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 วารสารวิจัยร�าไพพรรณี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี เป็นวารสารวิจัยท่ีเผยแพร่ 

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  ประจ�าปี 2561 (กันยายน - ธันวาคม) เพื่อเป็นตอบสนอง 

ความต้องการของผู้รับบริการวารสารวิจัยร�าไพพรรณี และเป็นการปรับปรุงคุณภาพวารสารให้มีความน่าสนใจมากขึ้น 

ทางวารสารได้เปิดรับบทความวิจัยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในฉบับนี้ จ�านวน 20 เรื่อง ปัจจุบันวารสารวิจัยร�าไพพรรณี ได้ด�าเนินงานมาเป็นปีที่ 12 โดยบทความ 

วิจัยที่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารน้ี ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญตามสาขาวิชา ซึ่ง 

วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ได้จัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้มี 

การพัฒนาคุณภาพวารสารมาโดยตลอด ปัจจุบันได้จัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 กองบรรณาธิการวารสารได ้

ด�าเนินการเผยแพร่วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ไปยังเครือข่ายมหาวิทยาลัย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ ท่ัวประเทศ 

เป็นประจ�าทุก 4 เดือน  

 กองบรรณาธกิารขอขอบคณุผูเ้ขียนทุกทา่นทีส่ง่บทความวิจยัมาให้พจิารณาตพิีมพ ์ขอขอบพระคณุผูท้รงคณุวฒุ ิ

ในการพิจารณาบทความ (Peer reviews) ทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขบทความวิจัยต่างๆ ให้มี 

ความถูกต้อง และขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มีส่วนสนับสนุนการจัดท�าวารสารวิจัยร�าไพพรรณีฉบับนี้ ให้เสร็จสมบูรณ์ 

ด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 ประจ�าปี 2561 (กันยายน - ธันวาคม) จะสามารถ 

ตอบสนองความสนใจของผู้อ่าน ทุกท่านได้เป็นอย่างดี ท้ังนี้สามารถติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 

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 ซ่ึงกองบรรณาธิการวารสาร  

จะได้ด�าเนินการรวบรวม คัดกรอง เพื่อน�าไปสู่การเผยแพร่ผลงานวิจัยอันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ต่อไป

 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์มาศ  สุขกสิ

      บรรณาธิการวารสารวิจัยร�าไพพรรณี
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วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2561  5

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการก�าจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล

ต�าบลพลับพลา อ�าเภอเมือง 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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บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก�าจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต�าบลพลับพลา 

อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต�าบลพลับพลา อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จ�านวน 

1,254 ครัวเรือน โดยการสุ่มแบบบังเอิญ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างค�านวณได้จากสูตร Yamane เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลต�าบลพลับพลา อ�าเภอเมือง 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�าจัดขยะมูลฝอย มีพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.37) การมีส่วนร่วมของ 

ประชาชนในการก�าจัดขยะมูลฝอย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.86) เมื่อจ�าแนกเป็นรายด้าน โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจาก 

มากไปหาน้อย พบว่า ด้านการรับผลประโยชน์อยู ่ในระดับมาก (X = 4.19) ด้านการด�าเนินการอยู ่ในระดับมาก (X = 4.13)  

ด้านการประเมินผลอยู่ในระดับมาก (X = 3.77) และด้านการตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.35)

ค�าส�าคัญ : ขยะมูลฝอย, การมีส่วนร่วม, ต�าบลพลับพลา
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Abstract
 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).

Keywords : Solid Waste, Participation, Plub-pla Sub-distric
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บทน�า
 ภายใต้บริบทของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ.2550 ส่วนที่ 12 สิทธิชุมชน มาตรา 67 สิทธิของบุคคลที่จะม ี

ส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บ�ารุงรักษา และการได้ 

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตแิละความหลากหลายทางชวีภาพ  

และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือ 

ให้ด�ารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อ 

ให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิต 

ของตนย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสมการด�าเนิน 

โครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่าง 

รุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สุขภาพจะกระท�ามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อ 

คณุภาพสิง่แวดล้อมและสขุภาพของประชาชนในชมุชน และจดัให้มี 

กระบวนการรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนและผูม้ส่ีวนได้เสียก่อน  

รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชน 

ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการ 

การศึกษาด้านส่ิงแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ 

ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการด�าเนินการดังกล่าวฯ ดังนั้น 

การจดัการขยะมลูฝอยในชมุชนอย่างยัง่ยนื ภายใต้แนวคดิขยะเหลือ 

ศนูย์จงึเป็นแนวคดิทีส่อดคล้องต่อบทบัญญัติของรฐัธรรมนญูว่าด้วย 

สิทธิชุมชนโดยเน้นการท�างานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่ 

เก่ียวข้องในการส่งเสริมกิจกรรมที่จะให้เกิดการคัดแยกขยะท่ี 

สามารถน�ากลับมาแปรรูปใช้ซ�้าได้และที่เหลือจึงน�าไปสู่การก�าจัด 

ที่แหล่งก�าจัด

 ปัจจุบันปัญหาเก่ียวกับขยะมูลฝอยนับว่าเป็นประเด็น 

ปัญหาใหญ่ระดับชาติ ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัญหาใกล้ตัว ใกล้ชุมชนที่ไม ่

สามารถละเลยได้ ทั้งในด้านปัจเจกบุคคล ครอบครัว องค์กรภาครัฐ  

และเอกชนท่ีจะต้องหันหลังเหลียวกลับมามองสิ่งที่เหลือจาก 

การบริโภค เพ่ือแก้ไขและด�าเนินการไม่ให้เกิดวิกฤติมากไปกว่านี้  

วิกฤติปัญหาขยะในประเทศไทยนับเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส�าคัญ 

ของประเทศและเป็นปัญหาที่ส ่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย 

ของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ซ่ึงปัจจุบันได้ทว ี

ความรุนแรงมากขึ้นจากข้อมูลสถานการณ์ขยะมูลฝอยที่ผ่านมา 

พบว่า แนวโน้มของปรมิาณขยะมลูฝอยทีเ่กดิขึน้ทัว่ประเทศมแีนวโน้ม 

ท่ีเพิม่ขึน้ในทกุปี ทัง้นีห้ากพจิารณาถงึอตัราการเกดิขยะมลูฝอยของ 

ประเทศก็มีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ในปี พ.ศ.2559 พบว่า 

มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นของประเทศไทย 27.06 ล้านตัน 

ซึ่งคิดเป็นอัตราการเกิดขยะมูลฝอยที่ 1.14 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน  

(กรมควบคุมมลพิษ, 2560) ไม่ว่าจะเป็นปัญหาขยะที่เกิดจากชุมชน 

หรอือาคารบ้านเรอืน ปัญหาขยะทีม่าจากการท�าความสะอาดทางเท้า 

หรอืทีส่าธารณะ รวมไปถงึปัญหาขยะจากวสัดุอปุกรณ์ทางเทคโนโลย ี

ที่ไม่ได้รับการก�าจัดอย่างถูกวิธี ส�าหรับประเทศไทย ปริมาณขยะ 

มูลฝอยท่ีเกดิขึน้ท่ัวประเทศ มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึน้ทุกปี รวมทัง้ปรมิาณ 

ขยะมูลฝอยท่ีถูกน�าไปก�าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และ 

ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกน�ากลับมาใช้ประโยชน์ก็มีแนวโน้มที่เพ่ิม 

มากขึ้นเช่นเดียวกัน เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 

ประชาชนมีความใส่ใจในการด�าเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยเพิ่ม 

มากขึ้น

 จังหวัดจันทบุรีได้ถูกจัดอันดับจังหวัดที่มีวิกฤติปัญหา 

ด้านการจัดการขยะมูลฝอยอยู่ในอันดับที่ 32 โดยมีคะแนนประเมิน 

เท่ากับ 32.60 จาก 100 คะแนน โดยมีจ�านวนปริมาณ 201,020.10  

ตันต่อปี มีขยะสะสม จ�านวน 52,721 ตัน ซึ่งปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 

ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เท ่ากับ  

168,907.40 ตันต ่อปี ในส ่วนของเทศบาลต�าบลพลับพลา  

อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี มีจ�านวนขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น 6.19 

ตันต่อวัน มีปริมาณขยะที่ขนไปก�าจัด 3.20 ตันต่อวัน ปริมาณขยะ 

ท่ีถูกน�าไปใช้ประโยชน์ 1.00 ตันต่อวัน ปริมาณขยะท่ีไม่มีการให้ 

บริการ 1.99 ตันต่อวัน และมีปริมาณขยะที่ก�าจัดถูกต้อง 3.20 

ตันต่อวัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) ซึ่งสถานการณ์ขยะมูลฝอย 

ในเขตเทศบาลต�าบลพลบัพลา อ�าเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรใีนปัจจุบนั  

จะเหน็ได้ว่าขยะมูลฝอยเป็นปัญหาส�าคัญของทุกชุมชนมีความจ�าเป็น 

ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน การเพิ่มขึ้นของประชากรและการด�ารงชีวิต 

ตามกระแสบริโภคนิยมเป็นสาเหตุท�าให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่าง 

ฟุ่มเฟือย ขาดการวางแผนการจัดการที่มีประสิทธิภาพ นอกจาก 

ทุกคนในสังคมชุมชนท่ีจะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยแล้ว  

หน่วยงานภาครฐับาล องค์กรปกครองท้องถิน่กจ็ะต้องให้ความส�าคญั 

กบัการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยด้วยท้ังในด้านการจดัเกบ็และการน�า 

ไปก�าจดัซึง่กล่าวได้ว่าเป็นหน้าทีท่ีจ่ะต้องท�าในทางตรง ส่วนทางอ้อม 

รฐัและท้องถิน่กจ็ะต้องรณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกีย่วกบั 

การก�าจัดขยะมูลเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นรับรู้และ เข้ามาร่วมมือ 

ในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนของตนเองให้มากขึ้น

 จากที่กล่าวมาข้างต้นกล่าวได้ว่า ปัญหาเกี่ยวกับขยะ 

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชนล้วนเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของ 

ประชาชนในการบริโภคตามค่านิยมและความฟุ่มเฟือยตามกระแส 

ทุนนิยม ดังนั้นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับวิกฤติการณ์ขยะมูลฝอยใน 

ชุมชนด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยการใช้ชุมชนเป็นฐาน  

อาทิ การยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนจากระดับการม ี

ส่วนร่วมน้อยที่สุดไปจนถึงมากที่สุด ตั้งแต่การประชาสัมพันธ์  

การให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู ้ท่ีถูกต้องและทันต่อสถานการณ์  

การสร้างกลไกให้ประชาชนในชุมชนได้มีโอกาสในการเข้าร่วมแสดง 

ความคิดเห็น การให้ประชาชนเข้าร่วมในการพิจารณาตัดสินใจใน 

การด�าเนินการแก้ไขปัญหาโดยชุมชนเอง การร่วมด�าเนินการ  

การร่วมเป็นหุ้นส่วนในการรับผิดชอบ รวมถึงขั้นการมอบอ�านาจให ้

ประชาชนสามารถจัดการด้วยตนเอง (สมนึก เฮงวานิชย์, 2552)  

ณัฏฐวุฒิ  ทรัพย์อุปถัมภ์,  อาภากร มินวงษ์
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สิ่งเหล่านี้นับเป็นเงื่อนไขส�าคัญที่สามารถท�าให้บรรลุเป้าหมาย 

และน�าไปสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุดังกล่าวผู้วิจัย 

จึงสนใจศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก�าจัดขยะมูลฝอย 

ในชุมชน อันจะก่อให้เกิดเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

ที่ยั่งยืนในที่สุด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพือ่ศึกษาการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการก�าจดัขยะ

มูลฝอยในเขตเทศบาลต�าบลพลับพลา อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

ขอบเขตการวิจัย
 1. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย 

  1.1 ตวัแปรต้น ได้แก่ 1) ข้อมลูส่วนบคุคล ประกอบ

ด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา สมาชิกในครัวเรือน 2) ความรู้ 

ทัศนคติ พฤติกรรม เกี่ยวกับขยะมูลฝอย

  1.2 ตวัแปรตาม ได้แก่ การมส่ีวนร่วมของประชาชน

ในการก�าจดัขยะมลูฝอย ประกอบด้วย 1) การมส่ีวนร่วมในการตดัสิน

ใจ 2) การมีส่วนร่วมในการด�าเนินการ 3) การมีส่วนร่วมในการรับ 

ผลประโยชน์ 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

 2. ขอบเขตด้านพื้นท่ี ได้แก่ พื้นที่ที่อยู ่ในเขตความ 

รับผิดชอบของเทศบาลต�าบลพลับพลา อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

 3. ขอบเขตเนื้อหา เป็นการศึกษาในช่วงเวลา พ.ศ.

2559-2560 ท�าการศกึษาในด้านความรู ้ทศันคต ิพฤตกิรรมเกีย่วกบั

ขยะมูลฝอยของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลต�าบล

พลบัพลา และการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการก�าจัดขยะมลูฝอย

ของประชาชนในพืน้ทีร่บัผดิชอบของเทศบาลต�าบลพลบัพลา อ�าเภอ

เมือง จังหวัดจันทบุรี

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการก�าจัด

ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต�าบลพลับพลา อ�าเภอเมือง จังหวัด

จันทบุรี ผู้วิจัยได้ด�าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครัวเรือนที่มีหน้าที่ใน 

การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ครัวเรือนละ 1 คน ในเขตพื้นที ่

รับผิดชอบของเทศบาลต�าบลพลับพลา ประกอบไปด้วย 2,316 

ครัวเรือน 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครัวเรือนที่อาศัย 

อยู่ในเขตเทศบาลต�าบลพลับพลา จ�านวน 1,254 ครัวเรือน ได้จาก 

การค�านวณหาขนาดกลุ ่มตัวอย ่างโดยใช ้สูตรของ ยามาเน ่  

(Yamane, 1973 : 125) จากทั้งหมด 2,316 ครัวเรือน ก�าหนดค่า 

ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้เท่ากับ 0.05

 วิธีการสุ ่มตัวอย่าง ผู ้วิจัยใช้วิธีการสุ ่มแบบบังเอิญ  

(Accidental Sampling) โดยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามให้กับ 

ครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต�าบลพลับพลา ทั้ง 10 หมู่บ้าน 

โดยกระจายแบบสอบถามตามสัดส่วนไปยังแต่ละหมู่บ้านในปรมิาณ

ที่ก�าหนดไว้ 

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผ่าน 

การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาโดยการหาค่า IOC (Index  

of Item - Objective Congruence) ได้ค่าความเท่ียงตรงเชงิเน้ือหา 

ของแบบสอบถามทั้งฉบับ 0.975 และวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha  

Coefficient) ตามแบบของครอนบาซ (Cronbach’s Alpha  

Coefficient) โดยแบบสอบถามด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในการก�าจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต�าบลพลับพลามีค่าอ�านาจ 

จ�าแนกรายข้อ 0.53-0.91 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.937

 3. การวิเคราะห์ข้อมูล

  3.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม น�ามา 

แจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ 

  3.2 การวิเคราะห์ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย 

ในครัวเรือน ใช้สถิติค่าความถี่และร้อยละ หลังจากนั้นวิเคราะห์ 

หาระดบัความรูใ้นการจดัการขยะมลูฝอย โดยค�านวณหาคะแนนรวม 

ที่กลุ่มตัวอย่างตอบค�าถามได้ถูกต้อง โดยหากตอบถูกจะคิดเป็น 

1 คะแนน ตอบผิดจะคิดเป็น 0 คะแนน แล้วน�าคะแนนรวมที่ได้มา 

จัดระดับดับความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนแบ่งเป็น 

3 ระดับ โดยใช้สูตรการค�านวณหาความกว้างของอันตรภาคช้ัน 

(ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2550 : 25) คือ ความกว้างของอันตรภาคชั้น = 

(คะแนนสูงสุด-คะแนนต�่าสุด)/จ�านวนชั้น

   = (20-0)/3

   = 6.66

  เกณฑ์การแปลความหมายความรู้ในการจดัการขยะ

มูลฝอยในครัวเรือน ดังนี้

  คะแนน 0-6 หมายถึง มีความรู้อยู่ในระดับน้อย

  คะแนน 7-13 หมายถึง มีความรู้ระดับปานกลาง

  คะแนน 14-20 หมายถึง มีความรู้ระดับสูง

  3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลทัศนคติและพฤติกรรม 

เกี่ยวกับขยะมูลฝอยในครัวเรือนของชุมชน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 

และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส�าหรับการแปลความหมายจากค่า 

เฉล่ียใช้สูตรการค�านวณหาความกว้างของอันตรภาคช้ัน โดยความ 

กว้างของอันตรภาคชั้น = (คะแนนสูงสุด-คะแนนต�่าสุด)/จ�านวนชั้น

   = (5-1)/5

   = 0.80

  เกณฑ์การแปลค่าเฉลี่ยทัศนคติในการจัดการขยะ 

มูลฝอย

ณัฏฐวุฒิ  ทรัพย์อุปถัมภ์,  อาภากร มินวงษ์
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  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง มทีศันคตอิยูใ่นระดบั 

     ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

  ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง มทีศันคตอิยูใ่นระดบั 

     ไม่เห็นด้วย

  ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง มทีศันคตอิยูใ่นระดบั 

     ไม่แน่ใจ

  ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง มทีศันคตอิยูใ่นระดบั 

     เห็นด้วย

  ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง มทีศันคตอิยูใ่นระดบั 

     เห็นด้วยอย่างยิ่ง

  เกณฑ์การแปลค่าเฉล่ียพฤติกรรมในการจดัการขยะ

มูลฝอย

  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง มพีฤตกิรรมน้อยทีส่ดุ   

     (ไม่เคยท�า)

  ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง มีพฤติกรรมน ้อย   

     (ท�านานๆ ครั้ง)

  ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง มีพฤตกิรรมปานกลาง  

     (ท�าบางครั้ง)

  ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง มีพฤติกรรมมาก 

     (ท�าบ่อยครั้ง) 

  ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง มพีฤตกิรรมมากทีส่ดุ  

     (ท�าเป็นประจ�า)

  3.4 ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก�าจดั 

ขยะมูลฝอย วิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน ได้ก�าหนดขอบเขตของค่าเฉลีย่ ดังนี ้(กลัยา วานชิย์บญัชา,  

2544)

  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ระดบัการมส่ีวนร่วม 

     น้อยที่สุด

  ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ระดบัการมส่ีวนร่วม 

     น้อย

  ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ระดบัการมส่ีวนร่วม 

     ปานกลาง

  ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ระดบัการมส่ีวนร่วม 

     มาก 

  ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ระดบัการมส่ีวนร่วม 

     มากที่สุด

 4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

  4.1 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage)  

และการหาค่าเฉลี่ย (Mean: µ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard deviation : σ) 

  4.2 สถิติที่ใช้หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  

ได้แก่ ความเชื่อมั่น (Reliability) การทดสอบหาค่าความเช่ือม่ัน 

ของแบบสอบถาม โดยวธีิหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่า (α-Coefficient) 

ของครอนบาซ (Cronbach’s alpha coefficient)  

ผลการวิจัย
  ผลการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ 

ก�าจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต�าบลพลับพลา อ�าเภอเมือง  

จังหวัดจันทบุรี น�าเสนอข้อมูลได้ ดังนี้

 1. ข้อมูลการด�าเนินงานจัดการขยะมูลฝอย

 เทศบาลต�าบลพลับพลามีพื้นที่ในความรับผิดชอบ 

ประมาณ 23.32 ตารางกิโลเมตร หรือ 14,575 ไร่ แบ่งเขต 

การปกครองโดยมีพ้ืนท่ีรบัผิดชอบจ�านวน 10 หมู่บ้าน แต่ละหมูบ้่าน 

จะมีเจ้าหน้าท่ีปกครองท้องท่ีครบจ�านวน มีจ�านวนประชากรทีอ่าศยั 

อยู่ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาลรวมท้ังส้ิน  6,072 คน  

แยกเป็นชาย 2,947 คน หญิง 3,125 คน จ�านวน 2,316 ครัวเรือน  

เมื่อคิดค ่าความหนาแน่นเฉลี่ยของประชากรประมาณ 256  

คน/ตารางกิโลเมตร

 การด�าเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน 

เขตเทศบาลต�าบลพลับพลาอยู ่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของ 

ส�านักปลัดเทศบาลต�าบลพลับพลา สังกัดส่วนงานด้านสาธารณสุข 

และส่ิงแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันเทศบาลต�าบลพลับพลามีจ�านวน 

ขยะมูลฝอยที่จัดเก็บในพื้นที่รับผิดชอบปริมาณ 5.20 ตันต่อวัน  

และมจี�านวนบคุลากรในการด�าเนนิงาน อาท ิพนกังานขบัรถขนส่งขยะ  

พนักงานจัดเก็บขยะ จ�านวน 5 คน ซึ่งพาหนะในการขนส่งขยะหรือ 

รถขนขยะมีจ�านวน 1 คัน ปัจจุบันมีสภาพพอใช้การได้ โดยเมื่อ 

จัดเก็บขยะมูลฝอยออกมาจากชุมชนแล้วทางเทศบาลได้มีการน�า 

ขยะไปก�าจัดที่สถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองจันทบุรี  

อ�าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจ�านวน  

320 บาท ต่อตัน โดยเมื่อคิดเฉลี่ยค่าใช้จ่ายแล้วเทศบาลต�าบล 

พลับพลา มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เก็บก�าจัด 

ในชุมชนประมาณเดือนละ 55,000 บาท และเม่ือคิดค�านวณ 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ของพนักงาน 

และลูกจ้างเหมา รวมแล้วประมาณเดือนละ 150,000 บาท  

ค่าน�้ามันส�าหรับรถขนขยะประมาณเดือนละ 12,000 บาท และ 

ค่าซ่อมแซมรถขนขยะประมาณเดือนละ 1,000 บาท เมื่อคิด 

ค�านวณค่าใช้จ่ายเป็นรายปีทางเทศบาลจะต้องเสียค่าใช้จ่าย 

ในการก�าจัดขยะมูลฝอยที่เก็บจากเขตเทศบาลเป็นจ�านวนเงิน 

มากกว่า 2,600,000 บาท ในส่วนของรายได้ท่ีเทศบาลจัดเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการก�าจัดขยะมูลฝอยต่อเดือน จากครัวเรือนทุกครัว 

เรือนๆ ละ 20 บาท เทศบาลต�าบลพลับพลามีรายได้ประมาณ  

64,000 บาทต่อเดือน เมื่อคิดเฉลี่ยรายปี เทศบาลต�าบลพลับพลา 

มีรายได ้จากค ่าธรรมเนียมการก�าจัดขยะมูลฝอยประมาณ   

770,000 บาท

ณัฏฐวุฒิ  ทรัพย์อุปถัมภ์,  อาภากร มินวงษ์
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10   วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2561

 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล  

 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

ร้อยละ 57.18 อายุระหว่าง 26-35 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ  

27.99 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ 35.01 

มีอาชีพเกษตรกรรม ท�าสวน เลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 45.77 มีรายได ้

ต่อเดือนประมาณ 5,001-15,000 บาท ร้อยละ 44.98 จ�านวน 

สมาชิกในครัวเรือนที่พักอาศัยจริงในปัจจุบัน จ�านวน 4-6 คน  

คิดเป็นร้อยละ 46.81 

 3. ผลการวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ 

มูลฝอยในครวัเรอืนของประชาชนในการก�าจดัขยะมูลฝอยในเขต 

เทศบาลต�าบลพลับพลา อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

 ความรู ้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 

คณะผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามจ�านวน 20 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบ  

ถูก - ผิด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบค�าถามเกี่ยวกับการจัดการขยะ 

มูลฝอยในครัวเรือน ผู้ตอบแบบสอบถามได้ตอบถูกต้องมากกว่า 

ร ้อยละ 50 การวิเคราะห์ความรู ้ในการจัดการขยะมูลฝอย 

ในครัวเรือน ได้ใช้สถิติค่าความถ่ีและร้อยละ หลังจากนั้นจึงท�า 

การวิเคราะห์เพื่อหาหาระดับความรู ้ในการจัดการขยะมูลฝอย  

ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 1

 จากผลการวิเคราะห์ดังแสดงตารางที่ 1 อธิบายได้ว่า 

กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มีความรูใ้นการจัดการขยะมูลฝอยในครวัเรอืน 

ของประชาชนในการก�าจัดขยะมูลฝอย อยู่ในระดับสูง คิดเป็น 

ร้อยละ 91.07 (X = 16.85 S.D. = 2.36) ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มี 

ความรู้อยู่ในระดับปานกลางนั้นมีเพียงร้อยละ 8.93

 4. ผลการวิเคราะห์ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการขยะ

มูลฝอยในครวัเรอืนของประชาชนในการก�าจดัขยะมลูฝอยในเขต 

เทศบาลต�าบลพลับพลา อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

 ทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ 

ประชาชนในการก�าจดัขยะมูลฝอย โดยภาพรวมทศันคติอยูใ่นระดบั 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง (X = 4.40)  

 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติ 

ในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล�าดับ คือ ภาชนะพลาสติกและ 

เศษเหล็กท่ีไม่ได้ใช้แล้วต้องแยกเก็บไว้ขายให้กับผู้รับซ้ือของเก่า 

(X = 4.64) รองลงมา ขยะมูลฝอยในชุมชนควรจะมีการคัดแยก 

จากแหล่งก�าเนิด เช่น ครัวเรือน สถานประกอบการก่อนน�าไปทิ้ง 

ตารางที่ 1 แสดงจ�านวนและร้อยละของระดับความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในการก�าจัดขยะมูลฝอย

 ในเขตเทศบาลต�าบลพลับพลา อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

 
 

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนและรอยละของระดับความรูในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในการกําจัด
ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลพลับพลา อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุร ี

 (N=1,254) 
ระดับความรู จํานวน รอยละ 

ปานกลาง 
สูง 

112 
1,142 

8.93 
91.07 

(X= 16.85   S.D.= 2.36 ) 

 
 จากผลการวเิคราะหดังแสดงตารางท่ี 1 อธิบายไดวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูในการจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนของประชาชนในการกําจัดขยะมูลฝอย อยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 91.07 (X= 16.85 S.D.= 2.36) สวน
กลุมตัวอยางที่มีความรูอยูในระดับปานกลางนั้นมีเพียงรอยละ 8.93 
 4. ผลการวิเคราะหทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในการกําจัดขยะมูล
ฝอยในเขตเทศบาลตําบลพลับพลา อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

ทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในการกําจัดขยะมูลฝอย โดยภาพรวมทัศนคติอยู
ในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง (X=4.40)   

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนอยูในระดับเห็น
ดวยอยางยิ่งทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับ คือภาชนะพลาสติกและเศษเหล็กที่ไมไดใชแลวตองแยกเก็บไวขาย
ใหกับผูรับซื้อของเกา (X=4.64) รองลงมา ขยะมูลฝอยในชุมชนควรจะมีการคัดแยกจากแหลงกําเนิด เชน ครัวเรือน 
สถานประกอบการกอนนําไปทิ้งและเศษผัก ผลไมที่เหลือจากการบริโภค ไมควรทิ้งรวมไวกับขยะท่ัวไป เพราะยากตอการ
นําไปกําจัดและจะยืดอายุการใชงานถังขยะ (X=4.55) การรณรงคใหเลิกใชโฟมบรรจุอาหารเปนการรักษาสิ่งแวดลอม   
( =4.54)   

มีประเด็นที่กลุมตัวอยางมีทัศนคติอยูในระดับเห็นดวย คือขยะมูลฝอย จําพวก กระดาษ ถุง พลาสติก เศษผา 
และอื่นๆ ควรกําจัดดวยตนเองดวยการนําไปเผาไฟ ( =3.45) และการปฏิบัติตามขอกําหนดหรือระเบียบของเทศบาลวา
มีความเห็นดวยกับขยะมูลฝอยและสิ่งแวดลอมเปนเรื่องท่ียุงยาก ( =3.91)   
 5. ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในการกําจัดขยะมูลฝอยใน
เขตเทศบาลตําบลพลับพลา อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
 พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบล
พลับพลา ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถาม จํานวน 4 ดานๆ ละ 5 ขอ รวมทั้งสิ้นจํานวน 20 ขอ ผลการวิเคราะหแสดงดัง
ตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ยคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ
ประชาชนในการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลพลับพลา อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุร ีโดยภาพรวม 

(N=1,254) 

พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย X  S.D. ระดับพฤติกรรม 

1. การคัดแยกขยะ 3.54 1.11 มาก 
2. การเก็บรวบรวมขยะมลูฝอย 4.00 0.99 มาก 
3. การเก็บขนขยะมลูฝอย 4.37 0.80 มากที่สุด 
4. การกําจัดขยะมูลฝอย 3.37 1.26 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 3.82 1.04 มาก 
 
จากขอมูลตารางที ่ 2 พบวา พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในการกาํจัดขยะ

มูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลพลับพลา อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุร ี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( =3.82) คือกลุม

X

X
X

X

และเศษผัก ผลไม้ที่เหลือจากการบริโภค ไม่ควรทิ้งรวมไว้กับขยะ 

ทั่วไป เพราะยากต่อการน�าไปก�าจัดและจะยืดอายุการใช้งาน 

ถังขยะ (X = 4.55) การรณรงค์ให้เลิกใช้โฟมบรรจุอาหารเป็น 

การรักษาสิ่งแวดล้อม (X = 4.54)  

 มีประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติอยู่ในระดับเห็นด้วย  

คือ ขยะมูลฝอย จ�าพวก กระดาษ ถุง พลาสติก เศษผ้า และอื่นๆ  

ควรก�าจัดด้วยตนเองด้วยการน�าไปเผาไฟ (X = 3.45) และ 

การปฏิบัติตามข ้อก� าหนดหรือระเบียบของเทศบาลว ่ ามี 

ความเห็นด้วยกับขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ยุ ่งยาก 

(X = 3.91)  

 5. ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการจดัการขยะมลูฝอย

ในครวัเรอืนของประชาชนในการก�าจดัขยะมลูฝอยในเขตเทศบาล

ต�าบลพลับพลา อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

 พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ 

ประชาชนในการก�าจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต�าบลพลับพลา 

ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม จ�านวน 4 ด้านๆ ละ 5 ข้อ รวมทั้งสิ้น 

จ�านวน 20 ข้อ ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 2

 
 

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนและรอยละของระดับความรูในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในการกําจัด
ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลพลับพลา อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุร ี

 (N=1,254) 
ระดับความรู จํานวน รอยละ 

ปานกลาง 
สูง 

112 
1,142 

8.93 
91.07 

(X= 16.85   S.D.= 2.36 ) 

 
 จากผลการวเิคราะหดังแสดงตารางท่ี 1 อธิบายไดวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูในการจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนของประชาชนในการกําจัดขยะมูลฝอย อยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 91.07 (X= 16.85 S.D.= 2.36) สวน
กลุมตัวอยางที่มีความรูอยูในระดับปานกลางนั้นมีเพียงรอยละ 8.93 
 4. ผลการวิเคราะหทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในการกําจัดขยะมูล
ฝอยในเขตเทศบาลตําบลพลับพลา อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

ทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในการกําจัดขยะมูลฝอย โดยภาพรวมทัศนคติอยู
ในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง (X=4.40)   

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนอยูในระดับเห็น
ดวยอยางยิ่งทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับ คือภาชนะพลาสติกและเศษเหล็กที่ไมไดใชแลวตองแยกเก็บไวขาย
ใหกับผูรับซื้อของเกา (X=4.64) รองลงมา ขยะมูลฝอยในชุมชนควรจะมีการคัดแยกจากแหลงกําเนิด เชน ครัวเรือน 
สถานประกอบการกอนนําไปทิ้งและเศษผัก ผลไมที่เหลือจากการบริโภค ไมควรทิ้งรวมไวกับขยะท่ัวไป เพราะยากตอการ
นําไปกําจัดและจะยืดอายุการใชงานถังขยะ (X=4.55) การรณรงคใหเลิกใชโฟมบรรจุอาหารเปนการรักษาสิ่งแวดลอม   
( =4.54)   

มีประเด็นที่กลุมตัวอยางมีทัศนคติอยูในระดับเห็นดวย คือขยะมูลฝอย จําพวก กระดาษ ถุง พลาสติก เศษผา 
และอื่นๆ ควรกําจัดดวยตนเองดวยการนําไปเผาไฟ ( =3.45) และการปฏิบัติตามขอกําหนดหรือระเบียบของเทศบาลวา
มีความเห็นดวยกับขยะมูลฝอยและสิ่งแวดลอมเปนเรื่องท่ียุงยาก ( =3.91)   
 5. ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในการกําจัดขยะมูลฝอยใน
เขตเทศบาลตําบลพลับพลา อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
 พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบล
พลับพลา ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถาม จํานวน 4 ดานๆ ละ 5 ขอ รวมทั้งสิ้นจํานวน 20 ขอ ผลการวิเคราะหแสดงดัง
ตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ยคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ
ประชาชนในการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลพลับพลา อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุร ีโดยภาพรวม 

(N=1,254) 

พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย X  S.D. ระดับพฤติกรรม 

1. การคัดแยกขยะ 3.54 1.11 มาก 
2. การเก็บรวบรวมขยะมลูฝอย 4.00 0.99 มาก 
3. การเก็บขนขยะมลูฝอย 4.37 0.80 มากที่สุด 
4. การกําจัดขยะมูลฝอย 3.37 1.26 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 3.82 1.04 มาก 
 
จากขอมูลตารางที ่ 2 พบวา พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในการกาํจัดขยะ

มูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลพลับพลา อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุร ี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( =3.82) คือกลุม

X

X
X

X

 
 

ตัวอยางมีพฤติกรรมทําบอยครั้ง เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีพฤติกรรมอยูในระดบัมากที่สดุ คือการเก็บขนขยะ
มูลฝอย ( =4.37) พฤติกรรมทําเปนประจํา รองลงมา พฤติกรรมอยูในระดับมาก คือการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย ( =
4.00) การคดัแยกขยะ ( =3.54) ดานที่มีคาเฉลี่ยนอยทีสุ่ด คือการกําจัดขยะมูลฝอย ( =3.37) พฤติกรรมอยูในระดับ
ปานกลาง คือทําบางบางครั้ง 
 6. ผลการวิเคราะหการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในการกําจัดขยะมูล
ฝอยในเขตเทศบาลตําบลพลับพลา อําเภอเมือง จังหวัดจนัทบุรี 
 การมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยในครวัเรอืนของประชาชนในการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบล
พลับพลา ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามจํานวน 4 ดานๆ ละ 5 ขอ รวมทั้งสิ้นจํานวน 20 ขอ ผลการวเิคราะหแสดงดงัตาราง
ที่ 3 
ตารางที่ 3 แสดงภาพรวมการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในการกําจัดขยะมูลฝอยใน
เขตเทศบาลตําบลพลับพลา อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุร ี

  (N=1,254) 
การมีสวนรวม X  S.D. ระดับการมสีวนรวม 

1. ดานการมสีวนรวมในการตัดสินใจ 3.35 0.97 ปานกลาง 

2. ดานการมสีวนรวมในการดําเนินการ 4.13 0.91 มาก 

3. ดานการมสีวนรวมในการรับผลประโยชน 4.19 1.00 มาก 

4. ดานการมสีวนรวมในการประเมินผล 3.77 0.93 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.86 0.95 มาก 

  
 จากขอมูลตารางที่ 3 พบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบล
พลับพลาในภาพรวม อยูในระดับมาก (X=3.86) เมื่อจําแนกรายดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา 
ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน (X=4.19) รองลงมาดานการมีสวนรวมในการดําเนินการ (X=4.13) ดานการ
มีสวนรวมในการประเมินผล (X=3.77) และการมีสวนรวมในการตัดสินใจ (X=3.35) 

สรุปอภิปรายผลการวิจัย 

 การดําเนินงานดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลพลับพลา อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
อยูภายใตการดูแลรับผิดชอบของสํานักปลัดเทศบาลตําบลพลับพลา สังกัดสวนงานดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ซึ่ง
ปจจุบันเทศบาลตําบลพลับพลามีจํานวนขยะมูลฝอยที่จัดเก็บในพ้ืนท่ีรับผิดชอบปริมาณ 5.20 ตันตอวัน และมีจํานวน
บุคลากรในการดําเนินงาน อาทิ พนักงานขับรถขนสงขยะ พนักงานจัดเก็บขยะ รวมจํานวน 5 คน ซึ่งพาหนะในการขนสง
ขยะหรือรถขนขยะมีจํานวน 1 คัน ปจจุบันมีสภาพพอใชการได โดยเมื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยออกมาจากชุมชนแลวทาง
เทศบาลไดมีการนําขยะไปกําจัดท่ีสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองจันทบุรี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ซึ่ง
จะตองเสียคาใชจายจํานวน 320 บาท ตอตัน โดยเมื่อคิดเฉลี่ยคาใชจายแลวเทศบาลตําบลพลับพลา มีคาใชจายในการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เก็บกําจัดในชุมชนประมาณเดือนละ 55,000 บาท และเมื่อคิดคํานวณคาใชจายในการบริหาร
จัดการ เชน เงินเดือน คาจาง ของพนักงานและลูกจางเหมา รวมแลวประมาณเดือนละ 150,000 บาท คาน้ํามันสําหรับ
รถขนขยะประมาณเดือนละ 12,000 บาท และคาซอมแซมรถขนขยะประมาณเดือนละ 1,000 บาท เมื่อคิดคํานวณ
คาใชจายเปนรายปทางเทศบาลจะตองเสียคาใชจายในการกําจัดขยะมูลฝอยที่เก็บจากเขตเทศบาลเปนจํานวนเงิน
มากกวา 2,600,000 บาท ในสวนของรายไดที่เทศบาลจัดเก็บคาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอยจากครัวเรือนทุก
ครัวเรือนๆ ละ 20 บาท เทศบาลตําบลพลับพลามีรายไดประมาณ 64,000 บาท เมื่อคิดเฉลี่ยรายป เทศบาลตําบล
พลับพลามีรายไดจากคาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอยประมาณ 770,000 บาท 

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 57.18 
อายุ 26-35 ปขึ้นไป รอยละ 27.99  มีระดับการศึกษาประถมศึกษา รอยละ 35.01 อาชีพเกษตรกรรม ทําสวน เลี้ยงสัตว 

X X
X X
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วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2561  11

 จากข้อมลูตารางที ่2 พบว่า พฤตกิรรมในการจดัการขยะ

มูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในการก�าจัดขยะมูลฝอยในเขต

เทศบาลต�าบลพลับพลา อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก (X = 3.82) คือ กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมท�า 

บ่อยครั้ง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีพฤติกรรมอยู่ใน 

ระดับมากที่สุด คือ การเก็บขนขยะมูลฝอย (X = 4.37) พฤติกรรม 

ท�าเป็นประจ�า รองลงมา พฤติกรรมอยู่ในระดับมาก คือ การเก็บ 

รวบรวมขยะมูลฝอย (X = 4.00) การคัดแยกขยะ (X = 3.54) 

ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ การก�าจัดขยะมูลฝอย (X = 3.37)  

พฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง คือ ท�าบ้างบางครั้ง

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน

 ในการก�าจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต�าบลพลับพลา อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวม

 
 

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนและรอยละของระดับความรูในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในการกําจัด
ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลพลับพลา อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุร ี

 (N=1,254) 
ระดับความรู จํานวน รอยละ 

ปานกลาง 
สูง 

112 
1,142 

8.93 
91.07 

(X= 16.85   S.D.= 2.36 ) 

 
 จากผลการวเิคราะหดังแสดงตารางท่ี 1 อธิบายไดวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูในการจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนของประชาชนในการกําจัดขยะมูลฝอย อยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 91.07 (X= 16.85 S.D.= 2.36) สวน
กลุมตัวอยางที่มีความรูอยูในระดับปานกลางนั้นมีเพียงรอยละ 8.93 
 4. ผลการวิเคราะหทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในการกําจัดขยะมูล
ฝอยในเขตเทศบาลตําบลพลับพลา อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

ทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในการกําจัดขยะมูลฝอย โดยภาพรวมทัศนคติอยู
ในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง (X=4.40)   

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนอยูในระดับเห็น
ดวยอยางยิ่งทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับ คือภาชนะพลาสติกและเศษเหล็กที่ไมไดใชแลวตองแยกเก็บไวขาย
ใหกับผูรับซื้อของเกา (X=4.64) รองลงมา ขยะมูลฝอยในชุมชนควรจะมีการคัดแยกจากแหลงกําเนิด เชน ครัวเรือน 
สถานประกอบการกอนนําไปทิ้งและเศษผัก ผลไมที่เหลือจากการบริโภค ไมควรทิ้งรวมไวกับขยะท่ัวไป เพราะยากตอการ
นําไปกําจัดและจะยืดอายุการใชงานถังขยะ (X=4.55) การรณรงคใหเลิกใชโฟมบรรจุอาหารเปนการรักษาสิ่งแวดลอม   
( =4.54)   

มีประเด็นที่กลุมตัวอยางมีทัศนคติอยูในระดับเห็นดวย คือขยะมูลฝอย จําพวก กระดาษ ถุง พลาสติก เศษผา 
และอื่นๆ ควรกําจัดดวยตนเองดวยการนําไปเผาไฟ ( =3.45) และการปฏิบัติตามขอกําหนดหรือระเบียบของเทศบาลวา
มีความเห็นดวยกับขยะมูลฝอยและสิ่งแวดลอมเปนเรื่องท่ียุงยาก ( =3.91)   
 5. ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในการกําจัดขยะมูลฝอยใน
เขตเทศบาลตําบลพลับพลา อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
 พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบล
พลับพลา ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถาม จํานวน 4 ดานๆ ละ 5 ขอ รวมทั้งสิ้นจํานวน 20 ขอ ผลการวิเคราะหแสดงดัง
ตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ยคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ
ประชาชนในการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลพลับพลา อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุร ีโดยภาพรวม 

(N=1,254) 

พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย X  S.D. ระดับพฤติกรรม 

1. การคัดแยกขยะ 3.54 1.11 มาก 
2. การเก็บรวบรวมขยะมลูฝอย 4.00 0.99 มาก 
3. การเก็บขนขยะมลูฝอย 4.37 0.80 มากที่สุด 
4. การกําจัดขยะมูลฝอย 3.37 1.26 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 3.82 1.04 มาก 
 
จากขอมูลตารางที ่ 2 พบวา พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในการกาํจัดขยะ

มูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลพลับพลา อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุร ี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( =3.82) คือกลุม

X

X
X

X

 6. ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ

มูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในการก�าจัดขยะมูลฝอยใน 

เขตเทศบาลต�าบลพลับพลา อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

 การมส่ีวนร่วมในการจดัการขยะมลูฝอยในครัวเรอืนของ 

ประชาชนในการก�าจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต�าบลพลับพลา 

ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามจ�านวน 4 ด้านๆ ละ 5 ข้อ รวมทั้งสิ้น 

จ�านวน 20 ข้อ ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 3

 จากข้อมูลตารางที่  3 พบว่า การมีส ่วนร่วมของ 

ประชาชนในการก�าจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต�าบลพลับพลา 

ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (X = 3.86) เม่ือจ�าแนกรายด้าน 

โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านการมีส่วนร่วม 

ในการรับผลประโยชน์ (X = 4.19) รองลงมาด้านการมีส่วนร่วม 

ในการด�าเนินการ (X = 4.13) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล  

(X = 3.77) และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (X = 3.35)

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
 การด�าเนินงานด้านการบรหิารจัดการขยะมูลฝอยในเขต

เทศบาลต�าบลพลับพลา อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี อยู่ภายใต้การ

ดแูลรบัผิดชอบของส�านกัปลดัเทศบาลต�าบลพลบัพลา สงักดัส่วนงาน

ตารางที่ 3 แสดงภาพรวมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในการก�าจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล 

 ต�าบลพลับพลา อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

 
 

ตัวอยางมีพฤติกรรมทําบอยครั้ง เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีพฤติกรรมอยูในระดบัมากที่สดุ คือการเก็บขนขยะ
มูลฝอย ( =4.37) พฤติกรรมทําเปนประจํา รองลงมา พฤติกรรมอยูในระดับมาก คือการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย ( =
4.00) การคดัแยกขยะ ( =3.54) ดานที่มีคาเฉลี่ยนอยทีสุ่ด คือการกําจัดขยะมูลฝอย ( =3.37) พฤติกรรมอยูในระดับ
ปานกลาง คือทําบางบางครั้ง 
 6. ผลการวิเคราะหการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในการกําจัดขยะมูล
ฝอยในเขตเทศบาลตําบลพลับพลา อําเภอเมือง จังหวัดจนัทบุรี 
 การมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยในครวัเรอืนของประชาชนในการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบล
พลับพลา ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามจํานวน 4 ดานๆ ละ 5 ขอ รวมทั้งสิ้นจํานวน 20 ขอ ผลการวเิคราะหแสดงดงัตาราง
ที่ 3 
ตารางที่ 3 แสดงภาพรวมการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในการกําจัดขยะมูลฝอยใน
เขตเทศบาลตําบลพลับพลา อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุร ี

  (N=1,254) 
การมีสวนรวม X  S.D. ระดับการมสีวนรวม 

1. ดานการมสีวนรวมในการตัดสินใจ 3.35 0.97 ปานกลาง 

2. ดานการมสีวนรวมในการดําเนินการ 4.13 0.91 มาก 

3. ดานการมสีวนรวมในการรับผลประโยชน 4.19 1.00 มาก 

4. ดานการมสีวนรวมในการประเมินผล 3.77 0.93 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.86 0.95 มาก 

  
 จากขอมูลตารางที่ 3 พบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบล
พลับพลาในภาพรวม อยูในระดับมาก (X=3.86) เมื่อจําแนกรายดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา 
ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน (X=4.19) รองลงมาดานการมีสวนรวมในการดําเนินการ (X=4.13) ดานการ
มีสวนรวมในการประเมินผล (X=3.77) และการมีสวนรวมในการตัดสินใจ (X=3.35) 

สรุปอภิปรายผลการวิจัย 

 การดําเนินงานดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลพลับพลา อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
อยูภายใตการดูแลรับผิดชอบของสํานักปลัดเทศบาลตําบลพลับพลา สังกัดสวนงานดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ซึ่ง
ปจจุบันเทศบาลตําบลพลับพลามีจํานวนขยะมูลฝอยที่จัดเก็บในพ้ืนท่ีรับผิดชอบปริมาณ 5.20 ตันตอวัน และมีจํานวน
บุคลากรในการดําเนินงาน อาทิ พนักงานขับรถขนสงขยะ พนักงานจัดเก็บขยะ รวมจํานวน 5 คน ซึ่งพาหนะในการขนสง
ขยะหรือรถขนขยะมีจํานวน 1 คัน ปจจุบันมีสภาพพอใชการได โดยเมื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยออกมาจากชุมชนแลวทาง
เทศบาลไดมีการนําขยะไปกําจัดท่ีสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองจันทบุรี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ซึ่ง
จะตองเสียคาใชจายจํานวน 320 บาท ตอตัน โดยเมื่อคิดเฉลี่ยคาใชจายแลวเทศบาลตําบลพลับพลา มีคาใชจายในการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เก็บกําจัดในชุมชนประมาณเดือนละ 55,000 บาท และเมื่อคิดคํานวณคาใชจายในการบริหาร
จัดการ เชน เงินเดือน คาจาง ของพนักงานและลูกจางเหมา รวมแลวประมาณเดือนละ 150,000 บาท คาน้ํามันสําหรับ
รถขนขยะประมาณเดือนละ 12,000 บาท และคาซอมแซมรถขนขยะประมาณเดือนละ 1,000 บาท เม่ือคิดคํานวณ
คาใชจายเปนรายปทางเทศบาลจะตองเสียคาใชจายในการกําจัดขยะมูลฝอยที่เก็บจากเขตเทศบาลเปนจํานวนเงิน
มากกวา 2,600,000 บาท ในสวนของรายไดที่เทศบาลจัดเก็บคาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอยจากครัวเรือนทุก
ครัวเรือนๆ ละ 20 บาท เทศบาลตําบลพลับพลามีรายไดประมาณ 64,000 บาท เมื่อคิดเฉลี่ยรายป เทศบาลตําบล
พลับพลามีรายไดจากคาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอยประมาณ 770,000 บาท 

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 57.18 
อายุ 26-35 ปขึ้นไป รอยละ 27.99  มีระดับการศึกษาประถมศึกษา รอยละ 35.01 อาชีพเกษตรกรรม ทําสวน เลี้ยงสัตว 

X X
X X

ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันเทศบาลต�าบลพลับพลา

มจี�านวนขยะมลูฝอยทีจ่ดัเกบ็ในพืน้ทีร่บัผดิชอบปรมิาณ 5.20 ตันต่อ

วัน และมีจ�านวนบุคลากรในการด�าเนินงาน อาทิ พนักงานขับรถ

ขนส่งขยะ พนักงานจัดเก็บขยะ รวมจ�านวน 5 คน ซึ่งพาหนะในการ

ขนส่งขยะหรือรถขนขยะมีจ�านวน 1 คัน ปัจจุบันมีสภาพพอใช้การ

ได้ โดยเมื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยออกมาจากชุมชนแล้วทางเทศบาลได้

มีการน�าขยะไปก�าจัดที่สถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมือง

จนัทบุร ีอ�าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบรีุ ซึง่จะต้องเสยีค่าใช้จ่ายจ�านวน 

320 บาท ต่อตัน โดยเมื่อคิดเฉลี่ยค่าใช้จ่ายแล้วเทศบาลต�าบล 

พลับพลา มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เก็บก�าจัด 

ในชุมชนประมาณเดือนละ 55,000 บาท และเม่ือคิดค�านวณ 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ของพนักงาน 

ณัฏฐวุฒิ  ทรัพย์อุปถัมภ์,  อาภากร มินวงษ์
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และลูกจ้างเหมา รวมแล้วประมาณเดือนละ 150,000 บาท 

ค่าน�้ามันส�าหรับรถขนขยะประมาณเดือนละ 12,000 บาท และ 

ค่าซ่อมแซมรถขนขยะประมาณเดือนละ 1,000 บาท เม่ือคิดค�านวณ 

ค่าใช้จ่ายเป็นรายปีทางเทศบาลจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการก�าจัด 

ขยะมูลฝอยที่ เก็บจากเขตเทศบาลเป ็นจ�านวนเงินมากกว ่า  

2,600,000 บาท ในส่วนของรายได้ที่เทศบาลจัดเก็บค่าธรรมเนียม 

การก�าจัดขยะมูลฝอยจากครัวเรือนทุกครัวเรือนๆ ละ 20 บาท  

เทศบาลต�าบลพลับพลามีรายได้ประมาณ 64,000 บาท เม่ือคิด 

เฉลี่ยรายปี เทศบาลต�าบลพลับพลามีรายได้จากค่าธรรมเนียม 

การก�าจัดขยะมูลฝอยประมาณ 770,000 บาท

 1. ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 

ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป ็นเพศหญิง ร ้อยละ 57.18  

อายุ 26-35 ปีขึ้นไป ร้อยละ 27.99  มีระดับการศึกษาประถมศึกษา  

ร้อยละ 35.01 อาชีพเกษตรกรรม ท�าสวน เลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 45.77  

รองลงมา อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 20.33 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 

ประมาณ 5,001-15,000 บาท ร้อยละ 44.98 และส่วนใหญ่อาศัย 

อยู่จ�านวน 4-6 คน ร้อยละ 46.81

 2. ความรูเ้กีย่วกบัการจดัการขยะมลูฝอยในครวัเรอืน 

ของประชาชนในการก�าจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต�าบล 

พลับพลา อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบค�าถามเกี่ยวกับการจัดการ 

ขยะมูลฝอยในครัวเรือน ซึ่งในแต่ละข้อได้ตอบถูกต้องมากกว่า 

ร้อยละ 50 ยกเว้น ประเด็นเรื่อง ขยะ หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่ไม่มี 

ประโยชน์ และไม่สามารถใช้ประโยชน์อะไรได้อีก กับขยะเปียกน�้า 

ทุกชนิด หมายถึง ขยะเปียก โดยที่กลุ ่มตัวอย่างมีความเข้าใจ 

คลาดเคลื่อนถึงร้อยละ 57.42, 58.93 ตามล�าดับ และเมื่อพิจารณา 

ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างตอบถูกมากที่สุด ได้แก่ ขยะเปียก หมายถึง  

เศษอาหาร เศษผักเปลือกผลไม้การคัดแยกขยะก่อนทิ้งสามารถ 

ช่วยแก้ป ัญหาส่ิงแวดล้อมได้ขยะจ�าพวกกระดาษ พลาสติก 

เศษเหล็ก แก้ว กระป๋องอลูมิเนียม สามารถคัดแยกเพื่อน�ากลับมา 

ใช้ประโยชน์ได้ใหม่ คิดเป็นร้อยละ 100.00

 การวิเคราะห์ความรู ้ในการจัดการขยะมูลฝอยใน 

ครวัเรือน ใช้สถติค่ิาความถีแ่ละร้อยละ หลงัจากนัน้วเิคราะห์หาระดบั 

ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย โดยค�านวณหาคะแนนรวมที่กลุ่ม 

ตัวอย่างตอบค�าถามได้ถูกต้อง โดยหากตอบถูกจะคิดเป็น 1 คะแนน  

ตอบผิดจะคิดเป็น 0 คะแนน แล้วน�าคะแนนรวมที่ได้มาจัดระดับ

ความรูใ้นการจดัการขยะมูลฝอยในครวัเรอืนแบ่งเป็น 3 ระดบั ได้แก่  

ความรู้อยู่ในระดับน้อย (คะแนน 0-6) ความรู้ระดับปานกลาง   

(คะแนน 7-13) ความรูร้ะดบัสงู (คะแนน 14-20)  พบว่า กลุม่ตวัอย่าง 

ส่วนใหญ่มีความรู ้ในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ 

ประชาชนในการก�าจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต�าบลพลับพลา 

อยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 91.07 (X = 16.85, S.D. = 2.36) 

ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้อยู่ในระดับปานกลางนั้นมีเพียงร้อยละ 

8.93 ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของสุรศักดิ์ กล�่าอินทร์ 

(2552) พบว่า ความรู้ในการจดัการขยะมูลฝอยของกลุ่มตวัอย่างโดย

ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับสมพงษ์ 

แก้วประยูร (2558) ที่ท�าการศึกษา ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรม

การจดัการขยะมลูฝอยในครัวเรอืนของประชาชนในเขตเทศบาลเมอืง

ควนลัง อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่พบว่า ประชาชนที่อาศัย

อยู่ในเขตเทศบาลเมืองควนลัง อ�าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา มคีวาม

รู้ในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน อยู่ในระดับสูง 

 3. ทศันคติเกีย่วกบัการจดัการขยะมูลฝอยในครวัเรอืน 

ของประชาชนในการก�าจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต�าบล 

พลบัพลา อ�าเภอเมอืง จงัหวดัจนัทบรุ ีพบว่า ทัศนคตใินการจดัการ 

ขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในการก�าจัดขยะมูลฝอยใน 

เขตเทศบาลต�าบลพลับพลา โดยภาพรวมอยู ่ในระดับเห็นด้วย 

อย่างยิ่ง (X = 4.40) สอดคล้องกับมัทนา กิสลัย (2553) ผลการวิจัย 

พบว่า ประชาชนมทีศันคตเิหน็ด้วยอย่างยิง่ในการจดัการขยะมูลฝอย  

จึงส่งผลให้แสดงพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยในระดับมาก 

ไปด้วยและผลการวิจัยของสมพงษ์ แก้วประยูร (2558) ท่ีได้ท�า 

การศึกษา ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย 

ในครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองควนลัง อ�าเภอ 

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า ทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยใน 

ครัวเรือนอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง และมีพฤติกรรมการจัดการ 

ขยะอยู่ในระดับมาก

 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติ 

อยู่ในระดบัเหน็ด้วยอย่างยิง่ทุกข้อ  โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล�าดบั  

คือ ภาชนะพลาสติกและเศษเหล็กที่ไม่ได้ใช้แล้ว ต้องแยกเก็บไว้ขาย 

ให้กับผู้รับซื้อของเก่า (X = 4.64) รองลงมา ขยะมูลฝอยในชุมชน 

ควรจะมีการคดัแยกจากแหล่งก�าเนดิ เช่น ครวัเรอืน สถานประกอบการ 

ก่อนน�าไปทิ้งและเศษผัก ผลไม้ที่เหลือจากการบริโภค ไม่ควรทิ้ง 

รวมไว้กับขยะทั่วไป เพราะยากต่อการน�าไปก�าจัด และจะยืดอายุ 

การใช้งานถังขยะด้วย (X = 4.55) การรณรงค์ให้เลิกใช้โฟมบรรจ ุ

อาหารเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม (X = 4.54)  

 มีประเด็นที่กลุ ่มตัวอย่างมีทัศนคติอยู ่ในระดับเพียง 

แค่เห็นด้วย คือ ขยะมูลฝอย จ�าพวก กระดาษ ถุง พลาสติก เศษผ้า  

และอื่นๆ ควรก�าจัดด้วยตนเองด้วยการน�าไปเผาไฟ (X = 3.45)  

กับการปฏิบัติตามข้อก�าหนดหรือระเบียบของเทศบาลว่าด้วย 

ขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก (X = 3.91)

 4. พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ

ประชาชนในการก�าจดัขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต�าบลพลบัพลา 

อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พบว่า พฤติกรรมในการจัดการขยะ 

มูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

(X = 3.82) เม่ือพิจารณารายด้าน ปรากฏผลดงันี ้1) ด้านการคัดแยก 

ณัฏฐวุฒิ  ทรัพย์อุปถัมภ์,  อาภากร มินวงษ์
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ขยะมูลฝอย มีพฤติกรรมอยู ่ในระดับมาก (X = 3.54) คือ 

ท�าบ่อยครัง้ พฤตกิรรมทีป่ฏบัิติมากทีส่ดุ คอื การน�าขยะทีคั่ดแยกไป 

ตามสถานท่ีรองรับการคัดแยกขยะ (X = 4.35) และพฤติกรรม 

ที่ปฏิบัติน้อยที่สุด คือ การเก็บเศษอาหารไว้ท�าปุ๋ยหมัก (X = 2.98)  

2) ด้านการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย มีพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก 

(X = 4.00) คือ ท�าบ่อยครั้ง พฤติกรรมที่ปฏิบัติมากที่สุด คือการทิ้ง 

ขยะในถังของเทศบาลที่ก�าหนดไว้ (X = 4.24) พฤติกรรมที่ปฏิบัต ิ

น้อยที่สุด คือ การเผาขยะในบริเวณบ้าน (X = 3.72) 3) ด้านการ 

เก็บขนขยะมูลฝอย มีพฤติกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.37) 

คือท�าเป็นประจ�า พฤติกรรมที่ปฏิบัติมากที่สุด คือ รถเก็บขยะ 

ของเทศบาลเก็บขยะเป็นประจ�า (X = 4.43) พฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

น้อยที่สุด คือ ได้แยกขยะไว้ภายในบ้านของท่านจนกว่าจะน�าไปทิ้ง 

ยังจุดท้ิงที่ก�าหนด (X = 3.31) 4) ด้านการก�าจัดขยะมูลฝอย 

มีพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.37) คือ ท�าบ้างบางครั้ง  

พฤติกรรมที่ปฏิบัติมากที่สุด คือ การขายวัสดุหรือของเก่าที่ไม่ใช้ 

(X = 3.64) พฤติกรรมที่ปฏิบัติน้อยที่สุด คือ มีการฝังขยะของท่าน 

ที่บ้าน (X = 3.27) ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ 

งานวจิยัของปรเมษฐ ห่วงมติร (2549) ทีศึ่กษาพฤติกรรมการจดัการ 

ขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร พบว่า  

ประชาชนในเขตลาดพร้าวมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยอยู่ใน 

ระดับมาก

 5. การมีส ่วนร ่วมในการจัดการขยะมูลฝอยใน 

ครัวเรือนของประชาชนในการก�าจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล 

ต�าบลพลับพลา อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พบว่า การมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการก�าจัดขยะมูลฝอย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

(X = 3.86) เมื่อจ�าแนกเป็นรายด้าน โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจาก 

มากไปหาน้อย พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์อยู ่

ในระดับมาก (X = 4.19) ด้านการมีส่วนร่วมในการด�าเนินการอยู ่

ในระดับมาก (X = 4.13) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลอยู ่

ในระดับมาก (X = 3.77) และด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่

ในระดับปานกลาง (X = 3.35) สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

พิศิพร ทัศนา และโชติ บดีรัฐ (2558) ที่ท�าการศึกษาเร่ือง การม ี

ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพืน้ทีเ่ทศบาล 

นครพิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 

ด้านการมีส่วนร่วมรับรู้สถานการณ์และสภาพปัญหา รองลงมา 

ตามล�าดับ คือ ด้านการมีส่วนร่วมท�ากิจกรรมโครงการ ด้านการมี 

ส่วนร่วมวางแผนและตัดสินใจและด้านการมีส่วนร่วมตรวจสอบ 

และประเมินผลการด�าเนินงาน เช่นเดียวกันกับการศึกษาของ  

ค�ามนู สวุรรณภมู ิ(2552) ทีท่�าการศกึษาการมส่ีวนร่วมของประชาชน 

ในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองไกรสอนพมวิหาน 

แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่า  

การมีส่วนร่วม 3 อันดับแรก คือ มีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ มีส่วนร่วม 

ในการวางแผนการตดัสินใจและมีส่วนร่วมในการตดิตามและประเมนิ

ผล และผลการศึกษาของปภาวรินท์ นาจ�าปา (2557) ที่ได้ท�าการ

ศกึษาศกึษาการมส่ีวนร่วมของประชาชนในเทศบาลต�าบลคลองใหญ่ 

อ�าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด พบว่า โดยภาพรวมการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในเทศบาลต�าบลคลองใหญ่ อยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาในรายละเอยีดสรุปได้ว่า ประชาชนมส่ีวนร่วมต่อการจดัการ

ขยะมูลฝอยของเทศบาลต�าบลคลองใหญ่ อ�าเภอคลองใหญ่ จังหวัด

ตราด ในด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์อยู่ในระดับมาก 

ประชาชนให้ความส�าคัญในการมีส่วนร่วมเป็นอันดับแรก รองลงมา

คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก ด้านการมี

ส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก และอันดับสุดท้าย คือ ด้าน

การมส่ีวนร่วมในการประเมนิผลอยูใ่นระดบัน้อย แต่เป็นไปในทศิทาง

ทีต่รงกนัข้ามกบัการศึกษาของนยันา เดชะ (2557) ทีศึ่กษาการมส่ีวน

ร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนต�าบลเลม็ด 

อ�าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี การศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมใน

การจัดการมูลฝอยอยู่ในระดับน้อย (X = 2.45)

 จากผลการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนใน 

การก�าจัดขยะมูลฝอยนั้นมีแนวทางใกล้เคียงกัน คือ ประชาชน 

จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกับหน่วยงานที่รับผิดชอบใน 

การก�าจัดขยะอยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าการก�าจัดขยะ 

มูลฝอยในชุมชนเป ็นหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน 

ความสะอาด ส่วนการมีส่วนร่วมด้านการประเมินผลการก�าจัด 

ขยะมูลฝอยในชุมชน มีลักษณะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการมี 

ส่วนร่วมในการตัดสินใจของประชาชนในการก�าจัดขยะมูลในชุมชน  

ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบในการก�าจัดขยะยังไม่มี 

ช่องทางในการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผล 

การด�าเนินงานการก�าจัดขยะในชุมชน ข้อค้นพบจากการวิจัยที่เป็น 

ไปในทิศทางที่น่าพึงพอใจ คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนใน 

การก�าจัดขยะมูลฝอยในชุมชนด้านการด�าเนินการ และการรับผล 

ประโยชน์จากการก�าจัดขยะมูลฝอยในชุมชน ที่ประชาชนในชุมชน 

สามารถบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของตนเองก่อน 

ที่จะน�าออกไปสู่ชุมชน กล่าวได้ว่าเป็นการลดภาระในการจัดเก็บ 

ขยะมูลฝอยของเจ้าหน้าท่ีเทศบาลได้อีกทางหนึ่ง ท้ังนี้อาจเกิดจาก 

การท่ีประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจและพฤติกรรมท่ีดีเกี่ยวกับ 

การก�าจัดขยะมูลฝอย รวมถึงการให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์  

การรณรงค์ของเทศบาล และการท่ีประชาชนในชุมชนปฏิบัติตาม 

ข้อก�าหนดหรือระเบียบของเทศบาลว่าด้วยขยะมูลฝอยและ 

ส่ิงแวดล้อม และเมือ่ประชาชนในชุมชนมีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบั 

การคัดแยกขยะในครัวเรือนและสามารถน�าไปจ�าหน่ายเป็นรายได้ 

เกิดขึ้นจึงเป็นความภาคภูมิใจของคนในชุมชน รวมถึงการม ี

จิตส�านึกรักในสิ่งแวดล้อมของประชาชนในชุมชน

ณัฏฐวุฒิ  ทรัพย์อุปถัมภ์,  อาภากร มินวงษ์
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ข้อเสนอแนะ
 จากผลการวิจัยควรมีการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

แบบมีส่วนร่วม (PAR) ในด้านการลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน  

เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการก�าจัดขยะมูลฝอย 

ที่ เหมาะสมของชุมชนในเขตเทศบาลพลับพลา อ�าเภอเมือง 

จังหวัดจันทบุรี
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การประเมินกลุ่มประชากรปูม้า Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) 

เพื่อการปรับปรุงการท�าประมงอย่างยั่งยืน 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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ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ
 การประเมินกลุ่มประชากรปูม้า Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) ภายหลังมาตรการปรับปรุงการท�าประมง  

บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2559 โดยใช้ลอบปูแบบพับได้ และอวนจมปูในการ 

เก็บตัวอย่าง ผลการส�ารวจขนาดความกว้างกระดองของปูม้าที่ถูกน�ามาใช้ประโยชน์ บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี จ�านวน  

1,246 ตัว พบว่า ขนาดความกว้างกระดองเฉลี่ยของปูม้าที่พบมากที่สุดอยู่ในช่วงระหว่าง 8.65±1.85 เซนติเมตร ผลการศึกษา 

การประมาณค่าพลวัตประชากรปูม้า โดยการวิเคราะห์ความถี่ความกว้างกระดองปูม้าทั้งหมด โดยโปรแกรมส�าเร็จรูป FiSAT พบว่า 

ค่าพารามิเตอร์การเติบโตของปูม้าเพศผู้ มีค่าความกว้างกระดองสูงสุด (L∞) เท่ากับ 12.00 เซนติเมตร ค่าสัมประสิทธ์ิการเติบโต (K)  

เท่ากับ 0.43 ต่อปี ส่วนปูม้าเพศเมีย มีค่า L∞ เท่ากับ 18.50 เซนติเมตร ค่า K เท่ากับ 1.10 ต่อปี ค่าสัมประสิทธิ์การตายรวม (Z)  

ของปูม้าเพศผู ้และเพศเมียมีค่า เท่ากับ 0.80 ต่อปี และ 2.51 ต่อปี ตามล�าดับ ขนาดความยาวแรกจับ (L50%) มีค่าเท่ากับ  

4.55 เซนติเมตร รูปแบบการเข้าทดแทนท่ีของปูม้าเกิดขึ้นตลอดทั้งปี โดยพบสูงสุด 2 ช่วง คือ ช่วงแรกระหว่างเดือนมีนาคม ถึง 

เดือนเมษายน และช่วงที่ 2 คือ เดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน ค่าอัตราการน�ามาใช้ประโยชน์ (E) มีค่า เท่ากับ 0.28 ผลการศึกษา 

อัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียเฉลี่ยตลอดปี เท่ากับ 1:0.89 ความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างกระดอง (CW) และน�้าหนัก (W) ของปูม้า 

เพศผู้และเพศเมีย พบว่า มีความสัมพันธ์ดังนี้ W = 0.00005CW
3.055

 และ W = 0.0002CW
2.752

 ตามล�าดับ 

 ดังนั้นจากผลการวิจัยในครั้งนี้ จะเห็นได้ว่าภายหลังจากที่ได้มีการใช้มาตรการการปรับปรุงการท�าประมง พบว่า สถานภาพ 

ของทรัพยากรปูม้ามีแนวโน้มที่ดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยก่อนหน้าน้ี ดังน้ันมาตรการการปรับปรุงการท�าประมงปูม้า จึงควรม ี

การด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อการจัดการทรัพยากรปูม้าอย่างยั่งยืนในบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรีต่อไป

ค�าส�าคัญ : การปรับปรุงมาตรการการท�าประมง, การประเมินกลุ่มประชากร, ปูม้า, อัตราการน�าไปใช้ประโยชน์, อ่าวคุ้งกระเบน
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Abstracts
 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 analyz-

ing 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 = 0.00005CW
3.055

 and W = 0.0002CW
2.752

 , 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. 

Keywords : Fishery Improvement Project, Stock assessment, Blue swimming crab, Exploitation rate, 

  Kung Krabaen Bay
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บทน�า
 โครงการปรับปรุงการท�าประมงอย่างยั่งยืน (Fishery 

Improvement Project, FIP) เป็นมาตรการส�าหรับประเทศ 

ผู ้ส่งออกผลผลิตประมง ที่จะต้องมีแผนการ (Action plan)  

ในการปรับปรุงการท�าประมง โดยแผนการดังกล่าวจะต้องเกิดจาก 

ความร่วมมือจากทุกหน่วยงานท่ีอยู่ในประเทศน้ันๆ ไม่ว่าจะเป็น  

ชาวประมง ผู ้ประกอบการ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ นักวิจัย และ 

หน่วยงานที่ไม่หวังผลก�าไร หรือเอ็นจีโอ เพื่อการจัดการอย่างยั่งยืน  

(The National Fishery Institute Crab Council, 2017)  

ไม่เช่นนั้นแล้วผลผลิตการท�าประมงที่เคยส่งออกได้ จะไม่สามารถ 

ส่งออกได้ ประเทศในอาเซียนหลายประเทศ ได้รับโครงการ (FIP) นี้ 

เข้าไปเพื่อปรับปรุงการท�าประมงแล้ว เช่น ประเทศอินโดนีเซีย  

เวียดนาม และฟิลิปปินส์ แต่ส�าหรับประเทศไทยยังอยู่ในขั้นตอน 

ของการเตรียมการอยู่ อย่างไรก็ตามในไม่ช้าโครงการ FIP จะเข้า 

มามีบทบาทส�าคัญในประเทศไทยอย่างแน่นอน เนื่องจากมีผลต่อ 

อตุสาหกรรมการท�าประมงในประเทศ ดงันัน้การประเมนิทรพัยากร 

ประมง และข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เช่น พลวัตประชากรสัตว์น�้า 

เป้าหมาย โดยเฉพาะสัตว์เศรษฐกิจ ชีววิทยาประชากร นิเวศวิทยา 

ประชากร และสถานภาพของแผนการจัดการทรัพยากรชนิดนั้นๆ  

ในท้องถิ่น (Local management) รวมไปถึงกฎหมาย และ 

มาตรการของรัฐ ที่จะใช้บังคับทิศทางการจัดการทรัพยากรประมง  

ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเริ่มต้น เพื่อเข้าสู่การจัดการทรัพยากร 

ประมงอย่างยั่งยืน ส�าหรับมาตรการการปรับปรุงการท�าประมง 

ปูม้านั้น ประเทศที่ได้เข้าสู่มาตรการดังกล่าวไปแล้วนั้น มีการออก 

ทั้งกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ เช่น การก�าหนดขนาดความกว้าง 

กระดองของปูม้าท่ีสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้ คือ 8 เซนติเมตร  

การก�าหนดปริมาณที่น�าขึ้นมาใช้ประโยชน์ หรือ การก�าหนดโควตา  

เป็นต้น (สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย, 2555)

 อ่าวคุ้งกระเบน เป็นแหล่งการท�าประมงปูม้าที่ส�าคัญ 

ของไทย โดยเฉลี่ยในแต่ละปี ชาวประมงในแหล่งท�าการประมงนี้ 

สามารถจับปูม้าได้ถึง 50-100 ตัน (ชุตาภา คุณสุข, 2549;  

กุศล เรืองประเทืองสุข, 2552, Tantichaiwanit et al., 2010)  

โดยจากการท�าประมงลอบปูม้าเป็นส่วนใหญ่ จากข้อมูลงานวิจัย 

ของ Tantichaiwanit et al. (2010) พบว่า ผลผลิตของปูม้า 

ในบริเวณนี้มีการลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการจับแม่ปูไข่นอก 

กระดองขึน้มาใช้ประโยชน์ การใช้ลอบปมู้าทีม่ขีนาดตาถี ่การท�าลาย 

แหล่งที่อยู่อาศัยของตัวอ่อน รวมไปถึงการจับสัตว์น�้าพลอยได้ขึ้น 

มาพร้อมๆ กับสัตว์น�้าเป้าหมาย ท�าให้โครงสร้างของระบบนิเวศใน 

บริเวณนี้มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นตลอดระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมา  

ตั้งแต่ปี 2555 ได้เกิดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรปูม้า 

ในบริเวณนี้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท�าธนาคารปูม้า  

ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจากโครงการวิจัย เรื่อง การจัดการทรัพยากร 

ชุตาภา คุณสุข, วิรังรอง กรินท์ธัญญกิจ, นิธิ คำาพันธ์, สรรัตน์ เลิศธัญญา, พรเพ็ญ แสงศรี, สุดารัตน์ กะฐินศรี, พงษ์ชัย ดำารงโรจน์วัฒนา

ปูม้าแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา ธนาคารปูม้า บ้านท่าแคลง 

อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี ที่กลุ่มผู้วิจัยได้รับการสนับสนุน 

จากส�านกังานคณะกรรมการวจัิยแห่งชาติ ในปีงบประมาณ 2556 นัน้  

(ชุตาภา คุณสุข และคณะ, 2556) ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งในความ 

คาดหวังว่าจะเกิดผลผลิตปูม้าในธรรมชาติ บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน 

เพิ่มขึ้น ตลอดจนการสนับสนุนการวิจัยการประเมินกลุ่มประชากร 

ปูม้า และการท�าธนาคารปูม้าในบริเวณนี้ จากสมาคมอาหาร 

แช่เยือกแข็งไทย และสมาคมผู้น�าเข้าปูแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา 

โดยผลจากการวจิยัพบว่า แนวโน้มผลผลติของปมู้าดขีึน้ จากสภาวะ 

วิกฤติที่มีการน�าขึ้นมาใช้ประโยชน์อย่างหนักในปี 2548-2554  

(ชุตาภา คุณสุขและคณะ, 2558) อย่างไรก็ตามในการจัดการ 

ทรัพยากรปูม้าอย่างยั่งยืนนั้น ไม่ใช่เพียงแต่การท�าธนาคารปูม้า 

เท่านั้น แต่ยังมีแนวทางอื่นๆ อีกหลายแนวทาง ที่จะท�าให้เกิด 

การฟื้นฟูทรัพยากรปูม้าได้ในบริเวณนี้ อาทิเช่น การเพิ่มพื้นที่อาศัย 

ของปูม้าวัยอ่อน ได้แก่ แหล่งหญ้าทะเลชนิดต่างๆ เช่น หญ้าชะเงา 

ใบยาว Enhalus acoroides และหญ้าผมนาง Halodule pinifolia 

เป็นต้น รวมไปถึงการสร้างความตระหนักเก่ียวกับข้อมูลปูม้า 

ที่ถูกต้อง เช่น การงดการใช้ประโยชน์จากแม่ปูไข่นอกกระดอง  

ตลอดจนการลดการจับสัตว์น�้าชนิดอื่นๆ ที่ไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ  

เป็นต้น 

 จากความร่วมมือและการผลักดันของหลายๆ ฝ่ายที่มี 

ส่วนเกีย่วข้องกับการท�าประมงปมู้า ท�าให้ในปี 2557 ประมงจงัหวดั 

จันทบุรี และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ได้ออกเป็น 

มาตรการเพื่อปรับปรุงการท�าประมงปูม้า ในบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน  

จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ การห้ามการจับปูม้าที่มีขนาดความกว้าง 

กระดองน้อยกว่า 6 เซนติเมตร ห้ามใช้ลอบปูที่มีตาอวนท้องลอบ 

ต�่ากว่า 2.5 นิ้ว ห้ามใช้อวนขนาดตาเล็กจับปูม้า และห้ามใช้สวิงจับ 

ลูกปูขนาดเล็กมาบริโภค หรือแปรรูปขายตามตลาด อย่างไรก็ตาม  

การประเมินสถานภาพของทรัพยากรปูม้า ควรมีการศึกษาอย่าง 

ต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบว่ามาตรการที่ได้มีการก�าหนดขึ้นนั้น สามารถ 

ที่จะท�าให้สถานภาพของปูม้ามีแนวโน้มอย่างไร และยังท�าให้เกิด 

การพัฒนา และปรับปรุงมาตรการท�าประมง เพื่อให้มีการน�าไปใช้ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การยอมรับและเห็นชอบของชุมชน 

โดยแท้จริงอีกด้วย ดังน้ันโครงการวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อท่ีจะ 

ประเมินสถานภาพของทรัพยากรปูม้า ตลอดจนพัฒนามาตรการ 

การท�าประมงให้มีประสิทธิภาพ สามารถน�าไปปรับใช้ได้จริง พิสูจน ์

ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ยอมรับ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพื่อประเมินสถานภาพของทรัพยากรปูม้า ภายหลัง 

การวางมาตรการการท�าประมงปูม้า บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัด 

จันทบุรี
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พับได้ และอวนจมปู พร้อมทั้งท�าการวัดปัจจัยทางกายภาพ 
ที่เกี่ยวข้อง
 3. ก�าหนดจดุเกบ็ตวัอย่างทัง้หมด 10 สถาน ี(ภาพที ่1)  
อ้างอิงตามรายงานวิจัยก่อนหน้านี้ของชุตาภา คุณสุข, 2549;  
กุศล เรืองประเทืองสุข, 2552; ชุตาภา คุณสุข, 2557; ธชณัฐ  
ภัทรสถาพรกุล และคณะ, 2551; และ Kunsook, 2011 ดังมี 
รายละเอียด ดังนี้

วิธีการด�าเนินงานวิจัย
 1. ศกึษารายงานวจิยัก่อนทีจ่ะมมีาตรการการปรบัปรงุ 
การท�าประมงปูม้า ในบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน เพื่อเปรียบเทียบ 
สถานภาพ (Stock) ในป ัจจุ บัน (ชุตาภา คุณสุข, 2549;  
กุศล เรืองประเทืองสุข, 2552; ชุตาภา คุณสุข, 2557;  
ธชณัฐ ภัทรสถาพรกุล และคณะ, 2551; Kunsook, 2011)
 2. ออกเก็บตัวอย ่างประชากรปูม ้า บริเวณอ่าว 
คุ้งกระเบน โดยใช้เครื่องมือประมงทั้ง 2 ชนิด ได้แก่ ลอบแบบ 

 4. การศึกษาภาคสนาม เก็บตัวอย่างประชากรปูม้า 
ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2559 เป็นจ�านวนทั้งสิ้น  
24 ครั้ง โดยใช้ลอบแบบพับได้ (Collapsible crab trap) ที่มีขนาด 
ความกว้าง 28 เซนติเมตร ยาว 46 เซนติเมตร สูง 18 เซนติเมตร  
และขนาดตา 2.5 นิ้ว จ�านวน 100 ลอบ โดยใช้ปลาทะเลสดเป็น 
เหยื่อ ปูม้าและสัตว์น�้าพลอยได้จะถูกขังอยู่ในลอบ และอวนจมปู 
ที่มีขนาดตา 8 เซนติเมตร จ�านวน 3 ผืน ความยาวผืนละ 500 เมตร  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 สถานีเก็บตัวยางประชากรปูมา 10 สถานี บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี 
ที่มา: ดัดแปลงจากชุตาภา คุณสุข และคณะ (2560) 
 
5. การศึกษาในหองปฏิบัติการ นําตัวอยางประชากรปูมาในแตละสถานี มาแยกเพศ โดยพิจารณาจากลักษณะของ

จับปง วัดความกวางกระดอง (CW) จากฟนขางกระดองซี่ที่ยาวท่ีสุดของอีกขางหนึ่งไปยังอีกขางหนึ่ง และความยาวกระดอง (CL) 
จากสวนหัวไปยังสวนทาย ดวยเวอรเนียรคาลิปเปอรแบบดิจิตอล มีหนวยเปนเซนติเมตร และช่ังนํ้าหนัก (W) ดวยเครื่องช่ังน้ําหนัก 
2 ตําแหนง มีหนวยเปนกรัม 

6. การศึกษาคาพลวัตประชากร ไดแก คาพารามิเตอรการเติบโต (L∞ และ K) คาสัมประสิทธิ์การตายรวม (Z) คา
ความยาวแรกจับ (L50%) รูปแบบการเขาทดแทนท่ี (Recruitment pattern) และอัตราการนําไปใชประโยชน (E) ศึกษาโดย
การนําขอมูลการกระจายขนาดความกวางกระดองของปูมาในแตละเดือนมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
FiSAT (FAO-ICLARM Stock Assessment Tools) (Gayanilo et al., 1994) เพ่ือประมาณคาพารามิเตอรการเติบโต การ
ตายรวมของปูมา ดวยวิธีของ โจนสและแวนซาลิงค (Jones and Van Zalinge Plot) (Sparre and Venema, 1998) 
วิเคราะหขนาดความยาวแรกจับ รูปแบบการเขาทดแทนที่ของปูมา และอัตราการนํามาใชประโยชน (E = F/Z) 

7. วิเคราะหคาดัชนีชี้วัดทางชีวภาพที่บงบอกสถานภาพของปูมา เชน อัตราสวนระหวางเพศของปูมา นําตัวอยาง 
ปูมาที่จับไดในแตละเดือน มาหาอัตราสวนระหวางเพศ และทดสอบทางสถิติดวยไคสแควร (Chi-square) (Zar, 1984) 

 

 

 

เมื่อ χ2 =   คาไคสแควรจากการคาํนวณ 
 Oi  =   จํานวนตัวของแตละเพศ 
 Ei   =   จํานวนตัวท่ีคาดหวังในแตละเพศ 

นําคาไคสแควรที่คํานวณได ไปเปรียบเทียบกับคาไคสแควรในตารางที่ระดับความเช่ือมั่น 95% โดยตั้งสมมุติฐานวามี
เพศผูตอเพศเมียในอัตราสวน 1:1 

8. การศึกษาความสัมพันธระหวางความกวางกระดองและน้ําหนักของปูมา โดยใชสมการความสัมพันธ y = ax+b 
9. การหาความถ่ีขนาดความกวางกระดองของประชากรปูมา โดยวิเคราะหขอมูลขนาดของปูมาที่บันทึกไวทุกเดือน 

χ2= ∑ (Oi – Ei)2 /Ei 

ตารางที่ 1 รายละเอียดของสถานีเก็บตัวอย่าง บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

สถานี รายละเอียด

A, B, C ป่าชายเลนปลูก (Reforested mangrove)

D, E หญ้าทะเลชะเงาใบยาว (Enhalus acoroides)

F, G หญ้าทะเลผมนาง (Halodule pinifolia)

H หญ้าทะเลชะเงาใบยาว (Enhalus acoroides)

I, J มวลน�้าบริเวณปากอ่าว (Pelagic area)

โดยในแต่ละสถานีท�าการวัดปัจจัยทางกายภาพ ได้แก่ ค่าความเค็ม  
อณุหภูม ิปรมิาณออกซเิจนละลาย ความลึก ความเป็นกรดเบส และ 
ความลึกทีแ่สงส่องถงึ โดยในการวางลอบปมู้าแต่ละครัง้ใช้ระยะเวลา 
ประมาณ 4 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับช่วงน�้าขึ้นน�้าลง โดยจะท�าการวางใน 
ช่วงน�้าขึ้นสูงสุด หลังจากนั้นท�าการกู้ลอบแบบพับได้และอวนจมปู  
รักษาสภาพตัวอย่างด้วยน�้าแข็ง เพื่อน�าไปศึกษาในห้องปฏิบัติการ 
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ร�าไพพรรณีต่อไป

ภาพที่ 1 สถานีเก็บตัวย่างประชากรปูม้า 10 สถานี บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

ที่มา : ดัดแปลงจากชุตาภา คุณสุข และคณะ (2560)

ชุตาภา คุณสุข, วิรังรอง กรินท์ธัญญกิจ, นิธิ คำาพันธ์, สรรัตน์ เลิศธัญญา, พรเพ็ญ แสงศรี, สุดารัตน์ กะฐินศรี, พงษ์ชัย ดำารงโรจน์วัฒนา
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 x2
  = ค่าไคสแควร์จากการค�านวณ

 Oi  =   จ�านวนตัวของแต่ละเพศ

 Ei  =   จ�านวนตัวที่คาดหวังในแต่ละเพศ

 น�าค่าไคสแควร์ที่ค�านวณได้ ไปเปรียบเทียบกับค่า 

ไคสแควร์ในตารางที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยตั้งสมมุติฐาน 

ว่ามีเพศผู้ต่อเพศเมียในอัตราส่วน 1:1

 8. การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความกว้างกระดอง 

และน�้าหนักของปูม้า โดยใช้สมการความสัมพันธ์ y = ax+b

 9. การหาความถ่ีขนาดความกว ้างกระดองของ

ประชากรปมู้า โดยวเิคราะห์ข้อมลูขนาดของปมู้าทีบ่นัทกึไว้ทุกเดอืน

ผลการวิจัย
 1. การประมาณค่าพารามิเตอร์การเจริญเติบโต (L∞  

และ K)

 จากผลการศกึษากลุม่ประชากรปมู้าโดยใช้ค่าความกว้าง

กระดองเฉล่ียในแต่ละเดือน ดังภาพที่ 2 มาประเมินหาค่าความ

กว้างกระดองสูงสุดของปูม้าที่สามารถเจริญเติบโตได้ L∞..และค่า

สัมประสิทธิ์การเติบโตต่อปี (K) พบว่ามีค่าดังนี้

 ปูม้าเพศผู้  มีค่า L∞ เท่ากับ 12.00 เซนติเมตร

 ดังนั้น ค่า K เท่ากับ 0.43 ต่อปี

 ปูม้าเพศเมีย มีค่า L∞ เท่ากับ 18.50 เซนติเมตร

 ดังนั้น ค่า K เท่ากับ 0.17 ต่อปี

 ปูม้าทั้งหมด มีค่า L∞ เท่ากับ 18.50 เซนติเมตร

 ดังนั้น ค่า   K เท่ากับ 0.18 ต่อปี

 5. การศึกษาในห้องปฏิบัติการ น�าตัวอย่างประชากร 

ปูม้าในแต่ละสถานี มาแยกเพศ โดยพิจารณาจากลักษณะของ 

จับปิ้ง วัดความกว้างกระดอง (CW) จากฟันข้างกระดองซ่ีที่ยาว 

ที่สุดของอีกข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่ง และความยาวกระดอง (CL)  

จากส่วนหัวไปยังส่วนท้าย ด้วยเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์แบบดิจิตอล 

มีหน่วยเป็นเซนติเมตร และชั่งน�้าหนัก (W) ด้วยเครื่องชั่งน�้าหนัก  

2 ต�าแหน่ง มีหน่วยเป็นกรัม

 6. การศึกษาค่าพลวัตประชากร ได้แก่ ค่าพารามิเตอร ์

การเติบโต (L∞ และ K) ค่าสัมประสิทธิ์การตายรวม (Z) ค่าความ 

ยาวแรกจับ (L50%) รูปแบบการเข้าทดแทนที่ (Recruitment  

pattern) และอัตราการน�าไปใช้ประโยชน์ (E) ศึกษาโดยการน�า 

ข้อมูลการกระจายขนาดความกว้างกระดองของปูม้าในแต่ละเดือน 

มาวิเคราะห์โดยใช ้โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ส�าเร็จรูป FiSAT  

(FAO-ICLARM Stock Assessment Tools) (Gayanilo et al.,  

1994) เพื่อประมาณค่าพารามิเตอร์การเติบโต การตายรวมของ 

ปูม้า ด้วยวิธีของ โจนส์และแวนซาลิงค์ (Jones and Van Zalinge  

Plot) (Sparre and Venema, 1998) วิเคราะห์ขนาดความยาว 

แรกจับ รูปแบบการเข้าทดแทนท่ีของปูม้า และอัตราการน�ามาใช้ 

ประโยชน์ (E = F/Z)

 7. วเิคราะห์ค่าดชันชีีว้ดัทางชวีภาพทีบ่่งบอกสถานภาพ 

ของปูม้า เช่น อัตราส่วนระหว่างเพศของปูม้า น�าตัวอย่างปูม้าที่จับ 

ได้ในแต่ละเดอืน มาหาอตัราส่วนระหว่างเพศ และทดสอบทางสถติิ 

ด้วยไคสแควร์ (Chi-square) (Zar, 1984)

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 สถานีเก็บตัวยางประชากรปูมา 10 สถานี บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี 
ที่มา: ดัดแปลงจากชุตาภา คุณสุข และคณะ (2560) 
 
5. การศึกษาในหองปฏิบัติการ นําตัวอยางประชากรปูมาในแตละสถานี มาแยกเพศ โดยพิจารณาจากลักษณะของ

จับปง วัดความกวางกระดอง (CW) จากฟนขางกระดองซี่ที่ยาวท่ีสุดของอีกขางหนึ่งไปยังอีกขางหนึ่ง และความยาวกระดอง (CL) 
จากสวนหัวไปยังสวนทาย ดวยเวอรเนียรคาลิปเปอรแบบดิจิตอล มีหนวยเปนเซนติเมตร และช่ังนํ้าหนัก (W) ดวยเครื่องช่ังน้ําหนัก 
2 ตําแหนง มีหนวยเปนกรัม 

6. การศึกษาคาพลวัตประชากร ไดแก คาพารามิเตอรการเติบโต (L∞ และ K) คาสัมประสิทธิ์การตายรวม (Z) คา
ความยาวแรกจับ (L50%) รูปแบบการเขาทดแทนท่ี (Recruitment pattern) และอัตราการนําไปใชประโยชน (E) ศึกษาโดย
การนําขอมูลการกระจายขนาดความกวางกระดองของปูมาในแตละเดือนมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
FiSAT (FAO-ICLARM Stock Assessment Tools) (Gayanilo et al., 1994) เพ่ือประมาณคาพารามิเตอรการเติบโต การ
ตายรวมของปูมา ดวยวิธีของ โจนสและแวนซาลิงค (Jones and Van Zalinge Plot) (Sparre and Venema, 1998) 
วิเคราะหขนาดความยาวแรกจับ รูปแบบการเขาทดแทนที่ของปูมา และอัตราการนํามาใชประโยชน (E = F/Z) 

7. วิเคราะหคาดัชนีชี้วัดทางชีวภาพที่บงบอกสถานภาพของปูมา เชน อัตราสวนระหวางเพศของปูมา นําตัวอยาง 
ปูมาที่จับไดในแตละเดือน มาหาอัตราสวนระหวางเพศ และทดสอบทางสถิติดวยไคสแควร (Chi-square) (Zar, 1984) 

 

 

 

เมื่อ χ2 =   คาไคสแควรจากการคาํนวณ 
 Oi  =   จํานวนตัวของแตละเพศ 
 Ei   =   จํานวนตัวท่ีคาดหวังในแตละเพศ 

นําคาไคสแควรที่คํานวณได ไปเปรียบเทียบกับคาไคสแควรในตารางที่ระดับความเช่ือมั่น 95% โดยตั้งสมมุติฐานวามี
เพศผูตอเพศเมียในอัตราสวน 1:1 

8. การศึกษาความสัมพันธระหวางความกวางกระดองและน้ําหนักของปูมา โดยใชสมการความสัมพันธ y = ax+b 
9. การหาความถ่ีขนาดความกวางกระดองของประชากรปูมา โดยวิเคราะหขอมูลขนาดของปูมาที่บันทึกไวทุกเดือน 

χ2= ∑ (Oi – Ei)2 /Ei 

ผลการวิจัย 

1. การประมาณคาพารามิเตอรการเจริญเติบโต (L∞ และ K) 
จากผลการศึกษากลุมประชากรปูมาโดยใชคาความกวางกระดองเฉลี่ยในแตละเดือน ดังภาพที่ 2 มาประเมินหาคาความ

กวางกระดองสูงสุดของปูมาที่สามารถเจริญเติบโตได L∞..และคาสัมประสิทธิ์การเติบโตตอป (K) พบวามีคาดังน้ี 
ปูมาเพศผู มีคา L∞   เทากับ  12.00 เซนติเมตร 
ดังนั้น  คา   K     เทากับ  0.43 ตอป 
ปูมาเพศเมีย มีคา L∞   เทากับ  18.50 เซนติเมตร 
ดังนั้น  คา   K     เทากับ  0.17 ตอป 
ปูมาทั้งหมด มีคา L∞   เทากับ  18.50 เซนติเมตร 
ดังนั้น  คา   K     เทากับ  0.18 ตอป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     เดอืน 
ภาพท่ี 2 การกระจายขนาดความกวางกระดองเฉลี่ยของปูมาทั้งหมด บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุร ี

 

2. การประมาณคาสัมประสิทธิ์การตายรวม (Z) 
เมื่อวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์การตายรวมของปูมา โดยใชวิธีเสนโคงผลจับเชิงเสน ดังภาพที่ 3 พบวามีคาสัมประสิทธิ์การ

ตายรวม ดังน้ี 
 ปูมาเพศผู มีคา Z เทากับ 0.80 ตอป 
 ปูมาเพศเมีย มีคา Z เทากับ 2.51 ตอป 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 ผลการวิเคราะหดวยเสนโคงผลจับเชิงเสนของ ก) ปูมาเพศผู ข) ปูมาเพศเมีย บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุร ี

ก 
ข 

ภาพที่ 2 การกระจายขนาดความกว้างกระดองเฉลี่ยของปูม้าทั้งหมด บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

ชุตาภา คุณสุข, วิรังรอง กรินท์ธัญญกิจ, นิธิ คำาพันธ์, สรรัตน์ เลิศธัญญา, พรเพ็ญ แสงศรี, สุดารัตน์ กะฐินศรี, พงษ์ชัย ดำารงโรจน์วัฒนา
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 2. การประมาณค่าสัมประสิทธิ์การตายรวม (Z)

 เมื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การตายรวมของปูม้า 

โดยใช้วิธีเส้นโค้งผลจับเชิงเส้น ดังภาพที่ 3 พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ ์

การตายรวม ดังนี้

 3. รูปแบบการทดแทนที่ของประชากรปูม้า

 จากการศึกษารูปแบบการทดแทนท่ีของประชากรปูม้า 

และท�าการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป FiSAT โดยท�า 

การวิเคราะห์ปูม้าเพศผู้ เพศเมีย และปูม้าทั้งหมด ซึ่งได้ผลดังนี้

 ปูม้าทั้งหมด มีการทดแทนที่ของปูม้าเข้ามาในอ่าว 

คุ้งกระเบนทุกเดือน โดยมีช่วงการทดแทนที่ของประชากรปูม้า 

ผลการวิจัย 

1. การประมาณคาพารามิเตอรการเจริญเติบโต (L∞ และ K) 
จากผลการศึกษากลุมประชากรปูมาโดยใชคาความกวางกระดองเฉลี่ยในแตละเดือน ดังภาพที่ 2 มาประเมินหาคาความ

กวางกระดองสูงสุดของปูมาที่สามารถเจริญเติบโตได L∞..และคาสัมประสิทธิ์การเติบโตตอป (K) พบวามีคาดังน้ี 
ปูมาเพศผู มีคา L∞   เทากับ  12.00 เซนติเมตร 
ดังนั้น  คา   K     เทากับ  0.43 ตอป 
ปูมาเพศเมีย มีคา L∞   เทากับ  18.50 เซนติเมตร 
ดังนั้น  คา   K     เทากับ  0.17 ตอป 
ปูมาทั้งหมด มีคา L∞   เทากับ  18.50 เซนติเมตร 
ดังนั้น  คา   K     เทากับ  0.18 ตอป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     เดอืน 
ภาพท่ี 2 การกระจายขนาดความกวางกระดองเฉลี่ยของปูมาทั้งหมด บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุร ี

 

2. การประมาณคาสัมประสิทธิ์การตายรวม (Z) 
เมื่อวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์การตายรวมของปูมา โดยใชวิธีเสนโคงผลจับเชิงเสน ดังภาพที่ 3 พบวามีคาสัมประสิทธิ์การ

ตายรวม ดังน้ี 
 ปูมาเพศผู มีคา Z เทากับ 0.80 ตอป 
 ปูมาเพศเมีย มีคา Z เทากับ 2.51 ตอป 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 ผลการวิเคราะหดวยเสนโคงผลจับเชิงเสนของ ก) ปูมาเพศผู ข) ปูมาเพศเมีย บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุร ี

ก 
ข 

ภาพที่ 3 ผลการวิเคราะห์ด้วยเส้นโค้งผลจับเชิงเส้นของ ก) ปูม้าเพศผู้ ข) ปูม้าเพศเมีย บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

สูงอยู่ 2 ช่วง คือ ช่วงแรกระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน 

โดยเดือนที่มีช่วงการทดแทนที่ของประชากรปูม้าสูงที่สุด คือ  

เดือนเมษายน (16.07%) ส่วนช่วงที่ 2 คือ ระหว่างเดือนสิงหาคม  

ถงึเดอืนกนัยายน โดยเดอืนทีม่ช่ีวงการทดแทนทีข่องประชากรปมู้า

สูงที่สุด คือ เดือนสิงหาคม (14.24%) ดังภาพที่ 4

3. รูปแบบการทดแทนที่ของประชากรปูมา 
จากการศึกษารูปแบบการทดแทนที่ของประชากรปูมาและทําการวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป FiSAT โดยทําการ

วิเคราะหปูมาเพศผู เพศเมีย และปูมาทั้งหมด ซึ่งไดผลดังนี ้
ปูมาทั้งหมด มีการทดแทนท่ีของปูมาเขามาในอาวคุงกระเบนทุกเดือน โดยมีชวงการทดแทนที่ของประชากรปูมาสูงอยู 2 

ชวง คือ ชวงแรกระหวางเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน โดยเดือนที่มีชวงการทดแทนที่ของประชากรปูมาสูงท่ีสุด คือเดือน
เมษายน (16.07%) สวนชวงท่ี 2 คือระหวางเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน โดยเดือนท่ีมีชวงการทดแทนที่ของประชากรปูมา
สูงที่สุด คือเดือนสิงหาคม (14.24%) ดังภาพที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 รูปแบบการทดแทนที่ของประชากรปูมาทั้งหมด บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุร ี
 

4. อัตราการนํามาใชประโยชน (E) 
 อัตราการจับมาใชประโยชน (E) ของปูมาจากสมการ   E = F/Z 
เมื่อ F คือ คาการตายจากการทําประมง สวนคา Z คือ คาการตายรวม 
ดังนั้นอัตราการจับมาใชประโยชน (E) ของปูมาทั้งหมด มีคาเทากับ  E = 0.28 

 

อัตราการจับปูมาทั้งหมดมาใชประโยชนมีคาเทากับ 0.28 ซึ่งคือลูกศรสีเทาที่แสดงถึงอัตราการจับปูมาในปจจุบัน 
สวนลูกศรเสนประแสดงถึงปริมาณการจับปูมาที่เหมาะสม คือ E = 0.25 และลูกศรสีดําคอือัตราการจับปูมามาใชประโยชนได
มากที่สุด คือ E = 0.41 ตามลําดับ (คํานวณจากโปรแกรมสําเร็จรูป FiSAT) ดังภาพที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5 อัตราการจับปูมาทั้งหมดมาใชประโยชน (ผลผลิตตอป) บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุร ี

อัตราการจับปูมามาใชประโยชนไดมากที่สดุ 

  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 รูปแบบการทดแทนที่ของประชากรปูม้าทั้งหมด บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

ชุตาภา คุณสุข, วิรังรอง กรินท์ธัญญกิจ, นิธิ คำาพันธ์, สรรัตน์ เลิศธัญญา, พรเพ็ญ แสงศรี, สุดารัตน์ กะฐินศรี, พงษ์ชัย ดำารงโรจน์วัฒนา

 ปูม้าเพศผู้  มีค่า Z เท่ากับ 0.80 ต่อปี

 ปูม้าเพศเมีย มีค่า Z เท่ากับ 2.51 ต่อปี
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 4. อัตราการน�ามาใช้ประโยชน์ (E)

 อัตราการจับมาใช้ประโยชน์ (E)

 ของปูม้าจากสมการ E =   F/Z

 เมื่อ F คือ ค่าการตายจากการท�าประมง

 ส่วนค่า Z คือ ค่าการตายรวม

 ดังนั้นอัตราการจับมาใช้ประโยชน์ (E)

 ของปูม้าทั้งหมด มีค่าเท่ากับ  E =   0.28

 อัตราการจับปูม้าท้ังหมดมาใช้ประโยชน์มีค่าเท่ากับ 

0.28 ซึ่งคือ ลูกศรสีเทาที่แสดงถึงอัตราการจับปูม้าในปัจจุบัน  

ส่วนลูกศรเส้นประแสดงถึงปริมาณการจับปูม้าที่เหมาะสม คือ  

E = 0.25 และลูกศรสีด�า คือ อัตราการจับปูม้ามาใช้ประโยชน์ได ้

มากที่สุด คือ E = 0.41 ตามล�าดับ (ค�านวณจากโปรแกรมส�าเร็จรูป  

FiSAT) ดังภาพที่ 5

3. รูปแบบการทดแทนที่ของประชากรปูมา 
จากการศึกษารูปแบบการทดแทนที่ของประชากรปูมาและทําการวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป FiSAT โดยทําการ

วิเคราะหปูมาเพศผู เพศเมีย และปูมาทั้งหมด ซึ่งไดผลดังนี ้
ปูมาทั้งหมด มีการทดแทนท่ีของปูมาเขามาในอาวคุงกระเบนทุกเดือน โดยมีชวงการทดแทนที่ของประชากรปูมาสูงอยู 2 

ชวง คือ ชวงแรกระหวางเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน โดยเดือนที่มีชวงการทดแทนที่ของประชากรปูมาสูงท่ีสุด คือเดือน
เมษายน (16.07%) สวนชวงท่ี 2 คือระหวางเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน โดยเดือนท่ีมีชวงการทดแทนที่ของประชากรปูมา
สูงที่สุด คือเดือนสิงหาคม (14.24%) ดังภาพที่ 4 
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ดังนั้นอัตราการจับมาใชประโยชน (E) ของปูมาทั้งหมด มีคาเทากับ  E = 0.28 

 

อัตราการจับปูมาทั้งหมดมาใชประโยชนมีคาเทากับ 0.28 ซึ่งคือลูกศรสีเทาที่แสดงถึงอัตราการจับปูมาในปจจุบัน 
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ภาพท่ี 5 อัตราการจับปูมาทั้งหมดมาใชประโยชน (ผลผลิตตอป) บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุร ี

อัตราการจับปูมามาใชประโยชนไดมากที่สดุ 

  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 5 อัตราการจับปูม้าทั้งหมดมาใช้ประโยชน์ (ผลผลิตต่อปี) บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

 5. อัตราส่วนเพศ

 พบว่า อัตราส่วนระหว่างปูม้าเพศผู้ต่อปูม้าเพศเมีย

เฉลี่ยตลอดทั้งปีมีค่าเท่ากับ 1:0.89 น่ันคือ พบประชากรปูม้าเพศ

ผู้มากกว่าปูม้าเพศเมีย ซึ่งน�าไปทดสอบสถิติด้วยไคสแควร์ ก็พบว่า 

อัตราส่วนระหว่างเพศผู้ต่อเพศเมีย มีความแตกต่างกันอย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติ (P<0.05) ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 อัตราส่วนเพศระหว่างปูม้าเพศผู้และปูม้าเพศเมียในแต่ละเดือน บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

5. อัตราสวนเพศ 
พบวาอัตราสวนระหวางปูมาเพศผูตอปูมาเพศเมียเฉลี่ยตลอดทั้งปมีคาเทากับ 1:0.89 นั่นคือ พบประชากรปูมาเพศผู

มากกวาปูมาเพศเมีย ซึ่งนําไปทดสอบสถิติดวยไคสแควร ก็พบวาอัตราสวนระหวางเพศผูตอเพศเมีย มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 อัตราสวนเพศระหวางปูมาเพศผูและปูมาเพศเมียในแตละเดือน บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุร ี

เดอืน เพศผู เพศเมีย รวม คาที่คาดหวัง คาไคสแควร 

อัตราสวนเพศ   (M) (F) M+F Expect value 
2  

มกราคม 49 37 86 43 1.68 1:0.76 

กุมภาพันธ 41 46 87 44 0.29 1:1.12 

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 

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 * มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 0.05 
 
6. ความสัมพันธระหวางความกวางกระดอง (CW) และน้ําหนัก (W) ของปูมา 

เมื่อวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางความกวางกระดอง (CW) และน้ําหนัก (W) ของปูมาบริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัด
จันทบุรี ตั้งแตเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 และการสุมปูมาที่ไดจากอวนจมปูของชาวประมง ซึ่งพบปูมารวม
ทั้งหมด 1,246 ตัว แบงเปนปูมาเพศผู 661 ตัว และปูมาเพศเมีย 585 ตัว ไดความสัมพันธดังน้ี  

ความสัมพันธระหวางความกวางกระดอง (CW) และน้ําหนัก (W) ของปูมา 
 ผลการศึกษาปูมาเพศผู มีความสัมพันธดังสมการ (ภาพที่ 6) 
  W = 0.00005CW

 3.055 

  R2 = 0.960  
 ผลการศึกษาปูมาเพศเมีย มีความสัมพันธดังสมการ (ภาพที่ 7) 
  W = 0.0002CW2.752 
   R2 = 0.884  
 

5. อัตราสวนเพศ 
พบวาอัตราสวนระหวางปูมาเพศผูตอปูมาเพศเมียเฉลี่ยตลอดทั้งปมีคาเทากับ 1:0.89 นั่นคือ พบประชากรปูมาเพศผู

มากกวาปูมาเพศเมีย ซึ่งนําไปทดสอบสถิติดวยไคสแควร ก็พบวาอัตราสวนระหวางเพศผูตอเพศเมีย มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 อัตราสวนเพศระหวางปูมาเพศผูและปูมาเพศเมียในแตละเดือน บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุร ี

เดอืน เพศผู เพศเมีย รวม คาที่คาดหวัง คาไคสแควร 

อัตราสวนเพศ   (M) (F) M+F Expect value 
2  

มกราคม 49 37 86 43 1.68 1:0.76 

กุมภาพันธ 41 46 87 44 0.29 1:1.12 

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 

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 * มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 0.05 
 
6. ความสัมพันธระหวางความกวางกระดอง (CW) และน้ําหนัก (W) ของปูมา 

เมื่อวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางความกวางกระดอง (CW) และน้ําหนัก (W) ของปูมาบริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัด
จันทบุรี ตั้งแตเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 และการสุมปูมาที่ไดจากอวนจมปูของชาวประมง ซึ่งพบปูมารวม
ทั้งหมด 1,246 ตัว แบงเปนปูมาเพศผู 661 ตัว และปูมาเพศเมีย 585 ตัว ไดความสัมพันธดังน้ี  

ความสัมพันธระหวางความกวางกระดอง (CW) และน้ําหนัก (W) ของปูมา 
 ผลการศึกษาปูมาเพศผู มีความสัมพันธดังสมการ (ภาพที่ 6) 
  W = 0.00005CW

 3.055 

  R2 = 0.960  
 ผลการศึกษาปูมาเพศเมีย มีความสัมพันธดังสมการ (ภาพที่ 7) 
  W = 0.0002CW2.752 
   R2 = 0.884  
 

ชุตาภา คุณสุข, วิรังรอง กรินท์ธัญญกิจ, นิธิ คำาพันธ์, สรรัตน์ เลิศธัญญา, พรเพ็ญ แสงศรี, สุดารัตน์ กะฐินศรี, พงษ์ชัย ดำารงโรจน์วัฒนา
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22   วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2561

 6. ความสมัพนัธ์ระหว่างความกว้างกระดอง (CW) และ 

น�้าหนัก (W) ของปูม้า

 เมื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างความกว้าง 

กระดอง (CW) และน�้าหนัก (W) ของปูม้าบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน  

จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2558  

และการสุ่มปูม้าท่ีได้จากอวนจมปูของชาวประมง ซึ่งพบปูม้ารวม 

ทั้งหมด 1,246 ตัว แบ่งเป็นปูม้าเพศผู้ 661 ตัว และปูม้าเพศเมีย  

585 ตัว ได้ความสัมพันธ์ดังนี้ 

 ความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างกระดอง (CW) และ 

น�้าหนัก (W) ของปูม้า

 ผลการศึกษาปูม้าเพศผู้ มีความสัมพันธ์ดังสมการ

 (ภาพที่ 6)

  W = 0.00005CW 3.055

  R
2
 = 0.960 

 ผลการศึกษาปูม้าเพศเมีย มีความสัมพันธ์ดังสมการ 

 (ภาพที่ 7)

  W = 0.0002CW2.752

  R
2
 = 0.884 

5. อัตราสวนเพศ 
พบวาอัตราสวนระหวางปูมาเพศผูตอปูมาเพศเมียเฉลี่ยตลอดทั้งปมีคาเทากับ 1:0.89 นั่นคือ พบประชากรปูมาเพศผู

มากกวาปูมาเพศเมีย ซึ่งนําไปทดสอบสถิติดวยไคสแควร ก็พบวาอัตราสวนระหวางเพศผูตอเพศเมีย มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 อัตราสวนเพศระหวางปูมาเพศผูและปูมาเพศเมียในแตละเดือน บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุร ี

เดอืน เพศผู เพศเมีย รวม คาที่คาดหวัง คาไคสแควร 

อัตราสวนเพศ   (M) (F) M+F Expect value 
2  

มกราคม 49 37 86 43 1.68 1:0.76 

กุมภาพันธ 41 46 87 44 0.29 1:1.12 

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 

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 * มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 0.05 
 
6. ความสัมพันธระหวางความกวางกระดอง (CW) และน้ําหนัก (W) ของปูมา 

เมื่อวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางความกวางกระดอง (CW) และน้ําหนัก (W) ของปูมาบริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัด
จันทบุรี ตั้งแตเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 และการสุมปูมาที่ไดจากอวนจมปูของชาวประมง ซึ่งพบปูมารวม
ทั้งหมด 1,246 ตัว แบงเปนปูมาเพศผู 661 ตัว และปูมาเพศเมีย 585 ตัว ไดความสัมพันธดังน้ี  

ความสัมพันธระหวางความกวางกระดอง (CW) และน้ําหนัก (W) ของปูมา 
 ผลการศึกษาปูมาเพศผู มีความสัมพันธดังสมการ (ภาพที่ 6) 
  W = 0.00005CW

 3.055 

  R2 = 0.960  
 ผลการศึกษาปูมาเพศเมีย มีความสัมพันธดังสมการ (ภาพที่ 7) 
  W = 0.0002CW2.752 
   R2 = 0.884  
 

5. อัตราสวนเพศ 
พบวาอัตราสวนระหวางปูมาเพศผูตอปูมาเพศเมียเฉลี่ยตลอดทั้งปมีคาเทากับ 1:0.89 นั่นคือ พบประชากรปูมาเพศผู

มากกวาปูมาเพศเมีย ซึ่งนําไปทดสอบสถิติดวยไคสแควร ก็พบวาอัตราสวนระหวางเพศผูตอเพศเมีย มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 อัตราสวนเพศระหวางปูมาเพศผูและปูมาเพศเมียในแตละเดือน บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุร ี

เดอืน เพศผู เพศเมีย รวม คาที่คาดหวัง คาไคสแควร 

อัตราสวนเพศ   (M) (F) M+F Expect value 
2  

มกราคม 49 37 86 43 1.68 1:0.76 

กุมภาพันธ 41 46 87 44 0.29 1:1.12 

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 

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 * มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 0.05 
 
6. ความสัมพันธระหวางความกวางกระดอง (CW) และน้ําหนัก (W) ของปูมา 

เมื่อวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางความกวางกระดอง (CW) และน้ําหนัก (W) ของปูมาบริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัด
จันทบุรี ตั้งแตเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 และการสุมปูมาที่ไดจากอวนจมปูของชาวประมง ซึ่งพบปูมารวม
ทั้งหมด 1,246 ตัว แบงเปนปูมาเพศผู 661 ตัว และปูมาเพศเมีย 585 ตัว ไดความสัมพันธดังน้ี  

ความสัมพันธระหวางความกวางกระดอง (CW) และน้ําหนัก (W) ของปูมา 
 ผลการศึกษาปูมาเพศผู มีความสัมพันธดังสมการ (ภาพที่ 6) 
  W = 0.00005CW

 3.055 

  R2 = 0.960  
 ผลการศึกษาปูมาเพศเมีย มีความสัมพันธดังสมการ (ภาพที่ 7) 
  W = 0.0002CW2.752 
   R2 = 0.884  
 

 
 
ภาพท่ี 6 ความสัมพันธระหวางคาความกวางกระดองกับน้ําหนักของปูมาเพศผู บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุร ี
 

 
 
ภาพท่ี 7 ความสัมพันธระหวางคาความกวางกระดองกับน้ําหนักของปูมาเพศเมีย บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุร ี
 
7. ขนาดความกวางกระดองของปูมาที่นํามาใชประโยชน 

จากการศึกษาการกระจายความถ่ีของความกวางกระดองปูมาทั้งหมดตลอดทั้งป ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือน 
ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริเวณอาวคุงกระเบน จํานวน 1,246 ตัว พบปูมาเพศผูมีขนาดความกวางกระดองอยูในชวง  
7-8 เซนติเมตร มากที่สุด รองลงมาคือ 8-9 เซนติเมตร และปูมาเพศเมียมีขนาดความกวางกระดองอยูในชวง 8-9 เซนติเมตร 
มากที่สุด รองลงมาคือ 7-8 เซนติเมตร โดยปูมาเพศเมียขนาดใหญตั้งแต 13 เซนติเมตร ขึ้นไป พบจํานวนนอยมาก สวนขนาด
เฉลี่ยของความกวางกระดองปูมาท้ัง 2 เพศ มีคาเทากับ 8.65±1.85 เซนติเมตร ดังภาพที่ 8 ซึ่งจัดวาเปนระยะตัวเต็มวัยแลว 
อยางไรก็ตามจากมาตรการทําประมงปูมาท่ีหามการจับปูมาที่มีขนาดต่ํากวา 6 เซนติเมตรมาใชประโยชนนั้น พบวายังมีการ 
ฝาฝนนําปูมาเขามาใชประโยชนอยูถึง 9.9% (N = 122 ตัว) 
 

y = 0.00005x3.055

R² = 0.960
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ภาพที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความกว้างกระดองกับน�้าหนักของปูม้าเพศผู้ บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

ชุตาภา คุณสุข, วิรังรอง กรินท์ธัญญกิจ, นิธิ คำาพันธ์, สรรัตน์ เลิศธัญญา, พรเพ็ญ แสงศรี, สุดารัตน์ กะฐินศรี, พงษ์ชัย ดำารงโรจน์วัฒนา
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 7. ขนาดความกว้างกระดองของปูม ้าที่น�ามาใช ้

ประโยชน์

 จากการศึกษาการกระจายความถ่ีของความกว้าง

กระดองปูม้าทั้งหมดตลอดทั้งปี ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ถึง

เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2558 บรเิวณอ่าวคุง้กระเบน จ�านวน 1,246 ตวั 

พบปูม้าเพศผู้มีขนาดความกว้างกระดองอยู่ในช่วง 7-8 เซนติเมตร 

มากที่สุด รองลงมาคือ 8-9 เซนติเมตร และปูม้าเพศเมียมีขนาด

ความกว้างกระดองอยู่ในช่วง 8-9 เซนติเมตร มากที่สุด รองลงมา

คือ 7-8 เซนติเมตร โดยปูม้าเพศเมียขนาดใหญ่ตั้งแต่ 13 เซนติเมตร  

ขึ้นไป พบจ�านวนน้อยมาก ส่วนขนาดเฉลี่ยของความกว้างกระดอง 

ปูม้าทั้ง 2 เพศ มีค่าเท่ากับ 8.65±1.85 เซนติเมตร ดังภาพที่ 8  

ซ่ึงจัดว่าเป็นระยะตัวเต็มวัยแล้ว อย่างไรก็ตามจากมาตรการ 

ท�าประมงปูม้าท่ีห้ามการจับปูม้าที่มีขนาดต�่ากว่า 6 เซนติเมตร 

มาใช้ประโยชน์นั้น พบว่า ยังมีการฝ่าฝืนน�าปูม้าเข้ามาใช้ประโยชน ์

อยู่ถึง 9.9% (N = 122 ตัว)

 

 
 
ภาพท่ี 6 ความสัมพันธระหวางคาความกวางกระดองกับน้ําหนักของปูมาเพศผู บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุร ี
 

 
 
ภาพท่ี 7 ความสัมพันธระหวางคาความกวางกระดองกับน้ําหนักของปูมาเพศเมีย บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุร ี
 
7. ขนาดความกวางกระดองของปูมาที่นํามาใชประโยชน 

จากการศึกษาการกระจายความถ่ีของความกวางกระดองปูมาทั้งหมดตลอดทั้งป ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือน 
ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริเวณอาวคุงกระเบน จํานวน 1,246 ตัว พบปูมาเพศผูมีขนาดความกวางกระดองอยูในชวง  
7-8 เซนติเมตร มากที่สุด รองลงมาคือ 8-9 เซนติเมตร และปูมาเพศเมียมีขนาดความกวางกระดองอยูในชวง 8-9 เซนติเมตร 
มากที่สุด รองลงมาคือ 7-8 เซนติเมตร โดยปูมาเพศเมียขนาดใหญตั้งแต 13 เซนติเมตร ขึ้นไป พบจํานวนนอยมาก สวนขนาด
เฉลี่ยของความกวางกระดองปูมาท้ัง 2 เพศ มีคาเทากับ 8.65±1.85 เซนติเมตร ดังภาพที่ 8 ซึ่งจัดวาเปนระยะตัวเต็มวัยแลว 
อยางไรก็ตามจากมาตรการทําประมงปูมาท่ีหามการจับปูมาที่มีขนาดต่ํากวา 6 เซนติเมตรมาใชประโยชนนั้น พบวายังมีการ 
ฝาฝนนําปูมาเขามาใชประโยชนอยูถึง 9.9% (N = 122 ตัว) 
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ภาพที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความกว้างกระดองกับน�้าหนักของปูม้าเพศเมีย บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

 
 
ภาพท่ี 8 การกระจายความถี่ของความกวางกระดองปูมา บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุร ี
 
8. ความสัมพันธระหวางความชุกชุมของปูมากับปจจัยทางกายภาพ 

จากการศึกษาความสัมพันธระหวางความชุกชุมของประชากรปูมากับปจจัยทางกายภาพ บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัด
จันทบุรี ผลการศึกษาพบวาความชุกชุมของประชากรปูมามีความสัมพันธกับคาปจจัยทางกายภาพ คือ คาความเปนกรดดาง
อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) สวนปจจัยทางกายภาพอ่ืน พบวาไมมีความสัมพันธกับความชุกชุมของประชากรปูมา ดังตารางท่ี 3 
โดยคาปจจัยทางกายภาพตาง ๆ มีคาดังน้ี คาปริมาณออกซิเจนละลายเฉลี่ยตลอดท้ังปมีคาเทากับ 5.8±1.00 มิลลิกรัม/ลิตร 
คาความเปนกรดเบส มีคาเฉลี่ยเทากับ 7.99±1.11 คาอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปเทากับ 31.2±1.19 องศาเซลเซียส สวนคา
ความขุนเฉลี่ยตลอดท้ังปมีคาเทากับ 1.03±0.54 m คาเฉลี่ยความลึกตลอดทั้งปมีคาเทากับ 1.27±0.62 m และมีคาความเค็ม
เฉลี่ยตลอดทั้งปเทากับ 28.07±3.46 ppt  
 
ตารางที่ 3 คาสหสัมพันธแสดงความสัมพันธระหวางประชากรปูมากับปจจัยทางกายภาพ 
 

ปจจัยทางกายภาพ คาสหสัมพันธ 
ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา -0.092 
คาความเปนกรดดาง (pH) 0.233* 

อุณหภูม ิ -0.239 
ความขุนของน้ํา 0.511 

ความลึก 0.473 
ความเค็ม 0.438 

หมายเหตุ *มีความสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

 

สรุปและอภิปรายผล 

1. การประมาณคาพารามิเตอรการเจริญเติบโต 
เมื่อเปรียบเทียบคาพารามิเตอรการเจริญเติบโต ของการศึกษาครั้งนี้ แสดงใหเห็นวาปูมาเพศผูและปูมาเพศเมีย มีขนาดใหญกวา

การศึกษาที่ผานมา สําหรับคา K ของปูมาเพศผู มีคาเทากับ 0.82 ตอป คา K ของปูมาเพศเมีย มีคาเทากับ 0.10 ตอป พบวา
คาพารามิเตอรการเจริญเติบโตของปูมา บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวดัจันทบุรี มีแนวโนมของประชากรปูมาเปนไปในทิศทางที่ดีข้ึน 
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ภาพที่ 8 การกระจายความถี่ของความกว้างกระดองปูม้า บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

ชุตาภา คุณสุข, วิรังรอง กรินท์ธัญญกิจ, นิธิ คำาพันธ์, สรรัตน์ เลิศธัญญา, พรเพ็ญ แสงศรี, สุดารัตน์ กะฐินศรี, พงษ์ชัย ดำารงโรจน์วัฒนา
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 8. ความสมัพนัธ์ระหว่างความชกุชมุของปมู้ากบัปัจจยั 

ทางกายภาพ

 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความชุกชุมของ 

ประชากรปมู้ากบัปัจจยัทางกายภาพ บรเิวณอ่าวคุง้กระเบน จงัหวดั 

จันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ความชุกชุมของประชากรปูม้ามีความ 

สัมพันธ์กับค่าปัจจัยทางกายภาพ คือ ค่าความเป็นกรดด่างอย่างมี 

นัยส�าคัญ (p<0.05) ส่วนปัจจัยทางกายภาพอื่น พบว่า ไม่ม ี

ความสัมพันธ์กับความชุกชุมของประชากรปูม้า ดังตารางที่ 3  

โดยค่าปัจจัยทางกายภาพต่างๆ มีค่าดังน้ี ค่าปริมาณออกซิเจน 

ละลายเฉล่ียตลอดทั้งปี มีค่าเท่ากับ 5.8±1.00 มิลลิกรัม/ลิตร  

ค่าความเป็นกรดเบส มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.99±1.11 ค่าอุณหภูมิ 

เฉล่ียตลอดทั้งปี เท่ากับ 31.2±1.19 องศาเซลเซียส ส่วนค่า 

ความขุ่นเฉลี่ยตลอดทั้งปี มีค่าเท่ากับ 1.03±0.54 m ค่าเฉลี่ย 

ความลึกตลอดทั้งปี มีค่าเท่ากับ 1.27±0.62 m และมีค่าความเค็ม 

เฉลี่ยตลอดทั้งปี เท่ากับ 28.07±3.46 ppt 

สรุปและอภิปรายผล
 1. การประมาณค่าพารามิเตอร์การเจริญเติบโต

 เม่ือเปรียบเทียบค่าพารามิเตอร ์การเจริญเติบโต 

ของการศึกษาครั้งน้ี แสดงให้เห็นว่า ปูม้าเพศผู้และปูม้าเพศเมีย 

มีขนาดใหญ่กว่าการศึกษาท่ีผ่านมา ส�าหรับค่า K ของปูม้าเพศผู ้

มค่ีาเท่ากบั 0.82 ต่อปี ค่า K ของปูม้าเพศเมีย มค่ีาเท่ากบั 0.10 ต่อปี  

ตารางที่ 3 ค่าสหสัมพันธ์แสดงความสัมพันธ์ระหว่างประชากรปูม้ากับปัจจัยทางกายภาพ

ปัจจัยทางกายภาพ ค่าสหสัมพันธ์

ปริมาณออกซิเจนละลายน�้า -0.092

ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) 0.233*

อุณหภูมิ -0.239

ความขุ่นของน�้า 0.511

ความลึก 0.473

ความเค็ม 0.438

หมายเหตุ *มีความส�าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05

พบว่า ค่าพารามเิตอร์การเจรญิเตบิโตของปมู้า บรเิวณอ่าวคุ้งกระเบน  

จงัหวดัจนัทบรุ ีมแีนวโน้มของประชากรปมู้าเป็นไปในทศิทางทีด่ขีึน้  

โดยพบว่า ค่า L∞ มีค่าสูงกว่างานวิจัยที่ผ่านมา (ตารางท่ี 4)  

อาจเป็นเพราะมาตรการทีม่าควบคมุการท�าประมงปมู้า ในประเดน็ 

ของการจับปูม้าที่มีขนาดไม่ต�่ากว่า 6 เซนติเมตร ท�าให้ปูม้าวัยอ่อน 

มีโอกาสที่จะเจริญเติบโตพัฒนาเป็นตัวเต็มวัยมากขึ้น

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบค่าพารามิเตอร์การเจริญเติบโตของปูม้าบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

 2. การประมาณค่าสัมประสิทธิ์การตายรวม

 จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว ่า ปูม ้าเพศเมียมีค ่า 

สัมประสิทธ์ิการตายรวมมากกว่าปูม้าเพศผู้แสดงว่าปูม้าเพศเมีย 

ถูกจับขึ้นมามากกว่าปูม้าเพศผู้ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

ชุตาภา คุณสุข (2549) ที่ท�าศึกษาพลวัตประชากรปูม้า บริเวณ 

โดยพบวาคา L∞ มีคาสูงกวางานวจิัยที่ผานมา (ตารางที่ 4) อาจเปนเพราะมาตรการที่มาควบคุมการทําประมงปูมา ในประเด็นของการ
จับปูมาที่มีขนาดไมต่ํากวา 6 เซนติเมตร ทําใหปูมาวยัออนมีโอกาสท่ีจะเจริญเติบโตพัฒนาเปนตัวเต็มวัยมากขึ้น 
 
ตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบคาพารามิเตอรการเจริญเติบโตของปูมาบริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุร ี
 

นักวิจัย / ป  
คาพารามิเตอรการเจริญเติบโต 

คา L∞ (เซนตเิมตร) คา K (ตอป) 
เพศผู เพศเมีย เพศผู เพศเมีย 

ชุตาภา คุณสุข (2549) 13.23 12.95 0.87 1.05 
ธชณัฐ ภัทรสถาพรกุล (2551) 13.81 13.42 1.52 1.47 
กุศล เรืองประเทืองสุข (2552) 12.23 11.23 0.56 1.10 
งานวิจัยในครั้งน้ี (2559) 14.08 13.47 0.82 1.10 
 
2. การประมาณคาสัมประสิทธิ์การตายรวม 

จากผลการศึกษาจะเห็นไดวาปูมาเพศเมียมีคาสัมประสิทธิ์การตายรวมมากกวาปูมาเพศผูแสดงวาปูมาเพศเมียถูกจับข้ึนมา
มากกวาปูมาเพศผู ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของชุตาภา คุณสุข (2549) ที่ทําศึกษาพลวัตประชากรปูมา บริเวณอาว 
คุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบวา ปูมาเพศเมียมีคาสัมประสิทธิ์การตายรวมมากกวาปูมาเพศผู เน่ืองมาจาก
อัตราสวนเพศตามธรรมชาติของปูมาบริเวณอาวไทย จะมีปูมาเพศเมียมากกวาปูมาเพศผู (สุเมธ ตันติกุล, 2527) จึงทําใหปูมา
เพศเมียถูกจับไดในปริมาณที่มากกวาปูมาเพศผู และสอดคลองกับการศึกษาของ Kangas (2000) ที่ศึกษาชีววิทยา ลักษณะ
ประชากร และการใชประโยชนปูมาในออสเตรเลียตะวนัตก พบวา ปูมาเพศเมียมีคาสัมประสิทธิ์การตายรวมมากกวาปูมาเพศ
ผูเชนเดียวกัน เนื่องมาจากปูมาเพศเมียมีพฤติกรรมการอยูอาศัยในบริเวณปากแมนํ้า หรือบริเวณแหลงเลี้ยงตัวออน ดังนั้นใน
บริเวณอาวท่ีมีความลึกไมมาก จึงเหมาะแกการอยูอาศัยดํารงชีวิตของปูมาเพศเมีย สวนปูมาเพศผูจะอาศัยในบริเวณน้ําลึก
มากกวา เนื่องจากมีพฤติกรรมเปนผูลาสัตวที่เคลื่อนไหวไดและมีขนาดใหญ  
 
3. รูปแบบการทดแทนท่ีของประชากรปูมา 

จากการศึกษารูปแบบการเขาทดแทนที่ของประชากรปูมา พบวาปูมาทั้งหมดมีการเจริญเติบโตเขาสูขายการทําประมงตลอดท้ังป 
โดยมีรูปแบบการเขาทดแทนที่สูงสุด 2 ชวง คือ ชวงแรกระหวางเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน ชวงท่ี 2 ระหวางเดือนสิงหาคม ถึง
เดือนกันยายน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษารูปแบบการทดแทนที่ของปูมากอนหนานี้ โดยพบชวงการทดแทนที่ 2 ชวงเหมือนกัน แต
ชวงการทดแทนที่สูงสุดของแตละงานวิจัยมีความแตกตางกันเล็กนอย เชน งานวิจัยของชุติมากรณ ชํานาญชล และคณะ (2557)  
ที่ทําการศึกษาการทําประมงปูมา ภายใตการจัดการทรัพยากรปูมาอยางบูรณาการและยั่งยืน อาวคุงกระเบน จังหวดัจันทบุรี 
พบวาปูมามีรูปแบบการเขาทดแทนที่ตลอดทั้งปเชนเดียวกัน โดยพบปูมามีการทดแทนท่ี 2 ชวง ชวงแรก คือระหวางเดือน
ตุลาคม ถึงเดือนมกราคม สวนชวงท่ี 2 คือ เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน และคลายคลึงกับการศึกษาของกุศล  
เรืองประเทืองสุข (2552) ที่ศึกษาความรูปแบบการทดแทนที่ของปูมา ในบริเวณแหลงหญาทะเล อาวคุงกระเบน ผลการศึกษา
พบวาปูมามีการเขาทดแทนท่ีตลอดท้ังปเชนเดียวกัน โดยมีการทดแทนที่สูง 2 ชวง คือในเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม และ
ชวงเดือนธันวาคม ถึงเดือนกุมภาพันธและสอดคลองกับการศึกษาของชุตาภา คุณสุข (2549) ท่ีทําการศึกษาพลวัตประชากร 
ปูมา บริเวณอาวคุงกระเบน เชนเดียวกัน พบวาปูมาเพศผูและปูมาเพศเมียมีการทดแทนท่ีตลอดทั้งป และมีรูปแบบการเขา
ทดแทนที่ 2 ชวง คือ ชวงแรกระหวางเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม สวนท่ี 2 คือระหวางเดือนกรกฎาคม ถึงเดือน
พฤศจิกายน เน่ืองจากเปนชวงเดือนหลังจากที่ปูมามีการวางไขสูงสุด คือ เดือนกุมภาพันธ และเดือนตุลาคม 
 
4. อัตราการนํามาใชประโยชน 

ผลการศึกษาพบวา อัตราการนําปูมามาใชประโยชนในปจจุบัน คือ 0.28 ตอป สวนอัตราการใชประโยชนที่เหมาะสม คือ
0.25 ตอป ซึ่งแสดงใหเห็นวามีการจับปูมามาใชประโยชนเกินปริมาณการจับปูมาที่เหมาะสม อยางไรก็ตามเมื่อนําไป

อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ปูม้าเพศเมีย 

มีค่าสัมประสิทธิ์การตายรวมมากกว่าปูม้าเพศผู ้ เนื่องมาจาก 

อัตราส่วนเพศตามธรรมชาติของปูม้าบริเวณอ่าวไทย จะมีปูม้า 

เพศเมียมากกว่าปูม้าเพศผู้ (สุเมธ ตันติกุล, 2527) จึงท�าให้ปูม้า 

เพศเมียถูกจับได้ในปริมาณที่มากกว่าปูม้าเพศผู้ และสอดคล้องกับ 

ชุตาภา คุณสุข, วิรังรอง กรินท์ธัญญกิจ, นิธิ คำาพันธ์, สรรัตน์ เลิศธัญญา, พรเพ็ญ แสงศรี, สุดารัตน์ กะฐินศรี, พงษ์ชัย ดำารงโรจน์วัฒนา
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การศึกษาของ Kangas (2000) ที่ศึกษาชีววิทยา ลักษณะประชากร  

และการใช้ประโยชน์ปมู้าในออสเตรเลยีตะวนัตก พบว่า ปมู้าเพศเมยี 

มีค่าสัมประสิทธิ์การตายรวมมากกว่าปูม้าเพศผู ้เช่นเดียวกัน 

เนื่องมาจากปูม้าเพศเมียมีพฤติกรรมการอยู ่อาศัยในบริเวณ 

ปากแม่น�้า หรือบริเวณแหล่งเลี้ยงตัวอ่อน ดังน้ันในบริเวณอ่าวที่มี 

ความลึกไม่มาก จึงเหมาะแก่การอยู ่อาศัยด�ารงชีวิตของปูม้า 

เพศเมีย ส่วนปูม้าเพศผู้จะอาศัยในบริเวณน�้าลึกมากกว่า เนื่องจาก 

มีพฤติกรรมเป็นผู้ล่าสัตว์ที่เคลื่อนไหวได้และมีขนาดใหญ่ 

 3. รูปแบบการทดแทนที่ของประชากรปูม้า

 จากการศึกษารูปแบบการเข้าทดแทนท่ีของประชากร 

ปูม้า พบว่า ปูม้าทั้งหมดมีการเจริญเติบโตเข้าสู่ข่ายการท�าประมง 

ตลอดทั้งปี โดยมีรูปแบบการเข้าทดแทนท่ีสูงสุด 2 ช่วง คือ 

ช่วงแรกระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน ช่วงที่ 2 ระหว่าง 

เดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษารูปแบบ 

การทดแทนที่ของปูม้าก่อนหน้าน้ี โดยพบช่วงการทดแทนที่ 2 

ช่วงเหมือนกัน แต่ช่วงการทดแทนที่สูงสุดของแต่ละงานวิจัย 

มคีวามแตกต่างกนัเลก็น้อย เช่น งานวจิยัของชุตมิากรณ์ ช�านาญชล  

และคณะ (2557) ที่ท�าการศึกษาการท�าประมงปูม้า ภายใต้ 

การจดัการทรัพยากรปมู้าอย่างบูรณาการและยัง่ยนื อ่าวคุง้กระเบน  

จังหวัดจันทบุรี พบว่า ปูม้ามีรูปแบบการเข้าทดแทนที่ตลอดทั้งป ี

เช่นเดยีวกนั โดยพบปมู้ามกีารทดแทนที ่2 ช่วง ช่วงแรก คอื ระหว่าง 

เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม ส่วนช่วงที่ 2 คือ เดือนพฤษภาคม  

ถึ ง เดือนมิถุนายน และคล ้ ายคลึ ง กับการศึกษาของกุศล 

เรืองประเทืองสุข (2552) ที่ศึกษาความรูปแบบการทดแทนที่ 

ของปูม้า ในบริเวณแหล่งหญ้าทะเล อ่าวคุ้งกระเบน ผลการศึกษา 

พบว่า ปูม้ามีการเข้าทดแทนที่ตลอดทั้งปีเช่นเดียวกัน โดยมีการ 

ทดแทนที่สูง 2 ช่วง คือ ในเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม และ 

ช่วงเดือนธันวาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์และสอดคล้องกับการศึกษา 

ของชุตาภา คุณสุข (2549) ที่ท�าการศึกษาพลวัตประชากรปูม้า  

บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน เช่นเดียวกัน พบว่า ปูม้าเพศผู้และปูม้า

เพศเมียมีการทดแทนที่ตลอดทั้งปี และมีรูปแบบการเข้าทดแทนท่ี 

2 ช่วง คือ ช่วงแรกระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม  

ส่วนที่ 2 คือ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน  

เนื่องจากเป็นช่วงเดือนหลังจากที่ปูม้ามีการวางไข่สูงสุด คือ  

เดือนกุมภาพันธ์ และเดือนตุลาคม

 4. อัตราการน�ามาใช้ประโยชน์

 ผลการศึกษาพบว่า อัตราการน�าปูม้ามาใช้ประโยชน ์

ในปัจจุบัน คือ 0.28 ต่อปี ส่วนอัตราการใช้ประโยชน์ท่ีเหมาะสม  

คือ 0.25 ต่อปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการจับปูม้ามาใช้ประโยชน์เกิน 

ปรมิาณการจบัปมู้าทีเ่หมาะสม อย่างไรกต็ามเมือ่น�าไปเปรยีบเทยีบ 

กับการรายงานการวิจัยของนักวิจัยก่อนหน้านี้ ดังตารางที่ 5  

พบว่า อตัราการน�ามาใช้ประโยชน์ในงานวจิยัครัง้นีม้ค่ีาทีล่ดลงจาก 

เมื่อในอดีต ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามาตรการการปรับปรุงการท�าประมง 

ท�าให้ประชากรปูม้าในบริเวณอ่าวคุ ้งกระเบนมีแนวโน้มท่ีดีขึ้น 

จึงท�าให้ปูม้าถูกจับมาใช้ประโยชน์น้อยลงนั่นเอง

ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบอัตราการน�ามาใช้ประโยชน์ (E) ของปูม้า บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

เปรียบเทียบกับการรายงานการวจิัยของนักวิจัยกอนหนานี้ ดังตารางที่ 5 พบวาอัตราการนํามาใชประโยชนในงานวจิัยครั้งน้ีมี
คาที่ลดลงจากเมื่อในอดีต ซึ่งแสดงใหเห็นวามาตรการการปรับปรุงการทําประมงทําใหประชากรปูมาในบริเวณอาวคุงกระเบน
มีแนวโนมที่ดีขึ้น จึงทําใหปูมาถูกจับมาใชประโยชนนอยลงนั่นเอง 

ตารางท่ี 5 การเปรียบเทียบอัตราการนํามาใชประโยชน (E) ของปูมา บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี 

นักวิจัย / ป พ.ศ. อัตราการนํามาใชประโยชน (E) 
ชุตาภา คุณสุข (2549) 0.38 
จินตนา จินดาลิขิต และคณะ (2551) 0.66 
ธชณัฐ ภัทรสถาพรกุล และคณะ (2551) 0.32 
ทิพยวัลย ปองหมู และคณะ (2556) 0.31 
Kunsook et al. (2014) 0.71 
งานวิจัยในครั้งน้ี (2559) 0.28 

 
5. อัตราสวนเพศ 

จากผลการศึกษาพบวาอัตราสวนเพศระหวางปูมาเพศผูตอปูมาเพศเมียเฉลี่ยตลอดท้ังป พบประชากรปูมาเพศผูมากกวาปูมาเพศเมีย 
(ตารางที่ 7) และนําไปทดสอบสถิติดวยไคสแควร พบวาอัตราสวนระหวางเพศผูตอเพศเมีย มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P<0.05) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ธชณัฐ ภัทรสถาพรกุล และคณะ (2551) พบวาอัตราสวนเพศผูตอเพศเมียเฉลี่ยตลอดทั้งปของ
ปูมามีคาเทากับ 1:0.74 ซึ่งจะเห็นวาปูมาเพศผูมีอัตราสวนมากกวาปูมาเพศเมีย และสอดคลองกับการศึกษาของ Hosseini et 
al. (2012) ซึ่งพบปูมาเพศผูมากกวาปูมาเพศเมีย โดยมีอัตราสวนเพศผูตอเพศเมียเทากับ 1:0.88 โดยพบวาฤดูกาล การอพยพ 
และการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ สามารถสงผลกระทบตออัตราสวนเพศในประชากรของปูสายพันธุนี้ได แตแตกตางกับ
การศึกษาของ Davis (1988) ที่พบปูมาเพศเมียมากกวาปูมาเพศผู ซึ่งเกิดจากการทําประมงของในแตละฤดูกาลตาง ๆ โดยใน
ระยะแรกของฤดูนัน้ปูมาเพศผูถูกจับมามาก เนื่องมาจากปูมาเพศผูมีการลอกคราบที่เร็วกวาปูมาเพศเมีย และเมื่อปูมาเพศผูลด
จํานวนลงจึงทําใหปูมาเพศเมียเริ่มเขามาทดแทนและเพิ่มจํานวนมากขึ้นในฤดูกาลตอมา ทั้งนี้อัตราสวนเพศจัดเปนดัชนีช้ีวัด
สถานภาพของทรัพยากรปูมาที่สําคัญ เนื่องจากสัดสวนของปูมาเพศเมียจะมีผลตอการทดแทนที่ของประชากรปูมาวัยออน 
รุนใหมในขายการประมง หากมีประชากรเพศเมียนอย อัตราการฟกไขจากแมปูไขนอกกระดองก็จะลดลงไปดวย 
 
ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบขอมูลอัตราสวนเพศของปูมา บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุร ี
 

นักวิจัย / พ.ศ. อัตราสวนปูมาเพศผูตอเพศเมีย 
ธชณัฐ ภัทรสถาพรกุลและคณะ (2551) 1:0.74 
กุศล เรืองประเทืองสุข (2552) 1:0.59 
Hosseini et al. (2012) 1:0.88 
งานวิจัยในครั้งน้ี (2559) 1:0.89 
 
6. ความสัมพันธระหวางความกวางกระดอง (CW) และน้ําหนัก (W) ของปูมา 

จากการศึกษาความสัมพันธระหวางความกวางกระดอง (CW) และน้ําหนัก (W) ของปูมา พบวาปูมามีการเจริญแบบ 
อัลโลเมตริก (Allometric growth) โดยมีสมการแสดงความสัมพันธดังน้ี 

 สมการความสัมพันธระหวางความกวางกระดอง (CW) และ น้ําหนัก (W) ดังน้ี  
สมการความสัมพันธ คือ    W = a (CW)b 

 ผลการศึกษาปูมาเพศผู   W = 0.00005CW 3.055 

 ผลการศึกษาปูมาเพศเมีย   W = 0.0002CW 2.752 
 ผลการศึกษาปูมาเพศผูและปูมาเพศเมีย W = 0.0001CW 2.920 

 5. อัตราส่วนเพศ

 จากผลการศึกษาพบว่า อัตราส่วนเพศระหว่างปูม้าเพศผู ้

ต่อปูม้าเพศเมียเฉลี่ยตลอดทั้งปี พบประชากรปูม้าเพศผู้มากกว่า 

ปูม้าเพศเมีย (ตารางท่ี 7) และน�าไปทดสอบสถิติด้วยไคสแควร์  

พบว่า อัตราส่วนระหว่างเพศผู้ต่อเพศเมีย มีความแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (P<0.05) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา 

ของ ธชณัฐ ภัทรสถาพรกุล และคณะ (2551) พบว่า อัตราส่วน 

เพศผู ้ต่อเพศเมียเฉลี่ยตลอดทั้งปีของปูม้ามีค่าเท่ากับ 1:0.74  

ซึ่งจะเห็นว่าปูม้าเพศผู ้มีอัตราส่วนมากกว่าปูม้าเพศเมีย และ 

สอดคล้องกับการศึกษาของ Hosseini et al. (2012) ซึ่งพบปูม้า 

เพศผู ้มากกว่าปูม้าเพศเมีย โดยมีอัตราส่วนเพศผู ้ต่อเพศเมีย 

เท่ากับ 1:0.88 โดยพบว่า ฤดูกาล การอพยพ และการเปลี่ยนแปลง 

ของสภาพอากาศ สามารถส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนเพศใน 

ประชากรของปูสายพันธุ์นี้ได้ แต่แตกต่างกับการศึกษาของ Davis  

(1988) ท่ีพบปูม้าเพศเมียมากกว่าปูม้าเพศผู้ ซึ่งเกิดจากการท�า 

ประมงของในแต่ละฤดูกาลต่างๆ โดยในระยะแรกของฤดูนั้นปูม้า 

เพศผู ้ถูกจับมามาก เนื่องมาจากปูม ้าเพศผู ้มีการลอกคราบ 

ที่เร็วกว่าปูม้าเพศเมีย และเมื่อปูม้าเพศผู้ลดจ�านวนลงจึงท�าให้ปูม้า 

ชุตาภา คุณสุข, วิรังรอง กรินท์ธัญญกิจ, นิธิ คำาพันธ์, สรรัตน์ เลิศธัญญา, พรเพ็ญ แสงศรี, สุดารัตน์ กะฐินศรี, พงษ์ชัย ดำารงโรจน์วัฒนา
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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

เพศเมียเริ่มเข้ามาทดแทนและเพ่ิมจ�านวนมากข้ึนในฤดูกาลต่อมา  

ทั้งนี้อัตราส่วนเพศจัดเป็นดัชนีช้ีวัดสถานภาพของทรัพยากรปูม้า 

ที่ส�าคัญ เนื่องจากสัดส่วนของปูม้าเพศเมียจะมีผลต่อการทดแทน

ที่ของประชากรปูม้าวัยอ่อน รุ ่นใหม่ในข่ายการประมง หากมี 

ประชากรเพศเมียน้อย อัตราการฟักไข่จากแม่ปูไข่นอกกระดอง 

ก็จะลดลงไปด้วย

ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบข้อมูลอัตราส่วนเพศของปูม้า บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

 6. ความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างกระดอง (CW)  

และน�้าหนัก (W) ของปูม้าจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 

ความกว้างกระดอง (CW) และน�้าหนัก (W) ของปูม้า พบว่า ปูม้า 

มีการเจริญแบบอัลโลเมตริก (Allometric growth) โดยมีสมการ 

แสดงความสัมพันธ์ดังนี้

 สมการความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างกระดอง (CW)  

และ น�้าหนัก (W) ดังนี้ 

สมการความสัมพันธ์ คือ W = a (CW)
b

 ผลการศึกษาปูม้าเพศผู้ W = 0.00005CW
3.055

 ผลการศึกษาปูม้าเพศเมีย W = 0.0002CW
2.752

 ผลการศึกษาปูม้าเพศผู้

 และปูม้าเพศเมีย W = 0.0001CW
2.920

 ผลการศึกษาน้ีสอดคล้องกับการศึกษาของชุตาภา  

คุณสุข (2549) และทิพย์วัลย์ ป้องหมู่ และคณะ (2556) ที่ท�า 

การศึกษาการประเมินกลุ่มประชากรปูม้า บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน  

จังหวัดจันทบุรี ที่พบว่า ปูม้ามีการเจริญเติบโตแบบอัลโลเมตริก คือ  

มีค่าสัมประสิทธิ์ b ไม่เท่ากับ 3 ในขณะที่สัตว์น�้ามีค่าสัมประสิทธิ์ b  

เท่ากบั 3 จะมกีารเจรญิเตบิโตแบบไอโซเมตรกิ (Isometric growth)  

เช่น ปลา เป็นต้น ส�าหรับการเจริญแบบอัลโลเมตริกนั้นเป็น 

การเจริญเติบโตของสัตว์น�้าในกลุ่มครัสเตเชียนที่มีการเจริญเติบโต 

เพ่ิมขนาดของกระดองให้ใหญ่ข้ึน โดยมีพฤติกรรมการลอกคราบ 

ออกเป็นระยะๆ จึงท�าให้เส้นโค้งของการเจริญเติบโตของปูม้าเป็น 

แบบข้ันบันได (Stepwise curve) โดยในแต่ละขั้นจะแสดงถึง 

การลอกคราบของปูม้า ซ่ึงในการลอกคราบแต่ละคร้ัง ปูม้าจะ 

ไม่กินอาหาร ส่งผลให้ปูม้ามีน�้าหนักตัวลดลง การเจริญเติบโต 

ไม่เป็นไปตามสัดส่วนของร่างกายน่ันเอง ลักษณะการเจริญเติบโต 

ของปมู้าไม่มลีกัษณะทีแ่ตกต่างจากการศกึษาอืน่ๆ ไม่สามารถน�าไป 

ใช้หรือมีผลต่อการท�าประมงอย่างยั่งยืนได้ แต่สามารถบอกได้ว่า 

การรบกวนสต๊อกของประชากรปูม้าในปัจจุบันนั้น เป็นผลจาก 

การท�าประมง ไม่ใช่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสิ่งแวดล้อม  

หรือปัจจัยกายภาพ

 7. การส�ารวจขนาดความกว้างกระดองของปมู้าทีถ่กูน�า

มาใช้ประโยชน์

 จากผลการศึกษาครั้งนี้จะเห็นได้ว่า ประชากรปูม้า 

บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน ส่วนใหญ่จะเป็นปูม้าที่มีขนาดตัวเต็มวัย 

ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของทิพย์วัลย์ ป้องหมู่ และคณะ (2556)  

และการศึกษาของ ชุติมากรณ์ ช�านาญชล และคณะ (2557) 

ที่พบประชากรปูม้าตัวเต็มวัยในบริเวณ อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัด 

จันทบุรี มากกว่าประชากรปูม้าวัยอ่อน แต่แตกต่างจากการศึกษา 

ของ Kunsook et al. (2014) ซึ่งพบประชากรปูม้าวัยอ่อนมากกว่า 

ประชากรปูม้าตัวเต็มวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณแหล่งหญ้า 

ทะเล ดังตารางที่ 8 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การใช้มาตรการการปรับปรุง 

การท�าประมงท�าให้ประชากรปูม้ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นกว่าเดิม 

เนื่องมาจากพบปูม้าตัวเต็มวัยมากกว่าปูม้าวัยอ่อน ท�าให้ปูม้า 

มีโอกาสที่จะสืบพันธุ ์และวางไข่ได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามจาก 

มาตรการท�าประมงปูม้าที่ห ้ามการจับปูม ้าที่ มีขนาดต�่ากว ่า  

6 เซนติเมตร มาใช้ประโยชน์นั้น พบว่า ยังมีการฝ่าฝืนจับปูม้าที่มี 

ขนาดต�่ากว่า 6 เซนติเมตรเข้ามาใช้ประโยชน์อยู ่ถึง 9.9%  

จากการวิเคราะห์ขนาดความยาวแรกจับปูม้าที่โอกาส 50% ของ 

ปูม้าทั้งหมด ที่จะถูกจับนั้นมีขนาด 4.55 cm เมื่อน�าไปเปรียบเทียบ 

กับผลการศึกษาของชุตาภา คุณสุข (2549) พบขนาดความยาว 

แรกจับมีค่า 3.66 cm และผลการศึกษาของกุศล เรืองประเทืองสุข  

(2552) พบขนาดความยาวแรกจับมีค่า 1.46 cm จะเห็นได้ว่า 

ค่าความยาวแรกจับปูม้าที่โอกาส 50% มีค่าสูงมากกว่างานวิจัย 

ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่า มาตรการการปรับปรุงการท�าประมง 

ส่งผลดีต่อขนาดความยาวแรกจับ ท�าให้ปูม้ามีโอกาสท่ีจะเจริญ 

เตบิโตพฒันาเป็นตวัเตม็วยัทีม่ากขึน้กว่าในอดตี ดงันัน้ผลการศกึษา 

ของชุตาภา คุณสุข และคณะ (2560) ที่ได้ท�าการศึกษาการ 

เปรียบเทียบประสิทธิภาพของตาลอบขนาดต่างๆ จากการท�า 

ประมงปมู้า ได้ยนืยนัในงานวจิยัว่า ควรมกีารเพิม่ขนาดตาลอบปมู้า 

จากขนาด 2.5 นิว้ บรเิวณท้องลอบ ไปเป็นขนาด 3 นิว้ เพราะจะช่วย 

ท�าให้มีการลดการใช้ประโยชน์ปูม้าที่มีขนาดเล็กกว่า 6 เซนติเมตรได้

ชุตาภา คุณสุข, วิรังรอง กรินท์ธัญญกิจ, นิธิ คำาพันธ์, สรรัตน์ เลิศธัญญา, พรเพ็ญ แสงศรี, สุดารัตน์ กะฐินศรี, พงษ์ชัย ดำารงโรจน์วัฒนา
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 8. ความสมัพนัธ์ระหว่างความชกุชมุของปมู้าและปัจจยั 

ทางกายภาพ

 จากการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความชกุชมุของปูม้า 

และปัจจัยทางกายภาพ พบว่า ความชุกชุมของปูม้ามีความสัมพันธ ์

กับค่าความเป็นกรดด่าง โดยมีค่าความเป็นกรดด่างเฉล่ียตลอด 

ทั้งปีเท่ากับ 7.99±1.11 ซึ่งความเป็นกรดของน�้าทะเล เป็นปัจจัย 

ที่มีอิทธิพลต่อการด�ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตหลายชนิด โดยพบว่า 

ลูกปูม้ามีอัตรารอดตายสูงและการเจริญเติบโตได้ดีที่ pH 8.5  

หากความเป็นกรดด่างเปลี่ยนแปลงไปจากน้ีจะท�าให้มีอัตรา 

การรอดและการเจริญเติบโตลดลง (วารินทร์ ธนาสมหวัง และ 

ธรรมนูญ วุ ่นซิ่งซี่ , 2549) ซึ่งให้ผลการศึกษาแตกต่างจาก 

การศึกษาของกุศล เรืองประเทืองสุข (2552) ที่ศึกษาความสัมพันธ ์

ระหว่างพลวัตประชากรปูม้ากับปัจจัยทางกายภาพของแหล่งหญ้า 

ทะเล บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี ที่พบว่า ความสัมพันธ ์

ระหว่างปัจจัยทางกายภาพกับการกระจายของปูม้าระยะวัยอ่อน  

และปูม้าระยะตัวเต็มวัย ไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางกายภาพ 

ทั้งในช่วงเวลากลางวันและเวลากลางคืน และการศึกษาของ 

ทิพย์วัลย์ ป้องหมู่ และคณะ (2556) ที่ศึกษาค่าสัมพันธ์ระหว่าง 

ปัจจัยทางกายภาพและความชุกชุมของประชากรปูม้า พบว่า 

ความชุกชุมของประชากรปูม้า ไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยทาง 

กายภาพ และแตกต่างจากผลการศึกษาของชุตาภา คุณสุข (2549)  

ที่ท�าการศึกษาพลวัตประชากรปูม้า บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัด 

จันทบุรี พบว่า ความชุกชุมของประชากรปูม้า มีความสัมพันธ์กับ 

ค่าความเค็มในช่วงเวลากลางวัน และมีความสัมพันธ์กับค่าปริมาณ 

ออกซิเจนละลายในน�้าในช่วงเวลากลางคืน โดยพบว่า ในช่วงเวลา

กลางวันนั้น เดือนที่มีความเค็มเฉลี่ยสูงสุด คือ เดือนตุลาคมมี 

ค่าเฉลี่ย 35.8±1.00 ppt ซึ่งเหมาะกับการวางไข่ของปูม้า

 จากการศึกษาพลวัตประชากรปูม้า หลังจากที่มีการใช้ 

มาตรการการปรบัปรงุการท�าประมง บรเิวณอ่าวคุง้กระเบน จงัหวดั 

จันทบุรี ผลการศึกษาค่าพารามิเตอร์การเติบโต พบว่า ปูม้าที่จับได ้

ขนาดใหญ่ที่สุดมีความกว้างกระดองเท่ากับ 14.08 เซนติเมตร  

ซึง่จดัว่าเป็นความกว้างกระดองทีม่ขีนาดใหญ่เมือ่เทยีบกบัการศกึษา 

วิจัยที่ผ่านมา ผลการศึกษาค่าสัมประสิทธ์ิการตายโดยการประมง 

ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบการกระจายความถี่ความกว้างกระดองของปูม้า บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

ผลการศึกษาน้ีสอดคลองกับการศึกษาของชุตาภา คุณสุข (2549) และทิพยวัลย ปองหมู และคณะ (2556) ที่ทําการศึกษาการประเมิน
กลุมประชากรปูมา บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี ท่ีพบวาปูมามีการเจริญเติบโตแบบอัลโลเมตริก คือ มีคาสัมประสิทธิ์ b  
ไมเทากับ 3 ในขณะที่สัตวนํ้ามีคาสัมประสิทธิ์ b เทากับ 3 จะมีการเจริญเติบโตแบบไอโซเมตริก (Isometric growth) เชน ปลา เปนตน 
สําหรับการเจริญแบบอัลโลเมตริกน้ันเปนการเจริญเติบโตของสัตวนํ้าในกลุมครัสเตเชียนที่มีการเจริญเติบโตเพ่ิมขนาดของกระดอง
ใหใหญข้ึน โดยมีพฤติกรรมการลอกคราบออกเปนระยะ ๆ จึงทําใหเสนโคงของการเจริญเติบโตของปูมาเปนแบบข้ันบันได 
(Stepwise curve) โดยในแตละขั้นจะแสดงถึงการลอกคราบของปูมา ซึ่งในการลอกคราบแตละครั้ง ปูมาจะไมกินอาหาร 
สงผลใหปูมามีนํ้าหนักตัวลดลง การเจริญเติบโตไมเปนไปตามสัดสวนของรางกายนั่นเอง ลักษณะการเจริญเติบโตของปูมาไมมี
ลักษณะที่แตกตางจากการศึกษาอ่ืน ๆ ไมสามารถนําไปใชหรือมีผลตอการทําประมงอยางยั่งยืนได แตสามารถบอกไดวาการ
รบกวนสตอกของประชากรปูมาในปจจุบันนั ้น เปนผลจากการทําประมง ไมใชเกิดจากการเปลี ่ยนแปลงของสภาพ
สิ่งแวดลอม หรือปจจัยกายภาพ 
 
7. การสํารวจขนาดความกวางกระดองของปูมาที่ถูกนํามาใชประโยชน 

จากผลการศึกษาครั้งนี้จะเห็นไดวาประชากรปูมาบริเวณอาวคุงกระเบน สวนใหญจะเปนปูมาที่มีขนาดตัวเต็มวัย  
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของทิพยวัลย ปองหมู และคณะ (2556) และการศึกษาของ ชุติมากรณ ชํานาญชล และคณะ 
(2557) ที่พบประชากรปูมาตัวเต็มวัยในบริเวณ อาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี มากกวาประชากรปูมาวัยออน แตแตกตางจาก
การศึกษาของ Kunsook et al. (2014) ซึ่งพบประชากรปูมาวัยออนมากกวาประชากรปูมาตัวเต็มวัย โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
บริเวณแหลงหญาทะเล ดังตารางที่ 8 ซึ่งแสดงใหเห็นวาการใชมาตรการการปรับปรุงการทําประมงทําใหประชากรปูมามี
แนวโนมที่ดีข้ึนกวาเดิม เนื่องมาจากพบปูมาตัวเต็มวัยมากกวาปูมาวัยออน ทําใหปูมามีโอกาสท่ีจะสืบพันธุและวางไขไดมากขึ้น 
อยางไรก็ตามจากมาตรการทําประมงปูมาท่ีหามการจับปูมาที่มีขนาดต่ํากวา 6 เซนติเมตรมาใชประโยชนนั้น พบวายังมีการ 
ฝาฝนจับปูมาที่มีขนาดต่ํากวา 6 เซนติเมตรเขามาใชประโยชนอยูถึง 9.9% จากการวิเคราะหขนาดความยาวแรกจับปูมาที่
โอกาส 50% ของปูมาท้ังหมด ที่จะถูกจับนั้นมีขนาด 4.55 cm เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับผลการศึกษาของชุตาภา คุณสุข 
(2549) พบขนาดความยาวแรกจับมีคา 3.66 cm และผลการศึกษาของกุศล เรืองประเทืองสุข (2552) พบขนาดความยาวแรก
จับมีคา 1.46 cm จะเห็นไดวาคาความยาวแรกจับปูมาที่โอกาส 50%มีคาสูงมากกวางานวิจัยที่ผานมา แสดงใหเห็นวา 
มาตรการการปรับปรุงการทําประมงสงผลดีตอขนาดความยาวแรกจับ ทําใหปูมามีโอกาสที่จะเจริญเติบโตพัฒนาเปนตัวเต็มวัย
ที่มากขึ้นกวาในอดีต ดังนั้นผลการศึกษาของชุตาภา คุณสุข และคณะ (2560) ที่ไดทําการศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของตาลอบขนาดตาง ๆ จากการทําประมงปูมา ไดยืนยันในงานวิจัยวา ควรมีการเพิ่มขนาดตาลอบปูมาจากขนาด 2.5 นิ้ว 
บริเวณทองลอบ ไปเปนขนาด 3 นิ้ว เพราะจะชวยทําใหมีการลดการใชประโยชนปูมาที่มีขนาดเล็กกวา 6 เซนติเมตรได 

 
ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบการกระจายความถี่ความกวางกระดองของปูมา บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุร ี
 

นักวิจัย / ป พ.ศ. 
ชวงความกวางกระดอง

(เซนตเิมตร) 
คาความกวางกระดองเฉลี่ย 

(เซนตเิมตร) 
* Kunsook et al. (2014) 6-7 7.52±1.14  
* ทิพยวัลย ปองหมู และคณะ (2556) 8-9 8.49±0.29 
ชุติมากรณ ชํานาญชล และคณะ (2557) 7-8 8.13±1.82 
งานวิจัยในครั้งน้ี (2559) 7-8 8.65±1.85 
*กอนมาตรการการปรับปรุงการทําประมง 

 
8. ความสัมพันธระหวางความชุกชุมของปูมาและปจจัยทางกายภาพ 

จากการศึกษาความสัมพันธระหวางความชุกชุมของปูมาและปจจัยทางกายภาพ พบวาความชุกชุมของปูมามีความสัมพันธ
กับคาความเปนกรดดาง โดยมีคาความเปนกรดดางเฉลี่ยตลอดทั้งปเทากับ 7.99±1.11 ซึ่งความเปนกรดของนํ้าทะเล เปน
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตหลายชนิด โดยพบวาลูกปูมามีอัตรารอดตายสูงและการเจริญเติบโตไดดีที่ pH 
8.5 หากความเปนกรดดางเปลี่ยนแปลงไปจากนี้จะทําใหมีอัตราการรอดและการเจริญเติบโตลดลง (วารินทร ธนาสมหวัง และ

มีค่าลดลงจากงานวิจัยในครั้งก่อนๆ แสดงว่าปูม้ามีการตายจาก 

การท�าประมงน้อยลง รวมไปถึงค่าความยาวแรกจับท่ี 50%  

มีขนาด 4.55 เซนติเมตร เป็นขนาดที่ใหญ่ขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ 

จากงานวิจัยของนักวิจัยหลายท่าน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสถานภาพ 

ของปูม้า บริเวณอ่าวคุ้งกระเบนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น อาจเป็นเพราะ 

มีการใช้มาตรการการปรับปรุงการท�าประมง ที่มีมาตรการห้าม 

จับปูม้าท่ีมีขนาดต�่ากว่า 6 เซนติเมตร ผลการศึกษาอัตราการใช ้

ประโยชน์พบว่า ค่าอัตราการน�าไปใช้ประโยชน์ แสดงให้เห็นถึง 

การจบัปมู้ามาใช้ประโยชน์ทีน้่อยลง ท�าให้ปมู้ามโีอกาสทีจ่ะสบืพนัธุ์ 

และพัฒนาเป็นตัวเต็มวัยต่อไป ผลการศึกษาความกว้างกระดอง 

ของปูม้าเฉลี่ยมีค่า 8.65±1.85 เซนติเมตร แสดงว่า ปูม้าในบริเวณ 

อ่าวคุ้งกระเบนที่จับมาได้เป็นปูม้าตัวเต็มวัย ทั้งนี้จากรายงานวิจัย 

ของชุตาภา คุณสุข (2549) พบว่า ปูม้าเพศเมียตัวเต็มวัยจะมีขนาด 

ความกว้างกระดอง 8 เซนติเมตร ส่วนปูม้าเพศผู้มีขนาดความกว้าง 

กระดอง 7 เซนติเมตร ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการปรับขนาดของ 

ตาลอบให้ไปเป็นตามมาตรการการปรับปรุงการท�าประมง คือ 

มีขนาดตาลอบเท่ากับ 2.5 นิ้ว ท�าให้ปูม้าที่มีขนาดเล็กสามารถ 

ที่จะหลุดออกจากลอบปูได้นั่นเอง 

 จากการประเมนิสถานภาพของทรพัยากรปมู้า ภายหลงั 

จากการใช้มาตรการการปรับปรุงการท�าประมง พบว่า สถานภาพ 

ของทรัพยากรปูม้ามีแนวโน้มที่ดี ข้ึน เมื่อเปรียบเทียบกับผล 

การศึกษาที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากค่าพลวัตประชากรและ 

ตัวช้ีวัดทางชีววิทยา จึงเห็นว่าควรที่จะใช้มาตรการการปรับปรุง 

การท�าประมง เพื่อการจัดการทรัพยากรปูม้าอย่างยั่งยืนในบริเวณ 

อ่าวคุง้กระเบนจงัหวดัจนัทบรุต่ีอไป นอกจากนีค้วรมกีารจดัประชมุ 

ร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเพิ่มขนาดประชากรปูม้า 

ที่สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้ เนื่องจากขนาดความกว้างกระดอง  

6 เซนติเมตร ยังเป็นปูระยะวัยอ่อนที่ยังไม่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ ์

(ชุตาภา คุณสุข และคณะ, 2560) ควรมีการเพิ่มขนาดปูม้าที ่

สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้เป็น 8 เซนติเมตร และควรส่งเสริม

มาตรการต่างๆ เพิ่มเติม เช่น การปลูกหญ้าทะเลเพื่อเป็นแหล่ง 

อนุบาลปูม้าวัยอ่อน การท�าธนาคารปูม้า ตลอดจนควรก�าหนด 

การห้ามจับแม่ปูไข่นอกกระดองในฤดูกาลวางไข่อย่างเด็ดขาด  

ชุตาภา คุณสุข, วิรังรอง กรินท์ธัญญกิจ, นิธิ คำาพันธ์, สรรัตน์ เลิศธัญญา, พรเพ็ญ แสงศรี, สุดารัตน์ กะฐินศรี, พงษ์ชัย ดำารงโรจน์วัฒนา



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

28   วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2561

นอกจากนีย้งัควรมมีาตรการลดการน�าสตัว์น�า้พลอยได้ทีไ่ม่มคีณุค่า 

ทางเศรษฐกิจ ข้ึนมาจากทะเล เ น่ืองจากสัตว ์น�้ าพลอยได ้ 

มีความส�าคัญต่อโครงสร้างและหน้าที่ของห่วงโซ่อาหารภายใน 

ระบบนิเวศ โดยสัตว์น�้าพลอยได้หลายชนิดจัดเป็นอาหารของปูม้า  

และเป็นตัวชี้วัดความหลากหลาย และความอุดมสมบูรณ์ของ 

ระบบนิเวศอ่าวคุ้งกระเบน

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
 ควรศึกษาผลจากการก�าหนดมาตรการใหม่เพิ่มเติม  

เช่น การเพิ่มพื้นที่แหล่งหญ้าทะเล การห้ามจับปูม้าในฤดูการวางไข่  

และการเพิ่มขนาดตาลอบปูม้าเป็น 2.5 นิ้วทุกด้าน เพื่อน�าผลที่ได ้

มาใช้ในการปรับปรุงมาตรการการท�าประมงให้มีประสิทธิภาพที่ดี 

ขึ้นต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
 งานวิจัยน้ีได้รับการสนับสนุนจากทุนงบประมาณ 

แผ่นดนิมหาวทิยาลัยราชภฏัร�าไพพรรณ ีปีงบประมาณ 2560-2561
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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

บทคัดย่อ
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอกของพนักงานขับรถ 

บรรทุกสินค้า 2) ศึกษาระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกสินค้า 3) เปรียบเทียบลักษณะ 

ทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอกของพนักงานขับรถบรรทุกสินค้า 4) เปรียบเทียบลักษณะทาง 

ประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกสินค้า กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานขับรถขนส่งสินค้า 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ�านวน 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�าเร็จในการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 4.38  

 2. ความคิดเห็นต่อปัจจัยแรงจูงใจภายนอกของพนักงานขับรถบรรทุกในกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสินค้าจดทะเบียนในเขต 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยู่ในระดับมาก (X = 4.02) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อโดย  

เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 4.31  

 3. ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกในกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสินค้าจดทะเบียน 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.17) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ใน 

ระดับมากทุกข้อโดย การติดต่อประสานงานมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 4.25 

 4. เปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตร์มีผลต่อปัจจัยแรงจูงใจและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ 

บรรทุกในกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสินค้าจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05

ค�าส�าคัญ : พนักงานขับรถบรรทุก, แรงจูงใจภายใน, แรงจูงใจภายนอก, ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

  

อุทุมพร  อยู่สุข
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Abstract
 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.

Keywords : Truck driver, internal and external motivations, Performance in the workplace.
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บทน�า
 การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ โดยเฉพาะพนักงาน 

ขับรถบรรทุกถือเป็นหน่ึงในเป้าหมายในการพัฒนาบุคคลากร 

ด้านโลจิสติกส์ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของ 

ประเทศ (2550-2554) และต้องพัฒนาอย่างต่อเน่ืองไปในอนาคต  

(ชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ, 2555) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนส่ง 

ทางบกหรือการขนส่งด้วยรถบรรทุกเป็นช่องทางการขนส่ง 

ที่เป็นสัดส่วนที่สูงกว่าการขนส่งการขนส่งช่องทางอื่นๆ ในระบบ 

โลจิสติกส์ โดยในนิยามด้านก�าลังคนด้านโลจิสติกส์ได้แบ่งบุคลากร 

ด้านโลจิสติกส์ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ตามประเภทอุตสาหกรรม  

ได้แก่ บุคลากรในภาคการบริการโลจิสติกส์ (LSPs) และบุคลากร 

ในภาคการผลิต (Firm) แต่ทั้ง 2 กลุ่มมีพนักงานในสายของฝ่าย 

ปฏบิตักิารเหมอืนกนั คอื พนกังานขบัรถบรรทกุและพนกังานขบัรถ 

โฟล์คลิฟท์ (Forklift) ประกอบกับปริมาณการขนส่งทางถนนที่ม ี

ปริมาณสูง และจ�านวนสินค้าท่ีต้องพึ่งพาการขนส่งด้วยรถบรรทุก 

มีจ�านวนมาก และไม่สมดุลกับบุคลากรในธุรกิจขนส่ง ท�าให้จ�านวน 

ของพนักงานขับรถบรรทุกไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด 

แรงงาน บางครั้งขาดการอบรมท่ีมีประสิทธิภาพท�าให้แรงงาน 

ประเภทพนักงานขับรถบรรทุกไม่ทราบและไม่มีมาตรฐานใน 

การปฏิบัติงาน ปัญหาจึงตกไปสู่ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและ 

ผู้ใช้บริการงานขนส่งสินค้า ที่ไม่ได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพ  

การวางแผนและการพฒันาประสทิธภิาพของพนกังานขบัรถบรรทกุ 

ในส่วนของโลจิสติกส์มีความส�าคัญมากพอๆ กับการวางแผนและ 

การพัฒนาบุคคลากรในภาคการผลิตและการตลาด เน่ืองจาก 

เป็นสิง่ทีท่กุภาคส่วนจะต้องท�างานสอดประสานกนัอย่างมีประสทิธภิาพ 

และลดความสูญเสียทั้งวัตถุดิบและระยะเวลาให้น้อยที่สุด เพื่อ 

ประสิทธิในการแข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

ซึง่ประสทิธภิาพทีด่ขีองธรุกจิอตุสาหกรรมย่อมมาจากประสทิธภิาพ 

ในการปฏบิตังิานของพนกังานในทกุระดบั จงึเป็นส่ิงทีผู้่ประกอบการ 

อุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิตและบริการต้องค�านึงถึง แต่สิ่งเหล่านี ้

จะประสบผลส�าเร็จไปไม่ได ้หากไม่ได ้รับความความร่วมมือ 

จากพนักงานขับรถบรรทุกภายในองค์กร (ปราชญา กล้าผจัญ,  

2540: 56) จากการได้ลงพื้นที่สอบถามไปยังผู้ประกอบการขนส่ง 

สินค้าหลายราย พบว่า ผู้ประกอบการแต่ละรายต่างก็มีปัญหากับ 

พนกังานขบัรถบรรทกุในส่วนของพนกังานขบัรถบรรทกุทีม่ลีกัษณะ 

คล้ายคลึงกัน พบว่า พนักงานขับรถมีอัตราการเปลี่ยนงานสูงกว่า 

พนักงานในแผนกอื่นๆ และพนักงานขับรถมีส่วนส�าคัญที่จะท�าให ้

เกิดต้นทุนหรือผลก�าไรให้กับบริษัทได้มากกว่าแผนกอื่น เช่น  

หากพนกังานขับรถประมาทก่อให้เกิดความเสยีหายทัง้กับตวัรถและ 

สินค้า หรือขาดความช�านาญในเส้นทางหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ก่อนเข้ารับสินค้าก็ท�าให้ต้องใช้เวลาและน�้ามันเชื้อเพลิงที่มากขึ้น  

รวมถึงการขาดจิตส�านึกด้านจริยธรรมท�าให้เกิดพฤติกรรมที่ทุจริต  

และขาดจิตส�านึกในการท�างานได้และประเด็นที่ส�าคัญในการ 

ปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุก คือ แรงจูงใจด้านต่างๆ 

ในการท�างาน ซ่ึงจะน�าไปสู่การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนท่ีม ี

ประสทิธภิาพ ซึง่แรงจงูใจต่างๆ อาจประกอบไปด้วย ความก้าวหน้า 

ในหน้าทีก่ารงาน  การยกย่องและยอมรับนับถอื ความมัน่คงในอาชพี  

การเล่ือนต�าแหน่งงาน เป็นต้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแรงจูงใจส�าคัญ 

ในการท�าให้พนักงานขับรถบรรทุกปฏิบัติงานของตนได้อย่างเต็มที ่

และมีประสิทธิภาพ (ธงชัย  สันติวงษ์, 2531:95)

 จากเหตุผลและปัญหาข้างต้นจึงท�าให้ผู ้วิจัยต้อง 

การศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ 

พนกังานขับรถบรรทกุ ในกลุ่มผูป้ระกอบการขนส่งสนิค้าจดทะเบยีน 

ในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล เพือ่เป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการ 

ในการใช้เป็นแนวทางหรือแผนส�าหรับการพัฒนาพนักงานขับรถ 

ในองค์กร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพือ่ศึกษาระดบัความคดิเห็นเกีย่วกบัแรงจงูใจภายใน 

และแรงจูงใจภายนอกของพนักงานขับรถบรรทุกสินค้าในกลุ่ม 

ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล

 2. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพใน 

การปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกสินค้ากลุ่มผู้ประกอบการ 

ขนส่งสินค้าจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 3. เพื่อเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มี 

ผลต่อแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอกของพนักงานขับรถ 

บรรทุกสินค้าในกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสินค้าจดทะเบียนในเขต 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 4. เพื่อเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มี 

ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุก 

สินค้าในกลุ ่มผู ้ประกอบการขนส่งสินค ้าจดทะเบียนในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 

สมมติฐานการวิจัย
 1. พนักงานขับรถที่มีอายุต่างกัน มีระดับความคิดเห็น 

เกี่ยวกับแรงจูงใจภายใน แรงจูงใจภายนอกและประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานแตกต่างกัน

 2. พนักงานขับรถที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับ 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจภายใน แรงจูงใจภายนอกและ 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกัน

 3. พนกังานขบัรถทีม่รีายได้ต่างกนั มรีะดบัความคดิเห็น 

เกี่ยวกับแรงจูงใจภายใน แรงจูงใจภายนอกและประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานแตกต่างกัน

อุทุมพร  อยู่สุข
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ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามที่ใช้วัดระดับประสิทธิภาพในการ 

ปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุก ในกลุ่มผู้ประกอบการขนส่ง 

สินค้าจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ�านวน  

12 ข้อ ส�าหรับแบบสอบถามตอนที่ 2 และ 3 มีลักษณะเป็น 

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 

มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ดุ ตามมาตราวดัแบบลเิคอร์ท  

(Likert Scale) จากนั้นน�าแบบสอบถามที่ออกแบบเรียบร้อยแล้ว  

ด�าเนินการหาค่าความเช่ือม่ัน (Reliability) ของเคร่ืองมือซึ่ง 

การวิจัยครั้งนี้มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.87 ส่วนสถิติท่ีใช้ 

ในการวิจัย คือ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage)  

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  

Deviation) และทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way  

ANOVA) ในกรณีที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ

จึงท�าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีการของ LSD  

(Least Significant Difference) เพื่อใช้พิสูจน์สมมติฐานของ 

การวิจัยที่ตั้งไว้

 

ผลการวิจัย
 1. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย

แรงจูงใจภายในและปัจจัยแรงจูงใจภายนอก ของพนักงานขับ

รถบรรทุกในกลุ่มผู ้ประกอบการขนส่งสินค้าจดทะเบียนในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า

  1.1 ความคิดเห็นแรงจูงใจภายในของพนักงาน 

ขับรถบรรทุกในกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสินค้าจดทะเบียนในเขต 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านปัจจัยแรงจูงใจภายในโดยรวม 

อยู่ในระดับมาก (X = 4.10) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

มคีวามเหน็อยูใ่นระดบัมากทกุข้อโดยเรยีงล�าดบัจากมากไปหาน้อย 

ดังนี้ ด้านผลส�าเร็จในการปฏิบัติงานในต�าแหน่งพนักงานขับรถ 

บรรทุก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ด้านการยกย่องและยอมรับนับถือ 

มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.17 ด้านความมั่นคงในงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  

4.16 ด้านการยกย่องและยอมรับนับถือ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.04  

ด้านโอกาสในความก้าวหน้า มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.03 ด้านโอกาส 

ในความก้าวหน้า มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.03 และน้อยที่สุด คือ  

ด้านการมส่ีวนร่วมในงาน โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.94 ตามตารางที ่1

 4. พนักงานขับรถท่ีมีอายุการท�างานในบริษัทปัจจุบัน 

ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจภายใน แรงจูงใจ 

ภายนอกและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกัน

 5. พนกังานขบัรถทีมี่ประสบการณ์การท�างานทีผ่่านมา 

ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจภายใน แรงจูงใจ 

ภายนอกและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกัน

ประโยชน์ของงานวิจัย
 1. ท�าให้ทราบระดบัความคดิเหน็เกีย่วกับแรงจูงใจภายใน  

แรงจูงใจภายนอกและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

ขับรถบรรทุกสินค้าในกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสินค้าจดทะเบียน 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีต ่อประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงาน

 2. สามารถน�าผลวจิยัเกีย่วกบัแรงจูงใจและประสทิธภิาพ 

ในการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกไปประยุกต์ใช้และ 

ปรับปรุงให้เข้ากับการปฏิบัติงานจริง ในกลุ่มผู้ประกอบการขนส่ง

สินค้า

 3. ผลของการศึกษาวิจัยจะเป็นประโยชน์ทางวิชาการ 

และสามารถไปประยกุต์ใช้เป็นแนวทางส�าหรบัการพฒันาบคุคลากร 

ในภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ซ่ึงมีแนวทางธุรกิจในลักษณะเดียวกัน  

เพือ่เสริมสร้างปัจจยัแรงจงูใจและเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยเรื่อง “แรงจูงใจท่ีมีผลต ่อประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุก ในกลุ่มผู้ประกอบการ 

ขนส่งสินค้าจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล”   

กลุม่ตวัอย่าง คอื พนกังานขบัรถขนส่งสนิค้าในเขตกรงุเทพมหานคร 

และปริมณฑล จ�านวน 398 ราย โดยสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple  

Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 

โดยมีจ�านวน 3 ตอน ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบ 

แบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ ระดับความ 

คิดเห็นของแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ของพนักงานขับรถบรรทุก ในกลุ ่มผู ้ประกอบการขนส่งสินค้า 

จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ�านวน 39 ข้อ  

อุทุมพร  อยู่สุข
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 1.2 ความคิดเห็นต่อปัจจัยแรงจูงใจภายนอกของ

พนกังานขบัรถบรรทกุในกลุม่ผูป้ระกอบการขนส่งสนิค้าจดทะเบยีน 

ในเขตกรงุเทพมหานครและปริมณฑล ด้านปัจจยัแรงจงูใจภายนอก 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.02) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  

พบว่า มีความเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อโดยเรียงล�าดับจากมาก 

ไปหาน้อยดังนี้ ด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31   

ด้านความปลอดภัยในการท�างาน มีค ่าเฉลี่ยเท ่ากับ 4.13  

ด้านค่าตอบแทนและสวสัดกิาร มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.11  ด้านนโยบาย 

และการบริหาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01  ด้านการเลื่อนต�าแหน่งงาน  

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 และน้อยที่สุด คือ ด้านการพัฒนาฝึกอบรม  

โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 ตามตารางที่ 2 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจภายในของพนักงานขับรถบรรทุก

6 
 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหแรงจูงใจภายในของพนักงานขับรถบรรทุก 

ปจจัยแรงจูงใจภายใน 
N =398 

X� S.D. ลําดับที่ 

1. ดานผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน 4.38 .512 1 
2. ดานการยกยองและยอมรับนับถือ  4.04 .546 4 
3. ดานการมีอํานาจในหนาที่ 4.00 .790 6 
4. ดานการมีสวนรวมในงาน 3.94 .713 7 
5. ดานโอกาสในความกาวหนา 4.03 .610 5 
6. ดานลักษณะของงานที่ทาทาย 4.16 .578 3 
7. ดานความมั่นคงในงาน 4.17 .748 2 

รวมปจจัยแรงจูงใจภายใน 4.10 .505  
 
  1.2 ความคิดเห็นตอปจจัยแรงจูงใจภายนอกของพนักงานขับรถบรรทุกในกลุม
ผูประกอบการขนสงสินคาจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดานปจจัยแรงจูงใจ
ภายนอกโดยรวมอยูในระดับมาก (X� = 4.02)  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวามีความเห็นอยูใน
ระดับมากทุกขอโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ ดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.31  ดานความปลอดภัยในการทํางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.11  ดานนโยบายและการบริหาร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01  ดานการเลื่อนตําแหนงงาน 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 และนอยท่ีสุด คือ ดานการพัฒนาฝกอบรม โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 ตาม
ตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหแรงจูงใจภายนอกของพนักงานขับรถบรรทุก 

ปจจัยแรงจูงใจภายนอก 
N =398 

X� S.D. ลําดับที่ 

1. ดานนโยบายและการบริหาร 4.01 .586 4 
2. ดานการพัฒนาและฝกอบรม  3.73 .936 6 
3. ดานการเลื่อนตําแหนงงาน 3.84 .877 5 
4. ดานเทคโนโลยแีละอุปกรณที่ทันสมัย 4.31 .604 1 
5. ดานความปลอดภัยในการทํางาน 4.13 .617 2 
6. ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ 4.11 .656 3 

รวมปจจัยแรงจูงใจภายนอก 4.02 .589  
 
 2. ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความคิดเห็นตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของ
พนักงานขับรถบรรทุกในกลุมผูประกอบการขนสงสินคาจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X� = 4.17)  และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวามีความเห็น
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหแรงจูงใจภายในของพนักงานขับรถบรรทุก 

ปจจัยแรงจูงใจภายใน 
N =398 

X� S.D. ลําดับที่ 

1. ดานผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน 4.38 .512 1 
2. ดานการยกยองและยอมรับนับถือ  4.04 .546 4 
3. ดานการมีอํานาจในหนาที่ 4.00 .790 6 
4. ดานการมีสวนรวมในงาน 3.94 .713 7 
5. ดานโอกาสในความกาวหนา 4.03 .610 5 
6. ดานลักษณะของงานที่ทาทาย 4.16 .578 3 
7. ดานความมั่นคงในงาน 4.17 .748 2 

รวมปจจัยแรงจูงใจภายใน 4.10 .505  
 
  1.2 ความคิดเห็นตอปจจัยแรงจูงใจภายนอกของพนักงานขับรถบรรทุกในกลุม
ผูประกอบการขนสงสินคาจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดานปจจัยแรงจูงใจ
ภายนอกโดยรวมอยูในระดับมาก (X� = 4.02)  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวามีความเห็นอยูใน
ระดับมากทุกขอโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ ดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.31  ดานความปลอดภัยในการทํางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.11  ดานนโยบายและการบริหาร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01  ดานการเลื่อนตําแหนงงาน 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 และนอยท่ีสุด คือ ดานการพัฒนาฝกอบรม โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 ตาม
ตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหแรงจูงใจภายนอกของพนักงานขับรถบรรทุก 

ปจจัยแรงจูงใจภายนอก 
N =398 

X� S.D. ลําดับที่ 

1. ดานนโยบายและการบริหาร 4.01 .586 4 
2. ดานการพัฒนาและฝกอบรม  3.73 .936 6 
3. ดานการเลื่อนตําแหนงงาน 3.84 .877 5 
4. ดานเทคโนโลยแีละอุปกรณที่ทันสมัย 4.31 .604 1 
5. ดานความปลอดภัยในการทํางาน 4.13 .617 2 
6. ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ 4.11 .656 3 

รวมปจจัยแรงจูงใจภายนอก 4.02 .589  
 
 2. ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความคิดเห็นตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของ
พนักงานขับรถบรรทุกในกลุมผูประกอบการขนสงสินคาจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X� = 4.17)  และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวามีความเห็น

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจภายนอกของพนักงานขับรถบรรทุก

 2. ผลการวิเคราะห์ข ้อมูลระดับความคิดเห็นต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกในกลุ่ม

ผู ้ประกอบการขนส่งสินค้าจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.17) และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อโดย

เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ประสิทธิภาพด้านการติดต่อ

ประสานงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.25 ประสิทธิภาพด้านต้นทุน  

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย 

เท่ากับ 4.15 และน้อยท่ีสุด คือ ประสิทธิภาพด้านเวลา โดยมีค่า 

เฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ตามตารางที่ 3

อุทุมพร  อยู่สุข
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 3. เปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตร์มีผลต่อ 

แรงจูงใจและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ 

บรรทุกในกลุ ่มผู ้ประกอบการขนส่งสินค้าจดทะเบียนในเขต 

กรุง เทพมหานครและปริมณฑล จ�าแนกตามลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า

  พนักงานขับรถบรรทุกในกลุ่มผู้ประกอบการขนส่ง 

สนิค้าจดทะเบยีนในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑลทีม่ช่ีวงอาย ุ

แตกต่างกนัมแีรงจงูใจและประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานแตกต่างกนั  

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และจากการทดสอบ 

ความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า พนักงานขับรถบรรทุกในช่วงอายุ 

ต่างกันมีแรงจูงใจและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

ทุกด้านอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  พนักงานขับรถบรรทุกในกลุ่มผู้ประกอบการขนส่ง 

สินค้าจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีระดับ 

การศึกษาต่างกันมีแรงจูงใจและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และจากการ 

ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู ่ พบว่าแตกต่างกันทุกด้าน 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  พนักงานขับรถบรรทุกในกลุ่มผู้ประกอบการขนส่ง 

สินค้าจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีระดับ 

รายได้ต ่างกันมีแรงจูงใจและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และจากการ 

ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่าแตกต่างกันทุกด้านอย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  พนักงานขับรถบรรทุกในกลุ่มผู้ประกอบการขนส่ง

สินค้าจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีระดับ

ประสบการณ์ท�างานต่างกันมีแรงจูงใจและประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานแตกต่างกัน แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 และจากการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู ่พบว่าแตกต่างกนั

ทุกด้านอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

     พนกังานขบัรถบรรทกุในกลุม่ผูป้ระกอบการขนส่ง

สินค้าจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีระยะ

เวลาท�างานในบริษัทปัจจุบันต่างกัน มีแรงจูงใจและประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

และจากการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า แตกต่างกันทุก

ด้านอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล 
  จากการศึกษาวิจัยข้อมูลด้านลักษณะทางประชากร 

ของพนักงานขับรถบรรทุกในกลุ่มผู ้ประกอบการขนส่งสินค้า 

จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว ่า 

การวิเคราะห์ระดับแรงจูงใจและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ของพนักงานขับรถบรรทุก ในกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสินค้า 

จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยแยกออก 

เป็น 3 ด้าน ดังต่อไปนี้

 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อแรงจูงใจภายใน 

ในการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุก ในกลุ่มผู้ประกอบการ 

ขนส่งสินค้าจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

พบว่า ระดบัความคดิเหน็ต่อปัจจยัแรงจงูใจภายในในการปฏบิตังิาน 

ของพนักงานขับรถบรรทุกที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีระดับแรงจูงใจ 

อยูใ่นระดบัมาก ทีม่ค่ีาความพงึพอใจด้านผลส�าเรจ็ในการปฏิบตังิาน 

ในต�าแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกเป็นอันดับแรก ซึ่งไม่สอดคล้อง 

กับผลงานวิจัยของ บุญเลิศ จันทร์โท, (2555) ที่ได้ศึกษาปัจจัย 

แรงจูงใจที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ 

พนักงาน บริษัท สยามโตโยต้า อุตสาหกรรม จ�ากัด ซึ่งพบว่า 

พนักงานกลุ ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจด้านค่าตอบแทนเป็น 

อันดับแรก ซึ่งผลการวิจัยอาจไม่สอดคล้องกันเนื่องจากพนักงาน

ขบัรถในกลุม่ตวัอย่างทีศ่กึษาเลง็เหน็ประโยชน์ในระยะยาวของการ

เป็นพนักงานขับรถบรรทุกที่มองถึงการประสบความส�าเร็จโดยรวม 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุก
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อยูในระดับมากทุกขอโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ ประสิทธิภาพดานการติดตอประสานงาน 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 ประสิทธิภาพดานตนทุน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 ประสิทธิภาพดานความ
ปลอดภัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 และนอยท่ีสุด คือ ประสิทธิภาพดานเวลา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 
ตามตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุก 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
N =398 

X� S.D. ลําดับที่ 

1.ดานตนทุน 4.16 .674 2 
2.ดานเวลา 4.14 .555 4 
3.ดานความปลอดภัยในการขนสง 4.15 .599 3 
4.ดานการติดตอประสานงาน 4.25 .558 1 

รวมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 4.17 .508  
 
 3. เปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตรมีผลตอแรงจูงใจและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกในกลุมผูประกอบการขนสงสินคาจดทะเบียนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร ผลการวิจัยพบวา 
  พนักงานขับรถบรรทุกในกลุมผูประกอบการขนสงสินคาจดทะเบียนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีชวงอายุแตกตางกันมีแรงจูงใจและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และจากการทดสอบความแตกตางเปนรายคูพบวา 
พนักงานขับรถบรรทุกในชวงอายุตางกันมีแรงจูงใจและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกตางกันทุก
ดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  พนักงานขับรถบรรทุกในกลุมผูประกอบการขนสงสินคาจดทะเบียนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีระดับการศึกษาตางกันมีแรงจูงใจและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจากการทดสอบความแตกตางเปน
รายคูพบวา พบวาแตกตางกันทุกดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  พนักงานขับรถบรรทุกในกลุมผูประกอบการขนสงสินคาจดทะเบียนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีระดับรายไดตางกันมีแรงจูงใจและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และจากการทดสอบความแตกตางเปนรายคูพบวา  
พบวาแตกตางกันทุกดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  พนักงานขับรถบรรทุกในกลุมผูประกอบการขนสงสินคาจดทะเบียนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีระดับประสบการณทํางานตางกันมีแรงจูงใจและประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานแตกตางกัน แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และจากการทดสอบความ
แตกตางเปนรายคูพบวา พบวาแตกตางกันทุกดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
     พนักงานขับรถบรรทุกในกลุมผูประกอบการขนสงสินคาจดทะเบียนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีระยะเวลาทํางานในบริษัทปจจุบันตางกัน มีแรงจูงใจและ

อุทุมพร  อยู่สุข



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

36   วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2561

 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยแรงจูงใจ

ภายนอกในการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุก ในกลุ่ม 

ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยแรงจูงใจ 

ภายนอกในการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกที่ เป ็น 

กลุม่ตวัอย่าง มรีะดบัแรงจงูใจความพงึพอใจด้านเทคโนโลยทีีท่นัสมยั

เป็นอันดับแรก ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กิตติพงศ์ ศิรพร 

(2551) ที่ได้ศึกษาปัจจัยแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การท�างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ: กรณีศึกษาโรงงาน 

ผลติรถยนต์ จงัหวดัสมุทรปราการ ทีพ่บว่า พนักงานระดบัปฏิบติัการ 

มีความคิดเห็นต่อปัจจัยแรงจูงใจภายนอกด้านนโยบายและการ 

บรหิารเป็นอนัดบัแรก และให้ค่าความคดิเหน็อยูใ่นระดบัปานกลาง  

ซึ่งผลการวิจัยอาจไม่สอดคล้องกันเนื่องจากช่วงเวลาในการท�าการ 

วิจัยมีความแตกต่างกันหลายปี ความคิดเห็นของพนักงานขับรถจึง 

แตกต่างไป เพราะปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยสามารถ 

น�ามาช่วยในการท�างานของพนักงานขับรถบรรทุกได้เป็นอย่างดี 

 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพใน 

การปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุก ในกลุ่มผู้ประกอบการ 

ขนส่งสินค้าจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ 

พนักงานขับรถบรรทุกที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีระดับความคิดเห็น 

ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการติดต่อประสานงานเป็น 

อันดับแรก ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กิตติพงศ์ ศิรพร 

(2551) ที่ได้ศึกษาปัจจัยแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การท�างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ: กรณีศึกษาโรงงานผลิต 

รถยนต์ จังหวัดสมุทรปราการ ที่พบว่า พนักงานระดับปฏิบัติการ 

มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพด้านต้นทุนการผลิตอยู่ในระดับมาก  

ซึ่ งผลการวิจัยอาจไม ่สอดคล ้องกันเ น่ืองจากประเภทกลุ ่ม 

อุตสาหกรรมในการศึกษามีความแตกต่างกันท�าให้ประสิทธิภาพ 

ในการท�างานมีเป้าหมายท่ีแตกต่างกัน พนักงานขับรถบรรทุก 

เล็งเห็นความส�าคัญของการประสานงานช่วยให้การปฏิบัติงาน 

มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 การวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบระดับความคิดเห็น 

เกี่ยวกับแรงจูงใจภายใน แรงจูงใจภายนอกและประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกในกลุ่มผู้ประกอบการ 

ขนส่งสินค้าจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 โดยมี อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อายุการท�างานใน 

บริษัทปัจจุบัน และประสบการณ์การท�างานที่ผ่านมาต่างกันมี 

ผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจภายใน แรงจูงใจภายนอกและ 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ

ที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นวพรรษ  จ�ารัสศรี 

(2552) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงานของพนักงาน: กรณีศึกษา บริษัทสยามโตโยต้า  

อุตสาหกรรม จ�ากัด จังหวัดชลบุรี ที่กล่าวว่า อายุ ระดับการศึกษา  

รายได้ อายุในการท�างาน และประสบการณ์ในการท�างาน ท�าให ้

มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เนื่องจากระยะเวลาการท�างาน หรือ 

ช่วงอายุการท�างานท�าให้ทัศนคติในการท�างานเปลี่ยนไป และ 

แตกต่างกัน เช่น พนักงานขับรถที่เริ่มท�างานไม่กี่ปีอาจมีความเห็น 

ด้านแรงจูงใจในการท�างานแตกต่างกับพนักงานขับรถที่มีอาย ุ

การท�างานนานกว่า

ข้อเสนอแนะ
 ผลจากการศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจและประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกในกลุ่มผู้ประกอบการ

ขนส่งสนิค้าจดทะเบยีนในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล ผูว้จิยั

มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. ปัจจัยแรงจูงใจภายใน ด้านผลส�าเร็จในการปฏบิตังิาน  

เป็นด้านที่มีระดับความคิดเห็นของพนักงานขับรถบรรทุกสินค้า 

มากที่สุด รองลงมาเป็นด้านความมั่นคงในงานลักษณะของงาน 

ที่ท้าทาย การยกย่องและยอมรับนับถือ โอกาสในความก้าวหน้า  

การมีอ�านาจหน้าที่ และการมีส่วนร่วมในงานตามล�าดับ ดังนั้น 

เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดกับพนักงานขับรถส่งสินค้าเพื่อ 

ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ให้พนักงาน 

เปล่ียนงาน ผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความส�าคัญและคอยกระตุ้น 

ให้พนักงานขับรถขนส่งสินค้าทุกคนเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจต่อผล 

การปฏิบตังิานของตน และการใช้ความพยายามในการปฏบิตังิานให้ 

ประสบความส�าเรจ็ นอกจากกระตุน้ให้พนกังานขบัรถบรรทกุสนิค้า 

เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจต่อความส�าเร็จในงานแล้ว ผู้บริหารควรมี 

การจูงใจให้พนักงานขับรถบรรทุกสินค้าเกิดความรู้สึกว่าเขาเป็น 

ส่วนหนึ่งของความส�าเร็จขององค์กร โดยให้ได้มีส่วนรับรู้แสดง 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบอยู่  

รวมทั้งงานที่มอบหมายควรเป็นงานที่มีลักษณะท้าทายความ 

สามารถและน่าสนใจ ตรงกับความรู้ความถนัดเพื่อให้สามารถใช้

ความสามารถได้อย่างเต็มที่

 2. ปัจจัยแรงจูงใจภายนอก ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

เป็นด้านที่มีระดับความคิดเห็นของพนักงานขับรถบรรทุกสินค้า 

มากที่สุด รองลงมาเป ็นด ้านความปลอดภัยในการท�างาน 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ นโยบายและการบริหาร การเลื่อน 

ต�าแหน่งงาน และการพัฒนาฝึกอบรมตามล�าดับ ดังนั้นผู้บริหาร 

ระดับสูงควรค�านึงและน�าปัจจัยแรงจูงใจภายนอก ด้านเทคโนโลย ี

ทีทั่นสมยัในทีน่ีจ้ะหมายถงึอปุกรณ์และยานพาหนะทีใ่ช้ในการขนส่ง  

ความปลอดภัยในการท�างาน และค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

เข้ามาใช้เพื่อจูงใจให้พนักงานขับรถขนส่งสินค้าปฏิบัติงานได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยผู้ประกอบการขนส่งสินค้าควรจะ 

อุทุมพร  อยู่สุข
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ต้องมีน�าเทคโนโลยีการขับขี่ที่ทันสมัยมาใช้ให้พนักงานสามารถ 

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะต้องมีมาตรการ 

ด้านความปลอดภัยในการท�างานที่เข้มงวดในการปฏิบัติงาน  

มีค่าตอบแทนและสวัสดิการท่ีสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและ 

ความเป็นอยู ่ด้านนโยบายและการบรหิารเรือ่งกฎระเบยีบ ข้อบงัคบั 

ขององค์การต้องน�ามาปรับใช้ให้เหมาะกับลักษณะการปฏิบัติงาน 

เพื่อให้การท�างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 3. ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านการติดต่อ 

ประสานงานมีระดับความคิดเห็นของพนักงานขับรถบรรทุกสินค้า 

มากทีส่ดุ รองลงมาเป็นด้านต้นทนุ ด้านความปลอดภยั และด้านเวลา  

จากข้อมูลที่ได้จากการวิจัยพบว่า พนักงานขับรถบรรทุกสินค้ามี 

ความเข้าใจถึงความส�าคัญของการติดต่อประสานงานเป็นหนึ่งใน 

ปัจจยัทีจ่ะชีว้ดัความมปีระสทิธภิาพของการปฏบิตังิาน การควบคมุ 

ด้านต้นทนุค่าใช้จ่ายเป็นส่วนส�าคญัประการต่อมาทีท่กุธุรกจิถอืเป็น 

สิ่งที่ตัดสินความอยู่รอดขององค์กร ตามมาด้วยประสิทธิภาพ 

ด้านความปลอดภัยของการขนส่งสินค้าและด้านเวลาการตรงต่อ 

เวลาที่เป็นตัวชี้วัดที่ส�าคัญ จากข้อมูลวิจัยพบว่า ทุกด้านที่เกี่ยวกับ 

ประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งสินค้ากลุ่มประชากรตัวอย่าง 

ได้มีระดับความติดเห็นในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าพนักงานขับ 

รถบรรทุกสินค้าได้รับรู้และเข้าใจหลักการท�างานท่ีมีประสิทธิภาพ 

อยู่ในระดับสูง ดังนั้นผู้บริหารระดับสูงควรกระตุ้นการรับรู้ด้านนี ้

ให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจขององค์การ และเป็นไปได้ท่ีจะเก็บ 

ข้อเสนอแนะการปฏิบัติการของพนักงานขับรถบรรทุกเพื่อน�ามา

ปรบัปรงุการบรกิารโดยตรงจากหน้างานทีพ่นกังานขบัรถบรรทกุได้ 

ประสบโดยตรง เพือ่ประโยชน์ในการพฒันาการบรกิารในระยะยาว

 

ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจและ 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กับธุรกิจการให้บริการโลจิสติกส ์

ในกิจกรรมด้านอื่นๆ เช่น การให้บริการคลังสินค้า กลุ่มธุรกิจให ้

บริการตัวแทนออกของ และผู้ให้บริการขนส่งประเภทต่างๆ 

เพื่อศึกษาเทียบเคียง

 2. ควรมกีารศกึษาวจิยัเพือ่ส�ารวจค่าจ้างในตลาดแรงงาน 

เพื่อให้ผู ้ประกอบการมีอัตราค่าจ้างและสวัสดิการที่เหมาะสม 

สามารถดึงดูดและรักษาพนักงานที่ มีประสบการณ ์และ 

ความสามารถไว้ได้ และเพื่อสร้างแรงจูงใจในการท�างานให้กับ 

พนักงาน

 3. ควรมกีารศึกษาในเรือ่งปัจจยัด้านวฒันธรรมองค์การ  

และศึกษาความแตกต่างขององค์การเพื่อหาแนวทางการสร้าง 

ความเข้มแข็งและจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานให้มากขึ้น

อุทุมพร  อยู่สุข
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การพัฒนาแบบจ�าลองการบริหารการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

The Development of Change Management  Model in Small Primary Schools 

under Office of The Basic Education Commission

สุนิสา  คงสุวรรณ
1
, พรเทพ  รู้แผน

1
, อรรณพ  จีนะวัฒน์

2

1
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บทคัดย่อ
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบจ�าลองการบริหารการเปล่ียนแปลงในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิธีด�าเนินการวิจัยมี 3 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาองค์ประกอบการบริหารการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน 

ประถมศึกษาขนาดเล็ก เป็นการศึกษาเชิงปริมาณกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จ�านวน 390 คน 

ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น  

0.91 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการศึกษาเชิงคุณภาพกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน 

ประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ จ�านวน 4 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ 

แบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา 2) สร้างแบบจ�าลองการบริหารการเปล่ียนแปลง 

ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก โดยวิธีการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 11 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม วิเคราะห ์

ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เน้ือหา และ 3) ประเมินความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของแบบจ�าลองกลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้บริหาร 

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จ�านวน 390 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วน 

ประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 ผลการวจิยัพบว่า 1) แบบจ�าลองการบรหิารการเปลีย่นแปลงในโรงเรยีนประถมศึกษาขนาดเลก็ สงักัดส�านกังานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยหลักการและแนวคิดของแบบจ�าลองวัตถุประสงค์ของแบบจ�าลอง และกระบวนการด�าเนินการของ 

แบบจ�าลองซึ่งมีองค์ประกอบ คือ (1) การวางแผน ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ และนวัตกรรมการจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  

(2) การด�าเนินการกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การสร้างส�านึกเร่งด่วนที่จะต้องเปลี่ยนแปลง การสร้างทีมงานผู้น�า 

การสร้างวิสัยทัศน์ การวางแผน  การสร้างพลังในการท�างาน การประเมินผล และการหยั่งรากการเปลี่ยนแปลง (3) การประเมินผล 

ได้แก่ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และ (4) การปรับปรุงประเด็นที่ 2 แบบจ�าลองที่สร้างขึ้นมีผลการประเมินความเป็นประโยชน์ 

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และความเป็นไปได้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

ค�าส�าคัญ : การพัฒนา, แบบจ�าลอง, การบริหารการเปลี่ยนแปลง, โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 

สุนิสา  คงสุวรรณ, พรเทพ  รู้แผน, อรรณพ  จีนะวัฒน์
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Abstract
 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..      

Keywords : Development, Model, Change Management, Small Primary Schools
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บทน�า
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ.2553 การก�าหนดนโยบายรัฐบาลและการปฏิรูปการศึกษา

ที่ผ่านมา เป็นผลท�าให้โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กต้องมี 

การเปล่ียนแปลงตามกฎหมายแม่บท นโยบายแห่งรัฐและ 

แนวปฏิบัติต่างๆ ส่งผลกระทบต่อระบบโครงสร้างการบริหาร 

ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ประกอบด้วย 1) งานบริหาร 

วิชาการ 2) งานบริหารงบประมาณ 3) งานบริหารการบริหารงาน 

บุคคล และ4) งานบริหารการบริหารทั่วไป มีผลโดยตรงที่ผู้บริหาร 

โรงเรียนต้องบริหารการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อันจะส่งผลให้ผู้เรียน 

มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับจากสังคม

 จากสถติจิ�านวนโรงเรียนประถมศกึษาขนาดเลก็ในสงักดั 

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในปี 2556  

มีร้อยละ 46.83 ปี 2557 มีร้อยละ 47.62 และปี 2558 มีร้อยละ  

49.60 จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า มีปริมาณจ�านวนโรงเรียนประถม 

ศกึษาขนาดเลก็เพิม่มากขึน้อย่างต่อเนือ่ง (ส�านกังานคณะกรรมการ 

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน , 2558) ทัง้นีม้าจากสาเหตแุรงกดดนัภายนอก  

ได้แก่ การลดลงของประชากรวยัเรยีน ความทันสมยัของเทคโนโลยี  

เศรษฐกิจ สังคมการเมือง ค่านิยมของผู้ปกครองที่เปลี่ยนไปใน 

การให้การศึกษากับบุตรหลานของตนเอง การปรับเปลี่ยนของ 

โรงเรียนเอกชนมีการแข่งขันเพ่ือการอยู่รอด โดยระดมวิธีการเพื่อ 

เพิ่มจ�านวนผู้เรียนให้มากขึ้น รวมถึงแรงกดดันจากภายในโรงเรียน 

ของรัฐ คือ ปัญหาด้านบุคลากร และพฤติกรรมการบริหารของ 

ผู้บริหารโรงเรียน (ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์, 2554) 

 ปัจจบุนักระทรวงศกึษาธกิารให้ความส�าคญัของโรงเรยีน 

ประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีอยู่จ�านวนมาก ที่ต้องบริหารจัดการให ้

มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน จึงก�าหนดนโยบายในการบริหารจัดการ 

โรงเรียนขนาดเล็กมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ดังที่สภาการศึกษา  

(ม.ป.ป.) ระบุว ่า นโยบายในแผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก  

พ.ศ.2554-2558 ได้ก�าหนดแผนยุทธศาสตร์ ไว้ 4 กลยุทธ์คือ 

1) ยบุ รวม ล้มเลกิ 2) เรยีนรวม ร่วมพฒันาคุณภาพ 3) พันธะสญัญา 

ท้าทายคุณภาพ และ4) ไม่มีโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อให้ส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐานได้น�าไปปฏิบัติตามแผนพัฒนาโรงเรียน 

ขนาดเล็กต่อไป 

 ประกอบกับการสังเคราะห์งานวิจัยการบริหารจัดการ 

โรงเรียนขนาดเล็กที่มีสถานะด�ารงอยู่และใช้นวัตกรรม 7 นวัตกรรม 

ทีโ่ดดเด่นในการบรหิารโรงเรยีนขนาดเลก็ให้มคีณุภาพเป็นทีย่อมรบั 

แก่ชุมชน ได้แก่ 1) การรวมชั้นเรียนแบบคละชั้น 2) การบูรณาการ 

หลักสูตร 3) ความร่วมมือจากชุมชน 4) การใช้เทคโนโลยีทาง 

การศึกษา 5) การเป็นโรงเรียนเครือข่าย 6) การผสมผสานด้วยวิธีที ่

หลากหลาย 7) การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (วรกานต์ 

อินทโสภา, 2553; มาลิวัลย์ อนรรฆวี, 2557)

 จากสาเหตุที่กล่าวมา สามารถท�านายได้ว่าในอนาคต 

จะมโีรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเลก็มากขึน้ มผีลให้ผูบ้รหิารโรงเรยีน 

ในฐานะที่เป็นหน่วยงานปฏิบัติการระดับล่างที่มีความส�าคัญและ 

มหีน้าทีร่บัผิดชอบในการจดัการศึกษาตามกฎหมายโดยตรง จ�าเป็น 

ต้องศึกษาหาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี การบริหารการเปลี่ยนแปลง 

เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นให้ทันกับกระแสการเปล่ียนแปลง 

ของโลก ตอบสนองนโยบายของรัฐด้านการปฏิรูปการศึกษา ดังนั้น 

ผูบ้รหิารโรงเรยีนต้องปรบัเปลีย่นแนวทางการบรหิารจดัการภายใน 

โรงเรียนของตนเอง (เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ, 2553)

 ผู้วิจัยได้ศึกษา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด และวิธีการ 

บริหารการเปล่ียนแปลง รวมถึงนวัตกรรมการบริหารจัดการ 

โรงเรียนขนาดเล็ก น�ามาออกแบบพัฒนาให้เป็นแบบจ�าลอง 

การบริหารการเปล่ียนแปลงในระดับโรงเรียน เพื่อน�าไปใช้กับ 

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก และการพัฒนาเป็นแบบจ�าลอง 

การบริหารการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงแบบจ�าลองนี้ประกอบด้วย  

1) หลักการและแนวคิด 2) จุดประสงค์ และ3) กระบวนการ 

ด�าเนินการ เพื่อให้ผู ้บริหารสามารถใช้แบบจ�าลองนี้ตามบริบท 

ของตนเองส่งผลให้การบริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 

ก้าวเข ้าสู ่มาตรฐานการศึกษาที่ก�าหนดตามพระราชบัญญัต ิ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  

และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 สนองต่อนโยบาย และ 

กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
 เพื่อพัฒนาแบบจ�าลองการบริหารการเปล่ียนแปลงใน

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ คือ

 1. เพือ่ศึกษาองค์ประกอบการบริหารการเปลีย่นแปลง

ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 2. เพื่อสร้างแบบจ�าลองการบริหารการเปล่ียนแปลง

ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 3. เพือ่ประเมนิความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้

ของแบบจ�าลองการบริหารการเปล่ียนแปลงในโรงเรยีนประถมศกึษา

ขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สุนิสา  คงสุวรรณ, พรเทพ  รู้แผน, อรรณพ  จีนะวัฒน์



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

42   วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2561

3. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยของการพัฒนาแบบจําลอง ซึ่งผูวิจัยวิเคราะหการพัฒนาแบบจําลอง
ออกเปน  3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาองคประกอบการบริหารการเปลี่ยนแปลง ข้ันตอนที่ 2 การสราง
แบบจําลองการบริหารการเปลี่ยนแปลง ข้ันตอนที่ 3 การประเมินแบบจําลองการบริหารการเปลี่ยนแปลง (เชิดศักดิ์   
ศุภโสภณ, 2553; เกียรติสยาม  ลิ้มตะกูล, 2554; ภาระวี  ศุขโรจน, 2556) 
 4. กําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1 
 

4.กําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที ่1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ขั้นตอนที่ 1: การศึกษาองคประกอบการบริหารการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนประถมศกึษาขนาดเล็ก สงักัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของ กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย สราง
เครื่องมือ ทดลองใชเครื่องมือ และเก็บรวบรวมขอมูลโดยมีรายละเอียดดังนี ้

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง จําแนกเปน  
 1.1) เชิงปริมาณ ประชากร ไดแก ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสาํนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 15,386 คน  และกลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 390 คน ไดมาโดยวิธีการสุมแบบหลายข้ันตอน 
 1.2) เชิงคุณภาพ ประชากร ไดแก  ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีวิธปีฏิบัติที่เปนเลิศประจําป 
พ.ศ. 2558 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 183 คน และกลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหาร

กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง  

ขั้นท่ี 1  การสรางสํานึกความเรงดวนที่จะตองเปลี่ยนแปลง  
ขั้นท่ี 2  การสรางทีมงานผูนํา 
ขั้นท่ี 3  การสรางวสิัยทัศน  
ขั้นท่ี 4  การวางแผน  
ขั้นท่ี 5  การสื่อสาร  
ขั้นท่ี 6  การสรางพลังในการทํางาน  
ขั้นท่ี 7  การประเมินผล  
ขั้นท่ี 8  การหยั่งรากการเปลี่ยนแปลง  

นวัตกรรมการจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

1.  การรวมชั้นแบบคละชั้น 
2.  การบูรณาการหลักสูตร 
3.  ความรวมมือจากชุมชน 
4.  การใชเทคโนโลยีการศึกษา  
5.  การเปนโรงเรียนเครือขาย 
6.  การผสมผสานดวยวธิกีารหลากหลาย 
โดยผสมผสาน 
7.  การบริหารจัดการท่ีมปีระสิทธภิาพ 

ขั้นตอนการพฒันาแบบจําลอง 
 

ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาองคประกอบการบริหารการเปลีย่นแปลง 
ขั้นตอนที่ 2  สรางแบบจําลองการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
ขั้นตอนที่ 3  ประเมินแบบจําลองการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

แบบจําลองการบริหารการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 
สังกัดสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กรอบแนวคิดการวิจัย
 ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่อไปนี้ 

 1. ศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยผู้วิจัยได ้

วิเคราะห์การบริหารการเปลี่ยนแปลงจากแนวคิด ทฤษฎี และงาน 

วิจัยที่เกี่ยวข้อง (เบอนาร์ด (Bernard), 2004; สมิ (Smy), 2014;  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559; ฟูลแลนและสไตเกลเบอร์

(Fullan, and Stiegelbuer), 1991; ส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553; ยุดา รักไทย, 2542; สุรศักดิ์  

ฐานีพานิชสกุล, 2559; คอทเตอร์ (Kotter), 2015; เนตร์พัณณา  

ยาวิราช, 2556) ซึ่งรวบรวมวิเคราะห์ได้ 8 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1  

การสร้างส�านึกความเร่งด่วนท่ีจะต้องเปลี่ยนแปลง (Creating in 

a sense of urgency) ขั้นที่ 2 การสร้างทีมงานผู้น�า (Team  

leadership) ขั้นที่ 3 การสร้างวิสัยทัศน์ (A vision) ขั้นที่ 4 

การวางแผน (Planning) ขั้นที่ 5 การสื่อสาร (Communicating)  

ขัน้ที ่6 การสร้างพลงัในการท�างาน (Creating an empowerment)  

ขั้นที่ 7 การประเมินผล (Evaluating) และขั้นที่ 8 การหยั่งราก 

การเปลี่ยนแปลง (Institutionalizing) 

 2. ศกึษานโยบายการบรหิารจดัการโรงเรยีนขนาดเลก็  

และแนวการปฏิบัติของส�านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (สภาการศึกษา. ม.ป.ป.; วรกานต์ 

อินทโสภา, 2555; มาลิวัลย์ อนรรฆวี, 2557)  ซึ่งรวบรวมนวัตกรรม 

การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 7 นวัตกรรม ได ้แก ่ 

1) การรวมชั้นแบบคละชั้น  2)  การบูรณาการหลักสูตร  

3) ความร่วมมือจากชุมชน 4) การใช้เทคโนโลยีการศึกษา  

5) การเป็นโรงเรียนเครือข่าย 6) การผสมผสานด้วยวิธีการ 

หลากหลายโดยผสมผสาน 7)  การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

 3. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยของการพัฒนา 

แบบจ�าลอง ซึ่งผู้วิจัยวิเคราะห์การพัฒนาแบบจ�าลองออกเป็น 3  

ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบการบริหาร 

การเปลี่ยนแปลง ขั้นตอนที่ 2 การสร้างแบบจ�าลองการบริหาร 

การเปลี่ยนแปลง ขั้นตอนที่ 3 การประเมินแบบจ�าลองการบริหาร 

การเปล่ียนแปลง (เชิดศักดิ์  ศุภโสภณ์, 2553; เกียรติสยาม  

ลิ้มตะกูล, 2554; ภาระวี  ศุขโรจน์, 2556)

 4. ก�าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สุนิสา  คงสุวรรณ, พรเทพ  รู้แผน, อรรณพ  จีนะวัฒน์

1. การรวมชั้นแบบคละชั้น

2. การบูรณาการหลักสูตร

3. ความร่วมมือจากชุมชน

4. การใช้เทคโนโลยีการศึกษา 

5. การเป็นโรงเรียนเครือข่าย

6. การผสมผสานด้วยวิธีการหลากหลาย

 โดยผสมผสาน

7. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ขั้นที่ 1 การสร้างส�านึกความเร่งด่วนที่จะต้องเปลี่ยนแปลง 

ขั้นที่ 2 การสร้างทีมงานผู้น�า

ขั้นที่ 3 การสร้างวิสัยทัศน์ 

ขั้นที่ 4 การวางแผน 

ขั้นที่ 5 การสื่อสาร 

ขั้นที่ 6 การสร้างพลังในการท�างาน 

ขั้นที่ 7 การประเมินผล 

ขั้นที่ 8 การหยั่งรากการเปลี่ยนแปลง 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบการบริหารการเปลี่ยนแปลง

ขั้นตอนที่ 2 สร้างแบบจ�าลองการบริหารการเปลี่ยนแปลง

ขั้นตอนที่ 3 ประเมินแบบจ�าลองการบริหารการเปลี่ยนแปลง
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วิธีด�าเนินการวิจัย
 ขั้นตอนที่ 1 : การศึกษาองค์ประกอบการบริหาร 

การเปลีย่นแปลงในโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเลก็ สงักดัส�านกังาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู ้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร 

ที่เก่ียวข้อง ก�าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย สร้างเครื่องมือ  

ทดลองใช้เครื่องมือ และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จ�าแนกเป็น 

  1.1) เชงิปรมิาณ ประชากร ได้แก่ ผูบ้รหิารโรงเรยีน

ประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน จ�านวน 15,386 คน และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�านวน 390 คน ได้มาโดยวิธีการสุ ่ม 

แบบหลายขั้นตอน

  1.2) เชิงคณุภาพ ประชากร ได้แก่  ผูบ้รหิารโรงเรยีน 

ประถมศึกษาขนาดเล็กท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศประจ�าปี พ.ศ.2558  

สงักัดส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จ�านวน 183 คน  

และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 

ที่มีวิธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศประจ�าปี พ.ศ.2558 สังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ�านวน 4 คน ได้มาโดย 

วิธีการเลือกแบบเจาะจง 4 คน  

 2. เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามชนิดมาตรา 

ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

 3. สถิติที่ใช้  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ขั้นตอนที่ 2 : การสร ้ างแบบจ�าลองการบริหาร 

การเปลีย่นแปลงในโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเลก็ สงักดัส�านกังาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกระบวนการวิเคราะห ์

องค์ประกอบการบริหารการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนประถมศึกษา 

ขนาดเล็ก ที่ได้จากข้ันท่ี 1 ก�าหนดเป็น (ร่าง1) แบบจ�าลอง 

การบริหารการเปล่ียนแปลงในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และให้ผู้ทรง 

คุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม มีวิธีการดังนี้

 1. ประชากร ได้แก่ ผู ้ทรงคุณวุฒิท่ีเก่ียวข้องกับ 

การบริหารการเปลี่ยนแปลง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ก�าหนดนโยบาย   

กลุ่มผู้น�าไปปฏิบัติ และกลุ่มผู้สนับสนุน

 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับ 

การบริหารการเปลี่ยนแปลง 3 กลุ่ม โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  

จ�านวน 11 คน ได้แก่ กลุ ่มผู ้ก�าหนดนโยบาย จ�านวน 3 คน 

กลุม่ผูน้�าไปปฏบิตั ิจ�านวน 5 คน  และกลุม่ผูส้นบัสนนุ จ�านวน 3 คน 

 3. เครื่องมือท่ีใช้ ได้แก่ แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม  

และเทปบันทึกเสียง 

 4. สถิติที่ ใช ้  ได ้แก ่  การวิ เคราะห ์ เชิ ง เนื้ อหา  

ตามค�าแนะน�า และพัฒนาเป ็นแบบจ�าลองการบริหารการ

เปล่ียนแปลงในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ขั้นตอนที่ 3 : การประเมินความเป็นประโยชน์และ 

ความเป็นไปได้ของแบบจ�าลองการบริหารการเปลี่ยนแปลงใน 

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผู้วิจัยสร้างแบบประเมิน และส่งให้ผู้ท่ี 

เกี่ยวข้องประเมิน ดังนี้

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จ�าแนกเป็น ประชากร 

ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�านวน 15,386 คน และ 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู ้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�านวน 

390 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 

 2. เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม

 3. สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
 ผู ้ วิจัยเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย  

แต่ละข้อตามขั้นตอนการวิจัยดังนี้

 1. องค์ประกอบการบรหิารการเปลีย่นแปลงในโรงเรยีน 

ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พบว่า 1) กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงใน 

ภาพรวมอยู ่ในระดับมากทุกขั้นตอน ได้แก่ การสร้างส�านึก 

ความเร ่งด ่วนที่จะต ้องเปล่ียนแปลง การสร ้างทีมงานผู ้น�า  

การสร้างวิสัยทัศน์ การวางแผน การสื่อสาร การสร้างพลังใน 

การท�างานการประเมินผล และการหยั่งรากการเปล่ียนแปลง 

และ 2) นวัตกรรมการบริหารจัดการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาแต่ละนวัตกรรมการบริหารจัดการ พบว่า การใช้ 

เทคโนโลยีการศึกษา และการผสมผสานด้วยวิธีการหลากหลาย  

อยู ่ในระดับมากที่สุด การรวมชั้นแบบคละชั้น ความร่วมมือ 

จากชุมชน และการบริหารจัดการที่ มีประสิทธิภาพ อยู ่ ใน 

ระดับมาก การบูรณาการหลักสูตร และการเป็นโรงเรียนเครือข่าย   

อยู่ในระดับปานกลาง 

 2. แบบจ�าลองการบริหารการเปลีย่นแปลงในโรงเรยีน 

ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ได้แบบจ�าลองปรากฏดังภาพ 2 ประกอบด้วย 3 ส่วน 

ดังนี้

สุนิสา  คงสุวรรณ, พรเทพ  รู้แผน, อรรณพ  จีนะวัฒน์



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

44   วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2561
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สวนท่ี 3 : กระบวนการดําเนินการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ภาพ 2  แบบจําลองการบริหารการเปลีย่นแปลงในโรงเรียนประถมศกึษาขนาดเล็ก  

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 
 
 

สวนท่ี 1 หลักการและแนวคิด 
1. การบริหารการเปลี่ยนแปลง   2. นวัตกรรมการจดัการโรงเรยีนขนาดเล็ก 

 

สวนท่ี 2  วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใชแบบจําลองเปนเครื่องมอืการบริหารงานในโรงเรยีนประถมศึกษาขนาดเล็ก  
2. เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานการบริหารจดัการ 4 งานหลกั ที่ตองการเปลี่ยนแปลง 

 

3. นวัตกรรมการจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

 

2. งบประมาณ 

1. บุคลากร 
1. ครูและบุคลากรทางการศกึษา 
2. ผูบรหิารโรงเรียน 
3.คณะกรรมการสถานศกึษา 

 

 
การปรับปรุง 
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 3. การประเมินความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ 
ของแบบจ�าลองการบริหารการเปล่ียนแปลงในโรงเรยีนประถมศกึษา
ขนาดเลก็ สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พบว่า 
ความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน ได้แก่ หลักการและแนวคิด วัตถุประสงค์ และกระบวนการ
ด�าเนินการ 

สรุปและอภิปรายผล
 การพัฒนาแบบจ�าลองการบริหารการเปลี่ยนแปลงใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้วิจัยสรุปและอภิปรายผลการวิจัยดังนี้ 
 1. องค์ประกอบการบรหิารการเปลีย่นแปลงในโรงเรยีน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พบว่า 1) กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงใน 
ภาพรวมอยู ่ในระดับมากทุกขั้นตอน ได้แก่ การสร้างส�านึก 
ความเร่งด่วนที่จะต้องเปลี่ยนแปลง การสร้างทีมงานผู้น�า การสร้าง
วิสัยทัศน์ การวางแผน การส่ือสาร การสร้างพลังในการท�างาน   
การประเมนิผล และการหยัง่รากการเปลีย่นแปลง และ 2) นวตักรรม 
การบริหารจัดการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาแต่ละ 
นวัตกรรมการบริหารจัดการ พบว่า การใช้เทคโนโลยีการศึกษา  
และการผสมผสานด้วยวิธีการหลากหลาย อยู่ในระดับมากที่สุด  
การรวมชั้นแบบคละชั้น ความร่วมมือจากชุมชน และการบริหาร 
จัดการที่มีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก การบูรณาการหลักสูตร  
และการเป็นโรงเรียนเครือข่าย อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจ 
เป็นเพราะกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงเป็นความรู้และ 
ทักษะการบริหารที่ผู้น�าต้องน�าไปปฏิบัติให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ทั้งระบบ จึงท�าให้มีความส�าคัญและจ�าเป็นอยู ่ในระดับมาก  
ซึ่ งสอดคล ้องกับพรหมสวัสดิ์  ทิพย ์คงคา (2551) พบว ่า  
การเปลี่ยนแปลงอาชีวศึกษาในภาพรวมอยู ่ในระดับมาก และ 
การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
ของรัฐบาลสังกัดส�านักงานคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา 
นนทบุรี เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน (จุฬาพรรณภรณ์   
ธนะแพทย์, 2557) 
 นอกจากน้ีรัฐบาลมีนโยบายให้ทุกโรงเรียนขนาดเล็ก 
ใช้นวัตกรรมการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ท�าให้ทุกโรงเรียน 
ขนาดเล็กต ้องปฏิ บัติตามนโยบายของรัฐบาล (ส�านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2558) ซึ่งสอดคล้องกับ 
อาเบอร์ (Eaber, 2013) ศึกษาวิจัยแบบจ�าลองการก�ากับดูแล 
โรงเรียนขนาดเล็กของรัฐในชนบทในสังฆมณฑลแกรนด์แรพิดส์  
มิชิแกน พบว่า การใช้เทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม สนับสนุน 
การควบรวมโรงเรียนทั้งสามของรัฐได้ในชนบทได้ดี เพราะสามารถ 
ส่งวิธีการสอนใหม่ๆ ท่ีมีการถ่ายทอดจากระบบทางไกลผ่าน 
ดาวเทียมให้กับครูและผู้เรียน ท�าให้ผู้เรียนมีคุณภาพดีขึ้น  

 2. แบบจ�าลองการบริหารการเปลีย่นแปลงในโรงเรยีน

ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 1) หลักการและแนวคิด 2) วัตถุประสงค์  

และ 3) กระบวนการด�าเนินการ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะแบบจ�าลอง 

ที่พัฒนามาน้ันผ่านกระบวนการพัฒนาแบบจ�าลองตามระเบียบ 

วิธีวิจัยการพัฒนา เพื่อให้ผู้ที่จะน�าไปใช้ สามารถเข้าใจหลักการ 

และแนวคิดพื้นฐานของแบบจ�าลองที่ตอบสนองกับวัตถุประสงค์  

ประกอบกับแบบจ�าลองมีแนวปฏิบัติตามกระบวนการด�าเนินการ  

ท�าให้ผู้ที่น�าไปใช้สามารถใช้ได้เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ 

ของตน ได้แก่ การวางแผน การด�าเนินการกระบวนการบริหาร 

การเปล่ียนแปลง การประเมินผล และการปรับปรุง สามารถ 

อภิปรายผลได้ดังนี้

 การวางแผน ได้แก่ บคุลากร งบประมาณ และนวตักรรม 

การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ 

บุคลากรในโรงเรียนเป็นปัจจัยน�าเข้าที่ส�าคัญประการหนึ่งท่ีจะร่วม 

ในการเปลี่ยนแปลง โดยผู ้บริหารหรือผู ้น�าการเปลี่ยนแปลง 

ต้องมีข้อมูล ลักษณะเฉพาะของบุคลากรเพื่อเตรียมการบริหาร 

การเปล่ียนแปลง สอดคล้องงานวิจัยที่พบว่า ด้านบุคลากร  

มีความส�าคัญในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กและ 

ครูใหญ่เป ็นบุคคลที่ส�าคัญในการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน  

(ธานี  อ�าภาวงษ์, 2555; อัจฉรา  คหินทพงษ์, 2555; โควัน  

(Cowan), 2001) ประกอบกับ งบประมาณที่ผู้บริหารต้องวางแผน 

และให้ความส�าคัญทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนประถมศึกษา 

ขนาดเล็กมีงบประมาณจ�ากัด ต้องวางแผนระดมทรัพยากร 

จากหน่วยงานภายนอก และใช้งบประมาณของตนเองให้เกิด 

ประโยชน์สงูสดุ ท�าให้งบประมาณมคีวามส�าคญัต่อการเปลีย่นแปลง  

สอดคล้องกับผลการวิจัยของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 

ที่พบว่า การบริหารงบประมาณมีความส�าคัญและจ�าเป็นมาก 

(ธานี  อ�าภาวงษ์, 2555; อัจฉรา คหินทพงษ์, 2555) และนวัตกรรม 

การจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่ต้องน�ามาวางแผน ได้แก่ การรวม 

ชั้นแบบคละชั้น การบูรณาการหลักสูตร ความร่วมมือจากชุมชน  

การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเป็นโรงเรียนเครือข่าย  

การผสมผสานด้วยวิธีการหลากหลาย การบริหารจัดการท่ีมี 

ประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  

นโยบายการปฏิรูปการศึกษาเป็นสิ่งก�าหนดให้โรงเรียนมีหน้าที่ 

จัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนประถมศึกษา 

ขนาดเล็กให้เป็นที่ประจักษ์ การน�านวัตกรรมที่หลากหลาย ใช้เป็น 

เครื่องมือในการบริหาร (สภาการศึกษา. ม.ป.ป.; วรกานต์   

อินทโสภา, 2555;  มาลิวัลย์ อนรรฆวี, 2557)  

 การด�าเนินการกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง   

ได้แก่ 1) การสร้างส�านึกความเร่งด่วนที่จะต้องเปลี่ยนแปลง  

2) การสร้างทีมงานผู้น�า 3) การสร้างวิสัยทัศน์  4) การวางแผน   

สุนิสา  คงสุวรรณ, พรเทพ  รู้แผน, อรรณพ  จีนะวัฒน์
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5) การสื่อสาร 6) การสร้างพลังในการท�างาน 7) การประเมินผล  

8) การหยั่งรากการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกระบวนการ 

บริหารการเปลี่ยนแปลง เป็นทักษะความรู ้ ความสามารถใน 

การปฏิบัติ ดังนั้นกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงจึงม ี

ความส�าคัญและจ�าเป็นต่อผู้บริหารโรงเรียน ทั้งนี้ผู้บริหารโรงเรียน 

ควรตรวจสอบเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงก่อน เพ่ือด�าเนินการ  

กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง ให้ครบทั้ง 8 ขั้น ส�าหรับ 

ช่วงเวลาการปฏิบัติแต่ละขั้นไม่จ�าเป็นต้องเรียงล�าดับข้ันจาก 

ขั้น 1-2-3-4-5-6-7-8 สามารถปฏิบัติสลับข้ันได้ เช่น 1-5-2-….  

(การสร้างส�านึกเร่งด่วน การสื่อสาร การสร้างผู้น�า ฯลฯ) จากแนว 

ปฏิบัติของกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงมีความจ�าเป็น 

ที่ผู ้บริหารควรปฏิบัติให้ครบทุกเป้าหมายและทุกกิจกรรมของ 

การด�าเนินการตามแบบจ�าลองที่ก�าหนดไว้ เพื่อให้เกิดการ 

เปลี่ยนแปลงอย่าแท้จริง สอดคล้องกับ ภาระวี ศุขโรจน์ (2556)  

ศึกษากระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาเอกชน 

สู่ความเป็นเลิศ ได้แก่ การสร้างความตระหนัก การสร้างทีมผู้น�า  

การรักษาการเปลี่ยนแปลงให้คงอยู่ และสอดคล้องกับผลการวิจัย 

โรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ การสร้างวิสัย 

ทศัน์ การสร้างความตระหนกั การท�างานเป็นทมี (มโน  ซนุด,ี 2556) 

การประเมินผล ได้แก่ 1) การมีประสิทธิภาพ 2) การเกิดประสิทธิผล  

ทีเ่ป็นเช่นนีเ้พราะอาจเกิดจากผลผลิตของการด�าเนินการเปลีย่นแปลง 

สิ้นสุด หน้าที่ของผู้บริหารหรือทีมผู้น�าการเปลี่ยนแปลงท�าการ 

ประเมินผลการมีประสิทธิภาพ โดยเทียบความคุ้มค่ากับความทัน 

เวลาในการเปลี่ยนแปลง และประเมินผลการเกิดประสิทธิผล 

ที่เกิดต่อนักเรียน ครู ผู้บริหาร และโรงเรียนตามท่ีได้ตั้งเป้าหมาย 

ในการเปลี่ยนแปลง เพื่อน�าไปปรับปรุง แก้ไข พัฒนา หรือยุติการ 

เปลี่ยนแปลง  สอดคล้องกับวิธีการประเมินผลผลิตที่ได้ สามารถน�า 

ผลการประเมนิทีไ่ด้ไปเชือ่มโยงสูก่ารวางแผน เพือ่ใช้ในกระบวนการ 

วางแผนการเปลี่ยนแปลงคร้ังต่อไป (มาร์ติน และเครีย์ (Martin 

and Carey),  2014) การปรับปรุง ได้แก่ การตรวจสอบและแก้ไข 

ระยะสุดท้าย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การปรับปรุงเป็นวิธีการตรวจ 

สอบผลย้อนกลับ และแก้ไขการด�าเนินการของแบบจ�าลองท้ัง 

ระบบระยะสุดท้าย ท้ังน้ีผู้บริหารสามารถใช้หลักการการปรับปรุง 

ตามวงจรคุณภาพ (P-D-C-A) เป็นการตรวจสอบข้อบกพร่อง  

อุปสรรค และผลกระทบท�าให ้การเปลี่ยนแปลงไม ่ประสบ 

ความส�าเร็จ สอดคล้องกับ โฮสโกรูล (Hosgorur, 2014) ศึกษา 

วิจัยการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพในตุรกี พบว่า การพัฒนา 

โรงเรียนให้มีคุณภาพ ต้องด�าเนินการปรับปรุงและตรวจสอบผล 

ย้อนกลบัโดยใช้วงจรคณุภาพ (P-D-C-A) จะท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลง 

ที่ยั่งยืน 

 3. การประเมินความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้

ของแบบจ�าลองการบริหารการเปล่ียนแปลงในโรงเรยีนประถมศกึษา

ขนาดเลก็ สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พบว่า 

ความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ทุกด้าน ได้แก่ หลักการและแนวคิด วัตถุประสงค์ และกระบวนการ

ด�าเนินการ 

 ดังน้ันแบบจ�าลองน้ีเป็นที่ยอมรับได้ (ลิเคิร์ท Likert 

อ้างถึงใน บุญชม  ศรีสะอาด, 2545) ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าแบบ

จ�าลองนี้ได้ผ่านการยืนยันความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้

ในบริบทของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ี

ปฏิบตัโิดยตรงจากผู้บรหิารโรงเรยีน เป็นผลท�าให้เกิดความเชือ่มัน่ให้ 

ผู้บรหิารโรงเรยีนสามารถน�าแบบจ�าลองนีไ้ปใช้ได้ในโรงเรียนประถม

ศึกษาขนาดเล็กได้อย่างสมบูรณ์ตามบริบทของโรงเรียน 

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะส�าหรบัการน�าผลการวจิยัไปประยกุต์

ใช้

  1.1 แบบจ�าลองที่น�าเสนอเป็นแนวทางกว้างๆ 

เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ทั้งระบบของแบบจ�าลองการบริหาร 

การเปล่ียนแปลงในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ดังนั้นเมื่อ

โรงเรียนน�าแบบจ�าลองไปใช้จงึต้องมกีารปรบัให้เหมาะสมกบับรบิท

ของโรงเรียน และควรศึกษาองค์ประกอบของแบบจ�าลองโดย

ละเอียดในขั้นตอนการปฏิบัติต่อไป

  1.2 การน�าแบบจ�าลองไปใช้ให้ได้ผลในโรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดเล็ก ผู้บริหารโรงเรียนต้องเร่งสร้างจิตส�านึกให้

บุคลากรมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน

 2. ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 ควรศึกษานโยบายด ้านการปฏิรูป หรือ

นวัตกรรมทางการศึกษา  ในส่วนของการวางแผนเพื่อน�าไปปฏิบัติ

ในขั้นของกระบวนการด�าเนินการการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ

ให้เกดิองค์ความรูใ้หม่ทีม่กีารยอมรบัว่ามคีวามก้าวหน้าหรอืประสบ

ความส�าเร็จในการบริหารตามแนวทางนี้

  2.2 ควรศึกษาผลจากแบบจ�าลองการบริหาร 

การเปลี่ยนแปลงนี้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน

สุนิสา  คงสุวรรณ, พรเทพ  รู้แผน, อรรณพ  จีนะวัฒน์
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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

บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาครูผู้สอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 และ 4 ให้สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้

ที่บูรณาการกับการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  2) ศึกษาพฤติกรรมการสอนของครู ที่บูรณาการกับการประเมินเพื่อ 

พัฒนาผู้เรียน 3) ศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 4) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 4 ทั้ง 

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูและนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการกับการประเมินเพื่อ 

พัฒนาผู้เรียน กลุ่มเป้าหมายเป็นครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  จ�านวน 5 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ�านวน 14 คน ครูผู้สอน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ�านวน 7 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ�านวน 13 คน สังกัดโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว ต�าบลเกาะแก้ว  

อ�าเภอส�าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ การบันทึกวีดิทัศน์  

แบบสัมภาษณ์ครู และนักเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แบบทดสอบ 

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของครูและนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน และร้อยละ ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  

 ผลการวิจัยปรากฏว่า

 1. ครูผู ้สอนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 และ 4 สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้ที่บูรณาการกับการประเมินเพื่อ 

พัฒนาผู้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งแต่ละกิจกรรม มี 8 ขั้นตอน คือ 1) ก�าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ 2) ระบุเกณฑ์ความส�าเร็จใน 

การเรียนรู้ 3) ระบุหลักฐานจากการเรียนรู้และตีความหลักฐาน 4) ระบุความแตกต่างระหว่างสถานะปัจจุบันของผู้เรียนกับเป้าหมาย 

การเรียนรู้ 5) ให้ข้อมูลป้อนกลับ 6) ปรับการเรียนการสอนให้เหมาะกับความต้องการของผู้เรียนและสรุปผลการเรียนรู้ใหม่ 7) ปิดช่องว่าง  

8) ขั้นความส�าเร็จในการเรียนรู้

 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. ความพึงพอใจของครูที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการกับการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

และความพึงพอใจของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก

ค�าส�าคัญ : พฤติกรรมการสอน, การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน

สุเทพ แปลงทับ, คมพล พันธ์ยาง, อาทิตยา เพิ่มสุข
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Abstract
 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.

Keywords : Teaching Behavior, Formative Assessment 

สุเทพ แปลงทับ, คมพล พันธ์ยาง, อาทิตยา เพิ่มสุข
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บทน�า
 หวัใจส�าคญัของการจดัการเรยีนรูใ้ห้กบันกัเรยีนกค็อืครู  

เพราะครูต้องปฏิบัติงานในบทบาทของตนเองทุกวิถีทางเพื่อ 

พัฒนานักเรียน ต้องมีทักษะในการจัดการเรียนรู ้ มีเจตคติต่อ 

วิชาชีพครูที่ดี มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง มีทักษะ และคุณลักษณะ 

ทีส่ามารถเข้าถงึเทคโนโลยแีละการจดัการเรยีนรูท้ีท่นัสมยั เพือ่สร้าง 

นวัตกรรมการบริหารจัดการชั้นเรียนแนวใหม่ โดยจะต้องเปล่ียน 

ตนเองจากผู้สอนไปเป็นผู้ฝึก (Coach) หรือผู้อ�านวยความสะดวก 

ในการเรียนรู ้(Facilitator) ให้นกัเรยีนเรยีนรูจ้ากการปฏบิตักิจิกรรม  

ซึ่งจะสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นเยาวชนยุคใหม่ได้อย่างต่อเน่ือง 

และยัง่ยนื ยดึหลกัว่าผูเ้รยีนทกุคน มคีวามสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันา 

ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส�าคัญท่ีสุด (ณัจยา หนุนภักดี,  

2559) ตลอดจนครูต้องไม่จัดการเรียนรู้ท่ีจ�ากัดอยู่เฉพาะในห้อง 

สีเ่หลีย่มแคบๆ เท่านัน้ แต่ต้องส่งเสรมิให้ผู้เรยีน ได้เรยีนรู้ด้วยตนเอง  

เรียนรู้ได้ทุกเวลาทุกสถานที่อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต อีกทั้งสามารถ 

เรียนรู้ได้จากสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ทุกประเภทด้วย 

(สุวิทย์ มูลค�า และอรทัย มูลค�า, 2551)

 สภาพปัจจุบันพบว่า พฤติกรรมการเรียนรู้ของคนไทย  

เป ็นพฤติกรรมของการรับความรู ้  (Receiving Culture)  

เป็นส่วนใหญ่ ผู ้ เรียนรับความรู ้จากอาจารย์ผู ้สอนทุกระดับ  

จึงท�าให้ผู้เรียนไม่มีทักษะใหม่ๆ ในการแสวงหาความรู้ ครูถนัด 

การน�าความรู้จากคนอื่นหรือแหล่งอื่นๆ มาบอกเล่าหรืออธิบาย 

ให้กับนักเรียน นักเรียนเองก็คุ้นเคยกับการรับความรู้จากครูด้วย 

การฟัง จด และจ�าเอาไว้ แล้วก็ตอบค�าถามที่ได้ฟังมา โดยเฉพาะ 

เด็กไทยนั้นมีพฤติกรรมท่ีน่าเป็นห่วง คือ ชอบเช่ือตามที่ได้ฟังมา  

ขาดความมั่นใจ ไม่แสวงหาข้อมูล ขาดความกระตือรือร้นคิดแบบ 

เดิมๆ เป็นผู้บริโภค ท�าอะไรแต่พอผ่าน ไม่อดทน นักเรียนไม่ชอบ 

ท�างานหนัก ชอบท�างานคนเดียว ไม่นึกถึงส่วนรวม ขาดคุณธรรม 

จริยธรรม ส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมามากมาย (ไพฑูรย ์

สินลารัตน์, 2558) 

 นอกจากน้ียังพบว่า ในส่วนการจัดการเรียนการสอนของ 

ครูก็ยังคงเป็นแบบเดิม ท่ีเน้นความสะดวก สบาย จัดการเรียนรู้ 

ตามหนงัสอื โดยไม่ศกึษามาตรฐานการเรยีนรู ้และตวัชีว้ดัทีก่�าหนด  

ไม่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียนตกต�่า การเรียนรู ้ของนักเรียนไม่เกิดการเรียนรู ้

อย่างแท้จริง นักเรียนขาดทักษะในการแสวงหาความรู้ ไม่สามารถ 

น�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน ท�าให้เกิดเจตคติที่ไม่ดี 

ต่อการเรียนรู ้และต่อรายวิชาท่ีเรียน ปัญหาท่ีครูจัดการเรียน 

การสอนแบบเดมิอาจมสีาเหตมุาจากครูขาดความรูค้วามเข้าใจ และ 

มีเจตคติที่ไม่ดีต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ 

มีความคิดว่าเป็นเร่ืองยุ่งยาก และเกินความสามารถท่ีจะน�ามาใช ้

ในห้องเรยีนได้ ทัง้นีจ้ากการวเิคราะห์คณุภาพการจดัการศกึษาของ 

ครูส ่วนมากพบว่า มีสภาพปัญหาส�าคัญ คือ ครูขาดความรู ้  

ความเข้าใจในการน�าหลักสูตรไปใช้ ไม่วิเคราะห์หลักสูตร สอนตาม 

หนังสือของส�านักพิมพ์ ใช้การวัดและประเมินผลไม่สอดคล้องกับ 

ส่ิงทีต้่องการวดั ไม่ส่งเสรมิให้นกัเรยีนเกดิกระบวนการคิด ไม่สะท้อน

ความสามารถของนักเรียน นอกจากนี้ยังไม่ค�านึงถึงพื้นฐานของ

นักเรียน ไม่เน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติและทดลองจริง ส่งผลให้

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติมีค่าเฉล่ียที่ต�่า  

(บรรดล สุขปิติ, 2553) ตลอดจนการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมี

ทักษะในการคิดขั้นสูง การลงมือปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม เป็นสิ่งที่เป็น

เพียงแนวคิดเท่านั้น เกิดขึ้นได้ยากมาก เพราะครูยังคงจัดการเรียน

รูแ้บบเดมิ การจดัการเรยีนรูไ้ม่สามารถตอบสนองความต้องการของ

นักเรียน ไม่ได้เกิดจากจิตวิญญาณหรือเกิดจากความต้องการของ 

ผู้เรียนโดยตรง (Mackay, 2007) นอกจากนี้บรรยากาศการเรียนรู้

ที่เป็นอิสระของนักเรียนที่สามารถถามเพื่อน ถามครู ได้ตลอดเวลา 

การช่วยเหลือกันในการเรียน การเล่าประสบการณ์ชีวิตและ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสิ่งที่ได้ค้นคว้ามาเพื่อเล่าให้เพื่อนๆ ฟัง ก็แทบ 

จะเกิดขึ้นไม่ได้ เพราะพฤติกรรมการเรียนรู้แบบเก่าที่ขัดขวาง 

การเรียนรู้ของผู้เรียน (Conner, 2004) 

  การประเมินเป ็นกระบวนการที่ ใช ้ตัดสินความรู  ้

ความสามารถของนักเรียน และเป็นสิ่งที่จะบ่งบอกถึงประสิทธิภาพ 

การท�างานและปรับปรุงการท�างานของนักเรียน ตลอดจนให้ 

ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนและครูผู้สอน นอกจากนี ้

การประเมินยังเป็นส่ิงที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า สามารถปรับปรุง 

การเรียนรู ้ของนักเรียน และการท�างานที่ มีประสิทธิภาพได ้

การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนที่เป็นระบบ มีกระบวนการ 

ที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 

ส่งผลให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ 

(Hattie Timperley, 2007) การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน  

เป็นส่ิงจ�าเป็นทีต้่องท�าควบคูไ่ปกบัการจดักระบวนการเรยีนการสอน         

เพือ่ตรวจสอบคณุภาพผูเ้รยีน ผู้สอน และกระบวนการจดัการเรยีนรู้  

แต่ปัญหา ที่เกิดข้ึนพบว่า หลังจากครูสอนจบ ไม่มีการตรวจสอบ 

และประเมินผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนทุกคนตามหลักสูตร

และจดุประสงค์ของกจิกรรม หรอืหากมีการวดัผลประเมนิผลระดบั 

ชั้นเรียน ก็เป็นการวัดด้วยเทคนิควิธีการที่ไม่มีความหลากหลาย 

และไม่เป็นไปตามสภาพจริง ไม่ครอบคลุมผลของการเรียนรู้ทั้ง 

ด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ซ่ึงสาเหตุอาจมาจาก 

ผู้สอนขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการวัดผล 

ประเมินผล เช่น การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผู้สอน 

ประเมิน ไม่ถูกและไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสม ตลอดจนจ�านวน 

นักเรียนที่มีจ�านวนมากเกินไป ท�าให้ครูไม่สามารถออกแบบการวัด 

และประเมนิผลทีเ่หมาะกบันกัเรยีนจ�านวนมากทีม่คีวามแตกต่างกนัได้  

(ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2558) ตลอดจนโรงเรียน 

สุเทพ แปลงทับ, คมพล พันธ์ยาง, อาทิตยา เพิ่มสุข
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บ้านเกาะแก้ว ต�าบลเกาะแก้ว อ�าเภอส�าโรงทาบ ส�านกังานเขตพืน้ที่ 

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ก็พบปัญหาเช่นเดียวกัน  

นั่นคือครูไม่สามารถออกแบบการสอนที่บูรณาการควบคู่ไปกับ 

การประเมินได้ ยังสอนแบบเดิม คือ สอน สอบ ด้วยแบบทดสอบ  

ขาดการใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการประเมินนักเรียน

 สภาพปัญหาที่พบน้ัน ส่วนใหญ่พบว่าครูไม่สามารถ

สร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผลคุณภาพผู้เรียนได้ตรงตามหลักสูตร 

ขณะทีค่รบูางคนกไ็ม่เหน็ความส�าคญัของการประเมนิผลการเรยีนรู ้

ของเด็กตามหลักสูตรและจุดประสงค์ของกิจกรรม จึงประเมินผล

เด็กอย่างไม่จริงจังและเครื่องมือประเมินผลก็ไม่มีมาตรฐาน ทั้งน้ี 

สอดคล้องกับรายงานการวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา

ประเทศไทย (2556) หรือ TDRI ท่ีช้ีให้เห็นว่าระบบการวัดและ

ประเมินผลการเรียนในปัจจุบัน ยังเน้นการทดสอบเป็นหลัก และ

ข้อสอบส่วนใหญ่มีลักษณะท่องจ�าและมุ่งเน้นแต่เนื้อหา ไม่ส่งเสริม 

การคดิวเิคราะห์ วพิากษ์ และไม่ช่วยเสรมิสร้างทกัษะอืน่ๆ ทีจ่�าเป็น  

ดังนั้นการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู ้เรียนในปัจจุบัน  

จึงไม่ได้ถูกน�ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนเท่าท่ีควร ส่งผล 

ให้การวัดผลและประเมินผลไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

 การประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรยีน (Formative Assessment)  

เป็นการประเมนิทีก่ระท�าในขณะทีจ่ดัการเรยีนการสอน การประเมนิ

จะเป็นลักษณะของการประเมินตามสภาพจริง ครูและนักเรียน 

มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ครูสามารถติดตามพัฒนาการของนักเรียน  

และปรับกระบวนทัศน์และทัศนคติต่อเรื่องที่เรียนได้ตลอดเวลา  

สามารถตรวจสอบแนวคิดหลัก (Concept) ของเรื่องที่สอนได้ทันที  

เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนออกไปจากแนวคิดหลัก  

(Misconception) (William, 2008) เป็นการประเมินที่ให ้

ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์แก่นักเรียน ท�าให้นักเรียนสามารถ 

ปรับปรุงตนเอง ทั้งความรู้ ความสามารถช่วยสร้างกลยุทธ์ที่ด ี

ในการเรียน ท�าให้มีผลการเรียนเป็นที่น ่าพอใจ ไม ่ต ้องรอ 

การปรับปรุงแก้ไขเม่ือสอบปลายปีเพียงคร้ังเดียว ซ่ึงจะท�าให ้

ผูเ้รยีนขาดแรงจงูใจในการเรยีน หมดก�าลังใจทีจ่ะแก้ไขหรอืปรบัปรงุ  

นอกจากนี้ยังเป็นการประเมินที่เป็นกระบวนการค้นหา และ 

ตีความหมายหลักฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนรู้ของนักเรียน 

ซึ่งครูสามารถน�าไปใช้ในการตัดสินการเรียนรู ้ของนักเรียนว่า 

นักเรียนบรรลุตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ร่วมกันหรือไม่ ซ่ึงครูจะต้องมี 

การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู ้ของหลักสูตรมาเป็นอย่างดี  

เป็นการประเมินที่สามารถท�าให้ครูได้ปรับเปลี่ยนการสอนของ 

ตนเอง ให้สามารถพัฒนานักเรียนได้เต็มศักยภาพมากยิ่งขึ้น ครูจะ 

ต้องศึกษานักเรียนรายบุคคล และคอยช่วยเหลือให้นักเรียนบรรลุ 

ผลการเรยีนรูต้ามมาตรฐานของหลกัสตูร ทัง้ยงัเป็นการประเมนิเพือ่ 

ยืนยันที่จะบอกความก้าวหน้าของการเรียน กระบวนการเรียนรู้ 

จึงเป็นกระบวนการที่ครูจัดบรรยากาศการเรียนให้นักเรียน 

เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน และนักเรียนกับครู  

กิจกรรมการเรียนรู ้มีการปรับตัวอยู ่ตลอดเวลา สามารถเพิ่ม 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนได้ โดยใช้ผลการประเมินเพื่อ 

พัฒนาการเรียนรู้ในการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักเรียน สามารถใช้ 

ปรับปรุงการสอนของครู ปรับปรุงการเรียนของนักเรียนแต่ละคน  

และนักเรียนทั้งชั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ (วิจารณ์ พานิช, 2557)  

ทั้งนี้ครูในศตวรรษที่ 21 ควรให้ความสนใจในกระบวนการของ 

การประเมินเพื่อการพัฒนาผู้เรียน เพราะเป็นการประเมินแนวใหม ่

ที่ก�าลังได้รับความสนใจ เพื่อช่วยในการปรับปรุงการเรียนรู้ของ 

นักเรียน ให้ค�าแนะน�าย้อนกลับในการเรียนรู้ของนักเรียน ท�าให ้

นักเรียนมีความเชื่อม่ันในตนเอง มีการตัดสินใจที่ เหมาะสม 

ครสูามารถออกแบบการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกับเนือ้หาและความสนใจ 

ของนักเรียนแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Stiggins, 2005)  

กระบวนการดังกล่าวจะสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู ้ 

ในช้ันเรียนได้ ครูจะต้องมีความรู ้และทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับ 

การประเมนิเพือ่พฒันาผูเ้รยีน ซึง่ความรูข้องคร ูทีค่วรมตีามแนวคดิ 

การประเมินเพื่อพัฒนาผู ้เรียนประกอบด้วย ความรู ้ในเนื้อหา 

ที่จะสอน ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิดของผู้เรียน ได้แก่ แรงจูงใจใน 

ตนเอง และการก�ากับตนเอง ความรู้ด้านการสอนในเน้ือหานั้นๆ  

ความรู ้ เกี่ยวกับพื้นความรู ้ของผู ้ เรียน และความรู ้ เกี่ยวกับ 

การประเมิน และครูจะต้องมีทักษะที่จ�าเป็น ได้แก่ 1) ทักษะ 

การตีความหลักฐาน 2) ทักษะการเลือกวิธีสอนที่เหมาะสมกับ 

ผู้เรียน 3) ทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับ 4) ทักษะการสอนให้ 

นักเรียนรู้คิด และ 5) ทักษะการสอนวิธีการประเมินกลุ่มเพื่อน 

จึงจะสามารถจัดการเรียนรู ้ตามแนวคิดดังกล ่าวได ้อย ่างมี 

ประสิทธิภาพ (Heritage, 2010) 

 จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนา 

ครูโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว ต�าบลเกาะแก้ว อ�าเภอส�าโรงทาบ  

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสรุนิทร์ เขต 1 ให้สามารถ 

เปลี่ยนพฤติกรรมการสอน ที่บูรณาการกับการประเมินเพื่อพัฒนา 

ผู้เรียน ท่ีเอื้อต่อการปฏิรูปการศึกษา ครูสามารถพัฒนาตนเอง 

ปรับกระบวนการสอนของตนเอง ออกแบบการสอนและติดตาม 

ผลการสอนได้ทันท่วงที สามารถพัฒนานักเรียนให้นักเรียนรู ้

จักวิเคราะห์ มีความมั่นใจในตนเอง แสวงหาความรู้ กระตือรือร้น 

ในการเรียน มีความคิดสร้างสรรค์ ท�าให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู ้

ที่หลากหลายมีทักษะทางสังคม สามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 

ส่งผลให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สุเทพ แปลงทับ, คมพล พันธ์ยาง, อาทิตยา เพิ่มสุข
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้

ทีบ่รูณาการกบัการประเมนิเพือ่พัฒนาผูเ้รยีน 8 กลุม่สาระการเรยีนรู้  

 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสอนของครู ที่บูรณาการ 

กับการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

 3. เพือ่ศึกษาพฤตกิรรมการเรยีนของนกัเรยีน ทีบู่รณาการ 

กับการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน

 4. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 5. เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของครแูละนกัเรยีน ทีม่ต่ีอ 

กิจกรรมการเรียนรู้ ที่บูรณาการกับการประเมิน เพื่อพัฒนาผู้เรียน

อุปกรณ์และวิธีด�าเนินการวิจัย
 กลุ่มเป้าหมาย

 1. ครผููส้อนชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนบ้านเกาะแก้ว  

ต�าบลเกาะแก้ว อ�าเภอส�าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 1 

ปีการศึกษา 2560 จ�านวน 5 คน

 2. นกัเรยีนช้ันประถมศึกษาปีที ่2 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว  

ต�าบลเกาะแก้ว อ�าเภอส�าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 1 

ปีการศึกษา 2560 จ�านวน 1 ห้องเรียน นักเรียน 14 คน 

 3. ครผููส้อนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนบ้านเกาะแก้ว  

ต�าบลเกาะแก้ว อ�าเภอส�าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 1 

ปีการศึกษา 2560 จ�านวน 7 คน

 4. นกัเรยีนช้ันประถมศึกษาปีที ่4 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว  

ต�าบลเกาะแก้ว อ�าเภอส�าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 1 

ปีการศึกษา 2560 จ�านวน 1 ห้องเรียน นักเรียน 13 คน

 เครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล

 1.  แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู  และ 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนท่ีเก่ียวกับกิจกรรม 

การเรียนรู้ ทีบ่รูณาการกบัการประเมนิเพือ่พฒันาผูเ้รยีน หาคุณภาพ

 2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 

ทีเ่กีย่วกบักจิกรรมการเรียนรู้ทีบ่รูณาการกบัการประเมิน เพือ่พฒันา 

ผู้เรียน

 3. แบบสัมภาษณ์ครูและนักเรียนเก่ียวกับการจัด 

กิจกรรมการเรียนรู้ ที่บูรณาการกับการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน

 4. การบันทึกวีดิทัศน์การสอนของครู และการเรียน 

ของนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้  ที่บูรณาการกับ 

การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน

 5. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ชัน้ประถม 

ศึกษาปีที่ 2 และ 4 จ�านวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

 6. แบบสอบถามความพงึพอใจของครเูกีย่วกบักจิกรรม 

การเรียนรู้ ที่บูรณาการกับการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน 8 กลุ่ม 

สาระการเรียนรู้

 7. แผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกับการประเมิน 

เพื่อพัฒนาผู้เรียน

 การหาคณุภาพของเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมลู

 1. แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู แบบสังเกต

พฤติกรรมการเรียน แบบสัมภาษณ์ครู แบบสัมภาษณ์นักเรียน และ

แผนการจดัการเรยีนรูท้ีบ่รูณาการกบัการประเมนิเพือ่พฒันาผูเ้รยีน 

เครื่องมือทั้ง 5 ชนิด หาคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ 4 คน เกี่ยวกับดัชนี

ความตรงตามเนื้อหาทั้งฉบับ (Content Validity Index: CVI) ซึ่ง

แต่ละชนดิมค่ีา CVI เท่ากบั 1 ผ่านเกณฑ์ค่าดชันคีวามตรงของเนือ้หา

ทั้งฉบับที่จะต้องมีค่าไม่น้อยกว่า .90 (Di lorio, 2005) 

 2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ชัน้ประถม

ศึกษาปีที่ 2 และ 4 จ�านวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ แต่ละกลุ่มสาระ

หาคุณภาพโดยการหาค่าความยากง่าย (p) ค่าอ�านาจจ�าแนก (B) 

ตามวธิขีองเบรนแนน  (Brennan) ค่าความเชือ่มัน่ (rCC) ของข้อสอบ

ทั้งฉบับ โดยใช้วิธีของ  Lovett  (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) โดยค่า

ความยากง่ายที่พิจารณาอยู่ระหว่าง .20-.80 ค่าอ�านาจจ�าแนกที่

พิจารณา คือ .20-1.00 ค่าความเชื่อมั่น (rCC) ของข้อสอบทั้งฉบับ 

ต้องมีค่า .80 ขึ้นไป (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) แบบทดสอบทั้ง 16 

ชุด มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ทั้ง 16 ชุด 

 วิธีด�าเนินการวิจัย แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1 จัดกิจกรรมการพัฒนาครูเก่ียวกับการ

ออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูท่ี้บรูณาการกบัการประเมนิ เพือ่พฒันา

ผู้เรียน โดยมีกิจกรรมดังนี้

  กิจกรรมที ่1 การอบรมเกี่ยวกับการประเมินเพื่อ

พัฒนาผู้เรียน  

  กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบตักิารเก่ียวกบัการ 

ออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่บูรณาการกับการประเมิน 

เพื่อพัฒนาผู้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครอบคลุมเนื้อหาใน 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ทั้งหมด

  กิจกรรมที่ 3 เชิญผู้เช่ียวชาญ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 

การเรียนรู ้ ประเมินการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู ้ที่ 

บูรณาการกับการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนของกลุ่มเป้าหมาย 

ทัง้ 8 สาระการเรยีนรู ้และให้ค�าปรึกษา ค�าแนะน�าเพือ่ปรบักจิกรรม 

ให้เหมาะสม ที่จะท�าการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

 ขั้นตอนที่ 2 การน�ากิจกรรมที่ออกแบบไว้ ไปใช้สอน 

นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย โดยด�าเนินการดังนี้

สุเทพ แปลงทับ, คมพล พันธ์ยาง, อาทิตยา เพิ่มสุข
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  1. ครูน�ากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่บูรณาการ 

กับการประเมินเพ่ือพัฒนาผู ้เรียนมาใช้สอน ท้ัง 8 กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 และระดับชั้นประถม 

ศึกษาปีที่ 4 ตลอดระยะเวลา 1 ภาคเรียน สังเกตพฤติกรรม 

การสอนของครู และสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน  

สัมภาษณ์ครูและนักเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ที่ 

บรูณาการกบัการประเมนิเพือ่พฒันาผูเ้รยีน และการบนัทกึวดีทิศัน์

การเรียนการสอน

  2. จัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community : PLC) ของครูในระดับ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 4 เพื่อให้ครูมีโอกาสได้แลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ จากประสบการณ์ในห้องเรียนท่ีตนเองท�างาน และน�าผล 

ไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนของตนเอง โดยจัดกิจกรรมเดือนละ  

1 ครั้ง สัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน

  3. ทดสอบหลงัทดลองกบันักเรยีนช้ันประถมศกึษา 

ปีที่ 2 ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ กลุ่มสาระละ 30 ข้อ และทดสอบกับนักเรียนชั้นประถม 

ศึกษาปีท่ี 4 ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท้ัง 8  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระละ 40 ข้อ 

  4. สอบถามความพึงพอใจของครูและนักเรียน  

เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้ ที่บูรณาการกับการประเมินเพื่อพัฒนา 

ผู้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 เกบ็รวบรวมข้อมลูเชงิคณุภาพ จากการสงัเกตพฤตกิรรม 

การสอนของครู และสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนที ่

เก่ียวกับกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีบูรณาการกับการประเมินเพื่อพัฒนา 

ผู้เรียน สัมภาษณ์ครูและนักเรียนและบันทึกวีดิทัศน์การสอนของ 

ครูและการเรียนของนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้  

ทีบ่รูณาการกบัการประเมนิเพือ่พฒันาผูเ้รยีน ส่วนข้อมลูเชงิปรมิาณ 

เก็บรวบรวมจากการทดสอบนักเรียน และสอบถามความพึงพอใจ 

ของครูและนักเรียน

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 ข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์โดยน�าข้อมูลที่ได ้จาก 

การสังเกต การสัมภาษณ์ และการบันทึกวีดิทัศน์มาวิเคราะห ์

เนื้อหา (Content Analysis) ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ 

โดยหาค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และร้อยละ

ผลการวิจัย
 1. ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 และชั้นประถม 

ศึกษาปีที่ 4 สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ที่บูรณาการกับ 

การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในภาคเรียน 

ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยกิจกรรมการเรียนรู้ที่ออกแบบน้ัน 

ได้ประยุกต์แนวคิดการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนของ Heritage  

(2010) มี 8 ขั้นตอน ดังนี้

  ขั้นที่ 1 ก�าหนดเป้าหมายการเรียนรู้

  ขั้นที่ 2 ขั้นระบุเกณฑ์ความส�าเร็จในการเรียนรู้

  ขั้นท่ี 3 ขั้นระบุหลักฐานจากการเรียนรู ้ และ 

    ตีความหลักฐาน

  ขั้นที่ 4  ขั้นระบุความแตกต่างระหว่างสถานะ 

    ปัจจบุนัของผูเ้รยีนกบัเป้าหมายการเรยีนรู้

  ขั้นที่ 5 ขั้นให้ข้อมูลป้อนกลับ

  ขั้นที่ 6 ขั้นปรับการเรียนการสอนให้เหมาะกับ 

    ความต้องการของผู ้เรียนและสรุปผล 

    การเรียนรู้ใหม่

  ขั้นที่ 7 ขั้นปิดช่องว่าง

  ขั้นที่ 8 ขั้นความส�าเร็จในการเรียนรู้

 2. พฤติกรรมการการสอนของครูที่บูรณาการกับ 

การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่เด่นชัด มี 12 ประเด็น ดังนี้ 

  2.1 ครูเรียนรู้ไปพร้อมกับนักเรียน 

  2.2 เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น

  2.3 มีความเป็นกันเองกับนักเรียน สนทนากับ

นักเรียนทั้งเรื่องการเรียนและเรื่องอื่นๆ มากยิ่งขึ้น

  2.4 ใช้สื่อที่หลากหลาย เช่น สื่อ ICT สื่อจ�าลอง

  2.5 ใช้เทคนิคกระบวนการสอนที่หลากหลาย 

มีนวัตกรรม และมีการศึกษานอกห้องเรียน

  2.6 เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม

  2.7 แจ้งเป้าหมายการเรียน เนื้อหาที่จะเรียน 

ให้นักเรียนทราบล่วงหน้าทุกครั้ง

  2.8 กระตุ้นให้นกัเรยีนพฒันาชิน้งานให้เป็นไปตาม 

เป้าหมายที่ตั้งไว้

  2.9 รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลใช้หลักจิตวิทยา 

ในการเรียนการสอน

  2.10 ประเมินนักเรียนโดยใช้เกณฑ์ และน�าผล 

การประเมินมาพัฒนาการเรียนรู้

  2.11 จัดกิจกรรมตามแผนที่วางไว้และสอดคล้อง 

กับเวลา

  2.12 ให้ข้อมูลป้อนกลบักบันกัเรยีน เพือ่ให้นกัเรยีน 

ได้ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง

สุเทพ แปลงทับ, คมพล พันธ์ยาง, อาทิตยา เพิ่มสุข
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 3. พฤติกรรมการการเรียนของนักเรียนท่ีบูรณาการ 

กับการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่เด่นชัด มี 8 ประเด็น ดังนี้

  3.1 กล้าแสดงออก กล้าคดิ กล้าตดัสนิใจ กล้าแสดง 

ความคิดเห็น 

  3.2 นกัเรยีนทราบเป้าหมายและเกณฑ์การเรยีนรู้  

ท�าให้สามารถเตรียมตัวท�างานได้ดี

  3.3 มีความสุขในการเรียน ได้สนทนากับครูและ 

เพื่อนๆ

  3.4 มีการท�างานเป็นกลุ่ม เรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้ 

สื่อที่หลากหลาย

  3.5 นักเรียนสามารถท�ากิจกรรมและสรุปความรู ้

ได้ด้วยตนเอง

  3.6 ได้ประเมินผลงานเพื่อน

  3.7 สามารถใช้อินเทอร์เน็ต สื่อ ICT เพื่อการเรียนรู้ 

ได้ทันที

  3.8 มีความรู้เพิ่มมากขึ้น รู้จักวิธีแสวงหาความรู้

 4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถม

ศึกษาปีที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

   2.12 ใหขอมูลปอนกลับกับนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนไดปรับปรุงและพัฒนาตนเอง 
 3. พฤติกรรมการการเรียนของนักเรียนที่บูรณาการกับการประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียนที่เดนชัด มี 8 ประเด็น 
ดังนี ้
   3.1 กลาแสดงออก กลาคิด กลาตดัสินใจ กลาแสดงความคิดเห็น  
  3.2 นักเรียนทราบเปาหมายและเกณฑการเรียนรู ทําใหสามารถเตรยีมตัวทํางานไดด ี
  3.3 มีความสุขในการเรียน ไดสนทนากับครูและเพ่ือนๆ 
  3.4 มีการทํางานเปนกลุม เรียนรูรวมกัน โดยใชสื่อที่หลากหลาย 
  3.5 นักเรียนสามารถทํากิจกรรมและสรุปความรูไดดวยตนเอง 
  3.6 ไดประเมินผลงานเพื่อน 
  3.7 สามารถใชอินเทอรเน็ต สื่อ ICT เพ่ือการเรียนรูไดทันที 
   3.8 มีความรูเพ่ิมมากขึ้น รูจักวิธีแสวงหาความรู 
 
 4. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 และชัน้ประถมศึกษาปที่ 4 
 

ตารางที่ 1 คะแนนทดสอบของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู 
 

เลขที ่
กลุมสาระการเรียนรู/คะแนนเต็ม 

รวม 
ภาษาไทย คณิตฯ วิทย อังกฤษ สังคมฯ สุขศึกษาฯ การงานฯ ศิลปะ 

30 30 30 30 30 30 30 30 240 

1 19 18 17 19 20 19 20 19 151 

2 19 18 19 17 19 18 20 19 149 

3 23 22 21 22 23 22 23 22 178 

4 22 21 20 21 22 23 24 25 178 

5 19 20 21 20 20 22 22 23 167 

6 28 27 28 27 28 28 29 28 223 

7 22 21 20 23 23 21 23 24 177 

8 30 30 29 28 29 29 30 28 233 

9 29 28 29 27 29 30 30 29 231 

10 21 22 19 22 23 22 23 22 174 

11 29 28 27 28 29 30 30 28 229 

12 30 30 28 29 30 30 30 29 236 

13 27 26 29 29 28 30 30 29 228 

14 20 21 23 23 22 24 24 23 180 

รวม 338 332 330 335 345 348 358 348 2,734 
SD 4.44 4.29 4.50 4.01 3.97 4.45 4.01 3.66 4.08 

  24.14 23.71 23.57 23.93 24.64 24.86 25.57 24.86 195.29 
รอยละ 80.48 79.05 78.57 79.76 82.14 82.86 85.24 82.86 81.37 

 

จากตารางที่ 1 คะแนนทดสอบหลงัทดลองของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปที่ 2 ทั้ง 8 กลุมสาระการเรยีนรู มี

คะแนนรวมทั้งหมด 240 คะแนน คะแนนเฉลีย่ 195.29 คิดเปนรอยละ 81.37 

  

ตารางที่ 1 คะแนนทดสอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

 จากตารางท่ี 1 คะแนนทดสอบหลงัทดลองของนกัเรยีน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคะแนนรวม

ทั้งหมด 240 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 195.29 คิดเป็นร้อยละ 81.37

 

สุเทพ แปลงทับ, คมพล พันธ์ยาง, อาทิตยา เพิ่มสุข
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 จากตารางท่ี 2 คะแนนทดสอบหลงัทดลองของนกัเรยีน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคะแนนรวม

ทั้งหมด 320 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 272.34 คิดเป็นร้อยละ 85.11

 5. ความพึงพอใจของครูและนักเรียนที่มีต่อกิจกรรม 

การเรียนรู้ที่บูรณาการกับการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนปรากฏผล 

ดังนี้

ตารางที่ 2 คะแนนทดสอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ตารางที่ 2 คะแนนทดสอบของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู 
  

เลขที ่
กลุมสาระการเรียนรู/คะแนนเต็ม 

รวม 
ภาษาไทย คณิตฯ วิทย อังกฤษ สังคมฯ สุขศึกษาฯ การงานฯ ศิลปะ 

40 40 40 40 40 40 40 40 320 

1 38 38 35 36 40 39 37 36 299 

2 28 32 28 31 34 35 33 32 253 

3 35 36 31 33 36 34 34 35 274 

4 27 26 26 31 28 26 30 31 225 

5 36 39 33 37 38 34 38 37 292 

6 38 37 34 36 38 39 38 38 298 

7 39 39 34 36 39 38 37 38 300 

8 37 37 33 36 37 38 37 39 294 

9 39 38 35 37 40 39 40 39 307 

10 32 27 33 30 30 32 31 32 247 

11 37 33 33 33 34 34 34 34 272 

12 26 25 25 29 30 30 32 30 227 

13 32 32 25 30 33 32 34 34 252 

รวม 444 439 405 435 457 450 455 455 3,540 
SD 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 35.15 34.62 35.00 35.03 272.34 
รอยละ 85.38 84.42 77.88 83.65 87.88 86.54 87.50 87.58 85.11 

 

 จากตารางที่ 2 คะแนนทดสอบหลงัทดลองของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปที่ 4 ทั้ง 8 กลุมสาระการเรยีนรู          

มีคะแนนรวมทั้งหมด 320 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 272.34 คิดเปนรอยละ 85.11 

 5. ความพึงพอใจของครูและนักเรยีนที่มีตอกิจกรรมการเรียนรูที่บูรณาการกับการประเมินเพ่ือพัฒนาผูเรยีน 
ปรากฏผลดังน้ี 
  

ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรูที่บูรณาการกับการประเมินเพ่ือพัฒนาผูเรียน 
  8 กลุมสาระการเรียนรู 
 

ที ่ รายการ   SD การแปลผล 
1 ไดแจงเปาหมาย เกณฑ และเนื้อหาทุกครั้ง ใหนักเรียนทราบกอนเรียน 4.60 0.52 มากที่สุด 
2 กระตุนใหนักเรียนไดมีโอกาสประเมินผลงานตนเองและผลงานเพื่อนๆ 4.40 0.52 มาก 
3 ครูกระตุนใหนักเรยีนไดแสดงความคิดเห็น 4.80 0.42 มากที่สุด 
4 ครูจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายและใชนวัตกรรมใหมๆ  4.60 0.52 มากที่สุด 
5 ครูจัดหาสื่อในทองถ่ินมาสอนนักเรียน 4.60 0.52 มากที่สุด 
6 ครูสอนโดยใชสื่อจากโทรทัศน และสืบคนจากคอมพิวเตอร 4.40 0.52 มาก 
7 ครูแนะนําใหนักเรียนนําสื่อที่บานมาใชในการเรียน 4.60 0.52 มากที่สุด 
8 กระตุนใหนักเรียนทํางานรวมกันเปนกลุม  4.60 0.52 มากที่สุด 
9 ครูใชคําถามใหนักเรยีนชวยกันคิด ชวยกันคนหาคําตอบ 4.80 0.42 มากที่สุด 

ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการกับการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน

 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ตารางที่ 2 คะแนนทดสอบของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู 
  

เลขที ่
กลุมสาระการเรียนรู/คะแนนเต็ม 

รวม 
ภาษาไทย คณิตฯ วิทย อังกฤษ สังคมฯ สุขศึกษาฯ การงานฯ ศิลปะ 

40 40 40 40 40 40 40 40 320 

1 38 38 35 36 40 39 37 36 299 

2 28 32 28 31 34 35 33 32 253 

3 35 36 31 33 36 34 34 35 274 

4 27 26 26 31 28 26 30 31 225 

5 36 39 33 37 38 34 38 37 292 

6 38 37 34 36 38 39 38 38 298 

7 39 39 34 36 39 38 37 38 300 

8 37 37 33 36 37 38 37 39 294 

9 39 38 35 37 40 39 40 39 307 

10 32 27 33 30 30 32 31 32 247 

11 37 33 33 33 34 34 34 34 272 

12 26 25 25 29 30 30 32 30 227 

13 32 32 25 30 33 32 34 34 252 

รวม 444 439 405 435 457 450 455 455 3,540 
SD 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 35.15 34.62 35.00 35.03 272.34 
รอยละ 85.38 84.42 77.88 83.65 87.88 86.54 87.50 87.58 85.11 

 

 จากตารางที่ 2 คะแนนทดสอบหลงัทดลองของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปที่ 4 ทั้ง 8 กลุมสาระการเรยีนรู          

มีคะแนนรวมทั้งหมด 320 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 272.34 คิดเปนรอยละ 85.11 

 5. ความพึงพอใจของครูและนักเรยีนที่มีตอกิจกรรมการเรียนรูที่บูรณาการกับการประเมินเพ่ือพัฒนาผูเรยีน 
ปรากฏผลดังน้ี 
  

ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรูที่บูรณาการกับการประเมินเพ่ือพัฒนาผูเรียน 
  8 กลุมสาระการเรียนรู 
 

ที ่ รายการ   SD การแปลผล 
1 ไดแจงเปาหมาย เกณฑ และเนื้อหาทุกครั้ง ใหนักเรียนทราบกอนเรียน 4.60 0.52 มากที่สุด 
2 กระตุนใหนักเรียนไดมีโอกาสประเมินผลงานตนเองและผลงานเพื่อนๆ 4.40 0.52 มาก 
3 ครูกระตุนใหนักเรยีนไดแสดงความคิดเห็น 4.80 0.42 มากที่สุด 
4 ครูจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายและใชนวัตกรรมใหมๆ  4.60 0.52 มากที่สุด 
5 ครูจัดหาสื่อในทองถ่ินมาสอนนักเรียน 4.60 0.52 มากที่สุด 
6 ครูสอนโดยใชสื่อจากโทรทัศน และสืบคนจากคอมพิวเตอร 4.40 0.52 มาก 
7 ครูแนะนําใหนักเรียนนําสื่อที่บานมาใชในการเรียน 4.60 0.52 มากที่สุด 
8 กระตุนใหนักเรียนทํางานรวมกันเปนกลุม  4.60 0.52 มากที่สุด 
9 ครูใชคําถามใหนักเรยีนชวยกันคิด ชวยกันคนหาคําตอบ 4.80 0.42 มากที่สุด 

สุเทพ แปลงทับ, คมพล พันธ์ยาง, อาทิตยา เพิ่มสุข
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ตารางที่ 3 (ตอ) 
 

ที ่ รายการ   SD การแปลผล 
10 ครูมักจะเดินมาแนะนํานักเรียนทุกๆ กลุม 4.60 0.52 มากที่สุด 
11 ครูประเมินผลงานของนักเรียนตามสภาพจริง 4.60 0.52 มากที่สุด 
12 แนะนํานักเรียนทุกครั้งท่ีนักเรียนมีขอสงสัย 4.50 0.53 มาก 
13 กระตุนใหนักเรียนจับคูเพื่อใหคะแนนตอผลงานที่ทําสาํเรจ็ 4.50 0.53 มาก 
14 ครูจะชื่นชมผลงานของนักเรียนอยางสม่ําเสมอ 4.90 0.32 มากที่สุด 
15 ภูมิใจที่สามารถเปลี่ยนวิธีการสอนและวิธีการเรียนรูของนักเรียนได 4.80 0.42 มากที่สุด 

สรุปผลโดยรวม 4.62 0.17 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 3 ความพึงพอใจของครูเก่ียวกับกิจกรรมการเรียนรูที่บูรณาการกับการประเมินเพ่ือพัฒนาผูเรยีน 
8 กลุมสาระการเรียนรู โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.62)  
 
ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของนักเรียน เก่ียวกับกิจกรรมการเรียนรูทีบู่รณาการกับการประเมินเพ่ือพัฒนาผูเรยีน  
 8 กลุมสาระการเรียนรู 
 
ที ่ รายการ   SD การแปลผล 
1 ฉันชอบที่ครูแจงใหฉันทราบทุกครัง้วาวันน้ีจะเรียนเรื่องอะไร และตองทํางาน

อะไรใหสําเร็จ 
4.37 0.56 มาก 

2 ฉันชอบที่ครูแจงใหฉันทราบทุกครัง้วางานช้ินนี้จะสําเร็จตองมีเกณฑอะไรบาง 4.30 0.61 มาก 
3 ฉันชอบที่ครูเปดโอกาสใหฉันไดแสดงความคิดเห็นและประเมินผลงาน           

ของเพื่อนๆ 
4.44 0.70 มาก 

4 ครูใหฉันไดเรยีนรูและทํากิจกรรมตางๆ จนฉันเขาใจเรื่องที่เรียน 4.37 0.63 มาก 
5 ฉันชอบที่ครูใหทํากิจกรรมหลายอยางในการเรียน 4.48 0.58 มาก 
6 ครูสอนโดยใหฉันดูจากโทรทัศนและคนหาจากคอมพิวเตอร 4.22 0.58 มาก 
7 ครูจะเอาวสัดุอุปกรณ สิ่งของเครือ่งใชในบานและในโรงเรียนมาให                 

พวกเราเรยีน 
4.56 0.51 มากที่สุด 

8 ครูใหฉันไดทํางานรวมกันเปนกลุม และใหออกมานําเสนอหนาชั้นเรยีน 4.44 0.64 มาก 
9 ฉันชอบที่ครูใชคําถามใหพวกเราชวยกันคิดชวยกันตอบ 4.48 0.64 มาก 
10 ฉันชอบที่ครูมักจะเดินมาดู และแนะนําพวกเราทุกๆ กลุม 4.56 0.58 มากที่สุด 
11 ฉันพอใจกับคะแนนที่ครูประเมินผลงานของฉัน 4.44 0.58 มาก 
12 ฉันชอบที่ครูมาชี้แนะและชวยเหลือเมื่อฉันมีขอสงสัย 4.56 0.58 มากที่สุด 
13 ฉันและเพ่ือนไดจับคูเพ่ือใหคะแนนตอผลงานที่ทําสาํเรจ็ 4.52 0.51 มากที่สุด 
14 คุณครจูะชื่นชมผลงานของฉันและผลงานของเพ่ือนๆ เสมอ 4.85 0.46 มากที่สุด 
15 กิจกรรมการเรียนทําใหฉันและเพือ่นไดชวยเหลือซึ่งกันและกัน 4.67 0.55 มากที่สุด 

สรุปผลโดยรวม 4.48 0.24 มาก 
 
 จากตารางที ่4 ความพึงพอใจของนักเรียน เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรูท่ีบูรณาการกับการประเมินเพ่ือพัฒนา
ผูเรยีน 8 กลุมสาระการเรยีนรู โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 4.48)  
 
สรุปผลและอภิปรายผล 

1. ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 และ 4 สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท่ีบูรณาการกับการประเมิน       
เพ่ือพัฒนาผูเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรู  ซึ่งแตละกิจกรรม มี 8 ขั้นตอน โดยไดประยุกตแนวคิดการประเมินเพื่อพัฒนา

 จากตารางท่ี 3 ความพึงพอใจของครูเก่ียวกับกิจกรรม

การเรยีนรู้ทีบ่รูณาการกบัการประเมนิเพือ่พฒันาผูเ้รยีน 8 กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.62) 

ตารางที่ 3 (ต่อ)
ตารางที่ 3 (ตอ) 
 

ที ่ รายการ   SD การแปลผล 
10 ครูมักจะเดินมาแนะนํานักเรียนทุกๆ กลุม 4.60 0.52 มากที่สุด 
11 ครูประเมินผลงานของนักเรียนตามสภาพจริง 4.60 0.52 มากที่สุด 
12 แนะนํานักเรียนทุกครั้งท่ีนักเรียนมีขอสงสัย 4.50 0.53 มาก 
13 กระตุนใหนักเรียนจับคูเพื่อใหคะแนนตอผลงานที่ทําสาํเรจ็ 4.50 0.53 มาก 
14 ครูจะชื่นชมผลงานของนักเรียนอยางสม่ําเสมอ 4.90 0.32 มากที่สุด 
15 ภูมิใจที่สามารถเปลี่ยนวิธีการสอนและวิธีการเรียนรูของนักเรียนได 4.80 0.42 มากที่สุด 

สรุปผลโดยรวม 4.62 0.17 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 3 ความพึงพอใจของครูเก่ียวกับกิจกรรมการเรียนรูที่บูรณาการกับการประเมินเพ่ือพัฒนาผูเรยีน 
8 กลุมสาระการเรียนรู โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.62)  
 
ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของนักเรียน เก่ียวกับกิจกรรมการเรียนรูทีบู่รณาการกับการประเมินเพ่ือพัฒนาผูเรยีน  
 8 กลุมสาระการเรียนรู 
 
ที ่ รายการ   SD การแปลผล 
1 ฉันชอบที่ครูแจงใหฉันทราบทุกครัง้วาวันน้ีจะเรียนเรื่องอะไร และตองทํางาน

อะไรใหสําเร็จ 
4.37 0.56 มาก 

2 ฉันชอบที่ครูแจงใหฉันทราบทุกครัง้วางานช้ินนี้จะสําเร็จตองมีเกณฑอะไรบาง 4.30 0.61 มาก 
3 ฉันชอบที่ครูเปดโอกาสใหฉันไดแสดงความคิดเห็นและประเมินผลงาน           

ของเพื่อนๆ 
4.44 0.70 มาก 

4 ครูใหฉันไดเรยีนรูและทํากิจกรรมตางๆ จนฉันเขาใจเรื่องที่เรียน 4.37 0.63 มาก 
5 ฉันชอบที่ครูใหทํากิจกรรมหลายอยางในการเรียน 4.48 0.58 มาก 
6 ครูสอนโดยใหฉันดูจากโทรทัศนและคนหาจากคอมพิวเตอร 4.22 0.58 มาก 
7 ครูจะเอาวสัดุอุปกรณ สิ่งของเครือ่งใชในบานและในโรงเรียนมาให                 

พวกเราเรยีน 
4.56 0.51 มากที่สุด 

8 ครูใหฉันไดทํางานรวมกันเปนกลุม และใหออกมานําเสนอหนาชั้นเรยีน 4.44 0.64 มาก 
9 ฉันชอบที่ครูใชคําถามใหพวกเราชวยกันคิดชวยกันตอบ 4.48 0.64 มาก 
10 ฉันชอบที่ครูมักจะเดินมาดู และแนะนําพวกเราทุกๆ กลุม 4.56 0.58 มากที่สุด 
11 ฉันพอใจกับคะแนนที่ครูประเมินผลงานของฉัน 4.44 0.58 มาก 
12 ฉันชอบที่ครูมาชี้แนะและชวยเหลือเมื่อฉันมีขอสงสัย 4.56 0.58 มากที่สุด 
13 ฉันและเพ่ือนไดจับคูเพ่ือใหคะแนนตอผลงานที่ทําสาํเรจ็ 4.52 0.51 มากที่สุด 
14 คุณครจูะชื่นชมผลงานของฉันและผลงานของเพ่ือนๆ เสมอ 4.85 0.46 มากที่สุด 
15 กิจกรรมการเรียนทําใหฉันและเพือ่นไดชวยเหลือซึ่งกันและกัน 4.67 0.55 มากที่สุด 

สรุปผลโดยรวม 4.48 0.24 มาก 
 
 จากตารางที ่4 ความพึงพอใจของนักเรียน เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรูท่ีบูรณาการกับการประเมินเพ่ือพัฒนา
ผูเรยีน 8 กลุมสาระการเรยีนรู โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 4.48)  
 
สรุปผลและอภิปรายผล 

1. ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 และ 4 สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท่ีบูรณาการกับการประเมิน       
เพ่ือพัฒนาผูเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรู  ซึ่งแตละกิจกรรม มี 8 ขั้นตอน โดยไดประยุกตแนวคิดการประเมินเพื่อพัฒนา

ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของนักเรียน เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการกับการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน

 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

 จากตารางท่ี 4 ความพึงพอใจของนักเรียนเกี่ยวกับ

กิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการกับการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน 8 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.48) 

สุเทพ แปลงทับ, คมพล พันธ์ยาง, อาทิตยา เพิ่มสุข

สรุปผลโดยรวม
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58   วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2561

สรุปผลและอภิปรายผล
 1. ครูผู้สอนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 และ 4 สามารถ 

ออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูท่ี้บรูณาการกบัการประเมนิ เพือ่พฒันา 

ผูเ้รยีน 8 กลุม่สาระการเรยีนรู ้ ซึง่แต่ละกจิกรรม ม ี8 ขัน้ตอน โดยได้ 

ประยกุต์แนวคดิการประเมนิเพือ่พฒันาผูเ้รยีนของ Heritage (2010)  

คือ 1) ก�าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ 2) ระบุเกณฑ์ความส�าเร็จใน 

การเรียนรู้ 3) ระบุหลักฐานจากการเรียนรู้และตีความหลักฐาน 

4) ระบุความแตกต่างระหว่างสถานะปัจจุบันของผู ้เรียนกับ 

เป้าหมายการเรียนรู ้ 5) ให้ข้อมูลป้อนกลับ 6) ปรับการเรียน 

การสอนให้เหมาะกับความต้องการของผู ้ เรียนและสรุปผล 

การเรียนรู้ใหม่ 7) ปิดช่องว่าง และ 8) ขั้นความส�าเร็จในการเรียนรู ้

ที่ครูสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้ ท่ีบูรณาการกับการ 

ประเมนิเพ่ือพัฒนาผูเ้รียน 8 กลุม่สาระการเรยีนรู ้เพือ่ใช้จดักจิกรรม 

ตลอดระยะเวลา 1 ภาคเรียน เพราะกระบวนการดังกล่าวผ่าน 

การศึกษาค้นคว้าทดลองใช้มาก่อน แล้วจึงปรับปรุงและพัฒนา 

เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

และเชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกท้ัง 8 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้มาให ้

ค�าแนะน�า ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(PLC) เพ่ือให้ครูได้แลกเปลีย่นประสบการณ์ร่วมกนั ท�าให้ครสูามารถ 

ด�าเนินการได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ โชติมา หนูพริก และ 

สุเทพ อ่วมเจริญ (2553) ที่ได้วิจัยเร่ือง การพัฒนาระบบประเมิน 

การเรยีนการสอนคณติศาสตร์ของคร ูพบว่า ระบบดงักล่าวสามารถ 

ท�าให้ครูมีความรู ้ ทักษะ ต่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  

การให้ข้อมูลย้อนกลับและการติดตาม ท�าให้ครูสามารถออกแบบ 

และวางแผนการประเมินได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

 2. ครูผู ้สอนแสดงพฤติกรรมการสอนที่บูรณาการ 

กับการประเมินเพื่อพัฒนาผู ้เรียนที่ชัดเจน ใน 12 ประเด็น  

จากการสังเกต การสัมภาษณ์ และการบันทึกวีดิทัศน์ เกี่ยวกับ 

พฤตกิรรมการสอนของคร ูและน�าข้อมลูจากทัง้ 3 แหล่ง มาวเิคราะห์ 

เนื้อหา พบพฤติกรรมการการสอนของครูที่บูรณาการกับการ 

ประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน ใน 12 ประเด็น ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่เน้น 

ผู้เรียนเป็นส�าคัญ และบทบาทของครูเป็นไปตามกระบวนการที่ 

บูรณาการกับการประเมินเพ่ือพัฒนาผู ้เรียน ครูสามารถแสดง 

บทบาทในการท�าหน้าท่ีเป็นผู ้อ�านวยความสะดวกในการจัด 

การเรียนรู้อย่างแท้จริง ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะขั้นตอนของ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการกับการประเมินเพื่อพัฒนา 

ผู ้เรียนท�าให้ครูสามารถวางแผนในการจัดกิจกรรมและแสดง 

พฤติกรรมในแต่ละขั้นตอนได้อย่างชัดเจน สามารถพัฒนาตนเอง 

ในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ได้ สอดคล้องกับ 

ค�ากล่าวของ องอาจ นัยพัฒน์ (2553) ท่ีกล่าวว่า ประเมินเพ่ือ 

พัฒนาผู้เรียน เป็นกระบวนการประเมินผลในชั้นเรียน โดยครูท�า 

การรวบรวม ตีความข้อมูล สารสนเทศต่างๆ ที่เก่ียวกับความรู้  

ความเข้าใจ ความสามารถ ทกัษะ และทศันคต ิความเชือ่ของผูเ้รยีน  

แล้วน�าผลจากการตีความดังกล่าว มาช่วยปรับปรุงกระบวนการ 

เรียนรู้และพัฒนาการด้านต่างๆ ของผู้เรียน ช่วยปรับปรุงการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้แก่ครู และครูจะต้องให้ข้อมูล 

ย้อนกลับแก่ผู้เรียน เพื่อผู้เรียนจะได้ปรับปรุงการเรียนรู้ของตนเอง 

 3. นักเรียนแสดงพฤติกรรมในกิจกรรมการเรียนรู ้ 

ทีบ่รูณาการกบัการประเมินเพือ่พฒันาผู้เรยีนทีช่ดัเจน ใน 8 ประเดน็  

จากการสังเกต การสัมภาษณ์ และการบันทึกวีดิทัศน์ เกี่ยวกับ 

พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน และน�าข้อมูลจากทั้ง 3 แหล่ง  

มาวิเคราะห์เน้ือหา พบพฤติกรรมการการเรียนของนักเรียนที ่

บูรณาการกับการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน ใน 8 ประเด็น ที่เป็น 

เช ่นนี้อาจเป ็นเพราะว ่ากิจกรรมการเรียนรู ้ที่บูรณาการกับ 

การประเมินเพือ่พฒันาผูเ้รยีน เป็นกจิกรรมทีเ่น้นให้นกัเรยีนได้ลงมอื 

ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ท�างานเป็นกลุ่ม มีการประเมินผลงาน 

ตนเอง ผลงานของเพือ่น และการน�าผลการประเมนิมาปรบัปรงุแก้ไข  

ท�าให้นักเรียนได้แสดงบทบาทของตนเองได้อย่างเต็มที่ สอดคล้อง 

กับค�ากล่าวของ วิจารณ์ พานิช (2556) ที่กล่าวว่า การประเมินเพื่อ 

พฒันาผูเ้รยีนไว้ว่า เป็นกระบวนการประเมนิในชัน้เรยีน ทีด่�าเนนิการ 

อย่างต่อเนื่องตลอดการเรียนการสอน โดยมิใช่แต่การทดสอบ 

ระหว่างเรียนเป็นระยะๆ อย่างเดียว แต่เป็นการที่ครูเก็บข้อมูลจาก 

การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างไม่เป็นทางการด้วย ขณะที่ให้ผู้เรียนท�า 

ภาระงานตามที่ก�าหนด ครูสังเกต ซักถาม จดบันทึก แล้ววิเคราะห ์

ข้อมลูว่าผู้เรียนเกดิการเรยีนรูห้รอืไม่ จะต้องให้ผู้เรยีนปรบัปรงุอะไร 

หรือครูปรับปรุงอะไร เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตาม 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด ซึ่งการประเมินระหว่างเรียนท�าได้หลายรูปแบบ  

เช่น การให้ข้อแนะน�า ข้อสังเกตในการน�าเสนอผลงาน การพูดคุย 

ระหว่างครูกับผู ้เรียนเป็นกลุ ่มหรือรายบุคคล การสัมภาษณ์  

ตลอดจนการวิเคราะห์ผลการสอบ

 4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถม 

ศึกษาปีที่ 2 ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคะแนนรวม คิดเป็น 

ร้อยละ 81.37 และชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีคะแนนรวม คิดเป็น 

ร้อยละ 85.11 ที่คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู ่

ในระดับสูง อาจเป็นเพราะกิจกรรมการเรียนรู ้ที่บูรณาการกับ 

การประเมนิเพือ่พฒันาผูเ้รยีน เป็นกิจกรรมทีม่กีารก�าหนดเป้าหมาย 

การเรียนรู้ ระบุเกณฑ์ความส�าเร็จ ให้นักเรียนได้ทราบล่วงหน้า  

เม่ือนักเรียนได้ท�ากิจกรรมระหว่างเรียนจะมีการประเมิน ระบุ 

หลักฐานจากการเรียนรู้และตีความหลักฐาน ระบุความแตกต่าง 

ระหว่างสถานะปัจจุบันของผู ้ เรียนกับเป ้าหมายการเรียนรู ้  

พร้อมทั้งครูก็จะให้ให้ข้อมูลป้อนกลับ นักเรียนสามารถน�าข้อมูล 

นั้นไปพัฒนาผลงานตนเองเพื่อให้งานมีคุณภาพตรงตามเกณฑ ์

ที่ก�าหนด ส่งผลให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เมื่อมีการทดสอบ 

จึงสามารถท�าคะแนนได้ดี สอดคล้องกับค�ากล่าวของ Susan 

สุเทพ แปลงทับ, คมพล พันธ์ยาง, อาทิตยา เพิ่มสุข
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Connie Moss and Brookhart (2009) ที่ได้กล่าวถึงองค์ประกอบ 

ของการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนว่ามีองค์ประกอบส�าคัญที่ช่วย 

พฒันาผลสมัฤทธิท์างเรยีนให้สงูขึน้ได้ เพราะมกีารก�าหนดเป้าหมาย 

และเกณฑ์การเรียนรู้เพื่อความส�าเร็จ การสะท้อนความคิดเห็นเพื่อ 

การท�ากิจกรรมครั้งต่อไป การก�าหนดเป้าหมายของนักเรียน 

การประเมินตนเองของนักเรียน ครูตั้งค�าถามเชิงกลยุทธ์ และ 

นักเรียนถามค�าถามท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพในกิจกรรมการเรียนรู ้

ในแต่และชั่วโมง

 5. ความพึงพอใจของครูที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู ้ 

ที่บูรณาการกับการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยรวมอยู่ในระดับ 

มากที่สุด และความพึงพอใจของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก  

การที่ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนรู ้ที่ 

บูรณาการกับการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนในระดับมากขึ้นไปนั้น  

อาจเป็นเพราะกิจกรรมดังกล่าวเป็นนวัตกรรมใหม่ ส�าหรับครูที่มี 

ความแตกต่างจากการออกแบบการเรียนรู ้แบบเดิม กิจกรรม 

ทกุอย่างในแต่ละชัว่โมงแสดงถงึความเป็นมอือาชพีในการออกแบบ 

และจดักจิกรรม ได้ฝึกปฏบิตัใินการประเมนินกัเรียน ได้ร่วมกจิกรรม 

กับผู ้เชี่ยวชาญในแต่ละกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 

การเรียนรู ้ และได้ร่วมกิจกรรมชุมชนการเรียนรู ้ทางวิชาชีพมี 

การแลกเปลีย่นประสบการณ์ระหว่างเพือ่นครดู้วยกนั ส่วนนกัเรยีน 

นั้นอาจเป็นเพราะได้เรียนรู ้ในรูปแบบกิจกรรมใหม่ๆ ที่ตนเอง 

ได้ลงมือฝึกปฏิบัติ ได้รับค�าแนะน�าให้ปรับปรุงแก้ไขผลงาน 

ได้ประเมินผลงานตนเองและประเมินผลงานเพื่อนๆ ท�าให้ม ี

ความมั่นใจและมีความสุข จึงมีความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนรู้  

สอดคล้องกับงานวิจัย พรทิพย์ ไชยโส (2556) ที่พบว่า กระบวนการ 

ประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นกระบวนการที่ครูใช้ในการรวบรวม 

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนในระหว่างเรียน เพื่อจะท�าความเข้าใจถึง 

พื้นฐานการเรียนรู ้ของผู ้เรียน พฤติกรรมการเรียน ตลอดจน 

ความรู้สึกที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อหา 

จุดแข็งและจุดอ่อนของผู้เรียน และหาแนวทางในการจัดการเรียน 

การสอนให้เหมาะสมในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ 

จุดมุ่งหมายต่อไป เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ส�ารวจทักษะการเรียน 

ของตนเอง การปฏิบัติงานของตนเองตลอดจนสามารถวิเคราะห์ถึง 

ข้อบกพร่องของตนเอง และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น 

ของตนเองเป็นระยะๆ ท�าให้นักเรียนเกิดความชอบ รักในวิธีการ 

เรียนดังกล่าว

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้ปฏิบัติ

 1. ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และนักวิชาการ 

ทางด้านการศึกษาหรือด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา 

สามารถน�ากจิกรรมการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนโดยประยกุต์กระบวนการ 

ประเมินเพื่อพัฒนาผู ้เรียนส�าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 

ที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส�าหรับ 

เนื้อหาวิชาที่จัดในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาต่อไปได้ 

 2. นิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสถาบัน 

อดุมศึกษาอืน่ทีเ่กีย่วข้องทางครศุาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาหรอื 

ทางด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน การวิจัยและประเมินผล 

ทางการศึกษา สามารถน�าไปประกอบการสอน การวิจัย และ 

การบริการวิชาการ อบรม สัมมนาประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน 

การประเมินผลในชั้นเรียนและการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้

 3. ผลการศึกษานี้จะเป ็นฐานคิดเพื่อสร ้างความ 

ตระหนักและเปล่ียนทัศนคติของครูและนักเรียนให ้เห็นถึง 

กระบวนการเปล่ียนแปลงที่จะพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนที่ด�าเนินการควบคู ่กับการประเมินโดยใช ้กิจกรรม 

การเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนแบบใหม่ทีค่รแูละนกัเรยีนได้ร่วมกนัออกแบบ 

การเรียนรู้และร่วมกันเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน โดยที่ครู 

จะเปล่ียนบทบาทตนเองจากผู้สอน (Teacher) เป็นวิศวกร 

การเรียนรู้ (Learning Engineer) ที่ท�าหน้าที่ออกแบบ ก�ากับและ 

ชี้แนะการเรียนรู ้ให้กับนักเรียน อันจะส่งผลให้นักเรียนท่ีได  ้

เรียนรู้ตามกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นนี้ เป็นผู้มีคุณลักษณะพื้นฐานด้าน 

การประเมิน และจะสามารถน�าไปพัฒนาปรับประยุกต์ใช้เพื่อ 

พัฒนาการเรียนรู ้ของตนเองในช้ันที่สูงขึ้นรวมทั้งเกิดการสร้าง

พฤติกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนแบบใหม่ที่มีความเหมาะสมต่อไป

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป

 1. ควรศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ใน 

ชั้นเรียนโดยประยุกต์กระบวนการประเมินเพื่อพัฒนาผู ้เรียน 

ส�าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ในระยะยาว (1-3 ปีการศึกษา) 

มีการวัดและประเมินผลซ�้าเป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบความคงทน 

ของพฤติกรรมครูและพฤติกรรมนักเรียนด้านความช�านาญการ 

ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้ การใช้ทักษะกระบวนการ 

ประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน  

และวัฒนธรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียนที่ยั่งยืนที่เป็นผลมาจากวิธีการ 

จดักจิกรรมการเรยีนรูท่ี้เหมาะสมกบัการประเมนิเพือ่พฒันาผูเ้รยีนนี้

 2. ควรศึกษาประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู ้ 

ในชั้นเรียนโดยประยุกต์กระบวนการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

ส�าหรบันกัเรยีนระดบัประถมศกึษา ในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3,  

5 และ 6 รวมทั้งในระดับปฐมวัย และระดับมัธยมศึกษา

สุเทพ แปลงทับ, คมพล พันธ์ยาง, อาทิตยา เพิ่มสุข
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 3. ควรมีการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู ้และวิธีการ

ประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียนบนเครือข่ายระบบเปิด (Online) และ

พฒันาเป็นโปรแกรมอจัฉรยิะทีม่กีารให้ข้อมลูป้อนกลบั (Feedback) 

แบบทันที (Real time)
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า 

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 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�ารุง

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

บทคัดย่อ
 การวจัิยครัง้นี ้มวีตัถุประสงค์เพือ่สร้างชดุการเรยีนรู ้เรือ่ง พลังงานไฟฟ้า ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่3 ให้มปีระสทิธภิาพ 

ตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า  

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า  

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา  

2560 จ�านวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดการเรียนรู้  

เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ�านวน 5 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พลังงานไฟฟ้า  

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จ�านวน 30 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 

ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ ส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉล่ีย (X) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) การทดสอบค่าที (t-test dependent samples) และค่าร้อยละ (percentage)

 ผลการวิจัยพบว่า 

 1. ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 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 ความปลอดภัยในการใช ้

ไฟฟ้า มีประสิทธิภาพ 85.00/83.00 และชุดการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 

เฉลี่ย 82.07/81.13 ผ่านเกณฑ์ 80/80

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของ 

กลุ่มตัวอย่าง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.27 หลังเรียนมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 22.30 และเม่ือเปรียบเทียบกัน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทาง 

สถิติที่ระดับ .01

 3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เร่ือง พลังงานไฟฟ้า ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

มีคะแนนเฉล่ียรวม (X) เท่ากับ 4.42 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.61 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การพิจารณาระดับ 

ความพึงพอใจ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

ในระดับมาก (X = 4.42, S.D. = 0.61)

ค�าส�าคัญ : ผลสัมฤทธิ์, ชุดการเรียนรู้, พลังงานไฟฟ้า

ปีติภัทร กิจบำารุง



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

62   วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2561

Abstract
 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.

Keywords : achievement, learning package, electric energy
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บทน�า
 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้มาด้วยความพยายามของ 
มนุษย์ที่ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสังเกต การส�ารวจ
ตรวจสอบ การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบและการสืบค้น
ข้อมูล ท�าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่เพิ่มพูนตลอดเวลา ความรู้ และ
กระบวนการดังกล่าวมีการถ่ายทอดต่อเนื่องกันเป็นเวลายาวนาน 
ความรู้วิทยาศาสตร์ต้องสามารถอธิบายและตรวจสอบได้ เพื่อ 
น�ามาใช้อ้างอิง ทั้งในการสนับสนุน หรือโต้แย้งเมื่อมีการค้นพบ 
ข้อมูลหรือหลักฐานใหม่หรือแม้แต่ข้อมูลเดิมเดียวกันก็อาจเกิด 
ความขัดแย้งขึ้นได้ ถ้านักวิทยาศาสตร์แปลความหมายด้วยวิธีการ 
หรอืแนวคดิทีแ่ตกต่างกนั ความรูว้ทิยาศาสตร์จงึอาจเปลีย่นแปลงได้
 ความส�าคัญของวิทยาศาสตร์ และเป้าหมายในการจัด 
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอน 
ต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีที่เป็น 
พื้นฐาน ขอบเขต ธรรมชาติ ข้อจ�ากัดของวิทยาศาสตร์ และพัฒนา 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้ผู ้เรียน ใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มีความตระหนักใน 
บทบาท หน้าที่และมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะส่งผลต่อ 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร์ของนกัเรยีน แต่จากการศกึษา 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  
พบว่า ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เฉลี่ยร้อยละ 72.90 ภาคเรียนที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เฉล่ียร้อยละ 73.34 ซ่ึงต�่ากว่าเป้าหมายท่ีโรงเรียนก�าหนด คือ 
ร้อยละ 75.00 (โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช, ฝ่ายวิชาการ,  
แบบบันทึกผลการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายวิชา ปีการศึกษา 2558)  
และจากการวิเคราะห ์ผลการทดสอบระดับชาติ  (o-net)  
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัด 
นครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2559 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  
32.42 ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ฝ่ายวิชาการ,  
2559) และเป็นปัญหาต่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู ้
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนกีฬาจังหวัด 
นครศรธีรรมราช และจากการวเิคราะห์สาเหตทุีส่่งผลต่อผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 มีสาเหตุดังนี้
 1. ด้านกระบวนการเรียนการสอน ครูไม่ได้มุ ่งเน้น 
การจัดกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้ และกระบวนการเรียนการสอน 
ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั การสอนโดยรวมยงัมุง่เน้นเนือ้หา ให้เดก็ฟัง 
มากกว่าคิด และตั้งค�าถาม ไม่เน้นกระบวนการให้ผู้เรียนพัฒนาการ 
คิดวิเคราะห์ การส�ารวจ การสังเกต การบันทึกข้อมูล การแสดง 
ความคิดเห็น และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ท�าให้ผู้เรียนขาด 
คุณลักษณะช่างสงสัย ขาดการเชื่อมโยงเนื้อหาสาระและสรุป 

องค์ความรู้

 2. ด้านส่ือการสอน ครูไม่ได้ใช้ ส่ือการสอนอย่าง 

หลากหลาย ส่ือการสอนไม่เหมาะสม ขาดส่ือการเรียนการสอน  

ไม่ได้ใช้สื่อการเรียนท่ีเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ ครูไม่มีเวลาพอใน 

การผลิตสื่อการสอน เพราะต้องรับภาระงานในการเรียนการสอน 

หลายกลุ่มสาระ หลายช้ันเรียน และมีงานอื่นๆ ต้องท�านอกเหนือ 

จากการสอน สื่อการสอนบางชนิดที่น�ามาใช้ไม่มีประสิทธิภาพ และ 

ไม่เหมาะสมกับความต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ของนักเรียนเพราะครูใช้เพียงเอกสาร หนังสือที่มีจ�าหน่ายใน 

ท้องตลาด ซึ่งมีเนื้อหาความรู้ทั่วไปและมีเนื้อหาหลายๆ เนื้อหารวม 

ในเล่มเดียวกัน ไม่มีการแยกเฉพาะเรื่อง ท�าให้นักเรียนขาด 

ความสนใจ เกิดความเครียดและมีความทุกข์ในการเรียน สภาพที ่

เกิดขึ้นจึงไม่สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ ่งหวัง 

ให้ผู้เรียน ด ีเก่ง มสุีข จงึส่งผลให้ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน

ต�่าและมีพฤติกรรมไม่เป็นไปตามหลักสูตรก�าหนดไว้  

 3. ด้านผู้เรียน ผู้เรียนยังขาดความรู้พื้นฐานทางด้าน

วิทยาศาสตร์ ขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขาดความ

สนใจในการเรียน การส�ารวจ การสังเกต การจ�าแนกประเภท  

การบันทึกข้อมูล การน�าเสนอ และการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 

ท�าให้การเรยีนการสอนไม่บรรลตุามเป้าหมายของหลกัสตูร นกัเรยีน

ไม่สามารถน�าความรู ้วิทยาศาสตร์ไปสังเคราะห์และบูรณาการ 

ความรู้ต่างๆ ได้ 

 4. ด ้านการวัดผลประเมินผล ข ้อสอบส่วนใหญ่ 

มักเป็นข้อสอบปรนัย เน้นความจ�ามากกว่าการคิดแก้ปัญหา และ 

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ไม่เปิดโอกาสให้นกัเรยีนเขยีนอธบิาย 

ค�าตอบ วธิกีารประเมนิไม่หลากหลาย เน้นการประเมนิผลจากแบบ 

ทดสอบมากกว่าประเมินผลตามสภาพจริง ที่เน้นการประเมิน 

ชิ้นงานและภาระงานตามตัวชี้วัด

 ผู ้วิจัยในฐานะที่เป็นครูผู ้สอนกลุ ่มสาระการเรียนรู  ้

วทิยาศาสตร์ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรียนกฬีาจงัหวดันครศรธีรรมราช 

เห็นว่าควรมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียน 

เป็นส�าคัญ เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งการเรียน 

วิชาวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เป็นการสอนให้ท่องจ�าในเนื้อหาเพียง 

อย่างเดียว แต่ต้องมีการฝึกปฏิบัติ การใช้กระบวนการแสวงหา 

ความรู ้  การท�างาน การตัดสินใจและการปรับตัวให้เข ้ากับ 

การเปลี่ยนแปลง และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ จึงพยายาม 

หาวิธีแก้ไข โดยการศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่างๆ และงานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้อง พบว่า ชุดการเรียนเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา 

รูปแบบหนึ่ง ที่สามารถจัดกิจกรรมให้ผู ้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า 

ด้วยตนเองตามความสามารถและความสนใจ โดยชุดการเรียน 

จะช่วยให้ใช้เวลาน้อยลง ช่วยให้ผู้เรียนเป็นอิสระ และมีส่วนร่วม 

ในการเรียนการสอนมากขึ้น เป็นชุดของวัสดุทางการสอนที่ 

รวบรวมไว้อย่างมีระบบ ช่วยให้ผู ้เรียนสามารถเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
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ทางการเรียนตามเป้าหมาย เป็นสื่อท่ีผลิตข้ึนส�าหรับผู้สอนให้ใช้ 

กับผู้เรียน ทั้งห้องเรียนหรือรายบุคคล เพื่อสร้างความพร้อมและ 

ความมั่นใจแก่ผู ้สอนในการถ่ายทอดเนื้อหาและประสบการณ์ 

ที่ซับซ้อน (อารีย์  เสนาชัย, 2551 : 3 - 4) นอกจากนี้การเรียนโดย 

ใช้ชุดการเรียนรู้ หรือชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จะช่วยให้ผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้น เป็นไป 

ตามหลักสูตรที่ต้องการพัฒนาให้นักเรียน คิดเป็น ท�าเป็น และ 

แก้ปัญหาเป็น ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน 

(บุญเก้ือ ควรหาเวช, 2545 : 91) และเป็นเครื่องมือที่สามารถ 

ช่วยให้ผู้สอนและนักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงกับแนวคิดการจัดการเรียนการสอน 

ของบลูมที่กล่าวว่า การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามที ่

ต้องการ ย่อมกระท�ากิจกรรมนั้นด้วยความกระตือรือร้น ท�าให้เกิด 

ความมัน่ใจ เกดิการเรยีนรูไ้ด้อย่างรวดเรว็และประสบความส�าเรจ็สูง  

ท�าให้เกิดความพึงพอใจในตนเองได้ในที่สุด (Bloom, 1976: 72-74  

อ้างใน ลาวรรณ โฮมแพน, 2550: 4)

 จากเหตุผลหลายประการที่กล่าวมาแล้วเบื้องต้น ท�าให้ 

ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีความ 

สนใจและมแีนวคดิทีจ่ะพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนให้สอดคล้อง 

กบันโยบายเร่งรดัในการพฒันาคณุภาพผูเ้รยีนของนกัเรยีนโรงเรยีน 

กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู ้วิจัยจึงได้สร้างชุดการเรียนรู ้  

เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ส�าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นกิจกรรม 

ที่ท�าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และลงมือปฏิบัติจริง ได้รับความรู้  

ความเพลดิเพลนิ รูจ้กัวธิกีารเรยีนด้วยตนเอง และเพือ่เป็นประโยชน์  

ในการพัฒนาการเรียนการสอนและเป็นแนวทางในการจัดการ 

ศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
 1. เพือ่สร้างชดุการเรยีนรู ้เรือ่ง พลงังานไฟฟ้า ส�าหรบั 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  

พลังงานไฟฟ้า ก่อนและหลังเรียนด้วย ชุดการเรียนรู้ เรื่อง พลังงาน 

ไฟฟ้า ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

 3. เพ่ือศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการเรียน 

ด้วยชุดการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เร่ือง พลังงานไฟฟ้า ส�าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

สมมติฐานของงานวิจัย
 1. ชุดการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ส�าหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พลังงานไฟฟ้า  

หลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง พลังงาน ไฟฟ้า ส�าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุดการเรียนรู้  

 3. นกัเรยีนมีความพึงพอใจของนกัเรียนทีม่ต่ีอการเรียน 

ด้วยชุดการเรียนรู ้ เรื่อง พลังงาน ไฟฟ้า ส�าหรับนักเรียนชั้น 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมาก  

วิธีด�าเนินการวิจัย
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  1.1 ประชากร เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ปีการศึกษา 2560 จ�านวน 2 ห้องเรียน นักเรียน 63 คน

  1.2 กลุ่มตวัอย่าง เป็นนกัเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปีที ่3/2  

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ปีการศึกษา 2560 จ�านวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่าง 

แบบเจาะจง (purposive sampling)

 2. การสร้างและหาคุณภาพของชุดการเรียนรู้

  1.1 ศึ กษาหลักสูตร  กลุ ่ มสาระการ เรี ยนรู  ้

วิทยาศาสตร์ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเอกสารงานวิจัย 

เกีย่วกบัการจดัการเรียนการสอน กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 

เพื่อให้มีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง โดยเฉพาะ 

สื่อและนวัตกรรมประเภทชุดการเรียนรู้

  1.2 ศกึษาหาความรูเ้กีย่วกบัการสร้างชดุการเรยีนรู้ 

และเลือกรูปแบบการสร้างชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วางแผน  

ก�าหนดขั้นตอน จัดท�าโครงสร้างของชุดการเรียนรู้ 

  1.3 จัดท�ารายละเอียดของชุดการเรียนรู ้ ดังนี้  

วิเคราะห์เนื้อหา เรื่อง พลังงาน ไฟฟ้า กลุ ่มสาระการเรียนรู ้

วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 5  

เรื่อง แล้วจัดท�ารายละเอียดของชุดการเรียนรู้ เรื่องพลังงานไฟฟ้า   

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ�านวน 5 ชุด ดังนี้ ชุดที่ 1  

เรื่อง การต่อวงจรไฟฟ้า ชุดที่ 2 เรื่อง การวัดปริมาณทางไฟฟ้า 

ชุดที่ 3 เรื่อง กฎของโอห์ม ชุดที่ 4 เรื่อง ความต้านทานไฟฟ้า และ 

ชุดที่ 5 เรื่อง ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า

ปีติภัทร กิจบำารุง
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  1.4 น�าชุดการเรียนรู้เรื่อง พลังงาน ไฟฟ้า ส�าหรับ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สร้างขึ้นไปหาคุณภาพโดยน�าไปให ้

ผู้เช่ียวชาญ พิจารณาความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  

ด้านค�าชีแ้จง จดุประสงค์การเรียนรู้ เนือ้หา รปูแบบของชดุกจิกรรม 

การเรียนรู้และแบบทดสอบ และน�ามาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

ของผูเ้ชีย่วชาญ เกีย่วกบัความเหมาะสมของกจิกรรม ภาพประกอบ 

การใช้ภาษา เนือ้หาของชดุการเรยีน กจิกรรม สือ่การเรยีนการสอน 

การประเมินผล ทดลองครั้งที่ 1 เป็นการทดลองรายบุคคล (1:1)  

โดยน�าไปทดลองกบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ปีการศกึษา 2559  

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน  

3 คน โดยเลือกนักเรียนที่เรียนเก่ง 1 คน นักเรียนที่เรียนปานกลาง  

1 คน และนักเรียนท่ีเรียนอ่อน 1 คน เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจ 

ของนักเรียนเกี่ยวกับค�าชี้แจง การท�ากิจกรรม การท�าใบงาน 

แบบทดสอบ พร้อมน�าข้อบกพร่องดงักล่าวมาปรบัปรงุแก้ไข ทดลอง 

ครั้งที่ 2 เป็นการทดลองกับกลุ่มเล็ก (1 : 10) โดยน�าไปทดลองกับ 

นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 9 คน โดย 

เลือกนักเรียนเรียนเก่ง 3 คน นักเรียนเรียนปานกลาง 3 คน และ 

นักเรียนเรียนอ่อน 3 คน และให้นักเรียนร่วมกันศึกษา เพื่อตรวจ 

สอบความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับค�าชี้แจง การท�ากิจกรรม  

การท�าใบงาน แบบทดสอบ พร้อมทั้งน�าข้อบกพร่องดังกล่าวมา 

ปรับปรุงแก้ไข ผลการทดลองกับกลุ่มเล็กของชุดการเรียนรู้เรื่อง  

พลังงาน ไฟฟ้า ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 กับนักเรียน  

9 คน ปรากฏว่า ชดุการเรยีนรู ้เรือ่ง พลงังาน ไฟฟ้า ส�าหรบันกัเรยีน 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 มปีระสทิธภิาพ  ดงันี ้ชดุที ่1 เรือ่ง 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 

การใช้ไฟฟ้า มีประสิทธิภาพ 82.22/81.11 ทดลองครั้งที่ 3  

(ภาคสนาม) เป็นการทดลองภาคสนาม โดยการทดลองกับ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนกีฬาจังหวัด 

นครศรีธรรมราช ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 32 คน แล้วน�าไป 

หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ส�าหรับ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการทดลองภาคสนามของชุดการเรียนรู ้

เร่ือง พลังงานไฟฟ้า ส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีที่ 3 กับ

นักเรียน 32 คน ปรากฏดังน้ี ชุดท่ี 1 เรื่อง การต่อวงจรไฟฟ้า 

มีประสิทธิภาพ 81.56/82.13 ชุดท่ี 2 เรื่อง การวัดปริมาณทาง 

ไฟฟ้า มีประสิทธิภาพ 80.63/83.44 ชุดที่ 3 เรื่อง กฎของโอห์ม 

มีประสิทธิภาพ 83.13/81.25 ชุดที่ 4 เรื่อง ความต้านทานไฟฟ้า 

มปีระสทิธภิาพ 81.56/82.50 ชดุที ่5 เรือ่ง ความปลอดภยัในการใช้ 

ไฟฟ้า มปีระสทิธภิาพ 83.75/82.50 และชดุการเรยีนรูเ้รือ่ง พลงังาน 

ไฟฟ้า ส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเฉล่ีย   

82.13/82.19 ผ่านเกณฑ์ก�าหนด 80/80 

 2. การสร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน                                     

  2.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล 

การสร้างแบบทดสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อให้ 

สอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรยีนรูท้ีก่�าหนดในแผนการจดักิจกรรม 

การเรียนรู้ และสร้างตารางวิเคราะห์แบบทดสอบ เพื่อสร้างแบบ 

ทดสอบให้ครอบคลุมพฤติกรรมที่ต ้องการวัด และน�าตาราง 

วิเคราะห์แบบทดสอบให้ผู้เชี่ยวชาญการสอนวิทยาศาสตร์ จ�านวน  

3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้อง

  2.2 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ส�าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามแบบตาราง 

วิเคราะห์แบบทดสอบท่ีผ่านการพิจารณาของผู ้เช่ียวชาญแล้ว 

ได้แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการ เร่ือง พลังงานไฟฟ้า ส�าหรับ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ�านวน 50 ข้อ และน�าแบบทดสอบวัดผล 

สมัฤทธิท์างการเรยีนทีส่ร้างขึน้น�าเสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญเพือ่พจิารณา 

ความถกูต้องของแบบทดสอบ ให้ค�าแนะน�า แล้วน�ามาปรบัปรงุแก้ไข

  2.3 น�าแบบทดสอบทีป่รบัปรงุแล้วเสนอผู้เชีย่วชาญ  

เพ่ือพิจารณาความสอดคล้องของแบบทดสอบแต่ละข้อกับจุด 

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�านวน 50 ข้อ และน�าแบบทดสอบที่มีดัชนี 

ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปไปทดสอบหาค่าความ ยากง่าย  

(p) ค่าอ�านาจจ�าแนก (r) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน 

กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2559 จ�านวน 36 คน  

คัดเลือกข้อสอบที่มีความยากง่าย 0.20 - 0.80  มีค่าอ�านาจจ�าแนก 

ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไปไว้ ได้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ส�าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ�านวน 30 ข้อ  

เพื่อหาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ โดยใช้สูตรคูเดอร์ ริชาร์ดสัน 

ได้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง พลังงานไฟฟ้า   

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ�านวน 30 ข้อ มีความเชื่อมั่น  

0.84

ปีติภัทร กิจบำารุง
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 3. การสร้างแบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรยีน

ทีม่ต่ีอการเรยีนด้วยชดุการเรยีนรูเ้รือ่ง พลงังานไฟฟ้า  ส�าหรบัชัน้ 

มัธยมศึกษาปีที่ 3

  ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับความพึงพอใจ วิธีสร ้าง 

แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ แบบสอบถามแบบมาตราประมาณ 

ค่าชนิด 5 สเกล ของลิเคิร์ท (Likert) แล้วสร้างตารางวิเคราะห ์

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อต่อการเรียนด้วยชุด 

การเรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ส�าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 

น�าแบบสอบถามวดัความพึงพอใจของนกัเรยีน และตารางวเิคราะห์ 

แบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 3 ท่าน ตรวจความชัดเจน  

ความถูกต้อง และความสอดคล้อง และน�าแบบสอบถามวัด 

ความพงึพอใจ จ�านวน 15 ข้อ ทีม่ค่ีาดชันคีวามสอดคล้อง 0.50 ขึน้ไป  

น�าไปใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2559  

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชจ�านวน 30 คน เพื่อหาความ 

เชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์แอลฟา 

(α-Coefficient)  ใช้สูตรครอนบัช (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่น 

ของแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน 

ด ้วยชุดการเรียนรู ้  เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ส�าหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เท่ากับ 0.82

 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล

  4.1 ให ้นักเรียนท�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนก่อนเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า  

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตรวจผลการสอบและเก็บ 

คะแนนของแต่ละคนไว้ และจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ด ้วยชุด 

การเรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 3 ที่สร้างขึ้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยเวลาที่ใช ้

ในการทดลอง 15 คาบรวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  

ดังตารางที่ 1

  4.2 ให ้นักเรียนท�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนหลงัเรยีนด้วยชดุการเรยีนรู ้เรือ่ง พลงังานไฟฟ้า ส�าหรบั 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อีกครั้ง ตรวจผลการสอบและเก็บ

คะแนนของแต่ละคนไว้ และให้นักเรียนท�าแบบสอบถามความ 

พึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า 

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3           

  4.3 น�าคะแนนที่ได้จากนักเรียนท�าใบงานระหว่าง

เรียนและแบบทดสอบหลังเรียน วิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิภาพของ

ชุดการเรียนรู้

ตารางที่ 1 วัน เดือน ปี ที่ใช้ชุดการเรียนรู้

พลังงานไฟฟา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ท่ีสรางขึ้น ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 โดยเวลาที่ใชในการทดลอง 15 คาบ
รวมเวลาทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 วัน เดือน ป ที่ใชชุดการเรียนรู  

ชุดการเรยีนรูที ่ เน้ือหา วัน เดือน ป 

ทดสอบกอนเรียน 6 มิ.ย.60 
1 การตอวงจรไฟฟา 12 – 16 มิ.ย.60 
2 การวัดปรมิาณทางไฟฟา 19 – 23 มิ.ย.60 
3 กฎของโอหม 26 – 30 มิ.ย.60 
4 ความตานทานไฟฟา 3 – 7 ก.ค.60 
5 ความปลอดภัยในการใชไฟฟา 10 – 14 ก.ค.60 

ทดสอบหลังเรียน 18 ก.ค.60 

 
4.2 ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยชุดการเรียนรู เรื่อง พลังงานไฟฟา สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 อีกครั้ง ตรวจผลการสอบและเก็บคะแนนของแตละคนไว และใหนักเรียนทําแบบสอบถาม
ความพึงพอใจที่มีตอการเรียนดวยชุดการเรียนรู เรื่อง พลังงานไฟฟา สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3            

4.3 นําคะแนนที่ไดจากนักเรียนทําใบงานระหวางเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน วิเคราะหเพ่ือหาประสิทธิภาพของ
ชุดการเรียนรู 

4.4 นําคะแนน pre - test, post - test มาวิเคราะหเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและหาคาดัชนี
ประสิทธิผลของชุดการเรียนรู 

4.5 นําคะแนนที่นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจมาวิเคราะหความพึงพอใจ ท่ีมีตอการเรียนดวยชุดการ
เรียนรู เรื่อง พลังงานไฟฟา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3        
 

ผลการวิจัย     
  

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใชชุดการเรียนรู เรื่อง พลังงานไฟฟา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้ 
1. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู เรื่องพลังงานไฟฟา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที 3  ปรากฏดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2  ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู เรื่อง พลังงานไฟฟา  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  

ชุดที ่ เรื่อง   

คะแนนเฉลี่ย 
รอยละทีไ่ดจากการ

ทําใบงาน                   
( 1E ) 

คะแนนเฉลี่ย 
รอยละทีไ่ดจากการทํา

แบบทดสอบ             
หลังเรียน ( 2E ) 

ประสิทธภิาพของชุด
การเรยีนรู 

( 1E )/( 2E ) 

1 
2 
3 
4 
5 

การตอวงจรไฟฟา 
การวัดปรมิาณทางไฟฟา 
กฎของโอหม 
ความตานทานไฟฟา 
ความปลอดภัยในการใชไฟฟา 

80.33 
81.00 
81.67 
82.33 

         85.00 

81.00 
80.67 
81.00 
80.00 
83.00 

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

เฉลี่ย 82.07 81.13 82.07/81.13 

จากตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู เรื่อง พลังงานไฟฟา สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป
ที่ 3 ปรากฏวา ชุดท่ี 1 เรื่อง การตอวงจรไฟฟา มีประสิทธิภาพ 80.33/81.00 ชุดที่ 2 เรื่อง การวัดปริมาณทางไฟฟา มี
ประสิทธิภาพ 81.00/80.67 ชุดท่ี 3  เรื่อง กฎของโอหม มีประสิทธิภาพ  81.67/81.00 ชุดที่ 4  เรื่อง ความตานทานไฟฟา มี

  4.4 น�าคะแนน pre - test, post - test มาวเิคราะห์ 

เพือ่เปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรยีนและหาค่าดชันปีระสทิธผิล 

ของชุดการเรียนรู้

  4.5 น�าคะแนนที่ นักเรียนตอบแบบสอบถาม 

ความพึงพอใจมาวิเคราะห์ความพึงพอใจ ที่มีต่อการเรียนด้วยชุด 

การเรยีนรู ้เรือ่ง พลังงานไฟฟ้า ส�าหรบันกัเรยีนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่3       

ผลการวิจัย    
 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้ชุดการเรียนรู ้ เรื่อง  

พลังงานไฟฟ้า ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้

 1. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ เร่ือง 

พลังงานไฟฟ้า ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปรากฏ 

ดังตารางที่ 2

ปีติภัทร กิจบำารุง
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 จากตารางที ่2 ผลการหาประสทิธภิาพของชดุการเรยีนรู้  

เรือ่ง พลงังานไฟฟ้า ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ปรากฏว่า  

ชุดที่ 1 เรื่อง การต่อวงจรไฟฟ้า มีประสิทธิภาพ 80.33/81.00  

ชดุที ่2 เรือ่ง การวดัปรมิาณทางไฟฟ้า มปีระสทิธภิาพ 81.00/80.67  

ชุดที่ 3  เรื่อง กฎของโอห์ม มีประสิทธิภาพ  81.67/81.00 ชุดที่ 4   

เรือ่ง ความต้านทานไฟฟ้า มปีระสทิธิภาพ 82.33/80.00 ชดุที ่5  เรือ่ง 

ตารางที่ 2  ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า  ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า มีประสิทธิภาพ 85.00/83.00 และ 

ชุดการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเฉลี่ย 82.07/81.13 ผ่านเกณฑ์ 80/80

 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน

และหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ส�าหรับ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                   

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า

 ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประสิทธิภาพ 82.33/80.00 ชุดที่ 5  เรื่อง ความปลอดภัยในการใชไฟฟา มีประสิทธิภาพ 85.00/83.00 และชุดการเรียนรู เรื่อง 
พลังงานไฟฟา สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 มปีระสิทธิภาพเฉลีย่  82.07/81.13 ผานเกณฑ 80/80 
 
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนดวยชุดการเรียนรู เรื่อง พลังงานไฟฟา สําหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปท่ี 3                    
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนดวยชุดการเรียนรู เรื่อง พลังงานไฟฟา สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

การทดลอง n X  S.D. D  2D  t 

กอนเรียน 
หลังเรียน 

30 
30 

12.27 
22.30 

1.82 
1.82 

301 3209 21.530** 

 t  .01  ( df =29 ) = 2.462     **  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
        จากตารางที่ 3 แสดงใหเหน็วาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนดวยชุดการเรียนรู เรื่อง พลังงานไฟฟา สําหรับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ของกลุมตัวอยาง มีคะแนนเฉลีย่เทากับ 12.27 และมคีาความแปรปรวนกอนเรยีนเทากับ 1.82 หลังเรียนมี
คะแนนเฉลี่ย 22.30 และมีคาความแปรปรวนกอนเรียนเทากับ 1.82 และเมื่อเปรียบเทียบกันพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนดวยชุดการเรยีนรูเรื่อง พลังงานไฟฟา สําหรับช้ันมัธยมศกึษาปที่ 3 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่
ระดับ .01 
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยชุดการเรียนรู                              
ตารางที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยชุดการเรียนรู เรื่องพลังงานไฟฟา สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

ขอความ X   ระดับความพึงพอใจ 

1. กิจกรรมที่นํามาใชในชุดการเรยีนรูนาสนใจ ชวนใหติดตาม   
    ไมเบ่ือหนาย 
2. กิจกรรมที่นํามาใชในชุดการเรยีนรู เหมาะสมชวยใหเกิดการเรยีนรู 
3. แตละกิจกรรมของชุดการเรียนรู มีคําชี้แจงใหปฏิบติัเปนข้ันตอนชดัเจน  
     เขาใจงาย  ไมสับสน 
4. นักเรียนเปนผูไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองหรือรวมกับกลุม  
5. นักเรียนเปนผูคนพบคําตอบหรอืทํากิจกรรมสําเร็จดวยตนเองหรอืกลุม 
6. กิจกรรมในชุดการเรียนรู เราความสนใจ 
7. ภาพประกอบในกิจกรรมสอดคลองกับเนื้อหาสาระที่เรียน 
8. ภาพประกอบในกิจกรรมแตละตอนมีจุดเดนนาสนใจ 
9. เน้ือหาสาระและคําชี้แจงในกิจกรรมใชภาษาที่เขาใจงายตอการนาํไป 
    ปฏิบัติกิจกรรม     
10. กิจกรรมทําใหนักเรยีนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน 
11. สื่อ อุปกรณแตละกิจกรรมสะดวกตอการนําไปใช 
12. ชุดการเรียนรูทําใหนักเรียนมคีวามกระตือรือรนในการเรียน 
13. ชุดการเรียนรู สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
14. การทดสอบหลังเรียนแตละชดุชวยใหนักเรียนทราบความกาวหนาของ 
     ตนเอง 
15. เมื่อทดสอบแลวนักเรียนมีความพึงพอใจในคะแนนท่ีตนเองทําได 
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เฉลี่ย 4.42 0.61 มาก 

จากตารางท่ี 4 แสดงใหเห็นวา ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยชุดการเรียนรู   เรื่อง พลังงานไฟฟา สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยรวม ( ) เทากับ 4.42 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เทากับ 0.61 เมื่อ

S.D.

X S.D.

 จากตารางท่ี 3 แสดงให ้ เห็นว ่าผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนก่อนเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ส�าหรับ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของกลุ่มตัวอย่าง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 

12.27 และมีค่าความแปรปรวนก่อนเรียน เท่ากับ 1.82 หลังเรียน 

มีคะแนนเฉลี่ย 22.30 และมีค่าความแปรปรวนก่อนเรียน เท่ากับ  

1.82 และเมื่อเปรียบเทียบกันพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

หลังเรียนด ้วยชุดการเรียนรู ้ เรื่อง พลังงานไฟฟ ้า ส�าหรับ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี 

ระดับ .01

 3. ผลการศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีมี่ต่อการ

เรียนด้วยชุดการเรียนรู้                             

ปีติภัทร กิจบำารุง

ชุดที่ เรื่อง

คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละที่ได้จากการ

ท�าใบงาน (E2)

คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละที่ได้จากการ

ท�าแบบทดสอบ

หลังเรียน (E2)

ประสิทธิภาพของชุด

การเรียนรู้

(E2)/(E2)

1

2

3

4

5

การต่อวงจรไฟฟ้า

การวัดปริมาณทางไฟฟ้า

กฎของโอห์ม

ความต้านทานไฟฟ้า

ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า

80.33

81.00

81.67

82.33

85.00

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

เฉลี่ย 82.07 81.13 82.07/81.13
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68   วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2561

 จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า ความพึงพอใจของ 

นักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า  

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนเฉลี่ยรวม (X)  

เท่ากับ 4.42 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.61  

เมื่อเทียบกับเกณฑ์การพิจารณาระดับความพึงพอใจ พบว่า  

นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนด้วยชดุการเรยีนรู ้เรือ่ง พลงังาน 

ไฟฟ้า ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระดับมาก รายการ 

ที่นักเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ภาพประกอบในกิจกรรม 

สอดคล้องกับเนื้อหาสาระที่เรียน (X = 4.70, S.D. = 0.53) และ 

รายการที่นักเรียนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ สื่อ อุปกรณ์แต่ละ 

กิจกรรมสะดวกต่อการน�าไปใช้ (X = 4.20, S.D. = 0.71)

สรุปและอภิปรายผล
 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิของการใช้ชุดการเรียนรู ้ เรื่อง  

พลังงานไฟฟ้า ส�าหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สรุปผล 

การวิจัยได้ ดังนี้

 1. ประสทิธภิาพของชดุการเรยีนรู้ เรือ่ง พลงังานไฟฟ้า 

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 1 เรื่อง การต่อวงจร 

ไฟฟ้า มีประสิทธิภาพ 80.33/81.00 ชุดที่ 2 เรื่อง การวัดปริมาณ 

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่องพลังงานไฟฟ้า

 ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประสิทธิภาพ 82.33/80.00 ชุดที่ 5  เรื่อง ความปลอดภัยในการใชไฟฟา มีประสิทธิภาพ 85.00/83.00 และชุดการเรียนรู เรื่อง 
พลังงานไฟฟา สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 มปีระสิทธิภาพเฉลีย่  82.07/81.13 ผานเกณฑ 80/80 
 
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนดวยชุดการเรียนรู เรื่อง พลังงานไฟฟา สําหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปท่ี 3                    
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนดวยชุดการเรียนรู เรื่อง พลังงานไฟฟา สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

การทดลอง n X  S.D. D  2D  t 

กอนเรียน 
หลังเรียน 

30 
30 

12.27 
22.30 

1.82 
1.82 

301 3209 21.530** 

 t  .01  ( df =29 ) = 2.462     **  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
        จากตารางที่ 3 แสดงใหเหน็วาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนดวยชุดการเรียนรู เรื่อง พลังงานไฟฟา สําหรับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ของกลุมตัวอยาง มีคะแนนเฉลีย่เทากับ 12.27 และมคีาความแปรปรวนกอนเรยีนเทากับ 1.82 หลังเรียนมี
คะแนนเฉลี่ย 22.30 และมีคาความแปรปรวนกอนเรียนเทากับ 1.82 และเมื่อเปรียบเทียบกันพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนดวยชุดการเรยีนรูเรื่อง พลังงานไฟฟา สําหรับช้ันมธัยมศกึษาปที่ 3 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่
ระดับ .01 
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยชุดการเรียนรู                              
ตารางที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยชุดการเรียนรู เรื่องพลังงานไฟฟา สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

ขอความ X   ระดับความพึงพอใจ 

1. กิจกรรมที่นํามาใชในชุดการเรยีนรูนาสนใจ ชวนใหติดตาม   
    ไมเบ่ือหนาย 
2. กิจกรรมที่นํามาใชในชุดการเรยีนรู เหมาะสมชวยใหเกิดการเรยีนรู 
3. แตละกิจกรรมของชุดการเรียนรู มีคําชี้แจงใหปฏิบติัเปนข้ันตอนชดัเจน  
     เขาใจงาย  ไมสับสน 
4. นักเรียนเปนผูไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองหรือรวมกับกลุม  
5. นักเรียนเปนผูคนพบคําตอบหรอืทํากิจกรรมสําเร็จดวยตนเองหรอืกลุม 
6. กิจกรรมในชุดการเรียนรู เราความสนใจ 
7. ภาพประกอบในกิจกรรมสอดคลองกับเนื้อหาสาระที่เรียน 
8. ภาพประกอบในกิจกรรมแตละตอนมีจุดเดนนาสนใจ 
9. เน้ือหาสาระและคําชี้แจงในกิจกรรมใชภาษาที่เขาใจงายตอการนาํไป 
    ปฏิบัติกิจกรรม     
10. กิจกรรมทําใหนักเรยีนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน 
11. สื่อ อุปกรณแตละกิจกรรมสะดวกตอการนําไปใช 
12. ชุดการเรียนรูทําใหนักเรียนมคีวามกระตือรือรนในการเรียน 
13. ชุดการเรียนรู สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
14. การทดสอบหลังเรียนแตละชดุชวยใหนักเรียนทราบความกาวหนาของ 
     ตนเอง 
15. เมื่อทดสอบแลวนักเรียนมีความพึงพอใจในคะแนนท่ีตนเองทําได 
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เฉลี่ย 4.42 0.61 มาก 

จากตารางท่ี 4 แสดงใหเห็นวา ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยชุดการเรียนรู   เรื่อง พลังงานไฟฟา สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยรวม ( ) เทากับ 4.42 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เทากับ 0.61 เมื่อ

S.D.

X S.D.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 เรื่องความปลอดภัยใน 

การใช้ไฟฟ้า มีประสิทธิภาพ 85.00/83.00 และชุดการเรียนรู้  

เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

มีประสิทธิภาพเฉลี่ย 82.07/81.13 ผ่านเกณฑ์ 80/80

 2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนด้วยชดุการเรยีนรู ้

เรือ่ง พลังงานไฟฟ้า ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่3 ของกลุ่มตวัอย่าง มคีะแนน 

เฉลี่ยเท่ากับ 12.27 หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 22.30 และเมื่อ 

เปรียบเทียบกัน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุด 

การเรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่า 

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วย 

ชุดการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยม 

ศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยรวม (X) เท่ากับ 4.42 และค่าเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.61 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การพิจารณา 

ระดับความพึงพอใจ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน 

ด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่องพลังงานไฟฟ้า ส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยม 

ศึกษาปีที่ 3 ในระดับมาก (X = 4.42, S.D. = 0.61)

ปีติภัทร กิจบำารุง
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วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2561  69

 จากผลการวจิยัทีไ่ด้กล่าวไว้ข้างต้น ผูว้จิยัขอน�าประเดน็ 

การวิจัยมาอภิปรายผลดังนี้

 1. ประสทิธภิาพของชดุการเรยีนรู้ เรือ่ง พลงังานไฟฟ้า 

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 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 

ใช้ไฟฟ้า มีประสิทธิภาพ 85.00/83.00 และชุดการเรียนรู ้  

เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  

มีประสิทธิภาพเฉลี่ย 82.07/81.13 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  

สอดคล้องกับสมมติฐานที่ก�าหนดไว้ สาเหตุที่ท�าให้ผลการวิจัยเป็น 

เช่นนี้ เพราะชุดการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ส�าหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีกระบวนการและวิธีการ 

ที่เหมาะสม โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอน 

วทิยาศาสตร์ ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ศกึษาวเิคราะห์หลกัสูตร  

ก�าหนดมาตรฐานและตัวชี้วัด แนวทางการวัดและประเมินผล  

การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ้ตามกระบวนการสืบเสาะ 

หาความรู้และวิธีการท่ีเป็นแนวทางและเป็น ประโยชน์ต่อการ 

สร้างชุดการเรียนรู้ ซ่ึงการสร้างชุดการเรียนรู้ ได้สร้างตามองค์

ประกอบของชุดการเรียนวิทยาศาสตร์ มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือ 

ปฏิบัติกิจกรรม และศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเองและน�าเสนอ 

สิ่งที่ได้เรียนรู้นั้นๆ ให้ผู้อื่นได้รับรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ 

แลกเปลีย่นความคดิเหน็ โดยการใช้กระบวนการกลุม่ ท�าให้นกัเรยีน 

มีความรู้ ความเข้าใจในเน้ือหาสาระการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนม ี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

ผู้วิจัยได้คอยให้ความช่วยเหลือ เสนอแนะ ควบคุมดูแลนักเรียน 

อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา และใช้ค�าถามกระตุ้นให้นักเรียนได้ค้นพบ 

ปัญหา นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ด�าเนินการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู ้

โดยมผีูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบความสมบรูณ์ ถกูต้อง และมกีารปรบัปรงุ 

แก้ไขให้มีคุณภาพ น�าไปทดลองกับนักเรียน 3 คน 9 คน และ 

ภาคสนาม ก่อนน�าไปทดลองใช้กับกลุ ่มตัวอย่าง จึงท�าให้ชุด 

การเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด อีกท้ังชุดกิจกรรม 

การเรียนรู้ได้ฝึกทักษะ เป็นส่วนท่ีเสริมเพ่ิมนอกเหนือจากหนังสือ 

เรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สามารถท�าได้หลายๆ ครั้ง และผู้วิจัย 

ยังได้มีการเรียงล�าดับความยากง่ายของชุดการเรียนไว้ อีกทั้งชุด 

การเรียน เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้เด็กได้ฝึกทักษะให้ดีขึ้นและ 

น่าเชื่อได้ว่า ชุดการเรียนวิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูง 

และมีคุณภาพในเกณฑ์ดีเพียงพอท่ีจะน�าไปใช้ในการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับบุญเกื้อ ควรหาเวช (2545 : 91)  

ได้กล่าวว่า ชุดการเรียนรู้เป็นสื่อท่ีครูน�ามาใช้ประกอบการสอน  

โดยการยึดเด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียน การเรียนรู้ที่ดีควรให้ 

ผู ้เรียนได้เรียนเอง เพื่อให้ผู ้เรียนได้รับความรู ้ตามที่ต ้องการ  

สื่อที่น�ามาใช้ร่วมกันนี้จะช่วยเสริมประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

ตามล�าดับขั้นที่จัดเอาไว้ โดยจัดเป็นหน่วยการเรียนตามหัวข้อ  

เน้ือหาจัดเป็นชุดๆ บรรจุอยู่ในซอง หรือกระเป๋า ซ่ึงสุวิทย์ มูลค�า  

และอรทัย มูลค�า (2551 : 51) ได้กล่าวว่า ชุดการเรียนรู้เป็นสื่อ 

การสอนชนิดหนึ่งที่เป็นลักษณะของส่ือประสม (multi - media)  

เป็นการใช้สื่อสองชนิดขึ้นไปร่วมกันเพื่อให้ผู ้เรียนได้รับความรู ้ 

ที่ต้องการ อาจจัดขึ้นส�าหรับหน่วยการเรียนตามหัวข้อ เนื้อหาและ 

ประสบการณ์ของแต่ละหน่วยที่ต้องการจะให้ผู ้เรียนได้เรียนรู ้  

อาจจัดไว้เป็นชุดๆ บรรจุในกล่อง ซอง หรือกระเป๋า ชุดกิจกรรม 

แต่ละชุดประกอบด้วย บัตรกิจกรรม เน้ือหาสาระ แบบฝึก  

แบบทดสอบ แบบเฉลย กิจกรรม วัสดุอุปกรณ์ เอกสารใบ 

ความรู้ เครื่องมือหรือส่ือที่จ�าเป็นส�าหรับกิจกรรมต่างๆ 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  

และจรียา ศรีสุดดี (2550 : 76) ได ้พัฒนาชุดการเรียนรู ้  

เรื่อง บรรยากาศ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยส่วนหนึ่ง  

พบว่า ชุดการเรียนรู ้ เรื่อง บรรยากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ที่สร้างขึ้น จ�านวน 9 หน่วยการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพเท่ากับ  

82.65/82.05 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนด้วยชุดการ 

เรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของกลุ่มตัวอย่าง  

มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.27 หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 22.30 และ 

เมื่อเปรียบเทียบกัน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วย  

ชุดการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สูงกว่า 

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตาม 

สมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุด 

การเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ท้ังนี้ 

เนื่องมาจากชุดการเรียนรู้ สามารถตอบสนองความต้องการของ 

นักเรียน ช่วยให้เรียนรู้ได้เร็ว-ช้า ตามศักยภาพของนักเรียน กระตุ้น 

ให้นักเรียนมีความอยากรู้อยากเรียน สร้างแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ ์

ทางการเรียนได้อย่างดี เนื่องจากนักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรม 

ตามที่ก�าหนดไว้ในชุดการเรียนได้ จึงท�าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

อยู่ในระดับที่ดีขึ้น ชุดการเรียนรู้ มีคุณค่าต่อการเรียนการสอน  

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู ้ ช่วยให้กิจกรรมการเรียน 

มีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้ความสามารถของตนเอง 

ได้อย่างเต็มที่ สร้างเสริมการเรียนอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ผู้เรียน 

ปีติภัทร กิจบำารุง
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70   วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2561

รู ้จักเคารพ นับถือความคิดเห็นของผู ้อื่น ซ่ึงสอดคล้องกับงาน 

วิจัยของกนกวลี แสงวิจิตรประชา (2550 : 98) ได้วิจัยเรื่อง  

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามกระบวนการสืบเสาะหา 

ความรู้วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช 

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ีที่  1 พบว ่า ชุดกิจกรรม 

การเรียนรู ้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู ้มีประสิทธิภาพ  

เท่ากับ 76.67/67.92 ซ่ึงเป็นไปตาม 75/75 ผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที ่

ระดับ .01 และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูง 

กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และพวงพิศ  

ศิริพรหม (2551 : 106) ได้พัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้ 

วิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการเขียนผังมโนมติเพื่อ 

พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 3. นั ก เรี ยน มีความพึ งพอใจต ่อการ เรี ยนด ้ วย 

ชดุการเรยีนรู ้เรือ่ง พลงังานไฟฟ้า ส�าหรบันกัเรยีน ชัน้มัธยมศกึษาปีที ่3  

ในระดับมาก (X = 4.42, S.D. = 0.61) ทั้งนี้เป็นเพราะผู้วิจัย 

ได้น�าชุดการเรียนวิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ้นมาจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนที่มีเนื้อหาสาระท่ีชัดเจนและเข้าใจง่าย ใช้ภาษาได ้

เหมาะสม มีรูปแบบและภาพประกอบที่สวยงามน่าสนใจ ผ่านการ 

ทดลองใช้และหาประสิทธิภาพ อีกทั้งยังจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

โดยใช้กระบวนการเรียนรู ้อย่างเป็นข้ันตอน มีการเชื่อมโยง 

บทเรียนใหม่กับสิ่งท่ีเรียนรู ้มาก่อน มีการชมเชยนักเรียน และ 

มีการทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน นักเรียนเรียนแล้วประสบ 

ความส�าเร็จ และได้คะแนนสูงขึ้น มีความพึงพอใจในการเรียนรู้  

มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ซ่ึงครูควรส่งเสริมให ้

นกัเรยีนเกดิพฤตกิรรมทีส่่งผลต่อการเรยีนรู ้โดยสร้างความพงึพอใจ 

ให้เกิดแก่นักเรียน ได้แก่ การเชื่อมโยงบทเรียนใหม่กับสิ่งที่เรียนรู้ 

มาก่อน จะท�าให้นักเรียนสนใจ เข้าใจบทเรียน ซึ่งจะส่งผลให้ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น เกิดเป็นความพึงพอใจ 

ของนักเรียน จากแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจัยได้น�ามาปรับใช้ให้เข้ากับ 

การจัดกิจกรรมท�าให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจ 

ต่อการเรียนด้วย ชุดการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ส�าหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมอยู ่ในระดับมากท่ีสุด และ 

การศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาของพลภัทร พองโนนสูง  

(2549 : 51) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ทาง 

วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ โดยใช้กระบวนการ 

สืบเสาะหาความรู้ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวิจัยส่วนหนึ่ง 

พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดย 

ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

 กล่าวโดยสรุปจะเห็นว่า ชุดการเรียนรู้ เรื่อง พลังงาน

ไฟฟ้า ส�าหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้ง 5 ชุด สามารถ 

แก้ปัญหาการเรียนการสอน ที่เกี่ยวกับเน้ือหาและผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนในหน่วยการเรียนรู้ พลังงานไฟฟ้า ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ข้อเสนอแนะ
 1. การพฒันาชุดการเรยีนรู ้เรือ่ง พลังงานไฟฟ้า ส�าหรบั 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นส่ิงจ�าเป็นอย่างยิ่งในการจัด 

กระบวนการเรียนรู ้ของครูผู ้สอน ทั้งนี้เพราะการที่ครูได้จัดสื่อ 

การสอนที่เหมาะสมและเป็นระบบตามล�าดับความเหมาะสม 

ในแต่ละเนื้อหาวิชาย่อมท�าให้การเรียนการสอนบรรลุจุดประสงค์ 

ที่ตั้งไว้ นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง และยั่งยืน

 2. ก่อนน�าชุดการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ส�าหรับ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปใช้ในการเรียนการสอน ครูผู้สอน 

ต้องศึกษาคู่มือการใช้ชุดการเรียนรู้ให้เข้าใจก่อน จึงด�าเนินการสอน  

จึงจะส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประสบผลส�าเร็จ 

ตามจุดประสงค์ที่ก�าหนด

 3. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน 

และหลังเรียน โดยใช้ชุดการเรียนรู ้กับกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ ควร 

ศกึษาและพฒันาชดุการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมต่อการพฒันาด้านทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้น

ปีติภัทร กิจบำารุง



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2561  71

เอกสารอ้างอิง
กนกวลี แสงวิจิตรประชา. (2550). การพัฒนาชุดการเรียนรู ้ 

 ตามกระบวนการสบืเสาะหาความรู ้วชิาวทิยาศาสตร์ 

 พื้นฐาน เรื่อง หน่วยของชีวิตสัตว์และชีวิตพืช  

 ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1. วิทยานิพนธ์  

 กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน). พิษณุโลก : บัณฑิต 

 วิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

 ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ ์

 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด.

กิตติยา ตันติโรจน์รักษ์. (2547). ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้

 กลุ ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบ 

 การเรียนรูปแบบโฟร์แม็ทซสิเต็ม  ส�าหรับนักเรียนชั้น 

 มัธยมศึกษาปีท่ี 1. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. ชลบุรี :  

 มหาวิทยาลัยบูรพา.

กุศยา แสงเดช.  (2545).  ชุดการสอน. กรุงเทพฯ : ส�านักพิมพ์แม็ค.

จรียา ศรีสุดดี. (2550). การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่องบรรยากาศ  

 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ส�าหรับนักเรียน 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1. โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย  

 จังหวัดนครปฐม.

จริยาวดี บรรทัดเที่ยง. (2547). ผลการใช้ชุดกิจกรรมที่ส่งเสริม 

 ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการใช ้

 ตัวแทน เร่ือง คู่ล�าดับและกราฟ ส�าหรับนักเรียน 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1. ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  

 บณัฑติวทิยาลยั กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ.

ทิศนา แขมมณี. (2553). ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อ 

 การจดักระบวนการเรยีนรูท้ีมี่ประสทิธภิาพ. กรงุเทพฯ : 

 ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

นลินี อินดีค�า. (2550). ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทาง 

 วิทยาศาสตร์ เร่ือง สารรอบตัว ส�าหรับนักเรียนชั้น 

 มัธยมศึกษาปีที่ 1. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร 

 มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุตรดิตถ์.

นันทกา บินตาฮี. (2551). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 วทิยาศาสตร์ และความคดิสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์ 

 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัด 

 การเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์. สารนิพนธ ์

 การศึกษามหาบัณฑิต กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย 

 ศรีนครินทรวิโรฒ.

บุญเกื้อ ควรหาเวช.  (2545). นวัตกรรมการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 4.  

 กรุงเทพฯ : เอส อาร์ พริ้นติ้.

พลภัทร พองโนนสูง. (2550). การพัฒนาชุดการเรียนรู ้ทาง 

 วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ โดยใช ้

 กระบวนการสืบเสาะหาความรู ้ส�าหรับนักเรียน 

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด  

 อ�าเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์. วิทยานิพนธ์ (กศ.ม.)  

 บุรีรัมย์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.

พวงพิศ  ศิริพรหม. (2551). การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร ์

 โดยใช้วธิกีารเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูร่้วมกบัการ 

 เขียนผังมโนมติเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด 

 อย่างมีวจิารณญาณของนกัเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปีที ่1.  

 วิทยานิพนธ์  กศ.ม. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.

ลาวรรณ โฮมแพน. (2550). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 วิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห ์

 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอน 

 โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิด 

 วิเคราะห์. สารนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขา 

 วิชาการมัธยมศึกษา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

สมนึก  ภัททิยธนี. (2549). การวัดผลการศึกษา. (พิมพ์ครั้งที่ 5)  

 กาฬสินธุ์ : ประสานการพิมพ์.

สุวิทย์  มูลค�า และอรทัย มูลค�า. (2551). 20 วิธีจัดการเรียนรู้.  

 พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดภาพพิมพ์.

แสงศรี ศิลาอ่อน. (2553). ผลการพัฒนาทักษะกระบวนการ 

 ทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการด้วยการจัดกิจกรรม 

 การเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู้ประกอบชุดกจิกรรม 

 การทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย กรด-เบส  

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษา 

 มหาบณัฑิต  มหาสารคาม : บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลัย 

 มหาสารคาม.

อนุวัติ คูณแก้ว. (2554). การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สู่ผลงาน 

 ทางวิชาการเพื่อการเลื่อนวิทยฐานะ. กรุงเทพฯ :  

 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ปีติภัทร กิจบำารุง



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

72   วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2561

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ�านาจกับการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน

ในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

A Study of Relationship between Power Exercise and Institutional

Administration of School under Phanat Nikhom Municipal, 

Chonburi Province

ดิลก  ค�าคูเมือง, ธร สุนทรายุทธ, สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายดังนี้ 1) ศึกษาการใช้อ�านาจของผู้บริหาร 2) ศึกษาการบริหารสถานศึกษา และ 3) ศึกษาความ 

สัมพันธ์ระหว่างการใช้อ�านาจกับการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  

ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม จ�านวน 86 คน โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือ 

ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งออกเป็น แบบสอบถาม 

เกี่ยวกับการใช้อ�านาจของผู้บริหารสถานศึกษา มีค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.27-0.84 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.92  

แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา มีค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.34-0.77 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.96  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ 

เพียร์สัน การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จ�านวนครูร้อยละ 91.9 และจ�านวนบุคลากร ร้อยละ 8.1  

2) การใช้อ�านาจของผู้บริหารสถานศึกษา และการบริหารงานสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  

โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ�านาจของผู้บริหารสถานศึกษา และการบริหารงานสถานศึกษา 

ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยรวมพบว่า มีความสัมพันธ์กันทางบวกระดับปานกลางถึงระดับค่อนข้างสูง 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 4) การใช้อ�านาจของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านอ�านาจเชี่ยวชาญ (X4) อ�านาจตามกฎหมาย (X3)  

และด้านอ�านาจให้รางวัล (X1) สามารถร่วมกันท�านายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  

ได้ร้อยละ 63.40 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ค�าส�าคัญ : การใช้อ�านาจของผู้บริหารสถานศึกษา, การบริหารสถานศึกษา 

ดิลก  คำาคูเมือง, ธร สุนทรายุทธ, สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์
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Abstract
 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

Keywords : Power exercise Institutional, Administration of Municipal School  

ดิลก  คำาคูเมือง, ธร สุนทรายุทธ, สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์
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บทน�า
 การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 มุ่งบรรลุเป้าหมาย 

ในระยะ 5 ปี ที่จะสามารถต่อยอดในระยะต่อไปเพื่อให้บรรลุ 

เป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยยึด 

หลักการพัฒนา “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพ 

ชีวิตและสุขภาวะที่ดีส�าหรับคนไทย พัฒนาคนทุกช่วงวัยและ 

เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงสร้าง 

คนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเก้ือกูล อนุรักษ์  

พื้นฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง 

เหมาะสม (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชาติ, 2559) ทั้งนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  

พทุธศกัราช 2542 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พทุธศกัราช 2545  

ได้มุ่งเน้นการกระจายอ�านาจทางการศึกษาให้ท้องถ่ินได้มีส่วนร่วม 

ในการพัฒนาการศึกษา ดังที่ก�าหนดไว้ใน “มาตรา 41 องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือ 

ทกุระดบัตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการภายใน 

ท้องถิ่น” รวมทั้งมีนโยบายกระจายอ�านาจการบริหารจัดการศึกษา 

ซึ่งเป็นเครื่องมือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัด 

การศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ท้ังน้ีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

เป็นการบริหารงานท่ีมุ่งเน้นการกระจายอ�านาจการบริหารและ 

การมีส่วนร่วมของบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการบริหารจัดการ 

ศกึษาตามศักยภาพของโรงเรียน ให้โรงเรยีนมอีสิระในการด�าเนนิงาน 

เพื่อความคล่องตัว เพื่อให้เกิดความส�าเร็จมากท่ีสุด (อ�านวย   

ทองโปร่ง, 2555) โดยการกระจายอ�านาจการบริหารได้แบ่ง 

ขอบข่ายงานบริหารสถานศกึษาไว้ 4 ด้าน (ส�านกังานคณะกรรมการ 

การศึกษาแห่งชาติ ส�านักงานนายกรัฐมนตรี, 2553) ประกอบด้วย  

ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ  

ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป

 ในการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายน้ัน 

จะต้องมีแรงหรืออิทธิพลผลักดันจากบุคคล โดยเฉพาะผู้บังคับ 

บัญชาเพื่อให้ผู ้ใต้บังคับบัญชาท�างาน แรงนั้นอาจจะแฝงอยู่ใน 

ตัวผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหาร ซ่ึงแรงนั้นเรียกว่า อ�านาจ โดย 

อ�านาจนั้นมาจากตัวผู้บริหารเอง หรือมาจากผู้ใต้บังคับบัญชารวม 

ทั้งเพ่ือนร่วมงานที่มอบให้ (ธร  สุนทรายุทธ, 2556) การด�ารง 

ต�าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาต้องเก่ียวข้องกับการใช้อ�านาจเพื่อ 

ควบคุมการท�างานให้มีประสิทธิภาพบรรลุผลตามเป้าหมายที่ 

ก�าหนดไว้ ดังนั้นอ�านาจจึงเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญในการบริหารงาน  

เพราะการบริหารงานในองค์กรย่อมเก่ียวข้องกับบุคคลจ�านวนมาก  

ผู้บริหารจึงจ�าเป็นต้องมีอ�านาจเพื่อควบคุมให้ผู ้ใต้บังคับบัญชา 

เชื่อฟังและปฏิบัติตามดังที่ ธร  สุนทรายุทธ (2556) ได้กล่าวว่า  

อ�านาจหน้าที่ในโรงเรียนเป็นเรื่องที่ส�าคัญระหว่างความสัมพันธ์ 

ของผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งแหล่งที่มาของอ�านาจนั้น 

ตามแนวคิดของ เฟรนซ์  และ  ราเวน (French  &  Reven, 1968)  

คือ อ�านาจการให้รางวลั อ�านาจจากการบงัคับ อ�านาจตามกฎหมาย   

อ�านาจจากความเชีย่วชาญ และอ�านาจจากการอ้างองิ การใช้อ�านาจ 

แต่ละประเภทน้ันผู้บริหารต้องระมัดระวัง เพราะการใช้อ�านาจนั้น 

อาจส่งผลให้ผู ้ใต้บังคับบัญชามีปฏิกิริยาได้ใน 3 ลักษณะคือ  

การยอมรับ การให้ความร่วมมือ และการต่อต้าน (ปินิดา  พุ่มแย้ม,  

2549)

 การใช้อ�านาจจัดว่าเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญของ 

การด�าเนินงานในสถานศึกษา เพราะอ�านาจที่ยอมรับสามารถเป็น 

ตัวควบคุมพฤติกรรมของครูและนักเรียน ซ่ึงอ�านาจดังกล่าวได้แก ่

อ�านาจทีเ่ป็นทางการทีม่อียูใ่นสถานศกึษาและอยูก่บัต�าแหน่งต่างๆ  

ทั้งนี้เมื่อผู้บริหาร ครู และนักเรียน เข้ามาเป็นสมาชิกของโรงเรียน 

แล้วจะต้องยอมรับกฎระเบียบต่างๆ ท่ีมีอยู่ในโรงเรียน ลักษณะ 

การยอมรับกฎระเบียบดังกล่าว Barnard (1938) เรียกว่า  

“เขตของการไม่แตกต่าง” ของระบบราชการ เขาอธิบายว่า  

ผู้บริหารหรือบุคลากรอื่นๆ ยอมรับค�าส่ังโดยไม่สงสัย การท่ีบุคคล

จะต้องยอมรบัท�าตามอ�านาจดงักล่าว พบว่า เป็นจดุอ่อนทีส่่งผลต่อ 

คุณภาพของงาน คือ งานไม่ดีพอ ซึ่งสอดคล้องกับ Blau & Scott  

(1962) กล่าวว่า อ�านาจตามกฎหมายไม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้ 

ผู้ปฏิบัติงานทุ่มเทการท�างานอย่างเต็มตามความสามารถได้ ดังนั้น 

ผู้บริหารโรงเรียนจึงควรหาวิธีการใช้อ�านาจอื่นๆ เข้ามาใช้ให้ผู้ใต้ 

บังคับบัญชาท�างานได้อย่างเต็มศักยภาพโดยมีผลงานที่มีคุณภาพ 

และผู้ใต้บังคับบัญชามีความพึงพอใจ (ธร  สุนทรายุทธ, 2556)  

จากที่กล่าวมาข้างต้นเห็นได้ว่าการใช้อ�านาจของผู้บริหารส่งผล 

ต่อการท�างานของครูหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งนี้ผู้บริหารถือว่ามี 

บทบาทส�าคัญต่อการบริหารสถานศึกษา สอดคล้องกับ ปรียาพร   

วงศ์อนุตรโรจน์ (2553) กล่าวไว้ว่า การบริหารสถานศึกษาเป็น 

ภารกิจหลักของผู้บริหารที่จะต้องก�าหนดแบบแผน วิธีการและ 

ขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงานไว้อย่างมีระบบ เพราะถ้าระบบ 

การบริหารงานไม่ดีจะกระทบกระเทือนต่อส่วนอื่นๆ ของหน่วยงาน 

นักบริหารที่ดีต ้องรู ้จักเลือกวิธีการบริหารที่ เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ เพื่อที่จะให้งานนั้นบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้   

 จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่ได้ศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ�านาจของผู้บริหารสถานศึกษา

กับการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง 

พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อน�าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางใน 

การพัฒนาการศึกษาและการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 

ต่อไป 

ดิลก  คำาคูเมือง, ธร สุนทรายุทธ, สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาการใช้อ�านาจของผู้บริหารโรงเรียนใน 

สังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี   

 2. เพื่อศึกษาการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนใน 

สังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ�านาจกับ 

การบรหิารงานของผูบ้รหิารโรงเรยีนในสงักดัเทศบาลเมอืงพนสันิคม  

จังหวัดชลบุรี 

 4. เพ่ือสร้างสมการพยากรณ์การใช้อ�านาจกับการ 

บริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม  

จังหวัดชลบุรี

กรอบแนวคิดในการวิจัย
 กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาการใช้ 

อ�านาจของผู้บริหารกับการบริหารงานโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

เมืองพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  โดยศึกษาการใช้อ�านาจของผู้บริหาร 

สถานศกึษาตามแนวคดิของเฟรนซ์และราเวน  (French &  Reven,  

1968) ซึ่งประกอบด้วย 1) อ�านาจการให้รางวัล (Reward  Power)  

2) อ�านาจการบังคับ (Coercive Power) 3) อ�านาจตามกฎหมาย  

(Legitimate Power) 4) อ�านาจจากความเชี่ยวชาญ (Expert   

Power) 5) อ�านาจอ้างองิ (Referent power) และศกึษาการบรหิาร 

สถานศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารวิชาการ 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ และฝ่าย 

บริหารงานทั่วไป (ส�านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาแห่งชาติ  

ส�านักงานนายกรัฐมนตรี, 2553)  

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยในครั้งน้ีมุ่งศึกษาการใช้อ�านาจ การบริหาร 

สถานศึกษา และความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ�านาจของผู้บริหาร 

กับการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง 

พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยมีข้ันตอนการด�าเนินงานตามล�าดับ  

ดังนี้

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูและบุคลากร 

ทางการศกึษาโรงเรยีนในสงักดัเทศบาลเมอืงพนสันคิม จงัหวดัชลบรีุ  

ปีการศึกษา 2560 จ�านวนทั้งหมด 107 คน

 2. กลุ ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้มาจากการสุ่ม 

จากประชากรโดยก�าหนดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ Krejcie &  

Morgan (1979) โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น จากโรงเรียน 

ในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ได้กลุ่มตัวอย่าง 

จ�านวนทั้งสิ้น 86 คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส�าหรับการวิจัย 

ครั้งน้ี เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยใช้สอบถามเกี่ยวกับการใช้อ�านาจ 

ของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน 

ในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ซึ่งแบ่งออกเป็น 

3 ตอน ดังนี้

 ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม  

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการใช้อ�านาจของ 

ผู ้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  

ศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีของ French &  Reven (1968) ซึ่งถาม 

เกี่ยวกับอ�านาจของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย อ�านาจ 

การให้รางวัล (Reward  Power) อ�านาจการบังคับ (Coercive   

Power) อ�านาจตามกฎหมาย (Legitimate  Power) อ�านาจจาก 

ความเชี่ยวชาญ (Expert  Power) อ�านาจอ้างอิง (Referent   

power) เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ  

ดิลก  คำาคูเมือง, ธร สุนทรายุทธ, สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์
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ภาพที ่1 แสดงกรอบแนวคิดในการวจิัย 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งน้ีมุงศกึษาการใชอํานาจ การบริหารสถานศึกษา และความสัมพันธระหวางการใชอํานาจของ

ผูบริหารกับการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมอืงพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยมีขัน้ตอนการ

ดําเนินงานตามลําดับ ดังนี ้

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1.  ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกดัเทศบาลเมืองพนสันิคม 

จังหวัดชลบุรี ปการศึกษา 2560 จํานวนท้ังหมด 107 คน 

 2.  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวจิัย ไดมาจากการสุมจากประชากรโดยกําหนดกลุมตัวอยางตามตารางของ Krejcie 

& Morgan (1979) โดยการสุมกลุมตัวอยางแบบแบงช้ัน จากโรงเรยีนในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ได

กลุมตัวอยางจํานวนท้ังสิ้น 86 คน  

 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวจิัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยใชสอบถามเก่ียวกับการ

ใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารสถานศึกษาของโรงเรยีนในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี   

ซึ่งแบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 

 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม   

 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดเมืองพนัสนิคม จังหวดัชลบุรี 

ศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีของ French &  Reven (1968) ซึ่งถามเก่ียวกับอํานาจของผูบริหารสถานศกึษา ประกอบดวย 

อํานาจการใหรางวัล (Reward  Power) อํานาจการบังคับ (Coercive  Power) อํานาจตามกฎหมาย  (Legitimate  

Power) อํานาจจากความเช่ียวชาญ (Expert  Power) อํานาจอางอิง (Referent  power) เปนแบบสอบถามแบบมาตรา

สวน ประมาณคา 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด รวมทั้งหมด 25 ขอ มีคาอํานาจจําแนกราย

ขออยูระหวาง 0.27-0.84 และมีคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.92  

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลเมืองพนสันิคม จังหวัดชลบรีุ ศึกษามา

จาก สํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาแหงชาติ (สํานักนายกรัฐมนตร,ี 2553) ประกอบดวย การบรหิารงานวิชาการ 

การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน ประมาณ

คา 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยทีสุ่ด รวมท้ังหมด 40 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง 

0.34-0.77 และมีคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.96 

 

 

การบริหารงานโรงเรียน  4  ฝาย 

1.  ฝายบริหารวิชาการ 

2.  ฝายบริหารงานบุคคล 

3.  ฝายบริหารงานงบประมาณ 

4.  ฝายบริหารงานทั่วไป 

การใชอํานาจของผูบริหาร 

1.  อํานาจการใหรางวัล   

2.  อํานาจการบังคับ   

3.  อํานาจตามกฎหมาย   

4.  อํานาจจากความเช่ียวชาญ   

5.  อํานาจอางอิง   
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คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด รวมทั้งหมด  

25 ข้อ มีค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.27-0.84 และ 

มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.92 

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่วกบัการบริหารสถานศกึษา  

ในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ศึกษามาจาก  

ส�านกังานคณะกรรมการสถานศกึษาแห่งชาต ิ(ส�านกันายกรฐัมนตร,ี  

2553) ประกอบด้วย การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบ 

ประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป  

เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ คือ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด รวมทั้งหมด 40 ข้อ  

มีค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้ออยู ่ระหว่าง 0.34-0.77 และมีค่า 

ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.96

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผู้วิจัยด�าเนินการจัดกระท�าข้อมูลท่ีรวบรวมมาได้ตาม 

ล�าดับ ดังนี้

 1. ผู้วิจัยได้น�าแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาตรวจสอบ 

ความสมบูรณ์และใช้ข้อมูลของกลุ ่มตัวอย่างที่มีความสมบูรณ์  

ทั้ง 86 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

 2. ตรวจให้คะแนนโดยก�าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 

ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)  

  5  หมายถึง มกีารใช้อ�านาจ/ปฏบิตังิานอยูใ่นระดบั 

   มากที่สุด

  4  หมายถึง มกีารใช้อ�านาจ/ปฏบิตังิานอยูใ่นระดบั 

   มาก

  3  หมายถึง มกีารใช้อ�านาจ/ปฏบิตังิานอยูใ่นระดบั 

   ปานกลาง

  2  หมายถึง มกีารใช้อ�านาจ/ปฏบิตังิานอยูใ่นระดบั 

   น้อย

  1  หมายถึง มกีารใช้อ�านาจ/ปฏบิตังิานอยูใ่นระดบั 

   น้อยที่สุด

 3. น�าคะแนนท่ีได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลแล้วน�าผลการ 

วิเคราะห์แปลผลคะแนนตามเกณฑ์เฉลี่ย ดังนี้

  4.51 - 5.00  หมายถึง มกีารใช้อ�านาจ/การปฏบิตัิ 

     งานอยู่ในระดับมากที่สุด

  3.51 - 4.50  หมายถึง มกีารใช้อ�านาจ/การปฏบิตัิ 

     งานอยู่ในระดับมาก

  2.51 - 3.50  หมายถึง มกีารใช้อ�านาจ/การปฏบิตัิ 

     งานอยู่ในระดับปานกลาง

  1.51 - 2.50  หมายถึง มกีารใช้อ�านาจ/การปฏบิตัิ 

     งานอยู่ในระดับน้อย

  1.00 - 1.50  หมายถึง มกีารใช้อ�านาจ/การปฏบิตัิ 

     งานอยู่ในระดับน้อยที่สุด

 ส�าหรับการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการใช้อ�านาจ 

ของผู้บรหิารสถานศกึษากบัการบรหิารงานสถานศึกษาของโรงเรยีน 

ในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ใช้เกณฑ์ของ  

พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2540) 

 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าตั้งแต่ .81-1.00 ถือว่า 

มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง

 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์มีค่าตั้งแต่ .61-.80 ถือว่า 

มีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างสูง

 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์มีค่าตั้งแต่ .41-.60 ถือว่า 

มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง

 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์มีค่าตั้งแต่ .21-.40 ถือว่า 

มีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างต�่า

 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์มีค่าตั้งแต่ .01-.20 ถือว่า 

มีความสัมพันธ์กันในระดับต�่า

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. การวิเคราะห์ข ้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม การใช้อ�านาจของผู้บริหารสถานศึกษา และ 

การบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง

พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ใช้การหาค่าเฉลี่ย X และส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน (SD)

 2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ�านาจ 

ของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนใน 

สังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยการหาสัมประสิทธิ ์

สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson product-moment  

correlation coefficient)

 3. การใช้อ�านาจของผูบ้รหิารสถานศกึษาของโรงเรยีน 

ในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยใช้การวิเคราะห ์

สัมประสิทธิ์การถดถอยแบบขั้นตอน (Stepwise multiple  

regression analysis)

ผลการวิจัย
 1. ผลการศกึษาการใช้อ�านาจของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  

ดังตารางที่ 1

ดิลก  คำาคูเมือง, ธร สุนทรายุทธ, สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์
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 จากตารางท่ี 1 พบว่า การใช้อ�านาจของผู ้บริหาร 

สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัด 

ชลบุรี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉล่ีย 

จากมากไปหาน้อย คือ ด้านอ�านาจตามกฎหมาย ด้านอ�านาจ 

ความเชี่ยวชาญ ด้านอ�านาจการให้รางวัล  ด้านอ�านาจอ้างอิง และ 

อ�านาจการบังคับ ตามล�าดับ

 2. ผลการศึกษาการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน 

ในสงักดัเทศบาลเมอืงพนสันคิม จงัหวดัชลบรุ ีโดยรวมและรายด้าน  

ดังตารางที่  2

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการใช้อ�านาจของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน

 
 

ผลการวิจัย 

 1.  ผลการศึกษาการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม จงัหวัด

ชลบุรี ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน 

             ในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบรุ ี 

                

 จากตารางที่ 1 พบวา การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม 

จังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานอํานาจตามกฎหมาย 

ดานอํานาจความเช่ียวชาญ ดานอาํนาจการใหรางวลั  ดานอํานาจอางอิง และอํานาจการบังคับ ตามลาํดับ 

 2.  ผลการศึกษาการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยรวมและ

รายดาน ดังตารางที ่2 

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับ การบริหารสถานศึกษาของโรงเรยีนในสังกัดเทศบาล 

              เมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีโดยรวมและรายดาน 

 จากตารางที่ 2 พบวา การบริหารสถานศึกษาของโรงเรยีนในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยตามลําดับ คือ ฝายบรหิารงานวิชาการ  

รองลงมาคือฝายบริหารงานบุคคล ฝายบริหารงานงบประมาณ และฝายบรหิารงานท่ัวไป ตามลําดับ 

3.  ผลการวเิคราะหความสัมพันธระหวางการใชอํานาจของผูบรหิารสถานศึกษากับการบริหารสถานศกึษาของ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบรุ ีดังตารางที่ 3 

 

 

 

 

การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา   SD ระดบั อันดบั 
1.  อํานาจการใหรางวัล 4.14 0.58 มาก 3 
2.  อํานาจการบังคบั 3.58 0.76 มาก 5 
3.  อํานาจตามกฎหมาย 4.20 0.55 มาก 1 
4.  อํานาจจากความเช่ียวชาญ 4.14 0.55 มาก 2 
5.  อํานาจอางอิง 3.69 0.67 มาก 4 

รวม 3.95 0.46 มาก  

การบริหารสถานศกึษา   SD ระดบั อันดบั 

1.  ฝายบริหารงานวิชาการ 4.25 0.52 มาก 1 

2.  ฝายบริหารงานงบประมาณ 4.18 0.52 มาก 3 

3.  ฝายบริหารงานบุคคล 4.19 0.52 มาก 2 

4.  ฝายบริหารงานทั่วไป 4.18 0.54 มาก 4 

รวม 4.20 0.48 มาก  

     

 จากตารางที่ 2 พบว่า การบริหารสถานศึกษาของ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยรวม 

และรายด้านอยู่ในระดับมาก เรยีงล�าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 

ตามล�าดับ คือ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ รองลงมา คือ ฝ่ายบริหาร 

งานบุคคล ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ และฝ่ายบริหารงานทั่วไป  

ตามล�าดับ

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ การบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

 เมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีโดยรวมและรายด้าน

 3. ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการใช้อ�านาจ 

ของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน 

ในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ดังตารางที่ 3

ดิลก  คำาคูเมือง, ธร สุนทรายุทธ, สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์

 
 

ผลการวิจัย 

 1.  ผลการศึกษาการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม จงัหวัด

ชลบุรี ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน 

             ในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบรุ ี 

                

 จากตารางที่ 1 พบวา การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม 

จังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานอํานาจตามกฎหมาย 

ดานอํานาจความเช่ียวชาญ ดานอาํนาจการใหรางวลั  ดานอํานาจอางอิง และอํานาจการบังคับ ตามลาํดับ 

 2.  ผลการศึกษาการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยรวมและ

รายดาน ดังตารางที ่2 

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับ การบริหารสถานศึกษาของโรงเรยีนในสังกัดเทศบาล 

              เมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีโดยรวมและรายดาน 

 จากตารางที่ 2 พบวา การบริหารสถานศึกษาของโรงเรยีนในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยตามลําดับ คือ ฝายบรหิารงานวิชาการ  

รองลงมาคือฝายบริหารงานบุคคล ฝายบริหารงานงบประมาณ และฝายบรหิารงานท่ัวไป ตามลําดับ 

3.  ผลการวเิคราะหความสัมพันธระหวางการใชอํานาจของผูบรหิารสถานศึกษากับการบริหารสถานศกึษาของ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบรุ ีดังตารางที่ 3 

 

 

 

 

การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา   SD ระดบั อันดบั 
1.  อํานาจการใหรางวัล 4.14 0.58 มาก 3 
2.  อํานาจการบังคบั 3.58 0.76 มาก 5 
3.  อํานาจตามกฎหมาย 4.20 0.55 มาก 1 
4.  อํานาจจากความเช่ียวชาญ 4.14 0.55 มาก 2 
5.  อํานาจอางอิง 3.69 0.67 มาก 4 

รวม 3.95 0.46 มาก  

การบริหารสถานศกึษา   SD ระดบั อันดบั 

1.  ฝายบริหารงานวิชาการ 4.25 0.52 มาก 1 

2.  ฝายบริหารงานงบประมาณ 4.18 0.52 มาก 3 

3.  ฝายบริหารงานบุคคล 4.19 0.52 มาก 2 

4.  ฝายบริหารงานทั่วไป 4.18 0.54 มาก 4 

รวม 4.20 0.48 มาก  
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ตารางที่ 3  แสดงความสมัพันธระหวางการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน 

               ในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุร ี

ตัวแปร Y1 Y2 Y3 Y4 Ytotal 

r r r R r 

1.  อํานาจการใหรางวัล X1  0.51** 0.51** 0.61** 0.53** 0.59** 

2.  อํานาจการบังคับ X2 0.23* 0.25* 0.46** 0.51** 0.40** 

3.  อํานาจตามกฎหมาย X3 0.61** 0.59** 0.61** 0.64** 0.67** 

4.  อํานาจจากความเช่ียวชาญ X4 0.62** 0.62** 0.71** 0.64** 0.71** 
 5.  อํานาจอางอิง X5 0.39** 0.39** 0.45** 0.38** 0.46** 

Xtotal 0.61** 0.61** 0.75** 0.72** 0.74** 

* p < .05 

 จากตารางที ่3 พบวา การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุร ีโดยรวมและรายดานมีความสมัพันธอยูในระดับปานกลางถึงระดับคอนขางสูง  

อยางมีนัยสําคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05  

 4.  การวเิคราะหการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

เมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบรุ ีโดยใชการวิเคราะหการถดถอยแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

ดังตารางที่ 4 และ 5 

ตารางที่ 4  แสดงความแปรปรวนในการพยากรณการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม  

              จังหวัดชลบุรี 

แหลงความแปรปรวน SS Dƒ MS F p 

การถดถอย 12.38 3 4.126 47.345* .000 

ความคลาดเคลื่อน 7.15 82 .087   

รวม 19.525 85    

* p < .05 

 จากตารางที่ 4 พบวา การวิเคราะหความแปรปรวนของตัวแปรที่ศึกษา มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05  แสดง

วาตัวแปรพยากรณที่นําเขามาวิเคราะหการถดถอยมีความสมัพันธเชิงเสนตรง สามารถนําไปพยากรณในขั้นตอนตอไปได 

ตารางที่ 5 การคัดเลือกตัวพยากรณที่ดีที่สดุ จากตัวแปรท่ีใชพยากรณการบริหารสถานศึกษาของโรงเรยีนในสังกัด 

             เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุร ี

 จากตารางที่ 5 พบวา อํานาจการพยากรณของตัวแปรพยากรณ จากตัวแปรพยากรณที่ดีทีสุ่ด ที่สามารถ

พยากรณการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบรีุ โดยเรียงลําดับไดดังนี้      

อันดบัท่ี 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 

     

 จากตารางท่ี 3 พบว่า การใช้อ�านาจของผู ้บริหาร 

สถานศกึษากบัการบรหิารสถานศกึษาของโรงเรยีนในสงักดัเทศบาล 

เมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ ์

อยู่ในระดับปานกลางถึงระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยส�าคัญทาง 

สถิติที่ระดับ .05 

 4. การวเิคราะห์การใช้อ�านาจของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

กับการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง 

พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบ 

ขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)  

ดังตารางที่ 4 และ 5

ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ�านาจของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน

 ในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ตารางที่ 4 แสดงความแปรปรวนในการพยากรณ์การบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม 

              จังหวัดชลบุรี

 จากตารางท่ี 4 พบว่า การวิเคราะห์ความแปรปรวน 

ของตวัแปรทีศ่กึษา มนียัส�าคญัทางสถิติทีร่ะดบั .05 แสดงว่าตัวแปร 

พยากรณ์ท่ีน�าเข้ามาวเิคราะห์การถดถอยมคีวามสัมพนัธ์เชงิเส้นตรง  

สามารถน�าไปพยากรณ์ในขั้นตอนต่อไปได้

ดิลก  คำาคูเมือง, ธร สุนทรายุทธ, สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์

 
 

ตารางที่ 3  แสดงความสมัพันธระหวางการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน 

               ในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุร ี

ตัวแปร Y1 Y2 Y3 Y4 Ytotal 

r r r R r 

1.  อํานาจการใหรางวัล X1  0.51** 0.51** 0.61** 0.53** 0.59** 

2.  อํานาจการบังคับ X2 0.23* 0.25* 0.46** 0.51** 0.40** 

3.  อํานาจตามกฎหมาย X3 0.61** 0.59** 0.61** 0.64** 0.67** 

4.  อํานาจจากความเช่ียวชาญ X4 0.62** 0.62** 0.71** 0.64** 0.71** 
 5.  อํานาจอางอิง X5 0.39** 0.39** 0.45** 0.38** 0.46** 

Xtotal 0.61** 0.61** 0.75** 0.72** 0.74** 

* p < .05 

 จากตารางที ่3 พบวา การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุร ีโดยรวมและรายดานมีความสมัพันธอยูในระดับปานกลางถึงระดับคอนขางสูง  

อยางมีนัยสําคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05  

 4.  การวเิคราะหการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

เมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบรุ ีโดยใชการวิเคราะหการถดถอยแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

ดังตารางที่ 4 และ 5 

ตารางที่ 4  แสดงความแปรปรวนในการพยากรณการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม  

              จังหวัดชลบุรี 

แหลงความแปรปรวน SS Dƒ MS F p 

การถดถอย 12.38 3 4.126 47.345* .000 

ความคลาดเคลื่อน 7.15 82 .087   

รวม 19.525 85    

* p < .05 

 จากตารางที่ 4 พบวา การวิเคราะหความแปรปรวนของตัวแปรที่ศึกษา มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05  แสดง

วาตัวแปรพยากรณที่นําเขามาวิเคราะหการถดถอยมีความสมัพันธเชิงเสนตรง สามารถนําไปพยากรณในขั้นตอนตอไปได 

ตารางที่ 5 การคัดเลือกตัวพยากรณที่ดีที่สดุ จากตัวแปรท่ีใชพยากรณการบริหารสถานศึกษาของโรงเรยีนในสังกัด 

             เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุร ี

 จากตารางที่ 5 พบวา อํานาจการพยากรณของตัวแปรพยากรณ จากตัวแปรพยากรณที่ดีทีสุ่ด ที่สามารถ

พยากรณการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบรีุ โดยเรียงลําดับไดดังนี้      

อันดบัท่ี 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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 จากตารางที่ 5 พบว่า อ�านาจการพยากรณ์ของตัวแปร 

พยากรณ์ จากตัวแปรพยากรณ์ที่ดีที่สุด ที่สามารถพยากรณ์ 

การบรหิารสถานศกึษาของโรงเรยีนในสงักดัเทศบาลเมอืงพนสันคิม  

จังหวัดชลบุรี โดยเรียงล�าดับได้ดังนี้ ด้านอ�านาจเชี่ยวชาญ (X4)  

ด้านอ�านาจตามกฎหมาย (X3) และด้านอ�านาจการให้รางวัล (X1)  

สามารถพยากรณ์ร่วมกันได้ ร้อยละ 63.40 แสดงในรูปสมการ 

พยากรณ์ได้ดังนี้

 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ

 Y = .82 + .33(X4) + .28(X3) + .20(X1) 

 หรือสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน

 Z = .38(Z4) + .32(Z3) + .25(Z1) 

สรุปและอภิปรายผล
 1. การใช้อ�านาจของผู้บรหิารโรงเรยีนในสงักดัเทศบาล 

เมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก  

โดยเรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย คือ ด้านอ�านาจตามกฎหมาย  

ด้านอ�านาจความเชี่ยวชาญ ด้านอ�านาจการให้รางวัล ด้านอ�านาจ 

อ้างอิง และด้านอ�านาจการบังคับ ตามล�าดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 

ผู้บริหารต้องใช้อ�านาจเพื่อควบคุมการท�างานให้มีประสิทธิภาพ 

บรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ดังนั้นอ�านาจจึงเป็นเครื่องมือ 

ที่ส�าคัญในการบริหารงาน เพราะการบริหารงานในองค์กรย่อม 

เกี่ยวข้องกับบุคคลจ�านวนมาก ผู้บริหารจึงจ�าเป็นต้องมีอ�านาจเพื่อ 

ควบคมุผูใ้ต้บงัคบับญัชาเชือ่ฟังและปฏิบตัติาม ดงัท่ี ธร  สุนทรายทุธ  

(2556) กล่าวไว้ว่า อ�านาจหน้าท่ีในโรงเรียนเป็นเรื่องที่ส�าคัญ 

ระหว่างความสัมพันธ์ของผู ้บังคับบัญชากับผู ้ใต้บังคับบัญชา  

สอดคล้องกับ พิกุล  ดีวิจารณ์ (2548) ได้ศึกษาการใช้อ�านาจของ 

ผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน 

ในเขตภาคตะวันออก พบว่า ผู ้บริหารโรงเรียนเอกชนในเขต 

ตะวันออกใช้อ�านาจโดยรวมและทุกรายด้านอยู ่ในระดับมาก  

สอดคล้องกับ ปาริฉัตตก์  พิศิฏฐศักดิ์ (2551) ได้ศึกษาการใช ้

อ�านาจของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขต 

พื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบว่า การใช้อ�านาจของผู้บริหาร 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ศิริพงษ์  เช้ือดี (2552)  

ตารางที่ 5 การคัดเลือกตัวพยากรณ์ที่ดีที่สุด จากตัวแปรที่ใช้พยากรณ์การบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

             เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

 
 

ตารางที่ 3  แสดงความสมัพันธระหวางการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน 

               ในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุร ี

ตัวแปร Y1 Y2 Y3 Y4 Ytotal 

r r r R r 

1.  อํานาจการใหรางวัล X1  0.51** 0.51** 0.61** 0.53** 0.59** 

2.  อํานาจการบังคับ X2 0.23* 0.25* 0.46** 0.51** 0.40** 

3.  อํานาจตามกฎหมาย X3 0.61** 0.59** 0.61** 0.64** 0.67** 

4.  อํานาจจากความเช่ียวชาญ X4 0.62** 0.62** 0.71** 0.64** 0.71** 
 5.  อํานาจอางอิง X5 0.39** 0.39** 0.45** 0.38** 0.46** 

Xtotal 0.61** 0.61** 0.75** 0.72** 0.74** 

* p < .05 

 จากตารางที ่3 พบวา การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุร ีโดยรวมและรายดานมีความสมัพันธอยูในระดับปานกลางถึงระดับคอนขางสูง  

อยางมีนัยสําคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05  

 4.  การวเิคราะหการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

เมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบรุ ีโดยใชการวิเคราะหการถดถอยแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

ดังตารางที่ 4 และ 5 

ตารางที่ 4  แสดงความแปรปรวนในการพยากรณการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม  

              จังหวัดชลบุรี 

แหลงความแปรปรวน SS Dƒ MS F p 

การถดถอย 12.38 3 4.126 47.345* .000 

ความคลาดเคลื่อน 7.15 82 .087   

รวม 19.525 85    

* p < .05 

 จากตารางที่ 4 พบวา การวิเคราะหความแปรปรวนของตัวแปรที่ศึกษา มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05  แสดง

วาตัวแปรพยากรณที่นําเขามาวิเคราะหการถดถอยมีความสมัพันธเชิงเสนตรง สามารถนําไปพยากรณในขั้นตอนตอไปได 

ตารางที่ 5 การคัดเลือกตัวพยากรณที่ดีที่สดุ จากตัวแปรท่ีใชพยากรณการบริหารสถานศึกษาของโรงเรยีนในสังกัด 

             เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุร ี

 จากตารางที่ 5 พบวา อํานาจการพยากรณของตัวแปรพยากรณ จากตัวแปรพยากรณที่ดีทีสุ่ด ที่สามารถ

พยากรณการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบรีุ โดยเรียงลําดับไดดังนี้      

อันดบัท่ี 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 

     
ได้ศึกษาการใช้พลังอ�านาจของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบว่า การใช้พลังอ�านาจของ 

ผู้บริหารโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ทับทิม   

เอี่ยมแสง (2554) ได้ศึกษาการใช้อ�านาจของผู้บริหารสถานศึกษา 

ที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พบว่า 

การใช้อ�านาจของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ใน 

ระดับมาก และสอดคล้องกับ จักรพันธ์  ชูกลิ่น (2558) ได้ศึกษา 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าและการให้อ�านาจของผู้บริหาร 

สถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบ่ี  

พบว่า การใช้อ�านาจของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก

 2. การบรหิารสถานศกึษาของโรงเรยีนในสงักดัเทศบาล 

เมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  

เรียงล�าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยตามล�าดับ คือ ฝ่ายบริหาร 

งานวิชาการ รองลงมาคือฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงาน 

งบประมาณ และฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ตามล�าดับ สอดคล้องกับ 

จันทรา  สงวนนาม  (2545) กล่าวไว้ว่า การบริหารงานวิชาการเป็น 

หัวใจส�าคัญของการบริหารสถานศึกษาและเป็นส่วนหนึ่งของ 

การบริหารการศึกษาที่ ผู ้บริหารจะต้องให ้ความส�าคัญเป ็น 

อย่างยิ่ง ส่วนการบริหารงานด้านอ่ืนๆ นั้น แม้จะมีความส�าคัญ 

เช่นเดียวกัน แต่เป็นส่วนสนับสนุนให้งานวิชาการด�าเนินไปได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ สัมมา  รธนิธย์ (2556) กล่าวว่า 

การบริหารโรงเรียนนั้นผู้บริหารจะต้องให้เวลาส่วนใหญ่ในการ 

บริหารงานด้านวิชาการ เพื่อมุ ่งเน้นให้ผู ้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียน มีความรู ้  ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์  

ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ  

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552) กล่าวว่า 

งานวิชาการถือเป็นงานที่ มีความส�าคัญท่ีสุด เป ็นหัวใจของ 

การจัดการศึกษา ซ่ึงทั้งผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และผู้มีส่วน 

เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องมีความรู ้ความเข้าใจ ให้ความส�าคัญและ 

มีส่วนร่วมในการวางแผน ก�าหนดแนวทางปฏิบัติ การประเมินผล  

และปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ดังที่ ภารดี   

ดิลก  คำาคูเมือง, ธร สุนทรายุทธ, สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์
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อนนัต์นาว ี(2553) กล่าวไว้ว่า งานวชิาการเป็นงานหลกั เป็นภารกจิ 

ของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่มุ่งให้กระจายอ�านาจ 

ในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากท่ีสุดด้วยเจตนารมณ ์

ที่จะให้สถานศึกษาด�าเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว และรวดเร็ว  

สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน และ 

ท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ พัชรพล  ปานณรงค์ (2551) ได้ศึกษา 

การบริหารคุณภาพการศึกษาโดยรวมกับผลการด�าเนินงานใน 

โรงเรียนเทศบาลและเมืองพัทยาในเขตพื้นท่ีพัฒนาชายฝั่งทะเล 

ภาคตะวันออก พบว่า การบริหารคุณภาพการศึกษาโดยรวมใน 

โรงเรียนเทศบาลและเมืองพัทยาในเขตพื้นที่ชายฝั ่งทะเลภาค 

ตะวันออก โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และการบริหาร 

คณุภาพการศกึษาโดยรวมของผูบ้รหิารโรงเรยีนกบัผลการด�าเนนิงาน 

ในโรงเรียนเทศบาลและเมืองพัทยาในเขตพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเล 

ภาคตะวันออกมีความสัมพันธ์กันในทางบวก อย่างมีนัยส�าคัญทาง 

สถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับ ธีระวัธน์  สิงหบุตร (2551) 

ได้ท�าการศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทและการมี 

ส่วนร่วมในภาระงานการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการ 

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานระดบัมธัยมศกึษา เขตตรวจราชการกระทรวง 

ศึกษาธิการที่ 9 พบว่า การมีส่วนร่วมในภาระงานการบริหารสถาน 

ศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา 

เขตตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ 9 อยู่ในระดับปานกลาง 

และมคีวามสมัพันธ์กนัในทางบวก สอดคล้องกบั กลัยาณ ี บตุรดวีงศ์ 

(2552) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลง 

ของผู้บริหารโรงเรียนและการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

กับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

จังหวัดสระแก้ว พบว่า ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 

โรงเรียนและการบริหารโรงเรียน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับ 

ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัด 

สระแก้ว กับการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมีความสัมพันธ ์

กับประสิทธิผลของโรงเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

สอดคล้องกับ ทับทิม  เอี่ยมแสง (2554) ได้ศึกษาการใช้อ�านาจ 

ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของ 

สถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พบว่า การใช้อ�านาจของผู ้บริหาร 

สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ

ที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ อุมาวดี  เหล่าอรรคะ (2557)  

ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงของ 

ผู้บริหารที่มีผลต่อประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาในสังกัด 

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 พบว ่า 

มีความสัมพันธ์ในทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ�านาจ 

ของผู้บรหิารสถานศกึษากบัการบรหิารงานสถานศึกษาของโรงเรยีน 

ในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พบว่า ความสัมพันธ ์

ระหว่างการใช้อ�านาจของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงาน 

สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัด 

ชลบรุ ีโดยรวมและรายด้านมคีวามสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลางถงึ 

ระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้อง 

กับ กัลยาณี  บุตรดีวงศ์ (2552) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนและการบริหาร 

โรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว พบว่า ภาวะผู้น�า 

การเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนและการบริหารโรงเรียน 

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้วกับการบริหารโรงเรียนโดยใช้ 

โรงเรียนเป็นฐานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนอย่างม ี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ อุมาวดี  เหล่าอรรคะ   

(2557) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 

ของผู้บริหารที่มีผลต่อประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาใน 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 พบว่า 

มีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ  

.01 สอดคล้องกับ จักรพันธ์  ชูกลิ่น (2558) ได้ศึกษาความสัมพันธ ์

ระหว่างภาวะผู้น�าและการใช้อ�านาจของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ พบว่า ภาวะผู้น�า 

มีความสัมพันธ์กับการใช้อ�านาจของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่โดยรวมและราย

ด้านอยู่ระดับมาก ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  

 4. การใช้อ�านาจของผู้บริหารสถานศึกษาสามารถ

พยากรณ์การบรหิารสถานศกึษาของโรงเรยีนในสงักดัเทศบาลเมอืง 

พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ได้ร้อยละ 63.40 (R
2 
= .634) เขียนในรูป 

สมการพยากรณ์ได้ดังนี้ 

 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ

 Y = .82 + .33(X4) + .28(X3) + .20(X1) 

 หรือสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน

 Z = .38(Z4) + .32(Z3) + .25(Z1)

 โดยมีประเด็นน�ามาอภิปรายดังนี้

 การใช้อ�านาจของผู้บริหารด้านอ�านาจเชี่ยวชาญ (X4)  

ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง

พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารของโรงเรียน

ในสงักดัเทศบาลเมอืงพนสันคิม จงัหวดัชลบรุ ีได้รบัการยอมรับจาก 

ผู้ใต้บังคับบัญชา เน่ืองจากอ�านาจประเภทนี้เกิดจากการที่บุคคล 

มีความเช่ียวชาญช�านาญ เรื่องหนึ่งอย่างลึกซึ้ง ท�าให้เขากลายเป็น 

ดิลก  คำาคูเมือง, ธร สุนทรายุทธ, สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์
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ทรพัยากรบคุคลทีม่ค่ีาและท�าให้ผู้อืน่เกดิความไว้เนือ้เช่ือใจในตวัเขา            

(ธร  สุนทรายุทธ, 2556) ซึ่งสอดคล้องกับ อาคม  วัดไธสง (2547)  

กล่าวไว้ว่า อ�านาจเกิดจากความเชี่ยวชาญ เป็นอ�านาจที่เกิดจาก 

บุคคลนั้นๆ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญพิเศษสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือ 

ทางใดทางหนึ่ง โดยท่ัวไปแหล่งอ�านาจทุกแหล่งจะเกิดข้ึนได ้

ต้องอยู่บนพื้นฐานการยอมรับของผู้ตาม ซึ่งปัจจุบันองค์กรต่างๆ 

มีความซับซ้อนมากข้ึน และมีการน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ 

อ�านาจความเชี่ยวชาญก็ยิ่งมีความจ�าเป็นมากขึ้น สอดคล้องกับ  

สมุทร  ช�านาญ (2556) กล่าวไว้ว่า อ�านาจจากความเชี่ยวชาญ  

(Expert Power) เป็นอ�านาจท่ีเกิดจากการท่ีผู ้น�ามีความรู ้ 

ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ มีประสบการณ์ในการแก ้

ปัญหาและปฏิบัติงานที่มีความส�าคัญได้ผลเป็นอย่างดี สอดคล้อง 

กับ ปินิดา  พุ่มแย้ม (2549) กล่าวไว้ว่า อ�านาจความเชี่ยวชาญ  

เป็นอ�านาจทีม่อีทิธพิลเหนอืบคุคลอืน่ เนือ่งจากความรู้ความช�านาญ 

เฉพาะด้าน หรือเป็นอ�านาจที่เกิดจากทักษะส่วนตัว ความรู ้ 

ด้านเทคนิคและประสบการณ์ในสาขาต่างๆ ท่ีผู้น�าทางการศึกษา 

ปฏบิตัมิาเป็นเวลานานๆ จึงเกิดการท�างานในรปูแบบใดรปูแบบหนึง่  

ซึ่งเป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่นและเป็นท่ีต้องการของสังคม ได้รับ 

การยกย่องนับถือ กล่าวถึงความสามารถในสาขานั้นๆ เป็นอย่างสูง 

จนกลายเป็นผู้มีอ�านาจที่เมื่อใดแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือ 

คัดค้าน บุคคลอื่นๆ จะรับฟัง ยิ่งความรู้มีความส�าคัญมากขึ้นเท่าไร  

และยิ่งมีคนจ�านวนน้อยเท่าไรที่มีความรู้ อ�านาจที่เกิดจากความ 

เชี่ยวชาญก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น โดยทั่วไปคนที่จะเป็นทั้งผู้บริหาร 

และผู้น�าทางการศึกษาจะต้องมีความเชี่ยวชาญมากข้ึนด้วย ดังน้ัน 

อ�านาจจากความเชี่ยวชาญ เป็นอ�านาจเฉพาะตนของบุคคลที่เกิด 

จากความรูแ้ละประสบการณ์ทีม่ต่ีอการปฏบิตังิานจนเป็นทีย่อมรบั 

และท�าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความศรัทธาพร้อมที่จะปฏิบัติงาน 

ด้วยความเต็มใจ  

 การใช้อ�านาจของผู้บริหารด้านอ�านาจตามกฎหมาย  

(X3) ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

เมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะอ�านาจตาม 

กฎหมายคอืความสามารถของผูบ้รหิารในการใช้อทิธพิลต่อบคุลากร 

ด้วยการใช้อ�านาจตามต�าแหน่ง โดยทั่วไปแล้วผู้ใต้บังคับบัญชา 

จะทราบดว่ีาผูบ้รหิารมอี�านาจและยอมรบัการใช้อ�านาจของผูบ้รหิาร  

(French & Raven, 1968 อ้างถึงใน, สิทธิพร  นิยมศรีสมศักดิ์,  

ม.ป.ป.) ซ่ึงสอดคล้องกับ อาคม  วัดไธสง (2547) กล่าวไว้ว่า  

อ�านาจตามกฎหมายเป็นอ�านาจที่ได้จากต�าแหน่งที่บุคคลครองอยู่  

ผู้ครองต�าแหน่งจะมีอ�านาจที่เขามีต�าแหน่ง เมื่อพ้นต�าแหน่งอ�านาจ 

ตามกฎหมายก็จะหมดไป  สอดคล้องกับ สมุทร  ช�านาญ (2556)  

กล่าวไว้ว่า อ�านาจตามกฎหมาย เป็นอ�านาจที่เป็นผลมาจาก 

การได้รับแต่งตั้งให้มีต�าแหน่งหน้าที่การงานที่เป็นทางการ ซึ่งผล 

จากการทีบ่คุคลได้รับต�าแหน่งหน้าทีใ่นองค์การทีร่ะบอุ�านาจหน้าที่  

และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานไว้อย่างชัดเจน โดย 

ผู ้ครองต�าแหน่งระดับสูงกว่าย ่อมจะมีอ�านาจซึ่งรวมถึงสิทธ ิ

อันชอบธรรมในการใช้อิทธิพลในกระบวนการปฏิบัติงานต่อ

พฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยการออกค�าส่ังโดยชอบให ้

ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม ดั้งนั้นอ�านาจตามกฎหมายเป็น

อ�านาจโดยชอบธรรมของบุคคลที่ได้มาจากการได้รับต�าแหน่ง 

หน้าที่อย่างเป็นทางการ ท�าให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลต้องยอมรับ 

และปฏิบัติตามค�าสั่งของผู้ที่มีอ�านาจตามกฎหมายโดยไม่สามารถ 

หลีกเลี่ยงได้ เนื่องจากได้รับการรองรับอ�านาจนั้นด้วยกฎหมาย  

 การใช้อ�านาจของผูบ้รหิารด้านอ�านาจการให้รางวัล (X1)  

ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง 

พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการใช้อ�านาจให้รางวัล 

ของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม เกิดจาก 

การที่บุคคลหนึ่งมีความสามารถในการให้คุณประโยชน์หรือรางวัล 

ให้แก่ผู้อื่น และคุณประโยชน์นั้นเป็นสิ่งที่มีค่าในสายตาผู้รับด้วย  

การใช้อ�านาจนีจ้งึเป็นไปตามแนวความคิดของการเสรมิแรงทางบวก   

(Concept of Reinforcement) นั่นคือ การให้รางวัลนั้นเป็น 

การแสดงอิทธิพลเหนือพฤติกรรมการท�างานของผู้ปฏิบัติงาน  

รางวัลเหล่านี้มีผลกระทบในระยะส้ันมีคุณค่าต่างๆ กัน ส�าหรับ 

บุคคลที่ต่างกัน (French & Raven, 1968 อ้างถึงใน, สิทธิพร 

นิยมศรีสมศักดิ์, ม.ป.ป.) ซึ่งสอดคล้องกับ อาคม  วัดไธสง (2547)  

กล่าวไว้ว่า แหล่งอ�านาจที่เกิดจากรางวัลขึ้นอยู่ที่บุคคลมีความ 

สามารถและมีทรัพยากรที่จะให้รางวัลแก่คนอื่น เป้าหมายหรือ 

ความหมายของอ�านาจอยู่ที่ค่าของรางวัล สอดคล้องกับ สมุทร   

ช�านาญ (2556) กล่าวไว้ว่า รางวัลเป็นสิ่งกระตุ้นต่อกลุ่มเป้าหมาย 

ได้รับรู้ว่าหากปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายบังเกิดผลดี จะมีโอกาส 

ได้รับสิ่งตอบแทนเป็นรางวัล อ�านาจการให้รางวัลมีทั้งเป็นทางการ 

และไม่เป็นทางการ ดังนั้นหากผู้ใช้อ�านาจแบบนี้ไม่สามารถปฏิบัต ิ

ตามท่ีเคยสัญญาไว้ หรือไม่อาจให้ส่ิงตอบแทนได้ เม่ือนั้นจะเกิด 

การเส่ือมความเชื่อถือที่มีต่อตัวผู้น�าลงและอ�านาจการให้รางวัล 

จะลดความหมายได้ด้วย ดงันัน้อ�านาจการให้รางวลั เป็นอ�านาจของ 

บุคคลที่สามารถให้รางวัลแก่ผู้ที่ยอมรับในอ�านาจของตน เพื่อเป็น 

สิง่กระตุ้นให้ได้รบัรูว่้าหากปฏบัิติงานบรรลเุป้าหมายตามทีก่�าหนดไว้  

ก็จะมีโอกาสได้รับรางวัลเป็นสิ่งตอบแทน  

ดิลก  คำาคูเมือง, ธร สุนทรายุทธ, สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์
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ข้อเสนอแนะ
 1. การใช้อ�านาจของผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดัเทศบาล 

เมืองพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  ควรแสดงการใช้อ�านาจของผู้บริหาร 

สถานศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการใช้อ�านาจตามกฎหมาย   

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารควรออกค�าสั่งปฏิบัติงานให้แก่ครูและ 

บุคลากรทางการศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อมอบหมายงานไว ้

อย่างชัดเจน ผูบ้ริหารก�าหนดโครงสร้างการบรหิารงานของสถานศึกษา 

และให้ครแูละบคุลากรปฏบิตังิานตามโครงสร้างทีก่�าหนด  ผู้บรหิาร 

ควรออกค�าสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายเพ่ือให้ครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาปฏิบัติตามที่ก�าหนด

 2. การบริหารงานสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 

เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ผู้บริหารควรมีการนิเทศ 

การเรียนการสอนภายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูจัดท�าแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้น 

ผู ้เรียนเป็นส�าคัญ และผู ้บริหารควรส่งเสริมให้ครูด�าเนินการ 

วัดและประเมินผลการเรียนโดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง
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ท�านองล�าสวดพระมาลัยของชาวบางสระเก้า อ�าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

Phra Malai’s Melody : A Funeral Musical Chant at Bangsakao Village 

Amphoe Laem Sing Chanthaburi

ประสาน  ธัญญะชาติ, พิสุทธิ์  การบุญ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

บทคัดย่อ
 ท�านองล�าสวดพระมาลัยของชาวบางสระเก้า อ�าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ผู้วิจัยใช้หลักการวิจัยทาง มนุษยดุริยางควิทยา 

(Ethnomusicology) ก�าหนดจุดมุ่งหมายของการวิจัยไว้ 3 ข้อ ผลการวิจัยพบว่า

 1. ประวัติความเป็นมาของคณะล�าสวด และประเพณีล�าสวดพระมาลัยของชาวบางสระเก้า ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2520 มีสมาชิก 

เริ่มต้น 10 คน แต่เดิมเป็นการสวดพระมาลัยโดยร่วมอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตายไม่มีค่าตอบแทน ปัจจุบันมีการรับค่าตอบแทน คืนละ  

3,500 บาทขึ้นไป สมาชิกทุกท่านสามารถรับงานแสดงได้ ประเพณีการแสดงล�าสวดมีขั้นตอนการแสดง คือ เริ่มจากพิธีไหว้ครู  

สวดบทพระมาลัยกรณีบทต้น บทพระมาลัย และบทเปรตสั่ง ความเชื่อของการแสดงล�าสวด คือ ห้ามฝึกหัดล�าสวดในบ้าน  

ห้ามน�าพระมาลัยเข้าบ้าน ยกเว้นมีงานศพเท่านั้น

 2. องค์ความรู้ท่ีบันทึกเป็นโน้ตไทยและโน้ตสากลท�านองล�าสวดพระมาลัยชาวบางสระเก้า แบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ  

หมวดบทพระมาลัยกรณีบทต้น มีจ�านวน 2 บทเพลง หมวดพระมาลัย มีจ�านวน 27 บทเพลง และหมวดบทเปรตสั่ง มีจ�านวน 3 บทเพลง 

 3. รูปแบบของบทสวดพระมาลัย มีโครงสร้างของท�านองสวด แบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ หมวดกรณีบทต้น เป็นบทบาล ี

และบทแปล ต้นเสียงจะน�าบทบาลีเป็นท�านองสวด และลูกคู่จะรับท�านองสวดผสมกับบทบาลีและบทแปลต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งจบ 

แต่ละบท หมวดบทพระมาลัย จะมีโครงสร้างลักษณะเป็นท่อนเพลง 1 ท่อน ต้นเสียงจะขึ้นน�า 4 - 8 ห้องเพลง ลูกคู่รับท�านองสวดและ 

บทพระมาลัยผสมผสานกัน โดยใช้ท�านองเดิมท่ีก�าหนดไว้ในแต่ละบท และเปล่ียนบทสวดคร้ังละ 1 บาท หรือ 1 บทตามความยาวของ 

บทสวด เพลงละ 4 - 12 เที่ยว ส่วนหมวดบทเปรตสั่ง จะใช้ท�านองเพลงที่มีโครงสร้าง 1 และ 2 ท่อน ขับร้องตามบทสวด และมีท�านองรับ 

หลังจากจบแต่ละบทตามท่อนเพลงที่ขับร้อง

 บันไดเสียงที่ใช้ในบทสวดและบทเพลงพระมาลัยของคณะชาวบางสระเก้า อ�าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย 

บันไดเสียง โด, มี, ฟา, ซอล, ลา และที

 ความหมายและคุณค่าทางวัฒนธรรมของบทพระมาลัย ในบทพระมาลัยที่คณะล�าสวด ชาวบางสระเก้าท่ีใช้สวด จะกล่าวถึง 

พระมาลัยซึ่งเป็นพระอรหันต์ ได้เสด็จลงไปยังนรก เพื่อโปรดบรรดาเปรตทั้งหลาย ซึ่งได้รับผลกรรมต่างๆ ที่ตนได้ท�าเมื่อครั้งเป็นมนุษย์  

บรรดาเปรตทั้งหลายได้สั่งความกับพระมาลัย ให้น�าความทุกข์ที่ตนได้รับนั้นมาบอกแก่ญาติยังเมืองมนุษย์ เพื่อให้เร่งท�าความดีและ 

ท�าบุญอุทิศส่วนกุศลให้ เพื่อจะได้พ้นทุกข์ คุณค่าของบทพระมาลัยนี้ ส่งผลถึงวัฒนธรรมของคนไทย ให้ท�าความดี ละเว้นความชั่ว  

เมื่อมีญาติทั้งหลายเสียชีวิต ก็จะมีประเพณีบ�าเพ็ญกุศล เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่วายชนม์ไป ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีจนถึงปัจจุบัน

ค�าส�าคัญ : ท�านองล�าสวด, ชาวบางสระเก้า, บทกรณีบทต้น, บทพระมาลัย, บทเปรตสั่ง
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Abstracts
 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.

Keywords : Pret Sang chapter , The format of Phra Malai chanting , beginning chapter , Bangsakao village , A Funeral  

  Musical Chant
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บทน�า
 มนุษย์ทุกเผ่าพันธุ์มีวิถีชีวิตแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพ 

แวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมทางสังคม วัฒนธรรมทาง 

ดนตร ีและพธิกีรรมทางศาสนาของมนษุย์ล้วนมคีวามแตกต่างกนัไป 

ตามองค์ประกอบทางสังคม และวัฒนธรรมของตนทั้งในด้าน 

เครื่องดนตรี ท่วงท�านอง ลีลาในการขับร้อง เน้ือหาของบทเพลง  

บทสวด ที่ประกอบพิธีกรรม บทสวดเพื่อรักษาผู ้ป ่วย เพื่อ 

ความบันเทิง และก่อเกิดพลังในการท�ากิจกรรมต่างๆ ในวิถีชีวิต  

ลักษณะของดนตรีแม้ว่าจะเป็นชาติเดียวกัน แต่ก็แตกต่างกันไป 

ตามสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี ความรู้สึกนึกคิด และ 

วัตถุซึ่งเป็นสื่อแสดงออก ส�าหรับดนตรีของแต่ละท้องถิ่นเรียกว่า  

ดนตรีประจ�าถิ่น ส่วนดนตรีพื้นเมือง เป็นบทเพลงบทร้อง ที่มี 

รูปแบบง่ายๆ เช่น บทเพลงกล่อมเด็ก บทสวด ไปจนถึงระดับ 

ที่ยากขึ้น ทั้งเครื่องดนตรี วงดนตรี การขับร้อง ตลอดจนการแสดง  

การเต้นร�าต่างๆ (ปัญญา รุ่งเรือง, 2521)

 การศึกษาวัฒนธรรมท้องถ่ินนอกเหนือจากการศึกษา 

ด้านวัฒนธรรมแล้วยังมีวัฒนธรรมอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน เช่น  

พิธีกรรม ประเพณีต่างๆ ล้วนแต่ประกอบไปด้วย บทเพลง พิธีการ  

และสิ่งประกอบอื่นๆ ท่ีอยู่ในค่านิยมของกลุ่มชนน้ันๆ ซึ่งสามารถ 

เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ คติชาวบ้าน ลักษณะค�าประพันธ์  

ภาษา ท�านองเพลง และเรื่องเก่ียวกับการด�าเนินชีวิตของชาวบ้าน  

(กาญจนา อินทรสุนานนท์, 2532)

 ประเทศไทยถือว่าเป็นชาติหน่ึงท่ีมีศิลปวัฒนธรรมและ 

ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งเป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึง 

ความเจริญรุ่งเรือง ศิลปวัฒนธรรมประจ�าชาติไทย มีการถ่ายทอด 

ให้แก่ลูกหลานจากคนรุ ่นหน่ึงไปสู ่อีกรุ ่นหนึ่งและถือปฏิบัติสืบ 

ต่อกันมา วัฒนธรรมเป็นมรดกของสังคมที่ได้รับการขัดเกลาให้เป็น 

แบบแผนพฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู ้จากการอบรมส่ังสอน  

ท�าให้สงัคมมรีะเบยีบแบบแผนและมคีวามสุข (สพุตัรา สภุาพ, 2523)

 เพลงพ้ืนบ้านเป็นวัฒนธรรมดนตรีท่ีมีต้นก�าเนิดมาจาก 

เพลงร้อยกรอง มาจากผูแ้ต่งทีเ่ป็นชาวบ้าน เพลงพืน้บ้าน ภาคกลาง 

ของไทยมีมากมายสามารถแยกแยะได้หลากหลายบทเพลง ซ่ึงมี 

ลีลาท�านองที่แตกต่างกัน และเพลงพื้นบ้านก็มีลักษณะเฉพาะของ 

เพลงหลายประการ เช่น ลีลาท�านอง ภาษาท่ีใช้เป็นภาษาพูด  

เป็นค�าประพันธ์ประเภท มุขปาฐะ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวท่ีเกิดขึ้น 

ในชีวิตประจ�าวัน ความเชื่อต่างๆ คติสอนใจ โอกาสในการร้องมีทั้ง 

งานบุญงานกุศลในงานเทศกาลต่างๆ (กาญจนา อินทรสุนานนท์, 

2532)

 ในชุมชนต่างๆ ย่อมมีชีวิตท่ีควบคู ่ไปกับวัฒนธรรม 

ประเพณี เช่น ประเพณีเกี่ยวกับช่วงวัยของชีวิต ตั้งแต่เกิดถึงตาย  

ได้แก่ ประเพณีขึ้นอู่ในระยะวัยทารก ประเพณีโกนผมไฟ ประเพณ ี

โกนจุก ประเพณีแต่งงาน ประเพณีบรรพชา ประเพณีท�าบุญขึ้น 

บ้านใหม่ และประเพณีการบ�าเพ็ญกุศลศพ ในช่วงท้ายของชีวิต  

ประเพณีการสวดมาลัยเป็นประเพณีช่วงบ้ันปลายของชีวิต ซึ่งเป็น 

ประเพณีประจ�างานศพ แต่เดิมพระภิกษุสงฆ์เป็นผู้สวดต่อจากการ 

สวดพระอภิธรรม แล้วพระที่สวด มีจ�านวน 4 รูป หรือ 1 เตียง 

ใช้ตาลปัตรบังหน้า บทสวดได้จากหนังสือมาลัย หรือที่เรียกว่า  

พระมาลัยค�าสวด หนังสือดังกล่าวนี้ เป็นสมุดข่อยหรือสมุดไทย  

ยาวเกือบ 1 เมตร ตัวอักษรที่บันทึกใช้ขอมไทย โดยมีขอมบาล ี

แทรกบ้าง มักมีภาพประกอบอย่างสวยงาม เนื้อเรื่องเป็นธรรมะ 

สั่งสอนให้ผู ้ฟังสะดุ้งกับบาปกลัวอกุศลเรื่องพระมาลัยมีอิทธิพล 

เป็นอย่างมากต่อความเชื่อของคนไทยในเร่ือง นรก สวรรค์ บาป  

บุญ คุณ โทษ คือ เชื่อว่าเมื่อท�าบาปก็จะได้รับผลตอบแทนท่ีไม่ดี 

คือ ตกนรก ส่วนเมื่อท�าบุญท�าทานอันเป็นความดีก็จะได้รับผล 

ตอบแทนที่ดีคือ ได้ขึ้นสวรรค์ เป็นต้น เช่นเดียวกับเรื่อง ไตรภูม ิ

พระร่วง พระมาลัยเป็นเรื่องที่จะกระตุ้นเตือนใจของผู้คนได้ให้ละ 

บาปทางกาย วาจา ใจ ให้ใคร่อยากท�าบุญกุศล อันจะดลบันดาล 

ให้ตนได้ไปสวรรค์นิพพานในภายภาคหน้าทั้งนั้นการสวดพระ 

มาลัยเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้าน มีบทบาทหน้าที่และเป็นเคร่ืองแสดง 

เอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน มีการสืบทอดถ่ายโยงจากปากต่อปาก 

สืบต่อกันมา โดยไม่มีการขีดเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร จึงจัดเป็น 

พวกมุขปาฐะซึ่งเป็นแขนงหนึ่งของคติชนวิทยาหรือคติชาวบ้าน  

เรื่องพระมาลัยนั้น นอกจากจะมีความแพร่หลาย ในประเทศไทย 

ดังกล่าวแล้ว ยังมีเป็นที่รู ้จักกันดีในประเทศใกล้เคียงท่ีนับถือ 

พระพุทธศาสนา เช่น พม่า ลาว และเขมร วัฒนธรรมในจังหวัด 

จันทบุรีที่ส�าคัญอีกอย่างหนึ่งที่เป็นการแสดงพื้นบ้านคือ ล�าสวด  

พระมาลัยซึ่งเป็นการแสดงที่นับว่าจะหาชมได้ยาก ในสมัยก่อน 

การฝึกหัดมีปัญหาเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีความเชื่อที่ว่าถ้าฝึกหัด 

ภายในบ้านจะเป็นเสนียดจัญไรแก่บ้าน จึงท�าให้ผู้ฝึกหัดต้องหา 

ที่ฝ ึกหัดนอกบ้าน แต่ในปัจจุบันน้ีความเช่ือดังกล่าวก็ได ้ลด 

ความเข้มงวดเหลือน้อยลงแต่ก็ยังมีผู้ฝึกหัดการแสดงไม่มากนัก  

ท�าให้ผู้แสดงที่หลงเหลือล้วนแต่เป็นผู้สูงอายุ การแสดงล�าสวดเป็น 

ศิลปะการแสดงที่มีการผสมผสานระหว่างการแสดงพื้นบ้านกับ 

ศิลปะด้านดนตรีที่นิยมแสดงในภาคตะวันออกของประเทศไทย  

โดยเฉพาะจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จัดได้ว่าเป็นศิลปะ 

ของชาติที่ส�าคัญและมีคุณค่าทัดเทียมกับศิลปะประเภทอื่นๆ  

เพราะเป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณีที ่

บรรพบรุุษถ่ายทอดให้แก่ลกูหลานจากคนรุน่หนึง่ไปสูค่นอกีรุน่หนึง่  

การแสดงล�าสวดนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นการแสดงที่เกี่ยวข้องกับ 

ความตายมีช่ือเรียกแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถ่ิน บางท่ีเรียกว่า 

สวดคฤหัสถ์ สวดฆราวาส สวดมาลัย การแสดงนี้มีที่มาจากการ 

สวดพระอภิธรรมของพระสงฆ์ในงานศพ ในสมัยก่อนพระภิกษุสงฆ ์

จะสวดพระมาลัยต่อเพื่อเป็นเพื่อนศพ คนสมัยนั้นจะนิยมฟังเพราะ 

มีลีลาจังหวะการสวดที่มีท่วงท�านองสนุกสนานเพลิดเพลิน ต่อมานิยม  

ประสาน  ธัญญะชาติ, พิสุทธิ์  การบุญ
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ใช้ฆราวาสสวดแทนพระภิกษุสงฆ์ยิ่งท�าให้เพ่ิมความตลกมากขึ้น  

ภายหลังมีการปรับเปลี่ยนให้เป็น ล�าสวดเพื่อให้สอดคล้องกับ 

ความนิยมตามท้องถิ่น

 คณะล�าสวดในจงัหวัดจันทบรุีทีม่ีชื่อเสียงในอ�าเภอต่างๆ

มีหลายคณะ เช่น คณะป้าเก้ือ คณะผู้ใหญ่แพน คณะลุงสมหวัง  

ธรรมจริยา คณะวิชัย ราชันย์ คณะแม่บังอร คณะเจ๊เย ๊าะ  

คณะนายมานะ ตากมัจฉา คณะมงคล มรรคผล คณะชุมชน 

บ้านบางสระเก้า ซึ่งในแต่ละคณะมีความเชี่ยวชาญในการแสดง 

แตกต่างกนัไป เช่น ด้านท�านองทีใ่ช้ในการขบัร้องประกอบการแสดง 

มีลักษณะที่ใช้ท�านองท่ีเป็นเพลงไทยส�าเนียงต่างๆ ได้แก่ ส�าเนียง 

พม่า ส�าเนียงลาว ส�าเนียงไทย ส�าเนียงมอญ ซ่ึงแสดงถึง 

ความหลากหลายในการใช้ท�านองประกอบบทเพลง 

 ส�าหรับคณะชุมชนบ้านบางสระเก้าเป็นคณะล�าสวด 

ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่น คือ มีภูมิความรู ้ความสามารถ 

ด้านการล�าสวดพระมาลัยเป็นพิเศษมากกว่าคณะล�าสวดทั่วไป  

ตลอดจนสมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ มีการใช้เพลงประกอบการ

แสดงส่วนใหญ่เป็นลักษณะท�านองโบราณ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการ 

สูญหายไปจากสังคมไทยผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการศึกษาวิเคราะห์ 

ท�านองเพลงล�าสวดพระมาลัยของคณะชุมชนบางสระเก้า อ�าเภอ 

แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี เพื่อรวบรวม องค์ความรู้และท�านอง 

เพลงล�าสวดพระมาลัยเพื่อใช้ในการอนุรักษ์สืบทอด และเป็นข้อมูล 

ส�าหรับใช้ในระบบการศึกษา วิเคราะห์ การวิจัย ส�าหรับผู้ที่สนใจ 

ศึกษาต่อยอดต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของคณะล�าสวด  

และประเพณีล�าสวดพระมาลัยชาวบางสระเก้า

 2. เพ่ือรวบรวมท�านองล�าสวดพระมาลัย โดยจัดเก็บ 

ในรูปแบบโน้ตไทย และโน้ตสากล

 3. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางดนตรีของท�านอง 

ล�าสวดพระมาลัย

วิธีการด�าเนินการวิจัย
 การศกึษาวจัิยเรือ่งล�าสวดพระมาลยัของชาวบางสระเก้า  

อ�าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรีในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง 

พรรณนา (Descriptive Research) โดยอาศัยข้อมูลวิชาการจาก 

เอกสารงานวิจัย หนังสือทางวิชาการ พร้อมท้ังการเก็บข้อมูล 

ภาคสนาม เพื่อให้งานวิจัยบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ จึงด�าเนิน 

การศึกษาค้นคว้า และวิเคราะห์ตามขั้นตอน ดังนี้

 ขั้นรวบรวมข้อมูล

  1. รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ต�ารา และงานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้อง

  2. ด�าเนินการเก็บข้อมูลภาคสนามจากภูมิปัญญา 

ท้องถิ่นโดยการสัมภาษณ์ บันทึกเสียง  การขับร้อง

 ขั้นศึกษาข้อมูล 

  1. น�าข้อมูลจากเอกสาร ต�ารา งานวิจัย การ

สมัภาษณ์ข้อมลูภาคสนามทีเ่กีย่วข้องมาประมวลเรยีบเรยีง จดัหมวด

หมู่เพ่ือใช้เป็นแนวทางการวิเคราะห์ประวัติความเป็นมาของคณะ 

ล�าสวด และประเพณีล�าสวดพระมาลัยชาวบางสระเก้า

  2. น�าข้อมูลท�านองล�าสวดพระมาลัยที่ได้จากการ

บันทึกเสียงภาคสนามมาบันทึกเป็นโน้ตไทย และโน้ตสากล

  3. น�าข้อมูลท�านองล�าสวดพระมาลัยที่ได้จาก 

การบันทึกเสียงการขับร้องที่เขียนเป็นโน้ตไทย และโน้ตสากล 

เพือ่ใช้ในการศกึษาองค์ความรูท้างดนตรด้ีานองค์ประกอบของดนตรี  

ที่ปรากฏในบทล�าสวดพระมาลัย 

 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล

 น�าข้อมูลที่ประมวล เรียบเรียง และจัดหมวดหมู่แล้วมา

ศึกษาวิเคราะห์ โดยแบ่งหัวข้อในการวิเคราะห์ 3 ประเด็น ดังนี้

  1. ประวัติความเป็นมาของคณะล�าสวด และ

ประเพณีล�าสวดพระมาลัยชาวบางสระเก้า

   1.1 ประวัติความเป ็นมาของคณะล�าสวด 

พระมาลัยชาวบางสระเก้า

   1.2 ประเพณลี�าสวดพระมาลยัชาวบางสระเก้า

  2. บันทึกโน้ตไทย และโน้ตสากลท�านองล�าสวด 

พระมาลัยชาวบางสระเก้า

   2.1 รูปแบบโน้ตไทยท�านองล�าสวดพระมาลัย

   2.2 รปูแบบโน้ตสากลท�านองล�าสวดพระมาลยั

  3. วเิคราะห์องค์ประกอบของดนตรทีีป่รากฏในบท 

ล�าสวดพระมาลัย 

   3.1 รูปแบบของบทสวด 

   3.2 บันไดเสียง

   3.3 ความหมายและคุณค่าทางวัฒนธรรมของ 

บทสวด 

 ข้อตกลงเบื้องต้น

 ในการก�าหนดบันไดเสียง ผู้วิจัยได้ใช้บันไดเสียงเป็น 

ภาษาไทย คือ บันไดเสียง โด เร มี ฟา ซอล ลา และที ซึ่งใช้กลุ่ม 

บันไดเสียงที่ก�าหนดโดยใช้ขลุ่ยเพียงออเป็นตัวก�าหนด

 ขั้นสรุปข้อมูลและรายงานผล

  1. สรุปผลการศึกษา และวิจัย

  2. อภิปรายผล และข้อมูลข้อเสนอแนะ

  3. น�าเสนอผลการวจัิยในรูปแบบงานวจัิยเชงิพรรณา

ประสาน  ธัญญะชาติ, พิสุทธิ์  การบุญ
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สรุปผลการวิจัย
 ในการศึกษาวิจัยล�าสวดคณะบางสระเก้า อ�าเภอ 

แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ผู ้วิจัยได้แบ่งประเด็นในการศึกษา 

วิเคราะห์ออกเป็น 3 ประเด็นใหญ่ๆ สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ 

และรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ได้ดังนี้

 1. ประวัติความเป็นมาของคณะล�าสวด และประเพณี

ล�าสวดพระมาลัยชาวบางสระเก้า ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2520 มีสมาชิก

เริ่มต้น 10 คน แต่เดิมเป็นการสวดพระมาลัยโดยร่วมอุทิศส่วนกุศล 

ให้กับผู้ตายไม่มีค่าตอบแทน ปัจจุบันมีการรับค่าตอบแทน คืนละ 

3,500 บาทขึ้นไป สมาชิกทุกท่านสามารถรับงานแสดงได้ แล้วแจ้ง 

กับหัวหน้าคณะ เพ่ือประสานงาน ประเพณีการแสดงล�าสวด 

มีขั้นตอนการแสดง คือ เริ่มจากพิธีไหว้ครู สวดบทพระมาลัยกรณี 

บทต้น บทพระมาลัย และบทเปรตสั่ง ความเช่ือของการแสดง 

ล�าสวด คือ ห้ามฝึกหัดในบ้าน ห้ามน�าพระมาลัยเข้าบ้านยกเว้น 

มีงานศพเท่านั้น

 2. รวบรวมท�านองล�าสวดพระมาลัย โดยจัดเก็บในรูป

แบบโน้ตไทยและโน้ตสากลแบ่งออกเป็น 3 หมวด จ�านวน 32 เพลง 

คือ หมวดบทพระมาลัยกรณีบทต้น มีจ�านวน 2 บทเพลง หมวดบท

พระมาลัย  มีจ�านวน 27 บทเพลง และหมวดบทเปรตสั่ง มีจ�านวน 

3 บทเพลง 

 3. วิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรีที่ปรากฏในบท 

ล�าสวดพระมาลัย 

  3.1  รปูแบบของบทสวดพระมาลยั มโีครงสร้างของ 

ท�านองสวด แบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ หมวดบทพระมาลัยกรณี 

บทต้น เป็นบทบาลีและบทแปล ต้นเสียงจะน�าบทบาลีเป็นภาษา 

บทสวด และลูกคู่จะรับท�านองสวดผสมกับบทบาลีและบทแปล 

ต่อเนื่องกันไปจนกระท่ังจบแต่ละบท หมวดบทพระมาลัย จะม ี

โครงสร้างลักษณะเป็นท่อนเพลง 1 ท่อน แล้วต้นเสียงจะขึ้นน�า  

4 - 8 ห้องเพลง ลกูคูรั่บโดยร้องท�านองสวดและบทมาลยัผสมผสานกนั  

โดยใช้ท�านองเดิมแต่เปลี่ยนบทสวดครั้งละ 1 บาท หรือ 1 บท 

ตามความยาวของบทสวด เพลงละ 4 - 12 เที่ยว และหมวด 

บทเปรตสั่ง จะใช้ท�านองเพลงท่ีมีโครงสร้าง 2 ท่อน มีท�านองรับ 

ตามท่อนที่ร้อง

     3.2  บันไดเสียง ท่ีใช ้ในบทสวดและบทเพลง 

พระมาลัยของคณะชาวบางสระเก้า อ�าเภอแหลมสิงห์ จังหวัด 

จันทบุรี จ�านวน 32 เพลง ผู้วิจัยใช้ระบบเสียงโน้ตท่ีใช้ของขลุ่ย 

เพียงออเป็นหลักในการก�าหนดบันไดเสียง ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี ้

พบว่า บทสวดทั้งหมดใช้บันไดเสียงประกอบด้วยบันไดเสียง โด,  

มี, ฟา, ซอล, ลา และที

    3.3 ความหมายและคุณค่าทางวัฒนธรรมของบทสวด  

สรุปความหมายและคุณค่าทางวัฒนธรรมของบทพระมาลัย ในบท 

พระมาลัยที่คณะล�าสวดชาวบางสระเก้าท่ีใช้สวด จะกล่าวถึง 

พระมาลัยที่เป็นพระอรหันต์ ได้เสด็จลงไปยังนรก เพื่อไปโปรด 

บรรดาเปรตทั้งหลาย ซึ่งได้รับผลกรรมต่างๆ ที่ตนได้ท�าเมื่อ 

เป็นมนุษย์ บรรดาเปรตทั้งหลายได้ส่ังความกับพระมาลัย ให้น�า 

ความทุกข์ที่ตนได้รับน้ันมาบอกแก่ญาติยังเมืองมนุษย์ เพ่ือให้เร่ง 

ท�าบุญอุทิศส่วนกุศลให้ เพื่อจะได้พ้นทุกข์ คุณค่าของบทพระมาลัย  

ส่งผลถึงวัฒนธรรมของคนไทย ให้ท�าความดี ละเว้นความชั่ว  

เมื่อมีญาติทั้งหลายเสียชีวิต ก็จะมีประเพณีบ�าเพ็ญกุศล เพื่ออุทิศ 

ส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่วายชนม์ไป ซึ่งเป็นประเพณีจนถึงปัจจุบัน

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยท�านองล�าสวดพระมาลัยของ 

ชาวบางสระเก้า อ�าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี พบว่า ประวัต ิ

ความเป็นมาของคณะล�าสวด และนักแสดงจะเป็นผู ้สูงอายุ  

ค่าตอบแทนน้อย การแต่งกายด้วยเส้ือผ้าสีด�า และมีเครื่องไหว้ครู  

คือ ดอกไม้ ธูปเทียน  หมากพลู สุรา บุหรี่ น�้าเปล่า และเงินก�านล  

12 บาท มีขั้นตอนการแสดง คือ พิธีไหว้ครู สวดบทพระมาลัยกรณ ี

บทต้น บทพระมาลัย บทเปรตสั่ง และมีความเชื่อของการแสดง 

ล�าสวด คือ ห้ามฝึกหัดในบ้าน และห้ามน�าพระมาลัยเข้าบ้าน  

สอดคล้องกับ นีรนุช นิรุตติศาสตร์ (2551: บทคัดย่อ) โดยม ี

ขั้นตอนการสวดพระมาลัยนั้นด�าเนินไปอย่างเรียบง่าย เริ่มจาก 

การสวดบทพระมาลัย (บทในกาล) บทไหว้ครู บทไหว้ศพ  

บทล�าสวด และบทเปรตส่ังเป ็นล�าดับสุดท ้ายเช ่นเดียวกัน  

องค ์ความรู ้ด ้านท�านองสวด มี 3 หมวด คือ กรณีบทต้น  

บทพระมาลัย และบทเปรตส่ัง ผู ้วิจัยได้บันทึกโน้ตบทสวดไว้  

32 เพลง เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการศึกษาท�านอง ส่วนรูปแบบ 

บทสวดของพระมาลัย จะมีต้นเสียงสวดน�า 4 - 8 ห้องเพลง และ 

มีลูกคู ่รับผสมผสานกันระหว่างบทสวดและท�านองสวดท่ีเป็น 

เอกลักษณ์เฉพาะแต่ละบทสวด บางบทมีโครงสร้างของท�านอง 

1 ท่อน หรือ 2 ท่อน บางบทมีการร้องท�านองรับเมื่อจบแต่ละบท  

บันไดเสียงที่ใช้ คือ บันไดเสียง โด, มี, ฟา, ซอล, ลา และ ที  

สอดคล้องกับ มานพ วิสุทธิแพทย์ (2533) ได้กล่าวถึงการแบ่ง 

ส่วนต่างๆ ของเพลงออกเป็นวรรคเป็นท่อน และบันไดเสียงของ 

เพลงไทยส่วนใหญ่ เป็นบันไดเสียง 5 เสียง ด้านความหมายและ 

คุณค่าทางวัฒนธรรม พบว่า เม่ือมีการเสียชีวิตของญาติทั้งหลาย  

จะมีประเพณีบ�าเพ็ญกุศล เพื่ออุทิศให้แก่ผู้ที่วายชนม์ได้พ้นทุกข์  

และเป็นการสอนให้คนทีมีชีวิตอยู ่เร่งท�าความดีไม่ท�าความชั่ว  

เพราะอาจจะท�าให้ต้องตกนรกในขุมต่างๆ สอดคล้องกับ ประสาน  

ธัญญะชาติ (2554) ได้กล่าวถึงการสวดพระมาลัยบทเปรตสั่ง 

ความกับพระมาลัยให้บอกแก่ญาติเร่งท�าความดี เพื่อให้ผู ้ตาย 

ได้รับส่วนกุศล จะได้พ้นจากความทุกข์

ประสาน  ธัญญะชาติ, พิสุทธิ์  การบุญ
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ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาวิจัยล�าสวดคณะบางสระเก้า อ�าเภอ 

แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ผู้วิจัยต้องการน�าประวัติความเป็นมา 

และขั้นตอนการแสดงล�าสวด องค์ความรู ้ด้านท�านองบทเพลง 

ล�าสวดและการวิเคราะห์องค์ประกอบทางดนตรี จ�านวน 32 เพลง  

ควรน�ามาเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์กับการศึกษาด้านขับร้อง  

ด้านดนตรี และด้านการวิเคราะห์ ส�าหรับเยาวชนและผู้สนใจโดยม ี

ข้อเสนอแนะ  ดังนี้  

 1. ควรน�าองค์ความรู้เรื่องท�านองบทสวดพระมาลัย  

ของชาวบางสระเก้า อ�าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี มาใช้ใน 

การฝึกหัดร้องบทล�าสวดส�าหรับเยาวชน เพ่ือได้เป็นแนวทางใน 

การอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านต่อไป

 2. ควรน�าคุณค่าด้านท�านองเพลงและโครงสร้างของ 

เพลง มาใช้เป็นแนวทางในการประพันธ์บทเพลงในลักษณะต่างๆ 

ส�าหรับผู้ที่สนใจด้านการประพันธ์บทเพลง

 3. ควรน�าระเบียบวิธีการวิจัย จากการศึกษาวิจัยเรื่อง 

ล�าสวดคณะชาวบางสระเก้า อ�าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี  

มาเป็นแบบอย่างในการท�าวิจัยเก่ียวกับบทเพลงปฏิพากย์หรือ 

เพลงพื้นบ้านต่างๆ ส�าหรับนักวิจัย รุ่นต่อๆ ไป 
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การพัฒนาจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้าส�าหรับใช้ในครัวเรือน

Development Set Solar Energy Bike of Electric Generator for Household 

ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล 
1
, กฤษณะ  จันทสิทธิ์ 

2
, คมสัน  มุ่ยสี 

3

1
 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎร�าไพพรรณี

2
 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎร�าไพพรรณี 

3
 สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎร�าไพพรรณี 

บทคัดย่อ
 ในการท�าวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ส�าหรับใช้ในครัวเรือน และ 

เปรียบเทียบกระแสไฟฟ้าท่ีผลิตได้ ผลการวิจัยพบว่า จักรยาน 3 ล้อมีความกว้าง 64 เซนติเมตร ยาว 180 เซนติเมตร และสูง  

80 เซนติเมตร ติดตั้งชุดมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (Dc Motor) มีขนาด 350 วัตต์ จ�านวน 2 ตัว รวมจ�านวน 700 วัตต์ ชุดระบบพลังงาน 

แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ขนาด 150 วัตต์ จ�านวน 1 แผง ชาร์จประจุไฟฟ้าลงแบตเตอร์รี่ขนาด 40 แอมแปร์ พบว่า หลังติดตั้งจักรยาน 

ปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ ทดสอบผลิตกระแสไฟฟ้าในเวลา 1 ชั่วโมง ปั่นจักรยานด้วยความเร็วคงที่ 15-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  

จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้โดยเฉลี่ยร้อยละ 10 ของความจุแบตเตอรี่ เช่นเดียวกันกับการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ 

มีอัตรากระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ของความจุแบตเตอรี่ และกระแสไฟฟ้าที่ได้จากการจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย ์

เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ของความจุแบตเตอรี่ ประสิทธิภาพในการเก็บกระแสไฟฟ้าเมื่อใช้ทั้ง 2 ระบบท�างานร่วมกันดีกว่าการปั่นจักรยาน หรือ 

พลังงานแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียวร้อยละ 31.25 และสามารถเก็บกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่ภายใน 5.30 ชั่วโมง อีกทั้งการปั่นจักรยาน 

ยังช่วยให้สุขภาพร่างกายของผู้ที่ปั่นแข็งแรง และยังได้พลังงานไฟฟ้าไว้ใช้เองภายในครัวเรือน

ค�าส�าคัญ : จักรยาน, พลังงานแสงอาทิตย์, กระแสไฟฟ้า, ครัวเรือน  

Abstract
 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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บทน�า 
 พลังงานนับเป็นปัญหาใหญ่ในประเทศและนับวันจะม ี
ผลกระทบรุนแรงต่อการพัฒนาของประเทศไทยมากข้ึนเชื้อเพลิง 
ต่างๆ ที่น�ามาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น น�้ามัน ก๊าซธรรมชาติ  
ถ่านหิน นับวันจะมีปริมาณน้อยลง และคงจะต้องหมดไปในอนาคต  
นอกจากนี้ ราคาของเช้ือเพลิงดังกล่าว ยังมีความผันผวนไปใน 
แนวทางที่สูงข้ึนตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และการเมืองของโลก 
ดงันัน้จงึมคีวามพยายามทีจ่ะคิดค้นแหล่งพลงังานใหม่ๆ ทีป่ระหยดั  
พลงังานจึงเปน็ปจัจัยพื้นฐานทีส่�าคญั ในการตอบสนองความต้องการ 
ขั้นพื้นฐาน ของประชาชน และเป็นปัจจัยพื้นฐานการผลิต ในภาค 
ธุรกิจ และอุตสาหกรรม จึงต้องมีการจัดหาพลังงาน ให้มีปริมาณ 
ที่เพียงพอ มีราคาที่เหมาะสม และมีคุณภาพท่ีดี 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�้ามัน ทรายน�้ามัน  
น�า้มนัดบิ น�า้มนัเชือ้เพลงิ และก๊าซธรรมชาต ิส่วนพลงังานหมนุเวยีน  
หมายความรวมถึง พลังงานที่ได้จากน�้า แสงอาทิตย์ ลม และคลื่น  
(กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2542) 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงปัญหาว่าในอนาคตจะมีความต้องการ 
การใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นจนท�าให้เกิดปัญหาการขาดแคลน 
พลังงานด้านไฟฟ้า และในบางพื้นที่อาจจะมีกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ 
ต่อความต้องการ เช่น ตามเกาะต่างๆ หมู่บ้านท่ีอยู ่ห่างไกล 
ความเจริญ ซึ่งการขยายก�าลังส่งกระแสไฟฟ้าจะใช้ค่าใช้จ่าย 
ค่อนข้างสูง ไม่คุมค่ากับการลงทุน อีกท้ังกระบวนการผลิตกระแส 
ไฟฟ้าในปัจจุบัน ยังก่อให้เกิดมลพิษตามมาอีกด้วย ทางผู้วิจัยจึง 
มีแนวคิดที่จะสร้าง และพัฒนาจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสง 
อาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือใช้เป็นแนวทาง ในการพัฒนากระแส 
ไฟฟ้าส�าหรับใช้ในครัวเรือน โดยการน�าจักรยานปั ่น 3 ล้อ 
ขนาด 20 นิ้ว พร้อมติดตั้งชุดก�าหนดกระแสไฟฟ้าขนาด 350 วัตต์  
จ�านวน 2 ชุด ร่วมกับแผงโซล่าเซลล์ขนาด 150 วัตต์ จ�านวน 1 แผง  
โดยกระแสไฟฟ้าจะผ่านอุปกรณ์ควบคุมการชาร์ตประจุเข้าไปเก็บ 
ภายในแบตเตอรี่ขนาด 40 แอมแปร์ ทั้งนี้ปริมาณกระแสไฟฟ้า 
ขึ้นอยู่กับปริมาณแสงอาทิตย์ และระยะเวลาในการปั่นจักรยาน
           ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาพัฒนาจักรยานปั่นร่วมกับพลังงาน 
แสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าส�าหรับใช้ในครัวเรือนซึ่งเป็น 
พลังงานสะอาด เพราะในกระบวนการผลิตนั้น ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ 
อีกทั้งยังเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงาน และการน�าไปต่อยอดเพื่อ 
พัฒนาไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน ซึ่งยังเป็นการออกก�าลังกายไปในตัว 
อกีด้วย ลดปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าจากภาครฐั ส่งเสรมิการผลติ 
กระแสไฟฟ้าแบบพ่ึงพาตนเองเอาไว้ใช้ในครวัเรอืน ทีไ่ม่มผีลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งในอนาคตอาจต่อยอดจนกลายเป็นอุตสาหกรรม 
ผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อไว้ใช้
ส�าหรับชุมชนที่มีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่มาก

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อศึกษาและพัฒนาจักรยานปั่นร่วมกับพลังงาน 
แสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้าส�าหรับใช้ในครัวเรือน
 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก 
จักรยานปั่น พลังงานแสงอาทิตย์ และจักรยานปั่นร่วมกับพลังงาน 
แสงอาทิตย์
 
อุปกรณ์และวิธีด�าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยน้ีท�าการพัฒนาจักรยานปั่นร่วมกับพลังงาน 
แสงอาทติย์เพือ่ผลติกระแสไฟฟ้าส�าหรบัใช้ในครวัเรอืน โดยมวีธิกีาร 
ด�าเนินการวิจัย 3 ส่วน ดังนี้
 ส่วนที่ 1 ศกึษาข้อมลูอปุกรณ์ในการจดัสร้างจกัรยาน
ปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้า
 ศึกษาข้อมูล และอุปกรณ์ในการจัดสร้างจักรยานปั่น 
ร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าส�าหรับใช้ใน 
ครัวเรือน โดยศึกษา และประเมินลักษณะของอุปกรณ์ต่างๆ 
ที่ส�าคัญ เช่น รูปแบบของจักรยานที่น�ามาใช้กับงานวิจัย ชุดแท่น 
ส�าหรับยึดจักรยาน มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (Dc Motor) เพื่อ 
ผลิตกระแสไฟฟ้า ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องควบคุม 
การชาร์จประจุ เคร่ืองอินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่ และอุปกรณ ์
ประกอบอื่นๆ 
 ส่วนท่ี 2 ศึกษาออกแบบชุดโครงสร้างของจักรยาน 
ปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ และออกแบบระบบส�าหรับผลิต 
และเก็บกระแสไฟฟ้า
 1) ศึกษาชุดโครงสร้างเพื่อรองรับชุดจักรยานปั ่น  
จ�านวน 1 คัน ร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการวิเคราะห ์
โครงสร้างของจักรยานที่จะน�ามาจัดสร้าง วิเคราะห์ระยะห่างของ 
โซ่จักรยานที่ต่อร่วมกับมอเตอร์ วิเคราะห์ขนาดมอเตอร์ท่ีผลิต 
กระแสไฟฟ้าที่จะน�ามาใส่บริเวณล้อหลังของจักรยาน และ 
การออกแบบชุดแท่นยึดอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความแข็งแรงทนทาน 
 2) ศึกษาชุดควบคุมกระแสไฟฟ้าจากการปั่นจักรยาน 
ปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ เช่น วิเคราะห์หลักการท�างานของ 
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดไม่มีแปรงถ่าน (Hub Motor)  
วิธีการประกอบติดตั้งชิ้นส่วนของมอเตอร์ การออกแบบให้มอเตอร ์
ท�างานเสมือน Generator เพื่อประจุไฟฟ้าเข้าสู ่แบตเตอรี่  
การออกแบบระบบควบคุมการชาร์จประจุ และระบบแปลงแรงดัน 
ไฟฟ้าเพื่อใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ และการออกแบบระบบ 
ร่วมเมื่อใช้แผงโซล่าเซลล์ 

ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล, กฤษณะ  จันทสิทธิ์, คมสัน  มุ่ยสี
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 3) ด�าเนินการจัดสร้างจักรยานปั่น จ�านวน 1 คัน ร่วม

กับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า โดยติดตั้งชุดอุปกรณ์

ต่างๆให้ครบถ้วน เชื่อมต่อวงจร และสายไฟฟ้าให้ครบถ้วนพร้อม

ทั้งเก็บสายไฟฟ้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ประเมินลักษณะทาง

กายภาพของชุดจักรยาน และตรวจสอบอุปกรณ์อื่นๆ ให้พร้อม

ส�าหรับการใช้งาน

 ส่วนที่ 3 เปรียบเทียบกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก

จักรยานปั่นไฟฟ้าร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแส

ไฟฟ้าส�าหรับใช้ในครัวเรือน

 หลังจากด�าเนินการจัดสร ้างจักรยานปั ่นร ่วมกับ 

พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว เพื่อให้การวิจัยม ี

ประสิทธิภาพมากขึ้น จึงท�าการวิเคราะห์ผลการวิจัย ด�าเนินการ 

ทดสอบประสิทธิภาพของการใช้งาน รวบรวมข้อมูล โดยการเก็บ 

ข้อมลูกระแสไฟฟ้าทีผ่ลติได้จากการป่ันจกัรยาน พลงังานไฟฟ้าทีไ่ด้ 

จากแสงอาทิตย์ และการปั่นจักรยานร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์  

ซึ่งน�าข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงใช้ประกอบการประเมิน โดยการ 

เปรียบเทียบแหล่งพลังงาน 3 ลักษณะ

ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาข้อมูลอุปกรณ์ในการจัดสร ้าง 

จักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

  1.1 ผลการศึกษาจักรยานที่ใช้ส�าหรับโครงการ 

วิจัย

  จากการศึกษาจักรยานท่ีใช้ส�าหรับโครงการวิจัย  

พบว่า จักรยานที่น�ามาใช้ในโครงการวิจัยเป็นจักยานชนิด 3 ล้อ  

รายละเอียดดั งภาพที่  1  โดยขนาดล ้อ มีขนาด 20 นิ้ ว  

(50.8 เซนติเมตร) ขนาดจักรยานมีความกว้าง 64 เซนติเมตร  

ยาว 180 เซนติเมตร และสูง 80 เซนติเมตร ตัวถังแข็งแรงท�า 

ด้วยเหล็ก (1) แฮนด์จักรยานมีปลอกพลาสติกกันลื่นเพื่อให้เกิด 

การจับกระชับที่ดีของมือ (2) ชุดเบรกห้ามล้อควบคุมล้อด้านหน้า  

และด้านหลังของจักยาน (3) ชุดกระดิ่งส�าหรับก�าเนิดเสียงเตือน  

(4) ภาชนะส�าหรับใส่ของด้านหน้า (5) เบาะนั่งสามารถปรับขึ้น-ลง 

ได้ด้วยอุปกรณ์เข็มกลัด (6) ชุดเฟืองขับปั่นด้วยเท้ามีขนาดเส้นผ่าน 

ศูนย์กลาง 17 เซนติเมตร (40 ฟันเฟือง) เพื่อส่งก�าลังขับเคลื่อนไป 

ยังล้อหลังด้านขวา (7) ล้อหลังด้านขวามีชุดเฟืองขับขนาด 18  

ฟันเฟือง (8) ล้อหลังด้านซ้ายเป็นชุดห้ามล้อควบคุมผ่านเส้นลวด 

มาจากทางแฮนด์ด้านหน้าของรถ (9) และภาชนะรองรับสิ่งของ 

ด้านหลงัส�าหรับวางหรอืบรรทุก (10) ซ่ึงเป็นจกัรยานทีเ่หมาะส�าหรบั 

ผู้ที่ไม่ช�านาญการทรงตัวท�าให้สะดวกต่อการใช้งาน

ภาพที่ 1 จักรยานปั่นชนิด 3 ล้อ

 ลักษณะการใช้งาน พบว่า จักรยานปั่นชนิด 3 ล้อ 

ขับเคลื่อนตัวจักรยานด้วยล้อขนาด 20 นิ้ว ผ่านชุดเฟืองขับ  

ส่งก�าลังไปยังเฟืองหมุนล้อที่อยู่ด้านหลัง ขนาดความเร็วในการปั่น 

ใช้งานที่เหมาะสม 15-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (กฤษณะ จันทสิทธิ์  

สนั่น เถาชารี และคมสัน มุ่ยสี, 2558) เนื่องจากเป็นช่วงความเร็ว 

ที่สมดุลในการใช้งาน สามารถปั่นได้เบา ไม่เหนื่อยง่าย เมื่อต้องการ 

หยุดรถให้ท�าการชะลอความเร็วหรือท�าการเบรคด้วยคันเบรคของ 

ตัวจักรยานท่ีอยู่ด้านหน้า และเมื่อมีสิ่งกีดขวางให้ท�าการใช้กระดิ่ง 

เพื่อส่งสัญญาณเสียงเตือน

  1.2 ผลการศึกษาชุดแท่นส�าหรับยึดจักรยาน

  ชุดแท่นส�าหรับยึดจักรยาน พบว่า แท่นจักรยาน 

ที่น�ามาใช้ส�าหรับยึดจักรยานเพื่อรองรับน�้าหนักจักรยานปั่นชนิด 

3 ล้อ ร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์นั้น โดยลักษณะของวัสดุที่ 

น�ามาใช้ควรมีคุณสมบัติที่แข็งแรง โดยการเลือกโลหะชนิดกล่อง 

ขนาดความกว้าง 1 น้ิว ยาว 2 น้ิว มาท�าเป็นฐานยึดโครงสร้าง 

ด้านล่าง ตัวขายึดชุดจักรยานใช้โลหะชนิดฉากมาขนาดความกว้าง  

1.5 นิ้ว และยาว 1.5 นิ้ว เป็นอุปกรณ์ในการตั้งจักยานให้ลอยบน 

ชุดโครงสร้างจักรยาน และส่วนโครงสร้างส�าหรับรองรับแผง 

โซล่าเซลล์ใช้โลหะชนิดกล่องขนาดความกว้าง 1 นิ้ว ยาว 1 นิ้ว  

เป็นเสาจ�านวน 4 เสา เพื่อรองรับแผงโซล่าเซลล์

  1.3 ผลการศึกษาชุดมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  

(Dc Motor)

  จากการศึกษาชุดมอเตอร ์ ไฟฟ ้ากระแสตรง  

(Dc Motor) พบว่า มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC Motor) โดย 

จะใช้มอเตอร์ชนิดฮับมอเตอร์ (Hub Motor หรือ Brushless DC  

Motor) ขนาด 350 วัตต์ จ�านวน 2 ตัว รวมจ�านวน 700 วัตต์  

ซึ่งไม่มีชุดแปรงถ่าน ติดตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางของล้อหรือดุมล้อบริเวณ 

ล้อหลังของจักรยาน ซึ่งจะมีคุณสมบัติในการท�างานโดยเป็นได้ทั้ง 

มอเตอร์ และเครื่องก�าเนิดฟ้าในเครื่องเดียวกัน       

   2) ศึกษาชุดควบคุมกระแสไฟฟาจากการปนจักรยานปนรวมกับพลังงานแสงอาทิตย เชน วิเคราะห
หลักการทํางานของมอเตอรไฟฟากระแสตรงชนิดไมมีแปรงถาน (Hub Motor) วิธีการประกอบติดตั้งช้ินสวนของมอเตอร 
การออกแบบใหมอเตอรทํางานเสมือน Generator เพื่อประจุไฟฟาเขาสูแบตเตอรี่ การออกแบบระบบควบคุมการชารจ
ประจุ และระบบแปลงแรงดันไฟฟาเพ่ือใชงานกับอุปกรณไฟฟาตางๆ และการออกแบบระบบรวมเมื่อใชแผงโซลาเซลล  
            3) ดําเนินการจัดสรางจักรยานปน จํานวน 1 คัน รวมกับพลังงานแสงอาทิตยเพื่อผลิตกระแสไฟฟา 
โดยติดตั้งชุดอุปกรณตางๆใหครบถวน เชื่อมตอวงจร และสายไฟฟาใหครบถวนพรอมทั้งเก็บสายไฟฟาใหเปนระเบียบ
เรียบรอย ประเมินลักษณะทางกายภาพของชุดจักรยาน และตรวจสอบอุปกรณอื่น ๆใหพรอมสําหรับการใชงาน 

      สวนที่ 3 เปรียบเทียบกระแสไฟฟาที่ผลิตไดจากจักรยานปนไฟฟารวมกับพลังงานแสงอาทิตยเพื่อผลิต
กระแสไฟฟาสําหรับใชในครัวเรือน 
    หลังจากดําเนินการจัดสรางจักรยานปนรวมกับพลังงานแสงอาทิตยเพื่อผลิตกระแสไฟฟาแลว 
เพื่อใหการวิจัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงทําการวิเคราะหผลการวิจัย ดําเนินการทดสอบประสิทธิภาพของการใชงาน 
รวบรวมขอมูล โดยการเก็บขอมูลกระแสไฟฟาที่ผลิตไดจากการปนจักรยาน พลังงานไฟฟาท่ีไดจากแสงอาทิตย และการ
ปนจักรยานรวมกับพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งนําขอมูลที่ไดมาเรียบเรียงใชประกอบการประเมิน โดยการเปรียบเทียบแหลง
พลังงาน 3 ลักษณะ 
 

ผลการวิจัย  
 

1. ผลการศกึษาขอมูลอุปกรณในการจัดสรางจักรยานปนรวมกับพลังงานแสงอาทิตยเพื่อผลิตกระแสไฟฟา 
    1.1 ผลการศึกษาจักรยานที่ใชสําหรับโครงการวิจัย 

           จากการศึกษาจักรยานที่ใชสําหรับโครงการวิจัย พบวา จักรยานท่ีนํามาใชในโครงการวิจัยเปนจักยาน
ชนิด 3 ลอ รายละเอียดดังภาพท่ี 1 โดยขนาดลอมีขนาด 20 นิ้ว (50.8 เซนติเมตร) ขนาดจักรยานมีความกวาง 64 
เซนติเมตร ยาว 180 เซนติเมตร และสูง 80 เซนติเมตร ตัวถังแข็งแรงทําดวยเหล็ก (1) แฮนดจักรยานมีปลอกพลาสติก
กันลื่นเพื่อใหเกิดการจับกระชับท่ีดีของมือ (2) ชุดเบรกหามลอควบคุมลอดานหนา และดานหลังของจักยาน (3) ชุด
กระดิ่งสําหรับกําเนิดเสียงเตือน (4) ภาชนะสําหรับใสของดานหนา (5) เบาะนั่งสามารถปรับขึ้น-ลงไดดวยอุปกรณเข็ม
กลัด (6) ชุดเฟองขับปนดวยเทามีขนาดเสนผานศูนยกลาง 17 เซนติเมตร (40 ฟนเฟอง) เพ่ือสงกําลังขับเคลื่อนไปยังลอ
หลังดานขวา (7) ลอหลังดานขวามีชุดเฟองขับขนาด 18 ฟนเฟอง (8) ลอหลังดานซายเปนชุดหามลอควบคุมผานเสนลวด
มาจากทางแฮนดดานหนาของรถ (9) และภาชนะรองรับสิ่งของดานหลังสําหรับวางหรือบรรทุก (10) ซึ่งเปนจักรยานที่
เหมาะสําหรับผูที่ไมชํานาญการทรงตัวทําใหสะดวกตอการใชงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 จักรยานปนชนิด 3 ลอ 

 

ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล, กฤษณะ  จันทสิทธิ์, คมสัน  มุ่ยสี
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  1.4 ผลการศึกษาชุดระบบพลังงานแสงอาทิตย์  
(Solar Cell)
  จากการศึกษาชุดระบบพลังงานแสงอาทิตย ์  
(Solar Cell) พบว่า แผงโซล่าเซลล์ที่น�ามาใช้มีขนาดความกว้าง  
60 เซนติเมตร ยาว 150 เซนติเมตร ขนาดก�าลังวัตต์สูงสุดที่ผลิต 
ได้ 150 วัตต์ จ�านวน 1 แผง ติดตั้งด้านบนของจักรยาน เพื่อเป็น 
หลังคารับพลังงานจากแสงอาทิตย์ เป็นระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 
แบบอสิระ (Stand Alone System) หรอืระบบออฟกรดิ (Off Grid)  
ซึ่งระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ คือ ระบบท่ีผลิตไฟฟ้าจาก 
โซล่าเซลล์โดยท่ีไม่ต้องเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าฝ่าย 
จ�าหน่าย ข้อดขีองระบบคอื ไม่ยุง่เก่ียวกบัระบบของการไฟฟ้า ท�าให้ 
เมือ่ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าดบั ระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบอสิระ ยงัคง 
มีไฟฟ้าใช้งานได้ ข้อเสียของระบบดังกล่าว คือ ต้องใช้แบตเตอรี ่
เพื่อส�ารองพลังงานในการใช้งานตอนกลางคืน (นครินทร์ รินผล,  
2559)
  1.5 ผลการศึกษาชุดควบคุมการชาร์จประจุ 
(Control Change)
  จากการศึกษาชุดควบคุมการชาร์จประจุ (Control  
Change) พบว่า เคร่ืองควบคุมการชาร์จประจุท่ีใช ้มีขนาด  
20 แอมแปร์ จ�านวนอินพุตเข้าเครื่องชาร์จ 1 อินพุต มีมอนิเตอร์ 
บอกสถานการณ์ท�างาน และมีพอร์ท USB จ�านวน 2 ช่อง เพื่อต่อ 
ใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก โดยในบางวันพลังงาน 
แสงอาทิตย์มีปริมาณไม่สม�่าเสมอกันตลอดท้ังวัน ท�าให้กระแส  
และแรงดันไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ดังกล่าวเปลี่ยนแปลง 
อยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้แรงดัน และกระแสไฟฟ้าไม่คงท่ี โดยการ 
ชาร์จประจุไฟฟ้าเข้าไปยังแบตเตอรี่โดยตรงก็จะไม่มีประสิทธิภาพ 
เท่าที่ควร ส่งผลท�าให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง ดังน้ัน 
เครื่องควบคุมการชาร์จประจุจะท�าให้การชาร์จประจุไฟฟ้าเข้า 
แบตเตอรี่ได้มีประสิทธิภาพมากข้ึนและยังป้องกันความเสียหาย 
ที่เกิดจากการชาร์จแบตเตอรี่ที่มีแรงดันสูงเกินพิกัด (Over Load)
  1.6 ผลการศึกษาชุดอินเวอร์เตอร์ (Inverter)
  จากการศึกษาชุดอินเวอร์เตอร์ (Inverter) พบว่า  
ชุดอินเวอร์เตอร์ที่ใช้เปลี่ยนกระแสไฟฟ้าจากกระแสตรง (DC)  
เป็นกระแสไฟฟ้าสลับ (AC) มีค่าแรงดันท่ี 220 โวลต์ ก�าลังวัตต์ 
ที่ผลิตได้ 500 วัตต์ หลักการท�างานของอินเวอร์เตอร์ คือ การรับ 
พลังงานไฟฟ้ากระแสตรงเข้าสูเ่ครือ่งอนิเวอร์เตอร์ทีม่าจากแบตเตอรี่  
แล้วส่งผ่านวงจรไฟฟ้าภายในเครื่องอินเวอร์เตอร์ซ่ึงจะท�าหน้าที่ 
ในการแปลงแรงดนัให้สลบักนัไปมาระหว่างความต่างศกัย์ทีเ่ป็นบวก  
และลบจนได้เป็นพลังงานไฟฟ้าที่เป็นไฟกระแสสลับโดยมีจ�านวน
ครัง้ทีส่ลบัไปมาเท่ากบั 50-60 ครัง้ต่อวินาท ี(ความถี ่50-60 เฮริตซ์)  
โดยเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผลิตและใช้กันอยู่ในประเทศไทยโดยทั่วไปจะ 
มีแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับอยู่ท่ี 220-230 โวลต์ (V) ความถ่ี 50 
เฮิรตซ์ (Hz)

  1.7 ผลการศึกษาชุดแบตเตอรี่ (Battery)
  จากการศึกษาชุดแบตเตอรี่ (Battery) พบว่า  
ขนาดของแบตเตอร์รี่ที่ ใช ้มีขนาด 40 แอมแปร์ 12 โวลต์  
แบตเตอร์รี่ชนิด Deep Cycle มีความสามารถในการปล่อยค่า 
ประจุไฟฟ้าได้มากถึงร้อยละ 60-80 ของประจุไฟฟ้ารวมทั้งหมด  
และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าประมาณ 4-5 ปี ในขณะที ่
แบตเตอรี่รถยนต์ทั่วไปนั้นจะมีความสามารถในการปล่อยค่า 
ประจุไฟฟ้าได้เพียงร้อยละ 10-20 ของประจุไฟฟ้ารวมทั้งหมดและ 
มีอายุการใช้งานทีส่ั้นกว่า คือ 1-2 ปี จากคุณสมบัติดังกล่าวจงึท�าให้ 
แบตเตอรี่แบบ Deep Cycle มีความเหมาะสมและนิยมน�ามาใช้ 
งานร่วมกับชุดแผงโซล่าเซลล์ กังหันลม และจักรยานผลิตกระแส 
ไฟฟ้าเป็นอย่างยิ่ง
 2. ผลการศกึษาชดุโครงสร้างของจกัรยานป่ันร่วมกบั 
พลังงานแสงอาทิตย์ และระบบส�าหรับผลิตกระแสไฟฟ้า
  2.1 ผลการศึกษาชุดโครงสร้างของจักรยานปั่น 
ร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์
  จากการศึกษาออกแบบชุดโครงสร้างจักรยานปั่น 
ร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ พบว่า โครงสร้างส่วนล่างท�าด้วยโลหะ 
กล่องขนาดความกว้าง 1 นิ้ว ยาว 2 นิ้ว มาท�าเป็นฐานยึดโครงสร้าง 
ส่วนล่างของจักรยานขนาดความกว้าง 64 เซนติเมตร ยาว  
180 เซนติเมตร และสูง 80 เซนติเมตร น�ามาตัดด้วยเครื่องตัด 
โลหะให้มีขนาดความกว้างของฐาน 96 เซนติเมตร ความยาว  
200 เซนติเมตร ดังภาพที่ 2 โครงสร้างฐานจักรยานสามารถ 
เคล่ือนที่ได้ด้วยล้อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว จ�านวน 4 ล้อ  
เชื่อมติดกับมุมของโครงสร้างทั้ง 4 มุม น�าไม้แผ่นขนาดความกว้าง  
3 นิ้ว มาท�าเป็นฐานส�าหรับขึ้นจักรยาน และเพิ่มความมั่นคงเวลา 
ขึ้นปั่นจักรยาน โครงสร้างส�าหรับวางชุดจักรยานใช้โลหะชนิดฉาก 
มาขนาดความกว้าง 1.5 นิ้ว และยาว 1.5 นิ้ว เป็นอุปกรณ์ใน 
การตั้งจักรยานให้ลอยบนชุดโครงสร้างจักรยานจ�านวน 3 จุด  
โดยมีขารับด้านหน้าล้อจักรยานขนาด 20 นิ้ว จ�านวน 2 ขา  
ขนาดความสูง 33 เซนติเมตร ขาตั้งส�าหรับยึดแกนปั่นจักรยาน 
จับยึดด้วยตุ ๊กตาจ�านวน 2 ขา สูง 37 เซนติเมตร และขาตั้ง 
ส่วนหลังของจักรยานจ�านวน 2 ขา สูง 33 เซนติเมตร รัดโครงสร้าง 
จักรยานให้แน่นกับขาตั้งด้วยโลหะครึ่งวงกลม ระยะต�่าสุดระหว่าง 
พื้นถึงล้อประมาณ 7 เซนติเมตร เท่ากันทั้ง 3 ล้อ

 
 

1.7 ผลการศึกษาชุดแบตเตอร่ี (Battery) 
         จากการศึกษาชุดแบตเตอรี่ (Battery) พบวา ขนาดของแบตเตอรรี่ท่ีใชมีขนาด 40 แอมแปร 12 โวลต 

แบตเตอรรี่ชนิด Deep Cycle มคีวามสามารถในการปล่อยค่าประจุไฟฟ้าไดม้ากถงึรอ้ยละ ��-�� ของประจุไฟฟ้า

รวมทั �งหมด และมีอายุการใช้งานที�ยาวนานกว่าประมาณ �-� ปี ในขณะที�แบตเตอรี�รถยนต์ทั �วไปนั �นจะมี

ความสามารถในการปล่อยค่าประจุไฟฟ้าไดเ้พยีงรอ้ยละ ��-�� ของประจุไฟฟ้ารวมทั �งหมดและมอีายุการใชง้านที�

ส ั �นกว่าคอื �-� ปี จากคุณสมบตัิดงักล่าวจงึทําให้แบตเตอรี�แบบ Deep Cycle มคีวามเหมาะสมและนิยมนํามาใช้

งานร่วมกบัชุดแผงโซล่าเซลล ์กงัหนัลม และจกัรยานผลติกระแสไฟฟ้าเป็นอย่างยิ�ง 

2. ผลการศึกษาชุดโครงสรางของจักรยานปนรวมกับพลังงานแสงอาทิตย และระบบสําหรับผลิต
กระแสไฟฟา 
                2.1 ผลการศึกษาชุดโครงสรางของจักรยานปนรวมกับพลังงานแสงอาทิตย 

                      จากการศึกษาออกแบบชุดโครงสรางจักรยานปนรวมกับพลังงานแสงอาทิตย พบวา โครงสรางสวนลาง
ทําดวยโลหะกลองขนาดความกวาง 1 นิ้ว ยาว 2 นิ้ว มาทําเปนฐานยึดโครงสรางสวนลางของจักรยานขนาดความกวาง 
64 เซนติเมตร ยาว 180 เซนติเมตร และสูง 80 เซนติเมตร นํามาตัดดวยเครื่องตัดโลหะใหมีขนาดความกวางของฐาน 96 
เซนติเมตร ความยาว 200 เซนติเมตร ดังภาพท่ี 2 โครงสรางฐานจักรยานสามารถเคลื่อนท่ีไดดวยลอขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 3 นิ้ว จํานวน 4 ลอ เช่ือมติดกับมุมของโครงสรางทั้ง 4 มุม นําไมแผนขนาดความกวาง 3 นิ้ว มาทําเปนฐาน
สําหรับข้ึนจักรยาน และเพิ่มความมั่นคงเวลาข้ึนปนจักรยาน โครงสรางสําหรับวางชุดจักรยานใชโลหะชนิดฉากมาขนาด
ความกวาง 1.5 นิ้ว และยาว 1.5 นิ้ว เปนอุปกรณในการตั้งจักรยานใหลอยบนชุดโครงสรางจักรยานจํานวน 3 จุด โดยมี
ขารับดานหนาลอจักรยานขนาด 20 นิ้ว จํานวน 2 ขา ขนาดความสูง 33 เซนติเมตร ขาตั้งสําหรับยึดแกนปนจักรยานจับ
ยึดดวยตุกตาจํานวน 2 ขา สูง 37 เซนติเมตร และขาตั้งสวนหลังของจักรยานจํานวน 2 ขา สูง 33 เซนติเมตร รัด
โครงสรางจักรยานใหแนนกับขาตั้งดวยโลหะครึ่งวงกลม ระยะต่ําสุดระหวางพ้ืนถึงลอประมาณ 7 เซนติเมตร เทากันทั้ง 3 
ลอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 2 โครงสรางจักรยานปนรวมกับพลังงานแสงอาทิตย และโครงสรางสําหรับวางแผงโซลาเซลล 
 

   สวนโครงสรางสําหรับรองรับแผงโซลาเซลลใชโลหะชนิดกลองขนาดความกวาง 1 นิ้ว ยาว 1 นิ้ว เปน
เสาจํานวน 4 เสา เพ่ือรองรับแผงโซลาเซลลขนาดความกวาง 60 เซนติเมตร ยาว 150 เซนติเมตร ความสูงของเสามี
ขนาด 200 เซนติเมตร เพ่ือใชเปนหลังคาวางแผงโซลาเซลล ดวยโลหะขนาดความกวาง 1.5 นิ้วและยาว 1.5 นิ้ว เชื่อมตอ
ใหแข็งแรงดวยลวดเช่ือมและขายึดทั้ง 4 ดาน 
               2.2 ผลการศึกษาชุดควบคุมกระแสไฟฟาจากการปนจักรยานรวมกับพลังงานแสงอาทิตย 
  จากการศึกษาออกแบบชุดผลิตกระแสไฟฟาจากการปนจักรยานรวมกับพลังงานแสงอาทิตย พบวา  
ตูควบคุมท่ีนํามาใชเก็บอุปกรณเปนกลองกันน้ํามีขนาดความกวาง 30 เซนติเมตร ยาว 43 เซนติเมตร และลึก 15 
เซนติเมตร ภายในกลองออกแบบสําหรับติดตั้งชุด Monitor สําหรับแสดงผลเกี่ยวกับคาแรงดันไฟฟา (โวลตมิเตอร) คา

ภาพที่ 2 โครงสร้างจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ และ

โครงสร้างส�าหรับวางแผงโซล่าเซลล์

ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล, กฤษณะ  จันทสิทธิ์, คมสัน  มุ่ยสี
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94   วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2561

 ส่วนโครงสร้างส�าหรับรองรับแผงโซล่าเซลล์ใช้โลหะ 

ชนิดกล่องขนาดความกว้าง 1 นิ้ว ยาว 1 นิ้ว เป็นเสาจ�านวน 4 เสา  

เพื่อรองรับแผงโซล่าเซลล์ขนาดความกว้าง 60 เซนติเมตร  

ยาว 150 เซนติเมตร ความสูงของเสามีขนาด 200 เซนติเมตร  

เพื่อใช้เป็นหลังคาวางแผงโซล่าเซลล์ ด้วยโลหะขนาดความกว้าง  

1.5 นิ้วและยาว 1.5 น้ิว เช่ือมต่อให้แข็งแรงด้วยลวดเชื่อมและ 

ขายึดทั้ง 4 ด้าน

  2.2 ผลการศกึษาชดุควบคมุกระแสไฟฟ้าจากการ 

ปั่นจักรยานร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์

  จากการศึกษาออกแบบชุดผลิตกระแสไฟฟ้าจาก 

การป่ันจกัรยานร่วมกบัพลงังานแสงอาทติย์ พบว่า ตูค้วบคุมทีน่�ามา 

ใช้เก็บอุปกรณ์เป็นกล่องกันน�้ามีขนาดความกว้าง 30 เซนติเมตร  

ยาว 43 เซนติเมตร และลึก 15 เซนติเมตร ภายในกล่องออกแบบ 

ส�าหรับติดตั้งชุด Monitor ส�าหรับแสดงผลเกี่ยวกับค่าแรงดันไฟฟ้า  

(โวลต์มิเตอร์) ค่ากระแสไฟฟ้า (แอมป์มิเตอร์) ติดตั้งชุดควบคุม 

การชาร์จประจุ (Control Change) และติดตั้งชุด Outlet  

ปลั๊กไฟฟ้าตัวเมีย (เต้ารับ) เพื่อต่อใช้งานเคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่างที่ใช ้

แรงดันไฟฟ้ากระแสลับขนาด 220 โวลต์

  2.3 ผลการจัดสร้างจักรยานปั่นร่วมกับพลังงาน 

แสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

  ผลการจัดสร้างจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสง 

อาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า พบว่า น�าโครงสร้างในส่วนฐานวาง 

จักรยานที่ได้ท�าการออกแบบ และจัดสร้างไว้มาท�าการวางเพื่อ 

รองรับจักรยานปั่นแบบ 3 ล้อ ขนาด 20 นิ้ว ซึ่งมีขนาดความกว้าง 

ของโครงสร้าง 96 เซนติเมตร ความยาว 200 เซนติเมตร 

ดังภาพที่ 3 ทาสีกันสนิม และปกปิดรอยเชื่อมด้วยสีด�า ชนิดกันน�้า 

 ผลการการตดิตัง้จกัรยานป่ัน 3 ล้อ พบว่า จกัรยานป่ันที่ 

น�ามาตดิตัง้ต้องมกีารดดัแปลงโครงสร้างจกัรยานในส่วนเพลากลาง 

เพื่อรองรับแรงขับจากเท้าปั่น ดังภาพที่ 4 เนื่องจากจักรยานที่ผลิต 

มาจะท�าการเคลือ่นทีด้่วยแรงขับทีอ่ยูท่างล้อด้านขวาเพียงด้านเดยีว  

ท�าการกลึงสแตนเลสขนาด 4 หุน (4/8 นิ้ว) ยาว 60 เซนติเมตร  

กระแสไฟฟา (แอมปมิเตอร) ติดตั้งชุดควบคุมการชารจประจุ (Control Change) และติดตั้งชุด Outlet ปลั๊กไฟฟาตัว
เมีย (เตารับ) เพ่ือตอใชงานเครื่องใชไฟฟาตางที่ใชแรงดันไฟฟากระแสลับขนาด 220 โวลต 
 
 

    2.3 ผลการจัดสรางจักรยานปนรวมกับพลังงานแสงอาทิตยเพื่อผลิตกระแสไฟฟา 
                         ผลการจัดสรางจักรยานปนรวมกับพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือผลิตกระแสไฟฟา พบวา นําโครงสรางใน
สวนฐานวางจักรยานท่ีไดทําการออกแบบ และจัดสรางไวมาทําการวางเพ่ือรองรับจักรยานปนแบบ 3 ลอ ขนาด 20 นิ้ว 
ซึ่งมีขนาดความกวางของโครงสราง 96 เซนติเมตร ความยาว 200 เซนติเมตร ดังภาพที่ 3 ทาสีกันสนิม และปกปดรอย
เช่ือมดวยสีดํา ชนิดกันน้ํา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3  โครงสรางจักรยานปนกระแสไฟฟารวมกับพลังงานแสงอาทิตย 
 

         ผลการการติดตั้งจักรยานปน 3 ลอ พบวา จักรยานปนที่นํามาติดตั้งตองมีการดัดแปลงโครงสราง
จักรยานในสวนเพลากลางเพ่ือรองรับแรงขับจากเทาปน ดังภาพที่ 4 เน่ืองจากจักรยานที่ผลิตมาจะทําการเคลื่อนที่ดวย
แรงขับท่ีอยูทางลอดานขวาเพียงดานเดียว ทําการกลึงสแตนเลสขนาด 4 หุน (4/8 นิ้ว) ยาว 60 เซนติเมตร จับยึดกับ
โครงสรางจักรยานดวยตุกตาท่ีมีระยะหางกัน 40 เซนติเมตร และติดตั้งชุดเฟองขับขนาด 18 ฟนเฟองใหอยูกึ่งกลาง
จักรยาน เพ่ือใหเกิดแรงขับถายเทไปยังลอดานหลังท้ัง 2 ขางของจักรยาน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4  โครงสรางจักรยานในสวนเพลากลาง 
  
          ผลการติดตั้งโครงสรางแผงโซลาเซลลเพ่ือรับพลังงานแสงอาทิตย พบวา โครงสรางในสวนของเสาทั้ง 4 
ตน ทําจากเหล็กกลองขนาด 1x1 นิ้ว สูงจากระยะโครงสรางของจักรยาน 200 เซนติเมตร ดังภาพท่ี 5 ความยาวของ
โครงสรางแผงโซลาเซลลมีขนาด 200 เซนติเมตร โลหะที่ใชวางแผงโซลาเซลลทําจากเหล็กฉากขนาด 1.5x1.5 นิ้ว 

ภาพที่ 3 โครงสร้างจักรยานปั่นกระแสไฟฟ้าร่วมกับ

พลังงานแสงอาทิตย์

จบัยดึกบัโครงสร้างจกัรยานด้วยตุก๊ตาทีม่รีะยะห่างกนั 40 เซนตเิมตร  

และติดตั้งชุดเฟืองขับขนาด 18 ฟันเฟืองให้อยู่ก่ึงกลางจักรยาน  

เพื่อให้เกิดแรงขับถ่ายเทไปยังล้อด้านหลังทั้ง 2 ข้างของจักรยาน 

ภาพที่ 4  โครงสร้างจักรยานในส่วนเพลากลาง

 

  ผลการติดตั้งโครงสร้างแผงโซล่าเซลล์เพื่อรับ 

พลังงานแสงอาทิตย์ พบว่า โครงสร้างในส่วนของเสาท้ัง 4 ต้น 

ท�าจากเหล็กกล่องขนาด 1x1 น้ิว สูงจากระยะโครงสร้างของ 

จักรยาน 200 เซนติเมตร ดังภาพที่ 5 ความยาวของโครงสร้างแผง 

โซล่าเซลล์มีขนาด 200 เซนติเมตร โลหะที่ใช้วางแผงโซล่าเซลล์ 

ท�าจากเหล็กฉากขนาด 1.5x1.5 นิ้ว สามารถรองรับแผงโซล่าเซลล ์

ขนาดความกว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 150 เซนติเมตร ยึดโครงสร้าง 

ระหว่างเสา และคานแนวนอนด้วยโลหะเพื่อป้องกันการสั่นไหว

ภาพที่ 5 โครงสร้างแผงโซล่าเซลล์เพื่อรับพลังงานแสงอาทิตย์

  2.4 ผลการศึกษาการใช้งานจักรยานปั่นร่วมกับ 

พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

  หลังติดตั้งชุดสาธิตจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสง 

อาทิตย์เพือ่ผลติกระแสไฟฟ้า พบว่า มขีัน้ตอนการใช้งาน ดงัภาพท่ี 6 

ซึ่งเริ่มต้นจากการตรวจสอบความเรียบร้อยของสายไฟ และจุด 

เชื่อมต่อของอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพปกติ

กระแสไฟฟา (แอมปมิเตอร) ติดตั้งชุดควบคุมการชารจประจุ (Control Change) และติดตั้งชุด Outlet ปลั๊กไฟฟาตัว
เมีย (เตารับ) เพ่ือตอใชงานเครื่องใชไฟฟาตางที่ใชแรงดันไฟฟากระแสลับขนาด 220 โวลต 
 
 

    2.3 ผลการจัดสรางจักรยานปนรวมกับพลังงานแสงอาทิตยเพื่อผลิตกระแสไฟฟา 
                         ผลการจัดสรางจักรยานปนรวมกับพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือผลิตกระแสไฟฟา พบวา นําโครงสรางใน
สวนฐานวางจักรยานท่ีไดทําการออกแบบ และจัดสรางไวมาทําการวางเพ่ือรองรับจักรยานปนแบบ 3 ลอ ขนาด 20 นิ้ว 
ซึ่งมีขนาดความกวางของโครงสราง 96 เซนติเมตร ความยาว 200 เซนติเมตร ดังภาพที่ 3 ทาสีกันสนิม และปกปดรอย
เช่ือมดวยสีดํา ชนิดกันน้ํา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3  โครงสรางจักรยานปนกระแสไฟฟารวมกับพลังงานแสงอาทิตย 
 

         ผลการการติดตั้งจักรยานปน 3 ลอ พบวา จักรยานปนที่นํามาติดตั้งตองมีการดัดแปลงโครงสราง
จักรยานในสวนเพลากลางเพ่ือรองรับแรงขับจากเทาปน ดังภาพที่ 4 เน่ืองจากจักรยานที่ผลิตมาจะทําการเคลื่อนที่ดวย
แรงขับท่ีอยูทางลอดานขวาเพียงดานเดียว ทําการกลึงสแตนเลสขนาด 4 หุน (4/8 นิ้ว) ยาว 60 เซนติเมตร จับยึดกับ
โครงสรางจักรยานดวยตุกตาท่ีมีระยะหางกัน 40 เซนติเมตร และติดตั้งชุดเฟองขับขนาด 18 ฟนเฟองใหอยูกึ่งกลาง
จักรยาน เพ่ือใหเกิดแรงขับถายเทไปยังลอดานหลังท้ัง 2 ขางของจักรยาน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4  โครงสรางจักรยานในสวนเพลากลาง 
  
          ผลการติดตั้งโครงสรางแผงโซลาเซลลเพ่ือรับพลังงานแสงอาทิตย พบวา โครงสรางในสวนของเสาทั้ง 4 
ตน ทําจากเหล็กกลองขนาด 1x1 นิ้ว สูงจากระยะโครงสรางของจักรยาน 200 เซนติเมตร ดังภาพท่ี 5 ความยาวของ
โครงสรางแผงโซลาเซลลมีขนาด 200 เซนติเมตร โลหะที่ใชวางแผงโซลาเซลลทําจากเหล็กฉากขนาด 1.5x1.5 นิ้ว 

สามารถรองรับแผงโซลาเซลลขนาดความกวาง 60 เซนติเมตร ยาว 150 เซนติเมตร ยึดโครงสรางระหวางเสา และคาน
แนวนอนดวยโลหะเพื่อปองกันการสั่นไหว 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5 โครงสรางแผงโซลาเซลลเพ่ือรับพลังงานแสงอาทิตย 
 

         2.4 ผลการศึกษาการใชงานจักรยานปนรวมกับพลังงานแสงอาทิตยเพื่อผลิตกระแสไฟฟา 
  หลังติดตั้งชุดสาธิตจักรยานปนรวมกับพลังงานแสงอาทิตยเพื่อผลิตกระแสไฟฟา พบวา มีข้ันตอนการ
ใชงาน ดังภาพท่ี 6 ซึ่งเริ่มตนจากการตรวจสอบความเรียบรอยของสายไฟ และจุดเชื่อมตอของอุปกรณใหอยูในสภาพ
ปกต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6 จักรยานปนรวมกับพลังงานแสงอาทิตยเพื่อผลิตกระแสไฟฟาสําหรับใชในครัวเรือน 
 

                     ทําการเปดสวิตชควบคุมการทํางานที่กลองควบคุมจักรยานปนรวมกับพลังงานแสงอาทิตยไปที่ตําแหนง 
“On” เพื่อเปดระบบใหอุปกรณภายกลองควบคุมทํางาน สังเกตมอนิเตอรแสดงผลในสวนแสดงคาแรงดัน และคา
กระแสไฟฟา ทําการผลิตกระแสไฟฟาเพ่ือเก็บลงแบตเตอรี่ ดวยการสรางกระแสไฟฟาแบบพ่ึงพาตนเอง โดยแบงการ
ทํางานออกเปน 2 สวน คือ จักรยานปนกระแสไฟฟาดวยชุดมอเตอรไฟฟากระแสตรง (Dc Motor) จํานวน 2 ชุด รวม
กําลังวัตตสูงสุด 700 วัตต  ความเร็วที่ใชในการปนเหมาะสมคือ 15-20 กิโลเมตรตอชั่วโมง และแผงโซลาเซลลที่รับ

ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล, กฤษณะ  จันทสิทธิ์, คมสัน  มุ่ยสี
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วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2561  95

  ท�าการเปิดสวติช์ควบคมุการท�างานทีก่ล่องควบคมุ 

จักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ไปที่ต�าแหน่ง “On” เพื่อ 

เปิดระบบให้อุปกรณ์ภายกล่องควบคุมท�างาน สังเกตมอนิเตอร์ 

แสดงผลในส่วนแสดงค่าแรงดัน และค่ากระแสไฟฟ้า ท�าการผลิต 

กระแสไฟฟ้าเพื่อเก็บลงแบตเตอร่ี ด้วยการสร้างกระแสไฟฟ้าแบบ 

พึ่งพาตนเอง โดยแบ่งการท�างานออกเป็น 2 ส่วน คือ จักรยานปั่น 

กระแสไฟฟ้าด้วยชุดมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (Dc Motor) จ�านวน  

2 ชุด รวมก�าลังวัตต์สูงสุด 700 วัตต์ ความเร็วที่ใช้ในการปั่น 

เหมาะสมคือ 15-20 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง และแผงโซล่าเซลล์ที่รับ 

พลังงานจากแสงอาทิตย์ ซ่ึงอยู ่ในช่วงเวลา 08.00-16.30 น. 

โดยสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าร่วมกัน หรือแยกผลิตในแต่ละ 

ช่วงเวลาได้ สังเกตมอนิเตอร์แสดงผลเม่ือมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 

เข้ามายังแบตเตอรี่จะแสดงผลให้ทราบทันที และหากเมื่อต้องการ 

น�ากระแสไฟฟ้าท่ีอยู่ในแบตเตอรี่มาใช้งาน ก็จะต้องท�าการแปลง 

กระแสไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ผ่านอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้าให ้

เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ขนาด 220 โวลต์ แล้วจึงน�าอุปกรณ์ 

ไฟฟ้ามาต่อเพื่อใช้งานต่อไป  

  ผลการทดสอบจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสง 

อาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า โดยท�าการทดสอบผลิตกระแสไฟฟ้า 

จากการปั่นจักรยานด้วยความเร็วคงที่ 15-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

กระแสไฟฟ้าที่ได้ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ขนาด 150 วัตต์ และ 

กระแสไฟฟ้าที่ได้จากการจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์  

ท�าการชาร์ตกระแสไฟฟ้าเข้ากบัแบตเตอร์รีข่นาด 40 แอมแปร์ และ 

เก็บข้อมูลทุกๆ 1 ชั่วโมง ได้ผลดังตารางที่ 1

  

สามารถรองรับแผงโซลาเซลลขนาดความกวาง 60 เซนติเมตร ยาว 150 เซนติเมตร ยึดโครงสรางระหวางเสา และคาน
แนวนอนดวยโลหะเพื่อปองกันการสั่นไหว 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5 โครงสรางแผงโซลาเซลลเพ่ือรับพลังงานแสงอาทิตย 
 

         2.4 ผลการศึกษาการใชงานจักรยานปนรวมกับพลังงานแสงอาทิตยเพื่อผลิตกระแสไฟฟา 
  หลังติดตั้งชุดสาธิตจักรยานปนรวมกับพลังงานแสงอาทิตยเพื่อผลิตกระแสไฟฟา พบวา มีข้ันตอนการ
ใชงาน ดังภาพท่ี 6 ซึ่งเริ่มตนจากการตรวจสอบความเรียบรอยของสายไฟ และจุดเชื่อมตอของอุปกรณใหอยูในสภาพ
ปกต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6 จักรยานปนรวมกับพลังงานแสงอาทิตยเพื่อผลิตกระแสไฟฟาสําหรับใชในครัวเรือน 
 

                     ทําการเปดสวิตชควบคุมการทํางานที่กลองควบคุมจักรยานปนรวมกับพลังงานแสงอาทิตยไปที่ตําแหนง 
“On” เพื่อเปดระบบใหอุปกรณภายกลองควบคุมทํางาน สังเกตมอนิเตอรแสดงผลในสวนแสดงคาแรงดัน และคา
กระแสไฟฟา ทําการผลิตกระแสไฟฟาเพ่ือเก็บลงแบตเตอรี่ ดวยการสรางกระแสไฟฟาแบบพ่ึงพาตนเอง โดยแบงการ
ทํางานออกเปน 2 สวน คือ จักรยานปนกระแสไฟฟาดวยชุดมอเตอรไฟฟากระแสตรง (Dc Motor) จํานวน 2 ชุด รวม
กําลังวัตตสูงสุด 700 วัตต  ความเร็วที่ใชในการปนเหมาะสมคือ 15-20 กิโลเมตรตอชั่วโมง และแผงโซลาเซลลที่รับ

ภาพที่ 6 จักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิต

กระแสไฟฟ้าส�าหรับใช้ในครัวเรือน

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

พลังงานจากแสงอาทิตย ซึ่งอยูในชวงเวลา 08.00-16.30 น. โดยสามารถผลิตกระแสไฟฟารวมกัน หรือแยกผลิตในแตละ
ชวงเวลาได สังเกตมอนิเตอรแสดงผลเมื่อมีกระแสไฟฟาไหลผานเขามายังแบตเตอรี่จะแสดงผลใหทราบทันที และหากเมื่อ
ตองการนํากระแสไฟฟาที่อยูในแบตเตอรี่มาใชงาน ก็จะตองทําการแปลงกระแสไฟฟากระแสตรง (DC) ผานอุปกรณแปลง
กระแสไฟฟาใหเปนไฟฟากระแสสลับ (AC) ขนาด 220 โวลต แลวจึงนําอุปกรณไฟฟามาตอเพื่อใชงานตอไป   
  ผลการทดสอบจักรยานปนรวมกับพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือผลิตกระแสไฟฟา โดยทําการทดสอบผลิต
กระแสไฟฟาจากการปนจักรยานดวยความเร็วคงท่ี 15-20 กิโลเมตรตอชั่วโมง กระแสไฟฟาที่ไดผลิตไดจากแผงโซลาเซลล
ขนาด 150 วัตต และกระแสไฟฟาที่ไดจากการจักรยานปนรวมกับพลังงานแสงอาทิตย ทําการชารตกระแสไฟฟาเขากับ
แบตเตอรรี่ขนาด 40 แอมแปร และเก็บขอมูลทุก ๆ 1 ชั่วโมง ไดผลดังตารางที ่1 
   
ตารางที ่1 ผลการทดสอบจักรยานปนรวมกับพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือผลิตกระแสไฟฟา 

ลักษณะการผลิตกระแสไฟฟา 
เวลา (1 ชั่วโมง) 

คร้ังที่ 1  คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 
1. การปนจักรยาน (รอยละ) 10 10 10 
2. พลงังานจากแสงอาทิตย (รอยละ) 10 10 10 
3. การปนจักรยานรวมกับพลังงานแสงอาทิตย (รอยละ) 15 15 15 
 
  ผลการทดสอบจักรยานปนเพื่อผลิตกระแสไฟฟา พบวา ความเร็วที่ใชปน 15-20 กิโลเมตรตอชั่วโมง ดวย
มอเตอรไฟฟากระแสตรงจํานวน 2 ตัว รวมกําลังวัตตสูงสุดเทากับ 700 วัตต สามารถอานคาโวลตมิเตอรไดเทากับ 15 โวลต 
จํานวนกระแสไฟฟาที่อานไดจากแอมมิเตอรเทากับ 13 แอมแปร จะสามารถผลิตกระแสไฟฟาไดโดยเฉลี่ยใน 1 ชั่วโมงมีคาเทากับ
รอยละ 10 ของปริมาณแบตเตอรี่ 40 แอมแปร ซึ่งคาเฉลี่ยทั้ง 3 ครั้ง มีคาเทากับรอยละ 10 และเมื่อทดสอบการผลิต
กระแสไฟฟาเพ่ือบรรจุลงในแบตเตอรี่ใหเต็มจํานวนรอยละ 100 โดยวดัปริมาณแบตเตอรี่ที่รอยละ 20 จะใชเวลาทั้งหมด 
8 ชั่วโมง 
  ผลการทดสอบพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือผลิตกระแสไฟฟาจากแผงโซลาเซลล พบวา ชวงเวลาที่เหมาะสมตอ
การผลิตกระแสไฟฟาท่ีไดจากพลังงานแสงอาทิตยดวยแผงโซลาเซลลขนาด 150 วัตต อยูในชวงเวลา 08.00-16.30 น. สามารถ
อานคาโวลตมิเตอรไดเทากับ 15 โวลต จํานวนกระแสไฟฟาที่อานจากแอมมิเตอรไดเทากับ 13 แอมแปร จะสามารถผลิต
กระแสไฟฟาไดโดยเฉลี่ยใน 1 ช่ัวโมงมีคาเทากับรอยละ 10 ของปริมาณแบตเตอรี่ 40 แอมแปร ซึ่งคาเฉลี่ยทั้ง 3 ครั้ง มีคาเทากับ
รอยละ 10 และเมื่อทดสอบการผลิตกระแสไฟฟาเพื่อบรรจุลงในแบตเตอรี่ใหเต็มจํานวนรอยละ 100 โดยวัดปริมาณ
แบตเตอรี่ท่ีรอยละ 20 จะใชเวลาทั้งหมด 8 ชั่วโมง  
  ผลการทดสอบจักรยานปนรวมกับพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือผลิตกระแสไฟฟา พบวา เมื่อดําเนินการเช่ือมตอ
วงจรผลิตกระแสไฟฟาดวยมอเตอรไฟฟากระแสตรงทั้ง 2 ขางรวมกันกับแผงโซลาเซลลจํานวน 1 แผง สามารถอานคาโวลตมิเตอร
ไดเทากับ 20 โวลต จํานวนกระแสไฟฟาที่อานไดจากแอมมิเตอรเทากับ 18 แอมแปร จะสามารถผลิตกระแสไฟฟาไดโดยเฉลี่ยใน 
1 ชั่วโมงมีคาเทากับรอยละ 15 ของปริมาณแบตเตอรี ่40 แอมแปร ซึ่งคาเฉลี่ยทั้ง 3 ครั้ง มีคาเทากับรอยละ 15 และเมื่อทดสอบ
การผลิตกระแสไฟฟาเพื่อบรรจุลงในแบตเตอรี่ใหเต็มจํานวนรอยละ 100 โดยวัดปริมาณแบตเตอรี่ที่รอยละ 20 จะใชเวลา
ทั้งหมด 5.30 ช่ัวโมง 
  ผลการทดสอบสมรรถนะชุดสาธิตจักรยานปนรวมกับพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือผลิตกระแสไฟฟา เมื่อทํา
การเก็บขอมูลทุก ๆ 1 ช่ัวโมง พบวา ปริมาณแบตเตอรี่จะคอย ๆเพ่ิมขึ้น โดยการปนจักรยานจะเพ่ิมขึ้นรอยละ 10 ปริมาณ
แบตเตอรี่ของพลังงานจากแสงอาทิตยจะเพ่ิมขึ้นรอยละ 10 เชนเดียวกับการปนจักรยาน และปริมาณแบตเตอรี่ของการ
ปนจักรยานรวมกับพลังงานแสงอาทิตย จะเพ ิ่มขึ้นรอยละ 15 โดยจะสามารถเพ่ิมจํานวนกระแสไฟฟาลงในแบตเตอรี่
ขนาด 40 แอมแปร ไดภายใน 5.30 ช่ัวโมง ดังภาพที่  7 สอดคลองกับงานวิจัยของชายศักดิ์  ไชยจิตต (2550) 
ทําการศึกษาจักรยานไฟฟาพลังงานทดแทน โดยมีวัตถุประสงคทําการสรางจักรยานไฟฟา ที่ใชหลักการควบคุมความเร็ว
มอเตอรไฟฟากระแสตรง ดวยตัวประมวลผลสัญญาณดิจิตอลที่มีหนวยความจําแบบแฟลซ ดวยเทคนิคการควบคุม
ความเร็วแบบปรับคาแรงดันอารเมเจอร ที่ทําการปรับความกวางของพัลสใหสอดคลองกับคันเรง และโหลดที่
เปลี่ยนแปลงและมีการสรางพลังงานทดแทนจากการปนจักรยาน โดยมอเตอรจะทําหนาที่เปนเจนเนอเรเตอร ผลิต
แรงดันไฟฟาเพ่ือประจุพลังงานสูแบตเตอรี่จากผลการทดสอบในหองปฏิบัติการและการใชงานจริงของจักรยานไฟฟา

  ผลการทดสอบจักรยานปั่นเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า 

พบว่า ความเร็วที่ใช้ปั่น 15-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ด้วยมอเตอร์ 

ไฟฟ้ากระแสตรงจ�านวน 2 ตวั รวมก�าลงัวตัต์สงูสดุ เท่ากับ 700 วตัต์  

สามารถอ่านค่าโวลต์มเิตอร์ได้เท่ากบั 15 โวลต์ จ�านวนกระแสไฟฟ้า 

ทีอ่่านได้จากแอมมเิตอร์ เท่ากบั 13 แอมแปร์ จะสามารถผลิตกระแส 

ไฟฟ้าได้โดยเฉลี่ยใน 1 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับร้อยละ 10 ของปริมาณ 

แบตเตอรี่ 40 แอมแปร์ ซึ่งค่าเฉลี่ยทั้ง 3 ครั้ง มีค่าเท่ากับร้อยละ 10  

และเมื่อทดสอบการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อบรรจุลงในแบตเตอรี่ 

ให้เต็มจ�านวนร้อยละ 100 โดยวัดปริมาณแบตเตอรี่ที่ร้อยละ 20  

จะใช้เวลาทั้งหมด 8 ชั่วโมง

  ผลการทดสอบพลงังานแสงอาทติย์เพือ่ผลติกระแส 

ไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ พบว่า ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมต่อการผลิต 

กระแสไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยแผงโซล่าเซลล์ขนาด  

150 วัตต์ อยู่ในช่วงเวลา 08.00-16.30 น. สามารถอ่านค่าโวลต ์

มเิตอร์ได้เท่ากับ 15 โวลต์ จ�านวนกระแสไฟฟ้าทีอ่่านจากแอมมเิตอร์ 

ได้เท่ากับ 13 แอมแปร์ จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้โดยเฉล่ีย 

ใน 1 ชั่วโมงมีค่าเท่ากับร้อยละ 10 ของปริมาณแบตเตอรี่ 40  

แอมแปร์ ซึ่งค่าเฉลี่ยทั้ง 3 ครั้ง มีค่าเท่ากับร้อยละ 10 และเมื่อ 

ทดสอบการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อบรรจุลงในแบตเตอรี่ให้เต็ม 

จ�านวนร้อยละ 100 โดยวดัปรมิาณแบตเตอรีท่ีร้่อยละ 20 จะใช้เวลา 

ทั้งหมด 8 ชั่วโมง 

  ผลการทดสอบจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสง 

อาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า พบว่า เมื่อด�าเนินการเช่ือมต่อวงจร 

ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงท้ัง 2 ข้างร่วมกัน 

กับแผงโซล่าเซลล์จ�านวน 1 แผง สามารถอ่านค่าโวลต์มิเตอร์ได ้

เท่ากับ 20 โวลต์ จ�านวนกระแสไฟฟ้าที่อ่านได้จากแอมมิเตอร์ 

เท่ากับ 18 แอมแปร์ จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้โดยเฉลี่ยใน 

1 ชั่วโมงมีค่าเท่ากับร้อยละ 15 ของปริมาณแบตเตอรี่ 40 แอมแปร์  

ซึ่งค่าเฉลี่ยทั้ง 3 ครั้ง มีค่าเท่ากับร้อยละ 15 และเมื่อทดสอบ 

การผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อบรรจุลงในแบตเตอรี่ให้เต็มจ�านวน 

ร้อยละ 100 โดยวดัปริมาณแบตเตอรีท่ีร้่อยละ 20 จะใช้เวลาท้ังหมด  

5.30 ชั่วโมง

ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล, กฤษณะ  จันทสิทธิ์, คมสัน  มุ่ยสี
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96   วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2561

  ผลการทดสอบสมรรถนะชุดสาธิตจักรยานปั่นร่วม 

กับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า เมื่อท�าการเก็บข้อมูล 

ทุกๆ 1 ชั่วโมง พบว่า ปริมาณแบตเตอรี่จะค่อยๆ เพิ่มขึ้น โดยการ 

ปั่นจักรยานจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ปริมาณแบตเตอรี่ของพลังงาน 

จากแสงอาทิตย์จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เช่นเดียวกับการปั่นจักรยาน  

และปริมาณแบตเตอรี่ของการปั่นจักรยานร่วมกับพลังงานแสง 

อาทิตย์ จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 โดยจะสามารถเพ่ิมจ�านวนกระแส 

ไฟฟ้าลงในแบตเตอร่ีขนาด 40 แอมแปร์ ได้ภายใน 5.30 ชั่วโมง  

ดังภาพที่ 7 สอดคล้องกับงานวิจัยของชายศักดิ์ ไชยจิตต์ (2550)  

ท�าการศึกษาจักรยานไฟฟ้าพลังงานทดแทน โดยมีวัตถุประสงค ์

ท�าการสร้างจักรยานไฟฟ้า ที่ใช้หลักการควบคุมความเร็วมอเตอร์ 

ไฟฟ้ากระแสตรง ด้วยตัวประมวลผลสัญญาณดิจิตอลที่มีหน่วย 

ความจ�าแบบแฟลซ ด้วยเทคนิคการควบคุมความเร็วแบบปรับค่า 

แรงดันอาร์เมเจอร์ ที่ท�าการปรับความกว้างของพัลส์ให้สอดคล้อง 

กับคันเร่ง และโหลดที่เปลี่ยนแปลงและมีการสร้างพลังงานทดแทน 

จากการปั่นจักรยาน โดยมอเตอร์จะท�าหน้าที่เป็นเจนเนอเรเตอร์ 

ผลิตแรงดันไฟฟ้าเพื่อประจุพลังงานสู่แบตเตอรี่จากผลการทดสอบ 

ในห้องปฏิบัติการและการใช้งานจริงของจักรยานไฟฟ้าต้นแบบ  

พบว่า จักรยานไฟฟ้าพลังงานทดแทนต้นแบบ ให้ผลตอบสนอง 

ในการขับขี่ที่ดี มีความเร็วสูงสุด 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระยะเดิน 

ทางสูงสุดต่อการประจุพลังงาน 22 กิโลเมตร ที่ความเร็ว 25  

กิโลเมตรต่อชั่วโมง ใช้พลังงานประมาณ 1.82 kW-h ต่อระยะทาง  

100 กิโลเมตร และท�าการปั่นเพื่อประจุพลังงานด้วยก�าลัง 35 วัตต์  

ที่ความเร็ว 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ตนแบบ พบวาจักรยานไฟฟาพลังงานทดแทนตนแบบ ใหผลตอบสนองในการขับขี่ที่ดี มีความเร็วสูงสุด 30 กิโลเมตรตอ
ชั่วโมง ระยะเดินทางสูงสุดตอการประจุพลังงาน 22 กิโลเมตร ที่ความเร็ว 25 กิโลเมตรตอชั่วโมง ใชพลังงานประมาณ 
1.82 kW-h ตอระยะทาง 100 กิโลเมตร และทําการปนเพ่ือประจุพลังงานดวยกําลัง 35 วัตต ที่ความเร็ว 20 กิโลเมตรตอ
ชั่วโมง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7 กระแสไฟฟาที่ผลิตไดตามลักษณะการผลติแตกตางกัน 
 

 3. ผลการเปรียบเทียบกระแสไฟฟาท่ีผลิตไดจากจักรยานปน พลังงานแสงอาทิตย และจักรยานปนรวมกับ
พลังงานแสงอาทิตย 
    เมื่อดําเนินการพัฒนาจักรยานปนรวมกับพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือผลิตกระแสไฟฟา และทําการทดสอบเพ่ือดู
การกระแสไฟฟาที่ผลิตไดเก็บเขาไปไวแบตเตอรี่ ขนาด 40 แอมแปร โดยการทดสอบเปรียบเทียบการผลิตกระแสไฟฟาท่ี
ไดจากการปนจักรยาน พลังงานแสงอาทิตย และการปนจักรยานรวมกับพลังงานแสงอาทิตย ดังแสดงผลในตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบจักรยานปนรวมกับพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือผลิตกระแสไฟฟาในรูปแบบที่แตกตางกัน  

ปจจัยที่ใชในการเปรียบเทียบ จักรยานปน พลังงานแสงอาทิตย 
จักรยานปนรวมกับ
พลังงานแสงอาทิตย 

1. ดานพลังงาน 
   1.1 กําลังงานไฟฟารวม (วัตต) 
   1.2 คาแรงดันไฟฟา (โวลต) 
   1.3 คากระแสไฟฟา (แอมแปร) 

 
700 
15 
13 

 
150 
15 
13 

 
850 
20 
18 

2. ดานประสิทธภิาพ 
   2.1 รอยละกระแสไฟฟาที่ไดตอชั่วโมง 
   2.2 ระยะเวลาเก็บกระแสไฟฟา (ชั่วโมง) 
   2.3 ชวงเวลาผลิตกระแสไฟฟา 

 
10 
8 

ทุกชวงเวลา 

 
10 
8 

08.00-16.30 น. 

 
15 
5 

08.00-16.30 น. 
3. ลักษณะการใชงาน 
   3.1 แหลงกําเนิดพลังงาน 
 
   3.2 ลักษณะการใชงาน 
 
   3.3 การควบคุมกระแสไฟฟา 
   3.4 มอนิเตอรแสดงผล 
 

 
มอเตอรไฟฟา 

 
ปนจักรยาน 

 
Control Chang 
โวลต(V) แอมป(A) 

มิเตอร 

 
แผงโซลาเซลล 

 
แสงแดด 

 
Control Chang 
โวลต(V) แอมป(A) 

มิเตอร 

 
มอเตอรไฟฟาและแผง

โซลาเซลล 
ปนจักรยานและ

แสงแดด 
Control Chang 
โวลต(V) แอมป(A) 

มิเตอร 

ปริ
มา

ณ
แบ

ตเ
ตอ

รี่ 
(ร

อย
ละ

) 

ระยะเวลา (ชั่วโมง) 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0 hr. 1 hr. 2 hr. 3 hr. 4 hr. 5 hr. 6 hr. 7 hr. 8 hr.

ปนจักรยาน

พลังงานแสงอาทิตย

ปนจักรยานรวมกับพลังงาน
แสงอาทิตย

ภาพที่ 7 กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ตามลักษณะการผลิตแตกต่างกัน

 3. ผลการเปรียบเทียบกระแสไฟฟ้าท่ีผลิตได้จาก

จักรยานปั่น พลังงานแสงอาทิตย์ และจักรยานปั่นร่วมกับพลังงาน

แสงอาทิตย์

    เมื่อด�าเนินการพัฒนาจักรยานปั่นร่วมกับพลังงาน 

แสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และท�าการทดสอบเพ่ือดูการ 

กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้เก็บเข้าไปไว้แบตเตอรี่ ขนาด 40 แอมแปร์  

โดยการทดสอบเปรียบเทียบการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ได้จากการ 

ปั่นจักรยาน พลังงานแสงอาทิตย์ และการปั่นจักรยานร่วมกับ 

พลังงานแสงอาทิตย์ ดังแสดงผลในตารางที่ 2

ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล, กฤษณะ  จันทสิทธิ์, คมสัน  มุ่ยสี
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 จะเห็นได้ว่า การป่ันจกัรยานร่วมกบัพลงังานแสงอาทติย์  

ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงท�าหน้าที่เป็นเจนเนอร์เรเตอร์ขนาด  

350 วัตต์ จ�านวน 2 ชุด ร่วมกับแผงโซล่าเซลล์ขนาด 150 วัตต์ 

จ�านวน 1 แผง ใช้จักรยานชนิด 3 ล้อ ขนาด 20 นิ้ว ขนาดโครงสร้าง

กว้าง 96 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร สูง 200 เซนติเมตร 

มีประสิทธิภาพมากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับใช้ชุดมอเตอร์หรือ 

การใช้แผงโซล่าเซลล์เพือ่รบัพลงังานจากแสงอาทติย์เพยีงอย่างเดยีว  

โดยสามารถเก็บกระแสไฟฟ้าลงยังแบตเตอรี่ขนาด 40 แอมแปร์ 

ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยด้านสุขภาพร่างกายของผู้ที่ปั่นจักรยาน 

ให้แข็งแรงและยังได้พลังงานไฟฟ้าไว้ใช้เองภายในครัวเรือนอีกด้วย  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพิไล ไชยนุรักษ์ (2555) ได้ท�า 

การศึกษาจักรยานผลิตกระแสไฟฟ้าและการออกก�าลังกาย คือ  

ศึกษาประสิท ธิภาพของจั กรยานผลิตกระแสไฟฟ ้ าและ 

ความเหมาะสมของการปั ่นจักรยานผลิตกระแสไฟฟ้าส�าหรับ 

ออกก�าลังกาย จากการปั่นจักรยานหมุนไดนาโมแล้วน�าพลังงาน 

ไฟฟ ้า เก็บไว ้ ในแบตเตอ ร่ีขนาด 12 โวลต ์  5 แอมแปร ์  

การออกก�าลังกายด้วยการปั่นจักรยานช่วยระบบการเผาผลาญ 

พลังงาน ส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรงพร้อมท้ังได้ประโยชน์ใน 

การสร้างพลังงานไฟฟ้าข้ึนมาทดแทน โดยการทดสอบที่ความเร็ว 

รอบการปั่นจักรยานระหว่าง 30-50 รอบต่อนาที พบว่า อัตราการ 

เต้นของหัวใจเฉลี่ย อัตราการเผาผลาญพลังงานเฉลี่ย และก�าลัง 

ไฟฟ้าที่ผลิตได้มีค่าสูงขึ้น เมื่อความเร็วรอบการปั่นจักรยานสูงขึ้น  

โดยที่ความเร็วรอบ 30 และ 35 รอบต่อนาที ช่วยรักษาสุขภาพ 

และร่างกายให้แข็งแรง ประสิทธิภาพของการปั่นจักรยานผลิต 

กระแสไฟฟ้าเท่ากับร้อยละ 7.23 และร้อยละ 11.14 และที ่

ความเร็วรอบ 40-50 รอบต่อนาที ช่วยพัฒนาระบบการท�างาน 

แบบใช้ออกซิเจน ประสิทธิภาพของการปั่นจักรยานผลิตกระแส 

ไฟฟ้าอยู่ในช่วงร้อยละ 15.26 และร้อยละ 18.18 ตามล�าดับ

สรุปและอภิปรายผล
 1. จกัรยานทีน่�ามาใช้เป็นจกัรยานชนดิ 3 ล้อ ขนาดล้อ 

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 นิ้ว (50.8 เซนติเมตร) ขนาดจักรยาน 

มีความกว้าง 64 เซนติเมตร ยาว 180 เซนติเมตร และสูง  

80 เซนติเมตร มีชุดเฟืองขับปั่นด้วยเท้ามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  

17 เซนติเมตร (40 ฟันเฟือง) เพื่อส่งก�าลังขับเคลื่อนไปยังล้อ 

ด้านหลัง แท่นยึดจักรยานในส่วนฐานท�าจากโลหะชนิดกล่องขนาด 

ความกว้าง 1 นิ้ว ยาว 2 นิ้ว ตัวขายึดชุดจักรยานใช้โลหะชนิดฉาก 

มาขนาดความกว้าง 1.5 นิ้ว และยาว 1.5 นิ้ว และส่วนโครงสร้าง 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในรูปแบบที่แตกต่างกัน 

ตนแบบ พบวาจักรยานไฟฟาพลังงานทดแทนตนแบบ ใหผลตอบสนองในการขับขี่ที่ดี มีความเร็วสูงสุด 30 กิโลเมตรตอ
ชั่วโมง ระยะเดินทางสูงสุดตอการประจุพลังงาน 22 กิโลเมตร ที่ความเร็ว 25 กิโลเมตรตอชั่วโมง ใชพลังงานประมาณ 
1.82 kW-h ตอระยะทาง 100 กิโลเมตร และทําการปนเพ่ือประจุพลังงานดวยกําลัง 35 วัตต ที่ความเร็ว 20 กิโลเมตรตอ
ชั่วโมง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7 กระแสไฟฟาที่ผลิตไดตามลักษณะการผลติแตกตางกัน 
 

 3. ผลการเปรียบเทียบกระแสไฟฟาท่ีผลิตไดจากจักรยานปน พลังงานแสงอาทิตย และจักรยานปนรวมกับ
พลังงานแสงอาทิตย 
    เมื่อดําเนินการพัฒนาจักรยานปนรวมกับพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือผลิตกระแสไฟฟา และทําการทดสอบเพ่ือดู
การกระแสไฟฟาที่ผลิตไดเก็บเขาไปไวแบตเตอรี่ ขนาด 40 แอมแปร โดยการทดสอบเปรียบเทียบการผลิตกระแสไฟฟาท่ี
ไดจากการปนจักรยาน พลังงานแสงอาทิตย และการปนจักรยานรวมกับพลังงานแสงอาทิตย ดังแสดงผลในตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบจักรยานปนรวมกับพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือผลิตกระแสไฟฟาในรูปแบบที่แตกตางกัน  

ปจจัยที่ใชในการเปรียบเทียบ จักรยานปน พลังงานแสงอาทิตย 
จักรยานปนรวมกับ
พลังงานแสงอาทิตย 

1. ดานพลังงาน 
   1.1 กําลังงานไฟฟารวม (วัตต) 
   1.2 คาแรงดันไฟฟา (โวลต) 
   1.3 คากระแสไฟฟา (แอมแปร) 

 
700 
15 
13 

 
150 
15 
13 

 
850 
20 
18 

2. ดานประสิทธภิาพ 
   2.1 รอยละกระแสไฟฟาที่ไดตอชั่วโมง 
   2.2 ระยะเวลาเก็บกระแสไฟฟา (ชั่วโมง) 
   2.3 ชวงเวลาผลิตกระแสไฟฟา 

 
10 
8 

ทุกชวงเวลา 

 
10 
8 

08.00-16.30 น. 

 
15 
5 

08.00-16.30 น. 
3. ลักษณะการใชงาน 
   3.1 แหลงกําเนิดพลังงาน 
 
   3.2 ลักษณะการใชงาน 
 
   3.3 การควบคุมกระแสไฟฟา 
   3.4 มอนิเตอรแสดงผล 
 

 
มอเตอรไฟฟา 
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   3.5 การแปลงแรงดันไฟฟา Inverter Inverter Inverter 
4. ตนทุนที่ใชสราง 9,000 บาท 5,600 บาท 14,600 
5. สมรรถนะการทํางาน 
   (ปริมาณกระแสไฟฟาที่ผลติได)  

เทากันกับพลังงาน
แสงอาทิตย 

เทากันกับจักรยานปน ดีกวาจักรยานปน และ
พลังงานแสงอาทิตย  

 จะเห็นไดวาการปนจักรยานรวมกับพลังงานแสงอาทิตย ดวยมอเตอรไฟฟากระแสตรงทําหนาท่ีเปนเจนเนอร  
เรเตอรขนาด 350 วัตต จํานวน 2 ชุด รวมกับแผงโซลาเซลลขนาด 150 วัตต จํานวน 1 แผง ใชจักรยานชนิด 3 ลอ 
ขนาด 20 นิ้ว ขนาดโครงสรางกวาง 96 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร สูง 200 เซนติเมตร มีประสิทธิภาพมากกวา เมื่อ
เปรียบเทียบกับใชชุดมอเตอรหรือการใชแผงโซลาเซลลเพื่อรับพลังงานจากแสงอาทิตยเพียงอยางเดียว โดยสามารถเก็บ
กระแสไฟฟาลงยังแบตเตอรี่ขนาด 40 แอมแปรไดเปนอยางดี อีกทั้งยังชวยดานสุขภาพรางกายของผูที่ปนจักรยานให
แข็งแรงและยังไดพลังงานไฟฟาไวใชเองภายในครัวเรือนอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พิมพิไล (2555) ได
ทําการศึกษาจักรยานผลิตกระแสไฟฟาและการออกกําลังกายคือศึกษาประสิทธิภาพของจักรยานผลิตกระแสไฟฟาและ
ความเหมาะสมของการปนจักรยานผลิตกระแสไฟฟาสําหรับออกกําลังกาย จากการปนจักรยานหมุนไดนาโมแลวนํา
พลังงานไฟฟาเก็บไวในแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต 5 แอมแปร การออกกําลังกายดวยการปนจักรยานชวยระบบการเผา
ผลาญพลังงาน สงเสริมใหรางกายแข็งแรงพรอมท้ังไดประโยชนในการสรางพลังงานไฟฟาขึ้นมาทดแทน โดยการทดสอบ
ที่ความเร็วรอบการปนจักรยานระหวาง 30-50 รอบตอนาที พบวาอัตราการเตนของหัวใจเฉลี่ย อัตราการเผาผลาญ
พลังงานเฉลี่ย และกําลังไฟฟาท่ีผลิตไดมีคาสูงข้ึน เมื่อความเร็วรอบการปนจักรยานสูงข้ึน โดยที่ความเร็วรอบ 30และ35 
รอบตอนาที ชวยรักษาสุขภาพและรางกายใหแข็งแรง ประสิทธิภาพของการปนจักรยานผลิตกระแสไฟฟาเทากับรอยละ 
7.23 และรอยละ 11.14 และที่ความเร็วรอบ 40-50 รอบตอนาที ชวยพัฒนาระบบการทํางานแบบใชออกซิเจน 
ประสิทธภิาพของการปนจักรยานผลิตกระแสไฟฟาอยูในชวงรอยละ 15.26 และรอยละ 18.18  ตามลําดับ 

 

สรุปและอภิปรายผล 
 

  1. จักรยานที่นํามาใชเปนจักรยานชนิด 3 ลอ ขนาดลอมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 20 นิ้ว (50.8 เซนติเมตร) 
ขนาดจักรยานมีความกวาง 64 เซนติเมตร ยาว 180 เซนติเมตร และสูง 80 เซนติเมตร มีชุดเฟองขับปนดวยเทามีขนาด
เสนผานศูนยกลาง 17 เซนติเมตร (40 ฟนเฟอง) เพ่ือสงกําลังขับเคลื่อนไปยังลอดานหลัง แทนยึดจักรยานในสวนฐานทํา
จากโลหะชนิดกลองขนาดความกวาง 1 นิ้ว ยาว 2 นิ้ว ตัวขายึดชุดจักรยานใชโลหะชนิดฉากมาขนาดความกวาง 1.5 นิ้ว 
และยาว 1.5 นิ้ว และสวนโครงสรางสําหรับรองรับแผงโซลาเซลลท้ัง 4 ตน ใชโลหะชนิดกลองขนาดความกวาง 1 นิ้ว ยาว 
1 นิ้ว ชุดมอเตอรไฟฟากระแสตรง (Dc Motor) มีขนาด ��� วตัต์ จํานวน � ตัว รวมจํานวน ��� วตัต์ ชุดระบบ

พลังงานแสงอาทิตย (Solar Cell) มีขนาดความกวาง 60 เซนติเมตร ยาว 150 เซนติเมตร กําลังวัตตสูงสุดท่ีผลิตได 150 
วัตต จํานวน 1 แผง เครื่องควบคุมการชารจประจุที่ใชมีขนาด 20 แอมแปร ชุดอินเวอรเตอรที่ใชเปลี่ยนกระแสไฟฟาจาก
กระแสตรง (DC) เปนกระแสไฟฟาสลับ (AC) มีคาแรงดันที่ 220 โวลต กําลังวัตตที่ผลิตได 500 วัตต และขนาดของ
แบตเตอรรี่ที่ใชมีขนาด 40 แอมแปร 12 โวลต เปนแบตเตอรรี่ชนิด Deep Cycle  
 2. โครงสรางของชุดสาธิตจักรยานปนกระแสไฟฟารวมกับพลังงานแสงอาทิตยมีขนาดความกวางของฐาน 96 
เซนติเมตร ความยาว 200 เซนติเมตร เคลื่อนที่ไดดวยลอขนาดเสนผานศูนยกลาง 3 นิ้ว จํานวน 4 ลอ เชื่อมติดกับมุม
ของโครงสรางท้ัง 4 มุม มีขารับดานหนาลอจักรยานขนาด 20 นิ้ว จํานวน 2 ขา ขนาดความสูง 33 เซนติเมตร ขาตั้ง
สําหรับยึดแกนปนจักรยานจับยึดดวยตุกตาจํานวน 2 ขา สูง 37 เซนติเมตร และขาตั้งสวนหลังของจักรยานจํานวน 2 ขา 
สูง 33 เซนติเมตร สวนโครงสรางสําหรับรองรับแผงโซลาเซลลมีขนาดความกวาง 60 เซนติเมตร ยาว 150 เซนติเมตร 
ความสูงของเสามีขนาด 200 เซนติเมตร ตูควบคุมที่นํามาใชเก็บอุปกรณเปนกลองกันนํ้ามีขนาดความกวาง 30 
เซนติเมตร ยาว 43 เซนติเมตร และลึก 15 เซนติเมตร ประกอบดวยโวลตมิเตอร แอมมิเตอร   ติดตั้งชุดควบคุมการชารจ
ประจุ (Control Change) เพ่ือแสดงผลกระแสไฟฟาที่ผลิตไดจากพลังงานแสงอาทิตยผานแผงโซลาเซลล และติดตั้งชุด 
Outlet ปลั๊กไฟฟาตัวเมีย (เตารับ) เพื่อตอใชงานเครื่องใชไฟฟาตางทีใ่ชแรงดันไฟฟากระแสลับขนาด 220 โวลต 
 3. หลังติดตั้งชุดสาธิตจักรยานปนรวมกับพลังงานแสงอาทิตย โดยทําการทดสอบผลิตกระแสไฟฟาจากการปน
จักรยานดวยความเร็วคงที่ 15-20 กิโลเมตรตอชั่วโมง กระแสไฟฟาที่ไดผลิตไดจากแผงโซลาเซลล และกระแสไฟฟาที่ได
จากการจักรยานปนรวมกับพลังงานแสงอาทิตย ทําการชารตกระแสไฟฟาเขากับแบตเตอรรี่ขนาด 40 แอมแปร พบวา 

ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล, กฤษณะ  จันทสิทธิ์, คมสัน  มุ่ยสี
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ส�าหรับรองรับแผงโซล่าเซลล์ทั้ง 4 ต้น ใช้โลหะชนิดกล่องขนาด 

ความกว้าง 1 นิว้ ยาว 1 นิว้ ชดุมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (Dc Motor)  

มีขนาด 350 วัตต์ จ�านวน 2 ตัว รวมจ�านวน 700 วัตต์ ชุดระบบ

พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) มีขนาดความกว้าง 60 เซนติเมตร  

ยาว 150 เซนติเมตร ก�าลังวัตต์สูงสุดที่ผลิตได้ 150 วัตต์ จ�านวน 

1 แผง เครื่องควบคุมการชาร์จประจุที่ใช้มีขนาด 20 แอมแปร์  

ชุดอินเวอร์เตอร์ที่ใช้เปลี่ยนกระแสไฟฟ้าจากกระแสตรง (DC)  

เป็นกระแสไฟฟ้าสลับ (AC) มีค่าแรงดันท่ี 220 โวลต์ ก�าลังวัตต์ 

ที่ผลิตได้ 500 วัตต์ และขนาดของแบตเตอร์รี่ ท่ีใช ้มีขนาด  

40 แอมแปร์ 12 โวลต์ เป็นแบตเตอร์รี่ชนิด Deep Cycle 

 2.  โครงสร้างของชุดสาธิตจักรยานปั่นกระแสไฟฟ้า 

ร่วมกบัพลงังานแสงอาทติย์มขีนาดความกว้างของฐาน 96 เซนตเิมตร  

ความยาว 200 เซนติเมตร เคลื่อนที่ได้ด้วยล้อขนาดเส้นผ่าน 

ศูนย์กลาง 3 นิ้ว จ�านวน 4 ล้อ เชื่อมติดกับมุมของโครงสร้างทั้ง  

4 มุม มีขารับด้านหน้าล้อจักรยานขนาด 20 น้ิว จ�านวน 2 ขา  

ขนาดความสูง 33 เซนติเมตร ขาตั้งส�าหรับยึดแกนปั่นจักรยาน 

จับยึดด้วยตุ๊กตาจ�านวน 2 ขา สูง 37 เซนติเมตร และขาตั้งส่วนหลัง 

ของจักรยานจ�านวน 2 ขา สูง 33 เซนติเมตร ส่วนโครงสร้างส�าหรับ 

รองรับแผงโซล่าเซลล์มีขนาดความกว้าง 60 เซนติเมตร ยาว  

150 เซนติเมตร ความสูงของเสามีขนาด 200 เซนติเมตร ตู้ควบคุม 

ที่น�ามาใช ้ เก็บอุปกรณ์เป ็นกล ่องกันน�้า มีขนาดความกว ้าง  

30 เซนติเมตร ยาว 43 เซนติเมตร และลึก 15 เซนติเมตร  

ประกอบด้วยโวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ ติดตั้งชุดควบคุมการชาร์จ 

ประจุ (Control Change) เพื่อแสดงผลกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได ้

จากพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านแผงโซล่าเซลล์ และติดตั้งชุด Outlet  

ปลั๊กไฟฟ้าตัวเมีย (เต้ารับ) เพื่อต่อใช้งานเคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่างที่ใช ้

แรงดันไฟฟ้ากระแสลับขนาด 220 โวลต์

 3. หลังติดตั้งชุดสาธิตจักรยานปั่นร่วมกับพลังงาน 

แสงอาทิตย์ โดยท�าการทดสอบผลิตกระแสไฟฟ้าจากการปั ่น 

จักรยานด้วยความเร็วคงที่ 15-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กระแสไฟฟ้า 

ที่ได้ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ และกระแสไฟฟ้าที่ได้จากการ 

จักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ ท�าการชาร์ตกระแสไฟฟ้า 

เข้ากบัแบตเตอร์ร่ีขนาด 40 แอมแปร์ พบว่า การป่ันจักรยานความเรว็ 

ที่ใช้ปั่น 15-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  

700 วัตต์ จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้โดยเฉลี่ยใน 1 ช่ัวโมง 

มีค่าเท่ากับร้อยละ 10 ใช้เวลาเก็บกระแสไฟฟ้ารวม 8 ชั่วโมง  

กระแสไฟฟ้าที่ได้ผลิตได้จาก แผงโซล่าเซลล์เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 และ 

กระแสไฟฟ้าที่ได้จากการจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 15

 4. ประสิทธิภาพชุดสาธิตจักรยานปั่นกระแสไฟฟ้า 

ร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อท�าการเปรียบเทียบกันทั้ง 3 ระบบ  

พบว่า ประสิทธิภาพในการเก็บกระแสไฟฟ้าเมื่อทั้ง 2 ระบบท�างาน 

ร่วมกัน หรือท่ีเรียกว่า “ระบบไฮบริดจ์” (Hybrid Technology) 

ดีกว่าการปั่นจักรยาน และพลังงานแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียว 

ร้อยละ 31.25 โดยจะสามารถเก็บกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอร่ี 

ขนาด 40 แอมแปร์ภายใน 5 ชั่วโมง เนื่องจากสามารถเก็บกระแส 

ไฟฟ้าได้ทั้ง 2 ทางพร้อมกัน โดยช่วงเวลาที่มีแสงแดดก็จะรับ 

พลังงานโดยโซล่าเซลล์ ส่วนช่วงเวลาทีไ่ม่มแีสงแดดกจ็ะป่ันจกัรยาน  

เพือ่เกบ็กระแสไฟฟ้า อกีทัง้การป่ันจกัรยานยงัช่วยให้สขุภาพร่างกาย 

ของผู้ที่ปั่นจักรยานแข็งแรง และยังได้พลังงานไฟฟ้าไว้ใช้เองภายใน

ครัวเรือนอีกด้วย

ข้อเสนอแนะ
 1. ควรมีการศึกษาการน�าไปประยุกต์ใช้กับเครื่องมือ 

อื่นๆ ด้านการเกษตร

 2. ควรมกีารศึกษาลักษณะการเกบ็พลังงานในรปูแบบ 

อื่นๆ เช่น ตัวเก็บประจุไฟฟ้า แบตเตอรี่รถยนต์ ฯลฯ
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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

บทคัดย่อ
 การวจิยัเร่ือง การศกึษาคณุภาพการให้บรกิารทีส่่งผลต่อความจงรกัภกัดกีารใช้บรกิารธรุกจิสปา ในจงัหวัดอดุรธาน ีมีวตัถปุระสงค์ 

ในการวิจัยเพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการของธุรกิจสปาในจังหวัดอุดรธานี 2) เพื่อศึกษาระดับความจงรักภักด ี

การให้บริการธุรกิจสปาในจังหวัดอุดรธานี 3) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อระดับความจงรักภักดีการให้บริการธุรกิจ  

สปาในจังหวัดอุดรธานี เครื่องมือท่ีใช้เก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ใช้บริการที่มีอ�านาจในการ 

ตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจสปาในจังหวัดอุดรธานี ในเขตอ�าเภอเมืองอุดรธานี จ�านวน 400 ราย มีความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  

(Reliability) ด้วยวิธีวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ปรากฏผลได้ค่า 0.94 และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป  

ใช้วิธีการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยใช้ t-test  

การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) และการวเิคราะห์ข้อมลูโดยการทดสอบสมมตฐิาน โดยค�านวณค่าสมัประสทิธิ ์

สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 

                ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 26 - 35 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีสถานภาพโสด  

มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต�่ากว่า 15,000 บาท มีความถี่ในการใช้บริการเฉลี่ยต่อเดือน 1-2 ครั้ง มีค่าใช้จ่าย 

ในการใช้บริการแต่ละคร้ัง 501-1,000 บาท 2) ระดับคุณภาพการให้บริการโดยภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพการให้บริการมาก 

(X = 3.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านกระบวนการให้บริการมีค่าเฉลี่ยท่ีมากที่สุด รองลงมา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย 

ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านราคา ด้านสิ่งแวดล้อมทางภายภาพ และด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ และด้านบุคลากร ทุกด้าน อยู่ในระดับ 

คุณภาพการให้บริการมาก 3) ปัจจัยคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีการใช้บริการสปา โดยภาพรวม มีระดับความจงรัก 

ภักดีมาก 4) ปัจจัยคุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อระดับความจงรักภักดีการใช้บริการสปา เพศ กลุ่มอายุต่างๆ ระดับการศึกษา 

ต่างๆ สถานภาพ และอาชีพ มีปัจจัยคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อระดับความจงรักภักดีการใช้บริการปาแตกต่างกัน 5) ความสัมพันธ ์

ระหว่างระดับคุณภาพการให้บริการ ส่งผลต่อระดับความจงรักภักดีการใช้บริการธุรกิจสปา โดยภาพรวม พบว่า ระดับคุณภาพ 

การให้บรกิาร ส่งผลต่อระดบัความจงรกัภกัดกีารใช้บรกิารธรุกจิสปามคีวามสัมพนัธ์กันต�า่มาก เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบั 

ต�่ามากทั้ง 7 ด้าน โดยเรียงตามล�าดับความสัมพันธ์จากน้อยไปหามาก คือ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านช่องทาง 

การจัดจ�าหน่าย ด้านสิ่งแวดล้อมทางภายภาพ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ และด้านราคา

ค�าส�าคัญ : คุณภาพการให้บริการ, ความจงรักภักดีของผู้บริโภค, การใช้บริการ, ธุรกิจสปา 
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Abstract
 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.

Keywords : Service Quality, Customer Loyalty, Services, Business service spa 
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บทน�า
 ภาวการณ์ปัจจุบันของโลกท่ีเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วอัน

เป็นผลท�าให้ทุกคนในสังคมต่างด้ินรนเพื่อการด�ารงอยู่และเอาชีวิต

รอดในสังคมในยุคเศรษฐกิจปัจจุบันมีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา  

ก่อให้เกิดแต่ความเครียดมากข้ึน รูปแบบการด�ารงชีวิตจึงมีการ

ปรับเปล่ียนให้เอื้อต่อการดูแลสุขภาพ จึงเป็นเหตุผลให้ผู้บริโภค

เริ่มสนใจและเอาใจใส่ดูแล และรักษาสุขภาพอย่างจริงจังเพิ่มข้ึน  

ผูบ้รโิภคเหล่านีม้ทีางเลอืกทีจ่ะดูแลสขุภาพ และมีวธิกีารผ่อนคลาย

ได้หลายรปูแบบ เช่น การเข้าศนูย์กฬีา วิง่ และเต้นแอโรบคิตามสวน

สาธารณะ การฝึกโยคะ การไปดูหนังหรือเดินซื้อของตามห้างสรรพ

สินค้า แต่วิธีการผ่อนคลายท่ีก�าลังมาแรงและเป็นท่ีนิยมอย่างแพร่

หลาย คือ การเข้ามาใช้บริการในสปา ซึ่งนอกจากจะท�าให้ผู้บริโภค

คลายความเครียดแล้ว การบริการบางประเภทในสปายังเป็นการ

เสริมสุขภาพให้แข็งแรงอีกด้วย

 ในอดีตธุรกิจด้านความงามและธรรมชาติบ�าบัดใน

ประเทศไทย จะมีเพียงแค่ในโรงแรมชั้นน�า เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

ต่างชาติเท่านั้น โดยเป็นเพียงธุรกิจเล็กๆ แฝงตัวอยู่ในธุรกิจอื่น  

ต่อมากระแสตื่นตัวต่อการรักษาสุขภาพมีมากขึ้น ในช่วงระยะ 2-3 

ปีท่ีผ่านมา ธุรกิจเพ่ือความสวยงามและธรรมชาติบ�าบัดจึงเริ่มแยก

ตัวออกมาเป็นธุรกิจหลัก ไม่อิงหรือแฝงตัวกับธุรกิจอื่นอีกต่อไป  

โดยเฉพาะธรรมชาติบ�าบัดที่มีรูปแบบที่แตกต่างไป ธุรกิจด้าน 

ความงามและธรรมชาติบ�าบัดหรือที่มักนิยมเรียกว่า “สปา”  

เป็นส่วนหนึ่งในหลายธุรกิจที่มีอัตราการขยายตัวกว่าร้อยละ 20  

ต่อปี และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวไปอย่างต่อเนื่องอีกหลายปี

 ปัจจบุนั ธรุกจิสปา มสีถติใินปี 2558 พบว่า มกีารส่งออก 

ธุรกิจสปาไทย มูลค่า 26,811.9 ล้านบาท ขยายตัวจากปี 2557  

สูงถึง ร้อยละ 7% ขณะที่สินค้าบริการกลุ่ม Animation and  

Digital Content มีตลาดส่งออกรวม เม่ือปี 2558 มูลค่า  

739 ล้านบาท ธุรกิจโลจิสติกส์ มีการตั้งเป้าหมายว่าจะเพิ่ม  

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของธุรกิจนี้ในประเทศให้เติบโตขึ้นเป็น  

3.5 แสนล้านบาท เห็นได้ว่าธุรกิจบริการมีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มี  

นยัส�าคญั เป็นแหล่งรายได้ส�าคญัเพิม่ขึน้จากการค้าระหว่างประเทศ  

สปาสุขภาพได้รับความนิยมมากข้ึนตามความเป็นอยู่และรายได ้

ของชนชั้นกลางที่ยกระดับข้ึนตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ของประเทศท่ามกลางวิถีชีวิตความเป็น 

อยู่และสภาพแวดล้อมโดยท่ัวไปท่ีทวีความรุนแรงข้ึนเรื่อยๆ ซึ่ง 

ส่งผลต่อสุขภาพท�าให้คนส่วนใหญ่ต้องหันมาสนใจฟื้นฟูสุขภาพ 

เพ่ือที่จะพักผ่อนและพร้อมที่จะเผชิญกับสภาพสังคมและสภาวะ 

โลกร้อนต่อไป ซึ่งจ�าเป็นท่ีจะต้องหาสิ่งท่ีจะบ�าบัดและผ่อนคลาย 

ความเครียด นั่นก็คือ การบ�าบัดด้วยวิธีธรรมชาติหรือเรียกว่า 

ธรรมชาติบ�าบัดไม่ว่าจะเป็นการรักษาทางกายภาพการท�าสมาธิ 

การนวดโยคะการอบสมุนไพรการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ 

จนกลายเป็นธุรกิจบริการที่ได้รับความนิยมตามความต้องการ 

ของตลาดสถานบริการความงามและสุขภาพอย่างอย่างรวดเร็ว 

(กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, 2558)

 ธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพและความงามมีการแข่งขันสูง  

ซึ่งในปัจจุบันแทบทุกแห่งภายในตัวเมืองใหญ่ จะมีให้บริการกัน 

อย่างแพร่หลาย ซึ่งเป็นการให้ความสะดวกกับผู้บริโภคในการไปใช ้

บรกิาร นอกจากนีผู้ป้ระกอบการสปาแต่ละแห่งกม็กีารน�าเอากลยทุธ์ 

ทางการตลาดต่างๆ เข้ามาแข่งขันกัน เพื่อให้ธุรกิจของตนได้รับผล 

ตอบแทนที่สูง เป็นการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในอุตสาหกรรม 

เดียวกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดึงดูดให้ผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของ 

ทั้งหลายเข้ามาด�าเนินธุรกิจประเภทนี้เป็นจ�านวนมาก เพื่อที่จะเข้า 

มาแสวงหาประโยชน์จากการท�าธุรกิจประเภทนี้โดยมุ่งเน้นก�าไร 

และการให้บรกิารทีม่คุีณภาพ ทัง้นีเ้พือ่ให้ลกูค้าได้รบับรกิารอย่างมี 

คุณภาพถูกต้องตามหลักการก่อให้เกิดความประทับใจแก่ลูกค้า 

หรือผู้ใช้บริการรวมถึงเป็นการรักษาภาพพจน์ที่ดีและชื่อเสียง 

 ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ธุรกิจปายังคงมีแนวโน้มจะสามารถ 

เติบโตได้ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรง โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้า 

คนไทยที่ให้ความสนใจและใส่ใจในการดูแลสุขภาพของตัวเอง 

มากขึ้น รวมถึงการขยายฐานไปยังกลุ่มกลุ่มวัยท�างาน ซึ่งถือเป็น 

กลุ่มผู้บริโภคท่ีมีอัตราการเติบโตสูง แม้ว่าธุรกิจปาที่มีทั้งท่ีจะ 

เปิดใหม่ และเลกิกจิการไปจ�านวนหนึง่ แต่วงจรธรุกจิปาจะมรีายใหม่ 

รายเก่าเวียนเข้าออกกันตลอด รวมถึงพฤติกรรมผู้ใช้บริการสปาเริ่ม 

มีการเปล่ียนแปลง กล่าวคือ ไม่ต้องการแค่ความสบายผ่อนคลาย 

เท่าน้ัน แต่ยังต้องการได้รับความรู้เพิ่มเติมท่ีเพิ่มขึ้นมาด้วย ดังนั้น 

เพื่อให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้และดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ 

เพิ่มมากขึ้น ความพยายามในการเข้าถึงความต้องการของลูกค้า 

เป็นส่ิงที่ผู้ประกอบการจ�าเป็นที่ต้องศึกษา ซึ่งในการศึกษาครั้งนี ้

เป็นการศึกษาคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักด ี

การใช้บริการธุรกิจสปาในจังหวัดอุดรธานี อันจะเป็นประโยชน์ 

ต่อผู้ประกอบธุรกิจสปาสุขภาพ เพื่อน�าผลการศึกษามาพัฒนา 

ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อสร้างจุดเด่นหรือเอกลักษณ์ 

เฉพาะตวัให้ธรุกิจมคีวามได้เปรยีบในเชงิแข่งขัน และมกีลุ่มเป้าหมาย 

ที่ชัดเจน และสามารถอยู่รอดได้ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการของธุรกิจ 

สปาในจังหวัดอุดรธานี

 2. เพื่อศึกษาระดับความจงรักภักดีภักดีการให้บริการ

ธุรกิจสปาในจังหวัดอุดรธานี 

 3. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อ 

ระดับความจงรักภักดีการให้บริการธุรกิจสปาในจังหวัดอุดรธานี

ศศิประภา  พรหมทอง
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สมมติฐานการวิจัย
 1. ผู้ใช้บริการท่ีมีคุณลักษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน 

จะมีระดับความจงรักภักดีแตกต่างกัน

 2. ระดับคุณภาพการให้บริการ ส่งผลต่อระดับความ 

จงรักภักดีการใช้บริการธุรกิจสปา

กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยศึกษาคุณภาพการให้บริการที่ 

ส่งผลต่อความจงรกัภกัดกีารใช้บรกิารธรุกจิสปา ในจงัหวดัอุดรธานี  

ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วน�ามาสร้าง 

เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย

4 

 

การตลาด เพ่ือสรางจุดเดนหรือเอกลักษณเฉพาะตัวใหธุรกิจมีความไดเปรียบในเชิงแขงขัน และมีกลุมเปาหมายท่ีชัดเจน และ
สามารถอยูรอดไดภายใตสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย  
 
วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพการใหบริการของธุรกิจสปาใน จังหวัดอุดรธาน ี
2.เพ่ือศึกษาระดับความจงรักภักดภีกัดีการใหบริการธุรกิจสปาใน จังหวัดอุดรธานี  

       3.เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพการใหบริการที่สงผลตอระดับความจงรักภักดีการใหบริการธุรกิจ สปาใน จังหวัด
อุดรธาน ี
 
สมมติฐานการวิจัย 
                 1.ผูใชบริการที่มีคุณลักษณะสวนบุคคลที่แตกตางกันจะมีระดับความจงรักภักดีแตกตางกัน 
       2. ระดับคุณภาพการใหบริการ สงผลตอระดับความจงรักภักดีการใชบริการธุรกิจสปา 
 
 
กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย  
        ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาคุณภาพการใหบริการที่สงผลตอความจงรักภักดีการใชบริการธุรกิจสปา ใน
จังหวัดอุดรธานี ผูวจิัยไดศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของแลวนํามาสรางเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพท่ี 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

ตัวแปรตาม 

ความจงรักภักดีการใชบริการธุรกิจสปา ในจังหวัดอุดรธานี 
 1. การใชบริการซ้ํา 
 2. การซื้อขามสายผลิตภัณฑ 
 3. การบอกตอบุคลอ่ืน 
 4.การมีภูมิคุมกันในการถูกดึงดูดไปหาคูแขง 

คุณภาพการใหบริการ คือสวนประสมทางการตลาด 
7 P’s ไดแก 
      1. ดานผลิตภัณฑหรือบริการ 
      2. ดานราคา 
      3. ดานชองทางการจัดจําหนาย 
      4. ดานการสงเสริมการตลาด 
      5. ดานบุคลากร 
      6. ดานกระบวนการใหบริการ 
      7. ดานสิ่งแวดลอมทางภายภาพ 
 

ตัวแปรอิสระ 

ลักษณะคุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก 
 1. เพศ 
 2. อาย ุ
 3. ระดับการศกึษา 
 4. สถานภาพ 
  5. อาชีพ 
 6. รายไดเฉล่ียตอเดือน 
  

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิส�ารวจ (Survey Research)  

โดยมีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือส�าคัญในการรวบรวมข้อมูล  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ท่ีเคยใช้บริการธุรกิจสปา 

ในจังหวัดอุดรธานี ในเขตอ�าเภอเมืองอุดรธานี ค�านวณจากสูตร 

ของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) (ธานินทร์, 2558) ได้กลุ่ม 

ตัวอย่าง 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ แบ่งเป็น  

2 รูปแบบ ดังนี้ 1) หนองประจักษ์เป็นสปาในรูปแบบเดย์สปา 

(Day Spa) 2) สปาตามศนูย์ความงาม เมดคิอลสปา (Medical Spa)  

โดยมีความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ด้วยวิธีวิเคราะห ์

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า เท่ากับ 0.94 

การวิเคราะห์ผลการวิจัย
 การวเิคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส�าเรจ็รปู  

SPSS  ใช้ค่าความถี ่ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  

ในส่วนการทดสอบสมมติฐาน ใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างของ 

ค่าเฉลี่ยโดยใช้ t-test ส่วนด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์ความ 

แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : ANOVA)  

กรณีพบความแตกต่างเป็นรายกลุ่ม ผู้วิจัยจะวิเคราะห์เปรียบเทียบ 

ความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีเชฟเฟ่ (Sheffe) การวิเคราะห ์

ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างระดับคุณภาพการให้บริการ ต่อระดับ 

ความจงรักภักดีการใช้บริการธุรกิจสปา โดยค�านวณค่าสัมประสิทธิ ์

สหสัมพันธ ์อย ่างง ่ายของเพียร ์สัน (Pearson Product  

Moment Correlation Coeffiient) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  

ศศิประภา  พรหมทอง

1. เพศ

2. อายุ

3. ระดับการศึกษา

4. สถานภาพ

5. อาชีพ

1. ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ

2. ด้านราคา

3. ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด

5. ด้านบุคลากร

6. ด้านกระบวนการให้บริการ

คุณภาพการให้บริการ คือ ส่วนประสมทางการตลาด

7 P’s ได้แก่

1. การใช้บริการซ�้า

2. การซื้อข้ามสายผลิตภัณฑ์

3. การบอกต่อบุคคลอื่น

4. การมีภูมิคุ้มกันในการถูกดึงดูดไปหาคู่แข่ง
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ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 63.75 มีสถานภาพโสด คิดเป็น 
ร้อยละ 56.50 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ  
60.00 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต�่ากว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ  
42.00 มีความถี่ในการใช้บริการเฉล่ียต่อเดือน 1-2 ครั้ง คิดเป็น 
ร้อยละ 42.30 มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการแต่ละครั้ง 501-1,000 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 50.75 
 2. ระดบัคณุภาพการให้บริการของธรุกจิสปาในจงัหวดั
อุดรธานี
 ผลการวิเคราะห์คุณภาพการให้บริการของธุรกิจสปา 
ในจังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวม

และการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการใช้บริการ  
ส่งผลต่อระดับความจงรักภักดีการใช้บริการธุรกิจสปา โดยค�านวณ 
ค่าการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression  
Analysis)

ผลการวิจัย
 ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
 1. ข้อมูลท่ัวไปของลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม
 ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นร้อยละ 
22.20 มีอายุ 26 - 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 69.00 มีระดับการศึกษา 

 จากตารางที่ 1 พบว่า คุณภาพการให้บริการโดย 

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.80, S.D. = 0.11) เมื่อพิจารณา 

เป็นรายด้านพบว่า คุณภาพการให้บริการทุกด้านอยู่ในระดับมาก  

ทั้งนี้ด้านกระบวนการให้บริการมีค่าเฉลี่ยท่ีมากท่ีสุด (X = 4.10,  

S.D. = 0.29) รองลงมา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย (X = 4.00,  

S.D.= 0.33), ด้านส่งเสริมการตลาด (X = 3.95, S.D. = 0.25),  

ด้านราคา (X = 3.78, S.D. = 0.37), ด้านสิ่งแวดล้อมทางภายภาพ  

5 

 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 
วิธีดาํเนินการวิจัย 
                การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีแบบสอบถามเปนเครื่องมือสําคัญในการ
รวบรวมขอมูล กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูท่ีเคยใชบริการธุรกิจสปาในจังหวัดอุดรธานี ในเขต อําเภอเมือง
อุดรธานี คํานวณจากสูตรของ  ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) (ธานินทร, 2558) ไดกลุมตัวอยาง 400 คน โดยใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบบังเอิญ แบงเปน 2 รูปแบบ ดังนี้ 1) หนองประจักษเปนสปาในรูปแบบ เดยสปา (Day Spa) 2) สปาตามศูนย

ความงาม เมดิคอลสปา (Medical Spa) โดยมีความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ดวยวิธีวิเคราะหคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ 0.94  
 
การวิเคราะหผลการวิจัย 
                 การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS  ใชคาความถี่,คารอยละ,คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ในสวนการทดสอบสมมติฐาน ใชการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยใช  t-test สวนดานอายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One 
Way Analysis of Variance : ANOVA) กรณีพบความแตกตางเปนรายกลุมผูวิจัยจะวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางเปน
รายคู โดยใชวิธีเชฟเฟ (Sheffe) การวิเคราะหขอมูลความสัมพันธระหวางระดับคุณภาพการใหบริการ ตอระดับความ
จงรักภักดีการใชบริการธุรกิจสปา โดยคาํนวณคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเปยรสัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coeffiient) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 % และการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางคุณภาพการใช
บริการ สงผลตอระดับความจงรักภักดีการใชบริการธุรกิจสปา โดยคํานวณคาการวิเคราะหความถดถอยเชิง
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 
ผลการวิจัย 
     ผลการวิจัยแบงออกเปน 4 ข้ันตอน ดังน้ี 
      1. ขอมูลท่ัวไปของลักษณะดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 

         ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 22.20 มีอายุ 26 - 35 ป คิดเปนรอยละ 69.00 มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 63.75 มีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 56.50 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปน
รอยละ 60.00 มีรายไดเฉล่ียตอเดือน ต่ํากวา 15,000 บาท คิดเปนรอยละ 42.00 มีความถี่ในการใชบริการเฉลี่ยตอเดือน  1-
2 ครั้ง คิดเปนรอยละ 42.30 มีคาใชจายในการใชบริการแตละครั้ง    501-1,000 บาท คิดเปนรอยละ 50.75  
 
      2. ระดับคุณภาพการใหบริการของธุรกิจสปาในจังหวัดอุดรธาน ี
          ผลการวิเคราะหคุณภาพการใหบริการของธุรกิจสปาในจังหวดัอุดรธาน ีโดยภาพรวม 

ตารางท่ี 1**แสดงคาเฉลี่ย ( X ) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับคุณภาพการใหบริการโดยภาพรวม 
ระดับคุณภาพการใหบรกิาร X  S.D. ระดับคุณภาพการใชบริการ 

ภาพรวม 3.80 0.11 มาก 

ดานผลิตภัณฑหรือบริการ 3.57 0.26 มาก 

ดานราคา 3.78 0.37 มาก 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 4.00 0.33 มาก 

ดานสงเสริมการตลาด 3.95 0.25 มาก 
ดานบุคลากร 3.57 0.36 มาก 

ดานกระบวนการใหบริการ 4.10 0.29 มาก 
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ดานส่ิงแวดลอมทางภายภาพ 3.65 0.16 มาก 

 

จากตารางที่ 1 พบวา คุณภาพการใหบริการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.80, S.D. = 0.11 ) เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวา คุณภาพการใหบริการทุกดานอยูในระดับมาก ทั้งนี้ดานกระบวนการใหบริการมีคาเฉล่ียท่ีมากที่สุด                 

( X = 4.10 , S.D. = 0.29 ) รองลงมา ดานชองทางการจัด จําหนาย  ( X = 4.00,    S.D.= 0.33), ดานสงเสริมการตลาด               

( X = 3.95, S.D. = 0.25 ), ดานราคา   ( X = 3.78,   S.D. = 0.37 ), ดานสิ่งแวดลอมทางภายภาพ ( X =3.65, S.D. = 0.16 ), 
ดานผลิตภัณฑหรือบริการ ( X =3.57,S.D. = 0.26 ) และดานบุคลากร ( X =3.57, S.D. = 0.36 )  

  
               

      3. ระดับความจงรักภักดีภักดีการใหบริการธรุกิจสปาในจังหวัดอุดรธาน ี
         ผลการวิเคราะหระดับความจงรักภกัดีการใชบริการสปาในจังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมปรากฏผล 
ตารางท่ี 2**แสดงคาเฉล่ีย ( X ) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความจงรักภักดีโดยภาพรวม 

ระดับความจงรักภักดีภักดีการใชบริการธุรกิจ
สปา 

X  S.D. ระดับความจงรักภักด ี

ภาพรวม 3.96 0.14 มาก 

ดานการซื้อซ้ํา/การใชบริการ 4.00 0.00 มาก 

ดานการซ้ือขามสายผลิตภัณฑ 3.99 0.40 มาก 

ดานการบอกตอบุคลอ่ืน 3.90 0.37 มาก 

ดานการมีภูมิคุมกันในการถูกดึงดดูไปหาคูแขง 3.94 0.27 มาก 
 

จากตารางที่ 2 พบวา ระดับความจงรักภักดีการใชบริการสปาในจังหวัดอุดรธานีภาพรวม มีความจงรักภักดีการใช
บริการสปาอยูในระดับมาก ( X = 3.96, S.D.= 0.14) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ความจงรักภักดีการใชบริการสปาทุก
ดานอยูในระดับมาก ทั้งน้ีดานการซื้อขามสายผลิตภัณฑมีความจงรักภกัดีการใชบริการสปามีคาเฉลี่ยที่มากท่ีสุด ( X = 4.00 , 

S.D. = 0.00) รองลงมา ดานการซื้อขามสายผลิตภัณฑ ( X = 3.99, S.D. =0.40) ดานการมีภูมิคุมกันในการถูกดึงดูดไปหาคูแขง 
( X = 3.94, S.D. =0.27) และนอยท่ีสุด ดานการบอกตอบุคคลอ่ืน ( X = 3.90, S.D. =0.37) 
 
  

 4. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
    1. ผูใชบริการท่ีมีลักษณะที่แตกตางกันของธุรกิจสปาจะมีระดับความจงรักภักดแีตกตางกัน 

         ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความจงรักภักดีจําแนกตามคุณลักษณะสวน
บุคคลดานเพศท่ีมีตอความจงรักภักดีการใชบริการสปา พบวา เพศชายและเพศหญิงมีปจจัยดานการซื้อซ้ํา/การใชบริการ ดาน
การซื้อขามสายผลิตภัณฑดานการบอกตอบุคลอ่ืน ดานการมีภูมิคุมกันในการถูกดึงดูดไปหาคูแขง และคุณภาพการใหบริการ
โดยภาพรวม  ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

      ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางท่ีมีตอปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคลกับระดับความจงรักภักดี
การใชบริการสปาจําแนกตามชวงอายุ พบวา ชวงอายุตางๆ มีความจงรักภักดีการใชบริการโดยภาพรวม และดานการมี
ภูมิคุมกันในการถูกดึงดูดไปหาคูแขง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

      ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคลกับความจงรักภักดีการใช
บริการสปา จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ระดับการศึกษาตางๆ มีที่มีตอความจงรักภักดีการใชบริการสปาดานการซื้อ
ซ้ํา/การใชบริการดานการบอกตอบุคลอ่ืน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคญัทางสถิติระดับ 0.01 

       ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคลกับระดับความจงรักภักดี

(X = 3.65, S.D. = 0.16 ), ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ (X = 3.57,  

S.D. = 0.26) และด้านบุคลากร (X = 3.57, S.D. = 0.36 ) 

 3. ระดับความจงรักภักดีภักดีการให้บริการธุรกิจสปา 

ในจังหวัดอุดรธานี

 ผลการวเิคราะห์ระดบัความจงรกัภักดกีารใช้บรกิารสปา 

ในจังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมปรากฏผล

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย (X) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับคุณภาพการให้บริการโดยภาพรวม

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย (X) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความจงรักภักดีโดยภาพรวม
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ดานส่ิงแวดลอมทางภายภาพ 3.65 0.16 มาก 

 

จากตารางที่ 1 พบวา คุณภาพการใหบริการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.80, S.D. = 0.11 ) เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวา คุณภาพการใหบริการทุกดานอยูในระดับมาก ทั้งนี้ดานกระบวนการใหบริการมีคาเฉล่ียท่ีมากที่สุด                 

( X = 4.10 , S.D. = 0.29 ) รองลงมา ดานชองทางการจัด จําหนาย  ( X = 4.00,    S.D.= 0.33), ดานสงเสริมการตลาด               

( X = 3.95, S.D. = 0.25 ), ดานราคา   ( X = 3.78,   S.D. = 0.37 ), ดานสิ่งแวดลอมทางภายภาพ ( X =3.65, S.D. = 0.16 ), 
ดานผลิตภัณฑหรือบริการ ( X =3.57,S.D. = 0.26 ) และดานบุคลากร ( X =3.57, S.D. = 0.36 )  

  
               

      3. ระดับความจงรักภักดีภักดีการใหบริการธรุกิจสปาในจังหวัดอุดรธาน ี
         ผลการวิเคราะหระดับความจงรักภกัดีการใชบริการสปาในจังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมปรากฏผล 
ตารางท่ี 2**แสดงคาเฉล่ีย ( X ) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความจงรักภักดีโดยภาพรวม 

ระดับความจงรักภักดีภักดีการใชบริการธุรกิจ
สปา 

X  S.D. ระดับความจงรักภักด ี

ภาพรวม 3.96 0.14 มาก 

ดานการซื้อซ้ํา/การใชบริการ 4.00 0.00 มาก 

ดานการซ้ือขามสายผลิตภัณฑ 3.99 0.40 มาก 

ดานการบอกตอบุคลอ่ืน 3.90 0.37 มาก 

ดานการมีภูมิคุมกันในการถูกดึงดดูไปหาคูแขง 3.94 0.27 มาก 
 

จากตารางที่ 2 พบวา ระดับความจงรักภักดีการใชบริการสปาในจังหวัดอุดรธานีภาพรวม มีความจงรักภักดีการใช
บริการสปาอยูในระดับมาก ( X = 3.96, S.D.= 0.14) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ความจงรักภักดีการใชบริการสปาทุก
ดานอยูในระดับมาก ทั้งน้ีดานการซื้อขามสายผลิตภัณฑมีความจงรักภกัดีการใชบริการสปามีคาเฉลี่ยที่มากท่ีสุด ( X = 4.00 , 

S.D. = 0.00) รองลงมา ดานการซื้อขามสายผลิตภัณฑ ( X = 3.99, S.D. =0.40) ดานการมีภูมิคุมกันในการถูกดึงดูดไปหาคูแขง 
( X = 3.94, S.D. =0.27) และนอยท่ีสุด ดานการบอกตอบุคคลอ่ืน ( X = 3.90, S.D. =0.37) 
 
  

 4. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
    1. ผูใชบริการท่ีมีลักษณะที่แตกตางกันของธุรกิจสปาจะมีระดับความจงรักภักดแีตกตางกัน 

         ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความจงรักภักดีจําแนกตามคุณลักษณะสวน
บุคคลดานเพศท่ีมีตอความจงรักภักดีการใชบริการสปา พบวา เพศชายและเพศหญิงมีปจจัยดานการซื้อซ้ํา/การใชบริการ ดาน
การซื้อขามสายผลิตภัณฑดานการบอกตอบุคลอ่ืน ดานการมีภูมิคุมกันในการถูกดึงดูดไปหาคูแขง และคุณภาพการใหบริการ
โดยภาพรวม  ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

      ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางท่ีมีตอปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคลกับระดับความจงรักภักดี
การใชบริการสปาจําแนกตามชวงอายุ พบวา ชวงอายุตางๆ มีความจงรักภักดีการใชบริการโดยภาพรวม และดานการมี
ภูมิคุมกันในการถูกดึงดูดไปหาคูแขง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

      ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคลกับความจงรักภักดีการใช
บริการสปา จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ระดับการศึกษาตางๆ มีที่มีตอความจงรักภักดีการใชบริการสปาดานการซื้อ
ซ้ํา/การใชบริการดานการบอกตอบุคลอ่ืน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคญัทางสถิติระดับ 0.01 

       ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคลกับระดับความจงรักภักดี

 จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับความจงรักภักดีการใช ้
บริการสปาในจังหวัดอุดรธานีภาพรวม มีความจงรักภักดีการใช ้
บริการสปาอยู่ในระดับมาก (X = 3.96, S.D. = 0.14) เมื่อพิจารณา 
เป็นรายด้านพบว่า ความจงรักภักดีการใช้บริการสปาทุกด้านอยู่ใน 
ระดับมาก ทั้งนี้ด้านการซ้ือข้ามสายผลิตภัณฑ์มีความจงรักภักด ี

การใช้บริการสปามีค่าเฉลี่ยที่มากที่สุด (X = 4.00, S.D. = 0.00)  
รองลงมา ด้านการซื้อข้ามสายผลิตภัณฑ์ (X = 3.99, S.D. = 0.40)  
ด้านการมีภูมิคุ ้มกันในการถูกดึงดูดไปหาคู ่แข่ง (X = 3.94,  
S.D. = 0.27) และน้อยที่สุด ด้านการบอกต่อบุคคลอื่น (X = 3.90,  
S.D. = 0.37)
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 4. ผลการทดสอบสมมติฐาน

  1. ผู้ใช้บริการท่ีมีลักษณะท่ีแตกต่างกันของธุรกิจ 

สปาจะมีระดับความจงรักภักดีแตกต่างกัน

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่าง 

ของระดับความจงรักภักดีจ�าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล 

ด้านเพศที่มีต่อความจงรักภักดีการใช้บริการสปา พบว่า เพศชาย 

และเพศหญิงมีปัจจัยด้านการซ้ือซ�้า/การใช้บริการ ด้านการซ้ือ 

ข้ามสายผลิตภัณฑ์ด้านการบอกต่อบุคลอื่น ด้านการมีภูมิคุ้มกัน 

ในการถูกดึงดูดไปหาคู่แข่ง และคุณภาพการให้บริการโดยภาพรวม   

ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่าง 

ที่มีต่อปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคลกับระดับความจงรักภักดีการใช ้

บริการสปาจ�าแนกตามช่วงอายุ พบว่า ช่วงอายุต่างๆ มีความจงรัก 

ภักดีการใช้บริการโดยภาพรวม และด้านการมีภูมิคุ้มกันในการ 

ถกูดงึดดูไปหาคูแ่ข่ง แตกต่างกนัอย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่าง

ของปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคลกับความจงรักภักดีการใช้บริการ

สปา จ�าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาต่างๆ ที่มี

ต่อความจงรักภักดีการใช้บริการสปาด้านการซื้อซ�้า/การใช้บริการ

ด้านการบอกต่อบคุลอืน่ แตกต่างกันอย่างมีนยัส�าคญัทางสถติิระดบั 

0.01

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่าง 

ของปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคลกับระดับความจงรักภักดีการใช้ 

บริการสปา จ�าแนกตามสถานภาพ พบว่า สถานภาพต่างๆ มีปัจจัย 

คุณลักษณะส่วนบุคคลกับความจงรักภักดีการใช้บริการสปาโดย 

ภาพรวม ด้านการซื้อข้ามสายผลิตภัณฑ์ และด้านการมีภูมิคุ้มกัน 

ในการถูกดึงดูดไปหาคู่แข่ง แตกต่างกัน 3 ด้าน อย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ 0.01

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่าง 

ของปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคลกับความจงรักภักดีการใช้บริการ 

สปา จ�าแนกตามอาชีพ พบว่า กลุ่มอาชีพต่างๆ มีปัจจัยคุณลักษณะ 

ส่วนบุคคลกับความจงรักภักดีการใช้บริการสปา โดยภาพรวม, 

ด้านการซื้อข้ามสายผลิตภัณฑ์, ด้านการบอกต่อบุคลอื่น และด้าน 

การบอกต่อบุคลอื่น แตกต่างกัน 4 ด้าน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ

ระดับ 0.01   

 2. คุณภาพการให้บริการ มีความสัมพันธ์กับระดับ 

ความจงรักภักดีการใช้บริการธุรกิจสปา

  ความสัมพันธ์ระหว่างระดับคุณภาพการให้บริการ  

กับระดับความจงรักภักดีการใช้บริการธุรกิจสปา พบว่า ระดับ 

คุณภาพการให้บริการ มีความสัมพันธ์กับระดับความจงรักภักดี 

การใช้บรกิารธรุกจิสปา มีความสมัพนัธ์กนัค่อนข้างสงู เพยีง 1 ด้าน คอื  

ด้านการส่งเสริมการตลาด (0.602) ส่วนระดับคุณภาพการให้บริการ 

มีความสัมพันธ์กับระดับความจงรักภักดีการใช้บริการธุรกิจสปา  

มีสัมพันธ์ปานกลาง มี 4 ด้าน โดยเรียงตามล�าดับความสัมพันธ์ 

จากมากไปหาน้อย คือ ด้านราคา (0.572**) ด้านบุคลากร 

(0.523**) ด้านการส่งเสริมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ  

(0.454**) ด้านกระบวนการให้บริการ ( 0.424**) และด้านท่ีมี 

ความสัมพันธ์ต�่ามาก 2 ด้าน คือ ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย  

(0.210**) และด้านส่ิงแวดล้อมทางภายภาพ (0.008) เมื่อ 

พิจารณาเป็นรายด้านระหว่างคุณภาพการให้บริการกับความจงรัก 

ภักดี 

 3. การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพ 

การใช้บริการ มีผลต่อความจงรักภักดีการใช้บริการธุรกิจสปา

  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูความสัมพนัธ์ระหว่างคณุภาพ 

การใช้บริการ มีผลต่อความจงรักภักดีการใช้บริการธุรกิจสปา 

มีความสอดคล้องกัน 3 ด้าน คือ ด้านการบอกต่อบุคคลอื่น  

ด้านการมีภูมิคุ้มกันในการถูกดึงดูดไปหาคู่แข่ง และโดยภาพรวม  

การทดสอบเงื่อนไขของ Multiple Regression Analysis พบว่า 

ปัจจัยคุณภาพการใช้บริการไม่เกิดปัญหา Multicollinearity  

เนื่องจาก Tolerance มีค่ามากกว่า 0.1 ทุก ตัวแปร และค่า VIF 

มีค่าน้อยกว่า 10 ทุกตัวแปร การวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าค่า Sig.  

จากตารางที่ได้จากโปรแกรมค�านวณได้ ส�าหรับตัวแปรอิสระ  

คุณลักษณะส่วนบคุคล ส่งผลต่อระดบัความจงรกัภักดกีารใช้บรกิาร 

ธุรกิจสปา ด้านการมีภูมิคุ ้มกันในการถูกดึงดูดไปหาคู่แข่ง คือ  

0.000* ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ก�าหนดไว้  

แสดงว่ามีความสัมพันธ์กับส่งผลต่อระดับความจงรักภักดีการใช้ 

บริการธุรกิจสปา ด้านการบอกต่อบุคคลอื่น ด้านการมีภูมิคุ้มกันใน 

การถูกดึงดูดไปหาคู่แข่ง และโดยภาพรวม ดังนั้นผลการวิเคราะห์ 

ข้อมูลมีความสอดคล้องกับสมมติฐาน 

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
 สรุปผลการอภิปรายผลในครั้งนี้ผู ้วิจัยได้จ�าแนกตาม 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย และผลที่ได้จากการทดสอบสมมติฐาน 

ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

 1. ผลการศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการโดย 

ภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพการให้บริการสูง เม่ือพิจารณาเป็น 

รายด้านพบว่า ทั้งน้ี ด้านกระบวนการให้บริการมีค่าเฉลี่ยที ่

มากที่สุด ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด 

ด้านราคา ด้านสิง่แวดล้อมทางภายภาพและด้านผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร  

ด้านบุคลากร ทุกด้านอยู่ในอยู่ในระดับคุณภาพการให้บริการมาก  

ส่วนลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ 

เป็นเพศหญิง มีอายุ 26-35 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 

มสีถานภาพโสด มอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน มรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืน  

ต�่ากว่า 15,000 บาท มีความถี่ในการใช้บริการเฉลี่ยต่อเดือน 1-2 ครั้ง  
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มค่ีาใช้จ่ายในการใช้บรกิารแต่ละครัง้ 501-1,000 บาท ซึง่สอดคล้อง 

กับงานวิจัยของ ไพโรจน์ สมศรี (2553) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบ 

ความพึงพอใจในการใช้บริการสปาในเขตอ�าเภอบางละมุง จังหวัด 

ชลบุรีของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับผู้อาศัยในท้องถ่ิน ผลการศึกษา 

พบว่า ผู้ใช้บริการปาในเขตอ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ส่วนใหญ ่

เป็นเพศหญิง มีสถานภาพการสมรส จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  

มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ต่อเดือน 20,001 - 

25,000 บาท 2. พฤตกิรรมการเลอืกใช้บรกิารสปาของนกัท่องเทีย่ว 

ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า การบริการสปาที่เลือกใช้บริการ คือ  

นวดน�้ามัน 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�าเภอปากเกร็ด  

จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการใช้บริการของผู้มา 

ใช้บริการเพื่อสุขภาพส่วนใหญ่มาใช้บริการ 1 ครั้งต่อเดือน ค่าใช้จ่าย 

ในการใช้บริการ 500 - 1,000 บาท สาเหตุที่มาใช้บริการ คือ เพื่อ 

บรรเทาอาการปวดเมือ่ยเวลาในการใช้บรกิารสปาต่อครัง้ 1 - 2 ชัว่โมง  

ช่วงเวลาที่มาใช้บริการสปา 16.01 - 20.00 น. มาใช้บริการสปาใน 

วันหยุด (เสาร์ - อาทิตย์) มาใช้บริการคนเดียว เพื่อนแนะน�าให้ใช ้

บริการสปาจ�านวนร้านสปาที่ใช้บริการ 1 แห่ง และระหว่างการรับ 

บรกิารจะคยุกบัเพือ่นหรอืลกูค้า คณุภาพบรกิารทีล่กูค้ารบัรูม้ผีลต่อ 

ความตัง้ใจกลบัมาใช้บรกิารธรุกจิสปาในประเทศไทย ผลการทดสอบ 

สมมติฐานพบว่า คณุภาพบรกิารท่ีลกูค้ารับรูส่้งผลต่อความตัง้ใจกลับ 

มาใช้บริการธุรกิจสปาในประเทศไทย และเป็นไปตามสมมติฐาน 

อย่างมีนัยส�าคัญ ทั้งน้ีเป็นเพราะลูกค้ามีความเช่ือม่ันในการบริการ 

ของสถานประกอบการ โดยให้บริการตามสัญญาหรือโฆษณาทีแ่จ้งไว้ 

อีกทั้งพนักงานที่ให้บริการยังสามารถให้ค�าแนะน�ากับลูกค้าด้วย 

ความจริงใจ ประกอบกับพนักงานให้ความเอาใจใส่ ดูแลให้บริการ 

เป็นอย่างดีรวมทั้งค�านึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับบริการ และมีความ 

เข้าใจความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดีซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย 

ของ วิภาพร มหาชัย (2544) พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น 

ในจงัหวัดเชยีงใหม่ต่อการเลอืกใช้บรกิารสปาเพือ่สขุภาพ ผลการวจิยั 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 

20 - 30 ปี ประกอบอาชีพเป็นลูกจ้างพนักงานและข้าราชการมี 

การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี พฤติกรรมในการเลือกใช้บริการ 

สปาของนกัท่องเที่ยวชาวจีน พบว่า สว่นใหญเ่คยมีประสบการณใ์น 

การใช้บริการสปามาก่อนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศโดย 

เลอืกใช้บรกิารสปาในโรงแรมชอบการบรกิารนวดตวัโดยมเีหตจุงูใจ 

คือ ต้องการคลายเครียดจากการท�างานเป็นหลัก เลือกใช้บริการ 

สปาในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เวลาที่เหมาะสมในการทรีตเม้นท์ 

ในสปา คือ ไม่เกิน 2 ชั่วโมง ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสปาจะ 

เลือกด้วยตนเอง จะจองการใช้บริการสปาผ่านโทรศัพท์ให้ความเชื่อถือ 

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสปาจากการบอกต่อจากเพื่อนหรือคนรู้จัก

           สรุปจากแนวคิดคุณภาพการให้บริการด้านกระบวนการให ้

บริการมีค่าเฉลี่ยที่มากที่สุด ผู้ใช้บริการเป็นเพศหญิง อายุ 26-35 ปี  

มีระดับการศึกษาปริญญาตรี โสด ความถี่ในการให้บริการ 1-2 ครั้ง  

ค่าใช้จ่าย 501-1,000 บาท เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ให้ความส�าคัญใส่ใจ 

ในการดูแลสุขภาพ และสนใจการเข้าสปาเป็นประจ�า เพื่อลดความ 

เมื่อยล้า คลายเครียดจากการท�างาน

 2. การวเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร 

ต่อคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดี การเลือกใช ้

บริการธุรกิจสปาในจังหวัดอุดรธานี ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

ภาพรวม อยูใ่นระดบัคุณภาพการให้บริการมาก เมือ่พจิารณารายข้อ 

พบว่า สถานบรกิารสปามใีบรบัรองแสดงมาตรฐานการให้บรกิารอยู ่

ในระดับคุณภาพการให้บริการมาก รองลงมา สถานบริการสปาม ี

น�้าดื่มสมุนไพรให้บริการหลังการใช้บริการ อยู่ในระดับคุณภาพ 

การให้บริการมาก ความหลากหลายของการให้บริการ เช่น  

คอร์สกระชับสัดส่วน คอร์สท�าหน้า คอร์สเจ้าสาว  คอร์สก�าจัดขน  

เป็นต้น อยูใ่นระดบัคุณภาพการให้บรกิารมาก สถานบรกิารมอุีปกรณ์ 

ทีใ่ช้ในร้านมคีวามสวยงาม ทนัสมยั เช่น เตยีงนวด เบาะนวด ตูอ้บตวั  

อยู่ในระดับคุณภาพการให้บริการมาก มีผลิตภัณฑ์สปาที่ใช้วัตถุดิบ 

ที่มีคุณภาพ อยู่ในระดับคุณภาพการให้บริการปานกลาง สถานท่ี 

ให้บริการมีชื่อเสียงน่าเชื่อถือและมีลูกค้านิยมใช้บริการอยู่ในระดับ 

คุณภาพการให้บริการปานกลางและน้อยที่สุด คือ สถานบริการ 

มีผลิตภัณฑ์ช่วยผ่อนคลายและคืนความสดชื่นสบายหลังการใช ้

บริการอยู่ในระดับคุณภาพการให้บริการน้อย ซ่ึงสอดคล้องกับ 

งานวิจัยของ ธัญพร จันทร์หนู (2554) ได้ศึกษาความพึงพอใจต่อ 

การใช้บริการสปาเพื่อสุขภาพในเมืองทองธานี อ�าเภอปากเกร็ด  

จังหวัดนนทบุรี ปัญหาและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรม 

การเลือกใช้บริการสปาของนักท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

พบว่า เป็นปัญหาด้านสถานที่จอดรถ ทักษะภาษาอังกฤษของ 

พนักงานบริการ การสืบค้นข้อมูลสถานบริการสปา ราคา ทักษะ 

ความช�านาญของพนักงาน และสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ  

เสรีรัตน์ และคณะ (2546) ได้อธิบายไว้ว่าการวางแผนกลยุทธ์ 

การตลาดประกอบด้วยการแบ่งส่วนตลาดเพื่อก�าหนดกลุ่มลูกค้า 

เป้าหมาย การก�าหนดต�าแหน่งทางการตลาดเพื่อความได้เปรียบ 

ทางการแข่งขันรวมไปถึงก�าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 

บรกิาร อนัได้แก่ กลยทุธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) กลยทุธ์ด้านราคา 

(Price) กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย (Place) กลยุทธ ์

ศศิประภา  พรหมทอง
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ด้านการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) กลยทุธ์ด้านบคุคล (People)  

กลยุทธ์ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และ 

กลยุทธ์ด้านกระบวนการ (Process)

 สรปุจากแนวคดิปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร 

ต่อคุณภาพการให้บริการที่ ให้ความส�าคัญกับระดับคุณภาพการให ้

บริการ ด้านผลิตภณัฑ์หรอืบรกิารภาพรวมมาก แสดงว่า กลุม่ลูกค้า 

มีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสปา ให้คุณภาพการรับบริการความ

น่าเชื่อถือของร้านที่มาตรฐานการให้บริการ และความหลากหลาย

ของคอร์สในสถานประกอบการธุรกิจสปา

 3. จากการทดสอบสมมติฐานในประเด็นต่างๆ ดังน้ี  

ผลการศึกษาผู้ใช้บริการท่ีมีลักษณะท่ีของธุรกิจสปา จะมีระดับ 

ความจงรักภักดี ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยค�านวณค่าสัมประสิทธิ ์

สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment  

Correlation Coeffiient) สรุปผลได้ดังนี้ 1) ปัจจัยคุณภาพการให ้

บริการท่ีส่งผลต่อระดับความจงรักภักดีการใช้บริการสปา เพศชาย 

และเพศหญิง มีปัจจัยด้านการซ้ือซ�้า/การใช้บริการ แตกต่างกัน  

ระดับการศึกษาต่างๆ สถานภาพ และอาชีพ มีระดับความจงรัก 

ภักดีแตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานท่ีได้ตั้งไว้ซ่ึงสอดคล้อง 

กับแนวคิดของศุภรี ฉัตรกันยารัตน์ (2547) ความพึงพอใจของ

ลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจสปาในอ�าเภอเมือง  

จังหวัดเชียงใหม่โดยการศึกษาวิจัยและสรุปมาเป็นแนวคิดกลยุทธ ์

การตลาดบริการสุขภาพธุรกิจสปา นอกเหนือจากส่วนประสม 

การตลาดของบริการทางสุขภาพแล้ว ซ่ึงได้แก่ ส่วนประสมทาง 

การตลาด 7P’s กลยุทธ์ 7P’s ซ่ึงประกอบด้วย (1) กลยุทธ์ด้าน 

ผลิตภัณฑ์ (2) กลยุทธ์ด ้านราคา (3) กลยุทธ์ด ้านช่องทาง 

จัดจ�าหน่าย (4) กลยุทธ์ด้านการสื่อสารทางการตลาด (5) กลยุทธ ์

ด้านบุคลากร (6) กลยุทธ์ด้านกระบวนการบริการ (Process  

Strategies) (7) กลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ โดยมี 

ผู ้ให้ข้อมูล 4 กลุ ่มดังน้ี (1) กลุ ่มผู ้บริหารภาครัฐและเอกชน  

(2) กลุ่มบริษัทน�าเท่ียว (3) กลุ่มผู้ประกอบการสปา (4) กลุ่ม 

นักท่องเทีย่วทีใ่ช้บริการสปาพบว่า กลุม่ของผูใ้ช้บรกิารธรุกจิสปานัน้ 

ส่วนใหญ่เป ็นเพศหญิงท่ีมาใช ้บริการ มีความพึงพอใจทาง 

ด้านสภาพแวดล้อมของสปาในระดับมาก ในด้านความปลอดภัย 

ความสะอาด สิ่งอ�านวยความสะดวก ความสะดวกในการเดินทาง 

ความสวยงามบรรยากาศของสถานที่ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ 

ท�าเลที่ตั้ง การบริการ ความประทับใจในบริการ รูปแบบของ 

การบริการ อัธยาศัยไมตรีของพนักงาน ความสะอาดของพนักงาน  

ความสามารถในการให้บริการจติส�านึกในการให้บริการความเพยีงพอ 

ของพนักงานความรู้เก่ียวกับการให้บริการเครื่องแบบการแต่งกาย

ของพนักงานการตอบปัญหาหรือข้อสงสัยของพนักงาน

ข้อเสนอแนะในการวิจัย
 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

 1. ควรมีการน�าระดับความจงรักภักดี และระดับ 

คุณภาพการให้บริการธุรกิจสปา พัฒนาเป็นกลยุทธ์ทางการตลาด  

จะได้สร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคเพิ่มมากข้ึน รวมท้ังดึง 

ผู้บริโภคให้มีความสนใจที่จะกับมาใช้บริการธุรกิจสปา เพราะ 

คุณภาพการให้บริการส่งผลต่อการใช้บริการ

 2. ผู ้ใช้บริการจะได้มีข้อมูลในการเลือกใช้บริการ 

สถานประกอบการ และสถานประกอบการจะได้น�าผลการวิจัย 

ไปพัฒนาศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจสปา เพ่ือให้สามารถขยาย 

ธุกิจสปา และดึงกลุ่มผู้บริโภคจากคู่แข่งขันรายอื่นๆ ส่งผลให้ธุรกิจ 

สปาจะพัฒนาสถานประกอบการให้มีลักษณะทางกายภาพ เช่น  

การจัดสถานที่ ความสะอาด บุคลากร มีความรู ้ความช�านาญ 

เพิ่มมากขึ้น และระบบการบริหารจัดการสถานประกอบการ  

เพราะผลต่อความจงรักภักดีด้านการให้บริการซ�้า 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรศึกษาถึงการรับรู้และความคาดหวังที่มีผลต่อ 

ความจงรักภักดี เพื่อน�าผลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพให้ตรง 

ความต้องการ ตรงการรับรู้ ของผู้ใช้บริการ และเพิ่มความคาดหวัง 

ของผู้ใช้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความจงรักภักดีต่อธุรกิจสปา 

ให้ใช้บริการตลอดไป

 2. ควรศึกษาความสัมพนัธ์ของธรุกจิทีส่ามารถต่อยอด 

ธุรกิจสปา และธุรกิจที่เชื่อมโยงให้เกิดการใช้บริการได้ เช่น ธุรกิจ 

ท่องเที่ยว และการโรงแรม

 3. ควรศึกษารูปแบบการพัฒนากลยุทธ์การตลาด  

โดยใช้รูปแบบการผสม การวิจัยเชิงพัฒนา และการวิจัยแบบมี 

ส่วนร่วม สถานประกอบการจะได้พัฒนาตรงกับความต้องการเพื่อ 

น�าใช้ในการพัฒนาการบริการธุรกิจสปาอย่างต่อเนื่อง
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การใช้สารจับตัวที่เหมาะสมในการผลิตซุปก้อนจากน�้าก๋วยเตี๋ยวหมูเลียง

The Using of Optimum Binding Agent in Soup Cube Production

from Moo-Liang Noodle Soup

วริศชนม์ นิลนนท์, กุลพร พุทธมี 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

บทคัดย่อ
  วตัถปุระสงค์ของงานวจิยันี ้เพือ่ศกึษาการใช้ชนดิและปรมิาณของสารจบัตวัทีเ่หมาะสมในการผลติซปุก้อนน�า้ก๋วยเตีย๋วหมูเลยีง  

โดยใช้สารจับตัว 3 ชนิด (น�้ามันปาล์ม ชอร์ตเทนน่ิง และกลีเซอรีน) ในปริมาณความเข้มข้น 2-10 % โดยน�้าหนัก พบว่า สารจับตัว 

ทั้ง 3 ชนิด ที่ระดับความเข้มข้น 6 % ให้คุณลักษณะปรากฎทางกายภาพของก้อนซุปที่ดี คือ มีสีน�้าตาล มีความสามารถในการขึ้นรูป และ 

ไม่มีการแตกหัก ซึ่งซุปก้อนท่ีใช้กลีเซอรีนมีความสามารถในการละลาย (0.44-1.06 min) และดัชนีการดูดซับน�้าดีที่สุด (3.21-3.63 %)  

โดยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (P>0.05) จากที่ระดับความเข้มข้น 2 และ 4% โดยค่า aw ของซุปก้อนที่ใช้สารจับตัวทั้ง 

3 ชนดิ ไม่มีความแตกต่างกนั อยูใ่นช่วงระหว่าง 0.19-0.27 ส่วนค่า L* ของซปุก้อนทีใ่ช้ชอร์ตเทนนิง่มค่ีา L* สงูสดุโดยไม่มคีวามแตกต่างกนั 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (P>0.05) กับซุปก้อนท่ีใช้กลีเซอรีน (34.10-36.27) ส่วนคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสของซุปก้อน พบว่า 

ผู้ทดสอบให้การยอมรับซุปก้อนท่ีใช้กลีเซอรีนเป็นสารจับตัวมากที่สุดในด้านลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส และการยอมรับรวม โดยมี 

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (P<0.05) กับซุปก้อนที่ใช้น�้ามันปาล์ม และชอร์ตเทนนิ่ง

ค�าส�าคัญ : ซุปก้อน, น�้ามันปาล์ม, ชอร์ตเทนนิ่ง, กลีเซอรีน

Abstract
 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

วริศชนม์ นิลนนท์, กุลพร พุทธมี 
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บทน�า
 ก๋วยเต๋ียวหมูเลียงเป็นอาหารประจ�าท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อ 

ของจังหวัดจันทบุรี ก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงมีความเป็นเอกลักษณ์ 

เฉพาะตัวที่แตกต่างจากก๋วยเตี๋ยวชนิดอื่นๆ เน่ืองจากเครื่องปรุง 

ของน�้าก๋วยเตี๋ยวมีเร่วหอมเป็นส่วนผสม อีกท้ังยังประกอบด้วย 

เครื่องเทศต่างๆ ที่หลากหลาย จึงท�าให้น�้าก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงมีกลิ่น 

และรสชาติที่เฉพาะโดดเด่น 

 ซปุก้อนเป็นผลติภณัฑ์ทีอ่�านวยความสะดวกให้ผู้บรโิภค 

ทั่วไป ซุปก้อนที่มีจ�าหน่ายตามท้องตลาด ได้แก่ ซุปก้อนรสหมู  

ซปุก้อนรสไก่ ซปุก้อนรสเนือ้ และซปุก้อนรสต้มย�ากุง้ ฯลฯ ประโยชน์ 

ของผลิตภัณฑ์ซุปก้อนท่ีส�าคัญ คือ ไม่ต้องเสียเวลาในการปรุงและ 

ความยุ่งยากในการเตรียมวัตถุดิบ และยังมีประโยชน์ในการขนส่ง  

เนื่องจากซุปก้อนมีขนาดเล็กและมีน�้าหนักเบาท�าให้สะดวกเกิด 

ความเสียหายได้น้อยเมื่อท�าการขนส่งและสามารถเก็บรักษาได้ที ่

อุณหภูมิห้อง ในการผลิตซุปก้อนจ�าเป็นต้องมีส่วนผสมของสารจับ 

ตัวเพื่อช่วยให้คงคุณภาพของก้อนซุปไว้ได้ ช่อผกา (2546) พัฒนา 

สูตรและกรรมวิธีการผลิตน�้ายาก้อนจากก้างปลาเสริมแคลเซียม 

โดยใช้กลีเซอรีนเป็นส่วนผสมในปริมาณ 26% Swarts (2012)  

ผลิตซุปก้อนด้วยการใช้ไขมันปาล์มจากน�้ามันปาล์มแดง พบว่า 

สามารถเพิ่มคุณค่าทางอาหารให้กับซุปก้อนและเก็บรักษาไว้ได้ดีที ่

อุณหภูมิห้อง วิชมณีและกุลยา (2556) ผลิตซุปก้อนปรุงรสเติม 

ใบบัวบกผงและขิงผงโดยมีส่วนผสมของน�้ามันปาล์ม ทั้งนี้เนื่องจาก 

ไขมันจากปาล์มมีจุดหลอมละลายระหว่าง 45-50°C จึงเหมาะ 

ส�าหรับการเตรียมน�้าซุปด้วยการเติมน�้าร้อนและการเก็บรักษาได้ที่ 

อุณหภูมิห้อง (Anon, n.d.) อย่างไรก็ตามในการผลิตซุปก้อนชนิด 

ต่างๆ นั้นมีความแตกต่างกันท้ังกรรมวิธีและชนิดของวัตถุดิบที่มี 

องค์ประกอบทางเคมีที่แตกต่างกัน จึงมีผลต่อการเลือกใช้ชนิดของ 

สารจับตัวที่แตกต่างกัน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงต้องการพัฒนาการผลิต  

ซุปก้อนจากน�้าก๋วยเต๋ียวหมูเลียง เน่ืองจากการท�าน�้าซุปหมูเลียง 

มีขั้นตอนการผลิตค่อนข้างยุ่งยากและมีความเฉพาะพิเศษในเร่ือง 

ของวัตถุดิบในการปรุงรส ซึ่งยังไม่มีรายงานวิจัยเก่ียวกับการผลิต 

ซุปก้อนจากน�้าซุปหมูเลียงดังกล่าว ทั้งน้ีเพื่อเป็นการตอบสนอง 

ความต้องการในการบริโภคในตลาดการค้าท้ังภายในประเทศและ 

ต่างประเทศ โดยศึกษาชนิดและปริมาณสารจับตัวท่ีเหมาะสมใน 

การผลิตซุปก้อน ซึ่งนอกจากจะสามารถอ�านวยความสะดวกให้กับ 

ผู้บริโภคแล้วยังเป็นแนวทางในการพัฒนาการผลิตซุปก้อนในเชิง 

การค้าได้ต่อไป

วริศชนม์ นิลนนท์, กุลพร พุทธมี 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพือ่ศกึษาชนดิและปริมาณของสารทีใ่ช้ในการจบัตวั

ของซุปก้อนหมูเลียง

 2. เพือ่ศกึษาการยอมรบัของผูบ้รโิภคทางด้านประสาท

สัมผัสที่มีต่อซุปก้อนหมูเลียง

วิธีด�าเนินการวิจัย
 1. ศกึษาชนดิและปรมิาณของสารทีใ่ช้ในการจับตวัของ

ซุปก้อนหมูเลียง

 โดยการศกึษาชนดิและปรมิาณของสารท่ีใช้ในการจบัตัว 

ที่เหมาะสมมีขั้นตอนดังนี้ 

  1.1 น�าสมุนไพรต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบน�้า 

ก๋วยเตี๋ยวหมูเลียง ได้แก่ เร่วหอม ข่า ตะไคร้ เป็นต้น ล้างท�า 

ความสะอาดและพักให้สะเด็ดน�้าก่อนน�ามาหั่นให้เป็นชิ้นบางๆ  

วางในถาดสแตนเลสแล้วเกลี่ยให้เรียบได้ระดับสม�่าเสมอท่ัวกัน 

ทั้งถาด น�าไปอบที่อุณหภูมิ  70°C ระยะเวลา 12  ชั่วโมง จากนั้น 

น�าไปปั่นด้วยเครื่องตีป่นให้ละเอียด แล้วร่อนส่วนผสมท้ังหมด 

เข้าด้วยกัน ด้วยตะแกรงที่มีขนาดรูตะแกรง 150 ไมครอน  

  1.2 เติมสารที่ ใช ้ในการจับตัว คือ กลีเซอรีน 

มันปาล์ม และชอรต์เทนนิ่ง โดยก�าหนดให้มีปริมาณเข้มข้น 2 4 6   

8 และ 10% โดยน�้าหนัก ผสมส่วนทั้งหมดให้เข้ากัน และอัดขึ้นรูป 

ถ้วยกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 cm ความสูง 1.5 cm 

  1.3 น�าก้อนส่วนผสมไปอบไล่ความช้ืนในตู ้อบ 

ลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 60°C  เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง วิเคราะห์คุณภาพ 

ทางกายภาพและเคมี ได้แก่ ความสามารถในการการละลาย 

(water soluble ability, WSA) ตามวิธีของ  จรินทร์ (2544)  

โดยน�าตัวอย่าง 20 กรัม ละลายในน�้าเดือด 500 มล. ใช้เครื่อง 

กวนสารที่ความเร็วระดับ 5 จับเวลาจนกระทั่งตัวอย่างละลายหมด   

ดัชนีการดูดซับน�้า (water absorption index, WAI) ดัชนี 

การละลาย (water soluble index, WSI) ตามวิธีของ สืบสกุล 

และคณะ (2547) โดยดัชนีการดูดซับน�้าจากการน�าตัวอย่าง 2.5  

กรัมในน�้ากลั่น 30 มล. น�าไปเหวี่ยงแยกที่ 3000 x g เป็นเวลา 

10 นาที รินน�้าใสออกและน�าเจลไปบันทึกเป็นค่าการดูดซับน�้า  

ส่วนดชันกีารละลายคอืเปอร์เซนต์ของแขง็ทัง้หมดทีม่ใีนสารละลาย

ที่เหลือจากการเหวี่ยงแยกที่ 3000 x g และน�าไปอบที่อุณหภูมิ 

60-70°C ค่าสี (L*) ด้วย Color meter (Konica Minolta 

รุ่น CR- 400 series) ปริมาณน�้าอิสระ (water activity, aw)  

ด้วยเครื่องวดัค่า aw Novasina รุ่น MS1                                                                                                                             

 3. วางแผนการทดลองแบบ (Completely Randomized  

Design : CRD) เพื่อศึกษาชนิดและปริมาณของสารที่ใช้ในการ 

จับตัวของซุปก้อนหมูเลียงท่ีเหมาะสม ทดสอบความแตกต่างของ 

ค่าเฉลี่ยโดยใช้วิธี  Duncan’ New Multiple Range Test (DMRT) 
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 4. วิ เคราะห ์องค ์ประกอบทางเคมีและทดสอบ 

การยอมรับทางประสาทสัมผัส

 น�าก้อนซุปก้อนท่ีให้ลักษณะคุณภาพท่ีดีสุดในข้อ 1  

โดยเลือกความเข้มข้นของสารจับตัวท่ีเหมาะสมในแต่ละชนิด  

น�ามาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี (AOAC, 2000) ได้แก ่ 

ความชื้น โปตีน ไขมัน เถ้า และ คาร์โบไฮเดรต ทดสอบการยอมรับ 

ทางประสาทสัมผัสโดยใช้วิธีทดสอบแบบ 9 Point Hedonic Scale   

ในด้าน สี กลิ่น รสชาติ ลักษณะปรากฏ ความชอบโดยรวม  

ใช้ผู้ทดสอบที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วจ�านวน 20 คน วางแผนการ 

ทดลองแบบ  Randomized  Complete  Block  Design  (RCBD)  

และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี  DMRT

 

ผลการวิจัย
 1. ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและทางเคมี 

ของซุปก้อนหมูเลียง

 จากผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 1 พบว่า ความสามารถ 

ในการละลาย (WSA) ดชันกีารละลาย (WSI) และดชันกีารดดูซับน�า้ 

(WAI) ของซุปก้อนในแต่ละชนิดของสารจับตัวมีความสัมพันธ์กัน  

โดยซุปก้อนที่ใช้สารจับตัวทุกชนิดที่ระดับ 2 และ 4% ให้ความ 

สามารถในการละลายได้ดีระดับความเข้มข้นท่ีสูงกว่า ซึ่งซุปก้อน 

ที่ใช้กลีเซอรีนมีความสามารถในการละลายได้เร็วกว่าน�้ามันปาล์ม 

และชอร์ตเทนนิ่งด้วยระยะเวลา 0.44-0.45 นาที โดยซุปก้อนที่ใช ้

น�า้มนัปาล์มและชอร์ตเทนนิง่ในความเข้มข้นทีส่งูขึน้จะมคีวามสามารถ 

ในการละลายได้ลดลงตามล�าดบั ซ่ึงสมัพนัธ์กบัค่าดชันใีนการละลาย 

และดัชนีการดูดซับน�้ามีค่าลดลงเมื่อความเข้มข้นของสารจับตัว 

มากขึ้นส�าหรับในซุปก้อนท่ีใช้น�้ามันปาล์มและชอร์ตเทนนิ่ง 

แต่ส�าหรับซุปก้อนทีใ่ช้ กลเีซอรนีเป็นสารจบัตวัมค่ีาการเปล่ียนแปลง 

ของดัชนีการละลาย และดัชนีการดูดซับน�้าที่ไม่แตกต่างกัน 

 ปริมาณน�้าอิสระของซุปก้อน พบว่า ซุปก้อนทั้งหมดจาก 

สารจบัตวัทัง้ 3 ชนดิ มปีรมิาณน�า้อสิระทีไ่ม่แตกต่างกนั มค่ีาปริมาณ 

น�้าอิสระอยู่ระหว่าง 0.19-0.24 ขณะท่ีค่าสี (L*) พบว่า ซุปก้อน 

ทีใ่ช้สารจบัตวัชนดิน�า้มนัปาล์มมค่ีา L* น้อยสดุ ต�า่กว่าชอร์ตเทนนิง่ 

และกลีเซอรีน โดยซุปก้อนที่ใช้ส่วนผสมของชอร์ตเทนน่ิงและ 

กลีเซอรีนให้ค่า L* สูงขึ้นเมื่อปริมาณความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้น และ 

มีค่า L* สูงสุดเท่ากับ 40.70 ในซุปก้อนที่ใช้ชอร์ตเทนนิ่ง 10% 

ในขณะที่ความเข้มข้นของน�้ามันปาล์มที่ใช้ไม่มีผลต่อการเพิ่มขึ้น 

ค่า L* 

 อย่างไรก็ตาม เม่ือสังเกตลักษณะปรากฏทางกายภาพ  

พบว่า ซุปก้อนที่ใช้น�้ามันปาล์ม ชอร์ตเทนนิ่งและกลีเซอรีนที่ระดับ  

4-6% มีลักษณะการขึ้นรูปของก้อนซุปท่ีชัดเจนและมีน�้าหนักเบา  

เมื่อเปรียบเทียบกับที่ระดับความเข้มข้นอื่นๆ รวมถึงการพิจารณา 

ความสามารถในการละลาย ดัชนีในการละลายและดัชนีการดูดซับน�้า  

และค่าความสว่าง แต่เนื่องจากภายหลังการขึ้นรูปแล้ว ก้อนซุปท่ี 

ระดับความเข้มข้น 4% สามารถแตกหักได้ง่ายกว่าที่ระดับความ 

เข้มข้นที ่6% ดงันัน้จงึเลอืกระดบัความเข้มข้นของสารจับตวัทีร่ะดบั  

6% เพื่อน�าไปใช้ในการทดสอบและวิเคราะห์ขั้นตอนต่อไป

 2. ผลการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส

 จากการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสซุปก้อน  

(ตารางที่ 2) พบว่า ผู ้ทดสอบให้การยอมรับรวมซุปก้อนที่ใช้ 

กลีเซอรีนเป็นสารจับตัวมากที่สุด รองลงมาคือ น�้ามันปาล์ม และ 

ชอร์ตเทนน่ิง เช่นเดียวกันกับการยอมรับด้านลักษณะปรากฏและ 

เนือ้สมัผสั ซึง่ผูท้ดสอบให้การยอมรบัซปุก้อนทีใ่ช้กลเีซอรนีมากทีส่ดุ  

ส่วนด้านสี กลิ่นและรสชาติ ผู้ทดสอบให้การยอมรับรวมซุปก้อน 

ทั้งสามชนิดไม่แตกต่างกัน

 3. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของซุปก้อน

 ซุปก้อนทั้งสามชนิดเม่ือน�ามาวิเคราะห์องค์ประกอบ 

ทางเคมี (ตารางที่ 3) พบว่า ซุปก้อนมีปริมาณความช้ืนระหว่าง  

2.92-5.72% โปรตีน 12.12-12.28% ไขมัน 10.25-14.35% 

เถ้า 6.12-6.30% และ คาร์โบไฮเดรต 63.49-65.77% โดย 

ซุปก้อนที่ใช้กลีเซอรีนมีปริมาณความชื้นสูงสุด (5.72%) และ 

ปริมาณไขมันต�่าสุด (10.25%) โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัย 

ส�าคัญกับซุปก้อนที่ใช้ ชอร์ตเทนนิ่งและน�้ามันปาล์ม ส่วนปริมาณ 

โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และเถ้าของสารจับตัวทั้ง 3 ชนิดไม่ม ี

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  (P>0.05)
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ผลการวิจัย 
1. ผลการวเิคราะหคณุภาพทางกายภาพและทางเคมีของซุปกอนหมูเลียง 

  จากผลการวิเคราะหในตารางที ่1 พบวา ความสามารถในการละลาย (WSA) ดัชนีการละลาย (WSI) และ   ดัชนีการ
ดูดซับน้ํา (WAI) ของซุปกอนในแตละชนิดของสารจับตัวมีความสัมพันธกัน โดยซุปกอนที่ใชสารจับตวัทุกชนิดที่ระดับ 2 และ 
4 % ใหความสามารถในการละลายไดดรีะดับความเขมขนท่ีสูงกวา  ซึ่งซปุกอนท่ีใชกลีเซอรีนมีความสามารถในการละลายได
เร็วกวาน้ํามันปาลมและชอรตเทนนิ่ง  ดวยระยะเวลา 0.44-0.45 นาที โดยซุปกอนทีใ่ชน้ํามันปาลมและชอรตเทนนิ่งในความ
เขมขนที่สูงข้ึนจะมคีวามสามารถในการละลายไดลดลงตามลําดับ ซึ่งสัมพันธกับคาดัชนีในการละลายและดัชนีการดูดซับน้ํามี
คาลดลงเมื่อความเขมขนของสารจับตัวมากขึ้นสาํหรับในซุปกอนที่ใชน้ํามันปาลมและชอรตเทนนิ่ง แตสําหรับซุปกอนที่ใช  
กลีเซอรีนเปนสารจับตัวมีคาการเปลี่ยนแปลงของดัชนีการละลาย และดัชนีการดูดซับน้าํท่ีไมแตกตางกัน  
  ปริมาณน้ําอิสระของซุปกอนพบวาซุปกอนทั้งหมดจากสารจับตัวทั้ง 3 ชนิด มีปริมาณน้ําอสิระทีไ่มแตกตางกัน มีคา
ปริมาณน้ําอิสระอยูระหวาง 0.19-0.24 ขณะที่คาสี (L*) พบวาซุปกอนที่ใชสารจับตัวชนิดน้ํามันปาลมมีคา L* นอยสุด ต่ํา
กวาชอรตเทนนิ่งและกลีเซอรีน โดยซุปกอนที่ใชสวนผสมของชอรตเทนนิ่งและกลเีซอรีนใหคา L* สูงข้ึนเมื่อปริมาณความ
เขมขนเพิ่มมากขึ้น และมคีา L* สงูสุดเทากับ 40.70 ในซุปกอนที่ใชชอรตเทนนิ่ง 10% ในขณะที่ความเขมขนของน้ํามันปาลม
ที่ใชไมมีผลตอการเพ่ิมขึ้นคา L*  
  อยางไรก็ตาม เมื่อสังเกตลักษณะปรากฏทางกายภาพ พบวาซุปกอนท่ีใชน้ํามันปาลม ชอรตเทนนิ่งและกลเีซอรีนที่
ระดับ 4-6 % มีลักษณะการขึ้นรูปของกอนซุปที่ชัดเจนและมีน้ําหนักเบา เมื่อเปรียบเทียบกับที่ระดับความเขมขนอื่นๆ รวมถึง
การพิจารณาความสามารถในการละลาย ดัชนีในการละลายและดชันีการดูดซับน้ํา และคาความสวาง แตเนื่องจากภายหลัง
การขึ้นรูปแลว กอนซุปที่ระดับความเขมขน 4 % สามารถแตกหักไดงายกวาที่ระดบัความเขมขนที่ 6 % ดังน้ันจึงเลือกระดับ
ความเขมขนของสารจับตัวท่ีระดับ 6% เพ่ือนําไปใชในการทดสอบและวิเคราะหขั้นตอนตอไป 

2. ผลการทดสอบคณุภาพทางประสาทสัมผสั 
  จากการทดสอบคณุภาพทางประสาทสัมผัสซุปกอน (ตารางที่ 2) พบวา ผูทดสอบใหการยอมรับรวมซุปกอนที่
ใชกลีเซอรีนเปนสารจับตัวมากที่สุด   รองลงมาคือ น้ํามันปาลม และชอรตเทนนิง่ เชนเดียวกันกับการยอมรับดาน
ลักษณะปรากฏและเนื้อสัมผสั ซึ่งผูทดสอบใหการยอมรับซุปกอนที่ใชกลีเซอรีนมากที่สุด สวนดานสี กลิ่นและรสชาติ 
ผูทดสอบใหการยอมรับรวมซุปกอนทั้งสามชนิดไมแตกตางกนั 
 
 
 

3.  ผลการวเิคราะหองคประกอบทางเคมีของซุปกอน 
  ซุปกอนทั้งสามชนิดเมื่อนํามาวิเคราะหองคประกอบทางเคมี (ตารางที่ 3) พบวา ซุปกอนมีปริมาณความชื้นระหวาง 
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%  
โดยซุปกอนที่ใชกลีเซอรีนมปีรมิาณความช้ืนสูงสุด (5.72%) และปรมิาณไขมันต่ําสุด (10.25%) โดยมคีวามแตกตางอยางมี
นัยสําคญักับซุปกอนที่ใช  ชอรตเทนนิ่งและน้ํามันปาลม สวนปริมาณโปรตีน คารโบไฮเดรต และเถาของสารจับตัวท้ัง 3 ชนิด
ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (P>0.05) 
 
ตารางที่ 1  คุณภาพทางกายภาพและเคมีของซุปกอนหมูเลียง 

ชนิดสารจับตวั WSA (min) WSI (%) WAI (%) aw
ns L* 

น้ํามันปาลม 2 % 1.200.06a 3.560.01c 2.580.00b 0.240.01 22.430.30a 
น้ํามันปาลม 4 % 1.260.11a 3.500.00c 2.490.01b 0.230.00 25.710.25a 
น้ํามันปาลม 6 % 1.550.10ab 2.870.02b 2.300.00b 0.240.00 24.250.27a 
น้ํามันปาลม 8 % 2.130.08c 1.850.06a 1.910.01ab 0.220.00 24.000.12a 
น้ํามันปาลม10 % 2.180.06c 1.700.00a 1.800.05ab 0.210.00 25.130.22a 
ชอรตเทนนิง 2 % 0.530.10a 4.010.11d 3.510.04c 0.230.01 34.120.38b 
ชอรตเทนนิง 4 % 1.220.14a 3.890.10d 2.690.01b 0.240.01 34.100.25b 
ชอรตเทนนิง 6 % 1.600.31b 3.410.08c 2.560.00b 0.200.00 36.270.16b 

ตารางที่ 1 คุณภาพทางกายภาพและเคมีของซุปก้อนหมูเลียง

วริศชนม์ นิลนนท์, กุลพร พุทธมี 
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ผลการวิจัย 
1. ผลการวเิคราะหคณุภาพทางกายภาพและทางเคมีของซุปกอนหมูเลียง 

  จากผลการวิเคราะหในตารางที ่1 พบวา ความสามารถในการละลาย (WSA) ดัชนีการละลาย (WSI) และ   ดัชนีการ
ดูดซับน้ํา (WAI) ของซุปกอนในแตละชนิดของสารจับตัวมีความสัมพันธกัน โดยซุปกอนที่ใชสารจับตวัทุกชนิดที่ระดับ 2 และ 
4 % ใหความสามารถในการละลายไดดรีะดับความเขมขนท่ีสูงกวา  ซึ่งซปุกอนท่ีใชกลีเซอรีนมีความสามารถในการละลายได
เร็วกวาน้ํามันปาลมและชอรตเทนนิ่ง  ดวยระยะเวลา 0.44-0.45 นาที โดยซุปกอนทีใ่ชน้ํามันปาลมและชอรตเทนนิ่งในความ
เขมขนที่สูงข้ึนจะมคีวามสามารถในการละลายไดลดลงตามลําดับ ซึ่งสัมพันธกับคาดัชนีในการละลายและดัชนีการดูดซับน้ํามี
คาลดลงเมื่อความเขมขนของสารจับตัวมากขึ้นสาํหรับในซุปกอนที่ใชน้ํามันปาลมและชอรตเทนนิ่ง แตสําหรับซุปกอนที่ใช  
กลีเซอรีนเปนสารจับตัวมีคาการเปลี่ยนแปลงของดัชนีการละลาย และดัชนีการดูดซับน้าํท่ีไมแตกตางกัน  
  ปริมาณน้ําอิสระของซุปกอนพบวาซุปกอนทั้งหมดจากสารจับตัวทั้ง 3 ชนิด มีปริมาณน้ําอสิระทีไ่มแตกตางกัน มีคา
ปริมาณน้ําอิสระอยูระหวาง 0.19-0.24 ขณะที่คาสี (L*) พบวาซุปกอนที่ใชสารจับตัวชนิดน้ํามันปาลมมีคา L* นอยสุด ต่ํา
กวาชอรตเทนนิ่งและกลีเซอรีน โดยซุปกอนที่ใชสวนผสมของชอรตเทนนิ่งและกลเีซอรีนใหคา L* สูงข้ึนเมื่อปริมาณความ
เขมขนเพิ่มมากขึ้น และมคีา L* สงูสุดเทากับ 40.70 ในซุปกอนที่ใชชอรตเทนนิ่ง 10% ในขณะที่ความเขมขนของน้ํามันปาลม
ที่ใชไมมีผลตอการเพ่ิมขึ้นคา L*  
  อยางไรก็ตาม เมื่อสังเกตลักษณะปรากฏทางกายภาพ พบวาซุปกอนท่ีใชน้ํามันปาลม ชอรตเทนนิ่งและกลเีซอรีนที่
ระดับ 4-6 % มีลักษณะการขึ้นรูปของกอนซุปที่ชัดเจนและมีน้ําหนักเบา เมื่อเปรียบเทียบกับที่ระดับความเขมขนอื่นๆ รวมถึง
การพิจารณาความสามารถในการละลาย ดัชนีในการละลายและดชันีการดูดซับน้ํา และคาความสวาง แตเนื่องจากภายหลัง
การขึ้นรูปแลว กอนซุปที่ระดับความเขมขน 4 % สามารถแตกหักไดงายกวาที่ระดบัความเขมขนที่ 6 % ดังน้ันจึงเลือกระดับ
ความเขมขนของสารจับตัวท่ีระดับ 6% เพ่ือนําไปใชในการทดสอบและวิเคราะหขั้นตอนตอไป 

2. ผลการทดสอบคณุภาพทางประสาทสัมผสั 
  จากการทดสอบคณุภาพทางประสาทสัมผัสซุปกอน (ตารางที่ 2) พบวา ผูทดสอบใหการยอมรับรวมซุปกอนที่
ใชกลีเซอรีนเปนสารจับตัวมากที่สุด   รองลงมาคือ น้ํามันปาลม และชอรตเทนนิง่ เชนเดียวกันกับการยอมรับดาน
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ผูทดสอบใหการยอมรับรวมซุปกอนทั้งสามชนิดไมแตกตางกนั 
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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%  
โดยซุปกอนที่ใชกลีเซอรีนมปีรมิาณความช้ืนสูงสุด (5.72%) และปรมิาณไขมันต่ําสุด (10.25%) โดยมคีวามแตกตางอยางมี
นัยสําคญักับซุปกอนที่ใช  ชอรตเทนนิ่งและน้ํามันปาลม สวนปริมาณโปรตีน คารโบไฮเดรต และเถาของสารจับตัวท้ัง 3 ชนิด
ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (P>0.05) 
 
ตารางที่ 1  คุณภาพทางกายภาพและเคมีของซุปกอนหมูเลียง 

ชนิดสารจับตวั WSA (min) WSI (%) WAI (%) aw
ns L* 

น้ํามันปาลม 2 % 1.200.06a 3.560.01c 2.580.00b 0.240.01 22.430.30a 
น้ํามันปาลม 4 % 1.260.11a 3.500.00c 2.490.01b 0.230.00 25.710.25a 
น้ํามันปาลม 6 % 1.550.10ab 2.870.02b 2.300.00b 0.240.00 24.250.27a 
น้ํามันปาลม 8 % 2.130.08c 1.850.06a 1.910.01ab 0.220.00 24.000.12a 
น้ํามันปาลม10 % 2.180.06c 1.700.00a 1.800.05ab 0.210.00 25.130.22a 
ชอรตเทนนิง 2 % 0.530.10a 4.010.11d 3.510.04c 0.230.01 34.120.38b 
ชอรตเทนนิง 4 % 1.220.14a 3.890.10d 2.690.01b 0.240.01 34.100.25b 
ชอรตเทนนิง 6 % 1.600.31b 3.410.08c 2.560.00b 0.200.00 36.270.16b 

ตารางที่ 1 (ต่อ) คุณภาพทางกายภาพและเคมีของซุปก้อนหมูเลียง

 4

ชอรตเทนนิง 8 % 2.380.10c 1.400.12a 2.500.01b 0.210.00 38.250.23bc 
ชอรตเทนนิง10 % 2.460.15c 1.250.10a 1.420.00a 0.190.00 40.700.30c 
กลีเซอรีน 2 % 0.440.21a 4.120.00d 3.630.01c 0.220.01 34.120.18b 
กลีเซอรีน 4 % 0.450.13a 4.080.06d 3.600.02c 0.210.00 34.180.15b 
กลีเซอรีน 6 % 1.060.15a 3.920.02d 3.210.01c 0.210.00 35.160.12b 
กลีเซอรีน 8 % 1.110.08a 3.900.01d 3.220.03c 0.230.00 35.700.21b 
กลีเซอรีน 10 % 1.120.11a 3.900.00d 3.200.00c 0.200.00 36.140.17b 

        หมายเหตุ  :   ab  หมายถึง  คาเฉลี่ยในแนวตั้งมีความแตกตางอยางมีนัยสาํคญัทางสถิติ  (P<0.05) 
               ns  หมายถึง คาเฉลี่ยในแนวตั้ง ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ   (P>0.05) 
 

ตารางที่  2  การทดสอบคณุภาพทางประสาทสัมผสัของซุปกอนหมเูลียง 
ชนิดสารจับตวั ลักษณะทางประสาทสมัผัส 

Appearance Colorns Flavorns Tastens Texture Overall 
น้ํามันปาลม   5.800.01a 5.900.02 5.800.16 6.601.12 5.200.90a 6.501.10b 
ชอรตเทนน่ิง   6.000.05a 6.000.06 6.100.08 5.401.70 5.401.00a 5.101.06a 
กลีเซอรีน   7.000.02b 6.000.03 5.401.00 6.201.24 7.100.65b 6.801.20b 

          หมายเหต ุ :   ab  หมายถึง คาเฉลี่ยในแนวตั้ง มีความแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ  (P<0.05) 
             ns   หมายถึง คาเฉลี่ยในแนวต้ังไมมีความแตกตางอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ (P>0.05) 
 
 

ตารางที่  3 องคประกอบทางเคมีของซุปกอนหมูเลียง  
    ชนิดสารจับตัว ความชื้น 

(%) 
โปรตีน ns 

(%) 
ไขมัน 
(%) 

เถา ns 
(%) 

คารโบไฮเดรต ns 
(%)  

น้ํามันปาลม 2.921.11a 12.120.01 12.891.00b 6.300.15 65.770.06 
ชอรตเทนน่ิง 3.561.08a 12.300.05 14.351.15c  6.120.12 63.490.03 
กลีเซอรีน 5.721.09b 12.280.04 10.25.1.18a  6.251.00 65.500.15 

      หมายเหต ุ :   ab  หมายถึง คาเฉลี่ยในแนวตั้ง มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (P<0.05) 
              ns   หมายถึง  คาเฉลีย่ในแนวตั้ง ไมมคีวามแตกตางอยางมีนัยสาํคญัทางสถิติ   (P>0.05) 
 

จากการศึกษากระบวนการผลติซปุกอนหมูเลียง  โดยใชชนิดของสารในการจับตัว  3  ชนิดคือ น้ํามันปาลม       
ชอรตเทนน่ิง และกลีเซอรีน ซึ่งคณุสมบัติของสารจับตัวทั้ง 3 ชนิดมีความแตกตางกัน จึงมผีลทําใหลักษณะของซุปกอนหมู
เลียงท่ีไดมีลักษณะที่แตกตางกัน โดยน้ํามันปาลมมีสวนประกอบของกรดไขมันอ่ิมตัว  47.9 % กรดไขมันไมอ่ิมตัว 52 % โดยมี

กรดปาลมมิติก 42 % กรดสเตียริก 5.1 % และ ไมรีสติก 0.8 % (Cassiday, 2018) ทําใหน้ํามันปาลมมีสถานะเปนของแข็งและ
ของเหลวปนกัน  เมื่อตั้งทิ้งไวจะแยกชั้นเปน  2  สวน ถึงแมน้ํามันปาลมจะมีกรดไขมันอ่ิมตัวปริมาณสูง แตเปนกรดไขมันท่ีมี
ขนาดโมเลกุลเล็กจึงยังคงสภาพเปนของเหลวท่ีอุณหภูมิหอง สวนชอรตเทนนิ่งมีคุณสมบัติเปนของแข็งหรือก่ึงแข็ง ไมมีกลิ่นและ
รสชาติ  สีขาวสะอาด เน้ือสัมผัสเรียบเนียน และมีความคงตัวที่เหมาะสมสําหรับการผสมและกักเก็บฟองอากาศไดดี  มีปริมาณ
ของแข็ง 15-25% โดยน้ําหนัก (Ghotra et al., 2002) ชอรตเทนนิ่งสามารถเปลี่ยนรูปรางไดเมื่อไดรับแรงกระทําที่เพียงพอ ขณะที่
กลีเซอรีนมีคุณสมบติัคือเปนของเหลวละลายน้าํไดดี  มีรสหวานเลก็นอย ไมมีกลิ่น  ไมระเหย  มีความคงตวั มีจุดหลอมเหลว
ต่ําและไมเกิดกลิ่นหืน (The Soap and Detergent Association, 1990) 

จากการศึกษาลักษณะปรากฏทางกายภาพ ความสามารถในการละลาย และการดูดซับน้ําของซุปกอนหมูเลียงใน
แตละชนิด พบวาซุปกอนท้ัง  3  ชนิด ท่ีระดับความเขมขน 4- 6 %  ใหลักษณะทางกายภาพที่ดี มีความสามารถในการ
ละลายและการดดูซับน้ําเหมาะสมกวาที่ระดับความเขมขนอ่ืน ซึ่งลักษณะทางดานกายภาพของซุปกอนหมูเลียงท่ีไดมีลักษณะ
เปนเนื้อเดียวกัน  มีสีน้ําตาล  และมีกลิ่นหอมของเครื่องเทศ  สวนซุปกอนหมูเลียงที่ใชสารในการจับตัวปริมาณ 2 %  มีการ
จับตัวกันเปนกอนไมดี และแตกหักงาย เนื่องมาจากสารที่ใชในการจับตัวมีปริมาณนอย  ไมเพียงพอตอการจับยึดสวนผสมเขา
ดวยกัน สวนซุปกอนหมูเลียงท่ีใชสารในการจับตัวปริมาณ 8 และ 10 % ใหลักษณะของกอนที่ไมคงตัว สามารถเปลี่ยนแปลง

 4

ชอรตเทนนิง 8 % 2.380.10c 1.400.12a 2.500.01b 0.210.00 38.250.23bc 
ชอรตเทนนิง10 % 2.460.15c 1.250.10a 1.420.00a 0.190.00 40.700.30c 
กลีเซอรีน 2 % 0.440.21a 4.120.00d 3.630.01c 0.220.01 34.120.18b 
กลีเซอรีน 4 % 0.450.13a 4.080.06d 3.600.02c 0.210.00 34.180.15b 
กลีเซอรีน 6 % 1.060.15a 3.920.02d 3.210.01c 0.210.00 35.160.12b 
กลีเซอรีน 8 % 1.110.08a 3.900.01d 3.220.03c 0.230.00 35.700.21b 
กลีเซอรีน 10 % 1.120.11a 3.900.00d 3.200.00c 0.200.00 36.140.17b 

        หมายเหตุ  :   ab  หมายถึง  คาเฉลี่ยในแนวตั้งมีความแตกตางอยางมีนัยสาํคญัทางสถิติ  (P<0.05) 
               ns  หมายถึง คาเฉลี่ยในแนวตั้ง ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ   (P>0.05) 
 

ตารางที่  2  การทดสอบคณุภาพทางประสาทสัมผสัของซุปกอนหมเูลียง 
ชนิดสารจับตวั ลักษณะทางประสาทสมัผัส 

Appearance Colorns Flavorns Tastens Texture Overall 
น้ํามันปาลม   5.800.01a 5.900.02 5.800.16 6.601.12 5.200.90a 6.501.10b 
ชอรตเทนน่ิง   6.000.05a 6.000.06 6.100.08 5.401.70 5.401.00a 5.101.06a 
กลีเซอรีน   7.000.02b 6.000.03 5.401.00 6.201.24 7.100.65b 6.801.20b 

          หมายเหต ุ :   ab  หมายถึง คาเฉลี่ยในแนวตั้ง มีความแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ  (P<0.05) 
             ns   หมายถึง คาเฉลี่ยในแนวต้ังไมมีความแตกตางอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ (P>0.05) 
 
 

ตารางที่  3 องคประกอบทางเคมีของซุปกอนหมูเลียง  
    ชนิดสารจับตัว ความชื้น 

(%) 
โปรตีน ns 

(%) 
ไขมัน 
(%) 

เถา ns 
(%) 

คารโบไฮเดรต ns 
(%)  

น้ํามันปาลม 2.921.11a 12.120.01 12.891.00b 6.300.15 65.770.06 
ชอรตเทนน่ิง 3.561.08a 12.300.05 14.351.15c  6.120.12 63.490.03 
กลีเซอรีน 5.721.09b 12.280.04 10.25.1.18a  6.251.00 65.500.15 

      หมายเหต ุ :   ab  หมายถึง คาเฉลี่ยในแนวตั้ง มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (P<0.05) 
              ns   หมายถึง  คาเฉลีย่ในแนวตั้ง ไมมคีวามแตกตางอยางมีนัยสาํคญัทางสถิติ   (P>0.05) 
 

จากการศึกษากระบวนการผลติซปุกอนหมูเลียง  โดยใชชนิดของสารในการจับตัว  3  ชนิดคือ น้ํามันปาลม       
ชอรตเทนน่ิง และกลีเซอรีน ซึ่งคณุสมบัติของสารจับตัวทั้ง 3 ชนิดมีความแตกตางกัน จึงมผีลทําใหลักษณะของซุปกอนหมู
เลียงท่ีไดมีลักษณะที่แตกตางกัน โดยน้ํามันปาลมมีสวนประกอบของกรดไขมันอ่ิมตัว  47.9 % กรดไขมันไมอ่ิมตัว 52 % โดยมี

กรดปาลมมิติก 42 % กรดสเตียริก 5.1 % และ ไมรีสติก 0.8 % (Cassiday, 2018) ทําใหน้ํามันปาลมมีสถานะเปนของแข็งและ
ของเหลวปนกัน  เมื่อตั้งทิ้งไวจะแยกชั้นเปน  2  สวน ถึงแมน้ํามันปาลมจะมีกรดไขมันอ่ิมตัวปริมาณสูง แตเปนกรดไขมันท่ีมี
ขนาดโมเลกุลเล็กจึงยังคงสภาพเปนของเหลวท่ีอุณหภูมิหอง สวนชอรตเทนนิ่งมีคุณสมบัติเปนของแข็งหรือก่ึงแข็ง ไมมีกลิ่นและ
รสชาติ  สีขาวสะอาด เน้ือสัมผัสเรียบเนียน และมีความคงตัวที่เหมาะสมสําหรับการผสมและกักเก็บฟองอากาศไดดี  มีปริมาณ
ของแข็ง 15-25% โดยน้ําหนัก (Ghotra et al., 2002) ชอรตเทนนิ่งสามารถเปลี่ยนรูปรางไดเมื่อไดรับแรงกระทําที่เพียงพอ ขณะที่
กลีเซอรีนมีคุณสมบติัคือเปนของเหลวละลายน้าํไดดี  มีรสหวานเลก็นอย ไมมีกลิ่น  ไมระเหย  มีความคงตวั มีจุดหลอมเหลว
ต่ําและไมเกิดกลิ่นหืน (The Soap and Detergent Association, 1990) 

จากการศึกษาลักษณะปรากฏทางกายภาพ ความสามารถในการละลาย และการดูดซับน้ําของซุปกอนหมูเลียงใน
แตละชนิด พบวาซุปกอนท้ัง  3  ชนิด ท่ีระดับความเขมขน 4- 6 %  ใหลักษณะทางกายภาพที่ดี มีความสามารถในการ
ละลายและการดดูซับน้ําเหมาะสมกวาที่ระดับความเขมขนอ่ืน ซึ่งลักษณะทางดานกายภาพของซุปกอนหมูเลียงท่ีไดมีลักษณะ
เปนเนื้อเดียวกัน  มีสีน้ําตาล  และมีกลิ่นหอมของเครื่องเทศ  สวนซุปกอนหมูเลียงที่ใชสารในการจับตัวปริมาณ 2 %  มีการ
จับตัวกันเปนกอนไมดี และแตกหักงาย เนื่องมาจากสารที่ใชในการจับตัวมีปริมาณนอย  ไมเพียงพอตอการจับยึดสวนผสมเขา
ดวยกัน สวนซุปกอนหมูเลียงท่ีใชสารในการจับตัวปริมาณ 8 และ 10 % ใหลักษณะของกอนที่ไมคงตัว สามารถเปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 2 การทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของซุปก้อนหมูเลียง

ตารางที่ 3 องค์ประกอบทางเคมีของซุปก้อนหมูเลียง 

 4

ชอรตเทนนิง 8 % 2.380.10c 1.400.12a 2.500.01b 0.210.00 38.250.23bc 
ชอรตเทนนิง10 % 2.460.15c 1.250.10a 1.420.00a 0.190.00 40.700.30c 
กลีเซอรีน 2 % 0.440.21a 4.120.00d 3.630.01c 0.220.01 34.120.18b 
กลีเซอรีน 4 % 0.450.13a 4.080.06d 3.600.02c 0.210.00 34.180.15b 
กลีเซอรีน 6 % 1.060.15a 3.920.02d 3.210.01c 0.210.00 35.160.12b 
กลีเซอรีน 8 % 1.110.08a 3.900.01d 3.220.03c 0.230.00 35.700.21b 
กลีเซอรีน 10 % 1.120.11a 3.900.00d 3.200.00c 0.200.00 36.140.17b 

        หมายเหตุ  :   ab  หมายถึง  คาเฉลี่ยในแนวตั้งมีความแตกตางอยางมีนัยสาํคญัทางสถิติ  (P<0.05) 
               ns  หมายถึง คาเฉลี่ยในแนวตั้ง ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ   (P>0.05) 
 

ตารางที่  2  การทดสอบคณุภาพทางประสาทสัมผสัของซุปกอนหมเูลียง 
ชนิดสารจับตวั ลักษณะทางประสาทสมัผัส 

Appearance Colorns Flavorns Tastens Texture Overall 
น้ํามันปาลม   5.800.01a 5.900.02 5.800.16 6.601.12 5.200.90a 6.501.10b 
ชอรตเทนน่ิง   6.000.05a 6.000.06 6.100.08 5.401.70 5.401.00a 5.101.06a 
กลีเซอรีน   7.000.02b 6.000.03 5.401.00 6.201.24 7.100.65b 6.801.20b 

          หมายเหต ุ :   ab  หมายถึง คาเฉลี่ยในแนวตั้ง มีความแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ  (P<0.05) 
             ns   หมายถึง คาเฉลี่ยในแนวต้ังไมมีความแตกตางอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ (P>0.05) 
 
 

ตารางที่  3 องคประกอบทางเคมีของซุปกอนหมูเลียง  
    ชนิดสารจับตัว ความชื้น 

(%) 
โปรตีน ns 

(%) 
ไขมัน 
(%) 

เถา ns 
(%) 

คารโบไฮเดรต ns 
(%)  

น้ํามันปาลม 2.921.11a 12.120.01 12.891.00b 6.300.15 65.770.06 
ชอรตเทนน่ิง 3.561.08a 12.300.05 14.351.15c  6.120.12 63.490.03 
กลีเซอรีน 5.721.09b 12.280.04 10.25.1.18a  6.251.00 65.500.15 

      หมายเหต ุ :   ab  หมายถึง คาเฉลี่ยในแนวตั้ง มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (P<0.05) 
              ns   หมายถึง  คาเฉลีย่ในแนวตั้ง ไมมคีวามแตกตางอยางมีนัยสาํคญัทางสถิติ   (P>0.05) 
 

จากการศึกษากระบวนการผลติซปุกอนหมูเลียง  โดยใชชนิดของสารในการจับตัว  3  ชนิดคือ น้ํามันปาลม       
ชอรตเทนน่ิง และกลีเซอรีน ซึ่งคณุสมบัติของสารจับตัวทั้ง 3 ชนิดมีความแตกตางกัน จึงมผีลทําใหลักษณะของซุปกอนหมู
เลียงท่ีไดมีลักษณะที่แตกตางกัน โดยน้ํามันปาลมมีสวนประกอบของกรดไขมันอ่ิมตัว  47.9 % กรดไขมันไมอ่ิมตัว 52 % โดยมี

กรดปาลมมิติก 42 % กรดสเตียริก 5.1 % และ ไมรีสติก 0.8 % (Cassiday, 2018) ทําใหน้ํามันปาลมมีสถานะเปนของแข็งและ
ของเหลวปนกัน  เมื่อตั้งทิ้งไวจะแยกชั้นเปน  2  สวน ถึงแมน้ํามันปาลมจะมีกรดไขมันอ่ิมตัวปริมาณสูง แตเปนกรดไขมันท่ีมี
ขนาดโมเลกุลเล็กจึงยังคงสภาพเปนของเหลวท่ีอุณหภูมิหอง สวนชอรตเทนนิ่งมีคุณสมบัติเปนของแข็งหรือก่ึงแข็ง ไมมีกลิ่นและ
รสชาติ  สีขาวสะอาด เน้ือสัมผัสเรียบเนียน และมีความคงตัวที่เหมาะสมสําหรับการผสมและกักเก็บฟองอากาศไดดี  มีปริมาณ
ของแข็ง 15-25% โดยน้ําหนัก (Ghotra et al., 2002) ชอรตเทนนิ่งสามารถเปลี่ยนรูปรางไดเมื่อไดรับแรงกระทําที่เพียงพอ ขณะที่
กลีเซอรีนมีคุณสมบติัคือเปนของเหลวละลายน้าํไดดี  มีรสหวานเลก็นอย ไมมีกลิ่น  ไมระเหย  มีความคงตวั มีจุดหลอมเหลว
ต่ําและไมเกิดกลิ่นหืน (The Soap and Detergent Association, 1990) 

จากการศึกษาลักษณะปรากฏทางกายภาพ ความสามารถในการละลาย และการดูดซับน้ําของซุปกอนหมูเลียงใน
แตละชนิด พบวาซุปกอนท้ัง  3  ชนิด ท่ีระดับความเขมขน 4- 6 %  ใหลักษณะทางกายภาพที่ดี มีความสามารถในการ
ละลายและการดดูซับน้ําเหมาะสมกวาที่ระดับความเขมขนอ่ืน ซึ่งลักษณะทางดานกายภาพของซุปกอนหมูเลียงท่ีไดมีลักษณะ
เปนเนื้อเดียวกัน  มีสีน้ําตาล  และมีกลิ่นหอมของเครื่องเทศ  สวนซุปกอนหมูเลียงที่ใชสารในการจับตัวปริมาณ 2 %  มีการ
จับตัวกันเปนกอนไมดี และแตกหักงาย เนื่องมาจากสารที่ใชในการจับตัวมีปริมาณนอย  ไมเพียงพอตอการจับยึดสวนผสมเขา
ดวยกัน สวนซุปกอนหมูเลียงท่ีใชสารในการจับตัวปริมาณ 8 และ 10 % ใหลักษณะของกอนที่ไมคงตัว สามารถเปลี่ยนแปลง

 จากการศึกษากระบวนการผลิตซุปก้อนหมูเลียง โดยใช ้

ชนดิของสารในการจบัตวั  3  ชนดิ คอื น�า้มนัปาล์ม ชอร์ตเทนนิง่ และ 

กลีเซอรีน ซึ่งคุณสมบัติของสารจับตัวทั้ง 3 ชนิดมีความแตกต่างกัน 

จึงมีผลท�าให้ลักษณะของซุปก้อนหมูเลียงที่ได้มีลักษณะที่แตกต่างกัน  

โดยน�า้มนัปาล์มมส่ีวนประกอบของกรดไขมนัอิม่ตวั 47.9% กรดไขมัน 

ไม่อิ่มตัว 52% โดยมีกรดปาล์มมิติก 42% กรดสเตียริก 5.1% และ  

ไมรีสติก 0.8% (Cassiday, 2018) ท�าให้น�้ามันปาล์มมีสถานะเป็น 

ของแข็งและของเหลวปนกัน เม่ือตั้งท้ิงไว้จะแยกช้ันเป็น 2 ส่วน  

ถึงแม้น�้ามันปาล์มจะมีกรดไขมันอิ่มตัวปริมาณสูง แต่เป็นกรดไขมัน 

ที่มีขนาดโมเลกุลเล็กจึงยังคงสภาพเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้อง  

ส่วนชอร์ตเทนนิ่งมีคุณสมบัติเป็นของแข็งหรือกึ่งแข็ง ไม่มีกลิ่นและ 

รสชาติ สีขาวสะอาด เนื้อสัมผัสเรียบเนียน และมีความคงตัวที ่

เหมาะสมส�าหรับการผสมและกักเก็บฟองอากาศได้ดี มีปริมาณ 

ของแข็ง 15-25% โดยน�้าหนัก (Ghotra et al., 2002) ชอร์ตเทนนิ่ง 

สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้เมื่อได้รับแรงกระท�าที่เพียงพอ ขณะที่ 

กลีเซอรีนมีคุณสมบัติคือเป็นของเหลวละลายน�้าได้ดี มีรสหวาน 

วริศชนม์ นิลนนท์, กุลพร พุทธมี 

10 %
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เล็กน้อย ไม่มีกลิ่น  ไม่ระเหย  มีความคงตัว มีจุดหลอมเหลวต�่าและ 

ไม่เกิดกลิ่นหืน (The Soap and Detergent Association, 1990) 

 จากการศกึษาลกัษณะปรากฏทางกายภาพ ความสามารถ 

ในการละลาย และการดูดซับน�้าของซุปก้อนหมูเลียงในแต่ละชนิด 

พบว่า ซปุก้อนทัง้ 3 ชนดิ ทีร่ะดบัความเข้มข้น 4-6% ให้ลกัษณะทาง 

กายภาพที่ดี มีความสามารถในการละลายและการดูดซับน�้า 

เหมาะสมกว่าที่ระดับความเข้มข้นอื่น ซึ่งลักษณะทางด้านกายภาพ 

ของซุปก้อนหมูเลียงที่ได้มีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกัน มีสีน�้าตาล 

และมีกลิ่นหอมของเครื่องเทศ ส่วนซุปก้อนหมูเลียงที่ใช้สารใน 

การจบัตวัปรมิาณ 2% มกีารจบัตวักนัเป็นก้อนไม่ด ีและแตกหักง่าย  

เนื่องมาจากสารที่ใช้ในการจับตัวมีปริมาณน้อย ไม่เพียงพอต่อ 

การจับยึดส่วนผสมเข้าด้วยกัน ส่วนซุปก้อนหมูเลียงที่ใช้สารใน 

การจับตัวปริมาณ 8 และ 10% ให้ลักษณะของก้อนที่ไม่คงตัว  

สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ตามแรงที่จับ มีการไหลซึมของ 

สารจบัตวั และน�าออกจากพมิพ์ได้ยาก เนือ่งจากมส่ีวนผสมบางส่วน 

ติดแม่พิมพ์ท�าให้เกิดการสูญเสียวัตถุดิบระหว่างกระบวนการผลิต   

จากรายงานการวิจัยของสุวรรณี (ม.ป.ป.) ซึ่งได้พัฒนาการใช้ 

ส้มแขกแห้งเป็นสารให้รสเปรี้ยวในต้มย�าก้อน โดยใช้กลีเซอรีนเป็น 

สารในการจับตัว พบว่า กลีเซอรีนมีความสามารถในการยึดเกาะ 

ส่วนผสมให้เกาะกันเป็นก้อน ซึ่งการใช้สารในการจับตัวต้องใช้

ในปริมาณที่เหมาะสม เพราะหากใช้ในปริมาณท่ีน้อยเกินไปจะ

ท�าให้ผลิตภัณฑ์เกิดการคืนตัวแตกร่วนได้ง่ายเม่ือท�าการหยิบจับ  

เนื่องจากปริมาณสารที่ท�าหน้าท่ียึดเกาะส่วนผสมมีปริมาณน้อย 

เกินไป หากใช้สารในการจับตัวมากเกินไปจะท�าให้ผลิตภัณฑ์มี

ลักษณะนุ่มและเยิ้มแต่ไม่เกิดการคืนตัว  เนื่องจากปริมาณสารที่ท�า

หน้าทีย่ดึเกาะส่วนผสมมปีรมิาณมากเกนิไป โดยเสนอแนะว่าขนาด

ของผงที่เหมาะสมในการท�าผลิตภัณฑ์ผงคือ 250 ไมครอน  

 ด้านองค์ประกอบทางเคมีของซุปก้อน พบว่า ปริมาณ 

ความชื้นซุปก้อนหมูเลียงที่ใช้กลีเซอรีน มีปริมาณความชื้นมากที่สุด  

รองลงมา คอื ชอร์ตเทนนิง่ และน�า้มนัปาล์มซ่ึงเป็นสารในการจบัตวั 

มคีวามชืน้น้อยทีส่ดุ อย่างไรก็ตามความชืน้ของสารจบัตวัทัง้ 3 ชนดิ  

อยู่ในช่วงระหว่าง 2.92-5.72% ซึ่งสัมพันธ์กับค่า aw ที่ได้อยู่ในช่วง 

ระหว่าง 0.19-0.24 จงึมโีอกาส เกบ็รกัษาซปุก้อนไว้ได้ทีอ่ณุหภมูห้ิอง 

โดยไม่เน่าเสยี การท�าให้แห้งจนท�าให้ค่า aw ต�า่กว่า 0.5 จะสามารถ 

ควบคุมปฏิกิริยาจากเอนไซม์และจุลินทรีย์ในระหว่างการเก็บรักษา  

และสามารถเก็บรักษาไว้ได้ที่อุณหภูมิห้อง (สุภกาญจน์ และ 

ศุกฤชชญา, 2557) นอกจากนี้จากผลงานวิจัยของจรินทร์ (2544)  

ได้พัฒนาซุปก่ึงส�าเร็จรูปรสกุ้งจากหัวกุ้ง โดยใช้น�้ามันปาล์มเป็น 

สารในการจับตัวและใช้อุณหภูมิ 60°C เป็นระยะเวลา 2 ช่ัวโมง 

พบว่าปริมาณความชื้นเท่ากับ 2.50 % ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับซุปก้อน 

ที่ใช ้น�้ามันปาล์ม และรวมถึงปริมาณไขมันและน�้ามันที่มีค ่า 

ใกล้เคยีงกนั ซึง่ซุปก้อนหมเูลยีงทีใ่ช้น�า้มนัปาล์มเป็นสารในการจบัตวั  

มีปริมาณไขมันมากที่สุด เนื่องจากในน�้ามันปาล์มประกอบไปด้วย 

กรดไขมันในโครงสร้าง ทั้งไขมันชนิดที่อิ่มตัวและไขมันชนิดที่ 

ไม่อิ่มตัว อย่างไรก็ตามซุปก้อนในทางการค้าบางชนิด เช่น ซุปก้อน 

รสไก่ตราคนอร์ มีส่วนผสมของน�้ามันปาล์มเป็นองค์ประกอบด้วย  

จึงอาจมีส่วนช่วยในการจับรวมตัวของส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ได้   

ขณะที่ซุปก้อนหมูเลียงท่ีใช้ชอร์ตเทนนิ่ง และกลีเซอรีนเป็นสารใน 

การจับตัวให้ปริมาณไขมันน้อยที่สุด ส�าหรับปริมาณเถ้า พบว่า 

ซุปก้อนหมูเลียงที่ใช้สารจับตัวทั้งสามชนิดไม่มีความแตกต่างกัน  

โดยซุปก้อนที่ใช้น�้ามันปาล์มเป็นสารในการจับตัวมีปริมาณเถ้า 

มากที่สุด รองลงมา คือ ซุปก้อนหมูเลียงที่ใช้กลีเซอรีน และ 

ชอร์ตเทนนิ่ง ตามล�าดับ ซึ่งกรรมวิธีการผลิตอาจมีผลต่อปริมาณ

เถ้าที่เพิ่มขึ้นด้วย

 จากการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของซปุก้อน 

หมูเลียง  ผลการวิเคราะห์ พบว่า ผู้ทดสอบให้การยอมรับ ซุปก้อน 

หมูเลียงที่ใช้กลีเซอรีนเป็นสารในการจับตัวมากที่สุด โดยไม่มี 

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (P>0.05) กับซุปก้อน 

หมูเลียงที่ใช้น�้ามันปาล์มเป็นสารในการจับตัว อย่างไรก็ตาม 

ซุปก้อนท่ีใช้น�้ามันปาล์มถึงแม้จะมีกล่ินรสที่ดีแต่ยังไม่มีกลิ่นรสของ 

หมูเลียงที่เด่นชัด มีลักษณะเนื้อสัมผัสที่มีน�้ามันติดริมฝีปาก และ 

มตีะกอนขนาดใหญ่ลอยอยูใ่นน�า้ซุป  มรีสชาตทิีดี่ การทีล่กัษณะเนือ้ 

สัมผัสมีน�้ามันติดริมฝีปาก มีการลอยตัวของไขมันขนาดใหญ่ใน 

น�้าซุป จึงท�าให้น�้าซุปมันและเป็นไขเมื่อน�้าซุปเย็นลง ส่วนซุปก้อน 

ที่ใช้ชอร์ตเทนน่ิงเป็นสารจับตัวมีลักษณะเน้ือสัมผัสของตะกอน 

ที่หยาบและมีลักษณะมันติดริมฝีปากเช่นเดียวกับน�้ามันปาล์ม และ 

กลิ่นรสของหมูเลียงที่ยังไม่เด่นชัด เมื่อน�้าซุปเย็นจะเกิดเป็นไขมัน 

ติดริมฝีปากและเกิดไขในน�้าซุปเช่นเดียวกันกับซุปก้อนน�้ามันปาล์ม  

การที่ซุปก้อนหมูเลียงที่ใช้น�้ามันปาล์มและชอร์ตเทนนิ่งเป็นสารใน 

การจับตัวเกิดตะกอนและการคืนตัวไม่ดี เนื่องมาจากสารที่ใช้ใน 

การจบัตวัไปปรบัปรงุคณุลกัษณะทางกายภาพและเคมขีองซปุก้อน 

หมเูลยีง ท�าให้ซุปก้อนหมเูลยีงเกดิการคนืตวัได้ช้า เกดิตะกอนหยาบ   

มีการคืนตัวและมีลักษณะเนื้อสัมผัสที่ไม่ดี ในขณะที่ซุปก้อนที่ใช ้

กลีเซอรีนเป็นสารในการจับตัว ให้ลักษณะเนื้อสัมผัสที่ดี สีของน�้า 

ซุปที่เข้มข้น เนื่องมาจากตะกอนของซุปก้อนหมูเลียงที่ใช้กลีเซอรีน 

เป็นสารในการจบัตวัเกดิตะกอนนอนก้น ท�าให้น�า้ซปุทีไ่ด้มลีกัษณะใส 

ตะกอนไม่หยาบ อย่างไรก็ตามกลิ่นของซุปก้อนมีกลิ่นของ 

เครื่องเทศน้อยกว่าสารจับตัวชนิดอื่น อาจเนื่องจากคุณสมบัติของ 

การหลอมละลายต�่ากว่าน�้ามันปาล์มและชอร์ตเทนนิ่ง ดังนั้น 

ความสามารถในการกักเก็บกลิ่นของเครื่องเทศมีน้อยกว่า

วริศชนม์ นิลนนท์, กุลพร พุทธมี 
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สรุปผล
 ปรมิาณของสารทีใ่ช้ในการจบัตวัของซปุก้อนทัง้ 3 ชนดิ 

ที่เหมาะสม คือ 6% ซุปก้อนหมูเลียงที่ได้มีลักษณะทางกายภาพที่ดี   

มีลักษณะเป็นก้อนเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่แตกหักง่าย ให้เป็นสีน�้าตาล 

ถึงน�้าตาลเข้ม มีกลิ่นหอมของเครื่องเทศ มีความสามารถใน 

การละลายและการดูดซับน�้าเหมาะสมกว่าซุปก้อนหมูเลียงที่ใช้ 

สารในการจับตัวที่ปริมาณอื่น โดยซุปก้อนหมูเลียงในแต่ละชนิด 

มีปริมาณความชื้น 2.92-5.72% โปรตีน 12.12-12.28% 

ไขมัน 10.25-12.85% เถ้า 6.12-6.30% และ คาร์โบไฮเดรต 

63.49-65.77% ซึ่งผู้ทดสอบให้การยอมรับซุปก้อนที่ใช้กลีเซอรีน 

เป็นสารจับตัวมากท่ีสุด ในด้านลักษณะปรากฏ เน้ือสัมผัส และ 

การยอมรับรวม ดังนั้นในการพัฒนาซุปก้อนน�้าก๋วยเตี๋ยวหมูเลียง 

จึงควรเลือกใช้กลีเซอรีน 6% โดยน�้าหนัก เป็นสารจับตัวส�าหรับ 

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงการค้าต่อไป 

กิตติกรรมประกาศ
 โครงการวจิยันีไ้ด้รบัการสนบัสนนุวจิยั จากกองทนุวจิยั 
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การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ทักษะการวิ่งข้ามรั้ว ส�าหรับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา

Development of Hurdles Skills Videotape for The Institute

of Physical Education Students

กาญจนา ดิษฐบรรจง,  อนุชิตร แท้สูงเนิน,  นภากร บุญเส็ง

คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพส่ือวีดิทัศน์ทักษะการว่ิงข้ามรั้ว และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของ 

ผู้เรียนที่มีต่อการใช้สื่อวีดิทัศน์ทักษะการวิ่งข้ามรั้ว เรื่อง การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ทักษะการวิ่งข้ามรั้ว ส�าหรับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา  

กลุม่ตัวอย่างเป็นนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาวิชาพลศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ สถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขตสพุรรณบรุ ีทีล่งทะเบยีน 

เรียนวิชาทักษะและการสอนกรีฑา ปีการศึกษา 2560 จ�านวน 30 คน โดยท�าการเก็บข้อมูลจ�านวน 2 ครั้ง โดยใช้เวลาทดลองครั้งละ  

1 ชั่วโมง 30 นาที เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์ส�าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและผู้เชี่ยวชาญด้านส่ือวีดิทัศน์  

2) แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาทักษะการวิ่งข้ามรั้ว 3) แบบประเมินคุณภาพด้านสื่อวีดิทัศน์เรื่องทักษะการวิ่งข้ามรั้ว 4) สื่อวีดิทัศน ์

เรื่องทักษะการวิ่งข้ามรั้ว 5) แบบทดสอบความรู้เรื่องทักษะการวิ่งข้ามรั้ว 6) แบบประเมินการเรียนรู้ทักษะการวิ่งข้ามรั้ว 7) แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อสื่อวีดิทัศน์ทักษะการว่ิงข้ามรั้ว ผลการวิจัยพบว่า 1) การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพส่ือวีดิทัศน์ทักษะ 

การวิ่งข้ามร้ัว พบว่า สื่อวีดิทัศน์มีค่า E1/E2 เท่ากับ 81.88/82.08 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ 75/75 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ 

นักศึกษาที่เรียนด้วยสื่อวีดิทัศน์ทักษะการว่ิงข้ามรั้ว วิชาทักษะและการสอนกรีฑา พบว่า มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสื่อวีดิทัศน์ทักษะการวิ่งข้ามรั้วที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

ค�าส�าคัญ : สื่อวีดิทัศน์, ทักษะการวิ่งข้ามรั้ว

กาญจนา ดิษฐบรรจง,  อนุชิตร แท้สูงเนิน,  นภากร บุญเส็ง
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Abstract
 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.

Keywords : videotape,  Hurdles skills

กาญจนา ดิษฐบรรจง,  อนุชิตร แท้สูงเนิน,  นภากร บุญเส็ง
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บทน�า
 สถาบันการพลศึกษาเป ็นสถาบันอุดมศึกษาที่ มี 

วัตถุประสงค์ในกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อที่จะพัฒนาบุคลากร 

ทางพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ  

นันทนาการ โดยมีภารกิจการสอน การวิจัย การให้บริการทาง 

วิชาการ การให้บริการชุมชน ซึ่งการจัดการศึกษาในสถาบัน 

การพลศึกษา โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 

ถือว่าเป็นภาระงานท่ีส�าคัญต่อการพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งเสริม 

ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ 

เพื่อเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาทางพลศึกษาและกีฬาที่กว้างไกล  

พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังทางร่างกายและจิตใจ 

ในการด�ารงชีวิตได้อย่างเป็นสุข (อัมพาพร นพรัตน์, 2558: 1) 

ซึง่สถาบนัการพลศึกษามกีารจดัการเรยีนการสอนในรายวชิาทกัษะ 

และการสอนกีฬาที่หลากหลาย และรายวิชาทักษะและการสอน 

กรีฑา เป็นวิชาหน่ึงท่ีจัดอยู ่ในหลักสูตรการผลิตครูของคณะ 

ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา ส�าหรับทักษะกรีฑาซึ่งประกอบ 

ไปด้วยทักษะการวิ่ง กระโดด ทุ่ม พุ่ง ขว้าง ฯลฯ การวิ่งจะแยกเป็น 

วิง่ทีม่สีิง่กดีขวางกบัการวิง่ทีไ่ม่มสีิง่กดีขวาง การวิง่ข้ามรัว้จดัว่าเป็น 

กรีฑาประเภทหนึ่งที่เป็นการว่ิงข้ามส่ิงกีดขวางที่เป็นการวิ่งตามลู่วิ่ง 

และการก้าวข้ามรั้ว ตามระยะทางและความสูงของรั้วที่ก�าหนดไว้  

นับว่าส�าคัญ เนื่องจากทักษะเบื้องต้นในการวิ่งข้ามรั้ว มีลักษณะ 

ของทักษะและท่าทางการเคลื่อนไหวบางส่วนแตกต่างไปจากการ 

วิ่งระยะอื่นๆ โดยเฉพาะทักษะการออกวิ่งจากจุดเริ่มต้นถึงรั้วแรก  

การกระโดดขึ้นรั้ว การข้ามรั้ว และการลงสู่พื้น ซึ่งทักษะเหล่าน้ี 

เป็นพื้นฐานที่ต้องเรียนรู ้ และฝึกฝนเพื่อเตรียมความพร้อมใน 

การเรียนวิ่งข้ามรั้วต่อไป 

 การว่ิงข้ามรั้วถือเป็นกรีฑาประเภทหน่ึงท่ีมีความยาก 

และสลับซับซ้อน ต้องการทักษะการเคลื่อนไหวท่ีดี ความเร็วใน 

การวิ่งร่วมกับเทคนิคการข้ามรั้วที่ดี รวมทั้งการสร้างจังหวะการว่ิง 

ระหว่างรั้ว นักวิ่งข้ามรั้วที่ดีต้องไม่ใช้การกระโดดข้ามรั้ว แต่ต้องใช ้

จังหวะในการก้าวข้ามรั้วและการปรับจังหวะในการข้ามร้ัว เพื่อที ่

จะข้ามรัว้ได้อย่างรวดเรว็ จงัหวะเป็นส่วนหนึง่ของความสมัพนัธ์การ 

เคลื่อนไหวของร่างกาย การฝึกเทคนิคการว่ิงข้ามรั้วจะก่อให้เกิด 

ผลดีต่อความสามารถในการเรียนรู้ทักษะทางกลไก ดังนั้นกิจกรรม 

ข้ามรั้วจึงต้องได้ รับการฝึกทักษะการเรียนรู้ โดยมีการปรับความ 

สูงของรั้ว ระยะห่างระหว่างรั้ว รวมถึงการเลือกอุปกรณ์ท�าการใช้ 

สอนและวิธีการสอนให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน  

(IAAF, 2000: 79) ซึ่งสื่อนวัตกรรมการวิ่ง ข้ามรั้วท่ีมีอยู่ทั้งใน 

ประเทศและต่างประเทศ จะให้ความส�าคัญกับรูปแบบการฝึกเพื่อ 

พัฒนานักกีฬาเข้าสู่การแข่งขันซ่ึงเป็นแบบฝึกของนักกีฬา มีล�าดับ 

ขั้นตอนการสอนยากเกินไปไม่เหมาะกับการเรียนรู้ทักษะใหม่ ที่จะ 

น�าไปปรับใช้กับการเรียนการสอนที่เป็นพ้ืนฐานส�าหรับนักศึกษาได้  

เพราะการวิ่งข้ามร้ัวเป็นทักษะมีความสลับซับซ้อน มีขั้นตอน 

การเคลื่อนไหวหลายขั้นตอน ยากส�าหรับผู้เรียนที่จะเกิดการเรียนรู้ 

และยากส�าหรับผู้สอนในการอธิบายและสาธิต การใช้ส่ือช่วยสอน 

ทีจ่ดัอย่างเป็นระบบมลี�าดบัขัน้ตอนการสอนทีช่ดัเจน จะส่งผลท�าให้ 

ผู้สอนท�าการสอนได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  

(เอกวิทย์ แสวงผล, 2560: สัมภาษณ์) ดังนั้น สื่อที่ดีเป็นสิ่งที่ช่วย 

ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะช่วยให้ผู้เรียนเกิด 

ความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ง่ายข้ึนในระยะ 

เวลาอันสั้น และสามารถช่วยให้เกิดความคิดรวบยอดในเรื่องนั้นได้ 

อย่างถูกต้องและรวดเร็ว (กิดานันท์ มลิทอง, 2543: 98) เนื่องจาก 

กจิกรรมการวิง่ข้ามรัว้เป็นกจิกรรมทีม่คีวามสลบัซับซ้อนทางทักษะ  

จ�าเป็นต้องปรับรูปแบบและหาวิธีสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเกิด 

การเรียนรู้จากง่ายไปยากอย่างเป็นขั้นตอน และประกอบกับผู้สอน 

อาจไม่สามารถสาธิตการปฏิบัติทักษะให้ผู้เรียนมองเห็นได้อย่าง 

ชัดเจนในแต่ละขัน้ตอนได้ ดงันัน้การมส่ืีอทีด่จีะท�าให้มีความสะดวก 

ในการสอนและผู้เรียนเกิดความสนใจสามารถเรียนรู้ทักษะได้ง่าย 

ยิ่งขึ้น (อ�านวย บุญเส็ง, 2560: สัมภาษณ์)

 จากการเรียนการสอนที่ผ่านมาพบปัญหาในการเรียน 

การสอน กล่าวคือ บางครั้งนักศึกษาต้องมีกิจกรรม เช่น ไปเก็บ 

ตัวนักกีฬาเป็นเวลานาน ไปแข่งขันกีฬา รวมทั้งมีหน้าที่เป็นผู้ช่วย 

อาจารย์ในสถาบันการให้บริการวิชาการแก่สังคม เช่น ไปตัดสินกีฬา 

ในสถานที่ต่างๆ การไปจัดการแข่งขันกีฬาให้กับโรงเรียนมัธยมและ 

การแข่งขนัขององค์การบรหิารส่วนต�าบลอกีจ�านวนมาก นอกจากนี้ 

ยังเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของสถาบันที่ต้องการให้นักศึกษา 

ทีไ่ปท�าการเกบ็ตวัเพือ่ฝึกซ้อมกฬีาและเข้าร่วมการแข่งขนักฬีาทัง้ใน 

ระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งวิทยาเขตสุพรรณบุรีมีจ�านวนนักศึกษา  

ทีม่คีณุสมบตัดิงักล่าวอยูเ่ป็นจ�านวนมาก ท�าให้นกัศกึษาทีไ่ปเกบ็ตวั 

และเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวขาดการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติ ส่งผลให ้

ไม่สามารถปฏิบัติทักษะการวิ่งข้ามรั้วได้

 การแก้ปัญหาดงักล่าวได้อกีวธิหีนึง่ คือ การเรยีนการสอน 

ด้วยส่ือวีดิทัศน์ ซ่ึงนักศึกษาสามารถเรียนได้โดยไม่จ�ากัดสถานที ่

และเวลาในการเรยีน อกีท้ังยงัทบทวนความรู้ความเข้าใจเพิม่เตมิได้ 

ด้วยตนเอง จากแนวคิดดังกล่าว วีดิทัศน์เป็นส่ือการเรียนการสอน 

ประเภทหน่ึงทีม่คีวามพร้อมในลกัษณะของมลัตมิเีดยี (Multimedia)  

ซึ่งได้รวมเอาความโดดเด่นของรูปแบบและแนวทางการน�าเสนอที่ 

สมบูรณ์ครบถ้วนไว้ทั้งภาพเคลื่อนไหว เสียงประกอบ คอมพิวเตอร ์

กราฟิกและเทคนิคพิเศษอีกมากมาย ช่วยสร้างประสิทธิภาพ 

การเรียนการสอน ช่วยลดความยุ่งยากซับซ้อนของเนื้อหาวิชาและ 

มีความหลากหลายในด้านการสร้างจินตนาการของสื่อการสอนได ้

อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถกระตุ้นความสนใจ ดึงดูดใจ 

ได้เป็นอย่างดี และอีกส่ิงหน่ึงที่เป็นคุณสมบัติที่ส�าคัญคือสามารถ 

น�ามาเปิดซ�้าได้ตามความต้องการ นอกจากนั้นยังสามารถเลือก 

กาญจนา ดิษฐบรรจง,  อนุชิตร แท้สูงเนิน,  นภากร บุญเส็ง
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หรอืหยดุในเนือ้หาภาพทีต้่องการได้ (สขุญา บญุพพิฒัน์, 2556: 11)  
การสอนพลศึกษาโดยใช้สื่อวีดิทัศน์เป็นสื่อการเรียนการสอน  
เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป การใช้สื่อวีดิทัศน์นับเป็น 
เทคโนโลยีการศึกษาท่ีให้ความสะดวกท้ังผู้สอนและผู้เรียน เป็นส่ือ 
การสอนที่สามารถน�าสื่อหลายอย่างมาใช้ร่วมกันได้อย่างสะดวก  
เป็นการใช้สือ่เพือ่ให้เกดิการเรียนรูท้ีส่มบรูณ์ ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพ          
การเรียนการสอน นอกจากนีว้ดิีทศัน์ยงัสามารถสาธติได้อย่างชัดเจน  
สามารถท�าให้ผู้เรียนได้เห็นสื่อที่ต้องการเน้นได้โดยเทคนิคการถ่าย 
ในระยะใกล้ เพื่อขยายภาพหรือวัสดุสิ่งของให้ผู้เรียนได้เห็นทั่วถึง 
ทุกคนได้อย่างชัดเจน (ปิยณัฐ ศรีชะตา, 2556: 2) ดังนั้นสื่อวีดิทัศน ์
ท่ีดจีะต้องประกอบไปด้วยสือ่ทีส่ามารถมองเหน็ได้ทัง้ภาพและฟังเสยีง  
มีการเสนอเป็นภาพเคล่ือนไหวที่แสดงความต่อเน่ือง หยุดดูภาพนิ่ง 
หรือดูซ�้าอีกได้ สามารถเก็บเป็นข้อมูลและเผยแพร่ได้หลายครั้ง  
(ขจรศักดิ์ สิงห์ฆะจักร, 2551: 9) โดยสื่อการสอนที่ดี จะมีการส่งผล 
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซ่ึง นุชนาฏ ธรรมเกสร (2552: 1),  
ชลิต ล้ิมพระคุณ (2556: 2) ได้มีการท�าวิจัยการพัฒนาบทเรียน 
วีดิทัศน์ โดยมีการหาประสิทธิภาพของสื่อ (E1/E2) และมีการหา 
ระดับความพึงพอใจของสื่อ ซ่ึงการหาประสิทธิภาพของส่ือพบว่า 
ผลทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และมีความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับมาก และงานวิจัยของอนุชิตร แท้สูงเนิน (2555: 2)  
และพรสวรรค์ สระภักดิ์ (2554: 52) การวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อ 
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยมีการหาประสิทธิภาพสื่อ ใช้วิธีการ 
หาค่า E1/E2 และความพึงพอใจ ซ่ึงพบว่า สื่อท่ีมีประสิทธิภาพ 
จะช่วยให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้นและผู้ใช้สื่อมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยท่ีผู้วิจัยก�าหนดไว้ ส่ือการ
สอนที่ดีจะต้องมีการหาประสิทธิภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด
ควรจะมีประสิทธิภาพของสื่อในเนื้อหาทักษะตามเกณฑ์ 75/75  
(ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ, 2535: 35 อ้างถึงใน จันตรา  
ธรรมแพทย์, 2550: 20)

 จากเหตุผลความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหาท่ี 
กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะท่ีเป็นผู้ช่วยผู้สอนในรายวิชาทักษะ 
และการสอนกรีฑา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา สถาบัน 
การพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี เห็นว่าวีดิทัศน์เป็นสื่อ อุปกรณ ์
ทีมี่ความเหมาะสมจ�าเป็นกับสภาพปัญหาในการเรยีนการสอนทักษะ 
การวิ่งข้ามรั้วที่มีความยาก และเป็นสื่อที่มีประโยชน์กับผู้เรียน  
ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะท�าการวจิยั เพือ่สร้างและหาประสทิธภิาพ 
สือ่วดิีทศัน์ทกัษะการวิง่ข้ามร้ัว ส�าหรับนกัศึกษาสถาบนัการพลศกึษา  
เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาทักษะและ 
การสอนกรีฑา และน�าผลที่ได้มาเป็นแนวทางส�าหรับสถาบัน 
การศึกษา ครูพลศึกษา บุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน 
การวางแผน ปรบัปรงุ และพัฒนาการจัดกจิกรรมการเรยีนการสอน 
การวิง่ข้ามรัว้ให้มปีระสทิธิภาพมากยิง่ขึน้ต่อไปเพือ่ให้เกดิประโยชน์ 
สูงสุดแก่ผู้เรียนอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพส่ือวีดิทัศน์ทักษะ 

การวิ่งข้ามรั้ว 

 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน ที่มีต่อการใช้ 

สื่อวีดิทัศน์ทักษะการวิ่งข้ามรั้ว

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 1. สถาบนัการพลศกึษาได้สือ่วดีทัิศน์การวิง่ข้ามรัว้ทีม่ี

คุณภาพไว้ใช้ในการเรียนการสอน

 2. ผู้ทีน่�าส่ือวดีทิศัน์การวิง่ข้ามรัว้ไปใช้ มคีวามพงึพอใจ

กาญจนา ดิษฐบรรจง,  อนุชิตร แท้สูงเนิน,  นภากร บุญเส็ง
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กรอบแนวคิดการวิจัย

5 
 

 

สื่อวีดิทัศนการสอน

ทักษะการวิ่งขามรั้ว 

 

แนวคิดเกี่ยวกับเนื้อหาการสอนทกัษะการว่ิง   

ขามรั้ว 

- หลักสูตรการสอนสาขาวิชาพลศกึษา 

- ทักษะกรีฑาการวิ่งขามรั้ว 

เทคนิคและทักษะ   

วิธีสอนทักษะที่ยาก 

ลักษณะทั่วไปของการวิ่งขามรั้ว 

เทคนิคการวิ่งขามรั้ว 

การวิเคราะหเทคนิคการวิ่งขามรั้ว 

- การสรางแบบทดสอบความรู 
 

แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

- ความหมายของความพึงพอใจ 

- ประโยชนของความพึงพอใจ 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

แนวคิดเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน 

- ความหมายของสื่อการเรียนการสอน 

- ความหมายของสื่อวีดิทัศน 

- คุณคาของสื่อการเรียนการสอน 

- ประโยชนและคุณคาของสื่อวีดิทศัน 

- หลักการใชสื่อการเรียนการสอน 

- การหาประสิทธิภาพสื่อ 

- ขั้นตอนการหาประสิทธิภาพสื่อ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีด�าเนินการวิจัย
 ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการ

พลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาทักษะและ

การสอนกรีฑา ปีการศึกษา 2560 จ�านวน 150 คน

 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา 

วิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต 

สุพรรณบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาทักษะและการสอนกรีฑา  

ปีการศึกษา 2560 ใช้วิธีอาสาสมัคร จ�านวน 30 คน ใช้เวลาทดลอง  

1 ชั่วโมง 30 นาที จ�านวน 2 ครั้ง (ภาพที่ 1)

กาญจนา ดิษฐบรรจง,  อนุชิตร แท้สูงเนิน,  นภากร บุญเส็ง
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 1. แบบสัมภาษณ์ส�าหรับผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาและ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อวีดิทัศน์
 2. แบบประเมินคุณภาพเครื่องมือด้านเนื้อหาทักษะ 
การวิ่งข้ามรั้ว
 3. แบบประเมินคุณภาพเครื่องมือด้านสื่อวีดิทัศน์  
เรื่องทักษะการวิ่งข้ามรั้ว
 4. สื่อวีดิทัศน์เรื่องทักษะการวิ่งข้ามรั้ว
 5. แบบทดสอบความรู้เรื่องทักษะการวิ่งข้ามรั้ว
 6. แบบประเมินการเรียนรู้ทักษะการวิ่งข้ามรั้ว
(อ�านวย บุญเส็ง, 2551: 164-167)
 7. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อส่ือ 
วีดิทัศน์ทักษะการวิ่งข้ามรั้ว

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. แนะน�าวธิกีารเรยีนการสอนกบันกัศกึษากลุม่ตวัอย่าง  
พร้อมทั้งท�าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) จ�านวน 16 ข้อ
 2. นักศึกษากลุ่มตัวอย่างเริ่มเรียนด้วยการดูสื่อวีดิทัศน์
 3. ลงมอืปฏบิตักิิจกรรมการสอนด้วยการอบอุ่นร่างกาย  
20 นาที กิจกรรมการสอน 6 ขั้นตอนตอนละ 10 นาที แต่ละขั้น 
ตอนมีการแก้ไข ดูสื่อวีดิทัศน์ซ�้า ปฏิบัติเพิ่มเติม และคูลดาวน์  
10 นาที (ประเมินการเรียนรู้ทักษะการวิ่งข้ามรั้ว) โดยใช้เวลา 
ทดลอง 1 ชั่วโมง 30 นาที จ�านวน 2 ครั้ง
 4. ท�าแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) เพื่อวัดผล
สมัฤทธิท์างการเรยีน โดยใช้ข้อสอบชุดเดยีวกบัการทดสอบก่อนเรยีน
 5. สอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการใช้
สื่อวีดิทัศน์ทักษะการวิ่งข้ามรั้ว

6 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร สถาบันการ

พลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาทักษะและการสอนกรีฑา ปการศึกษา 2560 จํานวน 150 คน 

กลุมตัวอยาง เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต

สุพรรณบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาทักษะและการสอนกรีฑา ปการศึกษา 2560 ใชวิธีอาสาสมัคร จํานวน 30 คน    

ใชเวลาทดลอง 1 ชั่วโมง 30 นาท ีจํานวน 2 ครั้ง (ภาพที่ 1) 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

ภาพที่ 1  ขั้นตอนการเลือกกลุมตวัอยาง 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

1. แบบสัมภาษณสําหรับผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาและผูเชี่ยวชาญดานสื่อวีดิทัศน 

2. แบบประเมินคณุภาพเครื่องมือดานเนื้อหาทักษะการวิ่งขามรั้ว 

3. แบบประเมินคณุภาพเครื่องมือดานสื่อวีดิทัศน เรื่องทักษะการวิ่งขามรั้ว 

4. สื่อวีดิทัศนเรื่องทักษะการวิ่งขามรั้ว 

5. แบบทดสอบความรูเรื่องทักษะการวิ่งขามรั้ว 

6. แบบประเมินการเรียนรูทักษะการวิ่งขามรั้ว (อํานวย บุญเส็ง.  2551: 164-167) 

7. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอสื่อวีดิทัศนทักษะการวิ่งขามรั้ว 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี            

จํานวน 30 คน 

ทดสอบ 

กอนเรียน 

ครั้งที่ 1 

6 ขั้นตอน 

ครั้งที่ 2 

6 ขั้นตอน 

ทดสอบ  

หลังเรียน 

ใชวิธอีาสาสมัคร 

ขั้นดําเนินการ 

นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ปการศึกษา 2560 

นักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 150 คน 

ภาพที่ 1  ขั้นตอนการเลือกกลุ่มตัวอย่าง

 6. น�าคะแนนจากการท�าแบบทดสอบก่อนเรียนและ 
หลังเรียนของนักศึกษาโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ทักษะการวิ่งข้ามรั้วไป 
วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโดยใช ้
สูตร t-test Dependent

ผลการวิจัย
 1. การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพสื่อวีดิทัศน์ทักษะ 
การวิ่งข้ามรั้ว พบว่า สื่อวีดิทัศน์มีค่า E1/E2 เท่ากับ 81.88/82.08  
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ 75/75 (ภาพที่ 2)
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาที่เรียนด้วย 
สื่อวีดิทัศน์ทักษะการวิ่งข้ามรั้ว วิชาทักษะและการสอนกรีฑา  
พบว่า มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทาง 
สถิติที่ระดับ .05 (ภาพที่ 3)
 3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสื่อวีดิทัศน์ทักษะ 
การวิ่งข้ามรั้วที่ผู ้ วิจัยสร้างขึ้น ภาพรวมอยู ่ในระดับมากที่สุด 
(X = 4.56, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ม ี
ความคิดเห็นในระดับมากที่สุดตามล�าดับ ดังนี้ การหยุดภาพเน้น 
ทักษะส�าคัญการว่ิงข้ามรั้วให้เห็นได้อย่างชัดเจน (X = 4.93,  
S.D. = 0.25) ความสะดวกในการใช้ส่ือวีดิทัศน์ (X = 4.67,  
S.D. = 0.48) สื่อวีดิทัศน์ท�าให้เกิดการเรียนรู้และมีความเข้าใจ 
ได้ง่ายขึ้น (X = 4.63, S.D. = 0.49) ภาพชัดเจนน่าสนใจ (X = 4.63,  
S.D. = 0.49) ท่านมีความพึงพอใจภาพรวมในสื่อวีดิทัศน์อยู่ใน 
ระดับใด (X = 4.60, S.D. = 0.50) การน�าเสนอน่าสนใจ (X = 4.50,  
S.D. = 0.57) และมีความคิดเห็นในระดับมากตามล�าดับ ดังนี้  
ท่านสามารถทบทวนความรู้จากส่ือวดีทิศัน์ได้ด้วยตนเอง (X = 4.47, 
S.D. = 0.51) เสียงประกอบชัดเจนเหมาะสม (X = 4.43,  
S.D. = 0.63) ตัวอักษรอ่านง่ายชัดเจน (X = 4.40, S.D. = 0.62)  
และความยาวของส่ือวีดิทัศน์มีความเหมาะสม (X = 4.40,  
S.D. = 0.50) (ตารางที่ 1)

กาญจนา ดิษฐบรรจง,  อนุชิตร แท้สูงเนิน,  นภากร บุญเส็ง
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คะแนนสอบระหวางเรยีนคิดเปนรอยละ 81.88 และคะแนนสอบหลงัเรียนคิดเปนรอยละ 82.08 

ภาพที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพสือ่วีดิทัศนทักษะการวิ่งขามรั้วกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดวยสื่อวีดิทัศนทักษะการวิ่งขามรัว้กับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน 

 

 

ก่อนเรียน หลงัเรียน
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คะแนนสอบระหวา่งเรียน คะแนนสอบหลงัเรียน

 

คะแนนสอบระหว่างเรียนคิดเป็นร้อยละ 81.88 และคะแนนสอบหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 82.08

ภาพที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพสื่อวีดิทัศน์ทักษะการวิ่งข้ามรั้วกับกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 คน

ภาพที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสื่อวีดิทัศน์ทักษะการวิ่งข้ามรั้วกับกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 คน

กาญจนา ดิษฐบรรจง,  อนุชิตร แท้สูงเนิน,  นภากร บุญเส็ง
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คะแนนสอบระหวางเรยีนคิดเปนรอยละ 81.88 และคะแนนสอบหลงัเรียนคิดเปนรอยละ 82.08 

ภาพที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพสือ่วีดิทัศนทักษะการวิ่งขามรั้วกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดวยสื่อวีดิทัศนทักษะการวิ่งขามรัว้กับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน 
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สรุปและอภิปรายผล
 ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ทักษะการวิ่ง 

ข้ามรั้ว ส�าหรับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา ระดับปริญญาตรี  

สาขาวิชาพลศึกษา ตามหลักสูตรสถาบันการพลศึกษา พบว่า

 1. ด้านประสิทธิภาพสื่อวีดิทัศน์ทักษะการวิ่งข้ามรั้ว  

ระหว่างคะแนนเฉลีย่ร้อยละของแบบทดสอบท้ายบทและแบบทดสอบ 

หลังเรียน (E1/E2) เท่ากับ 81.88/82.08 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ ์

ที่ก�าหนด คือ 75/75 ทั้งนี้เนื่องมาจากการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ทักษะ 

การว่ิงข้ามรั้วที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากที่ 

ปรกึษาและทีป่รึกษาร่วม อกีทัง้สือ่วดีทัิศน์ได้ผ่านการปรบัปรงุแก้ไข 

จากข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านเนื้อหาจ�านวน 3 ท่าน และ 

การสร้างสื่อวีดิทัศน์จ�านวน 3 ท่าน ได้รับค�าแนะน�าจากอาจารย ์

ผู้สอนประจ�ารายวิชาเป็นอย่างดี ตลอดจนมีการปรับปรุงเพื่อแก้ไข 

ข้อบกพร่อง ได้ท�าการตรวจสอบการใช้สือ่วีดทิศัน์ก่อนน�าไปทดลอง 

จรงิกบักลุม่ตัวอย่างซึง่สอดคล้องกบัผลวจัิยของพรสวรรค์ สระภกัดิ์ 

(2554: 52) ได้ศึกษาการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย 

อินเตอร์เน็ตรายวิชาการเรียนรู ้ทักษะการเคลื่อนไหว พบว่า 

การเรียนของนักศึกษาหลังเรียนโดยใช้การเรียนการสอนผ่าน 

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตวิชาการเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหวสูงกว่า 

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักศึกษามี 

ความพงึพอใจต่อสือ่เรยีนการสอนผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็วชิาการ 

เรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหวอยู่ในระดับมากและมีประสิทธิภาพ 

เท่ากับ 86.12/88.36 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ไม่ต�่ากว่า  

80/80 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลวิจัยของกาญจนา ตุ่นคาแดง 

(2554: 65) ได้ศึกษาการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ การสร้างงานสามมิต ิ

ส�าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2554  

พบว่า สือ่วดีทิศัน์การสร้างงานสามมติมิปีระสทิธภิาพ 91.02/77.53  

ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ไม่ต�่ากว่า 75/75 ที่ได้ก�าหนดไว้  

ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ 

การสร้างงานสามมิติส�าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  

โดยรวมน้ันอยู่ในระดับพอใจมาก และยังสอดคล้องกับอนุชิตร  

แท้สูงเนิน (2555: 57) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนการสอนผ่าน 

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตวิชายิมนาสติก 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนของนักศึกษาหลังเรียนโดยใช้บทเรียนการสอนผ่าน 

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตวิชายิมนาสติก 1 สูงกว่าก่อนเรียน นักศึกษา 

มีความพึงพอใจต่อบทเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

วิชายิมนาสติก 1 ในระดับมากท่ีสุดและมีประสิทธิภาพเท่ากับ  

82.7/83.7 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ไม่ต�่ากว่า 80/80

 2. ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการเปรียบเทียบ 

ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนโดยใช้ส่ือวดิีทศัน์ทกัษะการวิง่ข้ามร้ัว พบว่า  

คะแนนก่อนเรยีนมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 9.97 และคะแนนเฉลีย่หลงัเรยีน 

มีค่าเท่ากับ 13.13 เมื่อน�ามาหาค่าสถิติโดยใช้ t-test Dependent  

ได้ค่าค�านวณเท่ากับ 9.06 แล้วเมื่อเปิดตาราง t (.05,29) = 1.70  

จากการทดลองนี้แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า 
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ที ่ รายการประเมิน 𝐱𝐱� S.D. ระดับ 

1. การนําเสนอมีความนาสนใจ 4.50 0.57 มากที่สุด 

2. ความยาวของสื่อวีดิทัศนมีความเหมาะสม 4.40 0.50 มาก 

3. ตัวอักษรอานงายชัดเจน 4.40 0.62 มาก 

4. ภาพชัดเจนนาสนใจ 4.63 0.49 มากที่สุด 

5. เสียงประกอบชัดเจนเหมาะสม 4.43 0.63 มาก 

6. การหยุดภาพเนนทักษะสําคัญการวิ่งขามรั้วให
เห็นไดอยางชัดเจน 

4.93 0.25 มากที่สุด 

7. ความสะดวกในการใชสื่อวีดิทัศน 4.67 0.48 มากที่สุด 

8. สื่อวีดิทัศนทําใหเกิดการเรียนรูและมีความเขาใจ
ไดงายข้ึน 

4.63 0.49 มากที่สุด 

9. ทานสามารถทบทวนความรูจาก 
สื่อวีดิทัศนไดดวยตนเอง 

4.47 0.51 มาก 

10. ทานมีความพึงพอใจภาพรวมในสือ่วีดิทัศนอยูใน
ระดับใด 

4.60 0.50 มากที่สุด 

รวม 4.56 0.50 มากที่สุด 

 

ตารางที่ 1 ผลระดับความพึงพอใจของผูเรียน 

สรุปและอภิปรายผล 

 ผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อวีดิทัศนทักษะการวิ่งขามรั้ว สําหรับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา ระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาพลศกึษา ตามหลักสูตรสถาบันการพลศึกษา พบวา 

 1. ดานประสิทธิภาพสื่อวีดิทัศนทักษะการวิ่งขามรั้ว ระหวางคะแนนเฉลี่ยรอยละของแบบทดสอบทาย

บทและแบบทดสอบหลังเรียน (E1/E2) เทากับ 81.88/82.08 มีคาเฉลี่ยสูงกวาเกณฑที่กําหนดคือ 75/75 ทั้งนี้

เน่ืองมาจากการพัฒนาสื่อวีดิทัศนทักษะการวิ่งขามรั้วที่ผูวิจัยสรางขึ้น ไดผานการตรวจสอบคุณภาพจากที่ปรึกษา

และที่ปรึกษารวม อีกทั้งสื่อวีดิทัศนไดผานการปรับปรุงแกไขจากขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญทั้งดานเนื้อหาจํานวน 

3 ทาน และการสรางสื่อวีดิทัศนจํานวน 3 ทาน ไดรับคําแนะนําจากอาจารยผูสอนประจํารายวิชาเปนอยางดี 

ตลอดจนมีการปรับปรุงเพ่ือแกไขขอบกพรอง ไดทําการตรวจสอบการใชสื่อวีดิทัศนกอนนําไปทดลองจริงกับกลุม

ตัวอยางซึ่งสอดคลองกับผลวิจัยของพรสวรรค สระภักดิ์.  (2554: 52) ไดศึกษาการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผาน

เครือขายอินเตอรเน็ตรายวิชาการเรียนรูทักษะการเคลื่อนไหว พบวา การเรียนของนักศึกษาหลังเรียนโดยใชการ

เรียนการสอนผานเครือขายอินเตอรเน็ตวิชาการเรียนรูทักษะการเคลื่อนไหวสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 และนักศึกษามีความพึงพอใจตอสื่อเรียนการสอนผานเครือขายอินเตอรเน็ตวิชาการเรียนรูทักษะ

การเคลื่อนไหวอยูในระดับมากและมีประสิทธิภาพเทากับ 86.12/88.36 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวไมต่ํากวา 

80/80 นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลวิจัยของกาญจนา ตุนคาแดง.  (2554: 65) ไดศึกษาการพัฒนาสื่อวีดิทัศน   

การสรางงานสามมิติสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2554 พบวา สื่อวีดิทัศนการสรางงาน

สามมิติมีประสิทธิภาพ 91.02/77.53 ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไวไมต่ํากวา 75/75 ท่ีไดกําหนดไว ผลการ

ตารางที่ 1 ผลระดับความพึงพอใจของผู้เรียน

กาญจนา ดิษฐบรรจง,  อนุชิตร แท้สูงเนิน,  นภากร บุญเส็ง
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ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ .05 เป็นผลมาจากได้เรียนส่ือ 

วีดิทัศน์ที่มีการจัดเนื้อหาองค์ประกอบที่เหมาะสม มีการเรียงล�าดับ 

หัวข้อชัดเจน การเรียนการสอนเป็นล�าดับข้ันตอนจากง่ายไปยาก  

ท�าให้ผูเ้รียนสามารถรบัรูไ้ด้อย่างเป็นขัน้เป็นตอน และมแีบบทดสอบ 

ท้ายบทเรยีนเพือ่เสรมิความเข้าใจในแต่ละบทเรียน การเรียนการสอน 

ด้วยสื่อวีดิทัศน์ ผู้เรียนสามารถทบทวนเนื้อหาในการเรียนการสอน

ได้จ�านวนหลายครั้งจนเข้าใจ เป็นการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียน 

ได้เรียนรู ้ด ้วยตนเอง ไม่จ�ากัดด้านเวลา สถานท่ีในการเรียน 

ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของณัฐเขต สัจจะมโน (2554: 84) 

พบว่า การเรียนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์ เรื่องการจัดองค์ประกอบ 

ภาพถ่ายส�าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสาร 

การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีคะแนน 

ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.70 และคะแนนเฉล่ีย 

หลังเรียนมีค่าเท่ากับ 24.10 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าหลังการเรียนรู้ด้วย 

บทเรียนวีดิทัศน์ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า 

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ .05 และไพฑูรย์ กล่ันไพฑูรย์  

(2551: 87) ได้พัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์ วิชาวาดเส้นเรื่องทักษะ 

พื้นฐานการวาดเส้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิทยาลัย 

ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ของกลุ่มตัวอย่างจากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง 

มีนัยส�าคัญที่ระดับ .05

 3. ความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อสื่อวีดิทัศน์ทักษะ 

การวิ่งข้ามรั้ว ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X = 4.56, S.D. = 

0.50) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ประภาส เทพทอง (2554: 64)  

เรื่องการบริหารและจัดท�าสื่อการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช ้

โปรแกรม Moodle จากผลการสอบถามความพึงพอใจต่อการเรยีน 

วิชาคอมพิวเตอร์ผ่านทางเว็บไซต์ ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่า  ผู้ตอบ 

แบบสอบถามประเมินท้ังหมดจ�านวน 9 หัวข้อการประเมิน  

(ร้อยละ 100) อยู ่ในระดับดี และภาพรวมของคะแนนเฉล่ีย 

ความคิดเห็นระดับดี และสอดคล้องกับงานวิจัยของเอกเทศ  

แสงลับ (2552: 82) ได้ท�าวิจัยเร่ืองผลสัมฤทธ์ิและความพึงพอใจ 

ในการเรยีนโดยใช้บทเรยีนผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ วชิาเทคโนโลย ี

สารสนเทศเพื่อชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏศรีสะเกษ ผลวิจัยพบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียน 

โดยใช้บทเรยีนผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  

มีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับมาก การวิจัยการพัฒนาสื่อ 

วีดิทัศน์ทักษะการวิ่งข้ามรั้ว ส�าหรับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา 

ซึ่งสรุปได้ว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งน้ี 

อาจสืบเนื่องจากส่ือวีดิทัศน์ทักษะการว่ิงข้ามรั้วท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 

เป็นสื่อที่ง่ายต่อการใช้งาน มีวีดิทัศน์ประกอบค�าบรรยายพร้อมทั้ง 

มกีารออกแบบทีม่ลี�าดบัขัน้ตอนจากง่ายไปยากอย่างชดัเจน ซึง่เป็น 

สื่อให้นักศึกษาได้เห็นเป็นรูปธรรม และลงมือปฏิบัติตามกิจกรรมนั้น 

มีการวัดผลก่อนเรียนและหลังเรียน จึงท�าให้นักศึกษาเกิดความ 

พึงพอใจในระดับมากที่สุด

 ดังนั้นจึงอาจกล่าวสรุปได้ว่า การจัดสร้างนวัตกรรมใน 

รปูแบบของสือ่วีดิทศัน์ประกอบการเรยีนสามารถเป็นสือ่การสอนได้ 

เป็นอย่างดีรูปแบบหนึ่งที่สามารถท�าให้ผู้เรียนมีความตั้งใจเรียนขึ้น  

และที่ส�าคัญหากไม่เข้าใจทักษะขั้นตอนไหนก็สามารถย้อนกลับไป 

ดูซ�้าได้ด้วยตนเองจะท�าให้ผู ้เรียนมีความสนใจใฝ่เรียนรู้มากขึ้น  

เป็นผลท�าให้ผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจและเกดิทศันคตทิีด่ต่ีอวชิาทีเ่รียน  

จึงท�าให้ผู้เรียนท�าคะแนนได้สูงและมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น

ข้อเสนอแนะจากผลงานวิจัย
 1. เนื้อหาที่น�ามาสร้างส่ือวีดิทัศน์ ต้องเหมาะสมกับ 

นักศึกษาในด้านทักษะในการเรียนรู้ และล�าดับเนื้อหาต้องเป็นไป 

ตามล�าดับขั้นตอน รวมทั้งสอดคล้องกับหลักสูตร และจุดประสงค์ 

ของหลักสูตร

 2. ในการน�าสื่อวีดิทัศน์ไปใช้ ผู้สอนควรศึกษาขั้นตอน 

ในการใช้ให้เข้าใจ มกีารวางแผนก�าหนดกจิกรรมการเรยีนการสอนไว้ 

ให้แน่นอน และอธิบายขั้นตอนการเรียนการสอนให้นักศึกษาเข้าใจ

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป
 1. ควรเปรยีบเทยีบผลการเรยีนรูด้้านทกัษะปฏบิตัจิาก 

การเรียนด้วยสื่อวีดิทัศน์และการสอนปกติ

 2. ควรมีการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์การสอนเรื่องกรีฑา 

การทุ่มน�้าหนัก การขว้างจักร เป็นต้น เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู ้

ในด้านต่างๆ ของวิชาทักษะและการสอนกรีฑา
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การวิเคราะห์จ�าแนกปัจจัยการออกกลางคันนิสิตระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยบูรพา

A Discriminant Analysis of Dropout Factors Undergraduate Students in

Burapha University
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1
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคัน 2) วิเคราะห์ปัจจัยการออกกลางคันท่ีใช ้

จ�าแนกสภาพนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา และ 3) หาแนวทางแก้ปัญหาการออกกลางคันนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา กลุ่มตัวอย่าง คือ  

นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 จ�านวน 258 คน แบ่งเป็นสภาพรอพินิจ จ�านวน 151 คน และ 

ออกกลางคัน จ�านวน 107 คน ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยโปรแกรม G*Power และ วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือท่ีใช้ใน 

การวิจัย คือ แบบสอบถามการวิเคราะห์จ�าแนกปัจจัยการออกกลางคัน และแบบสอบถามความเป็นไปได้ของแนวทางการแก้ไขปัญหา  

สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์จ�าแนกปัจจัยด้วยวิธีขั้นตอน และ 

การวิเคราะห์ผลกระทบไขว้

 ผลการศึกษา พบว่า

 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันระดับมากที่สุด ได้แก่ ภูมิหลังครอบครัว รองลงมา คือ การก�าหนดเป้าหมายในการเรียน  

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ความรู้พื้นฐาน ความยากและซับซ้อนของหลักสูตร และการบูรณาการทางวิชาการและสังคม และแนวทาง 

แก้ไขปัญหา มีดังนี้ 1) การก�าหนดเกณฑ์การคัดเลือกนิสิตที่เหมาะสม 2) การสอนเสริมปรับพ้ืนฐาน 3) ใช้ระบบพ่ีเล้ียง 4) การสร้าง 

แรงบันดาลใจ 5) การเสวนาที่ปรึกษา ผู้ปกครอง และนิสิต 6) การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ที่ปรึกษา 7) การให้ทุน 8) ให้งานพิเศษ 

เพิ่มรายได้ 9) ส�ารวจตรวจสอบระบบสนับสนุนการเรียนรู้ และ 10) จัดพื้นที่กิจกรรมกลุ่ม

 2. ตัวแปรจ�าแนกสภาพนิสิต ได้แก่ ภูมิหลังครอบครัว และการบูรณาการทางวิชาการและสังคม สมการจ�าแนกสามารถ 

พยากรณ์ได้ร้อยละ 10.63 มีสมการในคะแนนมาตรฐาน คือ  ZY = .645 Zภูมิหลังครอบครัว + .605 Zการบูรณาการทางวิชาการและสังคม

 3. แนวทางแก้ไขปัญหาการออกกลางคันที่ควรด�าเนินการและเป็นแนวทางที่กระทบต่อแนวทางอื่นๆ คือ การสอนเสริม 

ปรับพื้น ซึ่งกระทบกับแนวทาง 3 แนวทาง ได้แก่ 1) การส�ารวจตรวจสอบระบบสนับสนุนการเรียนรู้ 2) การจัดพื้นที่กิจกรรมกลุ่ม และ 

3) การใช้ระบบพี่เลี้ยง

ค�าส�าคัญ : การออกกลางคัน, การวิเคราะห์จ�าแนกปัจจัย
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Abstract
 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.

Keywords : Dropout, Discriminant Analysis
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บทน�า
 การจดัการศึกษาเป็นภารกจิหลกัของสถาบนัการศกึษา 

มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับสูง การเข้าเรียนใน 

สถาบันอุดมศึกษาและส�าเร็จการศึกษาได้เป็น “บัณฑิต” จึงเปรียบ 

เสมือนเครื่องหมายประกันคุณภาพเบ้ืองต้นของคน รวมถึงเป็น 

ความคาดหวังของนิสิตและผู้ปกครอง อย่างไรก็ตามนิสิตบางส่วน 

กไ็ม่สามารถประสบความส�าเรจ็ดงัทีค่าดหวงั ต้องออกจากการศกึษา 

กลางคัน ซึ่งประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศเดียวท่ีมีปัญหาผู้เรียน 

ออกกลางคัน แต่เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลก ปรากฏการณ ์

ดังกล่าวเป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงความไร้สมรรถภาพภายในหรือ 

ความสูญเปล่าในระบบการศึกษา ซ่ึงเป็นลักษณะตรงข้ามกับ 

ประสทิธภิาพการศกึษา โดยประสทิธภิาพทางการศกึษาจะพจิารณา 

จากผู ้ส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน แต่ความสูญเปล่าทาง 

การศกึษาจะพิจารณาจากผูไ้ม่ส�าเรจ็การศกึษา หรอืผูท้ีใ่ช้ระยะเวลา 

การศึกษามากกว่าปกติ ความสูญเปล่าทางการศึกษานั้นส่งผล 

กระทบทั้งต่อตัวนิสิต สถาบันการศึกษา และสังคม กล่าวคือ 

นิสิตสูญเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายทั้งใน 

แง่ส่วนตัวและของรัฐบาล ความล้มเหลว ด้านการเรียนของนิสิต 

ก่อให้เกิดความผิดหวัง ด้อยความสามารถ และขาดก�าลังใจใน 

การเริ่มต้นใหม่ ส่วนสถาบันการศึกษานั้นต้องเสียเวลาในการบริหาร 

จัดการ เสียทรัพยากรในการลงทุน และเสียโอกาสในการสร้างคน  

การออกจากสถานศึกษากลางคันมักส่งผลให้นิสิตขาดความรู้และ 

ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ กลายเป็นแรงงานไร้ฝีมือหรือ 

ได้รับค่าตอบแทนต�่า ซ่ึงส่งผลต่อรายได้ต่อหัวของประชากรลดลง  

ขาดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น และมีแนวโน้มเป็น 

บคุคลทีก่่อปัญหาสงัคม เช่น ปัญหายาเสพตดิ การพนนั หรอืการท�า 

ผิดกฎหมาย เป็นต้น (อภิชาติ เลนะนันท์, 2553)

 “ขุมปัญญาตะวันออก เพื่ออนาคตของแผ่นดิน” 

เป็นวิสัยทัศน์ในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2559-2563 กล่าวว่า การพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพาเป็น 

มหาวิทยาลัยหลักของภาคตะวันออก ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

คุณภาพบัณฑิตเป็นหน่ึงใน 5 ด้านยุทธศาสตร์ มีตัวช้ีวัดที่ส�าคัญ 

คอื การมงีานท�าของบณัฑติ และจ�านวนบณัฑติทีพ่ฒันาองค์ความรู้ 

และทักษะให้ประกอบอาชีพสร้างรายได้ได้ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม 

ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยบูรพา พบการสูญเปล่าทางการศึกษา 

จากการที่นิสิตเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีแล้วต้องออกจาก 

มหาวทิยาลยัก่อนส�าเรจ็การศกึษา เนือ่งจากการลาออกหรอืการถกู 

คัดชื่อออก ด้วยเหตุต่าง ๆ  เช่น การไม่ลงทะเบียนเรียน การไม่ช�าระ 

เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าระดับขั้นเฉล่ียสะสมต�่ากว่า 1.75  

การไม่พ้นจากสภาพรอพินิจ การมีระยะเวลาเรียนครบก�าหนดแล้ว 

ยังไม่ส�าเร็จการศึกษา หรือการท�าผิดระเบียบของมหาวิทยาลัย 

อย่างร้ายแรง เป็นต้น 

ตารางที่ 1 แสดงจ�านวนนิสิตออกกลางคันและรอพินิจ ปีการศึกษา 2555-2559 ข้อมูลจากกองทะเบียนและ

 ประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

 จากข้อมูลดังกล่าว พบว่า จ�านวนนิสิตรอพินิจและ 

ออกกลางคันมีแนวโน ้มลดลงไม ่มากนักและมีสัดส ่วนที่สูง  

ซึ่งเป็นปัญหาต่อการจัดการศึกษาและการจัดสรรงบประมาณของ 

มหาวิทยาลัย ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคัน  

เพื่อหาตัวแปรต่างๆ ที่สามารถอธิบายลักษณะเฉพาะของกลุ่มนิสิต 

ดังกล่าว การออกกลางคันในระดับอุดมศึกษาน้ันเป็นปัญหาสะสม 

ประกอบด้วยตัวแปรและองค์ประกอบที่ซับซ้อน จึงควรพิจารณา 

ถึงความสัมพันธ์และน�้าหนักความส�าคัญจากตัวแปรเหล่านั้น  

ผู้วิจัยจึงเลือกวิธีการวิเคราะห์จ�าแนก (Discriminant analysis)  

ในการอธิบายลักษณะของกลุ่มนิสิตจากฟังก์ชันของตัวแปรต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการออกกลางคัน ทั้งนี้เพ่ือเตรียมการรองรับสภาพ 

ปัญหานิสิตรอพินิจและออกกลางคัน จึงขยายผลการศึกษาด้วยวิธี 

การวเิคราะห์ผลกระทบไขว้ (Cross-impact analysis) ในการเลอืก 

แนวทางแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สุด

สิริกุล  รัตนมณี, เอกวิทย์  โทปุรินทร์, สมพงษ์ ปั้นหุ่น
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การไมชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา คาระดับข้ันเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.75 การไมพนจากสภาพรอพินิจ การมีระยะเวลา
เรียนครบกําหนดแลวยังไมสําเร็จการศึกษา หรือการทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอยางรายแรง เปนตน  
ตารางที ่1 แสดงจํานวนนิสติออกกลางคันและรอพินิจ ปการศึกษา 2555-2559 ขอมูลจากกองทะเบยีนและและ
ประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลยับูรพา 
 

ตารางที่ 1 จํานวนนิสิตออกกลางคันและนสิิตสภาพรอพินิจ ปการศกึษา 2555-2559 

ปการศึกษา นิสิตทั้งหมด (คน) 
นิสิตรอพินิจ นิสิตออกกลางคนั 

จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 
2555 41,028 2,137 5.21 2,733 6.66 
2556 42,503 2,173 5.11 2,720 6.40 
2557 41,574 1,841 4.43 2,627 6.32 
2558 40,662 1,480 3.64 2,339 5.75 
2559 38,535 1,594 4.14 2,323 6.03 

 จากขอมูลดังกลาวพบวาจํานวนนสิิตรอพินิจและออกกลางคันมีแนวโนมลดลงไมมากนักและมสัีดสวนที่สูง  
ซึ่งเปนปญหาตอการจัดการศึกษาและการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาปจจัยที่สงผลตอ 
การออกกลางคัน เพ่ือหาตัวแปรตาง ๆ ที่สามารถอธิบายลักษณะเฉพาะของกลุมนิสติดังกลาว การออกกลางคันใน
ระดับอุดมศึกษานั้นเปนปญหาสะสมประกอบดวยตัวแปรและองคประกอบที่ซับซอน จึงควรพิจารณาถึงความสัมพันธ
และน้ําหนักความสําคัญจากตัวแปรเหลานั้น ผูวิจัยจึงเลือกวิธีการวเิคราะหจําแนก (Discriminant analysis)  
ในการอธิบายลักษณะของกลุมนสิิตจากฟงกชันของตัวแปรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการออกกลางคัน ทั้งน้ีเพ่ือเตรียม 
การรองรับสภาพปญหานิสติรอพนิิจและออกกลางคัน จึงขยายผลการศึกษาดวยวิธกีารวิเคราะหผลกระทบไขว 
(Cross-impact analysis) ในการเลือกแนวทางแกปญหาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีสุด 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการออกกลางคันนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
 2. เพื่อวิเคราะหปจจัยการออกกลางคันท่ีใชจําแนกสภาพนิสิตมหาวทิยาลัยบูรพา 
 3. เพื่อหาแนวทางแกปญหาการออกกลางคันของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรเกณฑ 
การออกกลางคัน 

 นสิิตสภาพรอพินิจ  
 นสิิตออกกลางคัน 

ตัวแปรตน 
1. ความรูพ้ืนฐาน 
2. การกําหนดเปาหมายในการเรยีน 
3. ภูมิหลังครอบครัว  
4. การบูรณาการทางวิชาการและสังคม 
5. ความยากและซับซอนของหลักสูตร 
6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 
 

แนวทางแกปญหาปจจัยที่เก่ียวกับการออกกลางคัน 

แนวทางแกปญหาที่มีผลกระทบตอแนวทางอ่ืน 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการออกกลางคันนิสิต

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา

 2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยการออกกลางคันที่ใช้จ�าแนก

สภาพนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา

 3. เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาการออกกลางคันของนิสิต

มหาวิทยาลัยบูรพา

กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการด�าเนินการวิจัย
 วิธีการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ประกอบด้วย 

 ขั้นตอนที่ 1 เป็นการศึกษาลักษณะของกลุ่มนิสิตจาก 

ฟังก์ชันของตัวแปรต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการออกกลางคันด้วย 

วิธีการวิเคราะห์จ�าแนกปัจจัย (Discriminant analysis) ด้วยวิธ ี

ขั้นตอน (Stepwise method) โดยมีรายละเอียดวิธีการด�าเนิน 

การวิจัย ดังนี้

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากร คอื นสิติระดบัปรญิญาตรี มหาวทิยาลัยบรูพา  

ทีมี่สภาพรอพินจิและออกกลางคนั ประจ�าภาคต้นปีการศกึษา 2559  

แบ่งเป็น นิสิตสภาพรอพินิจ จ�านวน 657 คน และออกกลางคัน  

จ�านวน 430 คน รวม 1,087 คน

 กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

บูรพา ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 โดยก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ด้วยโปรแกรม G*Power ร่วมกับเกณฑ์ของ Schumacker and 

Lomax (1996: 20) เสนอว่าขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมส�าหรับการ

วิเคราะห์สถิติพหุตัวแปร ควรก�าหนดตัวอย่างประมาณ 20 เท่าของ

ตัวแปรสังเกตได้ และเพื่อป้องกันการขาดหายไปของกลุ่มตัวอย่าง 

การวิจัยครั้งนี้จึงใช้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 258 คน แล้วใช้วิธีการสุ่ม

แบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยให้คณะเป็นชั้น 

เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างมีความเป็นตัวแทนของคณะ

 2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา แบ่งเป็น

  1. ตัวแปรปัจจัยที่น�ามาศึกษาในการวิเคราะห ์

จ�าแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันนิสิตระดับปริญญาตรี  

มหาวิทยาลัยบูรพา โดยการสังเคราะห์จากเอกสารและงานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 6 ตัวแปร ได้แก่ ความรู ้พื้นฐาน  

การก�าหนดเป้าหมายในการเรียน ภูมิหลังครอบครัว การบูรณาการ 

ทางวิชาการและสังคม ความยากและซับซ้อนของหลักสูตร  

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

  2. ตัวแปรจัดกลุ่ม (Grouping variables) ได้แก่  

สภาพของนสิิตระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลัยบรูพา ประจ�าภาคต้น 

ปีการศึกษา 2559 จ�าแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ สภาพรอพินิจ และ 

ออกกลางคัน

สิริกุล  รัตนมณี, เอกวิทย์  โทปุรินทร์, สมพงษ์ ปั้นหุ่น
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การไมชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา คาระดับข้ันเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.75 การไมพนจากสภาพรอพินิจ การมีระยะเวลา
เรียนครบกําหนดแลวยังไมสําเร็จการศึกษา หรือการทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอยางรายแรง เปนตน  
ตารางที ่1 แสดงจํานวนนิสติออกกลางคันและรอพินิจ ปการศึกษา 2555-2559 ขอมูลจากกองทะเบยีนและและ
ประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลยับูรพา 
 

ตารางที่ 1 จํานวนนิสิตออกกลางคันและนสิิตสภาพรอพินิจ ปการศกึษา 2555-2559 

ปการศึกษา นิสิตทั้งหมด (คน) 
นิสิตรอพินิจ นิสิตออกกลางคนั 

จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 
2555 41,028 2,137 5.21 2,733 6.66 
2556 42,503 2,173 5.11 2,720 6.40 
2557 41,574 1,841 4.43 2,627 6.32 
2558 40,662 1,480 3.64 2,339 5.75 
2559 38,535 1,594 4.14 2,323 6.03 

 จากขอมูลดังกลาวพบวาจํานวนนสิิตรอพินิจและออกกลางคันมีแนวโนมลดลงไมมากนักและมสัีดสวนที่สูง  
ซึ่งเปนปญหาตอการจัดการศึกษาและการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาปจจัยที่สงผลตอ 
การออกกลางคัน เพ่ือหาตัวแปรตาง ๆ ที่สามารถอธิบายลักษณะเฉพาะของกลุมนิสติดังกลาว การออกกลางคันใน
ระดับอุดมศึกษานั้นเปนปญหาสะสมประกอบดวยตัวแปรและองคประกอบที่ซับซอน จึงควรพิจารณาถึงความสัมพันธ
และน้ําหนักความสําคัญจากตัวแปรเหลานั้น ผูวิจัยจึงเลือกวิธีการวเิคราะหจําแนก (Discriminant analysis)  
ในการอธิบายลักษณะของกลุมนสิิตจากฟงกชันของตัวแปรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการออกกลางคัน ทั้งน้ีเพ่ือเตรียม 
การรองรับสภาพปญหานิสติรอพนิิจและออกกลางคัน จึงขยายผลการศึกษาดวยวิธกีารวิเคราะหผลกระทบไขว 
(Cross-impact analysis) ในการเลือกแนวทางแกปญหาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีสุด 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการออกกลางคันนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
 2. เพื่อวิเคราะหปจจัยการออกกลางคันท่ีใชจําแนกสภาพนิสิตมหาวทิยาลัยบูรพา 
 3. เพื่อหาแนวทางแกปญหาการออกกลางคันของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรเกณฑ 
การออกกลางคัน 

 นสิิตสภาพรอพินิจ  
 นสิิตออกกลางคัน 

ตัวแปรตน 
1. ความรูพ้ืนฐาน 
2. การกําหนดเปาหมายในการเรยีน 
3. ภูมิหลังครอบครัว  
4. การบูรณาการทางวิชาการและสังคม 
5. ความยากและซับซอนของหลักสูตร 
6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 
 

แนวทางแกปญหาปจจัยที่เก่ียวกับการออกกลางคัน 

แนวทางแกปญหาที่มีผลกระทบตอแนวทางอ่ืน 
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  3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

  เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้  

ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันนิสิตระดับ 

ปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยับรูพา จ�านวน 1 ฉบบั แบ่งเป็น 4 ตอน ดงันี้

 ตอนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของนิสิต มีลักษณะเป็น 

แบบตรวจสอบรายการและแบบเตมิข้อความ ได้แก่ สถานภาพนสิิต  

สาเหตุการพ้นจากสภาพการเป็นนิสิต อาชีพของผู้ปกครอง รายได ้

เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครอง ค่าใช้จ่ายต่อเดือนขณะนิสิตศึกษาอยู่ 

ในมหาวทิยาลยั ทีพ่กัขณะศกึษาอยูใ่นมหาวทิยาลยั และเพือ่นสนทิ

ของนิสิต จ�านวน 6 ข้อ

 ตอนที่ 2 เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคัน  

มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Likert’s scale) 4 ระดับ  

แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการก�าหนดเป้าหมายในการเรียน  

ด้านภูมิหลังครอบครัว ด้านการบูรณาการทางวิชาการและสังคม  

ด้านความยากและซับซ้อนของหลักสูตร ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

จ�านวน 54 ข้อ

 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวข้องกับการออกกลางคัน  

เป็นแบบสอบถามปลายเปิด

 ตอนที่ 4 แนวทางแก้ไขปัญหาการออกกลางคันใน 

ด้านต่างๆ เป็นแบบสอบถามปลายเปิด

 4. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

  4.1 สร้างแบบสอบถามตามแนวคิดและทฤษฎี 

ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความเหมาะสม 

ของข้อค�าถามและภาษาที่ใช้ให้ถูกต้องตรงตามนิยาม

  4.2 น�าแบบสอบถามท่ีพัฒนา เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 

จ�านวน 5 ท่าน เพือ่ตรวจสอบความถกูต้องและความตรงเชงิเนือ้หา  

(Content validity) โดยตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อ 

ค�าถามกบัจดุมุง่หมายทีต้่องการวดั (Item objective congruence:  

IOC) ความครอบคลุมของข้อค�าถามและความชัดเจนของภาษา 

และคัดเลือกข้อค�าถามที่มีค่าความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 

ซึ่งผลการหาค่าความสอดคล้องของแบบสอบถาม พบว่า เครื่องมือ 

ส่วนใหญ่มีค่า IOC เท่ากับ 0.6-1 มีข้อค�าถามมีค่า IOC ต�่ากว่า 0.5  

จ�านวน 4 ข้อ จึงตดัทิง้ แล้วแก้ไขปรับปรุงข้อค�าถามจากข้อเสนอแนะ 

ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ

  4.3 ตรวจสอบค่าอ�านาจจ�าแนกและค่าความเชือ่มัน่  

โดยทดลองใช้ (Try out) กับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย 

บูรพา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 คน พบว่า ข้อค�าถาม 

มีค่าอ�านาจจ�าแนกระหว่าง 0.22-0.78 ซ่ึงผ่านเกณฑ์ทุกข้อ  

และหาค่าความเชื่อม่ันใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 

(α - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่น 

รายด้านตั้งแต่ 0.830 - 0.955

  4.4 น�าเครื่องมือไปจัดสร้างเป็นแบบสอบถามเพื่อ 

ใช้เก็บข้อมูล

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล

 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณของปัจจัยที่ส่งผลต่อ 

การออกกลางคันนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยวิธ ี

การวิเคราะห์จ�าแนกปัจจัย (Discriminant analysis) ด้วยวิธี 

ขั้นตอน (Stepwise method)

 ขั้นตอนที่ 2 เป็นการน�าผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง 

ปริมาณจากขั้นตอนที่ 1 ประกอบกับการสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญ 

เก่ียวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการออกกลางคัน น�ามาสร้างเป็น 

แบบสอบถามเพ่ือให้ผู ้เกี่ยวข้องกับปัญหาออกกลางคัน ได้แก ่

ผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน และเจ้าหน้าที่หน่วยงาน 

บริการการศึกษา จ�านวน 19 ท่าน จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลโดย 

ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ดัชนีบ่งชี้ผลกระทบไขว้ (Cross-impact  

analysis) โดยมีรายละเอียดวิธีการด�าเนินการวิจัย ดังนี้

 1. ผู ้ให้ข้อมูลส�าหรับขั้นตอนการหาแนวทางแก้ไข 

ปัญหาการออกกลางคัน

 ในการเลือกกลุ่มเป้าหมายจากผู้เช่ียวชาญ ผู้วิจัยใช ้

การเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ�านวน 19 คน 

ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการออก 

กลางคนั ได้แก่ ผูบ้รหิารการศกึษา อาจารย์ทีป่รกึษา อาจารย์ผูส้อน  

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 และตอนท่ี 2  

ความเป็นไปได้ในการเกิดผลกระทบของเหตุการณ์

 3. การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ดัชนีบ่งชี้ผลกระทบไขว้  

โดยมีขั้นตอนดังนี้

  3.1 หาค่าเฉลี่ยร้อยละของการแก้ปัญหาการออก

กลางคัน

  3.2 ค�านวณค่าความน่าจะเป็นของการแก้ไขปัญหา 

การออกกลางคันด้วยแนวทางหนึ่งๆ จากสมการ

 ความน่าจะเป็นของการแก้ปัญหา

 = ค่าเฉลีย่ของร้อยละการแก้ปัญหาการออกกลางคันด้วยแนวทางหนึง่
100

สิริกุล  รัตนมณี, เอกวิทย์  โทปุรินทร์, สมพงษ์ ปั้นหุ่น
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  3.3 ค�านวณอัตราส่วนแต้มต่อ จะชี้ให้เห็นการ 

ได้เปรยีบเสยีเปรยีบระหว่างความน่าจะเป็นทีแ่นวทางหนึง่สามารถ 

แก้ไขปัญหาการออกกลางคันได้ต่อความน่าจะเป็นที่แนวทางน้ัน 

ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ค�านวณจากสมการ

อัตราส่วนแต้มต่อ =     P(E)  

  โดยที ่ P(E)  คือ ความน่าจะเป็นที่แนวทางนั้น

สามารถแก้ไขปัญหาการออกกลางคันได้

    1-P(E) คือ ความน่าจะเป็นที่แนวทางนั้น 

ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการออกกลางคันได้

  3.4 ดชันบ่ีงชีผ้ลกระทบ ท�าให้ทราบว่าเมือ่แก้ปัญหา 

ด้วยแนวทางแก้ปัญหาหนึง่แล้วจะช่วยท�าให้แนวทางต่อมาสามารถ 

แก้ปัญหาออกกลางคันได้ดีหรือไม่ นั่นคือ ถ้าค่าดัชนีมีค่ามากกว่า 

1 แสดงว่าแนวทางน้ัน ช่วยให้แนวทางต่อมาแก้ปัญหาการออก 

กลางคันได้ดี ค�านวณจากสมการ

 ดัชนีบ่งชี้ผลกระทบ

 =  อัตราส่วนแต้มต่อของการใช้แนวทางหนึง่แก้ปัญหาแล้วใช้แนวทางต่อมาแก้ปัญหา

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

 1. ป ัจจัยที่ส ่งผลต่อการออกกลางคันนิสิตระดับ 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อปัจจัย 

การออกกลางคันโดยรวมทั้งสองกลุ่มมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ภูมิหลัง 

ครอบครัว รองลงมา คือ การก�าหนดเป้าหมายในการเรียนและ 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เมื่อพิจารณารายกลุ่ม พบว่า ความคิดเห็น 

ต่อปัจจัยการออกกลางคันของนิสิตสภาพรอพินิจมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  

คือ ภูมิหลังครอบครัว รองลงมา คือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และ 

การก�าหนดเป้าหมายในการเรยีน ซึง่มค่ีาเฉล่ียเท่ากบัความยากและ 

ซับซ้อนของหลักสูตร ส่วนความคิดเห็นต่อปัจจัยการออกกลางคัน 

ของนิสิตออกกลางคัน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ภูมิหลังครอบครัว  

รองลงมา คือ การก�าหนดเป้าหมายในการเรียน และความรู้พื้นฐาน 

ดังตารางที่ 2

1 - P(E)

อัตราส่วนแต้มต่อของการใช้แนวทางต่อมาแก้ปัญหา

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย (X) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ปัจจัยการออกกลางคันโดยรวมแต่ละด้าน 

 จากนั้นได้ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับปัจจัยที่ 

ส่งผลต่อการออกกลางคนันสิติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลัยบรูพา 

ด้วยวิธีการวิเคราะห์จ�าแนกปัจจัย ซึ่งตัวแปรอิสระที่สามารถ

จ�าแนกกลุ่มนิสิตสภาพรอพินิจและออกกลางคัน มี 2 ตัวแปร ได้แก ่

ภูมิหลังครอบครัว และการบูรณาการทางวิชาการและสังคม โดย 

มีค่าสัมประสิทธิ์คาโนนิคอล เท่ากับ 1.570 และ 1.656 ตามล�าดับ  

มีค่าคงที่เท่ากับ -9.175 และค่าสัมประสิทธิ์คาโนนิคอลมาตรฐาน 
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ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรในสมการจ�าแนก

สิริกุล  รัตนมณี, เอกวิทย์  โทปุรินทร์, สมพงษ์ ปั้นหุ่น

 

6 
 

ดัชนีบงชี้ผลกระทบ =
อัตราสวนแตมตอของการใชแนวทางหนึ่งแกปญหาแลวใชแนวทางตอมาแกปญหา

อัตราสวนแตมตอของการใชแนวทางตอมาแกปญหา
 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล  
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้
1. ปจจัยท่ีสงผลตอการออกกลางคันนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบรูพา ผลการศึกษาความคิดเห็นตอ

ปจจัยการออกกลางคันโดยรวมทั้งสองกลุมมีคาเฉลีย่สูงสดุ คือ ภูมิหลังครอบครัว รองลงมา คือ การกําหนดเปาหมาย  
ในการเรียนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เม่ือพิจารณารายกลุม พบวา ความคิดเห็นตอปจจัยการออกกลางคันของนิสิต
สภาพรอพินิจมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ภูมิหลังครอบครัว รองลงมา คือ สิง่สนับสนุนการเรียนรู และการกําหนดเปาหมายใน
การเรยีน ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับความยากและซับซอนของหลักสูตร สวนความคิดเห็นตอปจจัยการออกกลางคันของนิสิต
ออกกลางคัน มีคาเฉลีย่สูงสดุ คือ ภูมิหลังครอบครัว รองลงมา คือการกําหนดเปาหมายในการเรียน และความรูพ้ืนฐาน  
ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย ( ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ปจจัยการออกกลางคันโดยรวมแตละดาน  

ปจจัยการออกกลางคัน 
รอพินิจ 
n = 151 

ออกกลางคัน 
n = 107 

รวม 
n = 258 

  SD   SD   SD 
1.  ความรูพื้นฐาน 2.84 0.45 2.76 0.52 2.80 0.48 
2.  การกําหนดเปาหมายในการเรียน 2.86 0.41 2.82 0.46 2.84 0.43 
3.  ภูมิหลังครอบครัว 3.10 0.41 2.87 0.41 3.01 0.43 
4.  การบูรณาการทางวชิาการและสังคม 2.77 0.36 2.57 0.38 2.69 0.38 
5.  ความยากและซบัซอนของหลักสูตร 2.86 0.44 2.68 0.49 2.78 0.47 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 2.88 0.42 2.73 0.52 2.82 0.47 

 จากนั้นไดดาํเนินการวิเคราะหขอมูล เก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอการออกกลางคันนิสิตระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยับูรพาดวยวธิกีารวิเคราะหจําแนกปจจัย ซึ่งตัวแปรอิสระที่สามารถจําแนกกลุมนิสติสภาพรอพินิจและ 
ออกกลางคัน มี 2 ตัวแปร ไดแก ภูมิหลังครอบครัว และการบูรณาการทางวิชาการและสังคม โดยมีคาสัมประสิทธิ ์
คาโนนิคอล เทากับ 1.570 และ 1.656 ตามลําดับ มีคาคงท่ีเทากับ -9.175 และคาสัมประสิทธิ์คาโนนคิอลมาตรฐาน
เทากับ 0.645 และ 0.605 ตามลําดับ รายละเอียดดังตารางท่ี 3  
 

ตารางที่ 3 คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรในสมการจําแนก 

ตัวแปรอิสระ 
คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปร 

คะแนนดิบ คะแนนมาตรฐาน 
ภูมิหลังครอบครัว 1.570 0.645 
การบูรณาการทางวชิาการและสังคม 1.656 0.605 
คาคงที่ (Constant) -9.175  

 ตัวแปรภมูิหลังครอบครัวสามารถทํานายสภาพนสิิตไดดีกวาการบูรณาการทางวิชาการและสังคม ซึ่งเขียน
สมการจําแนกกลุมในรูปคะแนนดบิได ดังน้ี 
 Y = -9.175 + 1.570(ภูมิหลังครอบครัว) + 1.656(การบูรณาการทางวชิาการและสังคม) 
และมสีมการจําแนกในรูปคะแนนมาตรฐาน ดังน้ี 
 ZY = .645 Zภูมิหลังครอบครัว + .605 Zการบูรณาการทางวชิาการและสังคม 

 วิเคราะหจําแนกดวยวิธขีั้นตอน (Stepwise method) สรางสมการจําแนกกลุมได 1 สมการ จากการพิจารณา
คาสถิติตางๆ ดังนี ้Eigenvalue มคีาเทากับ .119 แสดงวาฟงกชันที่ไดนี้ทําใหความแปรปรวนระหวางกลุม  
(Sum square between group) นอยกวาความแปรปรวนภายในกลุม (Sum square within group) คาความสัมพันธ 
คาโนนิคอล (Canonical correlation) เทากับ .326 แสดงวาตัวแปรในสมการจําแนกกลุมสามารถอธบิาย 

 

6 
 

ดัชนีบงชี้ผลกระทบ =
อัตราสวนแตมตอของการใชแนวทางหนึ่งแกปญหาแลวใชแนวทางตอมาแกปญหา

อัตราสวนแตมตอของการใชแนวทางตอมาแกปญหา
 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล  
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้
1. ปจจัยท่ีสงผลตอการออกกลางคันนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบรูพา ผลการศึกษาความคิดเห็นตอ

ปจจัยการออกกลางคันโดยรวมทั้งสองกลุมมีคาเฉลีย่สูงสดุ คือ ภูมิหลังครอบครัว รองลงมา คือ การกําหนดเปาหมาย  
ในการเรียนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เม่ือพิจารณารายกลุม พบวา ความคิดเห็นตอปจจัยการออกกลางคันของนิสิต
สภาพรอพินิจมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ภูมิหลังครอบครัว รองลงมา คือ สิง่สนับสนุนการเรียนรู และการกําหนดเปาหมายใน
การเรยีน ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับความยากและซับซอนของหลักสูตร สวนความคิดเห็นตอปจจัยการออกกลางคันของนิสิต
ออกกลางคัน มีคาเฉลีย่สูงสดุ คือ ภูมิหลังครอบครัว รองลงมา คือการกําหนดเปาหมายในการเรียน และความรูพ้ืนฐาน  
ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย ( ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ปจจัยการออกกลางคันโดยรวมแตละดาน  

ปจจัยการออกกลางคัน 
รอพินิจ 
n = 151 

ออกกลางคัน 
n = 107 

รวม 
n = 258 

  SD   SD   SD 
1.  ความรูพื้นฐาน 2.84 0.45 2.76 0.52 2.80 0.48 
2.  การกําหนดเปาหมายในการเรียน 2.86 0.41 2.82 0.46 2.84 0.43 
3.  ภูมิหลังครอบครัว 3.10 0.41 2.87 0.41 3.01 0.43 
4.  การบูรณาการทางวชิาการและสังคม 2.77 0.36 2.57 0.38 2.69 0.38 
5.  ความยากและซบัซอนของหลักสูตร 2.86 0.44 2.68 0.49 2.78 0.47 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 2.88 0.42 2.73 0.52 2.82 0.47 

 จากนั้นไดดาํเนินการวิเคราะหขอมูล เก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอการออกกลางคันนิสิตระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยับูรพาดวยวธิกีารวิเคราะหจําแนกปจจัย ซึ่งตัวแปรอิสระที่สามารถจําแนกกลุมนิสติสภาพรอพินิจและ 
ออกกลางคัน มี 2 ตัวแปร ไดแก ภูมิหลังครอบครัว และการบูรณาการทางวิชาการและสังคม โดยมีคาสัมประสิทธิ ์
คาโนนิคอล เทากับ 1.570 และ 1.656 ตามลําดับ มีคาคงท่ีเทากับ -9.175 และคาสัมประสิทธิ์คาโนนคิอลมาตรฐาน
เทากับ 0.645 และ 0.605 ตามลําดับ รายละเอียดดังตารางท่ี 3  
 

ตารางที่ 3 คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรในสมการจําแนก 

ตัวแปรอิสระ 
คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปร 

คะแนนดิบ คะแนนมาตรฐาน 
ภูมิหลังครอบครัว 1.570 0.645 
การบูรณาการทางวชิาการและสังคม 1.656 0.605 
คาคงที่ (Constant) -9.175  

 ตัวแปรภมูิหลังครอบครัวสามารถทํานายสภาพนสิิตไดดีกวาการบูรณาการทางวิชาการและสังคม ซึ่งเขียน
สมการจําแนกกลุมในรูปคะแนนดบิได ดังน้ี 
 Y = -9.175 + 1.570(ภูมิหลังครอบครัว) + 1.656(การบูรณาการทางวชิาการและสังคม) 
และมสีมการจําแนกในรูปคะแนนมาตรฐาน ดังน้ี 
 ZY = .645 Zภูมิหลังครอบครัว + .605 Zการบูรณาการทางวชิาการและสังคม 

 วิเคราะหจําแนกดวยวิธขีั้นตอน (Stepwise method) สรางสมการจําแนกกลุมได 1 สมการ จากการพิจารณา
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130   วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2561

 ตัวแปรภูมิหลังครอบครัวสามารถท�านายสภาพนิสิตได้

ดีกว่าการบูรณาการทางวิชาการและสังคม ซ่ึงเขียนสมการจ�าแนก

กลุ่มในรูปคะแนนดิบได้ ดังนี้

 Y =  -9.175 + 1.570(ภูมิหลังครอบครัว) +

  1.656(การบูรณาการทางวิชาการและสังคม)

และมีสมการจ�าแนกในรูปคะแนนมาตรฐาน ดังนี้

 ZY = .645 Zภูมิหลังครอบครัว + .605 Zการบูรณาการทางวิชาการและสังคม

 วิเคราะห์จ�าแนกด้วยวิธีขั้นตอน (Stepwise method)  

สร้างสมการจ�าแนกกลุ่มได้ 1 สมการจากการพิจารณาค่าสถิติต่างๆ  

ดังนี้ Eigenvalue มีค่าเท่ากับ .119 แสดงว่าฟังก์ชันที่ได้นี้ท�าให ้

ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม (Sum square between group)  

น้อยกว่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม (Sum square within group)  

ค่าความสัมพนัธ์คาโนนคิอล (Canonical correlation) เท่ากบั .326  

แสดงว่าตวัแปรในสมการจ�าแนกกลุม่สามารถอธิบายความแปรปรวน 

ของตัวแปรตามได้ร้อยละ 10.63 ค่านัยส�าคัญของค่า Wilks’ 

lambda น้อยกว่าค่า α ที่ตั้งไว้ (ก�าหนด p < .05) แสดงว่าสมการ

ที่ได้จากการวิเคราะห์สามารถจ�าแนกกลุ่มนิสิตออกเป็น 2 กลุ่มได้

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ค่าสถิติที่เกี่ยวกับสมการจ�าแนกกลุ่ม

 สมการจ�าแนกกลุ่มสามารถพยากรณ์การเป็นสมาชิก

กลุม่ได้ถกูต้องเฉลีย่ร้อยละ 63.2 และพยากรณ์การเป็นสมาชกิกลุม่

ออกกลางคันได้ถูกต้องมากกว่ากลุ่มรอพินิจ ดังแสดงในตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ร้อยละความถูกต้องในการพยากรณ์การเป็นสมาชิกกลุ่มนิสิตรอพินิจและนิสิตออกกลางคัน 

 2. ผลการวิเคราะห์ผลจากการสัมภาษณ์แนวทาง 

การแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของผู้เช่ียวชาญและนิสิต จ�านวน  

7 ท่าน สามารถสรุปเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาการออกกลางคัน 

นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา 10 แนวทาง ดังน้ี 1) ก�าหนดเกณฑ ์

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อท่ีชัดเจนและเหมาะสมตรงกับ 

คุณลักษณะของบัณฑิตแต่ละหลักสูตร 2) การสอนเสริมปรับ 

พืน้ฐานความรูก่้อนเรยีน 3) ใช้ระบบพีเ่ลีย้งในการเรยีน 4) การสร้าง 

แรงบันดาลใจโดยคนในวิชาชีพหรือศิษย์เก่า 5) การเสวนาร่วมกัน

ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ปกครอง และนิสิต 6) การอบรมเชิง

ปฏิบัติการ การใช้งานระบบบริการการศึกษาต่างๆ จิตวิทยาให้ 

ค�าปรึกษา ระเบียบข้อบังคับ ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา 7) การให้ทุน 

การศึกษาสนับสนุนการเรียน 8) ให้งานพิเศษเพิ่มรายได้จาก 

ส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 9) ตรวจสอบระบบสนับสนุน 

การเรียนรู้ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อินเตอร์เนตให้ม ี

ประสิทธิภาพ และส�ารวจความต้องการเพิ่มเติมอย่างสม�่าเสมอ  

และ 10) จัดพื้นที่กิจกรรมกลุ่มที่เหมาะสม เพื่อปฏิสัมพันธ  ์

ด้านวิชาการและสังคมระหว่างนิสิตด้วยกัน หรือนิสิตกับอาจารย์  

ดังตารางที่ 6 

สิริกุล  รัตนมณี, เอกวิทย์  โทปุรินทร์, สมพงษ์ ปั้นหุ่น
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ความแปรปรวนของตัวแปรตามไดรอยละ 10.63 คานัยสําคัญของคา Wilks’ lambdaนอยกวาคา α ที่ตั้งไว (กําหนด  
p < .05) แสดงวาสมการท่ีไดจากการวิเคราะหสามารถจําแนกกลุมนิสิตออกเปน 2 กลุมไดอยางมีนยัสําคัญทางสถติิ ดัง
ตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 คาสถิติท่ีเก่ียวกับสมการจําแนกกลุม 
Function Eigen 

value 
% of 

variance 
Cumulative 

% 
Canonical 
correlation 

Wilks’ 
Lambda 

Chi 
square 

df p-value 
 

1 .119 100.0 100.0 .326 .894 28.667* 2 .000 
* p < .05 
 สมการจําแนกกลุมสามารถพยากรณการเปนสมาชิกกลุมไดถูกตองเฉลี่ยรอยละ 63.2 และพยากรณการเปน
สมาชิกกลุมออกกลางคันไดถูกตองมากกวากลุมรอพินิจ ดังแสดงในตารางที ่5 
 

ตารางที่ 5 รอยละความถูกตองในการพยากรณการเปนสมาชิกกลุมนิสิตรอพินิจและนสิิตออกกลางคนั  

สถานภาพของนิสิต 
พยากรณการเปนสมาชิกกลุม 

รวมจํานวน 
รอพินิจ ออกลางคัน 

รอพินิจ 95 56 151 
รอยละการพยากรณถูกตอง 62.91 37.09 100.0 
ออกลางคัน 39 68 107 
รอยละการพยากรณถูกตอง 36.45 63.55 100.0 
พยากรณการเปนสมาชิกกลุมไดถูกตองโดยเฉลี่ย รอยละ 63.23 
 

 2. ผลการวเิคราะหผลจากการสมัภาษณแนวทางการแกไขปญหาการออกกลางคันของผูเช่ียวชาญและนิสิต 
จํานวน 7 ทาน สามารถสรุปเปนแนวทางการแกไขปญหาการออกกลางคันนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา 10 แนวทาง ดังน้ี 1)  
กําหนดเกณฑการคดัเลือกบุคคลเขาศึกษาตอที่ชัดเจนและเหมาะสมตรงกับคณุลกัษณะของบัณฑติแตละหลักสูตร 2)   
การสอนเสรมิปรับพื้นฐานความรูกอนเรียน 3)  ใชระบบพ่ีเลี้ยงในการเรยีน 4)  การสรางแรงบันดาลใจโดยคนในวชิาชีพ
หรือศิษยเกา 5)  การเสวนารวมกันระหวางอาจารยท่ีปรึกษา ผูปกครอง และนิสติ 6)  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช
งานระบบบรกิารการศึกษาตาง ๆ จิตวิทยาใหคําปรึกษา ระเบยีบขอบังคับ ใหกับอาจารยท่ีปรึกษา 7)  การให
ทุนการศึกษาสนับสนุนการเรียน 8)  ใหงานพิเศษเพ่ิมรายไดจากสวนงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 9)  ตรวจสอบระบบ
สนับสนุนการเรยีนรู เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ อินเตอรเนตใหมีประสิทธิภาพ และสํารวจความตองการเพิ่มเตมิอยาง
สม่ําเสมอ และ 10)  จัดพื้นที่กิจกรรมกลุมที่เหมาะสม เพ่ือปฏสิัมพันธดานวิชาการและสังคมระหวางนิสิตดวยกัน หรือ
นิสิตกับอาจารย ดังตารางที่ 6  

 
ตารางที่ 6 แนวทางแกไขปญหาออกกลางคัน 

ปจจัยการออกกลางคัน 
แนวทางการแกไขปญหาการออกกลางคัน 

นิสิตกลุมตัวอยาง ผูเชี่ยวชาญ 
ภูมิหลังครอบครัว 1.  เพ่ิมทุนการศกึษาหรืองานพิเศษ 1.  จัดเสวนาระหวางอาจารย ผูปกครอง และนิสิต 

2.  สรางชองทางหรือโอกาสพบปะระหวาง
ผูปกครอง อาจารย และนิสิต 

3.  มอบงานพิเศษเพ่ือใหนิสิตมีรายไดเพ่ิมเติม 

การบูรณาการทางวชิาการ
และสังคม 

1.  สรางโอกาสไดปรึกษากับอาจารยที่
ปรึกษาใหมากขึ้น 

1. จัดอบรมคณาจารยเกี่ยวกับระบบสนับสนุนการ
เรียน ขอบังคับ จิตวิทยาการใหคําปรึกษา 

2.  สรางระบบพ่ีเลี้ยงท้ังดานวิชาการและสังคม 
3.  สงเสริมใหเด็กทํากิจกรรมกับเพ่ือน และเปด

โอกาสใหเด็กไดเขาพบอาจารย 
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 3. ผลการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบไขว  ้
จากการเก็บข้อมูลจากนิสิตด้วยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 
จากผู ้เช่ียวชาญเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาการออกกลางคัน 
น�ามาตัง้เป็นแบบสอบถามเพือ่ให้ผูเ้กีย่วข้องกบัปัญหาออกกลางคัน  
ซึ่งได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน และเจ้าหน้าที ่

หน่วยงานบริการการการศึกษา จ�านวน 19 ท่าน ซ่ึงให้ค่าร้อยละ 
ของการแก้ไขปัญหาการออกกลางคันตามแนวทางต่างๆ จากนั้น 
ผู้วิจัยน�าข้อมูลดังกล่าวมาหาค่าดัชน้ีบ่งช้ีผลกระทบเพื่อน�าไปใช ้
ในการวิเคราะห์ตามเทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ ดังแสดง 
ในตารางที่ 7

ตารางที่ 6 แนวทางแก้ไขปัญหาออกกลางคัน

ตารางที่ 7 ดัชนี้บ่งชี้ผลกระทบของแนวทางแก้ไขปัญหาการออกกลางคัน

สิริกุล  รัตนมณี, เอกวิทย์  โทปุรินทร์, สมพงษ์ ปั้นหุ่น
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1. จัดอบรมคณาจารยเกี่ยวกับระบบสนับสนุนการ
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โอกาสใหเด็กไดเขาพบอาจารย 

 

8 
 
ความยากและซบัซอนของ
หลักสูตร 

1.  แนะแนววธิกีารทําขอสอบ 
2.  สอนเสริมกอนและระหวางเรียน 

1.  การสอนเสริมปรับพื้น 
2.  สอนเฉพาะกลุมระหวางรุนพ่ีรุนนอง 

 
ตารางที่ 6 แนวทางแกไขปญหาออกกลางคัน (ตอ) 

ปจจัยการออกกลางคัน 
แนวทางการแกไขปญหาการออกกลางคัน 

นิสิตกลุมตัวอยาง ผูเชี่ยวชาญ 
 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 1.  จัดเตรียมพ้ืนท่ีกิจกรรมกลุม 

2.  งานพิเศษเพ่ิมรายไดระหวางเรียน 
3.  ความชัดเจนถูกตองของขอมูล

การศึกษาและการเขาถึงขาวสาร
การศึกษาท่ีไมยุงยาก 

1.  จัดทุนสนับสนุนการศกึษาหรือมอบหมายงาน
พิเศษเพิ่มรายไดระหวางเรียน 

2.  ตรวจสอบระบบสนับสนุนการเรียนและสํารวจ
ความตองการเพ่ิมเติมอยางสม่ําเสมอ 

3.  จัดเตรียมพ้ืนท่ีและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
สําหรับกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ความรูพ้ืนฐาน 1.  การสอนปรับพื้นกอนเรียน 1. กําหนดเกณฑและคุณสมบัติของผูสมัครเรียนให
ชัดเจน 

2. โครงการสอนปรับพื้นฐานความรุ 
การกําหนดเปาหมาย 
ในการเรียน 

1.  การแนะนํามหาวิทยาลัยเพื่อไดทราบ
ลักษณะเฉพาะแตละสาขาวิชา 

1.  การปฐมนิเทศจากศิษยเกาหรือผูเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา 

2.  การจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรตินิสิตเรียนดีหรือ
บุคคลตัวอยางในสาขาวิชา 

  
 3. ผลการใชเทคนิคการวิเคราะหผลกระทบไขว  จากการเก็บขอมลูจากนิสิตดวยแบบสอบถามและ 
การสัมภาษณจากผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับแนวทางแกไขปญหาการออกกลางคัน นํามาตั้งเปนแบบสอบถามเพ่ือใหผูเก่ียวของ
กับปญหาออกกลางคัน ซึ่งไดแก ผูบริหาร อาจารยที่ปรึกษา อาจารยผูสอน และเจาหนาท่ีหนวยงานบรกิารการการศึกษา 
จํานวน 19 ทาน ซึ่งใหคารอยละของการแกไขปญหาการออกกลางคนัตามแนวทางตางๆ จากนั้นผูวิจัยนําขอมูลดังกลาว
มาหาคาดัชนี้บงช้ีผลกระทบเพ่ือนําไปใชในการวิเคราะหตามเทคนิคการวเิคราะหผลกระทบไขว ดังแสดงในตารางที่ 7 
 

ตารางที่ 7 ดัชนี้บงช้ีผลกระทบของแนวทางแกไขปญหาการออกกลางคัน 
แนวทางแกไขปญหา

การออกกลางคัน 
รอยละของการแกไขปญหาการออกกลางคันเม่ือใชแนวทางหนึ่งแลวใชแนวทางอื่นตอมา 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1  1.35 1.11 1.22 1.35 1.07 1.76 1.51 1.16 0.79 
2 0.59  1.95 1.32 1.25 0.59 0.87 0.63 2.15 1.96 
3 0.54 1.67  1.02 1.04 0.82 0.89 1.16 1.07 1.04 
4 0.33 0.66 0.56  0.79 0.58 0.81 0.85 0.85 0.67 
5 0.47 0.72 0.72 0.91  0.70 0.83 0.84 1.07 0.82 
6 0.34 0.53 0.47 0.72 0.76  0.70 0.87 0.82 0.57 
7 0.58 0.48 0.47 1.22 0.73 0.64  1.63 1.51 0.78 
8 0.28 0.47 0.41 0.69 0.42 0.48 0.93  1.12 0.77 
9 0.31 0.58 0.47 0.58 0.60 0.55 0.79 0.72  0.63 
10 0.35 0.73 0.86 0.79 0.81 0.53 0.80 0.69 1.05  

 
เมื่อ 1  คือ  กําหนดเกณฑการคดัเลือกบุคคลเขาศึกษาตอที่ชัดเจนและเหมาะสมตรงกับคุณลักษณะของบัณฑิตแตละหลักสูตร 

2  คือ  การสอนเสริมปรับพื้นฐานความรูกอนเรียน 
3  คือ ใชระบบพี่เลี้ยงในการเรียน (Mentoring, Coaching, Counseling) 
4  คือ การสรางแรงบันดาลใจ โดยคนในวิชาชพี/ศษิยเกา 
5  คือ การเสวนารวมกันระหวางอาจารยทีป่รึกษา ผูปกครอง และนิสิต 
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กับปญหาออกกลางคัน ซึ่งไดแก ผูบริหาร อาจารยที่ปรึกษา อาจารยผูสอน และเจาหนาท่ีหนวยงานบรกิารการการศึกษา 
จํานวน 19 ทาน ซึ่งใหคารอยละของการแกไขปญหาการออกกลางคนัตามแนวทางตางๆ จากนั้นผูวิจัยนําขอมูลดังกลาว
มาหาคาดัชนี้บงช้ีผลกระทบเพ่ือนําไปใชในการวิเคราะหตามเทคนิคการวเิคราะหผลกระทบไขว ดังแสดงในตารางที่ 7 
 

ตารางที่ 7 ดัชนี้บงช้ีผลกระทบของแนวทางแกไขปญหาการออกกลางคัน 
แนวทางแกไขปญหา

การออกกลางคัน 
รอยละของการแกไขปญหาการออกกลางคันเม่ือใชแนวทางหนึ่งแลวใชแนวทางอื่นตอมา 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1  1.35 1.11 1.22 1.35 1.07 1.76 1.51 1.16 0.79 
2 0.59  1.95 1.32 1.25 0.59 0.87 0.63 2.15 1.96 
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เมื่อ 1  คือ  กําหนดเกณฑการคดัเลือกบุคคลเขาศึกษาตอที่ชัดเจนและเหมาะสมตรงกับคุณลักษณะของบัณฑิตแตละหลักสูตร 

2  คือ  การสอนเสริมปรับพื้นฐานความรูกอนเรียน 
3  คือ ใชระบบพี่เลี้ยงในการเรียน (Mentoring, Coaching, Counseling) 
4  คือ การสรางแรงบันดาลใจ โดยคนในวิชาชพี/ศษิยเกา 
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8 
 
ความยากและซบัซอนของ
หลักสูตร 

1.  แนะแนววธิกีารทําขอสอบ 
2.  สอนเสริมกอนและระหวางเรียน 

1.  การสอนเสริมปรับพื้น 
2.  สอนเฉพาะกลุมระหวางรุนพ่ีรุนนอง 

 
ตารางที่ 6 แนวทางแกไขปญหาออกกลางคัน (ตอ) 

ปจจัยการออกกลางคัน 
แนวทางการแกไขปญหาการออกกลางคัน 

นิสิตกลุมตัวอยาง ผูเชี่ยวชาญ 
 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 1.  จัดเตรียมพ้ืนท่ีกิจกรรมกลุม 

2.  งานพิเศษเพ่ิมรายไดระหวางเรียน 
3.  ความชัดเจนถูกตองของขอมูล

การศึกษาและการเขาถึงขาวสาร
การศึกษาท่ีไมยุงยาก 

1.  จัดทุนสนับสนุนการศกึษาหรือมอบหมายงาน
พิเศษเพิ่มรายไดระหวางเรียน 

2.  ตรวจสอบระบบสนับสนุนการเรียนและสํารวจ
ความตองการเพ่ิมเติมอยางสม่ําเสมอ 

3.  จัดเตรียมพ้ืนท่ีและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
สําหรับกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ความรูพ้ืนฐาน 1.  การสอนปรับพื้นกอนเรียน 1. กําหนดเกณฑและคุณสมบัติของผูสมัครเรียนให
ชัดเจน 

2. โครงการสอนปรับพื้นฐานความรุ 
การกําหนดเปาหมาย 
ในการเรียน 

1.  การแนะนํามหาวิทยาลัยเพื่อไดทราบ
ลักษณะเฉพาะแตละสาขาวิชา 

1.  การปฐมนิเทศจากศิษยเกาหรือผูเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา 

2.  การจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรตินิสิตเรียนดีหรือ
บุคคลตัวอยางในสาขาวิชา 

  
 3. ผลการใชเทคนิคการวิเคราะหผลกระทบไขว  จากการเก็บขอมลูจากนิสิตดวยแบบสอบถามและ 
การสัมภาษณจากผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับแนวทางแกไขปญหาการออกกลางคัน นํามาตั้งเปนแบบสอบถามเพ่ือใหผูเก่ียวของ
กับปญหาออกกลางคัน ซึ่งไดแก ผูบริหาร อาจารยที่ปรึกษา อาจารยผูสอน และเจาหนาท่ีหนวยงานบรกิารการการศึกษา 
จํานวน 19 ทาน ซึ่งใหคารอยละของการแกไขปญหาการออกกลางคนัตามแนวทางตางๆ จากนั้นผูวิจัยนําขอมูลดังกลาว
มาหาคาดัชนี้บงช้ีผลกระทบเพ่ือนําไปใชในการวิเคราะหตามเทคนิคการวเิคราะหผลกระทบไขว ดังแสดงในตารางที่ 7 
 

ตารางที่ 7 ดัชนี้บงช้ีผลกระทบของแนวทางแกไขปญหาการออกกลางคัน 
แนวทางแกไขปญหา

การออกกลางคัน 
รอยละของการแกไขปญหาการออกกลางคันเม่ือใชแนวทางหนึ่งแลวใชแนวทางอื่นตอมา 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1  1.35 1.11 1.22 1.35 1.07 1.76 1.51 1.16 0.79 
2 0.59  1.95 1.32 1.25 0.59 0.87 0.63 2.15 1.96 
3 0.54 1.67  1.02 1.04 0.82 0.89 1.16 1.07 1.04 
4 0.33 0.66 0.56  0.79 0.58 0.81 0.85 0.85 0.67 
5 0.47 0.72 0.72 0.91  0.70 0.83 0.84 1.07 0.82 
6 0.34 0.53 0.47 0.72 0.76  0.70 0.87 0.82 0.57 
7 0.58 0.48 0.47 1.22 0.73 0.64  1.63 1.51 0.78 
8 0.28 0.47 0.41 0.69 0.42 0.48 0.93  1.12 0.77 
9 0.31 0.58 0.47 0.58 0.60 0.55 0.79 0.72  0.63 
10 0.35 0.73 0.86 0.79 0.81 0.53 0.80 0.69 1.05  

 
เมื่อ 1  คือ  กําหนดเกณฑการคดัเลือกบุคคลเขาศึกษาตอที่ชัดเจนและเหมาะสมตรงกับคุณลักษณะของบัณฑิตแตละหลักสูตร 

2  คือ  การสอนเสริมปรับพื้นฐานความรูกอนเรียน 
3  คือ ใชระบบพี่เลี้ยงในการเรียน (Mentoring, Coaching, Counseling) 
4  คือ การสรางแรงบันดาลใจ โดยคนในวิชาชพี/ศษิยเกา 
5  คือ การเสวนารวมกันระหวางอาจารยทีป่รึกษา ผูปกครอง และนิสิต 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

132   วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2561

 เมื่อ  1 คือ ก�าหนดเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้า 

     ศกึษาต่อทีช่ดัเจนและเหมาะสมตรงกบั 

     คณุลกัษณะของบณัฑติแต่ละหลกัสตูร

   2 คือ  การสอนเสริมปรับพื้นฐานความรู  ้

     ก่อนเรียน

   3 คือ ใช้ระบบพี่เลี้ยงในการเรียน 

     (Mentoring, Coaching, Counseling)

   4  คือ การสร้างแรงบันดาลใจ โดยคนใน 

     วิชาชีพ/ศิษย์เก่า

   5  คือ การเสวนาร่วมกันระหว่างอาจารย ์

     ที่ปรึกษา ผู้ปกครอง และนิสิต

   6 คือ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน 

     ระบบบริการการศึกษาต่างๆ จิตวิทยา 

     ให้ค�าปรึกษา ระเบียบข้อบังคับ ให้กับ  

     อ.ที่ปรึกษา

   7 คือ การให้ทนุการศกึษาสนบัสนนุการเรยีน

   8 คือ ให้งานพิเศษเพิ่มรายได้จากส่วนงาน 

     ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

   9 คือ ตรวจสอบระบบสนบัสนนุการเรยีนรู ้เช่น 

     ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อินเตอร์เนต  

     ให้มีประสิทธิภาพ และส�ารวจความ 

     ต้องการเพิ่มเติมอย่างสม�่าเสมอ

   10 คือ จัดพื้นท่ีกิจกรรมกลุ่มท่ีเหมาะสม เพื่อ 

     ปฏสิมัพันธ์ด้านวชิาการและสงัคมระหว่าง 

     นิสิตด้วยกัน หรือนิสิตกับอาจารย์

 จากตารางที ่7 พบว่า แนวทางทีม่ค่ีาดชันบ่ีงชีผ้ลกระทบ 

สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ แนวทางที่ 2 กล่าวคือ การใช้แนวทาง 

การสอนเสริมปรับพ้ืนฐานความรู้ก่อนเรียนช่วยให้การตรวจสอบ 

ระบบสนบัสนนุการเรยีนรู ้เช่น ห้องเรียน ห้องปฏบิตักิาร อนิเตอร์เนต  

ให้มีประสิทธิภาพ และส�ารวจความต้องการเพิ่มเติมอย่างสม�่าเสมอ  

แก้ไขปัญหาการออกกลางคันได้ดีท่ีสุดด้วยขนาด 2.15 รองลงมา 

คือ ช่วยให้การจัดพ้ืนท่ีกิจกรรมกลุ่มท่ีเหมาะสม เพื่อปฏิสัมพันธ ์

ด้านวิชาการและสังคมระหว่างนิสิตด้วยกัน หรือนิสิตกับอาจารย์ 

แก้ไขปัญหาการออกกลางคันได้ด้วยขนาด 1.96 และช่วยให้การใช ้

ใช้ระบบพีเ่ลีย้งในการเรยีน (Mentoring, Coaching, Counseling)  

แก้ไขปัญหาการออกกลางคันได้ด้วยขนาด 1.95

 และเมื่อพิจารณาแนวทางท่ีมีค่าดัชนีบ่งชี้ผลกระทบ 

ต�่ากว่า 1 ได้แก่ แนวทางการสร้างแรงบันดาลใจ โดยคนในวิชาชีพ/  

ศิษย์เก่า และแนวทางการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ 

บริการการศึกษาต่างๆ จิตวิทยาให้ค�าปรึกษา ระเบียบข้อบังคับ 

ให้กบัอาจารย์ทีป่รึกษา แสดงว่าการใช้ทัง้สองแนวทางแล้วจะไม่ช่วย 

ให้แนวทางอื่นๆ ต่อมา แก้ไขปัญหาการออกกลางคันได้

อภิปรายผลการวิจัย
 จากผลการวิเคราะห์จ�าแนกด้วยวิธีขั้นตอน ปัจจัยท่ี 
เก่ียวกับการออกกลางคันที่สามารถจ�าแนกนิสิตสภาพรอพินิจและ 
นิสิตออกกลางคันได้ดีที่สุดมี 2 ตัวแปร คือ ภูมิหลังครอบครัว และ 
การบรูณาการทางวชิาการและสงัคม ซึง่อธบิายตวัแปรตามน�า้หนกั
การจ�าแนกจากมากไปน้อยได้ดังนี้
 1. ภูมิหลังครอบครัว เนื่องจากการคัดเลือกบุคคล 
เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที ่
ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ 
ผู้ปกครอง และได้รับค่าใช้จ่ายขณะเรียนจากผู้ปกครองเพราะยัง 
ไม่ได้ท�างานหาเงนิเลีย้งตวัเอง นสิติจงึมคีวามเกีย่วพนักบัผูป้กครอง 
อยูม่าก ตลอดจนผู้ปกครองยงัมค่ีานยิมในการส่งบตุรเข้าศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาและคาดหวังความส�าเร็จเป็น “บัณฑิต” จากนิสิต ดังนั้น 
การสนบัสนนุและให้ความช่วยเหลือในเรือ่งการศึกษาจากครอบครวั 
ทั้งด้านการเงินและก�าลังใจจะส่งผลต่อการคงอยู่และความส�าเร็จ 
ทางวชิาการของนสิติ แต่ถ้านสิิตไม่ได้รบัการสนบัสนนุจากผูป้กครอง 
ก็จะขาดความพร้อมในการเรียน ตัวแปรนี้จึงส่งผลต่อการจ�าแนก 
นิสิตสภาพรอพินิจและนิสิตออกกลางคัน สอดคล้องกับการศึกษา 
ของ Ivankova and Stick (2007) พบว่า การสนับสนุนช่วยเหลือ 
นิสิตทั้งภายในและภายนอกสถาบันส่งผลเชิงบวกต่อการคงอยู่ของ 
นักศึกษา ซึ่งการสนับสนุนจากภายนอก คือ ครอบครัว การจ้างงาน 
และสัตว์เลี้ยง และสอดคล้องกับการศึกษาของโกมล จันทวงษ์ 
(2558) พบว่า สาเหตุการออกกลางคันในระดับมากมาจาก 
ผู้ปกครองไม่มีรายได้แน่นอนหรือฐานะค่อนข้างยากจน มีบุตรมาก  
และไม่สนับสนุนการศึกษาเล่าเรียน ผู้ปกครองต้องการให้ท�างาน 
หารายได้มาช่วยเหลือครอบครัว
 2. การบรูณาการทางวชิาการและสงัคม เนือ่งจากการ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้กับผู้สอน ท่ีปรึกษา เพื่อน และบุคคลแวดล้อม 
ทั้งเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิต ช่วยให้นิสิตเกิดการปรับตัวในด้าน 
วชิาการและสังคม ซ่ึงเป็นประสบการณ์ทีน่สิิตได้รบัขณะศึกษาอยูใ่น 
มหาวทิยาลัย ถ้าหากนสิิตได้รบัการบรูณาการทางวชิาการและสงัคม 
เชิงบวกก็จะส่งผลต่อเป้าหมายในการเรียนของนิสิต ไม่ถูกชักจูง 
ไปในทางที่ไม่พึงประสงค์ แต่ถ้านิสิตไม่ได้รับการบูรณาการทาง 
วิชาการและสังคมเชิงบวกก็อาจจะท�าให้นิสิตปรับตัวไม่ได้ท้ังใน 
ด้านการเรียนและในด้านสังคม ถูกชักจูงหรือแสดงพฤติกรรมไปใน 
ทางที่ไม่เหมาะสม เช่น การเที่ยวกลางคืน การเล่นพนัน พฤติกรรม 
ชู้สาว ตัวแปรนี้จึงส่งผลต่อการจ�าแนกนิสิตสภาพรอพินิจและนิสิต 
ออกกลางคัน สอดคล้องกับการศึกษาของสุวิมล อังควานิช (2552)  
พบว่า การไม่มีสังคมในหมู่เพื่อนเพราะต่างคนต่างเรียน เป็นสาเหต ุ
ที่ท�าให้ไม่ส�าเร็จการศึกษาภายในก�าหนด 8 ปี จากมหาวิทยาลัย 
รามค�าแหง และสอดคล้องกับบุรทิน ข�าภิรัฐ (2556) พบว่า ตัวแปร 
การปรบัตวัทางสงัคม และตวัแปรการปรบัตวัทางวชิาการ มอีทิธพิล 
ทางอ้อมเชิงบวกต่อการคงอยู่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี

สิริกุล  รัตนมณี, เอกวิทย์  โทปุรินทร์, สมพงษ์ ปั้นหุ่น
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 นอกจากน้ีผลจากการวิเคราะห์จ�าแนกด้วยวิธีขั้นตอน 
มตีวัแปรทีไ่ม่สามารถจ�าแนกกลุ่มนิสิตสภาพรอพนิิจและออกกลางคนั 
ได้ 4 ตัวแปร ได้แก่ การก�าหนดเป้าหมายในการเรยีน ความรู้พืน้ฐาน  
ความยากและซบัซ้อนของหลกัสตูร และสิง่สนบัสนนุการเรยีนรู ้ทัง้นี ้
เนือ่งจากนสิติทัง้สองกลุม่เป็นนสิติทีม่ลีกัษณะคล้ายคลงึกนั กล่าวคอื  
เป็นนิสิตกลุ่มเสี่ยงมีแนวโน้มจะไม่ประสบความส�าเร็จในการเรียน  
ทั้งนิสิตสภาพรอพินิจและนิสิตออกกลางคันอาจจะเป็นนิสิตที่ขาด 
ความอดทนต่ออุปสรรคและขาดความมุ่งม่ันในการบรรลุเป้าหมาย 
ในการเรียน หรืออาจจะเป็นนิสิตท่ีได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมใน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ค่อนข้างต�่า หรืออาจจะเป็นนิสิตขาด 
ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในสาขาที่เรียนและขาดการบูรณาการ 
ความรูเ้ดมิเข้ากบัรายวชิาทีต่่อเนือ่ง หรอือาจจะไม่ได้รบัสิง่สนบัสนนุ 
การเรยีนรูจ้ากมหาวทิยาลยัทีต่รงกบัความต้องการและความคาดหวงั 
ของนิสิต ดังนั้นตัวแปรการก�าหนดเป้าหมายในการเรียน ความรู ้
พื้นฐาน ความยากและซับซ้อนของหลักสูตร และสิ่งสนับสนุน 
การเรียนรู้ จึงไม่ส่งผลต่อการจ�าแนกสภาพนิสิต
 ส�าหรับแนวทางแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนิสิต 
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า แนวทางแก้ไขปัญหาที ่
ควรด�าเนินการซึ่งเป็นแนวทางที่ส่งผลต่อแนวทางการแก้ไขปัญหา 
การออกกลางคนัอืน่ๆ คอื การสอนเสรมิปรบัพืน้ฐานความรูก่้อนเรยีน 
ซึ่งเป็นแนวทางท่ีจะเตรียมความพร้อมนิสิตให้รับองค์ความรู้ใหม่  
เพื่อช่วยให้การเรียนจริงมีประสิทธิผลหรือน�าไปสู ่การเรียนใน 
รายวชิาทีย่ากและซบัซ้อนได้ สอดคล้องกบั สงดั อทุรานนัท์ (2532)  
อธบิายว่า ความรูพ้ื้นฐานไว้ว่า ผู้เรยีนมคีวามรูพ้ืน้ฐานด ีกจ็ะสามารถ 
เข้าใจส่ิงที่เรียนได้ดีและรวดเร็ว เนื่องจากเห็นความสัมพันธ์ของ 
ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ เช่นเดียวกับการศึกษาของ นพรัตน์  
เตชะพันธ์รัตนกุล และรดา สมเข่ือน (2553) พบว่า ความรู้จาก 
การปรับพื้นฐานทางคณิตศาสตร์มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทาง 
เดียวกัน และสอดคล้องกับ Tinto (1982) พบว่า นักศึกษาได้รับ 
ประสบการณ์ขณะศกึษาในด้านวชิาการและสังคม ได้แก่ ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรียน ปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร และ 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเพื่อน ก่อให้เกิดการบูรณาการทางวิชาการ 
และสังคม ที่ส่งผลต่อเป้าหมายขณะเรียนในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็น 
ตัวแปรที่ส่งผลต่อการตัดสินใจอยู่หรือออกกลางคัน 
 ทั้งนี้แนวทางแก้ไขปัญหาการออกกลางคันด้วยการ 
สอนเสริมปรับพื้นฐานความรู้ก่อนเรียนเป็นแนวทางที่มีค่าดัชนีบ่งชี ้
ผลกระทบสูงสุด โดยแนวทางดังกล่าวกระทบกับแนวทางแก้ไข 
ปัญหาอื่นๆ มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) แนวทางการตรวจสอบ 
ระบบสนบัสนนุการเรยีนรู้ เช่น ห้องเรยีน ห้องปฏบิตักิาร อนิเตอร์เนต  
ให้มีประสิทธิภาพและส�ารวจความต้องการเพิ่มเติมอย่างสม�่าเสมอ 
2) แนวทางการจัดพ้ืนท่ีกิจกรรมกลุ่มท่ีเหมาะสม เพื่อปฏิสัมพันธ ์
ด้านวิชาการและสังคมระหว่างนิสิตด้วยกัน หรือนิสิตกับอาจารย์  

และ 3) แนวทางการใช้ระบบพี่เล้ียงในการเรียน ตามล�าดับ 
แสดงว่าถ้าใช้การแก้ไขปัญหาด้วยการสอนเสรมิปรบัพืน้ฐานความรู้ 
ก่อนเรียนแล้วมีผลเสมือนใช้ทั้ง 3 แนวทางมาร่วมแก้ไขปัญหา 
การออกกลางคันด้วย เนื่องจากเมื่อใช้การสอนเสริมปรับพื้นท�าให ้
เกิดการตรวจสอบระบบสนับสนุนการเรียน อีกทั้งยังได้ส�ารวจ 
ความต้องการเพิ่มเติมจากนิสิตได้โดยตรงท�าให้ได้ข้อมูลเชิงลึก 
และเป็นปัจจุบัน อีกทั้งการสอนเสริมปรับพื้นน�าไปสู่การจัดเตรียม 
พื้นที่กิจกรรมกลุ่มหรือปรับที่มีอยู่เดิมให้พร้อมส�าหรับการจัดเรียน 
การสอนเสริม นอกจากน้ีการสอนเสริมเน้นการให้วิชาการแบบ 
ไม่เคร่งเครียดหากได้น�าระบบพ่ีเลี้ยงเข้ามาช่วยก็จะเกิดการเรียนรู้ 
ไปพร้อมกันทั้งทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิต และระบบพ่ีเลี้ยง 
เป็นระบบต่อเน่ืองสามารถกระท�าได้ตลอดช่วงชีวิตการเรียนใน 
มหาวิทยาลัยเพราะมีการสลับบทบาทกันขณะที่นิสิตเป็นพี่เลี้ยง 
ให้รุ่นน้อง ตัวเองยังได้เป็นผู้เรียนรู้จากรุ่นพี่ สร้างสัมพันธภาพท่ีดี 
ระหว่างนิสิตและสร้างความผูกพันต่อสถาบันได้ทางอ้อม

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้
 1. จากการวจิยัพบว่า ปัจจยัทีส่่งผลต่อการออกกลางคนั  
ได้แก่ ความรู้พื้นฐาน การก�าหนดเป้าหมายในการเรียน ภูมิหลัง 
ครอบครัว การบูรณาการทางวิชาการและสังคม ความยากและ 
ซับซ้อนของหลักสูตร และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้ ดังนั้นเพื่อ 
ลดจ�านวนนิสิตรอพินิจและออกกลางคัน รวมทั้งเพ่ือช่วยให้นิสิต 
ประสบความส�าเร็จในการเรียนตามระยะเวลาที่ก�าหนด จึงควร 
จัดเตรียมแนวทางแก้ไขปัญหา ดังนี้ 1) ก�าหนดเกณฑ์การคัดเลือก 
บุคคลเข้าศึกษาต่อที่ชัดเจนและเหมาะสมตรงกับคุณลักษณะ 
ของบัณฑิตแต่ละหลักสูตร 2) การสอนเสริมปรับพ้ืนฐานความรู ้
ก่อนเรียน 3) ใช้ระบบพี่เลี้ยงในการเรียน 4) การสร้างแรงบันดาลใจ  
โดยคนในวชิาชพีหรอืศษิย์เก่า 5) การเสวนาร่วมกนัระหว่างอาจารย์ 
ทีป่รกึษา ผู้ปกครอง และนสิติ 6) การอบรมเชิงปฏิบตักิาร การใช้งาน 
ระบบบริการการศึกษาต่างๆ จิตวทิยาให้ค�าปรึกษา ระเบยีบข้อบงัคับ  
ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 7) การให้ทุนการศึกษาสนับสนุน
การเรียน 8) ให้งานพิเศษเพิ่มรายได้จากส่วนงานต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย 9) ตรวจสอบระบบสนับสนุนการเรียนรู ้ เช ่น  
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อินเตอร์เนต เป็นต้น ให้มีประสิทธิภาพ  
และส�ารวจความต้องการเพิ่มเติมอย่างสม�่าเสมอ และ 10) จัดพื้นที ่
กิจกรรมกลุ่มที่เหมาะสม เพื่อปฏิสัมพันธ์ด้านวิชาการและสังคม 
ระหว่างนิสิตด้วยกันและนิสิตกับอาจารย์

 2. จากการวจิยัพบว่า ปัจจัยการออกกลางคนัท่ีสามารถ

จ�าแนกนิสิตสภาพรอพินิจและออกกลางคัน คือ ภูมิหลังครอบครัว  

และการบูรณาการทางวิชาการและสังคม ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหา 

การออกกลางคันจากเหตุปัจจัยดังกล่าว จึงควรเลือกใช้แนวทาง 

การสอนเสริมปรับพื้นความรู้ก่อนเรียน

สิริกุล  รัตนมณี, เอกวิทย์  โทปุรินทร์, สมพงษ์ ปั้นหุ่น
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 3. แนวทางแก ้ไขป ัญหาการออกกลางคันที่ควร 

ด�าเนินการและเป็นแนวทางท่ีกระทบต่อแนวทางอื่นๆ คือ  

การสอนเสริมปรับพื้นความรู ้ก่อนเรียน ซ่ึงกระทบกับแนวทาง  

3 แนวทาง ได้แก่ 1) แนวทางการตรวจสอบระบบสนับสนุนการ 

เรียนรู้ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อินเตอร์เนต เป็นต้น ให้มี 

ประสิทธิภาพ และส�ารวจความต้องการเพิ่มเติมอย่างสม�่าเสมอ 

2) แนวทางการจัดพ้ืนท่ีกิจกรรมกลุ่มท่ีเหมาะสม เพื่อปฏิสัมพันธ ์

ด้านวิชาการและสังคมระหว่างนิสิตด้วยกันและนิสิตกับอาจารย์  

และ 3)  แนวทางการใช้ระบบพีเ่ลีย้ง ดงันัน้การใช้แนวทางแก้ปัญหา 

การออกกลางคันด้วยการสอนเสริมปรับพื้นความรู้ก่อนเรียน 

จึงเป็นแนวทางที่ควรเลือกด�าเนินการเพื่อแก้ปัญหา เพราะเป็น 

การใช้แนวทางแก้ปัญหาที่น้อยที่สุดที่มีผลเสมือนใช้ทั้ง 3 แนวทาง 

มาร่วมแก้ปัญหาด้วย

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรมีการประเมินการใช้แนวทางการสอนปรับ 

พื้นฐานความรู ้ก ่อนเรียนในการแก้ไขปัญหาการออกกลางคัน  

เพื่อพัฒนาให้เป็นแนวทางที่แก้ไขปัญหาได้จริง 

 2. การสอนปรับพื้นฐานความรู้ก่อนเรียนจากการวิจัย 

เน้นไปทางด้านวิชาการเป็นหลัก ควรมีการศึกษาวิเคราะห์การ 

เชื่อมโยงถึงการใช้แนวทางแก้ไขท่ีรวมท้ังการสอนวิชาการและ 

การแนะแนวไปพร้อมกัน จะสามารถแก้ไขปัญหาการออกกลางคัน 

ได้ดีขึ้น

 3. ควรมีการส�ารวจแนวทางแก้ไขปัญหาการออก 

กลางคันที่ตอบสนองกับความต้องการและความคาดหวังของ 

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�า, ผลาดร สุวรรณโพธิ์, คงรัฐ นวลแปง

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ
 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�าลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  

ของวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ท่ีได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จ�านวน 1 ห้องเรียน 

40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จ�านวน 6 แผน และ 2) แบบวัดความสามารถในการ 

แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 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�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง พื้นที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1  

หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค�าส�าคัญ : ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์,

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน, พื้นที่ผิวและปริมาตร

ปาหนัน กองคำา,  ผลาดร สุวรรณโพธิ์, คงรัฐ นวลแปง



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

136   วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2561

Abstract
 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.

Keywords : Mathematical problem solving abilities, Mathematical learning achievement, Learning management using  

  problem-based activities, surface area and volume

ปาหนัน กองคำา,  ผลาดร สุวรรณโพธิ์, คงรัฐ นวลแปง
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บทน�า
 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ 

มหาชน) ได้จัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา  

(Vocational National Educational Test) หรือ V-NET  

เป็นการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา เพื่อวัด 

ความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนในระดับประกาศนียบัตร 

วิชาชีพชั้นปีที่ 3 จากรายงานผลการทดสอบในหมวดทักษะการคิด 

และแก้ปัญหานัน้ ประกอบด้วยรายวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์  

ซึ่งแบบทดสอบในรายวิชาคณิตศาสตร์จะเน้นวัดความสามารถของ 

นักเรียนในด้านการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  

โดยผลการทดสอบประจ�าปีการศึกษา 2556, 2557 และ 2558  

ภาพรวมวิชาคณิตศาสตร์ระดับประเทศ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย 

ร้อยละ 20.71, 41.34 และ 28.45 ของคะแนนเต็ม ตามล�าดับ  

(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2558) และสอดคล้อง 

กับผลคะแนนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนวิทยาลัย 

การอาชีพนายายอาม ที่ได้รับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาต ิ

ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ในปีการศึกษาดังกล่าวมีคะแนนเฉลี่ย 

ร้อยละ 19.46, 42.31 และ 27.00 ของคะแนนเต็มตามล�าดับ 

ซึ่งไม่ถึงร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม จากผลการรายงานดังกล่าว 

ท�าให้ทราบถึงความสามารถของนักเรียนในการประยุกต์ใช ้ 

กระบวนการคดิวเิคราะห์แก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ในชวีติประจ�าวัน 

ยังไม่ได้มาตรฐาน โดยเนื้อหาความรู้ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตรนั้น 

เป็นเรือ่งหนึง่ทีอ่ยูใ่นแบบทดสอบดังกล่าวทกุครัง้ และมคีวามส�าคญั 

กับการน�ามาประยุกต์ใช้กับรายวิชาในกลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน  

และกลุม่ทกัษะวชิาชพี ตามมาตรฐานการศกึษาวชิาชพีของหลกัสูตร 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของนักเรียนประเภท 

วิชาอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา และจากคะแนนผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร  

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัย 

การอาชีพนายายอาม ในปีการศึกษา 2557 และ 2558 มีคะแนน 

เฉลี่ยร้อยละ 55 และ ร้อยละ 52 ตามล�าดับ (วิทยาลัยการอาชีพ 

นายายอาม, 2557-2558) น่ันคือคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 60  

ซึ่งเป็นระดับผลการเรียนที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ จากประสบการณ ์

การสอนของผู้วิจัยผนวกกับการสังเกต สอบถาม ตรวจแบบฝึกหัด  

และแบบทดสอบของนกัเรยีนในระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี พบว่า  

นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถแก้สถานการณ์ปัญหาทางคณิตศาสตร ์

ที่ประยุกต์กับชีวิตจริงหรือวิชาชีพได้ เน่ืองมาจากนักเรียนไม่เข้าใจ 

สถานการณ์ปัญหา ไม่สามารถเขียนแสดงวิธีการหรือขั้นตอนใน 

การแก้ปัญหาท�าให้ไม่สามารถหาค�าตอบได้ จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียนของนักเรียนในเรื่องดังกล่าวค่อนข้างต�่า สอดคล้อง 

กับวิชัย พาณิชย์สวย (2546) ได้กล่าวไว้ว่า การที่ผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับต�่านั้น เนื่องมาจากความสามารถ 

ในการแก้ปัญหาของนักเรียนยังอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจนักเรียน 

ส่วนใหญ่มีความสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้เฉพาะโจทย์ทีง่่ายเท่านัน้  

แต่เม่ือนักเรียนไปพบกับโจทย์ที่ซับซ้อนต้องใช้ความคิด ความรู้  

ความเข้าใจในพืน้ฐานเรือ่งต่างๆ ทางคณติศาสตร์มากขึน้กจ็ะประสบ 

ปัญหาทันที ดังน้ัน การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของ 

นักเรียนจึงเป็นสิ่งส�าคัญที่ท�าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 

นักเรียนอยู่ในระดับที่สูงขึ้น สอดคล้องกับอัมพร ม้าคนอง (2553)  

ได้กล่าวไว้ว ่า การแก้ปัญหาเป็นทักษะที่ส�าคัญ ผู ้ที่มีทักษะ 

การแก้ปัญหาที่ดีมักมีความรู้ ประสบการณ์ ระบบการคิด และ 

การตัดสินใจที่ดี เนื่องจากการแก้ปัญหาเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน 

และเกี่ยวข้องกับความรู้ ทักษะ และความสามารถหลายอย่าง เช่น  

ความรู้ในเนื้อหา ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการท�างาน ความสามารถ 

ในการคิด และความสามารถในการประเมินการท�างานของตนเอง  

ซึ่งสภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ผ่านมามีนักเรียนจ�านวน 

ไม ่น ้อยยังด ้อยความสามารถเกี่ยวกับการคิดแก้ป ัญหาทาง 

คณิตศาสตร์ เพื่อบรรลุถึงบทบาทส�าคัญของการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ในยุคนี้จ�าเป็นต้องให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ 

มทีกัษะความรูพ้ืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ทีม่ากเพยีงพอ และสามารถ 

น�าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจ�าวันได้ 

 ปัญหาการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันก็อีกเป็น 

ปัจจยัหนึง่ทีส่่งผลให้การเรยีนการสอนไม่ประสบผลส�าเรจ็ เนือ่งจาก 

ครผููส้อนยงัใช้รปูแบบการบรรยาย และยกตัวอย่างประกอบนกัเรยีน 

ส่วนใหญ่สามารถท�าแบบฝึกหัดที่มีกระบวนการขั้นตอนที่คล้ายกับ 

ที่ครูยกตัวอย่างเท่านั้น ไม่ส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดแก้ปัญหา 

ด้วยตัวเอง เมื่อพบสถานการณ์ปัญหาที่แปลกใหม่จะไม่สามารถ 

คิดหาวิธีการในการแก้ปัญหาได้ ท�าให้นักเรียนไม่เห็นประโยชน์ 

ของการเรียนคณิตศาสตร์ ท�าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย 

มีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

คณิตศาสตร์ค่อนข้างต�่า ซึ่งสอดคล้องกับยุพิน พิพิธกุล (2539) 

ได้กล่าวไว้ว่า ครูสอนคณิตศาสตร์ควรปรับปรุงรูปแบบวิธีการสอน 

จากการเป็นผูบ้รรยายมาเป็นผูป้ระสานงานในการเรยีน ให้ค�าแนะน�า  

และเปิดโอกาสให้นักเรียนพูดแสดงความคิดเห็น ลงมือปฏิบัติ  

มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน หรือการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น 

ศูนย์กลาง ครูควรค้นหาวิธีการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนด้วย 

ความสนุกสนาน สร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ มีการท�างาน 

ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ท�าให้อยากเรียน 

คณิตศาสตร์ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงด�าเนินการศึกษาการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ให้ 

นักเรียนสร้างความรู้ใหม่ จากการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกแห่ง 

ความจริงเป็นบริบท (context) ของการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียน 

เกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา รวมทั้งได้ความรู ้ 

ตามศาสตร์ในสาขาวิชาที่ตนศึกษาด้วยการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา 

ปาหนัน กองคำา,  ผลาดร สุวรรณโพธิ์, คงรัฐ นวลแปง
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เป็นฐานจงึเป็นผลมาจากกระบวนการท�างานทีต้่องอาศยัความเข้าใจ 

และการแก้ไขปัญหาเป็นหลัก (มัณฑรา ธรรมบุศย์, 2545)  

สอดคล้องกับ (Duch, 1995; วัลลี สัตยาศัย, 2547) กล่าวว่า 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีรูปแบบของการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย ซ่ึงมีลักษณะ

ดึงดูดนักเรียนให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ครูจะเป็นผู้คอย 

ให้ค�าแนะน�าและออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ 

นกัเรยีนได้คดิและส�ารวจ โดยใช้ตวัปัญหาเป็นตวักระตุน้ให้นกัเรียน

ไปศึกษาค้นคว้าวิธีการต่างๆ จากแหล่งวิทยาการที่หลากหลาย 

ในกระบวนการเรียนรู้นี้ครูเป็นผู้ร่วมในการแก้ปัญหา มีหน้าที่ใน 

การสร้างความสนใจ สร้างความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ให้กับ 

นักเรียน ซึ่งนักเรียนจะเรียนรู้ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบ 

ไปด้วยความสามารถในการค้นคว้าและใช้ทรพัยากรการเรยีนรูอ้ย่าง 

มีคุณภาพ ความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่แล้วเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญส�าหรับ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นท�าให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ี 

จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง พื้นที่ผิวและ

ปริมาตร ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 เพื่อ

พฒันาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์และผลสมัฤทธ์ิ 

ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหา 

ทางคณิตศาสตร์ เร่ือง พื้นที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียนระดับ 

ประกาศนยีบตัรวชิาชีพ ช้ันปีที ่1 หลงัได้รบัการจัดกจิกรรมการเรยีนรู ้

โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับเกณฑ์ร้อยละ 70 

 2. เพ่ือเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร์  

เรื่อง พ้ืนที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร 

วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา 

เป็นฐานกับเกณฑ์ร้อยละ 70

 ซึ่งผู ้ วิจัยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ของส�านักวิชาการ 

และมาตรฐานการศึกษา (2547 : 13) ในช่วงคะแนนร้อยละ 70-74 

หมายถึง นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถใน 

การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยรวม อยู่ในระดับดี

สมมติฐานของการวิจัย
 1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  

เรื่อง พ้ืนที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร 

วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา 

เป็นฐาน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ  

.05

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิว 

และปริมาตร ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1  

หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สูงกว่า 

เกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย 

 1. ได ้แนวทางในการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1

 2. ได้แนวทางการพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหา 

ทางคณติศาสตร์ของนกัเรยีนระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี ชัน้ปีที ่1  

เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ให้สูงขึ้น

 3. ได้แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

คณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1  

เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ให้สูงขึ้น

ขอบเขตของการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 1 ที่ก�าลังเรียนในภาคเรียนที่ 1  

ปีการศกึษา 2560 ของวิทยาลยัการอาชีพนายายอาม จงัหวดัจันทบุรี  

มีจ�านวนห้องเรียนทั้งหมด 3 ห้องเรียน จ�านวนนักเรียน 101 คน 

ซึง่วทิยาลยัการอาชพีนายายอามได้จัดชัน้เรียนแบบคละความสามารถ 

ทางการเรียนคณิตศาสตร์ในแต่ละห้องเรียน 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 1 ที่ก�าลังเรียนในภาคเรียนที่ 1  

ปีการศกึษา 2560 ของวิทยาลยัการอาชีพนายายอาม จงัหวดัจันทบุรี  

ที่ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  

จ�านวน 1 ห้องเรียน 40 คน

 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้ด�าเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  

2560 ใช้เวลาทั้งหมด 14 ช่ัวโมง จ�าแนกเป็นใช้เวลาในการจัด 

กิจกรรมการเรียนรู้จ�านวน 12 ชั่วโมง และเวลาการทดสอบหลัง 

เรียนจ�านวน 2 ชั่วโมง

 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย

 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นเนื้อหาในกลุ ่มวิชา

คณิตศาสตร์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง พื้นที่ผิว 

และปริมาตร ซึ่งมีเนื้อหาย่อย ดังนี้

ปาหนัน กองคำา,  ผลาดร สุวรรณโพธิ์, คงรัฐ นวลแปง
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 1. การวัดความยาว พื้นที่ และปริมาตร

  จ�านวน 2 ชั่วโมง

 2. การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม

  จ�านวน 2 ชั่วโมง

 3. การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด

  จ�านวน 2 ชั่วโมง

 4. การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกระบอก

  จ�านวน 2 ชั่วโมง

 5. การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของกรวย

  จ�านวน 2 ชั่วโมง

 6. การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกลม

  จ�านวน 2 ชั่วโมง

 ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัย

 1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย

ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning)

 2. ตัวแปรตาม  ได้แก่ 

  2.1 ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์

  2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องพื้นท่ี

ผิวและปริมาตร

กรอบแนวคิดในการวิจัย

 
 
   เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนเนือ้หาในกลุมวชิาคณติศาสตรระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ 1 
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง พื้นที่ผิวและปรมิาตร ซึ่งมีเนื้อหายอย ดังน้ี 
   การวัดความยาว พ้ืนที่ และปรมิาตร  จํานวน   2  ชั่วโมง 
   การหาพื้นที่ผิวและปรมิาตรของปริซึม  จํานวน   2  ชั่วโมง 
   การหาพื้นที่ผิวและปรมิาตรของพีระมิด  จํานวน   2  ชั่วโมง 
   การหาพื้นที่ผิวและปรมิาตรของทรงกระบอก  จํานวน   2  ชั่วโมง 
   การหาพื้นที่ผิวและปรมิาตรของกรวย  จํานวน   2  ชั่วโมง 
   การหาพื้นที่ผิวและปรมิาตรของทรงกลม  จํานวน   2  ชั่วโมง 
 

  ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัย 
 

  1. ตัวแปรอิสระ ไดแก การจัดกิจกรรมการเรยีนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning) 
  2. ตัวแปรตาม  ไดแก  

2.1 ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรเรื่องพ้ืนที่ผิวและปรมิาตร 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

      ตัวแปรอิสระ           
 

 

 

 

 

 
 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยสรางเครื่องมือที่ใชในการวจิัย  ดังน้ี 
 1.  แผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรายวชิาคณิตศาสตรพ้ืนฐานอาชีพ  เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร 
จํานวน 6 แผน ซึ่งผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยผูเช่ียวชาญมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.86 
คะแนน (เหมาะสมมากที่สุด) และมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.33 
 2.  แบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่องพ้ืนที่ผิวและปริมาตร จํานวน 5 ขอ ซึ่งเปน
แบบทดสอบแบบอัตนัย ซึ่งมีคาความยากงายตั้งแต 0.40 - 0.45 มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.30 - 0.35 และมีคาความ

เช่ือมั่นเทากับ 0.98 โดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) ตามวธิขีองครอนบัค (Cronbach) 
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร จํานวน 20 ขอ ซึ่งเปน
แบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก มีคาความยากงายตั้งแต 0.40 - 0.60 มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 - 0.80 และมีคา
ความเชื่อมั่นเทากับ 0.83 โดยใชสูตร KR – 20  ของคูเดอร–ริชารดสนั 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

ขั้นตอนที่ 1 นําเสนอปญหา  

ขั้นตอนที่ 2 ทําความเขาใจและวเิคราะหสถานการณปญหา 

ขั้นตอนที่ 3 วางแผนกําหนดแนวทางในการแกปญหา  

ขั้นตอนที่ 4 ลงมือปฏิบัติและนําเสนอ 

ขั้นตอนที่ 5 สังเคราะหและประเมนิผล   

 

 

 

 

- ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 

- ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนคณติศาสตร 

ตัวแปรตาม 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ดังนี้

 1. แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐานรายวชิา

คณติศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ  เรือ่ง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร จ�านวน 6 แผน 

ซึง่ผลการประเมนิความเหมาะสมของแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู้

โดยผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 คะแนน (เหมาะสมมากที่สุด) 

และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.33

 2. แบบวัดความสามารถในการแก ้ป ัญหาทาง

คณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร จ�านวน 5 ข้อ ซึ่งเป็นแบบ 

ทดสอบแบบอัตนัย ซ่ึงมีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.40 - 0.45 

มีค่าอ�านาจจ�าแนกตั้งแต่ 0.30 - 0.35 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  

0.98 โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient)  

ตามวิธีของครอนบัค (Cronbach)

 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร จ�านวน 20 ข้อ ซึ่งเป็นแบบ

ทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.40 - 0.60 

มีค่าอ�านาจจ�าแนกตั้งแต่ 0.20 - 0.80 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 

0.83 โดยใช้สูตร KR - 20  ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน

วิธีด�าเนินการวิจัย
 ในการด�าเนนิการวจิยั ผูว้จิยัได้ด�าเนนิตามขัน้ตอน ดงันี้

 1. ทดสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียน เรื่อง พื้นที่ผิว

และปริมาตร โดยใช้แบบทดสอบแบบเติมค�าเพื่อวัดความรู้พื้นฐาน

และแบ่งกลุ่มนกัเรยีนตามล�าดบัความสามารถ โดยแบ่งเป็น 3 ระดบั 

คือ เก่ง ปานกลาง และอ่อน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

 2. ด�าเนินการสอนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จ�านวน 6 แผน รวม 12 ชั่วโมง

 3. เมื่อส้ินสุดการสอนท�าการทดสอบหลังเรียนกับ

นักเรียนกลุ่มทดลองโดยใช้แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา  

และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตสาสตร์ เรื่อง  

พืน้ทีผ่ิวและปริมาตร ส�าหรับนักเรียนระดบัประกาศนียบัตรวิชาชพี 

ชั้นปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

 4. ตรวจผลการทดสอบโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนที่ 

ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยเป็นเกณฑ์การให้คะแนนแบบวิเคราะห์ส�าหรับ 

ตรวจให้คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  

จ�านวน 5 ข้อ ซึ่งในแต่ละข้อมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน และตรวจ 

ให้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ จ�านวน 20 ข้อ  

ปาหนัน กองคำา,  ผลาดร สุวรรณโพธิ์, คงรัฐ นวลแปง
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140   วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2561

20 คะแนน แล้วน�าผลท่ีได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติเพื่อ 

ทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงผู้วิจัยใช้เปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70  

ของส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2547) ในช่วงคะแนน 

ร้อยละ 70-74 หมายถึง นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ 

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์โดยรวม อยูใ่นระดบัดี

การวิเคราะห์ข้อมูล
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด�าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

 1. เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทาง 

คณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร หลังได้รับการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร 

วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยใช้สถิติ t–test for one  

sample

 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์  

เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตรหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย 

ใช้ปัญหาเป็นฐานของนกัเรยีนระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี ชัน้ปีท่ี 1  

กับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยใช้สถิติ t–test for one sample

ผลการวิจัย
 จากการจดักจิกรรมการเรยีนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่า

 1. ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของความสามารถ

ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ปรากฎผลดังแสดงใน

ตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังได้รับการจัดกิจกรรม

 การเรียนรู้กับเกณฑ์ร้อยละ 70 

 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 ในการดําเนินการวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ทดสอบความรูพ้ืนฐานของนักเรียน เรื่อง พ้ืนที่ผิวและปริมาตร โดยใชแบบทดสอบแบบเติมคําเพ่ือวัดความรู
พ้ืนฐานและแบงกลุมนักเรียนตามลําดับความสามารถ โดยแบงเปน 3 ระดับ คือ เกง ปานกลาง และออน ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 2. ดําเนินการสอนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน จํานวน 6 แผน รวม 12 ช่ัวโมง 
 3. เมื่อสิน้สุดการสอนทําการทดสอบหลังเรียนกับนักเรียนกลุมทดลองโดยใชแบบวัดความสามารถในการ
แกปญหา และแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนคณิตสาสตร เรือ่ง พื้นที่ผิวและปริมาตร สําหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ 1 ที่ผูวิจัยสรางข้ึน 
 4. ตรวจผลการทดสอบโดยใชเกณฑการใหคะแนนที่ผูวิจัยสรางข้ึน โดยเปนเกณฑการใหคะแนนแบบวิเคราะห
สําหรับตรวจใหคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร จํานวน 5 ขอ ซึ่งในแตละขอมีคะแนนเต็ม 10 
คะแนน และตรวจใหคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร จํานวน 20 ขอ 20 คะแนน แลวนําผลที่ไดมาวเิคราะห
ดวยวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน ซึ่งผูวิจัยใชเปรียบเทียบกับเกณฑรอยละ 70 ของสํานักวชิาการและมาตรฐาน
การศึกษา (2547) ในชวงคะแนนรอยละ 70-74 หมายถึง นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตรโดยรวม อยูในระดับ ดี 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้
 1. เปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง พ้ืนที่ผิวและปริมาตรหลังไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 กับเกณฑรอยละ 70 โดยใช
สถิติ t–test for one sample 
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง พ้ืนที่ผิวและปริมาตรหลังไดรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 กับเกณฑรอยละ 70 โดยใชสถิติ t–test for 
one sample 
 

ผลการวิจัย 
 

 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน พบวา 
 1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ของความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรหลังไดรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกบัเกณฑรอยละ 70  ปรากฎผลดังแสดงในตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรหลังไดรบัการจัดกิจกรรม 
    การเรียนรูกับเกณฑรอยละ 70  
 

* มีระดับนัยสําคญัที่ .05 (t α=05, df=39 = 1.6849) 
 จากตารางที่ 1  พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร หลังไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเทากับ 37.15 คะแนน คิดเปนรอยละ 74.30  และเมื่อทดสอบสมมติฐานพบวา 

ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร n คะแนนเต็ม   
(รอยละ 70) 

x s  t 

หลังเรียน 40 50 35 37.15 4.14 3.26  

 จากตารางท่ี 1 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียความ 

สามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หลงัได้รบัการจดักิจกรรม 

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เท่ากับ 37.15 คะแนน คิดเป็น 

ร้อยละ 74.30  และเม่ือทดสอบสมมติฐานพบว่า คะแนนเฉล่ีย 

ของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังได้รับการ 

จดักจิกรรมการเรยีนรูส้งูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมนียัส�าคญัทาง 

สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยในข้อที่ 1 

 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

คณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร หลังได้รับการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร 

วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ปรากฏผล ดังแสดงใน 

ตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

 โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับเกณฑ์ร้อยละ 70 

 
 
คะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรหลังไดรับการจดักิจกรรมการเรียนรูสูงกวาเกณฑรอยละ 70 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยในขอที่ 1  
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง พ้ืนที่ผิวและปริมาตรหลังไดรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ 1 กับเกณฑรอยละ 70 ปรากฏผล ดัง
แสดงในตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2  ผลการเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
    โดยใชปญหาเปนฐานกับเกณฑรอยละ 70  
 

 

* มีระดับนัยสําคญัที่ .05 (t α=05, df=39 = 1.6849) 
 

 จากตารางที่ 2  พบวา นักเรียนมคีะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง พื้นที่ผิวและ
ปริมาตรของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 หลังไดรบัการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
เทากับ 14.70  คะแนน คิดเปนรอยละ 73.50 และเมื่อทดสอบสมมติุฐานพบวาสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั .05  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยในขอที่ 2 
 

อภิปรายผล 
 

 จากผลการวจิัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานที่มีตอความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณติศาสตร เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตรของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปที่ 1 สามารถอภิปรายผลการวจิัยไดดังนี้  
 1. ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ 1  หลังไดรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งนี้อาจ
เน่ืองมาจากการจัดกิจกรรมการเรยีนรูโดยใชปญหาเปนฐานเปนวิธกีารจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสถานการณปญหาที่
เกิดขึ้นในชีวิตจริงเปนจุดตั้งตนของกระบวนการเรียนรูและเปนตัวกระตุนใหนักเรียนศึกษาคนควา สืบคนขอมูลจากแหลง
วิทยาการตาง ๆ สงเสริมใหนักเรียนดําเนินงานเปนกลุมยอย ซึ่งการแกปญหาตองอาศัยความเขาใจและพัฒนา
ความสามารถในการแกปญหาดวยตนเองเปนหลัก โดยนําความรูที่ไดมาแลกเปลี่ยนกัน พรอมทั้งรวมกันอภิปรายและหา
ขอสรุปเปนความรูใหมซึ่งสอดคลองกับพวงรัตน บุญญานุรักษ (2544) ที่กลาววา การจัดกิจกรรมการเรยีนรูโดยใชปญหา
เปนฐานเปนการเรียนรูท่ีเปนเหตุเปนผลของกระบวนการทํางานที่มุงสรางความเขาใจและหาทางแกปญหา ตัวปญหาจะเปน
จุดตั้งตนของกระบวนการเรียนรูและเปนตัวกระตุนตอไปในการพัฒนาทักษะการแกปญหาดวยเหตุผลและการสืบคนขอมูล
ที่ตองการเพื่อสรางความเขาใจกลไกของตัวปญหารวมทั้งวิธีการแกปญหา และสอดคลองกับสํานักงานเลขาธกิารสภา
การศึกษา (2550) เสนอวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเปนกระบวนการเรียนรูท่ีเริ่มตนจากปญหาที่
เกิดขึ้นโดยสรางความรูจากกระบวนการทํางานกลุมเพ่ือแกปญหาหรือสถานการณเก่ียวกับชีวิตประจําวันทีม่ีความสําคัญตอ
นักเรียน ซึ่งตัวปญหาจะเปนจุดตั้งตนของกระบวนการเรียนรูและเปนตัวกระตุนการพัฒนาทักษะการแกปญหาดวยเหตุผล
และการสืบคนหาขอมูลเพื่อเขาใจกลไกของตัวปญหา รวมท้ังวิธีการแกปญหาการเรียนรูแบบนี้มุงเนนพัฒนานักเรียนในดาน
ทักษะและกระบวนการเรียนรู และพัฒนานักเรียนใหสามารถเรียนรูโดยการชี้นําตนเองซึ่งนักเรียนจะไดฝกฝนการสรางองค
ความรูผานกระบวนการคิดดวยการแกปญหาอยางมีความหมายตอนักเรียน จึงทําใหผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานการ
วิจัยขอที่ 1  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร n คะแนน
เตม็ 

  

(รอยละ 70) 
x s  t 

หลังการจดักิจกรรมการเรียนรู 40 20 14 14.70 2.05 2.19  

ปาหนัน กองคำา,  ผลาดร สุวรรณโพธิ์, คงรัฐ นวลแปง



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2561  141

 จากตารางที ่2 พบว่า นกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นท่ีผิวและปริมาตร ของ 

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 หลังได้รับการจัด 

กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เท่ากับ 14.70 คะแนน  

คิดเป็นร้อยละ 73.50 และเม่ือทดสอบสมมุติฐาน พบว่า สูงกว่า 

เกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ซึ่งเป็น 

ไปตามสมมติฐานการวิจัยในข้อที่ 2

อภิปรายผล
 จากผลการวจิยัเรือ่ง ผลการจดักิจกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้ 

ปัญหาเป็นฐานทีม่ต่ีอความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ 

และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร์ เรือ่ง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร 

ของนกัเรยีนระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี ชัน้ปีที ่1 สามารถอภปิราย 

ผลการวิจัยได้ดังนี้ 

 1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

ของนกัเรยีนระดบัประกาศนียบัตรวิชาชพี ชัน้ปีที ่1 หลังได้รบัการจัด 

กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70  

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากการ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นวิธีการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ที่ใช้สถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตจริงเป็นจุดตั้งต้น 

ของกระบวนการเรียนรู้และเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า  

สบืค้นขอ้มลูจากแหลง่วทิยาการต่างๆ ส่งเสรมิให้นกัเรยีนด�าเนนิงาน 

เป็นกลุ่มย่อย ซึ่งการแก้ปัญหาต้องอาศัยความเข้าใจและพัฒนา 

ความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยตนเองเป็นหลัก โดยน�าความรู ้

ที่ได้มาแลกเปลี่ยนกัน พร้อมทั้งร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปเป็น 

ความรู้ใหม่ซึ่งสอดคล้องกับพวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ (2544) ที่กล่าวว่า  

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการเรียนรู้ที ่

เป็นเหตุเป็นผลของกระบวนการท�างานท่ีมุ่งสร้างความเข้าใจและ 

หาทางแก้ปัญหา ตัวปัญหาจะเป็นจุดตั้งต้นของกระบวนการเรียนรู ้

และเป็นตัวกระตุ้นต่อไปในการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วย 

เหตุผลและการสืบค้นข้อมูลท่ีต้องการเพื่อสร้างความเข้าใจกลไก 

ของตัวปัญหารวมทั้งวิธีการแก้ปัญหา และสอดคล้องกับส�านักงาน 

เลขาธกิารสภาการศกึษา (2550) เสนอว่า การจัดกิจกรรมการเรยีนรู ้

โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เริ่มต้นจากปัญหาที่ 

เกิดขึ้นโดยสร้างความรู้จากกระบวนการท�างานกลุ่มเพื่อแก้ปัญหา 

หรือสถานการณ์เกี่ยวกับชีวิตประจ�าวันที่มีความส�าคัญต่อนักเรียน  

ซึ่งตัวปัญหาจะเป็นจุดตั้งต้นของกระบวนการเรียนรู้และเป็นตัว 

กระตุ้นการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลและการสืบค้น 

หาข้อมูลเพื่อเข้าใจกลไกของตัวปัญหา รวมทั้งวิธีการแก้ปัญหาการ 

เรียนรู ้แบบนี้มุ ่งเน้นพัฒนานักเรียนในด้านทักษะและกระบวน 

การเรยีนรู ้และพัฒนานกัเรยีนให้สามารถเรยีนรูโ้ดยการชีน้�าตนเอง 

ซึ่งนักเรียนจะได้ฝึกฝนการสร้างองค์ความรู้ผ่านกระบวนการคิด 

ด้วยการแก้ปัญหาอย่างมีความหมายต่อนกัเรยีน จึงท�าให้ผลการวจิยั

เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 

 นอกจากนีเ้มือ่พจิารณาขัน้ตอนการจดักจิกรรมการเรยีน

รู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ข้ึน ประกอบด้วย 5 ขั้น 

ขั้นที่ 1 น�าเสนอปัญหา ขั้นที่ 2 ท�าความเข้าใจและวิเคราะห ์

สถานการณ์ปัญหา ขัน้ที ่3 วางแผนก�าหนดแนวทางในการแก้ปัญหา  

ขั้นตอนที่ 4 ลงมือปฏิบัติและน�าเสนอ และขั้นตอนที่ 5 สังเคราะห์

และประเมินผล พบว่า

 ขั้นที่ 1 น�าเสนอปัญหา เป ็นขั้นที่ ผู ้วิจัยน�าเสนอ 

สถานการณ์ปัญหาที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจต้องการ 

อยากรู้อยากทดลองแก้ปัญหา ส่งเสริมให้นักเรียนคิดวิเคราะห ์

เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาซึ่งถ้าสถานการณ์ปัญหานั้น 

เชื่อมโยงกับชีวิตจริงจะช่วยให้นักเรียนมีความสนใจกับสถานการณ์ 

ปัญหามากยิ่งขึ้น การจัดบรรยากาศการเรียนให้มีความสนุกสนาน 

น่าสนใจ จะส่งผลให้นักเรียนพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา 

ทางคณิตศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับ Schoenfeld (1989) ที่กล่าวว่า 

ครูสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการแก้ปัญหาที่ไม่คุ้นเคยและไม่ตก 

อยู่ในความกลัวเมื่อติดขัดช่วยให้นักเรียนยอมรับความท้าทายของ 

ปัญหาว่าปัญหาจะไม่ใช่ปัญหาจนกว่าเขาต้องการจะแก้ เป็นสิง่ท่ีคร ู

ควรด�าเนินการในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความสามารถ 

ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และสอดคล้องกับแนวคิดของ  

Walton & Matthews (1998) กล่าวว่า การให้ปัญหาตั้งแต่ต้น 

จะเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนรู้ และถ้านักเรียนแก้ปัญหา 

ได้ก็จะมีส่วนช่วยให้นักเรียนจ�าเนื้อหาความรู้นั้นได้ง่ายและนานข้ึน 

เพราะมปีระสบการณ์ตรงในการแก้ปัญหาด้วยความรูด้งักล่าว ปัญหา 

ที่ใช้เป็นตัวกระตุ้นมักเป็นปัญหาที่ต้องการค�าอธิบายหรือความรู ้

จากหลายๆ วิชา ท�าให้นักเรียนได้เห็นถึงความสัมพันธ์ และ 

ความต่อเนื่อง

 ขั้นที่ 2 ท�าความเข้าใจและวเิคราะห์สถานการณ์ปัญหา   

เป็นขัน้ทีน่กัเรยีนท�าความเข้าใจเกีย่วกบัสถานการณ์ปัญหา สามารถ 

อธิบายส่ิงที่สถานการณ์ปัญหาก�าหนดให้ และส่ิงที่สถานการณ์ 

ปัญหาต้องการหาค�าตอบ อาศัยความรู้เดิมของสมาชิกภายในกลุ่ม  

ร่วมกนัวิเคราะห์ สรปุรวบรวมความรูแ้ละก�าหนดข้อมลูทีต้่องแสวงหา 

ค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อน�าไปสู่การวางแผนก�าหนดแนวทางในการแก ้

ปัญหาต่อไป  ในขัน้ตอนนีน้กัเรยีนทกุคนต้องอ่านสถานการณ์ปัญหา 

ซึ่งนักเรียนจะสามารถพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส�าคัญของ 

สถานการณ์ปัญหาเพือ่ท�าความเข้าใจและน�าข้อมลูท่ีได้จากการอ่าน 

มาร่วมกันอภิปรายวิเคราะห์ว่า สถานการณ์ปัญหาที่ก�าหนดให้นี้ม ี

รายละเอียดอะไรบ้าง ซ่ึงการอภิปรายร่วมกันภายในกลุ่มเป็นการ 

ส่งเสรมิให้นกัเรยีนได้แสดงความรูท้ีน่กัเรยีนแต่ละบคุคลได้รับทราบมา  

บางส่วนอาจเป็นข้อมูลที่ตรงกัน บางส่วนอาจเป็นข้อมูลที่ขัดแย้งกัน  

ซ่ึงนักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องช่วยกันหาข้อสรุปของข้อมูล จากการ 

ปาหนัน กองคำา,  ผลาดร สุวรรณโพธิ์, คงรัฐ นวลแปง
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อภิปรายกลุ่มดังกล่าว ท�าให้นักเรียนได้คิดทบทวนความรู้ของตนเอง 

พร้อมทัง้น�าความรูท้ีไ่ด้รบัจากเพือ่นร่วมกลุม่มาทบทวนคดิวเิคราะห์

ถึงความเป็นไปได้ในการก�าหนดแนวทางในการวางแผนแก้ปัญหา 

เป็นการฝึกให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การแสดง

ความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างกนันัน้จะส่งเสรมิในนกัเรยีนได้มกีารทบทวน

ความคิดบ่อยครั้ง ท�าให้นักเรียนสามารถจดจ�าความรู้ที่ได้จาก 

การอภิปรายร่วมกันมีความคงทนของความรู้มากขึ้น ทั้งยังฝึกให ้

นักเรียนได้สื่อสารกับผู้อื่น อธิบายความรู้ต่างๆ ให้เพื่อนๆ ได้เข้าใจ  

กล้าแสดงความคิดเห็น มีความมั่นใจในตนเอง และยอมรับฟัง 

ความคิดเห็นของผู้อ่ืนด้วย ในขั้นตอนนี้สอดคล้องกับกระบวนการ 

แก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ขัน้ที ่1 ท�าความเข้าใจปัญหา จากขัน้ตอน 

ดงักล่าว จะช่วยส่งเสรมิต่อการพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหา 

ทางคณิตศาสตร์ซึ่งสอดคล้องกับปรีชา เนาว์เย็นผล (2537)  

ทีก่ล่าวว่า การพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์  

ต้องพัฒนาความสามารถในการเข้าใจปัญหา การพัฒนาทักษะ 

การอ่านเป็นปัจจยัส�าคญัในการท�าความเข้าใจปัญหา ซึง่ต้องใช้สมาธิ  

ความพยายามในการเก็บรายละเอียดของข้อมลูทัง้หมด และจะต้อง 

สามารถวเิคราะห์ได้ว่าข้อมลูใดส�าคญั ต้องใช้เวลาในการฝึกอ่าน และ 

ท�าความเข้าใจข้อความในโจทย์ปัญหา และสอดคล้องกับอัมพร 

ม้าคนอง (2546) ที่กล่าวว่า การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาต้อง 

เน้นท่ีการวเิคราะห์ข้อมลูในปัญหาหรอืสถานการณ์ปัญหาทีก่�าหนด  

เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการท�าความเข้าใจหรือวิเคราะห์ปัญหา  

โดยเฉพาะอย่างยิง่การวเิคราะห์ปัญหาทีไ่ม่คุน้เคย การท�าความเข้าใจ 

ปัญหาอย่างถ่องแท้จะท�าให้นักเรียนเห็นแนวทางหรือวิธีการในการ 

แก้ปัญหา และสอดคล้องกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี (2555) เสนอว่า การส่งเสริมความสามารถในการ 

แก้ปัญหาทางคณติศาสตร์นัน้ ครคูวรใช้การท�างานร่วมเป็นกลุม่ย่อย  

เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสท�างานร่วมมือกัน ได้พูดคุยแลกเปล่ียน 

ความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ได้สื่อสารแนะน�ายุทธวิธีแก้ปัญหาและ 

กระบวนการแก้ปัญหาของตน ได้อภิปรายถึงยุทธวิธีแก้ปัญหาและ 

กระบวนการแก้ปัญหาทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพและได้ยอมรบั 

ความคิดเห็นของผู้อื่น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนมีความม่ันใจ 

ในการแก้ปัญหา กล้าแสดงออก มีทักษะการสื่อสาร และทักษะ 

การเข้าสังคม มีความเชื่อม่ันในตนเอง และสามารถเชื่อมโยงแนว 

ความคิดทางคณิตศาสตร์ต่างๆ ได้อย่างลึกซ้ึงและจดจ�าได้นาน 

มากขึ้น 

 ขั้นที่ 3 วางแผนก�าหนดแนวทางในการแก้ป ัญหา   

เป็นขั้นที่นักเรียนแสวงหาข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวกับสถานการณ์ปัญหา  

ซึ่งได้จากการอภิปรายและวิเคราะห์ร่วมกันภายในกลุ่ม อาจเป็น 

ข้อความรู้ที่ได้จากสถานการณ์ปัญหา หรือข้อมูลความรู้เดิมจาก 

ประสบการณ์ของนกัเรยีน หรอืข้อมลูความรูท้ีไ่ด้จากการอภปิรายกลุม่  

หรือข้อมูลความรู้ที่ค้นคว้าเพิ่มเติม เพื่อวางแผนก�าหนดแนวทาง 

ในการแก้สถานการณ์ปัญหาให้ได้มาซึ่งค�าตอบ ผู ้วิจัยดูแลให้ 

นักเรียนทุกกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ อภิปรายข้อมูลที่ได้รับจากการ 

อ่านสถานการณ์ปัญหาและจากการค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อ 

น�าข้อมูลมาจัดล�าดับความส�าคัญในการวางแผนก�าหนดแนวทาง 

ในการแก้ปัญหา ซึง่การวางแผนแก้ปัญหานัน้เป็นการฝึกให้นกัเรยีน 

ได้ก�าหนดแนวทางการแก้ปัญหาอย่างคร่าวๆ ก่อนลงมือแก้ปัญหา   

ซ่ึงการฝึกให้นักเรียนวางแผนล่วงหน้าน้ันเป็นการสร้างนิสัยให ้

นกัเรยีนได้คดิก่อนลงมอืท�าเสมอ ส่งเสริมให้นกัเรยีนมคีวามละเอยีด 

รอบคอบ และสนับสนุนให้นักเรียนคิดวางแผนวิธีการแก้ปัญหา 

มากกว่า 1 รูปแบบเพื่อฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใน 

ขั้นตอนนี้สอดคล้องกับกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์

ขัน้ที ่2 วางแผนแก้ปัญหา จากขัน้ตอนดงักล่าวส่งเสรมิต่อการพฒันา 

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน  

ซึ่งสอดคล้องกับปรีชา เนาว์เย็นผล (2537) กล่าวว่า การพัฒนา 

ความสามารถในการวางแผนแก้ปัญหานัน้ครตู้องส่งเสรมิให้นกัเรยีน 

คิดค้นวิธีการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ให้นักเรียนคิดออกมาดังๆ สร้าง 

ลักษณะนิสัยของนักเรียนให้คิดวางแผนก่อนลงมือท�าเสมอ ฝึกให้ 

นักเรียนคิดบ่อยๆ ในการแก้ปัญหาแต่ละปัญหาควรส่งเสริมให ้

นักเรียนใช้ยุทธวิธีให้มากกว่า 1 รูปแบบ

 ขัน้ตอนที ่4  ลงมอืปฏบิติัและน�าเสนอ  เป็นข้ันทีน่กัเรยีน

จะต้องแก้สถานการณ์ปัญหาตามแนวทางทีก่�าหนดไว้ ถ้าไม่สามารถ

แก้สถานการณ์ปัญหาได้ นักเรียนทุกคนต้องร่วมกันวิเคราะห์หา

สาเหตุและหาแนวทางในการแก้สถานการณ์ปัญหาอีกคร้ังจนกว่า

จะได้มาซ่ึงค�าตอบ จากน้ันน�าเสนอผลการด�าเนินงานและวิธีการท่ี

ใช้ในการแก้สถานการณ์ปัญหาให้สมาชิกในกลุ่มรับทราบ ผู้วิจัยให้

นักเรียนทุกกลุ่มด�าเนินการแก้ปัญหาตามแนวทางที่ร่วมกันวางไว้

เพือ่หาค�าตอบ โดยครูจะช่วยเหลือเท่าทีจ่�าเป็น ในกรณีทีม่ปัีญหาไม่

สามารถหาค�าตอบตามทีส่ถานการณ์ปัญหาต้องการ ผูว้จิยัจะกระตุน้

โดยการตั้งค�าถาม เช่น สถานการณ์ปัญหาต้องการให้หาอะไร ต้อง

ใช้สูตรใดในการหา นักเรียนต้องใช้อะไรในการหาค่านี้บ้างตามสูตร 

หน่วยขององค์ประกอบเหมือนกันแล้วหรือไม่ ต้องท�าอย่างไรจึงจะ 

เป็นหน่วยเดียวกัน เป็นต้น การฝึกให้นักเรียนลงมือด�าเนินการ 

แก้ปัญหาด้วยตนเองนัน้เป็นการส่งเสรมิให้นกัเรยีนรูจ้กักระบวนการ

และวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นล�าดับขั้นตอน ถ้าได้ด�าเนินการ 

แก้ปัญหาบ่อยๆ จนเกิดความเคยชินจะท�าให้นักเรียนเกิดทักษะ 

การแก้ปัญหา ซึ่งครูจะให้เวลาในการลงมือด�าเนินการแก้ปัญหา 

แก่นักเรียนมากพอสมควรเพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาในการด�าเนินการ 

คิดแก้ปัญหาอย่างพอเพียงไม่เป็นการกดดันนักเรียนจนเกินไป  

การด�าเนินงานเป็นกลุ่ม เป็นการฝึกให้นักเรียนได้รู้จักกระบวนการ 

ด�าเนินการแก้ป ัญหาร ่วมกันซ่ึงนักเรียนจะได ้คิด อภิปราย  

ท�าความเข้าใจ ให้เหตุผลในการด�าเนินการอย่างมีเหตุผลส่งผล 

ให้สามารถเขียนบรรยายอธิบายวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างดี จากนั้น 

ปาหนัน กองคำา,  ผลาดร สุวรรณโพธิ์, คงรัฐ นวลแปง



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2561  143

น�าเสนอผลการด�าเนินงานและวิธีการท่ีใช้ในการแก้สถานการณ์

ปัญหาให้สมาชิกในกลุ่มรับทราบ ซึ่งนักเรียนได้ฝึกการอธิบายใน 

สิ่งที่ตนเองคิด และน�าเสนอแนวคิดของตนเองอย่างอิสระ ส่งเสริม 

ให้นักเรียนฝึกการสร้างความม่ันใจในตนเองในการน�าเสนอ  

กล้าแสดงออก ส่งเสรมิการสือ่สาร การให้เหตผุลประกอบการอธบิาย  

ในขั้นตอนนี้สอดคล้องกับกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์

ขั้นที่ 3 การแก้ปัญหา จากขั้นตอนดังกล่าวส่งเสริมต่อการพัฒนา 

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 

ซึ่งสอดคล้องกับปรีชา เนาว์เย็นผล (2537) ซึ่งกล่าวว่า การพัฒนา 

ความสามารถในการด�าเนินการตามแผน นกัเรยีนจะลงมอืแก้ปัญหา  

และด�าเนินการตามแผนท่ีวางไว ้ ในขั้นด�าเนินการตามแผน  

นกัเรียนต้องตีความ ขยายความ น�าแผนไปสูก่ารปฏบิตัอิย่างละเอยีด 

ชัดเจนตามล�าดับข้ันตอน ความสามารถดังกล่าวน้ีสามารถสร้างให ้

เกิดขึ้นได้อย่างช้าๆ ในตัวนักเรียนจากการท�าโจทย์ปัญหาในแบบ 

ฝึกหัด โดยการฝึกให้นักเรียนวางแผนจัดล�าดับความคิดก่อนแล้ว 

จึงค่อยลงมือแสดงวิธีการหาค�าตอบตามล�าดับความคิดนั้นและ 

สอดคล้องกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(2555) เสนอว่า การเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 

ทางคณิตศาสตร์โดยให้นักเรียนลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาด้วยตนเอง  

เพราะการแก้ปัญหาแต่ละครัง้จะช่วยให้นกัเรยีนได้ฝึกทกัษะการคิด 

และกระบวนการของการแก้ปัญหา ได้เรยีนรูค้วามรูท้างคณติศาสตร์ 

และสร้างความรู้ทางคณิตศาสตร์ใหม่ๆ ผ่านการแก้ปัญหา ควรเปิด 

โอกาสให้นักเรียนได้คิด อธิบายในสิ่งที่ตนคิด และน�าเสนอแนวคิด 

ของตนอย่างอิสระ ควรให้นักเรียนลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม 

เพราะการแก้ปัญหาเป็นกลุม่จะช่วยให้นกัเรยีนได้มโีอกาสฝึกทกัษะ 

การคดิ การให้เหตผุล การสือ่สาร การสือ่ความหมายทางคณติศาสตร์ 

และน�าเสนอร่วมกับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มด้วย พร้อมท้ังยอมรับ 

ความคิดเห็นของนักเรียนไม่ว่าจะถูกหรือผิด ซึ่งการตอบผิดของ 

นกัเรยีนจะท�าให้ครไูด้รูว่้าข้อผดิพลาดนัน้มาจากไหนและมมีากน้อย 

เพียงใดและสนับสนุนให้นักเรียนคิดลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาตาม 

ขั้นตอนและกระบวนการแก้ปัญหาทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของ  

Chiappetta & Russell (1982) ที่กล่าวว่า การสอนแก้ปัญหา 

ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาท่ีเป็นล�าดับข้ันตอน จะท�าให้นักเรียน 

สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนักเรียนยังตระหนัก

ถึงกระบวนการแก้ปัญหามากกว่าที่จะสนใจผลลัพธ์ของปัญหา

 ขัน้ตอนที ่5 สงัเคราะห์และประเมนิผล เป็นขัน้ทีน่กัเรยีน 

น�าความรู ้ประสบการณ์ แนวทางวธิกีารในการแก้สถานการณ์ปัญหา  

องค์ความรู้ที่ได้และข้อเสนอแนะของแต่ละกลุ่มมาร่วมกันสรุป 

องค์ความรู้ในภาพรวม และประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง 

ผูส้อนเป็นผูป้ระเมนิกระบวนการท�างานกลุ่มของนักเรียน ในขัน้ตอนนี ้

สอดคล้องกับกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในขั้นที่ 4  

การสรปุค�าตอบ จากข้ันตอนนีส่้งผลให้นกัเรยีนได้ฝึกการสงัเคราะห์ 

สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากแต่ละกลุ่มและฝึกการประเมินคะแนน 

ผลการปฏิบัติงานของตนเอง 

 จากข้างต้นจะเห็นได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน นั้นพบว่า เป็นข้ันตอนที่ส่งเสริมให้นักเรียน 

สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการท�างานกลุ่ม 

ซึ่งนักเรียนสามารถพบกระบวนการท�างานดังกล่าวจากชีวิตจริงใน 

การปฏิบัติงานต่างๆ จึงท�าให้นักเรียนมีความสามารถในการ 

แก้ปัญหาทางคณติศาสตร์สงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมนียัส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของวาสนา  

กิ่มเทิ้ง (2553) พบว่า ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรม 

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง การเสริมทักษะกระบวนการ 

ทางคณิตศาสตร์ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 65 อย่างมีนัยส�าคัญทาง 

สถิติที่ระดับ .01 รวมทั้งสอดคล้องกับผลการวิจัยของวิไล โพธิ์ชื่น  

(2557) พบว่า ผลการเรียนรู้ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง  

พื้นที่ผิวและปริมาตร หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

สูงกว่าก่อนการจัดการ เรียนรู้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

และสอดคล้องกับงานวิจัยของวาสนา ภูมี (2555) พบว่า 

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังได้รับการจัด 

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู ้

อย่างมีระดับนัยส�าคัญ .01 และสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 70  

อย่างมีระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิว

และปริมาตร ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1   

หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่า 

เกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ท้ังนี ้

อาจเนื่องมาสาเหตุดังต่อไปนี้

 1. สถานการณ์ปัญหาท่ีใช้ในการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ 

โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นสถานการณ์ปัญหาที่นักเรียนได้เผชิญกับ 

สถานการณ์ปัญหาที่สามารถพบในชีวิตจริง ซึ่งมีความซับซ้อน และ 

ท้าทาย เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนพัฒนาทักษะกระบวนการใน 

การค้นหาค�าตอบ ผ่านการศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูลและทดลอง 

ท�าด้วยตนเอง ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในด้านนั้น 

อย่างคงทน และเรียนรู้วิธีการในการแก้ปัญหาให้ได้มาซึ่งค�าตอบ 

ซึ่งสอดคล้องกับ Barrows and Tamblyn (1980) ได้กล่าวว่า  

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานว่าเป็นการเรียนรู้ 

ที่เป็นเหตุเป็นผลของกระบวนการท�างานที่มุ ่งสร้างความเข้าใจ  

พัฒนาทักษะและวิธีการแก้ปัญหา ช่วยพัฒนาให้นักเรียนเข้าใจใน 

บทเรียนมากขึ้น สามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือใน 

การจัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปาหนัน กองคำา,  ผลาดร สุวรรณโพธิ์, คงรัฐ นวลแปง
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 2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
ท�าให้นักเรียนได้ฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นผู้ท่ีช้ีน�าตนเองใน 
การสร้างองค์ความรู้ขึน้มาจากความรูเ้ดมิ และบรูณาการความรูจ้าก 
แหล่งต่างๆ ที่นักเรียนสามารถค้นคว้าหาข้อมูล จากประสบการณ ์
ในชีวิตจริงเข้าด้วยกัน เป็นทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สอดคล้อง 
กับส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) เสนอว่า การจัด 
กิจกรรมการเรียนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นกระบวนการจัด 
การเรียนรู้ที่พัฒนานักเรียนในด้านทักษะและกระบวนการเรียนรู้  
และพัฒนานกัเรยีนให้สามารถเรยีนรูโ้ดยการชีน้�าตนเอง ซ่ึงนกัเรยีน 
จะได้ฝึกฝนการสร้างองค์ความรู ้โดยผ่านกระบวนการคิดด้วย 
การแก้ปัญหาอย่างมีความหมายต่อนักเรียน และสอดคล้องกับ 
ไพศาล สุวรรณน้อย (2558) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการส่งเสริมนักเรียนในการเรียนรู้สิ่งใหม่  
ซึ่งจะได้ผลดีขึ้นถ้ามีการเชื่อมโยงหรือกระตุ้นความรู้เดิมที่เรียน 
อยู ่เป็นการเรียนรู้เน้ือหาท่ีใกล้เคียงจากสถานการณ์จริงหรือ
ประสบการณ์ตรงท�าให้นักเรียนมีทักษะในการตั้งสมมติฐาน การให้
เหตุผลสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เป็นการเรยีนรูโ้ดยแบ่งนกัเรยีนออกเป็นกลุม่ย่อย เพือ่ให้นกัเรยีนได้
ฝึกการมีปฏิสัมพันธ์ การช่วยเหลือกันในการแก้สถานการณ์ปัญหา
ที่เกิดขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่การให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหา แบ่งหน้าทีใ่ห้กบัสมาชกิภายในกลุม่ในการค้นหา 
ข้อมูลเพ่ิมเติม ร่วมกันอภิปรายข้อมูลท่ีได้มาสามารถน�าไปใช ้
แก้สถานการณ์ปัญหาอย่างไร ด้วยวิธีการใด ฝึกให้นักเรียนมี 
ความช่วยเหลือกนั มคีวามสามคัค ียอมรับฟังความคดิเหน็ของเพือ่น  
และร่วมกันสรุปผลการด�าเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับทิศนา แขมมณี  
(2557) ได้กล่าวว่า การทีส่มาชกิในกลุม่มกีารพึง่พาช่วยเหลอืเก้ือกลูกนั 
เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ช่วยเหลือกัน 
และกนัในการท�างานต่างๆ ร่วมกนัส่งผลให้เกิดสมัพนัธภาพทีดี่ต่อกัน
การร่วมมือกันช่วยให้นักเรียนมีความพยายามที่จะเรียนรู้ให้บรรลุ 
เป้าหมาย เป็นผลท�าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น การเรียนรู้มี 
ความคงทนมากขึ้นและสอดคล้องกับไพศาล สุวรรณน้อย (2558)  
กล่าวว่า การเรียนเป็นกลุ่มย่อยน้ันนักเรียนได้แสดงความคิดเห็น 
หรืออภิปรายถกเถียงกันจะท�าให้นักเรียนสื่อสารกับผู้อื่นได้เข้าใจ 
และเรียนรู้สิ่งนั้นได้ดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ความคงอยู ่
ของความรู้นานกว่าการเรียนแบบบรรยาย นอกจากนั้นยังส่งผล 
ต่อบรรยากาศการเรียนรู้ให้มีชีวิตชีวา จูงใจให้นักเรียนอยากเรียน
มากขึ้น  
 4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
เป็นการเรียนที่เป็นผลมาจากกระบวนการท�างานท่ีอาศัยความ 
เข้าใจและการแก้ปัญหาเป็นหลัก ฝึกการคิดวิเคราะห์และพัฒนา 
ทักษะการแก้ปัญหา ซึ่งนักเรียนจะต้องท�าความเข้าใจสถานการณ์ 

ปัญหา วิเคราะห์ข้อมูล ด�าเนินการค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อน�า 
ไปสู่กระบวนการวางแผนและแก้ปัญหาสถานการณ์ปัญหาต่อไป  
การทีน่กัเรยีนจะด�าเนนิการตามกระบวนการขัน้ตอนดังกล่าวได้นัน้ 
นักเรียนต้องมีความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาก่อนจึงจะด�าเนินการ 
แก้ปัญหาอย่างเป็นกระบวนการต่อไปได้ เป็นการฝึกทักษะ 
กระบวนการแก้ปัญหาของนักเรียนซึ่งสอดคล้องกับ Barrows and  
Tamblyn (1980) ได้กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ 
ปัญหาเป็นฐานว่าเป็นการเรียนรู้ที่เป็นเหตุเป็นผลของกระบวนการ 
ท�างานทีมุ่ง่สร้างความเข้าใจ พฒันาทกัษะและวธิกีารแก้ปัญหาช่วย 
พัฒนาให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น สามารถน�าความรู้ไป 
ประยกุต์ใช้เป็นเครือ่งมอืในการจดัการปัญหาได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
 จากข้างต้นจะเห็นได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย 
ใช้ปัญหาเป็นฐาน น้ันพบว่า เป็นสาเหตุที่อาจส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 หลังได้รับการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี 
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
วิลาศิณีย์   อินทร์ชู (2552) ที่กล่าวว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการ 
เรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐานมผีลสัมฤทธิท์างการเรยีนสูงกว่านกัเรยีน 
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีระดับนัยส�าคัญทางสถิต ิ
ที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของชนัญธิดา  พรมมา 
(2554) พบว่า นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์เฉล่ีย 78.31 และนักเรียนทุกคนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 คิดเป็นร้อยละ  
100 ของจ�านวนนักเรียนทั้งหมด นอกจากนี้ยังพบว่า การใช้ปัญหา 
เป็นฐานในการเรียนการสอนนั้นท�าให้นักเรียนมีความสนใจและ
ตระหนักถึงประโยชน์ของคณิตศาสตร์ 

ข้อเสนอแนะ
 ผลการจัดการเรียนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีมีต ่อ 
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 1 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ  
ดังต่อไปนี้
 ข้อเสนอแนะทั่วไป
 1. ควรให้ความส�าคญักบัการเตรยีมปัญหาทีจ่ะน�ามาใช้  
ซึง่ควรเป็นปัญหาทีค่่อนข้างซบัซ้อน ปัญหาอาจมีหลายค�าตอบ หรือ 
แก้ไขปัญหาได้หลากหลายทาง และควรสอดคล้องกับชีวิตประจ�าวัน
ของนักเรียน
 2. ควรชี้แจง เน้นย�้า ให้นักเรียนเข้าใจขั้นตอนอย่าง 
ละเอียดทุกขั้นตอน ในการแสดงวิธีการคิดและเขียนอธิบายให ้
ครอบคลุม เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ได ้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปาหนัน กองคำา,  ผลาดร สุวรรณโพธิ์, คงรัฐ นวลแปง



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2561  145

 3. กระตุ้นและเน้นย�้าเนื้อหาความรู้ในบางเรื่องที่มี

ความซับซ้อน เช่น การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม และ

พีระมิด

 4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

เป็นกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ คิดวิเคราะห์และ 

แก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยผ่านกระบวนการท�างานเป็นกลุ ่ม 

ซึ่งนักเรียนจะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการแก้ปัญหา ดังนั้นผู้สอน 

จะต้องให้เวลาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาของนักเรียนอย่างเพียงพอ

 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป

 1. ควรมีการน�าแนวทางการจัดกจิกรรมการเรยีนรู้โดย

ใช้ปัญหาเป็นฐาน มาใช้ในเนือ้หาอืน่ๆ ในหมวดวิชาคณติศาสตร์ และ

ระดับชั้นอื่นๆ

 2. ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย

ใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถทักษะและกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร์ด้านต่างๆ ควบคู่ไปกับการศึกษาเจตคติต่อวิชา

คณิตศาสตร์ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
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ผลการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยและนิรนัย ที่มีต่อความสามารถในการให้เหตุผล 

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ล�าดับ 

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

บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ล�าดับ ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยและนิรนัยกับเกณฑ์ร้อยละ 70 และ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

คณิตศาสตร์ เรื่อง ล�าดับ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยและนิรนัยกับเกณฑ์ร้อยละ 70  

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ที่ก�าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ�านวน 25 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่ม 

แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้วิจัยในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยและนิรนัย   

จ�านวน 6 แผน 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.90 และ 3) แบบทดสอบวัดผล 

สัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ล�าดับ  ที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.88  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

และการทดสอบค่าที (t-test for one sample)

 ผลการวิจัยพบว่า 1)  ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ล�าดับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับ 

การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยและนิรนัย สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

คณิตศาสตร์เรื่อง ล�าดับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยและนิรนัย สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70   

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค�าส�าคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยและนิรนัย, ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์,

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์, ล�าดับ

เยาว์ประภา  สิงห์มหาไชย, อาพันธ์ชนิต  เจนจิต, คงรัฐ  นวลแปง
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Abstract
 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 

Keywords : Inductive and deductive learning management activities, Mathematical reasoning abilities,

  Mathematics learning achievement, Sequences
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บทน�า
 การจัดการเรียนรู ้ในศตวรรษท่ี 21 มีจุดมุ ่งหมาย 

พัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน สมรรถนะด้านการ 

ประเมนิผลการเรยีนรูสู้ก่ารท�าวจิยัปฏบิตักิารในชัน้เรยีน สมรรถนะ 

ด้านการจัดการชั้นเรียนเพื่อสร้างบรรยากาศเชิงบวก โดยมุ่งพัฒนา 

ผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

(3R + 7C)  จากการศึกษาวิเคราะห์ได้ภาพลักษณ์ท่ีส�าคัญ คือ 

เด็กไทยยุคนี้ต้องเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลโลกที่ 

มีคุณภาพ และต้องมีทักษะส�าคัญที่จะสามารถด�ารงชีวิตอยู่ใน 

โลกยุคปัจจุบันอย่างมีความสุข ด้วยความมีคุณธรรมและจริยธรรม  

เป็น Ethical Person  ด้วยทักษะ 2 กลุ่ม คือ 3R อ่านออก เขียนได้  

คิดเลขเป็น (Read  Write  Arithmatics)  และ 7C  ประกอบด้วย  

ทกัษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving  

Skills) ทักษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณ (Critical Thinking Skills)  

ทักษะการท�างานอย่างร่วมพลัง (Collaborative Skills) ทักษะ

การสื่อสาร (Communicative Skills) ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  

(Computing Skills) ทักษะอาชีพและทักษะการใช้ชีวิต (Career  

and Life Skills) ทักษะการใช้ชี วิตในวัฒนธรรมข้ามชาติ  

(Cross- Cultural Skills) ซึ่งในกลุ่มที่เป็นทักษะที่ควรเน้น 3 ทักษะ 

คือ 1) การรู้หนังสือ (Literacy) เป็นความสามารถอ่านอย่างเข้าใจ  

เขียนอย่างมีคุณภาพ การเขียนรายงานวิชาการ รายงานโครงการ  

บทความ ตลอดจนการน�าเสนอด้วยวาจา 2) การรู้เรื่องจ�านวน  

(Numeracy) คือ ทักษะการใช้ตัวเลขความน่าจะเป็น สถิติ  

ทักษะการชั่ง ตวง วัด รวมทั้งการวิเคราะห์เชิงปริมาณ และ  

3) การใช้เหตุผล (Reasoning) คือความสามารถในการอุปนัย  

นิรนัย การให้ค�าตอบคาดคะเน การอุปมาอุปมัย และการใช้เหตุผล 

เชิงจริยธรรมอันเป็นปัจจัยของการท�างาน การด�าเนินชีวิตอยู่อย่าง 

พอเพียง (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2557) จากที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า 

ทักษะการเรียนรู้เรื่องจ�านวน และการใช้เหตุผลเป็นส่วนหนึ่งของ 

วิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งคณิตศาสตร์มีความส�าคัญกับชีวิตประจ�าวัน 

อย่างแท้จริง

 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา โดย 

ส่วนใหญ่จะอยูบ่นพืน้ฐานของความรูแ้ละบรบิทการสอนคณติศาสตร์ 

แบบดั้งเดิม การสอนที่ต้องอธิบายกฎ สูตร การท�าแบบฝึกหัดและ 

การทดสอบแบบปรนัย ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบนี้ นักเรียนไม่ตอบ 

สนองต่อกิจกรรมการเรียน ท�าให้ไม่ได้พัฒนาทักษะการคิดและ 

การใช้เหตุผล ท�าให้ช้ันเรียนคณิตศาสตร์เป็นสิ่งท่ีน่าเบื่อ เครียด  

และไม่อยากแก้ปัญหาที่ยากๆ ต้องจ�ากฎ สูตร (ปรีชากร ภาชนะ,  

2552) และบางคร้ังการจัดการเรียนรู้ของครู สอนแบบรวบรัด  

เน้นเฉพาะเนื้อหา ขาดกิจกรรมท่ีส่งเสริมกระบวนการคิด การให ้

เหตุผล ท�าให้นักเรียนคิดไม่เป็น ท�าไม่เป็น และแก้ปัญหาไม่ได้  

(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555)  

ท�าให้ที่ผ่านมา การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่ประสบผลส�าเร็จ  

จะเห็นได้จาก การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู  ้

คณติศาสตร์ โรงเรยีนสวนป่าเขาชะอางค์ ในการประเมนิผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในการประเมินคุณภาพ 

การศกึษาโรงเรยีนสวนป่าเขาชะอางค์ ด้านผลผลติเป็นการประเมนิ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสมรรถนะส�า คัญของผู ้ เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

โดยใช้เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาที่กรมส่งเสริมการ 

ปกครองท้องถิ่นเป็นผู้สร้างขึ้น โดยประเมินนักเรียนระดับชั้น 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ 

คณิตศาสตร์ มีคะแนนรวมเฉลี่ย 17.51 และปีการศึกษา 2558 

มคีะแนนรวมเฉลีย่ 16.37  เป็นคะแนนรวมเฉลีย่ทีต่�า่กว่ากลุม่สาระ 

การเรียนรู้อื่นๆ และไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ตามที่สถานศึกษา 

ก�าหนด (โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์, 2558) โดยมีจ�านวนนักเรียน 

ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ ในสาระที่ 4 พีชคณิต มาตรฐาน ค  

4.1 ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์  

(mathematical model) อื่นๆ แทนสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจน 

แปลความหมายและน�าไปใช้แก้ปัญหา ถงึร้อยละ 68.96  และพบว่า  

เนือ้หาเรือ่ง ล�าดบั  เป็นเรือ่งทีม่คีวามส�าคญัและมเีนือ้หาต่อเนือ่งกนั  

คอื จดัให้มกีารจัดการเรยีนรูต้ัง้แต่ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ในเรือ่ง  

ล�าดับจ�ากัด การหาพจน์ทั่วไปของล�าดับจ�ากัด ล�าดับเลขคณิต  

การหาพจน์ทัว่ไปของล�าดับเลขคณติและการน�าไปใช้ ล�าดบัเรขาคณติ  

การหาพจน์ทั่วไปของล�าดับเรขาคณิตและการน�าไปใช้ ซึ่งเป็นเนื้อหา 

ที่มีความส�าคัญเป็นพื้นฐานในความรู้เรื่อง ผลบวก n พจน์แรกของ 

อนุกรมเลขคณิต อนุกรมเลขคณิต ผลบวก n พจน์แรกของอนุกรม 

เรขาคณิต อนุกรมเรขาคณิตโดยใช้สูตรและน�าไปใช้ได้ และต้องน�า 

ความรู้ไปเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 การสอนเน้ือหา ล�าดับ 

และอนุกรม ซ่ึงมีรายละเอียดและเงื่อนไขของการใช้งานมากมาย  

บางครั้งท�าให้เกิดความสับสน ผู้เรียนไม่สามารถน�าไปใช้ได้ (อัมพร  

ม้าคนอง, 2557) จากการพิจารณาเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหา 

ล�าดับและอนุกรม ในส่วนเรื่องของล�าดับ เป็นพื้นฐานที่ส�าคัญของ 

การศึกษาในเรื่อง ดังกล่าว การหาพจน์ทั่วไปของล�าดับเลขคณิต  

ล�าดบัเรขาคณติ น�าไปสูก่ารศกึษาเกีย่วกับลมิติของล�าดบั การหาอนกุรม  

โดยสถานศึกษาส่วนใหญ่จัดให้เรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  

ซ่ึงเน้ือหา ล�าดับเป็นเน้ือหาแรกที่เป็นการสร้างพื้นฐานความเข้าใจ

ของเรือ่งต่างๆ ท�าให้มคีวามส�าคญั เพราะหากผู้เรยีนเกิดความเข้าใจ 

ฐานแล้ว การเรียนรู้ในเนื้อหาที่ยากขึ้นไปท�าให้สามารถเรียนรู้ได้  

แต่จากผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาคณิตศาสตร์ 3 ในปีการศึกษา 2557  

และ 2558  ผู ้เรียนไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู ้ ในเร่ืองนี้  

ซึ่งส่วนใหญ่เขียนค�าตอบได้ แต่ไม่สามารถแสดงเหตุผลของ 

ค�าตอบได้ เช่น สามารถบอกพจน์ทั่วไปของล�าดับ แต่ไม่สามารถ 

บอกได้ว ่าเพราะเหตุใด ซ่ึงการให้เหตุผลในเรื่องต่างๆ จะม ี

เยาว์ประภา  สิงห์มหาไชย, อาพันธ์ชนิต  เจนจิต, คงรัฐ  นวลแปง
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150   วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2561

 จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาความสามารถใน 

การให้เหตุผล ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาความคิด ผู้เรียนม ี

ความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง มีความสนใจในการติดตาม ค้นหาเหตุผล 

และค้นพบข้อสรุปได้ด้วยตนเอง ท�าให้มีความเข้าใจอย่างชัดเจน 

และจดจ�าได้นาน และสามารถน�าวิธีการในการเรียนรู้ไปใช้ให้เกิด 

ประโยชน์ในชีวิตประจ�าได้ (สิริพร ทิพย์คง, 2545)  ซึ่งการจัดการ 

เรียนรู้แบบอุปนัยและนิรนัย เป็นการจัดการเรียนรู้อีกแนวทางหนึ่ง 

ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  

เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ข้อสรุป  

กฎเกณฑ์ จากการวิเคราะห์ตัวอย่างหลายๆ ตัวอย่างในการใช้ 

เหตุผลพิจารณาอย่างเป็นเหตุเป็นผล เกิดข้อสรุปด้วยตนเอง 

มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อสรุป กฎเกณฑ์ และน�าไปใช ้

กับสถานการณ์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อย่างแท้จริง ท�าให้เกิด 

การเรียนรู้ด้วยตนเองขึ้น ซึ่งมีนักการศึกษาได้กล่าวถึงข้อดีของ 

การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยและนิรนัยว่าเป็นการจัดการเรียนรู ้

ที่พัฒนาความคิด มีความเข้าใจอย่างต่อเนื่องมีความสนใจใน 

การติดตามค้นหาเหตุผลและค้นพบข้อสรุปด้วยตนเอง ท�าให้ม ี

ความเข้าใจอย่างชัดเจนและจดจ�าได้นาน และสามารถน�ากฎหรือ 

สูตรที่เคยเรียนมาแล้วมาใช้ได้ ช่วยฝึกให้ผู้เรียนเป็นคนมีเหตุมีผล 

ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ โดยไม่มีการตรวจสอบหรือพิสูจน์ให้เห็นจริง  

ช่วยท�าให้การแก้ปัญหาของผู้เรียนมีประสิทธิภาพขึ้น (สิริพร 

ทิพย์คง, 2545) อีกทั้งมีนักวิจัยได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบ 

อุปนัย - นิรนัยที่ท�าให ้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อาท ิ

ณยศ  สงวนสิน (2547) ที่ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 

คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ชุดกิจกรรม 

ปฏิบัติการคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคการสอนแบบอุปนัย-นิรนัย  

พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังได้รับการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม 

ปฏิบัติการคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคการสอนแบบอุปนัย - นิรนัย 

สูงขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีณรันต์ สังหรณ์ (2556)  

ที่ได้ศึกษาเก่ียวกับผลการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย - นิรนัยที่มีต่อ 

ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และความสามารถ 

ในการสือ่สารทางคณติศาสตร์ พบว่า ความสามารถในการให้เหตผุล 

ทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการ 

จัดการเรียนรู้แบบอุปนัย-นิรนัยสูงขึ้น และความสามารถในการให ้

เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนสูงขึ้นหลังจากได้รับการจัด 

การเรียนรู้โดยสูงกว่าเกณ

 จากเหตุผลที่กล่าวมา ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความส�าคัญ 

ของการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อความสามารถในการให้เหตุผลทาง 

คณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ จึงสนใจ 

ที่จะศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยและนิรนัยท่ีมีต่อ 

ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ล�าดับ 

ความสมเหตุสมผลมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับองค์ความรู้ในเรื่องนั้น  

รวมถงึความสามารถในการสือ่สาร สือ่ความหมายของผูใ้ห้เหตผุลด้วย  

ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอน ครูต้องตระหนักถึงความส�าคัญ

ของการให้เหตุผลประกอบค�าตอบของผู้เรียน ควรใช้ค�าถามมุ่งให้

ผู้เรียนต้องอธิบายเหตุผล อย่ามุ่งสอนเพียงดูเฉพาะค�าตอบที่เป็น

จ�านวนหรือค�าตอบส้ันๆ ที่ไม่มีเหตุผลประกอบ ควรเปิดโอกาส

ให้ผู ้เรียนใช้ความสามารถในการแสดงเหตุผลเพื่ออภิปรายถึง 

ค�าตอบที่ได้อยู ่เสมอๆ จนเป็นลักษณะนิสัย (สถาบันส่งเสริม 

การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555)

 การพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผล ผู้สอนควร 

จัดการเรียนรู้โดยให้โอกาสผู้เรียนน�าเสนอแนวคิดของผู้เรียนแต่ละ

คนหรือแนวคิดของกลุ่มเป็นสิ่งส�าคัญที่ผู้สอนควรปฏิบัติให้มีบ่อยๆ   

ในการจดัการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ ผูส้อนควรให้ผูเ้รยีนมโีอกาสเรยีนรู้ 

จากการปฏิบัติกิจกรรม ได้ฝึกทักษะและกระบวนการ โดยการฝึก 

การสงัเกต ฝึกให้เหตผุลและหาข้อสรุปต่างๆ ผู้สอนจึงต้องหารปูแบบ 

หรือวิธีการสอนที่สามารถน�าไปจัดให้เหมาะสมกับเน้ือหาและเวลา 

เรียนและเหมาะสมต่อผู้เรียนเพื่อให้เกิดการพัฒนาในทักษะและ 

กระบวนการ โดยมีแนวทางการพัฒนาทักษะและกระบวนการให้ 

เหตุผลว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เพื่อให้ 

นกัเรยีนเรยีนรูด้้วยความเข้าใจมใิช่เพียงการสอนทีค่รอูธบิายถงึทีม่า 

ของสูตร กฎ และแนวคิด การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน 

การให้เหตผุลต้องส่งเสรมิและเปิดโอกาสให้นกัเรยีนได้อธบิายเหตผุล 

สนับสนุนแนวคิดของตน ไม่ใช่การบอกกฎ สูตร หรือวิธีการที่ 

จดจ�ามา ผู้สอนต้องให้ความส�าคัญกับที่มาของค�าตอบมากกว่า 

การได้ค�าตอบที่ถูกต้องเพียงอย่างเดียว และบรรยากาศภายใน 

ชั้นเรียนควรเป็นกันเอง เปิดกว้างส�าหรับการเสนอแนวคิด และ 

ซักถามข้อสงสัย (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี, 2550) นอกจากนั้นการพัฒนาการให้เหตุผลทาง

คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล 

ผู้สอนควรถามบ่อยๆ และใช้ค�าถามอย่างต่อเนื่อง ค�าถามที่ใช้ควร 

เป็นค�าถามที่กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและแสดงเหตุผล เช่นใช้ค�าถาม 

กระตุ้นด้วยค�าว่า “ท�าไม” “อย่างไร” “เพราะเหตุใด” เป็นต้น  

พร้อมทั้งให้ข้อคิดเพิ่มเติมอีก เช่น “ถ้า ...แล้วผู้เรียนคิดว่า....จะเป็น 

อย่างไร” ผูเ้รยีนทีใ่ห้เหตผุลได้ไม่สมบรูณ์ ผูส้อนจะต้องไม่ตดัสนิด้วย 

ค�าว่า ไม่ถูกต้อง แต่อาจใช้ค�าพูดเสริมแรงและให้ก�าลังใจว่า ค�าตอบ 

ทีผู่เ้รียนตอบมามบีางส่วนทีถู่กต้อง ผูเ้รียนคนใดจะให้ค�าอธบิายหรอื 

ให้เหตุผลเพิ่มเติมของเพื่อนได้อีกบ้าง เพ่ือให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ 

ร่วมกนัมากขึน้ รวมทัง้โจทย์ปัญหาหรอืสถานการณ์ทีก่�าหนดให้ควร 

เป็นปัญหาปลายเปิด (Open-ended Problem) ที่ผู้เรียนสามารถ 

แสดงความคิดเห็น หรือให้เหตุผลที่แตกต่างกันได้ (เวชฤทธิ์   

อังกนะภัทรขจร, 2555)

เยาว์ประภา  สิงห์มหาไชย, อาพันธ์ชนิต  เจนจิต, คงรัฐ  นวลแปง
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี จะเป็น 

แนวทางในการจัดการเรียนรู ้คณิตศาสตร์ ส�าหรับครูและผู ้ม ี

ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาเพื่อใช้เป็นข้อมูลพัฒนาคุณภาพ 

การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผล 

ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ล�าดับ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5  

หลังได้รับการจดัการเรยีนรูแ้บบอปุนยัและนรินยักบัเกณฑ์ร้อยละ 70

 2. เพ่ือเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร์  

เรื่อง ล�าดับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัดการ 

เรียนรู้แบบอุปนัยและนิรนัยกับเกณฑ์ร้อยละ 70

สมมติฐานของการวิจัย
 1. ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์  

เรื่อง ล�าดับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัดการ 

เรียนรู้แบบอุปนัยและนิรนัย สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัย 

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ล�าดับ  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 

อปุนยัและนรินยั สงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ 

ที่ระดับ .05

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
 1. ได้แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีจัดกิจกรรม

การเรียนรู ้แบบอุปนัยและนิรนัย เรื่อง ล�าดับ ของนักเรียนช้ัน 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 ท่ีสามารถน�าไปพัฒนาความสามารถในการให้ 

เหตุผลทางคณิตศาสตร์

 2. เป็นแนวทางส�าหรบัครใูนการจดักิจกรรมการเรยีนรู ้

คณิตศาสตร์แบบอุปนัยและนิรนัย เรื่อง ล�าดับ ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5

 3. เป็นแนวทางส�าหรบัครใูนการจดักิจกรรมการเรยีนรู ้

เพื่อพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง 

ล�าดับ

 4. เป็นแนวทางส�าหรับครูในการจัดกิจกรรมการเรียน

รู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ล�าดับ  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

   

ขอบเขตของการวิจัย
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

 ประชากรที่ ใช ้ ในการวิจัยครั้ งนี้ เป ็นนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ก�าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

โรงเรยีนสวนป่าเขาชะอางค์ อ�าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบรุ ีจ�านวน  3 

ห้องเรียน จ�านวน 80 คน ซึ่งโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์จัดชั้นเรยีน

แบบคละความสามารถในแต่ละห้องเรียน และแต่ละห้องเรียนไม่มี

ความแตกต่างกัน

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  ที่ก�าลังเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ อ�าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี จ�านวน  

1 ห้องเรียน  จ�านวน 25 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 

Random Sampling) 

 2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

 ตัวแปรอิสระ  ได้แก่  การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยและ

นิรนัย

 ตัวแปรตาม  ได้แก่ 

  1.  ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 

เรื่อง ล�าดับ

  2.  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร์ เรือ่ง ล�าดับ

 3. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย

 ระยะเวลาในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด�าเนินการทดลอง 

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ใช้เวลาในการทดลองทั้งหมด  

16 ชัว่โมง จ�าแนกเป็นการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแผน 14 ชัว่โมง 

ทดสอบหลังเรียน 2 ชั่วโมง 

 4. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย

 เนื้อหาท่ีใช ้ในการวิจัยคร้ังนี้ เป ็นเนื้อหารายวิชา

คณิตศาสตร ์ 3 รหัสวิชา ค32101 ช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี  5  

เรื่อง ล�าดับ ตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์  

(ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551)  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 การท�าการวจิยัเรือ่ง ผลการจดัการเรยีนรูแ้บบอปุนยัและ 

นิรนัย ท่ีมีต่อความสามารถในการให้เหตุผลและผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ล�าดับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   

มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้

เยาว์ประภา  สิงห์มหาไชย, อาพันธ์ชนิต  เจนจิต, คงรัฐ  นวลแปง
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 1. แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบอปุนัยและนรินยั รายวชิา

คณิตศาสตร์ 3 เรื่อง ล�าดับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  

จ�านวน 6 แผน ดังนี้ แผนที่ 1 ความหมายของล�าดับ แผนที่ 2 

การหาพจน์ทั่วไปของล�าดับจ�ากัด แผนท่ี 3 ล�าดับเลขคณิต   

แผนที่ 4 การหาพจน์ท่ัวไปของล�าดับเลขคณิตและการน�าไปใช้ 

แผนท่ี 5 ล�าดับเรขาคณิต และแผนที่ 6 การหาพจน์ทั่วไปของ

ล�าดับเรขาคณิตและการน�าไปใช้ ซึ่งมีวิธีการสร้างแผนการจัด 

การเรียนรู้ โดยการศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสวนป่าเขา 

ชะอางค์ หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศักราช 2551   

ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู ้

แบบอุปนัย และการจัดการเรียนรู้แบบนิรนัย ความสามารถในการ 

ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

จัดท�าแผนการจัดการเรียนรู้ตามองค์ประกอบของแผนการจัดการ 

เรียนรู้ น�าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม  

ความสอดคล้องด้านภาษา จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ 

การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้ปรบัแก้ตามข้อเสนอแนะ น�าเสนอ 

ต่อผู้เชี่ยวชาญโดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมองค์ประกอบ 

ของแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีค่าความเหมาะสมระดับมาก มีค่า 

เฉลี่ยเท่ากับ 0.46 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59 

น�าไปทดลองใช้กบันกัเรยีนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่5 ทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง  

เพือ่ตรวจสอบคณุภาพ ปรบัปรงุแก้ไขแผนการจดัการเรยีนรู ้ก่อนน�า 

ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป

 2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผล 

ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ล�าดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ�านวน 10 ข้อ  

เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.40 - 0.69   

มีค่าอ�านาจจ�าแนกตั้งแต่ 0.33 - 0.62 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  

0.99

 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง 

ล�าดับ จ�านวน 20 ข้อ เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 

ตัวเลือก มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.46 - 0.71 มีค่าอ�านาจจ�าแนก

ตั้งแต่ 0.33 - 0.75  และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88

เยาว์ประภา  สิงห์มหาไชย, อาพันธ์ชนิต  เจนจิต, คงรัฐ  นวลแปง
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

เยาว์ประภา  สิงห์มหาไชย, อาพันธ์ชนิต  เจนจิต, คงรัฐ  นวลแปง
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 1.  ช้ีแจงใหนักเรียนกลุมตัวอยางรับทราบถึงจุดมุงหมาย การจัดการเรียนรูแบบอุปนัยและนิรนัย เพ่ือให
นักเรียนไดรับทราบแนวปฏิบัติที่ถูกตอง 

การจัดการเรียนรูแบบนิรนัย 

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

1.  ขั้นกําหนด ขอสรุป หลักการ/
นิยาม/สูตร จะนําไปใช  
2.  ขั้นตรวจสอบ  นําขอสรุป 
หลักการ/ทฤษฎ ีโดยครูและ
นักเรียนรวมกันแกปญหาทาง
คณิตศาสตร  เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกตอง 

3.  ขั้นนําไปฝก  แกปญหา
สถานการณที่คลายกัน 

4.  ขั้นประเมินผล  ครตูรวจสอบ
ความเขาใจของนักเรียน 

-  ความสามารถในการใหเหตุผล 

   ทางคณิตศาสตร เรื่อง ลําดับ 
-  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

   คณิตศาสตร เรื่อง ลําดับ 

การจัดการเรียนรูแบบอปุนัย 
(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) 

1. ขั้นเตรียมการ ทบทวนขอมูล
ความรูพ้ืนฐานเดิมของนักเรียน  
 
2.  ขั้นนําเสนอ ครูนําเสนอตัวอยาง
ที่หลากหลายและเพียงพอ เพ่ือให
เกิดการพิจารณาสังเกต 
 
3.  ขั้นเปรียบเทียบ นักเรียน
เปรียบเทยีบตัวอยาง และบันทึกผล
ที่สังเกตได จัดหมวดหมูท่ีเหมือน
หรอืแตกตาง 
4.  ขั้นสรุปและตรวจสอบ 
นักเรียนนําขอเปรียบเทียบเพ่ือสรปุ
หลักการของตนเอง  และมีการ
ตรวจสอบหลักการหรือขอสรุปนั้น 
โดยการทําแบบฝกทักษะพรอม
แสดงเหตุผลแนวคิดในการหา
คําตอบ ปญหาทางคณิตศาสตร 
ที่ครูกําหนด 

1. ขั้นเตรียมการ ผูสอนทบทวน
ความรูเดมิ นําเสนอเน้ือหาที่
เก่ียวของท่ีเปนพ้ืนฐาน ที่จะเรียน 
ใชวิธีการถาม - ตอบ 
2. ขั้นนําเสนอ ครูนําเสนอตัวอยาง 
หลายๆ ตัวอยาง นักเรียนรวมกัน
สังเกตลักษณะรวม ครูใชคําถาม
กระตุน 
3. ขั้นเปรียบเทียบ นักเรียนรวมกัน
วิเคราะห เปรียบเทียบเพ่ือหา
ลักษณะรวม จัดหมวดหมู 
ความสัมพันธ  บันทึกผลที่ได 
4.  ขั้นสรุป นักเรียนสรางขอสรุป/
หลักการ/นิยาม/สตูรดวยตนเอง 
โดยนําขอเปรียบเทียบมาพิจารณา 
5.  ขั้นนําไปใช นักเรียนนํา
ขอสรุป/หลักการ/นิยาม/สูตร      
ที่คนพบ ไปใชในสถานการณพรอม
แสดงเหตุผลประกอบแนวคดิในการ
หาคําตอบ 
6.  ขั้นประเมินผล  นักเรียน
ยกตัวอยาง และแสดงการใช
หลักการขอสรุป/หลักการ/นิยาม/
สูตร ที่คนพบพรอมแสดงเหตผุล
ประกอบแนวคิดในการคําตอบ 

การจัดการเรียนรู 
แบบอุปนัยและนิรนัย 
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วิธีด�าเนินการวิจัย
 1. ชีแ้จงให้นกัเรียนกลุม่ตวัอย่างรบัทราบถงึจดุมุง่หมาย 

การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยและนิรนัย เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบ

แนวปฏิบัติที่ถูกต้อง

 2. ด�าเนนิการจดัการเรยีนรู ้ด้วยแผนการจดัการเรยีนรู้ 

แบบอุปนัยและนิรนัย เรื่อง ล�าดับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  

จ�านวน 6 แผน 14 ชั่วโมง

 3. เมื่อด�าเนินการสอนครบทุกแผน น�าแบบทดสอบ 

วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร์ จ�านวน 20 ข้อ แบบทดสอบ 

วัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ จ�านวน 10 ข้อ 

มาทดสอบกับนักเรียนให้เวลาในการท�าแบบทดสอบ 2 ชั่วโมง

 4. ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนคณิตศาสตร์ โดยให้ 1 คะแนน ส�าหรับข้อสอบที่นักเรียน 

ตอบถูก และให้ 0 คะแนนส�าหรับข้อสอบที่ตอบผิด ตอบมากกว่า 

1 ตัวเลือก หรือไม่ตอบ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการให ้

เหตุผลทางคณิตศาสตร์ จ�านวน 10 ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน

แบบรูบรคิ (Rubric) ตรวจให้คะแนนแบบเกณฑ์องค์รวม ซึง่แต่ละข้อ

มคีะแนนเตม็ 4 คะแนน ส�าหรบัตรวจให้คะแนนความสามารถในการ 

ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ล�าดับ แล้วน�าผลที่ได้มาวิเคราะห ์

ด้วยวธิกีารทางสถติเิพือ่ทดสอบสมมตฐิาน ซึง่วเิคราะห์ จากคะแนน 

จากแบบทดสอบหลังเรียนแล้วน�าคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 

เทียบกับเกณฑ์ โดยที่ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนรวม  

ซึ่งเป็นเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป ปรับปรุงมาจากเกณฑ์การตัดสินผล 

การเรียนรู ้คณิตศาสตร์ของแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้หลักสูตร 

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แนวปฏิบัติการ 

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน, 2551)

การวิเคราะห์ข้อมูล
 1. เปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทาง 

คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัด 

การเรียนรู้แบบอุปนัยและนิรนัย กับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยใช้สถิติ  

t - test for one sample

 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์  

เรื่อง ล�าดับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัดการ 

เรยีนรูแ้บบอปุนยัและนรินยั กบัเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยใช้สถติ ิt - test 

for one sample

ผลการวิจัย
 1. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการ 

ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1  

หลงัได้รบัการจัดการเรยีนรู้แบบอปุนยัและนรินยั กับเกณฑ์ร้อยละ 70 

 จากการศึกษาผลการจดัการเรยีนรูแ้บบอปุนยัและนิรนยั  

เรื่อง ล�าดับ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยได้ท�าการวัด 

ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณติศาสตร์  โดยใช้แบบทดสอบ 

วัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ล�าดับ  

จ�านวน 10  ข้อ กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 แล้วบันทึกผล 

การทดสอบเป็นคะแนนหลังเรียน ผู้วิจัยท�าการตรวจให้คะแนน 

แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 

โดยใช้เกณฑ์ที่สร้างขึ้น แล้วน�ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ t - test for  

one sample ปรากฏผลดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์กับเกณฑ์ร้อยละ 70
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 2.  ดําเนินการจัดการเรียนรู ดวยแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยและนิรนัย เรื่อง ลําดับ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 6 แผน 14 ชั่วโมง 
 3.  เมื่อดําเนินการสอนครบทุกแผน นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร จํานวน 20 ขอ 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร จํานวน 10 ขอ มาทดสอบกับนักเรียนใหเวลาในการทํา
แบบทดสอบ 2 ชั่วโมง 

 4. ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร โดยให 1 คะแนน สําหรับขอสอบที่
นักเรียนตอบถูก และให 0 คะแนนสําหรับขอสอบที่ตอบผิด ตอบมากกวา 1 ตัวเลือก หรือไมตอบ   และแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร จํานวน 10 ขอ โดยมีเกณฑการใหคะแนนแบบรูบริค (Rubric) ตรวจให
คะแนนแบบเกณฑองครวม ซึ่งแตละขอมีคะแนนเต็ม 4 คะแนน สําหรับตรวจใหคะแนนความสามารถในการใหเหตุผล
ทางคณิตศาสตร เรื่อง ลําดับ แลวนําผลที่ไดมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน ซึ่งวิเคราะห จาก
คะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนแลวนําคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละเทียบกับเกณฑ โดยที่ผูวิจัยใชเกณฑรอยละ 70 ของ
คะแนนรวม ซึ่งเปนเกณฑในระดับดีขึ้นไป  ปรับปรุงมาจากเกณฑการตัดสินผลการเรียนรูคณิตศาสตรของแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2551) 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 

 1.  เปรียบเทียบความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 หลังไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบอุปนัยและนิรนัย กับเกณฑรอยละ 70  โดยใชสถิติ t - test for one sample 
 2.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง ลําดับ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หลังไดรับ
การจัดการเรียนรูแบบอุปนัยและนิรนัย กับเกณฑรอยละ 70 โดยใชสถิติ t - test for one sample 
 

ผลการวิจัย 
 

 1.  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปที่ 5/1 หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยและนิรนัย กับเกณฑรอยละ 70  
 จากการศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยและนิรนัย เรื่อง ลําดับ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5  ผูวจิัย
ไดทําการวัดความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร  โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผลทาง
คณิตศาสตร เรื่อง ลําดับ จํานวน 10  ขอ กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 แลวบันทึกผลการทดสอบเปนคะแนนหลัง
เรียน  ผูวิจัยทําการตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรโดยใชเกณฑที่สรางข้ึน 
แลวนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติ t – test for one sample  ปรากฏผลดังตารางท่ี 1 
 
ตารางที่  1  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรกับเกณฑรอยละ 70 
 

การทดสอบ n 
  

(รอยละ 70) 
x  

(คะแนนเต็ม 40) 
t 

คะแนนความสามารถในการใหเหตุผลทาง
คณิตศาสตร เรื่อง ลําดับ 

25 28 30.32 3.05* 

*  มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 (t ( = .05, df = 24)= 1.7109) 
  

 จากตารางที่ 1  พบวาคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร เรื่อง ลําดับ มีคาเทากับ 
30.32  คะแนน คิดเปนรอยละ 75.80 และเมื่อทดสอบสมมติฐานพบวาคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการใหเหตุผลทาง
คณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยและนิรนัย สูงกวาเกณฑรอยละ 70  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางที ่1  พบว่า คะแนนเฉลีย่ความสามารถในการ 

ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ล�าดับ มีค่าเท่ากับ 30.32  คะแนน  

คิดเป็นร้อยละ 75.80 และเมื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า คะแนน 

เฉลี่ยความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยและ 

นรินยั สงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70  อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดับ .05

 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยและ

นิรนัยกับเกณฑ์ร้อยละ 70

 จากการศึกษาผลการจดัการเรยีนรูแ้บบอปุนยัและนิรนยั 

เรื่อง ล�าดับ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยได้ท�าการวัด 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 

เยาว์ประภา  สิงห์มหาไชย, อาพันธ์ชนิต  เจนจิต, คงรัฐ  นวลแปง
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การเรียน เร่ือง ล�าดับ จ�านวน 20 ข้อ แล้วบันทึกผลการทดสอบ 

เป็นคะแนนหลังเรียน ผู้วิจัยท�าการตรวจให้คะแนนแบบทดสอบ 

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แล้วน�ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ t – test 

for one sample  ปรากฏผลดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ล�าดับของนักเรียนหลังได้รับ
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 2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย
และนิรนัยกับเกณฑรอยละ 70 
 จากการศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยและนิรนัย เรื่อง ลําดับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ผูวิจัย
ไดทําการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลําดับ จํานวน 20 ขอ แลว
บันทึกผลการทดสอบเปนคะแนนหลังเรียน  ผูวิจัยทําการตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แลว
นํามาวิเคราะหโดยใชสถิติ t – test for one sample  ปรากฏผลดังตารางท่ี 2 
 

ตารางที่  2  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง ลําดบั  ของนักเรียนหลังไดรับ 
    การจัดการเรียนรูแบบอุปนัยและนิรนัยกับเกณฑรอยละ 70 
 

การทดสอบ n 
  

(รอยละ 70) 
x  

(คะแนนเต็ม 20) 
t 

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร 

25 14 15.16 2.23* 

*  มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 (t ( = .05, df = 24)= 1.7109) 
 

 จากตารางที่ 2  พบวา คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู
แบบอุปนัยและนิรนัย เทากับ 15.16 คิดเปนรอยละ 75.80  และเมื่อทดสอบสมมติฐาน พบวา คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง ลําดับของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยและนิรนัย  
สูงกวาเกณฑ รอยละ 70  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

อภิปรายผล 
 

 1.  ความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 หลังไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบอุปนัยและนิรนัย เรื่อง ลําดับ สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานที่กําหนดไวใน ขอที่ 1 ทั้งน้ีเนื่องจากการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยและนิรนัย เปนการจัดการเรียนรูที่มุงเนนให
ผูเรียนไดเรียนรูขอสรปุ กฎเกณฑ จากการวิเคราะหตัวอยางหลายๆ ตัวอยาง เปนการเรียนรูแบบคนหาขอสรุปดวยตนเอง 
มีการตรวจสอบความถูกตองของขอสรุป กฎเกณฑ และนําไปใชกับสถานการณปญหาทางคณิตศาสตรไดอยางแทจริง  
ทําใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง เมื่อพิจารณาในแตละขั้นตอนของการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยและนิรนัย พบวา นักเรียน
ไดพัฒนาความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร ดังน้ี 
 1.1  ขั้นเตรียมการ เปนขั้นที่ผูวิจยัทบทวนความรูเดิม โดยนําเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวของเปนพื้นฐานในเนื้อหาที่จะ
เรียน  ใชคําถามเพ่ือกระตุนใหอยากเรียนรู ผูเรียนตอบคําถามโดยแสดงเหตุผลจากความรูพ้ืนฐาน ครใูหความมั่นใจของ
เหตุผลท่ีนักเรียนแสดงออกมาโดยการเพิ่มเติมใหมีความครบถวนสมบูรณ ทําใหนักเรียนเกิดความมั่นใจในการอภิปราย
แสดงเหตุผลในการตอบคําถาม หรือทํากิจกรรมในขั้นนี้ทําใหเกิดความรูอยางแทจริงกอนท่ีจะเรียนเนือ้หาตอไป ซึ่ง
สอดคลองกับการจัดการเรยีนรูท่ีสงเสริมใหเกิดการสอดแทรกการใหเหตุผลของสถาบันสงเสริมการสอนวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี(2550) ที่ระบุวาประโยชนของการสอดแทรกการใหเหตผุลในกิจกรรมการเรยีนการสอน เปนโอกาสให
นักเรียนไดทําความเขาใจเนื้อหาและแนวคิดอยางถองแท อีกทั้งเปนการทบทวนความรูเดิม ชวยเสริมสรางความเขาใจที่
ถูกตองอยูแลวใหสมบูรณและแกไขความเขาใจที่ผิดๆ 
 1.2  ขั้นนําเสนอ  เปนข้ันที่ผูวิจัยนําเสนอตัวอยางหลายๆ ตัวอยาง เพื่อใหผูเรียนพิจารณา เปนตัวอยางที่เปน
สถานการณทางคณิตศาสตร มีการตั้งคําถามกระตุนเพ่ือใหผูเรียนเกิดความสนใจ การใชเอกสารแนะแนวทางเพื่อศึกษา
วิเคราะหตัวอยางที่หลากหลายสูขอสรุปของตนเอง การจัดหมวดหมูและลักษณะของความสัมพันธจากการศึกษาตัวอยาง 
มีการสงเสริมใหผูเรียนไดสังเกต คิดวิเคราะหรูปแบบตางๆ เพื่อใหเกิดขอสรุป หากนักเรียนเกิดขอสงสัยหาขอสรุปไมได 
ผูวิจัยไดดําเนินการถามแนะแนวทางเพ่ือใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห ทําใหผูเรียนสามารถเขียนความรูในเอกสารแนะ
แนวทางไดโดยมีการแสดงเหตุผลแนวคิดของตนเองในเอกสาร มีการจัดหมวดหมูของตัวอยางตามหลักการและเหตุผล

 จากตารางที่ 2  พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 

อุปนัยและนิรนัย เท่ากับ 15.16 คิดเป็นร้อยละ 75.80 และเม่ือ 

ทดสอบสมมติฐาน พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

คณิตศาสตร์ เรื่อง ล�าดับของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังได ้

รบัการจดัการเรยีนรูแ้บบอปุนยัและนรินยั สงูกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70   

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
 1. ความสามารถในการให้เหตผุลทางคณติศาสตร์ของ

นักเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปีที ่5 หลงัได้รบัการจดัการเรียนรูแ้บบอปุนยั

และนิรนัย เรื่อง ล�าดับ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก�าหนดไว้ใน ข้อที่ 1 

ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยและนิรนัย เป็นการจัด 

การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ข้อสรุป กฎเกณฑ์ จากการ 

วเิคราะห์ตวัอย่างหลายๆ ตวัอย่าง เป็นการเรยีนรูแ้บบค้นหาข้อสรปุ 

ด้วยตนเอง มกีารตรวจสอบความถกูต้องของข้อสรปุ กฎเกณฑ์ และ 

น�าไปใช้กบัสถานการณ์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อย่างแท้จรงิ ท�าให้ 

เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เม่ือพิจารณาในแต่ละขั้นตอนของการ 

จัดการเรียนรู ้แบบอุปนัยและนิรนัย พบว่า นักเรียนได้พัฒนา 

ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ดังนี้

  1.1 ขัน้เตรยีมการ เป็นข้ันทีผู่ว้จิยัทบทวนความรูเ้ดมิ  

โดยน�าเสนอเนื้อหาท่ีเก่ียวข้องเป็นพื้นฐานในเน้ือหาที่จะเรียน 

ใช้ค�าถามเพื่อกระตุ้นให้อยากเรียนรู้ ผู้เรียนตอบค�าถามโดยแสดง 

เหตุผลจากความรู้พื้นฐาน ครูให้ความม่ันใจของเหตุผลที่นักเรียน 

แสดงออกมาโดยการเพิ่มเติมให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ท�าให้ 

นักเรียนเกิดความมั่นใจในการอภิปรายแสดงเหตุผลในการตอบ 

ค�าถาม หรือท�ากิจกรรมในขั้นนี้ท�าให้เกิดความรู้อย่างแท้จริงก่อนที ่

จะเรียนเนื้อหาต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม 

ให้เกิดการสอดแทรกการให้เหตุผลของสถาบันส่งเสริมการสอน 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2550) ท่ีระบุว่า ประโยชน์ของการ 

สอดแทรกการให้เหตุผลในกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นโอกาส 

ให้นักเรียนได้ท�าความเข้าใจเนื้อหาและแนวคิดอย่างถ่องแท้ อีกทั้ง 

เป็นการทบทวนความรู้เดิม ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง 

อยู่แล้วให้สมบูรณ์และแก้ไขความเข้าใจที่ผิดๆ

  1.2 ขั้นน�าเสนอ เป็นขั้นที่ผู้วิจัยน�าเสนอตัวอย่าง 

หลายๆ ตัวอย่าง เพื่อให้ผู ้เรียนพิจารณา เป็นตัวอย่างท่ีเป็น 

สถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ มีการตั้งค�าถามกระตุ้นเพื่อให้ผู้เรียน 

เกิดความสนใจ การใช้เอกสารแนะแนวทางเพื่อศึกษาวิเคราะห์ 

ตัวอย่างที่หลากหลายสู่ข้อสรุปของตนเอง การจัดหมวดหมู่และ 

ลักษณะของความสัมพันธ์จากการศึกษาตัวอย่าง มีการส่งเสริม 

ให้ผู้เรียนได้สังเกต คิดวิเคราะห์รูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดข้อสรุป  

หากนักเรียนเกิดข้อสงสัยหาข้อสรุปไม่ได้ ผู้วิจัยได้ด�าเนินการถาม 

แนะแนวทางเพ่ือให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ ท�าให้ผู้เรียนสามารถ 

เขยีนความรูใ้นเอกสารแนะแนวทางได้โดยมกีารแสดงเหตุผลแนวคิด 

ของตนเองในเอกสาร มีการจัดหมวดหมู่ของตัวอย่างตามหลักการ 

และเหตุผลของเนื้อหาเรื่อง ล�าดับ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวทาง 

การพัฒนาในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของ เวชฤทธิ์   

อังกนะภัทรขจร (2555) ท่ีกล่าวว่า ผู้สอนควรถามบ่อยๆ และ 

ใช้ค�าถามอย่างต่อเน่ือง ค�าถามที่ใช้ควรเป็นค�าถามที่กระตุ้นให้ 

ผู ้เรียนคิดและแสดงเหตุผล เช่น ใช้ค�าถามกระตุ้นด้วยค�าว่า  

“ท�าไม” “อย่างไร” เพราะเหตุใด พร้อมทั้งให้ข้อคิดเพ่ิมเติมอีก  

เช่น “ถ้า....แล้วผู้เรียนคิดว่า....จะเป็นอย่างไร” ผู้เรียนที่ให้เหตุผล 

ได้ไม่สมบูรณ์ ผู้สอนจะต้องไม่ตัดสินด้วยค�าว่า ไม่ถูกต้อง แต่อาจใช ้

ค�าพูดเสริมแรงและให้ก�าลังใจว่า ค�าตอบที่ผู้เรียนตอบมามีบางส่วน 

ที่ถูกต้องผู้เรียนคนใดจะให้ค�าอธิบายหรือให้เหตุผลเพิ่มเติมของ 

เพือ่นได้อกีบ้าง  ซ่ึงค�าถามและกจิกรรมเหล่านีเ้ป็นแนวทางพิจารณา 

ข้อสรุปโดยใช้หลักการและเหตุผลของนักเรียน

  1.3 ขั้นเปรียบเทียบ เป็นขั้นที่ผู้วิจัยได้ให้ผู้เรียน 

ร่วมกันวิเคราะห์ เปรียบเทียบเพื่อหาลักษณะร่วม และบันทึกผลที ่

ได้ลงในเอกสารแนะแนวทาง จัดหมวดหมู่ที่เหมือนหรือต่างกันเพื่อ 

น�าไปสู่การสรุปองค์ความรู้ ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมในลักษณะมีท้ัง 

เยาว์ประภา  สิงห์มหาไชย, อาพันธ์ชนิต  เจนจิต, คงรัฐ  นวลแปง
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การอภิปรายกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ การให้เวลาในการคิดวิเคราะห์  

การต้ังค�าถามเสนอแนะแนวทางแต่ไม่ใช่การบอกค�าตอบ เป็นการ 

จุดประกายความคิดให้กับผู้เรียน การให้เวลาในการเปรียบเทียบ

จากความสนใจในเน้ือหาเร่ือง ล�าดับ ท�าให้ผู ้เรียนสามารถน�า 

ความรู้จากการศึกษาตวัอย่างหลายๆ ตวัอย่าง แล้วน�ามาเปรยีบเทยีบ  

จัดหมวดหมู ่ จากลักษณะร่วมเพื่อให้เกิดข้อสรุปของตนเอง 

โดยแสดงเหตุผล เพราะเหตุใด เช่น ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4   

การหาพจน์ทั่วไปของล�าดับเลขคณิต ผู ้ เรียนต ้องมีความรู ้  

ความหมายของล�าดับเลขคณิต ผู ้เรียนต้องบอกความสัมพันธ์ 

ของพจน์ที่ 1 และพจน์ท่ี 2 พจน์ที่ 2 และพจน์ท่ี 3 ซึ่งเรียกว่า  

ผลต่างร่วม จึงจะสามารถเปรียบเทียบเพ่ือหาพจน์ทั่วไปได้   

จากการสังเกตลักษณะร่วม ท�าให้ผู้เรียนเกิดการวิเคราะห์เพื่อสร้าง 

ข้อความคาดการณ์ รปูแบบ พร้อมแสดงเหตผุลประกอบ จากสิง่ทีไ่ด้ 

ศกึษาเปรยีบเทยีบเป็นการพฒันาทกัษะในการให้เหตผุลของผูเ้รยีน 

ดังกล่าว  ซ่ึงสอดคล้องกับ เวชฤทธ์ิ  อังกนะภัทรขจร (2555)  

ที่กล่าวว่า แนวทางการพัฒนาในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 

เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดโดยมีปัจจัยที่ส�าคัญส�าหรับการจัด 

การเรียนรู ้เพื่อให้ผู ้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะการให้เหตุผลคือ  

ผู้สอนควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและแสดงพฤติกรรมใน 

การสืบค้น คาดการณ์ ค้นหาวิธีพิสูจน์ สังเกตแบบรูป ชี้แจงเหตุผล 

ของแนวคดิ โดยอธบิายรปูแบบด้วยภาพ หรอืแบบจ�าลอง และตอบ 

ค�าถามต่างๆ ซึ่งเป็นค�าถามที่ก่อให้เกิดการคิด การสร้างข้อความ 

คาดเดา ทดสอบ และปรับแต่งโดยอาศัยเหตุผล การก�าหนดแบบ 

จ�าลอง (Modeling) และการอธิบาย ซึ่งเป็นลักษณะของการใช ้

เหตุผลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ และเป็นการให้ความส�าคัญในการฟัง 

ความคิดเห็นของผู้เรียน ได้ฝึกการรับฟัง ท�าความเข้าใจเหตุผลของ 

ผู้อื่น เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสอภิปรายและเปรียบเทียบค�าตอบ 

ที่ต่างกันของปัญหาและได้อธิบายเกี่ยวกับปัญหาเหล่านั้น ผู้สอน 

ปรับแนวการอภิปรายให้เข้ากับวีคิดของผู้เรียน ช่วยสรุปและชี้แจง 

ให้ผู้เรียนเข้าใจว่า เหตุผลของผู้เรียนถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือ 

ไม่ ขาดตกบกพร่องอย่างไร ผู้สอนต้องอดทนให้เวลา ให้โอกาสแก ่

ผู้เรียน

  1.4 ขั้นสรุป เป็นขั้นที่ผู ้วิจัยให้ผู ้เรียนได้ศึกษา 

เอกสารแนะแนวทาง โดยการศึกษาด้วยตนเอง การพูดคุย  

การอภิปรายกลุ่มเพื่อน การเปรียบเทียบ แล้วน�าข้อมูลมาสรุป  

หลักการ นิยาม สูตร และมีการตรวจสอบข้อสรุป หลักการ  

นยิาม สตูร เพือ่ให้เกดิความสมบรูณ์มากยิง่ข้ึน โดยสร้างแรงกระตุน้ 

ให้นักเรียนแสดงเหตุผล โดยใช้การตั้งค�าถาม เป็นการจัดการเรียนรู ้

ที่ส่งเสริมการสอนเพื่อให้คิด การวิเคราะห์ แล้วแสดงเหตุผล ท�าให ้

ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดและแสดงเหตุผลในความรู้ท่ีได้ศึกษาสู่ 

ข้อสรปุของตนเอง ซึง่สอดคล้องกบัแนวทางการพฒันาการให้เหตผุล 

ของ เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร (2555) ที่กล่าวว่า การสอนเพื่อให ้

คิดเป็นการสอนเนื้อหาวิชาเพื่อเพิ่มความสามารถในการคิดของ 

ผู ้เรียนโดยใช้แนวการจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมสืบค้น  

คาดการณ์ สังเกตแบบรูป ชี้แจงเหตุผลของแนวคิด น�าไปสู่ข้อสรุป 

ขององค์ความรู้ที่ถูกต้อง

  1.5 ขัน้น�าไปใช้ เป็นข้ันทีผู่ว้จิยัให้นกัเรยีนน�าข้อสรปุ  

หลักการ นยิาม สตูร ท่ีค้นพบไปใช้ในสถานการณ์พร้อมแสดงแนวคิด 

สนับสนุนค�าตอบทางคณิตศาสตร์ โดยในขั้นนี้ผู้เรียนได้น�าความรู้ 

ทีต่นเองสรปุได้จากการศกึษาเอกสารแนะแนวทาง จากการอภิปราย  

พูดคุย ทดลอง สืบค้น มาเพื่อใช้ในการท�าใบงาน ซึ่งในแต่ละใบงาน 

ให้ผู้เรียนแสดงเหตุผลในการตอบ เช่น ล�าดับที่ก�าหนดให้ต่อไปนี้  

เป็นล�าดับเรขาคณิตหรือไม่ เพราะเหตุใด ผู้เรียนต้องมีความรู้  

ข้อสรุป ในเรื่องของ ความหมายของล�าดับเรขาคณิตก่อนถึงจะ 

สามารถตอบและแสดงเหตุผลได้ การฝึกความสามารถในการให้ 

เหตุผลขั้นตอนนี้ จึงต้องมีความรู้พื้นฐานมาจากข้อสรุปมาแสดง 

เหตผุลเพือ่สนบัสนนุค�าตอบ อกีทัง้ใบงานส�าหรบัขัน้น�าไปใช้มลี�าดบั 

ความยากง่าย โดยเป็นเนื้อหาที่ไม่สลับซับซ้อน น�าไปสู่ปัญหาที ่

ซบัซ้อนมากขึน้ ซึง่จะท�าให้การแสดงเหตผุลของผูเ้รยีนมกีารพฒันา 

เป็นล�าดับขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ อัมพร ม้าคนอง (2554) ที่กล่าวว่า 

 ในการพัฒนาทักษะต้องมีการวางแผนและส่งเสริมให้เหมาะสม  

ในการฝึกทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์ ควรฝึกตามระดบั 

ความซับซ้อนจากน้อยไปมาก จากง่ายไปยากอย่างต่อเนื่อง 

จนเมื่อผู้เรียนคุ้นเคย จึงอาจขยายไปสู่การคิดหรืองานท่ีซับซ้อน 

มากขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจในการฝึกทักษะและกระบวนการ 

ทางคณิตศาสตร์ให้กับผู้เรียน

  1.6 ขัน้ประเมนิผล เป็นขัน้ทีผู่ว้จิยัให้ผูเ้รยีนได้ตรวจ 

สอบความรู้ ความเข้าใจโดยให้ยกตัวอย่าง ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

ที่สามารถน�าข้อสรุป หลักการ นิยาม สูตรที่ค้นพบ ในการแสดง 

เหตุผลประกอบแนวคิดการหาค�าตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์นั้นๆ 

โดยเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ ที่ผ่านการเรียนรู้จาก 

ขั้นเตรียมการ ขั้นน�าเสนอ ขั้นเปรียบเทียบ ขั้นสรุป ขั้นน�าไปใช้  

ซึ่งนักเรียนได้ฝึกการแสดงแนวคิด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการ 

อภิปรายรายบุคคล กลุ่มย่อย การวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อให้เกิด 

ข้อสรปุ หลักการ นยิาม สตูร ของตนเอง ซึง่เป็นการสร้างความมัน่ใจ 

ให้กับผู้เรียนในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์  

ซึง่สอดคล้องกบั สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(2550) ทีไ่ด้ให้แนวทางการพฒันาทกัษะและกระบวนการให้เหตผุล 

ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียน 

เรยีนรูด้้วยความเข้าใจมใิช่เพียงการสอนทีค่รอูธบิายถงึทีม่าของสตูร  

กฎ และแนวคดิ การพฒันากจิกรรมการเรยีนการสอนให้เหตผุลต้อง 

ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้อธิบายเหตุผลสนับสนุนแนวคิด 

ของตน ไม่ใช่การบอกกฎ สูตร หรือวิธีการที่จดจ�ามา ผู้สอนต้องให ้

ความส�าคัญกับที่มาของค�าตอบมากกว่าการได้ค�าตอบมากกว่า 

เยาว์ประภา  สิงห์มหาไชย, อาพันธ์ชนิต  เจนจิต, คงรัฐ  นวลแปง
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การได้ค�าตอบที่ถูกต้องเพียงอย่างเดียว ท�าให้เกิดประโยชน์ให้ 

นักเรียนได้ท�าความเข้าใจเนื้อหาและแนวคิดอย่างถ่องแท้ อีกทั้ง 

เป็นการทบทวนความรู้เดิม ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง 

อยู ่แล้วให้สมบูรณ์และแก้ไขความเข้าใจท่ีผิดๆ สอดคล้องกับ  

เวชฤทธิ์  อังกนะภัทรขจร (2555) ที่กล่าวว่า ปัจจัยส�าคัญส�าหรับ 

การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะการให้เหตุผล  

คือ ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงเหตุผล ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญ

มากกว่าการได้ค�าตอบทีถ่กูต้อง บรรยากาศในชัน้เรยีนควรสนบัสนนุ 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พูดอธิบาย และแสดงเหตุผลของแนวคิดอย่าง

อิสระ โดยการแสดงเหตุผลอาจท�าด้วยวาจา ด้วยการเขียนโดยใช้

ภาษาง่ายๆ หรือใช้อุปกรณ์แสดงให้เห็นจริง

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงส่งผลให้นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยและ

นิรนัย มีความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เร่ือง  

ล�าดับ หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ซึ่งสอดคล้องกับงาน 

วิจัยของ ธีณรัตน์ สังหรณ์ (2556) ท่ีได้ศึกษาผลของการจัดการ 

เรียนรู้แบบอุปนัย-นิรนัยท่ีมีต่อความสามารถในการให้เหตุผลทาง 

คณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งผล 

การวิจัยพบว่า ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 

อุปนัย-นิรนับ เรื่อง สถิติ สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ กับ 

เกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้อง 

กับงานวิจัยของไพศาล  แมลงทับทอง (2558) ที่ได้ศึกษาผล 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบอุปนัยและนิรนัยที่มี 

ต่อความสามารถในการให้เหตุผลและความสามารถในการส่ือสาร 

ด้านการเขียนทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฏีจ�านวนเบื้องต้น ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า ความสามารถ 

ในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฏีจ�านวนเบื้องต้น ของ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 

อุปนัยและนิรนัยสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยและ 

นิรนัย เรื่อง ล�าดับ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส�าคัญทาง 

สถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ท้ังนี้เนื่องจาก

เหตุผล ดังนี้

  2.1 การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยและนิรนัย เรื่อง  

ล�าดับ เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช ้

กระบวนการคิด ค้นพบหลักการข้อความรู้ มีปฏิสัมพันธ์ ท�าให้เกิด 

การเรียนรู้ที่คงทนและจดจ�าได้ดี โดยผู้วิจัยได้จัดเตรียมตัวอย่าง  

สถานการณ์ ปัญหาที่หลากหลายมาให้นักเรียนได้ศึกษาวิเคราะห ์

จัดหมวดหมู่หาลักษณะร่วม และน�าไปสู่การสร้างข้อสรุป ท�าให ้

สามารถน�ากฎ ทฤษฏี ข้อสรุป ประเด็นความรู ้ที่ผู ้เรียนสรุป 

ด้วยตนเองและผ่านการตรวจสอบแล้ว ไปสู่การใช้จริงเพื่อให้เกิด 

ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ซ่ึงสอดคล้อกับ สิริพร  ทิพย์คง (2545)  

ที่กล่าวถึงข้อดีของการจัดการเรียนรู้ช่วยท�าให้นักเรียนได้พัฒนา 

ความคิด มีความเข้าใจอย่างต่อเนื่องมีความสนใจในการติดตาม  

และสามารถน�าวิธีการในการเรียนรู้น้ีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิต 

ประจ�าวัน สอดคล้องกับ สุวิทย์ มูลค�า (2547) ที่กล่าวถึงข้อดีของ 

การจดัการเรยีนรูว่้าเป็นวธิกีารทีท่�าให้นกัเรยีนสามารถค้นพบความรู ้

ด้วยตนเอง ท�าให้เกิดความเข้าใจและจดจ�าได้นาน

  2.2 การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยและนิรนัย เรื่อง  

ล�าดับ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนได้พัฒนาทักษะการสังเกต  

คิดวเิคราะห์ เปรียบเทยีบตามหลักตรรกศาสตร์และหลักวทิยาศาสตร์  

อันเป็นเคร่ืองมือส�าคัญของการเรียนรู้ ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบ 

อุปนัยเป็นการจัดการเรียนรู ้ที่ มีองค์ประกอบที่ส�าคัญ ท�าให ้

การจัดการเรียนรู้ประสบผลส�าเร็จ กล่าวคือมีตัวอย่างที่เพียงพอ 

ทั้งในเอกสารแนะแนวทาง ใบงานที่เป็นปัญหาทางคณิตศาสตร์  

เพื่อให้ผู ้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ สรุปหลักการ ปัญหาทาง 

คณิตศาสตร์ มีข้อมูลสถานการณ์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เพื่อ 

ให้ผู้เรียนเกิดการวิเคราะห์ สรุปหลักการ จากความรู้ที่ผ่านการ 

วิเคราะห์ การอภิปรายทั้งกลุ่มย่อยท�าให้เกิดการเรียนรู้ สอดคล้อง 

กับ สุวิทย์ มูลค�า (2547) ที่กล่าวว่าการเรียนรู้แบบอุปนัยเป็น 

การฝึกให้นกัเรยีนได้พฒันาทกัษะการสงัเกต คดิวิเคราะห์เปรียบเทยีบ  

โดยมีองค์ประกอบที่ส�าคัญตัวอย่าง ข้อมูล สถานการณ์ ปัญหาทาง 

คณติศาสตร์ มกีารฝึกใช้ทฤษฏ ีหลกัการเพือ่แก้ปัญหา สอดคล้องกบั  

ทิศนา  แขมมณี (2554) ที่กล่าวว่า องค์ประกอบที่ส�าคัญที่ขาดไม่ได้  

ของการจดัการเรยีนรู ้คอื มตีวัอย่าง/ข้อมูล /สถานการณ์ เหตกุารณ์  

ปรากฏการณ์ ความคิดที่เป็นลักษณะย่อยของสิ่งที่ต้องการให้ 

ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู ้ มีการวิเคราะห์ตัวอย่างต่างๆ เพื่อหา 

หลักการที่ร่วมกัน และมีการสรุปหลักการซ่ึงสามารถน�าไปใช้ใน 

สถานการณ์อื่นๆ ต่อไปได้

  2.3 การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยและนิรนัย เรื่อง 

ล�าดบั เป็นการจัดการเรยีนรูท้ีเ่กดิจากการร่วมกนัระหว่างการจดัการ 

เรียนรู้แบบอุปนัยและการจัดการเรียนรู้แบบนิรนัย ซ่ึงเป็นการจัด 

การเรียนรู้ที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาความคิด มีความเข้าใจ 

อย่างต่อเนื่อง มีความสนใจติดตาม ค้นหาเหตุผลและค้นพบข้อสรุป 

ได้ด้วยตนเอง ท�าให้มีความเข้าใจอย่างชดัเจนและจดจ�าได้นาน และ 

สามารถน�าวธิกีารในการเรยีนรูน้ีไ้ปใช้ให้เกดิประโยชน์ในชีวติประจ�า

วัน เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการ 

คิดวิเคราะห์ อันเป็นเครื่องมือส�าคัญต่อการเรียนรู้ มีกระบวนการ 

น�าข้อสรุป หลักการ นิยาม สูตรที่ตนเองค้นพบ มาใช้ท�าให้ผู้เรียน 

จ�าข้อสรุป หลักการ นิยาม สูตร ได้แม่นย�า ช่วยฝึกให้ผู้เรียนเป็น 

คนมีเหตุผล ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ โดยไม่มีการตรวจสอบหรือพิสูจน์ให ้

เยาว์ประภา  สิงห์มหาไชย, อาพันธ์ชนิต  เจนจิต, คงรัฐ  นวลแปง
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เห็นจริง ช่วยท�าให้การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพ 

มากยิ่งขึ้น อีกทั้งการให้นักเรียนได้มีโอกาสได้ฝึกฝนการน�าข้อสรุป  

หลักการ นิยาม สูตร ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ๆ เป็นการจัด 

การเรียนรู ้ที่เอื้ออ�านวยให้ผู ้เรียนท่ีมีความสามารถหรือเรียนรู ้

ได้เร็วสามารถพัฒนา โดยไม่ต้องรอนักเรียนท่ีช้ากว่า ท�าให้ใช้เวลา 

ในการจดัการเรยีนรูไ้ม่มาก นอกจากนัน้การตรวจสอบความรูใ้นขัน้ 

การประเมนิผลเป็นการประเมนิและสร้างความมัน่ใจให้กบันกัเรยีน 

ในการตรวจสอบความเข้าใจของตนเอง ให้เกิดคุณค่าต่อการจัด 

การเรียนรู้มากขึ้น

 จากทีก่ล่าวมาข้างต้น พบว่า การจดัการเรยีนรูแ้บบอปุนยั 

และนิรนัย ท�าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ล�าดับ  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณยศ  สงวนสิน (2547) ที่ได้ศึกษา 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร์ของนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษา 

ปีที่ 3 ก่อนและหลังได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมปฏิบัติการ 

คณิตศาสตร์โดยเทคนิคการสอนแบบอุปนัยและนิรนัย เรื่อง พหุนาม  

ผลสัมฤทธิท์างการเรียนหลังเรียนด้วยชดุกิจกรรมปฏิบตักิารคณติศาสตร์ 

โดยเทคนิคการสอนแบบอุปนัย-นิรนัย สูงกว่าก่อนได้รับการสอน 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสอดคล้องกับงานวิจัย 

ของ ธีณรันต์ สังหรณ์ (2556) ที่ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้

แบบอปุนยั - นรินยัทีมี่ต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร์ เร่ือง  

สถติขิองนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ผลการศกึษาพบว่า ผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย - นิรนัย เรื่อง สถิติ สูงกว่า 

ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 

ปีที่ 3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย - นิรนัย เรื่อง สถิติ  

สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ข้อเสนอแนะ
 1. การจัดการเรียนรู ้แบบอุปนัยและนิรนัยเป็นการ 

จัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ ซึ่งใช้ 

ระยะเวลาขึ้นอยู ่กับศักยภาพนักเรียน ความรู ้พื้นฐานนักเรียน 

จึงควรให้เวลานักเรียนในการท�ากิจกรรม การแสดงแนวคิดท้ัง 

รายบุคคลและเป็นกลุ่ม

 2. ครูควรให้ความช่วยเหลือและให้ค�าแนะน�านักเรียน 

เมือ่เหน็ว่านกัเรยีนไม่สามารถแสดงแนวคดิในการสนบัสนนุค�าตอบ  

เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านมาไม่เน้น และนักเรียนไม่ได้ฝึก 

ความสามารถในการให้เหตผุล อาจเป็นการยกตัวอย่างการให้เหตผุล  

หรือใช้ค�าถามกระตุ้นให้นักเรียนได้ใช้การคิด

 3. ควรกล่าวชื่นชมนักเรียนที่ได้แสดงแนวคิด หรือ 

ความสามารถในการให้เหตุผลในการตอบในใบงาน หรือเอกสาร 

แนะแนวทาง เพือ่เป็นการเสริมแรงและสร้างความมัน่ใจในการเรยีน

 4. ควรน�าการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยและนิรนัย 

ไปจัดการเรียนรู้กับเนื้อหาคณิตศาสตร์อื่นที่สามารถจัดได้ เช่น  

ตรรกศาสตร์  ความน่าจะเป็น เป็นต้น

 5. ควรน�าการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยและนิรนัย 

มาประยุกต์ในการจัดการเรียนรู ้เพื่อส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนา 

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อื่นๆ เช่น ทักษะการ 

แก้ปัญหา ทักษะการเชื่อมโยงหรือทักษะการสื่อสาร เป็นต้น

 6. ควรน�าการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยและนิรนัย 

ร่วมกับการใช้ค�าถามระดับสูง เนื่องจากในการจัดการเรียนรู ้ 

แบบอุปนัยและนิรนัย ต้องใช้ค�าถามในการกระตุ ้นให้นักเรียน 

ใช้กระบวนการคิด การหาข้อสรุปอย่างต่อเนื่อง

เยาว์ประภา  สิงห์มหาไชย, อาพันธ์ชนิต  เจนจิต, คงรัฐ  นวลแปง
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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 ออสปอนพันธ์
1
, ภาษิต ลิ้มประยูร

1
, สุเทพ สุสาสนี

1
, สวัสดิ์ ฟูคณะ

2
, ละเว รัตนวาร

2

1
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

2
 นักวิจัยท้องถิ่น

บทคัดย่อ
 โครงการวิจัยเพิ่มศักยภาพเครือข่ายประมงพื้นบ้านจันทบุรีและตราดด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้าน 

มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาเปรียบเทียบสาเหตุและผลกระทบการร่อยหรอของทรัพยากรชายฝั่งทะเลจังหวัดจันทบุรีและตราด  

2) ศึกษาแนวทางเพิ่มศักยภาพของกลุ่มประมงพ้ืนบ้านต้นแบบจังหวัดจันทบุรีและตราด 3) ศึกษาวิธีการขับเคลื่อนการน�านโยบาย 

ไปปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบว่า

 1. สาเหตุความร่อยหรอของทรัพยากรชายฝั่งทะเลจังหวัดจันทบุรีและตราดไม่แตกต่างกัน มีสาเหตุดังนี้ 1) ระบบนิเวศ 

ไม่สมดุล 2) ครัวเรือนมีปริมาณเพิ่มข้ึน 3) มีการท�านากุ้งเพิ่มขึ้น 4) ปัญหากัดเซาะชายฝั่งยังมีปริมาณมาก 5) นักท่องเที่ยวมีปริมาณ 

เพิ่มขึ้นและ 6) การใช้สารเคมีในการท�าสวนผลไม้ ส่งผลให้เกิดผลกระทบดังนี้ 1) สัตว์น�้ามีปริมาณลดลง 2) รายได้ของชาวบ้านลดลง 

3) เจ้าของกิจการเปลี่ยนฐานะเป็นลูกจ้าง 4) ป่าชายเลนลดน้อยลง 5) มีสารปนเปื้อนจากขยะเพิ่มขึ้นและ 6) คุณภาพน�้าเปลี่ยนไป 

เพราะสารเคมีจากการท�าสวนผลไม้ไหลลงสู่ทะเล

 2. แนวทางการเพิ่มศักยภาพคือ 1) กิจกรรมการมีส่วนร่วมระหว่างกลุ่มประมงพื้นบ้าน มหาวิทยาลัย ชาวบ้านหน่วยงาน 

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีความหลากหลายมากขึ้น 2) ภาครัฐควรสนับสนุนงบประมาณด�าเนินกิจกรรมของกลุ่มประมงพื้นบ้าน  

3) กลุ่มประมงพื้นบ้านควรด�าเนินงานแบบเครือข่ายมากกว่าการด�าเนินงานเพียงล�าพัง 4) เพิ่มการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายประมงและ 

เครื่องมือประมงและ 5) เครือข่ายประมงพื้นบ้านต้องด�าเนินการประชุมอย่างสม�่าเสมอ

 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีพื้นที่หรืออาณาเขตติดชายฝั่งทะเลควรจัดท�าแผนนโยบายและโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา 

การร่อยหรอของทรัพยากรชายฝั่งเองมากกว่าเป็นเพียงผู้ให้ความอนุเคราะห์ให้โครงการของหน่วยงานจากภายนอกด�าเนินไปได้ส�าเร็จ  

และเป็นการแก้ไขปัญหาตรงกับความต้องการของท้องถิ่นเอง

ค�าส�าคัญ : เพิ่มศักยภาพ, ประมงพื้นบ้าน, หลักเศรษฐกิจพอเพียง, ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ชลพรรณ ออสปอนพันธ์, ภาษิต ลิ้มประยูร, สุเทพ สุสาสนี, สวัสดิ์ ฟูคณะ, ละเว รัตนวาร
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Abstract
 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.

Keywords : strengthening, local fishery, sufficiency economy, local wisdom
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บทน�า
 สบืเนือ่งจากพระราชด�ารสัของสมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิติิ์  

พระบรมราชนินีาถ เมือ่ 11 สงิหาคม พ.ศ.2538 ความว่า “ธรรมชาติ 

แวดล้อมของเราไม่ว่าจะเป็นแผ่นดิน ป่าไม้ แม่น�า้ ทะเล และอากาศ  

มิได้เป็นเพียงสิ่งสวยๆ งามๆ เท่านั้น หากแต่เป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับ 

การด�ารงชีวิตของเราและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเราไว้ให้ดีนี้ 

ก็เท่ากับเป็นการปกป้องรักษาอนาคตไว้ให้ลูกหลานของเราด้วย” 

แต่ขณะนีภ้าพรวมสถานการณ์ของประเทศไทยปัจจบุนักลับเป็นปัญหา 

และส่งผลกระทบต่อทกุสายอาชพีทัง้ทางตรงและทางอ้อม มสีาเหตุ 

มาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ ได้แก่ ปัจจัยภายใน 

คือ เกิดการท�ารัฐประหาร สิ่งที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและ 

สงัคมโดยรวม สิง่ทีต่ามมา คอื ปัญหาภาวะเงนิฝืด ทีท่�าให้ประชาชน 

ท�ามาหากินยากขึ้น การตัดสินใจเลือกซื้อหาอาหารทะเลมาบริโภค 

จึงต้องคิด เนื่องจากอาหารทะเลมีราคาสูงเมื่อเทียบกับอาหารชนิด 

อื่นๆ และอุปสรรคจากภายนอกประเทศทั้งทวีปยุโรปกดดันใน 

เรื่องภาษีศุลกากรและอเมริกาที่กดดันในเรื่องสถานการณ์การค้า 

มนุษย์ที่ประเทศไทยยังคงอยู่ท่ีระดับ Tier 3 คือ เป็นประเทศที่มี 

ปัญหามากแต่ไม่สามารถแก้ปัญหาหรือไม่มีความพยายามในการ 

แก้ไขปัญหาอย่างจรงิจงัมีผลให้ภาครฐัมกีารออกกฎหมายเพือ่แก้ไข 

และตอบโต้มาตรการของต่างประเทศ แต่กลบัส่งผลกระทบต่อภาค 

การประมงอย่างมากซึ่งท�าให้ภาคการประมงอ่อนล้าลง เน่ืองจาก 

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขพระราชบัญญัติการประมงที่มีการก�าหนด 

กฎเกณฑ์การท�าประมงท่ีเข้มงวดข้ึนในทุกพ้ืนท่ีท�าการประมงของ 

ประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีและตราดมีลักษณะท่ีใกล้เคียงกันทั้ง 

สภาพอากาศ แหล่งท่องเท่ียว และทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีพื้นที ่

ติดต่อกับทะเลอ่าวไทย ชาวบ้านที่ตั้งชุมชนอยู่บริเวณชายฝั่งจึงยึด 

อาชีพประมงชายฝั่งเป็นหลักซ่ึงต้องพ่ึงพาอาศัยความอุดมสมบูรณ์ 

ของทรัพยากรท้องทะเลที่ก�าลังเสื่อมโทรมลงแต่ทั้งสองจังหวัด 

ยังมีโอกาส คือ ราคาผลไม้ที่แต่ละปีจะมีราคาสูงขึ้นเนื่องจากสภาพ 

อากาศแปรปรวนมีพายเุข้าเป็นระยะๆ ท�าให้ผลผลติทีก่�าลงัติดดอก 

ร่วงหล่นเสียหาย ได้ผลผลิตน้อยท�าให้เป็นที่ต้องการของท้องตลาด 

และการลดลงของพ้ืนท่ีปลูกผลไม้จากการเปลี่ยนไปปลูกยางพารา  

ทีข่ณะนัน้มผีลตอบแทนทีด่กีว่าแต่กย็งัมจีดุแข็งทีถื่อว่าเป็นช่องทาง 

ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคือชาวประมงท้ังจังหวัดจันทบุรีและ 

ตราดมีการรวมกลุ่มเป็นประมงพื้นบ้านที่แต่ละกลุ่ม พยายามหา 

โอกาสในการสร้างความรู้ สร้างอาชีพโดยการจับมือกันไว้ให้เหนียว

แน่นและร่วมกันแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน แต่ก็ยังมีอุปสรรคทั้งจาก 

ภายนอกและภายในที่เป็นแรงบีบให้กลุ่มประมงพื้นบ้านอ่อนแอลง  

โดยปัญหาภายในเกิดข้ึนจากการท่ีประเทศไทยมีปัญหาทาง 

การเมืองท่ีไม่เป็นประชาธิปไตยแต่ในวิกฤติยังมีโอกาส คือ ชายฝั่ง 

ทัง้สองจงัหวดัยงัคงมทีรพัยากรธรรมชาตทิีส่มบรูณ์และกลุม่ประมง 

พื้นบ้านได้ตระหนักและให้ความสนใจในการฟื้นฟูและสร้างความ 

หลากหลายทางชีวภาพ เช่น มีการท�าธนาคารปู การไม่ใช้เครื่องมือ 

ท�าลายล้าง เช่น อวนลาก-อวนรุน ที่มีผลต่อทรัพยากรธรรมชาติ 

อย่างรุนแรง โดยในปี 2559 คณะผู้วิจัยได้วางแผนการด�าเนินงาน 

สร้างเครือข่ายประมงพ้ืนบ้านไปสู่จังหวัดตราดที่เป็นผลต่อยอด 

มาจากการประชมุเชงิปฏบิติัการเรือ่งการเสรมิสร้างเครอืข่ายประมง 

ชายฝั่งภาคตะวันออกสู่อาเซียน เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2557  

ในการประชุมครั้งน้ัน พบว่า จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด 

มีการท�างานแบบต่างคนต่างท�ามีกลุ่มประมงพ้ืนบ้านของจังหวัด 

ระยองที่มีความเข้มแข็งที่เน่ืองจากมีการท�างานแบบสมาคม โดยม ี

สมาคมประมงพื้นบ้านเรือเล็กจังหวัดระยองเป็นแกนท�าให้กลุ่ม 

ประมงจังหวัดระยองมีความเข้มแข็งกว่ากลุ่มอื่น จังหวัดตราดไม่ม ี

ข้อมูลของกลุ่มประมงพื้นบ้านในพื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

แต่เม่ือนักวิจัยได้ลงพื้นที่เองท�าให้พบกับกลุ่มประมงพื้นบ้านของ 

จังหวัดตราดที่เข้มแข็ง มีหลายกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มประมงพ้ืนบ้าน 

แหลมเทียนที่ มีนายมนตรี ธรรมโชติ เป็นประธานกลุ ่มและ 

นายสายฟ้า ทองโชต ิสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนต�าบลอ่าวใหญ่

ที่ท�างานร่วมกันท�าให้เป็นกลุ่มประมงพื้นบ้านที่มีความเข้มแข็งและ 

สามารถจัดการทรัพยากรในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เมื่อ 

ย้อนมาดูกลุ่มประมงพื้นบ้านของจังหวัดจันทบุรีพบว่าน่าเป็นห่วง 

เนื่องจากการท�างานของกลุ่มในจังหวัดจันทบุรีที่ยังขาดแกนน�าท่ี 

ชัดเจนการท�างานในพืน้ที ่ต้องพึง่พาอาศัยการสนบัสนนุจากภาครฐั  

ปี 2558 จึงได้ขยายการท�างานวิจัยไปสู่จังหวัดตราดโดยคณะผู้วิจัย  

และนายวิรัช สมัครสมาน ประธานชมรมอนุรักษ์และฟื้นฟูอ่าว 

บางกะไชย ได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในโครงการวิจัย 

การบูรณาการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่า 

ความหลากหลายทางชีวภาพ กรณีศึกษาการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรหอยลายของกลุ่มประมงพื้นบ้านแหลมเทียนยึดหลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้าน (วช.2559) ซึ่ง 

การลงพืน้ทีจ่งัหวัดตราดในครัง้นีน้บัเป็นจดุเริม่ต้นในท�างานร่วมกนั 

ระหว่างกลุ่มเครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดตราดกับเครือข่าย 

ประมงพื้นบ้านจันทบุรี

 ผู ้ วิจัยเห็นพ้องต้องกันว่าจ�าเป็นต้องเพิ่มศักยภาพ 

เครือข่ายประมงพื้นบ้านจันทบุรีและตราดด้วยหลักเศรษฐกิจ 

พอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้านเพ่ือน�าไปสู่การยกระดับคุณภาพ 

ชีวิตและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

และภูมปัิญญาชาวบ้าน ดงันัน้ประเดน็ค�าถามส�าคญัคอืจะท�าอย่างไร 

ที่จะเพิ่มศักยภาพเครือข่ายประมงพ้ืนบ้านจันทบุรีและตราดโดย 

ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้าน

ชลพรรณ ออสปอนพันธ์, ภาษิต ลิ้มประยูร, สุเทพ สุสาสนี, สวัสดิ์ ฟูคณะ, ละเว รัตนวาร
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสาเหตุและผลกระทบ 

การร่อยหรอของทรัพยากรชายฝั่งทะเลจังหวัดจันทบุรี และตราด

 2. เพ่ือศกึษาแนวทางการเพิม่ศักยภาพของกลุม่ประมง 

พื้นบ้านต้นแบบจังหวัดจันทบุรี และตราด

 3. ศกึษาวิธกีารขบัเคลือ่นการน�านโยบายไปปฏบิตัขิอง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัด 

จนัทบุรี และตราด ยดึหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงและภมิูปัญญาชาวบ้าน

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยเพิ่มศักยภาพเครือข่ายประมงพื้นบ้านจันทบุรี 

และตราด ด้วยหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงและภมูปัิญญาชาวบ้าน  

ด�าเนินการขึ้นโดยการคัดเลือกกลุ่มประมงพื้นบ้านต้นแบบ ได้แก่ 

จังหวัดจันทบุรี (กลุ่มประมงพื้นบ้านปากน�้าแขมหนู ชมรมอนุรักษ ์

และฟื ้นฟูอ่าวบางกะไชย กลุ ่มประมงพ้ืนบ้านท่าแคลง) และ  

จังหวัดตราด (กลุ ่มประมงพื้นบ้านแหลมเทียน กลุ ่มประมง 

พื้นบ้านแหลมโป๊ะ) โดยการใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

แบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) ที่มุ่งค้นหา 

ความรู้ใหม่ในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชนโดยมีคณะวิจัย  

ชุมชนและแกนนาชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยทุกขั้นตอน 

ท�าให้สามารถสะท้อนปัญหาและหาทางออกร่วมกันระหว่างคณะ 

ผูว้จิยักบัเครอืข่ายประมงพืน้บ้านจงัหวดัจนัทบรุแีละตราด โดยการ 

การประชมุเชงิปฏบิตักิารและการอบรมทีม่กีารจดัเวทเีสวนาปัญหา 

จ�านวน 12 ครั้ง 12 เวที (จังหวัดตราด 6 เวที และจังหวัดจันทบุรี  

6 เวที) โดยในแต่ละเวทีเสวนาแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมโครงการครั้งละ 

ประมาณ 120 คน ประกอบไปด้วย นักวิจัยตัวแทนจากหน่วยงานที ่

เกีย่วข้อง ตวัแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ชาวบ้านในชมุชน 

และนกัศกึษามหาวทิยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณ ีโดยการจดัเวทเีสวนา 

ทกุคร้ังท�าให้มกีารแลกเปลีย่นข้อมลูกันระหว่างกลุม่ประมงพืน้บ้าน 

จังหวัดจันทบุรีและตราดเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา 

ระหว่างกันท�าโดยมีงานวิจัยเป็นตัวเชื่อมให้กลุ่มประมงพื้นบ้าน 

ของจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดมา พบปะหารือจนสามารถน�า 

แนวคดิและวธิกีารของแต่กลุม่ไปพฒันาและปรบัใช้ให้เหมาะสมกบั 

สภาพพื้นที่ของตนเองซ่ึงเป็นการเพิ่มศักยภาพและแก้ไขปัญหาที่มี 

อยู่ให้หมดไปโดยขั้นตอนและวิธีการวิจัยดังนี้

 1. ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม เพื่อสร้างความ 

ตระหนักถึงปัญหาของชุมชนท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีชุมชนเครือข่าย

ประมงพื้นบ้านจันทบุรี และตราด

  1.1 นกัวจิยัลงพืน้ทีช่มุชนเครอืข่ายประมงพืน้บ้าน 

จงัหวดัจนัทบรุ ีและตราด เพือ่พดูคยุวางแผนการท�าวจัิยในเบือ้งต้น  

เริ่มจากเครือข่ายประมงพ้ืนบ้านจังหวัดจันทบุรี นักวิจัยได้ลงพื้นที ่

เมื่อ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2559

เพื่อพบปะแกนน�ากลุ ่มประมงพื้นบ้านปากน�้าแขมหนู ได้แก่  

นายสวสัดิ ์ฟคูณะ ประธานกลุม่ประมงพืน้ปากน�า้แขมหน ูนายปรชีา  

คุ้มพาล และนายชลูด แก้ววิเชียร หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่บางกะไชย 

เพื่อพบปะพูดคุยกับแกนน�าชมรมอนุรักษ์และฟื้นฟูอ่าวบางกะไชย 

ได้แก่ นายวิรัช สมัครสมาน ต่อมานักวิจัยลงพื้นที่ชุมชนเครือข่าย 

ประมงพื้นบ้านจังหวัดตราด เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เพื่อ 

พบปะนายละเว รัตนวาร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 อ่าวใหญ่ นายมนตรี  

ธรรมโชติ ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านแหลมเทียน เพื่อเตรียม 

ความพร้อมและท�าความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายและกระบวนการ 

วิจัยและส่ิงที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัยซ่ึงเป็นการปรับแนว 

ความคิดกระบวนการในการท�างานเบื้องต้น

  1.2 นักวิจัยได้จัดเตรียม มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา 

เพื่อเปิดโอกาสนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในลักษณะบูรณาการวิจัย 

กับการเรียนการสอนโดยเน้นนักศึกษาทั้งนักศึกษาภาคปกติและ 

ภาค กศ.ปช ซึ่งในครั้งนี้มีการวางแผนการท�างานตามภาคเรียนเป็น  

2 ช่วง คอื ช่วงที1่ เทอม 2/2559 ระหว่างเดอืนธนัวาคม-พฤษภาคม  

สามารถบรูณาการกบัการเรยีนการสอนในรายวชิานโยบายสาธารณะ 

และการวางแผน รายวิชาการวิเคราะห์โครงการและการบริหาร 

โครงการรายวิชาการการจัดองค ์กรท ้องถิ่น และรายวิชา 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ ช ่วงท่ี 2  

เทอม 3/2559 ระหว ่างเดือนเมษายน-กรกฎาคม โดยได  ้

บูรณาการกับรายนโยบายสาธารณะและการวางแผนและช่วงที่ 3  

เทอม 1/2559 ระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ได้บูรณาการ 

กับนโยบายสาธารณะและการวางแผนกับรายวิชาสัมมนาการเมือง

การปกครองและเสนอตอ่ผู้บงัคบับัญชาเพือ่ขออนญุาตใหน้ักศึกษา

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการวิจัย

  1.3 คณะผู้วจิยัได้ประสานงานไปยงัแกนน�าในพืน้ที ่

ชุมชนเครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดตราดและชุมชนเครือข่าย 

ประมงพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรี เพื่อด�าเนินการจัดเก็บข้อมูล 

ความหลากหลายทางชีวภาพและข้อมลูคุณภาพชีวติของคนในชมุชน 

บ้านแหลมเทียนในเดือนธันวาคม 2559 โดยใช้แบบสอบถาม  

เพื่อใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานและรวบรวมข้อมูลเดิมของชุมชนที่ยังมีอยู ่

และมีประสิทธิภาพมาใช้ในการวิเคราะห์สภาพปัญหาของชุมชน 

มาใช้ในการก�าหนดกิจกรรม

 2. ขัน้ตอนการวางแผนปฏบิตักิารเพือ่สร้างกระบวนการ 

เรียนรู้

  2.1 คณะวิจัยได้ใช้วิธีการส่งเสริมกระบวนการม ี

ส่วนร่วมของนักศึกษาให้มีโอกาสลงพื้นที่ชุมชนเครือข่ายประมง 

พื้นบ้านจันทบุรี และตราด เพื่อสัมภาษณ์ชุมชนและจัดเก็บข้อมูล

ความหลากหลายทางชีวภาพและข้อมูลคุณภาพชีวิตของคนใน 

ชุมชนส�าหรับใช้เป็นข้อมูลกลุ ่มในการสร้างพลังของข้อมูลเพื่อ 

ขับเคลื่อนกิจกรรมต่อไป โดยคณะผู้วิจัยได้ประสานงานกับแกนน�า

ชลพรรณ ออสปอนพันธ์, ภาษิต ลิ้มประยูร, สุเทพ สุสาสนี, สวัสดิ์ ฟูคณะ, ละเว รัตนวาร
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เครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดตราดและชุมชนเครือข่ายประมง 

พื้นบ้านจังหวัดจันทบุรีผู้ใหญ่บ้านและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 

ไว้ก่อน เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วคณะผู้วิจัยก็ได้น�ามาประมวลผลและ 

น�าไปตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันข้อมูลในเวทีเสวนาเปิดตัว 

โครงการวิจัยซึ่งขั้นตอนนี้ท�าให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่ 1

  2.2 การรวบรวมกลุ ่มสมาชิกสร้างกิจกรรมเพื่อ 

การอนุรักษ์และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของพื้นท่ีโดยใช้ภูมิปัญญา 

ของชุมชนที่เห็นว่าสามารถน�ามาขับเคลื่อนกิจกรรมโดยยึดหลัก 

ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงและภมูปัิญญาชาวบ้านซึง่ขัน้ตอนนีท้�าให้ 

บรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่ 2

  2.3 น�าภูมิปัญญาชาวบ้านที่ค้นหาและมีศักยภาพ 

มาสร้างกิจกรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมและความต้องการของ 

สมาชิกตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกิจกรรม คือ เริ่มค้นหาแล้วน�ามาปฏิบัติ 

การท�ากิจกรรมร่วมกัน บันทึกผลการใช้ภูมิปัญญาเพื่อน�าไปสู ่

การปรับปรุงพัฒนาต่อไปขั้นตอนนี้ท�าให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่ 3

 3. ขั้นตอนการถ่ายทอดองค์ความรู ้ ภูมิป ัญญาสู  ่

เครือข่ายประมงพื้นบ้านจันทบุรี และตราด

  3.1 โครงการประชมุเชงิปฏบิตักิารเปิดตัวโครงการ 

เพิ่มศักยภาพเครือข่ายประมงพื้นบ้านจันทบุรี และตราด ยึดหลัก 

เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้าน จังหวัดจันทบุรี ณ  

วัดบางกะไชย ต�าบลบางกะไชย อ�าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2560

  3.2 โครงการประชมุเชงิปฏบิตักิารเปิดตัวโครงการ 

เพิ่มศักยภาพเครือข่ายประมงพื้นบ้านจันทบุรี และตราด ยึดหลัก 

เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้านจังหวัดตราด ณ ชุมชน 

บ้านแหลมเทียน ต�าบลอ่าวใหญ่ อ�าเภอเมือง จังหวัดตราด  

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2560 โดยทั้งสองโครงการน้ี 

คณะวจิยัได้เปิดโอกาสให้นกัศกึษาเลอืกท�าโครงการตามทีน่กัศกึษา 

สนใจในลักษณะการช้อปปิ้งโครงการ

  3.3 โครงการ รปศ.จิตอาสาท�าน�้าหมักชีวภาพ ณ  

ชุมชนบ้านปากน�้า แขมหนู ต�าบลตะกาดเง้า อ�าเภอท่าใหม่  

จังหวัดจันทบุรี วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2560

  3.4 โครงการ รปศ.จิตอาสาปั้นลูกบอลหรรษาเพื่อ 

ปรับสภาพน�้าอ่าวแหลมเทียน ณ วัดอ่าวใหญ่ ต�าบลอ่าวใหญ่  

อ�าเภอเมือง จังหวัดตราด วันเสาร์ที่18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

  3.5 โครงการ รปศ.ช่วยชีวิตปูทะเล ณ โรงเรียน 

วัดบางกะไชย ต�าบลบางกะไชย อ�าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี  

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

  3.6 โครงการ รปศ.จติอาสาเพิม่ศกัยภาพเครอืข่าย  

ประมงพื้นบ้านจันทบุรีครั้งที่ 1 ณ วัดปากน�้าแขมหนู ต�าบล 

ตะกาดเง้า อ�าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ.2560

  3.7 โครงการ รปศ.จิตอาสาสร้างจิตส�านึกความ 

ร่อยหรอของทรัพยากรชายฝั่งให้กับเยาวชน ต�าบลอ่าวใหญ่ ณ  

โรงเรยีนอ่าวใหญ่พทิยาคาร ต�าบลอ่าวใหญ่ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัตราด  

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2560

  3.8 โครงการ รปศ.จิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน  ์

เกาะเทียน ณ ชุมชนบ้านแหลมเทียน ต�าบลอ่าวใหญ่ อ�าเภอเมือง  

จังหวัดตราด วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2560

  3.9 โครงการ รปศ.จิตอาสาเพิ่มศักยภาพเครือข่าย 

ประมงพื้นบ ้านจันทบุรี  ครั้ งที่  2 ศาลาประชาคมหมู ่  7  

ต�าบลสนามไชย อ�าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรีวันเสาร์ที่ 18  

มีนาคม พ.ศ.2560

  3.10 โครงการ รปศ.จิตอาสาสร้างแหล่งพักพิง 

สัตว ์น�้า ณ บ้านแหลมเทียน ต�าบลอ่าวใหญ่ อ�าเภอเมือง 

จังหวัดตราด วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2560

  3.11 โครงการมนุษยศาสตร์ร่วมใจสร้างความ 

หลากหลายทางชีวภาพและสร้างสรรค์ศิลปะชายฝั่งภาคตะวันออก  

ณ วดัอ่าวใหญ่ ต�าบลอ่าวใหญ่ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัตราด วนัอาทติย์ที่ 

30 เมษายน พ.ศ.2560

 4. ขั้นตอนการประเมินผลสัมฤทธิ์และผลกระทบของ 

โครงการวิจัยและถ่ายทอดผลการวิจัยสู่ชุมชน

  4.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์และผลกระทบการวิจัยเพิ่มศักยภาพเครือข่ายประมง 

พื้นบ้านจันทบุรี ตราดยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ 

ภูมิปัญญาชาวบ้าน

  4.2 จัดเวทีคืนข้อมูลการวิจัยให้ชุมชนเวทีโครงการ 

ถ่ายทอดผลงานวจิยัไปใช้ประโยชน์ท�าซ้ังเชือกและเทน�า้หมกัชวีภาพ 

บ้านปากน�้าแขมหนู วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2560

ผลการวิจัย
 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถตอบวัตถุประสงค์ 

ได้ดังนี้

 1. สาเหตุการร่อยหรอของทรัพยากรชายฝั ่งทะเล

จันทบุรีและตราด พบว่า

  1.1 สภาพอากาศที่แปรปรวนและระบบนิเวศท่ี 

ไม่สมดลุส่งผลให้ปรมิาณทรพัยากรสตัว์น�า้ร่อยหรอเนือ่งจากสภาวะ 

โลกร้อนท�าให้สัตว์น�้าไม่เจริญเติบโตสภาพอากาศที่แปรปรวน 

ท�าให้เกิดคลื่นลมท�าให้เกิดตะกอนจ�านวนมาก

  1.2 ปริมาณครัวเรือนเพิ่มขึ้นส่งผลท�าให้ชาวบ้าน 

มีรายได้น้อยลงท�าให้ชาวบ้านที่เคยมีฐานะเป็นเจ้าของกิจการ 

กลับกลายเป็นลูกจ้างทั้งจังหวัดจันทบุรี และตราด ส่งผลให้กลุ่ม 

ประมงพื้นบ้านจ�านวนมากต้องปรับเปล่ียนวิถีชีวิตโดยเริ่มจากคน 

วัยท�างานต้องออกไปท�ามาหากินไกลถิ่นก�าเนิดมากขึ้น

ชลพรรณ ออสปอนพันธ์, ภาษิต ลิ้มประยูร, สุเทพ สุสาสนี, สวัสดิ์ ฟูคณะ, ละเว รัตนวาร
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  1.3 การท�านากุง้มีปริมาณเพิม่ขึน้ส่งผลให้ป่าชายเลน 

ลดลง ในทีนี่ห้มายถงึ ปริมาณท�านากุง้เดมิและใหม่ล้วนเกดิจากการ 

บุกรุกป่าชายเลนและชายฝั่งเม่ือการท�านากุ้งไม่ได้ผลผลิตดังที่หวัง 

ท�าให้นากุ้งปิดตัวลงไปแล้วแต่ป่าชายเลนก็ถูกบุกรุกท�าลายไป

  1.4 ปัญหากดัเซาะชายฝ่ังยงัมปีรมิาณมากส่งผลให้ 

ป่าชายเลนลดลง ทีด่นิท�ากนิของชาวบ้านกถ็กูท�าลายกลายเป็นทะเล

  1.5 ปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นท�าให้เกิดการ 

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

  1.6 การใช้สารเคมใีนการท�าสวนผลไม้ส่งผลกระทบ 

ท�าให้สารเคมีจากการท�าสวนผลไม้ไหลลงสู่ทะเลท�าให้คุณภาพของ 

น�้าเปลี่ยนแปลงไป

 2. แนวทางการเพ่ิมศักยภาพเครือข่ายประมงพื้นบ้าน 

ต้นแบบจงัหวัดจันทบรุ ีและตราด ได้แก่ การใช้กระบวนการวจิยัเชงิ 

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) 

มาเป็นเครื่องมือในการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายประมงพื้นบ้าน 

ต้นแบบจงัหวดัจนัทบรุ ีและตราด เนือ่งจากกระบวนการวจิยัดงักล่าว 

ได้ให้ความส�าคัญกับกลุ่มประมงพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรี และตราด  

ทีอ่ยูใ่กล้ชดิฐานทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ังมากทีส่ดุให้มโีอกาส 

ในการพัฒนาศักยภาพของตนเองโดยอาศัยกระบวนการวิจัยเพื่อ 

สร้างความรู้และสร้างตัวตนให้แก่กลุ่มประมงพื้นบ้าน โดยเริ่มจาก 

ท�าให้กลุม่ประมงพืน้บ้านได้รูจ้กัตวัตนของตนว่าเขาคอืใคร มดีอีะไร  

แล้วใช้ตัวตนดังกล่าวไปสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มประมงพื้นบ้าน 

ทั้งในและนอกพื้นที่โดยมีกระบวนการสร้างตัวตนที่ส�าคัญ คือ 

ต้องให้ชาวบ้านมาร่วมกันเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เรียนรู้ตั้งแต่ว่า  

อะไรคือปัญหาของตนเองจากนั้นก็ร่วมกันแสวงหาความรู้รวมทั้ง 

ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมีรายละเอียดอย่างไร เกิดขึ้นได้อย่างไรและ 

ถ้าจะแก้ปัญหาดังกล่าวควรจะท�าอย่างไรเพื่อให้ชาวบ้านได้มา 

ร่วมกันแก้ไขปัญหาท้ังในระดับพื้นท่ีและในระดับนโยบายจนได้ 

กระทัง่ได้แนวทางการเพิม่ศกัยภาพเครอืข่ายประมงพืน้บ้านต้นแบบ 

จังหวัดจันทบุรี และตราด ได้แก่

  2.1 การเพิ่มกิจกรรมการมีส่วนร่วมที่หลากหลาย 

ระหว่างกลุ ่มประมงพื้นบ้านจันทบุรีและตราดมหาวิทยาลัย  

หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มากขึ้นและเก็บรวบรวม 

ข้อมลูเพือ่น�าข้อมลูท่ีได้รับใช้มาแก้ปัญหาในพืน้ทีโ่ดยอาศยัศกัยภาพ 

และภูมิปัญญาชาวบ้านในการขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกัน

  2.2 รฐับาลกลางและรฐับาลท้องถ่ินจ�าเป็นต้องเพิม่ 

เงินอุดหนุนการด�าเนินกิจกรรมของเครือข่ายและกลุ ่มประมง 

พื้นบ้านเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมให้ส�าเร็จและมีผลอย่าง 

เป็นรูปธรรม

  2.3 กลุ ่มประมงพื้นบ้านจะต้องด�าเนินงานใน 

ลักษณะเครือข่ายมากกว่าท่ีจะด�าเนินงานเพียงล�าพังเพื่อให  ้

การด�าเนินการส�าเร็จอย่างรวดเร็วแล้วยังมีประสิทธิภาพ

  2.4 เพิ่มการอบรมเพ่ิมเติมข้อกฎหมายระเบียบ 

และเครื่องมือประมงเพ่ือให้กลุ่มประมงพ้ืนบ้านให้มีความรู้และ 

สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอยู ่ 

ตลอดเวลา

  2.5 การประชุมกลุ่มประมงพื้นบ้านและเครือข่าย 

ต้องด�าเนินการสม�่าเสมอจริงจังจะเป็นตัวช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อ 

การท�างานและการแก้ไขปัญหาภายในพื้นที่

 3. การขับเคลื่อนการน�านโยบายไปปฏิบัติขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดจันทบุร ี

และตราดโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้าน  

คณะวิจัยพบว่า

  3.1 องค์การบริหารส่วนต�าบลเทศบาลส่วนใหญ ่

ยังไม่ได้จับประเด็นปัญหาทรัพยากรร่อยหรอโดยตรงการท�างาน 

แต่ละครั้งต้องมีการประสานงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ 

ขอความร่วมมือมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่าที่เป็น 

การริเริ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง

  3.2 การกระจายอ�านาจด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมไม่ควรจ�ากัดอยู่ที่ภาครัฐแต่ควรเป็นกระบวนการ 

ที่ประชาชนองค์กรประชาชนได้มีส่วนส�าคัญเกี่ยวกับการบริหาร 

จัดการ

  3.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีบทบาท 

ที่จะต้องส่งเสริมกระบวนการที่เป็นประชาธิปไตย

  3.4 การประสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานเป็น 

พื้นฐานที่เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังไม่ได้น�าเสนอการจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแต่เป็นไปในลักษณะขอ 

ความร่วมมอืมากกว่าทีจ่ะเป็นบรกิารสาธารณะขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นเอง

  3.5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมียุทธศาสตร ์

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นซึ่งที่ผ่านมา 

พบว่า แผนทุกแผนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่มีการ 

ลงนามผู้บริหารท้องถิ่นแต่ในความเป็นจริงประชาชนจ�านวนมาก 

ไม่ทราบถึงการมีอยู่ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไม่ทราบรายละเอียด 

เนื้อหาของแผนว่ามีความเดือดร้อนเร่งด่วนต่อตนหรือไม่กล่าวอีก 

นัยหนึ่งว่ายังมีช่องว่างระหว่างแผนกับประชาชน

  3.6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเป็นแหล่ง 

ข้อมูลเป็นองค์ความรู้ซึ่งท้องถิ่นสามารถใช้ฐานสนับสนุนความ 

คิดเห็นเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น

ชลพรรณ ออสปอนพันธ์, ภาษิต ลิ้มประยูร, สุเทพ สุสาสนี, สวัสดิ์ ฟูคณะ, ละเว รัตนวาร
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  3.7 วิธีการขับเคลื่อนการน�านโยบายมาปฏิบัติ 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้น้ันสามารถท�าได้ด้วย 

การประยุกต์ภูมิปัญญาชาวบ้านดั้งเดิมที่มีอยู่ของแต่ละกลุ่มประมง 

พืน้บ้าน เช่น จงัหวดัจันทบรุ ีได้แก่ ภมูปัิญญาการท�าน�า้หมกัชวีภาพ 

ของกลุม่ประมงพืน้บ้านปากน�า้แขมหน ูภมูปัิญญาการท�าธนาคารปู

ของกลุม่ประมงพืน้บ้านท่าแครงและภมูปัิญญาการปลกูป่าชายเลน 

ของชมรมอนุรักษ์และฟื้นฟูอ่าวบางกะไชย และจังหวัดตราด ได้แก่  

ภมูปัิญญาการท�าจลุนิทรย์ีบอลของกลุม่ประมงพืน้บ้านแหลมเทยีน  

มาประยกุต์และปรบัปรงุเป็นกจิกรรมแลกเปลีย่นภมูปัิญญาส�าหรบั 

การเพิ่มศักยภาพและแก้ไขปัญหาของกลุ่มประมงพื้นบ้านที่มีอยู ่

ให้หมดไปพร้อมกับการเสริมสร้างจิตส�านึกและทัศนคติท่ีดีให้กับคน 

ในชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์

สรุปและอภิปรายผล
 1. ข้อค้นพบเก่ียวกับเครือข่ายกลุ่มประมงพื้นบ้าน 

ในจันทบุรี และตราด ว่าความแตกต่างของสมาชิกในเครือข่าย 

เป็นแรงผลักดันกิจกรรมขับเคลื่อนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร 

ธรรมชาตทิางทะเลและชายฝ่ังได้โดยอาศยัวตัถปุระสงค์ร่วมกนัแล้ว 

ใช้พละพลังก�าลังฐานทรัพยากรของสมาชิกในกลุ่มให้เกิดประโยชน ์

สูงสุดโดยอาศัยกระบวนการวิจัยแบบ PAR ท่ีต้องสืบค้นถึงสาเหต ุ

ที่แท้จริงของปัญหาที่คณะผู้วิจัยมีโอกาสพบปะพูดคุยแลกปัญหา 

และอปุสรรคจากประสบการณ์การท�างานทีป่ระสบความส�าเรจ็และ 

วิชารัฐศาสตร์ที่เข้าใจในเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆ ท่ีซึ่งการวิจัย 

เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสามารถสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่าย 

กลุม่ประมงพ้ืนบ้านจนัทบรีุ และตราด ได้ด้วยการท�ากจิกรรมแลกเปลีย่น 

เรียนรู้และกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพของกลุ่มประมงพื้นบ้านสอง 

จงัหวดั โดยอาศยัวธิกีารวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบแบบมส่ีวนร่วมทีน่�า 

เอาความรูแ้ละภมูปัิญญาดัง่เดมิ ของแต่ละชมุชนมาปรบัเป็นกจิกรรม 

สร้างเครือข่ายและแก้ไขปัญหาของตนที่ก�าลังพบเจออยู่ ที่ส�าคัญ 

จะต้องแกนน�าที่เข้มแข็งมีลักษณะกล้าได้กล้าเสีย มีไหวพริบที่จะ 

แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจะท�าให้การด�าเนินงานต่างๆ เป็นไปได้เร็ว 

แต่ถ้าแกนน�าเครอืข่ายกลุม่ประมงพืน้บ้านมลีกัษณะเหน็แก่ประโยชน์ 

ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมจะกลายเป็นจุดถ่วงส�าคัญท�าให้ 

การท�างานไม่เติบโตแม้ว่าจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐก็ตาม 

แกนน�าที่เข้มแข็งจะต้องเห็นความส�าคัญของการประชุมกลุ ่ม 

ด�าเนินการอย่างจริงจัง ปัญหาทุกเรื่องจะต้องน�าเข้าที่ประชุมแล้ว 

ออกเป็นข้อสรุป ออกเป็นมติของกลุ่มส่วนแกนน�าที่อ่อนแอมักจะ 

เก็บปัญหาไว้กับตัวเพียงล�าพังบางครั้งมีอารมณ์อยู่เหนือเหตุผล 

ส่งผลให้การขับเคลื่อนกิจกรรมบางอย่างล่าช้าส่งผลต่อการแก้ไข 

ปัญหาที่ล่าช้าออกไปคณะวิจัยพบว่า สอดคล้องกับเสรี พงศ์พิศ  

(2548) ทีไ่ด้กล่าวว่า เครอืข่ายคอืกระบวนการทางสงัคมอันเกดิจาก 

การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์กร สถาบันโดยม ี

เป้าหมาย วัตถุประสงค์และความต้องการบางอย่างร่วมกัน 

อย่างร่วมกันด�าเนินกิจกรรมบางอย่างโดยมีสมาชิกของเครือข่าย 

ยังคงเป็นเอกเทศไม่ขึ้นต่อกัน

 2. ข้อค้นพบเกีย่วกบัทรพัยากรชายฝ่ังทางทะเลทีแ่ต่ละ 

ชมุชนมภูีมปัิญญามปีราชญ์ชาวบ้านเป็นของตวัเองเช่นทีแ่หลมเทยีน 

มีปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้เรื่องของจุลินทรีย์บอลที่บางกะไชย 

มีปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้เรื่องของปลูกป่าชายเลนที่สนามไชย 

มีปราชญ์ชาวบ้านเรื่องธนาคารปูดังนั้นการเพิ่มศักยภาพเครือข่าย 

จึงสามารถแลกเปล่ียนภูมิปัญญาชาวบ้านกันได้ไม่ต้องเสียเวลา 

เดินทางไกลหรือเชิญผู้เช่ียวชาญจากภายนอกท�าให้ส้ินเปลือง 

งบประมาณเกิดผลดีต่อการสร้างเครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัด 

จันทบุรี และตราด คือ 1) สามารถแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาชาวบ้าน 

กันได้ 2) สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น 3) สามารถ 

ปรับใช้ภูมิปัญญาได้เหมาะสม ตามความต้องการ ตามความจ�าเป็น 

และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัด 4) รัฐสามารถสนับสนุนภูมิปัญญา 

ชาวบ้านไปใช้ในการขับเคล่ือนกิจกรรมการฟื ้นฟูและอนุรักษ์ 

ทรัพยากรชายฝั่งได้ โดยเฉพาะการท�าบ้านปลา ซั้งเชือกและหญ้า 

ทะเลเทียม 5) ภูมิปัญญาชาวบ้านสามารถพัฒนาให้เหมาะสมกับ 

เทคโนโลยีในปัจจุบัน เช่น การบันทึก การประชาสัมพันธ์โดยผ่าน 

สังคมออนไลน์ เช่น Facebook Line ซึ่งสอดคล้องกับวิสุทธิ์ ใบไม้  

(2538) ได้อธิบายภูมิปัญญาไทยกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 

ชีวภาพของท้องถิ่น การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยไม่ฝืนธรรมชาต ิ

เป็นแนวทางการพฒันายคุใหม่ทีม่คีวามโยงใยไปถงึการใช้ทรพัยากร 

ธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะทรัพยากรด้านความหลากหลาย 

ทางชีวภาพที่บรรพบุรุษของเราได้หยิบมาใช้สอยอย่างทะนุถนอม 

เป็นเวลายาวนานนับพันๆ ปี และได้สั่งสมความรู้ความเข้าใจใน 

การใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด

 3. ข้อค้นพบเรื่ององค์กรปกครองท้องถิ่นกับการเพิ่ม 

ศักยภาพ 1) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังไม่ได้จับ 

ประเด็นปัญหาทรัพยากรร่อยหรออย่างจริงจังต้องท�างานโดยม ี

การประสานงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่าที่เป็นการริเริ่ม 

ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเอง 2) การกระจายอ�านาจด้าน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ควรจ�ากัดอยู่ที่ภาครัฐแต ่

ควรเป็นกระบวนการที่ประชาชนองค์กรประชาชนได้มีส่วนส�าคัญ 

เกี่ยวกับการบริหารจัดการ 3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควร 

มีบทบาทที่จะต้องส่งเสริมกระบวนการที่ เป ็นประชาธิปไตย  

4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ควรมยีทุธศาสตร์ ทรพัยากรธรรมชาติ 

และสิง่แวดล้อมของท้องถิน่และจ�าเป็นต้องลดช่องว่างระหว่างแผน 

กับประชาชน 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเป็นแหล่งข้อมูล 

เป็นองค์ความรู้ซึ่งท้องถิ่นสามารถใช้ฐานสนับสนุนความคิดเห็น 

เกีย่วกับโครงการหรอืกจิกรรมท่ีมผีลกระทบต่อท้องถิน่ซึง่สอดคล้อง 
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กับนันทวัฒน์ บรมนันท์ และแก้วค�า ไกรสรพงษ์ (2544) ได้เสนอ 
ประเดน็ทีค่วรพิจารณาเกีย่วกบัการกระจายอ�านาจการบรหิารจดัการ 
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมกบับทบาทท่ีจ�าเป็นขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาท 
ที่ต้องส่งเสริมกระบวนการท่ีเป็นประชาธิปไตย ต้องมีการทบทวน 
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซ่ึงอาจต้องปรับเปล่ียน 
ไปจากเดิมตามฐานความคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
ด้วยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเป็นหน่วยบริการซึ่งวัด 
ที่ผลผลิตหรือหน่วยส่งเสริมการบริหารจัดการที่เป็นประชาธิปไตย 
ซึ่งดูจากกระบวนการในการด�าเนินการจะเป็นส่วนส�าคัญท่ีก�าหนด 
ภารกิจอ�านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและการม ี
ส่วนร่วมขององค์กรชมุชนและประชาชนว่าจะกว้างขวางครอบคลุม 
และมีการพัฒนาการไปในทิศทางใด
 4. ข้อค้นพบเรือ่ง การกดัเซาะชายฝ่ังคณะผูว้จิยั พบว่า  
สาเหตุการกัดเซาะชายฝั่งต�าบลอ่าวใหญ่ อ�าเภอเมือง จังหวัดตราด  
ความรุนแรงของคล่ืนลมส่งผลท�าให้เกิดคลื่นสูงปะทะกับชายฝั่ง 
อย่างรุนแรงเนื่องจากชายฝั่งมีความลาดชันน้อยน�้าท่วมได้ง่าย 
ตะกอนดนิทีป่ระกอบกนัเป็นทรายปนดนิเหนยีวซึง่ร่วนจบัตวัไม่แน่น 
และชายฝ่ังทีเ่ปิดโลกง่ายต่อการรบัของมรสมุโดยตรง พบว่า สาเหต ุ
การกัดเซาะชายฝั่งเกิดจากธรรมชาติจากคลื่นลมเป็นสิ่งที่มนุษย์ 
เรยีนรูป้รบัตวัเข้ากับสภาพปัญหาได้ แต่ชาวบ้านกไ็ม่เหน็ความส�าคญั 
ของปัญหากดัเซาะชายฝ่ังท�าให้ชาวบ้านไม่สนใจทีจ่ะปลกูป่าชายเลน 
เพือ่แก้ไขปัญหานีซ้ึง่ป่าชายเลนจะเป็นก�าแพงธรรมชาตทิีจ่ะป้องกนั 
การกัดเซาะชายฝั่ง ดังนั้นคณะวิจัยจึงมุ่งเน้นให้ความส�าคัญกับการ 
อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน คณะวิจัยพบว่า สอดคล้องกับ สนิท  
อักษรแก้ว และคณะ (2558) ได้อธิบายความส�าคัญของป่าชายเลน 
ด้วยการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง 
ไว้ดงันี ้ป่าชายเลนหรือทีเ่รยีกอกีอย่างหนึง่ว่า ป่าโกงกาง เน่ืองจากม ี
ไม้โกงกางขึน้อยูอ่ย่างมากมาย ส�าหรบัภาษาองักฤษใช้ว่า Mangrove  
Forest ซึ่งหมายถึง สังคมพืชที่ขึ้นอยู่ตามชายฝั่งทะเลดินเลน และ 
บางครั้งเรียกว่า Intertidal Forest ซึ่งหมายถึง ป่าที่ขึ้นอยู่บริเวณ 
พื้นที่ชายฝั่งทะเลระหว่างน�้าทะเลขึ้นสูงสุดและน�้าทะเลลงต�่าสุด  
ป่าชายเลนจะพบขึน้อยูท่ัว่ไปตามชายฝ่ังบรเิวณปากแม่น�า้ทะเลสาบ  
ปากอ่าว และเกาะต่างๆ ของประเทศในแถบโซนร้อน ป่าชายเลน 
เป็นที่รวมของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์นานาชนิด
 5. ข้อค้นพบเรื่อง วิชารัฐประศาสนศาสตร์ในความ 
หมายใหม่ที่ป ัจจุบันปัญหารวยกระจุกจนกระจายซึ่งเกิดจาก 
ความยากจนและความเหลื่อมล�้าของรายได้ท่ียังคงเป็นปัญหา  
เนื่องจากช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนยังความห่างกันมาก 
ซึ่งหมายรวมถึงโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสวัสดิการ 
ของรัฐ ซึ่งในความเป็นจริงจะพบว่า ในโลกของทฤษฎีกับโลกของ 
ความเป็นจริงแทบจะเรียกว่า คนละโลกกันยังมีช่องว่างความ 

เหลือ่มล�า้ต่างๆ เป็นจ�านวนมากโดยเฉพาะในโลกของความเป็นจรงิ 
ซึ่งการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในปัจจุบันผู้เรียนจะต้องปรับตัว 
โดยสามารถบูรณาการกับสาขาอื่นๆ ได้ในลักษณะสหวิทยาการ 
มากขึน้ เช่น การน�าความรูค้วามหลากหลายทางชีวภาพความรูเ้รือ่ง 
การกัดเซาะชายฝั่ง ความรู้เรื่อง ระบบนิเวศความรู้ทางการเกษตร 
ระบบการศึกษา ระบบสังคม ระบบการเมือ งระบบการปกครอง 
ระบบเศรษฐกิจ ผู้มาสัมพันธ์เชื่อมโยงซึ่งกันและกันซึ่งการแก้ไข
ปัญหาทรพัยากรชายฝ่ังร่อยหรอเป็นเพยีงตวัอย่างหนึง่ทีช่ีใ้ห้เหน็ว่า 
การท�างานน้ันจะต้องท�าเป็นระบบไม่สามารถท�าเพียงหน่วยงานใด 
หน่วยงานหนึ่งได้ ดังน้ันมหาวิทยาลัย ผู้เรียน ชาวบ้านชุมชนและ 
หน่วยงานภาครัฐต้องประสานงานการเพื่อปรับมุมมองทิศทางใน 
การแก้ไขปัญหาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับพิทยา  
บวรวัฒนา (2543) ที่ได้อธิบายถึง วิชารัฐประศาสนศาสตร์ใน 
ความหมายใหม่ ต ้องการให้วิชาที่ เกี่ยวข้องโดยตรงกับโลก 
ความเป็นจริง (relevant) แยกได้สามประการ ประการแรกวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ต้องทันต่อสถานการณ์ที่แปรผันอยู่ตลอดเวลา 
ในปัจจุบันจะเห็นได้จากการถกเถียงแนวความคิดเร่ืองการกระจาย 
อ�านาจและการมส่ีวนร่วมประการที ่9 สองวชิารฐัประศาสนศาสตร์ 
ต้องตามทันต่อปัญหาต่างๆ ของคนสหรัฐอเมริกา จึงควรสนใจ 
เปรียบเทียบการบริหารงานของรัฐภายในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ด้วยกันเอง เช่น การเปรยีบเทยีบการบรหิารของเมืองต่างๆ ประการที่ 
สามวิชารัฐประศาสนศาสตร์ต้องเป็นประโยชน์ต่อนักปฏิบัติและ 
ช่วยให้เข้าใจโลกความเป็นจริงดีขึ้น ดังนั้นความต้องการท�าให้วิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ทันต่อเหตุการณ์ของนักรัฐประศาสนศาสตร ์
ในความหมายใหม่ จงึหมายถงึ ความต้องการส่งเสรมิความยตุธิรรม 
ทางสังคม (social equity) โดยมุ่งเน้นเรื่องความเสมอภาคของ 
ประชาชนในการรบับรกิารสาธารณะ ความรบัผดิชอบของเจ้าหน้าท่ี 
รัฐในการตัดสินใจและปฏิบัติตามนโยบาย การสนองความต้องการ 
ของพลเมืองมากกว่าความต้องการขององค์การสาธารณะซึ่ง 
การศึกษาและหลักสูตรทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีลักษณะเป็น 
สหวิทยาซึ่งเป็นวิชาที่พยายามแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยการผนวก 
ทฤษฏีต่างๆ เข้าไปด้วย
 6. ข้อค้นพบเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญา 
ชาวบ้าน ได้แก่
  6.1 ภูมิปัญญาการท�าปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพชนิดน�้า 
จากหยวกกล้วยของกลุ่มประมงพื้นบ้านปากน�้าแขมหนู จังหวัด 
จันทบุรี ที่ได ้น�าหยวกกล้วยซ่ึงเป็นวัสดุที่หาได้ง ่ายในชุมชน 
บ้านปากน�า้แขมหนมูา เป็นวตัถุดบิหลักในการท�าปุย๋ชวีภาพชนดิน�า้ 
ส�าหรับบ�าบัดน�้าเสียในล�าคลองและพื้นที่ในชุมชนที่มีแหล่งน�้า 
ไม่ไหลเวยีนบางส่วนน�าไปรดต้นไม้ ใช้ใส่ในห้องน�า้ ผลทีไ่ด้ปรากฏว่า 
น�า้ปุย๋อนิทรย์ีชวีภาพชนดิน�า้สามารถน�าไปใช้ส�าหรบัการแก้ไขปัญหา

ของชุมชนได้จริง
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  6.2 ภูมิปัญญาการท�าจุลินทรีย์บอลที่คณะวิจัย 

ได้ร่วมกับคณะวิจัยท้องถิ่นได้วิเคราะห์ปัญหาสภาพแวดล้อม 

ที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้านอ่าวใหญ่ ท่ีประสบกับปัญหาคุณภาพน�้าที่ 

เปลี่ยนแปลงไปที่ส่งผลกระทบต่อวิถีการด�ารงชีวิตของคนในชุมชน 

แล้วตีโจทย์จนค้นพบค�าตอบของปัญหาในเบ้ืองต้นว่า จุลินทรีย์ 

บอลน่าจะแก้ปัญหาและปรับสภาพน�้าเน่าเสียในชุมชนได้และได ้

เดนิทางไปศกึษาแลกเรยีนรู้การท�าจลุนิทรย์ีบอลจากปราชญ์ชาวบ้าน 

ในชุมชนบ้านอ่าวใหญ่ และได้ร่วมกันพัฒนาได้สัดส่วนวัตถุดิบที ่

เหมาะสมในการท�าจลุนิทรีย์บอล ได้แก่ ร�าข้าว 5-6 กระสอบ หัวเชือ้  

1 ลติร กากน�า้ตาล 10 กโิลกรมั โดโลไมท์ 30 กระสอบและดนิปลวก

โดยได้ร่วมกนัทดลองท�าจุลนิทรย์ีบอลระยะเวลาในการท�าโครงการ  

2 ครั้ง แต่ละครั้งได้ท�าจุลินทรีย์ EM บอล จ�านวน 10,000 ลูก  

ซึ่งระยะเวลาที่จะพอใช้ได้แล้ว คือ 30 วัน จากนั้นก็น�าไปโยนลงสู ่

ทะเล ซึ่งผลจากการทดลองในครั้งน้ี คือ จากแหล่งน�้ามีตะกอน 

ดินเลนและของเสียเม่ือโยนจุลินทรีย์บอลลงไปในแหล่งน�้าท�าให้ 

ดินเลนตะกอนและของเสียที่ส ่งกล่ินเหม็นลดน้อยลงและค่า 

ออกซิเจนในน�้าเพิ่มขึ้น และจากค�าบอกเล่าของคนในชุมชน พบว่า  

ปริมาณสัตว์น�้าในพื้นที่มีเพิ่มมากขึ้น คณะวิจัยพบว่า สอดคล้องกับ

วสิทุธิ ์ใบไม้ (2538)ได้อธบิายคณุค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ

ไว้ดงันี ้ความหลากหลายทางชวีภาพมคีวามส�าคญัอย่างยิง่ต่อการเป็น

อยูแ่ละความอยูร่อดของมนษุย์ เพราะความหลากหลายทางชวีภาพ

เป็นทรัพยากรธรรมชาติอย่างหน่ึงซ่ึงเป็นท่ีพึ่งพาอาศัยของมนุษย์

โดยเป็นปัจจยัสี ่อาหาร เครือ่งนุง่ห่ม ท่ีอยูอ่าศยั ยารกัษาโรคส�าหรบั 

การด�ารงชีวิตของมนุษย์ท้ังโดยทางตรงและทางอ้อม ในอดีตกาล 

ที่ผ่านมามนุษย์ได้เรียนรู้การใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อการด�ารงชีวิต 

อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติและมนุษย์ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ 

สมดุลของธรรมชาติตามกระบวนการวิวัฒนาการของมนุษย์

 7. ข้อค้นพบเรื่อง ระดับคุณภาพชีวิต คณะวิจัยพบว่า 

คุณภาพชีวิตของชุมชนเครือข่ายประมงพื้นบ้านเครือข่ายจันทบุรี 

และตราด พบว่า ครัวเรือนประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้านและท�า 

สวนผลไม้มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง ค่อนข้างมีแนวโน้ม 

ที่ดีขึ้น เนื่องจากมีรายได้มาจากหลายทางจากการท�าประมงและ 

สวนผลไม้ ส่วนครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านเพียง 

อย่างเดยีวทีม่คีณุภาพชีวติอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่อนข้างมแีนวโน้ม 

ที่จะลดลง เนื่องจากต้องพึ่งพารายได้จากการการท�าการประมง 

เพยีงอย่างเดยีวซึง่จากการจดัเวทเีสวนาและการสมัภาษณ์เกบ็ข้อมลู 

สามารถน�ามาวิเคราะห์และสรุปได้ว่าคุณภาพชีวิตของเครือข่าย 

ประมงพื้นบ้านจันทบุรี และตราด ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

ชาวบ้านส่วนใหญ่ในชุมชนมีชีวิตปกติสุขอยู่กันแบบเครือข่ายโดย 

มีแกนน�าในชุมชนที่เข้มแข็งสามารถด�าเนินการต่างๆ ในชุมชนเป็น 

ไปอย่างสะดวกได้รบัการสนับสนนุจากส่วนท้องถิน่ หนีส้นิส่วนใหญ่ 

จะเป็นหนี้สินเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ สภาพความสัมพันธ์ทาง 

สังคมโจร ผู้ร้ายและปัญหายาเสพติดในชุมชนมีน้อยมาก ส่วนด้าน 

ส่ิงแวดล้อมที่เป็นปัญหาในชุมชน คือ การลดลงของป่าชายเลน  

ในชุมชนมีการท�านากุ้งท�าให้มีน�้าเสียจากนากุ้งไหลลงสู่ล�าคลอง 

และการท�าประมงพื้นบ้านส่วนใหญ่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวเข้า

มาท�างานให้ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านบางส่วน 

ต้องเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างประปา ลูกจ้าง 

เกษตรกร คณะวิจัยพบว่า สอดคล้องกับไกรวุฒิ ช่วยสถิต (2541) 

กล่าวว่า คุณภาพชีวิต หมายถึง ความพึงพอใจในชีวิตท่ีเป็นสุข 

มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจอยู่ในครอบครัวท่ีอบอุ่น 

มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ มีชีวิตอยู่ในสังคมและสภาพแวดล้อม 

ที่ดี มีการพักผ่อนหย่อนใจที่เพียงพอ มีความพร้อมและสามารถ 

ทีจ่ะด�ารงสถานภาพทางเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง ให้สอดคล้อง 

กับสภาพแวดล้อมและค่านิยมทางสังคมสามารถแก้ป ัญหา 

เฉพาะหน้าและปัญหาที่สลับซับซ้อนได้และสามารถด�าเนินชีวิต 

วธิกีารทีช่อบธรรมเพือ่ให้ได้มาในสิง่ทีต่นพงึประสงค์ภายใต้เครือ่งมอื 

และทรัพยากรที่มีอยู่

ข้อเสนอแนะ
 1. เครอืข่ายกลุม่ประมงพ้ืนบ้านควรขับเคลือ่นกจิกรรม 

กลุม่ควบคู่กบัการอนรุกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตทิีห่ลากหลาย 

และด�าเนินการอย่างสม�่าเสมอต่อเนื่อง

 2. รัฐบาลควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนให้ 

เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนรัุกษ์และฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาติ 

ในพื้นที

 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรจดัท�าแผนยทุธศาสตร์ 

การเพิม่ศกัยภาพเครอืข่ายประมงพืน้บ้านให้เกิดขึน้อย่างเป็นรปูธรรม
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บทบาทของพระสงฆ์กับการอนุรักษ์ป่าไม้ : กรณีศึกษาพระครูประโชติธรรมาภิรมย์

(สาย โชติธมฺโม) วัดวังศิลาธรรมาราม ต�าบลวังหว้า อ�าเภอแกลง 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
 บทบาทและแนวคิดการอนุรักษ์ป่าไม้ของพระครูประโชติธรรมาภิรมย์ (สาย โชติธมฺโม) มี 3 ด้าน ได้แก่ 1) บทบาทด้าน 

การเทศนาสั่งสอนให้คนมีจิตส�านึก บทบาทการเป็นผู้น�าในการอนุรักษ์ป่าไม้ และบทบาทในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์   

แนวคิดการอนุรักษ์ป่า 3 ด้าน ได้แก่  แนวคิดการตอบแทนคุณแม่  แนวคิดการจัดป่าแบบสวนโมกข์ และแนวคิดธรรมชาติ 4 ประการ  

ผลของการอนุรักษ์ป่าไม้ของพระครูประโชติธรรมาภิรมย์ แบ่งออกเป็นได้ 3 ระดับ ได้แก่ ด้านผลผลิต ท�าให้เกิดป่าไม้ และสัตว์ป่าในเขต 

รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนและอุทยานเขาชะเมาเพิ่มมากขึ้น ด้านผลลัพธ์ที่ตามมาสู่ชุมชน เกิดกลุ่มเครือข่ายชุมชนพวา กลุ่มสหกรณ ์

ออมทรัพย์ การทดลองใช้คูปองแลกเปลี่ยนชุมชน กลุ่มเยาวชนในการอนุรักษ์ป่าไม้ และกิจกรรมเครือข่ายวนเกษตร ด้านผลท่ีออกสู ่

สังคมภายนอก เกิดกลุ่มเครือข่ายวนเกษตรภาคตะวันออก 5 จังหวัด

ค�าส�าคัญ : บทบาทพระสงฆ์, การอนุรักษ์ป่าไม้, พระครูประโชติธรรมภิรมย์

Abstract
 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 

ปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์
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บทน�า
 พระพุทธศาสนากบัป่ามคีวามสมัพนัธ์ุจนไม่สามารถแยก 

จากกันได้ พระพุทธเจ้าทรงมีความเกี่ยวข้องกับป่าไม้ตั้งแต่ประสูต ิ

จนพระพุทธองค์ดับขันธปรินิพพาน เมื่อศึกษาพบว่า พระองค์ทรง 

ประสูติในป่า ออกบวชแสวงหาโมกขธรรมในป่า ตรัสรู ้ในป่า 

วัดที่ทรงประทับบ�าเพ็ญพุทธกิจส่วนใหญ่เป็นวัดป่า ท้ายที่สุด 

ท่านเสดจ็ดบัขนัธปรนิพิพานในป่า กล่าวได้ว่า พระสมัมาสมัพุทธเจ้า 

ผูท้รงสัง่สอนหลกัธรรมและทรงประพฤตปิฏบิตัธิรรมเป็นแบบอย่าง 

มีความสัมพันธุ ์กับป่าจนแยกจากกันไม่ออก (พระมหาวิรัตน์  

อาจารสุโภ, 2555 : 5-6) 

 ในด้านความเป็นอยูพ่ระพุทธศาสนาก�าหนดให้พระภกิษุ 

อาศัยปัจจัย 4 อย่างเป็นหลักท่ีคอยเตือนให้มีการด�าเนินชีวิตที่ 

เรยีบง่าย เรียกว่า นสัิย 4 อย่าง โดยก�าหนดให้พระภิกษอุยูแ่บบเรยีบง่าย  

ได้แก่ การอยู่โคนต้นไม้ ที่เรียกว่า รุกขมูล การก�าหนดอย่างนี้ท�าให ้

ชีวิตพระสงฆ์มีความผูกพันอยู่กับป่าไม้ อยู่กับธรรมชาติตลอดเวลา  

เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงท�าให้พระสงฆ์ท้ังในอดีตและปัจจุบันส่วนหนึ่ง 

เข้าไปอาศัยอยู่ป่าเป็นจ�านวนมาก พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงพระสงฆ ์

ที่เข้าไปอาศัยอยู่ป่าไว้ 5 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 พระที่ไปอยู่ป่า 

เพราะโง่ คือ ไม่รู้เรื่องรู้ราว เห็นเขาอยู่ก็อยู่ตามไป ประเภทที่  2  

พระที่ไปอยู่ป่าเพราะมีความปรารถนาอันเป็นบาป คือ อยากได้ 

ชื่อเสียง อยากได้ค�าสรรเสริญ ประเภทที่ 3 พระท่ีอยู่ป่าเพราะ 

จิตฟุ้งซ่าน เสียสติ อยู่ในที่ชุมนุมกับเขาไม่ได้แล้วต้องไปอยู่ป่า  

ประเภทที่ 4 พระท่ีอยู ่ป่าเพราะเห็นว่าการอยู ่ป่าน้ันเป็นส่ิงที่ 

พระพทุธเจ้าและท่านผูเ้ป็นบณัฑติทัง้หลายสรรเสริญ และประเภทที ่5  

พระทีอ่ยู่ป่าเพราะมุง่ความมกัน้อยสนัโดษ ปรารถนาความวเิวก สงดั 

ฝึกหัดขัดเกลาตน พระสงฆ์ท้ัง 5 ประเภทน้ี พระพุทธองค์ตรัสว่า 

พระสงฆ์ประเภทท่ี 5 เป็นประเภทท่ีควรแก่การยกย่องสรรเสริญ  

(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2554 : 7-14)

 จากที่กล่าวมาจะพบว่า ตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลจนถึง 

ปัจจุบันพระสงฆ์กับป่า ยังคงมีความสัมพันธุ์อยู่ ทั้งในแง่ของการ 

เป็นสถานที่ในการฝึกตน และในอีกแง่หน่ึงเป็นสถานท่ีพระสงฆ์ได้ 

เข้าไปมีบทบาทในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ที่เสื่อมโทรมอันเนื่อง 

มาจากการบุกรุกท�าลายป่า ท�าให้บทบาทของพระสงฆ์กลุ่มหน่ึง 

เปลี่ยนไปจากป่าเป็นสถานที่แห่งการฝึกฝนตนเองเป็นการอนุรักษ์ 

และฟ้ืนฟ ูในประเทศไทยพบว่า มพีระสงฆ์ในฐานะทีเ่ป็นบคุคลหนึง่ 

ในสถาบันทางศาสนาเข้าไปมีบทบาทในการอนุรักษ์ป่าไม้ ได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพจนเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงาน องค์กรทั้งภายในและ 

นอกประเทศ เช่น พระพงษศักดิ์ เตชธมฺโม จังหวัดเชียงใหม่ พระคร ู

พิทักษ์นันทคุณ กลุ่มฮักเมืองน่าน จังหวัดน่าน พระมหาจันทร์             

คณุวฑุโฺฒ วดับงึพระ พระเทพสมีาภรณ์ เจ้าคณะจงัหวดันครราชสมีา 

พระประจักษ์ คุตฺตจิตฺโต จังหวัดบุรีรัมย์ พระครูสุภาจารวัฒน์  

จังหวัดยโสธร พระสมนึก นาโถ จังหวัดนครปฐม และพระค�าเขียน  

สุวณฺโณ เป็นต้น พระสงฆ์ที่ได้กล่าวมาเป็นพระสงฆ์ที่มีบทบาท 

ในการส่งเสรมิ สนบัสนนุและช่วยเหลอืชมุชนในด้านการอนรุกัษ์ป่า 

อย่างมาก

 เมื่อกล่าวถึงพระสงฆ์ในภาคตะวันออกที่มีบทบาทในการ 

อนรุกัษ์ผนืป่า ทุกคนจะนกึถงึท่านหลวงพ่อพระครูประโชตธิรรมาภริมย์  

หรือที่ชาวบ้านเรียกสั้นๆ ว่า “หลวงพ่อสาย” ท่านเป็นพระสงฆ์ 

รูปหนึ่งที่มีบทบาทต่อการอนุรักษ์ป่า ในเขตพื้นท่ีจังหวัดระยอง  

และจังหวัดจันทบุรี โดยท่านมีความคิดว่า ส่ิงแวดล้อมทุกวันนี้ถูก 

ท�าลายไปเพราะมนษุย์ทีต้่องการทรพัยากรธรรมชาตไิปท�ามาหากนิ  

กิเลสท�าให้มนุษย์ผู้นั้นอยากมีอยากเป็น เกินความต้องการของ 

มนษุย์ปกต ิ  ใครมกีเิลสมากกท็�าลายธรรมชาตมิาก  ใครมกีเิลสน้อย 

ก็ท�าลายธรรมชาติน้อย ท�าอย่างไรที่จะให้มนุษย์มีความพอเพียง 

ในการอยู่การกิน ใช้ชีวิตกับธรรมชาติให้ได้มากที่สุด ท่านมองเห็น 

ปัญหาความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดล้อมอันเกิดจากมนุษย์ดังกล่าว 

ท่านจงึชกัชวนชาวบ้านช่วยกนัปลกูป่า โดยเริม่ปลกูในพืน้ทีว่ดัวงัศลิา 

ธรรมาราม ต�าบลวังหว้า อ�าเภอแกลง จังหวัดระยอง ในพื้นที่ 20 ไร่  

จากนั้นขยายพื้นที่ปลูกป่าไปอีกหลายที่ เช่น ปลูกป่าและฟื้นฟูป่า  

ในบริเวณหมู่ที่ 2, 3, และ 4 ของต�าบลพวา อ�าเภอแก่งหางแมว  

จังหวดัจันทบรีุ ในพืน้ทีก่ว่า 1,000 ไร่ ปลกูป่าบริเวณเขาจุก กิง่อ�าเภอ 

เขาชะเมา จังหวัดระยอง ในพื้นที่กว่า 15 ไร่ ปลูกป่าในโครงการ 

เชือ่มป่าตะวนัออก หรอืท่ีเรยีกว่า “ทางช้างผ่าน” ในพืน้ทีก่ว่า 60 ไร่ 

ปัจจบุนัหลวงพ่อสายท่านยงัคงท�าหน้าทีเ่ป็นผูน้�าของชมุชน รวมตวั 

ชาวบ้านในการอนุรักษ์ป่าอยู่ตลอดเวลา จากการท�างานด้านการ 

อนรัุกษ์ดงักล่าวท�าให้ในปี พ.ศ.2546 ท่านได้รบัรางวลัลูกโลกสเีขยีว  

ครั้งที่ 6 ประเภทบุคคล ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคลที่ท�าหน้าที ่

ด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ ท�าให้หลวงพ่อสายเป็นที่รู้จักทั้งหน่วยงาน 

ของภาครัฐ และเอกชนที่ท�าหน้าที่ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 นอกจากด้านการอนุรักษ์และการปลูกป่าหลวงพ่อท่าน 

ยังได้มีบทบาทด้านช่วยเหลือพัฒนาชุมชนท้ังในพื้นที่จังหวัดระยอง 

และจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ การเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ของโรงเรยีนบ้านวงัหนิ อ�าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ในปี พ.ศ.2542- 

2547 โรงเรียนบ้านเนินจ�าปา อ�าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี  

ในปี พ.ศ.2545 เป็นกรรมการท่ีปรกึษาโครงการเรยีนรู้ร่วมกันสรรค์ 

สร้างชุมชนของนิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน  

เป็นคณะกรรมการในองค์กรของรัฐและเอกชนในด้านการอนุรักษ ์

สิ่งแวดล้อมอีกด้วย  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพือ่ศกึษาบทบาทและแนวคดิการอนรุกัษ์ป่าไม้ของ 

พระครูประโชติธรรมาภิรมย์

 2. เพื่อศึกษาผลจากการอนุรักษ์ป่าไม้ของพระครู 

ประโชติธรรมาภิรมย์

ปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์
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วิธีด�าเนินการวิจัย
 การเก็บรวบรวมข้อมูล
 ในการวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูล 2 วิธี คือ การศึกษา 
เอกสารและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยมีรายละเอียดดังนี้
 1. การศึกษาเอกสาร เน้นรวบรวมข้อมูลท่ีนอกเหนือ 
จากการสัมภาษณ์เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบผลที่ได้จาก 
การสัมภาษณ์ ได้แก่ เอกสารชั้นต้น และชั้นรอง ดังนี้
  1.1 เอกสารชั้นต้น (Primary Data) เป็นข้อมูลดิบ 
ที่ยังไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ข้อมูลส่วนนี้ได้จาก 
การเก็บรวบรวมเอกสารที่ส�าคัญ เช่น เอกสารการประชุมฯ บันทึก 
การประชุม เป็นต้น
  1.2 เอกสารชัน้รอง (Secondary Data) เป็นข้อมลู 
ที่ผ่านการวิเคราะห์มาแล้วระดับหน่ึง เอกสารชั้นรองเหล่านี้ เช่น  
หนังสือพิมพ์ ต�าราทางวิชาการ บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ 
อินเตอร์เน็ต ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
 2. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ในการสัมภาษณ์แบบ 
เจาะลึก มุ่งรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเจาะลึก เพื่อน�าข้อมูลมา 
อ้างอิงและอธิบายในประเด็นต่างๆ ของงานวิจัยโดยผู้วิจัยใช้วิธี 
การเข ้าไปหาข้อมูลในพื้นท่ี ในการสัมภาษณ์ใช ้ข ้อมูลหลัก 
(Key - Informants) ที่ส�าคัญ ดังนี้
  2.1 พระภิกษุ ผู้น�ากลุ่มชุมชนปลูกป่าและอนุรักษ์
สวนป่าอรัญปิยวงศ์ ต�าบลพวา อ�าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 
ได้แก่ พระครูประโชติธรรมาภิรมย์ (หลวงพ่อสาย) เจ้าอาวาสวัด 
วังศิลาธรรมาราม ต�าบลวังหว้า อ�าเภอแกลง จังหวัดระยอง
  2.2 แกนน�าชุมชน หมู่ที่ 2 บ้านพวา ต�าบลพวา  
อ�าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี แกนน�าชุมชนในการอนุรักษ์ 
สวนป่าอรัญปิยวงศ์
   2.2.1 นายบุญเลิศ ดุชิตา  แกนน�าชุมชน
   2.2.2 นางสาวกัญญา ดุชิตา แกนน�าชุมชน
  2.3 ผู ้ประสานงานกลุ ่มวนเกษตร 5 จังหวัด 
ภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรี และแกนน�า ชุมชนในการอนุรักษ์ 
สวนป่าอรัญปิยวงศ์
   2.3.1 นายกิจเจริญ บญุรอด  เครอืข่ายวนเกษตร
จังหวัดฉะเชิงเทรา
   2.3.2 นายวินัย สุวรรณไกร เครือข่ายวนเกษตร
จังหวัดชลบุรี
   2.3.3 คุณวินัย สุวรรณไกร เครือข่ายวนเกษตร
จังหวัดระยอง
 การตรวจสอบข้อมูล
 ในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลที่ได้จาก 
การเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลมีความตรงและความเที่ยง 
ยิ่งขึ้น ในการตรวจสอบข้อมูลผู ้วิจัยจึงใช้หลักการตรวจสอบ 
แบบสามเส้า (Triangulation) โดยใช้วิธีการดังนี้

 1. สัมภาษณ์บุคคลหลายระดับที่มีความแตกต่างกัน 
ทางต�าแหน่งที่รับผิดชอบงานในการอนุรักษ์สวนป่าอรัญปิยวงศ์
 2. ใช้วิธีเก็บข้อมูลที่มีความหลากหลายมาตรวจสอบ 
ซึ่งกันและกัน ได้แก่ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารรายงาน  
การถอดองค์ความรู้ในการเข้าร่วมกิจกรรม ข้อมูลที่ได้จากการ 
สมัภาษณแ์บบเจาะลกึของผู้ใหข้อ้มลูหลัก และผู้มสีว่นเกีย่วขอ้งกบั 
งานวิจัยน�ามาวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่ให้สัมภาษณ์
 การวิเคราะห์ข้อมูล
 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การตีความ (Interpretation)  
ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการศึกษาเอกสารชั้นต้น เอกสารชั้นรอง  
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลด�าเนินการ 
ควบคู่ไปกับการเก็บข้อมูลต้ังแต่ขั้นแรกไปจนถึงขั้นสุดท้าย ในการ 
วิเคราะห์ข้อมูลมีขั้นตอนที่ส�าคัญ ดังนี้
 1. การสรุปข้อมูลจากเอกสาร จากการสัมภาษณ์ 
 2. จัดหมวดหมู่ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ และประเด็น 
ต่างๆ
 3. หาข้อสรปุโดยการเชือ่มโยงข้อมลูในเชงิเหตแุละผล  
จากข้อมูลที่ได้น�ามาสังเคราะห์และวิเคราะห์
 การน�าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
 ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยนี้น�าเสนอ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ  
การเสนอแนวคิด และบทบาทของพระครูประโชติธรรมาภิรมย์ท่ีม ี
ต่อการอนุรักษ์ป่าไม้ เพื่อให้เห็นข้อมูลในรายละเอียด จากนั้นน�ามา 
สรุป และวิเคราะห์การศึกษาในเชิงการอภิปราย ข้อมูลกับทฤษฎี 
และการวิจัย

ผลการวิจัย
 ในการศึกษาวิจัยบทบาท แนวคิด และผลของการ 
อนุรักษ์ป่าไม้ของพระครูประโชติธรรมาภิรมย์ มีผลการศึกษาดังนี้
 บทบาทการอนรุกัษ์ป่าไม้ของพระครปูระโชตธิรรมาภิรมย์  
หรือ หลวงพ่อสาย เม่ือวิเคราะห์บทบาทของท่านแล้ว พบว่า 
มีบทบาทที่ส�าคัญ ได้แก่ บทบาทการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน 
การอนุรักษ์ บทบาทการเข้าไปเป็นผู้น�าในด้านการอนุรักษ์ การได ้
สร้างจิตส�านึกให้กับประชาชนให้มีความรักในธรรมชาติ ดังจะเห็น 
บทบาทในด้านต่างๆ ของท่านได้ดังนี้
 1) บทบาทด้านการเทศนาสั่งสอนให้คนมีจิตส�านึก  
หลวงพ่อสายท่านใช้วิธีการแสดงธรรมหรือที่ชาวพุทธทั่วไปเรียกว่า 
เทศน์ เป็นวธิกีารหนึง่ทีท่่านใช้ปลุกจติส�านกึให้กบัชมุชน องค์กรภาค 
รัฐและเอกชน หันมาสนใจและช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้ ในทุกปี 
ชุมชนพวา อ�าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี มีการจัดท�าบุญป่า  
ที่สวนป่าอรัญปิยวงศ์โดยชาวบ้านน�าอาหาร ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ 
มาถวาย และรบัฟังธรรมจากหลวงพ่อสายโดยการแสดงธรรมเทศนา 

ส่วนมากแสดงธรรมทีม่เีนือ้หาเกีย่วข้องกบัประโยชน์ของป่า บญุคณุ 

ปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์
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ของป่า ที่ได้ให้ประโยชน์ต่อมนุษย์ ในฐานะท่ีเราเป็นมนุษย์ควรท่ี 

จะอนุรักษ์ป่าไม้ให้คงอยู่สืบไป นอกจากแสดงธรรมหรือเทศนาที่มี 

เนือ้หาเกีย่วกับป่าไม้ให้กบัชุมชนชาวพวาแล้ว เม่ือท่านได้รบักจินมินต์ 

ให้ออกไปร่วมงานทางวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน เมื่อท่านม ี

โอกาสแสดงธรรมหรือเทศนาท่านจะสอดแทรกเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจ 

และช่วยกนัอนรุกัษ์ป่าไม้อยูเ่สมอ ท่านเน้นย�า้เสมอว่า “หากไม่มีป่าไม้  

สิ่งมีชีวิตทุกชนิดก็คงจะอยู่กันไม่ได้” 

 2) บทบาทการเป็นผู้น�าในการอนุรักษ์ป่าไม้ หลวงพ่อ 

สายท่านเป็นผู้น�าในการอนุรักษ์ป่าไม้ให้กับชุมชนพวา และพื้นที ่

ใกล้เคียง สรุปได้ว่าเกิดจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 

  (1) การที่หลวงพ่อเป็นพระสงฆ์และชาวบ้านใน 

ชุมชนพวาส่วนใหญ่เป็นผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ท�าให้การท�างานใน 

การอนรัุกษ์ป่าควบคูไ่ปกบัการเผยแผ่พระพทุธศาสนาไปคูด้่วยกนัได้ 

  (2) การเป็นผูน้�าในการประกอบพธีิกรรมต่างๆ ทาง 

พระพุทธศาสนาท�าให้พระสงฆ์และชาวบ้านสามารถท�างานร่วมกันได้ 

โดยใช้พธิกีรรมเป็นตัวเชือ่มระหว่างพระสงฆ์ ชาวบ้าน พธิกีรรม และ 

การอนุรักษ์

  (3) เป็นผู้น�าในการไกล่เกล่ียเม่ือเกดิปัญหาในชมุชน  

วัฒนธรรมของไทยตั้งแต่อดีต พระสงฆ์จะใกล้ชิดกับชุมชนบ้าน 

คอยช่วยเหลอืชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นการเอาแรงร่วมกนัหรอืเป็นทีพ่ึง่ 

ของชาวบ้านยามตกทุกข์ได้ยาก ในการปลูกป่าและอนุรักษ์ป่าชุมชน 

พวานีก้เ็ช่นกัน เวลามกีารกระทบกระทัง่ระหว่างชาวบ้านด้วยกนัเอง 

หรือชาวบ้านกับภาครัฐ ท่านเข้ามาช่วยเหลือไกล่เกลี่ย ท�าให้เรื่อง 

ร้ายแรงกับเบาลงมา

  (4) เป็นผู้น�าในการท�าให้เห็นเป็นตัวอย่าง การที่ 

หลวงพ่อสาย เข้ามาปลกูป่าในชมุชนเพือ่ฟ้ืนฟสูภาพป่าท่ีเส่ือมโทรม 

ให้กลับมาเป็นป่าท่ีสมบูรณ์ โดยท่านลงมือปลูกด้วยตัวท่านเอง 

จนออกมาเป็นรูปธรรม คือ มีต้นไม้ แหล่งน�้า สัตว์ป่ากลับเข้ามาท�า 

ให้ชาวบ้านบางคนท่ีไม่ศรัทธาและเคารพในตัวท่านมาศรัทธาและ 

เคารพนับถือท่านและช่วยเหลือในการปลูกป่าและดูแลป่าในเวลา 

ต่อมา 

  (5) เป็นผู้น�าในการปฏิบัติ หลวงพ่อสายท่านเป็น 

พระสงฆ์ที่เคร่งครัดต่อพระธรรมวินัยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและท�า 

ประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคมมาโดยตลอดชาวบ้านจึงเกิดความ 

เชื่อมั่นในตัวท่านในการเป็นผู้น�าในการอนุรักษ์ป่าจนเกิดผลส�าเร็จ 

  (6) เป็นผู ้น�าในการชี้แนะและชักน�าให้พบกับ 

เครอืข่าย หลวงพ่อสายท่านเป็นผูท้ีช้ี่แนะและชกัน�าให้แกนน�าชมุชน 

เข้าร่วมเป็นเครอืข่ายกบัองค์กรภายนอกชมุชน โดยพาตวัแทนชุมชน 

ไปศกึษาดงูานด้านการเกษตร การอนรุกัษ์ในภาคตะวนัออก ในปัจจุบนั 

ชมุชนพวาเป็นสมาชกิเครอืข่ายวนเกษตรของผูใ้หญ่วบิลูย์ เขม็เฉลิม  

ปราชญ์ชาวบ้านภาคตะวันออกท่ีมีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์  

ฟื้นฟูมาโดยตลอด

 3) บทบาทในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ 

อนุรักษ์ จากการที่ชุมชนพวาได้รวมตัวกันเพื่อท�ากิจกรรมต่างๆ  

หนึ่งในนั้น คือ กิจกรรมทางด้านการอนุรักษ์ป่าไม้น�าไปสู่การจัดตั้ง 

กลุ่มข้ึนมา ใช้ช่ือว่า “กลุ่มเครือข่ายชุมชนพวา” ประกอบด้วย 

แกนน�าหลักที่ส�าคัญ ได้แก่ นายบุญเลิศ ดุชิตา นางสาวกัญญา ดุชิตา  

นายบรรทม สมแสน นายจอน สมแสน นายวัฒนา ธรรมกิจเจริญ  

และนายเทพ โดยกลุ่มเครือข่ายชุมชนพวาน้ีมีหลวงพ่อสายเป็น 

ที่ปรึกษาในการขับเคลื่อนกิจกรรมของกลุ่มและสนับสนุนกิจกรรม 

ของกลุม่ในหลายๆ เรือ่งรวมไปถงึการประกอบพธิกีรรมและประเพณี 

ต่างๆ ทางพระพุทธศาสนาอีกด้วย

 ในปัจจุบนัเมือ่มีการรวมกลุม่กนัท�าบญุป่าไม้ได้ก่อให้เกดิ 

การมีส่วนร่วมของชุมชนมากขึ้น รวมไปถึงแกนน�าชาวบ้านในพื้นที ่

บริเวณใกล้เคียง เยาวชนในพืน้ทีแ่ละเยาวชนในชมุชนรอบนอก เช่น  

จากบ้านบ่อไฟไหม้มาร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีแกนน�ามี 

การจัดกิจกรรมกับกลุ ่มเยาวชนมีการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  

มีการจัดค่ายปลูกป่าร่วมกับทางโรงเรียนที่ติดต่อเข้ามา เพื่อสร้าง 

เครอืข่ายให้ใหญ่มากขึน้ และสร้างจติส�านกึทีด่ใีห้กบัเยาวชนรุน่ใหม่  

ให้มีความรักและหวงแหน ดูแลอนุรักษ์ป่าไม้อันเป็นส่วนส�าคัญ 

กับการมอบพื้นป่าให้กับชุมชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

 แนวคดิการอนรุกัษ์ป่าของหลวงพ่อสาย สรปุได้ 3 แนวคดิ  

ดังนี้

 1) แนวคิดการตอบแทนคุณแม่ หลวงพ่อสายท่าน 

อธิบายว่า แม่นี้มีพระคุณมากมายมหาศาล ท่านกล่าวว่า ปลูกป่า 

เป็นส่วนหน่ึงที่ท่านท�าเพื่อตอบแทนคุณแม่ และส�านึกในสิ่งที่เป็น 

หนี้แม่  ท่านให้ค�าอธิบายค�าว่า แม่ ไว้ว่า แม่ประกอบไปด้วย  

แม่ผู ้ให้ก�าเนิด แม่พระธรณี แม่พระคงคา และแม่พระโพสพ  

การตอบแทนคุณแม่ผู้ให้ก�าเนิด คือ การท�าความดีต่างๆ สวนป่า 

อรญัปิยวงศ์ เป็นสถานทีแ่ห่งหนึง่ทีถ่กูสร้างขึน้ในพืน้ทีป่่าเขาชะเมา 

เป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านท�าเพื่อตอบแทนคุณแม่ โดยตลอดระยะเวลา 

ทีผ่่านมา ท่านได้พาแม่ของท่านเดนิทางไปปลูกป่าจนถงึวาระสดุท้าย 

ในชีวิตของแม่ท่าน ท่านได้น�าอัฐิของแม่มาบรรจุและตั้งไว้ที่สวนป่า 

อรญัปิยวงศ์ ท่านกล่าวว่า ความกตญัญกูตเวทไีม่ว่าจะในยคุสมยัไหน 

จะในอดีตหรือปัจจุบันล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ส�าคัญ เป็นเหมือนดัง 

คุณธรรมขั้นพื้นฐานของมนุษย ์ที่ทุกคนควรมีและพึงปฏิบัติ  

การตอบแทนผู้มีพระคุณนั้นสามารถกระท�าได้ทั้งกาย วาจา และ 

ใจ สวนป่าอรัญปิยวงศ์จึงเป็นสัญลักษณ์แทนการตอบแทนคุณของ 

แม่ท่าน

 แม่พระธรณี แม่พระคงคา และแม่พระโพสพ ท่านจะ 

สอนให้ประชาชนความเคารพนับถือแม่ทั้ง 3 เสมอ โดยท่านจะสอน 

และยกตวัอย่างอยูเ่ป็นประจ�าว่าตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั การแสดงออก 

ถงึการตอบแทนบญุคณุจะแสดงออกมาในรปูแบบของพธิกีรรมและ 

ประเพณีต่างๆ 

ปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์
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 การตอบแทนบุญคุณของพระแม่ธรณี ซ่ึงถือได้ว่ามี 

ความส�าคัญต่อมนุษย์มาก ทั้งให้ที่อยู่ที่อาศัย ให้ท�าไร่ ท�านา ท�าสวน  

แม้เวลาเราน�าเอาของเน่าของเสียเทลงบนพื้นดินพระแม่ธรณ ี

ไม่เคยห้ามปรามหรือดุด่า จึงมีพิธีการขอขมาหรือบูชาพระแม่ธรณ ี

อยู่บ่อยครั้ง ในบางพื้นท่ีจะมีการตั้งส�ารับคาวหวาน และผลไม ้

ไว้บนพื้นที่เพื่อไหว้ขอขมาพระแม่ธรณี การตอบแทนพระแม่คงคา 

เช่นกนั ในแต่ละปีจะมกีารจดัประเพณลีอยกระทง เพือ่เป็นกจิกรรม 

ให้ประชาชนทุกคนมาร�าลึกถึงบุญคุณท่ีพระแม่คงคาท่ีได้ให้น�้าดื่ม  

น�า้ใช้ในชวีติ และขอขมาพระแม่คงคาทีม่นุษย์ได้ท้ิงส่ิงปฏกิลู ของเน่า 

ของเสียลงในแม่น�้าล�าคลอง ส่วนการตอบแทนพระแม่โพสพนั้น  

ชาวไร่ชาวนาจะมพีธิกีรรมทีใ่ช้เพือ่ตอบแทนบญุคณุของพระแม่โพสพ  

ทีไ่ด้ให้ข้าวอดุมสมบรูณ์ เช่น ประเพณสีมโภชแม่โพสพ เป็นประเพณ ี

การขอบคุณแม่โพสพที่ให้ความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนนา และเป็นการ 

สร้างขวัญก�าลังใจให้กับชาวนาให้รู้ว่าการท�านาปลูกข้าวของตนนั้น 

จะไม่สูญเปล่า เพราะแม่โพสพเป็นผู้ดูแล 

 ท่านจึงได้เลือกวิธีการตอบแทนคุณแม่ผู ้ให้ก�าเนิด 

แม่พระธรณี แม่พระคงคา และแม่พระโพสพ ด้วยวิธีการมุ่งมั่นที่จะ 

พลิกฟื้นผืนป่าให้อุดมสมบูรณ์ เพราะป่าให้น�้า ให้อากาศ ให้ชีวิต 

ให้พืน้ทีไ่ด้ท�ากนิ ท่านจงึตัง้ปณธิานทีใ่ช้แนวคดิการตอบแทนคณุแม่ 

ในการอนุรักษ์และดูแลป่าไม้สืบต่อไป 

 2) แนวคิดการจัดการป่าแบบสวนโมกข์ หลวงพ่อสาย  

ท่านได้เดินทางไปสวนโมกขพลารามของท่านพุทธทาสภิกขุ  

ได้ศึกษาและปฏิบัติกับท่านพุทธทาส ท�าให้ได้ซึมซับแนวคิดและ 

วิธีการในการอนุรักษ์ป่า จากการได้ศึกษาและปฏิบัติหลวงพ่อสาย 

ท่านได้น�ากลับมาปฏิบัติและท�าให้เห็นเป็นรูปธรรม คือ การจัดสวน 

ป่าอรัญปิยวงศ์ หลวงพ่อสายท่านเห็นด้วยกับหลักการของท่าน 

พุทธทาส ที่กล่าวถึงวิธีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมว่า ควรจะมีวิธีการ

เพื่อใช้แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ ท่านได้กล่าวเกี่ยวกับมนุษย์ว่า 

ควรใช้ชีวิตอย่างไร ไม่ให้ท�าลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการ  

ให้กินอยู่อย่างต�่า กระท�าอย่างสูงอย่างท่ีท่านพุทธทาสได้กล่าวไว้  

หรือใช้ชีวิตกลางดินไม่ท�าลายป่า ท่านตระหนักว่า ป่าเป็นสถานที ่

บรรลธุรรมทีพ่ระพทุธองค์ตรสัรูแ้ละประกาศธรรม แม้พระพทุธเจ้าเอง 

ประทับอยู่ในป่า ใช้ชีวิตท่ามกลางป่าท่านเชื่อว่าป่าเป็นสถานท่ีที ่

บคุคล จะสามารถรูธ้รรมะได้รวดเรว็ การอยูอ่ย่างธรรมชาตเิป็นการ 

อยูใ่กล้พระนพิพาน เพราะนพิพานเป็นธรรมชาติทีส่งูสดุ คอื สะอาด  

สว่าง สงบ 

 การอยู่อย่างเรียบง่ายแบบธรรมชาติ ท�าให้จิตใจไม่ถูก 

รบกวนจากกเิลสตณัหา หรอืความต้องการความหรหูรา และสะดวก 

สบายเกินไป การอยู่อย่างน้ี สามารถรักษาใจให้ปกติจิตใจจะเป็น 

ปกตแิละอสิระ ไม่มสีิง่หมกมุน่ ใช้ให้น้อยทีสุ่ด ทัง้วตัถแุละส่ิงอ�านวย 

ด้านกายภาพ จิตสามารถถูกยก และเปลี่ยนไปสู ่ความสงบ 

ความเหน็แก่ตวั จะท�าให้ทึกทักเอาว่า โลกเป็นของเรา เมือ่การเข้าไป 

ยดึมัน่ถอืมัน่ครอบครองใจแล้ว ท�าให้ปฏเิสธต่อธรรมชาตแิละธรรมะ  

หากจะสามารถรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้ ให้อยู่ยั่งยืนตลอดไป  

จะต้องจดัระบบต่างๆ ในสงัคมให้ดเีสยีก่อน เมือ่ระบบต่าง ๆ  ดมีนษุย์ 

จะมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ในการใช้ทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง  

ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ เพื่อ 

เป็นการแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ทางทรัพยากรสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้น 

ในปัจจุบัน หลวงพ่อสายท่านจึงได้น�าแนวการจัดการสวนโมกข ์

ของท่านพุทธทาสมาจัดสวนป่าอรัญปิยวงศ์ ที่ต�าบลพวา อ�าเภอ 

แก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี มีกุฏิส�าหรับปฏิบัติธรรมแวดล้อม 

ไปด้วยป่าเขา มีความสงบเงียบเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม และยัง 

รักษาไว้ซึ่งความเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงตามแนวทางของสวน

โมกขพลาราม

 3) แนวคิดธรรมชาต ิ4 ประการ  นอกจากหลวงพ่อสาย 

จะน�าแนวทางการจัดสวนป่าตามแนวทางของสวนโมกขพลาราม  

มาจดัสวนป่าอรญัปิยวงศ์แล้ว ท่านยงัน�าแนวคดิธรรมชาต ิ4 ประการ 

ของหลวงพ่อพุทธทาสมาเป็นพลังในการขับเคลื่อนชุมชน องค์กร 

ภาครฐัและเอกชน ให้หนัมาร่วมกนัอนรุกัษ์ป่าไม้ โดยท่านใช้แนวคดิ 

ธรรมชาติ 4 ประการ มาช่วยอธิบายขยายความให้กับชาวบ้าน  

องค์กรภาครัฐ และเอกชนให้มีความเข้าใจอยู่เป็นประจ�า โดยท่าน 

กล่าวถึงธรรมชาติ 4 ประการของท่านพุทธทาสว่า ธรรมะ คือ  

ธรรมชาติแบ่งออกเป็น 4 ความหมาย หรือ 4 ประเภท คือ  

1) ธรรมชาติ 2) กฎของธรรมชาติ 3) หน้าที่ตามกฎของธรรมชาติ  

และ 4) ผลที่ออกมาจากหน้าที่ 

 ธรรม ในความหมายแรกนั้น ธรรม คือ ตัวธรรมชาต ิ

ทั้งหมด หมายถึง ตัวปรากฏการณ์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือเป็น 

นามธรรม ที่มีการปรากฏเป็นรูปหรือไม่เป็นรูป ส่ิงทั้งหลายที่เป็น 

อยู่เอง เป็นไปเอง ตามเหตุตามปัจจัย หรือแม้แต่ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย 

เรียกว่าธรรมในฐานะตัวธรรมชาติ

 ธรรม ในความหมายทีส่อง คือ กฎธรรมชาตใินธรรมชาติ  

หรือในตัวธรรมชาติทั้งหมด มีกฎของธรรมชาติประจ�าอยู่ เช่น  

สิ่งนี้เป็นวัตถุ สิ่งนี้จะต้องเปลี่ยนแปลงตามกฎของวัตถุนั้น สิ่งที่เป็น 

กฎมีอยู่ในวัตถุนั้น เรียกว่า กฎของธรรมชาติ ในธรรมชาติทั้งหมด 

มีกฎของธรรมชาติ ตัวธรรมชาติ ก็คือ ธรรม ดิน ฟ้า อากาศ ทั้งหมด 

ในโลกน้ีล้วนมีกฎของธรรมชาติควบคุมอยู่ รวมถึงเราทุกคนด้วย  

ในตัวเราทุกคนนั้นมีธรรมชาติ ในส่วนที่เป็นร่างกาย ในส่วนที่เป็น 

จิตใจ ล้วนเป็นธรรมชาติทั้งสิ้น เป็นกฎของธรรมชาติ เช่น มันจะ 

เกิดขึ้นอย่างไร เปลี่ยนแปลงอย่างไร ท�าอย่างไร อะไรอย่างไร อะไร 

จะเกิดขึ้น ทั้งหมดนี้ล้วนมีกฎของธรรมชาติตายตัวอยู่ในนั้น

 ธรรม ในความหมายทีส่าม คอื หน้าทีต่ามกฎของธรรมชาติ  

ธรรมชาติต้องการให้ท�าอย่างไรจึงจะไม่เป็นทุกข์ ก็จะท�าตามกฎนั้น  

ไม่อย่างนั้นก็จะเป็นทุกข์ หน้าที่อย่างนี้เรียกว่า ธรรม ตั้งแต่การกิน 

อาหาร บรหิารร่างกาย ท�ากจิกรรมต่างๆ กระทัง่ต้องรูจั้กท�าจิตใจไว้ 

ปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์
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ในลักษณะที่บริสุทธิ์และถูกต้องจึงจะไม่เป็นทุกข์ ทั้งหมดน้ีเป็น 

หน้าทีท่ัง้สิน้ เรามหีน้าทีท่ีจ่ะต้องดบัทกุข์ให้หมดไป ท่านหมายความว่า 

การปฏบัิตเิพือ่นพิพาน คือ หน้าทีข่องมนษุย์ แม้ว่ามนษุย์จะยงัไม่รู้จกั 

นพิพานอย่างแท้จรงิ แต่นพิพานมอียูด้่วยตัวของมนัเอง ธรรมชาตไิด้ 

ก�าหนดไว้โดยเดด็ขาดแล้ว ผูใ้ดไม่สนใจและไม่ปฏบิตัจิะต้องเป็นทกุข์ 

โดยแน่นอน เพราะฉะนั้นธรรมในความหมายนี้ คือ หน้าที่ 

 ธรรม ในความหมายทีส่ี่ คอื ผลของหน้าที ่คอื ทกุข์หรอืสขุ 

ผลทีจ่ะได้รบัจากการปฏบิตัใินระดับไหนกต็าม ในระดบัทีเ่ป็นนพิพาน 

ชั่วคราว คือความสงบระงับใจชั่วคราว หรือจะเป็นผลเด็ดขาดลงไป 

ไม่มีความทุกข์อีกต่อไป เรียกว่าผลเหมือนกัน 

 หลวงพ่อสายท่านสรุป ธรรม ว่ามีความหมายดังนี้  

 1) ตวัธรรมชาต ิหรือปรากฏการณ์ตามธรรมชาติทัง้หมด  

เรียกว่า สภาวธรรม ตัวของธรรมชาติแท้ๆ ได้แก่ ดิน ฟ้า อากาศ  

ทกุสิง่ทกุอย่างทัง้ทีเ่ป็นรปูและนาม ทีเ่ป็นรปูก็จะ ได้แก่ สิง่ทีเ่ป็นวตัถุ  

ส่วนสิ่งที่เป็นนามได้แก่จิตใจ ความรู้สึกนึกคิด 

 2) กฎของธรรมชาต ิคอืความทีโ่ลกนีเ้ป็นอนจิจงั ทกุขงั 

อนัตตา สิ่งต่างๆ ต้องเป็นไปตามเหตุและปัจจัย แก้ไขไม่ได้ และ 

บังคับไม่ได้ สิ่งนี้เรียกว่า กฎธรรมชาติ 

 3) หน้าท่ีตามธรรมชาต ิเป็นหน้าทีท่ีม่นษุย์จะต้องท�าให้ 

ถูกต้องตามกฎธรรมชาติ เช่น การแสวงหาอาหาร การดูแลร่างกาย 

ให้แข็งแรง เหล่านี้เป็นหน้าที่ตามกฎธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 

 4) ผลจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามธรรมชาต ิหรอืผลทีไ่ด้รบั  

ได้รับมาเป็นเงินเป็นทอง เป็นข้าวของ เป็นเกียรติยศชื่อเสียง  

การปฏบิตัหิน้าทีท่างธรรมะสงูสดุ ได้รบัมรรคผลนพิพานมา เรยีกว่า 

ผลที่ได้รับตามธรรมชาติ 

 หลวงพ่อสาย เหน็ด้วยกบัแนวคดิเรือ่ง ธรรมชาต ิ4 ประการ 

ของท่านพุทธทาส โดยท่านได้อธิบายเปรียบเทียบให้เห็นว่า  

ตัวธรรมชาติ คือ จิตใจท่ีท่านต้องการท่ีจะอนุรักษ์ป่าไม้ให้คงอยู่  

โดยใช้หลักของกฎธรรมชาติที่ว่าในโลกนี้ล้วนเป็นอนิจจัง ทุกขัง  

อนัตตา ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็ดับไป เมื่อปลูกต้นไม้ขึ้น  

ต้นไม้กม็ตีาย แต่เรากส็ามารถทีจ่ะปลกูขึน้มาใหม่ได้ หมนุเวยีนกนัไป  

หน้าที่ตามธรรมชาติ เมื่อเราปลูกต้นไม้ขึ้นมาแล้ว เราก็มีหน้าที่ที่จะ 

ต้องดแูลต้นไม้ต้นนัน้ และอนรัุกษ์มนัไว้ ผลทีไ่ด้รบัแม้จะไม่ใช่ช่ือเสยีง 

เงินทอง แต่สิ่งที่ได้รับและรู้สึกมีคุณค่ามากที่สุด คือ ความสุขทางใจ

 ผลของการอนรุกัษ์ป่าไม้ของพระครปูระโชตธิรรมาภริมย์   

ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อชุมชนพวาในระยะยาวในด้านต่างๆ  

ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นประเด็นได้ 3 ระดับ ได้แก่ ด้านผลผลิต  

(Output) ด้านผลลัพธ์ที่ตามมาสู่ชุมชน (Outcome) และด้านผล 

ที่ออกสู่สังคมภายนอก (Impact) 

 ด้านผลผลิต (Output) เป็นผลเกิดจากการเข้าไปปลูก 

และอนุรักษ์ป่าของหลวงพ่อสาย ท�าให้เกิดผลผลิตที่ชัดเจนน่ันคือ 

ด้านส่ิงแวดล้อม ได้แก่ จ�านวนปริมาณป่าไม้ในพื้นท่ีเพ่ิมมากขึ้น  

เมือ่พจิารณาจากจ�านวนป่าไม้ทีเ่พิม่ขึน้ในบรเิวณเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์

ป่าเขาอ่างฤาไนและอุทยานเขาชะเมา ก่อนและหลังจากการเข้าไป 

ปลูกป่า และมีการอนุรักษ์ ซึ่งเมื่อป่าไม้เพิ่มมากขึ้น สิ่งแวดล้อมมี 

ความอุดมสมบูรณ์ สัตว์ป่าจากที่เคยอพยพออกจากพื้นที่ไปก็กลับ 

เข้ามาดังเดิม เช่น ในช่วงปี พ.ศ.2553 - 2554 พบช้างเข้ามาในพื้นที ่

มากขึ้นมากขึ้น 70 - 80 ตัว 

 4) ผลจากการปฏิบัติหนาที่ตามธรรมชาติ หรือผลท่ีไดรับ ไดรับมาเปนเงินเปนทอง เปนขาวของ เปนเกียรติยศ
ชื่อเสียง การปฏิบัติหนาที่ทางธรรมะสูงสุด ไดรับมรรคผลนิพพานมา เรียกวาผลที่ไดรับตามธรรมชาติ  
 หลวงพอสาย เห็นดวยกับแนวคิดเรื่องธรรมชาติ 4 ประการของทานพุทธทาสโดยทานไดอธิบายเปรียบเทียบให
เห็นวา ตัวธรรมชาติ คือจิตใจที่ทานตองการที่จะอนุรักษปาไมใหคงอยู โดยใชหลักของกฎธรรมชาติที่วาในโลกนี้ลวนเปน
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทุกสิ่งทุกอยางเกิดขึ้น ตั้งอยู แลวก็ดับไป เมื่อปลูกตนไมขึ้น ตนไมก็มีตาย แตเราก็สามารถท่ีจะ
ปลูกขึ้นมาใหมได หมุนเวียนกันไป หนาที่ตามธรรมชาติ เมื่อเราปลูกตนไมขึ้นมาแลว เราก็มีหนาที่ที่จะตองดูแลตนไมตน
นั้น และอนุรักษมันไว ผลที่ไดรับแมจะไมใชชื่อเสียงเงินทอง แตสิ่งที่ไดรับและรูสึกมีคุณคามากที่สุดคือความสุขทางใจ 
 ผลของการอนุรักษปาไมของพระครูประโชติธรรมาภิรมย  ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอชุมชนพวาในระยะยาว
ในดานตาง ๆ ซึ่งสามารถแบงออกเปนประเด็นได 3 ระดับ ไดแก ดานผลผลิต (Output) ดานผลลัพธที่ตามมาสูชุมชน 
(Outcome) และดานผลที่ออกสูสังคมภายนอก (Impact)  
 ดานผลผลิต (Output) เปนผลเกิดจากการเขาไปปลูกและอนุรักษปาของหลวงพอสาย ทําใหเกิดผลผลิตที่
ชัดเจนนั่นคือดานสิ่งแวดลอม ไดแกจํานวนปริมาณปาไมในพ้ืนท่ีเพ่ิมมากขึ้น เมื่อพิจารณาจากจํานวนปาไมที่เพิ่มข้ึนใน
บริเวณเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไนและอุทยานเขาชะเมา กอนและหลังจากการเขาไปปลูกปา และมีการอนุรักษ 
ซึ่งเมื่อปาไมเพ่ิมมากขึ้น สิ่งแวดลอมมีความอุดมสมบูรณ สัตวปาจากที่เคยอพยพออกจากพื้นที่ไปก็กลับเขามาดังเดิม เชน 
ในชวงป พ.ศ. 2553 – 2554 พบชางเขามาในพ้ืนที่มากขึ้นมากขึ้น 70 -  80 ตัว  
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ที่มา : ภาพโดยพระครูประโชติธรรมาภริมย (สาย โชติธมโฺม) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพสวนปาอรญัปยวงศในปจจุบนั 

ที่มา : ภาพโดยผูวิจัย 

 4) ผลจากการปฏิบัติหนาที่ตามธรรมชาติ หรือผลท่ีไดรับ ไดรับมาเปนเงินเปนทอง เปนขาวของ เปนเกียรติยศ
ชื่อเสียง การปฏิบัติหนาที่ทางธรรมะสูงสุด ไดรับมรรคผลนิพพานมา เรียกวาผลที่ไดรับตามธรรมชาติ  
 หลวงพอสาย เห็นดวยกับแนวคิดเรื่องธรรมชาติ 4 ประการของทานพุทธทาสโดยทานไดอธิบายเปรียบเทียบให
เห็นวา ตัวธรรมชาติ คือจิตใจที่ทานตองการที่จะอนุรักษปาไมใหคงอยู โดยใชหลักของกฎธรรมชาติที่วาในโลกนี้ลวนเปน
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทุกสิ่งทุกอยางเกิดขึ้น ตั้งอยู แลวก็ดับไป เมื่อปลูกตนไมขึ้น ตนไมก็มีตาย แตเราก็สามารถท่ีจะ
ปลูกขึ้นมาใหมได หมุนเวียนกันไป หนาที่ตามธรรมชาติ เมื่อเราปลูกตนไมขึ้นมาแลว เราก็มีหนาที่ที่จะตองดูแลตนไมตน
นั้น และอนุรักษมันไว ผลที่ไดรับแมจะไมใชชื่อเสียงเงินทอง แตสิ่งที่ไดรับและรูสึกมีคุณคามากที่สุดคือความสุขทางใจ 
 ผลของการอนุรักษปาไมของพระครูประโชติธรรมาภิรมย  ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอชุมชนพวาในระยะยาว
ในดานตาง ๆ ซึ่งสามารถแบงออกเปนประเด็นได 3 ระดับ ไดแก ดานผลผลิต (Output) ดานผลลัพธที่ตามมาสูชุมชน 
(Outcome) และดานผลที่ออกสูสังคมภายนอก (Impact)  
 ดานผลผลิต (Output) เปนผลเกิดจากการเขาไปปลูกและอนุรักษปาของหลวงพอสาย ทําใหเกิดผลผลิตที่
ชัดเจนนั่นคือดานสิ่งแวดลอม ไดแกจํานวนปริมาณปาไมในพ้ืนท่ีเพ่ิมมากขึ้น เมื่อพิจารณาจากจํานวนปาไมที่เพิ่มข้ึนใน
บริเวณเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไนและอุทยานเขาชะเมา กอนและหลังจากการเขาไปปลูกปา และมีการอนุรักษ 
ซึ่งเมื่อปาไมเพ่ิมมากขึ้น สิ่งแวดลอมมีความอุดมสมบูรณ สัตวปาจากที่เคยอพยพออกจากพื้นที่ไปก็กลับเขามาดังเดิม เชน 
ในชวงป พ.ศ. 2553 – 2554 พบชางเขามาในพ้ืนที่มากขึ้นมากขึ้น 70 -  80 ตัว  
 
 
 
 
 
 

 

ภาพภูเขาหัวโลน ที่เกิดจากการบุกรุกพ้ืนที่ปา 
ที่มา : ภาพโดยพระครูประโชติธรรมาภริมย (สาย โชติธมโฺม) 

 
 
 

 
 
 
 

บริเวณทีห่ลวงพอสายเขามาบุกเบิกปลูกปาในยุคแรก 

ที่มา : ภาพโดยพระครูประโชติธรรมาภริมย (สาย โชติธมโฺม) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพสวนปาอรญัปยวงศในปจจุบนั 

ที่มา : ภาพโดยผูวิจัย 

ภาพภูเขาหัวโล้น ที่เกิดจากการบุกรุกพื้นที่ป่า

ที่มา : ภาพโดยพระครูประโชติธรรมาภิรมย์ (สาย โชติธมฺโม)

บริเวณที่หลวงพ่อสายเข้ามาบุกเบิกปลูกป่าในยุคแรก

ที่มา : ภาพโดยพระครูประโชติธรรมาภิรมย์ (สาย โชติธมฺโม)

 4) ผลจากการปฏิบัติหนาที่ตามธรรมชาติ หรือผลท่ีไดรับ ไดรับมาเปนเงินเปนทอง เปนขาวของ เปนเกียรติยศ
ชื่อเสียง การปฏิบัติหนาที่ทางธรรมะสูงสุด ไดรับมรรคผลนิพพานมา เรียกวาผลที่ไดรับตามธรรมชาติ  
 หลวงพอสาย เห็นดวยกับแนวคิดเรื่องธรรมชาติ 4 ประการของทานพุทธทาสโดยทานไดอธิบายเปรียบเทียบให
เห็นวา ตัวธรรมชาติ คือจิตใจที่ทานตองการที่จะอนุรักษปาไมใหคงอยู โดยใชหลักของกฎธรรมชาติที่วาในโลกนี้ลวนเปน
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทุกสิ่งทุกอยางเกิดขึ้น ตั้งอยู แลวก็ดับไป เมื่อปลูกตนไมขึ้น ตนไมก็มีตาย แตเราก็สามารถท่ีจะ
ปลูกขึ้นมาใหมได หมุนเวียนกันไป หนาที่ตามธรรมชาติ เมื่อเราปลูกตนไมขึ้นมาแลว เราก็มีหนาที่ที่จะตองดูแลตนไมตน
นั้น และอนุรักษมันไว ผลที่ไดรับแมจะไมใชชื่อเสียงเงินทอง แตสิ่งที่ไดรับและรูสึกมีคุณคามากที่สุดคือความสุขทางใจ 
 ผลของการอนุรักษปาไมของพระครูประโชติธรรมาภิรมย  ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอชุมชนพวาในระยะยาว
ในดานตาง ๆ ซึ่งสามารถแบงออกเปนประเด็นได 3 ระดับ ไดแก ดานผลผลิต (Output) ดานผลลัพธที่ตามมาสูชุมชน 
(Outcome) และดานผลที่ออกสูสังคมภายนอก (Impact)  
 ดานผลผลิต (Output) เปนผลเกิดจากการเขาไปปลูกและอนุรักษปาของหลวงพอสาย ทําใหเกิดผลผลิตที่
ชัดเจนนั่นคือดานสิ่งแวดลอม ไดแกจํานวนปริมาณปาไมในพ้ืนท่ีเพ่ิมมากขึ้น เมื่อพิจารณาจากจํานวนปาไมที่เพิ่มข้ึนใน
บริเวณเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไนและอุทยานเขาชะเมา กอนและหลังจากการเขาไปปลูกปา และมีการอนุรักษ 
ซึ่งเมื่อปาไมเพ่ิมมากขึ้น สิ่งแวดลอมมีความอุดมสมบูรณ สัตวปาจากที่เคยอพยพออกจากพื้นที่ไปก็กลับเขามาดังเดิม เชน 
ในชวงป พ.ศ. 2553 – 2554 พบชางเขามาในพ้ืนที่มากขึ้นมากขึ้น 70 -  80 ตัว  
 
 
 
 
 
 

 

ภาพภูเขาหัวโลน ที่เกิดจากการบุกรุกพ้ืนที่ปา 
ที่มา : ภาพโดยพระครูประโชติธรรมาภริมย (สาย โชติธมโฺม) 

 
 
 

 
 
 
 

บริเวณทีห่ลวงพอสายเขามาบุกเบิกปลูกปาในยุคแรก 

ที่มา : ภาพโดยพระครูประโชติธรรมาภริมย (สาย โชติธมโฺม) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพสวนปาอรญัปยวงศในปจจุบนั 

ที่มา : ภาพโดยผูวิจัย 

ภาพสวนป่าอรัญปิยวงศ์ในปัจจุบัน

ที่มา : ภาพโดยผู้วิจัย

 ด้านผลลัพธ์ที่ตามมาสู่ชุมชน (Outcome) นอกจาก 

ท่านหลวงพ่อสายจะเป็นผู้น�าในการปลูกป่า และอนุรักษ์ป่าไม้ใน 

เขตพื้นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนและบริเวณอุทยาน 

เขาชะเมาแล้ว ท่านยังเป็นผู ้น�าในการจัดตั้งกลุ ่มในชุมชนพวา  

ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่

ปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์
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176   วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2561

 กลุ่มเครือข่ายชุมชนพวา ที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาหนี้สิน 

ของชาวบ้าน โดยหลวงพ่อสายได้เป็นผู้น�าให้ชุมชนได้เข้าร่วมกับ 

เครอืข่ายวนเกษตรของผูใ้หญ่วบิลูย์ เขม็เฉลมิ ผูท้ีป่ระสบความส�าเรจ็ 

จากการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดหลักการพึ่งตนเอง ท�าให ้

เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป ท�าให้ชุมชนพวาสามารถจัดตั้งเครือข่าย 

ชุมชนขึ้นโดยมีสมาชิกกลุ่มบ้านหมู่ที่ 2 กลุ่มบ้านกวย หมู่ที่ 3 กลุ่ม 

เนินจ�าปา และหมู่ที่ 4 กลุ่มคลองพลอย ด�าเนินกิจกรรมด้าน 

วนเกษตร เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของสมาชิกและท�าให้เกิด 

ความสามัคคีในชุมชนมากขึ้น

 กลุม่สหกรณ์ออมทรพัย์ เกดิจากแนวคดิของนายบญุเลศิ 

ดุชิตา แกนน�าชุมชนที่ต้องการใช้แนวคิดจากพระราชด�ารัสของ 

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ มาพัฒนาชุมชนโดยการจัด 

ตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อให้ชาวบ้านได้อุดหนุนสินค้าที่ก่อให้เกิด 

การปันผลรายปี โดยท่านให้ความหมาย สหกรณ์ ไว้ว่า สห แปลว่า 

มากมาย กร แปลว่า รวมกัน จึงรวมแปลความได้ว่า มือหลายๆ  

มอืช่วยกนัท�าสิง่ต่างๆ จนเกดิผลส�าเรจ็และได้ผลประโยชน์ร่วมกนัได้ 

ด�าเนนิการจดัตัง้สหกรณ์ออมทรพัย์ขึน้ โดยกลุม่สหกรณ์ออมทรพัย์  

เก็บเงินออมจากสมาชิกคนละ 50 บาท ต่อเดือน จนท�าให้สหกรณ ์

เคยมีเงินถึง 6 แสนบาท และให้สมาชิกกู้ได้ คนละ 1-2 หมื่นบาท  

ความส�าเร็จของกลุ่มสหกรณ์น�าไปสู่การท�ากิจกรรมอื่นๆ โดยใช ้

สหกรณ์เป็นพื้นฐาน ได้แก่ การท�าร้านค้าชุมชน การขายของให้กับ 

สมาชกิในสหกรณ์ จากมกีารคนืก�าไรให้แก่สมาชิก มกีารท�าอิฐบลอ็ก 

น�้าปลา กะปิ สบู่ และน�้ายาล้างจาน ของกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็น 

ลูกหลานของสมาชิกสหกรณ์เพื่อน�ามาขายในสหกรณ์

โครงการโดยเข้าร่วมในระยะทีส่องช่วยให้แกนน�าเครือข่ายของชุมชน 

พวาทดลองใช้ระบบการแลกเปลี่ยนชุมชน มีการจัดงบประมาณให ้

ชาวบ้านไปดูงานในสถานที่ท่ีได้เข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนชุมชน  

โดยได้ขอค�าปรึกษาและค�าแนะน�าจากหลวงพ่อสายเป็นอย่างดี  

ผลจากการใช้คูปองผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนคูปองในระยะ 6  

เดือนแรก มีความต้องการที่จะเรียนรู้การใช้คูปอง เป็นเครื่องมือใน 

การลดใช้ค่าใช้จ่ายในครอบครัว แต่พบว่าจริงๆ แล้วนั้น เมื่อดูจาก 

รายชื่อผู้ที่ใช้คูปองนั้นส่วนใหญ่จะเป็นแค่แกนน�า หรือเครือญาติ 

ใกล้ชิดกับแกนน�า ท�าให้การทดลองใช้คูปองแลกเปล่ียนชุมชน 

ไม่ประสบความส�าเร็จ (พลอยบงกช ชุ่มเพ็งพันธุ์, 2550)

 กลุ่มเยาวชนในการอนุรักษ์ป่าไม ้กลุ่มนี้เกิดขึ้นเพื่อเป็น 

การสร้างเยาวชนรุน่ใหม่ให้เกดิความตระหนกัถึงการอนรุกัษ์ไม้ และ 

เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาเชื่อมต่อระหว่างวัยรุ่นกับ 

วัยผู้ใหญ่ที่ท�างานด้านอนุรักษ์เพื่อไม่ให้ขาดตอนในระหว่างรุ่น โดย 

ผู้ที่เข้าร่วมจะเป็นลูกหลานของชาวต�าบลพวา และพื้นที่ใกล้เคียง  

จงึเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มโีอกาสเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการต่างๆ  

ที่เครือข่ายชุมชนพวาได้ด�าเนินการ เช่น โครงการปลงคืนถิ่น  

โครงการธรรมยาตรา โครงการวนเกษตร โครงการศึกษาพันธุ์ไม้  

เป็นต้น 

 กจิกรรมเครอืข่ายวนเกษตร เป็นกจิกรรมทีต่่อเนือ่งจาก 

การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายวนเกษตรภาคตะวันออก  

และเครือข่ายวนเกษตรจากทั่วประเทศ โดยสมาชิกเครือข่ายจะม ี

การประชุมกันทุกวันที่ 11 ของทุกเดือน พร้อมทั้งจัดให้มีกิจกรรม 

ของเครือข่าย โดยการหมุนเวียนไปตามพื้นที่จังหวัดของสมาชิก 

มีกิจกรรมเวทีพูดคุยเกี่ยวกับวนเกษตร ป่าไม้ และเรื่องอ่ืนๆ เช่น  

ปัญหาช้างป่า ปัญหาการตัดไม้ ตลอดจนปัญหาการท�ามาหากิน  

เป็นต้น

 ผลที่ออกสู่สังคมภายนอก (Impact) หลังจากเกิดกลุ่ม 

เครือข่ายภาคตะวันออกที่เป็นส่วนหนึ่งในการสอดส่องดูแลปัญหา 

ทางด้านป่าไม้ โดยมีหลวงพ่อสายเป็นแกนน�า ท�าให้เกิดการขยาย 

กลุ่มเครือข่ายเข้าไปยังกลุ่มต่างๆ ของชาวบ้าน ก่อให้เกิดเป็นกลุ่ม 

เครือข่ายของวนเกษตร 5 จังหวัดภาคตะวันออก โดยมีจุดประสงค ์

เพื่อการแลกเปล่ียนความรู้ แสวงหาแนวทางท่ีสอดคล้องกับการ 

ด�ารงชีวิตกลุ่มเครือข่าย 5 จังหวัดภาคตะวันออก ประกอบไปด้วย  

เครือข่ายจากจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสระแก้ว จังหวัดจันทบุรี  

จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี เกิดการรวมตัวกันเป็นเครือข่าย 

และจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้น ในทุกๆ วันที่ 11 ของทุกเดือน และ 

นอกจากนัน้ยงัได้เกดิโครงการธรรมยาตราเพ่ือผนืป่ารอยต่อ 5 จงัหวดั  

ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 และ 2 ซึ่งครอบคลุมเขตพื้นที่จังหวัดของ 

กลุ่มเครือข่าย ที่เรียกรวมกันว่า ป่าตะวันออก ประกอบไปด้วย 

เขตรักษาพันธุ ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เขตรักษาพันธุ ์สัตว์ป่าเขา 

สอยดาว อุทยานแห่งชาติน�้าตกเขาสิบห้าชั้น อุทยานแห่งชาต ิ

 
 ดานผลลัพธที่ตามมาสูชุมชน (Outcome) นอกจากทานหลวงพอสายจะเปนผูนําในการปลูกปา และอนุรักษปา
ไมในเขตพื้นเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไนและบริเวณอุทยานเขาชะเมาแลว ทานยังเปนผูนําในการจัดตั้งกลุมใน
ชุมชนพวา ใหเปนแหลงเรียนรูตาง ๆ ไดแก 
 กลุมเครือขายชุมชนพวา ที่เกิดข้ึนเพื่อแกปญหาหนี้สินของชาวบาน โดยหลวงพอสายไดเปนผูนําใหชุมชนไดเขา
รวมกับเครือขายวนเกษตรของผูใหญวิบูลย เข็มเฉลิม ผูที่ประสบความสําเร็จจากการใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึด
หลักการพึ่งตนเอง ทําใหเปนที่ยอมรับของคนทั่วไป ทําใหชุมชนพวาสามารถจัดตั้งเครือขายชุมชนข้ึนโดยมีสมาชิกกลุม
บานหมูท่ี 2 กลุมบานกวย หมูที่ 3 กลุมเนินจําปา และหมูที่ 4 กลุมคลองพลอย ดําเนินกิจกรรมดานวนเกษตร เพ่ือลด
คาใชจายในครัวเรือนของสมาชิกและทําใหเกิดความสามัคคีในชุมชนมากขึ้น 
 กลุมสหกรณออมทรัพย เกิดจากแนวคิดของนายบุญเลิศ ดุชิตา แกนนําชุมชนที่ตองการใชแนวคิดจากพระราช
ดํารัสของสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ มาพัฒนาชุมชนโดยการจัดตั้งสหกรณออมทรัพยเพ่ือใหชาวบานได
อุดหนุนสินคาที่กอใหเกิดการปนผลรายป โดยทานใหความหมาย สหกรณ ไววา สห แปลวา มากมาย กร แปลวา รวมกัน 
จึงรวมแปลความไดวา มือหลาย ๆ มือชวยกันทําสิ่งตาง ๆ จนเกิดผลสําเร็จและไดผลประโยชนรวมกัน ไดดําเนินการ
จัดตั้งสหกรณออมทรัพยข้ึน โดยกลุมสหกรณออมทรัพย เก็บเงินออมจากสมาชิกคนละ 50 บาท ตอเดือน จนทําให
สหกรณเคยมีเงินถึง 6 แสนบาท และใหสมาชิกกูได คนละ 1-2 หมื่นบาท ความสําเร็จของกลุมสหกรณนําไปสูการทํา
กิจกรรมอื่นๆ โดยใชสหกรณเปนพ้ืนฐาน ไดแก การทํารานคาชุมชน การขายของใหกับสมาชิกในสหกรณ จากมีการคืน
กําไรใหแกสมาชิก มีการทําอิฐบล็อก, น้ําปลา, กะป, สบู และน้ํายาลางจาน ของกลุมเด็กและเยาวชนท่ีเปนลูกหลานของ
สมาชิกสหกรณเพ่ือนํามาขายในสหกรณ 
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 ทดลองใชคูปองแลกเปลี่ยนชุมชน เมื่อการดําเนินงานเครือขายชุมชนพวา เห็นผลเปนรูปธรรมมากพอสมควร 
จึงไดมีโครงการวิจัยและพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนชุมชนดวยการพ่ึงตนเองของ ศาสตราจารย ดร.อภิชัย พันธเสน ที่ไดรับ
ทุนสนับสนุนจากรัฐบาลใหหาชุมชนเพื่อทําการทดลองใชคูปองแลกเปลี่ยนใชในชุมชน ชุมชนพวา อําเภอแกงหางแมว 
จังหวัดจันทบุรี เปนชุมชนที่เขารวมโครงการโดยเขารวมในระยะที่สองชวยใหแกนนําเครือขายของชุมชนพวาทดลองใช
ระบบการแลกเปลี่ยนชุมชน มีการจัดงบประมาณใหชาวบานไปดูงานในสถานท่ีที่ไดเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนชุมชน 
โดยไดขอคําปรึกษาและคําแนะนําจากหลวงพอสายเปนอยางดี ผลจากการใชคูปองผูเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนคูปองใน
ระยะ 6 เดือนแรก มีความตองการที่จะเรียนรูการใชคูปอง เปนเครื่องมือในการลดใชคาใชจายในครอบครัว แตพบวาจริง 
ๆ แลวนั้น เมื่อดูจากรายช่ือผูที่ใชคูปองนั้นสวนใหญจะเปนแคแกนนํา หรือเครือญาติใกลชิดกับแกนนํา ทําใหการทดลอง
ใชคูปองแลกเปลี่ยนชุมชนไมประสบความสําเร็จ (พลอยบงกช ชุมเพ็งพันธุ, 2550) 
 กลุมเยาวชนในการอนุรักษปาไม กลุมนี้เกิดข้ึนเพ่ือเปนการสรางเยาวชนรุนใหมใหเกิดความตระหนักถึงการ
อนุรักษไม และเปนตัวแทนของคนรุนใหมที่จะเขามาเช่ือมตอระหวางวยัรุนกับวัยผูใหญที่ทํางานดานอนุรักษเพ่ือไมใหขาด
ตอนในระหวางรุน โดยผูที่เขารวมจะเปนลูกหลานของชาวตําบลพวา และพ้ืนท่ีใกลเคียง จึงเปดโอกาสใหเยาวชนไดมี

 ทดลองใช้คูปองแลกเปลี่ยนชุมชน เมื่อการด�าเนินงาน

เครือข่ายชุมชนพวา เห็นผลเป็นรูปธรรมมากพอสมควร จึงได้มี

โครงการวิจัยและพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนชุมชนด้วยการพึ่งตนเอง

ของ ศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย พันธเสน ท่ีได้รับทุนสนับสนุนจาก

รฐับาลให้หาชุมชนเพือ่ท�าการทดลองใช้คปูองแลกเปลีย่นใช้ในชุมชน 

ชุมชนพวา อ�าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี เป็นชุมชนที่เข้าร่วม

ด้านหน้าของสหกรณ์ หมู่บ้านพวา

ต�าบลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

ที่มา : ภาพโดยผู้วิจัย

ปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์
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เขาชะเมา-เขาวง อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ รวมถึงพื้นที่ป่าใน 

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติท่ีอยู่ภาคใต้การดูแลของภาครัฐและองค์กร 

ท้องถิ่นชุมชนภาคตะวันออก โดยจุดเริ่มต้นการเดินธรรมยาตรา 

เริ่มต้นที่ สวนป่าอรัญปิยวงศ์ โดยมีหลวงพ่อสายเป็นประธานในพิธี  

เป็นผู้สนับสนุนและด�าเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การเดินส�ารวจป่าไม้  

ส�ารวจแหล่งน�้า ส�ารวจสัตว์ป่า เป็นต้น

สรุปผลและอภิปรายผล
 แนวคิดและบทบาทการอนุรักษ์ป่าไม้ของพระครู 

ประโชติธรรมาภิรมย์ ท่านมีแนวคิดในการอนุรักษ์ 3 แนวคิด ได้แก่  

แนวคิดการตอบแทนคุณแม่ แนวคิดการจัดป่าแบบสวนโมกข์ และ 

แนวคดิธรรมชาต ิ4 ประการ ส่วนบทบาทการอนรุกัษ์ท่านมบีทบาท 

ในด้านการเทศนาส่ังสอนให้คนมีจิตส�านึก บทบาทการเป็นผู้น�าใน 

การอนุรักษ์ป่าไม้ และบทบาทในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม 

ในการอนุรักษ์

 ผลการอนุรักษ์ป่าไม้ของพระครูประโชติธรรมาภิรมย์  

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถึชีวิตของคนในชุมชนพวาด้านต่างๆ  

3 ระดับ ได้แก่ ด้านผลผลิต (Output) ฟื้นฟูทรัพยากรป่าเพิ่มมากขึ้น  

มีสัตว์ป่าโดยเฉพาะช้าง กลับเข้ามาในพื้นป่ามากขึ้น ด้านผลลัพธ์ที ่

ตามมาสู่ชุมชน (Outcome) เกิดแหล่งเรียนรู้ในชุมชนพวา ได้แก่  

กลุ่มเครือข่ายชุมชนพวา มีการตั้งกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ในชุมชน  

ทดลองใช้คปูองแลกเปลีย่นชมุชน ตัง้กลุม่เยาวชนในการอนุรักษ์ป่าไม้ 

และเกิดกิจกรรมเครือข่ายวนเกษตร และด้านผลที่ออกสู่สังคม 

ภายนอก (Impact) ได้ท�ากิจกรรมร่วมกับเครือข่ายวนเกษตร 

ภาคตะวนัออก ในการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และหาทางการด�าเนนิชวีติ 

อย่างพอเพียงภายในเครือข่าย 5 จังหวัดภาคตะวันออก

 จากการศึกษางานวิจัยการอนุรักษ์ป่าของพระครู 

ประโชตธิรรมาภริมย์ มคีวามสอดคล้องกบังานวจัิยของพระมหาเจมิ 

สุวโจ (2543) และพระครูใบฎีกาถาวร สุรปญฺโญ (2545) พบว่า  

งานของพระมหาเจิม สุวโจ และพระครูใบฎีกาถาวร สุรปญฺโญ 

ได้ท�าการศึกษาแนวคิด บทบาท และผลของการอนุรักษ์ของ 

พระสงฆ์ทีไ่ด้อนรุกัษ์ป่าไม้ ซึง่ผลของการศกึษาพบว่า ลักษณะแนวคดิ 

ของการอนรุกัษ์ป่าไม้ของท้ังสองรปูสอดคล้องกบัแนวคดิการอนรุกัษ์ 

ของพระครูประโชติธรรมาภิรมย์ (หลวงพ่อสาย) กล่าวคือ มีการใช ้

แนวคิดทางด้านพระพุทธศาสนามาเป็นฐานคิดในการอนุรักษ์และ 

ใช้พืน้ทีข่องป่าเป็นสถานทีใ่นการฝึกปฏบิตัธิรรม น�าหลกัธรรมมาเป็น 

กระบวนการทางปัญญา และผลของการอนุรักษ์ป่าไม้ส่งผลไปถึง 

ด้านต่างๆ ได้แก่ สิ่งแวดล้อมที่ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  

เกิดแหล่งน�้าธรรมชาต ิพืชพันธุ์เจริญเติบโต มีความหลากหลายทาง 

นิเวศวิทยา สัตว์ที่เคยมีอยู่ในเขตป่าเมื่อก่อน ก็กลับเข้ามาในป่าที่ได ้

รบัการปลกู และอนรุกัษ์ เช่น ชา้ง เป็นต้น และชมุชนเกดิการเรยีนรู ้

ในการด�าเนินชีวิตอย่างพอเพียงแบบยั่งยืน

 จากการศกึษาบทบาทของพระสงฆ์กบัการอนรัุกษ์ป่าไม้  

กรณีศึกษาพระครูประโชติธรรมาภิรมย์ (หลวงพ่อสาย) มีข้อค้นพบ 

ทีเ่ป็นองค์ความรูใ้หม่ขึน้มา การเข้ามาอนรุกัษ์ป่าไม้ของหลวงพ่อสาย 

จากจุดเร่ิมต้นที่ต้องการให้ป่าไม้ที่เคยถูกตัดกลายเป็นภูเขาหัวโล้น 

กลับมามีความอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมเป็นต้นน�้า เป็นแหล่งน�้า  

เป็นทีอ่ยูอ่าศยัของสตัว์ป่า ตลอดจนการเป็นศนูย์รวมจติใจของผูค้น 

ในชุมชน แต่เมื่อเวลาผ่านไป จากการมีหลวงพ่อสายเป็นศูนย์รวม 

จิตใจ ศูนย์รวมการด�าเนินกิจกรรมทางด้านอนุรักษ์ สิ่งเหล่านั้น 

ถูกส่งผ่านองค์ความรู้ต่างๆ ไปสู่คนในชุมชนเกิดการเรียนรู้ในการ 

ด�ารงชีวิตอย่างพอเพียง การอยู่กับธรรมชาติ การรวมกลุ่มกันท้ัง 

ภายในชมุชนและภายนอกชมุชน ร่วมกนัจดักิจกรรมเรยีนรูธ้รรมชาต ิ

ท�าให้ชมุชนกบัป่าไม้อยูร่่วมกนัได้อย่างพึง่พาอาศยักนั มกีารส่งผ่าน 

องค์ความรู้จากแกนน�าไปยังเยาวชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง 

 จากความอดุมสมบรูณ์ของผืนป่าและการเข้ามาจบัจอง 

พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจของชาวบ้าน ชุมชนเกิดปัญหาใหม่ขึ้นมาคือ 

ปัญหาระหว่างชาวบ้านกับช้างที่ลงมาจากภูเขาเข้ามากินพืช และ 

ท�าลายพชืเศรษฐกจิทีช่าวบ้านปลกูไว้ เกดิความเสยีหายเป็นอย่างมาก  

ชาวบ้านในชุมชนจึงเกิดความคิดที่แตกต่างกันออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

กลุ่มที่ต้องการหาวิธีในการจัดการกับช้างที่เข้ามาท�าลายพืชผลทาง 

การเกษตรของตน กับกลุ่มที่พยายามเข้าใจในวิถีชีวิตของช้างที่

ต้องหาอาหารปัญหาดงักล่าวชาวบ้านในชมุชนยงัคงรอรบัการแก้ไข

ท�าอย่างไรที่จะให้คนกับช้างอยู่ด้วยกันได้ทั้งสองฝ่าย

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 จากการศกึษา พบว่า ปัญหาอย่างหนึง่ทีช่าวบ้านในพืน้ที่

กับหน่วยงานภาครัฐไม่เข้าใจกันนั่นคือ ปัญหาการใช้สอยพื้นท่ีป่า  

เนือ่งจากพืน้ป่าชมุชนพวาเป็นพืน้ทีท่ีอ่ยูใ่นเขตของป่าสงวนแห่งชาติ  

ท�าให้การจัดการและการใช้สอยพื้นที่ป่าระหว่างชุมชนกับภาครัฐ 

ไม่เข้าใจกัน เช่น กรณีการปลูกต้นไม้ ภาครัฐสนับสนุนให้ชาวบ้าน 

ปลูกต้นไม้ แต่เมื่อต้นไม้โตพอที่จะตัดมาสร้างบ้านหรือตัดมาท�า 

ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึง่ได้ ชาวบ้านไม่สามารถตดัได้เนือ่งจากอยู ่

ในเขตป่าสงวน ท�าให้ชาวบ้านในชุมชนบางส่วนไม่พอใจ จึงไม่สนใจ 

ในการปลูกต้นไม้เพราะปลูกไปแล้วก็ไม่สามารถท�าอะไรได้ ดังนั้น  

ภาครัฐที่มีความเกี่ยวข้องควรลงพื้นที่ท�าความเข้าใจในการใช้พ้ืนที ่

ใช้สอยในป่าให้กับชาวบ้านได้เข้าใจและช้ีแจงหรือท�าข้อตกลงใน 

การใช้พื้นที่ใช้สอยป่าให้ชุมชนอยู่ได้กับป่าที่เขาได้ร่วมมือกันปลูก

และอนุรักษ์

ปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์
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 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1. เนื่องจากพ้ืนท่ีชุมชนพวา เป็นพื้นท่ีท่ีหลวงพ่อสาย 

ได้เข้าไปปลูกป่า และอนุรักษ์ป่าไม้ ตลอดจนได้ส่งเสริมให้ชุมชนได ้

ด�าเนินกิจกรรม โครงการต่างๆ บนพื้นฐานของการด�าเนินชีวิตท่ี 

พอเพียงมาเป็นเวลากว่า 20 ปี หากผู้ที่สนใจในการศึกษาครั้งต่อไป 

ควรทอดบทเรียนที่ชุมชนพวาได้ด�าเนินการมาเพื่อให้เห็นภาพของ 

การพัฒนาและการด�าเนินชีวิตที่ยั่งยืนในปัจจุบัน

 2. พ้ืนทีช่มุชนพวา เป็นพืน้ทีอ่ยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาต ิ

การใช้สอยพืน้ท่ีป่ามีข้อจ�ากดัในด้านกฎหมายหลายอย่าง แม้ว่าป่านัน้ 

จะเกดิจากการร่วมแรงร่วมใจของหลวงพ่อสายกับคนในชุมชนกต็าม 

ผูท้ีส่นใจในการศกึษาอาจศกึษาประเดน็การใช้พืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติ

กบัคนในพืน้ทีป่่าสงวนจะอยูด้่วยกนัอย่างไรไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่เกดิ

ความได้เปรียบเสียเปรียบ
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การพัฒนาแผนที่การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในเขตอ�าเภอเมืองจันทบุรี

Developing a Map for Learning History in Amphoe Mueang Chanthaburi Area

ศิริศักดิ์ ทิพย์ทวีชาญ
1
, วกุล  จุลจาจันทร์

2

1
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

บทคัดย่อ
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแผนที่การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  

2) เพื่อจัดประเภทยุคสมัยต่างๆ ของแหล่งประวัติศาสตร์ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี และ 3) เพื่อวิเคราะห์การกระจายตัวของ 

แหล่งประวัติศาสตร์ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมีพ้ืนที่ศึกษาอยู่ในเขตอ�าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย 

พื้นที่ 11 ต�าบล ได้แก่ 1. ต�าบลตลาด 2. ต�าบลวัดใหม่ 3. ต�าบลคลองนารายณ์ 4. ต�าบลเกาะขวาง 5. ต�าบลคมบาง 6. ต�าบลท่าช้าง  

7. ต�าบลจันทนิมิต 8. ต�าบลบางกะจะ 9. ต�าบลแสลง 10. ต�าบลหนองบัว และ 11. ต�าบลพลับพลา เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

รูปแบบทางที่ตั้งหรือการกระจายตัวของแหล่งประวัติศาสตร์ คือ วิธีการทางแผนที่ (Cartographic Method)

 ผลการศึกษาวิจัย พบว่า แหล่งประวัติศาสตร์มีการกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 7 ต�าบล ได้แก่ คมบาง คลองนารายณ์ จันทนิมิต  

ท่าช้าง บางกะจะ วัดใหม่ และหนองบัว ดังนั้น เมื่อพิจารณารูปแบบทางที่ตั้งของแหล่งประวัติศาสตร์ในเขตอ�าเภอเมืองจันทบุรี พบว่า  

ต�าบลวัดใหม่เป็นพื้นท่ีท่ีมีแหล่งประวัติศาสตร์ตั้งอยู ่มากที่สุด คือ 11 แหล่งประวัติศาสตร์ (44%) รองลงมา คือ ต�าบลคมบาง  

ต�าบลคลองนารายณ์ ต�าบลจันทนิมิต และต�าบลบางกะจะ โดยมีต�าบลละ 3 แหล่ง (12%) อันดับสาม คือ ต�าบลท่าช้างและ 

ต�าบลหนองบัว มีต�าบลละ 1 แหล่ง (4%) ส่วนการจัดประเภทยุคสมัยของแหล่งประวัติศาสตร์ในเขตอ�าเภอเมืองจันทบุรี พบว่า  

แหล่งประวัติศาสตร์ท่ีมีอายุเก่าแก่ท่ีสุดอยู่ในยุคทวารวดี รองลงมา คือ ยุคกรุงศรีอยุธยา และกรุงรัตนโกสินทร์ ตามล�าดับ โดยต�าบล 

ที่มีแหล่งประวัติศาสตร์ท่ีมีอายุเก่าแก่ท่ีสุด คือ ต�าบลคลองนารายณ์ รองลงมา คือ ยุคกรุงศรีอยุธยา อยู่ในเขตต�าบลคลองนารายณ ์

ต�าบลจันทนิมิต ต�าบลบางกะจะ ต�าบลวัดใหม่ และต�าบลหนองบัว ส่วนยุคกรุงรัตนโกสินทร์ มีการกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 6 ต�าบล ได้แก่  

ต�าบลคมบาง ต�าบลคลองนารายณ์ ต�าบลจันทนิมิต ต�าบลท่าช้าง ต�าบลบางกะจะ และต�าบลวัดใหม่

ค�าส�าคัญ : การพัฒนา, แผนที่การเรียนรู้, ประวัติศาสตร์, อ�าเภอเมืองจันทบุรี

ศิริศักดิ์ ทิพย์ทวีชาญ, วกุล  จุลจาจันทร์
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Abstract
 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%). 

Keywords : developing, learning map, history, Amphoe Mueang Chanthaburi
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บทน�า 
 จังหวัดจันทบุรีเป็นเมืองชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก 

ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นแหล่ง 

อารยธรรมทั้งในสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์  

ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ล�้าค่า เป็นดินแดนที่มีความส�าคัญ 

ซึ่งได้ถูกบันทึกไว้ในหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติไทย ตั้งแต ่

สมัยกรุงศรีอยุธยา ธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ โดยมีสภาพทาง 

ภูมิศาสตร์เป็นป่าเขาล�าเนาไพร ซึ่งก่อก�าเนิดแหล่งน�้าตกที่สวยงาม 

และเป็นต้นน�้าล�าธารที่ส�าคัญหลายสาย พื้นที่ส่วนใหญ่มีทรัพยากร 

ดินอุดมสมบูรณ์ ประกอบกับสภาพภูมิอากาศท่ีชุ่มชื้นตลอดทั้งปี 

จงึส่งผลให้ผลติผลทางการเกษตรมปีรมิาณมากและคณุภาพด ีพืน้ที่ 

ทางด้านใต้ของจังหวัดติดชายฝั่งทะเลของอ่าวไทย จึงเป็นแหล่ง 

ผลิตอาหารอันลือชื่อและเป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยว  

สภาพทางธรณีวิทยาเป็นแหล่งแร่ธาตุและรัตนชาติที่มีชื่อเสียง 

มากมาย ท�าให้เศรษฐกิจของชาวจันทบุรีขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว  

(ส�านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2542) ส่วนข้อมูล 

ทางประวัติศาสตร์และหลักฐานทางโบราณคดีในจังหวัดจันทบุรี  

ปรากฏว่ามีมนุษย์อยู่อาศัยตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เป็นกลุ่ม 

ชนที่ใช้เครื่องมือ เครื่องใช้และเครื่องประดับท่ีท�าจากหิน เช่น  

อ�าเภอมะขาม เขาวง อ�าเภอท่าใหม่ และบ้านคลองบอน อ�าเภอ 

โป่งน�้าร้อน เป็นต้น และในสมัยประวัติศาสตร์พบเมืองโบราณชื่อ 

เมืองเพนียด ที่เขาสระบาป ต�าบลคลองนารายณ์ ในเขตอ�าเภอ 

เมืองจันทบุรี โดยพบหลักฐานทางโบราณคดีหลายช้ิน ได้แก่  

ศิลาจารึก ทับหลังศิลปะเขมร เสาประดับขอบประตูศิลปะนครวัด 

และภาพจ�าหลกัรปูพระพฆิเนศ ซ่ึงทัง้หมดนีม้อีายรุาวพุทธศตวรรษที่ 

12-18 โดยปัจจบุนัจดัแสดงอยูใ่นพพิธิภัณฑ์วดัทองทัว่ นอกจากนัน้ 

จังหวัดจันทบุรียังเป็นเมืองท่ีมีความส�าคัญท้ังทางด้านการเมือง  

เศรษฐกจิ มาตัง้แต่สมยัอยธุยา เหน็ได้จากหลกัฐานทีย่งัคงหลงเหลอื 

อยู่บริเวณค่ายตากสิน โดยในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

ได้ทรงสร้างก�าแพงเมือง ป้อมคูเมือง หอรบ ตามแบบตะวันตก เพื่อ 

ป้องกันการรุกรานของเขมรและญวนในสมัยน้ัน และในคราวเสีย 

กรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า ครั้งที่ 2 พ.ศ.2310 จันทบุรีเป็นแหล่งที่ตั้ง 

รวมก�าลังของพระยาตาก จนสามารถน�ากองทัพเข้าต่อสู้กับพม่า  

กระทั่งกู้อิสรภาพกรุงศรีอยุธยาได้ส�าเร็จ โดยหลักฐานที่ปรากฏอยู ่

ในปัจจบุนั คอื อูต่่อเรอืสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช บ้านเสมด็งาม  

ต�าบลหนองบัว อ�าเภอเมืองจันทบุรี (คณะกรรมการฝ่ายประมวล 

เอกสารและจดหมายเหตุ, 2544)  

 จากข้อมูลดังกล่าว ท�าให้จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่ม ี

ความพร้อมในการเป็นแหล่งท่องเทีย่วและเรยีนรูท้างประวตัศิาสตร์ 

ในยุคต่างๆ ของไทย แต่ไม่เคยมีการรวบรวมแหล่งท่องเที่ยวทาง 

ประวัติศาสตร์ของจังหวัดจันทบุรีมาก่อน ดังน้ัน งานวิจัยนี้ได้ท�า 

การส�ารวจแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในเขตอ�าเภอเมือง  

จังหวัดจันทบุรี โดยเก็บบันทึกต�าแหน่งต่างๆ ด้วยระบบก�าหนด 

ต�าแหน่งบนโลก (Global Positioning System : GPS) และยังม ี

การจัดท�าฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โดยมีการ 

แบ่งประเภทแหล่งประวัติศาสตร์ตามยุคสมัยต่างๆ ซึ่งจะมีการ 

จัดการข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic  

Information System : GIS) ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศท่ีม ี

ความแตกต่างจากระบบอื่นๆ เนื่องจากเป็นระบบสารสนเทศที่มี

ความสัมพันธ์กับการจัดการข้อมูลในเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data) ซึ่ง 

สามารถจัดการฐานข้อมูล วิเคราะห์ ประมวลผลและการแสดงผล  

อีกทั้งยังท�างานร่วมกันกับข้อมูลอรรถธิบาย (Attribute Data) 

ที่เป็นข้อมูลที่สัมพันธ์กับข้อมูลเชิงภาพที่มีการอ้างอิงกับพิกัดท่ีท�า 

ให้ทราบได้ถึงที่ตั้งของแหล่งพ้ืนที่ศึกษาทางประวัติศาสตร์ท่ีเกิดขึ้น 

ในพืน้ทีเ่ขตอ�าเภอเมอืงจนัทบรุ ีจังหวดัจันทบุรีได้ การแสดงผลในเชงิ 

พืน้ทีจ่ะช่วยให้เหน็ภาพรวมของรปูแบบทางทีต่ัง้ (Spatial Pattern)  

ที่เป็นการกระจายตัวของแหล่งประวัติศาสตร์ได้อย่างชัดเจน ท�าให ้

เกดิประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ การวางแผนพฒันาและการจดัการแหล่ง 

ประวัติศาสตร์ในอ�าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรีได้ต่อไป ท�าให ้

ผลการวิจัยชิ้นนี้สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนพัฒนา 

การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  

พร้อมทั้งเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ของนักเรียน  

นิสิต นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจโดยทั่วไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อพัฒนาแผนท่ีการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์โดย 

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

 2. เพือ่จดัประเภทยคุสมยัต่างๆ ของแหล่งประวตัศิาสตร์ 

ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

 3. เพือ่วเิคราะห์การกระจายตัวของแหล่งประวัติศาสตร์ 

ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

อุปกรณ์และวิธีด�าเนินการวิจัย
 ด�าเนนิการศกึษาค้นคว้าเอกสารทางวิชาการทีเ่ก่ียวข้อง 

กับการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  

เพื่อใช้สรุปและระบุแหล่งข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ในพื้นที่ศึกษา 

ได้แก่ พื้นที่ต�าบลต่างๆ ในเขตอ�าเภอเมืองจันทบุรี จ�านวน  

11 ต�าบล ได้แก่ 1. ต�าบลตลาด 2. ต�าบลวัดใหม่ 3. ต�าบลคลอง 

นารายณ์ 4. ต�าบลเกาะขวาง 5. ต�าบลคมบาง 6. ต�าบลท่าช้าง  

7. ต�าบลจันทนิมิต 8.  ต�าบลบางกะจะ 9. ต�าบลแสลง  

10. ต�าบลหนองบัว และ 11. ต�าบลพลับพลา และลงพื้นที่ใน 

การส�ารวจและเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยใช้เครื่องมือระบุต�าแหน่ง 

พิกัดบนพื้นโลก (Global Positioning System : GPS) ร่วมกับ 

การสนทนาแบบไม่เป็นทางการโดยไม่มีแบบสอบถามจากแหล่ง 

ศิริศักดิ์ ทิพย์ทวีชาญ, วกุล  จุลจาจันทร์
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ข้อมูลส�าคัญ (Key Informant) ได้แก่ ชาวบ้านในพื้นที่ศึกษาและ 

ผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่ศึกษา แล้วท�าการสร้างฐาน 

ข้อมูลเชิงพื้นที่ โดยน�าข้อมูลท่ีได้มาจัดกระท�าแบ่งประเภทแหล่ง

ประวัติศาสตร์ของพื้นที่ศึกษาตามยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ โดย

สร้างฐานข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute Database) ในระบบ

สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) และท�าการวิเคราะห์ข้อมูล โดย

น�าข้อมูลแหล่งประวัติศาสตร์ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีมา

จ�าแนกเป็นรายต�าบล โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ช่วง คือ มากที่สุด 

มาก ปานกลาง และน้อย เพือ่ศึกษาปรมิาณและการกระจายของท่ีตัง้

แหล่งประวัติศาสตร์ว่ามีลักษณะการกระจายทางที่ตั้งในรูปแบบใด

ผลการวิจัย
 ผลการวเิคราะห์การกระจายตวัของแหล่งประวตัศิาสตร์ 

ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พบว่า ต�าบลวัดใหม่เป็นพื้นที ่

ที่มีแหล่งประวัติศาสตร์ตั้งอยู่มากที่สุด โดยมีจ�านวนทั้งสิ้น 11 แหล่ง  

หรือคิดเป็นร้อยละ 44 ของจ�านวนแหล่งประวัติศาสตร์ในเขต 

อ�าเภอเมอืง จงัหวดัจันทบุร ีรองลงมา คอื ต�าบลคมบาง ต�าบลคลอง 

นารายณ์ ต�าบลจันทนิมิต และต�าบลบางกะจะ มีจ�านวนทั้งส้ิน 

12 แหล่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 12 ของจ�านวนแหล่งประวัติศาสตร ์

ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ส่วนพ้ืนที่ที่มีจ�านวนแหล่ง 

ประวัติศาสตร์ตั้งอยู่น้อยที่สุด คือ ต�าบลท่าช้าง และต�าบลหนองบัว  

มีจ�านวนทั้งสิ้น 1 แหล่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 4 ของจ�านวนแหล่ง 

ประวัติศาสตร์ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (ตารางที่ 1)

 ส ่วนผลการวิเคราะห์รูปแบบทางที่ตั้ งของแหล่ง 

ประวัติศาสตร์ในเขตอ�าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยใช้ 

วิธีการทางแผนที่ (Cartographic Method) และใช้จ�านวนแหล่ง 

ประวัติศาสตร์เป็นตัวช้ีวัดขนาดของแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์  

พบว่า ต�าบลที่มีแหล่งประวัติศาสตร์ตั้งอยู่ในระดับมาก คือ ต�าบล 

วัดใหม่ โดยมีจ�านวนแหล่งประวัติศาสตร์มากกว่า 4 แหล่งขึ้นไป  

ส่วนต�าบลที่มีแหล่งประวัติศาสตร์ตั้งอยู่จ�านวนปานกลางหรือมี 

จ�านวนแหล่งประวัติศาสตร์ตั้งแต่ 3-4 แหล่ง มี 4 ต�าบล คือ  

ต�าบลคมบาง ต�าบลคลองนารายณ์ ต�าบลจันทนิมิต และต�าบล 

บางกะจะ  ส่วนต�าบลทีม่แีหล่งประวตัศิาสตร์ตัง้อยูเ่ป็นจ�านวนน้อย 

หรือมีจ�านวนแหล่งประวัติศาสตร์น้อยกว่า 3 แหล่ง คือ ต�าบล 

ท่าช้างและต�าบลหนองบัว (ภาพที่ 1)

ตารางที่ 1 แสดงที่ตั้งของแหล่งประวัติศาสตร์ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เป็นรายต�าบล

 โดยใช้จ�านวนแหล่งประวัติศาสตร์เป็นตัววัด

 

ผลการวิจัย 
 

 ผลการวิเคราะหการกระจายตัวของแหลงประวัติศาสตรในเขตอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พบวา ตําบลวัดใหม

เปนพ้ืนท่ีที่มีแหลงประวัติศาสตรตั้งอยูมากที่สุด โดยมีจํานวนท้ังสิ้น 11 แหลง หรือคิดเปนรอยละ 44 ของจํานวนแหลง

ประวัติศาสตรในเขตอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี รองลงมา คือ ตําบลคมบาง ตําบลคลองนารายณ ตําบลจันทนิมิต และ

ตําบลบางกะจะ มีจํานวนท้ังสิ้น 12 แหลง หรือคิดเปนรอยละ 12 ของจํานวนแหลงประวัติศาสตรในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดจันทบุรี สวนพ้ืนท่ีที่มีจํานวนแหลงประวัติศาสตรตั้งอยูนอยที่สุด คือ ตําบลทาชางและตําบลหนองบัว มีจํานวน

ทัง้สิ้น 1 แหลง หรือคิดเปนรอยละ 4 ของจํานวนแหลงประวัติศาสตรในเขตอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุร ี(ตารางท่ี 1) 

 สวนผลการวิเคราะหรูปแบบทางที่ตั้งของแหลงประวตัิศาสตรในเขตอําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยใช

วิธีการทางแผนท่ี (Cartographic Method) และใชจํานวนแหลงประวัติศาสตรเปนตัวชี้วัดขนาดของแหลงเรียนรูทาง

ประวัติศาสตร พบวาตําบลท่ีมีแหลงประวัติศาสตรตั้งอยูในระดับมาก คือ ตําบลวัดใหม โดยมีจํานวนแหลงประวัติศาสตร

มากกวา 4 แหลงข้ึนไป สวนตําบลที่มีแหลงประวัติศาสตรตั้งอยูจํานวนปานกลางหรือมีจํานวนแหลงประวัติศาสตรตั้งแต 

3-4 แหลง มี 4 ตําบล คือ ตําบลคมบาง ตําบลคลองนารายณ ตําบลจันทนิมิต และตําบลบางกะจะ  สวนตําบลที่มีแหลง

ประวัติศาสตรตั้งอยูเปนจํานวนนอยหรือมีจํานวนแหลงประวัติศาสตรนอยกวา 3 แหลง คือ ตําบลทาชางและตําบลหนอง

บัว (ภาพที่ 1) 

 

ตารางที่ 1 แสดงท่ีตั้งของแหลงประวัติศาสตรในเขตอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เปนรายตําบล โดยใชจํานวนแหลง

ประวัติศาสตรเปนตัววดั 
 

ลําดับท่ี ตําบล จํานวนแหลงประวัติศาสตร รอยละ 
1 คมบาง 3 12 
2 คลองนารายณ 3 12 
3 จันทนิมิต 3 12 
4 ทาชาง 1 4 
5 บางกะจะ 3 12 
6 วัดใหม 11 44 
7 หนองบัว 1 4 

รวม 25 100 
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 ผลการจัดประเภทยุคสมัยของแหล่งประวัติศาสตร์  

พบว่า แหล่งประวัติศาสตร์ที่พบมีทั้งสิ้นจ�านวน 25 แหล่ง สามารถ 

จดัประเภทยคุสมยัของแหล่งประวตัศิาสตร์ทีพ่บในเขตอ�าเภอเมอืง 

จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ได้เป็น 3 ยุคสมัยหลัก ได้แก่ ยุคทวารวดี  

ยุคกรุงศรีอยุธยา และยุคกรุงรัตนโกสินทร์ โดยแสดงข้อมูลใน 

ภาพที่ 1 แสดงรูปแบบทางที่ตั้งของแหล่งประวัติศาสตร์ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

 โดยใช้จ�านวนแหล่งประวัติศาสตร์เป็นตัววัด

 
 

ผลการจัดประเภทยุคสมัยของแหลงประวัติศาสตร พบวา แหลงประวัติศาสตรที่พบมีทั้งสิ้นจํานวน 25 แหลง 

สามารถจัดประเภทยุคสมัยของแหลงประวัติศาสตรที่พบในเขตอําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ไดเปน 3 ยุคสมัยหลัก 

ไดแก ยุคทวารวดี ยุคกรุงศรีอยุธยา และยุคกรุงรัตนโกสินทร โดยแสดงขอมูลในตารางที่ 2 ซึ่งแหลงประวัติศาสตรท่ีมีอายุตารางที่ 2 ซ่ึงแหล่งประวัติศาสตร์ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดอยู่ในยุค 

ทวารวดี รองลงมา คือ ยุคกรุงศรีอยุธยา และกรุงรัตนโกสินทร์  

ตามล�าดับ และต�าบลที่มีแหล่งประวัติศาสตร์ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด  

คือ ต�าบลคลองนารายณ์ โดยแหล่งประวัติศาสตร์ท่ีพบ คือ  

เมืองเพนียด โดยแสดงข้อมูลในภาพที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงประเภทของยุคสมัยที่พบของแหล่งประวัติศาสตร์

เกาแกท่ีสุดอยูในยุคทวารวดี รองลงมา คือ ยุคกรุงศรีอยุธยา และกรุงรัตนโกสินทร ตามลําดับ และตําบลที่มีแหลง

ประวัติศาสตรที่มีอายุเกาแกที่สุด คือ ตําบลคลองนารายณ โดยแหลงประวัติศาสตรที่พบ คือ เมืองเพนียด โดยแสดง

ขอมูลในภาพที่ 2 
 

ตารางที่ 2 แสดงประเภทของยุคสมัยที่พบของแหลงประวัติศาสตร 
 

ลําดับท่ี ชื่อ ตําบล ยุคสมัย Latitude Longitude 
1 เมืองเพนียด คลองนารายณ สมัยทวารวด ี 12.58603 102.1444 
2 วัดทองทั่ว คลองนารายณ กรุงศรีอยุธยา 12.58764 102.1427 
3 วัดพระแมปฏิสนธินริมล จันทนิมิต กรุงศรีอยุธยา 12.60932 102.1188 
4 วัดพลับ บางกะจะ กรุงศรีอยุธยา 12.58402 102.0561 
5 ชุมชนบางกะจะ บางกะจะ กรุงศรีอยุธยา 12.5822 102.0532 
6 กําแพงเมืองเกา (คายตากสิน) วัดใหม กรุงศรีอยุธยา 12.61837 102.1094 
7 วัดกลาง วัดใหม กรุงศรีอยุธยา 12.61317 102.1123 
8 ชุมชนริมน้ําจันทบูร วัดใหม กรุงศรีอยุธยา 12.61107 102.1143 
9 ศาลหลักเมืองจันทบุร ี วัดใหม กรุงศรีอยุธยา 12.61632 102.1107 
10 บานเสมด็งาม หนองบัว กรุงศรีอยุธยา 12.53027 102.0767 
11 วัดไผลอม จันทนิมิต รัตนโกสินทร 12.60572 102.1191 
12 คายเนินวง บางกะจะ รัตนโกสินทร 12.58521 102.0677 
13 วัดเขตรนาบุญญาราม วัดใหม รัตนโกสินทร 12.61023 102.1138 
14 น้ําตกคลองนารายณ คลองนารายณ รัตนโกสินทร 12.58153 102.1764 
15 บานหลวงราชไมตร ี วัดใหม รัตนโกสินทร 12.61245 102.1138 
16 ปรมาภไิธย 3 พระองค (น้ําตกพลิว้) คมบาง รัตนโกสินทร 12.5291 102.1839 
17 อลงกรณเจดีย คมบาง รัตนโกสินทร 12.52929 102.1832 
18 พีระมิดพระนางเรือลม คมบาง รัตนโกสินทร 12.52967 102.1827 
19 อาคารประวัติศาสตรกรณีพิพาท ร.ศ.112 วัดใหม รัตนโกสินทร 12.61778 102.1104 
20 อาคารคลังกระสุนของทหารฝรั่งเศส วัดใหม รัตนโกสินทร 12.61861 102.1095 
21 บานพระยาวสูิตรโกษา จันทนิมิต รัตนโกสินทร 12.60162 102.1141 
22 บานขุนอนุสรณสมบติั วัดใหม รัตนโกสินทร 12.60868 102.116 
23 ศาลากลางเกาจังหวัดจันทบุร ี วัดใหม รัตนโกสินทร 12.6152 102.1107 
24 วังสวนบานแกว ทาชาง รัตนโกสินทร 12.66396 102.0975 
25 โรงพยาบาลพระปกเกลา วัดใหม รัตนโกสินทร 12.60423 102.1026 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงตําแหนงที่ตั้งของแหลงประวัติศาสตรในยุคสมัยตางๆ  
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ภาพที่ 2 แสดงต�าแหน่งที่ตั้งของแหล่งประวัติศาสตร์ในยุคสมัยต่างๆ 

 
 

 

 

สรุปและอภิปรายผล 
 

ศิริศักดิ์ ทิพย์ทวีชาญ, วกุล  จุลจาจันทร์

ยุคทวารวดี

ยุคสมัยของแหล่งประวัติศาสตร์

ยุคกรุงศรีอยุธยา

ยุครัตนโกสินทร์
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สรุปและอภิปรายผล
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาแผนที่การเรียนรู้ 

ทางประวัติศาสตร์ในเขตอ�าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยม ี

วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การกระจายตัวของแหล่งประวัติศาสตร ์

ในเขตอ�าเภอเมอืง จงัหวดัจนัทบรุ ีและเพือ่จดัประเภทยคุสมยัต่างๆ 

ของแหล่งประวัติศาสตร์ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ซ่ึงผล 

การวิจัย พบว่า

 1. การวเิคราะห์การกระจายตวัของแหล่งประวตัศิาสตร์ 

ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยพิจารณาจากจ�านวนแหล่ง 

ประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยู่ในเขตอ�าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  

เป็นรายต�าบล พบว่า แหล่งประวัติศาสตร์ที่ได้จากการเก็บรวบรวม 

ข้อมูล มีจ�านวนทั้งสิ้น 25 แหล่ง โดยกระจายอยู่ในพื้นที่ 7 ต�าบล  

จากจ�านวนต�าบลทั้งสิ้น 11 ต�าบล ที่อยู่ในเขตอ�าเภอเมืองจันทบุรี  

จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ ต�าบลคมบาง ต�าบลคลองนารายณ์ ต�าบล 

จันทนิมิต ต�าบลท่าช้าง ต�าบลบางกะจะ ต�าบลวัดใหม่ และต�าบล 

หนองบวั และพบว่า แหล่งประวตัศิาสตร์ในยคุรตันโกสนิทร์มจี�านวน 

มากที่สุด คือ 15 แหล่ง จากจ�านวนแหล่งประวัติศาสตร์ทั้งหมด  

25 แหล่ง คิดเป็นร้อยละ 60 จากข้อมูลแหล่งประวัติศาสตร์ทั้งหมด  

รองลงมา คือ ยุคกรุงศรีอยุธยา มีจ�านวน 9 แหล่ง จากจ�านวนแหล่ง 

ประวัติศาสตร์ทั้งหมด 25 แหล่ง คิดเป็นร้อยละ 36 จากข้อมูล 

แหล่งประวัติศาสตร์ทั้งหมด และยุคอาณาจักรทวารวดี มีจ�านวน 

น้อยที่สุด คือ 1 แหล่ง จากจ�านวนแหล่งประวัติศาสตร์ทั้งหมด  

25 แหล่ง คิดเป็นร้อยละ 4 จากจ�านวนแหล่งประวัติศาสตร์ทั้งหมด 

ในอ�าเภอเมืองจันทบุรี

 ในการวเิคราะห์รปูแบบทางทีต่ัง้ของแหล่งประวตัศิาสตร์ 

ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ได้พิจารณารูปแบบทางที่ต้ัง 

จากจ�านวนแหล่งประวัติศาสตร์ในแต่ละต�าบลเป็นตัวชี้วัดขนาด 

ของแหล่งประวัติศาสตร์ พบว่า ต�าบลวัดใหม่เป็นพื้นที่ที่มีแหล่ง 

ประวัติศาสตร์ตั้งอยู่มากที่สุด โดยมีจ�านวนทั้งสิ้น 11 แหล่ง หรือ 

คดิเป็นร้อยละ 44 ของจ�านวนแหล่งประวตัศิาสตร์ในเขตอ�าเภอเมอืง  

จังหวัดจันทบุรี รองลงมา คือ ต�าบลคมบาง ต�าบลคลองนารายณ์  

ต�าบลจนัทนมิติ และต�าบลบางกะจะ มจี�านวนทัง้สิน้ 12 แหล่ง หรอื 

คดิเป็นร้อยละ 12 ของจ�านวนแหล่งประวตัศิาสตร์ในเขตอ�าเภอเมอืง  

จังหวัดจันทบุรี ส่วนพื้นท่ีท่ีมีจ�านวนแหล่งประวัติศาสตร์ตั้งอยู ่

น้อยที่สุด คือ ต�าบลท่าช้าง และต�าบลหนองบัว มีจ�านวนทั้งสิ้น 

1 แหล่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 4 ของจ�านวนแหล่งประวัติศาสตร์ใน 

เขตอ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

 ผลการวเิคราะห์รปูแบบทางทีต่ัง้ของแหล่งประวตัศิาสตร์ 

ในเขตอ�าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยใช้วิธีการทางแผนที่  

(Cartographic Method) และใช้จ�านวนแหล่งประวัติศาสตร์เป็น 

ตัวชี้วัดขนาดของแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ พบว่า ต�าบลที่มี 

แหล่งประวัติศาสตร์ต้ังอยู่ในระดับมาก คือ ต�าบลวัดใหม่ โดยม ี

จ�านวนแหล่งประวัติศาสตร์มากกว่า 4 แหล่งขึ้นไป ส่วนต�าบล 

ที่มีแหล่งประวัติศาสตร์ตั้งอยู่จ�านวนปานกลางหรือมีจ�านวนแหล่ง 

ประวัติศาสตร์ต้ังแต่ 3-4 แหล่ง มี 4 ต�าบล คือ ต�าบลคมบาง  

ต�าบลคลองนารายณ์ ต�าบลจันทนิมิต และต�าบลบางกะจะ 

ส่วนต�าบลที่มีแหล่งประวัติศาสตร์ตั้งอยู ่เป็นจ�านวนน้อยหรือมี 

จ�านวนแหล่งประวตัศิาสตร์น้อยกว่า 3 แหล่ง คอื ต�าบลท่าช้าง และ

ต�าบลหนองบัว

 2. การจัดประเภทยุคสมัยของแหล่งประวัติศาสตร์  

จากการจัดประเภทยุคสมัยของแหล่งประวัติศาสตร์ที่ได้มาจาก 

ข้อมูลแหล่งประวัติศาสตร์ที่ท�าการศึกษารวบรวมข้อมูลจากแหล่ง 

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอ�าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พบว่า 

แหล่งประวัติศาสตร์ที่พบมีทั้งสิ้นจ�านวน 25 แหล่ง จากนั้นผู้วิจัย 

ได้ท�าการจัดประเภทยุคสมัยของแหล่งประวัติศาสตร์ที่พบจาก 

หลักฐานข้อมูลระดับทุติยภูมิที่ท�าการศึกษาและรวบรวมมา 

จากแหล่งต่างๆ ท�าให้สามารถจัดประเภทยุคสมัยของแหล่ง 

ประวัติศาสตร์ที่พบในเขตอ�าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  

ได้เป็น 3 ยุคสมัยหลัก ได้แก่ ยุคทวารวดี ยุคกรุงศรีอยุธยา และ 

ยุคกรุงรัตนโกสินทร์ ซ่ึงพบว่า แหล่งประวัติศาสตร์ที่มีอายุเก่าแก ่

ที่สุดอยู ่ในยุคทวารวดี รองลงมา คือ ยุคกรุงศรีอยุธยา และ 

กรุงรัตนโกสินทร์ ตามล�าดับ 

 จากการศึกษาพบว่า ต�าบลที่มีแหล่งประวัติศาสตร์ที่ม ี

อายุเก่าแก่ที่สุด คือ ต�าบลคลองนารายณ์ โดยแหล่งประวัติศาสตร ์

ทีพ่บ คือ เมอืงเพนยีด ซึง่อยูใ่นยคุทวารวด ีส่วนแหล่งประวตัศิาสตร์ 

ในยุคกรุงศรีอยุธยามีทั้งสิ้นจ�านวน 9 แหล่ง และมีการกระจายตัว 

อยู่ในพื้นที่ 5 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลคลองนารายณ์ ต�าบลจันทนิมิต  

ต�าบลบางกะจะ ต�าบลวดัใหม่ และต�าบลหนองบวั โดยมกีารกระจกุ 

ตัวของแหล่งประวัติศาสตร์ในยุคกรุงศรีอยุธยาอยู่ในเขตพื้นท่ี 

ต�าบลวัดใหม่มากที่สุด โดยมีจ�านวนทั้งสิ้น 4 แหล่ง ได้แก่ ก�าแพง 

เมืองเก่า วัดกลาง ชุมชนริมน�้าจันทบูร และศาลหลักเมืองจันทบุรี  

รองลงมา คือ ต�าบลบางกะจะ จ�านวน 2 แหล่ง ได้แก่ วัดพลับ และ 

ชุมชนบางกะจะ และต�าบลที่มีจ�านวนของแหล่งประวัติศาสตร์ใน 

ยุคกรุงศรีอยุธยาน้อยที่สุด มีอยู่ 2 ต�าบล คือ ต�าบลจันทนิมิตและ 

ต�าบลหนองบัว โดยมีแหล่งประวัติศาสตร์ยุคกรุงศรีอยุธยาที่พบใน 

ต�าบลจันทนิมิต คือ วัดพระแม่ปฏิสนธินิรมล ส่วนที่ต�าบลหนองบัว  

คือ บ้านเสม็ดงาม และแหล่งประวัติศาสตร์ในยุคกรุงรัตนโกสินทร ์

ที่พบในเขตอ�าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี มีจ�านวนทั้งสิ้น  

15 แหล่ง และมีการกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 6 ต�าบล ได้แก่ ต�าบล 

คมบาง ต�าบลคลองนารายณ์ ต�าบลจันทนิมิต ต�าบลท่าช้าง  

ต�าบลบางกะจะ และต�าบลวัดใหม่ โดยมีการกระจุกตัวของแหล่ง 

ประวัติศาสตร์ในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ในเขตพื้นที่ต�าบลวัดใหม่ 

มากที่สุด โดยมีจ�านวนทั้งสิ้น 7 แหล่ง ได้แก่ วัดเขตร์นาบุญญาราม  

บ้านหลวงราชไมตรี อาคารประวัติศาสตร์กรณีพิพาท ร.ศ.112  

ศิริศักดิ์ ทิพย์ทวีชาญ, วกุล  จุลจาจันทร์
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อาคารคลังกระสุนของทหารฝรั่งเศส บ้านขุนอนุสรณ์สมบัติ  

ศาลากลางเก่าจังหวัดจันทบุรี และโรงพยาบาลพระปกเกล้า  

รองลงมา คือ ต�าบลคมบาง โดยมีจ�านวนท้ังส้ิน 3 แหล่ง ได้แก่  

ปรมาภิไธย 3 พระองค์ (น�้าตกพลิ้ว) อลงกรณ์เจดีย์ และพีระมิด 

พระนางเรือล่ม อันดับสาม คือ ต�าบลจันทนิมิต โดยมีจ�านวนทั้งสิ้น  

2 แหล่ง ได้แก่ วัดไผ่ล้อม และบ้านพระยาวิสูตรโกษา ส่วนต�าบล 

ที่มีแหล่งประวัติศาสตร์ยุคกรุงรัตนโกสินทร์น้อยที่สุดมีอยู่ 3 ต�าบล 

ได้แก่ ต�าบลคลองนารายณ์ ต�าบลท่าช้าง และต�าบลบางกะจะ  

โดยมีแหล่งประวัติศาสตร์ยุคกรุงรัตนโกสินทร์ท่ีพบในต�าบล 

คลองนารายณ์ คือ น�้าตกคลองนารายณ์ ในต�าบลท่าช้าง คือ  

วังสวนบ้านแก้ว และต�าบลบางกะจะ คือ ค่ายเนินวง

 จากการศึกษาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลหลักฐานทาง 

ประวัติศาสตร์ในเขตอ�าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เกี่ยวกับ 

แหล่งเรียนรู ้ทางประวัติศาสตร์จากแหล่งข้อมูลช้ันต้น เช่น  

พระปรมาภิไธยย่อ อลงกรณ์เจดีย์ พีระมิดพระนางเรือล่ม เป็นต้น  

และแหล่งข้อมลูชัน้รอง ได้แก่ ข้อมูลทีไ่ด้จากรวบรวมและวเิคราะห์ 

ตีความเกี่ยวกับสถานท่ีท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์จาก 

แหล่งข้อมูลที่ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้จากหลากหลายแหล่ง  

ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลระดับทุติยภูมิ ท�าให้ทราบได้ว่า เขตอ�าเภอเมือง 

จันทบุรีเป็นชุมชนโบราณเก่าแก่มีอายุมากกว่า 1,000 ปี และยัง 

มีร่องรอยอารยธรรมโบราณของชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ที่มีอาย ุ

ไม่น้อยกว่า 4,000-6,000 ปีมาแล้ว (คณะกรรมการฝ่ายประมวล

เอกสารและจดหมายเหตุ, 2544) ซึ่งมีหลักฐานที่หลากหลายทั้ง 

ด้านมานุษยวิทยา ศิลปะ และประวัติศาสตร์ ที่แสดงให้เห็นถึงการ 

ตั้งถิ่นฐาน การขยายตัวทางการค้ากับต่างถิ่น การรับและถ่ายทอด 

การผสมผสานทางวัฒนธรรม ซึ่งมีพัฒนาการมาอย่างยาวนาน

มาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน โดยการวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปได้ว่า 

แหล่งประวัติศาสตร์ที่มีอายุมากที่สุดในเขตอ�าเภอเมืองจันทบุรี คือ  

เมอืงเพนยีด ต�าบลคลองนารายณ์ ซึง่มกีารสนันษิฐานว่าบรเิวณนีค้ง 

มชีมุชนอาศยัอยูอ่ย่างหนาแน่นพอสมควรในราวพุทธศตวรรษที ่11  

และมกีารขยายชมุชนออกไปพร้อมกบัสภาพการเมอืงทีต่กอยูภ่ายใต้ 

อิทธิพลของขอมโบราณตั้งแต ่สมัยแคว ้นเจนละเป ็นต ้นมา  

(คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2544)  

ส่วนต�าบลที่มีแหล่งประวัติศาสตร์มากท่ีสุดในเขตอ�าเภอเมือง 

จันทบุรี คือ ต�าบลวัดใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นชุมชนของจังหวัด 

จันทบุรีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ซ่ึงพบหลักฐานการเป็นชุมชนและ 

ซากวัดครั้งกรุงศรีอยุธยาหลายวัด ประกอบกับหลักฐานส�าคัญ  

คือ ร่องรอยของก�าแพงเมืองโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่ยังมีให ้

เห็นชัดเจนที่ค่ายตากสิน (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและ 

จดหมายเหตุ, 2542) ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าอ�าเภอเมืองจันทบุรี  

จังหวัดจันทบุรี มีพัฒนาการทางด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่ส�าคัญ 

อย่างหลากหลายและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ของ 

ประเทศไทยได้เป็นอย่างดี ซึ่งชาวจังหวัดจันทบุรีควรภาคภูมิใจใน 

คุณค่าของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่ส�าคัญและส่งเสริมให้เยาวชน 

เรียนรู้การอนุรักษ์แหล่งประวัติศาสตร์ต่างๆ เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ 

เรียนรู้คุณค่าและภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตนต่อไป 

อย่างไรก็ตาม การน�าระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) มาใช้ 

กับงานด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีนั้นได้ก่อให้เกิดประโยชน ์

มากมาย ซ่ึงในต่างประเทศได้มีการน�าไปประยุกต์ใช้กับงาน 

โบราณคดีในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่  

สิ่งแวดล้อมและการท�าแผนที่ต่างๆ ด้วยระบบสารสนเทศทาง 

ภูมิศาสตร์ แต่ในประเทศไทยได้มีการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ 

ทางภูมิศาสตร์กับงานด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีเช่นกัน  

แต่ยังไม่แพร่หลายมากนัก ทั้งนี้ข้อมูลโบราณคดีในปัจจุบันมีระบบ 

การจัดการฐานข้อมูลที่ล้าสมัยและไม่เป็นมาตรฐาน ท�าให้ยากต่อ 

การวางแผนจัดการให้มีประสิทธิภาพ (วันวสา วิโรจนารมย์, 2544)  

ดังนั้น การวิจัยในครั้งนี้จึงเป็นประโยชน์ต่องานทางประวัติศาสตร์  

โบราณคดีและการท่องเที่ยว ตลอดจนเป็นฐานข้อมูลในการเรียนรู ้

แหล่งประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นส่วนใหญ่มาจาก 

แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ดังน้ัน หากมีการท�าวิจัยในเรื่องนี้อีกควรท�า 

การศกึษา โดยใช้วธิกีารเกบ็ข้อมลูแบบปฐมภมูเิป็นหลกั ซึง่จะท�าให้ 

การศึกษาครั้งต่อไปมีข้อมูลในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น

 2. การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาภาพรวมของ 

แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในเขตอ�าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัด 

จันทบุรี ซึ่งหากมีการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรท�าการศึกษาที่แตก 

แขนงไปจากเดิม เช่น การศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์ในเขตอ�าเภอ 

เมืองจันทบุรีในยุคก่อนประวัติศาสตร์ หรือยุคสมัยกรุงศรีอยุธยา  

เป็นต้น เพื่อท�าให้ได้ข้อมูลที่มีความละเอียดมากยิ่งขึ้น

ศิริศักดิ์ ทิพย์ทวีชาญ, วกุล  จุลจาจันทร์
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บทคัดย่อ
  งานวจิยัชิน้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาปรมิาณมวลชวีภาพเหนอืพืน้ดนิและการสะสมธาตคุาร์บอนในมวลชวีภาพเหนอืพืน้ดนิ 

ของไม้ยนืต้นในพืน้ทีป่่าปกปักทรพัยากร ซึง่มลีกัษณะเป็นป่าดบิช้ืนผสมป่าพรแุละเป็นหย่อมป่าตัง้อยูภ่ายในมหาวทิยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี 

การศกึษาท�าโดยสุม่วางแปลงขนาด 40 ม. x 40 ม. จ�านวน 3 แปลง ท�าการบนัทกึชือ่พนัธ์ุไม้ ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางล�าต้นทีร่ะดบัความสงู 

จากพื้นดิน 130 เซนติเมตร (Diameter at breast height, DBH) ของต้นไม้ที่มี DBH ตั้งแต่ 4.5 เซนติเมตร ขึ้นไป และบันทึกความสูงของ

ต้นไม้ จากน้ันท�าการค�านวณค่ามวลชวีภาพเหนอืพืน้ดนิของต้นไม้โดยใช้สมการอลัโลเมทรขีองป่าดิบชืน้ และค�านวณค่าปริมาณธาตุคาร์บอน 

ที่สะสมในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินโดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 50 ของมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน ผลการศึกษาพบพันธุ์ไม้ทั้งสิ้น 56 ชนิด 

รวม 740 ต้น หรือคิดเป็นความหนาแน่น 1,541±419 ต้น/เฮกแตร์ มีพื้นที่หน้าตัดรวม 11.5 ตร.ม. และมีค่าดัชนีความหลากหลาย 

ของแชนนอน–เวยีเนอร์ (H’) เท่ากบั 3.11  ในส่วนของมวลชวีภาพเหนอืพืน้ดนิพบว่ามค่ีา 160.9±59.5 ตนั/เฮกแตร์ สามารถคดิเป็นปรมิาณ

ธาตุคาร์บอนที่สะสมในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินเท่ากับ 80.5±29.7 ตันคาร์บอน/เฮกแตร์

ค�าส�าคัญ : มวลชีวภาพเหนือพื้นดิน, การสะสมธาตุคาร์บอน, ไม้ยืนต้น, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
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Abstracts
  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.

Keywords : Aboveground biomass, Carbon sequestration, Standing timber , The Plant Genetics Conservation Project
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บทน�า
 ป ัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก 

(climate change) เป็นปัญหาหน่ึงท่ีส�าคัญในปัจจุบัน ปัญหา 

ดังกล่าวเกิดจากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ  

ของมนุษย์ เช่น การตัดไม้ท�าลายป่า การพัฒนาอุตสาหกรรม 

และการคมนาคมขนส่ง เป็นต้น ก๊าซเรือนกระจกที่ปลดปล่อย 

สู่ชั้นบรรยากาศนั้น พบว่ามีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซหลัก  

จากปัญหาดังกล่าวท�าให้องค์กรต่างๆ ท่ัวโลกได้แสวงหามาตรการ 

และวิธีการในการบรรเทาภาวะโลกร้อน ซึ่งวิธีการหนึ่งที่หลาย 

หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนของหลายๆ ประเทศได้ด�าเนินการ 

เพื่อบรรเทาความรุนแรงของปัญหาดังกล่าว ได้แก่ การใช้ระบบ 

นิเวศป่าไม้และการปลูกป่าในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม (reforestation) 

หรือการปลูกสร้างสวนป่า (afforestation) เพื่อช่วยเป็นแหล่ง 

ดดูซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชัน้บรรยากาศ ซึง่พชืจะใช้ก๊าซนี้

ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงและสร้างสารประกอบคาร์บอน  

โดยมนีกัวทิยาศาสตร์ศกึษาว่าปรมิาณธาตุคาร์บอนทีส่ะสมในต้นไม้นี ้

คดิเป็นปริมาณร้อยละ 50 ของมวลชวีภาพเหนอืพืน้ดนิ (Brown and 

Lugo, 1982) และยังได้มีการศึกษาปริมาณธาตุคาร์บอนที่สะสมใน

ต้นไม้รายชนิดในระบบนิเวศธรรมชาติและสวนป่าหลายแห่งอย่าง

ละเอียด เพื่อให้สามารถน�าข้อมูลไปใช้จัดการก๊าซเรือนกระจกได้

อย่างเหมาะสม และน�าไปประกอบการจัดท�าบัญชีคาร์บอนของ

ประเทศได้อย่างถูกต้องแม่นย�ามากยิ่งขึ้น (คณะวนศาสตร์, 2554; 

IPCC 2006; IPCC, 2013)

 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทาง 

ชีวภาพสูงมีพื้นที่ป่าหลากหลายประเภท แต่ละประเภทมีศักยภาพ 

ในการสะสมธาตุคาร์บอนที่แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับปริมาณน�้าฝน  

ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ (อุทิศ กุฏอินทร์, 2542) และได้มี 

การศกึษาเกีย่วกบัมวลชวีภาพเหนอืพืน้ดนิในพืน้ทีป่่าประเภทต่างๆ  

ทั้งป่าธรรมชาติและป่าปลูก เช่น ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าสน 

ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าชายเลน ป่าบุ่งป่าทาม สวนป่าสัก  

สวนป่ากระถนิเทพา สวนป่ากระถนิณรงค์ สวนป่ายคูาลปิตัส เป็นต้น  

(เช่น สนุนัทา ขจรศรีชล, 2531; จรสั ช่วยนะ, 2540; วิมลมาศ นุย้ภกัด,ี  

2542; ชิงชัย วิริยะบัญชา และคณะ, 2545; จิรนันท์ ธีระกุลพิศุทธิ์,  

2546; ชงิชยั วริยิะบญัชา และคณะ, 2547; สนธยา จ�าปานลิ 2547;  

เจษฎา เหลอืงแจ่ม, 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 

พันธุ ์ไม้ในป่าดิบชื้นผสมป่าพรุในประเทศยังมีไม่มากนัก (เช่น  

สวรินทร์ เบ็ญเด็มอะหลี, 2557; Teerakunpisut et al., 2007)  

โดยเฉพาะพื้นที่ป่าที่เป็นป่าด้ังเดิมที่ยังคงเหลืออยู่แต่มีขนาดเล็ก 

(remnant forest) จึงควรท�าการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเป็นข้อมูล

ส�าหรับเป็นแนวทางในการจัดการระบบนิเวศป่าไม้และการจัดการ

ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

 การศึกษาครั้ งนี้ ได ้ เลือกศึกษาในพื้นที่ป ่าปกป ัก

ทรัพยากร ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชด�าร ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีซึง่

ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี ได้สนองพระราชด�าริด้านการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2542 ป่าแห่งนี้ 

มีขนาดพื้นที่ประมาณ 50 ไร่ (Plant Genetic Conservation 

Project, Rambhai Barni, 2014) มลีกัษณะเป็นป่าดบิชืน้ผสมป่าพรุ  

มีพันธุ์ไม้และสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิด (พงษ์ชัย ด�ารงโรจน์วัฒนา 

และคณะ, 2561) นอกจากนี้ยังมีเศษซากพืชต่างๆ ร่วงหล่นทับถม

อย่างหนาแน่น และเกิดการสลายตวัของเศษซากเหล่านัน้อย่างช้าๆ  

กลายเป็นอินทรียวัตถุและเกิดเป็นลักษณะท่ีเรียกว่า peat bog  

ซึง่มคีวามเป็นกรดสูง ส่งผลให้น�า้ภายในป่าพรกุลายเป็นกรด ขณะทีน่�า้ 

ที่ขังในแอ่งยังมีการไหลอย่างช้าๆ อยู่ตลอด จึงมีการหมุนเวียน 

ของอากาศ นอกจากนีเ้มือ่มฝีนตก พืน้ทีป่่าแห่งน้ียงัเป็นแหล่งรองรบั

น�า้จดืขนาดใหญ่ทีม่คีวามส�าคัญต่อการหมนุเวยีนน�า้และสารอาหาร

ต่างๆ ในระบบนิเวศ ซึ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้และ 

การสะสมธาตุคาร์บอนในมวลชีวภาพของต้นไม้ในป่า

 เนื่องจากพื้นที่ป ่าแห่งนี้มีความส�าคัญอย่างยิ่งใน 

เชิงนิเวศและมีลักษณะเป็นป่าดิบชื้นผสมป่าพรุ ซึ่งการศึกษา 

ศักยภาพเกี่ยวกับมวลชีวภาพในป่าประเภทนี้ยังมีน้อย ดังนั้น  

งานวิจัยนี้จึงศึกษาเกี่ยวกับปริมาณมวลชีวภาพเหนือพื้นดินและ 

การสะสมธาตุคาร์บอนในไม้ยืนต้นชนิดต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูล 

พื้นฐานในการใช้ประโยชน์จากป่าพรุแห่งนี้ หรือน�าไปประยุกต์ใช ้

เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อน ตลอดจน 

ใช้เป็นแหล่งข้อมูลในด้านการเรียนการสอนรายวิชานิเวศวิทยา 

และชีววิทยาพื้นฐานให้แก่เยาวชน นักศึกษาและผู้ที่สนใจในด้าน 

งานป่าไม้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ศึกษาปริมาณมวลชีวภาพเหนือพื้นดินและการสะสม 

ธาตุคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของไม้ยืนต้น ในพื้นท่ี 

ปกปักทรัพยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

วิธีการด�าเนินงานวิจัย
 1. การศึกษาภาคสนาม

 ส�ารวจสภาพพื้นที่โดยรวม จากนั้นท�าการสุ่มวางแปลง 

ขนาด 40 ม. X 40 ม. จ�านวน 3 แปลง (ภาพที ่1A) ในบรเิวณทีไ่ม่ลาดชนั  

ไม่ปกคลุมด้วยเถาวลัย์ แต่ละแปลงห่างกันอย่างน้อย 20 ม. เก็บข้อมลู 

ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2559 โดยท�าการ

บันทึกชื่อพื้นเมืองของต้นไม้ในแต่ละแปลงร่วมกับผู ้เชี่ยวชาญ 

พงษ์ชัย ดำารงโรจน์วัฒนา, พัทธ์ธีรา เพชรทองเกลี้ยง, ชุตาภา คุณสุข 
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ด้านชนิดพันธุ์ไม้ในท้องถิ่น ท�าการติดป้ายหมายเลขต้นไม้ ที่ท�าโดย 

ใช้เหลก็ตอกหมายเลขบนเข็มขดัรดัสายไฟ (ภาพที ่1B) เพือ่ประโยชน์ 

ในการติดตามศึกษาในอนาคต

 จากนัน้บันทกึความสูงของล�าต้นจากระดับพืน้ดนิถงึปลาย

ยอดโดยใช้เคร่ืองวัดระยะทางแบบเลเซอร์ (laser range finder) ยีห้่อ 

Nikon รุน่ forestry pro และขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางล�าต้นทีร่ะดบั

ความสูงจากพื้นดิน 130 เซนติเมตร (diameter at breast height,  

DBH) (ภาพที ่1C) โดยท�าการวดัต้นไม้ทีม่ ีDBH ตัง้แต่ 4.5 เซนตเิมตร 

ขึ้นไป (ธิติ วิสารัตน์ และคณะ, 2544) ตามวิธีการของชิงชัย  

วิริยะบัญชา (2546) แล้วท�าการตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร์ในห้อง

ปฏิบัติการ 

ภาพที่ 1 ต�าแหน่งแปลงศึกษา 3 แปลงในป่าปกปักทรัพยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี (A), 

ป้ายหมายเลขต้นไม้ (B) และการวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล�าต้นที่ระดับความสูงจากพื้นดิน 130 เซนติเมตร (C)

A

B

C

 2. การศึกษาในห้องปฏิบัติการ

 ค�านวณข้อมูลเชิงปริมาณด้านนิเวศวิทยาบางประการ  

ได้แก่ ความหนาแน่น พื้นท่ีหน้าตัด ดัชนีความหลากหลายของ 

แชนนอน - เวียเนอร์ (H’) และค�านวณค่ามวลชีวภาพเหนือ 

พื้นดินของต้นไม้ในแปลงศึกษาโดยใช้สมการอัลโลเมทรีของ 

ป่าดิบชื้น (Ogawa et al.,1965) โดยมีสมการต่างๆ ดังนี้ 
 ความหนาแน่น = จ�านวนต้นไม้/ขนาดพื้นที่   (ต้น/ไร่)

 พื้นที่หน้าตัด =  π(DBH/2)
2
   (ตารางเซนติเมตร)

 H’   =  -Σ(Pi)(lnPi)

 เมื่อ Pi = สัดส่วนของตัวอย่างท้ังหมดท่ีเป็นของส่ิงม ี

ชีวิตชนิด i
 มวลชีวภาพล�าต้น (Ws) = 0.0396 (DBH

2
H)

0.9326  
(กิโลกรัม)

 มวลชีวภาพกิ่ง (Wb) = 0.006003 (DBH
2
H)

0.977
 (กิโลกรัม)

 มวลชีวภาพใบ (Wl) = 1/[(28/(Ws+Wb))+0.025] (กโิลกรัม)

 มวลชีวภาพรวม  = Ws+Wb+Wl (กิโลกรัม)

 เมื่อ H คือ ความสูงของต้นไม้ (เมตร)

 จากน้ันท�าการวิเคราะห์โครงสร้างป่า โดยท�าการสร้าง 

แผนภาพช่วงชั้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระดับอก (size class  

distribution) และค�านวณค่าปริมาณธาตุคาร์บอนที่สะสมในมวล 

ชีวภาพเหนือพื้นดิน โดยมีค่าประมาณร้อยละ 50 ของมวลชีวภาพ

เหนือพื้นดิน (Brown and Lugo, 1982)

ผลการวิจัยและอภิปราย
 1. จ�านวนชนดิต้นไม้และลกัษณะทางนเิวศโดยภาพรวม

 ผลการศึกษาโดยรวม พบว่า ในพ้ืนที่ศึกษามีไม้ยืนต้น 

ทั้งส้ิน 56 ชนิด รวม 740 ต้น หรือคิดเป็นความหนาแน่นเฉลี่ย  

1,541±419  ต้น/เฮกแตร์ และมีจ�านวนล�าต้นทั้งหมด 854 ล�าต้น  

หรือมีค่าเฉล่ีย 1,781±606 ล�าต้น/เฮกแตร์) (ตารางที่ 1) ทั้งนี้  

เนื่องจากต้นไม้บางต้นมีการแตกล�าต้นใหม่เนื่องจากถูกตัดฟัน  

ขณะที่บางต้นมีลักษณะทางพฤกษศาสตร์เช่นนั้น คือ มีการแตก 

ล�าต้นเป็นหลายนาง ไม่ได้เป็นล�าต้นเดี่ยวๆ 

พงษ์ชัย ดำารงโรจน์วัฒนา, พัทธ์ธีรา เพชรทองเกลี้ยง, ชุตาภา คุณสุข 
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 ไม้ยืนต้นชนิดท่ีพบมากท่ีสุดในพื้นท่ีป่าปกปักฯ ได้แก่  

ต้นครนื พบจ�านวน 130 ต้น รองลงมา ได้แก่ ต้นแต้วขาว พบจ�านวน  

84 ต้น ส�าหรับไม้ยืนต้นชนิดอื่นๆ ส่วนใหญ่พบได้น้อยกว่า 40 ต้น  

เช่น กระบก (40 ต้น) กรวยน�้า (39 ต้น) คอแลน (38 ต้น) จิกดง  

(35 ต้น) กระบาก (35 ต้น) เป็นต้น นอกจากนี้พบว่าพันธุ์ไม้มีพื้นที่

หน้าตัดรวม 11.53 ตร.ม. (เฉลี่ย 3.84 ตร.ม./ไร่) และมีค่าดัชนี 

ความหลากหลายของแชนนอน–เวียเนอร์ (H’) เท่ากับ 3.11

ตารางที่ 1 จ�านวนชนิดต้นไม้และลักษณะเชิงปริมาณรายแปลง

 เมือ่พจิารณาโครงสร้างป่า พบว่า ต้นไม้ในแปลงส่วนใหญ่ 

มขีนาดเลก็ โดยพนัธุไ์ม้ส่วนใหญ่ทีพ่บมขีนาด DBH น้อยกว่า 10 ซม.  

(527 ต้น) และต้นไม้ทีใ่หญ่กว่า 30 ซม. มเีพยีง 27 ต้นเท่านัน้ (ภาพท่ี 2)  

ส�าหรบัพนัธุไ์ม้ทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในแปลง ได้แก่ มะเดือ่ โดยมขีนาด 

DBH เท่ากบั 56 ซม. จากโครงสร้างป่าดังกล่าวแสดงให้เหน็ว่าป่าแห่งนี ้

ยงัมกีระบวนการทดแทนที ่(succession) เนือ่งจากต้นไม้มขีนาดเลก็  

(ชิงชัย วิริยะบัญชา, 2546) และพันธุ์ไม้หลายชนิดยังคงเติบโตได้ 

เช่น ครืน เป็นต้น 

A B

ภาพที่ 2 การกระจายของต้นไม้ตามช่วงชั้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระดับอก (diameter at breast height: DBH) 

พงษ์ชัย ดำารงโรจน์วัฒนา, พัทธ์ธีรา เพชรทองเกลี้ยง, ชุตาภา คุณสุข 

4 
 

จากนั้นทําการวิเคราะหโครงสรางปา โดยทําการสรางแผนภาพชวงชั้นขนาดเสนผานศนูยกลางระดับอก (size class 
distribution) และคํานวณคาปริมาณธาตุคารบอนท่ีสะสมในมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินโดยมีคาประมาณรอยละ 50 ของมวล
ชีวภาพเหนือพ้ืนดิน (Brown and Lugo, 1982) 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

1. จํานวนชนิดตนไมและลักษณะทางนิเวศโดยภาพรวม 
ผลการศึกษาโดยรวม พบวาในพ้ืนท่ีศึกษามีไมยืนตนท้ังส้ิน 56 ชนิด รวม 740 ตน หรือคิดเปนความหนาแนนเฉล่ีย 

1,541±419 ตน/เฮกแตร และมีจํานวนลําตนท้ังหมด 854 ลําตน หรือมีคาเฉล่ีย 1,781±606 ลําตน/เฮกแตร) (ตารางท่ี 1) 
ท้ังนี ้เน่ืองจากตนไมบางตนมีการแตกลําตนใหมเน่ืองจากถูกตัดฟน ขณะท่ีบางตนมีลักษณะทางพฤกษศาสตรเชนนั้น คือ มีการ
แตกลําตนเปนหลายนาง ไมไดเปนลําตนเด่ียว ๆ  

ไมยืนตนชนิดท่ีพบมากท่ีสุดในพ้ืนท่ีปาปกปกฯ ไดแก ตนครืน พบจํานวน 130 ตน รองลงมา ไดแก ตนแตวขาว พบ
จํานวน 84 ตน สําหรับไมยืนตนชนิดอ่ืน ๆ สวนใหญพบไดนอยกวา 40 ตน เชน กระบก (40 ตน), กรวยนํ้า (39 ตน), คอแลน 
(38 ตน), จิกดง (35 ตน),  กระบาก (35 ตน) เปนตน นอกจากนี้พบวาพันธุไมมีพ้ืนที่หนาตัดรวม 11.53 ตร.ม. (เฉล่ีย 3.84 
ตร.ม./ไร) และมีคาดชันีความหลากหลายของแชนนอน–เวียเนอร (H’) เทากับ 3.11 

เมื่อพิจารณาโครงสรางปา พบวาตนไมในแปลงสวนใหญมีขนาดเล็ก โดยพันธุไมสวนใหญที่พบมีขนาด DBH นอยกวา 
10 ซม. (527 ตน) และตนไมท่ีใหญกวา 30 ซม. มีเพียง 27 ตนเทาน้ัน (ภาพที่ 2) สําหรับพันธุไมท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในแปลง 
ไดแก มะเด่ือ โดยมีขนาด DBH เทากับ 56 ซม. จากโครงสรางปาดังกลาวแสดงใหเห็นวาปาแหงนี้ยังมีกระบวนการทดแทนท่ี 
(succession) เน่ืองจากตนไมมีขนาดเล็ก (ชิงชัย วิริยะบัญชา, 2546) และพันธุไมหลายชนิดยังคงเติบโตได  เชน ครืน เปนตน  

 
ตารางท่ี 1 จํานวนชนิดตนไมและลักษณะเชิงปริมาณรายแปลง 

แปลง 
จํานวน จํานวนตน จํานวน สัดสวน ความหนาแนน พท.หนาตัด H’1 AGB2 CS3 
(ชนิด) (ตน) (ลําตน) (ลําตน:ตน) (ตน/เฮกแตร) (ตร.ม.)  (ตัน/เฮกแตร) (ตันคารบอน/เฮกแตร) 

1 35 181 190 1.05 : 1 1,131 3.56 3.15 155.2 77.6 
2 25 244 280 1.15 : 1 1,525 2.68 2.56 104.6  52.3 
3 43 315 384 1.22 : 1 1,968 5.29 3.12 223.2  111.6 

รวม 56 740 854 - - 11.53 3.11 - - 
เฉล่ีย 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;  2มวลชีวภาพเหนือพ้ืนดิน (aboveground biomass);  
   3ปรมิาณธาตุคารบอนสะสม (carbon storage) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 2 การกระจายของตนไมตามชวงชั้นขนาดเสนผานศูนยกลางระดับอก (diameter at breast height: DBH)  
โดยรวม (A) และจําแนกรายแปลงยอย (B) 
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 2. จ� านวนชนิดต ้นไม ้และลักษณะทางนิ เวศ 

เปรียบเทียบแต่ละแปลง

 จ�านวนต้นไม้และลักษณะทางนิเวศมีความแตกต่างกัน 

ในแต่ละแปลงสรุปได้ดังตารางที่ 1 ซึ่งพบว่า แปลงที่ 3 มีลักษณะ 

เชงิปริมาณต่างๆ มากทีส่ดุ ทัง้นีเ้พราะไม้ยนืต้นทีพ่บในแปลงศกึษานี้  

มคีวามหนาแน่นสงูและต้นไม้มขีนาดใหญ่-เลก็ปะปนกนั นอกจากนี ้

ยังพบร่องรอยของการถูกตัดฟันโดยต้นไม้มีการแตกล�าต้นจ�านวน

มากกว่าแปลงอื่นๆ จึงมีสัดส่วนล�าต้นต่อต้นสูงกว่าแปลงอื่นๆ ด้วย 

เมือ่น�าข้อมลู DBH มาสร้างกราฟโครงสร้างป่าในรูปแบบภาพรวมและ

รายแปลงย่อย โดยแบ่งเป็นช่วงชัน้ DBH ช่วงชัน้ละ 5 ซม. (ภาพที ่2)  

พบว่า แปลงที่ 1 มีต้นไม้ขนาดเล็กจ�านวนน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับ

แปลงที ่2 และ 3 แต่อย่างไรกต็ามเมือ่เปรยีบเทยีบสดัส่วนของต้นไม้ 

ของแต่ละช่วงชัน้ DBH ระหว่างแปลง พบว่า มสีดัส่วนไม่แตกต่างกนั 

มากนัก ส�าหรับสาเหตุที่พบว่า มีต้นไม้ขนาดเล็กจ�านวนมากแม้ว่า 

จะเป็นหย่อมป่าดัง้เดมิ อาจเป็นเพราะในอดตีมกีารตดัไม้ในพืน้ทีป่่า

แห่งนีไ้ปใช้ในการสร้างเรอืนไม้ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลยั ท�าให้เกดิ 

ช่องว่างของเรือนยอด แสงสว่างสามารถส่องผ่านลงมาถึงพื้นป่า

ต้นไม้ขนาดเล็กจึงเติบโตทดแทนท่ี ซ่ึงจากกราฟโครงสร้างป่านี้ 

แสดงให้เห็นว่าป่าแห่งน้ียังคงมีการพัฒนาต่อตามกระบวนการ 

เปลีย่นแปลงแทนที ่โดยแปลงที ่1 มลีกัษณะโครงสร้างป่าทีใ่กล้เคยีง 

กับป่าสมบูรณ์มากท่ีสุด เพราะมีต้นไม้ขนาดใหญ่จ�านวนมาก 

ในพื้นที่และมีต้นไม้ขนาดเล็กในสัดส่วนที่น้อยกว่า ขณะที่แปลงที่ 3 

มีลักษณะของการแทนที่ โดยพบต้นไม้ขนาดเล็กจ�านวนมาก

 3. มวลชวีภาพเหนอืพืน้ดนิและปรมิาณธาตุคาร์บอน 

สะสมในมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน

 ผลการศึกษามวลชีวภาพเหนือพื้นดินและปริมาณธาตุ 

คาร์บอนสะสมแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งพบว่า พื้นที่ป่าแห่งนี้มีมวล

ชีวภาพเหนือพื้นดินเฉล่ีย 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)

 เมื่อพิจารณาพันธุ์ไม้ที่มีค่ามวลชีวภาพและปริมาณธาต ุ

คาร์บอนสะสมเป็นรายชนดิ สามารถแสดงได้ดงัตารางที ่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�าดับ สาเหตุที่ต้นไม้ 3 ชนิดนี้มีมวลชีวภาพสูง 

เน่ืองจากเป็นชนิดที่มีจ�านวนต้นมากและมีต้นที่มีขนาดใหญ่ ท�าให้

มีมวลชีวภาพและปริมาณธาตุคาร์บอนในปริมาณมากด้วย  ส�าหรับ

ต้นครืนซึ่งเป็นต้นไม้ที่พบจ�านวนมากที่สุดในพื้นที่ (130 ต้น) พบว่า

มีมวลชีวภาพสูงเป็นล�าดับที่ 4 โดยมีมวลชีวภาพ 10.6 ตัน/เฮกแตร์ 

คิดเป็นปริมาณธาตุคาร์บอนได้เท่ากับ 5.3 ตันคาร์บอน/เฮกแตร์ 

ทัง้นีเ้นือ่งจากต้นครนืทีพ่บมขีนาดล�าต้นเลก็กว่ากระบกและแต้วขาว

ตารางที่ 2 มวลชีวภาพเหนือพื้นดินและปริมาณธาตุคาร์บอนสะสมของพันธุ์ไม้แต่ละชนิด (เรียงล�าดับจากมากไปน้อย)

ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ AGB (ตัน/เฮกแตร์)
1

CS (ตันคาร์บอน/เฮกแตร์)
2

จ�านวน (ต้น)

กระบก Irvingia malayana 22.9 11.4 40

แต้วขาว Cratoxylum formosum 21.4 10.7 84

อินทรีย์ Peltophorum dasyrrhachis 18.2 9.1 27

ครืน Aporosa frutescens 10.6 5.3 130

กรวยน�้า Horsfieldia irya 9.0 4.5 39

แต้วแดง Cratoxylum cochinchinense 7.5 3.8 18

เลือดควาย Knema lenta 6.9 3.5 11

กระบาก Anisoptera costata 6.8 3.4 35

มะเดื่อ Ficus sp. 5.8 2.9 8

กระท้อน Sandoricum koetjape 5.0 2.5 12

คอแลน Nephelium melliferum 4.0 2.0 38

ตะกู Neolamarckia cadamba 4.0 2.0 3

พงษ์ชัย ดำารงโรจน์วัฒนา, พัทธ์ธีรา เพชรทองเกลี้ยง, ชุตาภา คุณสุข 
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ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ AGB (ตัน/เฮกแตร์)
1

CS (ตันคาร์บอน/เฮกแตร์)
2

จ�านวน (ต้น)

หนามกราย Terminalia nigrovenulosa 3.5 1.8 5

พลับพลา Microcos paniculata 2.3 1.2 31

ประดงไฟ Parinari anamensis 2.3 1.1 3

ก�าจัดต้น Zanthoxylum rhetsa 2.0 1.0 5

มะกอกฟาน Garuga pierre 1.9 1.0 10

งิ้วดอกขาว Bombax anceps 1.9 0.9 3

โลดน�้าทอง Allophylus cobbe 1.8 0.9 28

ชะมวง Garcinia cowa 1.8 0.9 16

ตีนเป็ดน�้า Cerbera odollam 1.8 0.9 4

มะตาด Dillenia indica 1.4 0.7 7

เปล้าใหญ่ Croton persimilis 1.4 0.7 17

ไข่เน่า Vitex glabrata 1.4 0.7 1

สะแกแสง Cananga brandisiana 1.3 0.7 1

มะขาม Tamarindus indica 1.3 0.6 1

ขันทอง Suregada multiflora 1.2 0.6 16

จิกดง Barringtonia pauciflora 1.1 0.6 35

พวา Fagraea racemosa 1.0 0.5 12

ยาง Dipterocarpus sp. 0.8 0.4 2

กันเกรา Fagraea fragrans 0.7 0.4 9

ล�าบิด Diospyros vera 0.6 0.3 8

ประดู่ป่า Pterocarpus macrocarpus 0.6 0.3 2

ตะแบก Lagerstroemia floribunda 0.6 0.3 2

เต่าร้าง Caryota sp. 0.5 0.3 7

ไม้ขนมปัง Unknown 0.5 0.3 1

หว้า Syzygium sp. 0.5 0.3 4

สนั่น Chaetocarpus castanocarpus 0.5 0.2 7

แคป่า Markhamia stipulata 0.5 0.2 4

การบูร Cinnamomum sp. 0.4 0.2 1

กระดังงาไทย Cananga odorata 0.4 0.2 2

ยางนา Dipterocarpus alatus 0.4 0.2 5

ตะเคียน Hopea odorata 0.3 0.2 6

มะซาง Madhuca pierrei 0.2 0.1 7

สาบแร้งสาบกา Micromelum pubescens 0.2 0.1 3

ตารางที่ 2 (ต่อ)

พงษ์ชัย ดำารงโรจน์วัฒนา, พัทธ์ธีรา เพชรทองเกลี้ยง, ชุตาภา คุณสุข 
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ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ AGB (ตัน/เฮกแตร์)
1

CS (ตันคาร์บอน/เฮกแตร์)
2

จ�านวน (ต้น)

มะส้าน Dillenia aurea 0.1 0.1 1

ปีบทอง Radermachera hainanensis 0.1 0.03 1

กะทิต Phoebe paniculata 0.04 0.02 2

สลด Litsea umbellata 0.04 0.02 2

งิ้วดอกแดง Bombax insigne 0.03 0.02 1

เฉียงพร้านางแอ Carallia brachiata 0.02 0.01 1

มะหาด Artocarpus sp. 0.02 0.01 1

พลวง Dipterocarpus tuberculatus 0.02 0.01 1

มะฮอกกานี Swietenia macrophylla 0.02 0.01 1

ปลาไหลเผือก Eurycoma longifolia 0.01 0.01 1

พันจ�า Vatica odorata 1.3 0.6 18

หมายเหตุ  
1
มวลชีวภาพเหนือพื้นดิน (aboveground biomass);  

2
ปริมาณธาตุคาร์บอนสะสม (carbon storage)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

 4. มวลชวีภาพเหนอืพืน้ดนิและปรมิาณธาตคุาร์บอน 

สะสมเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นๆ

 เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นท่ีป่าอื่นๆ พบว่า ป่าปกปัก 

ทรัพยากรแห่งนี้มีมวลชีวภาพเหนือพื้นดินสูง (ตารางที่ 3) โดยม ี

มวลชวีภาพเหนอืพ้ืนดนิสูงกว่าป่าเบญจพรรณ และพืน้ทีม่หาวทิยาลยั 

หลายแห่ง แต่เมื่อเปรียบเทียบกับป่าลักษณะเดียวกัน (ป่าดิบช้ืน  

อทุยานแห่งชาตทิองผาภมู)ิ พบว่า ป่าแห่งนีม้มีวลชวีภาพเหนอืพ้ืนดิน 

น้อยกว่าประมาณ 100 ตัน/เฮกแตร์ และเมื่อเปรียบเทียบกับ 

ป่าเสมด็ซึง่เป็นป่าพรปุระเภทหนึง่บรเิวณทะเลสาบสงขลาทางภาคใต้ 

ของประเทศไทย พบว่า มีมวลชีวภาพเหนือพื้นดินสูงถึง 783 ตัน/ 

เฮกแตร์ (สวรินทร์ เบ็ญเด็มอะหลี, 2557) ซ่ึงมวลชีวภาพเหนือ 

พื้นดินและปริมาณธาตุคาร์บอนสะสมของป่าแต่ละประเภทข้ึนอยู่ 

กับปัจจัยหลายประการ เช่น ความหนาแน่น อัตราการเจริญเติบโต

ของพชื ปรมิาณน�า้ฝน คณุสมบัตขิองดนิ การรบกวน เป็นต้น (ชงิชยั  

วิริยะบัญชา, 2546; ดอกรัก มายอด และอุทิศ กุฏอินทร์, 2552) 

 อย่างไรก็ตามหากพจิารณาสภาพป่าโดยรวม พบว่า พืน้ที ่

ป่าปกปักทรัพยากรแห่งนี้ยังมีศักยภาพในการเพิ่มพูนมวลชีวภาพ 

และสะสมธาตุคาร์บอนเพิ่มได้อีกหากมีการจัดการที่เหมาะสม 

โดยเฉพาะการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมในพื้นที่ท่ีสามารถปลูกได้ เช่น 

แปลงที่ 1 และ 2 ซึ่งมีความหนาแน่นต้นไม้ไม่มากนัก หรือปลูกตาม

แนวเส้นทางเดินในป่าและบริเวณชายป่า เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม 

การวิเคราะห์ชนิดพืชที่มีความเหมาะสมส�าหรับการน�ามาปลูก 

ในพื้นที่โดยละเอียดควรมีการศึกษาเพิ่มเติม โดยเฉพาะในด้าน 

การเพิม่พนูมวลชวีภาพของพนัธุไ์ม้แต่ละชนิดและควรเลอืกไม้ดัง้เดมิ

มาปลูกเสริม (ชิงชัย วิริยะบัญชา, 2546)

พงษ์ชัย ดำารงโรจน์วัฒนา, พัทธ์ธีรา เพชรทองเกลี้ยง, ชุตาภา คุณสุข 
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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�าไพพรรณี 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�าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ป่าเบญจพรรณ  96.3 48.2 Teerakunpisut et al., 2007

 อุทยานฯ ทองผาภูมิ 

ป่าเสม็ด 783.0 391.5 สวรินทร์ เบ็ญเด็มอะหลี, 2557

 ทะเลสาบสงขลา

สรุปผลการศึกษา
 งานวิจยัชิน้นีม้วัีตถปุระสงค์เพือ่ศึกษาปรมิาณมวลชวีภาพ 
เหนือพื้นดินและการสะสมธาตุคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน 
ของไม้ยนืต้นในพืน้ทีป่่าดบิชืน้ผสมป่าพร ุซึง่ยงัผูศ้กึษาในระบบนิเวศ 
ประเภทนีอ้ยูน้่อย การศกึษานีไ้ด้เลอืกพืน้ทีป่กปักทรพัยากรภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี ซ่ึงมีลักษณะเป็นหย่อมป่าดั้งเดิม 
ที่หลงเหลืออยู่ (remnant forest) ผลการศึกษาจากแปลงศึกษา 
ขนาด 40 ม. x 40 ม. จ�านวน 3 แปลง สรุปได้ว่า พื้นที่ป่าแห่งนี ้
มีพันธุ์ไม้ทั้งสิ้น 56 ชนิด รวม 740 ต้น หรือคิดเป็นความหนาแน่น 
1,541±419 ต้น/เฮกแตร์ มีพื้นที่หน้าตัดรวม 11.5 ตร.ม. และมีค่า 
ดัชนีความหลากหลายของแชนนอน–เวียเนอร์ (H’) เท่ากับ 3.11 
มีมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดิน 160.9±59.5 ตัน/เฮกแตร์ สามารถ 
คดิเป็นปริมาณธาตคุาร์บอนสะสมในมวลชวีภาพเหนอืพืน้ดนิเท่ากบั 
80.5±29.7 ตนัคาร์บอน/เฮกแตร์ ซ่ึงมค่ีาสงูกว่าระบบนเิวศป่าผลัดใบ 
ในพื้นที่อื่นๆ แต่น้อยกว่าป่าเสม็ดบริเวณทะเลสาบสงขลาแสดงให ้
เห็นว่าพื้นที่ป่าแห่งนี้ยังสามารถจัดการให้มีการสะสมธาตุคาร์บอน 
เพิ่มขึ้นได้ โดยอาจท�าการเลือกปลูกพืชเสริมในแปลงที่มีความหนา 
แน่นน้อย เป็นต้น แต่ทั้งนี้การเลือกชนิดพืชควรมีการศึกษาเพิ่มเติม 
โดยเฉพาะศกัยภาพการเพิม่พนูมวลชีวภาพของพชืรายชนดิ เพือ่ให้ได้ 
ชนิดพืชที่มีความเหมาะสมในการน�ามาปลูกเสริมเพื่อสะสมธาต ุ
คาร์บอน

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
 จากผลการศึกษาครั้งนี้ น�าไปสู่งานวิจัยที่ควรศึกษา 

เพิ่มเติมในอนาคต โดยมีหลายประเด็นที่น่าสนใจ เช่น การติดตาม 

และการเปล่ียนแปลงของสังคมพชื ภายใต้กระบวนการเปลีย่นแปลง

แทนท่ีว่ามีชนิดพันธุ์ใดที่ตายไป ด�ารงชีวิตอยู่ได้ หรือเกิดขึ้นใหม ่

เมือ่เวลาผ่านไป โดยเฉพาะในพืน้ทีท่ีม่คีวามหนาแน่นมาก การศึกษา 

การเพิม่พนูมวลชีวภาพรายปีของพันธุไ์ม้ชนดิต่างๆ ตลอดจนผลผลติ

เศษซากอนิทรย์ีและอตัราการย่อยสลายเศษซาก เพือ่ท�าความเข้าใจ

เกีย่วกบัพลวตัของระบบนเิวศป่าพร ุและน�าผลทีไ่ด้ไปประกอบการ

วางแผนการจัดการพื้นที่ป่าของประเทศอย่างเหมาะสมต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
 ผู้วิจัยขอขอบคุณปราชญ์ท้องถิ่นและผู้ร่วมงานทุกท่าน 

ในการด�าเนินการศึกษาภาคสนามจนส�าเร็จลุล่วง งานวิจัยนี้ได้รับ 

การสนับสนุนจากทุนงบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ร�าไพพรรณ ีปีงบประมาณ 2559 ภายใต้โครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชื 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

พงษ์ชัย ดำารงโรจน์วัฒนา, พัทธ์ธีรา เพชรทองเกลี้ยง, ชุตาภา คุณสุข 
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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  จันทร์ตรี
1
, พงศธร  จันทร์ตรี

2

1
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

2
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

บทคัดย่อ
 การวิจยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาระดบัการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการอนรุกัษ์และฟ้ืนฟปู่าชายเลนเพือ่พฒันาความหลากหลาย 

ทางชวีภาพ และเพ่ือศกึษาเปรยีบเทยีบการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการอนรุกัษ์และฟ้ืนฟปู่าชายเลนจ�าแนกตามข้อมลูทัว่ไปของประชาชน 

โดยกลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั 360 คน เครือ่งมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูคร้ังนี ้ คอื แบบสอบถามทีค่รอบคลมุตวัแปรการมส่ีวนร่วม  

4 ด้าน คือ 1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2. การมีส่วนร่วมในการด�าเนินการ 3. การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจาก 

การด�าเนินการ 4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ส่วนการทดสอบสมมตฐิาน ใช้การทดสอบค่าท ีและการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว โดยทดสอบความแตกต่างรายคูโ่ดยใช้วธิกีารของ 

เชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) หากพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าชายเลนเพื่อพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ 

ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ล�าดับที่ 1 ประชาชนมีส่วนร่วมด้านการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการ 

ด�าเนินการอยู่ในระดับมาก รองลงมาล�าดับท่ี 2 ประชาชนมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจอยู่ในระดับน้อย ล�าดับที่ 3 ประชาชนมีส่วนร่วม 

ด้านการประเมินผลอยู่ในระดับน้อย และล�าดับท่ี 4 ประชาชนมีส่วนร่วมด้านการด�าเนินการอยู่ในระดับน้อย ผลการเปรียบเทียบการมี 

ส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาที่อาศัยอยู ่

ในชุมชน และการเข้าร่วมอบรมที่ต่างกันมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ส่วนประชาชนที่มีระดับการศึกษา สถานภาพ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับป่าชายเลนที่ต่างกันมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟู 

ป่าชายเลนไม่แตกต่างกัน 

ค�าส�าคัญ : การมีส่วนร่วม, การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน, ความหลากหลายทางชีวภาพ

นภา  จันทร์ตรี, พงศธร  จันทร์ตรี
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Abstract
  The purposes of this research were to investigate people’s participation in mangrove forest conserva-

tion 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.

Keywords : participation, mangrove forest conservation and restoration, biodiversity

นภา  จันทร์ตรี, พงศธร  จันทร์ตรี
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บทน�า
 หมู่บ้านไร้แผ่นดินมีช่ือเรียกกันอย่างเป็นทางการว่า

ชุมชนบ้านบางชันซึ่งอยู่ที่ ต�าบลบางชัน อ�าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  

เหตุที่เรียกกันว่าหมู ่บ้านไร้แผ่นดินเป็นเพราะหมู่บ้านแห่งนี้ 

ไม่ได้ตั้งอยู่บนผืนแผ่นดิน แต่ตอกเสา สร้างบ้านอยู่กันตรงดินเลน 

ตามแนวป่าชายเลน สญัจรกนัทางเรอืเป็นหลกั ประกอบอาชพีประมง  

ชุมชนบ้านบางชันเป็นชุมชนเก่าแก่ก่อต้ังก่อนปี พ.ศ.2410 หรือ

ประมาณ 147 ปีมาแล้ว เนื่องจากชุมชนบางชันอาศัยอยู่บนเกาะ

โดยไมมีเอกสารสิทธ์ิ พื้นท่ีอยู ่มีกระแสน�้าขึ้นและลง โดยสิทธ ิ

ในการครอบครองที่ดินเป็นของกรมประมง และกรมป่าไม้ ดังม ี

ค�าพดูทีว่่า “น�า้ขึน้เป็นของประมง น�า้ลงเป็นของป่าไม้” ความเป็นอยู ่

อาศัยบนผืนน�้าทะเลมาอย่างยาวนาน ถือเป็นชุมชนโบราณที่ยังคง 

สืบสานกิจกรรม และวัฒนธรรมท้องถิ่นในวิถีชีวิตชาวประมง 

ของจังหวัดชายฝั่งภาคตะวันออกได้มาจนถึงปัจจุบันต�าบลบางชัน 

มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 64.4 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 

40,305 ไร่ แบ่งเป็นพื้นท่ีเกษตร 19,050 ไร่ พื้นที่ว่างเปล่าและ 

ป่าไม้ชายเลน 21,225 ไร่ มีทั้งสิ้น 6 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 

บ้านเกาะจิก หมู่ที่ 2 บ้านโรงไม้ ซึ่งแต่เดิมเรียก “บ้านปากน�้าเวฬุ” 

แต่ปัจจบุนั รูจ้กักนัเป็นอย่างดใีนชือ่ “บ้านบางชนั”หมูท่ี่ 3 บ้านอเิทพ  

หมูท่ี ่4 บ้านเทพขาหย่างหมูท่ี่ 5 บ้านนากุง้ และหมูท่ี ่6 บ้านสีล�าดวน 

มีจ�านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,323 ครัวเรือน ประชากร 3,678 คน 

(ไทยรัฐ, 2557) แต่ละหมู่บ้านอาศัยปลูกบ้านตามป่าชายเลน และ

ป่าโกงกางมีคลองทะเลไหลผ่านระหว่างหมู่บ้าน เอกลักษณ์เฉพาะ

ของหมูบ้่านทีน่่าสนใจคอื ไปมาหาสูก่นัด้วยเรือยนต์ ใช้การคมนาคม

ทางน�้าเป็นหลัก เพราะไม่มีเส้นทางสัญจรด้วยรถยนต์ มีเพียงถนน

ทางเดนิทางเท้าหน้าหมูบ้่านทีส่นบัสนนุงบประมาณการด�าเนนิการ 

ก่อสร้างจากทางองค์การบริหารส่วนต�าบลเท่านั้น การเดินทาง 

ไปยังชุมชนต�าบลบางชัน อ�าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ใช้เส้นทาง 

ถนนสุขุมวิท-ตราด เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1358 

ไปทางบ้านอ่างกระป่อง เข้าท่าเรืออ่างกระป่องก่อนเดินทางด้วย 

เรือยนต์ประมาณ 30 นาท ีจงึถึงปากน�า้เวฬ ุเข้าสู ่“หมูบ้่านไร้แผ่นดนิ”  

ตลอดทั้งสองฟากฝั่งท่ีเดินเรือผ่านเป็นท่ีอยู่อาศัยของชาวประมง 

ท้องถิ่นที่ปลูกเรือนอาศัยกันบนผืนน�้าทะเล ระหว่างน�้าถึงกัน 

แบ่งพื้นที่เป็นการวางโพงพางเลี้ยงปลาในกระชังซึ่งเป็นรายได้เสริม 

ของชาวบ้านในชุมชนต�าบลบางชัน ด้วยธรรมชาติและวิถีชีวิต 

ของชมุชนทีม่คีวามเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่กนัมาโดยตลอด และการช่วยเหลือ 

ในการท�าประมงเพ่ือหารายได้จุนเจือครอบครัว ชาวบ้านชุมชน 

ต�าบลบางชนัจะมอีาชพีทางการประมงเป็นหลกั และจะสร้างรายได้เสรมิ 

ด้วยการเลีย้งสตัว์น�า้ในกระชงั ซึง่แต่ละปีถอืว่าสร้างรายได้ให้แก่ชมุชน  

และจังหวัดจันทบุรีเป็นจ�านวนมาก (จันทบูรดอทเน็ต, 2559)  

จะเห็นได้ว่าอาชีพหลักของคนในชุมชนบางชัน คือ อาชีพประมง  

และการแปรรูปสัตว์น�้า รวมทั้งในปัจจุบันมีการขยายตัวของธุรกิจ

การท่องเทีย่วแบบโฮมสเตย์ในชมุชน ซึง่เป็นทีน่ยิมของนักท่องเทีย่ว

ในการเดินทางมาชมธรรมชาติที่สวยงาม ที่กล่าวมานี้ล้วนแล้วแต ่

มกีารใช้ทรพัยากรทางธรรมชาตทิัง้ส้ิน ถ้าไม่มกีารอนรุกัษ์ และฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้อาจลดน้อยลง และเสื่อมโทรม หมดไป 

ในท่ีสดุได้ ป่าชายเลนนบัเป็นทนุทางธรรมชาติทีม่ปีระโยชน์หลากหลาย 

ประการต่อการด�ารงชวีติของคนในชมุชน ทัง้ด้านทีอ่ยูอ่าศยั การป้องกนั 

และบรรเทาภัยธรรมชาติ ตลอดจนเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น�้าต่างๆ  

ให้เจรญิเตบิโตมาเป็นอาหารของคนในชมุชน ตลอดจนเป็นแหล่งต้นทุน 

ในการประกอบอาชพีของคนในชมุชนให้มคีณุภาพชวีติทีด่ ีนอกจากนี้ 

การอนุรักษ์และฟื ้นฟูป่าชายเลนเพื่อพัฒนาความหลากหลาย 

ทางชีวภาพยังตอบสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เรื่องการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ

สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลบางชัน ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและ

การบริหาร แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

ในการพฒันาท้องถิน่ และยทุธศาสตร์ที ่8 การพฒันาด้านทรพัยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แนวทางการพฒันาที ่2 อนรุกัษ์และฟ้ืนฟู

ป่าชายเลน (องค์การบริหารส่วนต�าบลบางชัน, 2559)

 ดังนั้นจึงมีความจ�าเป็นที่ผู้วิจัยจะด�าเนินการวิจัยเรื่อง 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน 

เพื่อพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ กรณีศึกษาชุมชนบางชัน  

เพ่ือให้ได้ข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต�าบล

บางชนัไปใช้เป็นข้อมลูในการก�าหนดยทุธศาสตร์ในการอนรัุกษ์และ

ฟื้นฟูป่าชายเลน เพื่อพัฒนา ความหลากหลายทางชีวภาพต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพือ่ศกึษาระดบัการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการ

อนรุกัษ์และฟ้ืนฟปู่าชายเลนเพือ่พฒันาความหลากหลายทางชีวภาพ

 2. เพือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบการมส่ีวนร่วมของประชาชน 

ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน จ�าแนกตามข้อมูลทั่วไปของ 

กลุ่มตัวอย่าง

ขอบเขตการวิจัย
 1. ขอบเขตด้านพื้นที่  ในการศึกษาครั้งนี้ท�าการศึกษา 

ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลบางชัน จังหวัดจันทบุรี

 2. ขอบเขตด้านประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ท�าการ

ศึกษาเฉพาะประชาชนในหมู่บ้านบางชัน จ�านวน 3,678 คน

นภา  จันทร์ตรี, พงศธร  จันทร์ตรี
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 3. ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วย  

  3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา  

สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน  

การเข้าร่วมอบรม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับป่าชายเลน

  3.2 ตวัแปรตาม ใช้แนวคิดของโคเฮน และอฟัฮอฟ 

(Cohen and Uphoff, 1981 : 6) คือ

   การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

   การมีส่วนร่วมในการด�าเนินการ

   การมส่ีวนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ทีเ่กดิ 

จากการด�าเนินการ

   การมีส่วนร่วมในการประเมินผล  

 4. ขอบเขตด้านเวลาท�าการศกึษาระหว่าง  มี.ค. 2559 - 

ก.พ. 2560

 

อุปกรณ์และวิธีด�าเนินการวิจัย
 ประชากรในการวจิยัครัง้นี ้คอื ประชาชนในพืน้ทีอ่งค์การ 

บริหารส่วนต�าบลบางชันจ�านวน 3,678 คน ท�าการก�าหนดจ�านวน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ก�าหนดขนาดกลุ่ม

ตวัอย่างทีค่วามคลาดเคลือ่น 5% โดยใช้ตารางส�าเร็จรปูของ Yamane  

(อ้างถึงใน  สุวิมล  ติรกานันท์, 2546 : 164 - 173) ได้จ�านวนกลุ่ม

ตัวอย่าง 360 คน จากนั้นท�าการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster sampling)  

โดยใช้หมู่บ้านเป็นหน่วยในการสุม่ ผูว้จิยัใช้แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 

3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบไปด้วย ค�าถาม 

แบบเลอืกตอบ จ�านวน 6 ข้อ ได้แก่  เพศ ระดบัการศกึษา สถานภาพ 

อาชพี การเข้าร่วมอบรมความรู ้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัป่าชายเลน  

และค�าถามแบบเตมิข้อความ จ�านวน 3 ข้อ ได้แก่ อาย ุรายได้ต่อเดอืน 

ระยะเวลาทีอ่าศยัอยูใ่นชมุชน ส่วนที ่2  ค�าถามเก่ียวกับการมส่ีวนร่วม 

ของประชาชนในการอนุรักษ์และฟื ้นฟูป่าชายเลนเพ่ือพัฒนา 

ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า  

(rating scale) โดยวัดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟ ู

ป่าชายเลนของประชาชน 4 ประเด็น โดยใช้แนวคิดของโคเฮน 

และอัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff, 1981 : 6) คือ การมีส่วนร่วม 

ในการตัดสินใจ 7 ข้อ การมีส่วนร่วมในการด�าเนินการ 8 ข้อ การมี

ส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการด�าเนินการ 6 ข้อ  

และการมส่ีวนร่วมในการประเมนิผล 5 ข้อ และส่วนที ่3 เป็นค�าถาม 

แบบเติมข้อความเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของ

ประชาชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน ซึ่งค่าความเช่ือม่ัน

ของแบบสอบถามการมีส่วนร่วม เท่ากับ 0.9446 และสถิติที่ใช้

ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การบรรยายข้อมูลทั่วไป ใช้ค่าร้อยละ  

(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

(Standard Deviation) การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วม 

กรณตีวัแปรอสิระม ี2 กลุม่ (ได้แก่ เพศ การเข้าร่วมอบรม และความรู ้

ความเข้าใจเกี่ยวกับป่าชายเลน)ใช้การทดสอบค่าที (t - test) และ

กรณตีวัแปรอสิระมีมากกว่า 2 กลุม่ได้ท�าการทดสอบความแปรปรวน

แบบทางเดียว (One - way ANOVA) และเมื่อพบความแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส�าคัญจึงทดสอบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยการทดสอบ 

ภายหลังใช้ (Post- hoc) ในการทดสอบ

ผลการวิจัย
 1. ผลการวิจัยพบว่า กลุ ่มตัวอย่างเป ็นเพศชาย  

ร้อยละ 52.2 มีอายุเฉลี่ย 43.48 ปี  การศึกษาระดับประถมศึกษา  

ร้อยละ 56.4 มสีถานภาพสมรส ร้อยละ 50.0 ประกอบอาชพีประมง  

ร้อยละ 52.8 โดยมรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 17,894.44 บาท ด้านระยะ 

เวลาเฉล่ียที่อาศัยอยู่ในชุมชน 40.54 ปี กลุ่มตัวอย่างไม่เคยเข้าร่ว 

อบรมความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน ร้อยละ 57.5 และ 

กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ 7.42 คะแนน อยู่ใน 

ระดับดี

 2. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์

และฟ้ืนฟปู่าชายเลนเพือ่พฒันาความหลากหลายทางชีวภาพในภาพ

รวมอยูใ่นระดบัน้อย (X = 2.72) ด้านรายข้อ พบว่า ล�าดบัที ่1 ประชาชน

มีส่วนร่วมด้านการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการด�าเนินการ 

อยูใ่นระดบัมาก (X = 3.11) รองลงมาล�าดบัที ่2 ประชาชนมส่ีวนร่วม 

ด้านการตัดสินใจอยู่ในระดับน้อย (X = 2.62) ล�าดับที่ 3 ประชาชน 

มีส่วนร่วมด้านการประเมินผลอยู่ในระดับน้อย (X = 2.59) และ

ล�าดับที่ 4 ประชาชนมีส่วนร่วมด้านการด�าเนินการอยู่ในระดับน้อย 

(X = 2.58)

 3. ผลการทดสอบสมมติฐาน

  3.1 สมมติฐานที่ 1 ประชาชนทีมีเพศต่างกันการมี 

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนต่างกัน

  พบว่า ประชาชนเพศชายและเพศหญิงมีส่วนร่วม 

ในการอนรุกัษ์และฟ้ืนฟปู่าชายเลนต่างกนัอย่างมนียัส�าคัญทางสถติิ

ที่ระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย (Sig = .002)

  3.2 สมมติฐานที่ 2 ประชาชนที่มีอายุต่างกันการม ี

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนต่างกัน

  พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน คือกลุ่มอายุไม่เกิน 

35 ปี กับกลุ่มอายุ 36 - 59 ปีมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟ ู

ป่าชายเลนต่างกนั อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  จงึยอมรบั

สมมติฐานการวิจัย (Sig = .001)

  3.3 สมมติฐานที่ 3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษา 

ต่างกันการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนต่างกัน

  พบว่า ประชาชนทีม่รีะดับการศกึษาต่างกันมีส่วนร่วม 

ในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าชายเลนไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ

สมมติฐานการวิจัย (Sig = .243)

นภา  จันทร์ตรี, พงศธร  จันทร์ตรี
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  3.4 สมมตฐิานที ่4 ประชาชนทีมี่สถานภาพต่างกนั 

การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนต่างกัน

  พบว่า ประชาชนทีม่สีถานภาพต่างกนัการมีส่วนร่วม 

ในการอนุรักษ์และฟื ้นฟูป่าชายเลนไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ

สมมติฐานการวิจัย (Sig = .247)

  3.5 สมมติฐานที่ 5 ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน 

การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนต่างกัน

  พบว่า ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกัน คือผู้ที่ค้าขาย

กับผู้ประกอบอาชีพรับจ้างท่ัวไปและอื่นๆมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

และฟื้นฟูป่าชายเลนต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย (Sig = .044)

  3.6 สมมติฐานที่ 6 ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน 

ต่างกันการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนต่างกัน

  พบว่า ประชาชนท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน คือ 

ผู ้มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาทกับผู ้มีรายได้ต่อเดือน  

10,001 - 35,000 บาท และผู้มีรายได้ต่อเดือน 35,001 บาทขึ้นไป 

กับผู้มีรายได้ต่อเดือน 10,001 - 35,000 บาทมีส่วนร่วมในการ 

อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ

ที่ระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย (Sig = .000)

  3.7 สมมตฐิานที ่7 ประชาชนทีมี่ระยะเวลาทีอ่าศยั 

อยู ่ในชุมชนต่างกันการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื ้นฟูป่า 

ชายเลนต่างกัน

  พบว่า ประชาชนท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน 

ต่างกัน คือผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน 11 - 30 ปีกับผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน 

31 ปีขึ้นไป มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนต่างกัน 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

(Sig = .000)

  3.8 สมมติฐานที ่8 ประชาชนทีเ่ข้าร่วมอบรมต่างกนั 

การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนต่างกัน

  พบว่า ประชาชนท่ีเคยเข้าร่วมอบรมกับผู้ที่ไม่เคย 

เข้าร่วมอบรมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

(Sig = .000)

  3.9 สมมติฐานที่ 9 ประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจ 

เก่ียวกับป่าชายเลนต่างกันการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟู

ป่าชายเลนต่างกัน

  พบว่า ประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

ป่าชายเลนต่างกนัการมส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์และฟ้ืนฟูป่าชายเลน

ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย (Sig = .531)

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
 1. ประชาชนเพศชายและเพศหญิงมีส ่วนร่วมใน 
การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนต่างกันผลการวิจัยนี้ สอดคล้อง 
กับผลการวิจัยของสุวรรณี  คงทอง (2536 : 112-119) ได้ศึกษา 
เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชน 
ในท้องที่อ�าเภอสิเกา จังหวัดตรัง พบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับ 
การมีส่วนร่วม รวมทั้ง ภัทราวรรณ  สน่ันไทย (2548 : 86-90)  
ได้ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของชาวประมงพื้นบ้านในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรชายฝั่ง : บริเวณปากแม่น�้าบางประกง พบว่า ปัจจัยท่ี 
ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชาวประมงพื้นบ้านในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรชายฝ่ัง ได้แก่ เพศ และไกรสร  เพง็สกลุ (2551 : บทคดัย่อ)  
ได้ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน�้า : ศึกษา กรณี ลุ่มน�้าสาขาคลองปะเหลียน จังหวัดตรัง  
ผลการวิจัยพบว่า เพศมีความสัมพันธ์และส่งผลให้ประชาชนเข้ามา 
มส่ีวนร่วมในกระบวนการบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ในพืน้ที ่ลุม่น�า้ 
สาขาคลองปะเหลียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
 2. ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์
และฟื้นฟูป่าชายเลนต่างกัน ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ เรวตัร  กนกวริฬุห์ (2551 : บทคดัย่อ) ได้ศกึษาการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลท่าอิฐ 
อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รวมทั้งภัทราวรรณ  สนั่นไทย  
(2548 : 86-90) ได้ศึกษา เรือ่ง การมส่ีวนร่วมของชาวประมงพืน้บ้าน 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง : บริเวณปากแม่น�้าบางประกง   
และไกรสร  เพง็สกลุ (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรือ่ง การมส่ีวนร่วม
ของประชาชนในการบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ : ศกึษา กรณ ีลุม่น�า้
สาขาคลองปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ผลการศกึษาของนกัวจิยัทัง้ 3 ท่าน
พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม 
 3. ประชาชนทีม่อีาชพีต่างกนัมส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์
และฟื้นฟปู่าชายเลนต่างกัน ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ เรวัตร  กนกวิรุฬห์ (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในการบรหิารงานขององค์การบรหิารส่วนต�าบลท่าอฐิ 
อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และส�าราญ รักชาติ (2548 : 
101-102) การศึกษาวิจัยเรื่องการมีส ่วนร่วมของประชาชน 
ในการอนุรักษ์ป่าชายเลนปากน�้าเวฬุ จังหวัดจันทบุรี รวมทั้ง 
สุวรรณี  คงทอง (2536 : 112-119) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในการอนรุกัษ์ป่าชายเลนชุมชนในท้องทีอ่�าเภอ สเิกา  
จังหวัดตรัง บุญทัน  โพลิกา (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา เรื่อง  
การมีส ่วนร ่วมของราษฎร์ในการอนุรักษ์ป ่าชายเลนในเขต 
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประแส-พังราด อ�าเภอแกลง จังหวัดระยอง  
และไกรสร  เพง็สกลุ (2551 : บทคดัย่อ) ได้ศกึษา เรือ่ง การมส่ีวนร่วม 
ของประชาชนในการบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ : ศึกษา กรณลีุม่น�า้
สาขาคลองปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ผลการศกึษาของนกัวจิยัทัง้ 5 ท่าน
พบว่า อาชีพมีผลต่อการมีส่วนร่วมแตกต่างกัน 

นภา  จันทร์ตรี, พงศธร  จันทร์ตรี
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 4. ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีส่วนร่วมใน 

การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนต่างกัน สอดคล้องกับผลงานวิจัย 

ของส�าราญ  รักชาติ (2548 : 101-102) การศึกษาวิจัยเรื่อง 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนปากน�้าเวฬุ  

จังหวัดจันทบุรี เช่นเดียวกับภัทราวรรณ  สนั่นไทย (2548 : 86-90)  

ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของชาวประมงพื้นบ้านในการอนุรักษ์ 

ทรพัยากรชายฝ่ัง : บรเิวณปากแม่น�า้บางประกง รวมถงึบญุทนั  โพลกิา  

(2540 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของราษฎร์ในการ 

อนุรักษ์ป่าชายเลนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประแส-พังราด 

อ�าเภอแกลง จงัหวดัระยอง และไกรสร  เพง็สกลุ (2551 : บทคดัย่อ) 

ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนใน การบริหารจัดการ

ทรัพยากรน�้า : ศึกษา กรณีลุ่มน�้าสาขาคลองปะเหลียน จังหวัดตรัง   

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม ได้แก่ รายได ้

ต่อเดือน 

 5. ประชาชนที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างกัน  

การมส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์และฟ้ืนฟปู่าชายเลนต่างกนั สอดคล้อง

กับผลงานวิจัยของส�าราญ รักชาติ (2548 : 101-102) การศึกษา

วิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลน 

ปากน�้าเวฬุ จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ปัจจัยที่ม ี

ความสัมพันธ์กับการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการอนรุกัษ์ป่าชายเลน 

ปากน�้าเวฬุ ได้แก่ ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐาน 

 6. ประชาชนท่ีเข้าร่วมอบรมต่างกันการมีส่วนร่วมใน 

การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนต่างกันสอดคล้องกับผลงานวิจัย 

ของส�าราญ  รักชาติ (2548 : 101-102) การศึกษาวิจัยเรื่อง 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนปากน�้าเวฬุ 

จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ

การมีส่วนร่วมของประชาชนใน การอนุรักษ์ป่าชายเลนปากน�้าเวฬุ 

ได้แก่ การได้รับการฝึกอบรม และบญุทนั  โพลกิา (2549 : บทคดัย่อ) 

ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของราษฎร์ในการอนุรักษ์ป่าชายเลน 

ในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิป่าประแส-พงัราด อ�าเภอแกลง จงัหวดัระยอง  

ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของ

ราษฎร์ในการอนุรักษ์ป่าแห่งนี้ ได้แก่ การได้รับการฝึกอบรม 

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

  1.1 จากผลการวิจัยพบว่าการมีส่วนร่วมของ 

ประชาชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนอยู่ในระดับน้อย  

(X = 2.72) ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต�าบลบางชันควรมีนโยบาย 

และมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดท�าโครงการท่ีจะสร้างความ 

ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรป่าชายเลนแก่คนในชุมชน โดย

เฉพาะเยาวชน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟู

ป่าชายเลนอย่างยั่งยืน

  1.2 จากผลการวิจัยพบว่าการมีส ่วนร่วมของ 

ประชาชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนด้านการด�าเนินการ 

อยู่ในระดับน้อยกว่าด้านอื่นๆ (X = 2.58) ทั้งนี้เนื่องจากโครงการ 

ต่างๆ มักเกิดจากการก�าหนดนโยบายของภาครัฐ ท�าให้ประชาชน

ไม่มีส่วนในการก�าหนดนโยบายมากนัก ความรู้สึกเป็นเจ้าของ

ชุมชนร่วมกันจึงน้อย ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต�าบลบางชันควรม ี

การปรับโครงสร้างคณะท�างานที่ด�าเนินงานเก่ียวกับกิจกรรมการ

อนุรักษ์ โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน อาทิ ภาคประชาชน และ

ภาคธุรกิจโฮมสเตย์ในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการการเป็นคณะ

กรรมการบริหารงานกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์

และฟื้นฟูป่าชายเลนของชุมชน

 2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ

  2.1 องค์การบรหิารส่วนต�าบลบางชันควรมกีารจดัต้ัง 

กลุม่อนรุกัษ์ป่าชายเลน โดยให้มสีมาชกิมาจากคนในชมุชน เพือ่สร้าง 

ความรู้สึกเป็นเจ้าของ และความหวงแหนทรัพยากรป่าชายเลน 

ให้เกิดกับคนในชุมชน

  2.2 องค์การบริหารส่วนต�าบลบางชันควรมีการ 

จัดอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน และ 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากป่าชายเลนให้แก่คนในชุมชนเพื่อสร้าง 

ความตระหนักในการอนุรักษ์ป่าชายเลน

  2.3 องค์การบริหารส่วนต�าบลบางชันควรมีการ

จัดกิจกรรมให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการส�ารวจความ 

หลากหลายของทรัพยากรป่าชายเลนเป็นระยะเพื่อติดตาม 

การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของทรัพยากรป่าชายเลนในท้องถิ่นอย่างเป็น

รูปธรรม 

 3. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ

 ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างกระบวนการ 

มีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และฟื ้นฟูป่าชายเลน 

อย่างยั่งยืน

นภา  จันทร์ตรี, พงศธร  จันทร์ตรี
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วารสารวิจัยรําไพพรรณี 
Rajabhat Rambhai Barni Research Journal 

 วารสารวจิัยรําไพพรรณี เปนวารสารระดับชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพือ่เผยแพร ผลงานวิจัย และวิชาการ วิชาการของ
คณาจารย นักศึกษาปรญิญาโท ปริญญาเอก ทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัย  

เพื่อแพรบทความทางวิชาการและบทความวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมถึงดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร โดยจัดทําเปนวารสารราย 4 เดือน เผยแพรปละ 3 ฉบับ ฉบับท่ี 1 (มกราคม-เมษายน)  ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม- 
สิงหาคม) และฉบับที่ 3 (กันยายน- ธันวาคม) ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อ 1)  เผยแพรผลงานวจิัยท่ีมีคุณภาพของบุคลากรท้ังภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 2) เปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ และ 3) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ทางวิชาการของบุคลากร 

คําแนะนําการเตรียมตนฉบบั 
บทความที่รับตีพิมพในวารสาร ไดแก 1) บทความวิจัย 2) นิพนธปริทัศน (Review articles) โดยใหพิมพผลงานดวย

กระดาษ A4 พิมพหนาเดียว จํานวน ไมเกิน 10-12 หนา และกําหนดใหใชตัวอักษร TH SarabunPSK  โดยทุก
บทความตองมีบทคัดยอเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีสวนประกอบดังนี้  บทนํา  วัตถุประสงคของการวิจัย 
อุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและอภิปรายผลการวจิัย ขอเสนอแนะ และเอกสารอางอิง 

ระเบียบการตีพิมพ 
1) ผูวิจัยดําเนินการเขียนบทความวิจัยตามขอกําหนดรูปแบบของวารสารวิจัยรําไพพรรณี ของสถาบันวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี 
2) ผูวิจัยสงบทความที่สมบูรณตรงตามแบบฟอรมเปนไฟลนามสกุล .doc (Word) ความยาวไมเกิน 10-12 หนา 

ทาง ระบบสงบทความวิจัยออนไลนวารสารวิจัยรําไพพรรณ ี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://tci-
thaijo.org/index.php/RRBR/index   

     กรณีสงเอกสารทางไปรษณีย สงมาที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5) มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏรําไพพรรณี เลขที่ 41 หมู 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตําบลทาชาง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้สามารถติดตาม
รายละเอียดและดาวนโหลดแบบฟอรมตาง ๆ ไดที่ www.rbru.ac.th/org/research/สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณ ี

3) ผูวิจัยตองชําระคาธรรมเนียมในการดําเนินการตีพิมพของวารสารวจิัยรําไพพรรณี จํานวน 2,500  บาท  
4) ผูวิจัยสามารถชําระคาธรรมเนียมได ดังน้ี  
       โอนเงินเขาบัญชีหมายเลข 178-1-48957-9 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี ประเภทบัญชี              

ออมทรัพย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (สาขาสีแยกเขาไรยา) เมื่อโอนเงินเขาบัญชีแลวกรุณา SCAN หลกัฐานการชําระเงินไดท่ี 
ระบบสงบทความวิจัยออนไลนวารสารวิจัยรําไพพรรณี โดยแนบในระบบตามลิงค
ตอไปนี้https://www.rbru.ac.th/org/research/article_research/index.php หรือที่อีเมลล 
research_rbru2010@hotmail.com 

กองบรรณาธิการจะไมคืนเงนิในกรณีท่ีบทความไมผานการพิจารณาจากผูทรงคณุวุฒ ิไมวากรณีใดๆ เพราะเปน
คาตอบแทนการพิจารณาบทความของผูทรงคุณวุฒ ิ

5) ผูวิจัยจะตองดําเนินการปรับแกไขบทความตามผลการตรวจประเมินของกองบรรณาธิการ และผูทรงคุณวฒุิของ
วารสารวิจัยรําไพพรรณ ีอยางตอเน่ืองตลอดกระบวนการในการตีพิมพ 

6)  เมื่อผูวิจัยไดดําเนินการตามระเบียบ ขอที่ 1 - 5 เรียบรอยแลว กองบรรณาธิการจะออกใบตอบรับการตีพิมพ
และใบเสร็จรับเงินจากทางราชการใหกับผูวิจัย และดําเนินการตามกระบวนการตีพิมพตอไป 

7)  ถาผูวิจัยไมปฏิบัติตามระเบียบการตีพิมพกองบรรณาธิการจะแจงยกเลิกการตีพิมพบทความ การวิจัยไปยัง
หนวยงาน/มหาวิทยาลัยที่ทานสังกัดอยู และจะไมไดรับคาธรรมเนียมคืน 
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ขอกําหนดในการเตรียมตนฉบบั 
 ขนาดกระดาษ A4 
 ขอบกระดาษ  ขอบบน 1 นิ้ว  ขอบลาง 1 นิ้ว  ขอบซาย 1.25 นิ้ว  ขอบขวา 1 นื้ว 
 ระยะระหวางบรรทัด  หนึ่งเทา (Single Space) 
 ตัวอักษร ใช TH SarabunPSK  ตามที่กําหนดดังนี ้

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

o ชื่อผูเขียน (ทุกคน) 
- ชื่อผูเขียน ภาษาไทย – อังกฤษ  ขนาด 14 point  , กําหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา  
- ที่อยูผูเขียน ขนาด 14 point , กําหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา และเวน 1 บรรทัด  

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

o คําสําคัญ  ใหพิมพตอจากสวนบทคัดยอ ควรเลือกคําสําคัญที่เก่ียวของกับบทความ 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 และจัดกึ่งกลางคอลมัน เนื้อหา และคําบรรยายภาพ ใชตัวอักษรขนาด 14 point ตัวปกต ิ
 รูปแบบการพมิพเอกสารอางอิง  

1.  อางอิงจากหนังสือ  
รูปแบบ  :  
ชื่อผูแตง.//(ปท่ีพิมพ).//ชื่อเรื่อง.//จํานวนเลม.//ครั้งท่ีพิมพ (ถามี).//ชื่อชุดหนังสือ.//เมืองที่พิมพ:/สํานักพิมพ. 
ตัวอยาง :  
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ และกรรณกิาร สุขเกษม. (2547). วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ: การวิจัย 
        ปญหาปจจุบันและการวิจัยอนาคตกาล. กรุงเทพมหานคร: เฟองฟา พริ้นติ้ง. 

Okuda, M., & Okuda, D. (1993). Star trek chronology: The history of the future. New York: Pocket Books. 

2.  อางอิงจากบทความในหนังสือ รายงานการประชุมทางวชิาการ สัมมนาทางวิชาการ 
รูปแบบ  :  
ชื่อผูเขียนบทความ.//(ปท่ีพิมพ).//ชื่อบทความ.//ใน ชื่อหนังสือ.//ชือ่บรรณาธิการหรือผูรวบรวม.                     
      ครั้งท่ีพิมพ.//ชื่อชุดหนังสือ.//เมืองที่พิมพ:/สํานักพิมพ.//หนา. 
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ตัวอยาง :  
ปกรณ ปรยีากร. (2532). ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนา. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการ 
        บริหารการพัฒนาชนบท. หนวยที ่1. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาการ 
       จัดการ. นนทบุร:ี โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช. หนา 33-34. 
Fitzroy, Felix R. and Kraft, Kornelius. (1991). Firm Size, Growth and Innovation: Some Evidence 
       from West Germany. In Innovation and Technological Change: An International 
       Comparizon.  Zottan J. Aes and David B. Audretsh, eds. New York: Harester 
       Wheatsheaf. pp. 152-159. 
3.  อางอิงจากบทความในวารสาร 
รูปแบบ  :  
ชื่อผูเขียน.//(ปท่ีพิมพ).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร.//ปที ่(เดือน):/เลขหนา. 
ตัวอยาง :  
สุรัชช ฟุงเกียรต.ิ (2547). นาโนเทคโนโลยีวสิัยทัศนเทคโนโลยรีะดับไมโคร. ผูสงออก. 17 (ปกษแรก เมษายน): 19-22. 
Mintrom, Michael and Vergari, Sandra. 1996. Advocacy Coalitions, Policy Entrepreneurs and Policy Change.  
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------------------------------------------------- 

หลักเกณฑการประเมินบทความเพื่อการตอบรับการตีพิมพ 
 ตองเปนบทความที่ยังไมไดมีการเผยแพรในวารสารใดมากอนหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการใดๆ  
กองบรรณาธิการจะดําเนินการพิจารณาบทความตามรูปแบบที่กําหนด หากบทความใดไมผานการพิจารณาจะสงกลับคืนให
ผูเขียนแกไข  หากผานการพิจารณาจะเขาสูการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิภายใน และภายนอก เมื่อผลการประเมินผานหรือไม
ผานจะแจงใหผูเขียนทราบ เมือ่บทความไดรับการตีพิมพผูเขียนจะไดรับหนังสือรับรองการการตีพิมพ โดยจะใหผูเขียนที่เปน
ชื่อแรกและสามารถดาวนโหลดวารสารฉบับสมบูรณไดทางเว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
https://www.rbru.ac.th/org/research/ 
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3. วิธีการวิจัย (กลุมตัวอยางและวิธีการสุม / ความนาเชื่อถือของเครื่องมือ / ขอมูล ฯลฯ) 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 

4. ผลการวิจัย (ใชสถิติครบถวนเหมาะสม / ความถูกตองของการรายงาน ฯลฯ) 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 

5. การอภิปรายผล (ความเหมาะสมทางวิชาการ ฯลฯ)  
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
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216   วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2561

 

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

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

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

                               วันท่ี         ................................................ 
 
หมายเหตุ 1. ถาเนื้อที่กระดาษไมพอ ทานสามารถเขียนคําแนะนําเพ่ิมเติมได 
 2. กองบรรณาธิการจะไมเปดเผยแบบประเมินนี้แกผูเขียนบทความ แตจะรวบรวมสงขอวิจารณ
และขอเสนอแนะใหแกผูเขียน โดยพิจารณาตามแตกรณี 

 

กรุณาสง  กองบรรณาธิการวารสารวิจัยรําไพพรรณ ีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
สถาบันวิจัยและพัฒนา (อาคารเฉลิมพระเกียรต ิชั้น 5) อาคาร 36 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เลขที่ 41 หมู 5 ถนนรักษศกัดิ์ชมูล ตําบลทาชาง  
อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000   
โทรศพัท 0-3947-1056 หรือ 0-3931-9111 ตอ 10801 โทรสาร 0-3947-1056 
มือถือ 086-4402639 

            อีเมลล research_rbru2010@hotmail.com    
 
 

 
 


