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วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำ�ไพพรรณี เป็นวารสารวิจัยที่เผยแพร่
บทความวิจัยของนักวิจัย นักศึกษา บัณฑิตศึกษา คณาจารย์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่สนใจ เป็นวารสาร
ราย 4 เดือน โดยเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม) และฉบับที่ 3
(กันยายน - ธันวาคม) โดยฉบับนี้เป็น ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ประจำ�ปี 2562 (มกราคม - เมษายน) เพื่อเป็นการตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการวารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี และเป็นการปรับปรุงคุณภาพวารสารให้มีความน่าสนใจมากขึ้น
ทางวารสารได้เปิดรับบทความวิจัยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในฉบับนี้ จำ�นวน 20 เรื่อง ปัจจุบันวารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ได้ดำ�เนินงานมาเป็นปีที่ 13 โดยบทความวิจัย
ที่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารนี้ ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญตามสาขาวิชา ซึ่งวารสาร
วิจัยรำ�ไพพรรณี จัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้มีการพัฒนา
คุณภาพวารสารมาโดยตลอด ปัจจุบันได้จัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 กองบรรณาธิการวารสารได้ดำ�เนินการเผยแพร่
วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ไปยังเครือข่ายมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั่วประเทศเป็นประจำ�ทุก 4 เดือน
กองบรรณาธิการขอขอบคุณผูเ้ ขียนทุกท่านทีส่ ง่ บทความวิจยั มาให้พจิ ารณาตีพมิ พ์ ขอขอบพระคุณผูท้ รงคุณวุฒิ
ในการพิจารณาบทความ (Peer reviews) ทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขบทความวิจัยต่าง ๆ ให้มี
ความถูกต้อง และขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนการจัดทำ�วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณีฉบับนี้ ให้เสร็จสมบูรณ์
ด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ประจำ�ปี 2562 (มกราคม - เมษายน) จะสามารถ
ตอบสนองความสนใจของผู้อ่าน ทุกท่านได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
หรือสมัครส่งบทความวิจัยออนไลน์ ได้ที่ https://www.rbru.ac.th/org/research/article_research/list.php
หรือส่งผ่านระบบ ThaiJo 2.0 https://tci-thaijo.org/index.php/RRBR/index ซึ่งกองบรรณาธิการวารสาร
จะดำ�เนินการรวบรวม คัดกรอง เพื่อนำ�ไปสู่การเผยแพร่ผลงานวิจัยอันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป
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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงความหลากชนิดของนกในพื้นที่ปกปักทรัพยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร�ำไพพรรณี โดยใช้ข้อมูลการศึกษาก่อนหน้า 10 เดือน และศึกษาเพิ่มเติมรวมระยะเวลา 3 ปี (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2560)
ท�ำการนับนก 13 จุด จุดละ 15 นาที ผลการศึกษาพบนกทั้งสิ้น 32 วงศ์ 55 สกุล 74 ชนิด จัดเป็นนกประจ�ำถิ่น 52 ชนิด (70.27%)
นกอพยพ 18 ชนิด (24.32%) นกอพยพผ่าน 3 ชนิด (4.05%) และนกอพยพมาท�ำรังวางไข่ 1 ชนิด (1.35%) ได้แก่ นกแต้วแล้วธรรมดา
Pitta moluccensis โดยพบได้ทั้ง 3 ปี และพบนกยางลายเสือ Gorsachius melanolophus ซึ่งมีสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม โดยพบได้
ทั้ง 3 ปีเช่นกัน ส�ำหรับการเปลี่ยนแปลงของชนิดและจ�ำนวนครั้งที่พบนก (detection) โดยภาพรวมพบว่า ปีแรกพบนกรวม 66 ชนิด
(32 ± 4 ชนิด/เดือน) ปีที่ 2 พบเพิ่มเป็น 67 ชนิด (36 ± 6 ชนิด/เดือน) และปีที่ 3 ลดลงเหลือเพียง 60 ชนิด (30 ± 7 ชนิด/เดือน)
ขณะที่จ�ำนวนครั้งที่พบนก พบว่า มีค่าลดลงอย่างมากในปีที่ 3 โดยปีที่ 1 พบนกรวม 862 ครั้ง (72 ± 16 ครั้ง/เดือน) ใกล้เคียงกับปีที่ 2
ที่พบนกรวม 959 ครั้ง (80 ± 16 ครั้ง/เดือน) แต่ปีที่ 3 พบว่า จ�ำนวนครั้งที่พบนกรวมลดลงเหลือเพียง 687 ครั้ง (57 ± 17 ครั้ง/เดือน)
ซึ่งคาดว่าอาจเกิดจากการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ทางทิศเหนือและใต้ของพื้นที่ป่า จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า พื้นที่แห่งนี้มีศักยภาพ
ในการเป็นแหล่งอนุรักษ์นก นอกจากนี้ควรมีการศึกษาผลกระทบของการก่อสร้างต่อการใช้ประโยชน์ของนกและการเปลี่ยนแปลงชนิด
ของนก โดยติดตามศึกษาต่อเนื่องหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ
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This research aimed to study the population dynamics of various types of birds in the forest under the Plant
Genetics Conservation Area, Rambhai Barni Rajabhat University. Three-year data set (October 2014 -September 2017);
gathered from former research for 10 months and additional study by counting birds in 13 zones; for 15 minutes
per zone. The total number of 32 families, 55 genera and 74 species of birds was observed. Fifty-two species
(70.27%) were residential birds, 18 species (24.32%) were migratory birds, three were passing migratory species
(4.05%) and one breeding visitor (1.35%); Blue-winged Pitta Pittamoluccensis as well as the near threated species;
Malay Night-heron Gorsachius melanolophus which could be found in all three years. For species and detection
changes, 66 species were found in the first year (32±4 species/month); increased to 67 species in the second
year (36±6 species/month) and decreased to 60 species in the third year (30±7 species/month), whereas number
of detection decreased sharply in the third year; 862 bird detections (72±16 times/month) in the first year which
quite close to 959 detections (80±16 times/month) in the second year, but in the third year, it revealed that
number of bird detections decreased to only 687 detections (57±17 times/month). This rapidly decrease might
be due to the construction of two big buildings in both northern and southern parts of the forest. The results
showed that this area is important for bird conservation. Moreover, there should be a continuous study on impacts
of construction towards forest utilization of birds and species composition changes when the construction was
finished.
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และสมหญิง ทัฬหิกรณ์ (2554) ท�ำการศึกษาการใช้พื้นที่ของนกป่า
ประเทศไทยเป็ น ประเทศที่ มี ค วามหลากหลายทาง บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย ได้พบนกจ�ำนวน
ชีวภาพสูง มีรูปแบบแหล่งอาศัยที่หลากหลาย มีความสลับซับซ้อน 124 ชนิด อาศัยกระจายอยูบ่ ริเวณนี้ ได้แก่ นกเอีย้ งถ�ำ้ นกแซวสวรรค์
ของโครงสร้าง (ecosystem structure) ส่งผลให้มคี วามหลากหลาย นกจับแมลงสีฟ้าเป็นต้น วีณา เมฆวิชัย (2553) ได้ท�ำการส�ำรวจนก
ของสิ่ ง มี ชี วิ ต แต่ จ ากปั ญ หาการสู ญ เสี ย ระบบนิ เวศธรรมชาติ ในหมู่เกาะแสมสารและหมู่เกาะใกล้เคียง พบนกจ�ำนวน 76 ชนิด
โดยเฉพาะระบบนิเวศป่าไม้ที่เปลี่ยนแปลงเป็นสังคมเมือง ส่งผลให้ ได้แก่ นกยางกรอกพันธุ์จีนเหยี่ยวขาว นกอีก๋อยใหญ่ เป็นต้น
เกิดลักษณะของหย่อมป่า (forest/ habitat fragmentation) รองลาภ สุขมาสรวง และคณะ (2550) ท�ำการศึกษาสัตว์ที่อาศัย
(Pattanavibool and Dearden, 2002) ท�ำให้สิ่งมีชีวิตหลายชนิด ตามธรรมชาติในสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ได้พบนกที่อาศัยอยู่
สูญพันธุไ์ ปและหลายชนิดมีจำ� นวนลดลง ก่อให้เกิดปัญหาการสูญเสีย ตามธรรมชาติ 59 ชนิด โดยจ�ำแนกเป็นนกประจ�ำถิ่น 40 ชนิด
ความหลากหลายทางชีวภาพ ทัง้ ยังส่งผลกระทบต่อพืน้ ทีร่ องรับสิง่ มี รองลาภ สุขมาสรวง และคณะ (2552) ท�ำการศึกษาสัตว์ในวัง
ชีวิตอพยพ โดยเฉพาะนกกลุ่มต่าง ๆ ที่มักอพยพมาใช้พื้นที่บางส่วน สระปทุม ได้พบนกจ�ำนวน 39 ชนิด โดยมีนกประจ�ำถิ่น 32 ชนิด
ของประเทศไทยในช่วงฤดูหนาว ดังนั้นจึงมีความจ�ำเป็นต้องท�ำ (นกกาเหว่า นกเอี้ยงด�ำ นกสีชมพูสวน เป็นต้น) และนกอพยพอีก
การศึกษาว่าความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่ยังคงอยู่ในปัจจุบัน 7 ชนิด มงคล ไชยภักดี และวัลยา ชนิตตาวงศ์ (2548) ท�ำการศึกษา
มีสถานภาพอย่างไรและมีการเปลีย่ นแปลงองค์ประกอบของสิง่ มีชวี ติ ความหลากหลายชนิ ด พั น ธุ ์ ข องนกในบริ เวณอ่ า วไทยตอนใน
อย่างไรภายใต้ระบบนิเวศป่าไม้ทมี่ ขี นาดเล็กลงและถูกล้อมโดยระบบ จังหวัดสมุทรสาคร ได้พบนกจ�ำนวน 74 ชนิด โดยเป็นนกน�้ำ
นิเวศทีม่ นุษย์สร้างขึน้ เพือ่ ให้สามารถวางแผนการจัดการระบบนิเวศ 48 ชนิด และนกบก 26 ชนิด
ขณะที่ ก ารติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงชนิ ด นกในพื้ น ที่
นั้นๆ ได้อย่างเหมาะสม
นกเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มหนึ่งที่มีความส�ำคัญต่อระบบนิเวศ ป่าธรรมชาติ พบว่า มีการศึกษาค่อนข้างน้อย และเน้นการศึกษา
และต่อสังคมมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในระบบนิเวศนกมี รายชนิด เช่น มงคล ไชยภักดี (2554) ท�ำการศึกษาแหล่งท�ำรัง
บทบาทหน้าที่หลายด้าน เช่น นกที่กินลูกไม้ (ผู้บริโภคอันดับหนึ่ง) วางไข่และประชากรของนกปากห่าง ในที่ราบลุ่มภาคกลางของ
มีส่วนช่วยในการแพร่พันธุ์ของต้นไม้ หรือนกที่เป็นผู้ล่า (ผู้บริโภค ประเทศไทย ตั้งแต่เดือนมกราคม 2547 ถึงเดือนกันยายน 2553
อันดับสอง/ผู้บริโภคอันดับสูงสุด) มีส่วนช่วยควบคุมแมลง หนู งู เป็นเวลา 7 ปี พบแหล่งท�ำรังวางไข่ จ�ำนวน 56 แห่ง ซึ่งพบว่า
หรือสัตว์อื่นๆ ไม่ให้มีจ�ำนวนมากเกินไป เป็นต้น ซึ่งมีส่วนช่วยให้ จ�ำนวนนกปากห่างในช่วงระยะเวลาที่ศึกษามีขนาดประชากรลดลง
ระบบนิเวศมีความสมดุลและมีความอุดมสมบูรณ์ ส�ำหรับสังคม โดยคาดว่าน่าจะมีสาเหตุมาจากการขยายพื้นที่เกษตรกรรม วัลยา
มนุษย์นนั้ นกเป็นแหล่งโปรตีนทีส่ ำ� คัญอีกทัง้ กิจกรรมดูนกเป็นทีน่ ยิ ม ไชยภักดี (2551) ศึกษาประชากรนกนางนวลธรรมดา Larusbrunn
ส�ำหรับการเรียนรู้และพักผ่อนหย่อนใจอย่างไรก็ตามปัจจุบันนก icephalus บริเวณบางปูจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่ปี 2547
หลายชนิด ประสบปัญหาการสูญเสียพื้นที่ป่าส�ำหรับเป็นแหล่งที่อยู่ ถึง 2551 เป็นเวลา 5 ปี พบว่า นกจะมีการอพยพมาถึงในเดือน
อาศัย สืบพันธุ์ เช่นเดียวกันกับสัตว์ป่าชนิดอื่นๆ โดยเฉพาะในสังคม ตุลาคม และอพยพกลับในเดือนพฤษภาคมของทุกปี และมีแนวโน้ม
ลดจ�ำนวนลงเล็กน้อย ประทีป ด้วงแค และคณะ (2544) ได้ศึกษา
เมือง (สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย, 2559)
ปัจจุบันประเทศไทยมีนกกว่า 1,000 ชนิด (จารุจินต์ การเปลี่ยนแปลงชนิดของนกบริเวณพื้นที่อพยพราษฎรออกในเขต
นภีตะภัฏ และคณะ, 2555) การศึกษาความหลากชนิดของนกใน รักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก และไกรรัตน์
เมืองไทยในพืน้ ทีป่ า่ ธรรมชาติ ได้ทำ� มาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะด้าน เอี่ยมอ�ำไพ และคณะ (2551) ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงชนิดของ
ความหลากชนิ ด และพฤติ ก รรม โดยมี ก ารศึ ก ษาทั้ ง ในพื้ น ที่ ป ่ า นกในบึงบอระเพ็ดหลังได้รับผลกระทบจากน�้ำท่วมในปี พ.ศ.2549
ธรรมชาติ พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่รอยต่อระหว่างป่ากับชุมชน พื้นที่ พบว่า ก่อนเกิดน�้ำท่วมพบนก 94 ชนิด และหลังน�้ำท่วมพบนก
ชุมชนเมือง และพื้นที่เกาะต่างๆ ในท้องทะเลไทย ตลอดจนมี 108 ชนิด แต่พบนก 13 ชนิด ที่พบเฉพาะก่อนเกิดเหตุการณ์น�้ำท่วม
การศึกษาแบบเฉพาะเจาะจงชนิดพันธุ์ ซึ่งเน้นความสัมพันธ์ของ และมีนก 27 ชนิด ที่ส�ำรวจพบเฉพาะหลังน�้ำท่วม แสดงให้เห็นถึง
นกชนิดนั้นๆ กับแหล่งที่อยู่อาศัย หรือความยากง่ายในการค้นพบ ผลกระทบของปัจจัยทางธรรมชาติต่อชนิดของนก
จากการศึกษาที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด ท�ำให้มีความจ�ำเป็น
ซึ่งผลการศึกษามีความแตกต่างกันไป เช่น ชุตาภา คุณสุข และ
พงษ์ชัย ด�ำรงโรจน์วัฒนา (2558) ศึกษาความหลากชนิดของนก ต้องมีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงชนิดนก เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ
ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี การวางแผนการจัดการพืน้ ทีป่ า่ ทีม่ อี ย่างจ�ำกัด โดยเฉพาะป่าในเมือง
เป็นระยะเวลา 10 เดือน พบนกทั้งสิ้น 29 วงศ์ 52 สกุล 71 ชนิด ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ จึงเลือกพื้นที่หย่อมป่าดิบชื้นขนาดประมาณ
ซึ่งการศึกษานี้ได้รวมนกที่บินผ่านพื้นที่ป่าเข้าไว้ด้วยเจริญชัย โตไธสง 50 ไร่ เป็นพื้นที่ศึกษา ป่าแห่งนี้เป็นพื้นที่ป่าภายใต้โครงการอนุรักษ์
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แปลงปลูกผักเปนระยะ ๆ ในรอบป มีบอน้ําขนาดเล็ก และมีตนมะเดื่อซึ่งเปนแหลง
ดอกไมที่มีตนรางจืดและไมเลื้อยตาง ๆ เติบโตคลุมซุม ทําใหมีลักษณะเฉพาะเหมา
ทิศตะวันตกมีแนวตนตะเคียนที่ปลูกไวตามแนวชายปา,จุดที่ 3เปนเสนทางเดินผาน
8 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคมทิศ-ตะวั
เมษายน
นตกเฉี2562
ยงเหนือ (ใกลคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) ผานปาพรุ มีตนไมร
เชนกัน ,จุดที่ 4จุดสํารวจทางทิศเหนือ ลึกเขาไปจากหองน้ํา มีตนไมขนาดใหญ เรือ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตน
ถนนสุขุมวิท กอสราง ซึ่งใน
กอสราง รถกร
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีชอื่ เรียกว่า “พืน้ ทีป่ กปักทรัพยากร”
ตลอดทั้งป ,จุด
ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
และตนไมที่ปล
(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558)
4
12
เขียวใกลพื้นด
คณะวิทยาศาสตร
แหลงน้ํา ขาง
13
และเทคโนโลยี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
8
5
ผลจํานวนมาก
3
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของชนิดนกที่ใช้
บานพอเพียง
6
ใกลบอน้ํา ใกล
2
7
1
ประโยชน์พื้นที่ปกปักทรัพยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
ทั้งวัน มีตนไม
เหนือของถนน
วิธีการด�ำเนินงานวิจัย
,จุดที่ 9ทิศใตข
11
ไมริมถนน,จุด
1. การส�ำรวจนก
9
ของปา มีการเ
เริ่มต้นด้วยการก�ำหนดเส้นทางและจุดส�ำรวจนก โดยใช้
10
ดัง,จุดที่ 11แน
จุดส�ำรวจตามการศึกษาของชุตาภา คุณสุข และพงษ์ชัย ด�ำรงโรจน์
ใกลอาคารและ
วัฒนา (2558) โดยก�ำหนดจุดส�ำรวจ 13 จุด (ภาพที่ 1) แต่ละจุดมี
ใกลบริเวณที่ม
ลักษณะแหล่งอาศัยของนกที่แตกต่างกันโดยมีรายละเอียดดังนี้
N www.google.co.th/maps
บานพักอาจารย ของจุดที่ 1 ใก
จุดที่ 1 อยู่ใกล้ทางเข้าป่าทางทิศตะวันออก มีต้นไม้ใหญ่ที่นกมักบิน
านวนทั
้งสิ้ง้นสิ้น1313จุดจุด
ำรวจจ�
ำนวนทั
มาเกาะพัก มีลานหญ้าและมีการสร้างแปลงปลูกผักเป็นระยะๆ ภาพที่ ภาพที1จุ่ 1ดจุสํดาส�รวจจํ
ในรอบปี มีบ่อน�้ำขนาดเล็ก และมีต้นมะเดื่อ ซึ่งเป็นแหล่งอาหาร
จากนั้ น ท� ำ การส� ำ รวจนกในช่ ว งเช้ า ตั้ ง แต่ เ วลา
ของนกใกล้ๆ บ่อน�ำ้ , จุดที่ 2 เป็นซุม้ ดอกไม้ทมี่ ตี น้ รางจืดและไม้เลือ้ ย
ต่างๆ เติบโตคลุมซุ้ม ท�ำให้มีลักษณะเฉพาะเหมาะส�ำหรับนกที่กิน 06.00 - 09.30 น. และช่วงเย็น ตั้งแต่เวลา 16.00 - 18.30 น.
น�ำ้ หวาน ตรงข้ามซุม้ ทางทิศตะวันตกมีแนวต้นตะเคียนทีป่ ลูกไว้ตาม ใช้ เวลาดู น กจุ ด ส� ำ รวจละ 15 นาที ท� ำ การเก็ บ ข้ อ มู ล ทุ ก เดื อ น
แนวชายป่า, จุดที่ 3 เป็นเส้นทางเดินผ่านบ่อน�้ำ ที่รองรับน�้ำจาก ตั้ ง แต่ เ ดื อ นตุ ล าคม พ.ศ.2557 ถึ ง เดื อ นกั น ยายน พ.ศ.2560
บ่อน�้ำขนาดใหญ่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (ใกล้คณะวิทยาศาสตร์ เดือนละ 3 ครั้ง ช่วงเช้าและ/หรือช่วงเย็น ท�ำการถ่ายภาพนกโดยใช้
และเทคโนโลยี) ผ่านป่าพรุ มีต้นไม้ริมน�้ำและไม้ใหญ่เป็นที่เกาะพัก กล้องดิจิตัล Canon EOS 70D ร่วมกันเลนส์ EF400 f5.6 ท�ำการ
ของนกเช่นกัน, จุดที่ 4 จุดส�ำรวจทางทิศเหนือ ลึกเข้าไปจากห้องน�้ำ จ� ำ แนกชนิ ด นกโดยใช้ คู ่ มื อ ดู น กเมื อ งไทยของนายแพทย์ บุ ญ ส่ ง
มีตน้ ไม้ขนาดใหญ่ เรือนยอดทึบ แต่ในบริเวณใกล้เคียงมีการก่อสร้าง เลขะกุล (จารุจินต์ นภีตะภัฏ และคณะ, 2555)
2. การวิเคราะห์ข้อมูลศึกษาในห้องปฏิบัติการ
ซึ่งในช่วงเวลาที่ศึกษาปีที่ 2 และ 3 นั้นมีรถก่อสร้าง รถกระบะและ
รถจักยานยนต์ วิ่งไปมาส่งเสียงดังตลอดทั้งปี, จุดที่ 5 แปลงเพาะ 		 2.1. การวิเคราะห์ค่าความส�ำคัญ
กล้าไม้มีถุงเพาะช�ำกล้าไม้ และต้นไม้ที่ปลูกในกระถาง ท�ำให้มี 		 ท�ำการวิเคราะห์ระดับความส�ำคัญของนกในพืน้ ทีป่ า่
ลักษณะเป็นพื้นที่สีเขียวใกล้พื้นดิน, จุดที่ 6 เป็นกอไผ่ขนาดใหญ่ โดยใช้ค่าดัชนีความส�ำคัญ ที่พิจารณาค่าความชุกชุมสัมพัทธ์และ
อยู่ใกล้แนวแหล่งน�้ำ ข้างๆ มีต้นมะรุมและต้นตะขบ ซึ่งออกดอก ความถีส่ มั พัทธ์ (ดอกรัก มารอด และอุทศิ กุฏอินทร์, 2552) ดังสมการ
และผลจ�ำนวนมาก, จุดที่ 7 บ้านพอเพียง มีลักษณะเป็นลานโล่ง ด้านล่าง ซึ่งการใช้ค่า 2 ค่านี้มาค�ำนวณ เพื่อลดความล�ำเอียง
ใกล้บ่อน�้ำ ใกล้บ้านพัก มีกิจกรรมของมนุษย์รบกวนเกือบทั้งวัน เนื่องจากนกบางชนิดมีจ�ำนวนครั้งที่พบมากในการส�ำรวจแต่ละครั้ง
มีต้นไม้ขนาดใหญ่ริมทางเข้า, จุดที่ 8 ป่าทางทิศเหนือของถนนทิศ แต่ไม่ได้พบบ่อยตลอดการส�ำรวจทุกครั้ง
ค่าความส�ำคัญ
= (ความชุกชุมสัมพัทธ์ + ความถี่
ตะวันออก บริเวณนี้อยู่ใกล้พื้นที่ก่อสร้าง, จุดที่ 9 ทิศใต้ของบ่อน�้ำ
บ้านพอเพียง ใกล้แปลงปลูกกล้าไม้ริมถนน, จุดที่ 10 แนวป่าจาก 					 สัมพัทธ์)/2 (%)
ความชุกชุมสัมพัทธ์ = (จ�ำนวนครัง้ ทีพ่ บนกแต่ละชนิด/
บ้านพักอาจารย์ทางทิศใต้ของป่า มีการเลีย้ งสุนขั เฝ้าบ้านจ�ำนวนมาก
และเห่าเสียงดัง, จุดที่ 11 แนวป่าทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ 					จ�ำนวนครัง้ ทีพ่ บนกรวม)x100 (%)
ความถี่สัมพัทธ์
= (ความถี่ที่พบนกแต่ละชนิด
จุดที่ 1 อยู่ใกล้อาคารและลานจาดรถ, จุดที่ 12 ลานหญ้าขนาดเล็ก
ใกล้บริเวณที่มีการก่อสร้าง, จุดที่ 13 แนวป่าทางทิศเหนือของ 					 (จากการส�ำรวจ 108 ครั้ง)/
					 ความถี่รวม) x 100 (%)
จุดที่ 1 ใกล้บ่อน�้ำขนาดใหญ่
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1. ความหลากชนิดของนกในระยะเวลา 3 ปี
		 1.1. ความหลากชนิด
		 ผลการศึกษาต่อเนือ่ งในระยะเวลา 3 ปี พบนกทัง้ สิน้
32 วงศ์ 55 สกุล 74 ชนิด (ชื่อวิทยาศาสตร์ชื่อสามัญของนก และ
รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในภาคผนวก) โดยชนิดนกที่พบนั้นเมื่อ
จ�ำแนกตามหนังสือ “นกเมืองไทย” พบว่า เป็นนกประจ�ำถิ่น จ�ำนวน
52 ชนิด (70.27%) เช่น นกกะเต็นอกขาว นกยางลายเสือ นกคัคคู
สีม่วง เป็นต้น เป็นนกอพยพ 18 ชนิด (24.32%) เช่น นกเฉี่ยว
บุ้งใหญ่ นกเขนน้อยไซบีเรีย นกจับแมลงคอแดง เป็นต้น เป็นนก
อพยพผ่าน จ�ำนวน 3 ชนิด (4.05%) ได้แก่ นกกระจิ๊ดหัวมงกุฎ
นกจับแมลงตะโพกเหลือง และนกอีเสือลายเสือ เป็นนกอพยพมา
ท�ำรังวางไข่ 1 ชนิด (1.35%) ได้แก่ นกแต้วแล้วธรรมดา
ผลการวิเคราะห์ดัชนีความส�ำคัญของนกแต่ละชนิด
(ตารางที่ 1) พบว่านกที่พบบ่อยมาก (very common) เป็นนก
ประจ�ำถิ่น จ�ำนวน 10 ชนิด เช่น นกกินปลีคอสีม่วง นกกินแมลง
อกเหลือง นกเขาใหญ่ นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ นกปรอดคอลาย
นกพิราบป่า นกโพระดกธรรมดา เป็นต้น นอกจากนี้พบนกอพยพ
ที่พบได้ง่ายในพื้นที่ 2 ชนิด ได้แก่ นกจับแมลงสีน�้ำตาล นกแซงแซว
สีเทา ซึ่งพบได้เกือบทุกบริเวณและพบได้บ่อยครั้งตลอดการส�ำรวจ
3 ปี ในขณะที่นกที่พบน้อยมาก (very rare) มีจ�ำนวน 18 ชนิด
เนื่องจากนกเหล่านี้ ส่วนใหญ่พบเพียงครั้งเดียวในรอบ 3 ปี เช่น
นกกาฝากปากหนา นกกิ้ ง โครงหั ว สี น วล นกเขาเปล้ า ธรรมดา
เป็นต้น ซึ่งมีสถานภาพเป็นนกประจ�ำถิ่น และนกกระจิ๊ดปากหนา
นกเขนน้อยไซบีเรีย นกจับแมลงสีฟ้า นกจับแมลงสีคล�้ำ นกเฉี่ยว
บุ้งใหญ่ นกพงตั๊กแตนอกลาย นกพญาไฟสีเทา ซึ่งเป็นนกอพยพ
รวมถึงนกจับแมลงตะโพกเหลือง นกอีเสือลายเสือ ซึ่งมีสถานภาพ
เป็นนกอพยพผ่านส�ำหรับนกประจ�ำถิน่ ทีพ่ บน้อยมากอาจเป็นเพราะ
นกใช้ประโยชน์จากพื้นที่อื่นๆ มากกว่าพื้นที่ป่าแห่งนี้
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จากนัน้ น�ำค่าดัชนีความส�ำคัญทีไ่ ด้มาแปลงเป็นค่าระดับ
ความส� ำ คั ญ เพื่ อ ประเมิ น ว่ า นกชนิ ด ใดพบได้ บ ่ อ ยมากหรื อ พบ
น้อยมาก โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้
> 30.01		
= นกที่พบบ่อยมาก
					 (Very common; VC)
18.01 - 30.00 = นกที่พบบ่อย (Common; C)
9.01 - 18.00 = นกที่พบไม่บ่อย (Uncommon; U)
3.01 - 9.00 = นกที่พบน้อย (Rare)
<3.00		
= นกที่พบน้อยมาก (Very rare; VR)
		 2.2. การวิเคราะห์ความคล้ายคลึง
		 ท�ำการเปรียบเทียบความคล้ายคลึงของนกที่พบ
ในแต่ละบริเวณย่อย โดยใช้ Sorensen’ ssimilarity index
(Kreb, 1989) มีสมการ คือ S = 2a/(2a+b+c) เมื่อ S คือ ดัชนี
ความคล้ายคลึง ของ Sorensen,a คือ จ�ำนวนชนิดนกที่พบทั้งในจุด
ส�ำรวจ X และ Y, b คือ จ�ำนวนชนิดนกที่พบในจุดส�ำรวจ X และ c
คือ จ�ำนวนชนิดนกที่พบในจุดส�ำรวจ Y
		 2.3. การจ�ำแนกสถานภาพการอนุรักษ์ของนก
		 หลั ง จากจ� ำ แนกชนิ ด นกได้ แ ล้ ว ท� ำ การจ� ำ แนก
สถานภาพด้านการอนุรักษ์ของนกในระดับชาติ โดยอาศัยเอกสาร
Thailand Red Data: Birds (Sanguansombat, 2005) และใน
ระดับนานาชาติ ตามรายงานของสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์
ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (International Union for
Conservation of Nature and Natural Resources; IUCN)
(IUCN, 2017) และอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิด
สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora;
CITES) (CITES, 2017)
		 2.4. การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงชนิดนก
		 หลังจากได้ผลการศึกษาทัง้ หมดแล้ว ท�ำการวิเคราะห์
การเปลีย่ นแปลงสังคมนกในภาพรวม และเปรียบเทียบการเปลีย่ นแปลง
เป็นรายจุดส�ำรวจ และรายเดือน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา

พงษ์ชัย ด�ำรงโรจน์วัฒนา, ชุตาภา คุณสุข

10 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2562

ระดับความส�ำคัญ

Seasonal status
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ตารางที่ 1 ชนิดนกที่พบจ�ำแนกตามระดับความส�ำคัญ บริเวณป่าปกปักทรัพยากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี ในช่วง 3 ปี
(ตุลาคม 2557 - กันยายน 2560) (รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในภาคผนวก)
จ�ำนวน
(ชนิด)

รายชื่อนก

นกประจ�ำถิ่น

10

นกกะปู ด ใหญ่ นกกาเหว่ า นกกิ น ปลี ค อสี ม ่ ว ง นกเขาใหญ่
นกแซงแซว-หางบ่ ว งใหญ่ นกปรอดคอลาย นกพิ ร าบป่ า
นกโพระดกธรรมดา นกกินแมลงอกเหลือง นกเอี้ยงสาริกา

นกที่พบบ่อย
(common: C)

นกประจ�ำถิ่น

13

นกกระจิบคอด�ำ นกกระจิบธรรมดา นกบั้งรอกใหญ่ นกกะเต็น
อกขาว นกกางเขนบ้าน นกปรอดเหลืองหัวจุก นกปรอดทอง
นกปรอดสวน นกปรอดหน้ า นวล นกอี แ พรดแถบอกด� ำ
นกกาฝากก้นเหลือง นกสีชมพูสวน นกกินปลีคอสีน�้ำตาล

นกอพยพ

2

นกจับแมลงสีน�้ำตาล นกแซงแซวสีเทา

นกประจ�ำถิ่น

10

นกอพยพ

4

นกอพยพเพื่อท�ำรังวางไข่

1

นกแต้วแล้วธรรรมดา

นกประจ�ำถิ่น

10

นกกาแวน นกกิ้งโครงคอด�ำ นกขมิ้นน้อยธรรมดา นกคัคคูสีม่วง
นกเขาชวา นกเขนน้อยปีกแถบขาว นกเค้าโมง นกจาบดินอกลาย
นกตีทอง นกแอ่นพง

นกอพยพ

5

นกกระจิ๊ดขั้วโลกเหนือ นกกระจิ๊ดขาสีเนื้อ นกอีเสือสีน�้ำตาล
นกขมิ้นท้ายทอยด�ำ นกจับแมลงคอแดง

นกอพยพผ่าน

1

นกกระจิ๊ดหัวมงกุฎ

นกประจ�ำถิ่น

9

นกกระติ๊ ด ขี้ ห มู นกกาฝากปากหนา นกกิ้ ง โครงหั ว สี น วล
นกเขาเปล้ า -ธรรมดา นกคั ค คู แซงแซว นกอี ว าบตั๊ ก แตน
นกจับแมลงอกสีฟ้า นกจาบคาหัวสีส้ม นกตะขาบทุ่ง

นกอพยพ

7

นกกระจิ๊ ด ปากหนา นกเขนน้ อ ยไซบี เรี ย นกจั บ แมลงสี ฟ ้ า
นกจั บ แมลง-สี ค ล�้ ำ นกเฉี่ ย วบุ ้ ง ใหญ่ นกพงตั๊ ก แตนอกลาย
นกพญาไฟสีเทา

นกอพยพผ่าน

2

นกจับแมลงตะโพกเหลือง นกอีเสือลายเสือ
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นกที่พบน้อยมาก
(very rare; VR)

นกกระจิด๊ เขียวปีกสองแถบ นกกระจิด๊ ธรรมดา นกจับแมลงจุกด�ำ
นกนางแอ่นบ้าน

ชภัฏ

นกที่พบน้อย
(rare: R)

นกกระติ๊ ด ตะโพกขาว นกกางเขนดง นกกิ น ปลี อ กเหลื อ ง
นกกิ น ปลี - แก้ ม สี ทั บ ทิ ม นกขมิ้ น น้ อ ยปี ก สี เรี ย บ นกกวั ก
นกเอี้ยงหงอน อีกา นกปลีกล้วยเล็ก นกยางลายเสือ

ลัยร
า

นกที่พบไม่บ่อย
(uncommon: U)

รำไ

นกที่พบบ่อยมาก
(very common: VC)

		 1.2 ความคล้ายคลึงของนกระหว่างจุดส�ำรวจ
		 ผลการศึกษาพบว่า บริเวณต่างๆ มีความคล้ายคลึง
ของนกค่อนข้างสูง (ตารางที่ 2) โดยเฉพาะบริเวณย่อยที่ 7, 8, 9,
11, 12 และ 13 พบว่ามีค่าความคล้ายคลึงสูงเมื่อเทียบกับหลายๆ
บริเวณ ทั้งนี้บริเวณที่พบนกได้คล้ายกันมากที่สุด ได้แก่ บริเวณ
ย่ อ ยที่ 8 และ 12 และบริ เวณย่ อ ยที่ 7 และ 8 (มี ค ่ า ดั ช นี
พงษ์ชัย ด�ำรงโรจน์วัฒนา, ชุตาภา คุณสุข

ความคล้ า ยคลึ ง เท่ า กั บ 0.87 และ 0.86 ตามล� ำ ดั บ ) ส� ำ หรั บ
บริเวณย่อยที่ 10 พบว่า มีความคล้ายคลึงกับบริเวณอื่นๆ ต�่ำ ทั้งนี้
เนือ่ งมาจากพบจ�ำนวนชนิดนกน้อยมากในบริเวณนีต้ ลอดระยะเวลา
ที่ท�ำการศึกษา ซึ่งผลการศึกษานี้สามารถน�ำไปประยุกต์ในการ
ก�ำหนดจุดส�ำรวจที่เหมาะสมในอนาคตโดยอาจลดจุดส�ำรวจหาก
ระยะเวลาและงบประมาณมีจำ� กัดแม้วา่ บางจุดจะมีพชื พรรณปกคลุม

6
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บริเวณยอยที่ 10 พบวามีความคลายคลึงกับบริเวณอื่น ๆ ต่ํา ทั้งนี้เนื่องมาจากพบจํานวนชนิดนกนอยมากในบริเวณนี้ตลอด
จัยาร�ไปประยุ
ำไพพรรณี
ที่ 13 าฉบั
บทีด่ 1สําเดืรวจที
อนมกราคม
- เมษายน 2562 11 ด
ระยะเวลาที่ทําการศึกษา ซึ่งผลการศึกษานีวารสารวิ
้สามารถนํ
กตใปีนการกํ
หนดจุ
่เหมาะสมในอนาคตโดยอาจลดจุ
สํารวจหากระยะเวลาและงบประมาณมีจํากัด แมวาบางจุดจะมีพืชพรรณปกคลุมหรือมีแหลงอาศัยยอย ( microhabitat) ที่
หรือแตกต
มีแหล่างงกั
อาศันยเชย่อนยสามารถเลื
(microhabitat)
งกันอเช่ยทีน ่ สามารถ
าดัยชงนี1ความคล้
0.8 แต่
อกระหวทีา่แงตกต่
บริเาวณย
7, 8 หรือ 9ค่เพี
บริเวณายคลึ
หรืองเลืสูองกว่
กบริา เวณย
อยทีหากสามารถศึ
่ 12 หรือ 13กษาได้
เพียงทุกจุด
เลือกระหว่
าง บริ
่ 7, 8 หรื
ยง 1 บริายคลึ
เวณงหรื
อเลืาอ0.8
ก แต
จะมี
คุณภาพของข้
อมูลทชนิุกจุดดนกที
รณ์กว่า เพราะไม่
มีจุดใดที่
1 บริเวณ
เปเนวณย่
ตน อเนืยที่องจากมี
คาอดัช9นีเพี
ความคล
สูงกว
หากสามารถศึ
กษาได
จะมี่สคมบู
ุณภาพของข
อมูลชนิดนก
บริเวณย่
อยที
อ 13 มเพีีจุดยใดที
ง 1่พบริ
เวณํากัเป็นนหรื
ต้นอมีเนืค่อาดังจากมี
พบนกซ�
กันนหรื
ที่สมบู
รณ่ ก12วา หรื
เพราะไม
บนกซ้
ชนีความคล
ายคลึง้ำเป
1 อมีค่าดัชนีความคล้ายคลึงเป็น 1
ตารางที
่ 2 ค่่ 2าดัคชานีดัคชวามคล้
ายคลึายคลึ
งของนกที
่พบในแต่
ละบริละบริ
เวณย่เวณย
อย ในที
กปั่ปกกป
ทรักพทรั
ยากรมหาวิ
ทยาลัทยยาลั
ราชภั
ฏร�ำไพพรรณี
ในช่วง 3 ปี
ตารางที
นีความคล
งของนกที
่พบในแต
อย ่ปในที
พยากรมหาวิ
ยราชภั
ฏรําไพพรรณี
ในชว2557
ง 3 ป-(ตุกัลนาคม
- กันยายน 2560)
(ตุลาคม
ยายน2557
2560)
Z5
0.75
0.79
0.74
0.63
1

Z6
0.80
0.83
0.73
0.56
0.80
1

Z7
0.80
0.78
0.78
0.61
0.79
0.85
1

Z8
0.80
0.77
0.84
0.61
0.85
0.81
0.86
1

Z9
0.74
0.71
0.78
0.58
0.72
0.71
0.80
0.82
1

Z10
0.48
0.37
0.46
0.13
0.42
0.41
0.42
0.53
0.48
1

Z11
0.84
0.77
0.70
0.52
0.76
0.79
0.76
0.75
0.68
0.43
1

รำไ

Z2
Z3
Z4
1 0.80 0.73 0.54
1 0.75 0.61
1 0.62
1

ชภัฏ

Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8
Z9
Z10
Z11
Z12
Z13

Z1

Z12
0.81
0.81
0.79
0.61
0.80
0.82
0.83
0.87
0.79
0.45
0.79
1

Z13
0.76
0.73
0.71
0.51
0.70
0.75
0.76
0.75
0.71
0.40
0.73
0.81
1
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ลัยร
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1.3 สถานภาพการอนุ
ักษ์ของนก
		 จากการที่ พ บนกหลากชนิ ด และพบนกหายาก
1.3. สถานภาพการอนุ
รักษขรองนก
		 ผลการศึ
ผลการศึกษาพบนกที
กษาพบนกที
ามาใช้
ประโยชน์
ที่ กจัดัดงอยู
กล่ในา วแสดงให้
เ ห็ น่อยูว่ใานสถานภาพเสี
พื้ น ที่ ป ่ า แห่ ง นี่ยงต
้ ยั งอมีการสู
ค วามอุ
่เขา่เข้มาใช
ประโยชน
ในพืใ้นนพื
ที่แ้นละถู
บัญชีนกที
ญพัดนมสมบู
ธุ ร ณ์
และถู(Thailand
กจัดอยู่ในบั
ญชีData:
นกที่อBirds)
ยู่ในสถานภาพเสี
่ยงต่อการสู2005)
ญพันจํธุา์ นวนของอาหารและเหมาะส�
ำหรับอเป็จันดแหล่
หลบภัยและเลี้ยถูกงดูลูกนก
Red
(Sanguansombat,
1 ชนิด ไดแก นกยางลายเสื
อยูใงนสถานภาพใกล
คุกคามRed
(Near-threatened)
แตจากการสํารวจและปรั
ปรุงขอมูทัล้งของสมาคมอนุ
ักษนกและธรรมชาติ
ประเทศไทย ป ่อท�ำรัง
(Thailand
Data: Birds) (Sanguansombat,
2005) จ�ำบนวน
นกประจ�ำถิ่น รนกอพยพ
นกอพยพผ่แานหงและนกอพยพเพื
นวนนกยางลายเสื
ขึ้นจึงทําใหพนจากสถานภาพการอนุ
ษดนังแหล่
กลางวอนุรสํักาษ์หรัคบวามหลากชนิ
สถานภาพนกตามบั
ญชีเป็IUCN
1 ชนิ2558
ด ได้พบจํ
แก่ านกยางลายเสื
อ จัดออยูเพิ่ใ่มนสถานภาพใกล้
ถูกคุกคาม วางไข่ จึรงักเป็
ดของนกได้
นอย่างดี
พบวาทั้งหมดจัดอยูแต่
กลุจมากการส�
ที่ มีความเสี
่ยงต่ําตอการสู
ยดเพิ่มยนแปลงความหลากชนิ
เติมแสดงในภาคผนวก ด) ของนกในระยะ
และนกที่
(Near-threatened)
ำรวจและปรั
บปรุญงข้พัอนมูธุล (least
ของ concern:รายละเอี
2. การเปลี
พบทั้งหมด
ยูในบัญชี CITESแ ห่ ง ประเทศไทย ปี 2558 เวลา 3 ปี โดยภาพรวม
สมาคมอนุ
รั ก ษ์ไมน อกและธรรมชาติ
อยางไรก็ตามอ การพบนกยางลายเสื
ในพื้นที่นี้ตอเนื่อง 3 ป แสดงใหส�เห็ำหรั
นถึบงความสํ
ญของผืนปาแหดงและจ�
นี้ นอกจากนี
พบจ� ำ นวนนกยางลายเสื
เพิ่ ม ขึ้ น จึ ง ท� ำ ให้ พ ้ นอจากสถานภาพ
การเปลีา่ยคันแปลงของชนิ
ำนวนครั้ ้งที่พบ
ในพืรัก้นษ์ทีด่ยังังกล่
มีนากที
บอยหรือพบไดยากที
วรแกกพบว่
ารอนุารักษนก
ใหด(detection)
ํารงอยูในพื้นแสดงได้
ที่ตอไปดเชงั ตารางที
น นกกาแวน
นกเขนนอยปาจ�กำนวนชนิ
- ด
การอนุ
ว ่พส�บได
ำหรัไบมสถานภาพนกตามบั
ญชี่คูคIUCN
่ 3 ซึง่ ภาพรวมพบว่
แถบขาว
้งหมดจั
บไดไ่ยมนแปลง
บอยนัก โดยปี
นอกจากนี
้ยังมีนกอพยพ
เชนด (32 ± 4 ชนิด/
ทั้ ง หมดจั
ด อยูนกจาบดิ
่ ก ลุ ่ ม ที่ มนี อกลาย
ค วามเสีเป่ ยนงต�ต่นำ ต่ซึอ่งทัการสู
ญ พัดนเปธุน์ นกประจํ
(least าถิ่นมีทีก่พารเปลี
แรกพบนกรวม
66 ชนิ
นกจับแมลงคอแดง นกอีเสือสีน้ําตาล นกเฉี่ยวบุงใหญ นกพงตั๊กแตนอกลาย นกพญาไฟสีเทา เปนตน โดยบินอพยพเขามาใช
concern : รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในภาคผนวก) และนกที่พบ เดือน) ปีที่ 2 พบเพิ่มเป็น 67 ชนิด (36 ± 6 ชนิด/เดือน) และปีที่ 3
ประโยชนจากพื้นที่ปาเพียงชวงเวลาหนึ่งแลวจากไป โดยสามารถพบนกอพยพในพื้นที่ปาแหงนี้ไดตั้งแตเดือนกันยายน จนถึง
ทั้งหมด ไม่อยู่ในบัญชี CITES
ลดลงเหลือ 60 ชนิด (30 ± 7 ชนิด/เดือน) เท่านั้น ในขณะที่จ�ำนวน
เดือนมิถุนายน (แตพบนกอพยพไดงาย ชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ)
		 จากการที
อย่ า งไรก็่พตบนกหลากชนิ
าม การพบนกยางลายเสื
อ ในพื้ นงกล
ที่ นาี้ วแสดงให
ครั้งที่พเห็บนก
งมากในปี
ที่ 3รณโดยปี
ที่ 1 จ�ำนวน
ดและพบนกหายากดั
นวาพืพบว่
้นที่ปามีาคแห่าลดลงอย่
งนี้ยังมีคาวามอุ
ดมสมบู
ของอาหาร
ต่อเนืและเหมาะสํ
่อง 3 ปี แสดงให้
ความส�
ำคัญยของผื
นป่้ยางดู
แห่ลงูกนีนก
้ นอกจากนี
้ ครั
่พบนกรวมนกอพยพผ
862 ครั้ง (72
± 16 ครั้ง/เดือน)่อใกล้
ยงกับปีที่ 2
าหรับเห็เปนนถึงแหล
งหลบภั
และเลี
ทั้งนกประจํ
าถิ้ง่นทีนกอพยพ
าน และนกอพยพเพื
ทํารัเงคีวางไข
ในพืจึ้นงทีเป่ยังนมีแหล
นกทีง่พอนุบได้
่อยหรือพบได้ดยของนกได
ากที่คู่ควรแก่
รักไษม่คบวามหลากชนิ
เปนกอยารอนุ
างดี รักษ์ ที่พบนกรวม 959 ครั้ง (80 ± 16 ครั้ง/เดือน) แต่ปีที่ 3 พบว่า
ให้ด�ำรงอยู่ในพื้นที่ต่อไป เช่น นกกาแวน นกเขนน้อยปีก-แถบขาว จ�ำนวนครั้งที่พบนกรวมลดลงเหลือเพียง 687 ครั้ง (57±17 ครั้ง/
นกจาบดิ
อกลาย่ยนแปลงความหลากชนิ
เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดจัดดเป็ของนกในระยะเวลา
นนกประจ�ำถิ่นที่พบได้
เดื อ น) เมื่ อ พิ จ ารณาตามสถานภาพตามฤดู ก าลของนก พบว่ า
2. นการเปลี
3 ป โดยภาพรวม
ไม่ บ ่ อ ยนั ก นอกจากนี
้ ยั ง มี น่ยกอพยพ
เช่ น นกจั
บ แมลงคอแดง
ดนกประจ�แสดงได
ำถิ่น ลดลงเหลื
อเพี่ ย3งซึ45
ชนิด จาก 49
สําหรับการเปลี
นแปลงของชนิ
ดและจํ
านวนครั้งที่พบนกจ�ำ(นวนชนิ
detection)
ดังตารางที
่ง ภาพรวมพบว
า ชนิด
นกอีจํเสืาอนวนชนิ
สีน�้ำตาล
่ยวบุ่ยนแปลง
้งใหญ่ นกพงตั
แตนอกลาย นกพญาไฟ
้งที่พ่มบนก
มีค่าชนิลดลงจากปี
ดมีนกเฉี
การเปลี
โดยปแ๊กรกพบนกรวม
66 ชนิด(32±4ในปีชนิทดี่ 2/เดืและจ�
อน) ปำนวนครั
ที่ 2 พบเพิ
เปน 67
ด (36±6 ทชนิ่ี 2ด/อย่างมาก
สีเทา เป็นต้น โดยบินอพยพเข้ามาใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าเพียง (พบนกรวม 614 ครั้ง จาก 843 ครั้ง ในปีที่ 2) ส�ำหรับนกอพยพ
ช่วงเวลาหนึ่งแล้วจากไป โดยสามารถพบนกอพยพในพื้นที่ป่าแห่งนี้ และอพยพผ่านพบว่า มีจ�ำนวนชนิดและจ�ำนวนครั้งที่พบนกลดลง
ได้ตงั้ แต่เดือนกันยายน จนถึงเดือนมิถนุ ายน (แต่พบนกอพยพได้งา่ ย
ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์)
พงษ์ชัย ด�ำรงโรจน์วัฒนา, ชุตาภา คุณสุข

พพ
รรณ
ี

ปที่ 3 โดยปที่ 1 จํานวนครั้งที่พบนกรวม 862 ครั้ง (72±16 ครั้ง/เดือน) ใกลเคียงกับปที่ 2 ที่พบนกรวม 959 ครั้ง (80±16
ครั้ ง/เดือ น) แตป ที่ 3 พบวา จํานวนครั้งที่พ บนกรวมลดลงเหลือ เพี ย ง 687 ครั้ ง (57±17 ครั้ ง/เดื อน) เมื่อ พิ จ ารณาตาม
สถานภาพตามฤดู
กาลของนก
พบวาปีจํทาี่ 13
นวนชนิ
าถิ่น ลดลงเหลื
อเพียง2562
45 ชนิด จาก 49 ชนิดในปที่ 2 และจํานวน
12 วารสารวิ
จัยร�ำไพพรรณี
ฉบับดทีนกประจํ
่ 1 เดือนมกราคม
- เมษายน
ครั้งที่พบนก มีคาลดลงจากปที่ 2 อยางมาก (พบนกรวม 614 ครั้ง จาก 843 ครั้ง ในปที่ 2) สําหรับนกอพยพ และอพยพผาน
พบวามีจํานวนชนิดและจํานวนครั้งที่พบนกลดลงในปที่ 3 เชนกัน โดยพบนกอพยพเพียง 13 ชนิด (64 ครั้ง) ตางจากปที่ 1
ในปีที่ 3 เช่นกัน โดยพบนกอพยพเพียง 13 ชนิด (64 ครั้ง) ต่างจาก คอนกรีต การสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติหรือปรับปรุงทางเดิน
และ 2 ที่พบนกอพยพ 15 ชนิด (96 ครั้ง) และ 16 ชนิด (105 ครั้ง) ตามลําดับ
ปีที่ 1 และ 2 จํทีา่พนวนชนิ
บนกอพยพ
15 ชนิาดนวนครั
(96 ครั
และ 16่ ลดลงในป
ชนิด ทในป่
หรือผลจากกิจกรรมต่้คาาดว
ง ๆ าของนั
ศึกษาที่เข้าไปเก็าบงข้อมูล
ดนกและจํ
้งที้ง่พ) บนกที
ี่ 3 าโดยเฉพาะนกอพยพนี
จะมี ผกลมาจากการสร
(105สิครั
ำดับ โดยเฉพาะทางดานทิศเหนือและใต (ปที่ 1 มีหรื
อท�อำแปลงเกษตรในบริ
เมื่อมีนกอพยพมาใช้
่งก้งอ)สรตามล�
างขนาดใหญ
การก
สรางอาคารทางทิศเวณพื
เหนือ้นบทีา่ปง ่าเปท�นำลัให้
กษณะการเตรี
ยม
จ�
ำ
นวนชนิ
ด
นกและจ�
ำ
นวนครั
ง
้
ที
พ
่
บนกที
ล
่
ดลงในปี
ท
่
ี
3
ประโยชน์
ใ
นช่
ว
งต้
น
ของฤดู
ก
าลอพยพ
แต่
ถ
ู
ก
รบกวน
จึ
ง
อาจบิ
พื้นที่) การสรางถนนคอนกรีต การสรางเสนทางศึกษาธรรมชาติหรือปรับปรุงทางเดินในปา หรือผลจากกิจกรรมตาง ๆ ของ นไป
โดยเฉพาะนกอพยพนี
างสิ่งก่เอวณพื
สร้าง้นที่ปใช้
วณอื่น เช่น นกเฉี
่ยวบุ้งใใหญ่
นกพญาไฟสี
นักศึกษาที่เขาไปเก็้คาดว่
บขอามูจะมี
ลหรืผอลมาจากการสร้
ทําแปลงเกษตรในบริ
า ทํปาระโยชน์
ใหเมื่อมีบนริเกอพยพมาใช
ประโยชน
นชวงต
นของฤดูกเทา
าล และ
ขนาดใหญ่
ศเหนืนอไปใช
และใต้
(ปีที่ 1บมีริกเวณอื
ารก่อ่นสร้เชางน นกเฉี
นกกระจิ
ขาสีเนกพญาไฟสี
นื้อ ที่พบเพียเทา
งบางเดื
อนช่วง ต.ค.
อพยพโดยเฉพาะทางด้
แตถูกรบกวน าจึนทิ
งอาจบิ
ประโยชน
่ยวบุง๊ดใหญ
และนกกระจิ
๊ดขาสี- เพ.ย.
นื้อ ทีต่่พาบงจากปี
อาคารทางทิ
ศเหนือนช
อบ้วาง เป็
นลักษณะการเตรี
ที)่ การสร้
ที่ผ่านมาที่พบได้ใอนระยะเวลานานหลายเดื
อน
เพียงบางเดื
ต.ค.-พ.ย.
ตางจากปยทมพืี่ผาน้ นมาที
่พบไดางถนน
ในระยะเวลานานหลายเดื
น
ตารางที
่ 3 ชนิ
นกที
่พบจ�่พำบจํ
แนกตามสถานภาพตามฤดู
กาล กบริ
้นที่ป้นกปั
ทรัพกทรั
ยากรมหาวิ
ทยาลัทยยาลั
ราชภั
ฏร�ำไพพรรณี
ในช่วง 3 ปี
ตารางที
่ 3ดชนิ
ดนกที
าแนกตามสถานภาพตามฤดู
าลเวณพื
บริเวณพื
ที่ปกกป
พยากรมหาวิ
ยราชภั
ฏรําไพพรรณี
ในชว2557
ง 3 ป- (ตุกันลาคม
(ตุลาคม
ยายน2557
2560)- กันยายน 2560)
ปที่ 1
47
27+4
15
5+4
3
1+1
1
1+1
66
32+4

รวม 3 ป
52
48 + 3
18
16 + 2
3
2+1
1
1+1
74
67 + 6

ปที่ 1
756
63+15
96
8+7
3
1+1
7
1+1
862
72+16

จํานวนครั้งที่พบนก (ครั้ง)
ปที่ 2 ปที่ 3 รวม 3 ป
843
614
2,213
70+10 51+13 1,107 + 744
105
64
256
9+8
5+6 133 + 90
5
3
11
1 +1 1 + 1
6+4
6
6
19
1+1
1+1
10 + 6
959
687
2,499
80+16 57+17 1,254 + 844

รำไ

นกประจําถิ่น (รวม)
คาเฉลี่ยตอเดือน+SD
นกอพยพ (รวม)
คาเฉลี่ยตอเดือน+SD
นกอพยพผาน (รวม)
คาเฉลี่ยตอเดือน+SD
นกอพยพเพื่อทํารังวางไข (รวม)
คาเฉลี่ยตอเดือน+SD
ภาพรวม (รวม)
คาเฉลี่ยตอเดือน+SD

ชนิดนกที่พบ (ชนิด)
ปที่ 2
ปที่ 3
49
45
30+4
25+5
16
13
5+5
4+4
1
1
1+1
1+1
1
1
1+1
1 +1
67
60
36+6
30+7

ชภัฏ

กลุมนก

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

3. การเปลี
ย่ นแปลงจ�
ำนวนชนิ
ดและจ�
ำนวนครั
ง้ ทีพ่ บาแนกตามบริ
อย่างเร่งด่เวณย
วน ท�อำยต
ให้าชง่วงๆ 6 เดือนสุดท้ายของปีที่ 3 มีกิจกรรมที่
3. การเปลี
่ยนแปลงจํ
านวนชนิ
ดและจํ
านวนครั
้งที่พบนกจํ
นกจ�ำแนกตามบริ
วณย่ยบเที
อยต่ยาบจํ
งๆานวนชนิดและจํานวนครั้งที่พบนกตามบริ
ส่งเสีเวณย
ยงดังอลดลงจากข้
นนิษ(ภาพที
ฐานดัง่ กล่
ว ผู้วิจัยมีความเห็
เมื่อเเปรี
ยตาง ๆ เปนอสัรายป
2) าตลอดระยะเวลา
3 นว่า
่อเปรี
ยบเทียาบจ�
ำนวนชนิ
และจ�ำนวนครัเวณที
้งที่พบนก
การศึกษาต่มอเนื
่องหลังการก่
อสร้ทาี่ งแล้
จ อเพืยที
่อติ่ 5-9
ดตามผล
ป พบวเมื
าชนิ
ดนกและจํ
นวนครั
้งที่พดบนกในบางบริ
่มีการเปลีควรมี
่ยนแปลงจากเดิ
โดยในการศึ
กษาป
2 บริวเสร็
เวณย
ตามบริ
เวณย่ดอนกสู
ยต่างงๆ
รายปี
3 ปีดนกทีกระทบของการก่
อสร้างต่อสัางงมาก
คมนกในป่
าปกปักทรั
พยากรแห่
พบชนิ
กวาเป็
ปแนรก
แตเ(ภาพที
มื่อเขาสู่ 2)ปทตลอดระยะเวลา
ี่ 3 พบวาจํานวนชนิ
่พบในแตละบริเวณลดลงอย
โดยเฉพาะบริ
เวณย
อยที่ งนี้
พบว่6,า ชนิ
ง ที่ พ บนกในบางบริ
าการก่
อสร้างมีบอผยครั
ลต่อ้งชนิ
้งทีบ่พพบ
บนกจริง
7, ด8 นกและจ�
และ 10 สํำานวนครั
หรับจํา้ นวนครั
้งที่พบนก พบวเวณที
าปที่ ่ ม2ี กนัาร
้น บริเโดยทดสอบว่
วณยอยที่ 6-10
พบนกได
ขึ้นดและจ�
แตบริำเนวนครั
วณอื่นกลั
เปลี่ยนกได
นแปลงจากเดิ
ม โดยในการศึ
ที่ า2เกืบริ
เวณย่
9 หรื
ซึ่งความรู้คางเห็
วามเข้
นอยลง และเมื
่อเขาสูปทกี่ ษาปี
3 พบว
อบทุ
กบริอยที
เวณ่ 5จํา-นวนครั
้งทีอ่พไม่บนกลดลงอย
นไดาชใจดั
ัด งกล่าวสามารถน�ำไประยุกต์ใช้ใน
นิษาฐานว
าเกิดจากการก
อสรางที่เริ่มตนในปลายป
ที่ 2 โดยทางทิ
ใตามงอืีการก
ง ม
พบชนิดนกสูงกว่การเปลี
าปีแรก่ยนแปลงดั
แต่เมื่อเข้างสูกล่ปีทาวี่ 3สันพบว่
จ�ำนวนชนิ
ดนก การวางแผนการจั
ดการสังคมนกในพื
้นที่ก่อศสร้
่นๆ อทีสร
่มีแานวโน้
อาคารของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
ขณะที
่ทางทิ
ศเหนื
งอาคารขนาดใหญ
เชนกัน ซึ่งมีรถบรรทุกและรถยนต
ที่พบในแต่
ละบริเวณลดลงอย่างมาก
โดยเฉพาะบริ
เวณย่
อยที
่ 6, อ7,มีการก
เพิอ่มสร
ขึ้นาในปั
จจุบัน
ไปมาระหว
น และมี
ารสรพบว่
างถนนคอนกรี
แทนถนนลู
อและทิ
ศใต ทําดให
บริเำวณที
่คาดง้ ทีพ่ บ
8 และขับ10
ส�ำหรับจ�าำงกั
นวนครั
้งที่พกบนก
า ปีที่ 2 นั้นตบริ
เวณย่อยกรังเพื่อเชื่อมตอ4.ถนนทางทิ
การเปลีศย่ เหนื
นแปลงจ�
ำนวนชนิ
และจ�
นวนครั
ไดรพบนกได้
ับผลกระทบได
อยที่น่ 4,กลั12,
13 และน้อ11
ในแนวเหนื
อ-ใตของการก
ที่ 6 ว- า10
บ่อยครัแ้งกขึ้นบริแต่เวณย
บริเวณอื
บพบนกได้
ยลงซึ่งอยูนกจ�
ำแนกตามรายเดื
อน อสรางอาคาร ทําใหนกอาจไปใช
้นที่หายเกื
อมป
าทีก่อบริยูใเกล
ง อยางไรก็
าม พบวาการกอสรางชวงแรกดํ
น ทําาใหงกราฟแสดงจ�
ชวง 6 เดือนำนวน
และเมืประโยชน
่อเข้าสู่ปีทในพื
ี่ 3 พบว่
อบทุ
วณเคีจ�ยำนวนครั
้งที่พตบนกลดลง
เมื่อน�ำข้าอเนิมูนลการอย
ชนิดนกางเร
3 งปีดวมาสร้
อย่างเห็นได้ชัด
ชนิดสะสม (species accumulation curve) เป็นรายเดือน
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สันนิษฐานว่าเกิดจากการ ได้ผลดังภาพที่ 3 โดยในปีที่ 1 พบว่า ชนิดนกใกล้คงที่ในช่วงท้ายๆ
ก่อสร้างที่เริ่มต้นในปลายปีที่ 2 โดยทางทิศใต้มีการก่อสร้างอาคาร ประมาณ 64 ชนิด แต่เมื่อเข้าสู่ปีที่ 2 พบว่า มีจ�ำนวนชนิดนกเพิ่มขึ้น
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขณะที่ทางทิศเหนือมีการก่อสร้าง เล็กน้อย และคงที่ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่ 3 รวมทั้งสิ้น 74 ชนิด ทั้งนี้
อาคารขนาดใหญ่เช่นกัน ซึ่งมีรถบรรทุกและรถยนต์ ขับไปมา นกที่พบใหม่มักเป็นนกอพยพและพบได้น้อยครั้ง ซึ่งในอนาคตอาจ
ระหว่างกัน และมีการสร้างถนนคอนกรีตแทนถนนลูกรังเพือ่ เชือ่ มต่อ พบชนิดนกได้เพิ่มขึ้นแต่คาดว่าจะไม่มากนัก
ถนนทางทิศเหนือและทิศใต้ ท�ำให้บริเวณที่คาดว่าได้รับผลกระทบ
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ชนิดนกที่พบมีการ
ได้แก่ บริเวณย่อยที่ 4, 12, 13 และ 11 ซึ่งอยู่ในแนวเหนือ - ใต้ของ เปลี่ยนแปลงในรอบปี (ภาพที่ 4) ช่วงที่พบนกได้มากมักเป็นช่วง
การก่อสร้างอาคาร ท�ำให้นกอาจไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่หย่อมป่า ฤดูหนาวที่มีนกอพยพ ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนเมษายนหรือ
ที่อยู่ใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม พบว่าการก่อสร้างช่วงแรกด�ำเนินการ อาจนานกว่านั้นโดยนกอพยพที่พบบ่อยมากและพบทุกปี ได้แก่
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ไดผลดังภาพที่ 3 โดยในปที่ 1 พบวาชนิดนกใกลคงที่ในชวงทาย ๆ ประมาณ 64 ชนิด แตเมื่อเขาสูปที่ 2 พบวามีจํานวนชนิด
นกเพิ่มขึ้นเล็กนอย และคงที่ตั้งแตเดือนตุลาคมปที่ 3 รวมทั้งสิ้น 74 ชนิด ทั้งนี้นกที่พบใหมมักเปนนกอพยพและพบไดนอย
ครั้ง ซึ่งในอนาคตอาจพบชนิดนกไดเพิ่มขึ้นวารสารวิ
แตคาดวจาัยจะไม
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ร�ำไพพรรณี
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวาชนิดนกที่พบมีการเปลี่ยนแปลงในรอบป (ภาพที่ 4) ชวงที่พบนกไดมากมักเปนชวง
ฤดูหนาวที่มีนกอพยพ ตั้งแตเดือนกันยายน ถึงเดือนเมษายนหรืออาจนานกวานั้น โดยนกอพยพที่พบบอยมาก และพบทุกป
นกจับแมลงสีน�้ำตาลและนกแซงแซวสีเทา และใช้พื้นที่ป่านาน เดือนที่พบน้อยที่สุด คือ เดือนเมษายน 2560 (22 ชนิด) และเป็นที่
ไดแก นกจับแมลงสีน้ําตาลและนกแซงแซวสีเทา และใชพื้นที่ปานาน 7-8 เดือน ทั้งนี้ เดือนที่พบชนิดนกมากที่สุด คือเดือน
7 - 8 เดือน ทั้งนี้เดือนที่พบชนิดนกมากที่สุด คือ เดือนกุมภาพันธ์ น่ า สั ง เกตว่ า ตั้ ง แต่ เ ดื อ นมี น าคมของปี ที่ 3 จนสิ้ น สุ ด การศึ ก ษา
กุมภาพันธ และเดือนตุลาคม 2559 โดยพบนกจํานวน 45 ชนิด เทากัน และเดือนที่พบนอยที่สุด คือเดือนเมษายน 2560 (22
และเดืชนิอดนตุ) และเป
ลาคม น2559
ชนิดเท่ากัทนี่ 3และ
ำนวนชนิ
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(หมายเหตุ: B= breeding visitor/นกอพยพเพื่อทํารังวางไข; P= passage migrant/นกอพยพผาน; R=resident/นกประจําถิ่น;
W=winter visitor/นกอพยพ)
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จ�ำแนกเป็นรายปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557-กันยายน 2560
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(หมายเหตุ: B= breeding visitor/นกอพยพเพื่อทํารังวางไข; P= passage migrant/นกอพยพผาน;
(หมายเหตุ: B= breeding
่อทํารังวางไขO-S=
; P= passage
migrant/นกอพยพผ
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ภาพที่ 4จํานวนชนิดและจํานวนครั้งที่พบนกเปรียบเทียบเปนรายเดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม 2557-กันยายน 2560
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5. ศั ก ยภาพของพื้ น ที่ ป ่ า ปกปั ก ทรั พ ยากรในการ
อนุรักษ์นกเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่น ๆ
จากการศึกษาในระยะเวลา 3 ปี พบว่า พื้นที่ปกปัก
ทรัพยากรซึ่งมีลักษณะเป็นหย่อมป่าขนาดเล็ก ขนาดพื้นที่ประมาณ
50 ไร่ สามารถพบนกได้ถึง 32 วงศ์ 55 สกุล 74 ชนิด ซึ่งจัดว่ามี
ความหลากหลายค่ อ นข้ า งสู ง เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ พื้ น ที่ ป ่ า ที่ มี
ขนาดใกล้ เ คี ย งกั น และมี ก ารรบกวนโดยรอบบริ เวณพื้ น ที่ เช่ น
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งพบนก 59 ชนิด
(รองลาภ สุขมาสรวง และคณะ, 2550) หรือบริเวณพระราชวัง
สระปทุม ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ศูนย์การค้าสยาม ดิสคัพเวอรี่ ซึ่งพบนก
39 ชนิด (รองลาภ สุขมาสรวง และคณะ, 2552) ดังนั้น พื้นที่แห่งนี้
จึงมีศักยภาพในการเป็นแหล่งอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของสัตว์กลุ่มนกได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามหากศึกษาความหลาก
ชนิดทั่วทั้งมหาวิทยาลัยอาจพบนกได้มากชนิดขึ้น (เช่น มีรายงาน
การพบนกในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 96 ชนิด (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2556) เนือ่ งจากระหว่างการศึกษาครัง้ นีพ้ บว่า มีนกยาง
หลายชนิดมาใช้ประโยชน์บริเวณสนามกอล์ฟของมหาวิทยาลัย
ซึ่งการศึกษานกทั้งมหาวิทยาลัยจะท�ำให้เกิดความเข้าใจเรื่องการใช้
ประโยชน์ของนกในพื้นที่ป่าได้ชัดเจนขึ้น

ชภัฏ

ส�ำหรับจ�ำนวนครั้งที่พบนกนั้น พบว่า เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับจ�ำนวนชนิดนก เดือนที่พบจ�ำนวนครั้งมากที่สุด คือ
เดือนกุมภาพันธ์ 2559 พบนกจ�ำนวน 100 ครั้ง และเดือนที่พบนก
จ�ำนวนน้อยที่สุด คือ เดือนเมษายน 2560 พบนกเพียง 34 ครั้ง
(ภาพที่ 4) ทั้งนี้ จ�ำนวนครั้งที่พบนกมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 70 ครั้ง
ต่อเดือน (33 ชนิดต่อเดือน ดังกล่าวข้างต้น) ทั้งนี้หากพิจารณา
เป็นรายชนิด พบว่า นกบางชนิดพบเพียงครั้งเดียวตลอดระยะเวลา
ทีศ่ กึ ษา ได้แก่ นกจับแมลงตะโพกเหลือง นกอีเสือ - ลายเสือ นกจาบ
คาหัวสีสม้ นกอีวาบตัก๊ แตน นกกิง้ โครงหัวสีนวล นกเขาเปล้าธรรมดา
นกกระจิ๊ดปากหนา นกจับแมลงสีคล�้ำ และนกพงตั๊กแตนอกลาย
หรือนกบางชนิดพบได้ยาก โดยนกที่พบน้อยกว่า 5 ครั้ง ตลอดระยะ
เวลาที่ศึกษา ได้แก่ นกกระติ๊ดขี้-หมู นกกาฝากปากหนา นกคัคคู
สีม่วง นกจับแมลงอกสีฟ้า นกจาบคาหัวสีส้ม นกตะขาบทุ่ง นกคัคคู
แซงแซว นกจับแมลงสีฟ้านกเขนน้อยไซบีเรีย
เมื่ อ พิ จ ารณาจ� ำ นวนชนิ ด และจ� ำ นวนครั้ ง ที่ พ บนก
รายเดือนเปรียบเทียบแต่ละปี พบว่า จ�ำนวนชนิดนกค่อนข้างคงที่
ในปีที่ 1 และเริ่มเปลี่ยนแปลงในปีที่ 2 และลดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่
เดือนธันวาคม ปีที่ 3 เรื่อยมาจนสิ้นสุดระยะเวลาที่ศึกษา และ
จ�ำนวนครั้งที่พบนก พบว่า เริ่มลดลงตั้งแต่เดือนมีนาคม และจ�ำนวน
ครั้งในการพบนกพบว่า ลดลงอย่างมากในปีที่ 3 การพบชนิดนกและ
จ�ำนวนครั้งที่พบนกที่เปลี่ยนไปในแต่ละเดือนนั้นเกิดจากสาเหตุ
จากหลายประการ (Marzluffet al., 2001) เช่น 1) ฤดูกาล โดยใน
ช่วงฤดูหนาว พบว่ามีนกอพยพเข้ามาในพื้นที่ป่า ส่งผลให้จ�ำนวน
ชนิดนกโดยรวมเพิ่มขึ้น, 2) การเปลี่ยนแปลงพันธุ์พืชปกคลุมและ
พืชอาหารของนก ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยด้านฤดูกาล ในบางเดือน
มีพืชอาหารมากหรือมีดอกไม้บานส่งผลให้มีโอกาสพบนกได้บ่อย
ครั้งขึ้น หรือบางช่วงพืชบางชนิดมีการทิ้งใบ เช่น มะรุม ท�ำให้แหล่ง
อาหารลดลง รวมถึงแหล่งหลบภัยลดลงด้วย นกจึงอาจเข้าไปใช้
ประโยชน์บริเวณป่าลึกหรือเคลื่อนย้ายไปยังหย่อมป่าใกล้เคียง,
3) การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในช่วงวัน - เวลาที่ส�ำรวจในแต่
ละเดือน เช่น การที่ฝนตกหนักในช่วงฤดูฝน พบว่า นกมักเกาะหลบ
ในพุ่มไม้มากกว่าปรากฏตัวตามเรือนยอดต้นไม้ หรือในช่วงฤดูร้อน
ที่อุณหภูมิสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ท�ำให้ช่วงเวลาที่นกปรากฏตัวให้เห็น
สั้นลงเช่นกัน และ 4) การรบกวนโดยมนุษย์ ได้แก่ กิจกรรมของ
นักศึกษา เช่น การเพาะกล้าไม้ การเก็บข้อมูลเพือ่ ท�ำโครงงาน เป็นต้น
การสร้ า งทางเดิ น ด้ ว ยแผ่ น คอนกรี ต ในป่ า ณ บริ เวณย่ อ ยที่ 1
การสัญจรไปมาโดยรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ตามแนวบ้านพัก
บุ ค ลากรและบ้ า นพอเพี ย ง และกิ จ กรรมการก่ อ สร้ า งอาคาร
โดยเฉพาะบริเวณย่อยที่ 11 ซึ่งมีรถยนต์และรถบรรทุกขนาดใหญ่
ท�ำให้เกิดเสียงดังและรบกวนนก จึงอาจส่งผลให้นกย้ายบริเวณ
หากิน (ประทีป ด้วงแค และคณะ, 2544; Siramiet al., 2008)
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งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบของชนิดนกที่ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าปกปักทรัพยากร
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร� ำ ไพพรรณี เป็ น ระยะเวลา 36 เดื อ น
(เดือนตุลาคม 2557 - กันยายน 2560) พบนกทั้งสิ้น 32 วงศ์
55 สกุล 74 ชนิด (ชื่อวิทยาศาสตร์และรายละเอียดเพิ่มเติมแสดง
ในภาคผนวก) จ�ำแนกเป็นนกประจ�ำถิ่นจ�ำนวน 52 ชนิด (70.27%)
นกอพยพ 18 ชนิด (24.32%) เช่น นกเฉี่ยวบุ้งใหญ่ นกเขนน้อย
ไซบีเรีย นกจับแมลงคอแดง เป็นต้น (โดยนกอพยพเริ่มเข้ามาใช้
ประโยชน์พื้นที่ป่าตั้งแต่เดือนกันยายน และบางชนิดใช้ประโยชน์
ต่อเนื่องนานถึงเดือนพฤษภาคม) นกอพยพผ่าน จ�ำนวน 3 ชนิด
(4.05%) ได้แก่ นกกระจิ๊ดหัวมงกุฎ นกจับแมลงตะโพกเหลือง และ
นกอีเสือลายเสือ นกอพยพมาท�ำรังวางไข่ 1 ชนิด (1.35%) ได้แก่
นกแต้วแล้วธรรมดา ซึ่งจากจุดส�ำรวจทั้ง 13 จุด พบว่า บางจุดมี
ความคล้ายคลึงค่อนข้างสูง (มีค่าดัชนีความคล้ายคลึงมากกว่า 0.8
เช่น บริเวณย่อยที่ 7, 9, 11, 12 และ 13) แต่ไม่มีบริเวณใดที่พบนก
ได้เหมือนกันทุกชนิด
ส�ำหรับการเปลี่ยนแปลงของชนิดและจ�ำนวนนก พบว่า
ปีที่ 2 สามารถพบชนิดนกได้เพิ่มขึ้นจากปีแรกที่ศึกษาแต่จ�ำนวน
ไม่มากนัก แต่จ�ำนวนครั้งที่พบนกพบว่า ลดลงและลดลงอย่างเห็น
ได้ชัดในปีที่ 3 ของการศึกษา ซึ่งอาจเกิดจากการรบกวนของมนุษย์

พงษ์ชัย ด�ำรงโรจน์วัฒนา, ชุตาภา คุณสุข

16 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2562

กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ร่วมงานทุกท่านในการด�ำเนินการ
ศึกษาภาคสนามจนส�ำเร็จลุลว่ ง งานวิจยั นีไ้ ด้รบั การสนับสนุนจากทุน
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี ปีงบประมาณ
2560 ภายใต้ โ ครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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โดยเฉพาะการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ทางทิศเหนือและทิศใต้
ซึ่งมีรถบรรทุก รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ขับไป - มา ส่งเสียงดัง
โดยเฉพาะช่วงต้นของการศึกษาปีที่ 3 อีกทัง้ มีการสร้างถนนคอนกรีต
แทนทีถ่ นนลูกรัง ตลอดจนมีการก่อสร้างศาลาลอยน�ำ้ บริเวณใกล้บา้ น
พอเพียง อย่างไรก็ดี พื้นที่ป่าแห่งนี้แม้ว่าจะมีขนาดไม่ใหญ่นัก แต่มี
ความส�ำคัญต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของนก
ทีส่ ำ� คัญ โดยพบนกยางลายเสือซึง่ จัดอยูใ่ นสถานภาพใกล้ถกู คุกคาม
(Near threatened species)ตามเอกสารThailand Red Data:
Birds โดยพบนกวัยอ่อนในปีแรกของการศึกษาและพบนกตัวเต็มวัย
ตลอด 2 ปี ที่ศึกษาเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังพบนกอพยพมาสร้าง
รังวางไข่ 1 ชนิด ได้แก่ นกแต้วแล้วธรรมดา ซึ่งพบว่านกมาใช้
ประโยชน์พื้นที่ตลอด 3 ปี เช่นเดียวกันแต่มีการเปลี่ยนแปลงบริเวณ
ที่ใช้ประโยชน์ ซึ่งอาจเกิดจากการรบกวนในบริเวณย่อยในแต่ละปี
นอกจากนี้หากพิจารณาในด้านความหลากชนิดของนก สรุปได้ว่า
บริเวณย่อยที่ 5, 6, 7 และ 8 มีความหลากชนิดสูงกว่าบริเวณอื่น
ทั้งยังสามารถพบนกได้บ่อยครั้งกว่า ซึ่งบริเวณดังกล่าวนี้ พิจารณา
ได้ว่าเป็นบริเวณป่าชั้นใน (core area)ซึ่งได้รับผลกระทบจาก
การรบกวนตามชายขอบต�่ำกว่า จึงควรมีการอนุรักษ์บริเวณนี้เป็น
พิเศษ เพื่อประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมนกของประเทศ
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ภาคผนวก รายชื
ยงตามล�
กษร)
และรายละเอี
ของนกในพื้นที้นที่ป่ปกปกปักทรั
กทรัพพยากร
ยากรมหาวิทยาลัย
ภาคผนวกรายชื
่อนก่อนก
(เรีย(เรีงตามลํ
าดับำดัตับวอัตักวอัษร)
และรายละเอี
ยดอืยดอื
่น ๆ่นๆของนกในพื
ราชภัมหาวิ
ฏรําไพพรรณี
(ตุลฏาคม
2557 -รกัาชภั
นยายน
2560) (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2560)
ทยาลัยราชภั
ร�ำไพพรรณี
ฏร�ำไพพรรณี
ชื่อวิทยาศาสตร
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ชภัฏ

รำไ

1 นกกระจิ๊ดขั้วโลกเหนือ Phylloscopus borealis
W 0 1 3 1 1 1 0 2 0 0 0 3
Phylloscopustenellipes
2 นกกระจิ๊ดขาสีเนื้อ
W 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 1 1
3 นกกระจิ๊ดเขียวปกสองแถบ Phylloscopusplumbeitarsus
W 2 2 2 1 4 2 2 2 1 0 1 2
Phylloscopusinornatus
4 นกกระจิ๊ดธรรมดา
W 3 1 1 2 3 3 2 3 2 0 3 1
Phylloscopusschwarzi
5 นกกระจิ๊ดปากหนา
W 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Phylloscopuscoronatus
6 นกกระจิ๊ดหัวมงกุฎ
P 1 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1
Orthotomusatrogularis
7 นกกระจิบคอดํา
R 2 1 1 1 3 2 3 2 1 0 1 4
Orthotomussutorius
8 นกกระจิบธรรมดา
R 3 2 1 1 5 4 2 2 1 0 2 2
Lonchurapunctulata
9 นกกระติ๊ดขี้หมู
R 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
Lonchurastriata
10 นกกระติ๊ดตะโพกขาว
R 2 1 0 0 1 10 11 10 0 0 1 1
Amaurornisphoenicurus
11 นกกวัก
R 0 0 1 0 1 1 1 1 2 1 0 1
Halcyon smyrnensis
12 นกกะเต็นอกขาว
R 1 1 1 0 0 1 3 1 1 2 1 1
Centropussinensis
13 นกกะปูดใหญ
R 1 1 1 1 2 2 1 2 1 0 1 1
Kittacinclamalabarica
14 นกกางเขนดง
R 0 0 1 0 1 1 1 2 2 3 0 1
Copsychussaularis
15 นกกางเขนบาน
R 4 0 1 2 1 3 3 3 3 0 2 2
Dicaeumchrysorrheum
16 นกกาฝากกนเหลือง
R 2 0 1 0 0 2 3 2 1 0 0 1
Dicaeum agile
17 นกกาฝากปากหนา
R 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
Crypsirinatemia
18 นกกาแวน
R 1 1 1 0 1 2 0 2 5 1 3 0
Eudynamysscolopaceus
19 นกกาเหวา
R 2 2 1 0 2 1 1 2 1 0 2 4
Gracupicanigricollis
20 นกกิ้งโครงคอดํา
R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Acridotheresleucocephalus
21 นกกิ้งโครงหัวสีนวล
R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 นกกินปลีแกมสีทับทิม Chalcopariasingalensis
R 0 2 4 0 0 4 5 4 0 0 0 3
Anthreptesmalacensis
23 นกกินปลีคอสีน้ําตาล
R 2 4 1 0 3 6 3 2 0 0 2 4
Leptocomasperata
24 นกกินปลีคอสีมวง
R 3 7 3 2 8 9 9 7 3 0 1 3
Cinnyrisjugularis
25 นกกินปลีอกเหลือง
R 2 2 0 1 2 3 2 3 1 3 0 2
นกกิ
น
แมลงอกเหลื
อ
ง
Mixornisgularis
26
R 7 5 5 5 6 4 8 6 5 0 5 6
Orioluschinensis
27 นกขมิ้นทายทอยดํา
W 0 2 0 0 2 2 4 1 1 0 1 0
Aegithinatiphia
28 นกขมิ้นนอยธรรมดา
R 3 1 0 1 2 1 2 3 1 0 2 2
29 นกขมิ้นนอยปกสีเรียบ Aegithinalafresnayei
R 0 2 4 0 0 4 5 4 0 0 0 3
นกเขนน
อ
ยไซบี
เ
รี
ย
Lusciniacyane
30
W 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
31 นกเขนนอยปกแถบขาว Hemipuspicatus
R 5 5 0 0 2 1 2 4 0 2 2 0
นกเขาชวา
Geopeliastriata
32
R 1 2 0 0 0 จํา0นวนครั
0 ้งที0่พบ 1(detection)
0 2 2 1
สถานะ
่อไทย
ชื่อวิทยาศาสตร
Treroncurvirostra
33 นกเขาเปลชืาธรรมดา
R 0z1 z2
0 z30 z40 z50 z6
0 z7
0 z8
0 10
0 z11
0 z12
0
z9 z10
Spilopeliachinensis
34 นกเขาใหญ
R 3 2 2 0 2 2 2 3 2 0 3 2
นกคั
ค
คู
แ
ซงแซว
Surniculuslugubris
35
R 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Chrysococcyxxanthorhynchus R 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0
36 นกคัคคูสีมวง
Glaucidium cuculoides
37 นกเคาโมง
R 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
Ficedulaalbicilla
38 นกจับแมลงคอแดง
W 1 0 0 1 1 1 1 2 0 0 1 2
Hypothymisazurea
39 นกจับแมลงจุกดํา
W 2 1 1 1 2 0 1 3 2 3 0 2
40 นกจับแมลงตะโพกเหลือง Ficedulazanthopygia
P 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

- LC 6.1 R
- LC 4.7 R
- LC 12.7 U
- LC 13.9 U
- LC 0.8 VR
- LC 4.2 R
- LC 28.9 C
- LC 22.6 C
- LC 1.9 VR
- LC 14.8 U
- LC 11.0 U
- LC 18.6 C
- LC 30.4 VC
- LC 12.8 U
- LC 26.8 C
- LC 20.4 C
- LC 2.7 VR
- LC 8.7 R
- LC 31.2 VC
- LC 3.8 R
- LC 0.8 VR
- LC 12.9 U
- LC 29.7 C
- LC 35.3 VC
- LC 15.8 U
- LC 42.6 VC
- LC 5.0 R
- LC 8.6 R
- LC 12.6 U
- 14
LC 1.1 VR
- LC 5.0 R
- LC2 7.8
ระดับR
สถานภาพ
-Th IUCN
LC ความสํ
2.2 าVR
คัญ3
- LC 33.8 VC
- LC 2.0 VR
- LC 3.6 R
- LC 6.4 R
- LC 6.4 R
- LC 11.6 U
- LC 0.6 VR

ภาคผนวก (ตอ)
ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร

Muscicapasibirica
41 นกจับแมลงสีคล้ํา
Muscicapadauurica
42 นกจับแมลงสีน้ําตาล
Eumyiasthalassinus
43 นกจับแมลงสีฟา
พงษ์
ช
ย
ั
ด�
ำ
รงโรจน์
ว
ฒ
ั
นา,
ชุตาภา คุณสุข
Cyornishainanus
44 นกจับแมลงอกสีฟา
Meropsleschenaulti
45 นกจาบคาหัวสีสม

สถานะ1

W
W
W
R
R

จํานวนครั้งที่พบ (detection)
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LC 0.6 VR
LC 29.4 C
LC 1.6 VR
LC 2.5 VR
LC 0.8 VR

Ficedulaalbicilla
38 นกจับแมลงคอแดง
Hypothymisazurea
39 นกจับแมลงจุกดํา
นกจั
บ
แมลงตะโพกเหลื
อ
ง
Ficedulazanthopygia
40

W
W
P
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LC 6.4 R
LC 11.6 U
LC 0.6 VR

ภาคผนวก (ต่
ภาคผนวก
(ตอ)

รวม

0
2
0
1
0
0
1
3
5
1
10
1
1
2
2
0
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3
1
0
0
0
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2
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6
9
5
2

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

รำไ

W 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
W 3 2 2 1 2 5 3 2 3 0 2 3
W 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
R 0 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0
R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
R 0 0 0 0 4 3 0 1 0 1 0 0
W 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
W 2 4 2 1 2 2 2 2 1 0 3 3
R 3 2 1 2 3 3 3 3 3 0 3 4
R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2
B 1 0 2 1 1 2 3 2 0 0 1 2
W 5 0 0 0 0 2 4 0 0 0 4 0
R 4 3 2 0 2 1 2 2 2 2 3 2
R 4 6 4 3 3 5 6 4 3 0 3 4
R 1 0 1 0 3 2 6 3 4 3 4 2
R 2 0 0 0 1 4 3 4 2 2 4 2
R 3 2 2 0 2 5 4 3 2 0 3 3
R 2 2 3 2 5 4 4 2 12 0 4 1
R 1 1 1 1 2 1 1 1 0 2 1 1
W 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
W 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1
R 13 3 2 0 3 3 5 3 4 2 7 3
R 3 2 2 0 1 2 3 2 2 1 4 1
R 2 1 0 0 1 1 2 1 2 0 0 1
R 0 1 3 2 0 4 6 3 1 0 0 4
R 1 1 1 0 1 2 2 3 2 1 1 3
R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
W 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
R 7 2 2 0 0 4 12 3 9 3 6 2
R 3 1 0 0 0 2 3 0 4 0 3 3
R 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
R 0 1 1 1 1 0 3 1 2 0 0 1

ชภัฏ

Muscicapasibirica
Muscicapadauurica
Eumyiasthalassinus
Cyornishainanus
Meropsleschenaulti
Pellorneumruficeps
Coracinamelaschistos
Dicrurusleucophaeus
Dicrurusparadiseus
Coracias benghalensis
Psilopogonhaemacephalus
Pitta moluccensis
Hirundorustica
Phaenicophaeustristis
Pycnonotusfinlaysoni
Brachypodiusatriceps
Pycnonotusblanfordi
Pycnonotusgoiavier
Pycnonotusflaviventris
Arachnotheralongirostra
Locustellalanceolata
Pericrocotusdivaricatus
Columba livia
Megalaimalineata
Gorsachiusmelanolophus
Dicaeumcruentatum
Rhipidurajavanica
Cacomantismerulinus
Laniustigrinus
Laniuscristatus
Acridotherestristis
Acridotheresgrandis
Artamusfuscus
Corvuslevaillantii

จํานวนครั้งที่พบ (detection)
ปที่พบ สถานภาพ2 ระดับ
z1 z2 z3 z4 z5 z6 z7 z8 z9 z10 z11 z12 z13 1 2 3 Th IUCN ความสําคัญ3
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ี

สถานะ1

ิทยา

41 นกจับแมลงสีคล้ํา
42 นกจับแมลงสีน้ําตาล
43 นกจับแมลงสีฟา
44 นกจับแมลงอกสีฟา
45 นกจาบคาหัวสีสม
46 นกจาบดินอกลาย
47 นกเฉี่ยวบุงใหญ
48 นกแซงแซวสีเทา
49 นกแซงแซวหางบวงใหญ
50 นกตะขาบทุง
51 นกตีทอง
52 นกแตวแลวธรรรมดา
53 นกนางแอนบาน
54 นกบั้งรอกใหญ
55 นกปรอดคอลาย
56 นกปรอดทอง
57 นกปรอดสวน
58 นกปรอดหนานวล
59 นกปรอดเหลืองหัวจุก
60 นกปลีกลวยเล็ก
61 นกพงตั๊กแตนอกลาย
62 นกพญาไฟสีเทา
63 นกพิราบปา
64 นกโพระดกธรรมดา
65 นกยางลายเสือ
66 นกสีชมพูสวน
67 นกอีแพรดแถบอกดํา
68 นกอีวาบตั๊กแตน
69 นกอีเสือลายเสือ
70 นกอีเสือสีน้ําตาล
71 นกเอี้ยงสาริกา
72 นกเอี้ยงหงอน
73 นกแอนพง
74 อีกา
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0.6 VR
29.4 C
1.6 VR
2.5 VR
0.8 VR
7.2 R
3.0 VR
27.5 C
40.2 VC
2.5 VR
4.5 R
10.2 U
12.4 U
28.0 C
45 VC
22.3 C
21.1 C
25.4 C
21.5 C
10.5 U
0.6 VR
1.6 VR
36.5 VC
37.3 VC
12.4 U
19.5 C
24.6 C
1.1 VR
0.6 VR
4.3 R
33.5 VC
13.1 U
5.0 R
9.3
15 U
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หมายเหตุ: 1. สถานะ : B= นกอพยพเพือ่ ทํารังวางไข; P= นกอพยพผาน; R= นกประจําถิ่น; W= นกอพยพ(จารุจินต นภีตะภัฏ และคณะ, 2555)
2 สถานภาพ: Th (Thai) : Thailand Red Data (Sanguansombat, 2005): Near Threatened (NT) – อยูในสภาวะถูกคุกคาม;
IUNC : IUCN Red List Data (IUCN, 2017): Least Concern (LC) – มีความเสี่ยงต่ําตอการสูญพันธุ
3 ระดับความสําคัญ:ตัวเลขแสดงคาดัชนีความสําคัญ (important value) จากการคํานวณ,VC (very common) = พบบอยมาก;
C (common) = พบบอย; U (uncommon) = พบไมบอย; R (rare) = พบยาก; VR (very rare) = พบยากมาก
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งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาสมบัติการทนไฟของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กผสมเถ้าแกลบบดละเอียด ซึ่งออกแบบก�ำลังอัดของ
คอนกรีตควบคุมที่อายุ 28 วัน เท่ากับ 300, 500 และ700 กก./ซม.2 จากนั้นน�ำเถ้าแกลบด�ำมาบดละเอียดให้มีขนาดอนุภาคค้าง
ตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 325 ในอัตราส่วนน้อยกว่าร้อยละ 5 โดยน�้ำหนัก แล้วน�ำมาแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ในอัตรา
ส่วนร้อยละ 0, 10, 20 และ 30 โดยน�้ำหนักวัสดุประสาน ท�ำการหล่อตัวอย่างเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.20 x 0.20 x 0.80 ม.3
แล้วบ่มเสาคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นระยะเวลา 90 วัน จากนั้นน�ำไปเผาที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง เพื่อท�ำ
การทดสอบก�ำลังอัด แล้วน�ำผลที่ได้ท�ำการเปรียบเทียบกับเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่ไม่ผ่านการเผา
จากผลการทดลองพบว่า การใช้เถ้าแกลบบดละเอียดแทนที่ปูนซีเมนต์ในอัตราส่วนร้อยละ 10 และ 20 สามารถช่วยพัฒนา
ก�ำลังของคอนกรีตที่อายุ 90 วัน สูงกว่าคอนกรีตควบคุม ส่วนการใช้ในอัตราส่วนร้อยละ 30 ท�ำให้ก�ำลังอัดของคอนกรีตต�่ำกว่าคอนกรีต
ควบคุมเล็กน้อย และเมื่อน�ำเสาคอนกรีตเสริมเหล็กมาเผาที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง พบว่า ก�ำลังอัดของ
เสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่ไม่ผสมเถ้าแกลบบดละเอียดลดลง ประมาณร้อยละ 45 ในทุกอัตราส่วนการออกแบบ ส�ำหรับการใช้เถ้าแกลบ
บดละเอียดช่วยให้อัตราการลดลงของก�ำลังอัดเนื่องจากการเผาน้อยกว่าเสาคอนกรีตควบคุม โดยอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดของการใช้
เถ้าแกลบบดละเอียด คือ ร้อยละ 20 เพราะจะให้ก�ำลังอัดสูงกว่าเสาคอนกรีตควบคุม หลังการเผาประมาณร้อยละ 15 ถึง 20 จากผล
การทดลองสามารถสรุปได้ว่า การใช้เถ้าแกลบบดละเอียดสามารถเพิ่มความต้านทานการทนไฟของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กได้
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This research was to study the fire resistance of reinforced concrete columns containing ground rice
husk ash. The designed compressive strengths of control concretes at 28 days were 300, 500 and 700 kg/cm2.
Rice husk ash was ground until the particles retaining on sieve No. 325 not more than 5% by weight. Portland
cement type I was replaced by ground rice husk ash at 0, 10, 20 and 30% by weight. Reinforced concrete
columns were cast at size of 0.20 x 0.20 x 0.80 m3. The samples were cured at 90 days and burned at 600 °C
for 2 hours to test the compressive strength and compared with unburned reinforced concrete columns.
From the experimental result, it showed that the use of ground rice husk ash at 10 and 20% could
improve the strength development of concrete at 90 days and were higher than that of control concrete while
the use of 30% slightly lower than that one. After burned reinforced concrete columns at 600°C for 2 hours,
it was found that the strength of columns were reduced approximately 45% of control columns without ground
rice husk ash for all designed strengths. Usage of ground rice husk ash in reinforced concrete columns decreased
the strength loss due to burning. The optimum usage of ground rice husk ash was 20% which it provided the
strength higher than the burned column approximately 10 to 15%. From the result, it can be concluded that
ground rice husk ash can increase the fire resistance of reinforced concrete columns.
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บทน�ำ

แล้วท�ำให้เย็นตัวลงด้วยการแช่นำ�้ ปล่อยไว้ในอากาศทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ ง
และปล่อยไว้ในเตาเผา พบว่า ก�ำลังอัดของมอร์ต้าร์มีค่าลดลง
ทุกรูปแบบของการเย็นตัว โดยมอร์ตา้ ร์ทเี่ ย็นตัวโดยการแช่ในน�ำ้ ทันที
มีค่าลดลงน้อยที่สุด รองลงมา คือ เย็นตัวในเตาเผาและในอากาศ
ตามล�ำดับ และจากงานวิจัยของทรงเกียรติ หาญสันติ และชัชชาติ
สิทธิพนั ธุ์ (2544) ซึง่ ได้ศกึ ษาพฤติกรรมของคานคอนกรีตเสริมเหล็ก
หลังถูกไฟไหม้ พบว่า ก�ำลังอัดของคอนกรีต ระยะคอนกรีตหุม้ เหล็ก
เสริมหลังการเผาไฟ ก�ำลังยึดเหนีย่ วระหว่างคอนกรีตกับเหล็กเสริม
หลังเผาไฟ มีแนวโน้มลดลงตามระยะเวลาทีเ่ ผาไฟ ระยะหุม้ คอนกรีต
มีส่วนส�ำคัญต่อเหล็กเสริมภายใน และชนิดของเหล็กเสริม ยังมี
ผลกระทบด้วย โดยเหล็กกลมจะสูญเสียก�ำลังยึดเหนี่ยวมากกว่า
เหล็กข้ออ้อย
เถ้าแกลบเป็นผลพลอยได้จะการใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง
เถ้าแกลบส่วนใหญ่จะมีรูปร่างไม่แน่นอน มีรูพรุนสูง และขนาด
ค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับขนาดปูนซีเมนต์ ท�ำให้มีความต้องการ
ใช้น�้ำเพิ่มขึ้น ดังนั้นหากต้องการน�ำเถ้าแกลบมาใช้ในงานคอนกรีต
จ� ำ เป็ น ต้ อ งบดเถ้ า แกลบให้ ล ะเอี ย ดใกล้ เ คี ย งขนาดปู น ซี เ มนต์
และใช้สารลดน�้ำพิเศษเพื่อให้ความสามารถในการเทคงเดิม (พัชร
อ่อนพรม, 2557) บุรฉัตร ฉัตรวีระ และวัชรากร วงศ์ค�ำจันทร์
(2544) ได้ศึกษาพฤติกรรมทางกลของคอนกรีตผสมเถ้าแกลบ
ละเอียด เปรียบเทียบกับคอนกรีตธรรมดา พบว่า เถ้าแกลบบด
ละเอียดมีการท�ำปฏิกิริยาปอชโซลานได้ดี สามารถใช้เป็นวัสดุ
ประสานในคอนกรีตได้ ค่ายุบตัวของคอนกรีตผสมเถ้าแกลบมีค่า
น้อยกว่าคอนกรีตธรรมดา หน่วยน�้ำหนักในสภาพสดของคอนกรีต
ผสมเถ้าแกลบลดลงเมื่อเพิ่มการแทนที่ ก�ำลังอัดที่อายุ 28 วันขึ้นไป
มีคา่ สูงกว่าคอนกรีตธรรมดา โมดูลสั ยืดหยุน่ ต�ำ่ กว่าคอนกรีตธรรมดา
เล็กน้อย อุณหภูมขิ องปฏิกริ ยิ าไฮเดรชัน ต�ำ่ กว่าคอนกรีตธรรมดาใน
ทุกส่วนผสม ซึ่งการใช้เถ้าแกลบบดละเอียดในคอนกรีตจะเป็นการ
เพิ่มมูลค่าของเถ้าแกลบ อีกทั้งช่วยลดต้นทุนของคอนกรีตได้ จาก
งานวิจยั ทีผ่ า่ นมาได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเถ้าแกลบบดละเอียดสามารถ
น�ำมาใช้ในงานคอนกรีตได้ดี แต่ยังขาดงานวิจัยในบางส่วนเกี่ยวกับ
คุณสมบัติการทนไฟของคอนกรีตผสมเถ้าแกลบและการประยุกต์
ส�ำหรับการรับก�ำลังอัดของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่ผสม
เถ้าแกลบบดละเอียด ดังนัน้ งานวิจยั นีจ้ งึ มีความมุง่ หมายทีจ่ ะศึกษา
สมบัติการทนไฟของคอนกรีตเสริมเหล็กผสมเถ้าแกลบบดละเอียด
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สมบั ติ ก ารทนไฟของอาคารคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก
นับเป็นคุณสมบัติที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งส�ำหรับความปลอดภัยของ
การใช้งาน เนื่องจากเมื่อเกิดเพลิงไหม้อาคาร ผู้อยู่ในอาคารจ�ำเป็น
ต้องมีระยะเวลาหนึ่งที่ใช้ในการหนีภัยหรือมีระยะเวลาเพียงพอ
ส�ำหรับนักผจญเพลิงให้ความช่วยเหลือ และหลังเพลิงสงบโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็กอาจได้รบั ความเสียหาย แม้วา่ โครงสร้างยังไม่วบิ ตั ิ
แต่ความสามารถในการรับก�ำลังของโครงสร้างอาจเปลี่ยนแปลงไป
เพราะหลังจากถูกเพลิงไหม้แล้ว จะมองเห็นเพียงผิวภายนอกของ
คอนกรีตเสริมเหล็กเท่านั้น ความแข็งแรงของคอนกรีตจะลดลง
แต่ระบุไม่ได้ว่าโครงสร้างอาคารนั้นสามารถใช้งานอย่างปลอดภัย
หรือไม่ หลังจากที่เกิดเพลิงไหม้ การวิเคราะห์เบื้องต้นเป็นสิ่งที่
ส�ำคัญเพราะจะน�ำมาซึ่งการพิสูจน์หรือตรวจสอบในเชิงวิศวกรรม
เมื่ออาคารคอนกรีตเสริมเหล็กถูกเพลิงไหม้หรืออยู่ภายใต้สภาวะ
ทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู เป็นระยะเวลาหนึง่ ก�ำลังอัดของคอนกรีตจะมีคา่ ลดลง
และเหล็กเสริมที่อยู่ในคอนกรีตจะมีการสูญเสียก�ำลัง สมบัติของ
คอนกรีตหลังเสื่อมสภาพจากเพลิงไหม้มีความแปรปรวนค่อนข้าง
สูงขึ้นกับปัจจัยหลายประการ เช่น ความรุนแรงของเพลิงไหม้หรือ
ระยะเวลาของการเผาไหม้ (ธัญวัฒน์ โพธิศิริ, 2558) ส�ำหรับ
มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย ก�ำหนดให้อาคารชั้นเดียวมีอัตรา
การทนไฟไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง อาคารหลายชั้นมีอัตราการทนไฟ
ไม่น้อยกว่า 1½ ชั่วโมง อาคารขนาดใหญ่มีอัตราการทนไฟไม่น้อย
กว่า 2 ชั่วโมง ส่วนอาคารใต้ดินมีอัตราการทนไฟ ไม่น้อยกว่า
4 ชั่วโมง (ธัญวัฒน์ โพธิศิริ, 2558)
คอนกรีตมีส่วนประกอบหลัก คือ ปูนซีเมนต์ ทราย
หิน และน�้ำ นอกจากนี้อาจมีสารผสมเพิ่มเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
ของคอนกรีต คอนกรีตมีสมบัติการทนไฟได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
การน�ำความร้อนของคอนกรีตมีค่าน้อยกว่าเหล็กถึง 50 เท่าใน
อุณหภูมิที่สูงกว่า 300 องศาเซลเซียส ความแข็งแรงของคอนกรีต
จะลดลง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมี ส่วนที่เป็น
ซีเมนต์เพสต์จะหดตัวขณะที่มวลรวมมีการเปลี่ยนแปลงน้อยเพราะ
เป็นวัสดุเฉื่อย ซึ่งการหดตัวภายในคอนกรีตที่ไม่สัมพันธ์กันนี้ท�ำให้
เนือ้ คอนกรีตเกิดการแตกร้าว (Harmathy, 1993) และเมือ่ อุณหภูมิ
ประมาณ 400-600 องศาเซลเซียส แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Calcium
hydroxide) ในคอนกรีตจะแตกตัวเป็นแคลเซียมออกไซด์ (Calcium
oxide) ท�ำให้การระเหยของน�้ำเพิ่มขึ้นดังนั้นคอนกรีตจึงเกิดการ
แตกร้าวมากขึ้น การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่สูงในคอนกรีตจะท�ำให้ วัตถุประสงค์
เกิดรอยร้าวเล็กๆ ที่บริเวณผิวนอกของคอนกรีต สีของคอนกรีต
เพื่อศึกษาการทนไฟของคอนกรีตเสริมเหล็กผสมเถ้า
จะเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาและอุณหภูมิที่ถูกเผาไหม้ ก�ำลังที่ แกลบบดละเอียดในอัตราส่วนผสมต่างๆ และก�ำลังอัดที่ออกแบบ
ลดลง จะสัมพันธ์กับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น จากงานวิจัยที่ผ่านมาของ คอนกรีตควบคุมต่างกัน
M.M. Shoaib and S.A. Ahmed (2001) เมื่อน�ำมอร์ต้าร์ที่ผ่าน
การเผาด้วยอุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
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ตาราง 1 ส่วนผสมของคอนกรีต
ตาราง 1 ส่วนผสมของคอนกรีต

200
203
203
206
180
180
180
180
160
160
160
160

285
257
229
200
439
395
351
307
533
480
426
373

ิทยา

CC300
10RA300
20RA300
30RA300
CC500
10RA500
20RA500
30RA500
CC700
10RA700
20RA700
30RA700

น้า

ปูนซีเมนต์

พพ
รรณ
ี

อัตราส่วนผสม (กก./ม.3)
เถ้าแกลบ
ทราย
บดละเอียด
0
841
28
837
57
833
86
829
0
670
44
667
88
664
132
662
0
644
53
641
107
637
160
634

ลัยร
า

ประเภท
คอนกรีต

ชภัฏ

1. วัสดุที่ใช้ในการทดลอง
		 1.1 ปูนซีเมนต์ ใช้ปนู ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1
ซึง่ เก็บและบรรจุไว้โดยไม่มคี วามชืน้ ความถ่วงจ�ำเพาะของปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ ทีไ่ ด้จากการใช้ตวั อย่างจ�ำนวน 2 ตัวอย่าง
มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.14 และมีปริมาณอนุภาคค้างบนตะแกรงมาตรฐาน
เบอร์ 325 ร้อยละ 16.51
		 1.2 ทราย ใช้ทรายแม่นำ�้ ซึง่ มีคา่ โมดูลสั ความละเอียด
ของทราย มีค่าเท่ากับ 2.76 และการกระจายขนาดคละของทราย
เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM C136
		 1.3 หิน ใช้หนิ ปูนย่อย โดยมีขนาดโตสุด ½ นิว้ และหิน
มีคา่ โมดูลสั ความละเอียดเท่ากับ 6.32 และการกระจายขนาดคละ
ของหิน เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM C136
		 1.4 เถ้ า แกลบ ใช้ เ ถ้ า แกลบจากบริ ษั ท แป้ ง มั น
กาฬสินธุ์ จ�ำกัด ต�ำบลค�ำบง อ�ำเภอห้วยผึง้ จังหวัดกาฬสินธุ์ น�ำไปบด
ด้วยเครือ่ งบดแบบตกกระทบ ได้ขนาดทีค่ า้ งบนตระแกรงมาตรฐาน
เบอร์ 325 ร้อยละ 4.82 และมีค่าความถ่วงจ�ำเพาะเท่ากับ 2.26

		 1.5 น�้ำ ใช้น�้ำประปาสะอาดในการผสมคอนกรีต
		 1.6 สารผสมเพิ่ม ใช้น�้ำยาลดน�้ำพิเศษ ชนิด F ตาม
มาตรฐาน ASTM C494
2. ส่วนผสมคอนกรีตและการหล่อตัวอย่าง
		 2.1 การหล่อตัวอย่างทรงกระบอก ท�ำการออกแบบ
ก�ำลังอัดของคอนกรีตควบคุม เท่ากับ 300, 500 และ 700 กก./ซม.2
ควบคุมค่ายุบตัว 10 ± 2 ซม. แล้วหล่อตัวอย่างทรงกระบอกขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.10 เมตร สูง 0.20 เมตร จากนั้นน�ำเถ้าแกลบ
บดละเอียดมาแทนทีป่ นู ซีเมนต์ ในอัตราส่วนร้อยละ 0, 10, 20 และ
30 โดยน�้ำหนักวัสดุประสาน และท�ำการควบคุมค่าการยุบตัวให้ได้
10±2 ซม. ด้วยสารลดน�้ำพิเศษ ถอดแบบที่อายุ 1 วัน บ่มในน�้ำจน
กระทั่งตัวอย่างมีอายุ 28 และ 90 วัน น�ำตัวอย่างขึ้นจากน�้ำแล้วผึ่ง
ให้แห้ง ทดสอบหาค่าก�ำลังอัดของคอนกรีตควบคุมและคอนกรีต
ผสมเถ้ า แกลบบดละเอี ย ด ก่ อ นและหลั ง เผาที่ อุ ณ หภู มิ 600
องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง โดยอัตราส่วนผสมทั้งหมด
ได้แสดงในตารางที่ 1

รำไ

การเตรียมวัสดุและวิธีการทดลอง

หิน

สารลดน้าพิเศษ
ชนิด F

1018
1012
1006
1000
1024
1020
1015
1011
1024
1019
1013
1008

สูงสุด 2%
สูงสุด 2%
สูงสุด 2%
สูงสุด 2%
สูงสุด 2%
สูงสุด 2%
สูงสุด 2%
สูงสุด 2%
สูงสุด 2%
สูงสุด 2%
สูงสุด 2%
สูงสุด 2%

มห
าว

		
2.2 การหล่อเตัคราะห์
วอย่างเสาคอนกรี
ผลการทดสอบและวิ
ผล ตเสริมเหล็ก ท�ำการ เสาอายุ 90 วัน แล้วทดสอบก�ำลังอัดด้วยค้อนกระแทก (Schmidt
ผสมคอนกรีตเช่นเดียวกับข้อ 2.1 เพื่อหล่อเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก Hammer Test) จากนัน้ น�ำเข้าเตาเผาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 600 องศาเซลเซียส
ขนาดหน้
0.20x0.20 เมตร
1 องค์าตัปดระกอบทางเคมี
ของปูสูงนซี0.80
เมนต์เมตร
และเถ้มีราะยะหุ
แกลบ้ม 3 ซม. เป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง เมื่อเผาตัวอย่างแล้วเสร็จปล่อยให้เย็นตัว
เหล็กรับแรงใช้จากตารางที
เหล็กข้ออ้อ่ ยชั
้นคุณาภาพ
มีขนาดเส้ทนี่สผ่าคัานญของปู
ในอากาศ
กการเปลีห่ยลันแปลงของสี
2 พบว่
องค์ปSD30
ระกอบทางเคมี
นซีเมนต์ตรวจสอบด้
ปอร์ตแลนด์วยสายตาบั
ประกอบด้นวทึยออกไซด์
ก (Major ที่ผิว
ศูนย์oxides)
กลาง 12 ได้
มม.แก่(DB12)
นวน 4 เส้น(CaO)
และใช้ซิเลหล็ิกาออกไซด์
กปลอกเป็น(SiO2นอกของเสาคอนกรี
ำลังอัดด้รวิกยค้
อนกระแทก
แคลเซีจ�ยำมออกไซด์
) อลูมินาออกไซด์ ต(Alทดสอบก�
ออกไซด์
(Fe2(Schmidt
O3)
2O3) และเฟอร์
เหล็กทักลมชั
น
้
คุ
ณ
ภาพ
SR24
มี
ข
นาดเส้
น
ผ่
า
นศู
น
ย์
ก
ลาง
6
มม.
(RB6)
Hammer
Test)
อี
ก
ครั
้
ง
แล้
ว
จึ
ง
ท�
ำ
การน�
ำ
ตั
ว
อย่
า
งเสาไปทดสอบ
้ง 4 นีรวมกันได้ร้อยละ 90 ของปูนซีเมนต์จึงเป็นสารประกอบหลักที่กาหนดคุณสมบัติและคุณภาพของปูนซีเมนต์ เถ้าแกลบ
มีระยะห่
กปลอกส่ว20นใหญ่
ซม.คือจากนั
มคอนกรี
ำลังอัดFeด้ว2Oยเครื
ยละ 90.2
Al2ตO3 ร้หาค่
อยละาก�0.67
ยละ 0.95 รวมร้อยละ 91.82 มีค่า
มีองค์าปงของเหล็
ระกอบทางเคมี
SiO้น2 ท�ร้อำการบ่
3 ร้่อองทดสอบอเนกประสงค์
การสูญเสียจากการเผาไหม้ LOI ร้อยละ 3.41 และ SO3 ร้อยละ 0.21 ตาม ASTM C618 เถ้าแกลบบดละเอียดที่ใช้ในการ
วิจัยนี้จึงมีคุณสมบัติเป็นวัสดุปอชโซลานทีด่ ี

ตาราง 2 องค์ประกอบทางเคมีของเถ้าแกลบและปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
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20RA700
160
426
107
637
30RA700
160
373
160
634
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1013
1008

สูงสุด 2%
สูงสุด 2%

ผลการทดสอบและวิเคราะห์ผล
ผลการทดสอบและวิเคราะห์ผล

ตาราง
2 ่ องค์
ประกอบทางเคมี
ของเถ้
าแกลบและปู
ตารางที
2 องค์
ประกอบทางเคมี
ของเถ้
าแกลบและปูนนซีซีเมนต์
เมนต์ปปอร์อร์ตตแลนด์
แลนด์

ละเอียด

20.62
5.22
3.10
65.0
0.91
0.50
0.07
2.70
1.13

2. การพัฒนาก�ำลังอัดของคอนกรีตผสมเถ้าแกลบบด

ิทยา

มห
าว

90.21
0.67
0.95
0.94
0.49
0.12
3.75
0.21
3.41

พบว่า ก�ำลังอัดของคอนกรีตมีค่าต�่ำกว่าคอนกรีตควบคุมเล็กน้อย
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าแกลบบดละเอียด
ในปริมาณที่สูงเกินไปจะท�ำให้ก�ำลังอัดของคอนกรีตลดลง และ
เมื่อระยะเวลาเพิ่มขึ้น พบว่า คอนกรีตผสมเถ้าแกลบบดละเอียดมี
ก�ำลังอัดเพิ่มขึ้นอีกประมาณร้อยละ 2 ถึง 6 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
เถ้าแกลบบดละเอียดมีสมบัติเป็นวัสดุปอซโซลานดังแสดงในภาพ
ที่ 1 (ปริญญา จินดาประเสริฐ และ ชัย จาตุรพิทักษ์กุล, 2547)
ดังนัน้ ปริมาณการแทนทีท่ เี่ หมาะสมส�ำหรับก�ำลังอัดสูงสุด คือ อัตรา
การแทนทีร่ อ้ ยละ 10 แต่หากพิจารณาอัตราการแทนทีส่ งู สุดและให้
ก�ำลังอัดไม่นอ้ ยกว่าคอนกรีตควบคุม ปริมาณการแทนทีท่ เี่ หมาะสม
คือ อัตราการแทนที่ร้อยละ 20

ลัยร
า

ผลการทดสอบก�ำลังอัดตัวอย่างรูปทรงกระบอกแสดง
ในตารางที่ 3 พบว่า CC300, CC500 และ CC700 มีก�ำลังอัดที่
อายุ 28 วัน เท่ากับ 306, 503 และ 703 กก./ซม.2 ซึ่งมีค่าใกล้กับ
ก�ำลังอัดที่ออกแบบไว้ และเมื่อแทนที่ด้วยเถ้าแกลบบดละเอียด
ในปริมาณร้อยละ 10 และ 20 พบว่า คอนกรีตมีก�ำลังอัดเพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ 106 ถึง 112 เนื่องจากเถ้าแกลบบดละเอียดมีอนุภาค
เล็กกว่าปูนซีเมนต์ ดังนั้นอนุภาคของเถ้าแกลบบดละเอียดจึงช่วย
อุดช่องว่างในคอนกรีต ท�ำให้คอนกรีตแน่นขึ้นจึงรับก�ำลังอัดได้
มากขึ้น (สมชาย อินทะตา, 2556) ส่วนปริมาณการแทนที่ ร้อยละ 30
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เถ้าแกลบ (%)

รำไ

Silicon dioxide (SiO2)
Aluminium oxide (Al2O3)
Iron oxide (Fe2O3)
Calcium oxide (CaO)
Magnesium oxide (MgO)
Sodium oxide (Na2O)
Potassium oxide (K2O)
Sulfur trioxide (SO3)
Loss on ignition (LOI)

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (%)

ชภัฏ

องค์ประกอบทางเคมี

พพ
รรณ
ี

คุณสมบัติและคุณภาพของปูนซีเมนต์ เถ้าแกลบมีองค์ประกอบทาง
1 องค์ป1.ระกอบทางเคมี
ข
องปู
น
ซี
เ
มนต์
แ
ละเถ้
า
แกลบ
องค์ประกอบทางเคมีของปูนซีเมนต์และเถ้าแกลบ เคมีส่วนใหญ่คือ SiO2 ร้อยละ 90.2 Al2O3 ร้อยละ 0.67 Fe2O3
จากตารางที่ 2 พบว่า องค์ประกอบทางเคมีที่สาคัญของปู
นซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประกอบด้วยออกไซด์หลัก (Major
จากตารางที่ 2 พบว่า องค์ประกอบทางเคมีทสี่ ำ� คัญของ ร้อยละ 0.95 รวมร้อยละ 91.82 มีค่าการสูญเสียจากการเผาไหม้
oxides) ได้แก่ แคลเซียมออกไซด์ (CaO) ซิลิกาออกไซด์ (SiO ) อลูมินาออกไซด์ (Al O3) และเฟอร์
ริกออกไซด์ (Fe2O3)
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประกอบด้วยออกไซด์หลัก (Major oxides) 2LOI ร้อยละ 3.41 และ2 SO
3 ร้อยละ 0.21 ตาม ASTM C618
ทั้ง 4 นี้รวมกันได้ร้อยละ 90 ของปูนซีเมนต์จึงเป็นสารประกอบหลักที่กาหนดคุณสมบัติและคุณภาพของปูนซีเมนต์ เถ้าแกลบ
เถ้ า แกลบบดละเอี ย ดที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย นี้ จึ ง มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น วั ส ดุ
ได้แก่มีอแคลเซี
ยมออกไซด์ (CaO)
ซิลคิกือาออกไซด์
(SiO90.2
2) อลูม
Alิน2าO3 ร้อยละ 0.67 Fe2O3 ร้อยละ 0.95 รวมร้อยละ 91.82 มีค่า
งค์ประกอบทางเคมี
ส่วนใหญ่
SiO2 ร้อยละ
่ดี
ออกไซด์
) และเฟอร์ริกออกไซด์
4 นีSO
้รวมกัร้นอยละปอชโซลานที
3) ทั้งและ
การสู(Al
ญเสี2Oย3จากการเผาไหม้
LOI ร้อ(Fe
ยละ2O3.41
0.21 ตาม ASTM C618 เถ้าแกลบบดละเอียดที่ใช้ในการ
3
ได้ร้อวิจยละ
นสารประกอบหลั
กที่ก�ำหนด
ัยนี้จ90
ึงมีคของปู
ุณสมบันตซีิเป็เมนต์
นวัสจดุึงปเป็อชโซลานที
ด่ ี

ประมาณร อ ยละ 2 ถึ ง 6 ซึ่ ง แสดงให เห็ น ว า เถ า แกลบบดละเอี ย ดมี ส มบั ติ เป น วั ส ดุ ป อซโซลานดั ง แสดงในภาพที่ 1
(ปริญญา จินดาประเสริฐ และ ชัย จาตุรพิทักษกุล, 2547) ดังนั้นปริมาณการแทนที่ที่เหมาะสมสําหรับกําลังอัดสูงสุดคือ
อัตราการแทนที่ รอยละ 10 แตหากพิจารณาอัตราการแทนที่สูงสุดและใหกําลังอัดไมนอยกวาคอนกรีตควบคุม ปริมาณการ
แทนที่ที่เหมาะสมคืออัตราการแทนที่รอยละ
20 จัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2562 25
วารสารวิ
ตาราง
3 กํ่ 3าลัก�งำอัลัดงของคอนกรี
ตกอตก่นและหลั
งเผา
ตารางที
อัดของคอนกรี
อนและหลั
งเผา

(ตัน) - รอยละแรงตามแนวแกน

อายุ 90 วัน
ไมเผา

อายุ 90 วัน
เผา 2 ชม

อายุ 90
วันไมเผา

อายุ 90 วัน
เผา 2 ชม

อายุ 90 วัน
ไมเผา

อายุ 90 วัน
เผา 2 ชม

306-(100)
344-(112)
326-(106)
298-(97)
503-(100)
548-(109)
537-(107)
497-(99)
703-(100)
753-(107)
731-(104)
692-(98)

317-(100)
361-(114)
347-(109)
315-(99)
519-(100)
595-(115)
550-(106)
508-(98)
711-(100)
785-(111)
756-(107)
705-(99)

172-(54)
213-(67)
229-(72)
179-(56)
287-(55)
352-(68)
370-(71)
330-(64)
397-(56)
489-(69)
552-(78)
445-(63)

362-(100)
398-(110)
369-(102)
345-(95)
561-(100)
624-(111)
584-(104)
552-(98)
716-(100)
791-(110)
764-(107)
710-(99)

204-(56)
211-(58)
263-(73)
226-(62)
312-(56)
376-(67)
397-(71)
352-(63)
377-(53)
465-(65)
493-(69)
457-(64)

136.40-(100)
149.60-(110)
144.40-(106)
131.60-(96)
204.00-(100)
237.60-(111)
220.40-(103)
210.00-(98)
232.00-(100)
258.00-(111)
251.00-(108)
240.00-(103)

68.80-(50)
85.20-(62)
91.61-(67)
71.60-(52)
114.80-(54)
140.80-(66)
148.00-(69)
132.00-(62)
142.80-(62)
162.60-(70)
177.20-(76)
158.00-(68)

รำไ

อายุ 28 วัน
ไมเผา

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

CC 300
10RA300
20RA300
30RA300
CC 500
10RA500
20RA500
30RA500
CC 700
10RA700
20RA700
30RA700

ตัวอยางเสาดวยคอน
กระแทก

ตัวอยางทรงกระบอก

ชภัฏ

ประเภท
คอนกรีต

แรงตามแนวแกนเสา

พพ
รรณ
ี

กําลังอัด (กก./ซม.2) - รอยละกําลังอัด

ภาพที
่ 1 ความสั
มพันมธ์พัรนะหว่
างก�าำงก
ลังาลั
อัดงและอั
ตราการแทนที
่ของเถ้
าแกลบอายุ
28 28
และและ
90 90
วัน วัน
ภาพที
่ 1 ความสั
ธ์ระหว่
อัดและอั
ตราการแทนที
่ของเถ้
าแกลบอายุ

3 กาลังอัดของคอนกรีตทรงกระบอกก่อนและหลังการเผา

จากผลการทดสอบพบว่ากาลังอัดคอนกรีตควบคุมก่อนเผาที่อายุ 90 วัน CC300, CC500 และ CC700 มีค่าเท่ากับ
317, 519 และ 711 กก./ซม.2 เมื่อผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง พบว่ากาลังอัดมีค่าลดลง
เท่ากับ 172, 287 และ 397 กก./ซม.2 โดยมีอัตราการลดกาลังคงเหลือคิดเป็นร้อยละ 54, 55 และ 56 ของคอนกรีตควบคุม
เห็นได้ว่ากาลังอัดลดลงประมาณร้อยละ 45 เกือบเท่ากันทุกส่วนผสมที่ออกแบบ
เมื่อพิจารณาคอนกรีตที่แทนทีป่ ูนซีเมนต์ด้วยเถ้าแกลบบดละเอียดหลังการเผาพบว่า การแทนที่ร้อยละ 10 ถึง 30
ฉลองโดยการแทนที
ปะลาชิตัง, เรื่รอ้ งรุ
ชดิ์ 20ชีรจะให้
ะโรจน์
ด้วยเถ้าแกลบบดละเอียดจะให้กาลังอัดหลังการเผาสูงกว่าคอนกรีตควบคุมทุกการออกแบบ
ยละ
กาลังอัดคงเหลือสูงสุดในทุกการออกแบบ โดยมีกาลังอัดร้อยละ 72, 71 และ 78 ของคอนกรีตควบคุมก่อนการเผา ส่วนการ

่ 1 ความสัปีมทพัี่ น13ธ์ระหว่
และอัตราการแทนที
องเถ้าแกลบอายุ 28 และ 90 วัน
26 วารสารวิภาพที
จัยร�ำไพพรรณี
ฉบับาทีงก่ 1าลัเดืงอัอดนมกราคม
- เมษายน ่ข2562

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ
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3 กาลังอัดของคอนกรีตทรงกระบอกก่อนและหลังการเผา
3. ก�ำลังอัดของคอนกรีตทรงกระบอกก่อนและหลัง ทุกการออกแบบ โดยการแทนที่ร้อยละ 20 จะให้ก�ำลังอัดคงเหลือ
การเผา
ดในทุ่อกายุ
การออกแบบ
โดยมีCC500
ก�ำลังอัดและ
ร้อยละ
72, 71
จากผลการทดสอบพบว่ากาลังอัดคอนกรีตควบคุมก่สูองสุนเผาที
90 วัน CC300,
CC700
มีค่าและ
เท่ากั78
บ
2
จากผลการทดสอบพบว่
า ก�ำเมืลั่องอัผ่ดานการเผาที
คอนกรีตควบคุ
ม มิ 600
ของคอนกรี
ต ควบคุ
อ นการเผา
นการแทนที
317,
519 และ 711 กก./ซม.
่อุณหภู
องศาเซลเซี
ยส เป็ม ก่นเวลา
2 ชั่วโมงส่ วพบว่
ากาลังอัด่ รมี้ อคยละ
่าลดลง30
2
ากับ90172,
และ CC500
397 กก./ซม.
โดยมีอมีัตคราการลดก
งคงเหลื
นร้อยละ
56 ของคอนกรี
ม
ก่อนเผาทีเท่่อายุ
วัน 287
CC300,
และ CC700
่าเท่ากับ าลัพบว่
า ก�ำอลัคิงดอัเป็ดคงเหลื
อมี54,
ค่าสู55
งกว่และ
าคอนกรี
ตควบคุมหลัตงควบคุ
การเผา
2
ได้ว่า711
กาลังกก./ซม.
อัดลดลงประมาณร้
อยละ 45่อุเกื
อบเท่
กันทุกส่แม้
วนผสมที
317, 519เห็นและ
เมื่อผ่านการเผาที
ณหภู
มิ า600
ว่าก�ำลั่องอัอกแบบ
ดก่อนการเผาจะมีค่าต�่ำกว่าเล็กน้อย นั่นแสดงให้เห็นว่า
เมื่อ2พิจชัารณาคอนกรี
ซีเมนต์ดากั้วบยเถ้าแกลบบดละเอี
ยดหลั
งการเผาพบว่
า การแทนที่ร้อยละ
30
องศาเซลเซียส เป็นเวลา
่วโมง พบว่า ก�ตำทีลั่แงทนที
อัดมีคป่ ่าูนลดลงเท่
เถ้าแกลบบดละเอี
ยดช่
วยในการทนไฟของคอนกรี
ตได้10เนืถึ่องงจาก
2
ยเถ้าแกลบบดละเอี
งอัดหลังการเผาสู
งกว่อ าคอนกรี
ตควบคุมทุกการออกแบบ
่ร้อยละ
จะให้
172, 287ด้วและ
397 กก./ซม. ยดจะให้
โดยมีอกัตาลัราการลดก�
ำลังคงเหลื
เถ้าแกลบบดละเอี
ยดจะท�ำปฏิโดยการแทนที
กิริยาปอซโซลานิ
กกับ20
แคลเซี
่ยม
าลังอั54,
ดคงเหลื
อสู56
งสุดของคอนกรี
ในทุกการออกแบบ
โดยมี
72, 71 และ
78 ่ยของคอนกรี
ตควบคุ
นการเผา ส่ว่มนการ
คิดเป็นร้อกยละ
55 และ
ตควบคุม เห็
นได้กวาลั
า่ ก�งำอัลัดงร้อยละ
ไฮดรอกไซด์
แล้วเปลี
นไปเป็นแคลเซี
่ยมซิมก่ลอิเกตไฮเดรตที
ีสมบัติ
แทนที
่
ร
้
อ
ยละ
30
พบว่
า
ก
าลั
ง
อั
ด
คงเหลื
อ
มี
ค
่
า
สู
ง
กว่
า
คอนกรี
ต
ควบคุ
ม
หลั
ง
การเผา
แม้
ว
่
า
ก
าลั
ง
อั
ด
ก่
อ
นการเผาจะมี
ค
่
า
ต่
ากว่
อัดลดลงประมาณร้อยละ 45 เกือบเท่ากันทุกส่วนผสมที่ออกแบบ การทนไฟทีด่ กี ว่าจึงท�ำให้กำ� ลังอัดคงเหลือหลังการเผาของคอนกรีาต
เล็กเมืน้อ่ อพิยจารณาคอนกรี
นั่นแสดงให้เห็ตทีนแ่ ว่ทนที
าเถ้าป่ แกลบบดละเอี
วยในการทนไฟของคอนกรี
่องจากเถ้
แกลบบดละเอี
ยดจะทand
า
นู ซีเมนต์ดว้ ยเถ้ยาดช่
แกลบ
ผสมเถ้าแกลบบดละเอีตยได้ดสูเนืงกว่
านั่นเองา(Tanyildizi,
Harun
ปฏิกิริยาปอซโซลานิกกับแคลเซี่ยมไฮดรอกไซด์แล้วเปลี่ยนไปเป็นแคลเซี่ยมซิลิเกตไฮเดรตที่มี สมบัติการทนไฟที่ดีกว่าจึงทาให้
บดละเอียดหลังการเผาพบว่าการแทนที่ร้อยละ 10 ถึง 30 ด้วยเถ้า Coskun Ahmet, 2008) แสดงในภาพที่ 2
กาลังอัดคงเหลือหลังการเผาของคอนกรีตผสมเถ้าแกลบบดละเอียดสูงกว่านั่นเอง (Tanyildizi, Harun and Coskun
แกลบบดละเอียดจะให้กำ� ลังอัดหลังการเผาสูงกว่าคอนกรีตควบคุม
Ahmet, 2008) แสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ภาพที
ก�ำลังอั่ 2ดของคอนกรี
ตทรงกระบอก
ก่อนและหลั
งการเผา งการเผา
กาลังอัดของคอนกรี
ตทรงกระบอก
ก่อนและหลั

4. ก�ำลังอัดของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กก่อนและหลัง

มห
าว

ิทยา

ของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่แทนที่ด้วยเถ้าแกลบบดละเอียดที่
การเผา
อัตราส่วนต่างๆ พบว่า มีค่าแรงตามแนวแกนสูงกว่าคอนกรีต
ในการทดสอบก�ำลังอัดของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กจะ ควบคุมหลังการเผา โดยในอัตราส่วนการแทนที่ด้วยเถ้าแกลบ
ท�ำการทดสอบแบบไม่ท�ำลายโดยใช้ค้อนกระแทกและการทดสอบ บดละเอียดร้อยละ 10 และ 20 สามารถช่วยพัฒนาการทนไฟ
แบบท�ำลายด้วยเครื่องทดสอบอเนกประสงค์ จากผลการทดสอบ ได้ประมาณร้อยละ 13 ถึง 34 ของคอนกรีตควบคุมหลังการเผา
เสาคอนกรีตเสริมเหล็กพบว่า แรงตามแนวแกนของเสาคอนกรีต ปริมาณการแทนที่ด้วยเถ้าแกลบบดละเอียดร้อยละ 20 สามารถ
ควบคุม ที่อายุ 90 วัน แรงตามแนวแกนควบคุม มีค่าเท่ากับ 136, ท�ำให้คอนกรีตทนไฟได้ดีที่สุด นอกจากนี้ยังพบว่า ผลการทดสอบ
204 และ 232 ตัน เมื่อเผาเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่อุณหภูมิ การทนไฟทีไ่ ด้มคี วามสอดคล้องกันทัง้ การทดสอบแบบทรงกระบอก
600 องศาเซลเซียส เป็นเวลาเป็นเวลา 2 ชั่วโมง เสาคอนกรีต ทดสอบแบบไม่ท�ำลายด้วยค้อนกระแทก และทดสอบแบบท�ำลาย
เสริมเหล็กจะมีค่าแรงตามแนวแกนลดลง เท่ากับ 68.80, 114.80 ดังนัน้ ในการตรวจสอบอาคารหลังเพลิงไหม้สามารถใช้คอ้ นกระแทก
และ 142.80 ตัน คิดเป็นอัตราลดก�ำลังคงเหลือร้อยละ 50 54 หรือการคอร์คอนกรีตเพื่อทดสอบก�ำลังอัดเพื่อใช้ประเมินก�ำลังอัด
และ 62 ตามล�ำดับ เมื่อเทียบกับคอนกรีตควบคุมก่อนการเผา ของเสาจริงได้ในระดับหนึง่ เนือ่ งจากการทดสอบเสาจริงไม่สามารถ
เห็นได้ว่าเมื่อคอนกรีตเสริมเหล็กมีก�ำลังอัดของคอนกรีตที่สูงขึ้น กระท�ำได้
การทนไฟจะมีค่าเพิ่มขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 3 ส�ำหรับการทนไฟ

ฉลอง ปะลาชิตัง, เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์

รำไ
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มีความสอดคล้องกันทั้งการทดสอบแบบทรงกระบอก ทดสอบแบบไม่ทาลายด้วยค้อนกระแทก และทดสอบแบบทาลาย ดังนั้น
ในการตรวจสอบอาคารหลังเพลิงไหม้สามารถใช้ค้อนกระแทกหรือการคอร์คอนกรีตเพื่อทดสอบกาลังอัดเพื่อใช้ประเมินกาลัง
อัดของเสาจริงได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากการทดสอบเสาจริงไม่สามารถกระทาได้
วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2562 27

ภาพที
่ 3 ก�่ ำ3ลักงอัาลัดงของเสาคอนกรี
ตเสริตมเสริ
เหล็มกเหล็
ก่อกนและหลั
งการเผา
ภาพที
อัดของเสาคอนกรี
ก่อนและหลั
งการเผา

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

5 วิเคราะห์การวิบัติของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กจากภาพถ่าย
5. วิเคราะห์การวิบัติของเสาคอนกรีต เสริ มเหล็ก ไม่มรี ปู แบบทีช่ ดั เจน เมือ่ แทนทีด่ ว้ ยเถ้าแกลบบดละเอียดในปริมาณ
การวิบัติของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กควบคุมพบว่าตาแหน่งการวิบัติส่วนมากจะอยู่ที่โคนเสาและหัวเสา สอดคล้องกับ
จากภาพถ่าย
มากขึ้นการแตกร้าวก็มีมากขึ้น บ่งบอกถึงคอนกรีตสูญเสียก�ำลัง
คู่มือการเสริมเหล็ก (www.thaiseismic.com/wp-content) การวิบัติจะทาให้เหล็กแกนคด เหล็กปลอกง้างออกมองเห็น
ัติของเสาคอนกรี
ตเสริ
เหล็กควบคุ
ม พบว่
า อย่าปงชั
ดเจน่ 4ดังแสดงในรูปภาพที่ 5 ถึงภาพที่ 8
ชัดเจนซึการวิ
่งเกิดบจากการเสี
ยรูปทั้งเหล็
กยืนมและเหล็
กปลอก
ดังแสดงในรู
ภาพที
ต�ำแหน่งการวิบเมืัต่อิสน่วนมากจะอยู
วเสา สอดคล้
อย่าพบว่
งเสาคอนกรี
ขาวเพื
าเสาคอนกรี่ทตี่โคนเสาและหั
เสริมเหล็กเผาไฟอุ
ณหภูมอิ งกั
600บ องศาเซลเซียสจากภาพที
เป็นเวลา่ 29 ชัตั่ววโมง
าตาแหน่ตงถูวิกบทาสี
ัติจะอยู
่ที่ ่อให้
คู่มือหัการเสริ
มเหล็
(www.thaiseismic.com/wp-content)
เห็นรอยร้ตาเป็วทีนสิ่ผ่งิวสชัาคั
ดเจนขึ
้น ตัว่ออย่
างเสาควบคุ
มวิบาลายสมบั
ัติที่หัวเสาเหล็
วเสา เหล็
กยืนกและเหล็
กปลอกจะไม่ค่อยเสียรูป โดยระยะหุ้มของคอนกรี
ญมากเนื
งจากความร้
อนท
ติ ก
การวิทางกายภาพคอนกรี
บัติจะท�ำให้เหล็กแกนคด
เหล็แรงยึ
กปลอกง้
นชัดเจน สอดคล้
ยืนและเหล็
ปลอกคดงอ
านการเผาแล้ว
ต ทาให้
ดเหนีา่ยงออกมองเห็
วของเหล็กจะหายไป
องกับกงานวิ
จัยที่ผ่าแสดงในภาพที
นมา(ธีรพจน์ ศุ่ 9ภวิ(ก)ริยเมืะกิอ่ จผ่,2544)
ซึ่ ง เกิการแตกร้
ด จากการเสี
ป ทั้ ง เหล็
และเหล็
ก ปลอก
ดั ง แสดงใน
น�ำตัวอย่างเสามาทดสอบ
การตรวจพิ
นิจความเสี
าวเป็ยนรูแนวดิ
่งไม่มกีรยืูปนแบบที
่ชัดเจน
เมื่อแทนที
ด่ ้วยเถ้าแกลบบดละเอี
ยดในปริมาณมากขึ
้นการแตกร้
าวก็มยีมหายด้
ากขึ้นายสายตา
บ่ง
รูปภาพที
่
4
ท�
ำ
ให้
ท
ราบถึ
ง
พฤติ
ก
รรมการแตกร้
า
ว
พบว่
า
คอนกรี
ต
เสี
ยก�ำลัง
บอกถึงคอนกรีตสูญเสียกาลังอย่างชัดเจน ดังแสดงในรูปภาพที่ 5 ถึงภาพที่ 8
่ 9 ตัตวเสริ
อย่ามงเสาคอนกรี
ตถูณกทาสี
เห็นรอยร้
่ผิวชัดนเจนขึ
้น ตัวอย่แต่างเสาควบคุ
มวิบงปกติ
ัติที่หไัวม่เสา
เมื่ อจากภาพที
น� ำ เสาคอนกรี
เหล็ก เผาไฟอุ
หภู มขิ าวเพื
600่อให้(ทรงเกี
ยรติาวทีหาญสั
ติ, 2544)
เหล็กภายในยั
เสียรูป
เหล็กยืยนสและเหล็
9 (ก)ท่ หี่ เมืวั เสา
่อผ่านการเผาแล้
วนาตั่ 9วอย่
การตรวจพิ
องศาเซลเซี
เป็นเวลาก2ปลอกคดงอ
ชัว่ โมง พบว่าแสดงในภาพที
ต�ำแหน่งวิบตั จิ ่ ะอยู
แสดงในภาพที
(ข)างเสามาทดสอบ
และ (ค) เสาจะหดสั
้นลงเล็กน้นอิจยความ
รอยร้าว
หายด้ายสายตาท
าให้คอ่ ทยเสี
ราบถึ
กรรมการแตกร้
าว พบว่
คอนกรีตเสียกาลัถง ึง(ทรงเกี
รติอหาญ
สันติ, 2544) แต่าเวที
หล็่หกัวเสา
เหล็กเสี
ยืนยและเหล็
กปลอกจะไม่
ยรูปงพฤติ
โดยระยะหุ
ม้ ของคอนกรี
ต าสามารถรถบอกได้
ก�ำลังที่เยหลื
จ�ำนวนของรอยแตกร้
เป็นสิภายในยั
่งส�ำคัญมากเนื
อนท�ำลายสมบั
ติทางกายภาพ
กระจายแบบไม่
ี ทิ ศ ทาง
อั ต ราการขยายตัถึงวกของรอยร้
งปกติไ่อม่งจากความร้
เสียรูป แสดงในภาพที
่ 9 (ข)และ(ค)
เสาจะหดสั
้นลงเล็กน้อย มรอยร้
าวสามารถรถบอกได้
าลังที่เหลืาอวและ
คอนกรี
ต ท�ำให้แรงยึดเหนีย่ าวของเหล็
กจะหายไป สอดคล้
บงานอัตราการขยายตั
การหลุดร่อนของคอนกรี
ต คือลักษณะของการสู
ญเสียตน�้ำคืในเนื
จานวนของรอยแตกร้
วที่หัวเสากระจายแบบไม่
มีทอิศงกัทาง
วของรอยร้าวและการหลุ
ดร่อนของคอนกรี
อ ้อ
วิจัยทีลั่ผก่าษณะของการสู
นมา (ธีรพจน์ ศุญภเสีวิรยิยน้ะกิ
จ, 2544)
การแตกร้
าวเป็นแนวดิ
่ง คอนกรีตเนื่ยนแปลงไป
่องจากสมบัติทางกายภาพเปลี่ยนแปลงไป
าในเนื
้อคอนกรี
ตเนื่องจากสมบั
ติทางกายภาพเปลี

ภาพที่ 4 แสดงการวิบัตภาพที
ิของเสาคอนกรี
ตเสริบมัตเหล็
กควบคุมก่อนการเผา
่ 4 แสดงการวิ
ิของเสาคอนกรี
ตเสริมเหล็กควบคุมก่อนการเผา

ฉลอง ปะลาชิตัง, เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์
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ภาพที่ 4 แสดงการวิบัติของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กควบคุมก่อนการเผา
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ภาพที่ 4 แสดงการวิบัติของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กควบคุมก่อนการเผา

ภาพที่ 5 แสดงการวิบภาพที
ัติของเสาคอนกรี
ตเสริบมัตเหล็
กควบคุมหลัตงเสริ
การเผา
่ 5 แสดงการวิ
ิของเสาคอนกรี
มเหล็กควบคุมหลังการเผา

ชภัฏ

รำไ

ภาพที่ 5 แสดงการวิบัติของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กควบคุมหลังการเผา

ภาพที่ 6 แสดงการวิบัติของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กผสมเถ้าแกลบบดละเอียดร้อยละ 10 หลังการเผา

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ภาพที่ 6ภาพที
แสดงการวิ
บัติของเสาคอนกรี
ตเสริมเหล็
กผสมเถ้
แกลบบดละเอี
ยดร้อยละ
หลัง10
การเผา
่ 6 แสดงการวิ
บัติของเสาคอนกรี
ตเสริ
มเหล็กาผสมเถ้
าแกลบบดละเอี
ยดร้10อยละ
หลังการเผา

ภาพประกอบ
แสดงการวิ
ิของเสาคอนกรี
ตเสริ
มเหล็
กผสมเถ้
าแกลบบดละเอี
ยดร้
อยละ2020หลัหลั
งการเผา
ภาพที่ 77แสดงการวิ
บัตบิขัตองเสาคอนกรี
ตเสริ
มเหล็
กผสมเถ้
าแกลบบดละเอี
ยดร้
อยละ
งการเผา
		

ฉลอง ปะลาชิตัง, เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์
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ภาพประกอบ 7 แสดงการวิบัติของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กผสมเถ้าแกลบบดละเอียดร้อยละ 20 หลังการเผา
ภาพประกอบ 7 แสดงการวิบัติของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กผสมเถ้าแกลบบดละเอียดร้อยละ 20 หลังการเผา

ก(ไม่เผา)

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

ภาพประกอบ
แสดงการวิบบัตัติขิของเสาคอนกรี
องเสาคอนกรีตตเสริ
เสริมมเหล็
เหล็กกผสมเถ้
ผสมเถ้าแกลบบดละเอี
าแกลบบดละเอียดร้
ยดร้อยละ
อยละ3030หลัหลังการเผา
งการเผา
ภาพที่ 88 แสดงการวิ
ภาพประกอบ 8 แสดงการวิบัติของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กผสมเถ้าแกลบบดละเอียดร้อยละ 30 หลังการเผา

ข(เผา)

ค(เผา)

ภาพที่ 9 ลักก(ไม่
ษณะของเหล็
กเสริมและเหล็กปลอกของเสาคอนกรี
ข(เผา)ตเสริมเหล็กก่อนและหลังการเผา
เผา)
ค(เผา)
ภาพที่ 9 ลักภาพที
ษณะของเหล็
กเสริมและเหล็
กปลอกของเสาคอนกรี
ตเสริมเหล็กก่ตอเสริ
นและหลั
่ 9 ลักษณะของเหล็
กเสริ
มและเหล็กปลอกของเสาคอนกรี
มเหล็กงก่การเผา
อนและหลังการเผา

สรุปผลการทดลอง

มห
าว

ิทยา

เผาทุกการออกแบบ โดยการแทนที่ร้อยละ 20 จะให้ก�ำลังอัดคง
เหลือสูงสุดในทุกการออกแบบ โดยมีก�ำลังอัดร้อยละ 72, 71 และ
จากผลการทดลอง สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
1. การใช้เถ้าแกลบบดละเอียดสามารถช่วยพัฒนา 78 ของคอนกรีตควบคุมก่อนการเผา
3. การใช้เถ้าแกลบบดละเอียดในอัตราส่วนการแทนที่
ก�ำลังอัดของคอนกรีตได้ โดยการแทนที่ร้อยละ 10 และ 20 จะมีค่า
ก�ำลังอัดสูงกว่าคอนกรีตควบคุม แต่เมื่อแทนที่ร้อยละ 30 ก�ำลังอัด ร้อยละ 10 และ 20 สามารถช่วยพัฒนาการทนไฟได้ประมาณ
ของคอนกรีตจะต�ำ่ กว่าคอนกรีตควบคุมเล็กน้อย ปริมาณการแทนที่ ร้อยละ 13 ถึง 34 ของคอนกรีตควบคุมหลังการเผา และที่ปริมาณ
ที่เหมาะสมส�ำหรับก�ำลังอัดสูงสุดคืออัตราการแทนที่ร้อยละ 10 การแทนที่ด้วยเถ้าแกลบบดละเอียดร้อยละ 20 สามารถท�ำให้
แต่หากพิจารณาอัตราการแทนที่สูงสุดและให้ก�ำลังอัดไม่น้อยกว่า คอนกรีตทนไฟได้ดีที่สุด
4. ผลการทดสอบการทนไฟของคอนกรี ต ด้ ว ยการ
คอนกรีตควบคุม ปริมาณการแทนที่ที่เหมาะสมคืออัตราการแทนที่
ทดสอบแบบทรงกระบอก และเสาคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการ
ร้อยละ 20
2. คอนกรี ต ที่ แ ทนที่ ปู น ซี เ มนต์ ด ้ ว ยเถ้ า แกลบบด ทดสอบแบบไม่ท�ำลายด้วยค้อนกระแทกและทดสอบแบบท�ำลาย
ละเอียดหลังการเผา พบว่า การแทนทีร่ อ้ ยละ 10-30 ด้วยเถ้าแกลบ จะให้ผลที่สอดคล้องกัน
บดละเอียดจะให้ก�ำลังอัดหลังการเผาสูงกว่าคอนกรีตควบคุมหลัง

ฉลอง ปะลาชิตัง, เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์
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งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาคุณสมบัติการทนไฟของคอนกรีตผสมเถ้าชานอ้อยบดละเอียดที่อุณหภูมิต่างๆ โดยออกแบบก�ำลังอัด
ของคอนกรีตควบคุมที่อายุ 28 วัน เท่ากับ 300 กก./ซม.2 เถ้าชานอ้อยจากโรงงานน�้ำตาลถูกน�ำมาปรับปรุงคุณภาพโดยการเผาที่อุณหภูมิ
400 องศาเซลเซียส และน�ำไปบดให้มีขนาดอนุภาคค้างบนตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 325 ในอัตราส่วนน้อยกว่าร้อยละ 5 โดยน�้ำหนัก
เพื่อใช้แทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ในอัตราส่วนร้อยละ 0, 10, 20 และ 30 โดยน�้ำหนักวัสดุประสาน ท�ำการหล่อตัวอย่าง
รูปทรงกระบอกแล้วบ่มที่อายุ 90 วัน จากนั้นท�ำการทดสอบก�ำลังอัดก่อนและหลังการเผาที่อุณหภูมิ 200, 400, 600 และ 800
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1, 2, 3 และ 4 ชม. ตามล�ำดับ
ผลการทดลองพบว่า ก�ำลังอัดของคอนกรีตหลังการเผาจะขึ้นกับอุณหภูมิที่เผา ระยะเวลา และการแทนที่ด้วยเถ้าชานอ้อยบด
ละเอียด โดยอุณหภูมิและระยะเวลาการเผาที่เพิ่มขึ้นท�ำให้ก�ำลังอัดลดลง การใช้เถ้าชานอ้อยบดละเอียดเป็นส่วนผสมในคอนกรีตสามารถ
ช่วยพัฒนาในด้านก�ำลังอัดและการทนไฟของคอนกรีตได้ในทุกอุณหภูมิ โดยอัตราส่วนที่เหมาะสมส�ำหรับก�ำลังอัดก่อนการเผา คือ อัตรา
การแทนที่ร้อยละ 10 ซึ่งให้ค่าก�ำลังอัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 ของคอนกรีตควบคุม และอัตราส่วนการแทนที่เหมาะสมส�ำหรับการทนไฟ คือ
อัตราการแทนที่ร้อยละ 20 ซึ่งให้ค่าก�ำลังอัดเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10 ของคอนกรีตควบคุมหลังการเผา
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This research was to study the properties of fire resistance of concrete with bagasse ash at different
temperatures. Designed compressive strength of control concrete at 28 days was 300 kg/cm2. Bagasse ash from
sugar mills was improved quality by burning at a temperature of 400 ºC and ground to a particle size retaining
on standard sieve No. 325 less than 5% by weight to replace Portland cement type I at the rate of 0, 10, 20, and
30 by weight. Casting the cylindrical sample was cured at 90 days and then tested for strength before and after
burned at 200, 400, 600, and 800 °C for 1, 2, 3, and 4-hour, respectively.
The results showed that the compressive strength of concrete after burning depend on the temperature,
the period of burning and replacement of ground bagasse ash. The temperature and period of burning increase
while compressive strength of concrete declines. Use of ground bagasse ash as an ingredient in concrete, can
improve the strength and fire resistance of concrete in all temperatures. The optimum usage of ground bagasse
ash for the higher compressive strength of concrete before burning was 10% replacement which its compressive
strength increased 12% of control concrete. For fire resistance, the optimum usage was 20% replacement which
provided the higher compressive strength about 10% of control concrete after burning.
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ประโยชน์ ใ นการเป็ น วั ส ดุ ก ่ อ สร้ า ง โดยเฉพาะการใช้ เ ป็ น วั ส ดุ
การเกิดเพลิงไหม้เป็นสาเหตุหนึง่ ทีท่ ำ� ให้โครงสร้างอาคาร ปอซโซลานเพื่อใช้แทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วน ซึ่งจากงานวิจัยที่
คอนกรีตเกิดการวิบัติ ซึ่งหากเกิดเพลิงไหม้ที่อุณหภูมิสูงมากและ ผ่านมา พบว่า เถ้าชานอ้อยที่ได้มาจากโรงงานอุตสาหกรรมและ
ในระยะเวลาที่นานพอจะมีผลกระทบต่อการรับก�ำลังของคอนกรีต ไม่ ผ ่ า นกระบวนการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพจะไม่ ส ามารถเป็ น วั ส ดุ
และเหล็กเสริมให้ต�่ำลง โดยเริ่มจากเมื่อคอนกรีตได้รับความร้อน ปอซโซลานได้ เนือ่ งจากการเผาไหม้ทไี่ ม่สมบูรณ์ของชานอ้อยท�ำให้
มากว่า 300 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะท�ำให้สมบัติของคอนกรีตเริ่ม มี ป ริ ม าณคาร์ บ อนที่ สู ง และมี ข นาดอนุ ภ าคที่ ใ หญ่ เ มื่ อ เที ย บกั บ
เกิดการเปลีย่ นแปลง เช่น สีของคอนกรีตจะเริม่ เข้มขึน้ เนือ้ คอนกรีต อนุภาคของปูนซีเมนต์ ส่งผลให้คอนกรีตมีความต้องการน�้ำเพิ่มขึ้น
เกิดการเสื่อมสภาพ มวลรวมเสียสภาพการยึดเกาะ เกิดรอยแตกร้าว และก�ำลังอัดที่ลดลง (เพ็ญชาย เวียงใต้ และเรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์,
เป็นต้น และเมื่อคอนกรีตสัมผัสไฟไหม้โดยตรงเป็นระยะเวลา 2 2550) ดังนั้นจึงมีงานวิจัยต่างๆ ที่ได้ปรับปรุงคุณภาพของเถ้า
ชั่วโมงขึ้นไป ก�ำลังของคอนกรีตจะลดลงอย่างมาก อาจท�ำให้ก�ำลัง ชานอ้ อ ยเพื่ อ ให้ ส ามารถน� ำ มาใช้ เ ป็ น วั ส ดุ ป อซโซลานได้ เช่ น
ลดลงเหลือน้อยมากเมื่อเทียบกับก�ำลังของคอนกรีตก่อนเพลิงไหม้ การน�ำเถ้าชานอ้อยไปเผาให้สมบูรณ์อีกครั้งจะท�ำให้จ�ำนวนซิลิกา
(มอก. 1334, 2539) ส�ำหรับการวิเคราะห์พฤติกรรมของคอนกรีต และอลูมินาออกไซด์มากขึ้นท�ำให้เถ้าชานอ้อยมีสมบัติทางเคมีที่
เสริมเหล็กกับกรณีเกิดเพลิงไหม้ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ความร้อนจะเริ่ม สามารถน�ำไปใช้เป็นวัสดุปอซโซลานเพื่อใช้แทนที่ปูนซีเมนต์ใน
สูงขึ้นอย่างช้าๆ ในเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงความร้อนจะกระจาย คอนกรีตได้ (Hernandez และคณะ, 1998) นอกจากนีก้ ารปรับปรุง
เข้าไปถึงเหล็กเสริมในคอนกรีต ท�ำให้เหล็กเสริมเริ่มมีการลดก�ำลัง คุณภาพด้วยการบดเถ้าชานอ้อยให้ละเอียดมากขึน้ ก็เป็นอีกวิธกี าร
ลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่คอนกรีตที่อยู่ภายในเหล็กปลอก ยังคงมี หนึ่งที่ท�ำให้มีเถ้าชานอ้อยมีสมบัติเป็นวัสดุปอซโซลานที่ดีขึ้นและ
ก�ำลังลดลงไม่มาก และในชั่วโมงที่ 3 เหล็กเสริมอาจเหลือก�ำลัง สามารถน�ำมาใช้แทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วนในคอนกรีตได้ ซึ่งการน�ำ
เพียงร้อยละ 40 เมื่อเทียบก่อนเพลิงไหม้ ส่วนก�ำลังของคอนกรีต เถ้าชานอ้อยมาใช้ให้เกิดประโยชน์จะเป็นการสร้างมูลค่าให้กับเถ้า
ที่อยู่ภายในเหล็กปลอก จะลดลงเหลือเพียงร้อยละ 50 เมื่อเทียบ ชานอ้อยอีกทั้งเป็นการลดต้นทุนในการผลิตคอนกรีต และยังช่วย
ก่อนเพลิงไหม้ (Greepala และ Nimityongskul, 2007) ยิ่งไปกว่านั้น ลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่งด้วย (สุวิมล สัจจวาณิชย์
การล้าของเหล็กเสริมจะส่งเสริมให้เกิดการแอ่นตัวของโครงสร้าง และอาทิมา ดวงจันทร์, 2547) จากงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่า ยังไม่มี
ท�ำให้โครงสร้างไม่มีเสถียรภาพและอาจเกิดการวิบัติได้ตลอดเวลา งานวิจัยที่ได้ศึกษาการทนไฟของคอนกรีตผสมเถ้าชานอ้อย ดังนั้น
จากการศึกษาของ Omer Arioz (2007) ได้พบว่า ระดับอุณหภูมิ งานวิจัยนี้จึงได้ท�ำการศึกษาการทนไฟของคอนกรีตผสมเถ้าชาน
มีผลกระทบต่อคุณสมบัติของคอนกรีต โดยการทดลองอุณหภูมิ อ้อยที่อุณหภูมิต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการใช้เถ้าชานอ้อย
เริ่มต้นที่ 200 ถึง 400 องศาเซลเซียส พบว่า คอนกรีตจะเกิดรอย ในคอนกรีตดียิ่งขึ้น
แตกร้าวที่มองเห็นชัดเจนเพียงเล็กน้อย แต่สีของคอนกรีตจะเริ่ม
เปลี่ยนไปเมื่อได้รับความร้อนเพิ่มขึ้น เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น 600 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
องศาเซลเซียส ถึง 800 องศาเซลเซียส จะสังเกตพบรอยแตกร้าว
เพื่อศึกษาการทนไฟของคอนกรีตผสมเถ้าชานอ้อยบด
ที่ ผิ ว คอนกรี ต ได้ อ ย่ า งชั ด เจน และเนื้ อ คอนกรี ต จะไม่ ส ามารถ ละเอียดที่อุณหภูมิต่างๆ และหาอัตราส่วนการแทนที่ที่เหมาะสม
ยึดเหนี่ยวกันได้ นอกจากนี้ Tanyildizi และ Coskun (2008) ของเถ้าชานอ้อยบดละเอียดในคอนกรีต
ได้ศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิสูงต่อก�ำลังรับแรงอัดและก�ำลัง
รับแรงดึงของคอนกรีตมวลเบาผสมซิลิกาฟูม โดยการแทนที่ด้วย วิธีด�ำเนินงานวิจัย
ซิลกิ าฟูมในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ในอัตราส่วนร้อยละ
วัสดุและอุปกรณ์
0, 10, 20 และ 30 โดยน�้ำหนัก พบว่า ซิลิกาฟูมช่วยป้องกัน
ในงานวิจัยนี้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1
การลดลงของก�ำลังรับแรงอัดและก�ำลังรับแรงดึงเนื่องจากอุณหภูมิ จากการทดสอบ พบว่า ปูนซีเมนต์ทใี่ ช้มคี า่ ความถ่วงจ�ำเพาะเท่ากับ
ที่สูงได้
3.14 และเมื่อถ่ายภาพขยายโดยใช้เครื่อง Scanning Electron
เถ้ า ชานอ้ อ ย (Bagasse Ash หรื อ Sugar Cane Microscope (SEM) พบว่า ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1
Bagasse Ash) เป็นวัสดุพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมผลิต มีรปู ร่างลักษณะโดยส่วนมากเป็นเหลีย่ มเป็นมุม พืน้ ผิวค่อนข้างเรียบ
น�้ำตาลทราย ในปัจจุบันได้มีหลายงานวิจัยที่น�ำเถ้าชานอ้อยมา เนื้อแน่นไม่มีรูพรุน ดังแสดงในภาพที่ 1
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พพ
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ในงานวิจัย นี้ ใชปู นซีเมนตป อรตแลนด ป ระเภทที่ 1 จากการทดสอบพบวาปู น ซี เมนตที่ ใชมี ค าความ
ถวงจําเพาะเทากับ 3.14 และเมื่อถายภาพขยายโดยใชเครื่อง Scanning Electron Microscope (SEM) พบวา
ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทที่ 1 มีรูปรางลักษณะโดยสวนมากเปนเหลี่ยมเปนมุม พื้นผิวคอนขางเรียบ เนื้อแนน
วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2562 35
ไมมีรูพรุน ดังแสดงในภาพที่ 1

ิทยา
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า
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รำไ

ภาพที่ 1 ภาพถ่ายขยายอนุภาคปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ก�ำลังขยาย 1,000 และ 2,000 เท่า
ภาพที่ 1 ภาพถายขยายอนุภาคปูนซีเมนตปอรตแลนด กําลังขยาย 1,000 และ 2,000 เทา
ทราย ใชทรายแมน้ํานํามาลางทําความสะอาด จาการทดสอบพบวามีคาความถวงจําเพาะเทากับ 2.54
ทราย
ทรายแม่
มาล้ง างท�
จากการ
ป็นสารลดน�ดซึ้ำพิมน้เศษ
ด F เพื่อช่วย
ความถ
วงจํใช้าเพาะอิ
่มตันว�้ำผิน�วำแห
เทาำกัความสะอาด
บ 2.57 ความถ
วงจําเพาะปรากฎเทสารผสมเพิ
ากับ 2.62่มที่ใรช้อเยละการดู
ําเฉลีชนิ่ยของ
กับรอยละ
1.20 เท่และค
โมดูลความถ่
ัสความละเอี
ยดของทราย
ทดสอบ ทราย
พบว่า มีเทค่าความถ่
วงจ�ำเพาะ
ากับ า2.54
วงจ�ำเพาะ
เพิ่มค่าค่มีาคยุาบเทตัาวกัให้บได้2.75
ตามที่ต้องการ
หิ
น
ใช
ห
น
ิ
ปู
น
ย
อ
ย
โดยนํ
า
มาล
า
งทํ
า
ความสะอาด
จากการทดสอบพบว
า
มี
วงจําเพาะ
2.71 ้ำตาล
อิ่มตัวผิวแห้ง เท่ากับ 2.57 ความถ่วงจ�ำเพาะปรากฎ เท่ากับ 2.62
เถ้าชานอ้อคยาความถ
(Bagasse
Ash) เททีา่ใช้กันบ�ำจากโรงน�
ความถ
่มตัวผิวแหเท่
งเทากัากับบร้อ2.73
วงจําเพาะปรากฎเท
2.74
อยละการดูดซึมน้ม่ ําทีเฉลี
ร้อยละการดู
ดซึวมงจํน�า้ำเพาะอิ
เฉลี่ยของทราย
ยละ ความถ
1.20 และ
วังขนาย และน�ากัำบมาปรั
บปรุและร
งคุณภาพโดยการเผาเพิ
อ่ ณ
ุ ่ยหภูมิ 400
นเท ากัยบดของทราย
รอยละ 0.37
ัสความละเอียด เทากัองศาเซลเซี
บ 7.18 ยโดยการกระจายตั
วของทั
และทรายอยู
ค่าโมดูลของหิ
ัสความละเอี
มีค่าคเท่าาโมดู
กับล2.75
ส จากนั้นน�ำมาบดด้
วยเครื้ งหิ่อนงบดแบบตกกระทบให้
ได้
ภายในขอบเขตบน-ล
า
ง
ซึ
ง
่
เป
น
ไปตามมาตรฐาน
ASTM
C
136
หิน ใช้หนิ ปูนย่อย โดยน�ำมาล้างท�ำความสะอาด จากการ ขนาดที่ค้างบนตระแกรงมาตรฐาน เบอร์ 325 น้อยกว่าร้อยละ 5
สารผสมเพิ
่มที่ใชเท่
เปานกัสารลดน้
ําพิเศษวงจ�
ชนิำดเพาะ
F เพื่อชเนืวยเพิ
่มคาคสาดุยุปบอซโซลานที
ตัวใหไดตามที
องการ ยดสูงสามารถท�ำปฏิกิริยา
ทดสอบ พบว่า มีคา่ ความถ่
วงจ�ำเพาะ
บ 2.71 ความถ่
่องจากวั
่มีค่ตวามละเอี
าชานอความถ่
อย (Bagasse
Ash) ที่ใชเท่นาํากัจากโรงน้
งขนาย กและนํ
ปรุงคุณและ
ภาพโดยการเผาเพิ
อิ่มตัวผิวแห้ง เท่ากับเถ2.73
วงจ�ำเพาะปรากฎ
บ 2.74 ําตาลวั
ปอซโซลานิ
ได้ดี า(รัมาปรั
ฐพล บสมนา
ชัย จาตุรพิทักษ์่มกทีุล่ , 2554)
อุณ หภูมิ 400 องศาเซลเซียส จากนั้นนํามาบดดวยเครื่องบดแบบตกกระทบใหไดขนาดที่คางบนตระแกรมาตรฐาน
และร้อยละการดูดซึมน�ำ้ เฉลีย่ ของหิน เท่ากับ ร้อยละ 0.37 ค่าโมดูลสั และจากการถ่ายภาพขยาย พบว่า ลักษณะทางกายภาพเถ้าชานอ้อย
เบอร 325 นอยกวารอยละ 5 เนื่องจากวัสดุปอซโซลานที่มีความละเอียดสูงสามารถทําปฏิกิริยาปอซโซลานิกไดดี
ความละเอียด เท่ากับ 7.18 โดยการกระจายตัวของทั้งหินและ บดละเอียดมีรูปร่างเป็นเหลี่ยมเป็นมุม ไม่แน่นอนผิวขรุขระ คล้าย
(รัฐพล สมนา และ ชัย จาตุรพิทักษกุล, 2554) และจากการถายภาพขยาย พบวา ลักษณะทางกายภาพเถาชานออย
ทรายอยูบดละเอี
่ภายในขอบเขตบน-ล่
ภาพถ่
ายขยายของปู
นซีเมนต์
ดังแสดงในภาพที
่ 2 ่ 2
ยดมีรูปรางเปนางเหลีซึ่ง่ยเป็
มเปนไปตามมาตรฐาน
นมุม ไมแนนอนผิASTM
วขรุขระ คล
ายภาพถ
ายขยายของปู
นซีเมนต
ดังแสดงในภาพที
C 136

มห
าว

ภาพที่ 2 ภาพถ่ายขยายอนุภาคเถ้าชานอ้อยบดละเอียดก�ำลังขยาย 1,000 และ 2,000 เท่า
ภาพที่ 2 ภาพถายขยายอนุภาคเถาชานออยบดละเอียดกําลังขยาย 1,000 และ 2,000 เทา
ตาราง 1 แสดงองค์ประกอบทางเคมีของปูนซีเมนต์ ซิลิกาออกไซด์ (SiO2) สูงถึงร้อยละ 74.81 ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ตาราง 1 แสดงองคประกอบทางเคมีของปูนซีเมนตปอรตแลนดและเถาชานออย พบวาปูนซีเมนตปอรต
ปอร์ตแลนด์และเถ้าชานอ้อย พบว่า ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท ความเป็นไปได้ในการเป็นวัสดุปอซโซลานทีด่ ี ผลรวมของซิลกิ าออกไซด์
แลนดประเภทที่ 1 มีแคลเซียมออกไซด (CaO) เปนองคประกอบสูงที่สุดคือรอยละ 64.98 และมีองคประกอบของ
ที่ 1 มีแคลเซีซิยลมออกไซด์
ประกอบสู(AlงทีO่สุด) และ
คือ เฟอร
(SiOร2)ิกออกไซด
อลูมินาออกไซด์
และเฟอร์
ออกไซด์
(Fe2O3)
ิกาออกไซด(CaO)
(SiO2) เป็อลูนมองค์
ินาออกไซด
(Fe2O3)(Alอยู2Oร3อ) ยละ
20.61,ริก5.25
และ 3.08
2 3
ร้อยละ 64.98
และมี
ประกอบของซิ
าออกไซด์
ค่า เท่ากับร้่มอและบดให
ยละ 83.44มีขนอกจากนี
้มีซัลเฟอร์
2) วมียการเผาเพิ
ตามลํ
าดับอสงค์
วนเถ
าชานออยหลัลงิกการปรั
บปรุงคุ(SiO
ณภาพด
นาดเล็กลงพบว
ามีปไริตรออกไซด์
มาณ ซิลิก(SO
า 3)
อลูมินาออกไซด์
(Al2O3(SiO
) และเฟอร์
ริกออกไซด์ (Fe O ) อยู่ร้อยละ และค่าการสูญเสียน�ำ้ หนักเนือ่ งจากการเผา เท่ากับร้อยละ 0.91 และ
ออกไซด
2) สูงถึงรอยละ 74.81 2ซึ่ง3แสดงใหเห็นถึงความเปนไปไดในการเปนวัสดุปอซโซลานที่ดี ผลรวมของซิลิกา
20.61, 5.25 และ
3.08 ตามล�
าชานอ้อยหลั
บปรุง 3.50 ตามล�ำดับ ตาม ASTM C 618 สามารถจัดเถ้าชานอ้อยหลัง
ออกไซด
(SiO2ำ) ดับอลูส่มวินเถ้
นาออกไซด
(Al2งOการปรั
3) และ เฟอร ริกออกไซด (Fe2O3) มีคาเท ากับ ร อยละ 83.44 นอกจากนี้ มี
คุณภาพด้วยการเผาเพิ
และบดให้ม(SO
ีขนาดเล็
กลง าพบว่
ปริยมน้าณ
การปรั
บปรุงคุณภาพนี
วัสดุป0.91
อซโซลาน
Classตามลํ
N าดับ
ซัลเฟอรไ่มตรออกไซด
การสูา ญมีเสี
ําหนักเนื
่องจากการเผา
เทากั้ได้บเรป็อนยละ
และ 3.50
3) และค
ตาม ASTM C 618 สามารถจัดเถาชานออยหลังการปรับปรุงคุณภาพนี้ไดเปนวัสดุปอซโซลาน Class N

ตาราง 1 องคประกอบทางเคมีของปูนซีเมนตปอรตแลนดและเถาชานออย
องคประกอบทางเคมี

ปูนซีเมนตปอรตแลนด (รอยละ)
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เถาชานออย (รอยละ)

ออกไซด (SiO2) สูงถึงรอยละ 74.81 ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความเปนไปไดในการเปนวัสดุปอซโซลานที่ดี ผลรวมของซิลิกา
ออกไซด (SiO2) อลูมินาออกไซด (Al2O3) และ เฟอรริกออกไซด (Fe2O3) มีคาเทากับรอยละ 83.44 นอกจากนี้มี
ซัลเฟอรไตรออกไซด (SO3) และคาการสูญ เสียน้ําหนักเนื่องจากการเผา เทากับรอยละ 0.91 และ 3.50 ตามลําดับ
ตาม
สามารถจัปีดทเถี่ 13
าชานอ
บปรุงคุ-ณเมษายน
ภาพนี้ได2562
เปนวัสดุปอซโซลาน Class N
36 ASTM
วารสารวิC จัย618
ร�ำไพพรรณี
ฉบับอยหลั
ที่ 1 งเดืการปรั
อนมกราคม
ตาราง ่ 11 องค์
องคปประกอบทางเคมี
ระกอบทางเคมีขของปู
องปูนนซีซีเเมนต์
มนตปปอร์
อรตตแลนด์
แลนดแและเถ้
ละเถาาชานอ้
ชานอออยย
ตารางที
เถาชานออย (รอยละ)
74.81
4.74
3.89
2.46
3.76
3.13
0.81
1.18
0.91
3.50

พพ
รรณ
ี

ปูนซีเมนตปอรตแลนด (รอยละ)
20.61
5.25
3.08
64.98
0.92
0.08
0.51
0.72
2.74
1.12

รำไ

องคประกอบทางเคมี
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
K2O
Na2O
Mn2O3
SO3
LOI
ยมสวนผสมคอนกรี
การเตรียการเตรี
มส่วนผสมคอนกรี
ต ต

ลัยร
า

ชภัฏ

แบ่งตัวอย่างเป็นสองส่วนคือเผาและไม่เผา ส�ำหรับการเผาจะใช้
ตทีใ่ ช้ในงานวิ
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ารเผาให
โดยไมซม./กก.
ใหเปลวไฟสัอุมณผัสหภู
กับมกิ อ200,
นตัวอย
าง จากนั
้นและ
เริ่มการเผาที
่อุณหภูมิ ย200,
ประสานเพี
ยงอย่
างเดียงอุวทีณ่อหภูายุ2มิก28
วัน เท่เร็าวกัทีบ่สุด300
400,
600
800
องศาเซลเซี
ส
ตามเวลาที
่
คียยงกั
บกําลัง2ทีซึ่อ่งอกแบบไว
้น3นําและ
เถาชานอ
อยบดละเอี
ยดมาแทนที
่ปจูนัยซีทีเมนต
ใน
ไดค600
ือ พบว่
311และ
400,
สซม./กก.
ตามเวลาที
่กใกล้
ําหนดคื
1,ก�ำ2,หนด
4
ชม.
ตามลํ
า
ดั
บ
ซึ
่
ง
จากงานวิ
่
ผ

า
นมา
จาการทดสอบ
าซม./กก.
ก�ำ800
ลังอัดองศาเซลเซี
ทีซึ่ไ่งด้ใกล
คือ เ311
เคียงอ จากนั
คือ 1, 2, 3อคอนกรี
และ 4 ชม.
ำดับ ซึ่งจากงานวิ
จัยที่ผ่านมา
อัตราส
อยละ
10, 20
และ
30 โดยน้
หนั
กวัสดุคปอนกรี
ระสาน
รูปตามล�
ทรงกระบอกที
่มีขนาดเส
าที่อวุณนรหภู
มิการเผา
องศาเซลเซี
ย สยําสดมาแทนที
งผลให
ตมีคแล
ากํวานํลัางไปหล
อัดลดลงถึ งรอตยละ
90 (Chan และ
คณะ, น
กับก�ำลังพบว
ที่ออกแบบไว้
จากนั
้นน�ำเถ้800
าชานอ้
อยบดละเอี
่ พบว่
หภู
มิการเผา
องศาเซลเซี
ยส าส่งงผลให้
คอนกรีต
ผานศูนดัยงกนัลาง
10 ซม.ัยนีสู้จงึงเลื20อกอุซม.
โดยใช
ําพิเศษชนิา ดวทีอย
F่อุณเพื
่อควบคุ
มตให800
ค800
าการยุ
บตัวอยูยรสะหว
2000)
ในงานวิ
มิสูง้ำสุสหนั
ดารลดน้
สํกาวัหรั
างคอนกรี
องศาเซลเซี
จากนั้น10±2
นํ า
ปูนซีเมนต์
ในอัตราส่้ นวนร้
อยละจ10,
20 และ ณ30หภูโดยน�
สดุบการเผาตั
มีค่าก�ำลังอัดลดลงถึงร้อยละ 90 (Chan และคณะ, 2000) ดังนั้น
อยวาน�งไปทดสอบหาค
งอัดกอนและหลั
งการเผาพร
้งสังเกตสีผิวและรอยราวกอนของตัวอยาง โดยสวนผสม
ประสานตัวแล้
ำไปหล่อคอนกรีาตกํรูาปลัทรงกระบอกที
ม่ ขี นาดเส้
นผ่านอมทัในงานวิ
จยั นีจ้ งึ เลือกอุณหภู
มสิ างู งคอนกรี
สุดส�ำหรัตบจํการเผาตั
ของคอนกรี
ไดแโดยใช้
สดงในตาราง
มแิ ละเวลาการเผาจะใช
ตัวอย
านวน 3วกอย่อานงคอนกรีต
ศูนย์กลาง
10 ซม.ตชนิ
สูงดต20างๆซม.
สารลดน�2้ำพิโดยแต
เศษชนิลดะอุFณหภู800
องศาเซลเซียส จากนั้นน�ำตัวอย่างไปทดสอบหาค่าก�ำลังอัด
รวมเป
าง าง 10 ± 2 ซม. และถอดแบบ
เพื่อควบคุ
มให้คน่า204
การยุกบอตันตั
วอยูวอย
่ระหว่
ก่อนและหลังการเผาพร้อมทั้งสังเกตสีผิวและรอยร้าวก้อนของ
หลังการหล่อคอนกรีตเมื่ออายุครบ 24 ชม. แล้วน�ำตัวอย่างไปบ่ม ตัวอย่าง โดยส่วนผสมของคอนกรีตชนิดต่างๆ ได้แสดงในตาราง 2
ในน�้ำจนมีอายุ 90 วัน และน�ำตัวอย่างขึ้นจากน�้ำแล้วผึ่งให้แห้ง โดยแต่ละอุณหภูมิและเวลาการเผาจะใช้ตัวอย่างคอนกรีต จ�ำนวน
3 ก้อน รวมเป็น 204 ก้อนตัวอย่าง
ตารางที
ตาราง ่ 22 อัอัตตราส่
ราสววนผสมของคอนกรี
นผสมของคอนกรีตต

ิทยา

ประเภท
คอนกรีต

อัตราสวนผสม (กก./ม.3)
เถาชานออย
ปูนซีเมนต
ทราย
บดละเอียด
285
0
841
257
28
837
229
57
833
200
86
829
Control Concrete, BG = Bagasse Ash

200
203
203
206
CC = Ground

มห
าว

CC-300
10BG300
20BG300
30BG300

น้ํา

หิน
1018
1012
1006
1000

สารผสมเพิ่ม
ชนิด F
Maximum 2%
Maximum 2%
Maximum 2%
Maximum 2%

ผลการทดสอบและวิเคราะหผล

ตาราง 3 แสดงกําลังอัดของคอนกรีตที่อายุ 90 วัน กอนและหลังเผา พบวากําลังอัดของคอนกรีตควบคุมที่
อายุ 90 วัน มีคาเทากับ 330 กก./ซม.2 หลังจากแทนที่ดวยเถาชานออยบดละเอียดในปริมาณรอยละ 10 และ
20 กําลังอัดของคอนกรีตมีคาเทากับ 371 และ 354 กก./ซม.2 หรือคิดเปนรอยละ 112 และ 107 ตามลําดับ ซึ่งกําลัง
อัดมีคาสูงกวาคอนกรีตควบคุม แสดงใหเห็นวาการใชเถาชานออยบดละเอียดสามารถเพิ่มกําลังอัดของคอนกรีตได
งจากเถาชานอ
ยดมีสมบัติการเปนวัสดุปอซโซลานนั่นเอง (สุวิมล สัจจวาณิชย และอาทิมา ดวงจันทร,
ศักดิ์ราวุเนืธ ่อทองออน,
เรืองรุอชยบดละเอี
ดิ์ ชีระโรจน์
2547) เมื่อใชเถาชานออยบดละเอียดแทนที่ในปริมาณรอยละ 30 จะใหกําลังอัดเทากับ 325 กก./ซม.2 หรือคิดเปน
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รำไ

พพ
รรณ
ี

หลังการเผาทีอ่ ณ
ุ หภูมติ า่ งๆ พบว่า ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 200 องศา
ตาราง 3 แสดงก�ำลังอัดของคอนกรีตที่อายุ 90 วัน เซลเซียสเป็นเวลา 4 ชม. พบว่า ก�ำลังของคอนกรีตควบคุมจะลดลง
ก่อนและหลังเผา พบว่า ก�ำลังอัดของคอนกรีตควบคุมทีอ่ ายุ 90 วัน ไปประมาณร้อยละ 20 หรือค่าเฉลีย่ ของก�ำลังอัดทีล่ ดลง คือ ร้อยละ
มีค่าเท่ากับ 330 กก./ซม.2 หลังจากแทนที่ด้วยเถ้าชานอ้อยบด 5 องศาเซลเซียส/ชม. และเมือ่ เพิม่ อุณหภูมเิ ป็น 400 องศาเซลเซียส
ละเอียดในปริมาณร้อยละ 10 และ 20 ก�ำลังอัดของคอนกรีต พบว่า ค่าเฉลีย่ ของก�ำลังอัดทีล่ ดลงประมาณ 10 องศาเซลเซียส/ชม.
มีค่าเท่ากับ 371 และ 354 กก./ซม.2 หรือคิดเป็นร้อยละ 112 และ และเมื่อเพิ่มอุณหภูมิเป็น 600 องศาเซลเซียส พบว่า ค่าเฉลี่ยของ
107 ตามล�ำดับ ซึง่ ก�ำลังอัดมีคา่ สูงกว่าคอนกรีตควบคุม แสดงให้เห็นว่า ก�ำลังอัดทีล่ ดลงประมาณ 20 องศาเซลเซียส/ชม. ซึง่ เห็นได้วา่ ในช่วง
การใช้เถ้าชานอ้อยบดละเอียดสามารถเพิม่ ก�ำลังอัดของคอนกรีตได้ อุณหภูมิ 200 ถึง 600 องศาเซลเซียส อัตราการลดลงของก�ำลังอัด
เนื่องจากเถ้าชานอ้อยบดละเอียดมีสมบัติการเป็นวัสดุปอซโซลาน จะลดลงเป็นเท่าตัวเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น 200 องศาเซลเซียส ส่วนที่
นั่นเอง (สุวิมล สัจจวาณิชย์ และอาทิมา ดวงจันทร์, 2547) เมื่อ อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส พบว่า ก�ำลังอัดทีล่ ดลงมีความแตกต่าง
ใช้เถ้าชานอ้อยบดละเอียดแทนที่ในปริมาณร้อยละ 30 จะให้ก�ำลัง จากอุณหภูมิของช่วงอื่นๆ โดยมีการลดลงของก�ำลังอัดประมาณ
อัดเท่ากับ 325 กก./ซม.2 หรือคิดเป็นร้อยละ 98 ของคอนกรีต เท่าตัวในทุกๆ ชั่วโมงที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากอุณหภูมิการเผาที่สูงจะ
ควบคุม ซึง่ ต�ำ่ กว่าคอนกรีตควบคุมเล็กน้อย เมือ่ พิจารณาอัตราส่วน ท�ำให้แคลเซียมซิลิเกตไฮเดรตเกิดการสลายตัวอย่างรวดเร็วจึง
ท�ำให้ก�ำลังอัดจึงลดลงเร็วกว่าในช่วงอุณหภูมิที่ต�่ำกว่า ซึ่งผลที่ได้
การแทนทีโดยมี
่ที่เหมาะสมเพื
่อให้ไาด้ลักง�ำอัลัดงประมาณเท
อัดสูงสุด พบว่
ปริกมๆาณการ
การลดลงของกํ
าตัวาในทุ
ชั่วโมงที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากอุณหภูมิการเผาที่สูงจะทําใหแคลเซียมซิลิ
สอดคล้วอกว
งกัาบในช
งานวิวงอุ
จยั ณทีหภู
ผ่ า่ นมาของ
Coskun
แทนที่ร้อเกตไฮเดรตเกิ
ยละ 10 เป็นค่ดาการสลายตั
ที่ดีที่สุด วอยางรวดเร็วจึงทําใหกําลังอัดจึงลดลงเร็
มิที่ต่ํากวTanyildizi
า ซึ่งผลที่ไและ
ดสอดคล
อง (2008)
กับงานวิจัยที่ผานมาของ Tanyildizi และ Coskun (2008)

ชภัฏ

ตารางที
ของคอนกรีตตทีทีอ่ ่อายุ
ายุ 90
90 วัวันน กก่ออนและหลั
นและหลังงเผา
เผา
ตาราง ่ 33 กํก�าำลัลังงอัอัดดของคอนกรี
กําลังอัด (กก./ซม2) - (รอยละกําลังอัด)

เผาที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส
2 ชม.
3 ชม.
298 - (90)
283 - (86)

ไมเผา

CC-300

330 - (100)

1 ชม.
314 - (95)

10BG300

371 - (112)

325 - (98)

309 - (94)

304 - (92)

288 - (87)

354 - (107)

336 - (102)

318 - (96)

318 - (96)

302 - (92)

325 - (98)

309 - (94)

293 - (89)
278 - (84)
เผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส
2 ชม.
3 ชม.

264 - (80)

20BG300
30BG300

ลัยร
า

ประเภทคอนกรีต

4 ชม.
268 - (81)

ไมเผา

CC-300

330 - (100)

290 - (88)

256 - (78)

225 - (68)

198 - (60)

10BG300

371 - (112)

312 - (95)

274 - (83)

241 - (73)

212 - (64)

20BG300
30BG300

354 - (107)
325 - (98)

326 - (99)
283 - (86)

222 - (67)
195 - (59)

ประเภทคอนกรีต

ไมเผา

CC-300

330 - (100)

1 ชม.
264 - (80)

287 - (87)
253 - (77)
252 - (76)
221 - (67)
เผาที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส
2 ชม.
3 ชม.
193 - (58)
141 - (43)

10BG300

371 - (112)

283 - (86)

20BG300
30BG300

354 - (107)
325 - (98)

297 - (90)
260 - (79)

ประเภทคอนกรีต

ไมเผา

CC-300
10BG300

330 - (100)
371 - (112)

มห
าว

ิทยา

ประเภทคอนกรีต

1 ชม.

1 ชม.
162 - (49)
173 - (52)

207 - (63)

151 - (46)

4 ชม.

4 ชม.
103 - (31)
110 - (33)

217 - (66)
158 - (48)
115 - (35)
190 - (58)
139 - (42)
101 - (31)
เผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส
2 ชม.
3 ชม.
4 ชม.
79 - (24)
40 - (12)
19 - (6)
ศักดิ์ราวุธ ทองออน, เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์
85 - (26)
42 - (13)
23 - (7)

354 - (107)
325 - (98)

297--(102)
(90)
336
260 - (94)
(79)
309

217 - (96)
(66)
158 - (96)
(48)
115 - (92)
(35)
318
318
302
190 - (89)
(58)
139 - (84)
(42)
101 - (80)
(31)
293
278
264
เผาที่อุณหภูมิ 400
800 องศาเซลเซียส
ประเภทคอนกรีตต
ไมเเผา
ผา
ประเภทคอนกรี
ไม
ชม.
ชม.
ชม.
ชม.
11 ชม.
22 ชม.
33 ชม.
44 ชม.
CC-300
330 - (100)
162 - (49)
79 - (24)
40 - (12)
19 - (6)
CC-300
330 - (100)
290 - (88)
256 - (78)
225 - (68)
198 - (60)
10BG300
371 - (112)
173 - (52)
85 - (26)
42 - (13)
23 - (7)
10BG300
371 - (112)
312 - (95)
274 - (83)
241 - (73)
212 - (64)
20BG300
354 - (107)
182 - (55)
89 - (27)
45 - (14)
25 - (8)
20BG300
354 - (107)
326 - (99)
287 - (87)
253 - (77)
222 - (67)
30BG300
325 - (98)
159 - (48)
78 - (24)
37 - (11)
16 - (5)
30BG300
325 - (98)
283 - (86)
252 - (76)
221 - (67)
195 - (59)
เมือ่ พิจารณาของผลกระทบเนื
อ่ งจากอุณหภูมใิ นการเผา เป็นเผาที
เวลา่อ4ุณชม.
่าก�ำองศาเซลเซี
ลังอัดร้อยละยส92, 67, 35 และ 8 ตามล�ำดับ
หภูมมีิ ค600
เมื่อพิจารณาของผลกระทบเนื
ประเภทคอนกรี
ต
ไมเผา ่องจากอุณ หภูมิในการเผา พบวา อัตราการลดลงของกํ าลั งอัดแปรผัน กั บ
2ตชม.
ชม.
พบว่า อัอุตณราการลดลงของก�
ลังอัาวคื
ดแปรผั
บอุณ
เพิ1่มขึชม.
้น ซึ่งการทนไฟที
่เพิ่ม่มขึมากขึ
้นมานี้น้เกิซึ3ด่งจากการท�
ปฏิ4กิรชม.
าปอซโซลานิ
ก
หภมิที่สูงเพิ่มขึ้นำกล
อยิ่งอุนณกัหภู
มิสหภมิ
ูงขึ้นทอัี่สตูงราการลดลงของคอนกรี
จะเพิ
สามารถสังำเกตได
จิยากค
า
กล่าวคือความชั
ยิง่ อุณหภู
มสิ งู ขึน้ อัตราการลดลงของคอนกรี
ม่ 264
มากขึ- (80)
น้ ท� ำ ให้ แ193
คลเซี-ย(58)
มไฮดรอกไซด์
ี คและค
วามสามารถทนไฟได้
(100)
141ท-่ี่ ม3(43)
103 - (31)
นCC-300
ของความสั
ม พั นธร330
ะหว-างกํ
า ลังอัตจะเพิ
ดและระยะเวลาการเผาของคอนกรี
ตในภาพที
าความชั
นของ น ้ อ ยท� ำ
ซึง่ สามารถสั
งเกตได้
าความชั
นธ์มริ กะหว่
างก�ำลัง ปฏิกิริยากลายเป็
ยคอนกรี
มซิลิเกตไฮเดรตที
่มีการทนไฟที
่สูงขึ้น
ความสั
มพั นจธากค่
ระหว
างกํานลัของความสั
งอั371
ดและอุ
ณมพัหภู
ารเผาของคอนกรี
่ 4นสํแคลเชี
า หรั บ151
ตที่ ผ สมเถ
10BG300
- (112)
283 - (86) ตในภาพที
207 - (63)
- (46)
110า ชานอ
- (33)อย
อัดและระยะเวลาการเผาของคอนกรีตในภาพที่ 3 และค่าความชัน (Tanyildizi และ Coskun, 2008) ส่วนการใช้เถ้าชานอ้อยบด
- (107)
297 - (90)
217 ต- ราส่
(66)วนการแทนที
158 -่ป(48)
ของความสัมพัน20BG300
ธ์ระหว่างก�ำลังอัดและอุ354
ณหภู
มกิ ารเผาของคอนกรี
ต ละเอียดในอั
ูนซีเมนต์ร้อ115
ยละ- (35)
30 พบว่า มีค่า
ในภาพที่ 4 ส�ำหรั30BG300
บคอนกรีตที่ผสมเถ้าชานอ้
ยบดละเอียดในอั
ใกล้-เคี(58)
ยงกับคอนกรี
วงอุ-ณ(31)
หภูมิและระยะ
325 -อ(98)
260 ต-รา(79) ก�ำลังอัด190
139ตควบคุ
- (42)มที่ทุกช่101
ส่วนร้อยละ 10, 20 และ 30 โดยน�้ำหนักวัสดุประสานหลังการเผา เวลาการเผาเดี
น ซึ่งองศาเซลเซี
ผลที่ได้เป็นยการใช้
เผาที่อุณหภูยมวกัิ 800
ส ปริมาณแทนที่ปูนซีเมนต์
ประเภทคอนกรี
ต
ไม
เ
ผา
พบว่า ก�ำลังอัดมีคา่ ลดลงในรูปแบบเช่นเดียวกันกับคอนกรีตควบคุ
ม ด้วยมากเกิ2นไปท�
กิริยา
1 ชม.
ชม. ำให้ปริมาณแคลเชี
3 ชม.ยมซิลิเกตไฮเดรตจากปฏิ
4 ชม.
ตามที่แสดงในภาพที
่ 3 และ 4 โดยที330
่คอนกรี
ตที่ผสมเถ้าชานอ้
ย ไฮเดรชัน79
ลดลงและแคลเชี
ยมซิ
ยิ าปอซโซลานิก
CC-300
- (100)
162 -อ(49)
- (24)
40ลเิ -กตไฮเดรตจากปฏิ
(12)
19 ก- ริ (6)
บดละเอียดในอัตราการแทนที่ร้อยละ 20 จะให้ก�ำลังอัดหลังการ มีปริมาณชดเชยไม่เพียงพอ ซึง่ การแทนทีด่ ว้ ยเถ้าชานอ้อยบดละเอียด
10BG300
371 - (112)
173 - (52)
85 - (26)
42 - (13)
23 - (7)
เผาสูงที่สุดในทุกช่วงอุณหภูมิการเผาและเวลาการเผา โดยก�ำลังอัด ที่สูงขึ้นท�ำให้ผลรวมของก�ำลังอัดลดลง (เพ็ญชาย เวียงใต้ และ
(107)
182 -ย(55)
(27) , 2550)45 - (14)
25 - (8)
หลังจากการเผาที20BG300
่อุณหภูมิ 200, 400, 354
600 -และ
800 องศาเซลเซี
ส เรืองรุชดิ89
์ ชี-ระโรจน์
30BG300
325 - (98)
159 - (48)
78 - (24)
37 - (11)
16 - (5)

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

20BG300
30BG300

พพ
รรณ
ี

เผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส
ประเภทคอนกรีต
ไมเผา
ชม. ่เพิ่มขึ้น เนื่องจากอุ
2 ชม.ณหภูมิการเผาที
3 ชม.
4 ชม.
โดยมีการลดลงของกําลังอัดประมาณเทาตัวในทุกๆ ชั่ว1โมงที
่สูงจะทําใหแคลเซี
ยมซิลิ
เกตไฮเดรตเกิ
ดการสลายตั
วอย330
างรวดเร็
งทํบาทีให่ 1ก290
ําเดืลังออั-นมกราคม
ด(88)
จึงลดลงเร็- เมษายน
วกว
วงอุณหภูม225
ิที่ต่ํากว
า ซึ่งผลที่ไ198
ดสอดคล
CC-300
256าในช
- (78)
- (68)
- (60)อง
38 วารสารวิ
จัยร�ำไพพรรณี
ปี-ท(100)
ี่ 13วจึฉบั
2562
กับงานวิจัยที่ผานมาของ Tanyildizi และ Coskun (2008)
10BG300
371 - (112)
312 - (95)
274 - (83)
241 - (73)
212 - (64)
ตารางที่ 3 (ต่อ) ก�ำลังอัดของคอนกรีตที่อายุ 90 วัน ก่อนและหลังเผา
ตาราง 20BG300
3 กําลังอัดของคอนกรี354
ตทีอ่ - ายุ
90 วัน กอนและหลั
(107)
326 - (99)งเผา
287 - (87)
253 - (77)
222 - (67)
2
) - (รอยละกํ
ด)
30BG300
325 - (98)กําลังอัด (กก./ซม
283 - (86)
252าลั-งอั(76)
221 - (67)
195 - (59)
เผาที่อุณหภูมิ 200
600 องศาเซลเซียส
ประเภทคอนกรีต
ไมเผา
ชม.
ชม.
ชม.
ชม.
11 ชม.
22 ชม.
33 ชม.
44 ชม.
CC-300
330 - (100)
264 - (95)
(80)
193 - (90)
(58)
141 - (86)
(43)
103 - (81)
(31)
314
298
283
268
283 - (98)
(86)
207 - (94)
(63)
151 - (92)
(46)
110 - (87)
(33)
10BG300
371 - (112)
325
309
304
288
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เมื่อพิจารณาของผลกระทบเนื่องจากอุณ หภูมิในการเผา
พบวา อัตราการลดลงของกํ าลั งอัดแปรผัน กั บ
อุณหภมิที่สูงเพิ่มขึ้น กลาวคือยิ่งอุณหภูมิสูงขึ้นอัตราการลดลงของคอนกรีตจะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสามารถสังเกตไดจากคา
ความชั นของความสัม พั นธระหวางกํา ลังอัดและระยะเวลาการเผาของคอนกรี ตในภาพที่ 3 และค าความชั นของ
ความสั มพั นธระหวางกําลั งอัดและอุณ หภูมิการเผาของคอนกรี ตในภาพที่ 4 สํา หรั บคอนกรีตที่ ผ สมเถา ชานอ อย
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ใกลเคียงกับคอนกรีตควบคุมที่ทุกชวงอุณ หภูมิและระยะเวลาการเผาเดียวกัน ซึ่ งผลที่ ไดเป นการใช ปริม าณแทนที่
ปูนซีเมนตดวยมากเกินไปทําใหปริมาณแคลเชียมซิลิเกตไฮเดรตจากปฏิกิริยาไฮเดรชันลดลงและแคลเชียมซิลิเกตไฮ
เดรตจากปฏิกิริยาปอซโซลานิกมีปริมาณชดเชยไมเพียงพอ ซึ่งการแทนที่ดวยเถาชานออยบดละเอียดที่สูงขึ้นทําให
ร�ำไพพรรณี
ฉบั,บ2550)
ที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2562 39
ผลรวมของกําลังอัดลดลง (เพ็ญชายวารสารวิ
เวียงใตจัยและเรื
องรุชดิปี์ ทชีรี่ 13
ะโรจน

(ข) อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

(ก) อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส

(ค) อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส

(ง) อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส
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ภาพที
3 ความสั
ธระหว
อัดและระยะเวลาการเผาของคอนกรี
ภาพที
่ 3่ ความสั
มพันมธ์พัรนะหว่
างก�าำงกํ
ลังาอัลัดงและระยะเวลาการเผาของคอนกรี
ต ต
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(ข) 10BG300

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

(ก) CC-300

(ค) 20BG300

(ง) 30BG300

ภาพที
ความสัมมพัพันนธ์ธรระหว่
ะหวาางก�
งกํำาลัลังงอัอัดดและอุ
และอุณณหภู
หภูมมิกกิ ารเผาของคอนกรี
ารเผาของคอนกรีตต
ภาพที่ ่ 4 ความสั

มห
าว

ิทยา

เมื่อเปรียบเทียบกับคอนกรีตควบคุมหลังการเผาที่อุณหภูมิและเวลาเดียวกัน พบวากําลังอัดของ 20BG300
จะสูเมืงกว
า CC-300
ประมาณร
อยละ
10 มดัหลั
งนั้นงแสดงให
เถาาชานอ
อยบดละเอี
ยดสามารถช
วยเพิ้น่มเมืการทนไฟของ
่ อ เปรี
ย บเที ย บกั
บ คอนกรี
ต ควบคุ
การเผาทีเห็่ นวาพบว่
รอยแตกร้
าวของคอนกรี
ตมีมากขึ
่ออุณหภูมิที่สูงขึ้น และ
คอนกรี
ต
ส
ว
นคอนกรี
ต
ที
่
ผ
สมเถ
า
ชานอ
อ
ยบดละเอี
ย
ดในอั
ต
ราการแทนที
่
ร

อ
ยละ
10
จะให
ก
ํ
า
ลั
ง
อั
ด
ต่
ํ
า
กว
า
ี่
อุณหภูมแิ ละเวลาเดียวกัน พบว่า ก�ำลังอัดของ 20BG300 จะสูงกว่า มีความสอดคล้องกับค่าก�ำลังอัดของคอนกรีตการแทนที
ที่ลดลง เนือ่ทงจากเมื
่อ
ร
อ
ยละ
20
เล็
ก
น
อ
ยแต
ส
ู
ง
กว
า
คอนกรี
ต
ควบคุ
ม
ส
ว
นการแทนที
่
ท
่
ี
ร

อ
ยละ
30
จะให
ก
ํ
า
ลั
ง
อั
ด
ต่
ํ
า
กว
า
คอนกรี
ต
ควบคุ
ม
CC-300 ประมาณร้อยละ 10 ดังนั้นแสดงให้เห็นว่าเถ้าชานอ้อย คอนกรีตถูกเผาที่อุณหภูมิหนึ่งในระยะเวลาที่เพิ่มมากขึ้นเกิดการ
กนอยในทุวกยเพิ
ชวงอุ่มการทนไฟของคอนกรี
ณหภูมิและเวลาการเผา
มีลักษณะเช
อัดมของคอนกรี
ตกอนการเผา
บดละเอียเล็ดสามารถช่
ต ส่ซึว่งนคอนกรี
ต นเดีสูญยวกั
เสียบน�กํำ้ าท�ลัำงให้
วลรวมของคอนกรี
ตเสียสภาพการยึดเกาะและเนือ้
ภาพที
่
5
เป
น
ภาพถ
า
ยหลั
ง
การเผาของตั
ว
อย
า
งคอนกรี
ต
ที
่
แ
ทนที
่
ด
ว

ยเถ
า
ชานอ
อ
ยบดละเอี
ตราสวนตจะลดลง
ที่ผสมเถ้าชานอ้อยบดละเอียดในอัตราการแทนที่ร้อยละ 10 จะให้ คอนกรีตถูกท�ำลายโดยความร้อน ก�ำลังอัยดดในอั
ของคอนกรี
ยละาการแทนที
20 ที่อุณ่ทหภู
ิ 200,
องศาเซลเซี
ส ในระยะเวลาการเผา
ก�ำลังอัดต�รอ่ำกว่
ี่ร้อมยละ
20 400,
เล็กน้600
อยแต่และ
สูงกว่800
าคอนกรี
ต เรือ่ ยยๆ
เมือ่ คอนกรีตถูกเผาทีอ่ ณ
ุ 3หภูชม.
มทิ สี่ พบว
งู ขึน้ เรืารอยแตกร
อ่ ยๆ พบว่าาวทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
ของคอนกรีตมีมากขึ้นเมื่ออุณหภูมิที่สูงขึ้น และมีความสอดคลองกับคากําลังอัดของคอนกรีตที่ลดลง เนื่องจากเมื่อ
ควบคุม ส่วนการแทนที่ที่ร้อยละ 30 จะให้ก�ำลังอัดต�่ำกว่าคอนกรีต 600 องศาเซลเซียส ถึง 800 องศาเซลเซียส รอยร้าวของคอนกรีต
คอนกรีตถูกเผาที่อุณหภูมิหนึง่ ในระยะเวลาที่เพิ่มมากขึ้นเกิดการสูญเสียน้ําทําใหมวลรวมของคอนกรีตเสียสภาพการยึด
ควบคุมเล็กน้อยในทุกช่วงอุณหภูมิและเวลาการเผา ซึ่งมีลักษณะ จะเด่นชัดมากขึ้น สีเปลี่ยนเป็นสีเทามีคราบผงคอนกรีตเกาะที่ผิว
เกาะและเนื้อคอนกรีตถูกทําลายโดยความรอน กําลังอัดของคอนกรีตจะลดลงเรื่อยๆ เมื่อคอนกรีตถูกเผาที่อุณหภูมิที่
เช่นเดียวกัสูงบขึก�้นำเรืลัง่ออัยๆดของคอนกรี
ก่อมนการเผา
ไม่สามารถเกาะตั
เนื่องจากเกิ
พบวาที่อุณตหภู
ิ 600 องศาเซลเซียส ถึง 800 ภายนอกและคอนกรี
องศาเซลเซียส รอยรตาวของคอนกรี
ตจะเดวกันนชัได้
ดมากขึ
้น สี ดการ
นภาพถ่
ายหลังการเผาของตั
างคอนกรีต สูญเสีตไม
ยน�ส้ำามารถเกาะตั
และจะแยกตัววกัตามบริ
ว ซึ่งญ
ผลที
เปลีภาพที
่ยนเปน่ 5สีเป็เทามี
คราบผงคอนกรี
ตเกาะที่ผวอย่
วิ ภายนอกและคอนกรี
นไดเนืเ่อวณรอยร้
งจากเกิดาการสู
เสีย่ได้น้สําอดคล้อง
ทีแ่ ทนทีด่ และจะแยกตั
ว้ ยเถ้าชานอ้อวยบดละเอี
ยดในอัตราส่
ยละ่ได20สอดคล
ทีอ่ ณ
ุ หภู
กับจงานวิ
ที่ผ่านมาของ
Tanyildizi
Coskun
(2008)
ตามบริเวณรอยร
าว วนร้
ซึ่งอผลที
องกัมบิ งานวิ
ัยที่ผจาัยนมาของ
Tanyildizi
และ และ
Coskun
(2008)
200, 400, 600 และ 800 องศาเซลเซียส ในระยะเวลาการเผา 3 ชม.
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400 ºC

ชภัฏ

รำไ

200 ºC

600 ºC

800 ºC

ลัยร
า

ภาพที
ายหลั
งการเผาของตั
วอย่
างคอนกรี
ต ต20BG300
ภาพที่ ่ 55ภาพถ่
ภาพถ
ายหลั
งการเผาของตั
วอย
างคอนกรี
20BG300

สรุปจผลการวิ
สรุปผลการวิ
ัย จัย

กิตติกรรมประกาศ
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จากผลการทดลองการใช้เถ้าชานอ้อยบดละเอียดแทนที่
ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณ ห้องวิจยั คอนกรีตและคอมพิวเตอร์
จากผลการทดลองการใชเถาชานออยบดละเอียดแทนที่ในคอนกรีต ซึ่งออกแบบกําลังอัดของคอนกรีต
ในคอนกรีต ซึง่ ออกแบบก�ำลังอัดของคอนกรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสาขาวิชา
2 ตควบคุมเท่ากับ 300
2 ควบคุมเทากับ 300 กก./ซม. ที่อายุ 90 วัน ในอัตราสวนการแทนที่รอยละ 10, 20 และ 30 โดยน้ําหนักวัสดุ
กก./ซม. ทีประสาน
่อายุ 90 เพื
วัน่อในอั
ตราส่วนการแทนที่ร้อยละ
10, 20 และปผลได
ศิลดปะและการออกแบบ
สาขาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัย
ศึกษาการทนไฟของคอนกรี
ต สามารถสรุ
ังนี้
30 โดยน�้ำหนักวัสดุป1.ระสาน
เพืต่อทีศึ่แกทนที
ษาการทนไฟของคอนกรี
ต อยบดละเอี
ราชภัฏชัยยภูดในปริ
มิ ทีเ่ อืมอ้ าณร
เฟือ้ สถานที
่ และเครื
คอนกรี
่ปูนซีเมนตดวยเถาชานอ
อยละ 10
และ อ่ 20งมืมีอทดสอบในการท�
คากําลังอัดสูง ำวิจยั
สามารถสรุกวปผลได้
ดังนีต้ ควบคุม และในปริมาณการแทนที่รอยละ 30 จะมีคากําลังอัดต่ํากวาคอนกรีตควบคุมเล็กนอย โดยการ
าคอนกรี
1. คอนกรี
ที่แทนที
่ปูนซีเมนต์
ด้วยเถ้มาณที
าชานอ้
อยบด อรเอกสารอ้
แทนที
่ดวยเถาตชานอ
อยบดละเอี
ยดในปริ
่เหมาะสมคื
อยละ 10 าซึงอิ่งมีงคากําลังอัดสูงสุด
ละเอียดในปริมาณร้อยละ
10
และ
20
มี
ค
า
่
ก�
ำ
ลั
ง
อั
ด
สู
ง
กว่
า
คอนกรี
ต
2. คอนกรีตหลังการเผาที่อุณหภูมิที่ตางๆ มีคาชักํยาลัจาตุ
งอัดรจะลดลงตามอุ
ณหภูมิและระยะเวลาที
น นวัสดุ
พิทักษ์กล. (2555).
การใช้เถ้าชานอ้่เผาเพิ
อยเพื่ม่อขึ้เป็
ควบคุม และในปริ
ร่ อ้ ยละ
30 จะมี
คา่ ก�ำลังอัดต�ตำ่ ในอั
กว่าตราสวนที่เหมาะสมจะช
การใชเถมาาณการแทนที
ชานออยบดละเอี
ยดในส
วนผสมคอนกรี
วยใหคอนกรีตต.มีวารสารคอนกรี
การทนไฟเพิ่มขึต้น. 16(1):
โดย 1-11.
ปอซโซลานในคอนกรี
คอนกรีตควบคุ
มเล็กน้่ปอูนยซีโดยการแทนที
ด่ ว้ ยเถ้อายบดละเอี
ชานอ้อยบดละเอี
การแทนที
เมนตดวยเถาชานอ
ยดในปริยดมาณรเพ็อยละ
่มการทนไฟได
ประมาณร
อยละ การศึ
10 กษา
ญชาย20 จะเพิ
เวียงใต้
และเรืองรุชเพิดิ์ ่มชีขึร้นะโรจน์
. (2550).
ของคอนกรี
ในปริมาณที
่เหมาะสมตคืควบคุ
อ ร้อมยละ 10 ซึ่งมีค่าก�ำลังอัดสูงสุด
ความคงทนของคอนกรีตผสมเถ้าชานอ้อย. การประชุม
2. คอนกรีตหลังการเผาทีอ่ ณ
ุ หภูมทิ ตี่ า่ งๆ มีคา่ ก�ำลังอัด
วิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13: 251-256.
จะลดลงตามอุณหภูมแิ ละระยะเวลาทีเ่ ผาเพิม่ ขึน้ การใช้เถ้าชานอ้อย รัฐพล สมนา และชัย จาตุรพิทักษ์กุล. (2554). การใช้เถ้าชานอ้อย
บดละเอียดในส่วนผสมคอนกรีตในอัตราส่วนที่เหมาะสมจะช่วยให้
บดละเอียดเพื่อปรับปรุงก�ำลังอัด การซึมผ่านน�้ำ และ
คอนกรีตมีการทนไฟเพิ่มขึ้น โดยการแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าชาน
ความต้านทานคลอไรด์ของคอนกรีตทีใ่ ช้มวลรวมหยาบ
อ้อยบดละเอียดในปริมาณร้อยละ 20 จะเพิ่มการทนไฟได้ เพิ่มขึ้น
จากการย่อยเศษคอนกรีตเก่า. วารสารวิจยั และพัฒนา
ประมาณร้อยละ 10 ของคอนกรีตควบคุม
มจธ. 34(4): 369-381.
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บทคัดย่อ

ชภัฏ

วิจัยนี้ศึกษาการปรับปรุงวิธีการค้นแบบสุ่มหลายจุดส�ำหรับค่าเหมาะสมต�่ำสุดของฟังก์ชันมัลติโมดอล ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก
คือ จ�ำนวนประชากรที่ค้น ทิศทางของจุดที่ค้น ระยะกระโดด การด�ำเนินการเชิงประชากร และอัตราการแลกเปลี่ยนส่วนประกอบของ
เวกเตอร์ ซึ่งได้ทดลองกับฟังก์ชันทดสอบ 5 ฟังก์ชัน ที่มีจ�ำนวนตัวแปร N = 2, 5, 10, 20 และ 30 อัตราการแลกเปลี่ยนส่วนประกอบ
ของเวกเตอร์ CR = 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 และ 0.9 และจ�ำนวนประชากร NP = 10, 30, 50, 70 และ 90 จากการศึกษาพบว่า อัตรา
การแลกเปลี่ยนส่วนประกอบของเวกเตอร์ CR = 0.9 และจ�ำนวนประชากร NP = 50 เป็นค่าที่เหมาะสมต�่ำสุดของฟังก์ชันมัลติโมดอล
โดยการปรับปรุงวิธีการค้นแบบสุ่มหลายจุด

ิทยา

ลัยร
า

ค�ำส�ำคัญ : การหาค่าเหมาะสมต�่ำสุด, ฟังก์ชันมัลติโมดอล, วิธีการค้นแบบสุ่มหลายจุด

Abstract

มห
าว

This research studied an adaptive Multi-Point Random Search (AMPRS) for global minimum value of
multimodal functions consisted of main elements including population number, a search direction, step size,
population operation and crossover rate of vectors. In which this method was performed by using 5 selected
test functions with the following parameters: the variable number N = 2, 5, 10, 20 and 30; the crossover rate
CR = 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 and 0.9, and the population number NP = 10, 30, 50, 70 and 90. The study found that the
crossover rate CR = 0.9 and the population number NP = 50 were the suitable global minimum optimization
value of multimodal functions using an adaptive Multi-Point Random Search.
Keywords : Global Minimum Optimization, Multimodal Functions, Adaptive Multi-Point Random Search (AMPRS)
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ในงานวิจยั นีศ้ กึ ษาการหาค่าเหมาะสมต�ำ่ สุดของฟังก์ชนั
ปัญหาค่าเหมาะสมต�ำ่ สุด คือ การหาค่าต�ำ่ สุดของฟังก์ชนั มัลติโมดอล โดยการปรับปรุงวิธกี ารค้นแบบสุม่ หลายจุดทีม่ กี ารแลก
ดังนัน้ การแก้ปญ
ั หาต�ำ่ สุดเหมาะสมจึงขึน้ อยูก่ บั ฟังก์ชนั วัตถุประสงค์ เปลีย่ นส่วนประกอบของจุดทีค่ น้ ด้วยอัตราการแลกเปลีย่ นทีต่ า่ งกัน
Sheela ได้น�ำเสนอวิธีค้นแบบสุ่มที่มีระยะกระโดดที่
ทีก่ ำ� หนดบนขอบเขตของการค้น เราสนใจศึกษาการปรับปรุงวิธกี าร
ค้นแบบสุ่มหลายจุดส�ำหรับการหาค่าเหมาะสมต�่ำสุดของฟังก์ชัน เหมาะสม (Optimized step-size random search) ซึ่งใช้จุดค้น
มัลติโมดอลซึง่ เป็นวิธที ไี่ ม่ใช้อนุพนั ธ์ในการหาค�ำตอบและเป็นวิธกี าร เพียงจุดเดียว ใช้ทศิ ทางแบบสุม่ และใช้ระยะกระโดดของการค้นจาก
ท�ำซ�ำ้ โดยใช้จดุ ค้นหลายจุด (Multi-point random search : MPRS) การประมาณค่าด้วยพหุนามก�ำลังสอง และได้ทดสอบกับฟังก์ชัน
ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก คือ จ�ำนวนประชากรที่ค้น ทิศทางของจุด อย่างง่ายที่มีตัวแปร 2 ถึง 4 ตัว
Holland ได้นำ� เสนอขัน้ ตอนวิธเี ชิงพันธุกรรม (Genetic
ทีค่ น้ ระยะกระโดด การด�ำเนินการเชิงประชากร และอัตราการแลก
เปลี่ยนส่วนประกอบของเวกเตอร์ ส�ำหรับฟังก์ชันวัตถุประสงค์เป็น algorithm: GA) ซึ่งใช้ในการถ่ายทอดประชากรรุ่นก่อนหน้าไปยัง
ฟังก์ชันหลายตัวแปร วิธีการค้นแบบสุ่มที่ใช้จุดค้นเพียงจุดเดียวจะ รุน่ ถัดไป การด�ำเนินการประกอบด้วย การเลือกสายพันธุ์ (selection)
ค้นได้ไม่ครอบคลุมเพราะมีจุดต�่ำสุดหรือจุดสูงสุดเฉพาะที่หลายจุด การข้ามสายพันธุ์ (crossover) และการกลายพันธุ์ (mutation)
Stornดทีและ
ดังนัน้ search
เราจึงใช้จ: ดุ MPRS)
ค้นหลายจุ
อการค้
นเชิงประชากร
(population ่ค้น ทิศทางของจุ
ulti-point random
ซึ่งดมีหรื
องค์
ประกอบหลั
กคือ จานวนประชากรที
่ Price ได้น�ำเสนอวิธีวิวัฒนาการเชิงผลต่าง
evolution: DE) ส�ำหรับการหาค่าเหมาะสมที่สุด
่อให้สตามารถค้
นค�ำตอบได้
ง และสามารถ (differential
ะโดด การดาเนินbased
การเชิงsearch)
ประชากรเพืและอั
ราการแลกเปลี
่ยนส่ทั่ววถึนประกอบของเวกเตอร์
สNาหรับฟังก์ชัน
บน R ซึ่งมีการด�ำเนินการเชิงผลต่างและการแลกส่วนประกอบ
ก�ำหนดการเพื่อแลกเปลี่ยนส่วนประกอบของจุดค้นต่างๆ
ป็นฟังก์ชันหลายตั วแปร วิธีการค้นแบบสุ่มที่ใช้จุดN ค้นเพียงจุดเดียวจะค้นได้ไม่ครอบคลุมเพราะมีจุดต่าสุด
ก�ำหนดให้ f : D ⊆ R → R เป็นฟังก์ชันวัตถุประสงค์ ของเวกเตอร์
ฉพาะที่หลายจุด ดังนั้นเราจึงใช้จุดค้นหลายจุดหรือการค้นเชิงประชากร (population based Mohamed,
search) Sabry และMotaz Khorshid ได้น�ำเสนอ
โดยที่ x = (x1 , x2 , x3 , ..., xN ) จะเรียก f ว่าเป็นฟังก์ชัน
ถค้นคาตอบได้ทั่วหลายตั
ถึง และสามารถก
าหนดการเพื
่อแลกเปลีเมื่ย่อนส่fวมีนประกอบของจุ
ดค้่ นต่าวิงๆ
ธีวิวัฒนาการเชิงผลต่าง (differential evolution: DE) ส�ำหรับ
วแปร (Variable
Functions)
จุดต�่ำสุดเฉพาะที
N
นฟังก์ ช่หันลายจุ
วัตถุปดระสงค์
จะเรี ยกาเหมาะสมที
นดให้ f : D  Rหรือ
f ว่าเป็ น ่ สุ ด โดยใช้ ทิ ศ ทาง และกฎการกลายพั น ธุ ์
จุดสูRงสุเป็
ดเฉพาะที
เช่น โดยที่ x  ( x1 , x2 , x3 ,..., x N )การหาค่
Rastrigin
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มีการค้นเพียงจุดเดียวและค้นหลายจุดเพื่อหาค่าเหมาะสมโดยใช้
[5.12,5.12] ซึ่งมีจุด1ต่าสุ2ดที่ f ( x1 , x2 )  (0, 0)
ทิศทาง และหลักความน่าจะเป็นของ Boltzmann distribution
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หาค่าต�่ำสุดโดยใช้การค้นแบบสุ่ม (Minimization by Random
Search Techniques) ซึ่ ง ใช้ ทิ ศ ทางและสร้ า งจุ ด โดยการสุ ่ ม
จากนั้นเปรียบเทียบจุดถ้าจุดใดให้ค่าต�่ำสุดจุดนั้นถือเป็นค�ำตอบ
ที่ดีที่สุดในขณะนั้น
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โดยวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาและปรับปรุง
วิธีการค้นแบบสุ่มหลายจุดส�ำหรับการหาค่าเหมาะสมต�่ำสุดของ
ฟังก์ชันมัลติโมดอล หาอัตราการแลกเปลี่ยนส่วนประกอบของจุด
ภาพที่ 1 แสดง f (x1, x2) : Rastrigin Function
ค้นที่เหมาะสม หาจ�ำนวนประชากรที่เหมาะสม และเพื่อทดสอบ
ภาพที 1 แสดง f ( x1 , x2 ) : Rastrigin Function
ประสิทธิภาพของการปรับปรุงวิธีการค้นแบบสุ่มหลายจุดส�ำหรับ
การหาค่าเหมาะสมต�่ำสุดของฟังก์ชันมัลติโมดอล
านวิจัยนี้ศึกษาการหาค่าเหมาะสมต่าสุดของฟังก์ชันมัลติโมดอล โดยการปรับปรุงวิธีการค้นแบบสุ่มหลายจุด
ลี่ยนส่วนประกอบของจุดที่ค้นด้วยอัตราการแลกเปลี่ยนที่ต่างกัน
ด้นาเสนอวิธีค้นแบบสุ่มที่มีระยะกระโดดที่เหมาะสม (Optimized step-size random search) ซึ่งใช้จุด
ยว ใช้ทิศทางแบบสุ่มและใช้ระยะกระโดดของการค้นจากการประมาณค่าด้วยพหุนามกาลังสอง และได้
ก์ชันอย่างง่ายที่มีตัวแปร 2 ถึง 4 ตัว
ได้นาเสนอขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic algorithm: GA) ซึ่งใช้ในการถ่ายทอดประชากรรุ่นก่อนหน้า
ป การดาเนินการประกอบด้วย การเลือกสายพันธุ์ (selection) การข้ามสายพันธุ์ (crossover) และการ
ชวนพิศ ถันชนนาง
mutation)
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ดยวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาและปรับปรุงวิธีการค้นแบบสุ่มหลายจุดสาหรับการหาค่าเหมาะสม
ไพพรรณี
ที่ 13 ฉบับที่ 1 ลเดืดระยะกระโดด
อนมกราคม - เมษายน
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 X i ,g : อกสายพั
New
ขัf้น(W
ตอนที
:
เปรี
บค่Wา
f(W)
และ จากค่าของฟังก์ชันที่จุด Xi ,g กับ Ui ,g ดังสมการ
ถ้า
)  ่ f4( xb
) ให้ยบเที
xb ยเป็
(CR
xbกั) บคือf(x
f (Wอัอต))กประชากรในรุ
ราการสลับสายพั
ธุ์ที่มีค่าอยู
่ในช่วง [0,1]
เลขจานวนเ
, j งก์1,2,3,..,
นขั,เมื้นf่อตอนในการเลื
่นถัดนไปโดยพิ
จารณาจากค่
าของฟั
ชันที่จุด NX iและ
U i ,g คืดัองสมการ
, g กับ jrand
f(W) กับ f(xb)
ี่มีค)่า=ตั้งf(W)
แต่ 1 ถึง N
U i ,g : f (U i ,g )  f ( X i ,g )
ถ้า f(W) < f(xNew) ให้ xNew =เวกเตอร์
W, f (xทNew
X

 X ่ 2.2: จนครบจ
กลับไปท
่นประชากร NG
i , g าขั1 ้นตอนที
ถ้า f(W) < f (xb) ให้ xb = W, f (xb)ขั=้นตอนที
f(W) 3:
f (Uานวนรุ
i ,g )  f ( X i ,g )
 i ,g
ถ้าไม่พบจุดที่ดีขึ้นในแต่ละรุ่นของประชากรให้
เมื่อ CR ลคืดระยะกระโดด
อ อัตราการสลับสายพันธุ์ที่มีค่าอยู่ในช่วง [0,1] , j  1,2,3,.., N และ jrand คือ เลขจานวนเต็มส
ารค้นแบบสุ
่มหลายจุ
การหาค่
าเหมาะสมต่าสุดข
ขั้นตอนที่ 5 : ถ้าจ�ำนวนการเรียกใช้ฟังก์ซึ่งชในงานวิ
ันน้อยกว่จัยา นี้จะเสนอการปรัเมืบ่อปรุคืองวิอัธีตกราการสลั
บสายพั
นธุ์ทดี่มสีคาหรั
่าอยู่ใบนช่
วง [0,1],
เวกเตอร์ที่มีค่าตั้งแต่ 1 ถึง N
หรือเท่ากับ NFMAX ให้ทำ� ซ�ำ้ ขัน้ ตอนที่ 3-4เหมาะสมต่
แต่ถา้ มากกว่
NP และงก์jrand
มสุ่มหของเวกเตอร์
าสุาดNFMAX
ซึ่งเป็นอีกวิธj ีห=นึ1,่งที่ใ2,ช้แ3,ก้ป...,ัญหาของฟั
ชันทีคื่มอีจเลขจ�
ุดต่าสุำดนวนเต็
เฉพาะที
รือจุดสูงสุดเฉพาะที่หลายจุด
ขั้นตอนที 3:
กลับไปทาขั้นตอนที่ 2.2 จนครบจ
านวนรุ่นประชากร NG
ให้หยุดด�ำเนินการจะได้จุดที่ให้ค่าต�่ำสุด xbค้นซึค่งให้
ค่าต�่ำสุคดรอบคลุ
fb มซึ่งมีทีข่มั้นีคตอนอย่
่าตั้งแต่ า1งละเอี
ถึง N ยด และมีแผนผังอัลกอริทึม (Flowchart Algorithm) ประ
าตอบได้
ขั้นตอนที่ 3 : กลับไปท�ำขัน้ ตอนที่ 2.2 จนครบจ�ำนวน
เข้าใจมากยิ่งขึ้นดังนี้
ซึ
่
ง
ในงานวิ
จ
ั
ย
นี
้
จ
ะเสนอการปรั
บ
ปรุ
งวิธีการค้นแบบสุ่มหลายจุดสาหรับการหาค่าเหมาะสมต่าสุดของฟ
วิธีวิวัฒนาการเชิงผลตาง (Differential Evolution)
รุ่นประชากร NG
เป็นาจาก
นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้แก้ปัญหาของฟังก์ชันที่มีจุดต่าสุดเฉพาะที่หรือจุดสูงสุดเฉพาะที่หลายจุดที่สา
เป็นวิธีท่ีใชในการหาค่าที่เเหมาะสมต่
หมาะสมทีาสุ
่สุดดซึ่งซึพั่งฒ
N
GA เมื่อโดเมนของการค้นเป็น R โดยมีค้นขคั้นาตอบได้
ตอนดังต่คอรอบคลุ
ไปนี้ มซึ่งมีขั้นตอนอย่างละเอียด และมีแผนผังอัลกอริทึม (Flowchart Algorithm) ประกอบ
เข้าใจมากยิ่งขึ้นดังนี้
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เฉพาะที่หรือจุดสูงสุดเฉพาะที่หลายจุดที่สามารถค้นค�ำตอบได้
ครอบคลุ มซึ่ ง มี ขั้ น ตอนอย่ า งละเอี ย ด และมี แผนผั ง อั ล กอริทึม
(Flowchart Algorithm) ประกอบความเข้าใจมากยิ่งขึ้นดังนี้

พพ
รรณ
ี

ซึ่งในงานวิจัยนี้จะเสนอการปรับปรุงวิธีการค้นแบบสุ่ม
หลายจุดส�ำหรับการหาค่าเหมาะสมต�่ำสุดของฟังก์ชันเหมาะสม
ต�่ำสุด ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้แก้ปัญหาของฟังก์ชันที่มีจุดต�่ำสุด

แผนผั
กอริททึมึมการปรั
การปรับปรุ
บปรุ
ีการค้
นแบบสุ
่มหลายจุ
แผนผังงอัอัลลกอริ
งวิงธวิีกธารค้
นแบบสุ
่มหลายจุ
ด ด
เริมต้น

กาหนด Objective function, NFMAX, NP,
ST, STDEC และ NF=0

รำไ

สร้างประชากร xij โดยการสุ่ม
ให้ fbest  f ( xij ) ที่มีค่าต่าสุด

ให้ xbest  xij ที่ทาให้เกิด fbest

ST ST  STDEC

ชภัฏ

NF NF 1

สุ่มเวกเตอร์หนึ่งหน่วย V

คานวณ xt โดยที่

ลัยร
า

xt  xij  ST V

f ( xt )  fbest

No

ิทยา

Yes

มห
าว

No

fbest  f ( xt )
xbest  xt
NF NF 1

NF  NFNAX

Yes

xbest  xt และ fbest  f ( xt )
หยุด

ภาพที
แสดงแผนผังงอัอัลลกอริ
กอริทึมทึมการปรั
การปรั
ธีการค้
นแบบสุ
่มหลายจุ
ภาพที่ 22 แสดงแผนผั
บปรุบปรุ
งวิธงีกวิารค้
นแบบสุ
ม่ หลายจุ
ด ด
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มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

พพ
รรณ
ี

ให้ xi xt
ถ้า
, f ( xi ) f ( xt )
f ( xt )  f ( xi ) 
, f ( xbest ) f ( xt )
ถ้า
ให้ xbest xt
f ( xt )  f ( xbest ) 
ขั้นตอนที
6:
ถ้ปีาทไม่ี่ 13พบจุฉบัดทีบ่ดทีีข่ 1ึ้นในแต่
ละรุ่นประชากรให้
 ST47 STDEC
วารสารวิ
จัยร�ำไพพรรณี
เดือนมกราคม
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2562
ขั้นตอนที 7:
ถ้าจานวนการเรียกใช้ฟังก์ชันน้อยกว่าหรือเท่ากับ NFMAX ให้ทาซ้าขั้นตอนที่ 3-6
3.1		 ศึกษาและปรับปรุงวิธแต่
ีการค้
นแบบสุา ่มNFMAX
หลายจุดให้หยุดดาเนินการจะได้
3.2		 หาอั
วนประกอบของจุ
ถ้ามากกว่
จุดทีต่ใราการแลกเปลี
ห้ค่าต่าสุด xbest่ยนส่
ซึ่งให้
ค่าฟังก์ชันต่าสุด ดfbest
ส�ำหรับการหาค่าเหมาะสมต�่ำสุดของฟังก์ชันมัลติโมดอล มีขั้น ที่ค้นเหมาะสม
ตอนดังนี้
ก�ำหนดให้ CRดที=ค้0.1,
0.3, 0.5, 0.7, 0.9 ใช้ในการแลก
3.2
หาอัตราการแลกเปลียนส่วนประกอบของจุ
นเหมาะสม
กษาและปรับปรุงวิธีการค้นแบบสุ
ม
่
หลายจุ
ด
ส่
า
หรั
บ
การหาค่
า
เหมาะสมต
า
่
สุ
ด
ของฟั
ง
ก์
ช
น
ั
มั
ล
ติ
โ
มดอล
มี
ขั้นตอนที่ 1 : ก�ำหนดฟังก์ชนั วัตถุประสงค์ (Objective ส่วนประกอบของจุดเวกเตอร์ดว้ ยอัตราการแลกเปลีย่ น CR ระหว่าง
กาหนดให้ CR  0.1,0.3,0.5,0.7,0.9 ใช้ในการแลกส่วนประกอบของจุดเวกเตอร์ด้วยอัตราการแลกเป
นี้
function) f(x) = f (x1, x2, x3, ..., xN) เมื่อ x = (x1, x2, เวกเตอร์ xt กับ xj เมื่อ j ≠ i โดยที่
CR ระหว่างเวกเตอร์ xt กับ x j เมื่อ j  i โดยที่
นตอนที 1: x3ก,าหนดฟั
ตถุประสงค์
(Objective
..., xงNก์) ชก�ันำวัหนดจ�
ำนวนการเรี
ยกใช้ฟังก์function)
ชันสูงสุด (NFMAX)
f ( x )  f ( x1 , x2 , x3 ,...xN ) เมื่อ
กษาและปรับปรุงจ�วิำธนวนประชากร
ีการค้นแบบสุ่ม(NP)
หลายจุ
ด
ส่
า
หรั
บ
การหาค่
า
เหมาะสมต
า
่
ดของฟังก์ชนั มัลติโมดอล มีx j ,k : rand ()  CR or k 
Ii
(ST) และค่
าตัวคูณสุระยะ
ังก์ชันสูงสุด (NFMAX)
จานวนประชากร
(NP) ระยะกระโดด
(ST)
2 , x3 ,..., x N ) กาหนดจานวนการเรียกใช้ฟระยะกระโดด
xt k  
ณระยะกระโดด กระโดด
(STDEC)(STDEC)
 xt k : Otherwise
นตอนที 1:
กาหนดฟังขัก์้นชตอนที
ันวัตถุป่ 2ระสงค์
(Objective
function)
เมื่อ
f
(
x
)

f
(
x
,
x
,
x
,...
x
)
: สร้า่มงประชากรเริเมื
่มต้่อนแบบสุ
I i คือ่มจานวนเต็มสุ่ม1ระหว่2 าง3 1 ถึงN N , rand ()[0,1],
นตอนที 2:
สร้างประชากรเริ่มต้นแบบสุ
, x3 ,..., x N ) กาหนดจานวนการเรียกใช้ฟังก์ชันสูงสุด (NFMAX) จานวนประชากร (NP) ระยะกระโดด
คือ จ�ำนวนเต็มสุ่มระหว่าง 1 ถึง N, rand ()∈
เมื่อ Ii(ST)
x12
x13
x1 N  N และ CR คือ อัตราการแลกเปลี
่ยนส่วนประกอบของเวกเตอร์ โดยที่ CR[0,1]
k  1,2,3,...,
 x11
[0,
1],
k
=
1,
2,
3,
..., N และ CR คือ อัตราการแลกเปลี่ยน
ณระยะกระโดด (STDEC) 
x 21
x 22
x 23
x2 N 
ส่วนประกอบของเวกเตอร์ โดยที่ CR ∈ [0, 1]
นตอนที 2:
สร้างประชากรเริ
่มต้นแบบสุ่ม
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1. ใช้ฟังก์ชันทดสอบ 5 ฟังก์ชัน โดยท�ำการทดลอง
xx1232
xx1333
xx13NN 
 x1131
ทดสอบ
โดยท
าการทดลอง
10 ซ้ซ้าา และ
และ
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ฟฟังังก์ก์ชชันันทดสอบ
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1. 5 ฟังก์ใช้ช3ฟันNังก์โดยท
ชันทดสอบ
5 ฟังก์10
ชันซ้โดยท
าาขขงและขอบเขตบนของแต่
และ
N่อเเขขNคืตอตล่ล่มิ2,าตาิขง5,1
1.
ใช้ฟังก์ชัน33ทดสอบ
าการทดลอง
า และ
อ กกมิาตาิขหห10
องโดเมน
2.าการทดลอง
ก�ำคืหนดขอบเขตล่
ละะตั
วเมื
งองโดเมน
แ0,ล 20
ขและ
อแปร
บ่อ เNข ต 2,บ น5,1ข0,อ 20
ง
นนซ้ดด
ออเมื
บบ10000
302. Nกาหนดให้
NFMAX
N แ ล ะ ข อ บ เ ข ต บ น ข อ ง แ

L,U ] ให้ xbest เป็นจุดที่ให้ค่าเมืต่่อาสุxดและ
เป็
น
ค่
า
ฟั
ง
ก์
ช
น
ั
ต่
าสุ
ด
fbest
ให้ xbest NFMAX
เป็นจุ
ด30
ที่ให้ค10000
ดและ
โดยที
≤ xi≤N U และ
L), STDEC
ST ST0.9
0.9=0.9
(U
STDEC
0.99= 0.9
ก่าาหนดให้
 ่ L10000
ij ∈ [L,30U]กาหนดให้
ST
((UUา X
LLล),),-ะSTDEC
ข0.99
N NFMAX

ต�่ำสุ
2.
ก
า
ห
น
ด
ข
อ
บ
เ
ข
ต
ล่
ง
แ
ข
อ
บ
เ
ต บ น ข อ ง แ ต่ ล ะ ตั ว
สุงห่มแนเวกเตอร์
ทบิศเ เทางขนาดหนึ
่ง3.3.หน่
วก�ต่อยำหนดอั
นตอนที 3: fbest
ให้ xเป็i เป็
Vะเกขตัาหนดอั
NP
นค่นาxประชากรตั
ฟั2.งก์ชันต�x่ำสุวกดทีา่ iหเมืนx่อดi ขอ2.1,2,3,...,
ตตวราการแลกเปลี
่ยลนส่
วย่ตัย่ นประกอบของจุ
ต
ราการแลกเปลี
นส่
ว
นประกอบของจุ
เวกเตอร์
 xi  UCC
ก
ด
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อ
บ
ข
ต
ล่
า
ง
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ล
ะ
ข
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บ
น
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ง
แ
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ะ
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แ
ป
ร
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ข
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ข
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ป
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ด
ย
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ก
าหนดอั
ต
ราการแลกเปลี
นส่
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ว
ที
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เมื
อ
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0.1,
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0.5,
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ำ
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ST เป็0.9
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L,U ] ให้ xbest เป็นจุดที่ให้ค่าต่าสุiดและ fbest
นค่
าฟั(งUก์ชันLต่),าสุSTDEC
ดST  0.9
3.
ก
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ต
ราการแลกเปลี
นส่
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...,
NP
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ม
่
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ท
ศ
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ง
่
หน่
ว
ย
V
และสร้
า
ง
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=
10,
30,
50,
70,
90
j  i ตใช้ราการแลกเปลี
ก3.ารแลกส่ วกนประกอบของเวกเตอร์
ด้ ววนประกอบของจุ
ยอั ตCRราการ
นตอนที 4:
สุ่ ม เวกเตอร์3. x j เมื่ อกาหนดอั
CR

0.1,
0.3,
0.5,
0.7, 0.9 และจานวนประ
าหนดอั
ต
ราการแลกเปลี
ย
่
นส่
ด
เวกเตอร์

0.1,
0.3,
0.5,
0.7,
0.9
และจ
านวนประชากร
ย
่
นส่
ว
นประกอบของจุ
ด
เวกเตอร์
วที่ ่ ST
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3.4		 หาค่า CR ที่เหมาะสม
		 ก�ำหนดให้ N = 30, NP = 10, 30, 50, 70, 90
และ CR = 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9 จะได้ว่า NP ที่เหมาะสม
ภาพที 5 แสดง f3 ( x1 , x2 ) : Zakharov
คือ NPFunction
= 50 ซึ่งแสดงผลค่า Mean และ SD ของ fbest ส�ำหรับ
N
ฟังก์ชันทดสอบ เมื่อ NP = 50 ดังต่อไปนี้

f4  xi sin( xi )  0.1xi โ ด ย ที่ xi [10,10], i 1,2,3,..., N จุ ด ที่ ใ ห้ ค่ า ต่ า สุ ด คื อ
4.
ภาพที
่ 5 แสดงf ( fx3 (x
, x ) : Zakharov Function
ภาพที
5 แสดง
3 1 ,i x121 ) :2Zakharov Function*
*
ด f1 ( x5 )แสดง
x  (0,0,0,...,0) ซึ่งให้ค่าฟังก์ชันต่าสุภาพที
 0 f ( x , x ) : Zakharov Function
: ZakharovFunction
Function
3 1 2
3 (fx3N1(,xx12, x) 2: )Zakharov
N
x
sin(
x
)

0.1
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ด
ย
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จุ
ด
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x

[
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i

1,2,3,...,
N
i i
i
i
		
4. N Function
fN4fจุ				
โ ด ย่ ที่ xi [10,10], i 1,2,3,..., N จุ ด ที่ ใ ห้ ค่ า ต่ า สุ ด คื อ
4.
ทีพที
แสดง
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Zakharov
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่xi5i
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าค่ต่าxาต่i สุ)าดสุ0.1
ดคืxอiคื อโดยที
xแสดง
[10,10],
f10,10],
1,2,3,...,

1,2,3,...,
15i [
4 ดจุ ทีด
3 (f3x1( x, 1x2, ix)
2:i)Zakharov
..,0) ซึ่งให้ค่าฟังก์ชันต่าสุด f1 ( x * )  0 i 1
จุจุดคทีดจุ่า่ใฟัทีห้ดง่คใก์ที่าชห้่ ต�ใัน่ำค่ห้ต่สุาสุ
าดค่ ต่คืาดอาต่xสุfา1*(ดสุ=x *ด(0,
คื) อคื0,0อ

xi 
[[10,10],
10,10],
i
i 1,2,3,...,
1,2,3,...,
Nซึ่งNให้
x *  (0,0,0,...,0)
1i) x0i โ0ดโ ยด ทีย่ ที่ xi						
*
0, ...,0 ซึ่งให้ค่าฟังก์ชันต�่ำสุด f1 (x ) = 0
ต่สุาสุ
ด ดf1 (f1x *( x)*) 
00
ภาพที 6 แสดง f4 ( x1 , x2 ) : Alpine 1 Function

N
N


f5 
1  cos  2  xi 2   0.1  xi 2 โดยที่ xi [100,100],


i 1
i 1



*
าสุด คือ f4x ( x1(0,0,0,...,0)
ซึ่งให้1คFunction
่าฟังก์ชันต่าสุด f1 ( x * )  0
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ภาพที
แสดง
, x2 ) : Alpine

5.

: Alpine1 Function
1 Function
4 (f4x1(,xx12, x) 2: )Alpine

i 1,2,3,..., N จุ ด ที่ ใ ห้ ค่ า

ภาพที 6 แสดง f4 ( x1 , x2 ) : Alpine 1 Function
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จากตารางที
่ 1-2 ส�่ ำ1-2
หรับ สNาหรั
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3.5		 ทดสอบประสิ
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รำไ

จากตารางที่ 3 - 4 ได้น�ำค่า C ที่เหมาะสมที่สุดส�ำหรับ แลกเปลี่ยนส่วนประกอบของเวกเตอร์ซึ่งน�ำผลการทดลองการลู่
จากตารางที่ 3 -4 ได้นาค่า C ที่เหมาะสมที่สุดสาหรับฟังก์ชันทดสอบกับมิติต่างๆพบว่าสามารถลู่เข้าสู่คาตอบ
ฟังก์ชนั ทดสอบกับมิตติ า่ งๆ พบว่า สามารถลูเ่ ข้าสูค่ ำ� ตอบได้ทง้ั หมด เข้าสู่ค�ำตอบของแต่ละฟังก์ชัน และจ�ำนวนตัวแปร N = 2, 5, 10,
5 ฟังก์ชได้ัน ทั้งหมด 5 ฟังก์ชัน
20, 30 มาเปรียบเทียบกับวิธีการค้นแบบสุ่ม (Random Search
method : RS) ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก คือ จ�ำนวนประชากรที่ค้น
ผลการวิจัย
ทิศทางของจุดทีค่ น้ ระยะกระโดด ส�ำหรับฟังก์ชนั ทดสอบทัง้ 5 ฟังก์ชนั
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กคือ จานวนประชากรที
่ค้น ทิศทางของจุ
ดที่ค้น ระยะกระโดด
าเนิน1การ
f3 : Zakharov
Function, f4 :การด
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Function
หลายจุดSearch
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Multi-Point
: AMPRS) Function,
ประชากรกและอั
ราการแลกเปลี่ย่คนส่
ึ่งนาผลการทดลองการลู
่เข้ผาลดั
สู่คงาตอบของแต่
Function ซึ่งได้
ตารางที่ 5 ละ
ซึ่งมีองค์เชิปงระกอบหลั
คือ จ�ตำนวนประชากรที
้น วทินประกอบของเวกเตอร์
ศทางของจุด และ f5 ซ: Salomon
N งประชากร
2,5,10,20,30
ฟังก์ชัน และจานวนตั
วแปร
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ยบเทียบกับวิธีการค้นแบบสุ่ม (Random Search method : RS)
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การด�ำเนิ
นการเชิ
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ตราการ
ซึ่งมีองค์ประกอบหลักคือ จานวนประชากรที่ค้น ทิศทางของจุดที่ค้น ระยะกระโดด สาหรับฟังก์ชันทดสอบทั้ง 5 ฟังก์ชัน
คือ f1 : Sum of Different Powers Function, f2 : Csendes Function, f3 : Zakharov Function, f4 : Alpine
1 Function และ f5 : Salomon Function ซึ่งได้ผลดังตารางที่ 5
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การเปรียบเทียบวิธี Random Search Method (RS) และ An adaptive Multi-Point Random Search
(AMPRS) ส่าหรับฟังก์ชันทดสอบ f1  f5
Random Search (RS)
An adaptive Multi-Point
Random Search (AMPRS)
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งานวิจัยนี้ได้น�ำเสนอการหาค่าเหมาะสมต�่ำสุดของ
ฟังก์ชันมัลติโมดอลโดยการปรับปรุงวิธีการค้นแบบสุ่มหลายจุด
(An adaptive Multi-Point Random Search (AMPRS))
ซึ่งอาศัยแนวคิดการก�ำหนดทิศทางของการค้นจากวิธีการค้นแบบ
สุ่มหลายจุดและแนวคิดจากขั้นตอนการสลับสายพันธุ์ของขั้นตอน
วิวัฒนาการเชิงผลต่าง ซึ่งได้ทดสอบกับฟังก์ชันทดสอบ 5 ฟังก์ชัน
f1 , f2, f3 , f4 และ f5 ซึ่งมีจ�ำนวนตัวแปร N = 2, 5, 10,
20, 30 จ�ำนวนประชากร NP = 10, 30, 50, 70, 90 และอัตรา
การแลกเปลี่ยนส่วนประกอบของเวกเตอร์ CR = 0.1, 0.3, 0.5,
0.7, 0.9 จากตารางที่ 5 แสดงค่า Mean และ SD ของวิธี RS
และ AMPRS ส�ำหรับฟังก์ชันทดสอบ f1 - f5 เมื่อ N = 2, 5, 10,
20, 30 ตามล�ำดับ โดยการปรับปรุงวิธีการค้นแบบสุ่มหลายจุด
ส�ำหรับ N = 2, 5, 10, 20 และ 30 พบว่า มีการลู่เข้าสู่ค�ำตอบทั้ง
5 ฟังก์ชันและเมื่อพิจารณาความแม่นย�ำของค�ำตอบจะเรียงตาม
ความยากของฟังก์ชันจาก ฟังก์ชัน f5 , f4, f3 , f1 และ f2
จากผลการวิจัย พบว่า การปรับปรุงวิธีการค้นแบบสุ่ม
หลายจุด มีประสิทธิภาพในการค้นส�ำหรับฟังก์ชันมัลติโมดอลที่ใช้
ทดสอบทั้ง 5 ฟังก์ชันซึ่งได้อัตราการแลกเปลี่ยนส่วนประกอบของ
จุดเวกเตอร์ (CR) คือ CR = 0.9 และจ�ำนวนจุดที่ค้น (NP) คือ
NP = 50 พบว่า สามารถลู่เข้าสู่ค�ำตอบทั้ง 5 ฟังก์ชัน ซึ่งสะท้อน
คุณสมบัตขิ องฟังก์ชนั มัลติโมดอลทีม่ จี ดุ ต�ำ่ สุดเฉพาะทีห่ รือจุดสูงสุด
เฉพาะที่หลายจุด ซึ่งจุดเหล่านั้นอาจจะอยู่ใกล้หรือไกลกันดังนั้น
จึงมีอัตราการและเปลี่ยนส่วนประกอบของเวกเตอร์ในอัตราที่สูง
ในขณะที่วิธีการค้นแบบสุ่ม (Random Search method : RS)
การลูเ่ ข้าสูค่ ำ� ตอบจะไม่สามารถลูเ่ ข้าสูค่ ำ� ตอบได้เมือ่ มีจำ� นวนตัวแปร
(N) ที่สูงขึ้นและความยากของฟังก์ชันที่มีจุดต�่ำสุดหรือจุดสูงสุด
เฉพาะที่หลายจุด

เอกสารอ้างอิง

รำไ

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
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ในการศึกษาครัง้ ต่อไปเราสามารถปรับปรุงวิธกี ารค้นแบบ
สุ่มหลายจุดส�ำหรับหาค่าเหมาะสมต�่ำสุดของฟังก์ชันมัลติโมดอล
โดยท�ำการปรับปรุงวิธกี ารสร้างเวกเตอร์ทศิ ทางของการค้น การปรับ
ระยะกระโดด และอัตราการแลกเปลีย่ นส่วนประกอบของจุดเวกเตอร์
ให้เหมาะสมมากขึน้ ซึง่ น่าจะท�ำให้การค้นมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
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ชภัฏ

ในการท�ำวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่อการน�ำไปใช้งาน และบูรณาการงานวิจัยกับ
การเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลเกาะกูด ผลการวิจัยพบว่า จักรยาน 3 ล้อ จ�ำนวน 2 คัน ติดตั้งชุดมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
(Dc Motor) มีขนาด 350 วัตต์ จ�ำนวน 4 ตัว รวมจ�ำนวน 1,400 วัตต์ ร่วมกับชุดระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ขนาด
300 วัตต์ จ�ำนวน 2 แผง ชาร์จประจุไฟฟ้าลงแบตเตอร์รี่ ขนาด 24 โวลต์ 150 แอมแปร์ และท�ำการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชา
วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ของโรงเรียนร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณาจารย์ และผู้ที่สนใจทั่วไปรวมจ�ำนวน 113 คน ท�ำแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ พบว่า
การปั่นจักรยานด้วยความเร็วคงที่ 15 - 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้โดยเฉลี่ยร้อยละ 3 ของความจุแบตเตอรี่
กระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ร้อยละ 5 และกระแสไฟฟ้าที่ได้จากการจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสง
อาทิตย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ประสิทธิภาพในการเก็บกระแสไฟฟ้าเมื่อใช้ทั้ง 2 ระบบท�ำงานร่วมกันดีกว่าการปั่นจักรยาน หรือพลังงานแสง
อาทิตย์เพียงอย่างเดียวร้อยละ 66.67 และสามารถเก็บกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่ภายใน 10 ชั่วโมง ความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ
มีระดับ 1 จ�ำนวน 2 ข้อ คือ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีด้านพลังงานไฟฟ้า และความรู้ความเข้าใจหลังการอบรมและฝึกปฏิบัติ
ค่าเฉลี่ย x (Mean) 4.65 คิดเป็นร้อยละ 93.00 ด้านความพึงพอใจมีระดับมากที่สุด คือ ความพึงพอใจต่อความรู้ความสามารถที่ถ่ายทอด
ความรู้ของวิทยากรค่าเฉลี่ย x (Mean) 4.78 คิดเป็นร้อยละ 95.60 ด้านการน�ำความรู้ไปใช้มีระดับมากที่สุด คือ สามารถน�ำความรู้
ที่ได้รับมาเพิ่มศักยภาพด้านพลังงานไฟฟ้าผลิตกระแสไฟฟ้าไว้ใช้เอง ค่าเฉลี่ย x (Mean) 4.77 คิดเป็นร้อยละ 95.40 และอยากทราบ
พลังงานทดแทนในรูปแบบใหม่เพิ่มเติม
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The research aimed to study the amount of produced electricity per application and to Integrate this
research with instruction of Anubankohkood School. Two of three-wheel-bicycle equipped with four series DC
motor of 350 watts, in total 1,400 watts, together with two panels of 300 - watt solar cell charging the electric
current into the 24-volte; 150-ampere battery. The integration with science subject learning of grade 1 to grade
6 by cooperating with 113 undergraduate students of Technology Program from Faculty Industrial technology,
teachers and other interested people. The satisfaction questionnaire with five 5 levels of rating scale was used.
The results found that cycling at a constant speed 15 - 20 kilometers per hour could produce electricity at the
average of 3 percent of battery capacity, the solar panel could produce electricity current 5 pervent, and when
combining cycling with the solar panel, the electricity current was increased 7 percent. Efficiency of electricity
storage when combined both systems together was better than used cycling or solar panel alone at 66.67 percent
and could store the electricity current in the battery within 10 hours. The items of satisfaction towards knowledge
and understanding gained level 1 including knowledge on theory of electricity energy and knowledge after
training and practicing mean (x) 4.65 or 93 percent. The satisfaction towards knowledge transferring of the
lecturer gained the highest level with mean (x) of 4.78 or 95.60 percent. In terms of knowledge application, the
ability to apply learned knowledge to increase the potential of self-production of the electricity obtained the
highest level with mean (x) of 4.77 or 95.40 percent and they wanted to know more about new renewable
energies.
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วจน ยด้านสุขภาพ เรียนรู้การเก็บพลังงานที่มา
ด้านวิทยาศาสตร์
สวนยางพารา
สวนมะพร้
(ส�ำานัวเบ้
กงาน
ลมเทียน ล้วนแต่เกษตรอ�
เป็นหาดที
่
ม
ี
ท
รายสวยงามน้
ํ
า
ทะเลใส
ประกอบกั
บ
ธรรมชาติ
ส
งบเงี
ย
บ
ร่
ม
รื
่
น
ด้
ว
ยทิ
ว
มะพร้
าว่อจะสามารถพึ่งพาตนเอง ประหยัดค่าใช้จ่าย
จากแหล่งธรรมชาติ เพื
ำเภอเกาะกูด, 2553)
กจากนี้บน เกาะกูดยังมีป่าชายเลนที
่สมบู
รณ์งแงานแสงอาทิ
ละแนวปะการั
รวมทับ้งาล
เกาะแรด
และเกาะไม้ชาี้ซให้
ึ่งอยูก่ับทางโรงเรียน ด้วยกรรมวิธีหลักการทาง
ด้านกระแสไฟฟ้
โรงอบแห้
งพลั
ตย์งขหลากชนิ
องโรงเรีดยนอนุ
กูด ปัจจุบันชาวเกาะกู
ารงชีพด้วยการประมงชายฝั
และสวน
วิศวกรรม าซึว่งจะน�
ำพาให้ทางโรงเรียนได้ผลสัมฤทธิ์ในด้านการเรียน
เกาะกูดดยัมีงขดํนาดความกว้
าง 4 เมตร ยาว่ง6เกษตรกรรม
เมตร และสูงสวนยางพารา
2.3 เมตร สวนมะพร้
กงานเกษตรอําเภอเกาะกู
ด
,
2553)
มีพัดลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว ใช้ขนาดแรงดันไฟฟ้า 220 การสอนของอาจารย์ และคงรักษาคุณภาพการท�ำปลาอบแห้งต่อไป
งอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ของโรงเรียนอนุบาลเกาะกูดมีขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร และสูง 2.3
โวลต์ ขนาดก�ำลังวัตต์รวม 40 วัตต์ จ�ำนวน 2 ตัว ท�ำหน้าที่น�ำพา
ลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว ใช้ขนาดแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ ขนาดกําลังวัตต์รวม 40 วัตต์ จํานวน 2
ความชืน้ ทีอ่ ยูภ่ ายในโรงอบ ฯ ออกมายังบริเวณภายนอกดังภาพที่ 1 วัตถุประสงค์
ที่นําพาความชื้นที่อยู่ภายในโรงอบ ฯออกมายังบริเวณภายนอกดังภาพที่ 1
1. เพื่อศึกษาปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากการ
ปั่นจักรยาน พลังงานแสงอาทิตย์ และการปั่นจักรยานร่วมกับ
พลังงานแสงอาทิตย์ ที่น�ำไปใช้ในโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
2. เพื่อบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนของ
โรงเรียน

อุปกรณ์และวิธีด�ำเนินการวิจัย
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งานวิจัยนี้ท�ำการศึกษาและพัฒนาการพัฒนาจักรยาน
ปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าแบบพึ่งพา
งอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ภาพที่ 1 โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
ตนเองในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด จังหวัดตราด เพื่อน�ำกระแส
ไฟฟ้าที่ได้ไปใช้กับพัฯจึดลมขนาด
220 โวลต์ 20 วัตต์ จ�ำนวน 2 ตัว
รงเรียนอนุบาลเกาะกูดมีความต้
อ
งการที
่
จ
ะใช้
ก
ระแสไฟฟ้
า
เพื
่
อ
ไประบายความชื
้
น
ออกไปภายนอกโรงอบ
ง
โรงเรียนอนุบาลเกาะกูดมีความต้องการที่จะใช้กระแส และหลอดไฟนีออนขนาด 18 วัตต์ จ�ำนวน 1 หลอด โดยมีวิธีการ
กยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าแบบพึ่งพาตนเอง โดยไม่ต้องพึ
่งพากระแสไฟฟ้าบน
ไฟฟ้าเพื่อไประบายความชื้นออกไปภายนอกโรงอบฯ จึงได้พัฒนา ด� ำ เนิ น การวิ จั ย และเก็ บ ข้ อ มู ล ในช่ ว งเดื อ นมี น าคม ถึ ง เดื อ น
ป็น การสร้า งกิ จ กรรมให้ นั ก เรี ย นสร้ า งกระแสไฟฟ้า ด้ว ยตนเองจากการปั่นจั กรยาน ควบคู่ กั บ การสร้ า ง
จักยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าแบบ พฤษภาคม และแบ่งวิธีการด�ำเนินการวิจัยเป็น 4 ส่วน ดังนี้
าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บูรณการการเรียนการสอนเสริมทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์
ของทางโรงเรียน ซึ่ง
พึ
่
ง
พาตนเอง
โดยไม่
ต
้
อ
งพึ
่
ง
พากระแสไฟฟ้
า
บนเกาะ
และเป็
น
การ
วนที่น1ให้การจัดสร้างจักรยานปัน่ ร่วมกับพลังงานแสง
ที่มีแสงอาทิตย์ก็จะนําไปเก็บประจุไว้ในแบตเตอรี่ และถ้าหากมีนักเรียนเข้าไปปั่นจักรยานเพื่อส่ไปหมุ
สร้างกิจกรรมให้
ักเรียนสร้าางกระแสไฟฟ้
าด้วยตนเองจากการปั
่น ปกรณ์
อาทิดตังย์กล่
เพืา่อวให้
ผลิตกกระแสไฟฟ้
า
หน้าที่เป็นเจนเนอเรเตอร์
ก็จะนํานกระแสไฟฟ้
ไปประจุที่แบตเตอร์
รี่ โดยการพัฒนาอุ
ับทาง
จัการยาน
ควบคูา่กทีับ่ผการสร้
งกระแสไฟฟ้
งานแสงอาทิตยย์น จึงมีความเหมาะสมเป็
1.1 จัดสร้นางจักรยานปั่น จ�ำนวน 2 คัน ร่วมกับพลังงาน
อมทั้งยังสามารถนํ
กระแสไฟฟ้
ลิตได้ไาปใช้
ประโยชน์าดจากพลั
้านอื่นงๆภายในโรงเรี
บู
ร
ณการการเรี
ย
นการสอนเสริ
ม
ทั
ก
ษะทางด้
า
นวิ
ท
ยาศาสตร์
ข
อง
แสงอาทิ
พื่อผลิตกระแสไฟฟ้
าตามรูปแบบที่ก�ำหนดดังภาพที่ 2
พัฒนาจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าไว้ใช้เองสําหรับโรงเรี
ยนอนุตย์บเาลเกาะกู
ด
ทางโรงเรี
ย
น
ซึ
ง
่
หากช่
ว
งใดที
ม
่
แ
ี
สงอาทิ
ต
ย์
ก
จ
็
ะน�
ำ
ไปเก็
บ
ประจุ
ไ
ว้
ใ
น
งศึกษาให้กับบุคคลในชุมชนบนเกาะ เพิ่มประสิทธิภาพให้ ับโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และยังเป็นการ
แบตเตอรี่ และถ้
าหากมี
นักเรียนเข้ตย์ารไปปั
่นจักรยานเพื
ไปหมุเนื
นให้
พให้กับโครงการการปลาอบแห้
งพลั
งงานแสงอาทิ
ักษาอานามั
ย คุณ่อภาพ
่องจากทางโรงเรียน ฯจะเป็น
แพร่ความรู้แบบอย่างได้เป็นอย่างดี
งนั้นผู้วิจัยจึงได้พัฒนาจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าภายในโรงเรียนอนุบาล
เภอเกาะกูด จังหวัดตราด ให้สามารถสร้างกิจกรรมเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์ อนามัยด้านสุขภาพ เรียนรู้
ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล, กฤษณะ จันทสิทธิ์, คมสัน มุ่ยสี , นิกร ผงทอง

พพ
รรณ
ี

วัตต์ จํานวน 2 ตัว และหลอดไฟนีออนขนาด 18 วัตต์ จํานวน 1 หลอด โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย และเก็บข้อมูลในช่วง
เดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม และแบ่งวิธีการดําเนินการวิจัยเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การจัดสร้างจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
56 วารสารวิจ1.1
ัยร�ำจัไพพรรณี
ที่ 13 ่นฉบัจําบนวน
ที่ 1 เดื
- เมษายน
2562ตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าตามรูปแบบ
งงานแสงอาทิ
ดสร้างจักปีรยานปั
2 อคันมกราคม
น ร่วมกับพลั
ที่กําหนดดังภาพที่ 2

รำไ

่ 2 ชุดจัตกย์รยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์
ภาพที่ 2 ชุดจักรยานปั่นร่วมกับพลัภาพที
งงานแสงอาทิ
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ลัยร
า

ชภัฏ

1.2 ติดตั้งชุดอุปกรณ์ต่าง ๆตามรูปแบบของการจัดสร้าง เช่น แผงโซล่าเซลล์ขนาด 300 วัตต์ ยี่ห้อ AP
1.2
ติ
ด
ตั
ง
้
ชุ
ด
อุ
ตามรูมอเตอร์
ปแบบของการจั
ดสร้าง (Dc Motor) ขนาด
ส่วนที350
่ 3 ศึวักตษต์ าจํกานวน
า ร ใช4 ้ ตัง วา นชุดแควบคุ
ล ะ เ ปมการ
รี ย บ เ ที ย บ
รุ่น STPV-72 Cellsปจํกรณ์
านวนตา่ งๆ
2 แผง
ไฟฟ้ากระแสตรง
เช่น แผงโซล่
าเซลล์ขนาด
300 วัตChange)
ต์ ยี่ห้อ APขนาด
รุ่น STPV-72
Cellsรุ่น LD2430
ประสิทธิชนิ
ภาพการใช้
กรยานปั
่นร่วมกัModulation)
บพลังงานแสงอาทิตย์
ชาร์จประจุ
(Control
30 แอมแปร์
ด PWM งานจั
(Pulse
Width
จ�ำนวนอิ2นเวอร์
แผง มอเตอร์
ไฟฟ้Pure
ากระแสตรง
(Dc Motor)
ขนาด 350(24
วัตต์V) และแบตเตอรี
เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้
าแบบพึ
่งพาตนเองในพื
้นที่โรงเรี12
ยนอนุบาล
่ชนิด Deep
Cycle
ขนาด 75 แอมแปร์
เตอร์แบบ
Sine Wave
รุ่น XSP-2000
จ�ำนวนโวลต์
4 ตัวยีชุ่หด้อควบคุ
มการชาร์รุ่นจประจุ
(Control Change) ขนาด เกาะกูด จ.ตราด
Shimastsu
NP75-12
30 แอมแปร์ รุน่ LD2430 ชนิ
Width
Modulation)
3.1 หลันงกล่
จากด�
ดสร้างจักรยานปั
1.3ด PWM
ติ ด ตั้ ง(Pulse
ชุ ด ควบคุ
ม และระบบจ่
า ยกระแสไฟฟ้ า โดยเป็
อ งกัำเนิ
น น้นํ าการจั
มี ข นาดความกว้
า ง 30่นร่วมกับ
อินเวอร์เซนติ
เตอร์เแมตร
บบ ยาว
Pure43Sine
Wave
XSP-2000
(24 V)เมตร
และภายในกล่
พลังงานแสงอาทิ
ตย์เาพืหรั
่อผลิ
ว ด�นำเนิ
การทดสอบ
เซนติ
เมตรรุ่นและลึ
ก 15 เซนติ
องออกแบบสํ
บ ติตดกระแสไฟฟ้
ตั้งอุปกรณ์าดแล้้วยกั
3 นแถว
แบตเตอรี
่ชนิด Deep
Cycle
12 โวลต์
้อ ประสิ่ยวกั
ทธิบภค่าพของการใช้
และการเก็
อมูาลร้อยละ
ประกอบด้
วย แถวที
่ 1 ทํขนาด
าการติ75
ดตั้งแอมแปร์
ชุด Monitor
สําหรัยีบ่หแสดงผลเกี
าแรงดันไฟฟ้างาน
(โวลต์
มิเตอร์) ค่บารวบรวมข้
กระแสไฟฟ้
(แอมมิรุเ่นตอร์NP75-12
) ที่ได้จากการปั่นจักรยานร่วมกับพลังงานแสงอาทิตของจ�
ย์ แถวที
่ 2 ติดตัม้งาณแบตเตอรี
ชุด Monitor ่ เพืโดยการเก็
่อแสดงผลระบบร้
อยละ
Shimastsu
ำนวนปริ
บข้อมูลกระแสไฟฟ้
าที่
่ 3 ติดตั้งชุาดโดย
Outletผลิตปลัได้๊กทไฟฟ้
เมีย จากการปั
(เต้ารับ) เพื่นจั่อกต่รยานด้
อใช้งานแรงดั
นไฟฟ้
า ถึง 20
แบตเตอร์
มกันทัม้ง และระบบจ่
4 ลูก และแถวที
1.3 ติรดี่ทตัี่ต้ง่อชุร่ดวควบคุ
ายกระแสไฟฟ้
ุก 1าตัชั่วโมง
วยความเร็
ว 15
220 โวลต์
อมสวิ
เปิด43ปิดเซนติ
อินเวอร์
่อมต่
งพัดลมขนาด
เป็นกล่กระแสสลั
องกันน�ำ้ มีบขขนาด
นาดความกว้
าง 30พร้
เซนติ
เมตรตช์ยาว
เมตรเตอร์กิโและเชื
ลเมตรต่
อชัอ่วกระแสไฟฟ้
โมง (กฤษณะาไปยั
และคณะ,
2558)220
พลังโวลต์
งานไฟฟ้าที่ได้
ต์ จําเมตร
นวน ภายในกล่
2 ตัว และหลอดไฟนี
ออนขนาด
ต์ จํานวนจากแสงอาทิ
1 หลอด ตย์ และการปั่นจักรยานร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์
และลึก2015วัตเซนติ
องออกแบบส�
ำหรับติดตั18้งอุวัปตกรณ์
ด้วยกัน 3 แถว ประกอบด้วย แถวที่ 1 ท�ำการติดตั้งชุด Monitor ซึ่งน�ำข้อมูลที่มาเรียบเรียงใช้ประกอบการประเมิน
ส�ำหรับแสดงผลเกี่ยวกับค่าแรงดันไฟฟ้า (โวลต์มิเตอร์) ค่ากระแส
3.2 ท�ำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพผลผลิตกระแส
ไฟฟ้า (แอมมิเตอร์) ที่ได้จากการปั่นจักรยานร่วมกับพลังงาน ไฟฟ้าที่ได้จากการปั่นจักรยานด้วยความเร็ว 15 ถึง 20 กิโลเมตร
แสงอาทิตย์ แถวที่ 2 ติดตั้งชุด Monitor เพื่อแสดงผลระบบร้อยละ ต่อชั่วโมง พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแสงอาทิตย์ และการปั่นจักรยาน
แบตเตอร์รี่ที่ต่อร่วมกันทั้ง 4 ลูก และแถวที่ 3 ติดตั้งชุด Outlet ร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ โดยท�ำการเปรียบเทียบด้านพลังงาน
ปลั๊กไฟฟ้าตัวเมีย (เต้ารับ) เพื่อต่อใช้งานแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ ด้านประสิทธิภาพของระบบ ลักษณะการใช้งาน ต้นทุนที่ใช้สร้าง
ขนาด 220 โวลต์ พร้อมสวิตช์เปิด ปิดอินเวอร์เตอร์ และเชื่อมต่อ และสมรรถนะการใช้งาน
กระแสไฟฟ้าไปยังพัดลมขนาด 220 โวลต์ 20 วัตต์ จ�ำนวน 2 ตัว
ส่วนที่ 4 ถ่ายทอดองค์ความรูง้ านวิจยั และบูรณาการ
และหลอดไฟนีออนขนาด 18 วัตต์ จ�ำนวน 1 หลอด
การเรียนการสอน				
ส่วนที่ 2 การจัดสร้างอาคารเก็บจักรยานปั่นร่วมกับ
น�ำองค์ความรู้ และเทคโนโลยีทไี่ ด้ดงั กล่าว น�ำมาถ่ายทอด
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
บูรณาการการเรียนการสอนกับรายวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สู่
ด�ำเนินการจัดสร้างอาคารส�ำหรับเก็บจักรยานปั่นร่วม โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด กลุ่มชุมชน เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้าน
กับพลังงานแงอาทิตย์ โดยสร้างบริเวณด้านหลังของโรงอบแห้ง พลังงานให้เกิดขึน้ แก่ชมุ ชน ลดภาระค่าใช้จา่ ยในด้านพลังงานไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ให้สามารถวางแผงโซล่าเซลล์เพื่อรับพลังงาน ประเมินการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยการท�ำแบบประเมินความ
จากแสงอาทิตย์ และเก็บจักยานได้จ�ำนวน 2 คัน พร้อมทั้งอุปกรณ์ พึงพอใจของผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัย แบ่งเป็น
ที่น�ำมาต่อร่วมกันทั้งระบบ สามารถป้องกันฝนในเวลาที่มีคนเข้าไป 3 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (เพศ อายุ ระดับ
ปั่นจักรยาน และล้อมรั่วทั้ง 4 ด้าน เพื่อป้องกันอุปกรณ์สูญหาย
การศึกษา และอาชีพ) ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการจัดโครงการ

ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล, กฤษณะ จันทสิทธิ์, คมสัน มุ่ยสี , นิกร ผงทอง
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ระยะห่าง 52 เซนติเมตร ส่วนชุดขับด้านหลังมีขนาด 18 ฟันเฟือง (8 เซนติเมตร) แกนเพลากลางยึดติดกับชุดมอเต
ผลการดําเนินการจัดสร้างจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
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ชนิดกลมชุบซิงก์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดความกว้าง 2 นิ้ว นํามาทําเป็นฐานยึดโครงสร้างด้านล่างของ
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การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ พบว่า ขนาดแผงโซล่าเซลล์ที่นํามาติดตั้งมีขนาดกําลังวัตต์ต่อแผงขนาด 300 ว
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ความกว้างต่อแผง 99.20 เซนติเมตร ยาว 195 เซนติเมตร และสูง 4.5 เซนติเมตร หลังจากนั้นนํากระแสไฟฟ้าที่ได้ไป
ไว้ยังแบตเตอรี
12 โวลต์
75 แอมแปร์
4 ลูากเซลล์
โดยเมื
ความต้
งาน ระบบจะ
การติ่ขดนาด
ตั้งแผงโซล่
าเซลล์
พบว่การติ
า ขนาดแผงโซล่
ที่น่อพบว่
ํามีมาติ
้งอมีงการกระแสไฟฟ้
ขนาดกําลังวัาตเซลล์
ต์ตา่อไปใช้
แผงขนาด
300 ว
ดจํตัา้งนวน
แผงโซล่
าเซลล์
าดตัขนาดแผงโซล่
ากระแสตรง
่านเครืจำ่อลักระแสไฟฟ้
งแปลงไฟฟ้
กระแสสลั
บ (AC)
ตต์ แรงดั
น 220มีขโวน
จํกระแสไฟฟ้
านวน 2 แผง
เชื่อมต่อกั(DC)
นทีผ่น่ านชุ
ดควบคุ
าาขนาด
30300
แอมแปร์
าวัเซลล์
ที่นํามาใช้
ำ� ในแบตเตอรี
มาติ
ดตัง้ มมีการชาร์
ข่ผนาดก�
งวัตต์ตอ่ แผงขนาด
วัตต์ขนาด
จ�โดยแผงโซล่
ำนวน2,000
2 แผง
สําหรับใช้างต่
งานต่
อไป99.20
ซึ่งลักเซนติ
ษณะการติ
ตั้งแผงโซล่
าเซลล์
ได้ทํางการติ
ดตั้งไปตามลั
่อนที่ของดวงอาทิ
ความกว้
อแผง
เมตร ดยาว
195 เซนติ
เมตรนั้นและสู
4.5 เซนติ
เมตร หลักงษณะการเคลื
จากนั้นนํากระแสไฟฟ้
าที่ได้ไปเต
เชื
อ
่
มต่
อ
กั
น
ผ่
า
นชุ
ด
ควบคุ
ม
การชาร์
จ
กระแสไฟฟ้
า
ขนาด
30
แอมแปร์
โครงสร้างจักรยานปั่นกระแสไฟฟ้
ภาพทีา ่ 3 โครงสร้างจักรยานปั่นกระแสไฟฟ้
า
เคลืยัง่ อแบตเตอรี
นตั ว จากทิ่ขนาด
ศ ตะวั12น ออกไปสู
ิ ศ ตะวั น ตกจําซึนวน
่ ง จะสามารถทํ
เซลล์ ส ามารถผลิาตไปใช้
กระแสไฟฟ้
า ได้ เ
ไว้
โวลต์ 75่ ทแอมแปร์
4 ลูก โดยเมืา ให้
่อมีแคผงโซล่
วามต้อางการกระแสไฟฟ้
งาน ระบบจะ
โดยแผงโซล่
ที่น่อ�งแปลงไฟฟ้
ำตมาใช้
มีขนาดความกว้
างต่ขนาด
อแผง2,000
99.20
ประสิทธิภาพากระแสตรง
และปราศจากเงาต้
นไม้ที่มาีผเซลล์
ลต่
การผลิ
กระแสไฟฟ้
าด้วย บ (AC)
กระแสไฟฟ้
(DC)
ในแบตเตอรี
่ผ่าอนเครื
ากระแสสลั
วัตต์ แรงดัน 220 โว
เซนติ เ มตร
ยาว 195
ง 4.5กษณะการเคลื
เซนติ เ มตร่อนที่ของดวงอาทิต
าหรับาใช้จังกานต่
อไป ่นซึ่งลักษณะการติ
ดตั้งแผงโซล่
าเซลล์เซนติ
นั้น ได้เทมตร
ําการติและสู
ดตั้งไปตามลั
ผลการการติดตั้งจักรยานปั่น 3 ล้อสํพบว่
รยานปั
หลั ง จากนั
้ น น� นำ กระแสไฟฟ้
า ที่ ไ ด้ าไ ปเก็
บ ไว้ ยั งา เซลล์
แบตเตอรี
่ ข นาดต กระแสไฟฟ้ า ได้ เ
เคลื่ อ นตั ว จากทิ
่ ทิ ศ ตะวั
ตก ซึ่ ง จะสามารถทํ
ให้ แ ผงโซล่
ส ามารถผลิ
ที่น�ำมาติดตั้งเป็นจักยานที่มีการขับเคลื่อนด้วยเพลากลาง
ส่งก�ศำตะวั
ลัง นออกไปสู
ประสิทธิภาพ และปราศจากเงาต้
น
ไม้
ท
ม
่
ี
ผ
ี
ลต่
อ
การผลิ
ต
กระแสไฟฟ้
า
ด้
ว
ย
12 โวลต์ 75 แอมแปร์ จ�ำนวน 4 ลูก โดยเมื่อมีความต้องการ

มห
าว

จากเฟืองขับทีอ่ ยูท่ างด้านหน้าไปยังเฟืองขับทีอ่ ยูท่ างด้านหลังท�ำให้
ล้อทั้ง 2 ข้าง ของจักรยานเคลื่อนที่ โดยเมื่อท�ำการติดตั้งชุดก�ำเนิด
กระแสไฟฟ้าแล้วต้องท�ำการดัดแปลงโครงสร้างจักรยานในส่วนเพลา
กลางเพื่อให้สามารถจับกับชุดก�ำเนิดไฟฟ้าให้เคลื่อนที่พร้อมกันได้
ดังภาพที่ 4 เนื่องจากขณะปั่นจักรยานล้อที่หมุนทางด้านซ้าย และ
ขวาจะไม่ หมุ น ไปในทิศทางเดียวกัน โดยท�ำการกลึงเหล็ ก ให้ มี
ขนาด 2 นิ้ว จับยึดกับแกนเพลาของจักรยาน และลดขนาดลงเหลือ
1 นิ้ ว จั บ ยึ ด กั บ ชุ ดก�ำเนิด ไฟฟ้าของจัก รยาน ขนาดความยาว
5 เซนติเมตร เพื่อให้เกิดแรงขับถ่ายเทไปยังล้อด้านหลังทั้ง 2 ข้าง
ของจักรยาน ไปในทิศทางเดียวกันขณะปั่นจักรยาน

กระแสไฟฟ้าไปใช้งาน ระบบจะน�ำกระแสไฟฟ้ากระแสตรง (DC)
ในแบตเตอรี่ ผ ่ า นเครื่ อ งแปลงไฟฟ้ า กระแสสลั บ (AC) ขนาด
2,000 วัตต์ แรงดัน 220 โวลต์ ส�ำหรับใช้งานต่อไป ซึ่งลักษณะ
การติ ด ตั้ ง แผงโซล่ า เซลล์ นั้ น ได้ ท� ำ การติ ด ตั้ ง ไปตามลั ก ษณะ
การเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ที่เคลื่อนตัวจากทิศตะวันออกไปสู่
ทิศตะวันตก ซึง่ จะสามารถท�ำให้แผงโซล่าเซลล์สามารถผลิตกระแส
ไฟฟ้าได้เต็มประสิทธิภาพ และปราศจากเงาต้นไม้ทมี่ ผี ลต่อการผลิต
กระแสไฟฟ้าด้วย

ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล, กฤษณะ จันทสิทธิ์, คมสัน มุ่ยสี , นิกร ผงทอง
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2. ผลการจัดสร้างอาคารเก็บจักรยานปั่นร่วมกับ
ท�ำการเปิดสวิตช์ควบคุมการท�ำงานที่กล่องควบคุม
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
จั ก รยานปั ่ น ร่ ว มกั บ พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ไ ปที่ ต� ำ แหน่ ง “On”
ผลการจัดสร้างอาคารเก็บจักรยานปั่นร่วมกับพลังงาน เพื่อเปิดระบบให้อุปกรณ์ภายกล่องควบคุมท�ำงาน ดังภาพที่ 8
แสงอาทิตย์ พบว่า ขนาดพื้นปูนซีเมนต์มีขนาดความกว้าง 4 เมตร สังเกตมอนิเตอร์แสดงผลในส่วนแสดงค่าแรงดัน และค่ากระแส
ยาว 4 เมตร และหนา 0.1 เมตร โดยมีสว่ นผสมของหิน ปูน และทราย ไฟฟ้า ท�ำการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อเก็บลงแบตเตอรี่ ด้วยการสร้าง
ท�ำให้ยึดติดกันแน่นสามารถวางสิ่งของที่มีน�้ำหนักได้เป็นอย่างดี กระแสไฟฟ้าแบบพึ่งพาตนเอง โดยแบ่งการท�ำงานออกเป็น 3 ส่วน
ตั้งเสาสี่เหลี่ยมขนาดความกว้าง 3 นิ้ว ยาว 3 นิ้ว ส�ำหรับรองรับ คือ จักรยานปั่นกระแสไฟฟ้าด้วยชุดมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
2. ผลการจัดสร้าหลั
งอาคารเก็
บจัรกะยะพื
รยานปัน้ ่นทีร่อ่ วาคาร
มกับพลั
งงานแสงอาทิางตย์3เพืเมตร
่อผลิยาว
ตกระแสไฟฟ้
งคา โดยมี
ขนาดความกว้
3 เมตร า (Dc Motor) จ�ำนวน 4 ชุด รวมก�ำลังวัตต์สงู สุด 1,400 วัตต์ ความเร็ว
ผลการจัดสร้าความสู
งอาคารเก็
จักรยานปั
วมกับลาดเอี
พลังงานแสงอาทิ
พบว่งา ขนาดพื
้นปูนซีเมนต์
ีขนาดความ
งด้าบนหน้
า 2.6่นร่เมตร
ยงมาทางด้ตย์านหลั
2.3 เมตร
ที่ ใช้มใ นการปั
่ น เหมาะสม คื อ 15 ถึ ง 20 กิ โ ลเมตรต่ อ ชั่ ว โมง
4 เมตร ยาว 4 เมตร และหนา 0.1 เมตร โดยมีส่วนผสมของหิน ปูน และทราย ทําให้ยึดติดกันแน่นสามารถวาง
หลังคาเมทัลชีตขนาดความกว้าง 4 เมตร ความยาว 4 เมตร ยึดด้วย แผงโซล่าเซลล์ที่รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ ขนาด 300 วัตต์
ที่มีน้ําหนักได้เป็นอย่างดี ตั้งเสาสี่เหลี่ยมขนาดความกว้าง 3 นิ้ว ยาว 3 นิ้ว สําหรับรองรับหลังคา โดยมีระยะพื้นที่
เพื่อใช้ความสู
วางแผงโซล่
าเซลล์
นวนลาดเอี
2 แผงยงมาทางด้
ล้อมบริเวณ
ำนวน
แผงงคารวม 600 วัตต์ ซึ่งรับพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ในช่วง
ขนาดความกว้าง นอตยึ
3 เมตรดหลั
ยาวงคา
3 เมตร
งด้านหน้
า 2.6จ�ำเมตร
านหลัง จ�2.3
เมตร2 หลั
ผลการจัดสร้าางอาคารโดยรอบด้
งอาคารเก็
บจักรยานปั
่นร่วมกั
งและประตู
งานแสงอาทิ
ตเพืย์เ่อพืาใช้่ออาคาร
ผลิ
ตกระแสไฟฟ้
า จําเวลา
ว4ยลวดตาข่
ทางเข้
จ�ำนวน
ชีต2.ขนาดความกว้
4 เมตร ความยาว
เมตร
ยึดบด้าพลั
วยยนอตยึ
ดหลังคา
วางแผงโซล่
าเซลล์
นวน 08.00
2 แผง ล้ถึองม 16.30 น. และการปั่นจักรยานร่วมแผงโซล่าเซลล์
ผลการจั
ด
สร้
า
งอาคารเก็
บ
จั
ก
รยานปั
่
น
ร่
ว
มกั
บ
พลั
ง
งานแสงอาทิ
ต
ย์
พบว่
า
ขนาดพื
้
น
ปู
น
ซี
เ
มนต์
ม
ี
ข
ณอาคารโดยรอบด้ว1ยลวดตาข่
าย และประตูทางเข้
1 บานขนาดความกว้
าง 1 เมตรโดยสามารถผลิ
สําหรับนาดความ
เข้าไปปั่นตกระแสไฟฟ้าร่วมกัน หรือแยกผลิตในแต่ละช่วง
บานขนาดความกว้
า ง า1อาคารจํ
เมตรานวน
ส� ำ หรั
บ เข้ า ไปปั ่ น จั ก รยาน
4น เมตร
ยาว
4
เมตร
และหนา
0.1
เมตร
โดยมี
ส
่
ว
นผสมของหิ
น
ปู
น
และทราย
ทํ
า
ให้
ย
ึ
ด
ติ
ด
กั
น
แน่
น
สามารถวาง
ดังภาพที่ 6 โดยมีระยะห่า่ งระหว่
างอาคารโรงอบ
ฯขนาด
3 เมตร
6 โดยมี
างระหว่
าางอาคารโรงอบฯ
เมตรบหลังคาเวลาได้
สังเกตมอนิ
งที่มีน้ําหนักได้เป็นดัอย่งภาพที
างดี ตั้งเสาสี
่เหลีร่ยะยะห่
มขนาดความกว้
ง 3 นิ้ว ยาว 3 นิ้วขนาด
สําหรับ3รองรั
โดยมีระยะพื
้นที่ เตอร์แสดงผลเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้า
งแบตเตอรี
รขนาดความกว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร ความสูงด้านหน้า 2.6 เมตร ลาดเอียงมาทางด้านหลัง มายั
2.3 เมตร
หลังคา่จะแสดงผลให้ทราบทันที และหากเมื่อต้องการน�ำ
ชีตขนาดความกว้าง 4 เมตร ความยาว 4 เมตร ยึดด้วยนอตยึดหลังคา เพื่อใช้วางแผงโซล่าเซลล์จํากระแสไฟฟ้
นวน 2 แผงาล้ทีออ่ มยูใ่ นแบตเตอรีม่ าใช้งาน ก็จะต้องท�ำการแปลงกระแส
ณอาคารโดยรอบด้วยลวดตาข่าย และประตูทางเข้าอาคารจํานวน 1 บานขนาดความกว้าง 1 เมตรไฟฟ้
สําหรักระแสตรง
บเข้าไปปั่น (DC) ผ่านอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้าอินเวอเตอร์
ช่วงเวลาได้ สังเกตมอนิเตอร์แาสดงผลเมื
่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้ามายังแบตเตอรี่จะแสดงผลให้ทราบทันที และหาก
าน ดังภาพที่ 6 โดยมีระยะห่างระหว่างอาคารโรงอบ ฯขนาด 3 เมตร
ขนาด
ห้เป็าการแปลงกระแสไฟฟ้
นไฟฟ้ากระแสสลับากระแสตรง
(AC) ขนาด(DC) ผ่านอุปกรณ์แ
ต้องการนํากระแสไฟฟ้าที(Inverter)
่อยู่ในแบตเตอรี
่มาใช้2,000
งาน ก็วัจตะต้ต์อใงทํ
กระแสไฟฟ้าอินเวอเตอร์220
(Inverter)
ขนาด
2,000
วั
ต
ต์
ใ
ห้
เ
ป็
น
ไฟฟ้
า
กระแสสลั
บ
(AC)
ขนาด
โวลต์ แล้วจึงน�ำอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดแรงดัน 220 โวลต์ มาต่
อ 220 โวลต์ แล้วจ
อุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดแรงดัเพืน ่อ220
โวลต์อมาต่
ใช้งานต่
ไป อเพื่อใช้งานต่อไป

ลัยร
า

ภาพทีก่ รยานปั
6 อาคารเก็
บจับกพลัรยานจั
กรยานปัตน่ย์ ร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์
6 อาคารเก็บจักรยานจั
่นร่วมกั
งงานแสงอาทิ

3. ผลการศึกษาการใช้งานจั
่นร่วกมกั
บพลังงานแสงอาทิ
ตย์ผลิตกระแสไฟฟ้
3.กรยานปั
ผลการศึ
ษาการใช้
ง านจั ก รยานปั
่ น ร่ ว มกั บาแบบพึ่งพาตนเองใน
รงเรียนอนุบาลเกาะกูด จ.ตราด
พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้าแบบพึ่งพาตนเองในพื้นที่
หลังติดตั้งจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า พบว่า มีขั้นตอนการใช้งาน ดังภาพ
บจักรยานจั
วมกัอยของสายไฟ
บพลัดงงานแสงอาทิ
โรงเรีกยรยานปั
นอนุบ่นาลเกาะกู
จ.ตราด
งเริ6 ่มอาคารเก็
ต้นจากการตรวจสอบความเรี
ยร่บร้
และจุตดย์เชื่อมต่อของอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพปกติ

หลังติดตั้งจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์

ิทยา

3. ผลการศึกษาการใช้งานจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตภาพที
ย์ผลิต่ กระแสไฟฟ้
าแบบพึ่งพาตนเองใน
8 ชุด่ ควบคุ
่นร่วมกั
งงานแสงอาทิ
ตย์เพื่น่อผลิ
า
เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า พบว่า มีขั้นตอนการใช้งาน ดังภาพที
7 ซึ่งมจักรยานปั
ภาพที
่ 8 บชุพลั
ดควบคุ
มจักรยานปั
ร่วตมกักระแสไฟฟ้
บพลังงานแสงอาทิ
ตย์
รงเรียนอนุบาลเกาะกูด จ.ตราด
่มต้นจากการตรวจสอบความเรี
เชื
่อผลิงงานแสงอาทิ
ตกระแสไฟฟ้ตาย์ผลิตกระแสไฟฟ้าแบบพึ่งพาตนเองในพ
่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ยเบร้
พื่ออผลิยของสายไฟ
ตกระแสไฟฟ้าและจุ
พบว่4.าดผลการทดสอบจั
มีข่อั้นมตอนการใช้งาน
ดังภาพ่นร่วมกัเพื
หลังติดตั้งจัเริกรยานปั
กรยานปั
บพลั
ต่อของอุปกรณ์ยใบร้ห้อยของสายไฟ
ยู่ในสภาพปกติ
งเริ่มต้นจากการตรวจสอบความเรี
และจุดเชื่อมต่อของอุ
ป
กรณ์
ใ
ห้
อ
ยู
ใ
่
นสภาพปกติ
โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด จ.ตราด

ผลการทดสอบจั
รยานปั
่นร่วมกัตบย์ผพลั
งานแสง า โดยทําการทด
ผลการทดสอบจักรยานปั4.่นกระแสไฟฟ้
าร่วมกับกพลั
งงานแสงอาทิ
ลิตงกระแสไฟฟ้
ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงอาทิ
พฤษภาคม
ตกระแสไฟฟ้าาแบบพึ
จากการปั
่นจักรยานจํานวน้ น2ที่ คัโรงเรี
น ด้วยยความเร็
ต ย์ ผ ลิ ตผลิกระแสไฟฟ้
่ ง พาตนเองในพื
น วคงที่ 15 ถ
กิโลเมตรต่อชั่วโมง กระแสไฟฟ้
า
ที
่
ไ
ด้
ผ
ลิ
ต
ได้
จ
ากแผงโซล่
า
เซลล์
ข
นาด
300
วั
ต
ต์
จํ
า
นวน
2
แผง
และกระแสไฟฟ้
าที่ได
อนุบาลเกาะกูด จ.ตราด
การจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ ทําการชาร์ตกระแสไฟฟ้าเข้ากับแบตเตอร์รี่ขนาด 24 โวลต์ 150 แอม
ผลการทดสอบจักรยานปัน่ กระแสไฟฟ้าร่วมกับพลังงาน
และเก็บข้อมูลทุก ๆ 1 ชั่วโมง ได้ผลดังตารางที่ 1

มห
าว

แสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้า โดยท�ำการทดสอบระหว่างเดือน
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบจั
กรยานปั
่นกระแสไฟฟ้
มกับพลังงานแสงอาทิ
กระแสไฟฟ้
มีนาคม
ถึง พฤษภาคม
ผลิาตร่วกระแสไฟฟ้
าจากการปัตย์น่ ผจัลิกตรยานจ�
ำนวนา
เวลา
(1
ชั
ว
่
โมง)
ปริ
มาณกําลังงานไฟฟ้า
ด้ว่ตยความเร็
ทําการเปิดสวิตช์ควบคุมการทํางานที่กล่องควบคุมจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิ2ตคัย์นไปที
ําแหน่ง วคงที่ 15 ถึง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กระแสไฟฟ้า
ลักษณะการผลิตกระแสไฟฟ้
า จากแผงโซล่
ครั้งที่ า1เซลล์ขครั
้งที่ 2300 วัครัต้งต์ที่ จ�3ำนวน 2แรงดั
กระแส
่ได้ผลิตาได้
นาด
แผงน
เพื่อเปิดระบบให้อุปกรณ์ภายกล่องควบคุมทํางาน ดังภาพที่ 8 สังเกตมอนิเตอร์แสดงผลในส่วทีนแสดงค่
แรงดัน
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
(โวลต์)
(แอมแปร
ากระแสไฟฟ้า ทําการผลิตกระแสไฟฟ้
่อเก็บลงแบตเตอรี
่ ด้วงยการสร้
างกระแสไฟฟ้
แบบพึ่งพาตนเอง
โดยแบ่างทีไ่ ด้จากการจักรยานปัน่ ร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์
และกระแสไฟฟ้
ภาพที่ 7 าจัเพื
กย์รยานปั
่นกระแสไฟฟ้
ร่วมกับพลั
งานแสงอาทิ
ตย์่นจัการยาน
7
จั
ก
รยานปั
น
่
ร่
ว
มกั
บ
พลั
ง
งานแสงอาทิ
ต
เ
พื
อ
่
ผลิ
ต
า
1.
การปั
3
3
3
25.00
3.00
างานออกเป็น 3 ส่วน คือ จักรยานปั่นกระแสไฟฟ้าด้วยชุดมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (Dc Motor)
จํานวน ต4กระแสไฟฟ้
ชุด
ท�
ำ
การชาร์
า
เข้
า
กั
บ
แบตเตอร์
ร
่
ี
ข
นาด
24
โวลต์
150
เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
งงานจากแสงอาทิ
ตย์ าเซลล์ที่รับ
5
5
5
26.30
11.30
าลังวัตทํต์าสการเปิ
ูงสุด 1,400
ความเร็
วทีา่ใงานที
ช้ในการปั
เหมาะสมคื
15 ถึง่นร่20ว2.มกักิพลั
โบลเมตรต่
อชั่วโมง แผงโซล่
ดสวิตช์วัตคต์วบคุ
มการทํ
่กล่อ่นงควบคุ
มจักอรยานปั
พลั่นงจังานแสงอาทิ
ตบย์พลั
ไปที
่ตําและเก็
แหน่ง บข้อมู7ลทุกๆ 1 ชั่วโมง
่ 1 26.50
3. การปั
กรยานร่วมกัแอมแปร์
งงาน
7 ได้ผลดังตารางที
7
12.50
7 จักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

นจากแสงอาทิ
ตย์ ขนาด
วัตต์อจํงควบคุ
านวน ม2ทํแผง
600 วั่ ต8ต์สัซึงเกตมอนิ
่งรับพลังงานแสงอาทิ
ตย์อยูว่ในแสดงค่
นช่วงเวลาาแรงดั
08.00
เพื่อเปิดระบบให้
อุปกรณ์300
ภายกล่
างานรวม
ดังภาพที
เตอร์ตแย์สดงผลในส่
น
แสงอาทิ
อ
แยกผลิ
ต
ในแต่
ล
.30
น.
และการปั
่
น
จั
ก
รยานร่
ว
มแผงโซล่
า
เซลล์
โดยสามารถผลิ
ต
กระแสไฟฟ้
า
ร่
ว
มกั
น
หรื
ากระแสไฟฟ้า ทําการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อเก็บลงแบตเตอรี่ ด้วยการสร้างกระแสไฟฟ้าแบบพึ่งพาตนเอง โดยแบ่งะ
างานออกเป็น 3 ส่วน คือ จักรยานปั่นกระแสไฟฟ้าด้วยชุดมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ผลการทดสอบจั
(Dc Motor) จํานวน 4 ชุด
ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล, กฤษณะ จันทสิทธิ์, คมสัน มุ่ยสี , นิกร ผงทอง กรยานปั่นกระแสไฟฟ้า พบว่า ความเร็วที่ใช้ปั่น 15-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ด้วยมอเตอร์ไ
าลังวัตต์สูงสุด 1,400 วัตต์ ความเร็วที่ใช้ในการปั่นเหมาะสมคือ 15 ถึง 20
กิโลเมตรต่
อชั่วโมง
แผงโซล่
เซลล์ท24ี่รับโวลต์ ขนาดกําลังวัตต์สูงสุดเท่ากับ 1,400 วัตต์ สามารถอ่านค่าโวลต์มิเตอร์ได้เท
กระแสตรงจํ
านวนจั
กรยาน
2 คัน าระบบ
านจากแสงอาทิตย์ ขนาด 300 วัตต์ จํานวน 2 แผง รวม 600 วัตต์ ซึ่งรับ25
พลัโวลต์
งงานแสงอาทิ
ตย์อยู่ในช่าวทีงเวลา
จํานวนกระแสไฟฟ้
่อ่านได้08.00
จากแอมมิเตอร์เท่ากับ 3 แอมแปร์ จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้โดยเฉลี่ยใน 1 ชั่ว

ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม ผลิตกระแสไฟฟ้าจากการปั่นจักรยานจํานวน 2 คัน ด้วยความเร็วคงที่ 15 ถึง 20
กิโลเมตรต่อชั่วโมง กระแสไฟฟ้าที่ได้ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ขนาด 300 วัตต์ จํานวน 2 แผง และกระแสไฟฟ้าที่ได้จาก
การจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ ทําการชาร์ตกระแสไฟฟ้าเข้ากับแบตเตอร์รี่ขนาด 24 โวลต์ 150 แอมแปร์
วารสารวิ่ 1จัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2562 59
และเก็บข้อมูลทุก ๆ 1 ชั่วโมง ได้ผลดังตารางที

พพ
รรณ
ี

ตารางที
ตารางที่ 1่ 1ผลการทดสอบจั
ผลการทดสอบจักรยานปั
กรยานปั่นกระแสไฟฟ้
่นกระแสไฟฟ้าร่าวร่มกั
วมกับบพลัพลังงานแสงอาทิ
งงานแสงอาทิตย์ตผย์ลิผตลิกระแสไฟฟ้
ตกระแสไฟฟ้า า
เวลา (1 ชั่วโมง)
ปริมาณกําลังงานไฟฟ้า
ลักษณะการผลิตกระแสไฟฟ้า
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3
แรงดัน
กระแส
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
(โวลต์)
(แอมแปร์)
1. การปั่นจักรยาน
3
3
3
25.00
3.00
2. พลังงานจากแสงอาทิตย์
5
5
5
26.30
11.30
3. การปั่นจักรยานร่วมกับพลังงาน
7
7
7
26.50
12.50
แสงอาทิตย์
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ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

ผลการทดสอบจั
กรยานปักน่ รยานปั
กระแสไฟฟ้
า พบว่า ความเร็
จะสามารถผลิ
ตกระแสไฟฟ้
าได้โอดยเฉลี
1 ชั่วโมงไฟฟ้
มีคา่าเท่ากับ
ผลการทดสอบจั
่นกระแสไฟฟ้
า พบว่าว ความเร็
วที่ใช้ปั่น 15-20
กิโลเมตรต่
ชั่วโมง่ยด้ในวยมอเตอร์
ที่ใช้ปั่นกระแสตรงจํ
15-20 กิโาลเมตรต่
อชั่วโมง
ยมอเตอร์
ไฟฟ้าขนาดกํ
กระแสตรง
ซึง่ ค่ได้าเเฉลี
นวนจักรยาน
2 คันด้วระบบ
24 โวลต์
าลังวัตต์สรู้งอสุยละ
ดเท่า7กับของปริ
1,400มวัาณแบตเตอรี
ตต์ สามารถอ่่ 150
านค่าแอมแปร์
โวลต์มิเตอร์
ท่ากัย่ บทัง้ 3 ครัง้
จ�ำนวนจั25กรยาน
น ระบบ 24 โวลต์
ำลังวัตต์เสตอร์
ูงสุดเท่เท่าากักับบ3 แอมแปร์
มีคา่ เท่าจะสามารถผลิ
กับร้อยละ 7 และเมื
อ่ ทดสอบการผลิ
าเพือ่ บรรจุ
โวลต์ จํ2าคันวนกระแสไฟฟ้
าที่อขนาดก�
่านได้จากแอมมิ
ตกระแสไฟฟ้
าได้โดยเฉลีต่ยกระแสไฟฟ้
ใน 1 ชั่วโมงมี
1,400 วัค่ตาเท่
ต์ สามารถอ่
าโวลต์มิเาณแบตเตอรี
ตอร์ได้เท่ากั่ บ150
25 แอมแปร์
โวลต์ จ�ำนวน
100่อทดสอบการผลิ
โดยวัดปริมาณแบตเตอรี
่
ากับร้อยละานค่
3 ของปริ
ซึ่งค่าเฉลีลงในแบตเตอรี
่ยทั้ง 3 ครั้ง มีคใ่ าห้เท่เต็ามกับจ�ร้ำอนวนร้
ยละ อ3ยละ
และเมื
ต
กระแสไฟฟ้
าเพืจากแอมมิ
่อบรรจุลเงในแบตเตอรี
ห้เต็มจํานวนร้
อยละ 100ที่รโดยวั
าณแบตเตอรี
่ที่ร้อยละ
กระแสไฟฟ้
าทีอ่ า่ นได้
ตอร์เท่ากับ 3่ใแอมแปร์
จะสามารถ
้อยละดปริ
30มจะใช้
เวลาทั้งหมด
10 ชั30
่วโมงจะใช้เวลาทั้งหมด
24 ชั่วโมงาได้
สอดคล้
องกั่ยใน
บงานวิ
ของอีมีคไบค์
25503ทดสอบปั่นจักรยานด้
วยความเร็วเฉลี่ย 16 กิกโรยานปั
ลเมตรต่
อชั่วโมง าร่วม
ผลิตกระแสไฟฟ้
โดยเฉลี
1 ชัจ่วัยโมง
่าเท่ไทยคิ
ากับทร้อ, ยละ
ผลการทดสอบสมรรถนะจั
น่ กระแสไฟฟ้
ยมอเตอร์ขนาด่ 150
36 โวลต์
350 วัตซึต์่ ง ค่ชาร์
ตแบตเตอรี
12้ งโวลต์กับ9พลั
แอมแปร์
จะได้คต่าย์กํเาพืลั่องผลิ
ไฟฟ้ตกระแสไฟฟ้
าเท่ากับ 52าวัเมืตต์่อท�ำการเก็บข้อมูล
ของปริด้มวาณแบตเตอรี
แอมแปร์
า เฉลี
่ ย ทั้ ง 3 ่ ครั
งงานแสงอาทิ
งงานแสงอาทิ
ตย์ผลิตกระแสไฟฟ้
วงเวลาที่เหมาะสมต่
มีค่าเท่ากับร้อยละ ผลการทดสอบพลั
3 และเมื่อทดสอบการผลิ
ตกระแสไฟฟ้
าเพื่อ าทุจากแผงโซล่
กๆ 1 ชั่วโมงาเซลล์
พบว่พบว่
า ปริามช่าณแบตเตอรี
่จะค่อยๆอการผลิ
เพิ่มขึ้นตโดยการ
17.00งงานจาก
าที่ไ่ใด้ห้จเากพลั
งานแสงอาทิ
ด้วยแผงโซล่
าเซลล์
ตต์ จํานวน่ม2ขึ้นแผง
อยู่ในช่
วงเวลา
09.00 ถึ่ขง องพลั
บรรจุลกระแสไฟฟ้
งในแบตเตอรี
ต็มจ�ำงนวนร้
อยละตย์100
โดยวัดปริ
มาณขนาดปั300
่นจักวัรยานจะเพิ
ร้อยละ
3 ปริ
มาณแบตเตอรี
น. ่ทสามารถอ่
านค่จะใช้
าโวลต์เวลาทั
มิเตอร์
ได้เท่24
ากับชั26.30
โวลต์ จํอางกั
นวนกระแสไฟฟ้
นจากแอมมิ
เตอร์ไ5ด้เท่เช่านกัเดีบย11.30
แอมแปร์
จะ และ
แบตเตอรี
ี่ร้อยละ 30
้งหมด
่วโมง สอดคล้
บ แสงอาทิาตทีย์่อจ่าะเพิ
่มขึ้นร้อยละ
วกับการปั
่นจักรยาน
ตกระแสไฟฟ้
าได้โดยเฉลีทดสอบปั
่ยใน 1 ชั่วโมงมี
่าเท่ากับวร้ยอยละปริ5 มของปริ
มาณแบตเตอรี
่ 150่นแอมแปร์
ค่าเฉลี
้ง 3 ครั้ง ตย์
งานวิ จสามารถผลิ
ั ย ของอี ไ บค์
ไ ทยคิ ท (2550)
่ น จั กครยานด้
าณแบตเตอรี
่ของการปั
จักรยานร่ซึว่งมกั
บพลั่ยทังงานแสงอาทิ
ความเร็วเฉลี่ย 16 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ด้วยมอเตอร์ขนาด 36 โวลต์ จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 โดยจะสามารถเพิ่มจ�ำนวนกระแสไฟฟ้าลงใน
350 วัตต์ ชาร์ตแบตเตอรี่ 12 โวลต์ 9 แอมแปร์ จะได้ค่าก�ำลังไฟฟ้า แบตเตอรี่ขนาด 24 โวลต์ 150 แอมแปร์ ได้ภายใน 10 ชั่วโมง
เท่ากับ 52 วัตต์
ดังภาพที่ 9 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชายศักดิ์ (2550) ท�ำการ
ผลการทดสอบพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้าจาก ศึกษาจักรยานไฟฟ้าพลังงานทดแทน โดยมีวตั ถุประสงค์ทำ� การสร้าง
แผงโซล่าเซลล์ พบว่า ช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า จักรยานไฟฟ้าทีใ่ ช้หลักการควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
ที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยแผงโซล่าเซลล์ขนาด 300 วัตต์ ด้ ว ยตั ว ประมวลผลสั ญ ญาณดิ จิ ต อลที่ มี ห น่ ว ยความจ� ำ แบบ
จ�ำนวน 2 แผง อยู่ในช่วงเวลา 09.00 ถึง 17.00 น. สามารถอ่านค่า แฟลซ ด้ ว ยเทคนิ ค การควบคุ ม ความเร็ ว แบบปรั บ ค่ า แรงดั น
โวลต์มิเตอร์ได้เท่ากับ 26.30 โวลต์ จ�ำนวนกระแสไฟฟ้าที่อ่านจาก อาร์เมเจอร์ ที่ท�ำการปรับความกว้างของพัลส์ให้สอดคล้องกับ
แอมมิเตอร์ได้เท่ากับ 11.30 แอมแปร์ จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้า คันเร่ง และโหลดที่เปลี่ยนแปลงและมีการสร้างพลังงานทดแทน
ได้โดยเฉลีย่ ใน 1 ชัว่ โมง มีคา่ เท่ากับร้อยละ 5 ของปริมาณแบตเตอรี่ จากการปั่นจักรยาน โดยมอเตอร์จะท�ำหน้าที่เป็นเจนเนอเรเตอร์
150 แอมแปร์ ซึ่งค่าเฉลี่ยทั้ง 3 ครั้ง มีค่าเท่ากับร้อยละ 5 และเมื่อ ผลิตแรงดันไฟฟ้าเพื่อประจุพลังงานสู่แบตเตอรี่จากผลการทดสอบ
ทดสอบการผลิตกระแสไฟฟ้าเพือ่ บรรจุลงในแบตเตอรีใ่ ห้เต็มจ�ำนวน ในห้องปฏิบัติการและการใช้งานจริงของจักรยานไฟฟ้าต้นแบบ
ร้อยละ 100 โดยวัดปริมาณแบตเตอรีท่ รี่ อ้ ยละ 30 จะใช้เวลาทัง้ หมด พบว่า จักรยานไฟฟ้าพลังงานทดแทนต้นแบบ ให้ผลตอบสนองใน
14 ชั่วโมง
การขับขี่ที่ดี มีความเร็วสูงสุด 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระยะเดินทาง
ผลการทดสอบจักรยานปัน่ กระแสไฟฟ้าร่วมกับพลังงาน สูงสุดต่อการประจุพลังงาน 22 กิโลเมตร ทีค่ วามเร็ว 25 กิโลเมตรต่อ
แสงอาทิตย์ พบว่า เมื่อด�ำเนินการเชื่อมต่อวงจรผลิตกระแสไฟฟ้า ชัว่ โมง ใช้พลังงานประมาณ 1.82 kW-h ต่อระยะทาง 100 กิโลเมตร
ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงทั้ง 2 คัน ร่วมกันกับแผงโซล่าเซลล์ และท�ำการปั่นเพื่อประจุพลังงานด้วยก�ำลัง 35 วัตต์ ที่ความเร็ว 20
จ�ำนวน 2 แผง สามารถอ่านค่าโวลต์มิเตอร์ได้เท่ากับ 26.50 โวลต์ กิโลเมตรต่อชั่วโมง
จ�ำนวนกระแสไฟฟ้าทีอ่ า่ นได้จากแอมมิเตอร์เท่ากับ 12.50 แอมแปร์

ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล, กฤษณะ จันทสิทธิ์, คมสัน มุ่ยสี , นิกร ผงทอง
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ปริมาณแบตเตอรี่ (ร้อยละ)

แบตเตอรี่จากผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการและการใช้งานจริงของจักรยานไฟฟ้าต้นแบบ พบว่าจักรยานไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทนต้นแบบ ให้ผลตอบสนองในการขับขี่ที่ดี มีความเร็วสูงสุด 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระยะเดินทางสูงสุดต่อการประจุ
พลังงาน 22 กิโลเมตร ที่ความเร็ว 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ใช้พลังงานประมาณ 1.82 kW-h ต่อระยะทาง 100 กิโลเมตร
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และทําการปั่นเพื่อประจุพลังงานด้วยกําลัง 35 วัตต์ ที่ความเร็ว 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
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่ 9่แกระแสไฟฟ้
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5. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพจักรยานปั่นกระแสไฟฟ้าร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์
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ตารางที
ตารางที่ 2่ 2ผลการเปรี
ผลการเปรียยบเที
บเทียยบประสิ
บประสิททธิภธิภาพจั
าพจักกรยานปั
รยานป่นนร่วรมกั
วมกับบพลัพลังงานแสงอาทิ
งงานแสงอาทิตตย์ย
จักรยานปน
พลังงานแสงอาทิตย จักรยานปนรวมกับ
ปจจัยที่ใชในการเปรียบเทียบ
พลังงานแสงอาทิตย
1. ดานพลังงาน
1.1 กําลังงานไฟฟารวมสูงสุด (วัตต)
1,400
600
2,000
1.2 คาแรงดันไฟฟา (โวลต)
25.00
26.30
26.50
1.3 คากระแสไฟฟา (แอมแปร)
3.00
11.30
12.50
2. ดานประสิทธิภาพของระบบ
2.1 จํานวนรอยละกระแสไฟฟา
3
5
7
ที่ไดตอชั่วโมง
2.2 เวลาในการเก็บกระแสไฟฟา (ชั่วโมง)
24
14
10
2.3 ชวงเวลาผลิตกระแสไฟฟา
ทุกชวงเวลา
08.00-17.00 น.
08.00-17.00 น.
3. ลักษณะการใชงาน
3.1 แหลงกําเนิดพลังงาน
มอเตอรไฟฟา
แผงโซลาเซลล
มอเตอรไฟฟาและ
แผงโซลาเซลล
3.2 ลักษณะการใชงาน
ปนจักรยาน
รับแสงแดด
ปนจักรยานและรับ
แสงแดด
3.3 การควบคุมกระแสไฟฟา
Control Chang
Control Chang
Control Chang
3.4 มอนิเตอรแสดงผล
โวลต(V) แอมป(A) โวลต(V) แอมป (A) โวลต(V) แอมป (A)
มิเตอร
มิเตอร
มิเตอร
3.5 การแปลงแรงดันไฟฟา
Inverter
Inverter
Inverter
4. ตนทุนที่ใชสราง
(สวนกําเนิดกระแสไฟฟา)
18,000 บาท
19,000 บาท
37,000
5. สมรรถนะการใชงาน
พอใช
ดี
ดีมาก

จะเห็นไดวาการปนจักรยานรวมกับพลังงานแสงอาทิตย ดวยมอเตอรไฟฟากระแสตรงทําหนาที่เปนเจนเนอ
ศรายุทธ์เรเตอร
จิตรพัขฒนาด
นากุล700
, กฤษณะ
นทสิท2ธิ์,ชุคมสั
สี , นิกราเซลล
ผงทองขนาด 300 วัตต จํานวน 2 แผง ใชจักรยานชนิ ด 3 ลอ
วัตต จํจัานวน
ด รวนมกัมุบ่ยแผงโซล
ขนาดลอหนา 24 นิ้ว (60.96 เซนติเมตร) ขนาดลอหลัง 20 นิ้ว (50.80 เซนติเมตร) เมื่อเปรียบเทียบกับใชชุดมอเตอร
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จะเห็นได้วา่ การปัน่ จักรยานร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ การเต้นของหัวใจเฉลี่ย อัตราการเผาผลาญพลังงานเฉลี่ย และ
ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงท�ำหน้าที่เป็นเจนเนอเรเตอร์ขนาด ก�ำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้มีค่าสูงขึ้น เมื่อความเร็วรอบการปั่นจักรยาน
700 วัตต์ จ�ำนวน 2 ชุด ร่วมกับแผงโซล่าเซลล์ขนาด 300 วัตต์ สูงขึ้น โดยที่ความเร็วรอบ 30 และ 35 รอบต่อนาที ช่วยรักษา
จ�ำนวน 2 แผง ใช้จักรยานชนิด 3 ล้อ ขนาดล้อหน้า 24 นิ้ว สุขภาพและร่างกายให้แข็งแรง ประสิทธิภาพของการปั่นจักรยาน
(60.96 เซนติเมตร) ขนาดล้อหลัง 20 นิ้ว (50.80 เซนติเมตร) ผลิตกระแสไฟฟ้าเท่ากับร้อยละ 7.23 และร้อยละ 11.14 และ
เมื่อเปรียบเทียบกับใช้ชุดมอเตอร์หรือการใช้แผงโซล่าเซลล์เพื่อ ทีค่ วามเร็วรอบ 40 ถึง 50 รอบต่อนาที ช่วยพัฒนาระบบการท�ำงาน
รับพลังงานจากแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียว โดยสามารถเก็บกระแส แบบใช้ออกซิเจน ประสิทธิภาพของการปั่นจักรยานผลิตกระแส
ไฟฟ้าลงยังแบตเตอรี่ขนาด 24 โวลต์ 150 แอมแปร์ได้เป็นอย่างดี ไฟฟ้าอยู่ในช่วงร้อยละ 15.26 และร้อยละ 18.18 ตามล�ำดับ
อีกทัง้ ยังช่วยด้านสุขภาพร่างกายของผูท้ ปี่ น่ั จักรยานให้แข็งแรงและ
6. ผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี และบูรณาการการเรียน
ยังได้พลังงานไฟฟ้าไว้ใช้เองภายในครัวเรือนอีกด้วย ซึ่งสอดคล้อง การสอน
กับงานวิจัยของ พิมพิไล (2555) ได้ท�ำการศึกษาจักรยานผลิต
เมื่อด�ำเนินการติดตั้งจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสง
กระแสไฟฟ้าและการออกก�ำลังกายคือศึกษาประสิทธิภาพของ อาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้าแบบพึ่งพาตนเองเสร็จเรียบร้อย น�ำผล
จักรยานผลิตกระแสไฟฟ้าและความเหมาะสมของการปั่นจักรยาน การวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี และบูรณาการการเรียนการสอนใน
ผลิตกระแสไฟฟ้าส�ำหรับออกก�ำลังกาย จากการปั่นจักรยานหมุน รายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ของโรงเรียน
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มากกว่า 1 ข้อ) อันดับที่ 1 คือ ประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่ คิดเป็นร้อยละ 91.20 หมวดที่ 4 ท่านต้องการรับบริการ
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2. ประสิ ท ธิ ภ าพจั ก รยานปั ่ น กระแสไฟฟ้ า ร่ ว มกั บ
พลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อท�ำการเปรียบเทียบกันทั้ง 3 ระบบ พบว่า
ประสิทธิภาพในการเก็บกระแสไฟฟ้าเมือ่ ทัง้ 2 ระบบท�ำงานร่วมกัน
ดีกว่าการปั่นจักรยาน และพลังงานแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียว
ร้อยละ 66.67 โดยจะสามารถเก็บกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่
ขนาด 24 โวลต์ 150 แอมแปร์ภายใน 10 ชั่วโมง อีกทั้งการปั่น
จักรยานยังช่วยให้สุขภาพร่างกายของผู้ที่ปั่นจักรยานแข็งแรง และ
ยังได้พลังงานไฟฟ้าไว้ใช้เองภายในโรงเรียนอีกด้วย
3. หลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี และบูรณาการการเรียน
การสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ของ
โรงเรี ย นอนุ บ าลเกาะกู ด จ.ตราด ร่ ว มกั บ นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณาจารย์
ผู้ท่ีสนใจทั่วไปรวมจ�ำนวน 113 คน พบว่า สถานภาพของผู้ให้
ข้อมูลแบ่งเป็นเพศชาย 60 คน เพศหญิง 53 คน ส่วนใหญ่อายุ
ต�่ำกว่า 15 ปี มีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษาสูงสุดจ�ำนวน
68 คน สถานภาพนักเรียน/นักศึกษาจ�ำนวน 77 คน ความคิดเห็น
ต่อการจัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจยั พบว่า ทราบข่าวสาร
การจัดโครงการจากเพื่อน/บุคคลที่รู้จักแนะน�ำ คิดเป็นร้อยละ
95.60 ได้รับประโยชน์ด้านใดจากการเข้าร่วมโครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีงานวิจัย คือ เพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ
85.80 น�ำความรูท้ ไี่ ด้ไปขยายผลต่อในด้านประยุกต์เป็นองค์ความรูใ้ หม่
คิดเป็นร้อยละ 91.20 และต้องการรับบริการถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านใดจากผลการวิจยั ด้านพลังงานทดแทน/อนุรกั ษ์พลังงานคิดเป็น
ร้อยละ 92.00 ความพึงพอใจของผูร้ บั การถ่ายทอดเทคโนโลยี พบว่า
ด้านความรูค้ วามเข้าใจ มีระดับความพึงพอใจ เป็นอันดับ 1 จ�ำนวน
2 ข้อ คือ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีด้านพลังงานไฟฟ้า
สรุปและอภิปรายผล
1. หลั งติด ตั้งชุด สาธิต จัก รยานปั่น ร่ว มกับ พลั ง งาน และมีความรู้ความเข้าใจหลังการอบรม และฝึกปฏิบัติ ค่าเฉลี่ย x
แสงอาทิ ต ย์ โดยท� ำ การทดสอบผลิ ต กระแสไฟฟ้ า จากการปั ่ น (Mean) 4.65 คิดเป็นร้อยละ 93.00 ด้านความพึงพอใจ มีระดับ
จักรยานด้วยความเร็วคงที่ 15-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กระแสไฟฟ้า ความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความพึงพอใจต่อความรู้ความสามารถ
ที่ได้ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ และกระแสไฟฟ้าที่ได้จากการปั่น ที่ถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรค่าเฉลี่ย x (Mean) 4.78 คิดเป็น
จักรยานไฟฟ้าร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ ท�ำการชาร์ตกระแสไฟฟ้า ร้อยละ 95.60 ด้านการน�ำความรู้ไปใช้ มีระดับความพึงพอใจมาก
เข้ากับแบตเตอร์รี่ขนาด 24 โวลต์ 150 แอมแปร์ พบว่า การปั่น ทีส่ ดุ คือ สามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้รบั มาเพิม่ ศักยภาพด้านพลังงานไฟฟ้า
จักรยานความเร็วทีใ่ ช้ปน่ั 15 ถึง 20 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ด้วยมอเตอร์ ผลิตกระแสไฟฟ้าไว้ใช้เอง ค่าเฉลี่ย x (Mean) 4.77 คิดเป็น
ไฟฟ้ากระแสตรง 1,400 วัตต์ จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้โดย ร้อยละ 95.40 และอยากทราบพลังงานทดแทนในรูปแบบใหม่เพิม่ เติม
เฉลี่ยใน 1 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับร้อยละ 3 ใช้เวลาเก็บกระแสไฟฟ้า
รวม 24 ชั่วโมง กระแสไฟฟ้าที่ได้ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 ใช้เวลาเก็บกระแสไฟฟ้ารวม 14 ชั่วโมง และกระแสไฟฟ้า
ที่ได้จากการจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นร้อยละ
7 ใช้เวลาเก็บกระแสไฟฟ้ารวม 10 ชั่วโมง
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ความคิดเห็นต่อการจัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
งานวิจัย พบว่า ท่านทราบข่าวสารการจัดโครงการจากแหล่งใดบ้าง
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) อันดับที่ 1 คือ เพื่อน/บุคคลที่รู้จักแนะน�ำ
คิดเป็นร้อยละ 95.60 หมวดที่ 2 ท่านได้รับประโยชน์ด้านใดจาก
การเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัย (ตอบได้มากกว่า
1 ข้อ) อันดับที่ 1 คือ เพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ
85.80 หมวดที่ 3 ท่านน�ำความรู้ที่ได้ไปขยายผลต่อในด้านใด
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) อันดับที่ 1 คือ ประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่
คิดเป็นร้อยละ 91.20 หมวดที่ 4 ท่านต้องการรับบริการถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านใดจากผลการวิจัย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) อันดับที่ 1
คือ ด้านพลังงานทดแทน/อนุรักษ์พลังงาน คิดเป็นร้อยละ 92.00
ความพึงพอใจของผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี พบว่า
ด้านความรูค้ วามเข้าใจ ระดับความพึงพอใจ คือ มากทีส่ ดุ เป็นอันดับ
1 จ�ำนวน 2 ข้อ คือ ท่านมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีด้าน
พลังงานไฟฟ้า และท่านมีความรู้ความเข้าใจหลังการอบรม และ
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ค่ า เฉลี่ ย x (Mean) 4.65 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 93.00
ด้านความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ คือ มากที่สุดเป็นอันดับ
1 คือ ความพึงพอใจต่อความรู้ความสามารถที่ถ่ายทอดความรู้
ของวิทยากร ค่าเฉลี่ย x (Mean) 4.78 คิดเป็นร้อยละ 95.60
ด้านการน�ำความรู้ไปใช้ ระดับความพึงพอใจมากที่สุดเป็นอันดับ 1
คือ ท่านสามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้รบั มาเพิม่ ศักยภาพด้านพลังงานไฟฟ้า
ผลิตกระแสไฟฟ้าไว้ใช้เอง ค่าเฉลี่ย x (Mean) 4.77 คิดเป็น
ร้อยละ 95.40 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม พบว่า อยากทราบพลังงาน
ทดแทนในรูปแบบใหม่เพิ่มเติม
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งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาทรัพยากรชีวภาพที่ต�ำบลบ่อ อ�ำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เฉพาะพืชทางชายป่าทะเลที่สามารถน�ำ
ย้อมสีธรรมชาติได้ เพื่อพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาการย้อมสีผ้าธรรมชาติจากพืชในท้องถิ่น พร้อมกับพัฒนาสีย้อมธรรมชาติจากทรัพยากร
ในท้องถิ่นต�ำบลบ่อให้ได้เฉดสีต่างๆ โดยใช้สารช่วยติดสีเป็นสารช่วยย้อมเคมี โดยวิธีการส�ำรวจ ชนิดพืชทางชายป่าทะเล จ�ำนวน
ประชากรของพืชในท้องถิ่น ที่สามารถน�ำมาย้อมสีได้ โดยวิธีการสนทนากลุ่มกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต�ำบลบ่อ อ�ำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
และชาวบ้านในชุมชนและลงพื้นที่เพื่อส�ำรวจ จากนั้นท�ำการคัดเลือกพืชทางชายทะเลจนเหลือ 14 ชนิด โดยเลือกใช้ใบหรือผล ได้แก่
ต้นผักบุ้งทะเล, ต้นโกงกางใบใหญ่, ต้นขลู่, ต้นมะเขือคัน, ต้นเหงือกปลาหมอ, ต้นไก่เตี้ย, ต้นโปรงแดง, ต้นตะบูน, ต้นจาก, ต้นประสัก,
ต้นหวายลิง, ต้นแสมขาว, ต้นล�ำพู และต้นล�ำแพน กระบวนการย้อมสีธรรมชาติมีขั้นตอนการเตรียมสีย้อมน�ำใบหรือผล ในอัตรา 1 ส่วน
ต่อน�้ำ 2 ส่วน ต้มไฟปานกลางเป็นเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อสกัดเอาสีที่มีอยู่ในใบหรือผลกรองเอาแต่น�้ำสีและไปใส่สารช่วยติดสีระหว่างย้อม
คือ เกลือกับสารส้ม โดยใส่เกลือหรือสารส้มในอัตราส่วนเกลือ 30 กรัม ต่อน�้ำ 1 กิโลกรัม น�ำผ้าฝ้ายใส่ลงไปต้มในน�้ำสีเป็นเวลาประมาณ
45 นาที และท�ำการปรับเฉดสีหลังย้อมด้วยสารช่วยติดสีหลังย้อม คือ น�้ำสนิม, น�้ำสารส้ม, น�้ำด่างขี้เถ้า, น�้ำปูนใส และน�้ำโคลนป่าชายเลน
น�ำมาขย�้ำจนเฉดสีเปลี่ยน โทนสีที่ได้จากพืชทางชายทะเล ต�ำบลบ่อ อ�ำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เป็นโทนสีน�้ำตาล แต่มีหลายเฉดเนื่องจาก
ใช้สารช่วยย้อมเป็นตัวท�ำปฏิกิริยากับผ้าฝ้ายที่จะมาช่วยเพิ่มและเปลี่ยนสีสันให้หลากหลายโดยได้สีเข้มขึ้น หรือจางลงหรือเป็นสีอื่นๆ
ในโทนสีเดิม คือ สีน�้ำตาลอมแดง น�้ำตาลอมเหลือง และน�้ำตาลอมเขียว
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The purposes of this research were to study the biological resources of mangrove plants that could
be used in natural dye from Boh sub-district, Klung district, Chantaburi province in order to further develop the
wisdom of natural dye from local plants and improve the shades of natural colors by using dyeing auxiliaries.
Variety of mangrove plant species and the population number of local plants that could be used in fabric dye
were explored using the focus group with community enterprises and the villagers including field survey by
the researchers. Then 14 local mangrove plants were selected, mainly focused on using their leaves or fruits,
such as Ipomoea pes-caprae, Rhizophora mangle, Pluchea indica, Makuekan (local plant in Chantaburi),
Acanthus ebracteatus, Canavalia rosea, Indian mangrove, Xylocarpus granatum, Nypa fruiticans, Bruguiera
sexangula, Flagellaria indica, Avicennia alba, Lythraceae and Sonneratia ovate. In a natural textile dyeing process,
the leaves or fruits of selected plants were simmered in water in a ratio of 1:2 with medium heat for one hour
to extract dye from the leaves or fruits. Then filtered out only colored water and added the dyeing auxiliaries
(salt or alum) in a ratio of 30:1 (30 grams of salt or alum to 1 kilogram of water). After that, put the cotton fabric
into the colored water and boiled it for 45 minutes. In this phase, the dye color could be adjusted by applying
the dying auxiliaries such as rust dying, alum dying, lye water, limewater and mangrove clay dying and crushing it
until the color shade was changed from original color of mangrove plants to brown color, which contained
various shades of brown. This was because of the reaction between dyeing auxiliaries and cotton that changed
the color into darker or lighter hue or change to other colors in the original color scheme, for example auburn,
drab and green brown.
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โครงการวิจัย “การศึกษาภูมิปัญญาการย้อมสีย้อมธรรมชาติจาก
จังหวัดจันทบุรตี งั้ อยูใ่ นพืน้ ทีช่ ายฝัง่ ทะเลภาคตะวันออก ต้นฝาดดอกแดงส�ำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในต�ำบลบ่อ
ของประเทศไทยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ อ�ำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรีเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน” (ณภัค
ทั้งในดินและในน�้ำ มีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เอื้ออ�ำนวย แสงจั น ทร์ และจุ ฑ าทิ พ ย์ นามวงษ์ , 2558) ร่ ว มกั บ คณะ
ต่อการท�ำการเกษตร โดยเฉพาะการเพาะปลูกผลไม้ที่ขึ้นชื่อของ อัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
จังหวัด ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาด และพืชผลทางการเกษตร และกลุ ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนนี้ มี ค วามต้ อ งการเฉดสี อื่ น ๆ เพิ่ ม เติ ม
อื่นๆ เช่น พริกไทยและยางพารา ส่วนบริเวณชายฝั่งก็มีท�ำอาชีพ การย้อมสีสิ่งทอ คือ งานหัตถกรรมที่มีมานาน การย้อมสีเป็นงาน
การประมง โดยเฉพาะต�ำบลบ่อ อ�ำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เป็น ที่ต้องอาศัยทักษะ และวิธีการที่มีขั้นตอนและระบบ สีที่มนุษย์รู้จัก
ต�ำบลหนึ่งในจ�ำนวน 12 ต�ำบล ของ อ.ขลุง ที่ตั้งอยู่ในลุ่มแม่น�้ำเวฬุ และน�ำมาใช้ในยุคแรกของการใช้สีนั้นเป็นสีจากธรรมชาติที่ได้มา
ประกอบด้วย หมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองระหาน จากพืช สัตว์ ดิน และแร่ธาตุ ซึ่งใช้ย้อมผ้าใยธรรมชาติ ได้แก่ ลินิน
บ้านหวัก บ้านบ่อบน บ้านบ่อล่าง บ้านหัวนา บ้านมาบชุมเห็ด บ้าน ฝ้ า ย ขนสั ต ว์ และไหม ปั จ จุ บั น ยั ง สี ก ารสื บ ทอดความรู ้ ด ้ า น
ท่าสอน บ้านวังสรรพรส บ้านหวัก บ้านบ่อเจริญ พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม การย้อมสีธรรมชาติอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ การผลิตสิ่งทอ
มีพนื้ ทีท่ งั้ หมด 85.10 ตร.กม. หรือ 53,187 ไร่ (ไทยต�ำบลดอทคอม, ย้อมสีธรรมชาติยงั เป็นแนวทางของตลาดปัจจุบนั และอนาคตทีต่ อ้ ง
2558) ประชากรมีอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม ท�ำนา ปลูกข้าว อยู่ภายใต้ข้อก�ำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย การใส่ใจ
เลี้ยงกุ้งและ มีอาชีพเสริมคือ การท�ำสวนผลไม้ (ส�ำนักงานพัฒนา ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตสิ่งทอระดับชุมชนย้อมสีธรรมชาติ
จึงเป็นแนวทางส�ำคัญประการหนึ่งในการยกระดับสินค้าชุมชนเพื่อ
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน), 2553)
บริบทชุมชนจากการสัมภาษณ์ชาวบ้านในพื้นที่ที่เป็น ตอบโจทย์สินค้าเชิงอนุรักษ์ (ศรันยา เกษมบุญญากร, 2555)
ั ญาไทย
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนต�ำบลบ่อที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านต่างๆ ได้ให้ การย้อมสีจากสีทไี่ ด้จากวัตถุดบิ ตามธรรมชาติ นับเป็นภูมปิ ญ
ข้อมูลว่าในต�ำบลบ่อนี้จะมีทั้งพื้นที่เป็นป่าชายเลน นาข้าว และ ที่สืบทอดกันมาแต่อดีต แม้ว่ากระบวนการย้อมจะยุ่งยากแต่ความ
สวนผลไม้ ซึ่งเป็นพื้นที่มีความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพมาก นิ ย มในการใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ย ้ อ มสี ธ รรมชาติ ก ลั บเพิ่ มมากขึ้นทั้งใน
โดยเฉพาะในพืน้ ทีป่ า่ ชายเลนหรือป่าเลน โดยชาวบ้านมีการประกอบ ประเทศและต่างประเทศด้วยเหตุผลทีส่ ำ� คัญ คือ ท�ำให้ผสู้ วมใส่ไม่เกิด
อาชีพโดยการใช้ฐานทรัพยากรทีม่ อี ยูใ่ นชุมชนนัน่ ก็คอื การท�ำประมง อาการแพ้และของเสียที่เกิดขึ้นไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ การท�ำนาข้าว และการท�ำสวนผลไม้ แต่มี ท�ำให้ในปัจจุบนั ผูบ้ ริโภคให้ความสนใจกับสินค้ากับผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็น
บางส่วนที่ประกอบอาชีพรับจ้าง เช่น การเย็บผ้าโหล การรับเหมา ธรรมชาติมากขึ้น เพราะมีความปลอดภัยต่อสุขภาพและไม่ท�ำลาย
ก่อสร้าง รับจ้างทัว่ ไป ในด้านภูมปิ ญ
ั ญาและประเพณี ความเชือ่ ต่างๆ สภาพแวดล้อม การน�ำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติ จึงส่งผลดี
ล้วนเกิดจากการการประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตประจ�ำวัน เช่น ต่อตลาด และความต้องการมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกปี
ดังนั้นผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส�ำคัญและปัญหาข้างต้น
ภูมิปัญญาการย้อมสีเครื่องมือประมง คือ โพงพางซึ่งเป็นเครื่องมือ
ประมงพื้นบ้านด้วยเปลือกฝาดหรือเปลือกโกงกาง ภูมิปัญญาด้าน จึงมีแนวคิดในศึกษาพืชป่าชายเลนที่สามารถพัฒนาเป็นสีย้อมผ้า
การถนอมอาหาร เช่น การท�ำกะปิ น�้ำปลา การเย็บตับจากเพื่อใช้ ธรรมชาติเฉดสีต่างๆ จากวัตถุดิบจากพืชในท้องถิ่นและมีการใช้
ท�ำหลังคา การใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการรักษาโรค เช่น การใช้ หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้เป็นแนวทางในการสร้างเป็น
ใบขลู่ที่ขึ้นอยู่ทั่วไปในชุมชนในการขับปัสสาวะ โดยการต้มน�้ำดื่ม ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของชุมชน และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า
หรือน�ำมาประกอบอาหาร การรวมกลุ่มกันในชุมชนจะมีลักษณะ ที่มีคุณค่าในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
การรวมตัวแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ กล่าวคือ มีทั้ง เป็นการน�ำทรัพยากรที่มีอยู่ในจังหวัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การรวมตั ว เพื่ อ ท� ำ กิ จ กรรมแบบเป็ น กิ จ จะลั ก ษณะคื อ มี ร ายชื่ อ
สมาชิกและมีการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการ เช่น กลุ่มวิสาหกิจ วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ชุมชนที่ตั้งขึ้นมาเพื่อผลิตสินค้าชุมชน ส่วนกลุ่มที่ไม่เป็นทางการ
1. ศึกษาทรัพยากรชีวภาพที่ในต�ำบลบ่อ อ�ำเภอขลุง
คือมีการรวมตัวอย่างหลวมๆ สมาชิกกลุ่มไม่คงที่ รวมกลุ่มมาเพื่อ จังหวัดจันทบุรี เฉพาะพืชป่าชายเลนที่สามารถน�ำย้อมสีธรรมชาติได้
ท�ำกิจกรรมเป็นครั้งคราว เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ท�ำนาข้าว ฯลฯ เพือ่ พัฒนาต่อยอดภูมปิ ญ
ั ญาการย้อมสีผา้ ธรรมชาติจากพืชในท้องถิน่
(เกษม จ่าพันดุง และบุศรินทร์ จ่าพันดุง, 2559 : สัมภาษณ์)
2. พัฒนาสีย้อมธรรมชาติจากทรัพยากรในท้องถิ่น
อีกทั้งในจันทบุรีได้มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในต�ำบลบ่อ ต�ำบลบ่อให้ได้เฉดสีต่างๆ
อ�ำเภอขลุงได้เริม่ พัฒนาสียอ้ มผ้าจากพืชต้นฝาดดอกแดงและพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์บางชนิด เช่น กระเป๋า ซึ่งได้มาจากการท�ำวิจัย

ภัทรา ศรีสุโข, ณภัค แสงจันทร์, ธนกฤต ใจสุดา, กรชนก บุญทร

ดังนี้

สอบถามชาวบ๎านที่มาประชุมสารวจชนิดของพืช ในท๎องถิ่นที่นามาย๎อมสีได๎ทั้ง 10 หมูํแล๎ว พืชป่าชายเลน
สอบถามชาวบ๎านที่มาประชุมสารวจชนิดของพืช ในท๎องถิ่นที่นามาย๎อมสีได๎ทั้ง 10 หมูํแล๎ว พืชป่าชายเลน
คือ หมูํ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ9 ได๎แกํ ผักบุ๎งทะเล โปรงแดง ตะบูน โกงกาง ลานจาก ขลูํ มะเขือคัน ประสัก
คือ หมูํ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ9 ได๎แกํ ผักบุ๎งทะเล โปรงแดง ตะบูน โกงกาง ลานจาก ขลูํ มะเขือคัน ประสัก
โคลนป่าเลน หวายลิง เหงือกปลาหมอ แสม เสม็ดแดง เสม็ดขาว ลาแพง ลาพู ต๎นรุํย (รังกะแท) และได๎ลง
โคลนป่าเลน หวายลิง เหงือกปลาหมอ แสม เสม็ดแดง เสม็ดขาว ลาแพง ลาพู ต๎นรุํย (รังกะแท) และได๎ลง
พื้นทีก่ ารสปี
ารวจพื
ชป่าชายทะเล
วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี
ที่ 13
ฉบับทีดัดั่ 1งงภาพที
เดือ่่ 22นมกราคม - เมษายน 2562 67
พื้นทีก่ ารสารวจพื
ชป่าชายทะเล
ภาพที

วิธีด�ำเนินการวิจัย

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

พพ
รรณ
ี

1. ศึกษาบริบทชุมชน ส�ำรวจ ชนิดพืชป่าชายเลน
จ�ำนวนประชากรของพืชในท้องถิ่น และคัดเลือกพืชที่สามารถน�ำ
มาย้ อ มสี ไ ด้ โดยวิ ธี ก ารสนทนากลุ ่ ม กั บ กลุ ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
ต�ำบลบ่อ อ�ำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
การประชุ
มเสนอชนิ
ดพืชานวนประชากรที
ป่าชายเลนจ�ส่ ามารถน
ำนวนประชากร
และผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชน จ�ำนวน 20 คน เพื่อหาพืชในท้องถิ่นที่มี ภาพที
ภาพที่ ่ 11การประชุ
มเสนอชนิ
ดพืชป่าชายเลนจ
ามาย๎อมสีได๎
ภาพที่ 1 การประชุมเสนอชนิดพืชป่าชายเลนจานวนประชากรทีส่ ามารถนามาย๎อมสีได๎
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ความเหมาะสมน�ำมาย้อมผ้า พร้อมกับแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและ
ณ ตาบลบํอ อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ถอดองค์ ค วามรู ้ ร ะหว่ า งชุ ม ชนและคณะผู ้ วิ จั ย เพื่ อ หาแนวทาง
การพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติจากพืชในท้องถิ่น และลง
พื้นที่ส�ำรวจจ�ำนวนพืชในท้องถิ่นด้วยวิธีการจดบันทึก การบันทึก
ภาพ
2. ทดลองย้ อ มผ้ า ฝ้ า ยสี จ ากพื ช ในท้ อ งถิ่ น ทางป่ า
ชายเลนที่ได้จากการส�ำรวจ และพัฒนาการย้อมสีให้ได้เฉดสีที่
ภาพที่ 2 การลงพื
ชป่าชายเลน
ตาบลบํอชอป่าเภอขลุ
ง จังหวัดจันทบุรี
ภาพที้น้น่ทีที2่ส่สารวจพื
การลงพื
้นที่สณณ�ำรวจพื
าชายเลน
ภาพที่ 2 การลงพื
ารวจพื
ชป่าชายเลน
ตาบลบํอ อาเภอขลุ
ง จังหวัดจันทบุรี
หลากหลายโดยใช้สารช่วยติดสีหรือสารช่วยย้อมที่ใช้แบ่งเป็นสาร
ณ
ต�
ำ
บลบ่
อ
อ�
ำ
เภอขลุ
ง
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
รี
ช่วยย้อมเคมี ได้แก่ น�้ำสารส้ม น�้ำสนิม และสารช่วยย้อมธรรมชาติ สมาชิกกลุํมวิสาหกิจชุมชนได๎ทาการสังเคราะห์ข๎อมูลจานวนประชากรของพื
ชในป่าชายเลนที่สามารถ
สมาชิกกลุํมวิสาหกิจชุมชนได๎ทาการสังเคราะห์ข๎อมูลจานวนประชากรของพืชในป่าชายเลนที่สามารถ
นามาย๎อมสีได๎ และทาการคัดเลือกพืชป่าชายเลน โดยมีเกณฑ์ในการเลือก คือ พืชที่มีปลูกอยูํมากหรือเป็นพืชที่มี
ได้แก่ น�้ำด่างขี้เถ้า น�้ำเกลือ น�้ำโคลนป่าชายเลน
นามาย๎อมสีได๎ และทาการคัดเลือกพืชป่าชายเลน โดยมีเกณฑ์ในการเลือก คือ พืชที่มีปลูกอยูํมากหรือเป็นพืชที่มี
ปลูกเฉพาะท๎องถิ่น, พืชมีจานวนมากขยายพันธุ์ตามธรรมชาติได๎งําย และได๎ทาการคัดเลือกจนเหลือ 14 ชนิดเพื่อมา
ปลูกเฉพาะท๎องถิ่น, พืชมีจานวนมากขยายพั
ได๎ชนได้
งําย และได๎
ทาการคังดเลื
อกจนเหลืขอ ้อ14มูชนิ
3. จั ด เวที คื น ข้ อ มู ล ถอดบทเรี ย นเรื่ อ งการพั ฒ นา
สมาชิ
กลุนหลั่มนวิกธุและผลในพื
ส์ตามธรรมชาติ
าหกิจชุชมบางชนิ
ล ดเพื,่อต๎มาน
ทาการทดสอบย๎อมผ๎า โดยเลื
อกใช๎ใกบเป็
ด ได๎ทแ�ำกํการสั
ต๎นผักบุ๎งเคราะห์
ทะเล, ต๎นโกงกางใบใหญํ
ทาการทดสอบย๎อมผ๎า โดยเลือกใช๎ใบเป็นหลักและผลในพืชบางชนิด ได๎แกํ ต๎นผักบุ๎งทะเล, ต๎นโกงกางใบใหญํ, ต๎น
ํ, ต๎นมะเขื
คัน, ต๎นเหงือกปลาหมอ, ต๎นไกํชเตีในป่
้ย, ต๎นโปรงแดง,
ต๎นตะบู
น, ต๎นจาก, ต๎ำนมาย้
ประสัก, ต๎นหวายลิ
กระบวนการย้อมสีธรรมชาติจากพืชในท้องถิน่ ให้กบั ชุมชนต�ำบลบ่ขลู
จ�ำออนวนประชากรของพื
ชายเลนที
่สามารถน�
ได้ งง,, ต๎ต๎นน
ขลูอํ, ต๎นมะเขื
คัน, ต๎นเหงือกปลาหมอ, ต๎นไกํเตี้ย, ต๎นาโปรงแดง,
ต๎นตะบู
น, ต๎นจาก, ต๎นประสัอก,มสี
ต๎นหวายลิ
แสมขาว, ต๎นลาพู, ต๎นลาแพน
แสมขาว, และท�
ต๎นลาพู, ำต๎การคั
นลาแพนดเลือกพืชป่าชายเลน โดยมีเกณฑ์ในการเลือก คือ
อ�ำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
2. ผลการทดลองย๎อมผ๎าด๎วยสีจากพืชในท๎องถิ่นที่ได๎จากการสารวจ และพัฒนาการย๎อมสีให๎ได๎เฉดสีที่
าด๎วยสีอจเป็
ากพื
ากการสารวจ
มสีให๎ได๎เฉดสีที่
4. จัดท�ำสื่อสิ่งพิมพ์คู่มือการย้อมสีธรรมชาติให้กหลากหลาย
ับ พื2.ชทีผลการทดลองย๎
่มีปลูกอยู่มอมผ๎ากหรื
นชพืในท๎
ชทีองถิ่มีป่นทีลู่ไกด๎จเฉพาะท้
องถิและพั
่น, ฒพืนาการย๎
ชมีจ�ำอนวน
หลากหลาย
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต�ำบลบ่อ อ�ำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มากขยายพั
์ จามธรรมชาติ
ย ดและได้
ทำ� การคั
เลือกจนเหลื
ในการย๎ อมสี พืชนที่ไธุด๎ต
ากการคัด เลือ กทั้ไง ด้14งา่ ชนิ
ขั้ นตอนการย๎
อ มสีธดรรมชาติ
ชาวบ๎ า นได๎อพัฒ นาตํ อ
ในการย๎ อมสี พืชที่ไ ด๎จ ากการคัด เลือ กทั้ ง 14 ชนิด ขั้ นตอนการย๎อ มสีธ รรมชาติชาวบ๎ า นได๎ พัฒ นาตํ อ
ยอดจากฐานความรู
ด
๎
้
ั
ง
เดิ
ม
โดยการเรี
ย
นรู
จ
๎
ากการทดลองท
าและวั
ส
ดุ
ต
ามธรรมชาติ
ม
ล
ี
าดั
บ
การย๎
อมดังนี้
14 ชนิด๎ดเพื
่ ม มาท�
ำการทดสอบย้
อมผ้าและวั
า โดยเลื
อกใช้ใบเป็
กและผล
ยอดจากฐานความรู
ั้งเดิอ
โดยการเรี
ยนรู๎จากการทดลองท
สดุตามธรรมชาติ
มีลาดันบหลั
การย๎
อมดังนี้
ในพื
ช
บางชนิ
ด
ได้
แ
ก่
ต้
น
ผั
ก
บุ
้
ง
ทะเล,
ต้
น
โกงกางใบใหญ่
,
ต้นขลู่,
ผลการวิจัย
1. ส�ำรวจ ชนิดพืชป่าชายเลน จ�ำนวนประชากรของพืช ต้ น มะเขื อ คั น , ต้ น เหงื อ กปลาหมอ, ต้ น ไก่ เ ตี้ ย , ต้ น โปรงแดง,
ต้นตะบูน, ต้นจาก, ต้นประสัก, ต้นหวายลิง, ต้นแสมขาว, ต้นล�ำพู,
ในท้องถิ่น ที่สามารถน�ำมาย้อมสีได้
ทางทีมผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ท�ำการประชุมการสนทนากลุ่ม ต้นล�ำแพน
2. ผลการทดลองย้อมผ้าด้วยสีจากพืชในท้องถิ่นที่ได้
รวมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต�ำบลบ่อ อ�ำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ณ ต�ำบลบ่อ อ�ำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ดังภาพที่ 1 โดยมีประเด็น จากการส�ำรวจ และพัฒนาการย้อมสีให้ได้เฉดสีที่หลากหลาย
ในการย้ อ มสี พื ช ที่ ไ ด้ จ ากการคั ด เลื อ กทั้ ง 14 ชนิ ด
ค�ำถามในเรื่องการส�ำรวจหาชนิดพืช จ�ำนวนประชากรของพืชใน
ท้องถิ่นที่สามารถน�ำมาย้อมสีได้ เพื่อส�ำรวจพืชพันธุ์ในท้องถิ่น ขั้นตอนการย้อมสีธรรมชาติชาวบ้านได้พัฒนาต่อยอดจากฐาน
ความรู ้ ดั้ ง เดิ ม โดยการเรี ย นรู ้ จ ากการทดลองท� ำ และวั ส ดุ ต าม
สามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้
สอบถามชาวบ้ า นที่ ม าประชุ ม ส� ำ รวจชนิ ด ของพื ช ธรรมชาติมีล�ำดับการย้อมดังนี้
ในท้องถิ่นที่น�ำมาย้อมสีได้ทั้ง 10 หมู่แล้ว พืชป่าชายเลน คือ 		 2.1 ขั้นตอนการเตรียมสีย้อม
หมู่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 9 ได้แก่ ผักบุ้งทะเล โปรงแดง ตะบูน 		 น�ำใบหรือผลสด ในอัตรา 1 ส่วน ต่อน�้ำ 2 ส่วน
โกงกาง ลานจาก ขลู่ มะเขือคัน ประสัก โคลนป่าเลน หวายลิง ต้มไฟปานกลางเป็นเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อสกัดเอาสีที่มีอยู่ในใบหรือ
เหงือกปลาหมอ แสม เสม็ดแดง เสม็ดขาว ล�ำแพง ล�ำพู ต้นรุ่ย ผลกรองเอาแต่น�้ำสี จากนั้นใส่สารช่วยติดสีระหว่างย้อม คือ เกลือ
กับสารส้ม โดยใส่เกลือในอัตราส่วนเกลือ 30 กรัม ต่อน�้ำ 1 กิโลกรัม
(รังกะแท) และได้ลงพื้นที่การส�ำรวจพืชป่าชายทะเล ดังภาพที่ 2
และสารส้มในอัตราส่วนสารส้ม 30 กรัม ต่อน�้ำ 1 กิโลกรัม น�ำผ้า
ฝ้ายใส่ลงไปต้มเป็นเวลาประมาณ 45 นาที กดให้จมน�้ำสีย้อมตลอด
เวลาต้ม พลิกกลับไปกลับมาเป็นระยะๆ ดังภาพที่ 3

ภัทรา ศรีสุโข, ณภัค แสงจันทร์, ธนกฤต ใจสุดา, กรชนก บุญทร

นาใบหรือผลสด ในอัตรา 1 สํวน ตํอน้า 2 สํวน ต๎มไฟปานกลางเป็นเวลา 1 ชั่วโมงเพื่อสกัดเอาสีที่มีอยูํใน
ใบหรือผลกรองเอาแตํน้าสี จากนั้นใสํสารชํวยติดสีระหวํางย๎อมคือ เกลือ กับสารส๎ม โดยใสํเกลือในอัตราสํวนเกลือ
30 กรัม ตํอน้า 1 กิโลกรัม และสารส๎มในอัตราสํวนสารส๎ม 30 กรัม ตํอน้า 1 กิโลกรัม นาผ๎าฝ้ ายใสํลงไปต๎มเป็น
เวลาประมาณ 45 นาที กดให๎
าสีย๎อมตลอดเวลาต๎
พลิกกลับไปกลั
68จมน้วารสารวิ
จัยร�ำมไพพรรณี
ปีทบมาเป็
ี่ 13นระยะๆ
ฉบับดัทีงภาพที
่ 1 เดื่ 3อนมกราคม

ภาพที่ 3 ชาวบ๎านกลุํมวิสาหกิจชุมชนตาบลบํอรํวมกันเตรียมสีย๎อม
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2.2 ขั้นตอนการปรับเฉดสีหลังย๎อม

พพ
รรณ
ี

นาผ๎
าฝ้ายที้ ำ่ผโคลนป่
ํานการต๎มากับชายเลนน�
น้าสีแล๎วมาปรั
บเฉดสีห้ ำลัจนเฉดสี
งย๎อมด๎วยสารชํ
น้าสนิม ,่ 4น้าสารส๎ม /
และน�
ำมาขย�
เปลีว่ยยตินดสีดัคืงอภาพที
น้าเกลือ, น้าดํางขี้เถ๎า, น้าปูนใส และน้าโคลนป่าชายเลนนามาขย้าจนเฉดสีเปลี่ยน ดังภาพที่ 4 จากนั้นไปผึ่งลมจน
้ แห๎ไปผึ
ง่ ลมจนน�
ำ้ ไม่แนํหน ยดแต่
า้ มผ้1าคืแห้
งจากนั
น้ ใส่กถและตากในที
งุ มัดให้แ่รน่ํมนและผลที่ได๎
น้าไมํหยดแตํจากนั
ห๎ามผ๎าน
งจากนั
้นใสํถุงมัดให๎
ทิ้งไว๎เป็ห
นเวลา
น แล๎
วจึงนามาซั
จากการย๎อมสี
แสดงดั1งตารางที
่ 1 วจึงน�ำมาซักและตากในที่ร่ม และผลที่ได้
ทิพ้งืชไว้ธรรมชาติ
เป็นเวลา
คืน แล้

จากการย้อมสีพืชธรรมชาติแสดงดังตารางที่ 1

ภาพที
่ 3 ชาวบ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต�ำบลบ่อ
ภาพที่ 3 ชาวบ๎านกลุํมวิสาหกิจชุมชนตาบลบํอรํวมกันเตรียมสีย๎อม
ร่วมกันเตรียมสีย้อม
2.2 ขั้นตอนการปรับเฉดสีหลังย๎อม

ภาพที่ 4 ชาวบ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต�ำบลบ่อ
ร่วมกันปรับเฉดสีหลังย้อม
6

ภาพที่ 4 ชาวบ๎านกลุํมวิสาหกิจชุมชนตาบลบํอรํวมกันปรับเฉดสีหลังย๎อม

รำไ

นาผ๎าฝ้ายที่ผํานการต๎2.2
มกับน้ขัาสี้นแตอนการปรั
ล๎วมาปรับเฉดสีหบลัเฉดสี
งย๎อมด๎ห
วยสารชํ
		
ลังย้อวยติม ดสี คือ น้าสนิม , น้าสารส๎ม/
น้าเกลือ, น้าดํางขี้เถ๎า, น้าปูนใส และน้าโคลนป่าชายเลนนามาขย้าจนเฉดสีเปลี่ยน ดังภาพที่ 4 จากนั้นไปผึ่งลมจน
น�ำหผ้๎าามผ๎ฝ้าาแห๎ยทีงจากนั
่ผ่านการต้
มแกันํบนน�ทิ้ำ้งไว๎สีเแป็นล้เวลา
วมาปรั
หลังกย้และตากในที
อมด้วยสาร
น้าไมํหยดแตํ
้นใสํถุงมัดให๎
1 คืนบแล๎เฉดสี
วจึงนามาซั
่รํม และผลที่ได๎
จากการย๎ช่อมสี
พ
ช
ื
ธรรมชาติ
แ
สดงดั
ง
ตารางที
่
1
วยติดสี คือ น�้ำสนิม, น�้ำสารส้ม/น�้ำเกลือ, น�้ำด่างขี้เถ้า, น�้ำปูนใส

ชภัฏ

ตารางที่ 1่ 1แสดงพื
แสดงพืชชทีที่ผ่ผ่าํานการย้
นการย๎ออมสี
มสีธธรรมชาติ
รรมชาติโดยใช้
โดยใช๎เกลื
เกลืออเป็เป็นนสารช่
สารชํววยติยติดดสีสีรระหว่
ะหวําางย้งย๎ออมม
ตารางที
สีที่ได๎/สารชํวยติดสี(Mordant)
ชนิดของพืช
กระบวนการชํวยติดสี
เกลือ
ต๎นผักบุ๎งทะเล
ผํานการชํวยติดสีระหวํางย๎อม
ภาพที่ 4สํชาวบ๎
า
นกลุํมวิช
สาหกิ
วนของพื
ที่ใช๎จชุยม๎อชนตม:าบลบํ
ใบ อรํวมกันปรับเฉดสีหลังย๎อม
น้าสนิมชํวยติดสีหลังย๎อม
น้าสารส๎ม/เกลือชํวยติดสีหลังย๎อม
น้าดํางขี้เถ๎าชํวยติดสีหลังย๎อม

ลัยร
า

น้าปูนใสชํวยติดสีหลังย๎อม

น้าโคลนป่าชายเลนชํวยติดสีหลังย๎อม

ต๎นโกงกางใบใหญํ
สํวนของพืชที่ใช๎ย๎อม: ใบ

ผํานการชํวยติดสีระหวํางย๎อม
น้าสนิมชํวยติดสีหลังย๎อม

ิทยา

น้าสารส๎ม/เกลือชํวยติดสีหลังย๎อม
น้าดํางขี้เถ๎าชํวยติดสีหลังย๎อม
น้าปูนใสชํวยติดสีหลังย๎อม

มห
าว

น้าโคลนป่าชายเลนชํวยติดสีหลังย๎อม

ต๎นขลูํ
สํวนของพืชที่ใช๎ย๎อม: ใบ

ผํานการชํวยติดสีระหวํางย๎อม
น้าสนิมชํวยติดสีหลังย๎อม
น้าสารส๎ม/เกลือชํวยติดสีหลังย๎อม
น้าดํางขี้เถ๎าชํวยติดสีหลังย๎อม
น้าปูนใสชํวยติดสีหลังย๎อม

น้าโคลนป่าชายเลนชํวยติดสีหลังย๎อม
ภัทรา ศรีสุโข, ณภัค แสงจันทร์, ธนกฤต ใจสุดา, กรชนก บุญทร
ต๎นมะเขือคัน
ผํานการชํวยติดสีระหวํางย๎อม

สารส๎ม

สํวนของพืชที่ใช๎ย๎อม: ใบ

น้าสนิมชํวยติดสีหลังย๎อม

น้าสารส๎ม/เกลือชํวยติดสีหลังย๎อม
น้าดํางขี้เถ๎าชํวยติดสีหลังย๎อม
น้าปูนใสชํวยติดสีหลังย๎อม
ต๎นต๎โกงกางใบใหญํ
นมะเขือคัน
สํสํววนของพื
นของพืชชทีที่ใ่ใช๎ช๎ยย๎อ๎อม:ม: ใบ
ใบ

รำไ

น้าโคลนป่าชายเลนชํวยติดสีหลังย๎อม

พพ
รรณ
ี

น้าสารส๎ม/เกลือชํวยติดสีหลังย๎อม
6
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น้าดํางขี้เถ๎าชํวยติดสีหลังย๎อม
ตารางที
่
1
แสดงพื
ช
ที
ผ
่
า
ํ
นการย๎
อ
มสี
ธ
รรมชาติ
โดยใช๎โดยใช้
เกลือเเป็กลืนอสารชํ
วยติดวสียติ
ระหวํ
าะหว่
งย๎อามงย้อม
ตารางที่ 1 (ต่อ) แสดงพืชที่ผ่านการย้อมสีน้าปู
ธรรมชาติ
เป็
น
สารช่
ด
สี
ร
นใสชํวยติดสีหลังย๎อม
สีที่ได๎/สารชํวยติดสี(Mordant)
ชนิดของพืช
น้าโคลนป่าชายเลนชํวยติดสีหลังย๎อม
กระบวนการชํวยติดสี
เกลือ
สารส๎ม
ํ
ต๎นผัต๎กนบุขลู
๎งทะเล
ผํานการชํวยติดสีระหวํางย๎อม
สํวนของพืชที่ใช๎ย๎อม: ใบ
น้าสนิมชํวยติดสีหลังย๎อม

นการชํววยติ
ยติดดสีสีรระหวํ
ะหวําางย๎
งย๎ออมม
ผํผําานการชํ
าสนิมมชํชํววยติ
ยติดดสีสีหหลัลังงย๎ย๎ออมม
น้น้าสนิ

าปูนนใสชํ
ใสชํววยติ
ยติดดสีสีหหลัลังงย๎ย๎ออมม
น้น้าปู
สีที่ได๎/สารชํวยติดสี(Mordant)
าโคลนป่าาชายเลนชํ
ชายเลนชํววยติ
ยติดดสีสีหหลัลังงย๎ย๎ออมม
น้น้าโคลนป่
กระบวนการชํวยติดสี
เกลือ
ผํานการชํวยติดสีระหวํางย๎อม
ผํานการชํวยติดสีระหวํางย๎อม
น้าสนิมชํวยติดสีหลังย๎อม
น้าสนิมชํวยติดสีหลังย๎อม
น้าสารส๎ม/เกลือชํวยติดสีหลังย๎อม
น้าสารส๎ม/เกลือชํวยติดสีหลังย๎อม
น้าดํางขี้เถ๎าชํวยติดสีหลังย๎อม
น้าดํางขี้เถ๎าชํวยติดสีหลังย๎อม
น้าปูนใสชํวยติดสีหลังย๎อม
น้าปูนใสชํวยติดสีหลังย๎อม
น้าโคลนป่าชายเลนชํวยติดสีหลังย๎อม
น้าโคลนป่าชายเลนชํวยติดสีหลังย๎อม

7

สารส๎ม

ิทยา

ลัยร
า

ชนิดของพืช
ต๎นขลูํ
ต๎นเหงือกปลาหมอ
สํวนของพืชที่ใช๎ย๎อม: ใบ
สํวนของพืชที่ใช๎ย๎อม: ใบ

ชภัฏ

าสารส๎มม/เกลื
/เกลืออชํชํววยติ
ยติดดสีสีหหลัลังงย๎ย๎ออมม
น้น้าสารส๎
าดําางขี
งขี้เ้เถ๎ถ๎าาชํชํววยติ
ยติดดสีสีหหลัลังงย๎ย๎ออมม
น้น้าดํ

มห
าว

ต๎นมะเขือคัน
ต๎นไกํเตี้ย
สํวนของพืชที่ใช๎ย๎อม: ใบ
สํวนของพืชที่ใช๎ย๎อม: ใบ

ต๎นโปรงแดง
สํวนของพืชที่ใช๎ย๎อม: ใบ

ผํานการชํวยติดสีระหวํางย๎อม
ผํานการชํวยติดสีระหวํางย๎อม
น้าสนิมชํวยติดสีหลังย๎อม
น้าสนิมชํวยติดสีหลังย๎อม
น้าสารส๎ม/เกลือชํวยติดสีหลังย๎อม
น้าสารส๎ม/เกลือชํวยติดสีหลังย๎อม
น้าดํางขี้เถ๎าชํวยติดสีหลังย๎อม
น้าดํางขี้เถ๎าชํวยติดสีหลังย๎อม
น้าปูนใสชํวยติดสีหลังย๎อม
น้าปูนใสชํวยติดสีหลังย๎อม
น้าโคลนป่าชายเลนชํวยติดสีหลังย๎อม
น้าโคลนป่าชายเลนชํวยติดสีหลังย๎อม
ผํานการชํวยติดสีระหวํางย๎อม
น้าสนิมชํวยติดสีหลังย๎อม
ภัทรา ศรีสุโข, ณภัค แสงจันทร์, ธนกฤต ใจสุดา, กรชนก บุญทร
น้าสารส๎มชํวยติดสีหลังย๎อม

น้าสนิมชํวยติดสีหลังย๎อม

น้าสารส๎
มชํวอยติ
สีหดลัสีงหย๎ลัองมย๎อม
น้าสารส๎
ม/เกลื
ชํวดยติ
น้าดํางขี้เถ๎าชํวยติดสีหลังย๎อม
น้าปูนใสชํวยติดสีหลังย๎อม
ต๎นโกงกางใบใหญํ
ต๎นตะบูน
นของพืชชทีที่ใ่ใช๎ช๎ยย๎อ๎อม:ม: ใบ
ใบ
สํสํววนของพื

สารส๎ม

รำไ

น้าโคลนป่าชายเลนชํวยติดสีหลังย๎อม

6

พพ
รรณ
ี

น้าสารส๎ม/เกลือชํวยติดสีหลังย๎อม
70 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2562
น้าดํางขี้เถ๎าชํวยติดสีหลังย๎อม
ตารางที่ 1่ 1 (ต่แสดงพื
ชที่ผําชนการย๎
อมสีธอรรมชาติ
โดยใช๎โดยใช้
เกลือเเป็กลืนอสารชํ
วยติดสีระหวํางย๎อม
ตารางที
อ) แสดงพื
ที่ผ่านการย้
มสีน้าปู
ธรรมชาติ
นใสชํวยติ
ดสีหลังย๎เป็
อมนสารช่วยติดสีระหว่างย้อม
สีที่ได๎/สารชํวยติดสี(Mordant)
ชนิดของพืช
น้าโคลนป่าชายเลนชํวยติดสีหลังย๎อม
กระบวนการชํวยติดสี
เกลือ
ต๎ต๎นนผัโปรงแดง
กบุ๎งทะเล
ผํานการชํวยติดสีระหวํางย๎อม
สํวนของพืชที่ใช๎ย๎อม: ใบ
น้าสนิมชํวยติดสีหลังย๎อม

นการชํววยติ
ยติดดสีสีรระหวํ
ะหวําางย๎
งย๎ออมม
ผํผําานการชํ
าสนิมมชํชํววยติ
ยติดดสีสีหหลัลังงย๎ย๎ออมม
น้น้าสนิ

ชภัฏ

าสารส๎มม/เกลื
/เกลืออชํชํววยติ
ยติดดสีสีหหลัลังงย๎ย๎ออมม
น้น้าสารส๎
าดําางขี
งขี้เ้เถ๎ถ๎าาชํชํววยติ
ยติดดสีสีหหลัลังงย๎ย๎ออมม
น้น้าดํ

ชนิดของพืช

ลัยร
า

ขลูํ
ต๎ต๎นนจาก
นของพืชชทีที่ใ่ใช๎ช๎ยย๎อ๎อม:ม: ผล
ใบ
สํสํววนของพื

าปูนนใสชํ
ใสชํววยติ
ยติดดสีสีหหลัลังงย๎ย๎ออมม
น้น้าปู
สีที่ได๎/สารชํวยติดสี(Mordant)
าโคลนป่าาชายเลนชํ
ชายเลนชํววยติ
ยติดดสีสีหหลัลังงย๎ย๎ออมม
น้น้าโคลนป่
กระบวนการชํวยติดสี
เกลือ
นการชํววยติ
ยติดดสีสีรระหวํ
ะหวําางย๎
งย๎ออมม
ผํผําานการชํ
าสนิมมชํชํววยติ
ยติดดสีสีหหลัลังงย๎ย๎ออมม
น้น้าสนิ
าสารส๎มม/เกลื
/เกลืออชํชํววยติ
ยติดดสีสีหหลัลังงย๎ย๎ออมม
น้น้าสารส๎

ิทยา

าดําางขี
งขี้เ้เถ๎ถ๎าาชํชํววยติ
ยติดดสีสีหหลัลังงย๎ย๎ออมม
น้น้าดํ
าปูนนใสชํ
ใสชํววยติ
ยติดดสีสีหหลัลังงย๎ย๎ออมม
น้น้าปู

าโคลนป่าาชายเลนชํ
ชายเลนชํววยติ
ยติดดสีสีหหลัลังงย๎ย๎ออมม
น้น้าโคลนป่

มห
าว

ต๎ต๎นนมะเขื
ประสัอกคัน
นของพืชชทีที่ใ่ใช๎ช๎ยย๎อ๎อม:ม: ใบ
ใบ
สํสํววนของพื

ต๎นหวายลิง
สํวนของพืชที่ใช๎ย๎อม: ผล

นการชํววยติ
ยติดดสีสีรระหวํ
ะหวําางย๎
งย๎ออมม
ผํผําานการชํ
าสนิมมชํชํววยติ
ยติดดสีสีหหลัลังงย๎ย๎ออมม
น้น้าสนิ

าสารส๎มม/เกลื
/เกลืออชํชํววยติ
ยติดดสีสีหหลัลังงย๎ย๎ออมม
น้น้าสารส๎
าดําางขี
งขี้เ้เถ๎ถ๎าาชํชํววยติ
ยติดดสีสีหหลัลังงย๎ย๎ออมม
น้น้าดํ
าปูนนใสชํ
ใสชํววยติ
ยติดดสีสีหหลัลังงย๎ย๎ออมม
น้น้าปู

าโคลนป่าาชายเลนชํ
ชายเลนชํววยติ
ยติดดสีสีหหลัลังงย๎ย๎ออมม
น้น้าโคลนป่
ผํานการชํวยติดสีระหวํางย๎อม

น้าสนิมชํวยติดสีหลังย๎อม
ภัทรา ศรีสุโข, ณภัค แสงจันทร์, ธนกฤต ใจสุดา, กรชนก บุญทร
น้าสารส๎ม/เกลือชํวยติดสีหลังย๎อม

8

สารส๎ม

น้าสนิมชํวยติดสีหลังย๎อม

น้าสารส๎ม/เกลือชํวยติดสีหลังย๎อม
น้าดํางขี้เถ๎าชํวยติดสีหลังย๎อม
น้าปูนใสชํวยติดสีหลังย๎อม
ต๎นต๎โกงกางใบใหญํ
นหวายลิง
สํวนของพืชที่ใช๎ย๎อม: ใบ

รำไ

น้าโคลนป่าชายเลนชํวยติดสีหลังย๎อม

พพ
รรณ
ี

น้าสารส๎ม/เกลือชํวยติดสีหลังย๎อม
6
วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2562 71
น้าดํางขี้เถ๎าชํวยติดสีหลังย๎อม
ตารางที่ 1่ 1 (ต่แสดงพื
ชที่ผําชนการย๎
อมสีธอรรมชาติ
โดยใช๎ดยใช้
เกลือเเป็กลืนอสารชํ
วยติดสีระหวํางย๎อม
ตารางที
อ) แสดงพื
ที่ผ่านการย้
มสีน้าปู
ธรรมชาติ
นใสชํวโยติ
ดสีหลังย๎เป็
อมนสารช่วยติดสีระหว่างย้อม
สีที่ได๎/สารชํวยติดสี(Mordant)
ชนิดของพืช
น้าโคลนป่าชายเลนชํวยติดสีหลังย๎อม
กระบวนการชํวยติดสี
เกลือ
สารส๎ม
ง
ต๎ต๎นนผัหวายลิ
กบุ๎งทะเล
ผํานการชํวยติดสีระหวํางย๎อม
สํวนของพืชที่ใช๎ย๎อม: ผล
ใบ
น้าสนิมชํวยติดสีหลังย๎อม

ผํานการชํวยติดสีระหวํางย๎อม
น้าสนิมชํวยติดสีหลังย๎อม

ชภัฏ

น้าสารส๎ม/เกลือชํวยติดสีหลังย๎อม
น้าดํางขี้เถ๎าชํวยติดสีหลังย๎อม

ชนิดของพืช

สารส๎ม

ผํานการชํวยติดสีระหวํางย๎อม

ลัยร
า

นขลูํ
ต๎นต๎แสมขาว
สํวนของพืชที่ใช๎ย๎อม: ใบ

น้าปูนใสชํวยติดสีหลังย๎อม
สีที่ได๎/สารชํวยติดสี(Mordant)
น้าโคลนป่
าชายเลนชํววยติยติดดสีสีหลังย๎อม
กระบวนการชํ
เกลือ

9

น้าสนิมชํวยติดสีหลังย๎อม

น้าสารส๎ม/เกลือชํวยติดสีหลังย๎อม
น้าดํางขี้เถ๎าชํวยติดสีหลังย๎อม

ิทยา

น้าปูนใสชํวยติดสีหลังย๎อม

น้าโคลนป่าชายเลนชํวยติดสีหลังย๎อม

มห
าว

นลาพูอคัน
ต๎นต๎มะเขื
สํวนของพืชที่ใช๎ย๎อม: ใบ

ต๎นลาแพน
สํวนของพืชที่ใช๎ย๎อม: ใบ

ผํานการชํวยติดสีระหวํางย๎อม
น้าสนิมชํวยติดสีหลังย๎อม

น้าสารส๎ม/เกลือชํวยติดสีหลังย๎อม
น้าดํางขี้เถ๎าชํวยติดสีหลังย๎อม
น้าปูนใสชํวยติดสีหลังย๎อม

น้าโคลนป่าชายเลนชํวยติดสีหลังย๎อม
ผํานการชํวยติดสีระหวํางย๎อม
น้าสนิมชํวยติดสีหลังย๎อม
ภัทรา ศรีสุโข, ณภัค แสงจันทร์, ธนกฤต ใจสุดา, กรชนก บุญทร
น้าสารส๎ม/เกลือชํวยติดสีหลังย๎อม

น้าสนิมชํวยติดสีหลังย๎อม

น้น้าสารส๎
าสารส๎มม/เกลื
/เกลืออชํชํววยติ
ยติดดสีสีหหลัลังงย๎ย๎ออมม
น้น้าดํ
าดําางขี
งขี้เ้เถ๎ถ๎าาชํชํววยติ
ยติดดสีสีหหลัลังงย๎ย๎ออมม
น้น้าปู
าปูนนใสชํ
ใสชํววยติ
ยติดดสีสีหหลัลังงย๎ย๎ออมม

สารส๎ม

รำไ

าโคลนป่าาชายเลนชํ
ชายเลนชํววยติ
ยติดดสีสีหหลัลังงย๎ย๎ออมม
น้น้าโคลนป่

6

พพ
รรณ
ี

น้าสารส๎ม/เกลือชํวยติดสีหลังย๎อม
72 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2562
น้าดํางขี้เถ๎าชํวยติดสีหลังย๎อม
ตารางที
่
1
แสดงพื
ช
ที
ผ
่
า
ํ
นการย๎
อ
มสี
ธ
รรมชาติ
โดยใช๎โดยใช้
เกลือเเป็กลืนอสารชํ
วยติดสีระหวํางย๎อม
ตารางที่ 1 (ต่อ) แสดงพืชที่ผ่านการย้อมสี
ธรรมชาติ
น้าปู
นใสชํวยติ
ดสีหลังย๎อเป็มนสารช่วยติดสีระหว่างย้อม
สีที่ได๎/สารชํวยติดสี(Mordant)
ชนิดของพืช
น้าโคลนป่าชายเลนชํวยติดสีหลังย๎อม
กระบวนการชํวยติดสี
เกลือ
ต๎ต๎นนผัลกาแพน
บุ๎งทะเล
ผํผําานการชํ
นการชํววยติ
ยติดดสีสีรระหวํ
ะหวําางย๎
งย๎ออมม
สํสํววนของพื
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ต๎นมะเขือคัน
สํวนของพืชที่ใช๎ย๎อม: ใบ

ผํานการชํวยติดสีระหวํางย๎อม
น้าสนิมชํวยติดสีหลังย๎อม

น้าสารส๎ม/เกลือชํวยติดสีหลังย๎อม
น้าดํางขี้เถ๎าชํวยติดสีหลังย๎อม
น้าปูนใสชํวยติดสีหลังย๎อม

น้าโคลนป่าชายเลนชํวยติดสีหลังย๎อม
ภาพที่ 6 คู่มือการย้อมสีธรรมชาติให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต�ำบลบ่อ อ�ำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ภาพที่ 6 คูํมือการย๎อมสีธรรมชาติให๎กับกลุํมวิสาหกิจชุมชนตาบลบํอ อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ภาพที่ 6 คูํมือการย๎อมสีธรรมชาติให๎กับกลุํมวิสาหกิจชุมชนตาบลบํอ อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

และอภิ
ปรายผลการวิ
ัย ดา, กรชนก บุญทร
ภัทรา ศรีสสรุ
ุโข, ปณภั
ค แสงจั
นทร์, ธนกฤต จใจสุ
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

1. การสังเคราะห์ข๎อมูลจานวนประชากรของพืชในท๎องถิ่นที่สามารถนามาย๎อมสีได๎ และทาการคัดเลือกพืช
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งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาหาพืชป่าชายทะเลที่ต�ำบลบ่อ
อ� ำ เภอขลุ ง จั ง หวั ด จั น ทบุ รี ที่ ส ามารถย้ อ มสี ไ ด้ แ ละพั ฒ นาให้
เกิ ด เฉดสี ต ่ า งๆ แต่ ยั ง ขาดการศึ ก ษาเครื่ อ งมื อ วั ด คุ ณ ภาพทาง
วิทยาศาศาสตร์ เช่น การวัดความคงทนของสี อีกทั้งการศึกษา
พืชทางบกที่สามารถย้อมสีธรรมชาติได้ ตลอดจนการเพิ่มมูลค่า
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณผูส้ นับสนุนทุนวิจยั จากส�ำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) และส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
และผู้ให้ความช่วยเหลือในงานวิจัยนี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต�ำบลบ่อ
อ�ำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ชมรมคลัสเตอร์อตุ สาหกรรมอัญมณีและ
เครือ่ งประดับจังหวัดจันทบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี และ
คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
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1. การสังเคราะห์ข้อมูลจ�ำนวนประชากรของพืชใน
ท้ อ งถิ่ น ที่ ส ามารถน� ำ มาย้ อ มสี ไ ด้ และท� ำ การคั ด เลื อ กพื ช ทาง
ชายทะเล จนเหลือ 14 ชนิด โดยเลือกใช้ใบเป็นหลัก และผล
ในพืชบางชนิด ได้แก่ ต้นผักบุ้งทะเล, ต้นโกงกางใบใหญ่, ต้นขลู่,
ต้ น มะเขื อ คั น , ต้ น เหงื อ กปลาหมอ, ต้ น ไก่ เ ตี้ ย , ต้ น โปรงแดง,
ต้นตะบูน, ต้นจาก, ต้นประสัก, ต้นหวายลิง, ต้นแสมขาว, ต้นล�ำพู,
ต้นล�ำแพน
2. กระบวนการย้อมสีธรรมชาติมีขั้นตอนการเตรียม
สีย้อมน�ำใบหรือผล ในอัตรา 1 ส่วน ต่อน�้ำ 2 ส่วน ต้มไฟปานกลาง
เป็นเวลา 1 ชัว่ โมง เพือ่ สกัดเอาสีทมี่ อี ยูใ่ นใบหรือผลกรองเอาแต่นำ�้ สี
และไปใส่สารช่วยติดสีระหว่างย้อมคือ เกลือกับสารส้ม โดยใส่เกลือ
ในอัตราส่วนเกลือหรือสารส้ม 30 กรัม ต่อน�้ำ 1 กิโลกรัม น�ำผ้าฝ้าย
ใส่ลงไปต้มเป็นเวลาประมาณ 45 นาที และท�ำการปรับเฉดสีหลัง
ย้อมด้วยสารช่วยติดสี คือ น�้ำสนิม, น�้ำสารส้ม, น�้ำด่างขี้เถ้า,
น�้ำปูนใส และน�้ำโคลนป่าชายเลนน�ำมาขย�้ำจนเฉดสีเปลี่ยน
3. โทนสีที่ได้จากพืชทางชายทะเลที่ได้จากการถอด
บทเรียนกับชุมชนเรื่องการพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติ
ต�ำบลบ่อ อ�ำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เป็นโทนสีนำ�้ ตาล แต่มหี ลายเฉด
เนื่องจากใช้สารช่วยย้อมเป็นตัวท�ำปฏิกิริยากับผ้าฝ้ายที่จะมาช่วย
เพิ่มและเปลี่ยนสีสันให้หลากหลายโดยได้สีเข้มขึ้น หรือจางลงหรือ
เป็นสีอื่นๆ ในโทนสีเดิม คือ สีน�้ำตาลอมแดง น�้ำตาลอมเหลือง และ
น�้ำตาลอมเขียว จากการทดลองสารช่วยติดสีหลังย้อมที่ใช้แบ่งเป็น
สารช่วยย้อมเคมี ได้แก่ น�ำ้ สารส้ม น�ำ้ สนิม และสารช่วยย้อมธรรมชาติ
ได้แก่ น�้ำด่างขี้เถ้า น�้ำเกลือ น�้ำโคลนป่าชายเลน สามารถสรุป
การเปลี่ยนแปลงสีที่ได้หลังจากใช้สารช่วยติดสีหลังย้อมเทียบกับ
ก่อนใช้ได้ดังนี้
1. น�้ำสารส้มสามารถช่วยยึดสีเส้นใยให้สีสด สว่างขึ้น
2. น�้ำสนิมสามารถช่วยให้สีติดเส้นใยและเปลี่ยนเฉดสี
ให้เข้มขึ้นเป็นโทนเทา-ด�ำ
3. น�้ ำ ด่ า งขี้ เ ถ้ า สามารถช่ ว ยให้ สี ติ ด เส้ น ใยให้ สี ส ด
สว่างขึ้น
4. น�้ำปูนใสสามารถช่วยให้สีติดเส้นใยให้สีเข้มขึ้นใน
เฉดเดิม
5. น�้ำเกลือสามารถช่วยให้สีติดเส้นใยให้สีสด สว่างขึ้น
6. น�้ำโคลนป่าชายเลนสามารถช่วยให้สีติดเส้นใยให้
สีเข้มขึ้นในเฉดเดิมโทนเทา-ด�ำ

ข้อเสนอแนะ

รำไ

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

ภัทรา ศรีสุโข, ณภัค แสงจันทร์, ธนกฤต ใจสุดา, กรชนก บุญทร
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีของส�ำนักเรียนวัดชูจิตธรรมาราม
พระอารามหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนต่อสภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีของส�ำนักเรียนวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ�ำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ประชากร
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนที่ก�ำลังศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ชั้นประโยค 1-2 ถึงชั้นประโยค 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
จ�ำนวน 214 รูป ผู้วิจัยใช้กลุ่มประชากรเป็นหน่วยในการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test
Independent) การทดสอบค่าเอฟ (F-test) โดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance : ANOVA)
ผลการวิ จั ย พบว่ า 1. นั ก เรี ย นมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ สภาพการจั ด การศึ ก ษาพระปริ ยั ติ ธ รรม แผนกบาลี ข องส� ำ นั ก เรี ย น
วัดชูจติ ธรรมาราม พระอารามหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทัง้ 5 ด้าน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.72 เมือ่ พิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากโดยเรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) ด้านการวัดผลและประเมินผล 2) ด้านผู้สอน
3) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 4) ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน 5) ด้านสื่อการเรียนการสอน และ 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของนักเรียนต่อสภาพการจัดการศึกษาพระปริยตั ธิ รรม แผนกบาลีของส�ำนักเรียนวัดชูจติ ธรรมาราม พระอารามหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนจ�ำแนกตามอายุ วุฒิการศึกษาสายสามัญ และวุฒิการศึกษาทางบาลี มีความคิดเห็น
ที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
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The objectives of this research were; 1) to study the states of an educational administration of
Prapariyattidhamma, Pali Division of Watchujitdhamaram, Royal temple, Phra Nakhon Sri Ayutthaya Province,
and; 2) to compare the students’ opinions to the states of an educational administration of Prapariyattidhamma,
Pali Division of Watchujitdhamaram, Royal temple, Phra Nakhon Sri Ayutthaya Province, classified by personal
factors. The research population consisted of 214 students who were studying in Prapariyattidhamma, Pali Division
in the 1-2 Pali level to 6 Pali level in the second semester of academic year 2017. Researchers used the population
as a unit of study. The tool was a set of five-rating scale questionnaire with the reliability level of 0.82. The statistic
analyzed the data with Percentage, Mean, Standard Deviation, t-test Independent, F-test and One - Way Analysis
of Variance : ANOVA.
The results of research were concluded as follows :
1. The students’ opinions to the states of an educational administration of Prapariyattidhamma, Pali
Division of Watchujitdhamaram, Royal temple, Phra Nakhon Sri Ayutthaya Province. All of 5 aspects were overall
at a high level (μ = 3.72). All the levels were also found that there were arranged from the most to the least
as follow : 1) The measurement and evaluation, 2) Instructor, 3) Learning and teaching activities, 4) Curriculum, and
5) Instruction media.
2. The comparison of students’ opinions to the states of an educational administration of
Prapariyattidhamma, Pali Division of Watchujitdhamaram, Royal temple, Phra Nakhon Sri Ayutthaya Province
found that the comparison of students’ opinions classified by age, level of general education and Pali education,
were not significant difference opinions, thus rejecting the formulated hypotheses.
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พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาประจ�ำชาติไทยมาช้านาน
บรรพบุรษุ ไทยตัง้ แต่สมัยเก่าก่อนได้รบั พระพุทธศาสนามาประพฤติ
ปฏิบตั แิ ละรักษา ส่งเสริม สืบต่อกันมาโดยไม่ขาดสาย พระรัตนตรัย
และหลักธรรมปฏิบัติในพระพุทธศาสนาได้ซึมซาบเข้าไปในจิตใจ
และอยูใ่ นสายเลือดเนือ้ ของคนไทย ชาติไทย ตลอดมาจนถึงปัจจุบนั
(สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน), 2546) พระพุทธศาสนาเป็น
ศาสนาที่ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยนับถือและเป็นรากฐาน
ส�ำคัญของการศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรมไทยที่สืบเนื่องมาจนถึง
ปัจจุบัน หลักค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาได้หล่อหลอมกล่อมเกลา
จิตใจของชาวไทยให้มศี ลี ธรรม คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมตาม
แบบอย่างของพุทธศาสนิกชน ท�ำให้สงั คมไทยมีความร่มเย็นเป็นสุข
และมีเอกลักษณ์ของตนเอง (นภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม และวลัยพร
ศิริภิรมย์, 2545)
ภาษาบาลีหรือภาษามคธ เป็นภาษาที่จารึกค�ำสั่งสอน
ของพระพุทธเจ้าไว้ ซึ่งบันทึกไว้ในคัมภีร์พระไตรปิฎก เป็นภาษาที่
พระองค์ทรงใช้เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แพร่หลายในแคว้นต่างๆ ด้วย
หลังจากที่พระองค์ทรงดับขันธปรินิพพาน พระเถระในสมัยนั้นได้
ช่วยกันท่องจ�ำหลักค�ำสอนในศาสนาทั้งหมดแล้วถ่ายทอดต่อๆ กัน
มาด้วยมุขปาฐะหน้าทีส่ ำ� คัญของพระสงฆ์กค็ อื การศึกษาภาษาบาลี
ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ลึกซึ้ง เพื่อที่จะตรวจสอบพุทธพจน์ที่ปรากฏ
ในพระไตรปิฎกให้ถูกต้อง ไม่ให้บิดเบือนหรือคลาดเคลื่อนไปจาก
ต้นฉบับเดิม สมัยพุทธกาลกุลบุตรที่เข้ามาบวชมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
2 อย่าง คือ การศึกษาคันถธุระ การศึกษาเล่าเรียนค�ำสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้าจนสามารถจ�ำขึ้นใจได้ และวิปัสสนาธุระ การฝึกอบรม
จิตใจจนเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงของสภาวธรรม
มีจติ หลุดพ้นจากกิเลสทัง้ หลาย ทัง้ 2 อย่างนี้ มีความส�ำคัญอย่างมาก
เพราะเป็นความรู้พื้นฐานที่จะน�ำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องและไปสู่
ความพ้นทุกข์ในที่สุด ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา
นั่นเอง หน้าที่ 2 อย่างสามารถแยกออกเป็น 3 ขั้น โดยเรียงล�ำดับ
ก่อนหลัง คือ ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ ซึ่งตรงกับค�ำกล่าวของ
กองบาลีสนามหลวงทีร่ ะบุไว้วา่ ในพระพุทธศาสนานัน้ พระพุทธเจ้า
ทรงวางแผนการศึกษาไว้ 3 ขั้น คือ ขั้นปริยัติ ขั้นปฏิบัติ และ
ขั้นปฏิเวธ ขั้นปริยัติ ได้แก่ การศึกษาทางทฤษฎี คือ การศึกษา
พระธรรมวิ นั ย ให้ มี ค วามรู ้ เ ป็ น พื้ น ฐานโดยแจ่ ม แจ้ ง เสี ย ก่ อ นว่ า
ค�ำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอะไรบ้าง ถ้าจะน�ำมา
ปฏิบัติจะท�ำอย่างไร และเมื่อปฏิบัติแล้วจะได้ผลอย่างไร ขั้นปฏิบัติ
คือ การน�ำพระธรรมวินัยมาปฏิบัติด้วยกาย วาจา ใจ และขั้นปฏิเวธ
เป็ น ขั้ น ที่ แ สดงถึ ง ผลของการปฏิ บั ติ ต ามพระธรรมค� ำ สอนของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า (กองบาลีสนามหลวง, 2548; มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, 2555 : ออนไลน์)

ดังนัน้ การศึกษาพระปริยตั ธิ รรม แผนกบาลีจงึ นับได้วา่
เป็นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะเป็นการศึกษา
ที่ท�ำให้พระภิกษุสามเณรจบการศึกษาของคณะสงฆ์และมีคุณวุฒิ
ทางพุทธศาสนาสูงสุด ประกอบกับการเรียนภาษาบาลี เกี่ยวเนื่อง
กับการแปลศัพท์ตคี วามพระธรรมวินยั ตามไวยากรณ์ เป็นการรักษา
หลั ก การเดิ ม หรื อ ความหมายของพระพุ ท ธวจนะตามที่ มี อ ยู ่ ใ น
พระไตรปิฎก เป็นการป้องกันสัทธรรมปฏิรปู ได้ และการเรียนภาษา
บาลีต้องใช้ความอุตสาหะวิริยะและแรงจูงใจเป็นอย่างมากจึงถือ
ได้ว่า การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีช่วยพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้มีคุณภาพสูงขึ้นได้อีกทางหนึ่ง (กรมการศาสนา, 2534)
พระปริยัติธรรม แผนกบาลี (เปรียญ) เป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่
คณะสงฆ์ยอมรับโดยสมบูรณ์ว่า เป็นการศึกษาของคณะสงฆ์ ซึ่ง
คณะสงฆ์เป็นเจ้าของเรื่องจัดด�ำเนินการ แม้ว่าคณะสงฆ์จะถือว่า
ท่านรับผิดชอบเฉพาะการจัดวางหลักสูตรและจัดสอบ ไม่มีหน้าที่
จัดสอนหรือให้มีการศึกษาแต่ปรากฏว่า พระภิกษุสามเณรมีความ
สนใจในการศึกษาด้านนี้ลดลงทุกปีโดยล�ำดับ พระภิกษุสามเณร
จ�ำนวนมากถึงกับรูส้ กึ ว่า เป็นการศึกษาทีไ่ ม่พงึ ปรารถนาส�ำหรับตน
แม้ทางส�ำนักเรียนหลายแห่งจะพยายามส่งเสริมหรือถึงกับบังคับ
ให้เรียน ก็เรียนกันอย่างฝืนท�ำใจด้วยความเบื่อหน่าย (พระราชวรมุนี
(ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2529) และการจัดการศึกษาในแผนกบาลีนี้
ยังมีปญ
ั หาและอุปสรรคในการจัดการศึกษา ดังเห็นได้จากผลการวิจยั
เรือ่ ง แนวทางการจัดการศึกษาพระปริยตั ธิ รรมตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 พบว่า การจัดการศึกษาพระปริยตั ธิ รรม
ตามแผนกบาลี มีสภาพปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 1) ด้านหลักสูตร
เนื้อหาสาระยากเกินไปและมากเกินไป เนื้อหาสาระเก่าเกินไป
ไม่เคยปรับปรุง ไม่เหมาะสมกับวัยผู้เรียนวิธีการเรียนการสอนเน้น
การท่องจ�ำ และการแปลไม่ค่อยมีการประยุกต์ใช้และขาดการคิด
วิเคราะห์ 2) ด้านกระบวนการเรียนการสอน ขาดแคลนครูผู้สอน
ใช้ ร ะบบการศึ ก ษาแบบพี่ ส อนน้ อ ง ครู ข าดความเข้ า ใจลึ ก ซึ้ ง
ขาดประสบการณ์ หนังสือ ต�ำราประกอบการเรียน เก่าเกินไป
ไม่มีการปรับปรุง 3) ด้านการวัดผลและประเมินผล เกณฑ์การวัด
และประเมินผลวัดความจ�ำมากกว่าความเข้าใจ และไม่มีเกณฑ์
มาตรฐาน และไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอน ความยากง่ายของข้อสอบ
ข้อสอบยากเกินไป เน้นความจ�ำมากกว่าการประยุกต์ใช้ (นภมณฑล
สิบหมื่นเปี่ยม และวลัยพร ศิริภิรมย์, 2545)
ส�ำนักเรียนวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นส�ำนักเรียนหนึง่ ทีจ่ ดั การศึกษาพระปริยตั ธิ รรม
แผนกบาลีให้กบั เยาวชนทีม่ คี วามสนใจและเรียนจบชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 6 ได้มีโอกาสศึกษาต่อ โดยในปี พ.ศ.2560 ที่ผ่านมาส�ำนักเรียน
วัดชูจติ ธรรมาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้สง่ นักเรียนเข้าสอบ
ความรู้พระปริยัติธรรมแผนกบาลี ตั้งแต่ชั้นประโยค 1-2, 3, 4, 5,
6, 7 และ 9 รวมทั้งสิ้น 253 รูป ซึ่งผลการสอบปรากฏว่า นักเรียน

รำไ

บทน�ำ

สายัณห์ วงศ์สุรินทร์
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สอบได้รวมทุกชั้น จ�ำนวน 25 รูป ซึ่งได้น้อยมาก สิ่งเหล่านี้แสดงถึง วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การขาดประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาและการไม่ใส่ใจใน
1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีของพระภิกษุสามเณร
แผนกบาลีของส�ำนักเรียนวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง
จากความส�ำคัญและปัญหาดังกล่าว จึงเป็นเหตุจูงใจ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ให้ ผู ้ วิ จั ย สนใจที่ จ ะศึ ก ษาการจั ด การศึ ก ษาพระปริ ยั ติ ธ รรม
2. เพือ่ เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนต่อสภาพ
แผนกบาลี ข องส� ำ นั ก เรี ย นวั ด ชู จิ ต ธรรมาราม เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข ้ อ มู ล การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีของส�ำนักเรียนวัดชูจิต
เกี่ยวกับการจั
กษารวมทั
้งปัญจหาอุ
วัตถุดปการศึ
ระสงค์
ของการวิ
ัย ปสรรคและข้อเสนอแนะ ธรรมาราม พระอารามหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ�ำแนก
ต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์
นการน�ำไปพัฒนาส�
ำนักกเรีษาพระปริ
ยนและน�ยำผล
1. เพื่อศึกใษาสภาพการจั
ดการศึ
ัติธรรมตามสถานภาพส่
แผนกบาลีของสวนบุ
านัคกคล
เรียนวัดชูจิตธรรมาราม พระอาราม
การวิจัยมาปรั
งการจั
ดการศึกษาพระปริ
หลวงบจัปรุงหวั
ดพระนครศรี
อยุธยา ยัติธรรม แผนกบาลีให้
มีคุณภาพและประสิ
ทธิ่อภเปรี
าพยิยบเที
่งขึ้นยต่บความคิ
อไป ดเห็นของนักเรียนต่อสภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีของสานักเรียน
2. เพื
วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล

รำไ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรตาม

การจัดการศึกษาพระปริยตั ิธรรม แผนกบาลี
1. ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน
2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
3. ด้านสื่อการเรียนการสอน
4. ด้านการวัดผลและประเมินผล
5. ด้านผู้สอน

ชภัฏ

ตัวแปรต้น

สถานภาพส่วนบุคคล
1. อายุ
2. วุฒิการศึกษาสายสามัญ
3. วุฒิการศึกษาทางบาลี

ลัยร
า

ภาพที่ 1่ 1กรอบแนวคิ
กรอบแนวคิดดของการวิ
ของการวิจจัยัย
ภาพที

วิธีด�ำเนิวินธการวิ
ีดาเนิจนัยการวิจัย

มห
าว

ิทยา

ประชากรที
่ใช้ในการวิ่ใช้จใัยนการวิจัย
ประชากรที
ประชากรที
่ใช้ในการวิ
ัย ได้แก่จัยนักได้เรีแยก่นทีนัก่กเรี�ำลัยงนที
ศึก่กษาพระ
ประชากรที
่ใช้จในการวิ
าลังศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ชั้นประโยค 1-2 ถึงชั้นประโยค 6
ปริยัติธรรมแผนกบาลี ชั้นประโยค 1-2 ถึงชั้นประโยค 6 ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 214 รูป ผู้วิจัยใช้กลุ่มประชากรเป็นหน่วยในการศึกษา ดังปรากฏในตารางที่ 1
ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ�ำนวน 214 รูป ผู้วิจัยใช้กลุ่มประชากรเป็น
ตารางที่ 1 แสดงจานวนประชากร
หน่วยในการศึกษา ดังปรากฏในตารางที่ 1
ที่
ชั้น
ประชากร (รูป)
1 ประโยค 1-2
177
2 ประโยค 3
21
3 ประโยค 4
7
4 ประโยค 5
2
5 ประโยค 6
7
รวม
214
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
1. ตัวแปรต้น ได้แก่ อายุ วุฒิการศึกษาสายสามัญ และวุฒิการศึกษาทางบาลี
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ สภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีของสานักเรียนวัดชูจิตธรรมาราม
พระอารามหลวง จาแนกเป็น 5 ด้าน คือ 1. ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน 2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 3. ด้าน
สื่อการเรียนการสอน 4. ด้านการวัดผลและประเมินผล และ 5. ด้านผู้สอน
สายัณห์ วงศ์สุรินทร์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

78 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2562
ตารางที่ 1 แสดงจ�ำนวนประชากร
1
2
3
4
5

ประโยค 1-2
ประโยค 3
ประโยค 4
ประโยค 5
ประโยค 6
รวม

177
21
7
2
7
214

ของส�ำนักเรียนวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง มี 5 ด้าน คือ
1. ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน 2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
3. ด้านสื่อการเรียนการสอน 4. ด้านการวัดผลและประเมินผล และ
5. ด้านผูส้ อน และแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) ตามแนวของลิเคิร์ท (Likert) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ติดต่อครูแผนกสารบรรณ โรงเรียนมหาวชิราลงกรณ
ราชวิทยาลัย เพื่อให้ออกหนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย
2. ติ ด ต่ อ ด้ ว ยตนเองกั บ ผู ้ อ� ำ นวยการโรงเรี ย น
มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อขอความเมตตานุเคราะห์ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
3. ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการแจกแบบ
สอบถามกับประชากรเป้าหมายด้วยตนเอง ได้แบบสอบถามทัง้ หมด
จ�ำนวน 214 ฉบับ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิ ติ พื้ น ฐาน ได้ แ ก่ ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (μ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)
2. สถิติในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การทดสอบ
ค่าที (t- test Independent) การทดสอบค่าเอฟ (F-test) โดยใช้
วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of
Variance : ANOVA)
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า

ชภัฏ

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
1. ตัวแปรต้น ได้แก่ อายุ วุฒกิ ารศึกษาสายสามัญ และ
วุฒิการศึกษาทางบาลี
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ สภาพการจัดการศึกษาพระปริยตั ิ
ธรรม แผนกบาลีของส�ำนักเรียนวัดชูจติ ธรรมาราม พระอารามหลวง
จ�ำแนกเป็น 5 ด้าน คือ 1. ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน 2. ด้าน
กิจกรรมการเรียนการสอน 3. ด้านสื่อการเรียนการสอน 4. ด้าน
การวัดผลและประเมินผล และ 5. ด้านผู้สอน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั เกีย่ วกับข้องกับสภาพ
การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี
2. ก�ำหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครือ่ งมือการวิจยั
และสร้างเครือ่ งมือการวิจยั จากกรอบเนือ้ หาในค�ำนิยามศัพท์เฉพาะ
ที่ใช้ในการวิจัย
3. ยกร่างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และน�ำเครื่องมือที่
ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 5 ท่าน เพื่อตรวจ
สอบความเที่ยงตรงของเชิงเนื้อหา (Content Validity) ตรวจสอบ
ความถูกต้องและความชัดเจนของภาษาได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ตามวัตถุประสงค์ IOC (Index of Item-Objective Congruence)
อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 และได้น�ำแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไข
ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
4. น�ำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้
(Try out) กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 ฉบับ เพื่อหา
ค่ าความเชื่ อมั่ น (Reliability) โดยใช้สูต รสัม ประสิท ธิ์ แอลฟา
(Alpha Coefficients) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82
5. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และน�ำไปใช้ใน
การเก็บข้อมูลจริงต่อไป
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการศึกษา

ประชากร (รูป)
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ชั้น

รำไ

ที่

สายัณห์ วงศ์สุรินทร์

ผลการวิจัย

ผู้วิจัยเสนอผลการวิจัยตามล�ำดับดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม จ�ำแนกตามอายุ วุฒิการศึกษาสายสามัญ
และวุฒิการศึกษาทางบาลี ผู้ตอบแบบสอบถาม จ�ำนวน 214 รูป
พบว่า ด้านอายุ พบว่า อายุ 13-15 ปี มีจ�ำนวน 109 รูป คิดเป็น
ร้อยละ 50.9 รองลงมา คือ อายุ 16 ปีขึ้นไป มีจ�ำนวน 104 รูป
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รำไ
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คิดเป็นร้อยละ 48.6 และอายุต�่ำกว่า 13 ปี มีจ�ำนวน 1 รูป คิดเป็น วุฒกิ ารศึกษาทางบาลี พบว่า เปรียญตรี ประโยค 1-2 - ป.ธ.3 มีจำ� นวน
ร้อยละ 5 ด้านวุฒิการศึกษาสายสามัญศึกษา พบว่า มัธยมศึกษา 198 รูป คิดเป็นร้อยละ 92.5 รองลงมา คือ เปรียญโท ป.ธ.4 - 6
ตอนต้น มีจ�ำนวน 120 รูป คิดเป็นร้อยละ 56.1 รองลงมา คือ มีจ�ำนวน 16 รูป คิดเป็นร้อยละ 7.5
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีจ�ำนวน 79 รูป คิดเป็นร้อยละ 36.9
2. ผลการวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของพระปริยัติ
และปริญญาตรี มีจ�ำนวน 15 รูป คิดเป็นร้อยละ 7.0 และด้าน ธรรม แผนกบาลีของส�ำนักเรียนวัดชูจติ ธรรมาราม พระอารามหลวง
2. ผลการวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของพระปริ
ยัติธรรม แผนกบาลี
ของส
านักาเรี
ดชูจิตใธรรมาราม
โดยภาพรวมและจ�
ำแนกเป็
นรายด้
น ยดันวั
งแสดงไว้
นตารางที่ 2
พระอารามหลวง โดยภาพรวมและจาแนกเป็นรายด้าน ดังแสดงไว้ในตารางที่ 2
ตารางที
แผนกบาลีสส�ำานั
ตารางที่ ่ 22 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี
นักกเรีเรียยนน
วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง โดยภาพรวมและรายด้าน
ระดับการปฏิบตั ิ
ที่ สภาพการจัดการศึกษาพระปริยัตธิ รรม แผนกบาลี
แปลผล
μ
σ
1 ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน
3.61
0.58
มาก
2 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
3.73
0.65
มาก
3 ด้านสื่อการเรียนการสอน
3.52
0.85
มาก
4 ด้านการวัดผลและประเมินผล
3.90
0.67
มาก
5 ด้านผูส้ อน
3.89
0.75
มาก
รวม
3.72
0.47
มาก
จากตารางที่ 2 พบว่า สภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ =
จากตารางที่ 2 พบว่ า สภาพการจั ด การศึ ก ษา มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด ได้แก่ ครูเปิดโอกาสนักเรียน
3.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากโดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการวัดผลและ
พระปริยตั ธิ รรม แผนกบาลี โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (μ = 3.72) ซักถามปัญหาเกี่ยวกับการเรียนภาษาบาลี (μ = 3.92) รองลงมา
ประเมินนรายด้
ผล (μาน= พบว่
3.90)า ด้ทุากนผู
อน ่ใ(μ
= 3.89)
ด้านกิยจงกรรมการเรี
ยนการสอน
(μ = 3.73)
านหลั
กสู้อตหาในหนั
รการเรียงสืนการ
เมื่อพิจารณาเป็
ด้า้สนอยู
นระดั
บมากโดยเรี
ได้แก่ ครู
จัดกิจกรรมการเรี
ยนรู้โด้ดยเน้
นเนื
อเป็นหลัก
สอน (μ = 3.61)
่อการเรีดยผลและประเมิ
นการสอน (μ น=ผล
3.52) (μ
ตามล
บ ครูก�ำหนดให้นักเรียนฝึกหัดแปลบาลีมาก่อนล่วงหน้า
ล�ำดับจากมากไปหาน้
อย และด้
ดังนี้ าด้นสืานการวั
= าดั
3.82)
พิจ(μ
ารณาสภาพการจั
กษาพระปริ
ยัติธรรม แผนกบาลี
ด้านองหลั
มีรายละเอี
ยด ดักง่อนีนด�
้ ำเนินการเรียน
(μ = 3.90) ด้านผูเมื้ส่ออน
= 3.89) ด้านกิดจการศึ
กรรมการเรี
ยนการสอน
(μ = 3.79)รายด้
ครูาให้นนทััก้งเรี5ยนท่
กไวยากรณ์
(μ = 3.73) ด้านหลั
สูตรการเรียดนการสอน
(μ = 3.61)
านสื่อ การสอน
3.78) ยครูนการสอน
สร้างบรรยากาศในชั
้นเรียนให้
เอื้อบต่อการ
1) กสภาพการจั
การศึกษาพระปริ
ยัติธและด้
รรม แผนกบาลี
ด้านหลั(μ
กสูต=รการเรี
โดยภาพรวมอยู
่ในระดั
การเรียนการสอน
= 3.52)
ำดับ นรายข้อแล้วพบว่า มีค่าเฉลีเรี่ยยอยูนรู่ใ้ภนระดั
าษาบาลี
ให้่ยตสูัวแทนนั
แปลบาลีแล้ว
มาก (μ =(μ3.61)
เมื่อตามล�
พิจารณาเป็
บมาก(μ5=ข้3.65)
อ มีคครู
่าเฉลี
งสุด ได้กแเรีก่ยนน�
เนื้อำหาการ
่อพิลจะระดั
ารณาสภาพการจั
ดการศึ
ัติธรรมรองลงมา
ให้เพืได้่อนในชั
วตามาคั(μ
3.58) และมีคย่านการ
เฉลี่ยต�่ำสุด
เรียเมืนแต่
บชั้นเหมาะสมกั
บผู้เกรียษาพระปริ
น (μ = ย3.80)
แก่ หลั้นกเรีสูยตนกล่
รมีคาวามส
ญต่=อกระบวนการเรี
แผนกบาลี รายด้าน ทั้ง 5 ด้าน มีรายละเอียด ดังนี้
ได้แก่ ครูมอบหมายให้นักเรียนแปลบาลีในชั้นเรียนเป็นรายบุคคล
สอน (μ = 3.76) สานักเรียนจัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (μ = 3.75) สานักเรียนประชุมชี้แจงครู
		 1) สภาพการจั ด การศึ ก ษาพระปริ ยั ติ ธ รรม (μ = 3.55)
สอนให้
เข้าใจก่
นนาหลัยกนการสอน
สูตรไปใช้ในการสอน
(μ =่ใน3.72)		
องค์ความรู้จากหลั
กสูตรสามารถน
าไปประยุ
กต์ใช้ในการ
แผนกบาลี
ด้านหลั
กสูตอรการเรี
โดยภาพรวมอยู
3) สภาพการจั
ด การศึ
ก ษาพระปริ
ยั ติ ธ รรม
ด
าเนิ
น
ชี
ว
ิ
ต
ได้
(μ
=
3.66)
และมี
ค
่
า
เฉลี
่
ย
อยู
่
ใ
นระดั
บ
ปานกลาง
2
ข้
อ
ได้
แ
ก่
หลั
ก
สู
ต
รภาษาบาลี
ค
วรได้
ร
ั
บ
การปรั
บ
ปรุ
ระดับมาก (μ = 3.61) เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า มีคา่ เฉลีย่ แผนกบาลี ด้านสื่อการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดัง บมาก
อยู่ในระดั(μ
บมาก
5 ข้อ นัมีกคเรี่าเฉลี
่ยสูางใจหลั
สุด ได้กสูแก่ตรและเนื
เนื้อหาการเรี
ะ = (μ
= 3.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
= 3.30)
ยนเข้
้อหาทีย่เนแต่
รียน ล(μ
3.29)
ระดับชั้นเหมาะสมกั
บผู้เรียน (μด=การศึ
3.80)กษาพระปริ
รองลงมา ยได้ัตแิธก่รรม
หลัแผนกบาลี
กสูตร ระดัด้บานกิ
มากจกรรมการเรี
4 ข้อ มีค่าเฉลี
่ยสูงสุด ได้โดยภาพรวมอยู
แก่ สื่อเทคโนโลยี่ในระดั
มีความส�
2) สภาพการจั
ยนการสอน
บ ำคัญ
มีความส�ำมาก
คัญต่อ(μกระบวนการเรี
3.76)อแล้
ส�ำวนัพบว่
กเรียานทุกข้ต่ออมีการเรี
= 3.67)
= 3.73) เมืย่อนการสอน
พิจารณาเป็(μน=รายข้
ค่าเฉลีย่ยนการสอน
อยู่ในระดับ(μมาก
มีค่าเฉลีรองลงมา
่ยสูงสุด ได้ได้แแก่ก่ สืครู่อเทคโนโลยี
เปิด
จัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (μ = 3.75) การสอนสอดคล้องกับเนื้อหาของหลักสูตร (μ = 3.64) ครูใช้
โอกาสนักเรียนซักถามปัญหาเกี่ยวกับการเรียนภาษาบาลี (μ = 3.92) รองลงมา ได้แก่ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้น
ส�ำนักเรียนประชุมชี้แจงครูสอนให้เข้าใจก่อนน�ำหลักสูตรไปใช้ใน สื่อเทคโนโลยีเพื่อสร้างความสนใจของผู้เรียน (μ = 3.56) ครูใช้
งสืคอวามรู
เป็นหลั
ก (μก=สูต3.82)
ครูกาหนดให้
หัดแปลบาลี
มาก่
อนล่วกงหน้
(μ = 3.79)
ครูให้นัก(μเรีย=น 3.54)
การสอน เนื
(μ้อ=หาในหนั
3.72) องค์
จ้ ากหลั
รสามารถน�
ำไปประยุนกักต์เรียนฝึสิ่งกแวดล้
อมรอบตั
วประยุ
ต์ใช้าในการเรี
ยนการสอน
ท่อำงหลั
าเนินและมี
การเรีคย่านการสอน
(μ =บ3.78)และมี
ครูสคร้่าาเฉลี
งบรรยากาศในชั
้นเรียนให้เอื3้อข้ต่ออการเรี
าษา
ใช้ในการด�
เนินกชีไวยากรณ์
วิตได้ (μ ก=่อนด
3.66)
เฉลี่ยอยู่ในระดั
่ยอยู่ในระดับปานกลาง
ได้แก่ยนรู
มีส้ภื่อเทคโนโลยี
= แ3.65)
ตัวแทนนักคเรีวรได้
ยนนราแปลบาลี
ล้วงให้เพืและอุ
่อนในชั
้นเรียในการเรี
นกล่าวตาม
(μ = 3.58)
ต่าสุด ครูน�ำ
ปานกลางบาลี
2 ข้(μ
อ ได้
ก่ หลัครู
กสูใตห้รภาษาบาลี
ับการปรับแปรุ
ปกรณ์
ยนการสอนอย่
างเพีและมี
ยงพอค่า(μเฉลี=่ย3.48)
(μ = 3.30)
าใจหลักสูนตักรและเนื
้อหาที่เรีในชั
ยน้น(μเรีย=นเป็
3.29)
อ่ เทคโนโลยี
สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภาษาบาลี
ได้แนัก่กเรีครูยมนเข้
อบหมายให้
เรียนแปลบาลี
นรายบุคสืคล
(μ = 3.55)
		 2)3) สภาพการจั
สภาพการจั
ด การศึ
ก ษาพระปริ
ยั ตแผนกบาลี
ิ ธ รรม (μด้า=นสื3.47)
และมี
ค่าเฉลี่ยต�โดยภาพรวมอยู
่ำสุด ได้แก่ ครูใช้่ใสนระดั
ื่อเทคโนโลยี
การเรียน
ดการศึ
กษาพระปริ
ยัติธรรม
่อการเรี
ยนการสอน
บมาก (μ
แผนกบาลี
านกิจเมืกรรมการเรี
ยนการสอน
การสอนในชั
(μ่ย=สูง3.29)
= ด้3.52)
่อพิจารณาเป็
นรายข้อแล้โดยภาพรวมอยู
วพบว่า มีค่าเฉลี่ใ่ยนอยู่ในระดั
บมาก ้น4เรีข้ยอนเสมอ
มีค่าเฉลี
สุด ได้แก่ สื่อเทคโนโลยีมี
ระดับมาก (μ = 3.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ทุกข้อ
ความสาคัญต่อการเรียนการสอน (μ = 3.67) รองลงมา ได้แก่ สื่อเทคโนโลยีการสอนสอดคล้องกับเนื้อหาของหลักสูตร
(μ = 3.64) ครูใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อสร้างความสนใจของผู้เรียน (μ = 3.56) ครูใช้สิ่งแวดล้อมรอบตัวประยุกต์ใช้ในการ
สายัณห์ยนการ
วงศ์สุรินทร์
เรียนการสอน (μ = 3.54) และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 3 ข้อ ได้แก่ มีสื่อเทคโนโลยีและอุปกรณ์ในการเรี
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การปฏิบัติ เช่น การท่องไวยากรณ์ และการแปลบาลีในชั้นเรียน
เป็นต้น มีการจัดสอบวัดความรู้ของนักเรียนก่อนส่งรายชื่อเข้าสอบ
บาลีสนามหลวง และครูใช้หลักเกณฑ์การผลวัดของสนามหลวงใน
การตรวจข้อสอบบาลีของนักเรียน ตลอดจนมีการเก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของในแต่ละชั้นด้วย จากวิธีการ
ที่กล่าวแล้วข้างต้นเป็นเสมือนการประเมินเพื่อให้เกิดความเจริญ
ก้าวหน้าแก่นักเรียนและเป็นการแสดงให้เห็นถึงผลการด�ำเนินการ
เรียนการสอนที่เกิดประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ซึ่งสอดคล้องกับ
วิจติ ร อาวะกุล (2547) ได้กล่าวไว้วา่ การประเมินผล เป็นกระบวนการ
ในการพิจารณาวิจัยให้ทราบว่า การท�ำกิจกรรมหรืองานต่างๆ
ที่เราท�ำนั้นเกิดผลอย่างไร โดยการสังเกตเก็บข้อมูลตัวเลขของผล
ที่ออกมานั้นแล้วเอามาเปรียบเทียบหรือวัดกับเกณฑ์วัตถุประสงค์
หรือมาตรฐานที่เรามีอยู่หรือตั้งขึ้น จากนั้นก็น�ำมาสรุปว่าดีหรือไม่ดี
สูงหรือต�่ำกว่ามาตรฐานมากน้อยเพียงใด ควรมีการปรับปรุงแก้ไข
อย่างไรบ้าง และสอดคล้องกับประเสริฐ ธรรมโวหาร (2542)
กล่าวไว้ว่า การประเมินผล เป็นการประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียน
และเพือ่ การตัดสินผลการเรียนรูข้ องนักเรียน จัดเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญ
ยิ่งจะช่วยให้ครูได้ทราบระดับความเจริญงอกงามของเด็กแต่ละคน
ว่ามีการเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ หรือลดลงอย่างไร ผูเ้ รียนได้เกิดความรู้
ความเข้าใจ มีทกั ษะ เจตคติ และการปฏิบตั ติ ามจุดประสงค์ของการ
เรียนรู้เพียงใดหรือไม่ และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของนภมณฑล
สิบหมื่นเปี่ยม และวลัยพร ศิริภิรมย์ (2545) เรื่อง แนวทางการจัด
การศึกษาพระปริยัติธรรมตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 พบว่า ด้านการวัดผลและประเมินผล เกณฑ์การวัด
และประเมินผล วัดความจ�ำมากกว่าความเข้าใจ และไม่มีเกณฑ์
มาตรฐาน ข้อสอบยากเกินไป เน้นความจ�ำมากกว่าการประยุกต์ใช้
ที่ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับงานวิจัยข้างต้น เพราะว่าการวัดผล
และประเมินผลในยุคปัจจุบันมีเครื่องมือที่หลากหลาย ทันสมัย
มีคุณภาพ สามารถวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้มากกว่า
ในอดีต
		 1.2 ด้านผู้สอน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เพราะว่ า ครู ผู ้ ส อนมี ส ่ ว นส� ำ คั ญ ในการด� ำ เนิ น การจั ด การศึ ก ษา
พระปริยัติธรรม แผนกบาลี ตามหลักสูตรของส�ำนักงานของแม่กอง
ธรรมสนามหลวง ครูผ่านการอบรมหลักสูตรครูสอนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี มีความประพฤติเรียบร้อยเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน
วางตนเหมาะสมกั บบุ ค คล กาลเทศะ และไม่ มีอ คติ กั บ ผู้เรียน
สอดคล้องกับพระธรรมวโรดม (บุญมา คุณสมฺปนฺโน) (2548)
ได้กล่าวว่า ผู้สอนที่ดีต้องประกอบด้วยลักษณะ 4 ประการ คือ
1) มีความรู้ดี 2) มีการสอนดี 3) มีการปกครองดี 4) มีความประพฤติดี
และผู้สอนที่ดีต้องประกอบด้วย 3 สุ, 4 เต็ม ดังนี้ 1) สุวิชาโน
มีความรู้ดี 2) สุสาสโน สอนดี มีเทคนิค ตั้งใจสอน 3) สุปฏิปนฺโน
มีความประพฤติดี และ 1) สอนให้เต็มคาบ 2) สอนให้เต็มเวลา
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		 4) สภาพการจั ด การศึ ก ษาพระปริ ยั ติ ธ รรม
แผนกบาลี ด้านการวัดผลและประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (μ = 3.90) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ทุกข้อ
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ จัดสอบวัดความรู้
ของนักเรียนก่อนส่งรายชื่อเข้าสอบบาลีสนามหลวง (μ = 3.98)
รองลงมา ได้แก่ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมินผลในแต่ละชั้น (μ = 3.93) ครูตรวจข้อสอบภาษาบาลีโดย
ใช้หลักเกณฑ์การวัดผลของสนามหลวง (μ = 3.92) แนะน�ำเทคนิค
ในการท�ำข้อสอบให้แก่นักเรียนก่อนเข้าสอบจริง (μ = 3.90)
มีการทดสอบความรูร้ ะหว่างการเรียนรูป้ ระจ�ำทุกสัปดาห์ (μ = 3.89)
มีการประเมินผลจากการปฏิบัติ เช่น ท่องไวยากรณ์ และการแปล
(μ = 3.88) และมีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด ได้แก่ เนื้อหาในการออกขอสอบ
สามารถวั ด ความรู  ค วามเข า ใจในการเรี ย นบาลี ข องนั ก เรี ย นได้
(μ = 3.77)
		 5) สภาพการจั ด การศึ ก ษาพระปริ ยั ติ ธ รรม
แผนบาลี ด้านผู้สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 3.89)
เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ทุกข้อมีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้สอนมีวุฒิการศึกษาตั้งแต่เปรียญธรรม 3
ขึ้นไป (μ = 4.14) รองลงมา ได้แก่ ผู้สอนผ่านการอบรมหลักสูตรครู
ผู้สอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี (μ = 3.96) ส�ำนักเรียนมีผู้สอน
พระปริ ยั ติ ธ รรม แผนกบาลี ค รบทุ ก ชั้ น (ประโยค 1-2 ถึ ง
เปรียญธรรม 6) (μ = 3.92) ผู้สอนวางตนเหมาะสมกับบุคคล
กาลเทศะ (μ = 3.86) ผู ้ ส อนมี ค วามประพฤติ เรี ย บร้ อ ยดี
(μ = 3.85) ผู้สอนไม่มีอคติกับผู้เรียน (μ = 3.80) และมีค่าเฉลี่ย
ต�่ำสุด ได้แก่ ผู้สอนมีเทคนิคในการจูงใจผู้เรียนให้มีความสนใจเรียน
ภาษาบาลี (μ = 3.71)
3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนต่อ
สภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีของส�ำนักเรียน
วัดชูจิตธรรมาราม จ�ำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า จ�ำแนก
ตามอายุ โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐาน จ�ำแนกตามวุฒิทางการศึกษาสายสามัญ โดยภาพ
รวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน และ
จ�ำแนกตามวุฒิการศึกษาทางบาลี ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐาน
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1. สภาพการจั ด การศึ ก ษาของพระปริ ยั ติ ธ รรม
แผนกบาลีของส�ำนักเรียนวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง
สามารถน�ำมาอภิปรายผลตามล�ำดับ ดังนี้
		 1.1 ด้านการวัด ผลและประเมิน ผล พบว่ า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพราะว่าครูสอนมีการทดสอบความรู้
ระหว่างการเรียนรู้ทุกสัปดาห์ มีการประเมินผลของนักเรียนจาก
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		 1.4 ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน พบว่า โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ในปัจจุบนั การจัดการศึกษาพระปริยตั ธิ รรม
แผนกบาลี จัดการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรของส�ำนักงาน
แม่กองบาลีสนามหลวง และจัดการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรแม่กองบาลีสนามหลวง ในอดีตตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นต้น
มาหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมยังใช้พระไตรปิฎกเป็นหลัก
หลักสูตรในสมัยนั้นเป็นภาษาเชิงวิชาการ มีเนื้อหาเยอะ ยากต่อ
การเข้าใจของพระสงฆ์ ต่อมาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นก็มีการ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหลักสูตรมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ทัน
กับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
การศึกษา ตลอดจนสอดคล้องกับวิชาการทางโลก หลักสูตรการศึกษา
พระปริยตั ธิ รรม แผนกบาลีนนั้ เป็นการศึกษาหลักธรรม ค�ำสอนต่างๆ
ของพระพุทธเจ้าทั้งที่เป็นบุคคลาธิษฐานและธรรมาธิษฐาน ประวัติ
และค�ำสอนของพระสาวก ตลอดจนนิทานชาดกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับอดีตชาติของพระพุทธเจ้าและพระสาวก การศึกษาพระปริยัติ
ธรรมท�ำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดความซาบซึ้ง เกิดเจตคติที่ดีต่อ
พระพุทธเจ้าและพระสาวก และเกิดทักษะ ด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย
และทั ก ษะพิ สั ย ตลอดจนเข้ า ใจถึ ง กฎเกณฑ์ ท างพุ ท ธศาสนา
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ประเพณี ซึ่งสอดคล้องสุนีย์ ภู่พันธ์
(2546) ได้กล่าวถึง ลักษณะหลักสูตรที่ดีจะน�ำไปสู่การเรียนการสอน
ที่มีประสิทธิภาพ และเกิดสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาไว้ว่า หลักสูตร
ที่ดีจะต้องตรงตรงกับจุดมุ่งหมายของการศึกษา ตรงตามลักษณะ
ของการพัฒนาการของเด็กวัยต่างๆ ตรงตามลักษณะวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และเอกลักษณ์ของชาติ มีเนื้อหาสาระ
ของเรื่องที่สอนบริบูรณ์เพียงพอที่จะช่วยให้นักเรียนคิดเป็น ท�ำเป็น
และมีการพัฒนาในทุกด้าน สอดคล้องกับชีวิตประจ�ำวันของผู้เรียน
คือ จัดวิชาทักษะ และวิชาเนือ้ หาให้เหมาะสมกันในอันทีจ่ ะส่งเสริม
ให้ผเู้ รียนเจริญงอกงามทุกด้าน และตรงกับปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์
(2542) ได้ให้ความส�ำคัญต่อหลักสูตรไว้ว่า หลักสูตรเป็นหลักและ
หัวใจของการเรียนการสอน เพือ่ น�ำไปสูเ่ ป้าหมายของการศึกษาตาม
ทีว่ างไว้ หลักสูตรจึงมีความส�ำคัญเพราะเป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน
ของผู ้ ส อนที่ จ ะจั ด ประสบการณ์ ใ ห้ ผู ้ เรี ย นได้ มี ค วามรู ้ ทั ก ษะ
ความประพฤติมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และไม่สอดคล้องกับงานวิจัย
ของนภมณฑล สิ บ หมื่ น เปี ่ ย ม และวลั ย พร ศิ ริ ภิ ร มย์ (2545)
เรือ่ ง แนวทางการจัดการศึกษาพระปริยตั ธิ รรมตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 พบว่า ด้านหลักสูตร เนือ้ หาสาระยาก
เกินไป มากเกินไป เนือ้ หาสาระเก่าเกินไป ไม่เคยปรับปรุง ไม่เหมาะสม
กับวัยผู้เรียน เน้นการท่องจ�ำ การแปลไม่ค่อยมีการประยุกต์ใช้
ขาดการคิดวิเคราะห์ ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับงานวิจัยข้างต้น
เพราะว่ามีเปลีย่ นแปลงหลักสูตรมาเรือ่ ยๆ จนถึงปัจจุบนั เพือ่ ให้ทนั
กับความเปลีย่ นแปลงทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการศึกษา
ตลอดจนสอดคล้องกับวิชาการทางโลก
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3) สอนด้วย ความเต็มใจ 4) สอนเต็มความสามารถ และสอดคล้อง
กับอาภรณ์ ใจเที่ยง (2553) ได้กล่าวว่า ผู้สอน เป็นบุคลากรวิชาชีพ
ผู้ท�ำหน้าที่สอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ
เป็นองค์ประกอบส�ำคัญของการจัดการเรียนการสอนที่ขาดไม่ได้
บุคลิกภาพและความสามารถของผู้สอนมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน ผู้สอนควรมีบุคลิกภาพที่ดีและรู้จักเลือกใช้วิธีสอนที่
เหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนประสบผลส�ำเร็จในการเรียนรู้
ตลอดจนสอดคล้องกับทิศนา แขมมณี (2555) ที่กล่าวว่า ผู้สอนมี
อิทธิพลต่อการเรียนการสอนหลายประการ เช่น ความรู้ความเข้าใจ
ในสาระที่สอน ความสามารถในการสอน ความตั้งใจในการสอน
เจตคติต่อการสอน ความรู้สึกต่อตัวผู้เรียน สภาพจิตใจของผู้สอน
แรงจูงใจในการสอน สุขภาพของผู้สอน ความพร้อมของผู้สอน
บุคลิกลักษณะของผู้สอน ฯลฯ สิ่งต่างๆ เหล่านี้มีผลต่อการจัดการ
เรียนการสอนและต่อพฤติกรรมการสอนของครู ซึ่งส่งผลต่อไปถึง
กระบวนการเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียน
		 1.3 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพราะว่าครูสร้างบรรยากาศในห้องเรียน
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ภาษาบาลี และให้นักเรียนท่องไวยากรณ์ก่อน
ด�ำเนินการเรียนการสอน ให้ตัวแทนนักเรียนน�ำแปลบาลีแล้วให้
เพื่อนในชั้นเรียนกล่าวตาม เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามปัญหาที่
สงสัยในขณะเรียน และมอบหมายให้นักเรียนแปลบาลีในชั้นเรียน
เป็นรายบุคคลด้วย การจัดกิจกรรมเหล่านี้ต้องการให้นักเรียน
ฝึกปฏิบัติโดยการคิด การท�ำและการแก้ปัญหา ซึ่งตรงกับหลักการ
ที่ว่า นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับสุวิทย์
มูลค�ำ และอรทัย มูลค�ำ (2547) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้ประสบความส�ำเร็จไว้ว่า การจัด
กิจกรรมเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัด
ของผู้เรียนโดยค�ำนึงความแตกต่างระหว่างบุคคล การฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์
ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ท�ำได้คิดเป็น ท�ำเป็น
รักการอ่านและเกิดการใฝ่รอู้ ย่างต่อเนือ่ งพร้อมทัง้ ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและ
อ�ำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สอดคล้องกับ
วาณี ภูเสตว์ (2542) ได้กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
มีความส�ำคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนี้ 1) ช่วยเร้าความสนใจ
ของผู้เรียน ท�ำให้บทเรียนมีความหมายต่อการเรียนรู้ 2) ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
3) ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ให้ผู้เรียนแต่ละคน 4) ส่งเสริม
ความเจริญงอกงามและพัฒนาการด้านต่างๆ ของผูเ้ รียน 5) ส่งเสริม
ให้ ผู ้ เรี ย นมี โ อกาสร่ ว มกั น ท� ำ งานซึ่ ง เป็ น การปลู ก ฝั ง ความเป็ น
ประชาธิปไตย ความรับผิดชอบ และความสามัคคีให้เกิดขึน้ แก่ผเู้ รียน
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บาลี ทั้งในด้านหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียน
การสอน การวัดผลและประเมินผล และด้านผูส้ อน ซึง่ ท�ำให้นกั เรียน
ที่มีอายุต่างกันได้รับองค์ประกอบต่างๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
สอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูสุตวิสุทธิคุณ พัด (2548) ได้ท�ำ
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
พระปริ ยั ติ ธ รรมแผนกบาลี ใ นส� ำ นั ก เรี ย นวั ด โมลี โ ลกยาราม
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนมากที่สุดตามล�ำดับมี ดังนี้ หลักสูตร
พฤติกรรมครู สิง่ แวดล้อม และน้อยทีส่ ดุ คือ การสนับสนุนของชุมชน
การพิจารณาในรายละเอียดเกี่ยวกับ หลักสูตร พบว่า ปัจจัยที่มีผล
มากที่สุด คือ เนื้อหา น้อยที่สุด คือ การน�ำหลักสูตรไปใช้ในเรื่อง
สิ่งแวดล้อม ปัจจัยที่มีผลมากที่สุด คือ เรื่องการเตรียมการสอน
รองลงมา คือ กระบวนการหลังการสอน ดังนั้น นักเรียนที่มีอายุ
ต่างกัน จึงมีองค์ประกอบที่มีผลต่อการจัดศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี ไม่แตกต่างกัน
		 2.2 วุฒิการศึกษาสายสามัญ นักเรียนที่มีวุฒิการ
ศึกษาสายสามัญต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการศึกษา
พระปริยัติธรรม แผนกบาลี พบว่า ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ในการด�ำเนินการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี ผู้สอนได้วิเคราะห์คุณลักษณะพื้นฐานของผู้เรียนก่อน
เพื่อจะได้รับรู้พื้นฐานความรู้ ของผู้เรียนก่อนลงมือปฏิบัติการสอน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอรพร คัมภีรศาสตร์ (2550) ได้ท�ำ
การวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาเกณฑ์การประเมินพระต้นแบบด้านสือ่ การ
เรียนรู้ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) การวิเคราะห์
คุณลักษณะของผู้เรียน พบว่า ผู้สอนเน้นการปลูกฝังเรื่องคุณงาม
ความดี หลักค�ำสอนของพระพุทธองค์ มีความรู้ในเรื่อง ที่จะสอน
อย่างถ่องแท้ เป็นแบบอย่างที่ดี โดยการสอนให้รู้ ท�ำให้ดู อยู่ให้เห็น
และพิ จ ารณาช่ ว งชั้ น ของผู ้ เรี ย น 2) การก� ำ หนดวั ต ถุ ป ระสงค์
การเรียนรู้ พบว่า ผู้สอนก�ำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
สมาทปนา ปลุกเร้าชวน ให้ปฏิบัติตาม สมุตเตชนา ปลุกเร้าให้เกิด
ความตื่นตัว สันทัสสนา เกิดความชัดเจน อธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจ
แจ่มแจ้ง สัมปหังสนา ให้เกิดความสนุกสนาน ยึดหลักไตรสิกขา
โดยพิจารณาหลักสูตร ค�ำอธิบายรายวิชา สาระการเรียนรู้ให้ชัดเจน
ผู้สอนบอกวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนทราบก่อนเรียน และให้ผู้เรียน
น�ำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน ดังนั้น นักเรียนที่มีวุฒิการศึกษา
สายสามัญต่างกัน จึงมีองค์ประกอบที่มีผลต่อการจัดการศึกษา
พระปริยัติธรรม แผนกบาลี ไม่แตกต่างกัน
		 2.3 วุฒกิ ารศึกษาทางบาลี นักเรียนทีม่ วี ฒ
ุ กิ ารศึกษา
ทางบาลี ต ่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ สภาพการจั ด การศึ ก ษา
พระปริยัติธรรม แผนกบาลี พบว่า ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐาน เพราะว่าไม่ว่านักเรียนจะมีวุฒิการศึกษาทางบาลี
ในระดับใดก็ตาม ก็ได้ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
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		 1.5 ด้านสื่อการเรียนการสอน พบว่า โดยภาพอยู่
ในระดับมาก เพราะว่าในปัจจุบันการเรียนการสอนบาลี เน้นการ
ท่องจ�ำ ท�ำความเข้าใจในต�ำราเรียนเป็นหลัก หนังสือเรียนเป็นสื่อ
ที่มีส�ำคัญที่สุด ส่วนสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่น�ำมาประกอบในการ
เรียนการสอนนั้น เป็นองค์ประกอบที่ท�ำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหา
ได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้น ดังนั้น การเรียนการสอนในปัจจุบันต้อง
อาศัยสื่อเทคโนโลยีประกอบการสอน เพื่อท�ำให้นักเรียนสนใจและ
เข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น การใช้สื่อเทคโนโลยีการสอน เป็นวิธีการ
หรือตัวกลางที่จะช่วยถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ต่างๆ
และทัศนคติจากครูไปยังนักเรียน เพื่อท�ำให้เกิดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับฐาปนีย์ ธรรมเมธา (2539) ได้สรุป
คุณค่าของสือ่ การเรียนการสอนไว้วา่ การใช้สอื่ การสอนเป็นการช่วย
สร้างบรรยากาศในการสอนให้น่าสนใจ แทนที่จะฟังผู้สอนบรรยาย
อย่างเดียว ผู้เรียนจะได้เห็นผู้สอนใช้สื่อประกอบการบรรยายท�ำให้
เนื้อหานั้นน่าสนใจมากยิ่งขึ้น สื่อช่วยสร้างความมั่นใจในการสอน
ของผู้สอนให้มากขึ้นด้วย เช่น กรณีผู้สอนจ�ำเนื้อหา หรือล�ำดับ
การสอนไม่ได้ ผูส้ อนอาจดูได้จากสือ่ ทีเ่ ตรียมมา กรณีผสู้ อนพูดไม่เก่ง
หรือผูส้ อนเป็นอาจารย์ใหม่ สือ่ การสอนจะช่วยสร้างความเชือ่ มัน่ ให้
กับผูส้ อน เมือ่ ผูส้ อนเห็นคุณค่าของสือ่ การสอน ย่อมเป็นการกระตุน้
ให้ผู้สอนตื่นตัวในการเตรียมการผลิต เลือก หรือจัดหาสื่อการสอน
ตลอดจนเทคนิคใหม่ๆ มาใช้ในการสอน สื่อการสอนช่วยกระตุ้น
และเร้าความสนใจให้กับผู้เรียน ท�ำให้เกิดความสนุกสนานและ
ไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน สื่อช่วยแก้ปัญหาเรื่องความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ในแง่ความสนใจ ระดับสติปัญญาและศักยภาพแห่ง
ความคิดสร้างสรรค์ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
มากยิ่งขึ้นท�ำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียน
กับผู้สอน และสื่อช่วยดึงประสบการณ์นอกห้องเรียนที่อยู่ไกล มีข้อ
จ�ำกัดเรื่องเวลา ระยะทาง และสถานที่มาสู่ห้องเรียนได้ และตรงกับ
วิวรรธน์ จันทร์เทพย์ (2543) ที่ระบุว่า สื่อการเรียนการสอนเป็น
ตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้ ทัศนคติ ทักษะและประสบการณ์
ไปสู่ผู้เรียนสื่อแต่ละชนิดจะมีคุณค่าและคุณสมบัติพิเศษในตัวเอง
สามารถแสดงความหมายที่เหมาะสมกับเนื้อหา และเทคนิควิธีการ
ใช้อย่างมีระบบ
2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนต่อสภาพ
การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีของส�ำนักเรียนวัดชูจิต
ธรรมาราม พระอารามหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ�ำแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคล ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
		 2.1 อายุ นักเรียนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่ อ สภาพการจั ด การศึ ก ษาพระปริ ยั ติ ธ รรม แผนกบาลี พบว่ า
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากการ
ด�ำเนินการจัดการศึกษาพระปริยตั ธิ รรม แผนกบาลี ได้ให้ความส�ำคัญ
กับองค์ประกอบต่างๆ ทีส่ ง่ ผลต่อการจัดศึกษาพระปริยตั ธิ รรม แผนก
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พระปริยัติธรรมอันเดียวกัน และภายใต้โครงสร้างเดียวกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของญาณิศา เพ็ชรสัมฤทธิ์ (2548) ได้ท�ำ
การวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาการจัดท�ำหลักสูตรสถานศึกษา
ของโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์ ภ าค 4 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการจัด ท�ำ หลั ก สู ต ร
สถานศึกษา ครูผู้สอนมีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ระดับมาก ยกเว้น
ด้านการพัฒนาระบบการส่งเสริมสนับสนุนอยู่ในระดับปานกลาง
ปั ญ หาการจั ด ท� ำ หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา มี ป ั ญ หาโดยรวมอยู ่ ใ น
ระดับปานกลาง ยกเว้นด้านการจัดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
มีปัญหาน้อย ปัญหาที่พบ ได้แก่ ครูผู้สอนบางส่วนขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการก�ำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การจัดท�ำสาระของหลักสูตร การออก
การเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การก�ำหนดรูปแบบ
การวัดและประเมินผล การพัฒนาระบบการส่งเสริมสนับสนุน
รวมทัง้ การเรียบเรียงเป็นหลักสูตรสถานศึกษา ดังนัน้ นักเรียนทีม่ วี ฒ
ุ ิ
การศึกษาทางบาลีต่างกัน จึงมีองค์ประกอบที่มีผลต่อการจัดการ
ศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีของส�ำนักเรียนวัดชูจิตธรรมาราม
ไม่แตกต่างกัน
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ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ด้ า นหลั ก สู ต ร ควรจั ด เนื้ อ หาให้ มี ค วามยืดหยุ่น
เหมาะสมกับวัยของนักเรียน จัดพิมพ์หนังสือส�ำหรับการค้นคว้า
เพิ่มเติมให้มากขึ้น และมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านภาษา
บาลีที่หลากหลาย เพื่อสนองความสนใจและความต้องการของ
นักเรียน
2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ครูควรจัดกิจกรรมใน
ชัน้ เรียนให้มากขึน้ เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรูข้ องนักเรียน โดยให้นำ� เสนอ
เรื่องราวที่มีประโยชน์และน่าสนใจแก่เพื่อนๆ หน้าชั้นเรียน และจัด
ให้มีเสวนากลุ่มย่อยระหว่างนักเรียนกับครูหรือเชิญวิทยากรมาให้
ความรู้ด้านภาษาบาลี เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนนักเรียนได้ฝึกการ
กล้าแสดงออก โดยการซักถามและแสดงความคิดเห็นต่างๆ
3. ด้านสื่อการเรียนการสอน ผู้บริหารควรสนับสนุน
งบประมาณเพื่อจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมเปิดโอกาสให้
นักเรียนเข้าถึงสื่อให้มากขึ้น และครูควรผลิตสื่อการเรียนการสอน
ใช้เองโดยให้นกั เรียนมีสว่ นร่วมในการวางแผนและผลิตสือ่ การเรียน
การสอนด้วย
4. ด้านการวัดและประเมินผล ควรปรับปรุงวิธกี ารวัดผล
และประเมินผลโดยอาศัยเครื่องมือต่างๆ ที่หลากหลาย ทันสมัย
บทสรุปสารัตถะส�ำคัญของงานวิจัย
1. สภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี มีประสิทธิภาพ ตรงกับจุดประสงค์ของการเรียนรู้มากกว่าการ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ วัดผลและประเมินผลที่การเรียนการสอน และผู้สอนควรมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลกิจกรรมของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น เพื่อที่จะน�ำ
ในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนต่อ มาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาศักยภาพและทักษะต่างๆ ของ
สภาพการจัดการศึกษาพระปริยตั ธิ รรม แผนกบาลี จ�ำแนกตามอายุ นักเรียนต่อไป
5. ด้านผูส้ อน ควรมีแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปีเพือ่ พัฒนา
พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐาน เพราะการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ผู้สอนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องควรมีการจัดอบรม สัมมนา
ได้ให้ความส�ำคัญกับองค์ประกอบต่างๆ ที่ส่งผลต่อการจัดศึกษา เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการสอนให้กับครูผู้สอนบาลี ปีละ 2 ครั้ง
6. ผลของการวิจัยออกมาดีทุกด้านท�ำให้ไม่สอดคล้อง
พระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในด้านหลักสูตรกิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล และ หรือขัดแย้งกับงานวิจัยของนภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม และวลัยพร
ผู้สอน ซึ่งท�ำให้นักเรียนที่มีอายุต่างกันได้รับองค์ประกอบต่างๆ ศิริภิรมย์ เนื่องมาจากปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น นักเรียน
อย่างทั่วถึง เท่าเทียมกันจ�ำแนกตามวุฒิทางการศึกษาสายสามัญ อ่านหนังสือไม่ออก เขียนหนังสือไม่ได้ เป็นต้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
1. ควรศึกษาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก
เพราะการจัดการศึกษาพระปริยตั ธิ รรม แผนกบาลี ผูส้ อนได้วเิ คราะห์
คุณลักษณะพื้นฐานของผู้เรียนก่อนเพื่อจะได้รับรู้พื้นฐานความรู้ บาลีของคณะสงฆ์ไทย
2. ควรศึกษาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก
ของผูเ้ รียนก่อนลงมือปฏิบตั กิ ารสอน และจ�ำแนกตามวุฒกิ ารศึกษา
ทางบาลีไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน เพราะว่าไม่วา่ บาลี แผนกธรรม และแผนกสามัญในระดับจังหวัด ภาคและหน
3. ควรศึ ก ษาถึ ง ปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การจั ด การศึ ก ษา
นักเรียนจะมีวฒ
ุ กิ ารศึกษาทางบาลีในระดับใดก็ตามจะศึกษาหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมอันเดียวกัน ภายใต้โครงสร้าง พระปริยัติธรรม แผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน
อันเดียวกัน
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การวิจัยนี้มีเป้าหมายเพื่อสังเคราะห์และพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้นของ 3 องค์ประกอบ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จ�ำนวน 166 คน ซึ่งปฏิบัติงานในวิทยาลัยอาชีวศึกษา 10 แห่ง โดยการสุ่มด้วยวิธีการ G*power เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
มาตรส่วนประมาณค่า 5 ตัวเลือก เกี่ยวกับ 1) 11 ตัวแปรสังเกตได้ของ 3 ปัจจัย ซึ่งประกอบด้วยภาวะผู้น�ำผู้บริหารวิทยาลัย วัฒนธรรม
องค์การ และบรรยากาศองค์การ และ 2) 4 ตัวแปรสังเกตได้ของประสิทธิผลการบริหารงานวิทยาลัยอาชีวศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลการ
วิจัยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส้น (LISREL Program) ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
ผลการวิจยั พบว่า บรรยากาศองค์การ มีความสัมพันธ์โดยตรงกับประสิทธิผลการบริหารงานวิทยาลัย แต่วฒ
ั นธรรมองค์การและ
ภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารวิทยาลัย มีความสัมพันธ์โดยอ้อมกับประสิทธิผลการบริหารงานวิทยาลัย วัฒนธรรมองค์การส่งผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานวิทยาลัยผ่านภาวะผู้น�ำของผู้บริหารวิทยาลัยและบรรยากาศองค์การ โดยภาวะผู้น�ำของผู้บริหารวิทยาลัยส่งผลต่อประสิทธิผล
การบริหารงานวิทยาลัยผ่านเฉพาะบรรยากาศองค์การเท่านั้น
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Abstract
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The study aimed at synthesizing and developing the linear structure relationship model of three factors
with the administrative effectiveness of the vocational colleges under the Department of Local Administration.
The sample consisted of 166 lecturers and education personnels working in ten colleges randomized by the G*power
program. The research instrument was a set of five-rating scale questionnaires concerning: 1) eleven observed
variables of three factors, namely leadership behaviors, organizational climates, and organizational cultures ; and
2) form observed variables of the college administrative effectiveness. Data analysis had been done by the LISREL
program.
The research finding revealed as follows:
The organizational climates had been related directly to the administrative effectiveness of the colleges,
but organizational cultures and leadership behaviors had been indirectly related to the administrative effectiveness.
The organizational cultures related to the administrative effectiveness through leadership behaviors and
organizational climates. The leadership behaviors only related to administrative effectiveness through organizational
climates.
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ก�ำหนดให้การศึกษาเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการพัฒนาคน ส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและ
ทุกรูปแบบ ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคม ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอ�ำนาจเพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์การทางศาสนา และเอกชนจัด
และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาให้เท่าเทียม และสอดคล้องกับแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรม และ
การฝึ ก อาชี พ ตามความเหมาะสมและความต้ อ งการภายใน
ท้องถิ่นนั้น และเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา อบรมของรัฐ
โดยค�ำนึงถึงความสอดคล้องกับมาตรฐานและระบบการศึกษา
ของชาติ มุ่งเน้นให้มีการปฏิรูประบบบริหารงานและการบริหาร
การศึกษาของท้องถิ่น (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, 2550)
โดยรัฐต้องด�ำเนินการให้ประชาชนได้รบั การศึกษาตามความต้องการ
ในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้
มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และ
ภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าทีด่ ำ� เนินการ
ก�ำกับ ส่งเสริม สนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานสากล การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัด
ของตน มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ครอบครั ว ชุ ม ชน สั ง คม และ
ประเทศชาติ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, 2560)
การจัดการศึกษาของท้องถิ่นนั้น มีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ท�ำหน้าที่ประสาน ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา เป็นการด�ำเนินการตามแนวคิดเกี่ยวกับ
การกระจายอ�ำนาจไปยังท้องถิ่นมากขึ้น โดยรัฐธรรมนูญได้ก�ำหนด
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดการศึกษา อบรม และการฝึก
อาชีพตามความเหมาะสม และตามความต้องการภายในท้องถิ่น
(ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,
2559) โดยการจัดการศึกษาของรัฐต้องค�ำนึงถึงการมีส่วนร่วม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน เพื่อผลิตก�ำลังคนที่
มีคุณภาพในด้านความรู้ ความคิด และทักษะฝีมือ ให้ทันกับความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และความต้องการก�ำลังคนในการพัฒนา
ประเทศ (ส�ำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิน่ , 2558)
การบริหารสถานศึกษา เป็นภารกิจหลักของผู้บริหารที่จะต้อง
ก�ำหนดแบบแผน วิธีการ และขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติได้อย่าง
เป็นระบบ ผู้บริหารต้องรู้จักเลือกวิธีการบริหารที่เหมาะสม และ
มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิผลตามเป้าหมาย
ในกระบวนการบริหารไม่ใช่เพียงแต่ผู้บริหารต้องด�ำเนินกิจกรรม
เพียงล�ำพัง แต่ยงั ต้องมีบคุ ลากรในองค์กรส่วนอืน่ ๆ ทีต่ อ้ งร่วมมือกัน

จนท�ำให้งานนั้นประสบความส�ำเร็จ (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์,
2544: 8) จึงถือว่า ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญในการน�ำพา
องค์การไปสู่วิสัยทัศน์หรือเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ สอดคล้องกับ
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542 แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
บัญญัติถึงหลักการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการ
ศึ ก ษาให้ ยึ ด หลั ก การกระจายอ� ำ นาจไปสู ่ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระจายอ�ำนาจการ
บริ ห ารการศึ ก ษาไปสู ่ ส ถานศึ ก ษาโดยตรงโดยมี ค ณะกรรมการ
สถานศึกษาแต่ละแห่งท�ำหน้าทีก่ ำ� กับและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
ของสถานศึกษา
ประสิทธิผลและคุณภาพของสถานศึกษา เป็นองค์ประกอบ
และเป้าหมายทีส่ ำ� คัญในการจัดการศึกษาให้สำ� เร็จตามวัตถุประสงค์
ประสิทธิผลของโรงเรียนไม่ได้หมายถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อย่างเดียว หรือความพึงพอใจในการท�ำงานแต่เพียงอย่างเดียว
แต่หมายถึงการบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา
โดยพิจารณาจากความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นสู ง และความสามารถในการพั ฒ นานั ก เรียนให้มี
ทัศนคติทางบวก ตลอดจนสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทัง้
ภายในและภายนอก รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาภายในโรงเรียน
(ธร สุนทรายุทธ, 2551) ความส�ำเร็จของสถานศึกษามุ่งเป้าหมาย
ที่การบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลให้
สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจนบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ส่วนส�ำคัญคือ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
เป็นผูม้ บี ทบาทหลายอย่างในฐานะผูน้ ำ� โรงเรียน โดยการให้คำ� ปรึกษา
การปฏิบัติงานแก่บุคลากร การดูแลนักเรียนด้านการเรียนและ
ระเบียบวินยั การท�ำงานกับครอบครัวและชุมชน การบริหารจัดการ
ทรัพยากรในโรงเรียน การตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตร และวางแผน
พัฒนาบุคลากร การบริหารงบประมาณ ภาวะผู้น�ำที่เข้มแข็งของ
ผู้บริหารโรงเรียนน�ำไปสู่ประสิทธิภาพของโรงเรียน (Voorhis &
Seldon, 2004: 126) ประสิทธิผลของโรงเรียนขึ้นอยู่กับภาวะ
ผู ้ น� ำ ของผู ้ บริ ห ารซึ่ ง มี ผ ลกระทบโดยตรงต่ อ คุ ณ ภาพการศึกษา
(Knezevich, 1984: 323) นอกจากนี้ ประสิทธิภาพขององค์การ
มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความเข้มแข็งและความสอดคล้องทาง
วัฒนธรรม (Cameron & Ettington, 1988) วัฒนธรรมองค์กรจะ
ส่งผลต่อประสิทธิผล (Effectiveness) ขององค์การเป็นอย่างมาก
เมื่อวัฒนธรรมนั้นก่อให้เกิดการผูกพัน (Involvement) และการมี
ส่วนร่วมในองค์การ การปรับตัว (Adaptability) ที่เหมาะสมกับ
การเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอกองค์การ
การประพฤติปฏิบัติได้สม�่ำเสมอ (Consistency) ซึ่งจะท�ำให้เกิด
การท�ำงานที่ประสานกันและสามารถคาดหมายพฤติกรรมต่างๆ
ที่จะเกิดขึ้นได้ และมีวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์การที่เหมาะสม
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
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เพื่อสังเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้นของปัจจัย
ที่ ส ่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารงาน วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษา
สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อุปกรณ์และวิธีด�ำเนินการวิจัย

รำไ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative
research) จากการสังเคราะห์รูปแบบปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
การบริหารงานวิทยาลัยอาชีวศึกษา ได้ปัจจัยที่ส่งผล ดังนี้
1) ภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา หมายถึง
ความสามารถของผู้บริหารที่มีอิทธิพลต่อครูและบุคลากร วิทยาลัย
อาชีวศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ซึง่ เป็นทีย่ อมรับ
และปฏิบัติตามเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การบริหารขององค์การ
ที่ก�ำหนดไว้ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การเป็นผู้มี
บารมี หมายถึง การที่ผู้น�ำสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง ท�ำให้ผู้ตาม
เกิดการยอมรับ ศรัทธา จงรักภักดี อุทิศตน โดยไม่หวังผลประโยชน์
ส่วนตน โน้มน้าวจิตใจให้มีความคิดเห็นคล้อยตาม 2) การสร้างแรง
บันดาลใจ หมายถึง การที่ผู้น�ำใช้ความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจ
ให้ผตู้ ามเปลีย่ นแปลงความสนใจเพือ่ ตนเองไปสูก่ ารกระท�ำประโยชน์
เพื่อหน่วยงาน 3) การกระตุ้นให้ใช้สติปัญญา หมายถึง การที่ผู้น�ำ
ใช้ความรู้ ความสามารถของตนกระตุ้นให้ผู้ตามใช้สติปัญญาใน
การแก้ปัญหา กระตุ้นให้เกิดระบบความคิด เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 4) การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ตามเป็นรายบุคคล
หมายถึง การทีผ่ นู้ ำ� แสดงความสนใจและสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานให้เกิดความส�ำเร็จมากขึ้น
2) วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง ค่านิยม แบบแผน
พฤติกรรม บรรทัดฐาน ความเชื่อ ค่านิยม อุดมการณ์ ความเข้าใจ
ที่ วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษา สั ง กั ด กรมส่ ง เสริ มการปกครองท้องถิ่น
ได้วางรูปแบบไว้เป็นแนวทางหรือบรรทัดฐานให้บคุ ลากรในองค์การ
ได้รว่ มกันประพฤติ ไปในทิศทางเดียวกันจนกลายเป็นลักษณะเฉพาะ
ขององค์การและเป็นพืน้ ฐานส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้องค์การด�ำเนินงานได้
ส�ำเร็จตามเป้าหมาย ด้วยความราบรื่นและยั่งยืน ประกอบด้วย 3
องค์ประกอบ ได้แก่ วัฒนธรรมแบบเครือญาติ เป็นวัฒนธรรมที่ให้
ความส�ำคัญของการมีส่วนร่วมของพนักงานภายในองค์การ เพื่อให้
สามารถพัฒนาตนเองพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง มีบรรยากาศ
ของมวลมิตรที่ร่วมกันท�ำงานคล้ายอยู่ในครอบครัวเดียวกัน ผู้น�ำ
พยายามหลีกเลี่ยงมิให้เกิดความรู้สึกแตกต่างกันทางสถานภาพ
2) วัฒนธรรมแบบปรับตัว เป็นวัฒนธรรมทีผ่ นู้ ำ� มุง่ สร้างค่านิยมใหม่
ขององค์การที่เอื้อต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการคาดการณ์
ภาวะแวดล้อมภายนอก บุคลากรได้รับอิสระในการตัดสินใจและ
พร้อมลงมือปฏิบัติได้ทันทีเมื่อเกิดความจ�ำเป็น โดยเน้นกลยุทธ์
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ท�ำให้องค์การมีกรอบและทิศทางการด�ำเนินงานที่ชัดเจน ปัจจัย
ดังกล่าวจะท�ำให้องค์การสามารถบรรลุสปู่ ระสิทธิผลตามทีต่ อ้ งการได้
(Denison, 1990) รวมถึงปัจจัยบรรยากาศองค์การซึง่ เป็นตัวแปรส�ำคัญ
ในการศึกษาองค์การ วิเคราะห์การท�ำงานของบุคคลประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลขององค์การ (Steers & Porter, 1977: 365)
จึงกล่าวได้ว่า ปัจจัยภาวะผู้น�ำ วัฒนธรรมองค์การ และบรรยากาศ
องค์การ มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่แยกตัวมาจากโรงเรียนระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา การจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา สังกัดกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 10 แห่ง ได้แก่ 1) วิทยาลัย
อาชีวศึกษาศรีราชา จังหวัดชลบุรี 2) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาล
เมืองก�ำแพงเพชร จังหวัดก�ำแพงเพชร 3) วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เทศบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม 4) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาล
หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 5) วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�ำพูน จังหวัดล�ำพูน 6) วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เทศบาลอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 7) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาล
พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 8) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมือง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย 9) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมือง
นาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ 10) โรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดอนสักผดุงวิทย์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมา การบริหารงานทีย่ งั ไม่เป็นไปตามแผนที่
วางไว้ เนื่องจากพบประเด็นปัญหาที่อาจเป็นสาเหตุที่ท�ำให้ผลการ
ปฏิบตั งิ านยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ด้านผูบ้ ริหารสถานศึกษา
เนื่องจากผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา มาจากผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ซึง่ มีความแตกต่างกันในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านโครงสร้างการบริหาร
หลักสูตรและการสอน บุคลากร เป็นต้น ซึง่ อาจก่อให้เกิดปัญหาด้าน
การปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการระดับอาชีวศึกษาและ
อาจส่งผลให้การปฏิบตั งิ านยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ (กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น, 2556) จากหลักการและปัญหาดังกล่าว
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้นของปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งข้อมูลที่ได้เป็นองค์ความรู้ใหม่
ที่จะเป็นประโยชน์ในการน�ำไปพัฒนารูปแบบการบริหารวิทยาลัย
อาชีวศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และประยุกต์
ใช้ส�ำหรับการบริหารงานหน่วยงานอื่นๆ ในสังกัดกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
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จากผลการสั ง เคราะห์ น� ำ มาจั ด ท� ำ เครื่ อ งมื อ ส� ำ หรั บ
การวิจยั เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งเป็น
2 ตอน ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่ วกับปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผล
การบริหารงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่ ใน 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารวิทยาลัย
อาชีวศึกษา มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.66 - 0.93 และ
ค่าความเชื่อมั่น 0.99 ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ มีค่าอ�ำนาจ
จ�ำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.40 - 0.95 และค่าความเชื่อมั่น 0.95
และปัจจัยด้านบรรยากาศองค์การ มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้ออยู่
ระหว่างอยูร่ ะหว่าง 0.30 - 0.87 และค่าความเชือ่ มัน่ .97 และตอนที่
2 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานของวิทยาลัย
อาชีวศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีค่าอ�ำนาจ
จ�ำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.64 - 0.88 และค่าความเชื่อมั่น 0.97
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปีการ
ศึกษา 2560 จ�ำนวน 166 คน ก�ำหนดจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
โปรแกรม G * Power (Faul, Erdfelder, Lang & Buchner, 2007)
จากนัน้ จึงท�ำการสุม่ แบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling)
โดยใช้วทิ ยาลัยเป็นชัน้ ของการสุม่ และท�ำการสุม่ อย่างง่าย (Simple
Random Sampling) ตามสัดส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย
ใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส้น (LISREL
Program)

ชภัฏ

ความยื ด หยุ ่ น และความสามารถตอบสนองได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว
3) วัฒนธรรมแบบราชการ เป็นเป็นวัฒนธรรมที่ให้ความส�ำคัญต่อ
ภาวะแวดล้อมภายใน มีความคงเส้นคงวาในการด�ำเนินการเพื่อให้
เกิดความมั่นคง มุ่งเน้นเรื่องปฏิบัติตามกฎระเบียบ
3) บรรยากาศองค์ ก าร หมายถึ ง ลั ก ษณะสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงาน และพฤติกรรมของบุคลากรและผู้บริหาร
ขององค์การ ที่ส่งผลต่อความรู้สึกของผู้ที่ปฏิบัติงาน และส่งผลต่อ
ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่
1) ด้านโครงสร้างองค์การ หมายถึง องค์การมีเป้าหมาย นโยบาย
วิธกี าร หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของบุคลากร ทีถ่ กู ก�ำหนดขึน้ มาอย่าง
ชั ด เจน 2) ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบ หมายถึ ง บุ ค ลากรมี ค วามรู ้
ความเข้าใจต่องานที่ปฏิบัติ ไม่ต้องมีการควบคุมการปฏิบัติงาน
จากผู้บริหาร 3) ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง องค์การ
มีมาตรฐานการปฏิบัติงานและเป้าหมายที่ชัดเจน และสามารถ
ปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 4) ด้านการสนับสนุน
หมายถึง องค์การทีม่ นี โยบายสนับสนุนบุคลากร ในด้านการฝึกอบรม
และการพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
4) ประสิทธิผลการบริหารงานวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดจาก
ความสามารถในการบริหารงานวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด้วยความเป็นมืออาชีพของผู้บริหาร ครู และ
ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง ส่งผลให้องค์การบริหารงานได้บรรลุตามเป้าหมาย
ที่ก�ำหนดไว้ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านคุณภาพ
ด้านผู้เรียน หมายถึง ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายการศึกษาของ
อาชีวศึกษา ทั้งในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการท�ำงาน
และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2) ด้านคุณภาพการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวของ
ผู้บริหาร ในการพัฒนาองค์การให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
อยู่เสมอ 3) ด้านคุณภาพการจัดการเรียนรู้ หมายถึง การจัด
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านวัสดุอุปกรณ์ อาคาร และ
โรงฝึกงาน และ 4) ด้านคุณภาพบุคลากร หมายถึง การพัฒนา
คุณภาพและประสิทธิภาพครู ในสาขาต่างๆ ให้มคี วามรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ที่สูงขึ้น

จากการวิเคราะห์รปู แบบตามสมมติฐาน พบว่า รูปแบบ
ไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยพิจารณาจากค่าสถิติ
ที่ใช้ตรวจสอบความตรงของรูปแบบ ได้แก่ ค่า x2 = 173.25,
df = 85, p = 0.000 ดัชนี CFI = 0.98, GFI = 0.88, AGFI = 0.82,
RMSEA = 0.080 และ x2/df = 2.03 ซึง่ ค่า p ปฏิเสธสมมติฐานหลัก
แสดงว่า ข้อมูลไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ อีกทั้งผลยัง
สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์คา่ ดัชนี GFI และ AGFI ทีม่ คี า่ น้อยกว่า
0.90 RMSEA ที่มีค่ามากกว่า .05 และc x2/df มีค่ามากกว่า 2
และยังพบว่า ขนาดอิทธิพลของตัวแปรท�ำนายบางตัวไม่มนี ัยส�ำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้นผู้วิจัยจึงปรับรูปแบบเพื่อให้สอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงในตารางที่ 1
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มีค่าเท่ากับ 83.09 ค่า p-value เท่ากับ 0.21974 ที่องศาอิสระ ทีร่ ะดับ .05 ตามล�ำดับ และพบว่า ตัวแปรแฝงปัจจัยด้านบรรยากาศ
2
(df) เท่ากับ 74 x /df = 1.123 ค่า CFI เท่ากับ 1.00 ค่า GFI = องค์การได้รับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรแฝงปัจจัยด้านภาวะผู้น�ำ
0.94 AGFI = 0.90 ค่า RMSEA เท่ากับ 0.028 ค่าสัมประสิทธิ์ ของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา มีค่าขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.89
การพยากรณ์ตัวแปรตาม คือ ตัวแปรแฝงประสิทธิผล การบริหาร และได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากตัวแปรแฝงปัจจัยด้านวัฒนธรรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษามีค่าเท่ากับ 0.40 แสดงว่า ตัวแปรในรูปแบบ องค์การ มีค่าขนาดอิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ 0.86 อย่างมีนัยส�ำคัญ
สามารถอธิบาย ความแปรปรวนของตัวแปรประสิทธิผลการบริหาร ทางสถิติที่ระดับ .05 และตัวแปรแฝงปัจจัยด้านภาวะผู้น�ำของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาได้ร้อยละ 40
ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา ได้รับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปร
เมื่ อ พิ จ ารณาเส้ น ทางอิ ท ธิ พ ลที่ ส ่ ง ผลต่ อ ตั ว แปร แฝงปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ มีค่าขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.97
ประสิทธิผลการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมส่งเสริม อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังภาพที่ 1
การปกครองท้องถิ่น พบว่า ได้รับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรแฝง

นัตธิณี จงรักษ์, ประชุม รอดประเสริฐ, ไพรัตน์ วงษ์นาม

ทางตรงจากตัวแปรแฝงปัจจัยด้านภาวะผู้นาของผูบ้ ริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา มีค่าขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.89 และได้รับ
อิทธิพลทางอ้อมจากตัวแปรแฝงปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ มีคา่ ขนาดอิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ 0.86 อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และตัวแปรแฝงปัจวารสารวิ
จัยด้านภาวะผู
้นาของผู้บปีริทหี่ 13
ารวิทฉบั
ยาลั
กษา ได้รับ-อิเมษายน
ทธิพลทางตรงจากตั
จัยร�ำไพพรรณี
บทีย่ อาชี
1 เดืวอศึนมกราคม
2562 91 ว
แปรแฝงปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ มีค่าขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.97 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังภาพที่ 1
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เป็นส�ำคัญ ด้านการประกันคุณภาพภายใน (ส�ำนักมาตรฐานการ
1. ปัจจัยที่มีส่งผลทางตรงต่อประสิทธิผลการบริหาร อาชีวศึกษาและวิชาชีพ, 2559) และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การผลิทตยาลั
และพัยอาชี
ฒนาก�
งคนอาชี
กษาของชาติ
ทีว่ ทิ ยาลัยอาชีวศึกษา
งานวิทยาลัยอาชีว1.ศึกปัษาจจัยสัทีงกั่มดีสกรมส่
งเสริมการปกครองท้
องถิ่น หารงานวิ
่งผลทางตรงต่
อประสิทธิผลการบริ
วศึำกลัษา
สังกัวดศึกรมส่
งเสริมการปกครอง
ตผู้เรียานที
่มีคกุณารภาพ
เป็นก�ำลับงผิคนที
มี 1 ปัท้อจงถิ
จัย่น คืมีอ 1ปัปัจจจัจัยยด้าคืนบรรยากาศองค์
การ ประกอบด้
วย สามารถผลิ
อ ปัจจัยด้านบรรยากาศองค์
การ ประกอบด้
วย ด้านโครงสร้
งองค์
ด้านความรั
ดชอบ่ตอบสนองความ
ด้าน
ต้
อ
งการของตลาดแรงงาน
และเป็
น
ก�
ำ
ลั
ง
แรงงานส�
ำ
หรั
ด้ า นโครงสร้
า
งองค์
ก
าร
ด้
า
นความรั
บ
ผิ
ด
ชอบ
ด้
า
นมาตรฐาน
มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน และด้านการสนับสนุน ทั้งนี้เป็นเพราะว่าระบบการบริหารจัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาในสังบกัการพั
ด ฒนา
ำนักดงานคณะกรรมการการอาชี
ษา, 2555)
การปฏิกรมส่
บัติงงาน
านการสนัอบงถิสนุ่นน กระทรวงมหาดไทย
ทั้งนี้เป็นเพราะว่าระบบ
เสริและด้
มการปกครองท้
ปัจจุบันใช้ประเทศชาติ
ระบบการบริ(ส�
หารจั
การโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพืวศึ่อกการ
อีกทั้งวิทยาลัLocal
ยอาชีวDevelopment)
ศึกษา สังกัดกรมส่ในงาน
งเสริม4การปกครองท้
การบริจัหดการตนเองและท้
ารจัดการวิทยาลัอยงถิอาชี
กรมส่งเสริมการManagement
่น วหรืศึกอษาในสั
SBMLDงกัด(School-based
ด้าน คือ องถิ่น
ารก�ำหน้
หนดลั
ษณะงานไว้
งมีมาตรฐานและชั
ดเจน ทีส่ อดคล้อง
วิชาการ
การบริหปัารงานบุ
และการบริ
าที่ใกนการจั
ดการศึอย่กาษาให้
ขึ้นอยู่ที่ศักยภาพและ
ปกครองท้
องถิ่นงบประมาณ
กระทรวงมหาดไทย
จจุบันใช้ครคละบบการบริ
หารหารทัมี่วกไป
บมาตรฐานวิ
าชีวพกมีากง
การอบรมบุ
ความพร้โรงเรี
อมขององค์
รปกครองส่
วนท้
องถิ่น (อปท.) (สุอรงถิ
ัสวดี่น หุ่นกัพยนต์
, อาพาชแก้
และ วทัคญลากรให้
ญู ใจบริมสที ุทกั ธิษะสามารถปฏิ
,์ 2556: บตั ิ
จัดการโดยใช้
ยนเป็นกฐานเพื
่อการจั
ดการตนเองและท้
เทศบาลจึ
งมีบทบาทสาคัญในการเข้
ามีส่วนเกี่ยวข้Local
องกับการบริ
หารวิ
ทยาลัยอาชีวศึกษา ให้
ในการก
งานที
่ตรงตามมาตรฐานงาน
ความส�าหนดโครงสร้
ำคัญกับการจัาดงการ
สรรบุคลากร
หรื อ 13)
SBMLD
(School-based
Management
ด
าเนิ
น
งานและการตั
ด
สิ
น
ใจ
ภายใต้
ก
ารกั
บ
กั
บ
ดู
แ
ลของเทศบาลในแต่
ล
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น
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ท
่
ว
่
ี
ท
ิ
ยาลั
ย
อาชี
ว
ศึ
ก
ษาตั
ง
้
อยู
่
(ส
านั
ก
งาน
Development) ในงาน 4 ด้ า น คื อ วิ ช าการ งบประมาณ ให้ปฏิบตั งิ านตรงตามความรู้ ความสามารถ มีระบบการก�ำหนดเวลา
การสภาการศึ
กษา, ห2553:
วยงานทางการศึ
การกลากัะวับนติอย่ดตาม
ตรวจสอบและประเมิ
การปฏิบัติงานในแต่
างเหมาะสม
เปิดโอกาสให้บนุคลากรได้
การบริเลขาธิ
หารงานบุ
คคล และการบริ
ารทัว่ ไป97)หน้ซึา่งทีหน่
ใ่ นการจั
ดการศึกษา กษาของเทศบาลมี
ให้ขนึ้ อยูท่ ศี่ กั ยภาพและความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ บริหารเวลาในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง
(อปท.) (สุรัสวดี หุ่นพยนต์, อ�ำพา แก้วก�ำกง และวทัญญู ใจบริสุทธิ์, มีระบบการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรอย่างมีมาตรฐาน
2556: 13) เทศบาลจึงมีบทบาทส�ำคัญในการเข้ามีส่วนเกี่ยวข้อง ภายใต้การประเมินร่วมกันของคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการ
กับการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในการก�ำหนดโครงสร้างการ สถานศึกษา ท�ำให้บคุ ลากรมัน่ ใจในผลการประเมินทีอ่ ยูภ่ ายใต้หลัก
ด�ำเนินงานและการตัดสินใจ ภายใต้การกับกับดูแลของเทศบาลใน ธรรมาภิ บ าลและความยุ ติ ธ รรม บุ ค ลากรมี ค วามพึ ง พอใจใน
แต่ละเขตพื้นที่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาตั้งอยู่ (ส�ำนักงานเลขาธิการ การปฏิบตั งิ าน มีแรงจูงใจและเกิดความมุง่ มัน่ ปฏิบตั งิ าน อุทศิ ตนให้
สภาการศึกษา, 2553: 97) ซึ่งหน่วยงานทางการศึกษาของเทศบาล กั บ งานของวิ ท ยาลั ย และงานที่ ต นรั บ ผิ ด ชอบอย่ า งเต็ ม ก� ำ ลั ง
มีการก�ำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในอย่าง ความสามารถเพื่ อ การสร้ า งผลงานเป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ส่งผลให้วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรม บรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน บรรยากาศองค์การที่ดีย่อมมี
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ มีการด�ำเนินงานอย่างมีมาตรฐาน และ อิทธิพลต่อการจูงใจและพฤติกรรมในการปฏิบตั งิ านของครูให้สำ� เร็จ
ได้คณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ในด้านผลการจัดการศึกษา และบรรลุตามที่ก�ำหนดไว้ (ซากี สะมะแอ, 2550: 12) อีกทั้ง
ด้านบริหารจัดการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียน ผู้บริหารและบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานปฏิบัติตน
นัตธิณี จงรักษ์, ประชุม รอดประเสริฐ, ไพรัตน์ วงษ์นาม
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และพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนเรียนร่วมระดับมัธยมศึกษา และงานวิจัยของรังสรรค์
อ้วนวิจิตร (2554: 136) ได้วิจัยรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า ภาวะผูน้ ำ� มีอทิ ธิผลโดยตรง
ทางบวกต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
2. ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลการบริหาร
งาน วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
มี 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านภาวะผู้น�ำของผู้บริหารวิทยาลัย
อาชีวศึกษา และปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ
		 2.1 ปั จ จั ย ด้ า นภาวะผู ้ น� ำ ของผู ้ บ ริ ห ารวิ ท ยาลั ย
อาชี ว ศึ ก ษา มี อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ มต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารงาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดย
ส่งผ่านปัจจัยด้านบรรยากาศองค์การ ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ผู้บริหาร
วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับ
มอบหมายให้บริหารงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาตามอ�ำนาจ หน้าที่ใน
ฐานะผู้บริหารสถานศึกษา แต่ข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่า ผู้บริหาร
ปฏิบัติงานภายใต้ข้อจ�ำกัดในการบริหาร ผู้บริหารใช้ภาวะผู้น�ำใน
การบริหารได้ไม่เต็มที่ กล่าวคือ ผู้บริหารส่วนหนึ่งสั่งการและ
การมอบหมายงานผ่านหัวหน้างาน ครู หรือตัวแทนผู้บริหารผ่าน
การพูดคุยหรือส่งข้อความโดยใช้โทรศัพท์ เนื่องจากภาระหน้าที่
ของผู้บริหารที่ต้องเป็นตัวแทนของสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม
กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น เพื่อวางแผนร่วมจัด
กิจกรรมต่างๆ ของท้องถิ่น (เทศบาล) รวมถึงต้องเข้ารับการอบรม
สัมมนาทางวิชาการ เพื่อรับนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อให้
สถานศึกษาน�ำไปปฏิบัติอยู่เป็นประจ�ำ ท�ำให้ผู้บริหารไม่สามารถ
สั่งการโดยตรงได้ แม้ว่าผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาจะมีข้อจ�ำกัด
ในการใช้ภาวะผู้น�ำได้ไม่เต็มที่ แต่ก็ได้น�ำหลักการบริหารเกี่ยวกับ
ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง ด้านการสร้างศรัทธาบารมี เข้ามามี
บทบาทในการบริหารงาน จนก่อให้เกิดบรรยากาศองค์การที่ดีใน
องค์การ กล่าวคือ ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา มีการบริหารงานที่
สอดคล้องกับสภาวะการณ์และบริบทการบริหารสถานศึกษาในยุค
ปัจจุบัน ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนและเตรียมพร้อมบริหารงานอยู่
ตลอดเวลา ท�ำให้ผู้บริหารต้องมีการพัฒนาตนเองจนเป็นผู้มีความรู้
มีวิสัยทัศน์ สามารถใช้เทคโนโลยี การสื่อสารมาช่วยในการบริหาร
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคณ
ุ ลักษณะ/ทักษะในการบริหารทีส่ งู
มีวิธีกระตุ้นให้บุคลากรใช้ความคิด วิธีการใหม่ๆ เพื่อแก้ปัญหา
การปฏิ บั ติ ง านได้ ส� ำ เร็ จ อี ก ทั้ ง ประพฤติ ต นเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี
มีความมุ่งมั่นและเสียสละเวลาส่วนตนเองเพื่อการปฏิบัติงานต่างๆ
ของส่วนรวมจนส�ำเร็จเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นต้น
แบบให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตาม จนได้รับการยอมรับและ
ความศรั ท ธาจากบุ ค ลากรในองค์ ก าร ซึ่ ง ลั ก ษณะดั ง กล่า วเป็น
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่จะต้องเป็น
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เป็นแบบอย่างให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ใช้ภาวะ
ผู้น�ำในการกระตุ้นบุคลากร สร้างการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
มีเป้าหมายร่วมกัน สร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานจนงาน
ส�ำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งการสร้างความมั่นใจสามารถกระท�ำโดย
การกระตุน้ ให้ผตู้ ามได้รบั การตอบสนองต่อความต้องการความส�ำเร็จ
และการสร้างแรงบันดาลใจจะปรากฏเมือ่ ผูน้ ำ� กระตุน้ เร้าใจผูต้ ามให้
ปฏิบตั งิ าน และสร้างความมัน่ ใจว่าผูต้ ามสามารถปฏิบตั งิ านจนบรรลุ
ผลตามวัตถุประสงค์ได้ (Bass & Avolio, 1990) อีกทั้งผู้บริหารมี
ศักยภาพในการช่วยให้บุคลากรมีการปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น
ขยันหมั่นเพียร มีการปฏิบัติงานที่มุ่งผลส�ำเร็จขององค์การ ภายใต้
การร่วมมือกันในการปฏิบัติงานและแก้ปัญหาวิกฤติขององค์การ
ท�ำให้ผลการปฏิบัติงานขององค์การมีประสิทธิผล บรรยากาศ
องค์การที่ดีจึงเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมาชิกในองค์การ เพราะ
เป็นเงื่อนไขก�ำหนดรูปแบบความคาดหวังของสมาชิกในองค์การ
ต่อองค์ประกอบต่างๆ ขององค์การ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้บุคลากร
มีทัศนคติและความพึงพอใจที่ดีต่อองค์การ (Brown & Moberg,
1980: 420) เมื่ อ บุ ค ลากรเกิ ด ความพึ ง พอใจต่ อ ระบบงานที่ ดี
สภาพการท�ำงานที่ดี เพื่อนร่วมงานที่ดี และผู้บังคับบัญชาที่ดี
จะก่อให้เกิดสถานภาพทางสังคมสูง และสามารถปรับบุคลิกภาพ
ของตนให้เข้ากับสภาพสังคม ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้
เมื่อบุคคลสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคม และสามารถตอบสนอง
ความจ�ำเป็นพื้นฐานได้ ย่อมมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ส่งผลให้ทำ� งานได้เต็มตามความสามารถและศักยภาพ ท�ำให้เกิดการ
พัฒนางานและบรรลุเป้าหมายขององค์การทั้งในด้านประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของหน่วยงาน บรรยากาศองค์การที่ดีจึงส่งผลต่อ
ประสิทธิผลขององค์การที่สูงขึ้น จากเหตุผลข้างต้นจึงสรุปได้ว่า
ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลการบริหารงาน วิทยาลัย
อาชีวศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คือ ปัจจัยด้าน
บรรยากาศองค์การ สอดคล้องกับงานวิจัยของนวลปรางค์ ภาคสาร
(2559) ได้วจิ ยั อิทธิพลของบรรยากาศองค์กรและความยุตธิ รรมของ
องค์กรทีม่ ตี อ่ ประสิทธิผลในการท�ำงานของบุคลากรสังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พบว่า บรรยากาศองค์กร ด้านโครงสร้างองค์กรและการมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ มีอทิ ธิพลต่อประสิทธิผลในการท�ำงาน และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของสุวรรณา สุ่มเนียม (2559: 53) ได้วิจัยการพัฒนา
โมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลการท�ำงานของครู
อาชีวศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านบรรยากาศสถานศึกษามีอิทธิพลทาง
ตรงต่อการท�ำงานทีม่ ปี ระสิทธิผลของครูอาชีวศึกษา แต่ทงั้ นีผ้ ลการ
วิจยั ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของนักวิจยั บางท่าน เช่น รุง่ ชีวา สุขศรี
(2556: 256-257) ทีไ่ ด้วจิ ยั เรือ่ งการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นเรี ย นร่ ว มระดั บ
มัธยมศึกษา พบว่า องค์ประกอบด้านคุณลักษณะผู้น�ำของผู้บริหาร
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วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2562 93

รำไ

พพ
รรณ
ี

ส�ำคัญในการสร้างบรรยากาศองค์การ ที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี
เป็นทีย่ อมรับของบุคลากรในวิทยาลัย ท�ำให้บคุ ลากรเกิดแรงจูงใจและ
พร้อมปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�ำหนด
ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และเกิด
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ดังที่นเรศรี แสนมนตรี (2553: 1)
กล่าวว่า การที่องค์การจะประสบความส�ำเร็จและอยู่รอดได้น้ัน
ปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรในองค์ ก ารก็ คื อ
บรรยากาศองค์การ องค์การทีม่ บี รรยากาศทีด่ ี จะท�ำให้ผปู้ ฏิบตั งิ าน
เกิดแรงจูงใจในการท�ำงาน รวมทั้งท�ำให้มีความรัก ความสามัคคี
มี ข วั ญ ก� ำ ลั ง ใจที่ ดี ปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความยิ น ดี แ ละเต็ ม ใจน� ำ พา
ความส�ำเร็จมาสู่องค์การ และจารุวัฒน์ ต่ายเทศ (2557: 10)
กล่ า วไว้ ว ่ า ผู ้ บ ริ ห ารที่ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ บรรยากาศองค์ ก าร
ย่อมส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานขององค์การ และท�ำให้
สมาชิ ก ในองค์ ก ารสามารถปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ได้ ต รงตามเป้ า หมาย
ขององค์การอย่างเต็มก�ำลังและความสามารถ และ Slocum &
Hellriegel (2011: 440) กล่าวไว้ว่า ความพอใจของพนักงาน
จะขึ้นอยู่กับการรับรู้บรรยากาศของพนักงานต่อองค์การตนเอง
หากต้องการเสริมสร้าง ประสิทธิภาพขององค์การ ผู้บริหารควร
เสริ ม สร้ า งบรรยากาศที่ ท� ำ ให้ พ นั ก งานเกิ ด ความพอใจเพื่ อ
เพิ่มประสิทธิภาพและท�ำให้องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายตาม
ที่ ต ้ อ งการได้ สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ สุ ว รรณา สุ ่ ม เนี ย ม
(2559: 53) ได้วิจัยการพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลการท�ำงานของครูอาชีวศึกษา พบว่า ปัจจัยด้าน
สมรรถนะภาวะผู้น�ำของครูมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการท�ำงานที่มี
ประสิทธิผลของครูอาชีวศึกษา โดยมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านปัจจัย
ด้านแรงจูงใจในการท�ำงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของรังสรรค์
อ้วนวิจิตร (2554: 136) ได้วิจัยรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้น�ำ
มีอทิ ธิพลโดยอ้อมต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดเล็ก
และสอดคล้องกับงานวิจัยของกมลทิพย์ ใจดี (2556: 235) ศึกษาวิจัย
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผล
การด�ำเนินงานสูค่ วามเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชน พบว่า ภาวะผูน้ ำ� มี
อิทธิพลทางอ้อมต่อผลการด�ำเนินงานสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
เอกชน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
		 2.2 ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ มีอทิ ธิพลทางอ้อม
ต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยส่งผ่านปัจจัยด้านภาวะผู้น�ำของ
ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาและปัจจัยด้านบรรยากาศองค์การ
ทั้งนี้เป็นเพราะว่าวัฒนธรรมองค์การ เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นใน
ทุกองค์การ แตกต่างกันตามลักษณะขององค์การ ดังที่เทียนชัย
ไชยเศรษฐ (2554) กล่าวไว้ว่า วัฒนธรรมองค์การเป็นวิถีชีวิตของ
กลุ่มคนในองค์การหนึ่งๆ ที่ประพฤติปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จนกลาย
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ผู้มีวิสัยทัศน์ความสามารถทางวิชาการ การสื่อสาร และเทคโนโลยี
เป็นนักริเริ่ม สร้างสรรค์และประกอบการ นักสร้างพลังและแรง
บันดาลใจเชิงบวก และตัวแบบที่ดี (ชัยยนต์ เพาพาน, 2559: 3) ซึ่ง
เมือ่ ผูบ้ ริหารได้รบั การยอมรับ ศรัทธาจากบุคลากรในโรงเรียน ท�ำให้
การบริหารงาน การสัง่ การ ประสบผลส�ำเร็จโดยทีไ่ ม่ตอ้ งมีการก�ำกับ
ควบคุม ท�ำให้บคุ ลากรมีอสิ ระ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และทุม่ เทปฏิบตั ิ
งานอย่างสร้างสรรค์ เต็มก�ำลังความสามารถ ท�ำให้คุณภาพการ
จัดการเรียนรูข้ องวิทยาลัยอาชีวศึกษาสูงขึน้ ส่งผลให้คณ
ุ ภาพผูเ้ รียน
สูงขึ้นแบบแปรผันตรง รวมถึงผู้บริหารเป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงใน
การสร้างบรรยากาศองค์การที่ดีที่เน้นความเป็นมาตรฐาน โดยการ
สร้างมาตรฐานปฏิบัติงานที่เหมาะสมเป็นที่ยอมรับของบุคลากรใน
องค์การด้วยความเต็มใจ เน้นการส่งเสริมการท�ำงานเป็นทีม มีการ
มอบหมายงานให้บุคลากรแต่ละคนได้ปฏิบัติงานที่ตรงกับความรู้
ความสามารถ มีการมอบหมายงานไว้ลว่ งหน้าท�ำให้บคุ ลากรมีเวลา
ในการเตรียมพร้อมส�ำหรับการปฏิบัติงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเป็นธรรม สร้าง
แรงจูงใจให้เห็นถึงความส�ำเร็จของงานที่ส่งผลต่อวิทยาลัยและตัว
บุคลากร มีการชีแ้ จงให้บคุ ลากรได้เข้าใจถึงระเบียบ กฎเกณฑ์ตา่ งๆ
ในการปฏิบตั งิ าน มีการประชุมรับฟังปัญหาและร่วมกันหาแนวทาง
แก้ไขปัญหาอย่างสม�ำ่ เสมอ มีการสนับสนุนด้านงบประมาณในการ
จัดกิจกรรม/ โครงการของแต่ละหน่วยงานอย่างเหมาะสม ด้วยความ
เป็นธรรมและรอบคอบ ส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อมาปรับปรุงพัฒนางานสอนและงานในหน้าที่จน
บรรลุตามเป้าหมายขององค์การดังที่ วิมล ชาตะมีนา, วชิรา วราศรัย
และรุ่งทิพย์ จินดาพล (2551) ได้ศึกษาความส�ำเร็จของการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พบปัจจัยแห่งความส�ำเร็จในการบริหาร
จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการส่งเสริมให้บุคลากรใน
องค์กรมีความรู้ ความสามารถ และมีความรับผิดชอบ ส่งเสริมให้
บุคลากรในองค์กรได้เข้ารับการอบรมและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ซึ่งจะท�ำให้บุคลากรสามารถน�ำความรู้มาพัฒนาการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ยังเป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในการจัดหาการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอก ทั้งในด้านงบประมาณในการจัดการศึกษา การจัดหา
บุคลากร/วิทยากรในท้องถิ่น มาสอนวิชาชีพเฉพาะเพิ่มเติม ส่งผล
ให้คุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยมีคุณภาพที่สูงขึ้น ผู้เรียน
ได้รบั การจัดการเรียนการสอนทีด่ ี ได้รบั ประสบการณ์ตรงสายอาชีพ
เกิดประสิทธิผล ซึ่งวัดได้จากผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่าน
เกณฑ์ และจบการศึกษาตามเป้าหมายของวิทยาลัย และผูเ้ รียนบาง
ส่วนน�ำความรูไ้ ปประกอบอาชีพ สามารถดูแลตนเองและครอบครัว
สร้างความพึงพอใจต่อตัวผู้เรียน ผู้ปกครอง และสถานประกอบ
การ สรุปโดยรวมได้ว่า ประสิทธิผลของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเกิด
จากผู้บริหารใช้ภาวะผู้น�ำ ด้านการสร้างศรัทธาบารมี มาเป็นส่วน

นัตธิณี จงรักษ์, ประชุม รอดประเสริฐ, ไพรัตน์ วงษ์นาม

94 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2562

รำไ

พพ
รรณ
ี

สภาพความเป็นจริง ให้การสนับสนุนทั้งในด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม ท�ำให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจ
เกิดบรรยากาศองค์การที่ดีขึ้นในองค์การ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ท�ำให้ผู้เรียนมีความรู้ และส�ำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
อีกทั้งมีการร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานภายนอก ในการด�ำเนิน
กิ จ กรรมต่ า งๆ ด้ ว ยดี ส่ ง ผลให้ วิ ท ยาลั ย ได้ รั บ การยอมรั บ จาก
ผูป้ กครอง และชุมชน ท�ำให้ผปู้ กครองมีความไว้วางใจส่งบุตรหลาน
มาเข้าเรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น สรุปโดยรวมได้ว่า วัฒนธรรมองค์การส่งผลต่อ
ผูบ้ ริหาร ให้ใช้ภาวะผูน้ ำ� ในการบริหารงานได้อย่างเหมาะสม ในรูปแบบ
การสร้างศรัทธาบารมี การสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรในองค์การ
ท�ำให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยรับผิดชอบ มุ่งมั่นทุมเท ผู้บริหาร
ส่งเสริมการท�ำงานเป็นทีม มีการช่วยเหลือซึง่ กันและกัน เกิดบรรยากาศ
องค์การทีด่ ใี นองค์การ ส่งผลให้การปฏิบตั งิ านของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
มีประสิทธิผล ดังที่ Hellriegel, Slocum, & Woodman (2001:
477) กล่าวไว้ว่า วัฒนธรรมขององค์การที่เข้มแข้งจะก่อให้เกิดการ
ท�ำงานที่มีประสิทธิผล ซึ่งเป็นเครื่องมือในการช่วยเสริมแรงจูงใจ
และก่อให้เกิดความผูกพันต่อและความส�ำเร็จขององค์การ และ
Smircich (1983) ชี้ให้เห็นว่าวัฒนธรรมองค์การมีส่วนช่วยในการ
เพิ่มประสิทธิผลในการด�ำเนินงานขององค์การโดยที่วัฒนธรรม
องค์กรจะเสริมสร้างความผูกพันให้กบั สมาชิกขององค์การ จะเป็นสิง่
ก�ำหนดกรอบระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติร่วมกันของสมาชิก
ท�ำให้เกิดเอกลักษณ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ส่งผลถึงเสถียรภาพ
ขององค์การ ท�ำให้เกิดภาพพจน์ที่ดีเป็นที่ยอมรับแก่สังคมทั่วไป
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Levine and Lezotte (1990) ที่ได้วิจัย
เกีย่ วกับคุณลักษณะเฉพาะของโรงเรียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ผลการวิจยั
พบว่า ปัจจัยทีส่ มั พันธ์ตอ่ การบริหารโรงเรียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ได้แก่
การมี วั ฒ นธรรมและบรรยากาศของโรงเรี ย นที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
การมุง่ เน้นให้เด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ การติดตามความก้าวหน้า
ของผูเ้ รียนอย่างเหมาะสม การพัฒนาบุคลากร โดยมุง่ เน้นการปฏิบตั ิ
งานในโรงเรียน ภาวะผูน้ ำ� ที่ ฉลาดรอบรู้ ความผูกพันของผูป้ กครอง
การเตรียมและจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ความคาดหวัง
และมุง่ เน้นการส�ำเร็จการศึกษาของผูเ้ รียนอยูใ่ นระดับสูง แต่ขดั แย้ง
กับงานวิจัยของพัชราภรณ์ มาสุวัตร์ (2557: 221) ที่ได้ศึกษาวิจัย
รูปแบบของปัจจัยเชิงสาเหตุทมี่ ีอทิ ธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
ในฝัน สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ผลการวิจยั
พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผล คือ ภาวะผู้น�ำ
โดยส่งผ่านปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กรและวัฒนธรรมองค์กร
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เป็นลักษณะเฉพาะของกลุ่มคนนั้นๆ และเป็นพื้นฐานส�ำคัญที่จะ
ท�ำให้องค์การด�ำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างราบรื่น
และยั่งยืน ซึ่งลักษณะวัฒนธรรมองค์การของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ศึกษาจากผลการวิจัยและ
ข้อมูลเชิงประจักษ์มีลักษณะเป็นวัฒนธรรมแบบราชการ กล่าวคือ
ในการปฏิบตั งิ านเน้นยึดธรรมเนียมการปฏิบตั งิ านตามระบบและกฎ
ระเบียบของราชการ บุคลากรประพฤติปฏิบตั ติ นอยูใ่ นระเบียบวินยั
ยึ ด กฎเกณฑ์ แ ละระเบี ย บค� ำ สั่ ง เป็ น บรรทั ด ฐานในการบริ ห าร
จัดการงาน ระบบการบริหารงานเน้นการปฏิบัติตามค�ำสั่งของ
ระดับชัน้ การบังคับบัญชา การปฏิบตั งิ านทีย่ ดึ กฎเกณฑ์และระเบียบ
ค�ำสั่ง ตามสายงานการบังคับบัญชา ท�ำให้ผู้บริหารสถานวิทยาลัย
มีบทบาทส�ำคัญทีส่ ดุ ในฐานะผูม้ อี ำ� นาจสูงสุดในวิทยาลัยได้ใช้กลยุทธ์
ต่างๆ มาใช้ในการบริหารงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ดังแนวคิด
ของ Daft (2000) ที่ว่า เมื่อวัฒนธรรมมีการปรับตัว ผู้นำ� ต้องมุ่ง
สร้างค่านิยมใหม่ขององค์การที่เอื้อต่อการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการตีความหรือคาดการณ์ภาวะแวดล้อมภายนอกเพื่อให้เกิด
พฤติกรรมในองค์การที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ได้ตลอดเวลา ซึ่งผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา มีความเข้าใจถึง
วัฒนธรรมองค์การจึงใช้ภาวะผู้น�ำในการบริหารงาน ทั้งการสร้าง
ศรัทธาบารมี สร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้บุคลากรได้พัฒนางาน
พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น
รวมถึงให้ความเสมอภาค ความเป็นธรรมในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ท�ำให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจ
โดยเฉพาะการสร้างศรัทธาบารมี และสร้างแรงจูงใจในการท�ำงาน
ให้กับบุคลากร เช่น การสร้างความตระหนักให้บุคลากรเห็นถึง
ความส�ำคัญของการเปิดท�ำการสอนอาชีวศึกษา เพื่อช่วยขยาย
โอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนในท้องถิ่น สะดวกต่อการเดินทาง
และลดภาระค่าใช้จ่ายของคนผู้ปกครอง หรือการส่งเสริมสนับสนุน
การสร้างอาชีพให้กับชุมชน ท�ำให้บุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เกิดความภาคภูมิใจต่อการปฏิบัติงาน ส่งผลให้มีแรงจูงใจและ
ความตั้งใจในการปฏิบัติงานให้ส�ำเร็จตามเป้าหมาย ดังแนวคิด
ของ Burns (1978) ที่กล่าวว่า ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง ผู้น�ำ
จะตระหนักถึงความต้องการของผู้ตาม และจะกระตุ้นผู้ตามให้
เกิดความตระหนัก และยกระดับความต้องการของผู้ตามให้สูงขึ้น
ท�ำให้บุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาจึงร่วมแรงใจกันปฏิบัติงาน
ด้วยความทุ่มเท สอดคล้องกับแนวคิดของ Cheng (1993 อ้างถึง
ใน สมุทร ช�ำนาญ, 2555: 5) ที่กล่าวว่า สถานศึกษาที่มีวัฒนธรรม
องค์การที่เข้มแข็งจะเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูให้สูงขึ้น
เมื่อบุคลากรในวิทยาลัยร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติงาน ผู้บริหารส่งเสริม
การท�ำงานเป็นทีม ก�ำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับ
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ชัยยนต์ เพาพาน. (2559). แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานการเป็นผู้น�ำ
ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21. วารสาร
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 12(1): 1-9.
1. ควรให้ความส�ำคัญและส่งเสริมการสร้างบรรยากาศ
องค์การที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนให้ครูและบุคลากร ซากี สะมะแอ. (2550). บรรยากาศองค์การของโรงเรียนที่บริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามทัศนะของผูบ้ ริหารและครู
เกิ ด ความพึ ง พอใจในการปฏิบัติงาน อย่างมีป ระสิทธิ ภ าพและ
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2.
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
2. ควรวิเคราะห์ขอ้ มูลของรูปแบบความความสัมพันธ์
สงขลานครินทร์.
เพื่อน�ำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปัจจัยที่เป็นจุดเด่นและจุดที่ควร
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เช่น การหาวิธีการเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรเกิด เทียนชัย ไชยเศรษฐ. (2554). วัฒนธรรมองค์การ. กรุงเทพมหานคร:
เอ็กเปอเน็ต.
การพัฒนาในด้านความรู้ความสามารถ และการส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรท�ำงานแบบมีส่วนร่วม ให้การช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่าง ธร สุนทรายุทธ. (2551). การบริหารจัดการเชิงปฏิรปู : ทฤษฎี วิจยั
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องค์การของข้าราชการต�ำรวจตระเวนชายแดนที่ 23
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัด
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บทคัดย่อ

ชภัฏ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา โปรแกรมเน้นความ
สามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน
61 คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร ผู้บริหารสถานศึกษาอาจารย์ผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครอง ผลการวิจัยพบว่า หลักสูตร
ดังกล่าว มีความเหมาะสมในระดับมาก (X = 4.08, SD = 0.13) โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้านดังนี้ 1) ด้านบริบท มีความเหมาะสม
ในระดับมาก (X = 4.24, SD = 0.11) 2) ด้านปัจจัยน�ำเข้า มีความเหมาะสมในระดับมาก (X = 3.96, SD = 0.53) 3) ด้านกระบวนการ
มีความเหมาะสมในระดับมาก (X = 4.00, SD = 0.26) และ 4) ด้านผลผลิต มีความเหมาะสมในระดับมาก (X = 4.13, SD = 0.29)
และจากผลการประเมินพบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 4 ด้าน
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าว

This research aimed to evaluate curriculum: Science and Mathematics Program of Piboonbumpen
Demonstration School, Burapha University. The population consisted of 61 people who associated with the
curriculum including curriculum experts, committee members of the program, instructors, undergraduate students,
mentors for teaching and school administrators. It was found that the program was at the high level of suitability
(X = 4.08, SD = 0.13). The details were as follows: 1) The context was at the high level of suitability (X = 4.24,
SD = 0.11). 2) The input was at the high level of suitability (X = 3.96, SD = 0.53). 3) The process was at the high level
of suitability (X = 4.00, SD = 0.26). and 4) The product was at the high level of satisfaction (X = 4.13, SD = 0.29).
And the results of the evaluation pass all 4 criteria.
Keywords : Evaluation of Curriculum, Science and Mathematics Program, Demonstration School, Burapha University
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การจัดการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์นั้นมีบทบาท
ส�ำคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เป็น
วัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (KnowledgeBased Society) ทุกคนจ�ำเป็นต้องได้รบั การพัฒนาให้รวู้ ทิ ยาศาสตร์
เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์
สร้างสรรค์ขึ้น น�ำความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมี
คุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 1) ซึ่งในการพัฒนา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมนั้นส่วนหนึ่งมา
จากการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
โดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งทักษะต่างๆ นี้ สามารถส่งเสริม
หรือพัฒนาได้ด้วยการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการรู้วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ผู้เรียนสามารถใช้
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจโดยอยู่
บนพื้นฐานของข้อมูล ประจักษ์พยานที่เชื่อถือได้ และสามารถ
ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อตัดสินใจในประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
ฐานะพลเมืองโลก (World Citizen) (กมลวรรณ กันยาประสิทธิ์,
2558 : 1)
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยให้ทุกโรงเรียน หรือ
สถานศึกษาทีจ่ ดั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทุกระบบใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในการจัดการศึกษาเพื่อ
ให้มีความสอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคม และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ สร้างกลยุทธ์ใหม่ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของบุคคล สังคมไทย เน้นความส�ำเร็จให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการ
แข่งขัน และร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในสังคมโลก ปลูกฝังจิตส�ำนึก
ในความเป็นไทย มีระเบียบวินัย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
มุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน เคารพยึดมั่นใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุข
ตามเจตนารมณ์มาตรา 80 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุ ท ธศั ก ราช 2550 และพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 โดย
เริ่ ม ใช้ ใ นโรงเรี ย นต้ น แบบ และโรงเรี ย นที่ มี ค วามพร้ อ มการใช้
หลักสูตร ในปีการศึกษา 2552 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และ
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 และ 4 ใช้ ใ นโรงเรี ย นทั่ ว ไปทั้ ง ประเทศ
ปีการศึกษา 2553 และตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป ให้ใช้
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551
ทุกชั้นเรียน (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551, 2552) ในการปฏิรูปการเรียนรู้นั้น หัวใจของการปฏิรูป
การศึกษา คือ การปฏิรปู ครูผสู้ อน เพราะครูผสู้ อน คือ ผูท้ จี่ ะเชือ่ มโยง
ความรู้ต่างๆ ไปสู่ตัวผู้เรียน การพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนเพื่อให้

สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม จัดเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ
ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับ
ศักยภาพ ตามความถนัดและความสนใจเพื่ออนาคตที่ดีของผู้เรียน
หลักสูตรเป็นกรอบหรือแนวทางที่จะน�ำมาใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นมวลประสบการณ์ทั้งหมด ที่จัดขึ้นให้
แก่ผู้เรียน ส่งเสริมผู้เรียนให้ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถและ
คุณลักษณะตามความมุ่งหมายสนองต่อเจตนารมณ์ของการจัด
การศึกษาดังกล่าว โดยองค์กร สถาบันการศึกษา สถานศึกษา อาจมี
การก�ำหนดโครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร แนวคิดใน
การพัฒนาหลักสูตรจะมีกระบวนการที่หลากหลายอย่างเป็นระบบ
ซึ่งไม่ว่าจะเป็นแนวคิดของนักการศึกษาหรือนักพัฒนาหลักสูตร
ท่านใดก็ตาม ระบบสุดท้ายจะเป็นระบบประเมินหลักสูตร ซึง่ มีรปู แบบ
ในการประเมิ น หลั ก สู ต รตามแนวคิ ด ของนั ก พั ฒ นาหลั ก สู ต ร
หลายท่ า น ซึ่ ง ในการประเมิ น หลั ก สู ต รนั้ น จะมี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ
การที่จะพิจารณาตัดสินชี้ขาดว่าหลักสูตรที่ได้รับการประเมินมี
ความเหมาะสม เห็นสมควรที่จะด�ำเนินการใช้ต่อไป มีส่วนใดที่จะ
ต้องด�ำเนินการปรับปรุงก่อนจะน�ำไปใช้ใหม่ หรือหลักสูตรนัน้ จ�ำเป็น
ต้องยุติ ยกเลิกการใช้หลักสูตรนั้นเลย
การประเมินหลักสูตรโดยใช้รปู แบบซิปป์ (CIPP Model)
ของ Stufflebeam และคณะ (1971) เป็นการประเมินกระบวนการ
อย่างต่อเนื่องครอบคลุมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และ
ประเมิน ทั้งความก้าวหน้า และประเมินสรุปรวม สามารถใช้ควบคู่
กับการบริหารโครงการ เป็นการประเมินที่สามารถน�ำไปใช้ได้จริง
ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินรูปแบบซิป (CIPP Model) เป็นวิธี
การประเมินที่มีผู้นิยมน�ำมาใช้ในการประเมินหลักสูตร รวมถึงใช้
ในการประเมินโครงการต่างๆ อย่างแพร่หลาย ซึ่ง สุภาพร พิศาลบุตร
(2543 : 227-228) ได้แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ส่วนด้วยกัน
คือ 1) การประเมินบริบท (Context Evaluation) เพื่อให้ได้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในเรื่องการก�ำหนดวัตถุประสงค์ของแผนงาน
หรือโครงการ เป็นการศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบที่แวดล้อม
ระบบการผลิตหรือระบบ การใช้บริการ หรือองค์กรการปฏิบัติงาน
2) การประเมินผลปัจจัยน�ำเข้า (Input Evaluation) เพื่อช่วย
การตัดสินใจในการเลือกใช้กลุ่มของทรัพยากรหรือปัจจัยที่มีข้อน�ำ
เข้าในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน หรือ
โครงการเป็นการประเมินผลเพื่อค้นหาแนวทางการจัดหา และ
จัดสรรทรัพยากรหรือปัจจัยน�ำเข้าซึ่งได้ แก่บุคลากร งบประมาณ
วัสดุครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ที่ประหยัดและตอบแทนสูงสุด
3) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) เพื่อ
ช่วยการตัดสินใจในเรื่องการเลือกวิธีด�ำเนินการของแผนงานหรือ
โครงการหรือหากเป็นโครงการที่ด�ำเนินการอยู่แล้ว ก็เป็นข้อมูล
พิจารณาตัดสินความก้าวหน้าของวิธีการด�ำเนินโครงการรวมทั้ง
การแก้ไขปัญหาขัดข้อง การประเมินผลประเภทนี้จะกระท�ำต่อ

รำไ

บทน�ำ

ภาสกร ภักดิ์ศรีแพง

วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2562 99

รำไ

พพ
รรณ
ี

นักเรียนเพิม่ พูนความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และ
ต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงสุด เตรียมอนาคตส�ำหรับ
การเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาเพื่อประกอบอาชีพที่ตนเองชอบ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนให้กับนักเรียนโครงการ
ห้ อ งเรีย นเน้ นความสามารถทางวิท ยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มีรูปแบบการจัดการศึกษาใช้หลักสูตรการเรียนการสอนในรายวิชา
พื้นฐาน 8 กลุ่มสาระ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 รายวิชาเพิ่มเติมเน้นเพิ่มในวิชาคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา) โดยคณะอาจารย์ของ
โรงเรียนที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จากสถาบันอุดมศึกษา และจาก
หน่วยงานต่างๆ ที่มีชื่อเสียง จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการ
คิดวิเคราะห์แก่ผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง และเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์ค้นคว้าหาความรู้ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดอย่างเป็นระบบ
เพื่อน�ำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
เกีย่ วกับตนเอง สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงสภาวะทางเทคโนโลยี
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง วัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ประเทศชาติสู่ความเป็นสากล ได้อย่างสมดุลและมีความเหมาะสม
(คู ่ มื อ นั ก เรี ย นและผู ้ ป กครอง โรงเรี ย นสาธิ ต “พิ บู ล บ� ำ เพ็ ญ ”
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557 : 41) อีกทั้งนักเรียนจะได้รับการ
พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการเพิ่มเติม เช่น การเข้าค่าย
วิทยาศาสตร์ เยี่ยมชมหน่วยงานวิจัย/ฝึกปฏิบัติการหรือฝึกงาน
กับนักวิจัยในมหาวิทยาลัย ท�ำโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี พร้อมทั้งได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ไปน�ำเสนอ
ผลงานทางวิชาการในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ
ดั ง นั้ น โรงเรี ย นจึ ง ควรมี ก ารประเมิ น หลั ก สู ต รเพื่ อ
พิจารณาตัดสินชี้ขาดว่าหลักสูตรมีความสอดคล้องและเหมาะสม
กับศักยภาพ ตามความถนัดและความสนใจเพื่ออนาคตที่ดีของ
ผู ้ เรี ย น ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ผู ้ วิจั ย เห็ น ความส� ำคัญ และ
ความจ�ำเป็น จึงสนใจที่จะประเมินหลักสูตรโปรแกรมเน้นความ
สามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิต
“พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ตามกระบวนการประเมิน
รู ป แบบซิ ป ป์ (CIPP Model) ด้ า นบริ บ ท ด้ า นปั จ จั ย น� ำ เข้ า
ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ตามความเห็นของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน
นักเรียน และผู้ปกครองเพื่อที่จะน�ำผลมาใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบันและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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จากการประเมินผลปัจจัยน�ำเข้า เพื่อค้นหาข้อมูลที่เป็นแนวทาง
น�ำไปสู่การพัฒนาหาวิธีด�ำเนินการโครงการที่เหมาะสม นอกจากนี้
การประเมินผลประเภทนี้ จะช่วยค้นหาข้อบกพร่อง และแนวทาง
การแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องในระหว่างด�ำเนินการโครงการด้วย
ถ้าเป็นแผนงานหรือโครงการที่ปฏิบัติจริง ก็จะเป็นการประเมินผล
เพื่อตรวจสอบว่า แผนงานหรือโครงการนั้นได้ด�ำเนินการไปตาม
กระบวนการทีว่ างไว้ ซึง่ จะบรรลุวตั ถุประสงค์ตามทีก่ ำ� หนดไว้หรือไม่
มีความคลาดเคลือ่ นประการใด การประเมินผลกระบวนการนี้ จะน�ำ
ผลไปสู่การประเมินผลขั้นผลผลิต และ 4) การประเมินผลผลิต
(Product Evaluation) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินค่าผลส�ำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนงานหรือโครงการที่ก�ำหนดไว้ เพื่อช่วย
การตัดสินใจว่าในแต่ละขั้นตอนการด�ำเนินงานควรมีการปรับปรุง
เปลี่ ย นแปลง ขยาย หรื อ ยุ บ แผนงานหรื อ โครงการอย่ า งไร
การประเมินผลประเภทนีค้ อื การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างผล
สัมฤทธิข์ องโครงการกับเกณฑ์ทตี่ งั้ ไว้ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการอย่างไร การประเมินผลประเภทนีอ้ าจอาศัยการเปรียบเทียบ
ผลผลิตกับเกณฑ์มาตรฐานที่ก�ำหนดไว้ นอกจากนั้น อาจใช้วิธี
ประมวลสรุปจากข้อมูลการประเมินผลเนื้อความ การประเมินผล
ปัจจัยน�ำเข้า และการประเมินผลกระบวนการ แล้วเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ก็ได้ กล่าวโดยสรุปแล้ว การประเมินรูปแบบซิปป์
(CIPP Model) มุง่ เน้นประเมินในด้านต่างๆ 4 ด้าน คือ การประเมิน
บริบท การประเมินผลปัจจัยน�ำเข้า การประเมินผลกระบวนการ
และการประเมินผลผลิต เป็นหลัก โดยข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากการประเมิน
นอกจากจะท�ำให้ทราบคุณค่าของโครงการแล้ว ยังช่วยให้สามารถ
ค้นหาข้อบกพร่องทีเ่ กิดขึน้ กับโครงการ รวมถึงน�ำไปใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาโครงการให้สามารถด�ำเนินไปตามแผนที่วางไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา เป็น
โรงเรี ย นที่ มี ป ณิ ธ านมุ ่ ง มั่ น ในการเป็ น เลิ ศ ด้ า นการจั ด การเรี ย น
การสอน โดยท�ำการศึกษา วิจัย ทดลองหลักสูตรและวิธีสอน
ให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่หาความรู้และมีคุณธรรม ได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์
ไว้ว่า สถาบันชั้นน�ำที่เป็นเลิศและโดดเด่นในการพัฒนาเยาวชนให้มี
อัตลักษณ์เป็นทีย่ อมรับของทุกภาคส่วนด้วยคุณภาพ และมาตรฐาน
การจัดการศึกษาระดับสากล ได้มกี ารก�ำหนดอัตลักษณ์ของนักเรียน
คือ เก่งไอที ดีภาษา ก้าวหน้าความคิด สปิริตผู้น�ำ คุณธรรมน�ำชีวิต
โดยจัดการศึกษามุง่ พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี วามรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ
ที่ก�ำหนดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 และมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเพิ่มพูนความรู้ ความถนัดและ
ความสนใจเต็มตามศักยภาพ โรงเรียนได้ริเริ่มโครงการห้องเรียน
โปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(Science And Mathematices: SAM) ซึง่ เป็นโปรแกรมทีม่ งุ่ ส่งเสริม
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

จ�ำนวน 15 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรมเน้น
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
จ�ำนวน 20 คน และผูป้ กครองนักเรียน จ�ำนวน 20 คน เป็นผูป้ กครอง
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างตาม
ตารางเครจซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 : 607)
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เพื่ อ ประเมิ น หลั ก สู ต รโปรแกรมเน้ น ความสามารถ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ”
มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา พ.ศ.2557 ตามกรอบหลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP
Model) ซึ่งประกอบด้วย 1) ด้านบริบท (Context Evaluation)
2) ด้านปัจจัยน�ำเข้า (Input Evaluation) 3) ด้านกระบวนการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
(Process Evaluation) และ 4) ด้านผลผลิต (Product Evaluation)
1. ได้ทราบผลการประเมินหลักสูตร โปรแกรมเน้น
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิต
“พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
ขอบเขตการวิจัย
2. ได้ น� ำ ข้ อ มู ล จากผลการประเมิ น หลั ก สู ต รนี้ เ ป็ น
การประเมิ น ครั้ ง นี้ มุ ่ ง ประเมิ น ใน 4 ด้ า น ได้ แ ก่
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรโปรแกรมเน้นความสามารถทาง
ด้านบริบท ด้านปัจจัยน�ำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์ โรงเรี ย นสาธิ ต “พิ บู ล บ� ำ เพ็ ญ ”
1. ด้านบริบทประกอบด้วยการประเมิน
มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ
		 1.1) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
ของผู้เรียน
		 1.2) โครงสร้างหลักสูตร
3. ได้แนวทางส�ำหรับการประเมินหลักสูตรอื่นๆ ที่ใช้
		 1.3) เนื้อหารายวิชา
รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ในการประเมิน
2. ด้านปัจจัยประกอบด้วยการประเมิน
		 2.1) ความพร้อมและศักยภาพของครูผู้สอน
		 2.2) สื่อการเรียนรู้
นิยามศัพท์เฉพาะ
		 2.3) แหล่งการเรียนรู้
1. การประเมินหลักสูตรรูปแบบการประเมินแบบซิปป์
		 2.4) งบประมาณ		
(CIPP Model) หมายถึง การประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบ
3. ด้านกระบวนการประกอบด้วยการประเมิน
เป็นการประเมินกระบวนการอย่างต่อเนื่องครอบคลุมกระบวนการ
		 3.1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
จัดการเรียนการสอน และประเมินทั้งความก้าวหน้า และประเมิน
		 3.2) การวัดผลและประเมินผล
สรุปรวม ประกอบด้วยการประเมิน 4 ด้าน คือ
		 3.3) การบริหารหลักสูตร
		 1.1 ด้านบริบท (Context) หมายถึง สภาพต่างๆ
4. ด้านผลผลิตประกอบด้วยการประเมิน
ที่เป็นพื้นฐานอันจะน�ำไปสู่หลักการเหตุผลที่ส่งผลต่อการด�ำเนินงาน
		 4.1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาโปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์
		 4.2) ความสามารถของผูเ้ รียนด้านการอ่าน การคิด และคณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
			 วิเคราะห์ และการเขียน
ซึ่งได้แก่ จุดมุ่งหมายของหลักสูตรโครงสร้างหลักสูตร และเนื้อหา
		 4.3) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
รายวิชา
		 1.2 ด้านปัจจัยน�ำเข้า (Input) หมายถึง ทรัพยากร
ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ ที่น�ำมาใช้ในการด�ำเนินงานตามหลักสูตรสถานศึกษาโปรแกรม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา อาจารย์ผสู้ อนนักเรียน และผูป้ กครอง จ�ำนวน เน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนสาธิต
61 คน
“พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งได้แก่ ความพร้อมและ
กลุม่ ตัวอย่าง ทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ประกอบด้วย การสุม่ ศักยภาพของครูผสู้ อน สือ่ การเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ และงบประมาณ
แบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Random Sampling) ได้จาก 		 1.3 ด้ า นกระบวนการ (Process) หมายถึ ง
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ ขั้นตอนต่างๆ ในการด�ำเนินงานหรือวิธีการที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จ�ำนวน 3 คน และผู้บริหารที่ สถานศึ ก ษาโปรแกรมเน้ น ความสามารถทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เกีย่ วข้องกับการจัดการเรียนการสอนของโปรแกรมเน้นความสามารถ คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ�ำนวน 3 คน ได้จากการสุ่ม ซึ่งได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล และ
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) ได้แก่ อาจารย์ผู้สอน การบริหารหลักสูตร
โปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
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2) ด้านปัจจัยน�ำเข้า 3) ด้านกระบวนการ และ 4) ด้านผลผลิต
โดย ด้านบริบท ประกอบด้วย จุดมุ่งหมายของหลักสูตร โครงสร้าง
หลักสูตร และเนื้อหารายวิชา ด้านปัจจัยน�ำเข้า ประกอบด้วย
ความพร้อมและศักยภาพของครูผสู้ อน สือ่ การเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้
และงบประมาณ ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล และการบริหารหลักสูตร
ด้านผลผลิต ประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถ
ของผูเ้ รียนด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียน และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้ด�ำเนิน
การวิจัยตามขั้นตอน คือ 1) การศึกษาแนวคิดในการประเมิน
หลั ก สู ต ร 2) การก� ำ หนดแนวคิ ด ในการประเมิ น หลั ก สู ต รตาม
รูปแบบซิปป์ 3) การก�ำหนดขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัย 4) การพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย 5) การพัฒนา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 6) การก�ำหนดระยะเวลาที่ท�ำการวิจัย
7) การก�ำหนดสถานทีท่ ำ� การทดลอง/ เก็บข้อมูล 8) การเก็บรวบรวม
ข้อมูล และ 9) การใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็น
และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกีย่ วกับหลักสูตรโปรแกรมเน้น
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิต
“พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2557 จ�ำแนก
ตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล อันได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารสถานศึกษา
อาจารย์ผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครอง ซึ่งเป็นแบบสอบถามตาม
ระบบการประเมินแบบซิปป์ 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบริบท
ด้านปัจจัยน�ำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และค�ำถามที่ใช้ใน
การสัมภาษณ์
ขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ศึกษาเอกสารหลักสูตร โปรแกรมเน้นความสามารถ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ”
มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2557
2. ศึกษาเอกสาร ต�ำรา เกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร
รูปแบบการประเมินหลักสูตร
3. สร้ า งเครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ประกอบด้ ว ย
1) แบบสัมภาษณ์สำ� หรับผูเ้ ชีย่ วชาญ และผูบ้ ริหาร 2) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นส�ำหรับผู้เชี่ยวชาญ 3) แบบสอบถามความคิดเห็น
ส�ำหรับผูบ้ ริหาร 4) แบบสอบถามความคิดเห็นส�ำหรับอาจารย์ผสู้ อน
5) แบบสอบถามความคิดเห็นส�ำหรับนักเรียน และ 6) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นส�ำหรับผู้ปกครอง โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert, 1961)
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป
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		 1.4 ด้านผลผลิต (Product) หมายถึง ผลจากการ
ด�ำเนินงานตามหลักสูตรสถานศึกษาโปรแกรมเน้นความสามารถ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ”
มหาวิทยาลัยบูรพา ซึง่ ได้แก่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ความสามารถ
ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน
2. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา
โปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
หมายถึง หลักสูตรโปรแกรมที่มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
การพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
3. ผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
ทางการศึกษา เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้
การวัดผลประเมินผล
4. ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหาร รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายมัธยมศึกษา
โรงเรียนสาธิต “พิบลู บ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2559
5. อาจารย์ผู้สอน หมายถึง อาจารย์ที่รับผิดชอบจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในโปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
6. นักเรียน หมายถึง ผู้ที่ก�ำลังศึกษาเล่าเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 6 ในหลักสูตรโรงเรียนสาธิต “พิบลู บ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัย
บูรพา โปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ปีการศึกษา 2559
7. ผูป้ กครอง หมายถึง บิดาหรือมารดาหรือบุคคลอืน่ ๆ
ที่เป็นญาติหรือไม่ใช่ญาติซึ่งเป็นผู้ดูแลให้การสนับสนุนการศึกษา
และควบคุมความประพฤติอย่างใกล้ชดิ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ที่ก�ำลังเรียนในหลักสูตรโปรแกรมเน้นความสามารถทาง
วิท ยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ� ำเพ็ ญ”
มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2559
8. โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ” หมายถึง โรงเรียน
ที่เป็นแหล่งพัฒนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิต เพื่อสาธิต
ทดลอง ศึกษา วิจัยงานด้านหลักสูตรและการสอนมีฐานะเทียบเท่า
ภาควิชาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

มห
าว

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ำรวจ มุ่งศึกษาเพื่อ
ประเมินหลักสูตรโปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
ตามกรอบการประเมิ น หลั ก สู ต รแบบซิ ป ป์ (CIPP Model)
(Stufflebeam, 2003) ซึ่งประเมินใน 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านบริบท

ภาสกร ภักดิ์ศรีแพง

102 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2562
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4. น�ำแบบสอบถามความคิดเห็น และแบบสัมภาษณ์ ลงในแบบสัมภาษณ์ และ 4) เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง (Content validity) ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง กลุ่มที่ 3 อาจารย์
เชิงโครงสร้าง โดยผู้เชี่ยวชาญท�ำการตรวจเชิงเหตุผล เป็นการตรวจ ผู้สอน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม และด�ำเนินการ ดังนี้
สอบเนื้อหาของข้อค�ำถามว่าสอดคล้องกับกรอบแนวความคิด หรือ 1) ท�ำหนังสือขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือในการตอบ
ทฤษฏีที่ใช้ก�ำหนดเป็นโครงสร้างในการวัดหรือไม่ ตลอดจนความ แบบสอบถาม และ 2) เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัย
เหมาะสมและความถูกต้องของภาษาที่ใช้ พบว่า แบบสัมภาษณ์ ด� ำ เนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยตนเอง กลุ ่ ม ที่ 4 นั ก เรี ย น
และแบบสอบถามความคิดเห็นที่จัดท�ำขึ้นมีความเหมาะสม แต่มี เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม และด�ำเนินการ ดังนี้ 1) ท�ำหนังสือ
ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขความถูกต้องด้านภาษาเพียงเล็กน้อย ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และ 2) เก็บรวบรวม
และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective ข้อมูลจากแบบสอบถามผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
Congruence) ของแบบสอบถามความคิดเห็น แล้วน�ำข้อเสนอแนะ ตนเอง และกลุม่ ที่ 5 ผูป้ กครอง เครือ่ งมือทีใ่ ช้ คือ แบบสอบถาม และ
มาปรับปรุงแก้ไข และจากนั้นท�ำการแก้ไขเพื่อให้ได้แบบสัมภาษณ์ ด�ำเนินการ ดังนี้ 1) ท�ำหนังสือขออนุเคราะห์และร่วมมือในการแจก
และสถานทีบ่ในการสั
3) ดําเนิบรวบรวมข้
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ในคนงานส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา
มาวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยการหาค่าเฉลี่ย (X) ค่เนิานส่การ
วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน (SD) และแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์ต่อไปนี
จากแบบสอบถาม ดําเนินการรวบรวมขอมูลดวยตนเอง
่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
การเก็บรวบรวมข้อการวิ
มูล เคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเเฉลี
คราะห
ขอมูล
ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตัง้ แต่ เดือนมิถนุ ายน 3.51-4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมาก 2.51-3.50
1. ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม ผูว ิจัยตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามแตละฉบับ จากนั้นนํา
2560 - เดือนกรกฎาคม 2560 โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูล หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 1.51-2.50 หมายถึง
แบบสอบถามมาวิเคราะหเชิงปริมาณโดยการหาคาเฉลี่ย (xˉ ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และแปลความหมายโดย
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ตศาสตร์
ของโรงเรี
ยน สาธิต “พิบลู บ�ำเพ็ญ”
สาธินตหลั“พิกสูบตูลรโปรแกรมเน้
บําเพ็ญ” มหาวิ
ทยาลัยบูรพา ของการประเมิ
นตามรู
ปแบบซิ
ปป (CIPP
Model)
มหาวิทยาลัยบูรพา ของการประเมินตามรูปแบบซิปป์ (CIPP Model)

มห
าว

ดานที่ทําการศึกษา
1. ดานบริบท
2. ดานปจจัยนําเขา
3. ดานกระบวนการ
4. ดานผลผลิต
รวม

ˉx
4.24
3.96
4.00
4.13
4.08

SD
0.11
0.53
0.26
0.29
0.13

ระดับความเหมาะสม
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ผลการประเมิน
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ

จากตารางที่ 1 พบวา ผลการประเมินในภาพรวมตามรูปแบบซิปปมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก มีคา เฉลี่ย
เทากับ 4.08 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.13 ผานเกณฑการประเมิน เมื่อพิจารณารายดาน คือ ดานบริบท ดาน
ปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต ผลการประเมินมีความเหมาะสมอยูในระดับมากทุกดาน โดยมีคาเฉลีย่
ภาสกร ภัเทกดิากั์ศบรีแ4.24,
พง 3.96, 4.00 และ 4.13 ตามลําดับ ซึ่งผานเกณฑการประเมินทั้ง 4 ดาน ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ
3.51
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รำไ

พพ
รรณ
ี

ในระดับมาก โดยมีผลการประเมิน เท่ากับ 4.11 และ 3.55 ตามล�ำดับ
ส�ำหรับด้านสื่อการเรียนรู้ นักเรียนมีความเห็นว่า มีความเหมาะสม
และความเพียงพออยู่ในระดับปานกลาง โดยมีผลการประเมิน
เท่ากับ 2.57
3. ด้านกระบวนการ โดยผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอนและ
นักเรียน สรุปได้ดังนี้ 1) ผู้บริหารมีความเห็นว่า การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ และการวัดผลและประเมินผลมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีผลการประเมิน เท่ากับ 3.89 และ 3.79 ตามล�ำดับ
ส�ำหรับด้านการบริหารหลักสูตร ผู้บริหารมีความเห็นว่า มีความ
เหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีผลการประเมิน เท่ากับ 4.74
2) อาจารย์ ผู ้ ส อนมี ค วามเห็ น ว่ า การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้
การวัดผลและประเมินผล และการบริหารหลักสูตร มีความเหมาะสม
อยูใ่ นระดับมาก โดยมีผลการประเมิน เท่ากับ 4.09, 4.17 และ 4.21
ตามล�ำดับ และ 3) นักเรียนมีความเห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการวัดผลและประเมินผลมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
โดยมีผลการประเมิน เท่ากับ 3.70 และ 3.68 ตามล�ำดับ
4. ด้านผลผลิต โดยผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน นักเรียน
และผู้ปกครอง สรุปได้ดังนี้ 1) ผู้บริหารมีความเห็นว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และความสามารถของผู้เรียน ด้านการอ่าน การคิด
วิเคราะห์ และเขียน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยมีผลการ
ประเมิน เท่ากับ 4.21 และ 4.37 ตามล�ำดับ ส�ำหรับด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ผูบ้ ริหารมีความเห็นว่า มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด โดยมีผลการประเมิน เท่ากับ 5.00 2) อาจารย์ผู้สอนมี
ความเห็นว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถของผู้เรียน
ด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียน และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยมีผลการประเมิน
เท่ากับ 4.04, 4.02 และ 4.43 ตามล�ำดับ 3) นักเรียนมีความเห็นว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถของผู้เรียน ด้านการอ่าน
การคิดวิเคราะห์ และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยมีผลการประเมิน เท่ากับ 3.66,
3.94 และ 4.16 ตามล�ำดับ และ 4) ผู้ปกครองมีความเห็นว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถของผู้เรียน ด้านการอ่าน
การคิ ด วิ เ คราะห์ และเขี ย น และคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์
มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีผลการประเมิน เท่ากับ 3.83,
3.86 และ 4.00 ตามล�ำดับ

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประเมินในภาพรวมตาม
รูปแบบซิปป์มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ
4.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.13 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
เมือ่ พิจารณารายด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยน�ำเข้า ด้านกระบวนการ
และด้านผลผลิต ผลการประเมินมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.24, 3.96, 4.00 และ 4.13
ตามล�ำดับ ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 4 ด้าน ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก�ำหนดไว้ คือ 3.51
1. ด้านบริบท ผลการประเมินหลักสูตรโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
ผูบ้ ริหาร และ อาจารย์ผสู้ อน สรุปได้ดงั นี้ 1) ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นว่า
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร และเนื้อหารายวิชา
มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพ ตามความถนัดและ
ความสนใจของผูเ้ รียนอยูใ่ นระดับมาก โดยมีผลการประเมิน เท่ากับ
4.10, 4.10 และ 4.18 ตามล�ำดับ 2) ผู้บริหารมีความเห็นว่า
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร และเนื้อหารายวิชา
มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพ ตามความถนัดและ
ความสนใจของผูเ้ รียนอยูใ่ นระดับมาก โดยมีผลการประเมิน เท่ากับ
4.38, 4.48 และ 4.18 ตามล�ำดับ และ 3) อาจารย์ผู้สอนเห็นว่า
จุดมุง่ หมายของหลักสูตร และโครงสร้างหลักสูตร มีความสอดคล้อง
และเหมาะสมกับศักยภาพ ตามความถนัดและความสนใจของผูเ้ รียน
อยู่ในระดับมาก โดยมีผลการประเมิน เท่ากับ 4.20 และ 4.28
ตามล�ำดับ
2. ด้านปัจจัยน�ำเข้า โดยผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน และ
นักเรียน สรุปได้ดังนี้ 1) ผู้บริหารมีความเห็นว่า ความพร้อมและ
ศักยภาพของอาจารย์ผู้สอน สื่อการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้
มีความเหมาะสมและความเพียงพอ อยู่ในระดับมาก โดยมีผลการ
ประเมิน เท่ากับ 4.10, 4.30 และ 4.43 ตามล�ำดับ ส�ำหรับด้าน
งบประมาณ ผู้บริหารมีความเห็นว่า มีความเหมาะสมและความ
เพียงพอ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีผลการประเมิน เท่ากับ 5.00
2) อาจารย์ผู้สอนมีความเห็นว่า ความพร้อมและศักยภาพของ
อาจารย์ผู้สอน สื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ และงบประมาณ
มีความเหมาะสมและความเพียงพออยู่ในระดับมาก โดยมีผลการ
ประเมิน เท่ากับ 4.43, 3.97, 3.89 และ 3.80 ตามล�ำดับ และ
3) นักเรียนมีความเห็นว่า ความพร้อมและศักยภาพของอาจารย์
ผู้สอน และแหล่งการเรียนรู้ มีความเหมาะสมและความเพียงพออยู่

ภาสกร ภักดิ์ศรีแพง

ผูปกครองมีความเห็นวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถของผูเรียน ดานการอาน การคิดวิเคราะห และเขียน และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก โดยมีผลการประเมิน เทากับ 3.83, 3.86 และ 4.00
ตามลําดับ
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินของผูบริหาร และอาจารยผสู อนในประเด็นความเหมาะสม และความเพียงพอของงบประมาณ
ตารางที่ 2 ผลการประเมินของผู้บริหาร และอาจารย์ผู้สอนในประเด็นความเหมาะสม และความเพียงพอของงบประมาณ
ระดับผลการประเมิน
ผูบริหาร
อาจารยผูสอน
ระดับ
ˉx SD
ˉx SD ระดับ
5.00 0.00 มากที่สุด 3.93 0.96 มาก
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รายการประเมิน
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รำไ

1. สถานศึกษาวางแผนการจัดสรรงบประมาณครอบคลุม
พันธกิจ ทุกดานอยางเหมาะสม
2. สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการจัดกิจกรรม 5.00 0.00 มากที่สุด 3.73 0.96 มาก
การเรียนรูของผูเรียนอยางเพียงพอ
3. สถานศึกษามีงบประมาณสนับสนุนในการจัดทําสื่อการ 5.00 0.00 มากที่สุด 3.80 1.08 มาก
เรียนรูอยางเพียงพอ
4. สถานศึกษามีงบประมาณในการปรับปรุงพัฒนา
5.00 0.00 มากที่สุด 3.67 1.05 มาก
แหลงการเรียนรูอยางเพียงพอ
5. สถานศึกษามีงบประมาณสนับสนุนในการปรับปรุง
5.00 0.00 มากที่สุด 3.80 1.01 มาก
และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยางเพียงพอ
6. สถานศึกษามีงบประมาณสนับสนุนและพัฒนาความรู 5.00 0.00 มากที่สุด 3.87 0.74 มาก
ความสามารถของบุคลากรอยางเพียงพอ
รวม
5.00 0.00 มากที่สุด 3.80 0.90 มาก
จากตารางที่ 2 พบวา ผูบริหารมีความคิดเห็นวาความเหมาะสมและความความเพียงพอของงบประมาณ
จากตารางที
่ 2 พบว่อางและเหมาะสมกั
ผู ้ บ ริ ห ารมี ค วามคิ
เห็ น ว่ตามความถนั
า ต�ำ่ กว่าประเด็
นอืน่ คือ เนือ้ หารายวิ
ม่ เติมในกลุในระดั
ม่ สาระการเรี
ในภาพรวมมีความสอดคล
บศักดยภาพ
ดและความสนใจของนั
กเรีชยาเพิ
นโดยรวมอยู
บ ยนรู้
ความเหมาะสมและความความเพี
ในภาพรวม
ทยาศาสตร์
ที่ก�ำบหนดไว้
้อหารายวิ
มากที่สุด มีคา เฉลีย่ เทากัยบงพอของงบประมาณ
5.00 และเมื่อพิจารณาเป
นรายขอ วิพบว
า อยูในระดั
มากทีส่เหมาะสม
ดุ ทุกขอ สและเนื
วนอาจารย
ผูสอนชาเพิ่มเติมใน
มีความสอดคล้
องและเหมาะสมกั
บศักยภาพ ตามความถนั
ดและ กลุ่มในภาพรวม
สาระการเรียมีนรูความสอดคล
้คณิตศาสตร์อทงและเหมาะสม
ี่ก�ำหนดไว้เหมาะสม ผู้เชี่ยวชาญ
มีความเห็
นวา ความเหมาะสมและความเพี
ยงพอของงบประมาณ
ความสนใจของนั
กเรียตามความถนั
นโดยรวมอยูดและความสนใจของนั
่ในระดับมากที่สุด มีกคเรี่าเฉลี
่ย และผูในระดั
้บริหารให้
่ำกว่าข้่อพิออืจารณา
่นๆ และพบ
กับศักยภาพ
ยนโดยรวมอยู
บมากคะแนนความเหมาะสมต�
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 และเมื
เท่ากับ เป
5.00
และเมื
่อพิา จอยู
ารณาเป็
รายข้อกขพบว่
นรายข
อพบว
ในระดันบมากทุ
อ า อยู่ในระดับ ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญว่า ในรายวิชาเพิ่มเติมควรปรับให้
มากที่สุดทุกข้อ ส่วนอาจารย์ผู้สอน มีความเห็นว่า ความเหมาะสม สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียนทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
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ผู้ประเมินส่วนใหญ่ มีความเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ดังจะเห็นได้จากคะแนนผลการทดสอบระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET)
และผลการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนเป็นที่น่าพอใจ
แต่ยังมีข้อเสนอแนะของนักเรียนในเรื่องการเรียนการสอนที่ควร
เน้นภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตจริง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะหลักสูตร
โปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ด�ำเนินการ
ภายใต้กรอบปรัชญา นโยบาย วิสยั ทัศน์ และพันธกิจอย่างมีเป้าหมาย
ที่ชัดเจนเน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เหมาะสมกับสภาพ
ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น สอดคล้องกับงานวิจัยของ
นิภารัตน์ ทิพโชติ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนวัดบึงทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พบว่า
ในภาพรวมหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรท้องถิน่ มีความเหมาะสม
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 1) ด้านบริบทของหลักสูตร
แกนกลาง ได้แก่ จุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย อยู่ใน
ระดับมาก ด้านบริบทของหลักสูตรท้องถิ่น ได้แก่ จุดประสงค์
โครงสร้าง และสาระการเรียนรู้พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากเช่นเดียวกัน 2) ด้านปัจจัยเบือ้ งต้นของหลักสูตรแกนกลาง และ
หลักสูตรท้องถิ่น ได้แก่ ความพร้อมและศักยภาพของครูผู้สอน
สื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ และงบประมาณ พบว่า มีความ
เหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก 3) ด้านกระบวนการของหลักสูตรแกนกลาง
และหลักสูตรท้องถิ่น ได้แก่ การจัดกิจกรรมเรียนรู้ การวัดผลและ
ประเมินผล การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา และการมีส่วนร่วม
ของชุมชนพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และ 4) ด้านผล
ผลิตของหลักสูตรแกนกลาง ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า
มีนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 และระดับ 4 คิดเป็นร้อยละ
86 ผลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พบว่า มีนักเรียนผ่าน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคิดเป็นร้อยละ 100 ด้านความสามารถใน
การคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละเขี ย นของผู ้ เรี ย น พบว่ า อยู ่ ใ นระดั บ ดี
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนพบว่า อยู่ในระดับ ดีมาก
ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางอยู่ใน
ระดับมาก และด้านความพึงพอใจต่อการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
พบว่า ผูบ้ ริหาร ครูผสู้ อน และกรรมการสถานศึกษา มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านผลผลิตของหลักสูตรท้องถิ่น พบว่า
ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรท้องถิ่นอยู่ใน
ระดับมาก
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ประเด็นการประเมินด้านปัจจัยน�ำเข้าทีม่ คี า่ เฉลีย่ ระดับความเหมาะสม
น้อยกว่าประเด็นอื่น ซึ่งควรน�ำมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุง คือ
ด้านสื่อการเรียนรู้ แม้ในภาพรวมจะมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ประเด็นที่โรงเรียนมีวัสดุ
อุปกรณ์และสือ่ การเรียนรูท้ พี่ ร้อมใช้งานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ผู้ประเมินที่เป็นนักเรียนให้ผลการประเมินความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับน้อย ซึง่ ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะนักเรียน
ที่ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งในแต่ละคาบ
เรียนหากอุปกรณ์และสือ่ การเรียนรูไ้ ม่อยูใ่ นสภาพทีพ่ ร้อมจะใช้งาน
ก็อาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนรูแ้ ละผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ของนักเรียนได้ ซึ่งสอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี (2557 : 149)
ที่กล่าวว่า แนวคิดการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ ได้ขยาย
ไปสูก่ ารเรียนรูด้ ว้ ยตนเองของผูเ้ รียน โดยอาศัยสือ่ และเทคโนโลยีตา่ งๆ
ดังนัน้ หากโรงเรียนมีอปุ กรณ์และสือ่ การเรียนรูท้ ดี่ ี ย่อมจะท�ำให้เกิด
สัมฤทธิ์ผลต่อผู้เรียนได้ 3. ด้านกระบวนการ ผลการประเมินด้าน
กระบวนการในภาพรวม มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก (X = 4.00,
SD = 0.26) โดยเฉพาะด้านการบริหารหลักสูตร ผูป้ ระเมินส่วนใหญ่
เห็นว่า มีการวางแผน การเตรียมความพร้อม และการด�ำเนินการ
บริหารหลักสูตรที่เหมาะสม การปฏิบัติของครูในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้มีความเหมาะสม ส่วนการวัดและประเมินผลมีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ แต่มีข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอนคือ
การบริหารหลักสูตรต้องมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน เช่น หลักสูตร
บุคลากร อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนในด้านวิชาการและด้านอื่นๆ ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะครูผู้สอนนั้นถือว่าเป็นบุคลากรที่มีบทบาทมากที่สุด
ในการทีจ่ ะน�ำหลักสูตรสูผ่ เู้ รียน ดังนัน้ จึงมีการเสนอแนะว่าโรงเรียน
ควรมีความพร้อมของทรัพยากรต่างๆ ในทุกด้านที่จะเป็นสิ่งที่จะ
เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง
อย่างเต็มตามศักยภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ สุภาพร แนวบุตร (2540 :
36) ที่ ก ล่ า วว่ า ในการบริ ห ารหลั ก สู ต รใดๆ เพื่ อ ให้ บ รรลุ ผ ล
ตามวัตถุประสงค์หน่วยงานที่ด�ำเนินงานต้องมีความพร้อมในด้าน
ทรัพยากรต่างๆ ที่สอดคล้องกับการบริหารหลักสูตรนั้นๆ จึงจะท�ำ
ให้การด�ำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรดังกล่าว และ
4. ด้านผลผลิต ผลการประเมินด้านผลผลิตในภาพรวม มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก (X = 4.13, SD = 0.13) โดยเฉพาะ
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ในการเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ ศรัทธายึดมั่นในศาสนา เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
และมีความตั้งใจเพียรพยายามในการเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม
แสวงหาความรู้อย่างสม�่ำเสมอ ในส่วนความสามารถของผู้เรียน
ด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียน และผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยการใช้โครงการเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย
2) เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยการใช้โครงการเป็นฐาน ผู้เข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้ คือ
เด็กปฐมวัยอยู่ในช่วงอายุ 2 - 5 ปี ที่ก�ำลังศึกษาในสถานศึกษา เขตจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ปีการศึกษา 2559 จ�ำนวน 60 คน
ซึง่ ได้มาโดยวิธกี ารสุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) การด�ำเนินการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพแบบมีการแทรกแซง
ประกอบด้วย 4 ระยะ ดังนี้ ระยะ คือ 1) การศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 2) การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัย
3) กระบวนการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย และ 4) การสรุป และน�ำเสนอผลการวิจัย
ผลการวิจัย มีดังนี้
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยการใช้โครงการเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยที่มีต่อเด็กปฐมวัย เป็นการจัด
ประสบการณ์ที่ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1) การเริ่มต้นโครงการ เป็นการหาความสนใจของผู้เรียน และทบทวน
ประสบการณ์เดิม 2) การพัฒนาโครงการ เป็นการวางแผนการและท�ำการสืบค้นตามแหล่งข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติม และ 3) การสรุปและ
ประเมินโครงการ เป็นระยะสรุปและน�ำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้
2. การจัดการเรียนรู้ ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยการใช้โครงการเป็นฐานในประเด็นที่เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการ
ทั้ง 4 ด้าน ของเด็กปฐมวัย คือ 1) พัฒนาการด้านร่างกาย ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ได้แก่ ด้านการทรงตัวและ
การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก ด้านการรักษาสุขภาพ ด้านการรักษาความปลอดภัยของร่างกาย 2) พัฒนาการ
ด้านอารมณ์และจิตใจ ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ได้แก่ ด้านดนตรี ด้านสุนทรียภาพ ด้านการเล่น
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 3) พัฒนาการด้านสังคม ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านสังคม ได้แก่ ด้านการเล่นและการท�ำงานร่วมกับ
ผูอ้ นื่ และ 4) พัฒนาการด้านสติปญ
ั ญา พบว่า การจัดการเรียนรูโ้ ดยการใช้โครงการเป็นฐาน ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพฒ
ั นาการด้านสติปญ
ั ญา
ได้แก่ ด้านการคิด ด้านการใช้ภาษา ด้านจ�ำนวน ด้านเวลา
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This research aimed 1) to develop the learning process model using projected-based approach for
promoting the quality of early childhood children, and 2) to study the results of the learning process model
using projected-based approach. The research participants were sixty early childhood children from schools in
Chanthaburi, Rayong and Trat provinces, and got from purposive sampling. This study was a qualitative research
with intervention. The research consisted of four phases: 1) the studying and analyzing the knowledge,
2) the selecting the participants, 3) the development of the quality of early childhood children, and
4) the conclusion of the research results.
The findings were as follows:
1. The learning process model using projected-based approach for promoting the quality of early
childhood children focused on child-centered. The process consisted of three steps: 1) the starting the project ;
finding the interesting of the learner, and revising the experience.
2. The knowledge managemet of the learning process model by using projected - based approach
consisted of 4 domains of child development ; 1) the physical development that affects the early childhood’s
balancing of body ; 2) the emotional development that affects them to develop in music , arts appreciate and
morality ; 3) the social development that affects them to play and have a good relation with other people and ;
4) the intelligence development that them of thinking , language , numbers and time skills.
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การศึกษาเป็นกระบวนการสร้างรากฐาน การพัฒนา
คุณภาพชีวติ “คน” และมุง่ ให้ทกุ คนมีการพัฒนาเต็มศักยภาพเตรียม
คนไทยให้กา้ วสูส่ งั คมยุคใหม่อย่างมัน่ คงและรูท้ นั โลกโดยหวังว่าคน
ซึง่ เป็นหน่วยทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ของสังคม เมือ่ มีการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
ทั้งร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา จะเป็นพื้นฐานสร้าง
พลังชุมชน และสังคมอันส่งเสริมต่อการพัฒนาประเทศโดยรวมอย่าง
สมดุลกับธรรมชาติ (ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,
2540) การศึกษาปฐมวัยเป็นการศึกษาเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง
6 ปี และเรียนรูเ้ กีย่ วกับพัฒนาการเด็กความต้องการของเด็ก สอนให้
เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ฝกึ พัฒนาการทัง้ 4 ด้าน เช่น พัฒนาการ
ทางร่างกาย พัฒนาการทางด้านสังคม พัฒนาการทางด้านอารมณ์
และพัฒนาการทางด้านจิตใจ เด็กจะเจริญเติบโตตั้งแต่อยู่ในครรภ์
กระทั่งหลังคลอด ร่างกายและสมองจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
ในช่วง 0-6 ปี แรกของชีวิต ขบวนการที่ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
คือ การเจริญเติบโต และพัฒนาการ ซึง่ ในปัจจุบนั เป็นทีน่ า่ วิตกและ
ถือเป็นวิกฤติของเด็กปฐมวัยเนื่องจากข้อเท็จจริงจากการประเมิน
สถานการณ์และทดสอบพัฒนาการอย่างคัดกรองในเด็กปฐมวัย
พบว่า โดยภาพรวมเด็กปฐมวัยมีแนวโน้มพัฒนาการล่าช้าในทุกๆ ด้าน
และพบว่า สมองเด็กแรกเกิดไม่มปี ญ
ั หา แต่พอถึงอายุ 6 ปี ระดับไอคิว
เด็กไทยต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลกเกือบ 20% และเด็กอายุ 0-3 ปี
ทีไ่ ด้รบั บริการจากสถานรับเลีย้ งเด็ก พบว่า สถานรับเลีย้ งเด็กส่วนใหญ่
ยังด้อยคุณภาพทั้งในด้านการบริหารและการจัดการ โดยเฉพาะ
มาตรฐานคุณภาพที่เหมาะสม รวมทั้งยังมีการก�ำกับดูแลคุณภาพ
มาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนือ่ งและศูนย์เด็กเล็กยังขาด
คุณภาพในเรื่องวิธีการเรียนรู้ของเด็ก จิตวิทยาและพัฒนาการ
ของเด็ก รวมทั้งขาดการก�ำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานศูนย์เด็ก
ปฐมวัยอย่างเป็นระบบ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยนั้น ช่วงเวลา
ที่ส�ำคัญที่สุดในการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย คือ ช่วงอายุแรกเกิด-6 ปี
เพราะการพัฒนาสมองของเด็กในวัยนีจ้ ะพัฒนาไปถึง 80 เปอร์เซ็นต์
ของผู้ใหญ่ ครูควรจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาสมองของ
เด็กปฐมวัย เด็กในวัยนี้จะมีการเรียนรู้ผ่านการเล่น ครูจึงควรจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก โดยผ่าน
การเล่น เพื่อให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข จัดสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม ดูแลด้านสุขนิสัยและโภชนาการที่เหมาะสม เด็กจึงจะ
พัฒนาศักยภาพทางสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนรู้โดย
การใช้โครงการเป็นฐาน (Project based learning) เป็นวิธกี ารสอน
แบบโครงการเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบหนึ่งที่สอดคล้อง
กับแนวทางการจัดการศึกษาตามมาตรา 22 และมาตรา 23 และ
ใช้พัฒนาวิธีการเรียนรู้ทางปัญญา (Intellectual strategy) เพื่อ

เอื้อหนุนผู้เรียนให้เข้าถึงตัวความรู้ (Body of Knowledge) และ
ความช�ำนาญทางด้านทักษะในสิ่งที่เรียน (Body of Process)
เพราะเป็นการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีกระบวนการท�ำงานและท�ำงานร่วมกับ
ผู้อื่นโดยมีครูเป็นที่ปรึกษาให้ค�ำแนะน�ำ และกระตุ้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้เต็มศักยภาพ การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ คือ
การจัดการสอนที่จัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เรียน
เหมือนกับการท�ำงานในชีวิตจริงอย่างมีระบบ เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้วิธีแก้ปัญหา วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ ได้ท�ำการทดลอง ได้พิสูจน์สิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง รู้จัก
การวางแผนการท�ำงาน ฝึกการเป็นผู้น�ำ ผู้ตาม ตลอดจนได้พัฒนา
กระบวนการคิดโดยเฉพาะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)
และการประเมินตนเอง
โครงการวิจัยนี้ผู้วิจัยต้องการหาแนวทางในการพัฒนา
การเรียนรู้และคุณภาพเด็กปฐมวัยให้เกิดการพัฒนา ผู้วิจัยพบว่า
การเรียนรู้โดยการใช้โครงการเป็นฐาน (Project based learning)
เป็นวิธกี ารจัดการเรียนการสอนทีจ่ ดั ประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ าน
ให้แก่ผู้เรียนเหมือนกับการท�ำงานในชีวิตจริงอย่างมีระบบ เพื่อเปิด
โอกาสให้ผเู้ รียนได้มปี ระสบการณ์ตรง ได้เรียนรูว้ ธิ แี ก้ปญ
ั หา วิธกี าร
ทางวิทยาศาสตร์ ได้ท�ำการทดลอง ได้พิสูจน์สิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง
รู้จักการวางแผนการท�ำงาน ฝึกการเป็นผู้น�ำ ผู้ตาม ตลอดจนได้
พัฒนากระบวนการคิดโดยเฉพาะการคิดขั้นสูง (Higher Order
Thinking) และการประเมินตนเองได้ และเลือกใช้วิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพ เพื่อให้สามารถค้นหา พัฒนา ตรวจสอบปรากฏการณ์
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยจากข้อมูลจริงทีศ่ ึกษา น�ำไปสู่การอธิบาย
กระบวนการเรียนรูท้ เี่ กิดขึน้ และเพิม่ พูนความรูท้ างด้านการพัฒนา
เด็กปฐมวัย เป็นการได้ประโยชน์และเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับ
การพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ต่อไป

รำไ

บทน�ำ

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู ้ โ ดยการใช้
โครงการเป็นฐาน พัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย
2. เพื่ อ ศึ ก ษาผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการจั ด การเรี ย นรู ้
ตามแบบการจัดการเรียนรู้โดยการใช้โครงการเป็นฐาน

วิธีด�ำเนินการวิจัย

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยการใช้โครงการเป็นฐานเพื่อพัฒนา
คุณภาพของ เด็กปฐมวัยในท้องถิ่น เขตภาคตะวันออก โดยมีวิธี
การวิจัยเชิงคุณภาพแบบมีการแทรกแซง (intervention) ดังมี
รายละเอียดต่อไปนี้

ญาณิศา บุญพิมพ์, นภัส ศรีเจริญประมง, วราลี ถนอมชาติ
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ขั้นตอนที่ 2 การน�ำรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
โครงการเป็นฐานพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย มาใช้กับผู้เข้า
ร่วมวิจัย ซึ่งเป็นเด็กปฐมวัย อยู่ในช่วงอายุ 2 - 5 ปี ในสถานศึกษา
เขตจังหวัดจันทบุรี ระยอง และ ตราด จ�ำนวน 60 คน จังหวัดละ
20 คน เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่เดือน
พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาผลของการใช้ รูปแบบการจัด
การเรียนรู้ โดยใช้โครงการเป็นฐานพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย
โดยผูว้ จิ ยั ศึกษาผลของรูปแบบฯ ในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนา
คุณภาพของเด็กปฐมวัย ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง
4 ด้าน ของเด็กปฐมวัย ดังนี้
		 3.1 พัฒนาการทางด้านร่างกาย ได้แก่ ด้านการทรงตัว
การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก
		 3.2 พัฒนาการทางด้านอารมณ์และจิตใจ ได้แก่
ด้านดนตรี ด้านสุนทรียภาพ การเล่น คุณธรรม จริยธรรม พัฒนาการ
ทางด้านสังคม ด้านการเล่นและการท�ำงานร่วมกับผู้อื่น
		 3.4 พัฒนาการสติปญ
ั ญา ได้แก่ ด้านการคิด การใช้
ภาษา จ�ำนวน และเวลา การน�ำรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
โครงการเป็ น ฐานเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพของเด็ ก ปฐมวั ย ผู้วิจัยใช้
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (participant observation) และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) เป็นหลัก
ดังนั้นนอกจากตัวผู้วิจัยซึ่งเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่ใช้ในการวิจัยแล้ว
ยังประกอบด้วย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
1. แบบบันทึกการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย จดบันทึก
ข้ อ มู ล รายละเอี ย ด สภาพการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง และความคิ ด
มุมมอง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะร่วมกระบวนการ โดยบันทึก
เป็นรายบุคคล
2. แบบบั น ทึ ก บทสนทนากลุ ่ ม เป็ น บั น ทึ ก ที่ ผู ้ วิ จั ย
จดบันทึกข้อมูล
3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึก
การเรียนรู้ กล้องถ่ายรูป
4. แผนการจัดกิจกรรม
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บข้อมูล
ด้วยตนเองด้วยวิธกี ารเชิงคุณลักษณะซึง่ ใช้การสังเกตแบบมีสว่ นร่วม
(participant observation) และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ
(informal interview) เป็นหลัก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การสังเกต แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การสังเกต
แบบมีส่วนร่วม โดยการสังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย ในสภาพ
การณ์ขณะร่วมกิจกรรมกระบวนการบันทึกพฤติกรรมและค�ำพูด
ของเด็กปฐมวัย
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ระยะที่ 1 การศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ แ นวคิ ด และ
องค์ ค วามรู ้ ที่ เ กี่ ย วข้อง ผู้วิจัยศึก ษาข้อมูลพื้น ฐานจากเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษา ได้แก่ แนวคิดการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้โดยการใช้โครงการเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของเด็กปฐมวัย ซึ่งการศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากเอกสารดังกล่าว
เพื่อให้ผู้วิจัยมองเห็นองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษาน�ำไป
สู่การพัฒนามโนทัศน์ที่จะเติมเต็มให้เพียงพอแก่การท�ำความเข้าใจ
กระบวนการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยได้อย่างครบถ้วน ซึ่ง
การศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากเอกสารดังกล่าว เพื่อให้ผู้วิจัยมองเห็น
องค์ความรูเ้ กีย่ วข้องกับประเด็นทีศ่ กึ ษาน�ำไปสูก่ ารพัฒนากรอบแนวคิด
ของการวิจัยได้อย่างครบถ้วน
ระยะที่ 2 การคัดเลือกผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั ผูว้ จิ ยั คัดเลือก
เด็กปฐมวัยอยู่ในช่วงอายุ 2 - 5 ปี ที่ก�ำลังศึกษาในสถานศึกษา
เขตจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2559 จ�ำนวน 60 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) และสถานศึกษาให้ความร่วมมือกับผู้วิจัย
ระยะที่ 3 กระบวนการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย
ผูว้ จิ ยั ได้เริม่ ขัน้ ตอนของกระบวนการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย
ใช้ระยะเวลา 1 ภาคเรียน คือ ตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม
2559 มีขั้นตอนการด�ำเนินการ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้
โครงการเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย ดังนี้
1. ศึกษาคู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
2546 ส�ำหรับเด็กอายุ 2 - 5 ปี ดังตัวอย่างแผนการจัดประสบการณ์
ระดับปฐมวัย พุทธศักราช 2546
2. ศึกษาเอกสารต�ำราที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการจัด
โครงการ เช่น แนวคิดการจัดการเรียนรู้ส�ำหรับเด็กปฐมวัย แนวคิด
การใช้โครงการเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ส�ำหรับเด็กปฐมวัย,
แนวคิดการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย
3. พัฒนา (ร่าง) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
โครงการเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย
4. น�ำ (ร่าง) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงการ
เป็นฐานพัฒนาคุณภาพของ เด็กปฐมวัยผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ ส่งผูท้ รงคุณวุฒิ
ตรวจสอบความสอดคล้องในประเด็น จุดประสงค์ เนือ้ หา การด�ำเนิน
กิจกรรม สื่อการเรียน และการประเมินผล
5. น�ำ (ร่าง) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงการ
เป็ น ฐานพั ฒ นาคุ ณ ภาพของเด็ ก ปฐมวั ย มาปรั บ ปรุ ง แก้ ไข
ตามข้อแนะน�ำของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีประเด็นที่ปรับแก้ไข คือ
ปรับขั้นด�ำเนินการให้ชัดเจน เพื่อให้เห็นพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ
พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม สติปัญญา ของ
เด็กปฐมวัย
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1. ระยะเริม่ ต้นโครงการ เป็นระยะทีห่ าความสนใจของ
เด็ก โดยมีการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องที่เด็กสนใจ และร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวเรื่องส�ำหรับท�ำโครงการร่วมกัน ทบทวน
ประสบการณ์เดิม และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหัวเรื่องโครงการ
2. ระยะพัฒนาโครงการ เป็นระยะวางแผนการท�ำงาน
และท�ำการสืบค้นตามแหล่งข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติม
3. ระยะสรุปและประเมินโครงการ เป็นระยะสรุป
เหตุการณ์และสิ่งที่ได้เรียนรู้และมีการเตรียมการสอนรายงานและ
ผลทีไ่ ด้ในรูปแบบของการจัดแสดงประเมินผลการเรียนรูใ้ นโครงการ
และเตรียมการวางแผนเข้าสู่โครงการใหม่
ในแต่ละระยะของโครงการ เด็กจะพัฒนาสิ่งที่น่าสนใจ
จากการพู ด คุ ย สนทนา การปฏิ บั ติ ภ าคสนาม การแสดงออก
การค้นคว้า และการน�ำเสนอร่วมกัน โดยใช้ระยะเวลาในการท�ำ
กิจกรรมตามความสนใจ และกระบวนการจัดประสบการณ์แบบ
โครงการเข้าในกิจกรรมประจ�ำวันตามกระบวนการศึกษาค้นคว้า
ของเด็ก
วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
1. เพื่ อ จั ด การเรี ย นรู ้ ตามแนวคิ ด การจั ด การเรี ย น
การสอนแบบโครงการส�ำหรับเด็กปฐมวัย
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยในด้านที่เกี่ยวกับ
การส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
ขั้นตอนการด�ำเนินการตามรูปแบบ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยการใช้โครงการเป็นฐาน
เพื่อพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย มีขั้นตอนในการด�ำเนินการ
เป็น 3 ระยะ (ตารางที่ 1)

ผลการวิจัย

ลัยร
า

ชภัฏ

2. การสัมภาษณ์ เป็นการสนทนาซักถามอย่างมีจุด
มุ่งหมาย โดยมีแนวค�ำถามในการสัมภาษณ์หรือประเด็นในการ
สนทนา ประกอบด้วยการสัมภาษณ์กลุ่ม ผู้วิจัยสนทนากับเด็ก
ปฐมวัยทีเ่ ข้าร่วมการวิจยั มีการตัง้ ประเด็นค�ำถามให้อธิบายเรือ่ งราว
และรายละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้นโดยผู้วิจัยได้ขออนุญาตจดบันทึก
ข้อมูลขณะสนทนา
ระยะที่ 4 การสรุป น�ำเสนอและถ่ายทอดผลการวิจัย
เป็นการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลที่ผู้วิจัยท�ำการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลตามประเด็นค�ำถามวิจยั โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหา ดังนี้
ข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมได้ในแต่ละช่วงเวลาได้นำ� มาวิเคราะห์
เพือ่ ใช้เป็นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงการ
เป็นฐานเพือ่ พัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย ผูว้ จิ ยั จัดระเบียบข้อมูล
ที่ได้จากบทสัมภาษณ์ และบันทึกการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย รวมทั้ง
ข้อความที่สะท้อนผลการเรียนรู้ ในด้านที่เกี่ยวข้องกับสภาพความ
เป็นจริงเกีย่ วกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จากประสบการณ์ของเด็กปฐมวัยแต่ละคน
ผูว้ จิ ยั เชือ่ มโยงและหาความสัมพันธ์ของข้อมูลทีส่ ะท้อนขัน้ ตอนของ
พัฒนาการการปฏิบัติการในกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้ง
วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ในด้านการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
โดยใช้โครงการเป็นฐาน
การน�ำเสนอผลการวิจยั ผลการวิจยั ในครัง้ นี้ คือ รูปแบบ
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงการเป็นฐานเพือ่ พัฒนาคุณภาพของเด็ก
ปฐมวัย และผลการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย ผู้วิจัยท�ำการ
วิเคราะห์ตรวจสอบซ�้ำ เพื่อยืนยันผลสรุปจากการวิจัย และน�ำเสนอ
ข้อมูลในลักษณะการพรรณนา

มห
าว

ิทยา

ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยการใช้โครงการ
เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย ดังนี้
แนวคิดของรูปแบบ รูปแบบการจัดการเรียนรูโ้ ดยการใช้
โครงการเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย ออกแบบโดย
ยึดจากแนวคิด และหลักการจัดประสบการณ์แบบโครงการ เป็นการ
จัดประสบการณ์ที่ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยให้อิสระในการเรียนรู้
จากความสนใจและการกระท�ำด้วยตัวเด็กเอง ตามความสามารถ
ของเด็กแต่ละบุคคล เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย โดยครูเป็นผู้อ�ำนวยความสะดวก กระตุ้น
ให้เด็กเกิดการเรียนรูต้ ามพัฒนาการ และธรรมชาติการเรียนรูข้ องเด็ก
และมีการก�ำหนดหัวข้อประสบการณ์การเรียนรูแ้ บบโครงการ วิธกี าร
จากการสังเกต ซึง่ ก�ำหนดขัน้ ตอนการด�ำเนินการ ประกอบด้วย 3 ระยะ
คือ
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2. การก�ำหนดหัวเรื่อง

กระบวนการจัดประสบการณ์

พพ
รรณ
ี

ระยะ
ระยะเริ่มต้นโครงการ
1. สังเกตความสนใจ/สร้างสถานการณ์

- ครูสร้างความสนใจ สร้างสถานการณ์ โดยพาเด็กๆ ไปเดินรอบๆ บริเวณโรงเรียน เพื่อหา
หัวข้อโครงการที่ศึกษา

- เด็กแต่ละกลุ่มสนทนา อภิปราย เกี่ยวกับเรื่องที่สนใจโดยแต่ละกลุ่มเสนอหัวข้อ กลุ่มสีฟ้า
เสนอเรื่องผลไม้ กลุ่มสีแดง เสนอเรื่องช้าง กลุ่มสีชมพู เสนอเรื่องไข่
- เด็กร่วมกันแสดงความคิดเห็น เพื่อลงมติเลือกหัวเรื่อง คือ เรื่องผลไม้
- ครูเขียนแผนภูมใิ ยแมงมุม (Web) เรือ่ งผลไม้ เพือ่ น�ำไปขยายเนือ้ หาตามทีเ่ ด็กต้องการศึกษา

5. แจ้งข่าวสารถึงผู้ปกครอง

- แจ้งข่าวสารให้ผู้ปกครองว่าเด็กเลือกหัวข้อเรื่อง ผลไม้ ในการเรียนขอความร่วมมือจาก
ผู้ปกครองในการช่วยหาข้อมูล หรือ สื่อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับผลไม้
- การด�ำเนินกิจกรรมโครงการในระยะเริ่มต้น ครูมีบทบาทส�ำคัญในการกระตุ้นให้เด็กคิด
พิจารณา ตัดสินใจเพื่อคัดเลือกหัวเรื่องที่จะน�ำมาท�ำโครงการร่วมกัน ส่งเสริมให้เด็กรู้จัก
ยอมรับความคิดเห็นของส่วนรวมอย่างมีเหตุผล โดยครูรับฟังและยอมรับความคิดเห็น
ของเด็ก ชมเชย ช่วยเหลือให้ก�ำลังใจ ขณะที่เด็กปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ สังเกต
จดบันทึกความสนใจและพฤติกรรมของเด็กแต่ละคน ความคิดเห็น การแสดงออกของเด็ก

ิทยา

6. บทบาทครู

- ครูให้เด็กๆ ช่วยกันตั้งค�ำถาม ที่เด็กอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องผลไม้ โดยครูน�ำมาเขียนแผนภูมิ
ใยแมงมุม (Web) เช่น ผลไม้มาจากที่ไหน ท�ำไมผลไม้มีหลายสี ท�ำไมเราต้องกินผลไม้
ครูให้เด็กๆ ช่วยกันคิดว่า เราจะท�ำกิจกรรมอะไรเกี่ยวกับเรื่องผลไม้ โดยครูน�ำมาเขียน
แผนภูมิใยแมงมุม (Web) เช่น ปั้นแป้งโดว์ แต่งเพลงผลไม้ ท�ำขนมวุ้นผลไม้

ลัยร
า

4. การตั้งค�ำถามเพื่อการสืบค้น

ชภัฏ

รำไ

3. เด็กน�ำเสนอประสบการณ์เดิม

- ครูกระตุ้นด้วยการสร้างค�ำถามน�ำ เพื่อให้เด็กเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผลไม้ เช่น
เด็กๆ มีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับผลไม้บ้าง
- ครูน�ำประสบการณ์เดิม ที่เด็กเล่าเกี่ยวกับผลไม้มาเขียนแผนภูมิใยแมงมุม (Web) เช่น
คุณแม่ซื้อผลไม้มาจากตลาด
- เคยให้ผลไม้กับสัตว์เลี้ยง
- หนูเคยกินผลไม้ หนูเคยเห็นผลไม้ที่ร้านในตลาด
- ครูให้วาดรูปประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับผลไม้
- เด็กและครูร่วมกันจัดแสดงอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับผลไม้ โดยจัดไว้ที่มุมนิทรรศการ

มห
าว

ระยะที่ 2 ระยะพัฒนาโครงการ
1. ร่วมกันคิด วิธีแก้ปัญหาและหาความรู้ - เด็กๆ และครูร่วมกันอภิปรายและสรุปผลค�ำถามที่เด็กอยากรู้โดยจะเดินทางไปตลาดและ
ความเข้าใจใหม่
สวนผลไม้
- ครูกระตุ้นให้เด็กช่วยกันวางแผนหาวิธีศึกษาค้นคว้าในประเด็นค�ำถาม จากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เช่น ไปดูหนังสือที่ห้องสมุด กลับไปถามคุณพ่อคุณแม่ที่บ้าน
- เด็กๆ ไปเดินส�ำรวจตลาดว่า มีผลไม้อะไรวางขายบ้างรูจ้ กั พ่อค้า แม่คา้ หลังจากได้เดินส�ำรวจ
การขายผลไม้ เด็กๆ และครูร่วมกันท�ำขั้นตอนการปั้นผลไม้จากกระดาษหนังสือพิมพ์
- เด็กและครูร่วมกันทบทวนว่า เรื่องผลไม้ข้อไหนที่เรายังไม่ได้หาค�ำตอบและร่วมกันหา
ค�ำตอบที่ยังไม่ได้หาค�ำตอบโดยการที่เด็กน�ำค�ำถามที่ยังไม่มีค�ำตอบไปถามคุณครูในโรงเรียน
- เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมทุกกิจกรรม เด็กๆ และครูท�ำแผนภูมิใยแมงมุม (Web) ทุกกิจกรรม
- ครูสังเกตว่าเด็กได้ค�ำตอบได้ทุกค�ำถาม และท�ำกิจกรรมครบทุกกิจกรรมแล้ว เด็กและครู
ร่วมกันอภิปรายว่าเราจะรวบรวมงานทั้งหมดเพื่ออภิปรายไปสู่ระยะสุดท้ายของโครงการ
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ระยะที่ 3 ระยะสรุปผล อภิปรายผล
และน�ำเสนอผลงาน
1. ทบทวนการเรียนรู้ทั้งหมด

กระบวนการจัดประสบการณ์
- การด�ำเนินกิจกรรมโครงการในระยะที่สอง ครูมีบทบาทส�ำคัญในการกระตุ้นให้เด็กคิด
วางแผนและลงมือปฏิบัติสืบค้นข้อมูล ที่เป็นความรู้ความเข้าใจใหม่จากการท�ำโครงการ
ครูให้การช่วยเหลือแนะน�ำจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และแหล่งข้อมูลความรู้ ส�ำหรับการค้นหา
ค�ำตอบ ครูยอมรับความคิด การแสดงออกของเด็ก บันทึกพฤติกรรม ขณะปฏิบัติกิจกรรม
และสาระการเรียนรู้ต่างๆ ของเด็กชื่นชม และให้ข้อมูลย้อนกลับในทางบวก

พพ
รรณ
ี

ระยะ
ระยะที่ 2 ระยะพัฒนาโครงการ (ต่อ)
2. บทบาทครู

- กระบวนการจัดประสบการณ์ คือ เด็กและครูร่วมกันสรุปงานทั้งหมดที่เกี่ยวกับผลไม้ที่ได้
ไปท�ำการสืบค้นมา
- เด็กๆ และครูร่วมกันน�ำข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับผลไม้มาจัดแสดงผลงาน

3. สิ้นสุดโครงการ

- แสดงวันปิดโครงการโดยมีการจัดแสดงและมีการอภิปรายผลงานต่างๆ ที่ได้ศึกษามาและ
มีการปั้นผลไม้จากกระดาษหนังสือพิมพ์

รำไ

2. น�ำเสนอผลงาน

ชภัฏ

- ปิดโครงการ
1. บทบาทครู

- การด�ำเนินกิจกรรมโครงการในระยะสรุปครูมีบทบาทส�ำคัญในการกระตุ้นให้เด็กคิด
พิจารณาและตัดสินใจทีจ่ ะยุตโิ ครงการ สังเกต ความสนใจของเด็กระหว่างท�ำโครงการ กระตุน้
ให้เด็กคิดหาแนวทางสรุปโครงการและการจัดแสดงผลงาน คอยช่วยเหลือเมื่อเด็กต้องการ
ชื่นชมยอมรับความคิดและการแสดงออกของเด็ก
- ขณะทีด่ ำ� เนินกิจกรรมตามโครงการในแต่ระยะ ผูป้ กครอง มีบทบาทส�ำคัญในการรับฟังและ
ชื่นชมความคิดการแสดงออกของเด็ก รวมทั้งการตอบข้อซักถามหรือการให้ความช่วยเหลือ
ในเรื่องที่เด็กขอร้อง เช่น จัดหาวัสดุอุปกรณ์ หรือแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

ลัยร
า

2. บทบาทผู้ปกครอง

มห
าว

ิทยา

สื่อ/อุปกรณ์ที่ใช้ในรูปแบบ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยการใช้โครงการเป็นฐาน
เพื่อพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย เป็นการจัดการเรียนการสอน
ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการคิดของเด็กปฐมวัย สื่อ/อุปกรณ์ที่น�ำมาใช้
ในรูปแบบ จึงเน้นที่ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงให้มากที่สุดด้วย
การเรียนโดยการกระท�ำด้วยตนเอง ประกอบด้วย แผนการจัด
ประสบการณ์ เพลง ค�ำคล้องจอง สื่อ อุปกรณ์ ที่ใช้เกี่ยวข้องกับ
โครงการทีเ่ รียนรู้ เช่น สือ่ ของจริง บัตรภาพ บัตรค�ำ หนังสือนิทาน
การประเมินรูปแบบ
การประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยการใช้การ
เรียนรู้โดยการใช้โครงการเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพของเด็ก
ปฐมวัยตามแนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ ผู้วิจัยมี
การประเมินรูปแบบ ใน 2 ส่วน คือ

1. การประเมินรูปแบบจากผู้ทรงคุณวุฒิ
		 1.1 ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาปฐมวัย
		 1.2 ตรวจประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงการเป็นฐาน เรื่อง แผนการจัดประสบการณ์และกระบวนการ
ในการด�ำเนินการจัดประสบการณ์แบบโครงการ
2. การประเมินจากผู้เข้าร่วมการวิจัย (ผู้เรียน) มีการ
ด�ำเนินการประเมิน ดังนี้
		 2.1 การประเมินรูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ
โครงการ ผู้วิจัยได้ประเมินความพึงพอใจในการใช้แผนการจัด
ประสบการณ์ ผู้วิจัยได้มีการสังเกตเด็กว่า มีความกระตือรืนร้นให้
ความสนใจในกิจกรรม รวมถึงการสัมภาษณ์เด็กเป็นรายกลุ่มและ
รายบุคคล โดยผู้วิจัยท�ำการประเมินตลอดระยะเวลาการใช้รูปแบบ
การจัดประสบการณ์ ซึง่ ก�ำหนดขัน้ ตอนการด�ำเนินการเป็น 3 ระยะ
ดังนี้ ระยะเริ่มต้นโครงการ ระยะพัฒนาโครงการ ระยะสรุป และ
ประเมินโครงการ (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 แสดงการประเมินรูปแบบการจัดประสบการณ์แบบโครงการ
การสังเกต/บันทึกการเรียนรู้
1.1 สังเกตความสนใจของเด็กเพื่อหาข้อมูลในการเรียนรู้
1.2 สร้ า งสถานการณ์ กระตุ ้ น ให้ เ ด็ ก เกิ ด ความสนใจในเรื่ อ งที่ จ ะเรี ย นรู ้
		 จากประสบการณ์เดิมของเด็ก
1.3 ตั้งค�ำถามน�ำเกี่ยวกับหัวเรื่องที่ต้องการศึกษาเพื่อค้นหาความรู้ ความเข้าใจ
1.4 สังเกต จดบันทึก ยอมรับความคิดเห็น การแสดงออกของเด็ก
1.5 จดบันทึกสาระเกี่ยวกับประสบการณ์เดิมของเด็ก

พพ
รรณ
ี

ขั้นตอนการด�ำเนินการ
1. ระยะเริ่มต้นโครงการ

2.1 ค้นหาความรู้ และความเข้าใจใหม่ โดยร่วมวางแผนและหาวิธีการเรียนรู้
		 โดยครูคอยช่วยเหลือ แนะน�ำตามที่เด็กต้องการ
2.2 ร่วมกันระดมสมอง วางแผน การศึกษาค้นคว้า โดยการทบทวน ค�ำถาม
		 หรือประเด็นปัญหาที่ต้องการ
2.3 ครูบันทึก การวางแผนงานของเด็กลงในแผ่นงาน วางแผนกิจกรรม

รำไ

2. ระยะพัฒนาโครงการ

ชภัฏ

3. ระยะสรุป และประเมินโครงการ

3.1 เด็กร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการท�ำงาน โครงการ เพื่อจะน�ำไปสู่การ
		 ยุติโครงการ
3.2 ร่วมกันวางแผนการจัดนิทรรศการ เพื่อแสดงผลงานที่ท�ำในโครงการ
3.3 เมื่อสิ้นสุดการน�ำเสนอผลงาน เด็กและครูร่วมกันเสนอปัญหาและข้อแก้ไข
		 ต่างๆ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาโครงการในครั้งต่อไป
3. การเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรูจ้ ากสือ่ ของจริง ได้ใช้
อุปกรณ์ในการท�ำกิจกรรม ท�ำให้เด็กเกิดความสนใจ อยากมีสว่ นร่วม
ในการท�ำกิจกรรม มีความกระตือรือร้น และมีความสุขในการท�ำ
กิจกรรม
ข้อเสนอแนะในการน�ำไปใช้
1. ในการส่งเสริมคุณลักษณะตามวัย เพื่อพัฒนาการ
4 ด้าน ของเด็กปฐมวัย ครูต้องยอมรับในความสามารถ และ
ความคิดเห็นของเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือท�ำและเรียนรู้
ตามความคิดเห็นของเด็ก
2. ครูควรให้ความช่วยเหลือ แนะน�ำในการท�ำกิจกรรม
ของเด็ ก เมื่ อ เด็ ก ต้ อ งความช่ ว ยเหลื อ ในระดั บ ที่ เ หมาะสมกั บ
ความสามารถและความต้องการของเด็กแต่ละคนจะท�ำให้เด็กเกิด
ความภาคภูมิใจในตนเองมากขึ้น
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การประเมินรูปแบบโครงการ มีข้อสังเกตดังนี้
1. การส่ ง เสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะตามวั ย พั ฒ นาการทั้ ง
4 ด้าน จากการจัดประสบการณ์แบบโครงการเป็นการเรียนรู้ โดย
ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง การท�ำกิจกรรมตามความสนใจของเด็กนั้น
ท�ำให้เด็กมีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน มีอิสระในด้านการคิด และ
การแสดงออก เด็กมีความกระตือรือร้นในการท�ำกิจกรรม ซึง่ เด็กเป็น
ผูว้ างแผนด้วยตนเอง และเด็กได้มโี อกาสท�ำกิจกรรมซ�ำ้ ๆ และบ่อยๆ
ท�ำให้เกิดคุณลักษณะตามวัยและส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม สติปัญญา
2. ในระยะแรกการทดลอง เด็กไม่กล้าที่แสดงความ
คิดเห็น การระดมความคิดจะมีน้อยมาก สังเกตได้จากเมื่อครูตั้ง
ค�ำถาม เด็กจะไม่กล้า เนื่องจากผู้วิจัยได้ท�ำการวิจัยในขณะที่เด็ก
ยังไม่คนุ้ เคยกับผูว้ จิ ยั ในฐานะครูผสู้ อน แต่เมือ่ การทดลองด�ำเนินไป
ถึงระยะที่ 2 ขั้นเริ่มต้นโครงการ เด็กมีความคุ้นเคย ท�ำให้เด็ก
กล้าแสดงออกมากขึ้น
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รำไ
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ร่วมกันเป็นกลุม่ กับเพือ่ นๆ การวาดภาพตามจินตนาการของตนเอง/
การเลือกประดิษฐ์สงิ่ ต่างๆ การเล่นเป็นกลุม่ การประดิษฐ์ของชิน้ ใหญ่
เป็นกิจกรรมทีเ่ ด็กต้องช่วยกันท�ำเป็นกลุม่ ใหญ่ การวาดภาพระบาย
สีนิทาน การแต่งเพลง เป็นต้น
		 2.4 คุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ การปฏิบัติตนตาม
หลักศาสนาที่นับถือ เด็กได้เรียนรู้ว่าคนที่นับถือศาสนาอิสลามต้อง
สวมหมวกเวลาไปท�ำพิธีที่สุเหร่า การเล่นและการท�ำงานร่วมกัน
ต้องรู้จักการแบ่งปัน รู้จักการรอคอย การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ซึ่งเด็กได้รับประสบการณ์เหล่านี้จากการท�ำกิจกรรมต่างๆ ตลอด
ระยะเวลาของการเรียนรู้
3. พัฒนาการด้านสังคม พบว่า การจัดการเรียนรู้โดย
การใช้โครงการเป็นฐาน ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านสังคม
ได้แก่
		 3.1 ด้ า นการเล่ น และการท� ำ งานร่ ว มกั บ ผู ้ อื่ น
จากกิ จ กรรมเด็ ก ได้ เรี ย นรู ้ จ ากการท� ำ งานเป็ น กลุ ่ ม แบ่ ง กลุ ่ ม
รับผิดชอบงาน ช่วยกันประดิษฐ์สิ่งต่างๆ มีการวางแผน ตัดสินใจ
และลงมื อ ประดิ ษ ฐ์ ผ ลงานร่ ว มกั น ตลอดจนแลกเปลี่ ย นความ
คิดเห็นในขณะท�ำกิจกรรม เด็กเล่นบทบาทสมมติต่างๆ ท�ำให้เด็ก
ได้มีการรับรู้ความรู้สึก ความสนใจและความต้องการของตนเอง
และผู้อ่ืน ขณะที่เด็กเล่นหรือท�ำงานร่วมกัน เด็กจะได้แก้ปัญหาที่
เกิดขึน้ ร่วมกันจากการสนทนาเรือ่ งการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เด็กคิด
วิธีแก้ปัญหาใหม่ เด็กได้รับการส่งเสริมให้รู้จักการวางแผน ตัดสินใจ
ได้รับรู้ความรู้สึกความสนใจ และความต้องการของตนเองและ
ของผูอ้ นื่ มีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างกันตลอดระยะเวลา
ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ
4. พัฒนาการด้านสติปัญญา พบว่า การจัดการเรียนรู้
โดยการใช้โครงการเป็นฐาน ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา ได้แก่
		 4.1 ด้านการคิด จากกิจกรรมเด็กๆ รู้จักสิ่งต่างๆ
จากการมอง ฟัง สัมผัส จากการท�ำกิจกรรม เด็กได้เลียนแบบการ
กระท�ำจากการเล่นบทบาทสมมติ เด็กได้เชื่อมโยงภาพ ภาพถ่าย
และรูปแบบต่างๆ กับสิ่งของหรือสถานที่จริง การวาดภาพตาม
จิ น ตนาการ เด็ ก ได้ รั บ รู ้ แ ละแสดงความรู ้ สึ ก จากผลงานที่ เ ด็ ก
ประดิษฐ์ขึ้น เมื่อท�ำเสร็จเด็กๆ ตื่นเต้นและชวนกันเข้าไปนั่งอ่าน
หนังสือ
		 4.2 การใช้ภาษา จากกิจกรรมเด็กได้พดู แสดงความ
รูส้ กึ พูดเรือ่ งราวเกีย่ วกับตนเอง พูดคุยขณะเล่น และท�ำงานร่วมกัน
เป็นกลุ่ม ได้อธิบายสิ่งต่างๆ ที่พบเห็นมา เด็กได้ช่วยกันแต่งเพลง
แต่งนิทาน โดยมีครูช่วยเขียนเนื้อเรื่องเป็นตัวอย่างให้เด็กดู เด็กได้
สนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้
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ตอนที่ 2 ผลทีเ่ กิดขึน้ จากการจัดการเรียนรู้ ตามรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้โดยการใช้โครงการเป็นฐาน ที่มีต่อพัฒนาการ
ทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย
สรุปผลการวิจัย ดังนี้
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการใช้รูปแบบโครงการ
เป็นฐาน ในประเด็นที่เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
ของเด็กปฐมวัย ดังนี้
1. พัฒนาการด้านร่างกาย พบว่า การจัดการเรียนรู้
โดยการใช้โครงการเป็นฐาน ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้าน
ร่างกายสมวัย ได้แก่
		 1.1 ด้านการทรงตัวและการประสานสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก จากการท�ำกิจกรรมต่างๆ เด็กได้มี
การเคลือ่ นไหวร่างกายอยูเ่ สมอ ส่งเสริมการท�ำงานของกล้ามเนือ้ ใหญ่
และกล้ามเนื้อเล็ก ให้ประสานสัมพันธ์กัน เช่น จากการวาดภาพ
การประดิษฐ์ เด็กได้พับ ฉีก ปะติดกระดาษ การเล่นในมุมต่างๆ
การหยิบจับสิ่งของ การท�ำท่าทางประกอบ ได้มีการเคลื่อนไหว
ไปมาขณะที่เด็กๆ เล่น
		 1.2 ด้านการรักษาสุขภาพ เมื่อท�ำกิจกรรมต่างๆ
เสร็จเด็กๆ จะไปล้างมือและล้างมือก่อนที่จะไปรับประทานอาหาร
ทุกครั้ง
		 1.3 ด้านการรักษาความปลอดภัยของร่างกาย ขณะที่
เด็กๆ ก�ำลังท�ำกิจกรรม มีเด็กคนหนึ่งเกิดมีการหกล้ม ครูพาไป
ท�ำแผลและพูดถึงการท�ำกิจกรรมอย่างปลอดภัย ซึ่งมีเด็กช่วยกัน
เสนอวิธีการต่างๆ ท�ำให้เด็กได้เรียนรู้ถึงการท�ำงานที่ท�ำให้เกิด
ความปลอดภัยแก่ร่างกายจากประสบการณ์ของเพื่อนเป็นตัวอย่าง
2. พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ พบว่า การจัดการ
เรียนรู้โดยการใช้โครงการเป็นฐาน ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์และจิตใจ ได้แก่
		 2.1 ด้านดนตรี ได้แก่ การร้องเพลง เด็กๆ ได้ชว่ ยกัน
แต่งเพลงและร้องเพลงร่วมกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งเป็นเพลงที่เด็ก
ร้องทุกวัน ในบางครั้งขณะที่เด็กเล่นเสรี เด็กบางคนจับกลุ่มกัน
ร้องเพลงหรือบางคนได้ยินเพื่อนร้องเพลงก็จะเดินมาร่วมร้องเพลง
ด้วย
		 2.2 ด้านสุนทรียภาพ ได้แก่ การแสดงออกอย่าง
สนุกสนาน เด็กๆ วาดภาพตามความคิดจินตนาการของตนเอง
ประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ตามเรื่องที่เรียน เล่นบทบาทสมมติ เช่น การเล่น
เป็นชาวสวนผลไม้ การเก็บเกี่ยวผลผลิต
		 2.3 การเล่น (การเล่นรายบุคคล รายกลุ่ม การเล่น
ในห้องเรียน และนอกห้องเรียน) ได้แก่ การเล่นอิสระ เด็กได้เลือกเล่น
อย่างอิสระตามมุมต่างๆ ในห้องเรียน เช่น เด็กเล่นบทบาทสมมติ
การเล่นเป็นรายบุคคล เด็กๆ เลือกเล่นในมุมต่างๆ ในห้องเรียน
ซึ่งเด็กบางคนบางครั้งเลือกเล่นคนเดียว แต่บางครั้งจะมีการเล่น
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116 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2562
สรุปผลการวิจัย ดังนี้
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการใช้รูปแบบโครงการ
เป็นฐาน ในประเด็นที่เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
ของเด็กปฐมวัย ดังนี้
1. พัฒนาการด้านร่างกาย พบว่า การจัดการเรียนรูโ้ ดย
การใช้โครงการเป็นฐาน ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพฒ
ั นาการด้านร่างกาย
สมวัย ได้แก่ ด้านการทรงตัวและการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนือ้
ใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก ด้านการรักษาสุขภาพ ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยของร่างกาย
2. พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ พบว่า การจัดการ
เรียนรู้โดยการใช้โครงการเป็นฐาน ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนา
การด้านอารมณ์และจิตใจ ได้แก่ ด้านดนตรี ด้านสุนทรียภาพ
ด้านการเล่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม
สรุปและอภิปรายผล
3. พัฒนาการด้านสังคม พบว่า การจัดการเรียนรู้โดย
สามารถสรุปผลการวิจัยเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยการใช้โครงการ การใช้โครงการเป็นฐาน ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านสังคม
เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพขอเด็กปฐมวัย มีองค์ประกอบดังนี้ ได้แก่ ด้านการเล่นและการท�ำงานร่วมกับผู้อื่น
4. พัฒนาการด้านสติปัญญา พบว่า การจัดการเรียนรู้
แนวคิดของรูปแบบ วัตถุประสงค์ของรูปแบบ ขั้นตอนการด�ำเนิน
ั นาการด้านสติ
การตามรูปแบบ สื่อ/อุปกรณ์ที่ใช้ในรูปแบบ การประเมินรูปแบบ โดยการใช้โครงการเป็นฐาน ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพฒ
ปัญญา ได้แก่ ด้านการคิด ด้านการใช้ภาษา ด้านจ�ำนวน ด้านเวลา
ข้อเสนอแนะในการน�ำรูปแบบไปใช้
วิธกี ารจากการสังเกต ซึง่ ก�ำหนดขัน้ ตอนการด�ำเนินการ
ประกอบด้วย 3 ระยะ คือ
อภิปรายผล
1. ระยะเริ่มต้นโครงการ เป็นระยะที่หาความสนใจ
ผลการวิ จั ย พบว่ า รู ปแบบการจั ด การเรี ย นรู้โ ดยใช้
ของเด็ก โดยมีการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องที่เด็กสนใจ และร่วมกัน โครงการเป็นฐาน สามารถพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยในท้องถิน่
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวเรื่อง ส�ำหรับท�ำโครงการร่วมกัน ภาคตะวันออก ซึง่ การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงการเป็นฐานสอดคล้อง
ทบทวนประสบการณ์เดิม และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหัวเรื่อง กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และสามารถพัฒนา
โครงการ
คุณภาพของเด็กปฐมวัย ให้มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย
2. ระยะพัฒนาโครงการ เป็นระยะวางแผนการท�ำงาน อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ด้วยวิธีการเก็บข้อมูลจากการ
และท�ำการสืบค้นตามแหล่งข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติม
บันทึกสภาพการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่างขณะปฏิบัติกิจกรรมการ
3. ระยะสรุปและประเมินโครงการ เป็นระยะสรุป เรียนรูแ้ บบโครงการ เป็นข้อมูลเนือ้ หาสาระในการจัดการเรียนรูท้ อี่ ยู่
เหตุการณ์และสิ่งที่ได้เรียนรู้และมีการเตรียมการสอนรายงานและ ภายใต้กรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ซึง่ ข้อมูล
ผลทีไ่ ด้ในรูปแบบของการจัดแสดงประเมินผลการเรียนรูใ้ นโครงการ เนือ้ หาสาระทีป่ รากฏขึน้ จากการริเริม่ ของเด็กช่วยกันระดมความคิด
และเตรียมการวางแผนเข้าสู่โครงการใหม่
ลงมือปฏิบตั จิ ริงจากประสบการณ์ตรงท�ำให้เกิดเป็นหลักสูตรห้องเรียน
ในแต่ละระยะของโครงการ เด็กจะพัฒนาสิ่งที่น่าสนใจ ซึ่ ง เป็ น ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น การพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา ทั้ ง นี้
จากการพู ด คุ ย สนทนา การปฏิ บั ติ ภ าคสนาม การแสดงออก เนื่องมาจาก
การค้นคว้า และการน�ำเสนอร่วมกัน โดยใช้ระยะเวลาในการท�ำ
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน
กิจกรรมตามความสนใจ และกระบวนการจัดประสบการณ์แบบ เป็ น กิ จ กรรมที่ เ น้ น ผู ้ เรี ย นเป็ น ส� ำ คั ญ ค� ำ นึ ง ถึ ง ความสนใจและ
โครงการเข้าในกิจกรรมประจ�ำวันตามกระบวนการศึกษาค้นคว้า ความต้องการของเด็กทุกคน เด็กมีโอกาสเรียนรูอ้ ย่างละเอียด ลุม่ ลึก
ของเด็ก
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามความสนใจของเด็กทั้งห้อง เด็กกลุ่มเล็ก/
ตอนที่ 2 ผลทีเ่ กิดขึน้ จากการจัดการเรียนรู้ ตามรูปแบบ รายบุคคล หัวใจของแนวคิดการสอนแบบโครงการคือการให้เด็ก
การจัดการเรียนรู้โดยการใช้โครงการเป็นฐาน ที่มีต่อพัฒนาการทั้ง แสวงหาค�ำตอบแล้วสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับ
4 ด้านของเด็กปฐมวัย
การศึกษาของวรนาท รักสกุลไทย (2544) และสุจินดา ขจรรุ่งศิลป์
และธิดา พิทักษสินสุข (2543) ที่กล่าวว่า การจัดประสบการณ์
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		 4.3 จ�ำนวน จากกิจกรรมเด็กได้เปรียบเทียบขนาด
ของสื่อของจริง กับสื่อที่ประดิษฐ์ขึ้นด้วย การวัดและวาดภาพตาม
แบบจากที่มีเด็กต้องการจะวาดภาพตามแบบของจริง แล้วภาพ
บิดเบี้ยวไม่เท่ากัน เด็กบอกว่า “ต้องวัดก่อน” ซึ่งเด็กๆ ได้แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการวัด เช่น ควรใช้เชือกมาวัด/ใช้ไม้/
ก้านลูกโป่งมาวัด แล้วสุดท้ายเด็กลงความเห็นว่าเอาไม้บรรทัดมาวัด
นอกจากนี้เด็กยังได้นับจ�ำนวนสิ่งประดิษฐ์ที่เด็กน�ำมา ได้จับคู่
สิ่งประดิษฐ์ที่มีสีเหมือนกัน
		 4.4 เวลา จากการเริ่มต้นและการหยุดการกระท�ำ
ขณะที่เด็กเล่นในมุมต่างๆ การสนทนาขณะท�ำกิจกรรมประจ�ำวัน
การเชื่อมโยงระยะเวลากับการกระท�ำ
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		 2. พั ฒ นาการด้ า นอารมณ์ แ ละจิ ต ใจ พบว่ า
การจัดการเรียนรู้โดยการใช้โครงการเป็นฐาน ส่งผลให้เด็กปฐมวัย
มี พั ฒ นาการด้ า นอารมณ์ แ ละจิ ต ใจ ได้ แ ก่ ด้ า นดนตรี ได้ แ ก่
การร้องเพลง เด็กๆ ได้ช่วยกันแต่งเพลงและร้องเพลงร่วมกันอย่าง
สนุกสนาน ซึ่งเป็นเพลงที่เด็กร้องทุกวัน ในบางครั้งขณะที่เด็กเล่น
เสรี เด็กบางคนจับกลุม่ กันร้องเพลงหรือบางคนได้ยนิ เพือ่ นร้องเพลง
ก็จะเดินมาร่วมร้องเพลงด้วย ด้านสุนทรียภาพ ได้แก่ การแสดงออก
อย่างสนุกสนาน เด็กๆ วาดภาพตามความคิดจินตนาการของตนเอง
ประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ตามเรื่องที่เรียน เล่นบทบาทสมมติ เช่น การเล่น
เป็นชาวสวนผลไม้ การเก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นต้น ด้านการเล่น
(การเล่ น รายบุ ค คล รายกลุ ่ ม การเล่ น ในห้ อ งเรี ย น และนอก
ห้องเรียน) ได้แก่ การเล่นอิสระ เด็กได้เลือกเล่นอย่างอิสระตามมุม
ต่างๆ ในห้องเรียน เช่น เด็กเล่นบทบาทสมมติ การเล่นเป็นรายบุคคล
เด็กๆ เลือกเล่นในมุมต่างๆ ในห้องเรียน ซึง่ เด็กบางคนบางครัง้ เลือก
เล่นคนเดียว แต่บางครั้งจะมีการเล่นร่วมกันเป็นกลุ่มกับเพื่อนๆ
การวาดภาพตามจินตนาการของตนเอง/การเลือกประดิษฐ์สงิ่ ต่างๆ
การเล่นเป็นกลุ่ม การประดิษฐ์ของชิ้นใหญ่ เป็นกิจกรรมที่เด็กต้อง
ช่วยกันท�ำเป็นกลุ่มใหญ่ การวาดภาพระบายสีนิทาน การแต่งเพลง
เป็นต้น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ การปฏิบตั ติ นตามหลักศาสนา
ที่นับถือ เด็กได้เรียนรู้ว่าคนที่นับถือศาสนาอิสลามต้องสวมหมวก
เวลาไปท�ำพิธีที่สุเหร่า การเล่นและการท�ำงานร่วมกันต้องรู้จักการ
แบ่งปัน รู้จักการรอคอย การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ซึ่งเด็กได้
รับประสบการณ์เหล่านี้จากการท�ำกิจกรรมต่างๆ ตลอดระยะเวลา
ของการเรียนรู้
		 3. พัฒนาการด้านสังคม พบว่า การจัดการเรียนรู้
โดยการใช้โครงการเป็นฐาน ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้าน
สังคม ได้แก่ ด้านการเล่นและการท�ำงานร่วมกับผู้อื่น จากกิจกรรม
เด็กได้เรียนรู้จากการท�ำงานเป็นกลุ่ม แบ่งกลุ่มรับผิดชอบงาน
ช่วยกันประดิษฐ์สงิ่ ต่างๆ มีการวางแผน ตัดสินใจและลงมือประดิษฐ์
ผลงานร่วมกัน ตลอดจนแลกเปลีย่ นความคิดเห็นในขณะท�ำกิจกรรม
เด็ ก เล่ น บทบาทสมมติ ต ่ า งๆ ท� ำ ให้ เ ด็ ก ได้ มี ก ารรั บ รู ้ ค วามรู ้ สึ ก
ความสนใจและความต้องการของตนเองและผู้อื่น ขณะที่เด็กเล่น
หรือท�ำงานร่วมกัน เด็กจะได้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันจากการ
สนทนาเรือ่ งการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เด็กคิดวิธแี ก้ปญ
ั หาใหม่ เด็กได้
รับการส่งเสริมให้รู้จักการวางแผน ตัดสินใจ ได้รับรู้ความรู้สึก
ความสนใจ และความต้องการของตนเองและของผู้อื่น มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันตลอดระยะเวลาของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ
		 4. พัฒนาการด้านสติปัญญา พบว่า การจัดการ
เรียนรู้โดยการใช้โครงการเป็นฐาน ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนา
การด้านสติปญ
ั ญา ได้แก่ ด้านการคิด จากกิจกรรมเด็กๆ รูจ้ กั สิง่ ต่างๆ
จากการมอง ฟัง สัมผัส จากการท�ำกิจกรรม เด็กได้เลียนแบบ
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แบบโครงการเป็นการจัดประสบการณ์ให้ตัวเด็กได้มีบทบาทส�ำคัญ
ทีก่ อ่ ให้เกิดการเรียนรูอ้ ย่างลุม่ ลึก ซึง่ อาจเป็นรายบุคคลหรือรายกลุม่
ก็ได้ทจี่ ะสนใจจะเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าสิง่ ใดหรือสิง่ หนึง่ อย่างละเอียด
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้
จากสิ่งที่เด็กสนใจในชั้นเรียน เป็นตัวขับเคลื่อนกิจกรรม สอดคล้อง
กับทฤษฎีการเรียนรู้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากการ
ท�ำกิจกรรม สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของดิวอี้ (Dewey,
1859 - 1952) ธรรมชาติของการจัดกิจกรรมแบบโครงการเปิด
โอกาสให้เด็กแสดงความนึกคิด มีอิสระ เต็มที่ในการเรียนรู้ มีการ
ประมวลน� ำ เสนอข้ อ มู ล ที่ เ ด็ ก สนใจตั้ ง แต่ ก ารสนทนาร่ ว มกั น
การสืบค้นข้อมูล การน�ำเสนอผลงาน และการจัดแสดง ท�ำให้เกิด
สาระการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนมากมาย ตลอดระยะของ
โครงการซึง่ มีอยู่ 3 ระยะ ระยะที่ 1 การคิดหัวเรือ่ งและการแตกหัวข้อ
มาจากการคิดของเด็กในโครงการ โดยครูกระตุ้นความสนใจในสิ่ง
ทีเ่ ด็กอยากรูจ้ ากค�ำถาม คิดหัวข้อจนไปถึงการค้นหา การท�ำกิจกรรม
การติดต่อกับบุคลากรจากแหล่งเรียนรู้จนไปสู่สาระการเรียนรู้
ที่เกิดขึ้นจริงในห้องเรียน ระยะที่ 2 เป็นระยะพัฒนาโครงการ
มีการพูดคุย เมื่อได้หัวข้อแล้วเด็กๆ ด�ำเนินการวางแผน เพื่อน�ำไป
สู่การปฏิบัติจริงไปสู่กิจกรรมที่เด็กปฏิบัติ ได้แก่ การระดมความคิด
การสืบค้น ประสบการณ์ภาคสนาม การน�ำเสนอผลงานและการ
จัดแสดง ระยะที่ 3 สรุปโครงการ เด็กได้มีการจัดแสดง เด็กๆ
แสดงความคิดเห็น ซึ่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
2. ผลการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยจากการใช้รูปแบบ
โครงการเป็นฐาน ในประเด็นที่เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง
4 ด้านของเด็กปฐมวัย ได้แก่
		 1. พัฒนาการด้านร่างกาย พบว่า การจัดการเรียนรู้
โดยการใช้โครงการเป็นฐาน ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้าน
ร่างกายสมวัย จากการท�ำกิจกรรมต่างๆ เด็กได้มีการเคลื่อนไหว
ร่างกายอยูเ่ สมอ ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของกุลยา ตันติผลาชีวะ
(2547) ทีก่ ล่าวถึง ส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนือ้ ใหญ่และกล้ามเนือ้ เล็ก
ต้องพัฒนาควบคูก่ นั ไป และเด็กต้องได้รบั การดูแลอย่างต่อเนือ่ ง และ
ยั ง ส่ ง เสริ ม การท� ำ งานของกล้ า มเนื้ อ ใหญ่ แ ละกล้ า มเนื้ อ เล็ ก ให้
ประสานสัมพันธ์กัน เช่น จากการวาดภาพ การประดิษฐ์ เด็กได้พับ
ฉี ก ปะติ ด กระดาษ การเล่ น ในมุ ม ต่ า งๆ การหยิ บ จั บ สิ่ ง ของ
การท�ำท่าทางประกอบ ได้มีการเคลื่อนไหวไปมาขณะที่เด็กๆ เล่น
และด้านรักษาสุขภาพ เมื่อท�ำกิจกรรมต่างๆ เสร็จแล้วเด็กๆ จะไป
ล้างมือและล้างมือก่อนที่จะไปรับประทานอาหารทุกครั้ง ด้านการ
รักษาความปลอดภัยของร่างกาย ขณะที่เด็กๆ ก�ำลังท�ำกิจกรรม
มีเด็กคนหนึ่งเกิดมีการหกล้ม ครูพาไปท�ำแผลและพูดถึงการท�ำ
กิจกรรมอย่างปลอดภัย ซึ่งมีเด็กช่วยกันเสนอวิธีการต่างๆ ท�ำให้
เด็กได้เรียนรูถ้ งึ การท�ำงานทีท่ ำ� ให้เกิดความปลอดภัยแก่รา่ งกายจาก
ประสบการณ์ของเพื่อนเป็นตัวอย่าง
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การกระท�ำจากการเล่นบทบาทสมมติ เด็กได้เชือ่ มโยงภาพ ภาพถ่าย
และรูปแบบต่างๆ กับสิ่งของหรือสถานที่จริง การวาดภาพตาม
จิ น ตนาการ เด็ ก ได้ รั บ รู ้ แ ละแสดงความรู ้ สึ ก จากผลงานที่ เ ด็ ก
ประดิษฐ์ขึ้น เมื่อท�ำเสร็จเด็กๆ ตื่นเต้นและชวนกันเข้าไปนั่งอ่าน
หนังสือ ด้านการใช้ภาษาจากกิจกรรมเด็กได้พูดแสดงความรู้สึก
พูดเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง พูดคุยขณะเล่น และท�ำงานร่วมกัน
เป็นกลุ่ม ได้อธิบายสิ่งต่างๆ ที่พบเห็นมา เด็กได้ช่วยกันแต่งเพลง
แต่งนิทาน โดยมีครูช่วยเขียนเนื้อเรื่องเป็นตัวอย่างให้เด็กดู เด็กได้
สนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้ ด้านจ�ำนวน จากกิจกรรมเด็กได้
เปรียบเทียบขนาดของสื่อของจริง กับสื่อที่ประดิษฐ์ขึ้นด้วย การวัด
และวาดภาพตามแบบ นอกจากนี้เด็กยังได้นับจ�ำนวนสิ่งประดิษฐ์
ที่เด็กน�ำมา ได้จับคู่สิ่งประดิษฐ์ที่มีสีเหมือนกัน ด้านเวลาเวลา
จากการเริ่มต้นและการหยุดการกระท�ำ ขณะที่เด็กเล่นในมุมต่างๆ
การสนทนาขณะท�ำกิจกรรมประจ�ำวัน การเชื่อมโยงระยะเวลากับ
การกระท�ำ
ข้อเสนอแนะในการน�ำไปใช้
1. ในการส่งเสริมคุณลักษณะตามวัย เพื่อพัฒนาการ
4 ด้าน ของเด็กปฐมวัยครูต้องยอมรับในความสามารถ และ
ความคิ ด เห็ น ของเด็ ก เปิ ด โอกาสให้ เ ด็ ก ได้ ล งมื อ ท� ำ และเรี ย นรู ้
ตามความคิดเห็นของเด็ก
2. ครูควรให้ความช่วยเหลือแนะน�ำในการท�ำกิจกรรม
ของเด็ ก เมื่ อ เด็ ก ต้ อ งความช่ ว ยเหลื อ ในระดั บ ที่ เ หมาะสมกั บ
ความสามารถและความต้องการของเด็กแต่ละคนจะท�ำให้เด็กเกิด
ความภาคภูมิใจในตนเองมากขึ้น
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แนวทางการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
ของผู้สูงอายุในต�ำบลห้วงน�้ำขาว จังหวัดตราด
Guidelines to Improve Quality of Life Psychological Domain and Social Relationship
Domain of the Elderly in Huangnamkhaw Subdistrict Trat Province
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และ
เพื่อศึกษาแนวทางสร้างเสริมคุณภาพชีวิตด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้สูงอายุในต�ำบลห้วงน�้ำขาว จังหวัดตราด
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุ จ�ำนวน 234 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าเอฟ (F–test) และการทดสอบค่าที (t–test) ผลการวิจัยพบว่า
1. ระดับคุณภาพชีวิตด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้สูงอายุในต�ำบลห้วงน�้ำขาว จังหวัดตราด อยู่ในระดับดี
2. ในการทดสอบสมมติฐานระดับคุณภาพชีวิตด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้สูงอายุในต�ำบลห้วงน�้ำขาว
จังหวัดตราด จ�ำแนกตามสภาพภูมิหลัง พบว่า ผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่างกันมีระดับคุณภาพชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 แต่ผู้สูงอายุที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ โรคประจ�ำตัว และสมาชิกชมรมผู้สูงอายุต่างกัน มีระดับคุณภาพ
ชีวิตไม่แตกต่างกัน
3. แนวทางสร้างเสริมคุณภาพชีวิตด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้สูงอายุในต�ำบลห้วงน�้ำขาว จังหวัดตราด
คือ ด้านจิตใจ ควรส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลในครอบครัวและชุมชนให้ความส�ำคัญและดูแลผู้สูงอายุ เอาใจใส่ ใช้วาจาที่สุภาพ ให้ความรัก
ความอบอุ่น ท�ำกิจกรรมร่วมกันและมีการจัดโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุในด้านจิตใจ รวมถึงมีแพทย์ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพส�ำหรับผู้สูงอายุ พร้อมกับให้การสนับสนุนงบประมาณ
ควรส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ที่ก�ำลังจะเข้าสู่วัยสูงอายุเพื่อเตรียมการส�ำหรับเป็นผู้สูงอายุ ควรมีการส่งเสริมกิจกรรมที่สนุกสนานหรือมีการให้
ความรูท้ เี่ ป็นประโยชน์ และมีการให้คำ� แนะน�ำในการแก้ไขปัญหาเกีย่ วกับการดูแลสุขภาพ และควรมีการให้ขอ้ มูลข่าวสารจากหน่วยงานต่างๆ
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This research aimed to study and compare quality of life psychological domain and social relationship
domain and study guidelines to improve quality of life psychological domain and social relationship domain of
the elders in Huangnamkhaw Subdistrict Trat province. The sample consisted of 234 persons. Interviewing
techniques were used to collect data. Frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviations, F-test, and
t-test were used in data analysis. The findings were as follows:
1. Quality of life psychological domain and social relationship domain of the elderly in Huangnamkhaw
Subdistrict Trat province was at the good level.
2. To test the hypothesis quality of life psychological domain and social relationship domain of the elderly
in Huangnamkhaw Subdistrict Trat province classified by background. It was found that the elders with different sex,
age, marital status, education level, occupation, congenital diseases and membership of the elderly club. The elderly
club was not different in quality of life. The elders who had different incomes had different levels of quality of life
at the .05 level of significance.
3. Guidelines to improve quality of life psychological domain and social relationship domain of the
elderly in Huangnamkhaw Subdistrict Trat province. Psychological Domain should support encourage individuals,
give families and communities focus attention and take care of the elderly. Use a polite words, give the warm love,
joint activities and training programs are organized to promote and develop older people in mind. Including the
elders should be visited by doctors regularly. Quality of Social Relationship Domain should be promoted the
establishment of a professional group for elders and providing financial to support them. Elders need to be educated
on preparing to enter old age. Providing fun activities, giving various organization information and advising how
to solve health care problem.
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(2555-2559) ได้กล่าวถึงประชากรผู้สูงอายุว่าประเทศไทยจะ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2568 ขณะที่สัดส่วนของ
ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประเทศที่
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะมีรายจ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นในการดูแลและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เพราะผู้สูงอายุมีพฤติกรรมเสี่ยง
ต่อสุขภาพ ท�ำให้งบประมาณส�ำหรับการลงทุนพัฒนาด้านอื่นๆ
ลดลง (ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2555 : 3-5) การที่จ�ำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งในประเทศและทั่วโลกนั้นเป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางการ
แพทย์และการสาธารณสุขจึงท�ำให้อัตราการตายลดลง ส่งผลให้
โครงสร้างของประชากรของประเทศไทยเปลีย่ นแปลงไป มีอตั ราส่วน
ของประชากรผู้สูงอายุเป็นภาระการเลี้ยงดูสูงขึ้น ในขณะที่จ�ำนวน
ประชากรในวัยท�ำงานลดลง (มูลนิธสิ ถาบันวิจยั และพัฒนาผูส้ งู อายุไทย,
2555 : 8) ในพุทธศักราช 2559 ประเทศไทยมีประชากรอาศัย
อยู่ท้ังหมดประมาณ 68.9 ล้านคน ในจ�ำนวนนี้เป็นประชากรไทย
65.9 ล้านคน และเป็นแรงงานข้ามชาติอีกประมาณ 3 ล้านคน
ในจ�ำนวนประชากรไทยทั้งหมด 65.9 ล้านคน มีผู้สูงอายุที่อายุ 60
ปีขึ้นไปประมาณ 11 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 16.5 ในขณะที่
ประชากรรวมของประเทศไทยก�ำลังเพิม่ ด้วยอัตราทีช่ า้ ลงอย่างมาก
จนเหลือเพียงร้อยละ 0.4 ต่อปีในปัจจุบัน ประชากรสูงอายุกลับ
เพิ่มขึ้นประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นด้วยอัตราประมาณร้อยละ
5 ต่อปี ในอนาคตอันใกล้จำ� นวนประชากรผูส้ งู อายุจะเพิม่ ขึน้ อีกมาก
(มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2560 : 3-4) และจาก
ประมาณการประชากรของประเทศไทย พุทธศักราช 2553 - 2583
ของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พบว่า ปีพทุ ธศักราช 2557 มีประชากรสูงอายุ จ�ำนวน 10,014,705 คน
โดยมีอัตราส่วนผู้สูงอายุร้อยละ 14.9 คน ปีพุทธศักราช 2563
มีประชากรสูงอายุ จ�ำนวน 12,622,000 คน โดยมีอตั ราส่วนผูส้ งู อายุ
ร้อยละ 17.5 คน และปีพุทธศักราช 2573 มีประชากรสูงอายุ
จ�ำนวน 17,624,000 คน โดยมีอัตราส่วนผู้สูงอายุร้อยละ 25.1 คน
สถิติดังกล่าวระบุได้ว่า ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging
Society) คือ สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ในอัตราเท่ากับ
หรือมากกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป และจะเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ
โดยสมบูรณ์ หรือสังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ในอัตรา
เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 20 ขึ้นไป ในปีพุทธศักราช 2564 ซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุโดยรวมมีลักษณะเหมือนกัน
ทุกคน เพียงแต่ระยะเวลาความช้าหรือเร็วจะแตกต่างกันในแต่ละ
บุคคล โดยการเปลี่ยนแปลง 3 ด้านใหญ่ๆ ในผู้สูงอายุ ได้แก่
การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ด้วยเหตุนี้ ผู้สูงอายุ
จึงอาจมีปฏิกิริยาออกมาในรูปแบบต่างๆ เช่น จู้จี้ขี้บ่น หงุดหงิด

กังวลง่าย หรือบางคนอาจแสดงออกในรูปของการเรียกร้องความสนใจ
ปฏิกิริยาเหล่านี้จะเกิดขึ้นในผู้สูงอายุแต่ละคนมีความมากน้อย
แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพ ความรู้ และประสบการณ์ชีวิต
ของตน ผู้สูงอายุที่รู้สึกพอใจอดีตและปัจจุบันจะรู้สึกว่าตนได้ท�ำ
ทุกสิง่ ทุกอย่างทีค่ วรกระท�ำเป็นอย่างดีแล้ว จะยอมรับการเปลีย่ นแปลง
ในวัยผู้สูงอายุได้ดี รู้จักปล่อยวาง มีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลทั่วไป
กล้าเผชิญกับความตายด้วยจิตใจทีส่ งบและมัน่ คง ตรงข้ามกับผูส้ งู อายุ
ที่รู้สึกไม่พอใจในอดีต มีชีวิตที่ล้มเหลว ผิดหวังไม่น่าภาคภูมิใจ
มีพฤติกรรมที่แสดงว่าไม่เห็นคุณค่าในตนเอง มองโลกในแง่ร้ายว่า
ตนเองไม่มใี ครต้องการ เป็นภาระของลูกหลาน ถูกลูกหลานทอดทิง้
สิ้นหวังในชีวิตไม่เชื่อมั่นในตนเองว่าสามารถท�ำอะไรให้ส�ำเร็จได้อีก
ไม่ยอมรับผูอ้ นื่ ไม่กล้าเปิดเผยตนเอง มีความอับอายทีจ่ ะพูดเรือ่ งของ
ตนเอง เป็นต้น ก็จะยิง่ รูส้ กึ สิน้ หวังในตนเองและผูอ้ นื่ รูส้ กึ หวาดหวัน่
ต่อความตาย มองโลกและสังคมในแง่ลบ และก็จะแสดงปฏิกิริยา
ต่างๆ ออกมา (ธนู ชาติธนานนท์, 2550 : 89) ผู้สูงอายุจึงมีโอกาส
ที่ จ ะเกิ ด การเจ็ บ ป่ ว ยหรื อ มี โรคต่ า งๆ ได้ ง ่ า ย การที่ ผู ้ สู ง อายุ มี
การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายเสื่อมลงส่งผลให้ผู้สูงอายุต้อง
เปลี่ยนบทบาทจากผู้ให้มาเป็นผู้รับ ท�ำให้เกิดผลกระทบด้านจิตใจ
และด้านสังคม จนแสดงออกมาเป็นปัญหาสุขภาพทางกาย สิง่ ต่างๆ
เหล่านี้ส่งผลให้คุณภาพชีวติ ของผู้สูงอายุลดลง
คุณภาพชีวิตของบุคคลจะมีความแตกต่างกันไปตาม
สภาพและมีความหลากหลายในการวัดระดับคุณภาพชีวิต แต่
คุณภาพชีวิตก็ยังเป็นที่นิยมใช้ เนื่องจากคุณภาพชีวิตเป็นเป้าหมาย
และผลลัพธ์ของการดูแลสุขภาพ และมีองค์ประกอบด้วยเนือ้ หาทีม่ ี
ขอบเขตกว้างขวาง หลากหลายที่สะท้อนถึงความรู้สึกนึกคิดที่
แตกต่างกันไปในแต่ละด้าน องค์การอนามัยโลกได้นิยามคุณภาพ
ชี วิ ต ว่ า เป็ น การรั บ รู ้ ต ่ อ ชี วิ ต ตามเป้ า หมายความคาดหวั ง และ
มาตรฐานของบุคคลภายใต้บริบทของสังคม วัฒนธรรมที่บุคคลนั้น
อาศั ย อยู ่ (สุ นุ ต ตรา ตะบู น พงศ์ , วั น ดี สุ ท ธรั ง ษี และพั ช รี ย า
ไชยลังกา, 2544 : 6-15) ส�ำหรับคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นประกอบด้วย
4 ด้าน คือ 1) ด้านร่างกาย ได้แก่ โครงสร้างทางร่างกายและสุขภาพ
ร่างกายรวมถึงด้านบุคลิกภาพด้วย 2) ด้านจิตใจ ได้แก่ สภาพจิตใจ
และสุขภาพจิต รวมถึงด้านคุณธรรมและจริยธรรมด้วย 3) ด้านสังคม
ได้แก่ สถานะทางสังคม ยศ ต�ำแหน่ง เกียรติยศชื่อเสียง การยอมรับ
นับถือ รวมถึงการมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อ่ืนด้วย 4) ด้านเศรษฐกิจ
ได้แก่ สถานะทางเศรษฐกิจการเงินและรายได้ที่มั่นคง (คนธรส
เหล่าประดิษฐ์, 2559 : 9-10) นอกจากนี้ยังพบว่าคุณภาพชีวิต
ประกอบด้วยความรู้สึกพอใจกับชีวิตโดยทั่วๆ ไป ความสามารถ
ทางจิตใจที่จะประเมินชีวิตของตนเองว่ามีความพอใจหรือไม่กับ
ภาวะทางกาย จิตใจ สังคม และอารมณ์ รวมถึงบุคคลอื่นประเมิน
ได้วา่ การด�ำเนินชีวติ ของบุคคลนัน้ มีภาวะทีเ่ หมาะสมและไม่มปี ญ
ั หา
คุกคามต่อชีวิต (Meeburg, 1993 อ้างถึงใน สมจิต แดนสีแก้ว

รำไ

บทน�ำ
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1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตด้านจิตใจและด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้สูงอายุในต�ำบลห้วงน�้ำขาว จังหวัด
ตราด
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ด้ า นจิ ต ใจ
และด้านความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้สูงอายุในต�ำบลห้วงน�้ำขาว
จังหวัดตราด จ�ำแนกตามสภาพภูมิหลัง
3. เพือ่ ศึกษาแนวทางสร้างเสริมคุณภาพชีวติ ด้านจิตใจ
และด้านความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้สูงอายุในต�ำบลห้วงน�้ำขาว
จังหวัดตราด

วิธีด�ำเนินการวิจัย

รำไ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีข้ึนไป ณ เดือน
พฤศจิกายน ในปีพ.ศ.2559 ที่พักอาศัยอยู่ในต�ำบลห้วงน�้ำขาว
จังหวัดตราด โดยมีความสามารถในการสือ่ สาร และเข้าใจภาษาไทย
ได้ดี ยินดีให้ความร่วมมือในการวิจัย จ�ำนวน 564 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ณ เดือน
พฤศจิกายน ในปีพ.ศ.2559 ที่พักอาศัยอยู่ในต�ำบลห้วงน�้ำขาว
จังหวัดตราด โดยมีความสามารถในการสือ่ สาร และเข้าใจภาษาไทย
ได้ดี ยินดีให้ความร่วมมือในการวิจัย ตามเกณฑ์ก�ำหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างด้วยความคลาดเคลื่อน .05 ของยามาเน่ (Yamane,
1970 : 580-581) จ�ำนวน 234 คน ท�ำการเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดย
เลือกตามสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุในแต่ละหมู่บ้าน ดังสูตรนี้

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

และคณะ, 2543 : 1) ในการประเมินคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุนั้นมี
ความแตกต่างกันในแต่ละบุคคลขึน้ อยูก่ บั ประสบการณ์ ความเข้าใจ
ในชีวิต ปรัชญาที่ยึดถือ ความคิดเห็น ในบริบทของสังคมและ
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน จากองค์ประกอบที่กล่าวมาย่อมท�ำให้
มนุษย์มกี ารเปลีย่ นแปลง ซึง่ เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวติ
เพื่อมุ่งความส�ำเร็จให้แก่ตนเอง เมื่อพิจารณาเรื่องคุณภาพชีวิตแล้ว
จะพบว่า การมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ นี นั้ นอกจากสุขภาพด้านร่างกายแล้ว
ควรให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาด้านจิตใจหรืออารมณ์และการ
พัฒนาทางด้านสังคมด้วย ผู้สูงอายุต�ำบลห้วงน�้ำขาว มีปัญหาเรื่อง
สุขภาพซึง่ เกิดจากการเปลีย่ นแปลงของสภาพร่างกายท�ำให้ผสู้ งู อายุ
อยู่ในภาวะพึ่งพาการบริการและการดูแลจากผู้อื่น โดยมีหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบดูแล เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล แต่ในทาง
กลับกันด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้สูงอายุยัง
มีหน่วยงานเข้ามาจัดการหรือดูแลค่อนข้างน้อย และยังไม่เห็นเป็น
รูปธรรม
ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ
และด้านความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้สูงอายุในต�ำบลห้วงน�้ำขาว
จังหวัดตราด แม้จะพบว่าภายในต�ำบลห้วงน�้ำขาวจะมีการรวม
กลุ่มเพื่อด�ำเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีการสนับสนุนช่วยเหลือ
สวัสดิการต่างๆ ตามสมควรแก่ผู้สูงอายุในชุมชน แต่พบว่ามีผู้สูง
อายุเพียงจ�ำนวนหนึ่งเท่านั้นที่ให้ความส�ำคัญและเข้าร่วมกิจกรรม
เพื่ อ การส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต เป็ น ประจ� ำ และจากการสั ง เกต
การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการของผู้วิจัย พบว่า ผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่ต้องอยู่เฝ้าบ้านเวลาที่บุตรหลานออกไปท�ำงานนอกบ้าน
จากปัญหาดังกล่าว ถ้าได้มีการเตรียมการรับมือหรือสร้างภูมิคุ้มกัน
ทีด่ ใี ห้แก่ผสู้ งู อายุ โดยเน้นการพัฒนาผูส้ งู อายุมากกว่าการสงเคราะห์
ย่อมช่วยให้หน่วยงานภาครัฐประหยัดงบประมาณ และผู้สูงอายุก็มี
คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ด้วย จากเหตุผลข้างต้นผูว้ จิ ยั จึงเห็นความส�ำคัญ
ในการศึกษาคุณภาพชีวติ ด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
เพื่อน�ำผลไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้สูงอายุในต�ำบล
ห้วงน�้ำขาว จังหวัดตราด และข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่จะน�ำไปสู่การดูแล
ผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเหมาะสมมากขึ้นต่อไป
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ขนาดตัวอย่างที่ต้องการเก็บ x ประชากรในพื้นที่
ประชากรทั้งหมด

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย
2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพภูมิหลังของผู้สูงอายุ ได้แก่ อายุ
เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ โรคประจ�ำตัว
บทบาทในครอบครัว และการเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ
ตอนที่ 2 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้านจิตใจและด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม โดยเป็นแบบสัมภาษณ์ที่ดัดแปลงมาจาก
สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล และคณะ (2540) มาเป็นแนวคิดคุณภาพ
ชีวิตในด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์ทางสังคม รวมถึงรวบรวม
เอกสารงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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5. ผู้วิจัยน�ำผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาด�ำเนินการตาม
ความมุ่งหมายของการวิจัยต่อไป
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การสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ผู ้ วิ จั ย ได้ ส ร้ า งแบบสั ม ภาษณ์ โดยมี ขั้ น ตอนในการ
ด�ำเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้สูงอายุและเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
2. สร้ า งแบบสั ม ภาษณ์ เพื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ ภาพชี วิ ต
ด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้สูงอายุ
3. น�ำแบบสัมภาษณ์ ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Validity)
4. น� ำ แบบสั ม ภาษณ์ ที่ ไ ด้ รั บ จากผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ม า
พิจารณาปรับปรุงแก้ไข เพื่อปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ ให้ถูกต้อง
เหมาะสม โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามกับจุด
ประสงค์ (IOC) ถ้าดัชนีความสอดคล้องมีค่าตั้งแต่ 0.50 - 1.00
ถือว่าข้อค�ำถามนั้นใช้ได้ แต่ถ้าดัชนีของข้อค�ำถามน้อยกว่า 0.50
ต้องน�ำมาปรับปรุง เพื่อให้ได้ครบตามจ�ำนวนที่ต้องการ
5. น�ำแบบสัมภาษณ์ ทีไ่ ด้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลอง
ใช้ (Try out) กับผู้สูงอายุที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน แล้ว
น�ำมาวิเคราะห์หาค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อ (Discrimination)
6. น�ำแบบสัมภาษณ์ ที่มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกแต่ละข้อ
ตั้งแต่ .20 ขึ้นไป มาหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบ
สัมภาษณ์ทั้งฉบับ จ�ำนวน 22 ข้อ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
(alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1990 : 202-204)
ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87
7. น�ำแบบสัมภาษณ์ ที่ผ่านการตรวจสอบความเชื่อมั่น
(reliability) และมีความสมบูรณ์ไปใช้ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล
ดังนี้

ผู้วิจัยน�ำข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์มาแยกวิเคราะห์
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1. ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ตอนที่ 1 สถานภาพภูมหิ ลัง
ของผู้สูงอายุ น�ำมาวิเคราะห์ผลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ตอนที่ 2 คุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์ทางสังคม น�ำมา
วิเคราะห์ผลข้อมูลตามล�ำดับขั้นตอนดังนี้
การให้คะแนนเป็นมาตราส่วนประมาณค่าแบ่งเป็น 4 ระดับ
ตามความรู้สึก โดยมีการแปลผลคะแนน ดังนี้
		 มาก
หมายถึง ท่านมีความรูส้ กึ เช่นนัน้ เสมอ
รู้สึกเช่นนั้นมาก รู้สึกพอใจมาก หรือรู้สึกดีมาก
		 ปานกลาง หมายถึง ท่ า นมี ค วามรู ้ สึ ก เช่ น นั้ น
ปานกลาง รู้สึกพอใจปานกลาง หรือรู้สึกดี
		 น้อย
หมายถึง ท่ า นมี ค วามรู ้ สึ ก เช่ น นั้ น
นานๆ ครั้ง รู้สึกเช่นนั้นเล็กน้อยรู้สึกไม่พอใจหรือรู้สึกแย่
		 ไม่เลย
หมายถึง ท่านไม่มคี วามรูส้ กึ เช่นนัน้ เลย
รู้สึกไม่พอใจมากหรือรู้สึกแย่มาก
		 โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
		 มาก
ให้คะแนนเท่ากับ 4
		 ปานกลาง ให้คะแนนเท่ากับ 3
		 น้อย
ให้คะแนนเท่ากับ 2
		 ไม่เลย
ให้คะแนนเท่ากับ 1
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
		 การแปลความหมายคะแนน โดยแบ่งระดับคุณภาพ
การเก็บรวบรวมข้อมูลส�ำหรับการวิจยั ครัง้ นีด้ ำ� เนินการ ชีวิตออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับดี ปานกลาง ไม่ดี มีระดับค่าเฉลี่ย
เก็บรวบรวมข้อมูลตามวิธีการและขั้นตอน ดังนี้
ดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั ท�ำหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวม 		 อันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด - คะแนนต�่ำสุด
ข้อมูลไปยังองค์การบริหารส่วนต�ำบลห้วงน�้ำขาว จังหวัดตราด เพื่อ 						 จ�ำนวนชั้น
ขอความร่วมมือน�ำแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปเก็บรวบรวม 			
= 4 3- 1
= 1
ข้อมูลกับผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
								
2. ผู้วิจัยน�ำแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นไปเก็บข้อมูลกับ
จากเกณฑ์ดังกล่าวสามารถแบ่งระดับคุณภาพชีวิตด้าน
ผู้สูงอายุ
จิตใจและด้านความสัมพันธ์ทางสังคม โดยพิจารณาค่าเฉลี่ยของ
3. ผู้วิจัยน�ำแบบสัมภาษณ์มาตรวจสอบและคัดเลือก คะแนนคุณภาพชีวิต ดังนี้
แบบสัมภาษณ์ได้จ�ำนวนทั้งหมด 234 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 และ
ระดับค่าเฉลี่ย		
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
เป็นฉบับที่สมบูรณ์
3.01 - 4.00 หมายถึง มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดี
4. ผู ้ วิ จั ย น� ำ แบบสั ม ภาษณ์ ที่ ส มบู ร ณ์ ม าลงรหั ส ให้
2.01 - 3.00 หมายถึง มี คุ ณ ภาพชี วิ ต อยู ่ ใ นระดั บ
คะแนนน�้ำหนักแต่ละข้อและบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ โดย 				
ปานกลาง
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ
1.00 - 2.00 หมายถึง มีคณ
ุ ภาพชีวติ อยูใ่ นระดับไม่ดี
อัฐฉญา แพทย์ศาสตร์, พัชรินทร์ รุจิรานุกูล

124 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2562
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ
โดยเลือกเฉพาะวิธีวิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้องกับความมุ่งหมาย
ของการวิจัยครั้งนี้
1. สถานภาพภูมหิ ลังของผูส้ งู อายุ ใช้การวิเคราะห์โดย
หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. คุณภาพชีวิตด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคมของผู้สูงอายุในต�ำบลห้วงน�้ำขาว จังหวัดตราด วิเคราะห์
โดยหาค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. เปรี ย บเที ย บระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ด้ า นจิ ต ใจและ
ด้ า นความสั ม พั น ธ์ ท างสั ง คมของผู ้ สู ง อายุ ใ นต� ำ บลห้ ว งน�้ ำ ขาว
จังหวัดตราด จ�ำแนกตามระดับการศึกษา ใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) จ�ำแนกตามเพศ สถานภาพ
สมรส อาชีพ รายได้ โรคประจ�ำตัว ใช้การทดสอบค่าที (t-test)
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ระดับดี ยกเว้น 3 ข้อที่มีระดับคุณภาพชีวิตรายข้ออยู่ในระดับ
ปานกลาง ข้อพึง่ พาสมาชิกในครอบครัว มากน้อยเพียงใด มีคา่ เฉลีย่
2.98 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.64 โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ ป็นการ
เพิ่มพูนทักษะหรือฝึกฝนต่างๆ เช่น ทางด้านอาชีพมากน้อยเพียงใด
มีค่าเฉลี่ย 2.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 และการได้รับความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการมากน้อยเพียงใด มีค่าเฉลี่ย 2.87
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 ส่วนข้อรับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึก
ทางเพศของท่านมากน้อยเพียงใด มีระดับคุณภาพชีวิตรายข้อ
อยู่ในระดับไม่ดี มีค่าเฉลี่ย 1.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88
ผลการวิจัยตอบวัตถุประสงค์ข้อ 2 เพื่อเปรียบเทียบ
ระดับคุณภาพชีวติ ด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์ทางสังคมของ
ผู้สูงอายุในต�ำบลห้วงน�้ำขาว จังหวัดตราด จ�ำแนกตามสภาพ
ภูมิหลัง
1. เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับคุณภาพชีวิต
ด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้สูงอายุจ�ำแนกตาม
การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
เพศ พบว่า ผูส้ งู อายุทมี่ เี พศต่างกันมีระดับคุณภาพชีวติ ไม่แตกต่างกัน
ในการสนทนากลุ่ม ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
2. เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับคุณภาพชีวิต
เจาะจง (Purposive Sampling) ผูว้ จิ ยั มีเกณฑ์ในการเลือกผูเ้ ข้าร่วม ด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์ทางสังคมของผูส้ งู อายุ จ�ำแนกตาม
สนทนา เพือ่ ให้มคี วามถูกต้องเหมาะสมและมีความน่าเชือ่ ถือ ได้แบ่ง อายุ พบว่า ผูส้ งู อายุทมี่ อี ายุตา่ งกันมีระดับคุณภาพชีวติ ไม่แตกต่างกัน
ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
3. เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับคุณภาพชีวิต
1. กลุ่มตัวแทนผู้สูงอายุ มีเกณฑ์ในการคัดเลือก ดังนี้ ด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์ทางสังคมของผูส้ งู อายุ จ�ำแนกตาม
เป็ น ผู ้ สู ง อายุ ที่ มี อ ายุ ตั้ ง แต่ 60 ปี ขึ้ น ไป มี ที่ พั ก อาศั ย ในต� ำ บล สถานภาพสมรส พบว่า ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพสมรสต่างกันมีระดับ
ห้วงน�้ำขาว จังหวัดตราด และมีความต้องการส่งเสริมคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน
ของตนเอง
4. เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับคุณภาพชีวิต
2. กลุ่มผู้น�ำชุมชนอย่างเป็นทางการ มีเกณฑ์ในการ ด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์ทางสังคมของผูส้ งู อายุ จ�ำแนกตาม
คัดเลือก ดังนี้ เป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้น�ำชุมชนอย่างเป็นทางการ ระดับการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีระดับ
ท�ำงานเกีย่ วข้องกับการพัฒนาผูส้ งู อายุ และมีความต้องการส่งเสริม คุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
5. เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับคุณภาพชีวิต
ด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้สูงอายุ จ�ำแนก
ผลการวิจัย
ตามอาชีพ พบว่า ผู้สูงอายุที่มีอาชีพต่างกันมีระดับคุณภาพชีวิต
ผลการวิจยั แนวทางการสร้างเสริมคุณภาพชีวติ ด้านจิตใจ ไม่แตกต่างกัน
และด้านความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้สูงอายุในต�ำบลห้วงน�้ำขาว
6. เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับคุณภาพชีวิต
จังหวัดตราด
ด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์ทางสังคมของผูส้ งู อายุ จ�ำแนกตาม
ผลการวิจัยตอบวัตถุประสงค์ข้อ 1 เพื่อศึกษาระดับ รายได้ พบว่า ผูส้ งู อายุทมี่ รี ายได้ตา่ งกันมีระดับคุณภาพชีวติ แตกต่างกัน
คุณภาพชีวิตด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์ทางสังคมของ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ได้มกี ารวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ผู้สูงอายุในต�ำบลห้วงน�้ำขาว จังหวัดตราด
รายคู่ โดยใช้ LSD (Least significant difference test) พบว่า
ผูส้ งู อายุมรี ะดับคะแนนคุณภาพชีวติ ด้านจิตใจในระดับดี มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อยู่ 2 คู่
มีค่าเฉลี่ย 3.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.29 โดยส่วนใหญ่มีระดับ ดังนี้ 1) ผูส้ งู อายุทมี่ รี ายได้ตงั้ แต่ 600 บาทลงมา มีระดับคุณภาพชีวติ
คุณภาพชีวิตรายข้ออยู่ในระดับดี ยกเว้นในข้อมีความจ�ำดีมากน้อย ที่แตกต่างกับผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า 600 - 5,000 บาท โดย
เพียงใด มีระดับคุณภาพชีวติ รายข้ออยูใ่ นระดับปานกลาง มีคา่ เฉลีย่ ผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า 600 - 5,000 บาท มีค่าเฉลี่ยมากกว่า
2.98 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 ส่วนระดับคะแนนคุณภาพชีวิต 2) ผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า 600 - 5,000 บาท มีระดับคุณภาพ
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมในระดับดี มีคา่ เฉลีย่ 3.03 ส่วนเบีย่ งเบน ชีวิตที่แตกต่างกับผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า 5,001 - 10,000 บาท
มาตรฐาน 0.30 โดยส่วนใหญ่มีระดับคุณภาพชีวิตรายข้ออยู่ใน โดยผูส้ งู อายุทมี่ รี ายได้มากกว่า 600 - 5,000 บาท มีคา่ เฉลีย่ มากกว่า
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1. ผู้สูงอายุในต�ำบลห้วงน�้ำขาว จังหวัดตราด มีระดับ
คะแนนคุณภาพชีวิตด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
โดยรวมอยู่ในระดับดี อาจเป็นเพราะเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 60 - 70 ปี ร้อยละ 58.9 ซึ่งกลุ่มนี้จัดอยู่
ในกลุม่ ผูส้ งู อายุระดับต้น ซึง่ มีการเปลีย่ นแปลงสภาวะทางกายภาพ
และสรีระวิทยาไม่มากนัก สามารถช่วยเหลือตนเองได้เป็นส่วนใหญ่
ท�ำให้ไม่ต้องพึงพาคนอื่นมาก สุขภาพส่วนใหญ่ยังสมบูรณ์ แข็งแรง
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับการศึกษาของ
เจษฎา บุญทา (2545 : ง) ซึ่งได้ศึกษาวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในต�ำบลแม่หอพระ อ�ำเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ จ�ำนวน 255 คน พบว่า ผู้สูงอายุในต�ำบลแม่หอพระ
อ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีคณ
ุ ภาพชีวติ โดยรวมอยูใ่ นระดับดี
ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของวรรณา กุมารจันทร์ (2543 : บทคัดย่อ)
ซึง่ ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ งคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุภาคใต้ตอนบน พบว่า
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี อ ายุ ม ากขึ้ น จะมี ร ะดั บ การพึ ง พาผู ้ อื่ น สู ง ขึ้ น
การพึ่งพาผู้อื่นจะท�ำให้กลุ่มตัวอย่างรู้สึกว่าตนเองเป็นภาระต่อ
ครอบครัวและสังคม ย่อมส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของกลุ่มตัวอย่างได้
เมื่ อ พิ จ ารณาระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู ้ สู ง อายุ ต� ำ บล
ห้วงน�้ำขาว จังหวัดตราด เป็นรายด้าน คือ ด้านจิตใจและด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม สามารถอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนี้
1.1 ด้านจิตใจ
		 จากการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุต�ำบลห้วงน�้ำขาว
จังหวัดตราด มีระดับคุณภาพชีวิตด้านจิตใจอยู่ในระดับดี อาจเป็น
เพราะผู ้ สู ง อายุ มี ค วามสุ ข และพอใจในชี วิ ต และรู ้ สึ ก ว่ า ชี วิ ต มี
ความหมายและมี คุ ณ ค่ า ต่ อ บุ ต รหลาน ญาติ และคนอื่ น ๆ ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของพัชชานันท์ ผลทิม (2552 : บทคัดย่อ)
ได้ ศึ ก ษาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู ้ สู ง อายุ ต� ำ บลหนองตาคง อ� ำ เภอ
โป่งน�้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน 280 คน
พบว่า ผู้สูงอายุในเขตต�ำบลหนองตาคง จังหวัดจันทบุรี มีคุณภาพ
ชีวิตด้านจิตใจอยู่ในระดับดี ในความคิดเห็นของผู้วิจัย เห็นว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสุข พอใจในชีวิตและภูมิใจในตนเอง
ที่สามารถด�ำรงชีวิตได้มาจนถึงปัจจุบัน มีความมั่นใจในตนเอง
พอใจในความสามารถที่ช่วยเหลือตนเองได้ สามารถตัดสินใจแก้ไข
หรือจัดการปัญหา ความเศร้า หรือความกังวลได้ซงึ่ ผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่
มีศาสนาพุทธเป็นทีย่ ดึ เหนีย่ วจิตใจ ซึง่ ท�ำให้ผสู้ งู อายุมชี วี ติ และจิตใจ
ที่เข้มเข็ง น�ำหลักค�ำสอนของพุทธศาสนามาใช้ในการด�ำเนินชีวิต
ประจ�ำวัน และรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายและมีคุณค่าต่อบุตรหลาน
ญาติ และบุคคลอื่น
1.2 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
		 จากการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุต�ำบลห้วงน�้ำขาว
จังหวัดตราด มีระดับคุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
อยู่ในระดับดี อาจเป็นเพราะผู้สูงอายุรู้สึกพอใจที่ได้รับการดูแล
เอาใจใส่จากสมาชิกในครอบครัวและมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในงาน
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7. เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับคุณภาพชีวิต
ด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์ทางสังคมของผูส้ งู อายุ จ�ำแนกตาม
การมีโรคประจ�ำตัว พบว่า ผู้สูงอายุที่มีโรคประจ�ำตัวและไม่มี
โรคประจ�ำตัว มีระดับคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน
8. เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับคุณภาพชีวิต
ด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์ทางสังคมของผูส้ งู อายุ จ�ำแนกตาม
การเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน
ผลการวิจยั ตอบวัตถุประสงค์ขอ้ 3 เพือ่ ศึกษาแนวทาง
สร้างเสริมคุณภาพชีวติ ด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
ของผู้สูงอายุในต�ำบลห้วงน�้ำขาว จังหวัดตราด
จากการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อศึกษา
แนวทางสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในต�ำบลห้วงน�้ำขาว
จังหวัดตราด สามารถสรุปผลการสนทนาได้ ดังนี้ ด้านจิตใจ ควรมี
แนวทางสร้างเสริม ดังนี้ 1) ควรส่งเสริมสนับสนุนให้บคุ คลในครอบครัว
และชุมชน ให้ความส�ำคัญและดูแลผู้สูงอายุ ควรเอาใจใส่ ใช้วาจา
ที่สุภาพ ให้ความรักความอบอุ่น ท�ำกิจกรรมร่วมกัน เนื่องจากเมื่อ
เข้าสูว่ ยั สูงอายุ ผูส้ งู อายุสว่ นมากก็จะรูส้ กึ ว่าตนเองถูกลดบทบาทลง
2) ควรมีการจัดโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุในด้าน
จิตใจ เช่น เรื่องสุขภาพจิต ความจ�ำ การสร้างความมั่นคงทางใจหรือ
อารมณ์ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ รวมถึงมีแพทย์ตรวจเยี่ยม
ผูส้ งู อายุ ส�ำหรับด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ควรมีแนวทางสร้างเสริม
ดังนี้ 1) ควรส่งเสริมสนับสนุนให้มกี ารจัดตัง้ กลุม่ อาชีพส�ำหรับผูส้ งู อายุ
เพือ่ เพิม่ รายได้ ลดการพึง่ พาผูอ้ นื่ พร้อมกับให้การสนับสนุนงบประมาณ
เช่น กลุม่ สมุนไพรไทย หรือกลุม่ ทีใ่ ช้วตั ถุดบิ ทีม่ อี ยูใ่ นท้องถิน่ จะได้ไม่
ต้องใช้เงินทุนมาก กลุม่ ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ กลุม่ เกีย่ วกับการปฏิบตั ธิ รรม
รวมถึงการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์และการขายผลิตภัณฑ์ของกลุม่
อาชีพ จัดหาตลาดเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ 2) ควรส่งเสริมให้ความรู้
แก่ผู้ที่ก�ำลังจะเข้าสู่วัยสูงอายุเพื่อเตรียมการส�ำหรับเป็นผู้สูงอายุ
3) ควรมีการส่งเสริมกิจกรรมทีส่ นุกสนานหรือมีการให้ความรูท้ เี่ ป็น
ประโยชน์ และมีการให้คำ� แนะน�ำในการแก้ไขปัญหาเกีย่ วกับการดูแล
สุขภาพ มีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลมาตรวจ
สุขภาพ รวมถึงมีอปุ กรณ์และผูเ้ ชีย่ วชาญส�ำหรับสอนการออกก�ำลังกาย
ทีถ่ กู วิธี 4) ควรมีการให้ขอ้ มูลข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์จากหน่วยงาน
ต่างๆ เช่น การรับข้อมูลข่าวสารจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำ
หมูบ่ า้ น การรับข้อมูลข่าวสารทางหอกระจายข่าวของหมูบ่ า้ น และ
5) ส่งเสริมและอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

การอภิปรายผล

จากการวิ จั ย แนวทางการสร้ า งเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต
ด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้สูงอายุในต�ำบล
ห้วงน�ำ้ ขาว จังหวัดตราด สามารถน�ำมาอภิปรายผล ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
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วิจัยพบว่า ผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านควน อ�ำเภอ
เมื อ งสตู ล จั ง หวั ด สตู ล ที่ มี เ พศต่ า งกั น มี ร ะดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต
ไม่แตกต่างกัน
		 2.2 อายุ พบว่า ผู้สูงอายุที่มีอายุต่างกันมีระดับ
คุณภาพชีวติ ด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ทีต่ ง้ั ไว้
อาจเป็นเพราะผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีอายุยังไม่สูงมากจึงสามารถดูแล
ตนเองได้ ดี ซึ่ ง ผลการวิ จั ย ดั ง กล่ า วสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
พัชชานันท์ ผลทิม (2552 : บทคัดย่อ) ศึกษาคุณภาพชีวิตของ
ผู ้ สู ง อายุ ต�ำ บลหนองตาคง อ� ำ เภอโป่ ง น�้ ำ ร้ อ น จั ง หวั ดจันทบุรี
4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
และด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า ผู้สูงอายุที่มีอายุต่างกันมีระดับคุณภาพ
ชีวิตไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
		 2.3 สถานภาพ พบว่า ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพสมรส
ต่างกันมีระดับคุณภาพชีวิตด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ จึงไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ อาจเป็นเพราะผู้สูงอายุมีความมั่นใจใน
ตนเองเกี่ยวกับ การท�ำกิจกรรมต่างและรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของวาสนา อ�่ำเจริญ
(2552 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขต
องค์การบริหารส่วนต�ำบลบางนา อ�ำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
พบว่า ผูส้ งู อายุทมี่ อี าสถานภาพต่างกันมีคณ
ุ ภาพชีวติ ไม่แตกต่างกัน
		 2.4 ระดับการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุที่มีระดับการ
ศึกษาต่างกันมีระดับคุณภาพชีวิตด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์
ทางสังคมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ จึงไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ อาจเป็นเพราะผู้สูงอายุมีโอกาสได้รับ
ข่าวสารจากช่องทางต่างๆ มากขึ้นจึงท�ำให้คุณภาพชีวิตไม่ต่างกัน
ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของพัชชานันท์ ผลทิม
(2552 : บทคัดย่อ) ศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุต�ำบลหนองตาคง
อ�ำเภอโป่งน�้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย
ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า
ผูส้ งู อายุทมี่ รี ะดับการศึกษาต่างกันมีระดับคุณภาพชีวติ ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
		 2.5 อาชีพ พบว่า ผู้สูงอายุที่มีอาชีพต่างกันมีระดับ
คุณภาพชีวติ ด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์ทางสังคมไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย
ทีต่ งั้ ไว้ อาจเป็นเพราะผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่ยงั สามารถประกอบอาชีพได้
จึงมีคณ
ุ ภาพชีวติ ไม่ตา่ งกัน ซึง่ ผลการวิจยั ดังกล่าวสอดคล้องกับงาน
วิจัยของวาสนา อ�่ำเจริญ (2552 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิต
ของผูส้ งู อายุในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลบางนา อ�ำเภอพานทอง
จั ง หวั ด ชลบุ รี พบว่ า ผู ้ สู ง อายุ ที่ มี อ าชี พ ต่ า งกั น มี คุ ณ ภาพชี วิ ต
ไม่แตกต่างกัน
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ประเพณี เทศกาลประจ�ำปี รวมทัง้ กิจกรรมพบปะสังสรรค์ตา่ งๆ ภายใน
ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของเจษฎา บุญทา (2545 : ง) ซึ่ง
ได้ศึกษาวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในต�ำบล
แม่หอพระ อ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จ�ำนวน 255 คน พบว่า
ผู ้ สู ง อายุ ใ นต� ำ บลแม่ ห อพระ อ� ำ เภอแม่ แ ตง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
มีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับดี และสอดคล้องกับการศึกษา
ของฉัตรทอง อินทร์นอก (2540 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองและคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู ้ สู ง อายุ ใ นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่
มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในสังคม นอกเหนือจากการพบปะพูดคุยกับ
เพื่อนในวัยเดียวกันแล้ว ผู้สูงอายุยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่งกันและกันด้วย อีกทั้งเมื่อมีงานประเพณี ผู้สูงอายุมักไปร่วมงาน
เนื่องจากผู้สูงอายุยังได้รับเกียรติจากสมาชิกในชุมชน ได้ให้ความ
เคารพนับถือ เชื่อมั่นในภูมิปัญญา จึงได้รับการยอมรับเป็นผู้น�ำ
ทางศาสนาและพิธีการต่างๆ เมื่อสมาชิกให้ความเชื่อถือว่าผู้สูงอายุ
เป็นผู้มีประสบการณ์มาก ท�ำให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า
ในความคิดเห็นของผู้วิจัย เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้สึกพอใจ
ที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากสมาชิกในครอบครัว มีความสามารถ
ให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อนบ้าน มีความ
พอใจต่อการผูกมิตรกับเพื่อนบ้านและพอใจที่ได้รับการช่วยเหลือ
จากเพื่อนบ้าน ได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ และมีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมในงานประเพณี เทศกาลประจ�ำปี
2. การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับคุณภาพ
ชีวติ ด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์ทางสังคมของผูส้ งู อายุในต�ำบล
ห้วงน�ำ้ ขาว จังหวัดตราด เป็นการน�ำข้อมูลสภาพภูมหิ ลังมาทดสอบ
หาความแตกต่างกับคุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุในต�ำบลห้วงน�้ำขาว
จังหวัดตราด ซึ่งเป็นการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุ
ที่มี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ โรคประจ�ำตัว และ
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุต่างกันมีคุณภาพชีวิตที่ไม่แตกต่างกันจึง
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ในขณะที่คุณภาพชีวิต
ของผูส้ งู อายุในต�ำบลห้วงน�ำ้ ขาว จังหวัดตราด ทีม่ รี ายได้ แตกต่างกัน
มีคุณภาพชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จึงเป็นการยอมรับสมมติฐานการวิจยั ทีต่ งั้ ไว้ ซึง่ สามารถอภิปรายผล
ได้ดังนี้
		 2.1 เพศ พบว่า ผู้สูงอายุที่มีเพศต่างกันมีระดับ
คุณภาพชีวิตด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย
ทีต่ งั้ ไว้ อาจเป็นเพราะผูส้ งู อายุทเี่ พศต่างกันมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทัง้ 2 ด้าน
ไม่ แ ตกต่ า งกั น ทั้ ง นี้ ผู ้ สู ง อายุ คื อ บุ ค คลที่ มี อ ายุ 60 ปี ข้ึ น ไป
ซึ่งบางคนอาจจะดูยังไม่แก่ และยังสามารถปฏิบัติงานต่างๆ ได้ดี
เช่นเดียวกับวัยกลางคน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของซาฟีอี กาสา
(2554 : บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลบ้านควน อ�ำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ผลการ
อัฐฉญา แพทย์ศาสตร์, พัชรินทร์ รุจิรานุกูล
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จากผลวิจยั สามารถน�ำผลทีไ่ ด้ไปใช้เป็นข้อมูลพืน้ ฐานใน
การก�ำหนดแนวทางทีจ่ ะส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุ โดยผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะ
ดังต่อไปนี้
1. ข้อเสนอแนะจากการน�ำผลวิจัยไปใช้
		 1.1 ควรมีนโยบายส่งเสริมระดับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุโดยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
		 1.2 ควรจัดให้มีโครงการตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
เพื่อเป็นการตรวจสุขภาพเชิงรุก และจัดให้มีการตรวจสุขภาพ
ประจ�ำเดือน โดยบูรณาการกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
		 2.1 ควรท�ำวิจยั เชิงคุณภาพแบบเชิงลึก เพือ่ ทราบถึง
ความต้องการหรือปัญหาที่แท้จริงของผู้สูงอายุ
		 2.2 ควรท�ำการศึกษาแนวทางการถ่ายทอดภูมปิ ญั ญา
ของผู้สูงอายุในการสร้างเสริมสุขภาพหรือการท�ำกิจกรรมต่างๆ
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
		 2.3 ควรขยายพืน้ ทีใ่ นการศึกษาวิจยั เป็นระดับอ�ำเภอ
เพื่อให้แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุนั้นสามารถน�ำไป
ปรับใช้งานได้จริงกับหลายพื้นที่
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		 2.6 รายได้ พบว่า ผูส้ งู อายุทมี่ รี ายได้ตา่ งกันมีระดับ
คุณภาพชีวิตด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์ทางสังคมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงเป็นการยอมรับสมมติฐาน
การวิจยั ทีต่ งั้ ไว้ อาจเป็นเพราะผูส้ งู อายุทมี่ รี ายได้สามารถตอบสนอง
ความต้องการต่าง ๆ และท�ำให้สขุ สบายมากขึน้ จึงท�ำให้คณ
ุ ภาพชีวติ
ดีกว่าผู้สูงอายุที่ไม่ได้ประกอบอาชีพจึงไม่มีรายได้ ซึ่งผลการวิจัยดัง
กล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของพัชชานันท์ ผลทิม (2552 : บทคัดย่อ)
ศึกษาคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุตำ� บลหนองตาคง อ�ำเภอโป่งน�ำ้ ร้อน
จังหวัดจันทบุรี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความ
สัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า ผู้สูงอายุที่มีรายได้
ต่างกันมีระดับคุณภาพชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
		 2.7 โรคประจ�ำตัว พบว่า ผู้สูงอายุที่มีโรคประจ�ำตัว
และไม่มีโรคประจ�ำตัว มีระดับคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้
อาจเป็นเพราะผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีโรคประจ�ำตัวเหมือนกันจึงมี
คุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของดวงใจ ค�ำคง
(2554 : 82) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ต�ำบลล�ำสินธุ์ อ�ำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง พบว่า ภาวะการมี
โรคไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิต
		 2.8 สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุที่เป็น
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย
ที่ตั้งไว้ ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริลักษณ์
รื่นวงศ์ (2557 : 63) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลกับระดับคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ ต�ำบลหัวง้ม อ�ำเภอพาน จังหวัด
เชียงราย พบว่า การเป็นสมาชิกกลุ่มไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพ
ชีวติ ผูส้ งู อายุอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ อาจเป็นเพราะผูส้ งู อายุทเี่ ป็น
สมาชิกกลุ่มแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน เนื่องจาก
การท�ำกิจกรรมกลุ่มในสังคมนอกเหนือจากการพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกันแล้ว การเข้าร่วมกลุ่มยังท�ำให้ได้รับการ
ยอมรับว่าผู้สูงอายุเป็นคนที่มีประสบการณ์ ท�ำให้รู้สึกว่าชีวิตยังมี
คุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคม
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสาระวิชา โดยใช้หลักจิตวิทยาการศึกษาใน
โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างครูผู้สอนต่างสาระ
วิชา ปราชญ์ชุมชน ผนวกเข้ากับหลักสูตรท้องถิ่น และภาษาถิ่นที่สอดคล้องกับ การสื่อสารในภาษาไทยและกระบวนการคิดวิเคราะห์
ในวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่ คณะผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียนในโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน การวิจัย
ในครั้งนี้ใช้หลักการวิจัยเชิงประยุกต์ (applied research) โดยผู้วิจัยได้ท�ำการสัมภาษณ์ ร่วมสังเกตในกระบวนการเรียนการสอน
การจัดประชุมระดมสมอง การนิเทศติดตามผล และการร่วมกันถอดบทเรียน
ผลการวิจัย พบว่า 1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสาระวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ โดยประยุกต์ใช้จิตวิทยา
การศึกษาส่งผลให้นักเรียน มีแรงจูงใจในการเรียน มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ระหว่างสาขาวิชา 2) การเรียนรู้ในลักษณะนี้
ส่งผลให้บรรยากาศในการเรียนรูข้ องนักเรียนโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนมีความใกล้ชดิ กันระหว่างครูผสู้ อน และผูเ้ รียน สร้างความสุข
ให้กับนักเรียน 3) ผลที่ได้รับจากการประชุมระดมสมอง และถอดบทเรียนร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายส่งผลให้เกิดการประสาน
ความร่วมมือกัน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในกระบวนการท�ำวิจัย
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The objectives of this research were to find out the integration subject modelbased on educational
psychology in Border Patrol Police Schools. The samples include the administrators, teachers and students of
the Border Patrol Police school. This research utilized the Participatory Action research method with the use of
interview, observation of learning process, brainstorming, follow-up monitoring, and taking part in finalization of the
learning process.
The research has found that: 1) The integration subject model for student of Border Patrol Police
school depended on the motivation to learn as well as have the ability to apply knowledge between disciplines,
2) In case of learning environment, there was a decent relationship between teachers, and students were satisfied
with the results as they have been encouraged and motivated to learn, and 3) The results from brainstorming
sessions and taking part in finalization of learning process were improving the cooperation from relevant parties
and encourage students to participate in the research process.
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเป็นแบบอย่างที่ปรีชายิ่งของความเป็นครูและนักการศึกษา
ทรงมีปรัชญาและอุดมการณ์แน่วแน่วา่ “การศึกษาเป็นสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
ของมนุษย์ทุกคน” ตามหลักสิทธิมนุษยชนทรงห่วงใยในความด้อย
โอกาสทางการศึกษาของราษฎรทุกหมู่เหล่าทั้งชนกลุ่มน้อยและ
ประชาคมเมือง พระองค์ทรงเห็นว่าทุกคนควรมีโอกาสได้รบั การศึกษา
และได้รบั บริการจากภาครัฐโดยทัดเทียมกัน ซึง่ เป็นสิทธิขน้ั พืน้ ฐาน
ในการด�ำรงชีวิตของประชาชน ดังพระราชด�ำรัสในงานเสวนาทาง
วิชาการด้านอาหารและโภชนาการ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ
วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2548 ความตอนหนึ่งว่า (กองราชเลขานุการ
ในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,
2552 : ออนไลน์)
“...ให้คนทุกคนรู้ว่าตัวเองมีสิทธิที่จะรับสิ่งดีๆ ในชีวิต
ไม่ใช่ว่าคนอื่นจะเอาอะไรมาให้ก็ได้ หรือว่าผู้ที่มีหน้าที่ดูแลบ้านเมือง
หรื อ ดู แ ลชุ ม ชนต่ า งๆ ก็ ต ้ อ งรู ้ ว ่ า คนอื่ น เขาก็ มี สิ ท ธิ เ หมื อ นกั น
ยกตัวอย่างเช่น
คนด้อยโอกาส หรือบุคคลชายขอบ ที่เรียกกันตอนนี้ว่า
คนที่อยู่ในภาวะวิกฤติก็ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือได้รับ
การดูแล...”
“...ถ้าพูดถึงเรือ่ งสิทธิ เราก็จะพูดถึงในแง่วา่ คนเรามีสทิ ธิ
ที่ จ ะมี ชี วิ ต อยู ่ มี สิ ท ธิ ที่ จ ะอยู ่ อ ย่ า งดี ควรจะได้ รั บ การศึ ก ษา
การศึกษานีเ้ พือ่ อะไร เพือ่ ให้สามารถทีจ่ ะพยุงตัวเองและด�ำเนินชีวติ
ไปได้อย่างสุขสบาย จะได้เอาความรูน้ นั้ ไปช่วยเหลือเกือ้ กูลผูอ้ นื่ หรือ
ชุมชนได้อีก...”
(สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2548)

โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนมีการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชด�ำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้ก�ำหนด
เป้าหมายในการพัฒนาเด็ก คือ เด็กและเยาวชนมีโภชนาการดี
สุขภาพแข็งแรง ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ ประหยัดและอดทน มีความรู้
และทักษะทางวิชาการและการอาชีพเพื่อเป็นพื้นฐานการด�ำรงชีวิต
รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ภาคภูมใิ จในวัฒนธรรมท้องถิน่
และความเป็นไทย และมีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ
เพื่อให้การด�ำเนินการบรรลุ 2550-2559 (ส�ำนักงานโครงการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2552 : 11-19)
ได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนา 6 ประการ คือ 1) ส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนเริ่มตั้งแต่ใน
ครรภ์มารดา 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิม่ โอกาสทางการศึกษา
ให้แก่เด็กและเยาวชน 3) เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน
ทางการศึกษา 4) เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการ
อาชีพ 5) ปลูกฝังจิตส�ำนึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน
ในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และ 6) เสริมสร้าง
ศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรกั ษ์และสืบทอดวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ดังนั้น การพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด
จึงเป็นภารกิจหลักที่ส�ำคัญส�ำหรับวงการศึกษาไทย เนื่องจากได้มี
การก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 รวมทั้งหลักสูตรในหลายๆ
ฉบับที่ผ่านมาให้เน้นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดโดยเฉพาะ
การก�ำหนดแนวทางการจัดการศึกษาในมาตราที่ 24 และมาตรา 25
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์
ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ให้มีการจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ท�ำได้ คิดเป็น
ท�ำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องโดยผู้สอนต้องจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอ�ำนวยความสะดวก
เพือ่ ให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู้ มีความรอบรู้ จากแหล่งวิทยาการต่างๆ
จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ ซึ่งสิ่งที่จะช่วยให้ผู้สอน
สามารถจัดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนนั้น ผู้สอนควรมี
ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาการศึกษาซึ่งมีบทบาทส�ำคัญในการจัด
การศึกษา การสร้างหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยค�ำนึงถึง
ความแตกต่างของบุคคล นักการศึกษาและครูจำ� เป็นจะต้องมีความรู้
พืน้ ฐานทางจิตวิทยาการศึกษา เพือ่ จะได้เข้าใจพฤติกรรมของผูเ้ รียน
และกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนแก้ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการเรียน
การสอน โดยทั่วไปแล้ว เนื้อหาของจิตวิทยาการศึกษาที่เป็นความรู้
พื้นฐานส�ำหรับครูประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ 1) ความส�ำคัญของ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาและบทเรียน นักจิตวิทยาการศึกษาได้เน้น

รำไ

บทน�ำ

มห
าว

ิทยา

จากพระราชด�ำรัสดังกล่าวในส่วนของผู้ที่มีบทบาท
ทางการศึกษาควรมีความเข้าใจต่อบริบทที่ส�ำคัญในการออกแบบ
การศึกษาในปัจจุบัน คือ พลวัตการเปลี่ยนแปลงในโลกศตวรรษที่
21 เนื่องจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง
เทคโนโลยี สังคม สิง่ แวดล้อม และการเป็นโลกดิจติ อลทีส่ ถานการณ์
และการเปลี่ยนแปลงต่าง ของโลกมีการส่งผ่านข้อมูลและเชื่อมต่อ
กันอย่างรวดเร็ว ปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อการวางแผนและก�ำหนด
แนวทางการพัฒนาประเทศเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
การสร้างความมั่นคง และการพัฒนาที่ยั่งยืน การศึกษาจึงต้องมี
การออกแบบเพือ่ เพิม่ ความสามารถของมนุษย์สำ� หรับการเปลีย่ นแปลง
ดังกล่าว โดยก�ำหนดเป้าประสงค์หลักของการจัดการศึกษาและ
กลไกการขับเคลื่อนที่ชัดเจน เพื่อให้การศึกษามีบทบาทส�ำคัญใน
การพัฒนาประเทศ เป็นกลไกหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ส่งเสริม ปลูกฝัง ความคิด ความรู้ ทัศนคติ และทักษะแก่ประชาชน
ในสังคมโดยรวม เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาประเทศในระยะยาว

นิศากร หวลจิตร์, ธฤษวรรณ บัวศรีค�ำ, อนันตชัย แปดเจริญ

132 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2562

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

รำไ

พพ
รรณ
ี

ในการด�ำเนินการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้กำ� หนดขัน้ ตอนการ
ด�ำเนินการ ดังนี้
1. ก�ำหนดกลุ่มเป้าหมาย
2. ประสานงานไปยังกองก�ำกับการต�ำรวจตระเวน
ชายแดนที่ 11 เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับทิศทางในการด�ำเนินงานวิจัย
3. สัมภาษณ์คณะผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียน
ต�ำรวจตระเวนชายแดน เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
4. ประชุมระดมสมองระหว่างคณะผูว้ จิ ยั พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารูปแบบการจัดการเรียนรู้
5. โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่เป้าหมาย
น�ำรูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้
6. คณะผู้วิจัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมนิเทศการ
ด�ำเนินงานของโรงเรียนพื้นที่เป้าหมาย
7. ประชุมน�ำเสนอผลการด�ำเนินงานและร่วมกันถอด
บทเรียนการด�ำเนินงาน
หน่วยงานหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี จ.จันทบุรี
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี		

ชภัฏ

ความส�ำคัญของวัตถุประสงค์ของการศึกษา บทเรียน ตลอดจนถึง
หน่วยการเรียน เพราะวัตถุประสงค์จะเป็นตัวก�ำหนดการจัดการเรียน
การสอน 2) ทฤษฎีพัฒนาการ และทฤษฎีบุคลิกภาพ เป็นเรื่องที่
นักการศึกษาและครูจะต้องมีความรู้ เพราะจะช่วยให้เข้าใจเอกลักษณ์
ของผู้เรียนในวัยต่างๆ โดยเฉพาะวัยอนุบาล วัยเด็ก และวัยรุ่น
ซึ่งเป็นวัยที่ก�ำลังศึกษาในโรงเรียน 3) ความแตกต่างระหว่างบุคคล
และกลุ่ม นอกจากมีความเข้าใจพัฒนาการของเด็กวัยต่างๆ แล้ว
นักการศึกษาและครูจะต้องเรียนรู้ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
และกลุ่มทางด้านระดับเชาวน์ปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ เพศ
สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งนักจิตวิทยาได้คิดวิธีการวิจัยที่
จะช่วยชี้ให้เห็นว่าความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นตัวแปรที่ส�ำคัญ
ในการเลือกวิธีสอน และในการสร้างหลักสูตรที่เหมาะสม 4) ทฤษฎี
การเรียนรู้ นักจิตวิทยาที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้ นอกจาก
จะสนใจว่าทฤษฎีการเรียนรู้จะช่วยนักเรียนให้เรียนรู้และจดจ�ำ
อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร เช่น แรงจูงใจว่ามีความสัมพันธ์กับ
การเรียนรู้อย่างไร 5) ทฤษฎีการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา
มีความส�ำคัญและมีประโยชน์เท่าเทียมกับทฤษฎีการเรียนรู้และ
พัฒนาการในการช่วยนักการศึกษาและครูเกีย่ วกับการเรียนการสอน
ส�ำหรับเทคโนโลยีในการสอนที่จะช่วยครูได้มากก็คือ คอมพิวเตอร์
ช่วยการสอน 6) หลักการสอนและวิธีสอน 7) หลักการวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษา เพราะถ้าผู้เรียนมีสัมฤทธิผลสูง จะเป็นผล
สะท้อนว่าโปรแกรมการศึกษามีประสิทธิภาพ 8) การสร้างบรรยากาศ
ของห้องเรียน เพื่อเอื้อการเรียนรู้และช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพของ
นักเรียน
ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงได้ร่วมมือกันจัดท�ำ
โครงการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการประยุกต์ใช้จิตวิทยาการศึกษา เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสาระวิชาในโรงเรียนต�ำรวจ
ตระเวนชายแดน” เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนต�ำรวจ
ตระเวนชายแดนอันส่งผลต่อการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนส�ำหรับรายวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ในโรงเรียน
ต�ำรวจตระเวนชายแดนต่อไป

ิทยา

ลัยร
า

หน่วยงานสนับสนุน
1. กองก� ำ กั บ การต� ำ รวจตระเวนชายแดนที่ 11
อ.มะขาม จ.จันทบุรี
2. เทศบาลต�ำบลพวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
3. องค์การบริหารส่วนต�ำบลขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว
จ.จันทบุรี
4. องค์การบริหารส่วนต�ำบลบางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
5. เทศบาลต�ำบลอ่างคีรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
6. องค์การบริหารส่วนต�ำบลทุ่งขนาน อ.สอยดาว
จ.จันทบุรี
7. องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลเทพนิ มิ ต อ.เขาสมิ ง
จ.ตราด
8. องค์การบริหารส่วนต�ำบลท่ากุ่ม อ.เมือง จ.ตราด
9. ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ดังนี้

การวิจยั ประยุกต์ (applied research) โดยมีวตั ถุประสงค์

มห
าว

1. เพื่อหารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
สาระวิชา โดยใช้หลักจิตวิทยาการศึกษาในโรงเรียนต�ำรวจตระเวน
ชายแดน
2. เพือ่ สร้างเครือข่ายการมีสว่ นร่วมในการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการระหว่างครูผสู้ อนต่างสาระวิชา ปราชญ์ชมุ ชน ผนวก
เข้ากับหลักสูตรท้องถิ่น และภาษาถิ่นที่สอดคล้องกับ การสื่อสาร
ในภาษาไทยและกระบวนการคิ ด วิ เ คราะห์ ใ นวิ ช าคณิ ต ศาสตร์
อันจะส่งผลต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรูท้ เี่ อือ้ ประโยชน์ตอ่ ผูเ้ รียน
ในโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
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กลุ่มเป้าหมาย
1. โรงเรี ย นต� ำ รวจตระเวนชายแดนบ้ า นบ่ อ ชะอม
ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
2. โรงเรี ย นต� ำ รวจตระเวนชายแดนบ้ า นคลองแดง
ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
3. โรงเรี ย นต� ำ รวจตระเวนชายแดนบ้ า นหางแมว
ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
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สัมภาษณ์ครูและผู้เรียนในรายวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์

จัดท�ำรูปแบบการจัดการเรียนรู้

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูผู้สอน และผู้เรียน ในรายวิชา
ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ของโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
สังกัดกองก�ำกับการต�ำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 จ�ำนวน 8 โรงเรียน
โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง

ชภัฏ

ประชุมระดมสมอง

พพ
รรณ
ี

แผนการถ่ายทอดผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย

5. โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่เป้าหมาย
น�ำรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสาระวิชาที่ใช้จิตวิทยา
การศึกษา มาใช้ในการเรียนการสอนและกิจกรรมด้านต่างๆ
6. คณะผูว้ จิ ยั และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพ
พรรณีร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียนต�ำรวจ
ตระเวนชายแดนในพื้นที่เป้าหมาย
7. คณะผูว้ จิ ยั และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องร่วมนิเทศก์และ
ศึกษาดูวิธีการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในพื้นที่เป้าหมาย
8. การประชุมเพื่อน�ำเสนอผลการด�ำเนินงานและร่วม
กันถอดบทเรียนการด�ำเนินงานของโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
ในพื้นที่เป้าหมาย

รำไ

4. โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านน�ำ้ แดง ต.บางชัน
อ.ขลุง จ.จันทบุรี
5. โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิ
ต.อ่างคีรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
6. โรงเรี ย นสิ ง คโปร์ แ อร์ ไ ลน์ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ
บ้านหนองบอน ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
7. โรงเรี ย นต� ำ รวจตระเวนชายแดนบ้ า นเขาฉลาด
ต.เทพนิมิต อ.เขาสมิง จ.ตราด
8. โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่ม (มูลนิธิ
สุมิตร เลิศสุมิตรกุล) ต.ท่ากุ่ม อ.เมือง จ.ตราด

น�ำรูปแบบไปใช้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้เรียน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

1. แบบสัมภาษณ์กระบวนการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นิเทศก์ ติดตามผล และถอดบทเรียน
และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. ข้ อ สอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นในรายวิ ช า
ขั้นตอนการด�ำเนินงานวิจัย
ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการประชุมระดม
1. คณะที่ปรึกษาและคณะผู้วิจัยประสานงานไปยัง
สมองกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม
ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมปรึกษาในการขออนุญาตให้
ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างครูผู้สอนต่างสาระวิชา
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีบทบาทร่วมในกระบวนการด�ำเนินการ
ปราชญ์ชมุ ชน ผนวกเข้ากับหลักสูตรท้องถิน่ และภาษาถิน่ ทีส่ อดคล้อง
วิจัย
กับการสื่อสารในภาษาไทยและกระบวนการคิดวิเคราะห์ในวิชา
2. คณะที่ปรึกษาและคณะผู้วิจัยประสานงานไปยัง
คณิตศาสตร์ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เอื้อ
กองก�ำกับการต�ำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับ
ประโยชน์ต่อผู้เรียน
ทิศทางในการด�ำเนินงานวิจัย
3. คณะผู้วิจัยสัมภาษณ์ครูผู้สอนในรายวิชาภาษาไทย
และคณิตศาสตร์โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน ในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ วิ เ คราะห์ จ ากแบบสั ม ภาษณ์
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในวิชาดังกล่าว
4. ประชุมระดมสมองระหว่างคณะผูว้ จิ ยั พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย การสังเกตบรรยากาศในชั้นเรียน การติดตามการใช้รูปแบบการ
และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง พร้อมทัง้ ภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสาระวิชา พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลจาก
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี เพือ่ หารูปแบบการจัดการ สิ่งที่ได้รับจากการประชุมระดมสมอง
เรียนรูแ้ บบบูรณาการสาระวิชาทีใ่ ช้จติ วิทยาการศึกษา มาใช้ในการเรียน
การสอนและกิจกรรมด้านต่างๆ ในโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน

นิศากร หวลจิตร์, ธฤษวรรณ บัวศรีค�ำ, อนันตชัย แปดเจริญ
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ชภัฏ

1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสัมภาษณ์เกีย่ วกับ
การจัดการสอนในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนต�ำรวจ
ตระเวนชายแดน สังกัดกองก�ำกับการต�ำรวจตระเวนชายแดน
ที่ 11 มีรายละเอียดดังนี้
โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านน�ำ้ แดงเน้นนักเรียน
เป็นศูนย์กลาง ด�ำเนินงานตามโครงการในพระราชด�ำริของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ลักษณะแผนการจัดการ
เรียนรู้ คือ แผนการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ ส�ำหรับวิธกี ารหรือ
รูปแบบการน�ำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ประกอบการเรียน
การสอน คือ น�ำสื่อ นวัตกรรมในท้องถิ่นมาใช้ประกอบการเรียน
การสอน ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อในการเรียนการสอน ลักษณะ
บรรยากาศของการเรียนในห้องเรียน เน้นบรรยากาศที่สนุกสนาน
ยิ้มแย้มแจ่มใส ส่วนวิธีการการวัดประเมินผลนักเรียน คือ 1) สังเกต
2) ทดสอบ 3) ปฏิบตั จิ ริง ส�ำหรับวิธกี ารแก้ปญ
ั หาพัฒนาของนักเรียน
ใช้วจิ ยั ในชัน้ เรียนเป็นตัวช่วยและโดยแก้ไขนักเรียนเป็นรายบุคคลใน
เรื่องการอ่านออกเขียนได้ การปรับสภาพแวดล้อมที่เรียน และร่วม
กับผู้ปกครองปรับสภาพแวดล้อมที่บ้านให้เอื้อต่อการเรียนรู้
โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิ มีการจัด
การเรียนการสอน 8 สาระวิชา และแต่ละระดับชั้นมีครูประจ�ำชั้น
เป็นครูผสู้ อน ลักษณะการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ คือ มีการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน โดยใช้
เพลงค�ำถามในการน�ำเข้าสู่บทเรียน 2) ขั้นสอน 3) ขั้นสรุป ส�ำหรับ
วิธกี ารหรือรูปแบบการน�ำสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ประกอบ
การเรียนการสอน โดยการใช้คอมพิวเตอร์ และโน้ตบุค๊ ช่วยสอน และ
การเล่นเกมส์ ลักษณะบรรยากาศของการเรียนในห้องเรียนใช้สื่อ
หลายอย่าง เช่น สูตรคูณ ตัวเลขไทย ตัวเลขฮินดูอารบิก วิธีการ
การวัดประเมินผลนักเรียน คือ สังเกตการร่วมมือในการร่วมกิจกรรม
ในชั้นเรียนในแต่ละชั่วโมง สอบถามความเข้าใจ ในเนื้อหาที่สอน
การท�ำแบบฝึกหัด และแบบทดสอบ ก่อนเรียนและหลังเรียน ส�ำหรับ
วิธีการแก้ปัญหาใช้วิจัยในชั้นเรียน สอนซ่อมเสริมในท้ายคาบ และ
สอนซ่อมเสริมในเวลาว่างหรือพักกลางวัน
โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์ใช้
หลักสูตรแกนกลางปี 2551 การเรียนการสอนในชั้นเรียนเน้น
นั ก เรี ย นเป็ น ศู น ย์ ก ลาง เน้น การสอนที่ผู้เรียนเป็น ส�ำ คั ญ และ
ด�ำเนินงานตามโครงการตามพระราชด�ำริ 8 โครงการ ตามแนวทาง
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ลักษณะ
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ยึดหลักสูตรแกนกลาง มีบันทึก
หลั ง สอน ส� ำ หรั บ วิ ธี ก ารหรื อ รู ป แบบการน� ำ สื่ อ นวั ต กรรมและ
เทคโนโลยีไปใช้ประกอบการเรียนการสอน คือ การใช้สอื่ ทีห่ าได้งา่ ย
เช่น ไม้ตะเกียบ ก้อนหิน และครูตู้จากวังไกลกังวลประกอบเสริม
ความรู้ ส่วนลักษณะบรรยากาศของการเรียนในห้องเรียนหรือ

การจัดการชั้นเรียน เป็นบรรยากาศของการเรียนและการเล่นไป
พร้อมกัน ครูสอนช่วงเช้า มีรอ้ งเพลงนับ 1-10 มีเพลงเสริมเวลาสอน
บางครั้งครูให้ท�ำแบบฝึกหัดในห้องและนักเรียนได้ออกไปเขียน
หน้ า กระดาน ออกไปเฉลยค� ำ ตอบทุ ก คน ส่ ว นวิ ธี ก ารการวั ด
ประเมินผลนักเรียน คือ ท�ำแบบฝึกหัดใส่กระดาษในห้องเรียนสอน
จบบทเรียนครูก็จะคิดค�ำถามเขียนบนกระดานแล้วให้นักเรียนออก
ไปท�ำคนละข้อ ให้นักเรียนฝึกท�ำข้อสอบเก่า ในบางวันก็ทดสอบ
ก่อนเรียน บวกเลข ลบเลข 10 ข้อก่อนสอน มีสมุดคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนแต่ละคน ส�ำหรับวิธีการแก้ปัญหาพัฒนานักเรียน ใช้วิจัยใน
ชั้นเรียน มีการแก้ปัญหา วิชาคณิตศาสตร์ โดยครูจะให้ท�ำการบ้าน
ทุกวัน วันละ 5 ข้อ จากแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน จากแบบเรียน
คณิตศาสตร์นับ 1 - 100 ทุกวัน รวมไปถึงสัญลักษณ์ต่างๆ ทาง
คณิตศาสตร์
โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม มีลกั ษณะ
การจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นการสอน โดยเกี่ยวกับการ
ด� ำ เนิ น งาน ตามโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� ำ ริ โดยให้
นักเรียนปฏิบตั จิ ริง และสามารถไปประกอบวิชาชีพ โดยใช้ประโยชน์
จากการปฏิบัติจากทางโรงเรียน ลักษณะการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ คือ เน้นการจัดการเรียนตามแผนการเรียนรู้ ในลักษณะ
เชิงบูรณาการผสมผสานกับแผนการเรียนรู้ส�ำเร็จรูป และจัดแผน
การเรียนรู้ โดยเน้นในด้านพัฒนาที่ตัวผู้เรียนและผู้สอน ส�ำหรับวิธี
การหรือรูปแบบการน�ำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ประกอบ
การเรียนการสอน คือมีการน�ำสื่อไปใช้ โดยใช้สื่อคือ คอมพิวเตอร์
แท็บเล็ต สื่อภาพ โดยที่สื่อภาพ จะเริ่มตั้งแต่ช่วงเข้าแถวเคารพ
ธงชาติ เริ่มด้วยการทักทาย และการฝึกพูดภาษา มีนวัตกรรม โดย
น�ำผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปวัตถุดบิ ลักษณะบรรยากาศของ
การเรียนในห้องเรียน หรือ การจัดการชัน้ เรียน มีการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน โดยให้นักเรียน ท�ำกิจกรรมในห้องเรียนนอกห้องเรียน
เช่น ใต้ร่มไม้ แปลงเกษตร โดยการเรียน รู้จากแปลงเกษตร จะเป็น
เชิงปฏิบัติจริงบรรยากาศของผู้เรียน มีการเรียนในลักษณะ ครูเป็น
เพื่อนของผู้เรียน จะท�ำให้นักเรียนรู้สึกเหมือนเล่น และ ไม่เครียด
เวลาเรียน กล้าคิด กล้าตัดสินใจ ส่วนวิธีการการวัดประเมินผล
นักเรียน คือ วัดผลการเรียนโดย สอบถาม รายบุคคล สุ่มโดย
แบบสอบถาม สอบถามจากผู้ปกครอง ใบงาน ส�ำหรับวิธีการแก้
ปัญหาพัฒนานักเรียนโดยใช้วิจัยในชั้นเรียนโดยการส�ำรวจจาก
นักเรียนในห้อง และนักเรียนทั้งโรงเรียน
โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว เน้นทักษะ
ชีวิตและการพัฒนาอาชีพตามแนวโครงการพระราชด�ำริ ลักษณะ
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ คือ ใช้แผนการจัดการเรียนรูส้ ำ� เร็จรูป
ส�ำหรับวิธีการหรือรูปแบบการน�ำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้
ประกอบการเรียนการสอน คือ มีการน�ำสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ การเรียนการสอนจาก

รำไ

ผลการวิจัย
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เกมหรือ นิทานบ้างเพือ่ ผ่อนคลาย ส่วนวิธกี ารการวัดประเมินผลนักเรียน
คือ มีการทดสอบความรู้ของนักเรียนโดยมีการท�ำกิจกรรมกลุ่ม
ให้ตอบค�ำถาม และการออกมาแสดงวิธีท�ำหน้าชั้นเรียน พร้อมมีใบ
กิจกรรมเสริม เพื่อเก็บคะแนนรายหน่วย เพื่อให้ได้รู้ความสามารถ
ที่แท้จริงของผู้เรียน ส�ำหรับวิธีการแก้ปัญหาพัฒนานักเรียนโดยใช้
วิจยั ในชัน้ เรียน พบว่า ไม่มกี ารใช้วจิ ยั ในชัน้ เรียนแต่ใช้การสังเกตและ
พัฒนาความสามารถรายบุคคล
โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด พัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษา
ระดับชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และสนองความต้องการของ
ท้องถิน่ ภายใต้การมีสว่ นร่วมของทุกฝ่าย ตามโครงการพระราชด�ำริ
8 โครงการ ส่วนลักษณะการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ คือ
มี ก ารเขี ย นแผนการจั ด การเรี ย นรู ้ แ บบ Backward Design
เป็นการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ ส�ำหรับวิธีการหรือ
รู ป แบบการน� ำ สื่ อ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ไ ปใช้ ป ระกอบการ
เรี ย นการสอน พบว่ า โรงเรี ย นขาดแคลนสื่ อ ทางเทคโนโลยี
ทางอินเตอร์เน็ต ใช้แค่สอื่ การเรียนการสอนทีเ่ ป็นอุปกรณ์แบบเดิมๆ
ส่วนลักษณะบรรยากาศของการเรียนในห้องเรียน หรือการจัดการ
ชัน้ เรียนนัน้ เป็นห้องเรียนโปร่งสบาย ส่วนวิธกี ารการวัดประเมินผล
นักเรียน พบว่า เมื่อครูได้ท�ำการให้ความรู้กับนักเรียนแล้ว จากนั้น
ท�ำการประเมินผลว่านักเรียนมีความรูค้ วามเข้าใจหรือไม่ ยกตัวอย่าง
เช่น ในการสอนเพาะเห็ดนางฟ้า เมือ่ ครูสอนแล้ว จากนัน้ ให้นกั เรียน
ลงมือปฏิบัติจริงและสามารถอธิบายได้เป็นขั้นตอน ในการเรียนใน
ห้องนั้นจะมีการสอบเก็บคะแนนกลางภาคและปลายภาค ส�ำหรับ
วิธีการแก้ปัญหาพัฒนานักเรียนโดยใช้วิจัยในชั้นเรียน โดยการ
แก้ปญ
ั หา และพัฒนานักเรียนโดยการท�ำวิจยั เด็กมีปญ
ั หารายบุคคล

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

EDLTV และจากทรูปลูกปัญญาแต่ไม่เป็นประจ�ำและสม�่ำเสมอ
เนือ่ งจากอุปกรณ์มไี ม่เพียงพอ ทุกชัน้ เรียน ส่วนลักษณะบรรยากาศ
ของการเรียนในห้องเรียน หรือ การจัดการชั้นเรียน เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง โดยให้ผู้เรียนมีการคิดสร้างสรรค์ผู้เรียนมีความสนใจใน
การท�ำกิจกรรมต่างๆ ในการเรียนการสอนจ�ำนวนผู้เรียนมีความ
เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่วนวิธีการการวัด
ประเมินผลนักเรียน คือ มีการทดสอบความรู้ ความสามารถของ
นักเรียนจากการท�ำกิจกรรมมีการตอบค�ำถาม ออกมาแสดงวิธีท�ำ
หน้าชั้นเรียน และทดสอบปลายภาคเรียน เก็บคะแนนแต่ละหน่วย
การเรียนรู้ ส�ำหรับวิธีการแก้ปัญหาพัฒนานักเรียนโดยใช้วิจัยใน
ชั้นเรียนและใช้การสอนเสริมเป็นรายบุคคล
โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองแดงเน้นการ
จัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ให้ผู้เรียนลงมือ
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ มีการจัดการเรียนการสอนแบบวิธี
บูรณาการ ส่วนลักษณะการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ คือ เน้นใน
ส่วนของจุดประสงค์การวัดการเรียนการสอนที่ตัวผู้เรียนกระตุ้น
กระบวนการคิดมีการใช้สื่อการสอน เช่น บัตรภาพ บัตรค�ำ เพลง
ดนตรี เพื่อกระตุ้นความสนใจ ส�ำหรับวิธีการหรือรูปแบบการน�ำ
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ประกอบการเรียนการสอน คือ
การน�ำสื่อการเรียนการสอนในบางด้านที่ครู หรือ ผู้สนับสนุน
ให้ความอนุเคราะห์ เช่น การสอนคณิต ในบทที่เกี่ยวข้องกับการ
นับเงิน ก็จะน�ำมาใช้ให้เด็กเห็นภาพจริงและเชื่อมโยงไปยังสาระ
วิชาอื่นๆ ส่วนลักษณะบรรยากาศของการเรียนในห้องเรียน หรือ
การจัดการชัน้ เรียนนัน้ การจัดการเรียนการสอนมีสอื่ ประกอบ หรือ
การจั ด การเรี ย นการสอนนอกห้ อ งเรี ย นผู ้ เรี ย นให้ ค วามสนใจ
มีความอยากรู้ อยากค้นคว้า อยากเรียน ส่งผลให้นกั เรียนมีความสุข
ในการเรียน ส่วนวิธีการการวัดประเมินผลนักเรียน คือ มีการท�ำ
ข้อสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อวัดผลความเข้าใจในการเรียน
มีการวัดผลทัง้ แบบประเมินผลงาน การสอบแบบเลือกตอบ ส�ำหรับ
วิธีการแก้ปัญหาพัฒนานักเรียนโดยใช้วิจัยในชั้นเรียน โดยผู้สอนมี
การท�ำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น วิจัยการไม่ส่ง
การบ้าน วิจัยการคิดวิเคราะห์ของเด็ก เป็นต้น
โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่มเน้นการ
จัดการเรียนการสอน โดยเน้นทักษะชีวิตและการพัฒนาอาชีพตาม
โครงการพระราชด�ำริ ลักษณะการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ คือ
ใช้แผนส�ำเร็จรูป ส�ำหรับวิธีการหรือรูปแบบการน�ำสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีไปใช้ประกอบการเรียนการสอน คือ มีการใช้ EDLTV
มาช่วยในการเรียนการสอนบ้าง แต่เนื่องจากขาดอุปกรณ์ หลายอย่าง
จึงไม่ได้ใช้เป็นประจ�ำ ส่วนลักษณะบรรยากาศของการเรียนใน
ห้องเรียน หรือ การจัดการชั้นเรียนนั้น เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
กระตุ้นให้ผู้เรียนมีการคิดสร้างสรรค์ ใช้ความเป็นกันเอง เพื่อให้
ผู้เรียนผ่อนคลาย แทรกบรรยากาศ ความสนุกสนานในการเรียนโดย

2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสัมภาษณ์เกีย่ วกับ
การจัดการสอนในกลุม่ สาระวิชาภาษาไทยของในโรงเรียนต�ำรวจ
ตระเวนชายแดน สังกัดกองก�ำกับการต�ำรวจตระเวนชายแดนที่ 11
มีรายละเอียดดังนี้
โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านน�ำ้ แดงน�ำหลักสูตร
แกนกลาง เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ จะเน้นเกี่ยวกับด้านการอ่านส่วน
ลักษณะการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ คือ มีการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ส�ำหรับวิธีการหรือรูปแบบการน�ำ
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ประกอบการเรียนการสอน คือ
มีการน�ำสื่อที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ประกอบการเรียนการสอนมี
อินเตอร์เน็ต ใช้ควบคู่กับแทปเล็ตช่วยสอนและเพิ่มความน่าสนใจ
ส่วนลักษณะบรรยากาศของการเรียนในห้องเรียน หรือการจัดการ
ชั้นเรียนใช้ จอ ทีวี เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต และเรียนนอกห้องเรียน
ตามใต้ต้นไม้ และศาลาบริเวณโรงเรียน เพื่อเพิ่มและส่งเสริมให้
นักเรียนเกิดความตั้งใจ และไม่เบื่อกับการเรียน ส่วนวิธีการการวัด
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ชั้ น เรี ย นของโรงเรี ย นต� ำ รวจตระเวนชายแดนสิ ง คโปร์ แ อร์ ไ ลน์
มีการแก้ปัญหา และพัฒนานักเรียนโดยมีการท�ำวิจัยเป็นรายบุคคล
โดยการสังเกตพฤติกรรมของเด็กแล้วน�ำมาท�ำวิจัย
โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม นโยบาย
การจั ด การเรี ย นการสอนของโรงเรี ย น มี ลั ก ษณะเน้ น ผู ้ เรี ย น
เป็นส�ำคัญ โดยจะเน้นเกี่ยวกับการด�ำเนินงานตามโครงการตาม
พระราชด�ำริ 8 โครงการ ตามแนวทางของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ท� ำ ให้ นั ก เรี ย นได้ ค วามรู ้ ท าง
ทฤษฎีปฏิบัติ และสามารถน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างสูงสุด
ส่วนลักษณะการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ คือ เขียนให้ตรง
ตามหลักสูตรแกนกลาง ทั้งด้านจุดประสงค์การสอน เนื้อหาสาระ
กิจกรรม การสอน การใช้สื่อ และประเมินผล โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส�ำคัญส�ำหรับวิธกี ารหรือรูปแบบการน�ำสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ไปใช้ประกอบการเรียนการสอน คือ มีสอื่ การสอนดังนี้ ใช้แท็บเล็ต พีซี
เพือ่ การศึกษาไทย ใช้คอมพิวเตอร์เพือ่ การสือ่ สารสัปดาห์ละ 1 ครัง้
และบัตรค�ำ รวมไปถึงแผ่นภาพ ส่วนลักษณะบรรยากาศของการเรียน
ในห้องเรียน หรือการจัดการชั้นเรียนนั้น มีสื่อการเรียนการสอน
ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในห้องเรียน ได้ศึกษานักเรียนมีความ
กระตือรือร้นในคาบเรียนทุกวัน เมือ่ มีขอ้ สงสัยนักเรียนจะถามเสมอ
และเมื่อเกิดความผิดพลาด นักเรียนจะถามเหตุผล นักเรียนมี
ความตั้งใจใฝ่รู้ เป็นผู้ฟังที่ดี และกล้าแสดงออกนักเรียนทุกคนมี
สัมมาคารวะ มีมารยาทที่ดี และมีความสามัคคีกันในห้อง ส่วนวิธี
การการวัดประเมินผลนักเรียน คือ ใช้เครื่องมือแบบประเมินผล
นักเรียน เมื่อมีกิจกรรมแม้ในทางทฤษฎีและปฏิบัติส�ำหรับวิธีการ
แก้ปัญหาพัฒนานักเรียนโดยใช้วิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนต�ำรวจ
ตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอมมีการแก้ปัญหาโดยการท�ำงานวิจัย
ในชั้นเรียน เมื่อต้องแก้ปัญหาดังนี้ นักเรียนมีปัญหาด้านการอ่าน
นักเรียนมีปญ
ั หาด้านการเขียน นักเรียนมีปญ
ั หาด้านความรับผิดชอบ
เช่น ไม่ท�ำการบ้าน
โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว มีการสอน
วิชาหลัก ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เน้นทักษะชีวิตและ
พัฒนาอาชีพ ด�ำเนินงานตามโครงการพระราชด�ำริ ส่วนลักษณะ
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ คือ ใช้แผนการเรียนรูส้ ำ� เร็จ ส�ำหรับ
วิธกี ารหรือรูปแบบการน�ำสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ประกอบ
การเรียนการสอน คือ ใช้ส่ือบัตรค�ำ ใบงาน จากแผนส�ำเร็จรูป
หาแบบฝึกนอกเหนือจากบทเรียน ส่วนลักษณะบรรยากาศของ
การเรียนในห้องเรียน หรือการจัดการชั้นเรียนนั้น นักเรียนให้
ความสนใจในการท�ำกิจกรรมการเรียนการสอน จ�ำนวนนักเรียน
เหมาะสม การเรียนการสอน การท�ำกิจกรรมไม่น้อยเกินไป จนไม่
สามารถควบคุมได้ ส่วนวิธีการการวัดประเมินผลนักเรียน คือ
จากการทดสอบ การท�ำกิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมกลุ่ม ท�ำได้แค่ไหน
ให้ตามความสามารถ แต่พยายามให้นักเรียนท�ำให้ถึงที่สุด ส�ำหรับ
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ประเมินผลนักเรียน ใช้การ สังเกต ทดสอบ ปฏิบตั จิ ริง และประเมินผล
ส�ำหรับวิธีการแก้ปัญหาพัฒนานักเรียนโดยใช้วิจัยในชั้นเรียนของ
โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านน�้ำแดง โดยมีการท�ำวิจัยใน
ชั้นเรียน คือ สังเกตนักเรียนที่มีความแตกต่างจากนักเรียนคนอื่น
ลักษณะเด่นๆ เช่น อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และการหาสาเหตุของ
นักเรียนที่ขาดเรียนบ่อยครั้ง เป็นต้น
โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิมกี ารจัด
การเรียนการสอนแบบบูรณาการ แต่ละกลุ่มสาระโดยทั่วไปจะเน้น
นักเรียนอ่านออกเขียนได้อย่างถูกต้อง และคิดค�ำนวณคล่อง พร้อมทัง้
ทักษะการด�ำเนินชีวิต สามารถพึ่งตนเองได้ส่วนลักษณะการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ คือ มีการเขียนแผนโดยใช้แผนบูรณาการ
ส่วนหนึ่งของแผนการสอนได้มาจากแผ่นซีดี ที่บริษัทหนังสือส่ง
มาพร้อมหนังสือแบบเรียน ส�ำหรับวิธีการหรือรูปแบบการน�ำสื่อ
นวั ต กรรมและเทคโนโลยีไ ปใช้ป ระกอบการเรียนการสอน คื อ
มีการใช้สื่อเทปเลต ประกอบการเรียนการสอน แบบฝึกสะกดค�ำ
แจกรูปภาพ แบบฝึกอ่านอย่างง่าย ส่วนลักษณะบรรยากาศของ
การเรียนในห้องเรียน หรือการจัดการชั้นเรียนนั้น บรรยากาศ
การเรียนการสอนระหว่างครูกับนักเรียน เป็นแบบกัลยานิมิต ครู
เป็ น กั น เองกั บ นั ก เรียน นัก เรียนกล้าที่จะซัก ถาม พูดคุ ย หรื อ
แสดงความคิดเห็น นักเรียนมีความสุขสนุกสนานในการเรียนแต่
ห้องเรียนค่อนข้างคับแคบส่วนวิธกี ารการวัดประเมินผลนักเรียน คือ
การถาม - ตอบ การเลือกตอบการเขียนบรรยาย แสดงความคิดเห็น
ส�ำหรับวิธีการแก้ปัญหาพัฒนานักเรียนโดยใช้วิจัยในชั้นเรียนของ
โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิ มีการแก้ปัญหา
นักเรียน ที่อ่านหนังสือไม่ออก โดยการหาสาเหตุของปัญหา เมื่อรู้
ปัญหาก็หาแนวทางแก้ไข โดยใช้แบบฝึกอ่าน ให้นักเรียนอ่านทุกวัน
แล้วบันทึกผลความก้าวหน้าของนักเรียน
โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์จดั การ
เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ จัดท�ำแผนกลยุทธ์ พัฒนา
การศึกษา เร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องแล้วสื่อสารได้ การพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา เร่งน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
มาใช้การปฏิรปู การศึกษาด้านการเรียนการสอน เพิม่ และการกระจาย
โอกาสทางการศึกษา ส่วนลักษณะการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
คือ ใช้แผนส�ำเร็จรูปส�ำหรับวิธีการหรือรูปแบบการน�ำสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีไปใช้ประกอบการเรียนการสอน คือ ใช้บทบาท
สมมุติ การสอนแบบศูนย์การเรียนรู้ การเรียนตามความสามารถ
การสอนความคิดรวบยอดใช้สื่อในการเรียนการสอนโดยใช้เพลง
ใบงาน ใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สอนจากง่ายไปหายากส่วนลักษณะ
บรรยากาศของการเรียนในห้องเรียน หรือการจัดการชั้นเรียนนั้น
เป็นบรรยากาศที่สนุกสนาน ยิ้มแย้มแจ่มใส ส่วนวิธีการการวัด
ประเมิ น ผลนั ก เรี ย น คื อ มี ก ารวั ด และประเมิ น ผลหลั ง จาก
สอนเสร็จส�ำหรับวิธีการแก้ปัญหาพัฒนานักเรียนโดยใช้วิจัยใน
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โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด เน้นพัฒนา
กระบวนการเรียนรูท้ เี่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ เน้นทักษะในการแสวงหา
ความรูด้ ว้ ยตนเอง โดยทัว่ ไปโรงเรียนจะเน้นด�ำเนินงานตามโครงการ
พระราชด�ำริ 8 โครงการส่วนลักษณะการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
คือ มีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ
(Backward Design) ส�ำหรับวิธกี ารหรือรูปแบบการน�ำสือ่ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีไปใช้ประกอบการเรียนการสอน คือ ในการเรียน
การสอนย่อมมีสื่อประกอบ เพื่อให้นักเรียนสนใจ มีการใช้ สื่อ
นวัตกรรมใหม่ๆ ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผล
มีการใช้เทคโนโลยีบา้ งเล็กน้อย ขาดสือ่ การสอนทางด้านเทคโนโลยี
ส่วนลักษณะบรรยากาศของการเรียนในห้องเรียน หรือการจัดการ
ชั้นเรียน ในการเรียนการสอนครูจะสร้างบรรยากาศที่สนุกสนาน
กระตุ้นนักเรียนด้วยค�ำถาม ให้นักเรียนมีโอกาสได้คิด ได้ตัดสินใจ
ต้องมีบรรยากาศทีอ่ บอุน่ เป็นบรรยากาศทางด้านจิตใจ เสริมแรงให้
กับนักเรียนด้วยค�ำชม ซึง่ จะท�ำให้เด็กมีผลต่อความส�ำเร็จในการเรียน
ในห้องเรียนนั้นจะฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัย รู้จักสิทธิหน้าที่
ของตนเอง มี เวรในการท� ำ ความสะอาดห้ อ งเรี ย น นอกจากนี้
ห้องเรียนต้องสะอาด มีความสว่างเพียงพอ ห้องเรียนเป็นระเบียบ
เรียบร้อยมีการตกแต่งห้องทีส่ ดใส น่าเรียน ท�ำให้นกั เรียนพอใจทีจ่ ะ
เรียนส่วนวิธีการการวัดประเมินผลนักเรียน คือ เมื่อครูได้ท�ำการให้
ความรูก้ บั นักเรียนแล้ว จากนัน้ ท�ำการประเมินผลว่านักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น ในการสอนเพาะเห็ดนางฟ้า
เมื่อครูสอนแล้ว จากนั้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงและสามารถ
อธิบายได้เป็นขั้นตอน ในการเรียนในห้องนั้นจะมีการสอบเก็บ
คะแนนกลางภาคและปลายภาคส�ำหรับวิธีการแก้ปัญหาพัฒนา
นักเรียนโดยใช้วิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
บ้านเขาฉลาด มีการแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนโดยใช้วิจัยใน
ชั้นเรียนเช่นเดียวกับโรงเรียนอื่นๆ ทั่วไป และมีการติดตามและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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วิธีการแก้ปัญหาพัฒนานักเรียนโดยใช้วิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียน
ต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมวไม่ได้ท�ำเป็นรูปแบบ หรือ
แบบแผน แต่มีการแก้ไขนักเรียนที่อ่อนหรือที่ช้า ด้วยการเสริม
และในรายที่เรียนไม่ทันเพื่อน หรือไม่ได้เลยมีกิจกรรมที่ต้องท�ำ
นอกเหนือจากเพื่อนร่วมชั้นเรียน
โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองแดงเน้นแผน
การสอนที่ก�ำหนดโดยมุ่งเน้นไปตามโครงกาพระราชด�ำริต่างๆ และ
มีนักเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ ส่วนลักษณะการเขียนแผนการจัด
การเรียนรู้ คือ การเรียนในลักษณะการบูรณาการ โดยท�ำแผน
การเรียนการสอนเป็นหลัก ส�ำหรับวิธีการหรือรูปแบบการน�ำสื่อ
นวั ต กรรมและเทคโนโลยีไ ปใช้ป ระกอบการเรียนการสอน คื อ
มีการใช้สอื่ เข้ามาช่วยในการสอนทัง้ ทางด้าน นวัตกรรม การผลิตสือ่
และเทคโนโลยี ประกอบการสอน ส่วนลักษณะบรรยากาศของ
การเรียนในห้องเรียน หรือ การจัดการชั้นเรียนนั้น ครูและนักเรียน
มีความสัมพันธ์ทดี่ ตี อ่ กัน โดยทีน่ กั เรียนไม่ได้มองแค่ครูเป็นครูเท่านัน้
แต่ยังให้ความรู้สึกว่าครูเป็นได้ถึงผู้ปกครองของนักเรียนส่วนวิธี
การการวัดประเมินผลนักเรียน คือ มีการวัดและประเมินความ
สภาพความเป็นจริง โดยน�ำมาตรฐานตัวชี้วัดในด้านต่างๆ เป็นตัว
ก� ำ หนด ส� ำ หรั บ วิ ธี ก ารแก้ ป ั ญ หาพั ฒ นานั ก เรี ย นโดยใช้ วิ จั ย ใน
ชั้นเรียนของโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองแดง มีการ
แก้ปัญหาและพัฒนา นักเรียนโดยการวิจัยตามหลักการวิจัยโดย
ท�ำวิจัยในสาระวิชา
โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุม่ เน้นการสอน
แบบประจ�ำชั้นสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเน้นทักษะชีวิต
และการพัฒนาอาชีพตามโครงการพระราชด�ำริส่วนลักษณะการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ คือ ใช้แผนส�ำเร็จของกองบัญชาการต�ำรวจ
ตระเวนชายแดน แผนจากส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาตราดส�ำหรับ
วิธกี ารหรือรูปแบบการน�ำสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ประกอบ
การเรียนการสอน คือ น�ำสื่อ หรือ นวัตกรรม ในท้องถิ่นมาใช้
ประกอบการเรียนการสอน น�ำสือ่ อินเตอร์เน็ต EDLTV ส่วนลักษณะ
บรรยากาศของการเรียนในห้องเรียน หรือ การจัดการชั้นเรียน
เป็นบรรยากาศทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง มีความเป็นกันเอง เน้นให้
ผูเ้ รียนผ่อนคลาย ส่วนวิธกี ารการวัดประเมินผลนักเรียน คือ กิจกรรม
กลุ่ม โดยการสังเกต แบบฝึกหัดท้ายบท เก็บคะแนนใบงานส�ำหรับ
ความรู้เพิ่มเติมที่ไม่มีอยู่ในหนังสือส�ำหรับวิธีการแก้ปัญหาพัฒนา
นักเรียนของโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุม่ มีการปรึกษากัน
ในระหว่างครูด้วยกัน และบุคคลรอบข้างใกล้เคียงกับตัวนักเรียน
รวมถึงผู้ปกครองนักเรียน

3. ผลการวิจัยที่ได้รับจากการประชุมระดมสมอง
เพื่อร่วมกันจัดท�ำรูปแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการสาระวิชา
ในการประชุมระดมสมอง ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจาก
แบบสัมภาษณ์มาใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อร่วมกันจัดท�ำรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสาระวิชา ซึ่งผู้วิจัยได้จัดประชุม
ระดมสมองเกี่ยวกับการจัดท�ำรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ในพื้นที่
เป้าหมายร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
เกีย่ วกับงานด้านพัฒนาชุมชน และปราชญ์ชมุ ชน ผลจากการประชุม
ร่วมกันคือ ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ดังนี้
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การจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการ

ด้านผู้เรียน
- สติปัญญา
- การตอบสนองทางด้าน
การเรียนรู้
- แรงจูงในทางการเรียนรู้
การสร้างขวัญก�ำลังใจ
- ความเหมาะสมของเวลา

รำไ

ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ความช�ำนาญเฉพาะทาง
- ความสามารถทางการถ่ายทอด
- ระยะเวลาที่เหมาะสม
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ด้านครูผู้สอน
- ขวัญก�ำลังใจในการปฏิบัติงาน
- การถ่ายทอดความรู้
- ลดความซ�้ำซ้อนของเนื้อหาวิชา
- ลดเวลาการเรียนรู้ของผู้เรียน
- จัดการเรียน การสอน ให้เหมาะสม
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ด้านผู้ปกครอง
- การดูแลเอาใจใส่
- การส่งเสริมการศึกษาทุกรูปแบบ
- ติดตามประเมินผล (การศึกษา)
- ทัศนคติที่ดีต่อการศึกษา
- เปิดโอกาสให้กับเด็กในปกครอง
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4. ผลการวิจัยที่ได้รับจากการติดตามการใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
จากการติดตามการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการสาระวิชา ร่วมกับการมีสว่ นร่วมของชุมชน ซึง่ การติดตาม
อยูใ่ นลักษณะเชิงเยีย่ มชมการด�ำเนินงานเกีย่ วกับการเรียนการสอน
ในโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่เป้าหมาย ผู้วิจัยพบว่า
ผูบ้ ริหารและครูผสู้ อนให้การสนับสนุน ทัง้ ในด้านเทคนิควิธกี ารสอน
แบบต่างๆ วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ส่งผลให้
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ในวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ภาษาไทย และ
กลุ่มสาระอื่นๆ มีคะแนนที่ดีขึ้น
5. ผลการวิจัยที่ได้รับจากการถอดบทเรียนร่วมกัน
ของทุกภาคส่วนเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ข้อสรุปที่ได้รับจากการถอดบทเรียนร่วมกัน พบว่า
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับ รูปแบบการจัดการ
เนื้อหา การใช้สื่อ ความรู้และประสบการณ์ของผู้สอน ความพร้อม
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ของผู้เรียน การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในการส่งเสริม
กิจกรรมด้านต่างๆ สิ่งส�ำคัญ คือ การสร้างแรงจูงใจในการเป็นผู้ใฝ่รู้
ใฝ่เรียนให้กับนักเรียน ซึ่งหมายถึงการใช้หลักทางด้านจิตวิทยา
การศึกษา และอีกประการหนึง่ คือ การแนะน�ำในสิง่ ทีด่ ที ถี่ กู ต้องให้
กับนักเรียน

สรุปผลและอภิปรายผล

รูปแบบการใช้จติ วิทยาการศึกษาเพือ่ พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการสาระวิชาในโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
มาช่วยนักเรียนให้เรียนรูแ้ ละจดจ�ำอย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปแบบ
ของการใช้กระบวนการทางจิตวิทยาที่เน้นเรื่องของการสร้างแรง
จูงใจ การเสริมแรงทางบวก ความรู้ความเข้าใจเรื่องงานพัฒนาการ
ประจ�ำวัน เป็นสิง่ จ�ำเป็นในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ให้มีเนื้อหาสาระและกิจกรรมอย่างหลากหลาย
เหมาะกับธรรมชาติและสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด
ของผู้เรียน ฝึกทักษะกระบวนการคิด รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม
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ผูเ้ รียนมีโอกาสได้ใช้ความคิด ประสบการณ์ความสามารถและทักษะ
ต่างๆ อย่างก่อให้เกิดการเรียนรู้ทักษะกระบวนการและเนื้อหา
สาระไปพร้อมๆ กัน สอดคล้องกับ Jacob (อ้างถึงใน FraZee
and Rudnitski, 1998 : 137-138) ได้เสนอรูปแบบของการ
บูรณาการ 5 ลักษณะซึ่งเรียกว่า Five option for integration
ไว้ดังนี้
1. Discipline Based เน้นเนื้อหาของแต่ละรายวิชา
สอนแยกกัน
2. Parallel เป็นการสอน 2 วิชาในเนื้อหาร่วมกัน
(Concurrent Event)
3. Multidisciplinary เป็นการสอนหลายวิชาแยกกัน
แต่สอนในหัวเรื่อง (Theme) เดียวกัน
4. Interdisciplinary เป็นการสอนหลายวิชาร่วมกัน
ในหัวเรื่อง (Theme) เดียวกัน
5. Integrated เป็นการรวมระหว่างการผสมผสาน
เนื้อหาหลายวิชากับกิจกรรมในการเรียน การสอน
ดังนัน้ การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการระหว่าง
วิชาจึงมีหลักการ คือ การวิเคราะห์เนื้อหาของสาระการเรียนรู้
ครูผู้สอนยืดหยุ่นและปรับให้เหมาะสมกับวัยสอดคล้องกับสภาพ
การด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันและต้องเป็นเรื่องที่มีคุณธรรม จริยธรรม
การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้จะช่วยให้ผู้สอน - ผู้เรียนมองเห็น
ภาพรวม และเค้าโครงของความคิดและเข้าถึงข้อสรุปที่สามารถน�ำ
ไปสู่การสร้างกระบวนการเรียนรู้ได้ใช้หลักการของการเขียนแผนที่
ความคิด (Mind mapping) โดยเขียนข้อความประเด็นหลักไว้ใน
วงกลมใหญ่ (ตรงกลาง) และก�ำหนดข้อความ วลี ที่เป็นประเด็น
รองและมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับประเด็นหลักไว้ในวงกลม
ที่ขยายต่อไป และถ้ามีประเด็นย่อยๆ ที่สัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับ
ประเด็นรองการเขียนกิจกรรมแต่ละวิชาต้องค�ำนึงถึงการจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และในขณะเดียวกันต้องค�ำนึงถึงคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์ด้วยช่วยให้เกิด
การถ่ายโยงการเรียน (Transfer of Learning) ท�ำให้ผู้เรียนเข้าใจ
เนือ้ หาในลักษณะองค์ประกอบรวม/ภาพรวมมองเห็นความสัมพันธ์
ระหว่างวิชาและลดความซ�้ำซ้อนของเนื้อหาในแต่ละวิชา
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จริยธรรมที่ดีให้กับผู้เรียน มนุษย์เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�ำวัน คือ พฤติกรรมอะไรที่ท�ำแล้วเกิดผลดี
รู้สึกพึงพอใจก็จะกระท�ำพฤติกรรมนั้นซ�้ำอีก ส่วนอะไรที่ท�ำแล้ว
ก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจก็จะหลีกเลี่ยงไม่ท�ำเช่นนั้นอีก และ
ส่วนหนึ่งของพฤติกรรมเกิดจากการเลียนแบบโดยมี 4 ขั้นตอน
คือ 1) สนใจใส่ใจ 2) จดจ�ำ 3) ท�ำตาม 4) จูงใจ และตัวแบบก็มีทั้ง
ตัวแบบที่มีชีวิต ตัวแบบที่เป็นสัญลักษณ์ และตัวแบบที่เป็นค�ำสอน
ซึ่งอาจเป็นค�ำพูดหรือค�ำสอนจากการเขียนก็ได้ พ่อแม่และครูจึง
ควรจัดหา แนะน�ำและกระท�ำตนเป็นแบบที่ดี ที่มีลักษณะน่าสนใจ
ให้เด็กรูส้ กึ ประทับใจ หรือเห็นคุณค่าของการกระท�ำตามตัวแบบนัน้
จากผลการศึกษา ท�ำให้ได้ข้อสรุปว่า การจัดการเรียนรู้
เป็นงานทีต่ อ้ งใช้ทงั้ ศาสตร์และศิลป์ ผูส้ อนสามารถท�ำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนอกจากจะต้องมีความรู้ในเรื่องที่จะสอนเป็นอย่างดี
แล้วยังต้องมีศลิ ปะในการถ่ายทอดความรู้ หรือมีเทคนิคทีจ่ ะช่วยให้
ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรูใ้ นเนือ้ หาวิชา พร้อมๆ กับมีความสุขในการเรียน
มีเจตคติที่ดีต่อวิชาที่เรียนและต่อครูผู้สอน การจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการจึงควรเป็นกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
ความสนใจ ความสามารถ โดยเชือ่ มโยงเนือ้ หาสาระของศาสตร์ตา่ งๆ
ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สามารถน�ำ
ความรู้ ทักษะ และเจตคติไปสร้างงาน แก้ปญั หาและใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน
ได้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับงานเขียนของ สิริพัชร์ เจษฏาวิโรจน์
(2546) ที่กล่าวถึง หลักสูตรบูรณาการว่าเป็นการรวมเนื้อหาสาระ
ของวิชาต่างๆ ในหลักสูตรที่มีลักษณะเหมือนกัน หรือคล้ายกันและ
ทักษะในการเรียนรู้ ให้เชื่อมโยงสัมพันธ์เป็นสิ่งเดียวกัน โดยการตั้ง
เป็นหัวข้อเรื่องขึ้นใหม่ และมีหัวข้อย่อยตามเนื้อหาสาระ อีกทั้ง
สอดคล้องกับบริบทการเรียนรู้ของสังคมอย่างสมดุล มีความหมาย
แก่ผู้เรียน และให้โอกาสผู้เรียนในการปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง
ให้มากที่สุด และการสอนแบบบูรณาการ หมายถึง การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนทีใ่ ช้วธิ สี อนหลายวิธี จัดกิจกรรมต่างๆ ในการสอน
เนื้อหาสาระที่เชื่อมโยงกัน ตลอดจนมีการฝึกทักษะที่หลากหลาย
พร้อมกันนี้ การเรียนการสอนแบบบูรณาการ หมายถึง กระบวนการ
หรือการปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนรู้ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
ทางจิตพิสัย และพุทธิพิสัย หรือกระบวนการหรือการปฏิบัติใน
อันที่จะรวบรวมความคิด มโนภาพ ความรู้ เจตคติ ทักษะ และ
ประสบการณ์ในการแก้ปัญหา เพื่อให้ชีวิตอย่างมีความสมดุล
การสอนแบบบูรณาการจึงควรมีกรอบแนวคิด คือ วิชา
แต่ละสาระไม่แยกจากกันได้ เช่นเดียวกับวิถีชีวิตของคนที่ต้อง
ด�ำรงอยู่อย่างประสานกลมกลืนเป็นองค์รวม การจัดให้เด็กได้ฝึก
ทักษะและเรียนรู้เนื้อหาต่างๆ อย่างเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน จะท�ำให้
การเรียนรู้มีความหมายสอดคล้องกับชีวิตจริง การจัดการเรียนรู้
อย่างบูรณาการ จะช่วยลดความซ�้ำซ้อนของเนื้อหาวิชา ลดเวลา
การเรียนรูข้ องผูเ้ รียน เป็นการแบ่งเบาภาระในการสอนของครู ท�ำให้

ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยในครั้งต่อไป

1. ควรมีการจัดท�ำรูปแบบการศึกษาแบบบูรณาการ
แบบสหวิทยาการ ในโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน เพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น
2. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ งานสอนควบคู่
กับงานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนต�ำรวจ
ตระเวนชายแดน
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์วิชาคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 2) เพือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์กอ่ นเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1
และ 3) เพื่อศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบย้อนกลับ
ร่วมกับเทคนิคการใช้ค�ำถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”
อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ�ำนวน 37 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบย้อนกลับร่วมกับเทคนิคการใช้ค�ำถามเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ในรายวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม แบบทดสอบวัด
การคิดวิเคราะห์ และแบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยปรากฏว่า ผลคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
การสอนแบบย้อนกลับร่วมกับเทคนิคการใช้ค�ำถามหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลคะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบย้อนกลับร่วมกับ
เทคนิคการใช้ค�ำถามหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบย้อนกลับร่วมกับเทคนิคการใช้ค�ำถามโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
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The purpose of the study were 1) to compare analysis thinking in mathematics of Mathayomsuksa
one students before and after learning 2) to compare the mathematics learning achievement of Mathayomsuksa
one before and after learning and 3) to study the attitude towards mathemetics being taugh by organizing
backward design instruction combined with questioning technique. The samples of this study included 37
Mathayomsuksa one students of Tha Mai “PhunSawat Rat Nukun” School Thamai Chanthaburi in the second
semester of academic year 2017 selected by class was selected. The instruments were The lesson plan of the
backward design teaching instruction combined with questioning technique in mathematics for analysis thinking
development of mathayomsuksa one students The mathematics achievement test in topic of polynomial
The analytical thinking ability test 4) and the attitude towards mathematics learning test. The data were analyzed
by means of arithmetic means, standard deviation and t-test. The results of the study are the followings: The result
of arithmetic means of analytical thinking ability of mathayomsuksa one students being taught by organizing
backward design instruction combined with questioning technique mathematics for analysis thinking development
was higher than that before the experiment at .05 level of significance. The result of arithmetic means of
mathematics learning achievement of mathayomsuksa one students being taught by organizing backward
design instruction combined with questioning technique mathematics for analysis thinking development was
higher than that before the experiment at .05 level of significance. And the result of the attitude towards
mathematics learning of mathayomsuksa one students for backward design instruction combined with questioning
technique totally was in high level.
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ของนักเรียนที่ได้ทดลองท�ำด้วยตนเองเป็นสิ่งเดิมๆ ที่หยิบยกขึ้น
คณิ ต ศาสตร์ มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ยิ่ ง ต่ อ การพั ฒ นาความ มาพิจารณากันใหม่โดยเตือนและย�้ำให้ผู้สอนเห็นว่าจ�ำเป็นต้องผ่า
คิดมนุษย์ ท�ำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล ให้ทะลุเข้าถึงแก่นของหลักสูตร และแนวการสอน และปรับปรุง
เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ กระบวนการจัดการเรียนรู้ (ฆนัท ธาตุทอง, 2551)
ปั จ จุ บั น การจั ด การเรี ย นการสอนคณิ ต ศาสตร์ ใ น
ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ท�ำให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ
และแก้ปญ
ั หาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนีค้ ณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษายังไม่ประสบผลส�ำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากวิชา
ยังช่วยพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความสมดุล ทั้งทาง คณิ ต ศาสตร์ มี ลั ก ษณะเป็ น นามธรรมเนื้ อ หาบางตอนก็ ย ากจะ
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ สามารถคิดเป็น ท�ำเป็น อธิบายให้เด็กเข้าใจ ต้องใช้ความคิดอย่างสมเหตุสมผล จึงจะเรียนรู้
แก้ปัญหาเป็น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และเข้าใจในโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ได้ ด้วยเหตุนผี้ เู้ รียนส่วนใหญ่
จึงไม่ชองเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และมีผลการเรียนอยูใ่ นระดับทีไ่ ม่นา่
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
การจัดการเรียนรู้ เป็นกระบวนการที่ส�ำคัญในการน�ำ พอใจ นักเรียนคิดแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ไม่เป็น การเรียนการสอน
หลักสูตรสู่การปฏิบัติในชั้นเรียนให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามที่หลักสูตร จึงมีลักษณะเป็นการเลียนแบบ นักเรียนท�ำแบบฝึกหัดและท�ำ
ก�ำหนด และเพื่อให้การจัดการเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งใน การบ้านไม่ได้ นักเรียนไม่สนใจและไม่ตงั้ ใจเรียนส่วนมากไม่มที กั ษะ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็น ในการคิดค�ำนวณ และไม่มีทักษะในการคิดแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
หลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดสมรรถนะส�ำคัญของผู้เรียน เนื่ อ งจากครู ค ณิ ต ศาสตร์ โ ดยทั่ ว ไปคิ ด ว่ า การสอนคณิ ต ศาสตร์
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นเป้าหมายส�ำคัญส�ำหรับการพัฒนา แผนใหม่มุ่งเน้นความเข้าใจความคิดรวบยอดแต่เพียงอย่างเดียว
เด็กและเยาวชน โดยยึดหลักว่า ผู้เรียนมีความส�ำคัญที่สุด ทุกคน ไม่จ�ำเป็นต้องให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติด้านการท�ำแบบฝึกหัดหรือ
มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ยึดประโยชน์ที่เกิดกับ ท�ำการบ้านมากๆ นอกจากนี้สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน กระบวนการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ พัฒนา ภายนอกของโรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” จากส�ำนัก
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ค�ำนึงถึงความแตกต่างระหว่าง รั บ รองมาตรฐานและการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (สมศ.)
บุ ค คล และพั ฒ นาการทางสมองเน้ น ให้ ค วามส� ำ คั ญ ทั้ ง ความรู ้ มาตรฐานที่ 4 ก�ำหนดให้นกั เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
และคุณธรรม ผู้สอนต้องพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู้ เพื่อ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ และน�ำไปสู่ และมีวิสัยทัศน์ ผลการประเมิน พบว่า อยู่ในระดับพอใช้ สอดคล้อง
การพัฒนาสมรรถนะส�ำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ กับผลการประเมินการจัดการศึกษาของส�ำนักงานวิชาการและ
ผู้เรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) สิ่งที่จะต้องค�ำนึงถึง คือ มาตรฐานทางการศึกษา พบว่า ปัญหาด้านการคิดวิเคราะห์เป็น
การจัดการเรียนรู้ เพราะเป็นหัวใจส�ำคัญของการสอน คือสอนให้ ปัญหาของเด็กไทยที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน
การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ให้เกิดกับนักเรียนสามารถ
ผู้เรียนเรียนรู้เป็น ไม่ใช่สอนให้รู้แต่เพียงเนื้อหาต้องสอนให้ผู้เรียน
มีทักษะการคิด ซึ่งสอดคล้องกับที่ วัชรา เล่าเรียนดี (2554) ให้ ท�ำได้หลายวิธกี ารใช้คำ� ถามในวิชาคณิตศาสตร์ เป็นวิธหี นึง่ ทีส่ ามารถ
แนวคิดว่าผู้ที่มีบทบาทในการจัดการศึกษาทุกระดับชั้นไม่ควร พัฒนาการคิดวิเคราะห์ได้ เนื่องจากค�ำถามเป็นสื่อน�ำในการเรียนรู้
มุง่ เน้นแต่ดา้ นความรูค้ วามจ�ำแต่เพียงอย่างเดียว ควรเน้นการพัฒนา ที่ดี ท�ำให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้ แก้ปัญหา และสรุปแนวคิดได้
ความคิด ทักษะการคิดและวิธีคิดของนักเรียนควบคู่ไปด้วยการพัฒนา ด้วยตนเอง อาจจะเป็นการถามด้วยวาจาระหว่างครูกับนักเรียน
ความคิด ทักษะการคิดเป็นเรื่องที่สามารถฝึกและพัฒนาได้ การจัด หรือระหว่างนักเรียนกับนักเรียน ค�ำถามมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับ
การเรียนการสอนจึงควรให้ความส�ำคัญกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ของการใช้ค�ำถาม ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษา
และกระบวนการคิด ส่งเสริมให้ผเู้ รียนรูว้ ธิ กี ารเรียนรู้ สามารถควบคุม การจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบย้อนกลับร่วมกับเทคนิคการ
กระบวนการเรียนรูแ้ ละกระบวนการคิดของตนอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ค�ำถาม เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ในรายวิชาคณิตศาสตร์ของ
เพราะการจัดการเรียนรู้จะเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นโครงสร้างการจัด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และได้ใช้ค�ำถามตามระดับการคิด
พุทธิพิสัย 6 ระดับของบลูม (ทิศนา แขมมณี, 2547) ประกอบ
กิจกรรมการเรียนการสอน
การจั ด การเรียนรู้ด ้ว ยการสอนแบบย้อนกลั บ เป็ น ด้ ว ยความรู ้ ค วามจ� ำ ความเข้ า ใจ การน� ำ ไปใช้ การวิ เ คราะห์
กระบวนการออกแบบการจัด การเรียนรู้ที่ก�ำหนดเป้า หมายใน การสังเคราะห์ และการประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
การเรียนรู้ของผู้เรียนก่อน แล้วจึงออกแบบการจัดกิจกรรมการ สุพลา ทองแป้น (2551) พบว่า การใช้ค�ำถามสามารถพัฒนา
เรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและแสดงออกได้ตาม ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน หลังเรียน
ที่ก�ำหนดไว้ เป็นการให้ครูได้ลงมือปฏิบัติจริง ท�ำชิ้นงานต่างๆ สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ที่จะให้นักเรียนท�ำและเรียนรู้วิธีการจัดท�ำแผนการเรียนรู้จากงาน
กัลญารัตน์ เทพบุตร, สิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา, ปริญญา ทองสอน
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1. เครื่องมือการวิจัย
		 1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบย้อน
กลับร่วมกับเทคนิคการใช้ค�ำถาม เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
ท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” จ�ำนวน 6 แผน ได้แก่
		 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เอกนาม
		 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การบวก ลบ
เอกนาม
		 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง พหุนาม
		 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การบวก ลบ
พหุนาม
		 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การคูณ พหุนาม
		 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 การหาร พหุนาม
อุปกรณ์และวิธีด�ำเนินการวิจัย
โดยได้รบั การตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา ความชัดเจน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน ความเป็นไปได้จากผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 5 ท่าน ซึ่งได้ค่าดัชนี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” ความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00
1.2 แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ เป็นแบบทดสอบ
อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่าย
ทั้งหมด 6 ห้องเรียน จ�ำนวน 222 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน ตั้งแต่ 0.36 - 0.67 และค่าอ�ำนาจจ�ำแนก ตั้งแต่ 0.42 - 0.79 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับอยู่ที่ 0.93
1.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
คณิตศาสตร์ เรือ่ ง พหุนาม เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จ�ำนวน 37 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม
จ�ำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.33 - 0.74 และ
3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
		 3.1 ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้ด้วยการสอน ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกตั้งแต่ 0.42 - 0.74 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
อยู่ที่ 0.92
แบบย้อนกลับร่วมกับเทคนิคการใช้ค�ำถาม
		 1.4 แบบวัดเจตคติตอ่ วิชาคณิตศาสตร์ ซึง่ วัดได้โดย
		 3.2 ตัวแปรตาม คือ
			 3.2.1 การคิดวิเคราะห์วิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้ ใช้แบบสอบถาม จ�ำนวน 20 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
รับการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบย้อนกลับร่วมกับเทคนิค (Rating Scale) โดยมีเนื้อหาครอบคลุมองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ
ด้านความคิดเห็นทัว่ ไปต่อวิชาคณิตศาสตร์ ด้านการเห็นความส�ำคัญ
การใช้ค�ำถาม
			 3.2.2 ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ต่อวิชาคณิตศาสตร์ ด้านความนิยมชมชอบต่อวิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง พหุนาม ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบย้อนกลับ ด้านความสนใจต่อวิชาคณิตศาสตร์ และด้านการแสดงออกหรือมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับวิชาคณิตศาสตร์ แบ่งระดับความ
ร่วมกับเทคนิคการใช้ค�ำถาม
			 3.2.3 เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับการ พึงพอใจ เป็น 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ
จัดการเรียนรูด้ ว้ ยการสอนแบบย้อนกลับร่วมกับเทคนิคการใช้คำ� ถาม ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับอยู่ท่ี
4. ระยะเวลาที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย คื อ ภาคเรี ย นที่ 2 0.73
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ปี ก ารศึ ก ษา 2560 โดยใช้ เวลาในการสอน จ� ำ นวน 18 คาบ
		 2.1 ปฐมนิเทศนักเรียนเพื่อให้ทราบขั้นตอนของ
(1 คาบ/50 นาที)
5. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย เป็นเนื้อหาสาระการเรียนรู้ การวิจัยและลงชื่อยินยอมเป็นกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย
		 2.2 ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผล
คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง พหุนาม
สัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พหุนาม กับ นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 30 ข้อ
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รำไ

1. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์วิชา
คณิตศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบย้อนกลับร่วมกับ
เทคนิคการใช้ค�ำถาม
2. เพือ่ เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์กอ่ นเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบย้อนกลับร่วมกับ
เทคนิคการใช้ค�ำถาม
3. เพื่อศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบ
ย้อนกลับร่วมกับเทคนิคการใช้ค�ำถาม

วิธีการด�ำเนินการวิจัย
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		 3.2 วิเคราะห์ผลคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์ก่อน
และหลังเรียน โดยใช้ t-test dependent
		 3.3 วิเคราะห์ผลคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้ t-test dependent
		 3.4 วิเคราะห์เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ โดยหาค่า
เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยการคิดวิเคราะห์วิชาคณิตศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูด้ ว้ ยการสอน
แบบย้อนกลับร่วมกับเทคนิคการใช้ค�ำถาม

รำไ

		 2.3 น�ำแผนการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยการสอนแบบย้อน
กลับร่วมกับเทคนิคการใช้ค�ำถาม ไปทดลองใช้โดยด�ำเนินการสอน
ด้วยตัวผู้วิจัยเองจ�ำนวน 18 คาบ รวม 6 แผน
		 2.4 หลังจากเสร็จสิน้ การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ ล้ว
ผูว้ จิ ยั ทดสอบหลังเรียนกับนักเรียนกลุม่ ตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน และ
ทดสอบโดยใช้แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ จ�ำนวน 30 ข้อ
		 2.5 หลังจากนัน้ ทดสอบวัดเจตคติตอ่ วิชาคณิตศาสตร์
ตามแบบสอบถาม โดยมีเกณฑ์การให้ค่าระดับความพึงพอใจเป็น
5 ระดับ จ�ำนวน 20 ข้อ
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
		 3.1 วิเคราะห์ผลการทดสอบก่อนและหลังเรียน โดย
หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์วิชาคณิตศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบย้อนกลับร่วมกับเทคนิคการใช้ค�ำถาม

ก่อนการจัดการเรียนรู้

37

หลังการจัดการเรียนรู้
*p< .05

37

คะแนนเต็ม

คะแนน
ร้อยละ

ความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(SD)

30

10.03

33.43

4.15

30

20.03

66.77

2.74

t

p

13.52*

0.00

ลัยร
า

การทดสอบ

คะแนนเฉลี่ย
(X)

ชภัฏ

จ�ำนวน
นักเรียน
(n)

ร้อยละ 33.43 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตาม
สมมติฐานข้อที่ 1
		 2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ เปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลัง
เรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูด้ ว้ ย
การสอนแบบย้อนกลับร่วมกับเทคนิคการใช้ค�ำถาม

ิทยา

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์
วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัด
การเรียนรู้ด้วยการสอนแบบย้อนกลับร่วมกับเทคนิคการใช้ค�ำถาม
หลังเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ย 20.03 คิดเป็นค่าคะแนนร้อยละ 66.77
และเมื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า คะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทีไ่ ด้คะแนนเฉลีย่ 10.03 คิดเป็นค่าคะแนน

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ การจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบย้อนกลับร่วมกับเทคนิคการใช้ค�ำถาม
คะแนนเต็ม

คะแนนเฉลี่ย
(X)

คะแนน
ร้อยละ

ความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(SD)

ก่อนการจัดการเรียนรู้

37

30

12.50

41.67

3.46

หลังการจัดการเรียนรู้
*p< .05

37

30

21.97

73.23

3.15

มห
าว

จ�ำนวน
นักเรียน
(n)

การทดสอบ

t

p

16.1482*

0.00
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ค่าคะแนนร้อยละ 41.67 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2
3. ผลการวิเคราะห์เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูด้ ว้ ยการสอน
แบบย้อนกลับร่วมกับเทคนิคการใช้ค�ำถาม

พพ
รรณ
ี

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบย้อนกลับร่วมกับเทคนิคการใช้
ค�ำถามหลังเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ย 21.97 คิดเป็นค่าคะแนนร้อยละ
73.23 และเมื่อทดสอบสมมติฐานพบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
หลั ง เรี ย นสู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย นที่ ไ ด้ ค ะแนนเฉลี่ ย 12.50 คิ ด เป็ น

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบ
ย้อนกลับร่วมกับเทคนิคการใช้ค�ำถาม
ระดับ
รายการประเมิน
X
S.D.
เจตคติ
1. วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ควรค่าแก่การศึกษา
4.03 0.959
มาก
2. วิชาคณิตศาสตร์ควรเป็นวิชาบังคับที่ทุกคนต้องเรียน
3.59 1.069
มาก
3. วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาน่าเบื่อ
3.64 1.091
มาก
4. ข้าพเจ้ารู้สึกอึดอัดเมื่อถึงเวลาเรียนคณิตศาสตร์
3.51 1.093
มาก
5. วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ช่วยให้ผู้เรียนคิดอย่างมีเหตุผล ระเบียบ แบบแผน
3.82 1.023
มาก
6. วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นพื้นฐานในการน�ำไปใช้ในการเรียนวิชาต่างๆ อีกมากมาย
4.36 0.903
มาก
7. วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาทีม่ กี ระบวนการทีย่ งุ่ ยาก และไม่มปี ระโยชน์ในการน�ำไปใช้เรียนต่อ 3.46 1.063
ปานกลาง
8. วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ไม่สามารถน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้
3.84 1.097
มาก
9. ข้าพเจ้าชอบค้นคว้าแสวงหาอ่านหนังสือ ต�ำรา และข่าวสารที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์
2.64 1.112
ปานกลาง
10. ข้าพเจ้าสามารถช่วยแนะน�ำการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์กับเพื่อนได้
3.08 1.010
ปานกลาง
11. ข้าพเจ้ารู้สึกล�ำบากใจเมื่อครูผู้สอนเรียกถามข้าพเจ้าในชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์
3.68 0.961
มาก
12. วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เหมาะส�ำหรับคนที่เรียนเก่งเท่านั้น
3.58 0.923
มาก
13. ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจที่สามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ด้วยตนเอง
3.97 1.135
มาก
14. ข้าพเจ้าจะพยายามท�ำดีที่สุดในการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ทุกครั้ง
3.92 0.957
มาก
15. วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยากเมื่อเทียบกับการเรียนวิชาอื่น
3.36 0.986
ปานกลาง
16. ข้าพเจ้าไม่ชอบท�ำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ด้วยตนเอง
3.76 1.095
มาก
17. ข้าพเจ้าชอบท�ำกิจกรรมที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์
3.05 1.191
ปานกลาง
18. ข้าพเจ้าชอบให้โรงเรียนจัดกิจกรรม และโครงงานที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์
3.44 1.252
ปานกลาง
19. ข้าพเจ้าไม่สนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์
3.46 1.170
ปานกลาง
20. ข้าพเจ้ารู้สึกเบื่อหน่ายที่จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์
3.74 1.325
มาก
รวม
3.60
1.07
มาก
จากตารางที่ 3 พบว่ า ผลการวั ด เจตคติ ต ่ อ วิ ช า
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยการสอนแบบย้อนกลับร่วมกับเทคนิคการใช้ค�ำถาม
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.60, S.D. = 1.07) และเมื่อ
พิจารณารายข้อเรียงล�ำดับมากไปหาน้อย 3 ล�ำดับแรก ได้แก่
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ข้อ 6. วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นพื้นฐานในการน�ำไปใช้ใน
การเรียนวิชาต่างๆ อีกมากมาย อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ รองลงมาได้แก่
ข้อ 1. วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ควรค่าแก่การศึกษาและข้อ 13.
ข้าพเจ้ารูส้ กึ ภูมใิ จทีส่ ามารถแก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์ได้ดว้ ยตนเอง
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อภิปรายผลการวิจัย

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

1. ในการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบย้อนกลับ
ร่วมกับเทคนิคการใช้ค�ำถาม เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ในรายวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สิ่งที่ส�ำคัญยิ่งในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนก็คอื กระบวนการเรียนการสอน เพราะ
กระบวนการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดก็ตาม จะประสบ
ความส�ำเร็จได้นั้น ผู้รับผิดชอบในการสอนต้องมีความรู้ความเข้าใจ
ในเนือ้ หา วิธกี ารสอน จุดมุง่ หมายของการสอน ตลอดจนการวัดและ
ประเมินผลในแต่ละลักษณะธรรมชาติของกลุม่ สาระการเรียนรู้ เช่น
เดียวกับแผนการจัดการเรียนรู้ได้มีการส่งเสริมให้นักเรียนมีเกิด
การเรียนรู้อย่างมีความหมาย คิดค้นหาความรู้ด้วยตนเอง นักเรียน
ได้ฝึกการใช้สติปัญญาในด้านการคิด วิเคราะห์ และในเทคนิค
การใช้ค�ำถามก็เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนากระบวนการทาง
ความคิ ด ของผู ้ เรี ย น ถามเพื่ อ ให้ ผู ้ เรี ย นใช้ ค วามคิ ด เชิ ง เหตุ ผ ล
วิเคราะห์ วิจารณ์สังเคราะห์ และประเมินค่า เพื่อจะตอบค�ำถาม
เหล่านัน้ สุมณฑา จุลชาต (2556: 68) พบว่า ครูสามารถพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยครูสามารถใช้คำ� ถามส�ำคัญในการกระตุน้ นักเรียน
ให้เกิดการคิดในทุกขัน้ ตอนของการสอนและเมือ่ พิจารณาองค์ประกอบ
ความคิดวิเคราะห์พบว่าการพัฒนาการคิดวิเคราะห์นั้น เป็นการ
ท�ำงานของสมองและความคิดที่ได้รับข้อมูล ประสบการณ์ แล้วน�ำ
มาขยายความคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ คิดอย่างมีขั้นตอน โดยเริ่ม
จากการรู้ การเข้าใจและพัฒนาต่อไปถึงขั้นคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
ผสมผสานให้ได้ค�ำตอบ ในการตอบค�ำถามหรือแก้ปัญหา ดังที่
ชมนาด เชือ้ สุวรรณทวี (2556: 36) พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนทีน่ กั เรียนได้ฝกึ การคิด การวิเคราะห์ การแก้ปญ
ั หา ทีม่ งุ่ เน้น
กระบวนการ มีขั้นตอนที่ชัดเจน น�ำไปสู่การคิดที่ต่อเนื่องเชื่อมโยง
นักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันสร้างพลังในการเรียน

พพ
รรณ
ี

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยการสอนแบบย้อนกลับร่วมกับเทคนิคการใช้ค�ำถามใน
รายวิชาคณิตศาสตร์มคี ะแนนเฉลีย่ การคิดวิเคราะห์วชิ าคณิตศาสตร์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยการสอนแบบย้อนกลับร่วมกับเทคนิคการใช้ค�ำถามใน
รายวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
3. ผลการวัดเจตคติตอ่ วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบย้อน
กลับร่วมกับเทคนิคการใช้ค�ำถามโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกัญญา สิทธิศุภเศรษฐ์ (2546) ท�ำการ
วิจยั เรือ่ ง การใช้กจิ กรรมการ ตัง้ ค�ำถามทีม่ ตี อ่ ทักษะการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนแตกต่างกัน พบว่า
ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน นักเรียนที่ได้รับ
การสอนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยการใช้กจิ กรรมตัง้ ค�ำถาม
มีทักษะการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ศิริพรรณ สาอ้าย (2549) ท�ำการวิจัยเรื่อง การใช้ค�ำถามเป็น
กระบวนการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า คะแนน
เฉลี่ยความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้
กิจกรรมฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของล�ำดวน วงศ์ภักดิ์ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3
โดยใช้เทคนิคการตั้งค�ำถามตามทฤษฎีของบลูม ผลการวิจัยพบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลังการจัด
กิจกรรมคิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการตัง้ ค�ำถามตามทฤษฎีของบลูม
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญที่ .05
2. นักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูด้ ว้ ยการสอนแบบ
ย้อนกลับร่วมกับเทคนิคการใช้ค�ำถาม มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
จากการท�ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน ซึง่ เป็นไปตามสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากการ
การจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบย้อนกลับร่วมกับเทคนิคการใช้
ค�ำถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็น
ส�ำคัญ นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ท�ำให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้น มีความอยากรู้อยากเห็น และมองการท�ำกิจกรรม
ต่างๆ เป็นเรื่องที่ท้าทายความสามารถ นักเรียนมีโอกาสปฏิสัมพันธ์
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่องซึ่ง
สอดคล้องกับบุญลือ โสตินยั (2550) ได้ทำ� การวิจยั เรือ่ ง ผลการสอน
โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ “Backward Design”
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนบ้านดวนใหญ่
(ลีราษฎร์วัฒนา) อ�ำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ จ�ำนวน 27 คน
ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนภาษาอังกฤษหลังจากทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถติที่ระดับ .01
3. การที่เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูด้ ว้ ยการสอน แบบย้อนกลับ
ร่วมกับเทคนิคการใช้ค�ำถามโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณารายข้อเรียงล�ำดับมากไปหาน้อย 3 ล�ำดับแรก ได้แก่
ข้อ 6. วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นพื้นฐานในการน�ำไปใช้ใน

รำไ
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1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้การ
สอนแบบย้อนกลับร่วมกับเทคนิคการใช้ค�ำถามที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆ หรือใช้
กับบทเรียนอื่นๆ
2. ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรูก้ ารสอนแบบย้อน
กลับเปรียบเทียบกับการจัดการเรียนรู้แบบอื่น ร่วมกับเทคนิค
การใช้ค�ำถามเช่นกัน
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การเรียนวิชาต่างๆ อีกมากมาย อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา
ได้แก่ ข้อ 1. วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ควรค่าแก่การศึกษาและข้อ
13. ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจที่สามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ด้วย
ตนเอง อาจเนื่องมาจากการเรียนที่เน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
เป็นกิจกรรมที่นักเรียนสามารถแสดงความสามารถได้อย่างอิสระ
ไม่มีการปิดกั้นความคิดใดๆ ทั้งสิ้น มีการตัดสินใจร่วมกันร่วมกัน
ในหมูค่ ณะ มีการร่วมมือกันในการท�ำกิจกรรม ทุกคนสามารถแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ มีผลงานที่เกิดจากการความคิดอย่าง
เป็นรูปธรรม และประกอบกับการทีน่ กั เรียนเกิดคววามรูค้ วามเข้าใจ
ในเนื้อหาที่เรียนดีกว่าการสอน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรัตนา
สิงหกูล (2550) ทีว่ า่ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีย่ ดึ นักเรียน
เป็นส�ำคัญ โดยการใช้ค�ำถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิด ส่งเสริมให้
นักเรียนมีปฏิสมั พันธ์กนั กล้าแสดงความคิดเห็น อีกทัง้ ยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของนิลวรรณ ไชยโย (2544) ที่ว่านักเรียนมีความ
คิดเห็นด้วยมากต่อการจัดกิจกรรมการเรียนภาษาเพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดเห็นด้วยมากที่สุดในด้านการจัด
บรรยากาศการเรียนการสอนและด้านกิจกรรมเห็นด้วยมากในด้าน
จัดเนื้อหาวิชาและด้านการวัดและประเมินผล
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การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับความภักดีของผูบ้ ริโภคในการซือ้ ผลิตภัณฑ์
ผ้าไหม : กรณีศึกษาโครงการหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของ
โครงการหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient) ในการทดสอบสมมติฐาน ผลวิจัยพบว่า ส่วนประสมการตลาดโดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กับความภักดี
ของผู้บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหม โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง นอกจากนี้พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับความภักดีของผู้บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมรายด้าน คือ ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต�่ำ คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด

ิทยา

ค�ำส�ำคัญ : ส่วนประสมทางการตลาด, ความภักดีของผู้บริโภค, ผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

Abstract

มห
าว

The objective of this research was to study the relationship between the marketing mix and the customer
loyalty in relation to purchasing of Thai silk product: a case study of OTOP, Nakhonratchasima province. The samples
were the royal customers who bought Thai silk products of OTOP in Nakhonratchasima province. Data were collected
using a questionnaire and analyzed using percentage, means, standard deviation and Pearson Product Moment
Correlation Coefficient. The results showed that entire marketing mix had positive relationship with customer
loyalty in purchasing Thai silk product at a medium level including distribution channels, products and prices
respectively. The marketing mix that had positive relationship at a low level was marketing promotion.
Keywords : Marketing Mix, Consumer Loyalty, Consumer Purchase Thai Silk Products
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การท่ อ งเที่ ย วทางภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของประเทศไทย
การทอผ้าพื้นบ้านเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับ นอกจากนี้ ยั ง มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ แ ละมี หั ต ถกรรม
การสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านานของคนไทยในอดีตการทอผ้ามี ผ้าไหมที่มีชื่อเสียงอีกด้วยผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นทั้งประชาชนและ
อยู่แทบทุกครัวเรือนในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเพราะน�ำมาตัด นักท่องเที่ยวที่เป็นชาวไทยที่มาจากจังหวัดอื่นๆ ซึ่งนิยมใช้ผ้าไหม
เย็บเป็นเครื่องนุ่งห่มในชีวิตประจ�ำวัน (บัวรัตน์ ศรีนิล และคณะ. ซึง่ ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมมีหลายรูปแบบไม่วา่ จะเป็นผ้าผืน เสือ้ กางเกง
2542 : 1) ในปัจจุบันคนไทยให้ความส�ำคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่น กระโปรงผ้าเช็ดหน้า กระเป๋าสตางค์และอื่นๆ จังหวัดนครราชสีมา
มากขึ้นและหันมานิยมแต่งกายด้วยผ้าไทยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจาก มี ผ ้ า ไหมเป็ น สิ น ค้ า ตามโครงการหนึ่ ง ต� ำ บลหนึ่ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์เป็น
ผ้าไหมโดยเฉพาะผ้าไหมจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็น จ�ำนวนมาก มีผู้ผลิตผ้าไหมหลายราย โดยโครงการหนึ่งต�ำบลหนึ่ง
สถานที่มีชื่อเสียงในการผลิตผ้าไหมที่มีคุณภาพ ส�ำหรับตลาดผ้า ผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Product : OTOP) เป็นแนวคิด
ไหมไทย หากมองภาพรวมการส่งออกในระบบหม่อนไหมทั้งหมด ของรัฐบาลที่มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น มีเป้าหมายสนับสนุน
ในปี 2557 มีมูลค่า 1,077,483,683 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ผลิตภัณฑ์ลกั ษณะเฉพาะทีผ่ ลิตและจ�ำหน่ายในท้องถิน่ แต่ละต�ำบล
อยู่ 204,217,435 บาท คิดเป็นร้อยละที่เพิ่มขึ้น 23.39 โดยใน เป็นโครงการกระตุ้นให้ชุมชน หมู่บ้าน พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
ปี 2557 สินค้าขั้นกลาง คือ ผ้าไหม มีมูลค่าการส่งออกสูงที่สุดที่ ท้องถิน่ และการตลาดเลือกผลิตภัณฑ์ทโี่ ดดเด่นมาหนึง่ ชิน้ จากแต่ละ
496,499,291 บาทเพิ่มขึ้นจากปี 2556 ถึง ร้อยละ 76.26 (ปี 2556 ต�ำบลมาประทับตราว่า “ผลิตภัณฑ์โอทอป” และจัดหาเวทีในประเทศ
มูลค่า 281,680,763 บาท) สินค้าต้นน�้ำซึ่งเป็นวัตถุดิบการผลิต และต่างประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก (หนึ่งต�ำบลหนึ่ง
มีมูลค่าการส่งออก 105,328,298 บาท เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 3.80 ผลิตภัณฑ์, 2558 : ออนไลน์) ดังนั้นในการที่จะผลิตสินค้าให้ตรง
(ปี 2556 มูลค่า 101,474,421 บาท) และสินค้าปลายน�้ำประเภท ตามความต้องการของตลาดและสามารถตอบสนองความพึงพอใจ
ผลิตภัณฑ์ไหม มีมูลค่าการส่งออก 475,656,094 บาท ลดลง ของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้องผู้ผลิตต้องค�ำนึงถึงพฤติกรรมของ
ร้อยละ 2.95 (ปี 2556 มูลค่า 490,111,064 บาท) เมื่อเทียบปีต่อปี ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า
คุณภาพของสินค้าและบริการจากประสบการณ์ทลี่ กู ค้า
ส่วนข้อมูลการส่งออก ปี 2558 ยังเป็นข้อมูลในช่วง 10 เดือนของปี
แต่จากการพิจารณาแนวโน้มอัตราการเจริญเติบโต ข้อมูลยังติดลบ ได้รบั จากการซือ้ และใช้ผลิตภัณฑ์จะส่งผลให้ผบู้ ริโภคเกิดความชอบ
ในสินค้าที่เป็นเส้นด้ายและผ้าผืน มีเพียงเส้นใยดิบที่มีอัตราการ ความประทับใจ ความพึงพอใจ และน�ำความประทับใจ และความ
เจริญเติบโตเป็นบวกที่ร้อยละ 25.75 จุดเด่นของไหมไทยเป็นที่ พึงพอใจบอกต่อยังบุคคลอืน่ ก่อให้เกิดมีผซู้ อื้ รายใหม่ๆ เกิดขึน้ และ
ยอมรับของตลาดต่างประเทศ จากความแวววาวของเส้นไหมไทย อาจท�ำให้เกิดความตั้งใจกลับมาซื้ออีก ซึ่งหากลูกค้ามีพฤติกรรม
จากความละเอียดอ่อนด้วยฝีมืออันประณีต จากการผลิตที่ค�ำนึง การซื้อซ�้ำๆ กันหลายครั้งจนกลายเป็นความภักดีต่อสินค้าเกิดขึ้น
ถึงคุณภาพที่ดี จากลวดลายสีสันที่งดงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ความจงรักภักดีต่อสินค้าเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีส่วนช่วยให้ธุรกิจ
ผนวกกับความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งของ เจริญเติบโตได้เป็นอย่างมากทั้งทางด้านรายได้ ชื่อเสียงของสินค้า
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ทั้งภาครัฐ ผู้น�ำท้องถิ่น และเอกชน จะน�ำพาให้ผ้าไหมไทยเป็นที่
ยอมรับและเป็นผู้น�ำธุรกิจในต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน กระทรวง ส่วนประสมทางการตลาดกับความภักดีของผู้บริโภคในการซื้อ
อุตสาหกรรมจึงมั่นใจว่าภายในปี 2560 อุตสาหกรรมผ้าไหมไทย ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม : กรณีศึกษาโครงการหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ใน
ก้าวไปสู่ความเป็นสากลโดยเฉพาะการยกระดับผ้าไหมไทยสู่สินค้า จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นแนวทางต่อผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
แฟชั่นชั้นสูง โอต์ กูตูร์ ซึ่งทั่วโลกให้การยอมรับและน�ำไปใช้เป็น น�ำไปปรับปรุงและพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของตลาดและ
ส่วนประกอบที่ส�ำคัญในการผลิตสินค้าแบรนด์เนมชั้นน�ำระดับโลก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและวางกลยุทธ์ทางการตลาดของ
ธุรกิจผ้าไหมให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคได้ตรงเป้าหมาย
ต่างๆ ด้วย (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2558 : ออนไลน์)
จังหวัดนครราชสีมา หรือโคราช มีคำ� ขวัญประจ�ำจังหวัด มากยิ่งขึ้น
คือ เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ 20,493.964 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ วัตถุประสงค์ของการวิจัย
12,808,728 ไร่ เป็น จังหวัด ที่มีพื้น ที่ม ากที่สุด ในประเทศไทย
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการ
และมีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ อยูใ่ นภาคตะวันออก ตลาดกับความภักดีของผู้บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
เฉียงเหนือ (ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา, 2559 :
ออนไลน์ ) เป็ น จั ง หวั ด ใหญ่ ท่ี เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางการคมนาคมและ
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4) การส่งเสริมการตลาด หมายถึง พนักงานขายมี
ผู้บริโภค หมายถึง บุคคลที่ซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของ ความรูแ้ นะน�ำผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี มีสว่ นลดและของสมมนาคุณ
กลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมของโครงการหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัด ให้กบั ลูกค้า มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ผา่ นสือ่ ต่าง ๆ
ความภั ก ดี ข องผู ้ บ ริ โ ภค หมายถึ ง ความผู ก พั น
นครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม หมายถึง ผ้าที่ท�ำมาจากเส้นใยของ ความชอบความพึงพอใจของผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของ
สัตว์ชนิดหนึง่ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างจากผ้าทัว่ ไป คือ มีเนือ้ กลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมของโครงการหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นสิ่งที่
แน่น ละเอียด มีความมันวาว ซักแล้วสีไม่ตก ไม่ซดี เมือ่ น�ำไปตัดเย็บ เกิดจากพฤติกรรมด้านบวก ประกอบด้วย
1) ด้านการบอกต่อ หมายถึง การที่ผู้บริโภคมาซื้อ
เสื้อผ้าตะเข็บไม่แตกง่าย มีความพิถีพิถันในการการทอ
ส่ ว นประสมทางการตลาด หมายถึ ง ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจากผู้ขายแล้วมีความพึงพอใจ มีการแสดงออกใน
ช่วยท�ำให้ผู้ขายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสามารถตอบสนองความต้องการ การบอกต่อบุคคลอืน่ ให้มาซือ้ ให้การให้คำ� แนะน�ำ ปกป้องและชีแ้ จง
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องอยู่เสมอ
และสร้างความพึงพอใจกับผู้บริโภค ประกอบด้วย
2) ด้านการซือ้ ซ�ำ้ หมายถึง ความสมัครใจของผูบ้ ริโภค
1) ผลิตภัณฑ์ หมายถึง ชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
รู ป แบบความหลากหลายที่ มี ใ ห้ เ ลื อ ก คุ ณ ภาพของผ้ า ไหม ที่คงความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเป็นประจ�ำ
การออกแบบและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ยู ่ เ สมอ ความสวยงาม และจะยังกลับมาซื้อจากผู้ขายรายเดิมอีกในอนาคต
ความประณีตในการผลิต
2) ราคา หมายถึง ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ราคา สมมติฐานของการวิจัย
สมมติสฐมผล
านของการวิ
ัย
มีความสมเหตุ
สามารถต่จอรองราคาได้
มีป้างแสดงราคา
ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ที่ชัดเจน
ความภักดีของผู้บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของโครงการ
3) การจั
จ�ำหน่าย หมายถึง การเดินคทางไปยั
่ หนึบ่งความภั
ต�ำบลหนึ
ตภั้บณริฑ์โภคในการซื
ในจังหวัดนครราชสี
ส่วดนประสมทางการตลาดมี
วามสัมพังสถานที
นธ์ทางบวกกั
กดี่งขผลิองผู
้อผลิตภัณมฑ์า ผ้าไหมของ
จ�ำหน่ายมีโครงการหนึ
ความสะดวก่งตการตกแต่
ร้าตนน่ภัณาสนใจ
วางเป็
นหมวดหมู
าบลหนึ่งงผลิ
ฑ์ ในจัจัดงหวั
ดนครราชสี
มา่
มีที่จอดรถเพียงพอต่อความต้องการ

ลัยร
า

กรอบแนวคิด
กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ความภักดีของผู้บริโภค
- ด้านการบอกต่อ
- ด้านการซื้อซ้า

ิทยา

-

ส่วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริมการตลาด

ตัวแปรตาม

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิด
ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิด

วิธีด�ำเนิวินธการวิ
ีดาเนิจนัยการวิจัย
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กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ ใ นการศึ ก ษา คื อ ผู ้ บ ริ โ ภคที่ ซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของโครงการหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัด
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคที่ซื้อ นครราชสีมา การค�ำนวณหาขนาดกลุม่ ตัวอย่างแบบไม่ทราบจ�ำนวน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของโครงการหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัด ประชากรที่แน่นอนโดยใช้หลักการค�ำนวณของ Cochran W.G.
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครัง้ นี้ คือ ผู้บริโภคที(สุ่ซื้อมผลิ
า้ ไหมของโครงการหนึ
ตาบลหนึ
่งผลิ่อตมัภั่นณร้อฑ์ยละ 95
ินทรตภัณเบ้ฑ์าผธรรม.
2558 : 62) ที่ร่งะดั
บความเชื
นครราชสีมา
ในจังหวัดนครราชสีมา
จ�ำนวน 385 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น และเพื่อ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริโภคที่ซื้อผลิ
ภัณ ฑ์ผ้าไหมของโครงการหนึ
ฑ์ใน
ช่วตยลดความคลาดเคลื
่อนที่เกิดขึ้น่งตดัาบลหนึ
งนั้น ผู่้วงผลิ
ิจัยจึตงภัก�ณำหนดขนาด
่มตัวอย่
าง จ�ำนวน 400่แคน
จังหวัดนครราชสีมา การคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่กลุ
ทราบจ
านวนประชากรที
น่นอนโดยใช้หลักการคานวณของ
Cochran W.G. (สุมินทร เบ้าธรรม. 2558 : 62) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 จานวน 385 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความ
น่าเชื่อถือมากขึ้น และเพื่อช่วยลดความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน
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แบ่งให้ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายแห่งละ 40 ตัวอย่าง ทั้งหมด 10 ราย
เท่ากับ 400 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)
ขั้นตอนที่ 4 การสุม่ ตัวอย่างโดยสะดวก (Convenience
Sampling) โดยขออนุญาตผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายแต่ละรายเพือ่ เข้าจัด
เก็บแบบสอบถามจากผู้บริโภคที่เดินทางมายังร้านจ�ำหน่าย ทั้งนี้
จัดเก็บจากผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหม จ�ำนวนแห่งละ 40 ชุด
เพื่อให้ได้ตามจ�ำนวนที่ต้องการคือ 400 ชุด

รำไ

เครื่องมือวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
(Questionnaire) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้ตามวัตถุประสงค์
ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดดยการออกแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1. ลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 2. ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
บูรณาการจากแบบสอบถามของทัศนา หงษ์มา (ทัศนา, 2555)
และรัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธรและคณะ (รัฐนันท์, 2558) 3.ข้อมูล
ความภักดีของผู้บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหม บูรณาการจาก
แบบสอบถามของปิยมาศ ฤทธิเดช (ปิยมาศ, 2558) และนิภาพร
ปาวพรม (นิภาพร, 2556)

ชภัฏ

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยและสถานที่แจก
แบบสอบถาม ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารเลือกแจกแบบสอบถามเฉพาะผูบ้ ริโภค
ที่ ซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ ้ า ไหมจากผู ้ ผ ลิ ต จ� ำ หน่ า ยผ้ า ไหมของโครงการ
หนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง มีขั้นตอน
ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ใช้ วิ ธี ก ารสุ ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) โดยการเจาะจงเลือกผู้ผลิตและจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของโครงการหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในเขต
อ�ำเภอปักธงชัยเนื่องจากเป็นอ�ำเภอที่มีจ�ำนวนผู้ผลิตและจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมากที่สุดในจังหวัดนครราชสีมา จ�ำนวน 39 ราย
(ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา. 2558) เพื่อเลือก
สถานที่ส�ำหรับแจกแบบสอบถามให้กับผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมของโครงการหนึง่ ต�ำบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ทเี่ ดินทางเข้ามาภายใน
ร้านของผู้ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
ขั้นตอนที่ 2 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple
random Sampling) โดยการจับฉลากขึ้นมาทั้งหมด 10 ราย
จากทั้งหมด 39 ราย ที่ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของ
โครงการหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ผู้วิจัยได้จับฉลากสุ่มเลือกมา 10 ราย ดังนี้
1. กลุ่มไหมทอมือปักธงชัย
2. กลุ่มผ้าไหมคุณย่า
3. กลุ่มหัตถกรรมการทอผ้าไหม ม.4 บ้านนาแค
4. กลุ่มสหกรณ์การเกษตรผ้าไหมปักธงชัย จ�ำกัด
5. ส�ำเนียงไหมไทย
6. กลุ่มเกษรไหมไทย
7. กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านทุ่งจาน
8. กลุ่มศรีไหมไทย
9. กลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมบ้านดู่
10. ไหมทองสุรนารี
ขั้นตอนที่ 3 ก�ำหนดโควตา (Quota Sampling) โดย
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การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การทดสอบความเชือ่ มัน่ (Reliability) น�ำแบบสอบถาม
ที่ ผ ่ า นการตรวจสอบไปท� ำ การทดลองใช้ (Try Out) กั บ กลุ ่ ม
ผู้บริโภคกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 ราย เพื่อหาค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
การหาค่ า ความถู ก ต้ อ งเชิ ง โครงสร้ า ง (Construct
Validity) โดยใช้ Factor Analysis ซึ่งค่า Factor Loading
ควรเกินกว่า 0.4 (Hair et al. 2006 : 170) และหาค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha
Coefficient) เพื่อหาค่าความสอดคล้องภายใน ซึ่งควรมีค่าเกินกว่า
0.7 (Cronbach. 1951 : 299) โดยส่วนประสมทางการตลาดได้ค่า
ความเชือ่ มัน่ .797 ความภักดีของผูบ้ ริโภค .793 ทัง้ นี้ มีรายละเอียด
ค่า Factor Loading และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาดังตารางที่ 1
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ส่วนประสมทางการตลาดได้ค่าความเชื่อมั่น .797 ความภักดีของผู้บริโภค .793 ทั้งนี้ มีรายละเอียดค่า Factor Loading
ตารางที่ 1 ค่า Factor Loading และค่า Alpha Coefficient
และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาดังตารางที
่1
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ตัวแปร
Factor Loading
Alpha Coefficient
ตารางที่ 1 ค่า Factor Loading และค่า Alpha Coefficient
วนประสมทางการตลาด
.797
		 ส่ตารางที
่ 1 ค่า Factor Loading
และค่า Alpha Coefficient
ด้านผลิตภัณฑ์
.628-.729
.737
ตัวแปร
Factor
Loading
Alpha Coefficient
ด้านราคา
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.793
ส่วนประสมทางการตลาด
.797
ด้ด้าานช่
อ
งทางการจั
ด
จ
าหน่
า
ย
.795-889
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นผลิตภัณฑ์
.628-.729
.737
ด้ด้าานการส่
ง
เสริ
ม
การตลาด
.597-.803
.753
นราคา
.818-.543
.793
ความภั
กดีอขงทางการจั
องผู้บริโภคดจาหน่าย
.793
ด้านช่
.795-889
.804
ด้ด้าานการบอกต่
อ
.865-.834
.795
นการส่งเสริมการตลาด
.597-.803
.753
ด้
า
นการซื
อ
้
ซ้
า
.822-.532
.792
ความภักดีของผู้บริโภค
.793
ด้านการบอกต่อ
สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านการซื้อซ้า

.865-.834
.822-.532

.795
.792
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รำไ

การวิ
ลเักคราะห์
ษณะข้ขอ้อมูมูลลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและ
ติแเคราะห์
ละการวิ
สถิติแสถิ
ละการวิ
เคราะห์
ข้อมูล
สมมติศึ กฐษาโครงการหนึ
านใช้สถิติเชิงอนุ่ งมตาน
(Inferential
ความภั ก ดีข องผู้บ ริโภคที่เคยซื้ อและใช้ ผลิ ตภั ณ ฑ์ ผ้าไหม : กรณี
าบลหนึ
่ งผลิต ภั ณ ฑ์Statistic)
ในจังหวัดด้วยการ
การวิเคราะห์ลกั ษณะข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product
มา ผูเ้วคราะห์
ิจัยดาเนิลักนตษณะข้
การวิ
้วยสถิติ้เตชิอบแบบสอบถามและส่
งกพรรณา
Statistic) ได้แก่ ค่าความถีตภั่ ร้ณอยละ
ค่าเฉลี่ย
และส่วนครราชสี
นประสมทางการตลาดผลิ
ภัณฑ์เคราะห์
ผอ้ามูไหมและความภั
ดีของ (Descriptive
การวิ
ลทั่วดไปของผู
นประสมทางการตลาดผลิ
ฑ์ผ้าไหมและ
Moment วCorrelation
Coefficient) ใช้ในการหาความสั
มพันธ์
และค่
า
เบี
่
ย
งเบนมาตรฐาน
การทดสอบสมมติ
ฐ
านใช้
ส
ถิ
ต
ิ
เ
ชิ
ง
อนุ
ม
าน
(Inferential
Statistic)
ด้
ว
ยการวิ
เ
คราะห์
ผู้บริโภคที
่เคยซืก้อดีและใช้
ภัณฑ์่เคยซื
ผ้าไหม
: กรณี
ความภั
ข องผู้บผริลิโตภคที
้ อและใช้
ผลิศตึกภัษาโครงการ
ณ ฑ์ ผ้าไหม : กรณี
ษาโครงการหนึ
ภั ณ ฑ์ ในจัมงหวั
ของตัศวึ กแปรสองตั
วที่เป็น่ งอิตสาบลหนึ
ระต่อกัน่ งผลิ
หรืตอหาความสั
พันดธ์ระหว่าง
สั
ม
ประสิ
ท
ธิ
์
ส
หสั
ม
พั
น
ธ์
แ
บบเพี
ย
ร์
ส
ั
น
(Pearson
Product
Moment
Correlation
Coefficient)
ใช้
ใ
นการห
หนึ่งต�ำนครราชสี
บลหนึ่งผลิมตาภัผูณ้วฑ์ิจัยในจั
งหวันดการวิ
นครราชสี
มาด้วผูยสถิ
้วิจัยตด�ิเำชิเนิงพรรณา
นการ (Descriptive
ข้อมูล 2 ชุดทีStatistic)
่ระดับนัยส�ได้ำคัแญก่ทางสถิ
ติที่ ่ .05
เพื่อใช้
นการทดสอบ
ดาเนิ
เคราะห์
ค่าความถี
ร้อยละ
ค่าใเฉลี
่ยา
ความสั
วแปรสองตั
วที่เป็นอิสStatistic)
ระต่อกันหรื
อหาความสั
พันฐาน
ะหว่(Inferential
างข้อมูล 2 ชุStatistic)
ดที่ระดับนัด้ยวสยการวิ
าคัญทางสถิ
ติที่
วิเคราะห์
ด้วยสถิ
ชิขงองตั
พรรณา
(Descriptive
ได้
แก่ส ถิ ตสมมติ
และค่
ามเบีพั่นตยิเธ์งเบนมาตรฐาน
การทดสอบสมมติ
ฐ านใช้
ิ เ ชิมงอนุ
มธ์ราน
เคราะห์
.05
เพือยละ
่อใช้ใทค่นการทดสอบสมมติ
ฐาน ย ร์ สั น (Pearson
ค่าความถี
่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบ
สั ม่ ร้ประสิ
ธิา์ เฉลี
ส หสั่ย มและค่
พั น ธ์าเบี
แ บบเพี
Product Moment Correlation Coefficient) ใช้ ใ นการห า
ความสัมพันธ์ของตัวแปรสองตัวที่เป็นอิสระต่อกันหรือหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 2 ชุดที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่
ผลการวิ
ผลการวิ
ัย ่อใช้จัยในการทดสอบสมมติฐาน
.05จเพื

ิทยา

ลัยร
า

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสาคัญส่วนประสมทางการตลาด
ตารางที
ผลการวิ
จัย ่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความส�ำคัญส่วนประสมทางการตลาด
ส่วนประสมทางการตลาด
S.D.
ระดับความสาคัญ
𝑥𝑥̅
ส่วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสาคัญ3.78
.508
มาก
ด้านราคา
3.82 .513
มาก าคัญ
ส่วนประสมทางการตลาด
S.D.
ระดับความส
𝑥𝑥̅
ด้ด้าานช่
3.77
มาก
นผลิอตงทางการจั
ภัณฑ์ ดจาหน่าย
3.78 .717
.508
มาก
ด้ด้าานการส่
ง
เสริ
ม
การตลาด
3.90
.583
มาก
นราคา
3.82 .513
มาก
รวม
3.81
.413
มาก
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
3.77 .717
มาก

มห
าว

ด้านการส่
งเสริมการตลาด
.583านการส่งเสริมมาก
จากตารางที
่ 2 พบว่าผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ให้ความส�ำคัญ3.90
การตลาด (X = 3.90)
จากตารางที่ 2 พบว่าผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้
ระดับความสระดั
าคัญบกัมาก
บส่วด้นประสมทางการตลาดโดยรวม
รวมำคัญกับส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมในระดับ รองลงมาด้านราคา
3.81 (X =.413
มาก
ให้ระดับความส�
3.82) ด้านผลิตภัณฑ์ (X = 3.78) และ
ในระดั(Xบส=าคั3.81)
ญมากเมื(𝑥𝑥่̅อ=พิจ3.81)
เมื่อพิจาารณารายด้
ความสาคัญระดับมาก ด้านการส่งเสริมการตลาด
ส�ำคัญมาก
ารณารายด้
น พบว่า ผูา้นบริพบว่
โภคาผู้บด้ริาโภคให้
นช่องทางการจัดจ�ำหน่าย (X = 3.77)
(𝑥𝑥̅ = 3.90)จากตารางที
รองลงมาด้่ 2านราคา
(𝑥𝑥̅
=
3.82)
ด้
า
นผลิ
ต
ภั
ณ
ฑ์
(𝑥𝑥̅
=
3.78)
และด้าคัานช่
ดจาหน่าย (𝑥𝑥̅ = 3.77)
พบว่าผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้ระดั
บความส
ญกัอบงทางการจั
ส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม
ตารางที
่ 3 ค่าเฉลี่ยานส่วพบว่
นเบี่ยาผูงเบนมาตรฐาน
ระดัาคับญความภั
ดี ด้านการส่งเสริมการตลาด
ในระดัตารางที
บสาคัญ่ 3มากค่า(𝑥𝑥̅
พิจารณารายด้
้บริกโดีภคให้ความส
ระดับกมาก
เฉลี=่ย3.81)
ส่วนเบีเมื่ย่องเบนมาตรฐาน
ระดับความภั
(𝑥𝑥̅ = 3.90) รองลงมาด้านราคา (𝑥𝑥̅ =ความภั
3.82) ด้กาดีนผลิตภัณฑ์ (𝑥𝑥̅ = 3.78) และด้านช่องทางการจั
(𝑥𝑥̅ = 3.77)
S.D. ดจาหน่
ระดัายบความภั
กดี
𝑥𝑥̅
ด้านการบอกต่อ
3.76 .686
มาก
ด้านการซื้อซ้า
3.95 .578
มาก
รวม
3.85 .521
มาก
จากตารางที่ 3 พบว่าผู้บริโภคมีระดับความภักดีในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหม โดยรวมในระดับ ภักดีมาก (𝑥𝑥̅ =
3.85) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าผู้บริโภคมีระดับความภักดีมาก ด้านการซื้อซ้า (𝑥𝑥̅ = 3.95) และด้านการบอกต่อ (𝑥𝑥̅ =
พิมพ์นิภา รัตนจันทร์, ผุสดี นิลสมัคร, ณพรรณ สินธุศิริ
3.76)

รวม

3.85 .521

มาก

พพ
รรณ
ี

154 วารสารวิ
จัยร�ำไพพรรณี
บทีบ่ 1ความภั
เดือนมกราคม
จากตารางที
่ 3 พบว่าผูปี้บทริี่ โ13ภคมีฉบัระดั
กดีในการซื- เมษายน
้อผลิตภัณ2562
ฑ์ผ้าไหม โดยรวมในระดับ ภักดีมาก (𝑥𝑥̅ =
3.85) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าผู้บริโภคมีระดับความภักดีมาก ด้านการซื้อซ้า (𝑥𝑥̅ = 3.95) และด้านการบอกต่อ (𝑥𝑥̅ =
จากตารางที่ 3 พบว่าผู้บริโภคมีระดับความภักดีในการ เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า น พบว่ า ผู ้ บ ริ โ ภคมี ร ะดั บ ความภั ก ดี ม าก
3.76)
ซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ ้ า ไหม โดยรวมในระดั บ ภั ก ดี ม าก (X = 3.85) ด้านการซื้อซ�้ำ (X = 3.95) และด้านการบอกต่อ (X = 3.76)

รำไ

ตารางที่ 4 ความสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาดกับความภักดีของผู้บริโภค
ตารางที่ 4 ความสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาดกับความภักดีของผู้บริโภค
ความภักดีของผู้บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
ส่วนประสมทางการตลาด
Pearson
Sig.
ระดับ
ทิศทาง
Correlation (r)
ความสัมพันธ์
ด้านผลิตภัณฑ์
.525**
.000
ปานกลาง
เดียวกัน
ด้านราคา
.300*
.035
ปานกลาง
เดียวกัน
**
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
.578
.000
ปานกลาง
เดียวกัน
ด้านการส่งเสริมการตลาด
.282*
.047
ต่า
เดียวกัน
ส่วนประสมทางการตลาด
.605**
.000
ปานกลาง
เดียวกัน
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ลัยร
า

ชภัฏ

จากตารางที
่ 4 พบว่
ส่วนประสมทางการตลาดมี
การศึมกพัษาของรั
ฐนันท์กดีพงศ์
์ธร และคณะ้อผลิ(2558)
จากตารางที
่ 4าพบว่
า ส่วนประสมทางการตลาดมีกัคบวามสั
นธ์กับความภั
ของผูวิร้บิทริธิโภคในการซื
ตภัณฑ์พบว่า
ความสัมพัผ้นาธ์ไหมโดยภาพรวมมี
กบั ความภักดีของผูคบ้ วามสั
ริโภคในการซื
ผลิตภัณ(r ฑ์=ผา้.605)
ไหม ในระดั
ปัจจับยปานกลางเป็
ส่วนประสมทางการตลาดในการเลื
้อผลิตภักณ
มพันธ์ทอ้างบวก
นไปในทิศทางเดียวกันอกักซื
บความภั
ดีขฑ์องผ้าฝ้าย
โดยภาพรวมมี
วามสัมพันธ์้อทผลิ
างบวก
ปานกลางนรายด้
ทอมื
ก่ ลุม่ ตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถามให้
ความส�
ผู้บริคโภคในการซื
ตภัณ(rฑ์=ผ้า.605)
ไหม ในระดั
เมื่อพิจบารณาเป็
านอของผู
พบว่าบ้ ส่ริวโภคที
นประสมทางการตลาดด้
านช่องทางการจั
ด ำคัญ
เป็ น ไปในทิ
ศ ทางเดี
น กั บ ความภั
ก ดี ขอองผู
้ บ ริ โตภคในการซื
อ ระดั
บมากทุ
กด้าน(r ทั=ง้ นี.300)
อ้ าจเป็มีนคเพราะว่
ณฑ์ผา้ ไหมมีรบปู แบบ
จาหน่
าย (rย=วกั.578)
รองลงมาคื
ด้านผลิ
ภัณฑ์ (r = ้.525)
และด้
านราคา
วามสัมพัาผลิ
นธ์ตทภัางบวกในระดั
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนประสมทาง ให้เลือกหลากหลาย ดังนั้นผู้บริโภคจึงมีการพิจารณาส่วนประสม
ปานกลางเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความภักดี ของผู้บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหม และส่วนประสมทางการตลาด
การตลาดด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย (r = .578) รองลงมา คือ ทางการตลาดในทุกๆ ด้านก่อนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
ด้านการส่งเสริมการตลาด (r = .282) มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความภักดีของ
ด้านผลิตภัณฑ์ (r = .525) และด้านราคา (r = .300) มีความสัมพันธ์ โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วผู้บริโภคให้ความส�ำคัญด้านการ
ผู้บริโภคในการซื
้อผลินตไปในทิ
ภัณฑ์ผศ้าทางเดี
ไหม เป็
นไปตามสมมติ
ทางบวกในระดั
บปานกลางเป็
ยวกั
นกับความภักฐดีานที่ตส่ั้งงไว้เสริมการตลาดมากทีส่ ดุ ในการเลือกรับข้อมูลข่าวสารการโฆษณา

มห
าว

ิทยา

ของผู ้ บ ริ โ ภคในการซื้อผลิต ภัณฑ์ผ้าไหม และส่ว นประสมทาง ผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ เว็บไซต์ แผ่นพับ การมีของ
และอภิงเสริ
ปรายผล
การตลาดด้สรุาปนการส่
มการตลาด (r = .282) มีความสัมพันธ์ สมนาคุณให้กับลูกค้าเดิม และลูกค้าที่มียอดซื้อสูง รองลงมา คือ
ทางบวกในระดับต�่ำเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความภักดีของ ด้านราคา คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มีป้ายแสดงราคาชัดเจน
เรื่อง เป็ความสั
มพันธ์ระหว่
างส่่ตวั้งนประสมทางการตลาดกั
ดีของผู้บริโภคในการซื
้อผลิตตภัภัณณฑ์ฑ์ใหม่ๆ
ผู้บริโภคในการซื้อผลิผลการวิ
ตภัณฑ์จผัย้าไหม
นไปตามสมมติ
ฐานที
ไว้
ด้านผลิตภัณฑ์ บคืความภั
อ มีกการออกแบบและพั
ฒนาผลิ
อยูด่ตนครราชสี
ลอดเวลามารูปสามารถน
แบบของผลิ
ตภัณปและอภิ
ฑ์มีให้เลืปอรายผลได้
กหลากหลาย
ามาสรุ
ดังนี้ และ
ผ้าไหม : กรณีศึกษาโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในจังหวั
ด้านช่
งทางการจัด้อจ�ผลิ
ำหน่
สรุปและอภิปรายผล
1. ระดับความสาคัญส่วนประสมทางการตลาดของผู
้บริอโภคในการซื
ตภัาณย ฑ์ผ้าไหม ประกอบไปด้วย ด้าน
2. ระดัโดยรวมอยู
บความภัก่ในระดั
ดีของผูบ ้บสาคั
ริโภคในการซื
้อผลิอตงภัณฑ์
่อง ความสั
นธ์ระหว่างส่ดจวาหน่
นประสมทาง
ผลิผลการวิ
ตภัณฑ์ จด้ัยาเรืนราคา
ด้านช่มพัองทางการจั
าย ด้านการส่งเสริมการตลาด
ญมาก สอดคล้
การตลาดกับความภักดีของผู้บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหม : ผ้าไหม ประกอบไปด้วย ด้านการบอกต่อ ด้านการซื้อซ�้ำ โดยรวม
กรณีศกึ ษาโครงการหนึง่ ต�ำบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ ในจังหวัดนครราชสีมา ความภักดีอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีระดับ
ความภักดีในด้านการซือ้ ซ�ำ้ รองลงมา คือ ด้านการบอกต่อ สอดคล้อง
สามารถน�ำมาสรุปและอภิปรายผลได้ดังนี้
		 1. ระดับความส�ำคัญส่วนประสมทางการตลาดของ กับการศึกษาของจุฑามาศ สนธิ (2556) พบว่า ความภักดีที่มีผล
ผูบ้ ริโภคในการซือ้ ผลิตภัณฑ์ผา้ ไหม ประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ต่อการซื้อเสื้อผ้าส�ำเร็จรูปจากตลาดนัดในเขต จังหวัดปทุมธานี
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก พบว่า ด้านความตัง้ ใจทีจ่ ะซือ้ ซ�ำ้ สูงสุด
โดยรวมอยู่ในระดับส�ำคัญมาก สอดคล้องกับการศึกษาของปิยมาศ จะพิจารณาเลือกเป็นทีแ่ รกเมือ่ ต้องการใช้บริการซือ้ เสือ้ ผ้าส�ำเร็จรูป
ฤทธิเดช (2558) พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของ เนื่องจากผู้จ�ำหน่ายมีการออกแบบ รูปทรงสวยงาม ทันสมัยตรง
ผูบ้ ริโภคทีซ่ อื้ สินค้านารายาในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบไปด้วย ความต้องการผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าส�ำเร็จรูป สะดวก ประหยัดเวลา
ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นราคา ด้านช่องทางการจัด จ�ำหน่ า ย และ สามารถ ใส่ได้ทันที ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าส�ำเร็จรูปมีคุณภาพ เพื่อสร้าง
ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้อง ความประทับใจและเกิดการซื้อซ�้ำ รองลงมา ได้แก่ ด้านพฤติกรรม
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กรุ ง เทพมหานคร โดยรวมมี ค วามสั ม พั น ธ์ เชิ ง บวก ในระดั บ
ปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านของความจงรักภักดีแล้ว พบว่า
ทุกด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง และสอดคล้อง
กับการศึกษาของจุฑามาศ สนธิ (2556) ได้ศึกษาส่วนประสม
ทางการตลาดและความภักดีของผู้ซื้อเสื้อผ้าส�ำเร็จรูปจากตลาดนัด
ในเขตจังหวัดปทุมธานี พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสม
ทางการตลาดกับความภักดีที่มีผลต่อการซื้อเสื้อผ้าส�ำเร็จรูปจาก
ตลาดนัดในเขตจังหวัดปทุมธานี มีความสัมพันธ์กนั ในทางบวกอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยรวมอยู่ในระดับความสัมพันธ์
กันค่อนข้างสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะในการวิจัย

รำไ

จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสม
ทางการตลาดกับความภักดีของผูบ้ ริโภคในการซือ้ ผลิตภัณฑ์ผา้ ไหม :
กรณีศกึ ษาโครงการหนึง่ ต�ำบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ ในจังหวัดนครราชสีมา
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ส่วนประสมทางการตลาดกับความภักดีของผูบ้ ริโภค
ในการซือ้ ผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมส่วนใหญ่มคี วามสัมพันธ์ระดับปานกลาง
อย่างไรก็ตามด้านช่องทางการจ�ำหน่ายมีค่าความสัมพันธ์สูงกว่า
ด้านอื่นๆ ดังนั้น ผู้ประกอบการ OTOP ควรให้ความส�ำคัญเน้น
ด้านช่องทางการจัดหน่ายให้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะท�ำให้ความภักดีของ
ผู้บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสูงขึ้น โดยเน้นการจัดวาง
ผลิตภัณฑ์เป็นหมวดหมู่หาง่าย ตกแต่งโชว์ผลิตภัณฑ์น่าสนใจ
การเดิ น ทางไปยั ง สถานที่ จ� ำ หน่ า ยให้ มีค วามสะดวก มีส ถานที่
จอดรถเพียงพอ อนึ่งส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ก็มี
ความสัมพันธ์กบั ความภักดีในอันดับรองลงมา ผูป้ ระกอบการ OTOP
ควรใส่ใจมีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อ
กระตุน้ จูงใจผูซ้ อื้ และสร้างความแปลกใหม่ให้กบั ผลิตภัณฑ์ มีรปู แบบ
ของผลิตภัณฑ์มใี ห้เลือกหลากหลายเป็นการเพิม่ ทางเลือกในการซือ้
ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้มี
คุ ณ ภาพดี เ พื่ อ สร้ า งความประทั บ ใจให้ กั บ ผู ้ บ ริ โ ภค นอกจากนี้
ด้านราคา ควรก�ำหนดราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพ มีการติดป้าย
แสดงราคาอย่างชัดเจน และสามารถให้ผู้บริโภคสามารถต่อรอง
ราคาได้
2. ส่วนประสมทางการตลาดกับความภักดีของผูบ้ ริโภค
ในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ด้านการส่งเสริมการตลาดมีค่าความ
สัมพันธ์ในระดับต�่ำ ดังนั้นผู้ประกอบการ OTOP ควรเน้นในเรื่อง
การส่งเสริมการตลาดโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ การโฆษณาใน
ชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์ผ้าไหม คุณภาพของผ้าไหม การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพือ่ แจ้งข้อมูลข่าวสารในด้านผลิตภัณฑ์ให้ผบู้ ริโภค
รับรู้และกระตุ้นให้เกิดความภักดีเพิ่มขึ้น
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การบอกต่อ โดยจะมีการพูดถึงสิง่ ดีๆ เกีย่ วกับการซือ้ เสือ้ ผ้าส�ำเร็จรูป
ที่ท่านใช้บริการอยู่กับผู้อื่นและสอดคล้องกับปิยมาศ ฤทธิเดช
(2558) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการ
ตลาดและความจงรักภักดีในตราสินค้านารายาของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับความจงรักภักดีในตราสินค้านารายา
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ด้านพฤติกรรม
การซื้อซ�้ำ ด้านพฤติกรรมการบอกต่อ ด้านความเชื่อมั่น ด้านการไป
อยู่ใจกลางผู้บริโภค และด้านความง่ายในการเข้าถึง โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง และสอดคล้องกับ Gronroos (2000) ได้ให้
ความหมายว่าความจงรักภักดี หมายถึง การที่ลูกค้ายินดีที่จะ
สนับสนุนหรือมอบประโยชน์ให้กับองค์กรในระยะยาวโดยลูกค้าจะ
ซื้อซ�้ำหรือการใช้บริการจากองค์กรอย่างต่อเนื่องหรือแนะน�ำบุคคล
อื่นถึงข้อดี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริโภคมีการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมจากผูข้ ายรายเดิมทีซ่ อื้ อยูเ่ ป็นประจ�ำจนเกิดความคุน้ เคยและ
เมื่อมีโอกาสจะแนะน�ำบุคคลอื่นให้มาซื้อผ้าไหมจากผู้ขายรายเดิม
3. ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด
กั บ ความภั ก ดี ข องผู ้ บ ริ โ ภคในการซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ ้ า ไหม พบว่ า
ส่วนประสมการตลาดโดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กบั ความภักดีของ
ผู้บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหม โดยมีความสัมพันธ์ทางบวก
ในระดับปานกลางเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แสดงให้เห็นว่าหาก
ผูบ้ ริโภคให้ความส�ำคัญมีความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด
มากขึ้นจะช่วยให้เกิดความภักดีในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ในด้าน
การบอกต่อและเกิดการซื้อซ�้ำเพิ่มขึ้น ดังนั้นผู้ขายผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
ควรพัฒนาและปรับปรุงพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดอยู่เสมอ
นอกจากนีพ้ บว่า ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ทางบวก
ในระดับปานกลางกับความภักดีของผู้บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมรายด้าน คือ ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย รองลงมา คือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ และด้านราคา ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับต�ำ่ คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด เพราะว่าผูบ้ ริโภค
เน้นให้ความส�ำคัญกับช่องทางการจ�ำหน่ายในส่วนสถานที่จ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีการเดินทางไปมาสะดวกสบาย การจัดวางผลิตภัณฑ์
สวยงามเป็นหมวดหมู่หาง่าย ตัวผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพทั้งนี้มี
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาเพื่อสร้าง
ความแปลกใหม่เป็นที่ต้องการของลูกค้า และราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ มีการแสดงป้ายราคาอย่างชัดเจน สอดคล้องกับการศึกษา
ของปิยมาศ ฤทธิเดช (2558) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดและความจงรักภักดีในตราสินค้านารายา
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจ�ำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับ
ความจงรั ก ภั ก ดี ใ นตราสิ น ค้ า นารายาของผู ้ บ ริ โ ภคในเขต
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การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์องค์ประกอบของการทุจริตทางการศึกษาของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก 2) ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการทุจริตทางการศึกษาของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก ในระดับนักเรียนและระดับโรงเรียน 3) เพื่อพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุ
พหุระดับการทุจริตทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย
ผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียน จ�ำนวน 1,399 คน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก จ�ำนวน 58 แห่ง โดยใช้การสุ่มตัวอย่าง
แบบ 2 ขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 2 ฉบับ สถิติที่ใช้ คือ วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน วิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันพหุระดับ และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดการทุจริตทางการศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
มัธยมศึกษาในภาคตะวันออก มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบความตรงของโมเดล ได้แก่
ค่า x2 = .005, df = 1, p = .945, x2/df = .005, RMSEA = .000, CFI = 1.000, TLI = 1.000, SRMRW = .000, SRMRB = .002
2. ผลการพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการทุจริตทางการศึกษาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
โดยพิจารณาจากค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบความตรงของโมเดล ได้แก่ ค่า x2 = 122.144, df = 88, p = .009, x2/df = 1.388,
RMSEA = .021, CFI = .991, TLI = 988, SRMRW = .033, SRMRB = .057 แบ่งตามระดับการท�ำนายดังนี้
		 2.1 ระดับนักเรียน พบว่า การทุจริตทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาค
ตะวันออก ได้รับอิทธิพลเชิงลบจากการเลี้ยงดูของครอบครัว ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพศ และได้รับอิทธิพลเชิงบวกจาก แรงจูงใจใน
การกระท�ำการทุจริตทางการศึกษา และอายุ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
		 2.2 ระดับโรงเรียน พบว่า การทุจริตทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาค
ตะวันออก ได้รับอิทธิพลเชิงลบจากการบริหารวิชาเรียน และได้รับอิทธิพลเชิงบวกจากการลดโอกาสในการทุจริต อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
ค�ำส�ำคัญ : การทุจริตทางการศึกษา, ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับ
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The purposes of this research were: 1) analyze the factors of upper secondary students’ academic
dishonesty at the secondary level schools in eastern area of Thailand, 2) study the multi-level causal factors
affecting on upper secondary students’ academic dishonesty at the secondary schools in eastern area, and
3) develop the multi-level causal factors in the structural equation model of upper secondary students’ academic
dishonesty at the secondary school in eastern area of Thailand. The samples consisted of 1,399 administrators,
teachers and students in 58 secondary schools in the eastern area of Thailand, gaining from two-stage random
sampling. The research instruments were two rating scale questionnaires. The data were analyzed using single
level confirmatory factor analysis, multi-level confirmatory factor analysis and multi-level structural equation
model. The research results were;
1. Validity of the purposed model on the upper secondary students’ academic dishonesty at the
secondary schools in the eastern of Thailand fitted with the empirical data when considered with statistics
including x2 = .005, df = 1, p = .945, x2/df = .005, RMSEA = .000, CFI = 1.000, TLI = 1.000, SRMRW = .000 and
SRMRB = .002;
2. The proposed multi-level model fitted with the empirical data considered by the statistics used
to investigate the validity of the model including x2 = 122.144, df = 88, p = .009, x2/df = 1.388, RMSEA = .021,
CFI = .991, TLI = 988, SRMRW = .033 and SRMRB = .057, in which the model could be explained as follows:
		 2.1 At the student level found that the students’ academic dishonesty received a negative influence
from parenting in a family, learning achievement, and gender while receiving a positive influence from academic
dishonesty motivation and age at a statistically significant level of .05.
		 2.2 At the school level found that the students’ academic dishonesty received a negative influence
from course administration and positive influence from reducing opportunities for academic dishonesty at a
statistically significant level of .05.
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เด็ ก และเยาวชนถื อ เป็ น ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี คุ ณ ค่ า
ยิ่งของประเทศ เพราะเด็กและเยาวชนในวันนี้จะเติบโดเป็นผู้ใหญ่
ในวันหน้า การให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนจึงมีความส�ำคัญต่อ
การก�ำหนดทิศทางของสังคมในอนาคต ดังนั้นจึงต้องปลูกฝังให้เป็น
ผู้มีความรู้ ความสามารถควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมจริยธรรมใน
จิตใจ เพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมที่ดี
มีความสุข เป็นสังคมแห่งความดีงาม โดยมีครูและโรงเรียนท�ำหน้าที่
ถ่ายทอดความรูแ้ ละปลูกฝังความดีตงั้ แต่วยั เยาว์ (โครงการโรงเรียน
สีขาว, 2558 : บทน�ำ) สอดคล้องกับที่พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 (ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,
2545 : 5) มาตรา 6 ที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา
ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด�ำรงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข”
ในขณะเดียวกันกับที่ในสังคมไทยที่ต้องการคุณภาพ
ของคนไทยที่มีความดี เก่ง และมีความสุข แต่จากข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ที่เสนอต่อสาธารณชนที่ผ่านมาพบว่า มีคดีและกรณีศึกษา
มากมายที่พบว่ามีการทุจริตในสังคมไทยในหลายๆ ประการ ได้แก่
การทุจริตคอร์รัปชั่น การไม่โปร่งใสในการท�ำงาน การขาดความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สาธารณะ (ส� ำ นั ก งานป้ อ งกั น และปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ, 2553) จากรายงานการศึกษาสภาวการณ์
และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ประจ�ำปี
2556 - 2557 สภาวการณ์ด้านการศึกษาในมิติชีวิตกับการเรียนรู้
พบว่า เด็กที่มีการทุจริตทางการศึกษา โดยการคัดลอกหรือให้ผู้อื่น
ท�ำการบ้านหรือรายงานให้บ่อยครั้งถึงประจ�ำ ในระดับประเทศ
พบว่า ในชัน้ ประถมศึกษา มีนกั เรียนคัดลอกหรือให้ผอู้ นื่ ท�ำการบ้าน
หรือรายงานให้บอ่ ยครัง้ ถึงประจ�ำ ร้อยละ 10.71 ในชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนต้น ร้อยละ 20.19 ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 26.79
ระดับอาชีวศึกษา ร้อยละ 18.68 และระดับอุดมศึกษาร้อยละ
16.74 (สถาบันรามจิตติ, 2558 : 34) ซึ่งจะเห็นว่าการทุจริต
ทางการศึกษานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมากที่สุดในนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเมื่อพิจารณาเฉพาะนักเรียนระดับ
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจ�ำแนกตามภาค พบว่า นักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่คัดลอกหรือให้ผู้อื่นท�ำการบ้านหรือ
รายงานให้บ่อยครั้งถึงประจ�ำ ในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 30.74
ภาคเหนือ ร้อยละ 27.47 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร้อยละ
25.56 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ร้อยละ 25.62 ภาคกลาง
ร้อยละ 26.22 ภาคตะวันออก ร้อยละ 31.89 และภาคใต้ ร้อยละ
24.93 (สถาบันรามจิตติ, 2558 : 34 - 36) ซึ่งจะเห็นว่า การทุจริต
ทางการศึกษานี้พบได้มากที่สุดในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ภาคตะวันออก

สาเหตุของการทุจริตทางการศึกษาของนักเรียนทีพ่ บนัน้
มีสาเหตุมาจากทั้งระดับนักเรียน และระดับโรงเรียน โดยในระดับ
นักเรียนนั้นมีสาเหตุมาจากทั้งตัวนักเรียนเอง เช่น เพศ อายุ และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Kremmer et al., 2007 ; Yekta et al.,
2010 ; Hensley et al., 2013 ; อรนุช หงวนไธสง, 2551) สาเหตุ
มาจากแรงจูงใจในการทุจริตทางการศึกษาจากการที่ได้พบเห็น
พฤติกรรมของนักเรียนคนอืน่ ๆ ทีม่ สี ว่ นร่วมในการทุจริตทางการศึกษา
จะท�ำให้นักเรียนรู้สึกว่าการทุจริตทางการศึกษานั้นเป็นพฤติกรรม
ที่ยอมรับได้ในสังคมปัจจุบัน (Vessal and Habibzadeh, 2007)
สาเหตุมาจากครอบครัว ความเอาใจใส่ของผูป้ กครอง (Madill et al.,
2007) ส่ ว นสาเหตุ ใ นระดั บ โรงเรี ย นนั้ น ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจาก
กฎระเบียบของของโรงเรียน (McCabe, 2009) หากโรงเรียนมี
บทลงโทษเกี่ยวกับการทุจริตทางการศึกษาชัดเจน เห็นความส�ำคัญ
ของการทุจริตทางการศึกษา ก็จะท�ำให้นักเรียนตัดสินใจไม่เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการทุจริตทางการศึกษาได้งา่ ยขึน้ อย่างไรก็ตาม นอกจาก
กฎระเบียบของโรงเรียนแล้ว ทัศนคติและการรับรู้ของครู ก็ยังเป็น
สาเหตุของการทุจริตทางการศึกษา ครูผู้สอนที่มีลงโทษนักเรียน
ที่ทุจริตตามกฏของโรงเรียนจะพบนักเรียนที่ทุจริตทางการศึกษา
น้อยกว่าครูทไี่ ม่ได้ลงโทษ (Bellipanni, 2012) นอกจากนี้ หลักสูตร
ที่เรียน และเนื้อหาวิชาที่เรียนก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นสาเหตุของการ
ทุจริตทางการศึกษา จากการศึกษาของ Schmelkin et al. (2010)
พบว่า ถ้านักเรียนเห็นว่างานทีไ่ ด้รบั มอบหมายเป็นงานทีย่ ากเกินไป
หรือไม่มีเวลาว่างที่จะท�ำงาน นักเรียนอาจตัดสินใจมีส่วนร่วมใน
การทุจริต รวมถึงการประเมินผลการเรียน ถ้าการประเมินผลนั้น
ยากเกินไป การประเมินผลใช้เวลานานเกินไป การประเมินผล
มีก�ำหนดเวลาใกล้เคียงกับวิชาอื่นๆ เนื้อหาไม่น่าสนใจ และคิดว่า
การประเมินผลไม่มีความยุติธรรม (Singh and Thambusamy,
2016)
จากสภาพปัญหาและความส�ำคัญที่กล่าวมาในข้างต้น
ผู้วิจัยเห็นความจ�ำเป็นและความส�ำคัญในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการทุจริตทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในภาคตะวันออก ซึง่ สภาพความเป็นจริงของโรงเรียนนัน้ มีความสัมพันธ์
เป็นระดับชัน้ ลดหลัน่ กันเป็นระดับนักเรียน และระดับโรงเรียน ผูว้ จิ ยั
จึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับที่ส่งผลต่อการทุจริต
ทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
มัธยมศึกษาในภาคตะวันออก รวมทัง้ พัฒนาโมเดลสมการโครงสร้าง
พหุ ร ะดั บ การทุ จ ริ ต ทางการศึ ก ษาของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก เพื่ออธิบาย
ความสั ม พั น ธ์ ข องตั ว แปรที่ อ ยู ่ ใ นแต่ ล ะระดั บ ว่ า ตั ว แปรใดบ้ า ง
ในระดับนักเรียนและในระดับโรงเรียนที่มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ต่อการทุจริตทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในภาคตะวันออก เพื่อน�ำไปใช้หาแนวทางป้องกันและลดการทุจริต
ทางการศึกษา ให้การศึกษาได้พัฒนาต่อไป
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160 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2562
2. ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัย
ตัวแปรท�ำนายระดับนักเรียน ได้แก่ ตัวแปรสังเกตได้
1. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของการทุจริตทางการ
ศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษา 4 ตัวแปร คือ เพศ อายุ แผนการเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตัวแปรแฝงแรงจูงใจในการกระท�ำการทุจริตทางการศึกษา วัดได้จาก
ในภาคตะวันออก
2. เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการทุจริต ตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัวแปร คือ เจตคติต่อการทุจริตทางการศึกษา
ทางการศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน การคล้อยตามกลุ่มเพื่อน การพบเห็นพฤติกรรมทุจริต และการได้
มัธยมศึกษาในภาคตะวันออก ในระดับนักเรียนและระดับโรงเรียน รับผลการเรียนทีน่ า่ พอใจ ตัวแปรแฝงการเลีย้ งดูของครอบครัว วัดได้
3. เพือ่ พัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับการทุจริตทาง จากตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร คือ การเอาใจใส่ของผู้ปกครอง
การศึกษาของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษา การลงโทษของครอบครัวเมือ่ มีการกระท�ำผิด และการอบรมจริยธรรม
ของคนในครอบครัว
ในภาคตะวันออก
ตัวแปรท�ำนายระดับโรงเรียน ได้แก่ ตัวแปรแฝงกฎระเบียบ
ของโรงเรียน วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร คือ บทลงโทษ
ขอบเขตของการวิจัย
ของโรงเรียนต่อพฤติกรรมทุจริต การส่งเสริมผู้ที่ท�ำความดี และ
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียนมัธยมศึกษาใน การอบรมด้านจริยธรรม ตัวแปรแฝงโอกาสที่เอื้อต่อการทุจริต
ภาคตะวันออก สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทางการศึกษา วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร คือ สภาพ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่เปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แวดล้อมในห้องเรียน การตักเตือนของผู้คุมสอบ และความเข้มงวด
ในปีการศึกษา 2560 ซึ่งอยู่ในจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ของผู้คุมสอบ ตัวแปรแฝงหลักสูตร วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 4
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว จ�ำนวน 147 แห่ง ซึง่ ในการวิจยั ตัวแปร คือ ความยากของวิชาที่เรียน คุณค่าของวิชาที่เรียน จ�ำนวน
ครั้งนี้ มีหน่วยการวิเคราะห์ 2 ระดับ คือ ระดับจุลภาค (Micro - ชั่วโมงเรียน และเวลาที่ได้รับในการท�ำงานหรือสอบ ตัวแปรแฝง
level Unit) ได้แก่ ระดับนักเรียน และระดับมหภาค (Macro - พฤติกรรมการสอนของครู วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัวแปร
level Unit) ได้แก่ ระดับโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้ คือ การจัดการเรียนการสอน บุคลิกภาพของครู ทัศนคติของครู
มาจากการสุ่ม 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ความเอาใจใส่ของครู และการประเมินผลการเรียน
ตัวแปรตามหรือตัวแปรผล คือ การทุจริตทางการศึกษา
(Simple Random Sampling) สุ่มโรงเรียนร้อยละ 40 ตามสัดส่วน
ทั้งหมดของแต่ละจังหวัด ได้โรงเรียน 58 โรงเรียน ขั้นตอนที่สอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วัดได้จากพฤติกรรมทุจริต
สุ่มผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และนักเรียน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง ทางการศึกษา ได้แก่ การทุจริตในชัน้ เรียน การทุจริตภายนอกชัน้ เรียน
แบบง่าย (Simple Random Sampling) แต่ละโรงเรียน ได้กลุ่ม และการขโมยความคิดของผู้อื่น
ตัวอย่าง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหารโรงเรียนแห่งละ 2 คน รวมทั้งสิ้น
116 คน กลุ่มครูผู้สอน 8 คน รวมทั้งสิ้น 464 คน กลุ่มนักเรียน
แห่งละ 15 คน รวมทั้งสิ้น 870 คน รวมจ�ำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น
1,450 คน
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
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ระดับโรงเรียน (Macro – level Unit)

บทลงโทษของ
โรงเรียน

พพ
รรณ
ี

กรอบแนวคิ
ดในการวิ
จัย จยั
กรอบแนวคิ
ดในการวิ
การอบรม
ด้านจริยธรรม

การส่งเสริม
ผูท้ ีท่ าความดี

ต่อการทุจริต
กฎระเบียบ
ของโรงเรียน

สภาพแวดล้อมในห้องเรียน
การตักเตือนของผู้คุมสอบ

การทุจริต
ในชัน้ เรียน

การลดโอกาส
ในการทุจริต

ความเข้มงวดของผู้คุมสอบ

การทุจริตทาง
การศึกษา

จานวนเวลาเรียน
เวลาที่ได้รับในการทางาน
หรือสอบ

การจัดการเรียน
การสอน

พฤติกรรม
การสอนของครู

บุคลิกภาพของครู

การคล้อยตามกลุ่มเพื่อน

การพบเห็นพฤติกรรมทุจริต

ความเอาใจใส่
ของครู

ทัศนคติของครู

การประเมินผล
การเรียน

ระดับนักเรียน (Micro – level Unit)

ลัยร
า

เจตคติต่อการทุจริต
ทางการศึกษา

การขโมยความคิด
ของผู้อื่น

การบริหาร
วิชาเรียน

ชภัฏ

คุณค่าของวิชาที่เรียน

รำไ

ความยากของวิชาที่เรียน

การทุจริต
ภายนอกชั้นเรียน

แรงจูงใจในการ
กระทาการทุจริต
ทางการศึกษา

การทุจริตในชั้นเรียน
การทุจริตทาง
การศึกษา

การได้รับผลการเรียนที่น่าพอใจ

การทุจริตภายนอกชั้นเรียน
การขโมยความคิดของผู้อื่น

ิทยา

การเอาใจใส่ของผู้ปกครอง

มห
าว

การลงโทษของครอบครัว
เมื่อมีการกระทาผิด
การอบรมจริยธรรม
ของคนในครอบครัว

การเลี้ยงดูของ
ครอบครัว
เพศ

อายุ

แผนการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาพที่ ่ 11 กรอบแนวคิ
กรอบแนวคิดดในการวิ
ในการวิจจัยัย
ภาพที
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วิธีการด�ำเนินการวิจัย
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เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั จากนัน้ น�ำแบบสอบถามทีเ่ ก็บข้อมูลจาก
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม ซึ่ง กล่มตัวอย่างแล้วมาตรวจสอบและคัดเลือกฉบับที่สมบูรณ์ ลงรหัส
มี 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เป็นแบบสอบถามส�ำหรับนักเรียน แบ่งเป็น ให้ ค ะแนนน�้ ำ หนั ก แต่ ล ะข้ อ และบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ลงคอมพิ ว เตอร์
3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นข้อค�ำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของ โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ
4. การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น
นักเรียน ได้แก่ เพศ อายุ แผนการเรียน และระดับผลการเรียน เป็น
แบบตรวจรายการและเติมค�ำตอบ ตอนที่ 2 เป็นข้อค�ำถามเกี่ยวกับ 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น กรณีเป็นตัวแปร
วิธีการทุจริตทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ต่อเนือ่ ง ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์โดยใช้สถิตบิ รรยาย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่
โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก ตอนที่ 3 เป็นข้อค�ำถามเกีย่ ว ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ และค่าความโด่ง ส�ำหรับตัวแปร
กับปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการทุจริตทางการศึกษาของนักเรียน ไม่ต่อเนื่อง ผู้วิจัยวิเคราะห์ด้วยการค�ำนวณค่าร้อยละ และความถี่
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก ของตั ว แปรแต่ ล ะตั ว เพื่ อ ตรวจสอบลั ก ษณะของข้ อ มู ล ข้ อ มู ล
ครอบคลุมตัวแปรแรงจูงใจในการกระท�ำการทุจริตทางการศึกษา ส่ ว นที่ 2 การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เพื่ อ ตรวจสอบข้ อ ตกลงเบื้องต้น
การเลี้ยงดูของครอบครัว กฎระเบียบของโรงเรียน การลดโอกาสใน ของสถิติ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบการแจกแจงของ
การทุจริต การบริหารวิชาเรียน และพฤติกรรมการสอนของครู ข้อมูลว่าเป็นโค้งปกติหรือไม่ ตรวจสอบความเป็นเอกพันธ์ของ
ข้อค�ำถามในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 เป็นมาตราส่วนประมาณค่า ความแปรปรวน ความเป็นเอกพันธ์ของการกระจาย และตรวจสอบ
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปร โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์
แบบ Likert ชนิด 5 ระดับ
ฉบับที่ 2 แบบสอบถามส�ำหรับครูผู้สอนและผู้บริหาร สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์
แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นข้อค�ำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) นอกจากนี้
ของครูผสู้ อนและผูบ้ ริหาร มีลกั ษณะเป็นแบบตรวจรายการ ตอนที่ 2 ยังมีการวิเคราะห์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมว่าตัวแปรมีความ
เป็นข้อค�ำถามเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการทุจริตทาง เหมาะสมในการวิเคราะห์องค์ประกอบหรือไม่ ด้วยการวิเคราะห์
การศึกษาของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษา ค่าสถิติ Bartless’s Test of Sphericity และการวิเคราะห์ค่าดัชนี
ในภาคตะวันออก ครอบคลุมตัวแปรกฎระเบียบของโรงเรียน การลด Kaiser Meyer Olkin (KMO) และส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
โอกาสในการทุจริต และพฤติกรรมการสอนของครู เป็นมาตราส่วน ตอบปัญหาการวิจัย โดยการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของ
ประมาณค่าแบบ Likert ชนิด 5 ระดับ เช่นเดียวกับแบบสอบถาม โมเดลการวัดตัวแปรแฝงโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
(Confirmatory Factor Analysis) ของตัวแปรแฝง 7 ตัว คือ
ระดับนักเรียน
2. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย ตัวแปรแฝงการทุจริตทางการศึกษา ตัวแปรแฝงแรงจูงใจในการ
ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามและน�ำแบบสอบถามเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ กระท�ำการทุจริตทางการศึกษาการทุจริตทางการศึกษา ตัวแปรแฝง
จ�ำนวน 6 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา การเลี้ยงดูของครอบครัว ตัวแปรแฝงกฎระเบียบของโรงเรียน
(Content Validity) ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสม แล้วน�ำไป ตัวแปรแฝงการลดโอกาสในการทุจริต ตัวแปรแฝงการบริหารวิชาเรียน
ทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน และตัวแปรแฝงพฤติกรรมการสอนของครู การวิเคราะห์เพือ่ ตรวจสอบ
มัธยมศึกษาในภาคตะวันออก ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 50 คน ข้อมูลที่จะน�ำไปใช้ในการวิเคราะห์พหุระดับ โดยการวิเคราะห์ค่า
แล้วน�ำมาวิเคราะห์หาค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อ โดยวิธีการหาค่า สหสัมพันธ์ภายในชั้น (Intraclass Correlation; ICC) ระหว่าง
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม ตัวแปรทั้ง 2 ระดับ เพื่อพิจารณาว่าร้อยละของการแปรผันทั้งหมด
ทั้งฉบับ อยู่ระหว่าง .203 - .808 และค่าความเชื่อมั่น (reliability) ในแต่ละระดับชั้น นอกจากมีความแปรผันภายในกลุ่มแล้ว ยังมี
ของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ โดยหาค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาค ความแปรผันระหว่างกลุ่มหรือไม่ และการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบ
(Cronbach’s alfa coefficient) อยู่ระหว่าง .820 - .943 จากนั้น ความตรงของโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับการทุจริตทางการศึกษา
น�ำแบบสอบถามทีผ่ า่ นการตรวจสอบความเชือ่ มัน่ และมีความสมบูรณ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาใน
ไปใช้ในการเก็บข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง และตรวจสอบความตรงเชิง ภาคตะวันออก เพื่อประมาณค่าขนาดอิทธิพลของตัวแปรท�ำนาย
ระดับนักเรียนและระดับโรงเรียนที่มีต่อการทุจริตทางการศึกษา
โครงสร้างของเครื่องมือ โดยวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยท�ำหนังสือขอ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาค
ความร่ ว มมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากคณะศึ ก ษาศาสตร์ ตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา ไปยังส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 6, 7, 17 และ 18 โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขออนุญาต
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบค�ำถามในการวิจัย
1. ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดการ
ทุ จ ริ ต ทางการศึ ก ษาของนั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก
ผลการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น พหุ ร ะดั บ
(Multilevel CFA) ของโมเดลการวัดการทุจริตทางการศึกษาของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาค
ตะวันออก มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดัชนีที่ใช้ตรวจ
สอบความตรงของโมเดล ได้แก่คา่ x2 = .005, df = 1, p = .945, x2/
df = .005, RMSEA = .000, CFI = 1.000, TLI = 1.000, SRMRW =
.000, SRMRB = .002
2. ผลการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการทุจริต
ทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
มัธยมศึกษาในภาคตะวันออก จ�ำแนกตามระดับนักเรียนและระดับ
โรงเรียน
		 2.1 ปัจจัยเชิงสาเหตุระดับนักเรียน
		 การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้เป็นการศึกษาความ
สามารถในการท�ำนายเฉพาะของตัวแปรระดับนักเรียน (Micro - level
Unit) ที่มีต่อตัวแปรตามการทุจริตทางการศึกษาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก
ผลการวิเคราะห์เบื้องต้น พบว่า โมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยพิจารณาค่า x2 = 101.206, df = 66, p = .004, x2/
df = 1.533, RMSEA = .025, CFI = .990, TLI = .986,
SRMR = .032 เป็นไปตามเกณฑ์ เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์
ขนาดอิทธิพลของตัวแปรระดับนักเรียน พบว่า ตัวแปรท�ำนายที่มี
อิทธิพลต่อการทุจริตทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 คือ อายุ เพศ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน แรงจูงใจ
ในการกระท�ำการทุจริตทางการศึกษา และการเลีย้ งดูของครอบครัว
โดยที่ การเลี้ยงดูของครอบครัว มีอิทธิพลสูงสุด (-.935) รองลงมา
คือ แรงจูงใจในการกระท�ำการทุจริตทางการศึกษา (.130) อายุ
(.122) ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น (-.112) และเพศ (-.090)
ส่วนแผนการเรียน (.045) มีอิทธิพลต่อการทุจริตทางการศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาใน
ภาคตะวั น ออก อย่ า งไม่ มี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ด้ า นอ� ำ นาจการ
พยากรณ์ ตัวแปรทุกตัวร่วมกันท�ำนายการทุจริตทางการศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาค
ตะวันออกได้ ร้อยละ 90.40
		 2.2 ปัจจัยเชิงสาเหตุระดับโรงเรียน
		 การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ในส่ ว นนี้ เ ป็ น การศึ ก ษา
ความสามารถในการท� ำ นายเฉพาะของตั ว แปรระดั บ โรงเรี ย น

(Macro - level Unit) ที่มีต่อตัวแปรตามการทุจริตทางการศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาใน
ภาคตะวันออก พบว่า โมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
โดยพิจารณาค่า x2 = 174.695, df = 126, p = .003, x2/
df = 1.386, RMSEA = .021, CFI = .981, TLI = 976,
SRMR = .001 เป็นไปตามเกณฑ์ เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์
ขนาดอิทธิพลของตัวแปรระดับโรงเรียน พบว่า ตัวแปรท�ำนาย
ทุกตัวแปรมีอิทธิพลต่อการทุจริตทางการศึกษาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่การบริหารวิชาเรียน
มีอิทธิพลสูงสุด (-.746) รองลงมา คือ การลดโอกาสในการทุจริต
(.241) พฤติกรรมการสอนของครู (-.241) และกฎระเบียบของ
โรงเรียน (-.229) ด้านอ�ำนาจการพยากรณ์ ตัวแปรทุกตัวร่วมกัน
ท�ำนายการทุจริตทางการศึกษาของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกได้ ร้อยละ 98.20
ผลการพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับการ
ทุ จ ริ ต ทางการศึ ก ษาของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก
ผลการตรวจสอบความตรงหรือความสอดคล้องของ
โมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับของการทุจริตทางการศึกษาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก
ในระดับนักเรียนและระดับโรงเรียน พบว่า โมเดลสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบความตรง
ของรูปแบบ ได้แก่ ค่า x2 = 122.144, df = 88, p = .009,
x2/df = 1.388, RMSEA = .021, CFI = .991, TLI = 988,
SRMRW = .033, SRMRB = .057 เป็นไปตามเกณฑ์
ผลการประมาณค่าขนาดอิทธิพลของตัวแปรภายใน
โมเดลสมการโครงสร้ า งพหุ ร ะดั บ การทุ จ ริ ต ทางการศึ ก ษาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาค
ตะวันออก ผลปรากฏ ดังนี้
1. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพหุระดับในระดับ
นักเรียนหรือภายในกลุ่ม (Within group) พบว่า การเลี้ยงดูของ
ครอบครั ว มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การทุ จ ริ ต ทางการศึ ก ษาของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก
สูงสุด (-.929) รองลงมา คือ แรงจูงใจในการกระท�ำการทุจริตทาง
การศึกษา (.136) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (-.118) อายุ (.100)
และเพศ (-.083) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนแผน
การเรียน ไม่มีอิทธิพลต่อการทุจริตทางการศึกษาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก
ด้านอ�ำนาจการพยากรณ์ ตัวแปรทุกตัวร่วมกันท�ำนายการทุจริตทาง
การศึกษาของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษา
ในภาคตะวันออกได้ ร้อยละ 88.60

รำไ

ผลการวิจัย
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อิทธิพลต่อการทุจริตทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก ด้านอ�ำนาจ
การพยากรณ์ ตัวแปรทุกตัวร่วมกันท�ำนายการทุจริตทางการศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาค
ตะวันออกได้ ร้อยละ 84.50

พพ
รรณ
ี

2. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพหุระดับในระดับ
โรงเรียนหรือระหว่างกลุ่ม (Between group) พบว่า การบริหาร
วิชาเรียน มีอิทธิพลสูงสุด (-1.031) ต่อการทุจริตทางการศึกษา
รองลงมาคื อ การลดโอกาสในการทุ จ ริ ต (.242) มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
การทุจริตทางการศึกษา อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ส่วนกฎระเบียบของโรงเรียนและพฤติกรรมการสอนของครู ไม่มี
ระดับโรงเรียน (Macro – level Unit)
สภาพแวดล้อมในห้องเรียน
การตักเตือนของผู้คุมสอบ

การทุจริต
ในชัน้ เรียน

การลดโอกาส
ในการทุจริต

การทุจริตทาง
การศึกษา

ความยากของวิชาที่เรียน

จานวนเวลาเรียน
เวลาที่ได้รับในการทางาน
หรือสอบ

ระดับนักเรียน (Micro – level Unit)

ลัยร
า

เจตคติต่อการทุจริต
ทางการศึกษา

การขโมยความคิด
ของผู้อื่น

การบริหาร
วิชาเรียน

ชภัฏ

คุณค่าของวิชาที่เรียน

การคล้อยตามกลุ่มเพื่อน

การพบเห็นพฤติกรรมทุจริต

การทุจริต
ภายนอกชั้นเรียน

รำไ

ความเข้มงวดของผู้คุมสอบ

แรงจูงใจในการ
กระทาการทุจริต
ทางการศึกษา

การได้รับผลการเรียนที่น่าพอใจ

การทุจริตในชั้นเรียน
การทุจริตทาง
การศึกษา

การทุจริตภายนอกชั้นเรียน
การขโมยความคิดของผู้อื่น

การเอาใจใส่ของผู้ปกครอง

การเลี้ยงดูของ
ครอบครัว

ิทยา

การลงโทษของครอบครัว
เมื่อมีการกระทาผิด
การอบรมจริยธรรม
ของคนในครอบครัว

เพศ

อายุ

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

มห
าว

x2 = 122.144, df = 88, p = .009, x2/df = 1.388, RMSEA = .021, CFI = .991, TLI = 988, SRMRW = .033, SRMRB = .057, *p<.05
2 = 122.144, df = 88, p = .009, 2/df = 1.388, RMSEA = .021, CFI = .991, TLI = 988, SRMRW = .033,
SRMRB = .057, *p<.05 ภาพที่ 2 โมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับที่ส่งผลต่อการทุจริตทางการศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก
ภาพที่ 2 โมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับที่ส่งผลต่อการทุจริตทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก

อภิปรายผล

จตุพันธ์ รุจิรานุกูล, สมโภชน์ อเนกสุข, ณัฐกฤตา งามมีฤทธิ์, ไพรัตน์ วงษ์นาม
ผลการตรวจสอบความตรงหรือความสอดคล้องของโมเดลพหุระดับการทุจริตทางการศึกษาของนักเรียนชั้น
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อภิปรายผล
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ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ
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มีพฤติกรรมทุจริตโดยรวมแตกต่างกัน ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
ผลการตรวจสอบความตรงหรือความสอดคล้องของ ด้านการทุจริตในการสอบไม่แตกต่างกัน ด้านการขโมยความคิด
โมเดลพหุระดับการทุจริตทางการศึกษาของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา เพศชายมีพฤติกรรมการขโมยความคิดมากกว่าเพศหญิง นักศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกในระดับนักเรียน หลักสูตรเกีย่ วกับการวางแผนพฤติกรรมการขโมยความคิดมากกว่า
และระดับโรงเรียน พบว่า การทุจริตทางการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ด้านการหาข้อแก้ตัว เพศชายมี
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก พฤติกรรมการหาข้อแก้ตัวมากกว่าเพศหญิง นักศึกษาหลักสูตร
มีความแปรผันตามการรับรู้ของนักเรียนแต่ละบุคคลและตามการ เกี่ยวกับการวางแผนพฤติกรรมการหาข้อแก้ตัวมากกว่านักศึกษา
รับรูข้ องครูและผูบ้ ริหารในแต่ละโรงเรียน และมีความสอดคล้องกับ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการหาข้อแก้ตัวแตกต่างกัน ส่วนปัจจัย
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนี้
1. ตัวแปรท�ำนายระดับนักเรียน เมื่อพิจารณาขนาด ด้ า นอายุ นั ก เรี ย นที่ มี อ ายุ ม ากมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การการทุ จ ริ ต ทาง
อิ ท ธิ พ ลของตั ว แปรท� ำ นายระดั บ นั ก เรี ย นที่ ส ่ ง ผลต่ อ การทุ จ ริ ต การศึ ก ษามากกว่ า นั ก เรี ย นที่ มี อ ายุ น ้ อ ย ทั้ ง นี้ อ าจเนื่ อ งมาจาก
ทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน ประสบการณ์ที่มากขึ้น พบเหตุพฤติกรรมทุจริต และแนวทาง
มัธยมศึกษาในภาคตะวันออก พบว่า การเลี้ยงดูของครอบครัว การป้ อ งกั น การจั บ ได้ และอาจรวมถึ ง การที่ นั ก เรี ย นอายุ ม าก
มีอิทธิพลต่อการทุจริตทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งก�ำลังจะเข้า
ตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกสูงสุด (-.929) ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รองลงมา คือ แรงจูงใจในการกระท�ำการทุจริตทางการศึกษา (.136) ได้ถูกน�ำมาพิจารณาในการศึกษาต่อด้วย จึงส่งผลให้นักเรียนท�ำ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (-.118) อายุ (.100) และเพศ (-.083) การทุจริตทางการศึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งผลการเรียนที่ดี
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ส่วนแผนการเรียน ไม่มอี ทิ ธิพล 		 1.2 ปัจจัยแผนการเรียน ไม่มีอิทธิพลต่อการทุจริต
ต่อการทุจริตทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก ด้านอ�ำนาจการพยากรณ์ มัธยมศึกษาในภาคตะวันออกอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ซึง่ สอดคล้อง
ตัวแปรทุกตัวร่วมกันท�ำนายการทุจริตทางการศึกษาของนักเรียน กับการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุของการทุจริตทางการศึกษาของ
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกได้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาค
ตะวันออก ระดับนักเรียนระดับเดียว อธิบายได้ว่า ตัวแปรท�ำนาย
ร้อยละ 88.50
ทั้งนี้ผู้วิจัยขออภิปรายในแต่ละปัจจัยที่ส่งผลต่อการ แผนการเรียน มีความแปรปรวนไม่เพียงพอที่จะท�ำนายการทุจริต
ทุจริตทางการศึกษาของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน ทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
มัธยมศึกษาในภาคตะวันออกได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะได้รับอิทธิพล
มัธยมศึกษาในภาคตะวันออกในระดับนักเรียน รายละเอียดดังนี้
		 1.1 ปัจจัยเพศ อายุ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อื่นๆ ในระดับเดียวกัน หรือจากระดับที่สูงกว่าร่วมด้วย และอาจ
มีอิทธิพลต่อการทุจริตทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เนื่องมาจากการศึกษาในยุคปัจจุบัน แตกต่างจากยุคที่ผ่านมา
ตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกอย่างมีนัยส�ำคัญ โดยได้ มีก ารเห็ น ความส� ำ คั ญของการเรี ย นในสายสั ง คมศาสตร์
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุ ไม่ได้มกี ารตีกรอบจากสังคมว่านักเรียนเก่งต้องเรียนสายวิทยาศาสตร์
ของการทุจริตทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนในโรงเรียนปัจจุบันทุกแผนการเรียนจึงมีความส�ำคัญ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก ระดับนักเรียนระดับเดียว ไม่ด้อยไปกว่ากัน จึงไม่มีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ รวมถึง
แสดงให้เห็นว่า เพศชายมีอทิ ธิพลต่อการทุจริตทางการศึกษามากกว่า ด้านการทุจริตทางการศึกษาด้วย
เพศหญิง อายุที่มากมีอิทธิพลต่อการทุจริตทางการศึกษา และ 		 1.3 ปัจจัยการเลี้ยงดูของครอบครัว มีอิทธิพลต่อ
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่ำมีการทุจริตทางการศึกษา การทุจริตทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
มากกว่านักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ซึ่งสอดคล้องกับ โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกสูงที่สุด อย่างมีนัยส�ำคัญ
งานวิจัยของ Hensley และคณะ (2013) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นอิทธิพลทางลบ แสดงว่า เมื่อการเลี้ยง
ของ เพศ ลักษณะวิชาที่เรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ ดูของครอบครัวดีหรืออยู่ในระดับมาก จะมีอิทธิพลให้การทุจริต
นักศึกษา กับการทุจริตทางการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ประกอบด้วย ทางการศึกษาน้อยลง ซึง่ สอดคล้องกับการวิเคราะห์ปจั จัยเชิงสาเหตุ
การทุจริตในการสอบ การขโมยความคิด และการหาข้อแก้ตัว ของการทุจริตทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ของนักศึกษาในสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาที่มีผล โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก ระดับนักเรียนระดับเดียว
สัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน (แบ่งเป็น 4 ระดับตามควอไทล์) แสดงว่า ครอบครัวมีส่วนส�ำคัญในการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรม

จตุพันธ์ รุจิรานุกูล, สมโภชน์ อเนกสุข, ณัฐกฤตา งามมีฤทธิ์, ไพรัตน์ วงษ์นาม

166 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2562

รำไ

พพ
รรณ
ี

มัธยมศึกษาในภาคตะวันออกได้ ร้อยละ 86.30
		 2.1 ปัจจัยการบริหารวิชาเรียน มีอิทธิพลต่อการ
ทุจริตทางการศึกษาของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
มัธยมศึกษาในภาคตะวันออกสูงที่สุด อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุของ
การทุจริตทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก ระดับโรงเรียนระดับเดียว
แสดงว่าการบริหารวิชาเรียนในโรงเรียนทีน่ กั เรียนคิดว่าลักษณะวิชา
ทีเ่ รียนนัน้ มีเนือ้ หายากเกินไปจนท�ำไม่ได้ นักเรียนไม่เห็นคุณค่าของ
วิชาที่เรียน จ�ำนวนเวลาที่เรียนในแต่ละวันมีมากไป ไม่มีเวลาท�ำ
การบ้านหรืองานที่ได้รับมอบหมาย โรงเรียนมีกิจกรรมนอกเหนือ
จากการเรียนมากไป ส่งผลให้นกั เรียนมีพฤติกรรมทุจริตทางการศึกษา
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Schmelkin และคณะ (2010) พบว่า
ถ้านักเรียนเห็นว่างานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานที่ยากเกินไปหรือ
ไม่มเี วลาว่างทีจ่ ะท�ำงาน นักเรียนอาจตัดสินใจมีสว่ นร่วมในการทุจริต
เพราะคิดว่างานที่ได้รับนั้นไม่มีค่าหรือไม่เป็นธรรม สอดคล้องกับ
Cochran (2015) ได้ศกึ ษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการทุจริตทางการศึกษา
ซึ่งประกอบด้วยการด�ำเนินชีวิต ข้อจ�ำกัด และแรงจูงใจ โดยการ
ด�ำเนินชีวิต ด้านโรงเรียน วัดจากความคิดเห็นที่มีต่อโรงเรียน
ผลการเรียนเฉลี่ย และจ�ำนวนชั่วโมงเรียน แรงจูงใจ ประกอบด้วย
จ�ำนวนนักเรียนในโรงเรียน หน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน ระดับ
ชั้ น เรี ย น และแรงกดดั น จากเพื่ อ น สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
Thambusamy (2016) ได้ศกึ ษาสาเหตุของการทุจริตทางการศึกษา
ซึ่งมีสาเหตุ จากด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการประเมินผล
ได้แก่การประเมินผลนั้นยากเกินไป การประเมินผลใช้เวลานาน
เกินไป การประเมินผลมีก�ำหนดเวลาใกล้เคียงกับวิชาอื่นๆ เนื้อหา
ไม่น่าสนใจ และคิดว่าการประเมินผลไม่มีความยุติธรรม
		 2.2 ปัจจัยการลดโอกาสในการทุจริต มีอิทธิพล
ต่อการทุจริตทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุของ
การทุจริตทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก ระดับโรงเรียนระดับเดียว
แสดงว่า การลดโอกาสในการทุจริต โดยการจัดสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียนให้เหมาะสม ไม่เอื้อต่อโอกาสในการทุจริต การตักเตือน
ของผู้คุมสอบขณะนักเรียนท�ำการสอบ และความเข้มงวดของ
ผู้คุมสอบนั้น เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลท�ำให้นักเรียนไม่ท�ำการทุจริต
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Parameswaran (2007) ได้ศึกษา
พฤติกรรมการทุจริตทางการศึกษาของนักเรียนและการตอบสนอง
ต่อพฤติกรรมของครูผู้สอน พบว่า พฤติกรรมของครูอาจารย์ที่
ป้องกันการทุจริต หรือละเลยการทุจริต นั้นส่งผลให้เกิดการทุจริต
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ต่างๆ ในตัวนักเรียน และเป็นหน่วยที่ท�ำหน้าที่อบรมนักเรียน
ได้อย่างใกล้ชิด ครอบครัวที่ผู้ปกครองเอาใจใส่ซักถามเกี่ยวกับ
การเรียน สนับสนุนส่งเสริมทางการเรียน มีการว่ากล่าวตักเตือน
นักเรียนเมื่อกระท�ำผิดอย่างเหมาะสม ปลูกฝังให้นักเรียนท�ำความดี
มีอิทธิพลให้เกิดการทุจริตทางการศึกษาน้อยลง สอดคล้องกับ
Cochran (2015) ได้ศกึ ษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการทุจริตทางการศึกษา
ซึ่งประกอบด้วยการด�ำเนินชีวิต ข้อจ�ำกัด และแรงจูงใจ โดยการ
ด�ำเนินชีวิต ด้านครอบครัว วัดได้จากการเอาใจใส่ของผู้ปกครอง
		 1.4 ปัจจัยแรงจูงใจในการกระท�ำการทุจริตทาง
การศึ ก ษา มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การทุ จ ริ ต ทางการศึ ก ษาของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ซึง่ สอดคล้องกับการวิเคราะห์
ปั จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ข องการทุ จ ริ ต ทางการศึ ก ษาของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก
ระดับนักเรียนระดับเดียว นั่นคือ นักเรียนที่มีแรงจูงใจในการกระท�ำ
การทุจริตสูง มีเจตคติตอ่ พฤติกรรมทุจริตทีม่ องว่าพฤติกรรมการทุจริต
เป็นหลายคนท�ำจนเป็นปกติเป็นพฤติกรรมที่ยอมรับได้ นักเรียน
พบเห็นเพื่อนท�ำการทุจริตแต่ก็ไม่ถูกลงโทษ การทุจริตในบางครั้ง
เช่นในการสอบ อาจท�ำเพือ่ เอาตัวรอดหรือคะแนนทีด่ ี ล้วนมีอทิ ธิพล
ต่อการทุจริตทางการศึกษาของนักเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
Geddes (2011) ได้ท�ำการวิจัยเกี่ยวกับความสามารถระดับสูงของ
นักเรียนและพฤติกรรมทุจริตทางการศึกษา พบว่า แรงจูงใจในการ
ทุ จ ริ ต ทางการศึ ก ษาของนั ก เรี ย น ประกอบด้ ว ย ผลการเรี ย น
ความกดดันเกี่ยวกับเกรดเฉลี่ย ความกดดันจากเพื่อน และภาระ
งานหนัก สอดคล้องกับ Singh และ Thambusamy (2016) ได้
ศึกษาสาเหตุของการทุจริตทางการศึกษาซึง่ มีสาเหตุจากพฤติกรรม
ของเพื่อน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการประเมินผล ความเชื่อ
ส่วนบุคคล และสาเหตุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยด้านพฤติกรรมของ
เพื่อนนั้น ได้แก่ ความต้องการช่วยเหลือเพื่อน คิดว่าหากตน
ช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ น เพื่ อ นก็ จ ะช่ ว ยเหลื อ ตนเช่ น กั น และการเห็ น
พฤติกรรมการทุจริตของผู้อื่นท�ำให้คิดว่าเป็นเรื่องทั่วไปที่ท�ำกัน
2. ตัวแปรท�ำนายระดับโรงเรียน เมื่อพิจารณาขนาด
อิ ท ธิ พ ลของตั ว แปรท� ำ นายระดั บ โรงเรี ย นที่ ส ่ ง ผลต่ อ การทุ จ ริ ต
ทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
มัธยมศึกษาในภาคตะวันออก พบว่า การบริหารวิชาเรียน มีอทิ ธิพล
สูงสุด (-1.031) รองลงมา คือ การลดโอกาสในการทุจริต (.242)
มีอิทธิพลต่อการทุจริตทางการศึกษา อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ส่วนกฎระเบียบของโรงเรียนและพฤติกรรมการสอน
ของครู ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การทุ จ ริ ต ทางการศึ ก ษาของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก
ด้านอ�ำนาจการพยากรณ์ ตัวแปรทุกตัวร่วมกันท�ำนายการทุจริต
ทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการทุจริต
ทางการศึกษาของนักเรียนในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ศึกษาเฉพาะผลการพัฒนา
โมเดลความสั ม พั น ธ์ เชิ ง สาเหตุ พ หุ ร ะดั บ ของปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ
การทุจริตทางการศึกษา ควรน�ำผลที่ได้ไปศึกษาต่อในเชิงคุณภาพ
2. ควรศึกษาปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติมที่คาดว่าน่าจะส่งผล
ต่อการทุจริตทางการศึกษาของนักเรียน ศึกษาอิทธิพลทั้งทางตรง
และทางอ้อม รวมถึงปฏิสัมพันธ์ของตัวแปรในระดับที่ต่างกัน
3. การทุจริตทางการศึกษาไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะระดับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ควรน�ำโมเดลตามกรอบแนวคิด
ในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นแนวทางในการศึกษาและพัฒนาโดยด�ำเนินการ
กับกลุ่มประชากรในระดับอื่น เช่น นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น หรือนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
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ชภัฏ

		 2.3 ปัจจัยกฎระเบียบของโรงเรียน และพฤติกรรม
การสอนของครูไม่มอี ทิ ธิพลต่อการทุจริตทางการศึกษาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ซึง่ ขัดแย้งกับการวิเคราะห์ปจั จัยเชิงสาเหตุ
ของการทุจริตทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก ระดับโรงเรียนระดับเดียว
ทั้งนี้อาจได้รับอิทธิพลอื่นๆ ในระดับเดียวกันหรือระดับต่างกันคือ
ระดับนักเรียน โดยที่ในแต่ละโรงเรียนถึงแม้จะมีบริบทต่างกัน
แต่กฎระเบียบของโรงเรียนทีต่ อ้ งมีการบังคับใช้กนั ทุกโรงเรียน และ
พฤติกรรมของครูผู้สอนที่มีจรรยาบรรณของครูเป็นสิ่งที่ก�ำหนดไว้
แต่ไม่มผี ลต่อการทุจริตทางการศึกษาของนักเรียน อาจเนือ่ งมาจาก
ตั ว นั ก เรี ย นที่ มี ก ารตั ด สิ น ใจกระท� ำ การทุ จ ริ ต นั้ น ไม่ ไ ด้ ค� ำ นึ ง ถึ ง
กฎระเบียบของโรงเรียนหรือครูผู้สอน เพราะอาจเห็นว่าผลกระทบ
ที่ได้รับจากการตัดสินใจกระท�ำหรือไม่กระท�ำการทุจริตนั้นไม่ได้
แตกต่างจากผลการลงโทษจากโรงเรียนหรือครูผู้สอน เช่น นักเรียน
ท�ำข้อสอบไม่ได้ จึงตัดสินใจทุจริตการสอบ เพราะเห็นว่าถ้าไม่ท�ำ
การทุจริตก็จะสอบตก แต่หากถูกจับได้ก็จะถูกลงโทษให้ตกเช่นกัน
แต่ถา้ ท�ำการทุจริตแล้วหากไม่ถกู จับได้กจ็ ะท�ำให้ได้ผลสอบทีต่ อ้ งการ
ผลลัพธ์ทไี่ ด้จากการทุจริตจากการศึกษาจึงไม่ได้แย่ไปกว่าการตัดสินใจ
ไม่ท�ำการทุจริต

ข้อเสนอแนะ

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การทุ จ ริ ต ทางการศึ ก ษาของ
นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย มาจากทั้ ง ตั ว นั ก เรี ย นและ
จากโรงเรี ย น ซึ่ ง ปั จ จั ย ระดั บ นั ก เรี ย นที่ มี อิ ท ธิ พ ลมากที่ สุ ด คื อ
การเลี้ยงดูของครอบครัว ดังนั้น การที่จะแก้ปัญหาการทุจริต
ทางการศึกษาต้องอาศัยความร่วมมือทัง้ จากโรงเรียนและครอบครัว
เป็นส�ำคัญ ที่จะปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ครอบครัวควรเอาใจใส่ และตระหนักถึงปัญหาการทุจริต
ทางการศึกษานี้
2. การบริหารวิชาเรียนในการเรียนการสอนของแต่ละ
โรงเรี ย นมี อิ ท ธิ พ ลมากที่ สุ ด ในระดั บ โรงเรี ย นต่ อ การทุ จ ริ ต ทาง
การศึกษาของนักเรียน ดังนั้น การจัดการหลักสูตร ลักษณะวิชา
เนื้อหาวิชา ควรมีความยากเหมาะสม ไม่ยากเกินไปจนนักเรียน
ท�ำไม่ได้ ปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าของวิชาที่เรียน มีจ�ำนวน
เวลาเรียนต่อวันที่เหมาะสม ให้เวลาที่เหมาะสมแก่นักเรียนใน
การท�ำงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อลดการทุจริตทางการศึกษา
3. โรงเรียนควรมีบทลงโทษต่อการทุจริตทางการศึกษา
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และน�ำไปใช้อย่างจริงจัง ครูผู้สอนควร
ตระหนักถึงปัญหาการลอกการบ้าน การลอกข้อสอบ และมีการ
ป้องกันการทุจริตทางการศึกษาอย่างจริงจัง บุคลากร ครู ผู้สอน
เป็นแบบอย่างทีด่ แี ละสิง่ ส�ำคัญ คือ ต้องไม่ละเว้นเมือ่ พบการกระท�ำ
ทุจริต
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รำไ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสังเคราะห์ ร่วมกับการวิจัยเชิงประเมิน โดยประยุกต์ใช้เทคนิคเดลฟายประยุกต์ มีวัตถุประสงค์
เพือ่ สร้างและพัฒนารูปแบบการประเมินสมรรถนะผูต้ ดั สินกีฬาแบดมินตัน มีขนั้ ตอนการด�ำเนินการวิจยั 2 ขัน้ ตอน ดังนี้ 1) การร่างรูปแบบ
การประเมินสมรรถนะผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตันและคู่มือการใช้รูปแบบการประเมินสมรรถนะผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน และ 2) การประเมิน
คุณภาพของรูปแบบการประเมินสมรรถนะ ผูต้ ดั สินกีฬาแบดมินตันและคูม่ อื การประเมินสมรรถนะผูต้ ดั สินกีฬาแบดมินตัน จากผูเ้ ชีย่ วชาญ
จ�ำนวน 18 คน ด้วยเทคนิคเดลฟายประยุกต์
ผลการวิจัย พบว่า
1. รูปแบบการประเมินสมรรถนะผู้ตัดสินกีฬากีฬาแบดมินตัน มีองค์ประกอบของรูปแบบดังนี้ 1) หลักการและเหตุผล
2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบการประเมินสมรรถนะผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน 3) องค์ประกอบตัวชี้วัด และเกณฑ์สมรรถนะ 4) รูปแบบ
การประเมินสมรรถนะผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน และ 5) ขั้นตอนในการด�ำเนินการประเมินสมรรถนะผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน
2. ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบการประเมินสมรรถนะผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตันและคู่มือการประเมินสมรรถนะ
ผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน ในด้านความถูกต้อง ความเหมาะสม และความเป็นประโยชน์ เก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ 18 คน ด้วยเทคนิค
เดลฟายประยุกต์ มีค่ามัธยฐาน 3.50 ขึ้นไป และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ไม่เกิน 1.50 ในทุกประเด็น
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This study was a synthesis and evaluation research using Delphi technique with the objective to initiate
and develop evaluation model of badminton umpire’s competency. There were two steps of the research including
1) drafting the evaluation models of badminton umpire’s competency and manual for evaluation model usage and
2) evaluating quality of the evaluation model of badminton umpire’s competency and manual by 18 experts
using Delphi technique. The results showed that:
1. the evaluation model of badminton umpire’s competency consisted of 1) principles and reasons,
2) objective of the competency evaluation model of badminton umpire, 3) indicators and competency criteria,
4) competency evaluation model of badminton umpire, and 5) operational processes of competency evaluation of
badminton umpire; and
the quality assessment of the evaluation model for badminton umpire and its manual in terms of
accuracy, suitability and advantage, collecting data from 18 experts, using Delphi technique, found that the median
3.50 or more and the interquartile range was no more than 1.50 in all areas
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กีฬาแบดมินตันเป็นกีฬาหนึง่ ทีไ่ ด้รบั ความนิยมอย่างแพร่
หลาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศแต่อย่างไรก็ตาม การพัฒนา
กีฬาแบดมินตันก็ยังไม่ประสบความส�ำเร็จเท่าที่ควร ซึ่งมีสาเหตุมา
จากหลายๆ ปัจจัย ดังที่กรมพลศึกษา (2556) เจริญ กระบวนรัตน์
(2531) ธนะรัตน์ หงส์เจริญ (2537) ประหยัด ศรีทะลับ (2544)
ทรงศักดิ์ เจริญพงศ์ (2556) มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ปัญหา
ดังกล่าวนั้น เกิดจากในการแข่งขันกีฬาทุกระดับ กับทุกทีมที่มีการ
เตรี ย มพร้ อ มมี ก ารฝึ ก ฝนมาอย่ า งดี แต่ ก ลั บ ต้ อ งล้ ม เหลวและ
ไม่ประสบความส�ำเร็จ เพราะการท�ำหน้าที่ของผู้ตัดสิน ที่ขาด
ประสิทธิภาพ ไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจน เช่น ไม่มีความรู้ในเรื่องกติกา
อย่างแท้จริง ขาดความยุติธรรมขาดประสบการณ์ ขาดความมั่นใจ
ในตนเอง ขาดความรอบคอบในการท�ำหน้าที่ ขาดความรับผิดชอบใน
บทบาทหน้าที่ จนลืมความถูกต้อง ไม่มุ่งเน้นที่จะแก้ไขข้อผิดพลาด
ทีเ่ กิดขึน้ ท�ำให้นกั กีฬา ผูฝ้ กึ สอน และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับวงการกีฬา
แบดมินตันไม่ให้การยอมรับ และไม่มั่นใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ตัดสิน เนื่องจากยังขาดกระบวนการในการประเมิน ผู้ตัดสินที่มี
คุณภาพมาตรฐานที่ถูกต้อง ชัดเจนและเป็นระบบ ส่งผลให้คุณภาพ
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินไม่มีมาตรฐาน เกิดข้อผิดพลาดใน
การท�ำหน้าที่ของผู้ตัดสิน กระทบต่อภาพลักษณ์ในวงการผู้ตัดสิน
กีฬาแบดมินตันประเทศไทย และส่งผลถึงการพัฒนากีฬาของชาติ
ทีไ่ ม่สามารถพัฒนาให้กา้ วหน้าต่อไปในมาตรฐานทีส่ งู ขึน้ การพัฒนา
ผูต้ ดั สินกีฬาแบดมินตันให้เป็นผูต้ ดั สินทีด่ แี ละมีมาตรฐานนัน้ จะช่วย
ผลักดัน และยกระดับมาตรฐานของการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ให้สงู
ยิ่งขึ้น เกิดประโยชน์ต่อการก�ำหนดทิศทางความเปลี่ยนแปลงและ
ความต้องการในอนาคต สามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดท�ำแนวทาง
การประเมิน การสรรหา คัดเลือก การสอบเลื่อนระดับของผู้ตัดสินให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นระบบ ดังนั้นผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน
ที่ดีจึงต้องมีองค์ประกอบของสมรรถนะที่ดี ในการตัดสินและต้อง
มีการประเมินสมรรถนะที่ถูกต้อง ครบถ้วนและแม่นย�ำในทุกด้าน
ทุกองค์ประกอบ เพราะความส�ำคัญของการประเมินสมรรถนะ
ของผูต้ ดั สินกีฬาแบดมินตันจะส่งผลต่องานการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยตรง
ผู้วิจัยจึงน�ำแนวคิดของศาสตราจารย์ เดวิด ซี แมคเคล
แลน (David, C. McClelland) มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
สมรรถนะผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตันให้ครบถ้วนทุกองค์ประกอบ
ของสมรรถนะทั้งทางด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านคุณลักษณะ
ด้านพฤติกรรม และด้านแรงจูงใจ ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบาย
ของรัฐบาลทีไ่ ด้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการพัฒนาองค์กรกีฬาจึง
มอบหมายให้กรมพลศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบในการยกร่างพระราช
บัญญัตสิ ง่ เสริมมาตรฐาน ผูฝ้ กึ สอนและผูต้ ดั สินกีฬาขึน้ และก�ำหนด
มาตรฐานเพือ่ ก�ำหนดกรอบ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
ผูต้ ดั สินกีฬา เพือ่ เป็นมาตรฐานกลางในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูต้ ดั สิน

ทุกชนิดกีฬา อันได้แก่ มาตรฐานความรู้ มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน และ
มาตรฐานการปฏิบตั ติ น และจากการศึกษาร่างพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริม
มาตรฐานผูฝ้ กึ สอนกีฬาและผูต้ ดั สินกีฬา พบว่า ร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาที่ได้ก�ำหนดขึ้นนั้น
เป็นการจัดท�ำมาตรฐานแกนกลางส�ำหรับทุกชนิดกีฬาแต่ยังไม่มี
การจัดท�ำในส่วนของมาตรฐานการประเมินเฉพาะชนิดกีฬาขึ้น
โดยงานวิ จั ย นี้ จ ะเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการสนั บ สนุ น การจั ด ท� ำ ร่ า ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา
ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของกีฬาแบดมินตัน
จากการที่ผู้วิจัยศึกษาเอกสาร ต�ำรา และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเพิ่มเติม พบว่า องค์กรผู้ตัดสินโดยเฉพาะองค์กร ผู้ตัดสิน
กีฬาแบดมินตันนั้น มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยในเรื่องนี้ค่อนข้างน้อย
ไม่เป็นระบบ และไม่ได้รบั การยอมรับอย่างแพร่หลายในเชิงวิชาการ
ประกอบกับการที่กรมพลศึกษา ได้จัดท�ำในส่วนของร่างพระราช
บัญญัติส่งเสริมมาตรฐาน ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาขึ้น เพื่อเป็น
มาตรฐานกลางในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินทุกชนิดกีฬา แต่ยัง
ไม่ได้มีการจัดท�ำมาตรฐานในการประเมินผู้ตัดสินเฉพาะชนิดกีฬา
ขึ้นด้วยนั้น การศึกษารูปแบบการประเมินสมรรถนะของผู้ตัดสิน
กีฬาแบดมินตันของผู้วิจัยในครั้งนี้ จึงเป็นการช่วยสนับสนุนการ
พัฒนากีฬาของชาติ ทีต่ อ้ งการยกระดับบุคลากรทางกีฬา โดยเฉพาะ
ผูต้ ดั สินให้มมี าตรฐานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สามารถทีจ่ ะบรรลุ
วัตถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้ เนือ่ งจากการศึกษาสมรรถนะและสร้างรูปแบบ
การประเมินสมรรถนะจากข้อมูลเชิงประจักษ์ ผ่านกระบวนการ
การพัฒนาตามหลักวิชาการและได้รับการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ
ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ จนสามารถน�ำรูปแบบการ
ประเมิ น สมรรถนะผู ้ ตั ด สิ น ไปแก้ ไข ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการ
ด�ำเนินงานการพัฒนาผูต้ ดั สินขององค์กรหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่
กรมพลศึกษา การกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแบดมินตัน
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้มีมาตรฐานแนวทาง
เดียวกันอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการประเมินสมรรถนะ
ผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงสังเคราะห์ ร่วมกับการวิจยั
เชิงประเมิน โดยประยุกต์ใช้เทคนิคเดลฟายประยุกต์ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการประเมินสมรรถนะผู้ตัดสินกีฬา
แบดมินตัน มีขนั้ ตอนการด�ำเนินการวิจยั 2 ขัน้ ตอน ดังนี้ 1) การร่าง
รูปแบบการประเมินสมรรถนะผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตันและคู่มือ
การใช้รูปแบบการประเมินสมรรถนะผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน และ
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		 1.3 องค์ประกอบตัวชี้วัด และเกณฑ์สมรรถนะ
พบว่า องค์ประกอบสมรรถนะทีส่ ำ� คัญ มี 5 องค์ประกอบ 18 ตัวชีว้ ดั
21 รายการประเมิน ซึ่งมีเกณฑ์สมรรถนะในแต่ละตัวชี้วัด และ
รายการประเมิน ดังนี้
			 1.3.1 องค์ประกอบด้านความรู้ (Knowledge)
จ�ำนวน 5 ตัวชี้วัด เกณฑ์สมรรถนะในทุกตัวชี้วัด คือ 4.00 คะแนน
			 1.3.2. องค์ประกอบด้านทักษะ (Skills) จ�ำนวน
5 ตัวชี้วัด 21 รายการประเมิน
					 1.3.2.1) ทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ก่อนการแข่งขัน 4 รายการประเมินเกณฑ์สมรรถนะ ในทุกรายการ
คือ 4.00 คะแนน โดยมีเกณฑ์ในระดับตัวชี้วัด คือ 4.00 คะแนน
เช่นเดียวกัน (ได้จากค่าเฉลี่ยของคะแนนในแต่ละรายการประเมิน
ของตัวชี้วัดนี้)
					 1.3.2.2) ทักษะในการประกาศและขาน
คะแนน 4 รายการประเมิน เกณฑ์สมรรถนะในทุกรายการ คือ 4.00
คะแนนโดยมีเกณฑ์ในระดับตัวชี้วัดคือ 4.00 คะแนน เช่นเดียวกัน
(ได้จากค่าเฉลี่ยของคะแนนในแต่ละรายการประเมินของตัวชี้วัดนี้)
			 		 1.3.2.3) ทักษะบริหารจัดการในสนาม
ระหว่างการแข่งขันกีฬาแบดมินตันอย่างมีประสิทธิภาพ 8 รายการ
ประเมิน เกณฑ์สมรรถนะในทุกรายการ คือ 4.00 คะแนนโดยมีเกณฑ์
ในระดับตัวชี้วัด คือ 4.00 คะแนน เช่นเดียวกัน (ได้จากค่าเฉลี่ยของ
คะแนนในแต่ละรายการประเมินของตัวชี้วัดนี้)
			 		 1.3.2.4) สรุปผลการแข่งขันได้ถูกต้อง
2 รายการประเมิน เกณฑ์สมรรถนะในทุกรายการ คือ 4.00 คะแนน
โดยมีเกณฑ์ในระดับตัวชี้วัด คือ 4.00 คะแนน เช่นเดียวกัน (ได้จาก
ค่าเฉลี่ยของคะแนนในแต่ละรายการประเมินของตัวชี้วัดนี้)
			 		 1.3.2.5) ก�ำกับการส่งลูกได้ถูกต้อง 3
รายการประเมิน เกณฑ์สมรรถนะในทุกรายการ คือ 4.00 คะแนน
โดยมีเกณฑ์ในระดับตัวชี้วัด คือ 4.00 คะแนน เช่นเดียวกัน (ได้จาก
ค่าเฉลี่ยของคะแนนในแต่ละรายการประเมินของตัวชี้วัดนี้)
			 1.3.3 อ ง ค ์ ป ร ะ ก อ บ ด ้ า น คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ
(Characteristic) จ�ำนวน 2 ตัวชี้วัด เกณฑ์สมรรถนะ ในทุกตัวชี้วัด
คือ 4.00 คะแนน
			 1.3.4 องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavior)
จ�ำนวน 3 ตัวชี้วัด เกณฑ์สมรรถนะในทุกตัวชี้วัด คือ 4.00 คะแนน
			 1.3.5 องค์ประกอบด้านแรงจูงใจ (Motivation)
จ�ำนวน 3 ตัวชี้วัด เกณฑ์สมรรถนะในทุกตัวชี้วัด คือ 4.00 คะแนน
ซึ่งเกณฑ์สมรรถนะก�ำหนดไว้เพื่อเป็นแรงผลักดันให้
บุคคลสามารถสร้างผลการปฏิบัติหน้าที่ในงานที่ตนรับผิดชอบให้
สูงกว่า หรือเหนือกว่าเกณฑ์สมรรถนะที่ก�ำหนด
		 1.4 รูปแบบการประเมินสมรรถนะผู้ตัดสินกีฬา
แบดมินตัน

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

2) การประเมิ น คุ ณ ภาพของรู ป แบบการประเมิ น สมรรถนะ
ผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตันและคู่มือการประเมินสมรรถนะผู้ตัดสิน
กี ฬ าแบดมิ น ตั น จากผู ้ เชี่ ย วชาญจ� ำ นวน 18 คน ด้ ว ยเทคนิ ค
เดลฟายประยุกต์
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงสังเคราะห์ ร่วมกับการวิจยั
เชิงประเมิน โดยประยุกต์ใช้เทคนิคเดลฟายประยุกต์ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการประเมินสมรรถนะผู้ตัดสินกีฬา
แบดมินตัน มีขั้นตอนการด�ำเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การร่างรูปแบบการประเมินสมรรถนะ
ผู ้ ตั ด สิ น กี ฬ าแบดมิ น ตั น และคู ่ มื อ การใช้ รู ป แบบการประเมิ น
สมรรถนะผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน
		 1.1 ผู ้ วิ จั ย น� ำ ข้ อ มู ล จากการศึ ก ษา สั ง เคราะห์
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Document synthesis) ร่วมกับการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ จ�ำนวน 9
คน ได้ 5 องค์ประกอบ 18 ตัวชีว้ ดั 21 รายการประเมิน และแนวทาง
ในการสร้างรูปแบบการประเมินสมรรถนะผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน
		 1.2 ผู้วิจัยยกร่างรูปแบบการประเมินสมรรถนะ
ผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตันและคู่มือการประเมินสมรรถนะผู้ตัดสิน
กีฬาแบดมินตัน โดยใช้ข้อมูลขององค์ประกอบ ตัวชี้วัด และเกณฑ์
สมรรถนะที่ผ่านเกณฑ์ที่ผู้วิจัยก�ำหนด มาเป็นเนื้อหาหลักในการ
ก�ำหนดกรอบของรูปแบบการประเมินและคู่มือการประเมิน
ขั้นตอนที่ 2 การประเมิ น คุ ณ ภาพของรู ป แบบการ
ประเมินสมรรถนะผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตันและคู่มือการประเมิน
สมรรถนะผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน
		 2.1 การประเมินคุณภาพของรูปแบบการประเมิน
สมรรถนะผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตันและคู่มือการประเมินสมรรถนะ
ผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน ในด้านความถูกต้อง ความเหมาะสม และ
ความเป็นประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 18 คน ด้วยเทคนิค
เดลฟายประยุกต์ โดยใช้แบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ
		
2.2 ตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หาของเครือ่ งมือ
(Content Validity) โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง
(Item-Objective Congruence Index : IOC) ตามความคิดของ
ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน เลือกเอาเฉพาะข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ตั้งแต่ 0.80 ขึ้นไป

ผลการวิจัย

มห
าว

ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์วิจัย

ได้ดังนี้

1. รูปแบบการประเมินสมรรถนะผูต้ ดั สินกีฬาแบดมินตัน
มีองค์ประกอบของรูปแบบดังนี้
		 1.1 หลักการและเหตุผล
		 1.2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบการประเมินสมรรถนะ
ผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน

ปิยะพงศ์ กู้พงศ์พันธ์, นภพร ทัศนัยนา, อนันต์ มาลารัตน์

คือ 4.00 คะแนน
ซึ่งเกณฑสมรรถนะกําหนดไวเพื่อเปนแรงผลักดันให บุคคลสามารถสรางผลการปฏิ บัติหน าที่ในงานที่ ตน
รับผิดชอบใหสูงกวา หรือเหนือกวาเกณฑสมรรถนะที่กําหนด
วารสารวิจตัยัดร�ำสิไพพรรณี
ปีทนี่ 13
1.4 รูปแบบการประเมินสมรรถนะผู
นกีฬาแบดมิ
ตัน ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2562 173
โครงสรางการบริหารจัดการรูปแบบการประเมินสมรรถนะผูตัดสินกีฬาแบดมินตัน ตามหลักการบริหาร
จัดการ POIC
โครงสร้างการบริหารจัดการรูปแบบการประเมินสมรรถนะ ผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน ตามหลักการบริหารจัดการ POIC
สมาพันธแบดมินตันแหงเอเชีย

การกีฬาแหงประเทศไทย

พพ
รรณ
ี

สหพันธแบดมินตันโลก

สมาคมกีฬาแบดมินตันแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ

หนวยงานวิชาการ

หนวยงานทดสอบและ
ประเมินผลผูต ัดสิน

หนวยงานทะเบียน
และประชาสัมพันธ

ชภัฏ

หนวยงานอบรม
ผูตัดสิน

รำไ

ฝายเทคนิคกีฬาแบดมินตัน

คณะกรรมการ (Board)

หนวยงานอุทธรณ
รองทุกข

สายการสนับสนุน/ใหคําปรึกษา
สายการบังคับบัญชา

ภาพประกอบ รูปแบบโครงสรางของการประเมินสมรรถนะสําหรับผูตัดสินกีฬาแบดมินตัน

มห
าว
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รูปแบบการประเมินสมรรถนะผูตัดสินกีฬาแบดมินตัน ควรดําเนินการในรูปของฝายเทคนิคกีฬาแบดมินตัน
ภายใต
ารทํางานของคณะกรรมการซึ
ยงานยนอตัยในโครงสร
าง จํานวนการด�
5 หนำวเนิ
ยงาน
ประกอบดนวสมรรถนะผู
ย 1) หนวยงาน
รูปกแบบการประเมิ
นสมรรถนะผู้ตัด่งสิมีนหกีนฬวาแบดมิ
น 		
น การประเมิ
้ ตั ด สิ น กี ฬ า
อบรมผูตัดสิน 2) หนวยงานวิชาการ 3) หนวยงานทดสอบผูตัดสิน 4) หนวยงานทะเบียนและประชาสัมพันธ 5) หนวยงาน
ควรด�ำเนินการในรูปของฝ่ายเทคนิคกีฬาแบดมินตันภายใต้การ แบดมินตัน มีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้
อุท ธรณรองทุกข และซึ่งในแตละองคกรยอยนั้นจะตองกําหนดโครงสราง และหนาที่ที่ชัดเจนตามกระบวนการในการ
ท�ำงานของคณะกรรมการซึง่ มีหน่วยงานย่อยในโครงสร้าง จ�ำนวน 5 			 ขั้นที่ 1 หน่วยทดสอบและประเมินผลผูต้ ดั สิน
ทํ า งานในกรอบ ของ POIC คื อ การวางแผน (Planning) การจั ด โครงสร า ง (Organizing) การดํ า เนิ น การ
หน่วยงาน
ประกอบด้วย 1)และการควบคุ
หน่วยงานอบรมผู
้ตัดสิน 2) หน่โดยองค
วยงาน กรทีเสนอคณะกรรมการ
แต่งตั้งผู้ประเมินผูน้ตสมรรถนะ
ัดสิน (Assessor)
(Implementing)
ม (Controlling)
่ควรมีบทบาทหนาที(Board)
่รับผิดชอบในการประเมิ
วิชาการคือ3)สมาคมกี
หน่วยงานทดสอบผู
สินงประเทศไทยในพระบรมราชู
4) หน่วยงานทะเบียนและ ปถัหน่
นผลผู
ต้ ดั สิน3ด�องค
ำเนินกการคั
เลือกผู
ฬาแบดมินตั้ตนัดแห
มภวยทดสอบและประเมิ
และมีองคกรที่ปรึกษา
จํานวน
ร คือดสหพั
นธป้ ระเมิน
ประชาสัแบดมิ
มพันนธ์ตั5)
หน่สมาพั
วยงานอุ
ธรณ์นรตั้อนงทุแหกงข์เอเชี
และซึ
่งในแต่ลฬะ าแหผูง้ตประเทศไทย
ัดสิน (Assessor) โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้ประเมินตาม
นโลก
นธแทบดมิ
ย และการกี
องค์กรย่อยนั้นจะต้องก�1.5
ำหนดโครงสร้
าง และหน้
าที่ที่ชัดเจนตาม
ที่ก�ำตหนดและเสนอรายชื
ขั้นตอนในการดํ
าเนินการประเมิ
นสมรรถนะผู
ัดสินกีฬาแบดมินตัน่อผู้ประเมินผู้ตัดสิน (Assessor) ที่ผ่านการ
กระบวนการในการท�ำงานในกรอบของ
POIC
คือ การวางแผน
คัดเลือนกน�
อคณะกรรมการ
เพื่อให้คณะกรรมการ
การดําเนินการประเมิ
นสมรรถนะผู
ตัดสินกีฬาแบดมิ
ตันำเสนอต่
มีรายละเอี
ยดขั้นตอนดัง(Board)
นี้
(Planning) การจัดโครงสร้
การด�ำเนินนการ
ผู้พิจารณาและแต่งตั(Board)
้งต่อไป แตงตั้งผูประเมินผูตัดสิน
ขั้นาทีง่ 1(Organizing)
หนวยทดสอบและประเมิ
ผลผูตัดเป็
สินนเสนอคณะกรรมการ
(Implementing)
ม (Controlling)
หน่วยทดสอบและประเมิ
นผลประชุม
(Assessor) และการควบคุ
หนวยทดสอบและประเมิ
นผลผูตโดยองค์
ัดสินดํากเนิรทีน่การคั			
ดเลือกผูประเมินผูขัต้นัดทีสิ่ น2 (Assessor)
โดยพิจารณาจาก
คุณ สมบั ตาทีิ ขร่องผู
ระเมินตามที่กําหนดและเสนอรายชื
่ อผู ประเมิ
นผูตัดสิำนเนิ(Assessor)
 านการคัดเลือกนําเสนอต
ควรมีบทบาทหน้
บั ผิดปชอบในการประเมิ
นสมรรถนะ คือ สมาคม
ชี้แจงการด�
นการประเมิทีน่ ผและวางแผนการประเมิ
น อ
คณะกรรมการ
(Board) เพื่อใหคณะกรรมการเป
นผูพองค์
ิจารณาและแต
งตัง้ ตอไป
กีฬาแบดมิ
นตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชู
ปถัมภ์ และมี
กร 				
2.1 หน่ ว ยทดสอบและประเมิ น ผลจั ด
ขั
น
้
ที
่
2
หน
ว
ยทดสอบและประเมิ
น
ผลประชุ
ม
ชี
แ
้
จงการดํ
า
เนิ
น
การประเมิ
น และวางแผนการประเมิ
น นตัน
ที่ปรึกษา จ�ำนวน 3 องค์กร คือ สหพันธ์แบดมินตันโลก สมาพันธ์ ประชุมชีแ้ จ้งการด�ำเนินการประเมิ
นสมรรถนะผูต้ ดั สินกีฬาแบดมิ
หนงวประเทศไทย
ยทดสอบและประเมินผลจัดประชุ
มชี้แจงการดําำเนิเนินนการประเมิ
สมรรถนะผูตัดสิ(Board)
นกีฬา และ
แบดมินตันแห่งเอเชีย และการกี2.1
ฬาแห่
และวางแผนการด�
งานร่วมกับนคณะกรรมการ
แบดมินตั1.5
นและวางแผนการดํ
งานรวมกับนคณะกรรมการ
(Board)
และหน
่เกี่ดยวข
ง โดยจั
ดทํา่มการศึ
กษา
		
ขั้นตอนในการด�ำาเนิเนินนการประเมิ
สมรรถนะ หน่
วยงานที
่เกี่ยวข้วอยงานที
ง โดยจั
ท�ำอการศึ
กษาคู
ือการด�
ำเนินการ
คู

ม
ื
อ
การดํ
า
เนิ
น
การการประเมิ
น
สมรรถนะผู

ต
ั
ด
สิ
น
กี
ฬ
าแบดมิ
น
ตั
น
ในรายละเอี
ย
ดต
า
ง
ๆ
เกี
่
ย
วกั
บ
ขั
้
น
ตอน
และวิ
ธ
ก
ี
าร
ผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน
การประเมินสมรรถนะผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตันในรายละเอียดต่างๆ
การดําเนินการประเมิน สรุปผลการประเมิน และจัดทํารายงานการประเมิ
เกี่ ย วกั บ ขั้ นนตอน และวิ ธี ก ารการด� ำ เนิ น การประเมิ น สรุ ป ผล
ขั้นที่ 3 ประเมินโดยเครื่องมือและวิธีการประเมิ
น น และจัดท�ำรายงานการประเมิน
การประเมิ
การดํ า เนิ น การประเมิ น ให ดํ า เนิ น การตามแผนการประเมิ น ที่ กํ า หนดไว โดยให ห น ว ยงาน
ที่เกี่ยวของรวมกับผูประเมิน (Assessor) ใชเครื่องมือและวิธกี ารประเมิน ดังนี้
3.1. เครื่องมือการประเมิน คือ แบบประเมินสมรรถนะผูตัดสินกีฬาแบดมินตัน
แบบประเมินสมรรถนะผูตัดสินกีฬาแบดมินตัปินยมีะพงศ์
5 องคกูป้พระกอบ
1) ดอนั
านความรู
 ตน์
งศ์พันธ์,ประกอบด
นภพร ทัศวยนัยนา,
นต์ มาลารั
2) ดานทั กษะ 3) ดานคุณ ลักษณะ 4) ดานพฤติกรรม และ 5) ดานแรงจูงใจ มีลักษณะเปนมาตรประมานคา 5 ระดับ
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2. ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบการประเมิน
สมรรถนะผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตันและคู่มือการประเมิน สรรถนะ
ผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน ในด้านความถูกต้อง ความเหมาะสม และ
ความเป็นประโยชน์ เก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ 18 คน ด้วยเทคนิค
เดลฟายประยุกต์ มีค่ามัธยฐาน 3.50 ขึ้นไป และค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ ไม่เกิน 1.50 ในทุกประเด็น

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

รำไ

จากผลการวิจัยรูปแบบการประเมินสมรรถนะผู้ตัดสิน
กีฬาแบดมินตันข้างต้น ผู้วิจัยได้น�ำประเด็นข้อค้นพบที่ส�ำคัญมา
อภิปรายผล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. รู ป แบบการประเมิ น สมรรถนะส� ำ หรั บ ผู ้ ตั ด สิ น
กี ฬ าแบดมิ น ตั น นั้ น ควรด� ำ เนิ น การในรู ป ของฝ่ า ยเทคนิ ค กี ฬ า
แบดมินตัน ภายใต้การท�ำงานของคณะกรรมการ ซึง่ มีหน่วยงานย่อย
ในโครงสร้าง จ�ำนวน 5 หน่วยงาน โดยในแต่ละองค์กรย่อยนั้นจะ
ต้องก�ำหนดโครงสร้าง และหน้าที่ที่ชัดเจน ตามกระบวนการใน
การท�ำงานตามกรอบ POIC คือ การวางแผน (Planning) การจัด
โครงสร้าง (Organizing) การด�ำเนินการ (Implementing) และ
การควบคุ ม (Controlling) โดยมี ผ ลการตรวจสอบคุ ณ ภาพ
ด้านความถูกต้อง ด้านความเหมาสม และด้านความเป็นประโยชน์
ของรูปแบบการประเมินสมรรถนะผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตันผ่าน
เกณฑ์ที่ก�ำหนดทุกตัวชี้วัด และทุกรายการประเมินนั้น สามารถ
อภิปรายตามประเด็นส�ำคัญ ใน 3 ประเด็น คือ
		 1.1 การด� ำ เนิ น งานในรู ป คณะกรรมการ โดยมี
สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
เป็นองค์กรรับผิดชอบหลัก และมีสหพันธ์แบดมินตันโลก สมาพันธ์
แบดมินตันแห่งเอเชีย และการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นองค์กร
ที่ปรึกษา และการก�ำหนดองค์กรย่อยที่รับผิดชอบเป็น 5 หน่วยงาน
และหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานย่อย ซึ่งตามแนวทางนี้
ผลการวิจัยระบุให้มีการส่งเสริมให้เกิดการด�ำเนินงานในรูปของ
คณะกรรมการ เนื่องจากคณะกรรมการ คือ การชุมนุมเพื่อปรึกษา
หารือ (Deliberative assembly) ของกลุ่มบุคคล ซึ่งโดยปกติจะ
อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของการชุมนุมหรือองค์กรอื่นที่ใหญ่กว่า
การด�ำเนินงานในรูปของคณะกรรมการจะช่วยให้เกิดการก�ำกับดูแล
เนื่องจากการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของสมาชิกทุกคนในองค์กร
อาจท�ำให้ยากเกินกว่าจะควบคุมได้ เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติ
หน้าที่ และส่งผลกระทบโดยรวมต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ขององค์กร ดังนั้นคณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกเป็น
ตัวแทนของสมาชิกทั้งมวลในวงการกีฬาแบดมินตัน เพื่อให้อ�ำนาจ
ตัดสินใจในเรื่องการปฏิบัติการที่ส�ำคัญของการพัฒนาวงผู้ตัดสิน
กีฬาแบดมินตัน ทั้งในส่วนของการอบรมผู้ตัดสิน การท�ำหน้าที่ด้าน
วิชาการ การทดสอบและประเมินผลผู้ตัดสิน การจัดท�ำทะเบียน

มห
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ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

			 ขั้นที่ 3 ประเมิ น โดยเครื่ อ งมื อ และวิ ธี ก าร
ประเมิน
			 การด�ำเนินการประเมินให้ดำ� เนินการตามแผน
การประเมินทีก่ ำ� หนดไว้ โดยให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกับผูป้ ระเมิน
(Assessor) ใช้เครื่องมือและวิธีการประเมิน ดังนี้
				 3.1 เครือ่ งมือการประเมิน คือ แบบประเมิน
สมรรถนะผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน
				 แบบประเมิ น สมรรถนะผู ้ ตั ด สิ น กี ฬ า
แบดมิ น ตั น มี 5 องค์ ป ระกอบ ประกอบด้ ว ย 1) ด้ า นความรู ้
2) ด้ า นทั ก ษะ 3) ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะ 4) ด้ า นพฤติ ก รรม และ
5) ด้ า นแรงจู ง ใจ มี ลั ก ษณะเป็ น มาตรประมานค่ า 5 ระดั บ
(Rating Scales) รวมทั้งหมด 18 ตัวชี้วัด 21 รายการประเมิน
				 3.2 เกณฑ์ในการให้คะแนนตัวชีว้ ดั /เกณฑ์
สมรรถนะในแบบประเมิน แบ่งเป็น 5 ระดับ
				 3.3 การรวมคะแนนขององค์ประกอบและ
ตัวชี้วัด ให้ผู้ประเมิน (Assessor) รวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน
ในแต่ ล ะรายการประเมิ น /ตั ว ชี้ วั ด เป็ น คะแนนรวมของแต่ ล ะ
องค์ประกอบทั้ง 5 องค์ประกอบ
			 ขั้นที่ 4 สรุปผลการประเมินสมรรถนะผูต้ ดั สิน
กีฬาแบดมินตัน
			 คณะกรรมการผูป้ ระเมิน น�ำแบบประเมินทีเ่ ก็บ
รวบรวมได้จากการเก็บข้อมูลของผูเ้ ข้ารับการประเมิน (ผูต้ ดั สินกีฬา
แบดมินตัน) น�ำมาท�ำการสรุปผลการประเมินโดยการด�ำเนินการ
รวบรวมคะแนนตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัดและเกณฑ์สมรรถนะใน
แต่ละด้านซึ่งผ่านการปรับค่าคะแนนแล้ว
			 ขั้นที่ 5 เปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะ
กับเกณฑ์การผ่านของตัวชี้วัดและเกณฑ์สมรรถนะ
			 เกณฑ์ ที่ ใ ช้ ใ นการตั ด สิ น ผลการประเมิ น
สมรรถนะผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตันก�ำหนดไว้ดังนี้
			 ร้ อ ยละ 80 ขึ้ น ไป ของคะแนนรวมในทุ ก
องค์ ป ระกอบ หมายถึ ง มี ส มรรถนะผ่ า นเกณฑ์ การประเมิ น
สมรรถนะผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน
			 ร้ อ ยละ 80 ลงมา ของคะแนนรวมในทุ ก
องค์ประกอบ หมายถึง มีสมรรถนะไม่ผ่านเกณฑ์ การประเมิน
สมรรถนะผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน
			 ขั้นที่ 6 การรายงานผลการประเมินสมรรถนะ
			 การรายงานผลการประเมินสมรรถนะผู้ตัดสิน
กีฬาแบดมินตันให้น�ำผลการประเมิน โดยให้หน่วยทดสอบรายงาน
ผลการประเมินสมรรถนะผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตันให้คณะกรรมการ
(Board) พิจารณาอนุมัติ และให้ฝ่ายเลขานุการส่งเรื่องให้หน่วย
ทะเบียนและประชาสัมพันธ์ ประกาศขึ้นทะเบียน

ปิยะพงศ์ กู้พงศ์พันธ์, นภพร ทัศนัยนา, อนันต์ มาลารัตน์
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ความสามารถของคนคนนัน้ ให้ทำ� งานได้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ โดยที่
การจัดโครงสร้างที่ดีต้องมีการเขียนระเบียบการท�ำงาน วิธีปฏิบัติ
เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย เพื่อให้คนท�ำงานทราบถึงวิธีการและ
การปฏิบตั งิ านตามระเบียบทีก่ ำ� หนดไว้ ซึง่ จะท�ำให้การท�ำงานไม่ซำ�้
ซ้อนและไม่ก้าวก่ายงานกัน ลดความขัดแย้งในองค์กรได้ และท�ำให้
องค์กรสามารถจัดสรรการใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
โดยก�ำหนดการใช้งบประมาณหรือทรัพยากรต่างๆ ในแต่ละฝ่ายงาน
ได้อย่างเหมาะสม
		 1.2 การด�ำเนินการบริหารงานในรูปแบบการประเมิน
สมรรถนะตามกรอบของ POIC พบว่า กระบวนการในการท�ำงาน
ตามรูปแบบฯ นั้น ควรจะต้องมีองค์ประกอบในเชิงกระบวนการ
ใน 4 ประเด็นหลัก คือ การวางแผน (Planning :P) เนื่องจาก
การวางแผน เป็นงานที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อการบริหารขององค์กร
เป็ น ภารกิ จ ที่ ผู ้ บ ริ ห ารองค์ ก รต้ อ งกระท� ำ เป็ น ด� ำ ดั บ แรกของ
กระบวนการบริหาร การด�ำเนินการใดๆ ถ้ามีการวางแผนที่ดีมี
ขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนก็จะสามารถท�ำให้เกิดการประกันได้ว่า
งานนั้ น ย่ อ มประสบผลส� ำ เร็ จ และบรรลุ เ ป้ า หมาย โดยเฉพาะ
การพัฒนางานการป้องกันความผิดพลาด ซึง่ ท�ำได้โดยการวิเคราะห์
ก�ำหนดขั้นตอนการท�ำงานและระบุปัจจัยจ�ำเป็นการด�ำเนินงานให้
ชัดเจน องค์กรใดที่ไม่มีแผนงานย่อมมีโอกาสที่ประสบกับความ
ล้มเหลวได้ง่าย ดั้งนั้น องค์กรที่มีหน้าที่ส�ำคัญในการพัฒนาผู้ตัดสิน
กีฬาแบดมินตัน จึงต้องมีการวางแผนเพื่อให้กระบวนการปฏิบัติ
งานที่เป็นระบบ เพื่อให้การด�ำเนินงานในส่วนต่างๆ เป็นไปอย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเหตุ ผ ลส� ำ คั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ที่ อ งค์ ก รที่
รับผิดชอบกีฬาแบดมินตัน จ�ำเป็นต้องมีการพิจารณาวางแผน คือ
การทีป่ จั จุบนั สถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมต่างๆ มีการเปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็ว ซึ่งหากมีการเตรียมการรองรับความเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วในทุกด้านนัน้ ก็จะท�ำให้การด�ำเนินงานขององค์กรราบรืน่
องค์กรที่ประสบกับความล้มเหลวส่วนใหญ่ เกิดจากการที่ผู้บริหาร
มิ ไ ด้ ต ระหนั ก ถึ ง การวางแผนและมั ก จะละเลยสิ่ ง แวดล้ อ มของ
องค์กรต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ภาวิดา ธาราศรีสทุ ธิ และวิบลู ย์ โตวณะบุตร
(2542) ทีก่ ล่าวว่า การวางแผนหรือการก�ำหนดโครงการว่า จะท�ำอะไร
ในการบริหาร ผู้บริหารจ�ำเป็นจะต้องรู้จักวางแผนถ้าปราศจาก
แผนงานแล้ว โอกาสที่ผู้บริหารจะท�ำงานให้ได้ผลมีน้อยเหลือเกิน
การวางแผนนั้นผู้บริหารจะต้องค�ำนึงเสมอว่า จะท�ำอะไร จะมอบ
ให้ใครเป็นผู้รับผิดชอบ จะท�ำที่ไหน และจะท�ำเมื่อไหร่ และจะ
ท�ำอย่างไร นอกจากนี้แผนจะส�ำเร็จได้ก็ต้องมีการขับเคลื่อนให้มี
การด�ำเนินงานที่เป็นรูปธรรมโดยการก�ำหนดโยบายและแผนไปสู่
การปฏิบัติ โดยการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานไปตามโครงสร้างของ
หน่วยงาน ทั้ง 5 หน่วยงาน ซึ่งคณะกรรมการจะเป็นผู้ด�ำเนินงาน
เป็นส่วนใหญ่โดยการจัดโครงสร้างบุคลากร และการประสานงาน
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ
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และประชาสัมพันธ์ รวมถึงการด�ำเนินการในเรื่องของการอุทธรณ์
ร้องทุกข์ จึงเป็นสิ่งที่มีความจ�ำเป็น และจะต้องก�ำหนดให้มีหน่วย
งานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏในโครงสร้างขององค์กร
ที่ประกอบด้วย 5 หน่วยงาน เพื่อให้กระบวนการท�ำงานราบรื่น
นอกจากนี้ การมีกระบวนการท�ำงานในรูปของคณะกรรมการ ยัง
ช่วยให้เกิดการประสานงานของบุคคลจากส่วนต่างๆ ขององค์กร
ที่อาจต้องปรึกษาหารือกันอย่างเป็นปกติ เพื่อพัฒนาการด้านกีฬา
แบดมินตันในขอบข่ายงานของตน เพื่อน�ำเสนอหรือวิจารณ์แผน
งาน/โครงการให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กร รวมไปถึงเพื่อ
วางแผนทางด้านการเงิน การตลาด เป็นต้น ดังนั้นคณะกรรมการ
จึงเป็นศูนย์รวมของการประสานงานให้กับบุคคลเหล่านี้ และเมื่อ
คณะกรรมการมีขนาดใหญ่เกินไปอาจต้องแบ่งเป็นคณะกรรมการ
ย่อย (หรือคณะอนุกรรมการ) เพื่อรับผิดชอบส่วนงานที่เป็นเฉพาะ
กิจมากขึ้น ดังที่ต้องมีการจ�ำแนกเป็นหน่วยงานย่อยดังที่กล่าวแล้ว
ในเบื้องต้น
เมือ่ พิจารณาในส่วนของโครงสร้างพบว่าการด�ำเนินงาน
ในรู ป ของคณะกรรมการ (Board) นั้ น ก� ำ หนดให้ ส มาคมกี ฬ า
แบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นองค์กรหลัก
ทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบการบริหารจัดการ เนือ่ งจากเป็นองค์กรทีม่ คี วาม
พร้อม และมีความคุน้ เคยในการปฏิบตั หิ น้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องการทดสอบ
ขึน้ ทะเบียนและพัฒนาผูต้ ดั สินกีฬาแบดมินตันอยูแ่ ล้ว จึงเป็นองค์กร
ที่เหมาะสม และมีความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และ
การที่ก�ำหนดให้มีตัวแทนของหน่วยงานรับผิดชอบทั้ง 5 หน่วยงาน
หลัก ได้แก่ หน่วยงานฝึกอบรมผู้ตัดสิน หน่วยงานวิชาการ หน่วย
งานทะเบียนและประชาสัมพันธ์ หน่วยงานทดสอบและประเมินผล
ผู้ตัดสิน หน่วยงานอุทธรณ์ร้องทุกข์ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จั ด การร่ ว มกั น ในรู ป ของคณะกรรมการ ด้ ว ยเหตุ ผ ลที่ ว ่ า 5
หน่วยงานหลักดังกล่าวนั้น มีการแบ่งหน้าที่การท�ำงานที่ชัดเจน
ครอบคลุมการท�ำงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สามารถน�ำไปใช้
กับการบริหารจัดการองค์กรได้อย่าง มีคุณภาพ โดยให้ตัวแทน
แต่ ล ะหน่ ว ยงานเข้ า มามี บ ทบาทร่ ว มกั น ในการบริ ห ารจั ด การ
ในรูปของคณะกรรมการ (Board) จึงเป็นการสะท้อนถึงรูปแบบ
การบริ ห ารที่ เ น้ น การมี ส ่ ว นร่ ว ม และการรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกั น
อั น จะน� ำ ไปสู ่ ก ารบริ ห ารงานที่ มี คุ ณ ภาพและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ในอนาคต ที่ ร ะบุ ว ่ า การจั ด โครงสร้ า งขององค์ ก ร คื อ การจั ด
รูปแบบการท�ำงานของกิจการ เป็นการก�ำหนดงานที่แต่ละคน
ต้ อ งท� ำ งานที่ ห น่ ว ยงานแต่ ล ะหน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ ก� ำ หนด
สายการบั ง คั บ บั ญ ชาว่ า ใครจะขึ้ น ตรงกั บ หั ว หน้ า คนไหนเพื่ อ
ให้เกิดความชัดเจนในการท�ำงานขององค์กรนั้นๆ ซึ่งก่อให้เกิด
ประโยชน์ส�ำคัญคือ มีการก�ำหนดหน้าที่งานและความรับผิดชอบ
ที่ชัดเจนโดยมีการก�ำหนดต�ำแหน่งงานของแต่ละคน มีการจัดสาย
การบังคับบัญชาท�ำให้คนท�ำงานทราบว่าใครเป็นหัวหน้างานของตน
และใครจะเป็นคนให้คณ
ุ ให้โทษกับตนเองได้ ท�ำให้ผบู้ ริหารสามารถ
คัดเลือกคนทีเ่ หมาะสมกับต�ำแหน่งงานและยังสามารถพัฒนาความรู้
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จะต้องการน�ำไปสู่การใช้ในสถานการณ์จริง กล่าวคือจะต้องมี
การแปลงแผนการต่ า งๆ ออกมาเป็ น แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ� ำ ปี
ซึ่งโดยทั่วไปจะประกอบด้วยกิจกรรมที่ต้องท�ำ เวลาด�ำเนินการ
ผู้ปฏิบัติ/ผู้รับผิดชอบ งบประมาณด�ำเนินงาน ตัวชี้วัด ทั้งนี้โดยมี
โครงสร้างองค์กร ระบบงาน เทคโนโลยี ฯลฯ รองรับ ซึ่งการน�ำ
กลยุทธ์ไปปฏิบัติ จะประกอบด้วยกระบวนงานย่อย 2 ส่วนได้แก่
การจัดท�ำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และการปฏิบัติการ
(Take Action) ซึ่งการปฏิบัติการนั้นเป็นกระบวนการด�ำเนินการ
ตามแผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมที่ก�ำหนดไว้ และโดย
ทั่วไปจะมี 2 ส่วน คือ การปฏิบัติตามแผนงาน/งาน/โครงการ
ตามกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อด�ำเนินการจัดท�ำผลผลิตหรือให้บริการ
แก่ลกู ค้าหรือผูร้ บั บริการ และการปฏิบตั ติ ามแผนงาน งาน/โครงการ
ที่เป็นพันธกิจสนับสนุน ได้แก่ การจัดการความรู้ (Knowledge
Management) ในองค์กร หรือการพัฒนาองค์กรและการจัดการ
(Management Development) ซึ่งในประเด็นนี้จะเห็นได้ว่า
การก�ำหนดรายละเอียดของกระบวนการด�ำเนินการของแต่องค์กร
ย่อยที่มีหน้าที่ต่างๆ ของรูปแบบการประเมินสมรรถนะผู้ตัดสินกีฬา
แบดมินตันได้กำ� หนดไว้อย่างชัดเจน จึงส่งผลให้กระบวนการด�ำเนินการ
เป็นสิ่งส�ำคัญที่จะต้องมีระบุไว้ในกระบวนการบริหารจัดการที่เป็น
รูปธรรม สอดคล้องกับแนวคิดของ Richard and Engle (1986),
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2540) ที่กล่าวว่า การด�ำเนินการเป็น
กระบวนการที่ท�ำให้สมาชิกเกิดความผูกพันและกระตือรือร้นที่จะ
ท�ำงานร่วมกัน แก้ปัญหาความขัดแย้ง ผลักดันให้สมาชิกในองค์การ
น�ำค่านิยม ทิศทาง และผลการด�ำเนินงานที่คาดหวังของหน่วยงาน
ไปปฏิบัติ และสอดคล้องกับอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2549) ที่ระบุว่า
การจัดการคนให้เหมาะสมกับงาน และจัดทักษะที่คนแต่ละคนมี
รวมถึงการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงานของคนเหล่านั้น เป็น
สิ่งส�ำคัญของกระบวนการด�ำเนินการขององค์กร
ส� ำ หรั บ กระบวนการสุ ด ท้ า ยที่ ค วรมี ใ นรู ป แบบการ
ประเมิ น สมรรถนะผู ้ ตั ด สิ น กี ฬ าแบดมิ น ตั น คื อ การควบคุ ม
(Controlling: C) เนื่องจากการควบคุมเป็นการตรวจสอบการ
ปฏิ บั ติ ง านว่ า เป็ น ไปตามเป้ า หมายหรื อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก� ำ หนด
เอาไว้หรือไม่ และการปฏิบัติงานนั้นมีมาตรฐานในการท�ำงานหรือ
ไม่อย่างไร โดยทั่วไปแล้ววัตถุประสงค์หลักของการควบคุมงาน คือ
การช่วยสร้างมาตรฐานในการควบคุม ตรวจสอบวิธีการท�ำงานของ
ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถรักษาคุณภาพของผลผลิตให้ได้มาตรฐาน
เป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าของงาน และยังสามารถใช้ใน
การประเมินผล การปฏิบัติงานด้วย นอกจากนี้การควบคุมยังมี
ประโยชน์ต่อองค์กร คือ เป็นเครื่องชี้วัดความก้าวหน้าขององค์กร
ท�ำให้องค์กรมีเกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบตั งิ านของบุคลากร ท�ำให้
องค์กรเป็นทีย่ อมรับ ในขณะเดียวกันก็มปี ระโยชน์ตอ่ งาน ท�ำให้รวู้ า่
งานที่ท�ำเป็นไปตามแผนงานหรือโครงการหรือนโยบายที่ก�ำหนด
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นอกจากการวางแผนแล้ ว การจั ด การองค์ ก ร
(Organizing : O) ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความส�ำคัญ เนื่องจากโครงสร้าง
องค์กร เป็นงานทางการบริหารอันหนึ่งที่ส�ำคัญของผู้บริหาร และ
ส�ำคัญในการสร้างอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคน และกลุ่มคนภายใน
องค์กร ซึ่งอิทธิพลนั้นเกิดจากวัตถุประสงค์ในการควบคุม ที่ได้
ออกแบบไว้ภายในโครงสร้างองค์กร โดยทัว่ ไปนัน้ องค์กรจะมีการจัด
กลุ่มของงานเข้าด้วยกันเป็นหน่วยงานและยุทธศาสตร์ ในการจัด
กลุม่ งานนีเ้ อง ทีท่ ำ� ให้เกิดโครงสร้างและลักษณะองค์กรทีแ่ ตกต่างกัน
ซึ่งแสดงการจัดกลุ่มนั้นๆ ไว้ด้วยผังองค์กร (Organization Chart)
และภายในโครงสร้างองค์กร ก็จะประกอบไปด้วยกิจกรรมหลากหลาย
ทีม่ กี ารปฏิสมั พันธ์ระหว่างงาน หรือกลุม่ งาน ท�ำให้เกิดกระบวนการ
ท�ำงาน (Process) ทีส่ ามารถรับรูแ้ ละก�ำหนดได้อย่างชัดเจน ดังเช่น
ที่ระบุในรูปแบบของการบริหารจัดการในกระบวนการประเมิน
สมรรถนะผู ้ ตั ด สิ น กี ฬ าแบดมิ น ตั น ซึ่ ง มี ก ารก� ำ หนดโครงสร้ า ง
ของผู้รับผิดชอบในระดับหน่วยงาน ที่ท�ำหน้าที่ด�ำเนินการตามที่
สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
มีการมอบหมายคณะกรรมการ ด�ำเนินงานของแต่ละหน่วยงานใน
การจัดโครงสร้างองค์กร มีการด�ำเนินกิจกรรม การก�ำกับ ติดตาม
ควบคุมการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาการออกข้อสอบของหน่วย
งานทดสอบและประเมินผลผู้ตัดสิน เป็นต้น ซึ่งแนวทางเหล่านี้
สอดคล้องกับแนวคิดของรังสรรค์ ประเสริฐศรี (2549) ที่กล่าวว่า
การจัดองค์กร (Organizing) เป็นการหาว่าจะท�ำงานอะไรบ้าง
ใครเป็นผู้รับผิดชอบ วิธีการที่จะรวมกลุ่มงาน ผู้ท่ีจะรายงานและ
รายงานถึงใคร รวมทั้งที่ไหนที่จะท�ำการตัดสินใจได้ สิ่งเหล่านี้
เป็นการออกแบบและด�ำเนินการระบบ เพื่อจัดเตรียมโครงสร้าง
และความสม�ำ่ เสมอขององค์กรในการปฏิบตั ติ ามแผน และผูบ้ ริหาร
จะต้องก�ำหนดให้ชดั เจนว่าจะท�ำอะไร แล้วจึงจัดสรรทรัพยากรและ
ความรับผิดชอบส�ำหรับแต่ละงานให้แต่ละบุคคล หรือกลุ่มภายใน
หน่วยงานองค์การ และสอดคล้องกับแนวคิดของ กฤษ เพิ่มทันจิตต์
(2552) ทีก่ ล่าวว่า การจัดองค์กร (Organizing) เดิมมีความหมายว่า
เป็นการจัดสรรคนทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง แต่ความหมายใหม่
คือต้องสร้างองค์กรให้มีลักษณะพลวัต (Building a dynamic
organization) โดยก�ำหนดบทบาทหน้าที่ในการบริหาร ก�ำหนด
ความรับผิดชอบระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา องค์การ
ที่มีลักษณะเป็นพลวัตจะให้ความส�ำคัญกับคนมากที่สุดผู้บริหารจะ
ต้องสามารถดึงดูดหรือล่อใจคนเข้าสู่องค์กรและรักษาคนไว้ เพื่อน�ำ
ความคิดหรือทุนปัญญาไปใช้ประโยชน์
อีกมิติหนึ่งที่มีความส�ำคัญต่อการบริหารขององค์กรที่
รับผิดชอบในการประเมินสมรรถนะผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน คือ
การด�ำเนินการ (Implementing :I) เนื่องจากการวางแผน ซึ่งก่อ
ให้เกิดกลยุทธ์ต่างที่ได้ก�ำหนดไว้นั้น จะประสบความส�ำเร็จได้
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ประชาสัมพันธ์ หน่วยงานอุทธรณ์ร้องทุกข์ และฝ่ายเลขานุการ
โดยมี อ งค์ ก รที่ ป รึ ก ษา 3 องค์ ก ร คื อ สหพั น ธ์ แ บดมิ น ตั น โลก
สมาพันธ์แบดมินตันเอเชีย และการกีฬาแห่งประเทศไทย ในการให้
นโยบายค�ำปรึกษา และสนับสนุนในด้านของงบประมานให้กับ
สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
โดยก�ำหนดให้มกี ารก�ำหนดผูป้ ระเมินผูร้ บั การประเมิน และหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ ได้แก่ ผู้ประเมินผู้ตัดสิน (Assessor) ผู้รับการประเมิน
ผูต้ ดั สินกีฬาแบดมินตัน จัดให้สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ ภายใต้รปู แบบของ
คณะกรรมการ ซึ่งด�ำเนินงานตามภาระหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน
โดยมุ่งเน้นด�ำเนินงาน ด้านการพัฒนาบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับ
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา (2555) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560 - 2564) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ที่ต้องการ
ยกระดับบุคลากรกีฬาสู่ระดับอาชีพการพัฒนาบุคลากรกีฬาให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐานในระดับสากล ซึง่ เป็นรูปแบบของกระบวนการ
พัฒนาที่เป็นระบบ และมีมาตรฐาน 5) ตัวอย่าง เครื่องมือในการ
ประเมินสมรรถนะผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน 6) ตัวอย่าง เกณฑ์ใน
การให้คา่ คะแนนของการประเมินสมรรถนะผูต้ ดั สินกีฬาแบดมินตัน
ในแต่ละตัวชี้วัด/รายการประเมิน ดังที่ได้กล่าวแล้วในเบื้องต้นนั้น
ผลการวิจัยในส่วนของการสร้างและพัฒนารูปแบบ พบว่า ผลการ
ประเมินคุณภาพของรูปแบบการประเมินสมรรถนะของผู้ตัดสินกีฬา
แบดมินตันทั้ง 3 ด้าน โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 18 คน มีความคิดเห็น
สอดคล้องต้องกันว่า รูปแบบการประเมินทีส่ ร้างขึน้ ซึง่ รวมรายละเอียด
ขององค์ประกอบ ตัวชี้วัด และเกณฑ์สมรรถนะนั้นมีคุณภาพใน
ด้านความถูกต้อง ความเหมาะสม และความเป็นประโยชน์ผ่านเกณฑ์
ที่ก�ำหนด กล่าวคือ มีค่ามัธยฐาน ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และมีค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ไม่เกิน 1.50 ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวเป็นเช่นนั้น
เนื่องจากกระบวนการในการสร้างรูปแบบการประเมินของผู้วิจัย
เกิดจากกระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์จากแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง และเมื่อประกอบกับการ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการเป็น หรือ
พั ฒ นาผู ้ ตั ด สิ น กี ฬ าแบดมิ น ตั น ที่ มี ป ระสบการณ์ ก ารท� ำ งานมา
ยาวนาน อย่างน้อย 10 ปี จึงสามารถทีจ่ ะสะท้อนมุมมองในประเด็น
ต่างๆ ได้อย่างชัดเจน และใกล้เคียงความเป็นจริง ประกอบกับใน
กระบวนการประเมินคุณภาพของรูปแบบนั้น ผู้วิจัยด�ำเนินการ
ประเมินโดยประยุกต์ใช้เทคนิคเดลฟาย โดยมีการปรับปรุงแก้ไข
รูปแบบตามค�ำแนะน�ำของผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้
ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นว่ารูปแบบการประเมินสมรรถนะทีผ่ วู้ จิ ยั สร้าง
ขึ้นมีคุณภาพในด้านต่างๆ ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดทั้ง 3 ด้าน โดยเมื่อ
พิจารณาประกอบกับรายละเอียดในแต่ละประเด็นทีป่ รากฏในรูปแบบ
พบว่า ข้อมูลต่างๆ ล้วนส่งเสริมให้รูปแบบมีความครบถ้วนสมบูรณ์
ทัง้ ในเชิงโครงสร้างและกระบวนการ ดังทีไ่ ด้อภิปรายแล้วในเบือ้ งต้น
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เอาไว้หรือไม่ ท�ำให้รู้ความก้าวหน้าของงานที่ท�ำ ท�ำให้รู้ว่าวิธีการที่
ใช้ในการปฏิบัติงานนั้นๆ เป็นวิธีการที่ถูกต้องหรือไม่ และท�ำให้รู้ว่า
งานทีท่ ำ� มีอปุ สรรคอะไร รวมถึงมีประโยชน์ของการควบคุมต่อบุคคล
เป็นประโยชน์ตอ่ ผูบ้ ริหารเพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือในการตรวจสอบการ
ท�ำงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ส่วนในด้านผูป้ ฏิบตั กิ ารควบคุมท�ำให้
ผู้ปฏิบัติตระหนักถึงความรู้ความสามารถของตนเอง ซึ่งเหล่านี้เป็น
สิง่ จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีในกระบวนการท�ำงานของรูปแบบการประเมิน
สมรรถนะของผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน ดังสะท้อนจากการก�ำหนด
รายละเอียดของกิจกรรมในแต่ละส่วนของหน่วยงานย่อยขององค์กร
ที่รับผิดชอบทั้ง 5 หน่วยงาน สอดคล้องกับแนวคิดของชนินทร์
ชุณหพันธรักษ์ (2550) Certo (2000) เสนาะ ติเยาว์ (2546)
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2545) ที่ระบุว่า การควบคุมเป็น
กระบวนการ การตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมี ร ะบบเพื่ อ
เปรียบเทียบการปฏิบัติงานกับมาตรฐาน หรือเกณฑ์ เพื่อรักษาให้
องค์ ก รด� ำ เนิ น การไปในทิ ศ ทางสู ่ เ ป้ า หมายอย่ า งถู ก ต้ อ งตาม
วัตถุประสงค์หลักขององค์กรโดยพิจารณาว่าผลการปฏิบัติงานจริง
เป็นไปตามมาตรฐาน หรือเกณฑ์ดงั กล่าวหรือไม่ เพือ่ ทีจ่ ะได้ปรับปรุง
แก้ไขผลการปฏิบัติงานขององค์การให้ดียิ่งขึ้น และสอดคล้องกับ
Dessler (2004) กล่าวว่า การควบคุม เป็นการกระท�ำเพื่อให้มั่นใจ
ว่าแผนงานที่วางไว้แล้ว มีการด�ำเนินการอย่างถูกต้องใช้ได้ผลทาง
การปฏิบัติ และถ้าจ�ำเป็นก็ต้องมีการปรับปรุง ทบทวนแผนงานนั้น
เพือ่ ให้ได้ผลลัพธ์ทตี่ อ้ งการ ซึง่ กระบวนการปรับปรุงทบทวนแผนงาน
และกิจกรรมทีไ่ ด้ ก�ำหนดไว้เพือ่ ปรับเปลีย่ นแก้ไขให้เป็นไปในทิศทาง
ที่มุ่งสู่ภารกิจหลักขององค์การที่ตั้งไว้
2. ผลการประเมินความถูกต้อง ความเหมาะสม และ
ความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการประเมินสมรรถนะ ผู้ตัดสิน
กีฬาแบดมินตัน จากรูปแบบการประเมินสมรรถนะผู้ตัดสินกีฬา
แบดมินตัน ทีร่ ะบุรายละเอียดว่าการประเมินสมรรถนะผูต้ ดั สินกีฬา
แบดมินตัน ประกอบด้วย 1) หลักการและเหตุผล 2) วัตถุประสงค์
ของรู ป แบบการประเมิ น สมรรถนะผู ้ ตั ด สิ น กี ฬ าแบดมิ น ตั น
3) องค์ประกอบ ตัวชี้วัดและเกณฑ์สมรรถนะ มีจ�ำนวน 18 ตัวชี้วัด
21 รายการประเมิน คือ องค์ประกอบด้านความรู้ (Knowledge)
จ�ำนวน 5 ตัวชี้วัด องค์ประกอบด้านทักษะ (Skills) จ�ำนวน 5
ตั ว ชี้ วั ด 21 รายการประเมิ น องค์ ป ระกอบด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะ
(Characteristic) จ�ำนวน 2 ตัวชี้วัด องค์ประกอบด้านพฤติกรรม
(Behavior) จ�ำนวน 3 ตัวชี้วัด และองค์ประกอบด้านแรงจูงใจ
(Motivation) จ�ำนวน 3 ตัวชี้วัด 4) รูปแบบการประเมินสมรรถนะ
ผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน ได้แก่ รูปแบบการประเมินสมรรถนะ
ผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน ประกอบด้วย หน่วยงานย่อยในโครงสร้าง
การท�ำงาน จ�ำนวน 5 หน่วยงาน และอีก 1 ฝ่าย ซึ่งมีหน้าที่ท�ำงาน
ประสานงานกับทุกหน่วยงาน คือ หน่วยงานอบรมผูต้ ดั สิน หน่วยงาน
วิ ช าการ หน่ ว ยงานทดสอบผู ้ ตั ด สิ น หน่ ว ยงานทะเบี ย นและ
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จึงส่งผลให้เกิดความสอดคล้องของรูปแบบการประเมินสมรรถนะ ทรงศักดิ์ เจริญพงศ์. (2556). แนวทางพัฒนาผูต้ ดั สินวอลเลย์บอล
ผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตันกับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ประเมิน
ไทย. สืบค้นเมื่อ 15 มิถุนายน 2559, จากhttp://
รูปแบบจนเกิดเป็นฉันทามติในที่สุด
www.thai-ref.org/tva/downloads
ธนะรั ตน์ หงส์เจริญ. (2537). เทคนิ ค การตั ด สิ น แบดมิ น ตั น .
นนทบุรี: เอกลักษณ์ดีไซน์.
ข้อเสนอแนะ
ประหยัด ศรีทะลับ. (2544). การสร้างแบบประเมินผู้ตัดสินกีฬา
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
เซปักตระกร้อ. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาพลศึกษา.
จากผลการวิจัยที่พบว่า รูปแบบการประเมินสมรรถนะ
บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตันที่สร้างขึ้นนั้น ประกอบด้วยในส่วนของ
โครงสร้าง กระบวนการ และเครื่องมือในการประเมินตัวชี้วัด ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และวิบูลย์ โตวณะบุตร. (2542). หลักและ
ทฤษฎีการบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ: สาขาวิชา
ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละประเด็น ที่จะต้องท�ำความเข้าใจ เพื่อให้
การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
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บทคัดย่อ

ลัยร
า

ชภัฏ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ ภาษาไทยก่อนและหลังเรียน โดยการใช้
แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก และเจตคติที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ร่วมกับ
เทคนิคผังกราฟิก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ�ำนวน 1 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา ได้จาก
การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และ
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านคิด
วิเคราะห์ แบบวัดเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก วิเคราะห์ข้อมูลโดย
เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ค่าที (t-test) แบบ Dependent sample และ
เจตคติต่อการเรียนด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
1. นักเรียนมีความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์หลังเรียนของนักเรียนทีไ่ ด้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยแบบฝึกทักษะ
การอ่านคิดวิเคราะห์ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ที่ .01
2. นักเรียน มีเจตคติต่อการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก
ในระดับมาก
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The purpost of this research were to compare the analytical thinking abilities of student in Prathomsuksa 2
after studying on Thai language using analytical thinking exercises with graphic organizer techniques and attitude
level. The sample groups use for the research were one classes of Prathomsuksa 2 at Tessabanmitsampanwittaya,
School. which were chosen random using Cluster Random Sampling method.
The instruments use in the research were, lesson plans of analytical thinking exercises with graphic
organizer techniques and analytical thinking abilities test and attitude towards Thai language
The statistics used were mean percentage median and t-test (dependen Sample) The research results
were;
1. The analytical thinking abilities of student in Prathomsuksa 2 after studying on Thai language using
Analytical thinking exercises with graphic organizer techniques was higher than the scores befor learning (p < .01).
2. The attitude scores towards after learning by using Analytical thinking exercises with graphic organizer
techniques attitude valuable at hight level
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ภาษาไทยเป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องชาติ เป็ น สมบั ติ ท าง
วัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและ เสริมสร้างบุคลิกภาพ
ของคนในชาติ ใ ห้ มี ค วามเป็ น ไทย เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการติ ด ต่ อ
สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท�ำให้
สามารถประกอบกิจธุระ การงานและด�ำรงชีวิตร่วมกันในสังคม
ประชาธิปไตยได้อย่างสันติสขุ และเป็นเครือ่ งมือในการแสวงหาความรู้
ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้
พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี ตลอดจนน�ำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ
ด้านวัฒนธรรม ประเพณีและสุนทรียภาพ เป็นสมบัติล�้ำค่าควรแก่
การเรียนรู้ อนุรกั ษ์และสืบสานให้คงอยูค่ ชู่ าติไทยตลอดไป (หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช, 2551 : 37)
จากการที่ ภ าษาไทยมี ค วามส� ำ คั ญ ดั ง ที่ ไ ด้ ก ล่ า วมา
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจึ ง ได้ ก� ำ หนดสาระส� ำ คั ญ ของกลุ ่ ม สาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ไว้ว่าเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความช�ำนาญ
ในการใช้ภาษาเพื่อ การสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เพือ่ น�ำไปใช้ในชีวติ จริง โดยก�ำหนดสาระส�ำคัญ คือ การอ่าน การอ่าน
ออกเสียงค�ำ ประโยค การอ่านบทร้อยแก้ว ค�ำประพันธ์ชนิดต่างๆ
การอ่านในใจเพื่อสร้างความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
ความรู้จากสิ่งที่อ่านเพื่อน�ำไปปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวัน การเขียน
การเขียนสะกดตามอักขรวิธี การเขียนสื่อสาร โดยใช้ถ้อยค�ำและ
รูปแบบต่างๆ ของการเขียน ซึ่งรวมถึงการเขียนเรียงความ ย่อความ
รายงานชนิดต่างๆ การเขียนตามจินตนาการ วิเคราะห์วิจารณ์และ
เขียนเชิงสร้างสรรค์ การฟัง การดู และการพูด การฟังและดูอย่างมี
วิจารณญาณการพูดแสดงความคิดเห็น ความรูส้ กึ พูดล�ำดับเรือ่ งราว
ต่างๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผล การพูดในโอกาสต่างๆ ทั้งเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการและการพูดเพือ่ โน้มน้าวใจ หลักการใช้ภาษาไทย
ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย การใช้ภาษาให้ถกู ต้องเหมาะสม
กับโอกาสและบุคคล การแต่งบทประพันธ์ประเภทต่างๆ และอิทธิพล
ของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย วรรณคดี และวรรณกรรม วิเคราะห์
วรรณคดีและวรรณกรรมเพือ่ ศึกษาข้อมูล แนวความคิด คุณค่าของ
งานประพันธ์ และความเพลิดเพลิน การเรียนรู้และท�ำความเข้าใจ
บทเห่ บทร้องเล่นของเด็ก เพลงพื้นบ้านที่เป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่า
ของไทย ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี เรื่องราวของสังคมในอดีตและความงดงามของภาษาเพื่อ
ให้เกิดความซาบซึ้งและภูมิใจในบรรพบุรุษที่ได้สั่งสมสืบทอดมา
จนถึงปัจจุบนั (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพุทธศักราช,
2551 : 37)

การจั ด การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นความส�ำคัญทั้งด้านความรู้ ความคิด
ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และรับผิดชอบต่อ
สังคม เพื่อพัฒนาคนให้มีความสมดุล โดยยึดหลักผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
ที่สุดทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ การจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด
การจั ด การ การเผชิ ญ กั บ ปั ญ หาและประยุ ก ต์ ค วามรู ้ ม าใช้ ใ น
การป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ท�ำได้ คิดเป็น ท�ำเป็น รักการอ่าน
และเกิดการใฝ่รอู้ ย่างต่อเนือ่ งผสมผสานความรูด้ า้ นต่างๆ อย่างเป็น
สัดส่วนสมดุลกัน โดยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เน้นการเรียนรู้ตาม
สภาพจริง มีความสนุกสนาน ได้ปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาความเป็น
มนุ ษ ย์ มี ทั ก ษะขั้ น พื้ น ฐานการติ ด ต่ อ สื่ อ สารในการคิ ด ค� ำ นวณ
การคิดวิเคราะห์ และพัฒนาลักษณะนิสัยและสุนทรียภาพ (สุวิทย์
มูลค�ำ และคณะ, 2555 : 14)
การอ่านมีความส�ำคัญอย่างยิ่งดังจะเห็นได้จากการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้
ก�ำหนดมาตรฐานการเรียนรู้วิชาภาษาไทย การอ่านไว้เป็นสาระที่ 1
มาตรฐาน ท1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อ
น�ำไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหาในการด�ำเนินชีวิตและมีนิสัยรัก
การอ่าน สร้างวิสัยทัศน์ในการด�ำเนินชีวิต โดยมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดก�ำหนดให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเสียงค�ำ ข้อความ
เรื่องสั้นๆ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง และจากการศึกษา
พบว่าหลักสูตรตามกระทรวงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เน้นให้ผู้เรียนรู้หลักการอ่านและ
การสะกดค�ำ ความหมายของค�ำและข้อความที่อ่าน การหาใจ
ความส�ำคัญและรายละเอียดของเรื่องที่อ่าน (หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช, 2551 : 9)
การคิ ด วิ เ คราะห์ เป็ น ความสามารถในการจ� ำ แนก
แยกแยะองค์ประกอบต่างๆ ของสิ่งใด สิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นวัตถุ
สิ่งของ เรื่องราวหรือเหตุการณ์และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นเพื่อค้นหาสภาพความเป็นจริงหรือ
สิ่งส�ำคัญของสิ่งที่ก�ำหนดให้ (สุวิทย์ มูลค�ำ, 2550 : 9) ดังนั้น
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถด้านการอ่าน
คิดวิเคราะห์ภาษาไทย ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 2 ให้ประสบ
ความส� ำ เร็ จ จะต้ อ งอาศั ย การฝึ ก ฝนและพั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด
ขั้นพื้นฐานสู่การคิดขั้นสูงจะต้องส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วย
วิธกี ารทีห่ ลากหลาย เน้นการจัดการเรียนรูต้ ามสภาพจริง การเรียนรู้
ด้วยตนเอง การเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้จากธรรมชาติและมีสื่อ
หรือนวัตกรรมการเรียนรูท้ เี่ หมาะสมกับศักยภาพ และความสามารถ
ของนักเรียน เช่น แบบฝึกทักษะ
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ไปใช้ในการเรียนรู้เนื้อหาสาระต่างๆ จ�ำนวนมาก เพื่อช่วยให้เกิด
ความเข้าใจในเนื้อหาสาระนั้นได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นและจดจ�ำได้นาน
จากเหตุผลและความส�ำคัญดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัย
ในฐานะที่ เ ป็ น ครู ผู ้ ส อนได้ ต ระหนั ก และเห็ น ความส� ำ คั ญ ของ
การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ ภาษาไทย จึงได้เลือกใช้
แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ด้วยการอ่าน และเขียนผัง
กราฟิก ตามหลักการใช้ภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง
เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สูงขึ้น และสามารถน�ำทักษะการคิดวิเคราะห์ไปใช้ในการด�ำเนิน
ชีวิตประจ�ำวันได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในอ่านคิดวิเคราะห์
ภาษาไทยของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 2 ก่ อ นเรี ย นและ
หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ร่วมกับเทคนิค
ผังกราฟิก
2. เพื่อศึกษาเจตคติของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ร่วมกับเทคนิค
ผังกราฟิกกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชภัฏ

โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วทิ ยา สังกัดเทศบาลเมือง
วังน�ำ้ เย็น จังหวัดสระแก้ว ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการจัดการ
เรียนรูก้ ลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทยให้มปี ระสิทธิภาพมาโดยตลอด
แต่ปจั จุบนั พบว่าการสอนภาษาไทยส�ำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 2 ยังไม่ประสบผลส�ำเร็จ เท่าที่ควรเห็นได้จากผลการสอบ
สมรรถนะที่ ส� ำ คั ญ ของผู ้ เรี ย น (LCT) ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3
ปีการศึกษา 2559 มีคะแนนเฉลี่ย ของผลคะแนนในระดับชั้น
ร้อยละ 33.02 นักเรียนมีคะแนนน้อย คือ การคิดวิเคราะห์ในวิชา
ภาษาไทย จึงสะท้อนให้เห็นว่านักเรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์
ทัง้ นีค้ รูขาดกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมให้นกั เรียนได้ฝกึ ทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างแท้จริง ขาดสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายและน่าสนใจ
ท�ำให้นกั เรียนไม่สนใจการอ่านและการคิดวิเคราะห์ ไม่กระตือรือร้น
ในการเรียนการคิดวิเคราะห์ และในฐานะที่เป็นครูผู้สอนระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 2 จึงมีความพยายามที่จะพัฒนาผู้เรียน ให้มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เพื่อส่งต่อนักเรียนให้กับครูผู้สอน
ในระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ต่อไป จึงศึกษาแสวงหารูปแบบและ
เครื่องมือที่จะน�ำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
ให้ผเู้ รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จนสนใจ ในเรือ่ งแบบฝึก
และผังกราฟิกที่จะน�ำมาใช้เป็นเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ให้กับผู้เรียน
ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย เป็นวิชาที่
จ�ำเป็นต้องฝึกฝน เพราะเป็นวิชาทักษะโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการอ่าน
จ�ำเป็นต้องอาศัยการฝึกฝนจนให้เกิดความช�ำนาญ แบบฝึกจึงได้รับ
ความนิยมน�ำมาใช้ในการฝึกและพัฒนาทักษะของผูเ้ รียนในการอ่าน
ภาษาไทยและการคิดวิเคราะห์ โดย สมศักดิ์ สินธุระเวช (2540 :
40) กล่ า วว่ า แบบฝึ ก เป็ น การจั ด ประสบการณ์ ฝ ึ ก หั ด เพื่ อ ให้
นักเรียนศึกษาและเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และสามารถแก้ปญ
ั หาได้อย่าง
ถูกต้องหลากหลายและแปลกใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับ สมพร ตอยยีปี
(2554 : 32) ได้กล่าวว่า แบบฝึกทักษะเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ช่วย
ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ต่างๆ จนเกิด
ความช�ำนาญและสามารถน�ำความรู้ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
เทคนิคการใช้ผังกราฟิกเป็นเทคนิคการพัฒนาทักษะ
การคิดที่นิยมใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด ซึ่งได้มี
การคิดค้นรูปแบบผังกราฟิกอย่างหลากหลาย ครูสามารถน�ำไป
ใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้หรือพัฒนาเป็นกิจกรรม และใน
ปัจจุบันนักการศึกษาทั่วโลกได้ให้ความสนใจการคิดด้วยภาพในรูป
ของผังกราฟิกหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแผนภาพความคิด ซึ่งรวม
ระหว่างรูปธรรมและนามธรรมเข้าด้วยกัน (ทองสุข รวยสูงเนิน,
2552 : 61) สอดคล้องกับ ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2552 : 253)
กล่าวว่า ผังกราฟิกเป็นแผนผังทางความคิด ประกอบด้วยข้อคิดหรือ
ข้อมูลส�ำคัญๆ ที่เชื่อมโยงกันในรูปแบบต่างๆ ซึ่งท�ำให้เห็นโครงสร้าง
ของความรู้หรือเนื้อหาสาระนั้นๆ เป็นเทคนิคที่ผู้เรียนสามารถน�ำ

สมมติฐานการวิจัย
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1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนการสอนด้วย แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ ร่วมกับ
เทคนิคผังกราฟิกวิชาภาษาไทย มีคะแนนความสามารถในการอ่าน
คิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
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อุปกรณ์ และวิธีด�ำเนินการวิจัย

ในวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
การคิดวิเคราะห์ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก มีรายละเอียดดังนี้
ประชากร ได้ แก่ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปีที่ 2
โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา สังกัดเทศบาลเมืองวังน�้ำเย็น
จังหวัดสระแก้ว จ�ำนวน 6 ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2 จ�ำนวน
190 คน ปีการศึกษา 2560
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6
โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา สังกัดเทศบาลเมืองวังน�้ำเย็น
จังหวัดสระแก้ว ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2 จ�ำนวน 31 คน
ได้มาโดยการเลือกสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
ซึง่ เป็นนักเรียนทีผ่ ศู้ กึ ษาค้นคว้าท�ำการสอนเองโดยเป็นครูประจ�ำชัน้
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วังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว จํานวน 6 หองเรียน ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 190 คน ปการศึกษา 2560
กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2/6 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธวิทยา สังกัด
เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว ปการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 31 คน ไดมาโดยการเลือกสุมแบบ
ปีที่ น13ควาฉบั
ที่ 1 เดือนมกราคมนครู
- เมษายน
183น
กลุม ( Cluster Random Sampling วารสารวิ
) ซึ่งเปนจนััยกร�เรีำยไพพรรณี
นทีผ่ ูศึกษาค
ทําบการสอนเองโดยเป
ประจําชั้น2562
และเป
ชั้นที่นักเรียนคละความสามารถ เกง ปานกลาง และออน โดยมีเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา ไดแก แบบฝก
และเป็ทันกชัษะการอ
้นที่นักเรีายนคิ
นคละความสามารถ
เก่ง คปานกลาง
และอ่อน ดการเรี
ดวิเคราะหรวมกับเทคนิ
ผังกรฟก,แผนการจั
ยนรู จ, ัยแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานคิด
ผลการวิ
เคราะห
ยน และหลั
ดเจตคติ
กเรียนที่มีตอ การจัดในการวิ
การเรียนการสอนโดยใช
กทักกษะการ
โดยมีเวิครื
่องมือกทีอ่ใช้นเรี
ในการศึ
กษาค้งนเรีคว้ยนา ,ได้แบบวั
แก่ แบบฝึ
กทัขกองนั
ษะการ
จัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้แนบบฝ
�ำแบบฝึ
ทักษะการอ่านคิด
อ
า
นคิ
ด
วิ
เ
คราะห
ร
ว

มกั
บ
เทคนิ
ค
ผั
ง
กราฟ
ก
ซึ
ง
่
เก็
บ
ข
อ
มู
ล
โดยใช
แ
บบวั
ด
ผลสั
ม
ฤทธิ
์
นํ
า
ข
อ
มู
ล
ที
ไ
่
ด
ม
าวิ
เ
คราะห
ท
างสถิ
ิ โดย
อ่านคิดวิเคราะห์ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก, แผนการจัดการเรียนรู้, วิเคราะห์ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก มาใช้ในกลุ่มตสาระการเรี
ยนรู้
ใช
ค
า

เฉลี
ย
่
ค
า
เบี
ย
่
งเบนมาตรฐาน
และการทดสอบค
า
ที
(t-test)
แบบ
Dependent
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ก่อนเรียน ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และได้น�ำเสนอผล
และหลังเรียน, แบบวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลไว้แบ่งออกเป็น 3 ข้อดังนี้
การสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ร่วมกับเทคนิค
1. คะแนนกิจกรรมขณะใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิด
ผลการวิจัย
ผังกราฟิก ซึ่งเก็บข้อมูลโดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ น�ำข้อมูลที่ได้ วิเคราะห์ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวจิ ัยไดนําแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหรวมกับเทคนิคผังกราฟก มาใชในกลุมสาระการ
มาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทั้ง 4 เล่ม ได้แก่ เล่มที่ 1 นิทาน,
เรียนรูภ าษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 และไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลไวแบงออกเปน 3 ขอดังนี้
การทดสอบค่าที1.คะแนนกิ
(t-test) แบบ
Dependent
เล่มที่ ร2วบทร้
ยกรอง,
มที่ ก3 เพลง
และ เล่มทีย่ 4นรูข่ าว ผลปรากฏ
จกรรมขณะใช
แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะห
มกับอเทคนิ
คผังเล่กราฟ
กลุม สาระการเรี
่ 1 เลมที่ 2 บทรอยกรอง ,เลมที่ 3 เพลง
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ทั้ง 4 เลม ไดแก เลดัมงทีตารางที
่ 1 นิทาน,
และ เลมที่ 4 ขาว ผลปรากฏดังตารางขางลาง
ตารางที่ 1 ตารางแสดงคะแนนกิจกรรมขณะใชแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหรวมกับเทคนิคผังกราฟก กลุมสาระการ
ตารางที่ 1 ตารางแสดงคะแนนกิจกรรมขณะใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก
เรียนรูกลุ
ภ าษาไทย
ของนัยกนรูเรี้ภยนชั
้นประถมศึ
้ง 4 เลมกษาปีที่ 2 ทั้ง 4 เล่ม
่มสาระการเรี
าษาไทย
ของนักกษาป
เรียทนชัี่ 2้นทัประถมศึ
ระหวางเรียน

ชุดที่ 1

25.56

ชุดที่ 2

26.41

ชุดที่ 3

22.69

ชุดที่ 4

26.38

หลังเรียน

SD

รอยละ

SD

รอยละ

2.01

75.18

3.78

0.40

75.63

1.06

75.45

3.75

0.56

75.00

0.72

75.63

3.78

0.47

75.63

18.17

75.36

3.81

0.51

76.25

ชภัฏ

แบบฝก

ิทยา

ลัยร
า

จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนของชุดฝึก เล่มที่ 4
2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคิด
จากตารางที
่ 1 พบว
ก เลมที่ 4วิเคราะห์
เรื่องขากวและเหตุ
การณงเรีมียคนด้
ะแนนระหว
นเฉลี่ย ดวิเคราะห์
เรื่องข่าวและเหตุการณ์
มีคะแนนระหว่
างเรีา ยคะแนน
นเฉลี่ยร้ของชุ
อยละดฝ75.36
อ่ นเรียนและหลั
วยแบบฝึกางเรี
ทักยษะการคิ
ยละ ่ย75.36
งเรียนเฉลี
ยละ 76.25
เปนคะแนนสูงสุดร่วและรองลงมาอั
นดับ ก2 กลุเลม่ มสาระการเรี
ที่ 3 เรือ่ งเพลง
คะแนนของนักเรียน
หลังเรีรยอนเฉลี
ร้อยละหลั76.25
ซึ่งเป็ย่ รนอคะแนนสู
งสุดซึ่งและรองลงมา
มกับเทคนิคผังกราฟิ
ยนรูภ้ มีาษาไทย
งเรียน มีและหลั
งเรียานโดยมี
คาเฉลีางเรี
่ยรยอนยละ
ากัน เล
มที่ ท2ี่ 2 บทร
อยกรอง ระหว
งเรียนมีแบบ Dependent
อันดับเท2ากัเล่นมทัที้ง่ ระหว
3 เรื่อางเพลง
คะแนนเท่
กันทั้งระหว่
และ75.63ชัน้ เท
ประถมศึ
กษาปี
ด้วยการทดสอบค่
าทีา(t-test)
หลัคะแนนเฉลี
งเรียนโดยมี่ยครา่ อเฉลี
อยละ 75.63
เท่ากังนเรียเล่นเฉลี
มที่ 2ย่ รบทร้
อยกรอง สวนเลมที่ 1 นิทาน มีคะแนน ระหวางเรียน75.18
ยละย่ ร้75.45
คะแนนหลั
อยละ75.00
ระหว่
างเรีงยเรีนมียนคะแนนเฉลี
และหลั
75.63 ่ยร้อยละ 75.45 คะแนนหลังเรียนเฉลี่ย
ร้อยละ 75.00 ส่ว2.นเล่ผลการเปรี
มที่ 1 นิทยาน
ะแนน ระหว่างเรียน 75.18
บเทีมียคบความสามารถในการอ
านคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนดวยแบบฝกทักษะการ
และหลั
ง
เรี
ย
น
75.63
คิดวิเคราะหรวมกับเทคนิคผังกราฟก กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ดวยการทดสอบ
คาที (t-test) แบบ Dependent
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถการอานคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียน

มห
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ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถการอ่านคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียน
การทดสอบ

กอนเรียน
หลังเรียน



n

X

31
31

13.26
15.29

SD
1.89
2.41

df

t

30.00
30.00

8.07*

p
.000

*p<.01
*p<.01

จากตารางที่ 2 พบวา คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห กลุมสาระการเรียนรูภ าษาไทย ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนดวยแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหรวมกับเทคนิคผังกราฟก หลัง
แขไข จันทร์บวร
เรียนสูงกวากอนเรียนซึ่งเปนไปตามสมติฐานที่ตั้งไว
3. ผลการศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีตอการเรียน เพื่อพัฒนาความสามารถในการอานคิดวิเคราะห ดวย

184 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2562
3. ผลการศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียน
เพือ่ พัฒนาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ ด้วยแบบฝึกทักษะ
การคิดวิเคราะห์ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

พพ
รรณ
ี

จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกทักษะ
การคิดวิเคราะห์รว่ มกับเทคนิคผังกราฟิก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ซึ่งเป็นไปตามสมติฐานที่ตั้งไว้

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียน เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ ด้วยแบบฝึกทักษะ
การคิดวิเคราะห์ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
n = 31

ข้อความ

ระดับ

X
4.65

SD
0.49

4.00

0.82

มาก

3. บรรยากาศของการเรียนท�ำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน

4.19

0.91

มาก

4. บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนท�ำกิจกรรมได้อย่างอิสระ

4.16

0.69

มาก

5. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนฝึก ทักษะได้จริง

4.35

0.75

มาก

มากที่สุด

6. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา

4.16

0.90

มาก

7. กิจกรรมการเรียนรู้ท�ำให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น

3.87

0.92

มาก

8. กิจกรรมการเรียนรู้ท�ำให้เกิดการคิดวิเคราะห์

4.03

0.84

มาก

9. กิจกรรมการเรียนรู้ท�ำให้นักเรียนกล้าคิดกล้าตอบค�ำถาม

4.32

0.75

มาก

10. นักเรียนมีความสนุกสนานไปกับกิจกรรมการเรียนการสอน

4.16

0.90

มาก

ค่าเฉลี่ย

4.19

0.80

มาก

ลัยร
า

ชภัฏ

2. ครูผู้สอนคอยส่งเสริมนักเรียนมีความกระตือรือร้น

รำไ

1. การเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการท�ำกิจกรรม

คิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้วิจัย
ได้ฝึกทักษะทางด้านภาษา คือ การฟัง ดู พูด อ่าน เขียน ที่มุ่งสู่
กระบวนการคิดวิเคราะห์ดว้ ยกระบวนการอภิปรายร่วมกันระหว่างกลุม่
และกิจกรรมเดี่ยวโดยครูวิเคราะห์กับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน
ประกอบกับการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดแบบฝึกแบบฝึกทักษะ
การคิดวิเคราะห์ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก มีการใช้สื่อที่หลากหลาย
ผ่านประสาทสัมผัสของผู้เรียน เร้าความสนใจท�ำให้ผู้เรียนเกิดการ
คิดวิเคราะห์ตลอดเวลา จึงเป็นการช่วยพัฒนา ความสามารถด้าน
การคิดวิเคราะห์ ให้แก่นักเรียนจนนักเรียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
สรุปและอภิปรายผล
ค้นคว้า ประสาท เนืองเฉลิม (2558 : 143-145) ที่กล่าวไว้ว่า
1. ความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์
การเปรียบเทียบความสามารถของนักเรียนที่เรียนด้วย การจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ เี่ ปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้ใช้ประสาทสัมผัส
ั หาผ่านการเลือกกิจกรรมการทดลองทีเ่ หมาะสม
แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ร่วมกับเทคนิคผังกราฟฟิก มาช่วยในการแก้ปญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน จะเป็นการสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ และสอดคล้องกับการ
เทศบาลมิตรสัมพันธ์วทิ ยา พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน ศึกษาของปณิสรา จันทร์ปาละ (2553) ศึกษาเรื่องการพัฒนา
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ิทยา

จากตารางที่ 3 แสดงผลการศึกษาเจตคติของนักเรียน
ที่มีต่อการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านคิด
วิเคราะห์ ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ร่วมกับเทคนิค
ผังกราฟิก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 2 จ�ำนวน 31 คน พบว่า มีค่าเฉลี่ย (X) อยู่ที่ 4.19 ซึ่งอยู่
ในระดับมาก และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.80
พบว่านักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนการสอน ด้วยแบบ
ฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
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1. ควรมีการวิจยั เปรียบเทียบความก้าวหน้าของความ
สามารถด้านการคิดวิเคราะห์และความ คงทนในการเรียนรูร้ ะหว่าง
นักเรียนที่เรียนโดยการใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ร่วมกับ
เทคนิคผังกราฟิก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กับนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบอื่นๆ
2. ควรมีการศึกษาด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์
กับนักเรียนในกลุ่มสาระอื่นและระดับช่วงชั้นอื่นๆ

เอกสารอ้างอิง

รำไ

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : องค์การรับส่งสินค้า
และ พัสดุภัณฑ์.
กลิ่นขจรไพร พิลาศรี. (2556). ผลการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
เรื่องการอ่านและการเขียนสะกดค�ำชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 โดยใช้แผนผังความคิด. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ปณิสรา จันทร์ปาละ. (2553). การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริม
การคิ ด วิ เ คราะห์ กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ภ าษาไทย
ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. การศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ประทีป ยอดเกตุ. (2550). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทยเพือ่ ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. วิทยานิพนธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก.
ประสาท เนือ่ งเฉลิม. (2556). วิจยั การเรียนการสอน. พิมพ์ครัง้ ที่ 2.
กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไมตรี บุญทศ. (2549). การท�ำวิจัยในโรงเรียน. กรุงเทพฯ :
สุวีริยาสาส์น.
ลัดดาวรรณ ซ้ายขวา. (2556). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน
การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แผนผังความคิดประกอบการ
แจกลู ก สะกดค� ำ . การค้ น คว้ า อิ ส ระ มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม.
วิมล ทองผิว. (2556). การพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบ
การสอนผังกราฟิกส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3. วิทยานิพนธ์ศกึ ษาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี.
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ชุดกิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ส�ำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์หลังการใช้ชุดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการใช้ชุด
กิจกรรมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และงานวิจัยของ
เอเดียน คุณาสิทธิ์ (2555) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ กลุม่ สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงาน ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นแผนผังมโนทัศน์
พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด
จากผลการศึกษาเบื้องต้นจึงสรุปได้ว่า การจัดการเรียน
การสอน ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ร่วมกับเทคนิค
ผังกราฟิก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 2 สามารถพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ได้เป็น
อย่างดี ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากการจัดการเรียนการสอนได้เปิดโอกาสให้ผเู้ รียน
ได้มีส่วนร่วม มีการแสดงความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติ
2. ผลการศึกษาเจตคติ
การศึกษาเจตคติทมี ตี อ่ การจัดการเรียนการสอน โดยใช้
แบบฝึ ก ทั ก ษะการอ่ า นคิ ด วิ เ คราะห์ ร ่ ว มกั บ เทคนิ ค ผั ง กราฟิ ก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากแบบฝึก
ที่ผู้วิจัยสร้าง ขึ้นเน้นนักเรียนเป็นส�ำคัญ ให้นักเรียนสามารถสร้าง
องค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง เปิดโอกาสให้นกั เรียนมีสว่ น ร่วมให้มากทีส่ ดุ
และชุดกิจกรรมมีสสี นั และตัวอักษรทีช่ ว่ ยเร้าความสนใจของนักเรียน
ต่อสิ่งที่ก�ำลัง เรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียน
ฝึกตัดสินใจและแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง และสามารถจัดระเบียบ
ข้อมูลเนื้อหาที่เรียนรู้ด้วยผังกราฟิกซึ่งช่วยให้ง่ายต่อการท�ำความ
เข้าใจในเนื้อหาสาระได้เร็วขึ้น และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
วิมล ทองผิว (2556, หน้า 107) กล่าวว่าการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้รูปแบบการสอนผังกราฟิกเป็นการสร้างความหลากหลาย
ในการเรียนให้กับผู้เรียนท�ำให้ผู้เรียนสามารถเสนอความคิดใน
รูปแบบที่ตนเองชอบ
ด้วยเหตุผลข้างต้นที่ได้กล่าวมาท�ำให้สรุปได้ว่า การจัด
กิจกรรมด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ร่วมกับเทคนิค
ผังกราฟิก ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วย
แบบฝึ ก ทั ก ษะการอ่ า นคิ ด วิ เ คราะห์ ร ่ ว มกั บ เทคนิ ค ผั ง กราฟิ ก
วิชาภาษาไทยของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 2 เนือ่ งจากนักเรียน
สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และมีส่วน ร่วมจัดกระท�ำกับ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบเข้าใจง่ายและรวดเร็ว
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สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ. (2555). พัฒนาทักษะการคิดตาม
แนวปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพฯ : เทคนิคพริ้นติ้ง.
สุวิทย์ มูลค�ำ. (2550). กลยุทธ์การสอนคิดวิเคราะห์. พิมพ์ครั้งที่ 4.
กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์.
เอเดียน คุณาสิทธิ์. (2555). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระ
การเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ เรือ่ ง พลังงาน ส�ำหรับนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รบั การสอนโดยใช้ชดุ กิจกรรม
การเรียนรูท้ เี่ น้นแผนผังมโนทัศน์. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.
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สถิต นาคนาม. (2553). การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคผังกราฟิกเพือ่ เสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาไทย
เชิงวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. วิทยานิพนธ์
ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
สุกัญญา จันทประสาน. (2555). การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
การอ่านภาษาไทยเชิงวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคค�ำถาม
5W 1H และเทคนิคผังกราฟิก ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 2.
วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร.
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การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R
ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Development of Thai Reading Comprehension Activity Package Using
SQ4R Reading Method Together with Think Pair Share for
Mathayomsuksa I Students

รำไ
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ร่วมกับ
เทคนิคเพื่อนคู่คิดส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเปรียบเทียบผลการอ่านจับใจความก่อนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิค
เพื่อนคู่คิด ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช้
วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิดส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 จ�ำนวน 35 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) อ�ำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการอ่าน
จับใจความภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบทดสอบวัดผล
การอ่านจับใจความ และแบบวัดเจตคติของผู้เรียนต่อชุดกิจกรรมการอ่าน จับใจความภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R
ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรม ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.57/85.26
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด ผลการอ่านจับใจความ หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียน
มีเจตคติต่อชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมาก
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The purposes of this research were to develop an affective activity package of Thai language reading
comprehension using SQ4R reading method together with Think Pair Share to compare pretest and posttest results
of mathayomsuksa I students who learned with this package and to study their attitude towards the activity
package. The samples used in the research were 35 Matthayomsuksa 1/1 students in the second semester of
academic year 2017 at Pattaya City 2 school (Charoen-Rat-Uthit), Banglamung District, Chonburi Province gaining
from cluster random sampling. The research instrument consisted of Thai reading comprehension activity
package using SQ4R reading method together with Think Pair Share, a reading comprehension achievement test
and an attitude test towards the package for Matthayomsuksa 1 students. The research findings indicated that
the activity package had efficiency index of 83.57/85.26, which was higher than the standard level. The posttest
scores of reading comprehension achievement of the students were statistically significantly higher than those
of the pretest at a 0.1 levels. The students’ attitude toward the Thai reading comprehension activity package using
SQ4R reading method together with Think Pair Share was at a high level.
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ภาษาไทยเป็ น ภาษาประจ� ำ ชาติ แ สดงถึ ง ความเป็ น
เอกลักษณ์และมรดกประจ�ำชาติอันล�้ำค่า เป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู้ ใช้ในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์
และความเข้าใจอันดีต่อกัน สังคมไทยปัจจุบันเป็นสังคมข้อมูล
ข่าวสารที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็ว เนื่องจากความเจริญ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในทุกๆ ด้าน สังคมไทยจึงเปิดกว้างใน
การรับอารยธรรมจากต่างประเทศที่หลั่งไหลมาจากทุกสารทิศ
การรับข่าวสารโดยมิได้กลั่นกรองท�ำให้เกิดความสับสนในการ
คิดอ่านของเด็กและเยาวชน ดังนั้นสิ่งส�ำคัญที่เป็นกลไกในการ
แก้ไขปัญหาคือการพัฒนา การอ่าน เพราะการอ่านเป็นทักษะ
และกระบวนการที่ส�ำคัญในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนามนุษย์
หากไม่ได้รับการพัฒนาหรือได้รับการพัฒนาไม่เต็มตามศักยภาพ
ในการเรียนรู้แล้วย่อมท�ำให้เกิดปัญหาในกระบวนการเรียนรู้และ
ถ่ายทอดความรู้ ซึ่งจะส่งผลถึงการศึกษาตลอดจนการพัฒนาและ
การแข่งขันทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงศึกษาธิการ คือ เห็นชอบให้ส่งเสริมการอ่านเป็นวาระ
แห่งชาติ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยก�ำหนดให้
วันที่ 2 เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เป็นวันรักการอ่าน
ก�ำหนดให้ ปี 2552-2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่านของประเทศ
โดยก�ำหนดเป้าหมายกลยุทธ์ 3 ด้านหลักในการผลักดัน ให้การ
ส่งเสริมการอ่านเป็นวาระแห่งชาติเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวติ ได้แก่ การพัฒนาคนไทยให้มคี วามสามารถในด้านการอ่าน
การพั ฒ นาคนไทยให้ มี นิ สั ย รั ก การอ่ า น สร้ า งบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมในการส่งเสริม การอ่านเพื่อท�ำให้การอ่านเป็นที่สนใจ
มากขึ้น นับว่าเป็นการรวมพลังคนไทยทั้งชาติ เพื่อมุ่งสร้างสรรค์
สังคมแห่งการเรียนรู้และตระหนักลึกซึ้งว่าการอ่าน คือ เส้นทางสู่
ความส�ำเร็จ (นงศิลินี โมสิกะ, 2552)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานก�ำหนดมาตรฐาน
การเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยไว้ 5 มาตรฐาน ดังนี้
สาระที่ 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้าง
ความรู้และความคิดเพื่อน�ำไปใช้ ตัดสินใจแก้ปัญหาในการด�ำเนิน
ชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน สาระที่ 2 การเขียน มาตรฐาน ท 2.1
ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และ
เขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและ
รายงาน การศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ สาระที่ 3 การฟัง
การดู และการพูดมาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมี
วิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิดความรูส้ กึ ในโอกาสต่างๆ
อย่างมีวจิ ารณญาณ และสร้างสรรค์ สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย

การเปลีย่ นแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมปิ ญ
ั ญาทางภาษา
และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ สาระที่ 5 วรรณคดีและ
วรรณกรรม มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์
วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน�ำมาประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)
ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ควรหาวิธีสอนที่ส่งเสริมการสอน
ทักษะการอ่านให้ผู้เรียนเกิดทักษะการอ่านที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการศึกษาและจุดหมายของหลักสูตร
ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยโดยเฉพาะสาระการอ่าน
หากนักเรียนขาดทักษะทางด้านนี้จะท�ำให้การสื่อสาร สื่อความกับ
บุคคลอื่น มีความบกพร่อง และมีผลเสียต่อการเรียนวิชาอื่นๆ
ตลอดจนการประกอบอาชีพและส่งผลต่อไปยังการพัฒนาประเทศ
ครูจงึ เป็นผูม้ บี ทบาทส�ำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
เลือกวิธีสอน เพื่อให้บรรลุผลตามมาตรฐานและสาระการเรียนรู้
การจัดการเรียนการสอนจึงควรเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ เพื่อพัฒนา
ทักษะการอ่านและฝึกกระบวนการคิดของนักเรียนอย่างเป็นระบบ
และมีเหตุผล อันจะท�ำให้นักเรียนรักการเรียนรู้ รู้จักวิเคราะห์
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รู้จักวิธีเชื่อมโยงความรู้และน�ำไปใช้ใน
ชีวิตจริง สามารถท�ำงานร่วมกัน โดยยึดหลักประชาธิปไตย เพื่อ
พัฒนาทักษะพื้นฐานของนักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพในสังคม
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการอ่านจับใจความ
ครูควรวางแผนการจัดการเรียนการสอนการอ่านจับใจความให้
เหมาะสมกับเนือ้ หาทีใ่ ห้กบั นักเรียนอ่านตามวุฒภิ าวะ ประสบการณ์
และความสนใจของนักเรียน ใช้วิธีการหลากหลายโดยเน้นผู้เรียน
เป็นส�ำคัญ เพือ่ ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีนสิ ยั รักการอ่าน ครูควรจัดท�ำสือ่
การเรียนการสอน ซึง่ อาจเป็นชุดกิจกรรมพัฒนาการอ่านทีเ่ หมาะสม
กับความสามารถและระดับชัน้ ของนักเรียนส่งเสริมให้นกั เรียนค้นคว้า
หาความรูด้ ว้ ยตนเอง เช่น มอบหมายให้นกั เรียนจัดท�ำบันทึกการอ่าน
จัดโครงการประกวดยอดนักอ่านที่เหมาะสมกับความสามารถและ
ระดับชัน้ ของนักเรียน ส่งเสริมให้นกั เรียนตอบปัญหาจากการอ่าน โดย
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพือ่ อ่านจับใจความมีหลายวิธดี ว้ ยกัน
เช่น จัดตามแนวทางการสอนอ่านในใจ จัดตามขัน้ ตอนการฝึกทักษะ
การอ่านจับใจความ สอนอ่านจับใจความโดยใช้แผนภาพโครงเรื่อง
และฝึกทักษะพิเศษเพิ่มเติม
วิธีสอนอ่านวิธีหนึ่งที่สามารถส่งเสริมให้นักเรียนอ่าน
จับใจความส�ำคัญของเรือ่ งทีอ่ า่ นได้และส่งผลให้นกั เรียนมีผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้น คือ วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R เป็นวิธีการสอนอ่านที่พัฒนา
มาจากวิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ตามแนวคิดของ Francis
P. Robinson (Robinson, 1961) โดยได้เสนอยุทธวิธีการสอนอ่าน
แบบ SQ3R ไว้ ซึ่งสามารถช่วยให้นักเรียนเลือกสิ่งที่เขาคาดว่าจะ
รู้จากเรื่องที่อ่าน เข้าใจแนวคิดของเรื่องที่อ่านได้อย่างรวดเร็วและ
จดจ�ำได้ดีและทบทวนเรื่องราวที่อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
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นักวิชาการหลายคนให้ความเห็นตรงกันว่า ชุดกิจกรรม
การอ่านจับใจความ เป็นสือ่ การเรียนรูป้ ระเภทหนึง่ ทีช่ ว่ ยแก้ปญ
ั หา
ดังกล่าว เพราะเป็นการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นวิธีสอนอ่านอีก
วิธีหนึ่งที่จะสามารถแก้ไขปัญหา การอ่านจับใจความได้ดี ซึ่งใน
แบบเรียนปัจจุบนั ยังไม่มแี บบฝึกทักษะการอ่านจับใจความให้นกั เรียน
ได้ฝึกฝน อย่างหลากหลายโดยจะเน้นให้ครูผู้สอนเป็นผู้สร้างขึ้นมา
ใช้เอง ทัง้ นีจ้ ะเห็นได้วา่ การเรียนการสอนโดยใช้ชดุ กิจกรรม การอ่าน
จับใจความภาษาไทยจะท�ำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
สูงขึ้น
จากความส�ำคัญและเหตุผลดังกล่าว ผูว้ จิ ยั ซึง่ เป็นผูส้ อน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
เมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อทุ ศิ ) จึงมีความสนใจพัฒนาชุดกิจกรรม
การอ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R
ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อ
เป็นแนวทางการสอนอ่าน เพือ่ พัฒนาการอ่านจับใจความ แก้ปญ
ั หา
การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจ มีทักษะการอ่านจับใจความ โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
ได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดทักษะการอ่านและฝึกกระบวนการคิดจากการอ่านงานเขียน
ที่หลากหลาย น�ำไปสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นและให้ผู้เรียน
มีเจตคติที่ดีต่อการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน อันจะเป็นประโยชน์
ทั้งต่อตนเอง สังคม ประเทศชาติและประชาคมโลก

ชภัฏ

ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การส�ำรวจ (Survey) เป็นการอ่านอย่าง
รวดเร็ว ส�ำรวจความคิดทัว่ ๆ ไป ขัน้ ตอนที่ 2 การถาม (Question-Q)
ให้ตั้งค�ำถามตัวเองเกี่ยวกับเรื่องนั้น ขั้นตอนที่ 3 การอ่าน (Read-R)
เป็นการอ่านอย่างมีจดุ มุง่ หมายอ่านเพือ่ ทีจ่ ะหาค�ำตอบตามทีไ่ ด้ตงั้ ไว้
โดยมุ่งหารายละเอียดให้เกิดความกระจ่างชัดเจน ขั้นตอนที่ 4
การจ�ำ (Recite-R) ให้ย่อเรื่องราวที่ส�ำคัญโดยใช้ค�ำพูดของตัวเอง
ซึ่งจะท�ำให้เข้าใจสิ่งที่ อ่านดีขึ้น และขั้นตอนที่ 5 การทบทวน
(Review-R) การพยายามทบทวนเรื่องที่อ่านเพื่อรวบรวมความคิด
ต่อมาในปี ค.ศ.1984 วอลเดอร์ พอท (Walter Pauk) ได้เสนอวิธี
การสอนอ่านแบบ SQ4R โดยได้แนวคิดจากวิธกี ารอ่านของโรบินสัน
โดยการเพิ่มขั้นตอนบันทึก (Record) หลังจากนักเรียนได้อ่าน
บทอ่านและเปลีย่ นจากขัน้ ตอนการทบทวน (Review) เป็นขัน้ ตอน
ให้นักเรียนได้สะท้อนความคิดจากบทอ่าน (Reflect) ซึ่งเป็นวิธีการ
ที่จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจ แนวคิดที่อ่านได้ เร็วขึ้น สามารถจับใจ
ความส�ำคัญของเรื่องได้ดี บอกรายละเอียดและจดจ�ำเรื่องและ
สามารถทบทวนเรื่องที่อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		 เมื่อพิจารณากระบวนการสอนอ่านทั้ง 6 ขั้นแล้ว
พบว่า ขั้นตอนการอ่านแบบ SQ4R ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
ด้วยตนเองได้ เมือ่ ฝึกฝนด้วยวิธกี ารนีบ้ อ่ ยๆ นักเรียนจะสามารถสร้าง
องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ (สุคนธรัตน์
สวัสดิกูล, 2554) พบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนอ่านด้วยวิธี SQ4R
มีความสามารถในการอ่านจับใจความสูงขึ้น นักเรียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจสิ่งที่อ่านด้วยตนเอง
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (กานต์ธิดา แก้วกาม, 2556) พบว่า
ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยวิธี
สอนแบบ SQ4R หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน นักเรียนเข้าใจแนวคิด
ของเรื่องที่อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจับใจความและ
เป็นการอ่านอย่างมีจุดมุ่งหมาย
เทคนิคเพื่อนคู่คิด (ชาตรี เกิดธรรม, 2546) เป็นเทคนิค
การเรียนรู้แบบร่วมมือระหว่างผู้เรียน 2 คน ที่จับคู่กันแล้วช่วยกัน
แบ่งปันความคิดในประเด็นปัญหา หลังจากที่ร่วมกันคิดเป็นคู่แล้ว
จึงน�ำความรู้ที่ได้ไปเสนอให้ เพื่อนร่วมชั้นเรียนได้รับฟังเพื่อให้เกิด
การวิเคราะห์วจิ ารณ์ผลร่วมกันทัง้ ชัน้ มีขนั้ ตอน คือ ผูส้ อนตัง้ ประเด็น
ปัญหาสั้นๆ หรือโจทย์ค�ำถามกับผู้เรียนทั้งชั้น ให้ผู้เรียนแต่ละคน
หาค�ำตอบด้วยตนเองโดยล�ำพังอย่างอิสระโดยมีกำ� หนดเวลา จากนัน้
ให้ผู้เรียนจับคู่แบบคละความสามารถร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิด
ผลัดกันเล่าความคิดหรือค�ำตอบของตนให้ เพื่อนฟังจนได้ข้อสรุป
ทีเ่ ห็นพ้องกัน แล้วให้ผเู้ รียนคนใดคนหนึง่ อธิบายค�ำตอบ น�ำผลสรุป
เสนอหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนฟังทั้งชั้นเพื่อหาข้อสรุปของประเด็น
ค�ำถามจากผูเ้ รียนทัง้ ชัน้ ซึง่ การใช้เทคนิคเพือ่ นคูค่ ดิ จะท�ำให้นกั เรียน
สามารถท�ำงาน และมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่นได้ดีขึ้นจากการร่วม
กันคิดหาค�ำตอบ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

สายชล โชติธนากิจ, พาวา พงษ์พันธุ์, ปริญญา ทองสอน

1. เพือ่ พัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความภาษาไทย
โดยใช้วธิ กี ารสอนอ่านแบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิค เพือ่ นคูค่ ดิ ส�ำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลการอ่านจับใจความก่อนเรียน
และหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยชุด
กิจกรรมการอ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ
SQ4R ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1
3. เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรม
การอ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R
ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ผู้วิจัยมีความสนใจจะพัฒนาผลการอ่านของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ
ภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิคเพื่อน
คู่คิด ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังกรอบแนวคิดของ
การวิจัย
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อุปกรณ์และวิธีด�ำเนินการวิจัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย
1. เครื่องมือการวิจัย
		 1.1 ชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความภาษาไทยโดย
ใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิดส�ำหรับ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึง่ ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้
และชุดกิจกรรม จ�ำนวน 5 ชุด ใช้เวลาสอน 14 ชั่วโมง
		 ชุดที่ 1 การอ่านจับใจความจากนิทานชาดก
				 เวลา 3 ชั่วโมง
		 ชุดที่ 2 การอ่านจับใจความจากสารคดี (ข่าว)
				 เวลา 2 ชั่วโมง
		 ชุดที่ 3 การอ่านจับใจความจากบทความ
				 เวลา 3 ชั่วโมง
		 ชุดที่ 4 การอ่านจับใจความจากวรรณคดีใน
				 บทเรียน (บทร้อยกรอง) เวลา 3 ชั่วโมง
		 ชุดที่ 5 การอ่านจับใจความจากเรื่องสั้น
				 เวลา 3 ชั่วโมง
ได้รับการตรวจสอบคุณภาพของความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 5 คน และชุดกิจกรรม
มีประสิทธิภาพ 81.72/82.67
		 1.2 แบบทดสอบวัดผลการอ่านจับใจความ เป็นแบบ
ทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 30 ข้อ เป็นแบบทดสอบ
คู่ขนาน ก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งแบบทดสอบก่อนเรียนมีค่า
ความยากง่ายระหว่าง .50 - .77 ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อระหว่าง
.27 - .73 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับอยู่ที่ .81 แบบทดสอบ
หลังเรียน มีค่าความยากง่ายระหว่าง .33 - .80 ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก
รายข้อระหว่าง .27 - .67 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับอยู่ที่ .83
		 1.3 แบบวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรม
การอ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R
ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิดส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จ�ำนวน
15 ข้อ มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .23 - .75 และค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ .87
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) อ�ำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี สังกัดส�ำนักการศึกษาเมืองพัทยา ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560 จ�ำนวน 3 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 105 คน
2. กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย คื อ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2560 ของโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) 1 ห้องเรียน
จ�ำนวน 35 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random
Sampling)
3. ตัวแปรที่ศึกษา
		 3.1 การสร้างชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความภาษา
ไทยโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด
ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
		 3.2 ผลการใช้ชดุ กิจกรรมการอ่านจับใจความภาษา
ไทยโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด
ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
			 3.2.1 ผลการอ่านจับใจความ
			 3.2.2 เจตคติของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรม
การอ่านจับใจความโดยใช้วธิ กี ารสอนอ่านแบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิค
เพื่อนคู่คิด
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ ทดลองในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระยะเวลา 16 ชั่วโมง
5. เนือ้ หาทีน่ ำ� มาสร้างชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ
ภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิคเพื่อน
คู่คิด ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 น�ำมาจากหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การอ่านจับใจความทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง

ผลการใช้
- ผลการอ่านจับใจความ
- เจตคติของนักเรียนที่มีต่อ
ชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ
ภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอนอ่าน
แบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิค
เพื่อนคู่คิด
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การใช้ชุดกิจกรรมการอ่าน
จับใจความภาษาไทยโดยใช้วิธี
การสอนอ่านแบบ SQ4R ร่วมกับ
เทคนิคเพื่อนคู่คิด ส�ำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รำไ

การสร้างชุดกิจกรรมการอ่าน
จับใจความภาษาไทยโดยใช้วิธี
การสอนอ่านแบบ SQ4R ร่วมกับ
เทคนิคเพื่อนคู่คิด ส�ำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สายชล โชติธนากิจ, พาวา พงษ์พันธุ์, ปริญญา ทองสอน
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2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้ ส ถิ ติ ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ร้ อ ยละ
		 2.1 ท� ำ การทดสอบก่ อ นเรี ย นด้ ว ยแบบทดสอบ (Percentage) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
วัดผลการอ่านจับใจความ เรื่องการอ่านจับใจความส�ำหรับนักเรียน 		 3.2 เปรียบเทียบผลการอ่านจับใจความ หาความ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�ำนวน แตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียน-หลังเรียน โดยใช้ค่า t-test
30 ข้อ ซึ่งเป็นแบบทดสอบคู่ขนานกับแบบทดสอบหลังเรียน
(Dependent Sample)
		 2.2 ด�ำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ใน 		 3.3 วิเคราะห์เจตคติของนักเรียนทีม่ ตี อ่ ชุดกิจกรรม
ชุดกิจกรรม หลังจากเรียนรู้ตามเวลาที่ก�ำหนดให้ท�ำแบบทดสอบ การอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ร่วมกับ
ประจ�ำชุดกิจกรรมของแต่
ด หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการอ
เทคนิานจั
คเพืบ่อใจความภาษาไทยโดยใช
นคู่คิด ส�ำหรับนักเรียนชัว้นิธมัีกธารสอนอ
ยมศึกษาปี
ที่ 1 โดยหาค่
3.1ลวิะชุ
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จํานวนนักเรียน
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
N กเรียน
SD
t
p
X ่ย
จํานวนนั
คาเฉลี
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
กอนเรียน
35
15.83
4.14
N
SD
t
p
X
22.16*
.000
งเรียน
22.66
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านจับใจความด
ดกิจกรรมการอ
านจับใจความภาษาไทยโดยใช
วิธาีกนแบบ
ารสอน
กิจกรรมการอ่านจัจากตารางที
บใจความภาษาไทยโดยใช้
วิธีการสอนอ่
านแบบ วยชุการอ่
านจับใจความภาษาไทยโดยใช้
วิธีการสอนอ่
สํบาเทคนิ
คัญทางสถิ
ตริทค่วี่รดมกั
.01
าน้ มัผลการอ
าบนจันัทบกี่ 1เรี
ใจความของนั
กเรีกยษาป
ยี่ 1นด่คหลั
กินสู
จบกรรมการอ
า้นนจั
ใจความ
คเรีเพืยนชั
่ อนคู
คธิดยมศึ
สํ าหรั
ย นชัร่ว้ นมกั
มัธบยมศึ
งส�เรีดำยหรั
งนักว
อนเรี
อยกาษาปี
งมี ที่ 1
SQ4R ร่วนัอมกัายนแบบ
คSQ4R
เพือ่ นคู
ิ ะดั
ส�ำบบหรัเทคนิ
บนักแสดงว
กษาปี
เทคนิ
คนที
เพื่เ่อทรีนคู
ิดวยชุ
กเรีายกนชั
มัยธนบยมศึ
ภาษาไทยโดยใช
ว
ิ
ธ
ก
ี
ารสอนอ
า
นแบบ
SQ4R
ร
ว
มกั
บ
เทคนิ
ค
เพื
่
อ
นคู
ค

ิ
ด
สํ
า
หรั
บ
นั
ก
เรี
ย
นชั
้
น
มั
ธ
ยมศึ
ก
ษาป
ท
่
ี
1
หลั
ง
เรี
ย
นมี
นัยงสํกว่าคัาญก่อทางสถิ
า ผลการอ
บใจความของนั
เรียนที่เรียนดวยชุดัดงกินีจ้ กรรมการอานจับใจความ
หลังเรียนสู
นเรียนติทอย่ี่ระดั
างมีบน.01
ัยส�ำแสดงว
คัญทางสถิ
ติที่ระดัาบนจั.01
ผู้วิจัยได้แกสดงผลตามตาราง
ความน
า
เชื
อ
่
ถื
อ
ได
99%
วิธกี ารสอนอกเรีานแบบ
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ชุ ดกิ จกรรมการอ านจั บใจความภาษาไทยโดยใช วิธีการสอนอ าน
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คเพื่อนคูขคองนั
ิด สํากหรั
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่คิด ส�ำหรั
บนักเรียนชั
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ทชุี่ ด1กิ จกรรมการอ านจั บใจความภาษาไทยโดยใช วิธีการสอนอ าน
ตารางที
่ 4 ผลการศึ
กษาเจตคติ
เรียบนที
กรรมการอ
แบบ
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ร่อวถืมกั
บเทคนิ
คเพื่อนคูขคองนั
ิด สํากหรั
นัก่มเรีีตย อนชัชุ ด้นกิมัจธยมศึ
กษาปทาี่ นจั
1 ผูบวใจความภาษาไทยโดยใช
ิจัยไดแสดงผลตามตาราง ดัวิงธนีีก้ ารสอนอ าน
หลังเรียนมี
ค
วามน่
า
เชื
อ
ได้
99%
แบบ
SQ4R
รวมกับเทคนิ
คเพื่อนคูขคองนั
ิด สํากหรั
นัก่มเรีีตย อนชัชุ ด้นกิมัจธยมศึ
กษาปทาี่ นจั
1 บใจความภาษาไทยโดยใชวิธีการสอนอ าน
ตารางที
่ 4 ผลการศึ
กษาเจตคติ
เรียบนที
กรรมการอ
แบบ SQ4R รวมกับเทคนิคเพื่อนคูคิด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

สายชล โชติธนากิจ, พาวา พงษ์พันธุ์, ปริญญา ทองสอน

194 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2562
ตารางที่ 4 ผลการศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R
ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

นักเรียนไดรับความรูความเขาใจในบทเรียนไดดีและรวดเร็วขึ้น
นักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง
นักเรียนไดเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมการอานตามขั้นตอน
ชุดกิจกรรมมีรูปแบบตัวอักษรชัดเจนและเหมาะสม
ชุดกิจกรรมมีความสัมพันธกับเนื้อหาที่สอน
การใชภาษาในชุดกิจกรรมเขาใจงาย
แบบฝกหัดในชุดกิจกรรมเรียงลําดับจากงายไปยาก
การเรียนโดยใชชุดกิจกรรมเปนวิธกี ารเรียนรูที่นาสนใจชวนติดตาม
เนื้อหาในชุดกิจกรรมมีความเหมาะสมกับนักเรียน
ชุดกิจกรรมมีบทอานหลากหลายเปนแรงกระตุนใหนักเรียนแสวงหางานเขียน
เรื่องอื่น ๆ มาอาน
ชุดกิจกรรมทําใหนักเรียนสามารถเลือกอานหนังสือตามความสนใจของตนเอง
ชุดกิจกรรมทําใหนักเรียนสามารถบอกคุณคาและขอคิดจากการอานไดดีขึ้น
ชุดกิจกรรมทําใหนักเรียนมีทักษะการจับใจความดีขึ้น
ชุดกิจกรรมทําใหนักเรียนรวมกันคิด และแสดงความคิดเห็น
นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดจากการศึกษาชุดกิจกรรมไปใชประโยชน
ในชีวิต
รวม

ชภัฏ

11
12
13
14
15

X

SD

4.20
4.13
3.97
4.17
4.53
4.27
4.13
4.63
4.23
4.17

0.71
0.68
0.61
0.65
0.68
0.69
0.82
0.56
0.82
0.83

ระดับ
เจตคติ
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

4.60
4.17
4.03
4.23
4.43

0.50
0.75
0.81
0.68
0.63

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

4.26

0.69

มาก

พพ
รรณ
ี

ขอคําถาม

รำไ

ขอ

มห
าว

ิทยา
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า

จากตารางที
่ 4 เจตคติ
ของนัขกองนั
เรียนที
่อชุด่ มกิี ตจอกรรม
สรุปและอภิ
รายผลการวิจัย
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เมื่อคะแนน
พิจารณาเป
รายขอ อยู
พบว
า เจตคติ
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และปฏิบชุดัติกิกิจจกรรมการอ
คาเฉลี่ยในระดั
3.97ขคะแนน
การเรียนโดยใช้
กรรมเป็นวิธาีนตามขั
การเรีย้นนรูตอน
้ที่น่ามีสนใจชวนติ
ดตามบมาก ไดคะแนนเฉลี
3. ่ยเจตคติ
องนักเรียนทีม่ ตี อ่ ชุดกิจกรรมการอ่านจับใจ
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.63 คะแนน ชุดกิจกรรมท�ำให้นักเรียนสามารถ ความภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิค
ปและอภิ
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ที่ 1 ในภาพรวมมี
ระสิ่ยใน
ทธิภาพเทากับ 83.57/85.26
ระดับมาก ได้คะแนนเฉลี
่ย 3.97
ร่วมกัติทบี่รเทคนิ
เพื่อนคู่คิด ส�ำหรับ
2. ผลการอ
านจัคะแนน
บใจความของนักเรียนหลังเรียนสูงกววิาธกีกอารสอนอ่
นเรียนอยาานแบบ
งมีนัยสํSQ4R
าคัญทางสถิ
ะดับ ค.01
นักบเรีใจความภาษาไทยโดยใช
ยนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในภาพรวมมี
ทธิภาพเท่
3. เจตคติ ข องนั ก เรี ย นที่ มี ต อ ชุ ด กิ จ กรรมการอ า นจั
วิ ธี ก ารสอนอปาระสิ
นแบบ
SQ4Rากับ
นีเ้ นือ่ องจากชุ
ดกิจบกรรมการอ่
รวมกับเทคนิคเพื่อนคูคิด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 83.57/85.26
โดยภาพรวมมีทัเง้ จตคติ
ยูในระดั
มาก านจับใจความภาษาไทย
อภิปรายผล
โดยใช้วธิ กี ารสอนอ่านแบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิคเพือ่ นคูค่ ดิ ส�ำหรับ
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ช่วยกันหาค�ำตอบทีถ่ กู ต้อง และยังมีแบบฝึกหัดให้นกั เรียนได้ฝกึ อ่าน
จับใจความเป็นรายบุคคล เพื่อเสริมทักษะการอ่านจับใจความ
ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้นักเรียนอ่านจับใจความนิทานได้ ท�ำให้ชุด
กิจกรรมนี้มีประสิทธิภาพ 84.14 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด
		 1.2 ชุดที่ 2 การอ่านจับใจความจากสารคดี (ข่าว)
เป็นชุดกิจกรรมทีฝ่ กึ ให้นกั เรียนอ่านข่าวโดยมีความรู้ พืน้ ฐานเกีย่ วกับ
โครงสร้างและประเภทของข่าว ซึ่งข่าวที่น�ำมาสร้างชุดกิจกรรมนั้น
เป็นข่าวทีใ่ ห้ความรูแ้ ละนักเรียนสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ได้
เมื่อนักเรียนท�ำกิจกรรมโดยการแบ่งกลุ่มแล้วอ่านส�ำรวจเนื้อเรื่อง
ตั้งค�ำถาม อ่านหาค�ำตอบ จดบันทึกข้อมูลส�ำคัญและสรุปใจความ
ส�ำคัญเสร็จแล้วมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นจะเกิดการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้และช่วยกันหาค�ำตอบที่ถูกต้อง และยังมีแบบฝึกหัด
ให้นักเรียนได้ฝึกอ่านจับใจความ วิเคราะห์ข่าว เป็นรายบุคคลเพื่อ
เสริมทักษะการอ่านจับใจความ ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้นักเรียนอ่าน
จับใจความสารคดี (ข่าว) ได้ ท�ำให้ชุดกิจกรรมนี้มีประสิทธิภาพ
82.86 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด
		 1.3 ชุดที่ 3 การอ่านจับใจความจากบทความ เป็นชุด
กิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนอ่านเรื่องที่เป็นความรู้รอบตัว ซึ่งมีทั้ง
ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์และสามารถ
น�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต เมื่อนักเรียนท�ำกิจกรรมโดยการแบ่งกลุ่ม
แล้วอ่านตามขั้นตอนการส�ำรวจ เนื้อเรื่อง ตั้งค�ำถาม อ่านหาค�ำตอบ
จดบันทึกข้อมูลส�ำคัญและสรุปใจความส�ำคัญเสร็จแล้วมีการอภิปราย
แสดงความคิดเห็นจะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยกันหา
ค�ำตอบที่ถูกต้อง และยังมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ฝึกอ่านจับใจ
ความเป็นรายบุคคลเพื่อเสริมทักษะการอ่านจับใจความ ด้วยเหตุนี้
จึงส่งผลให้นักเรียนอ่านจับใจความบทความได้ ท�ำให้ชุดกิจกรรมนี้
มีประสิทธิภาพ 83.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด
		 1.4 ชุดที่ 4 การอ่านจับใจความจากวรรณคดีใน
บทเรียน (บทร้อยกรอง) เป็นชุดกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียน อ่านบท
ร้อยกรองประเภทต่างๆ ทั้ง กาพย์ยานี 11 กาพย์ฉบัง 16 กาพย์
สุรางคนางค์ 28 โคลงสี่สุภาพแล้ว แปลความ ถอดค�ำประพันธ์
ก่อนที่จะอ่านจับใจความ คิดวิเคราะห์ สรุปข้อคิด ตามขั้นตอนวิธี
การสอนอ่านแบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิคเพือ่ นคูค่ ดิ โดยการแบ่งกลุม่
แล้วอ่านส�ำรวจเนื้อเรื่อง ตั้งค�ำถาม อ่านหาค�ำตอบ จดบันทึกข้อมูล
ส�ำคัญและสรุปใจความส�ำคัญเสร็จแล้วมีการอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น ท�ำแบบฝึกหัดอ่านจับใจความเป็นรายบุคคลเพือ่ เสริมทักษะ
การอ่านจับใจความท�ำให้ชุดกิจกรรมนี้มีประสิทธิภาพ 83.43 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด
		 1.5 ชุดที่ 5 การอ่านจับใจความจากเรือ่ งสัน้ ซึง่ เป็น
งานเขียนที่มีตัวละคร ฉากและบรรยากาศ ตลอดจนบทสนทนา
เนือ้ เรือ่ งยาวใช้เวลาในการอ่านมาก ในการอ่านนอกจากนักเรียนจะ
ทราบถึงเหตุการณ์ต่างๆ ในเรื่องแล้วยังจะต้องพิจารณาเนื้อเรื่อง

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยวิธีการสอนแบบ SQ4R เป็นวิธี
การสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ มีกระบวนการตามวิธกี ารสอนอ่าน
ที่มีระบบชัดเจนโดยเริ่มจากส�ำรวจบทอ่านและอ่านเนื้อเรื่องอย่าง
คร่าวๆ (Survey-S) ตั้งค�ำถามจากบทอ่าน (Question-Q) อ่านบท
อ่านอย่างละเอียดและหาค�ำตอบส�ำหรับค�ำถามที่ตั้งไว้ (Read-R)
จดบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการอ่านโดยบันทึกตาม ความเข้าใจ
ของตนเอง พร้อมจดบันทึกค�ำตอบจากค�ำถามที่ตั้งไว้ (Record-R)
และสรุปใจความส�ำคัญโดยใช้ภาษาของตนเอง (Recite-R) ทบทวน
วิเคราะห์ วิจารณ์บทอ่าน แสดงความคิดเห็น (Reflect-R) เป็นวิธกี าร
สอนที่ช่วยฝึกทักษะ การคิด เพราะแต่ละขั้นฝึกให้นักเรียนรู้จักคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ นอกจากนั้นยังกระตุ้นให้ผู้เรียนกล้าแสดง
ความคิดเห็นและมีความกระตือรือร้นในการเรียน ที่ส�ำคัญวิธีการ
สอนแบบ SQ4R ช่วยท�ำให้การอ่านของผู้เรียนเป็นการอ่านที่มี
จุดมุง่ หมาย มีขอบเขต ช่วยให้เกิดความเข้าใจในเนือ้ หา สามารถเก็บ
สาระส�ำคัญแนวคิดของเรือ่ งใจความส�ำคัญของเรือ่ งได้ ประกอบกับ
เทคนิคเพื่อนคู่คิดที่ให้นักเรียนจับคู่กัน แล้วช่วยกันแบ่งปันความ
คิดในประเด็นปัญหา หลังจากที่ร่วมกันคิดเป็นคู่แล้ว จึงน�ำความรู้
ที่ได้ไปเสนอให้เพื่อนร่วมชั้นเรียนได้รับฟัง เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์
วิจารณ์ผลร่วมกันท�ำให้การอ่านของผู้เรียนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ซึ่งในกระบวนการสร้างชุดกิจกรรมได้ผ่านการตรวจสอบความถูก
ต้องเหมาะสมจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ข้อเสนอแนะและได้ปรับปรุง
แก้ไขตามค�ำแนะน�ำ ตลอดจนได้มีการทดสอบเครื่องมือโดยน�ำไป
ใช้กับนักเรียนซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างก่อนและปรับปรุงเนื้อหาสาระ
ให้เหมาะสมกับนักเรียนยิง่ ขึน้ จึงส่งผลให้ชดุ กิจกรรมการอ่านจับใจ
ความภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิค
เพื่อนคู่คิด ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ
83.57/85.26 สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ปรีชา วันแว่น, 2551)
ที่ได้พัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านจับใจความส�ำคัญแบบ
คิดวิเคราะห์จากบทความ ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการศึกษาพบว่า ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านจับใจความส�ำคัญ
แบบคิดวิเคราะห์จากบทความ ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 มีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย 88.15/87.64 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
80/80
การจัดล�ำดับเนือ้ หาของชุดกิจกรรมเริม่ จากเนือ้ หาทีง่ า่ ย
ไปหาเนื้อหาที่ยากขึ้น โดยชุดกิจกรรมที่เรียนแล้วเป็นพื้นฐานของ
การเรียนในชุดต่อๆ ไป ซึ่งแต่ละชุดมีลักษณะเฉพาะ ดังนี้
		 1.1 ชุดที่ 1 การอ่านจับใจความจากนิทานชาดก
เป็นชุดกิจกรรมทีท่ ำ� ให้ผเู้ รียนพอใจเนือ่ งจากมีภาพประกอบ สวยงาม
มีข้อคิดคติสอนใจภาษาเข้าใจง่ายจูงใจให้อ่าน เมื่อนักเรียนท�ำ
กิจกรรมโดยการแบ่งกลุม่ แล้วอ่านส�ำรวจเนือ้ เรือ่ ง ตัง้ ค�ำถาม อ่านหา
ค�ำตอบ จดบันทึกข้อมูลส�ำคัญและสรุปใจความส�ำคัญเสร็จแล้ว
มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นจะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความ
ของนักเรียนหลังการใช้ชุดการสอนสูงกว่าก่อนใช้ชุดการสอนอ่าน
จับใจความอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. เจตคติ ข องนั ก เรี ย นที่ มี ต ่ อ ชุ ด กิ จ กรรมการอ่ า น
จับใจความภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ร่วมกับ
เทคนิคเพือ่ นคูค่ ดิ ส�ำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยภาพรวม
มีเจตคติอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนมีความรู้สึกต่อชุด
กิจกรรมซึง่ เป็นนวัตกรรมการเรียนรูท้ นี่ า่ สนใจชวนติดตาม นักเรียน
สามารถเลื อ กอ่ า นหนั ง สื อ ตามความสนใจของตนเอง สุรางค์
โค้วตระกูล (2553) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของเจตคติด้านความรู้
ว่าการที่บุคคลจะมีเจตคติต่อสิ่งต่างๆ นั้น จะต้องรับรู้สิ่งนั้นมา
ก่อนเสมอ ซึ่งเป็นความรู้ ความเชื่อในเชิงประเมินค่าว่าสิ่งนั้นมีคุณ
หรือโทษอย่างไร ด้านการมุง่ กระท�ำเป็นองค์ประกอบทีเ่ กิดขึน้ ภายหลัง
ที่บุคคลมีความรู้เชิงประมาณค่า เกี่ยวกับประโยชน์หรือโทษของ
สิ่งต่างๆ และเกิดความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจต่อสิ่งนั้นๆ แล้ว
การมุ่งกระท�ำที่จะเกิดขึ้นตามมานั้นมักจะสอดคล้องกับการรับรู้
และความรู้สึกต่อสิ่งนั้นๆ เสมอ ดังนั้นจึงท�ำให้เจตคติของนักเรียน
ที่มีต่อชุดกิจกรรม การอ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอน
อ่านแบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด ส�ำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยภาพรวมมีเจตคติอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พิมพ์สิริ เจริญกิจ (2554) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนา
ชุดการสอนอ่านจับใจความภาษาไทยที่ใช้วิธีการสอนอ่านแบบ
SQ3R ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า เจตคติของ
นักเรียนทีม่ ตี อ่ การเรียนด้วยชุดการสอนอ่านจับใจความส�ำคัญภาษา
ไทยทีใ่ ช้วธิ กี ารสอนอ่านแบบ SQ3R ส�ำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 1 อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับการวิจัยของ กานต์ธิดา
แก้วกาม (2556) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่าน
จับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดย
วิธีสอนแบบ SQ4R กับวิธีสอนแบบปกติ พบว่า ความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ SQ4R ภาพรวม
อยู่ในระดับมาก

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

ภาษาและสังคม ตลอดจนข้อคิดที่สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ผู้วิจัยเลือกเรื่องสั้นที่ใช้ภาษาเข้าใจง่าย มีความยาวเหมาะสมกับ
เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เมื่อนักเรียนเรียนรู้ ตามขั้นตอน
วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด โดยการแบ่ง
กลุ่มแล้วอ่านส�ำรวจเนื้อเรื่อง ตั้งค�ำถาม อ่านหาค�ำตอบ จดบันทึก
ข้อมูลส�ำคัญและสรุปใจความส�ำคัญเสร็จแล้วมีการอภิปรายแสดง
ความคิดเห็น ท�ำแบบฝึกหัดอ่านจับใจความเป็นรายบุคคลเพือ่ เสริม
ทักษะการอ่านจับใจความท�ำให้ชดุ กิจกรรมนีม้ ปี ระสิทธิภาพ 84.57
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด
2. ผลการอ่านจับใจความของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 แสดงว่า ชุดกิจกรรม
การอ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช้วธิ กี ารสอนอ่านแบบ SQ4R ร่วม
กับเทคนิคเพื่อนคู่คิด ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณค่าและสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัด
ประสบการณ์ส�ำหรับนักเรียนได้ ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อนักเรียนได้เรียน
โดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอน
อ่าน แบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด โดยวิธีสอนแบบ SQ4R
เป็นขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูท้ เี่ ป็นระบบ สามารถช่วยให้ผเู้ รียนเกิด
ความเข้าใจแนวคิดของเรื่องที่ได้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
จับใจความ เข้าใจแนวคิดของเรื่องที่ได้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถจับใจความ เข้าใจแนวคิดอย่างมีจุดมุ่งหมาย ในแต่ละ
ขั้นตอนนั้นจะช่วยพัฒนาทักษะการอ่านของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
อีกทั้งเป็นการสอนอ่านที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ เมื่อประกอบกับ
เทคนิคการเรียนรูแ้ บบเพือ่ นคูค่ ดิ ใช้วธิ กี ารร่วมมือกันระหว่างผูเ้ รียน
2 คนที่จับคู่กันแล้วช่วยกันแบ่งปันความคิดในประเด็นปัญหา
หลังจากที่ร่วมกันคิดเป็นคู่แล้ว จึงน�ำความรู้ท่ีได้ไปเสนอให้เพื่อน
ร่วมชั้นเรียนได้รับฟัง เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์วิจารณ์ผลร่วมกัน
ทั้งชั้นจะช่วยให้นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดจนได้ค�ำตอบ
ที่ดีที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของ Hassard (1996) ที่กล่าวว่า
การเรียนรูแ้ บบเพือ่ นคูค่ ดิ ช่วยให้ผเู้ รียนค้นหาค�ำตอบและแลกเปลีย่ น
ความคิดกับคู่ของตนหรือผลัดเปลี่ยนแลกความคิดเห็นกับคู่จนได้
ค�ำตอบที่ดีที่สุดให้ตนกับคู่ของตน กลวิธีน้ีส่งเสริมให้ทั้งผู้เรียนและ
ผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน โดยเฉพาะให้ผู้เรียนคิดทบทวนค�ำตอบ
เพือ่ จะแลกเปลีย่ นกับคูข่ องตน และในระหว่างทีอ่ ภิปราย แลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นกันจะน�ำไปสู่การพบค�ำตอบหรือแนวคิดใหม่ก็อาจ
เป็นไปได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กานต์ธิดา แก้วกาม (2556)
ได้ศกึ ษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิก์ ารอ่านจับใจความของนักเรียน
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ที่ จั ด การเรี ย นรู ้ โ ดยวิ ธี ส อนแบบ SQ4R
กับวิธีสอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจ
ความของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ การจัดการเรียนรู้
โดยวิธีสอนแบบ SQ4R สูงกว่าวิธีสอนแบบปกติอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ สุคนธรัตน์ สวัสดิกูล (2554)
ได้สร้างชุดการสอนอ่านจับใจความด้วยวิธี SQ4R ส�ำหรับนักเรียน
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ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
		 1.1 ในการสร้างชุดกิจกรรมครั้งต่อไปครูผู้สอน
ภาษาไทย ควรเลือกเนื้อหาที่มีความรู้เชื่อมโยงไปยังกลุ่มสาระ
อื่นๆ เช่น สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ เป็นการสร้างชุดกิจกรรม
แบบบูรณาการ จะท�ำให้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีความหลากหลาย
มากยิ่งขึ้น
		 1.2 การเลือกเนื้อเรื่องของบทอ่านควรเลือกเรื่อง
ทีเ่ หมาะสมกับวัยและความสนใจของผูเ้ รียน มีภาพประกอบสวยงาม
ตรงกับเนือ้ เรือ่ ง และใช้ภาษาง่ายต่อความเข้าใจเพือ่ กระตุน้ ความสนใจ
ใฝ่เรียน

วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2562 197

เอกสารอ้างอิง

รำไ

พพ
รรณ
ี

กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร. (2552). ตั ว ชี้ วั ด และสาระการเรี ย นรู ้
แกนกลาง กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทยตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.
กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ.
กานต์ธิดา แก้วกาม. (2556). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่าน
จับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัด
การเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ SQ4R กับวิธีสอนแบบ
ปกติ. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ชาตรี เกิดธรรม. (2546). เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ.
กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
นงศิลินี โมสิกะ. (2552). ส่งเสริมการอ่าน : วาระแห่งชาติ. สร.สาร
ส�ำนักงานรัฐมนตรี. กระทรวงศึกษาธิการ. หน้า 1-2.
ปรีชา วันแว่น. (2551). การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการการ
อ่านจับใจความส�ำคัญแบบคิดวิเคราะห์จาก บทความ
ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วิทยานิพนธ์
ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.
พิมพ์สิริ เจริญกิจ. (2554). การพัฒนาชุดการสอนอ่านจับใจความ
ภาษาไทย ที่ ใ ช้ วิ ธี ก ารสอนอ่ า นแบบ SQ3R
ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วิทยานิพนธ์
การศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการหลั ก สู ต รและ
การสอน มหาวิทยาลัยบูรพา.
สุคนธรัตน์ สวัสดิกลู . (2554). การสร้างชุดการสอนอ่านจับใจความ
ด้วยวิธี SQ4R ส�ำหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4.
วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ทักษิณ.
สุรางค์ โค้วตระกูล. (2553). จิตวิทยาการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 9.
กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักพิมพ์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Hassard, Jack. (1996). Using cooperative learning to
enhance your science instruction (Grades
6-12). Bellevue, WA: of Education and Research.
Robinson, Francis Pleasant. (1961). Effective Study.
New York: Harper and Brothers.

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

		 1.3 ครูผู้สอนท�ำหน้าที่เป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียน
เรียนรู้ตามขั้นตอนวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิค
เพื่อนคู่คิด โดยให้นักเรียนคิดหาค�ำตอบด้วยตนเอง
2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการศึกษาครั้งต่อไป
		 2.1 ผลจากการวิจัยพบว่านักเรียนที่เรียนด้วยชุด
กิจกรรมการอ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ
SQ4R ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิดมีผลการอ่านจับใจความสูงขึ้น
จึงควรมีการศึกษาวิจยั การออกแบบกิจกรรมการอ่านจับใจความทีใ่ ช้
วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิดในการอ่าน
บทอ่านประเภทอื่นๆ
		 2.2 ผลจากการศึกษาเจตคติของนักเรียนทีม่ ตี อ่ ชุด
กิจกรรมการอ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ
SQ4R ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 พบว่า ข้อที่ 3 นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมการอ่าน
ตามขัน้ ตอน ได้คะแนนเฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ ดังนัน้ จึงควรศึกษาวิจยั ต่อไป
ว่าจะออกแบบกิจกรรมโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ร่วมกับ
เทคนิคอื่นๆ หรือใช้วิธีการสอนแบบใดเพื่อให้คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น
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รำไ

การวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการพัฒนาตนของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจใน
การพัฒนาตนของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และเพือ่ เปรียบเทียบแรงจูงใจในการพัฒนาตนของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระแก้ว จ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จ�ำนวน
ทั้งสิ้น 143 คน ซึ่งได้ท�ำการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญเพื่อท�ำการแจกแบบสอบถามตามจ�ำนวนที่ได้ท�ำการสุ่มไว้ให้แก่
บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการพัฒนาตนของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตามกรอบที่ก�ำหนดไว้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมุติฐาน โดยใช้สถิติการทดสอบค่า t - test และ F - test ด้วยการวิเคราะห์
ความแปรปรวน แบบ One - Way ANOVA โดยก�ำหนดค่านัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05 หากพบความแตกต่างที่มีค่านัยส�ำคัญดังกล่าวจะท�ำ
การวิเคราะห์เป็นรายคู่โดยวิธีการ (LSD)
พบว่า แรงจูงใจในการพัฒนาตนของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมือ่ พิจารณา
เป็นรายด้านเรียงล�ำดับตามค่าเฉลี่ย พบว่า ด้านความส�ำเร็จในการท�ำงาน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด และด้านสภาพการท�ำงาน รองลงมา คือ
ด้านความมั่นคงในการท�ำงาน ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านลักษณะการได้รับการยอมรับนับถือและน้อยที่สุด คือ ด้านเงินเดือน
และสวัสดิการ ตามล�ำดับและผลการเปรียบเทียบพบว่า แรงจูงใจในการพัฒนาตนของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
จ�ำแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต�ำแหน่งงานและภูมิล�ำเนา โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 6 ด้าน
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This research is about the study of how they motivate and develop themselves in the organization is
SA kaew. This objective is to study about their motivation on developing themselves in the organization in
SA kaew and to compare their motivation in the organization. We classify them depending on the population and
sample in this research. The population and sample of the personnel in the organization in SA kaew are use in
this research. Moreover, about 143 people are use in stratified sampling. We use questionnaire on this research
to see the statistic of the information and we will get the frequency, mean and percentage on this research and
also to check on our hypothesis on this research to analyze the information to compare it. This research Analyze
data to test hypotheses using a test statistic t - F-test with test and analysis of variance model One-Way ANOVA,
statistical significance defined by .05, if a discrepancy is found that there is significant value to such analyses as a
list of pairs, by the way (LSD).
It found that the motivation in the development of its personnel, provincial SA in the image included
on many levels and is considering a list of aspects sorted by average finds success in work. There is a maximum
and average working conditions is the stability in the policy and management. How to get respect and minimum
salary and benefits is in order, and the results of the comparison found that the motivation in the development
of provincial personnel SA. Classified by gender, age, marital status, educational level. The average income and
the country overall and list no 6 different sides.
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้ด�ำเนินการตาม
การปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานนั้น กรอบกฎหมาย ข้อบัญญัติ อย่างเคร่งครัด แต่จากบทบาทดังกล่าว
ทรัพยากรในการบริหาร (Resources) ได้แก่ วัสดุ อุปกรณ์และ ทีบ่ คุ ลากรในสังกัดต้องปฏิบตั นิ นั้ มีความเกีย่ วข้องสัมพันธ์กบั บุคคล
เครื่องใช้เพื่อประกอบการด�ำเนินงานรวมไปถึงความสามารถใน หลายฝ่าย ทั้งการปฏิบัติตามค�ำสั่งจากส่วนกลาง การประสานการ
การจัดการทรัพยากรในการบริหาร หรือเรียกว่า 4 M’S ได้แก่ คน ท�ำงานภายในหน่วยงาน การประสานงานกับชุมชน อาจท�ำให้เกิด
เงินทุน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ ในปัจจัยทั้ง 4 ประการนี้ ปัญหาในการปฏิบัติงาน เช่น วิธีปฏิบัติงานของนักการเมืองท้องถิ่น
คนนับว่าส�ำคัญที่สุด เนื่องจากว่า คนเป็นตัวการหรือผู้กระท�ำการ กับข้าราชการผู้ปฏิบัติงานเป็นไปคนละแนวทาง ลักษณะของงาน
ถ้ า คนไม่ ก ระท� ำ การเสี ย แล้ ว เงิ น หรื อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ย ่ อ มไม่ เ กิ ด ที่รับผิดชอบ ระดับความรู้ความสามารถ ทักษะ ความช�ำนาญ
ประโยชน์หรือเกิดคุณค่าขึ้นมาได้ ผู้ปฏิบัติการเป็นคนไม่มีความรู้ ประสบการณ์ในการท�ำงานของบุคลากร สภาพการท�ำงาน ผลประโยชน์
ขาดก�ำลังกาย ก�ำลังสติปัญญา งานหรือกิจกรรมนั้นก็ล้มเหลว คุณภาพของการปกครองบังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
สรุปไว้ว่า ในบรรดาทรัพยากรการบริหารนั้น ปัจจัยที่ส�ำคัญที่สุด อัตราก�ำลัง การบรรจุและแต่งตัง้ การโอนย้ายทรัพยากรและงบประมาณ
ที่นักวิชาการให้ความสนใจเสมอไม่ว่ายุคใดสมัยใด คือ คน หรือ ความก้าวหน้า สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล ตลอดจนปัจจัยทาง
ทรัพยากรมนุษย์นั่นเอง และการที่จะท�ำให้บุคลากรท�ำงานด้วย ด้านสภาวะแวดล้อมอื่นๆ ที่เข้ามามีผลกระทบ อาจท�ำให้บุคลากร
ความกระตือรือร้น ทุ่มเทความสามารถ ในการท�ำงานนั้น จ�ำเป็น ขาดแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน ส่งผลให้การปฏิบตั งิ าน ของบุคลากร
จะต้องสร้างแรงจูงใจในการท�ำงาน ซึ่งเป็นการกระตุ้นหรือตอบสนอง ส่วนท้องถิ่นยังไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ความต้องการของพนักงานและสร้างความพอใจในการท�ำงานนอกจาก
ค่าจ้างและเงินเดือน ซึ่งเป็นผลประโยชน์ตอบแทนโดยตรงในการ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสังกัดองค์การบริหาร
ปฏิบัติงาน สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ส่วนจังหวัดสระแก้ว เพือ่ เป็นแนวทางในการปรับปรุง การเสริมสร้าง
ก็เป็นปัจจัยที่ส�ำคัญและมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจให้บุคลากรมีก�ำลังใจ แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านบุคลากรส่วนท้องถิน่ ซึง่ จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ในการปฏิบัติงาน เช่นกัน
เนื่องจากเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความส�ำคัญ
จึงได้มีนักวิชาการได้ท�ำการศึกษาเรื่องแรงจูงใจ โดยได้ก�ำหนดเป็น วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการพัฒนาตนของบุคลากร
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจมากมาย เช่น ทฤษฎีการจูงใจ ERG
ของเคลย์ตัน แอลเดอร์เฟอร์ ที่ได้ย่อล�ำดับความต้องการ 5 อย่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บแรงจู ง ใจในการพั ฒ นาตนของ
ของมาสโลว์ ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg) ซึ่ง
อธิบายเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท�ำงานของบุคคลในองค์กร จึงเน้น บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จ�ำแนกตามปัจจัย
การสร้างแรงจูงใจในการท�ำงาน จึงค้นพบว่ามีปจั จัยส�ำคัญ 2 ประการ ส่วนบุคคล
ที่สัมพันธ์กับความชอบและไม่ชอบในงานของบุคคลในองค์กร คือ
ปัจจัยค�้ำจุนและปัจจัยจูงใจ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ท�ำให้บุคคล ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทราบถึ ง แรงจู ง ใจในการพั ฒ นาตนของบุค ลากร
มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นผลให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
มีประสิทธิภาพ
2. เพื่ อ น� ำ ผลการวิ จั ย ที่ ไ ด้ ไ ปพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง แก้ ไข
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคลและ
เป็นองค์กรรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต�ำบล แรงจูงใจในการพัฒนาตนของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และองค์การบริหารส่วนต�ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) สระแก้วต่อไป
พ.ศ.2546 มีหน้าที่ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของ
ท้องถิน่ ให้มคี วามเจริญก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวติ การศึกษาให้ได้ วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแรงจูงใจในการพัฒนาตน
ระดับมาตรฐาน เสริมสร้างความสามัคคีของประชาชนในการมีสว่ นร่วม
สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มองค์กรประชาชนให้ช่วยเหลือตนเองได้ ของบุคลากร โดยได้ด�ำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ดูแลป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ชุมชนและปฏิบัติหน้าที่
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรภายใน
อื่นตามที่ทางราชการได้มอบหมาย (พระราชบัญญัติสภาต�ำบล
และองค์การบริหารส่วนต�ำบล พ.ศ.2537) การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ในความรับผิดชอบของส่วน
จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับแรงจูงใจอันจะท�ำให้การปฏิบัติงาน ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว บุคลากร จ�ำนวน 233 คน
แบ่งเป็น ข้าราชการจ�ำนวน 79 คน ลูกจ้างประจ�ำ 18 คน พนักงาน
ได้ผลดี
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3) ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ 4) ด้านลักษณะการได้รบั การยอมรับ
นับถือ 5) ด้านลักษณะนโยบายและการบริหารงาน 6) ด้านสภาพ
การท�ำงาน
3.3 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแรงจูงใจในการพัฒนาตนของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จ�ำแนกตาม เพศ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ โดยใช้สถิตกิ ารทดสอบค่า t-test และวิเคราะห์
ข้ อ มู ล เพื่ อ เปรี ย บเที ย บแรงจู ง ใจในการพั ฒ นาตนของบุ ค ลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จําแนกตามปัจจัย ส่วนบุคคล
ที่มีตัวแปรอิสระมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป จ�ำแนกตามอายุ ต�ำแหน่ง
รายได้ และภูมิล�ำเนา โดยใช้สถิติการทดสอบค่า F-test ด้วยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบ One-way ANOVA โดย
ก�ำหนดค่านัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05 หากพบความแตกต่างที่มีค่า
นัยส�ำคัญดังกล่าว จะท�ำการวิเคราะห์เป็นรายคู่ โดยวิธกี ารของ LSD

ผลการด�ำเนินการวิจัย

การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง แรงจู ง ใจในการพั ฒ นาตนของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว วัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาแรงจูงใจในการพัฒนาตนของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแก้ว และเพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการพัฒนาตน
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จ�ำแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคลจ�ำแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
รายได้เฉลี่ย ต�ำแหน่งงาน ภูมิล�ำเนา ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระแก้ว และในการศึกษาค้นคว้าครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ได้เสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยเริ่มจากการก�ำหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล และการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

ลัยร
า
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จ้างตามภารกิจ จ�ำนวน 69 คน และพนักงานจ้างทั่วไป จ�ำนวน
67 ราย (ข้อมูลกองการเจ้าหน้าที่ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561)
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ บุคลากรภายในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 143 คน โดยวิธี
การสุ่มแบบบังเอิญเพื่อท�ำการแจกแบบสอบถามตามจ�ำนวนที่ได้
ท�ำการสุม่ ไว้ให้แก่บคุ ลากรภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
มาเป็นแนวทางในการศึกษาในครั้งนี้
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพือ่ การวิจยั ครัง้ นี้
เป็นแบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ เอง ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วข้อง
กับแรงจูงใจการพัฒนาตนซึ่งเป็นทฤษฎี 2 ปัจจัยของเฟรดเดอริค
เฮอร์ซเบอร์ก ทั้งหมด 6 ด้าน ด้านละ 5 ข้อ จากหนังสือ เอกสาร
และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วก�ำหนดเป็นกรอบให้ครอบคลุม
เนื้อหา การหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยน�ำแบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณ์ไปทดลองใช้ (Try out) กับบุคลากรที่มีสภาพเดียวกัน
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 ชุด ก่อนการเก็บจริง ซึ่งผู้วิจัย
ได้ทดสอบเครื่องมือวิจัย โดยหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สูตรค่า
สัมประสิทธิ์ของแอลฟาของครอนบาค (Cronbach) โดยก�ำหนด
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89
3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต�ำแหน่ง รายได้
สถานภาพ ภูมิล�ำเนา โดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) และ
ค่าร้อยละ (Percentage)
3.2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการพัฒนาตน
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ทั้ง 6 ด้าน ดังนี้
1) ด้านความส�ำเร็จในการท�ำงาน 2) ด้านความมั่นคงในการท�ำงาน

ตารางที่ 1 จ�ำนวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ�ำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล

ิทยา

ข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพศ

รวม
2. อายุ

จ�ำนวน
54
89
143
จ�ำนวน

ร้อยละ
37.76
62.24
100.00
ร้อยละ

รวม

35
63
23
22
143

24.48
44.06
16.08
15.38
100.00

มห
าว

1. ชาย
2. หญิง

1. ต�่ำกว่า 30 ปี
2. 31 - 40 ปี
3. 41 - 50 ปี
4. 51 - 60 ปี
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ตารางที่ 1 (ต่อ) จ�ำนวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ�ำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล
1. โสด
2. สมรส
รวม
4. ระดับการศึกษา
1. ต�่ำกว่าปริญญาตรี
2. ปริญญาตรีและสูงกว่า

1. ข้าราชการ
2. ลูกจ้างประจ�ำ
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ
4. พนักงานจ้างทั่วไป

ลัยร
า

รวม
7. ภูมิล�ำเนา

1. ภาคเหนือ
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. ภาคกลาง
4. ภาคตะวันออก

มห
าว

ิทยา

รวม

อัญชลี มีบุญ

31
112
143
จ�ำนวน

21.68
78.32
100.00
ร้อยละ

43
100
143
จ�ำนวน

30.07
69.93
100.00
ร้อยละ

43
65
22
13
30
จ�ำนวน

30.07
45.46
15.38
9.09
100.00
ร้อยละ

49
11
42
41
143
จ�ำนวน

34.27
7.69
29.37
28.67
100.00
ร้อยละ

23
24
32
64
30

16.08
16.78
22.38
44.76
100.00

ชภัฏ

รวม
6. ต�ำแหน่งที่ปฏิบัติงาน

ร้อยละ

รำไ

รวม
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
1. ไม่เกิน 15,000 บาท
2. 15,001 - 20,000 บาท
3. 20,001 - 25,000 บาท
4. มากกว่า 25,001 บาท

จ�ำนวน

พพ
รรณ
ี

3. สถานภาพ
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แรงจูงใจในการพัฒนาตนของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

พพ
รรณ
ี

ตารางที่ 2 แรงจูงใจในการพัฒนาตนของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ในภาพรวมตามรายด้าน
X
3.71
3.60
3.42
3.18
3.44
3.71
3.51

1. ด้านความส�ำเร็จในการท�ำงาน
2. ด้านความมั่นคงในการท�ำงาน
3. ด้านลักษณะการได้รับการยอมรับนับถือ
4. ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ
5. ด้านนโยบายและการบริหารงาน
6. ด้านสภาพการท�ำงาน
ภาพรวม

ระดับ
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก

ล�ำดับ
1
3
5
6
4
2

รำไ

นโยบายและการบริหารงาน และอันดับสุดท้ายด้านสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน ตามล�ำดับ
		 1.2 ด้านความมั่นคงในการท�ำงาน
		 จากผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการพัฒนาตน
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ด้านความมั่นคง
ในการท�ำงานภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่ า ต� ำ แหน่ ง งานที่ ท ่ า นปฏิ บั ติ อ ยู ่ มี ค วามปลอดภั ย ในการ
ปฏิบัติงาน ลักษณะงานที่ท่านปฏิบัติอยู่ไม่มีอุปสรรคต่อการด�ำเนิน
ชีวิตของท่านและครอบครัว ต�ำแหน่งงานที่ท่านปฏิบัติงานอยู่มี
ความมั่ น คงในการปฏิ บัติ ง านไม่ ต ้ อ งกลั ว ว่ า จะถู ก ออกจากงาน
ในหน่วยงานมีหลักประกันคุม้ ครองรับผิดชอบข้าราชการและลูกจ้าง
ในการปฏิบตั งิ านอย่างดี ต�ำแหน่งงานทีท่ า่ นปฏิบตั อิ ยูอ่ าจจะถูกโยก
ย้ายหรือสับเปลี่ยนให้ปฏิบัติงานอื่นได้เสมอ
สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการพัฒนาตนของบุคลากร 		 1.3 ด้านลักษณะการได้รับการยอมรับนับถือ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วครั้งนี้ สามารถอภิปรายผล 		 จากผลการวิ จั ย แรงจู ง ใจในการพั ฒ นาตน
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ด้านลักษณะ
การวิจัยตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย 2 ประการดังนี้
1. การศึ ก ษาระดั บ แรงจู ง ใจในการพั ฒ นาตนของ การได้รับการยอมรับนับถือ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางนั้น
ผลการวิจยั ดังกล่าว ไม่สอดคล้องกับข้อค้นพบของ ภินนั ท์ รัชดาจ้าย
บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
(2555) ทีผ่ ลการวิจยั พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
		 1.1 ด้านความส�ำเร็จในการท�ำงาน
		 จากผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการพัฒนาตน ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ�ำเภอโป่งน�้ำร้อน การศึกษา
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ด้านความส�ำเร็จ ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาแรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของ
ในการท�ำงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดนั้น ผลการวิจัย บุคลากร และเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ดังกล่าวสอดคล้องกับข้อค้นพบของ สมพร ศรีประเสริฐ (2555) ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตอ�ำเภอโป่งน�ำ้ ร้อน ผลการศึกษา
ที่ผลการวิจัย พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร ปกครอง
และลู ก จ้ า งศาลจั ง หวั ด จั น ทบุ รี ในภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บ มาก ส่วนท้องถิ่นในเขต อ�ำเภอโป่งน�้ำร้อน ด้านลักษณะของงานที่
เมื่อพิจารณาในรายละเอียด สรุปได้ดังนี้ ข้าราชการและลูกจ้าง ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านความก้าวหน้าและ
ศาลจังหวัดจันทบุรี แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านทีเ่ กิดจาก สัมพันธภาพ โอกาสเติบโตในการปฏิบัติงานนโยบายและการบริหารงาน อันดับ
กับผูบ้ งั คับบัญชาเป็น อันดับแรก คือ ด้านความส�ำเร็จในการท�ำงาน สุดท้าย คือ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ตามล�ำดับ
อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านความสัมพันธ์กับ ด้านลักษณะ

มห
าว

ิทยา

ลัยร
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ชภัฏ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า เพื่อศึกษาแรงจูงใจใน
การพัฒนาตนของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล�ำดับตามค่าเฉลี่ย พบว่า ด้านความ
ส�ำเร็จในการท�ำงาน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด และด้านสภาพการท�ำงาน
รองลงมาคือ ด้านความมั่นคงในการท�ำงาน ด้านนโยบายและ
การบริ ห ารงาน ด้ า นลั ก ษณะการได้ รั บ การยอมรั บ นั บ ถื อ และ
น้อยที่สุดคือ ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ และเพื่อเปรียบเทียบ
พบว่าแรงจูงใจในการพัฒนาตนของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแก้ว จ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต�ำแหน่งงานและภูมิล�ำเนา โดยภาพ
รวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 6 ด้าน

S.D.
0.81
0.86
0.76
0.66
0.73
0.70
0.78
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รำไ

พพ
รรณ
ี

2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บแรงจู ง ใจในการพั ฒ นาตนของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จ�ำแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล
		 2.1 เพศ
		 จากการศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการพัฒนาตน
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จ�ำแนกตามเพศ
ซึ่งพบว่า บุคลากรที่มีเพศต่างกัน ท�ำให้แรงจูงใจในการพัฒนาตน
ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับข้อค้นพบของเทียนชัย ธรรมศรี (2557)
ที่พบว่าแรงจูงใจในการพัฒนาตนของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแก้ว จ�ำแนกตามเพศ สถานภาพสมรส อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ และระยะเวลาการปฏิบัติงาน ต่างกัน มีแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน เช่นเดียวกัน
		 2.2 อายุ
		 จากการศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการพัฒนาตน
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จ�ำแนกตามอายุ
ซึ่งพบว่า บุคลากรที่มีอายุต่างกัน ท�ำให้แรงจูงใจในการพัฒนาตน
ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับข้อค้นพบของขันทอง เสือด้วง 2555
ที่พบว่า แรงจูงใจในการพัฒนาตนของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแก้ว จ�ำแนกตามอายุ สถานภาพสมรส ระดับ การศึกษา
รายได้ และระยะเวลาการปฏิบัติงานต่างกัน มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน เช่นเดียวกัน
		 2.3 สถานภาพ
		 จากการศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการพัฒนา
ตนของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จ�ำแนกตาม
สถานภาพ ซึ่งพบว่า บุคลากรที่มีสถานภาพต่างกัน ท�ำให้แรงจูงใจ
ในการพัฒนาตนไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับข้อค้นพบของสมพร
ศรีประเสริฐ (2555) ที่พบว่า แรงจูงใจในการพัฒนาตนของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว การเปรียบเทียบแรงจูงใจใน
การปฏิ บัติ ง านของข้ า ราชการและลู ก จ้ า ง ศาลจั ง หวั ดจันทบุรี
จ�ำแนกตามสถานภาพ เพศ อายุ รายได้ สถานภาพการสมรส
ระดับการศึกษา ต�ำแหน่งหน้าที่ และระยะเวลาในการท�ำงาน
แตกต่างกัน เช่นเดียวกัน
		 2.4 ระดับการศึกษา
		 จากการศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการพัฒนาตน
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จ�ำแนกตามระดับ
การศึกษา ซึ่งพบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาที่เท่ากัน จึงท�ำให้
ไม่สามารถหาค่าต่างๆ ได้
		 2.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
		 จากการศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการพัฒนาตน
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จ�ำแนกตามรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งพบว่า บุคลากรที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน
ท� ำ ให้ แรงจู ง ใจในการพั ฒ นาตนไม่ แ ตกต่ า งกั น สอดคล้ อ งกั บ
ข้อค้นพบของ ธนารี ริมพงษ์พิศาล (2555) ที่พบว่าแรงจูงใจใน
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		 1.4 ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ
		 จากผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการพัฒนาตน
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ด้านเงินเดือน
และสวัสดิการ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางนั้น ผลการวิจัย
ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อค้นพบของ อัซรี หล่อเหลี่ยม 2555
ทีผ่ ลการวิจยั พบว่า แรงจูงใจของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในการตัดสินใจเข้าท�ำงานองค์กรของรัฐ กรณีศึกษาอ�ำเภอนายายอาม
จังหวัดจันทบุรี มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาแรงจูงใจของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการตัดสินใจเข้าท�ำงานองค์กรของรัฐ กรณี
ศึกษาอ�ำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจยั พบว่า แรงจูงใจ
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการ ตัดสินใจเข้าท�ำงาน
องค์ ก รของรั ฐ กรณี ศึ ก ษาอ� ำ เภอนายายอาม จั ง หวั ด จั น ทบุ รี
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแรงจูงใจในการตัดสินใจ
เข้าท�ำงานองค์กรของรัฐ ในด้านสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ด้านลักษณะของงาน ด้านความก้าวหน้าในการท�ำงาน ด้านเงินเดือน
และสวัสดิการ ด้านการยอมรับนับถือ และด้านความมั่นคงของงาน
อยู่ในระดับมาก
		 1.5 ด้านนโยบายและการบริหารงาน
		 จากผลการวิจยั พบว่า แรงจูงใจในการพัฒนาตนของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ด้านนโยบายและ
การบริหารงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางนั้น ผลการวิจัย
ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อค้นพบของ ขจีรตั น์ เจตนานุรกั ษ์ (2555)
ที่ผลการวิจัย พบว่า แรงจูงใจในการท�ำงานของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับ
แรงจูงใจในการท�ำงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดจันทบุรี และพบว่าด้านนโยบายและการบริหารงานอยู่ใน
ระดับมาก
		 1.6 ด้านสภาพการท�ำงาน
		 จากผลการวิจยั พบว่า แรงจูงใจในการพัฒนาตนของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ด้านสภาพการท�ำงาน
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากนั้น ผลการวิจัยดังกล่าว สอดคล้องกับ
ข้อค้นพบ วลัยพร สันตานนท์ (2555) ที่ผลการวิจัย พบว่า แรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วน
จังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จันทบุรี และพบว่าบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในด้านความมั่นคงในการปฏิบัติงาน
สูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านความพึงพอใจในงาน ด้านสวัสดิการ
ในหน่วยงาน ด้านสภาพการปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ตามล�ำดับ
ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานน้อยที่สุด คือ ด้านโอกาสความ
ก้าวหน้า		
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การพัฒนาตนของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
จ�ำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุ ระดับรายได้ สถานภาพ
ครอบครัว ระดับการศึกษา อายุงาน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที
ไม่แตกต่างกัน เช่นเดียวกัน
		 2.6 ต�ำแหน่งในการท�ำงาน
		 จากการศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการพัฒนาตน
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จ�ำแนกตาม
ต�ำแหน่งในการท�ำงาน ซึง่ พบว่า บุคลากรทีม่ ตี ำ� แหน่งในการท�ำงาน
ต่างกัน ท�ำให้แรงจูงใจในการพัฒนาตนไม่แตกต่างกัน สอดคล้อง
กับข้อค้นพบของอัซรี หล่อเหลี่ยม (2555) ที่พบว่า แรงจูงใจใน
การพัฒนาตนกองทุนหมูบ่ า้ น การเปรียบเทียบแรงจูงใจของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการตัดสินใจเข้าท�ำงานองค์กรของรัฐ
กรณีศกึ ษาอ�ำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี พบว่า บุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ เี พศ อายุ ต�ำแหน่ง รายได้ตอ่ เดือน ภูมลิ ำ� เนา
และระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกันมีแรงจูงใจในการตัดสินใจ
เข้าท�ำงานองค์กรของรัฐ ไม่แตกต่างกัน เช่นเดียวกัน
		 2.7 ภูมิล�ำเนา
		 จากการศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการพัฒนา
ตนของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จ�ำแนกตาม
ภูมิล�ำเนา ซึ่งพบว่า บุคลากรที่มีภูมิล�ำเนาต่างกัน ท�ำให้แรงจูงใจใน
การพั ฒ นาตนไม่ แ ตกต่ า งกั น สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ ค้ น พบวลั ย พร
สันตานนท์ (2555) ที่พบว่า แรงจูงใจในการพัฒนาตนกองทุน
หมู่บ้าน จ�ำแนกตามต�ำแหน่งในการท�ำงาน บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ที่เพศ อายุ ต่างกันจะมี
แรงจู ง ใจในการ ปฏิ บั ติ ง านไม่ แ ตกต่ า งกั น ในขณะที่ บุ ค ลากร
ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านใน องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด จั น ทบุ รี ที่ มี ร ะดั บ
การศึกษา ภูมลิ ำ� เนา ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน ระดับต�ำแหน่งและ
อัตรา เงินเดือนต่างกันจะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน
เช่นเดียวกัน
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วิจัยนี้มุ่งศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งทางทะเลตามพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 เนื่องจากบัญญัติ
มาเป็นระยะเวลานานแล้วจึงท�ำให้มบี ทบัญญัตไิ ม่เป็นสากลและไม่สอดคล้องกับประเพณีปฏิบตั ใิ นทางการค้าระหว่างประเทศ จึงต้องได้รบั
การพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับประเพณีปฏิบัติหรือรูปแบบในทางการค้าดังกล่าว
จากการศึกษาพบว่า บทบัญญัติเกี่ยวกับค�ำจ�ำกัดความของผู้ขนส่งและสัญญารับขนของทางทะเลไม่สอดคล้องกับประเพณี
ปฏิบตั ทิ างการค้า เพราะก�ำหนดให้องค์ประกอบการเป็นผูข้ นส่งและสัญญารับขนของทางทะเลจะต้องเป็นการท�ำสัญญาระหว่างผูข้ นส่งกับ
ผู้ส่งของเท่านั้น จึงจะถือว่าเป็นผู้ขนส่งและมีสถานะเป็นผู้ขนส่ง ถ้าผู้ขนส่งท�ำสัญญารับขนของทางทะเลกับบุคคลอื่นนอกจากผู้ส่งของ
ผู้ขนส่งย่อมไม่มีสถานะเป็นผู้ขนส่ง แต่เป็นผู้รับจ้างท�ำของตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ขนส่งก็จะต้องกระท�ำ
ให้การว่าจ้างส�ำเร็จโดยไม่ได้รับสิทธิต่างๆ ตามที่พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 ก�ำหนดไว้ ซึ่งการท�ำสัญญา
รับขนของทางทะเลนัน้ มิใช่แต่ผขู้ นส่งจะต้องท�ำสัญญากับผูส้ ง่ ของเท่านัน้ ในบางกรณีกต็ อ้ งท�ำสัญญากับผูร้ บั ของหรือผูร้ บั ตราส่งถ้าเป็นกรณี
การปฏิบัติตามข้อก�ำหนดในการส่งมอบสินค้า หรือเงื่อนไขการส่งมอบสินค้าตาม Incoterms (International Commercial Terms)
โดยเฉพาะในเทอม E และกลุ่ม F ที่ผู้รับของจะต้องเป็นผู้ว่าจ้างเรือในการขนส่งของเอง ดังนั้นถ้าผู้ขนส่งท�ำสัญญารับขนในสองเทอมนี้
กับผู้รับของ ผู้ขนส่งก็ไม่ได้อยู่ในสถานะเป็นผู้ขนส่ง จึงก่อให้เกิดปัญหาต่อผู้ขนส่งในการได้รับสิทธิตามพระราชบัญญัติการรับขนของทาง
ทะเล พ.ศ.2534 และไม่สอดคล้องกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าวที่จะต้องครอบคลุมการขนส่งของทางทะเลทุกกรณี เพราะเป็น
กฎหมายการขนส่งของทางทะเลโดยตรง นอกจากนั้น เพื่อให้สถานะหรือฐานะของคู่สัญญามีความชัดเจนจึงต้องน�ำรูปแบบของผู้ขนส่ง
และผู้ขนส่งที่แท้จริงมาใช้กับพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 และให้ยกเลิกการใช้รูปแบบของผู้ขนส่งอื่นที่มีสถานะ
ไม่ชัดเจนและจะต้องน�ำหลักการตัวการ ตัวแทนมาใช้บังคับแท้ที่จะใช้พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 บังคับจะ
สอดคล้องกับแนวคิดการขนส่งของทางทะเลมากกว่า และยังต้องก�ำหนดให้อ�ำนาจแก่ผู้ขนส่งเพื่อเข้าไปตรวจสอบและจัดการของที่เป็น
อันตรายในการขนส่ง นอกจากกรณีขา้ งต้นแล้ว ยังต้องมีการปรับปรุงมาตรา 4 เกีย่ วกับขอบเขตการบังคับใช้โดยใช้หลักของความรับผิดชอบ
หรือภาระหน้าที่มาใช้ก�ำหนดขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 เพื่อให้การบังคับใช้กว้างขวาง
มิใช่น�ำหลักการแบ่งเขตแดนทางทะเลมาเป็นแนวทางบังคับใช้ เพราะเป็นการยากที่จะก�ำหนดเขตแดนทางทะเลที่แน่นอนในการบังคับใช้
กฎหมายและเขตแดนทางทะเลของประเทศไทยและประเทศเพือ่ นบ้านยังมีการทับซ้อนอ้างสิทธิความเป็นเจ้าของ และยังจะต้องก�ำหนดให้
น�ำรูปแบบการค�ำนวณค่าเสียหายตามหลักเกณฑ์ของหน่วยสิทธิพิเศษถอนเงิน (Special Drawing Rights: SDR) แทนรูปแบบการค�ำนวณ
โดยใช้ค่าเงินบาทตามที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 มาตรา 58 ด้วย
จากการศึกษาขอเสนอแนะว่า ควรปรับปรุงบทบัญญัติว่าด้วยขอบเขตการบังคับใช้ ค�ำจ�ำกัดความของค�ำว่า “ผู้ขนส่ง”
“สัญญารับขนของทางทะเล” “ผู้ขนส่ง” “ผู้ขนส่งที่แท้จริง” “หน่วยสิทธิพิเศษถอนเงิน” และให้ยกเลิกค�ำจ�ำความของ “ผู้ขนส่งอื่น”
นอกจากนั้นให้เพิ่มเติมบทบัญญัติว่าด้วยอ�ำนาจของผู้ขนส่งในการจัดการของที่เป็นอันตราย การน�ำรูปแบบการค�ำนวณหน่วยสิทธิพิเศษ
ถอนเงินมาบัญญัติไว้ในมาตรา 58 และเพิ่มเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปรับปรุงในประเด็นข้างต้น
ค�ำส�ำคัญ : การขนส่งของ, ทางทะเล
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This research aims at studying about the law of shipping by Ocean-liners under the Marine Carriage
Act of, B.E. 2534 (1991) because the law has been provided for a very long time. Therefore, there are provisions
which are not universal and do not comply with the international trade practice. The law should be developed
in accordance with such trade customs or trade form.
According to the study, it is found that the provisions on the definition of the carrier and the contract
of carriage by ocean-liners do not comply with the trade customs because the provisions specify for the
components of being carrier and the contract of carriage by ocean-liners shall be a contract between the carrier
and the shipper only, then the carrier shall be considered as the carrier and the carrier’s status is considered as
the carrier. If a carrier makes a contract of carriage by sea with other persons other than the shipper, the carrier
shall not have the status of carrier, but the carrier becomes contractor for hire of work according to the Civil and
Commercial Code. In so doing, the carrier shall make the hire to be successful, without receiving any right as
provided by the Marine Carriage Act, B.E. 2534 (1991). The making of contract of carriage by sea, the carrier shall
make a contract with the shipper and in some cases, the carrier shall make a contract with the consignee or
the receiver of bill of lading. If the case is the complying with the requirement in delivering the goods,
or conditions of delivering of goods according to Incoterms (International Commercial Terms), especially in
term of E and F groups, that the consignee must be the ship’s employer. Therefore, if the carrier makes a contract
for transporting in these two terms with the consignee, the carrier is not in the status of the carrier. Therefore,
there is a problem with the carrier in receiving the right under the Marine Carriage Act, B.E. 2534 (1991) and
does not comply with the enforcement of the Act that shall cover all cases of shipping by ocean-liners because
the law is the law of transporting by ocean-liner directly. In addition, in order for the status or position of the
party to be clear, there shall be using of the form of the carrier and the actual carrier to be used with the Marine
Carriage Act, B.E. 2534 (1991). There shall be cancelling of the use of the form of other carriers who have unclear
status and there shall be using of rule of being principal and agents to be used for enforcement instead of using
of the Marine Carriage Act, B.E. 2534 (1991), it shall comply with the concept of shipping by ocean-liners more.
There shall be determining for giving power to carrier in order to inspect and handle dangerous goods in shipping.
Furthermore, in addition to the above cases, there shall be improving of Section 4 regarding scope of the
enforcement. The principle to be used is the principle of responsibility or duty to be used for specifying the scope
of enforcement of the Marine Carriage Act, B.E. 2534 (1991), so that the usage for enforcement is wide. This is not
to use principle of dividing of maritime boundaries to be the guidelines for enforcement, because it is difficult
to determine the exact maritime boundaries in enforcement of the law and maritime boundaries of Thailand
and neighboring countries, there are overlapping and claims of ownership. It requires the form of calculation of
damages in accordance with the Special Drawing Rights (SDR), instead of the calculation form, using the Thai Baht
as defined in the Marine Carriage Act, B.E. 2534 (1991), Section 58.
From the study, there is recommendation that there should be improving of provisions on the scope
of enforcement of the definition of the words: “Shipping Carrier”, “contract for shipping by ocean-liner”,
“Actual Carrier,” “Special Drawing Rights Unit.” The definition shall be cancelled for “other carriers”. In addition,
there shall be adding of provisions regarding the power of the carrier to handle dangerous goods, the bringing
of calculation form of the Special Drawing Rights Unit to be specified in Section 58 and adding of the provisions
in the Marine Carriage Act, B.E. 2534 (1991), relating to the improvement of the above issues.
Keywords : Carriage, Marine
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วิจัยนี้มุ่งศึกษาปัญหาในการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 บนพื้นฐานของความร่วมมือ
ระหว่างประเทศอันเป็นการส่งเสริมการลงทุนของประเทศอีกด้าน
หนึ่งนั่นก็คือบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ประกันและคุ้มครองสิทธิ
ของคู่สัญญาในการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเครื่องมือ
ของรัฐในการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศให้มปี ระสิทธิภาพ
ทัดเทียมในระดับสากลและเป็นการกระจายสินค้าอันเป็นประโยชน์
ต่อการค้าและการพาณิชย์โดยเฉพาะการกระจายสินค้าเกษตรและ
สินค้าอุตสาหกรรมที่จะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรภายในประเทศ
ได้เป็นอย่างดี ซึง่ พระราชบัญญัตกิ ารรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534
ยังมีบทบัญญัตทิ ไี่ ม่สอดคล้องกับประเพณีทางการค้าและการลงทุน
ภายใต้ความร่วมมือตามข้อตกลงระหว่างประเทศ และการคุม้ ครอง
สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาไม่คลอบคลุมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
การขนส่ง จากสภาพปัญหาเหล่านี้ถือว่าเป็นอุปสรรคของบุคคลที่
เกีย่ วข้องกับการขนส่งข้างต้น ดังนัน้ เพือ่ เป็นการพัฒนากฎหมายใน
ระดับสากลและคลอบคลุมกับสภาพปัญหาข้างต้นจึงมีความจ�ำเป็น
ทีจ่ ะต้องมีการพัฒนากฎหมายเกีย่ วกับการรับขนของทางทะเลตาม
พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534

1. เจ้าหน้าที่ ส�ำนักกฎหมาย จากกรมเจ้าท่า
2. ส�ำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค
3. ผู้แทนจากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย ได้แก่ กลุ่มงานบริการ ด้านอนุญาโตตุลาการและ
กฎหมาย และกลุ่มประสานงานต่างประเทศ
4. เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่ง
ประเทศไทย
5. บริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท�ำธุรกิจรับขนของ
ทางทะเล
6. ทนายความ
7. บุคลากรในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ได้แก่
ผู้พิพากษา และนิติกรช�ำนาญการ
เมื่อได้สภาพปัญหาจากการสอบถามแล้วแล้วจะน�ำ
สภาพปัญหาและข้อมูลที่ได้ท�ำการวิเคราะห์เรียบเรียงประกอบกับ
ข้ อ มู ล กฎหมายไทย กฎหมายระหว่ า งประเทศ และกฎหมาย
ต่างประเทศ ระเบียบ สถิติของหน่วงงานภาครัฐ วิจัย วิทยานิพนธ์
หนังสือ บทความและข้อมูลตามสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ได้มา
ซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติการรับ
ขนของทางทะเล พ.ศ.2534 ต่อไป

รำไ

บทน�ำ

ผลการวิจัย

การบังคับใช้พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล
พ.ศ.2534 ยังพบว่าไม่สอดคล้องกับหลักประเพณีปฏิบตั ทิ างการค้า
ระหว่างประเทศ จึงต้องมีการพัฒนากฎหมายว่าด้วยการรับขน
ของทางทะเลให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก กฎหมายดั ง กล่ า วและให้ มี
ความทันสมัยกับการเปลีย่ นแปลงไปของการรับขนของทางทะเลใน
ประเด็นปัญหาดังต่อไปนี้
1. ปัญหาขอบเขตการบังคับใช้ พระราชบัญญัตกิ ารรับ
ขนของทางทะเล พ.ศ.2534 มาตรา 4 ก�ำหนดขอบเขตการบังคับใช้
โดยถื อ เอาขอบเขตทางทะเลของรั ฐ เป็ น เกณฑ์ ใ นการบั ง คั บ ใช้
จึงไม่สอดคล้องกับการแบ่งอาณาเขตตามหลักกฎหมายทะเลที่
ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามในอนุสัญญากรุงเจนีวา
เกี่ยวกับกฎหมายทะเล ค.ศ.1958” (The First United Nations
วิธีด�ำเนินการวิจัย
ั ญา
ในการศึกษาวิจยั ฉบับนีใ้ ช้วธิ ดี ำ� เนินการวิจยั (Research Conference on the Law of the Sea: UNCLOS I) และอนุสญ
Design) เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และวิจยั เชิงกฎหมาย สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982 (UN Convention
(Legal Research) ระหว่างการวิจัยเอกสารและวิจัยภาคสนาม on the Law of the Sea, 1982) ซึ่งอนุสัญญาทั้งสองฉบับได้
ด้วยการส�ำรวจโดยท�ำการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามใน ก�ำหนดเขตทางทะเลไว้ ได้แก่ น่านน�้ำภายใน (Internal Waters)
ประเภทการวิจัยเชิงส�ำรวจ (Survey research) การศึกษาครั้งนี้ ทะเลอาณาเขต (Territorial Sea) เขตต่อเนือ่ ง (Contiguous Zone)
มุ่งศึกษากลุ่มประชากร/กลุ่มตัวอย่างและวิธีการเก็บข้อมูล ในการ เขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะ (Exclusive Economic Zone: EEZ) และ
เป็นข้อมูลเพื่อสนับสนุนปัญหาการรับขนของทางทะเลที่เกี่ยวข้อง ไหล่ ท วี ป (Continental Shelf) เป็ น ต้ น โดยเฉพาะถ้ า เป็ น
กับมาตรการในการบังคับใช้พระราชบัญญัตกิ ารรับขนของทางทะเล “เขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะ” ก�ำหนดให้รัฐชายฝั่งมีอ�ำนาจอธิปไตยใน
การแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและการสาธารณสุข
พ.ศ.2534 ประกอบด้วย
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1. เพื่ อศึก ษาขอบเขตการบังคับ ใช้พระราชบั ญญั ติ
การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534
2. เพื่อศึกษาค�ำจ�ำกัดความที่ไม่สอดคล้องกับหลัก
กฎหมายระหว่างประเทศ
3. เพือ่ ศึกษาหลักการค�ำนวณข้อจ�ำกัดความรับผิดของ
ผู้ขนส่ง
4. เพื่อศึกษาวิเคราะห์การใช้สิทธิเรียกร้องและการ
ระงับข้อพิพาทในการขนส่งของทางทะเลระหว่างประเทศ
5. เพื่อจัดท�ำร่างแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการรับ
ขนของทางทะเล พ.ศ.2534 (ฉบับที่...) พ.ศ. ....

อนันต์ เพียรวัฒนะกุลชัย

210 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2562

รำไ

พพ
รรณ
ี

มิใช่การรับขนของในทางอื่นเช่นเดียวกับ Carriage of Goods
Act 1979 of New Zealand ได้ก�ำหนดค�ำจ�ำกัดความของค�ำว่า
ผู้ขนส่งและสัญญารับขนของทางทะเลไว้ใน Section 2 ว่า
“ผู ้ ข นส่ ง ที่ แ ท้ จ ริ ง ” เกี่ ย วกั บ การขนส่ ง สิ น ค้ า ใดๆ
หมายความว่า ผู้ขนส่งทุกคน ณ เวลาใดๆ ที่ครอบครองหรือได้
ครอบครองสินค้า หรือตูส้ นิ ค้าใดๆ การบรรจุภณ
ั ฑ์ ภาชนะรองสินค้า
สัมภาระ หรือสิ่งอื่นใดๆ ที่ที่สินค้าอยู่ หรือเชื่อได้ว่าเป็นผู้ขนส่ง
โดยมีวตั ถุประสงค์ในการประกอบกิจการเพือ่ การขนส่งหรือช่วงใดๆ
หรือการบริการใดๆ ย่อมมีขึ้น ซึ่งรวมถึงการท�ำสัญญาของผู้ขนส่ง
เพื่อด�ำเนินการขนส่งส่วนใดส่วนหนึ่งด้วย
“สัญญารับขน” หมายความว่า สัญญาส�ำหรับการขนส่ง
สินค้า
“ผู้ขนส่ง” หมายความว่า บุคคลใดบุคคลหนึ่งในการ
ประกอบธุรกิจปกติได้ท�ำการขนส่งหรือกระบวนการขนส่งสินค้า
ที่เป็นของตนเองหรือของบุคคลอื่น ไม่ว่าการขนส่งนั้นจะเกิดขึ้น
จากการขนส่งคนโดยสาร เว้นแต่ที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา 21 และ
มาตรา 24 รวมถึ ง บุ ค คลใดในการประกอบธุ ร กิ จ ปกติ หรื อ
กระบวนการในการด�ำเนินการบริการที่มีขึ้นในการขนส่งของใดๆ
และตามกฎหมาย Budapest Convention on the
Contract for the Carriage of Goods by Inland Waterway
of Netherlands ได้กำ� หนดค�ำนิยามความหมายของค�ำว่า “สัญญา
รับขน” หมายความว่า สัญญาใดๆ ที่ผู้ขนส่งยอมรับที่จะได้รับการ
ช�ำระค่าระวางการขนส่งสินค้าในน่านน�้ำ
นอกจากนั้น ในส่วนของบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การรับขนของทางทะเลที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการรับขน
ของทางทะเล พ.ศ.2534 ได้แก่ “ผู้ขนส่งอื่น” เป็นการจ�ำแนก
บุคคลในการขนส่งของทางทะเลที่ไม่สอดคล้องกับหลักการขนส่ง
ทางทะเลที่จะต้องมีผู้ขนส่งที่แท้จริงและผู้ขนส่งตามสัญญา เพราะ
ผูข้ นส่งอาจจะเป็นผูท้ เี่ ข้าท�ำสัญญาหรือเป็นผูท้ มี่ ไิ ด้ทำ� สัญญาแต่เข้า
ท�ำการขนส่งก็ได้ กรณีเช่นนี้จึงต้องมีการยกเลิกความหมายของ
“ผู้ขนส่งอื่น” โดยให้มีรูปแบบของบุคคลในการขนส่งของทาง
ทะเลในลักษณะของ “ผูข้ นส่งตามสัญญา” และ “ผูข้ นส่งทีแ่ ท้จริง”
และปรับปรุงพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534
มาตรา 44 และมาตรา 45 เพื่อให้สอดคล้องกับบุคคลตามค�ำนิยาม
ที่ได้ก�ำหนดขึ้นมาใหม่
3. ปัญหาอ�ำนาจการจัดการสินค้าอันตรายของผูข้ นส่ง
ตามพระราชบัญญัตกิ ารรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 มิได้กำ� หนด
อ�ำนาจหน้าที่ให้ผู้ขนส่งจัดการสินค้าอันตราย แต่กฎหมายดังกล่าว
ได้ก�ำหนดหน้าที่ของผู้ส่งของจะต้องท�ำเครื่องหมายหรือปิดป้าย
กรณีทเี่ ป็นของอันตราย และเป็นสิทธิของผูข้ นส่งทีจ่ ะได้รขู้ อ้ เท็จจริง
ว่าของนั้นมีอันตราย ตามที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา 33 และมาตรา 34
และมีเงือ่ นไขเพิม่ เติมอีกว่า ผูข้ นส่งหรือผูข้ นส่งอืน่ ไม่ทราบถึงสภาพ
อันตรายแห่งของนั้น ผู้ขนส่งจึงจะมีสิทธิในการจัดการดังนี้
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ชภัฏ

แต่บริเวณดังกล่าวมิใช่พื้นที่ของรัฐชายฝั่ง กรณีเช่นนี้การถือหลัก
การบังคับใช้กฎหมายโดยน�ำหลักอาณาเขตทางทะเลเป็นเกณฑ์
ย่อมจะพบปัญหาต่อการบังคับใช้กฎหมายได้ทั้งพื้นที่ดังกล่าวยังมี
ปัญหาการทับซ้อนเขตพืน้ ทีร่ ะหว่างประเทศไทยกับประเทศข้างเคียง
ที่มีอาณาเขตทางทะเลติดกันดังที่เห็นได้จากกรณีพื้นที่ทับซ้อน
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียที่จะต้องมีการแสวงหา
ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน หรือที่เรียกว่า Joint Development
Area: JDA ซึง่ เป็นโครงการทีป่ ระเทศไทยให้บริษทั ปิโตรเลียม จ�ำกัด
(มหาชน) เป็นตัวแทนประเทศไทยในการร่วมกับบริษัท เปโตรนาส
หรือ ปิโตรเลียมนาชันแนลเบอร์ฮาด แห่งประเทศมาเลเซีย เมื่อได้
ผลประโยชน์แล้วก็ให้แบ่งผลประโยชน์กัน
นอกจากปัญหาข้างต้นแล้ว เมื่อพิจารณาถึงขอบเขต
การบังคับใช้ตามอนุสัญญาอนุสัญญาเพื่อการขนส่งของระหว่าง
ประเทศทางทะเลทั้ ง หมดหรื อ บางส่ ว น (United Nations
Convention on Contracts for the International Carriage
of Goods Wholly or Partly by Sea: Rotterdam Rule)
ได้ มี แ นวคิ ด ให้ ข อบเขตการบั ง คั บ ใช้ ก ว้ า งขวางกว่ า อนุ สั ญ ญา
Hague-Visby Rules 1968 และอนุสญ
ั ญา Hamburg Rules 1978
โดยเน้นที่ท่าเรือต้นทางหรือสถานที่ส่งมอบของและท่าเรือหรือ
สถานที่ปลายทางตั้งอยู่ในรัฐที่แตกต่างกันโดยไม่ค�ำนึงถึงสัญชาติ
ของเรือ หรือสัญชาติของผู้ขนส่งผู้ปฏิบัติการขนส่ง (Performing
parties) ผู้ส่งของ ผู้รับตราส่ง หรือบุคคลผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
ดังนั้น จากสภาพปัญหาข้างต้นจึงท�ำให้พระราชบัญญัติ
การรั บ ขนของทางทะเล พ.ศ.2534 มี ข อบเขตการบั ง คั บ ใช้ ที่
ไม่สอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศข้างต้น จึงเห็นควรให้
มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534
โดยให้มีการปรับปรุงไปในแนวทางภาระหน้าที่ของคู่สัญญาและ
สถานทีต่ น้ ทางและสถานทีป่ ลายทางเป็นหลักเกณฑ์ในการบังคับใช้
กฎหมาย เพือ่ ให้พระราชบัญญัตกิ ารรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534
มีขอบเขตการบังคับใช้กว้างขวางไม่เป็นอุปสรรคต่อการบังคับและ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ปัญหาค�ำจ�ำกัดความตามพระราชบัญญัติการรับ
ขนของทางทะเล พ.ศ.2534 ไม่สอดคล้องกับการรับขนของทาง
ทะเล และความหมายของบุคคลต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับ
ขนของทางทะเลจึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มเติมให้
สอดคล้องกัน โดยให้มีการปรับปรุงค�ำจ�ำกัดความค�ำว่า “ผู้ขนส่ง”
และ “สัญญารับขนของทางทะเล” ใหม่โดยมีนัยส�ำคัญพิจารณาถึง
ภาระหน้าทีข่ องผูข้ นส่งเป็นหลักมิใช่พจิ ารณาจากฐานะหรือลักษณะ
ของคู่สัญญาในการเข้าท�ำสัญญารับขนของทางทะเล กล่าวคือ
แม้ผขู้ นส่งท�ำสัญญารับขนของทางทะเลกับผูส้ ง่ ของ ผูร้ บั ตราส่งหรือ
บุ ค คลใดๆ ในนามของบุ ค คลดั ง กล่ า วก็ ถื อ ว่ า เป็ น ผู ้ ข นส่ ง ตาม
ความหมายของพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534
แต่จะต้องเป็นภาระหน้าที่ในการขนส่งของทางทะเลของผู้ขนส่ง
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1. แม้จะมีบทบัญญัติอื่นใดในรัฐบัญญัตินี้ ถ้าในเวลา
ก่อนที่สินค้าใดๆ ตามสัญญารับขน รวมทั้งเวลาใดๆ ที่ได้ยึดถือไว้
ผู้ขนส่งมี “ความเชื่อตามสมควร” ว่าสินค้าอยู่ในหรือก�ำลังจะเข้าสู่
สภาพที่เป็นอันตราย และจ�ำเป็นที่จะต้องหลีกเลี่ยงต่อบุคคลหรือ
ทรัพย์สินใดๆ ที่จะต้องท�ำลายหรือก�ำจัดโดยวิธีอื่น ให้ผู้ขนส่ง
กระท�ำเช่นนั้นในทันที
2. ในกรณีดังกล่าวค่าใช้จ่ายตามสมควรของผู้ขนส่ง
ในการท�ำลายหรือก�ำจัดโดยวิธีอื่นๆ ของสินค้าสามารถเรียกคืนได้
จากคู่สัญญาของเขาเอง
3. ปัญหาอัตราแลกเปลีย่ นการเงินเกีย่ วกับการค�ำนวณ
มูลค่าจ�ำกัดความรับผิด พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล
พ.ศ.2534 มาตรา 58 ได้ก�ำหนดโดยถืออัตราค่าเงินบาทของ
ประเทศไทยเป็นหลักเกณฑ์ในการคิดค�ำนวณ กรณีข้างต้นจึงท�ำให้
ไม่เป็นมาตรฐานสากลเช่นเดียวกับกฎหมายการขนส่งของทาง
ด้านอื่นประเทศไทย ได้แก่ พระราชบัญญัติการขนส่งของทางถนน
ระหว่างประเทศ พ.ศ.2556 พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศ
ระหว่างประเทศ พ.ศ.2558 พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบ พ.ศ.2548 หรือแม้แต่ร่างพระราชบัญญัติการขนส่ง
ทางราง พ.ศ. .... ที่อยู่ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นก็ได้มี
แนวคิดที่ได้น�ำเอาหลักอัตราแลกเปลี่ยนตามหลักขององค์การ
การเงินระหว่างประเทศที่เรียกว่า “หน่วยสิทธิพิเศษถอนเงิน”
หรือ “Special Drawing Rights (SDRs)” เป็นสินทรัพย์ในสกุล
เงินสมมติที่สร้างขึ้นโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และ
จัดสรรให้ประเทศสมาชิกถือครอง เพื่อใช้เสริมเงินส�ำรองระหว่าง
ประเทศและเสริมสภาพคล่อง เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัว
ของการค้าและการเงิน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นโดยกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ ในปี พ.ศ.2542 เพื่อสนับสนุนการบริหาร
ค่าเงินภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่หรือที่เรียกว่า “Bretton
Woods fixed exchange rate system” ในการด�ำเนินนโยบาย
อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ภายใต้ระบบ Bretton Woods นั้น ประเทศ
ต่างๆ จ�ำเป็นต้องมีเงินส�ำรองระหว่างประเทศ (International
reserves) เพื่อให้ประเทศต่างๆ ใช้เป็นเงินส�ำรองระหว่างประเทศ
เพิ่มเติม และเพิ่มสภาพคล่องให้กับประเทศสมาชิก (สุวัชชัย ใจข้อ
และปุณฑริก ศุภอมรกุล, 2552 : 3)
จากเหตุผลข้างต้นจึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องน�ำหลัก
SDRs เพิ่ ม เติ ม ไว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ก ารรั บ ขนของทางทะเล
พ.ศ.2534 และยังต้องเพิ่มเติมความหมายของหน่วยสิทธิพิเศษ
ถอนเงินให้สอดคล้องกับหลักสากลข้างต้น แทนหลักการคิดในอัตรา
โดยใช้ค่าเงินบาทของประเทศไทยซึ่งไม่เป็นสากลและไม่ได้รับ
การยอมรับในทางระหว่างประเทศ ซึง่ มีเพียงพระราชบัญญัตกิ ารรับ
ขนของทางทะเล พ.ศ.2534 มาตรา 58 เท่านั้นที่ยังคงใช้หลักการ
คิดอัตราจ�ำกัดความรับผิดที่เป็นอัตราค่าเงินบาทจึงเห็นควรให้มี
การแก้ไขให้สอดคล้องกับหลักสากลดังกล่าว
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		 (1) ไม่ว่าเวลาใดๆ ผู้ขนส่งหรือผู้ขนส่งอื่นอาจ
ขนถ่ายของนั้นขึ้นจากเรือ ท�ำลายหรือท�ำให้หมดฤทธิ์ ตามความ
จ�ำเป็นแห่งกรณี โดยไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
		 (2) ผู้ส่งของยังคงต้องรับผิดในความเสียหายหรือ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงอันเกิดขึ้นหรือเป็นผลเนื่องจากการขนส่งของนั้น
นอกจากค่าใช้จ่ายตาม (1)”
แต่ถ้าเป็นกรณีที่ผู้ขนส่งทราบ เช่น ปรากฏอยู่ในใบ
ตราส่ง (Bill of Landing: B/L) หรือเอกสารแห่งการขนส่ง
(Shipping document) ว่าของนั้นมีอันตราย แม้ผู้ส่งของจะมิได้
ท�ำเครื่องหมายหรือปิดป้าย และมิได้แจ้งให้ผู้ขนส่งได้ทราบก็ตาม
ผู้ขนส่งย่อมสิ้นสิทธิในการเรียกร้องตาม (1) และ (2) ทั้งนี้ การที่
ผู้ขนส่งจะทราบหรือไม่ทราบเป็นปัญหาข้อเท็จจริงที่จะต้องเป็นไป
ตามแนวทางการน�ำสืบพิสูจน์ ตัวอย่างเช่น ค�ำพิพากษาฎีกาที่
5970/2545 เป็นกรณีที่ผู้ส่งของไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น
จนท�ำให้สินค้าถ่านไม้ที่ขนส่งเกิดลุกไหม้ก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อสินค้าอื่นๆ และเรือของผู้ขนส่งๆ จึงก่อเกิดสิทธิในการฟ้องร้อง
เรียกค่าเสียหาย
ดังนั้น เมื่อพิจารณาบทบัญญัติข้างต้นเห็นได้ว่าเป็น
ลักษณะของมาตรการเยียวยาความเสียหายมิใช่มาตรการในเชิง
ป้องกันความเสียหายที่จะมีผลกระทบต่อผู้ขนส่ง และเป็นกรณี
การสร้างเงือ่ นไขทีไ่ ม่เป็นประโยชน์ตอ่ ผูข้ นส่งและระบบการจัดการ
สินค้า (Cargo) ภายในเรือ เพราะสินค้าอันตราย เป็นสินค้าที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยคุณสมบัติที่เป็นอันตรายทั้งด้านกายภาพ
อันตรายต่อสุขภาพ และอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการ
สินค้าอันตรายให้มีความปลอดภัยจึงเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อน
ต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจและความเชีย่ วชาญเฉพาะเป็นอย่างยิง่
กรณีเช่นเดียวกับ The Japanese Carriage of Goods
by Sea Act, 1992 ได้ก�ำหนดหลักการก�ำจัดสินค้าอันตราย
(Disposal of dangerous goods) ได้ก�ำหนดไว้ใน Article 11
โดยมีสาระส�ำคัญดังนี้
1. สินค้าทีม่ ลี กั ษณะติดไฟง่าย ระเบิดหรือเป็นอันตราย
ต่อผู้ขนส่ง นายเรือ หรือตัวแทนของผู้ขนส่งได้ “รู้” ณ เวลาที่ขนส่ง
หรือเวลาใดๆ ก่อนที่จะมีการขนถ่ายสินค้าออกจากเรือ ณ สถานที่
ใดๆ ผู้ขนส่งมีสิทธิท�ำลายหรือท�ำให้หมดฤทธิ์ได้ หากสินค้านั้นอาจ
เป็นอันตรายต่อเรือหรือสินค้า
2. ตามข้อ 1 ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ขนส่งในการ
เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ส่งของ
3. ผูข้ นส่งไม่ตอ้ งรับผิดช�ำระค่าสินไหมทดแทนทีเ่ กิดขึน้
อันเกิดจากการด�ำเนินการตามข้อ 1 หรือข้อ 3
Carriage of Goods Act 1979 of New Zealand ได้
ก�ำหนดการจัดการก�ำจัดสินค้าอันตราย (Disposal of dangerous
goods) ได้บัญญัติไว้ใน Section 26 โดยมีสาระส�ำคัญดังนี้
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นอกจากนั้นควรมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการค�ำนวณค่า
สินไหมทดแทน (Calculation of compensation) และหลัก
ความรับผิดสูงสุด (Maximum limits of liability) เช่นเดียวกับ
กฎหมาย Budapest Convention on the Contract for the
Carriage of Goods by Inland Waterway of Netherlands
ได้ก�ำหนดไว้ใน Article 19 ก�ำหนดไว้ว่า
1. ในกรณีที่ผู้ขนส่งต้องรับผิดในความสูญหายของ
สินค้าทัง้ หมด การช�ำระค่าสินไหมทดแทนโดยต้องค�ำนวณตามมูลค่า
ของสินค้า ณ สถานที่และในวันส่งมอบตามสัญญารับขน ถ้าการ
ส่งมอบสินค้าไปยังบุคคลอื่นที่มิใช่บุคคลที่มีสิทธิย่อมถือว่าเป็น
การสูญหายด้วย
2. ในกรณีทสี่ นิ ค้าสูญหายหรือเสียหายบางส่วน ผูข้ นส่ง
ต้องรับผิดตามมูลค่าความรับผิด
3. มูลค่าของสินค้าต้องก�ำหนดตามราคาอัตราแลกเปลีย่ น
สินค้า หรือถ้าไม่มรี าคาดังกล่าวให้เป็นไปตามราคาตลาด หรือถ้าไม่มี
ราคาตามอัตราแลกเปลี่ยนสินค้าหรือราคาตลาดให้อ้างอิงกับราคา
มูลค่าปกติของสินค้าประเภทและปริมาณเดียวกัน ณ สถานทีส่ ง่ มอบ
4. ถ้าของที่ขนส่งสูญหายผู้ขนส่งต้องรับผิดทั้งหมด
ตลอดเส้นทางของการรับขน เฉพาะส่วนที่สูญเสียไปซึ่งเกินกว่าการ
สูญเสียตามปกติ (ในมูลค่าและน�้ำหนัก) ตามที่คู่สัญญาได้ตกลงไว้
ในสัญญารับขนสินค้า หรือถ้าไม่มีให้เป็นไปตามกฎระเบียบ หรือ
แนวทางปฏิบัติที่สร้างขึ้น ณ สถานที่ปลายทาง
5. บทบัญญัติในมาตรานี้ย่อมไม่กระทบกระเทือนต่อ
สิทธิของผูข้ นส่งเกีย่ วกับค่าระวางบรรทุกทีก่ ำ� หนดไว้ในสัญญารับขน
หรือในกรณีที่ไม่มีข้อตกลงไว้เป็นพิเศษ ในกรณีนี้ให้ใช้บังคับตาม
กฎระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติแห่งชาติที่บังคับใช้
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4. ปัญหาการใช้สิทธิเรียกร้องและการระงับข้อพิพาท
ตามพระราชบัญญัตกิ ารรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 มิได้กำ� หนด
หลักเกณฑ์การใช้สิทธิเรียกร้องและการระงับข้อพิพาทจึงท�ำให้การ
ใช้สิทธิเรียกร้องของลูกจ้าง ตัวแทนหรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต้อง
อาศัยหลักกฎหมายอื่นในการใช้สิทธิฟ้องหรือถูกฟ้องท�ำให้ลูกจ้าง
หรือตัวแทนของผู้ขนส่งจะต้องได้รับความเสียหายเกินกว่าความ
เป็นลูกจ้างหรือตัวแทน เพราะของที่ขนส่งมีราคาและมูลค่ามากจึง
ท�ำให้ลูกจ้างหรือตัวแทนได้รับความเดือดร้อนเกินควรที่ควรจะเป็น
ตัวอย่างเช่น ถ้าลูกจ้างกระท�ำการอันก่อนให้เกิดความเสียหายแล้วก็
จะต้องถูกฟ้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยละเมิด
มาตรา 420 โดยมีหลักเกณฑ์ว่านายจ้างและลูกจ้างต้องร่วมกัน
รับผิดในผลแห่งละเมิดตามมาตรา 425 ถ้าลูกจ้างกระท�ำไปใน
ทางการที่จ้าง แต่ถ้าเป็นกรณีกระท�ำไปด้วยเรื่องส่วนตัวหรือมิใช่
กระท�ำไปในทางการที่จ้างผู้เป็นลูกจ้าง หรือตัวแทนย่อมต้องรับผิด
เป็นการส่วนตัว ซึ่งประเด็นมีอยู่ว่าเมื่อลูกจ้างและนายจ้างซึ่งเป็น
ผู้ขนส่งถูกฟ้องแล้ว นายจ้างได้ช�ำระค่าเสียหายให้แก่ผู้ใช้สิทธิเรียก
ร้องแล้วย่อมก่อให้เกิดสิทธิแก่นายจ้างในการใช้สทิ ธิไล่เบีย้ ต่อลูกจ้าง
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 426
จากบทบัญญัตขิ า้ งต้นมิได้มบี ทบัญญัตเิ กีย่ วกับการเฉลีย่
ความเสียหายหรือการใช้สิทธิไล่เบี้ยให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะ
มีได้เพียงใดนั้นมิได้มีการก�ำหนดหลักเกณฑ์ให้ค�ำนึงถึงระดับความ
ร้ายแรงแห่งการกระท�ำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์
โดยมิตอ้ งให้ใช้เต็มจ�ำนวนของความเสียหาย เพราะบางกรณีอาจจะ
เกิดขึ้นจากเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ของผู้ขนส่งที่อาจจะใช้
มาเป็นระยะเวลานาน การขาดการบ�ำรุงรักษา หรือเกิดจากสภาพ
แห่งเครื่องมือหรือเครื่องจักรนั้นๆ จึงท�ำให้เกิดละเมิดขึ้นได้ ดังนั้น
จึงจะต้องมีบทบัญญัติเฉลี่ยความเสียหายของผู้ขนส่งและลูกจ้าง
หรือตัวแทนไว้ในพระราชบัญญัตกิ ารรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534
เช่นเดียวกับพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ
พ.ศ.2558 มาตรา 43 และหลั ก การนี้ ก็ ยั ง มี ก ารบั ญ ญั ติ ไว้ ใ น
พระราชบัญญัตกิ ารรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. 2556
มาตรา 38 และมาตรา 39 ด้วย
เช่นเดียวกับ Carriage of Goods Act 1979 of New
Zealand ได้ ก� ำ หนดความรั บ ผิ ด ของลู ก จ้ า ง (Liability of
employees) ไว้ใน Section 16 โดยมีสาระส�ำคัญดังนี้
1. ลูกจ้างทุกคนของผูข้ นส่งในช่วงเวลาการท�ำงานของ
ตนโดยมีเจตนาท�ำให้เกิดการสูญหายหรือเสียหายต่อสินค้าใดๆ
ที่ ไ ด้ บ รรทุ ก โดยผู ้ ข นส่ ง จะต้ อ งรั บ ผิ ด ต่ อ เจ้ า ของสิ น ค้ า เพื่ อ การ
สูญหายหรือเสียหายนั้น
2. ภายใต้บังคับข้อ 1 ลูกจ้างไม่ต้องรับผิดใดๆ ต่อเจ้า
ของสินค้าที่ได้บรรทุกโดยผู้ขนส่ง
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สรุปและอภิปรายผล

ในการพั ฒ นากฎหมายเกี่ ย วกั บ การขนส่ ง ทางทะเล
ต้องมีการปรับปรุงบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการรับขนของ
ทางทะเล พ.ศ.2534 ซึ่งมีทั้งในส่วนของการปรับปรุงและเพิ่มเติม
บทบัญญัติบางประการเพื่อให้เป็นสากลและสอดคล้องกับจารีต
ประเพณีระหว่างประเทศในส่วนของขอบเขตการบังคับใช้ตาม
พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 มาตรา 4 ที่จะ
ต้องปรับปรุงให้มีแนวทางในการบังคับใช้ที่พิจารณาถึงภาระหน้าที่
ของผู้ขนส่งของทางทะเลเป็นหลักโดยไม่จ�ำต้องพิจารณาถึงสถานะ
ของคู ่ สั ญ ญาในการเข้ า ท� ำ สั ญ ญารั บ ขนของทางทะเลเพื่ อ ให้ มี
สภาพบังคับที่กว้างขวางและสอดคล้องกับหลัก International
Commercial Terms: Incomterms ของสภาหอการค้านานาชาติ
(International Chamber of Commercial: ICC) ในทุกเทอม
ของการขนส่ง และค�ำจ�ำกัดความของค�ำว่า ผู้ขนส่งและสัญญา
รับขนของทางทะเล ก็เช่นเดียวกันที่จะต้องพิจารณาถึงภาระหน้าที่

วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2562 213

ข้อเสนอแนะ

พพ
รรณ
ี

ในการใช้สิทธิไล่เบี้ยของนายจ้างต่อลูกจ้าง ในการกระท�ำละเมิดใน
ทางการที่จ้าง โดยจะต้องมีการก�ำหนดหลักเกณฑ์ให้ค�ำนึงถึงระดับ
ความร้ายแรงแห่งการกระท�ำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็น
เกณฑ์โดยมิต้องให้ใช้เต็มจ�ำนวนของความเสียหาย เพราะบางกรณี
อาจจะเกิดขึน้ จากเครือ่ งมือ เครือ่ งใช้และอุปกรณ์ของผูข้ นส่งทีอ่ าจ
จะใช้มาเป็นระยะเวลานาน การขาดการบ�ำรุงรักษา หรือเกิดจาก
สภาพแห่งเครื่องมือหรือเครื่องจักรนั้นๆ จึงท�ำให้เกิดละเมิดขึ้นได้
ดังนั้น จึงจะต้องมีบทบัญญัติเฉลี่ยความเสียหายของผู้ขนส่งและ
ลูกจ้างหรือตัวแทนไว้ในพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล
พ.ศ.2534 ด้วย

รำไ

จากการศึกษาขอเสนอแนะตามประเด็นดังนี้
1. ปั ญ หาขอบเขตการบั ง คั บ ใช้ พระราชบั ญ ญั ติ
การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 เห็นควรให้มีการแก้ไขปรับปรุง
พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 มาตรา 4
วรรคแรก ขอแก้ไขวรรคหนึ่งให้เป็น
“พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่การขนส่งทางทะเล
ซึ่งมีสถานที่รับมอบของและสถานที่ส่งมอบของตามที่ระบุไว้ใน
สัญญารับขนของทางทะเลตั้งอยู่ในรัฐที่ต่างกัน หรือท่าเรือต้นทาง
และท่าเรือปลายทางส�ำหรับการขนส่งทางทะเลตามที่ระบุไว้ใน
สัญญารับขนของทางทะเลตั้งอยู่ในรัฐที่ต่างกัน โดยไม่ค�ำนึงถึง
สัญชาติของเรือ หรือสัญชาติของผูข้ นส่ง ผูป้ ฏิบตั กิ ารขนส่ง ผูส้ ง่ ของ
ผู้รับตราส่ง หรือบุคคลผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ”
ในส่วนของวรรคสองและวรรคสามให้ยังคงเดิม
2. ปัญหาการก�ำหนดค�ำจ�ำกัดความและความรับผิด
ของผูข้ นส่งทางทะเล เห็นควรให้มกี ารปรับปรุงบทบัญญัตเิ กีย่ วกับ
การก�ำหนดค�ำจ�ำกัดความและความรับผิดของผู้ขนส่งทางทะเล
ตามพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 มาตรา 3
ในส่วนของค�ำนิยามค�ำว่า ผู้ขนส่งและสัญญารับขนของทางทะเล
และมาตรา 58 ขอแก้ไขดังนี้
“ผู้ขนส่ง” หมายความว่า บุคคลซึ่งประกอบการรับขน
ของทางทะเลเพื่อบ�ำเหน็จเป็นทางค้าปกติ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขนส่งตาม
สัญญาหรือผู้ขนส่งตามความเป็นจริง
“สัญญารับขนของทางทะเล” หมายความว่า สัญญาที่
ผู้รับขนส่งได้รับช�ำระค่าระวางอันเกิดจากการขนส่งสินค้าจากรัฐ
ที่แตกต่างกัน และสัญญานั้นต้องก�ำหนดเป็นการขนส่งทางทะเล
และให้เพิ่มเติมค�ำนิยามดังต่อไปนี้
“หน่วยสิทธิพิเศษถอนเงิน” หมายความว่า หน่วยสิทธิ
พิเศษถอนเงินตามกฎหมายว่าด้วยการให้อ�ำนาจและก�ำหนดการ
ปฏิบัติบางประการเกี่ยวกับสิทธิพิเศษถอนเงินในกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

ของคูส่ ญ
ั ญาเป็นหลักเกณฑ์ในการมีสถานะเป็นผูข้ นส่งเพือ่ ให้ภาระ
หน้าทีข่ องผูข้ นส่งเป็นไปตามพระราชบัญญัตกิ ารรับขนของทางทะเล
พ.ศ.2534 มิใช่น�ำบทบัญญัติว่าด้วยสัญญาจ้างท�ำของตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับ เพื่อให้ผู้ขนส่งได้รับสิทธิ
ประโยชน์ตามพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534
ได้แก่ สิทธิในการยกเว้นความรับผิด สิทธิในการจ�ำกัดความรับผิด
หรือสิทธิในการที่จะได้รับทราบข้อเท็จจริงแห่งของที่ขนส่ง เป็นต้น
ซึ่งสิทธิเหล่านี้มีความส�ำคัญมากต่อการรับขนของทางทะเล และ
เป็ นความปลอดภั ยในการขนส่งของทางทะเล นอกจากนั้ นยั ง
เป็นการก�ำหนดหน้าที่ของผู้ขนส่งที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 ด้วย ได้แก่
หน้าทีใ่ นการจัดหาเรือทีเ่ หมาะสมแก่การเดินทะเล (Seaworthiness)
หรือหน้าทีใ่ นการห้ามมิให้ขนส่งของบนปากระวางเรือ (On Board)
เป็นต้น
นอกจากนั้นในพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล
พ.ศ.2534 มิได้ก�ำหนดให้อ�ำนาจในการจัดการสินค้าอันตรายแก่
ผู ้ ข นส่ ง ที่ จ ะมี อ� ำ นาจเข้ า ไปจั ด การแทนเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ และเป็ น
หน่วยงานสนับสนุนภาครัฐอีกทางหนึง่ แทนทีจ่ ะมีหน้าทีใ่ นการขนส่ง
ของเท่านั้น จึงเห็นควรให้มีการเพิ่มเติมบทบัญญัติว่าด้วยอ�ำนาจ
ของผู้ขนส่งในการเข้าไปจัดการของอันตรายอีกหมวดหนึ่ง
ในส่วนของปัญหาอัตราแลกเปลี่ยนการเงินเกี่ยวกับ
การค�ำนวณมูลค่าจ�ำกัดความรับผิดตามพระราชบัญญัติการรับขน
ของทางทะเล พ.ศ.2534 มาตรา 58 ซึ่งยังเป็นบทบัญญัติที่อ้างอิง
สกุลเงินบาทในการค�ำนวณความเสียหายจากการจ�ำกัดความรับผิด
กรณีดังกล่าวจึงเป็นบทบัญญัติที่ไม่เป็นสากลและไม่สอดคล้องกับ
ประเพณีทางการค้าทีจ่ ะต้องใช้สกุลเงินตราต่างประเทศทีเ่ ป็นสากล
ดังนั้นจึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงบทบัญญัติดังกล่าวโดยน�ำหลัก
อัตราแลกเปลี่ยนตามหลักขององค์การการเงินระหว่างประเทศ
ที่เรียกว่า “หน่วยสิทธิพิเศษถอนเงิน” หรือ “Special Drawing
Rights (SDRs)” เป็นสินทรัพย์ในสกุลเงินสมมติที่สร้างขึ้นโดย
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และจัดสรรให้ประเทศ
สมาชิกถือครอง เพื่อใช้เสริมเงินส�ำรองระหว่างประเทศและเสริม
สภาพคล่อง เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของการค้าและการ
เงินมาใช้ปรับปรุงบทบัญญัติมาตรา 58
ปัญหาการใช้สิทธิเรียกร้องและการระงับข้อพิพาทของ
ผู้เป็นลูกจ้างหรือตัวแทน เมื่อเกิดการกระท�ำความผิดที่เป็นมูล
ความเสียหายอันเกิดจากการกระท�ำละเมิดก่อให้เกิดของที่ขนส่ง
เสียหาย ลูกจ้างหรือตัวแทนจะต้องรับผิดตามบทบัญญัติว่าด้วย
ละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นบทบัญญัติ
ทั่วไปที่จะต้องรับผิดร่วมกับนายจ้างถ้าการกระท�ำในทางการที่จ้าง
แต่ถา้ เป็นการกระท�ำนอกขอบอ�ำนาจแห่งการว่าจ้างแล้วก็ตอ้ งรับผิด
เป็นการส่วนตัว กรณีตามบทบัญญัตขิ า้ งต้นนัน้ ถือว่าไม่เป็นธรรมแก่
ผูเ้ ป็นลูกจ้างหรือตัวแทนเนือ่ งจากไม่มบี ทบัญญัตเิ ฉลีย่ ความเสียหาย
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ในกรณีที่การรับขนด�ำเนินการโดยผู้ขนส่งตามความ
เป็นจริง ให้ถือว่าเป็นการกระท�ำและละเว้นการกระท�ำของผู้ขนส่ง
ตามสัญญา ลูกจ้างและตัวแทนของผู้ขนส่งตามสัญญาซึ่งกระท�ำ
ภายในขอบเขตหน้าที่การงานของตนเป็นการกระท�ำและละเว้น
การกระท�ำของผู้ขนส่งตามความเป็นจริงด้วย แต่การกระท�ำหรือ
ละเว้นการกระท�ำเช่นว่านั้นไม่ทำ� ให้ผู้ขนส่งตามความเป็นจริงต้อง
รับผิดเกินกว่าจ�ำนวนที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
ความตกลงพิเศษทีผ่ ขู้ นส่งตามสัญญาเข้าผูกพันนอกเหนือ
จากที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้การสละสิทธิหรือข้อต่อสู้ตาม
ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือการบอกกล่าวไว้เป็นพิเศษถึง
ส่วนได้เสียที่จะได้รับ เมื่อมีการส่งมอบ ณ ถิ่นปลายทางย่อมไม่มี
ผลกระทบต่อผู้ขนส่งตามความเป็นจริง เว้นแต่ผู้ขนส่งตามความ
เป็นจริงจะได้ตกลงด้วย”
มาตรา 65 บัญญัติว่า “ในการรับขนซึ่งปฏิบัติการโดย
ผู้ขนส่งตามความเป็นจริง หากลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้ขนส่งตาม
สัญญาหรือของผู้ขนส่งตามความเป็นจริง พิสูจน์ได้ว่าตนได้กระท�ำ
ภายในขอบเขตหน้าทีข่ อบหน้าทีก่ ารงานของตน ลูกจ้างหรือตัวแทน
ของผู้ขนส่งนั้นย่อมมีสิทธิใช้ประโยชน์จากเงื่อนไขและเกณฑ์จ�ำกัด
ความรับผิดตามพระราชบัญญัตินี้บังคับกับผู้ขนส่งที่ตนเป็นลูกจ้าง
หรือตัวแทนได้ เว้นแต่พสิ จู น์ได้วา่ ลูกจ้างหรือตัวแทนของผูข้ นส่งนัน้
ได้กระท�ำการในลักษณะที่ไม่สามารถอ้างเกณฑ์จ�ำกัดความรับผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ได้”
มาตรา 66 บัญญัติว่า “ในการรับขนซึ่งด�ำเนินการโดย
ผู้ขนส่งตามความเป็นจริง ยอดรวมของค่าเสียหายที่จะได้รับการ
ชดใช้จากผู้ขนส่งตามสัญญาและผู้ขนส่งตามความเป็นจริง และ
จากลูกจ้างและตัวแทนของผูข้ นส่งดังกล่าวทีก่ ระท�ำภายในขอบเขต
หน้าที่การงานของตน จะต้องไม่เกินจ�ำนวนสูงสุดที่จะได้รับจาก
ผู ้ ข นส่ ง ตามสั ญ ญาหรื อ จากผู ้ ข นส่ ง ตามความเป็ น จริ ง ภายใต้
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้บุคคลที่กล่าวในมาตรานี้ไม่ต้องรับผิดใน
จ�ำนวนที่เกินกว่าเกณฑ์จ�ำกัดความรับผิดส�ำหรับบุคคลนั้น”
3. ปัญหาอ�ำนาจการจัดการสินค้าอันตรายของผูข้ นส่ง
ให้เพิ่มเติมหมวด 8 ในพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล
พ.ศ.2534 ดังนี้
		 1. แม้จะมีบทบัญญัติอื่นใดในรัฐบัญญัตินี้ ถ้าใน
เวลาก่อนที่สินค้าใดๆ ตามสัญญารับขน รวมทั้งเวลาใดๆ ที่ได้
ยึดถือไว้ ผูข้ นส่งมี “ความเชือ่ ตามสมควร” ว่าสินค้าอยูใ่ นหรือก�ำลัง
จะเข้าสู่สภาพที่เป็นอันตราย และจ�ำเป็นที่จะต้องหลีกเลี่ยงต่อ
บุ ค คลหรื อ ทรั พ ย์ สิ น ใดๆ ที่ จ ะต้ อ งท� ำ ลายหรื อ ก� ำ จั ด โดยวิ ธี อื่ น
ให้ผู้ขนส่งกระท�ำเช่นนั้นในทันที
		 2. ในกรณี ดั ง กล่ า วค่ า ใช้ จ ่ า ยตามสมควรของ
ผู้ขนส่งในการท�ำลายหรือก�ำจัดโดยวิธีอื่นๆ ของสินค้าสามารถ
เรียกคืนได้จากคู่สัญญาของเขาเอง
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“ผูข้ นส่งตามสัญญา” หมายความว่า ผูข้ นส่งซึง่ เป็นผูท้ ำ�
สัญญารับขนทางทะเลกับผูส้ ง่ ของ ผูร้ บั ตราส่ง หรือบุคคลซึง่ กระท�ำ
การในนามของบุคคลดังกล่าว
“ผู้ขนส่งตามความเป็นจริง” หมายความว่า ผู้ขนส่งซึ่ง
ด�ำเนินการรับขนทางทะเลตลอดเส้นทางหรือบางส่วนของเส้นทาง
โดยอาศัยอ�ำนาจของผู้ขนส่งตามสัญญา
และให้ยกเลิกค�ำจัดกัดความของค�ำว่า “ผู้ขนส่งอื่น”
และให้ปรับปรุงบทบัญญัติมาตรา 44 และมารตรา 45 โดยบัญญัติ
ใหม่ให้มีความดังต่อไปนี้
มาตรา 44 บัญญัติว่า “ให้น�ำบทบัญญัติว่าด้วยความ
รับผิดของผู้ขนส่งตามสัญญามาใช้บังคับแก่ผู้ขนส่งตามความเป็น
จริงด้วยเฉพาะการขนส่งในส่วนที่ผู้ขนส่งตามความเป็นจริงได้รับ
มอบหมายด้วย”
มาตรา 45 บัญญัติว่า “เมื่อมีกรณีที่ผู้ขนส่งตามความ
เป็นจริงต้องรับผิดและผู้ขนส่งตามสัญญาจะต้องรับผิดในกรณี
เดียวกันนัน้ ด้วย ให้ผขู้ นส่งตามความเป็นจริงและผูข้ นส่งตามสัญญา
ดังกล่าวเป็นลูกหนี้ร่วมกัน”
นอกจากนัน้ ให้เพิม่ หมวด 7 ว่าด้วย การรับขนทางทะเล
ที่ ด� ำ เนิ น การโดยบุ ค คลอื่ น ที่ มิ ใช่ ผู ้ ข นส่ ง ตามสั ญ ญา ในมาตรา
ดังต่อไปนี้
มาตรา 62 บัญญัติว่า “บทบัญญัติแห่งหมวดนี้ให้ใช้
บังคับแก่กรณีที่ผู้ขนส่งตามสัญญาในฐานะตัวการท�ำสัญญารับขน
ทางทะเล ซึง่ อยูภ่ ายใต้บงั คับแห่งพระราชบัญญัตนิ กี้ บั ผูส้ ง่ ของ ผูร้ บั
ตราส่งหรือบุคคลซึ่งกระท�ำการในนามของบุคคลดังกล่าวนั้น และ
ผู้ขนส่งตามความเป็นจริงเป็นผู้ด�ำเนินการโดยอาศัยอ�ำนาจของ
ผู้ขนส่งตามสัญญากระท�ำการขนส่งตลอดเส้นทางหรือส่วนหนึ่ง
ของเส้นทางของการขนส่งแต่มิได้เป็นผู้ขนส่งหลายคนหลายทอด
ตามความในพระราชบัญญัตนิ ี้ ทัง้ นี้ ให้สนั นิษฐานไว้กอ่ นว่ามีการให้
อ�ำนาจเช่นว่านั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้เป็นอย่างอื่น”
มาตรา 63 บัญญัติว่า “ถ้าผู้ขนส่งตามความเป็นจริง
ด�ำเนินการรับขนตลอดเส้นทางหรือบางส่วนของเส้นทางการรับขน
ให้ผขู้ นส่งตามสัญญาและผูข้ นส่งตามความเป็นจริงอยูภ่ ายใต้บงั คับ
แห่งพระราชบัญญัตนิ ี้ โดยให้ผขู้ นส่งตามสัญญารับผิดส�ำหรับการรับ
ขนทั้งหมดตามที่มุ่งหมายในสัญญาส่วนผู้ขนส่งตามความเป็นจริง
ให้ รั บ ผิ ด เฉพาะการรับ ขนในส่ว นที่ต นเป็น ผู้ด�ำเนิน การเท่ า นั้ น
เว้นแต่จะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในหมวดนี้”
มาตรา 64 บัญญัติว่า “การกระท�ำและละเว้นการ
กระท�ำของผู้ขนส่งตามความเป็นจริงและของลูกจ้างและตัวแทน
ของผู ้ ข นส่ ง ตามความเป็ น จริ ง ซึ่ ง กระท� ำ ภายในขอบเขตหน้ า ที่
การงานของตนที่เกี่ยวกับการรับขนซึ่งด�ำเนินการโดยผู้ขนส่งตาม
ความเป็นจริง ให้ถือว่าเป็นการกระท�ำและละเว้นการกระท�ำของ
ผู้ขนส่งตามสัญญาด้วย
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โจทก์อาจฟ้องคดีอันเกิดจากการรับขนของทางทะเล
ระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะมีมูลจากสัญญาหรือมูลละเมิด โดยยื่นต่อ
ศาลในประเทศทีม่ คี วามตกลงกับประเทศไทยเกีย่ วกับการรับขนของ
ทางทะเลระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นศาลที่มีเขตอ�ำนาจพิจารณาคดี
ดังกล่าวตามกฎหมายของประเทศนั้นได้ ดังต่อไปนี้
		 (1) ศาลในประเทศทีเ่ ป็นจุดเริม่ ต้นหรือจุดปลายทาง
ของการรับขนของ
		 (2) ศาลในประเทศที่ของสูญหายหรือเกิดความ
เสียหายขึ้น
		 (3) ศาลในประเทศที่เป็นที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ของ
ผู้ขนส่ง
		 (4) ศาลในประเทศที่โจทก์มีภูมิล�ำเนา”
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4. ปั ญ หาอั ต ราแลกเปลี่ ย นการเงิ น เกี่ ย วกั บ การ
ค� ำ นวณมู ล ค่ า จ� ำ กั ด ความรั บ ผิ ด ให้ ป รั บ ปรุ ง พระราชบั ญ ญั ติ
การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 มาตรา 58 โดยใช้ความว่า
“ภายใต้บังคับมาตรา 60 ในกรณีที่ของซึ่งผู้ขนส่งได้
รับมอบไว้สูญหายหรือเสียหาย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้จ�ำกัด
ความรับผิดของผู้ขนส่งไว้หกร้อยหกสิบหกจุดหกเจ็ดหน่วยสิทธิ
พิเศษถอนเงินต่อหนึ่งหน่วยการขนส่ง หรือสองหน่วยสิทธิพิเศษ
ถอนเงินต่อหนึ่งกิโลกรัมของน�้ำหนักทั้งหมดแห่งของที่สูญหายหรือ
เสียหายแล้วแต่จ�ำนวนเงินใดจะมากกว่า
ในกรณีทคี่ ำ� นวณราคาค่าเสียหายได้ตามมาตรา 61 และ
ปรากฏว่าราคาของนั้นต�่ำกว่าที่จ�ำกัดความรับผิดไว้ตามวรรคหนึ่ง
ให้ถือเอาตามราคาที่ค�ำนวณได้นั้น
ในกรณีที่ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องต้องรับผิดใน
ความเสียหายอันเป็นผลจากการส่งมอบชักช้าหรือความเสียหาย
อันเกิดแต่พฤติการณ์พิเศษนอกเหนือไปจากความเสียหายที่เกิด
จากการสูญหายหรือเสียหายในของที่ขนส่ง ให้จ�ำกัดความรับผิด
ทัง้ หมดของผูข้ นส่งไว้เพียงไม่เกินค่าระวางตามสัญญาขนส่งต่อเนือ่ ง
หลายรูปแบบ
ในกรณีทผี่ ขู้ นส่งต้องรับผิดทัง้ ตามวรรคหนึง่ และวรรคสาม
ให้จำ� กัดความรับผิดโดยรวมของผูข้ นส่งต่อเนือ่ งไว้ไม่เกินจ�ำนวนเงิน
ที่ก�ำหนดตามวรรคหนึ่ง”
และให้ เ พิ่ ม เติ ม มาตรา 58/1 โดยให้ บั ญ ญั ติ ว ่ า
“เพื่อประโยชน์แก่การค�ำนวณความรับผิดตามพระราชบัญญัตินี้
การแปลงหน่วยสิทธิพิเศษถอนเงินให้เป็นสกุลเงินบาท ให้ค�ำนวณ
ณ เวลาอั น เป็ น ฐานของการค� ำ นวณค่ า เสี ย หายโดยใช้ อั ต รา
แลกเปลี่ยนตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย”
5. ปัญหาการใช้สทิ ธิเรียกร้องและการระงับข้อพิพาท
เห็นควรให้เพิ่มเติมอีกหมวดหนึ่งว่าด้วยเรื่อง “การใช้สิทธิเรียกร้อง
และการระงับข้อพิพาท” ในพระราชบัญญัตกิ ารรับขนของทางทะเล
พ.ศ.2534 มาตรา 62 บัญญัติว่า
“การใช้สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากการรับขนของทาง
ทะเลระหว่างประเทศตามพระราชบัญญัตินี้ ให้หมายรวมถึงการใช้
สิทธิเรียกร้องต่อลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้ขนส่งช่วงด้วยไม่ว่าสิทธิ
เรียกร้องนั้นมาจากมูลสัญญาหรือมูลละเมิด
ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้ขนส่งช่วงมีสิทธิยกข้อต่อสู้ของ
ผู้ขนส่งตามที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัตินี้ขึ้นต่อสู้ผู้ใช้สิทธิเรียกร้อง
ได้ด้วย”
มาตรา 39 บัญญัติว่า “ให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศเป็นศาลทีม่ เี ขตอ�ำนาจตามพระราชบัญญัตนิ ี้
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วารสารวิจัยรําไพพรรณี เปนวารสารระดับชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพือ่ เผยแพร ผลงานวิจัย และวิชาการ วิชาการของ
คณาจารย นักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก ทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัย
เพื่ อแพรบทความทางวิชาการและบทความวิจัยดานวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี รวมถึงดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร โดยจัดทําเปนวารสารราย 4 เดือน เผยแพรปละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคมสิงหาคม) และฉบับที่ 3 (กันยายน- ธันวาคม) ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เผยแพรผลงานวิจัยที่มีคุณภาพของบุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 2) เปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ และ 3) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ทางวิชาการของบุคลากร

คําแนะนําการเตรียมตนฉบับ

รำไ

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

ระเบียบการตีพิมพ
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1) ผูวิจัยดําเนินการเขียนบทความวิจัยตามขอกําหนดรูปแบบของวารสารวิจัยรําไพพรรณี ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
2) ผูวิจัยสงบทความที่สมบูรณตรงตามแบบฟอรมเปนไฟลนามสกุล .doc (Word) ความยาวไมเกิน 10-12 หนา
ทาง ระบบสงบทความวิจัยออนไลนวารสารวิจัยรําไพพรรณี https://www.rbru.ac.th/org/
research/article_research/index.php หรือสมัครผานเว็บไซตระบบ ThaiJo2.0 https://tcithaijo.org/index.php/RRBR/index
กรณีสงเอกสารทางไปรษณี ย สงมาที่ สถาบันวิจัยและพั ฒนา (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5) มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ รํ าไพพรรณี เลขที่ 41 หมู 5 ถนนรัก ศั ก ดิ์ ช มู ล ตํ าบลท า ช าง อํ าเภอเมื อง จั งหวั ด จัน ทบุ รี ทั้ งนี้ ส ามารถติ ดตาม
รายละเอียดและดาวนโหลดแบบฟอรมตาง ๆ ไดที่ www.rbru.ac.th/org/research/สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี
3) ผูวิจัยตองชําระคาธรรมเนียมในการดําเนินการตีพิมพของวารสารวิจัยรําไพพรรณี จํานวน 2,500 บาท
4) ผูวิจัยสามารถชําระคาธรรมเนียมได ดังนี้
โอนเงินเขาบัญชีหมายเลข 178-1-48958-7 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประเภทบัญชี
ออมทรัพย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (สาขาสีแยกเขาไรยา) เมื่อโอนเงินเขาบัญชีแลวกรุณา SCAN หลักฐานการชําระเงินไดที่
ระบบสงบทความวิจัยออนไลนวารสารวิจัยรําไพพรรณี โดยแนบในระบบตามลิงคตอไปนี้
https://www.rbru.ac.th/org/research/article_research/index.php หรือที่อีเมลล
research_rbru2010@hotmail.com
กองบรรณาธิการจะไมคืนเงินในกรณีที่บทความไมผานการพิจารณาจากผูท รงคุณวุฒิ ไมวากรณีใดๆ เพราะเปน
คาตอบแทนการพิจารณาบทความของผูทรงคุณวุฒิ
5) ผูวิจัยจะตองดําเนินการปรับแกไขบทความตามผลการตรวจประเมินของกองบรรณาธิการ และผูทรงคุณวุฒิของ
วารสารวิจัยรําไพพรรณี อยางตอเนื่องตลอดกระบวนการในการตีพิมพ
6) เมื่อผูวิจัยไดดําเนินการตามระเบียบ ขอที่ 1) – 5) เรียบรอยแลว กองบรรณาธิการจะออกใบตอบรับการตีพิมพ
และใบเสร็จรับเงินจากทางราชการใหกับผูวิจัย และดําเนินการตามกระบวนการตีพิมพตอไป
7) ถาผูวจิ ัยไมปฏิบัติตามระเบียบการตีพิมพกองบรรณาธิการจะแจงยกเลิกการตีพิมพบทความ การวิจัยไปยัง
หนวยงาน/มหาวิทยาลัยที่ทานสังกัดอยู และจะไมไดรับคาธรรมเนียมคืน
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ขนาดกระดาษ A4
ขอบกระดาษ ขอบบน 1 นิ้ว ขอบลาง 1 นิ้ว ขอบซาย 1.25 นิ้ว ขอบขวา 1 นื้ว
ระยะระหวางบรรทัด หนึ่งเทา (Single Space)
ตัวอักษร ใช TH SarabunPSK ตามที่กําหนดดังนี้
o ชื่อเรื่อง (Title)
- ภาษาไทย ขนาด 18 point, กําหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา
- ภาษาอังกฤษ ขนาด 18 point, กําหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา
o ชื่อผูเขียน (ทุกคน)
- ชื่อผูเขียน ภาษาไทย – อังกฤษ ขนาด 14 point , กําหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา
- ที่อยูผูเขียน ภาษาไทย- อังกฤษ ขนาด 14 point , กําหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา และเวน 1 บรรทัด
- อีเมลลผูเขียนหลัก วันที่สง วันที่แกไขลาสุด และวันตอบรับบทความ
*Corresponding author E-mail: (Received; Revised ; Accepted)
o บทคัดยอ
- ชื่อ “บทคัดยอ” และ “Abstract” ขนาด 16 point , กําหนดกึง่ กลาง , ตัวหนา และเวน 1 บรรทัด
- เนื้อหาบทคัดยอภาษาไทย ขนาด 14 point , กําหนดชิดขอบ , ตัวธรรมดา
o คําสําคัญ ใหพิมพตอจากสวนบทคัดยอ ควรเลือกคําสําคัญที่เกี่ยวของกับบทความ ประมาณ 4-5 คําใช
ตัวอักษร ภาษาไทย หรือ อังกฤษ ขนาด 14 point
- เนื้อหา บทคัดยอภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point , กําหนดชิดขอบ , ตัวหนา
- ยอหนา 0.5 นิ้ว
o Keyword ใหพิมพตอจากสวน Abstract ควรเลือกคําสําคัญที่เกี่ยวของกับบทความ ภาษาอังกฤษ ขนาด
14 point
o รายละเอียดบทความ (Body)
- คําหลักบทขนาด 16 point , กําหนดชิดซาย , ตัวหนา
- หัวขอยอยขนาด 14 point , กําหนดชิดซาย , ตัวหนา
- ตัวอักษรขนาด 14 point , กําหนดชิดขอบ , ตัวธรรมดา
- ยอหนา 0.5 นิ้ว
รายละเอียดบทความประกอบดวย บทนํา วัตถุประสงคของการวิจัย อุปกรณและวิธีดําเนิน การวิจัย
ผลการวิจัย สรุปและอภิปรายผลการวิจัย ขอเสนอแนะ และเอกสารอางอิง
 คําศัพท ใหใชศัพทบัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน
 รูปภาพและตาราง กรณีรูปภาพและตาราง หัวตารางใหจัดชิดซายของคอลัมน คําบรรยายรูปภาพ
ใหอยูใตรูปภาพ และจัดกึ่งกลางคอลัมน เนื้อหา และคําบรรยายภาพ ใชตัวอักษรขนาด 14 point ตัวปกติ
 รูปแบบการพิมพเอกสารอางอิง

มห
าว

1. อางอิงจากหนังสือ
รูปแบบ :
ชื่อผูแตง.//(ปที่พิมพ).//ชื่อเรื่อง.//จํานวนเลม.//ครั้งที่พิมพ (ถามี).//ชื่อชุดหนังสือ.//เมืองที่พิมพ:/สํานักพิมพ.
ตัวอยาง :
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ และกรรณิการ 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.
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2. อางอิงจากบทความในหนังสือ รายงานการประชุมทางวิชาการ สัมมนาทางวิชาการ
รูปแบบ :
ชื่อผูเขียนบทความ.//(ปที่พิมพ).//ชื่อบทความ.//ใน ชื่อหนังสือ.//ชือ่ บรรณาธิการหรือผูรวบรวม.
ครั้งที่พิมพ.//ชื่อชุดหนังสือ.//เมืองที่พิมพ:/สํานักพิมพ.//หนา.
ตัวอยาง :
ปกรณ ปรียากร. (2532). ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการ
บริหารการพัฒนาชนบท. หนวยที่ 1. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาการ
จัดการ. นนทบุร:ี โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หนา 33-34.
Fitzroy, Felix R. and Kraft, Kornelius. (1991). Firm Size, Growth and Innovation: Some Evidence
from West Germany. In Innovation and Technological Change: An International
Comparizon. Zottan J. Aes and David B. Audretsh, eds. New York: Harester
Wheatsheaf. pp. 152-159.
3. อางอิงจากบทความในวารสาร
รูปแบบ :
ชื่อผูเขียน.//(ปที่พิมพ).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร.//ปที่ (เดือน):/เลขหนา.
ตัวอยาง :
สุรัชช ฟุงเกียรติ. (2547). นาโนเทคโนโลยีวสิ ัยทัศนเทคโนโลยีระดับไมโคร. ผูสงออก. 17 (ปกษแรก เมษายน): 19-22.
Mintrom, Michael and Vergari, Sandra. 1996. Advocacy Coalitions, Policy Entrepreneurs and Policy Change.
Policy Studies Journal. 24 (Autumn): 420-434.

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

4. อางอิงจากวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ และสารนิพนธ
รูปแบบ :
ชื่อผูเขียน. //(ป). // ชื่อวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ หรือสารนิพนธ.//ระดับปริญญา/ มหาวิทยาลัย.
ตัวอยาง :
ธีรวัฒน พันธุสุผล. (2547). การรับรูกิจกรรมการพัฒนาทหารกองประจําการเพื่อการพัฒนา
ประเทศ กรณีศึกษา กรมทหารตอสูอากาศยาน หนวยบัญชาการอากาศโยธิน
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.
ปโย เล็กกําแหง. (2547). พฤติกรรมการซื้อและการบริโภคเครื่องดื่มในรานกาแฟขนาดเล็กของ
นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย: กรณีศึกษานักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.
ภาคนิพนธโครงการบัณฑิตศึกษาเทคโนโลยีการบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.
Thawilwadee Bureekul. (1998). Major Factors Affecting Industrial Hazardous Waste Policy
Implementation in Central Thailand. Doctoral dissertation, National Institute of
Development Administration.
5. อางอิงจากรายงานการวิจัย และเอกสารวิจัยทีเ่ สนอตอหนวยงานตาง ๆ
รูปแบบ :
ชื่อผูเขียน. //(ป). //ชื่อเอกสาร. //รายงานการวิจัย/เอกสารวิจัย หนวยงาน.
ตัวอยาง :
ปุระชัย เปยมสมบูรณ. (2538). จริยธรรมในงานวิจัย. เอกสารวิจัย เสนอตอคณะกรรมการสงเสริม
งานวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.
6. อางอิงจากสิ่งพิมพกฎหมาย
รูปแบบ :
ชื่อกฎหมาย.//ชื่อวารสาร.//ฉบับ/เลมที,่ /ตอนที/่ (วัน เดือน):/เลขหนา.
ตัวอยาง :
พระราชบัญญัตโิ อนกิจการบริหารในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เฉพาะที่เกี่ยวกับราชการของคณะ
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ตัวอยาง :
ปุระชัย เปยมสมบูรณ. (2538). จริยธรรมในงานวิจัย. เอกสารวิจัย เสนอตอคณะกรรมการสงเสริม
งานวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.
6. อางอิงจากสิ่งพิมพกฎหมาย
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รูปแบบ :
ชื่อกฎหมาย.//ชื่อวารสาร.//ฉบับ/เลมที,่ /ตอนที/่ (วัน เดือน):/เลขหนา.
ตัวอยาง :
พระราชบัญญัตโิ อนกิจการบริหารในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เฉพาะที่เกี่ยวกับราชการของคณะ
รัฐประศาสนศาสตร ไปเปนของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ.2509. ราชกิจจานุเบกษา.
ฉบับกฤษฎีกา 83, 29 ฉบับพิเศษ (31 มีนาคม): 23-36.
The Act on Revenue Code Amendment (No.35) B.E. 2544. Royal Thai Government Gazette.
118, 85A (27 September 2001): 1-4.

รำไ

7. อางอิงจากสื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ
รูปแบบ :
ผูแตง.//ชื่อเรื่อง.//[CD-ROM].//สถานที่ผลิต/://ผูผลิต./ป พ.ศ. ที่เผยแพร.
ผูแตง.//ชื่อเรื่อง.//[Online].//เขาถึงไดจาก/://วิธีการเขาถึงและสถานที่ของขอมูล/ป พ.ศ. ที่เผยแพร (หรือสืบคน).
ตัวอยาง :
Noam, E.M. Telecommunication Policy Issue for the Next Century. [online]. Available:
gopher://198.80.36...//global/telcom.txt. 1994.
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พร
มสงงหลั
หลักการะเงิ
ฐานการชํ
ระเงิ
เขาาระบบส
ระบบส
บทความวิจจัยัยออนไลน
ออนไลนววารสารวิ
ได
ท
่
ี
https://www.rbru.ac.th/org/research/article_research/list.php
ไดทอี่ สมั
https://www.rbru.ac.th/org/research/article_research/list.php
หรื
ครสงบทความวิจัยออนไลน พรอมสงหลักฐานการชําระเงินเขาระบบสงบทความวิจัยออนไลนวารสารวิจัยรําไพพรรณี
กองบรรณาธิ
ารสามารถติดดตตออขขาาพเจ
กองบรรณาธิ
กการสามารถติ
พเจาา ได
ไดทที่ี่ 
 สถานที
สถานที่ท่ทําํางานที
งานที่ร่ระบุ
ะบุขขาา งต
งตนน 
 ทีที่อ่อยูยูดดังังตตออไปนี
ไปนี้้
ไดที่ https://www.rbru.ac.th/org/research/article_research/list.php
กองบรรณาธิ
ารสามารถติดดตตออขขาาพเจ
พเจาา ได
ไดทที่ี่ 
 สถานที
สถานที่ท่ทําํางานที
งานที่ร่ระบุ
ะบุขขาา งต
งตนน 
 ทีที่อ่อยูยูดดังังตตออไปนี
ไปนี้้
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
กองบรรณาธิ
กการสามารถติ
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
กองบรรณาธิ
การสามารถติดตอขาพเจา ไดที่  สถานที่ทํางานที่ระบุขา งตน  ที่อยูดังตอไปนี้
โทรศั
พ
ท
..............................................................................................................................................................................................
โทรศั
พททที่ที่ทําํางาน..................................................................โทรศั
งาน..................................................................โทรศัพพททมมือือถืถืออ.......................................................................
.......................................................................
..............................................................................................................................................................................................
โทรศัพพทททที่ที่ทําํางาน..................................................................โทรศั
งาน..................................................................โทรศัพพททมมือือถืถืออ.......................................................................
.......................................................................
โทรสาร..................................................................................E-mail..................................................................................
โทรสาร..................................................................................E-mail..................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
โทรศั
โทรสาร..................................................................................E-mail..................................................................................
และในกรณี
ดดตตออขขาาพเจ
งงตตออไปนี
และในกรณี
ามารถติ
พเจาาได
ได กองบรรณาธิ
กองบรรณาธิกการสามารถติ
ารสามารถติพดดทตตมออือบุบุถืคคอคลดั
คลดั
ไปนี้้
โทรสาร..................................................................................E-mail..................................................................................
โทรศัพทททที่ไี่ไมมี่ทสสําามารถติ
งาน..................................................................โทรศั
.......................................................................
และในกรณี
ามารถติดดตตออขขาาพเจ
พเจาาได
ได กองบรรณาธิ
กองบรรณาธิกการสามารถติ
ารสามารถติดดตตออบุบุคคคลดั
คลดังงตตออไปนี
ไปนี้้
ชืชืโทรสาร..................................................................................E-mail..................................................................................
่อ่อ –– สกุ
สกุททลลี่ไี่ไ.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
และในกรณี
มมสสามารถติ
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.............................................................................................................................................................................
โทรศั
โทรศั
...............................................................................................................................................................................
และในกรณี
ี่ไ.............................................................................................................................................................................
มสามารถติดตอขาพเจาได กองบรรณาธิการสามารถติดตอบุคคลดังตอไปนี้
ชืชื่อ่อ –– พพสกุ
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ค
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โทรสาร...................................................................................E-mail...................................................................................
ความเกี
่ยวข
วขอองเป
งเปนน...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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โทรสาร...................................................................................E-mail...................................................................................
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วขอองเป
งเปนน...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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มีมีคความเกี
..............................................................
..............................................................
มีความเกี่ยวของเปน...............................................................................................................................................................
..............................................................
(...............................................................)
(...............................................................)
..............................................................
(...............................................................)
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..............................................................
(...............................................................)
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กรุ
นา
มมพระเกี
กรุณ
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ฒ............../..................../..............
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ทบุ
ร
ี
22000
มหาวิ
ยราชภั
ฏรําไพพรรณี
เลขที่ 41 นหมูไปยั
 5 งถนนรั
์ชมูล ตํฒานา
บลท(อาคารเฉลิ
าชาง อําเภอเมื
อง ยจัรติ
งหวัฯ ดชัจั้นน5)
ทบุอาคาร
รี 2200036
กรุ
ณาสทงยาลั
ใบสมั
คร และหลั
กฐานการโอนเงิ
สถาบักษนศวิจักัยดิและพั
มพระเกี
มหาวิ
ยาลั
ราชภั
ไพพรรณี
เลขที
41 นหมู
หมูไปยั
ถนนรั
บลท
เภอเมื
หวัฯ ดดชัจัจั้นนน5)
ทบุอาคาร
2200036
ททค ร0-3947-1056
หรื
ออ 0-3931-9111
ตตออกก10801
0-3947-1056
มืมืออออถืถืงงออยจัจัรติ
086-4402639
โทรศั
0-3947-1056
หรืเลขที
0-3931-9111
10801
โทรสาร
0-3947-1056
086-4402639
มหาวิ
ยยพพราชภั
ฏฏรํรําาไพพรรณี
่่ 41
 55 งถนนรั
ษษนศศวิจักักัยดิดิและพั
์ช์ชมูมูโทรสาร
ลล ตํตํฒาานา
บลท
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งงหวั
ทบุ
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กรุ
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และหลั
กฐานการโอนเงิ
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มลล
research_rbru2010@hotmail.com
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ท

0-3947-1056
หรื
อ
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โทรสาร
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อ
086-4402639
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research_rbru2010@hotmail.com
มหาวิทโทรศั
ยาลัยพราชภั
ฏรําไพพรรณีหรืเลขที
่ 41 หมู
 5 ถนนรั
ษศักดิ์ชมูโทรสาร
ล ตําบลท
าชาง อําเภอเมื
งหวัดจันทบุรี 22000
ท 0-3947-1056
ออี0-3931-9111
ตอก10801
0-3947-1056
มืออถืงอจั086-4402639
มลล research_rbru2010@hotmail.com
research_rbru2010@hotmail.com
โทรศัพท 0-3947-1056 หรืออีอี0-3931-9111
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อีเมลล research_rbru2010@hotmail.com
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แบบประเมินบทความวิจัย เพื่อตีพิมพในวารสารวิจัยรําไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ชื่อบทความวิจัย

1. ความเปนมา / ความสําคัญของปญหาวิจัย

รำไ

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

ชภัฏ

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

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

ลัยร
า

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

3. วิธีการวิจัย (กลุมตัวอยางและวิธีการสุม / ความนาเชื่อถือของเครื่องมือ / ขอมูล ฯลฯ)

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

ิทยา

4. ผลการวิจัย (ใชสถิติครบถวนเหมาะสม / ความถูกตองของการรายงาน ฯลฯ)

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

มห
าว

5. การอภิปรายผล (ความเหมาะสมทางวิชาการ ฯลฯ)

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

พพ
รรณ
ี

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

รำไ

 ผูประเมินขอพิจารณาสิ่งที่ปรับแกแลวอีกครั้ง
 ผูประเมินไมขอพิจารณาอีกครั้ง
 5) ไมควรตีพิมพในวารสารวิจัยรําไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

ชภัฏ

โดย

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

ลัยร
า

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

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

มห
าว

ิทยา

กรุณาสง

มห
าว
พพ
รรณ
ี

รำไ

ชภัฏ

ลัยร
า

ิทยา

