัฐชยุต. (2551). การประเมินสภาวะการท�ำ
1758) บริเวณอ่าวไทยตอนบน. ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงปูม้าและปูทะเลบริเวณแหล่งหญ้าทะเลใน
ประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน : สมุทรปราการ.
อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี. วิทยาศาสตร์และ
ชุ ต าภา คุ ณ สุ ข . (2557). รายงานวิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณ์ เรื่ อ ง
ศิลปศาสตร์ คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
การประเมินกลุม่ ประชากรปูมา้ Portunus pelagicus
วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี.
(Linnaeus, 1766) บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัด
วารินทร์ ธนาสมหวัง และธรรมนูญ วุ่นซิ่งซี่. (2549). ผลของ
จันทบุรี. จันทบุรี : ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัย
ความเป็นกรด-ด่างของน�ำ้ ต่ออัตรารอดและการเจริญ
ราชภัฏร�ำไพพรรณี.
เติบโตของลูกปูมา้ (Portunus pelagicus Linnaeus,
ชุ ต าภา คุ ณ สุ ข . (2549). พลวั ต ประชากรปู ม ้ า Portunus
1758) ทีอ่ นุบาลในถังไฟเบอร์. เอกสารวิชาการฉบับที่
pelagicus Linnaeus, 1758 บริเวณอ่าวคุง้ กระเบน
38/2549. ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาประมงชายฝั ่ ง
จังหวัดจันทบุรี. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ภาควิชา
สมุ ท รสาคร, ส� ำ นั ก วิ จั ย และพั ฒ นาประมงชายฝั ่ ง ,
ชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
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แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุก
ในกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสินค้าจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
Motivation Affceting Perfermance Efficiency of Truck Driver
for Registered Inland Transport Firm in Bangkok and Vicinity Area
อุทุมพร อยู่สุข
สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
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ชภัฏ

รำไ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอกของพนักงานขับรถ
บรรทุกสินค้า 2) ศึกษาระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกสินค้า 3) เปรียบเทียบลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอกของพนักงานขับรถบรรทุกสินค้า 4) เปรียบเทียบลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกสินค้า กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานขับรถขนส่งสินค้า
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ�ำนวน 398 ราย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และ LSD ผลการวิจัย พบว่า
1. ความคิดเห็นต่อปัจจัยแรงจูงใจภายในของพนักงานขับรถบรรทุกในกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสินค้าจดทะเบียนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยู่ในระดับมาก (X = 4.10) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ
โดยผลส�ำเร็จในการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 4.38
2. ความคิดเห็นต่อปัจจัยแรงจูงใจภายนอกของพนักงานขับรถบรรทุกในกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสินค้าจดทะเบียนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยู่ในระดับมาก (X = 4.02) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อโดย
เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 4.31
3. ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกในกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสินค้าจดทะเบียน
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.17) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อโดย การติดต่อประสานงานมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 4.25
4. เปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตร์มีผลต่อปัจจัยแรงจูงใจและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ
บรรทุกในกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสินค้าจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
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The purposes of this research were: 1. study internal and external motivations of registered truck
driver inland transport firm 2. study opinions on the performance of registered truck driver inland transport firm
3. compare internal and external motivations of registered truck driver inland transport firm and, 4. compare
opinions on the performance of registered truck driver inland transport firm. The comparisons are based on
demographic characteristics. The samples were 398 registered truck drivers inland transport firm in Bangkok and
vicinity area. The research instrument was questionnaire. Descriptive statistics; Frequency, Percentage, Mean,
Standard Deviation, and inferential statistics; One-Way ANOVA were used in the data analysis.
The results of research were as follow:
1. The truck registered drivers inland transport firm in Bangkok and vicinity area had high opinion in
internal motivations (X = 4.10). The most were in truck driver operational performance success (X = 4.38).
2. The registered truck drivers inland transport firm in Bangkok and vicinity area had high opinion in
external motivations (X = 4.02). The most were in modern technology (X = 4.31).
3. The results of study opinions on the performance of registered truck driver inland transport firm
in Bangkok and vicinity area were high (X = 4.17). The most were coordination effective (X = 4.25)
4. Comparison of demographic characteristics influences motivation and performance of truck drivers
in the transportation sector registered in Bangkok and its vicinities. The results showed that the difference was
statistically significant at the .05 level.
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และขาดจิ ต ส� ำ นึ ก ในการท� ำ งานได้ แ ละประเด็ น ที่ ส� ำ คั ญ ในการ
การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ โดยเฉพาะพนักงาน ปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุก คือ แรงจูงใจด้านต่างๆ
ขั บ รถบรรทุ ก ถื อ เป็ น หนึ่ ง ในเป้ า หมายในการพั ฒ นาบุ ค คลากร ในการท�ำงาน ซึ่งจะน�ำไปสู่การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนที่มี
ด้านโลจิสติกส์ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของ ประสิทธิภาพ ซึง่ แรงจูงใจต่างๆ อาจประกอบไปด้วย ความก้าวหน้า
ประเทศ (2550-2554) และต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปในอนาคต ในหน้าทีก่ ารงาน การยกย่องและยอมรับนับถือ ความมัน่ คงในอาชีพ
(ชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ, 2555) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนส่ง การเลื่อนต�ำแหน่งงาน เป็นต้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแรงจูงใจส�ำคัญ
ทางบกหรื อ การขนส่ ง ด้ ว ยรถบรรทุ ก เป็ น ช่ อ งทางการขนส่ ง ในการท�ำให้พนักงานขับรถบรรทุกปฏิบัติงานของตนได้อย่างเต็มที่
ที่เป็นสัดส่วนที่สูงกว่าการขนส่งการขนส่งช่องทางอื่นๆ ในระบบ และมีประสิทธิภาพ (ธงชัย สันติวงษ์, 2531:95)
จากเหตุ ผ ลและปั ญ หาข้ า งต้ น จึ ง ท� ำ ให้ ผู ้ วิ จั ย ต้ อ ง
โลจิสติกส์ โดยในนิยามด้านก�ำลังคนด้านโลจิสติกส์ได้แบ่งบุคลากร
ด้านโลจิสติกส์ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ตามประเภทอุตสาหกรรม การศึ ก ษาแรงจู ง ใจที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านของ
ได้แก่ บุคลากรในภาคการบริการโลจิสติกส์ (LSPs) และบุคลากร พนักงานขับรถบรรทุก ในกลุม่ ผูป้ ระกอบการขนส่งสินค้าจดทะเบียน
ในภาคการผลิต (Firm) แต่ทั้ง 2 กลุ่มมีพนักงานในสายของฝ่าย ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพือ่ เป็นประโยชน์ตอ่ ผูป้ ระกอบการ
ปฏิบตั กิ ารเหมือนกัน คือ พนักงานขับรถบรรทุกและพนักงานขับรถ ในการใช้เป็นแนวทางหรือแผนส�ำหรับการพัฒนาพนักงานขับรถ
โฟล์คลิฟท์ (Forklift) ประกอบกับปริมาณการขนส่งทางถนนที่มี ในองค์กร
ปริมาณสูง และจ�ำนวนสินค้าที่ต้องพึ่งพาการขนส่งด้วยรถบรรทุก
มีจ�ำนวนมาก และไม่สมดุลกับบุคลากรในธุรกิจขนส่ง ท�ำให้จ�ำนวน วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ของพนักงานขับรถบรรทุกไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด
1. เพือ่ ศึกษาระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับแรงจูงใจภายใน
แรงงาน บางครั้งขาดการอบรมที่มีประสิทธิภาพท�ำให้แรงงาน และแรงจูงใจภายนอกของพนักงานขับรถบรรทุกสินค้าในกลุ่ม
ประเภทพนั ก งานขั บ รถบรรทุ ก ไม่ ท ราบและไม่ มี ม าตรฐานใน ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร
การปฏิบัติงาน ปัญหาจึงตกไปสู่ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและ และปริมณฑล
ผู้ใช้บริการงานขนส่งสินค้า ที่ไม่ได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพใน
การวางแผนและการพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงานขับรถบรรทุก การปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกสินค้ากลุ่มผู้ประกอบการ
ในส่วนของโลจิสติกส์มีความส�ำคัญมากพอๆ กับการวางแผนและ ขนส่งสินค้าจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
การพั ฒ นาบุ ค คลากรในภาคการผลิต และการตลาด เนื่ อ งจาก
3. เพื่อเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มี
เป็นสิง่ ทีท่ กุ ภาคส่วนจะต้องท�ำงานสอดประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ ผลต่อแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอกของพนักงานขับรถ
และลดความสูญเสียทั้งวัตถุดิบและระยะเวลาให้น้อยที่สุด เพื่อ บรรทุกสินค้าในกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสินค้าจดทะเบียนในเขต
ประสิ ท ธิ ใ นการแข่ ง ขั น ทั้ ง ภายในประเทศและต่ า งประเทศ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ซึง่ ประสิทธิภาพทีด่ ขี องธุรกิจอุตสาหกรรมย่อมมาจากประสิทธิภาพ
4. เพื่อเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มี
ในการปฏิบตั งิ านของพนักงานในทุกระดับ จึงเป็นสิง่ ทีผ่ ปู้ ระกอบการ ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุก
อุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิตและบริการต้องค�ำนึงถึง แต่สิ่งเหล่านี้ สิ น ค้ า ในกลุ ่ ม ผู ้ ป ระกอบการขนส่ ง สิ น ค้ า จดทะเบี ย นในเขต
จะประสบผลส� ำ เร็ จ ไปไม่ ไ ด้ ห ากไม่ ไ ด้ รั บ ความความร่ ว มมื อ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จากพนักงานขับรถบรรทุกภายในองค์กร (ปราชญา กล้าผจัญ,
2540: 56) จากการได้ลงพื้นที่สอบถามไปยังผู้ประกอบการขนส่ง สมมติฐานการวิจัย
สินค้าหลายราย พบว่า ผู้ประกอบการแต่ละรายต่างก็มีปัญหากับ
1. พนักงานขับรถที่มีอายุต่างกัน มีระดับความคิดเห็น
พนักงานขับรถบรรทุกในส่วนของพนักงานขับรถบรรทุกทีม่ ลี กั ษณะ เกี่ ย วกั บ แรงจู ง ใจภายใน แรงจู ง ใจภายนอกและประสิ ท ธิ ภ าพ
คล้ายคลึงกัน พบว่า พนักงานขับรถมีอัตราการเปลี่ยนงานสูงกว่า การปฏิบัติงานแตกต่างกัน
พนักงานในแผนกอื่นๆ และพนักงานขับรถมีส่วนส�ำคัญที่จะท�ำให้
2. พนักงานขับรถที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับ
เกิ ด ต้ น ทุ น หรื อ ผลก� ำ ไรให้ กั บ บริ ษั ท ได้ ม ากกว่ า แผนกอื่ น เช่ น ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ แรงจู ง ใจภายใน แรงจู ง ใจภายนอกและ
หากพนักงานขับรถประมาทก่อให้เกิดความเสียหายทัง้ กับตัวรถและ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกัน
สินค้า หรือขาดความช�ำนาญในเส้นทางหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3. พนักงานขับรถทีม่ รี ายได้ตา่ งกัน มีระดับความคิดเห็น
ก่อนเข้ารับสินค้าก็ท�ำให้ต้องใช้เวลาและน�้ำมันเชื้อเพลิงที่มากขึ้น เกี่ ย วกั บ แรงจู ง ใจภายใน แรงจู ง ใจภายนอกและประสิ ท ธิ ภ าพ
รวมถึงการขาดจิตส�ำนึกด้านจริยธรรมท�ำให้เกิดพฤติกรรมที่ทุจริต การปฏิบัติงานแตกต่างกัน
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ตอนที่ 3 เป็ น แบบสอบถามที่ ใช้ วั ด ระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุก ในกลุ่มผู้ประกอบการขนส่ง
สินค้าจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ�ำนวน
12 ข้อ ส�ำหรับแบบสอบถามตอนที่ 2 และ 3 มีลักษณะเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งออกเป็น
มากทีส่ ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ ดุ ตามมาตราวัดแบบลิเคอร์ท
(Likert Scale) จากนั้นน�ำแบบสอบถามที่ออกแบบเรียบร้อยแล้ว
ด� ำ เนิ น การหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ของเครื่ องมือซึ่ง
ประโยชน์ของงานวิจัย
1. ท�ำให้ทราบระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับแรงจูงใจภายใน การวิจัยครั้งนี้มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.87 ส่วนสถิติที่ใช้
แรงจูงใจภายนอกและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ในการวิจัย คือ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage)
ขับรถบรรทุกสินค้าในกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสินค้าจดทะเบียน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
ในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลที่ มี ต ่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพ Deviation) และทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way
ANOVA) ในกรณีที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
การปฏิบัติงาน
2. สามารถน�ำผลวิจยั เกีย่ วกับแรงจูงใจและประสิทธิภาพ จึงท�ำการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีการของ LSD
ในการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกไปประยุกต์ใช้และ (Least Significant Difference) เพื่อใช้พิสูจน์สมมติฐานของ
ปรับปรุงให้เข้ากับการปฏิบัติงานจริง ในกลุ่มผู้ประกอบการขนส่ง การวิจัยที่ตั้งไว้
สินค้า
3. ผลของการศึกษาวิจัยจะเป็นประโยชน์ทางวิชาการ ผลการวิจัย
และสามารถไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางส�ำหรับการพัฒนาบุคคลากร
1. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
ในภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งมีแนวทางธุรกิจในลักษณะเดียวกัน แรงจูงใจภายในและปัจจัยแรงจูงใจภายนอก ของพนักงานขับ
เพือ่ เสริมสร้างปัจจัยแรงจูงใจและเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน รถบรรทุกในกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสินค้าจดทะเบียนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า
		 1.1 ความคิ ด เห็ น แรงจู ง ใจภายในของพนั ก งาน
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง “แรงจู ง ใจที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพ ขับรถบรรทุกในกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสินค้าจดทะเบียนในเขต
การปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุก ในกลุ่มผู้ประกอบการ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านปัจจัยแรงจูงใจภายในโดยรวม
ขนส่งสินค้าจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล” อยู่ในระดับมาก (X = 4.10) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
กลุม่ ตัวอย่าง คือ พนักงานขับรถขนส่งสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร มีความเห็นอยูใ่ นระดับมากทุกข้อโดยเรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อย
และปริมณฑล จ�ำนวน 398 ราย โดยสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple ดังนี้ ด้านผลส�ำเร็จในการปฏิบัติงานในต�ำแหน่งพนักงานขับรถ
Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม บรรทุก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ด้านการยกย่องและยอมรับนับถือ
โดยมี จ� ำ นวน 3 ตอน ตอนที่ 1 เป็ น ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ้ ต อบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ด้านความมั่นคงในงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ระดับความ 4.16 ด้านการยกย่องและยอมรับนับถือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04
คิ ด เห็ น ของแรงจู ง ใจที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง าน ด้านโอกาสในความก้าวหน้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ด้านโอกาส
ของพนักงานขับรถบรรทุก ในกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ในความก้ า วหน้ า มี ค ่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.03 และน้ อ ยที่ สุ ด คื อ
จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ�ำนวน 39 ข้อ ด้านการมีสว่ นร่วมในงาน โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.94 ตามตารางที่ 1
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4. พนักงานขับรถที่มีอายุการท�ำงานในบริษัทปัจจุบัน
ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจภายใน แรงจูงใจ
ภายนอกและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกัน
5. พนักงานขับรถทีม่ ปี ระสบการณ์การท�ำงานทีผ่ า่ นมา
ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจภายใน แรงจูงใจ
ภายนอกและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกัน

อุทุมพร อยู่สุข
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหแรงจูงใจภายในของพนักงานขับรถบรรทุก
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พบว่า มีความเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อโดยเรียงล�ำดับจากมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 ตามตารางที่ 2
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ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกในกลุ่ม ประสานงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ประสิทธิภาพด้านต้นทุน
พนั ก งานขั บ รถบรรทุ กในกลุ ม ผู ป ระกอบการขนสงสินคาจดทะเบี ยนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าจดทะเบี
ยนในเขตกรุ
่าเฉลี
ากับ 4.16
ประสิทธิภาพด้บาั ตนความปลอดภั
2. ผลการวิ
เคราะห
เทพมหานคร
อ มู ลระดั
ความคิมีและเมื
ดคเห็
นต่อ่ยอพิเท่ประสิ
ท ธิภนาพในการปฏิ
าน ของน ย มีค่าเฉลี่ย
ปริมณฑล โดยภาพรวมอยู
ในระดับขงมาก
(X� =บ4.17)
จารณาเป
รายขอ พบวามีคิงวามเห็
และปริมณฑล พนั
โดยภาพรวมอยู
่ในระดับกมาก
และเมื่อ งสิเท่นาคกัาบจดทะเบี
4.15 และน้
อยที่สุด คืงเทพมหานครและ
อ ประสิทธิภาพด้านเวลา โดยมีค่า
ก งานขั บ รถบรรทุ
ในกลุ(X ม ผู= ป 4.17)
ระกอบการขนส
ยนในเขตกรุ
พิจารณาเป็นรายข้
พบว่าโดยภาพรวมอยู
มีความเห็นอยูใ่ นระดับมากทุ
่ยเท่า่อกัพิบจารณาเป
4.14 ตามตารางที
3 ามีความเห็น
ปริมอณฑล
มาก (กX�ข้อ=โดย
4.17) เฉลี
และเมื
นรายขอ ่ พบว

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

พพ
รรณ
ี

ตารางทีตารางที
่ 1 ผลการวิ
เคราะห์
แจัรงจู
งใจภายในของพนั
กงานขับกรถบรรทุ
ก
ปจเคราะห
ยแรงจู
งใจภายใน
่ 1 ผลการวิ
แรงจู
งใจภายในของพนั
งานขับรถบรรทุ
� ก
X

อุทุมพร อยู่สุข

อยูในระดับมากทุกขอโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ ประสิทธิภาพดานการติดตอประสานงาน
มี ค าเฉลี่ ยเท ากั บ 4.25 ประสิ ท ธิ ภ าพดานตน ทุ น มี คาเฉลี่ย เท ากับ 4.16 ประสิท ธิภ าพด านความ
ปลอดภัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 และนอยที่สุด คือ ประสิทธิภาพดานเวลา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14
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ตามตารางที่ 3

พพ
รรณ
ี

ตารางที
่ 3 ผลการวิ
เคราะห์เคราะห
ประสิทปธิระสิ
ภาพในการปฏิ
บัติงานของพนั
กงานขับกรถบรรทุ
ก
ตารางที
่ 3 ผลการวิ
ทธิภาพในการปฏิ
บัติงานของพนั
งานขับรถบรรทุ
ก
N =398
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
�
X
S.D.
1.ดานตนทุน
4.16
.674
2.ดานเวลา
4.14
.555
3.ดานความปลอดภัยในการขนสง
4.15
.599
4.ดานการติดตอประสานงาน
4.25
.558
รวมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
4.17
.508

ลําดับที่
2
4
3
1

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

3. เปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตร์มีผลต่อ 		 พนักงานขับรถบรรทุกในกลุม่ ผูป้ ระกอบการขนส่ง
3. เปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตรมีผลตอแรงจูงใจและประสิทธิภาพในการ
แรงจูงใจและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ สินค้าจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีระยะ
ปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานขั บ รถบรรทุ ก ในกลุ ม ผู ป ระกอบการขนส ง สิ น ค า จดทะเบี ย นในเขต
บรรทุ ก ในกลุ ่ มกรุผู ้ งปเทพมหานครและปริ
ระกอบการขนส่ ง สิมนณฑล
ค้ า จดทะเบี
ย นในเขต
เวลาท�ำงานในบริษัทปัผลการวิ
จจุบันต่จาัยงกัพบว
น มีา แรงจูงใจและประสิทธิภาพ
จําแนกตามลั
กษณะทางประชากรศาสตร
กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล
ำ แนกตามลั
ก ษณะทาง
บัติงานแตกต่
อย่างมีนัยยส�นในเขต
ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
พนั กจ�งานขั
บ รถบรรทุ
ก ในกลุ ม ผู ปในการปฏิ
ระกอบการขนส
ง สิานงกัคนา จดทะเบี
ประชากรศาสตร์กรุผลการวิ
จัยพบว่า
างเป็นรายคูบ่ ัตพบว่
งเทพมหานครและปริ
มณฑลที่มีชวงอายุแตกตางกัและจากการทดสอบความแตกต่
นมีแรงจูงใจและประสิทธิภาพในการปฏิ
ิงานา แตกต่างกันทุก
		 แตกต
พนักงานขั
ผู้ประกอบการขนส่
ด้านอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ราะดั
างกันบรถบรรทุ
อยางมีนกัยในกลุ
สําคัญ่มทางสถิ
ติที่ระดับ .05ง และจากการทดสอบความแตกต
งเปบน.05
รายคูพบวา
สินค้าจดทะเบียพนั
นในเขตกรุ
ง
เทพมหานครและปริ
ม
ณฑลที
ม
่
ช
ี
ว
่
งอายุ
กงานขับรถบรรทุกในชวงอายุตางกันมีแรงจูงใจและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกตางกันทุก
แตกต่างกันมีแรงจู
ง
ใจและประสิ
ดานอยางมีนัยสํทาธิคัภญาพในการปฏิ
ทางสถิติที่รบะดัตั งิ บานแตกต่
.05 างกัน อภิปรายผล
อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดัพนั
บ ก.05
และจากการทดสอบ
จากการศึง สิกษาวิ
ัยข้อมูลด้ยานในเขต
นลักษณะทางประชากร
งานขั
บ รถบรรทุ ก ในกลุ ม ผู ป ระกอบการขนส
น ค าจจดทะเบี
ความแตกต่างเป็กรุนรายคู
่ พบว่า พนักงานขัมบณฑลที
รถบรรทุ่ มกี รในช่
ของพนั
บ รถบรรทุ
ก ในกลุท่ มธิผูภ้ ปาพในการ
ระกอบการขนส่ ง สิ น ค้ า
งเทพมหานครและปริ
ะดัวบงอายุ
การศึ ก ษาต
างกักนงานขั
มี แ รงจู
งใจและประสิ
ต่างกันมีแรงจูงปฏิ
ใจและประสิ
ทธิภาาพในการปฏิ
างกัตนิที่ระดั
จดทะเบี
ย นในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ
บัติงานแตกต
งกัน อยางมีบนัตยิงสํานแตกต่
าคัญทางสถิ
บ .05 และจากการทดสอบความแตกต
างเปนม ณฑล พบว่ า
ทุกด้านอย่างมีนรายคู
ัยส�ำคัพญบว
ทางสถิ
ะดับ า.05
า พบวติทาี่รแตกต
งกันทุกดานอยางมีนัยสําคัญการวิ
ทางสถิเ คราะห์
ติที่ระดัรบะดั.05
บ แรงจู ง ใจและประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง าน
		 พนักงานขับรถบรรทุ
ก
ในกลุ
่
ม
ผู
้
ป
ระกอบการขนส่
ง
พนั ก งานขั บ รถบรรทุ ก ในกลุ ม ผู ปของพนั
ระกอบการขนส
ง สิ น คกา จดทะเบี
กงานขับรถบรรทุ
ในกลุ่มผูย้ปนในเขต
ระกอบการขนส่งสินค้า
สินค้าจดทะเบียกรุนในเขตกรุ
ง
เทพมหานครและปริ
ม
ณฑลที
่
ม
ี
ร
ะดั
บ
งเทพมหานครและปริมณฑลที่มีระดับรายไดตางกัจดทะเบี
นมีแรงจูยงนในเขตกรุ
ใจและประสิ
ทธิภาพในการปฏิบมัตณฑล
ิงาน โดยแยกออก
งเทพมหานครและปริ
การศึกษาต่างกัแตกต
นมีแรงจู
บัตบิงาน
างกังนใจและประสิ
อยางมีนัยสํทาธิคัภญาพในการปฏิ
ทางสถิติที่ระดั
.05 และจากการทดสอบความแตกต
างเปนรายคูพบวา
เป็น 3 ด้าน ดังต่อไปนี้
นทุกดตาิทนอย
นัยสําและจากการ
คัญทางสถิติที่ระดับ .05 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อแรงจูงใจภายใน
แตกต่างกัน อย่พบว
างมีานแตกต
ัยส�ำคัาญงกัทางสถิ
ี่ระดัาบงมี.05
พนั่ กพบว่
งานขั
บ รถบรรทุ
ระกอบการขนส
ง สิ นกคงานขั
า จดทะเบี
ย นในเขต
ทดสอบความแตกต่ า งเป็ น รายคู
า แตกต่
า งกั น ทุกกในกลุ
ด้ า น ม ผู ปในการปฏิ
บัติงานของพนั
บรถบรรทุ
ก ในกลุ่มผู้ประกอบการ
งเทพมหานครและปริ
ท
ํ
า
งานต
า
งกั
น
มี
แ
รงจู
ง
ใจและประสิ
ท
ธิ
ภาพใน
อย่างมีนัยส�ำคัญกรุทางสถิ
ติที่ระดับ .05 มณฑลที่มีระดับประสบการณ
ขนส่ ง สิ น ค้ า จดทะเบี ย นในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ
ม ณฑล
บัตบิงานแตกต
งกัน แตกต
างอยางมีนัยสํงาคัญพบว่
ทางสถิ
ต
ิ
ท
่
ี
ร
ะดั
บ
.05
และจากการทดสอบความ
		 การปฏิ
พนักงานขั
รถบรรทุกาในกลุ
่มผู้ประกอบการขนส่
า ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยแรงจูงใจภายในในการปฏิบตั งิ าน
แตกต
า
งเป
น
รายคู
พ

บว
า
พบว
า
แตกต
า
งกั
น
ทุ
ก
ด
า
นอย
า
งมี
น
ัยสํกางานขั
คัญทางสถิ
ติที่ระดั
สินค้าจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีระดับ ของพนั
บรถบรรทุ
กทีบ่เป็.05
นกลุ่มตัวอย่าง มีระดับแรงจูงใจ
พนั
ก
งานขั
บ
รถบรรทุ
ก
ในกลุ

ม
ผู

ป
ระกอบการขนส
ง
สิ
น
ค
า
จดทะเบี
ย นในเขต
รายได้ ต ่ า งกั น มี แรงจู ง ใจและประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง าน อยูใ่ นระดับมาก ทีม่ คี า่ ความพึงพอใจด้านผลส�
ำเร็จในการปฏิบตั งิ าน
กรุ
ง
เทพมหานครและปริ
ม
ณฑลที
่
ม
ี
ร
ะยะเวลาทํ
า
งานในบริ
ษ
ั
ท
ป
จ
จุ
บ
ั
น
ต
า
งกั
น
มี
แ
รงจู
ง
ใจและ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจากการ ในต�ำแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกเป็นอันดับแรก ซึ่งไม่สอดคล้อง
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่าแตกต่างกันทุกด้านอย่างมี กับผลงานวิจัยของ บุญเลิศ จันทร์โท, (2555) ที่ได้ศึกษาปัจจัย
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
แรงจู ง ใจที่ มี ผ ลต่ อ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านของ
		 พนักงานขับรถบรรทุกในกลุ่มผู้ประกอบการขนส่ง พนักงาน บริษัท สยามโตโยต้า อุตสาหกรรม จ�ำกัด ซึ่งพบว่า
สินค้าจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีระดับ พนั ก งานกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามพึ ง พอใจด้ า นค่ า ตอบแทนเป็ น
ประสบการณ์ท�ำงานต่างกันมีแรงจูงใจและประสิทธิภาพในการ อันดับแรก ซึ่งผลการวิจัยอาจไม่สอดคล้องกันเนื่องจากพนักงาน
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ ขับรถในกลุม่ ตัวอย่างทีศ่ กึ ษาเล็งเห็นประโยชน์ในระยะยาวของการ
.05 และจากการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่าแตกต่างกัน เป็นพนักงานขับรถบรรทุกที่มองถึงการประสบความส�ำเร็จโดยรวม
ทุกด้านอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อุทุมพร อยู่สุข
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ข้อเสนอแนะ

พพ
รรณ
ี

ในการปฏิบัติงานของพนักงาน: กรณีศึกษา บริษัทสยามโตโยต้า
อุตสาหกรรม จ�ำกัด จังหวัดชลบุรี ที่กล่าวว่า อายุ ระดับการศึกษา
รายได้ อายุในการท�ำงาน และประสบการณ์ในการท�ำงาน ท�ำให้
มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เนื่องจากระยะเวลาการท�ำงาน หรือ
ช่วงอายุการท�ำงานท�ำให้ทัศนคติในการท�ำงานเปลี่ยนไป และ
แตกต่างกัน เช่น พนักงานขับรถที่เริ่มท�ำงานไม่กี่ปีอาจมีความเห็น
ด้ า นแรงจู ง ใจในการท� ำ งานแตกต่ า งกั บ พนั ก งานขั บ รถที่ มี อ ายุ
การท�ำงานนานกว่า

รำไ

ผลจากการศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจและประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกในกลุ่มผู้ประกอบการ
ขนส่งสินค้าจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูว้ จิ ยั
มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ปัจจัยแรงจูงใจภายใน ด้านผลส�ำเร็จในการปฏิบตั งิ าน
เป็นด้านที่มีระดับความคิดเห็นของพนักงานขับรถบรรทุกสินค้า
มากที่สุด รองลงมาเป็นด้านความมั่นคงในงานลักษณะของงาน
ที่ท้าทาย การยกย่องและยอมรับนับถือ โอกาสในความก้าวหน้า
การมีอ�ำนาจหน้าที่ และการมีส่วนร่วมในงานตามล�ำดับ ดังนั้น
เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดกับพนักงานขับรถส่งสินค้าเพื่อ
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ให้พนักงาน
เปลี่ยนงาน ผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความส�ำคัญและคอยกระตุ้น
ให้พนักงานขับรถขนส่งสินค้าทุกคนเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจต่อผล
การปฏิบตั งิ านของตน และการใช้ความพยายามในการปฏิบตั งิ านให้
ประสบความส�ำเร็จ นอกจากกระตุน้ ให้พนักงานขับรถบรรทุกสินค้า
เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจต่อความส�ำเร็จในงานแล้ว ผู้บริหารควรมี
การจูงใจให้พนักงานขับรถบรรทุกสินค้าเกิดความรู้สึกว่าเขาเป็น
ส่วนหนึ่งของความส�ำเร็จขององค์กร โดยให้ได้มีส่วนรับรู้แสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบอยู่
รวมทั้ ง งานที่ ม อบหมายควรเป็ น งานที่ มี ลั ก ษณะท้ า ทายความ
สามารถและน่าสนใจ ตรงกับความรู้ความถนัดเพื่อให้สามารถใช้
ความสามารถได้อย่างเต็มที่
2. ปัจจัยแรงจูงใจภายนอก ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เป็นด้านที่มีระดับความคิดเห็นของพนักงานขับรถบรรทุกสินค้า
มากที่ สุ ด รองลงมาเป็ น ด้ า นความปลอดภั ย ในการท� ำ งาน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ นโยบายและการบริหาร การเลื่อน
ต�ำแหน่งงาน และการพัฒนาฝึกอบรมตามล�ำดับ ดังนั้นผู้บริหาร
ระดับสูงควรค�ำนึงและน�ำปัจจัยแรงจูงใจภายนอก ด้านเทคโนโลยี
ทีท่ นั สมัยในทีน่ จี้ ะหมายถึงอุปกรณ์และยานพาหนะทีใ่ ช้ในการขนส่ง
ความปลอดภั ย ในการท� ำ งาน และค่ า ตอบแทนและสวั ส ดิ ก าร
เข้ามาใช้เพื่อจูงใจให้พนักงานขับรถขนส่งสินค้าปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยผู้ประกอบการขนส่งสินค้าควรจะ
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การวิ เ คราะห์ ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จั ย แรงจู ง ใจ
ภายนอกในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานขั บ รถบรรทุ ก ในกลุ ่ ม
ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริ ม ณฑล พบว่ า ระดั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จั ย แรงจู ง ใจ
ภายนอกในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานขั บ รถบรรทุ ก ที่ เ ป็ น
กลุม่ ตัวอย่าง มีระดับแรงจูงใจความพึงพอใจด้านเทคโนโลยีทที่ นั สมัย
เป็นอันดับแรก ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กิตติพงศ์ ศิรพร
(2551) ที่ได้ศึกษาปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
การท� ำ งานของพนั ก งานระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร: กรณี ศึ ก ษาโรงงาน
ผลิตรถยนต์ จังหวัดสมุทรปราการ ทีพ่ บว่า พนักงานระดับปฏิบตั กิ าร
มีความคิดเห็นต่อปัจจัยแรงจูงใจภายนอกด้านนโยบายและการ
บริหารเป็นอันดับแรก และให้คา่ ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
ซึ่งผลการวิจัยอาจไม่สอดคล้องกันเนื่องจากช่วงเวลาในการท�ำการ
วิจัยมีความแตกต่างกันหลายปี ความคิดเห็นของพนักงานขับรถจึง
แตกต่างไป เพราะปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสามารถ
น�ำมาช่วยในการท�ำงานของพนักงานขับรถบรรทุกได้เป็นอย่างดี
การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุก ในกลุ่มผู้ประกอบการ
ขนส่ ง สิ น ค้ า จดทะเบี ย นในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล
พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานขับรถบรรทุกที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีระดับความคิดเห็น
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการติดต่อประสานงานเป็น
อันดับแรก ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กิตติพงศ์ ศิรพร
(2551) ที่ได้ศึกษาปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
การท�ำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ: กรณีศึกษาโรงงานผลิต
รถยนต์ จังหวัดสมุทรปราการ ที่พบว่า พนักงานระดับปฏิบัติการ
มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพด้านต้นทุนการผลิตอยู่ในระดับมาก
ซึ่ ง ผลการวิ จั ย อาจไม่ ส อดคล้ อ งกั น เนื่ อ งจากประเภทกลุ ่ ม
อุตสาหกรรมในการศึกษามีความแตกต่างกันท�ำให้ประสิทธิภาพ
ในการท�ำงานมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน พนักงานขับรถบรรทุก
เล็งเห็นความส�ำคัญของการประสานงานช่วยให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
การวิ เ คราะห์ ผ ลเปรี ย บเที ย บระดั บ ความคิ ด เห็ น
เกี่ ย วกั บ แรงจู ง ใจภายใน แรงจู ง ใจภายนอกและประสิ ท ธิ ภ าพ
การปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกในกลุ่มผู้ประกอบการ
ขนส่งสินค้าจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โดยมี อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อายุการท�ำงานใน
บริษัทปัจจุบัน และประสบการณ์การท�ำงานที่ผ่านมาต่างกันมี
ผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจภายใน แรงจูงใจภายนอกและ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นวพรรษ จ�ำรัสศรี
(2552) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
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ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
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1. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กับธุรกิจการให้บริการโลจิสติกส์
ในกิจกรรมด้านอื่นๆ เช่น การให้บริการคลังสินค้า กลุ่มธุรกิจให้
บริ ก ารตั ว แทนออกของ และผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารขนส่ ง ประเภทต่ า งๆ
เพื่อศึกษาเทียบเคียง
2. ควรมีการศึกษาวิจยั เพือ่ ส�ำรวจค่าจ้างในตลาดแรงงาน
เพื่ อ ให้ ผู ้ ป ระกอบการมี อั ต ราค่ า จ้ า งและสวั ส ดิ ก ารที่ เ หมาะสม
สามารถดึ ง ดู ด และรั ก ษาพนั ก งานที่ มี ป ระสบการณ์ แ ละ
ความสามารถไว้ได้ และเพื่อสร้างแรงจูงใจในการท�ำงานให้กับ
พนักงาน
3. ควรมีการศึกษาในเรือ่ งปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ
และศึกษาความแตกต่างขององค์การเพื่อหาแนวทางการสร้าง
ความเข้มแข็งและจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานให้มากขึ้น
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ต้องมีน�ำเทคโนโลยีการขับขี่ที่ทันสมัยมาใช้ให้พนักงานสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะต้องมีมาตรการ
ด้ า นความปลอดภั ย ในการท� ำ งานที่ เข้ ม งวดในการปฏิ บั ติ ง าน
มีค่าตอบแทนและสวัสดิการที่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและ
ความเป็นอยู่ ด้านนโยบายและการบริหารเรือ่ งกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ขององค์การต้องน�ำมาปรับใช้ให้เหมาะกับลักษณะการปฏิบัติงาน
เพื่อให้การท�ำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านการติดต่อ
ประสานงานมีระดับความคิดเห็นของพนักงานขับรถบรรทุกสินค้า
มากทีส่ ดุ รองลงมาเป็นด้านต้นทุน ด้านความปลอดภัย และด้านเวลา
จากข้อมูลที่ได้จากการวิจัยพบว่า พนักงานขับรถบรรทุกสินค้ามี
ความเข้าใจถึงความส�ำคัญของการติดต่อประสานงานเป็นหนึ่งใน
ปัจจัยทีจ่ ะชีว้ ดั ความมีประสิทธิภาพของการปฏิบตั งิ าน การควบคุม
ด้านต้นทุนค่าใช้จา่ ยเป็นส่วนส�ำคัญประการต่อมาทีท่ กุ ธุรกิจถือเป็น
สิ่ ง ที่ ตั ด สิ น ความอยู ่ ร อดขององค์ ก ร ตามมาด้ ว ยประสิ ท ธิ ภ าพ
ด้านความปลอดภัยของการขนส่งสินค้าและด้านเวลาการตรงต่อ
เวลาที่เป็นตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ จากข้อมูลวิจัยพบว่า ทุกด้านที่เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งสินค้ากลุ่มประชากรตัวอย่าง
ได้มีระดับความติดเห็นในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าพนักงานขับ
รถบรรทุกสินค้าได้รับรู้และเข้าใจหลักการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพ
อยู่ในระดับสูง ดังนั้นผู้บริหารระดับสูงควรกระตุ้นการรับรู้ด้านนี้
ให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจขององค์การ และเป็นไปได้ที่จะเก็บ
ข้อเสนอแนะการปฏิบัติการของพนักงานขับรถบรรทุกเพื่อน�ำมา
ปรับปรุงการบริการโดยตรงจากหน้างานทีพ่ นักงานขับรถบรรทุกได้
ประสบโดยตรง เพือ่ ประโยชน์ในการพัฒนาการบริการในระยะยาว
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การพัฒนาแบบจ�ำลองการบริหารการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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รำไ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบจ�ำลองการบริหารการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิธีด�ำเนินการวิจัยมี 3 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาองค์ประกอบการบริหารการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก เป็นการศึกษาเชิงปริมาณกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จ�ำนวน 390 คน
ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น
0.91 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการศึกษาเชิงคุณภาพกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ จ�ำนวน 4 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ
แบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา 2) สร้างแบบจ�ำลองการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก โดยวิธีการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 11 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์
ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา และ 3) ประเมินความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของแบบจ�ำลองกลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จ�ำนวน 390 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า 1) แบบจ�ำลองการบริหารการเปลีย่ นแปลงในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยหลักการและแนวคิดของแบบจ�ำลองวัตถุประสงค์ของแบบจ�ำลอง และกระบวนการด�ำเนินการของ
แบบจ�ำลองซึ่งมีองค์ประกอบ คือ (1) การวางแผน ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ และนวัตกรรมการจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
(2) การด�ำเนินการกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การสร้างส�ำนึกเร่งด่วนที่จะต้องเปลี่ยนแปลง การสร้างทีมงานผู้น�ำ
การสร้างวิสัยทัศน์ การวางแผน การสร้างพลังในการท�ำงาน การประเมินผล และการหยั่งรากการเปลี่ยนแปลง (3) การประเมินผล
ได้แก่ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และ (4) การปรับปรุงประเด็นที่ 2 แบบจ�ำลองที่สร้างขึ้นมีผลการประเมินความเป็นประโยชน์
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และความเป็นไปได้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

มห
าว

ิทยา

ค�ำส�ำคัญ : การพัฒนา, แบบจ�ำลอง, การบริหารการเปลี่ยนแปลง, โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก

สุนิสา คงสุวรรณ, พรเทพ รู้แผน, อรรณพ จีนะวัฒน์

40 วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2561

Abstract

ชภัฏ

รำไ

พพ
รรณ
ี

The purpose of this research was to develop a change management model in small primary schools
under Office of the Basic Education Commission. The research methodology had been divided into three stages:
1) the study of change management component in small primary schools. It was a quantitative study. The sample
were 390 administrators of the small primary schools selected by multi-stage sampling method. The research
instrument was a five scale questionnaire with reliability of 0.91. The statistics used to analyze data were mean
and standard deviation. The qualitative study was conducted with the sample group of four administrators in
the small primary school with excellent practices gaining from purposive sampling. The research instrument was
a structured interview. The data was analyzed using content analysis technique. 2) The construction of the
change management model in small primary schools using focus group discussion of 11 experts. The instrument
was a recording template of focus group discussion. A content analysis technique was used for data analysis. And
3) assessment of benefits and feasibility of the model. The sample were 390 administrators of the small primary
school selected by multi-stage sampling method. The research instrument was a five-scale questionnaire.
The data were analyzed using mean and standard deviation.
The results found that 1) The change management model in small primary schools under Office of
the Basic Education Commission included the model principles and approaches, the model objectives and the
model implementation which consisted of (1) a planning phase including human resources, budgeting, and
innovation management in the small school, (2) an implementation of change management phase including
instilling urgent awareness of change, establishment of leadership team and vision, planning, work empowerment,
assessment, and change rooting, (3) an evaluation phase including efficiency and effectiveness and (4) model
improvement phase and 2) the results of constructed model assessment in terms of both its benefit and feasibility,
as a whole, were at high level..
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2553 การก�ำหนดนโยบายรัฐบาลและการปฏิรูปการศึกษา
ที่ ผ ่ า นมา เป็ น ผลท� ำ ให้ โรงเรี ย นประถมศึ ก ษาขนาดเล็ ก ต้ อ งมี
การเปลี่ ย นแปลงตามกฎหมายแม่ บ ท นโยบายแห่ ง รั ฐ และ
แนวปฏิบัติต่างๆ ส่งผลกระทบต่อระบบโครงสร้างการบริหาร
ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ประกอบด้วย 1) งานบริหาร
วิชาการ 2) งานบริหารงบประมาณ 3) งานบริหารการบริหารงาน
บุคคล และ4) งานบริหารการบริหารทั่วไป มีผลโดยตรงที่ผู้บริหาร
โรงเรียนต้องบริหารการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อันจะส่งผลให้ผู้เรียน
มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับจากสังคม
จากสถิตจิ ำ� นวนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในสังกัด
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ในปี 2556
มีร้อยละ 46.83 ปี 2557 มีร้อยละ 47.62 และปี 2558 มีร้อยละ
49.60 จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า มีปริมาณจ�ำนวนโรงเรียนประถม
ศึกษาขนาดเล็กเพิม่ มากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน , 2558) ทัง้ นีม้ าจากสาเหตุแรงกดดันภายนอก
ได้แก่ การลดลงของประชากรวัยเรียน ความทันสมัยของเทคโนโลยี
เศรษฐกิจ สังคมการเมือง ค่านิยมของผู้ปกครองที่เปลี่ยนไปใน
การให้การศึกษากับบุตรหลานของตนเอง การปรับเปลี่ยนของ
โรงเรียนเอกชนมีการแข่งขันเพื่อการอยู่รอด โดยระดมวิธีการเพื่อ
เพิ่มจ�ำนวนผู้เรียนให้มากขึ้น รวมถึงแรงกดดันจากภายในโรงเรียน
ของรัฐ คือ ปัญหาด้านบุคลากร และพฤติกรรมการบริหารของ
ผู้บริหารโรงเรียน (ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์, 2554)
ปัจจุบนั กระทรวงศึกษาธิการให้ความส�ำคัญของโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีอยู่จ�ำนวนมาก ที่ต้องบริหารจัดการให้
มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน จึงก�ำหนดนโยบายในการบริหารจัดการ
โรงเรี ย นขนาดเล็ ก มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งทุ ก ปี ดั ง ที่ ส ภาการศึ ก ษา
(ม.ป.ป.) ระบุ ว ่ า นโยบายในแผนพั ฒ นาโรงเรี ย นขนาดเล็ ก
พ.ศ.2554-2558 ได้ก�ำหนดแผนยุทธศาสตร์ ไว้ 4 กลยุทธ์คือ
1) ยุบ รวม ล้มเลิก 2) เรียนรวม ร่วมพัฒนาคุณภาพ 3) พันธะสัญญา
ท้าทายคุณภาพ และ4) ไม่มีโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อให้ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานได้ น� ำ ไปปฏิ บั ติ ต ามแผนพั ฒ นาโรงเรี ย น
ขนาดเล็กต่อไป
ประกอบกับการสังเคราะห์งานวิจัยการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีสถานะด�ำรงอยู่และใช้นวัตกรรม 7 นวัตกรรม
ทีโ่ ดดเด่นในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กให้มคี ณ
ุ ภาพเป็นทีย่ อมรับ
แก่ชุมชน ได้แก่ 1) การรวมชั้นเรียนแบบคละชั้น 2) การบูรณาการ

หลักสูตร 3) ความร่วมมือจากชุมชน 4) การใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษา 5) การเป็นโรงเรียนเครือข่าย 6) การผสมผสานด้วยวิธีที่
หลากหลาย 7) การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (วรกานต์
อินทโสภา, 2553; มาลิวัลย์ อนรรฆวี, 2557)
จากสาเหตุที่กล่าวมา สามารถท�ำนายได้ว่าในอนาคต
จะมีโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กมากขึน้ มีผลให้ผบู้ ริหารโรงเรียน
ในฐานะที่เป็นหน่วยงานปฏิบัติการระดับล่างที่มีความส�ำคัญและ
มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดการศึกษาตามกฎหมายโดยตรง จ�ำเป็น
ต้องศึกษาหาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี การบริหารการเปลี่ยนแปลง
เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของโลก ตอบสนองนโยบายของรัฐด้านการปฏิรูปการศึกษา ดังนั้น
ผูบ้ ริหารโรงเรียนต้องปรับเปลีย่ นแนวทางการบริหารจัดการภายใน
โรงเรียนของตนเอง (เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ, 2553)
ผู้วิจัยได้ศึกษา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด และวิธีการ
บริ ห ารการเปลี่ ย นแปลง รวมถึ ง นวั ต กรรมการบริ ห ารจั ด การ
โรงเรี ย นขนาดเล็ ก น� ำ มาออกแบบพั ฒ นาให้ เ ป็ น แบบจ� ำ ลอง
การบริหารการเปลี่ยนแปลงในระดับโรงเรียน เพื่อน�ำไปใช้กับ
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก และการพัฒนาเป็นแบบจ�ำลอง
การบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลง ซึ่ ง แบบจ� ำ ลองนี้ ป ระกอบด้ ว ย
1) หลักการและแนวคิด 2) จุดประสงค์ และ3) กระบวนการ
ด�ำเนินการ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถใช้แบบจ�ำลองนี้ตามบริบท
ของตนเองส่งผลให้การบริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ก้ า วเข้ า สู ่ ม าตรฐานการศึ ก ษาที่ ก� ำ หนดตามพระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 สนองต่อนโยบาย และ
กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองต่อไป

รำไ

บทน�ำ

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อพัฒนาแบบจ�ำลองการบริหารการเปลี่ยนแปลงใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ คือ
1. เพือ่ ศึกษาองค์ประกอบการบริหารการเปลีย่ นแปลง
ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อสร้างแบบจ�ำลองการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เพือ่ ประเมินความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้
ของแบบจ�ำลองการบริหารการเปลีย่ นแปลงในโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สุนิสา คงสุวรรณ, พรเทพ รู้แผน, อรรณพ จีนะวัฒน์
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2. ศึกษานโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย และแนวการปฏิบัติของส�ำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (สภาการศึกษา. ม.ป.ป.; วรกานต์
ที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่อไปนี้
1. ศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยผู้วิจัยได้ อินทโสภา, 2555; มาลิวัลย์ อนรรฆวี, 2557) ซึ่งรวบรวมนวัตกรรม
วิเคราะห์การบริหารการเปลี่ยนแปลงจากแนวคิด ทฤษฎี และงาน การบริ ห ารจั ด การโรงเรี ย นขนาดเล็ ก 7 นวั ต กรรม ได้ แ ก่
วิจัยที่เกี่ยวข้อง (เบอนาร์ด (Bernard), 2004; สมิ (Smy), 2014; 1) การรวมชั้ น แบบคละชั้ น 2) การบู ร ณาการหลั ก สู ต ร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559; ฟูลแลนและสไตเกลเบอร์ 3) ความร่ ว มมื อ จากชุ ม ชน 4) การใช้ เ ทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา
(Fullan, and Stiegelbuer), 1991; ส�ำนักงานคณะกรรมการ 5) การเป็ น โรงเรี ย นเครื อ ข่ า ย 6) การผสมผสานด้ ว ยวิ ธี ก าร
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน, 2553; ยุ ด า รั ก ไทย, 2542; สุ ร ศั ก ดิ์ หลากหลายโดยผสมผสาน 7) การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
3. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยของการพัฒนา
ฐานีพานิชสกุล, 2559; คอทเตอร์ (Kotter), 2015; เนตร์พัณณา
ยาวิราช, 2556) ซึ่งรวบรวมวิเคราะห์ได้ 8 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 แบบจ�ำลอง ซึ่งผู้วิจัยวิเคราะห์การพัฒนาแบบจ�ำลองออกเป็น 3
การสร้างส�ำนึกความเร่งด่วนที่จะต้องเปลี่ยนแปลง (Creating in ขั้ น ตอน คื อ ขั้ น ตอนที่ 1 การศึ ก ษาองค์ ประกอบการบริห าร
a sense of urgency) ขั้นที่ 2 การสร้างทีมงานผู้น�ำ (Team การเปลี่ยนแปลง ขั้นตอนที่ 2 การสร้างแบบจ�ำลองการบริหาร
การเปลีาลอง
่ยนแปลง
่ 3 การประเมิ
นแบบจ�าำลอง
ลองการบริหาร
จัยของการพั
ซึ่ งผู วขัิจ้นั ยตอนที
วิเคราะห
การพั ฒนาแบบจํ
leadership) 3.ขั้นศึทีก่ ษาแนวคิ
3 การสร้ด าทฤษฎี
งวิสัยทัและงานวิ
ศน์ (A vision)
ขั้นที่ ฒ4 นาแบบจํ
การเปลีห่ ยารการเปลี
นแปลง (เชิ่ ย นแปลง
ด ศั ก ดิ์ ขัศุ้ นภตอนที
โสภณ์่ ,2 2553;
ออกเป น(Planning)
3 ขั้ น ตอนขัคื้นอที่ ขั5้นการสื
ตอนที่อสาร
่ 1 การศึ
ก ษาองค ป ระกอบการบริ
การสร าเกีง ยรติสยาม
การวางแผน
(Communicating)
าลองการบริ
หารการเปลี
่ยนแปลง ขัan้นตอนที
่ 3 การประเมินแบบจํ
หารการเปลี
่ยนแปลง
(เชิดศักดิ์
ลิ้มตะกูาลองการบริ
ล, 2554; ภาระวี
ศุขโรจน์
, 2556)
ขัน้ ทีแบบจํ
่ 6 การสร้
างพลังในการท�
ำงาน (Creating
empowerment)
, 2553;นผล
เกีย(Evaluating)
รติสยาม ลิ้มตะกู
ล, ้น2554;
ภาระวี่งราก
ศุขโรจน, 2556) 4. ก�ำหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1
ขั้นทีศุ่ ภ7โสภณ
การประเมิ
และขั
ที่ 8 การหยั
4. กํ(Institutionalizing)
าหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1
การเปลี่ยนแปลง

นวัตกรรมการจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
การรวมชั้น้นแบบคละชั
แบบคละชั้น้น
1.1. การรวมชั
การบูรรณาการหลั
ณาการหลักกสูสูตตรร
2.2. การบู
ความรววมมื
มมืออจากชุ
จากชุมมชน
ชน
3.3. ความร่
การใชเเทคโนโลยี
ทคโนโลยีกการศึ
ารศึกกษา
ษา
4.4. การใช้
การเปนนโรงเรี
โรงเรียยนเครื
นเครืออข่ขาายย
5.5. การเป็
การผสมผสานดววยวิ
ยวิธธีกกี ารหลากหลาย
ารหลากหลาย
6.6. การผสมผสานด้
โดยผสมผสาน
โดยผสมผสาน
7.
การบริหหารจั
ารจัดดการที
การที่ม่มีปปี ระสิ
ระสิททธิธิภภาพ
าพ
7. การบริ

ิทยา

ลัยร
า

4.กํกระบวนการบริ
าหนดเปนกรอบแนวคิ
ดในการวิ
จัย ดังภาพที่ 1
หารการเปลี
่ยนแปลง
ขัขั้น้นทีที่ 1 การสร้
การสรางสำ�นึ
งสํานึกความเร่
ความเรงด่ดวนที่จะต้
ะตองเปลี่ยนแปลง
การสรางทีมงานผู้น ำ�ํา
ขัขั้น้นทีที่ 2 การสร้
การสรางวิสัยทัศน์น
ขัขั้น้นทีที่ 3 การสร้
ขัขั้น้นทีที่ 4 การวางแผน
การสื่อ่อสาร
สาร
ขัขั้น้นทีที่ ่ 55 การสื
การสราางพลั
งพลังงในการทำ�งาน
ในการทํางาน
ขัขั้น้นทีที่ ่ 66 การสร้
การประเมินนผล
ผล
ขัขั้น้นทีที่ ่ 77 การประเมิ
การหยั่ง่งรากการเปลี
รากการเปลี่ย่ยนแปลง
นแปลง
ขัขั้น้นทีที่ ่ 88 การหยั

ขั้นตอนการพัฒนาแบบจําลอง

มห
าว

ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 11
ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 22
ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 33

ษาองค์ปประกอบการบริ
ระกอบการบริหหารการเปลี
ารการเปลีย่่ยนแปลง
นแปลง
ศึศึกกษาองค
สร้าางแบบจํ
งแบบจำ�ลองการบริ
ารการเปลี่ย่ยนแปลง
นแปลง
สร
าลองการบริหหารการเปลี
ประเมินนแบบจํ
แบบจำ�ลองการบริ
ารการเปลี่ย่ยนแปลง
นแปลง
ประเมิ
าลองการบริหหารการเปลี

แบบจําลองการบริหารการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิธีดําเนินการวิจัย

่ 1 กรอบแนวคิ
ดการวิจัยจัย
ภาพทีภาพที
่ 1 กรอบแนวคิ
ดการวิ

สุนิสา คงสุวรรณ,
พรเทพ
รู้แผน,กษาองค
อรรณพประกอบการบริ
จีนะวัฒน์ หารการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
ขั้นตอนที
่ 1: การศึ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย สราง
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ขั้นตอนที่ 1 : การศึ ก ษาองค์ ป ระกอบการบริ ห าร
การเปลีย่ นแปลงในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ผู ้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาเอกสาร
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ก� ำ หนดกรอบแนวคิ ด ในการวิ จั ย สร้ า งเครื่ อ งมื อ
ทดลองใช้เครื่องมือ และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จ�ำแนกเป็น
		 1.1) เชิงปริมาณ ประชากร ได้แก่ ผูบ้ ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จ�ำนวน 15,386 คน และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จ� ำ นวน 390 คน ได้ ม าโดยวิ ธี ก ารสุ ่ ม
แบบหลายขั้นตอน
		 1.2) เชิงคุณภาพ ประชากร ได้แก่ ผูบ้ ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศประจ�ำปี พ.ศ.2558
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จ�ำนวน 183 คน
และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ที่ มี วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ ประจ� ำ ปี พ.ศ.2558 สั ง กั ด ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�ำนวน 4 คน ได้มาโดย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง 4 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามชนิดมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
3. สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ขั้นตอนที่ 2 : การสร้ า งแบบจ� ำ ลองการบริ ห าร
การเปลีย่ นแปลงในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกระบวนการวิเคราะห์
องค์ประกอบการบริหารการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ ก ที่ ไ ด้ จ ากขั้ น ที่ 1 ก� ำ หนดเป็ น (ร่ า ง1) แบบจ� ำ ลอง
การบริหารการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้ผู้ทรง
คุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม มีวิธีการดังนี้
1. ประชากร ได้ แ ก่ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การบริหารการเปลี่ยนแปลง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ก�ำหนดนโยบาย
กลุ่มผู้น�ำไปปฏิบัติ และกลุ่มผู้สนับสนุน
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารการเปลี่ยนแปลง 3 กลุ่ม โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
จ�ำนวน 11 คน ได้แก่ กลุ่มผู้ก�ำหนดนโยบาย จ�ำนวน 3 คน
กลุม่ ผูน้ ำ� ไปปฏิบตั ิ จ�ำนวน 5 คน และกลุม่ ผูส้ นับสนุน จ�ำนวน 3 คน
3. เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม
และเทปบันทึกเสียง

4. สถิ ติ ที่ ใ ช้ ได้ แ ก่ การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง เนื้ อ หา
ตามค� ำ แนะน� ำ และพั ฒ นาเป็ น แบบจ� ำ ลองการบริ ห ารการ
เปลี่ยนแปลงในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขั้นตอนที่ 3 : การประเมินความเป็นประโยชน์และ
ความเป็นไปได้ของแบบจ�ำลองการบริหารการเปลี่ยนแปลงใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผู้วิจัยสร้างแบบประเมิน และส่งให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องประเมิน ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จ�ำแนกเป็น ประชากร
ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�ำนวน 15,386 คน และ
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จ� ำ นวน
390 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน
2. เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม
3. สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผู ้ วิ จั ย เสนอผลการวิ จั ย ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย
แต่ละข้อตามขั้นตอนการวิจัยดังนี้
1. องค์ประกอบการบริหารการเปลีย่ นแปลงในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พบว่า 1) กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงใน
ภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บ มากทุ ก ขั้ น ตอน ได้ แ ก่ การสร้ า งส� ำ นึ ก
ความเร่ ง ด่ ว นที่ จ ะต้ อ งเปลี่ ย นแปลง การสร้ า งที ม งานผู ้ น� ำ
การสร้างวิสัยทัศน์ การวางแผน การสื่อสาร การสร้างพลังใน
การท� ำ งานการประเมิ น ผล และการหยั่ ง รากการเปลี่ ยนแปลง
และ 2) นวัตกรรมการบริหารจัดการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาแต่ละนวัตกรรมการบริหารจัดการ พบว่า การใช้
เทคโนโลยีการศึกษา และการผสมผสานด้วยวิธีการหลากหลาย
อยู ่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด การรวมชั้ น แบบคละชั้ น ความร่ ว มมื อ
จากชุ ม ชน และการบริ ห ารจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อยู ่ ใ น
ระดับมาก การบูรณาการหลักสูตร และการเป็นโรงเรียนเครือข่าย
อยู่ในระดับปานกลาง
2. แบบจ�ำลองการบริหารการเปลีย่ นแปลงในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้แบบจ�ำลองปรากฏดังภาพ 2 ประกอบด้วย 3 ส่วน
ดังนี้
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สวนที่ 1 หลักการและแนวคิด
1. การบริหารการเปลี่ยนแปลง 2. นวัตกรรมการจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
สวนที่ 2 วัตถุประสงค
1. เพื่อใชแบบจําลองเปนเครื่องมือการบริหารงานในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
2. เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานการบริหารจัดการ 4 งานหลัก ที่ตองการเปลี่ยนแปลง
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สวนที่ 3 : กระบวนการดําเนินการ

2. งบประมาณ
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1. บุคลากร
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ชภัฏ

3. นวัตกรรมการจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

การปรับปรุง

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. ผูบริหารโรงเรียน
3.คณะกรรมการสถานศึกษา
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ภาพ 2 แบบจําลองการบริหารการเปลีย่ นแปลงในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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การพัฒนาแบบจ�ำลองการบริหารการเปลี่ยนแปลงใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้วิจัยสรุปและอภิปรายผลการวิจัยดังนี้
1. องค์ประกอบการบริหารการเปลีย่ นแปลงในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พบว่า 1) กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงใน
ภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บ มากทุ ก ขั้ น ตอน ได้ แ ก่ การสร้ า งส� ำ นึ ก
ความเร่งด่วนที่จะต้องเปลี่ยนแปลง การสร้างทีมงานผู้น�ำ การสร้าง
วิสัยทัศน์ การวางแผน การสื่อสาร การสร้างพลังในการท�ำงาน
การประเมินผล และการหยัง่ รากการเปลีย่ นแปลง และ 2) นวัตกรรม
การบริหารจัดการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละ
นวัตกรรมการบริหารจัดการ พบว่า การใช้เทคโนโลยีการศึกษา
และการผสมผสานด้วยวิธีการหลากหลาย อยู่ในระดับมากที่สุด
การรวมชั้นแบบคละชั้น ความร่วมมือจากชุมชน และการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก การบูรณาการหลักสูตร
และการเป็นโรงเรียนเครือข่าย อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงเป็นความรู้และ
ทักษะการบริหารที่ผู้น�ำต้องน�ำไปปฏิบัติให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทั้ ง ระบบ จึ ง ท� ำ ให้ มี ค วามส� ำ คั ญ และจ� ำ เป็ น อยู ่ ใ นระดั บ มาก
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ พรหมสวั ส ดิ์ ทิ พ ย์ ค งคา (2551) พบว่ า
การเปลี่ ย นแปลงอาชีว ศึก ษาในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก และ
การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ของรั ฐ บาลสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
นนทบุรี เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน (จุฬาพรรณภรณ์
ธนะแพทย์, 2557)
นอกจากนี้รัฐบาลมีนโยบายให้ทุกโรงเรียนขนาดเล็ก
ใช้นวัตกรรมการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ท�ำให้ทุกโรงเรียน
ขนาดเล็ ก ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามนโยบายของรั ฐ บาล (ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน, 2558) ซึ่งสอดคล้ อ งกั บ
อาเบอร์ (Eaber, 2013) ศึกษาวิจัยแบบจ�ำลองการก�ำกับดูแล
โรงเรียนขนาดเล็กของรัฐในชนบทในสังฆมณฑลแกรนด์แรพิดส์
มิชิแกน พบว่า การใช้เทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม สนับสนุน
การควบรวมโรงเรียนทั้งสามของรัฐได้ในชนบทได้ดี เพราะสามารถ
ส่ ง วิ ธี ก ารสอนใหม่ ๆ ที่ มี ก ารถ่ า ยทอดจากระบบทางไกลผ่ า น
ดาวเทียมให้กับครูและผู้เรียน ท�ำให้ผู้เรียนมีคุณภาพดีขึ้น
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สรุปและอภิปรายผล

2. แบบจ�ำลองการบริหารการเปลีย่ นแปลงในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 1) หลักการและแนวคิด 2) วัตถุประสงค์
และ 3) กระบวนการด�ำเนินการ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะแบบจ�ำลอง
ที่พัฒนามานั้นผ่านกระบวนการพัฒนาแบบจ�ำลองตามระเบียบ
วิธีวิจัยการพัฒนา เพื่อให้ผู้ที่จะน�ำไปใช้ สามารถเข้าใจหลักการ
และแนวคิดพื้นฐานของแบบจ�ำลองที่ตอบสนองกับวัตถุประสงค์
ประกอบกับแบบจ�ำลองมีแนวปฏิบัติตามกระบวนการด�ำเนินการ
ท�ำให้ผู้ที่น�ำไปใช้สามารถใช้ได้เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์
ของตน ได้แก่ การวางแผน การด�ำเนินการกระบวนการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง การประเมินผล และการปรับปรุง สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้
การวางแผน ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ และนวัตกรรม
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ
บุคลากรในโรงเรียนเป็นปัจจัยน�ำเข้าที่ส�ำคัญประการหนึ่งที่จะร่วม
ในการเปลี่ ย นแปลง โดยผู ้ บ ริ ห ารหรื อ ผู ้ น� ำ การเปลี่ ย นแปลง
ต้องมีข้อมูล ลักษณะเฉพาะของบุคลากรเพื่อเตรียมการบริหาร
การเปลี่ ย นแปลง สอดคล้ อ งงานวิ จั ย ที่ พ บว่ า ด้ า นบุ ค ลากร
มีความส�ำคัญในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กและ
ครู ใ หญ่ เ ป็ น บุ ค คลที่ ส� ำ คั ญ ในการเปลี่ ย นแปลงของโรงเรี ย น
(ธานี อ�ำภาวงษ์, 2555; อัจฉรา คหินทพงษ์, 2555; โควัน
(Cowan), 2001) ประกอบกับ งบประมาณที่ผู้บริหารต้องวางแผน
และให้ ค วามส� ำ คั ญ ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา
ขนาดเล็ ก มี ง บประมาณจ� ำ กั ด ต้ อ งวางแผนระดมทรั พ ยากร
จากหน่ ว ยงานภายนอก และใช้ ง บประมาณของตนเองให้ เ กิ ด
ประโยชน์สงู สุด ท�ำให้งบประมาณมีความส�ำคัญต่อการเปลีย่ นแปลง
สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาขนาดเล็ ก
ที่ พ บว่ า การบริ ห ารงบประมาณมี ค วามส� ำ คั ญและจ� ำ เป็นมาก
(ธานี อ�ำภาวงษ์, 2555; อัจฉรา คหินทพงษ์, 2555) และนวัตกรรม
การจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่ต้องน�ำมาวางแผน ได้แก่ การรวม
ชั้นแบบคละชั้น การบูรณาการหลักสูตร ความร่วมมือจากชุมชน
การใช้ เ ทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา การเป็ น โรงเรี ย นเครื อ ข่ า ย
การผสมผสานด้ ว ยวิ ธี ก ารหลากหลาย การบริ ห ารจั ด การที่ มี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาเป็นสิ่งก�ำหนดให้โรงเรียนมีหน้าที่
จั ด การศึ ก ษาและพั ฒ นาคุ ณ ภาพของโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา
ขนาดเล็กให้เป็นที่ประจักษ์ การน�ำนวัตกรรมที่หลากหลาย ใช้เป็น
เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห าร (สภาการศึ ก ษา. ม.ป.ป.; วรกานต์
อินทโสภา, 2555; มาลิวัลย์ อนรรฆวี, 2557)
การด�ำเนินการกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ได้ แ ก่ 1) การสร้ า งส� ำ นึ ก ความเร่ ง ด่ ว นที่ จ ะต้ อ งเปลี่ ย นแปลง
2) การสร้างทีมงานผู้น�ำ 3) การสร้างวิสัยทัศน์ 4) การวางแผน

รำไ

3. การประเมินความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้
ของแบบจ�ำลองการบริหารการเปลีย่ นแปลงในโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พบว่า
ความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน ได้แก่ หลักการและแนวคิด วัตถุประสงค์ และกระบวนการ
ด�ำเนินการ
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3. การประเมินความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้
ของแบบจ�ำลองการบริหารการเปลีย่ นแปลงในโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พบว่า
ความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน ได้แก่ หลักการและแนวคิด วัตถุประสงค์ และกระบวนการ
ด�ำเนินการ
ดังนั้นแบบจ�ำลองนี้เป็นที่ยอมรับได้ (ลิเคิร์ท Likert
อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าแบบ
จ�ำลองนี้ได้ผ่านการยืนยันความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้
ในบริบทของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กซึ่งเป็นหน่วยงานที่
ปฏิบตั โิ ดยตรงจากผูบ้ ริหารโรงเรียน เป็นผลท�ำให้เกิดความเชือ่ มัน่ ให้
ผูบ้ ริหารโรงเรียนสามารถน�ำแบบจ�ำลองนีไ้ ปใช้ได้ในโรงเรียนประถม
ศึกษาขนาดเล็กได้อย่างสมบูรณ์ตามบริบทของโรงเรียน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการน�ำผลการวิจยั ไปประยุกต์

ใช้
		 1.1 แบบจ� ำ ลองที่ น� ำ เสนอเป็ น แนวทางกว้ า งๆ
เพื่ อ ให้ เ ห็ น ความสั ม พั น ธ์ ทั้ ง ระบบของแบบจ� ำ ลองการบริ ห าร
การเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ดังนั้นเมื่อ
โรงเรียนน�ำแบบจ�ำลองไปใช้จงึ ต้องมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบท
ของโรงเรียน และควรศึกษาองค์ประกอบของแบบจ�ำลองโดย
ละเอียดในขั้นตอนการปฏิบัติต่อไป
		 1.2 การน�ำแบบจ�ำลองไปใช้ให้ได้ผลในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก ผู้บริหารโรงเรียนต้องเร่งสร้างจิตส�ำนึกให้
บุคลากรมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน
2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
		 2.1 ควรศึ ก ษานโยบายด้ า นการปฏิ รู ป หรื อ
นวัตกรรมทางการศึกษา ในส่วนของการวางแผนเพื่อน�ำไปปฏิบัติ
ในขั้นของกระบวนการด�ำเนินการการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
ให้เกิดองค์ความรูใ้ หม่ทมี่ กี ารยอมรับว่ามีความก้าวหน้าหรือประสบ
ความส�ำเร็จในการบริหารตามแนวทางนี้
		 2.2 ควรศึ ก ษาผลจากแบบจ� ำ ลองการบริ ห าร
การเปลี่ยนแปลงนี้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน
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5) การสื่อสาร 6) การสร้างพลังในการท�ำงาน 7) การประเมินผล
8) การหยั่งรากการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกระบวนการ
บริ ห ารการเปลี่ ย นแปลง เป็ น ทั ก ษะความรู ้ ความสามารถใน
การปฏิ บั ติ ดั ง นั้ น กระบวนการบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงจึ ง มี
ความส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อผู้บริหารโรงเรียน ทั้งนี้ผู้บริหารโรงเรียน
ควรตรวจสอบเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงก่อน เพื่อด�ำเนินการ
กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง ให้ครบทั้ง 8 ขั้น ส�ำหรับ
ช่ ว งเวลาการปฏิ บั ติ แ ต่ ล ะขั้ น ไม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งเรี ย งล� ำ ดั บ ขั้ น จาก
ขั้น 1-2-3-4-5-6-7-8 สามารถปฏิบัติสลับขั้นได้ เช่น 1-5-2-….
(การสร้างส�ำนึกเร่งด่วน การสื่อสาร การสร้างผู้น�ำ ฯลฯ) จากแนว
ปฏิบัติของกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงมีความจ�ำเป็น
ที่ผู้บริหารควรปฏิบัติให้ครบทุกเป้าหมายและทุกกิจกรรมของ
การด� ำ เนิ น การตามแบบจ� ำ ลองที่ ก� ำ หนดไว้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงอย่าแท้จริง สอดคล้องกับ ภาระวี ศุขโรจน์ (2556)
ศึกษากระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาเอกชน
สู่ความเป็นเลิศ ได้แก่ การสร้างความตระหนัก การสร้างทีมผู้น�ำ
การรักษาการเปลี่ยนแปลงให้คงอยู่ และสอดคล้องกับผลการวิจัย
โรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ การสร้างวิสัย
ทัศน์ การสร้างความตระหนัก การท�ำงานเป็นทีม (มโน ซุนดี, 2556)
การประเมินผล ได้แก่ 1) การมีประสิทธิภาพ 2) การเกิดประสิทธิผล
ทีเ่ ป็นเช่นนีเ้ พราะอาจเกิดจากผลผลิตของการด�ำเนินการเปลีย่ นแปลง
สิ้นสุด หน้าที่ของผู้บริหารหรือทีมผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงท�ำการ
ประเมินผลการมีประสิทธิภาพ โดยเทียบความคุ้มค่ากับความทัน
เวลาในการเปลี่ ย นแปลง และประเมิ น ผลการเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล
ที่เกิดต่อนักเรียน ครู ผู้บริหาร และโรงเรียนตามที่ได้ตั้งเป้าหมาย
ในการเปลี่ยนแปลง เพื่อน�ำไปปรับปรุง แก้ไข พัฒนา หรือยุติการ
เปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับวิธีการประเมินผลผลิตที่ได้ สามารถน�ำ
ผลการประเมินทีไ่ ด้ไปเชือ่ มโยงสูก่ ารวางแผน เพือ่ ใช้ในกระบวนการ
วางแผนการเปลี่ยนแปลงครั้งต่อไป (มาร์ติน และเครีย์ (Martin
and Carey), 2014) การปรับปรุง ได้แก่ การตรวจสอบและแก้ไข
ระยะสุดท้าย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การปรับปรุงเป็นวิธีการตรวจ
สอบผลย้อนกลับ และแก้ไขการด�ำเนินการของแบบจ�ำลองทั้ง
ระบบระยะสุดท้าย ทั้งนี้ผู้บริหารสามารถใช้หลักการการปรับปรุง
ตามวงจรคุณภาพ (P-D-C-A) เป็นการตรวจสอบข้อบกพร่อง
อุ ป สรรค และผลกระทบท� ำ ให้ ก ารเปลี่ ย นแปลงไม่ ป ระสบ
ความส�ำเร็จ สอดคล้องกับ โฮสโกรูล (Hosgorur, 2014) ศึกษา
วิจัยการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพในตุรกี พบว่า การพัฒนา
โรงเรียนให้มีคุณภาพ ต้องด�ำเนินการปรับปรุงและตรวจสอบผล
ย้อนกลับโดยใช้วงจรคุณภาพ (P-D-C-A) จะท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ที่ยั่งยืน
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กระบวนการเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนของครูในชั้นเรียน
ที่บูรณาการกับการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน
The Changing Process of the Teachers Teaching Behavior
in Classroom Through Integration Formative Assessment
สุเทพ แปลงทับ, คมพล พันธ์ยาง, อาทิตยา เพิ่มสุข
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 4 ให้สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ที่บูรณาการกับการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 2) ศึกษาพฤติกรรมการสอนของครู ที่บูรณาการกับการประเมินเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน 3) ศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 4) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 4 ทั้ง
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูและนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการกับการประเมินเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน กลุ่มเป้าหมายเป็นครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ�ำนวน 5 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ�ำนวน 14 คน ครูผู้สอน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ�ำนวน 7 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ�ำนวน 13 คน สังกัดโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว ต�ำบลเกาะแก้ว
อ�ำเภอส�ำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ การบันทึกวีดิทัศน์
แบบสัมภาษณ์ครู และนักเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของครูและนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และร้อยละ ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัยปรากฏว่า
1. ครู ผู ้ ส อนชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 2 และ 4 สามารถออกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ที่ บู ร ณาการกั บ การประเมิ น เพื่ อ
พัฒนาผู้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งแต่ละกิจกรรม มี 8 ขั้นตอน คือ 1) ก�ำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ 2) ระบุเกณฑ์ความส�ำเร็จใน
การเรียนรู้ 3) ระบุหลักฐานจากการเรียนรู้และตีความหลักฐาน 4) ระบุความแตกต่างระหว่างสถานะปัจจุบันของผู้เรียนกับเป้าหมาย
การเรียนรู้ 5) ให้ข้อมูลป้อนกลับ 6) ปรับการเรียนการสอนให้เหมาะกับความต้องการของผู้เรียนและสรุปผลการเรียนรู้ใหม่ 7) ปิดช่องว่าง
8) ขั้นความส�ำเร็จในการเรียนรู้
2. ครูผู้สอนแสดงพฤติกรรมการสอนที่บูรณาการกับการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่ชัดเจน ใน 12 ประเด็น
3. นักเรียนแสดงพฤติกรรมในกิจกรรมการเรียนรู้ ที่บูรณาการกับการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่ชัดเจนใน 8 ประเด็น
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ 81.37
และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ 85.11
5. ความพึงพอใจของครูที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการกับการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
และความพึงพอใจของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก
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The purposes of this research were to 1) develop teachers in grade 2 and 4 students to design the
integrated learning activities with formative assessment of 8 learning areas 2) study the teachers teaching
behavior through integration formative assessment 3) study the learners learning behavior 4) study the
learning achievement in grade 2 and 4 of 8 learning areas 5) study the satisfaction of the teachers and learners
on integrated learning activities with formative assessment. The target group consisted of 14 grade 2 students
and 5 teachers; 13 grade 4 students and 7 teachers from Ban Ko Kao School, Ko Kao Sub-district, Samrong
Thap Disstrict, Surin Province, in the second semester of academic year 2016. The instruments used to collect
data were the video recording, the teachers and learners interview form, the teachers observation form,
the learners observation form, the achievement test, and the teachers and learners satisfaction form.
The quantitative data analysis was done by means, and standard deviations and percentages. The qualitative
data was analyzed by content analysis.
The results found that;
1. Teachers of grades 2 and 4 could design the integrated learning activities with formative assessment
of 8 learning areas. The activities consisted of 8 steps: 1) determine learning goals 2) elicit criteria for success
3) criteria for success and interpreting the evidence 4) identifying the gap 5) feedback 6) adapting and
responding to learning needs 7) close the gap 8) achieve learning goals
2. The teachers showed the teaching behavior that integrated learning activities with formative
assessment in 12 subjects.
3. The learners showed the learning behavior that integrated learning activities with formative
assessment in 8 subjects.
4. The learning achievement of grade 2 students in the 8 learning areas; the total score was 81.37%
and grade 4 students; the total score was 85.11%.
5. The satisfaction of the teachers toward the integrated learning activities with the formative
assessment for the overall learning development was at the highest level and the learners’ satisfaction was at
a high level.
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หัวใจส�ำคัญของการจัดการเรียนรูใ้ ห้กบั นักเรียนก็คอื ครู
เพราะครู ต ้ อ งปฏิ บั ติ ง านในบทบาทของตนเองทุ ก วิ ถี ท างเพื่ อ
พั ฒ นานั ก เรี ย น ต้ อ งมี ทั ก ษะในการจั ด การเรี ย นรู ้ มี เจตคติ ต ่ อ
วิชาชีพครูที่ดี มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง มีทักษะ และคุณลักษณะ
ทีส่ ามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและการจัดการเรียนรูท้ ที่ นั สมัย เพือ่ สร้าง
นวัตกรรมการบริหารจัดการชั้นเรียนแนวใหม่ โดยจะต้องเปลี่ยน
ตนเองจากผู้สอนไปเป็นผู้ฝึก (Coach) หรือผู้อ�ำนวยความสะดวก
ในการเรียนรู้ (Facilitator) ให้นกั เรียนเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั กิ จิ กรรม
ซึ่งจะสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นเยาวชนยุคใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง
และยัง่ ยืน ยึดหลักว่าผูเ้ รียนทุกคน มีความสามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส�ำคัญที่สุด (ณัจยา หนุนภักดี,
2559) ตลอดจนครูต้องไม่จัดการเรียนรู้ที่จ�ำกัดอยู่เฉพาะในห้อง
สีเ่ หลีย่ มแคบๆ เท่านัน้ แต่ตอ้ งส่งเสริมให้ผเู้ รียน ได้เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
เรียนรู้ได้ทุกเวลาทุกสถานที่อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต อีกทั้งสามารถ
เรียนรู้ได้จากสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ทุกประเภทด้วย
(สุวิทย์ มูลค�ำ และอรทัย มูลค�ำ, 2551)
สภาพปัจจุบันพบว่า พฤติกรรมการเรียนรู้ของคนไทย
เป็ น พฤติ ก รรมของการรั บ ความรู ้ (Receiving Culture)
เป็ น ส่ ว นใหญ่ ผู ้ เรี ย นรั บ ความรู ้ จ ากอาจารย์ ผู ้ ส อนทุ ก ระดั บ
จึงท�ำให้ผู้เรียนไม่มีทักษะใหม่ๆ ในการแสวงหาความรู้ ครูถนัด
การน�ำความรู้จากคนอื่นหรือแหล่งอื่นๆ มาบอกเล่าหรืออธิบาย
ให้กับนักเรียน นักเรียนเองก็คุ้นเคยกับการรับความรู้จากครูด้วย
การฟัง จด และจ�ำเอาไว้ แล้วก็ตอบค�ำถามที่ได้ฟังมา โดยเฉพาะ
เด็กไทยนั้นมีพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วง คือ ชอบเชื่อตามที่ได้ฟังมา
ขาดความมั่นใจ ไม่แสวงหาข้อมูล ขาดความกระตือรือร้นคิดแบบ
เดิมๆ เป็นผู้บริโภค ท�ำอะไรแต่พอผ่าน ไม่อดทน นักเรียนไม่ชอบ
ท�ำงานหนัก ชอบท�ำงานคนเดียว ไม่นึกถึงส่วนรวม ขาดคุณธรรม
จริยธรรม ส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมามากมาย (ไพฑูรย์
สินลารัตน์, 2558)
นอกจากนี้ยังพบว่า ในส่วนการจัดการเรียนการสอนของ
ครูก็ยังคงเป็นแบบเดิม ที่เน้นความสะดวก สบาย จัดการเรียนรู้
ตามหนังสือ โดยไม่ศกึ ษามาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชีว้ ดั ทีก่ ำ� หนด
ไม่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นตกต�่ ำ การเรี ย นรู ้ ข องนั ก เรี ย นไม่ เ กิ ด การเรี ย นรู ้
อย่างแท้จริง นักเรียนขาดทักษะในการแสวงหาความรู้ ไม่สามารถ
น�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน ท�ำให้เกิดเจตคติที่ไม่ดี
ต่ อ การเรี ย นรู ้ แ ละต่ อ รายวิ ช าที่ เรี ย น ปั ญ หาที่ ค รู จั ด การเรี ย น
การสอนแบบเดิมอาจมีสาเหตุมาจากครูขาดความรูค้ วามเข้าใจ และ
มีเจตคติที่ไม่ดีต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
มีความคิดว่าเป็นเรื่องยุ่งยาก และเกินความสามารถที่จะน�ำมาใช้
ในห้องเรียนได้ ทัง้ นีจ้ ากการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพการจัดการศึกษาของ

ครู ส ่ ว นมากพบว่ า มี ส ภาพปั ญ หาส� ำ คั ญ คื อ ครู ข าดความรู ้
ความเข้าใจในการน�ำหลักสูตรไปใช้ ไม่วิเคราะห์หลักสูตร สอนตาม
หนังสือของส�ำนักพิมพ์ ใช้การวัดและประเมินผลไม่สอดคล้องกับ
สิง่ ทีต่ อ้ งการวัด ไม่สง่ เสริมให้นกั เรียนเกิดกระบวนการคิด ไม่สะท้อน
ความสามารถของนักเรียน นอกจากนี้ยังไม่ค�ำนึงถึงพื้นฐานของ
นักเรียน ไม่เน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติและทดลองจริง ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติมีค่าเฉลี่ยที่ต�่ำ
(บรรดล สุขปิติ, 2553) ตลอดจนการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมี
ทักษะในการคิดขั้นสูง การลงมือปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม เป็นสิ่งที่เป็น
เพียงแนวคิดเท่านั้น เกิดขึ้นได้ยากมาก เพราะครูยังคงจัดการเรียน
รูแ้ บบเดิม การจัดการเรียนรูไ้ ม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
นักเรียน ไม่ได้เกิดจากจิตวิญญาณหรือเกิดจากความต้องการของ
ผู้เรียนโดยตรง (Mackay, 2007) นอกจากนี้บรรยากาศการเรียนรู้
ที่เป็นอิสระของนักเรียนที่สามารถถามเพื่อน ถามครู ได้ตลอดเวลา
การช่ ว ยเหลื อ กั น ในการเรี ย น การเล่ า ประสบการณ์ ชี วิ ต และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสิ่งที่ได้ค้นคว้ามาเพื่อเล่าให้เพื่อนๆ ฟัง ก็แทบ
จะเกิดขึ้นไม่ได้ เพราะพฤติกรรมการเรียนรู้แบบเก่าที่ขัดขวาง
การเรียนรู้ของผู้เรียน (Conner, 2004)
การประเมิ น เป็ น กระบวนการที่ ใช้ ตั ด สิ น ความรู ้
ความสามารถของนักเรียน และเป็นสิ่งที่จะบ่งบอกถึงประสิทธิภาพ
การท� ำ งานและปรั บ ปรุ ง การท� ำ งานของนั ก เรี ย น ตลอดจนให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนและครูผู้สอน นอกจากนี้
การประเมินยังเป็นสิ่งที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า สามารถปรับปรุง
การเรี ย นรู ้ ข องนั ก เรี ย น และการท� ำ งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพได้
การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนที่เป็นระบบ มีกระบวนการ
ที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ส่ ง ผลให้ นั ก เรี ย นสามารถพั ฒ นาตนเองได้ อ ย่ า งเต็ ม ศั ก ยภาพ
(Hattie Timperley, 2007) การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน
เป็นสิง่ จ�ำเป็นทีต่ อ้ งท�ำควบคูไ่ ปกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน
เพือ่ ตรวจสอบคุณภาพผูเ้ รียน ผูส้ อน และกระบวนการจัดการเรียนรู้
แต่ปัญหา ที่เกิดขึ้นพบว่า หลังจากครูสอนจบ ไม่มีการตรวจสอบ
และประเมินผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนทุกคนตามหลักสูตร
และจุดประสงค์ของกิจกรรม หรือหากมีการวัดผลประเมินผลระดับ
ชั้นเรียน ก็เป็นการวัดด้วยเทคนิควิธีการที่ไม่มีความหลากหลาย
และไม่เป็นไปตามสภาพจริง ไม่ครอบคลุมผลของการเรียนรู้ทั้ง
ด้ า นพุ ท ธิ พิ สั ย จิ ต พิ สั ย และทั ก ษะพิ สั ย ซึ่ ง สาเหตุ อ าจมาจาก
ผู้สอนขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการวัดผล
ประเมินผล เช่น การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผู้สอน
ประเมิน ไม่ถูกและไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสม ตลอดจนจ�ำนวน
นักเรียนที่มีจ�ำนวนมากเกินไป ท�ำให้ครูไม่สามารถออกแบบการวัด
และประเมินผลทีเ่ หมาะกับนักเรียนจ�ำนวนมากทีม่ คี วามแตกต่างกันได้
(ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2558) ตลอดจนโรงเรียน
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ยืนยันที่จะบอกความก้าวหน้าของการเรียน กระบวนการเรียนรู้
จึ ง เป็ น กระบวนการที่ ค รู จั ด บรรยากาศการเรี ย นให้ นั ก เรี ย น
เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน และนักเรียนกับครู
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ มี ก ารปรั บ ตั ว อยู ่ ต ลอดเวลา สามารถเพิ่ ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนได้ โดยใช้ผลการประเมินเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ในการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักเรียน สามารถใช้
ปรับปรุงการสอนของครู ปรับปรุงการเรียนของนักเรียนแต่ละคน
และนักเรียนทั้งชั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ (วิจารณ์ พานิช, 2557)
ทั้งนี้ครูในศตวรรษที่ 21 ควรให้ความสนใจในกระบวนการของ
การประเมินเพื่อการพัฒนาผู้เรียน เพราะเป็นการประเมินแนวใหม่
ที่ก�ำลังได้รับความสนใจ เพื่อช่วยในการปรับปรุงการเรียนรู้ของ
นักเรียน ให้ค�ำแนะน�ำย้อนกลับในการเรียนรู้ของนักเรียน ท�ำให้
นั ก เรี ย นมี ค วามเชื่ อ มั่ น ในตนเอง มี ก ารตั ด สิ น ใจที่ เ หมาะสม
ครูสามารถออกแบบการเรียนรูท้ เี่ หมาะสมกับเนือ้ หาและความสนใจ
ของนักเรียนแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Stiggins, 2005)
กระบวนการดั ง กล่ า วจะสามารถเปลี่ ย นพฤติ ก รรมการเรี ย นรู ้
ในชั้ น เรี ย นได้ ครู จ ะต้ อ งมี ค วามรู ้ แ ละทั ก ษะที่ จ� ำ เป็ น ส� ำ หรั บ
การประเมินเพือ่ พัฒนาผูเ้ รียน ซึง่ ความรูข้ องครู ทีค่ วรมีตามแนวคิด
การประเมิ น เพื่ อ พั ฒ นาผู ้ เรี ย นประกอบด้ ว ย ความรู ้ ใ นเนื้ อ หา
ที่จะสอน ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิดของผู้เรียน ได้แก่ แรงจูงใจใน
ตนเอง และการก�ำกับตนเอง ความรู้ด้านการสอนในเนื้อหานั้นๆ
ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ พื้ น ความรู ้ ข องผู ้ เรี ย น และความรู ้ เ กี่ ย วกั บ
การประเมิน และครูจะต้องมีทักษะที่จ�ำเป็น ได้แก่ 1) ทักษะ
การตีความหลักฐาน 2) ทักษะการเลือกวิธีสอนที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียน 3) ทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับ 4) ทักษะการสอนให้
นักเรียนรู้คิด และ 5) ทักษะการสอนวิธีการประเมินกลุ่มเพื่อน
จึ ง จะสามารถจั ด การเรี ย นรู ้ ต ามแนวคิ ด ดั ง กล่ า วได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ (Heritage, 2010)
จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนา
ครู โรงเรี ย นบ้ า นเกาะแก้ ว ต� ำ บลเกาะแก้ ว อ� ำ เภอส� ำ โรงทาบ
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุรนิ ทร์ เขต 1 ให้สามารถ
เปลี่ยนพฤติกรรมการสอน ที่บูรณาการกับการประเมินเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน ที่เอื้อต่อการปฏิรูปการศึกษา ครูสามารถพัฒนาตนเอง
ปรับกระบวนการสอนของตนเอง ออกแบบการสอนและติดตาม
ผลการสอนได้ ทั น ท่ ว งที สามารถพั ฒ นานั ก เรี ย นให้ นั ก เรี ย นรู ้
จักวิเคราะห์ มีความมั่นใจในตนเอง แสวงหาความรู้ กระตือรือร้น
ในการเรียน มีความคิดสร้างสรรค์ ท�ำให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้
ที่หลากหลายมีทักษะทางสังคม สามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
ส่งผลให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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บ้านเกาะแก้ว ต�ำบลเกาะแก้ว อ�ำเภอส�ำโรงทาบ ส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ก็พบปัญหาเช่นเดียวกัน
นั่นคือครูไม่สามารถออกแบบการสอนที่บูรณาการควบคู่ไปกับ
การประเมินได้ ยังสอนแบบเดิม คือ สอน สอบ ด้วยแบบทดสอบ
ขาดการใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการประเมินนักเรียน
สภาพปัญหาที่พบนั้น ส่วนใหญ่พบว่าครูไม่สามารถ
สร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผลคุณภาพผู้เรียนได้ตรงตามหลักสูตร
ขณะทีค่ รูบางคนก็ไม่เห็นความส�ำคัญของการประเมินผลการเรียนรู้
ของเด็กตามหลักสูตรและจุดประสงค์ของกิจกรรม จึงประเมินผล
เด็กอย่างไม่จริงจังและเครื่องมือประเมินผลก็ไม่มีมาตรฐาน ทั้งนี้
สอดคล้ อ งกั บ รายงานการวิ จั ย ของสถาบั น วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นา
ประเทศไทย (2556) หรือ TDRI ที่ชี้ให้เห็นว่าระบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียนในปัจจุบัน ยังเน้นการทดสอบเป็นหลัก และ
ข้อสอบส่วนใหญ่มีลักษณะท่องจ�ำและมุ่งเน้นแต่เนื้อหา ไม่ส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์ วิพากษ์ และไม่ชว่ ยเสริมสร้างทักษะอืน่ ๆ ทีจ่ ำ� เป็น
ดั ง นั้ น การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ข องผู ้ เรี ย นในปั จ จุ บั น
จึงไม่ได้ถูกน�ำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนเท่าที่ควร ส่งผล
ให้การวัดผลและประเมินผลไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
การประเมินเพือ่ พัฒนาผูเ้ รียน (Formative Assessment)
เป็นการประเมินทีก่ ระท�ำในขณะทีจ่ ดั การเรียนการสอน การประเมิน
จะเป็นลักษณะของการประเมินตามสภาพจริง ครูและนักเรียน
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ครูสามารถติดตามพัฒนาการของนักเรียน
และปรับกระบวนทัศน์และทัศนคติต่อเรื่องที่เรียนได้ตลอดเวลา
สามารถตรวจสอบแนวคิดหลัก (Concept) ของเรื่องที่สอนได้ทันที
เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนออกไปจากแนวคิดหลัก
(Misconception) (William, 2008) เป็ น การประเมิ น ที่ ใ ห้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียน ท�ำให้นักเรียนสามารถ
ปรับปรุงตนเอง ทั้งความรู้ ความสามารถช่วยสร้างกลยุทธ์ที่ดี
ในการเรี ย น ท� ำ ให้ มี ผ ลการเรี ย นเป็ น ที่ น ่ า พอใจ ไม่ ต ้ อ งรอ
การปรั บ ปรุ ง แก้ ไขเมื่ อ สอบปลายปี เ พี ย งครั้ ง เดี ย ว ซึ่ ง จะท� ำ ให้
ผูเ้ รียนขาดแรงจูงใจในการเรียน หมดก�ำลังใจทีจ่ ะแก้ไขหรือปรับปรุง
นอกจากนี้ ยั ง เป็ น การประเมิ น ที่ เ ป็ น กระบวนการค้ น หา และ
ตีความหมายหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของนักเรียน
ซึ่ ง ครู ส ามารถน� ำ ไปใช้ ใ นการตั ด สิ น การเรี ย นรู ้ ข องนั ก เรี ย นว่ า
นักเรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกันหรือไม่ ซึ่งครูจะต้องมี
การวิ เ คราะห์ ม าตรฐานการเรี ย นรู ้ ข องหลั ก สู ต รมาเป็ น อย่ า งดี
เป็นการประเมินที่สามารถท�ำให้ครูได้ปรับเปลี่ยนการสอนของ
ตนเอง ให้สามารถพัฒนานักเรียนได้เต็มศักยภาพมากยิ่งขึ้น ครูจะ
ต้องศึกษานักเรียนรายบุคคล และคอยช่วยเหลือให้นักเรียนบรรลุ
ผลการเรียนรูต้ ามมาตรฐานของหลักสูตร ทัง้ ยังเป็นการประเมินเพือ่
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5. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ชัน้ ประถม
1. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 และ ศึกษาปีที่ 2 และ 4 จ�ำนวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
6. แบบสอบถามความพึงพอใจของครูเกีย่ วกับกิจกรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ทีบ่ รู ณาการกับการประเมินเพือ่ พัฒนาผูเ้ รียน 8 กลุม่ สาระการเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่บูรณาการกับการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน 8 กลุ่ม
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสอนของครู ที่บูรณาการ สาระการเรียนรู้
7. แผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกับการประเมิน
กับการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน
3. เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน ทีบ่ รู ณาการ เพื่อพัฒนาผู้เรียน
การหาคุณภาพของเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
กับการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู แบบสังเกต
4. เพื่ อ ศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย น
พฤติกรรมการเรียน แบบสัมภาษณ์ครู แบบสัมภาษณ์นักเรียน และ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
5. เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของครูและนักเรียน ทีม่ ตี อ่ แผนการจัดการเรียนรูท้ บี่ รู ณาการกับการประเมินเพือ่ พัฒนาผูเ้ รียน
กิจกรรมการเรียนรู้ ที่บูรณาการกับการประเมิน เพื่อพัฒนาผู้เรียน เครื่องมือทั้ง 5 ชนิด หาคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ 4 คน เกี่ยวกับดัชนี
ความตรงตามเนื้อหาทั้งฉบับ (Content Validity Index: CVI) ซึ่ง
แต่ละชนิดมีคา่ CVI เท่ากับ 1 ผ่านเกณฑ์คา่ ดัชนีความตรงของเนือ้ หา
อุปกรณ์และวิธีด�ำเนินการวิจัย
ทั้งฉบับที่จะต้องมีค่าไม่น้อยกว่า .90 (Di lorio, 2005)
กลุ่มเป้าหมาย
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ชัน้ ประถม
1. ครูผสู้ อนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
ต�ำบลเกาะแก้ว อ�ำเภอส�ำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 1 ศึกษาปีที่ 2 และ 4 จ�ำนวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ แต่ละกลุ่มสาระ
หาคุณภาพโดยการหาค่าความยากง่าย (p) ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (B)
ปีการศึกษา 2560 จ�ำนวน 5 คน
2. นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว ตามวิธขี องเบรนแนน (Brennan) ค่าความเชือ่ มัน่ (rCC) ของข้อสอบ
ต�ำบลเกาะแก้ว อ�ำเภอส�ำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 1 ทั้งฉบับ โดยใช้วิธีของ Lovett (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) โดยค่า
ความยากง่ายที่พิจารณาอยู่ระหว่าง .20-.80 ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกที่
ปีการศึกษา 2560 จ�ำนวน 1 ห้องเรียน นักเรียน 14 คน
3. ครูผสู้ อนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว พิจารณา คือ .20-1.00 ค่าความเชื่อมั่น (rCC) ของข้อสอบทั้งฉบับ
ต�ำบลเกาะแก้ว อ�ำเภอส�ำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 1 ต้องมีค่า .80 ขึ้นไป (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) แบบทดสอบทั้ง 16
ชุด มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ทั้ง 16 ชุด
ปีการศึกษา 2560 จ�ำนวน 7 คน
วิธีด�ำเนินการวิจัย แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
4. นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
ขั้นตอนที่ 1 จั ด กิ จ กรรมการพั ฒ นาครู เ กี่ ย วกั บ การ
ต�ำบลเกาะแก้ว อ�ำเภอส�ำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 1
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท้ บี่ รู ณาการกับการประเมิน เพือ่ พัฒนา
ปีการศึกษา 2560 จ�ำนวน 1 ห้องเรียน นักเรียน 13 คน
ผู้เรียน โดยมีกิจกรรมดังนี้
เครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล
1. แบบสั ง เกตพฤติ ก รรมการสอนของครู และ 		 กิจกรรมที่ 1 การอบรมเกี่ยวกับการประเมินเพื่อ
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนที่เกี่ยวกับกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน
การเรียนรู้ ทีบ่ รู ณาการกับการประเมินเพือ่ พัฒนาผูเ้ รียน หาคุณภาพ 		 กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับการ
2. แบบสั ง เกตพฤติ ก รรมการเรี ย นของนั ก เรี ย น ออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่บูรณาการกับการประเมิน
ทีเ่ กีย่ วกับกิจกรรมการเรียนรูท้ บี่ รู ณาการกับการประเมิน เพือ่ พัฒนา เพื่อพัฒนาผู้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครอบคลุมเนื้อหาใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ทั้งหมด
ผู้เรียน
3. แบบสั ม ภาษณ์ ค รู แ ละนั ก เรี ย นเกี่ ย วกั บ การจั ด 		 กิจกรรมที่ 3 เชิญผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
กิจกรรมการเรียนรู้ ที่บูรณาการกับการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน การเรี ย นรู ้ ประเมิ น การออกแบบกิ จ กรรมการจั ด การเรียนรู้ที่
4. การบันทึกวีดิทัศน์การสอนของครู และการเรียน บูรณาการกับการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนของกลุ่มเป้าหมาย
ของนั ก เรี ย นในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ที่ บู ร ณาการกั บ ทัง้ 8 สาระการเรียนรู้ และให้คำ� ปรึกษา ค�ำแนะน�ำเพือ่ ปรับกิจกรรม
ให้เหมาะสม ที่จะท�ำการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ขั้นตอนที่ 2 การน�ำกิจกรรมที่ออกแบบไว้ ไปใช้สอน
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย โดยด�ำเนินการดังนี้
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1. ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 4 สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ที่บูรณาการกับ
การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยกิจกรรมการเรียนรู้ที่ออกแบบนั้น
ได้ประยุกต์แนวคิดการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนของ Heritage
(2010) มี 8 ขั้นตอน ดังนี้
		 ขั้นที่ 1 ก�ำหนดเป้าหมายการเรียนรู้
		 ขั้นที่ 2 ขั้นระบุเกณฑ์ความส�ำเร็จในการเรียนรู้
		 ขั้นที่ 3 ขั้ น ระบุ ห ลั ก ฐานจากการเรี ย นรู ้ และ
				 ตีความหลักฐาน
		 ขั้นที่ 4 ขั้ น ระบุ ค วามแตกต่ า งระหว่ า งสถานะ
				 ปัจจุบนั ของผูเ้ รียนกับเป้าหมายการเรียนรู้
		 ขั้นที่ 5 ขั้นให้ข้อมูลป้อนกลับ
		 ขั้นที่ 6 ขั้นปรับการเรียนการสอนให้เหมาะกับ
				 ความต้ อ งการของผู ้ เรี ย นและสรุ ป ผล
				 การเรียนรู้ใหม่
		 ขั้นที่ 7 ขั้นปิดช่องว่าง
		 ขั้นที่ 8 ขั้นความส�ำเร็จในการเรียนรู้
2. พฤติ ก รรมการการสอนของครู ที่ บู ร ณาการกั บ
การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่เด่นชัด มี 12 ประเด็น ดังนี้
		 2.1 ครูเรียนรู้ไปพร้อมกับนักเรียน
		 2.2 เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น
		 2.3 มีความเป็นกันเองกับนักเรียน สนทนากับ
นักเรียนทั้งเรื่องการเรียนและเรื่องอื่นๆ มากยิ่งขึ้น
		 2.4 ใช้สื่อที่หลากหลาย เช่น สื่อ ICT สื่อจ�ำลอง
		 2.5 ใช้ เ ทคนิ ค กระบวนการสอนที่ ห ลากหลาย
มีนวัตกรรม และมีการศึกษานอกห้องเรียน
		 2.6 เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม
		 2.7 แจ้ ง เป้ า หมายการเรี ย น เนื้ อ หาที่ จ ะเรี ย น
ให้นักเรียนทราบล่วงหน้าทุกครั้ง
		 2.8 กระตุน้ ให้นกั เรียนพัฒนาชิน้ งานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้
		 2.9 รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลใช้หลักจิตวิทยา
ในการเรียนการสอน
		 2.10 ประเมิ น นั ก เรี ย นโดยใช้ เ กณฑ์ และน� ำ ผล
การประเมินมาพัฒนาการเรียนรู้
		 2.11 จัดกิจกรรมตามแผนที่วางไว้และสอดคล้อง
กับเวลา
		 2.12 ให้ขอ้ มูลป้อนกลับกับนักเรียน เพือ่ ให้นกั เรียน
ได้ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

		 1. ครูน�ำกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่บูรณาการ
กั บ การประเมิ น เพื่ อ พั ฒ นาผู ้ เรี ย นมาใช้ ส อน ทั้ ง 8 กลุ ่ ม สาระ
การเรียนรู้ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 4 ตลอดระยะเวลา 1 ภาคเรียน สังเกตพฤติกรรม
การสอนของครู และสั ง เกตพฤติ ก รรมการเรี ย นของนั ก เรี ย น
สั ม ภาษณ์ ค รู และนัก เรียนเกี่ยวกับ การจัด กิจกรรมการเรี ย นรู ้ ที่
บูรณาการกับการประเมินเพือ่ พัฒนาผูเ้ รียน และการบันทึกวีดทิ ศั น์
การเรียนการสอน
		 2. จั ด กิ จ กรรมชุ ม ชนการเรี ย นรู ้ ท างวิ ช าชี พ
(Professional Learning Community : PLC) ของครูในระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 4 เพื่อให้ครูมีโอกาสได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ จากประสบการณ์ในห้องเรียนที่ตนเองท�ำงาน และน�ำผล
ไปประยุ ก ต์ ใช้ ใ นชั้ น เรี ย นของตนเอง โดยจั ด กิ จ กรรมเดื อ นละ
1 ครั้ง สัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน
		 3. ทดสอบหลังทดลองกับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 2 ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ กลุ่มสาระละ 30 ข้อ และทดสอบกับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 4 ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้ง 8
กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระละ 40 ข้อ
		 4. สอบถามความพึ ง พอใจของครู แ ละนั ก เรี ย น
เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้ ที่บูรณาการกับการประเมินเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ จากการสังเกตพฤติกรรม
การสอนของครู และสังเกตพฤติก รรมการเรียนของนั ก เรีย นที่
เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการกับการประเมินเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน สัมภาษณ์ครูและนักเรียนและบันทึกวีดิทัศน์การสอนของ
ครู แ ละการเรี ย นของนั ก เรี ย นในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้
ทีบ่ รู ณาการกับการประเมินเพือ่ พัฒนาผูเ้ รียน ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณ
เก็บรวบรวมจากการทดสอบนักเรียน และสอบถามความพึงพอใจ
ของครูและนักเรียน
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพวิ เ คราะห์ โ ดยน� ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ าก
การสังเกต การสัมภาษณ์ และการบันทึกวีดิทัศน์มาวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์
โดยหาค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และร้อยละ
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พพ
รรณ
ี

�ไพพรรณี
ี่ 12ปรัฉบั
่ 3 เดือฒนกั
นยายน - ธันวาคม 2561 55
2.12 ใหขอมูลปอนกลับวารสารวิ
กับนักเรีจยัยนรำเพื
่อใหนักเรีปียทนได
บปรุบทีงและพั
นาตนเอง
3. พฤติกรรมการการเรียนของนักเรียนที่บูรณาการกับการประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียนที่เดนชัด มี 8 ประเด็น
3.
พฤติ
กรรมการการเรียนของนักเรียนที่บูรณาการ 		 3.5 นักเรียนสามารถท�ำกิจกรรมและสรุปความรู้
ดังนี้
กับการประเมินเพื่อพัฒ3.1
นาผูกล
้เรียานที
่เด่นชัด กล
มี 8าคิประเด็
ได้ด้วยตนเอง
แสดงออก
ด กลานตัดัดงสินีน้ ใจ กลาแสดงความคิ
ดเห็น
		 3.1 กล้
กล้าคิด ากล้หมายและเกณฑ
าตัดสินใจ กล้าแสดง
3.6 ยมตั
ได้ปวทํระเมิ
นผลงานเพื
3.2าแสดงออก
นักเรียนทราบเป
การเรียนรู		
 ทําใหสามารถเตรี
างานได
ดี ่อน
ความคิดเห็น
		
3.7 สามารถใช้อินเทอร์เน็ต สื่อ ICT เพื่อการเรียนรู้
3.3 มีความสุขในการเรียน ไดสนทนากับครูและเพื
่อนๆ
		 3.2 นั3.4
กเรียมีนทราบเป้
าหมายและเกณฑ์
้ สได้ื่อททีัน่หทีลากหลาย
การทํางานเป
นกลุม เรียนรูรกว ารเรี
มกันยนรู
โดยใช
นักเรียดนสามารถทํ
ากิจกรรมและสรุปความรู		
ไ ดดวยตนเอง 3.8 มีความรู้เพิ่มมากขึ้น รู้จักวิธีแสวงหาความรู้
ท�ำให้สามารถเตรียมตัว3.5
ท�ำงานได้
ี
ไดปขระเมิ
นผลงานเพื
		 3.3 มี3.6
ความสุ
ในการเรี
ยน ได้่อสนนทนากับครูและ
4. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนัก เรีย นชั้ นประถม
3.7 สามารถใชอินเทอรเน็ต สื่อ ICT เพื่อการเรียศึนรู
ไดททันี่ ที2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เพื่อนๆ
กษาปี
มีคำวามรู
มากขึ
ีแสวงหาความรู
		 3.4 มี3.8
การท�
งานเป็เพิน่มกลุ
่ม เรี้นยรูนรูจัก้รวิ่วธมกั
น โดยใช้ 
สื่อที่หลากหลาย
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 และชัน้ ประถมศึกษาปที่ 4

ชภัฏ

คณิตฯ
30
18
18
22
21
20
27
21
30
28
22
28
30
26
21
332
4.29
23.71
79.05

ิทยา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ภาษาไทย
30
19
19
23
22
19
28
22
30
29
21
29
30
27
20
338
4.44
24.14
80.48

กลุมสาระการเรียนรู/ คะแนนเต็ม
วิทย
อังกฤษ สังคมฯ สุขศึกษาฯ การงานฯ
30
30
30
30
30
17
19
20
19
20
19
17
19
18
20
21
22
23
22
23
20
21
22
23
24
21
20
20
22
22
28
27
28
28
29
20
23
23
21
23
29
28
29
29
30
29
27
29
30
30
19
22
23
22
23
27
28
29
30
30
28
29
30
30
30
29
29
28
30
30
23
23
22
24
24
330
335
345
348
358
4.50
4.01
3.97
4.45
4.01
23.57
23.93
24.64
24.86
25.57
78.57
79.76
82.14
82.86
85.24

ลัยร
า

เลขที่

รำไ

ตารางที่ 1่ 1คะแนนทดสอบของนั
คะแนนทดสอบของนักกเรีเรียยนชันชั้น้นประถมศึ
ประถมศึกกษาปี
ษาปทที่ 2ี่ 2ทัทั้ง ้ง88กลุกลุ่มมสาระการเรี
สาระการเรียนรู
ยนรู้ 
ตารางที

รวม
SD


รวม
240
151
149
178
178
167
223
177
233
231
174
229
236
228
180
2,734
4.08
195.29
81.37

มห
าว

รอยละ

ศิลปะ
30
19
19
22
25
23
28
24
28
29
22
28
29
29
23
348
3.66
24.86
82.86

จากตารางที
่ 1 คะแนนทดสอบหลั
งทดลองของนั
กเรียน กเรีทัย้งนชั
หมด
240 คะแนน
่ย ม195.29
คิดเป็ยนนรูร้อ มียละ 81.37
จากตารางที
่ 1 คะแนนทดสอบหลั
งทดลองของนั
้นประถมศึ
กษาปทคะแนนเฉลี
ี่ 2 ทั้ง 8 กลุ
สาระการเรี
ชั้นประถมศึ
กษาปีที่ ้ง2หมด
ทั้ง 240
8 กลุคะแนน
่มสาระการเรี
ยนรู้ ย่ มีค195.29
ะแนนรวม
คะแนนรวมทั
คะแนนเฉลี
คิดเปนรอยละ 81.37
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ตารางที
คะแนนทดสอบของนั
ทั้ง 8 -กลุ
สาระการเรี
56 ่ 2วารสารวิ
จัยรำ�ไพพรรณีกปีเรีทยี่ นชั
12้นประถมศึ
ฉบับที่ 3กเดืษาป
อนกัทนี่ 4ยายน
ธันมวาคม
2561ยนรู

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

พพ
รรณ
ี

กลุมกสาระการเรี
คะแนนเต็
ม ยนรู
ตารางที่ 2 คะแนนทดสอบของนักเรียนชั้นประถมศึ
ษาปที่ 4 ทัย้งนรู8/ กลุ
มสาระการเรี
รวม
ตารางที
่
2
คะแนนทดสอบของนั
ก
เรี
ย
นชั
น
้
ประถมศึ
ก
ษาปี
ท
่
ี
4
ทั
ง
้
8
กลุ
ม
่
สาระการเรี
้
เลขที่ ภาษาไทย คณิตฯ
วิทย
อังกฤษ สังคมฯ สุขศึยกนรูษาฯ
การงานฯ ศิลปะ
40
40
40กลุมสาระการเรี
40 ยนรู/ คะแนนเต็
40 ม 40
40
40
320
รวม
เลขที
คณิ38
ตฯ
วิท35ย
อังกฤษ
สุขศึก39ษาฯ การงานฯ
ศิล36
ปะ
38
36 สังคมฯ
40
37
299
1 ่ ภาษาไทย
4028
4032
4028
4031
4034
4035
4033
4032 320
253
2
3835
3836
3531
3633
4036
3934
3734
3635 299
13
274
28
32
28
31
34
35
33
32
253
24
27
26
26
31
28
26
30
31
225
3536
3639
3133
3337
3638
3434
3438
3537 274
35
292
27
26
26
31
28
26
30
31
225
46
38
37
34
36
38
39
38
38
298
3639
3939
3334
3736
3839
3438
3837
3738 292
57
300
38
37
34
36
38
39
38
38
298
68
37
37
33
36
37
38
37
39
294
3939
3938
3435
3637
3940
3839
3740
3839 300
79
307
3732
3727
3333
3630
3730
3832
3731
3932 294
810
247
39
38
35
37
40
39
40
39
307
911
37
33
33
33
34
34
34
34
272
3226
2725
3325
3029
3030
3230
3132
3230 247
1012
227
37
33
33
33
34
34
34
34
272
1113
32
32
25
30
33
32
34
34
252
26
25
25
29
30
30
32
30
227
12
รวม
444
439
405
435
457
450
455
455
3,540
32
32
25
30
33
32
34
34
252
13SD
4.67
5.05
3.78
2.99
4.02
3.99
3.06
3.12
3.60
34.15
33.77
31.15
33.46 457
35.15
34.62
35.00 455
35.03 3,540
272.34
รวม
444
439
405
435
450
455
รSD
อยละ 4.67
85.38
84.42
77.88
83.65 4.02
87.88
86.54
87.50 3.12
87.58 3.60
85.11
5.05
3.78
2.99
3.99
3.06
34.15
33.77
31.15
33.46 35.15
34.62
35.00 35.03 272.34

จากตารางที
่
2
คะแนนทดสอบหลั
ง
ทดลองของนั
ก
เรี
ย
นชั
น
้
ประถมศึ
ก
ษาป
ท
่
ี
4
ทั
ง
้
8 กลุมสาระการเรี

รอยละ
85.38
84.42
77.88
83.65 87.88
86.54
87.50
87.58 ยนรู
85.11
มีคะแนนรวมทั้งหมด 320 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 272.34 คิดเปนรอยละ 85.11
จากตารางที
่ 2 คะแนนทดสอบหลั
งทดลองของนั
กเรียน กเรียนชั้นประถมศึ
5. กความพึ
และนักเรียยนที
จากตารางที
่ 2 คะแนนทดสอบหลั
งทดลองของนั
ษาปที่ ง4พอใจของครู
ทั้ง 8 กลุมสาระการเรี
นรู ่มีต่อกิจกรรม
ชั้นประถมศึ
กษาปีท5.ี่ ้ง4ความพึ
ทั้ง 320
8งพอใจของครู
กลุคะแนน
่มสาระการเรี
ยนรู
ค272.34
ะแนนรวม
ยยนรู
้ทที่บี่บูรูรณาการกั
และนั
กเรี้ ยมี่ยนที
่มีตอกิจคิกรรมการเรี
นรู
ณาการกับการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เ รียนปรากฏผล
น
มีคะแนนรวมทั
หมด
คะแนนเฉลี
ดเปนการเรี
รอยละ
85.11
ทั้งหมดปรากฏผลดั
320 คะแนน
งนี้ คะแนนเฉลี่ย 272.34 คิดเป็นร้อยละ 85.11 ดังนี้
5. ความพึงพอใจของครูและนักเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนรูที่บูรณาการกับการประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียน
ตารางที
่
3
พอใจของครูเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรูที่บูรณาการกับการประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียน
ปรากฏผลดั
งความพึ
นี้ งงพอใจของครู
ตารางที
่ 3 ความพึ
เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการกับการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน
8 กลุมสาระการเรียนรู
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรูที่บูรณาการกับการประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียน
ที่
รายการ
SD
การแปลผล
8 กลุมสาระการเรียนรู

1 ไดแจงเปาหมาย เกณฑ และเนื้อหาทุกครั้ง ใหนักเรียนทราบกอนเรียน
4.60 0.52
มากที่สุด
ที2่ กระตุนใหนักเรียนไดมีโอกาสประเมิ
รายการ
SD
นผลงานตนเองและผลงานเพื่อนๆ
4.40
0.52 การแปลผล
มาก

ใหนักเรี
ยนไดและเนื
แสดงความคิ
เห็้งน ใหนักเรียนทราบกอนเรียน
4.80 0.52
0.42 มากที
มากที่ส่สุดุด
13 ไดครูแกจระตุ
งเปานหมาย
เกณฑ
้อหาทุกดครั
4.60
ครูจัดนกิใหจกรรมที
่หลากหลายและใช
ตกรรมใหมๆ
4.60 0.52
0.52
มากที
24 กระตุ
นักเรียนได
มีโอกาสประเมินวัผลงานตนเองและผลงานเพื
่อนๆ
4.40
มาก ่สุด
ัดหาสื
่นมาสอนนั
กเรียดนเห็น
4.60 0.42
0.52 มากที
มากที่ส่สุดุด
35 ครูครูกจระตุ
นให่อนในท
ักเรีอยงถินได
แสดงความคิ
4.80
จากโทรทัศน และสื
คนจากคอมพิ
4.40 0.52
0.52 มากที
มาก่สุด
46 ครูครูจสัดอนโดยใช
กิจกรรมทีส่หื่อลากหลายและใช
นวัตบกรรมใหม
ๆ วเตอร
4.60
นักอเรีงถิย่นนนํ
าสื่อที่บกาเรีนมาใช
4.60 0.52
0.52 มากที
มากที่ส่สุดุด
57 ครูครูจแัดนะนํ
หาสืา่อให
ในท
มาสอนนั
ยน ในการเรียน
4.60
นใหนักสเรีื่อยจากโทรทั
นทํางานรศวนมกัและสื
นเปนบกลุ
4.60 0.52
0.52
มากที
68 ครูกระตุ
สอนโดยใช
คนมจากคอมพิวเตอร
4.40
มาก ่สุด
ชคําาถามให
นักยเรีนนํยนช
คิด ชวยกั
นคนหาคํ
4.80 0.52
0.42 มากที
มากที่ส่สุดุด
79 ครูครูแในะนํ
ใหนักเรี
าสื่อวทียกั่บนานมาใช
ในการเรี
ยน าตอบ
4.60
8 กระตุนใหนักเรียนทํางานรวมกันเปนกลุม
4.60 0.52
มากที่สุด
9 ครูใชคําถามใหนักเรียนชวยกันคิด ชวยกันคนหาคําตอบ
4.80 0.42
มากที่สุด
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4.60
4.60
4.60
4.60
4.50
4.50
4.50
4.50
4.90
4.90
4.80
4.80
4.62
4.62

SD
SD
0.52
0.52
0.52
0.52
0.53
0.53
0.53
0.53
0.32
0.32
0.42
0.42
0.17
0.17

การแปลผล
การแปลผล
มากที
มากที่ส่สุดุด
มากที
มากที่ส่สุดุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที
มากที่ส่สุดุด
มากที
มากที่ส่สุดุด
มากที
มากที่ส่สุดุด

พพ
รรณ
ี

ตารางที
ตารางที่ ่3่ 33(ต่(ต(ตอออ)))
ตารางที
ทีที่ ่
รายการ
รายการ
10
ครู
ม
ก
ั
จะเดิ
น
มาแนะนํ
า
นั
ก
เรี
ย
นทุ
ก
ๆ
10 ครูมักจะเดินมาแนะนํานักเรียนทุกๆ กลุ
กลุมม
11
11 ครู
ครูปประเมิ
ระเมินนผลงานของนั
ผลงานของนักกเรีเรียยนตามสภาพจริ
นตามสภาพจริงง
12
12 แนะนํ
แนะนําานันักกเรีเรียยนทุ
นทุกกครั
ครั้ง้งทีที่น่นักักเรีเรียยนมี
นมีขขออสงสั
สงสัยย
13
13 กระตุ
กระตุนนให
ใหนนักักเรีเรียยนจั
นจับบคูคูเ เ พืพื่อ่อให
ใหคคะแนนต
ะแนนตออผลงานที
ผลงานที่ท่ทําําสํสําาเร็เร็จจ
14
14 ครู
ครูจจะชื
ะชื่น่นชมผลงานของนั
ชมผลงานของนักกเรีเรียยนอย
นอยาางสม่
งสม่ําําเสมอ
เสมอ
15
ภู
ม
ใ
ิ
จที
ส
่
ามารถเปลี
ย
่
นวิ
ธ
ก
ี
ารสอนและวิ
ธ
ก
ี
15 ภูมิใจที่สามารถเปลี่ยนวิธีการสอนและวิธีการเรี
ารเรียยนรู
นรูขของนั
องนักกเรีเรียยนได
นได
สรุ
ป
ผลโดยรวม
สรุปผลโดยรวม

จากตารางที
่ 3 ความพึ
งพอใจของครู
เกี่ยวกัเบเกีกีกิ่ย่ยจวกั
กรรม
การเรียนรู
้ โดยรวมอยู
่ในระดั
บมากที่สุดนนเพื
(X
จากตารางที
่ ่ 33 ความพึ
งงพอใจของครู
บบกิกิจจกรรมการเรี
ยยนรู
ทที่บี่บูรูรณาการกั
บบการประเมิ
จากตารางที
ความพึ
พอใจของครู
วกั
กรรมการเรี
นรู
ณาการกั
การประเมิ
เพื่อ่อ=พัพัฒ4.62)
ฒนาผู
นาผูเเรีรียยนน
การเรีย8นรู
ท
้
บ
่
ี
ร
ู
ณาการกั
บ
การประเมิ
น
เพื
อ
่
พั
ฒ
นาผู
เ
้
รี
ย
น
8
กลุ
ม
่
สาระ
8 กลุ
กลุมมสาระการเรี
สาระการเรียยนรู
นรู  โดยรวมอยู
โดยรวมอยูใในระดั
นระดับบมากที
มากที่ส่สุดุด (( == 4.62)
4.62)

รำไ

ตารางที
ความพึ
นาผู
ตารางที่ 4่ ่ 44ความพึ
ความพึงงพอใจของนั
งพอใจของนั
พอใจของนักกเรีกเรีเรียยนยนนเกีเกีเกี่ย่ยวกั
่ยวกั
วกับบกิบกิจกิจกรรมการเรี
จกรรมการเรี
กรรมการเรียยนรู
ยนรู
นรู้ทที่บทบี่ ูรบี่ ูรณาการกั
ูรณาการกั
ณาการกับบการประเมิ
บการประเมิ
การประเมินนเพื
นเพื
เพื่อ่อพั่อพัฒ
พัฒฒนาผู
นาผู้เรีเเยรีรียนยนน
ตารางที
8 กลุมมสาระการเรี
ยยนรู

สาระการเรี
นรู
8 8กลุกลุ
่มสาระการเรี
ยนรู
้ 

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

ทีที่ ่
รายการ
รายการ
11 ฉัฉันนชอบที
ชอบที่ค่ครูรูแแจจงงให
ใหฉฉันันทราบทุ
ทราบทุกกครั
ครัง้ ง้ ววาาวัวันนนีนี้จ้จะเรี
ะเรียยนเรื
นเรื่อ่องอะไร
งอะไร และต
และตอองทํ
งทําางาน
งาน
อะไรให
อะไรใหสสําําเร็เร็จจ
22 ฉัฉันนชอบที
ชอบที่ค่ครูรูแแจจงงให
ใหฉฉันันทราบทุ
ทราบทุกกครั
ครัง้ ง้ ววาางานชิ
งานชิ้น้นนีนี้จ้จะสํ
ะสําาเร็เร็จจตตอองมี
งมีเเกณฑ
กณฑออะไรบ
ะไรบาางง
33 ฉัฉันนชอบที
ชอบที่ค่ครูรูเเปปดดโอกาสให
โอกาสใหฉฉันันไดไดแแสดงความคิ
สดงความคิดดเห็เห็นนและประเมิ
และประเมินนผลงาน
ผลงาน
ของเพื
อ
่
นๆ
ของเพื่อนๆ
44 ครู
ครูใใหหฉฉันันไดไดเเรีรียยนรู
นรูแและทํ
ละทําากิกิจจกรรมต
กรรมตาางๆ
งๆ จนฉั
จนฉันนเขเขาาใจเรื
ใจเรื่อ่องที
งที่เ่เรีรียยนน
55 ฉัฉันนชอบที
ชอบที่ค่ครูรูใใหหททําํากิกิจจกรรมหลายอย
กรรมหลายอยาางในการเรี
งในการเรียยนน
66 ครู
ครูสสอนโดยให
อนโดยใหฉฉันันดูดูจจากโทรทั
ากโทรทัศศนนแและค
ละคนนหาจากคอมพิ
หาจากคอมพิววเตอร
เตอร
77 ครู
จ
ะเอาวั
ส
ดุ
อ
ป
ุ
กรณ
สิ
ง
่
ของเครื
อ
่
งใช
ใ
นบ
า
นและในโรงเรี
ครูจะเอาวัสดุอุปกรณ สิ่งของเครือ่ งใชในบานและในโรงเรียยนมาให
นมาให
พวกเราเรี
ย
น
พวกเราเรียน
88 ครู
ครูใใหหฉฉันันไดไดททําํางานร
งานรววมกั
มกันนเปเปนนกลุ
กลุมม และให
และใหอออกมานํ
อกมานําาเสนอหน
เสนอหนาาชัชั้น้นเรีเรียยนน
99 ฉัฉันนชอบที
ชอบที่ค่ครูรูใใชชคคําําถามให
ถามใหพพวกเราช
วกเราชววยกั
ยกันนคิคิดดชชววยกั
ยกันนตอบ
ตอบ
10
ฉั
น
ชอบที
ค
่
รู
ม
ก
ั
จะเดิ
น
มาดู
และแนะนํ
า
พวกเราทุ
ก
ๆ
10 ฉันชอบที่ครูมักจะเดินมาดู และแนะนําพวกเราทุกๆ กลุ
กลุมม
11
11 ฉัฉันนพอใจกั
พอใจกับบคะแนนที
คะแนนที่ค่ครูรูปประเมิ
ระเมินนผลงานของฉั
ผลงานของฉันน
12
12 ฉัฉันนชอบที
ชอบที่ค่ครูรูมมาชี
าชี้แ้แนะและช
นะและชววยเหลื
ยเหลืออเมืเมื่อ่อฉัฉันนมีมีขขออสงสั
สงสัยย
13
13 ฉัฉันนและเพื
และเพื่อ่อนได
นไดจจับับคูคูเ เ พืพื่อ่อให
ใหคคะแนนต
ะแนนตออผลงานที
ผลงานที่ท่ทําําสํสําาเร็เร็จจ
14
14 คุคุณณครู
ครูจจะชื
ะชื่น่นชมผลงานของฉั
ชมผลงานของฉันนและผลงานของเพื
และผลงานของเพื่อ่อนๆ
นๆ เสมอ
เสมอ
15
กิ
จ
กรรมการเรี
ย
นทํ
า
ให
ฉ
น
ั
และเพื
อ
่
นได
ช
ว

ยเหลื
อ
ซึ
ง
่
กั
น
15 กิจกรรมการเรียนทําใหฉันและเพือ่ นไดชวยเหลือซึ่งกันและกั
และกันน
สรุสรุ
ปปผลโดยรวม
สรุ
ปผลโดยรวม
ผลโดยรวม

4.37
4.37

SD
SD
0.56
0.56

การแปลผล
การแปลผล
มาก
มาก

4.30
4.30
4.44
4.44

0.61
0.61
0.70
0.70

มาก
มาก
มาก
มาก

4.37
4.37
4.48
4.48
4.22
4.22
4.56
4.56

0.63
0.63
0.58
0.58
0.58
0.58
0.51
0.51

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที
มากที่ส่สุดุด

4.44
4.44
4.48
4.48
4.56
4.56
4.44
4.44
4.56
4.56
4.52
4.52
4.85
4.85
4.67
4.67
4.48
4.48

0.64
0.64
0.64
0.64
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.51
0.51
0.46
0.46
0.55
0.55
0.24
0.24

มาก
มาก
มาก
มาก
มากที
มากที่ส่สุดุด
มาก
มาก
มากที
มากที่ส่สุดุด
มากที
มากที่ส่สุดุด
มากที
มากที่ส่สุดุด
มากที
มากที่ส่สุดุด
มาก
มาก



มห
าว

จากตารางที่ 4 ความพึงพอใจของนักเรียนเกี่ยวกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.48)
จากตารางที
่ ่ 44 ความพึ
กกเรีเรียยนน เกีเกี่ย่ยวกั
จากตารางที
ความพึงงพอใจของนั
พอใจของนั
วกับบกิกิจจกรรมการเรี
กรรมการเรียยนรู
นรูทที่บี่บูรูรณาการกั
ณาการกับบการประเมิ
การประเมินนเพื
เพื่อ่อพัพัฒฒนา
นา
กิจกรรมการเรี
ย
นรู
ท
้
บ
่
ี
ร
ู
ณาการกั
บ
การประเมิ
น
เพื
อ
่
พั
ฒ
นาผู
เ
้
รี
ย
น
8
ผูผูเเรีรียยนน 88 กลุ
ม

สาระการเรี
ย
นรู

โดยรวมอยู
ใ

นระดั
บ
มาก
(
=
4.48)

กลุมสาระการเรียนรู โดยรวมอยูในระดับมาก (  = 4.48)

สรุ
สรุปปผลและอภิ
ผลและอภิปปรายผล
รายผล
1.1. ครู
ผ

ู
ส
ครูผูสอนชั
อนชั้น้นประถมศึ
ประถมศึกกษาป
ษาปทที่ ี่ 22 และ
และ 44 สามารถออกแบบกิ
สามารถออกแบบกิจจกรรมการเรี
กรรมการเรียยนรู
นรูทที่บี่บูรูรณาการกั
ณาการกับบการประเมิ
การประเมินน
เพื
เพื่อ่อพัพัฒฒนาผู
นาผูเเรีรียยนน 88 กลุ
กลุมมสาระการเรี
สาระการเรียยนรู
นรู  ซึซึ่ง่งแต
แตลละกิ
ะกิจจกรรม
กรรม มีมี 88 ขัขั้น้นตอน
ตอน โดยได
โดยไดปประยุ
ระยุกกตตแแนวคิ
นวคิดดการประเมิ
การประเมินนเพื
เพื่อ่อพัพัฒฒนา
นา
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1. ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 4 สามารถ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท้ บี่ รู ณาการกับการประเมิน เพือ่ พัฒนา
ผูเ้ รียน 8 กลุม่ สาระการเรียนรู้ ซึง่ แต่ละกิจกรรม มี 8 ขัน้ ตอน โดยได้
ประยุกต์แนวคิดการประเมินเพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนของ Heritage (2010)
คือ 1) ก�ำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ 2) ระบุเกณฑ์ความส�ำเร็จใน
การเรียนรู้ 3) ระบุหลักฐานจากการเรียนรู้และตีความหลักฐาน
4) ระบุ ค วามแตกต่ า งระหว่ า งสถานะปั จ จุ บั น ของผู ้ เรี ย นกั บ
เป้าหมายการเรียนรู้ 5) ให้ข้อมูลป้อนกลับ 6) ปรับการเรียน
การสอนให้ เ หมาะกั บ ความต้ อ งการของผู ้ เรี ย นและสรุ ป ผล
การเรียนรู้ใหม่ 7) ปิดช่องว่าง และ 8) ขั้นความส�ำเร็จในการเรียนรู้
ที่ ค รู ส ามารถออกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ที่ บู ร ณาการกั บ การ
ประเมินเพือ่ พัฒนาผูเ้ รียน 8 กลุม่ สาระการเรียนรู้ เพือ่ ใช้จดั กิจกรรม
ตลอดระยะเวลา 1 ภาคเรียน เพราะกระบวนการดังกล่าวผ่าน
การศึกษาค้นคว้าทดลองใช้มาก่อน แล้วจึงปรับปรุงและพัฒนา
เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ
และเชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้มาให้
ค�ำแนะน�ำ ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) เพือ่ ให้ครูได้แลกเปลีย่ นประสบการณ์รว่ มกัน ท�ำให้ครูสามารถ
ด�ำเนินการได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ โชติมา หนูพริก และ
สุเทพ อ่วมเจริญ (2553) ที่ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบประเมิน
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของครู พบว่า ระบบดังกล่าวสามารถ
ท� ำ ให้ ค รู มี ค วามรู ้ ทั ก ษะ ต่ อ การเรี ย นการสอนคณิ ต ศาสตร์
การให้ข้อมูลย้อนกลับและการติดตาม ท�ำให้ครูสามารถออกแบบ
และวางแผนการประเมินได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
2. ครู ผู ้ ส อนแสดงพฤติ ก รรมการสอนที่ บู ร ณาการ
กั บ การประเมิ น เพื่ อ พั ฒ นาผู ้ เรี ย นที่ ชั ด เจน ใน 12 ประเด็ น
จากการสังเกต การสัมภาษณ์ และการบันทึกวีดิทัศน์ เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการสอนของครู และน�ำข้อมูลจากทัง้ 3 แหล่ง มาวิเคราะห์
เนื้ อ หา พบพฤติ ก รรมการการสอนของครู ที่ บู ร ณาการกั บ การ
ประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน ใน 12 ประเด็น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส�ำคัญ และบทบาทของครูเป็นไปตามกระบวนการที่
บู ร ณาการกั บ การประเมิน เพื่อพัฒนาผู้เรียน ครูสามารถแสดง
บทบาทในการท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น ผู ้ อ� ำ นวยความสะดวกในการจั ด
การเรียนรู้อย่างแท้จริง ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะขั้นตอนของ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการกับการประเมินเพื่อพัฒนา
ผู ้ เรี ย นท� ำ ให้ ค รู ส ามารถวางแผนในการจั ด กิ จ กรรมและแสดง
พฤติกรรมในแต่ละขั้นตอนได้อย่างชัดเจน สามารถพัฒนาตนเอง
ในการออกแบบและจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ไ ด้ สอดคล้ อ งกั บ
ค�ำกล่าวของ องอาจ นัยพัฒน์ (2553) ที่กล่าวว่า ประเมินเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน เป็นกระบวนการประเมินผลในชั้นเรียน โดยครูท�ำ
การรวบรวม ตีความข้อมูล สารสนเทศต่างๆ ที่เกี่ยวกับความรู้

ความเข้าใจ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติ ความเชือ่ ของผูเ้ รียน
แล้วน�ำผลจากการตีความดังกล่าว มาช่วยปรับปรุงกระบวนการ
เรียนรู้และพัฒนาการด้านต่างๆ ของผู้เรียน ช่วยปรับปรุงการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้แก่ครู และครูจะต้องให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน เพื่อผู้เรียนจะได้ปรับปรุงการเรียนรู้ของตนเอง
3. นั ก เรี ย นแสดงพฤติ ก รรมในกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้
ทีบ่ รู ณาการกับการประเมินเพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนทีช่ ดั เจน ใน 8 ประเด็น
จากการสังเกต การสัมภาษณ์ และการบันทึกวีดิทัศน์ เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน และน�ำข้อมูลจากทั้ง 3 แหล่ง
มาวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา พบพฤติ ก รรมการการเรี ย นของนักเรียนที่
บูรณาการกับการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน ใน 8 ประเด็น ที่เป็น
เช่ น นี้ อ าจเป็ น เพราะว่ า กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ที่ บู ร ณาการกั บ
การประเมินเพือ่ พัฒนาผูเ้ รียน เป็นกิจกรรมทีเ่ น้นให้นกั เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ท�ำงานเป็นกลุ่ม มีการประเมินผลงาน
ตนเอง ผลงานของเพือ่ น และการน�ำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข
ท�ำให้นักเรียนได้แสดงบทบาทของตนเองได้อย่างเต็มที่ สอดคล้อง
กับค�ำกล่าวของ วิจารณ์ พานิช (2556) ที่กล่าวว่า การประเมินเพื่อ
พัฒนาผูเ้ รียนไว้วา่ เป็นกระบวนการประเมินในชัน้ เรียน ทีด่ ำ� เนินการ
อย่างต่อเนื่องตลอดการเรียนการสอน โดยมิใช่แต่การทดสอบ
ระหว่างเรียนเป็นระยะๆ อย่างเดียว แต่เป็นการที่ครูเก็บข้อมูลจาก
การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างไม่เป็นทางการด้วย ขณะที่ให้ผู้เรียนท�ำ
ภาระงานตามที่ก�ำหนด ครูสังเกต ซักถาม จดบันทึก แล้ววิเคราะห์
ข้อมูลว่าผูเ้ รียนเกิดการเรียนรูห้ รือไม่ จะต้องให้ผเู้ รียนปรับปรุงอะไร
หรือครูปรับปรุงอะไร เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตาม
มาตรฐาน ตัวชี้วัด ซึ่งการประเมินระหว่างเรียนท�ำได้หลายรูปแบบ
เช่น การให้ข้อแนะน�ำ ข้อสังเกตในการน�ำเสนอผลงาน การพูดคุย
ระหว่ า งครู กั บ ผู ้ เรี ย นเป็ น กลุ ่ ม หรื อ รายบุ ค คล การสั ม ภาษณ์
ตลอดจนการวิเคราะห์ผลการสอบ
4. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนัก เรีย นชั้ นประถม
ศึกษาปีที่ 2 ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคะแนนรวม คิดเป็น
ร้อยละ 81.37 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนรวม คิดเป็น
ร้อยละ 85.11 ที่คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่
ในระดับสูง อาจเป็นเพราะกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการกับ
การประเมินเพือ่ พัฒนาผูเ้ รียน เป็นกิจกรรมทีม่ กี ารก�ำหนดเป้าหมาย
การเรียนรู้ ระบุเกณฑ์ความส�ำเร็จ ให้นักเรียนได้ทราบล่วงหน้า
เมื่อนักเรียนได้ท�ำกิจกรรมระหว่างเรียนจะมีการประเมิน ระบุ
หลักฐานจากการเรียนรู้และตีความหลักฐาน ระบุความแตกต่าง
ระหว่ า งสถานะปั จ จุ บั น ของผู ้ เรี ย นกั บ เป้ า หมายการเรี ย นรู ้
พร้อมทั้งครูก็จะให้ให้ข้อมูลป้อนกลับ นักเรียนสามารถน�ำข้อมูล
นั้นไปพัฒนาผลงานตนเองเพื่อให้งานมีคุณภาพตรงตามเกณฑ์
ที่ก�ำหนด ส่งผลให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เมื่อมีการทดสอบ
จึ ง สามารถท� ำคะแนนได้ ดี สอดคล้ อ งกั บ ค�ำ กล่ า วของ Susan
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ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้ปฏิบัติ
1. ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และนักวิชาการ
ทางด้ า นการศึ ก ษาหรื อ ด้ า นการวั ด และประเมิ น ผลการศึ ก ษา
สามารถน�ำกิจกรรมการเรียนรูใ้ นชัน้ เรียนโดยประยุกต์กระบวนการ
ประเมิ น เพื่ อ พั ฒ นาผู ้ เรี ย นส� ำ หรั บ นั ก เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษา
ที่ พั ฒ นาขึ้ น ไปใช้ ใ นการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนส� ำ หรั บ
เนื้อหาวิชาที่จัดในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาต่อไปได้
2. นิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสถาบัน
อุดมศึกษาอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องทางครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาหรือ
ทางด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน การวิจัยและประเมินผล
ทางการศึกษา สามารถน�ำไปประกอบการสอน การวิจัย และ
การบริ ก ารวิ ช าการ อบรม สั ม มนาประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารด้ า น
การประเมินผลในชั้นเรียนและการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้
3. ผลการศึ ก ษานี้ จ ะเป็ น ฐานคิ ด เพื่ อ สร้ า งความ
ตระหนั ก และเปลี่ ย นทั ศ นคติ ข องครู แ ละนั ก เรี ย นให้ เ ห็ น ถึ ง
กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่จะพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ ด� ำ เนิ น การควบคู ่ กั บ การประเมิ น โดยใช้ กิ จ กรรม
การเรียนรูใ้ นชัน้ เรียนแบบใหม่ทคี่ รูและนักเรียนได้รว่ มกันออกแบบ
การเรียนรู้และร่วมกันเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน โดยที่ครู
จะเปลี่ ย นบทบาทตนเองจากผู ้ ส อน (Teacher) เป็ น วิ ศ วกร
การเรียนรู้ (Learning Engineer) ที่ท�ำหน้าที่ออกแบบ ก�ำกับและ
ชี้ แ นะการเรี ย นรู ้ ใ ห้ กั บ นั ก เรี ย น อั น จะส่ ง ผลให้ นั ก เรี ย นที่ ไ ด้
เรียนรู้ตามกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นนี้ เป็นผู้มีคุณลักษณะพื้นฐานด้าน
การประเมิน และจะสามารถน�ำไปพัฒนาปรับประยุกต์ใช้เพื่อ
พั ฒ นาการเรี ย นรู ้ ข องตนเองในชั้ น ที่ สู ง ขึ้ น รวมทั้ ง เกิ ด การสร้า ง
พฤติกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนแบบใหม่ที่มีความเหมาะสมต่อไป
ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป
1. ควรศึ ก ษาผลของการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ใ น
ชั้ น เรี ย นโดยประยุ ก ต์ ก ระบวนการประเมิ น เพื่ อ พั ฒ นาผู ้ เรี ย น
ส�ำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ในระยะยาว (1-3 ปีการศึกษา)
มีการวัดและประเมินผลซ�้ำเป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบความคงทน
ของพฤติกรรมครูและพฤติกรรมนักเรียนด้านความช�ำนาญการ
ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้ทักษะกระบวนการ
ประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน
และวัฒนธรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่ยั่งยืนที่เป็นผลมาจากวิธีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูท้ เี่ หมาะสมกับการประเมินเพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนนี้
2. ควรศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้
ในชั้นเรียนโดยประยุกต์กระบวนการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ส�ำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ในระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3,
5 และ 6 รวมทั้งในระดับปฐมวัย และระดับมัธยมศึกษา
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Connie Moss and Brookhart (2009) ที่ได้กล่าวถึงองค์ประกอบ
ของการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนว่ามีองค์ประกอบส�ำคัญที่ช่วย
พัฒนาผลสัมฤทธิท์ างเรียนให้สงู ขึน้ ได้ เพราะมีการก�ำหนดเป้าหมาย
และเกณฑ์การเรียนรู้เพื่อความส�ำเร็จ การสะท้อนความคิดเห็นเพื่อ
การท� ำ กิ จ กรรมครั้ ง ต่ อ ไป การก� ำ หนดเป้ า หมายของนั ก เรี ย น
การประเมินตนเองของนักเรียน ครูตั้งค�ำถามเชิงกลยุทธ์ และ
นักเรียนถามค�ำถามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในกิจกรรมการเรียนรู้
ในแต่และชั่วโมง
5. ความพึงพอใจของครูที่มีต ่อกิจกรรมการเรี ย นรู ้
ที่บูรณาการกับการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด และความพึงพอใจของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก
การที่ ค รู แ ละนั ก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจในกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ที่
บูรณาการกับการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนในระดับมากขึ้นไปนั้น
อาจเป็นเพราะกิจกรรมดังกล่าวเป็นนวัตกรรมใหม่ ส�ำหรับครูที่มี
ความแตกต่ า งจากการออกแบบการเรี ย นรู ้ แ บบเดิ ม กิ จ กรรม
ทุกอย่างในแต่ละชัว่ โมงแสดงถึงความเป็นมืออาชีพในการออกแบบ
และจัดกิจกรรม ได้ฝกึ ปฏิบตั ใิ นการประเมินนักเรียน ได้รว่ มกิจกรรม
กั บ ผู ้ เชี่ ย วชาญในแต่ ล ะกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ทั้ ง 8 กลุ ่ ม สาระ
การเรี ย นรู ้ และได้ ร ่ ว มกิ จ กรรมชุ ม ชนการเรี ย นรู ้ ท างวิ ช าชี พ มี
การแลกเปลีย่ นประสบการณ์ระหว่างเพือ่ นครูดว้ ยกัน ส่วนนักเรียน
นั้นอาจเป็นเพราะได้เรียนรู้ในรูปแบบกิจกรรมใหม่ๆ ที่ตนเอง
ได้ ล งมื อ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ได้ รั บ ค� ำ แนะน� ำ ให้ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไขผลงาน
ได้ ป ระเมิ น ผลงานตนเองและประเมิ น ผลงานเพื่ อ นๆ ท� ำ ให้ มี
ความมั่นใจและมีความสุข จึงมีความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนรู้
สอดคล้องกับงานวิจัย พรทิพย์ ไชยโส (2556) ที่พบว่า กระบวนการ
ประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นกระบวนการที่ครูใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนในระหว่างเรียน เพื่อจะท�ำความเข้าใจถึง
พื้ น ฐานการเรี ย นรู ้ ข องผู ้ เรี ย น พฤติ ก รรมการเรี ย น ตลอดจน
ความรู้สึกที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อหา
จุดแข็งและจุดอ่อนของผู้เรียน และหาแนวทางในการจัดการเรียน
การสอนให้เหมาะสมในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายต่อไป เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ส�ำรวจทักษะการเรียน
ของตนเอง การปฏิบัติงานของตนเองตลอดจนสามารถวิเคราะห์ถึง
ข้อบกพร่องของตนเอง และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
ของตนเองเป็นระยะๆ ท�ำให้นักเรียนเกิดความชอบ รักในวิธีการ
เรียนดังกล่าว
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3. ควรมี ก ารพั ฒ นากิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ แ ละวิ ธี ก าร
ประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนบนเครือข่ายระบบเปิด (Online) และ
พัฒนาเป็นโปรแกรมอัจฉริยะทีม่ กี ารให้ขอ้ มูลป้อนกลับ (Feedback)
แบบทันที (Real time)
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า
ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
The Study of Achievement of Using a Set of Learning Package About Electric
Energe for Mathayomsuka 3 of Nakhon Si Thammarat Sports School
ปีติภัทร กิจบ�ำรุง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
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การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างชุดการเรียนรู้ เรือ่ ง พลังงานไฟฟ้า ส�ำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มปี ระสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า
ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า
ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา
2560 จ�ำนวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดการเรียนรู้
เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ�ำนวน 5 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พลังงานไฟฟ้า
ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 30 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) การทดสอบค่าที (t-test dependent samples) และค่าร้อยละ (percentage)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 1 เรื่อง การต่อวงจรไฟฟ้า
มีประสิทธิภาพ 80.33/81.00 ชุดที่ 2 เรื่อง การวัดปริมาณทางไฟฟ้า มีประสิทธิภาพ 81.00/80.67 ชุดที่ 3 เรื่อง กฎของโอห์ม
มีประสิทธิภาพ 81.67/81.00 ชุดที่ 4 เรื่อง ความต้านทานไฟฟ้า มีประสิทธิภาพ 82.33/80.00 ชุดที่ 5 เรื่อง ความปลอดภัยในการใช้
ไฟฟ้า มีประสิทธิภาพ 85.00/83.00 และชุดการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ
เฉลี่ย 82.07/81.13 ผ่านเกณฑ์ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของ
กลุ่มตัวอย่าง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.27 หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 22.30 และเมื่อเปรียบเทียบกัน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
มีคะแนนเฉลี่ยรวม (X) เท่ากับ 4.42 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.61 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การพิจารณาระดับ
ความพึงพอใจ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ในระดับมาก (X = 4.42, S.D. = 0.61)
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The research purposes were to create a set of learning package about electric energy for Matthayomsuksa 3
students on the efficacy criteria of 80/80, to compare the pre-test and post-test of academic achievement of
electric energy, and to study the satisfaction toward a set of learning package about electric for Matthayomsuksa 3
students. The sample consisted of 30 students of Matthayomsuksa 3 at Nakhon Si Thammarat Sports School, the
semester 2017 obtained by cluster random sampling. The instruments were 5 sets of learning package about
electric energy of Matthayomsuksa 3, the achievement test four choices 30 items, the questionnaire for satisfaction
of Matthayomsuksa 3 students toward a set of learning. The data were analyzed by mean, standard deviation,
t-test dependent samples, and percentage.
Research finding were
1. The efficacy of a set of learning package about electric energy for Matthayomsuksa 3 students,
first set, the circuit connection was efficient on 80.33/81.00, second set, the electrical quantity measurement
was efficient on 81.00/80.67, third set, Ohm’s law was efficient on 81.67/81.00, fourth, the electrical resistance
was efficient on 82.33/80.00, fifth, the safety of electrical usage was efficient on 85.00/83.00, and the last, a set
of learning package about electric energy for Matthayomsuksa 3 students was efficient on 82.07/81.13
that pass criteria 80/80.
2. The pre-test of achievement with a set of learning package about electric energy of Matthayomsuksa 3
sample students had mean equal to 12.27 and the post- test of achievement with a set of learning package had
mean equal to 22.30. When we compared them, we found that the post- test of achievement with a set of
learning package was a higher than the pre-test of achievement at 0.1 level of significance.
3. The satisfaction of students toward a set of learning package about electric energy for Matthayomsuksa 3
students that had mean equal to 4.42 and standard deviation equal to 0.61. When we considered on criteria of
satisfaction levels were found the students were satisfied with a set of learning package about electric energy for
Matthayomsuksa 3 student of excellent level of satisfaction.
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2. ด้ า นสื่ อ การสอน ครู ไ ม่ ไ ด้ ใช้ สื่ อ การสอนอย่ า ง
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้มาด้วยความพยายามของ หลากหลาย สื่อการสอนไม่เหมาะสม ขาดสื่อการเรียนการสอน
มนุษย์ที่ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสังเกต การส�ำรวจ ไม่ได้ใช้สื่อการเรียนที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ ครูไม่มีเวลาพอใน
ตรวจสอบ การศึ ก ษาค้ น คว้ า อย่ า งเป็ น ระบบและการสื บ ค้ น การผลิตสื่อการสอน เพราะต้องรับภาระงานในการเรียนการสอน
ข้อมูล ท�ำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่เพิ่มพูนตลอดเวลา ความรู้ และ หลายกลุ่มสาระ หลายชั้นเรียน และมีงานอื่นๆ ต้องท�ำนอกเหนือ
กระบวนการดังกล่าวมีการถ่ายทอดต่อเนื่องกันเป็นเวลายาวนาน จากการสอน สื่อการสอนบางชนิดที่น�ำมาใช้ไม่มีประสิทธิภาพ และ
ความรู้วิทยาศาสตร์ต้องสามารถอธิบายและตรวจสอบได้ เพื่อ ไม่เหมาะสมกับความต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคล
น�ำมาใช้อ้างอิง ทั้งในการสนับสนุน หรือโต้แย้งเมื่อมีการค้นพบ ของนั ก เรี ย นเพราะครู ใช้ เ พี ย งเอกสาร หนั ง สื อ ที่ มี จ� ำ หน่ า ยใน
ข้อมูลหรือหลักฐานใหม่หรือแม้แต่ข้อมูลเดิมเดียวกันก็อาจเกิด ท้องตลาด ซึ่งมีเนื้อหาความรู้ทั่วไปและมีเนื้อหาหลายๆ เนื้อหารวม
ความขัดแย้งขึ้นได้ ถ้านักวิทยาศาสตร์แปลความหมายด้วยวิธีการ ในเล่ ม เดี ย วกั น ไม่ มี ก ารแยกเฉพาะเรื่ อ ง ท� ำ ให้ นั ก เรี ย นขาด
หรือแนวคิดทีแ่ ตกต่างกัน ความรูว้ ทิ ยาศาสตร์จงึ อาจเปลีย่ นแปลงได้ ความสนใจ เกิดความเครียดและมีความทุกข์ในการเรียน สภาพที่
ความส�ำคัญของวิทยาศาสตร์ และเป้าหมายในการจัด เกิดขึ้นจึงไม่สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งหวัง
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอน ให้ผเู้ รียน ดี เก่ง มีสขุ จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน
ต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีที่เป็น ต�่ำและมีพฤติกรรมไม่เป็นไปตามหลักสูตรก�ำหนดไว้
พื้นฐาน ขอบเขต ธรรมชาติ ข้อจ�ำกัดของวิทยาศาสตร์ และพัฒนา
3. ด้านผู้เรียน ผู้เรียนยังขาดความรู้พื้นฐานทางด้าน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้ผู้เรียน ใช้เป็นเครื่องมือ วิทยาศาสตร์ ขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขาดความ
ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มีความตระหนักใน สนใจในการเรียน การส�ำรวจ การสังเกต การจ�ำแนกประเภท
บทบาท หน้าที่และมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะส่งผลต่อ การบันทึกข้อมูล การน�ำเสนอ และการทดลองทางวิทยาศาสตร์
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน แต่จากการศึกษา ท�ำให้การเรียนการสอนไม่บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร นักเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของ ไม่สามารถน�ำความรู้วิทยาศาสตร์ไปสังเคราะห์และบูรณาการ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ความรู้ต่างๆ ได้
พบว่า ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. ด้ า นการวั ด ผลประเมิ น ผล ข้ อ สอบส่ ว นใหญ่
เฉลี่ยร้อยละ 72.90 ภาคเรียนที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มักเป็นข้อสอบปรนัย เน้นความจ�ำมากกว่าการคิดแก้ปัญหา และ
เฉลี่ยร้อยละ 73.34 ซึ่งต�่ำกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนก�ำหนด คือ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไม่เปิดโอกาสให้นกั เรียนเขียนอธิบาย
ร้อยละ 75.00 (โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช, ฝ่ายวิชาการ, ค�ำตอบ วิธกี ารประเมินไม่หลากหลาย เน้นการประเมินผลจากแบบ
แบบบันทึกผลการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายวิชา ปีการศึกษา 2558) ทดสอบมากกว่าประเมินผลตามสภาพจริง ที่เน้นการประเมิน
และจากการวิ เ คราะห์ ผ ลการทดสอบระดั บ ชาติ (o-net) ชิ้นงานและภาระงานตามตัวชี้วัด
วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 โรงเรี ย นกี ฬ าจั ง หวั ด
ผู ้ วิ จั ย ในฐานะที่ เ ป็ น ครู ผู ้ ส อนกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
นครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2559 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ วิทยาศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
32.42 ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ฝ่ายวิชาการ, เห็นว่าควรมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียน
2559) และเป็นปัญหาต่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
เป็นส�ำคัญ เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งการเรียน
วิ ท ยาศาสตร์ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ของโรงเรี ย นกี ฬ าจั ง หวั ด
วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ไ ม่ ใช่ เ ป็ น การสอนให้ ท ่ อ งจ� ำ ในเนื้ อ หาเพี ย ง
นครศรีธรรมราช และจากการวิเคราะห์สาเหตุทสี่ ง่ ผลต่อผลสัมฤทธิ์
อย่างเดียว แต่ต้องมีการฝึกปฏิบัติ การใช้กระบวนการแสวงหา
ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา
ความรู ้ การท� ำ งาน การตั ด สิ น ใจและการปรั บ ตั ว ให้ เข้ า กั บ
ปีที่ 3 มีสาเหตุดังนี้
การเปลี่ยนแปลง และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ จึงพยายาม
1. ด้านกระบวนการเรียนการสอน ครูไม่ได้มุ่งเน้น
หาวิธีแก้ไข โดยการศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่างๆ และงานวิจัย
การจัดกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้ และกระบวนการเรียนการสอน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พบว่ า ชุ ด การเรี ย นเป็ น นวั ต กรรมทางการศึ ก ษา
ทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ การสอนโดยรวมยังมุง่ เน้นเนือ้ หา ให้เด็กฟัง
รู ป แบบหนึ่ ง ที่ ส ามารถจั ด กิ จ กรรมให้ ผู ้ เรี ย นได้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า
มากกว่าคิด และตั้งค�ำถาม ไม่เน้นกระบวนการให้ผู้เรียนพัฒนาการ
คิดวิเคราะห์ การส�ำรวจ การสังเกต การบันทึกข้อมูล การแสดง ด้วยตนเองตามความสามารถและความสนใจ โดยชุดการเรียน
ความคิดเห็น และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ท�ำให้ผู้เรียนขาด จะช่วยให้ใช้เวลาน้อยลง ช่วยให้ผู้เรียนเป็นอิสระ และมีส่วนร่วม
คุ ณ ลั ก ษณะช่ า งสงสั ย ขาดการเชื่ อ มโยงเนื้ อ หาสาระและสรุ ป ในการเรี ย นการสอนมากขึ้ น เป็ น ชุ ด ของวั ส ดุ ท างการสอนที่
รวบรวมไว้อย่างมีระบบ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเกิดผลสัมฤทธิ์
องค์ความรู้
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1. ชุดการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ ง พลั ง งานไฟฟ้ า
หลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง พลังงาน ไฟฟ้า ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุดการเรียนรู้
3. นักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ่ การเรียน
ด้ ว ยชุ ด การเรี ย นรู ้ เรื่ อ ง พลั ง งาน ไฟฟ้ า ส� ำ หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมาก

วิธีด�ำเนินการวิจัย

รำไ

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		 1.1 ประชากร เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปีการศึกษา 2560 จ�ำนวน 2 ห้องเรียน นักเรียน 63 คน
		 1.2 กลุม่ ตัวอย่าง เป็นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปีการศึกษา 2560 จ�ำนวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (purposive sampling)
2. การสร้างและหาคุณภาพของชุดการเรียนรู้
		 1.1 ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
วิ ท ยาศาสตร์ ร ะดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 หลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเอกสารงานวิจัย
เกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอน กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
เพื่อให้มีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง โดยเฉพาะ
สื่อและนวัตกรรมประเภทชุดการเรียนรู้
		 1.2 ศึกษาหาความรูเ้ กีย่ วกับการสร้างชุดการเรียนรู้
และเลือกรูปแบบการสร้างชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วางแผน
ก�ำหนดขั้นตอน จัดท�ำโครงสร้างของชุดการเรียนรู้
		 1.3 จั ด ท� ำ รายละเอี ย ดของชุ ด การเรี ย นรู ้ ดั ง นี้
วิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา เรื่ อ ง พลั ง งาน ไฟฟ้ า กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5
เรื่อง แล้วจัดท�ำรายละเอียดของชุดการเรียนรู้ เรื่องพลังงานไฟฟ้า
ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ�ำนวน 5 ชุด ดังนี้ ชุดที่ 1
เรื่อง การต่อวงจรไฟฟ้า ชุดที่ 2 เรื่อง การวัดปริมาณทางไฟฟ้า
ชุดที่ 3 เรื่อง กฎของโอห์ม ชุดที่ 4 เรื่อง ความต้านทานไฟฟ้า และ
ชุดที่ 5 เรื่อง ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
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ทางการเรียนตามเป้าหมาย เป็นสื่อที่ผลิตขึ้นส�ำหรับผู้สอนให้ใช้
กับผู้เรียน ทั้งห้องเรียนหรือรายบุคคล เพื่อสร้างความพร้อมและ
ความมั่ น ใจแก่ ผู ้ ส อนในการถ่ า ยทอดเนื้ อ หาและประสบการณ์
ที่ซับซ้อน (อารีย์ เสนาชัย, 2551 : 3 - 4) นอกจากนี้การเรียนโดย
ใช้ชุดการเรียนรู้ หรือชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จะช่วยให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้น เป็นไป
ตามหลักสูตรที่ต้องการพัฒนาให้นักเรียน คิดเป็น ท�ำเป็น และ
แก้ ป ั ญ หาเป็ น ส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของนั ก เรี ย น
(บุญเกื้อ ควรหาเวช, 2545 : 91) และเป็นเครื่องมือที่สามารถ
ช่วยให้ผู้สอนและนักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงกับแนวคิดการจัดการเรียนการสอน
ของบลูมที่กล่าวว่า การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามที่
ต้องการ ย่อมกระท�ำกิจกรรมนั้นด้วยความกระตือรือร้น ท�ำให้เกิด
ความมัน่ ใจ เกิดการเรียนรูไ้ ด้อย่างรวดเร็วและประสบความส�ำเร็จสูง
ท�ำให้เกิดความพึงพอใจในตนเองได้ในที่สุด (Bloom, 1976: 72-74
อ้างใน ลาวรรณ โฮมแพน, 2550: 4)
จากเหตุผลหลายประการที่กล่าวมาแล้วเบื้องต้น ท�ำให้
ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีความ
สนใจและมีแนวคิดทีจ่ ะพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนให้สอดคล้อง
กับนโยบายเร่งรัดในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนของนักเรียนโรงเรียน
กี ฬ าจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ผู ้ วิ จั ย จึ ง ได้ ส ร้ า งชุ ด การเรี ย นรู ้
เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ส�ำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นกิจกรรม
ที่ท�ำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และลงมือปฏิบัติจริง ได้รับความรู้
ความเพลิดเพลิน รูจ้ กั วิธกี ารเรียนด้วยตนเอง และเพือ่ เป็นประโยชน์
ในการพัฒนาการเรียนการสอนและเป็นแนวทางในการจัดการ
ศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
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1. เพือ่ สร้างชุดการเรียนรู้ เรือ่ ง พลังงานไฟฟ้า ส�ำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ ง
พลังงานไฟฟ้า ก่อนและหลังเรียนด้วย ชุดการเรียนรู้ เรื่อง พลังงาน
ไฟฟ้า ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3. เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ่ การเรียน
ด้วยชุดการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ส�ำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ปีติภัทร กิจบ�ำรุง

วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2561 65

รำไ

พพ
รรณ
ี

มีประสิทธิภาพ 83.13/81.25 ชุดที่ 4 เรื่อง ความต้านทานไฟฟ้า
มีประสิทธิภาพ 81.56/82.50 ชุดที่ 5 เรือ่ ง ความปลอดภัยในการใช้
ไฟฟ้า มีประสิทธิภาพ 83.75/82.50 และชุดการเรียนรูเ้ รือ่ ง พลังงาน
ไฟฟ้า ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเฉลี่ย
82.13/82.19 ผ่านเกณฑ์ก�ำหนด 80/80
2. การสร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน
		 2.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล
การสร้างแบบทดสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรูท้ กี่ ำ� หนดในแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ และสร้างตารางวิเคราะห์แบบทดสอบ เพื่อสร้างแบบ
ทดสอบให้ ค รอบคลุ ม พฤติ ก รรมที่ ต ้ อ งการวั ด และน� ำ ตาราง
วิเคราะห์แบบทดสอบให้ผู้เชี่ยวชาญการสอนวิทยาศาสตร์ จ�ำนวน
3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้อง
		 2.2 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ส�ำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามแบบตาราง
วิ เ คราะห์ แ บบทดสอบที่ ผ ่ า นการพิ จ ารณาของผู ้ เชี่ ย วชาญแล้ ว
ได้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ส�ำหรับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ�ำนวน 50 ข้อ และน�ำแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนทีส่ ร้างขึน้ น�ำเสนอต่อผูเ้ ชีย่ วชาญเพือ่ พิจารณา
ความถูกต้องของแบบทดสอบ ให้คำ� แนะน�ำ แล้วน�ำมาปรับปรุงแก้ไข
		 2.3 น�ำแบบทดสอบทีป่ รับปรุงแล้วเสนอผูเ้ ชีย่ วชาญ
เพื่ อ พิ จ ารณาความสอดคล้ อ งของแบบทดสอบแต่ ล ะข้ อ กั บ จุ ด
ประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญชุดเดิมประเมินโดยใช้สูตร
IOC (สมนึก ภัททิยธนี, 2549 : 220)
		 2.4 วิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบ
ทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ พิจารณาข้อที่มีค่า IOC ตั้งแต่
0.50 ถึง 1.00 ถือว่าใช้ได้ พบว่า แบบทดสอบมีค่าความสอดคล้อง
ตั้งแต่ 0.67-1.00 จ�ำนวน 50 ข้อ และน�ำแบบทดสอบที่มีดัชนี
ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปไปทดสอบหาค่าความ ยากง่าย
(p) ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (r) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2559 จ�ำนวน 36 คน
คัดเลือกข้อสอบที่มีความยากง่าย 0.20 - 0.80 มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก
ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไปไว้ ได้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ส�ำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ�ำนวน 30 ข้อ
เพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใช้สูตรคูเดอร์ ริชาร์ดสัน
ได้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พลังงานไฟฟ้า
ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ�ำนวน 30 ข้อ มีความเชื่อมั่น
0.84
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		 1.4 น�ำชุดการเรียนรู้เรื่อง พลังงาน ไฟฟ้า ส�ำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สร้างขึ้นไปหาคุณภาพโดยน�ำไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้านค�ำชีแ้ จง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนือ้ หา รูปแบบของชุดกิจกรรม
การเรียนรู้และแบบทดสอบ และน�ำมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ของผูเ้ ชีย่ วชาญ เกีย่ วกับความเหมาะสมของกิจกรรม ภาพประกอบ
การใช้ภาษา เนือ้ หาของชุดการเรียน กิจกรรม สือ่ การเรียนการสอน
การประเมินผล ทดลองครั้งที่ 1 เป็นการทดลองรายบุคคล (1:1)
โดยน�ำไปทดลองกับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน
3 คน โดยเลือกนักเรียนที่เรียนเก่ง 1 คน นักเรียนที่เรียนปานกลาง
1 คน และนักเรียนที่เรียนอ่อน 1 คน เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ
ของนั ก เรี ย นเกี่ ย วกั บ ค� ำ ชี้ แจง การท� ำ กิ จ กรรม การท� ำ ใบงาน
แบบทดสอบ พร้อมน�ำข้อบกพร่องดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไข ทดลอง
ครั้งที่ 2 เป็นการทดลองกับกลุ่มเล็ก (1 : 10) โดยน�ำไปทดลองกับ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 9 คน โดย
เลือกนักเรียนเรียนเก่ง 3 คน นักเรียนเรียนปานกลาง 3 คน และ
นักเรียนเรียนอ่อน 3 คน และให้นักเรียนร่วมกันศึกษา เพื่อตรวจ
สอบความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับค�ำชี้แจง การท�ำกิจกรรม
การท�ำใบงาน แบบทดสอบ พร้อมทั้งน�ำข้อบกพร่องดังกล่าวมา
ปรับปรุงแก้ไข ผลการทดลองกับกลุ่มเล็กของชุดการเรียนรู้เรื่อง
พลังงาน ไฟฟ้า ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 กับนักเรียน
9 คน ปรากฏว่า ชุดการเรียนรู้ เรือ่ ง พลังงาน ไฟฟ้า ส�ำหรับนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ ดังนี้ ชุดที่ 1 เรือ่ ง การต่อวงจร
ไฟฟ้า มีประสิทธิภาพ 77.33/78.89 ชุดที่ 2 เรื่อง การวัดปริมาณ
ทางไฟฟ้า มีประสิทธิภาพ 77.22/82.22 ชุดที่ 3 เรื่อง กฎของโอห์ม
มีประสิทธิภาพ 81.11/83.33 ชุดที่ 4 เรื่อง ความต้านทานไฟฟ้า
มีประสิทธิภาพ 82.22/80.00 ชุดที่ 5 เรื่อง ความปลอดภัยใน
การใช้ ไ ฟฟ้ า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 82.22/81.11 ทดลองครั้ ง ที่ 3
(ภาคสนาม) เป็ น การทดลองภาคสนาม โดยการทดลองกั บ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 32 คน แล้วน�ำไป
หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ส�ำหรับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการทดลองภาคสนามของชุดการเรียนรู้
เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีท่ี 3 กับ
นักเรียน 32 คน ปรากฏดังนี้ ชุดที่ 1 เรื่อง การต่อวงจรไฟฟ้า
มีประสิทธิภาพ 81.56/82.13 ชุดที่ 2 เรื่อง การวัดปริมาณทาง
ไฟฟ้า มีประสิทธิภาพ 80.63/83.44 ชุดที่ 3 เรื่อง กฎของโอห์ม

ปีติภัทร กิจบ�ำรุง
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3. การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน เชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์แอลฟา
ทีม่ ตี อ่ การเรียนด้วยชุดการเรียนรูเ้ รือ่ ง พลังงานไฟฟ้า ส�ำหรับชัน้ (α-Coefficient) ใช้สูตรครอนบัช (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ของแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน
ศึ ก ษาเอกสารเกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจ วิ ธี ส ร้ า ง ด้ ว ยชุ ด การเรี ย นรู ้ เรื่ อ ง พลั ง งานไฟฟ้ า ส� ำ หรั บ นั ก เรี ย น
แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ แบบสอบถามแบบมาตราประมาณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เท่ากับ 0.82
ค่าชนิด 5 สเกล ของลิเคิร์ท (Likert) แล้วสร้างตารางวิเคราะห์
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อต่อการเรียนด้วยชุด 		 4.1 ให้ นั ก เรี ย นท� ำ แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์
การเรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ส�ำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ทางการเรียนก่อนเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า
น�ำแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียน และตารางวิเคราะห์ ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตรวจผลการสอบและเก็บ
แบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 3 ท่าน ตรวจความชัดเจน คะแนนของแต่ ล ะคนไว้ และจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยชุ ด
ความถู ก ต้ อ ง และความสอดคล้ อ ง และน� ำ แบบสอบถามวั ด การเรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ความพึงพอใจ จ�ำนวน 15 ข้อ ทีม่ คี า่ ดัชนีความสอดคล้อง 0.50 ขึน้ ไป ปีที่ 3 ที่สร้างขึ้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยเวลาที่ใช้
น� ำ ไปใช้ กั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ปี ก ารศึ ก ษา 2559 ในการทดลอง 15 คาบรวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
า สํดานครศรี
หรับนักธเรีรรมราชจ�
ยนชั้นมัธำยมศึ
ี่ 3 ทีเพื
่สร่อาหาความ
งขึ้น ภาคเรียนที
1 ปการศึ่ ก1ษา 2560 โดยเวลาที่ใชในการทดลอง 15 คาบ
โรงเรีพลั
ยนกีงงานไฟฟ
ฬาจังหวั
นวนกษาป
30 ทคน
ดัง่ ตารางที
รวมเวลาทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ดังตารางที่ 1

วัน เดือน ป
6 มิ.ย.60
12 – 16 มิ.ย.60
19 – 23 มิ.ย.60
26 – 30 มิ.ย.60
3 – 7 ก.ค.60
10 – 14 ก.ค.60
18 ก.ค.60

ลัยร
า

ชภัฏ

ตารางที
ุดการเรียนรู
ยนรู
ตารางที่ ่11วัวันนเดืเดืออนนปปีทีที่ใช่ใชชุ้ดชการเรี
 ้
ชุดการเรียนรูที่
เนื้อหา
ทดสอบกอนเรียน
1
การตอวงจรไฟฟา
2
การวัดปริมาณทางไฟฟา
3
กฎของโอหม
4
ความตานทานไฟฟา
5
ความปลอดภัยในการใชไฟฟา
ทดสอบหลังเรียน

มห
าว

ิทยา

		 4.24.2ให้ใหนนั กักเรีเรียยนท�
แบบทดสอบวั
ด ผลสั
์ 		
น�ำคะแนน
- test,
postา-สํtest
นทําำแบบทดสอบวั
ดผลสั
มฤทธิม ฤทธิ
์ทางการเรี
ยนหลังเรียนดว4.4
ยชุดการเรี
ยนรู เรืpre
่อง พลั
งงานไฟฟ
าหรับมาวิเคราะห์
ทางการเรี
นหลั้นมังเรีธยมศึ
ยนด้กวษาป
ยชุดทการเรี
นรู้งเรืตรวจผลการสอบและเก็
อ่ ง พลังงานไฟฟ้า ส�ำหรับบคะแนนของแต
เพือ่ เปรียบเทีลยะคนไว
บผลสัมฤทธิ
ท์ างการเรี
นและหาค่
าดัชนีประสิทธิผล
นักเรียนชั
ี่ 3 อีกยครั
และให
นักเรียยนทํ
าแบบสอบถาม
ีตอการเรี
ดการเรียนรู เรื่อง พลังงานไฟฟ
าหรับดนัการเรี
กเรียนชั
นักเรีความพึ
ยนชั้นมังธพอใจที
ยมศึก่มษาปี
ที่ 3 อียนด
กครัว้งยชุตรวจผลการสอบและเก็
บ า สํของชุ
ยนรู้นมั้ ธยมศึกษาปที่ 3
4.3 นําคะแนนที
กเรีำยแบบสอบถามความ
นทําใบงานระหวางเรียนและแบบทดสอบหลั
เรียนน�วิำเคราะห
เพื่อ่ นหาประสิ
ทธิภาพของ
คะแนนของแต่ละคนไว้
และให้น่ไดักจเรีากนั
ยนท�
		 ง4.5
คะแนนที
ั ก เรี ย นตอบแบบสอบถาม
ชุดการเรี
 ยนด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ความพึงพอใจมาวิเคราะห์ความพึงพอใจ ที่มีต่อการเรียนด้วยชุด
พึงพอใจที
่มีต่อยนรู
การเรี
นํากคะแนน
พื่ อเปรียนรู
ยบเที
มฤทธิ์ทาางการเรี
ชนี กษาปีที่ 3
ส�ำหรับนักเรียนชั้นมั4.4
ธยมศึ
ษาปีที่ pre
3 - test, post - test มาวิเคราะห เการเรี
้ เรือ่ ยงบผลสั
พลังงานไฟฟ้
ส�ำหรับยนันและหาค
กเรียนชัน้ มัาธดัยมศึ
ประสิทธิผลของชุ
ยนรู ่ได้จากนักเรียนท�ำใบงานระหว่าง
		
4.3 น�ดำการเรี
คะแนนที
4.5 นํางคะแนนที
่นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึ
เคราะหความพึ งพอใจ ที่มีตอการเรียนดวยชุดการ
เรียนและแบบทดสอบหลั
เรียน วิเคราะห์
เพื่อหาประสิทธิภาพของ งพอใจมาวิ
ผลการวิ
จัย
เรียนรูยนรู
 เรื้่อง พลังงานไฟฟา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ชุดการเรี
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง
พลังงานไฟฟ้า ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกีฬา
ผลการวิจัย
จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้
1. า ผลการหาประสิ
ทธิ้นภมัาพของชุ
ดการเรี
การศึ กษาผลสัม ฤทธิ์ข องการใช ชุ ดการเรี ย นรู เรื่ อง พลังงานไฟฟ
สํา หรับ นั ก เรี ยนชั
ธ ยมศึก ษาป
ที่ 3ยนรู้ เรื่อง
พลังงานไฟฟ้า ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปรากฏ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้
1. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู เรื่องพลังงานไฟฟา สํดัางหรั
บนักเรี่ 2ยนชั้นมัธยมศึกษาปที 3 ปรากฏดังตารางที่ 2
ตารางที

ตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู เรื่อง พลังงานไฟฟา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ประสิทธิภาพของชุด
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
การเรียนรู
รอยละทีไ่ ดจากการ รอยละทีไ่ ดจากการทํา
ชุดที่
เรื่อง
( E1 )/( E 2 )
ทําใบงาน
แบบทดสอบ
( E1 )
หลังเรียน ( E 2 )
ปีติภัทร กิจบ�ำรุง
80.33/81.00
81.00
80.33
การตอวงจรไฟฟา
1
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ตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

1
2
3
4
5

เรื่อง
การต่อวงจรไฟฟ้า
การวัดปริมาณทางไฟฟ้า
กฎของโอห์ม
ความต้านทานไฟฟ้า
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
เฉลี่ย

80.33
81.00
81.67
82.33
85.00
82.07

พพ
รรณ
ี

ชุดที่

คะแนนเฉลี่ย
ประสิทธิภาพของชุด
คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละที่ได้จากการ
การเรียนรู้
ร้อยละที่ได้จากการ
ทำ�แบบทดสอบ
ทำ�ใบงาน (E2)
(E2)/(E2)
หลังเรียน (E2)
81.00
80.67
81.00
80.00
83.0

80.33/81.00
81.00/80.67
81.67/81.00
82.33/80.00
85.00/83.00

81.13

82.07/81.13

ชภัฏ
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จากตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า มีประสิทธิภาพ 85.00/83.00 และ
เรือ่ ง พลังงานไฟฟ้า ส�ำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปรากฏว่า ชุดการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ชุดที่ 1 เรื่อง การต่อวงจรไฟฟ้า มีประสิทธิภาพ 80.33/81.00 ปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเฉลี่ย 82.07/81.13 ผ่านเกณฑ์ 80/80
่ 5 เรืท่อธิงภความปลอดภั
ยในการใชไฟฟา มีประสิทธิภาพ 85.00/83.00 และชุดการเรียนรู เรื่อง
ชุดที่ 2 เรือ่ ประสิ
ง การวัทธิดภปริาพม82.33/80.00
าณทางไฟฟ้าชุมีดปทีระสิ
าพ 81.00/80.67
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
พลั
ง
งานไฟฟ
า
สํ
า
หรั
บ
นั
ก
เรี
ย
นชั
น
้
มั
ธ
ยมศึ
ก
ษาป
ท
่
ี
3
มี
ป
ระสิ
ท
ธิ
ภ
าพเฉลี
ย
่
ผานเกณฑ 80/80
ชุดที่ 3 เรื่อง กฎของโอห์ม มีประสิทธิภาพ 81.67/81.00 ชุดที่ 4 และหลังเรีย82.07/81.13
นด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ส�ำหรับ
เรือ่ ง ความต้านทานไฟฟ้า มีประสิทธิภาพ 82.33/80.00 ชุดที่ 5 เรือ่ ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนดวยชุดการเรียนรู เรื่อง พลังงานไฟฟา สําหรับนักเรียนชัน้

มัธยมศึกษาปที่ 3
ตารางที
ผลการเปรียยบเที
บเทียบผลสั
ยบผลสั
มฤทธิ
์ทางการเรี
อนและหลั
งเรีวยยชุ
นด้ดวการเรี
ยชุดยการเรี
เรื่องงงานไฟฟ
พลังงานไฟฟ้
ตารางที่ ่ 3 ผลการเปรี
มฤทธิ
์ทางการเรี
ยนกยอนก่
นและหลั
งเรียนด
นรู เรืย่อนรูง ้ พลั
า สําหรัา บนักเรียน
หรับทนัี่ 3กเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึส�กำษาป
2
S.D.
t
การทดลอง
n
X
D
D
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กอนเรียน
30
12.27
1.82
301
3209
21.530**
หลังเรียน
30
22.30
1.82
t .01 ( df =29 ) = 2.462
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนดวยชุดการเรียนรู เรื่อง พลังงานไฟฟา สําหรับชั้น
มัจากตารางที
ธยมศึกษาปที่ ่ 33ของกลุ
มตัวอยเ ห็างนมีว่คาะแนนเฉลี
ย่ เท์ าทกัาง
บ 12.27
าความแปรปรวนก
บ 1.82
หลังเรียานมีส� ำ หรั บ
แสดงให้
ผลสั ม ฤทธิ
หลัและมี
ง เรี ยคนด้
ว ยชุ ด การเรี ยอนเรี
นรู ้ยเ รืนเท
่ อ งากัพลั
ง งานไฟฟ้
คะแนนเฉลี่ย 22.30 และมีคา ความแปรปรวนกอนเรียนเทากับ 1.82 และเมื่อเปรียบเทียบกันพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การเรียนก่อนเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ส�ำหรับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
หลังเรียนดวยชุดการเรียนรูเรื่อง พลังงานไฟฟา สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของกลุ่มตัวอย่าง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ระดับ .01
ระดับ .01
12.27 และมี
่าความแปรปรวนก่
ยน เท่ากับกเรี1.82
ยน ยนดวยชุดการเรี
3. ยผลการศึ
3. คผลการศึ
กษาความพึองนเรี
พอใจของนั
ยนทีหลั
่มีตงอ เรีการเรี
นรู กษาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ่ การ
มีคะแนนเฉลี
่ย 22.30
และมีคก่าษาความพึ
ความแปรปรวนก่
อนเรีกยเรีน ยเท่
เรียนด้
ตารางที
่ 4 ผลการศึ
งพอใจของนั
นทีากั่มบีตอการเรี
ยนดววยชุยชุดดการเรี
การเรียยนรู
นรู้  เรื่องพลังงานไฟฟา สําหรับนักเรียน
1.82 และเมื
ชั้นมั่อธเปรี
ยมศึยกบเที
ษาปยทบกัี่ 3นพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ขอความ
S.D. ระดับความพึงพอใจ
X
1. กิจกรรมที่นํามาใชในชุดการเรียนรูนาสนใจ ชวนใหติดตาม
ไมเบื่อหนาย
4.23 0.73 มาก
2. กิจกรรมที่นํามาใชในชุดการเรียนรู เหมาะสมชวยใหเกิดการเรียนรู
4.30 0.70 มาก
3. แตละกิจกรรมของชุดการเรียนรู มีคําชี้แจงใหปฏิบตั ิเปนขั้นตอนชัดเจน
เขาใจงาย ไมสับสน
4.37 0.67 มาก
4. นักเรียนเปนผูไดลงมือปฏิบัติกจิ กรรมดวยตนเองหรือรวมกับกลุม
4.47 0.57 มาก
5. นักเรียนเปนผูคนพบคําตอบหรือทํากิจกรรมสําเร็จดวยตนเองหรือกลุม 4.40 0.77 มาก
6. กิจกรรมในชุดการเรียนรู เราความสนใจ
4.57 0.68 มากที่สุด
7. ภาพประกอบในกิจกรรมสอดคลองกับเนื้อหาสาระที่เรียน
4.70 0.53 มากที่สุด
8. ภาพประกอบในกิจกรรมแตละตอนมีจุดเดนนาสนใจ
4.27 0.64 มาก
ปีติภัทร กิจบ�ำรุง
9. เนื้อหาสาระและคําชี้แจงในกิจกรรมใชภาษาที่เขาใจงายตอการนําไป
4.21 0.71 มาก
ปฏิบัติกิจกรรม
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มัธยมศึกษาปที่ 3 ของกลุมตัวอยาง มีคะแนนเฉลีย่ เทากับ 12.27 และมีคาความแปรปรวนกอนเรียนเทากับ 1.82 หลังเรียนมี
คะแนนเฉลี่ย 22.30 และมีคา ความแปรปรวนกอนเรียนเทากับ 1.82 และเมื่อเปรียบเทียบกันพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนดวยชุดการเรียนรูเรื่อง พลังงานไฟฟา สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดั68บ .01วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2561
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ การเรียนดวยชุดการเรียนรู
ตารางที่ 4 ผลการศึ
ผลการศึกกษาความพึ
ษาความพึงงพอใจของนั
พอใจของนักกเรีเรียยนที
นที่ม่มีตีตอ่ การเรียนด
นด้วยชุดการเรียนรู ้ เรื่องพลังงานไฟฟ
งานไฟฟ้า สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกส�ษาป
ำหรัทบี่ นั3กเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ขอความ
S.D. ระดับความพึงพอใจ
X
1. กิจกรรมที่นํามาใชในชุดการเรียนรูนาสนใจ ชวนใหติดตาม
ไมเบื่อหนาย
4.23 0.73 มาก มาก
2. กิจกรรมที่นํามาใชในชุดการเรียนรู เหมาะสมชวยใหเกิดการเรียนรู
4.30 0.70 มาก มาก
3. แตละกิจกรรมของชุดการเรียนรู มีคําชี้แจงใหปฏิบตั ิเปนขั้นตอนชัดเจน
เขาใจงาย ไมสับสน
4.37 0.67 มาก มาก
4. นักเรียนเปนผูไดลงมือปฏิบัติกจิ กรรมดวยตนเองหรือรวมกับกลุม
4.47 0.57 มาก มาก
5. นักเรียนเปนผูคนพบคําตอบหรือทํากิจกรรมสําเร็จดวยตนเองหรือกลุม 4.40 0.77 มาก มาก
6. กิจกรรมในชุดการเรียนรู เราความสนใจ
4.57 0.68 มากทีมากที
่สุด ่สุด
7. ภาพประกอบในกิจกรรมสอดคลองกับเนื้อหาสาระที่เรียน
4.70 0.53 มากทีมากที
่สุด ่สุด
8. ภาพประกอบในกิจกรรมแตละตอนมีจุดเดนนาสนใจ
4.27 0.64 มาก มาก
9. เนื้อหาสาระและคําชี้แจงในกิจกรรมใชภาษาที่เขาใจงายตอการนําไป
4.21 0.71 มาก มาก
ปฏิบัติกิจกรรม
4.27 0.74 มาก มาก
10. กิจกรรมทําใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน
4.20 0.71 มาก มาก
11. สื่อ อุปกรณแตละกิจกรรมสะดวกตอการนําไปใช
4.60 0.56 มากทีมากที
่สุด ่สุด
12. ชุดการเรียนรูทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน
4.53 0.57 มากทีมากที
่สุด ่สุด
13. ชุดการเรียนรู สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได
14. การทดสอบหลังเรียนแตละชุดชวยใหนักเรียนทราบความกาวหนาของ
4.63 0.25 มากทีมากที
่สุด ่สุด
ตนเอง
15. เมื่อทดสอบแลวนักเรียนมีความพึงพอใจในคะแนนที่ตนเองทําได
4.58 0.26 มากทีมากที
่สุด ่สุด
เฉลี่ย
4.42 0.61 มาก มาก

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

จากตารางที่ 4 แสดงใหเห็นวา ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยชุดการเรียนรู เรื่อง พลังงานไฟฟา สําหรับ
จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า ความพึงพอใจของ ทางไฟฟ้า มีประสิทธิภาพ 81.00/80.67 ชุดที่ 3 เรื่อง กฎของโอห์ม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยรวม ( X ) เทากับ 4.42 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) เทากับ 0.61 เมื่อ
นักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า มีประสิทธิภาพ 81.67/81.00 ชุดที่ 4 เรื่อง ความต้านทานไฟฟ้า
ส� ำ หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 มี ค ะแนนเฉลี่ ย รวม (X) มีประสิทธิภาพ 82.33/80.00 ชุดที่ 5 เรื่องความปลอดภัยใน
เท่ากับ 4.42 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.61 การใช้ไฟฟ้า มีประสิทธิภาพ 85.00/83.00 และชุดการเรียนรู้
เมื่ อ เที ย บกั บ เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาระดั บ ความพึ ง พอใจ พบว่ า เรื่ อ ง พลั ง งานไฟฟ้ า ส� ำ หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เรือ่ ง พลังงาน มีประสิทธิภาพเฉลี่ย 82.07/81.13 ผ่านเกณฑ์ 80/80
ไฟฟ้า ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระดับมาก รายการ
2. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนก่อนเรียนด้วยชุดการเรียนรู้
ที่นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ภาพประกอบในกิจกรรม เรือ่ ง พลังงานไฟฟ้า ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ของกลุม่ ตัวอย่าง มีคะแนน
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระที่เรียน (X = 4.70, S.D. = 0.53) และ เฉลี่ยเท่ากับ 12.27 หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 22.30 และเมื่อ
รายการที่นักเรียนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ สื่อ อุปกรณ์แต่ละ เปรียบเทียบกัน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุด
กิจกรรมสะดวกต่อการน�ำไปใช้ (X = 4.20, S.D. = 0.71)
การเรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต ่ อ การเรี ย นด้ ว ย
สรุปและอภิปรายผล
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ชุ ด การเรี ย นรู ้ เรื่ อ ง พลั ง งานไฟฟ้ า ส� ำ หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยม
พลังงานไฟฟ้า ส�ำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สรุปผล ศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยรวม (X) เท่ากับ 4.42 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.61 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การพิจารณา
การวิจัยได้ ดังนี้
1. ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ เรือ่ ง พลังงานไฟฟ้า ระดับความพึงพอใจ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน
ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 1 เรื่อง การต่อวงจร ด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่องพลังงานไฟฟ้า ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยม
ไฟฟ้า มีประสิทธิภาพ 80.33/81.00 ชุดที่ 2 เรื่อง การวัดปริมาณ ศึกษาปีที่ 3 ในระดับมาก (X = 4.42, S.D. = 0.61)
ปีติภัทร กิจบ�ำรุง
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ผู ้ เรี ย นได้ เรี ย นเอง เพื่ อ ให้ ผู ้ เรี ย นได้ รั บ ความรู ้ ต ามที่ ต ้ อ งการ
สื่ อ ที่ น� ำ มาใช้ ร ่ ว มกั น นี้ จ ะช่ ว ยเสริ ม ประสบการณ์ ซึ่ ง กั น และกั น
ตามล�ำดับขั้นที่จัดเอาไว้ โดยจัดเป็นหน่วยการเรียนตามหัวข้อ
เนื้อหาจัดเป็นชุดๆ บรรจุอยู่ในซอง หรือกระเป๋า ซึ่งสุวิทย์ มูลค�ำ
และอรทัย มูลค�ำ (2551 : 51) ได้กล่าวว่า ชุดการเรียนรู้เป็นสื่อ
การสอนชนิดหนึ่งที่เป็นลักษณะของสื่อประสม (multi - media)
เป็นการใช้สื่อสองชนิดขึ้นไปร่วมกันเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้
ที่ต้องการ อาจจัดขึ้นส�ำหรับหน่วยการเรียนตามหัวข้อ เนื้อหาและ
ประสบการณ์ของแต่ละหน่วยที่ต้องการจะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
อาจจัดไว้เป็นชุดๆ บรรจุในกล่อง ซอง หรือกระเป๋า ชุดกิจกรรม
แต่ ล ะชุ ด ประกอบด้ ว ย บั ต รกิ จ กรรม เนื้ อ หาสาระ แบบฝึ ก
แบบทดสอบ แบบเฉลย กิ จ กรรม วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เอกสารใบ
ความรู้ เครื่องมือหรือสื่อที่จ�ำเป็นส�ำหรับกิจกรรมต่างๆ รวมทั้ง
แบบวัดประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ แสงศรี
ศิลาอ่อน (2553 : 85) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องผลการพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขั้นบูรณาการด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ประกอบชุดการเรียนการทดลอง
วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลายกรด-เบส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ประกอบ
ชุดการเรียนการทดลองวิทยาศาสตร์ มีประสิทธิภาพ 82.70/79.59
และจรี ย า ศรี สุ ด ดี (2550 : 76) ได้ พั ฒ นาชุ ด การเรี ย นรู ้
เรื่ อ ง บรรยากาศ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ผลการวิ จั ย ส่ ว นหนึ่ ง
พบว่า ชุดการเรียนรู้ เรื่อง บรรยากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ที่สร้างขึ้น จ�ำนวน 9 หน่วยการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพเท่ากับ
82.65/82.05 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นก่ อ นเรี ย นด้ ว ยชุ ด การ
เรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของกลุ่มตัวอย่าง
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.27 หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 22.30 และ
เมื่อเปรียบเทียบกัน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วย
ชุดการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุด
การเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ทั้งนี้
เนื่องมาจากชุดการเรียนรู้ สามารถตอบสนองความต้องการของ
นักเรียน ช่วยให้เรียนรู้ได้เร็ว-ช้า ตามศักยภาพของนักเรียน กระตุ้น
ให้นักเรียนมีความอยากรู้อยากเรียน สร้างแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์
ทางการเรียนได้อย่างดี เนื่องจากนักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรม
ตามที่ก�ำหนดไว้ในชุดการเรียนได้ จึงท�ำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อยู่ในระดับที่ดีข้ึน ชุดการเรียนรู้ มีคุณค่าต่อการเรียนการสอน
ช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการเรี ย นรู ้ ช่ ว ยให้ กิ จ กรรมการเรี ย น
มีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้ความสามารถของตนเอง
ได้อย่างเต็มที่ สร้างเสริมการเรียนอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ผู้เรียน
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จากผลการวิจยั ทีไ่ ด้กล่าวไว้ขา้ งต้น ผูว้ จิ ยั ขอน�ำประเด็น
การวิจัยมาอภิปรายผลดังนี้
1. ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ เรือ่ ง พลังงานไฟฟ้า
ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 1 เรื่อง การต่อวงจร
ไฟฟ้า มีประสิทธิภาพ 80.33/81.00 ชุดที่ 2 เรื่อง การวัดปริมาณ
ทางไฟฟ้า มีประสิทธิภาพ 81.00/80.67 ชุดที่ 3 เรื่อง กฎของโอห์ม
มีประสิทธิภาพ 81.67/81.00 ชุดที่ 4 เรื่อง ความต้านทานไฟฟ้า
มีประสิทธิภาพ 82.33/80.00 ชุดที่ 5 เรื่อง ความปลอดภัยในการ
ใช้ ไ ฟฟ้ า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 85.00/83.00 และชุ ด การเรี ย นรู ้
เรื่ อ ง พลั ง งานไฟฟ้ า ส� ำ หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3
มีประสิทธิภาพเฉลี่ย 82.07/81.13 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ก�ำหนดไว้ สาเหตุที่ท�ำให้ผลการวิจัยเป็น
เช่นนี้ เพราะชุดการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีกระบวนการและวิธีการ
ที่เหมาะสม โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร
ก� ำ หนดมาตรฐานและตัว ชี้วัด แนวทางการวัด และประเมิ น ผล
การออกแบบแผนการจั ด การเรี ย นรู ้ ต ามกระบวนการสื บ เสาะ
หาความรู้และวิธีการที่เป็นแนวทางและเป็น ประโยชน์ต่อการ
สร้างชุดการเรียนรู้ ซึ่งการสร้างชุดการเรียนรู้ ได้สร้างตามองค์
ประกอบของชุดการเรียนวิทยาศาสตร์ มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรม และศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเองและน�ำเสนอ
สิ่งที่ได้เรียนรู้นั้นๆ ให้ผู้อื่นได้รับรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น โดยการใช้กระบวนการกลุม่ ท�ำให้นกั เรียน
มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ผู้วิจัยได้คอยให้ความช่วยเหลือ เสนอแนะ ควบคุมดูแลนักเรียน
อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา และใช้ค�ำถามกระตุ้นให้นักเรียนได้ค้นพบ
ปัญหา นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยมีผเู้ ชีย่ วชาญตรวจสอบความสมบูรณ์ ถูกต้อง และมีการปรับปรุง
แก้ไขให้มีคุณภาพ น�ำไปทดลองกับนักเรียน 3 คน 9 คน และ
ภาคสนาม ก่ อ นน� ำ ไปทดลองใช้ กั บ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง จึ ง ท� ำ ให้ ชุ ด
การเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด อีกทั้งชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้ฝึกทักษะ เป็นส่วนที่เสริมเพิ่มนอกเหนือจากหนังสือ
เรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สามารถท�ำได้หลายๆ ครั้ง และผู้วิจัย
ยังได้มีการเรียงล�ำดับความยากง่ายของชุดการเรียนไว้ อีกทั้งชุด
การเรี ย น เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ช ่ ว ยให้ เ ด็ ก ได้ ฝ ึ ก ทั ก ษะให้ ดี ขึ้ น และ
น่าเชื่อได้ว่า ชุดการเรียนวิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูง
และมีคุณภาพในเกณฑ์ดีเพียงพอที่จะน�ำไปใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับบุญเกื้อ ควรหาเวช (2545 : 91)
ได้กล่าวว่า ชุดการเรียนรู้เป็นสื่อที่ครูน�ำมาใช้ประกอบการสอน
โดยการยึดเด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียน การเรียนรู้ที่ดีควรให้
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กล่าวโดยสรุปจะเห็นว่า ชุดการเรียนรู้ เรื่อง พลังงาน
ไฟฟ้า ส�ำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้ง 5 ชุด สามารถ
แก้ปัญหาการเรียนการสอน ที่เกี่ยวกับเนื้อหาและผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนในหน่วยการเรียนรู้ พลังงานไฟฟ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

รำไ

1. การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรือ่ ง พลังงานไฟฟ้า ส�ำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นสิ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่งในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของครูผู้สอน ทั้งนี้เพราะการที่ครูได้จัดสื่อ
การสอนที่ เ หมาะสมและเป็ น ระบบตามล� ำ ดั บ ความเหมาะสม
ในแต่ละเนื้อหาวิชาย่อมท�ำให้การเรียนการสอนบรรลุจุดประสงค์
ที่ตั้งไว้ นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง และยั่งยืน
2. ก่อนน�ำชุดการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ส�ำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปใช้ในการเรียนการสอน ครูผู้สอน
ต้องศึกษาคู่มือการใช้ชุดการเรียนรู้ให้เข้าใจก่อน จึงด�ำเนินการสอน
จึงจะส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประสบผลส�ำเร็จ
ตามจุดประสงค์ที่ก�ำหนด
3. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
และหลั ง เรี ย น โดยใช้ ชุ ด การเรี ย นรู ้ กั บกลุ ่ มตั ว อย่ า งอื่ นๆ ควร
ศึกษาและพัฒนาชุดการเรียนรูท้ เี่ หมาะสมต่อการพัฒนาด้านทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้น
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รู้จักเคารพ นับถือความคิดเห็นของผู้อื่น ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิ จั ย ของกนกวลี แสงวิจิต รประชา (2550 : 98) ได้ วิ จั ย เรื่ อ ง
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช
ส� ำ หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 พบว่ า ชุ ด กิ จ กรรม
การเรี ย นรู ้ ต ามกระบวนการสื บ เสาะหาความรู ้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เท่ า กั บ 76.67/67.92 ซึ่ ง เป็ น ไปตาม 75/75 ผลสั ม ฤทธิ์ ท าง
การเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพวงพิศ
ศิริพรหม (2551 : 106) ได้พัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้
วิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการเขียนผังมโนมติเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นั ก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การเรี ย นด้ ว ย
ชุดการเรียนรู้ เรือ่ ง พลังงานไฟฟ้า ส�ำหรับนักเรียน ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ในระดับมาก (X = 4.42, S.D. = 0.61) ทั้งนี้เป็นเพราะผู้วิจัย
ได้น�ำชุดการเรียนวิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ้นมาจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ มี เ นื้ อ หาสาระที่ ชั ด เจนและเข้ า ใจง่ า ย ใช้ ภ าษาได้
เหมาะสม มีรูปแบบและภาพประกอบที่สวยงามน่าสนใจ ผ่านการ
ทดลองใช้และหาประสิทธิภาพ อีกทั้งยังจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ ก ระบวนการเรี ย นรู ้ อ ย่ า งเป็ น ขั้ น ตอน มี ก ารเชื่ อ มโยง
บทเรียนใหม่กับสิ่งที่เรียนรู้มาก่อน มีการชมเชยนักเรียน และ
มี ก ารทดสอบก่ อ นเรี ย นหลั ง เรี ย น นั ก เรี ย นเรี ย นแล้ ว ประสบ
ความส�ำเร็จ และได้คะแนนสูงขึ้น มีความพึงพอใจในการเรียนรู้
มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งครูควรส่งเสริมให้
นักเรียนเกิดพฤติกรรมทีส่ ง่ ผลต่อการเรียนรู้ โดยสร้างความพึงพอใจ
ให้เกิดแก่นักเรียน ได้แก่ การเชื่อมโยงบทเรียนใหม่กับสิ่งที่เรียนรู้
มาก่อน จะท�ำให้นักเรียนสนใจ เข้าใจบทเรียน ซึ่งจะส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น เกิดเป็นความพึงพอใจ
ของนักเรียน จากแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจัยได้น�ำมาปรับใช้ให้เข้ากับ
การจัดกิจกรรมท�ำให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจ
ต่อการเรียนด้วย ชุดการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ส�ำหรับนักเรียน
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่ สุ ด และ
การศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาของพลภัทร พองโนนสูง
(2549 : 51) ได้ ศึ ก ษาการพั ฒ นาชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ท าง
วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ โดยใช้กระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยส่วนหนึ่ง
พบว่ า นั ก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ โ ดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
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การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ�ำนาจกับการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
A Study of Relationship between Power Exercise and Institutional
Administration of School under Phanat Nikhom Municipal,
Chonburi Province
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รำไ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายดังนี้ 1) ศึกษาการใช้อ�ำนาจของผู้บริหาร 2) ศึกษาการบริหารสถานศึกษา และ 3) ศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างการใช้อ�ำนาจกับการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม จ�ำนวน 86 คน โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งออกเป็น แบบสอบถาม
เกี่ยวกับการใช้อ�ำนาจของผู้บริหารสถานศึกษา มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.27-0.84 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.92
แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.34-0.77 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.96
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการวิจัยพบว่า 1) ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จ�ำนวนครูร้อยละ 91.9 และจ�ำนวนบุคลากร ร้อยละ 8.1
2) การใช้อ�ำนาจของผู้บริหารสถานศึกษา และการบริหารงานสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ�ำนาจของผู้บริหารสถานศึกษา และการบริหารงานสถานศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยรวมพบว่า มีความสัมพันธ์กันทางบวกระดับปานกลางถึงระดับค่อนข้างสูง
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) การใช้อ�ำนาจของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านอ�ำนาจเชี่ยวชาญ (X4) อ�ำนาจตามกฎหมาย (X3)
และด้านอ�ำนาจให้รางวัล (X1) สามารถร่วมกันท�ำนายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ได้ร้อยละ 63.40 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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The purposes of this research were to study A Study the exercise of institutional executive power and
relationship between the exercise of executive power and institutional administration of the school under
Phanat Nikhom municipal, Chonburi province. The sample were 86 teachers and educational personnel of the
school under Phanat Nikhom municipal gaining from Stratified Sampling technique. The research instrument were
a questionnaire on status and five scale rating questionnaire on power exercise of institutional administrators
with discrimination per item between 0.27-0.84 and entire reliability at 0.92 and a questionnaire on institutional
administration with discrimination per item between 0.34-0.77 and entire reliability at 0.96. Statistics used for
data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson’s correlation coefficient and
stepwise multiple regression analysis.
The results found that 1) The basic data of the respondents included 91.9% of the teachers and 8.1%
of the education personnel, 2) The power exercise of the school’ administrators and institutional administration
of the school under Phanat Nikhom municipal, Chonburi province, both as a whole and per part, were at high
level, 3) The relationship between the power exercise of school’ administrators and institutional administration
of the school under Phanat Nikhom municipal, Chonburi province, as a whole, had positive relationship from
medium to quite high level with statistical significance at .05 level and 4) power exercise of the administrators in
item of the expert power (X4), the legitimate power (X3) and the reward power (X1) could mutually predict
institutional administration of the schools under Phanat Nikhom municipal, Chonburi province 63.40% with
statistical significant at .05 level
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การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 มุ่งบรรลุเป้าหมาย
ในระยะ 5 ปี ที่จะสามารถต่อยอดในระยะต่อไปเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยยึด
หลักการพัฒนา “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพ
ชี วิ ต และสุ ข ภาวะที่ ดี ส� ำ หรั บ คนไทย พั ฒ นาคนทุ ก ช่ ว งวั ย และ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงสร้าง
คนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์
พื้ น ฟู ใช้ ป ระโยชน์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า ง
เหมาะสม (ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และ
สังคมแห่งชาติ, 2559) ทั้งนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545
ได้มุ่งเน้นการกระจายอ�ำนาจทางการศึกษาให้ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาการศึกษา ดังที่ก�ำหนดไว้ใน “มาตรา 41 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือ
ทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการภายใน
ท้องถิ่น” รวมทั้งมีนโยบายกระจายอ�ำนาจการบริหารจัดการศึกษา
ซึ่ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในการจั ด
การศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
เป็นการบริหารงานที่มุ่งเน้นการกระจายอ�ำนาจการบริหารและ
การมีส่วนร่วมของบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการบริหารจัดการ
ศึกษาตามศักยภาพของโรงเรียน ให้โรงเรียนมีอสิ ระในการด�ำเนินงาน
เพื่ อ ความคล่ อ งตั ว เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความส� ำ เร็ จ มากที่ สุ ด (อ� ำ นวย
ทองโปร่ ง , 2555) โดยการกระจายอ� ำ นาจการบริ ห ารได้ แ บ่ ง
ขอบข่ายงานบริหารสถานศึกษาไว้ 4 ด้าน (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ ส�ำนักงานนายกรัฐมนตรี, 2553) ประกอบด้วย
ด้ า นการบริ ห ารงานวิ ช าการ ด้ า นการบริ ห ารงานงบประมาณ
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป
ในการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายนั้น
จะต้องมีแรงหรืออิทธิพลผลักดันจากบุคคล โดยเฉพาะผู้บังคับ
บัญชาเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท�ำงาน แรงนั้นอาจจะแฝงอยู่ใน
ตัวผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหาร ซึ่งแรงนั้นเรียกว่า อ�ำนาจ โดย
อ�ำนาจนั้นมาจากตัวผู้บริหารเอง หรือมาจากผู้ใต้บังคับบัญชารวม
ทั้งเพื่อนร่วมงานที่มอบให้ (ธร สุนทรายุทธ, 2556) การด�ำรง
ต�ำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาต้องเกี่ยวข้องกับการใช้อ�ำนาจเพื่อ
ควบคุ ม การท� ำ งานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพบรรลุ ผ ลตามเป้ า หมายที่
ก�ำหนดไว้ ดังนั้นอ�ำนาจจึงเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญในการบริหารงาน
เพราะการบริหารงานในองค์กรย่อมเกี่ยวข้องกับบุคคลจ�ำนวนมาก
ผู้บริหารจึงจ�ำเป็นต้องมีอ�ำนาจเพื่อควบคุมให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
เชื่อฟังและปฏิบัติตามดังที่ ธร สุนทรายุทธ (2556) ได้กล่าวว่า

อ�ำนาจหน้าที่ในโรงเรียนเป็นเรื่องที่ส�ำคัญระหว่างความสัมพันธ์
ของผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งแหล่งที่มาของอ�ำนาจนั้น
ตามแนวคิดของ เฟรนซ์ และ ราเวน (French & Reven, 1968)
คือ อ�ำนาจการให้รางวัล อ�ำนาจจากการบังคับ อ�ำนาจตามกฎหมาย
อ�ำนาจจากความเชีย่ วชาญ และอ�ำนาจจากการอ้างอิง การใช้อำ� นาจ
แต่ละประเภทนั้นผู้บริหารต้องระมัดระวัง เพราะการใช้อ�ำนาจนั้น
อาจส่ ง ผลให้ ผู ้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชามี ป ฏิ กิ ริ ย าได้ ใ น 3 ลั ก ษณะคื อ
การยอมรับ การให้ความร่วมมือ และการต่อต้าน (ปินิดา พุ่มแย้ม,
2549)
การใช้ อ� ำ นาจจั ด ว่ า เป็ น องค์ ป ระกอบที่ ส� ำ คั ญ ของ
การด�ำเนินงานในสถานศึกษา เพราะอ�ำนาจที่ยอมรับสามารถเป็น
ตัวควบคุมพฤติกรรมของครูและนักเรียน ซึ่งอ�ำนาจดังกล่าวได้แก่
อ�ำนาจทีเ่ ป็นทางการทีม่ อี ยูใ่ นสถานศึกษาและอยูก่ บั ต�ำแหน่งต่างๆ
ทั้งนี้เมื่อผู้บริหาร ครู และนักเรียน เข้ามาเป็นสมาชิกของโรงเรียน
แล้วจะต้องยอมรับกฎระเบียบต่างๆ ที่มีอยู่ในโรงเรียน ลักษณะ
การยอมรั บ กฎระเบี ย บดั ง กล่ า ว Barnard (1938) เรี ย กว่ า
“เขตของการไม่ แ ตกต่ า ง” ของระบบราชการ เขาอธิ บ ายว่ า
ผู้บริหารหรือบุคลากรอื่นๆ ยอมรับค�ำสั่งโดยไม่สงสัย การที่บุคคล
จะต้องยอมรับท�ำตามอ�ำนาจดังกล่าว พบว่า เป็นจุดอ่อนทีส่ ง่ ผลต่อ
คุณภาพของงาน คือ งานไม่ดีพอ ซึ่งสอดคล้องกับ Blau & Scott
(1962) กล่าวว่า อ�ำนาจตามกฎหมายไม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้
ผู้ปฏิบัติงานทุ่มเทการท�ำงานอย่างเต็มตามความสามารถได้ ดังนั้น
ผู้บริหารโรงเรียนจึงควรหาวิธีการใช้อ�ำนาจอื่นๆ เข้ามาใช้ให้ผู้ใต้
บังคับบัญชาท�ำงานได้อย่างเต็มศักยภาพโดยมีผลงานที่มีคุณภาพ
และผู้ใต้บังคับบัญชามีความพึงพอใจ (ธร สุนทรายุทธ, 2556)
จากที่กล่าวมาข้างต้นเห็นได้ว่าการใช้อ�ำนาจของผู้บริหารส่งผล
ต่อการท�ำงานของครูหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งนี้ผู้บริหารถือว่ามี
บทบาทส�ำคัญต่อการบริหารสถานศึกษา สอดคล้องกับ ปรียาพร
วงศ์อนุตรโรจน์ (2553) กล่าวไว้ว่า การบริหารสถานศึกษาเป็น
ภารกิจหลักของผู้บริหารที่จะต้องก�ำหนดแบบแผน วิธีการและ
ขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงานไว้อย่างมีระบบ เพราะถ้าระบบ
การบริหารงานไม่ดีจะกระทบกระเทือนต่อส่วนอื่นๆ ของหน่วยงาน
นั ก บริ ห ารที่ ดี ต ้ อ งรู ้ จั ก เลื อ กวิ ธี ก ารบริ ห ารที่ เ หมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อที่จะให้งานนั้นบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้
จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่ได้ศึกษา
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการใช้ อ� ำ นาจของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
กั บ การบริ ห ารสถานศึ ก ษาของโรงเรี ย นในสั ง กั ด เทศบาลเมื อ ง
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อน�ำผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาการศึกษาและการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา
ต่อไป

รำไ

บทน�ำ

ดิลก ค�ำคูเมือง, ธร สุนทรายุทธ, สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์
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ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

การใชอํานาจของผูบริหาร
อํานาจการใหรางวัล
อํานาจการบังคับ
อํานาจตามกฎหมาย
อํานาจจากความเชี่ยวชาญ
อํานาจอางอิง

การบริหารงานโรงเรียน 4 ฝาย
1. ฝายบริหารวิชาการ
2. ฝายบริหารงานบุคคล
3. ฝายบริหารงานงบประมาณ
4. ฝายบริหารงานทั่วไป

ชภัฏ

1.
2.
3.
4.
5.

กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาการใช้
อ�ำนาจของผู้บริหารกับการบริหารงานโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยศึกษาการใช้อ�ำนาจของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามแนวคิดของเฟรนซ์และราเวน (French & Reven,
1968) ซึ่งประกอบด้วย 1) อ�ำนาจการให้รางวัล (Reward Power)
2) อ�ำนาจการบังคับ (Coercive Power) 3) อ�ำนาจตามกฎหมาย
(Legitimate Power) 4) อ�ำนาจจากความเชี่ยวชาญ (Expert
Power) 5) อ�ำนาจอ้างอิง (Referent power) และศึกษาการบริหาร
สถานศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารวิชาการ
ฝ่ า ยบริ ห ารงานบุ ค คล ฝ่ า ยบริ ห ารงานงบประมาณ และฝ่ า ย
บริหารงานทั่วไป (ส�ำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาแห่งชาติ
ส�ำนักงานนายกรัฐมนตรี, 2553)

พพ
รรณ
ี

1. เพื่อศึกษาการใช้อ�ำนาจของผู้บริหารโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
2. เพื่อศึกษาการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ�ำนาจกับ
การบริหารงานของผูบ้ ริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี
4. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์การใช้อ�ำนาจกับการ
บริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี

กรอบแนวคิดในการวิจัย

รำไ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ลัยร
า

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย
วิธีด�ำเนินการวิจัย

มห
าว

ิทยา

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
่องมือที่ใช้มในการเก็
บรวบรวมข้
ลส�ำหรับการวิจัย
การวิจัยการวิ
ในครัจ้งัยนีในครั
้มุ่งศึ้งกนีษาการใช้
อ�ำนาจอําการบริ
หาร หารสถานศึกษาเครื
้มุงศึกษาการใช
นาจ การบริ
และความสั
พันธระหว
างการใชออํามูนาจของ
ครั้งนี้ อเป็งพนั
นแบบสอบถามที
่ผู้วิจัยรใช้
สอบถามเกี
่ยวกับการใช้อ�ำนาจ
สถานศึกษาผูบและความสั
มพันหธ์ารสถานศึ
ระหว่างการใช้
อ�ำนาจของผู
้บริงหกัารดเทศบาลเมื
ริหารกับการบริ
กษาของโรงเรี
ยนในสั
สนิคม จังหวัดชลบุ
ี โดยมี
ขนั้ ตอนการ
กั บ การบริดํหาารสถานศึ
ก ษาของโรงเรี
เนินงานตามลํ
าดับ ดังนี้ ย นในสั ง กั ด เทศบาลเมื อ ง ของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ซึ่งแบ่งออกเป็น
พนัสนิคม จังหวัดชลบุ
รี โดยมีขั้นตอนการด�
ประชากรและกลุ
มตัวอยาำงเนินงานตามล�ำดับ
3 ตอน ดังนี้
ดังนี้
1. ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
จังหวัดชลบุรี ปการศึกษา 2560 จํานวนทั้งหมด 107 คน ผู้ตอบแบบสอบถาม
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูและบุคลากร
กลุงมกัตัดเทศบาลเมื
วอยางที่ใชอในการวิ
าจากการสุ
มตัวอยางตามตารางของ
Krejcie
ตอนที่ า2หนดกลุ
เป็นแบบสอบถามเกี
่ยวกับการใช้
อ�ำนาจของ
ทางการศึกษาโรงเรีย2.นในสั
งพนัสนิจคัยมไดจังมหวั
ดชลบุรี ม จากประชากรโดยกํ
ี ไดด ชลบุ รี
Morgan
(1979)้งหมด
โดยการสุ
นในสังกัดเทศบาลเมื
คม จัสงหวั
ผู ้ บ ริ หยารสถานศึ
ก ษาในสั งอกังพนั
ด เมืสอนิงพนั
นิ คดมชลบุ
จั งรหวั
ปีการศึกษา& 2560
จ�ำนวนทั
107 ม คนกลุม ตัวอยางแบบแบงชั้น จากโรงเรี
กลุ2.มตักลุ
วอย่ มาตังจํว อย่
านวนทั
86 คนจั ย ได้ ม าจากการสุ ่ ม ศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีของ French & Reven (1968) ซึ่งถาม
า งที่ ใ้งช้สิ้นใ นการวิ
่องมือ่มทีตั่ใวชอย่
ในการเก็
บขอมูล Krejcie & เกี่ยวกับอ�ำนาจของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย อ�ำนาจ
จากประชากรโดยก�ำเครื
หนดกลุ
างตามตารางของ
Power)
เครื่องมื่มกลุ
อทีม่ใชตัใวนการเก็
บรวบรวมข
อมูลสําหรัยบนการวิการให้
จัยครัร้งางวั
นี้ เปลน(Reward
แบบสอบถามที
่ผูวิจยั ใชอ�ำสนาจการบั
อบถามเกีง่ยคัวกับบ(Coercive
การ
Morgan (1979) โดยการสุ
อย่างแบบแบ่
งชั้น จากโรงเรี
Power) อ�ยำนในสั
นาจตามกฎหมาย
อ�ำรนาจจาก
ในสังกัดเทศบาลเมื
องพนับสรินิหคารสถานศึ
ม จังหวักดษากั
ชลบุบรการบริ
ี ได้กลุห่มารสถานศึ
ตัวอย่างกษาของโรงเรี
ใชอํานาจของผู
งกัดเทศบาลเมื(Legitimate
องพนัสนิคม จัPower)
งหวัดชลบุ
ี
ความเชี่ยวชาญ (Expert Power) อ�ำนาจอ้างอิง (Referent
จ�ำนวนทั้งสิซึ้น่งแบ86งออกเป
คน น 3 ตอน ดังนี้
power)
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผู
ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีของ French & Reven (1968) ซึ่งถามเกี่ยวกับอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย
อํานาจการใหรางวัล (Reward Power) อํานาจการบังคับ (Coercive Power) อํานาจตามกฎหมาย (Legitimate
ดิลก ค�ำคูเมือง, ธร สุนทรายุทธ, สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์
Power) อํานาจจากความเชี่ยวชาญ (Expert Power) อํานาจอางอิง (Referent power) เปนแบบสอบถามแบบมาตรา
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ส�ำหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำ� นาจ
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษากับการบริหารงานสถานศึกษาของโรงเรียน
ในสั ง กั ด เทศบาลเมื อ งพนั ส นิ ค ม จั ง หวั ด ชลบุ รี ใช้ เ กณฑ์ ข อง
พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2540)
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าตั้งแต่ .81-1.00 ถือว่า
มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าตั้งแต่ .61-.80 ถือว่า
มีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างสูง
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าตั้งแต่ .41-.60 ถือว่า
มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าตั้งแต่ .21-.40 ถือว่า
มีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างต�่ำ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าตั้งแต่ .01-.20 ถือว่า
มีความสัมพันธ์กันในระดับต�่ำ
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สภาพทั่ ว ไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม การใช้อ�ำนาจของผู้บริหารสถานศึกษา และ
การบริ ห ารสถานศึ ก ษาของโรงเรี ย นในสั ง กั ด เทศบาลเมื อ ง
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ใช้การหาค่าเฉลี่ย X และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD)
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ�ำนาจ
ของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยการหาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson product-moment
correlation coefficient)
3. การใช้อำ� นาจของผูบ้ ริหารสถานศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยใช้การวิเคราะห์
สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารถดถอยแบบขั้ น ตอน (Stepwise multiple
regression analysis)

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด รวมทั้งหมด
25 ข้อ มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.27-0.84 และ
มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.92
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่ วกับการบริหารสถานศึกษา
ในสั ง กั ด เทศบาลเมื อ งพนั ส นิ ค ม จั ง หวั ด ชลบุ รี ศึ ก ษามาจาก
ส�ำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาแห่งชาติ (ส�ำนักนายกรัฐมนตรี,
2553) ประกอบด้วย การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบ
ประมาณ การบริ ห ารงานบุ ค คล และการบริ ห ารงานทั่ ว ไป
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ คือ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด รวมทั้งหมด 40 ข้อ
มี ค ่ า อ� ำ นาจจ� ำ แนกรายข้ อ อยู ่ ร ะหว่ า ง 0.34-0.77 และมี ค ่ า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.96
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยด�ำเนินการจัดกระท�ำข้อมูลที่รวบรวมมาได้ตาม
ล�ำดับ ดังนี้
1. ผู้วิจัยได้น�ำแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบ
ความสมบู ร ณ์ แ ละใช้ ข ้ อ มู ล ของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี ค วามสมบู ร ณ์
ทั้ง 86 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
2. ตรวจให้คะแนนโดยก�ำหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)
		 5 หมายถึง มีการใช้อำ� นาจ/ปฏิบตั งิ านอยูใ่ นระดับ
			
มากที่สุด
		 4 หมายถึง มีการใช้อำ� นาจ/ปฏิบตั งิ านอยูใ่ นระดับ
			
มาก
		 3 หมายถึง มีการใช้อำ� นาจ/ปฏิบตั งิ านอยูใ่ นระดับ
			
ปานกลาง
		 2 หมายถึง มีการใช้อำ� นาจ/ปฏิบตั งิ านอยูใ่ นระดับ
			
น้อย
		 1 หมายถึง มีการใช้อำ� นาจ/ปฏิบตั งิ านอยูใ่ นระดับ
			
น้อยที่สุด
3. น�ำคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลแล้วน�ำผลการ
วิเคราะห์แปลผลคะแนนตามเกณฑ์เฉลี่ย ดังนี้
		 4.51 - 5.00 หมายถึง มีการใช้อำ� นาจ/การปฏิบตั ิ
					
งานอยู่ในระดับมากที่สุด
		 3.51 - 4.50 หมายถึง มีการใช้อำ� นาจ/การปฏิบตั ิ
					
งานอยู่ในระดับมาก
		 2.51 - 3.50 หมายถึง มีการใช้อำ� นาจ/การปฏิบตั ิ
					
งานอยู่ในระดับปานกลาง
		 1.51 - 2.50 หมายถึง มีการใช้อำ� นาจ/การปฏิบตั ิ
					
งานอยู่ในระดับน้อย
		 1.00 - 1.50 หมายถึง มีการใช้อำ� นาจ/การปฏิบตั ิ
					
งานอยู่ในระดับน้อยที่สุด
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ผลการวิจัย

1. ผลการศึกษาการใช้อำ� นาจของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ของโรงเรี ย นในสั ง กั ด เทศบาลเมื อ งพนั ส นิ ค ม จั ง หวั ด ชลบุ รี
ดังตารางที่ 1

ผลการวิจัย

ชภัฏ

รำไ
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1. ผลการศึกษาการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี ดั1.งตารางที
่ 1 กษาการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัด
ผลการศึ
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ตารางที
่ 1 แสดงค
ชลบุ
รี ดังตารางที
่ 1 าเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมื
องพนัสนิคม จังหวัและระดั
ดชลบุรี
ตารางที
ตารางที่ 1่ 1แสดงค
แสดงค่าเฉลี
าเฉลี่ย่ยสส่ววนเบี
นเบี่ย่ยงเบนมาตรฐาน
งเบนมาตรฐาน และระดับบของการใช
ของการใช้ออํา�ำนาจของผู
นาจของผูบ้บริริหหารสถานศึ
ารสถานศึกกษาของโรงเรี
ษาของโรงเรียยนน
ในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา
SD
ระดับ
อันดับ

1. อํการใช
านาจการให
รางวัล บริหารสถานศึกษา
อํานาจของผู
SD0.58
ระดัมาก
บ
อันดับ3
4.14
านาจการบัรางวั
งคับล
3.58
0.76
มาก
1. 2.อําอํนาจการให
4.14
0.58
มาก
35
านาจตามกฎหมาย
4.20
0.55
มาก
2. 3.อําอํนาจการบั
งคับ
3.58
0.76
มาก
51
านาจจากความเชี่ยวชาญ
4.14
0.55
มาก
3. 4.อําอํนาจตามกฎหมาย
4.20
0.55
มาก
12
านาจอางอิง ่ยวชาญ
3.69
0.67
มาก
4. 5.อําอํนาจจากความเชี
4.14
0.55
มาก
24
รวม
3.95
0.46
มาก
5. อํานาจอางอิง
3.69
0.67
มาก
4
รวม
0.46 กษาการบริ
มากหารสถานศึกษาของโรงเรียน
จากตารางที่ 1 พบว่ า การใช้ อ� ำ นาจของผู ้ บ ริ ห าร 3.95
2. ผลการศึ
จากตารางที
พบวา การใช
อํานาจของผู
นในสัสนิงกัคดมเทศบาลเมื
องพนั
สนิคม
สถานศึกษาของโรงเรี
ยนในสังกั่ ด1เทศบาลเมื
องพนั
สนิคม จังบหวัริหดารสถานศึ
ในสังกักดษาของโรงเรี
เทศบาลเมือยงพนั
จังหวัดชลบุ
รี โดยรวมและรายด้
าน
จั
ง
หวั
ด
ชลบุ
ร
ี
โดยรวมและรายด
า
นอยู
ใ

นระดั
บ
มาก
เรี
ย
งลํ
า
ดั
บ
ค
า
เฉลี
ย
่
จากมากไปหาน
อ
ย
คื
อ
ด
า
นอํ
า
นาจตามกฎหมาย
จากตารางที
่ 1 ่ใพบว
หารสถานศึ
กษาของโรงเรี
ชลบุรี โดยรวมและรายด้
านอยู
นระดัา บการใช
มาก อเรีํานาจของผู
ยงล�ำดับค่บาริเฉลี
่ย ดังตารางที
่ 2 ยนในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม
งอิง และอํานาจการบั
าดับ
านาจความเชี
่ยวชาญ
ดานอํ
จังดหวัานอํ
ดชลบุ
นอยูานาจการให
ในระดับมาก
งลํดาาดันอํ
บคาานาจอ
เฉลี่ยาจากมากไปหาน
อย คืองดคัาบนอํตามลํ
านาจตามกฎหมาย
จากมากไปหาน้
อยรี โดยรวมและรายด
คือ ด้านอ�
ำนาจตามกฎหมาย
ด้ราางวั
นอ�เรีำลยนาจ
2. ำผลการศึ
กษาการบริ
กาษาของโรงเรี
ยนในสัางอิ
งกังดและอํ
เทศบาลเมื
องพนัสงคันิบคมตามลํ
จังหวัาดัดบชลบุรี โดยรวมและ
ความเชีด่ยาวชาญ
ด้านอ�
นาจการให้
รดางวั
ด้หาารสถานศึ
นอ�ำนาจอ้
งอิลง ดและ
รางวั
านอํานาจอ
านาจการบั
นอํานาจความเชี
่ยวชาญ
านอํล านาจการให
รายด
ดังผลการศึ
ตารางที
อ�ำนาจการบั
งคัาบน2.ตามล�
ำดับ ่ก2ษาการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยรวมและ
ตารางที
คาเฉลี่ ่ย2 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ การบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
รายด
าน ดั่ง2ตารางที
นิค่ยม่ยงเบนมาตรฐาน
จังหวัดชลบุรีโและระดั
ดยรวมและรายด
าหนหารสถานศึ
ตารางที่ 2่ 2ค่คาเฉลี
าเมื
เฉลีอ่ยงพนั
่ยส่สวนเบี
วสนเบี
งเบนมาตรฐาน
และระดับบการบริ
การบริ
ารสถานศึกกษาของโรงเรี
ษาของโรงเรียนในสั
ยนในสังกังดกัเทศบาล
ดเทศบาล
ตารางที
องพนั
งหวัดชลบุ
ดชลบุ
ีโดยรวมและรายดานาน 
เมืเมืองพนั
สนิสนิคมคหมารสถานศึ
จังจัหวั
รีโรดยรวมและรายด้
การบริ
กษา
SD
ระดับ
อันดับ

ลัยร
า

1. ฝายบริหการบริ
ารงานวิหชารสถานศึ
าการ กษา
SD0.52
ระดัมาก
บ
อันดับ1
4.25
ายบริ
หารงานงบประมาณ
4.18
0.52
มาก
1. 2.ฝาฝยบริ
หารงานวิ
ชาการ
4.25
0.52
มาก
13
ายบริ
หารงานบุคคล
4.19
0.52
มาก
2. 3.ฝาฝยบริ
หารงานงบประมาณ
4.18
0.52
มาก
32
ายบริ
หารงานทั
่วไป
4.18
0.54
มาก
3. 4.ฝาฝยบริ
หารงานบุ
คคล
4.19
0.52
มาก
24
4.20
0.48
มาก
4. ฝายบริหารงานทั่วไป รวม
4.18
0.54
มาก
4
รวม
4.20
0.48
มาก
จากตารางที่ 2 พบวา การบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
จากตารางที่ 2านอยู
พบว่ในระดั
า การบริ
3. ผลการวิ
วามสัมพันธ์รชะหว่
างการใช้อำ� นาจ
โดยรวมและรายด
บมากหารสถานศึ
ยงลําดับกคกษาของ
าษาของโรงเรี
เฉลี่ยจากมากไปหาน
าดับเอคราะห์
คืงพนั
อ ฝสานิคยบริ
จากตารางที่ 2 พบว
า การบริ
หเรีารสถานศึ
ยนในสังกัอดยตามลํ
เทศบาลเมื
คมหจัารงานวิ
งหวัดชลบุาการ
รี
โรงเรียนในสั
งกัดเทศบาลเมื
อหงพนั
สนิคมคลจังฝหวั
ดชลบุรี โดยรวม ของผู
้บริาหยบริ
ารสถานศึ
กษากับการบริาดัหบารสถานศึกษาของโรงเรียน
รองลงมาคื
อฝายบริ
ารงานบุ
และฝ
หารงานทั
โดยรวมและรายด
านอยู
ในระดับคมาก
เรีายยบริ
งลําหดัารงานงบประมาณ
บคาเฉลี่ยจากมากไปหาน
อยตามลํ
าดับ คื่วอไปฝาตามลํ
ยบริหารงานวิชาการ
และรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ดังตารางที่ 3
ฝายบริ
หารงานบุ
คคลครองลงมา
ฝายบริ
และฝายบริบริหหารงานทั
่วไปกษากั
ตามลํบการบริ
าดับ หารสถานศึกษาของ
วามสั
มพัหนคืารงานงบประมาณ
ธอระหว
างการใช
ารสถานศึ
3.
เชคราะห
ตามล�ำดัรองลงมาคื
บ คือ ฝ่าอยบริ
หผลการวิ
ารงานวิ
าการ
ฝ่ายบริ
หาร อํานาจของผู

มห
าว

ิทยา

ยนในสั
งกัดเทศบาลเมื
สมนิพัคายบริ
ดาชลบุ
ร่วีไปดัองําตารางที
่ 3 บริหารสถานศึกษากับการบริหารสถานศึกษาของ
งานบุคคลโรงเรี
ฝ่ายบริ
และฝ่
หหวั
ารงานทั
วามสั
นมธจัรงะหว
งการใช
นาจของผู
3.หารงานงบประมาณ
ผลการวิ
เคราะหอคงพนั
ตามล�ำดัโรงเรี
บ ยนในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ดังตารางที่ 3
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ชภัฏ

รำไ

พพ
รรณ
ี

ตารางที
ตารางที่ ่ 33 แสดงความสั
แสดงความสัมมพัพันนธ์ธรระหว่
ะหวาางการใช้
งการใชออ�ำนาจของผู
ํานาจของผู้บบริหริหารสถานศึ
ารสถานศึกกษากั
ษากับบการบริ
การบริหหารสถานศึ
ารสถานศึกกษาของโรงเรี
ษาของโรงเรียนยน
ตารางที่ 3ในสั
แสดงความสั
มพันอธงพนั
ะหวสนิาสงการใช
ําดนาจของผู
งกังดกัเทศบาลเมื
คนิมคมจังจัหวั
ชลบุ
ในสั
ดเทศบาลเมื
อรงพนั
งอหวั
ดชลบุรี รี บริหารสถานศึกษากับการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน
ในสังตักัวดแปร
เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดYชลบุรี
Y2
Y3
Y4
Ytotal
1
Y2
Y3
Y4
Ytotal
ตัวแปร
Y1
r
r
r
R
r
r
r
r
R
r
1. อํานาจการใหรางวัล X1
0.51**
0.51**
0.61**
0.53**
0.59**
นาจการใหงคัรบางวัX2ล X1
0.51**
0.51** 0.46**
0.61** 0.51**
0.53** 0.40**
0.59**
2.1. อํอําานาจการบั
0.23*
0.25*
นาจการบังคับ X2X
0.23*
0.25*
0.46** 0.64**
0.51** 0.67**
0.40**
3.2. อํอําานาจตามกฎหมาย
0.61**
0.59**
0.61**
3
นาจตามกฎหมาย
X3 X
0.61** 0.62**
0.59** 0.71**
0.61** 0.64**
0.64** 0.71**
0.67**
4.3. อํอําานาจจากความเชี
่ยวชาญ
0.62**
4
นาจจากความเชี
0.62** 0.39**
0.62** 0.45**
0.71** 0.38**
0.64** 0.46**
0.71**
5.4. อํอําานาจอ
างอิง X5 ่ยวชาญ X4
0.39**
5. อํานาจอางอิง X5
0.39**
0.39**
0.45**
0.38**
0.46**
Xtotal
0.61**
0.61**
0.75**
0.72**
0.74**
Xtotal
0.61**
0.61**
0.75**
0.72**
0.74**
* p < .05
* p < .05จากตารางที่ 3 พบวา การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
จากตารางที
่ 3 พบว่
าพบว
การใช้
อ� ำ นาจของผู
้ บ ริ หบริารหารสถานศึกษากั4.บการบริ
การวิหเคราะห์
การใช้
อำ� นาจของผูยบ้ นในสั
ริหารสถานศึ
กษา
จากตารางที
่
3
า
การใช
อ
า
ํ
นาจของผู
ารสถานศึ
ก
ษาของโรงเรี
ง
กั
ด
เทศบาลเมื
สนิคม กจัษาของโรงเรี
งหวัดชลบุรี ยโดยรวมและรายด
มพันหธอารสถานศึ
ยูในระดับกปานกลางถึ
งระดัย นในสั
บคอนขง กัาดงสูเทศบาลเมื
ง
สถานศึกษากั
บการบริองพนั
หารสถานศึ
นในสังกัดเทศบาลานมีคกัวามสั
บ การบริ
ษาของโรงเรี
อง
เทศบาลเมื
อ
งพนั
ส
นิ
ค
ม
จั
ง
หวั
ด
ชลบุ
ร
ี
โดยรวมและรายด
า
นมี
ค
วามสั
ม
พั
น
ธ
อ
ยู
ใ

นระดั
บ
ปานกลางถึ
ง
ระดั
บ
ค
อ
นข
า
งสู
ง
อย
า
งมี
น
ย
ั
สํ
า
คั
ญ
ทางสถิ
ต
ท
ิ
ร
่
ี
ะดั
บ
.05
เมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์ พนั ส นิ ค ม จั ง หวั ด ชลบุ รี โดยใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยแบบ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
อยู่ในระดับปานกลางถึ
งระดัเคราะห
บค่อนข้การใช
างสูงอําอย่
างมีนัยส�บำริคัหญารสถานศึ
ทาง กขัษากั
้ น ตอน
(Stepwise
Analysis)
4. การวิ
นาจของผู
บการบริ
หารสถานศึMultiple
กษาของโรงเรีRegression
ยนในสังกัดเทศบาล
ารใชอกําารวิ
นาจของผู
ารสถานศึดักงษากั
การบริ
หารสถานศึ
กษาของโรงเรี
ยนในสังAnalysis)
กัดเทศบาล
สถิติที่ระดัเมืบอ.05
ตารางที
่ 4(Stepwise
และ
5 Multiple
งพนัสนิ4.คมการวิ
จังหวัเคราะห
ดชลบุรกี โดยใช
เคราะหบริกหารถดถอยแบบขั
้นบตอน
Regression
องพนัส่ นิ4คและ
ม จัง5หวัดชลบุรี โดยใชการวิเคราะหการถดถอยแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)
ดัเมืงตารางที
ดังตารางที
4 และ 5
ตารางที
่ 4 ่ แสดงความแปรปรวนในการพยากรณ
การบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม
ตารางที
กการบริ
ตารางที่ ่ 44 จัแสดงความแปรปรวนในการพยากรณ์
แสดงความแปรปรวนในการพยากรณ
ารบริหหารสถานศึ
ารสถานศึกกษาของโรงเรี
ษาของโรงเรียยนในสั
นในสังกังกัดดเทศบาลเมื
เทศบาลเมือองพนั
งพนัสสนินิคคมม
ง
หวั
ด
ชลบุ
ร
ี
จังงหวั
หวัดดชลบุ
ชลบุรรี ี
แหลงจัความแปรปรวน
SS
Dƒ
MS
F
p
แหลงความแปรปรวน
SS
Dƒ
MS
F *
p
การถดถอย
12.38
3
4.126
47.345
.000
การถดถอย
12.38
3
4.126
47.345*
.000
ความคลาดเคลื่อน
7.15
82
.087
ความคลาดเคลื่อน
7.15
82
.087
รวม
19.525
85
รวม
19.525
85
* p < .05
* p < .05จากตารางที่ 4 พบวา การวิเคราะหความแปรปรวนของตัวแปรที่ศึกษา มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดง
จากตารางที
การวิเกคราะห
ความแปรปรวนของตั
แปรที
ษา มีนัยสําาไปพยากรณ
คัญทางสถิตใิทนขัี่ระดั
บ .05อไปได
แสดง
วาตัวแปรพยากรณ
ที่นํา่ เข4 าพบว
มาวิาเคราะห
ารถดถอยมี
ความสัมพันธเชิงวเส
นตรง่ศึกสามารถนํ
้นตอนต
่ 4 พบว่า การวิ
ความแปรปรวน
พยากรณ์
นี่ นำ� ตรง
เข้ามาวิ
เคราะห์ากไปพยากรณ
ารถดถอยมีความสั
มพันธ์เชิงเส้นตรง
วาจากตารางที
ตัวแปรพยากรณ
ามาวิเเคราะห์
คราะห
ความสั
พันธเชิงกทเสารบริ
สามารถนํ
้นตอนต
ตารางที
่ 5 การคัดเลืทอี่นกตัําเขวพยากรณ
ที่ดีทกี่สารถดถอยมี
ดุ จากตัวแปรที
่ใชพมยากรณ
หารสถานศึ
กษาของโรงเรียในขั
นในสั
งกัด อไปได
ของตัวแปรที
ศ่ กึ ษา่ 5มีนการคั
ยั ส�ำคัดญเลืทางสถิ
ตทิ ร่ี ะดับ .05
าตัวแปร สามารถน�ำไปพยากรณ์ในขั้นตอนต่อไปได้
ตารางที
ออกตั
ี่ดีทดแสดงว่
ี่สชลบุ
ดุ จากตั
เทศบาลเมื
งพนัวพยากรณ
สนิคม จังทหวั
รี วแปรที่ใชพยากรณการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
รอยละการพยากรณ
อันดับที่
ตัวพยากรณ
R
R2
รอยละการพยากรณ
อันดับที่
ตัวพยากรณ
R
R2
1
X4
.712
.508
50.80
1
X4
.712
.508
50.80
2
X4 X3
.769
.591
59.10
2
X4 X3
.769
.591
59.10
3
X4 X3 X1
.796
.634
63.40
3
X4 X3 X1
.796
.634
63.40
จากตารางที่ 5 พบวา อํานาจการพยากรณของตัวแปรพยากรณ จากตัวแปรพยากรณที่ดีทสี่ ุด ที่สามารถ
จากตารางที
่ 5 พบว
า อํานาจการพยากรณ
ของตัวแปรพยากรณ
องพนัสนิคมจากตั
จังหวัวแปรพยากรณ
ดชลบุรี โดยเรีทยี่ดงลํีทสี่าดัุดบทีได่สามารถ
ดังนี้
พยากรณการบริ
หารสถานศึ
กษาของโรงเรี
ยนในสังกัดเทศบาลเมื
พยากรณการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยเรียงลําดับไดดังนี้
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รวม

19.525

85

พพ
รรณ
ี

* p < .05
จากตารางที่ 4 พบวา การวิเคราะห
ความแปรปรวนของตั
สํานคัยายน
ญทางสถิ
ี่ระดับ2561
.05 แสดง
วารสารวิ
จัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ ว12แปรที
ฉบั่ศบึกทีษา
่ 3 มีเดืนอัยนกั
- ธัตนิทวาคม
79
วาตัวแปรพยากรณที่นําเขามาวิเคราะหการถดถอยมีความสัมพันธเชิงเสนตรง สามารถนําไปพยากรณในขั้นตอนตอไปได
ตารางที
่ 5 การคั
ดเลือดกตั
ที่ดีทที่สี่ดดุ ีทจากตั
วแปรที
่ใชพยากรณ
การบริ
หารสถานศึ
กษาของโรงเรี
ยนในสั
งกัดงกัด
ตารางที
่ 5 การคั
เลือวพยากรณ
กตัวพยากรณ์
ี่สุด จากตั
วแปรที
่ใช้พยากรณ์
การบริ
หารสถานศึ
กษาของโรงเรี
ยนในสั
เทศบาลเมื
องพนั
สนิคสมนิคจัมงหวัจังดหวั
ชลบุ
รี รี
เทศบาลเมื
องพนั
ดชลบุ
อันดับที่
ตัวพยากรณ
R
R2
รอยละการพยากรณ
1

X4

.712

.508

50.80

2

X4 X3

.769

.591

59.10

3

X4 X3 X1

.796

.634

63.40
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รำไ

จากตารางที
่ 5 พบว่
อ�ำนาจการพยากรณ์
ของตัขวองตั
แปรวแปรพยากรณ
ได้ศึกษาการใช้
งอ�ำนาจของผูท้บี่ดีทริหสี่ ุดารโรงเรี
ยนสังกัดส�ำนักงาน
จากตารางที
่ 5 าพบว
า อํานาจการพยากรณ
จากตัพวลัแปรพยากรณ
ที่สามารถ
พยากรณ์
จากตัการบริ
ว แปรพยากรณ์
ี่ ดี ที่ สุ ด ที่ ส ามารถพยากรณ์
มธานี
เขต ย1งลํพบว่
องพนั้นสทีนิ่กคารศึ
ม จักงษาปทุ
หวัดชลบุ
รี โดยเรี
าดับาไดการใช้
ดังนี้ พลังอ�ำนาจของ
พยากรณ
หารสถานศึทกษาของโรงเรี
ยนในสังกัดเทศบาลเมืเขตพื
การบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม ผู้บริหารโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ทับทิม
จังหวัดชลบุรี โดยเรียงล�ำดับได้ดังนี้ ด้านอ�ำนาจเชี่ยวชาญ (X4) เอี่ยมแสง (2554) ได้ศึกษาการใช้อ�ำนาจของผู้บริหารสถานศึกษา
ด้านอ�ำนาจตามกฎหมาย (X3) และด้านอ�ำนาจการให้รางวัล (X1) ที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงาน
สามารถพยากรณ์ร่วมกันได้ ร้อยละ 63.40 แสดงในรูปสมการ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พบว่า
พยากรณ์ได้ดังนี้
การใช้อ�ำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
Y = .82 + .33(X4) + .28(X3) + .20(X1)
ระดับมาก และสอดคล้องกับ จักรพันธ์ ชูกลิ่น (2558) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำและการให้อ�ำนาจของผู้บริหาร
หรือสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
สถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
Z = .38(Z4) + .32(Z3) + .25(Z1)
พบว่ า การใช้ อ� ำ นาจของผู ้ บริ ห ารสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส� ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
สรุปและอภิปรายผล
2. การบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
1. การใช้อำ� นาจของผูบ้ ริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
เมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามล�ำดับ คือ ฝ่ายบริหาร
โดยเรียงล�ำดับค่าเฉลีย่ จากมากไปน้อย คือ ด้านอ�ำนาจตามกฎหมาย งานวิชาการ รองลงมาคือฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงาน
ด้านอ�ำนาจความเชี่ยวชาญ ด้านอ�ำนาจการให้รางวัล ด้านอ�ำนาจ งบประมาณ และฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตามล�ำดับ สอดคล้องกับ
อ้างอิง และด้านอ�ำนาจการบังคับ ตามล�ำดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ จันทรา สงวนนาม (2545) กล่าวไว้ว่า การบริหารงานวิชาการเป็น
ผู้บริหารต้องใช้อ�ำนาจเพื่อควบคุมการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพ หั ว ใจส� ำ คั ญ ของการบริ ห ารสถานศึ ก ษาและเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
บรรลุตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ ดังนั้นอ�ำนาจจึงเป็นเครื่องมือ การบริ ห ารการศึ ก ษาที่ ผู ้ บ ริ ห ารจะต้ อ งให้ ค วามส� ำ คั ญ เป็ น
ที่ส�ำคัญในการบริหารงาน เพราะการบริหารงานในองค์กรย่อม อย่างยิ่ง ส่วนการบริหารงานด้านอื่นๆ นั้น แม้จะมีความส�ำคัญ
เกี่ยวข้องกับบุคคลจ�ำนวนมาก ผู้บริหารจึงจ�ำเป็นต้องมีอ�ำนาจเพื่อ เช่นเดียวกัน แต่เป็นส่วนสนับสนุนให้งานวิชาการด�ำเนินไปได้
ควบคุมผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเชือ่ ฟังและปฏิบตั ติ าม ดังที่ ธร สุนทรายุทธ อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ สัมมา รธนิธย์ (2556) กล่าวว่า
(2556) กล่าวไว้ว่า อ�ำนาจหน้าที่ในโรงเรียนเป็นเรื่องที่ส�ำคัญ การบริหารโรงเรียนนั้นผู้บริหารจะต้องให้เวลาส่วนใหญ่ในการ
ระหว่ า งความสั ม พั น ธ์ ข องผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชากั บ ผู ้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา บริหารงานด้านวิชาการ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง
สอดคล้องกับ พิกุล ดีวิจารณ์ (2548) ได้ศึกษาการใช้อ�ำนาจของ การเรี ย น มี ค วามรู ้ ทั ก ษะ และคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์
ผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
ในเขตภาคตะวั น ออก พบว่ า ผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นเอกชนในเขต ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552) กล่าวว่า
ตะวั น ออกใช้ อ� ำ นาจโดยรวมและทุ ก รายด้ า นอยู ่ ใ นระดั บ มาก งานวิ ช าการถื อ เป็ น งานที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ที่ สุ ด เป็ น หั ว ใจของ
สอดคล้องกับ ปาริฉัตตก์ พิศิฏฐศักดิ์ (2551) ได้ศึกษาการใช้ การจัดการศึกษา ซึ่งทั้งผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และผู้มีส่วน
อ�ำนาจของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�ำนักงานเขต เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องมีความรู้ความเข้าใจ ให้ความส�ำคัญและ
พื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบว่า การใช้อ�ำนาจของผู้บริหาร มีส่วนร่วมในการวางแผน ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติ การประเมินผล
โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ศิริพงษ์ เชื้อดี (2552) และปรั บ ปรุ ง แก้ ไขอย่ า งเป็ น ระบบและต่ อ เนื่ อ ง ดั ง ที่ ภารดี
ดิลก ค�ำคูเมือง, ธร สุนทรายุทธ, สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์
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3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ�ำนาจ
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษากับการบริหารงานสถานศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พบว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างการใช้อ�ำนาจของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงาน
สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี โดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับปานกลางถึง
ระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้อง
กับ กัลยาณี บุตรดีวงศ์ (2552) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนและการบริหาร
โรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว พบว่า ภาวะผู้น�ำ
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนและการบริหารโรงเรียน
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้วกับการบริหารโรงเรียนโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ อุมาวดี เหล่าอรรคะ
(2557) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารที่มีผลต่อประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาใน
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 พบว่า
มีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 สอดคล้องกับ จักรพันธ์ ชูกลิ่น (2558) ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้น�ำและการใช้อ�ำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ พบว่า ภาวะผู้น�ำ
มีความสัมพันธ์กับการใช้อ�ำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่โดยรวมและราย
ด้านอยู่ระดับมาก ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. การใช้ อ� ำ นาจของผู ้ บริ ห ารสถานศึ ก ษาสามารถ
พยากรณ์การบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ได้ร้อยละ 63.40 (R2 = .634) เขียนในรูป
สมการพยากรณ์ได้ดังนี้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
Y = .82 + .33(X4) + .28(X3) + .20(X1)
หรือสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z = .38(Z4) + .32(Z3) + .25(Z1)
โดยมีประเด็นน�ำมาอภิปรายดังนี้
การใช้อ�ำนาจของผู้บริหารด้านอ�ำนาจเชี่ยวชาญ (X4)
ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ได้รบั การยอมรับจาก
ผู้ใต้บังคับบัญชา เนื่องจากอ�ำนาจประเภทนี้เกิดจากการที่บุคคล
มีความเชี่ยวชาญช�ำนาญ เรื่องหนึ่งอย่างลึกซึ้ง ท�ำให้เขากลายเป็น
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อนันต์นาวี (2553) กล่าวไว้วา่ งานวิชาการเป็นงานหลัก เป็นภารกิจ
ของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่มุ่งให้กระจายอ�ำนาจ
ในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุดด้วยเจตนารมณ์
ที่จะให้สถานศึกษาด�ำเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว และรวดเร็ว
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน และ
ท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ พัชรพล ปานณรงค์ (2551) ได้ศึกษา
การบริ ห ารคุ ณ ภาพการศึ ก ษาโดยรวมกั บ ผลการด� ำ เนิ น งานใน
โรงเรียนเทศบาลและเมืองพัทยาในเขตพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเล
ภาคตะวันออก พบว่า การบริหารคุณภาพการศึกษาโดยรวมใน
โรงเรี ย นเทศบาลและเมื อ งพั ท ยาในเขตพื้ น ที่ ช ายฝั ่ ง ทะเลภาค
ตะวันออก โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และการบริหาร
คุณภาพการศึกษาโดยรวมของผูบ้ ริหารโรงเรียนกับผลการด�ำเนินงาน
ในโรงเรียนเทศบาลและเมืองพัทยาในเขตพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเล
ภาคตะวันออกมีความสัมพันธ์กันในทางบวก อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 สอดคล้ อ งกั บ ธี ร ะวั ธ น์ สิ ง หบุ ต ร (2551)
ได้ท�ำการศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทและการมี
ส่วนร่วมในภาระงานการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานระดับมัธยมศึกษา เขตตรวจราชการกระทรวง
ศึกษาธิการที่ 9 พบว่า การมีส่วนร่วมในภาระงานการบริหารสถาน
ศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา
เขตตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ 9 อยู่ในระดับปานกลาง
และมีความสัมพันธ์กนั ในทางบวก สอดคล้องกับ กัลยาณี บุตรดีวงศ์
(2552) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารโรงเรียนและการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
กับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จังหวัดสระแก้ว พบว่า ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรี ย นและการบริ ห ารโรงเรี ย น โดยใช้ โรงเรี ย นเป็ น ฐานกั บ
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด
สระแก้ว กับการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมีความสัมพันธ์
กับประสิทธิผลของโรงเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สอดคล้องกับ ทับทิม เอี่ยมแสง (2554) ได้ศึกษาการใช้อ�ำนาจ
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ประจวบคี รี ขั น ธ์ เขต 1 พบว่ า การใช้ อ� ำ นาจของผู ้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ อุมาวดี เหล่าอรรคะ (2557)
ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารที่มีผลต่อประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาในสังกัด
ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 27 พบว่ า
มีความสัมพันธ์ในทางบวกอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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กล่ า วไว้ ว ่ า อ� ำ นาจตามกฎหมาย เป็ น อ� ำ นาจที่ เ ป็ น ผลมาจาก
การได้รับแต่งตั้งให้มีต�ำแหน่งหน้าที่การงานที่เป็นทางการ ซึ่งผล
จากการทีบ่ คุ คลได้รบั ต�ำแหน่งหน้าทีใ่ นองค์การทีร่ ะบุอำ� นาจหน้าที่
และความรั บ ผิ ด ชอบของแต่ ล ะหน่ ว ยงานไว้ อ ย่ า งชั ด เจน โดย
ผู ้ ค รองต� ำ แหน่ ง ระดั บ สู ง กว่ า ย่ อ มจะมี อ� ำ นาจซึ่ ง รวมถึ ง สิ ท ธิ
อั น ชอบธรรมในการใช้ อิ ท ธิ พ ลในกระบวนการปฏิ บั ติ ง านต่ อ
พฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยการออกค�ำสั่งโดยชอบให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม ดั้งนั้นอ�ำนาจตามกฎหมายเป็น
อ� ำ นาจโดยชอบธรรมของบุ ค คลที่ ไ ด้ ม าจากการได้ รั บ ต� ำ แหน่ ง
หน้าที่อย่างเป็นทางการ ท�ำให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลต้องยอมรับ
และปฏิบัติตามค�ำสั่งของผู้ที่มีอ�ำนาจตามกฎหมายโดยไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ เนื่องจากได้รับการรองรับอ�ำนาจนั้นด้วยกฎหมาย
การใช้อำ� นาจของผูบ้ ริหารด้านอ�ำนาจการให้รางวัล (X1)
ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการใช้อ�ำนาจให้รางวัล
ของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม เกิดจาก
การที่บุคคลหนึ่งมีความสามารถในการให้คุณประโยชน์หรือรางวัล
ให้แก่ผู้อื่น และคุณประโยชน์นั้นเป็นสิ่งที่มีค่าในสายตาผู้รับด้วย
การใช้อำ� นาจนีจ้ งึ เป็นไปตามแนวความคิดของการเสริมแรงทางบวก
(Concept of Reinforcement) นั่นคือ การให้รางวัลนั้นเป็น
การแสดงอิ ท ธิ พ ลเหนื อ พฤติ ก รรมการท� ำ งานของผู ้ ป ฏิ บั ติ ง าน
รางวัลเหล่านี้มีผลกระทบในระยะสั้นมีคุณค่าต่างๆ กัน ส�ำหรับ
บุคคลที่ต่างกัน (French & Raven, 1968 อ้างถึงใน, สิทธิพร
นิยมศรีสมศักดิ์, ม.ป.ป.) ซึ่งสอดคล้องกับ อาคม วัดไธสง (2547)
กล่าวไว้ว่า แหล่งอ�ำนาจที่เกิดจากรางวัลขึ้นอยู่ที่บุคคลมีความ
สามารถและมีทรัพยากรที่จะให้รางวัลแก่คนอื่น เป้าหมายหรือ
ความหมายของอ�ำนาจอยู่ที่ค่าของรางวัล สอดคล้องกับ สมุทร
ช�ำนาญ (2556) กล่าวไว้ว่า รางวัลเป็นสิ่งกระตุ้นต่อกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับรู้ว่าหากปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายบังเกิดผลดี จะมีโอกาส
ได้รับสิ่งตอบแทนเป็นรางวัล อ�ำนาจการให้รางวัลมีทั้งเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ ดังนั้นหากผู้ใช้อ�ำนาจแบบนี้ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามที่เคยสัญญาไว้ หรือไม่อาจให้สิ่งตอบแทนได้ เมื่อนั้นจะเกิด
การเสื่อมความเชื่อถือที่มีต่อตัวผู้น�ำลงและอ�ำนาจการให้รางวัล
จะลดความหมายได้ดว้ ย ดังนัน้ อ�ำนาจการให้รางวัล เป็นอ�ำนาจของ
บุคคลที่สามารถให้รางวัลแก่ผู้ที่ยอมรับในอ�ำนาจของตน เพื่อเป็น
สิง่ กระตุน้ ให้ได้รบั รูว้ า่ หากปฏิบตั งิ านบรรลุเป้าหมายตามทีก่ ำ� หนดไว้
ก็จะมีโอกาสได้รับรางวัลเป็นสิ่งตอบแทน
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ทรัพยากรบุคคลทีม่ คี า่ และท�ำให้ผอู้ นื่ เกิดความไว้เนือ้ เชือ่ ใจในตัวเขา
(ธร สุนทรายุทธ, 2556) ซึ่งสอดคล้องกับ อาคม วัดไธสง (2547)
กล่าวไว้ว่า อ�ำนาจเกิดจากความเชี่ยวชาญ เป็นอ�ำนาจที่เกิดจาก
บุคคลนั้นๆ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญพิเศษสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือ
ทางใดทางหนึ่ ง โดยทั่ ว ไปแหล่ ง อ� ำ นาจทุ ก แหล่ ง จะเกิ ด ขึ้ น ได้
ต้องอยู่บนพื้นฐานการยอมรับของผู้ตาม ซึ่งปัจจุบันองค์กรต่างๆ
มีความซับซ้อนมากขึ้น และมีการน�ำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้
อ�ำนาจความเชี่ยวชาญก็ยิ่งมีความจ�ำเป็นมากขึ้น สอดคล้องกับ
สมุทร ช�ำนาญ (2556) กล่าวไว้ว่า อ�ำนาจจากความเชี่ยวชาญ
(Expert Power) เป็ น อ� ำ นาจที่ เ กิ ด จากการที่ ผู ้ น� ำ มี ค วามรู ้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ มีประสบการณ์ในการแก้
ปัญหาและปฏิบัติงานที่มีความส�ำคัญได้ผลเป็นอย่างดี สอดคล้อง
กับ ปินิดา พุ่มแย้ม (2549) กล่าวไว้ว่า อ�ำนาจความเชี่ยวชาญ
เป็นอ�ำนาจทีม่ อี ทิ ธิพลเหนือบุคคลอืน่ เนือ่ งจากความรูค้ วามช�ำนาญ
เฉพาะด้ า น หรื อ เป็ น อ� ำ นาจที่ เ กิ ด จากทั ก ษะส่ ว นตั ว ความรู ้
ด้านเทคนิคและประสบการณ์ในสาขาต่างๆ ที่ผู้น�ำทางการศึกษา
ปฏิบตั มิ าเป็นเวลานานๆ จึงเกิดการท�ำงานในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่
ซึ่งเป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่นและเป็นที่ต้องการของสังคม ได้รับ
การยกย่องนับถือ กล่าวถึงความสามารถในสาขานั้นๆ เป็นอย่างสูง
จนกลายเป็นผู้มีอ�ำนาจที่เมื่อใดแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือ
คัดค้าน บุคคลอื่นๆ จะรับฟัง ยิ่งความรู้มีความส�ำคัญมากขึ้นเท่าไร
และยิ่งมีคนจ�ำนวนน้อยเท่าไรที่มีความรู้ อ�ำนาจที่เกิดจากความ
เชี่ยวชาญก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น โดยทั่วไปคนที่จะเป็นทั้งผู้บริหาร
และผู้น�ำทางการศึกษาจะต้องมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นด้วย ดังนั้น
อ�ำนาจจากความเชี่ยวชาญ เป็นอ�ำนาจเฉพาะตนของบุคคลที่เกิด
จากความรูแ้ ละประสบการณ์ทมี่ ตี อ่ การปฏิบตั งิ านจนเป็นทีย่ อมรับ
และท�ำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความศรัทธาพร้อมที่จะปฏิบัติงาน
ด้วยความเต็มใจ
การใช้อ�ำนาจของผู้บริหารด้านอ�ำนาจตามกฎหมาย
(X3) ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมื อ งพนั ส นิ ค ม จั ง หวั ด ชลบุ รี ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะอ� ำ นาจตาม
กฎหมายคือความสามารถของผูบ้ ริหารในการใช้อทิ ธิพลต่อบุคลากร
ด้วยการใช้อ�ำนาจตามต�ำแหน่ง โดยทั่วไปแล้วผู้ใต้บังคับบัญชา
จะทราบดีวา่ ผูบ้ ริหารมีอำ� นาจและยอมรับการใช้อำ� นาจของผูบ้ ริหาร
(French & Raven, 1968 อ้างถึงใน, สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์,
ม.ป.ป.) ซึ่งสอดคล้องกับ อาคม วัดไธสง (2547) กล่าวไว้ว่า
อ�ำนาจตามกฎหมายเป็นอ�ำนาจที่ได้จากต�ำแหน่งที่บุคคลครองอยู่
ผู้ครองต�ำแหน่งจะมีอ�ำนาจที่เขามีต�ำแหน่ง เมื่อพ้นต�ำแหน่งอ�ำนาจ
ตามกฎหมายก็จะหมดไป สอดคล้องกับ สมุทร ช�ำนาญ (2556)
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ธร สุนทรายุทธ. (2556). ทฤษฎีองค์กรและพฤติกรรม: หลักการ
ทฤษฎี การวิจัย และปฏิบัติทางการศึกษา. กรุงเทพฯ:
1. การใช้อำ� นาจของผูบ้ ริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
เนติกุลการพิมพ์.
เมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ควรแสดงการใช้อ�ำนาจของผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการใช้อ�ำนาจตามกฎหมาย บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องต้น. ครั้งที่พิมพ์ 7.
กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.
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การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร
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Phra Malai’s Melody : A Funeral Musical Chant at Bangsakao Village
Amphoe Laem Sing Chanthaburi
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ท�ำนองล�ำสวดพระมาลัยของชาวบางสระเก้า อ�ำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ผู้วิจัยใช้หลักการวิจัยทาง มนุษยดุริยางควิทยา
(Ethnomusicology) ก�ำหนดจุดมุ่งหมายของการวิจัยไว้ 3 ข้อ ผลการวิจัยพบว่า
1. ประวัติความเป็นมาของคณะล�ำสวด และประเพณีล�ำสวดพระมาลัยของชาวบางสระเก้า ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2520 มีสมาชิก
เริ่มต้น 10 คน แต่เดิมเป็นการสวดพระมาลัยโดยร่วมอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตายไม่มีค่าตอบแทน ปัจจุบันมีการรับค่าตอบแทน คืนละ
3,500 บาทขึ้นไป สมาชิกทุกท่านสามารถรับงานแสดงได้ ประเพณีการแสดงล�ำสวดมีขั้นตอนการแสดง คือ เริ่มจากพิธีไหว้ครู
สวดบทพระมาลั ย กรณี บ ทต้ น บทพระมาลั ย และบทเปรตสั่ ง ความเชื่ อ ของการแสดงล� ำ สวด คื อ ห้ า มฝึ ก หั ด ล� ำ สวดในบ้ า น
ห้ามน�ำพระมาลัยเข้าบ้าน ยกเว้นมีงานศพเท่านั้น
2. องค์ความรู้ที่บันทึกเป็นโน้ตไทยและโน้ตสากลท�ำนองล�ำสวดพระมาลัยชาวบางสระเก้า แบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ
หมวดบทพระมาลัยกรณีบทต้น มีจ�ำนวน 2 บทเพลง หมวดพระมาลัย มีจ�ำนวน 27 บทเพลง และหมวดบทเปรตสั่ง มีจ�ำนวน 3 บทเพลง
3. รูปแบบของบทสวดพระมาลัย มีโครงสร้างของท�ำนองสวด แบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ หมวดกรณีบทต้น เป็นบทบาลี
และบทแปล ต้นเสียงจะน�ำบทบาลีเป็นท�ำนองสวด และลูกคู่จะรับท�ำนองสวดผสมกับบทบาลีและบทแปลต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งจบ
แต่ละบท หมวดบทพระมาลัย จะมีโครงสร้างลักษณะเป็นท่อนเพลง 1 ท่อน ต้นเสียงจะขึ้นน�ำ 4 - 8 ห้องเพลง ลูกคู่รับท�ำนองสวดและ
บทพระมาลัยผสมผสานกัน โดยใช้ท�ำนองเดิมที่ก�ำหนดไว้ในแต่ละบท และเปลี่ยนบทสวดครั้งละ 1 บาท หรือ 1 บทตามความยาวของ
บทสวด เพลงละ 4 - 12 เที่ยว ส่วนหมวดบทเปรตสั่ง จะใช้ท�ำนองเพลงที่มีโครงสร้าง 1 และ 2 ท่อน ขับร้องตามบทสวด และมีท�ำนองรับ
หลังจากจบแต่ละบทตามท่อนเพลงที่ขับร้อง
บันไดเสียงที่ใช้ในบทสวดและบทเพลงพระมาลัยของคณะชาวบางสระเก้า อ�ำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย
บันไดเสียง โด, มี, ฟา, ซอล, ลา และที
ความหมายและคุณค่าทางวัฒนธรรมของบทพระมาลัย ในบทพระมาลัยที่คณะล�ำสวด ชาวบางสระเก้าที่ใช้สวด จะกล่าวถึง
พระมาลัยซึ่งเป็นพระอรหันต์ ได้เสด็จลงไปยังนรก เพื่อโปรดบรรดาเปรตทั้งหลาย ซึ่งได้รับผลกรรมต่างๆ ที่ตนได้ท�ำเมื่อครั้งเป็นมนุษย์
บรรดาเปรตทั้งหลายได้สั่งความกับพระมาลัย ให้น�ำความทุกข์ที่ตนได้รับนั้นมาบอกแก่ญาติยังเมืองมนุษย์ เพื่อให้เร่งท�ำความดีและ
ท�ำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ เพื่อจะได้พ้นทุกข์ คุณค่าของบทพระมาลัยนี้ ส่งผลถึงวัฒนธรรมของคนไทย ให้ท�ำความดี ละเว้นความชั่ว
เมื่อมีญาติทั้งหลายเสียชีวิต ก็จะมีประเพณีบ�ำเพ็ญกุศล เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่วายชนม์ไป ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีจนถึงปัจจุบัน
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Phra Malai chanting of Bangsakao village, Amphoe Laem Sing, Chanthaburi province, the researcher used
the principle of ethnomusicology research to set 3 objectives as follows Research found that
1. The history of chanting troupe and tradition of Bangsakao village established in 1977. There were
only 10 initial members and donated merit to the person who passed away without expenditure. At present,
they request Bht.3,500 or more for the expenditure. The members can get chanting by their own. The steps of
chanting tradition begin from teacher salutation by chanting Phra Malai then, Phra Malai chapter, and Pret Sang
chapter. The belief of dancing and chanting is prohibition of dancing and chanting practice and bringing
Phra Malai in the house except for funeral.
2. The knowledge that reports in Thai and western note, Phra Malai chanting melody of Bangsakao
village divided into 3 categories as Phra malai chapter for the beginning chant having 2 music. There are 27 music
for Phra Malai’s melody and 3 music for Pret Sang.
3. The format of Phra Malai chanting: structure of chanting melody divided into 3 categories as Pali
and translation chapter for the beginning chapter, the precentor chants in Pali chanting melody and the refrain
responses chanting melody alternated with Pali and the transition chapter and chant continually till each
psalm end. The character structure of Phra Malai chanting chapter has 1 piece of music, precentor will lead
4 - 8 measures and the refrain responses the chanting melody and Phra Malai psalm alternately by using the
old melody defined in each psalm. There is the compensation in changing chanting psalm for 1 Bath or
1 chapter according to the length of psalm and chant for 4 - 12 times. The Pret Sang chapter uses melody
which having 1 and 2 pieces, chant along the psalm and having responsive melody after psalm end according
to the piece of song.
The music scale that used in Phra Malai psalm and song of Bangsakao village, Amphoe Laem Sing,
Chanthaburi province composes of Do, Me, Fa, Sol, La and Ti.
The meaning and cultural value of Phra Malai psalm ; In the Phra Malai psalm at Bangsakao chanting
troupe mentions that Phra Malai (Saint) went to the hell to help hungry ghosts. Hungry ghosts asked Phra
Malai telling their suffering to their families who living in human world. Their relatives would make good and
make of merits for the hungry ghosts in order to be free from suffering. This value of Phra malai effects the
culture of Thai people to make good, ignore the evil. When the relatives die, the merit tradition will be made
to donate merit for the deceased. This tradition has made up to now.
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Keywords : Pret Sang chapter , The format of Phra Malai chanting , beginning chapter , Bangsakao village , A Funeral
		 Musical Chant
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ชภัฏ

มนุษย์ทุกเผ่าพันธุ์มีวิถีชีวิตแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพ
แวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมทางสังคม วัฒนธรรมทาง
ดนตรี และพิธกี รรมทางศาสนาของมนุษย์ลว้ นมีความแตกต่างกันไป
ตามองค์ ป ระกอบทางสั ง คม และวั ฒ นธรรมของตนทั้ ง ในด้ า น
เครื่องดนตรี ท่วงท�ำนอง ลีลาในการขับร้อง เนื้อหาของบทเพลง
บทสวด ที่ ป ระกอบพิ ธี ก รรม บทสวดเพื่ อ รั ก ษาผู ้ ป ่ ว ย เพื่ อ
ความบันเทิง และก่อเกิดพลังในการท�ำกิจกรรมต่างๆ ในวิถีชีวิต
ลักษณะของดนตรีแม้ว่าจะเป็นชาติเดียวกัน แต่ก็แตกต่างกันไป
ตามสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี ความรู้สึกนึกคิด และ
วัตถุซึ่งเป็นสื่อแสดงออก ส�ำหรับดนตรีของแต่ละท้องถิ่นเรียกว่า
ดนตรีประจ�ำถิ่น ส่วนดนตรีพื้นเมือง เป็นบทเพลงบทร้อง ที่มี
รูปแบบง่ายๆ เช่น บทเพลงกล่อมเด็ก บทสวด ไปจนถึงระดับ
ที่ยากขึ้น ทั้งเครื่องดนตรี วงดนตรี การขับร้อง ตลอดจนการแสดง
การเต้นร�ำต่างๆ (ปัญญา รุ่งเรือง, 2521)
การศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นนอกเหนือจากการศึกษา
ด้ า นวั ฒ นธรรมแล้ ว ยั ง มี วั ฒ นธรรมอื่ น ๆ ที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น เช่ น
พิธีกรรม ประเพณีต่างๆ ล้วนแต่ประกอบไปด้วย บทเพลง พิธีการ
และสิ่งประกอบอื่นๆ ที่อยู่ในค่านิยมของกลุ่มชนนั้นๆ ซึ่งสามารถ
เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ คติชาวบ้าน ลักษณะค�ำประพันธ์
ภาษา ท�ำนองเพลง และเรื่องเกี่ยวกับการด�ำเนินชีวิตของชาวบ้าน
(กาญจนา อินทรสุนานนท์, 2532)
ประเทศไทยถือว่าเป็นชาติหนึ่งที่มีศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งเป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึง
ความเจริญรุ่งเรือง ศิลปวัฒนธรรมประจ�ำชาติไทย มีการถ่ายทอด
ให้ แก่ ลูกหลานจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่น หนึ่งและถือปฏิบัติสืบ
ต่อกันมา วัฒนธรรมเป็นมรดกของสังคมที่ได้รับการขัดเกลาให้เป็น
แบบแผนพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้จากการอบรมสั่งสอน
ท�ำให้สงั คมมีระเบียบแบบแผนและมีความสุข (สุพตั รา สุภาพ, 2523)
เพลงพื้นบ้านเป็นวัฒนธรรมดนตรีที่มีต้นก�ำเนิดมาจาก
เพลงร้อยกรอง มาจากผูแ้ ต่งทีเ่ ป็นชาวบ้าน เพลงพืน้ บ้าน ภาคกลาง
ของไทยมีมากมายสามารถแยกแยะได้หลากหลายบทเพลง ซึ่งมี
ลีลาท�ำนองที่แตกต่างกัน และเพลงพื้นบ้านก็มีลักษณะเฉพาะของ
เพลงหลายประการ เช่น ลีลาท�ำนอง ภาษาที่ใช้เป็นภาษาพูด
เป็นค�ำประพันธ์ประเภท มุขปาฐะ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ในชีวิตประจ�ำวัน ความเชื่อต่างๆ คติสอนใจ โอกาสในการร้องมีทั้ง
งานบุญงานกุศลในงานเทศกาลต่างๆ (กาญจนา อินทรสุนานนท์,
2532)
ในชุ ม ชนต่ า งๆ ย่ อ มมี ชี วิ ต ที่ ค วบคู ่ ไ ปกั บ วั ฒ นธรรม
ประเพณี เช่น ประเพณีเกี่ยวกับช่วงวัยของชีวิต ตั้งแต่เกิดถึงตาย
ได้แก่ ประเพณีขึ้นอู่ในระยะวัยทารก ประเพณีโกนผมไฟ ประเพณี
โกนจุก ประเพณีแต่งงาน ประเพณีบรรพชา ประเพณีท�ำบุญขึ้น

บ้านใหม่ และประเพณีการบ�ำเพ็ญกุศลศพ ในช่วงท้ายของชีวิต
ประเพณีการสวดมาลัยเป็นประเพณีช่วงบั้นปลายของชีวิต ซึ่งเป็น
ประเพณีประจ�ำงานศพ แต่เดิมพระภิกษุสงฆ์เป็นผู้สวดต่อจากการ
สวดพระอภิธรรม แล้วพระที่สวด มีจ�ำนวน 4 รูป หรือ 1 เตียง
ใช้ตาลปัตรบังหน้า บทสวดได้จากหนังสือมาลัย หรือที่เรียกว่า
พระมาลัยค�ำสวด หนังสือดังกล่าวนี้ เป็นสมุดข่อยหรือสมุดไทย
ยาวเกือบ 1 เมตร ตัวอักษรที่บันทึกใช้ขอมไทย โดยมีขอมบาลี
แทรกบ้าง มักมีภาพประกอบอย่างสวยงาม เนื้อเรื่องเป็นธรรมะ
สั่งสอนให้ผู้ฟังสะดุ้งกับบาปกลัวอกุศลเรื่องพระมาลัยมีอิทธิพล
เป็นอย่างมากต่อความเชื่อของคนไทยในเรื่อง นรก สวรรค์ บาป
บุญ คุณ โทษ คือ เชื่อว่าเมื่อท�ำบาปก็จะได้รับผลตอบแทนที่ไม่ดี
คือ ตกนรก ส่วนเมื่อท�ำบุญท�ำทานอันเป็นความดีก็จะได้รับผล
ตอบแทนที่ดีคือ ได้ขึ้นสวรรค์ เป็นต้น เช่นเดียวกับเรื่อง ไตรภูมิ
พระร่วง พระมาลัยเป็นเรื่องที่จะกระตุ้นเตือนใจของผู้คนได้ให้ละ
บาปทางกาย วาจา ใจ ให้ใคร่อยากท�ำบุญกุศล อันจะดลบันดาล
ให้ ต นได้ ไ ปสวรรค์ นิ พ พานในภายภาคหน้ า ทั้ ง นั้ น การสวดพระ
มาลัยเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้าน มีบทบาทหน้าที่และเป็นเครื่องแสดง
เอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน มีการสืบทอดถ่ายโยงจากปากต่อปาก
สืบต่อกันมา โดยไม่มีการขีดเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร จึงจัดเป็น
พวกมุขปาฐะซึ่งเป็นแขนงหนึ่งของคติชนวิทยาหรือคติชาวบ้าน
เรื่องพระมาลัยนั้น นอกจากจะมีความแพร่หลาย ในประเทศไทย
ดั ง กล่ า วแล้ ว ยั ง มี เ ป็ น ที่ รู ้ จั ก กั น ดี ใ นประเทศใกล้ เ คี ย งที่ นั บ ถื อ
พระพุทธศาสนา เช่น พม่า ลาว และเขมร วัฒนธรรมในจังหวัด
จันทบุรีที่ส�ำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เป็นการแสดงพื้นบ้านคือ ล�ำสวด
พระมาลัยซึ่งเป็นการแสดงที่นับว่าจะหาชมได้ยาก ในสมัยก่อน
การฝึกหัดมีปัญหาเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีความเชื่อที่ว่าถ้าฝึกหัด
ภายในบ้านจะเป็นเสนียดจัญไรแก่บ้าน จึงท�ำให้ผู้ฝึกหัดต้องหา
ที่ ฝ ึ ก หั ด นอกบ้ า น แต่ ใ นปั จ จุ บั น นี้ ค วามเชื่ อ ดั ง กล่ า วก็ ไ ด้ ล ด
ความเข้มงวดเหลือน้อยลงแต่ก็ยังมีผู้ฝึกหัดการแสดงไม่มากนัก
ท�ำให้ผู้แสดงที่หลงเหลือล้วนแต่เป็นผู้สูงอายุ การแสดงล�ำสวดเป็น
ศิลปะการแสดงที่มีการผสมผสานระหว่างการแสดงพื้นบ้านกับ
ศิลปะด้านดนตรีที่นิยมแสดงในภาคตะวันออกของประเทศไทย
โดยเฉพาะจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จัดได้ว่าเป็นศิลปะ
ของชาติ ที่ ส� ำ คั ญ และมี คุ ณ ค่ า ทั ด เที ย มกั บ ศิ ล ปะประเภทอื่ น ๆ
เพราะเป็ น เครื่ อ งแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ที่
บรรพบุรษุ ถ่ายทอดให้แก่ลกู หลานจากคนรุน่ หนึง่ ไปสูค่ นอีกรุน่ หนึง่
การแสดงล�ำสวดนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นการแสดงที่เกี่ยวข้องกับ
ความตายมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่น บางที่เรียกว่า
สวดคฤหัสถ์ สวดฆราวาส สวดมาลัย การแสดงนี้มีที่มาจากการ
สวดพระอภิธรรมของพระสงฆ์ในงานศพ ในสมัยก่อนพระภิกษุสงฆ์
จะสวดพระมาลัยต่อเพื่อเป็นเพื่อนศพ คนสมัยนั้นจะนิยมฟังเพราะ
มีลีลาจังหวะการสวดที่มีท่วงท�ำนองสนุกสนานเพลิดเพลิน ต่อมานิยม
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ขั้นรวบรวมข้อมูล
		 1. รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ต�ำรา และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง
		 2. ด�ำเนินการเก็บข้อมูลภาคสนามจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นโดยการสัมภาษณ์ บันทึกเสียง การขับร้อง
ขั้นศึกษาข้อมูล
		 1. น� ำ ข้ อ มู ล จากเอกสาร ต� ำ รา งานวิ จั ย การ
สัมภาษณ์ขอ้ มูลภาคสนามทีเ่ กีย่ วข้องมาประมวลเรียบเรียง จัดหมวด
หมู่เพื่อใช้เป็นแนวทางการวิเคราะห์ประวัติความเป็นมาของคณะ
ล�ำสวด และประเพณีล�ำสวดพระมาลัยชาวบางสระเก้า
		 2. น�ำข้อมูลท�ำนองล�ำสวดพระมาลัยที่ได้จากการ
บันทึกเสียงภาคสนามมาบันทึกเป็นโน้ตไทย และโน้ตสากล
		 3. น� ำ ข้ อ มู ล ท� ำ นองล� ำ สวดพระมาลั ย ที่ ไ ด้ จ าก
การบันทึกเสียงการขับร้องที่เขียนเป็นโน้ตไทย และโน้ตสากล
เพือ่ ใช้ในการศึกษาองค์ความรูท้ างดนตรีดา้ นองค์ประกอบของดนตรี
ที่ปรากฏในบทล�ำสวดพระมาลัย
ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล
น�ำข้อมูลที่ประมวล เรียบเรียง และจัดหมวดหมู่แล้วมา
ศึกษาวิเคราะห์ โดยแบ่งหัวข้อในการวิเคราะห์ 3 ประเด็น ดังนี้
		 1. ประวั ติ ค วามเป็ น มาของคณะล� ำ สวด และ
ประเพณีล�ำสวดพระมาลัยชาวบางสระเก้า
			 1.1 ประวั ติ ค วามเป็ น มาของคณะล� ำ สวด
พระมาลัยชาวบางสระเก้า
			 1.2 ประเพณีลำ� สวดพระมาลัยชาวบางสระเก้า
		 2. บันทึกโน้ตไทย และโน้ตสากลท�ำนองล�ำสวด
พระมาลัยชาวบางสระเก้า
			 2.1 รูปแบบโน้ตไทยท�ำนองล�ำสวดพระมาลัย
			 2.2 รูปแบบโน้ตสากลท�ำนองล�ำสวดพระมาลัย
		 3. วิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรีทปี่ รากฏในบท
ล�ำสวดพระมาลัย
			 3.1 รูปแบบของบทสวด
			 3.2 บันไดเสียง
			 3.3 ความหมายและคุณค่าทางวัฒนธรรมของ
บทสวด
ข้อตกลงเบื้องต้น
ในการก�ำหนดบันไดเสียง ผู้วิจัยได้ใช้บันไดเสียงเป็น
ภาษาไทย คือ บันไดเสียง โด เร มี ฟา ซอล ลา และที ซึ่งใช้กลุ่ม
บันไดเสียงที่ก�ำหนดโดยใช้ขลุ่ยเพียงออเป็นตัวก�ำหนด
ขั้นสรุปข้อมูลและรายงานผล
		 1. สรุปผลการศึกษา และวิจัย
		 2. อภิปรายผล และข้อมูลข้อเสนอแนะ
		 3. น�ำเสนอผลการวิจยั ในรูปแบบงานวิจยั เชิงพรรณา

ลัยร
า

ชภัฏ

ใช้ฆราวาสสวดแทนพระภิกษุสงฆ์ยิ่งท�ำให้เพิ่มความตลกมากขึ้น
ภายหลังมีการปรับเปลี่ยนให้เป็น ล�ำสวดเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความนิยมตามท้องถิ่น
คณะล�ำสวดในจังหวัดจันทบุรีทมี่ ีชื่อเสียงในอ�ำเภอต่างๆ
มีหลายคณะ เช่น คณะป้าเกื้อ คณะผู้ใหญ่แพน คณะลุงสมหวัง
ธรรมจริ ย า คณะวิ ชั ย ราชั น ย์ คณะแม่ บั ง อร คณะเจ๊ เ ย๊ า ะ
คณะนายมานะ ตากมั จ ฉา คณะมงคล มรรคผล คณะชุ ม ชน
บ้านบางสระเก้า ซึ่งในแต่ละคณะมีความเชี่ยวชาญในการแสดง
แตกต่างกันไป เช่น ด้านท�ำนองทีใ่ ช้ในการขับร้องประกอบการแสดง
มีลักษณะที่ใช้ท�ำนองที่เป็นเพลงไทยส�ำเนียงต่างๆ ได้แก่ ส�ำเนียง
พม่ า ส� ำ เนี ย งลาว ส� ำ เนี ย งไทย ส� ำ เนี ย งมอญ ซึ่ ง แสดงถึ ง
ความหลากหลายในการใช้ท�ำนองประกอบบทเพลง
ส�ำหรับคณะชุมชนบ้านบางสระเก้าเป็นคณะล�ำสวด
ที่ มี อั ต ลั ก ษณ์ เ ฉพาะที่ โ ดดเด่ น คื อ มี ภู มิ ค วามรู ้ ค วามสามารถ
ด้านการล�ำสวดพระมาลัยเป็นพิเศษมากกว่าคณะล�ำสวดทั่วไป
ตลอดจนสมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ มีการใช้เพลงประกอบการ
แสดงส่วนใหญ่เป็นลักษณะท�ำนองโบราณ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการ
สูญหายไปจากสังคมไทยผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการศึกษาวิเคราะห์
ท�ำนองเพลงล�ำสวดพระมาลัยของคณะชุมชนบางสระเก้า อ�ำเภอ
แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี เพื่อรวบรวม องค์ความรู้และท�ำนอง
เพลงล�ำสวดพระมาลัยเพื่อใช้ในการอนุรักษ์สืบทอด และเป็นข้อมูล
ส�ำหรับใช้ในระบบการศึกษา วิเคราะห์ การวิจัย ส�ำหรับผู้ที่สนใจ
ศึกษาต่อยอดต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ิทยา

1. เพื่ อ ศึ ก ษาประวั ติ ค วามเป็ น มาของคณะล� ำ สวด
และประเพณีล�ำสวดพระมาลัยชาวบางสระเก้า
2. เพื่อรวบรวมท�ำนองล�ำสวดพระมาลัย โดยจัดเก็บ
ในรูปแบบโน้ตไทย และโน้ตสากล
3. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางดนตรีของท�ำนอง
ล�ำสวดพระมาลัย

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

มห
าว

การศึกษาวิจยั เรือ่ งล�ำสวดพระมาลัยของชาวบางสระเก้า
อ�ำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรีในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
พรรณนา (Descriptive Research) โดยอาศัยข้อมูลวิชาการจาก
เอกสารงานวิจัย หนังสือทางวิชาการ พร้อมทั้งการเก็บข้อมูล
ภาคสนาม เพื่อให้งานวิจัยบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ จึงด�ำเนิน
การศึกษาค้นคว้า และวิเคราะห์ตามขั้นตอน ดังนี้
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พระมาลัยที่เป็นพระอรหันต์ ได้เสด็จลงไปยังนรก เพื่อไปโปรด
ในการศึ ก ษาวิ จั ย ล� ำ สวดคณะบางสระเก้ า อ� ำ เภอ บรรดาเปรตทั้ ง หลาย ซึ่ ง ได้ รั บ ผลกรรมต่ า งๆ ที่ ต นได้ ท� ำ เมื่ อ
แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ผู้วิจัยได้แบ่งประเด็นในการศึกษา เป็นมนุษย์ บรรดาเปรตทั้งหลายได้สั่งความกับพระมาลัย ให้น�ำ
วิเคราะห์ออกเป็น 3 ประเด็นใหญ่ๆ สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ ความทุกข์ที่ตนได้รับนั้นมาบอกแก่ญาติยังเมืองมนุษย์ เพื่อให้เร่ง
ท�ำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ เพื่อจะได้พ้นทุกข์ คุณค่าของบทพระมาลัย
และรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ได้ดังนี้
1. ประวัติความเป็นมาของคณะล�ำสวด และประเพณี ส่ ง ผลถึ ง วั ฒ นธรรมของคนไทย ให้ ท� ำ ความดี ละเว้ น ความชั่ ว
ล�ำสวดพระมาลัยชาวบางสระเก้า ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2520 มีสมาชิก เมื่อมีญาติทั้งหลายเสียชีวิต ก็จะมีประเพณีบ�ำเพ็ญกุศล เพื่ออุทิศ
เริ่มต้น 10 คน แต่เดิมเป็นการสวดพระมาลัยโดยร่วมอุทิศส่วนกุศล ส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่วายชนม์ไป ซึ่งเป็นประเพณีจนถึงปัจจุบัน
ให้กับผู้ตายไม่มีค่าตอบแทน ปัจจุบันมีการรับค่าตอบแทน คืนละ
3,500 บาทขึ้นไป สมาชิกทุกท่านสามารถรับงานแสดงได้ แล้วแจ้ง อภิปรายผล
กั บ หั ว หน้ า คณะ เพื่ อ ประสานงาน ประเพณี ก ารแสดงล� ำ สวด
จากการศึ ก ษาวิ จั ย ท� ำ นองล� ำ สวดพระมาลั ย ของ
มีขั้นตอนการแสดง คือ เริ่มจากพิธีไหว้ครู สวดบทพระมาลัยกรณี ชาวบางสระเก้า อ�ำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี พบว่า ประวัติ
บทต้น บทพระมาลัย และบทเปรตสั่ง ความเชื่อของการแสดง ความเป็ น มาของคณะล� ำ สวด และนั ก แสดงจะเป็ น ผู ้ สู ง อายุ
ล�ำสวด คือ ห้ามฝึกหัดในบ้าน ห้ามน�ำพระมาลัยเข้าบ้านยกเว้น ค่าตอบแทนน้อย การแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีดำ� และมีเครื่องไหว้ครู
มีงานศพเท่านั้น
คือ ดอกไม้ ธูปเทียน หมากพลู สุรา บุหรี่ น�้ำเปล่า และเงินก�ำนล
2. รวบรวมท�ำนองล�ำสวดพระมาลัย โดยจัดเก็บในรูป 12 บาท มีขั้นตอนการแสดง คือ พิธีไหว้ครู สวดบทพระมาลัยกรณี
แบบโน้ตไทยและโน้ตสากลแบ่งออกเป็น 3 หมวด จ�ำนวน 32 เพลง บทต้น บทพระมาลัย บทเปรตสั่ง และมีความเชื่อของการแสดง
คือ หมวดบทพระมาลัยกรณีบทต้น มีจ�ำนวน 2 บทเพลง หมวดบท ล�ำสวด คือ ห้ามฝึกหัดในบ้าน และห้ามน�ำพระมาลัยเข้าบ้าน
พระมาลัย มีจ�ำนวน 27 บทเพลง และหมวดบทเปรตสั่ง มีจ�ำนวน สอดคล้องกับ นีรนุช นิรุตติศาสตร์ (2551: บทคัดย่อ) โดยมี
3 บทเพลง
ขั้นตอนการสวดพระมาลัยนั้นด�ำเนินไปอย่างเรียบง่าย เริ่มจาก
3. วิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรีที่ปรากฏในบท การสวดบทพระมาลั ย (บทในกาล) บทไหว้ ค รู บทไหว้ ศ พ
ล�ำสวดพระมาลัย
บทล� ำ สวด และบทเปรตสั่ ง เป็ น ล� ำ ดั บ สุ ด ท้ า ยเช่ น เดี ย วกั น
		 3.1		 รูปแบบของบทสวดพระมาลัย มีโครงสร้างของ องค์ ค วามรู ้ ด ้ า นท� ำ นองสวด มี 3 หมวด คื อ กรณี บ ทต้ น
ท�ำนองสวด แบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ หมวดบทพระมาลัยกรณี บทพระมาลั ย และบทเปรตสั่ ง ผู ้ วิ จั ย ได้ บั น ทึ ก โน้ ต บทสวดไว้
บทต้น เป็นบทบาลีและบทแปล ต้นเสียงจะน�ำบทบาลีเป็นภาษา 32 เพลง เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการศึกษาท�ำนอง ส่วนรูปแบบ
บทสวด และลูกคู่จะรับท�ำนองสวดผสมกับบทบาลีและบทแปล บทสวดของพระมาลัย จะมีต้นเสียงสวดน�ำ 4 - 8 ห้องเพลง และ
ต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งจบแต่ละบท หมวดบทพระมาลัย จะมี มี ลู ก คู ่ รั บ ผสมผสานกั น ระหว่ า งบทสวดและท� ำ นองสวดที่ เ ป็ น
โครงสร้างลักษณะเป็นท่อนเพลง 1 ท่อน แล้วต้นเสียงจะขึ้นน�ำ เอกลักษณ์เฉพาะแต่ละบทสวด บางบทมีโครงสร้างของท�ำนอง
4 - 8 ห้องเพลง ลูกคูร่ บั โดยร้องท�ำนองสวดและบทมาลัยผสมผสานกัน 1 ท่อน หรือ 2 ท่อน บางบทมีการร้องท�ำนองรับเมื่อจบแต่ละบท
โดยใช้ท�ำนองเดิมแต่เปลี่ยนบทสวดครั้งละ 1 บาท หรือ 1 บท บันไดเสียงที่ใช้ คือ บันไดเสียง โด, มี, ฟา, ซอล, ลา และ ที
ตามความยาวของบทสวด เพลงละ 4 - 12 เที่ยว และหมวด สอดคล้องกับ มานพ วิสุทธิแพทย์ (2533) ได้กล่าวถึงการแบ่ง
บทเปรตสั่ง จะใช้ท�ำนองเพลงที่มีโครงสร้าง 2 ท่อน มีท�ำนองรับ ส่วนต่างๆ ของเพลงออกเป็นวรรคเป็นท่อน และบันไดเสียงของ
ตามท่อนที่ร้อง
เพลงไทยส่วนใหญ่ เป็นบันไดเสียง 5 เสียง ด้านความหมายและ
3.2		 บั น ไดเสี ย ง ที่ ใช้ ใ นบทสวดและบทเพลง คุณค่าทางวัฒนธรรม พบว่า เมื่อมีการเสียชีวิตของญาติทั้งหลาย
พระมาลัยของคณะชาวบางสระเก้า อ�ำเภอแหลมสิงห์ จังหวัด จะมีประเพณีบ�ำเพ็ญกุศล เพื่ออุทิศให้แก่ผู้ที่วายชนม์ได้พ้นทุกข์
จันทบุรี จ�ำนวน 32 เพลง ผู้วิจัยใช้ระบบเสียงโน้ตที่ใช้ของขลุ่ย และเป็ น การสอนให้ ค นที มีชี วิ ต อยู ่ เร่ ง ท� ำ ความดี ไ ม่ ท� ำ ความชั่ว
เพียงออเป็นหลักในการก�ำหนดบันไดเสียง ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ เพราะอาจจะท�ำให้ต้องตกนรกในขุมต่างๆ สอดคล้องกับ ประสาน
พบว่า บทสวดทั้งหมดใช้บันไดเสียงประกอบด้วยบันไดเสียง โด, ธัญญะชาติ (2554) ได้กล่าวถึงการสวดพระมาลัยบทเปรตสั่ง
มี, ฟา, ซอล, ลา และที
ความกับพระมาลัยให้บอกแก่ญาติเร่งท�ำความดี เพื่อให้ผู้ตาย
3.3 ความหมายและคุณค่าทางวัฒนธรรมของบทสวด ได้รับส่วนกุศล จะได้พ้นจากความทุกข์
สรุปความหมายและคุณค่าทางวัฒนธรรมของบทพระมาลัย ในบท
พระมาลั ย ที่ ค ณะล� ำ สวดชาวบางสระเก้ า ที่ ใช้ ส วด จะกล่ า วถึ ง
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จากการศึกษาวิจัยล�ำสวดคณะบางสระเก้า อ�ำเภอ
แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ผู้วิจัยต้องการน�ำประวัติความเป็นมา
และขั้นตอนการแสดงล�ำสวด องค์ความรู้ด้านท�ำนองบทเพลง
ล�ำสวดและการวิเคราะห์องค์ประกอบทางดนตรี จ�ำนวน 32 เพลง
ควรน� ำ มาเผยแพร่ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ กั บ การศึ ก ษาด้ า นขั บ ร้ อ ง
ด้านดนตรี และด้านการวิเคราะห์ ส�ำหรับเยาวชนและผู้สนใจโดยมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรน�ำองค์ความรู้เรื่องท�ำนองบทสวดพระมาลัย
ของชาวบางสระเก้า อ�ำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี มาใช้ใน
การฝึกหัดร้องบทล�ำสวดส�ำหรับเยาวชน เพื่อได้เป็นแนวทางใน
การอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านต่อไป
2. ควรน�ำคุณค่าด้านท�ำนองเพลงและโครงสร้างของ
เพลง มาใช้เป็นแนวทางในการประพันธ์บทเพลงในลักษณะต่างๆ
ส�ำหรับผู้ที่สนใจด้านการประพันธ์บทเพลง
3. ควรน�ำระเบียบวิธีการวิจัย จากการศึกษาวิจัยเรื่อง
ล�ำสวดคณะชาวบางสระเก้า อ�ำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
มาเป็นแบบอย่างในการท�ำวิจัยเกี่ยวกับบทเพลงปฏิพากย์หรือ
เพลงพื้นบ้านต่างๆ ส�ำหรับนักวิจัย รุ่นต่อๆ ไป

เอกสารอ้างอิง

รำไ

ข้อเสนอแนะ

ประสาน ธัญญะชาติ, พิสุทธิ์ การบุญ
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การพัฒนาจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้าส�ำหรับใช้ในครัวเรือน
Development Set Solar Energy Bike of Electric Generator for Household
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รำไ

ในการท�ำวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ส�ำหรับใช้ในครัวเรือน และ
เปรียบเทียบกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ ผลการวิจัยพบว่า จักรยาน 3 ล้อมีความกว้าง 64 เซนติเมตร ยาว 180 เซนติเมตร และสูง
80 เซนติเมตร ติดตั้งชุดมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (Dc Motor) มีขนาด 350 วัตต์ จ�ำนวน 2 ตัว รวมจ�ำนวน 700 วัตต์ ชุดระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ขนาด 150 วัตต์ จ�ำนวน 1 แผง ชาร์จประจุไฟฟ้าลงแบตเตอร์รี่ขนาด 40 แอมแปร์ พบว่า หลังติดตั้งจักรยาน
ปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ ทดสอบผลิตกระแสไฟฟ้าในเวลา 1 ชั่วโมง ปั่นจักรยานด้วยความเร็วคงที่ 15-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้โดยเฉลี่ยร้อยละ 10 ของความจุแบตเตอรี่ เช่นเดียวกันกับการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์
มีอัตรากระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ของความจุแบตเตอรี่ และกระแสไฟฟ้าที่ได้จากการจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์
เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ของความจุแบตเตอรี่ ประสิทธิภาพในการเก็บกระแสไฟฟ้าเมื่อใช้ทั้ง 2 ระบบท�ำงานร่วมกันดีกว่าการปั่นจักรยาน หรือ
พลังงานแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียวร้อยละ 31.25 และสามารถเก็บกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่ภายใน 5.30 ชั่วโมง อีกทั้งการปั่นจักรยาน
ยังช่วยให้สุขภาพร่างกายของผู้ที่ปั่นแข็งแรง และยังได้พลังงานไฟฟ้าไว้ใช้เองภายในครัวเรือน
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This research aims to development of set solar energy bike for electric generator in household use
and compare of electricity production. The 64 cm width, 180 cm length and 80 cm height of bike 3 wheels
was installed with 700 watts (350 watts x 2 panel of DC motor) and 150 watts of solar cell has kept electrical
current into the 40 amperes battery. The production of electricity has been tested in 1 hour, cycling with a steady
15-20 Kilometers per hour generates electricity by an average of 10 percent of battery capacity. The electricity
has been produced from the solar panel up to 10 percent of battery capacity and solar energy bike with up
to 15 percent of battery capacity. The electricity storage from using the two systems working together has
31.25 percent of efficiency higher than using only cycling or solar energy alone and it could store electricity in
batteries within 5.30 hours. The cyclists have health benefit and this system could generate electricity for
household usage.
Keywords : Bike, Solar Energy, Electric Current, Household
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วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาและพัฒนาจักรยานปั่นร่วมกับพลังงาน
แสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้าส�ำหรับใช้ในครัวเรือน
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก
จักรยานปั่น พลังงานแสงอาทิตย์ และจักรยานปั่นร่วมกับพลังงาน
แสงอาทิตย์

อุปกรณ์และวิธีด�ำเนินการวิจัย

งานวิจัยนี้ท�ำการพัฒนาจักรยานปั่นร่วมกับพลังงาน
แสงอาทิตย์เพือ่ ผลิตกระแสไฟฟ้าส�ำหรับใช้ในครัวเรือน โดยมีวธิ กี าร
ด�ำเนินการวิจัย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ศึกษาข้อมูลอุปกรณ์ในการจัดสร้างจักรยาน
ปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้า
ศึกษาข้อมูล และอุปกรณ์ในการจัดสร้างจักรยานปั่น
ร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าส�ำหรับใช้ใน
ครั ว เรื อ น โดยศึ ก ษา และประเมิ น ลั ก ษณะของอุ ป กรณ์ ต ่ า งๆ
ที่ส�ำคัญ เช่น รูปแบบของจักรยานที่น�ำมาใช้กับงานวิจัย ชุดแท่น
ส�ำหรับยึดจักรยาน มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (Dc Motor) เพื่อ
ผลิ ต กระแสไฟฟ้ า ระบบพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ เครื่ อ งควบคุ ม
การชาร์ จ ประจุ เครื่ อ งอิ น เวอร์ เ ตอร์ แบตเตอรี่ และอุ ป กรณ์
ประกอบอื่นๆ
ส่วนที่ 2 ศึกษาออกแบบชุดโครงสร้างของจักรยาน
ปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ และออกแบบระบบส�ำหรับผลิต
และเก็บกระแสไฟฟ้า
1) ศึ ก ษาชุ ด โครงสร้ า งเพื่ อ รองรั บ ชุ ด จั ก รยานปั ่ น
จ�ำนวน 1 คัน ร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการวิเคราะห์
โครงสร้างของจักรยานที่จะน�ำมาจัดสร้าง วิเคราะห์ระยะห่างของ
โซ่จักรยานที่ต่อร่วมกับมอเตอร์ วิเคราะห์ขนาดมอเตอร์ที่ผลิต
กระแสไฟฟ้ า ที่ จ ะน� ำ มาใส่ บ ริ เวณล้ อ หลั ง ของจั ก รยาน และ
การออกแบบชุดแท่นยึดอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความแข็งแรงทนทาน
2) ศึกษาชุดควบคุมกระแสไฟฟ้าจากการปั่นจักรยาน
ปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ เช่น วิเคราะห์หลักการท�ำงานของ
มอเตอร์ ไ ฟฟ้ า กระแสตรงชนิ ด ไม่ มี แ ปรงถ่ า น (Hub Motor)
วิธีการประกอบติดตั้งชิ้นส่วนของมอเตอร์ การออกแบบให้มอเตอร์
ท� ำ งานเสมื อ น Generator เพื่ อ ประจุ ไ ฟฟ้ า เข้ า สู ่ แ บตเตอรี่
การออกแบบระบบควบคุมการชาร์จประจุ และระบบแปลงแรงดัน
ไฟฟ้าเพื่อใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ และการออกแบบระบบ
ร่วมเมื่อใช้แผงโซล่าเซลล์
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พลังงานนับเป็นปัญหาใหญ่ในประเทศและนับวันจะมี
ผลกระทบรุนแรงต่อการพัฒนาของประเทศไทยมากขึ้นเชื้อเพลิง
ต่างๆ ที่น�ำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น น�้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ
ถ่านหิน นับวันจะมีปริมาณน้อยลง และคงจะต้องหมดไปในอนาคต
นอกจากนี้ ราคาของเชื้อเพลิงดังกล่าว ยังมีความผันผวนไปใน
แนวทางที่สูงขึ้นตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และการเมืองของโลก
ดังนัน้ จึงมีความพยายามทีจ่ ะคิดค้นแหล่งพลังงานใหม่ๆ ทีป่ ระหยัด
พลังงานจึงเป็นปัจจัยพื้นฐานทีส่ �ำคัญ ในการตอบสนองความต้องการ
ขั้นพื้นฐาน ของประชาชน และเป็นปัจจัยพื้นฐานการผลิต ในภาค
ธุรกิจ และอุตสาหกรรม จึงต้องมีการจัดหาพลังงาน ให้มีปริมาณ
ที่เพียงพอ มีราคาที่เหมาะสม และมีคุณภาพที่ดี สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้ เพื่อให้สามารถตอบสนอง ความต้องการ
ขั้นพื้นฐาน ของประชาชน และสามารถตอบสนอง ความต้องการ
ใช้ ในกิจกรรมการผลิตต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ พลังงานที่เราใช้อยู่
ในปัจจุบัน อาจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ พลังงาน
สิ้นเปลือง และพลังงานหมุนเวียน โดยพลังงานสิ้นเปลือง คือ
พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป ซึ่งรวมถึงถ่านหิน หินน�้ำมัน ทรายน�้ำมัน
น�ำ้ มันดิบ น�ำ้ มันเชือ้ เพลิง และก๊าซธรรมชาติ ส่วนพลังงานหมุนเวียน
หมายความรวมถึง พลังงานที่ได้จากน�้ำ แสงอาทิตย์ ลม และคลื่น
(กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2542)
ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงปัญหาว่าในอนาคตจะมีความต้องการ
การใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นจนท�ำให้เกิดปัญหาการขาดแคลน
พลังงานด้านไฟฟ้า และในบางพื้นที่อาจจะมีกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ
ต่ อ ความต้ อ งการ เช่ น ตามเกาะต่ า งๆ หมู ่ บ ้ า นที่ อ ยู ่ ห ่ า งไกล
ความเจริ ญ ซึ่ ง การขยายก� ำ ลั ง ส่ ง กระแสไฟฟ้ า จะใช้ ค ่ า ใช้ จ ่ า ย
ค่อนข้างสูง ไม่คุมค่ากับการลงทุน อีกทั้งกระบวนการผลิตกระแส
ไฟฟ้าในปัจจุบัน ยังก่อให้เกิดมลพิษตามมาอีกด้วย ทางผู้วิจัยจึง
มีแนวคิดที่จะสร้าง และพัฒนาจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสง
อาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการพัฒนากระแส
ไฟฟ้ า ส� ำ หรั บ ใช้ ใ นครั ว เรื อ น โดยการน� ำ จั ก รยานปั ่ น 3 ล้ อ
ขนาด 20 นิ้ว พร้อมติดตั้งชุดก�ำหนดกระแสไฟฟ้าขนาด 350 วัตต์
จ�ำนวน 2 ชุด ร่วมกับแผงโซล่าเซลล์ขนาด 150 วัตต์ จ�ำนวน 1 แผง
โดยกระแสไฟฟ้าจะผ่านอุปกรณ์ควบคุมการชาร์ตประจุเข้าไปเก็บ
ภายในแบตเตอรี่ขนาด 40 แอมแปร์ ทั้งนี้ปริมาณกระแสไฟฟ้า
ขึ้นอยู่กับปริมาณแสงอาทิตย์ และระยะเวลาในการปั่นจักรยาน
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาพัฒนาจักรยานปั่นร่วมกับพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าส�ำหรับใช้ในครัวเรือนซึ่งเป็น
พลังงานสะอาด เพราะในกระบวนการผลิตนั้น ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
อีกทั้งยังเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงาน และการน�ำไปต่อยอดเพื่อ
พัฒนาไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน ซึ่งยังเป็นการออกก�ำลังกายไปในตัว
อีกด้วย ลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าจากภาครัฐ ส่งเสริมการผลิต
กระแสไฟฟ้าแบบพึง่ พาตนเองเอาไว้ใช้ในครัวเรือน ทีไ่ ม่มผี ลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งในอนาคตอาจต่อยอดจนกลายเป็นอุตสาหกรรม
ผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อไว้ใช้
ส�ำหรับชุมชนที่มีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่มาก
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กัน ลื่นเพื่ อให เกิ ดการจั บกระชับ ที่ดี ของมือ (2) ชุ ดเบรกห ามลอควบคุ มลอดานหน า และดานหลังของจักยาน (3) ชุด
กระดิ่งสําหรับกําเนิดเสียงเตือน (4) ภาชนะสําหรับใสของดานหนา (5) เบาะนั่งสามารถปรับขึ้น-ลงไดดวยอุปกรณเข็ม
กลัด (6) ชุดเฟองขับปนดวยเทามีขนาดเสนผานศูนยกลาง 17 เซนติเมตร (40 ฟนเฟอง) เพื่อสงกําลังขับเคลื่อนไปยังลอ
(7) นลอยายน
หลังดานขวามี
ชุดเฟองขั
บขนาด 18 ฟนเฟอง (8) ลอหลังดานซายเปนชุดหามลอควบคุมผานเสนลวด
ฉบับหลั
ทีง่ ด3านขวา
เดือนกั
- ธันวาคม
2561
มาจากทางแฮนดดานหนาของรถ (9) และภาชนะรองรับสิ่งของดานหลังสําหรับวางหรือบรรทุก (10) ซึ่งเปนจักรยานที่
เหมาะสําหรับผูที่ไมชํานาญการทรงตัวทําใหสะดวกตอการใชงาน
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3) ด�ำเนินการจัดสร้างจักรยานปั่น จ�ำนวน 1 คัน ร่วม
กับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า โดยติดตั้งชุดอุปกรณ์
ต่างๆให้ครบถ้วน เชื่อมต่อวงจร และสายไฟฟ้าให้ครบถ้วนพร้อม
ทั้งเก็บสายไฟฟ้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ประเมินลักษณะทาง
กายภาพของชุดจักรยาน และตรวจสอบอุปกรณ์อื่นๆ ให้พร้อม
ส�ำหรับการใช้งาน
ส่วนที่ 3 เปรี ย บเที ย บกระแสไฟฟ้ า ที่ ผ ลิ ต ได้ จ าก
จักรยานปั่นไฟฟ้าร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแส
ไฟฟ้าส�ำหรับใช้ในครัวเรือน
หลั ง จากด� ำ เนิ น การจั ด สร้ า งจั ก รยานปั ่ น ร่ ว มกั บ
ภาพที
่ 1 จัจกัยรยานป
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว เพื่อให้
การวิ
มี นชนิด 3 ลอ
ภาพที่ 1 จักรยานปั่นชนิด 3 ล้อ
ประสิทธิภาพมากขึ้น จึงท�ำการวิเคราะห์ผลการวิจัย ด�ำเนินการ
ทดสอบประสิทธิภาพของการใช้งาน รวบรวมข้อมูล โดยการเก็บ
ลักษณะการใช้งาน พบว่า จักรยานปั่นชนิด 3 ล้อ
ข้อมูลกระแสไฟฟ้าทีผ่ ลิตได้จากการปัน่ จักรยาน พลังงานไฟฟ้าทีไ่ ด้ ขั บ เคลื่ อ นตั ว จั ก รยานด้ ว ยล้ อ ขนาด 20 นิ้ ว ผ่ า นชุ ด เฟื อ งขั บ
จากแสงอาทิตย์ และการปั่นจักรยานร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ ส่งก�ำลังไปยังเฟืองหมุนล้อที่อยู่ด้านหลัง ขนาดความเร็วในการปั่น
ซึ่งน�ำข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงใช้ประกอบการประเมิน โดยการ ใช้งานที่เหมาะสม 15-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (กฤษณะ จันทสิทธิ์
เปรียบเทียบแหล่งพลังงาน 3 ลักษณะ
สนั่น เถาชารี และคมสัน มุ่ยสี, 2558) เนื่องจากเป็นช่วงความเร็ว
ที่สมดุลในการใช้งาน สามารถปั่นได้เบา ไม่เหนื่อยง่าย เมื่อต้องการ
หยุดรถให้ท�ำการชะลอความเร็วหรือท�ำการเบรคด้วยคันเบรคของ
ผลการวิจัย
1. ผลการศึ ก ษาข้ อ มู ล อุ ป กรณ์ ใ นการจั ด สร้ า ง ตัวจักรยานที่อยู่ด้านหน้า และเมื่อมีสิ่งกีดขวางให้ท�ำการใช้กระดิ่ง
เพื่อส่งสัญญาณเสียงเตือน
จักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
		 1.1 ผลการศึกษาจักรยานที่ใช้ส�ำหรับโครงการ 		 1.2 ผลการศึกษาชุดแท่นส�ำหรับยึดจักรยาน
		 ชุดแท่นส�ำหรับยึดจักรยาน พบว่า แท่นจักรยาน
วิจัย
		 จากการศึกษาจักรยานที่ใช้ส�ำหรับโครงการวิจัย ที่น�ำมาใช้ส�ำหรับยึดจักรยานเพื่อรองรับน�้ำหนักจักรยานปั่นชนิด
พบว่า จักรยานที่น�ำมาใช้ในโครงการวิจัยเป็นจักยานชนิด 3 ล้อ 3 ล้อ ร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์นั้น โดยลักษณะของวัสดุที่
รายละเอี ย ดดั ง ภาพที่ 1 โดยขนาดล้ อ มี ข นาด 20 นิ้ ว น�ำมาใช้ควรมีคุณสมบัติที่แข็งแรง โดยการเลือกโลหะชนิดกล่อง
(50.8 เซนติเมตร) ขนาดจักรยานมีความกว้าง 64 เซนติเมตร ขนาดความกว้าง 1 นิ้ว ยาว 2 นิ้ว มาท�ำเป็นฐานยึดโครงสร้าง
ยาว 180 เซนติเมตร และสูง 80 เซนติเมตร ตัวถังแข็งแรงท�ำ ด้านล่าง ตัวขายึดชุดจักรยานใช้โลหะชนิดฉากมาขนาดความกว้าง
ด้วยเหล็ก (1) แฮนด์จักรยานมีปลอกพลาสติกกันลื่นเพื่อให้เกิด 1.5 นิ้ว และยาว 1.5 นิ้ว เป็นอุปกรณ์ในการตั้งจักยานให้ลอยบน
การจับกระชับที่ดีของมือ (2) ชุดเบรกห้ามล้อควบคุมล้อด้านหน้า ชุ ด โครงสร้ า งจั ก รยาน และส่ ว นโครงสร้ า งส� ำ หรั บ รองรั บ แผง
และด้านหลังของจักยาน (3) ชุดกระดิ่งส�ำหรับก�ำเนิดเสียงเตือน โซล่าเซลล์ใช้โลหะชนิดกล่องขนาดความกว้าง 1 นิ้ว ยาว 1 นิ้ว
(4) ภาชนะส�ำหรับใส่ของด้านหน้า (5) เบาะนั่งสามารถปรับขึ้น-ลง เป็นเสาจ�ำนวน 4 เสา เพื่อรองรับแผงโซล่าเซลล์
ได้ด้วยอุปกรณ์เข็มกลัด (6) ชุดเฟืองขับปั่นด้วยเท้ามีขนาดเส้นผ่าน 		 1.3 ผลการศึกษาชุดมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
ศูนย์กลาง 17 เซนติเมตร (40 ฟันเฟือง) เพื่อส่งก�ำลังขับเคลื่อนไป (Dc Motor)
ยังล้อหลังด้านขวา (7) ล้อหลังด้านขวามีชุดเฟืองขับขนาด 18 		 จากการศึ ก ษาชุ ด มอเตอร์ ไ ฟฟ้ า กระแสตรง
ฟันเฟือง (8) ล้อหลังด้านซ้ายเป็นชุดห้ามล้อควบคุมผ่านเส้นลวด (Dc Motor) พบว่า มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC Motor) โดย
มาจากทางแฮนด์ด้านหน้าของรถ (9) และภาชนะรองรับสิ่งของ จะใช้มอเตอร์ชนิดฮับมอเตอร์ (Hub Motor หรือ Brushless DC
ด้านหลังส�ำหรับวางหรือบรรทุก (10) ซึง่ เป็นจักรยานทีเ่ หมาะส�ำหรับ Motor) ขนาด 350 วัตต์ จ�ำนวน 2 ตัว รวมจ�ำนวน 700 วัตต์
ซึ่งไม่มีชุดแปรงถ่าน ติดตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางของล้อหรือดุมล้อบริเวณ
ผู้ที่ไม่ช�ำนาญการทรงตัวท�ำให้สะดวกต่อการใช้งาน
ล้อหลังของจักรยาน ซึ่งจะมีคุณสมบัติในการท�ำงานโดยเป็นได้ทั้ง
มอเตอร์ และเครื่องก�ำเนิดฟ้าในเครื่องเดียวกัน

ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล, กฤษณะ จันทสิทธิ์, คมสัน มุ่ยสี

วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2561 93

รำไ

พพ
รรณ
ี

		 1.7 ผลการศึกษาชุดแบตเตอรี่ (Battery)
		 จากการศึ ก ษาชุ ด แบตเตอรี่ (Battery) พบว่ า
ขนาดของแบตเตอร์ รี่ ที่ ใช้ มี ข นาด 40 แอมแปร์ 12 โวลต์
แบตเตอร์รี่ชนิด Deep Cycle มีความสามารถในการปล่อยค่า
ประจุไฟฟ้าได้มากถึงร้อยละ 60-80 ของประจุไฟฟ้ารวมทั้งหมด
และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าประมาณ 4-5 ปี ในขณะที่
แบตเตอรี่ ร ถยนต์ ทั่ ว ไปนั้ น จะมี ค วามสามารถในการปล่ อ ยค่ า
ประจุไฟฟ้าได้เพียงร้อยละ 10-20 ของประจุไฟฟ้ารวมทั้งหมดและ
มีอายุการใช้งานทีส่ ั้นกว่า คือ 1-2 ปี จากคุณสมบัติดังกล่าวจึงท�ำให้
แบตเตอรี่แบบ Deep Cycle มีความเหมาะสมและนิยมน�ำมาใช้
งานร่วมกับชุดแผงโซล่าเซลล์ กังหันลม และจักรยานผลิตกระแส
ไฟฟ้าเป็นอย่างยิ่ง
2. ผลการศึกษาชุดโครงสร้างของจักรยานปัน่ ร่วมกับ
พลังงานแสงอาทิตย์ และระบบส�ำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า
		 2.1 ผลการศึกษาชุดโครงสร้างของจักรยานปั่น
ร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์
		 จากการศึกษาออกแบบชุดโครงสร้างจักรยานปั่น
ร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ พบว่า โครงสร้างส่วนล่างท�ำด้วยโลหะ
กล่องขนาดความกว้าง 1 นิ้ว ยาว 2 นิ้ว มาท�ำเป็นฐานยึดโครงสร้าง
ส่ ว นล่ า งของจั ก รยานขนาดความกว้ า ง 64 เซนติ เ มตร ยาว
180 เซนติเมตร และสูง 80 เซนติเมตร น�ำมาตัดด้วยเครื่องตัด
โลหะให้มีขนาดความกว้างของฐาน 96 เซนติเมตร ความยาว
200 เซนติเมตร ดังภาพที่ 2 โครงสร้างฐานจักรยานสามารถ
เคลื่อนที่ได้ด้วยล้อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว จ�ำนวน 4 ล้อ
เชื่อมติด1.7กับผลการศึ
มุมของโครงสร้
างทั้ง 4 มุม น�ำไม้แผ่นขนาดความกว้าง
กษาชุดแบตเตอรี่ (Battery)
จากการศึกษาชุดแบตเตอรี่ (Battery) พบวา ขนาดของแบตเตอรรี่ที่ใชมีขนาด 40 แอมแปร 12 โวลต
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แ� บบ Deep1.5
Cycle มีนิความเหมาะสมและนิ
ยมนํ ามาใช้
และยาว
้ว เป็นอุปกรณ์
ใน
งานร่วมกับชุดแผงโซล่าเซลล์ กังหันลม และจักรยานผลิตกระแสไฟฟ้ าเป็ นอย่างยิง�
การตั2.้งผลการศึ
จักรยานให้
ลอยบนชุ
ดโครงสร้
างจั
กรยานจ�
ำนวน า3หรับจุผลิดต
ก ษาชุ ด โครงสร
า งของจั ก รยานป
 น ร ว มกั บ พลั
ง งานแสงอาทิ
ต ย และระบบสํ
กระแสไฟฟา
โดยมีขารั
บด้ากนหน้
าล้อางของจั
จักกรยานขนาด
20 นิต้วย จ�ำนวน 2 ขา
2.1 ผลการศึ
ษาชุดโครงสร
รยานปนรวมกับพลังงานแสงอาทิ
จากการศึกษาออกแบบชุดโครงสรางจักรยานปนรวมกับพลังงานแสงอาทิตย พบวา โครงสรางสวนลาง
ง 33าง 1เซนติ
้งส�ดโครงสร
ำหรัาบงสยึวนลดาแกนปั
่นจักรยานาง
ทํขนาดความสู
าดวยโลหะกลองขนาดความกว
นิ้ว ยาว เ2มตร
นิ้ว มาทําขาตั
เปนฐานยึ
งของจักรยานขนาดความกว
64 เซนติเมตร ยาว 180 เซนติเมตร และสูง 80 เซนติเมตร นํามาตัดดวยเครื่องตัดโลหะใหมีขนาดความกวางของฐาน 96
จับเยึมตรดด้ความยาว
วยตุ200
๊กตาจ�
ำนวน
ขา าสูงฐานจั
ง ก37
เซนติเ่อมตร
และขาตั
เซนติ
เซนติ เมตร
ดังภาพที2่ 2 โครงสร
รยานสามารถเคลื
นที่ ไดดวยล
อขนาดเสนผา้ งน
ศูนยกลาง 3 นิ้ว จํานวน 4 ลอ เชื่อมติดกับมุมของโครงสรางทั้ง 4 มุม นําไมแผนขนาดความกวาง 3 นิ้ว มาทําเปนฐาน
ส่วนหลังของจักรยานจ�ำนวน 2 ขา สูง 33 เซนติเมตร รัดโครงสร้าง
สําหรับขึ้นจักรยาน และเพิ่มความมั่นคงเวลาขึ้นปนจักรยาน โครงสรางสําหรับวางชุดจักรยานใชโลหะชนิดฉากมาขนาด
ความกว
าง 1.5 นิ้ว และยาว
้ว เปนอุ้งปด้
กรณ
ในการตั้งจักรยานให
ลอยบนชุดโครงสร
างจักรยานจํ
3 จุด โดยมี
จักรยานให้
แน่นกั1.5บนิขาตั
วยโลหะครึ
่งวงกลม
ระยะต�
่ำสุาดนวนระหว่
าง
ขารับดานหนาลอจักรยานขนาด 20 นิ้ว จํานวน 2 ขา ขนาดความสูง 33 เซนติเมตร ขาตั้งสําหรับยึดแกนปนจักรยานจับ
ยึพืดด้นวยตุ
นวน 2 ขา สู ง 377เซนติ
เมตร เและขาตั
ถึงกตาจํ
ล้อาประมาณ
เซนติ
มตร้งสเท่วนหลั
ากังของจั
นทัก้งรยานจํ
3 ล้านวน
อ 2 ขา สูง 33 เซนติเมตร รัด
โครงสรางจักรยานใหแนนกับขาตั้งดวยโลหะครึ่งวงกลม ระยะต่ําสุดระหวางพื้นถึงลอประมาณ 7 เซนติเมตร เทากันทั้ง 3

มห
าว
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		 1.4 ผลการศึกษาชุดระบบพลังงานแสงอาทิตย์
(Solar Cell)
		 จากการศึ ก ษาชุ ด ระบบพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์
(Solar Cell) พบว่า แผงโซล่าเซลล์ที่น�ำมาใช้มีขนาดความกว้าง
60 เซนติเมตร ยาว 150 เซนติเมตร ขนาดก�ำลังวัตต์สูงสุดที่ผลิต
ได้ 150 วัตต์ จ�ำนวน 1 แผง ติดตั้งด้านบนของจักรยาน เพื่อเป็น
หลังคารับพลังงานจากแสงอาทิตย์ เป็นระบบเซลล์แสงอาทิตย์
แบบอิสระ (Stand Alone System) หรือระบบออฟกริด (Off Grid)
ซึ่งระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ คือ ระบบที่ผลิตไฟฟ้าจาก
โซล่าเซลล์โดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าฝ่าย
จ�ำหน่าย ข้อดีของระบบคือ ไม่ยงุ่ เกีย่ วกับระบบของการไฟฟ้า ท�ำให้
เมือ่ ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าดับ ระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ ยังคง
มีไฟฟ้าใช้งานได้ ข้อเสียของระบบดังกล่าว คือ ต้องใช้แบตเตอรี่
เพื่อส�ำรองพลังงานในการใช้งานตอนกลางคืน (นครินทร์ รินผล,
2559)
		 1.5 ผลการศึ ก ษาชุ ด ควบคุ ม การชาร์ จ ประจุ
(Control Change)
		 จากการศึกษาชุดควบคุมการชาร์จประจุ (Control
Change) พบว่ า เครื่ อ งควบคุ ม การชาร์ จ ประจุ ที่ ใช้ มี ข นาด
20 แอมแปร์ จ�ำนวนอินพุตเข้าเครื่องชาร์จ 1 อินพุต มีมอนิเตอร์
บอกสถานการณ์ท�ำงาน และมีพอร์ท USB จ�ำนวน 2 ช่อง เพื่อต่อ
ใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก โดยในบางวันพลังงาน
แสงอาทิตย์มีปริมาณไม่สม�่ำเสมอกันตลอดทั้งวัน ท�ำให้กระแส
และแรงดันไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ดังกล่าวเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้แรงดัน และกระแสไฟฟ้าไม่คงที่ โดยการ
ชาร์จประจุไฟฟ้าเข้าไปยังแบตเตอรี่โดยตรงก็จะไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร ส่งผลท�ำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง ดังนั้น
เครื่องควบคุมการชาร์จประจุจะท�ำให้การชาร์จประจุไฟฟ้าเข้า
แบตเตอรี่ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและยังป้องกันความเสียหาย
ที่เกิดจากการชาร์จแบตเตอรี่ที่มีแรงดันสูงเกินพิกัด (Over Load)
		 1.6 ผลการศึกษาชุดอินเวอร์เตอร์ (Inverter)
		 จากการศึกษาชุดอินเวอร์เตอร์ (Inverter) พบว่า
ชุดอินเวอร์เตอร์ที่ใช้เปลี่ยนกระแสไฟฟ้าจากกระแสตรง (DC)
เป็นกระแสไฟฟ้าสลับ (AC) มีค่าแรงดันที่ 220 โวลต์ ก�ำลังวัตต์
ที่ผลิตได้ 500 วัตต์ หลักการท�ำงานของอินเวอร์เตอร์ คือ การรับ
พลังงานไฟฟ้ากระแสตรงเข้าสูเ่ ครือ่ งอินเวอร์เตอร์ทมี่ าจากแบตเตอรี่
แล้วส่งผ่านวงจรไฟฟ้าภายในเครื่องอินเวอร์เตอร์ซึ่งจะท�ำหน้าที่
ในการแปลงแรงดันให้สลับกันไปมาระหว่างความต่างศักย์ทเี่ ป็นบวก
และลบจนได้เป็นพลังงานไฟฟ้าที่เป็นไฟกระแสสลับโดยมีจ�ำนวน
ครัง้ ทีส่ ลับไปมาเท่ากับ 50-60 ครัง้ ต่อวินาที (ความถี่ 50-60 เฮิรตซ์)
โดยเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผลิตและใช้กันอยู่ในประเทศไทยโดยทั่วไปจะ
มีแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับอยู่ที่ 220-230 โวลต์ (V) ความถี่ 50
เฮิรตซ์ (Hz)

ลอ

ภาพที่ 2 โครงสรางจักรยานปนรวมกับพลังงานแสงอาทิตย และโครงสรางสําหรับวางแผงโซลาเซลล

ภาพที่ 2 โครงสร้างจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ และ
สวนโครงสรางสําหรับรองรับแผงโซลาเซลลใชโลหะชนิดกลองขนาดความกวาง 1 นิ้ว ยาว 1 นิ้ว เปน
างส�ขนาดความกว
ำหรับวางแผงโซล่
าเซลล์
เสาจํานวน 4 เสา เพื่ อรองรัโครงสร้
บแผงโซลาเซลล
าง 60 เซนติเมตร ยาว
150 เซนติเมตร ความสูงของเสามี

ขนาด 200 เซนติเมตร เพื่อใชเปนหลังคาวางแผงโซลาเซลล ดวยโลหะขนาดความกวาง 1.5 นิ้วและยาว 1.5 นิ้ว เชื่อมตอ
ใหแข็งแรงดวยลวดเชื่อมและขายึดทั้ง 4 ดาน
2.2 ผลการศึกษาชุดควบคุมกระแสไฟฟาจากการปน จักรยานรวมกับพลังงานแสงอาทิตย
จากการศึกษาออกแบบชุดผลิตกระแสไฟฟาจากการปนจักรยานรวมกับพลังงานแสงอาทิตย พบวา
ตู ค วบคุม ที่ นํ ามาใช เก็ บ อุ ป กรณ เป น กล อ งกั น น้ํ ามีข นาดความกวาง 30 เซนติ เมตร ยาว 43 เซนติ เมตร และลึ ก 15
เซนติเมตร ภายในกลองออกแบบสําหรับติดตั้งชุด Monitor สําหรับแสดงผลเกี่ยวกับคาแรงดันไฟฟา (โวลตมิเตอร) คา

ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล, กฤษณะ จันทสิทธิ์, คมสัน มุ่ยสี

ภาพที่ 3 โครงสรางจักรยานปนกระแสไฟฟารวมกับพลังงานแสงอาทิตย

94 วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เดือนกันผลการการติ
ยายน - ธันดวาคม
2561 น 3 ลอ พบวา จั กรยานป นที่นํามาติดตั้งต องมี การดั ดแปลงโครงสรา
ตั้ งจั ก รยานป

จักรยานในสวนเพลากลางเพื่อรองรับแรงขับจากเทาปน ดังภาพที่ 4 เนื่องจากจักรยานที่ผลิตมาจะทําการเคลื่อนที่ดวย
แรงขับใทีช้่อโลหะ
ยูทางลอดจัานขวาเพี
งดานเดีายงจั
ว ทํการยานด้
การกลึงวสแตนเลสขนาด
4 หุานงกั(4/8
) ยาวเมตร
60 เซนติเมตร จับยึดกับ
ส่วนโครงสร้างส�ำหรับรองรับแผงโซล่าเซลล์
บยึดกับยโครงสร้
ยตุก๊ ตาทีม่ รี ะยะห่
น 40นิ้วเซนติ
โครงสรางจักรยานดวยตุกตาที่ มีระยะห างกั น 40 เซนติเมตร และติดตั้งชุดเฟ องขับขนาด 18 ฟ นเฟ องให อยูกึ่งกลา
ชนิดกล่องขนาดความกว้าง 1 นิ้ว ยาว 1 นิ้ว เป็นเสาจ�จัำกนวน
และติ
ตั้งชุดเฟื
บขนาด
ฟันกเฟืรยาน
องให้อยู่กึ่งกลางจักรยาน
รยาน 4เพื่อเสา
ใหเกิดแรงขั
บถดายเทไปยั
งลออดงขั
านหลั
งทั้ง 2 ข18
างของจั
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รำไ

พพ
รรณ
ี

เพื่ อ รองรั บ แผงโซล่ า เซลล์ ข นาดความกว้ า ง 60 เซนติ เ มตร เพื่อให้เกิดแรงขับถ่ายเทไปยังล้อด้านหลังทั้ง 2 ข้างของจักรยาน
ยาว 150 เซนติเมตร ความสูงของเสามีขนาด 200 เซนติเมตร
เพื่อใช้เป็นหลังคาวางแผงโซล่าเซลล์ ด้วยโลหะขนาดความกว้าง
1.5 นิ้วและยาว 1.5 นิ้ว เชื่อมต่อให้แข็งแรงด้วยลวดเชื่อมและ
ขายึดทั้ง 4 ด้าน
		 2.2 ผลการศึกษาชุดควบคุมกระแสไฟฟ้าจากการ
ปั่นจักรยานร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์
		 จากการศึกษาออกแบบชุดผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
การปัน่ จักรยานร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ พบว่า ตูค้ วบคุมทีน่ ำ� มา
่ 4 เโครงสร
วนเพลากลาง
ใช้เก็บอุปกรณ์เป็นกล่องกันน�้ำมีขนาดความกว้าง 30ภาพที
เซนติ
มตร างจักรยานในสภาพที
่ 4 โครงสร้างจักรยานในส่วนเพลากลาง
ยาว 43 เซนติเมตร และลึก 15 เซนติเมตร ภายในกล่องออกแบบ ผลการติดตั้งโครงสรางแผงโซลาเซลลเพื่อรับพลังงานแสงอาทิตย พบวา โครงสรางในสวนของเสาทั้ง 4
ส�ำหรับติดตั้งชุด Monitor ส�ำหรับแสดงผลเกี่ยวกับค่าตแรงดั
นไฟฟ้ากกลอ		
ด ตั้ ง โครงสร้
า เซลล์
รั บ ่ 5 ความยาวขอ
น ทําจากเหล็
งขนาด 1x1 นิ้ว สูผลการติ
งจากระยะโครงสร
างของจัากงแผงโซล่
รยาน 200 เซนติ
เมตรเ พืดั่ องภาพที
า งแผงโซล
ี ข นาด 200 เซนติ
่ใช วางแผงโซล
เซลลทํ าจากเหล็
1.5x1.5 นิ้
(โวลต์มิเตอร์) ค่ากระแสไฟฟ้า (แอมป์มิเตอร์) ติดตัโครงสร
้งชุดควบคุ
ม าเซลล
พลังมงานแสงอาทิ
ตย์ เมตร
พบว่โลหะที
า โครงสร้
างในส่วานของเสาทั
้ง 4 กต้ฉากขนาด
น
การชาร์ จ ประจุ (Control Change) และติ ด ตั้ ง ชุ ด Outlet ท�ำจากเหล็กกล่องขนาด 1x1 นิ้ว สูงจากระยะโครงสร้างของ
ปลั๊กไฟฟ้าตัวเมีย (เต้ารับ) เพื่อต่อใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างที่ใช้ จักรยาน 200 เซนติเมตร ดังภาพที่ 5 ความยาวของโครงสร้างแผง
แรงดันไฟฟ้ากระแสลับขนาด 220 โวลต์
โซล่าเซลล์มีขนาด 200 เซนติเมตร โลหะที่ใช้วางแผงโซล่าเซลล์
สามารถรองรับแผงโซลาเซลลขนาดความกวาง 60 เซนติเมตร ยาว 150 เซนติเมตร ยึดโครงสรางระหวางเสา แล
		
2.3 ผลการจัดสร้างจักรยานปั่นร่วมกั
บพลังวงาน
ท�่อำปจากเหล็
กฉากขนาด
1.5x1.5 นิ้ว สามารถรองรับแผงโซล่าเซลล์
แนวนอนด
ยโลหะเพื
อ๊กงกัไฟฟ
นการสั
่นไหว
ะแสไฟฟา (แอมปมแสงอาทิ
ิเตอร) ติดตตัย์้งชุเพื
ดควบคุ
ม
การชาร
จ
ประจุ
(Control
Change)
และติ
ด
ตั
้
ง
ชุ
ด
Outlet
ปลั
า
ตั
ว
่อผลิตกระแสไฟฟ้า
ขนาดความกว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 150 เซนติเมตร ยึดโครงสร้าง
ย (เตารับ) เพื่อตอใชงานเครื่องใชไฟฟาตางที่ใชแรงดันไฟฟากระแสลับขนาด 220 โวลต
		 ผลการจัดสร้างจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสง ระหว่างเสา และคานแนวนอนด้วยโลหะเพื่อป้องกันการสั่นไหว
อาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า พบว่า น�ำโครงสร้างในส่วนฐานวาง
2.3 ผลการจั
ดสรางจั่ไกด้รยานป
น รวมกับพลังงานแสงอาทิ
เพื่อมผลิ
า ่อ
จักรยานที
ท�ำการออกแบบ
และจัดสร้ตายงไว้
าท�ตกระแสไฟฟ
ำการวางเพื
ผลการจั
ด
สร
า
งจั
ก
รยานป

น
ร
ว
มกั
บ
พลั
ง
งานแสงอาทิ
ต
ย
เ
พื
่
อ
ผลิ
ต
กระแสไฟฟ
รองรับจักรยานปั่นแบบ 3 ล้อ ขนาด 20 นิ้ว ซึ่งมีขนาดความกว้าาพบว
ง า นําโครงสรางใน
นฐานวางจักรยานที่ไดทําการออกแบบ และจัดสรางไวมาทําการวางเพื่อรองรับจักรยานปนแบบ 3 ลอ ขนาด 20 นิ้ว
ของโครงสร้
96เมตร
เซนติ
เ มตร 200
ความยาว
เซนติ
เ มตร
มีขนาดความกวางของโครงสร
าง 96า งเซนติ
ความยาว
เซนติเมตร200
ดังภาพที
่ 3 ทาสี
กันสนิม และปกปดรอย
อมดวยสีดํา ชนิดกันดัน้งําภาพที่ 3 ทาสีกันสนิม และปกปิดรอยเชื่อมด้วยสีด�ำ ชนิดกันน�้ำ

ภาพที
่ 5 เโครงสร้
าเซลล์
าเซลล
พื่อรับพลัางงแผงโซล่
งานแสงอาทิ
ตย เพื่อรับพลังงานแสงอาทิตย์
ภาพที่ 3 โครงสร้างจักรยานปั่นกระแสไฟฟ้าร่ภาพที
วมกับ่ 5 โครงสรางแผงโซล
พลังงานแสงอาทิตย์
2.4 ผลการศึกษาการใชงานจักรยานปนรวมกับพลังงานแสงอาทิตยเพื่อผลิตกระแสไฟฟา
		
ผลการศึ
งานจัตกยรยานปั
ร่วมกับ า พบวา มีขั้นตอ
ผลการการติ ด ตั้ งจั ก รยานป น 3 ลอ พบวา จั ก รยานป นที่นํา มาติดตั้งต อ งมี การดั ดหลั
แปลงโครงสร
า งตจั2.4
งติดตั้งชุดสาธิ
กรยานป
นรวมกักบษาการใช้
พลังงานแสงอาทิ
เพื่อผลิต่นกระแสไฟฟ
รยานในสวนเพลากลางเพื่อรองรับแรงขับจากเทาปน ดังภาพที่ 4 เนื่องจากจักรยานที
่ผดัลิงตภาพที
มาจะทํ่ 6าการเคลื
่ดวย ตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้
า
ใชจักงาน
ซึพลั
่งเริง่มงานแสงอาทิ
ต่อนนทีจากการตรวจสอบความเรี
ยบรอยของสายไฟ
และจุดเชื่อมตอของอุปกรณใหอยูใน
ผลการการติ
ด
ตั
ง
้
จั
ก
รยานปั
น
่
3
ล้
อ
พบว่
า
รยานปั
น
่
ที
่
งขับที่อยูทางลอดานขวาเพียงดานเดียว ทําการกลึงสแตนเลสขนาด 4 หุน (4/8ปกติ
นิ้ว) ยาว 60 เซนติเมตร จับยึดกับหลังติดตั้งชุดสาธิตจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสง
ต้องมีากงกัารดั
ดแปลงโครงสร้
างจัดกตัรยานในส่
รงสรางจักรยานดวน�ยตุำมาติ
กตาทีด่ มตัีรง้ ะยะห
น 40
เซนติเมตร และติ
้งชุดเฟองขัวบนเพลากลาง
ขนาด 18 ฟนเฟองใหอยูกึ่งกลาง
รยาน เพื่อใหเกิดแรงขั
ถายเทไปยั
งลอบดจากเท้
านหลังทัา้งปั2่น ขดัางงของจั
เพื่อบรองรั
บแรงขั
ภาพทีกรยาน
่ 4 เนื่องจากจักรยานที่ผลิต อาทิตย์เพือ่ ผลิตกระแสไฟฟ้า พบว่า มีขนั้ ตอนการใช้งาน ดังภาพที่ 6
มาจะท�ำการเคลือ่ นทีด่ ว้ ยแรงขับทีอ่ ยูท่ างล้อด้านขวาเพียงด้านเดียว ซึ่งเริ่มต้นจากการตรวจสอบความเรียบร้อยของสายไฟ และจุด
ท�ำการกลึงสแตนเลสขนาด 4 หุน (4/8 นิ้ว) ยาว 60 เซนติเมตร เชื่อมต่อของอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพปกติ
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พที่ 3 โครงสรางจักรยานปนกระแสไฟฟารวมกับพลังงานแสงอาทิตย

ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล, กฤษณะ จันทสิทธิ์, คมสัน มุ่ยสี

2.4 ผลการศึกษาการใชงานจักรยานปนรวมกับพลังงานแสงอาทิตยเพื่อผลิตกระแสไฟฟา
หลังติดตั้งชุดสาธิตจักรยานปนรวมกับพลังงานแสงอาทิตยเพื่อผลิตกระแสไฟฟา พบวา มีขั้นตอนการ
ใชงาน ดังภาพที่ 6 ซึ่งเริ่มตนจากการตรวจสอบความเรียบรอยของสายไฟ
และจุจดัยเชืรำ่อ�ไพพรรณี
มตอของอุปปีกรณ
ใหอยูฉบั
ในสภาพ
วารสารวิ
ที่ 12
บที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2561 95
ปกติ

ชภัฏ

รำไ

พพ
รรณ
ี

2 ชุด รวมก�ำลังวัตต์สูงสุด 700 วัตต์ ความเร็วที่ใช้ในการปั่น
เหมาะสมคือ 15-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และแผงโซล่าเซลล์ที่รับ
พลัง งานจากแสงอาทิต ย์ ซึ่ง อยู ่ ในช่ วงเวลา 08.00-16.30 น.
โดยสามารถผลิ ต กระแสไฟฟ้ า ร่ ว มกั น หรื อ แยกผลิ ต ในแต่ ล ะ
ช่วงเวลาได้ สังเกตมอนิเตอร์แสดงผลเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
เข้ามายังแบตเตอรี่จะแสดงผลให้ทราบทันที และหากเมื่อต้องการ
น�ำกระแสไฟฟ้าที่อยู่ในแบตเตอรี่มาใช้งาน ก็จะต้องท�ำการแปลง
กระแสไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ผ่านอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้าให้
จักรยานปัต่นยร่เวพืมกั
งงานแสงอาทิ
พื่อผลิ
เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ขนาด 220 โวลต์ แล้วจึงน�ำอุปกรณ์
ภาพที่ 6 จักรยานปนรภาพที
วมกับพลั่ 6งงานแสงอาทิ
่อผลิบตพลั
กระแสไฟฟ
าสําหรับตใชย์ใเนครั
วเรืตอน
กระแสไฟฟ้าส�ำหรับใช้ในครัวเรือน
ไฟฟ้ามาต่อเพื่อใช้งานต่อไป
ทําการเปดสวิตชควบคุมการทํางานที่กลองควบคุมจักรยานปนรวมกับพลังงานแสงอาทิ
ตยไปที่ตําแหนผลการทดสอบจั
ง
		
กรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสง
“On” เพื่ อเป ดระบบให
อ
ุ
ป
กรณ
ภ
ายกล
อ
งควบคุ
ม
ทํ
า
งาน
สั
ง
เกตมอนิ
เ
ตอร
แ
สดงผลในส
ว
นแสดงค
า
แรงดั
น
และค
า
		
ท�ำการเปิดสวิตตช์ยควบคุ
มใการท�
ำงานที08.00-16.30
ก่ ล่องควบคุม โดยสามารถผลิ
อาทิตย์โดยแบ
เพื่อผลิงการ
ตตกระแสไฟฟ้
ตกระแสไฟฟ้
พลังงานจากแสงอาทิ
ซึ่ง่ อยู
นชวงเวลา
กระแสไฟฟาารโดยท�
วมกันำการทดสอบผลิ
หรือแยกผลิตในแต
ละ า
กระแสไฟฟา ทํ าการผลิตกระแสไฟฟ
าเพื่อเก็บลงแบตเตอรี
ดวยการสร
างกระแสไฟฟาแบบพึ่งน.พาตนเอง
ร่งเวลาได
วมกับนพลั
ไปที่ตไฟฟ
�ำแหน่
“On”(DcเพืาMotor)
่อไหลผจากการปั
กรวม
รยานด้่จวยความเร็
วคงที
่ 15-20
โลเมตรต่อ่อชั่วโมง
สังงานแสงอาทิ
เกตมอนิ
แย์สดงผลเมื
มีงกระแสไฟฟ
านเข
ามายั
ะแสดงผลให
ทราบทั
นที กิและหากเมื
ทํางานออกเปน 2จักสวรยานปั
น คือ ชจั่นกวรยานป
กระแสไฟฟ
าดวเตอร
ยชุดตมอเตอร
า่อกระแสตรง
จํานวน
2 ่นชุงจัดแบตเตอรี
องการนํ
าที่อยูใมนแบตเตอรี
าใชงานอชัก็เ่วตอร์
จโมง
ะตอและแผงโซล
งทํกระแสไฟฟ้
าการแปลงกระแสไฟฟ
นอุปกรณ
เปิดวัระบบให้
อุปวกรณ์
ายกล่นอเหมาะสมคื
งควบคุ
ท�อ ำ15-20
งาน สักิ่มโงลเมตรต
เกตมอนิ
าทีท่ไีรด้ับผลิตได้าจกระแสตรง
ากแผงโซล่(DC)
าเซลล์ผขานาด
150แปลง
วัตต์ และ
กําลังวัตตสูงสุด 700
ตต ตความเร็
ทีา่ใชกระแสไฟฟ
ใภนการป
าเซลล
กระแสไฟฟ
าใหาแรงดั
เปนไฟฟ
ากระแสสลั
บ (AC)าขนาด
220 ตโวลต กระแสไฟฟ้
แลวจึงนําอุาปทีกรณ
ฟฟามาตกอรยานปั
เพื่อใช่นงานต
แสดงผลในส่
วนแสดงค่
น และค่
ากระแสไฟฟ้
ท�ำการผลิ
่ได้จไากการจั
ร่วมกัอไป
บพลังงานแสงอาทิตย์
ผลการทดสอบจั
รยานปนรวมกั
บพลังงานแสงอาทิ
ยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ
า โดยทํราขี่ การทดสอบผลิ
ต และ
กระแสไฟฟ้าเพื่อเก็บลงแบตเตอรี
่ ด้วยการสร้กางกระแสไฟฟ้
าแบบ
ท�ำการชาร์ตกระแสไฟฟ้
าเข้ากับแบตเตอร์
นาด 40 แอมแปร์
กระแสไฟฟ
า
จากการป
น

จั
ก
รยานด
ว
ยความเร็
ว
คงที
่
15-20
กิ
โ
ลเมตรต
อ
ชั
ว
่
โมง
กระแสไฟฟ
า
ที
ไ
่
ด
ผ
ลิ
ต
ได
จ
ากแผงโซล
า
เซลล
พึ่งพาตนเอง โดยแบ่งการท�ำงานออกเป็น 2 ส่วน คือ จักรยานปั่น เก็บข้อมูลทุกๆ 1 ชั่วโมง ได้ผลดังตารางที่ 1
ขนาด
150ดมอเตอร์
วัตต และกระแสไฟฟ
าที(Dc
่ไดจากการจั
กระแสไฟฟ้
าด้วยชุ
ไฟฟ้ากระแสตรง
Motor) กจ�รยานป
ำนวน นรวมกับพลังงานแสงอาทิตย ทําการชารตกระแสไฟฟาเขากับ
แบตเตอรรี่ขนาด 40 แอมแปร และเก็บขอมูลทุก ๆ 1 ชั่วโมง ไดผลดังตารางที่ 1

ลัยร
า

ตารางที
าา
ตารางที่ 1่ 1ผลการทดสอบจั
ผลการทดสอบจักรยานปั
กรยานป่นร่นวรมกั
วมกับพลั
บพลังงานแสงอาทิ
งงานแสงอาทิตย์ตเยพืเ่อพืผลิ
่อผลิตกระแสไฟฟ้
ตกระแสไฟฟ
เวลา (1 ชั่วโมง)
ลักษณะการผลิตกระแสไฟฟา
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
1. การปนจักรยาน (รอยละ)
10
10
2. พลังงานจากแสงอาทิตย (รอยละ)
10
10
3. การปนจักรยานรวมกับพลังงานแสงอาทิตย (รอยละ)
15
15

ครั้งที่ 3
10
10
15
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		 ผลการทดสอบจั
กรยานปั่นเพืก่อรยานป
ผลิตกระแสไฟฟ้
า ใน 1า ชัพบว
่วโมงมี
ค่าเท่วาทีกั่ใบชร้ปอนยละ
10กิโของปริ
ผลการทดสอบจั
นเพื่อผลิตกระแสไฟฟ
า ความเร็
15-20
ลเมตรตมอาณแบตเตอรี
ชั่วโมง ดวย ่ 40
พบว่า ความเร็
วทีไ่ใฟฟ
ช้ปาั่นกระแสตรงจํ
15-20 กิโาลเมตรต่
โมง าด้ลัวงยมอเตอร์
าเฉลี่ยทั้งานค
3 ครั
้ง มีมคิเ่าตอร
เท่าไกัดบเทร้อากัยละ
และเมื่อ
มอเตอร
นวน 2 ตัอวชั่วรวมกํ
วัตตสูงสุดเทาแอมแปร์
กับ 700 วัซึต่งตค่สามารถอ
าโวลต
บ 1510โวลต
ไฟฟ้ากระแสตรงจ�
ำนวน 2 ตัาวทีรวมก�
งวัตต์สงู สุเตอร
ด เท่เทาากักับบ700
วัตต์ ทดสอบการผลิ
ต กระแสไฟฟ้
า เพื่ อ บรรจุ
จํานวนกระแสไฟฟ
่อานไดำจลัากแอมมิ
13 แอมแปร
จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ
าไดโดยเฉลี
่ยใน 1ลชังในแบตเตอรี
่วโมงมีคาเทากับ่ ใ ห้ เ ต็ ม
สามารถอ่ราอนค่ยละ
าโวลต์
เิ ตอร์ได้มเาณแบตเตอรี
ท่ากับ 15 โวลต์
นวนกระแสไฟฟ้
า ่ยทัจ�้งำนวนร้
100
ดปริม10าณแบตเตอรี
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กับ 13ลงในแบตเตอรี
แอมแปร์ จะสามารถผลิ
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ทั้งหมด
าเพืเท่่อาบรรจุ
่ใหเต็มจํานวนร
อยละ 100
โดยวั8ดชัปริ่วโมง
มาณแบตเตอรี่ที่รอยละ 20 จะใชเวลาทั้งหมด
ไฟฟ้าได้โดยเฉลี
่ยใน 1 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับร้อยละ 10 ของปริมาณ 		 ผลการทดสอบจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสง
8 ชั่วโมง
ผลการทดสอบพลั
ตยเ10
พื่อผลิตอาทิ
กระแสไฟฟ
าจากแผงโซล
าเซลล
พบวาา เมืชว่องเวลาที
หมาะสมต
แบตเตอรี่ 40 แอมแปร์ ซึ่งค่าเฉลี
่ยทั้ง 3 ครั้ง มีคง่างานแสงอาทิ
เท่ากับร้อยละ
ตย์เพื่อผลิ
ตกระแสไฟฟ้
า พบว่
ด�ำเนิน่เการเชื
่อมต่ออวงจร
การผลิตกระแสไฟฟ
าที่ไดจากพลั
ตยดวยแผงโซล่ าเซลล
นาด 150 วัตาด้ตวอยู
ในชวงเวลา
และเมื่อทดสอบการผลิ
ตกระแสไฟฟ้
าเพืงงานแสงอาทิ
่อบรรจุลงในแบตเตอรี
ผลิตขกระแสไฟฟ้
ยมอเตอร์
ไฟฟ้า08.00-16.30
กระแสตรงทั้งน. 2สามารถ
ข้างร่วมกัน
านคอาโวลต
ิเตอรโดยวั
ไดเทดาปริ
กับม15
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ดเท า1กั บแผง
13 แอมแปร
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้ง มีจคากแอมมิ
าเทากับ เตอร์
จะใช้เวลาทั
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		 ผลการทดสอบพลังงานแสงอาทิตย์เพือ่ ผลิตกระแส เท่ากับ 18 แอมแปร์ จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้โมดยเฉลี
แบตเตอรีา่ทเซลล์
ี่รอยละพบว่
20า จะใช
เวลาทั้ง่เหมาะสมต่
หมด 8 ชั่วอโมง
ไฟฟ้าจากแผงโซล่
ช่วงเวลาที
การผลิต 1 ชั่วโมงมีค่าเท่ากับร้อยละ 15 ของปริมาณแบตเตอรี่ 40 แอมแปร์
ผลการทดสอบจั
ก
รยานป
น

ร
ว
มกั
พลังงานแสงอาทิ
กระแสไฟฟ
่อดําเนิ
อ
กระแสไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยแผงโซล่าเซลล์ขบนาด
ซึ่งค่าเฉลีตย่ยเทัพื้ง่อผลิ3 ตครั
้ง มีค่าเท่า าพบว
กับร้าอเมืยละ
15นการเชื
และเมื่อมต
่อทดสอบ
วงจรผลิตกระแสไฟฟาดวยมอเตอรไฟฟากระแสตรงทั้ง 2 ขางรวมกันกับแผงโซลาเซลลจํานวน 1 แผง สามารถอานคาโวลตมิเตอร
150 วัตต์ อยู่ในช่วงเวลา 08.00-16.30 น. สามารถอ่านค่าโวลต์ การผลิ ต กระแสไฟฟ้ า เพื่ อ บรรจุ ล งในแบตเตอรี่ ใ ห้ เ ต็ ม จ� ำ นวน
ไดเทากับ 20 โวลต จํานวนกระแสไฟฟาที่อานไดจากแอมมิเตอรเทากับ 18 แอมแปร จะสามารถผลิตกระแสไฟฟาไดโดยเฉลี่ยใน
มิเตอร์ได้เท่ากับ 15 โวลต์ จ�ำนวนกระแสไฟฟ้าทีอ่ า่ นจากแอมมิเตอร์ ร้อยละ 100 โดยวัดปริมาณแบตเตอรีท่ รี่ อ้ ยละ 20 จะใช้เวลาทัง้ หมด
1 ชั่วโมงมีคาเทากับรอยละ 15 ของปริมาณแบตเตอรี่ 40 แอมแปร ซึ่งคาเฉลี่ยทั้ง 3 ครั้ง มีคาเทากับรอยละ 15 และเมื่อทดสอบ
ได้เท่ากับการผลิ
13 แอมแปร์
จะสามารถผลิ
าได้่ใหโดยเฉลี
่วโมง โดยวัดปริมาณแบตเตอรี่ที่รอยละ 20 จะใชเวลา
ตกระแสไฟฟ
าเพื่อบรรจุตลกระแสไฟฟ้
งในแบตเตอรี
เต็มจํา่ยนวนร5.30
อยละชั100

ทั้งหมด 5.30 ชั่วโมง
ผลการทดสอบสมรรถนะชุดสาธิตจักรยานปนรวมกับพลังงานแสงอาทิตยเพื่อผลิตกระแสไฟฟา เมื่อทํา
การเก็บขอมูลทุก ๆ 1 ชั่วโมง พบวา ปริมาณแบตเตอรี่จะคอย ๆเพิ่มขึ้นศรายุ
โดยการป
่มขึ้นรอจัยละ
มาณ
ทธ์ จิตนรพัจักฒรยานจะเพิ
นากุล, กฤษณะ
นทสิ10
ทธิ์,ปริคมสั
น มุ่ยสี
แบตเตอรี่ของพลังงานจากแสงอาทิตยจะเพิ่มขึ้นรอยละ 10 เชนเดียวกับการปนจักรยาน และปริมาณแบตเตอรี่ของการ
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		 ผลการทดสอบสมรรถนะชุดสาธิตจักรยานปั่นร่วม ความจ�ำแบบแฟลซ ด้วยเทคนิคการควบคุมความเร็วแบบปรับค่า
กับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า เมื่อท�ำการเก็บข้อมูล แรงดันอาร์เมเจอร์ ที่ท�ำการปรับความกว้างของพัลส์ให้สอดคล้อง
ทุกๆ 1 ชั่วโมง พบว่า ปริมาณแบตเตอรี่จะค่อยๆ เพิ่มขึ้น โดยการ กับคันเร่ง และโหลดที่เปลี่ยนแปลงและมีการสร้างพลังงานทดแทน
ปั่นจักรยานจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ปริมาณแบตเตอรี่ของพลังงาน จากการปั่นจักรยาน โดยมอเตอร์จะท�ำหน้าที่เป็นเจนเนอเรเตอร์
จากแสงอาทิตย์จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เช่นเดียวกับการปั่นจักรยาน ผลิตแรงดันไฟฟ้าเพื่อประจุพลังงานสู่แบตเตอรี่จากผลการทดสอบ
และปริมาณแบตเตอรี่ของการปั่นจักรยานร่วมกับพลังงานแสง ในห้องปฏิบัติการและการใช้งานจริงของจักรยานไฟฟ้าต้นแบบ
อาทิตย์ จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 โดยจะสามารถเพิ่มจ�ำนวนกระแส พบว่า จักรยานไฟฟ้าพลังงานทดแทนต้นแบบ ให้ผลตอบสนอง
ไฟฟ้าลงในแบตเตอรี่ขนาด 40 แอมแปร์ ได้ภายใน 5.30 ชั่วโมง ในการขับขี่ที่ดี มีความเร็วสูงสุด 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระยะเดิน
ดังภาพที่ 7 สอดคล้องกับงานวิจัยของชายศักดิ์ ไชยจิตต์ (2550) ทางสูงสุดต่อการประจุพลังงาน 22 กิโลเมตร ที่ความเร็ว 25
ท�ำการศึตกนษาจั
าพลังงานทดแทน
โดยมีวัตถุนปแบบ
ระสงค์
กิโลเมตรต่อชั่วโมงบใช้
ต่อระยะทาง
แบบกรยานไฟฟ้
พบวาจักรยานไฟฟ
าพลังงานทดแทนต
ใหผลตอบสนองในการขั
ขี่ทพี่ดลัี งมีงานประมาณ
ความเร็วสูงสุด1.82
30 kW-h
กิโลเมตรต
อ
ระยะเดินทางสู
อการประจุมความเร็
พลังงานวมอเตอร์
22 กิโลเมตร100ที่คกิวามเร็
กิโลเมตรต
โมง ใชพพลังลังานด้
งงานประมาณ
ท�ำการสร้ชั่วาโมง
งจักรยานไฟฟ้
า ที่ใช้งหสุลัดกตการควบคุ
โลเมตรว 25
และท�
ำการปั่นอเพืชั่อวประจุ
วยก�ำลัง 35 วัตต์
1.82 kW-hด้ตวอยตัระยะทาง
100 กิญ
โลเมตร
าการป
พลังงานด
าลัง 35 อวัชัต่วตโมง
ที่ความเร็ว 20 กิโลเมตรตอ
ไฟฟ้ากระแสตรง
วประมวลผลสั
ญาณดิและทํ
จิตอลที
่มีหน่นวเพืย ่อประจุ
ที่ความเร็
ว 20วยกํ
กิโลเมตรต่
ชั่วโมง

6 hr.

7 hr.

8 hr.

่ 7 กกระแสไฟฟ้
ลิตได้าตงกัามลั
ภาพที่ 7 กระแสไฟฟาที่ผลิตภาพที
ไดตามลั
ษณะการผลิาทีต่ผแตกต
น กษณะการผลิตแตกต่างกัน

มห
าว

ิทยา

3. ผลการเปรี
ยบกระแสไฟฟ
ตยฒและจั
รยานป่นนร่วรวมกัมกับบพลังงาน
3. ผลการเปรี
ย บเทียยบเที
บกระแสไฟฟ้
า ที่ ผาทีลิ่ผตลิได้ตจไดากจากจักรยานปน พลังเมืงานแสงอาทิ
่อด�ำเนินการพั
นาจักกรยานปั
พลั่นงงานแสงอาทิ
ตย ตย์ และจักรยานปั่นร่วมกับพลังงาน แสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และท�ำการทดสอบเพื่อดูการ
จักรยานปั
พลังงานแสงอาทิ
เมื่อดําเนินการพัฒนาจักรยานปนรวมกับพลังงานแสงอาทิ
ตยเาพืที่อ่ผผลิ
า และทํ
าการทดสอบเพื
ดู
แสงอาทิตย์
กระแสไฟฟ้
ลิตตได้กระแสไฟฟ
เก็บเข้าไปไว้
แบตเตอรี
่ ขนาด 40 ่อแอมแปร์
การกระแสไฟฟาที่ผลิตไดเก็บเขาไปไวแบตเตอรี่ ขนาด 40 แอมแปร
โดยการทดสอบเปรี
บเทียบการผลิ
ตกระแสไฟฟ
่
โดยการทดสอบเปรี
ยบเทียยบการผลิ
ตกระแสไฟฟ้
าที่ได้าทีจากการ
ไดจากการปนจักรยาน พลังงานแสงอาทิตย และการปนจักรยานร
บพลังพลั
งานแสงอาทิ
ตย ดัตงแสดงผลในตารางที
่ 2 วมกับ
ปั่นจัวกมกัรยาน
งงานแสงอาทิ
ย์ และการปั่นจักรยานร่
พลังงานแสงอาทิตย์ ดังแสดงผลในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบจักรยานปนรวมกับพลังงานแสงอาทิตยเพื่อผลิตกระแสไฟฟาในรูปแบบที่แตกตางกัน
จักรยานปนรวมกับ
ปจจัยที่ใชในการเปรียบเทียบ
จักรยานปน
พลังงานแสงอาทิตย
พลังงานแสงอาทิตย
1. ดานพลังงาน
1.1 กําลังงานไฟฟารวม (วัตต)
700
150
850
1.2 คาแรงดันไฟฟา (โวลต)
15
15
20
1.3 คากระแสไฟฟา (แอมแปร)
13
13
18
2. ดานประสิทธิภาพ
2.1 รอยละกระแสไฟฟาที่ไดตอชั่วโมง
10
10
15
2.2 ระยะเวลาเก็บกระแสไฟฟา (ชั่วโมง)
8
8
5
2.3 ชวงเวลาผลิตกระแสไฟฟา
ทุกชวงเวลา
08.00-16.30 น.
08.00-16.30 น.
3. ลักษณะการใชงาน
3.1 แหลงกําเนิดพลังงาน
มอเตอรไฟฟา
แผงโซลาเซลล
มอเตอรไฟฟาและแผง
ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล, กฤษณะ จันทสิทธิ์, คมสัน มุ่ยสี
โซลาเซลล
3.2 ลักษณะการใชงาน
ปนจักรยาน
แสงแดด
ปนจักรยานและ

พลังงานแสงอาทิตย
เมื่อดําเนินการพัฒนาจักรยานปนรวมกับพลังงานแสงอาทิตยเพื่อผลิตกระแสไฟฟา และทําการทดสอบเพื่อดู
การกระแสไฟฟาที่ผลิตไดเก็บเขาไปไวแบตเตอรี่ ขนาด 40 แอมแปร โดยการทดสอบเปรียบเทียบการผลิตกระแสไฟฟาที่
วารสารวิ
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มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

พพ
รรณ
ี

ตารางที
ตารางที่ 2่ 2ผลการเปรี
ผลการเปรียยบเที
บเทียยบจับจักกรยานปั
รยานป่นนร่วรมกั
วมกับบพลัพลังงานแสงอาทิ
งงานแสงอาทิตตย์ยเพืเพื่อ่อผลิผลิตตกระแสไฟฟ้
กระแสไฟฟาในรู
าในรูปปแบบที
แบบที่แตกต่
่แตกตางกั
างกันน
จักรยานปนรวมกับ
ปจจัยที่ใชในการเปรียบเทียบ
จักรยานปน
พลังงานแสงอาทิตย
พลังงานแสงอาทิตย
1. ดานพลังงาน
1.1 กําลังงานไฟฟารวม (วัตต)
700
150
850
1.2 คาแรงดันไฟฟา (โวลต)
15
15
20
1.3 คากระแสไฟฟา (แอมแปร)
13
13
18
2. ดานประสิทธิภาพ
2.1 รอยละกระแสไฟฟาที่ไดตอชั่วโมง
10
10
15
2.2 ระยะเวลาเก็บกระแสไฟฟา (ชั่วโมง)
8
8
5
2.3 ชวงเวลาผลิตกระแสไฟฟา
ทุกชวงเวลา
08.00-16.30 น.
08.00-16.30 น.
3. ลักษณะการใชงาน
3.1 แหลงกําเนิดพลังงาน
มอเตอรไฟฟา
แผงโซลาเซลล
มอเตอรไฟฟาและแผง
โซลาเซลล
3.2 ลักษณะการใชงาน
ปนจักรยาน
แสงแดด
ปนจักรยานและ
แสงแดด
3.3 การควบคุมกระแสไฟฟา
Control Chang
Control Chang
Control Chang
3.4 มอนิเตอรแสดงผล
โวลต(V) แอมป(A) โวลต(V) แอมป(A)
โวลต(V) แอมป(A)
มิเตอร
มิเตอร
มิเตอร
3.5 การแปลงแรงดันไฟฟา
Inverter
Inverter
Inverter
4. ตนทุนที่ใชสราง
9,000 บาท
5,600 บาท
14,600
5. สมรรถนะการทํางาน
เทากันกับพลังงาน เทากันกับจักรยานปน ดีกวาจักรยานปน และ
(ปริมาณกระแสไฟฟาที่ผลิตได)
แสงอาทิตย
พลังงานแสงอาทิตย
จะเห็นไดวาการปนจักรยานรวมกับพลังงานแสงอาทิตย ดวยมอเตอรไฟฟากระแสตรงทําหนาที่เปนเจนเนอร
จะเห็ขนนาด
ได้วา่ 350
การปัวัน่ ตจัตกรยานร่
ตย์าเซลล
รอบการปั
จักรยานระหว่
าง 30-50
นาที พบว่
เรเตอร
จํานวนวมกั2บชุพลั
ด งรงานแสงอาทิ
วมกั บแผงโซล
ขนาด ่น150
วัตต จํานวน
1 แผง รอบต่
ใชจักอรยานชนิ
ด า3 อัลตอราการ
ด้วยมอเตอร์
ไฟฟ้20ากระแสตรงท�
ำหน้าาทีงกว
่เป็นางเจนเนอร์
นาด200 เต้เซนติ
นของหั
อัตราการเผาผลาญพลั
งานเฉลี่ยา และก�
ขนาด
นิ้ว ขนาดโครงสร
96 เซนติเรเตอร์
เมตร ขยาว
เมตรวใจเฉลี
สูง 200่ย เซนติ
เมตร มีประสิทธิภงาพมากกว
เมื่อ ำลัง
350 วัตต์เปรีจ�ำยนวน
บแผงโซล่
150าเซลล
วัตต์เพื่อรัไฟฟ้
่ผลิตได้มีค่าสูงขึ้นตยเมืเพี่อยความเร็
่นจักรยานสู
บเทีย2บกัชุบดใชร่ชวุดมกัมอเตอร
หรือาเซลล์
การใชขแนาด
ผงโซล
บพลัางทีงานจากแสงอาทิ
งอยางเดีวรอบการปั
ยว โดยสามารถเก็
บ งขึ้น
าลงยังแบตเตอรี
่ขนาด2040นิ้วแอมแปร
ไดเปานงอยางดี
อีก่คทัวามเร็
้งยังชววรอบ
ยดานสุ
างกายของผู
ที่ปนช่จัวกยรั
รยานให
จ�ำนวน 1กระแสไฟฟ
แผง ใช้จักรยานชนิ
ด 3 ล้อ ขนาด
ขนาดโครงสร้
โดยที
30ขภาพร
และ 35
รอบต่อนาที
กษาสุขภาพ
งแรงและยั
งไดพ200
ลั งงานไฟฟ
าไวใสูชงเองภายในครั
วเรือ นอีและร่
กดวยางกายให้
ซึ่ งสอดคล
งกั บประสิ
งานวิจทั ยธิของ
พิ ม พิ ไล (2555)
ได ต
กว้าง 96แข็เซนติ
เมตร ยาว
เซนติเมตร
200 เซนติเมตร
แข็งอแรง
ภาพของการปั
่นจักรยานผลิ
กษาจัากรยานผลิ
กระแสไฟฟ
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รยานผลิ
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พียงอย่างเดียาวสําหรัความเร็
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แอมแปร์
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า
ขึ
น
้
มาทดแทน
โดยการทดสอบ
ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยด้านสุขภาพร่างกายของผู้ที่ปั่นจักรยาน ไฟฟ้าอยู่ในช่วงร้อยละ 15.26 และร้อยละ 18.18 ตามล�ำดับ
ที่ความเร็
าง 30-50
ให้แข็งแรงและยั
งได้วพรอบการป
ลังงานไฟฟ้ นาจัไว้กรยานระหว
ใช้เองภายในครั
วเรือนอีรอบต
กด้วยอนาที พบวาอั ตราการเตน ของหัวใจเฉลี่ย อัตราการเผาผลาญ
พลังงานเฉลี่ย และกําลังไฟฟาที่ผลิตไดมีคาสูงขึ้น เมื่อความเร็วรอบการปนจักรยานสูงขึ้น โดยที่ความเร็วรอบ 30และ35
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพิไล ไชยนุรักษ์ (2555) ได้ท�ำ สรุปและอภิปรายผล
รอบตอนาที ชวยรักษาสุขภาพและรางกายใหแข็งแรง ประสิทธิภาพของการปนจักรยานผลิตกระแสไฟฟาเทากับรอยละ
การศึกษาจักรยานผลิตกระแสไฟฟ้าและการออกก�ำลังกาย คือ
น่ ำ� มาใช้เป็านงานแบบใช
จักรยานชนิอดอกซิ
3 ล้อเจน
ขนาดล้อ
7.23 และรอ ยละ 11.14 และที่ ค วามเร็ว รอบ 40-50 รอบต อ นาที ช1.ว ยพัจักฒรยานที
นาระบบการทํ
ศึ ก ษาประสิ
าพของจั ก รยานผลิ
ต กระแสไฟฟ้
และ
นาดเส้
นผ่านศู
นย์กอลาง
นิ้ว (50.8
ประสิททธิธิภภาพของการป
นจักรยานผลิ
ตกระแสไฟฟาาอยู
ในชวงรมีอขยละ
15.26
และร
ยละ20
18.18
ตามลํเซนติ
าดับเมตร) ขนาดจักรยาน
ความเหมาะสมของการปั ่ น จั ก รยานผลิ ต กระแสไฟฟ้ า ส� ำ หรั บ มี ค วามกว้ า ง 64 เซนติ เ มตร ยาว 180 เซนติ เ มตร และสู ง
ออกก�ำลังสรุกาย
จากการปั
่นจักรยานหมุนไดนาโมแล้วน�ำพลังงาน 80 เซนติเมตร มีชุดเฟืองขับปั่นด้วยเท้ามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ปและอภิ
ปรายผล
ไฟฟ้ า เก็ บ ไว้ ใ นแบตเตอรี่ ข นาด 12 โวลต์ 5 แอมแปร์ 17 เซนติเมตร (40 ฟันเฟือง) เพื่อส่งก�ำลังขับเคลื่อนไปยังล้อ
กรยานที
มาใชเปวยระบบการเผาผลาญ
นจักรยานชนิด 3 ลอ ขนาดล
อมีงขนาดเส
นศูนยกลาง
20 นิำ้วจากโลหะชนิ
(50.8 เซนติดเกล่
มตร)
การออกก�ำลังกายด้1.วจัยการปั
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พลั ง งาน ส่ ง เสริ ม ให้ ร ่ า งกายแข็ ง แรงพร้ อ มทั้ ง ได้ ป ระโยชน์ ใ น ความกว้าง 1 นิ้ว ยาว 2 นิ้ว ตัวขายึดชุดจักรยานใช้โลหะชนิดฉาก
เสนงผงานไฟฟ้
านศูนยกาขึลาง
17 เซนติเมตร
(40 ฟนเฟอง)่ความเร็
เพื่อสงวกําลังมาขนาดความกว้
ขับเคลื่อนไปยังลาองด1.5
านหลั
แทนยึดจั1.5
กรยานในส
วนฐานทํ
า าง
การสร้างพลั
้นมาทดแทน
โดยการทดสอบที
นิ้วง และยาว
นิ้ว และส่
วนโครงสร้
จากโลหะชนิดกลองขนาดความกวาง 1 นิ้ว ยาว 2 นิ้ว ตัวขายึดชุดจักรยานใชโลหะชนิดฉากมาขนาดความกวาง 1.5 นิ้ว
และยาว 1.5 นิ้ว และสวนโครงสรางสําหรับรองรับแผงโซลาเซลลทั้ง 4 ตน ใชโลหะชนิดกลองขนาดความกวาง 1 นิ้ว ยาว
1 นิ้ ว ชุดมอเตอรไฟฟากระแสตรง (Dc Motor) มีข นาด ��� วัตต์ จํานวน � ตัว รวมจํานวน ��� วัตต์ ชุดระบบ
ทธ์ จิเซนติ
ตรพัฒเมตร
นากุลกํ,ากฤษณะ
น มุ่ยสี
พลังงานแสงอาทิตย (Solar Cell) มีขนาดความกวาง 60 เซนติเมตร ศรายุ
ยาว 150
ลังวัตตสูงจัสุนดทสิ
ที่ผทลิธิต์,ไดคมสั
150
วัตต จํานวน 1 แผง เครื่องควบคุมการชารจประจุที่ใชมีขนาด 20 แอมแปร ชุดอินเวอรเตอรที่ใชเปลี่ยนกระแสไฟฟาจาก
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4. ประสิทธิภาพชุดสาธิตจักรยานปั่นกระแสไฟฟ้า
ร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อท�ำการเปรียบเทียบกันทั้ง 3 ระบบ
พบว่า ประสิทธิภาพในการเก็บกระแสไฟฟ้าเมื่อทั้ง 2 ระบบท�ำงาน
ร่วมกัน หรือที่เรียกว่า “ระบบไฮบริดจ์” (Hybrid Technology)
ดีกว่าการปั่นจักรยาน และพลังงานแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียว
ร้อยละ 31.25 โดยจะสามารถเก็บกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่
ขนาด 40 แอมแปร์ภายใน 5 ชั่วโมง เนื่องจากสามารถเก็บกระแส
ไฟฟ้าได้ทั้ง 2 ทางพร้อมกัน โดยช่วงเวลาที่มีแสงแดดก็จะรับ
พลังงานโดยโซล่าเซลล์ ส่วนช่วงเวลาทีไ่ ม่มแี สงแดดก็จะปัน่ จักรยาน
เพือ่ เก็บกระแสไฟฟ้า อีกทัง้ การปัน่ จักรยานยังช่วยให้สขุ ภาพร่างกาย
ของผู้ที่ปั่นจักรยานแข็งแรง และยังได้พลังงานไฟฟ้าไว้ใช้เองภายใน
ครัวเรือนอีกด้วย

ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการศึกษาการน�ำไปประยุกต์ใช้กับเครื่องมือ
อื่นๆ ด้านการเกษตร
2. ควรมีการศึกษาลักษณะการเก็บพลังงานในรูปแบบ
อื่นๆ เช่น ตัวเก็บประจุไฟฟ้า แบตเตอรี่รถยนต์ ฯลฯ

ชภัฏ

ส�ำหรับรองรับแผงโซล่าเซลล์ทั้ง 4 ต้น ใช้โลหะชนิดกล่องขนาด
ความกว้าง 1 นิว้ ยาว 1 นิว้ ชุดมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (Dc Motor)
มีขนาด 350 วัตต์ จ�ำนวน 2 ตัว รวมจ�ำนวน 700 วัตต์ ชุดระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) มีขนาดความกว้าง 60 เซนติเมตร
ยาว 150 เซนติเมตร ก�ำลังวัตต์สูงสุดที่ผลิตได้ 150 วัตต์ จ�ำนวน
1 แผง เครื่องควบคุมการชาร์จประจุที่ใช้มีขนาด 20 แอมแปร์
ชุดอินเวอร์เตอร์ที่ใช้เปลี่ยนกระแสไฟฟ้าจากกระแสตรง (DC)
เป็นกระแสไฟฟ้าสลับ (AC) มีค่าแรงดันที่ 220 โวลต์ ก�ำลังวัตต์
ที่ ผ ลิ ต ได้ 500 วั ต ต์ และขนาดของแบตเตอร์ รี่ ที่ ใช้ มี ข นาด
40 แอมแปร์ 12 โวลต์ เป็นแบตเตอร์รี่ชนิด Deep Cycle
2. โครงสร้างของชุดสาธิตจักรยานปั่นกระแสไฟฟ้า
ร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์มขี นาดความกว้างของฐาน 96 เซนติเมตร
ความยาว 200 เซนติเมตร เคลื่อนที่ได้ด้วยล้อขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 3 นิ้ว จ�ำนวน 4 ล้อ เชื่อมติดกับมุมของโครงสร้างทั้ง
4 มุม มีขารับด้านหน้าล้อจักรยานขนาด 20 นิ้ว จ�ำนวน 2 ขา
ขนาดความสูง 33 เซนติเมตร ขาตั้งส�ำหรับยึดแกนปั่นจักรยาน
จับยึดด้วยตุ๊กตาจ�ำนวน 2 ขา สูง 37 เซนติเมตร และขาตั้งส่วนหลัง
ของจักรยานจ�ำนวน 2 ขา สูง 33 เซนติเมตร ส่วนโครงสร้างส�ำหรับ
รองรั บ แผงโซล่ าเซลล์มีขนาดความกว้าง 60 เซนติเมตร ยาว
150 เซนติเมตร ความสูงของเสามีขนาด 200 เซนติเมตร ตู้ควบคุม
ที่ น� ำ มาใช้ เ ก็ บ อุ ป กรณ์ เ ป็ น กล่ อ งกั น น�้ ำ มี ข นาดความกว้ า ง
30 เซนติ เ มตร ยาว 43 เซนติ เ มตร และลึ ก 15 เซนติ เ มตร
ประกอบด้วยโวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ ติดตั้งชุดควบคุมการชาร์จ
ประจุ (Control Change) เพื่อแสดงผลกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้
จากพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านแผงโซล่าเซลล์ และติดตั้งชุด Outlet
ปลั๊กไฟฟ้าตัวเมีย (เต้ารับ) เพื่อต่อใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างที่ใช้
แรงดันไฟฟ้ากระแสลับขนาด 220 โวลต์
3. หลั งติด ตั้งชุด สาธิต จัก รยานปั่น ร่ว มกับ พลั ง งาน
แสงอาทิ ต ย์ โดยท� ำ การทดสอบผลิ ต กระแสไฟฟ้ า จากการปั ่ น
จักรยานด้วยความเร็วคงที่ 15-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กระแสไฟฟ้า
ที่ ไ ด้ ผ ลิ ต ได้ จากแผงโซล่าเซลล์ และกระแสไฟฟ้าที่ไ ด้ จ ากการ
จักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ ท�ำการชาร์ตกระแสไฟฟ้า
เข้ากับแบตเตอร์รขี่ นาด 40 แอมแปร์ พบว่า การปัน่ จักรยานความเร็ว
ที่ใช้ปั่น 15-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
700 วัตต์ จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้โดยเฉลี่ยใน 1 ชั่วโมง
มีค่าเท่ากับร้อยละ 10 ใช้เวลาเก็บกระแสไฟฟ้ารวม 8 ชั่วโมง
กระแสไฟฟ้าที่ได้ผลิตได้จาก แผงโซล่าเซลล์เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 และ
กระแสไฟฟ้าที่ได้จากการจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์
เพิ่มขึ้นร้อยละ 15
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การศึกษาคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีการใช้บริการธุรกิจสปา
ในจังหวัดอุดรธานี
A Study of Service Quality Affecting the Customers’ Loyalty to a Spa Business
in Udon Thani Province
ศศิประภา พรหมทอง
สาขาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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การวิจยั เรือ่ ง การศึกษาคุณภาพการให้บริการทีส่ ง่ ผลต่อความจงรักภักดีการใช้บริการธุรกิจสปา ในจังหวัดอุดรธานี มีวตั ถุประสงค์
ในการวิจัยเพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการของธุรกิจสปาในจังหวัดอุดรธานี 2) เพื่อศึกษาระดับความจงรักภักดี
การให้บริการธุรกิจสปาในจังหวัดอุดรธานี 3) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อระดับความจงรักภักดีการให้บริการธุรกิจ
สปาในจังหวัดอุดรธานี เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ใช้บริการที่มีอ�ำนาจในการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจสปาในจังหวัดอุดรธานี ในเขตอ�ำเภอเมืองอุดรธานี จ�ำนวน 400 ราย มีความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
(Reliability) ด้วยวิธีวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ปรากฏผลได้ค่า 0.94 และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป
ใช้วิธีการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ t-test
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการทดสอบสมมติฐาน โดยค�ำนวณค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 26 - 35 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีสถานภาพโสด
มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต�่ำกว่า 15,000 บาท มีความถี่ในการใช้บริการเฉลี่ยต่อเดือน 1-2 ครั้ง มีค่าใช้จ่าย
ในการใช้บริการแต่ละครั้ง 501-1,000 บาท 2) ระดับคุณภาพการให้บริการโดยภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพการให้บริการมาก
(X = 3.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านกระบวนการให้บริการมีค่าเฉลี่ยที่มากที่สุด รองลงมา ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านราคา ด้านสิ่งแวดล้อมทางภายภาพ และด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ และด้านบุคลากร ทุกด้าน อยู่ในระดับ
คุณภาพการให้บริการมาก 3) ปัจจัยคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีการใช้บริการสปา โดยภาพรวม มีระดับความจงรัก
ภักดีมาก 4) ปัจจัยคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อระดับความจงรักภักดีการใช้บริการสปา เพศ กลุ่มอายุต่างๆ ระดับการศึกษา
ต่างๆ สถานภาพ และอาชีพ มีปัจจัยคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อระดับความจงรักภักดีการใช้บริการปาแตกต่างกัน 5) ความสัมพันธ์
ระหว่างระดับคุณภาพการให้บริการ ส่งผลต่อระดับความจงรักภักดีการใช้บริการธุรกิจสปา โดยภาพรวม พบว่า ระดับคุณภาพ
การให้บริการ ส่งผลต่อระดับความจงรักภักดีการใช้บริการธุรกิจสปามีความสัมพันธ์กนั ต�ำ่ มาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับ
ต�่ำมากทั้ง 7 ด้าน โดยเรียงตามล�ำดับความสัมพันธ์จากน้อยไปหามาก คือ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านช่องทาง
การจัดจ�ำหน่าย ด้านสิ่งแวดล้อมทางภายภาพ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ และด้านราคา
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A study of service quality affecting the customers’ loyalty to the spa business in Udon Thani province
aimed to examine; 1) level of service quality of spa business in the province, 2) level of customer loyalty to the
service quality of spa business in the province, and 3) level of service quality that affects the customers’ loyalty
to a spa business in the province. Data collection tools consisted of questionnaire. In this study, samples were
400 customers who had a power to make a decision on choosing spa service in the area of Muang Udon Thani
district of the province. Reliability of the questionnaire was 0.94 analyzed by Cronbach’s alpha coefficient.
Data was analyzed by the computer program. Statistics used in the study were frequency, percentage, mean,
standard deviation, and t-test was used for comparing the means of two independent groups, One-Way ANOVA).
And data were analyzed by testing hypothesis using the Pearson Correlation Coefficient.
The results indicated that
1) Questionnaire Respondents mostly were female, between 26-35 years old, Bachelor Degree, single,
and private company employees. Their monthly incomes were less than 15,000 Baht. The frequency of using
spa service monthly was 1-2 times. The cost of service was 501-1,000 Baht each.
2) The quality of service overall was high (X = 3.80). Service process has the highest mean score.
The rest ones; distribution channel, marketing promotion, price, physical environment, and products or services,
were all rated high.
3) The quality of service that influences customer loyalty to the spa service overall was rated as high.
4) The quality of service that influences customer loyalty to the spa service were different depend
on each variation; genders, ages, educations, social status, and occupations
5) The relationship between the qualities of service affects level of customer loyalty to spa business
service in general found that level of quality of service affect the customer royalty at low level. In specific aspects,
all 7 aspects were at low level, sort by ascending order of their relationship as follow; personal, service process,
distribution channel, physical environment, marketing promotion, products or services, and prices.
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จนกลายเป็นธุรกิจบริการที่ได้รับความนิยมตามความต้องการ
ภาวการณ์ปัจจุบันของโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วอัน ของตลาดสถานบริการความงามและสุขภาพอย่างอย่างรวดเร็ว
เป็นผลท�ำให้ทุกคนในสังคมต่างดิ้นรนเพื่อการด�ำรงอยู่และเอาชีวิต (กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, 2558)
ธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพและความงามมีการแข่งขันสูง
รอดในสังคมในยุคเศรษฐกิจปัจจุบันมีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา
ก่อให้เกิดแต่ความเครียดมากขึ้น รูปแบบการด�ำรงชีวิตจึงมีการ ซึ่งในปัจจุบันแทบทุกแห่งภายในตัวเมืองใหญ่ จะมีให้บริการกัน
ปรับเปลี่ยนให้เอื้อต่อการดูแลสุขภาพ จึงเป็นเหตุผลให้ผู้บริโภค อย่างแพร่หลาย ซึ่งเป็นการให้ความสะดวกกับผู้บริโภคในการไปใช้
เริ่มสนใจและเอาใจใส่ดูแล และรักษาสุขภาพอย่างจริงจังเพิ่มขึ้น บริการ นอกจากนีผ้ ปู้ ระกอบการสปาแต่ละแห่งก็มกี ารน�ำเอากลยุทธ์
ผูบ้ ริโภคเหล่านีม้ ที างเลือกทีจ่ ะดูแลสุขภาพ และมีวธิ กี ารผ่อนคลาย ทางการตลาดต่างๆ เข้ามาแข่งขันกัน เพื่อให้ธุรกิจของตนได้รับผล
ได้หลายรูปแบบ เช่น การเข้าศูนย์กฬี า วิง่ และเต้นแอโรบิคตามสวน ตอบแทนที่สูง เป็นการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในอุตสาหกรรม
สาธารณะ การฝึกโยคะ การไปดูหนังหรือเดินซื้อของตามห้างสรรพ เดียวกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดึงดูดให้ผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของ
สินค้า แต่วิธีการผ่อนคลายที่ก�ำลังมาแรงและเป็นที่นิยมอย่างแพร่ ทั้งหลายเข้ามาด�ำเนินธุรกิจประเภทนี้เป็นจ�ำนวนมาก เพื่อที่จะเข้า
หลาย คือ การเข้ามาใช้บริการในสปา ซึ่งนอกจากจะท�ำให้ผู้บริโภค มาแสวงหาประโยชน์จากการท�ำธุรกิจประเภทนี้โดยมุ่งเน้นก�ำไร
ุ ภาพ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ลกู ค้าได้รบั บริการอย่างมี
คลายความเครียดแล้ว การบริการบางประเภทในสปายังเป็นการ และการให้บริการทีม่ คี ณ
คุณภาพถูกต้องตามหลักการก่อให้เกิดความประทับใจแก่ลูกค้า
เสริมสุขภาพให้แข็งแรงอีกด้วย
ในอดี ต ธุ ร กิ จ ด้ า นความงามและธรรมชาติ บ� ำ บั ด ใน หรือผู้ใช้บริการรวมถึงเป็นการรักษาภาพพจน์ที่ดีและชื่อเสียง
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ธุรกิจปายังคงมีแนวโน้มจะสามารถ
ประเทศไทย จะมีเพียงแค่ในโรงแรมชั้นน�ำ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
ต่างชาติเท่านั้น โดยเป็นเพียงธุรกิจเล็กๆ แฝงตัวอยู่ในธุรกิจอื่น เติบโตได้ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรง โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้า
ต่อมากระแสตื่นตัวต่อการรักษาสุขภาพมีมากขึ้น ในช่วงระยะ 2-3 คนไทยที่ ใ ห้ ค วามสนใจและใส่ ใจในการดู แลสุ ข ภาพของตัวเอง
ปีที่ผ่านมา ธุรกิจเพื่อความสวยงามและธรรมชาติบ�ำบัดจึงเริ่มแยก มากขึ้น รวมถึงการขยายฐานไปยังกลุ่มกลุ่มวัยท�ำงาน ซึ่งถือเป็น
ตัวออกมาเป็นธุรกิจหลัก ไม่อิงหรือแฝงตัวกับธุรกิจอื่นอีกต่อไป กลุ่มผู้บริโภคที่มีอัตราการเติบโตสูง แม้ว่าธุรกิจปาที่มีทั้งที่จะ
โดยเฉพาะธรรมชาติบ�ำบัดที่มีรูปแบบที่แตกต่างไป ธุรกิจด้าน เปิดใหม่ และเลิกกิจการไปจ�ำนวนหนึง่ แต่วงจรธุรกิจปาจะมีรายใหม่
ความงามและธรรมชาติ บ� ำ บั ด หรื อ ที่ มั ก นิ ย มเรี ย กว่ า “สปา” รายเก่าเวียนเข้าออกกันตลอด รวมถึงพฤติกรรมผู้ใช้บริการสปาเริ่ม
เป็นส่วนหนึ่งในหลายธุรกิจที่มีอัตราการขยายตัวกว่าร้อยละ 20 มีการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ ไม่ต้องการแค่ความสบายผ่อนคลาย
เท่านั้น แต่ยังต้องการได้รับความรู้เพิ่มเติมที่เพิ่มขึ้นมาด้วย ดังนั้น
ต่อปี และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวไปอย่างต่อเนื่องอีกหลายปี
ปัจจุบนั ธุรกิจสปา มีสถิตใิ นปี 2558 พบว่า มีการส่งออก เพื่อให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้และดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ
ธุรกิจสปาไทย มูลค่า 26,811.9 ล้านบาท ขยายตัวจากปี 2557 เพิ่มมากขึ้น ความพยายามในการเข้าถึงความต้องการของลูกค้า
สูงถึง ร้อยละ 7% ขณะที่สินค้าบริการกลุ่ม Animation and เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการจ�ำเป็นที่ต้องศึกษา ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้
Digital Content มี ต ลาดส่ ง ออกรวม เมื่ อ ปี 2558 มู ล ค่ า เป็นการศึกษาคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดี
739 ล้ า นบาท ธุ ร กิ จ โลจิ ส ติ ก ส์ มี ก ารตั้ ง เป้ า หมายว่ า จะเพิ่ ม การใช้บริการธุรกิจสปาในจังหวัดอุดรธานี อันจะเป็นประโยชน์
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของธุรกิจนี้ในประเทศให้เติบโตขึ้นเป็น ต่อผู้ประกอบธุรกิจสปาสุขภาพ เพื่อน�ำผลการศึกษามาพัฒนา
3.5 แสนล้านบาท เห็นได้ว่าธุรกิจบริการมีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มี ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อสร้างจุดเด่นหรือเอกลักษณ์
นัยส�ำคัญ เป็นแหล่งรายได้สำ� คัญเพิม่ ขึน้ จากการค้าระหว่างประเทศ เฉพาะตัวให้ธรุ กิจมีความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และมีกลุม่ เป้าหมาย
สปาสุขภาพได้รับความนิยมมากขึ้นตามความเป็นอยู่และรายได้ ที่ชัดเจน และสามารถอยู่รอดได้ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย
ของชนชั้นกลางที่ยกระดับขึ้นตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ของประเทศท่ามกลางวิถีชีวิตความเป็น วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
อยู่และสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่ง
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการของธุรกิจ
ส่งผลต่อสุขภาพท�ำให้คนส่วนใหญ่ต้องหันมาสนใจฟื้นฟูสุขภาพ สปาในจังหวัดอุดรธานี
เพื่อที่จะพักผ่อนและพร้อมที่จะเผชิญกับสภาพสังคมและสภาวะ
2. เพื่อศึกษาระดับความจงรักภักดีภักดีการให้บริการ
โลกร้อนต่อไป ซึ่งจ�ำเป็นที่จะต้องหาสิ่งที่จะบ�ำบัดและผ่อนคลาย ธุรกิจสปาในจังหวัดอุดรธานี
ความเครียด นั่นก็คือ การบ�ำบัดด้วยวิธีธรรมชาติหรือเรียกว่า
3. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อ
ธรรมชาติบ�ำบัดไม่ว่าจะเป็นการรักษาทางกายภาพการท�ำสมาธิ ระดับความจงรักภักดีการให้บริการธุรกิจสปาในจังหวัดอุดรธานี
การนวดโยคะการอบสมุนไพรการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ
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อุดรธานี

3.เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการใหบริการที่สงผลตอระดับความจงรักภักดีการใหบริการธุรกิจ สปาใน จังหวัด
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สมมติฐานการวิ
1.ผูใชบริการที่มีคุณลักษณะสวนบุคคลที่แตกตางกันจะมีระดับความจงรักภักดีแตกตางกัน
2. ระดั
ภักดีการใชบริการธุรกิดจของโครงการวิ
สปา
สมมติฐานการวิ
จัยบคุณภาพการใหบริการ สงผลตอระดับความจงรักกรอบแนวความคิ
จัย
1. ผู้ใช้บริการที่มีคุณลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาคุณภาพการให้บริการที่
จะมีระดับความจงรักภักดีแตกต่างกัน
ส่งผลต่อความจงรักภักดีการใช้บริการธุรกิจสปา ในจังหวัดอุดรธานี
กรอบแนวความคิ
ด
ของโครงการวิ
จ
ย
ั
2. ระดับคุณภาพการให้บริการ ส่งผลต่อระดับความ ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วน�ำมาสร้าง
ในการวิ
จัยรครั
นี้ ผูวิจั ย ศึ กษาคุ ณภาพการให บ ริการที่ สเป็
งผลต
อความจงรัดกในการวิ
ภั กดี กจารใช
ริก ารธุ่ 1รกิ จสปา ใน
จงรักภักดีการใช้
บริการธุ
กิจ้งสปา
นกรอบแนวคิ
ัย ดับงภาพที
จังหวัดอุดรธานี ผูวจิ ัยไดศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของแลวนํามาสรางเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ลักษณะคุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก
1. เพศ1. เพศ
2. อายุ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
3. ระดับ4.การศึ
กษา
สถานภาพ
4. สถานภาพ
5. อาชีพ
5. อาชี6.พ รายไดเฉลี่ยตอเดือน
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ภาพการใหบริการ คือ สส่ววนประสมทางการตลาด
คุณภาพการให้
นประสมทางการตลาด
ไดแกก่
7 P’s ได้
นผลิตตภัภัณณฑ์ฑหรือบริการ
1.1.ด้ดาานผลิ
2.
ด
า
นราคา
2. ด้านราคา
นชอองทางการจั
งทางการจัดดจำ�หน่
จําหนาายย
3.3.ด้ดาานช่
นการสงงเสริ
เสริมมการตลาด
การตลาด
4.4.ด้ดาานการส่
5. ดานบุคลากร
5. ด้านบุคลากร
6. ดานกระบวนการใหบริการ
6.7.ด้ดาานกระบวนการให้
บริการ
นสิ่งแวดลอมทางภายภาพ

รำไ

ความจงรักภักดีการใชบริการธุรกิจสปา ในจังหวัดอุดรธานี
1. การใช้
การใชบริการซ้
ารซ�ํา้ำ
2. การซื้อขข้ามสายผลิ
มสายผลิตตภัภัณณฑฑ์
การบอกตออบุบุคคลอื
3.3. การบอกต่
คลอื่น ่น
4.4.การมี
การมีภภูมูมิคิคุมุ้มกักันนในการถู
ในการถูกกดึดึงดูงดูดดไปหาคู
ไปหาคูแข่แงข่ง

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย
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การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงส�ำรวจ (Survey Research)
โดยมี แ บบสอบถามเป็ น เครื่ อ งมื อ ส� ำ คั ญ ในการรวบรวมข้ อ มู ล
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่เคยใช้บริการธุรกิจสปา
ในจังหวัดอุดรธานี ในเขตอ�ำเภอเมืองอุดรธานี ค�ำนวณจากสูตร
ของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) (ธานินทร์, 2558) ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ แบ่งเป็น
2 รูปแบบ ดังนี้ 1) หนองประจักษ์เป็นสปาในรูปแบบเดย์สปา
(Day Spa) 2) สปาตามศูนย์ความงาม เมดิคอลสปา (Medical Spa)
โดยมีความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ด้วยวิธีวิเคราะห์
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า เท่ากับ 0.94
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การวิเคราะห์ผลการวิจัย

4

การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ� เร็จรูป
SPSS ใช้คา่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ในส่วนการทดสอบสมมติฐาน ใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยโดยใช้ t-test ส่วนด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : ANOVA)
กรณีพบความแตกต่างเป็นรายกลุ่ม ผู้วิจัยจะวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีเชฟเฟ่ (Sheffe) การวิเคราะห์
ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างระดับคุณภาพการให้บริการ ต่อระดับ
ความจงรักภักดีการใช้บริการธุรกิจสปา โดยค�ำนวณค่าสัมประสิทธิ์
สหสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งง่ า ยของเพี ย ร์ สั น (Pearson Product
Moment Correlation Coeffiient) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

Way Analysis of Variance : ANOVA) กรณีพบความแตกตางเปนรายกลุมผูวิจัยจะวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางเปน
รายคู โดยใช วิธีเชฟเฟ (Sheffe) การวิ เคราะห ข อมู ลความสั ม พั น ธระหว างระดั บ คุ ณ ภาพการให บริก าร ต อระดั บความ
จงรักภักดีการใชบริการธุรกิจสปา โดยคํานวณคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเปยรสัน (Pearson Product Moment
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Correlation Coeffiient) ที่ ระดั บความเชื่ อมั่ น 95 % และ การวิเคราะห ห าความสั มพั น ธร ะหว างคุ ณ ภาพการใช

บริการ สงผลตอระดับความจงรักภักดีการใชบริการธุรกิจสปา โดยคํานวณคาการวิเคราะหความถดถอยเชิง
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ิทยา
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า
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รำไ
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และการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการใช้บริการ ปริ ญ ญาตรี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 63.75 มี ส ถานภาพโสด คิ ด เป็ น
(Multiple
ส่งผลต่อพหุ
ระดัคบูณความจงรั
กภักดีRegression
การใช้บริการธุAnalysis)
รกิจสปา โดยค�ำนวณ ร้อยละ 56.50 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ
ค่าการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 60.00 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต�่ำกว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ
Analysis)ผลการวิจัย
42.00 มีความถี่ในการใช้บริการเฉลี่ยต่อเดือน 1-2 ครั้ง คิดเป็น
ผลการวิจัยแบงออกเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้
ร้อยละ 42.30 มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการแต่ละครั้ง 501-1,000 บาท
1. ขอมูลทั่วไปของลักษณะดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม
ผลการวิจัย ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอคิยละ
ดเป็นร้อยละ 50.75
22.20 มีอายุ 26 - 35 ป คิดเปนรอยละ 69.00 มีระดับ
ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
2. ระดับคุณภาพการให้บริการของธุรกิจสปาในจังหวัด
การศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 63.75 มีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 56.50 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปน
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4. ผลการทดสอบสมมติฐาน
4.1.ผลการทดสอบสมมติ
ฐาน่แตกตางกันของธุรกิจสปาจะมีระดับความจงรักภักดีแตกตางกัน
ผูใชบริการที่มีลักษณะที
1. ผูใชบริการที่มีลักษณะที่แตกตางกันของธุรกิจสปาจะมีระดับความจงรักภักดีแตกตางกัน

ศศิประภา พรหมทอง

104 วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2561
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มีความสัมพันธ์กับระดับความจงรักภักดีการใช้บริการธุรกิจสปา
มีสัมพันธ์ปานกลาง มี 4 ด้าน โดยเรียงตามล�ำดับความสัมพันธ์
จากมากไปหาน้ อ ย คื อ ด้ า นราคา (0.572**) ด้ า นบุ ค ลากร
(0.523**) ด้านการส่งเสริมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ
(0.454**) ด้านกระบวนการให้บริการ ( 0.424**) และด้านที่มี
ความสัมพันธ์ต�่ำมาก 2 ด้าน คือ ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
(0.210**) และด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มทางภายภาพ (0.008) เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายด้านระหว่างคุณภาพการให้บริการกับความจงรัก
ภักดี
3. การวิ เ คราะห์ ห าความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคุ ณ ภาพ
การใช้บริการ มีผลต่อความจงรักภักดีการใช้บริการธุรกิจสปา
		 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพ
การใช้บริการ มีผลต่อความจงรักภักดีการใช้บริการธุรกิจสปา
มี ค วามสอดคล้ อ งกั น 3 ด้ า น คื อ ด้ า นการบอกต่ อ บุ ค คลอื่ น
ด้านการมีภูมิคุ้มกันในการถูกดึงดูดไปหาคู่แข่ง และโดยภาพรวม
การทดสอบเงื่อนไขของ Multiple Regression Analysis พบว่า
ปัจจัยคุณภาพการใช้บริการไม่เกิดปัญหา Multicollinearity
เนื่องจาก Tolerance มีค่ามากกว่า 0.1 ทุก ตัวแปร และค่า VIF
มีค่าน้อยกว่า 10 ทุกตัวแปร การวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าค่า Sig.
จากตารางที่ ไ ด้ จ ากโปรแกรมคํ า นวณได้ สํ า หรั บ ตั ว แปรอิ ส ระ
คุณลักษณะส่วนบุคคล ส่งผลต่อระดับความจงรักภักดีการใช้บริการ
ธุรกิจสปา ด้านการมีภูมิคุ้มกันในการถูกดึงดูดไปหาคู่แข่ง คือ
0.000* ซึ่ ง มี ค ่ า น้ อ ยกว่ า ระดั บ นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ กํ า หนดไว้
แสดงว่ามีความสัมพันธ์กับส่งผลต่อระดับความจงรักภักดีการใช้
บริการธุรกิจสปา ด้านการบอกต่อบุคคลอื่น ด้านการมีภูมิคุ้มกันใน
การถูกดึงดูดไปหาคู่แข่ง และโดยภาพรวม ดังนั้นผลการวิเคราะห์
ข้อมูลมีความสอดคล้องกับสมมติฐาน
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4. ผลการทดสอบสมมติฐาน
		 1. ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะที่แตกต่างกันของธุรกิจ
สปาจะมีระดับความจงรักภักดีแตกต่างกัน
		 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของระดั บ ความจงรั ก ภั ก ดี จ� ำ แนกตามคุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล
ด้านเพศที่มีต่อความจงรักภักดีการใช้บริการสปา พบว่า เพศชาย
และเพศหญิงมีปัจจัยด้านการซื้อซ�้ำ/การใช้บริการ ด้านการซื้อ
ข้ามสายผลิตภัณฑ์ด้านการบอกต่อบุคลอื่น ด้านการมีภูมิคุ้มกัน
ในการถูกดึงดูดไปหาคู่แข่ง และคุณภาพการให้บริการโดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
		 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่าง
ที่มีต่อปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคลกับระดับความจงรักภักดีการใช้
บริการสปาจ�ำแนกตามช่วงอายุ พบว่า ช่วงอายุต่างๆ มีความจงรัก
ภักดีการใช้บริการโดยภาพรวม และด้านการมีภูมิคุ้มกันในการ
ถูกดึงดูดไปหาคูแ่ ข่ง แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01
		 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคลกับความจงรักภักดีการใช้บริการ
สปา จ�ำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาต่างๆ ที่มี
ต่อความจงรักภักดีการใช้บริการสปาด้านการซื้อซ�้ำ/การใช้บริการ
ด้านการบอกต่อบุคลอืน่ แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตริ ะดับ
0.01
		 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคลกับระดับความจงรักภักดีการใช้
บริการสปา จ�ำแนกตามสถานภาพ พบว่า สถานภาพต่างๆ มีปัจจัย
คุณลักษณะส่วนบุคคลกับความจงรักภักดีการใช้บริการสปาโดย
ภาพรวม ด้านการซื้อข้ามสายผลิตภัณฑ์ และด้านการมีภูมิคุ้มกัน
ในการถูกดึงดูดไปหาคู่แข่ง แตกต่างกัน 3 ด้าน อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01
		 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคลกับความจงรักภักดีการใช้บริการ
สปา จ�ำแนกตามอาชีพ พบว่า กลุ่มอาชีพต่างๆ มีปัจจัยคุณลักษณะ
ส่วนบุคคลกับความจงรักภักดีการใช้บริการสปา โดยภาพรวม,
ด้านการซื้อข้ามสายผลิตภัณฑ์, ด้านการบอกต่อบุคลอื่น และด้าน
การบอกต่อบุคลอื่น แตกต่างกัน 4 ด้าน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ระดับ 0.01
2. คุณภาพการให้บริการ มีความสัมพันธ์กับระดับ
ความจงรักภักดีการใช้บริการธุรกิจสปา
		 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับคุณภาพการให้บริการ
กับระดับความจงรักภักดีการใช้บริการธุรกิจสปา พบว่า ระดับ
คุณภาพการให้บริการ มีความสัมพันธ์กับระดับความจงรักภักดี
การใช้บริการธุรกิจสปา มีความสัมพันธ์กนั ค่อนข้างสูง เพียง 1 ด้าน คือ
ด้านการส่งเสริมการตลาด (0.602) ส่วนระดับคุณภาพการให้บริการ

ศศิประภา พรหมทอง

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

สรุปผลการอภิปรายผลในครั้งนี้ผู้วิจัยได้จ�ำแนกตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย และผลที่ได้จากการทดสอบสมมติฐาน
ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. ผลการศึ ก ษาระดั บ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารโดย
ภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพการให้บริการสูง เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้ า นพบว่ า ทั้ ง นี้ ด้ า นกระบวนการให้ บ ริ ก ารมี ค ่ า เฉลี่ ย ที่
มากที่สุด ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด
ด้านราคา ด้านสิง่ แวดล้อมทางภายภาพและด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ด้านบุคลากร ทุกด้านอยู่ในอยู่ในระดับคุณภาพการให้บริการมาก
ส่วนลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่
เป็ น เพศหญิ ง มี อ ายุ 26-35 ปี มี ร ะดั บ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี
มีสถานภาพโสด มีอาชีพพนักงานบริษทั เอกชน มีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
ต�่ำกว่า 15,000 บาท มีความถี่ในการใช้บริการเฉลี่ยต่อเดือน 1-2 ครั้ง
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เลือกใช้บริการสปาในโรงแรมชอบการบริการนวดตัวโดยมีเหตุจงู ใจ
คือ ต้องการคลายเครียดจากการท�ำงานเป็นหลัก เลือกใช้บริการ
สปาในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เวลาที่เหมาะสมในการทรีตเม้นท์
ในสปา คือ ไม่เกิน 2 ชั่วโมง ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสปาจะ
เลือกด้วยตนเอง จะจองการใช้บริการสปาผ่านโทรศัพท์ให้ความเชื่อถือ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสปาจากการบอกต่อจากเพื่อนหรือคนรู้จัก
สรุปจากแนวคิดคุณภาพการให้บริการด้านกระบวนการให้
บริการมีค่าเฉลี่ยที่มากที่สุด ผู้ใช้บริการเป็นเพศหญิง อายุ 26-35 ปี
มีระดับการศึกษาปริญญาตรี โสด ความถี่ในการให้บริการ 1-2 ครั้ง
ค่าใช้จ่าย 501-1,000 บาท เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ให้ความส�ำคัญใส่ใจ
ในการดูแลสุขภาพ และสนใจการเข้าสปาเป็นประจ�ำ เพื่อลดความ
เมื่อยล้า คลายเครียดจากการท�ำงาน
2. การวิเคราะห์ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ต่อคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดี การเลือกใช้
บริการธุรกิจสปาในจังหวัดอุดรธานี ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ภาพรวม อยูใ่ นระดับคุณภาพการให้บริการมาก เมือ่ พิจารณารายข้อ
พบว่า สถานบริการสปามีใบรับรองแสดงมาตรฐานการให้บริการอยู่
ในระดับคุณภาพการให้บริการมาก รองลงมา สถานบริการสปามี
น�้ำดื่มสมุนไพรให้บริการหลังการใช้บริการ อยู่ในระดับคุณภาพ
การให้ บ ริ ก ารมาก ความหลากหลายของการให้ บ ริ ก าร เช่ น
คอร์สกระชับสัดส่วน คอร์สท�ำหน้า คอร์สเจ้าสาว คอร์สก�ำจัดขน
เป็นต้น อยูใ่ นระดับคุณภาพการให้บริการมาก สถานบริการมีอปุ กรณ์
ทีใ่ ช้ในร้านมีความสวยงาม ทันสมัย เช่น เตียงนวด เบาะนวด ตูอ้ บตัว
อยู่ในระดับคุณภาพการให้บริการมาก มีผลิตภัณฑ์สปาที่ใช้วัตถุดิบ
ที่มีคุณภาพ อยู่ในระดับคุณภาพการให้บริการปานกลาง สถานที่
ให้บริการมีชื่อเสียงน่าเชื่อถือและมีลูกค้านิยมใช้บริการอยู่ในระดับ
คุณภาพการให้บริการปานกลางและน้อยที่สุด คือ สถานบริการ
มีผลิตภัณฑ์ช่วยผ่อนคลายและคืนความสดชื่นสบายหลังการใช้
บริการอยู่ในระดับคุณภาพการให้บริการน้อย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ธัญพร จันทร์หนู (2554) ได้ศึกษาความพึงพอใจต่อ
การใช้บริการสปาเพื่อสุขภาพในเมืองทองธานี อ�ำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี ปัญหาและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรม
การเลือกใช้บริการสปาของนักท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พบว่า เป็นปัญหาด้านสถานที่จอดรถ ทักษะภาษาอังกฤษของ
พนักงานบริการ การสืบค้นข้อมูลสถานบริการสปา ราคา ทักษะ
ความช�ำนาญของพนักงาน และสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ
เสรีรัตน์ และคณะ (2546) ได้อธิบายไว้ว่าการวางแผนกลยุทธ์
การตลาดประกอบด้วยการแบ่งส่วนตลาดเพื่อก�ำหนดกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย การก�ำหนดต�ำแหน่งทางการตลาดเพื่อความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันรวมไปถึงก�ำหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด
บริการ อันได้แก่ กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ (Product) กลยุทธ์ดา้ นราคา
(Price) กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย (Place) กลยุทธ์
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มีคา่ ใช้จา่ ยในการใช้บริการแต่ละครัง้ 501-1,000 บาท ซึง่ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ไพโรจน์ สมศรี (2553) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจในการใช้บริการสปาในเขตอ�ำเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรีของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับผู้อาศัยในท้องถิ่น ผลการศึกษา
พบว่า ผู้ใช้บริการปาในเขตอ�ำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีสถานภาพการสมรส จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ต่อเดือน 20,001 25,000 บาท 2. พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสปาของนักท่องเทีย่ ว
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า การบริการสปาที่เลือกใช้บริการ คือ
นวดน�้ำมัน สถานที่ที่ท่านเลือกใช้สปา คือ สปาที่ตั้งเดี่ยวๆ ระยะ
เวลาในการใช้บริการสปา คือ 2 ชั่วโมง มูลเหตุที่เลือกใช้บริการ
สปา คือ เพื่อผ่อนคลายความเครียด ผู้มีส่วนในการตัดสินใจเลือก
ใช้บริการสปา คือ ตัดสินใจเอง ความถี่ในการใช้สปาต่อเดือน คือ
1 - 2 ครั้ง ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการสปาในแต่ละครั้ง คือ 500 1,000 บาท พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสปาของนักท่องเที่ยวใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 201 วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานีซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ธัญพร จันทร์หนู (2554) ได้ศึกษาความพึงพอใจ
ต่อการใช้บริการสปาเพื่อสุขภาพในเมืองทองธานี อ�ำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการใช้บริการของผู้มา
ใช้บริการเพื่อสุขภาพส่วนใหญ่มาใช้บริการ 1 ครั้งต่อเดือน ค่าใช้จ่าย
ในการใช้บริการ 500 - 1,000 บาท สาเหตุที่มาใช้บริการ คือ เพื่อ
บรรเทาอาการปวดเมือ่ ยเวลาในการใช้บริการสปาต่อครัง้ 1 - 2 ชัว่ โมง
ช่วงเวลาที่มาใช้บริการสปา 16.01 - 20.00 น. มาใช้บริการสปาใน
วันหยุด (เสาร์ - อาทิตย์) มาใช้บริการคนเดียว เพื่อนแนะน�ำให้ใช้
บริการสปาจ�ำนวนร้านสปาที่ใช้บริการ 1 แห่ง และระหว่างการรับ
บริการจะคุยกับเพือ่ นหรือลูกค้า คุณภาพบริการทีล่ กู ค้ารับรูม้ ผี ลต่อ
ความตัง้ ใจกลับมาใช้บริการธุรกิจสปาในประเทศไทย ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า คุณภาพบริการทีล่ กู ค้ารับรูส้ ง่ ผลต่อความตัง้ ใจกลับ
มาใช้บริการธุรกิจสปาในประเทศไทย และเป็นไปตามสมมติฐาน
อย่างมีนัยส�ำคัญ ทั้งนี้เป็นเพราะลูกค้ามีความเชื่อมั่นในการบริการ
ของสถานประกอบการ โดยให้บริการตามสัญญาหรือโฆษณาทีแ่ จ้งไว้
อีกทั้งพนักงานที่ให้บริการยังสามารถให้ค�ำแนะน�ำกับลูกค้าด้วย
ความจริงใจ ประกอบกับพนักงานให้ความเอาใจใส่ ดูแลให้บริการ
เป็นอย่างดีรวมทั้งค�ำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับบริการ และมีความ
เข้าใจความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดีซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วิภาพร มหาชัย (2544) พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
ในจังหวัดเชียงใหม่ตอ่ การเลือกใช้บริการสปาเพือ่ สุขภาพ ผลการวิจยั
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง
20 - 30 ปี ประกอบอาชีพเป็นลูกจ้างพนักงานและข้าราชการมี
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี พฤติกรรมในการเลือกใช้บริการ
สปาของนักท่องเที่ยวชาวจีน พบว่า ส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์ใน
การใช้บริการสปามาก่อนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศโดย
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ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. ควรมี ก ารน� ำ ระดั บ ความจงรั ก ภั ก ดี และระดั บ
คุณภาพการให้บริการธุรกิจสปา พัฒนาเป็นกลยุทธ์ทางการตลาด
จะได้สร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งดึง
ผู้บริโภคให้มีความสนใจที่จะกับมาใช้บริการธุรกิจสปา เพราะ
คุณภาพการให้บริการส่งผลต่อการใช้บริการ
2. ผู ้ ใช้ บ ริ ก ารจะได้ มี ข ้ อ มู ล ในการเลื อ กใช้ บ ริ ก าร
สถานประกอบการ และสถานประกอบการจะได้น�ำผลการวิจัย
ไปพัฒนาศักยภาพในการด�ำเนินธุรกิจสปา เพื่อให้สามารถขยาย
ธุกิจสปา และดึงกลุ่มผู้บริโภคจากคู่แข่งขันรายอื่นๆ ส่งผลให้ธุรกิจ
สปาจะพัฒนาสถานประกอบการให้มีลักษณะทางกายภาพ เช่น
การจัดสถานที่ ความสะอาด บุคลากร มีความรู้ความช�ำนาญ
เพิ่ ม มากขึ้ น และระบบการบริ ห ารจั ด การสถานประกอบการ
เพราะผลต่อความจงรักภักดีด้านการให้บริการซ�้ำ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาถึงการรับรู้และความคาดหวังที่มีผลต่อ
ความจงรั ก ภั ก ดี เพื่ อ น� ำ ผลไปปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพให้ ต รง
ความต้องการ ตรงการรับรู้ ของผู้ใช้บริการ และเพิ่มความคาดหวัง
ของผู้ใช้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความจงรักภักดีต่อธุรกิจสปา
ให้ใช้บริการตลอดไป
2. ควรศึกษาความสัมพันธ์ของธุรกิจทีส่ ามารถต่อยอด
ธุรกิจสปา และธุรกิจที่เชื่อมโยงให้เกิดการใช้บริการได้ เช่น ธุรกิจ
ท่องเที่ยว และการโรงแรม
3. ควรศึ ก ษารู ป แบบการพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ก ารตลาด
โดยใช้รูปแบบการผสม การวิจัยเชิงพัฒนา และการวิจัยแบบมี
ส่วนร่วม สถานประกอบการจะได้พัฒนาตรงกับความต้องการเพื่อ
น�ำใช้ในการพัฒนาการบริการธุรกิจสปาอย่างต่อเนื่อง
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ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) กลยุทธ์ดา้ นบุคคล (People)
กลยุทธ์ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และ
กลยุทธ์ด้านกระบวนการ (Process)
สรุปจากแนวคิดปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ต่อคุณภาพการให้บริการที่ ให้ความส�ำคัญกับระดับคุณภาพการให้
บริการ ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการภาพรวมมาก แสดงว่า กลุม่ ลูกค้า
มีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสปา ให้คุณภาพการรับบริการความ
น่าเชื่อถือของร้านที่มาตรฐานการให้บริการ และความหลากหลาย
ของคอร์สในสถานประกอบการธุรกิจสปา
3. จากการทดสอบสมมติฐานในประเด็นต่างๆ ดังนี้
ผลการศึกษาผู้ใช้บริการที่มีลักษณะที่ของธุรกิจสปา จะมีระดับ
ความจงรักภักดี ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยค�ำนวณค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment
Correlation Coeffiient) สรุปผลได้ดังนี้ 1) ปัจจัยคุณภาพการให้
บริการที่ส่งผลต่อระดับความจงรักภักดีการใช้บริการสปา เพศชาย
และเพศหญิง มีปัจจัยด้านการซื้อซ�้ำ/การใช้บริการ แตกต่างกัน
ระดับการศึกษาต่างๆ สถานภาพ และอาชีพ มีระดับความจงรัก
ภักดีแตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของศุภรี ฉัตรกันยารัตน์ (2547) ความพึงพอใจของ
ลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจสปาในอ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่โดยการศึกษาวิจัยและสรุปมาเป็นแนวคิดกลยุทธ์
การตลาดบริการสุขภาพธุรกิจสปา นอกเหนือจากส่วนประสม
การตลาดของบริการทางสุขภาพแล้ว ซึ่งได้แก่ ส่วนประสมทาง
การตลาด 7P’s กลยุทธ์ 7P’s ซึ่งประกอบด้วย (1) กลยุทธ์ด้าน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (2) กลยุ ท ธ์ ด ้ า นราคา (3) กลยุ ท ธ์ ด ้ า นช่ อ งทาง
จัดจ�ำหน่าย (4) กลยุทธ์ด้านการสื่อสารทางการตลาด (5) กลยุทธ์
ด้านบุคลากร (6) กลยุทธ์ด้านกระบวนการบริการ (Process
Strategies) (7) กลยุ ท ธ์ ด ้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มทางกายภาพ โดยมี
ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล 4 กลุ ่ ม ดั ง นี้ (1) กลุ ่ ม ผู ้ บ ริ ห ารภาครั ฐ และเอกชน
(2) กลุ่มบริษัทน�ำเที่ยว (3) กลุ่มผู้ประกอบการสปา (4) กลุ่ม
นักท่องเทีย่ วทีใ่ ช้บริการสปาพบว่า กลุม่ ของผูใ้ ช้บริการธุรกิจสปานัน้
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง ที่ ม าใช้ บ ริ ก าร มี ค วามพึ ง พอใจทาง
ด้านสภาพแวดล้อมของสปาในระดับมาก ในด้านความปลอดภัย
ความสะอาด สิ่งอ�ำนวยความสะดวก ความสะดวกในการเดินทาง
ความสวยงามบรรยากาศของสถานที่ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์
ท�ำเลที่ตั้ง การบริการ ความประทับใจในบริการ รูปแบบของ
การบริการ อัธยาศัยไมตรีของพนักงาน ความสะอาดของพนักงาน
ความสามารถในการให้บริการจิตส�ำนึกในการให้บริการความเพียงพอ
ของพนักงานความรู้เกี่ยวกับการให้บริการเครื่องแบบการแต่งกาย
ของพนักงานการตอบปัญหาหรือข้อสงสัยของพนักงาน
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การใช้สารจับตัวที่เหมาะสมในการผลิตซุปก้อนจากน�้ำก๋วยเตี๋ยวหมูเลียง
The Using of Optimum Binding Agent in Soup Cube Production
from Moo-Liang Noodle Soup
วริศชนม์ นิลนนท์, กุลพร พุทธมี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี

บทคัดย่อ

ชภัฏ

รำไ

วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี้ เพือ่ ศึกษาการใช้ชนิดและปริมาณของสารจับตัวทีเ่ หมาะสมในการผลิตซุปก้อนน�ำ้ ก๋วยเตีย๋ วหมูเลียง
โดยใช้สารจับตัว 3 ชนิด (น�้ำมันปาล์ม ชอร์ตเทนนิ่ง และกลีเซอรีน) ในปริมาณความเข้มข้น 2-10 % โดยน�้ำหนัก พบว่า สารจับตัว
ทั้ง 3 ชนิด ที่ระดับความเข้มข้น 6 % ให้คุณลักษณะปรากฎทางกายภาพของก้อนซุปที่ดี คือ มีสีน�้ำตาล มีความสามารถในการขึ้นรูป และ
ไม่มีการแตกหัก ซึ่งซุปก้อนที่ใช้กลีเซอรีนมีความสามารถในการละลาย (0.44-1.06 min) และดัชนีการดูดซับน�้ำดีที่สุด (3.21-3.63 %)
โดยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P>0.05) จากที่ระดับความเข้มข้น 2 และ 4% โดยค่า aw ของซุปก้อนที่ใช้สารจับตัวทั้ง
3 ชนิด ไม่มคี วามแตกต่างกัน อยูใ่ นช่วงระหว่าง 0.19-0.27 ส่วนค่า L* ของซุปก้อนทีใ่ ช้ชอร์ตเทนนิง่ มีคา่ L* สูงสุดโดยไม่มคี วามแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P>0.05) กับซุปก้อนที่ใช้กลีเซอรีน (34.10-36.27) ส่วนคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสของซุปก้อน พบว่า
ผู้ทดสอบให้การยอมรับซุปก้อนที่ใช้กลีเซอรีนเป็นสารจับตัวมากที่สุดในด้านลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส และการยอมรับรวม โดยมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P<0.05) กับซุปก้อนที่ใช้น�้ำมันปาล์ม และชอร์ตเทนนิ่ง
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This research aimed to study the optimal concentrations of 3 binding agent types of soup cube
production from Moo-Liang noodle soup (palm oil, shortening, and glycerin) 2-10% ( w/w). It was found that
3 types of binding agent at 6% showed good physical appearance of soup cube quality, brown color, molding
ability, and unbreakable. Which the using of glycerin in soup cube had the best of water soluble ability
(0.44-1.06 min) and water absorption index (3.21-3.63%) with no significant difference (P>0.05) from 2 and 4%
of contents. While aw value of 3 binding agents of soup cube were no significant difference (P>0.05) (0.19-0.27).
For the color of L* value, the soup cube with shortening binding had highest no significant difference (P>0.05)
from glycerin binding (34.10-36.27). In addition, sensory evaluation demonstrated glycerin binding in soup cube
on attributes of appearance, texture, and overall. The average value showed significant difference (P<0.05)
when compared with soup cubes from palm oil and the shortening binding.
Keywords : soup cube, palm oil, shortening, glycerin
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1. เพือ่ ศึกษาชนิดและปริมาณของสารทีใ่ ช้ในการจับตัว
ของซุปก้อนหมูเลียง
2. เพือ่ ศึกษาการยอมรับของผูบ้ ริโภคทางด้านประสาท
สัมผัสที่มีต่อซุปก้อนหมูเลียง

วิธีด�ำเนินการวิจัย

1. ศึกษาชนิดและปริมาณของสารทีใ่ ช้ในการจับตัวของ
ซุปก้อนหมูเลียง
โดยการศึกษาชนิดและปริมาณของสารทีใ่ ช้ในการจับตัว
ที่เหมาะสมมีขั้นตอนดังนี้
		 1.1 น� ำ สมุ น ไพรต่ า งๆ ที่ เ ป็ น ส่ ว นประกอบน�้ ำ
ก๋วยเตี๋ยวหมูเลียง ได้แก่ เร่วหอม ข่า ตะไคร้ เป็นต้น ล้างท�ำ
ความสะอาดและพักให้สะเด็ดน�้ำก่อนน�ำมาหั่นให้เป็นชิ้นบางๆ
วางในถาดสแตนเลสแล้วเกลี่ยให้เรียบได้ระดับสม�่ำเสมอทั่วกัน
ทั้งถาด น�ำไปอบที่อุณหภูมิ 70°C ระยะเวลา 12 ชั่วโมง จากนั้น
น�ำไปปั่นด้วยเครื่องตีป่นให้ละเอียด แล้วร่อนส่วนผสมทั้งหมด
เข้าด้วยกัน ด้วยตะแกรงที่มีขนาดรูตะแกรง 150 ไมครอน
		 1.2 เติ ม สารที่ ใช้ ใ นการจั บ ตั ว คื อ กลี เซอรี น
มันปาล์ม และชอรต์เทนนิ่ง โดยก�ำหนดให้มีปริมาณเข้มข้น 2 4 6
8 และ 10% โดยน�้ำหนัก ผสมส่วนทั้งหมดให้เข้ากัน และอัดขึ้นรูป
ถ้วยกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 cm ความสูง 1.5 cm
		 1.3 น� ำ ก้ อ นส่ ว นผสมไปอบไล่ ค วามชื้ น ในตู ้ อ บ
ลมร้อนที่อุณหภูมิ 60°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง วิเคราะห์คุณภาพ
ทางกายภาพและเคมี ได้ แก่ ความสามารถในการการละลาย
(water soluble ability, WSA) ตามวิธีของ จรินทร์ (2544)
โดยน�ำตัวอย่าง 20 กรัม ละลายในน�้ำเดือด 500 มล. ใช้เครื่อง
กวนสารที่ความเร็วระดับ 5 จับเวลาจนกระทั่งตัวอย่างละลายหมด
ดั ช นี ก ารดู ด ซั บ น�้ ำ (water absorption index, WAI) ดั ช นี
การละลาย (water soluble index, WSI) ตามวิธีของ สืบสกุล
และคณะ (2547) โดยดัชนีการดูดซับน�้ำจากการน�ำตัวอย่าง 2.5
กรัมในน�้ำกลั่น 30 มล. น�ำไปเหวี่ยงแยกที่ 3000 x g เป็นเวลา
10 นาที รินน�้ำใสออกและน�ำเจลไปบันทึกเป็นค่าการดูดซับน�้ำ
ส่วนดัชนีการละลายคือเปอร์เซนต์ของแข็งทัง้ หมดทีม่ ใี นสารละลาย
ที่เหลือจากการเหวี่ยงแยกที่ 3000 x g และน�ำไปอบที่อุณหภูมิ
60-70°C ค่าสี (L*) ด้วย Color meter (Konica Minolta
รุ่น CR- 400 series) ปริมาณน�้ำอิสระ (water activity, aw)
ด้วยเครื่องวัดค่า aw Novasina รุ่น MS1
3. วางแผนการทดลองแบบ (Completely Randomized
Design : CRD) เพื่อศึกษาชนิดและปริมาณของสารที่ใช้ในการ
จับตัวของซุปก้อนหมูเลียงที่เหมาะสม ทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยโดยใช้วิธี Duncan’ New Multiple Range Test (DMRT)
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ก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงเป็นอาหารประจ�ำท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อ
ของจั ง หวั ด จั น ทบุ รี ก๋ ว ยเตี๋ ย วหมู เ ลี ย งมี ค วามเป็ น เอกลั ก ษณ์
เฉพาะตัวที่แตกต่างจากก๋วยเตี๋ยวชนิดอื่นๆ เนื่องจากเครื่องปรุง
ของน�้ำก๋วยเตี๋ยวมีเร่วหอมเป็นส่วนผสม อีกทั้งยังประกอบด้วย
เครื่องเทศต่างๆ ที่หลากหลาย จึงท�ำให้น�้ำก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงมีกลิ่น
และรสชาติที่เฉพาะโดดเด่น
ซุปก้อนเป็นผลิตภัณฑ์ทอี่ ำ� นวยความสะดวกให้ผบู้ ริโภค
ทั่วไป ซุปก้อนที่มีจ�ำหน่ายตามท้องตลาด ได้แก่ ซุปก้อนรสหมู
ซุปก้อนรสไก่ ซุปก้อนรสเนือ้ และซุปก้อนรสต้มย�ำกุง้ ฯลฯ ประโยชน์
ของผลิตภัณฑ์ซุปก้อนที่ส�ำคัญ คือ ไม่ต้องเสียเวลาในการปรุงและ
ความยุ่งยากในการเตรียมวัตถุดิบ และยังมีประโยชน์ในการขนส่ง
เนื่องจากซุปก้อนมีขนาดเล็กและมีน�้ำหนักเบาท�ำให้สะดวกเกิด
ความเสียหายได้น้อยเมื่อท�ำการขนส่งและสามารถเก็บรักษาได้ที่
อุณหภูมิห้อง ในการผลิตซุปก้อนจ�ำเป็นต้องมีส่วนผสมของสารจับ
ตัวเพื่อช่วยให้คงคุณภาพของก้อนซุปไว้ได้ ช่อผกา (2546) พัฒนา
สูตรและกรรมวิธีการผลิตน�้ำยาก้อนจากก้างปลาเสริมแคลเซียม
โดยใช้กลีเซอรีนเป็นส่วนผสมในปริมาณ 26% Swarts (2012)
ผลิตซุปก้อนด้วยการใช้ไขมันปาล์มจากน�้ำมันปาล์มแดง พบว่า
สามารถเพิ่มคุณค่าทางอาหารให้กับซุปก้อนและเก็บรักษาไว้ได้ดีที่
อุณหภูมิห้อง วิชมณีและกุลยา (2556) ผลิตซุปก้อนปรุงรสเติม
ใบบัวบกผงและขิงผงโดยมีส่วนผสมของน�้ำมันปาล์ม ทั้งนี้เนื่องจาก
ไขมันจากปาล์มมีจุดหลอมละลายระหว่าง 45-50°C จึงเหมาะ
ส�ำหรับการเตรียมน�้ำซุปด้วยการเติมน�้ำร้อนและการเก็บรักษาได้ที่
อุณหภูมิห้อง (Anon, n.d.) อย่างไรก็ตามในการผลิตซุปก้อนชนิด
ต่างๆ นั้นมีความแตกต่างกันทั้งกรรมวิธีและชนิดของวัตถุดิบที่มี
องค์ประกอบทางเคมีที่แตกต่างกัน จึงมีผลต่อการเลือกใช้ชนิดของ
สารจับตัวที่แตกต่างกัน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงต้องการพัฒนาการผลิต
ซุปก้อนจากน�้ำก๋วยเตี๋ยวหมูเลียง เนื่องจากการท�ำน�้ำซุปหมูเลียง
มีขั้นตอนการผลิตค่อนข้างยุ่งยากและมีความเฉพาะพิเศษในเรื่อง
ของวัตถุดิบในการปรุงรส ซึ่งยังไม่มีรายงานวิจัยเกี่ยวกับการผลิต
ซุปก้อนจากน�้ำซุปหมูเลียงดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบสนอง
ความต้องการในการบริโภคในตลาดการค้าทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยศึกษาชนิดและปริมาณสารจับตัวที่เหมาะสมใน
การผลิตซุปก้อน ซึ่งนอกจากจะสามารถอ�ำนวยความสะดวกให้กับ
ผู้บริโภคแล้วยังเป็นแนวทางในการพัฒนาการผลิตซุปก้อนในเชิง
การค้าได้ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

รำไ

บทน�ำ

วริศชนม์ นิลนนท์, กุลพร พุทธมี

110 วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2561
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3 ่งและ
4. วิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบทางเคมี แ ละทดสอบ และกลีเซอรีน โดยซุปก้อนที่ใช้ส่วนผสมของชอร์ตเทนนิ
การยอมรั
บทางประสาทสั
มผัส
กลีเซอรีนให้ค่า L* สูงขึ้นเมื่อปริมาณความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้น และ
ผลการวิ
จัย
ำก้อนซุเปคราะห
ก้อนทีค่ใณ
ลักษณะคุณภาพที่ดีสุดในข้อของซุ
1 ปกมีอคนหมู
่า L*เลีสูยงสุดเท่ากับ 40.70 ในซุปก้อนที่ใช้ชอร์ตเทนนิ่ง 10%
1.น�ผลการวิ
ุ ห้ภาพทางกายภาพและทางเคมี
จากผลการวิ
ในตารางที
1 พบวา ความสามารถในการละลาย
การละลาย
(WSI)
ชนีอกการเพิ
าร ่มขึ้น
โดยเลื อ กความเข้
ม ข้ นเคราะห
ของสารจั
บ ตั ว ที่ เ หมาะสมในแต่
ล ะชนิ ด ในขณะที่ค(WSA)
วามเข้มดัข้ชนนีของน�
้ำมันปาล์
มที่ใและ
ช้ไม่มีผดัลต่
ดซับเ คราะห์
น้ํา (WAI)
ปกอนในแตละชนิ
ดของสารจั
บตัวมีได้ความสั
น� ำดูมาวิ
อ งค์ของซุ
ป ระกอบทางเคมี
(AOAC,
2000)
แ ก่ มพัค่นา ธL*กัน โดยซุปกอนที่ใชสารจับตัวทุกชนิดที่ระดับ 2 และ
4 %้นใหโปตี
ความสามารถในการละลายได
ดรี ะดัทดสอบการยอมรั
บความเขมขนที่สบูงกวา ซึ่งซุปกอนที
กลีเซอรี
ความชื
น ไขมัน เถ้า และ คาร์โบไฮเดรต
อย่่ใาชงไรก็
ตามนมีเมืค่อวามสามารถในการละลายได
สังเกตลักษณะปรากฏทางกายภาพ
เร็วกวาน้ํามัมนผัปาล
มและชอร
ตเทนนิ่ง 9ดPoint
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ทางประสาทสั
สโดยใช้
วิธีทดสอบแบบ
Hedonic
Scale นาที
พบว่โดยซุ
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บ
ในด้ า น สี กลิ่ น รสชาติ ลั ก ษณะปรากฏ ความชอบโดยรวม 4-6% มีลักษณะการขึ้นรูปของก้อนซุปที่ชัดเจนและมีน้นํา�้ำมีหนักเบา
นของสารจั
ตัวมากขึ
สําหรัวางแผนการ
บในซุปกอนที่ใชเมืน่อ้ํามัเปรี
นปาล
เทนนิ
่ง มแตข้นสอืําหรั
ปกองนที
่ใช จารณา
ใช้ผคู้ทาลดลงเมื
ดสอบที่อ่ผความเข
่านการฝึมกขอบรมแล้
วจ�บำนวน
20้นคน
ยบเทีมและชอร
ยบกับที่รตะดั
บความเข้
่นๆบซุรวมถึ
การพิ
กลีเซอรีนเปRandomized
นสารจับตัวมีคComplete
าการเปลี่ยนแปลงของดั
ชนีการละลาย
ชนีการดูดซับน้าํ ที่ไมแตกต
น
ทดลองแบบ
Block Design
(RCBD) และดั
ความสามารถในการละลาย
ดัชนีาใงกั
นการละลายและดั
ชนีการดูดซับน�้ำ
ปริมาณน้ําอิสระของซุปกอนพบวาซุปกอนทั้งหมดจากสารจับตัวทั้ง 3 ชนิด มีปริมาณน้ําอิสระทีไ่ มแตกตางกัน มีคา
และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT
และค่าความสว่าง แต่เนื่องจากภายหลังการขึ้นรูปแล้ว ก้อนซุปที่
ปริมาณน้ําอิสระอยูระหวาง 0.19-0.24 ขณะที่คาสี (L*) พบวาซุปกอนที่ใชสารจับตัวชนิดน้ํามันปาลมมีคา L* นอยสุด ต่ํา
ระดับความเข้มข้น 4% สามารถแตกหักได้ง่ายกว่าที่ระดับความ
กวาชอรตเทนนิ่งและกลีเซอรีน โดยซุปกอนที่ใชสวนผสมของชอรตเทนนิ่งและกลีเซอรีนใหคา L* สูงขึ้นเมื่อปริมาณความ
มข้ตนเทนนิ
ที่ 6%่ง ดั10%
งนัน้ จึในขณะที
งเลือกระดั่ความเข
บความเข้
ข้นของสารจั
บตัมวทีร่ ะดับ
ผลการวิ
จัย่มมากขึ้น และมีคา L* สูงสุดเทากับ 40.70 ในซุปกอนที่ใชเข้ชอร
เขมขนเพิ
มขนมของน้
ํามันปาล
คุณภาพทางกายภาพและทางเคมี 6% เพื่อน�ำไปใช้ในการทดสอบและวิเคราะห์ขั้นตอนต่อไป
ที่ใชไมมีผ1.ลตอผลการวิ
การเพิ่มเคราะห์
ขึ้นคา L*
ของซุปก้อนหมู
เลียงตาม เมื่อสังเกตลักษณะปรากฏทางกายภาพ พบวาซุปกอนที2.่ใชนผลการทดสอบคุ
อยางไรก็
้ํามันปาลม ชอรณตภาพทางประสาทสั
เทนนิ่งและกลีเซอรีมนผัทีส่
มผัสงซุปก้อน
เคราะห์ใ้นนตารางที
ระดับ 4-6จากผลการวิ
% มีลักษณะการขึ
รูปของกอ่ 1นซุพบว่
ปทีา่ชความสามารถ
ัดเจนและมีน้ําหนักเบา เมื่อเปรีจากการทดสอบคุ
ยบเทียบกับที่ระดัณบภาพทางประสาทสั
ความเขมขนอื่นๆ รวมถึ
า ผูาความสว
้ ท ดสอบให้
ารยอมรั
บ รวมซุ ป ก้ง อ นที่ ใช้
ในการละลาย
(WSA) ดัชนีการละลาย (WSI) และดั
นีการดูดซับน�ำ้ ช(ตารางที
การพิจารณาความสามารถในการละลาย
ดัชนีใชนการละลายและดั
นีการดูดซั่ บ2)น้ําพบว่
และค
าง กแต
เนื่องจากภายหลั
บตัวมากที
มันปาล์
การขึของซุ
้นรูปแล
กอนซุปลทีะชนิ
่ระดัดบของสารจั
ความเขมบขนตัว4มีค%วามสั
สามารถแตกหั
ยกวนาทีเป็่รนะดัสารจั
บความเข
มขนที่ส่ ุด6 รองลงมาคื
% ดังนั้นจึองเลืน�อ้ำกระดั
บ ม และ
(WAI)
ปก้วอนในแต่
มพันธ์กัน กไดกลีงาเซอรี
เทนนิ่งขั้นเช่ตอนต
นเดียอวกัไปนกับการยอมรับด้านลักษณะปรากฏและ
ความเข
มขน่ใช้ของสารจั
6%บเพื2่อนํและ
าไปใช
โดยซุ
ปก้อนที
สารจับตับวทุตัวกทีชนิ่ระดั
ดทีบ่ระดั
4%ในการทดสอบและวิ
ให้ความ ชอร์ตเคราะห
2. ผลการทดสอบคุ
มผัาส ซึ่งซุปก้อน เนือ้ สัมผัส ซึง่ ผูท้ ดสอบให้การยอมรับซุปก้อนทีใ่ ช้กลีเซอรีนมากทีส่ ดุ
สามารถในการละลายได้
ดีระดัณบภาพทางประสาทสั
ความเข้มข้นที่สูงกว่
ณภาพทางประสาทสั
กอนม(ตารางที
ผูทดสอบใหกผูารยอมรั
ปกอบนที
่ ปก้อน
ส่วนด้่ า2)นสีพบว
กลิา่นและรสชาติ
้ทดสอบให้บรวมซุ
การยอมรั
รวมซุ
ที่ใช้กลีเซอรีจากการทดสอบคุ
นมีความสามารถในการละลายได้
เร็วกว่มาผัน�ส้ำซุมัปนปาล์
มัน่ใปาล
เทนนิ
ง่ าเชงกันนเดียวกันกับการยอมรับดาน
ใชกลีตเซอรี
สารจับตัวมากที
่สุด รองลงมาคื
้งสามชนิดตไม่
แตกต่
และชอร์
เทนนินเป
่งด้นวยระยะเวลา
0.44-0.45
นาที โดยซุอปก้น้อํานที
ช้ มทัและชอร
ษณะปรากฏและเนื
สัมผัส ซึม่งผูข้นททีดสอบให
บซุปกอนที่ใชกลีเซอรี
มากที่สเุดคราะห์
สวนดองค์
านสี
กลิ่นและรสชาติ
3. นผลการวิ
ประกอบทางเคมี
ของซุปก้อน
น�ำ้ มัลันกปาล์
มและชอร์ตเทนนิง่ ้อในความเข้
ส่ งู ขึน้ จะมีกคารยอมรั
วามสามารถ
ผูทดสอบใหกลารยอมรั
แตกตางกัน
ซุปก้อนทั้งสามชนิดเมื่อน�ำมาวิเคราะห์องค์ประกอบ
ในการละลายได้
ดลงตามล�บำรวมซุ
ดับ ซึง่ ปสักมอพันทั
นธ์ก้งบัสามชนิ
ค่าดัชนีดใไม
นการละลาย
และดัชนีการดูดซับน�้ำมีค่าลดลงเมื่อความเข้มข้นของสารจับตัว ทางเคมี (ตารางที่ 3) พบว่า ซุปก้อนมีปริมาณความชื้นระหว่าง
มากขึ้ น ส� ำ หรั บ ในซุ ป ก้ อ นที่ ใช้ น�้ ำ มั น ปาล์ ม และชอร์ ต เทนนิ่ ง 2.92-5.72% โปรตีน 12.12-12.28% ไขมัน 10.25-14.35%
แต่สำ� หรับซุปก้อนทีใ่ ช้ กลีเซอรีนเป็นสารจับตัวมีคา่ การเปลีย่ นแปลง เถ้า 6.12-6.30% และ คาร์โบไฮเดรต 63.49-65.77% โดย
3. ผลการวิและดั
เคราะห
งคปดระกอบทางเคมี
ของซุ
ซุ ป ก้ อ นที่ ใช้ ก ลี เซอรี น มี ป ริ ม าณความชื้ น สู ง สุ ด (5.72%) และ
ของดัชนีการละลาย
ชนีกอารดู
ซับน�้ำที่ไม่แตกต่
างกัปนกอน
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่ 3)นพบว
กอนมีปริมาณความชื
้นระหวาางงอย่างมีนัย
มาณไขมั
ต�่ำสุาดซุป(10.25%)
โดยมีความแตกต่
้ำอิสระของซุปก้อน พบว่า ซุปก้อนทั้งหมดจาก ปริ
2.92-5.72
% เถาส�ำ6.12-6.30
และ่ใช้คาร
63.49-65.77%
คัญกับซุปก้%อนที
ชอร์โบไฮเดรต
ตเทนนิ่งและน�
้ำมันปาล์ม ส่วนปริมาณ
สารจั
บตัวทัง้ 3%ชนิโปรตี
ด มีปนริม12.12-12.28
าณน�ำ้ อิสระที%
ไ่ ม่แไขมั
ตกต่นา10.25-14.35
งกัน มีคา่ ปริมาณ
โดยซุ
ป
ก
อ
นที
ใ
่
ช
ก
ลี
เ
ซอรี
น
มี
ป
ริ
ม
าณความชื
น
้
สู
ง
สุ
ด
(5.72%)
และปริ
ม
าณไขมั
น
ต่
า
ํ
สุ
ด
(10.25%)
โดยมี
ค
วามแตกต
ตัวทัา้งงมี3 ชนิดไม่มี
น�้ำอิสระอยู่ระหว่าง 0.19-0.24 ขณะที่ค่าสี (L*) พบว่า ซุปก้อน โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และเถ้าของสารจับางอย
สําคับญตักัวบชนิซุปดน�กอำ้ มันที
่ใช มชอร
และน้
วนปริง่ มาณโปรตี
น คารางกั
โบไฮเดรต
วทั้ง 3 ชนิด
ความแตกต่
นอย่างมีและเถ
นัยส�ำคัาญของสารจั
ทางสถิตบิ ตั(P>0.05)
ทีใ่ ช้นัสยารจั
นปาล์
มีคตา่ เทนนิ
L* น้อ่งยสุ
ด ต�ําำ่ มักว่นปาล
าชอร์มตสเทนนิ
ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)

มห
าว

ตารางที
คุณภาพทางกายภาพและเคมี
ปก้อเนหมู
ตารางที
่ 1 คุณ่ 1ภาพทางกายภาพและเคมี
ของซุขปองซุ
กอนหมู
ลียง เลียง
ชนิดสารจับตัว
WSA (min)
WSI (%)
WAI (%)
a
c
น้ํามันปาลม 2 %
1.200.06 3.560.01 2.580.00b
น้ํามันปาลม 4 %
1.260.11a 3.500.00c 2.490.01b
น้ํามันปาลม 6 %
1.550.10ab 2.870.02b 2.300.00b
น้ํามันปาลม 8 %
2.130.08c 1.850.06a 1.910.01ab
น้ํามันปาลม10 %
2.180.06c 1.700.00a 1.800.05ab
ชอรตเทนนิง 2 %
0.530.10a 4.010.11d 3.510.04c
ชอรตเทนนิง 4 %
1.220.14a 3.890.10d 2.690.01b
ชอรตเทนนิง 6 %
1.600.31b 3.410.08c 2.560.00b

วริศชนม์ นิลนนท์, กุลพร พุทธมี

awns
0.240.01
0.230.00
0.240.00
0.220.00
0.210.00
0.230.01
0.240.01
0.200.00

L*
22.430.30a
25.710.25a
24.250.27a
24.000.12a
25.130.22a
34.120.38b
34.100.25b
36.270.16b

หมายเหตุ
หมายเหตุ ::

รำไ

พพ
รรณ
ี

2.92-5.72 % โปรตีน 12.12-12.28 % ไขมัน 10.25-14.35 % เถา 6.12-6.30 % และ คารโบไฮเดรต
63.49-65.77%
ชนิดสารจับตัว
WSA (min)
WSI (%)
WAI (%)
awns
L*
โดยซุปกอนที่ใชกลีเซอรีนมีปริมาณความชื้นสูa งสุด (5.72%) และปริ
ม
าณไขมั
น
ต่
า
ํ
สุ
ด
(10.25%)
โดยมี
ค
วามแตกต
างอยa างมี
c
b
น้ํามันปาลม 2 %
1.200.06
3.560.01
2.580.00
0.240.01
22.430.30
นัยสําคัญกับซุปกอนที่ใช ชอรตเทนนิ่งและน้ํามันปาลม สวนปริมาณโปรตีน คารโบไฮเดรต และเถาของสารจับตัวทั้ง 3 ชนิด
a
น้ํามันปาลามงกั4น%
�ไพพรรณี
ปีทcี่ 12 2.490.01
ฉบับที่ 3 เดืbอนกันยายน
- ธันวาคม25.710.25
2561 111 a
3.500.00
0.230.00
ไมมีความแตกต
อยางมีนัยสํ1.260.11
าคัวารสารวิ
ญทางสถิจตัยิ รำ(P>0.05)
น้ํามันปาลม 6 %
0.240.00 24.250.27a
1.550.10ab 2.870.02b 2.300.00b
c
ab
ตารางที
) คุณภาพทางกายภาพและเคมี
ของซุเลีปยก้งอaนหมู1.910.01
เลียง
น้ํา่ มั1นปาล
ม(ต่8อ%
2.130.08
0.220.00 24.000.12a
ตารางที
คุ่ณ1ภาพทางกายภาพและเคมี
ของซุ
ปก1.850.06
อนหมู
c
น้ํามันชนิปาล
ม10 บ%ตัว
ดสารจั
WSA (min)
WSI (%)a 1.800.05
WAI (%)ab
awns
L* a
1.700.00
0.210.00
25.130.22
2.180.06
น้ชอร
ํามัตนเทนนิ
ปาลมง 22 %%
1.200.06
0.240.01
0.530.10a 3.560.01
4.010.11cd 2.580.00
3.510.04bc
0.230.01 22.430.30
34.120.38ab
น้ชอร
ํามัตนเทนนิ
ปาลมง 44 %%
1.260.11
3.500.00cd 2.690.01
2.490.01b
0.230.00 34.100.25
25.710.25ab
0.240.01
1.220.14a 3.890.10
4
น้ชอร
ํามัตนเทนนิ
ปาลมง 66 %%
2.870.02bc 2.300.00
0.240.00
1.550.10abb 3.410.08
1.600.31
2.560.00b
0.200.00 24.250.27
36.270.16ab 4
b
cc
aa
ab
abc 4
น้ชอร
ํามันตเทนนิ
ปาลมง88%%
2.380.10
1.400.12
2.500.01
0.210.00 24.000.12
38.250.23
2.130.08
1.850.06
1.910.01
0.220.00
c
a
b
bc
ชอร
ตตําเทนนิ
งง 88มง%
c cc 1.400.12a aa 2.500.01b ab
bc ac
a 0.210.00
ชอรน้ชอร
เทนนิ
%
10%%% 2.380.10
2.380.10
1.400.12
2.500.01
0.210.00
38.250.23
มันตเทนนิ
ปาล
1010
1.250.10
1.420.00
0.190.0038.250.23
40.700.30
2.460.15
1.700.00
1.800.05
0.210.00
25.130.22
2.180.06
c
a
a
c
ชอร
ตตเทนนิ
งงน10
c aa 1.250.10a dd 1.420.00a cc 0.190.00
c bb
ชอรชอร
เทนนิ
102ง%
%%2 % 2.460.15
กลี
เซอรี
1.250.10
1.420.00
0.190.00
40.700.30
2.460.15
ตเทนนิ
4.120.00
3.630.01
0.220.0140.700.30
34.120.18
0.440.21
0.530.10
4.010.11
3.510.04
0.230.01
34.120.38
a
d
c
b
กลี
ซอรี
22 น%
a aa 4.120.00d dd 3.630.01c bc 0.220.01
b bb
34.120.18
กลีเเชอร
ซอรี
%4ง %4 % 0.440.21
กลีเซอรี
4.120.00
3.630.01
0.220.01
34.120.18
0.440.21
ตนนเทนนิ
0.450.13
4.080.06
3.600.02
0.210.00
34.180.15
3.890.10
2.690.01
0.240.01
34.100.25
1.220.14
a
d
c
b
กลี
ซอรี
44 น%
a ba 4.080.06d cd 3.600.02c bc 0.210.00
b bb
34.180.15
กลีเเชอร
ซอรี
%6ง %6 % 0.450.13
กลีเซอรี
0.450.13
4.080.06
3.600.02
0.210.00
34.180.15
ตนนเทนนิ
1.060.15
3.920.02
3.210.01
0.210.00
35.160.12
1.600.31
3.410.08
2.560.00
0.200.00
36.270.16
a
d
c
b
กลี
นน 66 น%
a a 3.920.02d d 3.210.01c c 0.210.00
b b
1.060.15
35.160.12
กลีเเซอรี
ซอรี
%8 %
กลีเซอรี
1.060.15
3.920.02
3.210.01
0.210.00
35.160.12
3.900.01
3.220.03
0.230.00
35.700.21
1.110.08
a
d
c
b
กลี
นน 88 น%
a a 3.900.01d d 3.220.03c c 0.230.00
b b
35.700.21
กลีเเซอรี
ซอรี
%10 % 1.110.08
กลีเซอรี
3.900.01
3.220.03
0.230.00
35.700.21
1.110.08
1.120.11
3.900.00
3.200.00
0.200.00
36.140.17
a
d
c
b
กลี
เเซอรี
a ้งมี3.900.00
d างมี3.200.00
c ติ (P<0.05)
b
0.200.00
36.140.17
คาเฉลี่ยในแนวตั
ความแตกตางอย
นัยสําคัญทางสถิ
กลีหมายเหตุ
ซอรีนน 10
10: %
%ab หมายถึง1.120.11
1.120.11
3.900.00
3.200.00
0.200.00
36.140.17
ab
ns หมายถึ
งง คคงาาเฉลี
่ย่ยในแนวตั
้ง้งมีมีคค้ง วามแตกต
าางอย
นนัยัยาสํสํงมีาาคัคันญ
ตติิ (P<0.05)
ab หมายถึ
คาเฉลี
่ยในแนวตั
ไมมีความแตกต
สําคัญทางสถิ
ติ (P>0.05)
หมายถึ
เฉลี
ในแนวตั
วามแตกต
งอยาาางมี
งมีงอย
ญัยทางสถิ
ทางสถิ
(P<0.05)
ns หมายถึง คาเฉลี่ยในแนวตั้ง ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)
ns หมายถึง คาเฉลี่ยในแนวตั้ง ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)

ns หมายถึ
งง คคาาเฉลี
ในแนวตั
้ง้ง มีมีคค้งวามแตกต
าางอย
นนยยัั าสํสํงมี
าาคัคันญ
ตติิ (P<0.05)
ab หมายถึ
ง ค่ย่ยาเฉลี
่ยในแนวตั
ไมมีความแตกต
างอย
สําคัญทางสถิ
ติ (P>0.05)
หมายถึ
เฉลี
ในแนวตั
วามแตกต
งอยาางมี
งมี
ญัยทางสถิ
ทางสถิ
(P<0.05)
ns หมายถึง คาเฉลี่ยในแนวตั้งไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)
ns หมายถึง คาเฉลี่ยในแนวตั้งไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)

ลัยร
า

หมายเหตุ
หมายเหตุ ::

ชภัฏ

ตารางที่ 2 การทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของซุปกอนหมูเลียง
ตารางที
การทดสอบคุณ
ภาพทางประสาทสัมผัสของซุ
ปก้อนหมู
ตารางที
22 ่ ด2การทดสอบคุ
เเลีลีเยยลีงงยง
สารจับตัว ณ
ลักษณะทางประสาทสั
มผัส
ตารางที่่ ชนิ
การทดสอบคุ
ณภาพทางประสาทสั
ภาพทางประสาทสัมมผัผัสสของซุ
ของซุปปกกออนหมู
นหมู
ns ลักษณะทางประสาทสั
ns
ชนิ
ด
สารจั
บ
ตั
ว
ม
ผั
ส
Appearance Color
Flavor
Taste
Texture
Overall
ชนิดสารจับตัว
ลักษณะทางประสาทสั
มผัnsส ns
ns
ns
ns
ns
ns
Appearance
Color
Flavor
Taste
Texture
Overall
a
a
b
น้ํามันปาลม Appearance
Color
Overall
5.800.01
5.900.02 Flavor
5.800.16 Taste
6.601.12 Texture
5.200.90
6.501.10
a
a
b
น้น้ําํามัมัชอร
นนปาล
มม ่ง 5.800.01
a a 5.900.02 5.800.16 6.601.12 5.200.90a a6.501.10b a
ปาล
ตเทนนิ
5.800.01
5.900.02
6.501.10
6.000.05
6.000.065.800.16
6.100.086.601.12
5.401.705.200.90
5.401.00
5.101.06
a
a
a
ชอร
ต
เทนนิ
ง
่
a b 6.000.06 6.100.08 5.401.70 5.401.00a b5.101.06a b
6.000.05
ชอรกลี
ตเทนนิ
เซอรี่งน
6.000.05
6.000.06
6.100.08
5.401.70
5.401.00
5.101.06
6.000.03
5.401.00
6.201.24
7.100.65
6.801.20
7.000.02
b
b
b
กลี
นน : ab หมายถึ
b 6.801.20b
6.000.03
5.401.00
7.100.65
7.000.02
หมายเหตุ
ง คาเฉลีb่ยในแนวตั
้ง มีความแตกต
างอยางมีนยั สําคั6.201.24
ญทางสถิติ (P<0.05)
กลีเเซอรี
ซอรี
6.000.03
5.401.00
6.201.24
7.100.65
6.801.20
7.000.02
ab

ิทยา

ตารางที่ 3 องคประกอบทางเคมีของซุปกอนหมูเลียง
ns
ตารางที
ระกอบทางเคมี
องซุ
ปปกก้นปออก้นหมู
เเลีลีโปรตี
ยยเลีงง ยงน ns
ตารางที
3 องค์
ประกอบทางเคมี
ของซุ
อนหมู
ชนิ
ดปปสารจั
บตัว ขขความชื
ไขมัน
เถ
า ns
คารโบไฮเดรต
ตารางที่่ 33 ่ องค
องค
ระกอบทางเคมี
องซุ
นหมู
ns
ns
ns
ns
ชนิดดสารจั
สารจับบตัตัวว
ความชื(%)
โปรตี
ไขมั
เถ
คาร
(%) ns
ชนิ
ความชื
้น้น
โปรตีนน(%)
ไขมันน(%)
เถาา ns(%)
คารโโบไฮเดรต
บไฮเดรต
(%)
(%)
(%)
(%)
a (%)
b
น้ํามันปาลม
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
2.921.11
12.120.01
12.891.00
6.300.15
65.770.06
a
b
น้น้ําํามัมัชอร
นนปาล
ม
a
b
2.921.11
12.120.01
12.891.00
6.300.15
65.770.06
a
c
ปาล
ม ่ง 2.921.11
ตเทนนิ
12.120.01
6.300.15
12.300.0512.891.00
14.351.15
6.120.12 65.770.06
63.490.03
3.561.08
a
c
ชอร
ต
เทนนิ
ง
่
a
c
12.300.05
14.351.15
6.120.12
63.490.03
3.561.08
b12.300.05 14.351.15
a 6.120.12
ชอรตกลี
เทนนิ
่ง น 3.561.08
เซอรี
5.721.09
12.280.04 10.25.1.18
6.251.00 63.490.03
65.500.15
b
a
กลี
เ
ซอรี
น
ab
b
a
5.721.09
12.280.04
10.25.1.18
6.251.00
65.500.15
หมายถึง คาเฉลี่ย12.280.04
ในแนวตั้ง มีความแตกต
างอยางมีนัยสําคัญทางสถิ
ติ (P<0.05) 65.500.15
กลีเหมายเหตุ
ซอรีน : 5.721.09
10.25.1.18
6.251.00
ab
หมายเหตุ
หมายเหตุ ::

ns หมายถึ
งง คคาาเฉลี
้ง้ง มีมีคความแตกต
าางอย
ัยัยสํสําางมี
คัคัญ
ิิ (P<0.05)
ab หมายถึ
ง ค่ย่ยาในแนวตั
เฉลีย่ ในแนวตั
้ง ไมมคี วามแตกต
ัยสําคัญตตทางสถิ
ติ (P>0.05)
หมายถึ
เฉลี
ในแนวตั
วามแตกต
งอยาางมี
งมีานนงอย
ญนทางสถิ
ทางสถิ
(P<0.05)
ns หมายถึง คาเฉลีย
่่ ในแนวตั
ง
้
ไม
ม
ค
ี
วามแตกต
า
งอย
า
งมี
น
ย
ั
สํ
า
คั
ญ
ทางสถิ
ต
ิ
(P>0.05)
ns หมายถึง คาเฉลีย
ในแนวตั้ง ไมมคี วามแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)

มห
าว

จากการศึกษากระบวนการผลิตซุปกอนหมูเลียง โดยใชชนิดของสารในการจับตัว 3 ชนิดคือ น้ํามันปาลม
จากการศึ
กกษากระบวนการผลิ
ซุซุปปกกตออิขนหมู
เเลีลียยบงง ตัวทัโดยใช
ชชนินิดดมีของสารในการจั
ชนิ
ออ น้น้ําํามัมันนปาล
ชอรตเทนนิ
่ง และกลี
เซอรีน ซึ่งคุณตตสมบั
องสารจั
้ง 3 ชนิ
ความแตกตางกับบนตัตัววจึงมีผ33ลทําให
ักคืคืษณะของซุ
ปกอมมนหมู
จากการศึ
ษากระบวนการผลิ
นหมู
โดยใช
ของสารในการจั
ชนิมลดดาณสู
ปาล
จากการศึ
ก
ษากระบวนการผลิ
ต
ซุ
ป
ก้
อ
นหมู
เ
ลี
ย
ง
โดยใช้
ถึ
ง
แม้
น
ำ
้
�
มั
น
ปาล์
ม
จะมี
ก
รดไขมั
น
อิ
ม
่
ตั
ว
ปริ
ง
แต่
เ
ป็
น
กรดไขมัน
ชอร
ตตเทนนิ
เเซอรี
นน ซึซึา่ง่งงกั
คุคุณ
้ง้ง 33 ชนิ
จึจึงงมีมีผผ%
ลทํ
าาให
กกออนหมู
ยงที่ไ่่งงดมและกลี
ีลักษณะที
่แตกต
โดยน้ตติขิขํามัองสารจั
นปาลมบบมีตัตัสวววทัทันประกอบของกรดไขมั
นอิาา่มงกั
ตัวนน 47.9
นไมอิ่มตัวปป52
% โดยมี
ชอรเลี
เทนนิ
และกลี
ซอรี
ณนสมบั
สมบั
องสารจั
ชนิดดมีมีคความแตกต
วามแตกต
งกั
ลทํกรดไขมั
ใหลลักักษณะของซุ
ษณะของซุ
นหมู
ชนิดของสารในการจั
บตัว 3 ชนิดาคืงกัอนน�ำ้ โดยน้
มันปาล์
ชอร์มตมีเทนนิ
ง่ และ ที่มีขนาดโมเลกุ
ลว เล็47.9
กจึงยังคงสภาพเป็
นของเหลวที
่อุณโดยมี
หภูมิห้อง
เลี
่ไ่ไดดมมีลีลักักมษณะที
ําํามัมัมนน%ปาล
สสววนประกอบของกรดไขมั
นนอิอิ่ม่มตัตั2018)
ตัตัวว 52
เลียยงที
งที
ษณะที
ตกต
างกัน ยโดยน้
ปาล
มมีไมรี
นประกอบของกรดไขมั
ว 47.9ทํา%
%ใหนกรดไขมั
กรดไขมั
ไม
52 น%
%ของแข็
โดยมีงและ
กรดปาล
มิติก 42่แ่แตกต
% กรดสเตี
ริก 5.1
และ
สติก 0.8 % (Cassiday,
้ํามันปาลนนไม
มมีออสิ่มิ่มถานะเป
กลีเซอรี
น ซึ่งคุมณมิสมบั
ติของสารจั
บตัวทั้ง 3 ชนิ
ดมีความแตกต่
างกั%
น ส่วนชอร์ตเทนนิ
่งมีคุณาให
สมบัติเป็นของแข็
งหรือกึ่งนแข็
ง ไม่งมและ
ีกลิ่นและ
กรดปาล
%
ถานะเป
ปนกรดไขมั
ของเหลวปนกั
เมื่อตั้งทิยยริริ้งกกไว5.1
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ใกล้เคียงกัน ซึง่ ซุปก้อนหมูเลียงทีใ่ ช้นำ�้ มันปาล์มเป็นสารในการจับตัว
มีปริมาณไขมันมากที่สุด เนื่องจากในน�้ำมันปาล์มประกอบไปด้วย
กรดไขมั น ในโครงสร้ า ง ทั้ ง ไขมั น ชนิ ด ที่ อิ่ ม ตั ว และไขมั น ชนิ ด ที่
ไม่อิ่มตัว อย่างไรก็ตามซุปก้อนในทางการค้าบางชนิด เช่น ซุปก้อน
รสไก่ตราคนอร์ มีส่วนผสมของน�้ำมันปาล์มเป็นองค์ประกอบด้วย
จึงอาจมีส่วนช่วยในการจับรวมตัวของส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ได้
ขณะที่ซุปก้อนหมูเลียงที่ใช้ชอร์ตเทนนิ่ง และกลีเซอรีนเป็นสารใน
การจับตัวให้ปริมาณไขมันน้อยที่สุด ส�ำหรับปริมาณเถ้า พบว่า
ซุปก้อนหมูเลียงที่ใช้สารจับตัวทั้งสามชนิดไม่มีความแตกต่างกัน
โดยซุปก้อนที่ใช้น�้ำมันปาล์มเป็นสารในการจับตัวมีปริมาณเถ้า
มากที่ สุ ด รองลงมา คื อ ซุ ป ก้ อ นหมู เ ลี ย งที่ ใช้ ก ลี เซอรี น และ
ชอร์ตเทนนิ่ง ตามล�ำดับ ซึ่งกรรมวิธีการผลิตอาจมีผลต่อปริมาณ
เถ้าที่เพิ่มขึ้นด้วย
จากการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของซุปก้อน
หมูเลียง ผลการวิเคราะห์ พบว่า ผู้ทดสอบให้การยอมรับ ซุปก้อน
หมู เ ลี ย งที่ ใช้ ก ลี เซอรี น เป็ น สารในการจั บตั ว มากที่ สุ ด โดยไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P>0.05) กับซุปก้อน
หมู เ ลี ย งที่ ใช้ น�้ ำ มั น ปาล์ ม เป็ น สารในการจั บ ตั ว อย่ า งไรก็ ต าม
ซุปก้อนที่ใช้น�้ำมันปาล์มถึงแม้จะมีกลิ่นรสที่ดีแต่ยังไม่มีกลิ่นรสของ
หมูเลียงที่เด่นชัด มีลักษณะเนื้อสัมผัสที่มีน�้ำมันติดริมฝีปาก และ
มีตะกอนขนาดใหญ่ลอยอยูใ่ นน�ำ้ ซุป มีรสชาติทดี่ ี การทีล่ กั ษณะเนือ้
สัมผัสมีน�้ำมันติดริมฝีปาก มีการลอยตัวของไขมันขนาดใหญ่ใน
น�้ำซุป จึงท�ำให้น�้ำซุปมันและเป็นไขเมื่อน�้ำซุปเย็นลง ส่วนซุปก้อน
ที่ใช้ชอร์ตเทนนิ่งเป็นสารจับตัวมีลักษณะเนื้อสัมผัสของตะกอน
ที่หยาบและมีลักษณะมันติดริมฝีปากเช่นเดียวกับน�้ำมันปาล์ม และ
กลิ่นรสของหมูเลียงที่ยังไม่เด่นชัด เมื่อน�้ำซุปเย็นจะเกิดเป็นไขมัน
ติดริมฝีปากและเกิดไขในน�้ำซุปเช่นเดียวกันกับซุปก้อนน�้ำมันปาล์ม
การที่ซุปก้อนหมูเลียงที่ใช้น�้ำมันปาล์มและชอร์ตเทนนิ่งเป็นสารใน
การจับตัวเกิดตะกอนและการคืนตัวไม่ดี เนื่องมาจากสารที่ใช้ใน
การจับตัวไปปรับปรุงคุณลักษณะทางกายภาพและเคมีของซุปก้อน
หมูเลียง ท�ำให้ซปุ ก้อนหมูเลียงเกิดการคืนตัวได้ชา้ เกิดตะกอนหยาบ
มีการคืนตัวและมีลักษณะเนื้อสัมผัสที่ไม่ดี ในขณะที่ซุปก้อนที่ใช้
กลีเซอรีนเป็นสารในการจับตัว ให้ลักษณะเนื้อสัมผัสที่ดี สีของน�้ำ
ซุปที่เข้มข้น เนื่องมาจากตะกอนของซุปก้อนหมูเลียงที่ใช้กลีเซอรีน
เป็นสารในการจับตัวเกิดตะกอนนอนก้น ท�ำให้นำ�้ ซุปทีไ่ ด้มลี กั ษณะใส
ตะกอนไม่ ห ยาบ อย่ า งไรก็ ต ามกลิ่ น ของซุ ป ก้ อ นมี ก ลิ่ น ของ
เครื่องเทศน้อยกว่าสารจับตัวชนิดอื่น อาจเนื่องจากคุณสมบัติของ
การหลอมละลายต�่ ำ กว่ า น�้ ำ มั น ปาล์ ม และชอร์ ต เทนนิ่ ง ดั ง นั้ น
ความสามารถในการกักเก็บกลิ่นของเครื่องเทศมีน้อยกว่า
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เล็กน้อย ไม่มีกลิ่น ไม่ระเหย มีความคงตัว มีจุดหลอมเหลวต�่ำและ
ไม่เกิดกลิ่นหืน (The Soap and Detergent Association, 1990)
จากการศึกษาลักษณะปรากฏทางกายภาพ ความสามารถ
ในการละลาย และการดูดซับน�้ำของซุปก้อนหมูเลียงในแต่ละชนิด
พบว่า ซุปก้อนทัง้ 3 ชนิด ทีร่ ะดับความเข้มข้น 4-6% ให้ลกั ษณะทาง
กายภาพที่ ดี มี ค วามสามารถในการละลายและการดู ด ซั บ น�้ ำ
เหมาะสมกว่าที่ระดับความเข้มข้นอื่น ซึ่งลักษณะทางด้านกายภาพ
ของซุปก้อนหมูเลียงที่ได้มีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกัน มีสีน�้ำตาล
และมีกลิ่นหอมของเครื่องเทศ ส่วนซุปก้อนหมูเลียงที่ใช้สารใน
การจับตัวปริมาณ 2% มีการจับตัวกันเป็นก้อนไม่ดี และแตกหักง่าย
เนื่องมาจากสารที่ใช้ในการจับตัวมีปริมาณน้อย ไม่เพียงพอต่อ
การจับยึดส่วนผสมเข้าด้วยกัน ส่วนซุปก้อนหมูเลียงที่ใช้สารใน
การจับตัวปริมาณ 8 และ 10% ให้ลักษณะของก้อนที่ไม่คงตัว
สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ตามแรงที่จับ มีการไหลซึมของ
สารจับตัว และน�ำออกจากพิมพ์ได้ยาก เนือ่ งจากมีสว่ นผสมบางส่วน
ติดแม่พิมพ์ท�ำให้เกิดการสูญเสียวัตถุดิบระหว่างกระบวนการผลิต
จากรายงานการวิจัยของสุวรรณี (ม.ป.ป.) ซึ่งได้พัฒนาการใช้
ส้มแขกแห้งเป็นสารให้รสเปรี้ยวในต้มย�ำก้อน โดยใช้กลีเซอรีนเป็น
สารในการจับตัว พบว่า กลีเซอรีนมีความสามารถในการยึดเกาะ
ส่วนผสมให้เกาะกันเป็นก้อน ซึ่งการใช้สารในการจับตัวต้องใช้
ในปริมาณที่เหมาะสม เพราะหากใช้ในปริมาณที่น้อยเกินไปจะ
ท�ำให้ผลิตภัณฑ์เกิดการคืนตัวแตกร่วนได้ง่ายเมื่อท�ำการหยิบจับ
เนื่องจากปริมาณสารที่ท�ำหน้าที่ยึดเกาะส่วนผสมมีปริมาณน้อย
เกินไป หากใช้สารในการจับตัวมากเกินไปจะท�ำให้ผลิตภัณฑ์มี
ลักษณะนุ่มและเยิ้มแต่ไม่เกิดการคืนตัว เนื่องจากปริมาณสารที่ท�ำ
หน้าทีย่ ดึ เกาะส่วนผสมมีปริมาณมากเกินไป โดยเสนอแนะว่าขนาด
ของผงที่เหมาะสมในการท�ำผลิตภัณฑ์ผงคือ 250 ไมครอน
ด้านองค์ประกอบทางเคมีของซุปก้อน พบว่า ปริมาณ
ความชื้นซุปก้อนหมูเลียงที่ใช้กลีเซอรีน มีปริมาณความชื้นมากที่สุด
รองลงมา คือ ชอร์ตเทนนิง่ และน�ำ้ มันปาล์มซึง่ เป็นสารในการจับตัว
มีความชืน้ น้อยทีส่ ดุ อย่างไรก็ตามความชืน้ ของสารจับตัวทัง้ 3 ชนิด
อยู่ในช่วงระหว่าง 2.92-5.72% ซึ่งสัมพันธ์กับค่า aw ที่ได้อยู่ในช่วง
ระหว่าง 0.19-0.24 จึงมีโอกาส เก็บรักษาซุปก้อนไว้ได้ทอี่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ ง
โดยไม่เน่าเสีย การท�ำให้แห้งจนท�ำให้คา่ aw ต�ำ่ กว่า 0.5 จะสามารถ
ควบคุมปฏิกิริยาจากเอนไซม์และจุลินทรีย์ในระหว่างการเก็บรักษา
และสามารถเก็ บ รั ก ษาไว้ ไ ด้ ที่ อุ ณ หภู มิ ห ้ อ ง (สุ ภ กาญจน์ และ
ศุกฤชชญา, 2557) นอกจากนี้จากผลงานวิจัยของจรินทร์ (2544)
ได้พัฒนาซุปกึ่งส�ำเร็จรูปรสกุ้งจากหัวกุ้ง โดยใช้น�้ำมันปาล์มเป็น
สารในการจับตัวและใช้อุณหภูมิ 60°C เป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง
พบว่าปริมาณความชื้นเท่ากับ 2.50 % ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับซุปก้อน
ที่ ใช้ น�้ ำ มั น ปาล์ ม และรวมถึ ง ปริ ม าณไขมั น และน�้ ำ มั น ที่ มี ค ่ า
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สุวรรณี อาจหาญณรงค์. (ม.ป.ป.) การใช้ส้มแขกแห้งเป็นสารให้
รสเปรี้ยวในต้มย�ำก้อน. ภาควิชาคหกรรมศาสตร์.
ปริมาณของสารทีใ่ ช้ในการจับตัวของซุปก้อนทัง้ 3 ชนิด
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ที่เหมาะสม คือ 6% ซุปก้อนหมูเลียงที่ได้มีลักษณะทางกายภาพที่ดี
มีลักษณะเป็นก้อนเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่แตกหักง่าย ให้เป็นสีน�้ำตาล สืบสกุล จินดาพล อนุรกั ษ์ ปีตริ กั ษ์สกุล และกมลทิพย์ สัจจาอนันตกูล.
(2547). การออกแบบในการทดลองการท�ำแห้งแบบพ่น
ถึ ง น�้ ำ ตาลเข้ ม มี ก ลิ่ น หอมของเครื่ อ งเทศ มี ค วามสามารถใน
ฝอยน�้ำนมข้าว. วารสารพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
การละลายและการดูดซับน�้ำเหมาะสมกว่าซุปก้อนหมูเลียงที่ใช้
4(4) ต.ค.-ธ.ค.2547.
สารในการจับตัวที่ปริมาณอื่น โดยซุปก้อนหมูเลียงในแต่ละชนิด
มี ป ริ ม าณความชื้ น 2.92-5.72% โปรตี น 12.12-12.28% สุภกาญจน์ พรหมขันธ์ และ ศุกฤชชญา เหมะธุลนิ . (2557). ผลิตภัณฑ์
ซุปครีมกึง่ ส�ำเร็จรูปจากไรน�ำ้ นางฟ้า. วารสารแก่นเกษตร
ไขมัน 10.25-12.85% เถ้า 6.12-6.30% และ คาร์โบไฮเดรต
(ฉบับพิเศษ). 1: 810-815.
63.49-65.77% ซึ่งผู้ทดสอบให้การยอมรับซุปก้อนที่ใช้กลีเซอรีน
เป็นสารจับตัวมากที่สุด ในด้านลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส และ Anon. n.d. Stock-cubes.com.http://www.stock-cubes.
com/formulas.html [19 March 2018].
การยอมรับรวม ดังนั้นในการพัฒนาซุปก้อนน�้ำก๋วยเตี๋ยวหมูเลียง
th
จึงควรเลือกใช้กลีเซอรีน 6% โดยน�้ำหนัก เป็นสารจับตัวส�ำหรับ AOAC. (2000). Official Methods of Analysis. 17 ed.
The Association of Official Analytical Chemists,
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงการค้าต่อไป
Maryland.
Cassiday, L. (2018). Red palm oil. The American Oil
กิตติกรรมประกาศ
Chemists’ Society, Inform in February 2017.
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การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ทักษะการวิ่งข้ามรั้ว ส�ำหรับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา
Development of Hurdles Skills Videotape for The Institute
of Physical Education Students
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ชภัฏ

รำไ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพสื่อวีดิทัศน์ทักษะการวิ่งข้ามรั้ว และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อการใช้สื่อวีดิทัศน์ทักษะการวิ่งข้ามรั้ว เรื่อง การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ทักษะการวิ่งข้ามรั้ว ส�ำหรับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา
กลุม่ ตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ทีล่ งทะเบียน
เรียนวิชาทักษะและการสอนกรีฑา ปีการศึกษา 2560 จ�ำนวน 30 คน โดยท�ำการเก็บข้อมูลจ�ำนวน 2 ครั้ง โดยใช้เวลาทดลองครั้งละ
1 ชั่วโมง 30 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์ส�ำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อวีดิทัศน์
2) แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาทักษะการวิ่งข้ามรั้ว 3) แบบประเมินคุณภาพด้านสื่อวีดิทัศน์เรื่องทักษะการวิ่งข้ามรั้ว 4) สื่อวีดิทัศน์
เรื่องทักษะการวิ่งข้ามรั้ว 5) แบบทดสอบความรู้เรื่องทักษะการวิ่งข้ามรั้ว 6) แบบประเมินการเรียนรู้ทักษะการวิ่งข้ามรั้ว 7) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อวีดิทัศน์ทักษะการวิ่งข้ามรั้ว ผลการวิจัยพบว่า 1) การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพสื่อวีดิทัศน์ทักษะ
การวิ่งข้ามรั้ว พบว่า สื่อวีดิทัศน์มีค่า E1/E2 เท่ากับ 81.88/82.08 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ 75/75 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาที่เรียนด้วยสื่อวีดิทัศน์ทักษะการวิ่งข้ามรั้ว วิชาทักษะและการสอนกรีฑา พบว่า มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสื่อวีดิทัศน์ทักษะการวิ่งข้ามรั้วที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
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This research aimed to create and to find the efficiency of hurdles skills videotape, and to study the
satisfaction of the students toward the using of hurdles skills videotape upon development of hurdles skills
videotape for the Institute of Physical Education students. The subjects were 30 students studying in Bachelor
Degree, major in Physical Education and registered in skills and teaching athletics subject, academic year 2018.
Collecting data were done 2 times and each session containing 1:30 hours. The instrument were 1) interview proved
by the experts in video program, 2) the content quality assessment on hurdles skills, 3) videotape learning
evaluation on hurdles skills, 4) videotape on hurdles skills, 5) testing knowledge on hurdles skills, 6) learning
evaluation on hurdles skills, and 7) the questionnaire on students’ satisfaction toward hurdles skills videotape.
Regarding research result, it revealed that 1) the efficiency of hurdles skills could be found from the value
analysis of E1/E2 at 81.88/82.08, in which higher than the standard criteria (75/75), 2) refer to students’ learning
achievement toward hurdles skills videotape, it was shown that the result of after learning achievement was
higher than before learning with statistical significance at .05, 3) overall, the students’ satisfaction on hurdles
skills videotape was rated at high level.
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สถาบั น การพลศึ ก ษาเป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ มี
วัตถุประสงค์ในกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อที่จะพัฒนาบุคลากร
ทางพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ
นันทนาการ โดยมีภารกิจการสอน การวิจัย การให้บริการทาง
วิ ช าการ การให้ บ ริ ก ารชุ ม ชน ซึ่ ง การจั ด การศึ ก ษาในสถาบั น
การพลศึกษา โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย
ถือว่าเป็นภาระงานที่ส�ำคัญต่อการพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ
เพื่ อ เป็ น บ่ อ เกิ ด แห่ ง ปั ญ ญาทางพลศึ ก ษาและกี ฬ าที่ ก ว้ า งไกล
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
ในการด�ำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุข (อัมพาพร นพรัตน์, 2558: 1)
ซึง่ สถาบันการพลศึกษามีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาทักษะ
และการสอนกีฬาที่หลากหลาย และรายวิชาทักษะและการสอน
กรี ฑ า เป็ น วิ ช าหนึ่ ง ที่ จั ด อยู ่ ใ นหลั ก สู ต รการผลิ ต ครู ข องคณะ
ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา ส�ำหรับทักษะกรีฑาซึ่งประกอบ
ไปด้วยทักษะการวิ่ง กระโดด ทุ่ม พุ่ง ขว้าง ฯลฯ การวิ่งจะแยกเป็น
วิง่ ทีม่ สี งิ่ กีดขวางกับการวิง่ ทีไ่ ม่มสี งิ่ กีดขวาง การวิง่ ข้ามรัว้ จัดว่าเป็น
กรีฑาประเภทหนึ่งที่เป็นการวิ่งข้ามสิ่งกีดขวางที่เป็นการวิ่งตามลู่วิ่ง
และการก้าวข้ามรั้ว ตามระยะทางและความสูงของรั้วที่ก�ำหนดไว้
นับว่าส�ำคัญ เนื่องจากทักษะเบื้องต้นในการวิ่งข้ามรั้ว มีลักษณะ
ของทักษะและท่าทางการเคลื่อนไหวบางส่วนแตกต่างไปจากการ
วิ่งระยะอื่นๆ โดยเฉพาะทักษะการออกวิ่งจากจุดเริ่มต้นถึงรั้วแรก
การกระโดดขึ้นรั้ว การข้ามรั้ว และการลงสู่พื้น ซึ่งทักษะเหล่านี้
เป็ น พื้ น ฐานที่ ต ้ องเรียนรู้ และฝึก ฝนเพื่อเตรียมความพร้ อ มใน
การเรียนวิ่งข้ามรั้วต่อไป
การวิ่งข้ามรั้วถือเป็นกรีฑาประเภทหนึ่งที่มีความยาก
และสลับซับซ้อน ต้องการทักษะการเคลื่อนไหวที่ดี ความเร็วใน
การวิ่งร่วมกับเทคนิคการข้ามรั้วที่ดี รวมทั้งการสร้างจังหวะการวิ่ง
ระหว่างรั้ว นักวิ่งข้ามรั้วที่ดีต้องไม่ใช้การกระโดดข้ามรั้ว แต่ต้องใช้
จังหวะในการก้าวข้ามรั้วและการปรับจังหวะในการข้ามรั้ว เพื่อที่
จะข้ามรัว้ ได้อย่างรวดเร็ว จังหวะเป็นส่วนหนึง่ ของความสัมพันธ์การ
เคลื่อนไหวของร่างกาย การฝึกเทคนิคการวิ่งข้ามรั้วจะก่อให้เกิด
ผลดีต่อความสามารถในการเรียนรู้ทักษะทางกลไก ดังนั้นกิจกรรม
ข้ามรั้วจึงต้องได้ รับการฝึกทักษะการเรียนรู้ โดยมีการปรับความ
สูงของรั้ว ระยะห่างระหว่างรั้ว รวมถึงการเลือกอุปกรณ์ท�ำการใช้
สอนและวิ ธี ก ารสอนให้ เ หมาะสมกั บ ความสามารถของผู ้ เรี ย น
(IAAF, 2000: 79) ซึ่งสื่อนวัตกรรมการวิ่ง ข้ามรั้วที่มีอยู่ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ จะให้ความส�ำคัญกับรูปแบบการฝึกเพื่อ
พัฒนานักกีฬาเข้าสู่การแข่งขันซึ่งเป็นแบบฝึกของนักกีฬา มีล�ำดับ
ขั้นตอนการสอนยากเกินไปไม่เหมาะกับการเรียนรู้ทักษะใหม่ ที่จะ
น�ำไปปรับใช้กับการเรียนการสอนที่เป็นพื้นฐานส�ำหรับนักศึกษาได้

เพราะการวิ่ ง ข้ า มรั้ ว เป็ น ทั ก ษะมี ค วามสลั บ ซั บ ซ้ อ น มี ขั้ น ตอน
การเคลื่อนไหวหลายขั้นตอน ยากส�ำหรับผู้เรียนที่จะเกิดการเรียนรู้
และยากส�ำหรับผู้สอนในการอธิบายและสาธิต การใช้สื่อช่วยสอน
ทีจ่ ดั อย่างเป็นระบบมีลำ� ดับขัน้ ตอนการสอนทีช่ ดั เจน จะส่งผลท�ำให้
ผู้สอนท�ำการสอนได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
(เอกวิทย์ แสวงผล, 2560: สัมภาษณ์) ดังนั้น สื่อที่ดีเป็นสิ่งที่ช่วย
ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะช่วยให้ผู้เรียนเกิด
ความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ง่ายขึ้นในระยะ
เวลาอันสั้น และสามารถช่วยให้เกิดความคิดรวบยอดในเรื่องนั้นได้
อย่างถูกต้องและรวดเร็ว (กิดานันท์ มลิทอง, 2543: 98) เนื่องจาก
กิจกรรมการวิง่ ข้ามรัว้ เป็นกิจกรรมทีม่ คี วามสลับซับซ้อนทางทักษะ
จ�ำเป็นต้องปรับรูปแบบและหาวิธีสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเกิด
การเรียนรู้จากง่ายไปยากอย่างเป็นขั้นตอน และประกอบกับผู้สอน
อาจไม่สามารถสาธิตการปฏิบัติทักษะให้ผู้เรียนมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจนในแต่ละขัน้ ตอนได้ ดังนัน้ การมีสอื่ ทีด่ จี ะท�ำให้มคี วามสะดวก
ในการสอนและผู้เรียนเกิดความสนใจสามารถเรียนรู้ทักษะได้ง่าย
ยิ่งขึ้น (อ�ำนวย บุญเส็ง, 2560: สัมภาษณ์)
จากการเรียนการสอนที่ผ่านมาพบปัญหาในการเรียน
การสอน กล่าวคือ บางครั้งนักศึกษาต้องมีกิจกรรม เช่น ไปเก็บ
ตัวนักกีฬาเป็นเวลานาน ไปแข่งขันกีฬา รวมทั้งมีหน้าที่เป็นผู้ช่วย
อาจารย์ในสถาบันการให้บริการวิชาการแก่สังคม เช่น ไปตัดสินกีฬา
ในสถานที่ต่างๆ การไปจัดการแข่งขันกีฬาให้กับโรงเรียนมัธยมและ
การแข่งขันขององค์การบริหารส่วนต�ำบลอีกจ�ำนวนมาก นอกจากนี้
ยังเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของสถาบันที่ต้องการให้นักศึกษา
ทีไ่ ปท�ำการเก็บตัวเพือ่ ฝึกซ้อมกีฬาและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทัง้ ใน
ระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งวิทยาเขตสุพรรณบุรีมีจ�ำนวนนักศึกษา
ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตดิ งั กล่าวอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้นกั ศึกษาทีไ่ ปเก็บตัว
และเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวขาดการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติ ส่งผลให้
ไม่สามารถปฏิบัติทักษะการวิ่งข้ามรั้วได้
การแก้ปญ
ั หาดังกล่าวได้อกี วิธหี นึง่ คือ การเรียนการสอน
ด้วยสื่อวีดิทัศน์ ซึ่งนักศึกษาสามารถเรียนได้โดยไม่จ�ำกัดสถานที่
และเวลาในการเรียน อีกทัง้ ยังทบทวนความรูค้ วามเข้าใจเพิม่ เติมได้
ด้วยตนเอง จากแนวคิดดังกล่าว วีดิทัศน์เป็นสื่อการเรียนการสอน
ประเภทหนึง่ ทีม่ คี วามพร้อมในลักษณะของมัลติมเี ดีย (Multimedia)
ซึ่งได้รวมเอาความโดดเด่นของรูปแบบและแนวทางการน�ำเสนอที่
สมบูรณ์ครบถ้วนไว้ทั้งภาพเคลื่อนไหว เสียงประกอบ คอมพิวเตอร์
กราฟิ ก และเทคนิ ค พิ เ ศษอี ก มากมาย ช่ ว ยสร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพ
การเรียนการสอน ช่วยลดความยุ่งยากซับซ้อนของเนื้อหาวิชาและ
มีความหลากหลายในด้านการสร้างจินตนาการของสื่อการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถกระตุ้นความสนใจ ดึงดูดใจ
ได้เป็นอย่างดี และอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นคุณสมบัติที่ส�ำคัญคือสามารถ
น�ำมาเปิดซ�้ำได้ตามความต้องการ นอกจากนั้นยังสามารถเลือก

รำไ

บทน�ำ

กาญจนา ดิษฐบรรจง, อนุชิตร แท้สูงเนิน, นภากร บุญเส็ง
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ี

จากเหตุผลความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหาที่
กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นผู้ช่วยผู้สอนในรายวิชาทักษะ
และการสอนกรีฑา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา สถาบัน
การพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี เห็นว่าวีดิทัศน์เป็นสื่อ อุปกรณ์
ทีม่ คี วามเหมาะสมจ�ำเป็นกับสภาพปัญหาในการเรียนการสอนทักษะ
การวิ่งข้ามรั้วที่มีความยาก และเป็นสื่อที่มีประโยชน์กับผู้เรียน
ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะท�ำการวิจยั เพือ่ สร้างและหาประสิทธิภาพ
สือ่ วีดทิ ศั น์ทกั ษะการวิง่ ข้ามรัว้ ส�ำหรับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา
เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาทักษะและ
การสอนกรี ฑ า และน� ำ ผลที่ ไ ด้ ม าเป็ น แนวทางส� ำ หรั บ สถาบั น
การศึกษา ครูพลศึกษา บุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การวิง่ ข้ามรัว้ ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ต่อไปเพือ่ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้เรียนอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพสื่อวีดิทัศน์ทักษะ
การวิ่งข้ามรั้ว
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน ที่มีต่อการใช้
สื่อวีดิทัศน์ทักษะการวิ่งข้ามรั้ว

ชภัฏ

หรือหยุดในเนือ้ หาภาพทีต่ อ้ งการได้ (สุขญา บุญพิพฒ
ั น์, 2556: 11)
การสอนพลศึ ก ษาโดยใช้ สื่ อ วี ดิ ทั ศ น์ เ ป็ น สื่ อ การเรี ย นการสอน
เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป การใช้สื่อวีดิทัศน์นับเป็น
เทคโนโลยีการศึกษาที่ให้ความสะดวกทั้งผู้สอนและผู้เรียน เป็นสื่อ
การสอนที่สามารถน�ำสื่อหลายอย่างมาใช้ร่วมกันได้อย่างสะดวก
เป็นการใช้สอื่ เพือ่ ให้เกิดการเรียนรูท้ สี่ มบูรณ์ ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ
การเรียนการสอน นอกจากนีว้ ดี ทิ ศั น์ยงั สามารถสาธิตได้อย่างชัดเจน
สามารถท�ำให้ผู้เรียนได้เห็นสื่อที่ต้องการเน้นได้โดยเทคนิคการถ่าย
ในระยะใกล้ เพื่อขยายภาพหรือวัสดุสิ่งของให้ผู้เรียนได้เห็นทั่วถึง
ทุกคนได้อย่างชัดเจน (ปิยณัฐ ศรีชะตา, 2556: 2) ดังนั้นสื่อวีดิทัศน์
ทีด่ จี ะต้องประกอบไปด้วยสือ่ ทีส่ ามารถมองเห็นได้ทงั้ ภาพและฟังเสียง
มีการเสนอเป็นภาพเคลื่อนไหวที่แสดงความต่อเนื่อง หยุดดูภาพนิ่ง
หรือดูซ�้ำอีกได้ สามารถเก็บเป็นข้อมูลและเผยแพร่ได้หลายครั้ง
(ขจรศักดิ์ สิงห์ฆะจักร, 2551: 9) โดยสื่อการสอนที่ดี จะมีการส่งผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่ง นุชนาฏ ธรรมเกสร (2552: 1),
ชลิต ลิ้มพระคุณ (2556: 2) ได้มีการท�ำวิจัยการพัฒนาบทเรียน
วีดิทัศน์ โดยมีการหาประสิทธิภาพของสื่อ (E1/E2) และมีการหา
ระดับความพึงพอใจของสื่อ ซึ่งการหาประสิทธิภาพของสื่อพบว่า
ผลทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก และงานวิจัยของอนุชิตร แท้สูงเนิน (2555: 2)
และพรสวรรค์ สระภักดิ์ (2554: 52) การวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อ
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยมีการหาประสิทธิภาพสื่อ ใช้วิธีการ
หาค่า E1/E2 และความพึงพอใจ ซึ่งพบว่า สื่อที่มีประสิทธิภาพ
จะช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นและผู้ใช้สื่อมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผู้วิจัยก�ำหนดไว้ สื่อการ
สอนที่ดีจะต้องมีการหาประสิทธิภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
ควรจะมีประสิทธิภาพของสื่อในเนื้อหาทักษะตามเกณฑ์ 75/75
(ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ, 2535: 35 อ้างถึงใน จันตรา
ธรรมแพทย์, 2550: 20)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

1. สถาบันการพลศึกษาได้สอื่ วีดทิ ศั น์การวิง่ ข้ามรัว้ ทีม่ ี
คุณภาพไว้ใช้ในการเรียนการสอน
2. ผูท้ นี่ ำ� สือ่ วีดทิ ศั น์การวิง่ ข้ามรัว้ ไปใช้ มีความพึงพอใจ

กาญจนา ดิษฐบรรจง, อนุชิตร แท้สูงเนิน, นภากร บุญเส็ง
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กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจัย

รำไ

ลัยร
า

ชภัฏ

แนวคิดเกี่ยวกับเนื้อหาการสอนทักษะการวิ่ง
ขามรั้ว
- หลักสูตรการสอนสาขาวิชาพลศึกษา
- ทักษะกรีฑาการวิ่งขามรั้ว
เทคนิคและทักษะ
วิธีสอนทักษะที่ยาก
ลักษณะทั่วไปของการวิ่งขามรั้ว
เทคนิคการวิ่งขามรั้ว
การวิเคราะหเทคนิคการวิ่งขามรั้ว
- การสรางแบบทดสอบความรู

พพ
รรณ
ี

แนวคิดเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน
- ความหมายของสื่อการเรียนการสอน
- ความหมายของสื่อวีดิทัศน
- คุณคาของสื่อการเรียนการสอน
- ประโยชนและคุณคาของสื่อวีดิทศั น
- หลักการใชสื่อการเรียนการสอน
- การหาประสิทธิภาพสื่อ
- ขั้นตอนการหาประสิทธิภาพสื่อ

สื่อวีดิทัศนการสอน
ทักษะการวิ่งขามรั้ว

แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
- ความหมายของความพึงพอใจ
- ประโยชนของความพึงพอใจ

กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา
ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาระดับ วิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
ปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการ สุ พ รรณบุ รี ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นวิ ช าทั ก ษะและการสอนกรี ฑ า
พลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาทักษะและ ปีการศึกษา 2560 ใช้วิธีอาสาสมัคร จ�ำนวน 30 คน ใช้เวลาทดลอง
1 ชั่วโมง 30 นาที จ�ำนวน 2 ครั้ง (ภาพที่ 1)
การสอนกรีฑา ปีการศึกษา 2560 จ�ำนวน 150 คน

มห
าว

ิทยา

วิธีด�ำเนินการวิจัย

กาญจนา ดิษฐบรรจง, อนุชิตร แท้สูงเนิน, นภากร บุญเส็ง

กลุมตัวอยาง เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
สุพรรณบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาทักษะและการสอนกรีฑา ปการศึกษา 2560 ใชวิธีอาสาสมัคร จํานวน 30 คน
ใชเวลาทดลอง 1 ชั่วโมง 30 นาที จํานวน 2 ครั้ง (ภาพที่ 1)
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นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ปการศึกษา 2560
นักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 150 คน
ใชวิธอี าสาสมัคร

นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
จํานวน 30 คน
ขั้นดําเนินการ
ทดสอบ
กอนเรียน

ครั้งที่ 1
6 ขั้นตอน

ครั้งที่ 2
6 ขั้นตอน

ทดสอบ
หลังเรียน

รำไ

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ภาพที่ 1 ขั้นตอนการเลือกกลุม ตัวอยาง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

6. น�ำคะแนนจากการท�ำแบบทดสอบก่อนเรียนและ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบสัมภาษณ์ส�ำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและ หลังเรียนของนักศึกษาโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ทักษะการวิ่งข้ามรั้วไป
แบบสั
านสืเปรี
่อวียดบเที
ิทัศนยบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโดยใช้
วิเคราะห์
ผู้เชี่ยวชาญด้1.านสื
่อวีดมิทภาษณ
ัศน์ สําหรับผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและผูเชี่ยวชาญด
2. แบบประเมิ
อดอาด้นเนื
้อหาทั
กษะการวิ
้ว Dependent
ร t-test
2.
แบบประเมินนคุณ
คุณภาพเครื
ภาพเครื่องมื
่องมื
านเนื
้อหาทั
กษะ ่งขสูาตมรั
การวิ่งข้ามรั3.
้ว แบบประเมินคุณภาพเครื่องมือดานสื่อวีดิทัศน เรื่องทักษะการวิ่งขามรั้ว
3.
ภาพเครื่งข่ อางมื
4. สืแบบประเมิ
่อวีดิทัศนเรื่อนงทัคุ ณ
กษะการวิ
มรัอ้วด้ า นสื่ อ วี ดิ ทั ศ น์ ผลการวิจัย
1. การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพสื่อวีดิทัศน์ทักษะ
เรื่องทักษะการวิ
่งข้ามรั้ว
5. แบบทดสอบความรู
เ รื่องทักษะการวิ่งขามรั้ว
่งข้ามรั้ว พบว่า สื่อวีดิทัศน์มีค่า E1/E2 เท่ากับ 81.88/82.08
4.
สื่อวีดิทัศน์นเรืการเรี
่องทักยษะการวิ
่งข้ามรั้ว่งขามรั้ว (อํานวย บุญการวิ
6. แบบประเมิ
นรูทักษะการวิ
เส็ง. 2551: 164-167)
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ 75/75 (ภาพที่ 2)
5. แบบทดสอบความรู้เรื่องทักษะการวิ่งข้ามรั้ว
7. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอสื่อวีดิทัศนทักษะการวิ2.่งขาผลสั
มรั้ว มฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาที่เรียนด้วย
6. แบบประเมินการเรียนรู้ทักษะการวิ่งข้ามรั้ว
สื่ อ วี ดิ ทั ศ น์ ทั ก ษะการวิ่ ง ข้ า มรั้ ว วิ ช าทั ก ษะและการสอนกรี ฑ า
(อ�ำนวย บุญเส็ง, 2551: 164-167)
7. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อ พบว่า มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 (ภาพที่ 3)
วีดิทัศน์ทักษะการวิ่งข้ามรั้ว
3. นั ก ศึ ก ษามี ค วามพึ ง พอใจต่ อ สื่ อ วี ดิ ทั ศ น์ ทั ก ษะ
การวิ่ ง ข้ า มรั้ ว ที่ ผู ้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น ภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แนะน�ำวิธกี ารเรียนการสอนกับนักศึกษากลุม่ ตัวอย่าง (X = 4.56, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ความคิดเห็นในระดับมากที่สุดตามล�ำดับ ดังนี้ การหยุดภาพเน้น
พร้อมทั้งท�ำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) จ�ำนวน 16 ข้อ
2. นักศึกษากลุ่มตัวอย่างเริ่มเรียนด้วยการดูสื่อวีดิทัศน์ ทักษะส�ำคัญการวิ่งข้ามรั้วให้เห็นได้อย่างชัดเจน (X = 4.93,
3. ลงมือปฏิบตั กิ จิ กรรมการสอนด้วยการอบอุน่ ร่างกาย S.D. = 0.25) ความสะดวกในการใช้สื่อวีดิทัศน์ (X = 4.67,
20 นาที กิจกรรมการสอน 6 ขั้นตอนตอนละ 10 นาที แต่ละขั้น S.D. = 0.48) สื่อวีดิทัศน์ท�ำให้เกิดการเรียนรู้และมีความเข้าใจ
ตอนมีการแก้ไข ดูสื่อวีดิทัศน์ซ�้ำ ปฏิบัติเพิ่มเติม และคูลดาวน์ ได้ง่ายขึ้น (X = 4.63, S.D. = 0.49) ภาพชัดเจนน่าสนใจ (X = 4.63,
10 นาที (ประเมินการเรียนรู้ทักษะการวิ่งข้ามรั้ว) โดยใช้เวลา S.D. = 0.49) ท่านมีความพึงพอใจภาพรวมในสื่อวีดิทัศน์อยู่ใน
ระดับใด (X = 4.60, S.D. = 0.50) การน�ำเสนอน่าสนใจ (X = 4.50,
ทดลอง 1 ชั่วโมง 30 นาที จ�ำนวน 2 ครั้ง
4. ท�ำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) เพื่อวัดผล S.D. = 0.57) และมีความคิดเห็นในระดับมากตามล�ำดับ ดังนี้
สัมฤทธิท์ างการเรียน โดยใช้ขอ้ สอบชุดเดียวกับการทดสอบก่อนเรียน ท่านสามารถทบทวนความรูจ้ ากสือ่ วีดทิ ศั น์ได้ดว้ ยตนเอง (X = 4.47,
5. สอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้ S.D. = 0.51) เสี ย งประกอบชั ด เจนเหมาะสม (X = 4.43,
S.D. = 0.63) ตัวอักษรอ่านง่ายชัดเจน (X = 4.40, S.D. = 0.62)
สื่อวีดิทัศน์ทักษะการวิ่งข้ามรั้ว
และความยาวของสื่ อ วี ดิ ทั ศ น์ มี ค วามเหมาะสม (X = 4.40,
S.D. = 0.50) (ตารางที่ 1)
กาญจนา ดิษฐบรรจง, อนุชิตร แท้สูงเนิน, นภากร บุญเส็ง
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คะแนนสอบระหว่างเรี ยน
คะแนนสอบหลังเรียน
คะแนนสอบระหว่างเรี ยน
คะแนนสอบหลังเรียน

รำไ
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คะแนนสอบระหว่
างเรีางเรี
ยนคิยนคิ
ดเป็ดนเปร้อนยละ
81.88
และคะแนนสอบหลั
งเรีงยเรีนคิยดนคิเป็ดนเปร้อนยละ
82.08
คะแนนสอบระหว
รอยละ
81.88
และคะแนนสอบหลั
รอยละ
82.08
คะแนนสอบระหวางเรียนคิดเปนรอยละ 81.88 และคะแนนสอบหลังเรียนคิดเปนรอยละ 82.08
ภาพที
2 ผลการหาประสิ
ภาพสื
ักษะการวิ
ขา้วมรักับ้วกักลุบกลุ
ตัวอย
จํานวน
ภาพที
่ 2 ่ ผลการหาประสิ
ทธิทภธิาพสื
่อวีดอ่ วีิทดัศิทน์ัศทนักทษะการวิ
่งข้า่งมรั
่มตัมวอย่
าง าจ�งำนวน
3030
คนคน
ภาพที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพสือ่ วีดิทัศนทักษะการวิ่งขามรั้วกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน

ิทยา

X = 13.13
S.D. = 1.43

X = 9.97
S.D. = 1.13

ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรียน

มห
าว

ภาพที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสื่อวีดิทัศน์ทักษะการวิ่งข้ามรั้วกับกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน
ภาพที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยสื่อวีดิทัศนทักษะการวิ่งขามรัว้ กับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน
ภาพที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยสื่อวีดิทัศนทักษะการวิ่งขามรัว้ กับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน

กาญจนา ดิษฐบรรจง, อนุชิตร แท้สูงเนิน, นภากร บุญเส็ง
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4.50
4.40
4.40
4.63
4.43
4.93

S.D.
0.57
0.50
0.62
0.49
0.63
0.25

ระดับ
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

0.48
0.49

มากที่สุด
มากที่สุด

0.51

มาก

4.60

0.50

มากที่สุด

4.56

0.50

มากที่สุด

4.67
4.63
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รำไ

4.47
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ตารางที่ 1 ผลระดับความพึงพอใจของผู้เรียน
ที่
รายการประเมิน
1. การนําเสนอมีความนาสนใจ
2. ความยาวของสื่อวีดิทัศนมีความเหมาะสม
3. ตัวอักษรอานงายชัดเจน
4. ภาพชัดเจนนาสนใจ
5. เสียงประกอบชัดเจนเหมาะสม
6. การหยุดภาพเนนทักษะสําคัญการวิ่งขามรั้วให
เห็นไดอยางชัดเจน
7. ความสะดวกในการใชสื่อวีดิทัศน
8. สื่อวีดิทัศนทําใหเกิดการเรียนรูและมีความเขาใจ
ไดงายขึ้น
9. ทานสามารถทบทวนความรูจาก
สื่อวีดิทัศนไดดวยตนเอง
10. ทานมีความพึงพอใจภาพรวมในสือ่ วีดิทัศนอยูใน
ระดับใด
รวม

ตารางที่ 1 ผลระดับความพึงพอใจของผูเรียน
เท่ากับ 86.12/88.36 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ไม่ต�่ำกว่า
สรุปและอภิปรายผล
ผลการวิ
ัยเรื่อง ปการพั
ฒนาสื่อวีดิทัศน์ทักษะการวิ่ง 80/80 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลวิจัยของกาญจนา ตุ่นคาแดง
สรุปจและอภิ
รายผล

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ข้ามรั้ว ส�ำหรับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา ระดับปริญญาตรี (2554: 65) ได้ศึกษาการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ การสร้างงานสามมิติ
ส�ำหรับ่งนัขกาเรีมรัย้วนระดั
กษาปีนทการพลศึ
ี่ 5 ปีการศึ
ษา บ2554
สาขาวิชาพลศึกษา ตามหลักผลการวิ
สูตรสถาบั
จัยนเรืการพลศึ
่องการพักฒษานาสืพบว่
่อวีดา ิทัศนทักษะการวิ
สําหรับบชันั้นกมัศึธกยมศึ
ษาสถาบั
กษากระดั
พบว่า สืกอ่ ษาวีดพบว
ทิ ศั น์าการสร้างงานสามมิตมิ ปี ระสิทธิภาพ 91.02/77.53
1. ปริ
ด้าญนประสิ
ธิภาพสืชาพลศึ
่อวีดิทกัศษา
น์ทตามหลั
ักษะการวิ
ามรั้ว นการพลศึ
ญาตรีทสาขาวิ
กสูต่งข้รสถาบั
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ไม่ต่�ำกว่า 75/75 ที่ได้ก�ำหนดไว้
ระหว่างคะแนนเฉลีย่ ร้อยละของแบบทดสอบท้
1. ดานประสิทธิภายบทและแบบทดสอบ
าพสื่อวีดิทัศนทักษะการวิ่งขามรั้ว ระหวางคะแนนเฉลี่ยรอยละของแบบทดสอบทาย
หลังเรียน (E1/E2) เท่ากับ 81.88/82.08 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์
บทและแบบทดสอบหลังเรีย น (E1/E2) เท ากั บ 81.88/82.08 มี ค าเฉลี่ ยสู งกวา เกณฑ ที่ กํ าหนดคื อ 75/75 ทั้ งนี้
ที่ก�ำหนด คือ 75/75 ทั้งนี้เนื่องมาจากการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ทักษะ การสร้างงานสามมิติส�ำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
เนื่องมาจากการพัฒนาสื่อวีดิทัศนทักษะการวิ่งขามรั้วที่ผูวิจัยสรางขึ้น ไดผานการตรวจสอบคุณภาพจากที่ปรึกษา
การวิ่งข้ามรั้วที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากที่ โดยรวมนั้นอยู่ในระดับพอใจมาก และยังสอดคล้องกับอนุชิตร
ัศนไดผาบนการปรั
แกสไูงขจากข
อเสนอแนะของผู
ชี่ยวชาญทั
้งดานเนื้อยหาจํ
านวน าน
เนิน (2555:
57) ได้ศึกเษาการพั
ฒนาบทเรี
นการสอนผ่
ปรึกษาและทีป่ รึและที
กษาร่่ปวมรึกอีษาร
กทัง้ วสืมอ่ วีอีดกทิ ทัศั ้งน์สืไ่อด้วีผดา่ ิทนการปรั
ปรุงแก้ไขบปรุงแท้
3 ท า น ้เชีและการสร
่อวี้อดหาจ�
ิทัศำนนวน
จํ านวน
าน ไดรเครื
ับ คํอาข่แนะนํ
จากอาจารย
ผู สมอนประจํ
น อยมฤทธิ
างดี ์ทาง
ายอินาเตอร์
เน็ตวิชายิ
นาสติก า1รายวิ
พบว่ชาาเปผลสั
จากข้อเสนอแนะของผู
่ยวชาญทั้งด้าางสืนเนื
3 ท่า3นทและ
ไขขอำบกพร
อง ไดทําการตรวจสอบการใช
อวีดิทัศงนเรีกยอนโดยใช้
นนําไปทดลองจริ
งกับกลุม า น
การเรี ย นของนั ก ศึ กสื่ษาหลั
บ ทเรี ย นการสอนผ่
การสร้างสื่อวีดิทตลอดจนมี
ัศน์จ�ำนวนการปรั
3 ท่าบนปรุได้งเพื
รับ่อค�แก
ำแนะน�
จากอาจารย์
ตัวอย
างซึนอย่
่งสอดคล
องกับผลวิกจารปรั
ัยของพรสวรรค
ดิ์. อ(2554:
ฒนาสื
ข่ายอิน52)
เตอร์ไดเน็ศตึกวิษาการพั
ชายิมนาสติ
ก 1่อการเรี
สูงกว่ายก่นการสอนผ
อนเรียน นัากนศึกษา
ผู้สอนประจ�ำรายวิ
ชาเป็
างดี ตลอดจนมี
บปรุงเพื่อแก้สระภั
ไข กเครื
พอใจต่
อบทเรียนของนั
ยนการสอนผ่
านเครื
ายอินเตอร์
อขายอินเตอรเน็ตรายวิ
ยนรู
ทักษะการเคลืมีค่อวามพึ
นไหว งพบว
า การเรี
กศึกษาหลั
งเรีอยข่นโดยใช
การ เน็ต
ข้อบกพร่อง ได้ทเครื
ำ� การตรวจสอบการใช้
สอื่ วีดชทิ าการเรี
ศั น์กอ่ นน�
ำไปทดลอง
มนาสติก ่อ1นไหวสู
ในระดังกว
บมากที
่สุดยและมี
จริงกับกลุม่ ตัวอย่เรีายงซึ
ง่ สอดคล้องกั
บผลวิอขจายั ยอิ
ของพรสวรรค์
กดิ์ ยนรูวิชทายิ
นการสอนผ
านเครื
นเตอรเน็ตวิสระภั
ชาการเรี
ักษะการเคลื
ากอนเรี
นอยาปงมีระสิ
นัยทสําธิคัภญาพเท่
ทางากับ
ซึ่งเป็านเครื
นไปตามเกณฑ์
ที่ก�ำหนดไว้
ไม่ต�่ำกว่ยานรู80/80
(2554: 52) ได้ศสถิ
ึกษาการพั
นาสืและนั
่อการเรีกยศึนการสอนผ่
านเครื
อข่ายอสื่อเรี82.7/83.7
ติที่ระดับฒ.05
กษามีความพึ
งพอใจต
ยนการสอนผ
อขายอินเตอร
เน็ตวิชาการเรี
ทักษะ
2.
ด้
า
นผลสั
ม
ฤทธิ
์
ท
างการเรี
ย
น
ผลการเปรี
อิ น เตอร์ เ น็ ต รายวิ
ช าการเรี
ย นรูใ้ ทนระดั
ั ก ษะการเคลื
่ อ นไหว
า ากับ 86.12/88.36 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวไมต่ํายกวบเที
การเคลื
่อนไหวอยู
บมากและมี
ประสิทพบว่
ธิภาพเท
า ยบ
ท์ างการเรี
ยนโดยใช้
ศั น์ทกั ษะการวิ
การเรี ย นของนั80/80
ก ศึ ก ษาหลั
ง เรี ย นโดยใช้
ก ารเรี
า น ผลสัตุม นฤทธิ
นอกจากนี
้ยังสอดคล
องกัยบนการสอนผ่
ผลวิจัยของกาญจนา
คาแดง.
(2554:
65) สไดอื่ ศวีดึกทิ ษาการพั
ฒ นาสื่อง่ ข้วีาดมรั
ิทัศว้ นพบว่า
คะแนนก่อนเรียนมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 9.97 และคะแนนเฉลีย่ หลังเรียน
เครือข่ายอินเตอร์
เน็ตวิาชงงานสามมิ
าการเรียนรู
่อนไหวสู
การสร
ติส้ทําักหรัษะการเคลื
บนักเรียนระดั
บชั้นงกว่
มัธายมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2554 พบวา สื่อวีดิทัศนการสรางงาน
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักศึกษามี มีค่าเท่ากับ 13.13 เมื่อน�ำมาหาค่าสถิติโดยใช้ t-test Dependent
สามมิติมี ป ระสิท ธิภ าพ 91.02/77.53 ซึ่ งเป น ไปตามเกณฑ ที่ กํ าหนดไวไม ต่ํ ากวา 75/75 ที่ ได กําหนดไว ผลการ
ความพึงพอใจต่อสือ่ เรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตวิชาการ ได้ค่าค�ำนวณเท่ากับ 9.06 แล้วเมื่อเปิดตาราง t (.05,29) = 1.70
เรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหวอยู่ในระดับมากและมีประสิทธิภาพ จากการทดลองนี้แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า

กาญจนา ดิษฐบรรจง, อนุชิตร แท้สูงเนิน, นภากร บุญเส็ง

122 วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2561

พพ
รรณ
ี

มีการวัดผลก่อนเรียนและหลังเรียน จึงท�ำให้นักศึกษาเกิดความ
พึงพอใจในระดับมากที่สุด
ดังนั้นจึงอาจกล่าวสรุปได้ว่า การจัดสร้างนวัตกรรมใน
รูปแบบของสือ่ วีดทิ ศั น์ประกอบการเรียนสามารถเป็นสือ่ การสอนได้
เป็นอย่างดีรูปแบบหนึ่งที่สามารถท�ำให้ผู้เรียนมีความตั้งใจเรียนขึ้น
และที่ส�ำคัญหากไม่เข้าใจทักษะขั้นตอนไหนก็สามารถย้อนกลับไป
ดูซ�้ำได้ด้วยตนเองจะท�ำให้ผู้เรียนมีความสนใจใฝ่เรียนรู้มากขึ้น
เป็นผลท�ำให้ผเู้ รียนมีความพึงพอใจและเกิดทัศนคติทดี่ ตี อ่ วิชาทีเ่ รียน
จึงท�ำให้ผู้เรียนท�ำคะแนนได้สูงและมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น

ข้อเสนอแนะจากผลงานวิจัย

รำไ

1. เนื้อหาที่น�ำมาสร้างสื่อวีดิทัศน์ ต้องเหมาะสมกับ
นักศึกษาในด้านทักษะในการเรียนรู้ และล�ำดับเนื้อหาต้องเป็นไป
ตามล�ำดับขั้นตอน รวมทั้งสอดคล้องกับหลักสูตร และจุดประสงค์
ของหลักสูตร
2. ในการน�ำสื่อวีดิทัศน์ไปใช้ ผู้สอนควรศึกษาขั้นตอน
ในการใช้ให้เข้าใจ มีการวางแผนก�ำหนดกิจกรรมการเรียนการสอนไว้
ให้แน่นอน และอธิบายขั้นตอนการเรียนการสอนให้นักศึกษาเข้าใจ

ชภัฏ

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ .05 เป็นผลมาจากได้เรียนสื่อ
วีดิทัศน์ที่มีการจัดเนื้อหาองค์ประกอบที่เหมาะสม มีการเรียงล�ำดับ
หัวข้อชัดเจน การเรียนการสอนเป็นล�ำดับขั้นตอนจากง่ายไปยาก
ท�ำให้ผเู้ รียนสามารถรับรูไ้ ด้อย่างเป็นขัน้ เป็นตอน และมีแบบทดสอบ
ท้ายบทเรียนเพือ่ เสริมความเข้าใจในแต่ละบทเรียน การเรียนการสอน
ด้วยสื่อวีดิทัศน์ ผู้เรียนสามารถทบทวนเนื้อหาในการเรียนการสอน
ได้จ�ำนวนหลายครั้งจนเข้าใจ เป็นการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้ เรี ย นรู ้ ด ้ ว ยตนเอง ไม่ จ� ำ กั ด ด้ า นเวลา สถานที่ ใ นการเรี ย น
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของณัฐเขต สัจจะมโน (2554: 84)
พบว่า การเรียนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์ เรื่องการจัดองค์ประกอบ
ภาพถ่ายส�ำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.70 และคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียนมีค่าเท่ากับ 24.10 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหลังการเรียนรู้ด้วย
บทเรียนวีดิทัศน์ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ .05 และไพฑูรย์ กลั่นไพฑูรย์
(2551: 87) ได้พัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์ วิชาวาดเส้นเรื่องทักษะ
พื้นฐานการวาดเส้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของกลุ่มตัวอย่างจากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยส�ำคัญที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อวีดิทัศน์ทักษะ
การวิ่งข้ามรั้ว ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.56, S.D. =
0.50) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ประภาส เทพทอง (2554: 64)
เรื่องการบริหารและจัดท�ำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้
โปรแกรม Moodle จากผลการสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียน
วิชาคอมพิวเตอร์ผ่านทางเว็บไซต์ ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามประเมิ น ทั้ ง หมดจ� ำ นวน 9 หั ว ข้ อ การประเมิ น
(ร้ อ ยละ 100) อยู ่ ใ นระดั บ ดี และภาพรวมของคะแนนเฉลี่ ย
ความคิ ด เห็ น ระดั บ ดี และสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของเอกเทศ
แสงลับ (2552: 82) ได้ท�ำวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจ
ในการเรียนโดยใช้บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต วิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ ผลวิจัยพบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียน
โดยใช้บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับมาก การวิจัยการพัฒนาสื่อ
วีดิทัศน์ทักษะการวิ่งข้ามรั้ว ส�ำหรับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา
ซึ่งสรุปได้ว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้
อาจสืบเนื่องจากสื่อวีดิทัศน์ทักษะการวิ่งข้ามรั้วที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
เป็นสื่อที่ง่ายต่อการใช้งาน มีวีดิทัศน์ประกอบค�ำบรรยายพร้อมทั้ง
มีการออกแบบทีม่ ลี ำ� ดับขัน้ ตอนจากง่ายไปยากอย่างชัดเจน ซึง่ เป็น
สื่อให้นักศึกษาได้เห็นเป็นรูปธรรม และลงมือปฏิบัติตามกิจกรรมนั้น

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป
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1. ควรเปรียบเทียบผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะปฏิบตั จิ าก
การเรียนด้วยสื่อวีดิทัศน์และการสอนปกติ
2. ควรมี ก ารพั ฒ นาสื่ อ วี ดิ ทั ศ น์ ก ารสอนเรื่ อ งกรี ฑ า
การทุ่มน�้ำหนัก การขว้างจักร เป็นต้น เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้
ในด้านต่างๆ ของวิชาทักษะและการสอนกรีฑา
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การวิเคราะห์จ�ำแนกปัจจัยการออกกลางคันนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
A Discriminant Analysis of Dropout Factors Undergraduate Students in
Burapha University
สิริกุล รัตนมณี1, เอกวิทย์ โทปุรินทร์2, สมพงษ์ ปั้นหุ่น3
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคัน 2) วิเคราะห์ปัจจัยการออกกลางคันที่ใช้
จ�ำแนกสภาพนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา และ 3) หาแนวทางแก้ปัญหาการออกกลางคันนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา กลุ่มตัวอย่าง คือ
นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 จ�ำนวน 258 คน แบ่งเป็นสภาพรอพินิจ จ�ำนวน 151 คน และ
ออกกลางคัน จ�ำนวน 107 คน ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยโปรแกรม G*Power และ วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คือ แบบสอบถามการวิเคราะห์จ�ำแนกปัจจัยการออกกลางคัน และแบบสอบถามความเป็นไปได้ของแนวทางการแก้ไขปัญหา
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์จ�ำแนกปัจจัยด้วยวิธีขั้นตอน และ
การวิเคราะห์ผลกระทบไขว้
ผลการศึกษา พบว่า
1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันระดับมากที่สุด ได้แก่ ภูมิหลังครอบครัว รองลงมา คือ การก�ำหนดเป้าหมายในการเรียน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ความรู้พื้นฐาน ความยากและซับซ้อนของหลักสูตร และการบูรณาการทางวิชาการและสังคม และแนวทาง
แก้ไขปัญหา มีดังนี้ 1) การก�ำหนดเกณฑ์การคัดเลือกนิสิตที่เหมาะสม 2) การสอนเสริมปรับพื้นฐาน 3) ใช้ระบบพี่เลี้ยง 4) การสร้าง
แรงบันดาลใจ 5) การเสวนาที่ปรึกษา ผู้ปกครอง และนิสิต 6) การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ที่ปรึกษา 7) การให้ทุน 8) ให้งานพิเศษ
เพิ่มรายได้ 9) ส�ำรวจตรวจสอบระบบสนับสนุนการเรียนรู้ และ 10) จัดพื้นที่กิจกรรมกลุ่ม
2. ตัวแปรจ�ำแนกสภาพนิสิต ได้แก่ ภูมิหลังครอบครัว และการบูรณาการทางวิชาการและสังคม สมการจ�ำแนกสามารถ
พยากรณ์ได้ร้อยละ 10.63 มีสมการในคะแนนมาตรฐาน คือ ZY = .645 Zภูมิหลังครอบครัว + .605 Zการบูรณาการทางวิชาการและสังคม
3. แนวทางแก้ไขปัญหาการออกกลางคันที่ควรด�ำเนินการและเป็นแนวทางที่กระทบต่อแนวทางอื่นๆ คือ การสอนเสริม
ปรับพื้น ซึ่งกระทบกับแนวทาง 3 แนวทาง ได้แก่ 1) การส�ำรวจตรวจสอบระบบสนับสนุนการเรียนรู้ 2) การจัดพื้นที่กิจกรรมกลุ่ม และ
3) การใช้ระบบพี่เลี้ยง
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The purposes of this research were to 1) study the factors influencing the dropout, 2) create discriminant
equation related to the dropout factors in order to classify the status of Burapha University students, and
3) propose solutions for the dropout. The samples were 258 undergraduate students in the first semester of
academic year 2016, Burapha University, comprised of 151 probation students and 107 dropout students.
Sample size was defined by G*Power program and stratified random sampling technique. The tools used in
the research were the questionnaire on the discriminant analysis of factors affecting the dropout, the interview
on the guidelines for dropout solutions and the questionnaire on the feasibility of the solution. Statistics used
for data analysis include frequency, percentage, mean, standard deviation, discriminant analysis with Stepwise
method, and cross-impact analysis.
The results found that:
1. The most significant factor affecting the dropout was family background, followed by learning
targeting, learning support, basic knowledge, the difficulty and complexity of the program and academic and
social integration, respectively. The proposed solutions consisted of 1) setting appropriate student selection criteria,
2) providing foundation tutorials, 3) using mentoring system, 4) creating student inspiration, 5) arranging discussion
among advisors, parents and students, 6) providing workshop for the advisors, 7) providing scholarships,
8) offering extra-job for more incomes, 9) surveying and monitoring the learning support system, and 10) preparing
areas for activities;
2. The discriminant analysis showed that the factor with the highest coefficient was family background,
followed by academic and social integration. The discriminative equation could predict correctly at 10.63%.
The equation of the standard score was: ZY = .645 Zfamily background + .605 Zsocial and academic integration
3. The solution guideline, which affected other guidelines, for the dropout problems that should be
implemented was the foundation tutorial which affected three approaches: 1) surveying and monitoring the
learning support system, 2) preparing areas for group activities and 3) using mentoring system.
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ปการศึกษา

นิสิตทั้งหมด (คน)
41,028
42,503
41,574
40,662
38,535

นิสิตรอพินิจ
จํานวน (คน)
รอยละ
2,137
5.21
2,173
5.11
1,841
4.43
1,480
3.64
1,594
4.14

ิทยา

2555
2556
2557
2558
2559

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

พพ
รรณ
ี

การออกจากสถานศึกษากลางคันมักส่งผลให้นิสิตขาดความรู้และ
การจัดการศึกษาเป็นภารกิจหลักของสถาบันการศึกษา ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ กลายเป็นแรงงานไร้ฝีมือหรือ
มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับสูง การเข้าเรียนใน ได้รับค่าตอบแทนต�่ำ ซึ่งส่งผลต่อรายได้ต่อหัวของประชากรลดลง
สถาบันอุดมศึกษาและส�ำเร็จการศึกษาได้เป็น “บัณฑิต” จึงเปรียบ ขาดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น และมีแนวโน้มเป็น
เสมือนเครื่องหมายประกันคุณภาพเบื้องต้นของคน รวมถึงเป็น บุคคลทีก่ อ่ ปัญหาสังคม เช่น ปัญหายาเสพติด การพนัน หรือการท�ำ
ความคาดหวังของนิสิตและผู้ปกครอง อย่างไรก็ตามนิสิตบางส่วน ผิดกฎหมาย เป็นต้น (อภิชาติ เลนะนันท์, 2553)
“ขุ ม ปั ญ ญาตะวั น ออก เพื่ อ อนาคตของแผ่ น ดิ น ”
ก็ไม่สามารถประสบความส�ำเร็จดังทีค่ าดหวัง ต้องออกจากการศึกษา
กลางคัน ซึ่งประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศเดียวที่มีปัญหาผู้เรียน เป็นวิสัยทัศน์ในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ
ออกกลางคัน แต่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ปรากฏการณ์ พ.ศ.2559-2563 กล่าวว่า การพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพาเป็น
ดั ง กล่ า วเป็ น เครื่ อ งชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ความไร้ ส มรรถภาพภายในหรื อ มหาวิ ท ยาลั ย หลั ก ของภาคตะวั น ออก ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
ความสู ญ เปล่ า ในระบบการศึ ก ษา ซึ่ ง เป็ น ลั ก ษณะตรงข้ า มกั บ คุณภาพบัณฑิตเป็นหนึ่งใน 5 ด้านยุทธศาสตร์ มีตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ
ั นาองค์ความรู้
ประสิทธิภาพการศึกษา โดยประสิทธิภาพทางการศึกษาจะพิจารณา คือ การมีงานท�ำของบัณฑิต และจ�ำนวนบัณฑิตทีพ่ ฒ
จากผู้ส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนั้น แต่ความสูญเปล่าทาง และทักษะให้ประกอบอาชีพสร้างรายได้ได้ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม
การศึกษาจะพิจารณาจากผูไ้ ม่สำ� เร็จการศึกษา หรือผูท้ ใี่ ช้ระยะเวลา ที่ ผ ่ า นมา มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา พบการสู ญ เปล่ า ทางการศึ ก ษา
การศึกษามากกว่าปกติ ความสูญเปล่าทางการศึกษานั้นส่งผล จากการที่นิสิตเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีแล้วต้องออกจาก
กระทบทั้ ง ต่ อ ตั ว นิ สิ ต สถาบั น การศึ ก ษา และสั ง คม กล่ า วคื อ มหาวิทยาลัยก่อนส�ำเร็จการศึกษา เนือ่ งจากการลาออกหรือการถูก
นิสิตสูญเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายทั้งใน คัดชื่อออก ด้วยเหตุต่าง ๆ เช่น การไม่ลงทะเบียนเรียน การไม่ช�ำระ
แง่ส่วนตัวและของรัฐบาล ความล้มเหลว ด้านการเรียนของนิสิต เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต�่ำกว่า 1.75
3
ก่อให้เกิดความผิดหวัง ด้อยความสามารถ และขาดก�ำลังใจใน การไม่พ้นจากสภาพรอพินิจ การมีระยะเวลาเรียนครบก�ำหนดแล้ว
ยังําไม่กวสา�ำเร็1.75
จการศึ
กษาพนหรื
อการท�ำผิดนระเบี
ยบของมหาวิ
การเริ่มต้การไม
นใหม่ชส่ําวระเงิ
นสถาบั
การศึกษานั
้นต้อกงเสี
นคานธรรมเนี
ยมการศึ
ษายเวลาในการบริ
คาระดับขั้นเฉลีห่ยารสะสมต่
การไม
จากสภาพรอพิ
ิจ การมี
ระยะเวลาทยาลัย
างร้ายแรง เป็
นต้นยอยางรายแรง เปนตน
จัดการ เรีเสียยนครบกํ
ทรัพยากรในการลงทุ
ยโอกาสในการสร้
าหนดแลวยังไมนสและเสี
ําเร็จการศึ
กษา หรือการทํางคน
าผิดระเบีอย่ยบของมหาวิ
ทยาลั
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนนิสติ ออกกลางคันและรอพินิจ ปการศึกษา 2555-2559 ขอมูลจากกองทะเบียนและและ
ประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ตารางที่ 1 แสดงจ�ำนวนนิสิตออกกลางคันและรอพินิจ ปีการศึกษา 2555-2559 ข้อมูลจากกองทะเบียนและ
กษา มหาวิ
ทยาลั
ยบูรพา นิจ ปการศึกษา 2555-2559
ตารางที่ 1 จํประมวลผลการศึ
านวนนิสิตออกกลางคั
นและนิ
สิตสภาพรอพิ
นิสิตออกกลางคัน
จํานวน (คน)
รอยละ
2,733
6.66
2,720
6.40
2,627
6.32
2,339
5.75
2,323
6.03

มห
าว

จากขอมูลดังกลาวพบวาจํานวนนิสิตรอพินิจและออกกลางคันมีแนวโนมลดลงไมมากนักและมีสัดสวนที่สูง
จากข้
อ
มูลดัองการจั
กล่าดวการศึ
พบว่กาษาและการจั
จ�ำนวนนิสดิตสรรงบประมาณของมหาวิ
รอพินิจและ ถึ ง ความสัทยาลั
ม พั นยธ์ผูแวละน�
หนั ก ความส�
ซึ่งเปนปญหาต
ิจัยจึง้ ำสนใจศึ
กษาปจำจัคัยญทีจากตั
่สงผลตวอแปรเหล่ า นั้ น
ออกกลางคั
น มี แ นวโน้น มเพืลดลงไม่
ม ากนัางกๆและมี
สั ด ส่ ว นที
่ สู งกษณะเฉพาะของกลุ
ผู้วิจัยจึงเลือกวิธมีกนิารวิ
แนก (Discriminant
การออกกลางคั
่อหาตัวแปรต
ที่สามารถอธิ
บายลั
สติ เดัคราะห์
งกลาวจ�ำการออกกลางคั
นใน analysis)
ซึ่งเป็นปัระดั
ญหาต่
ดการศึ
ดสรรงบประมาณของ
ในการอธิ
บายลั่ซกับษณะของกลุ
สิตจากฟั
งก์ชันมของตั
บอุอดการจั
มศึกษานั
้นเปกนษาและการจั
ปญหาสะสมประกอบด
วยตัวแปรและองค
ประกอบที
ซอน จึงควรพิ่มจนิารณาถึ
งความสั
พันธวแปรต่างๆ
มหาวิทยาลั
ย ผูําหนั
้วิจัยกจึความสํ
งสนใจศึาคักญษาปั
จจัยวแปรเหล
ที่ส่งผลต่าอนัการออกกลางคั
่เกี่ยเคราะห
วข้องกัจบําการออกกลางคั
น ทั้งนีanalysis)
้เพื่อเตรียมการรองรับสภาพ
และน้
จากตั
้น ผูวิจัยจึงเลือนกวิธีกทีารวิ
แนก (Discriminant
เพื่อหาตัในการอธิ
วแปรต่างๆ
ที่สกามารถอธิ
บายลั
สิต างปัๆญทีหานิ
ิตรอพิ
และออกกลางคันนทั้งจึนีง้เขยายผลการศึ
บายลั
ษณะของกลุ
มนิกสษณะเฉพาะของกลุ
ิตจากฟงกชันของตั่มวนิแปรต
่เกี่ยสวข
องกันบิจการออกกลางคั
พื่อเตรียม กษาด้วยวิธี
ดังกล่าวการรองรั
การออกกลางคั
ในระดั
ดมศึนกิจษานั
้นเป็นปัญหาสะสม
การวิเคราะห์
(Cross-impact
analysis) ในการเลือก
บสภาพปนญ
หานิสบติ อุรอพิ
และออกกลางคั
น จึงขยายผลการศึ
กษาดผลกระทบไขว้
วยวิธกี ารวิเคราะห
ผลกระทบไขว
(Cross-impact
analysis)
ในการเลื
ญหาที่มีปแนวทางแก้
ระสิทธิภาพและประสิ
ธิผลที
ประกอบด้
วยตัวแปรและองค์
ประกอบที
่ซับซ้ออกแนวทางแก
น จึงควรพิจปารณา
ปัญหาที่มีปทระสิ
ทธิส่ ภุดาพและประสิทธิผลที่สุด

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคันนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา
2. เพื่อวิเคราะหปจจัยการออกกลางคันที่ใชจําแนกสภาพนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา
3. เพื่อหาแนวทางแกปญหาการออกกลางคันของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา

สิริกุล รักรอบแนวคิ
ตนมณี, เอกวิทดย์ในการวิ
โทปุรินจทร์ัย, สมพงษ์ ปั้นหุ่น

พพ
รรณ
ี

จากขอมูลดังกลาวพบวาจํานวนนิสิตรอพินิจและออกกลางคันมีแนวโนมลดลงไมมากนักและมีสัดสวนที่สูง
ซึ่งเปนปญหาตอการจัดการศึกษาและการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาปจจัยที่สงผลตอ
การออกกลางคัน เพื่อหาตัวแปรตาง ๆ ที่สามารถอธิบายลักษณะเฉพาะของกลุมนิสติ ดังกลาว การออกกลางคันใน
วารสารวิจัยรำ�วไพพรรณี
ปีที่ 12 ปฉบั
บที่ 3 เดื
วาคม ง2561
ระดับอุดมศึกษานั้นเปนปญหาสะสมประกอบด
ยตัวแปรและองค
ระกอบที
่ซับอซนกั
อนนยายน
จึงควรพิ- ธัจนารณาถึ
ความสั127
มพันธ
และน้ําหนักความสําคัญจากตัวแปรเหลานั้น ผูวิจัยจึงเลือกวิธีการวิเคราะหจําแนก (Discriminant analysis)
ร่วมกับเกณฑ์
and
วัตถุประสงค์
ของการวิ
ัย
ในการอธิ
บายลักจษณะของกลุ
มนิสิตจากฟงกชันของตัวแปรตด้าวงยโปรแกรม
ๆ ที่เกี่ยวขอG*Power
งกับการออกกลางคั
น ทั้งขนีอง้เพื่อSchumacker
เตรียม
Lomax (1996:
อย่างที่เหมาะสมส�ำหรับการ
1. เพื่อศึบกสภาพป
ษาปัจจัญยหานิ
ที่ส่งสผลต่
อการออกกลางคั
นนินสิตจึงขยายผลการศึ
การรองรั
ติ รอพิ
นิจและออกกลางคั
กษาด20)
วยวิเสนอว่
ธกี ารวิาเขนาดตั
คราะหผวลกระทบไขว
ติพหุตัวแปร ควรก�
ำหนดตั
ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัanalysis)
ยบูรพา ในการเลือกแนวทางแกปญหาที่มวิเีปคราะห์
(Cross-impact
ระสิทธิสภถิาพและประสิ
ทธิผลที
ส่ ุด วอย่างประมาณ 20 เท่าของ
2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยการออกกลางคันที่ใช้จ�ำแนก ตัวแปรสังเกตได้ และเพื่อป้องกันการขาดหายไปของกลุ่มตัวอย่าง
วัตถุปทระสงค
การวิจัยครั้งนี้จึงใช้กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 258 คน แล้วใช้วิธีการสุ่ม
สภาพนิสิตมหาวิ
ยาลัยบูรขพาองการวิจัย
1. เพื่อศึกษาป
ยที่สงผลตอการออกกลางคั
ิตระดับปริ
มหาวิRandom
ทยาลัยบูรSampling)
พา
งชั้นญญาตรี
(Stratified
โดยให้คณะเป็นชั้น
3. เพื่อหาแนวทางแก้
ปัญจจัหาการออกกลางคั
นของนิสิตนนิสแบบแบ่
ยบูรพา
เพื่อให้กลุส่มิตตัมหาวิ
วอย่าทงมียาลั
ความเป็
นตัวแทนของคณะ
มหาวิทยาลัยบูรพา 2. เพื่อวิเคราะหปจจัยการออกกลางคันที่ใชจําแนกสภาพนิ
3. เพื่อหาแนวทางแกปญหาการออกกลางคันของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา

กรอบแนวคิ
ดในการวิดจในการวิ
ัย
กรอบแนวคิ
จัย
ตัวแปรตน

รำไ

ตัวแปรเกณฑ
การออกกลางคัน
 นิสิตสภาพรอพินิจ
 นิสิตออกกลางคัน

ชภัฏ

1. ความรูพื้นฐาน
2. การกําหนดเปาหมายในการเรียน
3. ภูมิหลังครอบครัว
4. การบูรณาการทางวิชาการและสังคม
5. ความยากและซับซอนของหลักสูตร
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ลัยร
า

แนวทางแกปญหาปจจัยที่เกี่ยวกับการออกกลางคัน
แนวทางแกปญหาที่มีผลกระทบตอแนวทางอื่น
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการด�ำเนินการวิจัย
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2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา แบ่งเป็น
วิธีการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ประกอบด้วย 		 1. ตั ว แปรปั จ จั ย ที่ น� ำ มาศึ ก ษาในการวิเคราะห์
ขั้นตอนที่ 1 เป็นการศึกษาลักษณะของกลุ่มนิสิตจาก จ�ำแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันนิสิตระดับปริญญาตรี
ฟังก์ชันของตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกกลางคันด้วย มหาวิทยาลัยบูรพา โดยการสังเคราะห์จากเอกสารและงานวิจัย
วิธีการวิเคราะห์จ�ำแนกปัจจัย (Discriminant analysis) ด้วยวิธี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ประกอบด้ ว ย 6 ตั ว แปร ได้ แ ก่ ความรู ้ พื้ น ฐาน
ขั้นตอน (Stepwise method) โดยมีรายละเอียดวิธีการด�ำเนิน การก�ำหนดเป้าหมายในการเรียน ภูมิหลังครอบครัว การบูรณาการ
ทางวิ ช าการและสั ง คม ความยากและซั บ ซ้ อ นของหลั ก สู ต ร
การวิจัย ดังนี้
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา 		 2. ตัวแปรจัดกลุ่ม (Grouping variables) ได้แก่
ทีม่ สี ภาพรอพินจิ และออกกลางคัน ประจ�ำภาคต้นปีการศึกษา 2559 สภาพของนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ�ำภาคต้น
แบ่งเป็น นิสิตสภาพรอพินิจ จ�ำนวน 657 คน และออกกลางคัน ปีการศึกษา 2559 จ�ำแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ สภาพรอพินิจ และ
ออกกลางคัน
จ�ำนวน 430 คน รวม 1,087 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
บูรพา ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 โดยก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
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		 4.4 น�ำเครื่องมือไปจัดสร้างเป็นแบบสอบถามเพื่อ
ใช้เก็บข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การออกกลางคันนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยวิธี
การวิเคราะห์จ�ำแนกปัจจัย (Discriminant analysis) ด้วยวิธี
ขั้นตอน (Stepwise method)
ขั้นตอนที่ 2 เป็นการน�ำผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณจากขั้นตอนที่ 1 ประกอบกับการสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการออกกลางคัน น�ำมาสร้างเป็น
แบบสอบถามเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาออกกลางคัน ได้แก่
ผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน และเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
บริการการศึกษา จ�ำนวน 19 ท่าน จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ดัชนีบ่งชี้ผลกระทบไขว้ (Cross-impact
analysis) โดยมีรายละเอียดวิธีการด�ำเนินการวิจัย ดังนี้
1. ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ส� ำ หรั บ ขั้ น ตอนการหาแนวทางแก้ ไข
ปัญหาการออกกลางคัน
ในการเลือกกลุ่มเป้าหมายจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยใช้
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ�ำนวน 19 คน
ซึ่ ง เป็ น ผู ้ เชี่ ย วชาญซึ่ ง เป็ น บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ปั ญ หาการออก
กลางคัน ได้แก่ ผูบ้ ริหารการศึกษา อาจารย์ทปี่ รึกษา อาจารย์ผสู้ อน
และเจ้าหน้าที่ให้บริการการศึกษา กระจายตามกลุ่มสาขาวิชา
3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ 3) กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถามความเป็นไปได้ของแนวทางการแก้ไข
ปัญหาการออกกลางคัน แบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ความเป็น
ไปได้ของเหตุการณ์เพื่อแก้ปัญหาการออกกลางคัน และตอนที่ 2
ความเป็นไปได้ในการเกิดผลกระทบของเหตุการณ์
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ดัชนีบ่งชี้ผลกระทบไขว้
โดยมีขั้นตอนดังนี้
		 3.1 หาค่าเฉลี่ยร้อยละของการแก้ปัญหาการออก
กลางคัน
		 3.2 ค�ำนวณค่าความน่าจะเป็นของการแก้ไขปัญหา
การออกกลางคันด้วยแนวทางหนึ่งๆ จากสมการ
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		 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
		 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันนิสิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา จ�ำนวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของนิสิต มีลักษณะเป็น
แบบตรวจสอบรายการและแบบเติมข้อความ ได้แก่ สถานภาพนิสติ
สาเหตุการพ้นจากสภาพการเป็นนิสิต อาชีพของผู้ปกครอง รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครอง ค่าใช้จ่ายต่อเดือนขณะนิสิตศึกษาอยู่
ในมหาวิทยาลัย ทีพ่ กั ขณะศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัย และเพือ่ นสนิท
ของนิสิต จ�ำนวน 6 ข้อ
ตอนที่ 2 เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคัน
มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Likert’s scale) 4 ระดับ
แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการก�ำหนดเป้าหมายในการเรียน
ด้านภูมิหลังครอบครัว ด้านการบูรณาการทางวิชาการและสังคม
ด้านความยากและซับซ้อนของหลักสูตร ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
จ�ำนวน 54 ข้อ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวข้องกับการออกกลางคัน
เป็นแบบสอบถามปลายเปิด
ตอนที่ 4 แนวทางแก้ไขปัญหาการออกกลางคันใน
ด้านต่างๆ เป็นแบบสอบถามปลายเปิด
4. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
		 4.1 สร้างแบบสอบถามตามแนวคิด และทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความเหมาะสม
ของข้อค�ำถามและภาษาที่ใช้ให้ถูกต้องตรงตามนิยาม
		 4.2 น�ำแบบสอบถามที่พัฒนา เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ
จ�ำนวน 5 ท่าน เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องและความตรงเชิงเนือ้ หา
(Content validity) โดยตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค�ำถามกับจุดมุง่ หมายทีต่ อ้ งการวัด (Item objective congruence:
IOC) ความครอบคลุมของข้อค�ำถามและความชัดเจนของภาษา
และคัดเลือกข้อค�ำถามที่มีค่าความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป
ซึ่งผลการหาค่าความสอดคล้องของแบบสอบถาม พบว่า เครื่องมือ
ส่วนใหญ่มีค่า IOC เท่ากับ 0.6-1 มีข้อค�ำถามมีค่า IOC ต�่ำกว่า 0.5
จ�ำนวน 4 ข้อ จึงตัดทิง้ แล้วแก้ไขปรับปรุงข้อค�ำถามจากข้อเสนอแนะ
ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ
		 4.3 ตรวจสอบค่าอ�ำนาจจ�ำแนกและค่าความเชือ่ มัน่
โดยทดลองใช้ (Try out) กับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
บูรพา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน พบว่า ข้อค�ำถาม
มี ค ่ า อ� ำ นาจจ� ำ แนกระหว่ า ง 0.22-0.78 ซึ่ ง ผ่ า นเกณฑ์ ทุ ก ข้ อ
และหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น ใช้ สู ต รการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา
(α - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่น
รายด้านตั้งแต่ 0.830 - 0.955
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ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. ปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การออกกลางคั น นิ สิ ต ระดั บ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อปัจจัย
การออกกลางคันโดยรวมทั้งสองกลุ่มมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ภูมิหลัง
P(E)
อัตราส่วนแต้มต่อ =
ครอบครัว รองลงมา คือ การก�ำหนดเป้าหมายในการเรียนและ
1 - P(E)
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เมื่อพิจารณารายกลุ่ม พบว่า ความคิดเห็น
		 โดยที่ P(E) คือ ความน่าจะเป็นที่แนวทางนั้น ต่อปัจจัยการออกกลางคันของนิสิตสภาพรอพินิจมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
6
สามารถแก้ไขปัญหาการออกกลางคันได้
คือ ภูมิหลังครอบครัว รองลงมา คือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และ
				 1-P(E) คือ ความน่าจะเป็นที่แนวทางนั้น การก�ำหนดเป้าหมายในการเรียน ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับความยากและ
อัตราสวนแตมตอของการใชแนวทางหนึ่งแกปญหาแลวใชแนวทางตอมาแกปญหา
ไม่สามารถแก้ไขปัญดัหาการออกกลางคั
ซับซ้อนของหลักสูตร ส่วนความคิดเห็นต่อปัจจัยการออกกลางคัน
ชนีบงชี้ผลกระทบนได้
=
อัตราสวนแตของนิ
มตอสของการใช
แนวทางต
ิตออกกลางคั
น มีคอ่ามาแก
เฉลี่ยปสูญงหา
สุด คือ ภูมิหลังครอบครัว
		 3.4 ดัชนีบง่ ชีผ้ ลกระทบ ท�ำให้ทราบว่าเมือ่ แก้ปญั หา รองลงมา คือ การก�ำหนดเป้าหมายในการเรียน และความรู้พื้นฐาน
ผลการวิ
เคราะห
อมูวลยท�ำให้แนวทางต่อมาสามารถ ดังตารางที่ 2
ด้วยแนวทางแก้
ปญ
ั หาหนึ
ง่ แล้วขจะช่
งนี้ า
แก้ปัญหาออกกลางคัผูนวได้ิจัยดได
ีหรืดอําไม่เนินนัการวิ
่นคือเคราะห
ถ้าค่าดัขชอนีมูมลีคดั่ามากกว่
ยที่สแงนวทางต่
ผลตอการออกกลางคั
นนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการศึกษาความคิดเห็นตอ
1 แสดงว่าแนวทางนั1.้น ปช่จวจัยให้
อมาแก้ปัญหาการออก
ปจจัยการออกกลางคันโดยรวมทั้งสองกลุมมีคา เฉลีย่ สูงสุด คือ ภูมิหลังครอบครัว รองลงมา คือ การกําหนดเปาหมาย
กลางคันได้ดี ค�ำนวณจากสมการ
ในการเรียนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เมื่อพิจารณารายกลุม พบวา ความคิดเห็นตอปจจัยการออกกลางคันของนิสิต
สภาพรอพินิจมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ภูมิหลังครอบครัว รองลงมา คือ สิง่ สนับสนุนการเรียนรู และการกําหนดเปาหมายใน
ดัชนีบย่งนชี้ผซึลกระทบ
การเรี
่งมีคาเฉลี่ยเทากับความยากและซับซอนของหลักสูตร สวนความคิดเห็นตอปจจัยการออกกลางคันของนิสิต
อัตราส่วนแต้มต่อของการใช้แนวทางหนึง่ แก้ปญั หาแล้วใช้แนวทางต่อมาแก้ปญั หา
=
ออกกลางคั
าเฉลี
สูงสุด คืแอนวทางต่
ภูมิหลัองมาแก้
ครอบครั
อัตนราส่มีวคนแต้
มต่อย่ ของการใช้
ปัญหา ว รองลงมา คือการกําหนดเปาหมายในการเรียน และความรูพื้นฐาน
ดังตารางที่ 2
ตารางที
่ยงเบนมาตรฐาน
นโดยรวมแต่
ละด้
านาน
ตารางที่ ่ 22 ค่คาาเฉลี
เฉลี่ย่ย (X)
(  ค่) าคเบีาเบี
่ยงเบนมาตรฐาน(SD)
(SD)ปัจปจัจยจัการออกกลางคั
ยการออกกลางคั
นโดยรวมแต
ละด

ลัยร
า

ปจจัยการออกกลางคัน
ความรูพื้นฐาน
การกําหนดเปาหมายในการเรียน
ภูมิหลังครอบครัว
การบูรณาการทางวิชาการและสังคม
ความยากและซับซอนของหลักสูตร
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ิทยา

1.
2.
3.
4.
5.
6.

รอพินิจ
n = 151
SD

2.84
0.45
2.86
0.41
3.10
0.41
2.77
0.36
2.86
0.44
2.88
0.42

ออกกลางคัน
n = 107
SD

2.76
0.52
2.82
0.46
2.87
0.41
2.57
0.38
2.68
0.49
2.73
0.52

รวม
n = 258
SD

2.80
0.48
2.84
0.43
3.01
0.43
2.69
0.38
2.78
0.47
2.82
0.47
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จากนั้นไดดาํ เนินการวิเคราะหขอมูล เกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคันนิสิตระดับปริญญาตรี
จากนั้นได้ด�ำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับปัจจัยที่ ภูมิหลังครอบครัว และการบูรณาการทางวิชาการและสังคม โดย
มหาวิทยาลัยบูรพาดวยวิธกี ารวิเคราะหจําแนกปจจัย ซึ่งตัวแปรอิสระที่สามารถจําแนกกลุม นิสติ สภาพรอพินิจและ
ส่งผลต่อการออกกลางคั
บปริไดญแญาตรี
ทยาลัยบูวรและการบู
พา มีคร่าณาการทางวิ
สัมประสิทธิ์คชาโนนิ
คอล เท่งคม
ากับโดยมี
1.570
1.656
ออกกลางคันนมีนิส2ติ ตัระดั
วแปร
ก ภูมมหาวิ
ิหลังครอบครั
าการและสั
คา สัและ
มประสิ
ทธิ์ ตามล�ำดับ
ด้ ว ยวิ ธี ก ารวิ
เ คราะห์
� ำ แนกปั
จ จั ย และ
ซึ่ ง ตั ว1.656
แปรอิตามลํ
ส ระทีา่ สดัามารถ
่เท่ากับ และค
-9.175
์คาโนนิคอลมาตรฐาน
คาโนนิ
คอลจเท
ากับ 1.570
บ มีคา คงทีมี่เทคา่ากัคงที
บ -9.175
าสัมและค่
ประสิาทสัธิม์คประสิ
าโนนิทคธิอลมาตรฐาน
จ�ำแนกกลุ่มเทนิสากัิตบสภาพรอพิ
นิจและออกกลางคั
2 ตัวแปรยดดั
ได้แงตารางที
ก่ เท่่ า3กับ 0.645 และ 0.605 ตามล�ำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 3
0.645 และ
0.605 ตามลําดันบมีรายละเอี
ตารางที
ตารางที่ ่ 33 ค่คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรในสมการจ�
แปรในสมการจํำาแนก
ตัวแปรอิสระ

ภูมิหลังครอบครัว
การบูรณาการทางวิชาการและสังคม
คาคงที่ (Constant)

คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปร
คะแนนดิบ
คะแนนมาตรฐาน
1.570
0.645
1.656
0.605
-9.175

ตัวแปรภูมิหลังครอบครัวสามารถทํานายสภาพนิสิตไดดีกวาการบูรณาการทางวิชาการและสังคม ซึ่งเขียน
สมการจําแนกกลุม ในรูปคะแนนดิบได ดังนี้
Y = -9.175 + 1.570(ภูมิหลังครอบครัว) + 1.656(การบูรณาการทางวิชาการและสังคม)
สิริกุล รัตนมณี, เอกวิทย์ โทปุรินทร์, สมพงษ์ ปั้นหุ่น
และมีสมการจําแนกในรูปคะแนนมาตรฐาน ดังนี้
Z = .645 Z
+ .605 Z
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รำไ
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ี

ตัวแปรภูมิหลังครอบครัวสามารถท�ำนายสภาพนิสิตได้
วิเคราะห์จ�ำแนกด้วยวิธีขั้นตอน (Stepwise method)
ดีกว่าการบูรณาการทางวิชาการและสังคม ซึ่งเขียนสมการจ�ำแนก สร้างสมการจ�ำแนกกลุ่มได้ 1 สมการจากการพิจารณาค่าสถิติต่างๆ
กลุ่มในรูปคะแนนดิบได้ ดังนี้
ดังนี้ Eigenvalue มีค่าเท่ากับ .119 แสดงว่าฟังก์ชันที่ได้นี้ทำ� ให้
ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม (Sum square between group)
Y = -9.175 + 1.570(ภูมิหลังครอบครัว) +
น้อยกว่าความแปรปรวนภายในกลุม่ (Sum square within group)
		 1.656(การบูรณาการทางวิชาการและสังคม)
ค่าความสัมพันธ์คาโนนิคอล (Canonical correlation) เท่ากับ .326
และมีสมการจ�ำแนกในรูปคะแนนมาตรฐาน ดังนี้
แสดงว่าตัวแปรในสมการจ�ำแนกกลุม่ สามารถอธิบายความแปรปรวน
ZY = .645 Zภูมิหลังครอบครัว + .605 Zการบูรณาการทางวิชาการและสังคม ของตัวแปรตามได้ร้อยละ 10.63 ค่านัยส�ำคัญของค่า Wilks’
7
lambda น้อยกว่าค่า α ที่ตั้งไว้ (ก�ำหนด p < .05) แสดงว่าสมการ
ที่ได้จาากการวิ
สามารถจ�
7 ่มได้
ความแปรปรวนของตัวแปรตามไดรอยละ 10.63 คานัยสําคัญของค
Wilks’เคราะห์
lambdaน
อยกวำาแนกกลุ
คา α ที่ม่ตนิั้งสไวิตออกเป็
(กําหนดน 2 กลุ
อย่าม งมี
ส�ำคัญทางสถิ
p < .05) แสดงวาสมการที่ไดจากการวิเคราะหสามารถจําแนกกลุ
นิสนิตัยออกเป
น 2 กลุตมิ ดัไดงอตารางที
ยางมีน่ ยั 4สําคัญทางสถิติ ดัง
ความแปรปรวนของตั
วแปรตามไดรอยละ 10.63 คานัยสําคัญของคา Wilks’ lambdaนอยกวาคา α ที่ตั้งไว (กําหนด
ตารางที่ 4
p < .05)่ ่ 44แสดงว
จากการวิ
เคราะห่มม สามารถจําแนกกลุม นิสิตออกเปน 2 กลุมไดอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ ดัง
ตารางที
ค่คาาสถิ
ิทิที่เี่เกีกี่ย่ยวกั
ำาแนกกลุ
ตารางที
สถิตาตสมการที
วกับบ่ไดสมการจ�
สมการจํ
แนกกลุ
ตารางที
่4
Function
Eigen
% of Cumulative Canonical Wilks’
Chi
df
p-value
ตารางที่ 4 คาสถิvalue
ติที่เกี่ยวกับvariance
สมการจําแนกกลุม %
correlation Lambda square
Function
Eigen
%
of
Cumulative
Canonical
Wilks’
Chi
df2
p-value
1
.119
100.0
100.0
.326
.894 28.667*
.000
value
variance
%
correlation
Lambda
square
* p < .05
1 สมการจํ.119
100.0
100.0
.894่ยรอยละ
28.667*
2
าแนกกลุม สามารถพยากรณ
การเปนสมาชิก.326
กลุมไดถูกตองเฉลี
63.2 และพยากรณ
ก.000
ารเปน
*สมาชิ
p สมการจ�
<ก.05
ำ
แนกกลุ
่
ม
สามารถพยากรณ์
ก
ารเป็
น
สมาชิ
ก
ออกกลางคั
น
ได้
ถ
ก
ู
ต้
อ
งมากกว่
า
กลุ
ม
่
รอพิ
น
จ
ิ
ดั
ง
แสดงในตารางที
่5
กลุมออกกลางคันไดถูกตองมากกวากลุมรอพินิจ ดังแสดงในตารางที่ 5
สมการจํ
า
แนกกลุ
ม

สามารถพยากรณ
ก
ารเป
น
สมาชิ
ก
กลุ
ม

ได
ถ
ก
ู
ต
อ
งเฉลี
ย
่
ร
อ
ยละ
63.2
และพยากรณ
ก
ารเป
น
กลุม่ ได้ถกู ต้องเฉลีย่ ร้อยละ 63.2 และพยากรณ์การเป็นสมาชิกกลุม่
สมาชิกกลุ
นได
ตองมากกวากลุมกรอพิ
ดังแสดงในตารางที
ตารางที
่ 5มรออกกลางคั
อยละความถู
กตถอูกงในการพยากรณ
ารเปนนิจสมาชิ
กกลุมนิสิตรอพิ่ 5นิจและนิสิตออกกลางคัน
พยากรณ
กการเป
กกลุ
ตารางที่ 5่ 5รสถานภาพของนิ
อยละความถู
องในการพยากรณ์
การเป็
นสมาชิ
กลุ
่มนสนิสมาชิ
สรอพิ
ิตรอพิ
นและนิ
ิจม และนิ
สิตออกกลางคั
รวมจํน านวน
ตารางที
อร้ยละความถู
กตกสอต้ิตงในการพยากรณ
การเป
น
สมาชิ
ก
กลุ
ม

นิ
ต
ิ
น
จ
ิ
รอพินิจ
ออกลางคัน สิตออกกลางคัน
พยากรณ
กลุม
รอพินิจ สถานภาพของนิสิต
95 การเปนสมาชิก56
151
รวมจํ
านวน
รอพิ
น
จ
ิ
ออกลางคั
น
รอยละการพยากรณถูกตอง
62.91
37.09
100.0
รอพิ
นิจ น
95
56
151
ออกลางคั
39
68
107
รรออยละการพยากรณ
ถ
ก
ู
ต
อ
ง
62.91
37.09
100.0
ยละการพยากรณถูกตอง
36.45
63.55
100.0
ออกลางคั
น
39
68
107
พยากรณการเปนสมาชิกกลุม ไดถูกตองโดยเฉลี่ย รอยละ 63.23
รอยละการพยากรณถูกตอง
36.45
63.55
100.0
พยากรณก2.ารเป
นสมาชิเคราะห
กกลุม ผไดลจากการสั
ถูกตองโดยเฉลี
่ย รแอนวทางการแก
ยละ 63.23 ไขปญหาการออกกลางคันของผูเชี่ยวชาญและนิสิต
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สนับสนุนการเรี
นรูลเชะหลั
หกอสูางเรี
าร กมอิษา
นเตอร
ทใหธิภกและส�
าพ
และสํ
าทรวจความต
าง ่ำเสมอ
ทุสม่นําการศึ
ษาสนั
บสนุ
การเรี
8) ใหงานพิ
เศษเพิ
่มรายได
จากส
ทยาลั
9)สิตตรวจสอบระบบ
พืน้ ฐานความรู
ก้ อ่ กนเรี
ยน10)
3)
ใช้จันรดะบบพี
งในการเรี
4) การสร้
พืๆ้ นภายในมหาวิ
ที่ กิ จ กรรมกลุ
่ ม ทีาย่งนิ
เ หมาะสม
่ อ ปฏิ
เสมอ
และ
พื้นทีย่กเ่ ลีนิจย้ กรรมกลุ
มทีย่เนหมาะสม
เพืาง่อปฏิ
สและ
ัมพัวนนงานต
ธ10)
ดานวิจัางชดาการและสั
งคมระหว
ดวยกันเพืหรื
อ สั ม พั น ธ์
สนั
นการเรียชดันรูาชี
 พเชหรื
น อหศิอ่ 6ษงเรีย์เยก่นา ห5)องปฏิ
บัติการ อิวนมกัเตอร
ระสิทธิภาพงคมระหว่
และสํารวจความต
แรงบันดาลใจโดยคนในวิ
การเสวนาร่
น เนตให
ด้านวิมชีปาการและสั
างนิสิตด้วอยกังการเพิ
น หรื่มอเติ
นิสมิตอยกับางอาจารย์
นิสบิตกัสนุบอาจารย
งตารางที
สม่ําเสมอที่ปและ
ดพื้นที่กและนิ
ิจกรรมกลุ
หมาะสม เพืง่อปฏิสดััมงตารางที
พันธดานวิ
ระหว่างอาจารย์
รึกษา10)ผู้ปจักครอง
สิต ม6)ที่เการอบรมเชิ
่ 6 ชาการและสังคมระหวางนิสิตดวยกัน หรือ
นิตารางที
สิตกับอาจารย
ดังตารางที
่ 6 แนวทางแก
ไขปญ่ 6หาออกกลางคัน
แนวทางการแกไขปญหาการออกกลางคัน
ผูเชี่ยวชาญ
แนวทางการแก
ไ
ขป
ญ
หาการออกกลางคั
น ผูปกครอง และนิสิต
ภูมปิหจลัจังยครอบครั
ว
1. จัดเสวนาระหวางอาจารย
การออกกลางคั
น 1. เพิ่มทุนการศึกษาหรืองานพิเศษ
นิสิตกลุมตัวอยาง
ผู
เ

ชี
ย
่
วชาญ
2. สรางชองทางหรือโอกาสพบปะระหว
าง
ภูมิหลังครอบครัว
1. เพิ่มทุนการศึกษาหรืองานพิเศษ
1. ผูจัปดเสวนาระหว
า
งอาจารย
ผู
ป

กครอง
และนิสิต
กครอง อาจารย และนิสิต
2.
างชองทางหรื
3. สร
มอบงานพิ
เศษเพือ่อโอกาสพบปะระหว
ใหนิสิตมีรายไดเพิ่มางเติม
สิริกุล รัตนมณี, เอกวิทย์ โทปุรินทร์, สมพงษ์ ปั้นหุ่น
ผูปกครอง อาจารย และนิสิต
3.
เศษเพื่อเให
ิสิตบมีระบบสนั
รายไดเพิบ่มสนุ
เติมนการ
การบูรณาการทางวิชาการ 1. สรางโอกาสไดปรึกษากับอาจารยที่ 1. จัมอบงานพิ
ดอบรมคณาจารย
กี่ยนวกั
ปจจัย่การออกกลางคั
ตารางที
6 แนวทางแกไนขปญหาออกกลางคั
นิสิตนกลุมตัวอยาง

ทุนการศึกษาสนับสนุนการเรียน 8) ใหงานพิเศษเพิ่มรายไดจากสวนงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 9) ตรวจสอบระบบ
สนับสนุนการเรียนรู เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ อินเตอรเนตใหมีประสิทธิภาพ และสํารวจความตองการเพิ่มเติมอยาง
สม่ําเสมอ และ 10) จัดพื้นที่กิจกรรมกลุมที่เหมาะสม เพื่อปฏิสัมพันธดานวิชาการและสังคมระหวางนิสิตดวยกัน หรือ
นิสิตกับอาจารย ดังตารางที่ 6 วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2561 131
ตารางที
ตารางที่ ่66 แนวทางแก้
แนวทางแกไไขปั
ขปญญหาออกกลางคั
หาออกกลางคันน
ภูมิหลังครอบครัว

การบู
รณาการทางวิ
ความยากและซั
บซชอาการ
นของ
ความยากและซั
บ
ซอนของ
และสั
หลักงสูคม
ตร
หลักสูตร

แนวทางการแกไขปญหาการออกกลางคัน
นิสิตกลุมตัวอยาง
ผูเชี่ยวชาญ
1. เพิ่มทุนการศึกษาหรืองานพิเศษ
1. จัดเสวนาระหวางอาจารย ผูปกครอง และนิสิต
2. สรางชองทางหรือโอกาสพบปะระหวาง
ผูปกครอง อาจารย และนิสิต
3. มอบงานพิเศษเพื่อใหนิสิตมีรายไดเพิ่มเติม

1.1. สรแนะแนววิ
างโอกาสได
รึกาษากั
บอาจารยที่
ธกี ปารทํ
ขอสอบ
1. ปรึ
แนะแนววิ
ธ
ก
ี
ารทํ
า
ข
อ
สอบ
กษาใหมกากขึ
้น
2. สอนเสริ
อนและระหว
างเรียน
2. สอนเสริมกอนและระหวางเรียน

พพ
รรณ
ี

ปจจัยการออกกลางคัน

1.1.จัดการสอนเสริ
อบรมคณาจารย
มปรับเกีพื่ย้นวกับระบบสนับสนุนการ
1. เรีการสอนเสริ
ม
น ขอบังคับปรั
จิมตบระหว
วิพืท้นยาการให
2. ยสอนเฉพาะกลุ
างรุนพีค่รุนําปรึ
นอกงษา
2.
สอนเฉพาะกลุ
ม

ระหว
า
งรุ
น

พี
ร
่
น

ุ
น
อง งคม
2. สรางระบบพี่เลี้ยงทั้งดานวิชาการและสั

8

รำไ

3. สงเสริมใหเด็กทํากิจกรรมกับเพื่อน และเปด
ตารางที่ 6 แนวทางแกไขปญหาออกกลางคัน (ตอ)
ตารางที่ 6 แนวทางแกไขปญหาออกกลางคัน (ตอ)
เด็กไดเขาพบอาจารย
แนวทางการแกไขปโอกาสให
ญหาการออกกลางคั
น
แนวทางการแก
ไ
ขป
ญ
หาการออกกลางคั
น
ป
จ
จั
ย
การออกกลางคั
น
ความยากและซั
บ
ซ
อ
นของ
1.
แนะแนววิ
ธ
ก
ี
ารทํ
า
ข
อ
สอบ
1.
การสอนเสริ
ม
ปรั
บ
พื
น
้
ปจจัยการออกกลางคัน
นิสิตกลุมตัวอยาง
ผูเชี่ยวชาญ
มตัวอยางเรี
ง ยน
เชี่ยาวชาญ
หลักสูตร
2. สอนเสรินิมสกิตอกลุ
นและระหว
2. สอนเฉพาะกลุมผูระหว
งรุนพี่รุนนอง
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1. จัดเตรียมพื้นที่กิจกรรมกลุม
1. จัดทุนสนับสนุนการศึกษาหรือมอบหมายงาน
1. จัดเตรียมพื้นที่กิจกรรมกลุม
1. จัดทุนสนับสนุนการศึกษาหรือมอบหมายงาน
2. งานพิเศษเพิ่มรายไดระหวางเรียน
พิเศษเพิ่มรายไดระหวางเรียน
งานพิเศษเพิ่มนรายได
ระหวางเรียน
พิเศษเพิ่มรายไดระหวางเรียน
ตารางที่ 6 แนวทางแกไขปญ2.หาออกกลางคั
(ต
อ
)
3. ความชัดเจนถูกตองของขอมูล
2. ตรวจสอบระบบสนับสนุนการเรียนและสํารวจ
3. ความชัดเจนถูกตองของข
อมูล
2. ญตรวจสอบระบบสนั
บสนุนการเรียนและสํารวจ
แนวทางการแก
ไขป
หาการออกกลางคั
การศึ
ก
ษาและการเข
า
ถึ
ง
ข
า
วสาร
ความต
องการเพิ่มเติมนอยางสม่ําเสมอ
ปจจัยการออกกลางคัน การศึกษาและการเขาถึงขาวสาร
ความต
อ
งการเพิ
ม
่
เติ
อยางสม่ําเสมอ
สิตกลุ
วอยาง
ชี่ยมวชาญ
การศึกนิษาที
่ไมยมุงตัยาก
3. จัดเตรียมพื้นทีผู่แเละสิ
่งสนับสนุนการเรียนรู
การศึกษาที่ไมยุงยาก
3. จัดเตรียมพื้นที่และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
1. จัดเตรียมพื้นที่กิจกรรมกลุม
1. จัสํดาทุหรั
นสนั
นการศึมกหลั
ษาหรื
บกิบจสนุ
กรรมเสริ
กสูตอรมอบหมายงาน
สําหรับกิจกรรมเสริมหลักสูตร
2.1. งานพิ
เศษเพิ่มบรายได
ะหวยานงเรียน
่มรายไดและคุ
ระหวณาสมบั
งเรียตนิของผูสมัครเรียนให
ความรูพื้นฐาน
การสอนปรั
พื้นกอรนเรี
1.พิกํเาศษเพิ
หนดเกณฑ
ความรูพื้นฐาน
1. ความชั
การสอนปรั
บพืก้นตกอองของข
นเรียนอมูล
1. กํตรวจสอบระบบสนั
าหนดเกณฑและคุณบสมบั
ิของผูยสนและสํ
มัครเรียารวจ
นให
3.
ดเจนถู
2.
สนุนตการเรี
ชัดเจน
ชัดเจนองการเพิ่มเติมอยางสม่ําเสมอ
การศึกษาและการเขาถึงขาวสาร
2.ความต
โครงการสอนปรับพื้นฐานความรุ
2. โครงการสอนปรั
พื้น่งฐานความรุ
 ยนรู
การศึ
ก
ษาที
ไ
่
ม
ย
ง

ุ
ยาก
3.
จั
เตรียมพื้นเทศจากศิ
ที่แบละสิ
การกําหนดเปาหมาย
1. การแนะนํามหาวิทยาลัยเพื่อไดทราบ 1. ดการปฐมนิ
ษสนัยเบกสนุ
าหรืนอการเรี
ผูเชี่ยวชาญใน
การกําหนดเปาหมาย
1. การแนะนํามหาวิทยาลัยเพื่อไดทราบ 1. สํการปฐมนิ
เทศจากศิมษหลั
ยเกกสูาหรื
าสาขาวิ
หรับกิชจากรรมเสริ
ตรอผูเชี่ยวชาญใน
ในการเรียน
ลักษณะเฉพาะแตละสาขาวิชา
ในการเรีพื้นยนฐาน
กษณะเฉพาะแต
ชา และคุณสมบัติของผูสมัครเรียนให
ความรู
1. ลัการสอนปรั
บพื้นกลอะสาขาวิ
นเรียน ชา
1.2.กํสาขาวิ
าการจั
หนดเกณฑ
ดกิจกรรมเชิดชูเกียรตินิสิตเรียนดีหรือ
2. ชัการจั
ดกิจกรรมเชิดชูเกียรตินิสิตเรียนดีหรือ
ดบุเจน
คคลตัวอยางในสาขาวิชา
บุคคลตัวอยางในสาขาวิ
ชา 
2. โครงการสอนปรั
บพื้นฐานความรุ

ลัยร
า

ชภัฏ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

3. าผลการใช้
เ ทคนิ คเทคนิ
การวิ
คราะห์
ผาลกระทบไขว้
วยงานบริ
าน ซึ่งให้ค่าร้อยละ
การกํ
หนดเป3.าหมาย
1.คเการวิ
การแนะนํ
มหาวิ
ทยาลัยเพื่อไดหน่
ทราบ
1. บการปฐมนิ
เทศจากศิ
ยจ�เกำานวน
หรือผู19
เชี่ยท่วชาญใน
ผลการใช
เคราะห
ผลกระทบไขว
จากการเก็
ขกอารการการศึ
มูลจากนิ
สิตกดษา
วษยแบบสอบถามและ
3.
ผลการใช
เ
ทคนิ
ค
การวิ
เ
คราะห
ผ
ลกระทบไขว
จากการเก็
บ
ข
อ
มู
ล
จากนิ
ส
ต
ิ
ด
ว
ยแบบสอบถามและ
น สจิตากผู
ะสาขาวิ
ชา ของการแก้สาขาวิ
าามาตั้งเปนแบบสอบถามเพื
จากการเก็ในการเรี
บการสั
ข้อมูมลยภาษณ
จากนิ
ด้วเ ยแบบสอบถามและการสั
มลภาษณ์
ไขปันญนํชหาการออกกลางคั
นตามแนวทางต่
ชี่ยวชาญเกีลัก่ยษณะเฉพาะแต
วกับแนวทางแก
ไขปญหาการออกกลางคั
่อใหผูเกีา่ยงๆวขจากนั
อง ้น
การสั
ม
ภาษณ
จ
ากผู
เ

ชี
ย
่
วชาญเกี
ย
่
วกั
บ
แนวทางแก
ไ
ขป
ญ
หาการออกกลางคั
น
นํ
า
มาตั
ง
้
เป
น
แบบสอบถามเพื
อ
่
ให
ผ
เ

ู
กี
ย
่
วข
อ
งำไปใช้
2.
การจั
ด
กิ
จ
กรรมเชิ
ด
ชู
เ
กี
ย
รติ
น
ส
ิ
ต
ิ
เรี
ย
นดี
ห
รื
อ
จากผู้เชี่ยวชาญเกี
่ยวกับแนวทางแก้
ไขปัแกญผูหาการออกกลางคั
ิจัยน�ำข้ผอูสมูอน
ลดัและเจ
งกล่าวมาหาค่
นี้บ่งชี้ผกลกระทบเพื
กับปญหาออกกลางคั
น ซึ่งได
บ ริหาร อาจารยที่ปนรึกษาผู้วอาจารย
าหนาที่หานดัวชยงานบริ
ารการการศึ่อกน�ษา
กั
บ
ป
ญ
หาออกกลางคั
น
ซึ
ง
่
ได
แ
ก
ผู
บ

ริ
ห
าร
อาจารย
ท
ป
่
ี
รึ
ก
ษา
อาจารย
ผ
ส

ู
อน
และเจ
า
หน
า
ที
ห
่
น
ว
ยงานบริ
ก
ารการการศึ
ก
ษา
บุคคลตั
วอยางในสาขาวิ
ชเคราะห์
า ้นผูวิจผัยลกระทบไขว้
น�ำมาตัง้ เป็นจํแบบสอบถามเพื
องกับปัญหาออกกลางคั
น ในการวิเคราะห์
ตามเทคนิ
านวน 19 ทาน อ่ซึให้
่งใหผคเู้ กีาย่ รวข้
อยละของการแก
ไขปญหาการออกกลางคั
นตามแนวทางต
าคงๆการวิ
จากนั
นําขอมูลดังกลดัางวแสดง

ิทยา

ารินวน
ทาน ซึ่งใหกคษาารออาจารย์
ยละของการแก
ไขปญหาการออกกลางคั
นตามแนวทางต
างๆ จากนั้นผูวิจัยนําขอมูลดังกลาว
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อภิปรายผลการวิจัย

รำไ

พพ
รรณ
ี

จากผลการวิเคราะห์จ�ำแนกด้วยวิธีขั้นตอน ปัจจัยที่
เกี่ยวกับการออกกลางคันที่สามารถจ�ำแนกนิสิตสภาพรอพินิจและ
นิสิตออกกลางคันได้ดีที่สุดมี 2 ตัวแปร คือ ภูมิหลังครอบครัว และ
การบูรณาการทางวิชาการและสังคม ซึง่ อธิบายตัวแปรตามน�ำ้ หนัก
การจ�ำแนกจากมากไปน้อยได้ดังนี้
1. ภูมิหลังครอบครัว เนื่องจากการคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่
ส�ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
ผู้ปกครอง และได้รับค่าใช้จ่ายขณะเรียนจากผู้ปกครองเพราะยัง
ไม่ได้ทำ� งานหาเงินเลีย้ งตัวเอง นิสติ จึงมีความเกีย่ วพันกับผูป้ กครอง
อยูม่ าก ตลอดจนผูป้ กครองยังมีคา่ นิยมในการส่งบุตรเข้าศึกษาระดับ
อุดมศึกษาและคาดหวังความส�ำเร็จเป็น “บัณฑิต” จากนิสิต ดังนั้น
การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในเรือ่ งการศึกษาจากครอบครัว
ทั้งด้านการเงินและก�ำลังใจจะส่งผลต่อการคงอยู่และความส�ำเร็จ
ทางวิชาการของนิสติ แต่ถา้ นิสติ ไม่ได้รบั การสนับสนุนจากผูป้ กครอง
ก็จะขาดความพร้อมในการเรียน ตัวแปรนี้จึงส่งผลต่อการจ�ำแนก
นิสิตสภาพรอพินิจและนิสิตออกกลางคัน สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Ivankova and Stick (2007) พบว่า การสนับสนุนช่วยเหลือ
นิสิตทั้งภายในและภายนอกสถาบันส่งผลเชิงบวกต่อการคงอยู่ของ
นักศึกษา ซึ่งการสนับสนุนจากภายนอก คือ ครอบครัว การจ้างงาน
และสัตว์เลี้ยง และสอดคล้องกับการศึกษาของโกมล จันทวงษ์
(2558) พบว่ า สาเหตุ ก ารออกกลางคั น ในระดั บ มากมาจาก
ผู้ปกครองไม่มีรายได้แน่นอนหรือฐานะค่อนข้างยากจน มีบุตรมาก
และไม่สนับสนุนการศึกษาเล่าเรียน ผู้ปกครองต้องการให้ท�ำงาน
หารายได้มาช่วยเหลือครอบครัว
2. การบูรณาการทางวิชาการและสังคม เนือ่ งจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้สอน ที่ปรึกษา เพื่อน และบุคคลแวดล้อม
ทั้งเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิต ช่วยให้นิสิตเกิดการปรับตัวในด้าน
วิชาการและสังคม ซึง่ เป็นประสบการณ์ทนี่ สิ ติ ได้รบั ขณะศึกษาอยูใ่ น
มหาวิทยาลัย ถ้าหากนิสติ ได้รบั การบูรณาการทางวิชาการและสังคม
เชิงบวกก็จะส่งผลต่อเป้าหมายในการเรียนของนิสิต ไม่ถูกชักจูง
ไปในทางที่ไม่พึงประสงค์ แต่ถ้านิสิตไม่ได้รับการบูรณาการทาง
วิชาการและสังคมเชิงบวกก็อาจจะท�ำให้นิสิตปรับตัวไม่ได้ทั้งใน
ด้านการเรียนและในด้านสังคม ถูกชักจูงหรือแสดงพฤติกรรมไปใน
ทางที่ไม่เหมาะสม เช่น การเที่ยวกลางคืน การเล่นพนัน พฤติกรรม
ชู้สาว ตัวแปรนี้จึงส่งผลต่อการจ�ำแนกนิสิตสภาพรอพินิจและนิสิต
ออกกลางคัน สอดคล้องกับการศึกษาของสุวิมล อังควานิช (2552)
พบว่า การไม่มีสังคมในหมู่เพื่อนเพราะต่างคนต่างเรียน เป็นสาเหตุ
ที่ท�ำให้ไม่ส�ำเร็จการศึกษาภายในก�ำหนด 8 ปี จากมหาวิทยาลัย
รามค�ำแหง และสอดคล้องกับบุรทิน ข�ำภิรัฐ (2556) พบว่า ตัวแปร
การปรับตัวทางสังคม และตัวแปรการปรับตัวทางวิชาการ มีอทิ ธิพล
ทางอ้อมเชิงบวกต่อการคงอยู่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
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เมื่อ		 1 คือ ก�ำหนดเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้า
					 ศึกษาต่อทีช่ ดั เจนและเหมาะสมตรงกับ
					 คุณลักษณะของบัณฑิตแต่ละหลักสูตร
			 2 คือ การสอนเสริ ม ปรั บ พื้ น ฐานความรู ้
					 ก่อนเรียน
			 3 คือ ใช้ระบบพี่เลี้ยงในการเรียน
					 (Mentoring, Coaching, Counseling)
			 4 คือ การสร้ า งแรงบั น ดาลใจ โดยคนใน
					 วิชาชีพ/ศิษย์เก่า
			 5 คือ การเสวนาร่ ว มกั น ระหว่ า งอาจารย์
					 ที่ปรึกษา ผู้ปกครอง และนิสิต
			 6 คือ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน
					 ระบบบริการการศึกษาต่างๆ จิตวิทยา
					 ให้ค�ำปรึกษา ระเบียบข้อบังคับ ให้กับ
					 อ.ที่ปรึกษา
			 7 คือ การให้ทนุ การศึกษาสนับสนุนการเรียน
			 8 คือ ให้งานพิเศษเพิ่มรายได้จากส่วนงาน
					 ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
			9 คือ ตรวจสอบระบบสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น
					 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อินเตอร์เนต
					 ให้มีประสิทธิภาพ และส�ำรวจความ
					 ต้องการเพิ่มเติมอย่างสม�่ำเสมอ
			 10 คือ จัดพื้นที่กิจกรรมกลุ่มที่เหมาะสม เพื่อ
					 ปฏิสมั พันธ์ดา้ นวิชาการและสังคมระหว่าง
					 นิสิตด้วยกัน หรือนิสิตกับอาจารย์
จากตารางที่ 7 พบว่า แนวทางทีม่ คี า่ ดัชนีบง่ ชีผ้ ลกระทบ
สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ แนวทางที่ 2 กล่าวคือ การใช้แนวทาง
การสอนเสริมปรับพื้นฐานความรู้ก่อนเรียนช่วยให้การตรวจสอบ
ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบตั กิ าร อินเตอร์เนต
ให้มีประสิทธิภาพ และส�ำรวจความต้องการเพิ่มเติมอย่างสม�่ำเสมอ
แก้ไขปัญหาการออกกลางคันได้ดีที่สุดด้วยขนาด 2.15 รองลงมา
คือ ช่วยให้การจัดพื้นที่กิจกรรมกลุ่มที่เหมาะสม เพื่อปฏิสัมพันธ์
ด้านวิชาการและสังคมระหว่างนิสิตด้วยกัน หรือนิสิตกับอาจารย์
แก้ไขปัญหาการออกกลางคันได้ด้วยขนาด 1.96 และช่วยให้การใช้
ใช้ระบบพีเ่ ลีย้ งในการเรียน (Mentoring, Coaching, Counseling)
แก้ไขปัญหาการออกกลางคันได้ด้วยขนาด 1.95
และเมื่อพิจารณาแนวทางที่มีค่าดัชนีบ่งชี้ผลกระทบ
ต�่ำกว่า 1 ได้แก่ แนวทางการสร้างแรงบันดาลใจ โดยคนในวิชาชีพ/
ศิษย์เก่า และแนวทางการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ
บริการการศึกษาต่างๆ จิตวิทยาให้ค�ำปรึกษา ระเบียบข้อบังคับ
ให้กบั อาจารย์ทปี่ รึกษา แสดงว่าการใช้ทงั้ สองแนวทางแล้วจะไม่ชว่ ย
ให้แนวทางอื่นๆ ต่อมา แก้ไขปัญหาการออกกลางคันได้
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และ 3) แนวทางการใช้ ร ะบบพี่ เ ลี้ ย งในการเรี ย น ตามล� ำ ดั บ
แสดงว่าถ้าใช้การแก้ไขปัญหาด้วยการสอนเสริมปรับพืน้ ฐานความรู้
ก่อนเรียนแล้วมีผลเสมือนใช้ทั้ง 3 แนวทางมาร่วมแก้ไขปัญหา
การออกกลางคันด้วย เนื่องจากเมื่อใช้การสอนเสริมปรับพื้นท�ำให้
เกิดการตรวจสอบระบบสนับสนุนการเรียน อีกทั้งยังได้ส�ำรวจ
ความต้องการเพิ่มเติมจากนิสิตได้โดยตรงท�ำให้ได้ข้อมูลเชิงลึก
และเป็นปัจจุบัน อีกทั้งการสอนเสริมปรับพื้นน�ำไปสู่การจัดเตรียม
พื้นที่กิจกรรมกลุ่มหรือปรับที่มีอยู่เดิมให้พร้อมส�ำหรับการจัดเรียน
การสอนเสริม นอกจากนี้การสอนเสริมเน้นการให้วิชาการแบบ
ไม่เคร่งเครียดหากได้น�ำระบบพี่เลี้ยงเข้ามาช่วยก็จะเกิดการเรียนรู้
ไปพร้อมกันทั้งทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิต และระบบพี่เลี้ยง
เป็นระบบต่อเนื่องสามารถกระท�ำได้ตลอดช่วงชีวิตการเรียนใน
มหาวิทยาลัยเพราะมีการสลับบทบาทกันขณะที่นิสิตเป็นพี่เลี้ยง
ให้รุ่นน้อง ตัวเองยังได้เป็นผู้เรียนรู้จากรุ่นพี่ สร้างสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างนิสิตและสร้างความผูกพันต่อสถาบันได้ทางอ้อม

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. จากการวิจยั พบว่า ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการออกกลางคัน
ได้แก่ ความรู้พื้นฐาน การก�ำหนดเป้าหมายในการเรียน ภูมิหลัง
ครอบครัว การบูรณาการทางวิชาการและสังคม ความยากและ
ซั บ ซ้ อ นของหลั ก สู ต ร และสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู ้ ดั ง นั้ น เพื่ อ
ลดจ�ำนวนนิสิตรอพินิจและออกกลางคัน รวมทั้งเพื่อช่วยให้นิสิต
ประสบความส�ำเร็จในการเรียนตามระยะเวลาที่ก�ำหนด จึงควร
จัดเตรียมแนวทางแก้ไขปัญหา ดังนี้ 1) ก�ำหนดเกณฑ์การคัดเลือก
บุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ที่ ชั ด เจนและเหมาะสมตรงกั บ คุ ณ ลั ก ษณะ
ของบัณฑิตแต่ละหลักสูตร 2) การสอนเสริมปรับพื้นฐานความรู้
ก่อนเรียน 3) ใช้ระบบพี่เลี้ยงในการเรียน 4) การสร้างแรงบันดาลใจ
โดยคนในวิชาชีพหรือศิษย์เก่า 5) การเสวนาร่วมกันระหว่างอาจารย์
ทีป่ รึกษา ผูป้ กครอง และนิสติ 6) การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การใช้งาน
ระบบบริการการศึกษาต่างๆ จิตวิทยาให้คำ� ปรึกษา ระเบียบข้อบังคับ
ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 7) การให้ทุนการศึกษาสนับสนุน
การเรียน 8) ให้งานพิเศษเพิ่มรายได้จากส่วนงานต่างๆ ภายใน
มหาวิ ท ยาลั ย 9) ตรวจสอบระบบสนั บ สนุ น การเรี ย นรู ้ เช่ น
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อินเตอร์เนต เป็นต้น ให้มีประสิทธิภาพ
และส�ำรวจความต้องการเพิ่มเติมอย่างสม�่ำเสมอ และ 10) จัดพื้นที่
กิจกรรมกลุ่มที่เหมาะสม เพื่อปฏิสัมพันธ์ด้านวิชาการและสังคม
ระหว่างนิสิตด้วยกันและนิสิตกับอาจารย์
2. จากการวิจยั พบว่า ปัจจัยการออกกลางคันทีส่ ามารถ
จ�ำแนกนิสิตสภาพรอพินิจและออกกลางคัน คือ ภูมิหลังครอบครัว
และการบูรณาการทางวิชาการและสังคม ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหา
การออกกลางคันจากเหตุปัจจัยดังกล่าว จึงควรเลือกใช้แนวทาง
การสอนเสริมปรับพื้นความรู้ก่อนเรียน
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นอกจากนี้ผลจากการวิเคราะห์จ�ำแนกด้วยวิธีขั้นตอน
มีตวั แปรทีไ่ ม่สามารถจ�ำแนกกลุม่ นิสติ สภาพรอพินจิ และออกกลางคัน
ได้ 4 ตัวแปร ได้แก่ การก�ำหนดเป้าหมายในการเรียน ความรูพ้ นื้ ฐาน
ความยากและซับซ้อนของหลักสูตร และสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้ ทัง้ นี้
เนือ่ งจากนิสติ ทัง้ สองกลุม่ เป็นนิสติ ทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ
เป็นนิสิตกลุ่มเสี่ยงมีแนวโน้มจะไม่ประสบความส�ำเร็จในการเรียน
ทั้งนิสิตสภาพรอพินิจและนิสิตออกกลางคันอาจจะเป็นนิสิตที่ขาด
ความอดทนต่ออุปสรรคและขาดความมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมาย
ในการเรียน หรืออาจจะเป็นนิสิตที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมใน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ค่อนข้างต�่ำ หรืออาจจะเป็นนิสิตขาด
ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในสาขาที่เรียนและขาดการบูรณาการ
ความรูเ้ ดิมเข้ากับรายวิชาทีต่ อ่ เนือ่ ง หรืออาจจะไม่ได้รบั สิง่ สนับสนุน
การเรียนรูจ้ ากมหาวิทยาลัยทีต่ รงกับความต้องการและความคาดหวัง
ของนิสิต ดังนั้นตัวแปรการก�ำหนดเป้าหมายในการเรียน ความรู้
พื้นฐาน ความยากและซับซ้อนของหลักสูตร และสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ จึงไม่ส่งผลต่อการจ�ำแนกสภาพนิสิต
ส�ำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนิสิต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า แนวทางแก้ไขปัญหาที่
ควรด�ำเนินการซึ่งเป็นแนวทางที่ส่งผลต่อแนวทางการแก้ไขปัญหา
การออกกลางคันอืน่ ๆ คือ การสอนเสริมปรับพืน้ ฐานความรูก้ อ่ นเรียน
ซึ่งเป็นแนวทางที่จะเตรียมความพร้อมนิสิตให้รับองค์ความรู้ใหม่
เพื่ อ ช่ ว ยให้ ก ารเรี ย นจริ ง มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลหรื อ น� ำ ไปสู ่ ก ารเรี ย นใน
รายวิชาทีย่ ากและซับซ้อนได้ สอดคล้องกับ สงัด อุทรานันท์ (2532)
อธิบายว่า ความรูพ้ นื้ ฐานไว้วา่ ผูเ้ รียนมีความรูพ้ นื้ ฐานดี ก็จะสามารถ
เข้าใจสิ่งที่เรียนได้ดีและรวดเร็ว เนื่องจากเห็นความสัมพันธ์ของ
ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ เช่นเดียวกับการศึกษาของ นพรัตน์
เตชะพันธ์รัตนกุล และรดา สมเขื่อน (2553) พบว่า ความรู้จาก
การปรั บ พื้ น ฐานทางคณิต ศาสตร์มีความสัม พัน ธ์กับ ผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และสอดคล้องกับ Tinto (1982) พบว่า นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์ขณะศึกษาในด้านวิชาการและสังคม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร และ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเพื่อน ก่อให้เกิดการบูรณาการทางวิชาการ
และสังคม ที่ส่งผลต่อเป้าหมายขณะเรียนในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็น
ตัวแปรที่ส่งผลต่อการตัดสินใจอยู่หรือออกกลางคัน
ทั้งนี้แนวทางแก้ไขปัญหาการออกกลางคันด้วยการ
สอนเสริมปรับพื้นฐานความรู้ก่อนเรียนเป็นแนวทางที่มีค่าดัชนีบ่งชี้
ผลกระทบสูงสุด โดยแนวทางดังกล่าวกระทบกับแนวทางแก้ไข
ปัญหาอื่นๆ มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) แนวทางการตรวจสอบ
ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบตั กิ าร อินเตอร์เนต
ให้มีประสิทธิภาพและส�ำรวจความต้องการเพิ่มเติมอย่างสม�่ำเสมอ
2) แนวทางการจัดพื้นที่กิจกรรมกลุ่มที่เหมาะสม เพื่อปฏิสัมพันธ์
ด้านวิชาการและสังคมระหว่างนิสิตด้วยกัน หรือนิสิตกับอาจารย์
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3. แนวทางแก้ ไขปั ญ หาการออกกลางคั น ที่ ค วร
ด� ำ เนิ น การและเป็ น แนวทางที่ ก ระทบต่ อ แนวทางอื่ น ๆ คื อ
การสอนเสริมปรับพื้นความรู้ก่อนเรียน ซึ่งกระทบกับแนวทาง
3 แนวทาง ได้แก่ 1) แนวทางการตรวจสอบระบบสนับสนุนการ
เรียนรู้ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อินเตอร์เนต เป็นต้น ให้มี
ประสิทธิภาพ และส�ำรวจความต้องการเพิ่มเติมอย่างสม�่ำเสมอ
2) แนวทางการจัดพื้นที่กิจกรรมกลุ่มที่เหมาะสม เพื่อปฏิสัมพันธ์
ด้านวิชาการและสังคมระหว่างนิสิตด้วยกันและนิสิตกับอาจารย์
และ 3) แนวทางการใช้ระบบพีเ่ ลีย้ ง ดังนัน้ การใช้แนวทางแก้ปญ
ั หา
การออกกลางคั น ด้ ว ยการสอนเสริ ม ปรั บ พื้ น ความรู ้ ก ่ อ นเรี ย น
จึงเป็นแนวทางที่ควรเลือกด�ำเนินการเพื่อแก้ปัญหา เพราะเป็น
การใช้แนวทางแก้ปัญหาที่น้อยที่สุดที่มีผลเสมือนใช้ทั้ง 3 แนวทาง
มาร่วมแก้ปัญหาด้วย
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมี ก ารประเมิ น การใช้ แ นวทางการสอนปรั บ
พื้ น ฐานความรู ้ ก ่ อ นเรี ย นในการแก้ ไขปั ญ หาการออกกลางคั น
เพื่อพัฒนาให้เป็นแนวทางที่แก้ไขปัญหาได้จริง
2. การสอนปรับพื้นฐานความรู้ก่อนเรียนจากการวิจัย
เน้นไปทางด้านวิชาการเป็นหลัก ควรมีการศึกษาวิเคราะห์การ
เชื่อมโยงถึงการใช้แนวทางแก้ไขที่รวมทั้งการสอนวิชาการและ
การแนะแนวไปพร้อมกัน จะสามารถแก้ไขปัญหาการออกกลางคัน
ได้ดีขึ้น
3. ควรมี ก ารส� ำ รวจแนวทางแก้ ไขปั ญ หาการออก
กลางคั น ที่ ต อบสนองกั บ ความต้ อ งการและความคาดหวั ง ของ
นิสิตกลุ่มเสี่ยงที่มีความแตกต่างกันด้านภูมิหลังครอบครัว
4. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะนิสิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา จึงควรจะมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการออกกลางคันของนิสิตในระดับการศึกษาอื่น หรือภายใต้
สังกัดอื่น ที่มีบริบทแตกต่างกัน
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1
The Effects of Problem-Based Learning Activities on
Mathematical Problem-Solving Abilities and Learning Achievement of
Surface Area and Volume of Vocational Education of The First Year Students
ปาหนัน กองค�ำ, ผลาดร สุวรรณโพธิ์, คงรัฐ นวลแปง
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ชภัฏ

รำไ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับเกณฑ์ร้อยละ 70 และ
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1
หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับเกณฑ์ ร้อยละ 70
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ที่ก�ำลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ของวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ที่ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จ�ำนวน 1 ห้องเรียน
40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จ�ำนวน 6 แผน และ 2) แบบวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและ
ปริมาตร ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.83 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) และ
การทดสอบค่าคงที่ (t-test for one samples) ผลการวิจัยพบว่า
1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 1 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1
หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

มห
าว

ิทยา

ค�ำส�ำคัญ : ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์,
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The purposes of this research were 1) to compare the mathematical problem solving abilities on
surface area and volume of the first year vocational education students after learning with problem–based
learning activities with the criterion of 70% and 2) to compare mathematical learning achievement on surface
area and volume of the first year vocational education students after learning with problem–based learning
activities with the criterion 70%.
The sample were 40 first year vocational education students, derived from one class, in the first
semester of academic year 2017 at Nayaiam Vocational Education of Industrial Community College,
Nayaiam District, Chanthaburi Province selected by cluster random sampling. The research instruments used in
this research consisted of 1) six lesson plans, 2) mathematical problem solving abilities test with reliability of 0.98
and 3) mathematical learning achievement test on surface area and volume with the reliability of 0.83. The data
were analyzed using mean (X), standard deviation (S), and t-test for one sample. The finding were as follows:
1. The mathematical problem solving abilities on surface area and volume of the first year vocational
education students after learning with problem–based learning activities were higher than the criterion of 70%
at the .05 level; and
2. The mathematical learning achievement on surface area and volume of the first year vocational
education students after learning with problem-based learning activities higher than the criterion of 70% at the
.05 level.
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Keywords : Mathematical problem solving abilities, Mathematical learning achievement, Learning management using
		
problem-based activities, surface area and volume
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สถาบั น ทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (องค์ ก าร
มหาชน) ได้จัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา
(Vocational National Educational Test) หรื อ V-NET
เป็นการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา เพื่อวัด
ความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ 3 จากรายงานผลการทดสอบในหมวดทักษะการคิด
และแก้ปญ
ั หานัน้ ประกอบด้วยรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ซึ่งแบบทดสอบในรายวิชาคณิตศาสตร์จะเน้นวัดความสามารถของ
นักเรียนในด้านการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
โดยผลการทดสอบประจ�ำปีการศึกษา 2556, 2557 และ 2558
ภาพรวมวิชาคณิตศาสตร์ระดับประเทศ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 20.71, 41.34 และ 28.45 ของคะแนนเต็ม ตามล�ำดับ
(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2558) และสอดคล้อง
กั บ ผลคะแนนเฉลี่ ย รายวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นวิ ท ยาลั ย
การอาชีพนายายอาม ที่ได้รับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ในปีการศึกษาดังกล่าวมีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 19.46, 42.31 และ 27.00 ของคะแนนเต็มตามล�ำดับ
ซึ่งไม่ถึงร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม จากผลการรายงานดังกล่าว
ท� ำ ให้ ท ราบถึ ง ความสามารถของนั ก เรี ย นในการประยุ ก ต์ ใช้
กระบวนการคิดวิเคราะห์แก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์ในชีวติ ประจ�ำวัน
ยังไม่ได้มาตรฐาน โดยเนื้อหาความรู้ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตรนั้น
เป็นเรือ่ งหนึง่ ทีอ่ ยูใ่ นแบบทดสอบดังกล่าวทุกครัง้ และมีความส�ำคัญ
กับการน�ำมาประยุกต์ใช้กับรายวิชาในกลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
และกลุม่ ทักษะวิชาชีพ ตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของนักเรียนประเภท
วิชาอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา และจากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัย
การอาชีพนายายอาม ในปีการศึกษา 2557 และ 2558 มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 55 และ ร้อยละ 52 ตามล�ำดับ (วิทยาลัยการอาชีพ
นายายอาม, 2557-2558) นั่นคือคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 60
ซึ่งเป็นระดับผลการเรียนที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ จากประสบการณ์
การสอนของผู้วิจัยผนวกกับการสังเกต สอบถาม ตรวจแบบฝึกหัด
และแบบทดสอบของนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พบว่า
นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถแก้สถานการณ์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ที่ประยุกต์กับชีวิตจริงหรือวิชาชีพได้ เนื่องมาจากนักเรียนไม่เข้าใจ
สถานการณ์ปัญหา ไม่สามารถเขียนแสดงวิธีการหรือขั้นตอนใน
การแก้ปัญหาท�ำให้ไม่สามารถหาค�ำตอบได้ จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในเรื่องดังกล่าวค่อนข้างต�่ำ สอดคล้อง
กับวิชัย พาณิชย์สวย (2546) ได้กล่าวไว้ว่า การที่ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับต�่ำนั้น เนื่องมาจากความสามารถ

ในการแก้ปัญหาของนักเรียนยังอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจนักเรียน
ส่วนใหญ่มคี วามสามารถแก้โจทย์ปญ
ั หาได้เฉพาะโจทย์ทงี่ า่ ยเท่านัน้
แต่เมื่อนักเรียนไปพบกับโจทย์ที่ซับซ้อนต้องใช้ความคิด ความรู้
ความเข้าใจในพืน้ ฐานเรือ่ งต่างๆ ทางคณิตศาสตร์มากขึน้ ก็จะประสบ
ปัญหาทันที ดังนั้น การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของ
นั ก เรี ย นจึ ง เป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ให้ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของ
นักเรียนอยู่ในระดับที่สูงขึ้น สอดคล้องกับอัมพร ม้าคนอง (2553)
ได้ ก ล่ า วไว้ ว ่ า การแก้ ป ั ญ หาเป็ น ทั ก ษะที่ ส� ำ คั ญ ผู ้ ที่ มี ทั ก ษะ
การแก้ปัญหาที่ดีมักมีความรู้ ประสบการณ์ ระบบการคิด และ
การตัดสินใจที่ดี เนื่องจากการแก้ปัญหาเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน
และเกี่ยวข้องกับความรู้ ทักษะ และความสามารถหลายอย่าง เช่น
ความรู้ในเนื้อหา ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการท�ำงาน ความสามารถ
ในการคิด และความสามารถในการประเมินการท�ำงานของตนเอง
ซึ่งสภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ผ่านมามีนักเรียนจ�ำนวน
ไม่ น ้ อ ยยั ง ด้ อ ยความสามารถเกี่ ย วกั บ การคิ ด แก้ ป ั ญ หาทาง
คณิตศาสตร์ เพื่อบรรลุถึงบทบาทส�ำคัญของการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ในยุคนี้จ�ำเป็นต้องให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ
มีทกั ษะความรูพ้ นื้ ฐานทางคณิตศาสตร์ทมี่ ากเพียงพอ และสามารถ
น�ำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจ�ำวันได้
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันก็อีกเป็น
ปัจจัยหนึง่ ทีส่ ง่ ผลให้การเรียนการสอนไม่ประสบผลส�ำเร็จ เนือ่ งจาก
ครูผสู้ อนยังใช้รปู แบบการบรรยาย และยกตัวอย่างประกอบนักเรียน
ส่วนใหญ่สามารถท�ำแบบฝึกหัดที่มีกระบวนการขั้นตอนที่คล้ายกับ
ที่ ค รู ย กตั ว อย่ า งเท่ า นั้ น ไม่ ส ่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นได้ คิ ด แก้ ป ั ญ หา
ด้วยตัวเอง เมื่อพบสถานการณ์ปัญหาที่แปลกใหม่จะไม่สามารถ
คิดหาวิธีการในการแก้ปัญหาได้ ท�ำให้นักเรียนไม่เห็นประโยชน์
ของการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ ท� ำ ให้ นั ก เรี ย นเกิ ด ความเบื่ อ หน่ า ย
มีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ค่อนข้างต�่ำ ซึ่งสอดคล้องกับยุพิน พิพิธกุล (2539)
ได้กล่าวไว้ว่า ครูสอนคณิตศาสตร์ควรปรับปรุงรูปแบบวิธีการสอน
จากการเป็นผูบ้ รรยายมาเป็นผูป้ ระสานงานในการเรียน ให้คำ� แนะน�ำ
และเปิดโอกาสให้นักเรียนพูดแสดงความคิดเห็น ลงมือปฏิบัติ
มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน หรือการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง ครูควรค้นหาวิธีการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนด้วย
ความสนุกสนาน สร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ มีการท�ำงาน
ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ท�ำให้อยากเรียน
คณิตศาสตร์ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงด�ำเนินการศึกษาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ให้
นักเรียนสร้างความรู้ใหม่ จากการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกแห่ง
ความจริงเป็นบริบท (context) ของการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียน
เกิ ด ทั ก ษะในการคิ ด วิ เ คราะห์ และแก้ ปั ญหา รวมทั้ ง ได้ค วามรู้
ตามศาสตร์ในสาขาวิชาที่ตนศึกษาด้วยการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา

รำไ

บทน�ำ
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิว
และปริมาตร ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1
หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย

1. ได้ แ นวทางในการพั ฒ นาแผนการจั ด กิ จ กรรม
การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ ป ั ญ หาเป็ น ฐาน เรื่ อ ง พื้ น ที่ ผิ ว และปริ ม าตร
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1
2. ได้แนวทางการพัฒนาความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชัน้ ปีที่ 1
เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ให้สูงขึ้น
3. ได้ แ นวทางการพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
คณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1
เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ให้สูงขึ้น

รำไ

เป็นฐานจึงเป็นผลมาจากกระบวนการท�ำงานทีต่ อ้ งอาศัยความเข้าใจ
และการแก้ ไขปั ญ หาเป็ น หลั ก (มั ณ ฑรา ธรรมบุ ศ ย์ , 2545)
สอดคล้องกับ (Duch, 1995; วัลลี สัตยาศัย, 2547) กล่าวว่า
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีรูปแบบของการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย ซึ่งมีลักษณะ
ดึงดูดนักเรียนให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ครูจะเป็นผู้คอย
ให้ค�ำแนะน�ำและออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ส่งเสริมให้
นักเรียนได้คดิ และส�ำรวจ โดยใช้ตวั ปัญหาเป็นตัวกระตุน้ ให้นกั เรียน
ไปศึกษาค้นคว้าวิธีการต่างๆ จากแหล่งวิทยาการที่หลากหลาย
ในกระบวนการเรียนรู้นี้ครูเป็นผู้ร่วมในการแก้ปัญหา มีหน้าที่ใน
การสร้างความสนใจ สร้างความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียน ซึ่งนักเรียนจะเรียนรู้ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบ
ไปด้วยความสามารถในการค้นคว้าและใช้ทรัพยากรการเรียนรูอ้ ย่าง
มีคุณภาพ ความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่แล้วเป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญส�ำหรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นท�ำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่
จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง พื้นที่ผิวและ
ปริมาตร ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการแก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ ซึ่ ง เป็ น แนวทางในการจั ด กิ จ กรรม
การเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ขอบเขตของการวิจัย

มห
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ิทยา
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า

ชภัฏ

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก�ำหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น นั ก เรี ย นระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ที่ก�ำลังเรียนในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560 ของวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
มีจ�ำนวนห้องเรียนทั้งหมด 3 ห้องเรียน จ�ำนวนนักเรียน 101 คน
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหา ซึง่ วิทยาลัยการอาชีพนายายอามได้จดั ชัน้ เรียนแบบคละความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียนระดับ ทางการเรียนคณิตศาสตร์ในแต่ละห้องเรียน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชัน้ ปีที่ 1 หลังได้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับเกณฑ์ร้อยละ 70
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับ
2. เพือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตร์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ที่ก�ำลังเรียนในภาคเรียนที่ 1
เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2560 ของวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา ที่ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
เป็นฐานกับเกณฑ์ร้อยละ 70
จ�ำนวน 1 ห้องเรียน 40 คน
ซึ่ ง ผู ้ วิ จั ย เปรี ย บเที ย บกั บ เกณฑ์ ข องส� ำ นั ก วิ ช าการ
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย
และมาตรฐานการศึกษา (2547 : 13) ในช่วงคะแนนร้อยละ 70-74
การวิจัยครั้งนี้ด�ำเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
หมายถึง นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน 2560 ใช้เวลาทั้งหมด 14 ชั่วโมง จ�ำแนกเป็นใช้เวลาในการจัด
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยรวม อยู่ในระดับดี
กิจกรรมการเรียนรู้จ�ำนวน 12 ชั่วโมง และเวลาการทดสอบหลัง
เรียนจ�ำนวน 2 ชั่วโมง
สมมติฐานของการวิจัย
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย
1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
เนื้ อ หาที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น เนื้ อ หาในกลุ ่ ม วิ ช า
เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร คณิตศาสตร์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ตามหลักสูตร
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ พุ ท ธศั ก ราช 2556 สั ง กั ด ส� ำ นั ก งาน
เป็นฐาน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง พื้นที่ผิว
.05
และปริมาตร ซึ่งมีเนื้อหาย่อย ดังนี้
ปาหนัน กองค�ำ, ผลาดร สุวรรณโพธิ์, คงรัฐ นวลแปง

กรอบแนวคิ
ดในการวิ
จัย จัย
กรอบแนวคิ
ดในการวิ
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

- ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร

ชภัฏ

การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
ขั้นตอนที่ 1 นําเสนอปญหา
ขั้นตอนที่ 2 ทําความเขาใจและวิเคราะหสถานการณปญหา
ขั้นตอนที่ 3 วางแผนกําหนดแนวทางในการแกปญหา
ขั้นตอนที่ 4 ลงมือปฏิบัติและนําเสนอ
ขั้นตอนที่ 5 สังเคราะหและประเมินผล

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร

ลัยร
า

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
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เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนเนือ้ หาในกลุมวิชาคณิตศาสตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วารสารวิ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริ
มาตรจซึัย่งรำมี�ไพพรรณี
เนื้อหายอปียทดัี่ ง12นี้ ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2561 139
การวัดความยาว พื้นที่ และปริมาตร
จํานวน 2 ชั่วโมง
มาตรของปริ
จํ6.านวน
2 ้นชั่วทีโมง
1. การวัดการหาพื
ความยาว้นทีพื่ผ้นิวทีและปริ
่ และปริ
มาตร ซึม
การหาพื
่ผิวและปริมาตรของทรงกลม
		 จ�ำนวนการหาพื
2 ชั่วโมง้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด
		จํานวน
จ�ำนวน2 2ชั่วชัโมง
่วโมง
การหาพื
้นที่ผิวและปริ
มาตรของทรงกระบอก
จํานวน 2 ชั่วโมง
2. การหาพื
้นที่ผิวและปริ
มาตรของปริ
ซึม
จํตัาวนวน
ชั่วโมง จัย
		 จ�ำนวนการหาพื
2 ชั่วโมง้นที่ผิวและปริมาตรของกรวย
แปรที่ศ2ึกษาในการวิ
การหาพื
้นที่ผิวและปริ
มาตรของทรงกลม
จํ1.านวน
2 ชัส่วระ
โมงได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
3. การหาพื
้นที่ผิวและปริ
มาตรของพี
ระมิด
ตัวแปรอิ
		 จ�ำนวน 2 ชั่วโมง
ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning)
ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัย
4. การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกระบอก
2. ตัวแปรตาม ได้แก่
		 จ�ำนวน1.2ตัชัว่วแปรอิ
โมง สระ ไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนรู		
ความสามารถในการแก้
ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์
โดยใชปญหาเป2.1
นฐาน
(Problem-Based Learning)
5. การหาพื
ิวและปริมได
าตรของกรวย
		 2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องพื้นที่
2. ้นตัทีว่ผแปรตาม
แก
		 จ�ำนวน 2 2.1
ชั่วโมง
ผิวและปริมาตร
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร

วิธีด�ำเนินการวิจัย

มห
าว

ิทยา

างเครื
่ใชในการวิ
การวิการวิ
จัยครัจัย้งนีครั้ผ้งูวนีิจ้ผัยูวสร้ิจัยาสร
งเครื
่องมื่อองมื
ที่ใอช้ทีในการวิ
จัย จดััยงนีดั้ งนี้
ในการด�ำเนินการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้ด�ำเนินตามขัน้ ตอน ดังนี้
1. แผนการจั
ดการเรี
นรูโดยใช
ปญหาเป
นฐานรายวิ
ฐานอาชีพ เรื่อ้พงพืื้น้นฐานของนั
ที่ผิวและปริ
1. แผนการจั
ดการเรี
ยนรูยโ้ ดยใช้
ปญ
ั หาเป็
นฐานรายวิ
ชา ชาคณิตศาสตร1.พื้นทดสอบความรู
กเรีมยาตร
น เรื่อง พื้นที่ผิว
จํานวนพนื้ 6ฐานอาชี
แผน ซึ่งพผลการประเมิ
ความเหมาะสมของแผนการจั
จกรรมการเรี
นรูโ ดยผู
เ ชี่ยวชาญมีคาเฉลีม่ยค�เทำเพื
ากั่อบวัด4.86
คณิตศาสตร์
เรือ่ ง พืน้ ทีผ่ นวิ และปริ
มาตร จ�ำนวน 6 แผน ดกิและปริ
มาตร ยโดยใช้
แบบทดสอบแบบเติ
ความรู้พื้นฐาน
คะแนน
(เหมาะสมมากที
ส
่
ด
ุ
)
และมี
ส
ว

นเบี
ย
่
งเบนมาตรฐานเท
า
กั
บ
0.33
ซึง่ ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และแบ่งกลุม่ นักเรียนตามล�ำดับความสามารถ โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ
แบบวั
ปญหาทางคณิ
้นที่ผิวและปริ
โดยผู้เชี่ยวชาญมี2.ค่าเฉลี
่ยเท่ดความสามารถในการแก
ากับ 4.86 คะแนน (เหมาะสมมากที
่สุดต)ศาสตร
คือ เรืเก่่องงพืปานกลาง
และอ่มาตร
อน ทีจํ่ผาู้วนวน
ิจัยสร้5 าขงขึอ ้นซึ่งเปน
ตนัย ซึ่งามีกัคบาความยากง
0.30 - 0.35 และมีคาดความ
และมีแบบทดสอบแบบอั
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่
0.33 ายตั้งแต 0.40 - 0.45 มีคาอํานาจจํ2.าแนกตั
ด�ำเนิ้งนแตการสอนตามแผนการจั
กิจกรรมการเรียนรู้
ตามวิ
ธ
ข
ี
องครอนบั
ค
(Cronbach)
เชื่อมั่น2.เทาแบบวั
กับ 0.98
โดยใช
ส
ต
ู
รการหาค
า
สั
ม
ประสิ
ท
ธิ
แ
์
อลฟา
(α
Coefficient)
ด ความสามารถในการแก้ ป ั ญ หาทาง โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จ�ำนวน 6 แผน รวม 12 ชั่วโมง
3.
แบบทดสอบวั
์ทางการเรี
ิวและปริ
จํานวนำ20
ขอ ซึ่งเปน ง เรี ย นกั บ
คณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริดมผลสั
าตรมฤทธิ
จ�ำนวน
5 ข้อ ยซึนวิ
่งเป็ชนาคณิ
แบบตศาสตร เรื่อง พื้น3.ที่ผเมื
่ อ สิ้ น สุมดาตร
การสอนท�
การทดสอบหลั
แบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก มีคาความยากงายตั้งแต 0.40 - 0.60 มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 - 0.80 และมีคา
ทดสอบแบบอัตนัย ซึ่งมีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.40 - 0.45 นักเรียนกลุ่มทดลองโดยใช้แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา
ความเชื่อมั่นเทากับ 0.83 โดยใชสูตร KR – 20 ของคูเดอร–ริชารดสัน
มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกตั้งแต่ 0.30 - 0.35 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตสาสตร์ เรื่อง
0.98 โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) พืน้ ทีผ่ ิวและปริมาตร ส�ำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ตามวิธีของครอนบัค (Cronbach)
ชั้นปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
3. แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า
4. ตรวจผลการทดสอบโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนที่
คณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร จ�ำนวน 20 ข้อ ซึ่งเป็นแบบ ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยเป็นเกณฑ์การให้คะแนนแบบวิเคราะห์ส�ำหรับ
ทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.40 - 0.60 ตรวจให้คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกตั้งแต่ 0.20 - 0.80 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ จ�ำนวน 5 ข้อ ซึ่งในแต่ละข้อมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน และตรวจ
0.83 โดยใช้สูตร KR - 20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน
ให้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ จ�ำนวน 20 ข้อ

ปาหนัน กองค�ำ, ผลาดร สุวรรณโพธิ์, คงรัฐ นวลแปง

คะแนน และตรวจใหคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร จํานวน 20 ขอ 20 คะแนน แลวนําผลที่ไดมาวิเคราะห
ดวยวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน ซึ่งผูวิจัยใชเปรียบเทียบกับเกณฑรอยละ 70 ของสํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา (2547) ในชวงคะแนนรอยละ 70-74 หมายถึง นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการ
แกป140
ญหาทางคณิ
ตศาสตร
โดยรวม อยู
บ บดีที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2561
วารสารวิ
จัยรำ�ไพพรรณี
ปีทใี่ นระดั
12 ฉบั

รำไ

พพ
รรณ
ี

การวิแล้
เคราะห
ขอ่ไมูด้ลมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติเพื่อ
20 คะแนน
วน�ำผลที
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
ทดสอบสมมติฐาน ซึ่งผู้วิจัยใช้เปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตรหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
การวิเคราะหขอมูล กผูษา
วิจัยดํ(2547)
าเนินการตามขั
้นตอน ดังนีใช้้ ปญ
ของส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึ
ในช่วงคะแนน
ั หาเป็นฐานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชัน้ ปีที่ 1
1. เปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตรหลังไดรับการจัด
ร้อยละ 70-74 หมายถึง นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ กับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยใช้สถิติ t–test for one sample
กิจกรรมการเรียนรูโ ดยใชปญหาเปนฐานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 กับเกณฑรอยละ 70 โดยใช
ความสามารถในการแก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์โดยรวม อยูใ่ นระดับดี
สถิติ t–test for one sample
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรืผลการวิ
่อง พื้นที่ผจิวัยและปริมาตรหลังไดรับการจัดกิจกรรมการ
การวิเคราะห์
ข้อมูปลญหาเปนฐานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปทจากการจั
ดกิจรกรรมการเรี
นรูโ้ ดยใช้
หาเป็นfor
ฐาน พบว่า
เรียนรูโดยใช
ี่ 1 กับเกณฑ
อยละ 70 ยโดยใช
สถิตปิ ญั t–test
เคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด�ำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ของความสามารถ
oneการวิ
sample
1. เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทาง ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ผลการวิ
คณิตศาสตร์
เรื่องจพืัย้นที่ผิวและปริมาตร หลังได้รับการจัดกิจกรรม โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ปรากฎผลดังแสดงใน
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร ตารางที่ 1
จกรรมการเรี
ปญหาเป
นฐาน พบวา
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 กัจากการจั
บเกณฑ์รด้อกิยละ
70 โดยใช้ยสนรูถิโตดยใช
ิ t–test
for one
1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ของความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรหลังไดรับการจัดกิจกรรม
sample
การเรียนรูโ ดยใชปญหาเปนฐานกับเกณฑรอยละ 70 ปรากฎผลดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรหลังไดรบั การจัดกิจกรรม
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูกับเกณฑรอยละ 70
การเรียนรู้กับเกณฑ์ร้อยละ 70
n

คะแนนเต็ม



ชภัฏ

ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร

(รอยละ 70)

x

s

t

หลังเรียน
40
50
35
37.15 4.14 3.26 
* มีระดับนัยสําคัญที่ .05 (t α=05, df=39 = 1.6849)
จากตารางที่ 1 พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร หลังไดรับการจัด
กิจกรรมการเรี
ยนรู่ 1โ ดยใช
ากับ 37.15
คะแนน คิดเปนรอยละ
และเมืย่อบเที
ทดสอบสมมติ
านพบว
า
จากตารางที
พบว่ปาญหาเป
นักเรีนยฐานเท
นมีคะแนนเฉลี
่ยความ
2. 74.30
ผลการเปรี
ย บผลสั มฐฤทธิ
์ ท างการเรี
ยน

ิทยา

ลัยร
า

สามารถในการแก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์ หลังได้รบั การจัดกิจกรรม คณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร หลังได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เท่ากับ 37.15 คะแนน คิดเป็น การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
คะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูสูงกวาเกณฑรอยละ 70
ร้อยละ อย
74.30
่อทดสอบสมมติ
ฐานพบว่
คะแนนเฉลีฐ่ยานการวิ
วิชาชีจัยพในขชั้นอปีที่ท1ี่ 1 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ปรากฏผล ดังแสดงใน
างมีนัยสํและเมื
าคัญทางสถิ
ติที่ระดับ .05
ซึ่งเปนา ไปตามสมมติ
ของความสามารถในการแก้
ปัญยหาทางคณิ
หลังได้รยับนคณิ
การ ตศาสตร
ตารางที
2. ผลการเปรี
บเทียบผลสัตมศาสตร์
ฤทธิ์ทางการเรี
เรื่่อ2ง พื้นที่ผิวและปริมาตรหลังไดรับการจัดกิจกรรม
จัดกิจกรรมการเรี
ส้ งู กว่
เกณฑ์นรฐานของนั
อ้ ยละ 70กอย่
งมีนยั บส�ประกาศนี
ำคัญทาง ยบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 กับเกณฑรอยละ 70 ปรากฏผล ดัง
การเรียนรูยโนรู
ดยใช
ปญาหาเป
เรียานระดั
สถิติที่ระดั
บ .05 ซึ่งเป็น่ไปตามสมมติ
ฐานการวิจัยในข้อที่ 1
แสดงในตารางที
2

มห
าว

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ตารางที่ 2 ผลการเปรี
่ยผลสั
มฤทธิ70์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใชปญยบเที
หาเปยบคะแนนเฉลี
นฐานกับเกณฑ
รอ ยละ
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับเกณฑ์ร้อยละ 70

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
คะแนน
n
s
t
x
เต็ม
(รอยละ 70)
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู
40
20
14
14.70 2.05 2.19 
* มีระดับนัยสําคัญที่ .05 (t α=05, df=39 = 1.6849)
จากตารางที่ 2 พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลีย่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง พื้นที่ผิวและ
ปริมาตรของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 หลังไดรบั การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ ดยใชปญหาเปนฐาน
เทากับ 14.70 คะแนน คิดเปนรอยละ 73.50 และเมื่อทดสอบสมมุติฐานพบวาสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยในขอที่ 2

อภิปรายผล

ปาหนัน กองค�ำ, จากผลการวิ
ผลาดร สุวรรณโพธิ
คงรัฐ นวลแปง
จัยเรื่อง์, ผลการจั
ดกิจกรรมการเรียนรูโ ดยใชปญหาเปนฐานที่มีตอความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตรของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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ลัยร
า

ชภัฏ

จากผลการวิจยั เรือ่ ง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้
ปัญหาเป็นฐานทีม่ ตี อ่ ความสามารถในการแก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์
และผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตร์ เรือ่ ง พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชัน้ ปีที่ 1 สามารถอภิปราย
ผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชัน้ ปีที่ 1 หลังได้รบั การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นวิธีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ใช้สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงเป็นจุดตั้งต้น
ของกระบวนการเรียนรู้และเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า
สืบค้นข้อมูลจากแหล่งวิทยาการต่างๆ ส่งเสริมให้นกั เรียนด�ำเนินงาน
เป็นกลุ่มย่อย ซึ่งการแก้ปัญหาต้องอาศัยความเข้าใจและพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยตนเองเป็นหลัก โดยน�ำความรู้
ที่ได้มาแลกเปลี่ยนกัน พร้อมทั้งร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปเป็น
ความรู้ใหม่ซึ่งสอดคล้องกับพวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ (2544) ที่กล่าวว่า
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการเรียนรู้ที่
เป็นเหตุเป็นผลของกระบวนการท�ำงานที่มุ่งสร้างความเข้าใจและ
หาทางแก้ปัญหา ตัวปัญหาจะเป็นจุดตั้งต้นของกระบวนการเรียนรู้
และเป็นตัวกระตุ้นต่อไปในการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วย
เหตุผลและการสืบค้นข้อมูลที่ต้องการเพื่อสร้างความเข้าใจกลไก
ของตัวปัญหารวมทั้งวิธีการแก้ปัญหา และสอดคล้องกับส�ำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2550) เสนอว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เริ่มต้นจากปัญหาที่
เกิดขึ้นโดยสร้างความรู้จากกระบวนการท�ำงานกลุ่มเพื่อแก้ปัญหา
หรือสถานการณ์เกี่ยวกับชีวิตประจ�ำวันที่มีความส�ำคัญต่อนักเรียน
ซึ่งตัวปัญหาจะเป็นจุดตั้งต้นของกระบวนการเรียนรู้และเป็นตัว
กระตุ้นการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลและการสืบค้น
หาข้อมูลเพื่อเข้าใจกลไกของตัวปัญหา รวมทั้งวิธีการแก้ปัญหาการ
เรียนรู้แบบนี้มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนในด้านทักษะและกระบวน
การเรียนรู้ และพัฒนานักเรียนให้สามารถเรียนรูโ้ ดยการชีน้ ำ� ตนเอง
ซึ่งนักเรียนจะได้ฝึกฝนการสร้างองค์ความรู้ผ่านกระบวนการคิด

พพ
รรณ
ี

อภิปรายผล

ด้วยการแก้ปญ
ั หาอย่างมีความหมายต่อนักเรียน จึงท�ำให้ผลการวิจยั
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1
นอกจากนีเ้ มือ่ พิจารณาขัน้ ตอนการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ขึ้น ประกอบด้วย 5 ขั้น
ขั้นที่ 1 น�ำเสนอปัญหา ขั้นที่ 2 ท�ำความเข้าใจและวิเคราะห์
สถานการณ์ปญ
ั หา ขัน้ ที่ 3 วางแผนก�ำหนดแนวทางในการแก้ปญ
ั หา
ขั้นตอนที่ 4 ลงมือปฏิบัติและน�ำเสนอ และขั้นตอนที่ 5 สังเคราะห์
และประเมินผล พบว่า
ขั้นที่ 1 น� ำ เสนอปั ญ หา เป็ น ขั้ น ที่ ผู ้ วิ จั ย น� ำ เสนอ
สถานการณ์ปัญหาที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจต้องการ
อยากรู้อยากทดลองแก้ปัญหา ส่งเสริมให้นักเรียนคิดวิเคราะห์
เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาซึ่งถ้าสถานการณ์ปัญหานั้น
เชื่อมโยงกับชีวิตจริงจะช่วยให้นักเรียนมีความสนใจกับสถานการณ์
ปัญหามากยิ่งขึ้น การจัดบรรยากาศการเรียนให้มีความสนุกสนาน
น่าสนใจ จะส่งผลให้นักเรียนพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับ Schoenfeld (1989) ที่กล่าวว่า
ครูสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการแก้ปัญหาที่ไม่คุ้นเคยและไม่ตก
อยู่ในความกลัวเมื่อติดขัดช่วยให้นักเรียนยอมรับความท้าทายของ
ปัญหาว่าปัญหาจะไม่ใช่ปญ
ั หาจนกว่าเขาต้องการจะแก้ เป็นสิง่ ทีค่ รู
ควรด�ำเนินการในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และสอดคล้องกับแนวคิดของ
Walton & Matthews (1998) กล่าวว่า การให้ปัญหาตั้งแต่ต้น
จะเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนรู้ และถ้านักเรียนแก้ปัญหา
ได้ก็จะมีส่วนช่วยให้นักเรียนจ�ำเนื้อหาความรู้นั้นได้ง่ายและนานขึ้น
เพราะมีประสบการณ์ตรงในการแก้ปญ
ั หาด้วยความรูด้ งั กล่าว ปัญหา
ที่ใช้เป็นตัวกระตุ้นมักเป็นปัญหาที่ต้องการค�ำอธิบายหรือความรู้
จากหลายๆ วิ ช า ท� ำ ให้ นั ก เรี ย นได้ เ ห็ น ถึ ง ความสั ม พั น ธ์ และ
ความต่อเนื่อง
ขั้นที่ 2 ท�ำความเข้าใจและวิเคราะห์สถานการณ์ปญ
ั หา
เป็นขัน้ ทีน่ กั เรียนท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับสถานการณ์ปญ
ั หา สามารถ
อธิบายสิ่งที่สถานการณ์ปัญหาก�ำหนดให้ และสิ่งที่สถานการณ์
ปัญหาต้องการหาค�ำตอบ อาศัยความรู้เดิมของสมาชิกภายในกลุ่ม
ร่วมกันวิเคราะห์ สรุปรวบรวมความรูแ้ ละก�ำหนดข้อมูลทีต่ อ้ งแสวงหา
ค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อน�ำไปสู่การวางแผนก�ำหนดแนวทางในการแก้
ปัญหาต่อไป ในขัน้ ตอนนีน้ กั เรียนทุกคนต้องอ่านสถานการณ์ปญ
ั หา
ซึ่งนักเรียนจะสามารถพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส�ำคัญของ
สถานการณ์ปญ
ั หาเพือ่ ท�ำความเข้าใจและน�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากการอ่าน
มาร่วมกันอภิปรายวิเคราะห์ว่า สถานการณ์ปัญหาที่ก�ำหนดให้นี้มี
รายละเอียดอะไรบ้าง ซึ่งการอภิปรายร่วมกันภายในกลุ่มเป็นการ
ส่งเสริมให้นกั เรียนได้แสดงความรูท้ น่ี กั เรียนแต่ละบุคคลได้รบั ทราบมา
บางส่วนอาจเป็นข้อมูลที่ตรงกัน บางส่วนอาจเป็นข้อมูลที่ขัดแย้งกัน
ซึ่งนักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องช่วยกันหาข้อสรุปของข้อมูล จากการ

รำไ

จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลีย่ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 หลังได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เท่ากับ 14.70 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 73.50 และเมื่อทดสอบสมมุติฐาน พบว่า สูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็น
ไปตามสมมติฐานการวิจัยในข้อที่ 2

ปาหนัน กองค�ำ, ผลาดร สุวรรณโพธิ์, คงรัฐ นวลแปง
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ในการแก้ ส ถานการณ์ ป ั ญ หาให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ค� ำ ตอบ ผู ้ วิ จั ย ดู แ ลให้
นักเรียนทุกกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ อภิปรายข้อมูลที่ได้รับจากการ
อ่านสถานการณ์ปัญหาและจากการค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อ
น�ำข้อมูลมาจัดล�ำดับความส�ำคัญในการวางแผนก�ำหนดแนวทาง
ในการแก้ปญ
ั หา ซึง่ การวางแผนแก้ปญ
ั หานัน้ เป็นการฝึกให้นกั เรียน
ได้ก�ำหนดแนวทางการแก้ปัญหาอย่างคร่าวๆ ก่อนลงมือแก้ปัญหา
ซึ่งการฝึกให้นักเรียนวางแผนล่วงหน้านั้นเป็นการสร้างนิสัยให้
นักเรียนได้คดิ ก่อนลงมือท�ำเสมอ ส่งเสริมให้นกั เรียนมีความละเอียด
รอบคอบ และสนับสนุนให้นักเรียนคิดวางแผนวิธีการแก้ปัญหา
มากกว่า 1 รูปแบบเพื่อฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใน
ขั้นตอนนี้สอดคล้องกับกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ขัน้ ที่ 2 วางแผนแก้ปญ
ั หา จากขัน้ ตอนดังกล่าวส่งเสริมต่อการพัฒนา
ความสามารถในการแก้ ป ั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ ข องนั ก เรี ย น
ซึ่งสอดคล้องกับปรีชา เนาว์เย็นผล (2537) กล่าวว่า การพัฒนา
ความสามารถในการวางแผนแก้ปญ
ั หานัน้ ครูตอ้ งส่งเสริมให้นกั เรียน
คิดค้นวิธีการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ให้นักเรียนคิดออกมาดังๆ สร้าง
ลักษณะนิสัยของนักเรียนให้คิดวางแผนก่อนลงมือท�ำเสมอ ฝึกให้
นักเรียนคิดบ่อยๆ ในการแก้ปัญหาแต่ละปัญหาควรส่งเสริมให้
นักเรียนใช้ยุทธวิธีให้มากกว่า 1 รูปแบบ
ขัน้ ตอนที่ 4 ลงมือปฏิบตั แิ ละน�ำเสนอ เป็นขัน้ ทีน่ กั เรียน
จะต้องแก้สถานการณ์ปญ
ั หาตามแนวทางทีก่ ำ� หนดไว้ ถ้าไม่สามารถ
แก้สถานการณ์ปัญหาได้ นักเรียนทุกคนต้องร่วมกันวิเคราะห์หา
สาเหตุและหาแนวทางในการแก้สถานการณ์ปัญหาอีกครั้งจนกว่า
จะได้มาซึ่งค�ำตอบ จากนั้นน�ำเสนอผลการด�ำเนินงานและวิธีการที่
ใช้ในการแก้สถานการณ์ปัญหาให้สมาชิกในกลุ่มรับทราบ ผู้วิจัยให้
นักเรียนทุกกลุ่มด�ำเนินการแก้ปัญหาตามแนวทางที่ร่วมกันวางไว้
เพือ่ หาค�ำตอบ โดยครูจะช่วยเหลือเท่าทีจ่ ำ� เป็น ในกรณีทมี่ ปี ญ
ั หาไม่
สามารถหาค�ำตอบตามทีส่ ถานการณ์ปญ
ั หาต้องการ ผูว้ จิ ยั จะกระตุน้
โดยการตั้งค�ำถาม เช่น สถานการณ์ปัญหาต้องการให้หาอะไร ต้อง
ใช้สูตรใดในการหา นักเรียนต้องใช้อะไรในการหาค่านี้บ้างตามสูตร
หน่วยขององค์ประกอบเหมือนกันแล้วหรือไม่ ต้องท�ำอย่างไรจึงจะ
เป็นหน่วยเดียวกัน เป็นต้น การฝึกให้นักเรียนลงมือด�ำเนินการ
แก้ปญ
ั หาด้วยตนเองนัน้ เป็นการส่งเสริมให้นกั เรียนรูจ้ กั กระบวนการ
และวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นล�ำดับขั้นตอน ถ้าได้ด�ำเนินการ
แก้ปัญหาบ่อยๆ จนเกิดความเคยชินจะท�ำให้นักเรียนเกิดทักษะ
การแก้ปัญหา ซึ่งครูจะให้เวลาในการลงมือด�ำเนินการแก้ปัญหา
แก่นักเรียนมากพอสมควรเพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาในการด�ำเนินการ
คิดแก้ปัญหาอย่างพอเพียงไม่เป็นการกดดันนักเรียนจนเกินไป
การด�ำเนินงานเป็นกลุ่ม เป็นการฝึกให้นักเรียนได้รู้จักกระบวนการ
ด� ำ เนิ น การแก้ ป ั ญ หาร่ ว มกั น ซึ่ ง นั ก เรี ย นจะได้ คิ ด อภิ ป ราย
ท�ำความเข้าใจ ให้เหตุผลในการด�ำเนินการอย่างมีเหตุผลส่งผล
ให้สามารถเขียนบรรยายอธิบายวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างดี จากนั้น
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อภิปรายกลุ่มดังกล่าว ท�ำให้นักเรียนได้คิดทบทวนความรู้ของตนเอง
พร้อมทัง้ น�ำความรูท้ ไี่ ด้รบั จากเพือ่ นร่วมกลุม่ มาทบทวนคิดวิเคราะห์
ถึงความเป็นไปได้ในการก�ำหนดแนวทางในการวางแผนแก้ปัญหา
เป็นการฝึกให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การแสดง
ความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างกันนัน้ จะส่งเสริมในนักเรียนได้มกี ารทบทวน
ความคิดบ่อยครั้ง ท�ำให้นักเรียนสามารถจดจ�ำความรู้ที่ได้จาก
การอภิปรายร่วมกันมีความคงทนของความรู้มากขึ้น ทั้งยังฝึกให้
นักเรียนได้สื่อสารกับผู้อื่น อธิบายความรู้ต่างๆ ให้เพื่อนๆ ได้เข้าใจ
กล้าแสดงความคิดเห็น มีความมั่นใจในตนเอง และยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่นด้วย ในขั้นตอนนี้สอดคล้องกับกระบวนการ
แก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์ขนั้ ที่ 1 ท�ำความเข้าใจปัญหา จากขัน้ ตอน
ดังกล่าว จะช่วยส่งเสริมต่อการพัฒนาความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
ทางคณิ ต ศาสตร์ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ปรี ช า เนาว์ เ ย็ น ผล (2537)
ทีก่ ล่าวว่า การพัฒนาความสามารถในการแก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์
ต้องพัฒนาความสามารถในการเข้าใจปัญหา การพัฒนาทักษะ
การอ่านเป็นปัจจัยส�ำคัญในการท�ำความเข้าใจปัญหา ซึง่ ต้องใช้สมาธิ
ความพยายามในการเก็บรายละเอียดของข้อมูลทัง้ หมด และจะต้อง
สามารถวิเคราะห์ได้วา่ ข้อมูลใดส�ำคัญ ต้องใช้เวลาในการฝึกอ่าน และ
ท�ำความเข้าใจข้อความในโจทย์ปัญหา และสอดคล้องกับอัมพร
ม้าคนอง (2546) ที่กล่าวว่า การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาต้อง
เน้นทีก่ ารวิเคราะห์ขอ้ มูลในปัญหาหรือสถานการณ์ปญ
ั หาทีก่ ำ� หนด
เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการท�ำความเข้าใจหรือวิเคราะห์ปัญหา
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การวิเคราะห์ปญ
ั หาทีไ่ ม่คนุ้ เคย การท�ำความเข้าใจ
ปัญหาอย่างถ่องแท้จะท�ำให้นักเรียนเห็นแนวทางหรือวิธีการในการ
แก้ปัญหา และสอดคล้องกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (2555) เสนอว่า การส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์นนั้ ครูควรใช้การท�ำงานร่วมเป็นกลุม่ ย่อย
เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสท�ำงานร่วมมือกัน ได้พูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ได้ส่ือสารแนะน�ำยุทธวิธีแก้ปัญหาและ
กระบวนการแก้ปัญหาของตน ได้อภิปรายถึงยุทธวิธีแก้ปัญหาและ
กระบวนการแก้ปญ
ั หาทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพและได้ยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อื่น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนมีความมั่นใจ
ในการแก้ปัญหา กล้าแสดงออก มีทักษะการสื่อสาร และทักษะ
การเข้าสังคม มีความเชื่อมั่นในตนเอง และสามารถเชื่อมโยงแนว
ความคิดทางคณิตศาสตร์ต่างๆ ได้อย่างลึกซึ้งและจดจ�ำได้นาน
มากขึ้น
ขั้นที่ 3 วางแผนก� ำ หนดแนวทางในการแก้ ป ั ญ หา
เป็นขั้นที่นักเรียนแสวงหาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหา
ซึ่งได้จากการอภิปรายและวิเคราะห์ร่วมกันภายในกลุ่ม อาจเป็น
ข้อความรู้ที่ได้จากสถานการณ์ปัญหา หรือข้อมูลความรู้เดิมจาก
ประสบการณ์ของนักเรียน หรือข้อมูลความรูท้ ไี่ ด้จากการอภิปรายกลุม่
หรือข้อมูลความรู้ที่ค้นคว้าเพิ่มเติม เพื่อวางแผนก�ำหนดแนวทาง
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สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากแต่ละกลุ่มและฝึกการประเมินคะแนน
ผลการปฏิบัติงานของตนเอง
จากข้างต้นจะเห็นได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน นั้นพบว่า เป็นขั้นตอนที่ส่งเสริมให้นักเรียน
สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการท�ำงานกลุ่ม
ซึ่งนักเรียนสามารถพบกระบวนการท�ำงานดังกล่าวจากชีวิตจริงใน
การปฏิ บั ติ ง านต่ า งๆ จึ ง ท� ำ ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามสามารถในการ
แก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์สงู กว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 70 อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของวาสนา
กิ่มเทิ้ง (2553) พบว่า ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง การเสริมทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 65 อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 รวมทั้งสอดคล้องกับผลการวิจัยของวิไล โพธิ์ชื่น
(2557) พบว่า ผลการเรียนรู้ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง
พื้นที่ผิวและปริมาตร หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
สูงกว่าก่อนการจัดการ เรียนรู้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของวาสนา ภู มี (2555) พบว่ า
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังได้รับการจัด
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้
อย่างมีระดับนัยส�ำคัญ .01 และสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 70
อย่างมีระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิว
และปริมาตร ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1
หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้
อาจเนื่องมาสาเหตุดังต่อไปนี้
1. สถานการณ์ปญ
ั หาทีใ่ ช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นสถานการณ์ปัญหาที่นักเรียนได้เผชิญกับ
สถานการณ์ปัญหาที่สามารถพบในชีวิตจริง ซึ่งมีความซับซ้อน และ
ท้าทาย เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนพัฒนาทักษะกระบวนการใน
การค้นหาค�ำตอบ ผ่านการศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูลและทดลอง
ท�ำด้วยตนเอง ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในด้านนั้น
อย่างคงทน และเรียนรู้วิธีการในการแก้ปัญหาให้ได้มาซึ่งค�ำตอบ
ซึ่งสอดคล้องกับ Barrows and Tamblyn (1980) ได้กล่าวว่า
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานว่าเป็นการเรียนรู้
ที่เป็นเหตุเป็นผลของกระบวนการท�ำงานที่มุ่งสร้างความเข้าใจ
พัฒนาทักษะและวิธีการแก้ปัญหา ช่วยพัฒนาให้นักเรียนเข้าใจใน
บทเรียนมากขึ้น สามารถน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือใน
การจัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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น�ำเสนอผลการด�ำเนินงานและวิธีการที่ใช้ในการแก้สถานการณ์
ปัญหาให้สมาชิกในกลุ่มรับทราบ ซึ่งนักเรียนได้ฝึกการอธิบายใน
สิ่งที่ตนเองคิด และน�ำเสนอแนวคิดของตนเองอย่างอิสระ ส่งเสริม
ให้ นั ก เรี ย นฝึ ก การสร้ า งความมั่ น ใจในตนเองในการน� ำ เสนอ
กล้าแสดงออก ส่งเสริมการสือ่ สาร การให้เหตุผลประกอบการอธิบาย
ในขั้นตอนนี้สอดคล้องกับกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ขั้นที่ 3 การแก้ปัญหา จากขั้นตอนดังกล่าวส่งเสริมต่อการพัฒนา
ความสามารถในการแก้ ป ั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ ข องนั ก เรี ย น
ซึ่งสอดคล้องกับปรีชา เนาว์เย็นผล (2537) ซึ่งกล่าวว่า การพัฒนา
ความสามารถในการด�ำเนินการตามแผน นักเรียนจะลงมือแก้ปญ
ั หา
และด� ำ เนิ น การตามแผนที่ ว างไว้ ในขั้ น ด� ำ เนิ น การตามแผน
นักเรียนต้องตีความ ขยายความ น�ำแผนไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างละเอียด
ชัดเจนตามล�ำดับขั้นตอน ความสามารถดังกล่าวนี้สามารถสร้างให้
เกิดขึ้นได้อย่างช้าๆ ในตัวนักเรียนจากการท�ำโจทย์ปัญหาในแบบ
ฝึกหัด โดยการฝึกให้นักเรียนวางแผนจัดล�ำดับความคิดก่อนแล้ว
จึงค่อยลงมือแสดงวิธีการหาค�ำตอบตามล�ำดับความคิดนั้นและ
สอดคล้องกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(2555) เสนอว่า การเปิดโอกาสให้นกั เรียนมีสว่ นร่วมในการแก้ปญ
ั หา
ทางคณิตศาสตร์โดยให้นักเรียนลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาด้วยตนเอง
เพราะการแก้ปญ
ั หาแต่ละครัง้ จะช่วยให้นกั เรียนได้ฝกึ ทักษะการคิด
และกระบวนการของการแก้ปญ
ั หา ได้เรียนรูค้ วามรูท้ างคณิตศาสตร์
และสร้างความรู้ทางคณิตศาสตร์ใหม่ๆ ผ่านการแก้ปัญหา ควรเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้คิด อธิบายในสิ่งที่ตนคิด และน�ำเสนอแนวคิด
ของตนอย่างอิสระ ควรให้นักเรียนลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม
เพราะการแก้ปญ
ั หาเป็นกลุม่ จะช่วยให้นกั เรียนได้มโี อกาสฝึกทักษะ
การคิด การให้เหตุผล การสือ่ สาร การสือ่ ความหมายทางคณิตศาสตร์
และน�ำเสนอร่วมกับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มด้วย พร้อมทั้งยอมรับ
ความคิดเห็นของนักเรียนไม่ว่าจะถูกหรือผิด ซึ่งการตอบผิดของ
นักเรียนจะท�ำให้ครูได้รวู้ า่ ข้อผิดพลาดนัน้ มาจากไหนและมีมากน้อย
เพียงใดและสนับสนุนให้นักเรียนคิดลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาตาม
ขั้นตอนและกระบวนการแก้ปัญหาทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของ
Chiappetta & Russell (1982) ที่กล่าวว่า การสอนแก้ปัญหา
ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาที่เป็นล�ำดับขั้นตอน จะท�ำให้นักเรียน
สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนักเรียนยังตระหนัก
ถึงกระบวนการแก้ปัญหามากกว่าที่จะสนใจผลลัพธ์ของปัญหา
ขัน้ ตอนที่ 5 สังเคราะห์และประเมินผล เป็นขัน้ ทีน่ กั เรียน
น�ำความรู้ ประสบการณ์ แนวทางวิธกี ารในการแก้สถานการณ์ปญ
ั หา
องค์ความรู้ที่ได้และข้อเสนอแนะของแต่ละกลุ่มมาร่วมกันสรุป
องค์ความรู้ในภาพรวม และประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง
ผูส้ อนเป็นผูป้ ระเมินกระบวนการท�ำงานกลุม่ ของนักเรียน ในขัน้ ตอนนี้
สอดคล้องกับกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในขั้นที่ 4
การสรุปค�ำตอบ จากขัน้ ตอนนีส้ ง่ ผลให้นกั เรียนได้ฝกึ การสังเคราะห์
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ปัญหา วิเคราะห์ข้อมูล ด�ำเนินการค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อน�ำ
ไปสู่กระบวนการวางแผนและแก้ปัญหาสถานการณ์ปัญหาต่อไป
การทีน่ กั เรียนจะด�ำเนินการตามกระบวนการขัน้ ตอนดังกล่าวได้นนั้
นักเรียนต้องมีความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาก่อนจึงจะด�ำเนินการ
แก้ ป ั ญ หาอย่ า งเป็ น กระบวนการต่ อ ไปได้ เป็ น การฝึ ก ทั ก ษะ
กระบวนการแก้ปัญหาของนักเรียนซึ่งสอดคล้องกับ Barrows and
Tamblyn (1980) ได้กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานว่าเป็นการเรียนรู้ที่เป็นเหตุเป็นผลของกระบวนการ
ท�ำงานทีม่ งุ่ สร้างความเข้าใจ พัฒนาทักษะและวิธกี ารแก้ปญ
ั หาช่วย
พัฒนาให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น สามารถน�ำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้เป็นเครือ่ งมือในการจัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากข้างต้นจะเห็นได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน นั้นพบว่า เป็นสาเหตุที่อาจส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 หลังได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
วิลาศิณีย์ อินทร์ชู (2552) ที่กล่าวว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐานมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงกว่านักเรียน
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของชนัญธิดา พรมมา
(2554) พบว่ า นั ก เรี ย นมี ค ะแนนผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า
คณิตศาสตร์เฉลี่ย 78.31 และนักเรียนทุกคนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 คิดเป็นร้อยละ
100 ของจ�ำนวนนักเรียนทั้งหมด นอกจากนี้ยังพบว่า การใช้ปัญหา
เป็นฐานในการเรียนการสอนนั้นท�ำให้นักเรียนมีความสนใจและ
ตระหนักถึงประโยชน์ของคณิตศาสตร์
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2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ท�ำให้นักเรียนได้ฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นผู้ที่ชี้น�ำตนเองใน
การสร้างองค์ความรูข้ นึ้ มาจากความรูเ้ ดิม และบูรณาการความรูจ้ าก
แหล่งต่างๆ ที่นักเรียนสามารถค้นคว้าหาข้อมูล จากประสบการณ์
ในชีวิตจริงเข้าด้วยกัน เป็นทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สอดคล้อง
กับส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) เสนอว่า การจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ ป ั ญ หาเป็ น ฐานเป็ น กระบวนการจั ด
การเรียนรู้ที่พัฒนานักเรียนในด้านทักษะและกระบวนการเรียนรู้
และพัฒนานักเรียนให้สามารถเรียนรูโ้ ดยการชีน้ ำ� ตนเอง ซึง่ นักเรียน
จะได้ ฝ ึ ก ฝนการสร้ า งองค์ ค วามรู ้ โ ดยผ่ า นกระบวนการคิ ด ด้ ว ย
การแก้ปัญหาอย่างมีความหมายต่อนักเรียน และสอดคล้องกับ
ไพศาล สุวรรณน้อย (2558) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการส่งเสริมนักเรียนในการเรียนรู้สิ่งใหม่
ซึ่งจะได้ผลดีขึ้นถ้ามีการเชื่อมโยงหรือกระตุ้นความรู้เดิมที่เรียน
อยู ่ เ ป็ น การเรี ย นรู ้ เ นื้ อ หาที่ ใ กล้ เ คี ย งจากสถานการณ์ จ ริ ง หรื อ
ประสบการณ์ตรงท�ำให้นักเรียนมีทักษะในการตั้งสมมติฐาน การให้
เหตุผลสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
เป็นการเรียนรูโ้ ดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุม่ ย่อย เพือ่ ให้นกั เรียนได้
ฝึกการมีปฏิสัมพันธ์ การช่วยเหลือกันในการแก้สถานการณ์ปัญหา
ที่เกิดขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่การให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์
สถานการณ์ปญ
ั หา แบ่งหน้าทีใ่ ห้กบั สมาชิกภายในกลุม่ ในการค้นหา
ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ร่ ว มกั น อภิ ป รายข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าสามารถน� ำ ไปใช้
แก้ ส ถานการณ์ ป ั ญหาอย่างไร ด้ว ยวิธีก ารใด ฝึก ให้นั ก เรี ย นมี
ความช่วยเหลือกัน มีความสามัคคี ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพือ่ น
และร่วมกันสรุปผลการด�ำเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับทิศนา แขมมณี
(2557) ได้กล่าวว่า การทีส่ มาชิกในกลุม่ มีการพึง่ พาช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน
เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ช่วยเหลือกัน
และกันในการท�ำงานต่างๆ ร่วมกันส่งผลให้เกิดสัมพันธภาพทีด่ ตี อ่ กัน
การร่วมมือกันช่วยให้นักเรียนมีความพยายามที่จะเรียนรู้ให้บรรลุ
เป้าหมาย เป็นผลท�ำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น การเรียนรู้มี
ความคงทนมากขึ้นและสอดคล้องกับไพศาล สุวรรณน้อย (2558)
กล่าวว่า การเรียนเป็นกลุ่มย่อยนั้นนักเรียนได้แสดงความคิดเห็น
หรืออภิปรายถกเถียงกันจะท�ำให้นักเรียนสื่อสารกับผู้อื่นได้เข้าใจ
และเรียนรู้สิ่งนั้นได้ดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ความคงอยู่
ของความรู้นานกว่าการเรียนแบบบรรยาย นอกจากนั้นยังส่งผล
ต่อบรรยากาศการเรียนรู้ให้มีชีวิตชีวา จูงใจให้นักเรียนอยากเรียน
มากขึ้น
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
เป็นการเรียนที่เป็นผลมาจากกระบวนการท�ำงานที่อาศัยความ
เข้าใจและการแก้ปัญหาเป็นหลัก ฝึกการคิดวิเคราะห์และพัฒนา
ทักษะการแก้ปัญหา ซึ่งนักเรียนจะต้องท�ำความเข้าใจสถานการณ์
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ข้อเสนอแนะ

ผลการจั ด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ ป ั ญ หาเป็ น ฐานที่ มี ต ่ อ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ดังต่อไปนี้
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ควรให้ความส�ำคัญกับการเตรียมปัญหาทีจ่ ะน�ำมาใช้
ซึง่ ควรเป็นปัญหาทีค่ อ่ นข้างซับซ้อน ปัญหาอาจมีหลายค�ำตอบ หรือ
แก้ไขปัญหาได้หลากหลายทาง และควรสอดคล้องกับชีวิตประจ�ำวัน
ของนักเรียน
2. ควรชี้แจง เน้นย�้ำ ให้นักเรียนเข้าใจขั้นตอนอย่าง
ละเอียดทุกขั้นตอน ในการแสดงวิธีการคิดและเขียนอธิบายให้
ครอบคลุม เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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จะต้องให้เวลาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาของนักเรียนอย่างเพียงพอ
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป
1. ควรมีการน�ำแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดย
ใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน มาใช้ในเนือ้ หาอืน่ ๆ ในหมวดวิชาคณิตศาสตร์ และ
ระดับชั้นอื่นๆ
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ใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ด้านต่างๆ ควบคู่ไปกับการศึกษาเจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
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ผลการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยและนิรนัย ที่มีต่อความสามารถในการให้เหตุผล
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ล�ำดับ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
The Effects of Inductive and Deductive Learning Management on
Mathematical Reasoning Ability and Learning Achievement in
Sequences of Mathayomsuksa 5 Students
เยาว์ประภา สิงห์มหาไชย, อาพันธ์ชนิต เจนจิต, คงรัฐ นวลแปง
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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รำไ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ล�ำดับ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยและนิรนัยกับเกณฑ์ร้อยละ 70 และ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่อง ล�ำดับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยและนิรนัยกับเกณฑ์ร้อยละ 70
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ที่ก�ำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ�ำนวน 25 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่ม
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้วิจัยในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยและนิรนัย
จ�ำนวน 6 แผน 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.90 และ 3) แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ล�ำดับ ที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.88 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการทดสอบค่าที (t-test for one sample)
ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ล�ำดับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยและนิรนัย สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์เรื่อง ล�ำดับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยและนิรนัย สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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The purposes of this research were 1) to compare mathematical reasoning ability in sequences of
mathayomsuksa 5 students after learning with inductive and deductive learning management activities with the
criterion of 70 percent and 2) to compare mathematics learning achievement in sequences of mathayomsuksa 5
students after learning with inductive and deductive learning management with the set criterion of 70 percent.
The sample were 25 mathayomsuksa V students of the first semester in academic year B.E 2560, they were
selected by cluster random sampling method. The research instruments used in this research consisted of
1) six inductive and deductive lesson plans; 2) mathematical reasoning abilities test, with the reliability of 0.90;
and 3) mathematics learning achievement in sequences test, with the reliability of 0.88. The data were
analyzed by mean, percentage, standard deviation and t - test for one sample.
The results were as follows: 1) the mathematical reasoning ability in sequences of mathayomsuksa 5
students after learning with inductive and deductive learning management was higher than the set criterion of
70 percent at .05 level. 2) the mathematics learning achievement in sequences of mathayomsuksa 5 students
after learning with inductive and deductive learning management was higher than the set criterion of 70 percent
at .05 level
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การจั ด การเรี ย นรู ้ ใ นศตวรรษที่ 21 มี จุ ด มุ ่ ง หมาย
พัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน สมรรถนะด้านการ
ประเมินผลการเรียนรูส้ กู่ ารท�ำวิจยั ปฏิบตั กิ ารในชัน้ เรียน สมรรถนะ
ด้านการจัดการชั้นเรียนเพื่อสร้างบรรยากาศเชิงบวก โดยมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(3R + 7C) จากการศึกษาวิเคราะห์ได้ภาพลักษณ์ที่ส�ำคัญ คือ
เด็กไทยยุคนี้ต้องเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลโลกที่
มีคุณภาพ และต้องมีทักษะส�ำคัญที่จะสามารถด�ำรงชีวิตอยู่ใน
โลกยุคปัจจุบันอย่างมีความสุข ด้วยความมีคุณธรรมและจริยธรรม
เป็น Ethical Person ด้วยทักษะ 2 กลุ่ม คือ 3R อ่านออก เขียนได้
คิดเลขเป็น (Read Write Arithmatics) และ 7C ประกอบด้วย
ทักษะการแก้ปญ
ั หาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving
Skills) ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ (Critical Thinking Skills)
ทักษะการท�ำงานอย่างร่วมพลัง (Collaborative Skills) ทักษะ
การสื่อสาร (Communicative Skills) ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
(Computing Skills) ทักษะอาชีพและทักษะการใช้ชีวิต (Career
and Life Skills) ทั ก ษะการใช้ ชี วิ ต ในวั ฒ นธรรมข้ า มชาติ
(Cross- Cultural Skills) ซึ่งในกลุ่มที่เป็นทักษะที่ควรเน้น 3 ทักษะ
คือ 1) การรู้หนังสือ (Literacy) เป็นความสามารถอ่านอย่างเข้าใจ
เขียนอย่างมีคุณภาพ การเขียนรายงานวิชาการ รายงานโครงการ
บทความ ตลอดจนการน�ำเสนอด้วยวาจา 2) การรู้เรื่องจ�ำนวน
(Numeracy) คื อ ทั ก ษะการใช้ ตั ว เลขความน่ า จะเป็ น สถิ ติ
ทั ก ษะการชั่ ง ตวง วั ด รวมทั้ ง การวิ เ คราะห์ เชิ ง ปริ ม าณ และ
3) การใช้เหตุผล (Reasoning) คือความสามารถในการอุปนัย
นิรนัย การให้ค�ำตอบคาดคะเน การอุปมาอุปมัย และการใช้เหตุผล
เชิงจริยธรรมอันเป็นปัจจัยของการท�ำงาน การด�ำเนินชีวิตอยู่อย่าง
พอเพียง (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2557) จากที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า
ทักษะการเรียนรู้เรื่องจ�ำนวน และการใช้เหตุผลเป็นส่วนหนึ่งของ
วิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งคณิตศาสตร์มีความส�ำคัญกับชีวิตประจ�ำวัน
อย่างแท้จริง
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา โดย
ส่วนใหญ่จะอยูบ่ นพืน้ ฐานของความรูแ้ ละบริบทการสอนคณิตศาสตร์
แบบดั้งเดิม การสอนที่ต้องอธิบายกฎ สูตร การท�ำแบบฝึกหัดและ
การทดสอบแบบปรนัย ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบนี้ นักเรียนไม่ตอบ
สนองต่อกิจกรรมการเรียน ท�ำให้ไม่ได้พัฒนาทักษะการคิดและ
การใช้เหตุผล ท�ำให้ชั้นเรียนคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่น่าเบื่อ เครียด
และไม่อยากแก้ปัญหาที่ยากๆ ต้องจ�ำกฎ สูตร (ปรีชากร ภาชนะ,
2552) และบางครั้งการจัดการเรียนรู้ของครู สอนแบบรวบรัด
เน้นเฉพาะเนื้อหา ขาดกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการคิด การให้
เหตุผล ท�ำให้นักเรียนคิดไม่เป็น ท�ำไม่เป็น และแก้ปัญหาไม่ได้
(สถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี , 2555)

ท�ำให้ที่ผ่านมา การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่ประสบผลส�ำเร็จ
จะเห็ น ได้ จ าก การจั ด การเรี ย นการสอนกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
คณิตศาสตร์ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ ด้านผลผลิตเป็นการประเมิน
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและสมรรถนะส� ำ คั ญ ของผู ้ เ รี ย น
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ ก รมส่ ง เสริ ม การ
ปกครองท้ อ งถิ่ น เป็ น ผู ้ ส ร้ า งขึ้ น โดยประเมิ น นั ก เรี ย นระดับ ชั้น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 ปี ก ารศึ ก ษา 2557 กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
คณิตศาสตร์ มีคะแนนรวมเฉลี่ย 17.51 และปีการศึกษา 2558
มีคะแนนรวมเฉลีย่ 16.37 เป็นคะแนนรวมเฉลีย่ ทีต่ ำ�่ กว่ากลุม่ สาระ
การเรียนรู้อื่นๆ และไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ตามที่สถานศึกษา
ก�ำหนด (โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์, 2558) โดยมีจ�ำนวนนักเรียน
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ ในสาระที่ 4 พีชคณิต มาตรฐาน ค
4.1 ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
(mathematical model) อื่นๆ แทนสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจน
แปลความหมายและน�ำไปใช้แก้ปญ
ั หา ถึงร้อยละ 68.96 และพบว่า
เนือ้ หาเรือ่ ง ล�ำดับ เป็นเรือ่ งทีม่ คี วามส�ำคัญและมีเนือ้ หาต่อเนือ่ งกัน
คือ จัดให้มกี ารจัดการเรียนรูต้ งั้ แต่ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ในเรือ่ ง
ล�ำดับจ�ำกัด การหาพจน์ทั่วไปของล�ำดับจ�ำกัด ล�ำดับเลขคณิต
การหาพจน์ทวั่ ไปของล�ำดับเลขคณิตและการน�ำไปใช้ ล�ำดับเรขาคณิต
การหาพจน์ทั่วไปของล�ำดับเรขาคณิตและการน�ำไปใช้ ซึ่งเป็นเนื้อหา
ที่มีความส�ำคัญเป็นพื้นฐานในความรู้เรื่อง ผลบวก n พจน์แรกของ
อนุกรมเลขคณิต อนุกรมเลขคณิต ผลบวก n พจน์แรกของอนุกรม
เรขาคณิต อนุกรมเรขาคณิตโดยใช้สูตรและน�ำไปใช้ได้ และต้องน�ำ
ความรู้ไปเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 การสอนเนื้อหา ล�ำดับ
และอนุกรม ซึ่งมีรายละเอียดและเงื่อนไขของการใช้งานมากมาย
บางครั้งท�ำให้เกิดความสับสน ผู้เรียนไม่สามารถน�ำไปใช้ได้ (อัมพร
ม้าคนอง, 2557) จากการพิจารณาเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหา
ล�ำดับและอนุกรม ในส่วนเรื่องของล�ำดับ เป็นพื้นฐานที่ส�ำคัญของ
การศึกษาในเรื่อง ดังกล่าว การหาพจน์ทั่วไปของล�ำดับเลขคณิต
ล�ำดับเรขาคณิต น�ำไปสูก่ ารศึกษาเกีย่ วกับลิมติ ของล�ำดับ การหาอนุกรม
โดยสถานศึกษาส่วนใหญ่จัดให้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ซึ่งเนื้อหา ล�ำดับเป็นเนื้อหาแรกที่เป็นการสร้างพื้นฐานความเข้าใจ
ของเรือ่ งต่างๆ ท�ำให้มคี วามส�ำคัญ เพราะหากผูเ้ รียนเกิดความเข้าใจ
ฐานแล้ว การเรียนรู้ในเนื้อหาที่ยากขึ้นไปท�ำให้สามารถเรียนรู้ได้
แต่จากผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาคณิตศาสตร์ 3 ในปีการศึกษา 2557
และ 2558 ผู ้ เรี ย นไม่ ผ ่ า นจุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู ้ ในเรื่ อ งนี้
ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เขี ย นค� ำ ตอบได้ แต่ ไ ม่ ส ามารถแสดงเหตุ ผ ลของ
ค�ำตอบได้ เช่น สามารถบอกพจน์ทั่วไปของล�ำดับ แต่ไม่สามารถ
บอกได้ ว ่ า เพราะเหตุ ใ ด ซึ่ ง การให้ เ หตุ ผ ลในเรื่ อ งต่ า งๆ จะมี
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จากการศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาความสามารถใน
การให้เหตุผล ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาความคิด ผู้เรียนมี
ความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง มีความสนใจในการติดตาม ค้นหาเหตุผล
และค้นพบข้อสรุปได้ด้วยตนเอง ท�ำให้มีความเข้าใจอย่างชัดเจน
และจดจ�ำได้นาน และสามารถน�ำวิธีการในการเรียนรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจ�ำได้ (สิริพร ทิพย์คง, 2545) ซึ่งการจัดการ
เรียนรู้แบบอุปนัยและนิรนัย เป็นการจัดการเรียนรู้อีกแนวทางหนึ่ง
ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ข้อสรุป
กฎเกณฑ์ จากการวิเคราะห์ตัวอย่างหลายๆ ตัวอย่างในการใช้
เหตุ ผ ลพิ จ ารณาอย่ า งเป็ น เหตุ เ ป็ น ผล เกิ ด ข้ อ สรุ ป ด้ ว ยตนเอง
มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อสรุป กฎเกณฑ์ และน�ำไปใช้
กับสถานการณ์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อย่างแท้จริง ท�ำให้เกิด
การเรียนรู้ด้วยตนเองขึ้น ซึ่งมีนักการศึกษาได้กล่าวถึงข้อดีของ
การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยและนิรนัยว่าเป็นการจัดการเรียนรู้
ที่ พั ฒ นาความคิ ด มี ค วามเข้ า ใจอย่ า งต่ อ เนื่ อ งมี ค วามสนใจใน
การติดตามค้นหาเหตุผลและค้นพบข้อสรุปด้วยตนเอง ท�ำให้มี
ความเข้าใจอย่างชัดเจนและจดจ�ำได้นาน และสามารถน�ำกฎหรือ
สูตรที่เคยเรียนมาแล้วมาใช้ได้ ช่วยฝึกให้ผู้เรียนเป็นคนมีเหตุมีผล
ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ โดยไม่มีการตรวจสอบหรือพิสูจน์ให้เห็นจริง
ช่ ว ยท� ำ ให้ ก ารแก้ ป ั ญ หาของผู ้ เรี ย นมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพขึ้ น (สิ ริ พ ร
ทิพย์คง, 2545) อีกทั้งมีนักวิจัยได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบ
อุ ป นั ย - นิ ร นั ย ที่ ท� ำ ให้ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสู ง ขึ้ น อาทิ
ณยศ สงวนสิน (2547) ที่ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ชุดกิจกรรม
ปฏิบัติการคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคการสอนแบบอุปนัย-นิรนัย
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังได้รับการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม
ปฏิบัติการคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคการสอนแบบอุปนัย - นิรนัย
สูงขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีณรันต์ สังหรณ์ (2556)
ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย - นิรนัยที่มีต่อ
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และความสามารถ
ในการสือ่ สารทางคณิตศาสตร์ พบว่า ความสามารถในการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบอุปนัย-นิรนัยสูงขึ้น และความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนสูงขึ้นหลังจากได้รับการจัด
การเรียนรู้โดยสูงกว่าเกณ
จากเหตุผลที่กล่าวมา ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ จึงสนใจ
ที่จะศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยและนิรนัยที่มีต่อ
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ล�ำดับ
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ความสมเหตุสมผลมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับองค์ความรู้ในเรื่องนั้น
รวมถึงความสามารถในการสือ่ สาร สือ่ ความหมายของผูใ้ ห้เหตุผลด้วย
ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอน ครูต้องตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของการให้เหตุผลประกอบค�ำตอบของผู้เรียน ควรใช้ค�ำถามมุ่งให้
ผู้เรียนต้องอธิบายเหตุผล อย่ามุ่งสอนเพียงดูเฉพาะค�ำตอบที่เป็น
จ�ำนวนหรือค�ำตอบสั้นๆ ที่ไม่มีเหตุผลประกอบ ควรเปิดโอกาส
ให้ ผู ้ เรี ย นใช้ ค วามสามารถในการแสดงเหตุ ผ ลเพื่ อ อภิ ป รายถึ ง
ค� ำ ตอบที่ ไ ด้ อ ยู ่ เ สมอๆ จนเป็ น ลั ก ษณะนิ สั ย (สถาบั น ส่ ง เสริ ม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555)
การพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผล ผู้สอนควร
จัดการเรียนรู้โดยให้โอกาสผู้เรียนน�ำเสนอแนวคิดของผู้เรียนแต่ละ
คนหรือแนวคิดของกลุ่มเป็นสิ่งส�ำคัญที่ผู้สอนควรปฏิบัติให้มีบ่อยๆ
ในการจัดการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ผูส้ อนควรให้ผเู้ รียนมีโอกาสเรียนรู้
จากการปฏิบัติกิจกรรม ได้ฝึกทักษะและกระบวนการ โดยการฝึก
การสังเกต ฝึกให้เหตุผลและหาข้อสรุปต่างๆ ผูส้ อนจึงต้องหารูปแบบ
หรือวิธีการสอนที่สามารถน�ำไปจัดให้เหมาะสมกับเนื้อหาและเวลา
เรียนและเหมาะสมต่อผู้เรียนเพื่อให้เกิดการพัฒนาในทักษะและ
กระบวนการ โดยมีแนวทางการพัฒนาทักษะและกระบวนการให้
เหตุผลว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เพื่อให้
นักเรียนเรียนรูด้ ว้ ยความเข้าใจมิใช่เพียงการสอนทีค่ รูอธิบายถึงทีม่ า
ของสูตร กฎ และแนวคิด การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
การให้เหตุผลต้องส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นกั เรียนได้อธิบายเหตุผล
สนับสนุนแนวคิดของตน ไม่ใช่การบอกกฎ สูตร หรือวิธีการที่
จดจ�ำมา ผู้สอนต้องให้ความส�ำคัญกับที่มาของค�ำตอบมากกว่า
การได้ค�ำตอบที่ถูกต้องเพียงอย่างเดียว และบรรยากาศภายใน
ชั้นเรียนควรเป็นกันเอง เปิดกว้างส�ำหรับการเสนอแนวคิด และ
ซั ก ถามข้ อ สงสั ย (สถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี , 2550) นอกจากนั้ น การพั ฒ นาการให้ เ หตุ ผ ลทาง
คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล
ผู้สอนควรถามบ่อยๆ และใช้ค�ำถามอย่างต่อเนื่อง ค�ำถามที่ใช้ควร
เป็นค�ำถามที่กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและแสดงเหตุผล เช่นใช้ค�ำถาม
กระตุ้นด้วยค�ำว่า “ท�ำไม” “อย่างไร” “เพราะเหตุใด” เป็นต้น
พร้อมทั้งให้ข้อคิดเพิ่มเติมอีก เช่น “ถ้า ...แล้วผู้เรียนคิดว่า....จะเป็น
อย่างไร” ผูเ้ รียนทีใ่ ห้เหตุผลได้ไม่สมบูรณ์ ผูส้ อนจะต้องไม่ตดั สินด้วย
ค�ำว่า ไม่ถูกต้อง แต่อาจใช้ค�ำพูดเสริมแรงและให้ก�ำลังใจว่า ค�ำตอบ
ทีผ่ เู้ รียนตอบมามีบางส่วนทีถ่ กู ต้อง ผูเ้ รียนคนใดจะให้คำ� อธิบายหรือ
ให้เหตุผลเพิ่มเติมของเพื่อนได้อีกบ้าง เพื่อให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้
ร่วมกันมากขึน้ รวมทัง้ โจทย์ปญ
ั หาหรือสถานการณ์ทกี่ ำ� หนดให้ควร
เป็นปัญหาปลายเปิด (Open-ended Problem) ที่ผู้เรียนสามารถ
แสดงความคิ ด เห็ น หรื อ ให้ เ หตุ ผ ลที่ แ ตกต่ า งกั น ได้ (เวชฤทธิ์
อังกนะภัทรขจร, 2555)

เยาว์ประภา สิงห์มหาไชย, อาพันธ์ชนิต เจนจิต, คงรัฐ นวลแปง

วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2561 151

1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ล�ำดับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
หลังได้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบอุปนัยและนิรนัยกับเกณฑ์รอ้ ยละ 70
2. เพือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตร์
เรื่อง ล�ำดับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบอุปนัยและนิรนัยกับเกณฑ์ร้อยละ 70

สมมติฐานของการวิจัย

ลัยร
า

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

ชภัฏ

1. ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
เรื่อง ล�ำดับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบอุปนัยและนิรนัย สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ล�ำดับ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
อุปนัยและนิรนัย สูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 70 อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ก�ำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ อ�ำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี จ�ำนวน 3
ห้องเรียน จ�ำนวน 80 คน ซึ่งโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์จัดชั้นเรียน
แบบคละความสามารถในแต่ละห้องเรียน และแต่ละห้องเรียนไม่มี
ความแตกต่างกัน
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ที่ก�ำลังเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ อ�ำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี จ�ำนวน
1 ห้องเรียน จ�ำนวน 25 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster
Random Sampling)
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยและ
นิรนัย
ตัวแปรตาม ได้แก่
		 1. ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
เรื่อง ล�ำดับ
		 2. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตร์ เรือ่ ง ล�ำดับ
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย
ระยะเวลาในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการทดลอง
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ใช้เวลาในการทดลองทั้งหมด
16 ชัว่ โมง จ�ำแนกเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแผน 14 ชัว่ โมง
ทดสอบหลังเรียน 2 ชั่วโมง
4. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย
เนื้ อ หาที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น เนื้ อ หารายวิ ช า
คณิ ต ศาสตร์ 3 รหั ส วิ ช า ค32101 ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5
เรื่อง ล�ำดับ ตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์
(ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551)

พพ
รรณ
ี

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ขอบเขตของการวิจัย

รำไ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จะเป็น
แนวทางในการจั ด การเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ ส� ำ หรั บ ครู แ ละผู ้ มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาเพื่อใช้เป็นข้อมูลพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

มห
าว

ิทยา

1. ได้แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่จัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบอุปนัยและนิรนัย เรื่อง ล�ำดับ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ที่สามารถน�ำไปพัฒนาความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์
2. เป็นแนวทางส�ำหรับครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์แบบอุปนัยและนิรนัย เรื่อง ล�ำดับ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5
3. เป็นแนวทางส�ำหรับครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง
ล�ำดับ
4. เป็นแนวทางส�ำหรับครูในการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ล�ำดับ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

การท�ำการวิจยั เรือ่ ง ผลการจัดการเรียนรูแ้ บบอุปนัยและ
นิรนัย ที่มีต่อความสามารถในการให้เหตุผลและผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ล�ำดับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้
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รำไ

พพ
รรณ
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ต่อผู้เชี่ยวชาญโดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมองค์ประกอบ
ของแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีค่าความเหมาะสมระดับมาก มีค่า
เฉลี่ยเท่ากับ 0.46 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59
น�ำไปทดลองใช้กบั นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ทีไ่ ม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง
เพือ่ ตรวจสอบคุณภาพ ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ ก่อนน�ำ
ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
2. แบบทดสอบวั ด ความสามารถในการให้ เ หตุ ผ ล
ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ล�ำดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ�ำนวน 10 ข้อ
เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.40 - 0.69
มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกตั้งแต่ 0.33 - 0.62 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ
0.99
3. แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ ง
ล�ำดับ จ�ำนวน 20 ข้อ เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
ตัวเลือก มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.46 - 0.71 มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก
ตั้งแต่ 0.33 - 0.75 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

1. แผนการจัดการเรียนรูแ้ บบอุปนัยและนิรนัย รายวิชา
คณิตศาสตร์ 3 เรื่อง ล�ำดับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
จ�ำนวน 6 แผน ดังนี้ แผนที่ 1 ความหมายของล�ำดับ แผนที่ 2
การหาพจน์ ทั่ ว ไปของล� ำ ดั บ จ� ำ กั ด แผนที่ 3 ล� ำ ดั บ เลขคณิ ต
แผนที่ 4 การหาพจน์ทั่วไปของล�ำดับเลขคณิตและการน�ำไปใช้
แผนที่ 5 ล�ำดับเรขาคณิต และแผนที่ 6 การหาพจน์ทั่วไปของ
ล� ำ ดั บ เรขาคณิ ต และการน�ำไปใช้ ซึ่งมีวิธีก ารสร้างแผนการจั ด
การเรียนรู้ โดยการศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสวนป่าเขา
ชะอางค์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้
แบบอุปนัย และการจัดการเรียนรู้แบบนิรนัย ความสามารถในการ
ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
จัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้ตามองค์ประกอบของแผนการจัดการ
เรียนรู้ น�ำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม
ความสอดคล้องด้านภาษา จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ น�ำเสนอ
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2. ขั้นนําเสนอ ครูนําเสนอตัวอยาง
ที่หลากหลายและเพียงพอ เพื่อให
เกิดการพิจารณาสังเกต

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

3. ขั้นเปรียบเทียบ นักเรียน
เปรียบเทียบตัวอยาง และบันทึกผล
ที่สังเกตได จัดหมวดหมูที่เหมือน
หรือแตกตาง
4. ขั้นสรุปและตรวจสอบ
นักเรียนนําขอเปรียบเทียบเพื่อสรุป
หลักการของตนเอง และมีการ
ตรวจสอบหลักการหรือขอสรุปนั้น
โดยการทําแบบฝกทักษะพรอม
แสดงเหตุผลแนวคิดในการหา
คําตอบ ปญหาทางคณิตศาสตร
ที่ครูกําหนด

1. ขั้นเตรียมการ ผูสอนทบทวน
ความรูเดิม นําเสนอเนื้อหาที่
เกี่ยวของที่เปนพื้นฐาน ที่จะเรียน
ใชวิธีการถาม - ตอบ
2. ขั้นนําเสนอ ครูนําเสนอตัวอยาง
หลายๆ ตัวอยาง นักเรียนรวมกัน
สังเกตลักษณะรวม ครูใชคําถาม
กระตุน
3. ขั้นเปรียบเทียบ นักเรียนรวมกัน
วิเคราะห เปรียบเทียบเพื่อหา
ลักษณะรวม จัดหมวดหมู
ความสัมพันธ บันทึกผลที่ได
4. ขั้นสรุป นักเรียนสรางขอสรุป/
หลักการ/นิยาม/สูตรดวยตนเอง
โดยนําขอเปรียบเทียบมาพิจารณา
5. ขั้นนําไปใช นักเรียนนํา
ขอสรุป/หลักการ/นิยาม/สูตร
ที่คนพบ ไปใชในสถานการณพรอม
แสดงเหตุผลประกอบแนวคิดในการ
หาคําตอบ
6. ขั้นประเมินผล นักเรียน
ยกตัวอยาง และแสดงการใช
หลักการขอสรุป/หลักการ/นิยาม/
สูตร ที่คนพบพรอมแสดงเหตุผล
ประกอบแนวคิดในการคําตอบ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย

การจัดการเรียนรูแบบนิรนัย
(Eggen, Kauchak and Harder,
1979, pp.131-138), (กรมวิชาการ,
2544, หนา 38), (สุวิทย มูลคําและ
คณะ, 2545, หนา 24), (ฆนัท ธาตุ
ทอง, 2551, หนา198),
(ทิศนา แขมมณี, 2554 , หนา 31)

รำไ

1. ขั้นเตรียมการ ทบทวนขอมูล
ความรูพื้นฐานเดิมของนักเรียน

การจัดการเรียนรู
แบบอุปนัยและนิรนัย

ชภัฏ

การจัดการเรียนรูแบบอุปนัย
(Eggen, Kauchak and Harder
,1979, pp.131-138), (กรมวิชาการ,
2544, หนา 38), (สุวิทย มูลคํา,
2547, หนา 39), (ฆนัท ธาตุทอง,
2551, หนา196), (ทิศนา แขมมณี
,2554 ,หนา 37), (วีณา ประชากูล
และคณะ, 2554, หนา 162-163)

พพ
รรณ
ี

กรอบแนวคิ
ดในการวิ
จัย จัย
กรอบแนวคิ
ดในการวิ

1. ขั้นกําหนด ขอสรุป หลักการ/
นิยาม/สูตร จะนําไปใช
2. ขั้นตรวจสอบ นําขอสรุป
หลักการ/ทฤษฎี โดยครูและ
นักเรียนรวมกันแกปญหาทาง
คณิตศาสตร เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตอง
3. ขั้นนําไปฝก แกปญหา
สถานการณที่คลายกัน
4. ขั้นประเมินผล ครูตรวจสอบ
ความเขาใจของนักเรียน
- ความสามารถในการใหเหตุผล
ทางคณิตศาสตร เรื่อง ลําดับ
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร เรื่อง ลําดับ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

1. ชี้แจงใหนักเรียนกลุมตัวอยางรับทราบถึงจุดมุ งหมาย การจัดการเรียนรูแบบอุปนั ยและนิ รนัย เพื่ อให
นักเรียนไดรับทราบแนวปฏิบัติที่ถูกตอง
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า

ชภัฏ

รำไ

พพ
รรณ
ี

2. ดําจเนิัยนรำ�การจั
ดการเรี
วยแผนการจั
ดการเรี
ยนรู- แธันบบอุ
ปนั2561
ยและนิรนัย เรื่อง ลําดับ ของนักเรียนชั้น
154 วารสารวิ
ไพพรรณี
ปีทยี่ นรู
12 ดฉบั
บที่ 3 เดือนกั
นยายน
วาคม
มัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 6 แผน 14 ชั่วโมง
มฤทธิข์ท้อางการเรี
วิธีด�ำเนินการวิจัย3. เมื่อดําเนินการสอนครบทุกแผน นําแบบทดสอบวั
การวิดเผลสั
คราะห์
มูล ยนคณิตศาสตร จํานวน 20 ขอ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร จํานวน 10 ขอ มาทดสอบกับนักเรียนใหเวลาในการทํา
1. ชีแ้ จงให้นกั เรียนกลุม่ ตัวอย่างรับทราบถึงจุดมุง่ หมาย
1. เปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทาง
แบบทดสอบ 2 ชั่วโมง
การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยและนิรนัย เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบ คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัด
4. ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร โดยให 1 คะแนน สําหรับขอสอบที่
แนวปฏิบนััตกิทเรีี่ถยูกนตอบถู
ต้อง ก และให 0 คะแนนสําหรับขอสอบที่ตอบผิด ตอบมากกว
การเรียนรู้แาบบอุ
นัยอและนิ
กับเกณฑ์
ร้อยละ 70 โดยใช้
1 ตัปวเลื
ก หรือรนัไมยตอบ
และแบบทดสอบวั
ด สถิติ
2. ด�ำเนินการจัดการเรี
้ ด้วยแผนการจั
ยนรู10้ ขtอ-โดยมี
test เfor
sample
ความสามารถในการให
เหตุยผนรู
ลทางคณิ
ตศาสตรดการเรี
จํานวน
กณฑone
การให
คะแนนแบบรูบริค (Rubric) ตรวจให
แบบอุปนัคะแนนแบบเกณฑ
ยและนิรนัย เรื่อง ล�อำงคดับรวม
ของนั
ก
เรี
ย
นชั
น
้
มั
ธ
ยมศึ
ก
ษาปี
ท
่
ี
5
2.
เปรี
ย
บเที
ยบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิ
ซึ่งแตละขอมีคะแนนเต็ม 4 คะแนน สําหรับตรวจใหคะแนนความสามารถในการให
เหตุผตลศาสตร์
จ�ำนวน 6ทางคณิ
แผน 14
ชั่วโมง เรื่อง ลําดับ แลวนําผลที่ไดมาวิเคราะห ดวยวิ
เรื่อธงีกล�ารทางสถิ
ำดับ ของนั
นชั้นมัธยมศึกฐษาปี
งได้รับจาก
การจัดการ
ตศาสตร
ติเกพืเรี่อยทดสอบสมมติ
าน ทซึี่ ่ง5วิหลั
เคราะห
3. เมื่อด�ำเนินการสอนครบทุ
กแผน
น�ำแบบทดสอบ
นรูแ้ บบอุ
และนิรโดยที
นัย กั่ผบวู เกณฑ์
อ้ ยละรอ70ยละ
โดยใช้
ถิติ t - test
คะแนนจากแบบทดสอบหลั
งเรียนแล
วนําคะแนนเฉลี
่ยคิดเปนรเรีอยยละเที
ยบกัปนับยเกณฑ
ิจัยใชเรกณฑ
70สของ
วัดผลสัมคะแนนรวม
ฤทธิท์ างการเรีซึ่งยเป
นคณิ
ตศาสตร์
จ�ำนวน
แบบทดสอบ
for one
sample
นเกณฑ
ในระดั
บดีข20
ึ้นไปข้อปรั
บปรุงมาจากเกณฑ
การตั
ดสินผลการเรียนรูคณิตศาสตรของแนวปฏิบัติ
วัดความสามารถในการให้
ลทางคณิตศาสตร์กษาขั
จ�ำนวน
เกี่ยวกับการใชหลัเกหตุ
สูตผรแกนกลางการศึ
้นพื้น10
ฐานข้พุอ ทธศักราช 2551 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู
(สํานับกนังานคณะกรรมการการศึ
กษาขั้นพื้นฐาน,
มาทดสอบกั
กเรียนให้เวลาในการท�ำแบบทดสอบ
2 ชั2551)
่วโมง
ผลการวิจัย
4. ตรวจให้ ค ะแนนแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท าง
1. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการ
การวิ
เ
คราะห
ข
อ

มู
ล
การเรียนคณิตศาสตร์ โดยให้ 1 คะแนน ส�ำหรับข้อสอบที่นักเรียน ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ตอบถูก และให้ 0 คะแนนส�ำหรับข้อสอบที่ตอบผิด ตอบมากกว่า หลังได้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบอุปนัยและนิรนัย กับเกณฑ์รอ้ ยละ 70
ยบเทียบความสามารถในการให
เหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หลังไดรับการ
1 ตัวเลือก หรือไม่ต1.อบเปรี
และแบบทดสอบวั
ดความสามารถในการให้
จากการศึ
กษาผลการจั
จัดการเรียนรูแบบอุปนัยและนิรนัย กับเกณฑรอยละ 70 โดยใชสถิติ t - test
for one
sampleดการเรียนรูแ้ บบอุปนัยและนิรนัย
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ จ�ำนวน 10 ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน เรื่อง ล�ำดับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยได้ท�ำการวัด
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง ลําดับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หลังไดรับ
แบบรูบริการจั
ค (Rubric)
คะแนนแบบเกณฑ์
วม ซึง่ รแต่อยละ
ละข้อ70 โดยใช
ความสามารถในการให้
หตุผลทางคณิ
ดการเรีตรวจให้
ยนรูแบบอุ
ปนัยและนิรนัยองค์
กับรเกณฑ
สถิติ t - test for เone
sampleตศาสตร์ โดยใช้แบบทดสอบ
มีคะแนนเต็ม 4 คะแนน ส�ำหรับตรวจให้คะแนนความสามารถในการ วัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ล�ำดับ
ให้เหตุผลทางคณิ
ผลการวิตจศาสตร์
ัย เรื่อง ล�ำดับ แล้วน�ำผลที่ได้มาวิเคราะห์ จ�ำนวน 10 ข้อ กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 แล้วบันทึกผล
ด้วยวิธกี ารทางสถิตเิ พือ่ ทดสอบสมมติฐาน ซึง่ วิเคราะห์ จากคะแนน การทดสอบเป็นคะแนนหลังเรียน ผู้วิจัยท�ำการตรวจให้คะแนน
จากแบบทดสอบหลั
เรี ย นแล้เคราะห
ว น� ำ คะแนนเฉลี
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ แบบทดสอบวั
1. งผลการวิ
เปรียบเทีย่ ยบความสามารถในการให
เหตุผลทางคณิ
ตศาสตร ของนักเรียนชัเ้นหตุมัธผยมศึ
กษา ตศาสตร์
ดความสามารถในการให้
ลทางคณิ
ที่ 5/1 โดยที
หลังได่ผรู้วับิจัยการจั
ดการเรี
นรูแ70
บบอุของคะแนนรวม
ปนัยและนิรนัย กับเกณฑ
อยละท70
เทียบกับปเกณฑ์
ใช้เกณฑ์
ร้อยยละ
โดยใช้รเกณฑ์
ี่สร้างขึ้น แล้วน�ำมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ t - test for
จากการศึ
ดการเรียนรูกแารตั
บบอุดปสินันยผลและนิone
รนัย sample
เรื่อง ลําดัปรากฏผลดั
บ ของนักเรีงยตารางที
นชั้นมัธ่ 1ยมศึกษาปที่ 5 ผูวจิ ัย
ซึ่งเป็นเกณฑ์ในระดั
บดีขึ้นไปกษาผลการจั
ปรับปรุงมาจากเกณฑ์
ไดท้คําณิการวั
ดความสามารถในการให
เหตุบผการใช้
ลทางคณิ
การเรียนรู
ตศาสตร์
ของแนวปฏิบัติเกี่ยวกั
หลักตสูศาสตร
ตร โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผลทาง
คณิตศาสตร
ลําดับพุทจํธศั
านวน
ขอ กัแนวปฏิ
บนักเรีบยัตนชัิการ
้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 แลวบันทึกผลการทดสอบเปนคะแนนหลัง
แกนกลางการศึ
กษาขัเรื
้นพื่อ้นง ฐาน
กราช102551
เรียน นผูผลการเรี
วิจัยทําการตรวจให
ะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการให
เหตุผลทางคณิตศาสตรโดยใชเกณฑที่สรางขึ้น
วัดและประเมิ
ยนรู้ (ส�ำนักคงานคณะกรรมการการศึ
กษา
แลว2551)
นํามาวิเคราะหโดยใชสถิติ t – test for one sample ปรากฏผลดังตารางที่ 1
ขั้นพื้นฐาน,
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรกับเกณฑรอยละ 70
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์กับเกณฑ์ร้อยละ 70

ิทยา

การทดสอบ

n

คะแนนความสามารถในการใหเหตุผลทาง
25
คณิตศาสตร เรื่อง ลําดับ
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t ( = .05, df = 24)= 1.7109)
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จากตารางที
่ 1 พบว่่ า1คะแนนเฉลี
ย่ ความสามารถในการ
ผลการเปรี
ย บเทีเรืย่อบผลสั
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คิดเป็นร้อยละ 75.80 และเมื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า คะแนน นิรนัยกับเกณฑ์ร้อยละ 70
อยางมีนัยสําคัญทางสถิ
ี่ระดับ .05ตศาสตร์ ของนักเรียน
เฉลี่ยความสามารถในการให้
เหตุตผิทลทางคณิ
จากการศึกษาผลการจัดการเรียนรูแ้ บบอุปนัยและนิรนัย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยและ เรื่อง ล�ำดับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยได้ท�ำการวัด
นิรนัย สูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 70 อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง

เยาว์ประภา สิงห์มหาไชย, อาพันธ์ชนิต เจนจิต, คงรัฐ นวลแปง

การทดสอบ

n



(รอยละ 70)

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
25
14
คณิตศาสตร
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t ( = .05, df = 24)= 1.7109)
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2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย
และนิรนัยกับเกณฑรอยละ 70
จากการศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยและนิรนัย เรื่อง ลําดับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ผูวิจัย
รำ�ไพพรรณี ปีดทผลสั
ี่ 12ม ฤทธิ
ฉบับ์ททีางการเรี
่ 3 เดือนกัยนนยายน
256120155
ไดทําการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียวารสารวิ
น โดยใชจแัยบบทดสอบวั
เรื่อง -ลํธัาดันบวาคม
จํานวน
ขอ แลว
บันทึกผลการทดสอบเปนคะแนนหลังเรียน ผูวิจัยทําการตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แลว
การเรียน นํเรืามาวิ
่อง ล�เคราะห
ำดับ จ�โำดยใช
นวนส20
แล้วบัfor
นทึone
กผลการทดสอบ
วัดผลสังมตารางที
ฤทธิ์ทางการเรี
ถิติ tข้อ– test
sample ปรากฏผลดั
่ 2 ยน แล้วน�ำมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ t – test
เป็นคะแนนหลังเรียน ผู้วิจัยท�ำการตรวจให้คะแนนแบบทดสอบ for one sample ปรากฏผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง ลําดับ ของนักเรียนหลังไดรับ
การจัดการเรียนรูแบบอุปนัยและนิรนัยกับเกณฑรอยละ 70
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ล�ำดับของนักเรียนหลังได้รับ
x

(คะแนนเต็ม 20)
15.16

t

2.23*
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จากตารางที่ 2 พบวา คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู
จากตารางที
่ 2รนัยพบว่
ผลสั
าง สอดแทรกการให้
เหตุผลในกิ
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ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง ลําดับของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยและนิรนัย กทั้ง
อุปนัยและนิ
รนัายเกณฑ
เท่ากัรบอยละ
15.1670 คิอย
ดเป็างมี
นร้นอัยยละ
เป็นการทบทวนความรู้เดิม ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
สูงกว
สําคัญ75.80
ทางสถิและเมื
ติที่ระดั่อ บ .05
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยู่แล้วให้สมบูรณ์และแก้ไขความเข้าใจที่ผิดๆ
คณิตศาสตร์
่อง ล�ำดับของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังได้ 		 1.2 ขั้นน�ำเสนอ เป็นขั้นที่ผู้วิจัยน�ำเสนอตัวอย่าง
อภิปเรืรายผล
รับการจัดการเรียนรูแ้ บบอุปนัยและนิรนัย สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 หลายๆ ตั ว อย่ า ง เพื่ อ ให้ ผู ้ เรี ย นพิ จ ารณา เป็ น ตั ว อย่ า งที่ เ ป็ น
1. ความสามารถในการให
เหตุผลทางคณิ ตศาสตร
ของนักเรีทยางคณิ
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อยางมีนัยการใช้
สําคัญเทางสถิ
ติที่ระดับ .05 ซึ่ง่อเปศึนกไปตาม
เกิด70
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ษาวิเคราะห์
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อภิปรายผล
ผูเรียนไดเรียนรูข อสรุป กฎเกณฑ จากการวิเคราะหตัวอยางหลายๆ
ตัวอยาง เปนการเรียนรูแบบคนหาขอสรุปดวยตนเอง
1. ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของ ลักษณะของความสัมพันธ์จากการศึกษาตัวอย่าง มีการส่งเสริม
มีการตรวจสอบความถูกตองของขอสรุป กฎเกณฑ และนําไปใช
อยาเพื
งแท่อให้
จริเงกิดข้อสรุป
ให้ผกู้เับรีสถานการณ
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เกิดการเรียนรูดวยตนเอง เมื่อพิจารณาในแตละขั้นตอนของการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยและนิรนัย พบวา นักเรียน
กเรียนเกิดข้อสงสัยหาข้อสรุปไม่ได้ ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการถาม
และนิรนัยไดเรืพ่อัฒงนาความสามารถในการให
ล�ำดับ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ
อย่างมีตนศาสตร
ัยส�ำคัญดังนีหากนั
เหตุผ70ลทางคณิ
้
่อให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ ท�ำให้ผู้เรียนสามารถ
ทางสถิติที่ระดับ .051.1
ซึ่งเป็ขัน้นไปตามสมมติ
ใน ข้อที่ 1 เดิแนะแนวทางเพื
เตรียมการ เปฐนานที
ขั้นที่ก�ำ่ผหนดไว้
ูวิจยั ทบทวนความรู
ม โดยนําเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวของเปนพื้นฐานในเนื้อหาที่จะ
เขียนความรูใ้ นเอกสารแนะแนวทางได้
โดยมี
ผลแนวคิด
ทั้งนี้เนื่องจากการจั
้แบบอุ
ยและนิยนรู
รนั ยผูเเป็
การจัดาถามโดยแสดงเหตุ
เรียน ใชคดําการเรี
ถามเพืย่อนรูกระตุ
นใหปอนัยากเรี
รียนนตอบคํ
ผลจากความรูพื้นฐาน ครู
ใหคการแสดงเหตุ
วามมั่นใจของ
ารจัดดความมั
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่ของตัวอย่าปงตามหลั
การเรียนรูเหตุ
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ยนได้เรียนรู้ข้อสรุป กฎเกณฑ์
ักเรีผยู้เรีนแสดงออกมาโดยการเพิ
่มเติมใหจากการ
มีความครบถของตนเองในเอกสาร
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นหาข้อ้นสรุนี้ทปําใหเและเหตุ
ผลในการตอบคํ
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้วยตนเอง
เมื่อาพิใจเนื
จารณาในแต่
ละขั้นดตอนของการ
ตอ้ แงอยู
มบูรณร นัและแก
ไขความเข
จั ด การเรีถูยกนรู
บบอุแลปวนัใหยสและนิ
ย พบว่
า นั ก เรีายใจที
นได้่ผิดพๆั ฒ นา ผู ้ เรี ย นคิ ด และแสดงเหตุ ผ ล เช่ น ใช้ ค� ำ ถามกระตุ ้ น ด้ ว ยค� ำ ว่ า
1.2 เหตุ
ขั้นผนํลทางคณิ
าเสนอ ตเปศาสตร์
นขั้นที่ผดัูวงนีิจัย้ นําเสนอตัวอยางหลายๆ
วอยางงไร”
เพื่อให
ผูเรียนพิใจดารณา
เปน้งให้
ตัวขอย้อคิางที
“ท�ำไม”ตั“อย่
เพราะเหตุ
พร้อมทั
ดเพิ่เป่มนเติมอีก
ความสามารถในการให้
สถานการณ
ตศาสตร
าถามกระตุนเพื
ความสนใจ
การใช
เอกสารแนะแนวทางเพื
ศึก่ใษา
“ถ้าด....แล้
วผู้เรียนคิ
ดว่า....จะเป็
นอย่างไร” ผู้เรีย่อนที
ห้เหตุผล
		
1.1 ขัทน้ างคณิ
เตรียมการ
เป็นขัมีน้ กทีารตั
ผ่ วู้ จิ ้งยั คํทบทวนความรู
เ้ ดิม่อใหผเชู่เรีนยนเกิ
วิเคราะห
ตัวอย
ขอสรุปของตนเอง
และลั
ากการศึ
ได้ไม่สมบู
รณ์ กผูษณะของความสั
้สอนจะต้องไม่ตัดมสิพันนด้ธวจยค�
ำว่า ไม่กถษาตั
ูกต้อวงอยแต่างอาจใช้
โดยน� ำเสนอเนื
้ อ หาที
่ เ กีา่ ยงทีวข้่หอลากหลายสู
งเป็ น พื้ น ฐานในเนื
้ อ หาที่ จ ะเรีการจั
ย น ดหมวดหมู
มีก่อารส
งเสริ้นให้
มใหอยากเรี
ผูเรียนได
ดวิเคราะห
รูปแบบตางๆ เพื
เกิดมขแรงและให้
อสรุป หากนั
ยนเกิ
ขอสงสั่ผยู้เรีหาข
อสรุปไมบไดางส่วน
ค�ำ่อพูใหดเสริ
ก�ำลักงเรีใจว่
า ค�ดำตอบที
ยนตอบมามี
ใช้ค�ำถามเพื
กระตุ
ยนรูส้ ังผูเกต
้เรียคินตอบค�
ำถามโดยแสดง
ผู วิจั ยได ด้พํ าื้นเนิฐาน
นการถามแนะแนวทางเพื
่ อให
ผู เ่นรียักนได
ผู เรียนสามารถเขี
่ถูกต้องผูทํ้เารีใหยนคนใดจะให้
ค�ำอธิยบนความรู
ายหรือให้ในเอกสารแนะ
เหตุผลเพิ่มเติมของ
เหตุผลจากความรู
ครูให้ความมั่นใจของเหตุ
ผลที
เรียนคิดวิ เทีคราะห
แนวทางไดโดยมีการแสดงเหตุผลแนวคิดของตนเองในเอกสาร
มี
ก
ารจั
ด
หมวดหมู

ข
องตั
ว
อย
า
งตามหลั
ก
การและเหตุ
ผล
แสดงออกมาโดยการเพิ่มเติมให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ท�ำให้ เพือ่ นได้อกี บ้าง ซึง่ ค�ำถามและกิจกรรมเหล่านีเ้ ป็นแนวทางพิจารณา
นักเรียนเกิดความมั่นใจในการอภิปรายแสดงเหตุผลในการตอบ ข้อสรุปโดยใช้หลักการและเหตุผลของนักเรียน
ค�ำถาม หรือท�ำกิจกรรมในขั้นนี้ท�ำให้เกิดความรู้อย่างแท้จริงก่อนที่ 		 1.3 ขั้นเปรียบเทียบ เป็นขั้นที่ผู้วิจัยได้ให้ผู้เรียน
จะเรียนเนื้อหาต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม ร่วมกันวิเคราะห์ เปรียบเทียบเพื่อหาลักษณะร่วม และบันทึกผลที่
ให้เกิดการสอดแทรกการให้เหตุผลของสถาบันส่งเสริมการสอน ได้ลงในเอกสารแนะแนวทาง จัดหมวดหมู่ที่เหมือนหรือต่างกันเพื่อ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2550) ที่ระบุว่า ประโยชน์ของการ น�ำไปสู่การสรุปองค์ความรู้ ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมในลักษณะมีทั้ง
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คิดเป็นการสอนเนื้อหาวิชาเพื่อเพิ่มความสามารถในการคิดของ
ผู ้ เรี ย นโดยใช้ แ นวการจั ด กิ จ กรรมให้ นั ก เรี ย นมี ส ่ ว นร่ ว มสื บ ค้ น
คาดการณ์ สังเกตแบบรูป ชี้แจงเหตุผลของแนวคิด น�ำไปสู่ข้อสรุป
ขององค์ความรู้ที่ถูกต้อง
		 1.5 ขัน้ น�ำไปใช้ เป็นขัน้ ทีผ่ วู้ จิ ยั ให้นกั เรียนน�ำข้อสรุป
หลักการ นิยาม สูตร ทีค่ น้ พบไปใช้ในสถานการณ์พร้อมแสดงแนวคิด
สนับสนุนค�ำตอบทางคณิตศาสตร์ โดยในขั้นนี้ผู้เรียนได้น�ำความรู้
ทีต่ นเองสรุปได้จากการศึกษาเอกสารแนะแนวทาง จากการอภิปราย
พูดคุย ทดลอง สืบค้น มาเพื่อใช้ในการท�ำใบงาน ซึ่งในแต่ละใบงาน
ให้ผู้เรียนแสดงเหตุผลในการตอบ เช่น ล�ำดับที่ก�ำหนดให้ต่อไปนี้
เป็นล�ำดับเรขาคณิตหรือไม่ เพราะเหตุใด ผู้เรียนต้องมีความรู้
ข้อสรุป ในเรื่องของ ความหมายของล�ำดับเรขาคณิตก่อนถึงจะ
สามารถตอบและแสดงเหตุผลได้ การฝึกความสามารถในการให้
เหตุผลขั้นตอนนี้ จึงต้องมีความรู้พื้นฐานมาจากข้อสรุปมาแสดง
เหตุผลเพือ่ สนับสนุนค�ำตอบ อีกทัง้ ใบงานส�ำหรับขัน้ น�ำไปใช้มลี ำ� ดับ
ความยากง่าย โดยเป็นเนื้อหาที่ไม่สลับซับซ้อน น�ำไปสู่ปัญหาที่
ซับซ้อนมากขึน้ ซึง่ จะท�ำให้การแสดงเหตุผลของผูเ้ รียนมีการพัฒนา
เป็นล�ำดับขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ อัมพร ม้าคนอง (2554) ที่กล่าวว่า
ในการพัฒนาทักษะต้องมีการวางแผนและส่งเสริมให้เหมาะสม
ในการฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ควรฝึกตามระดับ
ความซั บ ซ้ อ นจากน้ อ ยไปมาก จากง่ า ยไปยากอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
จนเมื่อผู้เรียนคุ้นเคย จึงอาจขยายไปสู่การคิดหรืองานที่ซับซ้อน
มากขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจในการฝึกทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ให้กับผู้เรียน
		 1.6 ขัน้ ประเมินผล เป็นขัน้ ทีผ่ วู้ จิ ยั ให้ผเู้ รียนได้ตรวจ
สอบความรู้ ความเข้าใจโดยให้ยกตัวอย่าง ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ที่สามารถน�ำข้อสรุป หลักการ นิยาม สูตรที่ค้นพบ ในการแสดง
เหตุผลประกอบแนวคิดการหาค�ำตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์นั้นๆ
โดยเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ ที่ผ่านการเรียนรู้จาก
ขั้นเตรียมการ ขั้นน�ำเสนอ ขั้นเปรียบเทียบ ขั้นสรุป ขั้นน�ำไปใช้
ซึ่งนักเรียนได้ฝึกการแสดงแนวคิด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการ
อภิปรายรายบุคคล กลุ่มย่อย การวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อให้เกิด
ข้อสรุป หลักการ นิยาม สูตร ของตนเอง ซึง่ เป็นการสร้างความมัน่ ใจ
ให้กับผู้เรียนในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
ซึง่ สอดคล้องกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(2550) ทีไ่ ด้ให้แนวทางการพัฒนาทักษะและกระบวนการให้เหตุผล
ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียน
เรียนรูด้ ว้ ยความเข้าใจมิใช่เพียงการสอนทีค่ รูอธิบายถึงทีม่ าของสูตร
กฎ และแนวคิด การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้เหตุผลต้อง
ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้อธิบายเหตุผลสนับสนุนแนวคิด
ของตน ไม่ใช่การบอกกฎ สูตร หรือวิธีการที่จดจ�ำมา ผู้สอนต้องให้
ความส�ำคัญกับที่มาของค�ำตอบมากกว่าการได้ค�ำตอบมากกว่า
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การอภิปรายกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ การให้เวลาในการคิดวิเคราะห์
การตั้งค�ำถามเสนอแนะแนวทางแต่ไม่ใช่การบอกค�ำตอบ เป็นการ
จุดประกายความคิดให้กับผู้เรียน การให้เวลาในการเปรียบเทียบ
จากความสนใจในเนื้อหาเรื่อง ล�ำดับ ท�ำให้ผู้เรียนสามารถน�ำ
ความรูจ้ ากการศึกษาตัวอย่างหลายๆ ตัวอย่าง แล้วน�ำมาเปรียบเทียบ
จั ด หมวดหมู ่ จากลั ก ษณะร่ ว มเพื่ อ ให้ เ กิ ด ข้ อ สรุ ป ของตนเอง
โดยแสดงเหตุผล เพราะเหตุใด เช่น ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
การหาพจน์ ทั่ ว ไปของล� ำ ดั บ เลขคณิ ต ผู ้ เรี ย นต้ อ งมี ค วามรู ้
ความหมายของล� ำ ดั บ เลขคณิ ต ผู ้ เรี ย นต้ อ งบอกความสั ม พั น ธ์
ของพจน์ที่ 1 และพจน์ที่ 2 พจน์ที่ 2 และพจน์ที่ 3 ซึ่งเรียกว่า
ผลต่ า งร่ ว ม จึ ง จะสามารถเปรี ย บเที ย บเพื่ อ หาพจน์ ทั่ ว ไปได้
จากการสังเกตลักษณะร่วม ท�ำให้ผู้เรียนเกิดการวิเคราะห์เพื่อสร้าง
ข้อความคาดการณ์ รูปแบบ พร้อมแสดงเหตุผลประกอบ จากสิง่ ทีไ่ ด้
ศึกษาเปรียบเทียบเป็นการพัฒนาทักษะในการให้เหตุผลของผูเ้ รียน
ดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับ เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร (2555)
ที่กล่าวว่า แนวทางการพัฒนาในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะการคิ ด โดยมี ป ั จ จั ย ที่ ส� ำ คั ญ ส� ำ หรั บ การจั ด
การเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะการให้เหตุผลคือ
ผู้สอนควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและแสดงพฤติกรรมใน
การสืบค้น คาดการณ์ ค้นหาวิธีพิสูจน์ สังเกตแบบรูป ชี้แจงเหตุผล
ของแนวคิด โดยอธิบายรูปแบบด้วยภาพ หรือแบบจ�ำลอง และตอบ
ค�ำถามต่างๆ ซึ่งเป็นค�ำถามที่ก่อให้เกิดการคิด การสร้างข้อความ
คาดเดา ทดสอบ และปรับแต่งโดยอาศัยเหตุผล การก�ำหนดแบบ
จ�ำลอง (Modeling) และการอธิบาย ซึ่งเป็นลักษณะของการใช้
เหตุผลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ และเป็นการให้ความส�ำคัญในการฟัง
ความคิดเห็นของผู้เรียน ได้ฝึกการรับฟัง ท�ำความเข้าใจเหตุผลของ
ผู้อื่น เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสอภิปรายและเปรียบเทียบค�ำตอบ
ที่ต่างกันของปัญหาและได้อธิบายเกี่ยวกับปัญหาเหล่านั้น ผู้สอน
ปรับแนวการอภิปรายให้เข้ากับวีคิดของผู้เรียน ช่วยสรุปและชี้แจง
ให้ผู้เรียนเข้าใจว่า เหตุผลของผู้เรียนถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือ
ไม่ ขาดตกบกพร่องอย่างไร ผู้สอนต้องอดทนให้เวลา ให้โอกาสแก่
ผู้เรียน
		 1.4 ขั้ น สรุ ป เป็ น ขั้ น ที่ ผู ้ วิ จั ย ให้ ผู ้ เรี ย นได้ ศึ ก ษา
เอกสารแนะแนวทาง โดยการศึ ก ษาด้ ว ยตนเอง การพู ด คุ ย
การอภิปรายกลุ่มเพื่อน การเปรียบเทียบ แล้วน�ำข้อมูลมาสรุป
หลั ก การ นิ ย าม สู ต ร และมี ก ารตรวจสอบข้ อ สรุ ป หลั ก การ
นิยาม สูตร เพือ่ ให้เกิดความสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้ โดยสร้างแรงกระตุน้
ให้นักเรียนแสดงเหตุผล โดยใช้การตั้งค�ำถาม เป็นการจัดการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมการสอนเพื่อให้คิด การวิเคราะห์ แล้วแสดงเหตุผล ท�ำให้
ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดและแสดงเหตุผลในความรู้ที่ได้ศึกษาสู่
ข้อสรุปของตนเอง ซึง่ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการให้เหตุผล
ของ เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร (2555) ที่กล่าวว่า การสอนเพื่อให้
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สามารถน� ำ กฎ ทฤษฏี ข้ อ สรุ ป ประเด็ น ความรู ้ ที่ ผู ้ เรี ย นสรุ ป
ด้วยตนเองและผ่านการตรวจสอบแล้ว ไปสู่การใช้จริงเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้อกับ สิริพร ทิพย์คง (2545)
ที่กล่าวถึงข้อดีของการจัดการเรียนรู้ช่วยท�ำให้นักเรียนได้พัฒนา
ความคิด มีความเข้าใจอย่างต่อเนื่องมีความสนใจในการติดตาม
และสามารถน�ำวิธีการในการเรียนรู้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิต
ประจ�ำวัน สอดคล้องกับ สุวิทย์ มูลค�ำ (2547) ที่กล่าวถึงข้อดีของ
การจัดการเรียนรูว้ า่ เป็นวิธกี ารทีท่ ำ� ให้นกั เรียนสามารถค้นพบความรู้
ด้วยตนเอง ท�ำให้เกิดความเข้าใจและจดจ�ำได้นาน
		 2.2 การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยและนิรนัย เรื่อง
ล�ำดับ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนได้พัฒนาทักษะการสังเกต
คิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบตามหลักตรรกศาสตร์และหลักวิทยาศาสตร์
อันเป็นเครื่องมือส�ำคัญของการเรียนรู้ ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบ
อุ ป นั ย เป็ น การจั ด การเรี ย นรู ้ ที่ มี อ งค์ ป ระกอบที่ ส� ำ คั ญ ท� ำ ให้
การจัดการเรียนรู้ประสบผลส�ำเร็จ กล่าวคือมีตัวอย่างที่เพียงพอ
ทั้งในเอกสารแนะแนวทาง ใบงานที่เป็นปัญหาทางคณิตศาสตร์
เพื่ อ ให้ ผู ้ เรี ย นเกิ ด การคิ ด วิ เ คราะห์ สรุ ป หลั ก การ ปั ญ หาทาง
คณิตศาสตร์ มีข้อมูลสถานการณ์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เพื่อ
ให้ผู้เรียนเกิดการวิเคราะห์ สรุปหลักการ จากความรู้ที่ผ่านการ
วิเคราะห์ การอภิปรายทั้งกลุ่มย่อยท�ำให้เกิดการเรียนรู้ สอดคล้อง
กับ สุวิทย์ มูลค�ำ (2547) ที่กล่าวว่าการเรียนรู้แบบอุปนัยเป็น
การฝึกให้นกั เรียนได้พฒ
ั นาทักษะการสังเกต คิดวิเคราะห์เปรียบเทียบ
โดยมีองค์ประกอบที่ส�ำคัญตัวอย่าง ข้อมูล สถานการณ์ ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ มีการฝึกใช้ทฤษฏี หลักการเพือ่ แก้ปญ
ั หา สอดคล้องกับ
ทิศนา แขมมณี (2554) ที่กล่าวว่า องค์ประกอบที่ส�ำคัญที่ขาดไม่ได้
ของการจัดการเรียนรู้ คือ มีตวั อย่าง/ข้อมูล /สถานการณ์ เหตุการณ์
ปรากฏการณ์ ความคิดที่เป็นลักษณะย่อยของสิ่งที่ต้องการให้
ผู ้ เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ้ มี ก ารวิ เ คราะห์ ตั ว อย่ า งต่ า งๆ เพื่ อ หา
หลักการที่ร่วมกัน และมีการสรุปหลักการซึ่งสามารถน�ำไปใช้ใน
สถานการณ์อื่นๆ ต่อไปได้
		 2.3 การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยและนิรนัย เรื่อง
ล�ำดับ เป็นการจัดการเรียนรูท้ เี่ กิดจากการร่วมกันระหว่างการจัดการ
เรียนรู้แบบอุปนัยและการจัดการเรียนรู้แบบนิรนัย ซึ่งเป็นการจัด
การเรียนรู้ที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาความคิด มีความเข้าใจ
อย่างต่อเนื่อง มีความสนใจติดตาม ค้นหาเหตุผลและค้นพบข้อสรุป
ได้ดว้ ยตนเอง ท�ำให้มคี วามเข้าใจอย่างชัดเจนและจดจ�ำได้นาน และ
สามารถน�ำวิธกี ารในการเรียนรูน้ ไี้ ปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวติ ประจ�ำ
วัน เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการ
คิดวิเคราะห์ อันเป็นเครื่องมือส�ำคัญต่อการเรียนรู้ มีกระบวนการ
น�ำข้อสรุป หลักการ นิยาม สูตรที่ตนเองค้นพบ มาใช้ท�ำให้ผู้เรียน
จ�ำข้อสรุป หลักการ นิยาม สูตร ได้แม่นย�ำ ช่วยฝึกให้ผู้เรียนเป็น
คนมีเหตุผล ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ โดยไม่มีการตรวจสอบหรือพิสูจน์ให้
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การได้ค�ำตอบที่ถูกต้องเพียงอย่างเดียว ท�ำให้เกิดประโยชน์ให้
นักเรียนได้ท�ำความเข้าใจเนื้อหาและแนวคิดอย่างถ่องแท้ อีกทั้ง
เป็นการทบทวนความรู้เดิม ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
อยู ่ แ ล้ ว ให้ ส มบู ร ณ์ แ ละแก้ ไขความเข้ า ใจที่ ผิ ด ๆ สอดคล้ อ งกั บ
เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร (2555) ที่กล่าวว่า ปัจจัยส�ำคัญส�ำหรับ
การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะการให้เหตุผล
คือ ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงเหตุผล ซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญ
มากกว่าการได้คำ� ตอบทีถ่ กู ต้อง บรรยากาศในชัน้ เรียนควรสนับสนุน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พูดอธิบาย และแสดงเหตุผลของแนวคิดอย่าง
อิสระ โดยการแสดงเหตุผลอาจท�ำด้วยวาจา ด้วยการเขียนโดยใช้
ภาษาง่ายๆ หรือใช้อุปกรณ์แสดงให้เห็นจริง
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงส่งผลให้นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยและ
นิรนัย มีความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง
ล�ำดับ หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ ธีณรัตน์ สังหรณ์ (2556) ที่ได้ศึกษาผลของการจัดการ
เรียนรู้แบบอุปนัย-นิรนัยที่มีต่อความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งผล
การวิจัยพบว่า ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
อุปนัย-นิรนับ เรื่อง สถิติ สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ กับ
เกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้อง
กับงานวิจัยของไพศาล แมลงทับทอง (2558) ที่ได้ศึกษาผล
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบอุปนัยและนิรนัยที่มี
ต่อความสามารถในการให้เหตุผลและความสามารถในการสื่อสาร
ด้านการเขียนทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฏีจ�ำนวนเบื้องต้น ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ความสามารถ
ในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฏีจ�ำนวนเบื้องต้น ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
อุปนัยและนิรนัยสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยและ
นิรนัย เรื่อง ล�ำดับ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 ทั้งนี้เนื่องจาก
เหตุผล ดังนี้
		 2.1 การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยและนิรนัย เรื่อง
ล�ำดับ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้
กระบวนการคิด ค้นพบหลักการข้อความรู้ มีปฏิสัมพันธ์ ท�ำให้เกิด
การเรียนรู้ที่คงทนและจดจ�ำได้ดี โดยผู้วิจัยได้จัดเตรียมตัวอย่าง
สถานการณ์ ปัญหาที่หลากหลายมาให้นักเรียนได้ศึกษาวิเคราะห์
จัดหมวดหมู่หาลักษณะร่วม และน�ำไปสู่การสร้างข้อสรุป ท�ำให้
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1. การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยและนิรนัยเป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ ซึ่งใช้
ระยะเวลาขึ้ น อยู ่ กั บศั ก ยภาพนั ก เรี ย น ความรู ้ พื้ น ฐานนักเรียน
จึงควรให้เวลานักเรียนในการท�ำกิจกรรม การแสดงแนวคิดทั้ง
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม
2. ครูควรให้ความช่วยเหลือและให้ค�ำแนะน�ำนักเรียน
เมือ่ เห็นว่านักเรียนไม่สามารถแสดงแนวคิดในการสนับสนุนค�ำตอบ
เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านมาไม่เน้น และนักเรียนไม่ได้ฝึก
ความสามารถในการให้เหตุผล อาจเป็นการยกตัวอย่างการให้เหตุผล
หรือใช้ค�ำถามกระตุ้นให้นักเรียนได้ใช้การคิด
3. ควรกล่าวชื่นชมนักเรียนที่ได้แสดงแนวคิด หรือ
ความสามารถในการให้เหตุผลในการตอบในใบงาน หรือเอกสาร
แนะแนวทาง เพือ่ เป็นการเสริมแรงและสร้างความมัน่ ใจในการเรียน
4. ควรน� ำ การจั ด การเรี ย นรู ้ แ บบอุ ป นั ย และนิ ร นั ย
ไปจัดการเรียนรู้กับเนื้อหาคณิตศาสตร์อื่นที่สามารถจัดได้ เช่น
ตรรกศาสตร์ ความน่าจะเป็น เป็นต้น
5. ควรน� ำ การจั ด การเรี ย นรู ้ แ บบอุ ป นั ย และนิ ร นั ย
มาประยุ ก ต์ ใ นการจั ด การเรี ย นรู ้ เ พื่ อ ส่ ง ผลให้ นั ก เรี ย นมี พั ฒ นา
ทั ก ษะและกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ อื่ น ๆ เช่ น ทั กษะการ
แก้ปัญหา ทักษะการเชื่อมโยงหรือทักษะการสื่อสาร เป็นต้น
6. ควรน� ำ การจั ด การเรี ย นรู ้ แ บบอุ ป นั ย และนิ ร นั ย
ร่ ว มกั บ การใช้ ค� ำ ถามระดั บ สู ง เนื่ อ งจากในการจั ด การเรี ย นรู ้
แบบอุปนัยและนิรนัย ต้องใช้ค�ำถามในการกระตุ้นให้นักเรียน
ใช้กระบวนการคิด การหาข้อสรุปอย่างต่อเนื่อง
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เห็นจริง ช่วยท�ำให้การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น อีกทั้งการให้นักเรียนได้มีโอกาสได้ฝึกฝนการน�ำข้อสรุป
หลั ก การ นิ ย าม สู ต ร ไปใช้ ใ นสถานการณ์ ใ หม่ ๆ เป็ น การจั ด
การเรี ย นรู ้ ที่ เ อื้ อ อ� ำ นวยให้ ผู ้ เรี ย นที่ มี ค วามสามารถหรื อ เรี ย นรู ้
ได้เร็วสามารถพัฒนา โดยไม่ต้องรอนักเรียนที่ช้ากว่า ท�ำให้ใช้เวลา
ในการจัดการเรียนรูไ้ ม่มาก นอกจากนัน้ การตรวจสอบความรูใ้ นขัน้
การประเมินผลเป็นการประเมินและสร้างความมัน่ ใจให้กบั นักเรียน
ในการตรวจสอบความเข้าใจของตนเอง ให้เกิดคุณค่าต่อการจัด
การเรียนรู้มากขึ้น
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้น พบว่า การจัดการเรียนรูแ้ บบอุปนัย
และนิรนัย ท�ำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ล�ำดับ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณยศ สงวนสิน (2547) ที่ได้ศึกษา
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ก่อนและหลังได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมปฏิบัติการ
คณิตศาสตร์โดยเทคนิคการสอนแบบอุปนัยและนิรนัย เรื่อง พหุนาม
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมปฏิบตั กิ ารคณิตศาสตร์
โดยเทคนิคการสอนแบบอุปนัย-นิรนัย สูงกว่าก่อนได้รับการสอน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ธีณรันต์ สังหรณ์ (2556) ที่ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้
แบบอุปนัย - นิรนัยทีม่ ตี อ่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตร์ เรือ่ ง
สถิตขิ องนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย - นิรนัย เรื่อง สถิติ สูงกว่า
ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย - นิรนัย เรื่อง สถิติ
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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โครงการวิจัยเพิ่มศักยภาพเครือข่ายประมงพื้นบ้านจันทบุรีและตราด
ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้าน
Research Project for Empowering Chanthaburi and Trat’s Traditional Fishermen’s
Networks Based on Principles of Sufficiency Economy and Folk Wisdom
ชลพรรณ ออสปอนพันธ์1, ภาษิต ลิ้มประยูร1, สุเทพ สุสาสนี1, สวัสดิ์ ฟูคณะ2, ละเว รัตนวาร2
1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
2
นักวิจัยท้องถิ่น

บทคัดย่อ
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า
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รำไ

โครงการวิจัยเพิ่มศักยภาพเครือข่ายประมงพื้นบ้านจันทบุรีและตราดด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้าน
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาเปรียบเทียบสาเหตุและผลกระทบการร่อยหรอของทรัพยากรชายฝั่งทะเลจังหวัดจันทบุรีและตราด
2) ศึกษาแนวทางเพิ่มศักยภาพของกลุ่มประมงพื้นบ้านต้นแบบจังหวัดจันทบุรีและตราด 3) ศึกษาวิธีการขับเคลื่อนการน�ำนโยบาย
ไปปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบว่า
1. สาเหตุความร่อยหรอของทรัพยากรชายฝั่งทะเลจังหวัดจันทบุรีและตราดไม่แตกต่างกัน มีสาเหตุดังนี้ 1) ระบบนิเวศ
ไม่สมดุล 2) ครัวเรือนมีปริมาณเพิ่มขึ้น 3) มีการท�ำนากุ้งเพิ่มขึ้น 4) ปัญหากัดเซาะชายฝั่งยังมีปริมาณมาก 5) นักท่องเที่ยวมีปริมาณ
เพิ่มขึ้นและ 6) การใช้สารเคมีในการท�ำสวนผลไม้ ส่งผลให้เกิดผลกระทบดังนี้ 1) สัตว์น�้ำมีปริมาณลดลง 2) รายได้ของชาวบ้านลดลง
3) เจ้าของกิจการเปลี่ยนฐานะเป็นลูกจ้าง 4) ป่าชายเลนลดน้อยลง 5) มีสารปนเปื้อนจากขยะเพิ่มขึ้นและ 6) คุณภาพน�้ำเปลี่ยนไป
เพราะสารเคมีจากการท�ำสวนผลไม้ไหลลงสู่ทะเล
2. แนวทางการเพิ่มศักยภาพคือ 1) กิจกรรมการมีส่วนร่วมระหว่างกลุ่มประมงพื้นบ้าน มหาวิทยาลัย ชาวบ้านหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีความหลากหลายมากขึ้น 2) ภาครัฐควรสนับสนุนงบประมาณด�ำเนินกิจกรรมของกลุ่มประมงพื้นบ้าน
3) กลุ่มประมงพื้นบ้านควรด�ำเนินงานแบบเครือข่ายมากกว่าการด�ำเนินงานเพียงล�ำพัง 4) เพิ่มการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายประมงและ
เครื่องมือประมงและ 5) เครือข่ายประมงพื้นบ้านต้องด�ำเนินการประชุมอย่างสม�่ำเสมอ
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่หรืออาณาเขตติดชายฝั่งทะเลควรจัดท�ำแผนนโยบายและโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา
การร่อยหรอของทรัพยากรชายฝั่งเองมากกว่าเป็นเพียงผู้ให้ความอนุเคราะห์ให้โครงการของหน่วยงานจากภายนอกด�ำเนินไปได้ส�ำเร็จ
และเป็นการแก้ไขปัญหาตรงกับความต้องการของท้องถิ่นเอง
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This study aimed to strengthen of Chanthaburi and Trat’s traditional fishermen’s networks. Both Principles
of Sufficiency Economy and folk wisdom. There were three objectives of this Study: 1) to compare causes and
effects of coastal resource depletion between Chanthaburi and Trat provinces. 2) To study the guidelines to
strengthen potential of Chanthaburi and Trat’s traditional fishermen’s role model networks. And 3) to study the
ways in which both local administration offices and Chanthaburi’s traditional fishermen’s networks put their
policies into practice.
The results revealed that:
1) The causes of resource depletion of Chanthaburi and Trat provinces were not different. The causes
included 1) climate variability and ecological imbalance, 2) an increasing number of households, 3) an increasing
amount of shrimp farming, 4) large areas of coastal erosion, 5) an increasing number of tourists, including 6) chemical
contamination from orchards, resulting in 1) less amount of aquatic fauna, 2) less income among villagers,
3) mobility of working status (e.g. employers to employees), 4) less amount of mangrove forest area, 5) an increasing
amount of contamination from garbage, and 6) worse water quality.
2) The guidelines to strengthening fishermen’s networks. These included 1) enhancing a variety of
activities among the fishermen’s networks, local universities, villagers, government and private sectors,
2) providing a larger amount of subsidies from both central and local governments for local fishermen and
networks activities, 3) proceeding of local fishermen should be in the form of networks rather than in the
form sole owners, 4) providing extra trainings about law and regulations of fishing gears and nets and
5) holding consistent and consociation meeting between local fishermen and networks.
3) Local administration offices situated on or near the coastal areas should create policies and project
to solve the problems of coastal resource depletion by themselves rather than only support the projects to
solve the problems of coastal resource depletion by themselves rather than only support the projects of the
outside organization. This could be the potential Solution that met the local’s needs.
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หลากหลายทางชีวภาพ เช่น มีการท�ำธนาคารปู การไม่ใช้เครื่องมือ
สืบเนือ่ งจากพระราชด�ำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ ท�ำลายล้าง เช่น อวนลาก-อวนรุน ที่มีผลต่อทรัพยากรธรรมชาติ
พระบรมราชินนี าถ เมือ่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2538 ความว่า “ธรรมชาติ อย่างรุนแรง โดยในปี 2559 คณะผู้วิจัยได้วางแผนการด�ำเนินงาน
แวดล้อมของเราไม่วา่ จะเป็นแผ่นดิน ป่าไม้ แม่นำ�้ ทะเล และอากาศ สร้างเครือข่ายประมงพื้นบ้านไปสู่จังหวัดตราดที่เป็นผลต่อยอด
มิได้เป็นเพียงสิ่งสวยๆ งามๆ เท่านั้น หากแต่เป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับ มาจากการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ งการเสริมสร้างเครือข่ายประมง
การด�ำรงชีวิตของเราและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเราไว้ให้ดีนี้ ชายฝั่งภาคตะวันออกสู่อาเซียน เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2557
ก็เท่ากับเป็นการปกป้องรักษาอนาคตไว้ให้ลูกหลานของเราด้วย” ในการประชุมครั้งนั้น พบว่า จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด
แต่ขณะนีภ้ าพรวมสถานการณ์ของประเทศไทยปัจจุบนั กลับเป็นปัญหา มีการท�ำงานแบบต่างคนต่างท�ำมีกลุ่มประมงพื้นบ้านของจังหวัด
และส่งผลกระทบต่อทุกสายอาชีพทัง้ ทางตรงและทางอ้อม มีสาเหตุ ระยองที่มีความเข้มแข็งที่เนื่องจากมีการท�ำงานแบบสมาคม โดยมี
มาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ ได้แก่ ปัจจัยภายใน สมาคมประมงพื้นบ้านเรือเล็กจังหวัดระยองเป็นแกนท�ำให้กลุ่ม
คือ เกิดการท�ำรัฐประหาร สิ่งที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและ ประมงจังหวัดระยองมีความเข้มแข็งกว่ากลุ่มอื่น จังหวัดตราดไม่มี
สังคมโดยรวม สิง่ ทีต่ ามมา คือ ปัญหาภาวะเงินฝืด ทีท่ ำ� ให้ประชาชน ข้อมูลของกลุ่มประมงพื้นบ้านในพื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ท�ำมาหากินยากขึ้น การตัดสินใจเลือกซื้อหาอาหารทะเลมาบริโภค แต่เมื่อนักวิจัยได้ลงพื้นที่เองท�ำให้พบกับกลุ่มประมงพื้นบ้านของ
จึงต้องคิด เนื่องจากอาหารทะเลมีราคาสูงเมื่อเทียบกับอาหารชนิด จังหวัดตราดที่เข้มแข็ง มีหลายกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มประมงพื้นบ้าน
อื่นๆ และอุปสรรคจากภายนอกประเทศทั้งทวีปยุโรปกดดันใน แหลมเที ย นที่ มี น ายมนตรี ธรรมโชติ เป็ น ประธานกลุ ่ ม และ
เรื่องภาษีศุลกากรและอเมริกาที่กดดันในเรื่องสถานการณ์การค้า นายสายฟ้า ทองโชติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบลอ่าวใหญ่
มนุษย์ที่ประเทศไทยยังคงอยู่ท่ีระดับ Tier 3 คือ เป็นประเทศที่มี ที่ท�ำงานร่วมกันท�ำให้เป็นกลุ่มประมงพื้นบ้านที่มีความเข้มแข็งและ
ปัญหามากแต่ไม่สามารถแก้ปัญหาหรือไม่มีความพยายามในการ สามารถจัดการทรัพยากรในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เมื่อ
แก้ไขปัญหาอย่างจริงจังมีผลให้ภาครัฐมีการออกกฎหมายเพือ่ แก้ไข ย้อนมาดูกลุ่มประมงพื้นบ้านของจังหวัดจันทบุรีพบว่าน่าเป็นห่วง
และตอบโต้มาตรการของต่างประเทศ แต่กลับส่งผลกระทบต่อภาค เนื่องจากการท�ำงานของกลุ่มในจังหวัดจันทบุรีที่ยังขาดแกนน�ำที่
การประมงอย่างมากซึ่งท�ำให้ภาคการประมงอ่อนล้าลง เนื่องจาก ชัดเจนการท�ำงานในพืน้ ที่ ต้องพึง่ พาอาศัยการสนับสนุนจากภาครัฐ
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขพระราชบัญญัติการประมงที่มีการก�ำหนด ปี 2558 จึงได้ขยายการท�ำงานวิจัยไปสู่จังหวัดตราดโดยคณะผู้วิจัย
กฎเกณฑ์การท�ำประมงที่เข้มงวดขึ้นในทุกพื้นที่ท�ำการประมงของ และนายวิรัช สมัครสมาน ประธานชมรมอนุรักษ์และฟื้นฟูอ่าว
ประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีและตราดมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันทั้ง บางกะไชย ได้ ล งพื้ น ที่ เ พื่ อ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในโครงการวิ จั ย
สภาพอากาศ แหล่งท่องเที่ยว และทรัพยากรธรรมชาติที่มีพื้นที่ การบูรณาการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่า
ติดต่อกับทะเลอ่าวไทย ชาวบ้านที่ตั้งชุมชนอยู่บริเวณชายฝั่งจึงยึด ความหลากหลายทางชี ว ภาพ กรณี ศึ ก ษาการบริ ห ารจั ด การ
อาชีพประมงชายฝั่งเป็นหลักซึ่งต้องพึ่งพาอาศัยความอุดมสมบูรณ์ ทรัพยากรหอยลายของกลุ่มประมงพื้นบ้านแหลมเทียนยึดหลัก
ของทรัพยากรท้องทะเลที่ก�ำลังเสื่อมโทรมลงแต่ทั้งสองจังหวัด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้าน (วช.2559) ซึ่ง
ยังมีโอกาส คือ ราคาผลไม้ที่แต่ละปีจะมีราคาสูงขึ้นเนื่องจากสภาพ การลงพืน้ ทีจ่ งั หวัดตราดในครัง้ นีน้ บั เป็นจุดเริม่ ต้นในท�ำงานร่วมกัน
อากาศแปรปรวนมีพายุเข้าเป็นระยะๆ ท�ำให้ผลผลิตทีก่ ำ� ลังติดดอก ระหว่างกลุ่มเครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดตราดกับเครือข่าย
ร่วงหล่นเสียหาย ได้ผลผลิตน้อยท�ำให้เป็นที่ต้องการของท้องตลาด ประมงพื้นบ้านจันทบุรี
ผู ้ วิ จั ย เห็ น พ้ อ งต้ อ งกั น ว่ า จ� ำ เป็ น ต้ อ งเพิ่ ม ศั ก ยภาพ
และการลดลงของพื้นที่ปลูกผลไม้จากการเปลี่ยนไปปลูกยางพารา
ทีข่ ณะนัน้ มีผลตอบแทนทีด่ กี ว่าแต่กย็ งั มีจดุ แข็งทีถ่ อื ว่าเป็นช่องทาง เครื อ ข่ า ยประมงพื้ น บ้ า นจั น ทบุ รี แ ละตราดด้ ว ยหลั ก เศรษฐกิ จ
ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคือชาวประมงทั้งจังหวัดจันทบุรีและ พอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อน�ำไปสู่การยกระดับคุณภาพ
ตราดมีการรวมกลุ่มเป็นประมงพื้นบ้านที่แต่ละกลุ่ม พยายามหา ชี วิ ต และการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น โดยยึ ด หลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ั ญาชาวบ้าน ดังนัน้ ประเด็นค�ำถามส�ำคัญคือจะท�ำอย่างไร
โอกาสในการสร้างความรู้ สร้างอาชีพโดยการจับมือกันไว้ให้เหนียว และภูมปิ ญ
แน่นและร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ก็ยังมีอุปสรรคทั้งจาก ที่จะเพิ่มศักยภาพเครือข่ายประมงพื้นบ้านจันทบุรีและตราดโดย
ภายนอกและภายในที่เป็นแรงบีบให้กลุ่มประมงพื้นบ้านอ่อนแอลง ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้าน
โดยปั ญ หาภายในเกิ ด ขึ้ น จากการที่ ป ระเทศไทยมี ป ั ญ หาทาง
การเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยแต่ในวิกฤติยังมีโอกาส คือ ชายฝั่ง
ทัง้ สองจังหวัดยังคงมีทรัพยากรธรรมชาติทสี่ มบูรณ์และกลุม่ ประมง
พื้นบ้านได้ตระหนักและให้ความสนใจในการฟื้นฟูและสร้างความ
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เพื่ อ พบปะแกนน� ำ กลุ ่ ม ประมงพื้ น บ้ า นปากน�้ ำ แขมหนู ได้ แ ก่
1. เพื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บสาเหตุ แ ละผลกระทบ นายสวัสดิ์ ฟูคณะ ประธานกลุม่ ประมงพืน้ ปากน�ำ้ แขมหนู นายปรีชา
การร่อยหรอของทรัพยากรชายฝั่งทะเลจังหวัดจันทบุรี และตราด คุ้มพาล และนายชลูด แก้ววิเชียร หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่บางกะไชย
2. เพือ่ ศึกษาแนวทางการเพิม่ ศักยภาพของกลุม่ ประมง เพื่อพบปะพูดคุยกับแกนน�ำชมรมอนุรักษ์และฟื้นฟูอ่าวบางกะไชย
ได้แก่ นายวิรัช สมัครสมาน ต่อมานักวิจัยลงพื้นที่ชุมชนเครือข่าย
พื้นบ้านต้นแบบจังหวัดจันทบุรี และตราด
3. ศึกษาวิธกี ารขับเคลือ่ นการน�ำนโยบายไปปฏิบตั ขิ อง ประมงพื้นบ้านจังหวัดตราด เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เพื่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัด พบปะนายละเว รัตนวาร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 อ่าวใหญ่ นายมนตรี
จันทบุรี และตราด ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้าน ธรรมโชติ ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านแหลมเทียน เพื่อเตรียม
ความพร้อมและท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายและกระบวนการ
วิ จั ย และสิ่ ง ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ จากงานวิ จั ย ซึ่ ง เป็ น การปรั บ แนว
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยเพิ่มศักยภาพเครือข่ายประมงพื้นบ้านจันทบุรี ความคิดกระบวนการในการท�ำงานเบื้องต้น
และตราด ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้าน 		 1.2 นักวิจัยได้จัดเตรียม มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา
ด�ำเนินการขึ้นโดยการคัดเลือกกลุ่มประมงพื้นบ้านต้นแบบ ได้แก่ เพื่อเปิดโอกาสนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในลักษณะบูรณาการวิจัย
จังหวัดจันทบุรี (กลุ่มประมงพื้นบ้านปากน�้ำแขมหนู ชมรมอนุรักษ์ กับการเรียนการสอนโดยเน้นนักศึกษาทั้งนักศึกษาภาคปกติและ
และฟื ้ น ฟู อ ่ า วบางกะไชย กลุ ่ ม ประมงพื้ น บ้ า นท่ า แคลง) และ ภาค กศ.ปช ซึ่งในครั้งนี้มีการวางแผนการท�ำงานตามภาคเรียนเป็น
จั ง หวั ด ตราด (กลุ ่ ม ประมงพื้ น บ้ า นแหลมเที ย น กลุ ่ ม ประมง 2 ช่วง คือ ช่วงที1่ เทอม 2/2559 ระหว่างเดือนธันวาคม-พฤษภาคม
พื้ น บ้ า นแหลมโป๊ ะ ) โดยการใช้ รู ป แบบการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร สามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชานโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) ที่มุ่งค้นหา และการวางแผน รายวิชาการวิเคราะห์โครงการและการบริหาร
ความรู้ใหม่ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนโดยมีคณะวิจัย โครงการรายวิ ช าการการจั ด องค์ ก รท้ อ งถิ่ น และรายวิ ช า
ชุมชนและแกนนาชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยทุกขั้นตอน ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ทางรั ฐ ประศาสนศาสตร์ ช่ ว งที่ 2
ท�ำให้สามารถสะท้อนปัญหาและหาทางออกร่วมกันระหว่างคณะ เทอม 3/2559 ระหว่ า งเดื อ นเมษายน-กรกฎาคม โดยได้
ผูว้ จิ ยั กับเครือข่ายประมงพืน้ บ้านจังหวัดจันทบุรแี ละตราด โดยการ บูรณาการกับรายนโยบายสาธารณะและการวางแผนและช่วงที่ 3
การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารและการอบรมทีม่ กี ารจัดเวทีเสวนาปัญหา เทอม 1/2559 ระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ได้บูรณาการ
จ�ำนวน 12 ครั้ง 12 เวที (จังหวัดตราด 6 เวที และจังหวัดจันทบุรี กับนโยบายสาธารณะและการวางแผนกับรายวิชาสัมมนาการเมือง
6 เวที) โดยในแต่ละเวทีเสวนาแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมโครงการครั้งละ การปกครองและเสนอต่อผู้บงั คับบัญชาเพือ่ ขออนุญาตให้นักศึกษา
ประมาณ 120 คน ประกอบไปด้วย นักวิจัยตัวแทนจากหน่วยงานที่ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการวิจัย
เกีย่ วข้อง ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ชาวบ้านในชุมชน 		 1.3 คณะผูว้ จิ ยั ได้ประสานงานไปยังแกนน�ำในพืน้ ที่
และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี โดยการจัดเวทีเสวนา ชุมชนเครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดตราดและชุมชนเครือข่าย
ทุกครัง้ ท�ำให้มกี ารแลกเปลีย่ นข้อมูลกันระหว่างกลุม่ ประมงพืน้ บ้าน ประมงพื้ น บ้ า นจั ง หวั ด จั น ทบุ รี เพื่ อ ด� ำ เนิ น การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล
จังหวัดจันทบุรีและตราดเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ความหลากหลายทางชีวภาพและข้อมูลคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชน
ระหว่างกันท�ำโดยมีงานวิจัยเป็นตัวเชื่อมให้กลุ่มประมงพื้นบ้าน บ้านแหลมเทียนในเดือนธันวาคม 2559 โดยใช้แบบสอบถาม
ของจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดมา พบปะหารือจนสามารถน�ำ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานและรวบรวมข้อมูลเดิมของชุมชนที่ยังมีอยู่
แนวคิดและวิธกี ารของแต่กลุม่ ไปพัฒนาและปรับใช้ให้เหมาะสมกับ และมีประสิทธิภาพมาใช้ในการวิเคราะห์สภาพปัญหาของชุมชน
สภาพพื้นที่ของตนเองซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพและแก้ไขปัญหาที่มี มาใช้ในการก�ำหนดกิจกรรม
2. ขัน้ ตอนการวางแผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ สร้างกระบวนการ
อยู่ให้หมดไปโดยขั้นตอนและวิธีการวิจัยดังนี้
1. ขั้ น ตอนการเตรียมความพร้อม เพื่อสร้ า งความ เรียนรู้
ตระหนักถึงปัญหาของชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนเครือข่าย 		 2.1 คณะวิจัยได้ใช้วิธีการส่งเสริมกระบวนการมี
ส่วนร่วมของนักศึกษาให้มีโอกาสลงพื้นที่ชุมชนเครือข่ายประมง
ประมงพื้นบ้านจันทบุรี และตราด
		 1.1 นักวิจยั ลงพืน้ ทีช่ มุ ชนเครือข่ายประมงพืน้ บ้าน พื้นบ้านจันทบุรี และตราด เพื่อสัมภาษณ์ชุมชนและจัดเก็บข้อมูล
จังหวัดจันทบุรี และตราด เพือ่ พูดคุยวางแผนการท�ำวิจยั ในเบือ้ งต้น ความหลากหลายทางชีวภาพและข้อมูลคุณภาพชีวิตของคนใน
เริ่มจากเครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรี นักวิจัยได้ลงพื้นที่ ชุมชนส�ำหรับใช้เป็นข้อมูลกลุ่มในการสร้างพลังของข้อมูลเพื่อ
ขับเคลื่อนกิจกรรมต่อไป โดยคณะผู้วิจัยได้ประสานงานกับแกนน�ำ
เมื่อ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2559
ชลพรรณ ออสปอนพันธ์, ภาษิต ลิ้มประยูร, สุเทพ สุสาสนี, สวัสดิ์ ฟูคณะ, ละเว รัตนวาร
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		 3.7 โครงการ รปศ.จิตอาสาสร้างจิตส�ำนึกความ
ร่อยหรอของทรัพยากรชายฝั่งให้กับเยาวชน ต�ำบลอ่าวใหญ่ ณ
โรงเรียนอ่าวใหญ่พทิ ยาคาร ต�ำบลอ่าวใหญ่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดตราด
วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2560
		 3.8 โครงการ รปศ.จิ ต อาสาปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์
เกาะเทียน ณ ชุมชนบ้านแหลมเทียน ต�ำบลอ่าวใหญ่ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดตราด วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2560
		 3.9 โครงการ รปศ.จิตอาสาเพิ่มศักยภาพเครือข่าย
ประมงพื้ น บ้ า นจั น ทบุ รี ครั้ ง ที่ 2 ศาลาประชาคมหมู ่ 7
ต�ำบลสนามไชย อ�ำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรีวันเสาร์ที่ 18
มีนาคม พ.ศ.2560
		 3.10 โครงการ รปศ.จิตอาสาสร้างแหล่งพักพิง
สั ต ว์ น�้ ำ ณ บ้ า นแหลมเที ย น ต� ำ บลอ่ า วใหญ่ อ� ำ เภอเมื อ ง
จังหวัดตราด วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2560
		 3.11 โครงการมนุ ษ ยศาสตร์ ร ่ ว มใจสร้ า งความ
หลากหลายทางชีวภาพและสร้างสรรค์ศิลปะชายฝั่งภาคตะวันออก
ณ วัดอ่าวใหญ่ ต�ำบลอ่าวใหญ่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดตราด วันอาทิตย์ที่
30 เมษายน พ.ศ.2560
4. ขั้นตอนการประเมินผลสัมฤทธิ์และผลกระทบของ
โครงการวิจัยและถ่ายทอดผลการวิจัยสู่ชุมชน
		 4.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์และผลกระทบการวิจัยเพิ่มศักยภาพเครือข่ายประมง
พื้ น บ้ า นจั น ทบุ รี ตราดยึ ด หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
		 4.2 จัดเวทีคืนข้อมูลการวิจัยให้ชุมชนเวทีโครงการ
ถ่ายทอดผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ทำ� ซัง้ เชือกและเทน�ำ้ หมักชีวภาพ
บ้านปากน�้ำแขมหนู วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2560
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เครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดตราดและชุมชนเครือข่ายประมง
พื้นบ้านจังหวัดจันทบุรีผู้ใหญ่บ้านและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
ไว้ก่อน เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วคณะผู้วิจัยก็ได้น�ำมาประมวลผลและ
น�ำไปตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันข้อมูลในเวทีเสวนาเปิดตัว
โครงการวิจัยซึ่งขั้นตอนนี้ท�ำให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่ 1
		 2.2 การรวบรวมกลุ่มสมาชิกสร้างกิจกรรมเพื่อ
การอนุรักษ์และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่โดยใช้ภูมิปัญญา
ของชุมชนที่เห็นว่าสามารถน�ำมาขับเคลื่อนกิจกรรมโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้านซึง่ ขัน้ ตอนนีท้ ำ� ให้
บรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่ 2
		 2.3 น�ำภูมิปัญญาชาวบ้านที่ค้นหาและมีศักยภาพ
มาสร้างกิจกรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมและความต้องการของ
สมาชิกตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกิจกรรม คือ เริ่มค้นหาแล้วน�ำมาปฏิบัติ
การท�ำกิจกรรมร่วมกัน บันทึกผลการใช้ภูมิปัญญาเพื่อน�ำไปสู่
การปรับปรุงพัฒนาต่อไปขั้นตอนนี้ท�ำให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่ 3
3. ขั้ น ตอนการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู ้ ภู มิ ป ั ญ ญาสู ่
เครือข่ายประมงพื้นบ้านจันทบุรี และตราด
		 3.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเปิดตัวโครงการ
เพิ่มศักยภาพเครือข่ายประมงพื้นบ้านจันทบุรี และตราด ยึดหลัก
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งและภู มิ ป ั ญ ญาชาวบ้ า น จั ง หวั ด จั น ทบุ รี ณ
วัดบางกะไชย ต�ำบลบางกะไชย อ�ำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2560
		 3.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเปิดตัวโครงการ
เพิ่มศักยภาพเครือข่ายประมงพื้นบ้านจันทบุรี และตราด ยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้านจังหวัดตราด ณ ชุมชน
บ้ า นแหลมเที ย น ต� ำ บลอ่ า วใหญ่ อ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด ตราด
วั น อาทิ ต ย์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2560 โดยทั้ ง สองโครงการนี้
คณะวิจยั ได้เปิดโอกาสให้นกั ศึกษาเลือกท�ำโครงการตามทีน่ กั ศึกษา
สนใจในลักษณะการช้อปปิ้งโครงการ
		 3.3 โครงการ รปศ.จิตอาสาท�ำน�้ำหมักชีวภาพ ณ
ชุ ม ชนบ้ า นปากน�้ ำ แขมหนู ต� ำ บลตะกาดเง้ า อ� ำ เภอท่ า ใหม่
จังหวัดจันทบุรี วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2560
		 3.4 โครงการ รปศ.จิตอาสาปั้นลูกบอลหรรษาเพื่อ
ปรับสภาพน�้ำอ่าวแหลมเทียน ณ วัดอ่าวใหญ่ ต�ำบลอ่าวใหญ่
อ�ำเภอเมือง จังหวัดตราด วันเสาร์ที่18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
		 3.5 โครงการ รปศ.ช่วยชีวิตปูทะเล ณ โรงเรียน
วัดบางกะไชย ต�ำบลบางกะไชย อ�ำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
		 3.6 โครงการ รปศ.จิตอาสาเพิม่ ศักยภาพเครือข่าย
ประมงพื้ น บ้ า นจั น ทบุ รี ค รั้ ง ที่ 1 ณ วั ด ปากน�้ ำ แขมหนู ต� ำ บล
ตะกาดเง้า อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2560

ผลการวิจัย
ได้ดังนี้

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถตอบวัตถุประสงค์

1. สาเหตุ ก ารร่ อ ยหรอของทรั พ ยากรชายฝั ่ ง ทะเล
จันทบุรีและตราด พบว่า
		 1.1 สภาพอากาศที่แปรปรวนและระบบนิเวศที่
ไม่สมดุลส่งผลให้ปริมาณทรัพยากรสัตว์นำ�้ ร่อยหรอเนือ่ งจากสภาวะ
โลกร้ อ นท� ำ ให้ สั ต ว์ น�้ ำ ไม่ เจริ ญ เติ บ โตสภาพอากาศที่ แ ปรปรวน
ท�ำให้เกิดคลื่นลมท�ำให้เกิดตะกอนจ�ำนวนมาก
		 1.2 ปริมาณครัวเรือนเพิ่มขึ้นส่งผลท�ำให้ชาวบ้าน
มีรายได้น้อยลงท�ำให้ชาวบ้านที่เคยมีฐานะเป็นเจ้าของกิจการ
กลับกลายเป็นลูกจ้างทั้งจังหวัดจันทบุรี และตราด ส่งผลให้กลุ่ม
ประมงพื้นบ้านจ�ำนวนมากต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตโดยเริ่มจากคน
วัยท�ำงานต้องออกไปท�ำมาหากินไกลถิ่นก�ำเนิดมากขึ้น
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		 2.3 กลุ ่ ม ประมงพื้ น บ้ า นจะต้ อ งด� ำ เนิ น งานใน
ลั ก ษณะเครื อ ข่ า ยมากกว่ า ที่ จ ะด� ำ เนิ น งานเพี ย งล� ำ พั ง เพื่ อ ให้
การด�ำเนินการส�ำเร็จอย่างรวดเร็วแล้วยังมีประสิทธิภาพ
		 2.4 เพิ่มการอบรมเพิ่มเติมข้อกฎหมายระเบียบ
และเครื่องมือประมงเพื่อให้กลุ่มประมงพื้นบ้านให้มีความรู้และ
สามารถปรั บ ตั ว ให้ เข้ า กั บ สภาพการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น อยู ่
ตลอดเวลา
		 2.5 การประชุมกลุ่มประมงพื้นบ้านและเครือข่าย
ต้องด�ำเนินการสม�่ำเสมอจริงจังจะเป็นตัวช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อ
การท�ำงานและการแก้ไขปัญหาภายในพื้นที่
3. การขับเคลื่อนการน�ำนโยบายไปปฏิบัติขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรี
และตราดโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้าน
คณะวิจัยพบว่า
		 3.1 องค์การบริหารส่วนต�ำบลเทศบาลส่วนใหญ่
ยังไม่ได้จับประเด็นปัญหาทรัพยากรร่อยหรอโดยตรงการท�ำงาน
แต่ละครั้งต้องมีการประสานงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ขอความร่วมมือมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่าที่เป็น
การริเริ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง
		 3.2 การกระจายอ�ำนาจด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมไม่ควรจ�ำกัดอยู่ที่ภาครัฐแต่ควรเป็นกระบวนการ
ที่ประชาชนองค์กรประชาชนได้มีส่วนส�ำคัญเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการ
		 3.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีบทบาท
ที่จะต้องส่งเสริมกระบวนการที่เป็นประชาธิปไตย
		 3.4 การประสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานเป็น
พื้นฐานที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้น�ำเสนอการจัดการ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มแต่ เ ป็ น ไปในลั ก ษณะขอ
ความร่วมมือมากกว่าทีจ่ ะเป็นบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเอง
		 3.5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมียุทธศาสตร์
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นซึ่งที่ผ่านมา
พบว่า แผนทุกแผนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่มีการ
ลงนามผู้บริหารท้องถิ่นแต่ในความเป็นจริงประชาชนจ�ำนวนมาก
ไม่ทราบถึงการมีอยู่ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไม่ทราบรายละเอียด
เนื้อหาของแผนว่ามีความเดือดร้อนเร่งด่วนต่อตนหรือไม่กล่าวอีก
นัยหนึ่งว่ายังมีช่องว่างระหว่างแผนกับประชาชน
		 3.6 องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ควรเป็นแหล่ง
ข้อมูลเป็นองค์ความรู้ซึ่งท้องถิ่นสามารถใช้ฐานสนับสนุนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น
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		 1.3 การท�ำนากุง้ มีปริมาณเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้ปา่ ชายเลน
ลดลง ในทีน่ หี้ มายถึง ปริมาณท�ำนากุง้ เดิมและใหม่ลว้ นเกิดจากการ
บุกรุกป่าชายเลนและชายฝั่งเมื่อการท�ำนากุ้งไม่ได้ผลผลิตดังที่หวัง
ท�ำให้นากุ้งปิดตัวลงไปแล้วแต่ป่าชายเลนก็ถูกบุกรุกท�ำลายไป
		 1.4 ปัญหากัดเซาะชายฝัง่ ยังมีปริมาณมากส่งผลให้
ป่าชายเลนลดลง ทีด่ นิ ท�ำกินของชาวบ้านก็ถกู ท�ำลายกลายเป็นทะเล
		 1.5 ปริ ม าณนั ก ท่ อ งเที่ ย วเพิ่ ม ขึ้ น ท� ำ ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
		 1.6 การใช้สารเคมีในการท�ำสวนผลไม้สง่ ผลกระทบ
ท�ำให้สารเคมีจากการท�ำสวนผลไม้ไหลลงสู่ทะเลท�ำให้คุณภาพของ
น�้ำเปลี่ยนแปลงไป
2. แนวทางการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายประมงพื้นบ้าน
ต้นแบบจังหวัดจันทบุรี และตราด ได้แก่ การใช้กระบวนการวิจยั เชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research)
มาเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการเพิ่ ม ศั ก ยภาพเครื อ ข่ า ยประมงพื้ น บ้ า น
ต้นแบบจังหวัดจันทบุรี และตราด เนือ่ งจากกระบวนการวิจยั ดังกล่าว
ได้ให้ความส�ำคัญกับกลุ่มประมงพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรี และตราด
ทีอ่ ยูใ่ กล้ชดิ ฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ มากทีส่ ดุ ให้มโี อกาส
ในการพัฒนาศักยภาพของตนเองโดยอาศัยกระบวนการวิจัยเพื่อ
สร้างความรู้และสร้างตัวตนให้แก่กลุ่มประมงพื้นบ้าน โดยเริ่มจาก
ท�ำให้กลุม่ ประมงพืน้ บ้านได้รจู้ กั ตัวตนของตนว่าเขาคือใคร มีดอี ะไร
แล้วใช้ตัวตนดังกล่าวไปสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มประมงพื้นบ้าน
ทั้ ง ในและนอกพื้ น ที่โดยมีก ระบวนการสร้างตัว ตนที่ส� ำ คั ญ คื อ
ต้องให้ชาวบ้านมาร่วมกันเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เรียนรู้ตั้งแต่ว่า
อะไรคือปัญหาของตนเองจากนั้นก็ร่วมกันแสวงหาความรู้รวมทั้ง
ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมีรายละเอียดอย่างไร เกิดขึ้นได้อย่างไรและ
ถ้าจะแก้ปัญหาดังกล่าวควรจะท�ำอย่างไรเพื่อให้ชาวบ้านได้มา
ร่วมกันแก้ไขปัญหาทั้งในระดับพื้นที่และในระดับนโยบายจนได้
กระทัง่ ได้แนวทางการเพิม่ ศักยภาพเครือข่ายประมงพืน้ บ้านต้นแบบ
จังหวัดจันทบุรี และตราด ได้แก่
		 2.1 การเพิ่มกิจกรรมการมีส่วนร่วมที่หลากหลาย
ระหว่ า งกลุ ่ ม ประมงพื้ น บ้ า นจั น ทบุ รี แ ละตราดมหาวิ ท ยาลั ย
หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มากขึ้นและเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพือ่ น�ำข้อมูลทีไ่ ด้รบั ใช้มาแก้ปญ
ั หาในพืน้ ทีโ่ ดยอาศัยศักยภาพ
และภูมิปัญญาชาวบ้านในการขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกัน
		 2.2 รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิน่ จ�ำเป็นต้องเพิม่
เงิ น อุ ด หนุ น การด� ำ เนิ น กิ จ กรรมของเครื อ ข่ า ยและกลุ ่ ม ประมง
พื้นบ้านเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมให้ส�ำเร็จและมีผลอย่าง
เป็นรูปธรรม
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1. ข้อค้นพบเกี่ยวกับเครือข่ายกลุ่มประมงพื้นบ้าน
ในจันทบุรี และตราด ว่าความแตกต่างของสมาชิกในเครือข่าย
เป็นแรงผลักดันกิจกรรมขับเคลื่อนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติทางทะเลและชายฝัง่ ได้โดยอาศัยวัตถุประสงค์รว่ มกันแล้ว
ใช้พละพลังก�ำลังฐานทรัพยากรของสมาชิกในกลุ่มให้เกิดประโยชน์
สูงสุดโดยอาศัยกระบวนการวิจัยแบบ PAR ที่ต้องสืบค้นถึงสาเหตุ
ที่แท้จริงของปัญหาที่คณะผู้วิจัยมีโอกาสพบปะพูดคุยแลกปัญหา
และอุปสรรคจากประสบการณ์การท�ำงานทีป่ ระสบความส�ำเร็จและ
วิชารัฐศาสตร์ที่เข้าใจในเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆ ที่ซึ่งการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสามารถสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่าย
กลุม่ ประมงพืน้ บ้านจันทบุรี และตราด ได้ดว้ ยการท�ำกิจกรรมแลกเปลีย่ น
เรียนรู้และกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพของกลุ่มประมงพื้นบ้านสอง
จังหวัด โดยอาศัยวิธกี ารวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบแบบมีสว่ นร่วมทีน่ ำ�
เอาความรูแ้ ละภูมปิ ญ
ั ญาดัง่ เดิม ของแต่ละชุมชนมาปรับเป็นกิจกรรม
สร้างเครือข่ายและแก้ไขปัญหาของตนที่ก�ำลังพบเจออยู่ ที่ส�ำคัญ
จะต้องแกนน�ำที่เข้มแข็งมีลักษณะกล้าได้กล้าเสีย มีไหวพริบที่จะ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจะท�ำให้การด�ำเนินงานต่างๆ เป็นไปได้เร็ว
แต่ถา้ แกนน�ำเครือข่ายกลุม่ ประมงพืน้ บ้านมีลกั ษณะเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมจะกลายเป็นจุดถ่วงส�ำคัญท�ำให้
การท�ำงานไม่เติบโตแม้ว่าจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐก็ตาม
แกนน� ำ ที่ เข้ ม แข็ ง จะต้ อ งเห็ น ความส� ำ คั ญ ของการประชุ ม กลุ ่ ม
ด�ำเนินการอย่างจริงจัง ปัญหาทุกเรื่องจะต้องน�ำเข้าที่ประชุมแล้ว
ออกเป็นข้อสรุป ออกเป็นมติของกลุ่มส่วนแกนน�ำที่อ่อนแอมักจะ
เก็บปัญหาไว้กับตัวเพียงล�ำพังบางครั้งมีอารมณ์อยู่เหนือเหตุผล
ส่งผลให้การขับเคลื่อนกิจกรรมบางอย่างล่าช้าส่งผลต่อการแก้ไข
ปัญหาที่ล่าช้าออกไปคณะวิจัยพบว่า สอดคล้องกับเสรี พงศ์พิศ
(2548) ทีไ่ ด้กล่าวว่า เครือข่ายคือกระบวนการทางสังคมอันเกิดจาก

การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์กร สถาบันโดยมี
เป้ า หมาย วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละความต้ อ งการบางอย่ า งร่ ว มกั น
อย่างร่วมกันด�ำเนินกิจกรรมบางอย่างโดยมีสมาชิกของเครือข่าย
ยังคงเป็นเอกเทศไม่ขึ้นต่อกัน
2. ข้อค้นพบเกีย่ วกับทรัพยากรชายฝัง่ ทางทะเลทีแ่ ต่ละ
ชุมชนมีภมู ปิ ญ
ั ญามีปราชญ์ชาวบ้านเป็นของตัวเองเช่นทีแ่ หลมเทียน
มีปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้เรื่องของจุลินทรีย์บอลที่บางกะไชย
มีปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้เรื่องของปลูกป่าชายเลนที่สนามไชย
มีปราชญ์ชาวบ้านเรื่องธนาคารปูดังนั้นการเพิ่มศักยภาพเครือข่าย
จึงสามารถแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาชาวบ้านกันได้ไม่ต้องเสียเวลา
เดิ น ทางไกลหรื อ เชิ ญ ผู ้ เชี่ ย วชาญจากภายนอกท� ำ ให้ สิ้ น เปลื อ ง
งบประมาณเกิดผลดีต่อการสร้างเครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัด
จันทบุรี และตราด คือ 1) สามารถแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาชาวบ้าน
กันได้ 2) สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น 3) สามารถ
ปรับใช้ภูมิปัญญาได้เหมาะสม ตามความต้องการ ตามความจ�ำเป็น
และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด 4) รัฐสามารถสนับสนุนภูมิปัญญา
ชาวบ้ า นไปใช้ ใ นการขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมการฟื ้ น ฟู แ ละอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรชายฝั่งได้ โดยเฉพาะการท�ำบ้านปลา ซั้งเชือกและหญ้า
ทะเลเทียม 5) ภูมิปัญญาชาวบ้านสามารถพัฒนาให้เหมาะสมกับ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน เช่น การบันทึก การประชาสัมพันธ์โดยผ่าน
สังคมออนไลน์ เช่น Facebook Line ซึ่งสอดคล้องกับวิสุทธิ์ ใบไม้
(2538) ได้อธิบายภูมิปัญญาไทยกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ชีวภาพของท้องถิ่น การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยไม่ฝืนธรรมชาติ
เป็นแนวทางการพัฒนายุคใหม่ทมี่ คี วามโยงใยไปถึงการใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะทรัพยากรด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่บรรพบุรุษของเราได้หยิบมาใช้สอยอย่างทะนุถนอม
เป็นเวลายาวนานนับพันๆ ปี และได้สั่งสมความรู้ความเข้าใจใน
การใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด
3. ข้อค้นพบเรื่ององค์กรปกครองท้องถิ่นกับการเพิ่ม
ศักยภาพ 1) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังไม่ได้จับ
ประเด็นปัญหาทรัพยากรร่อยหรออย่างจริงจังต้องท�ำงานโดยมี
การประสานงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่าที่เป็นการริเริ่ม
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเอง 2) การกระจายอ�ำนาจด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ควรจ�ำกัดอยู่ที่ภาครัฐแต่
ควรเป็นกระบวนการที่ประชาชนองค์กรประชาชนได้มีส่วนส�ำคัญ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ 3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควร
มี บ ทบาทที่ จ ะต้ อ งส่ ง เสริ ม กระบวนการที่ เ ป็ น ประชาธิ ป ไตย
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควรมียทุ ธศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมของท้องถิน่ และจ�ำเป็นต้องลดช่องว่างระหว่างแผน
กับประชาชน 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเป็นแหล่งข้อมูล
เป็นองค์ความรู้ซึ่งท้องถิ่นสามารถใช้ฐานสนับสนุนความคิดเห็น
เกีย่ วกับโครงการหรือกิจกรรมทีม่ ผี ลกระทบต่อท้องถิน่ ซึง่ สอดคล้อง

รำไ

		 3.7 วิ ธี ก ารขั บ เคลื่ อ นการน� ำ นโยบายมาปฏิ บั ติ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นั้นสามารถท�ำได้ด้วย
การประยุกต์ภูมิปัญญาชาวบ้านดั้งเดิมที่มีอยู่ของแต่ละกลุ่มประมง
พืน้ บ้าน เช่น จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ ภูมปิ ญ
ั ญาการท�ำน�ำ้ หมักชีวภาพ
ของกลุม่ ประมงพืน้ บ้านปากน�ำ้ แขมหนู ภูมปิ ญ
ั ญาการท�ำธนาคารปู
ของกลุม่ ประมงพืน้ บ้านท่าแครงและภูมปิ ญ
ั ญาการปลูกป่าชายเลน
ของชมรมอนุรักษ์และฟื้นฟูอ่าวบางกะไชย และจังหวัดตราด ได้แก่
ภูมปิ ญ
ั ญาการท�ำจุลนิ ทรียบ์ อลของกลุม่ ประมงพืน้ บ้านแหลมเทียน
มาประยุกต์และปรับปรุงเป็นกิจกรรมแลกเปลีย่ นภูมปิ ญ
ั ญาส�ำหรับ
การเพิ่มศักยภาพและแก้ไขปัญหาของกลุ่มประมงพื้นบ้านที่มีอยู่
ให้หมดไปพร้อมกับการเสริมสร้างจิตส�ำนึกและทัศนคติที่ดีให้กับคน
ในชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์

ชลพรรณ ออสปอนพันธ์, ภาษิต ลิ้มประยูร, สุเทพ สุสาสนี, สวัสดิ์ ฟูคณะ, ละเว รัตนวาร
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เหลือ่ มล�ำ้ ต่างๆ เป็นจ�ำนวนมากโดยเฉพาะในโลกของความเป็นจริง
ซึ่งการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในปัจจุบันผู้เรียนจะต้องปรับตัว
โดยสามารถบูรณาการกับสาขาอื่นๆ ได้ในลักษณะสหวิทยาการ
มากขึน้ เช่น การน�ำความรูค้ วามหลากหลายทางชีวภาพความรูเ้ รือ่ ง
การกัดเซาะชายฝั่ง ความรู้เรื่อง ระบบนิเวศความรู้ทางการเกษตร
ระบบการศึกษา ระบบสังคม ระบบการเมือ งระบบการปกครอง
ระบบเศรษฐกิจ ผู้มาสัมพันธ์เชื่อมโยงซึ่งกันและกันซึ่งการแก้ไข
ปัญหาทรัพยากรชายฝัง่ ร่อยหรอเป็นเพียงตัวอย่างหนึง่ ทีช่ ใี้ ห้เห็นว่า
การท�ำงานนั้นจะต้องท�ำเป็นระบบไม่สามารถท�ำเพียงหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่งได้ ดังนั้นมหาวิทยาลัย ผู้เรียน ชาวบ้านชุมชนและ
หน่วยงานภาครัฐต้องประสานงานการเพื่อปรับมุมมองทิศทางใน
การแก้ไขปัญหาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับพิทยา
บวรวัฒนา (2543) ที่ได้อธิบายถึง วิชารัฐประศาสนศาสตร์ใน
ความหมายใหม่ ต้ อ งการให้ วิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ โลก
ความเป็นจริง (relevant) แยกได้สามประการ ประการแรกวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ต้องทันต่อสถานการณ์ที่แปรผันอยู่ตลอดเวลา
ในปัจจุบันจะเห็นได้จากการถกเถียงแนวความคิดเรื่องการกระจาย
อ�ำนาจและการมีสว่ นร่วมประการที่ 9 สองวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ต้องตามทันต่อปัญหาต่างๆ ของคนสหรัฐอเมริกา จึงควรสนใจ
เปรียบเทียบการบริหารงานของรัฐภายในประเทศสหรัฐอเมริกา
ด้วยกันเอง เช่น การเปรียบเทียบการบริหารของเมืองต่างๆ ประการที่
สามวิชารัฐประศาสนศาสตร์ต้องเป็นประโยชน์ต่อนักปฏิบัติและ
ช่วยให้เข้าใจโลกความเป็นจริงดีขึ้น ดังนั้นความต้องการท�ำให้วิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ทันต่อเหตุการณ์ของนักรัฐประศาสนศาสตร์
ในความหมายใหม่ จึงหมายถึง ความต้องการส่งเสริมความยุตธิ รรม
ทางสังคม (social equity) โดยมุ่งเน้นเรื่องความเสมอภาคของ
ประชาชนในการรับบริการสาธารณะ ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
รัฐในการตัดสินใจและปฏิบัติตามนโยบาย การสนองความต้องการ
ของพลเมื อ งมากกว่ า ความต้ อ งการขององค์ ก ารสาธารณะซึ่ ง
การศึกษาและหลักสูตรทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีลักษณะเป็น
สหวิทยาซึ่งเป็นวิชาที่พยายามแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยการผนวก
ทฤษฏีต่างๆ เข้าไปด้วย
6. ข้อค้นพบเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญา
ชาวบ้าน ได้แก่
		 6.1 ภูมิปัญญาการท�ำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพชนิดน�้ำ
จากหยวกกล้วยของกลุ่มประมงพื้นบ้านปากน�้ำแขมหนู จังหวัด
จั น ทบุ รี ที่ ไ ด้ น� ำ หยวกกล้ ว ยซึ่ ง เป็ น วั ส ดุ ที่ ห าได้ ง ่ า ยในชุ ม ชน
บ้านปากน�ำ้ แขมหนูมา เป็นวัตถุดบิ หลักในการท�ำปุย๋ ชีวภาพชนิดน�ำ้
ส� ำ หรั บบ� ำ บั ด น�้ ำ เสี ย ในล� ำ คลองและพื้ น ที่ ใ นชุ มชนที่ มีแ หล่งน�้ำ
ไม่ไหลเวียนบางส่วนน�ำไปรดต้นไม้ ใช้ใส่ในห้องน�ำ้ ผลทีไ่ ด้ปรากฏว่า
น�ำ้ ปุย๋ อินทรียช์ วี ภาพชนิดน�ำ้ สามารถน�ำไปใช้สำ� หรับการแก้ไขปัญหา
ของชุมชนได้จริง
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กับนันทวัฒน์ บรมนันท์ และแก้วค�ำ ไกรสรพงษ์ (2544) ได้เสนอ
ประเด็นทีค่ วรพิจารณาเกีย่ วกับการกระจายอ�ำนาจการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมกับบทบาททีจ่ ำ� เป็นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาท
ที่ต้องส่งเสริมกระบวนการที่เป็นประชาธิปไตย ต้องมีการทบทวน
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอาจต้องปรับเปลี่ยน
ไปจากเดิมตามฐานความคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ด้วยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเป็นหน่วยบริการซึ่งวัด
ที่ผลผลิตหรือหน่วยส่งเสริมการบริหารจัดการที่เป็นประชาธิปไตย
ซึ่งดูจากกระบวนการในการด�ำเนินการจะเป็นส่วนส�ำคัญที่ก�ำหนด
ภารกิจอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการมี
ส่วนร่วมขององค์กรชุมชนและประชาชนว่าจะกว้างขวางครอบคลุม
และมีการพัฒนาการไปในทิศทางใด
4. ข้อค้นพบเรือ่ ง การกัดเซาะชายฝัง่ คณะผูว้ จิ ยั พบว่า
สาเหตุการกัดเซาะชายฝั่งต�ำบลอ่าวใหญ่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดตราด
ความรุนแรงของคลื่นลมส่งผลท�ำให้เกิดคลื่นสูงปะทะกับชายฝั่ง
อย่างรุนแรงเนื่องจากชายฝั่งมีความลาดชันน้อยน�้ำท่วมได้ง่าย
ตะกอนดินทีป่ ระกอบกันเป็นทรายปนดินเหนียวซึง่ ร่วนจับตัวไม่แน่น
และชายฝัง่ ทีเ่ ปิดโลกง่ายต่อการรับของมรสุมโดยตรง พบว่า สาเหตุ
การกัดเซาะชายฝั่งเกิดจากธรรมชาติจากคลื่นลมเป็นสิ่งที่มนุษย์
เรียนรูป้ รับตัวเข้ากับสภาพปัญหาได้ แต่ชาวบ้านก็ไม่เห็นความส�ำคัญ
ของปัญหากัดเซาะชายฝัง่ ท�ำให้ชาวบ้านไม่สนใจทีจ่ ะปลูกป่าชายเลน
เพือ่ แก้ไขปัญหานีซ้ งึ่ ป่าชายเลนจะเป็นก�ำแพงธรรมชาติทจี่ ะป้องกัน
การกัดเซาะชายฝั่ง ดังนั้นคณะวิจัยจึงมุ่งเน้นให้ความส�ำคัญกับการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน คณะวิจัยพบว่า สอดคล้องกับ สนิท
อักษรแก้ว และคณะ (2558) ได้อธิบายความส�ำคัญของป่าชายเลน
ด้วยการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง
ไว้ดงั นี้ ป่าชายเลนหรือทีเ่ รียกอีกอย่างหนึง่ ว่า ป่าโกงกาง เนือ่ งจากมี
ไม้โกงกางขึน้ อยูอ่ ย่างมากมาย ส�ำหรับภาษาอังกฤษใช้วา่ Mangrove
Forest ซึ่งหมายถึง สังคมพืชที่ขึ้นอยู่ตามชายฝั่งทะเลดินเลน และ
บางครั้งเรียกว่า Intertidal Forest ซึ่งหมายถึง ป่าที่ขึ้นอยู่บริเวณ
พื้นที่ชายฝั่งทะเลระหว่างน�้ำทะเลขึ้นสูงสุดและน�้ำทะเลลงต�่ำสุด
ป่าชายเลนจะพบขึน้ อยูท่ วั่ ไปตามชายฝัง่ บริเวณปากแม่นำ�้ ทะเลสาบ
ปากอ่าว และเกาะต่างๆ ของประเทศในแถบโซนร้อน ป่าชายเลน
เป็นที่รวมของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์นานาชนิด
5. ข้อค้นพบเรื่อง วิชารัฐประศาสนศาสตร์ในความ
หมายใหม่ ที่ ป ั จ จุ บั น ปั ญ หารวยกระจุ ก จนกระจายซึ่ ง เกิ ด จาก
ความยากจนและความเหลื่อมล�้ำของรายได้ที่ยังคงเป็นปัญหา
เนื่องจากช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนยังความห่างกันมาก
ซึ่งหมายรวมถึงโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสวัสดิการ
ของรัฐ ซึ่งในความเป็นจริงจะพบว่า ในโลกของทฤษฎีกับโลกของ
ความเป็นจริงแทบจะเรียกว่า คนละโลกกันยังมีช่องว่างความ
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ไปอย่างสะดวกได้รบั การสนับสนุนจากส่วนท้องถิน่ หนีส้ นิ ส่วนใหญ่
จะเป็นหนี้สินเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ สภาพความสัมพันธ์ทาง
สังคมโจร ผู้ร้ายและปัญหายาเสพติดในชุมชนมีน้อยมาก ส่วนด้าน
สิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาในชุมชน คือ การลดลงของป่าชายเลน
ในชุมชนมีการท�ำนากุ้งท�ำให้มีน�้ำเสียจากนากุ้งไหลลงสู่ล�ำคลอง
และการท�ำประมงพื้นบ้านส่วนใหญ่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวเข้า
มาท�ำงานให้ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านบางส่วน
ต้องเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างประปา ลูกจ้าง
เกษตรกร คณะวิจัยพบว่า สอดคล้องกับไกรวุฒิ ช่วยสถิต (2541)
กล่าวว่า คุณภาพชีวิต หมายถึง ความพึงพอใจในชีวิตที่เป็นสุข
มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น
มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ มีชีวิตอยู่ในสังคมและสภาพแวดล้อม
ที่ดี มีการพักผ่อนหย่อนใจที่เพียงพอ มีความพร้อมและสามารถ
ทีจ่ ะด�ำรงสถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ให้สอดคล้อง
กั บ สภาพแวดล้ อ มและค่ า นิ ย มทางสั ง คมสามารถแก้ ป ั ญ หา
เฉพาะหน้าและปัญหาที่สลับซับซ้อนได้และสามารถด�ำเนินชีวิต
วิธกี ารทีช่ อบธรรมเพือ่ ให้ได้มาในสิง่ ทีต่ นพึงประสงค์ภายใต้เครือ่ งมือ
และทรัพยากรที่มีอยู่

ชภัฏ

		 6.2 ภู มิ ป ั ญ ญาการท� ำ จุ ลิ น ทรี ย ์ บ อลที่ ค ณะวิ จั ย
ได้ ร ่ ว มกั บ คณะวิ จั ย ท้ อ งถิ่ น ได้ วิ เ คราะห์ ป ั ญ หาสภาพแวดล้ อ ม
ที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้านอ่าวใหญ่ ที่ประสบกับปัญหาคุณภาพน�้ำที่
เปลี่ยนแปลงไปที่ส่งผลกระทบต่อวิถีการด�ำรงชีวิตของคนในชุมชน
แล้วตีโจทย์จนค้นพบค�ำตอบของปัญหาในเบื้องต้นว่า จุลินทรีย์
บอลน่าจะแก้ปัญหาและปรับสภาพน�้ำเน่าเสียในชุมชนได้และได้
เดินทางไปศึกษาแลกเรียนรูก้ ารท�ำจุลนิ ทรียบ์ อลจากปราชญ์ชาวบ้าน
ในชุมชนบ้านอ่าวใหญ่ และได้ร่วมกันพัฒนาได้สัดส่วนวัตถุดิบที่
เหมาะสมในการท�ำจุลนิ ทรียบ์ อล ได้แก่ ร�ำข้าว 5-6 กระสอบ หัวเชือ้
1 ลิตร กากน�ำ้ ตาล 10 กิโลกรัม โดโลไมท์ 30 กระสอบและดินปลวก
โดยได้รว่ มกันทดลองท�ำจุลนิ ทรียบ์ อลระยะเวลาในการท�ำโครงการ
2 ครั้ง แต่ละครั้งได้ท�ำจุลินทรีย์ EM บอล จ�ำนวน 10,000 ลูก
ซึ่งระยะเวลาที่จะพอใช้ได้แล้ว คือ 30 วัน จากนั้นก็น�ำไปโยนลงสู่
ทะเล ซึ่งผลจากการทดลองในครั้งนี้ คือ จากแหล่งน�้ำมีตะกอน
ดินเลนและของเสียเมื่อโยนจุลินทรีย์บอลลงไปในแหล่งน�้ำท�ำให้
ดิ น เลนตะกอนและของเสี ย ที่ ส ่ ง กลิ่ น เหม็ น ลดน้ อ ยลงและค่ า
ออกซิเจนในน�้ำเพิ่มขึ้น และจากค�ำบอกเล่าของคนในชุมชน พบว่า
ปริมาณสัตว์น�้ำในพื้นที่มีเพิ่มมากขึ้น คณะวิจัยพบว่า สอดคล้องกับ
วิสทุ ธิ์ ใบไม้ (2538)ได้อธิบายคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ
ไว้ดงั นี้ ความหลากหลายทางชีวภาพมีความส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อการเป็น
อยูแ่ ละความอยูร่ อดของมนุษย์ เพราะความหลากหลายทางชีวภาพ
เป็นทรัพยากรธรรมชาติอย่างหนึ่งซึ่งเป็นที่พึ่งพาอาศัยของมนุษย์
โดยเป็นปัจจัยสี่ อาหาร เครือ่ งนุง่ ห่ม ทีอ่ ยูอ่ าศัย ยารักษาโรคส�ำหรับ
การด�ำรงชีวิตของมนุษย์ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ในอดีตกาล
ที่ผ่านมามนุษย์ได้เรียนรู้การใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อการด�ำรงชีวิต
อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติและมนุษย์ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ
สมดุลของธรรมชาติตามกระบวนการวิวัฒนาการของมนุษย์
7. ข้อค้นพบเรื่อง ระดับคุณภาพชีวิต คณะวิจัยพบว่า
คุณภาพชีวิตของชุมชนเครือข่ายประมงพื้นบ้านเครือข่ายจันทบุรี
และตราด พบว่า ครัวเรือนประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านและท�ำ
สวนผลไม้มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง ค่อนข้างมีแนวโน้ม
ที่ดีขึ้น เนื่องจากมีรายได้มาจากหลายทางจากการท�ำประมงและ
สวนผลไม้ ส่วนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านเพียง
อย่างเดียวทีม่ คี ณ
ุ ภาพชีวติ อยูใ่ นระดับปานกลาง ค่อนข้างมีแนวโน้ม
ที่จะลดลง เนื่องจากต้องพึ่งพารายได้จากการการท�ำการประมง
เพียงอย่างเดียวซึง่ จากการจัดเวทีเสวนาและการสัมภาษณ์เก็บข้อมูล
สามารถน�ำมาวิเคราะห์และสรุปได้ว่าคุณภาพชีวิตของเครือข่าย
ประมงพื้นบ้านจันทบุรี และตราด ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ชาวบ้านส่วนใหญ่ในชุมชนมีชีวิตปกติสุขอยู่กันแบบเครือข่ายโดย
มีแกนน�ำในชุมชนที่เข้มแข็งสามารถด�ำเนินการต่างๆ ในชุมชนเป็น
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1. เครือข่ายกลุม่ ประมงพืน้ บ้านควรขับเคลือ่ นกิจกรรม
กลุม่ ควบคูก่ บั การอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติทหี่ ลากหลาย
และด�ำเนินการอย่างสม�่ำเสมอต่อเนื่อง
2. รั ฐบาลควรส่ ง เสริ มการมี ส ่ ว นร่ ว มของชุมชนให้
เข้ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรมการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควรจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
การเพิม่ ศักยภาพเครือข่ายประมงพืน้ บ้านให้เกิดขึน้ อย่างเป็นรูปธรรม
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บทบาทของพระสงฆ์กับการอนุรักษ์ป่าไม้ : กรณีศึกษาพระครูประโชติธรรมาภิรมย์
(สาย โชติธมฺโม) วัดวังศิลาธรรมาราม ต�ำบลวังหว้า อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง
The Role of Buddhist Monks in Forest Conservation : A Case Study of
Phrakruprachotdhammabhirom (Sai Jotidhammo) Watvangsilathammaram
Thampon Wangwa Klaeng District, Rayong Province
ปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ
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บทบาทและแนวคิดการอนุรักษ์ป่าไม้ของพระครูประโชติธรรมาภิรมย์ (สาย โชติธมฺโม) มี 3 ด้าน ได้แก่ 1) บทบาทด้าน
การเทศนาสั่งสอนให้คนมีจิตส�ำนึก บทบาทการเป็นผู้น�ำในการอนุรักษ์ป่าไม้ และบทบาทในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
แนวคิดการอนุรักษ์ป่า 3 ด้าน ได้แก่ แนวคิดการตอบแทนคุณแม่ แนวคิดการจัดป่าแบบสวนโมกข์ และแนวคิดธรรมชาติ 4 ประการ
ผลของการอนุรักษ์ป่าไม้ของพระครูประโชติธรรมาภิรมย์ แบ่งออกเป็นได้ 3 ระดับ ได้แก่ ด้านผลผลิต ท�ำให้เกิดป่าไม้ และสัตว์ป่าในเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนและอุทยานเขาชะเมาเพิ่มมากขึ้น ด้านผลลัพธ์ที่ตามมาสู่ชุมชน เกิดกลุ่มเครือข่ายชุมชนพวา กลุ่มสหกรณ์
ออมทรัพย์ การทดลองใช้คูปองแลกเปลี่ยนชุมชน กลุ่มเยาวชนในการอนุรักษ์ป่าไม้ และกิจกรรมเครือข่ายวนเกษตร ด้านผลที่ออกสู่
สังคมภายนอก เกิดกลุ่มเครือข่ายวนเกษตรภาคตะวันออก 5 จังหวัด
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า

ค�ำส�ำคัญ : บทบาทพระสงฆ์, การอนุรักษ์ป่าไม้, พระครูประโชติธรรมภิรมย์
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The roles and concept in conserving the forest of Phrakruprachotdhammabhirom (Sai Jotidhammo)
were divided into three aspects: teaching the people to be conscienced, being a leader in conserving the forest,
and supporting the community in that conserving. The concept of conserving was consisted three dimensions:
the gratitude to mother, the Sounmok model-based management of the forest, and the fourfold nature. The results
of that coverving were grouped into three levels: the output was the increasing of the forest and wild animals in
Khao Ang Rue Nai wildlife sanctuary; the outcome toward the community was the giving birth to Pawa community
networking group, saving cooperative group, experiment of using the community exchange coupon, the youth
forest conservation group, and the forest agricultural activity network; and the impact to outside society was the
taking place of the groups of forest agricultural netwok in five Eastern provinces.
Keywords : Role of Buddhist Monks, Forest Conservation, Phrakruprachotdhammabhirom
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บทน�ำ

สุวณฺโณ เป็นต้น พระสงฆ์ที่ได้กล่าวมาเป็นพระสงฆ์ที่มีบทบาท
ในการส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนในด้านการอนุรกั ษ์ปา่
อย่างมาก
เมื่อกล่าวถึงพระสงฆ์ในภาคตะวันออกที่มีบทบาทในการ
อนุรกั ษ์ผนื ป่า ทุกคนจะนึกถึงท่านหลวงพ่อพระครูประโชติธรรมาภิรมย์
หรือที่ชาวบ้านเรียกสั้นๆ ว่า “หลวงพ่อสาย” ท่านเป็นพระสงฆ์
รูปหนึ่งที่มีบทบาทต่อการอนุรักษ์ป่า ในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง
และจังหวัดจันทบุรี โดยท่านมีความคิดว่า สิ่งแวดล้อมทุกวันนี้ถูก
ท�ำลายไปเพราะมนุษย์ทตี่ อ้ งการทรัพยากรธรรมชาติไปท�ำมาหากิน
กิเลสท�ำให้มนุษย์ผู้นั้นอยากมีอยากเป็น เกินความต้องการของ
มนุษย์ปกติ ใครมีกเิ ลสมากก็ทำ� ลายธรรมชาติมาก ใครมีกเิ ลสน้อย
ก็ท�ำลายธรรมชาติน้อย ท�ำอย่างไรที่จะให้มนุษย์มีความพอเพียง
ในการอยู่การกิน ใช้ชีวิตกับธรรมชาติให้ได้มากที่สุด ท่านมองเห็น
ปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากมนุษย์ดังกล่าว
ท่านจึงชักชวนชาวบ้านช่วยกันปลูกป่า โดยเริม่ ปลูกในพืน้ ทีว่ ดั วังศิลา
ธรรมาราม ต�ำบลวังหว้า อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง ในพื้นที่ 20 ไร่
จากนั้นขยายพื้นที่ปลูกป่าไปอีกหลายที่ เช่น ปลูกป่าและฟื้นฟูป่า
ในบริเวณหมู่ที่ 2, 3, และ 4 ของต�ำบลพวา อ�ำเภอแก่งหางแมว
จังหวัดจันทบุรี ในพืน้ ทีก่ ว่า 1,000 ไร่ ปลูกป่าบริเวณเขาจุก กิง่ อ�ำเภอ
เขาชะเมา จังหวัดระยอง ในพื้นที่กว่า 15 ไร่ ปลูกป่าในโครงการ
เชือ่ มป่าตะวันออก หรือทีเ่ รียกว่า “ทางช้างผ่าน” ในพืน้ ทีก่ ว่า 60 ไร่
ปัจจุบนั หลวงพ่อสายท่านยังคงท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูน้ ำ� ของชุมชน รวมตัว
ชาวบ้านในการอนุรักษ์ป่าอยู่ตลอดเวลา จากการท�ำงานด้านการ
อนุรกั ษ์ดงั กล่าวท�ำให้ในปี พ.ศ.2546 ท่านได้รบั รางวัลลูกโลกสีเขียว
ครั้งที่ 6 ประเภทบุคคล ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคลที่ท�ำหน้าที่
ด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ ท�ำให้หลวงพ่อสายเป็นที่รู้จักทั้งหน่วยงาน
ของภาครัฐ และเอกชนที่ท�ำหน้าที่ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
นอกจากด้านการอนุรักษ์และการปลูกป่าหลวงพ่อท่าน
ยังได้มีบทบาทด้านช่วยเหลือพัฒนาชุมชนทั้งในพื้นที่จังหวัดระยอง
และจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ การเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนบ้านวังหิน อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง ในปี พ.ศ.25422547 โรงเรียนบ้านเนินจ�ำปา อ�ำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
ในปี พ.ศ.2545 เป็นกรรมการทีป่ รึกษาโครงการเรียนรูร้ ว่ มกันสรรค์
สร้างชุมชนของนิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
เป็นคณะกรรมการในองค์กรของรัฐและเอกชนในด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย
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พระพุทธศาสนากับป่ามีความสัมพันธุจ์ นไม่สามารถแยก
จากกันได้ พระพุทธเจ้าทรงมีความเกี่ยวข้องกับป่าไม้ตั้งแต่ประสูติ
จนพระพุทธองค์ดับขันธปรินิพพาน เมื่อศึกษาพบว่า พระองค์ทรง
ประสู ติ ใ นป่ า ออกบวชแสวงหาโมกขธรรมในป่ า ตรั ส รู ้ ใ นป่ า
วั ด ที่ ท รงประทั บ บ� ำเพ็ญ พุทธกิจส่ว นใหญ่เป็น วัด ป่า ท้ า ยที่ สุ ด
ท่านเสด็จดับขันธปรินพิ พานในป่า กล่าวได้วา่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ผูท้ รงสัง่ สอนหลักธรรมและทรงประพฤติปฏิบตั ธิ รรมเป็นแบบอย่าง
มี ค วามสั ม พั น ธุ ์ กั บ ป่ า จนแยกจากกั น ไม่ อ อก (พระมหาวิ รั ต น์
อาจารสุโภ, 2555 : 5-6)
ในด้านความเป็นอยูพ่ ระพุทธศาสนาก�ำหนดให้พระภิกษุ
อาศัยปัจจัย 4 อย่างเป็นหลักที่คอยเตือนให้มีการด�ำเนินชีวิตที่
เรียบง่าย เรียกว่า นิสยั 4 อย่าง โดยก�ำหนดให้พระภิกษุอยูแ่ บบเรียบง่าย
ได้แก่ การอยู่โคนต้นไม้ ที่เรียกว่า รุกขมูล การก�ำหนดอย่างนี้ท�ำให้
ชีวิตพระสงฆ์มีความผูกพันอยู่กับป่าไม้ อยู่กับธรรมชาติตลอดเวลา
เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงท�ำให้พระสงฆ์ทั้งในอดีตและปัจจุบันส่วนหนึ่ง
เข้าไปอาศัยอยู่ป่าเป็นจ�ำนวนมาก พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงพระสงฆ์
ที่เข้าไปอาศัยอยู่ป่าไว้ 5 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 พระที่ไปอยู่ป่า
เพราะโง่ คือ ไม่รู้เรื่องรู้ราว เห็นเขาอยู่ก็อยู่ตามไป ประเภทที่ 2
พระที่ไปอยู่ป่าเพราะมีความปรารถนาอันเป็นบาป คือ อยากได้
ชื่อเสียง อยากได้ค�ำสรรเสริญ ประเภทที่ 3 พระที่อยู่ป่าเพราะ
จิตฟุ้งซ่าน เสียสติ อยู่ในที่ชุมนุมกับเขาไม่ได้แล้วต้องไปอยู่ป่า
ประเภทที่ 4 พระที่อยู่ป่าเพราะเห็นว่าการอยู่ป่านั้นเป็นสิ่งที่
พระพุทธเจ้าและท่านผูเ้ ป็นบัณฑิตทัง้ หลายสรรเสริญ และประเภทที่ 5
พระทีอ่ ยูป่ า่ เพราะมุง่ ความมักน้อยสันโดษ ปรารถนาความวิเวก สงัด
ฝึกหัดขัดเกลาตน พระสงฆ์ทั้ง 5 ประเภทนี้ พระพุทธองค์ตรัสว่า
พระสงฆ์ประเภทที่ 5 เป็นประเภทที่ควรแก่การยกย่องสรรเสริญ
(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2554 : 7-14)
จากที่กล่าวมาจะพบว่า ตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลจนถึง
ปัจจุบันพระสงฆ์กับป่า ยังคงมีความสัมพันธุ์อยู่ ทั้งในแง่ของการ
เป็นสถานที่ในการฝึกตน และในอีกแง่หนึ่งเป็นสถานที่พระสงฆ์ได้
เข้าไปมีบทบาทในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ที่เสื่อมโทรมอันเนื่อง
มาจากการบุกรุกท�ำลายป่า ท�ำให้บทบาทของพระสงฆ์กลุ่มหนึ่ง
เปลี่ยนไปจากป่าเป็นสถานที่แห่งการฝึกฝนตนเองเป็นการอนุรักษ์
และฟืน้ ฟู ในประเทศไทยพบว่า มีพระสงฆ์ในฐานะทีเ่ ป็นบุคคลหนึง่
ในสถาบันทางศาสนาเข้าไปมีบทบาทในการอนุรักษ์ป่าไม้ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจนเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงาน องค์กรทั้งภายในและ
นอกประเทศ เช่น พระพงษศักดิ์ เตชธมฺโม จังหวัดเชียงใหม่ พระครู วัตถุประสงค์ของการวิจัย
พิทักษ์นันทคุณ กลุ่มฮักเมืองน่าน จังหวัดน่าน พระมหาจันทร์
1. เพือ่ ศึกษาบทบาทและแนวคิดการอนุรกั ษ์ปา่ ไม้ของ
คุณวุฑโฺ ฒ วัดบึงพระ พระเทพสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา พระครูประโชติธรรมาภิรมย์
พระประจักษ์ คุตฺตจิตฺโต จังหวัดบุรีรัมย์ พระครูสุภาจารวัฒน์
2. เพื่ อ ศึ ก ษาผลจากการอนุ รั ก ษ์ ป ่ า ไม้ ข องพระครู
จังหวัดยโสธร พระสมนึก นาโถ จังหวัดนครปฐม และพระค�ำเขียน ประโชติธรรมาภิรมย์
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1. สัมภาษณ์บุคคลหลายระดับที่มีความแตกต่างกัน
ทางต�ำแหน่งที่รับผิดชอบงานในการอนุรักษ์สวนป่าอรัญปิยวงศ์
การเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ใช้วิธีเก็บข้อมูลที่มีความหลากหลายมาตรวจสอบ
ในการวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูล 2 วิธี คือ การศึกษา
ซึ่งกันและกัน ได้แก่ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารรายงาน
เอกสารและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การศึกษาเอกสาร เน้นรวบรวมข้อมูลที่นอกเหนือ การถอดองค์ความรู้ในการเข้าร่วมกิจกรรม ข้อมูลที่ได้จากการ
จากการสัมภาษณ์เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบผลที่ได้จาก สัมภาษณ์แบบเจาะลึกของผู้ให้ขอ้ มูลหลัก และผู้มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับ
งานวิจัยน�ำมาวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่ให้สัมภาษณ์
การสัมภาษณ์ ได้แก่ เอกสารชั้นต้น และชั้นรอง ดังนี้
การวิเคราะห์ข้อมูล
		 1.1 เอกสารชั้นต้น (Primary Data) เป็นข้อมูลดิบ
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การตีความ (Interpretation)
ที่ยังไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ข้อมูลส่วนนี้ได้จาก
การเก็บรวบรวมเอกสารที่ส�ำคัญ เช่น เอกสารการประชุมฯ บันทึก ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการศึกษาเอกสารชั้นต้น เอกสารชั้นรอง
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลด�ำเนินการ
การประชุม เป็นต้น
		 1.2 เอกสารชัน้ รอง (Secondary Data) เป็นข้อมูล ควบคู่ไปกับการเก็บข้อมูลตั้งแต่ขั้นแรกไปจนถึงขั้นสุดท้าย ในการ
ที่ผ่านการวิเคราะห์มาแล้วระดับหนึ่ง เอกสารชั้นรองเหล่านี้ เช่น วิเคราะห์ข้อมูลมีขั้นตอนที่ส�ำคัญ ดังนี้
1. การสรุปข้อมูลจากเอกสาร จากการสัมภาษณ์
หนังสือพิมพ์ ต�ำราทางวิชาการ บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์
2. จัดหมวดหมู่ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ และประเด็น
อินเตอร์เน็ต ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
2. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ในการสัมภาษณ์แบบ ต่างๆ
3. หาข้อสรุปโดยการเชือ่ มโยงข้อมูลในเชิงเหตุและผล
เจาะลึก มุ่งรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเจาะลึก เพื่อน�ำข้อมูลมา
อ้างอิงและอธิบายในประเด็นต่างๆ ของงานวิจัยโดยผู้วิจัยใช้วิธี จากข้อมูลที่ได้น�ำมาสังเคราะห์และวิเคราะห์
การน�ำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การเข้ า ไปหาข้ อ มู ล ในพื้ น ที่ ในการสั ม ภาษณ์ ใช้ ข ้ อ มู ล หลั ก
ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยนี้น�ำเสนอ
(Key - Informants) ที่ส�ำคัญ ดังนี้
		 2.1 พระภิกษุ ผู้น�ำกลุ่มชุมชนปลูกป่าและอนุรักษ์ ผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ตามแนวทางการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ คื อ
สวนป่าอรัญปิยวงศ์ ต�ำบลพวา อ�ำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี การเสนอแนวคิด และบทบาทของพระครูประโชติธรรมาภิรมย์ที่มี
ได้แก่ พระครูประโชติธรรมาภิรมย์ (หลวงพ่อสาย) เจ้าอาวาสวัด ต่อการอนุรักษ์ป่าไม้ เพื่อให้เห็นข้อมูลในรายละเอียด จากนั้นน�ำมา
สรุป และวิเคราะห์การศึกษาในเชิงการอภิปราย ข้อมูลกับทฤษฎี
วังศิลาธรรมาราม ต�ำบลวังหว้า อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง
		 2.2 แกนน�ำชุมชน หมู่ที่ 2 บ้านพวา ต�ำบลพวา และการวิจัย
อ�ำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี แกนน�ำชุมชนในการอนุรักษ์
ผลการวิจัย
สวนป่าอรัญปิยวงศ์
ในการศึ ก ษาวิ จั ย บทบาท แนวคิ ด และผลของการ
			 2.2.1 นายบุญเลิศ ดุชิตา แกนน�ำชุมชน
อนุรักษ์ป่าไม้ของพระครูประโชติธรรมาภิรมย์ มีผลการศึกษาดังนี้
			 2.2.2 นางสาวกัญญา ดุชิตา แกนน�ำชุมชน
บทบาทการอนุรกั ษ์ปา่ ไม้ของพระครูประโชติธรรมาภิรมย์
		 2.3 ผู ้ ป ระสานงานกลุ ่ ม วนเกษตร 5 จั ง หวั ด
ภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรี และแกนน�ำ ชุมชนในการอนุรักษ์ หรือ หลวงพ่อสาย เมื่อวิเคราะห์บทบาทของท่านแล้ว พบว่า
มีบทบาทที่ส�ำคัญ ได้แก่ บทบาทการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
สวนป่าอรัญปิยวงศ์
			 2.3.1 นายกิจเจริญ บุญรอด เครือข่ายวนเกษตร การอนุรักษ์ บทบาทการเข้าไปเป็นผู้น�ำในด้านการอนุรักษ์ การได้
สร้างจิตส�ำนึกให้กับประชาชนให้มีความรักในธรรมชาติ ดังจะเห็น
จังหวัดฉะเชิงเทรา
			 2.3.2 นายวินัย สุวรรณไกร เครือข่ายวนเกษตร บทบาทในด้านต่างๆ ของท่านได้ดังนี้
1) บทบาทด้านการเทศนาสั่งสอนให้คนมีจิตส�ำนึก
จังหวัดชลบุรี
			 2.3.3 คุณวินัย สุวรรณไกร เครือข่ายวนเกษตร หลวงพ่อสายท่านใช้วิธีการแสดงธรรมหรือที่ชาวพุทธทั่วไปเรียกว่า
เทศน์ เป็นวิธกี ารหนึง่ ทีท่ า่ นใช้ปลุกจิตส�ำนึกให้กบั ชุมชน องค์กรภาค
จังหวัดระยอง
รั ฐ และเอกชน หั น มาสนใจและช่ ว ยกั น อนุ รั ก ษ์ ป ่ า ไม้ ในทุ ก ปี
การตรวจสอบข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลที่ได้จาก ชุมชนพวา อ�ำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี มีการจัดท�ำบุญป่า
การเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลมีความตรงและความเที่ยง ที่สวนป่าอรัญปิยวงศ์โดยชาวบ้านน�ำอาหาร ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ
ยิ่ ง ขึ้ น ในการตรวจสอบข้ อ มู ล ผู ้ วิ จั ย จึ ง ใช้ ห ลั ก การตรวจสอบ มาถวาย และรับฟังธรรมจากหลวงพ่อสายโดยการแสดงธรรมเทศนา
ส่วนมากแสดงธรรมทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วข้องกับประโยชน์ของป่า บุญคุณ
แบบสามเส้า (Triangulation) โดยใช้วิธีการดังนี้
ปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์
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3) บทบาทในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ จากการที่ชุมชนพวาได้รวมตัวกันเพื่อท�ำกิจกรรมต่างๆ
หนึ่งในนั้น คือ กิจกรรมทางด้านการอนุรักษ์ป่าไม้น�ำไปสู่การจัดตั้ง
กลุ่มขึ้นมา ใช้ชื่อว่า “กลุ่มเครือข่ายชุมชนพวา” ประกอบด้วย
แกนน�ำหลักที่ส�ำคัญ ได้แก่ นายบุญเลิศ ดุชิตา นางสาวกัญญา ดุชิตา
นายบรรทม สมแสน นายจอน สมแสน นายวัฒนา ธรรมกิจเจริญ
และนายเทพ โดยกลุ่มเครือข่ายชุมชนพวานี้มีหลวงพ่อสายเป็น
ที่ปรึกษาในการขับเคลื่อนกิจกรรมของกลุ่มและสนับสนุนกิจกรรม
ของกลุม่ ในหลายๆ เรือ่ งรวมไปถึงการประกอบพิธกี รรมและประเพณี
ต่างๆ ทางพระพุทธศาสนาอีกด้วย
ในปัจจุบนั เมือ่ มีการรวมกลุม่ กันท�ำบุญป่าไม้ได้กอ่ ให้เกิด
การมีส่วนร่วมของชุมชนมากขึ้น รวมไปถึงแกนน�ำชาวบ้านในพื้นที่
บริเวณใกล้เคียง เยาวชนในพืน้ ทีแ่ ละเยาวชนในชุมชนรอบนอก เช่น
จากบ้านบ่อไฟไหม้มาร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีแกนน�ำมี
การจั ด กิ จ กรรมกั บ กลุ ่ ม เยาวชนมี ก ารปลู ก ป่ า เฉลิ ม พระเกี ย รติ
มีการจัดค่ายปลูกป่าร่วมกับทางโรงเรียนที่ติดต่อเข้ามา เพื่อสร้าง
เครือข่ายให้ใหญ่มากขึน้ และสร้างจิตส�ำนึกทีด่ ใี ห้กบั เยาวชนรุน่ ใหม่
ให้มีความรักและหวงแหน ดูแลอนุรักษ์ป่าไม้อันเป็นส่วนส�ำคัญ
กับการมอบพื้นป่าให้กับชุมชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
แนวคิดการอนุรกั ษ์ปา่ ของหลวงพ่อสาย สรุปได้ 3 แนวคิด
ดังนี้
1) แนวคิดการตอบแทนคุณแม่ หลวงพ่อสายท่าน
อธิบายว่า แม่นี้มีพระคุณมากมายมหาศาล ท่านกล่าวว่า ปลูกป่า
เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านท�ำเพื่อตอบแทนคุณแม่ และส�ำนึกในสิ่งที่เป็น
หนี้แม่ ท่านให้ค�ำอธิบายค�ำว่า แม่ ไว้ว่า แม่ประกอบไปด้วย
แม่ ผู ้ ใ ห้ ก� ำ เนิ ด แม่ พ ระธรณี แม่ พ ระคงคา และแม่ พ ระโพสพ
การตอบแทนคุณแม่ผู้ให้ก�ำเนิด คือ การท�ำความดีต่างๆ สวนป่า
อรัญปิยวงศ์ เป็นสถานทีแ่ ห่งหนึง่ ทีถ่ กู สร้างขึน้ ในพืน้ ทีป่ า่ เขาชะเมา
เป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านท�ำเพื่อตอบแทนคุณแม่ โดยตลอดระยะเวลา
ทีผ่ า่ นมา ท่านได้พาแม่ของท่านเดินทางไปปลูกป่าจนถึงวาระสุดท้าย
ในชีวิตของแม่ท่าน ท่านได้น�ำอัฐิของแม่มาบรรจุและตั้งไว้ที่สวนป่า
อรัญปิยวงศ์ ท่านกล่าวว่า ความกตัญญูกตเวทีไม่วา่ จะในยุคสมัยไหน
จะในอดีตหรือปัจจุบันล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ส�ำคัญ เป็นเหมือนดัง
คุ ณ ธรรมขั้ น พื้ น ฐานของมนุ ษ ย์ ที่ ทุ ก คนควรมี แ ละพึ ง ปฏิ บั ติ
การตอบแทนผู้มีพระคุณนั้นสามารถกระท�ำได้ทั้งกาย วาจา และ
ใจ สวนป่าอรัญปิยวงศ์จึงเป็นสัญลักษณ์แทนการตอบแทนคุณของ
แม่ท่าน
แม่พระธรณี แม่พระคงคา และแม่พระโพสพ ท่านจะ
สอนให้ประชาชนความเคารพนับถือแม่ทั้ง 3 เสมอ โดยท่านจะสอน
และยกตัวอย่างอยูเ่ ป็นประจ�ำว่าตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั การแสดงออก
ถึงการตอบแทนบุญคุณจะแสดงออกมาในรูปแบบของพิธกี รรมและ
ประเพณีต่างๆ
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ของป่า ที่ได้ให้ประโยชน์ต่อมนุษย์ ในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ควรที่
จะอนุรักษ์ป่าไม้ให้คงอยู่สืบไป นอกจากแสดงธรรมหรือเทศนาที่มี
เนือ้ หาเกีย่ วกับป่าไม้ให้กบั ชุมชนชาวพวาแล้ว เมือ่ ท่านได้รบั กิจนิมนต์
ให้ออกไปร่วมงานทางวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน เมื่อท่านมี
โอกาสแสดงธรรมหรือเทศนาท่านจะสอดแทรกเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจ
และช่วยกันอนุรกั ษ์ปา่ ไม้อยูเ่ สมอ ท่านเน้นย�ำ้ เสมอว่า “หากไม่มปี า่ ไม้
สิ่งมีชีวิตทุกชนิดก็คงจะอยู่กันไม่ได้”
2) บทบาทการเป็นผู้น�ำในการอนุรักษ์ป่าไม้ หลวงพ่อ
สายท่านเป็นผู้น�ำในการอนุรักษ์ป่าไม้ให้กับชุมชนพวา และพื้นที่
ใกล้เคียง สรุปได้ว่าเกิดจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้
		 (1) การที่หลวงพ่อเป็นพระสงฆ์และชาวบ้านใน
ชุมชนพวาส่วนใหญ่เป็นผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ท�ำให้การท�ำงานใน
การอนุรกั ษ์ปา่ ควบคูไ่ ปกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปคูด่ ว้ ยกันได้
		 (2) การเป็นผูน้ ำ� ในการประกอบพิธกี รรมต่างๆ ทาง
พระพุทธศาสนาท�ำให้พระสงฆ์และชาวบ้านสามารถท�ำงานร่วมกันได้
โดยใช้พธิ กี รรมเป็นตัวเชือ่ มระหว่างพระสงฆ์ ชาวบ้าน พิธกี รรม และ
การอนุรักษ์
		 (3) เป็นผูน้ ำ� ในการไกล่เกลีย่ เมือ่ เกิดปัญหาในชุมชน
วัฒนธรรมของไทยตั้งแต่อดีต พระสงฆ์จะใกล้ชิดกับชุมชนบ้าน
คอยช่วยเหลือชาวบ้านไม่วา่ จะเป็นการเอาแรงร่วมกันหรือเป็นทีพ่ งึ่
ของชาวบ้านยามตกทุกข์ได้ยาก ในการปลูกป่าและอนุรักษ์ป่าชุมชน
พวานีก้ เ็ ช่นกัน เวลามีการกระทบกระทัง่ ระหว่างชาวบ้านด้วยกันเอง
หรือชาวบ้านกับภาครัฐ ท่านเข้ามาช่วยเหลือไกล่เกลี่ย ท�ำให้เรื่อง
ร้ายแรงกับเบาลงมา
		 (4) เป็นผู้น�ำในการท�ำให้เห็นเป็นตัวอย่าง การที่
หลวงพ่อสาย เข้ามาปลูกป่าในชุมชนเพือ่ ฟืน้ ฟูสภาพป่าทีเ่ สือ่ มโทรม
ให้กลับมาเป็นป่าที่สมบูรณ์ โดยท่านลงมือปลูกด้วยตัวท่านเอง
จนออกมาเป็นรูปธรรม คือ มีต้นไม้ แหล่งน�้ำ สัตว์ป่ากลับเข้ามาท�ำ
ให้ชาวบ้านบางคนที่ไม่ศรัทธาและเคารพในตัวท่านมาศรัทธาและ
เคารพนับถือท่านและช่วยเหลือในการปลูกป่าและดูแลป่าในเวลา
ต่อมา
		 (5) เป็นผู้น�ำในการปฏิบัติ หลวงพ่อสายท่านเป็น
พระสงฆ์ที่เคร่งครัดต่อพระธรรมวินัยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและท�ำ
ประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคมมาโดยตลอดชาวบ้านจึงเกิดความ
เชื่อมั่นในตัวท่านในการเป็นผู้น�ำในการอนุรักษ์ป่าจนเกิดผลส�ำเร็จ
		
(6) เป็ น ผู ้ น� ำ ในการชี้ แ นะและชั ก น� ำ ให้ พ บกั บ
เครือข่าย หลวงพ่อสายท่านเป็นผูท้ ชี่ แี้ นะและชักน�ำให้แกนน�ำชุมชน
เข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับองค์กรภายนอกชุมชน โดยพาตัวแทนชุมชน
ไปศึกษาดูงานด้านการเกษตร การอนุรกั ษ์ในภาคตะวันออก ในปัจจุบนั
ชุมชนพวาเป็นสมาชิกเครือข่ายวนเกษตรของผูใ้ หญ่วบิ ลู ย์ เข็มเฉลิม
ปราชญ์ชาวบ้านภาคตะวันออกที่มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์
ฟื้นฟูมาโดยตลอด
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ยึดมัน่ ถือมัน่ ครอบครองใจแล้ว ท�ำให้ปฏิเสธต่อธรรมชาติและธรรมะ
หากจะสามารถรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้ ให้อยู่ยั่งยืนตลอดไป
จะต้องจัดระบบต่างๆ ในสังคมให้ดเี สียก่อน เมือ่ ระบบต่าง ๆ ดีมนุษย์
จะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการใช้ทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง
ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ เพื่อ
เป็นการแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ทางทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบัน หลวงพ่อสายท่านจึงได้น�ำแนวการจัดการสวนโมกข์
ของท่านพุทธทาสมาจัดสวนป่าอรัญปิยวงศ์ ที่ต�ำบลพวา อ�ำเภอ
แก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี มีกุฏิส�ำหรับปฏิบัติธรรมแวดล้อม
ไปด้วยป่าเขา มีความสงบเงียบเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม และยัง
รักษาไว้ซึ่งความเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงตามแนวทางของสวน
โมกขพลาราม
3) แนวคิดธรรมชาติ 4 ประการ นอกจากหลวงพ่อสาย
จะน�ำแนวทางการจัดสวนป่าตามแนวทางของสวนโมกขพลาราม
มาจัดสวนป่าอรัญปิยวงศ์แล้ว ท่านยังน�ำแนวคิดธรรมชาติ 4 ประการ
ของหลวงพ่อพุทธทาสมาเป็นพลังในการขับเคลื่อนชุมชน องค์กร
ภาครัฐและเอกชน ให้หนั มาร่วมกันอนุรกั ษ์ปา่ ไม้ โดยท่านใช้แนวคิด
ธรรมชาติ 4 ประการ มาช่วยอธิบายขยายความให้กับชาวบ้าน
องค์กรภาครัฐ และเอกชนให้มีความเข้าใจอยู่เป็นประจ�ำ โดยท่าน
กล่าวถึงธรรมชาติ 4 ประการของท่านพุทธทาสว่า ธรรมะ คือ
ธรรมชาติ แ บ่ ง ออกเป็ น 4 ความหมาย หรื อ 4 ประเภท คื อ
1) ธรรมชาติ 2) กฎของธรรมชาติ 3) หน้าที่ตามกฎของธรรมชาติ
และ 4) ผลที่ออกมาจากหน้าที่
ธรรม ในความหมายแรกนั้น ธรรม คือ ตัวธรรมชาติ
ทั้งหมด หมายถึง ตัวปรากฏการณ์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือเป็น
นามธรรม ที่มีการปรากฏเป็นรูปหรือไม่เป็นรูป สิ่งทั้งหลายที่เป็น
อยู่เอง เป็นไปเอง ตามเหตุตามปัจจัย หรือแม้แต่ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย
เรียกว่าธรรมในฐานะตัวธรรมชาติ
ธรรม ในความหมายทีส่ อง คือ กฎธรรมชาติในธรรมชาติ
หรือในตัวธรรมชาติทั้งหมด มีกฎของธรรมชาติประจ�ำอยู่ เช่น
สิ่งนี้เป็นวัตถุ สิ่งนี้จะต้องเปลี่ยนแปลงตามกฎของวัตถุนั้น สิ่งที่เป็น
กฎมีอยู่ในวัตถุนั้น เรียกว่า กฎของธรรมชาติ ในธรรมชาติทั้งหมด
มีกฎของธรรมชาติ ตัวธรรมชาติ ก็คือ ธรรม ดิน ฟ้า อากาศ ทั้งหมด
ในโลกนี้ล้วนมีกฎของธรรมชาติควบคุมอยู่ รวมถึงเราทุกคนด้วย
ในตัวเราทุกคนนั้นมีธรรมชาติ ในส่วนที่เป็นร่างกาย ในส่วนที่เป็น
จิตใจ ล้วนเป็นธรรมชาติทั้งสิ้น เป็นกฎของธรรมชาติ เช่น มันจะ
เกิดขึ้นอย่างไร เปลี่ยนแปลงอย่างไร ท�ำอย่างไร อะไรอย่างไร อะไร
จะเกิดขึ้น ทั้งหมดนี้ล้วนมีกฎของธรรมชาติตายตัวอยู่ในนั้น
ธรรม ในความหมายทีส่ าม คือ หน้าทีต่ ามกฎของธรรมชาติ
ธรรมชาติต้องการให้ทำ� อย่างไรจึงจะไม่เป็นทุกข์ ก็จะท�ำตามกฎนั้น
ไม่อย่างนั้นก็จะเป็นทุกข์ หน้าที่อย่างนี้เรียกว่า ธรรม ตั้งแต่การกิน
อาหาร บริหารร่างกาย ท�ำกิจกรรมต่างๆ กระทัง่ ต้องรูจ้ กั ท�ำจิตใจไว้
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การตอบแทนบุญคุณของพระแม่ธรณี ซึ่งถือได้ว่ามี
ความส�ำคัญต่อมนุษย์มาก ทั้งให้ที่อยู่ที่อาศัย ให้ท�ำไร่ ท�ำนา ท�ำสวน
แม้ เวลาเราน� ำ เอาของเน่ า ของเสี ย เทลงบนพื้ น ดิ น พระแม่ ธ รณี
ไม่เคยห้ามปรามหรือดุด่า จึงมีพิธีการขอขมาหรือบูชาพระแม่ธรณี
อยู่บ่อยครั้ง ในบางพื้นที่จะมีการตั้งส�ำรับคาวหวาน และผลไม้
ไว้บนพื้นที่เพื่อไหว้ขอขมาพระแม่ธรณี การตอบแทนพระแม่คงคา
เช่นกัน ในแต่ละปีจะมีการจัดประเพณีลอยกระทง เพือ่ เป็นกิจกรรม
ให้ประชาชนทุกคนมาร�ำลึกถึงบุญคุณที่พระแม่คงคาที่ได้ให้น�้ำดื่ม
น�ำ้ ใช้ในชีวติ และขอขมาพระแม่คงคาทีม่ นุษย์ได้ทงิ้ สิง่ ปฏิกลู ของเน่า
ของเสียลงในแม่น�้ำล�ำคลอง ส่วนการตอบแทนพระแม่โพสพนั้น
ชาวไร่ชาวนาจะมีพธิ กี รรมทีใ่ ช้เพือ่ ตอบแทนบุญคุณของพระแม่โพสพ
ทีไ่ ด้ให้ขา้ วอุดมสมบูรณ์ เช่น ประเพณีสมโภชแม่โพสพ เป็นประเพณี
การขอบคุณแม่โพสพที่ให้ความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนนา และเป็นการ
สร้างขวัญก�ำลังใจให้กับชาวนาให้รู้ว่าการท�ำนาปลูกข้าวของตนนั้น
จะไม่สูญเปล่า เพราะแม่โพสพเป็นผู้ดูแล
ท่ า นจึ ง ได้ เ ลื อ กวิ ธี ก ารตอบแทนคุ ณ แม่ ผู ้ ใ ห้ ก� ำ เนิ ด
แม่พระธรณี แม่พระคงคา และแม่พระโพสพ ด้วยวิธีการมุ่งมั่นที่จะ
พลิกฟื้นผืนป่าให้อุดมสมบูรณ์ เพราะป่าให้น�้ำ ให้อากาศ ให้ชีวิต
ให้พนื้ ทีไ่ ด้ทำ� กิน ท่านจึงตัง้ ปณิธานทีใ่ ช้แนวคิดการตอบแทนคุณแม่
ในการอนุรักษ์และดูแลป่าไม้สืบต่อไป
2) แนวคิดการจัดการป่าแบบสวนโมกข์ หลวงพ่อสาย
ท่ า นได้ เ ดิ น ทางไปสวนโมกขพลารามของท่ า นพุ ท ธทาสภิ ก ขุ
ได้ศึกษาและปฏิบัติกับท่านพุทธทาส ท�ำให้ได้ซึมซับแนวคิดและ
วิธีการในการอนุรักษ์ป่า จากการได้ศึกษาและปฏิบัติหลวงพ่อสาย
ท่านได้น�ำกลับมาปฏิบัติและท�ำให้เห็นเป็นรูปธรรม คือ การจัดสวน
ป่าอรัญปิยวงศ์ หลวงพ่อสายท่านเห็นด้วยกับหลักการของท่าน
พุทธทาส ที่กล่าวถึงวิธีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมว่า ควรจะมีวิธีการ
เพื่อใช้แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ ท่านได้กล่าวเกี่ยวกับมนุษย์ว่า
ควรใช้ชีวิตอย่างไร ไม่ให้ท�ำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการ
ให้กินอยู่อย่างต�่ำ กระท�ำอย่างสูงอย่างที่ท่านพุทธทาสได้กล่าวไว้
หรือใช้ชีวิตกลางดินไม่ท�ำลายป่า ท่านตระหนักว่า ป่าเป็นสถานที่
บรรลุธรรมทีพ่ ระพุทธองค์ตรัสรูแ้ ละประกาศธรรม แม้พระพุทธเจ้าเอง
ประทับอยู่ในป่า ใช้ชีวิตท่ามกลางป่าท่านเชื่อว่าป่าเป็นสถานที่ที่
บุคคล จะสามารถรูธ้ รรมะได้รวดเร็ว การอยูอ่ ย่างธรรมชาติเป็นการ
อยูใ่ กล้พระนิพพาน เพราะนิพพานเป็นธรรมชาติทสี่ งู สุด คือ สะอาด
สว่าง สงบ
การอยู่อย่างเรียบง่ายแบบธรรมชาติ ท�ำให้จิตใจไม่ถูก
รบกวนจากกิเลสตัณหา หรือความต้องการความหรูหรา และสะดวก
สบายเกินไป การอยู่อย่างนี้ สามารถรักษาใจให้ปกติจิตใจจะเป็น
ปกติและอิสระ ไม่มสี งิ่ หมกมุน่ ใช้ให้นอ้ ยทีส่ ดุ ทัง้ วัตถุและสิง่ อ�ำนวย
ด้ า นกายภาพ จิ ต สามารถถู ก ยก และเปลี่ ย นไปสู ่ ค วามสงบ
ความเห็นแก่ตวั จะท�ำให้ทกึ ทักเอาว่า โลกเป็นของเรา เมือ่ การเข้าไป
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เห็นวา ตัวธรรมชาติ คือจิตใจที่ทานตองการที่จะอนุรักษปาไมใหคงอยู โดยใชหลักของกฎธรรมชาติที่วาในโลก
อนิจจจัจังงทุทุกกขัขังงอนั
อนัตตตาตาทุทุกกสิสิ่ง่ทุงทุกกอยอยาางเกิ
งเกิดดขึขึ้น้นตัตั้ง้อยู
งอยู แล
 แลววก็ก็ดดับับไปไปเมืเมื่อ่อปลู
ปลูกกตตนนไมไมขขึ้นึ้นตตนนไมไมกก็ม็มีตีตายายแตแตเราก็
เราก็สส
อนิ
ปลูกกขึขึ้น้นมาใหม
มาใหมไดไดหมุ
หมุนนเวีเวียยนกั
นกันนไปไปหน
หนาาทีที่ต่ตามธรรมชาติ
ามธรรมชาติเมืเมื่อ่อเราปลู
เราปลูกกตตนนไมไมขขึ้นึ้นมาแล
มาแลววเราก็
เราก็มมีหีหนนาาทีที่ท่ที่จี่จะตะตอองดูงดแ
ปลู
และอนุ
ผลที
รับับแมแม
ทอง-แตธัแตนสวาคม
สิ่งทีิ่งที่ได่ไดร2561
รับับและรู
และรู175
มากที่ส่สุดุดคืคืออความสุ
ความสข
จรัยรักรำักษ�ษไพพรรณี
ปี่ไทด่ไดี่ ร12
ฉบั
บะไม
ทีใ่ ช3ใชชเดืชื่อื่อเสี
อเสีนกั
นงเงิยายน
นันัวารสารวิ
้น้นและอนุ
มมันันไวไวผลที
จจะไม
ยยงเงิ
นนทอง
สสึกึกมีมีคคุณุณคคาามากที
ผลของการอนุรรักักษษปปาาไมไมขของพระครู
องพระครูปประโชติ
ระโชติธธรรมาภิ
รรมาภิรรมยมย ทํทําาใหใหเกิเกิดดการเปลี
การเปลี่ย่ยนแปลงต
นแปลงตออชุชุมมชนพวาใ
ชนพวา
ผลของการอนุ
ในด
ๆซึซึ่งสามารถแบ
่งสามารถแบ
งพิออกเป
ประเด็ำนนวนป่
นไดได33าระดั
กดดาานผลผลิ
(Output)
นผลลัพพธธทที่ตี่ตามา
ในลักษณะที่บริสุทธิ์และถูกต้องจึงจะไม่เป็ในด
นทุากานต
ข์นตาทัาง้งงๆหมดนี
้เป็น เมืงอ่ ออกเป
จารณาจากจ�
ไม้ระดั
ทบเี่ พิบได
ม่ ได
ขึแน้ แกในบริ
เนผลผลิ
วณเขตรัตตก(Output)
ษาพั
นธุส์ ตั ดว์ดาานผลลั
นนประเด็
(Outcome)
และดาานผลที
นผลที
ังงฤาไนและอุ
คมภายนอก(Impact)
(Outcome)
และด
สสังาคมภายนอก
หน้าทีท่ งั้ สิน้ เรามีหน้าทีท่ จี่ ะต้องดับทุกข์ให้หมดไป
ท่านหมายความว่
า ่อป่่ออกสู
าอกสู
เขาอ่
ท(Impact)
ยานเขาชะเมา ก่อนและหลังจากการเข้าไป
ด
า
นผลผลิ
ต
(Output)
เป
น
ผลเกิ
ด
จากการเข
ไปปลู
ของหลวงพ
สายทํทําาใหใหเกเ
นผลเกิ
ดจากการเข
กกและอนุ
รรักัก้นษษปสิปา่งาของหลวงพ
การปฏิบตั เิ พือ่ นิพพาน คือ หน้าทีข่ องมนุษย์ แม้วา่ มนุษดย์จานผลผลิ
ะยังไม่รจู้ ตกั (Output)
ปลูกป่าเปและมี
การอนุ
รักษ์ ซึ่งาเมืาไปปลู
่อป่าไม้
เและอนุ
พิ่มมากขึ
แวดล้
อมมี ออสาย
ชัดดเจนนั
เจนนั่น่นคืคืออดดาานสิ
นสิ่งแวดลออมมไดไดแแกกจจําํานวนปริ
นวนปริมาณปาาไมไมในพื
ในพื้น้นทีที่เพิ่เพิ่ม่มมากขึ
มากขึ้น้นเมืเมื่อ่อพิพิจจารณาจากจํ
ารณาจากจํานวนปาไม
นิพพานอย่างแท้จริง แต่นพิ พานมีอยูด่ ว้ ยตัวชัของมั
นเอง ธรรมชาติ่งแวดล
ได้ ความอุดมสมบูรณ์ มสัตาณป
ว์ป่าจากที่เคยอพยพออกจากพื
้นที่ไปก็กลับ านวนปาไมท
บริเวณเขตรักกษาพั
ษาพันธุสัตวปาเขาอาางฤาไนและอุ
งฤาไนและอุทยานเขาชะเมากกออนและหลั
นและหลัจากการเข
งจากการเขาาไปปลู
ไปปลูกปา และม
ก�ำหนดไว้โดยเด็ดขาดแล้ว ผูใ้ ดไม่สนใจและไม่บริปเฏิวณเขตรั
บตั จิ ะต้องเป็นทุนกธุข์สัตวปเข้าเขาอ
ามาดังเดิม เช่น ในช่ทวยานเขาชะเมา
งปี พ.ศ.2553 - 2554 พบช้างงเข้
ามาในพื้นที่ กปา และมีก
่งเมื่อ่อปปาาไมไมเพิเพิ่ม่มมากขึ
มากขึ้น้นสิสิ่งแวดล
่งแวดลออมมีมมีคความอุ
วามอุดดมสมบู
มสมบูรรณณสัสัตตววปปาาจากที
จากที่เคยอพยพออกจากพื
่เคยอพยพออกจากพื้น้นทีที่ไปก็
่ไปก็กกลัลับบเขเขาามาม
ซึซึ่งเมื
โดยแน่นอน เพราะฉะนั้นธรรมในความหมายนี
้
คื
อ
หน้
า
ที
่
มากขึ
น
้
มากขึ
น
้
70
80
ตั
ว
ในชววงปงปพ.ศ.
พ.ศ. 2553––2554
2554พบช
พบชาางเข
งเขาามาในพื
มาในพื้น้นทีที่ม่มากขึ
ากขึ้น้นมากขึ
มากขึ้น้น7070- - 8080ตัตัวว
ในช
ธรรม ในความหมายทีส่ ี่ คือ ผลของหน้
าที่ คือ ทุก2553
ข์หรือสุข
ผลทีจ่ ะได้รบั จากการปฏิบตั ใิ นระดับไหนก็ตาม ในระดับทีเ่ ป็นนิพพาน
ชั่วคราว คือความสงบระงับใจชั่วคราว หรือจะเป็นผลเด็ดขาดลงไป
ไม่มีความทุกข์อีกต่อไป เรียกว่าผลเหมือนกัน
หลวงพ่อสายท่านสรุป ธรรม ว่ามีความหมายดังนี้
1) ตัวธรรมชาติ หรือปรากฏการณ์ตามธรรมชาติทงั้ หมด
เรียกว่า สภาวธรรม ตัวของธรรมชาติแท้ๆ ได้แก่ ดิน ฟ้า อากาศ
ภาพภูเขาหัวโล้น ที่เกิดจากการบุกรุกพื้นที่ป่า
ภาพภูเขาหั
เขาหัววโลโลนนทีที่เกิ่เกิดดจากการบุ
จากการบุกกรุรุกกพืพื้น้นทีที่ป่ปาา
ทุกสิง่ ทุกอย่างทัง้ ทีเ่ ป็นรูปและนาม ทีเ่ ป็นรูปก็จะ ได้แก่ สิง่ ทีเ่ ป็นวัตถุ
ภาพภู
ที่มา : ภาพโดยพระครู
ประโชติธรรมาภิรมย์
(สาย โชติธมฺโม)
ภาพโดยพระครูปประโชติ
ระโชติธธรรมาภิ
รรมาภิรรมยมย(สาย
(สายโชติ
โชติธธมฺมฺโม)
โม)
ทีที่ม่มาา: :ภาพโดยพระครู
ส่วนสิ่งที่เป็นนามได้แก่จิตใจ ความรู้สึกนึกคิด
2) กฎของธรรมชาติ คือความทีโ่ ลกนีเ้ ป็นอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา สิ่งต่างๆ ต้องเป็นไปตามเหตุและปัจจัย แก้ไขไม่ได้ และ
บังคับไม่ได้ สิ่งนี้เรียกว่า กฎธรรมชาติ
3) หน้าทีต่ ามธรรมชาติ เป็นหน้าทีท่ มี่ นุษย์จะต้องท�ำให้
ถูกต้องตามกฎธรรมชาติ เช่น การแสวงหาอาหาร การดูแลร่างกาย
ให้แข็งแรง เหล่านี้เป็นหน้าที่ตามกฎธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
บริบริเวณที
4) ผลจากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามธรรมชาติ หรือผลทีไ่ ด้รบั
เวณที่หห่ ห่ ลวงพ่
ลวงพอออสายเข้
สายเขาามาบุ
ามาบุ
มาบุกกกเบิ
เบิกกกปลู
ปลูกกกป่ปปาาในยุ
าในยุ
ในยุคคคแรก
แรก
บริ
เ
วณที
ลวงพ
สายเข
เบิ
ปลู
แรก
ที
ม
่
า
:
ภาพโดยพระครู
ป
ระโชติ
ธ
รรมาภิ
ร
มย์
(สาย
โชติ
ภาพโดยพระครูปประโชติ
ระโชติธธรรมาภิ
รรมาภิรรมยมย(สาย
(สายโชติ
โชติธธมฺธมฺมฺโโม)
โม)
ได้รับมาเป็นเงินเป็นทอง เป็นข้าวของ เป็นเกียรติยศชื่อเสียง
ทีที่ม่มาา: :ภาพโดยพระครู
ม)
การปฏิบตั หิ น้าทีท่ างธรรมะสูงสุด ได้รบั มรรคผลนิพพานมา เรียกว่า
ผลที่ได้รับตามธรรมชาติ
หลวงพ่อสาย เห็นด้วยกับแนวคิดเรือ่ ง ธรรมชาติ 4 ประการ
ของท่ า นพุ ท ธทาส โดยท่ า นได้ อ ธิ บ ายเปรี ย บเที ย บให้ เ ห็ น ว่ า
ตัวธรรมชาติ คือ จิตใจที่ท่านต้องการที่จะอนุรักษ์ป่าไม้ให้คงอยู่
โดยใช้หลักของกฎธรรมชาติที่ว่าในโลกนี้ล้วนเป็นอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็ดับไป เมื่อปลูกต้นไม้ขึ้น
ต้นไม้กม็ ตี าย แต่เราก็สามารถทีจ่ ะปลูกขึน้ มาใหม่ได้ หมุนเวียนกันไป
หน้าที่ตามธรรมชาติ เมื่อเราปลูกต้นไม้ขึ้นมาแล้ว เราก็มีหน้าที่ที่จะ
ภาพสวนป่
ภาพสวนปาาอรั
าอรัอรัญญญปิปปยยยวงศ์
วงศใในปั
ในปจจจจุจุจุบบบันนั นั
ภาพสวนป
วงศ
นป
ต้องดูแลต้นไม้ตน้ นัน้ และอนุรกั ษ์มนั ไว้ ผลทีไ่ ด้รบั แม้จะไม่ใช่ชอื่ เสียง
ทีทีที่ม่ม่มาาา:: :ภาพโดยผู
ภาพโดยผู้ววิจวิจิจัยัยัย
ภาพโดยผู
เงินทอง แต่สิ่งที่ได้รับและรู้สึกมีคุณค่ามากที่สุด คือ ความสุขทางใจ
ผลของการอนุรกั ษ์ปา่ ไม้ของพระครูประโชติธรรมาภิรมย์
ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อชุมชนพวาในระยะยาวในด้านต่างๆ
ด้านผลลัพธ์ที่ตามมาสู่ชุมชน (Outcome) นอกจาก
ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นประเด็นได้ 3 ระดับ ได้แก่ ด้านผลผลิต
(Output) ด้านผลลัพธ์ที่ตามมาสู่ชุมชน (Outcome) และด้านผล ท่านหลวงพ่อสายจะเป็นผู้น�ำในการปลูกป่า และอนุรักษ์ป่าไม้ใน
เขตพื้ น เขตรั ก ษาพั น ธุ ์ สั ต ว์ ป ่ า เขาอ่ า งฤาไนและบริ เวณอุ ท ยาน
ที่ออกสู่สังคมภายนอก (Impact)
ด้านผลผลิต (Output) เป็นผลเกิดจากการเข้าไปปลูก เขาชะเมาแล้ว ท่านยังเป็นผู้น�ำในการจัดตั้งกลุ่มในชุมชนพวา
และอนุรักษ์ป่าของหลวงพ่อสาย ท�ำให้เกิดผลผลิตที่ชัดเจนนั่นคือ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่
ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ จ�ำนวนปริมาณป่าไม้ในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น
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กลุ่มเครือข่ายชุมชนพวา ที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาหนี้สิน โครงการโดยเข้าร่วมในระยะทีส่ องช่วยให้แกนน�ำเครือข่ายของชุมชน
ของชาวบ้าน โดยหลวงพ่อสายได้เป็นผู้น�ำให้ชุมชนได้เข้าร่วมกับ พวาทดลองใช้ระบบการแลกเปลี่ยนชุมชน มีการจัดงบประมาณให้
เครือข่ายวนเกษตรของผูใ้ หญ่วบิ ลู ย์ เข็มเฉลิม ผูท้ ปี่ ระสบความส�ำเร็จ ชาวบ้านไปดูงานในสถานที่ที่ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนชุมชน
จากการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดหลักการพึ่งตนเอง ท�ำให้ โดยได้ขอค�ำปรึกษาและค�ำแนะน�ำจากหลวงพ่อสายเป็นอย่างดี
เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป ท�ำให้ชุมชนพวาสามารถจัดตั้งเครือข่าย ผลจากการใช้คูปองผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนคูปองในระยะ 6
ชุมชนขึ้นโดยมีสมาชิกกลุ่มบ้านหมู่ที่ 2 กลุ่มบ้านกวย หมู่ที่ 3 กลุ่ม เดือนแรก มีความต้องการที่จะเรียนรู้การใช้คูปอง เป็นเครื่องมือใน
เนินจ�ำปา และหมู่ที่ 4 กลุ่มคลองพลอย ด�ำเนินกิจกรรมด้าน การลดใช้ค่าใช้จ่ายในครอบครัว แต่พบว่าจริงๆ แล้วนั้น เมื่อดูจาก
วนเกษตร เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของสมาชิกและท�ำให้เกิด รายชื่อผู้ที่ใช้คูปองนั้นส่วนใหญ่จะเป็นแค่แกนน�ำ หรือเครือญาติ
ดานผลลัพธที่ตามมาสูชุมชน (Outcome) นอกจากทานหลวงพอสายจะเปนผูนําในการปลูกปา และอนุรักษปา
ความสามัคคีในชุมชนมากขึ้น
ใกล้ชิดกับแกนน�ำ ท�ำให้การทดลองใช้คูปองแลกเปลี่ยนชุมชน
พื้นเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไนและบริเวณอุทยานเขาชะเมาแลว ทานยังเปนผูนําในการจัดตั้งกลุมใน
กลุแม่ กสหกรณ์ออมทรัพย์ เกิดจากแนวคิดของนายบุญเลิศ ไม่ประสบความส�ำเร็จ (พลอยบงกช ชุ่มเพ็งพันธุ์, 2550)
า ใหเปนแหลงเรียนรูตาง ๆ ได
ชิตา แกนน�
ชนที
ดจากพระราชด�
ำรัสของ
เยาวชนในการอนุ
รักษ์ป่าไม้ กลุ่มนี้เกิดขึ้นเพื่อเป็น
กลุมเครือขายชุมดุชนพวา
ที่เกิดำขึชุ้นมเพื
่อแก่ต้ปองการใช้
ญหาหนีแ้สนวคิ
ินของชาวบ
าน โดยหลวงพ
อสายไดเปนผูนําใหกลุ
ชุม่มชนได
เขา
สมเด็จพระนางเจ้
าถ มาพัฒนาชุาเร็มจชนโดยการจั
การสร้างเยาวชนรุ
รือขายวนเกษตรของผู
ใหญวิบูลยาพระบรมราชิ
เข็มเฉลิม ผูทนี่ปีนระสบความสํ
จากการใชปดรัชญาเศรษฐกิ
จพอเพีน่ ยใหม่
ง ยึดให้เกิดความตระหนักถึงการอนุรกั ษ์ไม้ และ
พย์เ่วพืไป่อให้ทํชาให
าวบ้ชุมานได้
อุดหนุนสินค้าดทีตั่ก้ง่อเครื
ให้อเกิขดายชุมเป็ชนขึ
นตั้นวโดยมี
แทนของคนรุ
พึ่งตนเอง ทําใหเตัป้งนสหกรณ์
ที่ยอมรัอบอมทรั
ของคนทั
ชนพวาสามารถจั
สมาชิกกลุ่นใหม่
ม ที่จะเข้ามาเชื่อมต่อระหว่างวัยรุ่นกับ
านให้
ความหมาย
ไว้ว่า สหดําแปลว่
วัยผูา้ในวนเกษตร
หญ่ที่ท�ำงานด้เพืานอนุ
2 กลุมบานกวยการปั
หมูทนี่ ผลรายปี
3 กลุมเนิโดยท่
นจําปา
และหมู
ที่ 4 กลุสหกรณ์
มคลองพลอย
เนินกิาจกรรมด
่อลดรักษ์เพื่อไม่ให้ขาดตอนในระหว่างรุ่น โดย
มากมาย
กราให
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นชุมชนมากขึ้น ว่า มือหลายๆ ผู้ที่เข้าร่วมจะเป็นลูกหลานของชาวต�ำบลพวา และพื้นที่ใกล้เคียง
มือช่วพยกั
สิง่ ต่างๆ จนเกิ
ดผลส�ำเร็ญจเลิ
และได้
จึงเปิแดนวคิ
โอกาสให้
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เงินถึง 6 แสนบาท และให้สมาชิกกู้ได้ คนละ 1-2 หมื่นบาท เป็นต้น
กรณ ออมทรัพยความส�
ขึ้น โดยกลุ
สหกรณ
ออมทรัพน�ำยไปสู
เก็บ่กเงิารท�
นออมจากสมาชิ
จนทําใหอข่ายวนเกษตร เป็นกิจกรรมทีต่ อ่ เนือ่ งจาก
ำเร็จมของกลุ
่มสหกรณ์
ำกิจกรรมอื่นๆกคนละ
โดยใช้ 50 บาท ต อเดือกิจนกรรมเครื
คยมีเงินถึง 6 แสนบาท
มาชิได้กกูแก่ไดการท�
คนละำร้า1-2
บาทการขายของให้
ความสําเร็จกของกลุ
มสหกรณ
ําไปสู
สหกรณ์เและให
ป็นพื้นสฐาน
นค้าหมื
ชุม่นชน
ับ การเข้
าร่วนมเป็
นส่กวารทํ
นหนึา่งของเครือข่ายวนเกษตรภาคตะวันออก
อื่นๆ โดยใชสหกรณ
เปกนในสหกรณ์
พื้นฐาน ไดจากมี
แก การทํ
าชุแมก่ชน
การขายของให
ับสมาชิ
ในสหกรณ
การคืน ่วประเทศ โดยสมาชิกเครือข่ายจะมี
สมาชิ
การคืานรก�านค
ำไรให้
สมาชิ
ก มีการท�ำอิฐกบล็
อก กและเครื
อข่าจากมี
ยวนเกษตรจากทั
กสมาชิก มีการทํน�า้ำอิปลา
ฐบล็อกะปิ
ก, น้สบู
ําปลา,
, สบู
 และน้
ํายาล่มาเด็
งจาน
ของกลุมเด็ก่เป็และเยาวชนที
่เปมนกัลูนกทุหลานของ
่ และน�กะป
้ำยาล้
างจาน
ของกลุ
กและเยาวชนที
น การประชุ
กวันที่ 11 ของทุกเดือน พร้อมทั้งจัดให้มีกิจกรรม
หกรณเพื่อนํามาขายในสหกรณ
ลูกหลานของสมาชิกสหกรณ์เพื่อน�ำมาขายในสหกรณ์
ของเครือข่าย โดยการหมุนเวียนไปตามพื้นที่จังหวัดของสมาชิก
มีกิจกรรมเวทีพูดคุยเกี่ยวกับวนเกษตร ป่าไม้ และเรื่องอื่นๆ เช่น
ปัญหาช้างป่า ปัญหาการตัดไม้ ตลอดจนปัญหาการท�ำมาหากิน
เป็นต้น
ผลที่ออกสู่สังคมภายนอก (Impact) หลังจากเกิดกลุ่ม
เครือข่ายภาคตะวันออกที่เป็นส่วนหนึ่งในการสอดส่องดูแลปัญหา
ทางด้านป่าไม้ โดยมีหลวงพ่อสายเป็นแกนน�ำ ท�ำให้เกิดการขยาย
กลุ่มเครือข่ายเข้าไปยังกลุ่มต่างๆ ของชาวบ้าน ก่อให้เกิดเป็นกลุ่ม
เครือข่ายของวนเกษตร 5 จังหวัดภาคตะวันออก โดยมีจุดประสงค์
เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ แสวงหาแนวทางที่สอดคล้องกับการ
ด้านหน้หมูาของสหกรณ์
หมู่บ้างนพวา
ดานหนาของสหกรณ
บานพวา ตําบลแก
หางแมว จังหวัดจันทบุรี ด�ำรงชีวิตกลุ่มเครือข่าย 5 จังหวัดภาคตะวันออก ประกอบไปด้วย
ต�ำบลแก่ทีง่มหางแมว
จังหวัดวิจจััยนทบุรี
า : ภาพโดยผู
เครือข่ายจากจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสระแก้ว จังหวัดจันทบุรี
ที่มา : ภาพโดยผู้วิจัย
จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี เกิดการรวมตัวกันเป็นเครือข่าย
ทดลองใชคูปองแลกเปลี่ยนชุมชน เมื่อการดําเนินงานเครือขายชุมชนพวา เห็นผลเปนรูปธรรมมากพอสมควร
และจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้น ในทุกๆ วันที่ 11 ของทุกเดือน และ
ทดลองใช้่ยนชุ
คูปมองแลกเปลี
่ยนชุ่งมตนเองของ
ชน เมื่อการด�
ำเนินงาน ดร.อภิ
รงการวิจัยและพัฒนาระบบแลกเปลี
ชนดวยการพึ
ศาสตราจารย
ชัย พันธเสน ที่ไดรับ
นอกจากนั
น้ ยังได้งหางแมว
เกิดโครงการธรรมยาตราเพือ่ ผืนป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
อข่มาชนเพื
ยชุมชนพวา
เห็นผลเป็นครููปปองแลกเปลี
ธรรมมากพอสมควร
นุนจากรัฐบาลใหเครืหาชุ
่อทําการทดลองใช
่ยนใชในชุมจึชนงได้ชุมมี ชนพวา อําเภอแก
ภาคตะวั
นออก ครั้งที่ 1 และ 2 ซึ่งครอบคลุมเขตพื้นที่จังหวัดของ
โครงการวิ
จัยและพัฒนาระบบแลกเปลี
่ยนชุ่สองช
มชนด้
วยการพึ
นทบุรี เปนชุมชนที
่เขารวมโครงการโดยเข
ารวมในระยะที
วยให
แกนนํ่งาตนเอง
เครือขายของชุ
มชนพวาทดลองใช
กลุ่มเครือข่าย ่ยทีนชุ
่เรียมกรวมกั
รแลกเปลี่ยนชุมชน
ารจัดงบประมาณให
ไดเนขจาก
ารวมโครงการแลกเปลี
ชน นว่า ป่าตะวันออก ประกอบไปด้วย
ของมีกศาสตราจารย์
ดร.อภิชัยาวบพันานไปดู
ธเสน งทีานในสถานที
่ได้รับทุนสนั่บที่สนุ
เขตรั ก ษาพั น่ยธุนคู
์ สั ตปว์องใน
ป ่ า เขาอ่ า งฤาไน เขตรั ก ษาพั น ธุ ์ สั ต ว์ ป ่ า เขา
คําปรึกษาและคํารัแนะนํ
าจากหลวงพ
นอยางดี ผลจากการใช
องผูในชุ
เขามรชน
วมโครงการแลกเปลี
ฐบาลให้
หาชุมชนเพืออ่ สายเป
ท�ำการทดลองใช้
คปู องแลกเปลีคย่ ูปนใช้
สอยดาว วอุทแตยานแห่
ดือนแรก มีความต
งการที่จอ�ะเรี
ยนรูกงารใช
คูปองจังเป
ในการลดใช
พบวาจริงชาติ
ง น�้ำตกเขาสิบห้าชั้น อุทยานแห่งชาติ
ชุมอชนพวา
ำเภอแก่
หางแมว
หวันดเครื
จัน่อทบุงมืรอี เป็
นชุมชนที่เคข้าใช
ร่วจมายในครอบครั
น เมื่อดูจากรายชื่อผูที่ใชคูปองนั้นสวนใหญจะเปนแคแกนนํา หรือเครือญาติใกลชิดกับแกนนํา ทําใหการทดลอง
ลกเปลี่ยนชุมชนไมประสบความสําเร็จ (พลอยบงกช ชุมเพ็งพันธุ, 2550)
กลุมเยาวชนในการอนุ
ักษปาทไมิพย์กลุมนี้เกิดขึ้นเพื่อเปนการสรางเยาวชนรุนใหมใหเกิดความตระหนักถึงการ
ปัทวี สัตรยวงศ์
ม และเปนตัวแทนของคนรุนใหมที่จะเขามาเชื่อมตอระหวางวัยรุนกับวัยผูใหญที่ทํางานดานอนุรักษเพื่อไมใหขาด
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จากการศึกษาบทบาทของพระสงฆ์กบั การอนุรกั ษ์ปา่ ไม้
กรณีศึกษาพระครูประโชติธรรมาภิรมย์ (หลวงพ่อสาย) มีข้อค้นพบ
ทีเ่ ป็นองค์ความรูใ้ หม่ขนึ้ มา การเข้ามาอนุรกั ษ์ปา่ ไม้ของหลวงพ่อสาย
จากจุดเริ่มต้นที่ต้องการให้ป่าไม้ที่เคยถูกตัดกลายเป็นภูเขาหัวโล้น
กลับมามีความอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมเป็นต้นน�้ำ เป็นแหล่งน�้ำ
เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยของสัตว์ปา่ ตลอดจนการเป็นศูนย์รวมจิตใจของผูค้ น
ในชุมชน แต่เมื่อเวลาผ่านไป จากการมีหลวงพ่อสายเป็นศูนย์รวม
จิตใจ ศูนย์รวมการด�ำเนินกิจกรรมทางด้านอนุรักษ์ สิ่งเหล่านั้น
สรุปผลและอภิปรายผล
แนวคิ ด และบทบาทการอนุ รั ก ษ์ ป ่ า ไม้ ข องพระครู ถูกส่งผ่านองค์ความรู้ต่างๆ ไปสู่คนในชุมชนเกิดการเรียนรู้ในการ
ประโชติธรรมาภิรมย์ ท่านมีแนวคิดในการอนุรักษ์ 3 แนวคิด ได้แก่ ด�ำรงชีวิตอย่างพอเพียง การอยู่กับธรรมชาติ การรวมกลุ่มกันทั้ง
แนวคิดการตอบแทนคุณแม่ แนวคิดการจัดป่าแบบสวนโมกข์ และ ภายในชุมชนและภายนอกชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมเรียนรูธ้ รรมชาติ
แนวคิดธรรมชาติ 4 ประการ ส่วนบทบาทการอนุรกั ษ์ทา่ นมีบทบาท ท�ำให้ชมุ ชนกับป่าไม้อยูร่ ว่ มกันได้อย่างพึง่ พาอาศัยกัน มีการส่งผ่าน
ในด้านการเทศนาสั่งสอนให้คนมีจิตส�ำนึก บทบาทการเป็นผู้น�ำใน องค์ความรู้จากแกนน�ำไปยังเยาวชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง
จากความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและการเข้ามาจับจอง
การอนุรักษ์ป่าไม้ และบทบาทในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม
พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจของชาวบ้าน ชุมชนเกิดปัญหาใหม่ขึ้นมาคือ
ในการอนุรักษ์
ผลการอนุรักษ์ป่าไม้ของพระครูประโชติธรรมาภิรมย์ ปัญหาระหว่างชาวบ้านกับช้างที่ลงมาจากภูเขาเข้ามากินพืช และ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถึชีวิตของคนในชุมชนพวาด้านต่างๆ ท�ำลายพืชเศรษฐกิจทีช่ าวบ้านปลูกไว้ เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก
3 ระดับ ได้แก่ ด้านผลผลิต (Output) ฟื้นฟูทรัพยากรป่าเพิ่มมากขึ้น ชาวบ้านในชุมชนจึงเกิดความคิดที่แตกต่างกันออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
มีสัตว์ป่าโดยเฉพาะช้าง กลับเข้ามาในพื้นป่ามากขึ้น ด้านผลลัพธ์ที่ กลุ่มที่ต้องการหาวิธีในการจัดการกับช้างที่เข้ามาท�ำลายพืชผลทาง
ตามมาสู่ชุมชน (Outcome) เกิดแหล่งเรียนรู้ในชุมชนพวา ได้แก่ การเกษตรของตน กับกลุ่มที่พยายามเข้าใจในวิถีชีวิตของช้างที่
กลุ่มเครือข่ายชุมชนพวา มีการตั้งกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ในชุมชน ต้องหาอาหารปัญหาดังกล่าวชาวบ้านในชุมชนยังคงรอรับการแก้ไข
ทดลองใช้คปู องแลกเปลีย่ นชุมชน ตัง้ กลุม่ เยาวชนในการอนุรกั ษ์ปา่ ไม้ ท�ำอย่างไรที่จะให้คนกับช้างอยู่ด้วยกันได้ทั้งสองฝ่าย
และเกิดกิจกรรมเครือข่ายวนเกษตร และด้านผลที่ออกสู่สังคม
ภายนอก (Impact) ได้ท�ำกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายวนเกษตร ข้อเสนอแนะ
ภาคตะวันออก ในการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และหาทางการด�ำเนินชีวติ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
อย่างพอเพียงภายในเครือข่าย 5 จังหวัดภาคตะวันออก
จากการศึกษา พบว่า ปัญหาอย่างหนึง่ ทีช่ าวบ้านในพืน้ ที่
จากการศึ ก ษางานวิ จั ย การอนุ รั ก ษ์ ป ่ า ของพระครู กับหน่วยงานภาครัฐไม่เข้าใจกันนั่นคือ ปัญหาการใช้สอยพื้นที่ป่า
ประโชติธรรมาภิรมย์ มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของพระมหาเจิม เนือ่ งจากพืน้ ป่าชุมชนพวาเป็นพืน้ ทีท่ อี่ ยูใ่ นเขตของป่าสงวนแห่งชาติ
สุวโจ (2543) และพระครูใบฎีกาถาวร สุรปญฺโญ (2545) พบว่า ท�ำให้การจัดการและการใช้สอยพื้นที่ป่าระหว่างชุมชนกับภาครัฐ
งานของพระมหาเจิม สุวโจ และพระครูใบฎีกาถาวร สุรปญฺโญ ไม่เข้าใจกัน เช่น กรณีการปลูกต้นไม้ ภาครัฐสนับสนุนให้ชาวบ้าน
ได้ ท� ำ การศึ ก ษาแนวคิ ด บทบาท และผลของการอนุ รั ก ษ์ ข อง ปลูกต้นไม้ แต่เมื่อต้นไม้โตพอที่จะตัดมาสร้างบ้านหรือตัดมาท�ำ
พระสงฆ์ทไี่ ด้อนุรกั ษ์ปา่ ไม้ ซึง่ ผลของการศึกษาพบว่า ลักษณะแนวคิด ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึง่ ได้ ชาวบ้านไม่สามารถตัดได้เนือ่ งจากอยู่
ของการอนุรกั ษ์ปา่ ไม้ของทัง้ สองรูปสอดคล้องกับแนวคิดการอนุรกั ษ์ ในเขตป่าสงวน ท�ำให้ชาวบ้านในชุมชนบางส่วนไม่พอใจ จึงไม่สนใจ
ของพระครูประโชติธรรมาภิรมย์ (หลวงพ่อสาย) กล่าวคือ มีการใช้ ในการปลูกต้นไม้เพราะปลูกไปแล้วก็ไม่สามารถท�ำอะไรได้ ดังนั้น
แนวคิดทางด้านพระพุทธศาสนามาเป็นฐานคิดในการอนุรักษ์และ ภาครัฐที่มีความเกี่ยวข้องควรลงพื้นที่ท�ำความเข้าใจในการใช้พื้นที่
ใช้พนื้ ทีข่ องป่าเป็นสถานทีใ่ นการฝึกปฏิบตั ธิ รรม น�ำหลักธรรมมาเป็น ใช้สอยในป่าให้กับชาวบ้านได้เข้าใจและชี้แจงหรือท�ำข้อตกลงใน
กระบวนการทางปัญญา และผลของการอนุรักษ์ป่าไม้ส่งผลไปถึง การใช้พื้นที่ใช้สอยป่าให้ชุมชนอยู่ได้กับป่าที่เขาได้ร่วมมือกันปลูก
ด้านต่างๆ ได้แก่ สิ่งแวดล้อมที่ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และอนุรักษ์
เกิดแหล่งน�้ำธรรมชาติ พืชพันธุ์เจริญเติบโต มีความหลากหลายทาง
นิเวศวิทยา สัตว์ที่เคยมีอยู่ในเขตป่าเมื่อก่อน ก็กลับเข้ามาในป่าที่ได้
รับการปลูก และอนุรกั ษ์ เช่น ช้าง เป็นต้น และชุมชนเกิดการเรียนรู้
ในการด�ำเนินชีวิตอย่างพอเพียงแบบยั่งยืน
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เขาชะเมา-เขาวง อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ รวมถึงพื้นที่ป่าใน
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่ภาคใต้การดูแลของภาครัฐและองค์กร
ท้องถิ่นชุมชนภาคตะวันออก โดยจุดเริ่มต้นการเดินธรรมยาตรา
เริ่มต้นที่ สวนป่าอรัญปิยวงศ์ โดยมีหลวงพ่อสายเป็นประธานในพิธี
เป็นผู้สนับสนุนและด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การเดินส�ำรวจป่าไม้
ส�ำรวจแหล่งน�้ำ ส�ำรวจสัตว์ป่า เป็นต้น
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. เนื่องจากพื้นที่ชุมชนพวา เป็นพื้นที่ที่หลวงพ่อสาย
ได้เข้าไปปลูกป่า และอนุรักษ์ป่าไม้ ตลอดจนได้ส่งเสริมให้ชุมชนได้
ด�ำเนินกิจกรรม โครงการต่างๆ บนพื้นฐานของการด�ำเนินชีวิตที่
พอเพียงมาเป็นเวลากว่า 20 ปี หากผู้ที่สนใจในการศึกษาครั้งต่อไป
ควรทอดบทเรียนที่ชุมชนพวาได้ด�ำเนินการมาเพื่อให้เห็นภาพของ
การพัฒนาและการด�ำเนินชีวิตที่ยั่งยืนในปัจจุบัน
2. พืน้ ทีช่ มุ ชนพวา เป็นพืน้ ทีอ่ ยูใ่ นเขตป่าสงวนแห่งชาติ
การใช้สอยพืน้ ทีป่ า่ มีขอ้ จ�ำกัดในด้านกฎหมายหลายอย่าง แม้วา่ ป่านัน้
จะเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของหลวงพ่อสายกับคนในชุมชนก็ตาม
ผูท้ สี่ นใจในการศึกษาอาจศึกษาประเด็นการใช้พนื้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติ
กับคนในพืน้ ทีป่ า่ สงวนจะอยูด่ ว้ ยกันอย่างไรไม่ให้ฝา่ ยใดฝ่ายหนึง่ เกิด
ความได้เปรียบเสียเปรียบ
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การพัฒนาแผนที่การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในเขตอ�ำเภอเมืองจันทบุรี
Developing a Map for Learning History in Amphoe Mueang Chanthaburi Area
ศิริศักดิ์ ทิพย์ทวีชาญ1, วกุล จุลจาจันทร์2
1
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
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การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแผนที่การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
2) เพื่อจัดประเภทยุคสมัยต่างๆ ของแหล่งประวัติศาสตร์ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี และ 3) เพื่อวิเคราะห์การกระจายตัวของ
แหล่งประวัติศาสตร์ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมีพื้นที่ศึกษาอยู่ในเขตอ�ำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย
พื้นที่ 11 ต�ำบล ได้แก่ 1. ต�ำบลตลาด 2. ต�ำบลวัดใหม่ 3. ต�ำบลคลองนารายณ์ 4. ต�ำบลเกาะขวาง 5. ต�ำบลคมบาง 6. ต�ำบลท่าช้าง
7. ต�ำบลจันทนิมิต 8. ต�ำบลบางกะจะ 9. ต�ำบลแสลง 10. ต�ำบลหนองบัว และ 11. ต�ำบลพลับพลา เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์
รูปแบบทางที่ตั้งหรือการกระจายตัวของแหล่งประวัติศาสตร์ คือ วิธีการทางแผนที่ (Cartographic Method)
ผลการศึกษาวิจัย พบว่า แหล่งประวัติศาสตร์มีการกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 7 ต�ำบล ได้แก่ คมบาง คลองนารายณ์ จันทนิมิต
ท่าช้าง บางกะจะ วัดใหม่ และหนองบัว ดังนั้น เมื่อพิจารณารูปแบบทางที่ตั้งของแหล่งประวัติศาสตร์ในเขตอ�ำเภอเมืองจันทบุรี พบว่า
ต�ำบลวัดใหม่เป็นพื้นที่ที่มีแหล่งประวัติศาสตร์ตั้งอยู่มากที่สุด คือ 11 แหล่งประวัติศาสตร์ (44%) รองลงมา คือ ต�ำบลคมบาง
ต�ำบลคลองนารายณ์ ต�ำบลจันทนิมิต และต�ำบลบางกะจะ โดยมีต�ำบลละ 3 แหล่ง (12%) อันดับสาม คือ ต�ำบลท่าช้างและ
ต�ำบลหนองบัว มีต�ำบลละ 1 แหล่ง (4%) ส่วนการจัดประเภทยุคสมัยของแหล่งประวัติศาสตร์ในเขตอ�ำเภอเมืองจันทบุรี พบว่า
แหล่งประวัติศาสตร์ท่ีมีอายุเก่าแก่ที่สุดอยู่ในยุคทวารวดี รองลงมา คือ ยุคกรุงศรีอยุธยา และกรุงรัตนโกสินทร์ ตามล�ำดับ โดยต�ำบล
ที่มีแหล่งประวัติศาสตร์ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด คือ ต�ำบลคลองนารายณ์ รองลงมา คือ ยุคกรุงศรีอยุธยา อยู่ในเขตต�ำบลคลองนารายณ์
ต�ำบลจันทนิมิต ต�ำบลบางกะจะ ต�ำบลวัดใหม่ และต�ำบลหนองบัว ส่วนยุคกรุงรัตนโกสินทร์ มีการกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 6 ต�ำบล ได้แก่
ต�ำบลคมบาง ต�ำบลคลองนารายณ์ ต�ำบลจันทนิมิต ต�ำบลท่าช้าง ต�ำบลบางกะจะ และต�ำบลวัดใหม่
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The purposes of this research were: 1) to develop a map for learning history in Amphoe Mueang
Chanthaburi, 2) to categorize historic sites found in Amphoe Mueang Chanthaburi into time periods, and
3) to analyze spatial patterns or the patterns of spatial distribution of historic sites in Amphoe Mueang Chanthaburi.
The study area was located in Amphoe Mueang Chanthaburi consisted of 11 sub-districts: Talad, Wat Mai,
Klong Narai, Koh Kwang, Khom Bang, Tha Chang, Chanthanimit, Bang Kraja, Slang, Nong Bua, and Plub Pla.
The Cartographic Method was used to analyze spatial patterns or the patterns of spatial distribution of historic
sites.
The research findings were as follows: 1) the developed map for learning history in Amphoe Mueang
Chanthaburi showed that there were 25 historic sites located in Amphoe Mueang Chanthaburi. They were found
in almost every sub-district except Salang, Plub Pla, and Koh Kwang. They were the historic sites from
Tawarawadee to Rattanakosin period, 2) the timings of the historic sites found could be categorized into 3 periods:
Tawarawadee period, Krungsri Ayutthaya period, and Rattanakosin period. The oldest historic site in Tawarawadee
period was located in Klong Narai. The historic sites in Krungsri Ayutthaya period were located in Klong Narai,
Chanthanimit, Bang Kraja, Wat Mai, and Nong Bua areas. The historic sites in Rattanakosin period were located in
Khom Bang, Klong Narai, Chanthanimit, Tha Chang, Bang Kraja, and Wat Mai areas, and 3) the historic sites were
located in 7 sub-districts: Khom Bang, Klong Narai, Chanthanimit, Tha Chang, Bang Kraja, Wat Mai, and Nong Bua.
According to the spetial patterns or the patterns of spatial distribution of historic sites, when considering each
sub-district, the findings showed that the sub-district with the greatest number of historic sites was Wat Mai,
11 sites (44%); the sub-districts with the small number were Khom Bang, 3 sites (12%), Klong Narai, 3 sites (12%),
Chanthanimit, 3 sites (12%), and Bang Kraja, 3 sites (12%); and the sub-districts with the smallest number were
Tha Chang, 1 sites (4%), and Nong Bua, 1 sites (4%).
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จังหวัดจันทบุรี โดยเก็บบันทึกต�ำแหน่งต่างๆ ด้วยระบบก�ำหนด
จังหวัดจันทบุรีเป็นเมืองชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ต�ำแหน่งบนโลก (Global Positioning System : GPS) และยังมี
ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นแหล่ง การจัดท�ำฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โดยมีการ
อารยธรรมทั้งในสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ แบ่งประเภทแหล่งประวัติศาสตร์ตามยุคสมัยต่างๆ ซึ่งจะมีการ
ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ล�้ำค่า เป็นดินแดนที่มีความส�ำคัญ จัดการข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic
ซึ่งได้ถูกบันทึกไว้ในหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติไทย ตั้งแต่ Information System : GIS) ซึ่ ง เป็ น ระบบสารสนเทศที่ มี
สมัยกรุงศรีอยุธยา ธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ โดยมีสภาพทาง ความแตกต่างจากระบบอื่นๆ เนื่องจากเป็นระบบสารสนเทศที่มี
ภูมิศาสตร์เป็นป่าเขาล�ำเนาไพร ซึ่งก่อก�ำเนิดแหล่งน�้ำตกที่สวยงาม ความสัมพันธ์กับการจัดการข้อมูลในเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ซึ่ง
และเป็นต้นน�้ำล�ำธารที่ส�ำคัญหลายสาย พื้นที่ส่วนใหญ่มีทรัพยากร สามารถจัดการฐานข้อมูล วิเคราะห์ ประมวลผลและการแสดงผล
ดินอุดมสมบูรณ์ ประกอบกับสภาพภูมิอากาศที่ชุ่มชื้นตลอดทั้งปี อีกทั้งยังท�ำงานร่วมกันกับข้อมูลอรรถธิบาย (Attribute Data)
จึงส่งผลให้ผลิตผลทางการเกษตรมีปริมาณมากและคุณภาพดี พืน้ ที่ ที่เป็นข้อมูลที่สัมพันธ์กับข้อมูลเชิงภาพที่มีการอ้างอิงกับพิกัดที่ท�ำ
ทางด้านใต้ของจังหวัดติดชายฝั่งทะเลของอ่าวไทย จึงเป็นแหล่ง ให้ทราบได้ถึงที่ตั้งของแหล่งพื้นที่ศึกษาทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้น
ผลิตอาหารอันลือชื่อและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยว ในพืน้ ทีเ่ ขตอ�ำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรไี ด้ การแสดงผลในเชิง
สภาพทางธรณีวิทยาเป็นแหล่งแร่ธาตุและรัตนชาติที่มีชื่อเสียง พืน้ ทีจ่ ะช่วยให้เห็นภาพรวมของรูปแบบทางทีต่ งั้ (Spatial Pattern)
มากมาย ท�ำให้เศรษฐกิจของชาวจันทบุรีขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว ที่เป็นการกระจายตัวของแหล่งประวัติศาสตร์ได้อย่างชัดเจน ท�ำให้
(ส�ำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2542) ส่วนข้อมูล เกิดประโยชน์ตอ่ การเรียนรู้ การวางแผนพัฒนาและการจัดการแหล่ง
ทางประวัติศาสตร์และหลักฐานทางโบราณคดีในจังหวัดจันทบุรี ประวัติศาสตร์ในอ�ำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรีได้ต่อไป ท�ำให้
ปรากฏว่ามีมนุษย์อยู่อาศัยตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เป็นกลุ่ม ผลการวิจัยชิ้นนี้สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนพัฒนา
ชนที่ใช้เครื่องมือ เครื่องใช้และเครื่องประดับที่ท�ำจากหิน เช่น การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
อ�ำเภอมะขาม เขาวง อ�ำเภอท่าใหม่ และบ้านคลองบอน อ�ำเภอ พร้อมทั้งเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ของนักเรียน
โป่งน�้ำร้อน เป็นต้น และในสมัยประวัติศาสตร์พบเมืองโบราณชื่อ นิสิต นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจโดยทั่วไป
เมืองเพนียด ที่เขาสระบาป ต�ำบลคลองนารายณ์ ในเขตอ�ำเภอ
เมื อ งจั น ทบุ รี โดยพบหลั ก ฐานทางโบราณคดี ห ลายชิ้ น ได้ แ ก่ วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ศิลาจารึก ทับหลังศิลปะเขมร เสาประดับขอบประตูศิลปะนครวัด
1. เพื่อพัฒนาแผนที่การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์โดย
และภาพจ�ำหลักรูปพระพิฆเนศ ซึง่ ทัง้ หมดนีม้ อี ายุราวพุทธศตวรรษที่ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
12-18 โดยปัจจุบนั จัดแสดงอยูใ่ นพิพธิ ภัณฑ์วดั ทองทัว่ นอกจากนัน้
2. เพือ่ จัดประเภทยุคสมัยต่างๆ ของแหล่งประวัตศิ าสตร์
จังหวัดจันทบุรียังเป็นเมืองที่มีความส�ำคัญทั้งทางด้านการเมือง ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
เศรษฐกิจ มาตัง้ แต่สมัยอยุธยา เห็นได้จากหลักฐานทีย่ งั คงหลงเหลือ
3. เพือ่ วิเคราะห์การกระจายตัวของแหล่งประวัตศิ าสตร์
อยู่บริเวณค่ายตากสิน โดยในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
ได้ทรงสร้างก�ำแพงเมือง ป้อมคูเมือง หอรบ ตามแบบตะวันตก เพื่อ
ป้องกันการรุกรานของเขมรและญวนในสมัยนั้น และในคราวเสีย อุปกรณ์และวิธีด�ำเนินการวิจัย
กรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า ครั้งที่ 2 พ.ศ.2310 จันทบุรีเป็นแหล่งที่ตั้ง
ด�ำเนินการศึกษาค้นคว้าเอกสารทางวิชาการทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมก�ำลังของพระยาตาก จนสามารถน�ำกองทัพเข้าต่อสู้กับพม่า กับการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
กระทั่งกู้อิสรภาพกรุงศรีอยุธยาได้ส�ำเร็จ โดยหลักฐานที่ปรากฏอยู่ เพื่อใช้สรุปและระบุแหล่งข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ในพื้นที่ศึกษา
ในปัจจุบนั คือ อูต่ อ่ เรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บ้านเสม็ดงาม ได้ แ ก่ พื้ น ที่ ต� ำ บลต่ า งๆ ในเขตอ� ำ เภอเมื อ งจั น ทบุ รี จ� ำ นวน
ต�ำบลหนองบัว อ�ำเภอเมืองจันทบุรี (คณะกรรมการฝ่ายประมวล 11 ต�ำบล ได้แก่ 1. ต�ำบลตลาด 2. ต�ำบลวัดใหม่ 3. ต�ำบลคลอง
เอกสารและจดหมายเหตุ, 2544)
นารายณ์ 4. ต�ำบลเกาะขวาง 5. ต�ำบลคมบาง 6. ต�ำบลท่าช้าง
จากข้อมูลดังกล่าว ท�ำให้จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่มี 7. ต� ำ บลจั น ทนิ มิ ต 8. ต� ำ บลบางกะจะ 9. ต� ำ บลแสลง
ความพร้อมในการเป็นแหล่งท่องเทีย่ วและเรียนรูท้ างประวัตศิ าสตร์ 10. ต�ำบลหนองบัว และ 11. ต�ำบลพลับพลา และลงพื้นที่ใน
ในยุคต่างๆ ของไทย แต่ไม่เคยมีการรวบรวมแหล่งท่องเที่ยวทาง การส�ำรวจและเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยใช้เครื่องมือระบุต�ำแหน่ง
ประวัติศาสตร์ของจังหวัดจันทบุรีมาก่อน ดังนั้น งานวิจัยนี้ได้ท�ำ พิกัดบนพื้นโลก (Global Positioning System : GPS) ร่วมกับ
การส�ำรวจแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในเขตอ�ำเภอเมือง การสนทนาแบบไม่เป็นทางการโดยไม่มีแบบสอบถามจากแหล่ง
ศิริศักดิ์ ทิพย์ทวีชาญ, วกุล จุลจาจันทร์
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ข้อมูลส�ำคัญ (Key Informant) ได้แก่ ชาวบ้านในพื้นที่ศึกษาและ 12 แหล่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 12 ของจ�ำนวนแหล่งประวัติศาสตร์
ผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่ศึกษา แล้วท�ำการสร้างฐาน ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ส่วนพื้นที่ที่มีจ�ำนวนแหล่ง
ข้อมูลเชิผลการวิ
งพื้นที่ โดยน�
จัย ำข้อมูลที่ได้มาจัดกระท�ำแบ่งประเภทแหล่ง ประวัติศาสตร์ตั้งอยู่น้อยที่สุด คือ ต�ำบลท่าช้าง และต�ำบลหนองบัว
ประวัติศาสตร์ของพื้นที่ศึกษาตามยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ โดย มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 1 แหล่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 4 ของจ�ำนวนแหล่ง
สร้างฐานข้อมูลเชิผลการวิ
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เปนพื้นที่ที่มีแหลงประวัติศาสตรตั้งอยูมากที่สุด โดยมีจํานวนทั้งสิ้น 11 แหล
หรือคิดเปนเ คราะห์
รอยละ ร44ู ป แบบทางที
ของจํานวนแหล
ง
น�ำข้อมูลแหล่งประวัติศาสตร์ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีมา ประวัติศาสตร์ในเขตอ�ำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยใช้
ประวัติศาสตรในเขตอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี รองลงมา คือ ตําบลคมบาง ตําบลคลองนารายณ ตําบลจันทนิมิต และ
จ�ำแนกเป็นรายต�ำบล โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ช่วง คือ มากที่สุด วิธีการทางแผนที่ (Cartographic Method) และใช้จ�ำนวนแหล่ง
ตําบลบางกะจะ มีจํานวนทั้งสิ้น 12 แหลง หรือคิดเปนรอยละ 12 ของจํานวนแหลงประวัติศาสตรในเขตอําเภอเมือง
มาก ปานกลาง และน้อย เพือ่ ศึกษาปริมาณและการกระจายของทีต่ งั้ ประวัติศาสตร์เป็นตัวชี้วัดขนาดของแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
จังหวัตดิศจัาสตร์
นทบุวร่าี มีสลวักนพื
้นที่ที่มีจํานวนแหลงประวั
าสตรตั้งอยูนอยที่สุด คือ ตําบลทาชางและตําบลหนองบัว มีจํานวน
แหล่งประวั
ษณะการกระจายทางที
่ตั้งในรูตปิศแบบใด
พบว่า ต�ำบลที่มีแหล่งประวัติศาสตร์ตั้งอยู่ในระดับมาก คือ ต�ำบล
ทัง้ สิ้น 1 แหลง หรือคิดเปนรอยละ 4 ของจํานวนแหลงประวัติศาสตรในเขตอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (ตารางที่ 1)
วัดใหม่ โดยมีจ�ำนวนแหล่งประวัติศาสตร์มากกว่า 4 แหล่งขึ้นไป
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ตารางที่ 1 แสดงที่ตั้งของแหลงประวัติศาสตรในเขตอําเภอเมื อง จั งหวัดจันทบุรี เป นรายตําบล โดยใชจํานวนแหล ง
ประวัตารางที
ติศาสตร่ เ1ปนแสดงที
ตัววัด ่ตั้งของแหล่งประวัติศาสตร์ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เป็นรายต�ำบล
โดยใช้จ�ำนวนแหล่งประวัติศาสตร์เป็นตัววัด
ลําดับที่
ตําบล
จํานวนแหลงประวัติศาสตร
รอยละ
1
คมบาง
3
12
2
คลองนารายณ
3
12
3
จันทนิมิต
3
12
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ทาชาง
1
4
5
บางกะจะ
3
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6
วัดใหม
11
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7
หนองบัว
1
4
รวม
25
100
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ภาพที่ 1 แสดงรูปแบบทางที่ตั้งของแหล่งประวัติศาสตร์ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
ผลการจัดประเภทยุ
สมัยของแหล
งประวั
ติศาสตร
โดยใช้จ�ำคนวนแหล่
งประวั
ติศาสตร์
เป็นตัพบว
ววัดา แหลงประวัติศาสตรที่พบมีทั้งสิ้นจํานวน 25 แหลง
สามารถจัดประเภทยุคสมัยของแหลงประวัติศาสตรที่พบในเขตอําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ไดเปน 3 ยุคสมัยหลัก
ดประเภทยุ
ิศาสตร์
ตารางที่ อ2มูลซึในตารางที
่งแหล่งประวั
ิศาสตร์
ที่มตีอิศายุาสตร
เก่าทแก่
ไดแผลการจั
ก ยุคทวารวดี
ยุคกรุงคศรีสมัอยุยธของแหล่
ยา และยุงคประวั
กรุงรัตตนโกสิ
นทร โดยแสดงข
่ 2 ซึต่งแหล
งประวั
ี่มีอทายุี่สุดอยู่ในยุค
พบว่า แหล่งประวัติศาสตร์ที่พบมีทั้งสิ้นจ�ำนวน 25 แหล่ง สามารถ ทวารวดี รองลงมา คือ ยุคกรุงศรีอยุธยา และกรุงรัตนโกสินทร์
จัดประเภทยุคสมัยของแหล่งประวัตศิ าสตร์ทพี่ บในเขตอ�ำเภอเมือง ตามล�ำดับ และต�ำบลที่มีแหล่งประวัติศาสตร์ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด
จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ได้เป็น 3 ยุคสมัยหลัก ได้แก่ ยุคทวารวดี คื อ ต� ำ บลคลองนารายณ์ โดยแหล่ ง ประวั ติ ศ าสตร์ ที่ พ บ คื อ
ยุคกรุงศรีอยุธยา และยุคกรุงรัตนโกสินทร์ โดยแสดงข้อมูลใน เมืองเพนียด โดยแสดงข้อมูลในภาพที่ 2
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ประวัติศาสตรที่มีอายุเกาแกที่สุด คือ ตําบลคลองนารายณ โดยแหลงประวัติศาสตรที่ พบ คือ เมืองเพนียด โดยแสดง
ขอมูลในภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 แสดงตําแหนงที่ตั้งของแหลงประวัติศาสตรในยุคสมัยตางๆ
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Latitude Longitude
12.58603 102.1444
12.58764 102.1427
12.60932 102.1188
12.58402 102.0561
12.5822 102.0532
12.61837 102.1094
12.61317 102.1123
12.61107 102.1143
12.61632 102.1107
12.53027 102.0767
12.60572 102.1191
12.58521 102.0677
12.61023 102.1138
12.58153 102.1764
12.61245 102.1138
12.5291 102.1839
12.52929 102.1832
12.52967 102.1827
12.61778 102.1104
12.61861 102.1095
12.60162 102.1141
12.60868
102.116
12.6152 102.1107
12.66396 102.0975
12.60423 102.1026
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ี

ยุคสมัย
สมัยทวารวดี
กรุงศรีอยุธยา
กรุงศรีอยุธยา
กรุงศรีอยุธยา
กรุงศรีอยุธยา
กรุงศรีอยุธยา
กรุงศรีอยุธยา
กรุงศรีอยุธยา
กรุงศรีอยุธยา
กรุงศรีอยุธยา
รัตนโกสินทร
รัตนโกสินทร
รัตนโกสินทร
รัตนโกสินทร
รัตนโกสินทร
รัตนโกสินทร
รัตนโกสินทร
รัตนโกสินทร
รัตนโกสินทร
รัตนโกสินทร
รัตนโกสินทร
รัตนโกสินทร
รัตนโกสินทร
รัตนโกสินทร
รัตนโกสินทร

ชภัฏ

เมืองเพนียด
วัดทองทั่ว
วัดพระแมปฏิสนธินริ มล
วัดพลับ
ชุมชนบางกะจะ
กําแพงเมืองเกา (คายตากสิน)
วัดกลาง
ชุมชนริมน้ําจันทบูร
ศาลหลักเมืองจันทบุรี
บานเสม็ดงาม
วัดไผลอม
คายเนินวง
วัดเขตรนาบุญญาราม
น้ําตกคลองนารายณ
บานหลวงราชไมตรี
ปรมาภิไธย 3 พระองค (น้ําตกพลิว้ )
อลงกรณเจดีย
พีระมิดพระนางเรือลม
อาคารประวัติศาสตรกรณีพิพาท ร.ศ.112
อาคารคลังกระสุนของทหารฝรั่งเศส
บานพระยาวิสูตรโกษา
บานขุนอนุสรณสมบัติ
ศาลากลางเกาจังหวัดจันทบุรี
วังสวนบานแกว
โรงพยาบาลพระปกเกลา

ตําบล
คลองนารายณ
คลองนารายณ
จันทนิมิต
บางกะจะ
บางกะจะ
วัดใหม
วัดใหม
วัดใหม
วัดใหม
หนองบัว
จันทนิมิต
บางกะจะ
วัดใหม
คลองนารายณ
วัดใหม
คมบาง
คมบาง
คมบาง
วัดใหม
วัดใหม
จันทนิมิต
วัดใหม
วัดใหม
ทาชาง
วัดใหม

รำไ

ชื่อ
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ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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19
20
21
22
23
24
25
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ยุคทวารวดี
ยุคกรุงศรีอยุธยา
ยุครัตนโกสินทร์

ภาพที่ 2 แสดงต�ำแหน่งที่ตั้งของแหล่งประวัติศาสตร์ในยุคสมัยต่างๆ

สรุปและอภิปรายผล
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จ�ำนวนแหล่งประวัติศาสตร์มากกว่า 4 แหล่งขึ้นไป ส่วนต�ำบล
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาแผนที่การเรียนรู้ ที่มีแหล่งประวัติศาสตร์ตั้งอยู่จ�ำนวนปานกลางหรือมีจ�ำนวนแหล่ง
ทางประวัติศาสตร์ในเขตอ�ำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยมี ประวัติศาสตร์ตั้งแต่ 3-4 แหล่ง มี 4 ต�ำบล คือ ต�ำบลคมบาง
วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การกระจายตัวของแหล่งประวัติศาสตร์ ต� ำ บลคลองนารายณ์ ต� ำ บลจั น ทนิ มิ ต และต� ำ บลบางกะจะ
ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี และเพือ่ จัดประเภทยุคสมัยต่างๆ ส่วนต�ำบลที่มีแหล่งประวัติศาสตร์ตั้งอยู่เป็นจ�ำนวนน้อยหรือมี
ของแหล่งประวัติศาสตร์ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งผล จ�ำนวนแหล่งประวัตศิ าสตร์นอ้ ยกว่า 3 แหล่ง คือ ต�ำบลท่าช้าง และ
ต�ำบลหนองบัว
การวิจัย พบว่า
2. การจัดประเภทยุคสมัยของแหล่งประวัติศาสตร์
1. การวิเคราะห์การกระจายตัวของแหล่งประวัตศิ าสตร์
ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยพิจารณาจากจ�ำนวนแหล่ง จากการจัดประเภทยุคสมัยของแหล่งประวัติศาสตร์ที่ได้มาจาก
ประวัติศาสตร์ท่ีตั้งอยู่ในเขตอ�ำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ข้อมูลแหล่งประวัติศาสตร์ที่ท�ำการศึกษารวบรวมข้อมูลจากแหล่ง
เป็นรายต�ำบล พบว่า แหล่งประวัติศาสตร์ที่ได้จากการเก็บรวบรวม ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอ�ำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พบว่า
ข้อมูล มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 25 แหล่ง โดยกระจายอยู่ในพื้นที่ 7 ต�ำบล แหล่งประวัติศาสตร์ที่พบมีทั้งสิ้นจ�ำนวน 25 แหล่ง จากนั้นผู้วิจัย
จากจ�ำนวนต�ำบลทั้งสิ้น 11 ต�ำบล ที่อยู่ในเขตอ�ำเภอเมืองจันทบุรี ได้ท�ำการจัดประเภทยุคสมัยของแหล่งประวัติศาสตร์ที่พบจาก
จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ ต�ำบลคมบาง ต�ำบลคลองนารายณ์ ต�ำบล หลั ก ฐานข้ อ มู ล ระดั บ ทุ ติ ย ภู มิ ที่ ท� ำ การศึ ก ษาและรวบรวมมา
จันทนิมิต ต�ำบลท่าช้าง ต�ำบลบางกะจะ ต�ำบลวัดใหม่ และต�ำบล จากแหล่ ง ต่ า งๆ ท� ำ ให้ ส ามารถจั ด ประเภทยุ ค สมั ย ของแหล่ ง
หนองบัว และพบว่า แหล่งประวัตศิ าสตร์ในยุครัตนโกสินทร์มจี ำ� นวน ประวั ติ ศ าสตร์ ที่ พ บในเขตอ� ำ เภอเมื อ งจั น ทบุ รี จั ง หวั ดจันทบุรี
มากที่สุด คือ 15 แหล่ง จากจ�ำนวนแหล่งประวัติศาสตร์ท้ังหมด ได้เป็น 3 ยุคสมัยหลัก ได้แก่ ยุคทวารวดี ยุคกรุงศรีอยุธยา และ
25 แหล่ง คิดเป็นร้อยละ 60 จากข้อมูลแหล่งประวัติศาสตร์ทั้งหมด ยุคกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งพบว่า แหล่งประวัติศาสตร์ที่มีอายุเก่าแก่
รองลงมา คือ ยุคกรุงศรีอยุธยา มีจ�ำนวน 9 แหล่ง จากจ�ำนวนแหล่ง ที่ สุ ด อยู ่ ใ นยุ ค ทวารวดี รองลงมา คื อ ยุ ค กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา และ
ประวัติศาสตร์ทั้งหมด 25 แหล่ง คิดเป็นร้อยละ 36 จากข้อมูล กรุงรัตนโกสินทร์ ตามล�ำดับ
จากการศึกษาพบว่า ต�ำบลที่มีแหล่งประวัติศาสตร์ที่มี
แหล่งประวัติศาสตร์ทั้งหมด และยุคอาณาจักรทวารวดี มีจ�ำนวน
น้อยที่สุด คือ 1 แหล่ง จากจ�ำนวนแหล่งประวัติศาสตร์ทั้งหมด อายุเก่าแก่ที่สุด คือ ต�ำบลคลองนารายณ์ โดยแหล่งประวัติศาสตร์
25 แหล่ง คิดเป็นร้อยละ 4 จากจ�ำนวนแหล่งประวัติศาสตร์ทั้งหมด ทีพ่ บ คือ เมืองเพนียด ซึง่ อยูใ่ นยุคทวารวดี ส่วนแหล่งประวัตศิ าสตร์
ในยุคกรุงศรีอยุธยามีทั้งสิ้นจ�ำนวน 9 แหล่ง และมีการกระจายตัว
ในอ�ำเภอเมืองจันทบุรี
ในการวิเคราะห์รปู แบบทางทีต่ งั้ ของแหล่งประวัตศิ าสตร์ อยู่ในพื้นที่ 5 ต�ำบล ได้แก่ ต�ำบลคลองนารายณ์ ต�ำบลจันทนิมิต
ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ได้พิจารณารูปแบบทางที่ตั้ง ต�ำบลบางกะจะ ต�ำบลวัดใหม่ และต�ำบลหนองบัว โดยมีการกระจุก
จากจ�ำนวนแหล่งประวัติศาสตร์ในแต่ละต�ำบลเป็นตัวชี้วัดขนาด ตั ว ของแหล่ ง ประวั ติ ศ าสตร์ ใ นยุ ค กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาอยู ่ ใ นเขตพื้ น ที่
ของแหล่งประวัติศาสตร์ พบว่า ต�ำบลวัดใหม่เป็นพื้นที่ที่มีแหล่ง ต�ำบลวัดใหม่มากที่สุด โดยมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 4 แหล่ง ได้แก่ ก�ำแพง
ประวัติศาสตร์ตั้งอยู่มากที่สุด โดยมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 11 แหล่ง หรือ เมืองเก่า วัดกลาง ชุมชนริมน�้ำจันทบูร และศาลหลักเมืองจันทบุรี
คิดเป็นร้อยละ 44 ของจ�ำนวนแหล่งประวัตศิ าสตร์ในเขตอ�ำเภอเมือง รองลงมา คือ ต�ำบลบางกะจะ จ�ำนวน 2 แหล่ง ได้แก่ วัดพลับ และ
จังหวัดจันทบุรี รองลงมา คือ ต�ำบลคมบาง ต�ำบลคลองนารายณ์ ชุมชนบางกะจะ และต�ำบลที่มีจ�ำนวนของแหล่งประวัติศาสตร์ใน
ต�ำบลจันทนิมติ และต�ำบลบางกะจะ มีจำ� นวนทัง้ สิน้ 12 แหล่ง หรือ ยุคกรุงศรีอยุธยาน้อยที่สุด มีอยู่ 2 ต�ำบล คือ ต�ำบลจันทนิมิตและ
คิดเป็นร้อยละ 12 ของจ�ำนวนแหล่งประวัตศิ าสตร์ในเขตอ�ำเภอเมือง ต�ำบลหนองบัว โดยมีแหล่งประวัติศาสตร์ยุคกรุงศรีอยุธยาที่พบใน
จังหวัดจันทบุรี ส่วนพื้นที่ที่มีจ�ำนวนแหล่งประวัติศาสตร์ตั้งอยู่ ต�ำบลจันทนิมิต คือ วัดพระแม่ปฏิสนธินิรมล ส่วนที่ต�ำบลหนองบัว
น้อยที่สุด คือ ต�ำบลท่าช้าง และต�ำบลหนองบัว มีจ�ำนวนทั้งสิ้น คือ บ้านเสม็ดงาม และแหล่งประวัติศาสตร์ในยุคกรุงรัตนโกสินทร์
1 แหล่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 4 ของจ�ำนวนแหล่งประวัติศาสตร์ใน ที่พบในเขตอ�ำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี มีจ�ำนวนทั้งสิ้น
15 แหล่ง และมีการกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 6 ต�ำบล ได้แก่ ต�ำบล
เขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
ผลการวิเคราะห์รปู แบบทางทีต่ งั้ ของแหล่งประวัตศิ าสตร์ คมบาง ต� ำ บลคลองนารายณ์ ต� ำ บลจั น ทนิ มิ ต ต� ำ บลท่ า ช้ า ง
ในเขตอ�ำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยใช้วิธีการทางแผนที่ ต�ำบลบางกะจะ และต�ำบลวัดใหม่ โดยมีการกระจุกตัวของแหล่ง
(Cartographic Method) และใช้จ�ำนวนแหล่งประวัติศาสตร์เป็น ประวัติศาสตร์ในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ในเขตพื้นที่ต�ำบลวัดใหม่
ตัวชี้วัดขนาดของแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ พบว่า ต�ำบลที่มี มากที่สุด โดยมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 7 แหล่ง ได้แก่ วัดเขตร์นาบุญญาราม
แหล่งประวัติศาสตร์ตั้งอยู่ในระดับมาก คือ ต�ำบลวัดใหม่ โดยมี บ้านหลวงราชไมตรี อาคารประวัติศาสตร์กรณีพิพาท ร.ศ.112
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เห็นชัดเจนที่ค่ายตากสิน (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและ
จดหมายเหตุ, 2542) ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าอ�ำเภอเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี มีพัฒนาการทางด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่ส�ำคัญ
อย่างหลากหลายและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ของ
ประเทศไทยได้เป็นอย่างดี ซึ่งชาวจังหวัดจันทบุรีควรภาคภูมิใจใน
คุณค่าของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่ส�ำคัญและส่งเสริมให้เยาวชน
เรียนรู้การอนุรักษ์แหล่งประวัติศาสตร์ต่างๆ เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้
เรียนรู้คุณค่าและภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตนต่อไป
อย่างไรก็ตาม การน�ำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) มาใช้
กับงานด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีน้ันได้ก่อให้เกิดประโยชน์
มากมาย ซึ่ ง ในต่ า งประเทศได้ มี ก ารน� ำ ไปประยุ ก ต์ ใช้ กั บ งาน
โบราณคดีในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่
สิ่งแวดล้อมและการท�ำแผนที่ต่างๆ ด้วยระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ แต่ในประเทศไทยได้มีการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์กับงานด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีเช่นกัน
แต่ยังไม่แพร่หลายมากนัก ทั้งนี้ข้อมูลโบราณคดีในปัจจุบันมีระบบ
การจัดการฐานข้อมูลที่ล้าสมัยและไม่เป็นมาตรฐาน ท�ำให้ยากต่อ
การวางแผนจัดการให้มีประสิทธิภาพ (วันวสา วิโรจนารมย์, 2544)
ดังนั้น การวิจัยในครั้งนี้จึงเป็นประโยชน์ต่องานทางประวัติศาสตร์
โบราณคดีและการท่องเที่ยว ตลอดจนเป็นฐานข้อมูลในการเรียนรู้
แหล่งประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น

ชภัฏ

อาคารคลั ง กระสุ น ของทหารฝรั่ ง เศส บ้ า นขุ น อนุ ส รณ์ ส มบั ติ
ศาลากลางเก่ า จั ง หวั ด จั น ทบุ รี และโรงพยาบาลพระปกเกล้ า
รองลงมา คือ ต�ำบลคมบาง โดยมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 3 แหล่ง ได้แก่
ปรมาภิไธย 3 พระองค์ (น�้ำตกพลิ้ว) อลงกรณ์เจดีย์ และพีระมิด
พระนางเรือล่ม อันดับสาม คือ ต�ำบลจันทนิมิต โดยมีจ�ำนวนทั้งสิ้น
2 แหล่ง ได้แก่ วัดไผ่ล้อม และบ้านพระยาวิสูตรโกษา ส่วนต�ำบล
ที่มีแหล่งประวัติศาสตร์ยุคกรุงรัตนโกสินทร์น้อยที่สุดมีอยู่ 3 ต�ำบล
ได้แก่ ต�ำบลคลองนารายณ์ ต�ำบลท่าช้าง และต�ำบลบางกะจะ
โดยมี แ หล่ ง ประวั ติ ศ าสตร์ ยุ ค กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ ที่ พ บในต� ำ บล
คลองนารายณ์ คือ น�้ำตกคลองนารายณ์ ในต�ำบลท่าช้าง คือ
วังสวนบ้านแก้ว และต�ำบลบางกะจะ คือ ค่ายเนินวง
จากการศึกษาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ในเขตอ�ำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เกี่ยวกับ
แหล่ ง เรี ย นรู ้ ท างประวั ติ ศ าสตร์ จ ากแหล่ ง ข้ อ มู ล ชั้ น ต้ น เช่ น
พระปรมาภิไธยย่อ อลงกรณ์เจดีย์ พีระมิดพระนางเรือล่ม เป็นต้น
และแหล่งข้อมูลชัน้ รอง ได้แก่ ข้อมูลทีไ่ ด้จากรวบรวมและวิเคราะห์
ตีความเกี่ยวกับสถานที่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์จาก
แหล่งข้อมูลที่ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้จากหลากหลายแหล่ง
ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลระดับทุติยภูมิ ท�ำให้ทราบได้ว่า เขตอ�ำเภอเมือง
จันทบุรีเป็นชุมชนโบราณเก่าแก่มีอายุมากกว่า 1,000 ปี และยัง
มีร่องรอยอารยธรรมโบราณของชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ที่มีอายุ
ไม่น้อยกว่า 4,000-6,000 ปีมาแล้ว (คณะกรรมการฝ่ายประมวล
เอกสารและจดหมายเหตุ, 2544) ซึ่งมีหลักฐานที่หลากหลายทั้ง
ด้านมานุษยวิทยา ศิลปะ และประวัติศาสตร์ ที่แสดงให้เห็นถึงการ
ตั้งถิ่นฐาน การขยายตัวทางการค้ากับต่างถิ่น การรับและถ่ายทอด
การผสมผสานทางวัฒนธรรม ซึ่งมีพัฒนาการมาอย่างยาวนาน
มาจนกระทั่ ง ถึ ง ปั จ จุ บั น โดยการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ส ามารถสรุ ป ได้ ว ่ า
แหล่งประวัติศาสตร์ที่มีอายุมากที่สุดในเขตอ�ำเภอเมืองจันทบุรี คือ
เมืองเพนียด ต�ำบลคลองนารายณ์ ซึง่ มีการสันนิษฐานว่าบริเวณนีค้ ง
มีชมุ ชนอาศัยอยูอ่ ย่างหนาแน่นพอสมควรในราวพุทธศตวรรษที่ 11
และมีการขยายชุมชนออกไปพร้อมกับสภาพการเมืองทีต่ กอยูภ่ ายใต้
อิ ท ธิ พ ลของขอมโบราณตั้ ง แต่ ส มั ย แคว้ น เจนละเป็ น ต้ น มา
(คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2544)
ส่ ว นต� ำ บลที่ มี แ หล่ ง ประวั ติ ศ าสตร์ ม ากที่ สุ ด ในเขตอ� ำ เภอเมื อ ง
จันทบุรี คือ ต�ำบลวัดใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นชุมชนของจังหวัด
จันทบุรีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ซึ่งพบหลักฐานการเป็นชุมชนและ
ซากวัดครั้งกรุงศรีอยุธยาหลายวัด ประกอบกับหลักฐานส�ำคัญ
คือ ร่องรอยของก�ำแพงเมืองโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่ยังมีให้
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1. ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นส่วนใหญ่มาจาก
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ดังนั้น หากมีการท�ำวิจัยในเรื่องนี้อีกควรท�ำ
การศึกษา โดยใช้วธิ กี ารเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมเิ ป็นหลัก ซึง่ จะท�ำให้
การศึกษาครั้งต่อไปมีข้อมูลในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น
2. การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาภาพรวมของ
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในเขตอ�ำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัด
จันทบุรี ซึ่งหากมีการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรท�ำการศึกษาที่แตก
แขนงไปจากเดิม เช่น การศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์ในเขตอ�ำเภอ
เมืองจันทบุรีในยุคก่อนประวัติศาสตร์ หรือยุคสมัยกรุงศรีอยุธยา
เป็นต้น เพื่อท�ำให้ได้ข้อมูลที่มีความละเอียดมากยิ่งขึ้น
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การสะสมธาตุคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของไม้ยืนต้น
ในพื้นที่ปกปักทรัพยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
Carbon Storage of Trees in the Resource Conservation Forest,
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บทคัดย่อ
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รำไ

		 งานวิจยั ชิน้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาปริมาณมวลชีวภาพเหนือพืน้ ดินและการสะสมธาตุคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพืน้ ดิน
ของไม้ยนื ต้นในพืน้ ทีป่ า่ ปกปักทรัพยากร ซึง่ มีลกั ษณะเป็นป่าดิบชืน้ ผสมป่าพรุและเป็นหย่อมป่าตัง้ อยูภ่ ายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
การศึกษาท�ำโดยสุม่ วางแปลงขนาด 40 ม. x 40 ม. จ�ำนวน 3 แปลง ท�ำการบันทึกชือ่ พันธุไ์ ม้ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล�ำต้นทีร่ ะดับความสูง
จากพื้นดิน 130 เซนติเมตร (Diameter at breast height, DBH) ของต้นไม้ที่มี DBH ตั้งแต่ 4.5 เซนติเมตร ขึ้นไป และบันทึกความสูงของ
ต้นไม้ จากนัน้ ท�ำการค�ำนวณค่ามวลชีวภาพเหนือพืน้ ดินของต้นไม้โดยใช้สมการอัลโลเมทรีของป่าดิบชืน้ และค�ำนวณค่าปริมาณธาตุคาร์บอน
ที่สะสมในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินโดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 50 ของมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน ผลการศึกษาพบพันธุ์ไม้ทั้งสิ้น 56 ชนิด
รวม 740 ต้น หรือคิดเป็นความหนาแน่น 1,541±419 ต้น/เฮกแตร์ มีพื้นที่หน้าตัดรวม 11.5 ตร.ม. และมีค่าดัชนีความหลากหลาย
ของแชนนอน–เวียเนอร์ (H’) เท่ากับ 3.11 ในส่วนของมวลชีวภาพเหนือพืน้ ดินพบว่ามีคา่ 160.9±59.5 ตัน/เฮกแตร์ สามารถคิดเป็นปริมาณ
ธาตุคาร์บอนที่สะสมในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินเท่ากับ 80.5±29.7 ตันคาร์บอน/เฮกแตร์
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		 This research aimed to investigate aboveground biomass and carbon storage in aboveground biomass of
trees in the Resource Conservation Forest which is a remnant forest located in the Rambhai Barni Rajabhat University.
Three quadrats (40m x 40m) were established in the study site. Diameter at breast height (DBH) of trees (greater than
4.5 cm) and their height were measured. Aboveground biomass (AGB) was calculated using allometric equation
of the evergreen forest. Then it was multiplied by 0.5 to estimate carbon storage (CS) in the AGB. There were 56
tree species (40±9 species/plot) with the total of 740 individuals (equal to the density of 1,541±419 individual/ha).
Total basal area was 11.5 sq.m and the Shannon-Weiner’s diversity index was 3.11. In term of the AGB, the average
of 160.9±59.5 ton/ha was calculated. This was estimated to the carbon storage of 80.5±29.7 tonCarbon/ha.
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ปั ญ หาการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศของโลก
(climate change) เป็นปัญหาหนึ่งที่ส�ำคัญในปัจจุบัน ปัญหา
ดังกล่าวเกิดจากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ
ของมนุษย์ เช่น การตัดไม้ท�ำลายป่า การพัฒนาอุตสาหกรรม
และการคมนาคมขนส่ง เป็นต้น ก๊าซเรือนกระจกที่ปลดปล่อย
สู่ชั้นบรรยากาศนั้น พบว่ามีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซหลัก
จากปัญหาดังกล่าวท�ำให้องค์กรต่างๆ ทั่วโลกได้แสวงหามาตรการ
และวิธีการในการบรรเทาภาวะโลกร้อน ซึ่งวิธีการหนึ่งที่หลาย
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนของหลายๆ ประเทศได้ด�ำเนินการ
เพื่อบรรเทาความรุนแรงของปัญหาดังกล่าว ได้แก่ การใช้ระบบ
นิเวศป่าไม้และการปลูกป่าในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม (reforestation)
หรือการปลูกสร้างสวนป่า (afforestation) เพื่อช่วยเป็นแหล่ง
ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชัน้ บรรยากาศ ซึง่ พืชจะใช้กา๊ ซนี้
ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงและสร้างสารประกอบคาร์บอน
โดยมีนกั วิทยาศาสตร์ศกึ ษาว่าปริมาณธาตุคาร์บอนทีส่ ะสมในต้นไม้นี้
คิดเป็นปริมาณร้อยละ 50 ของมวลชีวภาพเหนือพืน้ ดิน (Brown and
Lugo, 1982) และยังได้มีการศึกษาปริมาณธาตุคาร์บอนที่สะสมใน
ต้นไม้รายชนิดในระบบนิเวศธรรมชาติและสวนป่าหลายแห่งอย่าง
ละเอียด เพื่อให้สามารถน�ำข้อมูลไปใช้จัดการก๊าซเรือนกระจกได้
อย่างเหมาะสม และน�ำไปประกอบการจัดท�ำบัญชีคาร์บอนของ
ประเทศได้อย่างถูกต้องแม่นย�ำมากยิ่งขึ้น (คณะวนศาสตร์, 2554;
IPCC 2006; IPCC, 2013)
ประเทศไทยเป็ น ประเทศที่ มี ค วามหลากหลายทาง
ชีวภาพสูงมีพื้นที่ป่าหลากหลายประเภท แต่ละประเภทมีศักยภาพ
ในการสะสมธาตุคาร์บอนที่แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับปริมาณน�้ำฝน
ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ (อุทิศ กุฏอินทร์, 2542) และได้มี
การศึกษาเกีย่ วกับมวลชีวภาพเหนือพืน้ ดินในพืน้ ทีป่ า่ ประเภทต่างๆ
ทั้งป่าธรรมชาติและป่าปลูก เช่น ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าสน
ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าชายเลน ป่าบุ่งป่าทาม สวนป่าสัก
สวนป่ากระถินเทพา สวนป่ากระถินณรงค์ สวนป่ายูคาลิปตัส เป็นต้น
(เช่น สุนนั ทา ขจรศรีชล, 2531; จรัส ช่วยนะ, 2540; วิมลมาศ นุย้ ภักดี,
2542; ชิงชัย วิริยะบัญชา และคณะ, 2545; จิรนันท์ ธีระกุลพิศุทธิ์,
2546; ชิงชัย วิรยิ ะบัญชา และคณะ, 2547; สนธยา จ�ำปานิล 2547;
เจษฎา เหลืองแจ่ม, 2547; Ogawa et al., 1965; Ogino et al., 1967;
Suwannapinunt, 1983; Tange et al., 2001; Komiyama et al.,
2005; Pibumrung et al., 2008 เป็นต้น) อย่างไรก็ตามการศึกษา
เกี่ยวกับมวลชีวภาพเหนือพื้นดินและการสะสมธาตุคาร์บอนของ
พั น ธุ ์ ไ ม้ ใ นป่ าดิ บ ชื้ น ผสมป่าพรุในประเทศยังมีไ ม่ม ากนั ก (เช่ น
สวรินทร์ เบ็ญเด็มอะหลี, 2557; Teerakunpisut et al., 2007)
โดยเฉพาะพื้นที่ป่าที่เป็นป่าดั้งเดิมที่ยังคงเหลืออยู่แต่มีขนาดเล็ก
(remnant forest) จึงควรท�ำการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเป็นข้อมูล

ส�ำหรับเป็นแนวทางในการจัดการระบบนิเวศป่าไม้และการจัดการ
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด้ เ ลื อ กศึ ก ษาในพื้ น ที่ ป ่ า ปกปั ก
ทรัพยากร ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึง่
ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี ได้สนองพระราชด�ำริด้านการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2542 ป่าแห่งนี้
มีขนาดพื้นที่ประมาณ 50 ไร่ (Plant Genetic Conservation
Project, Rambhai Barni, 2014) มีลกั ษณะเป็นป่าดิบชืน้ ผสมป่าพรุ
มีพันธุ์ไม้และสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิด (พงษ์ชัย ด�ำรงโรจน์วัฒนา
และคณะ, 2561) นอกจากนี้ยังมีเศษซากพืชต่างๆ ร่วงหล่นทับถม
อย่างหนาแน่น และเกิดการสลายตัวของเศษซากเหล่านัน้ อย่างช้าๆ
กลายเป็นอินทรียวัตถุและเกิดเป็นลักษณะที่เรียกว่า peat bog
ซึง่ มีความเป็นกรดสูง ส่งผลให้นำ�้ ภายในป่าพรุกลายเป็นกรด ขณะทีน่ ำ�้
ที่ขังในแอ่งยังมีการไหลอย่างช้าๆ อยู่ตลอด จึงมีการหมุนเวียน
ของอากาศ นอกจากนีเ้ มือ่ มีฝนตก พืน้ ทีป่ า่ แห่งนีย้ งั เป็นแหล่งรองรับ
น�ำ้ จืดขนาดใหญ่ทมี่ คี วามส�ำคัญต่อการหมุนเวียนน�ำ้ และสารอาหาร
ต่างๆ ในระบบนิเวศ ซึ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้และ
การสะสมธาตุคาร์บอนในมวลชีวภาพของต้นไม้ในป่า
เนื่ อ งจากพื้ น ที่ ป ่ า แห่ ง นี้ มี ค วามส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง ใน
เชิ ง นิ เวศและมี ลั ก ษณะเป็ น ป่ า ดิ บ ชื้ น ผสมป่ า พรุ ซึ่ ง การศึ ก ษา
ศั ก ยภาพเกี่ ย วกั บ มวลชี ว ภาพในป่ า ประเภทนี้ ยั ง มี น ้ อ ย ดั ง นั้ น
งานวิจัยนี้จึงศึกษาเกี่ยวกับปริมาณมวลชีวภาพเหนือพื้นดินและ
การสะสมธาตุคาร์บอนในไม้ยืนต้นชนิดต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานในการใช้ประโยชน์จากป่าพรุแห่งนี้ หรือน�ำไปประยุกต์ใช้
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อน ตลอดจน
ใช้เป็นแหล่งข้อมูลในด้านการเรียนการสอนรายวิชานิเวศวิทยา
และชีววิทยาพื้นฐานให้แก่เยาวชน นักศึกษาและผู้ท่ีสนใจในด้าน
งานป่าไม้

รำไ

บทน�ำ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ศึกษาปริมาณมวลชีวภาพเหนือพื้นดินและการสะสม
ธาตุคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของไม้ยืนต้น ในพื้นที่
ปกปักทรัพยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี

วิธีการด�ำเนินงานวิจัย

1. การศึกษาภาคสนาม
ส�ำรวจสภาพพื้นที่โดยรวม จากนั้นท�ำการสุ่มวางแปลง
ขนาด 40 ม. X 40 ม. จ�ำนวน 3 แปลง (ภาพที่ 1A) ในบริเวณทีไ่ ม่ลาดชัน
ไม่ปกคลุมด้วยเถาวัลย์ แต่ละแปลงห่างกันอย่างน้อย 20 ม. เก็บข้อมูล
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2559 โดยท�ำการ
บั น ทึ ก ชื่ อ พื้ น เมื อ งของต้ น ไม้ ใ นแต่ ล ะแปลงร่ ว มกั บ ผู ้ เชี่ ย วชาญ
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ความสูงจากพื้นดิน 130 เซนติเมตร (diameter at breast height,
DBH) (ภาพที่ 1C) โดยท�ำการวัดต้นไม้ทมี่ ี DBH ตัง้ แต่ 4.5 เซนติเมตร
ขึ้นไป (ธิติ วิสารัตน์ และคณะ, 2544) ตามวิธีการของชิงชัย
วิริยะบัญชา (2546) แล้วท�ำการตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร์ในห้อง
ปฏิบัติการ

ชภัฏ

รำไ

ด้านชนิดพันธุ์ไม้ในท้องถิ่น ท�ำการติดป้ายหมายเลขต้นไม้ ที่ท�ำโดย
ใช้เหล็กตอกหมายเลขบนเข็มขัดรัดสายไฟ (ภาพที่ 1B) เพือ่ ประโยชน์
ในการติดตามศึกษาในอนาคต
จากนัน้ บันทึกความสูงของล�ำต้นจากระดับพืน้ ดินถึงปลาย
ยอดโดยใช้เครือ่ งวัดระยะทางแบบเลเซอร์ (laser range finder) ยีห่ อ้
Nikon รุน่ forestry pro และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล�ำต้นทีร่ ะดับ

A

B

C

ลัยร
า

ภาพที่ 1 ต�ำแหน่งแปลงศึกษา 3 แปลงในป่าปกปักทรัพยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี (A),
ป้ายหมายเลขต้นไม้ (B) และการวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล�ำต้นที่ระดับความสูงจากพื้นดิน 130 เซนติเมตร (C)

ิทยา

2. การศึกษาในห้องปฏิบัติการ
ค�ำนวณข้อมูลเชิงปริมาณด้านนิเวศวิทยาบางประการ
ได้แก่ ความหนาแน่น พื้นที่หน้าตัด ดัชนีความหลากหลายของ
แชนนอน - เวี ย เนอร์ (H’) และค� ำ นวณค่ า มวลชี ว ภาพเหนื อ
พื้ น ดิ น ของต้ น ไม้ ใ นแปลงศึ ก ษาโดยใช้ ส มการอั ล โลเมทรี ข อง
ป่าดิบชื้น (Ogawa et al.,1965) โดยมีสมการต่างๆ ดังนี้

มห
าว

ความหนาแน่น = จ�ำนวนต้นไม้/ขนาดพื้นที่ (ต้น/ไร่)
พื้นที่หน้าตัด = π(DBH/2)2 (ตารางเซนติเมตร)
H’
= -Σ(Pi)(lnPi)

ชีวิตชนิด i

เมื่อ Pi = สัดส่วนของตัวอย่างทั้งหมดที่เป็นของสิ่งมี

มวลชีวภาพล�ำต้น (Ws)
มวลชีวภาพกิ่ง (Wb)
มวลชีวภาพใบ (Wl)
มวลชีวภาพรวม		

= 0.0396 (DBH2H)0.9326 (กิโลกรัม)
= 0.006003 (DBH2H)0.977 (กิโลกรัม)
= 1/[(28/(Ws+Wb))+0.025] (กิโลกรัม)
= Ws+Wb+Wl (กิโลกรัม)

เมื่อ H คือ ความสูงของต้นไม้ (เมตร)

จากนั้นท�ำการวิเคราะห์โครงสร้างป่า โดยท�ำการสร้าง
แผนภาพช่วงชั้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระดับอก (size class
distribution) และค�ำนวณค่าปริมาณธาตุคาร์บอนที่สะสมในมวล
ชีวภาพเหนือพื้นดิน โดยมีค่าประมาณร้อยละ 50 ของมวลชีวภาพ
เหนือพื้นดิน (Brown and Lugo, 1982)

ผลการวิจัยและอภิปราย

1. จ�ำนวนชนิดต้นไม้และลักษณะทางนิเวศโดยภาพรวม
ผลการศึกษาโดยรวม พบว่า ในพื้นที่ศึกษามีไม้ยืนต้น
ทั้งสิ้น 56 ชนิด รวม 740 ต้น หรือคิดเป็นความหนาแน่นเฉลี่ย
1,541±419 ต้น/เฮกแตร์ และมีจ�ำนวนล�ำต้นทั้งหมด 854 ล�ำต้น
หรือมีค่าเฉลี่ย 1,781±606 ล�ำต้น/เฮกแตร์) (ตารางที่ 1) ทั้งนี้
เนื่องจากต้นไม้บางต้นมีการแตกล�ำต้นใหม่เนื่องจากถูกตัดฟัน
ขณะที่บางต้นมีลักษณะทางพฤกษศาสตร์เช่นนั้น คือ มีการแตก
ล�ำต้นเป็นหลายนาง ไม่ได้เป็นล�ำต้นเดี่ยวๆ
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1. จํานวนชนิดตนไมและลักษณะทางนิเวศโดยภาพรวม
ผลการศึกษาโดยรวม พบวาในพื้นที่ศึกษามีไมยืนตนทั้งสิ้น 56 ชนิด รวม 740 ตน หรือคิดเปนความหนาแนนเฉลี่ย
194
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รำไ

H’1
AGB2
CS3
แปลง จํานวน จํานวนตน จํานวน สัดสวน ความหนาแนน พท.หนาตัด
(ชนิด) (ตน)
(ลําตน) (ลําตน:ตน) (ตน/เฮกแตร) (ตร.ม.)
(ตัน/เฮกแตร) (ตันคารบอน/เฮกแตร)
155.2
77.6
1
35
181
190 1.05 : 1
1,131
3.56
3.15
104.6
52.3
2
25
244
280 1.15 : 1
1,525
2.68
2.56
223.2
111.6
3
43
315
384 1.22 : 1
1,968
5.29
3.12
รวม
56
740
854
11.53 3.11
เฉลี่ย 40±9 247±67 285±97 1.14 : 1 1,541±419 3.84±1.32 160.9±59.5
80.5±29.7
หมายเหตุ 1ดัชนีความหลากหลายของแชนนอน–เวียเนอร; 2มวลชีวภาพเหนือพื้นดิน (aboveground biomass);
3ปริมาณธาตุคารบอนสะสม (carbon storage)
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ิทยา

ภาพที่ 2 การกระจายของตนไมตามชวงชั้นขนาดเสนผานศูนยกลางระดับอก (diameter at breast height: DBH)
โดยรวม (A) และจําแนกรายแปลงยอย (B)

มห
าว

ภาพที่ 2 การกระจายของต้นไม้ตามช่วงชั้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระดับอก (diameter at breast height: DBH)
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รำไ

พพ
รรณ
ี

3. มวลชีวภาพเหนือพืน้ ดินและปริมาณธาตุคาร์บอน
สะสมในมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน
ผลการศึกษามวลชีวภาพเหนือพื้นดินและปริมาณธาตุ
คาร์บอนสะสมแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งพบว่า พื้นที่ป่าแห่งนี้มีมวล
ชีวภาพเหนือพื้นดินเฉลี่ย 160.9±59.5 ตัน/เฮกแตร์ และคิดเป็น
ปริมาณธาตุคาร์บอนสะสมเฉลี่ย เท่ากับ 80.5±29.7 ตันคาร์บอน/
เฮกแตร์ โดยแปลงที่ 3 มีมวลชีวภาพเหนือพื้นดินสูงสุด คิดเป็น
223.2 ตัน/เฮกแตร์ (คิดเป็นปริมาณธาตุคาร์บอนสะสม เท่ากับ
111.6 ตัน/เฮกแตร์)
เมื่อพิจารณาพันธุ์ไม้ที่มีค่ามวลชีวภาพและปริมาณธาตุ
คาร์บอนสะสมเป็นรายชนิด สามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 2 โดยพบว่า
ต้นกระบกมีมวลชีวภาพสูงสุด เท่ากับ 22.9 ตัน/เฮกแตร์ (40 ต้น)
คิดเป็นปริมาณธาตุคาร์บอนสะสมได้เท่ากับ 11.4 ตัน/เฮกแตร์
รองลงมา คือ ต้นแต้วขาว มีมวลชีวภาพ 21.4 ตัน/เฮกแตร์ (84 ต้น)
คิดเป็นปริมาณธาตุคาร์บอนสะสมได้เท่ากับ 10.7 ตันคาร์บอน/
เฮกแตร์ และต้นอินทรีย์ มีมวลชีวภาพเท่ากับ 18.2 ตัน/เฮกแตร์
(27 ต้น) คิดเป็นปริมาณธาตุคาร์บอนได้เท่ากับ 9.1 ตันคาร์บอน/
เฮกแตร์ ตามล�ำดับ สาเหตุที่ต้นไม้ 3 ชนิดนี้มีมวลชีวภาพสูง
เนื่องจากเป็นชนิดที่มีจ�ำนวนต้นมากและมีต้นที่มีขนาดใหญ่ ท�ำให้
มีมวลชีวภาพและปริมาณธาตุคาร์บอนในปริมาณมากด้วย ส�ำหรับ
ต้นครืนซึ่งเป็นต้นไม้ที่พบจ�ำนวนมากที่สุดในพื้นที่ (130 ต้น) พบว่า
มีมวลชีวภาพสูงเป็นล�ำดับที่ 4 โดยมีมวลชีวภาพ 10.6 ตัน/เฮกแตร์
คิดเป็นปริมาณธาตุคาร์บอนได้เท่ากับ 5.3 ตันคาร์บอน/เฮกแตร์
ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากต้นครืนทีพ่ บมีขนาดล�ำต้นเล็กกว่ากระบกและแต้วขาว
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ชภัฏ

2. จ� ำ นวนชนิ ด ต้ น ไม้ แ ละลั ก ษณะทางนิ เ วศ
เปรียบเทียบแต่ละแปลง
จ�ำนวนต้นไม้และลักษณะทางนิเวศมีความแตกต่างกัน
ในแต่ละแปลงสรุปได้ดังตารางที่ 1 ซึ่งพบว่า แปลงที่ 3 มีลักษณะ
เชิงปริมาณต่างๆ มากทีส่ ดุ ทัง้ นีเ้ พราะไม้ยนื ต้นทีพ่ บในแปลงศึกษานี้
มีความหนาแน่นสูงและต้นไม้มขี นาดใหญ่-เล็กปะปนกัน นอกจากนี้
ยังพบร่องรอยของการถูกตัดฟันโดยต้นไม้มีการแตกล�ำต้นจ�ำนวน
มากกว่าแปลงอื่นๆ จึงมีสัดส่วนล�ำต้นต่อต้นสูงกว่าแปลงอื่นๆ ด้วย
เมือ่ น�ำข้อมูล DBH มาสร้างกราฟโครงสร้างป่าในรูปแบบภาพรวมและ
รายแปลงย่อย โดยแบ่งเป็นช่วงชัน้ DBH ช่วงชัน้ ละ 5 ซม. (ภาพที่ 2)
พบว่า แปลงที่ 1 มีต้นไม้ขนาดเล็กจ�ำนวนน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับ
แปลงที่ 2 และ 3 แต่อย่างไรก็ตามเมือ่ เปรียบเทียบสัดส่วนของต้นไม้
ของแต่ละช่วงชัน้ DBH ระหว่างแปลง พบว่า มีสดั ส่วนไม่แตกต่างกัน
มากนัก ส�ำหรับสาเหตุที่พบว่า มีต้นไม้ขนาดเล็กจ�ำนวนมากแม้ว่า
จะเป็นหย่อมป่าดัง้ เดิม อาจเป็นเพราะในอดีตมีการตัดไม้ในพืน้ ทีป่ า่
แห่งนีไ้ ปใช้ในการสร้างเรือนไม้ตา่ งๆ ภายในมหาวิทยาลัย ท�ำให้เกิด
ช่องว่างของเรือนยอด แสงสว่างสามารถส่องผ่านลงมาถึงพื้นป่า
ต้นไม้ขนาดเล็กจึงเติบโตทดแทนที่ ซึ่งจากกราฟโครงสร้างป่านี้
แสดงให้เห็นว่าป่าแห่งนี้ยังคงมีการพัฒนาต่อตามกระบวนการ
เปลีย่ นแปลงแทนที่ โดยแปลงที่ 1 มีลกั ษณะโครงสร้างป่าทีใ่ กล้เคียง
กั บ ป่ า สมบู ร ณ์ ม ากที่ สุ ด เพราะมี ต ้ น ไม้ ข นาดใหญ่ จ� ำ นวนมาก
ในพื้นที่และมีต้นไม้ขนาดเล็กในสัดส่วนที่น้อยกว่า ขณะที่แปลงที่ 3
มีลักษณะของการแทนที่ โดยพบต้นไม้ขนาดเล็กจ�ำนวนมาก

ตารางที่ 2 มวลชีวภาพเหนือพื้นดินและปริมาณธาตุคาร์บอนสะสมของพันธุ์ไม้แต่ละชนิด (เรียงล�ำดับจากมากไปน้อย)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Irvingia malayana
Cratoxylum formosum
Peltophorum dasyrrhachis
Aporosa frutescens
Horsfieldia irya
Cratoxylum cochinchinense
Knema lenta
Anisoptera costata
Ficus sp.
Sandoricum koetjape
Nephelium melliferum
Neolamarckia cadamba

มห
าว

ิทยา

ชื่อไทย
กระบก
แต้วขาว
อินทรีย์
ครืน
กรวยน�้ำ
แต้วแดง
เลือดควาย
กระบาก
มะเดื่อ
กระท้อน
คอแลน
ตะกู

AGB (ตัน/เฮกแตร์)1
22.9
21.4
18.2
10.6
9.0
7.5
6.9
6.8
5.8
5.0
4.0
4.0

CS (ตันคาร์บอน/เฮกแตร์)2
11.4
10.7
9.1
5.3
4.5
3.8
3.5
3.4
2.9
2.5
2.0
2.0

จ�ำนวน (ต้น)
40
84
27
130
39
18
11
35
8
12
38
3
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
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จ�ำนวน (ต้น)
5
31
3
5
10
3
28
16
4
7
17
1
1
1
16
35
12
2
9
8
2
2
7
1
4
7
4
1
2
5
6
7
3
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CS (ตันคาร์บอน/เฮกแตร์)2
1.8
1.2
1.1
1.0
1.0
0.9
0.9
0.9
0.9
0.7
0.7
0.7
0.7
0.6
0.6
0.6
0.5
0.4
0.4
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1

รำไ

AGB (ตัน/เฮกแตร์)1
3.5
2.3
2.3
2.0
1.9
1.9
1.8
1.8
1.8
1.4
1.4
1.4
1.3
1.3
1.2
1.1
1.0
0.8
0.7
0.6
0.6
0.6
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.4
0.4
0.4
0.3
0.2
0.2
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ชื่อวิทยาศาสตร์
Terminalia nigrovenulosa
Microcos paniculata
Parinari anamensis
Zanthoxylum rhetsa
Garuga pierre
Bombax anceps
Allophylus cobbe
Garcinia cowa
Cerbera odollam
Dillenia indica
Croton persimilis
Vitex glabrata
Cananga brandisiana
Tamarindus indica
Suregada multiflora
Barringtonia pauciflora
Fagraea racemosa
Dipterocarpus sp.
Fagraea fragrans
Diospyros vera
Pterocarpus macrocarpus
Lagerstroemia floribunda
Caryota sp.
Unknown
Syzygium sp.
Chaetocarpus castanocarpus
Markhamia stipulata
Cinnamomum sp.
Cananga odorata
Dipterocarpus alatus
Hopea odorata
Madhuca pierrei
Micromelum pubescens

ิทยา

ชื่อไทย
หนามกราย
พลับพลา
ประดงไฟ
ก�ำจัดต้น
มะกอกฟาน
งิ้วดอกขาว
โลดน�้ำทอง
ชะมวง
ตีนเป็ดน�้ำ
มะตาด
เปล้าใหญ่
ไข่เน่า
สะแกแสง
มะขาม
ขันทอง
จิกดง
พวา
ยาง
กันเกรา
ล�ำบิด
ประดู่ป่า
ตะแบก
เต่าร้าง
ไม้ขนมปัง
หว้า
สนั่น
แคป่า
การบูร
กระดังงาไทย
ยางนา
ตะเคียน
มะซาง
สาบแร้งสาบกา
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
จ�ำนวน (ต้น)
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
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ชื่อไทย
ชื่อวิทยาศาสตร์
AGB (ตัน/เฮกแตร์)1 CS (ตันคาร์บอน/เฮกแตร์)2
มะส้าน
Dillenia aurea
0.1
0.1
ปีบทอง
Radermachera hainanensis
0.1
0.03
กะทิต
Phoebe paniculata
0.04
0.02
สลด
Litsea umbellata
0.04
0.02
งิ้วดอกแดง
Bombax insigne
0.03
0.02
เฉียงพร้านางแอ Carallia brachiata
0.02
0.01
มะหาด
Artocarpus sp.
0.02
0.01
พลวง
Dipterocarpus tuberculatus
0.02
0.01
มะฮอกกานี
Swietenia macrophylla
0.02
0.01
ปลาไหลเผือก Eurycoma longifolia
0.01
0.01
พันจ�ำ
Vatica odorata
1.3
0.6
1
2
หมายเหตุ มวลชีวภาพเหนือพื้นดิน (aboveground biomass); ปริมาณธาตุคาร์บอนสะสม (carbon storage)

ของพืช ปริมาณน�ำ้ ฝน คุณสมบัตขิ องดิน การรบกวน เป็นต้น (ชิงชัย
วิริยะบัญชา, 2546; ดอกรัก มายอด และอุทิศ กุฏอินทร์, 2552)
อย่างไรก็ตามหากพิจารณาสภาพป่าโดยรวม พบว่า พืน้ ที่
ป่าปกปักทรัพยากรแห่งนี้ยังมีศักยภาพในการเพิ่มพูนมวลชีวภาพ
และสะสมธาตุคาร์บอนเพิ่มได้อีกหากมีการจัดการที่เหมาะสม
โดยเฉพาะการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมในพื้นที่ที่สามารถปลูกได้ เช่น
แปลงที่ 1 และ 2 ซึ่งมีความหนาแน่นต้นไม้ไม่มากนัก หรือปลูกตาม
แนวเส้นทางเดินในป่าและบริเวณชายป่า เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม
การวิเคราะห์ชนิดพืชที่มีความเหมาะสมส�ำหรับการน�ำมาปลูก
ในพื้นที่โดยละเอียดควรมีการศึกษาเพิ่มเติม โดยเฉพาะในด้าน
การเพิม่ พูนมวลชีวภาพของพันธุไ์ ม้แต่ละชนิดและควรเลือกไม้ดงั้ เดิม
มาปลูกเสริม (ชิงชัย วิริยะบัญชา, 2546)
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4. มวลชีวภาพเหนือพืน้ ดินและปริมาณธาตุคาร์บอน
สะสมเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นๆ
เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ป่าอื่นๆ พบว่า ป่าปกปัก
ทรัพยากรแห่งนี้มีมวลชีวภาพเหนือพื้นดินสูง (ตารางที่ 3) โดยมี
มวลชีวภาพเหนือพืน้ ดินสูงกว่าป่าเบญจพรรณ และพืน้ ทีม่ หาวิทยาลัย
หลายแห่ง แต่เมื่อเปรียบเทียบกับป่าลักษณะเดียวกัน (ป่าดิบชื้น
อุทยานแห่งชาติทองผาภูม)ิ พบว่า ป่าแห่งนีม้ มี วลชีวภาพเหนือพืน้ ดิน
น้อยกว่าประมาณ 100 ตัน/เฮกแตร์ และเมื่อเปรียบเทียบกับ
ป่าเสม็ดซึง่ เป็นป่าพรุประเภทหนึง่ บริเวณทะเลสาบสงขลาทางภาคใต้
ของประเทศไทย พบว่า มีมวลชีวภาพเหนือพื้นดินสูงถึง 783 ตัน/
เฮกแตร์ (สวรินทร์ เบ็ญเด็มอะหลี, 2557) ซึ่งมวลชีวภาพเหนือ
พื้นดินและปริมาณธาตุคาร์บอนสะสมของป่าแต่ละประเภทขึ้นอยู่
กับปัจจัยหลายประการ เช่น ความหนาแน่น อัตราการเจริญเติบโต
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ตารางที่ 3 มวลชีวภาพเหนือพื้นดินและปริมาณธาตุคาร์บอนสะสมเปรียบเทียบกับระบบนิเวศป่าไม้อื่นๆ
พื้นที่ป่า
AGB (ตัน/เฮกแตร์)1 CS (ตันคาร์บอน/เฮกแตร์)2
ที่มา
ป่าดิบชื้นผสมป่าพรุ (หย่อมป่า)
160.9±59.5
80.50±29.7
การศึกษาครั้งนี้
ม.ราชภัฏร�ำไพพรรณี จ.จันทบุรี
ป่าผลัดใบ (หย่อมป่า)
76.0 - 95.3
38.0 - 47.6
Phochayavanich, 2014
ม.ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
ไม้ยืนต้น
26.8
13.4
Wongphakdee and
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Dumrongrojwatthana, 2014
ป่าดิบชื้น
275.4
137.7
Teerakunpisut et al., 2007
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
ป่าดิบแล้ง
141.6
70.8
Teerakunpisut et al., 2007
อุทยานฯ ทองผาภูมิ
ป่าผลัดใบ
56.7
28.4
Dumrongrojwatthana et al., 2009
อ�ำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ป่าเบญจพรรณ
96.3
48.2
Teerakunpisut et al., 2007
อุทยานฯ ทองผาภูมิ
ป่าเสม็ด
783.0
391.5
สวรินทร์ เบ็ญเด็มอะหลี, 2557
ทะเลสาบสงขลา

สรุปผลการศึกษา

จากผลการศึกษาครั้งนี้ น�ำไปสู่งานวิจัยที่ควรศึกษา
เพิ่มเติมในอนาคต โดยมีหลายประเด็นที่น่าสนใจ เช่น การติดตาม
และการเปลีย่ นแปลงของสังคมพืช ภายใต้กระบวนการเปลีย่ นแปลง
แทนที่ว่ามีชนิดพันธุ์ใดที่ตายไป ด�ำรงชีวิตอยู่ได้ หรือเกิดขึ้นใหม่
เมือ่ เวลาผ่านไป โดยเฉพาะในพืน้ ทีท่ มี่ คี วามหนาแน่นมาก การศึกษา
การเพิม่ พูนมวลชีวภาพรายปีของพันธุไ์ ม้ชนิดต่างๆ ตลอดจนผลผลิต
เศษซากอินทรียแ์ ละอัตราการย่อยสลายเศษซาก เพือ่ ท�ำความเข้าใจ
เกีย่ วกับพลวัตของระบบนิเวศป่าพรุ และน�ำผลทีไ่ ด้ไปประกอบการ
วางแผนการจัดการพื้นที่ป่าของประเทศอย่างเหมาะสมต่อไป

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

งานวิจยั ชิน้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาปริมาณมวลชีวภาพ
เหนือพื้นดินและการสะสมธาตุคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน
ของไม้ยนื ต้นในพืน้ ทีป่ า่ ดิบชืน้ ผสมป่าพรุ ซึง่ ยังผูศ้ กึ ษาในระบบนิเวศ
ประเภทนีอ้ ยูน่ อ้ ย การศึกษานีไ้ ด้เลือกพืน้ ทีป่ กปักทรัพยากรภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี ซึ่งมีลักษณะเป็นหย่อมป่าดั้งเดิม
ที่หลงเหลืออยู่ (remnant forest) ผลการศึกษาจากแปลงศึกษา
ขนาด 40 ม. x 40 ม. จ�ำนวน 3 แปลง สรุปได้ว่า พื้นที่ป่าแห่งนี้
มีพันธุ์ไม้ทั้งสิ้น 56 ชนิด รวม 740 ต้น หรือคิดเป็นความหนาแน่น
1,541±419 ต้น/เฮกแตร์ มีพื้นที่หน้าตัดรวม 11.5 ตร.ม. และมีค่า
ดัชนีความหลากหลายของแชนนอน–เวียเนอร์ (H’) เท่ากับ 3.11
มีมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน 160.9±59.5 ตัน/เฮกแตร์ สามารถ
คิดเป็นปริมาณธาตุคาร์บอนสะสมในมวลชีวภาพเหนือพืน้ ดินเท่ากับ
80.5±29.7 ตันคาร์บอน/เฮกแตร์ ซึง่ มีคา่ สูงกว่าระบบนิเวศป่าผลัดใบ
ในพื้นที่อื่นๆ แต่น้อยกว่าป่าเสม็ดบริเวณทะเลสาบสงขลาแสดงให้
เห็นว่าพื้นที่ป่าแห่งนี้ยังสามารถจัดการให้มีการสะสมธาตุคาร์บอน
เพิ่มขึ้นได้ โดยอาจท�ำการเลือกปลูกพืชเสริมในแปลงที่มีความหนา
แน่นน้อย เป็นต้น แต่ทั้งนี้การเลือกชนิดพืชควรมีการศึกษาเพิ่มเติม
โดยเฉพาะศักยภาพการเพิม่ พูนมวลชีวภาพของพืชรายชนิด เพือ่ ให้ได้
ชนิดพืชที่มีความเหมาะสมในการน�ำมาปลูกเสริมเพื่อสะสมธาตุ
คาร์บอน

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน
เพื่อพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ กรณีศึกษาชุมชนบางชัน
People’s Participation in Mangrove Forest Conservation and Restoration
for Biodiversity Development: A Case Study of Bang Chan Community
นภา จันทร์ตรี1, พงศธร จันทร์ตรี2
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รำไ

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาระดับการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูปา่ ชายเลนเพือ่ พัฒนาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และเพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูปา่ ชายเลนจ�ำแนกตามข้อมูลทัว่ ไปของประชาชน
โดยกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั 360 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้ นี้ คือ แบบสอบถามทีค่ รอบคลุมตัวแปรการมีสว่ นร่วม
4 ด้าน คือ 1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2. การมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการ 3. การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจาก
การด�ำเนินการ 4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ส่วนการทดสอบสมมติฐาน ใช้การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยทดสอบความแตกต่างรายคูโ่ ดยใช้วธิ กี ารของ
เชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) หากพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าชายเลนเพื่อพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ
ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ล�ำดับที่ 1 ประชาชนมีส่วนร่วมด้านการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการ
ด�ำเนินการอยู่ในระดับมาก รองลงมาล�ำดับที่ 2 ประชาชนมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจอยู่ในระดับน้อย ล�ำดับที่ 3 ประชาชนมีส่วนร่วม
ด้านการประเมินผลอยู่ในระดับน้อย และล�ำดับที่ 4 ประชาชนมีส่วนร่วมด้านการด�ำเนินการอยู่ในระดับน้อย ผลการเปรียบเทียบการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาที่อาศัยอยู่
ในชุมชน และการเข้าร่วมอบรมที่ต่างกันมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ส่วนประชาชนที่มีระดับการศึกษา สถานภาพ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับป่าชายเลนที่ต่างกันมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ป่าชายเลนไม่แตกต่างกัน
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		 The purposes of this research were to investigate people’s participation in mangrove forest conservation and restoration for biodiversity development and to compare the participation of people in mangrove forest
conservation and restoration by classifying general information of the research sample groups who were 360 people.
The research instrument was a set of questionnaires have questions 1. participation in decision making, 2. participation
in work operation, 3. participation in benefit sharing based on work operation and4. participation in evaluation.
The percentage, mean, and standard deviation were used as the research analysis. The t-test and analysis of
variance were used for the hypothesis testing. Scheffe’s Method was employed to test the differences between
pairs if found with the pre-set significance of .05 level
		 The findings showed that people had the low level of participation in mangrove forest conservation and
restoration for biodiversity development. When each item was analyzed, it showed that the first item of people’s
participation in benefit sharing based on work operation was ranked in the high level, the second item of people’s
participation in decision making was shown in the low level, the third item of people’s participation in evaluation
was rated in the low level, and the fourth item of people’s participation in work operation was in the low level.
The comparison of the participation of people in mangrove forest conservation and restoration results showed that
people with different genders, ages, occupations, incomes, duration of staying in the community, and attendance
for the training sessions had the different level of participation in mangrove forest conservation and restoration.
People with different education levels, status, as well as knowledge and understanding of mangrove forests did
not show the different level of participation in mangrove forest conservation and restoration, showing the statistical
significance of .05 level.
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หมู่บ้านไร้แผ่นดินมีชื่อเรียกกันอย่างเป็นทางการว่า
ชุมชนบ้านบางชันซึ่งอยู่ที่ ต�ำบลบางชัน อ�ำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
เหตุ ที่ เรี ย กกั น ว่ า หมู ่ บ ้ า นไร้ แ ผ่ น ดิ น เป็ น เพราะหมู ่ บ ้ า นแห่ ง นี้
ไม่ได้ตั้งอยู่บนผืนแผ่นดิน แต่ตอกเสา สร้างบ้านอยู่กันตรงดินเลน
ตามแนวป่าชายเลน สัญจรกันทางเรือเป็นหลัก ประกอบอาชีพประมง
ชุมชนบ้านบางชันเป็นชุมชนเก่าแก่ก่อตั้งก่อนปี พ.ศ.2410 หรือ
ประมาณ 147 ปีมาแล้ว เนื่องจากชุมชนบางชันอาศัยอยู่บนเกาะ
โดยไมมี เ อกสารสิ ท ธิ์ พื้ น ที่ อ ยู ่ มี ก ระแสน�้ ำขึ้ น และลง โดยสิ ท ธิ
ในการครอบครองที่ดินเป็นของกรมประมง และกรมป่าไม้ ดังมี
ค�ำพูดทีว่ า่ “น�ำ้ ขึน้ เป็นของประมง น�ำ้ ลงเป็นของป่าไม้” ความเป็นอยู่
อาศัยบนผืนน�้ำทะเลมาอย่างยาวนาน ถือเป็นชุมชนโบราณที่ยังคง
สื บ สานกิ จ กรรม และวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ในวิ ถี ชี วิ ต ชาวประมง
ของจังหวัดชายฝั่งภาคตะวันออกได้มาจนถึงปัจจุบันต�ำบลบางชัน
มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 64.4 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
40,305 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่เกษตร 19,050 ไร่ พื้นที่ว่างเปล่าและ
ป่าไม้ชายเลน 21,225 ไร่ มีทั้งสิ้น 6 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1
บ้านเกาะจิก หมู่ที่ 2 บ้านโรงไม้ ซึ่งแต่เดิมเรียก “บ้านปากน�้ำเวฬุ”
แต่ปจั จุบนั รูจ้ กั กันเป็นอย่างดีในชือ่ “บ้านบางชัน”หมูท่ ี่ 3 บ้านอิเทพ
หมูท่ ี่ 4 บ้านเทพขาหย่างหมูท่ ี่ 5 บ้านนากุง้ และหมูท่ ่ี 6 บ้านสีลำ� ดวน
มีจ�ำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,323 ครัวเรือน ประชากร 3,678 คน
(ไทยรัฐ, 2557) แต่ละหมู่บ้านอาศัยปลูกบ้านตามป่าชายเลน และ
ป่าโกงกางมีคลองทะเลไหลผ่านระหว่างหมู่บ้าน เอกลักษณ์เฉพาะ
ของหมูบ่ า้ นทีน่ า่ สนใจคือ ไปมาหาสูก่ นั ด้วยเรือยนต์ ใช้การคมนาคม
ทางน�้ำเป็นหลัก เพราะไม่มีเส้นทางสัญจรด้วยรถยนต์ มีเพียงถนน
ทางเดินทางเท้าหน้าหมูบ่ า้ นทีส่ นับสนุนงบประมาณการด�ำเนินการ
ก่อสร้างจากทางองค์การบริหารส่วนต�ำบลเท่านั้น การเดินทาง
ไปยังชุมชนต�ำบลบางชัน อ�ำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ใช้เส้นทาง
ถนนสุขุมวิท-ตราด เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1358
ไปทางบ้านอ่างกระป่อง เข้าท่าเรืออ่างกระป่องก่อนเดินทางด้วย
เรือยนต์ประมาณ 30 นาที จึงถึงปากน�ำ้ เวฬุ เข้าสู่ “หมูบ่ า้ นไร้แผ่นดิน”
ตลอดทั้งสองฟากฝั่งที่เดินเรือผ่านเป็นที่อยู่อาศัยของชาวประมง
ท้ อ งถิ่ น ที่ ป ลู ก เรื อ นอาศั ย กั น บนผื น น�้ ำ ทะเล ระหว่ า งน�้ ำ ถึ ง กั น
แบ่งพื้นที่เป็นการวางโพงพางเลี้ยงปลาในกระชังซึ่งเป็นรายได้เสริม
ของชาวบ้านในชุมชนต�ำบลบางชัน ด้วยธรรมชาติและวิถีชีวิต
ของชุมชนทีม่ คี วามเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่กนั มาโดยตลอด และการช่วยเหลือ
ในการท�ำประมงเพื่อหารายได้จุนเจือครอบครัว ชาวบ้านชุมชน
ต�ำบลบางชันจะมีอาชีพทางการประมงเป็นหลัก และจะสร้างรายได้เสริม
ด้วยการเลีย้ งสัตว์นำ�้ ในกระชัง ซึง่ แต่ละปีถอื ว่าสร้างรายได้ให้แก่ชมุ ชน
และจังหวัดจันทบุรีเป็นจ�ำนวนมาก (จันทบูรดอทเน็ต, 2559)
จะเห็นได้ว่าอาชีพหลักของคนในชุมชนบางชัน คือ อาชีพประมง
และการแปรรูปสัตว์น�้ำ รวมทั้งในปัจจุบันมีการขยายตัวของธุรกิจ

การท่องเทีย่ วแบบโฮมสเตย์ในชุมชน ซึง่ เป็นทีน่ ยิ มของนักท่องเทีย่ ว
ในการเดินทางมาชมธรรมชาติที่สวยงาม ที่กล่าวมานี้ล้วนแล้วแต่
มีการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติทงั้ สิน้ ถ้าไม่มกี ารอนุรกั ษ์ และฟืน้ ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้อาจลดน้อยลง และเสื่อมโทรม หมดไป
ในทีส่ ดุ ได้ ป่าชายเลนนับเป็นทุนทางธรรมชาติทมี่ ปี ระโยชน์หลากหลาย
ประการต่อการด�ำรงชีวติ ของคนในชุมชน ทัง้ ด้านทีอ่ ยูอ่ าศัย การป้องกัน
และบรรเทาภัยธรรมชาติ ตลอดจนเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น�้ำต่างๆ
ให้เจริญเติบโตมาเป็นอาหารของคนในชุมชน ตลอดจนเป็นแหล่งต้นทุน
ในการประกอบอาชีพของคนในชุมชนให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี นอกจากนี้
การอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื ้ น ฟู ป ่ า ชายเลนเพื่ อ พั ฒ นาความหลากหลาย
ทางชีวภาพยังตอบสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เรื่องการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้ อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาขององค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนต�ำบลบางชัน ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหาร แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิน่ และยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม แนวทางการพัฒนาที่ 2 อนุรกั ษ์และฟืน้ ฟู
ป่าชายเลน (องค์การบริหารส่วนต�ำบลบางชัน, 2559)
ดังนั้นจึงมีความจ�ำเป็นที่ผู้วิจัยจะด�ำเนินการวิจัยเรื่อง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน
เพื่อพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ กรณีศึกษาชุมชนบางชัน
เพื่อให้ได้ข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต�ำบล
บางชันไปใช้เป็นข้อมูลในการก�ำหนดยุทธศาสตร์ในการอนุรกั ษ์และ
ฟื้นฟูป่าชายเลน เพื่อพัฒนา ความหลากหลายทางชีวภาพต่อไป

รำไ

บทน�ำ

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาระดับการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการ
อนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูปา่ ชายเลนเพือ่ พัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ
2. เพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบการมีสว่ นร่วมของประชาชน
ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน จ�ำแนกตามข้อมูลทั่วไปของ
กลุ่มตัวอย่าง

ขอบเขตการวิจัย

1. ขอบเขตด้านพื้นที่ ในการศึกษาครั้งนี้ท�ำการศึกษา
ในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลบางชัน จังหวัดจันทบุรี
2. ขอบเขตด้านประชากรในการศึกษาครั้งนี้ท�ำการ
ศึกษาเฉพาะประชาชนในหมู่บ้านบางชัน จ�ำนวน 3,678 คน
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ความเข้าใจเกี่ยวกับป่าชายเลน)ใช้การทดสอบค่าที (t - test) และ
กรณีตวั แปรอิสระมีมากกว่า 2 กลุม่ ได้ทำ� การทดสอบความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One - way ANOVA) และเมื่อพบความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญจึงทดสอบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยการทดสอบ
ภายหลังใช้ (Post- hoc) ในการทดสอบ

ผลการวิจัย

พพ
รรณ
ี

3. ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วย
		 3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน
การเข้าร่วมอบรม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับป่าชายเลน
		 3.2 ตัวแปรตาม ใช้แนวคิดของโคเฮน และอัฟฮอฟ
(Cohen and Uphoff, 1981 : 6) คือ
			 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
			 การมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการ
			 การมีสว่ นร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ทเี่ กิด
จากการด�ำเนินการ
			 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
4. ขอบเขตด้านเวลาท�ำการศึกษาระหว่าง มี.ค. 2559 ก.พ. 2560

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

1. ผลการวิ จั ย พบว่ า กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น เพศชาย
ร้อยละ 52.2 มีอายุเฉลี่ย 43.48 ปี การศึกษาระดับประถมศึกษา
ร้อยละ 56.4 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 50.0 ประกอบอาชีพประมง
ร้อยละ 52.8 โดยมีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 17,894.44 บาท ด้านระยะ
เวลาเฉลี่ยที่อาศัยอยู่ในชุมชน 40.54 ปี กลุ่มตัวอย่างไม่เคยเข้าร่ว
อบรมความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน ร้อยละ 57.5 และ
กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ 7.42 คะแนน อยู่ใน
อุปกรณ์และวิธีด�ำเนินการวิจัย
ระดับดี
ประชากรในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ประชาชนในพืน้ ทีอ่ งค์การ
2. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
บริหารส่วนต�ำบลบางชันจ�ำนวน 3,678 คน ท�ำการก�ำหนดจ�ำนวน และฟืน้ ฟูปา่ ชายเลนเพือ่ พัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพในภาพ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก�ำหนดขนาดกลุ่ม รวมอยูใ่ นระดับน้อย (X = 2.72) ด้านรายข้อ พบว่า ล�ำดับที่ 1 ประชาชน
ตัวอย่างทีค่ วามคลาดเคลือ่ น 5% โดยใช้ตารางส�ำเร็จรูปของ Yamane มีส่วนร่วมด้านการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการด�ำเนินการ
(อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2546 : 164 - 173) ได้จ�ำนวนกลุ่ม อยูใ่ นระดับมาก (X = 3.11) รองลงมาล�ำดับที่ 2 ประชาชนมีสว่ นร่วม
ตัวอย่าง 360 คน จากนั้นท�ำการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster sampling) ด้านการตัดสินใจอยู่ในระดับน้อย (X = 2.62) ล�ำดับที่ 3 ประชาชน
โดยใช้หมูบ่ า้ นเป็นหน่วยในการสุม่ ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสอบถามแบ่งออกเป็น มีส่วนร่วมด้านการประเมินผลอยู่ในระดับน้อย (X = 2.59) และ
3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบไปด้วย ค�ำถาม ล�ำดับที่ 4 ประชาชนมีส่วนร่วมด้านการด�ำเนินการอยู่ในระดับน้อย
แบบเลือกตอบ จ�ำนวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ (X = 2.58)
อาชีพ การเข้าร่วมอบรมความรู้ ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับป่าชายเลน
3. ผลการทดสอบสมมติฐาน
และค�ำถามแบบเติมข้อความ จ�ำนวน 3 ข้อ ได้แก่ อายุ รายได้ตอ่ เดือน 		
3.1 สมมติฐานที่ 1 ประชาชนทีมีเพศต่างกันการมี
ระยะเวลาทีอ่ าศัยอยูใ่ นชุมชน ส่วนที่ 2 ค�ำถามเกีย่ วกับการมีสว่ นร่วม ส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนต่างกัน
ของประชาชนในการอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื ้ น ฟู ป ่ า ชายเลนเพื่ อ พั ฒ นา 		 พบว่า ประชาชนเพศชายและเพศหญิงมีส่วนร่วม
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า ในการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูปา่ ชายเลนต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
(rating scale) โดยวัดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟู ที่ระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย (Sig = .002)
ป่าชายเลนของประชาชน 4 ประเด็น โดยใช้แนวคิดของโคเฮน 		
3.2 สมมติฐานที่ 2 ประชาชนที่มีอายุต่างกันการมี
และอัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff, 1981 : 6) คือ การมีส่วนร่วม ส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนต่างกัน
ในการตัดสินใจ 7 ข้อ การมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการ 8 ข้อ การมี 		 พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน คือกลุ่มอายุไม่เกิน
ส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการด�ำเนินการ 6 ข้อ 35 ปี กับกลุ่มอายุ 36 - 59 ปีมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟู
และการมีสว่ นร่วมในการประเมินผล 5 ข้อ และส่วนที่ 3 เป็นค�ำถาม ป่าชายเลนต่างกัน อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 จึงยอมรับ
แบบเติมข้อความเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของ สมมติฐานการวิจัย (Sig = .001)
ประชาชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน ซึ่งค่าความเชื่อมั่น 		 3.3 สมมติฐานที่ 3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษา
ของแบบสอบถามการมีส่วนร่วม เท่ากับ 0.9446 และสถิติที่ใช้ ต่างกันการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนต่างกัน
ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การบรรยายข้อมูลทั่วไป ใช้ค่าร้อยละ 		
พบว่า ประชาชนทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกันมีสว่ นร่วม
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าชายเลนไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
(Standard Deviation) การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วม สมมติฐานการวิจัย (Sig = .243)
กรณีตวั แปรอิสระมี 2 กลุม่ (ได้แก่ เพศ การเข้าร่วมอบรม และความรู้
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

รำไ

พพ
รรณ
ี

1. ประชาชนเพศชายและเพศหญิ ง มี ส ่ ว นร่ ว มใน
การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนต่างกันผลการวิจัยนี้ สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของสุวรรณี คงทอง (2536 : 112-119) ได้ศึกษา
เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชน
ในท้องที่อ�ำเภอสิเกา จังหวัดตรัง พบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับ
การมีส่วนร่วม รวมทั้ง ภัทราวรรณ สนั่นไทย (2548 : 86-90)
ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของชาวประมงพื้นบ้านในการอนุรักษ์
ทรัพยากรชายฝั่ง : บริเวณปากแม่น�้ำบางประกง พบว่า ปัจจัยที่
ส่ ง ผลต่ อ การมี ส ่ ว นร่ ว มของชาวประมงพื้ น บ้ า นในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรชายฝัง่ ได้แก่ เพศ และไกรสร เพ็งสกุล (2551 : บทคัดย่อ)
ได้ศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้ำ : ศึกษา กรณี ลุมน�้ำสาขาคลองปะเหลียน จังหวัดตรัง
ผลการวิจัยพบวา เพศมีความสัมพันธและสงผลใหประชาชนเขามา
มีสว นรวมในกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ ในพืน้ ที่ ลุม น�ำ้
สาขาคลองปะเหลียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
2. ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และฟื้นฟูป่าชายเลนต่างกัน ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ เรวัตร กนกวิรฬุ ห์ (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาการมีสว่ นร่วมของ
ประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าอิฐ
อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รวมทั้งภัทราวรรณ สนั่นไทย
(2548 : 86-90) ได้ศกึ ษา เรือ่ ง การมีสว่ นร่วมของชาวประมงพืน้ บ้าน
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง : บริเวณปากแม่น�้ำบางประกง
และไกรสร เพ็งสกุล (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง การมีสว นรวม
ของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ : ศึกษา กรณี ลุม น�ำ้
สาขาคลองปะเหลียน จังหวัดตรัง ผลการศึกษาของนักวิจยั ทัง้ 3 ท่าน
พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม
3. ประชาชนทีม่ อี าชีพต่างกันมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์
และฟื้นฟูป่าชายเลนต่างกัน ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ เรวัตร กนกวิรุฬห์ (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าอิฐ
อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และส�ำราญ รักชาติ (2548 :
101-102) การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งการมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชน
ในการอนุ รั ก ษ์ ป ่ า ชายเลนปากน�้ ำ เวฬุ จั ง หวั ด จั น ทบุ รี รวมทั้ ง
สุวรรณี คงทอง (2536 : 112-119) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการอนุรกั ษ์ปา่ ชายเลนชุมชนในท้องทีอ่ ำ� เภอ สิเกา
จังหวัดตรัง บุญทัน โพลิกา (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา เรื่อง
การมี ส ่ ว นร่ ว มของราษฎร์ ใ นการอนุ รั ก ษ์ ป ่ า ชายเลนในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประแส-พังราด อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง
และไกรสร เพ็งสกุล (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษา เรือ่ ง การมีสว นรวม
ของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ : ศึกษา กรณีลมุ น�ำ้
สาขาคลองปะเหลียน จังหวัดตรัง ผลการศึกษาของนักวิจยั ทัง้ 5 ท่าน
พบว่า อาชีพมีผลต่อการมีส่วนร่วมแตกต่างกัน
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		 3.4 สมมติฐานที่ 4 ประชาชนทีม่ สี ถานภาพต่างกัน
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนต่างกัน
		 พบว่า ประชาชนทีม่ สี ถานภาพต่างกันการมีสว่ นร่วม
ในการอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื ้ น ฟู ป ่ า ชายเลนไม่ แ ตกต่ า งกั น จึ ง ปฏิ เ สธ
สมมติฐานการวิจัย (Sig = .247)
		 3.5 สมมติฐานที่ 5 ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนต่างกัน
		 พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน คือผู้ที่ค้าขาย
กับผู้ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปและอื่นๆมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และฟื้นฟูป่าชายเลนต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย (Sig = .044)
		 3.6 สมมติฐานที่ 6 ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน
ต่างกันการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนต่างกัน
		 พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน คือ
ผู้มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาทกับผู้มีรายได้ต่อเดือน
10,001 - 35,000 บาท และผู้มีรายได้ต่อเดือน 35,001 บาทขึ้นไป
กับผู้มีรายได้ต่อเดือน 10,001 - 35,000 บาทมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย (Sig = .000)
		 3.7 สมมติฐานที่ 7 ประชาชนทีม่ รี ะยะเวลาทีอ่ าศัย
อยู ่ ใ นชุ ม ชนต่ า งกั น การมี ส ่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื ้ น ฟู ป ่ า
ชายเลนต่างกัน
		 พบว่า ประชาชนที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน
ต่างกัน คือผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน 11 - 30 ปีกับผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน
31 ปีขึ้นไป มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย
(Sig = .000)
		 3.8 สมมติฐานที่ 8 ประชาชนทีเ่ ข้าร่วมอบรมต่างกัน
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนต่างกัน
		 พบว่า ประชาชนที่เคยเข้าร่วมอบรมกับผู้ท่ีไม่เคย
เข้าร่วมอบรมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย
(Sig = .000)
		
3.9 สมมติฐานที่ 9 ประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับป่าชายเลนต่างกันการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ป่าชายเลนต่างกัน
		 พบว่า ประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ป่าชายเลนต่างกันการมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูปา่ ชายเลน
ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย (Sig = .531)

นภา จันทร์ตรี, พงศธร จันทร์ตรี
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		 1.2 จากผลการวิ จั ย พบว่ า การมี ส ่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนด้านการด�ำเนินการ
อยู่ในระดับน้อยกว่าด้านอื่นๆ (X = 2.58) ทั้งนี้เนื่องจากโครงการ
ต่างๆ มักเกิดจากการก�ำหนดนโยบายของภาครัฐ ท�ำให้ประชาชน
ไม่มีส่วนในการก�ำหนดนโยบายมากนัก ความรู้สึกเป็นเจ้าของ
ชุมชนร่วมกันจึงน้อย ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต�ำบลบางชันควรมี
การปรับโครงสร้างคณะท�ำงานที่ด�ำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมการ
อนุรักษ์ โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน อาทิ ภาคประชาชน และ
ภาคธุรกิจโฮมสเตย์ในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการการเป็นคณะ
กรรมการบริหารงานกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
และฟื้นฟูป่าชายเลนของชุมชน
2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
		
2.1 องค์การบริหารส่วนต�ำบลบางชันควรมีการจัดตัง้
กลุม่ อนุรกั ษ์ปา่ ชายเลน โดยให้มสี มาชิกมาจากคนในชุมชน เพือ่ สร้าง
ความรู้สึกเป็นเจ้าของ และความหวงแหนทรัพยากรป่าชายเลน
ให้เกิดกับคนในชุมชน
		 2.2 องค์การบริหารส่วนต�ำบลบางชันควรมีการ
จัดอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน และ
ประโยชน์ที่จะได้รับจากป่าชายเลนให้แก่คนในชุมชนเพื่อสร้าง
ความตระหนักในการอนุรักษ์ป่าชายเลน
		 2.3 องค์การบริหารส่วนต�ำบลบางชันควรมีการ
จัดกิจกรรมให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการส�ำรวจความ
หลากหลายของทรั พ ยากรป่ า ชายเลนเป็ น ระยะเพื่ อ ติ ด ตาม
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของทรัพยากรป่าชายเลนในท้องถิ่นอย่างเป็น
รูปธรรม
3. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
ควรมี ก ารวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ สร้ า งกระบวนการ
มี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนในการอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื ้ น ฟู ป ่ า ชายเลน
อย่างยั่งยืน
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4. ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนต่างกัน สอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของส�ำราญ รักชาติ (2548 : 101-102) การศึกษาวิจัยเรื่อง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนปากน�้ำเวฬุ
จังหวัดจันทบุรี เช่นเดียวกับภัทราวรรณ สนั่นไทย (2548 : 86-90)
ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของชาวประมงพื้นบ้านในการอนุรักษ์
ทรัพยากรชายฝัง่ : บริเวณปากแม่นำ�้ บางประกง รวมถึงบุญทัน โพลิกา
(2540 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของราษฎร์ในการ
อนุรักษ์ป่าชายเลนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประแส-พังราด
อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง และไกรสร เพ็งสกุล (2551 : บทคัดย่อ)
ได้ศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนใน การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้ำ : ศึกษา กรณีลุมน�้ำสาขาคลองปะเหลียน จังหวัดตรัง
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม ได้แก่ รายได้
ต่อเดือน
5. ประชาชนที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างกัน
การมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูปา่ ชายเลนต่างกัน สอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของส�ำราญ รักชาติ (2548 : 101-102) การศึกษา
วิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลน
ปากน�้ำเวฬุ จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กบั การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการอนุรกั ษ์ปา่ ชายเลน
ปากน�้ำเวฬุ ได้แก่ ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐาน
6. ประชาชนที่เข้าร่วมอบรมต่างกันการมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนต่างกันสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของส�ำราญ รักชาติ (2548 : 101-102) การศึกษาวิจัยเรื่อง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนปากน�้ำเวฬุ
จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนใน การอนุรักษ์ป่าชายเลนปากน�้ำเวฬุ
ได้แก่ การได้รบั การฝึกอบรม และบุญทัน โพลิกา (2549 : บทคัดย่อ)
ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของราษฎร์ในการอนุรักษ์ป่าชายเลน
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประแส-พังราด อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของ
ราษฎร์ในการอนุรักษ์ป่าแห่งนี้ ได้แก่ การได้รับการฝึกอบรม

ข้อเสนอแนะ

มห
าว

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
		 1.1 จากผลการวิ จั ย พบว่ า การมี ส ่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนอยู่ในระดับน้อย
(X = 2.72) ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต�ำบลบางชันควรมีนโยบาย
และมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดท�ำโครงการที่จะสร้างความ
ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรป่าชายเลนแก่คนในชุมชน โดย
เฉพาะเยาวชน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ป่าชายเลนอย่างยั่งยืน
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วารสารวิจัยรําไพพรรณี
Rajabhat Rambhai Barni Research Journal

วารสารวิจัยรําไพพรรณี เปนวารสารระดับชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพือ่ เผยแพร ผลงานวิจัย และวิชาการ วิชาการของ
คณาจารย นักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก ทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัย
เพื่ อแพรบทความทางวิชาการและบทความวิจัยดานวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี รวมถึงดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร โดยจัดทําเปนวารสารราย 4 เดือน เผยแพรปละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคมสิงหาคม) และฉบับที่ 3 (กันยายน- ธันวาคม) ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เผยแพรผลงานวิจัยที่มีคุณภาพของบุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 2) เปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ และ 3) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ทางวิชาการของบุคลากร

คําแนะนําการเตรียมตนฉบับ

รำไ

บทความที่รับตีพิมพในวารสาร ไดแก 1) บทความวิจัย 2) นิพนธปริทัศน (Review articles) โดยใหพิมพผลงานดวย
กระดาษ A4 พิม พห นาเดียว จํานวน ไมเ กิน 10-12 หน า และกํ า หนดให ใ ชต ัว อัก ษร TH SarabunPSK โดยทุก
บทความตอ งมีบ ทคัดยอ เปน ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ และมีส ว นประกอบดัง นี้ บทนํา วัตถุประสงคของการวิจัย
อุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและอภิปรายผลการวิจัย ขอเสนอแนะ และเอกสารอางอิง

ระเบียบการตีพิมพ
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1) ผูวิจัยดําเนินการเขียนบทความวิจัยตามขอกําหนดรูปแบบของวารสารวิจัยรําไพพรรณี ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
2) ผูวิจัยสงบทความที่สมบูรณตรงตามแบบฟอรมเปนไฟลนามสกุล .doc (Word) ความยาวไมเกิน 10-12 หนา
ทาง ระบบสงบทความวิจัยออนไลนวารสารวิจัยรําไพพรรณี https://www.rbru.ac.th/org/
research/article_research/index.php ห รื อ ส มั ค ร ผ า น เว็ บ ไซ ต ร ะ บ บ ThaiJo2.0 https://tcithaijo.org/index.php/RRBR/index
กรณีสงเอกสารทางไปรษณีย สงมาที่ สถาบันวิจัยและพั ฒนา (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5) มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ รํ าไพพรรณี เลขที่ 41 หมู 5 ถนนรัก ศั ก ดิ์ ช มู ล ตํ าบลท า ช าง อํ าเภอเมื อง จั งหวั ด จัน ทบุ รี ทั้ งนี้ ส ามารถติ ดตาม
รายละเอียดและดาวนโหลดแบบฟอรมตาง ๆ ไดที่ www.rbru.ac.th/org/research/สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี
3) ผูวิจัยตองชําระคาธรรมเนียมในการดําเนินการตีพิมพของวารสารวิจัยรําไพพรรณี จํานวน 2,500 บาท
4) ผูวิจัยสามารถชําระคาธรรมเนียมได ดังนี้
โอนเงินเขาบัญชีหมายเลข 178-1-48957-9 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประเภทบัญชี
ออมทรัพย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (สาขาสีแยกเขาไรยา) เมื่อโอนเงินเขาบัญชีแลวกรุณา SCAN หลักฐานการชําระเงินไดที่
ระบบสงบทความวิจัยออนไลนวารสารวิจัยรําไพพรรณี โดยแนบในระบบตามลิงค
ตอไปนี้https://www.rbru.ac.th/org/research/article_research/index.php หรือที่อีเมลล
research_rbru2010@hotmail.com
กองบรรณาธิการจะไมคืนเงินในกรณีที่บทความไมผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ ไมวากรณีใดๆ เพราะเปน
คาตอบแทนการพิจารณาบทความของผูทรงคุณวุฒิ
5) ผูวิจัยจะตองดําเนินการปรับแกไขบทความตามผลการตรวจประเมินของกองบรรณาธิการ และผูทรงคุณวุฒิของ
วารสารวิจัยรําไพพรรณี อยางตอเนื่องตลอดกระบวนการในการตีพิมพ
6) เมื่อผูวิจัยไดดําเนินการตามระเบียบ ขอที่ 1 - 5 เรียบรอยแลว กองบรรณาธิการจะออกใบตอบรับการตีพิมพ
และใบเสร็จรับเงินจากทางราชการใหกับผูวิจัย และดําเนินการตามกระบวนการตีพิมพตอไป
7) ถาผูวิจัยไมปฏิบัติตามระเบียบการตีพิมพกองบรรณาธิการจะแจงยกเลิกการตีพิมพบทความ การวิจัยไปยัง
หนวยงาน/มหาวิทยาลัยที่ทานสังกัดอยู และจะไมไดรับคาธรรมเนียมคืน
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ขนาดกระดาษ A4
ขอบกระดาษ ขอบบน 1 นิ้ว ขอบลาง 1 นิ้ว ขอบซาย 1.25 นิ้ว ขอบขวา 1 นื้ว
ระยะระหวางบรรทัด หนึ่งเทา (Single Space)
ตัวอักษร ใช TH SarabunPSK ตามที่กําหนดดังนี้
o ชื่อเรื่อง (Title)
- ภาษาไทย ขนาด 18 point, กําหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา
- ภาษาอังกฤษ ขนาด 18 point, กําหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา
o ชื่อผูเขียน (ทุกคน)
- ชื่อผูเขียน ภาษาไทย – อังกฤษ ขนาด 14 point , กําหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา
- ที่อยูผูเขียน ขนาด 14 point , กําหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา และเวน 1 บรรทัด
o บทคัดยอ
- ชื่อ “บทคัดยอ” และ “Abstract” ขนาด 16 point , กําหนดกึ่งกลาง , ตัวหนา และเวน 1 บรรทัด
- เนื้อหาบทคัดยอภาษาไทย ขนาด 14 point , กําหนดชิดขอบ , ตัวธรรมดา
o คําสําคัญ ใหพิมพตอจากสวนบทคัดยอ ควรเลือกคําสําคัญที่เกี่ยวของกับบทความ ประมาณ 4-5 คําใช
ตัวอักษร ภาษาไทย หรือ อังกฤษ ขนาด 14 point
- เนื้อหา บทคัดยอภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point , กําหนดชิดขอบ , ตัวหนา
- ยอหนา 0.5 นิ้ว
o Keyword ใหพิมพตอจากสวน Abstract ควรเลือกคําสําคัญที่เกี่ยวของกับบทความ ภาษาอังกฤษ ขนาด
14 point
o รายละเอียดบทความ (Body)
- คําหลักบทขนาด 16 point , กําหนดชิดซาย , ตัวหนา
- หัวขอยอยขนาด 14 point , กําหนดชิดซาย , ตัวหนา
- ตัวอักษรขนาด 14 point , กําหนดชิดขอบ , ตัวธรรมดา
- ยอหนา 0.5 นิ้ว
รายละเอียดบทความประกอบดวย บทนํา วัตถุประสงคของการวิจัย อุปกรณและวิธีดําเนิน การวิจัย
ผลการวิจัย สรุปและอภิปรายผลการวิจัย ขอเสนอแนะ และเอกสารอางอิง
 คําศัพท ใหใชศัพทบัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน
 รูปภาพและตาราง กรณีรูปภาพและตาราง หัวตารางใหจัดชิดซายของคอลัมน คําบรรยายรูปภาพ
ใหอยูใตรูปภาพ และจัดกึ่งกลางคอลัมน เนื้อหา และคําบรรยายภาพ ใชตัวอักษรขนาด 14 point ตัวปกติ
 รูปแบบการพิมพเอกสารอางอิง
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1. อางอิงจากหนังสือ
รูปแบบ :
ชื่อผูแตง.//(ปที่พิมพ).//ชื่อเรื่อง.//จํานวนเลม.//ครั้งที่พิมพ (ถามี).//ชื่อชุดหนังสือ.//เมืองที่พิมพ:/สํานักพิมพ.
ตัวอยาง :
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กองบรรณาธิการจะดําเนินการพิจารณาบทความตามรูปแบบที่กําหนด หากบทความใดไมผา นการพิจารณาจะสงกลับคืนให
ผูเขียนแกไข หากผานการพิจารณาจะเขาสูการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิภายใน และภายนอก เมื่อผลการประเมินผานหรือไม
ผานจะแจงใหผูเขียนทราบ เมือ่ บทความไดรับการตีพิมพผูเขียนจะไดรับหนังสือรับรองการการตีพิมพ โดยจะให ผู เขี ย นที่ เ ปน
ชื่อแรกและสามารถดาวนโหลดวารสารฉบับสมบูรณไดทางเว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนา
https://www.rbru.ac.th/org/research/
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แบบประเมินบทความวิจัย เพื่อตีพิมพในวารสารวิจัยรําไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ชื่อบทความวิจัย

1. ความเปนมา / ความสําคัญของปญหาวิจัย

รำไ

....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
ชื่อผูประเมิน...........................................................................................สงคืนภายในวันที.่ ................................................

ชภัฏ

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

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

ลัยร
า

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

3. วิธีการวิจัย (กลุมตัวอยางและวิธีการสุม / ความนาเชื่อถือของเครื่องมือ / ขอมูล ฯลฯ)

ิทยา

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

4. ผลการวิจัย (ใชสถิติครบถวนเหมาะสม / ความถูกตองของการรายงาน ฯลฯ)

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

มห
าว

5. การอภิปรายผล (ความเหมาะสมทางวิชาการ ฯลฯ)

....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
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6. อื่น ๆ (เชน การใชภาพ / การจัดระเบียบบทความ / การอางอิง / ความถูกตองเชิงวิชาการ ฯลฯ)

พพ
รรณ
ี

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

รำไ

 ผูประเมินขอพิจารณาสิ่งที่ปรับแกแลวอีกครั้ง
 ผูประเมินไมขอพิจารณาอีกครั้ง
 5) ไมควรตีพิมพในวารสารวิจัยรําไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

ชภัฏ

โดย

7. โดยภาพรวมทานประเมินวาบทความวิจัยนี้มีคุณภาพระดับใด (กรุณาทําเครื่องหมาย )
 1) ควรตีพิมพ โดยมีการแกไขเล็กนอย (เชน คําผิด)
 2) ควรตีพิมพ โดยอาจแกตามคําแนะนําของผูประเมิน หรือไมก็ได
 3) ควรตีพิมพ แตตองแกไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผูประเมินกอน โดย
 ผูประเมินขอพิจารณาสิ่งที่ปรับแกแลวอีกครั้ง
 ผูประเมินไมขอพิจารณาอีกครั้ง
 4) อาจตีพิมพได โดยผูเขียนตองทบทวนและปรับปรุงบทความใหม และผานการประเมินใหมอีกครั้ง

ลัยร
า

ลงชื่อ................................................................ผูประเมิน
(................................................................)
วันที่
................................................

หมายเหตุ 1. ถาเนื้อที่กระดาษไมพอ ทานสามารถเขียนคําแนะนําเพิ่มเติมได
2. กองบรรณาธิการจะไมเปดเผยแบบประเมินนี้แกผูเขียนบทความ แตจะรวบรวมสงขอวิจารณ
และขอเสนอแนะใหแกผูเขียน โดยพิจารณาตามแตกรณี
กองบรรณาธิการวารสารวิจัยรําไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
สถาบันวิจัยและพัฒนา (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5) อาคาร 36
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เลขที่ 41 หมู 5 ถนนรักษศกั ดิ์ชมูล ตําบลทาชาง
อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท 0-3947-1056 หรือ 0-3931-9111 ตอ 10801 โทรสาร 0-3947-1056
มือถือ 086-4402639
อีเมลล research_rbru2010@hotmail.com

มห
าว

ิทยา

กรุณาสง

