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 วารสารวิจัยร�าไพพรรณี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี เป็นวารสารวิจัยท่ีเผยแพร่ 

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 ประจ�าปี 2562 (มกราคม - เมษายน) เพื่อเป็นการตอบสนอง 

ความต้องการของผู้รับบริการวารสารวิจัยร�าไพพรรณี และเป็นการปรับปรุงคุณภาพวารสารให้มีความน่าสนใจมากขึ้น 

ทางวารสารได้เปิดรับบทความวิจัยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อ 

ตีพิมพ์เผยแพร่ในฉบับนี้ จ�านวน 20 เรื่อง ปัจจุบันวารสารวิจัยร�าไพพรรณี ได้ด�าเนินงานมาเป็นปีที่ 13 โดยบทความวิจัย 

ที่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารน้ี ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญตามสาขาวิชา ซึ่งวารสาร 

วิจัยร�าไพพรรณี จัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้มีการพัฒนา 

คุณภาพวารสารมาโดยตลอด ปัจจุบันได้จัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 กองบรรณาธิการวารสารได้ด�าเนินการเผยแพร ่

วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ไปยังเครือข่ายมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั่วประเทศเป็นประจ�าทุก 4 เดือน  

 กองบรรณาธกิารขอขอบคณุผูเ้ขียนทุกทา่นทีส่ง่บทความวิจยัมาให้พจิารณาตพิีมพ ์ขอขอบพระคณุผูท้รงคณุวฒุ ิ

ในการพิจารณาบทความ (Peer reviews) ทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขบทความวิจัยต่าง ๆ ให้มี 

ความถูกต้อง และขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนการจัดท�าวารสารวิจัยร�าไพพรรณีฉบับนี้ ให้เสร็จสมบูรณ์ 

ด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ประจ�าปี 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 ซ่ึงกองบรรณาธิการวารสาร        

จะด�าเนินการรวบรวม คัดกรอง เพื่อน�าไปสู่การเผยแพร่ผลงานวิจัยอันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป

 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์มาศ  สุขกสิ

       บรรณาธิการวารสารวิจัยร�าไพพรรณี
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บทคัดย่อ
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงความหลากชนิดของนกในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ร�าไพพรรณี โดยใช้ข้อมูลการศึกษาก่อนหน้า 10 เดือน และศึกษาเพ่ิมเติมรวมระยะเวลา 3 ปี (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2560)  

ท�าการนับนก 13 จุด จุดละ 15 นาที ผลการศึกษาพบนกทั้งสิ้น 32 วงศ์ 55 สกุล 74 ชนิด จัดเป็นนกประจ�าถิ่น 52 ชนิด (70.27%) 

นกอพยพ 18 ชนิด (24.32%) นกอพยพผ่าน 3 ชนิด (4.05%) และนกอพยพมาท�ารังวางไข่ 1 ชนิด (1.35%) ได้แก่ นกแต้วแล้วธรรมดา  

Pitta moluccensis โดยพบได้ทั้ง 3 ปี และพบนกยางลายเสือ Gorsachius melanolophus ซึ่งมีสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม โดยพบได ้

ทั้ง 3 ปีเช่นกัน  ส�าหรับการเปลี่ยนแปลงของชนิดและจ�านวนครั้งท่ีพบนก (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�านวนครั้งที่พบนก 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�านวนครั้งที่พบนกรวมลดลงเหลือเพียง 687 ครั้ง (57 ± 17 ครั้ง/เดือน) 

ซึ่งคาดว่าอาจเกิดจากการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ทางทิศเหนือและใต้ของพื้นท่ีป่า จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า พื้นที่แห่งนี้มีศักยภาพ 

ในการเป็นแหล่งอนุรักษ์นก นอกจากนี้ควรมีการศึกษาผลกระทบของการก่อสร้างต่อการใช้ประโยชน์ของนกและการเปล่ียนแปลงชนิด 

ของนก โดยติดตามศึกษาต่อเนื่องหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ

ค�าส�าคัญ : นก, องค์ประกอบชนิด, พื้นที่ปกปักทรัพยากร, มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี, จันทบุรี

พงษ์ชัย  ด�ารงโรจน์วัฒนา, ชุตาภา  คุณสุข
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Abstracts
 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.

Keywords : Bird, Species composition, Natural Resource Protected Area, Rambhai Barni Rajabhat University,  

  Chanthaburi Province

พงษ์ชัย  ด�ารงโรจน์วัฒนา, ชุตาภา  คุณสุข



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 13  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2562  7

บทน�า
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทาง 

ชีวภาพสูง มีรูปแบบแหล่งอาศัยที่หลากหลาย มีความสลับซับซ้อน 

ของโครงสร้าง (ecosystem structure) ส่งผลให้มีความหลากหลาย 

ของสิ่งมีชีวิต แต่จากปัญหาการสูญเสียระบบนิเวศธรรมชาติ 

โดยเฉพาะระบบนิเวศป่าไม้ที่เปลี่ยนแปลงเป็นสังคมเมือง ส่งผลให้ 

เกิดลักษณะของหย่อมป่า (forest/ habitat fragmentation)  

(Pattanavibool and Dearden, 2002) ท�าให้สิ่งมีชีวิตหลายชนิด 

สญูพนัธุไ์ปและหลายชนดิมีจ�านวนลดลง ก่อให้เกิดปัญหาการสญูเสยี 

ความหลากหลายทางชวีภาพ ทัง้ยงัส่งผลกระทบต่อพืน้ทีร่องรับส่ิงมี 

ชีวิตอพยพ โดยเฉพาะนกกลุ่มต่าง ๆ ที่มักอพยพมาใช้พื้นที่บางส่วน 

ของประเทศไทยในช่วงฤดูหนาว ดังนั้นจึงมีความจ�าเป็นต้องท�า 

การศึกษาว่าความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่ยังคงอยู่ในปัจจุบัน 

มสีถานภาพอย่างไรและมีการเปลีย่นแปลงองค์ประกอบของสิง่มชีีวติ 

อย่างไรภายใต้ระบบนเิวศป่าไม้ทีม่ขีนาดเลก็ลงและถกูล้อมโดยระบบ 

นิเวศทีม่นษุย์สร้างขึน้ เพือ่ให้สามารถวางแผนการจัดการระบบนเิวศ 

นั้นๆ ได้อย่างเหมาะสม 

 นกเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มหนึ่งที่มีความส�าคัญต่อระบบนิเวศ 

และต่อสังคมมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในระบบนิเวศนกมี 

บทบาทหน้าที่หลายด้าน เช่น นกท่ีกินลูกไม้ (ผู้บริโภคอันดับหนึ่ง)  

มีส่วนช่วยในการแพร่พันธุ์ของต้นไม้ หรือนกที่เป็นผู้ล่า (ผู้บริโภค 

อันดับสอง/ผู้บริโภคอันดับสูงสุด) มีส่วนช่วยควบคุมแมลง หนู งู  

หรือสัตว์อ่ืนๆ ไม่ให้มีจ�านวนมากเกินไป เป็นต้น ซึ่งมีส่วนช่วยให ้

ระบบนิเวศมีความสมดุลและมีความอุดมสมบูรณ์ ส�าหรับสังคม 

มนุษย์นัน้นกเป็นแหล่งโปรตนีทีส่�าคญัอกีทัง้กจิกรรมดนูกเป็นท่ีนยิม 

ส�าหรับการเรียนรู้และพักผ่อนหย่อนใจอย่างไรก็ตามปัจจุบันนก 

หลายชนิด ประสบปัญหาการสูญเสียพื้นที่ป่าส�าหรับเป็นแหล่งที่อยู ่

อาศัย สืบพันธุ์ เช่นเดียวกันกับสัตว์ป่าชนิดอื่นๆ โดยเฉพาะในสังคม 

เมือง (สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย, 2559)

 ปัจจุบันประเทศไทยมีนกกว่า 1,000 ชนิด (จารุจินต์  

นภีตะภัฏ และคณะ, 2555) การศึกษาความหลากชนิดของนกใน 

เมอืงไทยในพืน้ทีป่่าธรรมชาติ ได้ท�ามาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะด้าน 

ความหลากชนิดและพฤติกรรม โดยมีการศึกษาทั้งในพ้ืนท่ีป่า 

ธรรมชาติ พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่รอยต่อระหว่างป่ากับชุมชน พื้นที ่

ชุมชนเมือง และพื้นที่เกาะต่างๆ ในท้องทะเลไทย ตลอดจนมี 

การศึกษาแบบเฉพาะเจาะจงชนิดพันธุ์ ซึ่งเน้นความสัมพันธ์ของ 

นกชนิดนั้นๆ กับแหล่งที่อยู่อาศัย หรือความยากง่ายในการค้นพบ  

ซึ่งผลการศึกษามีความแตกต่างกันไป เช่น ชุตาภา คุณสุข และ 

พงษ์ชัย ด�ารงโรจน์วัฒนา (2558) ศึกษาความหลากชนิดของนก 

ในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี  

เป็นระยะเวลา 10 เดือน พบนกทั้งสิ้น 29 วงศ์ 52 สกุล 71 ชนิด  

ซึ่งการศึกษานี้ได้รวมนกที่บินผ่านพื้นที่ป่าเข้าไว้ด้วยเจริญชัย โตไธสง  

และสมหญิง ทัฬหิกรณ์ (2554) ท�าการศึกษาการใช้พื้นที่ของนกป่า  

บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย ได้พบนกจ�านวน  

124 ชนดิ อาศัยกระจายอยูบ่รเิวณนี ้ได้แก่ นกเอ้ียงถ�า้ นกแซวสวรรค์  

นกจับแมลงสีฟ้าเป็นต้น  วีณา เมฆวิชัย (2553) ได้ท�าการส�ารวจนก 

ในหมู่เกาะแสมสารและหมู่เกาะใกล้เคียง พบนกจ�านวน 76 ชนิด  

ได้แก่ นกยางกรอกพันธุ ์จีนเหยี่ยวขาว นกอีก๋อยใหญ่ เป็นต้น 

รองลาภ สุขมาสรวง และคณะ (2550) ท�าการศึกษาสัตว์ที่อาศัย 

ตามธรรมชาติในสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ได้พบนกที่อาศัยอยู ่

ตามธรรมชาติ 59 ชนิด โดยจ�าแนกเป็นนกประจ�าถิ่น 40 ชนิด 

รองลาภ สุขมาสรวง และคณะ (2552) ท�าการศึกษาสัตว์ในวัง 

สระปทุม ได้พบนกจ�านวน 39 ชนิด โดยมีนกประจ�าถิ่น 32 ชนิด 

(นกกาเหว่า นกเอี้ยงด�า นกสีชมพูสวน เป็นต้น) และนกอพยพอีก  

7 ชนิด มงคล ไชยภักดี และวัลยา ชนิตตาวงศ์ (2548) ท�าการศึกษา 

ความหลากหลายชนิดพันธุ ์ของนกในบริเวณอ่าวไทยตอนใน  

จังหวัดสมุทรสาคร ได้พบนกจ�านวน 74 ชนิด โดยเป็นนกน�้า  

48 ชนิด และนกบก 26 ชนิด

 ขณะท่ีการติดตามการเปลี่ยนแปลงชนิดนกในพื้นที ่

ป่าธรรมชาติ พบว่า มีการศึกษาค่อนข้างน้อย และเน้นการศึกษา 

รายชนิด เช่น มงคล ไชยภักดี (2554) ท�าการศึกษาแหล่งท�ารัง 

วางไข่และประชากรของนกปากห่าง ในท่ีราบลุ่มภาคกลางของ 

ประเทศไทย ตั้งแต่เดือนมกราคม 2547 ถึงเดือนกันยายน 2553  

เป็นเวลา 7 ปี พบแหล่งท�ารังวางไข่ จ�านวน 56 แห่ง ซึ่งพบว่า 

จ�านวนนกปากห่างในช่วงระยะเวลาที่ศึกษามีขนาดประชากรลดลง  

โดยคาดว่าน่าจะมีสาเหตุมาจากการขยายพื้นที่เกษตรกรรม วัลยา 

ไชยภักดี (2551) ศึกษาประชากรนกนางนวลธรรมดา Larusbrunn 

icephalus บริเวณบางปูจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่ปี 2547 

ถึง 2551 เป็นเวลา 5 ปี พบว่า นกจะมีการอพยพมาถึงในเดือน 

ตุลาคม และอพยพกลับในเดือนพฤษภาคมของทุกปี และมีแนวโน้ม 

ลดจ�านวนลงเล็กน้อย ประทีป ด้วงแค และคณะ (2544) ได้ศึกษา 

การเปลี่ยนแปลงชนิดของนกบริเวณพ้ืนที่อพยพราษฎรออกในเขต 

รักษาพันธุ ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก และไกรรัตน์  

เอี่ยมอ�าไพ และคณะ (2551) ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงชนิดของ 

นกในบึงบอระเพ็ดหลังได้รับผลกระทบจากน�้าท่วมในปี พ.ศ.2549  

พบว่า ก่อนเกิดน�้าท่วมพบนก 94 ชนิด และหลังน�้าท่วมพบนก  

108 ชนิด แต่พบนก 13 ชนิด ที่พบเฉพาะก่อนเกิดเหตุการณ์น�้าท่วม  

และมีนก 27 ชนิด ที่ส�ารวจพบเฉพาะหลังน�้าท่วม แสดงให้เห็นถึง 

ผลกระทบของปัจจัยทางธรรมชาติต่อชนิดของนก

 จากการศึกษาท่ีมีอยู่อย่างจ�ากัด ท�าให้มีความจ�าเป็น 

ต้องมีการศึกษาการเปล่ียนแปลงชนิดนก เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบ 

การวางแผนการจดัการพ้ืนท่ีป่าท่ีมีอย่างจ�ากดั โดยเฉพาะป่าในเมอืง  

ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ จึงเลือกพื้นที่หย่อมป่าดิบชื้นขนาดประมาณ  

50 ไร่ เป็นพื้นที่ศึกษา ป่าแห่งนี้เป็นพื้นที่ป่าภายใต้โครงการอนุรักษ ์

พงษ์ชัย  ด�ารงโรจน์วัฒนา, ชุตาภา  คุณสุข
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พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ี มชีือ่เรียกว่า “พืน้ทีป่กปักทรพัยากร” 

ภายใตก้ารดูแลของมหาวทิยาลัยราชภฏัร�าไพพรรณ ีจังหวัดจันทบุรี

(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558)

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของชนิดนกที่ใช้

ประโยชน์พื้นที่ปกปักทรัพยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

วิธีการด�าเนินงานวิจัย
 1. การส�ารวจนก

 เริ่มต้นด้วยการก�าหนดเส้นทางและจุดส�ารวจนก โดยใช ้

จุดส�ารวจตามการศึกษาของชุตาภา คุณสุข และพงษ์ชัย ด�ารงโรจน ์

วัฒนา (2558) โดยก�าหนดจุดส�ารวจ 13 จุด (ภาพที่ 1) แต่ละจุดม ี

ลักษณะแหล่งอาศัยของนกที่แตกต่างกันโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

จุดที่ 1 อยู่ใกล้ทางเข้าป่าทางทิศตะวันออก มีต้นไม้ใหญ่ที่นกมักบิน 

มาเกาะพัก มีลานหญ้าและมีการสร้างแปลงปลูกผักเป็นระยะๆ  

ในรอบปี มีบ่อน�้าขนาดเล็ก และมีต้นมะเด่ือ ซึ่งเป็นแหล่งอาหาร 

ของนกใกล้ๆ บ่อน�า้, จดุที ่2 เป็นซุม้ดอกไม้ทีมี่ต้นรางจืดและไม้เลือ้ย 

ต่างๆ เติบโตคลุมซุ้ม ท�าให้มีลักษณะเฉพาะเหมาะส�าหรับนกท่ีกิน 

น�า้หวาน ตรงข้ามซุ้มทางทิศตะวนัตกมแีนวต้นตะเคยีนทีป่ลูกไว้ตาม 

แนวชายป่า, จุดที่ 3 เป็นเส้นทางเดินผ่านบ่อน�้า ที่รองรับน�้าจาก 

บ่อน�้าขนาดใหญ่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (ใกล้คณะวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี) ผ่านป่าพรุ มีต้นไม้ริมน�้าและไม้ใหญ่เป็นที่เกาะพัก 

ของนกเช่นกัน, จุดที่ 4 จุดส�ารวจทางทิศเหนือ ลึกเข้าไปจากห้องน�้า  

มต้ีนไม้ขนาดใหญ่ เรอืนยอดทบึ แต่ในบรเิวณใกล้เคยีงมกีารก่อสร้าง  

ซึ่งในช่วงเวลาที่ศึกษาปีที่ 2 และ 3 นั้นมีรถก่อสร้าง รถกระบะและ 

รถจักยานยนต์ วิ่งไปมาส่งเสียงดังตลอดท้ังปี, จุดที่ 5 แปลงเพาะ 

กล้าไม้มีถุงเพาะช�ากล้าไม้ และต้นไม้ที่ปลูกในกระถาง ท�าให้ม ี

ลักษณะเป็นพื้นที่สีเขียวใกล้พื้นดิน, จุดที่ 6 เป็นกอไผ่ขนาดใหญ่  

อยู่ใกล้แนวแหล่งน�้า ข้างๆ มีต้นมะรุมและต้นตะขบ ซึ่งออกดอก 

และผลจ�านวนมาก, จุดที่ 7 บ้านพอเพียง มีลักษณะเป็นลานโล่ง  

ใกล้บ่อน�้า ใกล้บ้านพัก มีกิจกรรมของมนุษย์รบกวนเกือบทั้งวัน 

มีต้นไม้ขนาดใหญ่ริมทางเข้า, จุดที่ 8 ป่าทางทิศเหนือของถนนทิศ 

ตะวันออก บริเวณนี้อยู่ใกล้พื้นที่ก่อสร้าง, จุดที่ 9 ทิศใต้ของบ่อน�้า 

บ้านพอเพียง ใกล้แปลงปลูกกล้าไม้ริมถนน, จุดที่ 10 แนวป่าจาก 

บ้านพกัอาจารย์ทางทศิใต้ของป่า มกีารเลีย้งสนุขัเฝ้าบ้านจ�านวนมาก 

และเห่าเสียงดัง, จุดที่ 11 แนวป่าทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ 

จุดที่ 1 อยู่ใกล้อาคารและลานจาดรถ, จุดที่ 12 ลานหญ้าขนาดเล็ก  

ใกล้บริเวณท่ีมีการก่อสร้าง, จุดที่ 13 แนวป่าทางทิศเหนือของ 

จุดที่ 1 ใกล้บ่อน�้าขนาดใหญ่

 ภาพที่ 1 จุดส�ารวจจ�านวนทั้งสิ้น 13 จุด

 จากนั้น ท�าการส�ารวจนกในช ่วงเช ้าตั้ งแต ่ เวลา  

06.00 - 09.30 น. และช่วงเย็น ตั้งแต่เวลา 16.00 - 18.30 น. 

ใช้เวลาดูนกจุดส�ารวจละ 15 นาที ท�าการเก็บข้อมูลทุกเดือน  

ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2560  

เดือนละ 3 ครั้ง ช่วงเช้าและ/หรือช่วงเย็น ท�าการถ่ายภาพนกโดยใช ้

กล้องดิจิตัล Canon EOS 70D ร่วมกันเลนส์ EF400 f5.6 ท�าการ 

จ�าแนกชนิดนกโดยใช้คู ่มือดูนกเมืองไทยของนายแพทย์บุญส่ง  

เลขะกุล (จารุจินต์ นภีตะภัฏ และคณะ, 2555) 

 2. การวิเคราะห์ข้อมูลศึกษาในห้องปฏิบัติการ

  2.1. การวิเคราะห์ค่าความส�าคัญ

  ท�าการวเิคราะห์ระดบัความส�าคัญของนกในพืน้ทีป่่า  

โดยใช้ค่าดัชนีความส�าคัญ ท่ีพิจารณาค่าความชุกชุมสัมพัทธ์และ 

ความถ่ีสมัพทัธ์ (ดอกรกั มารอด และอุทิศ กฏุอนิทร์, 2552) ดงัสมการ 

ด้านล่าง ซึ่งการใช้ค่า 2 ค่านี้มาค�านวณ เพื่อลดความล�าเอียง 

เนื่องจากนกบางชนิดมีจ�านวนคร้ังที่พบมากในการส�ารวจแต่ละครั้ง  

แต่ไม่ได้พบบ่อยตลอดการส�ารวจทุกครั้ง 

 ค่าความส�าคัญ = (ความชุกชุมสัมพัทธ์ + ความถี่

     สัมพัทธ์)/2 (%)

 ความชุกชุมสัมพัทธ์ = (จ�านวนครัง้ทีพ่บนกแต่ละชนดิ/

     จ�านวนครัง้ทีพ่บนกรวม)x100 (%)

 ความถี่สัมพัทธ์ = (ความถี่ที่พบนกแต่ละชนิด 

     (จากการส�ารวจ 108 ครั้ง)/

     ความถี่รวม) x 100 (%)

3 

คณะ (2551) ไดศึกษาการเปลี่ยนแปลงชนิดของนกในบึงบอระเพ็ดหลังไดรับผลกระทบจากนํ้าทวมในป พ.ศ. 2549 พบวากอน
เกิดนํ้าทวมพบนก 94 ชนิด และหลังนํ้าทวมพบนก 108 ชนิด แตพบนก 13 ชนิด ท่ีพบเฉพาะกอนเกิดเหตุการณนํ้าทวม และ
มีนก 27 ชนิด ท่ีสํารวจพบเฉพาะหลังนํ้าทวม แสดงใหเห็นถึงผลกระทบของปจจัยทางธรรมชาติตอชนิดของนก 

จากการศึกษาท่ีมีอยูอยางจํากัด ทําใหมีความจําเปนตองมีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงชนิดนก เพ่ือเปนขอมูล
ประกอบการวางแผนการจัดการพ้ืนท่ีปาท่ีมีอยางจํากัด โดยเฉพาะปาในเมือง ดังน้ันการศึกษาครั้งน้ี จึงเลือกพ้ืนท่ีหยอมปาดิบ
ช้ืนขนาดประมาณ 50 ไร เปนพ้ืนท่ีศึกษา ปาแหงน้ีเปน พ้ืนท่ีปา ภายใตโครงการ อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มีช่ือเรียกวา “พ้ืนท่ีปกปกทรัพยากร” ภายใตการดูแลของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี(คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี,2558) 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงองคประกอบของชนิดนกท่ีใชประโยชนพ้ืนท่ี ปกปกทรัพยากร  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ -
พรรณ ี

วิธีการดําเนินงานวิจัย 

1. การสํารวจนก 
เริ่มตนดวยการกําหนดเสนทางและจุดสํารวจนก โดยใชจุดสํารวจตามการศึกษาของชุตาภา คุณสุข และพงษชัย 

ดํารงโรจนวัฒนา ( 2558) โดยกําหนดจุดสํารวจ 13 จุด (ภาพท่ี 1) แตละจุดมีลักษณะแหลงอาศัยของนกท่ีแตกตางกันโดยมี
รายละเอียดดังน้ี จุดท่ี 1อยูใกลทางเขาปาทางทิศตะวันออก มีตนไมใหญท่ีนกมักบินมาเกาะพัก มีลานหญาและมีการสราง
แปลงปลูกผักเปนระยะ ๆ ในรอบป มีบอนํ้าขนาดเล็ก และมีตนมะเดื่อซึ่งเปนแหลงอาหารของนกใกล ๆ บอนํ้า ,จุดท่ี 2เปนซุม
ดอกไมท่ีมีตนรางจืดและไมเลื้อยตาง ๆ เติบโตคลุมซุม ทําใหมีลักษณะเฉพาะเหมาะสําหรับนกท่ีกินนํ้าหวาน ตรงขามซุมทาง
ทิศตะวันตกมีแนวตนตะเคียนท่ีปลูกไวตามแนวชายปา,จุดท่ี 3เปนเสนทางเดินผานบอนํ้า ท่ีรองรับนํ้าจากบอนํ้าขนาดใหญทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (ใกลคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) ผานปาพรุ มีตนไมริมนํ้าและไมใหญเปนท่ีเกาะพักของนก
เชนกัน ,จุดท่ี 4จุดสํารวจทางทิศเหนือ ลึกเขาไปจากหองนํ้า มีตนไมขนาดใหญ เรือนยอดทึบ แตในบริเวณใกลเคียงมีการ

กอสราง ซึ่งในชวงเวลาท่ีศึกษา ปท่ี 2 และ 3 น้ันมีรถ
กอสราง รถกระบะและรถจักยานยนต ว่ิงไปมาสงเสียงดัง
ตลอดท้ังป ,จุดท่ี 5  แปลงเพาะกลาไมมีถุงเพาะชํากลาไม 
และตนไมท่ีปลูกในกระถาง ทําใหมีลักษณะเปนพ้ืนท่ีสี
เขียวใกลพ้ืนดิน ,จุดท่ี 6เปนกอไผขนาดใหญ อยูใกลแนว
แหลงนํ้า ขาง ๆ มีตนมะรุมและตนตะขบ ซึ่งออกดอกและ
ผลจํานวนมาก,จุดท่ี 7บานพอเพียง มีลักษณะเปนลานโลง 
ใกลบอนํ้า ใกลบานพัก มีกิจกรรมของมนุษยรบกวนเกือบ
ท้ังวัน มีตนไมขนาดใหญริมทางเขา ,จุดท่ี 8ปาทางทิศ
เหนือของถนนทิศตะวันออก บริเวณน้ีอยูใกลพ้ืนท่ีกอสราง
,จุดท่ี 9ทิศใตของบอนํ้าบานพอเพียง ใกลแปลงปลูกกลา
ไมริมถนน ,จุดท่ี 10แนวปาจากบานพักอาจารยทางทิศใต
ของปา มีการเลี้ยงสุนัขเฝาบานจํานวนมากและเหาเสียง
ดัง,จุดท่ี 11แนวปาทางทิศตะวันตกเฉียงใตของจุดท่ี 1 อยู
ใกลอาคารและลานจาดรถ ,จุดท่ี 12ลานหญาขนาดเล็ก 
ใกลบริเวณท่ีมีการกอสราง ,จุดท่ี 13แนวปาทางทิศเหนือ
ของจุดท่ี 1 ใกลบอนํ้าขนาดใหญ 

 ภาพท่ี 1จุดสํารวจจํานวนท้ังสิ้น 13 จุด 

1
2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

13

12

ถนนสุขุมวิท

บานพักอาจารย

คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

N

บานพอเพียง

www.google.co.th/maps

พงษ์ชัย  ด�ารงโรจน์วัฒนา, ชุตาภา  คุณสุข
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 จากนัน้น�าค่าดชันคีวามส�าคญัทีไ่ด้มาแปลงเป็นค่าระดบั 

ความส�าคัญ เพื่อประเมินว่านกชนิดใดพบได้บ่อยมากหรือพบ 

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�าการเปรียบเทียบความคล้ายคลึงของนกที่พบ 

ในแต่ละบริเวณย่อย โดยใช้ Sorensen’ ssimilarity index 

(Kreb, 1989) มีสมการ คือ S = 2a/(2a+b+c) เมื่อ S คือ ดัชน ี

ความคล้ายคลึง ของ Sorensen,a คือ จ�านวนชนิดนกที่พบทั้งในจุด 

ส�ารวจ X และ Y, b คือ จ�านวนชนิดนกที่พบในจุดส�ารวจ X และ c  

คือ จ�านวนชนิดนกที่พบในจุดส�ารวจ Y

  2.3. การจ�าแนกสถานภาพการอนุรักษ์ของนก

  หลังจากจ�าแนกชนิดนกได้แล้ว ท�าการจ�าแนก 

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ของนกในระดับชาติ โดยอาศัยเอกสาร  

Thailand Red Data: Birds (Sanguansombat, 2005) และใน 

ระดับนานาชาติ ตามรายงานของสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ ์

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

  หลังจากได้ผลการศกึษาทัง้หมดแล้ว ท�าการวเิคราะห์ 

การเปลีย่นแปลงสงัคมนกในภาพรวม และเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลง 

เป็นรายจุดส�ารวจ และรายเดือน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

ผลการวิจัยและอภิปราย
 1. ความหลากชนิดของนกในระยะเวลา 3 ปี

  1.1. ความหลากชนิด

  ผลการศกึษาต่อเนือ่งในระยะเวลา 3 ปี พบนกทัง้สิน้  

32 วงศ์ 55 สกุล 74 ชนิด (ชื่อวิทยาศาสตร์ชื่อสามัญของนก และ 

รายละเอียดเพ่ิมเติมแสดงในภาคผนวก) โดยชนิดนกที่พบนั้นเมื่อ 

จ�าแนกตามหนังสือ “นกเมืองไทย” พบว่า เป็นนกประจ�าถิ่น จ�านวน  

52 ชนิด (70.27%) เช่น นกกะเต็นอกขาว นกยางลายเสือ นกคัคค ู

สีม่วง เป็นต้น เป็นนกอพยพ 18 ชนิด (24.32%) เช่น นกเฉี่ยว 

บุ้งใหญ่ นกเขนน้อยไซบีเรีย นกจับแมลงคอแดง เป็นต้น เป็นนก 

อพยพผ่าน จ�านวน 3 ชนิด (4.05%) ได้แก่ นกกระจิ๊ดหัวมงกุฎ  

นกจับแมลงตะโพกเหลือง และนกอีเสือลายเสือ เป็นนกอพยพมา 

ท�ารังวางไข่ 1 ชนิด (1.35%) ได้แก่ นกแต้วแล้วธรรมดา

 ผลการวิเคราะห์ดัชนีความส�าคัญของนกแต่ละชนิด  

(ตารางท่ี 1) พบว่านกท่ีพบบ่อยมาก (very common) เป็นนก 

ประจ�าถิ่น จ�านวน 10 ชนิด เช่น นกกินปลีคอสีม่วง นกกินแมลง 

อกเหลือง นกเขาใหญ่ นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ นกปรอดคอลาย  

นกพิราบป่า นกโพระดกธรรมดา เป็นต้น นอกจากนี้พบนกอพยพ 

ที่พบได้ง่ายในพื้นที่ 2 ชนิด ได้แก่ นกจับแมลงสีน�้าตาล นกแซงแซว 

สีเทา ซึ่งพบได้เกือบทุกบริเวณและพบได้บ่อยครั้งตลอดการส�ารวจ  

3 ปี ในขณะที่นกที่พบน้อยมาก (very rare) มีจ�านวน 18 ชนิด  

เน่ืองจากนกเหล่านี้ ส่วนใหญ่พบเพียงครั้งเดียวในรอบ 3 ปี เช่น  

นกกาฝากปากหนา นกกิ้งโครงหัวสีนวล นกเขาเปล้าธรรมดา  

เป็นต้น ซึ่งมีสถานภาพเป็นนกประจ�าถิ่น และนกกระจิ๊ดปากหนา  

นกเขนน้อยไซบีเรีย นกจับแมลงสีฟ้า นกจับแมลงสีคล�้า นกเฉี่ยว 

บุ้งใหญ่ นกพงตั๊กแตนอกลาย นกพญาไฟสีเทา ซึ่งเป็นนกอพยพ  

รวมถึงนกจับแมลงตะโพกเหลือง นกอีเสือลายเสือ ซึ่งมีสถานภาพ 

เป็นนกอพยพผ่านส�าหรับนกประจ�าถ่ินทีพ่บน้อยมากอาจเป็นเพราะ 

นกใช้ประโยชน์จากพื้นที่อื่นๆ มากกว่าพื้นที่ป่าแห่งนี้

พงษ์ชัย  ด�ารงโรจน์วัฒนา, ชุตาภา  คุณสุข
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  1.2 ความคล้ายคลึงของนกระหว่างจุดส�ารวจ

  ผลการศึกษาพบว่า บริเวณต่างๆ มีความคล้ายคลึง 

ของนกค่อนข้างสูง (ตารางที่ 2) โดยเฉพาะบริเวณย่อยที่ 7, 8, 9,  

11, 12 และ 13 พบว่ามีค่าความคล้ายคลึงสูงเมื่อเทียบกับหลายๆ  

บริเวณ ทั้งนี้บริเวณที่พบนกได้คล้ายกันมากที่สุด ได้แก่ บริเวณ 

ย่อยที่ 8 และ 12 และบริเวณย่อยที่ 7 และ 8 (มีค ่าดัชนี 

ความคล้ายคลึงเท่ากับ 0.87 และ 0.86 ตามล�าดับ) ส�าหรับ 

บริเวณย่อยที่ 10 พบว่า มีความคล้ายคลึงกับบริเวณอื่นๆ ต�่า ทั้งนี ้

เนือ่งมาจากพบจ�านวนชนิดนกน้อยมากในบรเิวณนีต้ลอดระยะเวลา 

ที่ท�าการศึกษา ซึ่งผลการศึกษาน้ีสามารถน�าไปประยุกต์ในการ 

ก�าหนดจุดส�ารวจท่ีเหมาะสมในอนาคตโดยอาจลดจุดส�ารวจหาก 

ระยะเวลาและงบประมาณมีจ�ากดัแม้ว่าบางจดุจะมีพืชพรรณปกคลมุ 

ตารางที่ 1 ชนิดนกที่พบจ�าแนกตามระดับความส�าคัญ บริเวณป่าปกปักทรัพยากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี ในช่วง 3 ปี

 (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2560) (รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในภาคผนวก)

ระดับความส�าคัญ Seasonal status
จ�านวน

(ชนิด)
รายชื่อนก

นกที่พบบ่อยมาก 

(very common: VC)

นกประจ�าถิ่น 10 นกกะปูดใหญ่ นกกาเหว่า นกกินปลีคอสีม่วง นกเขาใหญ่  

นกแซงแซว-หางบ่วงใหญ่ นกปรอดคอลาย นกพิราบป่า  

นกโพระดกธรรมดา นกกินแมลงอกเหลือง นกเอี้ยงสาริกา

นกที่พบบ่อย 

(common: C)

นกประจ�าถิ่น 13 นกกระจิบคอด�า นกกระจิบธรรมดา นกบั้งรอกใหญ่ นกกะเต็น 

อกขาว นกกางเขนบ้าน นกปรอดเหลืองหัวจุก นกปรอดทอง  

นกปรอดสวน นกปรอดหน้านวล นกอีแพรดแถบอกด�า  

นกกาฝากก้นเหลือง นกสีชมพูสวน นกกินปลีคอสีน�้าตาล

นกอพยพ 2 นกจับแมลงสีน�้าตาล นกแซงแซวสีเทา

นกที่พบไม่บ่อย 

(uncommon: U)

นกประจ�าถิ่น 10 นกกระติ๊ดตะโพกขาว นกกางเขนดง นกกินปลีอกเหลือง  

นกกินปลี-แก ้มสีทับทิม นกขมิ้นน ้อยปีกสีเรียบ นกกวัก  

นกเอี้ยงหงอน อีกา นกปลีกล้วยเล็ก นกยางลายเสือ

นกอพยพ 4 นกกระจิด๊เขยีวปีกสองแถบ นกกระจิด๊ธรรมดา นกจบัแมลงจกุด�า 

นกนางแอ่นบ้าน

นกอพยพเพื่อท�ารังวางไข่ 1 นกแต้วแล้วธรรรมดา

นกที่พบน้อย 

(rare: R)

นกประจ�าถิ่น 10 นกกาแวน นกกิ้งโครงคอด�า นกขมิ้นน้อยธรรมดา นกคัคคูสีม่วง 

นกเขาชวา นกเขนน้อยปีกแถบขาว นกเค้าโมง นกจาบดนิอกลาย 

นกตีทอง นกแอ่นพง

นกอพยพ 5 นกกระจ๊ิดขั้วโลกเหนือ นกกระจิ๊ดขาสีเนื้อ นกอีเสือสีน�้าตาล  

นกขมิ้นท้ายทอยด�า นกจับแมลงคอแดง

นกอพยพผ่าน 1 นกกระจิ๊ดหัวมงกุฎ

นกที่พบน้อยมาก 

(very rare; VR)

นกประจ�าถิ่น 9 นกกระติ๊ดขี้หมู นกกาฝากปากหนา นกกิ้งโครงหัวสีนวล  

นกเขาเปล้า-ธรรมดา นกคัคคูแซงแซว นกอีวาบตั๊กแตน  

นกจับแมลงอกสีฟ้า นกจาบคาหัวสีส้ม นกตะขาบทุ่ง

นกอพยพ 7 นกกระจิ๊ดปากหนา นกเขนน้อยไซบีเรีย นกจับแมลงสีฟ้า  

นกจับแมลง-สีคล�้า นกเฉี่ยวบุ ้งใหญ่ นกพงต๊ักแตนอกลาย 

นกพญาไฟสีเทา

นกอพยพผ่าน 2 นกจับแมลงตะโพกเหลือง นกอีเสือลายเสือ

พงษ์ชัย  ด�ารงโรจน์วัฒนา, ชุตาภา  คุณสุข



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 13  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2562  11

ตารางที่ 2 ค่าดัชนีความคล้ายคลึงของนกที่พบในแต่ละบริเวณย่อย ในที่ปกปักทรัพยากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี ในช่วง 3 ปี 

 (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2560)

6 

บริเวณยอยท่ี 10 พบวามีความคลายคลึงกับบริเวณอ่ืน ๆ ต่ํา ท้ังน้ีเน่ืองมาจากพบจํานวนชนิดนกนอยมากในบริเวณน้ีตลอด
ระยะเวลาท่ีทําการศึกษา ซึ่งผลการศึกษาน้ีสามารถนําไปประยุกตในการกําหนดจุดสํารวจท่ีเหมาะสมในอนาคตโดยอาจลดจุด
สํารวจหากระยะเวลาและงบประมาณมีจํากัด แมวาบางจุดจะมีพืชพรรณปกคลุมหรือมีแหลงอาศัยยอย ( microhabitat) ท่ี
แตกตางกัน เชน สามารถเลือกระหวาง บริเวณยอยท่ี 7, 8 หรือ 9 เพียง 1 บริเวณ หรือเลือกบริเวณยอยท่ี 12 หรือ 13 เพียง 
1 บริเวณ เปนตน เน่ืองจากมีคาดัชนีความคลายคลึงสูงกวา 0.8  แตหากสามารถศึกษาไดทุกจุดจะมีคุณภาพของขอมูลชนิดนก
ท่ีสมบูรณกวา เพราะไมมีจุดใดท่ีพบนกซ้ํากัน หรือมีคาดัชนีความคลายคลึงเปน 1 

 
ตารางท่ี 2 คาดัชนีความคลายคลึงของนกท่ีพบในแตละบริเวณยอย ในท่ีปกปกทรัพยากรมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

ในชวง 3 ป (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2560) 

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

Z1 1 0.80  0.73  0.54  0.75  0.80  0.80  0.80  0.74  0.48  0.84  0.81  0.76  
Z2 

 
1 0.75  0.61  0.79  0.83  0.78  0.77  0.71  0.37  0.77  0.81  0.73  

Z3 
  

1 0.62  0.74  0.73  0.78  0.84  0.78  0.46  0.70  0.79  0.71  
Z4 

   
1 0.63  0.56  0.61  0.61  0.58  0.13  0.52  0.61  0.51  

Z5 
    

1 0.80  0.79  0.85  0.72  0.42  0.76  0.80  0.70  
Z6 

     
1 0.85  0.81  0.71  0.41  0.79  0.82  0.75  

Z7 
      

1 0.86  0.80  0.42  0.76  0.83  0.76  
Z8 

       
1 0.82  0.53  0.75  0.87  0.75  

Z9 
        

1 0.48  0.68  0.79  0.71  
Z10 

         
1 0.43  0.45  0.40  

Z11 
          

1 0.79  0.73  
Z12 

           
1 0.81  

Z13 
            

1 

 
1.3. สถานภาพการอนุรักษของนก 

ผลการศึกษาพบนกท่ีเขามาใชประโยชนในพ้ืนท่ีและถูกจัดอยูใน บัญชีนกท่ีอยูในสถานภาพเสี่ยงตอการสูญพันธุ
(Thailand Red Data: Birds) (Sanguansombat, 2005) จํานวน 1 ชนิด ไดแก นกยางลายเสือ จัดอยูในสถานภาพใกลถูก
คุกคาม (Near-threatened) แตจากการสํารวจและปรับปรุงขอมูลของสมาคมอนุรักษนกและธรรมชาติแหงประเทศไทย ป 
2558 พบจํานวนนกยางลายเสือเพ่ิมข้ึนจึงทําใหพนจากสถานภาพการอนุรักษดังกลาว สําหรับสถานภาพนกตามบัญชี IUCN 
พบวาท้ังหมดจัดอยูกลุมท่ี มีความเสี่ยงต่ําตอการสูญพันธุ (least concern:รายละเอียดเพ่ิมเติมแสดงในภาคผนวก ) และนกท่ี
พบท้ังหมด ไมอยูในบัญชี CITES 

อยางไรก็ตาม การพบนกยางลายเสือในพ้ืนท่ีน้ีตอเน่ือง 3 ป แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของผืนปาแหงน้ี  นอกจากน้ี
ในพ้ืนท่ียังมีนกท่ีพบไดไมบอยหรือพบไดยากท่ีคูควรแกการอนุรักษใหดํารงอยูในพ้ืนท่ีตอไป เชน นกกาแวน นกเขนนอยปก -
แถบขาว นกจาบดินอกลาย เปนตน ซึ่งท้ังหมดจัดเปนนกประจําถ่ินท่ีพบไดไมบอยนัก นอกจากน้ียังมีนกอพยพ เชน  
นกจับแมลงคอแดง นกอีเสือสีนํ้าตาล นกเฉ่ียวบุงใหญ นกพงตั๊กแตนอกลาย นกพญาไฟสีเทา เปนตน โดยบินอพยพเขามาใช
ประโยชนจากพ้ืนท่ีปาเพียงชวงเวลาหน่ึงแลวจากไป โดยสามารถพบนกอพยพในพ้ืนท่ีปาแหงน้ีไดตั้งแตเดือนกันยายน จนถึง
เดือนมิถุนายน (แตพบนกอพยพไดงาย ชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ) 

จากการท่ีพบนกหลากชนิดและพบนกหายากดังกลาวแสดงใหเห็นวาพ้ืนท่ีปาแหงน้ียังมีความอุดมสมบูรณของอาหาร
และเหมาะสําหรับเปนแหลงหลบภัยและเลี้ยงดูลูกนก ท้ังนกประจําถ่ิน นกอพยพ นกอพยพผาน และนกอพยพเพ่ือทํารังวางไข 
จึงเปนแหลงอนุรักษความหลากชนิดของนกไดเปนอยางดี 

 
2. การเปลี่ยนแปลงความหลากชนิดของนกในระยะเวลา 3 ป โดยภาพรวม 

สําหรับการเปลี่ยนแปลงของชนิดและจํานวนครั้งท่ีพบนก ( detection) แสดงไดดังตารางท่ี 3 ซึ่งภาพรวมพบวา
จํานวนชนิดมีการเปลี่ยนแปลง โดยปแรกพบนกรวม 66 ชนิด(32±4 ชนิด/เดือน) ปท่ี 2 พบเพ่ิมเปน 67 ชนิด (36±6 ชนิด/

หรือมีแหล่งอาศัยย่อย (microhabitat) ที่แตกต่างกัน เช่น สามารถ 

เลือกระหว่าง บริเวณย่อยที่ 7, 8 หรือ 9 เพียง 1 บริเวณ หรือเลือก 

บริเวณย่อยที่ 12 หรือ 13 เพียง 1 บริเวณ เป็นต้น เนื่องจากมี 

ค่าดัชนีความคล้ายคลึงสูงกว่า 0.8 แต่หากสามารถศึกษาได้ทุกจุด 

จะมีคุณภาพของข้อมูลชนิดนกที่สมบูรณ์กว่า เพราะไม่มีจุดใดที ่

พบนกซ�้ากัน หรือมีค่าดัชนีความคล้ายคลึงเป็น 1

  1.3 สถานภาพการอนุรักษ์ของนก

  ผลการศึกษาพบนกที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที ่

และถูกจัดอยู่ในบัญชีนกที่อยู ่ในสถานภาพเสี่ยงต่อการสูญพันธุ ์ 

(Thailand Red Data: Birds) (Sanguansombat, 2005) จ�านวน  

1 ชนิด ได้แก่ นกยางลายเสือ จัดอยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม  

(Near-threatened) แต่จากการส�ารวจและปรับปรุงข้อมูลของ 

สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ปี 2558  

พบจ�านวนนกยางลายเสือเพิ่มขึ้นจึงท�าให้พ ้นจากสถานภาพ 

การอนุรักษ์ดังกล่าว ส�าหรับสถานภาพนกตามบัญชี IUCN พบว่า 

ทั้งหมดจัดอยู ่กลุ ่มที่ มีความเสี่ยงต�่าต ่อการสูญพันธุ ์  (least  

concern : รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในภาคผนวก) และนกท่ีพบ 

ทั้งหมด ไม่อยู่ในบัญชี CITES

  อย่างไรก็ตาม การพบนกยางลายเสือในพ้ืนท่ีนี ้

ต่อเนื่อง 3 ปี แสดงให้เห็นถึงความส�าคัญของผืนป่าแห่งนี้ นอกจากนี้

ในพื้นที่ยังมีนกที่พบได้ไม่บ่อยหรือพบได้ยากที่คู่ควรแก่การอนุรักษ ์

ให้ด�ารงอยู่ในพื้นที่ต่อไป เช่น นกกาแวน นกเขนน้อยปีก-แถบขาว  

นกจาบดินอกลาย เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดจัดเป็นนกประจ�าถิ่นท่ีพบได ้

ไม่บ่อยนัก นอกจากนี้ยังมีนกอพยพ เช่น นกจับแมลงคอแดง  

นกอีเสือสีน�้าตาล นกเฉี่ยวบุ้งใหญ่ นกพงตั๊กแตนอกลาย นกพญาไฟ 

สีเทา เป็นต้น โดยบินอพยพเข้ามาใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าเพียง 

ช่วงเวลาหนึ่งแล้วจากไป โดยสามารถพบนกอพยพในพื้นที่ป่าแห่งนี ้

ได้ตัง้แต่เดอืนกนัยายน จนถงึเดอืนมถินุายน (แต่พบนกอพยพได้ง่าย  

ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์)

  จากการที่พบนกหลากชนิดและพบนกหายาก 

ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าพ้ืนท่ีป่าแห่งนี้ยังมีความอุดมสมบูรณ  ์

ของอาหารและเหมาะส�าหรับเป็นแหล่งหลบภัยและเลี้ยงดูลูกนก  

ทั้งนกประจ�าถิ่น นกอพยพ นกอพยพผ่าน และนกอพยพเพื่อท�ารัง 

วางไข่ จึงเป็นแหล่งอนุรักษ์ความหลากชนิดของนกได้เป็นอย่างดี

 2. การเปลี่ยนแปลงความหลากชนิดของนกในระยะ 

เวลา 3 ปี โดยภาพรวม

 ส�าหรับการเปลี่ยนแปลงของชนิดและจ�านวนครั้งที่พบ 

นก (detection) แสดงได้ดงัตารางท่ี 3 ซึง่ภาพรวมพบว่าจ�านวนชนิด 

มีการเปลี่ยนแปลง โดยปีแรกพบนกรวม 66 ชนิด (32 ± 4 ชนิด/ 

เดือน) ปีที่ 2 พบเพิ่มเป็น 67 ชนิด (36 ± 6 ชนิด/เดือน) และปีที่ 3  

ลดลงเหลือ 60 ชนิด (30 ± 7 ชนิด/เดือน) เท่านั้น ในขณะที่จ�านวน 

ครั้งที่พบนก พบว่ามีค่าลดลงอย่างมากในปีที่ 3  โดยปีที่ 1 จ�านวน 

ครั้งที่พบนกรวม 862 ครั้ง (72 ± 16 ครั้ง/เดือน) ใกล้เคียงกับปีที่ 2  

ท่ีพบนกรวม 959 ครั้ง (80 ± 16 ครั้ง/เดือน) แต่ปีท่ี 3 พบว่า 

จ�านวนครั้งที่พบนกรวมลดลงเหลือเพียง 687 ครั้ง (57±17 ครั้ง/ 

เดือน) เมื่อพิจารณาตามสถานภาพตามฤดูกาลของนก พบว่า  

จ�านวนชนิดนกประจ�าถิ่น ลดลงเหลือเพียง 45 ชนิด จาก 49 ชนิด 

ในปีที่ 2 และจ�านวนครั้งที่พบนก มีค่าลดลงจากปีที่ 2 อย่างมาก  

(พบนกรวม 614 ครั้ง จาก 843 ครั้ง ในปีที่ 2) ส�าหรับนกอพยพ  

และอพยพผ่านพบว่า มีจ�านวนชนิดและจ�านวนครั้งที่พบนกลดลง 

พงษ์ชัย  ด�ารงโรจน์วัฒนา, ชุตาภา  คุณสุข
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2. การเปลีย่นแปลงความหลากชนิดของนกในระยะเวลา 3 ป โดยภาพรวม 

สําหรับการเปลี่ยนแปลงของชนิดและจํานวนครั้งท่ีพบนก (detection) แสดงไดดังตารางท่ี 3 ซึ่งภาพรวมพบวา
จํานวนชนิดมีการเปลี่ยนแปลง โดยปแรกพบนกรวม 66 ชนิด(32±4 ชนิด/เดือน) ปที่ 2 พบเพ่ิมเปน 67 ชนิด (36±6 ชนิด/
เดือน) และปที่ 3 ลดลงเหลือ 60 ชนิด (30±7 ชนิด/เดือน) เทานั้น ในขณะที่จํานวนครั้งที่พบนก พบวามีคาลดลงอยางมากใน
ปที่ 3  โดยปที่ 1 จํานวนครั้งที่พบนกรวม 862 ครั้ง (72±16 ครั้ง/เดือน) ใกลเคียงกับปที่ 2 ที่พบนกรวม 959 ครั้ง (80±16 
ครั้ง/เดือน) แตปท่ี 3 พบวาจํานวนครั้งที่พบนกรวมลดลงเหลือเพียง 687 ครั้ง (57±17 ครั้ง/เดือน)  เมื่อพิจารณาตาม
สถานภาพตามฤดูกาลของนก พบวา จํานวนชนิดนกประจําถิ่น ลดลงเหลือเพียง 45 ชนิด จาก 49 ชนิดในปที่ 2 และจํานวน
ครั้งที่พบนก มีคาลดลงจากปที่ 2 อยางมาก (พบนกรวม 614 ครั้ง จาก 843 ครั้ง ในปที่ 2)  สําหรับนกอพยพ และอพยพผาน
พบวามีจํานวนชนิดและจํานวนครั้งท่ีพบนกลดลงในปที่ 3 เชนกัน โดยพบนกอพยพเพียง 13 ชนิด (64 ครั้ง) ตางจากปที่ 1 
และ 2 ที่พบนกอพยพ 15 ชนิด (96 ครั้ง) และ 16 ชนิด (105 ครั้ง) ตามลําดับ 

จํานวนชนิดนกและจํานวนครั้งที่พบนกท่ีลดลงในปที่ 3 โดยเฉพาะนกอพยพนี้คาดวาจะมีผลมาจากการสราง
สิ่งกอสรางขนาดใหญโดยเฉพาะทางดานทิศเหนือและใต (ปที่ 1 มีการกอสรางอาคารทางทิศเหนือบาง เปนลักษณะการเตรียม
พ้ืนที่) การสรางถนนคอนกรีต การสรางเสนทางศึกษาธรรมชาติหรือปรับปรุงทางเดินในปา หรือผลจากกิจกรรมตาง ๆ ของ
นักศึกษาท่ีเขาไปเก็บขอมูลหรือทําแปลงเกษตรในบริเวณพ้ืนท่ีปา ทําใหเมื่อมีนกอพยพมาใชประโยชนในชวงตนของฤดูกาล
อพยพ แตถูกรบกวน จึงอาจบินไปใชประโยชนบริเวณอ่ืน เชน นกเฉี่ยวบุงใหญ นกพญาไฟสีเทา และนกกระจิ๊ดขาสีเนื้อ ที่พบ
เพียงบางเดือนชวง ต.ค.-พ.ย. ตางจากปที่ผานมาที่พบไดในระยะเวลานานหลายเดือน 

 
ตารางที ่3 ชนิดนกที่พบจําแนกตามสถานภาพตามฤดูกาล บริเวณพ้ืนที่ปกปกทรัพยากรมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

ในชวง 3 ป (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2560) 

กลุมนก 
ชนิดนกท่ีพบ (ชนิด) จํานวนครั้งท่ีพบนก (ครั้ง) 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 รวม 3 ป  ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 รวม 3 ป 
นกประจําถิ่น (รวม) 47 49 45 52 756 843 614 2,213 

คาเฉลี่ยตอเดือน+SD 27+4 30+4 25+5 48 + 3 63+15 70+10 51+13 1,107 + 744 
นกอพยพ (รวม) 15 16 13 18 96 105 64 256 

คาเฉลี่ยตอเดือน+SD 5+4 5+5 4+4 16 + 2 8+7 9+8 5+6 133 + 90 
นกอพยพผาน (รวม) 3 1 1 3 3 5 3 11 

คาเฉลี่ยตอเดือน+SD 1 + 1 1 + 1 1 + 1 2 + 1 1 + 1 1 +1 1 + 1 6 + 4 
นกอพยพเพื่อทํารังวางไข (รวม) 1 1 1 1 7 6 6 19 

คาเฉลี่ยตอเดือน+SD 1 + 1 1 + 1 1 +1 1 + 1 1+1 1+1 1+1 10 + 6 
ภาพรวม (รวม) 66 67 60 74 862 959 687 2,499 

คาเฉลี่ยตอเดือน+SD 32+4 36+6 30+7 67 + 6 72+16 80+16 57+17 1,254 + 844 

 
3. การเปลี่ยนแปลงจํานวนชนิดและจํานวนคร้ังที่พบนกจําแนกตามบริเวณยอยตาง ๆ 

เมื่อเปรียบเทียบจํานวนชนิดและจํานวนครั้งท่ีพบนกตามบริเวณยอยตาง ๆ เปนรายป (ภาพที่ 2) ตลอดระยะเวลา 3 
ป พบวาชนิดนกและจํานวนครั้งท่ีพบนกในบางบริเวณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม โดยในการศึกษาปที่ 2 บริเวณยอยท่ี 5-9 
พบชนิดนกสูงกวาปแรก แตเมื่อเขาสูปที่ 3 พบวาจํานวนชนิดนกที่พบในแตละบริเวณลดลงอยางมาก โดยเฉพาะบริเวณยอยท่ี 
6, 7, 8 และ 10 สําหรับจํานวนครั้งท่ีพบนก พบวาปที่ 2 นั้น บริเวณยอยท่ี 6-10 พบนกไดบอยครั้งข้ึน แตบริเวณอ่ืนกลับพบ
นกไดนอยลง และเมื่อเขาสูปที่ 3 พบวาเกือบทุกบริเวณ จํานวนครั้งท่ีพบนกลดลงอยางเห็นไดชัด  

การเปลี่ยนแปลงดังกลาว สันนิษฐานวาเกิดจากการกอสรางที่เริ่มตนในปลายปที่ 2 โดยทางทิศใตมีการกอสราง
อาคารของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขณะที่ทางทิศเหนือมีการกอสรางอาคารขนาดใหญเชนกัน ซึ่งมีรถบรรทุกและรถยนต 
ขับไปมาระหวางกัน และมีการสรางถนนคอนกรีตแทนถนนลูกรังเพ่ือเชื่อมตอถนนทางทิศเหนือและทิศใต ทําใหบริเวณท่ีคาด
วาไดรับผลกระทบไดแก บริเวณยอยที่ 4, 12, 13 และ 11 ซึ่งอยูในแนวเหนือ-ใตของการกอสรางอาคาร ทําใหนกอาจไปใช
ประโยชนในพ้ืนที่หยอมปาที่อยูใกลเคียง อยางไรก็ตาม พบวาการกอสรางชวงแรกดําเนินการอยางเรงดวน ทําใหชวง 6 เดือน

ในปีที่ 3 เช่นกัน โดยพบนกอพยพเพียง 13 ชนิด (64 ครั้ง) ต่างจาก 

ปีที่ 1 และ 2 ที่พบนกอพยพ 15 ชนิด (96 ครั้ง) และ 16 ชนิด  

(105 ครั้ง) ตามล�าดับ

 จ�านวนชนิดนกและจ�านวนครั้งที่พบนกที่ลดลงในปีที่ 3  

โดยเฉพาะนกอพยพนี้คาดว่าจะมีผลมาจากการสร้างสิ่งก่อสร้าง 

ขนาดใหญ่โดยเฉพาะทางด้านทิศเหนือและใต้ (ปีที่ 1 มีการก่อสร้าง 

อาคารทางทศิเหนอืบ้าง เป็นลักษณะการเตรยีมพืน้ที)่ การสร้างถนน 

คอนกรีต การสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติหรือปรับปรุงทางเดิน 

ในป่า หรือผลจากกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาที่เข้าไปเก็บข้อมูล 

หรือท�าแปลงเกษตรในบริเวณพ้ืนที่ป่า ท�าให้เมื่อมีนกอพยพมาใช ้

ประโยชน์ในช่วงต้นของฤดูกาลอพยพ แต่ถูกรบกวน จึงอาจบินไป 

ใช้ประโยชน์บริเวณอื่น เช่น นกเฉี่ยวบุ้งใหญ่ นกพญาไฟสีเทา และ 

นกกระจิ๊ดขาสีเนื้อ ที่พบเพียงบางเดือนช่วง ต.ค. - พ.ย. ต่างจากป ี

ที่ผ่านมาที่พบได้ในระยะเวลานานหลายเดือน

 3. การเปลีย่นแปลงจ�านวนชนดิและจ�านวนครัง้ทีพ่บ 

นกจ�าแนกตามบริเวณย่อยต่างๆ

 เมื่อเปรียบเทียบจ�านวนชนิดและจ�านวนครั้งที่พบนก 

ตามบริเวณย่อยต่างๆ เป็นรายปี (ภาพที่ 2) ตลอดระยะเวลา 3 ปี 

พบว่าชนิดนกและจ�านวนครั้งที่พบนกในบางบริเวณที่มีการ 

เปลี่ยนแปลงจากเดิม โดยในการศึกษาปีที่ 2 บริเวณย่อยที่ 5 - 9  

พบชนิดนกสูงกว่าปีแรก แต่เม่ือเข้าสู่ปีที่ 3 พบว่า จ�านวนชนิดนก 

ที่พบในแต่ละบริเวณลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะบริเวณย่อยที่ 6, 7,  

8 และ 10 ส�าหรับจ�านวนครั้งที่พบนก พบว่า ปีที่ 2 นั้น บริเวณย่อย 

ที่ 6 - 10 พบนกได้บ่อยครั้งขึ้น แต่บริเวณอื่นกลับพบนกได้น้อยลง  

และเมื่อเข้าสู่ปีที่ 3 พบว่า เกือบทุกบริเวณ จ�านวนครั้งที่พบนกลดลง 

อย่างเห็นได้ชัด 

 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สันนิษฐานว่าเกิดจากการ 

ก่อสร้างที่เร่ิมต้นในปลายปีที่ 2 โดยทางทิศใต้มีการก่อสร้างอาคาร 

ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขณะที่ทางทิศเหนือมีการก่อสร้าง 

อาคารขนาดใหญ่เช่นกัน ซึ่งมีรถบรรทุกและรถยนต์ ขับไปมา 

ระหว่างกนั และมกีารสร้างถนนคอนกรตีแทนถนนลกูรงัเพือ่เชือ่มต่อ 

ถนนทางทิศเหนือและทิศใต้ ท�าให้บริเวณที่คาดว่าได้รับผลกระทบ 

ได้แก่ บริเวณย่อยที่ 4, 12, 13 และ 11 ซึ่งอยู่ในแนวเหนือ - ใต้ของ 

การก่อสร้างอาคาร ท�าให้นกอาจไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่หย่อมป่า 

ที่อยู่ใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม พบว่าการก่อสร้างช่วงแรกด�าเนินการ 

อย่างเร่งด่วน ท�าให้ช่วง 6 เดือนสุดท้ายของปีที่ 3 มีกิจกรรมที ่

ส่งเสียงดังลดลงจากข้อสันนิษฐานดังกล่าว ผู้วิจัยมีความเห็นว่า 

ควรมีการศึกษาต่อเนื่องหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อติดตามผล 

กระทบของการก่อสร้างต่อสังคมนกในป่าปกปักทรัพยากรแห่งนี้  

โดยทดสอบว่าการก่อสร้างมีผลต่อชนิดและจ�านวนคร้ังที่พบนกจริง 

หรือไม่ ซ่ึงความรู้ความเข้าใจดังกล่าวสามารถน�าไประยุกต์ใช้ใน 

การวางแผนการจัดการสังคมนกในพ้ืนท่ีก่อสร้างอ่ืนๆ ที่มีแนวโน้ม 

เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน

 4. การเปล่ียนแปลงจ�านวนชนดิและจ�านวนครัง้ทีพ่บ 

นกจ�าแนกตามรายเดือน

 เม่ือน�าข้อมูลชนิดนก 3 ปี มาสร้างกราฟแสดงจ�านวน 

ชนิดสะสม (species accumulation curve) เป็นรายเดือน 

ได้ผลดังภาพที่ 3 โดยในปีที่ 1 พบว่า ชนิดนกใกล้คงที่ในช่วงท้ายๆ  

ประมาณ 64 ชนิด แต่เมื่อเข้าสู่ปีที่ 2 พบว่า มีจ�านวนชนิดนกเพิ่มขึ้น 

เล็กน้อย และคงที่ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่ 3  รวมทั้งสิ้น 74 ชนิด ทั้งนี ้

นกที่พบใหม่มักเป็นนกอพยพและพบได้น้อยครั้ง ซ่ึงในอนาคตอาจ 

พบชนิดนกได้เพิ่มขึ้นแต่คาดว่าจะไม่มากนัก

 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ชนิดนกท่ีพบมีการ 

เปล่ียนแปลงในรอบปี (ภาพที่ 4) ช่วงที่พบนกได้มากมักเป็นช่วง 

ฤดูหนาวท่ีมีนกอพยพ ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนเมษายนหรือ 

อาจนานกว่านั้นโดยนกอพยพที่พบบ่อยมากและพบทุกปี ได้แก่  

ตารางที่ 3 ชนิดนกที่พบจ�าแนกตามสถานภาพตามฤดูกาล บริเวณพื้นที่ปกปักทรัพยากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี ในช่วง 3 ปี

 (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2560)

พงษ์ชัย  ด�ารงโรจน์วัฒนา, ชุตาภา  คุณสุข
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นกจับแมลงสีน�้าตาลและนกแซงแซวสีเทา และใช้พื้นท่ีป่านาน  

7 - 8 เดือน ทั้งนี้เดือนที่พบชนิดนกมากที่สุด คือ เดือนกุมภาพันธ ์

และเดือนตุลาคม 2559 โดยพบนกจ�านวน 45 ชนิดเท่ากัน และ 

เดือนที่พบน้อยที่สุด คือ เดือนเมษายน 2560 (22 ชนิด) และเป็นที ่

น่าสังเกตว่าตั้งแต่เดือนมีนาคมของปีท่ี 3 จนสิ้นสุดการศึกษา  

พบจ�านวนชนิดลดลงเมื่อเทียบกับ 2 ปีก่อนหน้า

8 

 
4. การเปลี่ยนแปลงจํานวนชนิดและจํานวนครั้งท่ีพบนกจําแนกตามรายเดือน 

เมื่อนําขอมูลชนิดนก 3 ป มาสรางกราฟแสดง จํานวนชนิดสะสม (species accumulation curve)เปนรายเดือน 
ไดผลดังภาพท่ี 3 โดยในปท่ี 1 พบวาชนิดนกใกลคงท่ีในชวงทาย ๆ ประมาณ 64 ชนิด แตเมื่อเขาสูปท่ี 2 พบวามีจํานวนชนิด
นกเพ่ิมข้ึนเล็กนอย และคงท่ีตั้งแตเดือนตุลาคมปท่ี 3  รวมท้ังสิ้น 74 ชนิด ท้ังน้ีนกท่ีพบใหมมักเปนนกอพยพและพบไดนอย
ครั้ง ซึ่งในอนาคตอาจพบชนิดนกไดเพ่ิมข้ึนแตคาดวาจะไมมากนัก 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวาชนิดนกท่ีพบมีการเปลี่ยนแปลงในรอบป (ภาพท่ี 4) ชวงท่ีพบนกไดมากมักเปนชวง
ฤดูหนาวท่ีมีนกอพยพ ตั้งแตเดือนกันยายน ถึงเดือนเมษายนหรืออาจนานกวาน้ัน โดยนกอพยพท่ีพบบอยมาก และพบทุกป 
ไดแก นกจับแมลงสีนํ้าตาลและนกแซงแซวสีเทา และใชพ้ืนท่ีปานาน 7-8 เดือน  ท้ังน้ีเดือนท่ีพบชนิดนกมากท่ีสุด คือเดือน
กุมภาพันธและเดือนตุลาคม 2559  โดยพบนกจํานวน 45 ชนิดเทากัน และเดือนท่ีพบนอยท่ีสุด คือเดือนเมษายน 2560 (22 
ชนิด) และเปนท่ีนาสังเกตวาตั้งแตเดือนมีนาคมของปท่ี 3 จนสิ้นสุดการศึกษา พบจํานวนชนิดลดลงเมื่อเทียบกับ 2 ปกอนหนา 

 
จํานวนชนิดนก (ปท่ี1) 

 
จํานวนครั้งท่ีพบนก (ปท่ี 1) 

จํานวนชนิดนก (ปท่ี2) 
 

จํานวนครั้งท่ีพบนก (ปท่ี 2) 

จํานวนชนิดนก (ปท่ี3) จํานวนครั้งท่ีพบนก (ปท่ี 3) 

(หมายเหตุ: B= breeding visitor/นกอพยพเพ่ือทํารังวางไข; P= passage migrant/นกอพยพผาน; R=resident/นกประจําถิ่น; 
W=winter visitor/นกอพยพ) 

ภาพท่ี 2จํานวนชนิดและจํานวนครั้งท่ีพบนก (detection) ในบริเวณยอยตาง ๆ ท้ัง 13 บริเวณ (z1-z13)  
จําแนกเปนรายป ตั้งแตเดือนตุลาคม 2557-กันยายน 2560 
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ภาพที่ 2 จ�านวนชนิดและจ�านวนครั้งที่พบนก (detection) ในบริเวณย่อยต่าง ๆ ทั้ง 13 บริเวณ (z1-z13) 

จ�าแนกเป็นรายปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557-กันยายน 2560
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ภาพท่ี 3จํานวนชนิดนกท่ีพบสะสม ตลอดระยะเวลาศึกษา 36 เดือนตั้งแตเดือนตุลาคม 2557-กันยายน 2560 
 

จํานวนชนิดนก (ปท่ี1) จํานวนครั้งท่ีพบนก (ปท่ี 1) 

จํานวนชนิดนก (ปท่ี2) จํานวนครั้งท่ีพบนก (ปท่ี 2) 

จํานวนชนิดนก (ปท่ี3) จํานวนครั้งท่ีพบนก (ปท่ี 3) 

(หมายเหตุ: B= breeding visitor/นกอพยพเพ่ือทํารังวางไข; P= passage migrant/นกอพยพผาน;  
R=resident/นกประจําถิ่น; W=winter visitor/นกอพยพ; O-S= October/ตุลาคม-September/กันยายน) 

ภาพท่ี 4จํานวนชนิดและจํานวนครั้งท่ีพบนกเปรียบเทียบเปนรายเดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม 2557-กันยายน 2560 
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ภาพท่ี 3จํานวนชนิดนกท่ีพบสะสม ตลอดระยะเวลาศึกษา 36 เดือนตั้งแตเดือนตุลาคม 2557-กันยายน 2560 
 

จํานวนชนิดนก (ปท่ี1) จํานวนครั้งท่ีพบนก (ปท่ี 1) 

จํานวนชนิดนก (ปท่ี2) จํานวนครั้งท่ีพบนก (ปท่ี 2) 

จํานวนชนิดนก (ปท่ี3) จํานวนครั้งท่ีพบนก (ปท่ี 3) 

(หมายเหตุ: B= breeding visitor/นกอพยพเพ่ือทํารังวางไข; P= passage migrant/นกอพยพผาน;  
R=resident/นกประจําถิ่น; W=winter visitor/นกอพยพ; O-S= October/ตุลาคม-September/กันยายน) 

ภาพท่ี 4จํานวนชนิดและจํานวนครั้งท่ีพบนกเปรียบเทียบเปนรายเดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม 2557-กันยายน 2560 
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ภาพที่ 3 จ�านวนชนิดนกที่พบสะสม ตลอดระยะเวลาศึกษา 36 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557-กันยายน 2560

ภาพที่ 4 จ�านวนชนิดและจ�านวนครั้งที่พบนกเปรียบเทียบเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557-กันยายน 2560
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 ส�าหรับจ�านวนครั้งที่พบนกนั้น พบว่า เป็นไปในทิศทาง 

เดียวกันกับจ�านวนชนิดนก เดือนท่ีพบจ�านวนครั้งมากท่ีสุด คือ 

เดือนกุมภาพันธ์ 2559 พบนกจ�านวน 100 ครั้ง และเดือนที่พบนก 

จ�านวนน้อยที่สุด คือ เดือนเมษายน 2560 พบนกเพียง 34 ครั้ง  

(ภาพที่ 4) ทั้งนี้ จ�านวนคร้ังที่พบนกมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 70 ครั้ง 

ต่อเดือน (33 ชนิดต่อเดือน ดังกล่าวข้างต้น)  ทั้งนี้หากพิจารณา 

เป็นรายชนิด พบว่า นกบางชนิดพบเพียงครั้งเดียวตลอดระยะเวลา 

ทีศ่กึษา ได้แก่ นกจบัแมลงตะโพกเหลือง นกอเีสอื - ลายเสือ นกจาบ 

คาหวัสส้ีม นกอวีาบตัก๊แตน นกกิง้โครงหวัสนีวล นกเขาเปล้าธรรมดา  

นกกระจิ๊ดปากหนา นกจับแมลงสีคล�้า และนกพงตั๊กแตนอกลาย  

หรือนกบางชนิดพบได้ยาก โดยนกที่พบน้อยกว่า 5 ครั้ง ตลอดระยะ 

เวลาที่ศึกษา ได้แก่ นกกระติ๊ดขี้-หมู นกกาฝากปากหนา นกคัคค ู

สีม่วง นกจับแมลงอกสีฟ้า นกจาบคาหัวสีส้ม นกตะขาบทุ่ง นกคัคค ู

แซงแซว นกจับแมลงสีฟ้านกเขนน้อยไซบีเรีย 

 เม่ือพิจารณาจ�านวนชนิดและจ�านวนครั้งท่ีพบนก 

รายเดือนเปรียบเทียบแต่ละปี พบว่า จ�านวนชนิดนกค่อนข้างคงท่ี 

ในปีที่ 1 และเริ่มเปลี่ยนแปลงในปีที่ 2 และลดลงอย่างชัดเจนตั้งแต ่

เดือนธันวาคม ปีที่ 3 เร่ือยมาจนสิ้นสุดระยะเวลาที่ศึกษา และ 

จ�านวนครั้งที่พบนก พบว่า เริ่มลดลงตั้งแต่เดือนมีนาคม และจ�านวน 

ครั้งในการพบนกพบว่า ลดลงอย่างมากในปีที่ 3 การพบชนิดนกและ 

จ�านวนครั้งที่พบนกที่เปลี่ยนไปในแต่ละเดือนนั้นเกิดจากสาเหตุ 

จากหลายประการ (Marzluffet al., 2001) เช่น 1) ฤดูกาล โดยใน 

ช่วงฤดูหนาว พบว่ามีนกอพยพเข้ามาในพื้นที่ป่า ส่งผลให้จ�านวน 

ชนิดนกโดยรวมเพิ่มขึ้น, 2) การเปลี่ยนแปลงพันธุ์พืชปกคลุมและ 

พืชอาหารของนก ซ่ึงสอดคล้องกับปัจจัยด้านฤดูกาล ในบางเดือน 

มีพืชอาหารมากหรือมีดอกไม้บานส่งผลให้มีโอกาสพบนกได้บ่อย 

ครั้งขึ้น หรือบางช่วงพืชบางชนิดมีการทิ้งใบ เช่น มะรุม ท�าให้แหล่ง 

อาหารลดลง รวมถึงแหล่งหลบภัยลดลงด้วย นกจึงอาจเข้าไปใช้ 

ประโยชน์บริเวณป่าลึกหรือเคลื่อนย้ายไปยังหย่อมป่าใกล้เคียง,  

3) การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในช่วงวัน - เวลาที่ส�ารวจในแต ่

ละเดือน เช่น การที่ฝนตกหนักในช่วงฤดูฝน พบว่า นกมักเกาะหลบ 

ในพุ่มไม้มากกว่าปรากฏตัวตามเรือนยอดต้นไม้ หรือในช่วงฤดูร้อน 

ที่อุณหภูมิสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว ท�าให้ช่วงเวลาที่นกปรากฏตัวให้เห็น 

สั้นลงเช่นกัน และ 4) การรบกวนโดยมนุษย์ ได้แก่ กิจกรรมของ 

นักศกึษา เช่น การเพาะกล้าไม้ การเกบ็ข้อมูลเพือ่ท�าโครงงาน เป็นต้น 

การสร้างทางเดินด้วยแผ่นคอนกรีตในป่า ณ บริเวณย่อยที่ 1  

การสัญจรไปมาโดยรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ตามแนวบ้านพัก 

บุคลากรและบ้านพอเพียง และกิจกรรมการก่อสร้างอาคาร  

โดยเฉพาะบริเวณย่อยที่ 11 ซึ่งมีรถยนต์และรถบรรทุกขนาดใหญ่  

ท�าให้เกิดเสียงดังและรบกวนนก จึงอาจส่งผลให้นกย้ายบริเวณ 

หากิน (ประทีป ด้วงแค และคณะ, 2544; Siramiet al., 2008)

 5. ศักยภาพของพื้นที่ป่าปกปักทรัพยากรในการ

อนุรักษ์นกเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่น ๆ 

 จากการศึกษาในระยะเวลา 3 ปี พบว่า พื้นที่ปกปัก 

ทรัพยากรซึ่งมีลักษณะเป็นหย่อมป่าขนาดเล็ก ขนาดพื้นที่ประมาณ  

50 ไร่ สามารถพบนกได้ถึง 32 วงศ์ 55 สกุล 74 ชนิด ซึ่งจัดว่าม ี

ความหลากหลายค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ป ่าที่มี 

ขนาดใกล้เคียงกันและมีการรบกวนโดยรอบบริเวณพ้ืนที่ เช่น  

สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งพบนก 59 ชนิด  

(รองลาภ สุขมาสรวง และคณะ, 2550) หรือบริเวณพระราชวัง 

สระปทุม ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ศูนย์การค้าสยาม ดิสคัพเวอรี่ ซึ่งพบนก  

39 ชนิด (รองลาภ สุขมาสรวง และคณะ, 2552)  ดังนั้น พื้นที่แห่งนี ้

จึงมีศักยภาพในการเป็นแหล่งอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ของสัตว์กลุ่มนกได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามหากศึกษาความหลาก 

ชนิดทั่วทั้งมหาวิทยาลัยอาจพบนกได้มากชนิดขึ้น (เช่น มีรายงาน 

การพบนกในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 96 ชนิด (จุฬาลงกรณ์ 

มหาวทิยาลยั, 2556) เนือ่งจากระหว่างการศกึษาครัง้นีพ้บว่า มนีกยาง 

หลายชนิดมาใช้ประโยชน์บริเวณสนามกอล์ฟของมหาวิทยาลัย 

ซึ่งการศึกษานกทั้งมหาวิทยาลัยจะท�าให้เกิดความเข้าใจเรื่องการใช ้

ประโยชน์ของนกในพื้นที่ป่าได้ชัดเจนขึ้น 

สรุปผลการศึกษา
 งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลง 

องค์ประกอบของชนิดนกที่ใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี เป ็นระยะเวลา 36 เดือน 

(เดือนตุลาคม 2557 - กันยายน 2560) พบนกทั้งสิ้น 32 วงศ์  

55 สกุล 74 ชนิด (ชื่อวิทยาศาสตร์และรายละเอียดเพิ่มเติมแสดง 

ในภาคผนวก) จ�าแนกเป็นนกประจ�าถิ่นจ�านวน 52 ชนิด (70.27%)  

นกอพยพ 18 ชนิด (24.32%) เช่น นกเฉี่ยวบุ้งใหญ่ นกเขนน้อย 

ไซบีเรีย นกจับแมลงคอแดง เป็นต้น (โดยนกอพยพเริ่มเข้ามาใช้ 

ประโยชน์พ้ืนที่ป่าตั้งแต่เดือนกันยายน และบางชนิดใช้ประโยชน์ 

ต่อเนื่องนานถึงเดือนพฤษภาคม) นกอพยพผ่าน จ�านวน 3 ชนิด  

(4.05%) ได้แก่ นกกระจิ๊ดหัวมงกุฎ นกจับแมลงตะโพกเหลือง และ 

นกอีเสือลายเสือ นกอพยพมาท�ารังวางไข่ 1 ชนิด (1.35%) ได้แก่  

นกแต้วแล้วธรรมดา ซึ่งจากจุดส�ารวจท้ัง 13 จุด พบว่า บางจุดมี 

ความคล้ายคลึงค่อนข้างสูง (มีค่าดัชนีความคล้ายคลึงมากกว่า 0.8  

เช่น บริเวณย่อยที่ 7, 9, 11, 12 และ 13) แต่ไม่มีบริเวณใดที่พบนก 

ได้เหมือนกันทุกชนิด

 ส�าหรับการเปลี่ยนแปลงของชนิดและจ�านวนนก พบว่า 

ปีที่ 2 สามารถพบชนิดนกได้เพิ่มขึ้นจากปีแรกที่ศึกษาแต่จ�านวน 

ไม่มากนัก แต่จ�านวนครั้งท่ีพบนกพบว่า ลดลงและลดลงอย่างเห็น 

ได้ชัดในปีที่ 3 ของการศึกษา ซึ่งอาจเกิดจากการรบกวนของมนุษย์  

พงษ์ชัย  ด�ารงโรจน์วัฒนา, ชุตาภา  คุณสุข
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โดยเฉพาะการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ทางทิศเหนือและทิศใต้  
ซึ่งมีรถบรรทุก รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ขับไป - มา ส่งเสียงดัง  
โดยเฉพาะช่วงต้นของการศึกษาปีที ่3 อกีทัง้มกีารสร้างถนนคอนกรตี 
แทนทีถ่นนลกูรงั ตลอดจนมกีารก่อสร้างศาลาลอยน�า้บรเิวณใกล้บ้าน 
พอเพียง  อย่างไรก็ดี พื้นที่ป่าแห่งนี้แม้ว่าจะมีขนาดไม่ใหญ่นัก แต่ม ี
ความส�าคัญต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของนก 
ท่ีส�าคญั โดยพบนกยางลายเสอืซึง่จัดอยูใ่นสถานภาพใกล้ถกูคุกคาม  
(Near threatened species)ตามเอกสารThailand Red Data:  
Birds โดยพบนกวัยอ่อนในปีแรกของการศกึษาและพบนกตวัเตม็วยั 
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�่ากว่า จึงควรมีการอนุรักษ์บริเวณน้ีเป็น 
พิเศษ เพื่อประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมนกของประเทศ

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
 จากผลการศึกษาครั้งนี้ น�าไปสู่งานวิจัยท่ีควรศึกษา 
เพิม่เตมิในอนาคต ในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านการศกึษาการเปลีย่นแปลง 
หรือพลวัตของสังคมนกในระยะยาว และศึกษาผลกระทบของการ 
ก่อสร้างอาคารต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมนก เพื่อยืนยันว่าการ 
เปล่ียนแปลงชนิดและจ�านวนครั้งที่พบนกนี้ เกิดจากการก่อสร้าง 
จรงิหรอืไม่ หรอืเกดิจากปัจจัยอืน่ เพือ่น�าความรูไ้ปประยกุต์ใช้ในการ
วางแผนการจัดการการก่อสร้างอาคารอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน  
นอกจากนี้ควรมีการศึกษาชนิดและปริมาณพืชอาหารของนก  
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงอาหารในรอบปี ซึ่งอาหารเป็นปัจจัยส�าคัญ 
ส�าหรับการใช้ประโยชน์ของนก รวมถึงติดตามศึกษาพฤติกรรมของ 
นกบางชนิด โดยเฉพาะนกหายากในพื้นที่ เช่น นกยางลายเสือ  
นกจับแมลงจุกด�า นกแต้วแล้วธรรมดา เป็นต้น ซึ่งนกเหล่านี้ใช้พื้นที ่
ป่าในการสร้างรังวางไข่ จึงควรศึกษาพฤติกรรมการใช้พื้นที่ การหา 
อาหารและการสร้างรังวางไข่ของนก เพื่อให้ได้ข้อมูลทางชีววิทยา 
ส�าหรับการวางแผนอนุรักษ์ที่ถูกต้องเหมาะสม
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ภาคผนวก รายชื่อนก (เรียงตามล�าดับตัวอักษร) และรายละเอียดอื่นๆ ของนกในพื้นที่ปกปักทรัพยากร

 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณรีาชภัฏร�าไพพรรณี (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2560)
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ภาคผนวกรายชื่อนก (เรียงตามลําดับตัวอักษร) และรายละเอยีดอื่น ๆ ของนกในพ้ืนที่ปกปกทรัพยากร มหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏราํไพพรรณี (ตลุาคม 2557 - กันยายน 2560) 

 
ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร สถานะ1 จํานวนครั้งที่พบ (detection) ปท่ีพบ สถานภาพ2 ระดับ

ความสําคัญ3 z1 z2 z3 z4 z5 z6 z7 z8 z9 z10 z11 z12 z13 1 2 3 Th IUCN 

1 นกกระจ๊ิดข้ัวโลกเหนือ Phylloscopus borealis W 0 1 3 1 1 1 0 2 0 0 0 3 1 / / / - LC 6.1 R 
2 นกกระจ๊ิดขาสีเนื้อ Phylloscopustenellipes W 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 1 1 0 / / / - LC 4.7 R 
3 นกกระจ๊ิดเขียวปกสองแถบ Phylloscopusplumbeitarsus W 2 2 2 1 4 2 2 2 1 0 1 2 1 / / / - LC 12.7 U 
4 นกกระจ๊ิดธรรมดา Phylloscopusinornatus W 3 1 1 2 3 3 2 3 2 0 3 1 2 / / / - LC 13.9 U 
5 นกกระจ๊ิดปากหนา Phylloscopusschwarzi W 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 / - - - LC 0.8 VR 
6 นกกระจ๊ิดหัวมงกุฎ Phylloscopuscoronatus P 1 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 / / / - LC 4.2 R 
7 นกกระจิบคอดํา Orthotomusatrogularis R 2 1 1 1 3 2 3 2 1 0 1 4 3 / / / - LC 28.9 C 
8 นกกระจิบธรรมดา Orthotomussutorius R 3 2 1 1 5 4 2 2 1 0 2 2 1 / / / - LC 22.6 C 
9 นกกระติ๊ดขี้หมู Lonchurapunctulata R 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 5 / / - - LC 1.9 VR 
10 นกกระติ๊ดตะโพกขาว Lonchurastriata R 2 1 0 0 1 10 11 10 0 0 1 1 1 / / / - LC 14.8 U 
11 นกกวัก Amaurornisphoenicurus R 0 0 1 0 1 1 1 1 2 1 0 1 1 / / / - LC 11.0 U 
12 นกกะเต็นอกขาว Halcyon smyrnensis R 1 1 1 0 0 1 3 1 1 2 1 1 1 / / / - LC 18.6 C 
13 นกกะปูดใหญ Centropussinensis R 1 1 1 1 2 2 1 2 1 0 1 1 2 / / / - LC 30.4 VC 
14 นกกางเขนดง Kittacinclamalabarica R 0 0 1 0 1 1 1 2 2 3 0 1 1 / / / - LC 12.8 U 
15 นกกางเขนบาน Copsychussaularis R 4 0 1 2 1 3 3 3 3 0 2 2 5 / / / - LC 26.8 C 
16 นกกาฝากกนเหลือง Dicaeumchrysorrheum R 2 0 1 0 0 2 3 2 1 0 0 1 0 / / / - LC 20.4 C 
17 นกกาฝากปากหนา Dicaeum agile R 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 / / / - LC 2.7 VR 
18 นกกาแวน Crypsirinatemia R 1 1 1 0 1 2 0 2 5 1 3 0 0 / / / - LC 8.7 R 
19 นกกาเหวา Eudynamysscolopaceus R 2 2 1 0 2 1 1 2 1 0 2 4 2 / / / - LC 31.2 VC 
20 นกกิ้งโครงคอดํา Gracupicanigricollis R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 / / / - LC 3.8 R 
21 นกกิ้งโครงหัวสีนวล Acridotheresleucocephalus R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - - / - LC 0.8 VR 
22 นกกินปลีแกมสีทับทิม Chalcopariasingalensis R 0 2 4 0 0 4 5 4 0 0 0 3 0 / / / - LC 12.9 U 
23 นกกินปลีคอสีนํ้าตาล Anthreptesmalacensis R 2 4 1 0 3 6 3 2 0 0 2 4 2 / / / - LC 29.7 C 
24 นกกินปลีคอสีมวง Leptocomasperata R 3 7 3 2 8 9 9 7 3 0 1 3 1 / / / - LC 35.3 VC 
25 นกกินปลีอกเหลือง Cinnyrisjugularis R 2 2 0 1 2 3 2 3 1 3 0 2 2 / / / - LC 15.8 U 
26 นกกินแมลงอกเหลือง Mixornisgularis R 7 5 5 5 6 4 8 6 5 0 5 6 3 / / / - LC 42.6 VC 
27 นกขม้ินทายทอยดํา Orioluschinensis W 0 2 0 0 2 2 4 1 1 0 1 0 1 / / / - LC 5.0 R 
28 นกขม้ินนอยธรรมดา Aegithinatiphia R 3 1 0 1 2 1 2 3 1 0 2 2 0 / / / - LC 8.6 R 
29 นกขม้ินนอยปกสีเรยีบ Aegithinalafresnayei R 0 2 4 0 0 4 5 4 0 0 0 3 0 / / / - LC 12.6 U 
30 นกเขนนอยไซบีเรีย Lusciniacyane W 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 / / - - LC 1.1 VR 
31 นกเขนนอยปกแถบขาว Hemipuspicatus R 5 5 0 0 2 1 2 4 0 2 2 0 0 / / / - LC 5.0 R 
32 นกเขาชวา Geopeliastriata R 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 2 / / / - LC 7.8 R 
33 นกเขาเปลาธรรมดา Treroncurvirostra R 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 - / - - LC 2.2 VR 
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ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร สถานะ1 จํานวนครั้งที่พบ (detection) ปท่ีพบ สถานภาพ2 ระดับ

ความสําคัญ3 z1 z2 z3 z4 z5 z6 z7 z8 z9 z10 z11 z12 z13 1 2 3 Th IUCN 

34 นกเขาใหญ Spilopeliachinensis R 3 2 2 0 2 2 2 3 2 0 3 2 2 / / / - LC 33.8 VC 
35 นกคัคคูแซงแซว Surniculuslugubris R 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - / - - LC 2.0 VR 
36 นกคัคคูสีมวง Chrysococcyxxanthorhynchus R 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 / / / - LC 3.6 R 
37 นกเคาโมง Glaucidium cuculoides R 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 - / / - LC 6.4 R 
38 นกจับแมลงคอแดง Ficedulaalbicilla W 1 0 0 1 1 1 1 2 0 0 1 2 0 / / / - LC 6.4 R 
39 นกจับแมลงจุกดํา Hypothymisazurea W 2 1 1 1 2 0 1 3 2 3 0 2 1 / / / - LC 11.6 U 
40 นกจับแมลงตะโพกเหลือง Ficedulazanthopygia P 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 / - - - LC 0.6 VR 

 
 
ภาคผนวก (ตอ) 

 
ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร สถานะ1 จํานวนครั้งที่พบ (detection) ปท่ีพบ สถานภาพ2 ระดับ

ความสําคัญ3 z1 z2 z3 z4 z5 z6 z7 z8 z9 z10 z11 z12 z13 1 2 3 Th IUCN 

41 นกจับแมลงสีคล้ํา Muscicapasibirica W 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - / - - LC 0.6 VR 
42 นกจับแมลงสีน้ําตาล Muscicapadauurica W 3 2 2 1 2 5 3 2 3 0 2 3 2 / / / - LC 29.4 C 
43 นกจับแมลงสีฟา Eumyiasthalassinus W 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 - / - - LC 1.6 VR 
44 นกจับแมลงอกสีฟา Cyornishainanus R 0 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 1 / / - - LC 2.5 VR 
45 นกจาบคาหัวสีสม Meropsleschenaulti R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 / - - - LC 0.8 VR 
46 นกจาบดินอกลาย Pellorneumruficeps R 0 0 0 0 4 3 0 1 0 1 0 0 0 / / / - LC 7.2 R 
47 นกเฉ่ียวบุงใหญ Coracinamelaschistos W 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 / / / - LC 3.0 VR 
48 นกแซงแซวสีเทา Dicrurusleucophaeus W 2 4 2 1 2 2 2 2 1 0 3 3 3 / / / - LC 27.5 C 
49 นกแซงแซวหางบวงใหญ Dicrurusparadiseus R 3 2 1 2 3 3 3 3 3 0 3 4 5 / / / - LC 40.2 VC 
50 นกตะขาบทุง Coracias benghalensis R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 / / / - LC 2.5 VR 
51 นกตีทอง Psilopogonhaemacephalus R 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 10 / / / - LC 4.5 R 
52 นกแตวแลวธรรรมดา Pitta moluccensis B 1 0 2 1 1 2 3 2 0 0 1 2 1 / / / - LC 10.2 U 
53 นกนางแอนบาน Hirundorustica W 5 0 0 0 0 2 4 0 0 0 4 0 1 / / / - LC 12.4 U 
54 นกบั้งรอกใหญ Phaenicophaeustristis R 4 3 2 0 2 1 2 2 2 2 3 2 2 / / / - LC 28.0 C 
55 นกปรอดคอลาย Pycnonotusfinlaysoni R 4 6 4 3 3 5 6 4 3 0 3 4 2 / / / - LC 45 VC 
56 นกปรอดทอง Brachypodiusatriceps R 1 0 1 0 3 2 6 3 4 3 4 2 0 / / / - LC 22.3 C 
57 นกปรอดสวน Pycnonotusblanfordi R 2 0 0 0 1 4 3 4 2 2 4 2 2 / / / - LC 21.1 C 
58 นกปรอดหนานวล Pycnonotusgoiavier R 3 2 2 0 2 5 4 3 2 0 3 3 3 / / / - LC 25.4 C 
59 นกปรอดเหลืองหัวจุก Pycnonotusflaviventris R 2 2 3 2 5 4 4 2 12 0 4 1 1 / / / - LC 21.5 C 
60 นกปลีกลวยเล็ก Arachnotheralongirostra R 1 1 1 1 2 1 1 1 0 2 1 1 0 / / / - LC 10.5 U 
61 นกพงตั๊กแตนอกลาย Locustellalanceolata W 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - / - - LC 0.6 VR 
62 นกพญาไฟสีเทา Pericrocotusdivaricatus W 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 / - / - LC 1.6 VR 
63 นกพิราบปา Columba livia R 13 3 2 0 3 3 5 3 4 2 7 3 11 / / / - LC 36.5 VC 
64 นกโพระดกธรรมดา Megalaimalineata R 3 2 2 0 1 2 3 2 2 1 4 1 2 / / / - LC 37.3 VC 
65 นกยางลายเสือ Gorsachiusmelanolophus R 2 1 0 0 1 1 2 1 2 0 0 1 1 / / / NT LC 12.4 U 
66 นกสีชมพูสวน Dicaeumcruentatum R 0 1 3 2 0 4 6 3 1 0 0 4 0 / / / - LC 19.5 C 
67 นกอีแพรดแถบอกดํา Rhipidurajavanica R 1 1 1 0 1 2 2 3 2 1 1 3 2 / / / - LC 24.6 C 
68 นกอีวาบตั๊กแตน Cacomantismerulinus R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - / - - LC 1.1 VR 
69 นกอีเสือลายเสือ Laniustigrinus P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 / / / - LC 0.6 VR 
70 นกอีเสือสีน้ําตาล Laniuscristatus W 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 / / / - LC 4.3 R 
71 นกเอ้ียงสาริกา Acridotherestristis R 7 2 2 0 0 4 12 3 9 3 6 2 6 / / / - LC 33.5 VC 
72 นกเอ้ียงหงอน Acridotheresgrandis R 3 1 0 0 0 2 3 0 4 0 3 3 9 / / / - LC 13.1 U 
73 นกแอนพง Artamusfuscus R 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 5 / / / - LC 5.0 R 
74 อีกา Corvuslevaillantii R 0 1 1 1 1 0 3 1 2 0 0 1 2 / / / - LC 9.3 U 
  รวม  121 88 64 38 101 148 162 123 108 39 103 107 123        
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ภาคผนวก (ต่อ)

พงษ์ชัย  ด�ารงโรจน์วัฒนา, ชุตาภา  คุณสุข

14 

 
ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร สถานะ1 จํานวนครั้งที่พบ (detection) ปท่ีพบ สถานภาพ2 ระดับ

ความสําคัญ3 z1 z2 z3 z4 z5 z6 z7 z8 z9 z10 z11 z12 z13 1 2 3 Th IUCN 

34 นกเขาใหญ Spilopeliachinensis R 3 2 2 0 2 2 2 3 2 0 3 2 2 / / / - LC 33.8 VC 
35 นกคัคคูแซงแซว Surniculuslugubris R 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - / - - LC 2.0 VR 
36 นกคัคคูสีมวง Chrysococcyxxanthorhynchus R 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 / / / - LC 3.6 R 
37 นกเคาโมง Glaucidium cuculoides R 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 - / / - LC 6.4 R 
38 นกจับแมลงคอแดง Ficedulaalbicilla W 1 0 0 1 1 1 1 2 0 0 1 2 0 / / / - LC 6.4 R 
39 นกจับแมลงจุกดํา Hypothymisazurea W 2 1 1 1 2 0 1 3 2 3 0 2 1 / / / - LC 11.6 U 
40 นกจับแมลงตะโพกเหลือง Ficedulazanthopygia P 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 / - - - LC 0.6 VR 

 
 
ภาคผนวก (ตอ) 

 
ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร สถานะ1 จํานวนครั้งที่พบ (detection) ปท่ีพบ สถานภาพ2 ระดับ

ความสําคัญ3 z1 z2 z3 z4 z5 z6 z7 z8 z9 z10 z11 z12 z13 1 2 3 Th IUCN 

41 นกจับแมลงสีคล้ํา Muscicapasibirica W 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - / - - LC 0.6 VR 
42 นกจับแมลงสีน้ําตาล Muscicapadauurica W 3 2 2 1 2 5 3 2 3 0 2 3 2 / / / - LC 29.4 C 
43 นกจับแมลงสีฟา Eumyiasthalassinus W 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 - / - - LC 1.6 VR 
44 นกจับแมลงอกสีฟา Cyornishainanus R 0 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 1 / / - - LC 2.5 VR 
45 นกจาบคาหัวสีสม Meropsleschenaulti R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 / - - - LC 0.8 VR 
46 นกจาบดินอกลาย Pellorneumruficeps R 0 0 0 0 4 3 0 1 0 1 0 0 0 / / / - LC 7.2 R 
47 นกเฉ่ียวบุงใหญ Coracinamelaschistos W 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 / / / - LC 3.0 VR 
48 นกแซงแซวสีเทา Dicrurusleucophaeus W 2 4 2 1 2 2 2 2 1 0 3 3 3 / / / - LC 27.5 C 
49 นกแซงแซวหางบวงใหญ Dicrurusparadiseus R 3 2 1 2 3 3 3 3 3 0 3 4 5 / / / - LC 40.2 VC 
50 นกตะขาบทุง Coracias benghalensis R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 / / / - LC 2.5 VR 
51 นกตีทอง Psilopogonhaemacephalus R 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 10 / / / - LC 4.5 R 
52 นกแตวแลวธรรรมดา Pitta moluccensis B 1 0 2 1 1 2 3 2 0 0 1 2 1 / / / - LC 10.2 U 
53 นกนางแอนบาน Hirundorustica W 5 0 0 0 0 2 4 0 0 0 4 0 1 / / / - LC 12.4 U 
54 นกบั้งรอกใหญ Phaenicophaeustristis R 4 3 2 0 2 1 2 2 2 2 3 2 2 / / / - LC 28.0 C 
55 นกปรอดคอลาย Pycnonotusfinlaysoni R 4 6 4 3 3 5 6 4 3 0 3 4 2 / / / - LC 45 VC 
56 นกปรอดทอง Brachypodiusatriceps R 1 0 1 0 3 2 6 3 4 3 4 2 0 / / / - LC 22.3 C 
57 นกปรอดสวน Pycnonotusblanfordi R 2 0 0 0 1 4 3 4 2 2 4 2 2 / / / - LC 21.1 C 
58 นกปรอดหนานวล Pycnonotusgoiavier R 3 2 2 0 2 5 4 3 2 0 3 3 3 / / / - LC 25.4 C 
59 นกปรอดเหลืองหัวจุก Pycnonotusflaviventris R 2 2 3 2 5 4 4 2 12 0 4 1 1 / / / - LC 21.5 C 
60 นกปลีกลวยเล็ก Arachnotheralongirostra R 1 1 1 1 2 1 1 1 0 2 1 1 0 / / / - LC 10.5 U 
61 นกพงตั๊กแตนอกลาย Locustellalanceolata W 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - / - - LC 0.6 VR 
62 นกพญาไฟสีเทา Pericrocotusdivaricatus W 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 / - / - LC 1.6 VR 
63 นกพิราบปา Columba livia R 13 3 2 0 3 3 5 3 4 2 7 3 11 / / / - LC 36.5 VC 
64 นกโพระดกธรรมดา Megalaimalineata R 3 2 2 0 1 2 3 2 2 1 4 1 2 / / / - LC 37.3 VC 
65 นกยางลายเสือ Gorsachiusmelanolophus R 2 1 0 0 1 1 2 1 2 0 0 1 1 / / / NT LC 12.4 U 
66 นกสีชมพูสวน Dicaeumcruentatum R 0 1 3 2 0 4 6 3 1 0 0 4 0 / / / - LC 19.5 C 
67 นกอีแพรดแถบอกดํา Rhipidurajavanica R 1 1 1 0 1 2 2 3 2 1 1 3 2 / / / - LC 24.6 C 
68 นกอีวาบตั๊กแตน Cacomantismerulinus R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - / - - LC 1.1 VR 
69 นกอีเสือลายเสือ Laniustigrinus P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 / / / - LC 0.6 VR 
70 นกอีเสือสีน้ําตาล Laniuscristatus W 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 / / / - LC 4.3 R 
71 นกเอ้ียงสาริกา Acridotherestristis R 7 2 2 0 0 4 12 3 9 3 6 2 6 / / / - LC 33.5 VC 
72 นกเอ้ียงหงอน Acridotheresgrandis R 3 1 0 0 0 2 3 0 4 0 3 3 9 / / / - LC 13.1 U 
73 นกแอนพง Artamusfuscus R 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 5 / / / - LC 5.0 R 
74 อีกา Corvuslevaillantii R 0 1 1 1 1 0 3 1 2 0 0 1 2 / / / - LC 9.3 U 
  รวม  121 88 64 38 101 148 162 123 108 39 103 107 123        

15 

หมายเหตุ: 1. สถานะ : B= นกอพยพเพือ่ทํารังวางไข; P= นกอพยพผาน; R= นกประจําถิ่น; W= นกอพยพ(จารุจินต นภีตะภฏั 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) จากการคาํนวณ,VC (very common) = พบบอยมาก;  
 C (common) = พบบอย; U (uncommon) = พบไมบอย; R (rare) = พบยาก; VR (very rare) = พบยากมาก 
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การทนไฟของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กผสมเถ้าแกลบบดละเอียด

Fire Resistance of Reinforced Concrete Columns Containing Ground Rice Husk Ash
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บทคัดย่อ
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาสมบัติการทนไฟของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กผสมเถ้าแกลบบดละเอียด ซึ่งออกแบบก�าลังอัดของ 

คอนกรีตควบคุมที่อายุ 28 วัน เท่ากับ 300, 500 และ700 กก./ซม.
2
 จากน้ันน�าเถ้าแกลบด�ามาบดละเอียดให้มีขนาดอนุภาคค้าง 

ตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 325 ในอัตราส่วนน้อยกว่าร้อยละ 5 โดยน�้าหนัก แล้วน�ามาแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ในอัตรา 

ส่วนร้อยละ 0, 10, 20 และ 30 โดยน�้าหนักวัสดุประสาน ท�าการหล่อตัวอย่างเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.20 x 0.20 x 0.80 ม.
3
  

แล้วบ่มเสาคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นระยะเวลา 90 วัน จากนั้นน�าไปเผาที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง เพื่อท�า 

การทดสอบก�าลังอัด แล้วน�าผลที่ได้ท�าการเปรียบเทียบกับเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่ไม่ผ่านการเผา

 จากผลการทดลองพบว่า การใช้เถ้าแกลบบดละเอียดแทนที่ปูนซีเมนต์ในอัตราส่วนร้อยละ 10 และ 20 สามารถช่วยพัฒนา 

ก�าลังของคอนกรีตที่อายุ 90 วัน สูงกว่าคอนกรีตควบคุม ส่วนการใช้ในอัตราส่วนร้อยละ 30 ท�าให้ก�าลังอัดของคอนกรีตต�่ากว่าคอนกรีต 

ควบคุมเล็กน้อย และเม่ือน�าเสาคอนกรีตเสริมเหล็กมาเผาที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง พบว่า ก�าลังอัดของ 

เสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่ไม่ผสมเถ้าแกลบบดละเอียดลดลง ประมาณร้อยละ 45 ในทุกอัตราส่วนการออกแบบ ส�าหรับการใช้เถ้าแกลบ 

บดละเอียดช่วยให้อัตราการลดลงของก�าลังอัดเน่ืองจากการเผาน้อยกว่าเสาคอนกรีตควบคุม โดยอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดของการใช้ 

เถ้าแกลบบดละเอียด คือ ร้อยละ 20 เพราะจะให้ก�าลังอัดสูงกว่าเสาคอนกรีตควบคุม หลังการเผาประมาณร้อยละ 15 ถึง 20 จากผล 

การทดลองสามารถสรุปได้ว่า การใช้เถ้าแกลบบดละเอียดสามารถเพิ่มความต้านทานการทนไฟของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กได้

ค�าส�าคัญ : การทนไฟ, ก�าลังอัด, เถ้าแกลบบดละเอียด, เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก

ฉลอง  ปะลาชิตัง, เรืองรุชดิ์  ชีระโรจน์
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Abstract
 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/cm
2
.  

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 m
3
. 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.

Keywords : fire resistance, compressive strength, ground rice husk ash, reinforced concrete column
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บทน�า
 สมบัติการทนไฟของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

นับเป็นคุณสมบัติที่ส�าคัญอย่างหนึ่งส�าหรับความปลอดภัยของ 

การใช้งาน เนื่องจากเมื่อเกิดเพลิงไหม้อาคาร ผู้อยู่ในอาคารจ�าเป็น 

ต้องมีระยะเวลาหนึ่งท่ีใช้ในการหนีภัยหรือมีระยะเวลาเพียงพอ 

ส�าหรับนักผจญเพลงิให้ความช่วยเหลอื และหลงัเพลิงสงบโครงสร้าง 

คอนกรตีเสรมิเหลก็อาจได้รบัความเสยีหาย แม้ว่าโครงสร้างยงัไม่วบิตัิ 

แต่ความสามารถในการรับก�าลังของโครงสร้างอาจเปลี่ยนแปลงไป  

เพราะหลังจากถูกเพลิงไหม้แล้ว จะมองเห็นเพียงผิวภายนอกของ 

คอนกรีตเสริมเหล็กเท่าน้ัน ความแข็งแรงของคอนกรีตจะลดลง 

แต่ระบุไม่ได้ว่าโครงสร้างอาคารน้ันสามารถใช้งานอย่างปลอดภัย 

หรือไม่ หลังจากที่เกิดเพลิงไหม้ การวิเคราะห์เบ้ืองต้นเป็นส่ิงที ่

ส�าคัญเพราะจะน�ามาซ่ึงการพิสูจน์หรือตรวจสอบในเชิงวิศวกรรม  

เมื่ออาคารคอนกรีตเสริมเหล็กถูกเพลิงไหม้หรืออยู่ภายใต้สภาวะ 

ทีอ่ณุหภมูสูิงเป็นระยะเวลาหนึง่ ก�าลงัอดัของคอนกรตีจะมค่ีาลดลง 

และเหล็กเสริมที่อยู่ในคอนกรีตจะมีการสูญเสียก�าลัง สมบัติของ 

คอนกรีตหลังเสื่อมสภาพจากเพลิงไหม้มีความแปรปรวนค่อนข้าง 

สูงขึ้นกับปัจจัยหลายประการ เช่น ความรุนแรงของเพลิงไหม้หรือ 

ระยะเวลาของการเผาไหม้ (ธัญวัฒน์ โพธิศิริ, 2558) ส�าหรับ 

มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย ก�าหนดให้อาคารช้ันเดียวมีอัตรา 

การทนไฟไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง อาคารหลายชั้นมีอัตราการทนไฟ 

ไม่น้อยกว่า 1½ ชั่วโมง อาคารขนาดใหญ่มีอัตราการทนไฟไม่น้อย 

กว่า 2 ชั่วโมง ส่วนอาคารใต้ดินมีอัตราการทนไฟ ไม่น้อยกว่า 

4 ชั่วโมง (ธัญวัฒน์ โพธิศิริ, 2558)

 คอนกรีตมีส่วนประกอบหลัก คือ ปูนซีเมนต์ ทราย  

หิน และน�้า นอกจากนี้อาจมีสารผสมเพิ่มเพื่อปรับปรุงคุณภาพ 

ของคอนกรีต คอนกรีตมีสมบัติการทนไฟได้ในช่วงระยะเวลาหน่ึง  

การน�าความร้อนของคอนกรีตมีค่าน้อยกว่าเหล็กถึง 50 เท่าใน 

อุณหภูมิที่สูงกว่า 300 องศาเซลเซียส ความแข็งแรงของคอนกรีต 

จะลดลง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมี ส่วนที่เป็น 

ซีเมนต์เพสต์จะหดตัวขณะที่มวลรวมมีการเปลี่ยนแปลงน้อยเพราะ 

เป็นวัสดุเฉื่อย ซึ่งการหดตัวภายในคอนกรีตท่ีไม่สัมพันธ์กันน้ีท�าให้ 

เนือ้คอนกรตีเกดิการแตกร้าว (Harmathy, 1993) และเมือ่อณุหภูม ิ

ประมาณ 400-600 องศาเซลเซยีส แคลเซยีมไฮดรอกไซด์ (Calcium  

hydroxide) ในคอนกรีตจะแตกตัวเป็นแคลเซียมออกไซด์ (Calcium  

oxide) ท�าให้การระเหยของน�้าเพิ่มข้ึนดังน้ันคอนกรีตจึงเกิดการ 

แตกร้าวมากขึ้น การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิท่ีสูงในคอนกรีตจะท�าให้ 

เกิดรอยร้าวเล็กๆ ที่บริเวณผิวนอกของคอนกรีต สีของคอนกรีต 

จะเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาและอุณหภูมิที่ถูกเผาไหม้ ก�าลังที ่

ลดลง จะสัมพันธ์กับอุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึน จากงานวิจัยท่ีผ่านมาของ  

M.M. Shoaib and S.A. Ahmed (2001) เมื่อน�ามอร์ต้าร์ที่ผ่าน 

การเผาด้วยอุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง 

แล้วท�าให้เยน็ตวัลงด้วยการแช่น�า้ ปล่อยไว้ในอากาศทีอ่ณุหภูมห้ิอง  

และปล่อยไว้ในเตาเผา พบว่า ก�าลังอัดของมอร์ต้าร์มีค่าลดลง 

ทกุรปูแบบของการเยน็ตวั โดยมอร์ต้าร์ทีเ่ยน็ตวัโดยการแช่ในน�า้ทนัท ี

มีค่าลดลงน้อยที่สุด รองลงมา คือ เย็นตัวในเตาเผาและในอากาศ  

ตามล�าดับ และจากงานวิจัยของทรงเกียรติ หาญสันติ และชัชชาติ  

สทิธพินัธุ ์(2544) ซึง่ได้ศกึษาพฤตกิรรมของคานคอนกรตีเสรมิเหลก็ 

หลังถกูไฟไหม้ พบว่า ก�าลังอดัของคอนกรตี ระยะคอนกรตีหุ้มเหล็ก 

เสรมิหลงัการเผาไฟ ก�าลังยดึเหนีย่วระหว่างคอนกรตีกบัเหลก็เสรมิ 

หลังเผาไฟ มแีนวโน้มลดลงตามระยะเวลาทีเ่ผาไฟ ระยะหุ้มคอนกรีต 

มีส่วนส�าคัญต่อเหล็กเสริมภายใน และชนิดของเหล็กเสริม ยังม ี

ผลกระทบด้วย โดยเหล็กกลมจะสูญเสียก�าลังยึดเหนี่ยวมากกว่า

เหล็กข้ออ้อย

 เถ้าแกลบเป็นผลพลอยได้จะการใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง  

เถ้าแกลบส่วนใหญ่จะมีรูปร่างไม่แน่นอน มีรูพรุนสูง และขนาด 

ค่อนข้างใหญ่เม่ือเทียบกับขนาดปูนซีเมนต์ ท�าให้มีความต้องการ 

ใช้น�้าเพิ่มข้ึน ดังนั้นหากต้องการน�าเถ้าแกลบมาใช้ในงานคอนกรีต 

จ�าเป็นต้องบดเถ้าแกลบให้ละเอียดใกล้เคียงขนาดปูนซีเมนต ์

และใช้สารลดน�้าพิเศษเพื่อให้ความสามารถในการเทคงเดิม (พัชร  

อ่อนพรม, 2557) บุรฉัตร  ฉัตรวีระ และวัชรากร วงศ์ค�าจันทร์  

(2544) ได้ศึกษาพฤติกรรมทางกลของคอนกรีตผสมเถ้าแกลบ

ละเอียด เปรียบเทียบกับคอนกรีตธรรมดา พบว่า เถ้าแกลบบด

ละเอียดมีการท�าปฏิกิริยาปอชโซลานได้ดี สามารถใช้เป็นวัสดุ

ประสานในคอนกรีตได้ ค่ายุบตัวของคอนกรีตผสมเถ้าแกลบมีค่า

น้อยกว่าคอนกรีตธรรมดา หน่วยน�้าหนักในสภาพสดของคอนกรีต

ผสมเถ้าแกลบลดลงเมื่อเพิ่มการแทนที่ ก�าลังอัดที่อายุ 28 วันขึ้นไป

มค่ีาสูงกว่าคอนกรตีธรรมดา โมดลัูสยดืหยุน่ต�า่กว่าคอนกรตีธรรมดา

เล็กน้อย อณุหภูมขิองปฏิกริยิาไฮเดรชนั ต�า่กว่าคอนกรตีธรรมดาใน

ทุกส่วนผสม ซ่ึงการใช้เถ้าแกลบบดละเอียดในคอนกรีตจะเป็นการ

เพิ่มมูลค่าของเถ้าแกลบ อีกทั้งช่วยลดต้นทุนของคอนกรีตได้ จาก

งานวจิยัทีผ่่านมาได้แสดงให้เหน็แล้วว่าเถ้าแกลบบดละเอยีดสามารถ

น�ามาใช้ในงานคอนกรีตได้ดี แต่ยังขาดงานวิจัยในบางส่วนเกี่ยวกับ

คุณสมบัติการทนไฟของคอนกรีตผสมเถ้าแกลบและการประยุกต์

ส�าหรับการรับก�าลังอัดของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีผสม

เถ้าแกลบบดละเอยีด ดงันัน้งานวจิยันีจ้งึมคีวามมุง่หมายทีจ่ะศกึษา

สมบัติการทนไฟของคอนกรีตเสริมเหล็กผสมเถ้าแกลบบดละเอียด 

วัตถุประสงค์
 เพื่อศึกษาการทนไฟของคอนกรีตเสริมเหล็กผสมเถ้า

แกลบบดละเอียดในอัตราส่วนผสมต่างๆ และก�าลังอัดที่ออกแบบ

คอนกรีตควบคุมต่างกัน 

ฉลอง  ปะลาชิตัง, เรืองรุชดิ์  ชีระโรจน์
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  1.5 น�้า ใช้น�้าประปาสะอาดในการผสมคอนกรีต
  1.6 สารผสมเพิ่ม ใช้น�้ายาลดน�้าพิเศษ ชนิด F ตาม 
มาตรฐาน ASTM C494
 2. ส่วนผสมคอนกรีตและการหล่อตัวอย่าง
  2.1 การหล่อตวัอย่างทรงกระบอก ท�าการออกแบบ 
ก�าลงัอดัของคอนกรตีควบคุม เท่ากบั 300, 500 และ 700 กก./ซม.

2

ควบคุมค่ายุบตัว 10 ± 2 ซม. แล้วหล่อตัวอย่างทรงกระบอกขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.10 เมตร สูง 0.20 เมตร จากนั้นน�าเถ้าแกลบ 
บดละเอียดมาแทนทีป่นูซเีมนต์  ในอตัราส่วนร้อยละ 0, 10, 20 และ  
30 โดยน�้าหนักวัสดุประสาน และท�าการควบคุมค่าการยุบตัวให้ได้  
10±2 ซม. ด้วยสารลดน�้าพิเศษ ถอดแบบที่อายุ 1 วัน บ่มในน�้าจน 
กระทั่งตัวอย่างมีอายุ 28 และ 90 วัน น�าตัวอย่างขึ้นจากน�้าแล้วผึ่ง 
ให้แห้ง ทดสอบหาค่าก�าลังอัดของคอนกรีตควบคุมและคอนกรีต
ผสมเถ้าแกลบบดละเอียด ก่อนและหลังเผาที่อุณหภูมิ 600  
องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง โดยอัตราส่วนผสมทั้งหมด 
ได้แสดงในตารางที่ 1 

การเตรียมวัสดุและวิธีการทดลอง
 1. วัสดุที่ใช้ในการทดลอง
  1.1 ปนูซีเมนต์ ใช้ปนูซเีมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที ่1  
ซึง่เกบ็และบรรจไุว้โดยไม่มคีวามชืน้ ความถ่วงจ�าเพาะของปนูซเีมนต์ 
ปอร์ตแลนด์  ซึง่มค่ีาเฉลีย่ทีไ่ด้จากการใช้ตวัอย่างจ�านวน 2 ตวัอย่าง  
มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.14 และมีปริมาณอนุภาคค้างบนตะแกรงมาตรฐาน 
เบอร์ 325 ร้อยละ 16.51 
     1.2 ทราย ใช้ทรายแม่น�า้ ซึง่มค่ีาโมดลูสัความละเอยีด 
ของทราย มีค่าเท่ากับ 2.76 และการกระจายขนาดคละของทราย  
เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM C136 
     1.3 หนิ ใช้หนิปนูย่อย โดยมขีนาดโตสดุ ½  นิว้ และหิน 
มค่ีาโมดลูสัความละเอยีดเท่ากบั  6.32  และการกระจายขนาดคละ 
ของหิน เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM C136
     1.4 เถ้าแกลบ ใช้เถ้าแกลบจากบริษัทแป้งมัน 
กาฬสินธุ ์จ�ากดั ต�าบลค�าบง อ�าเภอห้วยผึง้ จงัหวดักาฬสนิธุ ์น�าไปบด 
ด้วยเครือ่งบดแบบตกกระทบ ได้ขนาดทีค้่างบนตระแกรงมาตรฐาน
เบอร์ 325 ร้อยละ 4.82 และมีค่าความถ่วงจ�าเพาะเท่ากับ 2.26 

ตาราง 1 ส่วนผสมของคอนกรีต

 
 
ตาราง 1 ส่วนผสมของคอนกรีต 
 
 

ประเภท
คอนกรีต 

อัตราส่วนผสม (กก./ม.3) 
 

น้ า 
 

ปูนซีเมนต ์
 

เถ้าแกลบ
บดละเอียด 

 

ทราย 
 

หิน 
สารลดน้ าพิเศษ

ชนิด F 

CC300 200 285 0 841 1018 สูงสุด 2% 
10RA300 203 257 28 837 1012 สูงสุด 2% 
20RA300 203 229 57 833 1006 สูงสุด 2% 
30RA300 206 200 86 829 1000 สูงสุด 2% 
CC500 180 439 0 670 1024 สูงสุด 2% 
10RA500 180 395 44 667 1020 สูงสุด 2% 
20RA500 180 351 88 664 1015 สูงสุด 2% 
30RA500 180 307 132 662 1011 สูงสุด 2% 
CC700 160 533 0 644 1024 สูงสุด 2% 
10RA700 160 480 53 641 1019 สูงสุด 2% 
20RA700 160 426 107 637 1013 สูงสุด 2% 
30RA700 160 373 160 634 1008 สูงสุด 2% 

 
ผลการทดสอบและวิเคราะห์ผล 
 
1 องค์ประกอบทางเคมีของปูนซีเมนต์และเถ้าแกลบ 
    จากตารางที่ 2 พบว่า องค์ประกอบทางเคมีที่ส าคัญของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประกอบด้วยออกไซด์หลัก (Major  
oxides) ได้แก่ แคลเซียมออกไซด์ (CaO) ซิลิกาออกไซด์ (SiO2) อลูมินาออกไซด์ (Al2O3) และเฟอร์ริกออกไซด์ (Fe2O3)     
ทั้ง 4 น้ีรวมกันได้ร้อยละ 90 ของปูนซีเมนต์จึงเป็นสารประกอบหลักท่ีก าหนดคุณสมบัติและคุณภาพของปูนซีเมนต์ เถ้าแกลบ       
มีองค์ประกอบทางเคมีส่วนใหญ่คือ SiO2 ร้อยละ 90.2  Al2O3 ร้อยละ 0.67  Fe2O3  ร้อยละ 0.95 รวมร้อยละ 91.82 มีค่า
การสูญเสียจากการเผาไหม้ LOI ร้อยละ 3.41 และ SO3  ร้อยละ 0.21 ตาม ASTM C618 เถ้าแกลบบดละเอียดที่ใช้ในการ
วิจัยนี้จึงมีคุณสมบัติเป็นวัสดุปอชโซลานทีด่ี  
 
ตาราง 2  องค์ประกอบทางเคมีของเถ้าแกลบและปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 
 

องค์ประกอบทางเคมี ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (%) เถ้าแกลบ (%) 

Silicon dioxide (SiO2) 20.62 90.21 
Aluminium oxide (Al2O3) 5.22 0.67 
Iron oxide (Fe2O3) 3.10 0.95 
Calcium oxide (CaO) 65.0 0.94 
Magnesium oxide (MgO) 0.91 0.49 
Sodium oxide (Na2O) 0.50 0.12 
Potassium oxide (K2O) 0.07 3.75 
Sulfur trioxide (SO3) 2.70 0.21 
Loss on ignition (LOI) 1.13 3.41 

 

  2.2 การหล่อตวัอย่างเสาคอนกรตีเสรมิเหลก็ ท�าการ 
ผสมคอนกรีตเช่นเดียวกับข้อ 2.1 เพื่อหล่อเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดหน้าตัด 0.20x0.20 เมตร สูง 0.80 เมตร มีระยะหุ้ม 3 ซม. 
เหล็กรับแรงใช้เหล็กข้ออ้อยชั้นคุณภาพ SD30 มีขนาดเส้นผ่าน 
ศูนย์กลาง 12 มม. (DB12) จ�านวน 4 เส้น และใช้เหล็กปลอกเป็น 
เหลก็กลมชัน้คณุภาพ SR24 มขีนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 6 มม. (RB6) 
มีระยะห่างของเหล็กปลอก 20 ซม. จากน้ันท�าการบ่มคอนกรีต 

เสาอายุ 90 วัน แล้วทดสอบก�าลังอัดด้วยค้อนกระแทก (Schmidt  
Hammer Test) จากนัน้น�าเข้าเตาเผาทีอุ่ณหภูม ิ600 องศาเซลเซยีส  
เป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง เมื่อเผาตัวอย่างแล้วเสร็จปล่อยให้เย็นตัว 
ในอากาศ ตรวจสอบด้วยสายตาบันทึกการเปล่ียนแปลงของสีท่ีผิว 
นอกของเสาคอนกรตี ทดสอบก�าลงัอดัด้วยค้อนกระแทก (Schmidt  
Hammer Test) อีกครั้ง แล้วจึงท�าการน�าตัวอย่างเสาไปทดสอบ 
หาค่าก�าลังอัดด้วยเครื่องทดสอบอเนกประสงค์ 

ฉลอง  ปะลาชิตัง, เรืองรุชดิ์  ชีระโรจน์
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คุณสมบัติและคุณภาพของปูนซีเมนต์ เถ้าแกลบมีองค์ประกอบทาง 

เคมีส่วนใหญ่คือ SiO2 ร้อยละ 90.2  Al2O3 ร้อยละ 0.67 Fe2O3   

ร้อยละ 0.95 รวมร้อยละ 91.82 มีค่าการสูญเสียจากการเผาไหม้  

LOI ร้อยละ 3.41 และ SO3  ร้อยละ 0.21 ตาม ASTM C618  

เถ้าแกลบบดละเอียดที่ใช้ในการวิจัยนี้จึงมีคุณสมบัติเป็นวัสด ุ

ปอชโซลานที่ดี 

ผลการทดสอบและวิเคราะห์ผล
 1. องค์ประกอบทางเคมขีองปนูซเีมนต์และเถ้าแกลบ

    จากตารางที ่2 พบว่า องค์ประกอบทางเคมทีีส่�าคัญของ 

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประกอบด้วยออกไซด์หลัก (Major  oxides)  

ได้แก่ แคลเซียมออกไซด์ (CaO) ซิลิกาออกไซด์ (SiO2) อลูมินา 

ออกไซด์ (Al2O3) และเฟอร์ริกออกไซด์ (Fe2O3) ทั้ง 4 นี้รวมกัน 

ได้ร้อยละ 90 ของปูนซีเมนต์จึงเป็นสารประกอบหลักที่ก�าหนด 

 2. การพฒันาก�าลงัอัดของคอนกรตีผสมเถ้าแกลบบด

ละเอียด

 ผลการทดสอบก�าลังอัดตัวอย่างรูปทรงกระบอกแสดง 

ในตารางที่ 3 พบว่า CC300, CC500 และ CC700 มีก�าลังอัดที่ 

อายุ 28 วัน เท่ากับ 306, 503 และ 703 กก./ซม.
2
 ซึ่งมีค่าใกล้กับ 

ก�าลังอัดที่ออกแบบไว้ และเม่ือแทนท่ีด้วยเถ้าแกลบบดละเอียด 

ในปริมาณร้อยละ 10 และ 20 พบว่า คอนกรีตมีก�าลังอัดเพิ่มขึ้น 

เป็นร้อยละ 106 ถึง 112 เนื่องจากเถ้าแกลบบดละเอียดมีอนุภาค 

เล็กกว่าปูนซีเมนต์ ดังนั้นอนุภาคของเถ้าแกลบบดละเอียดจึงช่วย 

อุดช่องว่างในคอนกรีต ท�าให้คอนกรีตแน่นขึ้นจึงรับก�าลังอัดได ้

มากขึ้น (สมชาย อินทะตา, 2556) ส่วนปริมาณการแทนที่ ร้อยละ 30 

พบว่า ก�าลังอัดของคอนกรีตมีค่าต�่ากว่าคอนกรีตควบคุมเล็กน้อย  

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าแกลบบดละเอียด

ในปริมาณที่สูงเกินไปจะท�าให้ก�าลังอัดของคอนกรีตลดลง และ 

เมื่อระยะเวลาเพิ่มข้ึน พบว่า คอนกรีตผสมเถ้าแกลบบดละเอียดม ี

ก�าลังอัดเพิ่มขึ้นอีกประมาณร้อยละ 2 ถึง 6 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 

เถ้าแกลบบดละเอียดมีสมบัติเป็นวัสดุปอซโซลานดังแสดงในภาพ 

ที่ 1 (ปริญญา  จินดาประเสริฐ  และ ชัย  จาตุรพิทักษ์กุล, 2547)  

ดงันัน้ปรมิาณการแทนทีท่ีเ่หมาะสมส�าหรบัก�าลังอดัสูงสดุ คอื อตัรา 

การแทนทีร้่อยละ 10 แต่หากพจิารณาอตัราการแทนทีสู่งสดุและให้ 

ก�าลงัอดัไม่น้อยกว่าคอนกรตีควบคมุ ปริมาณการแทนทีท่ีเ่หมาะสม 

คือ อัตราการแทนที่ร้อยละ 20

ตารางที่ 2 องค์ประกอบทางเคมีของเถ้าแกลบและปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

 
 
ตาราง 1 ส่วนผสมของคอนกรีต 
 
 

ประเภท
คอนกรีต 

อัตราส่วนผสม (กก./ม.3) 
 

น้ า 
 

ปูนซีเมนต ์
 

เถ้าแกลบ
บดละเอียด 

 

ทราย 
 

หิน 
สารลดน้ าพิเศษ

ชนิด F 

CC300 200 285 0 841 1018 สูงสุด 2% 
10RA300 203 257 28 837 1012 สูงสุด 2% 
20RA300 203 229 57 833 1006 สูงสุด 2% 
30RA300 206 200 86 829 1000 สูงสุด 2% 
CC500 180 439 0 670 1024 สูงสุด 2% 
10RA500 180 395 44 667 1020 สูงสุด 2% 
20RA500 180 351 88 664 1015 สูงสุด 2% 
30RA500 180 307 132 662 1011 สูงสุด 2% 
CC700 160 533 0 644 1024 สูงสุด 2% 
10RA700 160 480 53 641 1019 สูงสุด 2% 
20RA700 160 426 107 637 1013 สูงสุด 2% 
30RA700 160 373 160 634 1008 สูงสุด 2% 

 
ผลการทดสอบและวิเคราะห์ผล 
 
1 องค์ประกอบทางเคมีของปูนซีเมนต์และเถ้าแกลบ 
    จากตารางที่ 2 พบว่า องค์ประกอบทางเคมีที่ส าคัญของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประกอบด้วยออกไซด์หลัก (Major  
oxides) ได้แก่ แคลเซียมออกไซด์ (CaO) ซิลิกาออกไซด์ (SiO2) อลูมินาออกไซด์ (Al2O3) และเฟอร์ริกออกไซด์ (Fe2O3)     
ทั้ง 4 น้ีรวมกันได้ร้อยละ 90 ของปูนซีเมนต์จึงเป็นสารประกอบหลักท่ีก าหนดคุณสมบัติและคุณภาพของปูนซีเมนต์ เถ้าแกลบ       
มีองค์ประกอบทางเคมีส่วนใหญ่คือ SiO2 ร้อยละ 90.2  Al2O3 ร้อยละ 0.67  Fe2O3  ร้อยละ 0.95 รวมร้อยละ 91.82 มีค่า
การสูญเสียจากการเผาไหม้ LOI ร้อยละ 3.41 และ SO3  ร้อยละ 0.21 ตาม ASTM C618 เถ้าแกลบบดละเอียดที่ใช้ในการ
วิจัยนี้จึงมีคุณสมบัติเป็นวัสดุปอชโซลานทีด่ี  
 
ตาราง 2  องค์ประกอบทางเคมีของเถ้าแกลบและปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 
 

องค์ประกอบทางเคมี ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (%) เถ้าแกลบ (%) 

Silicon dioxide (SiO2) 20.62 90.21 
Aluminium oxide (Al2O3) 5.22 0.67 
Iron oxide (Fe2O3) 3.10 0.95 
Calcium oxide (CaO) 65.0 0.94 
Magnesium oxide (MgO) 0.91 0.49 
Sodium oxide (Na2O) 0.50 0.12 
Potassium oxide (K2O) 0.07 3.75 
Sulfur trioxide (SO3) 2.70 0.21 
Loss on ignition (LOI) 1.13 3.41 

 

ฉลอง  ปะลาชิตัง, เรืองรุชดิ์  ชีระโรจน์
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2 การพัฒนากําลังอัดของคอนกรีตผสมเถาแกลบบดละเอียด 
 

  ผลการทดสอบกําลังอัดตัวอยางรูปทรงกระบอกแสดงในตารางที่ 3 พบวา CC300, CC500 และ CC700 มีกําลังอัดที่
อายุ 28 วัน เทากับ 306, 503 และ 703 กก./ซม.2 ซึ่งมีคาใกลกับกําลังอัดที่ออกแบบไว และเมื่อแทนท่ีดวยเถาแกลบ
บดละเอียด ในปริมาณรอยละ 10 และ 20 พบวาคอนกรีตมีกําลังอัดเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 106 ถึง 112 เนื่องจากเถาแกลบ
บดละเอียดมีอนุภาคเล็กกวาปูนซีเมนต ดังน้ันอนุภาคของเถาแกลบบดละเอียดจึงชวยอุดชองวางในคอนกรีต ทําใหคอนกรีต
แนนขึ้นจึงรับกําลังอัดไดมากขึ้น (สมชาย อินทะตา, 2556) สวนปริมาณการแทนที่ รอยละ 30 พบวากําลังอัดของคอนกรีตมี
คาต่ํากวาคอนกรีตควบคุมเล็กนอย ซึ่งแสดงใหเห็นวาการแทนที่ปูนซีเมนตดวยเถาแกลบบดละเอียดในปริมาณที่สูงเกินไปจะ
ทําให  กําลังอัดของคอนกรีตลดลง และเมื่อระยะเวลาเพ่ิมขึ้น พบวาคอนกรีตผสมเถาแกลบบดละเอียดมีกําลังอัดเพิ่มขึ้นอีก
ประมาณรอยละ 2 ถึง 6 ซึ่งแสดงให เห็นวาเถาแกลบบดละเอียดมีสมบัติเปนวัสดุปอซโซลานดังแสดงในภาพท่ี 1        
(ปริญญา  จินดาประเสริฐ  และ ชัย  จาตุรพิทักษกุล, 2547) ดังนั้นปริมาณการแทนที่ที่เหมาะสมสําหรับกําลังอัดสูงสุดคือ
อัตราการแทนที่  รอยละ 10 แตหากพิจารณาอัตราการแทนที่สูงสุดและใหกําลังอัดไมนอยกวาคอนกรีตควบคุม ปริมาณการ
แทนท่ีที่เหมาะสมคืออัตราการแทนที่รอยละ 20 
 

ตาราง 3 กําลังอัดของคอนกรีตกอนและหลังเผา 
 

ประเภท
คอนกรีต 

กําลังอัด (กก./ซม.2) - รอยละกําลงัอัด แรงตามแนวแกนเสา 

ตัวอยางทรงกระบอก  
ตัวอยางเสาดวยคอน

กระแทก 
(ตัน) - รอยละแรงตามแนวแกน 

อายุ 28 วัน
ไมเผา 

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 

CC 300 306-(100) 317-(100) 172-(54) 362-(100) 204-(56) 136.40-(100)  68.80-(50)  

10RA300 344-(112) 361-(114) 213-(67) 398-(110) 211-(58) 149.60-(110)  85.20-(62)  

20RA300 326-(106) 347-(109) 229-(72) 369-(102) 263-(73) 144.40-(106)  91.61-(67)  

30RA300 298-(97) 315-(99) 179-(56) 345-(95) 226-(62) 131.60-(96)  71.60-(52)  

CC 500 503-(100) 519-(100) 287-(55) 561-(100) 312-(56) 204.00-(100)  114.80-(54)  

10RA500 548-(109) 595-(115) 352-(68) 624-(111) 376-(67) 237.60-(111)  140.80-(66)  

20RA500 537-(107) 550-(106) 370-(71) 584-(104) 397-(71) 220.40-(103)  148.00-(69)  

30RA500 497-(99) 508-(98) 330-(64) 552-(98) 352-(63) 210.00-(98)  132.00-(62)  

CC 700 703-(100) 711-(100) 397-(56) 716-(100) 377-(53) 232.00-(100)  142.80-(62)  

10RA700 753-(107) 785-(111) 489-(69) 791-(110) 465-(65) 258.00-(111)  162.60-(70)  

20RA700 731-(104) 756-(107) 552-(78) 764-(107) 493-(69) 251.00-(108)  177.20-(76)  

30RA700 692-(98) 705-(99) 445-(63) 710-(99) 457-(64) 240.00-(103)  158.00-(68)  

 

ตารางที่ 3 ก�าลังอัดของคอนกรีตก่อนและหลังเผา

 
 

ภาพที ่1 ความสัมพันธ์ระหว่างก าลังอัดและอตัราการแทนท่ีของเถ้าแกลบอายุ 28 และ 90 วัน 
 
3 ก าลังอัดของคอนกรีตทรงกระบอกก่อนและหลังการเผา 
 

จากผลการทดสอบพบว่าก าลังอัดคอนกรีตควบคุมก่อนเผาที่อายุ 90 วัน CC300, CC500 และ CC700 มีค่าเท่ากับ 
317, 519 และ 711 กก./ซม.2 เมื่อผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง พบว่าก าลังอัดมีค่าลดลง
เท่ากับ 172, 287 และ 397 กก./ซม.2  โดยมีอัตราการลดก าลังคงเหลือคิดเป็นร้อยละ 54, 55 และ 56 ของคอนกรีตควบคุม 
เห็นได้ว่าก าลังอัดลดลงประมาณร้อยละ 45 เกือบเท่ากันทุกส่วนผสมที่ออกแบบ 
   เมื่อพิจารณาคอนกรีตที่แทนท่ีปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าแกลบบดละเอียดหลังการเผาพบว่าการแทนที่ร้อยละ 10 ถึง 30   
ด้วยเถ้าแกลบบดละเอียดจะให้ก าลังอัดหลังการเผาสูงกว่าคอนกรีตควบคุมทุกการออกแบบ โดยการแทนที่ร้อยละ 20 จะให้
ก าลังอัดคงเหลือสูงสุดในทุกการออกแบบ โดยมีก าลังอัดร้อยละ 72, 71 และ 78 ของคอนกรีตควบคุมก่อนการเผา  ส่วนการ
แทนที่ร้อยละ 30 พบว่าก าลังอัดคงเหลือมีค่าสูงกว่าคอนกรีตควบคุมหลังการเผา แม้ว่าก าลังอัดก่อนการเผาจะมีค่าต่ ากว่า
เล็กน้อย นั่นแสดงให้เห็นว่าเถ้าแกลบบดละเอียดช่วยในการทนไฟของคอนกรีตได้  เนื่องจากเถ้าแกลบบดละเอียดจะท า
ปฏิกิริยาปอซโซลานิกกับแคลเซี่ยมไฮดรอกไซด์แล้วเปลี่ยนไปเป็นแคลเซี่ยมซิลิเกตไฮเดรตที่มีสมบัติการทนไฟที่ดีกว่าจึงท าให้
ก าลังอัดคงเหลือหลังการเผาของคอนกรีตผสมเถ้าแกลบบดละเอียดสูงกว่านั่นเอง (Tanyildizi,  Harun  and  Coskun  
Ahmet, 2008) แสดงในภาพที่ 2 
 

 
 

ภาพที ่2 ก าลังอัดของคอนกรีตทรงกระบอก ก่อนและหลังการเผา 

ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างก�าลังอัดและอัตราการแทนที่ของเถ้าแกลบอายุ 28 และ 90 วัน

ฉลอง  ปะลาชิตัง, เรืองรุชดิ์  ชีระโรจน์
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 3. ก�าลังอัดของคอนกรีตทรงกระบอกก่อนและหลัง

การเผา

 จากผลการทดสอบพบว่า ก�าลังอัดคอนกรีตควบคุม 

ก่อนเผาที่อายุ 90 วัน CC300, CC500 และ CC700 มีค่าเท่ากับ  

317, 519 และ 711 กก./ซม.
2
 เม่ือผ่านการเผาท่ีอุณหภูมิ 600  

องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง พบว่า ก�าลังอัดมีค่าลดลงเท่ากับ  

172, 287 และ 397 กก./ซม.
2
  โดยมีอัตราการลดก�าลังคงเหลือ 

คดิเป็นร้อยละ 54, 55 และ 56 ของคอนกรตีควบคมุ เหน็ได้ว่าก�าลงั 

อัดลดลงประมาณร้อยละ 45 เกือบเท่ากันทุกส่วนผสมที่ออกแบบ

 เมือ่พจิารณาคอนกรตีทีแ่ทนทีป่นูซเีมนต์ด้วยเถ้าแกลบ 

บดละเอียดหลังการเผาพบว่าการแทนที่ร้อยละ 10 ถึง 30 ด้วยเถ้า 

แกลบบดละเอยีดจะให้ก�าลงัอดัหลงัการเผาสงูกว่าคอนกรตีควบคมุ 

ทุกการออกแบบ โดยการแทนที่ร้อยละ 20 จะให้ก�าลังอัดคงเหลือ 

สูงสุดในทุกการออกแบบ โดยมีก�าลังอัดร้อยละ 72, 71 และ 78  

ของคอนกรีตควบคุมก่อนการเผา ส่วนการแทนที่ร ้อยละ 30 

พบว่า ก�าลังอัดคงเหลือมีค่าสูงกว่าคอนกรีตควบคุมหลังการเผา  

แม้ว่าก�าลังอัดก่อนการเผาจะมีค่าต�่ากว่าเล็กน้อย นั่นแสดงให้เห็นว่า 

เถ้าแกลบบดละเอียดช่วยในการทนไฟของคอนกรีตได้ เน่ืองจาก 

เถ้าแกลบบดละเอียดจะท�าปฏิกิริยาปอซโซลานิกกับแคลเซ่ียม 

ไฮดรอกไซด์แล้วเปล่ียนไปเป็นแคลเซี่ยมซิลิเกตไฮเดรตที่มีสมบัต ิ

การทนไฟทีด่กีว่าจึงท�าให้ก�าลังอดัคงเหลือหลงัการเผาของคอนกรตี 

ผสมเถ้าแกลบบดละเอียดสูงกว่านั่นเอง (Tanyildizi,  Harun  and   

Coskun  Ahmet, 2008) แสดงในภาพที่ 2

 
 

ภาพที ่1 ความสัมพันธ์ระหว่างก าลังอัดและอตัราการแทนท่ีของเถ้าแกลบอายุ 28 และ 90 วัน 
 
3 ก าลังอัดของคอนกรีตทรงกระบอกก่อนและหลังการเผา 
 

จากผลการทดสอบพบว่าก าลังอัดคอนกรีตควบคุมก่อนเผาที่อายุ 90 วัน CC300, CC500 และ CC700 มีค่าเท่ากับ 
317, 519 และ 711 กก./ซม.2 เมื่อผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง พบว่าก าลังอัดมีค่าลดลง
เท่ากับ 172, 287 และ 397 กก./ซม.2  โดยมีอัตราการลดก าลังคงเหลือคิดเป็นร้อยละ 54, 55 และ 56 ของคอนกรีตควบคุม 
เห็นได้ว่าก าลังอัดลดลงประมาณร้อยละ 45 เกือบเท่ากันทุกส่วนผสมที่ออกแบบ 
   เมื่อพิจารณาคอนกรีตที่แทนท่ีปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าแกลบบดละเอียดหลังการเผาพบว่าการแทนที่ร้อยละ 10 ถึง 30   
ด้วยเถ้าแกลบบดละเอียดจะให้ก าลังอัดหลังการเผาสูงกว่าคอนกรีตควบคุมทุกการออกแบบ โดยการแทนที่ร้อยละ 20 จะให้
ก าลังอัดคงเหลือสูงสุดในทุกการออกแบบ โดยมีก าลังอัดร้อยละ 72, 71 และ 78 ของคอนกรีตควบคุมก่อนการเผา  ส่วนการ
แทนที่ร้อยละ 30 พบว่าก าลังอัดคงเหลือมีค่าสูงกว่าคอนกรีตควบคุมหลังการเผา แม้ว่าก าลังอัดก่อนการเผาจะมีค่าต่ ากว่า
เล็กน้อย นั่นแสดงให้เห็นว่าเถ้าแกลบบดละเอียดช่วยในการทนไฟของคอนกรีตได้  เนื่องจากเถ้าแกลบบดละเอียดจะท า
ปฏิกิริยาปอซโซลานิกกับแคลเซี่ยมไฮดรอกไซด์แล้วเปลี่ยนไปเป็นแคลเซี่ยมซิลิเกตไฮเดรตที่มีสมบัติการทนไฟที่ดีกว่าจึงท าให้
ก าลังอัดคงเหลือหลังการเผาของคอนกรีตผสมเถ้าแกลบบดละเอียดสูงกว่านั่นเอง (Tanyildizi,  Harun  and  Coskun  
Ahmet, 2008) แสดงในภาพที่ 2 
 

 
 

ภาพที ่2 ก าลังอัดของคอนกรีตทรงกระบอก ก่อนและหลังการเผา ภาพที่ 2 ก�าลังอัดของคอนกรีตทรงกระบอก ก่อนและหลังการเผา

 4. ก�าลงัอดัของเสาคอนกรตีเสรมิเหลก็ก่อนและหลัง

การเผา

 ในการทดสอบก�าลังอัดของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กจะ 

ท�าการทดสอบแบบไม่ท�าลายโดยใช้ค้อนกระแทกและการทดสอบ 

แบบท�าลายด้วยเครื่องทดสอบอเนกประสงค์ จากผลการทดสอบ 

เสาคอนกรีตเสริมเหล็กพบว่า แรงตามแนวแกนของเสาคอนกรีต 

ควบคุม ที่อายุ 90 วัน แรงตามแนวแกนควบคุม มีค่าเท่ากับ 136,  

204 และ 232 ตัน เมื่อเผาเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่อุณหภูมิ  

600 องศาเซลเซียส เป็นเวลาเป็นเวลา 2 ชั่วโมง เสาคอนกรีต 

เสริมเหล็กจะมีค่าแรงตามแนวแกนลดลง เท่ากับ 68.80, 114.80  

และ 142.80 ตัน คิดเป็นอัตราลดก�าลังคงเหลือร้อยละ 50 54  

และ 62 ตามล�าดับ เมื่อเทียบกับคอนกรีตควบคุมก่อนการเผา  

เห็นได้ว่าเมื่อคอนกรีตเสริมเหล็กมีก�าลังอัดของคอนกรีตที่สูงขึ้น  

การทนไฟจะมีค่าเพิ่มข้ึน ดังแสดงในภาพท่ี 3 ส�าหรับการทนไฟ 

ของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่แทนที่ด้วยเถ้าแกลบบดละเอียดที่ 

อัตราส่วนต่างๆ พบว่า มีค่าแรงตามแนวแกนสูงกว่าคอนกรีต 

ควบคุมหลังการเผา โดยในอัตราส่วนการแทนที่ด้วยเถ้าแกลบ 

บดละเอียดร้อยละ 10 และ 20 สามารถช่วยพัฒนาการทนไฟ 

ได้ประมาณร้อยละ 13 ถึง 34 ของคอนกรีตควบคุมหลังการเผา  

ปริมาณการแทนที่ด้วยเถ้าแกลบบดละเอียดร้อยละ 20 สามารถ 

ท�าให้คอนกรีตทนไฟได้ดีที่สุด นอกจากน้ียังพบว่า ผลการทดสอบ 

การทนไฟทีไ่ด้มีความสอดคล้องกนัทัง้การทดสอบแบบทรงกระบอก  

ทดสอบแบบไม่ท�าลายด้วยค้อนกระแทก และทดสอบแบบท�าลาย  

ดงันัน้ในการตรวจสอบอาคารหลังเพลงิไหม้สามารถใช้ค้อนกระแทก 

หรือการคอร์คอนกรีตเพื่อทดสอบก�าลังอัดเพ่ือใช้ประเมินก�าลังอัด 

ของเสาจรงิได้ในระดบัหนึง่ เนือ่งจากการทดสอบเสาจรงิไม่สามารถ 

กระท�าได้

ฉลอง  ปะลาชิตัง, เรืองรุชดิ์  ชีระโรจน์
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ไม่มรีปูแบบทีช่ดัเจน เมือ่แทนทีด้่วยเถ้าแกลบบดละเอยีดในปรมิาณ 

มากขึ้นการแตกร้าวก็มีมากขึ้น บ่งบอกถึงคอนกรีตสูญเสียก�าลัง 

อย่างชัดเจน ดังแสดงในรูปภาพที่ 5 ถึงภาพที่ 8

 จากภาพที่ 9 ตัวอย่างเสาคอนกรีตถูกทาสีขาวเพื่อให้ 

เห็นรอยร้าวที่ผิวชัดเจนขึ้น ตัวอย่างเสาควบคุมวิบัติที่หัวเสาเหล็ก 

ยนืและเหลก็ปลอกคดงอ แสดงในภาพที ่9 (ก) เมือ่ผ่านการเผาแล้ว 

น�าตัวอย่างเสามาทดสอบ การตรวจพินิจความเสียหายด้ายสายตา 

ท�าให้ทราบถึงพฤติกรรมการแตกร้าว พบว่า คอนกรีตเสียก�าลัง  

(ทรงเกียรติ หาญสันติ, 2544) แต่เหล็กภายในยังปกติไม่เสียรูป  

แสดงในภาพท่ี 9 (ข) และ (ค) เสาจะหดส้ันลงเล็กน้อย รอยร้าว 

สามารถรถบอกได้ถึงก�าลังที่เหลือ จ�านวนของรอยแตกร้าวที่หัวเสา 

กระจายแบบไม่มีทิศทาง อัตราการขยายตัวของรอยร้าวและ 

การหลุดร่อนของคอนกรีต คือลักษณะของการสูญเสียน�้าในเนื้อ 

คอนกรีตเนื่องจากสมบัติทางกายภาพเปลี่ยนแปลงไป

 5. วิเคราะห์การวิบัติของเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก 

จากภาพถ่าย

 การวิบัติของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กควบคุม พบว่า 

ต�าแหน่งการวิบัติส่วนมากจะอยู่ที่โคนเสาและหัวเสา สอดคล้องกับ 

คู่มือการเสริมเหล็ก (www.thaiseismic.com/wp-content)  

การวิบัติจะท�าให้เหล็กแกนคด เหล็กปลอกง้างออกมองเห็นชัดเจน 

ซึ่งเกิดจากการเสียรูปท้ังเหล็กยืนและเหล็กปลอก ดังแสดงใน 

รูปภาพที่ 4

 เมื่อน�าเสาคอนกรีตเสริมเหล็กเผาไฟอุณหภูมิ 600  

องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 2 ชัว่โมง พบว่า ต�าแหน่งวบิตัจิะอยูท่ีห่วัเสา  

เหลก็ยนืและเหลก็ปลอกจะไม่ค่อยเสยีรปู โดยระยะหุม้ของคอนกรตี 

เป็นสิ่งส�าคัญมากเนื่องจากความร้อนท�าลายสมบัติทางกายภาพ 

คอนกรตี ท�าให้แรงยดึเหนีย่วของเหลก็จะหายไป สอดคล้องกบังาน 

วิจัยที่ผ่านมา (ธีรพจน์ ศุภวิริยะกิจ, 2544) การแตกร้าวเป็นแนวดิ่ง 

 
 

4 ก าลังอัดของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กก่อนและหลังการเผา 
ในการทดสอบก าลังอัดของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กจะท าการทดสอบแบบไม่ท าลายโดยใช้ค้อนกระแทกและการ

ทดสอบแบบท าลายด้วยเครื่องทดสอบอเนกประสงค์ จากผลการทดสอบเสาคอนกรีตเสริมเหล็กพบว่า แรงตามแนวแกนของ
เสาคอนกรีตควบคุม ที่อายุ 90 วัน แรงตามแนวแกนควบคุม มีค่าเท่ากับ 136, 204 และ 232 ตัน เมื่อเผาเสาคอนกรีตเสริม
เหล็กที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส เป็นเวลาเป็นเวลา 2 ช่ัวโมง เสาคอนกรีตเสริมเหล็กจะมีค่าแรงตามแนวแกนลดลง 
เท่ากับ 68.80, 114.80 และ 142.80 ตัน คิดเป็นอัตราลดก าลังคงเหลือร้อยละ 50 54 และ 62 ตามล าดับ เมื่อเทียบกับ
คอนกรีตควบคุมก่อนการเผา เห็นได้ว่าเมื่อคอนกรีตเสริมเหล็กมีก าลังอัดของคอนกรีตที่สูงขึ้น การทนไฟจะมีค่าเพิ่มขึ้น        
ดังแสดงในภาพที่ 3 ส าหรับการทนไฟของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่แทนที่ด้วยเถ้าแกลบบดละเอียดที่อัตราส่วนต่างๆพบว่ามี
ค่าแรงตามแนวแกนสูงกว่าคอนกรีตควบคุมหลังการเผา โดยในอัตราส่วนการแทนที่ด้วยเถ้าแกลบบดละเอียดร้อยละ 10 และ 
20 สามารถช่วยพัฒนาการทนไฟได้ประมาณร้อยละ 13 ถึง 34 ของคอนกรีตควบคุมหลังการเผา ปริมาณการแทนที่ด้วย    
เถ้าแกลบบดละเอียดร้อยละ 20 สามารถท าให้คอนกรีตทนไฟได้ดีที่สุด นอกจากนี้ ยังพบว่าผลการทดสอบการทนไฟที่ได้      
มีความสอดคล้องกันท้ังการทดสอบแบบทรงกระบอก ทดสอบแบบไม่ท าลายด้วยคอ้นกระแทก และทดสอบแบบท าลาย ดังนั้น
ในการตรวจสอบอาคารหลังเพลิงไหม้สามารถใช้ค้อนกระแทกหรือการคอร์คอนกรีตเพื่อทดสอบก าลังอัดเพื่อใช้ประเมินก าลัง
อัดของเสาจริงได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากการทดสอบเสาจริงไม่สามารถกระท าได้ 
 

 

 
 

ภาพที ่3 ก าลังอัดของเสาคอนกรตีเสริมเหล็กก่อนและหลังการเผา 
 
5 วิเคราะห์การวิบัติของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กจากภาพถ่าย 

การวิบัติของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กควบคุมพบว่าต าแหน่งการวิบัติส่วนมากจะอยู่ที่โคนเสาและหัวเสา สอดคล้องกับ
คู่มือการเสริมเหล็ก (www.thaiseismic.com/wp-content) การวิบัติจะท าให้เหล็กแกนคด เหล็กปลอกง้างออกมองเห็น
ชัดเจนซึ่งเกิดจากการเสียรูปท้ังเหล็กยืนและเหล็กปลอก ดังแสดงในรูปภาพท่ี 4 

เมื่อน าเสาคอนกรีตเสริมเหล็กเผาไฟอุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง พบว่าต าแหน่งวิบัติจะอยู่ที่   
หัวเสา เหล็กยืนและเหล็กปลอกจะไม่ค่อยเสียรูป โดยระยะหุ้มของคอนกรีตเป็นสิ่งส าคัญมากเนื่องจากความร้อนท าลายสมบัติ
ทางกายภาพคอนกรีต ท าให้แรงยึดเหนี่ยวของเหล็กจะหายไป สอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมา(ธีรพจน์ ศุภวิริยะกิจ,2544)     
การแตกร้าวเป็นแนวดิ่งไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน เมื่อแทนทีด่้วยเถ้าแกลบบดละเอียดในปริมาณมากขึ้นการแตกร้าวก็มีมากขึ้น บ่ง
บอกถึงคอนกรีตสูญเสียก าลังอย่างชัดเจน ดังแสดงในรูปภาพท่ี 5 ถึงภาพที่ 8 

ภาพที่ 3 ก�าลังอัดของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กก่อนและหลังการเผา

จากภาพที่ 9 ตัวอย่างเสาคอนกรีตถูกทาสีขาวเพื่อให้เห็นรอยร้าวที่ผิวชัดเจนขึ้น ตัวอย่างเสาควบคุมวิบัติที่หัวเสา
เหล็กยืนและเหล็กปลอกคดงอ แสดงในภาพที่ 9 (ก) เมื่อผ่านการเผาแล้วน าตัวอย่างเสามาทดสอบ การตรวจพินิจความ
เสียหายด้ายสายตาท าให้ทราบถึงพฤติกรรมการแตกร้าว พบว่าคอนกรีตเสียก าลัง (ทรงเกียรติ หาญสันติ, 2544) แต่เหล็ก
ภายในยังปกติไม่เสียรูป แสดงในภาพที่ 9 (ข)และ(ค) เสาจะหดสั้นลงเล็กน้อย รอยร้าวสามารถรถบอกได้ถึงก าลังที่เหลือ 
จ านวนของรอยแตกร้าวที่หัวเสากระจายแบบไม่มีทิศทาง อัตราการขยายตัวของรอยร้าวและการหลุดร่อนของคอนกรีต คือ
ลักษณะของการสูญเสียน้ าในเนื้อคอนกรีตเนื่องจากสมบัติทางกายภาพเปลี่ยนแปลงไป 

 

                                   
ภาพที ่4  แสดงการวิบัติของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กควบคุมก่อนการเผา 

 

                                 
ภาพที ่5  แสดงการวิบัติของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กควบคุมหลังการเผา  

                                  
    ภาพที ่6  แสดงการวิบัติของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กผสมเถ้าแกลบบดละเอียดร้อยละ 10 หลังการเผา 

ภาพที่ 4 แสดงการวิบัติของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กควบคุมก่อนการเผา

ฉลอง  ปะลาชิตัง, เรืองรุชดิ์  ชีระโรจน์
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จากภาพที่ 9 ตัวอย่างเสาคอนกรีตถูกทาสีขาวเพื่อให้เห็นรอยร้าวที่ผิวชัดเจนขึ้น ตัวอย่างเสาควบคุมวิบัติที่หัวเสา
เหล็กยืนและเหล็กปลอกคดงอ แสดงในภาพที่ 9 (ก) เมื่อผ่านการเผาแล้วน าตัวอย่างเสามาทดสอบ การตรวจพินิจความ
เสียหายด้ายสายตาท าให้ทราบถึงพฤติกรรมการแตกร้าว พบว่าคอนกรีตเสียก าลัง (ทรงเกียรติ หาญสันติ, 2544) แต่เหล็ก
ภายในยังปกติไม่เสียรูป แสดงในภาพที่ 9 (ข)และ(ค) เสาจะหดสั้นลงเล็กน้อย รอยร้าวสามารถรถบอกได้ถึงก าลังที่เหลือ 
จ านวนของรอยแตกร้าวที่หัวเสากระจายแบบไม่มีทิศทาง อัตราการขยายตัวของรอยร้าวและการหลุดร่อนของคอนกรีต คือ
ลักษณะของการสูญเสียน้ าในเนื้อคอนกรีตเนื่องจากสมบัติทางกายภาพเปลี่ยนแปลงไป 

 

                                   
ภาพที ่4  แสดงการวิบัติของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กควบคุมก่อนการเผา 

 

                                 
ภาพที ่5  แสดงการวิบัติของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กควบคุมหลังการเผา  

                                  
    ภาพที ่6  แสดงการวิบัติของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กผสมเถ้าแกลบบดละเอียดร้อยละ 10 หลังการเผา 

จากภาพที่ 9 ตัวอย่างเสาคอนกรีตถูกทาสีขาวเพื่อให้เห็นรอยร้าวที่ผิวชัดเจนขึ้น ตัวอย่างเสาควบคุมวิบัติที่หัวเสา
เหล็กยืนและเหล็กปลอกคดงอ แสดงในภาพที่ 9 (ก) เมื่อผ่านการเผาแล้วน าตัวอย่างเสามาทดสอบ การตรวจพินิจความ
เสียหายด้ายสายตาท าให้ทราบถึงพฤติกรรมการแตกร้าว พบว่าคอนกรีตเสียก าลัง (ทรงเกียรติ หาญสันติ, 2544) แต่เหล็ก
ภายในยังปกติไม่เสียรูป แสดงในภาพที่ 9 (ข)และ(ค) เสาจะหดสั้นลงเล็กน้อย รอยร้าวสามารถรถบอกได้ถึงก าลังที่เหลือ 
จ านวนของรอยแตกร้าวที่หัวเสากระจายแบบไม่มีทิศทาง อัตราการขยายตัวของรอยร้าวและการหลุดร่อนของคอนกรีต คือ
ลักษณะของการสูญเสียน้ าในเนื้อคอนกรีตเนื่องจากสมบัติทางกายภาพเปลี่ยนแปลงไป 

 

                                   
ภาพที ่4  แสดงการวิบัติของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กควบคุมก่อนการเผา 

 

                                 
ภาพที ่5  แสดงการวิบัติของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กควบคุมหลังการเผา  

                                  
    ภาพที ่6  แสดงการวิบัติของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กผสมเถ้าแกลบบดละเอียดร้อยละ 10 หลังการเผา 

ภาพที่ 5 แสดงการวิบัติของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กควบคุมหลังการเผา

ภาพที่ 6 แสดงการวิบัติของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กผสมเถ้าแกลบบดละเอียดร้อยละ 10 หลังการเผา

 

                 
ภาพประกอบ 7  แสดงการวิบัติของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กผสมเถ้าแกลบบดละเอียดร้อยละ 20 หลังการเผา  

 

                 
ภาพประกอบ 8  แสดงการวิบัติของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กผสมเถ้าแกลบบดละเอียดร้อยละ 30 หลังการเผา  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 ลักษณะของเหล็กเสริมและเหล็กปลอกของเสาคอนกรตีเสริมเหล็กก่อนและหลังการเผา 
                                                    

 

ก(ไมเ่ผา) ข(เผา) ค(เผา) 

ภาพที่ 7 แสดงการวิบัติของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กผสมเถ้าแกลบบดละเอียดร้อยละ 20 หลังการเผา 

ฉลอง  ปะลาชิตัง, เรืองรุชดิ์  ชีระโรจน์
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สรุปผลการทดลอง
 จากผลการทดลอง สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

 1. การใช้เถ้าแกลบบดละเอียดสามารถช่วยพัฒนา 

ก�าลังอัดของคอนกรีตได้ โดยการแทนที่ร้อยละ 10 และ 20 จะมีค่า 

ก�าลังอัดสูงกว่าคอนกรีตควบคุม แต่เมื่อแทนที่ร้อยละ 30 ก�าลังอัด 

ของคอนกรตีจะต�า่กว่าคอนกรตีควบคมุเลก็น้อย ปรมิาณการแทนที ่

ที่เหมาะสมส�าหรับก�าลังอัดสูงสุดคืออัตราการแทนที่ร้อยละ 10  

แต่หากพิจารณาอัตราการแทนท่ีสูงสุดและให้ก�าลังอัดไม่น้อยกว่า 

คอนกรีตควบคุม ปริมาณการแทนที่ที่เหมาะสมคืออัตราการแทนที ่

ร้อยละ 20

 2. คอนกรีตที่แทนที่ปูนซีเมนต์ด ้วยเถ้าแกลบบด 

ละเอยีดหลงัการเผา พบว่า การแทนทีร้่อยละ 10-30 ด้วยเถ้าแกลบ 

บดละเอียดจะให้ก�าลังอัดหลังการเผาสูงกว่าคอนกรีตควบคุมหลัง 

 

                 
ภาพประกอบ 7  แสดงการวิบัติของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กผสมเถ้าแกลบบดละเอียดร้อยละ 20 หลังการเผา  

 

                 
ภาพประกอบ 8  แสดงการวิบัติของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กผสมเถ้าแกลบบดละเอียดร้อยละ 30 หลังการเผา  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 ลักษณะของเหล็กเสริมและเหล็กปลอกของเสาคอนกรตีเสริมเหล็กก่อนและหลังการเผา 
                                                    

 

ก(ไมเ่ผา) ข(เผา) ค(เผา)  

                 
ภาพประกอบ 7  แสดงการวิบัติของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กผสมเถ้าแกลบบดละเอียดร้อยละ 20 หลังการเผา  

 

                 
ภาพประกอบ 8  แสดงการวิบัติของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กผสมเถ้าแกลบบดละเอียดร้อยละ 30 หลังการเผา  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 ลักษณะของเหล็กเสริมและเหล็กปลอกของเสาคอนกรตีเสริมเหล็กก่อนและหลังการเผา 
                                                    

 

ก(ไมเ่ผา) ข(เผา) ค(เผา) 

 

                 
ภาพประกอบ 7  แสดงการวิบัติของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กผสมเถ้าแกลบบดละเอียดร้อยละ 20 หลังการเผา  

 

                 
ภาพประกอบ 8  แสดงการวิบัติของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กผสมเถ้าแกลบบดละเอียดร้อยละ 30 หลังการเผา  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 ลักษณะของเหล็กเสริมและเหล็กปลอกของเสาคอนกรตีเสริมเหล็กก่อนและหลังการเผา 
                                                    

 

ก(ไมเ่ผา) ข(เผา) ค(เผา) 

ภาพที่ 8 แสดงการวิบัติของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กผสมเถ้าแกลบบดละเอียดร้อยละ 30 หลังการเผา 

ภาพที่ 9 ลักษณะของเหล็กเสริมและเหล็กปลอกของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กก่อนและหลังการเผา

เผาทุกการออกแบบ โดยการแทนที่ร้อยละ 20 จะให้ก�าลังอัดคง 

เหลือสูงสุดในทุกการออกแบบ โดยมีก�าลังอัดร้อยละ 72, 71 และ  

78 ของคอนกรีตควบคุมก่อนการเผา

 3. การใช้เถ้าแกลบบดละเอียดในอัตราส่วนการแทนที่ 

ร้อยละ 10 และ 20 สามารถช่วยพัฒนาการทนไฟได้ประมาณ 

ร้อยละ 13 ถึง 34 ของคอนกรีตควบคุมหลังการเผา และที่ปริมาณ 

การแทนที่ด้วยเถ้าแกลบบดละเอียดร้อยละ 20 สามารถท�าให ้

คอนกรีตทนไฟได้ดีที่สุด

 4. ผลการทดสอบการทนไฟของคอนกรีตด้วยการ 

ทดสอบแบบทรงกระบอก และเสาคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการ 

ทดสอบแบบไม่ท�าลายด้วยค้อนกระแทกและทดสอบแบบท�าลาย 

จะให้ผลที่สอดคล้องกัน

ฉลอง  ปะลาชิตัง, เรืองรุชดิ์  ชีระโรจน์
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บทคัดย่อ
 งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาคุณสมบัติการทนไฟของคอนกรีตผสมเถ้าชานอ้อยบดละเอียดที่อุณหภูมิต่างๆ โดยออกแบบก�าลังอัด 

ของคอนกรีตควบคุมที่อายุ 28 วัน เท่ากับ 300 กก./ซม.
2
 เถ้าชานอ้อยจากโรงงานน�้าตาลถูกน�ามาปรับปรุงคุณภาพโดยการเผาที่อุณหภูมิ  

400 องศาเซลเซียส และน�าไปบดให้มีขนาดอนุภาคค้างบนตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 325 ในอัตราส่วนน้อยกว่าร้อยละ 5 โดยน�้าหนัก 

เพื่อใช้แทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ในอัตราส่วนร้อยละ 0, 10, 20 และ 30 โดยน�้าหนักวัสดุประสาน ท�าการหล่อตัวอย่าง 

รูปทรงกระบอกแล้วบ่มที่อายุ 90 วัน จากนั้นท�าการทดสอบก�าลังอัดก่อนและหลังการเผาที่อุณหภูมิ 200, 400, 600 และ 800 

องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1, 2, 3 และ 4 ชม. ตามล�าดับ

 ผลการทดลองพบว่า ก�าลังอัดของคอนกรีตหลังการเผาจะขึ้นกับอุณหภูมิที่เผา ระยะเวลา และการแทนที่ด้วยเถ้าชานอ้อยบด

ละเอียด โดยอุณหภูมิและระยะเวลาการเผาที่เพิ่มขึ้นท�าให้ก�าลังอัดลดลง การใช้เถ้าชานอ้อยบดละเอียดเป็นส่วนผสมในคอนกรีตสามารถ

ช่วยพัฒนาในด้านก�าลังอัดและการทนไฟของคอนกรีตได้ในทุกอุณหภูมิ โดยอัตราส่วนที่เหมาะสมส�าหรับก�าลังอัดก่อนการเผา คือ อัตรา

การแทนที่ร้อยละ 10 ซึ่งให้ค่าก�าลังอัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 ของคอนกรีตควบคุม และอัตราส่วนการแทนที่เหมาะสมส�าหรับการทนไฟ คือ

อัตราการแทนที่ร้อยละ 20 ซึ่งให้ค่าก�าลังอัดเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10 ของคอนกรีตควบคุมหลังการเผา 

ค�าส�าคัญ : การทนไฟ, ก�าลังอัด, เถ้าชานอ้อย, อุณหภูมิที่สูง

ศักดิ์ราวุธ  ทองออน, เรืองรุชดิ์  ชีระโรจน์



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 13  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2562  33

Abstract
 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/cm
2
. 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.

Keywords : fire resistance, compressive strength, bagasse ash, high temperature
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บทน�า
 การเกิดเพลงิไหม้เป็นสาเหตหุนึง่ทีท่�าให้โครงสร้างอาคาร 

คอนกรีตเกิดการวิบัติ ซึ่งหากเกิดเพลิงไหม้ที่อุณหภูมิสูงมากและ 

ในระยะเวลาที่นานพอจะมีผลกระทบต่อการรับก�าลังของคอนกรีต 

และเหล็กเสริมให้ต�่าลง โดยเริ่มจากเมื่อคอนกรีตได้รับความร้อน 

มากว่า 300 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะท�าให้สมบัติของคอนกรีตเริ่ม 

เกดิการเปลีย่นแปลง เช่น สขีองคอนกรตีจะเริม่เข้มขึน้ เนือ้คอนกรีต 

เกิดการเสื่อมสภาพ มวลรวมเสียสภาพการยึดเกาะ เกิดรอยแตกร้าว  

เป็นต้น และเมื่อคอนกรีตสัมผัสไฟไหม้โดยตรงเป็นระยะเวลา 2  

ชั่วโมงขึ้นไป ก�าลังของคอนกรีตจะลดลงอย่างมาก อาจท�าให้ก�าลัง 

ลดลงเหลือน้อยมากเม่ือเทียบกับก�าลังของคอนกรีตก่อนเพลิงไหม้ 

(มอก. 1334, 2539) ส�าหรับการวิเคราะห์พฤติกรรมของคอนกรีต 

เสริมเหล็กกับกรณีเกิดเพลิงไหม้ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ความร้อนจะเริ่ม 

สูงขึ้นอย่างช้าๆ ในเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงความร้อนจะกระจาย 

เข้าไปถึงเหล็กเสริมในคอนกรีต ท�าให้เหล็กเสริมเริ่มมีการลดก�าลัง 

ลงอย่างต่อเนื่อง ขณะท่ีคอนกรีตท่ีอยู่ภายในเหล็กปลอก ยังคงม ี

ก�าลังลดลงไม่มาก และในชั่วโมงท่ี 3 เหล็กเสริมอาจเหลือก�าลัง 

เพียงร้อยละ 40 เมื่อเทียบก่อนเพลิงไหม้ ส่วนก�าลังของคอนกรีต 

ที่อยู่ภายในเหล็กปลอก จะลดลงเหลือเพียงร้อยละ 50 เมื่อเทียบ 

ก่อนเพลิงไหม้ (Greepala และ Nimityongskul, 2007) ยิ่งไปกว่านั้น  

การล้าของเหล็กเสริมจะส่งเสริมให้เกิดการแอ่นตัวของโครงสร้าง   

ท�าให้โครงสร้างไม่มีเสถียรภาพและอาจเกิดการวิบัติได้ตลอดเวลา   

จากการศึกษาของ Omer Arioz (2007) ได้พบว่า ระดับอุณหภูม ิ

มีผลกระทบต่อคุณสมบัติของคอนกรีต โดยการทดลองอุณหภูมิ 

เริ่มต้นที่ 200 ถึง 400 องศาเซลเซียส พบว่า คอนกรีตจะเกิดรอย 

แตกร้าวที่มองเห็นชัดเจนเพียงเล็กน้อย แต่สีของคอนกรีตจะเริ่ม

เปลี่ยนไปเมื่อได้รับความร้อนเพิ่มขึ้น เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น 600   

องศาเซลเซียส ถึง 800 องศาเซลเซียส จะสังเกตพบรอยแตกร้าว 

ท่ีผิวคอนกรีตได้อย่างชัดเจน และเน้ือคอนกรีตจะไม่สามารถ 

ยึดเหนี่ยวกันได้ นอกจากนี้ Tanyildizi และ Coskun (2008) 

ได้ศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิสูงต่อก�าลังรับแรงอัดและก�าลัง 

รับแรงดึงของคอนกรีตมวลเบาผสมซิลิกาฟูม โดยการแทนที่ด้วย 

ซลิกิาฟมูในปนูซเีมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที ่ 1 ในอตัราส่วนร้อยละ   

0, 10, 20 และ 30 โดยน�้าหนัก พบว่า ซิลิกาฟูมช่วยป้องกัน 

การลดลงของก�าลังรับแรงอัดและก�าลังรับแรงดึงเน่ืองจากอุณหภูมิ 

ที่สูงได้ 

 เถ้าชานอ้อย (Bagasse Ash หรือ Sugar Cane 

Bagasse Ash) เป็นวัสดุพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมผลิต 

น�้าตาลทราย ในปัจจุบันได้มีหลายงานวิจัยที่น�าเถ้าชานอ้อยมา 

ประโยชน์ในการเป็นวัสดุก่อสร้าง โดยเฉพาะการใช้เป็นวัสด ุ

ปอซโซลานเพ่ือใช้แทนท่ีปูนซีเมนต์บางส่วน ซึ่งจากงานวิจัยท่ี 

ผ่านมา พบว่า เถ้าชานอ้อยที่ได้มาจากโรงงานอุตสาหกรรมและ 

ไม่ผ ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพจะไม่สามารถเป็นวัสด ุ

ปอซโซลานได้ เนือ่งจากการเผาไหม้ทีไ่ม่สมบรูณ์ของชานอ้อยท�าให้ 

มีปริมาณคาร์บอนที่สูงและมีขนาดอนุภาคที่ใหญ่เมื่อเทียบกับ 

อนุภาคของปูนซีเมนต์ ส่งผลให้คอนกรีตมีความต้องการน�้าเพิ่มขึ้น 

และก�าลังอัดที่ลดลง (เพ็ญชาย  เวียงใต้ และเรืองรุชดิ์  ชีระโรจน์,  

2550) ดังนั้นจึงมีงานวิจัยต่างๆ ที่ได้ปรับปรุงคุณภาพของเถ้า 

ชานอ้อยเพื่อให้สามารถน�ามาใช้เป็นวัสดุปอซโซลานได้ เช่น  

การน�าเถ้าชานอ้อยไปเผาให้สมบูรณ์อีกครั้งจะท�าให้จ�านวนซิลิกา 

และอลูมินาออกไซด์มากขึ้นท�าให้เถ้าชานอ้อยมีสมบัติทางเคมีที่

สามารถน�าไปใช้เป็นวัสดุปอซโซลานเพื่อใช้แทนที่ปูนซีเมนต์ใน

คอนกรีตได้  (Hernandez  และคณะ, 1998) นอกจากนีก้ารปรบัปรงุ

คณุภาพด้วยการบดเถ้าชานอ้อยให้ละเอยีดมากข้ึน กเ็ป็นอกีวธิกีาร

หนึ่งที่ท�าให้มีเถ้าชานอ้อยมีสมบัติเป็นวัสดุปอซโซลานที่ดีขึ้นและ

สามารถน�ามาใช้แทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วนในคอนกรีตได้ ซึ่งการน�า

เถ้าชานอ้อยมาใช้ให้เกิดประโยชน์จะเป็นการสร้างมูลค่าให้กับเถ้า

ชานอ้อยอีกทั้งเป็นการลดต้นทุนในการผลิตคอนกรีต และยังช่วย

ลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่งด้วย (สุวิมล  สัจจวาณิชย์  

และอาทิมา  ดวงจันทร์, 2547) จากงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่า ยังไม่มี

งานวิจัยที่ได้ศึกษาการทนไฟของคอนกรีตผสมเถ้าชานอ้อย ดังนั้น 

งานวิจัยนี้จึงได้ท�าการศึกษาการทนไฟของคอนกรีตผสมเถ้าชาน 

อ้อยที่อุณหภูมิต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการใช้เถ้าชานอ้อย

ในคอนกรีตดียิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพื่อศึกษาการทนไฟของคอนกรีตผสมเถ้าชานอ้อยบด 

ละเอียดที่อุณหภูมิต่างๆ และหาอัตราส่วนการแทนที่ที่เหมาะสม 

ของเถ้าชานอ้อยบดละเอียดในคอนกรีต

วิธีด�าเนินงานวิจัย  

 วัสดุและอุปกรณ์

 ในงานวิจัยนี้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทท่ี 1   

จากการทดสอบ พบว่า ปนูซเีมนต์ทีใ่ช้มค่ีาความถ่วงจ�าเพาะเท่ากบั  

3.14 และเมื่อถ่ายภาพขยายโดยใช้เคร่ือง Scanning Electron   

Microscope (SEM) พบว่า ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทท่ี 1 

มรีปูร่างลกัษณะโดยส่วนมากเป็นเหล่ียมเป็นมมุ พืน้ผวิค่อนข้างเรยีบ   

เนื้อแน่นไม่มีรูพรุน ดังแสดงในภาพที่ 1  

        

พบวายังไมมีงานวิจัยท่ีไดศึกษาการทนไฟของคอนกรีตผสมเถาชานออย  ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงไดทําการศึกษาการทนไฟ
ของคอนกรีตผสมเถาชานออยที่อุณหภูมิตางๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจในการใชเถาชานออยในคอนกรีตดียิ่งข้ึน  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

 เพ่ือศึกษาการทนไฟของคอนกรีตผสมเถาชานออยบดละเอียดที่อุณหภูมิตางๆ  และหาอัตราสวนการแทนที่
ที่เหมาะสมของเถาชานออยบดละเอียดในคอนกรีต 
 

วิธีดําเนินงานวิจัย   
 

วัสดแุละอุปกรณ 
  
 ในงานวิจัยนี้ใชปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทท่ี  1  จากการทดสอบพบวาปูนซีเมนตที่ใชมีคาความ
ถวงจําเพาะเทากับ 3.14  และเมื่อถายภาพขยายโดยใชเครื่อง  Scanning  Electron  Microscope  (SEM)  พบวา
ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทที่  1  มีรูปรางลักษณะโดยสวนมากเปนเหลี่ยมเปนมุม  พื้นผิวคอนขางเรียบ  เนื้อแนน
ไมมีรูพรุน  ดังแสดงในภาพที ่ 1   
 

       
 

ภาพที ่ 1  ภาพถายขยายอนุภาคปูนซีเมนตปอรตแลนด  กําลังขยาย  1,000  และ  2,000  เทา 
 ทราย ใชทรายแมน้ํานํามาลางทําความสะอาด  จาการทดสอบพบวามีคาความถวงจําเพาะเทากับ  2.54  
ความถวงจําเพาะอิ่มตัวผิวแหง  เทากับ  2.57  ความถวงจําเพาะปรากฎเทากับ  2.62  รอยละการดูดซึมน้ําเฉลี่ยของ
ทราย  เทากับรอยละ  1.20  และคาโมดูลัสความละเอียดของทราย  มีคาเทากับ  2.75 
 หิน ใชหินปูนยอย โดยนํามาลางทําความสะอาด จากการทดสอบพบวามีคาความถวงจําเพาะ เทากับ  2.71  
ความถวงจําเพาะอ่ิมตัวผิวแหงเทากับ  2.73  ความถวงจําเพาะปรากฎเทากับ  2.74  และรอยละการดูดซึมน้ําเฉลี่ย
ของหินเทากับรอยละ 0.37  คาโมดูลัสความละเอียด  เทากับ  7.18   โดยการกระจายตัวของทั้งหินและทรายอยู
ภายในขอบเขตบน-ลาง  ซึ่งเปนไปตามมาตรฐาน  ASTM  C  136 
 สารผสมเพิ่มที่ใชเปนสารลดน้ําพิเศษ ชนิด F เพ่ือชวยเพ่ิมคาคายุบตัวใหไดตามที่ตองการ 
 เถาชานออย (Bagasse Ash)  ที่ใชนําจากโรงน้ําตาลวังขนาย  และนํามาปรับปรุงคุณภาพโดยการเผาเพ่ิมที่
อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส  จากนั้นนํามาบดดวยเครื่องบดแบบตกกระทบใหไดขนาดที่คางบนตระแกรมาตรฐาน  
เบอร  325   นอยกวารอยละ  5  เนื่องจากวัสดุปอซโซลานที่มีความละเอียดสูงสามารถทําปฏิกิริยาปอซโซลานิกไดดี 
(รัฐพล สมนา และ ชัย จาตุรพิทักษกุล, 2554)  และจากการถายภาพขยาย พบวา ลักษณะทางกายภาพเถาชานออย
บดละเอียดมีรูปรางเปนเหลี่ยมเปนมุม  ไมแนนอนผิวขรุขระ  คลายภาพถายขยายของปูนซีเมนต  ดังแสดงในภาพที ่ 2  
  
 

ศักดิ์ราวุธ  ทองออน, เรืองรุชดิ์  ชีระโรจน์
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วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 13  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2562  35

 ทราย ใช้ทรายแม่น�้าน�ามาล้างท�าความสะอาด จากการ 

ทดสอบ พบว่า มค่ีาความถ่วงจ�าเพาะ เท่ากับ 2.54 ความถ่วงจ�าเพาะ 

อิ่มตัวผิวแห้ง เท่ากับ 2.57 ความถ่วงจ�าเพาะปรากฎ เท่ากับ 2.62   

ร้อยละการดูดซึมน�้าเฉลี่ยของทราย เท่ากับ ร้อยละ 1.20 และ 

ค่าโมดูลัสความละเอียดของทราย มีค่าเท่ากับ 2.75

 หนิ ใช้หนิปนูย่อย โดยน�ามาล้างท�าความสะอาด จากการ 

ทดสอบ พบว่า มค่ีาความถ่วงจ�าเพาะ เท่ากับ 2.71 ความถ่วงจ�าเพาะ 

อิ่มตัวผิวแห้ง เท่ากับ 2.73 ความถ่วงจ�าเพาะปรากฎ เท่ากับ 2.74   

และร้อยละการดดูซึมน�า้เฉล่ียของหิน เท่ากบั ร้อยละ 0.37 ค่าโมดลูสั 

ความละเอียด เท่ากับ 7.18 โดยการกระจายตัวของทั้งหินและ 

ทรายอยู่ภายในขอบเขตบน-ล่าง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM   

C 136

พบวายังไมมีงานวิจัยท่ีไดศึกษาการทนไฟของคอนกรีตผสมเถาชานออย  ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงไดทําการศึกษาการทนไฟ
ของคอนกรีตผสมเถาชานออยที่อุณหภูมิตางๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจในการใชเถาชานออยในคอนกรีตดียิ่งข้ึน  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

 เพ่ือศึกษาการทนไฟของคอนกรีตผสมเถาชานออยบดละเอียดที่อุณหภูมิตางๆ  และหาอัตราสวนการแทนที่
ที่เหมาะสมของเถาชานออยบดละเอียดในคอนกรีต 
 

วิธีดําเนินงานวิจัย   
 

วัสดแุละอุปกรณ 
  
 ในงานวิจัยนี้ใชปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทท่ี  1  จากการทดสอบพบวาปูนซีเมนตที่ใชมีคาความ
ถวงจําเพาะเทากับ 3.14  และเมื่อถายภาพขยายโดยใชเครื่อง  Scanning  Electron  Microscope  (SEM)  พบวา
ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทที่  1  มีรูปรางลักษณะโดยสวนมากเปนเหลี่ยมเปนมุม  พื้นผิวคอนขางเรียบ  เนื้อแนน
ไมมีรูพรุน  ดังแสดงในภาพที ่ 1   
 

       
 

ภาพที ่ 1  ภาพถายขยายอนุภาคปูนซีเมนตปอรตแลนด  กําลังขยาย  1,000  และ  2,000  เทา 
 ทราย ใชทรายแมน้ํานํามาลางทําความสะอาด  จาการทดสอบพบวามีคาความถวงจําเพาะเทากับ  2.54  
ความถวงจําเพาะอิ่มตัวผิวแหง  เทากับ  2.57  ความถวงจําเพาะปรากฎเทากับ  2.62  รอยละการดูดซึมน้ําเฉลี่ยของ
ทราย  เทากับรอยละ  1.20  และคาโมดูลัสความละเอียดของทราย  มีคาเทากับ  2.75 
 หิน ใชหินปูนยอย โดยนํามาลางทําความสะอาด จากการทดสอบพบวามีคาความถวงจําเพาะ เทากับ  2.71  
ความถวงจําเพาะอ่ิมตัวผิวแหงเทากับ  2.73  ความถวงจําเพาะปรากฎเทากับ  2.74  และรอยละการดูดซึมน้ําเฉลี่ย
ของหินเทากับรอยละ 0.37  คาโมดูลัสความละเอียด  เทากับ  7.18   โดยการกระจายตัวของทั้งหินและทรายอยู
ภายในขอบเขตบน-ลาง  ซึ่งเปนไปตามมาตรฐาน  ASTM  C  136 
 สารผสมเพิ่มที่ใชเปนสารลดน้ําพิเศษ ชนิด F เพ่ือชวยเพ่ิมคาคายุบตัวใหไดตามที่ตองการ 
 เถาชานออย (Bagasse Ash)  ที่ใชนําจากโรงน้ําตาลวังขนาย  และนํามาปรับปรุงคุณภาพโดยการเผาเพ่ิมที่
อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส  จากนั้นนํามาบดดวยเครื่องบดแบบตกกระทบใหไดขนาดที่คางบนตระแกรมาตรฐาน  
เบอร  325   นอยกวารอยละ  5  เนื่องจากวัสดุปอซโซลานที่มีความละเอียดสูงสามารถทําปฏิกิริยาปอซโซลานิกไดดี 
(รัฐพล สมนา และ ชัย จาตุรพิทักษกุล, 2554)  และจากการถายภาพขยาย พบวา ลักษณะทางกายภาพเถาชานออย
บดละเอียดมีรูปรางเปนเหลี่ยมเปนมุม  ไมแนนอนผิวขรุขระ  คลายภาพถายขยายของปูนซีเมนต  ดังแสดงในภาพที ่ 2  
  
 

ภาพที่ 1 ภาพถ่ายขยายอนุภาคปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์  ก�าลังขยาย  1,000 และ 2,000  เท่า

ภาพที่ 2 ภาพถ่ายขยายอนุภาคเถ้าชานอ้อยบดละเอียดก�าลังขยาย 1,000 และ 2,000 เท่า

       
 

ภาพที ่ 2  ภาพถายขยายอนุภาคเถาชานออยบดละเอียดกําลังขยาย  1,000  และ  2,000  เทา 
 

 ตาราง  1  แสดงองคประกอบทางเคมีของปูนซีเมนตปอรตแลนดและเถาชานออย พบวาปูนซีเมนตปอรต
แลนดประเภทที่  1  มีแคลเซียมออกไซด (CaO)  เปนองคประกอบสูงที่สุดคือรอยละ 64.98 และมีองคประกอบของ  
ซิลิกาออกไซด (SiO2)  อลูมินาออกไซด (Al2O3)  และ  เฟอรริกออกไซด  (Fe2O3)  อยูรอยละ 20.61, 5.25 และ 3.08 
ตามลําดับ สวนเถาชานออยหลังการปรับปรุงคุณภาพดวยการเผาเพิ่มและบดใหมีขนาดเล็กลงพบวามีปริมาณ  ซิลิกา
ออกไซด (SiO2)  สูงถึงรอยละ 74.81 ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความเปนไปไดในการเปนวัสดุปอซโซลานที่ดี ผลรวมของซิลิกา
ออกไซด (SiO2)  อลูมินาออกไซด (Al2O3)  และ  เฟอรริกออกไซด  (Fe2O3) มีคาเทากับรอยละ 83.44 นอกจากนี้มี 
ซัลเฟอรไตรออกไซด (SO3) และคาการสูญเสียนํ้าหนักเนื่องจากการเผา เทากับรอยละ 0.91 และ 3.50 ตามลําดับ  
ตาม  ASTM  C  618 สามารถจัดเถาชานออยหลังการปรับปรุงคุณภาพนี้ไดเปนวัสดุปอซโซลาน  Class  N   
 
ตาราง  1  องคประกอบทางเคมีของปูนซีเมนตปอรตแลนดและเถาชานออย 
 

องคประกอบทางเคม ี ปูนซีเมนตปอรตแลนด (รอยละ)     เถาชานออย (รอยละ)   
SiO2 20.61 74.81 
Al2O3 5.25 4.74 
Fe2O3 3.08 3.89 
CaO 64.98 2.46 
MgO 0.92 3.76 
K2O 0.08 3.13 
Na2O 0.51 0.81 
Mn2O3 0.72 1.18 
SO3 2.74 0.91 
LOI 1.12 3.50 

 

การเตรียมสวนผสมคอนกรีต 
 

 คอนกรีตท่ีใชในงานวิจัยน้ี  ทําการออกแบบกําลังอัดของคอนกรีตควบคุมโดยใชปูนซีเมนตปอรตแลนด
ประเภทที่  1  เปนวัสดุประสานเพียงอยางเดียวท่ีอายุ 28  วนั เทากับ 300 ซม./กก.2 จาการทดสอบพบวากําลังอัดที่
ไดคือ 311 ซม./กก.2 ซึ่งใกลเคียงกับกําลังที่ออกแบบไว จากนั้นนําเถาชานออยบดละเอียดมาแทนที่ปูนซีเมนต  ใน
อัตราสวนรอยละ  10,  20  และ  30  โดยน้ําหนักวัสดุประสาน  แล วนําไปหลอคอนกรีตรูปทรงกระบอกที่มีขนาดเสน
ผานศูนยกลาง  10 ซม.  สูง  20  ซม.  โดยใชสารลดน้ําพิเศษชนิด F เพื่อควบคุมใหคาการยุบตัวอยูระหวาง  10±2  

 สารผสมเพิ่มที่ใช้เป็นสารลดน�้าพิเศษ ชนิด F เพื่อช่วย

เพิ่มค่าค่ายุบตัวให้ได้ตามที่ต้องการ

 เถ้าชานอ้อย (Bagasse Ash) ที่ใช้น�าจากโรงน�้าตาล 

วงัขนาย และน�ามาปรบัปรงุคณุภาพโดยการเผาเพิม่ทีอ่ณุหภมู ิ400 

องศาเซลเซียส จากนั้นน�ามาบดด้วยเครื่องบดแบบตกกระทบให้ได้

ขนาดที่ค้างบนตระแกรงมาตรฐาน เบอร์  325 น้อยกว่าร้อยละ 5  

เนื่องจากวัสดุปอซโซลานที่มีความละเอียดสูงสามารถท�าปฏิกิริยา

ปอซโซลานิกได้ดี (รัฐพล สมนา และ ชัย จาตุรพิทักษ์กุล, 2554)  

และจากการถ่ายภาพขยาย พบว่า ลักษณะทางกายภาพเถ้าชานอ้อย

บดละเอียดมีรูปร่างเป็นเหลี่ยมเป็นมุม  ไม่แน่นอนผิวขรุขระ  คล้าย

ภาพถ่ายขยายของปูนซีเมนต์  ดังแสดงในภาพที่  2   

 ตาราง 1 แสดงองค์ประกอบทางเคมีของปูนซีเมนต์ 

ปอร์ตแลนด์และเถ้าชานอ้อย พบว่า ปนูซเีมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 

ที่ 1 มีแคลเซียมออกไซด์ (CaO) เป็นองค์ประกอบสูงท่ีสุด คือ 

ร้อยละ 64.98 และมีองค์ประกอบของซิลิกาออกไซด์ (SiO2)  

อลูมินาออกไซด์ (Al2O3) และเฟอร์ริกออกไซด์ (Fe2O3) อยู่ร้อยละ 

20.61, 5.25 และ 3.08 ตามล�าดบั ส่วนเถ้าชานอ้อยหลงัการปรบัปรงุ 

คุณภาพด้วยการเผาเพิ่มและบดให้มีขนาดเล็กลง พบว่า มีปริมาณ   

ซิลิกาออกไซด์ (SiO2) สูงถึงร้อยละ 74.81 ซึ่งแสดงให้เห็นถึง 

ความเป็นไปได้ในการเป็นวัสดปุอซโซลานทีด่ ีผลรวมของซิลกิาออกไซด์  

(SiO2) อลูมินาออกไซด์ (Al2O3) และเฟอร์ริกออกไซด์  (Fe2O3)  

มีค่า เท่ากับร้อยละ 83.44 นอกจากนี้มีซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO3)  

และค่าการสญูเสยีน�า้หนกัเนือ่งจากการเผา เท่ากบัร้อยละ 0.91 และ  

3.50 ตามล�าดับ ตาม ASTM C 618 สามารถจัดเถ้าชานอ้อยหลัง

การปรับปรุงคุณภาพนี้ได้เป็นวัสดุปอซโซลาน Class N  

ศักดิ์ราวุธ  ทองออน, เรืองรุชดิ์  ชีระโรจน์
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การเตรียมส่วนผสมคอนกรีต
 คอนกรตีทีใ่ช้ในงานวจัิยนี ้ท�าการออกแบบก�าลงัอดัของ 

คอนกรตีควบคมุโดยใช้ปนูซเีมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทท่ี 1 เป็นวสัดุ 

ประสานเพียงอย่างเดียวที่อายุ 28 วัน เท่ากับ 300 ซม./กก.
2
  

จาการทดสอบ พบว่า ก�าลังอัดที่ได้คือ 311 ซม./กก.
2
 ซึ่งใกล้เคียง 

กับก�าลังที่ออกแบบไว้ จากนั้นน�าเถ้าชานอ้อยบดละเอียดมาแทนที ่

ปูนซีเมนต์ ในอัตราส่วนร้อยละ 10, 20 และ 30 โดยน�้าหนักวัสด ุ

ประสาน  แล้วน�าไปหล่อคอนกรตีรปูทรงกระบอกทีม่ขีนาดเส้นผ่าน 

ศูนย์กลาง 10 ซม. สูง 20 ซม. โดยใช้สารลดน�้าพิเศษชนิด F 

เพื่อควบคุมให้ค่าการยุบตัวอยู่ระหว่าง 10 ± 2 ซม. และถอดแบบ 

หลังการหล่อคอนกรีตเมื่ออายุครบ 24 ชม. แล้วน�าตัวอย่างไปบ่ม 

ในน�้าจนมีอายุ 90 วัน และน�าตัวอย่างข้ึนจากน�้าแล้วผึ่งให้แห้ง 

แบ่งตัวอย่างเป็นสองส่วนคือเผาและไม่เผา ส�าหรับการเผาจะใช้ 

เตาเผาที่ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงโดยเร่งอุณหภูมิการเผาให้เร็วท่ีสุด 

โดยไม่ให้เปลวไฟสัมผัสกับก้อนตัวอย่าง จากน้ันเริ่มการเผาที่ 

อุณหภูมิ 200, 400, 600 และ 800 องศาเซลเซียส ตามเวลาที ่

ก�าหนด คือ 1, 2, 3 และ 4 ชม. ตามล�าดับ ซึ่งจากงานวิจัยที่ผ่านมา 

พบว่า ท่ีอุณหภูมิการเผา 800 องศาเซลเซียส ส่งผลให้คอนกรีต 

มีค่าก�าลังอัดลดลงถึงร้อยละ 90 (Chan และคณะ, 2000) ดังนั้น 

ในงานวจิยันีจ้งึเลือกอณุหภูมสูิงสุดส�าหรบัการเผาตวัอย่างคอนกรตี  

800 องศาเซลเซียส จากนั้นน�าตัวอย่างไปทดสอบหาค่าก�าลังอัด 

ก่อนและหลังการเผาพร้อมทั้งสังเกตสีผิวและรอยร้าวก้อนของ 

ตัวอย่าง โดยส่วนผสมของคอนกรีตชนิดต่างๆ ได้แสดงในตาราง  2   

โดยแต่ละอุณหภูมิและเวลาการเผาจะใช้ตัวอย่างคอนกรีต จ�านวน 

3 ก้อน รวมเป็น 204 ก้อนตัวอย่าง

ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และเถ้าชานอ้อย

       
 

ภาพที ่ 2  ภาพถายขยายอนุภาคเถาชานออยบดละเอียดกําลังขยาย  1,000  และ  2,000  เทา 
 

 ตาราง  1  แสดงองคประกอบทางเคมีของปูนซีเมนตปอรตแลนดและเถาชานออย พบวาปูนซีเมนตปอรต
แลนดประเภทที่  1  มีแคลเซียมออกไซด (CaO)  เปนองคประกอบสูงที่สุดคือรอยละ 64.98 และมีองคประกอบของ  
ซิลิกาออกไซด (SiO2)  อลูมินาออกไซด (Al2O3)  และ  เฟอรริกออกไซด  (Fe2O3)  อยูรอยละ 20.61, 5.25 และ 3.08 
ตามลําดับ สวนเถาชานออยหลังการปรับปรุงคุณภาพดวยการเผาเพิ่มและบดใหมีขนาดเล็กลงพบวามีปริมาณ  ซิลิกา
ออกไซด (SiO2)  สูงถึงรอยละ 74.81 ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความเปนไปไดในการเปนวัสดุปอซโซลานที่ดี ผลรวมของซิลิกา
ออกไซด (SiO2)  อลูมินาออกไซด (Al2O3)  และ  เฟอรริกออกไซด  (Fe2O3) มีคาเทากับรอยละ 83.44 นอกจากนี้มี 
ซัลเฟอรไตรออกไซด (SO3) และคาการสูญเสียนํ้าหนักเนื่องจากการเผา เทากับรอยละ 0.91 และ 3.50 ตามลําดับ  
ตาม  ASTM  C  618 สามารถจัดเถาชานออยหลังการปรับปรุงคุณภาพนี้ไดเปนวัสดุปอซโซลาน  Class  N   
 
ตาราง  1  องคประกอบทางเคมีของปูนซีเมนตปอรตแลนดและเถาชานออย 
 

องคประกอบทางเคม ี ปูนซีเมนตปอรตแลนด (รอยละ)     เถาชานออย (รอยละ)   
SiO2 20.61 74.81 
Al2O3 5.25 4.74 
Fe2O3 3.08 3.89 
CaO 64.98 2.46 
MgO 0.92 3.76 
K2O 0.08 3.13 
Na2O 0.51 0.81 
Mn2O3 0.72 1.18 
SO3 2.74 0.91 
LOI 1.12 3.50 

 

การเตรียมสวนผสมคอนกรีต 
 

 คอนกรีตท่ีใชในงานวิจัยน้ี  ทําการออกแบบกําลังอัดของคอนกรีตควบคุมโดยใชปูนซีเมนตปอรตแลนด
ประเภทที่  1  เปนวัสดุประสานเพียงอยางเดียวท่ีอายุ 28  วนั เทากับ 300 ซม./กก.2 จาการทดสอบพบวากําลังอัดที่
ไดคือ 311 ซม./กก.2 ซึ่งใกลเคียงกับกําลังที่ออกแบบไว จากนั้นนําเถาชานออยบดละเอียดมาแทนที่ปูนซีเมนต  ใน
อัตราสวนรอยละ  10,  20  และ  30  โดยน้ําหนักวัสดุประสาน  แล วนําไปหลอคอนกรีตรูปทรงกระบอกที่มีขนาดเสน
ผานศูนยกลาง  10 ซม.  สูง  20  ซม.  โดยใชสารลดน้ําพิเศษชนิด F เพื่อควบคุมใหคาการยุบตัวอยูระหวาง  10±2  

ตารางที่ 2 อัตราส่วนผสมของคอนกรีต

ซม.  และถอดแบบหลังการหลอคอนกรีตเมื่ออายุครบ  24  ชม. แลวนําตัวอยางไปบมในน้ําจนมีอายุ  90 วัน และนํา
ตัวอยางขึ้นจากน้ําแลวผึ่งใหแหง แบงตัวอยางเปนสองสวนคือเผาและไมเผา สําหรับการเผาจะใชเตาเผาที่ใชแกสเปน
เช้ือเพลิงโดยเรงอุณหภูมิการเผาใหเร็วท่ีสุด โดยไมใหเปลวไฟสัมผัสกับกอนตัวอยาง จากนั้นเริ่มการเผาที่อุณหภูมิ 200, 
400, 600  และ 800 องศาเซลเซียส ตามเวลาที่กําหนดคือ  1, 2, 3 และ  4 ชม. ตามลําดับ ซึ่งจากงานวิจัยท่ีผานมา
พบวาที่อุณหภูมิการเผา 800 องศาเซลเซียส สงผลใหคอนกรีตมีคากําลังอัดลดลงถึงรอยละ 90 (Chan และ คณะ, 
2000)  ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงเลือกอุณหภูมิสูงสุดสําหรับการเผาตัวอยางคอนกรีต 800 องศาเซลเซียส จากนั้นนํา
ตัวอยางไปทดสอบหาคากําลังอัดกอนและหลังการเผาพรอมทั้งสังเกตสีผิวและรอยราวกอนของตัวอยาง โดยสวนผสม
ของคอนกรีตชนิดตางๆ ไดแสดงในตาราง  2  โดยแตละอุณหภมูแิละเวลาการเผาจะใชตัวอยางคอนกรีตจํานวน 3 กอน 
รวมเปน 204 กอนตัวอยาง 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง  2  อัตราสวนผสมของคอนกรีต  

ประเภท
คอนกรีต 

อัตราสวนผสม  (กก./ม.3) 

น้ํา ปูนซีเมนต 
เถาชานออย
บดละเอียด   

ทราย หิน 
สารผสมเพิ่ม

ชนิด  F 
CC-300 200 285 0 841 1018 Maximum 2% 
10BG300 203 257 28 837 1012 Maximum 2% 
20BG300 203 229 57 833 1006 Maximum 2% 
30BG300 206 200 86 829 1000 Maximum 2% 

 CC  =  Ground  Control  Concrete,  BG  =  Bagasse  Ash  

 
ผลการทดสอบและวิเคราะหผล 
 

 ตาราง 3 แสดงกําลังอัดของคอนกรีตท่ีอายุ 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 แสดงใหเห็นวาการใชเถาชานออยบดละเอียดสามารถเพ่ิมกําลังอัดของคอนกรีตได 
เน่ืองจากเถาชานออยบดละเอียดมีสมบัติการเปนวัสดุปอซโซลานนั่นเอง (สุวิมล  สัจจวาณิชย  และอาทิมา  ดวงจันทร, 
2547)  เมื่อใชเถาชานออยบดละเอียดแทนท่ีในปริมาณรอยละ  30  จะใหกําลังอัดเทากับ  325  กก./ซม.2 หรือคิดเปน
รอยละ 98 ของคอนกรีตควบคุม  ซึ่งต่ํากวาคอนกรีตควบคุมเล็กนอย เมื่อพิจารณาอัตราสวนการแทนท่ีที่เหมาะสม
เพ่ือใหไดกําลังอัดสูงสุด พบวาปริมาณการแทนท่ีรอยละ  10  เปนคาที่ดีที่สุด  
 หลังการเผาที่อุณหภมูิตางๆ พบวา ทีอุ่ณหภูมิ 200 องศาเซลเซียสเปนเวลา 4 ชม. พบวากําลังของคอนกรีต
ควบคุมจะลดลงไปประมาณรอยละ 20 หรือคาเฉลี่ยของกําลังอัดที่ลดลงคือรอยละ 5 องศาเซลเซียส/ชม. และเมื่อเพิ่ม
อุณหภูมิเปน 400 องศาเซลเซียสพบวาคาเฉลี่ยของกําลังอัดที่ลดลงประมาณ 10 องศาเซลเซียส/ชม. และเมื่อเพิ่ม
อุณหภูมิเปน 600 องศาเซลเซียสพบวาคาเฉลี่ยของกําลังอัดที่ลดลงประมาณ 20 องศาเซลเซียส/ชม. ซึ่งเห็นไดวา
ในชวงอุณหภูมิ 200 ถึง 600 องศาเซลเซียส อัตราการลดลงของกําลังอัดจะลดลงเปนเทาตัวเมื่ออุณหภูมิเพ่ิมขึ้น 200 
องศาเซลเซียส สวนที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส พบวากําลังอัดที่ลดลงมีความแตกตางจากอุณหภูมิของชวงอ่ืนๆ 

ศักดิ์ราวุธ  ทองออน, เรืองรุชดิ์  ชีระโรจน์
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ผลการทดสอบและวิเคราะห์ผล
 ตาราง 3 แสดงก�าลังอัดของคอนกรีตที่อายุ 90 วัน  

ก่อนและหลงัเผา พบว่า ก�าลงัอดัของคอนกรตีควบคมุทีอ่าย ุ90  วนั 

มีค่าเท่ากับ 330 กก./ซม.
2
 หลังจากแทนที่ด้วยเถ้าชานอ้อยบด

ละเอียดในปริมาณร้อยละ 10 และ 20 ก�าลังอัดของคอนกรีต 

มีค่าเท่ากับ 371 และ 354 กก./ซม.
2
 หรือคิดเป็นร้อยละ 112 และ  

107 ตามล�าดบั ซึง่ก�าลงัอดัมีค่าสงูกว่าคอนกรตีควบคุม แสดงให้เหน็ว่า 

การใช้เถ้าชานอ้อยบดละเอียดสามารถเพิม่ก�าลงัอดัของคอนกรตีได้  

เนื่องจากเถ้าชานอ้อยบดละเอียดมีสมบัติการเป็นวัสดุปอซโซลาน

นั่นเอง (สุวิมล  สัจจวาณิชย์  และอาทิมา  ดวงจันทร์, 2547) เมื่อ

ใช้เถ้าชานอ้อยบดละเอียดแทนที่ในปริมาณร้อยละ 30 จะให้ก�าลัง

อัดเท่ากับ 325 กก./ซม.
2
 หรือคิดเป็นร้อยละ 98 ของคอนกรีต

ควบคมุ  ซึง่ต�า่กว่าคอนกรตีควบคมุเลก็น้อย เมือ่พจิารณาอตัราส่วน

การแทนที่ที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ก�าลังอัดสูงสุด พบว่า ปริมาณการ

แทนที่ร้อยละ 10 เป็นค่าที่ดีที่สุด 

 หลงัการเผาทีอ่ณุหภมูต่ิางๆ พบว่า ทีอ่ณุหภมู ิ200 องศา

เซลเซียสเป็นเวลา 4 ชม. พบว่า ก�าลังของคอนกรีตควบคุมจะลดลง

ไปประมาณร้อยละ 20 หรอืค่าเฉล่ียของก�าลังอดัทีล่ดลง คือ ร้อยละ 

5 องศาเซลเซยีส/ชม. และเมือ่เพิม่อณุหภมูเิป็น 400 องศาเซลเซยีส

พบว่า ค่าเฉล่ียของก�าลังอดัทีล่ดลงประมาณ 10 องศาเซลเซยีส/ชม. 

และเมื่อเพิ่มอุณหภูมิเป็น 600 องศาเซลเซียส พบว่า ค่าเฉลี่ยของ

ก�าลังอัดท่ีลดลงประมาณ 20 องศาเซลเซยีส/ชม. ซึง่เหน็ได้ว่าในช่วง 

อุณหภูมิ 200 ถึง 600 องศาเซลเซียส อัตราการลดลงของก�าลังอัด 

จะลดลงเป็นเท่าตัวเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น 200 องศาเซลเซียส ส่วนที ่

อณุหภูม ิ800 องศาเซลเซยีส พบว่า ก�าลังอดัทีล่ดลงมคีวามแตกต่าง 

จากอุณหภูมิของช่วงอื่นๆ โดยมีการลดลงของก�าลังอัดประมาณ 

เท่าตัวในทุกๆ ช่ัวโมงที่เพิ่มขึ้น เน่ืองจากอุณหภูมิการเผาท่ีสูงจะ

ท�าให้แคลเซียมซิลิเกตไฮเดรตเกิดการสลายตัวอย่างรวดเร็วจึง

ท�าให้ก�าลังอัดจึงลดลงเร็วกว่าในช่วงอุณหภูมิที่ต�่ากว่า ซึ่งผลท่ีได้ 

สอดคล้องกบังานวจิยัทีผ่่านมาของ Tanyildizi และ Coskun (2008)  

ตารางที่ 3 ก�าลังอัดของคอนกรีตที่อายุ 90 วัน ก่อนและหลังเผา

โดยมีการลดลงของกําลังอัดประมาณเทาตวัในทุกๆ ชั่วโมงท่ีเพิ่มขึ้น เน่ืองจากอุณหภูมิการเผาที่สูงจะทําใหแคลเซยีมซลิิ
เกตไฮเดรตเกิดการสลายตัวอยางรวดเร็วจึงทําใหกําลังอัดจึงลดลงเร็วกวาในชวงอุณหภูมิที่ต่ํากวา ซึ่งผลที่ไดสอดคลอง
กับงานวิจัยที่ผานมาของ Tanyildizi  และ  Coskun (2008)   
 

ตาราง  3  กําลังอัดของคอนกรีตทีอ่ายุ 90 วัน กอนและหลังเผา 

กําลังอัด (กก./ซม2)  -  (รอยละกําลังอัด) 

ประเภทคอนกรีต  ไมเผา 
เผาที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส 

  1 ชม.   2 ชม.   3 ชม.   4 ชม. 

CC-300 330 - (100) 314 - (95) 298 - (90) 283 - (86) 268 - (81) 

10BG300 371 - (112) 325 - (98) 309 - (94) 304 - (92) 288 - (87) 

20BG300 354 - (107) 336 - (102) 318 - (96) 318 - (96) 302 - (92) 

30BG300 325 - (98) 309 - (94) 293 - (89) 278 - (84) 264 - (80) 

ประเภทคอนกรีต  ไมเผา 
เผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส 

  1 ชม.   2 ชม.   3 ชม.   4 ชม. 

CC-300 330 - (100) 290 - (88) 256 - (78) 225 - (68) 198 - (60) 

10BG300 371 - (112) 312 - (95) 274 - (83) 241 - (73) 212 - (64) 

20BG300 354 - (107) 326 - (99) 287 - (87) 253 - (77) 222 - (67) 

30BG300 325 - (98) 283 - (86) 252 - (76) 221 - (67) 195 - (59) 

ประเภทคอนกรีต  ไมเผา 
เผาที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส 

  1 ชม.   2 ชม.   3 ชม.   4 ชม. 

CC-300 330 - (100) 264 - (80) 193 - (58) 141 - (43) 103 - (31) 

10BG300 371 - (112) 283 - (86) 207 - (63) 151 - (46) 110 - (33) 

20BG300 354 - (107) 297 - (90) 217 - (66) 158 - (48) 115 - (35) 

30BG300 325 - (98) 260 - (79) 190 - (58) 139 - (42) 101 - (31) 

ประเภทคอนกรีต  ไมเผา 
เผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส 

  1 ชม.   2 ชม.   3 ชม.   4 ชม. 

CC-300 330 - (100) 162 - (49) 79 - (24) 40 - (12) 19 - (6) 

10BG300 371 - (112) 173 - (52) 85 - (26) 42 - (13) 23 - (7) 

20BG300 354 - (107) 182 - (55) 89 - (27) 45 - (14) 25 - (8) 

30BG300 325 - (98) 159 - (48) 78 - (24) 37 - (11) 16 - (5) 

 
 เมื่อพิจารณาของผลกระทบเนื่องจากอุณหภูมิในการเผา พบวาอัตราการลดลงของกําลังอัดแปรผันกับ
อุณหภมิที่สูงเพ่ิมข้ึน กลาวคือยิ่งอุณหภูมิสูงข้ึนอัตราการลดลงของคอนกรีตจะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสามารถสังเกตไดจากคา
ความชันของความสัมพันธระหวางกําลังอัดและระยะเวลาการเผาของคอนกรีตในภาพท่ี 3 และคาความชันของ
ความสัมพันธระหวางกําลังอัดและอุณหภูมิการเผาของคอนกรีตในภาพท่ี 4 สําหรับคอนกรีตที่ผสมเถาชานออย

ศักดิ์ราวุธ  ทองออน, เรืองรุชดิ์  ชีระโรจน์
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38   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 13  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2562

 เมือ่พจิารณาของผลกระทบเนือ่งจากอณุหภมูใินการเผา  

พบว่า อัตราการลดลงของก�าลังอัดแปรผันกับอุณหภมิท่ีสูงเพิ่มขึ้น  

กล่าวคอื ยิง่อณุหภมูสิงูขึน้อตัราการลดลงของคอนกรตีจะเพิม่มากขึน้ 

ซึง่สามารถสงัเกตได้จากค่าความชันของความสมัพนัธ์ระหว่างก�าลงั 

อัดและระยะเวลาการเผาของคอนกรีตในภาพที่ 3 และค่าความชัน 

ของความสมัพันธ์ระหว่างก�าลงัอดัและอณุหภูมกิารเผาของคอนกรตี 

ในภาพที่ 4 ส�าหรับคอนกรีตที่ผสมเถ้าชานอ้อยบดละเอียดในอัตรา 

ส่วนร้อยละ 10, 20 และ 30 โดยน�้าหนักวัสดุประสานหลังการเผา 

พบว่า ก�าลงัอดัมค่ีาลดลงในรปูแบบเช่นเดยีวกนักบัคอนกรตีควบคมุ  

ตามที่แสดงในภาพที่ 3 และ 4 โดยท่ีคอนกรีตท่ีผสมเถ้าชานอ้อย 

บดละเอียดในอัตราการแทนที่ร้อยละ 20 จะให้ก�าลังอัดหลังการ 

เผาสูงที่สุดในทุกช่วงอุณหภูมิการเผาและเวลาการเผา โดยก�าลังอัด 

หลังจากการเผาที่อุณหภูมิ 200, 400, 600 และ 800 องศาเซลเซียส  

เป็นเวลา 4 ชม. มีค่าก�าลังอัดร้อยละ 92, 67, 35 และ 8 ตามล�าดับ  

ซึ่งการทนไฟที่เพิ่มขึ้นมานี้เกิดจากการท�าปฏิกิริยาปอซโซลานิก 

ท�าให้แคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่มีความสามารถทนไฟได้น้อยท�า 

ปฏิกิริยากลายเป็นแคลเชียมซิลิเกตไฮเดรตที่มีการทนไฟที่สูงขึ้น  

(Tanyildizi และ Coskun, 2008) ส่วนการใช้เถ้าชานอ้อยบด

ละเอียดในอัตราส่วนการแทนที่ปูนซีเมนต์ร้อยละ 30 พบว่า มีค่า 

ก�าลังอัดใกล้เคียงกับคอนกรีตควบคุมที่ทุกช่วงอุณหภูมิและระยะ 

เวลาการเผาเดียวกัน ซึ่งผลที่ได้เป็นการใช้ปริมาณแทนที่ปูนซีเมนต ์

ด้วยมากเกินไปท�าให้ปริมาณแคลเชียมซิลิเกตไฮเดรตจากปฏิกิริยา 

ไฮเดรชนัลดลงและแคลเชยีมซลิเิกตไฮเดรตจากปฏกิิรยิาปอซโซลานิก 

มีปริมาณชดเชยไม่เพียงพอ ซ่ึงการแทนทีด้่วยเถ้าชานอ้อยบดละเอยีด 

ที่สูงข้ึนท�าให้ผลรวมของก�าลังอัดลดลง (เพ็ญชาย  เวียงใต้ และ 

เรืองรุชดิ์  ชีระโรจน์, 2550)

       

  

โดยมีการลดลงของกําลังอัดประมาณเทาตวัในทุกๆ ชั่วโมงท่ีเพิ่มขึ้น เน่ืองจากอุณหภูมิการเผาที่สูงจะทําใหแคลเซยีมซลิิ
เกตไฮเดรตเกิดการสลายตัวอยางรวดเร็วจึงทําใหกําลังอัดจึงลดลงเร็วกวาในชวงอุณหภูมิที่ต่ํากวา ซึ่งผลที่ไดสอดคลอง
กับงานวิจัยที่ผานมาของ Tanyildizi  และ  Coskun (2008)   
 

ตาราง  3  กําลังอัดของคอนกรีตทีอ่ายุ 90 วัน กอนและหลังเผา 

กําลังอัด (กก./ซม2)  -  (รอยละกําลังอัด) 

ประเภทคอนกรีต  ไมเผา 
เผาที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส 

  1 ชม.   2 ชม.   3 ชม.   4 ชม. 

CC-300 330 - (100) 314 - (95) 298 - (90) 283 - (86) 268 - (81) 

10BG300 371 - (112) 325 - (98) 309 - (94) 304 - (92) 288 - (87) 

20BG300 354 - (107) 336 - (102) 318 - (96) 318 - (96) 302 - (92) 

30BG300 325 - (98) 309 - (94) 293 - (89) 278 - (84) 264 - (80) 

ประเภทคอนกรีต  ไมเผา 
เผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส 

  1 ชม.   2 ชม.   3 ชม.   4 ชม. 

CC-300 330 - (100) 290 - (88) 256 - (78) 225 - (68) 198 - (60) 

10BG300 371 - (112) 312 - (95) 274 - (83) 241 - (73) 212 - (64) 

20BG300 354 - (107) 326 - (99) 287 - (87) 253 - (77) 222 - (67) 

30BG300 325 - (98) 283 - (86) 252 - (76) 221 - (67) 195 - (59) 

ประเภทคอนกรีต  ไมเผา 
เผาที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส 

  1 ชม.   2 ชม.   3 ชม.   4 ชม. 

CC-300 330 - (100) 264 - (80) 193 - (58) 141 - (43) 103 - (31) 

10BG300 371 - (112) 283 - (86) 207 - (63) 151 - (46) 110 - (33) 

20BG300 354 - (107) 297 - (90) 217 - (66) 158 - (48) 115 - (35) 

30BG300 325 - (98) 260 - (79) 190 - (58) 139 - (42) 101 - (31) 

ประเภทคอนกรีต  ไมเผา 
เผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส 

  1 ชม.   2 ชม.   3 ชม.   4 ชม. 

CC-300 330 - (100) 162 - (49) 79 - (24) 40 - (12) 19 - (6) 

10BG300 371 - (112) 173 - (52) 85 - (26) 42 - (13) 23 - (7) 

20BG300 354 - (107) 182 - (55) 89 - (27) 45 - (14) 25 - (8) 

30BG300 325 - (98) 159 - (48) 78 - (24) 37 - (11) 16 - (5) 

 
 เมื่อพิจารณาของผลกระทบเนื่องจากอุณหภูมิในการเผา พบวาอัตราการลดลงของกําลังอัดแปรผันกับ
อุณหภมิที่สูงเพ่ิมข้ึน กลาวคือยิ่งอุณหภูมิสูงข้ึนอัตราการลดลงของคอนกรีตจะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสามารถสังเกตไดจากคา
ความชันของความสัมพันธระหวางกําลังอัดและระยะเวลาการเผาของคอนกรีตในภาพท่ี 3 และคาความชันของ
ความสัมพันธระหวางกําลังอัดและอุณหภูมิการเผาของคอนกรีตในภาพท่ี 4 สําหรับคอนกรีตที่ผสมเถาชานออย

โดยมีการลดลงของกําลังอัดประมาณเทาตวัในทุกๆ ชั่วโมงท่ีเพิ่มขึ้น เน่ืองจากอุณหภูมิการเผาที่สูงจะทําใหแคลเซยีมซลิิ
เกตไฮเดรตเกิดการสลายตัวอยางรวดเร็วจึงทําใหกําลังอัดจึงลดลงเร็วกวาในชวงอุณหภูมิที่ต่ํากวา ซึ่งผลที่ไดสอดคลอง
กับงานวิจัยที่ผานมาของ Tanyildizi  และ  Coskun (2008)   
 

ตาราง  3  กําลังอัดของคอนกรีตทีอ่ายุ 90 วัน กอนและหลังเผา 

กําลังอัด (กก./ซม2)  -  (รอยละกําลังอัด) 

ประเภทคอนกรีต  ไมเผา 
เผาที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส 

  1 ชม.   2 ชม.   3 ชม.   4 ชม. 

CC-300 330 - (100) 314 - (95) 298 - (90) 283 - (86) 268 - (81) 

10BG300 371 - (112) 325 - (98) 309 - (94) 304 - (92) 288 - (87) 

20BG300 354 - (107) 336 - (102) 318 - (96) 318 - (96) 302 - (92) 

30BG300 325 - (98) 309 - (94) 293 - (89) 278 - (84) 264 - (80) 

ประเภทคอนกรีต  ไมเผา 
เผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส 

  1 ชม.   2 ชม.   3 ชม.   4 ชม. 

CC-300 330 - (100) 290 - (88) 256 - (78) 225 - (68) 198 - (60) 

10BG300 371 - (112) 312 - (95) 274 - (83) 241 - (73) 212 - (64) 

20BG300 354 - (107) 326 - (99) 287 - (87) 253 - (77) 222 - (67) 

30BG300 325 - (98) 283 - (86) 252 - (76) 221 - (67) 195 - (59) 

ประเภทคอนกรีต  ไมเผา 
เผาที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส 

  1 ชม.   2 ชม.   3 ชม.   4 ชม. 

CC-300 330 - (100) 264 - (80) 193 - (58) 141 - (43) 103 - (31) 

10BG300 371 - (112) 283 - (86) 207 - (63) 151 - (46) 110 - (33) 

20BG300 354 - (107) 297 - (90) 217 - (66) 158 - (48) 115 - (35) 

30BG300 325 - (98) 260 - (79) 190 - (58) 139 - (42) 101 - (31) 

ประเภทคอนกรีต  ไมเผา 
เผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส 

  1 ชม.   2 ชม.   3 ชม.   4 ชม. 

CC-300 330 - (100) 162 - (49) 79 - (24) 40 - (12) 19 - (6) 

10BG300 371 - (112) 173 - (52) 85 - (26) 42 - (13) 23 - (7) 

20BG300 354 - (107) 182 - (55) 89 - (27) 45 - (14) 25 - (8) 

30BG300 325 - (98) 159 - (48) 78 - (24) 37 - (11) 16 - (5) 

 
 เมื่อพิจารณาของผลกระทบเนื่องจากอุณหภูมิในการเผา พบวาอัตราการลดลงของกําลังอัดแปรผันกับ
อุณหภมิที่สูงเพ่ิมข้ึน กลาวคือยิ่งอุณหภูมิสูงข้ึนอัตราการลดลงของคอนกรีตจะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสามารถสังเกตไดจากคา
ความชันของความสัมพันธระหวางกําลังอัดและระยะเวลาการเผาของคอนกรีตในภาพท่ี 3 และคาความชันของ
ความสัมพันธระหวางกําลังอัดและอุณหภูมิการเผาของคอนกรีตในภาพท่ี 4 สําหรับคอนกรีตที่ผสมเถาชานออย

ตารางที่ 3 (ต่อ) ก�าลังอัดของคอนกรีตที่อายุ 90 วัน ก่อนและหลังเผา

ศักดิ์ราวุธ  ทองออน, เรืองรุชดิ์  ชีระโรจน์
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บดละเอียดในอัตราสวนรอยละ 10, 20 และ 30  โดยน้ําหนักวัสดุประสานหลังการเผาพบวา กําลังอัดมีคาลดลงใน
รูปแบบเชนเดียวกันกับคอนกรีตควบคุม ตามท่ีแสดงในภาพที่ 3 และ 4 โดยที่คอนกรีตที่ผสมเถาชานออยบดละเอียด
ในอัตราการแทนที่รอยละ 20 จะใหกําลังอัดหลังการเผาสูงท่ีสุดในทุกชวงอุณหภูมิการเผาและเวลาการเผา โดยกําลัง
อัดหลังจากการเผาที่อุณหภูมิ 200, 400, 600 และ 800 องศาเซลเซียส เปนเวลา 4 ชม. มีคากําลังอัดรอยละ 92, 67, 
35 และ 8 ตามลําดับ ซึ่งการทนไฟที่เพิ่มข้ึนมานี้เกิดจากการทําปฏิกิริยาปอซโซลานิกทําใหแคลเซียมไฮดรอกไซดที่มี
ความสามารถทนไฟไดนอยทําปฏิกิริยากลายเปนแคลเชียมซิลิเกตไฮเดรตท่ีมีการทนไฟที่สูงขึ้น (Tanyildizi  และ  
Coskun, 2008) สวนการใชเถาชานออยบดละเอียดในอัตราสวนการแทนที่ปูนซีเมนตรอยละ 30 พบวามีคากําลังอัด
ใกลเคียงกับคอนกรีตควบคุมที่ทุกชวงอุณหภูมิและระยะเวลาการเผาเดียวกัน ซึ่งผลท่ีไดเปนการใชปริมาณแทนท่ี
ปูนซีเมนตดวยมากเกินไปทําใหปริมาณแคลเชียมซิลิเกตไฮเดรตจากปฏิกิริยาไฮเดรชันลดลงและแคลเชียมซิลิเกตไฮ
เดรตจากปฏิกิริยาปอซโซลานิกมีปริมาณชดเชยไมเพียงพอ ซึ่งการแทนที่ดวยเถาชานออยบดละเอียดที่สูงข้ึนทําให
ผลรวมของกําลังอัดลดลง (เพ็ญชาย  เวียงใต และเรืองรุชดิ ์ ชีระโรจน, 2550) 
 

      
   

   (ก)  อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส                   (ข)  อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซยีส                                                   
 

     
 

                 (ค)  อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซยีส                               (ง)  อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซยีส                                                   
 

ภาพที ่ 3  ความสัมพันธระหวางกําลังอัดและระยะเวลาการเผาของคอนกรีต 
 

ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างก�าลังอัดและระยะเวลาการเผาของคอนกรีต

ศักดิ์ราวุธ  ทองออน, เรืองรุชดิ์  ชีระโรจน์
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 เมื่อเปรียบเทียบกับคอนกรีตควบคุมหลังการเผาที่ 

อณุหภมิูและเวลาเดยีวกัน พบว่า ก�าลงัอดัของ 20BG300 จะสงูกว่า  

CC-300 ประมาณร้อยละ 10 ดังนั้นแสดงให้เห็นว่าเถ้าชานอ้อย 

บดละเอียดสามารถช่วยเพิ่มการทนไฟของคอนกรีต ส่วนคอนกรีต 

ที่ผสมเถ้าชานอ้อยบดละเอียดในอัตราการแทนที่ร้อยละ 10 จะให ้

ก�าลังอัดต�่ากว่าการแทนที่ที่ร้อยละ 20 เล็กน้อยแต่สูงกว่าคอนกรีต 

ควบคุม ส่วนการแทนที่ที่ร้อยละ 30 จะให้ก�าลังอัดต�่ากว่าคอนกรีต 

ควบคุมเล็กน้อยในทุกช่วงอุณหภูมิและเวลาการเผา ซึ่งมีลักษณะ 

เช่นเดียวกับก�าลังอัดของคอนกรีตก่อนการเผา

 ภาพที ่5 เป็นภาพถ่ายหลงัการเผาของตวัอย่างคอนกรตี 

ทีแ่ทนทีด้่วยเถ้าชานอ้อยบดละเอยีดในอตัราส่วนร้อยละ 20 ทีอุ่ณหภมูิ  

200, 400, 600 และ 800 องศาเซลเซยีส ในระยะเวลาการเผา 3 ชม. 

พบว่า รอยแตกร้าวของคอนกรีตมีมากขึ้นเมื่ออุณหภูมิที่สูงขึ้น และ 

มีความสอดคล้องกับค่าก�าลังอัดของคอนกรีตที่ลดลง เนื่องจากเมื่อ 

คอนกรีตถูกเผาที่อุณหภูมิหนึ่งในระยะเวลาที่เพิ่มมากขึ้นเกิดการ 

สูญเสียน�า้ท�าให้มวลรวมของคอนกรตีเสียสภาพการยดึเกาะและเนือ้ 

คอนกรีตถูกท�าลายโดยความร้อน ก�าลังอัดของคอนกรีตจะลดลง 

เรือ่ยๆ เมือ่คอนกรีตถูกเผาทีอ่ณุหภมูทิีส่งูขึน้เรือ่ยๆ พบว่า ทีอ่ณุหภูมิ  

600 องศาเซลเซียส ถึง 800 องศาเซลเซียส รอยร้าวของคอนกรีต 

จะเด่นชัดมากขึ้น สีเปลี่ยนเป็นสีเทามีคราบผงคอนกรีตเกาะที่ผิว 

ภายนอกและคอนกรีตไม่สามารถเกาะตัวกันได้เนื่องจากเกิดการ 

สูญเสียน�้าและจะแยกตัวตามบริเวณรอยร้าว ซึ่งผลที่ได้สอดคล้อง 

กับงานวิจัยที่ผ่านมาของ Tanyildizi และ Coskun (2008)

       

    
 

                           (ก) CC-300                                                     (ข) 10BG300 
 

    
 

                         (ค)  20BG300                                                  (ง)  30BG300 

 

ภาพที ่ 4  ความสัมพันธระหวางกําลังอัดและอุณหภูมกิารเผาของคอนกรีต 
 

 เมื่อเปรียบเทียบกับคอนกรีตควบคุมหลังการเผาที่อุณหภูมิและเวลาเดียวกัน พบวากําลังอัดของ 20BG300 
จะสูงกวา CC-300 ประมาณรอยละ 10 ดังนั้นแสดงใหเห็นวาเถาชานออยบดละเอียดสามารถชวยเพ่ิมการทนไฟของ
คอนกรีต สวนคอนกรีตที่ผสมเถาชานออยบดละเอียดในอัตราการแทนที่รอยละ 10 จะใหกําลังอัดต่ํากวาการแทนที่ท่ี
รอยละ 20 เล็กนอยแตสูงกวาคอนกรีตควบคุม สวนการแทนท่ีที่รอยละ 30 จะใหกําลังอัดต่ํากวาคอนกรีตควบคุม
เล็กนอยในทุกชวงอุณหภูมิและเวลาการเผา ซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกับกําลังอัดของคอนกรีตกอนการเผา 
 ภาพที่  5 เปนภาพถายหลังการเผาของตัวอยางคอนกรีตที่แทนที่ดวยเถาชานออยบดละเอียดในอัตราสวน
รอยละ 20 ที่อุณหภูมิ  200, 400, 600 และ 800  องศาเซลเซียส ในระยะเวลาการเผา  3  ชม.  พบวารอยแตกราว
ของคอนกรีตมีมากข้ึนเมื่ออุณหภูมิที่สูงข้ึน และมีความสอดคลองกับคากําลังอัดของคอนกรีตที่ลดลง เนื่องจากเมื่อ
คอนกรีตถูกเผาที่อุณหภูมิหนึง่ในระยะเวลาที่เพ่ิมมากขึ้นเกิดการสูญเสียน้ําทําใหมวลรวมของคอนกรีตเสียสภาพการยึด
เกาะและเนื้อคอนกรีตถูกทําลายโดยความรอน กําลังอัดของคอนกรีตจะลดลงเรื่อยๆ เมื่อคอนกรีตถูกเผาที่อุณหภูมิที่
สูงขึ้นเรื่อยๆ พบวาที่อุณหภูมิ  600  องศาเซลเซียส ถึง  800  องศาเซลเซียส รอยราวของคอนกรีตจะเดนชัดมากขึ้น สี
เปลี่ยนเปนสีเทามีคราบผงคอนกรีตเกาะที่ผวิภายนอกและคอนกรตีไมสามารถเกาะตัวกันไดเนื่องจากเกิดการสูญเสียน้ํา
และจะแยกตัวตามบริเวณรอยราว  ซึ่งผลที่ไดสอดคลองกับงานวิจัยที่ผานมาของ Tanyildizi  และ  Coskun (2008) 

ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างก�าลังอัดและอุณหภูมิการเผาของคอนกรีต

 
 

      
 

      
 

ภาพที ่ 5  ภาพถายหลังการเผาของตัวอยางคอนกรีต 20BG300  
     

สรุปผลการวิจัย 
 
   จากผลการทดลองการใชเถาชานออยบดละเอียดแทนท่ีในคอนกรีต  ซึ่งออกแบบกําลังอัดของคอนกรีต
ควบคุมเทากับ  300  กก./ซม.2  ที่อาย ุ 90  วัน  ในอัตราสวนการแทนที่รอยละ  10,  20  และ  30  โดยน้ําหนักวัสดุ
ประสาน เพ่ือศึกษาการทนไฟของคอนกรีต สามารถสรุปผลไดดังน้ี 

1. คอนกรีตท่ีแทนท่ีปูนซีเมนตดวยเถาชานออยบดละเอียดในปริมาณรอยละ 10 และ 20 มีคากําลังอัดสูง
กวาคอนกรีตควบคุม  และในปริมาณการแทนที่รอยละ 30 จะมีคากําลังอัดต่ํากวาคอนกรีตควบคุมเล็กนอย  โดยการ
แทนท่ีดวยเถาชานออยบดละเอียดในปริมาณที่เหมาะสมคือรอยละ 10  ซึ่งมีคากําลังอัดสูงสุด   

2. คอนกรีตหลังการเผาท่ีอุณหภูมิที่ตางๆ มีคากําลังอัดจะลดลงตามอุณหภูมิและระยะเวลาที่เผาเพ่ิมขึ้น 
การใชเถาชานออยบดละเอียดในสวนผสมคอนกรีตในอัตราสวนที่เหมาะสมจะชวยใหคอนกรีตมีการทนไฟเพิ่มขึ้น โดย
การแทนที่ปูนซีเมนตดวยเถาชานออยบดละเอียดในปรมิาณรอยละ 20 จะเพ่ิมการทนไฟได เพ่ิมขึ้นประมาณรอยละ 10 
ของคอนกรีตควบคุม 
 
 
 

200 ºC 400 ºC 

600 ºC 800 ºC 

ศักดิ์ราวุธ  ทองออน, เรืองรุชดิ์  ชีระโรจน์
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ภาพที ่ 5  ภาพถายหลังการเผาของตัวอยางคอนกรีต 20BG300  
     

สรุปผลการวิจัย 
 
   จากผลการทดลองการใชเถาชานออยบดละเอียดแทนท่ีในคอนกรีต  ซึ่งออกแบบกําลังอัดของคอนกรีต
ควบคุมเทากับ  300  กก./ซม.2  ที่อาย ุ 90  วัน  ในอัตราสวนการแทนที่รอยละ  10,  20  และ  30  โดยน้ําหนักวัสดุ
ประสาน เพ่ือศึกษาการทนไฟของคอนกรีต สามารถสรุปผลไดดังน้ี 

1. คอนกรีตท่ีแทนท่ีปูนซีเมนตดวยเถาชานออยบดละเอียดในปริมาณรอยละ 10 และ 20 มีคากําลังอัดสูง
กวาคอนกรีตควบคุม  และในปริมาณการแทนที่รอยละ 30 จะมีคากําลังอัดต่ํากวาคอนกรีตควบคุมเล็กนอย  โดยการ
แทนท่ีดวยเถาชานออยบดละเอียดในปริมาณที่เหมาะสมคือรอยละ 10  ซึ่งมีคากําลังอัดสูงสุด   

2. คอนกรีตหลังการเผาท่ีอุณหภูมิที่ตางๆ มีคากําลังอัดจะลดลงตามอุณหภูมิและระยะเวลาที่เผาเพ่ิมขึ้น 
การใชเถาชานออยบดละเอียดในสวนผสมคอนกรีตในอัตราสวนที่เหมาะสมจะชวยใหคอนกรีตมีการทนไฟเพิ่มขึ้น โดย
การแทนที่ปูนซีเมนตดวยเถาชานออยบดละเอียดในปรมิาณรอยละ 20 จะเพ่ิมการทนไฟได เพ่ิมขึ้นประมาณรอยละ 10 
ของคอนกรีตควบคุม 
 
 
 

200 ºC 400 ºC 

600 ºC 800 ºC 

สรุปผลการวิจัย
 จากผลการทดลองการใช้เถ้าชานอ้อยบดละเอยีดแทนที่

ในคอนกรตี  ซึง่ออกแบบก�าลงัอดัของคอนกรตีควบคมุเท่ากบั  300  

กก./ซม.
2
 ที่อายุ 90 วัน ในอัตราส่วนการแทนที่ร้อยละ 10, 20 และ  

30 โดยน�้าหนักวัสดุประสาน เพื่อศึกษาการทนไฟของคอนกรีต 

สามารถสรุปผลได้ดังนี้

 1. คอนกรีตท่ีแทนท่ีปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าชานอ้อยบด 

ละเอยีดในปรมิาณร้อยละ 10 และ 20 มค่ีาก�าลงัอดัสงูกว่าคอนกรีต 

ควบคมุ และในปรมิาณการแทนทีร้่อยละ 30 จะมค่ีาก�าลงัอดัต�า่กว่า 

คอนกรีตควบคมุเลก็น้อย โดยการแทนทีด้่วยเถ้าชานอ้อยบดละเอยีด 

ในปริมาณที่เหมาะสม คือ ร้อยละ 10 ซึ่งมีค่าก�าลังอัดสูงสุด  

 2. คอนกรตีหลงัการเผาทีอ่ณุหภมูทิีต่่างๆ มค่ีาก�าลังอดั 

จะลดลงตามอณุหภูมแิละระยะเวลาทีเ่ผาเพิม่ข้ึน การใช้เถ้าชานอ้อย 

บดละเอียดในส่วนผสมคอนกรีตในอัตราส่วนท่ีเหมาะสมจะช่วยให ้

คอนกรีตมีการทนไฟเพิ่มข้ึน โดยการแทนท่ีปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าชาน

อ้อยบดละเอียดในปริมาณร้อยละ 20 จะเพิ่มการทนไฟได้ เพิ่มขึ้น 

ประมาณร้อยละ 10 ของคอนกรีตควบคุม

ภาพที่ 5 ภาพถ่ายหลังการเผาของตัวอย่างคอนกรีต 20BG300 
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บทคัดย่อ
 วิจัยนี้ศึกษาการปรับปรุงวิธีการค้นแบบสุ่มหลายจุดส�าหรับค่าเหมาะสมต�่าสุดของฟังก์ชันมัลติโมดอล ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก 

คือ จ�านวนประชากรที่ค้น ทิศทางของจุดที่ค้น ระยะกระโดด การด�าเนินการเชิงประชากร และอัตราการแลกเปล่ียนส่วนประกอบของ 

เวกเตอร์ ซึ่งได้ทดลองกับฟังก์ชันทดสอบ 5 ฟังก์ชัน ที่มีจ�านวนตัวแปร N = 2, 5, 10, 20 และ 30 อัตราการแลกเปลี่ยนส่วนประกอบ 

ของเวกเตอร์ CR = 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 และ 0.9 และจ�านวนประชากร NP = 10, 30, 50, 70 และ 90 จากการศึกษาพบว่า อัตรา 

การแลกเปลี่ยนส่วนประกอบของเวกเตอร์ CR = 0.9 และจ�านวนประชากร NP = 50 เป็นค่าที่เหมาะสมต�่าสุดของฟังก์ชันมัลติโมดอล  

โดยการปรับปรุงวิธีการค้นแบบสุ่มหลายจุด

ค�าส�าคัญ : การหาค่าเหมาะสมต�่าสุด, ฟังก์ชันมัลติโมดอล, วิธีการค้นแบบสุ่มหลายจุด

Abstract
 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)

ชวนพิศ  ถันชนนาง 
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บทน�า
 ปัญหาค่าเหมาะสมต�า่สดุ คอื การหาค่าต�า่สดุของฟังก์ชัน  

ดงันัน้การแก้ปัญหาต�า่สดุเหมาะสมจงึขึน้อยูกั่บฟังก์ชนัวตัถปุระสงค์ 

ทีก่�าหนดบนขอบเขตของการค้น เราสนใจศกึษาการปรบัปรงุวธิกีาร 

ค้นแบบสุ่มหลายจุดส�าหรับการหาค่าเหมาะสมต�่าสุดของฟังก์ชัน 

มลัตโิมดอลซ่ึงเป็นวธิทีีไ่ม่ใช้อนพุนัธ์ในการหาค�าตอบและเป็นวธิกีาร 

ท�าซ�า้โดยใช้จดุค้นหลายจดุ (Multi-point random search : MPRS)   

ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก คือ จ�านวนประชากรท่ีค้น ทิศทางของจุด 

ทีค้่น ระยะกระโดด การด�าเนนิการเชงิประชากร และอตัราการแลก 

เปลี่ยนส่วนประกอบของเวกเตอร์ ส�าหรับฟังก์ชันวัตถุประสงค์เป็น 

ฟังก์ชันหลายตัวแปร วิธีการค้นแบบสุ่มที่ใช้จุดค้นเพียงจุดเดียวจะ 

ค้นได้ไม่ครอบคลุมเพราะมีจุดต�่าสุดหรือจุดสูงสุดเฉพาะที่หลายจุด  

ดงันัน้เราจงึใช้จุดค้นหลายจุดหรือการค้นเชิงประชากร (population  

based search) เพื่อให้สามารถค้นค�าตอบได้ท่ัวถึง และสามารถ

ก�าหนดการเพื่อแลกเปลี่ยนส่วนประกอบของจุดค้นต่างๆ

 ก�าหนดให้ f : D ⊆ R
N
 → R เป็นฟังก์ชันวัตถุประสงค์  

โดยที่ x = (x1 , x2 , x3 , ..., xN ) จะเรียก f ว่าเป็นฟังก์ชัน 

หลายตัวแปร (Variable Functions) เม่ือ f มีจุดต�่าสุดเฉพาะที่ 

หรือจุดสูงสุดเฉพาะที่หลายจุด เช่น

 Rastrigin Function: f (x1, x2) = 2(10) +  

 [(x1 

2 - 10 cos(2πx1)) + x2 

2- 10 cos(2πx2))]
โดยที่ x1 , x2 ,∈ [-5.12, 5.12] ซึ่งมีจุดต�่าสุดที่ f (x1, x2) = (0, 0)

ชวนพิศ  ถันชนนาง 

 ในงานวจิยันีศ้กึษาการหาค่าเหมาะสมต�า่สุดของฟังก์ชนั 

มลัตโิมดอล โดยการปรบัปรงุวธิกีารค้นแบบสุม่หลายจดุทีม่กีารแลก

เปล่ียนส่วนประกอบของจดุทีค้่นด้วยอตัราการแลกเปล่ียนทีต่่างกนั

 Sheela ได้น�าเสนอวิธีค้นแบบสุ่มที่มีระยะกระโดดที ่

เหมาะสม (Optimized step-size random search) ซึ่งใช้จุดค้น 

เพยีงจดุเดยีว ใช้ทศิทางแบบสุม่และใช้ระยะกระโดดของการค้นจาก 

การประมาณค่าด้วยพหุนามก�าลังสอง และได้ทดสอบกับฟังก์ชัน 

อย่างง่ายที่มีตัวแปร 2 ถึง 4 ตัว

 Holland ได้น�าเสนอขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธกุรรม (Genetic  

algorithm: GA) ซึ่งใช้ในการถ่ายทอดประชากรรุ่นก่อนหน้าไปยัง 

รุน่ถดัไป การด�าเนนิการประกอบด้วย การเลือกสายพนัธุ ์(selection) 

การข้ามสายพันธุ์ (crossover) และการกลายพันธุ์ (mutation)

 Storn และ Price ได้น�าเสนอวิธีวิวัฒนาการเชิงผลต่าง  

(differential evolution: DE) ส�าหรับการหาค่าเหมาะสมที่สุด

บน R
N
 ซึ่งมีการด�าเนินการเชิงผลต่างและการแลกส่วนประกอบ

ของเวกเตอร์

 Mohamed, Sabry และMotaz Khorshid ได้น�าเสนอ 

วิธีวิวัฒนาการเชิงผลต่าง (differential evolution: DE) ส�าหรับ 

การหาค่าเหมาะสมที่สุดโดยใช้ทิศทาง และกฎการกลายพันธุ ์  

(mutation rule) เพื่อเพิ่มอัตราการลู่เข้าสู่ค�าตอบที่ดีที่สุด

 Zelda B. Zabinsky ได้น�าเสนอวิธีการค้นแบบสุ่ม  

(Random search Algorithms) ส�าหรับหารหาค่าเหมาะสมซึ่ง 

มีการค้นเพียงจุดเดียวและค้นหลายจุดเพื่อหาค่าเหมาะสมโดยใช ้

ทิศทาง และหลักความน่าจะเป็นของ Boltzmann distribution 

Francisco J. Solis andRoger J-B.Wets ได้น�าเสนอเทคนิคการ 

หาค่าต�่าสุดโดยใช้การค้นแบบสุ่ม (Minimization by Random  

Search Techniques) ซึ่งใช้ทิศทางและสร้างจุดโดยการสุ ่ม  

จากนั้นเปรียบเทียบจุดถ้าจุดใดให้ค่าต�่าสุดจุดนั้นถือเป็นค�าตอบ 

ที่ดีที่สุดในขณะนั้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 โดยวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือศึกษาและปรับปรุง 

วิธีการค้นแบบสุ่มหลายจุดส�าหรับการหาค่าเหมาะสมต�่าสุดของ 

ฟังก์ชันมัลติโมดอล หาอัตราการแลกเปล่ียนส่วนประกอบของจุด 

ค้นที่เหมาะสม หาจ�านวนประชากรที่เหมาะสม และเพื่อทดสอบ 

ประสิทธิภาพของการปรับปรุงวิธีการค้นแบบสุ่มหลายจุดส�าหรับ 

การหาค่าเหมาะสมต�่าสุดของฟังก์ชันมัลติโมดอล

หลายจุด (Multi-point random search : MPRS)  ซึ่งมีองค์ประกอบหลักคือ จ านวนประชากรที่ค้น ทิศทางของจุดที่
ค้น ระยะกระโดด การด าเนินการเชิงประชากร และอัตราการแลกเปลี่ยนส่วนประกอบของเวกเตอร์ ส าหรับฟังก์ชัน
วัตถุประสงค์เป็นฟังก์ชันหลายตัวแปร วิธีการค้นแบบสุ่มที่ใช้จุดค้นเพียงจุดเดียวจะค้นได้ไม่ครอบคลุมเพราะมีจุดต่ าสุด
หรือจุดสูงสุดเฉพาะที่หลายจุด ดังนั้นเราจึงใช้จุดค้นหลายจุดหรือการค้นเชิงประชากร (population based search) 
เพื่อให้สามารถค้นค าตอบได้ทั่วถึง และสามารถก าหนดการเพื่อแลกเปลี่ยนส่วนประกอบของจุดค้นต่างๆ 

 ก าหนดให้ : Nf D R R  เป็นฟังก์ชันวัตถุประสงค์ โดยที่ 1 2 3( , , ,..., )Nx x x x x จะเรียก f ว่าเป็น
ฟังก์ชันหลายตัวแปร (Variable Functions) เมื่อ f มีจุดต่ าสุดเฉพาะที่หรือจุดสูงสุดเฉพาะที่หลายจุด เช่น 

 Rastrigin Function:    2 2
1 2 1 1 2 2( , ) 10(2) 10cos(2 ) 10cos(2 )f x x x x x x          

โดยที่ 1 2, [ 5.12,5.12]x x    ซึ่งมีจุดต่ าสุดที่ 1 2 ) ,, 0( (0 )f x x   
 

 

ภาพที  1 แสดง 1 2( , )f x x : Rastrigin Function 
 

ในงานวิจัยนี้ศึกษาการหาค่าเหมาะสมต่ าสุดของฟังก์ชันมัลติโมดอล โดยการปรับปรุงวิธีการค้นแบบสุ่มหลายจดุ
ที่มีการแลกเปลี่ยนส่วนประกอบของจุดที่ค้นด้วยอัตราการแลกเปลี่ยนที่ต่างกัน 

Sheela ได้น าเสนอวิธีค้นแบบสุ่มท่ีมีระยะกระโดดที่เหมาะสม (Optimized step-size random search) ซึ่งใช้จุด
ค้นเพียงจุดเดียว ใช้ทิศทางแบบสุ่มและใช้ระยะกระโดดของการค้นจากการประมาณค่าด้วยพหุนามก าลังสอง และได้
ทดสอบกับฟังก์ชันอย่างง่ายที่มีตัวแปร 2 ถึง 4 ตัว 

Holland ได้น าเสนอขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic algorithm: GA) ซึ่งใช้ในการถ่ายทอดประชากรรุ่นก่อนหน้า
ไปยังรุ่นถัดไป การด าเนินการประกอบด้วย การเลือกสายพันธุ์ (selection) การข้ามสายพันธุ์ (crossover) และการ
กลายพันธุ์ (mutation) 

Storn และPrice ได้น าเสนอวิธีวิวัฒนาการเชิงผลต่าง (differential evolution: DE) ส าหรับการหาค่าเหมาะสมที่สุด
บน NR ซึ่งมีการด าเนินการเชิงผลต่างและการแลกส่วนประกอบของเวกเตอร์ 

Mohamed, Sabry และMotaz Khorshid ได้น าเสนอวิธีวิวัฒนาการเชิงผลต่าง (differential evolution: DE) 
ส าหรับการหาค่าเหมาะสมที่สุดโดยใช้ทิศทาง และกฎการกลายพันธุ์ (mutation rule) เพื่อเพิ่มอัตราการลู่เข้าสู่ค าตอบท่ี
ดีที่สุด 

ภาพที่ 1 แสดง  f (x1, x2) : Rastrigin Function
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วิธีด�าเนินการวิจัย
 งานวิจัยน้ีจะน�าแนวคิดของวิธีการค้นแบบสุ่มหลายจุด  

ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม และข้ันตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการเชิงผล 

ต่างมาใช้เพื่อปรับปรุงวิธีการค้นแบบสุ่มหลายจุดส�าหรับการหาค่า 

เหมาะสมต�่าสุดของฟังก์ชันมัลติโมดอล ดังน้ันจะกล่าวถึงขั้นตอน 

ดังกล่าวโดยละเอียดดังนี้

วิธีการค้นแบบสุ่มหลายจุด (Multi-point Random Search)

 วิธีการค้นแบบสุ่มเป็นวิธีการสุ่มที่หาค่าเหมาะสมที่สุด 

ที่ไม่ใช้อนุพันธ์ในการหาค�าตอบ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 : ก�าหนดฟังก์ชันวัตถุประสงค์ f(x) =  

f (x1, x2, x3, ..., xN) เม่ือ x = (x1, x2, x3, ..., xN)  

ก�าหนดจ�านวนการเรียกใช้ฟังก์ชันสูงสุด (NFMAX)

 ขั้นตอนที่ 2 : สร้างประชากรเริ่มต้นแบบสุ่ม

 

 ก�าหนดให้ xNew

 เม่ือ xNew 
= (x1

New
, x2

New, x3

New, 
..., xN

New
) โดยที่ xNew 

∈ [L, U] ก�าหนดให้ xb = xNew  

เป็นจุดท่ีให้ค่าต�่าสุดและให้ fb = f(xNew
) เป็นค่าฟังก์ชันต�่าสุด  

ณ ขณะนั้น

 ขั้นตอนที่ 3 : สุ่มเวกเตอร์ทิศทางขนาดหนึ่งหน่วย V  

และสร้างเวกเตอร์ W โดย W = xNew 
+ SV เมื่อ S คือระยะ 

กระโดด (Step size)

 ขั้นตอนที่ 4 : เปรียบเทียบค่า f(W) กับ f(xNew
) และ 

f(W) กับ f(xb)
 ถ้า f(W) < f(xNew

) ให้ xNew
 = W, f (xNew

) = f(W)

 ถ้า f(W) < f (xb) ให้ xb = W, f (xb) = f(W)
ถ้าไม่พบจุดที่ดีขึ้นในแต่ละรุ่นของประชากรให้ลดระยะกระโดด  

 ขั้นตอนที่ 5 : ถ้าจ�านวนการเรียกใช้ฟังก์ชันน้อยกว่า 

หรอืเท่ากบั NFMAX ให้ท�าซ�า้ขัน้ตอนที ่3-4 แต่ถ้ามากกว่า NFMAX 

ให้หยุดด�าเนินการจะได้จุดที่ให้ค่าต�่าสุด xb ซึ่งให้ค่าต�่าสุด fb  

วิธีวิวัฒนาการเชิงผลต่าง (Differential Evolution)

 เป็นวิธีที่ใช้ในการหาค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุดซ่ึงพัฒนาจาก 

GA เมื่อโดเมนของการค้นเป็น R
N
 โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 : สร ้างประชากรของค�าตอบเริ่มต ้น 

(initialization population) ท่ีมีมิติเท่ากับ จ�านวนตัวแปร N  

และก�าหนดจ�านวนประชากรเท่ากับ NP จ�านวนรุ่นประชากร 

เท่ากับ NG

 ขั้นตอนที่ 2 : สร้างประชากรในรุ่นถัดไป

  ขั้นตอนที่ 2.1 ขั้นตอนการกลายพันธุ์ 

    (mutation)

 ส�าหรับแต่ละเวกเตอร์เป้าหมาย (target vector)  

xi ,g ในแต่ละรุ่นของประชากรที่ g เมื่อ i = 1, 2, 3, ..., NP  

สร้างเวกเตอร์กลายพันธุ์ (mutant vector) Vi ,g  ดังสมการ

 Vi ,g   =  xr1 ,g  +  F(xr2 , g  -  xr3 , g) 

 เมื่อ  xr1 , xr2  และ xr3 คือ เวกเตอร์ที่ต่างกันที่ได ้

จากการสุ่มจากประชากรที่ 1 ถึง NP ซึ่งต่างจากเวกเตอร์เป้าหมาย 

และ F คือ scaling factor ที่มีค่าอยู่ในช่วง [0, 1]

  ขั้นตอนที่ 2.2 ขั้นตอนการสลับสายพันธุ์

    (crossover)

 ส�าหรับแต่ละ i = 1, 2, 3, ..., NP สร้างเวกเตอร์ Ui ,g  

ดังสมการ

 

 เมื่อ CR คือ อัตราการสลับสายพันธุ์ที่มีค่าอยู่ในช่วง  

[0,1], j = 1, 2, 3, ..., NP และ jrand คือ เลขจ�านวนเต็มสุ่มของ 

เวกเตอร์ที่มีค่าตั้งแต่ 1 ถึง N

  ขั้นตอนที่ 2.3 ขั้นตอนการเลือกสายพันธุ์

    (selection)

 เป็นขัน้ตอนในการเลอืกประชากรในรุน่ถดัไปโดยพจิารณา 

จากค่าของฟังก์ชันที่จุด Xi ,g กับ Ui ,g ดังสมการ

 

 เมื่อ คือ อัตราการสลับสายพันธุ์ที่มีค่าอยู่ในช่วง [0,1], 

j = 1, 2, 3, ..., NP และ jrand  คือ เลขจ�านวนเต็มสุ่มของเวกเตอร์

ที่มีค่าตั้งแต่ 1 ถึง N

 ขั้นตอนที่ 3 : กลบัไปท�าขัน้ตอนที ่2.2 จนครบจ�านวน 

รุ่นประชากร NG

ชวนพิศ  ถันชนนาง 

Zelda B. Zabinsky ได้น าเสนอวิธีการค้นแบบสุ่ม (Random search Algorithms) ส าหรับหารหาค่าเหมาะสมซึ่งมี
การค้นเพียงจุดเดียวและค้นหลายจุดเพื่อหาค่าเหมาะสมโดยใช้ทิศทาง และหลักความน่าจะเป็นของ Boltzmann 
distribution 
Francisco J. Solis andRoger J-B.Wets ได้น าเสนอเทคนิคการหาค่าต่ าสุดโดยใช้การค้นแบบสุ่ม (Minimization by 
Random Search Techniques) ซึ่งใช้ทิศทางและสร้างจุดโดยการสุ่ม จากนั้นเปรียบเทียบจุดถ้าจุดใดให้ค่าต่ าสุดจุดนั้น
ถือเป็นค าตอบที่ดีท่ีสุดในขณะนั้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

โดยวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาและปรับปรุงวิธีการค้นแบบสุ่มหลายจุดส าหรับการหาค่าเหมาะสม
ต่ าสุดของฟังก์ชันมัลติโมดอล หาอัตราการแลกเปลี่ยนส่วนประกอบของจุดค้นที่เหมาะสม หาจ านวนประชากรที่
เหมาะสม และเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของการปรับปรุงวิธีการค้นแบบสุ่มหลายจุดส าหรับการหาค่าเหมาะสมต่ าสุดของ
ฟังก์ชันมัลติโมดอล 

วิธีด่าเนินการวิจัย 
งานวิจัยนี้จะน าแนวคิดของวิธีการค้นแบบสุ่มหลายจุด ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม และขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการ

เชิงผลต่างมาใช้เพื่อปรับปรุงวิธีการค้นแบบสุ่มหลายจุดส าหรับการหาค่าเหมาะสมต่ าสุดของฟังก์ชันมัลติโมดอล ดังนั้นจะ
กล่าวถึงขั้นตอนดังกล่าวโดยละเอียดดังนี้ 

 
วิธีการค้นแบบสุ่มหลายจุด (Multi-point Random Search) 

วิธีการค้นแบบสุ่มเป็นวิธีการสุ่มที่หาค่าเหมาะสมที่สุดที่ไม่ใช้อนุพันธ์ในการหาค าตอบ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้  
ขั้นตอนที  1: ก าหนดฟังก์ชันวัตถุประสงค์ 1 2 3( ) ( , , ,... )Nf x f x x x x  เมื่อ 1 2 3( , , ,..., )Nx x x x x  

ก าหนดจ านวนการเรียกใช้ฟังก์ชันสูงสุด (NFMAX) 
ขั้นตอนที  2: สร้างประชากรเริ่มต้นแบบสุ่ม 
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ก าหนดให้ Newx  เมื่อ 1 2( , ,New New Newx x x 3 ,.., )New New
Nx x  โดยที่ [ , ]Newx L U  ก าหนดให้ Newxb x  

เป็นจุดที่ให้ค่าต่ าสุดและให้ ( )Newfb f x  เป็นค่าฟังก์ชันต่ าสุด ณ ขณะนั้น 
ขั้นตอนที  3: สุ่มเวกเตอร์ทิศทางขนาดหนึ่งหน่วย V  และสร้างเวกเตอร์ W โดย NewW x SV  เมื่อ 

S คือระยะกระโดด (Step size) 

ขั้นตอนที  4: เปรียบเทียบค่า ( )f W กับ ( )Newf x  และ ( )f W  กับ ( )f xb  

   ถ้า ( ) ( )Newf W f x  ให้ , ( ) ( )New Newx W f x f W   
ถ้า ( ) ( )f W f xb  ให้ , ( ) ( )xb W f xb f W   

ถ้าไม่พบจุดที่ดีขึ้นในแต่ละรุ่นของประชากรให้ลดระยะกระโดด ( )S  
ขั้นตอนที  5: ถ้าจ านวนการเรียกใช้ฟังก์ชันน้อยกว่าหรือเท่ากับ NFMAX ให้ท าซ้ าขั้นตอนที่ 3-4 แต่ถ้า

มากกว่า NFMAX ให้หยุดด าเนินการจะได้จุดที่ให้ค่าต่ าสุด xb ซึ่งให้ค่าต่ าสุด fb  
 

วิธีวิวัฒนาการเชิงผลตาง (Differential Evolution) 
เป็นวิธีที่ใชในการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดซึ่งพัฒนาจาก GA เมื่อโดเมนของการค้นเป็น NR  โดยมีขั้นตอน

ดังต่อไปนี้  
ขั้นตอนที  1: สร้างประชากรของค าตอบเริ่มต้น (initialization population) ที่มีมิติเท่ากับ จ านวนตัว

แปร N และก าหนดจ านวนประชากรเท่ากับ NP จ านวนรุนประชากรเท่ากับ NG 
ขั้นตอนที  2: สร้างประชากรในรุ่นถัดไป 

   ขั้นตอนท่ี 2.1 ขั้นตอนการกลายพันธุ์ (mutation) 
ส าหรับแต่ละเวกเตอร์เป้าหมาย (target vector) ,i gx ในแต่ละรุ่นของประชากรที่ g เมื่อ 1,2,3,..,i NP  สร้าง
เวกเตอร์กลายพันธุ์ (mutant vector) ,i gV ดังสมการ 

, , , 3,1 2( )i g r g r g r gV x F x x    
เมื่อ 21 ,r rx x และ 3rx  คือ เวกเตอร์ที่ต่างกันท่ีได้จากการสุ่มจากประชากรที่ 1 ถึง NP ซึ่งต่างจากเวกเตอร์เป้าหมายและ 
F คือ scaling factor ที่มีค่าอยู่ในช่วง [0,1] 

ขั้นตอนท่ี 2.2: ขั้นตอนการสลับสายพันธุ (crossover) 
ส าหรับแต่ละ 1,2,3,..,i NP  สร้างเวกเตอร์ ,i gU ดังสมการ 

, ,
, , , ,

: ()
:

i g j rand
i g j i g j

V rand CR or j j
U V Otherwise

 



 

เมื่อCR  คือ อัตราการสลับสายพันธุ์ที่มีค่าอยู่ในช่วง [0,1] , 1,2,3,..,j N และ randj  คือ เลขจ านวนเต็มสุ่มของ
เวกเตอร์ที่มีค่าตั้งแต่ 1 ถึง N 

ขั้นตอนท่ี 2.3: ขั้นตอนการเลือกสายพันธุ (selection) 
เป็นขั้นตอนในการเลือกประชากรในรุ่นถัดไปโดยพิจารณาจากค่าของฟังก์ชันท่ีจุด ,i gX กับ ,i gU  ดังสมการ 

, , ,
, 1 , , ,

: ( ) ( )
: ( ) ( )

i g i g i g
i g i g i g i g

U f U f X
X X f U f X


 

 

เมื่อCR  คือ อัตราการสลับสายพันธุ์ที่มีค่าอยู่ในช่วง [0,1] , 1,2,3,..,j N และ randj  คือ เลขจ านวนเต็มสุ่มของ
เวกเตอร์ที่มีค่าตั้งแต่ 1 ถึง N 

ขั้นตอนที  3: กลับไปท าขั้นตอนท่ี 2.2 จนครบจ านวนรุ่นประชากร NG 
 

ซึ่งในงานวิจัยนี้จะเสนอการปรับปรุงวิธีการค้นแบบสุ่มหลายจุดส าหรับการหาค่าเหมาะสมต่ าสุดของฟังก์ชัน
เหมาะสมต่ าสุด ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้แก้ปัญหาของฟังก์ชันที่มีจุดต่ าสุดเฉพาะที่หรือจุดสูงสุดเฉพาะที่หลายจุดที่สามารถ
ค้นค าตอบได้ครอบคลุมซึ่งมีขั้นตอนอย่างละเอียด และมีแผนผังอัลกอริทึม (Flowchart Algorithm) ประกอบความ
เข้าใจมากยิ่งขึ้นดังนี ้

 
 

ถ้าไม่พบจุดที่ดีขึ้นในแต่ละรุ่นของประชากรให้ลดระยะกระโดด ( )S  
ขั้นตอนที  5: ถ้าจ านวนการเรียกใช้ฟังก์ชันน้อยกว่าหรือเท่ากับ NFMAX ให้ท าซ้ าขั้นตอนที่ 3-4 แต่ถ้า

มากกว่า NFMAX ให้หยุดด าเนินการจะได้จุดที่ให้ค่าต่ าสุด xb ซึ่งให้ค่าต่ าสุด fb  
 

วิธีวิวัฒนาการเชิงผลตาง (Differential Evolution) 
เป็นวิธีที่ใชในการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดซึ่งพัฒนาจาก GA เมื่อโดเมนของการค้นเป็น NR  โดยมีขั้นตอน

ดังต่อไปนี้  
ขั้นตอนที  1: สร้างประชากรของค าตอบเริ่มต้น (initialization population) ที่มีมิติเท่ากับ จ านวนตัว

แปร N และก าหนดจ านวนประชากรเท่ากับ NP จ านวนรุนประชากรเท่ากับ NG 
ขั้นตอนที  2: สร้างประชากรในรุ่นถัดไป 

   ขั้นตอนท่ี 2.1 ขั้นตอนการกลายพันธุ์ (mutation) 
ส าหรับแต่ละเวกเตอร์เป้าหมาย (target vector) ,i gx ในแต่ละรุ่นของประชากรที่ g เมื่อ 1,2,3,..,i NP  สร้าง
เวกเตอร์กลายพันธุ์ (mutant vector) ,i gV ดังสมการ 

, , , 3,1 2( )i g r g r g r gV x F x x    
เมื่อ 21 ,r rx x และ 3rx  คือ เวกเตอร์ที่ต่างกันท่ีได้จากการสุ่มจากประชากรที่ 1 ถึง NP ซึ่งต่างจากเวกเตอร์เป้าหมายและ 
F คือ scaling factor ที่มีค่าอยู่ในช่วง [0,1] 

ขั้นตอนท่ี 2.2: ขั้นตอนการสลับสายพันธุ (crossover) 
ส าหรับแต่ละ 1,2,3,..,i NP  สร้างเวกเตอร์ ,i gU ดังสมการ 

, ,
, , , ,

: ()
:

i g j rand
i g j i g j

V rand CR or j j
U V Otherwise

 



 

เมื่อCR  คือ อัตราการสลับสายพันธุ์ที่มีค่าอยู่ในช่วง [0,1] , 1,2,3,..,j N และ randj  คือ เลขจ านวนเต็มสุ่มของ
เวกเตอร์ที่มีค่าตั้งแต่ 1 ถึง N 

ขั้นตอนท่ี 2.3: ขั้นตอนการเลือกสายพันธุ (selection) 
เป็นขั้นตอนในการเลือกประชากรในรุ่นถัดไปโดยพิจารณาจากค่าของฟังก์ชันท่ีจุด ,i gX กับ ,i gU  ดังสมการ 

, , ,
, 1 , , ,

: ( ) ( )
: ( ) ( )

i g i g i g
i g i g i g i g

U f U f X
X X f U f X


 

 

เมื่อCR  คือ อัตราการสลับสายพันธุ์ที่มีค่าอยู่ในช่วง [0,1] , 1,2,3,..,j N และ randj  คือ เลขจ านวนเต็มสุ่มของ
เวกเตอร์ที่มีค่าตั้งแต่ 1 ถึง N 

ขั้นตอนที  3: กลับไปท าขั้นตอนท่ี 2.2 จนครบจ านวนรุ่นประชากร NG 
 

ซึ่งในงานวิจัยนี้จะเสนอการปรับปรุงวิธีการค้นแบบสุ่มหลายจุดส าหรับการหาค่าเหมาะสมต่ าสุดของฟังก์ชัน
เหมาะสมต่ าสุด ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้แก้ปัญหาของฟังก์ชันที่มีจุดต่ าสุดเฉพาะที่หรือจุดสูงสุดเฉพาะที่หลายจุดที่สามารถ
ค้นค าตอบได้ครอบคลุมซึ่งมีขั้นตอนอย่างละเอียด และมีแผนผังอัลกอริทึม (Flowchart Algorithm) ประกอบความ
เข้าใจมากยิ่งขึ้นดังนี ้
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 ซึ่งในงานวิจัยน้ีจะเสนอการปรับปรุงวิธีการค้นแบบสุ่ม 

หลายจุดส�าหรับการหาค่าเหมาะสมต�่าสุดของฟังก์ชันเหมาะสม 

ต�่าสุด ซึ่งเป็นอีกวิธีหน่ึงที่ใช้แก้ปัญหาของฟังก์ชันท่ีมีจุดต�่าสุด 

เฉพาะที่หรือจุดสูงสุดเฉพาะท่ีหลายจุดที่สามารถค้นค�าตอบได ้

ครอบคลุมซ่ึงมีขั้นตอนอย่างละเอียด และมีแผนผังอัลกอริทึม  

(Flowchart Algorithm) ประกอบความเข้าใจมากยิ่งขึ้นดังนี้

แผนผังอัลกอริทึม การปรับปรุงวิธีการค้นแบบสุ่มหลายจุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที  2 แสดงแผนผังอัลกอริทึม การปรับปรุงวิธีการค้นแบบสุม่หลายจุด 

เริ มต้น 

( )f xt fbest  

ให้ ( )ijfbest f x ที่มีค่าต่ าสุด 
ให้ ijxbest x ที่ท าให้เกิด fbest  

            1NF NF   

สุ่มเวกเตอร์หนึ่งหน่วย V   

สร้างประชากร ijx  โดยการสุ่ม 

NF NFNAX  

ค านวณ xt โดยที่ 

ijxt x ST V    

( )fbest f xt
 

xbest xt  1NF NF   

No 

ก าหนด  Objective function, NFMAX, NP, 
ST, STDEC และ NF=0 

xbest xt  และ ( )fbest f xt  

หยุด 

No 

ST ST STDEC   

Yes 

Yes 

แผนผังอัลกอริทึม การปรับปรุงวิธีการค้นแบบสุ่มหลายจุด

ภาพที่ 2 แสดงแผนผังอัลกอริทึม การปรับปรุงวิธีการค้นแบบสุ่มหลายจุด

ชวนพิศ  ถันชนนาง 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 13  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2562  47

 3.1  ศึกษาและปรับปรุงวิธีการค้นแบบสุ่มหลายจุด 

ส�าหรับการหาค่าเหมาะสมต�่าสุดของฟังก์ชันมัลติโมดอล มีขั้น 

ตอนดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1 : ก�าหนดฟังก์ชนัวตัถปุระสงค์ (Objective  

function) f(x) = f (x1, x2, x3, ..., xN) เมื่อ x = (x1, x2,  
x3, ..., xN) ก�าหนดจ�านวนการเรียกใช้ฟังก์ชันสูงสุด (NFMAX) 

จ�านวนประชากร (NP) ระยะกระโดด (ST) และค่าตัวคูณระยะ

กระโดด (STDEC)

 ขั้นตอนที่ 2 :  สร้างประชากรเริ่มต้นแบบสุ่ม

 

 เมื่อ xij ∈ [L, U] ให้ xbest เป็นจุดที่ให้ค่าต�่าสุดและ  

fbest เป็นค่าฟังก์ชันต�่าสุด

 ขั้นตอนที่ 3 :  ให้ xi เป็นประชากรตัวที่ i  เมื่อ  i =  

1, 2, 3, ..., NP สุ่มเวกเตอร์ทิศทางขนาดหนึ่งหน่วย V  และสร้าง 

เวกเตอร์ xt จาก xi โดยที่ ST X V

 ขั้นตอนที่ 4 :  สุ่มเวกเตอร์ xj เมื่อ j ≠ i ใช้การแลก

ส่วนประกอบของเวกเตอร์ด้วยอัตราการแลกเปลี่ยน CR ระหว่าง

เวกเตอร์  st กับ xj โดยที่

 

 เมื่อ Ii  คือ จ�านวนเต็มสุ่มระหว่าง 1 ถึง N, rand ()∈ 

[0, 1], k = 1, 2, 3, ..., N และ CR คือ อัตราการแลกเปลี่ยน 

ส่วนประกอบของเวกเตอร์ โดยที่ CR∈ [0, 1]

 ขั้นตอนที่ 5 : เปรียบเทียบค่า f(xt) กับ f(xi)
    ถ้า  f(xt) <  f(xi) ให้ xi = 

     xt, f(xi) = f(xt)

    ถ้า f(xt) <  f(xbest) ให้ xbest =

     xt, f(xbest) = f(xt)
 ขั้นตอนที่ 6 :  ถ้าไม่พบจดุทีด่ขีึน้ในแต่ละรุ่นประชากร

ให้ ST = ST X STDEC
 ขั้นตอนที่ 7 :  ถ้าจ�านวนการเรียกใช้ฟังก์ชันน้อยกว่า

หรอืเท่ากบั NFMAX ให้ท�าซ�า้ขัน้ตอนท่ี 3 - 6 แต่ถ้ามากกว่า NFMAX  

ให้หยุดด�าเนินการจะได้จุดที่ให้ค่าต�่าสุด xbest ซึ่งให้ค่าฟังก์ชัน 

ต�่าสุด fbest

 3.2  หาอัตราการแลกเปลี่ยนส่วนประกอบของจุด 

ที่ค้นเหมาะสม

 ก�าหนดให้ CR = 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9 ใช้ในการแลก

ส่วนประกอบของจดุเวกเตอร์ด้วยอตัราการแลกเปล่ียน CR ระหว่าง

เวกเตอร์ xt กับ xj เมื่อ j ≠ i โดยที่

 

 เมื่อ Ii  คือ จ�านวนเต็มสุ่มระหว่าง 1 ถึง N, rand ()∈  

[0, 1], k = 1, 2, 3, ..., N และ CR คือ อัตราการแลกเปลี่ยน 

ส่วนประกอบของเวกเตอร์ โดยที่ CR ∈ [0, 1]
 1. ใช้ฟังก์ชันทดสอบ 5 ฟังก์ชัน โดยท�าการทดลอง 

10 ซ�้า และ N คือ มิติของโดเมน เมื่อ N = 2, 5, 10, 20 และ 30 

ก�าหนดให้ NFMAX = 1000 X N

 2. ก�าหนดขอบเขตล่างและขอบเขตบนของแต่ละตวัแปร  

โดยที่ L ≤ xi ≤ U และ ST = 0.9 X (U - L), STDEC = 0.9

 3. ก�าหนดอัตราการแลกเปลี่ยนส่วนประกอบของจุด

เวกเตอร์ CR = 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9 และจ�านวนประชากร 

NP = 10, 30, 50, 70, 90

 3.3  ฟังก์ชันทดสอบ

   1.      โดยที่

   จุดที่ให้ค่าต�่าสุด คือ x*  
= (0, 0, 0, ...,0) ซึ่งให ้

ค่าฟังก์ชันต�่าสุด  

 

ภาพที่ 3

แสดง  f1 (x1, x2) : Sum of Different Powers Function

3.1 ศึกษาและปรับปรุงวิธีการค้นแบบสุ่มหลายจุดส่าหรับการหาค่าเหมาะสมต ่าสุดของฟังก์ชนัมัลติโมดอล มี
ขั้นตอนดังนี ้

ขั้นตอนที  1: ก าหนดฟังก์ชันวัตถุประสงค์ (Objective function) 1 2 3( ) ( , , ,... )Nf x f x x x x  เมื่อ 

1 2 3( , , ,..., )Nx x x x x ก าหนดจ านวนการเรียกใช้ฟังก์ชันสูงสุด (NFMAX) จ านวนประชากร (NP) ระยะกระโดด (ST) 
และค่าตัวคูณระยะกระโดด (STDEC) 

ขั้นตอนที  2:  สร้างประชากรเริ่มต้นแบบสุ่ม 
11 12 13 1
21 22 23 2
31 32 33 3

1 2 3

N
N
N

NP NP NP NPN

x x x x
x x x x
x x x x

x x x x

 
 
 
 
 
 
  

 

เมื่อ [ , ]ijx L U ให้ xbest เป็นจุดที่ให้ค่าต่ าสดุและ fbest เป็นค่าฟังก์ชันต่ าสุด 
ขั้นตอนที  3:  ให้ ix เป็นประชากรตัวท่ี i เมื่อ 1,2,3,...,i NP สุ่มเวกเตอร์ทิศทางขนาดหนึ่งหน่วย V

และสร้างเวกเตอร์ xt จาก ix โดยที่ ixt x ST V    
ขั้นตอนที  4:  สุ่มเวกเตอร์  jx เมื่อ j i  ใช้การแลกส่วนประกอบของเวกเตอร์ด้วยอัตราการ

แลกเปลี่ยน CR ระหว่างเวกเตอร์ xt กับ jx โดยที่ 

, : ()
:

j k i
k k

x rand C or k I
xt xt Otherwise

 



 

เมื่อ iI  คือ จ านวนเต็มสุ่มระหว่าง 1  ถึง ,N () [0,1],rand  1,2,3,...,k N  และ 
CR คือ อัตราการแลกเปลี่ยนส่วนประกอบของเวกเตอร์ โดยที่ [0,1]CR  

ขั้นตอนที  5:  เปรียบเทียบค่า ( )f xt กับ ( )if x  
    ถ้า ( ) ( )if xt f x       ให้  , ( ) ( )i ix xt f x f xt   

ถ้า ( ) ( )f xt f xbest   ให้  , ( ) ( )xbest xt f xbest f xt   
ขั้นตอนที  6:  ถ้าไม่พบจุดที่ดีขึ้นในแต่ละรุ่นประชากรให้  ST ST STDEC   
ขั้นตอนที  7:  ถ้าจ านวนการเรียกใช้ฟังก์ชันน้อยกว่าหรือเท่ากับ NFMAX  ให้ท าซ้ าขั้นตอนที่ 3-6  

แต่ถ้ามากกว่า NFMAX  ให้หยุดด าเนินการจะได้จุดที่ให้ค่าต่ าสุด xbest ซึ่งให้ค่าฟังก์ชันต่ าสุด fbest  
 
3.2 หาอัตราการแลกเปลี ยนส่วนประกอบของจุดที คน้เหมาะสม 

ก าหนดให้ 0.1,0.3,0.5,0.7,0.9CR  ใช้ในการแลกส่วนประกอบของจุดเวกเตอร์ด้วยอัตราการแลกเปลี่ยน 
CR ระหว่างเวกเตอร์ xt กับ jx เมื่อ j i โดยที ่

, : ()
:

j k i
k k

x rand CR or k I
xt xt Otherwise

 



 

เมื่อ iI  คือ จ านวนเต็มสุ่มระหว่าง 1  ถึง ,N () [0,1],rand   
1,2,3,...,k N  และCR คือ อัตราการแลกเปลี่ยนส่วนประกอบของเวกเตอร์ โดยที่ [0,1]CR  

 

3.1 ศึกษาและปรับปรุงวิธีการค้นแบบสุ่มหลายจุดส่าหรับการหาค่าเหมาะสมต ่าสุดของฟังก์ชนัมัลติโมดอล มี
ขั้นตอนดังนี ้

ขั้นตอนที  1: ก าหนดฟังก์ชันวัตถุประสงค์ (Objective function) 1 2 3( ) ( , , ,... )Nf x f x x x x  เมื่อ 

1 2 3( , , ,..., )Nx x x x x ก าหนดจ านวนการเรียกใช้ฟังก์ชันสูงสุด (NFMAX) จ านวนประชากร (NP) ระยะกระโดด (ST) 
และค่าตัวคูณระยะกระโดด (STDEC) 

ขั้นตอนที  2:  สร้างประชากรเริ่มต้นแบบสุ่ม 
11 12 13 1
21 22 23 2
31 32 33 3

1 2 3

N
N
N

NP NP NP NPN

x x x x
x x x x
x x x x

x x x x

 
 
 
 
 
 
  

 

เมื่อ [ , ]ijx L U ให้ xbest เป็นจุดที่ให้ค่าต่ าสดุและ fbest เป็นค่าฟังก์ชันต่ าสุด 
ขั้นตอนที  3:  ให้ ix เป็นประชากรตัวท่ี i เมื่อ 1,2,3,...,i NP สุ่มเวกเตอร์ทิศทางขนาดหนึ่งหน่วย V

และสร้างเวกเตอร์ xt จาก ix โดยที่ ixt x ST V    
ขั้นตอนที  4:  สุ่มเวกเตอร์  jx เมื่อ j i  ใช้การแลกส่วนประกอบของเวกเตอร์ด้วยอัตราการ

แลกเปลี่ยน CR ระหว่างเวกเตอร์ xt กับ jx โดยที่ 

, : ()
:

j k i
k k

x rand C or k I
xt xt Otherwise

 



 

เมื่อ iI  คือ จ านวนเต็มสุ่มระหว่าง 1  ถึง ,N () [0,1],rand  1,2,3,...,k N  และ 
CR คือ อัตราการแลกเปลี่ยนส่วนประกอบของเวกเตอร์ โดยที่ [0,1]CR  

ขั้นตอนที  5:  เปรียบเทียบค่า ( )f xt กับ ( )if x  
    ถ้า ( ) ( )if xt f x       ให้  , ( ) ( )i ix xt f x f xt   

ถ้า ( ) ( )f xt f xbest   ให้  , ( ) ( )xbest xt f xbest f xt   
ขั้นตอนที  6:  ถ้าไม่พบจุดที่ดีขึ้นในแต่ละรุ่นประชากรให้  ST ST STDEC   
ขั้นตอนที  7:  ถ้าจ านวนการเรียกใช้ฟังก์ชันน้อยกว่าหรือเท่ากับ NFMAX  ให้ท าซ้ าขั้นตอนที่ 3-6  

แต่ถ้ามากกว่า NFMAX  ให้หยุดด าเนินการจะได้จุดที่ให้ค่าต่ าสุด xbest ซึ่งให้ค่าฟังก์ชันต่ าสุด fbest  
 
3.2 หาอัตราการแลกเปลี ยนส่วนประกอบของจุดที คน้เหมาะสม 

ก าหนดให้ 0.1,0.3,0.5,0.7,0.9CR  ใช้ในการแลกส่วนประกอบของจุดเวกเตอร์ด้วยอัตราการแลกเปลี่ยน 
CR ระหว่างเวกเตอร์ xt กับ jx เมื่อ j i โดยที ่

, : ()
:

j k i
k k
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1,2,3,...,k N  และCR คือ อัตราการแลกเปลี่ยนส่วนประกอบของเวกเตอร์ โดยที่ [0,1]CR  
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1. ใช้ฟังก์ชันทดสอบ 5 ฟังก์ชัน โดยท าการทดลอง 10 ซ้ า และ N  คือ มิติของโดเมน เมื่อ 2, 5,1 0, 20N  และ 
30   ก าหนดให้ 10000NFMAX N   
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   โดยที่ [ 1,1], 1,2,3,...,ix i N    จุดที่ให้ค่าต่ าสุด คือ * (0,0,0,...,0)x   ซึ่งให้
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  2.                     โดยที่

        จุดที่ให้ค่าต�่าสุด คือ x*  
= (0, 0,  

0, ...,0) ซึ่งให้ค่าฟังก์ชันต�่าสุด  f1 (x*) = 0

 

ภาพที่ 4 แสดง f2 (x1, x2) : Csendes Function

  3. f3

โดยที่               จุดที่ให้ค่าต�่าสุด คือ x*  
=  

(0, 0, 0, ...,0) ซึ่งให้ค่าฟังก์ชันต�่าสุด  f1 (x*) = 0

 

ภาพที่ 5 แสดง  f3 (x1, x2)  : Zakharov Function

  4. f4        โดยที่

             จุดที่ให้ค่าต�่าสุด คือ x* 
= (0, 0, 

0, ...,0  ซึ่งให้ค่าฟังก์ชันต�่าสุด  f1 (x*) = 0
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ต่ าสุด คือ * (0,0,0,...,0)x   ซึ่งให้ค่าฟังก์ชันต่ าสุด *
1( ) 0f x   

 
ภาพที  7 แสดง 5 1 2( , )f x x : Salomon Function 
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 จากตารางที่ 1-2 ส�าหรับ N = 30, และ NP = 50 พบ

ว่าอัตราการแลกเปล่ียนส่วนประกอบของเวกเตอร์ท่ีเหมาะสมที่สุด

ส�าหรับฟังก์ชันทดสอบทั้ง 5 ฟังก์ชัน  f1 , f2,  f3 ,  f4 และ f5 คือ 

CR = 0.9

 3.5  ทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานกับมิติต่างๆ

  ก�าหนด N = 2, 5, 10, 20, 30 ซึ่งจากการทดลอง 

ข้างต้นพบว่า NP = 50 และ CR = 0.9 เป็นค่าที่เหมาะสมที่สุด 

จึงเลือกมาทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานมิติต่างๆ กับฟังก์ชัน 

ทดสอบ 5 ฟังก์ชันโดยการปรับปรุงวิธีการค้นแบบสุ่มหลายจุด 

ได้ผลการทดลองดังตารางที่ 3-4

ตารางที่ 1 แสดงค่า Mean และ SD ของ fbest ส�าหรับฟังก์ชันทดสอบ f1 -  f5 เมื่อ CR  = 0.1, 0.3, 0.5

3.4 หาค่า CRที เหมาะสม 
 ก าหนดให้ 30,N  10, 30, 50, 70, 90NP  และ 0.1, 0.3,CR 0.5, 0.7, 0.9  จะได้ว่า NP ที่เหมาะสม

คือ 50NP ซึ่งแสดงผลค่า Mean และ SD ของ fbest  ส าหรับฟังก์ชันทดสอบ เมื่อ 50NP ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที  1 แสดงค่า Mean และSD ของ fbest  ส าหรับฟังก์ชันทดสอบ 1 5f f  เมื่อ 0.1, 0.3, 0.5CR  
 CR  
 0.1  0.3  0.5  

( )f x  Mean  SD  Mean  SD  Mean  SD  
1f  1.994D-14 2.258D-14 1.350D-14 1.942D-14 0 0 

2f  0 0 0 0 0 0 

3f  0.000018 0.0000387 0.0000097 0.0000089 0.0000051 0.0000074 

4f  0.00004 0.0001041 0.0000206 0.0000351 0.0000159 0.0000021 

5f  1.6594333 0.2713378 1.0688684 0.2665839 1.9183168 0.5047651 
 

ตารางที  2 แสดงค่า Mean และSD ของ fbest  ส าหรับฟังก์ชันทดสอบ 1 5f f  เมื่อ 0.7, 0.9CR  
 CR  
 0.7  0.9  

( )f x  Mean  SD  Mean  SD  
1f  0 0 0 0 

2f  0 0 0 0 

3f  0.0000059 0.0000038 0.0000009 0.0000007 

4f  0.0000116 0.0000019 0.0000102 0.0000016 

5f  3.6276857 0.9484118 0.369313 0.2494319 
 

จากตารางที่ 1-2 ส าหรับ 30N  และ 50NP  พบว่าอัตราการแลกเปลี่ยนส่วนประกอบของเวกเตอร์ที่
เหมาะสมที่สุดส าหรับฟังก์ชันทดสอบทั้ง 5 ฟังก์ชัน 1 ,f 2 3 4, ,f f f และ 5f  คือ 0.9CR  
 

3.5 ทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานกับมิติต่างๆ 
 ก าหนด 2, 5, 10, 20, 30N   ซึ่งจากการทดลองข้างต้นพบว่า 50NP และ 0.9CR เป็นค่าที่เหมาะสม
ที่สุดจึงเลือกมาทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานมิติต่างๆกับฟังก์ชันทดสอบ 5 ฟังก์ชันโดยการปรับปรุงวิธีการค้นแบบสุ่ม
หลายจุด ได้ผลการทดลองดังตารางที่ 3-4 
 

 
 

 

3.4 หาค่า CRที เหมาะสม 
 ก าหนดให้ 30,N  10, 30, 50, 70, 90NP  และ 0.1, 0.3,CR 0.5, 0.7, 0.9  จะได้ว่า NP ที่เหมาะสม

คือ 50NP ซึ่งแสดงผลค่า Mean และ SD ของ fbest  ส าหรับฟังก์ชันทดสอบ เมื่อ 50NP ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที  1 แสดงค่า Mean และSD ของ fbest  ส าหรับฟังก์ชันทดสอบ 1 5f f  เมื่อ 0.1, 0.3, 0.5CR  
 CR  
 0.1  0.3  0.5  

( )f x  Mean  SD  Mean  SD  Mean  SD  
1f  1.994D-14 2.258D-14 1.350D-14 1.942D-14 0 0 

2f  0 0 0 0 0 0 

3f  0.000018 0.0000387 0.0000097 0.0000089 0.0000051 0.0000074 

4f  0.00004 0.0001041 0.0000206 0.0000351 0.0000159 0.0000021 

5f  1.6594333 0.2713378 1.0688684 0.2665839 1.9183168 0.5047651 
 

ตารางที  2 แสดงค่า Mean และSD ของ fbest  ส าหรับฟังก์ชันทดสอบ 1 5f f  เมื่อ 0.7, 0.9CR  
 CR  
 0.7  0.9  

( )f x  Mean  SD  Mean  SD  
1f  0 0 0 0 

2f  0 0 0 0 

3f  0.0000059 0.0000038 0.0000009 0.0000007 

4f  0.0000116 0.0000019 0.0000102 0.0000016 

5f  3.6276857 0.9484118 0.369313 0.2494319 
 

จากตารางที่ 1-2 ส าหรับ 30N  และ 50NP  พบว่าอัตราการแลกเปลี่ยนส่วนประกอบของเวกเตอร์ที่
เหมาะสมที่สุดส าหรับฟังก์ชันทดสอบทั้ง 5 ฟังก์ชัน 1 ,f 2 3 4, ,f f f และ 5f  คือ 0.9CR  
 

3.5 ทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานกับมิติต่างๆ 
 ก าหนด 2, 5, 10, 20, 30N   ซึ่งจากการทดลองข้างต้นพบว่า 50NP และ 0.9CR เป็นค่าที่เหมาะสม
ที่สุดจึงเลือกมาทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานมิติต่างๆกับฟังก์ชันทดสอบ 5 ฟังก์ชันโดยการปรับปรุงวิธีการค้นแบบสุ่ม
หลายจุด ได้ผลการทดลองดังตารางที่ 3-4 
 

 
 

 

ตารางที่ 2 แสดงค่า Mean และ SD ของ fbest ส�าหรับฟังก์ชันทดสอบ f1 -  f5 เมื่อ CR  =  0.7, 0.9

ตารางที่ 3 แสดงค่า Mean และ SD ของ fbest ส�าหรับฟังก์ชันทดสอบ f1 -  f3  เมื่อ N  = 2, 5, 10, 20, 30 ตารางที  3 แสดงค่า Mean และSD ของ fbest  ส าหรับฟังก์ชันทดสอบ 1 3f f เมื่อ 2, 5, 10, 20, 30N   
 ( )f x  
 1f  2f  3f  

N  Mean  SD  Mean  SD  Mean  SD  
2  2.921D-14 4.514D-14 0 0 0 0 

5  1.241D-10 1.865D-10 0 0 0 0 

10  3.219D-12 5.761D-12 0 0 0 0 

20  3.925D-13 1.200D-12 0 0 0 0 

30  0 0 0 0 0 0 
 

ตารางที  4 แสดงค่า Mean และSD ของ fbest  ส าหรับฟังก์ชันทดสอบ 4 5f f เมื่อ 2, 5, 10, 20, 30N   
 ( )f x  
 4f  5f  

N  Mean  SD  Mean  SD  
2  0.0005027 0.0003321 0.0404116 0.0560341 

5  0.0000435 0.0001884 0.0005632 0.0003625 

10  0.0000429 0.0001041 0.0003733 0.0001441 

20  0.0000226 0.0000247 0.0018389 0.0007202 

30  0.0000102 0.0000016 0.369313 0.2494319 
 

จากตารางที่ 3 -4 ได้น าค่า C ที่เหมาะสมที่สุดส าหรับฟังก์ชันทดสอบกับมิติต่างๆพบว่าสามารถลู่เข้าสู่ค าตอบ
ได้ทั้งหมด 5 ฟังก์ชัน  

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยนี้เราได้น าวิธีการปรับปรุงวิธีการค้นแบบสุ่มหลายจุด (An adaptive Multi-Point Random 

Search : AMPRS) ซึ่งมีองค์ประกอบหลักคือ จ านวนประชากรที่ค้น ทิศทางของจุดที่ค้น ระยะกระโดด การด าเนินการ
เชิงประชากร และอัตราการแลกเปลี่ยนส่วนประกอบของเวกเตอร์ซึ่งน าผลการทดลองการลู่เข้าสู่ค าตอบของแต่ละ
ฟังก์ชัน และจ านวนตัวแปร 2,5,10,20,30N  มาเปรียบเทียบกับวิธีการค้นแบบสุ่ม (Random Search method : RS) 
ซึ่งมีองค์ประกอบหลักคือ จ านวนประชากรที่ค้น ทิศทางของจุดที่ค้น ระยะกระโดด ส าหรับฟังก์ชันทดสอบทั้ง 5 ฟังก์ชัน 
คือ 1 :f Sum of Different Powers Function,  2 :f Csendes Function,  3 :f Zakharov Function,  4 :f Alpine 
1 Function และ 5 :f Salomon Function ซึ่งได้ผลดังตารางที่ 5  
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 จากตารางที่ 3 - 4 ได้น�าค่า C ที่เหมาะสมที่สุดส�าหรับ 

ฟังก์ชนัทดสอบกบัมติต่ิางๆ พบว่า สามารถลูเ่ข้าสูค่�าตอบได้ทัง้หมด  

5 ฟังก์ชัน 

ผลการวิจัย
 ผลการวจิยันีเ้ราได้น�าวธิกีารปรบัปรงุวธีิการค้นแบบสุม่ 

หลายจดุ (An adaptive Multi-Point Random Search : AMPRS)  

ซึ่งมีองค์ประกอบหลักคือ จ�านวนประชากรที่ค้น ทิศทางของจุด 

ที่ค้น ระยะกระโดด การด�าเนินการเชิงประชากร และอัตราการ 

แลกเปลี่ยนส่วนประกอบของเวกเตอร์ซึ่งน�าผลการทดลองการลู่ 

เข้าสู่ค�าตอบของแต่ละฟังก์ชัน และจ�านวนตัวแปร N  = 2, 5, 10,  

20, 30 มาเปรียบเทียบกับวิธีการค้นแบบสุ่ม (Random Search  

method : RS) ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก คือ จ�านวนประชากรที่ค้น 

ทศิทางของจุดทีค้่น ระยะกระโดด ส�าหรับฟังก์ชนัทดสอบทัง้ 5 ฟังก์ชนั 

คือ f1  :Sum of Different Powers Function, f2 : Csendes  

Function, f3 : Zakharov Function, f4 : Alpine 1 Function  

และ f5 : Salomon Function ซึ่งได้ผลดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 4 แสดงค่า Mean และ SD ของ fbest ส�าหรับฟังก์ชันทดสอบ f4   -  f5  เมื่อ N  = 2, 5, 10, 20, 30

 ตารางที  3 แสดงค่า Mean และSD ของ fbest  ส าหรับฟังก์ชันทดสอบ 1 3f f เมื่อ 2, 5, 10, 20, 30N   
 ( )f x  
 1f  2f  3f  

N  Mean  SD  Mean  SD  Mean  SD  
2  2.921D-14 4.514D-14 0 0 0 0 

5  1.241D-10 1.865D-10 0 0 0 0 

10  3.219D-12 5.761D-12 0 0 0 0 

20  3.925D-13 1.200D-12 0 0 0 0 

30  0 0 0 0 0 0 
 

ตารางที  4 แสดงค่า Mean และSD ของ fbest  ส าหรับฟังก์ชันทดสอบ 4 5f f เมื่อ 2, 5, 10, 20, 30N   
 ( )f x  
 4f  5f  

N  Mean  SD  Mean  SD  
2  0.0005027 0.0003321 0.0404116 0.0560341 

5  0.0000435 0.0001884 0.0005632 0.0003625 

10  0.0000429 0.0001041 0.0003733 0.0001441 

20  0.0000226 0.0000247 0.0018389 0.0007202 

30  0.0000102 0.0000016 0.369313 0.2494319 
 

จากตารางที่ 3 -4 ได้น าค่า C ที่เหมาะสมที่สุดส าหรับฟังก์ชันทดสอบกับมิติต่างๆพบว่าสามารถลู่เข้าสู่ค าตอบ
ได้ทั้งหมด 5 ฟังก์ชัน  

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยนี้เราได้น าวิธีการปรับปรุงวิธีการค้นแบบสุ่มหลายจุด (An adaptive Multi-Point Random 

Search : AMPRS) ซึ่งมีองค์ประกอบหลักคือ จ านวนประชากรที่ค้น ทิศทางของจุดที่ค้น ระยะกระโดด การด าเนินการ
เชิงประชากร และอัตราการแลกเปลี่ยนส่วนประกอบของเวกเตอร์ซึ่งน าผลการทดลองการลู่เข้าสู่ค าตอบของแต่ละ
ฟังก์ชัน และจ านวนตัวแปร 2,5,10,20,30N  มาเปรียบเทียบกับวิธีการค้นแบบสุ่ม (Random Search method : RS) 
ซึ่งมีองค์ประกอบหลักคือ จ านวนประชากรที่ค้น ทิศทางของจุดที่ค้น ระยะกระโดด ส าหรับฟังก์ชันทดสอบทั้ง 5 ฟังก์ชัน 
คือ 1 :f Sum of Different Powers Function,  2 :f Csendes Function,  3 :f Zakharov Function,  4 :f Alpine 
1 Function และ 5 :f Salomon Function ซึ่งได้ผลดังตารางที่ 5  
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ตารางที่ 5 แสดงค่า Mean และ SD ของวิธี RS และ AMPRS ส�าหรับฟังก์ชันทดสอบ f1   -  f5  เมื่อ N  = 2, 5, 10, 20, 30ตารางที  5 แสดงค่า Mean และSD ของวิธี RS และAMPRS ส าหรบัฟังก์ชันทดสอบ 1 5f f เมื่อ 2, 5, 10, 20, 30N   
การเปรียบเทียบวิธี Random Search Method (RS) และ An adaptive Multi-Point Random Search 

(AMPRS) ส่าหรับฟังก์ชันทดสอบ 1 5f f  
 Random Search  (RS) An adaptive Multi-Point 

Random Search (AMPRS)  
( )f x  N  Mean  SD  Mean  SD  
1f  2  0.0000007 0.0000017 2.921D-14 4.514D-14 

5  1.111D-08 9.419D-09 1.241D-10 1.865D-10 

10  0.0000002 6.875D-08 3.219D-12 5.761D-12 

20  0.0000005 9.186D-08 3.925D-13 1.200D-12 

30  0.0000006 8.886D-08 0 0 

2f  2  0 0 0 0 

5  0 0 0 0 

10  0 0 0 0 

20  0 0 0 0 

30  4.710D-09 1.131D-08 0 0 

3f  2  0.0000004 0.0000321 0 0 

5  0.0000005 0.0000007 0 0 

10  0.0000004 0.0000006 0 0 

20  0.0000097 0.0000231 0 0 

30  0.0000009 0.0000007 0 0 

4f  2  0.0006636 0.0010803 0.0005027 0.0003321 

5  0.2888063 0.6380882 0.0000435 0.0001884 

10  0.6649655 0.6684844 0.0000429 0.0001041 

20  4.1845295 2.405158 0.0000226 0.0000247 

30  9.1358615 3.7098488 0.0000102 0.0000016 

5f  2  0.0999114 0.0942361 0.0404116 0.0560341 

5  3.7694301 2.4508145 0.0005632 0.0003625 

10  22.648772 6.1932201 0.0003733 0.0001441 

20  77.717505 14.360564 0.0018389 0.0007202 

30  128.39623 15.893479 0.369313 0.2494319 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
 งานวิจัยน้ีได้น�าเสนอการหาค่าเหมาะสมต�่าสุดของ 

ฟังก์ชันมัลติโมดอลโดยการปรับปรุงวิธีการค้นแบบสุ่มหลายจุด 

(An adaptive Multi-Point Random Search (AMPRS)) 

ซึ่งอาศัยแนวคิดการก�าหนดทิศทางของการค้นจากวิธีการค้นแบบ 

สุ่มหลายจุดและแนวคิดจากข้ันตอนการสลับสายพันธุ์ของขั้นตอน 

วิวัฒนาการเชิงผลต่าง ซึ่งได้ทดสอบกับฟังก์ชันทดสอบ 5 ฟังก์ชัน  

f1 , f2,  f3 ,  f4  และ f5  ซึ่งมีจ�านวนตัวแปร N = 2, 5, 10,  

20, 30 จ�านวนประชากร 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�าหรับฟังก์ชันทดสอบ f1   -  f5 เมื่อ N = 2, 5, 10, 

20, 30 ตามล�าดับ โดยการปรับปรุงวิธีการค้นแบบสุ่มหลายจุด  

ส�าหรับ N = 2, 5, 10, 20 และ 30 พบว่า มีการลู่เข้าสู่ค�าตอบทั้ง  

5 ฟังก์ชันและเมื่อพิจารณาความแม่นย�าของค�าตอบจะเรียงตาม

ความยากของฟังก์ชันจาก ฟังก์ชัน f5 , f4,  f3 ,  f1  และ f2

 จากผลการวิจัย พบว่า การปรับปรุงวิธีการค้นแบบสุ่ม

หลายจุด มีประสิทธิภาพในการค้นส�าหรับฟังก์ชันมัลติโมดอลที่ใช้ 

ทดสอบทั้ง 5 ฟังก์ชันซ่ึงได้อัตราการแลกเปลี่ยนส่วนประกอบของ 

จุดเวกเตอร์ (CR) คือ CR = 0.9 และจ�านวนจุดที่ค้น (NP) คือ  

NP = 50 พบว่า สามารถลู่เข้าสู่ค�าตอบทั้ง 5 ฟังก์ชัน ซึ่งสะท้อน 

คณุสมบตัขิองฟังก์ชนัมลัตโิมดอลทีม่จีดุต�า่สดุเฉพาะทีห่รือจดุสูงสุด 

เฉพาะที่หลายจุด ซึ่งจุดเหล่านั้นอาจจะอยู่ใกล้หรือไกลกันดังนั้น 

จึงมีอัตราการและเปลี่ยนส่วนประกอบของเวกเตอร์ในอัตราที่สูง  

ในขณะท่ีวิธีการค้นแบบสุ่ม (Random Search method : RS)  

การลูเ่ข้าสูค่�าตอบจะไม่สามารถลูเ่ข้าสูค่�าตอบได้เมือ่มจี�านวนตวัแปร  

(N) ที่สูงขึ้นและความยากของฟังก์ชันที่มีจุดต�่าสุดหรือจุดสูงสุด

เฉพาะที่หลายจุด

ข้อเสนอแนะ
 ในการศกึษาครัง้ต่อไปเราสามารถปรบัปรุงวธิกีารค้นแบบ 

สุ่มหลายจุดส�าหรับหาค่าเหมาะสมต�่าสุดของฟังก์ชันมัลติโมดอล  

โดยท�าการปรบัปรุงวธิกีารสร้างเวกเตอร์ทศิทางของการค้น การปรบั 

ระยะกระโดด และอตัราการแลกเปลีย่นส่วนประกอบของจดุเวกเตอร์ 

ให้เหมาะสมมากขึน้ ซึง่น่าจะท�าให้การค้นมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้

เอกสารอ้างอิง
Sheela, B.V. (1979). An Optimized step-size random  

 Search (OSSRS). Computer Method in  

 Applied Mechanics and Engineering. 19:  

 99-106.

Holland, J.H. (1975). Adaptation in Natural and Artificial  

 Systems, University of Michigan Press, Ann 

 Arbor, Michigan; re-issued by MIT Press. 

Storn, R.N. and Price, K.N. (1997). Differential Evolution-A  

 Simple and Efficient Heuristic for Global 

 Optimization over Continuous Spaces. Journal  

 of Global Optimization. 11: 341-359.

Mohamed, Ali W., Hegazy Z. Sabry and Motaz Khorshid.  

 (2012). An alternative differential evolution 

 algorithm for global optimization. 3: 149-165.

Zabinsky, Zelda B. (2009). Random Search Algorithms,  

 Department ofIndustrial and Engineering, 

 University of Washington. Seattle. April 5. 

Price K., Storn R., and Lampinen J. (2005). Differential  

 Evolution - A Practical Approach to Global 

 Optimization, Springer. Berlin Heidelberg  

 New York. 

Sotiropoulos, D.G., Plagianakos, V.P. and Vrahatis, M.N.  

 An Evolutionary Algorithm for Minimizing  

 Multimodal Function, Department of 

 Mathematics, Uiverity of Patras, GR-261.10  

 Patras, Greece. University of Patras Artificial  

 Inteligence Research Center-UPAIRC. 

Zelda B. Zabinsky. (2009). Random Search Algorithms,  

 Department of Industrial and Systems  

 Engineering, University of Washington,  

 Seattle, Wa, 98195-2650, USA. 

Francisco, J.Solis and Roger, J-B. Wets. (1981). Minimization  

 By Random Search Techniques, Mathematics  

 of Operations Research. 6 : 1.

ชวนพิศ  ถันชนนาง 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 13  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2562  53

การพัฒนาจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าแบบพึ่งพาตนเอง

ในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด จังหวัดตราด

Development of Solar Energy Bike for Electric Generator by Self Reliance

in Anubankohkood school, Trat Province

ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล
 
, กฤษณะ จันทสิทธิ์

 
, คมสัน มุ่ยสี

 
, นิกร ผงทอง

Sarayut Chitphutthanakul, Kritsana Chantasit, Komsan Muisee, Nikorn Pongthong

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎร�าไพพรรณี จ.จันทบุรี 22000

Department of Industrial Technology, Faculty of Industrial Technology, Rambhai Barni Rajabhat University,

Chanthaburi 22000 Thailand

* Corresponding author E-mail: sarayut134@gmail.com

(Received: February 26, 2018 ;Revised :June 6, 2018 ; Accepted : July 5, 2018)

บทคัดย่อ
 ในการท�าวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่อการน�าไปใช้งาน และบูรณาการงานวิจัยกับ 

การเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลเกาะกูด ผลการวิจัยพบว่า จักรยาน 3 ล้อ จ�านวน 2 คัน ติดตั้งชุดมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  

(Dc Motor) มีขนาด 350 วัตต์ จ�านวน 4 ตัว รวมจ�านวน 1,400 วัตต์ ร่วมกับชุดระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ขนาด  

300 วัตต์ จ�านวน 2 แผง ชาร์จประจุไฟฟ้าลงแบตเตอร์รี่ ขนาด 24 โวลต์ 150 แอมแปร์ และท�าการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชา 

วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง 6 ของโรงเรียนร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

คณาจารย์ และผู้ที่สนใจทั่วไปรวมจ�านวน 113 คน ท�าแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ พบว่า  

การปั่นจักรยานด้วยความเร็วคงที่ 15 - 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้โดยเฉลี่ยร้อยละ 3 ของความจุแบตเตอรี่  

กระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ร้อยละ 5 และกระแสไฟฟ้าที่ได้จากการจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสง 

อาทิตย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ประสิทธิภาพในการเก็บกระแสไฟฟ้าเม่ือใช้ทั้ง 2 ระบบท�างานร่วมกันดีกว่าการปั่นจักรยาน หรือพลังงานแสง 

อาทิตย์เพียงอย่างเดียวร้อยละ 66.67 และสามารถเก็บกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่ภายใน 10 ชั่วโมง ความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ  

มีระดับ 1 จ�านวน 2 ข้อ คือ ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับทฤษฎีด้านพลังงานไฟฟ้า และความรู้ความเข้าใจหลังการอบรมและฝึกปฏิบัติ 

ค่าเฉลี่ย x (Mean) 4.65 คิดเป็นร้อยละ 93.00 ด้านความพึงพอใจมีระดับมากที่สุด คือ ความพึงพอใจต่อความรู้ความสามารถที่ถ่ายทอด 

ความรู้ของวิทยากรค่าเฉลี่ย x (Mean) 4.78 คิดเป็นร้อยละ 95.60 ด้านการน�าความรู้ไปใช้มีระดับมากที่สุด คือ สามารถน�าความรู้ 

ที่ได้รับมาเพิ่มศักยภาพด้านพลังงานไฟฟ้าผลิตกระแสไฟฟ้าไว้ใช้เอง ค่าเฉลี่ย x (Mean) 4.77 คิดเป็นร้อยละ 95.40 และอยากทราบ 

พลังงานทดแทนในรูปแบบใหม่เพิ่มเติม

ค�าส�าคัญ : จักรยาน, พลังงานแสงอาทิตย์, กระแสไฟฟ้า, การพึ่งพาตนเอง
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Abstract
 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. 

Keywords : Bike, Solar Energy, Electric Current, Self-Reliance
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บทน�า 

 เกาะกดูเป็นเกาะทีใ่หญ่เป็นอนัดบัที ่4 ของประเทศไทย 

มเีนือ้ท่ี 105 ตารางกโิลเมตร หรอืประมาณ 65,625 ไร่ ความยาวของ

เกาะ 25 กิโลเมตร ความกว้าง 12 กิโลเมตร เกาะยังมีสภาพความ

เป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ โดยมีภูเขาและที่ราบสันเขาซ่ึงเป็นต้น

ก�าเนิดล�าธาร ท�าให้เกาะกูดมีน�้าตกที่ขึ้นชื่อ คือ น�้าตกคลองเจ้า 

ที่มีน�้าไหลตลอดทั้งปี ทางฝั่งตะวันตกของเกาะ นับตั้งแต่อ่าวยายกี๋ 

หาดคลองเจ้า  หาดอ่าวพร้าว อ่าวง่ามโข่ หาดอ่าวเบ้า หาดคลอง

หิน อ่าวพร้าวจนสุดปลายแหลมเทียน ล้วนแต่เป็นหาดที่มีทราย

สวยงามน�้าทะเลใส ประกอบกับธรรมชาติสงบเงียบ ร่มรื่นด้วยทิว

มะพร้าวริมหาด นอกจากนี้บน เกาะกูดยังมีป่าชายเลนที่สมบูรณ์

และแนวปะการังหลากชนดิ รวมทัง้เกาะแรด และเกาะไม้ชีซ้ึง่อยูใ่กล้

กับเกาะกูด ปัจจุบันชาวเกาะกูดยังด�ารงชีพด้วยการประมงชายฝั่ง 

เกษตรกรรม สวนยางพารา สวนมะพร้าว และสวนผลไม้ (ส�านกังาน

เกษตรอ�าเภอเกาะกูด, 2553)

 โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ของโรงเรียนอนุบาล 

เกาะกูด มีขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร และสูง 2.3 เมตร 

มีพัดลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว ใช้ขนาดแรงดันไฟฟ้า 220 

โวลต์ ขนาดก�าลังวัตต์รวม 40 วัตต์ จ�านวน 2 ตัว ท�าหน้าที่น�าพา

ความชืน้ทีอ่ยูภ่ายในโรงอบ ฯ ออกมายงับรเิวณภายนอกดังภาพที ่1

ภาพที่ 1 โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

 โรงเรียนอนุบาลเกาะกูดมีความต้องการท่ีจะใช้กระแส 

ไฟฟ้าเพื่อไประบายความชื้นออกไปภายนอกโรงอบฯ จึงได้พัฒนา 

จักยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าแบบ 

พึ่งพาตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งพากระแสไฟฟ้าบนเกาะ และเป็นการ 

สร้างกิจกรรมให้นักเรียนสร้างกระแสไฟฟ้าด้วยตนเองจากการปั่น 

จักรยาน ควบคู่กับการสร้างกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  

บูรณการการเรียนการสอนเสริมทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ของ 

ทางโรงเรียน ซึ่งหากช่วงใดที่มีแสงอาทิตย์ก็จะน�าไปเก็บประจุไว้ใน 

แบตเตอรี่ และถ้าหากมีนักเรียนเข้าไปปั่นจักรยานเพื่อไปหมุนให้     

มอเตอร์ ท�าหน้าที่เป็นเจนเนอเรเตอร์ ก็จะน�ากระแสไฟฟ้าไปประจ ุ

ที่แบตเตอร์รี่ โดยการพัฒนาอุปกรณ์ดังกล่าวให้กับทางโรงเรียน 

พร้อมทั้งยังสามารถน�ากระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ไปใช้ประโยชน์ด้าน 

อื่นๆ ภายในโรงเรียน จึงมีความเหมาะสมเป็นอย่างย่ิงในพัฒนา 

จักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าไว ้

ใช้เองส�าหรับโรงเรียนอนุบาลเกาะกูด เป็นแนวทางศึกษาให้กับ 

บคุคลในชมุชนบนเกาะ เพิม่ประสทิธภิาพให้กบัโรงอบแห้งพลงังาน 

แสงอาทิตย์ และยังเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับโครงการการปลา 

อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์รักษาอานามัย คุณภาพ เนื่องจากทาง 

โรงเรียนฯ จะเป็นสถานที่เผยแพร่ความรู้แบบอย่างได้เป็นอย่างดี 

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้พัฒนาจักรยานปั่นร่วมกับพลังงาน 

แสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าภายในโรงเรียนอนุบาลเกาะกูด  

อ�าเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ให้สามารถสร้างกิจกรรมเสริมทักษะ 

ด้านวิทยาศาสตร์ อนามัยด้านสุขภาพ เรียนรู้การเก็บพลังงานที่มา 

จากแหล่งธรรมชาติ เพื่อจะสามารถพึ่งพาตนเอง ประหยัดค่าใช้จ่าย 

ด้านกระแสไฟฟ้าให้กับทางโรงเรียน ด้วยกรรมวิธีหลักการทาง

วิศวกรรม ซึ่งจะน�าพาให้ทางโรงเรียนได้ผลสัมฤทธิ์ในด้านการเรียน

การสอนของอาจารย์ และคงรกัษาคณุภาพการท�าปลาอบแห้งต่อไป 

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อศึกษาปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากการ 

ปั่นจักรยาน พลังงานแสงอาทิตย์ และการปั่นจักรยานร่วมกับ 

พลังงานแสงอาทิตย์ ที่น�าไปใช้ในโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

 2. เพื่อบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนของ 

โรงเรียน 

อุปกรณ์และวิธีด�าเนินการวิจัย 

 งานวิจัยนี้ท�าการศึกษาและพัฒนาการพัฒนาจักรยาน 

ปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าแบบพึ่งพา 

ตนเองในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด จังหวัดตราด เพื่อน�ากระแส 

ไฟฟ้าที่ได้ไปใช้กับพัดลมขนาด 220 โวลต์ 20 วัตต์ จ�านวน 2 ตัว  

และหลอดไฟนีออนขนาด 18 วัตต์ จ�านวน 1 หลอด โดยมีวิธีการ 

ด�าเนินการวิจัย และเก็บข้อมูลในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือน

พฤษภาคม และแบ่งวิธีการด�าเนินการวิจัยเป็น 4 ส่วน ดังนี้

 ส่วนที่ 1 การจดัสร้างจกัรยานป่ันร่วมกับพลงังานแสง

อาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

 1.1 จัดสร้างจักรยานปั่น จ�านวน 2 คัน ร่วมกับพลังงาน 

แสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าตามรูปแบบที่ก�าหนดดังภาพที่ 2 

ศรายุทธ์  จิตรพัฒนากุล, กฤษณะ  จันทสิทธิ์, คมสัน  มุ่ยสี , นิกร  ผงทอง

understanding about the theory of electricit and the knowledge after training and practice means  x  
(Mean) 4.65 were 93.00 the satisfaction being the highest level. The satisfaction of knowledge and 
ability that knowledge of expert means x  (Mean) 4.78 were 95.60 the knowledge to use. Can the 
knowledge to increase the electrical potential electricity use. The average x  (Mean) 4.77 were 95.40 
renewable energy in new ways and wants to know more.  
Keyword : Bike  Solar Energy  Electric Current  Self-Reliance 
 
บทนํา  
 

เกาะกูดเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับท่ี 4 ของประเทศไทย มีเนื้อที่ 105 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 65,625 ไร่ 
ความยาวของเกาะ 25 กิโลเมตร ความกว้าง 12 กิโลเมตร เกาะยังมีสภาพความเป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ โดยมีภูเขา
และที่ราบสันเขาซึ่งเป็นต้นกําเนิดลําธาร ทําให้เกาะกูดมีน้ําตกท่ีขึ้นชื่อคือ น้ําตกคลองเจ้า ท่ีมีน้ําไหลตลอดท้ังปี ทางฝั่ง
ตะวันตกของเกาะ นับต้ังแต่อ่าวยายกี๋ หาดคลองเจ้า  หาดอ่าวพร้าว อ่าวง่ามโข่ หาดอ่าวเบ้า หาดคลองหิน อ่าวพร้าวจน
สุดปลายแหลมเทียน ล้วนแต่เป็นหาดที่มีทรายสวยงามน้ําทะเลใส ประกอบกับธรรมชาติสงบเงียบ ร่มรื่นด้วยทิวมะพร้าว
ริมหาด นอกจากนี้บน เกาะกูดยังมีป่าชายเลนที่สมบูรณ์และแนวปะการังหลากชนิด รวมทั้งเกาะแรด และเกาะไม้ชี้ซ่ึงอยู่
ใกล้กับเกาะกูด ปัจจุบันชาวเกาะกูดยังดํารงชีพด้วยการประมงชายฝั่ง เกษตรกรรม สวนยางพารา สวนมะพร้าว และสวน
ผลไม้ (สํานักงานเกษตรอําเภอเกาะกูด, 2553) 

โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ของโรงเรียนอนุบาลเกาะกูดมีขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร และสูง 2.3 
เมตร มีพัดลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว ใช้ขนาดแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ ขนาดกําลังวัตต์รวม 40 วัตต์ จํานวน 2 
ตัว ทําหน้าท่ีนําพาความชื้นที่อยู่ภายในโรงอบ ฯออกมายังบริเวณภายนอกดังภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
 
โรงเรียนอนุบาลเกาะกูดมีความต้องการที่จะใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อไประบายความชื้นออกไปภายนอกโรงอบ ฯจึง

ได้พัฒนาจักยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าแบบพ่ึงพาตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งพากระแสไฟฟ้าบน
เกาะ และเป็นการสร้างกิจกรรมให้นักเรียนสร้างกระแสไฟฟ้าด้วยตนเองจากการปั่นจักรยาน ควบคู่กับการสร้าง
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บูรณการการเรียนการสอนเสริมทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ของทางโรงเรียน ซ่ึง
หากช่วงใดที่มีแสงอาทิตย์ก็จะนําไปเก็บประจุไว้ในแบตเตอรี่ และถ้าหากมีนักเรียนเข้าไปป่ันจักรยานเพื่อไปหมุนให้    
มอเตอร์ ทําหน้าท่ีเป็นเจนเนอเรเตอร์ ก็จะนํากระแสไฟฟ้าไปประจุท่ีแบตเตอร์รี่ โดยการพัฒนาอุปกรณ์ดังกล่าวให้กับทาง
โรงเรียนพร้อมท้ังยังสามารถนํากระแสไฟฟ้าท่ีผลิตได้ไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆภายในโรงเรียน จึงมีความเหมาะสมเป็น
อย่างย่ิงในพัฒนาจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าไว้ใช้เองสําหรับโรงเรียนอนุบาลเกาะกูด 
เป็นแนวทางศึกษาให้กับบุคคลในชุมชนบนเกาะ เพิ่มประสิทธิภาพให้กับโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และยังเป็นการ
เพิ่มศักยภาพให้กับโครงการการปลาอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์รักษาอานามัย คุณภาพ เนื่องจากทางโรงเรียน ฯจะเป็น
สถานที่เผยแพร่ความรู้แบบอย่างได้เป็นอย่างดี  
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้พัฒนาจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าภายในโรงเรียนอนุบาล
เกาะกูด อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ให้สามารถสร้างกิจกรรมเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์ อนามัยด้านสุขภาพ เรียนรู้
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 1.2 ตดิตัง้ชดุอปุกรณ์ต่างๆ ตามรปูแบบของการจดัสร้าง  

เช่น แผงโซล่าเซลล์ขนาด 300 วัตต์ ยี่ห้อ AP รุ่น STPV-72 Cells  

จ�านวน 2 แผง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (Dc Motor) ขนาด 350 วตัต์  

จ�านวน 4 ตัว ชุดควบคุมการชาร์จประจุ (Control Change) ขนาด  

30 แอมแปร์ รุน่ LD2430 ชนดิ PWM (Pulse Width Modulation)  

อินเวอร์เตอร์แบบ Pure Sine Wave รุ่น XSP-2000 (24 V) และ 

แบตเตอรี่ชนิด Deep Cycle ขนาด 75 แอมแปร์ 12 โวลต์ ยี่ห้อ  

Shimastsu รุ่น NP75-12 

 1.3 ติดตั้งชุดควบคุม และระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า โดย 

เป็นกล่องกนัน�า้ มขีนาดความกว้าง 30 เซนตเิมตร ยาว 43 เซนตเิมตร  

และลึก 15 เซนติเมตร ภายในกล่องออกแบบส�าหรับติดตั้งอุปกรณ ์

ด้วยกัน 3 แถว ประกอบด้วย แถวที่ 1 ท�าการติดตั้งชุด Monitor  

ส�าหรับแสดงผลเกี่ยวกับค่าแรงดันไฟฟ้า (โวลต์มิเตอร์) ค่ากระแส 

ไฟฟ้า (แอมมิเตอร์) ท่ีได้จากการปั่นจักรยานร่วมกับพลังงาน 

แสงอาทิตย์ แถวที่ 2 ติดตั้งชุด Monitor เพื่อแสดงผลระบบร้อยละ 

แบตเตอร์รี่ที่ต่อร่วมกันท้ัง 4 ลูก และแถวท่ี 3 ติดตั้งชุด Outlet  

ปลั๊กไฟฟ้าตัวเมีย (เต้ารับ) เพื่อต่อใช้งานแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 

ขนาด 220 โวลต์ พร้อมสวิตช์เปิด ปิดอินเวอร์เตอร์ และเชื่อมต่อ 

กระแสไฟฟ้าไปยังพัดลมขนาด 220 โวลต์ 20 วัตต์ จ�านวน 2 ตัว  

และหลอดไฟนีออนขนาด 18 วัตต์ จ�านวน 1 หลอด 

 ส่วนที่ 2 การจัดสร้างอาคารเก็บจักรยานปั่นร่วมกับ 

พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

 ด�าเนินการจัดสร้างอาคารส�าหรับเก็บจักรยานปั่นร่วม 

กับพลังงานแงอาทิตย์ โดยสร้างบริเวณด้านหลังของโรงอบแห้ง 

พลังงานแสงอาทิตย์ให้สามารถวางแผงโซล่าเซลล์เพื่อรับพลังงาน 

จากแสงอาทิตย์ และเก็บจักยานได้จ�านวน 2 คัน พร้อมทั้งอุปกรณ ์

ที่น�ามาต่อร่วมกันทั้งระบบ สามารถป้องกันฝนในเวลาที่มีคนเข้าไป 

ปั่นจักรยาน และล้อมรั่วทั้ง 4 ด้าน เพื่อป้องกันอุปกรณ์สูญหาย

 ส่วนที่ 3 ศึ กษากา ร ใช ้ ง านและ เป รี ยบ เที ยบ

ประสิทธิภาพการใช้งานจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ 

เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าแบบพึ่งพาตนเองในพื้นที่โรงเรียนอนุบาล 

เกาะกูด จ.ตราด

 3.1 หลังจากด�าเนินการจัดสร้างจักรยานปั่นร่วมกับ 

พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว ด�าเนินการทดสอบ 

ประสิทธิภาพของการใช้งาน และการเก็บรวบรวมข้อมูลร้อยละ 

ของจ�านวนปริมาณแบตเตอรี่ โดยการเก็บข้อมูลกระแสไฟฟ้าที่

ผลิตได้ทุก 1 ชั่วโมง จากการปั่นจักรยานด้วยความเร็ว 15 ถึง 20  

กิโลเมตรต่อชั่วโมง (กฤษณะ และคณะ, 2558) พลังงานไฟฟ้าที่ได ้

จากแสงอาทิตย์ และการปั่นจักรยานร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ 

ซึ่งน�าข้อมูลที่มาเรียบเรียงใช้ประกอบการประเมิน 

 3.2 ท�าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพผลผลิตกระแส 

ไฟฟ้าที่ได้จากการปั่นจักรยานด้วยความเร็ว 15 ถึง 20 กิโลเมตร 

ต่อชั่วโมง พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแสงอาทิตย์ และการปั่นจักรยาน 

ร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ โดยท�าการเปรียบเทียบด้านพลังงาน  

ด้านประสิทธิภาพของระบบ ลักษณะการใช้งาน ต้นทุนที่ใช้สร้าง  

และสมรรถนะการใช้งาน

 ส่วนที่ 4 ถ่ายทอดองค์ความรูง้านวจิยั และบรูณาการ 

การเรียนการสอน    

 น�าองค์ความรู ้และเทคโนโลยทีีไ่ด้ดงักล่าว น�ามาถ่ายทอด  

บูรณาการการเรียนการสอนกับรายวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สู ่ 

โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด กลุ่มชุมชน เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้าน 

พลงังานให้เกดิขึน้แก่ชมุชน ลดภาระค่าใช้จ่ายในด้านพลงังานไฟฟ้า  

ประเมินการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยการท�าแบบประเมินความ 

พึงพอใจของผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัย แบ่งเป็น 

3 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (เพศ อายุ ระดับ 

การศึกษา และอาชีพ) ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการจัดโครงการ 

การเก็บพลังงานที่มาจากแหล่งธรรมชาติ เพื่อจะสามารถพึ่งพาตนเอง ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านกระแสไฟฟ้าให้กับทาง
โรงเรียน ด้วยกรรมวิธีหลักการทางวิศวกรรม ซ่ึงจะนําพาให้ทางโรงเรียนได้ผลสัมฤทธ์ิในด้านการเรียนการสอนของ
อาจารย์ และคงรักษาคุณภาพการทําปลาอบแห้งต่อไป  

 
วัตถุประสงค ์
 

1. เพื่อศึกษาปริมาณกระแสไฟฟ้าท่ีผลิตได้ต่อการนําไปใช้งาน 
2. เพื่อบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนของโรงเรียน  

 
อุปกรณ์และวธิีดําเนนิการวจิัย  
 
  งานวิจัยนี้ทําการศึกษาและพัฒนาการพัฒนาจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าแบบ
พ่ึงพาตนเองในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด จังหวัดตราด เพื่อนํากระแสไฟฟ้าท่ีได้ไปใช้กับพัดลมขนาด 220 โวลต์ 20 
วัตต์ จํานวน 2 ตัว และหลอดไฟนีออนขนาด 18 วัตต์ จํานวน 1 หลอด โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย และเก็บข้อมูลในช่วง
เดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม และแบ่งวิธีการดําเนินการวิจัยเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
            ส่วนที่ 1 การจัดสร้างจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า    
   1.1 จัดสร้างจักรยานปั่น จํานวน 2 คัน ร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าตามรูปแบบ
ท่ีกําหนดดังภาพที่ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 ชุดจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ 
 
   1.2 ติดต้ังชุดอุปกรณ์ต่าง ๆตามรูปแบบของการจัดสร้าง เช่น แผงโซล่าเซลล์ขนาด 300 วัตต์ ย่ีห้อ AP 
รุ่น STPV-72 Cells จํานวน 2 แผง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (Dc Motor) ขนาด 350 วัตต์ จํานวน 4 ตัว ชุดควบคุมการ
ชาร์จประจุ (Control Change) ขนาด 30 แอมแปร์ รุ่น LD2430 ชนิด PWM (Pulse Width Modulation) 
อินเวอร์เตอร์แบบ Pure Sine Wave รุ่น XSP-2000 (24 V) และแบตเตอรี่ชนิด Deep Cycle ขนาด 75 แอมแปร์ 12 
โวลต์ ย่ีห้อ Shimastsu รุ่น NP75-12  
  1.3 ติดต้ังชุดควบคุม และระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า โดยเป็นกล่องกันน้ํามีขนาดความกว้าง 30 
เซนติเมตร ยาว 43 เซนติเมตร และลึก 15 เซนติเมตร ภายในกล่องออกแบบสําหรับติดตั้งอุปกรณ์ด้วยกัน 3 แถว 
ประกอบด้วย แถวที่ 1 ทําการติดตั้งชุด Monitor สําหรับแสดงผลเกี่ยวกับค่าแรงดันไฟฟ้า (โวลต์มิเตอร์) ค่ากระแสไฟฟ้า 
(แอมมิเตอร์) ท่ีได้จากการปั่นจักรยานร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ แถวที่ 2 ติดต้ังชุด Monitor เพื่อแสดงผลระบบร้อยละ
แบตเตอร์รี่ท่ีต่อร่วมกันทั้ง 4 ลูก และแถวที่ 3 ติดตั้งชุด Outlet ปลั๊กไฟฟ้าตัวเมีย (เต้ารับ) เพื่อต่อใช้งานแรงดันไฟฟ้า
กระแสสลับขนาด 220 โวลต์ พร้อมสวิตช์เปิด ปิดอินเวอร์เตอร์ และเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าไปยังพัดลมขนาด 220 โวลต์ 
20 วัตต์ จํานวน 2 ตัว และหลอดไฟนีออนขนาด 18 วัตต์ จํานวน 1 หลอด  

ภาพที่ 2 ชุดจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์

ศรายุทธ์  จิตรพัฒนากุล, กฤษณะ  จันทสิทธิ์, คมสัน  มุ่ยสี , นิกร  ผงทอง
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วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 13  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2562  57

ถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัย (ทราบข่าวสารการจัดโครงการจาก 

แหล่งใดบ้าง รับประโยชน์ด้านใดจากการเข้าร่วมโครงการถ่ายทอด 

เทคโนโลยีงานวิจัย น�าความรู้ท่ีได้ไปขยายผลต่อในด้านใดบ้าง  

และต้องการรับบริการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านใดจากผลการวิจัย)  

ตอนที ่3 ความพงึพอใจของผูรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลย ี(ด้านความรู ้

ความเข้าใจ ด้านความพึงพอใจ และด้านการน�าความรู้ไปใช้) และ 

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ผลการวิจัย 

 1. ผลการด�าเนินการจัดสร้างจักรยานปั่นร่วมกับ

พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

 โครงสร้างส�าหรับวางจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสง 

อาทติย์เพือ่ผลติกระแสไฟฟ้า พบว่า แท่นจกัรยานทีน่�ามาใช้ส�าหรบั 

ยึดตัวจักรยาน ส�าหรับรองรับน�้าหนักชุดจักรยานปั่นชนิด 3 ล้อนั้น  

น�าวัสดุที่มีคุณสมบัติแข็งแรง โดยการเลือกโลหะชนิดกลมชุบซิงก์ 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดความกว้าง 2 นิ้ว น�ามาท�าเป็นฐาน 

ยึดโครงสร้างด้านล่างของจักรยาน ตัวขายึดชุดจักรยานใช้โลหะ 

ชนิดกลมชุบซิงก์ ขนาดความกว้าง 1 นิ้ว ดังภาพที่ 3 น�ามาเป็น 

อุปกรณ์ในการตั้งจักรยานให้ลอยบนชุดโครงสร้างจักรยาน

ภาพที่ 3 โครงสร้างจักรยานปั่นกระแสไฟฟ้า

 ผลการการติดตั้งจักรยานปั่น 3 ล้อ พบว่า จักรยานปั่น 

ที่น�ามาติดตั้งเป็นจักยานที่มีการขับเคลื่อนด้วยเพลากลาง ส่งก�าลัง 

จากเฟืองขับทีอ่ยูท่างด้านหน้าไปยงัเฟืองขบัทีอ่ยูท่างด้านหลังท�าให้ 

ล้อทั้ง 2 ข้าง ของจักรยานเคลื่อนที่ โดยเมื่อท�าการติดตั้งชุดก�าเนิด 

กระแสไฟฟ้าแล้วต้องท�าการดดัแปลงโครงสร้างจกัรยานในส่วนเพลา 

กลางเพื่อให้สามารถจับกับชุดก�าเนิดไฟฟ้าให้เคลื่อนที่พร้อมกันได้  

ดังภาพที่ 4 เนื่องจากขณะปั่นจักรยานล้อที่หมุนทางด้านซ้าย และ 

ขวาจะไม่หมุนไปในทิศทางเดียวกัน โดยท�าการกลึงเหล็กให้มี 

ขนาด 2 นิ้ว จับยึดกับแกนเพลาของจักรยาน และลดขนาดลงเหลือ  

1 นิ้ว จับยึดกับชุดก�าเนิดไฟฟ้าของจักรยาน ขนาดความยาว  

5 เซนติเมตร เพื่อให้เกิดแรงขับถ่ายเทไปยังล้อด้านหลังทั้ง 2 ข้าง 

ของจักรยาน ไปในทิศทางเดียวกันขณะปั่นจักรยาน 

ภาพที่ 4 โครงสร้างจักรยานในส่วนจับยึดเพลากลาง

 จักรยานถูกออกแบบด้วยเท้าปั่นฟันเฟืองขนาด 44  

ฟันเฟือง (17 เซนติเมตร) ส่งแรงขับไปยังเพลากลางมีระยะห่าง 52  

เซนติเมตร ส่วนชุดขับด้านหลังมีขนาด 18 ฟันเฟือง (8 เซนติเมตร)  

แกนเพลากลางยึดติดกับชุดมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (Dc Motor) 

เพื่อสร้างกระแสไฟฟ้าดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5  โครงสร้างจักรยานพร้อมจักรยานปั่นกระแสไฟฟ้า

 การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ พบว่า ขนาดแผงโซล่าเซลล ์

ทีน่�ามาตดิตัง้มขีนาดก�าลงัวตัต์ต่อแผงขนาด 300 วตัต์ จ�านวน 2 แผง 

เชือ่มต่อกนัผ่านชุดควบคมุการชาร์จกระแสไฟฟ้า ขนาด 30 แอมแปร์  

โดยแผงโซล่าเซลล์ที่น�ามาใช้มีขนาดความกว้างต่อแผง 99.20  

เซนติเมตร ยาว 195 เซนติเมตร และสูง 4.5 เซนติเมตร  

หลังจากนั้นน�ากระแสไฟฟ้าที่ได ้ไปเก็บไว้ยังแบตเตอรี่ขนาด  

12 โวลต์ 75 แอมแปร์ จ�านวน 4 ลูก โดยเม่ือมีความต้องการ 

กระแสไฟฟ้าไปใช้งาน ระบบจะน�ากระแสไฟฟ้ากระแสตรง (DC)  

ในแบตเตอรี่ผ ่านเครื่องแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ขนาด  

2,000 วัตต์ แรงดัน 220 โวลต์ ส�าหรับใช้งานต่อไป ซ่ึงลักษณะ 

การติดต้ังแผงโซล่าเซลล์น้ัน ได้ท�าการติดตั้งไปตามลักษณะ 

การเคล่ือนที่ของดวงอาทิตย์ที่เคล่ือนตัวจากทิศตะวันออกไปสู ่

ทศิตะวนัตก ซึง่จะสามารถท�าให้แผงโซล่าเซลลส์ามารถผลติกระแส 

ไฟฟ้าได้เตม็ประสิทธภิาพ และปราศจากเงาต้นไม้ทีม่ผีลต่อการผลติ

กระแสไฟฟ้าด้วย

             ส่วนที่ 2 การจัดสร้างอาคารเก็บจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า 
   ดําเนินการจัดสร้างอาคารสําหรับเก็บจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแงอาทิตย์ โดยสร้างบริเวณ
ด้านหลังของโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ให้สามารถวางแผงโซล่าเซลล์เพื่อรับพลังงานจากแสงอาทิตย์ และเก็บจักยาน
ได้จํานวน 2 คัน พร้อมท้ังอุปกรณ์ท่ีนํามาต่อร่วมกันทั้งระบบ สามารถป้องกันฝนในเวลาที่มีคนเข้าไปปั่นจักรยาน และ
ล้อมรั่วท้ัง 4 ด้าน เพ่ือป้องกันอุปกรณ์สูญหาย 
             ส่วนที่ 3 ศึกษาการใช้งาน และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้งานจักรยานปั่นร่วมกับพลังงาน
แสงอาทิตย์เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าแบบพ่ึงพาตนเองในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด จ.ตราด 
    3.1 หลังจากดําเนินการจัดสร้างจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว 
ดําเนินการทดสอบประสิทธิภาพของการใช้งาน และการเก็บรวบรวมข้อมูลร้อยละของจํานวนปริมาณแบตเตอรี่ โดยการ
เก็บข้อมูลกระแสไฟฟ้าท่ีผลิตได้ทุก 1 ชั่วโมง จากการปั่นจักรยานด้วยความเร็ว 15 ถึง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (กฤษณะ 
และคณะ, 2558) พลังงานไฟฟ้าท่ีได้จากแสงอาทิตย์ และการปั่นจักรยานร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ ซ่ึงนําข้อมูลท่ีมา
เรียบเรียงใช้ประกอบการประเมิน  
                       3.2 ทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพผลผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีได้จากการปั่นจักรยานด้วยความเร็ว 15 
ถึง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พลังงานไฟฟ้าท่ีได้จากแสงอาทิตย์ และการปั่นจักรยานร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ โดยทําการ
เปรียบเทียบด้านพลังงาน ด้านประสิทธิภาพของระบบ ลักษณะการใช้งาน ต้นทุนที่ใช้สร้าง และสมรรถนะการใช้งาน 
             ส่วนที่ 4 ถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัย และบูรณาการการเรียนการสอน     
   นําองค์ความรู้ และเทคโนโลยีท่ีได้ดังกล่าว นํามาถ่ายทอด บูรณาการการเรียนการสอนกับรายวิชา
ทางด้านวิทยาศาสตร์สู่โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด กลุ่มชุมชน เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านพลังงานให้เกิดข้ึนแก่ชุมชน ลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในด้านพลังงานไฟฟ้า ประเมินการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยการทําแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัย แบ่งเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ) 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการจัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัย (ทราบข่าวสารการจัดโครงการจากแหล่งใดบ้าง รับ
ประโยชน์ด้านใดจากการเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัย นําความรู้ท่ีได้ไปขยายผลต่อในด้านใดบ้าง และ
ต้องการรับบริการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านใดจากผลการวิจัย) ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจของผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
(ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านความพึงพอใจ และด้านการนําความรู้ไปใช้) และตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 
ผลการวิจัย  
 
         1. ผลการดําเนินการจัดสร้างจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า 
            โครงสร้างสําหรับวางจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า พบว่า แท่นจักรยานที่
นํามาใช้สําหรับยึดตัวจักรยาน สําหรับรองรับน้ําหนักชุดจักรยานปั่นชนิด 3 ล้อนั้น นําวัสดุท่ีมีคุณสมบัติแข็งแรง โดยการ
เลือกโลหะชนิดกลมชุบซิงก์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดความกว้าง 2 นิ้ว นํามาทําเป็นฐานยึดโครงสร้างด้านล่างของ
จักรยาน ตัวขายึดชุดจักรยานใช้โลหะชนิดกลมชุบซิงก์ ขนาดความกว้าง 1 นิ้ว ดังภาพที่ 3 นํามาเป็นอุปกรณ์ในการตั้ง
จักรยานให้ลอยบนชุดโครงสร้างจักรยาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3  โครงสร้างจักรยานปั่นกระแสไฟฟ้า 
 

  ผลการการติดต้ังจักรยานปั่น 3 ล้อ พบว่า จักรยานปั่นที่นํามาติดต้ังเป็นจักยานที่มีการขับเคลื่อนด้วยเพลา
กลาง ส่งกําลังจากเฟืองขับท่ีอยู่ทางด้านหน้าไปยังเฟืองขับท่ีอยู่ทางด้านหลังทําให้ล้อทั้ง 2 ข้าง ของจักรยานเคลื่อนที่ โดย
เมื่อทําการติดต้ังชุดกําเนิดกระแสไฟฟ้าแล้วต้องทําการดัดแปลงโครงสร้างจักรยานในส่วนเพลากลางเพื่อให้สามารถจับกับ
ชุดกําเนิดไฟฟ้าให้เคลื่อนที่พร้อมกันได้ ดังภาพที่ 4 เนื่องจากขณะปั่นจักรยานล้อที่หมุนทางด้านซ้าย และขวาจะไม่หมุน
ไปในทิศทางเดียวกัน โดยทําการกลึงเหล็กให้มีขนาด 2 นิ้ว จับยึดกับแกนเพลาของจักรยาน และลดขนาดลงเหลือ 1 นิ้ว 
จับยึดกับชุดกําเนิดไฟฟ้าของจักรยาน ขนาดความยาว 5 เซนติเมตร เพื่อให้เกิดแรงขับถ่ายเทไปยังล้อด้านหลังทั้ง 2 ข้าง
ของจักรยาน ไปในทิศทางเดียวกันขณะปั่นจักรยาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4  โครงสร้างจักรยานในส่วนจับยึดเพลากลาง 
 
 จักรยานถูกออกแบบด้วยเท้าปั่นฟันเฟืองขนาด 44 ฟันเฟือง (17 เซนติเมตร) ส่งแรงขับไปยังเพลากลางมี
ระยะห่าง 52 เซนติเมตร ส่วนชุดขับด้านหลังมีขนาด 18 ฟันเฟือง (8 เซนติเมตร) แกนเพลากลางยึดติดกับชุดมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรง (Dc Motor) เพื่อสร้างกระแสไฟฟ้าดังภาพที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5  โครงสร้างจักรยานพร้อมจักรยานปั่นกระแสไฟฟ้า 
 
 การติดต้ังแผงโซล่าเซลล์ พบว่า ขนาดแผงโซล่าเซลล์ท่ีนํามาติดต้ังมีขนาดกําลังวัตต์ต่อแผงขนาด 300 วัตต์ 
จํานวน 2 แผง เชื่อมต่อกันผ่านชุดควบคุมการชาร์จกระแสไฟฟ้าขนาด 30 แอมแปร์ โดยแผงโซล่าเซลล์ท่ีนํามาใช้มีขนาด
ความกว้างต่อแผง 99.20 เซนติเมตร ยาว 195 เซนติเมตร และสูง 4.5 เซนติเมตร หลังจากนั้นนํากระแสไฟฟ้าท่ีได้ไปเก็บ
ไว้ยังแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ 75 แอมแปร์ จํานวน 4 ลูก โดยเมื่อมีความต้องการกระแสไฟฟ้าไปใช้งาน ระบบจะนํา
กระแสไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ในแบตเตอรี่ผ่านเครื่องแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ขนาด 2,000 วัตต์ แรงดัน 220 โวลต์ 
สําหรับใช้งานต่อไป ซ่ึงลักษณะการติดต้ังแผงโซล่าเซลล์นั้น ได้ทําการติดต้ังไปตามลักษณะการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ท่ี
เคลื่อนตัวจากทิศตะวันออกไปสู่ทิศตะวันตก ซ่ึงจะสามารถทําให้แผงโซล่าเซลล์สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เต็ม
ประสิทธิภาพ และปราศจากเงาต้นไม้ท่ีมีผลต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย 
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ของจักรยาน ไปในทิศทางเดียวกันขณะปั่นจักรยาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4  โครงสร้างจักรยานในส่วนจับยึดเพลากลาง 
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ศรายุทธ์  จิตรพัฒนากุล, กฤษณะ  จันทสิทธิ์, คมสัน  มุ่ยสี , นิกร  ผงทอง
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58   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 13  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2562

 2. ผลการจัดสร้างอาคารเก็บจักรยานปั่นร่วมกับ

พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

  ผลการจัดสร้างอาคารเก็บจักรยานปั่นร่วมกับพลังงาน 

แสงอาทิตย์ พบว่า ขนาดพื้นปูนซีเมนต์มีขนาดความกว้าง 4 เมตร  

ยาว 4 เมตร และหนา 0.1 เมตร โดยมส่ีวนผสมของหนิ ปนู และทราย  

ท�าให้ยึดติดกันแน่นสามารถวางสิ่งของที่มีน�้าหนักได้เป็นอย่างดี  

ตั้งเสาสี่เหลี่ยมขนาดความกว้าง 3 น้ิว ยาว 3 น้ิว ส�าหรับรองรับ 

หลังคา โดยมรีะยะพืน้ทีอ่าคาร ขนาดความกว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร  

ความสูงด้านหน้า 2.6 เมตร ลาดเอียงมาทางด้านหลัง 2.3 เมตร  

หลังคาเมทัลชีตขนาดความกว้าง 4 เมตร ความยาว 4 เมตร ยึดด้วย 

นอตยึดหลังคา เพื่อใช้วางแผงโซล่าเซลล์จ�านวน 2 แผง ล้อมบริเวณ 

อาคารโดยรอบด้วยลวดตาข่าย และประตูทางเข้าอาคาร จ�านวน 

1 บานขนาดความกว้าง 1 เมตร ส�าหรับเข้าไปปั ่นจักรยาน  

ดังภาพที่ 6 โดยมีระยะห่างระหว่างอาคารโรงอบฯ ขนาด 3 เมตร  

ภาพที ่6 อาคารเกบ็จักรยานจกัรยานป่ันร่วมกบัพลงังานแสงอาทิตย์

 3. ผลการศึกษาการใช้งานจักรยานปั ่นร ่วมกับ 

พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้าแบบพ่ึงพาตนเองในพื้นที ่

โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด จ.ตราด

     หลังติดตั้งจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์

เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า พบว่า มีขั้นตอนการใช้งาน ดังภาพที่ 7 ซึ่ง

เริ่มต้นจากการตรวจสอบความเรียบร้อยของสายไฟ และจุดเช่ือม

ต่อของอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพปกติ 

ภาพที่ 7 จักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์

เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

 ท�าการเปิดสวิตช์ควบคุมการท�างานที่กล่องควบคุม 

จักรยานปั ่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ไปที่ต�าแหน่ง “On”  

เพื่อเปิดระบบให้อุปกรณ์ภายกล่องควบคุมท�างาน ดังภาพที่ 8  

สังเกตมอนิเตอร์แสดงผลในส่วนแสดงค่าแรงดัน และค่ากระแส 

ไฟฟ้า ท�าการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อเก็บลงแบตเตอรี่ ด้วยการสร้าง 

กระแสไฟฟ้าแบบพึ่งพาตนเอง โดยแบ่งการท�างานออกเป็น 3 ส่วน  

คือ จักรยานปั่นกระแสไฟฟ้าด้วยชุดมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

(Dc Motor) จ�านวน 4 ชดุ รวมก�าลังวตัต์สงูสดุ 1,400 วตัต์ ความเร็ว 

ที่ใช้ในการปั ่นเหมาะสม คือ 15 ถึง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

แผงโซล่าเซลล์ที่รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ ขนาด 300 วัตต์  

จ�านวน 2 แผง รวม 600 วัตต์ ซึ่งรับพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ในช่วง 

เวลา 08.00 ถึง 16.30 น. และการปั่นจักรยานร่วมแผงโซล่าเซลล์  

โดยสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าร่วมกัน หรือแยกผลิตในแต่ละช่วง 

เวลาได้ สังเกตมอนิเตอร์แสดงผลเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้า 

มายังแบตเตอรี่จะแสดงผลให้ทราบทันที และหากเมื่อต้องการน�า 

กระแสไฟฟ้าทีอ่ยูใ่นแบตเตอรีม่าใช้งาน กจ็ะต้องท�าการแปลงกระแส 

ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ผ่านอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้าอินเวอเตอร์  

(Inverter) ขนาด 2,000 วัตต์ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ขนาด  

220 โวลต์ แล้วจึงน�าอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดแรงดัน 220 โวลต์ มาต่อ

เพื่อใช้งานต่อไป    

ภาพที่ 8 ชุดควบคุมจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์

เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

 4. ผลการทดสอบจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสง 

อาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้าแบบพึ่งพาตนเองในพื้นที่โรงเรียน 

อนุบาลเกาะกูด จ.ตราด

 ผลการทดสอบจกัรยานป่ันกระแสไฟฟ้าร่วมกบัพลงังาน 

แสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้า โดยท�าการทดสอบระหว่างเดือน 

มนีาคม ถงึ พฤษภาคม ผลิตกระแสไฟฟ้าจากการป่ันจกัรยานจ�านวน  

2 คัน ด้วยความเร็วคงที่ 15 ถึง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กระแสไฟฟ้า 

ที่ได้ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ขนาด 300 วัตต์ จ�านวน 2 แผง  

และกระแสไฟฟ้าทีไ่ด้จากการจักรยานป่ันร่วมกับพลังงานแสงอาทติย์ 

ท�าการชาร์ตกระแสไฟฟ้าเข้ากับแบตเตอร์รี่ขนาด 24 โวลต์ 150  

แอมแปร์ และเก็บข้อมูลทุกๆ 1 ชั่วโมง ได้ผลดังตารางที่ 1

         2. ผลการจัดสร้างอาคารเก็บจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า 
  ผลการจัดสร้างอาคารเก็บจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ พบว่า ขนาดพื้นปูนซีเมนต์มีขนาดความ
กว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร และหนา 0.1 เมตร โดยมีส่วนผสมของหิน ปูน และทราย ทําให้ยึดติดกันแน่นสามารถวาง
สิ่งของที่มีน้ําหนักได้เป็นอย่างดี ตั้งเสาสี่เหลี่ยมขนาดความกว้าง 3 น้ิว ยาว 3 นิ้ว สําหรับรองรับหลังคา โดยมีระยะพื้นที่
อาคารขนาดความกว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร ความสูงด้านหน้า 2.6 เมตร ลาดเอียงมาทางด้านหลัง 2.3 เมตร หลังคา
เมทัลชีตขนาดความกว้าง 4 เมตร ความยาว 4 เมตร ยึดด้วยนอตยึดหลังคา เพื่อใช้วางแผงโซล่าเซลล์จํานวน 2 แผง ล้อม
บริเวณอาคารโดยรอบด้วยลวดตาข่าย และประตูทางเข้าอาคารจํานวน 1 บานขนาดความกว้าง 1 เมตร สําหรับเข้าไปปั่น
จักรยาน ดังภาพที่ 6 โดยมีระยะห่างระหว่างอาคารโรงอบ ฯขนาด 3 เมตร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6 อาคารเก็บจักรยานจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ 
 
 3. ผลการศึกษาการใช้งานจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้าแบบพึ่งพาตนเองใน
พ้ืนที่โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด จ.ตราด 
     หลังติดต้ังจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า พบว่า มีขั้นตอนการใช้งาน ดังภาพ
ท่ี 7 ซ่ึงเริ่มต้นจากการตรวจสอบความเรียบร้อยของสายไฟ และจุดเชื่อมต่อของอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพปกติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7 จักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า 
 
              ทําการเปิดสวิตช์ควบคุมการทํางานที่กล่องควบคุมจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ไปท่ีตําแหน่ง 
“On” เพื่อเปิดระบบให้อุปกรณ์ภายกล่องควบคุมทํางาน ดังภาพที่ 8 สังเกตมอนิเตอร์แสดงผลในส่วนแสดงค่าแรงดัน 
และค่ากระแสไฟฟ้า ทําการผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือเก็บลงแบตเตอรี่ ด้วยการสร้างกระแสไฟฟ้าแบบพึ่งพาตนเอง โดยแบ่ง
การทํางานออกเป็น 3 ส่วน คือ จักรยานปั่นกระแสไฟฟ้าด้วยชุดมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (Dc Motor) จํานวน 4 ชุด 
รวมกําลังวัตต์สูงสุด 1,400 วัตต์ ความเร็วท่ีใช้ในการปั่นเหมาะสมคือ 15 ถึง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แผงโซล่าเซลล์ท่ีรับ
พลังงานจากแสงอาทิตย์ ขนาด 300 วัตต์ จํานวน 2 แผง รวม 600 วัตต์ ซ่ึงรับพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ในช่วงเวลา 08.00 
ถึง 16.30 น. และการปั่นจักรยานร่วมแผงโซล่าเซลล์ โดยสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าร่วมกัน หรือแยกผลิตในแต่ละ

         2. ผลการจัดสร้างอาคารเก็บจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า 
  ผลการจัดสร้างอาคารเก็บจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ พบว่า ขนาดพื้นปูนซีเมนต์มีขนาดความ
กว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร และหนา 0.1 เมตร โดยมีส่วนผสมของหิน ปูน และทราย ทําให้ยึดติดกันแน่นสามารถวาง
สิ่งของที่มีน้ําหนักได้เป็นอย่างดี ตั้งเสาสี่เหลี่ยมขนาดความกว้าง 3 นิ้ว ยาว 3 นิ้ว สําหรับรองรับหลังคา โดยมีระยะพื้นท่ี
อาคารขนาดความกว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร ความสูงด้านหน้า 2.6 เมตร ลาดเอียงมาทางด้านหลัง 2.3 เมตร หลังคา
เมทัลชีตขนาดความกว้าง 4 เมตร ความยาว 4 เมตร ยึดด้วยนอตยึดหลังคา เพื่อใช้วางแผงโซล่าเซลล์จํานวน 2 แผง ล้อม
บริเวณอาคารโดยรอบด้วยลวดตาข่าย และประตูทางเข้าอาคารจํานวน 1 บานขนาดความกว้าง 1 เมตร สําหรับเข้าไปปั่น
จักรยาน ดังภาพที่ 6 โดยมีระยะห่างระหว่างอาคารโรงอบ ฯขนาด 3 เมตร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6 อาคารเก็บจักรยานจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ 
 
 3. ผลการศึกษาการใช้งานจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้าแบบพึ่งพาตนเองใน
พ้ืนที่โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด จ.ตราด 
     หลังติดต้ังจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า พบว่า มีขั้นตอนการใช้งาน ดังภาพ
ท่ี 7 ซ่ึงเริ่มต้นจากการตรวจสอบความเรียบร้อยของสายไฟ และจุดเชื่อมต่อของอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพปกติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7 จักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า 
 
              ทําการเปิดสวิตช์ควบคุมการทํางานที่กล่องควบคุมจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ไปท่ีตําแหน่ง 
“On” เพื่อเปิดระบบให้อุปกรณ์ภายกล่องควบคุมทํางาน ดังภาพที่ 8 สังเกตมอนิเตอร์แสดงผลในส่วนแสดงค่าแรงดัน 
และค่ากระแสไฟฟ้า ทําการผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือเก็บลงแบตเตอรี่ ด้วยการสร้างกระแสไฟฟ้าแบบพึ่งพาตนเอง โดยแบ่ง
การทํางานออกเป็น 3 ส่วน คือ จักรยานปั่นกระแสไฟฟ้าด้วยชุดมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (Dc Motor) จํานวน 4 ชุด 
รวมกําลังวัตต์สูงสุด 1,400 วัตต์ ความเร็วท่ีใช้ในการปั่นเหมาะสมคือ 15 ถึง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แผงโซล่าเซลล์ท่ีรับ
พลังงานจากแสงอาทิตย์ ขนาด 300 วัตต์ จํานวน 2 แผง รวม 600 วัตต์ ซ่ึงรับพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ในช่วงเวลา 08.00 
ถึง 16.30 น. และการปั่นจักรยานร่วมแผงโซล่าเซลล์ โดยสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าร่วมกัน หรือแยกผลิตในแต่ละ

ช่วงเวลาได้ สังเกตมอนิเตอร์แสดงผลเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้ามายังแบตเตอรี่จะแสดงผลให้ทราบทันที และหากเมื่อ
ต้องการนํากระแสไฟฟ้าท่ีอยู่ในแบตเตอรี่มาใช้งาน ก็จะต้องทําการแปลงกระแสไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ผ่านอุปกรณ์แปลง
กระแสไฟฟ้าอินเวอเตอร์ (Inverter) ขนาด 2,000 วัตต์ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ขนาด 220 โวลต์ แล้วจึงนํา
อุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดแรงดัน 220 โวลต์ มาต่อเพื่อใช้งานต่อไป     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 8 ชุดควบคุมจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า 
 
 4. ผลการทดสอบจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้าแบบพึ่งพาตนเองในพื้นที่
โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด จ.ตราด 
     ผลการทดสอบจักรยานปั่นกระแสไฟฟ้าร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้า โดยทําการทดสอบ
ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม ผลิตกระแสไฟฟ้าจากการปั่นจักรยานจํานวน 2 คัน ด้วยความเร็วคงที่ 15 ถึง 20 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง กระแสไฟฟ้าท่ีได้ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ขนาด 300 วัตต์ จํานวน 2 แผง และกระแสไฟฟ้าท่ีได้จาก
การจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ ทําการชาร์ตกระแสไฟฟ้าเข้ากับแบตเตอร์รี่ขนาด 24 โวลต์ 150 แอมแปร์ 
และเก็บข้อมูลทุก ๆ 1 ชั่วโมง ได้ผลดังตารางที่ 1 
 
  ตารางที่ 1 ผลการทดสอบจักรยานปั่นกระแสไฟฟ้าร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้า 

ลักษณะการผลิตกระแสไฟฟ้า 
เวลา (1 ชั่วโมง) ปริมาณกําลังงานไฟฟ้า 

ครั้งที่ 1 
(ร้อยละ)  

ครั้งที่ 2 
(ร้อยละ) 

ครั้งที่ 3 
(ร้อยละ) 

แรงดัน 
(โวลต์) 

กระแส 
(แอมแปร์) 

1. การปั่นจักรยาน 3 3 3 25.00 3.00 
2. พลังงานจากแสงอาทิตย์  5 5 5 26.30 11.30 
3. การปั่นจักรยานร่วมกับพลังงาน
แสงอาทิตย์  

7 7 7 26.50 12.50 

 
     ผลการทดสอบจักรยานปั่นกระแสไฟฟ้า พบว่า ความเร็วท่ีใช้ปั่น 15-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรงจํานวนจักรยาน 2 คัน ระบบ 24 โวลต์ ขนาดกําลังวัตต์สูงสุดเท่ากับ 1,400 วัตต์ สามารถอ่านค่าโวลต์มิเตอร์ได้เท่ากับ 
25 โวลต์ จํานวนกระแสไฟฟ้าท่ีอ่านได้จากแอมมิเตอร์เท่ากับ 3 แอมแปร์ จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้โดยเฉลี่ยใน 1 ชั่วโมงมี
ค่าเท่ากับร้อยละ 3 ของปริมาณแบตเตอรี่ 150 แอมแปร์ ซ่ึงค่าเฉลี่ยท้ัง 3 ครั้ง มีค่าเท่ากับร้อยละ 3 และเมื่อทดสอบการผลิต
กระแสไฟฟ้าเพื่อบรรจุลงในแบตเตอรี่ให้เต็มจํานวนร้อยละ 100 โดยวัดปริมาณแบตเตอรี่ท่ีร้อยละ 30 จะใช้เวลาท้ังหมด 
24 ชั่วโมง สอดคล้องกับงานวิจัยของอีไบค์ไทยคิท, 2550 ทดสอบปั่นจักรยานด้วยความเร็วเฉลี่ย 16 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
ด้วยมอเตอร์ขนาด 36 โวลต์ 350 วัตต์ ชาร์ตแบตเตอรี่ 12 โวลต์ 9 แอมแปร์ จะได้ค่ากําลังไฟฟ้าเท่ากับ 52 วัตต์  
    ผลการทดสอบพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ พบว่า ช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการผลิต
กระแสไฟฟ้าท่ีได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยแผงโซล่าเซลล์ขนาด 300 วัตต์ จํานวน 2 แผง อยู่ในช่วงเวลา 09.00 ถึง 17.00 
น. สามารถอ่านค่าโวลต์มิเตอร์ได้เท่ากับ 26.30 โวลต์ จํานวนกระแสไฟฟ้าท่ีอ่านจากแอมมิเตอร์ได้เท่ากับ 11.30 แอมแปร์ จะ
สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้โดยเฉลี่ยใน 1 ชั่วโมงมีค่าเท่ากับร้อยละ 5 ของปริมาณแบตเตอรี่ 150 แอมแปร์ ซ่ึงค่าเฉลี่ยท้ัง 3 คร้ัง 

ศรายุทธ์  จิตรพัฒนากุล, กฤษณะ  จันทสิทธิ์, คมสัน  มุ่ยสี , นิกร  ผงทอง
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วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 13  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2562  59

 ผลการทดสอบจกัรยานป่ันกระแสไฟฟ้า พบว่า ความเรว็ 

ที่ใช้ปั่น 15-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

จ�านวนจักรยาน 2 คัน ระบบ 24 โวลต์ ขนาดก�าลังวัตต์สูงสุดเท่ากับ  

1,400 วัตต์ สามารถอ่านค่าโวลต์มิเตอร์ได้เท่ากับ 25 โวลต์ จ�านวน 

กระแสไฟฟ้าทีอ่่านได้จากแอมมเิตอร์เท่ากบั 3 แอมแปร์ จะสามารถ 

ผลิตกระแสไฟฟ้าได้โดยเฉลี่ยใน 1 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับร้อยละ 3  

ของปริมาณแบตเตอร่ี 150 แอมแปร์ ซ่ึงค่าเฉล่ียท้ัง 3 ครั้ง  

มีค่าเท่ากับร้อยละ 3 และเมื่อทดสอบการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อ 

บรรจุลงในแบตเตอรี่ให้เต็มจ�านวนร้อยละ 100 โดยวัดปริมาณ 

แบตเตอรี่ที่ร้อยละ 30 จะใช้เวลาทั้งหมด 24 ชั่วโมง สอดคล้องกับ 

งานวิจัยของอีไบค์ไทยคิท (2550) ทดสอบปั ่นจักรยานด้วย 

ความเร็วเฉลี่ย 16 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ด้วยมอเตอร์ขนาด 36 โวลต์  

350 วัตต์ ชาร์ตแบตเตอรี่ 12 โวลต์ 9 แอมแปร์ จะได้ค่าก�าลังไฟฟ้า 

เท่ากับ 52 วัตต์ 

 ผลการทดสอบพลงังานแสงอาทติย์ผลติกระแสไฟฟ้าจาก 

แผงโซล่าเซลล์ พบว่า ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า 

ที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยแผงโซล่าเซลล์ขนาด 300 วัตต ์

จ�านวน 2 แผง อยู่ในช่วงเวลา 09.00 ถึง 17.00 น. สามารถอ่านค่า 

โวลต์มิเตอร์ได้เท่ากับ 26.30 โวลต์ จ�านวนกระแสไฟฟ้าที่อ่านจาก 

แอมมิเตอร์ได้เท่ากับ 11.30 แอมแปร์ จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้า 

ได้โดยเฉลีย่ใน 1 ชัว่โมง มค่ีาเท่ากบัร้อยละ 5 ของปริมาณแบตเตอรี่  

150 แอมแปร์ ซึ่งค่าเฉลี่ยทั้ง 3 ครั้ง มีค่าเท่ากับร้อยละ 5 และเมื่อ 

ทดสอบการผลติกระแสไฟฟ้าเพือ่บรรจลุงในแบตเตอรีใ่ห้เตม็จ�านวน 

ร้อยละ 100 โดยวดัปริมาณแบตเตอรีท่ีร้่อยละ 30 จะใช้เวลาท้ังหมด  

14 ชั่วโมง 

 ผลการทดสอบจกัรยานป่ันกระแสไฟฟ้าร่วมกบัพลงังาน 

แสงอาทิตย์ พบว่า เม่ือด�าเนินการเชื่อมต่อวงจรผลิตกระแสไฟฟ้า 

ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงทั้ง 2 คัน ร่วมกันกับแผงโซล่าเซลล์ 

จ�านวน 2 แผง สามารถอ่านค่าโวลต์มิเตอร์ได้เท่ากับ 26.50 โวลต์  

จ�านวนกระแสไฟฟ้าทีอ่่านได้จากแอมมเิตอร์เท่ากบั 12.50 แอมแปร์  

จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้โดยเฉลี่ยใน 1 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 

ร้อยละ 7 ของปรมิาณแบตเตอรี ่150 แอมแปร์ ซึง่ค่าเฉลีย่ทัง้ 3 ครัง้  

มค่ีาเท่ากับร้อยละ 7 และเมือ่ทดสอบการผลติกระแสไฟฟ้าเพือ่บรรจุ 

ลงในแบตเตอรีใ่ห้เตม็ จ�านวนร้อยละ 100 โดยวดัปรมิาณแบตเตอรี่ 

ที่ร้อยละ 30 จะใช้เวลาทั้งหมด 10 ชั่วโมง

    ผลการทดสอบสมรรถนะจักรยานป่ันกระแสไฟฟ้าร่วม

กับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า เมื่อท�าการเก็บข้อมูล

ทุกๆ 1 ชั่วโมง พบว่า ปริมาณแบตเตอรี่จะค่อยๆ เพิ่มขึ้น โดยการ

ปั่นจักรยานจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ปริมาณแบตเตอรี่ของพลังงานจาก

แสงอาทิตย์จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เช่นเดียวกับการปั่นจักรยาน และ

ปริมาณแบตเตอรี่ของการปั่นจักรยานร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ 

จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 โดยจะสามารถเพ่ิมจ�านวนกระแสไฟฟ้าลงใน 

แบตเตอรี่ขนาด 24 โวลต์ 150 แอมแปร์ ได้ภายใน 10 ชั่วโมง  

ดังภาพที่ 9 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชายศักด์ิ (2550) ท�าการ 

ศกึษาจักรยานไฟฟ้าพลงังานทดแทน โดยมวัีตถปุระสงค์ท�าการสร้าง 

จักรยานไฟฟ้าทีใ่ช้หลกัการควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

ด้วยตัวประมวลผลสัญญาณดิจิตอลที่มีหน ่วยความจ�าแบบ

แฟลซ ด้วยเทคนิคการควบคุมความเร็วแบบปรับค่าแรงดัน 

อาร์เมเจอร์ ที่ท�าการปรับความกว้างของพัลส์ให้สอดคล้องกับ 

คันเร่ง และโหลดที่เปล่ียนแปลงและมีการสร้างพลังงานทดแทน 

จากการปั่นจักรยาน โดยมอเตอร์จะท�าหน้าที่เป็นเจนเนอเรเตอร์ 

ผลิตแรงดันไฟฟ้าเพื่อประจุพลังงานสู่แบตเตอรี่จากผลการทดสอบ

ในห้องปฏิบัติการและการใช้งานจริงของจักรยานไฟฟ้าต้นแบบ 

พบว่า จักรยานไฟฟ้าพลังงานทดแทนต้นแบบ ให้ผลตอบสนองใน

การขับขี่ที่ดี มีความเร็วสูงสุด 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระยะเดินทาง

สงูสดุต่อการประจพุลงังาน 22 กิโลเมตร ทีค่วามเรว็ 25 กโิลเมตรต่อ

ช่ัวโมง ใช้พลังงานประมาณ 1.82 kW-h ต่อระยะทาง 100 กโิลเมตร 

และท�าการปั่นเพื่อประจุพลังงานด้วยก�าลัง 35 วัตต์ ที่ความเร็ว 20 

กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบจักรยานปั่นกระแสไฟฟ้าร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้า

ช่วงเวลาได้ สังเกตมอนิเตอร์แสดงผลเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้ามายังแบตเตอรี่จะแสดงผลให้ทราบทันที และหากเมื่อ
ต้องการนํากระแสไฟฟ้าท่ีอยู่ในแบตเตอรี่มาใช้งาน ก็จะต้องทําการแปลงกระแสไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ผ่านอุปกรณ์แปลง
กระแสไฟฟ้าอินเวอเตอร์ (Inverter) ขนาด 2,000 วัตต์ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ขนาด 220 โวลต์ แล้วจึงนํา
อุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดแรงดัน 220 โวลต์ มาต่อเพื่อใช้งานต่อไป     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 8 ชุดควบคุมจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า 
 
 4. ผลการทดสอบจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้าแบบพึ่งพาตนเองในพื้นที่
โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด จ.ตราด 
     ผลการทดสอบจักรยานปั่นกระแสไฟฟ้าร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้า โดยทําการทดสอบ
ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม ผลิตกระแสไฟฟ้าจากการปั่นจักรยานจํานวน 2 คัน ด้วยความเร็วคงที่ 15 ถึง 20 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง กระแสไฟฟ้าท่ีได้ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ขนาด 300 วัตต์ จํานวน 2 แผง และกระแสไฟฟ้าท่ีได้จาก
การจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ ทําการชาร์ตกระแสไฟฟ้าเข้ากับแบตเตอร์รี่ขนาด 24 โวลต์ 150 แอมแปร์ 
และเก็บข้อมูลทุก ๆ 1 ชั่วโมง ได้ผลดังตารางที่ 1 
 
  ตารางที่ 1 ผลการทดสอบจักรยานปั่นกระแสไฟฟ้าร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้า 

ลักษณะการผลิตกระแสไฟฟ้า 
เวลา (1 ชั่วโมง) ปริมาณกําลังงานไฟฟ้า 

ครั้งที่ 1 
(ร้อยละ)  

ครั้งที่ 2 
(ร้อยละ) 

ครั้งที่ 3 
(ร้อยละ) 

แรงดัน 
(โวลต์) 

กระแส 
(แอมแปร์) 

1. การปั่นจักรยาน 3 3 3 25.00 3.00 
2. พลังงานจากแสงอาทิตย์  5 5 5 26.30 11.30 
3. การปั่นจักรยานร่วมกับพลังงาน
แสงอาทิตย์  

7 7 7 26.50 12.50 

 
     ผลการทดสอบจักรยานปั่นกระแสไฟฟ้า พบว่า ความเร็วท่ีใช้ปั่น 15-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรงจํานวนจักรยาน 2 คัน ระบบ 24 โวลต์ ขนาดกําลังวัตต์สูงสุดเท่ากับ 1,400 วัตต์ สามารถอ่านค่าโวลต์มิเตอร์ได้เท่ากับ 
25 โวลต์ จํานวนกระแสไฟฟ้าท่ีอ่านได้จากแอมมิเตอร์เท่ากับ 3 แอมแปร์ จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้โดยเฉลี่ยใน 1 ชั่วโมงมี
ค่าเท่ากับร้อยละ 3 ของปริมาณแบตเตอรี่ 150 แอมแปร์ ซ่ึงค่าเฉลี่ยท้ัง 3 ครั้ง มีค่าเท่ากับร้อยละ 3 และเมื่อทดสอบการผลิต
กระแสไฟฟ้าเพื่อบรรจุลงในแบตเตอรี่ให้เต็มจํานวนร้อยละ 100 โดยวัดปริมาณแบตเตอรี่ท่ีร้อยละ 30 จะใช้เวลาท้ังหมด 
24 ชั่วโมง สอดคล้องกับงานวิจัยของอีไบค์ไทยคิท, 2550 ทดสอบปั่นจักรยานด้วยความเร็วเฉลี่ย 16 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
ด้วยมอเตอร์ขนาด 36 โวลต์ 350 วัตต์ ชาร์ตแบตเตอรี่ 12 โวลต์ 9 แอมแปร์ จะได้ค่ากําลังไฟฟ้าเท่ากับ 52 วัตต์  
    ผลการทดสอบพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ พบว่า ช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการผลิต
กระแสไฟฟ้าท่ีได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยแผงโซล่าเซลล์ขนาด 300 วัตต์ จํานวน 2 แผง อยู่ในช่วงเวลา 09.00 ถึง 17.00 
น. สามารถอ่านค่าโวลต์มิเตอร์ได้เท่ากับ 26.30 โวลต์ จํานวนกระแสไฟฟ้าที่อ่านจากแอมมิเตอร์ได้เท่ากับ 11.30 แอมแปร์ จะ
สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้โดยเฉลี่ยใน 1 ชั่วโมงมีค่าเท่ากับร้อยละ 5 ของปริมาณแบตเตอรี่ 150 แอมแปร์ ซ่ึงค่าเฉลี่ยท้ัง 3 คร้ัง 

ศรายุทธ์  จิตรพัฒนากุล, กฤษณะ  จันทสิทธิ์, คมสัน  มุ่ยสี , นิกร  ผงทอง
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มีค่าเท่ากับร้อยละ 5 และเมื่อทดสอบการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อบรรจุลงในแบตเตอรี่ให้เต็มจํานวนร้อยละ 100 โดยวัด
ปริมาณแบตเตอรี่ท่ีร้อยละ 30 จะใช้เวลาทั้งหมด 14 ชั่วโมง  
    ผลการทดสอบจักรยานปั่นกระแสไฟฟ้าร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ พบว่า เมื่อดําเนินการเชื่อมต่อวงจรผลิต
กระแสไฟฟ้าด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงท้ัง 2 คัน ร่วมกันกับแผงโซล่าเซลล์จํานวน 2 แผง สามารถอ่านค่าโวลต์มิเตอร์ได้เท่ากับ 
26.50 โวลต์ จํานวนกระแสไฟฟ้าที่อ่านได้จากแอมมิเตอร์เท่ากับ 12.50 แอมแปร์ จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้โดยเฉลี่ยใน 1 
ชั่วโมงมีค่าเท่ากับร้อยละ 7 ของปริมาณแบตเตอรี่ 150 แอมแปร์ ซ่ึงค่าเฉลี่ยท้ัง 3 ครั้ง มีค่าเท่ากับร้อยละ 7 และเมื่อทดสอบ
การผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อบรรจุลงในแบตเตอรี่ให้เต็มจํานวนร้อยละ 100 โดยวัดปริมาณแบตเตอรี่ท่ีร้อยละ 30 จะใช้เวลา
ท้ังหมด 10 ชั่วโมง 
    ผลการทดสอบสมรรถนะจักรยานปั่นกระแสไฟฟ้าร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า เม่ือทําการ
เก็บข้อมูลทุก ๆ 1 ชั่วโมง พบว่า ปริมาณแบตเตอรี่จะค่อย ๆเพิ่มข้ึน โดยการปั่นจักรยานจะเพิ่มข้ึนร้อยละ 3 ปริมาณ
แบตเตอรี่ของพลังงานจากแสงอาทิตย์จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เช่นเดียวกับการปั่นจักรยาน และปริมาณแบตเตอรี่ของการปั่น
จักรยานร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ จะเพ ิ่มขึ้นร้อยละ 7 โดยจะสามารถเพิ่มจํานวนกระแสไฟฟ้าลงในแบตเตอรี่ขนาด 24 
โวลต์ 150 แอมแปร์ ได้ภายใน 10 ชั่วโมง ดังภาพที่ 9 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชายศักด์ิ (2550) ทําการศึกษาจักรยาน
ไฟฟ้าพลังงานทดแทน โดยมีวัตถุประสงค์ทําการสร้างจักรยานไฟฟ้า ท่ีใช้หลักการควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรง ด้วยตัวประมวลผลสัญญาณดิจิตอลที่มีหน่วยความจําแบบแฟลซ ด้วยเทคนิคการควบคุมความเร็วแบบปรับ
ค่าแรงดันอาร์เมเจอร์ ท่ีทําการปรับความกว้างของพัลส์ให้สอดคล้องกับคันเร่ง และโหลดที่เปลี่ยนแปลงและมีการสร้าง
พลังงานทดแทนจากการปั่นจักรยาน โดยมอเตอร์จะทําหน้าท่ีเป็นเจนเนอเรเตอร์ ผลิตแรงดันไฟฟ้าเพื่อประจุพลังงานสู่
แบตเตอรี่จากผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการและการใช้งานจริงของจักรยานไฟฟ้าต้นแบบ พบว่าจักรยานไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทนต้นแบบ ให้ผลตอบสนองในการขับขี่ท่ีดี มีความเร็วสูงสุด 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระยะเดินทางสูงสุดต่อการประจุ
พลังงาน 22 กิโลเมตร ท่ีความเร็ว 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ใช้พลังงานประมาณ 1.82 kW-h ต่อระยะทาง 100 กิโลเมตร 
และทําการปั่นเพื่อประจุพลังงานด้วยกําลัง 35 วัตต์ ท่ีความเร็ว 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 9 กระแสไฟฟ้าท่ีผลิตได้ตามลักษณะที่แตกต่างกัน 
 
          5. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพจักรยานปั่นกระแสไฟฟ้าร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์  
   เม่ือดําเนินการพัฒนาจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้าแบบพ่ึงพาตนเอง และทําการ
ทดสอบสมรรถนะด้วยการใช้งาน เพื่อดูการกระแสไฟฟ้าท่ีผลิตได้เก็บเข้าไปไว้แบตเตอรี่ ขนาด 24 โวลต์ 150 แอมแปร์ 
และเพื่อให้การวิจัยมีประสิทธิภาพมากข้ึน จึงทําการวิเคราะห์ผลการวิจัยด้วยหลักทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยการ
ทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีได้จากการปั่นจักรยาน พลังงานไฟฟ้าท่ีได้จากแสงอาทิตย์ และ
การปั่นจักรยานร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ ดังแสดงผลในตารางที่ 2  
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 5.  ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพจักรยานปั่น

กระแสไฟฟ้าร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์

 เมื่อด�าเนินการพัฒนาจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสง 

อาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้าแบบพึ่งพาตนเอง และท�าการทดสอบ 

สมรรถนะด้วยการใช้งาน เพือ่ดกูารกระแสไฟฟ้าทีผ่ลติได้เก็บเข้าไปไว้ 

แบตเตอรี่ ขนาด 24 โวลต์ 150 แอมแปร์ และเพื่อให้การวิจัยมี 

ภาพที่ 9 กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ตามลักษณะที่แตกต่างกัน

ประสิทธิภาพมากขึ้น จึงท�าการวิเคราะห์ผลการวิจัยด้วยหลักทาง 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพ 

การผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีได้จากการปั่นจักรยาน พลังงานไฟฟ้าท่ีได้ 

จากแสงอาทิตย์ และการปั่นจักรยานร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์  

ดังแสดงผลในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์

ศรายุทธ์  จิตรพัฒนากุล, กฤษณะ  จันทสิทธิ์, คมสัน  มุ่ยสี , นิกร  ผงทอง

 
 

          5. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพจักรยานปนกระแสไฟฟารวมกับพลังงานแสงอาทิตย  
   เมื่อดําเนินการพัฒนาจักรยานปนรวมกับพลังงานแสงอาทิตยผลิตกระแสไฟฟาแบบพ่ึงพาตนเอง และทําการ
ทดสอบสมรรถนะดวยการใชงาน เพ่ือดูการกระแสไฟฟาที่ผลิตไดเก็บเขาไปไวแบตเตอรี่ ขนาด 24 โวลต 150 แอมแปร 
และเพ่ือใหการวิจัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงทําการวิเคราะหผลการวิจัยดวยหลักทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยการ
ทดสอบเปรียบเทียบประสิทธภิาพการผลิตกระแสไฟฟาที่ไดจากการปนจักรยาน พลังงานไฟฟาที่ไดจากแสงอาทิตย และ
การปนจักรยานรวมกับพลังงานแสงอาทิตย ดงัแสดงผลในตารางที่ 2  
 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพจักรยานปนรวมกับพลังงานแสงอาทิตย 

ปจจัยที่ใชในการเปรียบเทียบ 
จักรยานปน พลังงานแสงอาทิตย จักรยานปนรวมกับ

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

 
1,400 
25.00 
3.00 

 
600 

26.30 
11.30 

 
2,000 
26.50 
12.50 

2. ดานประสิทธภิาพของระบบ 
   2.1 จํานวนรอยละกระแสไฟฟา 
        ท่ีไดตอชั่วโมง 
   2.2 เวลาในการเก็บกระแสไฟฟา (ช่ัวโมง) 
   2.3 ชวงเวลาผลิตกระแสไฟฟา 

 
3 
 

24 
ทุกชวงเวลา 

 
5 
 

14 
08.00-17.00 น. 

 
7 
 

10 
08.00-17.00 น. 

3. ลักษณะการใชงาน 
   3.1 แหลงกําเนิดพลังงาน 
 
   3.2 ลักษณะการใชงาน 
 
   3.3 การควบคุมกระแสไฟฟา 
   3.4 มอนิเตอรแสดงผล 
 
   3.5 การแปลงแรงดันไฟฟา 

 
มอเตอรไฟฟา 

 
ปนจักรยาน 

 
Control Chang 
โวลต(V) แอมป(A) 

มิเตอร 
Inverter 

 
แผงโซลาเซลล 

 
รับแสงแดด 

 
Control Chang 

โวลต(V) แอมป (A) 
มิเตอร 

Inverter 

 
มอเตอรไฟฟาและ

แผงโซลาเซลล 
ปนจักรยานและรับ

แสงแดด 
Control Chang 

โวลต(V) แอมป (A) 
มิเตอร 

Inverter 
4. ตนทุนที่ใชสราง 
   (สวนกําเนิดกระแสไฟฟา) 

 
18,000 บาท 

 
19,000 บาท 

 
37,000 

5. สมรรถนะการใชงาน  พอใช ดี ดีมาก 

 
     จะเห็นไดวาการปนจักรยานรวมกับพลังงานแสงอาทิตย ดวยมอเตอรไฟฟากระแสตรงทําหนาที่เปนเจนเนอ    

เรเตอรขนาด 700 วัตต จํานวน 2 ชุด รวมกับแผงโซลาเซลลขนาด 300 วัตต จํานวน 2 แผง ใชจักรยานชนิด 3 ลอ 
ขนาดลอหนา 24 นิ้ว (60.96 เซนติเมตร) ขนาดลอหลัง 20 นิ้ว (50.80 เซนติเมตร) เมื่อเปรียบเทียบกับใชชุดมอเตอร
หรือการใชแผงโซลาเซลลเพื่อรับพลังงานจากแสงอาทิตยเพียงอยางเดียว โดยสามารถเก็บกระแสไฟฟาลงยังแบตเตอรี่
ขนาด 24 โวลต 150 แอมแปรไดเปนอยางดี อีกทั้งยังชวยดานสุขภาพรางกายของผูที่ปนจักรยานใหแข็งแรงและยังได
พลังงานไฟฟาไวใชเองภายในครัวเรือนอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พิมพิไล (2555) ไดทําการศึกษาจักรยานผลิต
กระแสไฟฟาและการออกกําลังกายคือศึกษาประสิทธิภาพของจักรยานผลิตกระแสไฟฟาและความเหมาะสมของการปน
จักรยานผลิตกระแสไฟฟาสาํหรับออกกําลงักาย จากการปนจักรยานหมุนไดนาโมแลวนําพลังงานไฟฟาเก็บไวในแบตเตอรี่
ขนาด 12 โวลต 5 แอมแปร การออกกําลังกายดวยการปนจักรยานชวยระบบการเผาผลาญพลังงาน สงเสริมใหรางกาย
แข็งแรงพรอมทั้งไดประโยชนในการสรางพลังงานไฟฟาขึ้นมาทดแทน โดยการทดสอบท่ีความเร็วรอบการปนจักรยาน
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วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 13  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2562  61

 จะเห็นได้ว่า การป่ันจกัรยานร่วมกบัพลงังานแสงอาทติย์ 

ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงท�าหน้าท่ีเป็นเจนเนอเรเตอร์ขนาด  

700 วัตต์ จ�านวน 2 ชุด ร่วมกับแผงโซล่าเซลล์ขนาด 300 วัตต์  

จ�านวน 2 แผง ใช้จักรยานชนิด 3 ล้อ ขนาดล้อหน้า 24 น้ิว  

(60.96 เซนติเมตร) ขนาดล้อหลัง 20 นิ้ว (50.80 เซนติเมตร) 

เมื่อเปรียบเทียบกับใช้ชุดมอเตอร์หรือการใช้แผงโซล่าเซลล์เพื่อ 

รบัพลงังานจากแสงอาทิตย์เพยีงอย่างเดยีว โดยสามารถเกบ็กระแส 

ไฟฟ้าลงยังแบตเตอรี่ขนาด 24 โวลต์ 150 แอมแปร์ได้เป็นอย่างดี  

อกีทัง้ยงัช่วยด้านสขุภาพร่างกายของผูท้ีป่ั่นจกัรยานให้แขง็แรงและ 

ยังได้พลังงานไฟฟ้าไว้ใช้เองภายในครัวเรือนอีกด้วย ซึ่งสอดคล้อง 

กับงานวิจัยของ พิมพิไล (2555) ได้ท�าการศึกษาจักรยานผลิต 

กระแสไฟฟ้าและการออกก�าลังกายคือศึกษาประสิทธิภาพของ 

จักรยานผลิตกระแสไฟฟ้าและความเหมาะสมของการปั่นจักรยาน 

ผลิตกระแสไฟฟ้าส�าหรับออกก�าลังกาย จากการปั่นจักรยานหมุน 

ไดนาโมแล้วน�าพลังงานไฟฟ้าเก็บไว้ในแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต ์

5 แอมแปร์ การออกก�าลังกายด้วยการปั่นจักรยานช่วยระบบการ 

เผาผลาญพลังงาน ส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรงพร้อมทั้งได้ประโยชน ์

ในการสร้างพลงังานไฟฟ้าขึน้มาทดแทน โดยการทดสอบทีค่วามเรว็ 

รอบการปั่นจักรยานระหว่าง 30 ถึง 50 รอบต่อนาที พบว่า อัตรา 

การเต้นของหัวใจเฉลี่ย อัตราการเผาผลาญพลังงานเฉล่ีย และ 

ก�าลังไฟฟ้าที่ผลิตได้มีค่าสูงขึ้น เม่ือความเร็วรอบการปั่นจักรยาน 

สูงขึ้น โดยที่ความเร็วรอบ 30 และ 35 รอบต่อนาที ช่วยรักษา 

สุขภาพและร่างกายให้แข็งแรง ประสิทธิภาพของการปั่นจักรยาน 

ผลิตกระแสไฟฟ้าเท่ากับร้อยละ 7.23 และร้อยละ 11.14 และ 

ทีค่วามเรว็รอบ 40 ถงึ 50 รอบต่อนาท ีช่วยพฒันาระบบการท�างาน 

แบบใช้ออกซิเจน ประสิทธิภาพของการปั่นจักรยานผลิตกระแส

ไฟฟ้าอยู่ในช่วงร้อยละ 15.26 และร้อยละ 18.18 ตามล�าดับ

 6. ผลการถ่ายทอดเทคโนโลย ีและบูรณาการการเรยีน 

การสอน

 เม่ือด�าเนินการติดตั้งจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสง 

อาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้าแบบพึ่งพาตนเองเสร็จเรียบร้อย น�าผล 

การวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี และบูรณาการการเรียนการสอนใน 

รายวิชาวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ของโรงเรียน 

อนบุาลเกาะกดู จ.ตราด ร่วมกบันกัศึกษาหลกัสตูรเทคโนโลยบีณัฑติ  

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณาจารย์ ผู้ที่สนใจท่ัวไปรวม 

จ�านวน 113 คน ในวนัจันทร์ท่ี 12 มถินุายน 2560 ณ โรงเรยีนอนบุาล 

เกาะกูด อ�าเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ดังภาพที่ 10

           6. ผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี และบูรณาการการเรียนการสอน 
        เม่ือดําเนินการติดต้ังจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้าแบบพ่ึงพาตนเองเสร็จ
เรียบร้อย นําผลการวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี และบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
1 ถึง 6 ของโรงเรียนอนุบาลเกาะกูด จ.ตราด ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม คณาจารย์ ผู้ท่ีสนใจทั่วไปรวมจํานวน 113 คน ในวันจันทร์ท่ี 12 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลเกาะ
กูด อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ดังภาพที่ 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 10 การถ่ายทอดเทคโนโลยี และบูรณาการการเรียนการสอน 
        แบบสอบถามหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี แบ่งเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป ตอนที่ 2 
ความคิดเห็นต่อการจัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัย ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และ
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี พบว่า สถานภาพของผู้ให้ข้อมูลรวม 113 คน แบ่งเป็นเพศชาย 
60 คน (ร้อยละ 53.10) เพศหญิง 53 คน (ร้อยละ 46.90) อายุต่ํากว่า 15 ปี จํานวน 65 คน (ร้อยละ 57.50) ระหว่าง 16 
ถึง 25 ปี จํานวน 14 คน (ร้อยละ 12.40) ระหว่าง 26 ถึง 35 ปี จํานวน 14 คน (ร้อยละ 12.40) ระหว่าง 36 ถึง 45 ปี 
จํานวน 9 คน (ร้อยละ 8) ระหว่าง 46 ถึง 55 ปี จํานวน 7 คน (ร้อยละ 6.20) และมากกว่า 55 ปี จํานวน 4 คน (ร้อยละ 
3.50) ระดับการศึกษา พบว่า ผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษาสูงสุดจํานวน 68 คน 
(ร้อยละ 60.20) ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจํานวน 3 คน (ร้อยละ 2.70) อนุปริญญาจํานวน 4 คน (ร้อยละ 3.50) ปริญญา
ตรีจํานวน 30 คน (ร้อยละ 26.50) ปริญญาโทจํานวน 8 คน (ร้อยละ 7.10) สถานภาพ พบว่า นักเรียน/นักศึกษาจํานวน 
77 คน (ร้อยละ 68.10) ข้าราชการจํานวน 14 คน (ร้อยละ 12.40) พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจจํานวน 13 คน (ร้อยละ 
11.50) ธุรกิจส่วนตัวจํานวน 4 (ร้อยละ 3.50) พนักงานบริษัท/เอกชนจํานวน 1 คน (ร้อยละ 1) และเกษตรกรจํานวน 4 
คน (ร้อยละ 3.50) 
       ความคิดเห็นต่อการจัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัย พบว่า ท่านทราบข่าวสารการจัดโครงการจาก
แหล่งใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) อันดับท่ี 1 คือ  เพื่อน/บุคคลท่ีรู้จักแนะนํา คิดเป็นร้อยละ 95.60 หมวดที่ 2 ท่าน
ได้รับประโยชน์ด้านใดจากการเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) อันดับท่ี 1 คือ 
เพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 85.80 หมวดท่ี 3 ท่านนําความรู้ท่ีได้ไปขยายผลต่อในด้านใด (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ) อันดับท่ี 1 คือ ประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่ คิดเป็นร้อยละ 91.20 หมวดที่ 4 ท่านต้องการรับบริการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านใดจากผลการวิจัย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) อันดับท่ี 1 คือ ด้านพลังงานทดแทน/อนุรักษ์พลังงาน
คิดเป็นร้อยละ 92.00 
       ความพึงพอใจของผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี พบว่า ด้านความรู้ความเข้าใจ ระดับความพึงพอใจ คือ 
มากท่ีสุด เป็นอันดับ 1 จํานวน 2 ข้อ คือ ท่านมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีด้านพลังงานไฟฟ้า และท่านมีความรู้
ความเข้าใจหลังการอบรม และฝึกปฏิบัติ ค่าเฉลี่ย x (Mean) 4.65 คิดเป็นร้อยละ 93.00 ด้านความพึงพอใจ ระดับ
ความพึงพอใจ คือ มากท่ีสุดเป็นอันดับ 1 คือ ความพึงพอใจต่อความรู้ความสามารถท่ีถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
ค่าเฉลี่ย x  (Mean) 4.78 คิดเป็นร้อยละ 95.60 ด้านการนําความรู้ไปใช้ ระดับความพึงพอใจมากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือ 
ท่านสามารถนําความรู้ท่ีได้รับมาเพิ่มศักยภาพด้านพลังงานไฟฟ้าผลิตกระแสไฟฟ้าไว้ใช้เอง ค่าเฉลี่ย x  (Mean) 4.77 คิด
เป็นร้อยละ 95.40 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม พบว่า อยากทราบพลังงานทดแทนในรูปแบบใหม่เพิ่มเติม 

 แบบสอบถามหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี แบ่งเป็น 

4 ตอน ประกอบด้วย ตอนที ่1 ข้อมลูทัว่ไป ตอนที ่2 ความคดิเหน็ต่อ 

การจดัโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยงีานวจิยั ตอนที ่3 ความพงึพอใจ 

ของผูร้บัการถ่ายทอดเทคโนโลย ีและตอนที ่4 ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ  

ผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี พบว่า สถานภาพของผู้ให้ข้อมูลรวม 

113 คน แบ่งเป็นเพศชาย 60 คน (ร้อยละ 53.10) เพศหญิง 53 คน  

(ร้อยละ 46.90) อายุต�่ากว่า 15 ปี จ�านวน 65 คน (ร้อยละ 57.50)  

ระหว่าง 16 ถึง 25 ปี จ�านวน 14 คน (ร้อยละ 12.40) ระหว่าง 26  

ถึง 35 ปี จ�านวน 14 คน (ร้อยละ 12.40) ระหว่าง 36 ถึง 45 ปี  

จ�านวน 9 คน (ร้อยละ 8) ระหว่าง 46 ถึง 55 ปี จ�านวน 7 คน 

(ร้อยละ 6.20) และมากกว่า 55 ปี จ�านวน 4 คน (ร้อยละ 3.50)  

ภาพที่ 10 การถ่ายทอดเทคโนโลยี และบูรณาการการเรียนการสอน

ระดับการศึกษา พบว่า ผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีระดับ 

การศึกษาชั้นประถมศึกษาสูงสุดจ�านวน 68 คน (ร้อยละ 60.20) 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจ�านวน 3 คน (ร้อยละ 2.70) อนุปริญญา 

จ�านวน 4 คน (ร้อยละ 3.50) ปริญญาตรีจ�านวน 30 คน (ร้อยละ  

26.50) ปริญญาโทจ�านวน 8 คน (ร้อยละ 7.10) สถานภาพ พบว่า  

นักเรียน/นักศึกษาจ�านวน 77 คน (ร้อยละ 68.10) ข้าราชการ 

จ�านวน 14 คน (ร้อยละ 12.40) พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 

จ�านวน 13 คน (ร้อยละ 11.50) ธรุกจิส่วนตวัจ�านวน 4 (ร้อยละ 3.50)  

พนักงานบริษัท/เอกชนจ�านวน 1 คน (ร้อยละ 1) และเกษตรกร 

จ�านวน 4 คน (ร้อยละ 3.50)

ศรายุทธ์  จิตรพัฒนากุล, กฤษณะ  จันทสิทธิ์, คมสัน  มุ่ยสี , นิกร  ผงทอง
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62   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 13  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2562

 ความคิดเห็นต่อการจัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

งานวิจัย พบว่า ท่านทราบข่าวสารการจัดโครงการจากแหล่งใดบ้าง  

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) อันดับที่ 1 คือ  เพื่อน/บุคคลที่รู้จักแนะน�า  

คิดเป็นร้อยละ 95.60 หมวดที่ 2 ท่านได้รับประโยชน์ด้านใดจาก 

การเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัย (ตอบได้มากกว่า  

1 ข้อ) อันดับที่ 1 คือ เพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ  

85.80 หมวดที่ 3 ท่านน�าความรู้ที่ได้ไปขยายผลต่อในด้านใด  

(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  

ด้านความรูค้วามเข้าใจ ระดบัความพงึพอใจ คอื มากทีส่ดุ เป็นอนัดบั  

1 จ�านวน 2 ข้อ คือ ท่านมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีด้าน 

พลังงานไฟฟ้า และท่านมีความรู้ความเข้าใจหลังการอบรม และ 

ฝึกปฏิบัติ ค่าเฉลี่ย x (Mean) 4.65 คิดเป็นร้อยละ 93.00  

ด้านความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ คือ มากท่ีสุดเป็นอันดับ  

1 คือ ความพึงพอใจต่อความรู้ความสามารถท่ีถ่ายทอดความรู ้

ของวิทยากร ค่าเฉล่ีย x (Mean) 4.78 คิดเป็นร้อยละ 95.60  

ด้านการน�าความรู้ไปใช้ ระดับความพึงพอใจมากที่สุดเป็นอันดับ 1  

คอื ท่านสามารถน�าความรูท้ีไ่ด้รบัมาเพิม่ศกัยภาพด้านพลงังานไฟฟ้า 

ผลิตกระแสไฟฟ้าไว้ใช้เอง ค่าเฉลี่ย x (Mean) 4.77 คิดเป็น 

ร้อยละ 95.40 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม พบว่า อยากทราบพลังงาน 

ทดแทนในรูปแบบใหม่เพิ่มเติม

สรุปและอภิปรายผล
 1. หลังติดตั้งชุดสาธิตจักรยานปั่นร่วมกับพลังงาน 

แสงอาทิตย์ โดยท�าการทดสอบผลิตกระแสไฟฟ้าจากการปั ่น 

จักรยานด้วยความเร็วคงที่ 15-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กระแสไฟฟ้า 

ที่ได้ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ และกระแสไฟฟ้าท่ีได้จากการปั่น 

จกัรยานไฟฟ้าร่วมกบัพลงังานแสงอาทติย์ ท�าการชาร์ตกระแสไฟฟ้า 

เข้ากับแบตเตอร์รี่ขนาด 24 โวลต์ 150 แอมแปร์ พบว่า การปั่น 

จกัรยานความเร็วทีใ่ช้ป่ัน 15 ถงึ 20 กิโลเมตรต่อชัว่โมง ด้วยมอเตอร์ 

ไฟฟ้ากระแสตรง 1,400 วัตต์ จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้โดย 

เฉลี่ยใน 1 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับร้อยละ 3 ใช้เวลาเก็บกระแสไฟฟ้า 

รวม 24 ชั่วโมง กระแสไฟฟ้าที่ได้ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 5 ใช้เวลาเก็บกระแสไฟฟ้ารวม 14 ชั่วโมง และกระแสไฟฟ้า 

ที่ได้จากการจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มข้ึนร้อยละ  

7 ใช้เวลาเก็บกระแสไฟฟ้ารวม 10 ชั่วโมง

 2. ประสิทธิภาพจักรยานปั ่นกระแสไฟฟ้าร่วมกับ 

พลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อท�าการเปรียบเทียบกันทั้ง 3 ระบบ พบว่า  

ประสทิธภิาพในการเกบ็กระแสไฟฟ้าเมือ่ทัง้ 2 ระบบท�างานร่วมกนั 

ดีกว่าการปั่นจักรยาน และพลังงานแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียว 

ร้อยละ 66.67 โดยจะสามารถเก็บกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอร่ี 

ขนาด 24 โวลต์ 150 แอมแปร์ภายใน 10 ชั่วโมง อีกทั้งการปั่น 

จักรยานยังช่วยให้สุขภาพร่างกายของผู้ที่ปั่นจักรยานแข็งแรง และ 

ยังได้พลังงานไฟฟ้าไว้ใช้เองภายในโรงเรียนอีกด้วย

 3. หลังการถ่ายทอดเทคโนโลย ีและบรูณาการการเรยีน 

การสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ของ 

โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด จ.ตราด ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตร 

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณาจารย์  

ผู้ที่สนใจท่ัวไปรวมจ�านวน 113 คน พบว่า สถานภาพของผู้ให ้

ข้อมูลแบ่งเป็นเพศชาย 60 คน เพศหญิง 53 คน ส่วนใหญ่อายุ 

ต�่ากว่า 15 ปี มีระดับการศึกษาช้ันประถมศึกษาสูงสุดจ�านวน  

68 คน สถานภาพนักเรียน/นักศึกษาจ�านวน 77 คน ความคิดเห็น 

ต่อการจดัโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยงีานวจิยั พบว่า ทราบข่าวสาร 

การจัดโครงการจากเพื่อน/บุคคลที่รู ้จักแนะน�า คิดเป็นร้อยละ  

95.60 ได้รับประโยชน์ด้านใดจากการเข้าร่วมโครงการถ่ายทอด 

เทคโนโลยีงานวิจัย คือ เพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ  

85.80 น�าความรูท้ีไ่ด้ไปขยายผลต่อในด้านประยกุต์เป็นองค์ความรูใ้หม่  

คิดเป็นร้อยละ 91.20 และต้องการรับบริการถ่ายทอดองค์ความรู ้

ด้านใดจากผลการวจัิย ด้านพลงังานทดแทน/อนรุกัษ์พลงังานคิดเป็น 

ร้อยละ 92.00 ความพงึพอใจของผูร้บัการถ่ายทอดเทคโนโลย ีพบว่า  

ด้านความรูค้วามเข้าใจ มรีะดบัความพงึพอใจ  เป็นอนัดบั 1 จ�านวน  

2 ข้อ คือ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีด้านพลังงานไฟฟ้า  

และมีความรู้ความเข้าใจหลังการอบรม และฝึกปฏิบัติ ค่าเฉลี่ย x  
(Mean) 4.65 คิดเป็นร้อยละ 93.00 ด้านความพึงพอใจ มีระดับ 

ความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความพึงพอใจต่อความรู้ความสามารถ 

ที่ถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรค่าเฉล่ีย x (Mean) 4.78 คิดเป็น 

ร้อยละ 95.60 ด้านการน�าความรู้ไปใช้ มีระดับความพึงพอใจมาก 

ทีส่ดุคอื สามารถน�าความรู้ท่ีได้รบัมาเพิม่ศกัยภาพด้านพลงังานไฟฟ้า 

ผลิตกระแสไฟฟ้าไว้ใช้เอง ค่าเฉลี่ย x (Mean) 4.77 คิดเป็น 

ร้อยละ 95.40 และอยากทราบพลงังานทดแทนในรูปแบบใหม่เพิม่เตมิ
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บทคัดย่อ
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาทรัพยากรชีวภาพท่ีต�าบลบ่อ อ�าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เฉพาะพืชทางชายป่าทะเลที่สามารถน�า 

ย้อมสีธรรมชาติได้ เพื่อพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาการย้อมสีผ้าธรรมชาติจากพืชในท้องถิ่น พร้อมกับพัฒนาสีย้อมธรรมชาติจากทรัพยากร 

ในท้องถิ่นต�าบลบ่อให้ได้เฉดสีต่างๆ โดยใช้สารช่วยติดสีเป็นสารช่วยย้อมเคมี โดยวิธีการส�ารวจ ชนิดพืชทางชายป่าทะเล จ�านวน 

ประชากรของพืชในท้องถิ่น ที่สามารถน�ามาย้อมสีได้ โดยวิธีการสนทนากลุ่มกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต�าบลบ่อ อ�าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  

และชาวบ้านในชุมชนและลงพื้นท่ีเพื่อส�ารวจ  จากน้ันท�าการคัดเลือกพืชทางชายทะเลจนเหลือ 14 ชนิด โดยเลือกใช้ใบหรือผล ได้แก่  

ต้นผักบุ้งทะเล, ต้นโกงกางใบใหญ่, ต้นขลู่, ต้นมะเขือคัน, ต้นเหงือกปลาหมอ, ต้นไก่เตี้ย, ต้นโปรงแดง, ต้นตะบูน, ต้นจาก, ต้นประสัก,  

ต้นหวายลิง, ต้นแสมขาว, ต้นล�าพู และต้นล�าแพน กระบวนการย้อมสีธรรมชาติมีขั้นตอนการเตรียมสีย้อมน�าใบหรือผล ในอัตรา 1 ส่วน  

ต่อน�้า 2 ส่วน ต้มไฟปานกลางเป็นเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อสกัดเอาสีท่ีมีอยู่ในใบหรือผลกรองเอาแต่น�้าสีและไปใส่สารช่วยติดสีระหว่างย้อม 

คือ เกลือกับสารส้ม โดยใส่เกลือหรือสารส้มในอัตราส่วนเกลือ 30 กรัม ต่อน�้า 1 กิโลกรัม น�าผ้าฝ้ายใส่ลงไปต้มในน�้าสีเป็นเวลาประมาณ  

45 นาที และท�าการปรับเฉดสีหลังย้อมด้วยสารช่วยติดสีหลังย้อม คือ น�้าสนิม, น�้าสารส้ม, น�้าด่างขี้เถ้า, น�้าปูนใส และน�้าโคลนป่าชายเลน 

น�ามาขย�้าจนเฉดสีเปลี่ยน โทนสีที่ได้จากพืชทางชายทะเล ต�าบลบ่อ อ�าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เป็นโทนสีน�้าตาล แต่มีหลายเฉดเนื่องจาก 

ใช้สารช่วยย้อมเป็นตัวท�าปฏิกิริยากับผ้าฝ้ายท่ีจะมาช่วยเพิ่มและเปลี่ยนสีสันให้หลากหลายโดยได้สีเข้มขึ้น หรือจางลงหรือเป็นสีอื่นๆ 

ในโทนสีเดิม คือ สีน�้าตาลอมแดง น�้าตาลอมเหลือง และน�้าตาลอมเขียว

ค�าส�าคัญ : ย้อมสีธรรมชาติ, จันทบุรี, พืชป่าชายเลน
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Abstract
 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.

Keywords : Natural Dyeing Wisdom, Chantaburi, Mangrove Plants
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บทน�า
 จงัหวดัจนัทบุรีต้ังอยูใ่นพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก 

ของประเทศไทยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ 

ทั้งในดินและในน�้า มีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เอื้ออ�านวย 

ต่อการท�าการเกษตร โดยเฉพาะการเพาะปลูกผลไม้ที่ขึ้นชื่อของ 

จงัหวดั ได้แก่ ทเุรยีน เงาะ มงัคดุ ลางสาด และพชืผลทางการเกษตร 

อื่นๆ เช่น พริกไทยและยางพารา ส่วนบริเวณชายฝั่งก็มีท�าอาชีพ 

การประมง  โดยเฉพาะต�าบลบ่อ อ�าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เป็น 

ต�าบลหนึ่งในจ�านวน 12 ต�าบล ของ อ.ขลุง ที่ตั้งอยู่ในลุ่มแม่น�้าเวฬุ  

ประกอบด้วย หมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองระหาน  

บ้านหวัก บ้านบ่อบน บ้านบ่อล่าง บ้านหัวนา บ้านมาบชุมเห็ด บ้าน

ท่าสอน บ้านวังสรรพรส บ้านหวัก บ้านบ่อเจริญ พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม 

มพีืน้ทีท่ัง้หมด 85.10 ตร.กม. หรอื 53,187 ไร่ (ไทยต�าบลดอทคอม,  

2558) ประชากรมีอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม ท�านา ปลูกข้าว  

เลี้ยงกุ้งและ มีอาชีพเสริมคือ การท�าสวนผลไม้ (ส�านักงานพัฒนา 

เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน), 2553)

 บริบทชุมชนจากการสัมภาษณ์ชาวบ้านในพื้นที่ที่เป็น 

สมาชิกวิสาหกิจชุมชนต�าบลบ่อที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านต่างๆ ได้ให ้

ข้อมูลว่าในต�าบลบ่อน้ีจะมีท้ังพื้นท่ีเป็นป่าชายเลน นาข้าว และ 

สวนผลไม้ ซึ่งเป็นพื้นที่มีความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพมาก 

โดยเฉพาะในพ้ืนทีป่่าชายเลนหรอืป่าเลน โดยชาวบ้านมกีารประกอบ 

อาชพีโดยการใช้ฐานทรพัยากรทีม่อียูใ่นชมุชนนัน่กค็อืการท�าประมง  

การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า การท�านาข้าว และการท�าสวนผลไม้ แต่มี

บางส่วนที่ประกอบอาชีพรับจ้าง เช่น การเย็บผ้าโหล การรับเหมา 

ก่อสร้าง รับจ้างทัว่ไป ในด้านภมูปัิญญาและประเพณ ีความเช่ือต่างๆ 

ล้วนเกิดจากการการประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตประจ�าวัน เช่น  

ภูมิปัญญาการย้อมสีเครื่องมือประมง คือ โพงพางซึ่งเป็นเครื่องมือ 

ประมงพื้นบ้านด้วยเปลือกฝาดหรือเปลือกโกงกาง ภูมิปัญญาด้าน 

การถนอมอาหาร  เช่น การท�ากะปิ น�้าปลา การเย็บตับจากเพื่อใช ้

ท�าหลังคา การใช้สมุนไพรพ้ืนบ้านในการรักษาโรค เช่น การใช้ 

ใบขลู่ที่ขึ้นอยู่ทั่วไปในชุมชนในการขับปัสสาวะ โดยการต้มน�้าดื่ม  

หรือน�ามาประกอบอาหาร การรวมกลุ่มกันในชุมชนจะมีลักษณะ 

การรวมตัวแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ กล่าวคือ มีทั้ง 

การรวมตัวเพื่อท�ากิจกรรมแบบเป็นกิจจะลักษณะคือมีรายชื่อ 

สมาชิกและมีการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการ เช่น กลุ่มวิสาหกิจ 

ชุมชนที่ตั้งขึ้นมาเพื่อผลิตสินค้าชุมชน ส่วนกลุ่มท่ีไม่เป็นทางการ 

คือมีการรวมตัวอย่างหลวมๆ สมาชิกกลุ่มไม่คงที่ รวมกลุ่มมาเพื่อ 

ท�ากิจกรรมเป็นครั้งคราว เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ท�านาข้าว ฯลฯ  

(เกษม จ่าพันดุง และบุศรินทร์ จ่าพันดุง, 2559 : สัมภาษณ์)

 อีกทั้งในจันทบุรีได้มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในต�าบลบ่อ 

อ�าเภอขลงุได้เร่ิมพัฒนาสย้ีอมผ้าจากพชืต้นฝาดดอกแดงและพฒันา 

เป็นผลิตภัณฑ์บางชนิด เช่น กระเป๋า ซึ่งได้มาจากการท�าวิจัย 

โครงการวิจัย “การศึกษาภูมิปัญญาการย้อมสีย้อมธรรมชาติจาก 

ต้นฝาดดอกแดงส�าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในต�าบลบ่อ  

อ�าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรีเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน” (ณภัค  

แสงจันทร ์ และจุฑาทิพย ์ นามวงษ์ , 2558) ร ่วมกับคณะ 

อัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี  

และกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนนี้มีความต้องการเฉดสีอื่นๆ เพิ่มเติม  

การย้อมสีส่ิงทอ คือ งานหัตถกรรมที่มีมานาน การย้อมสีเป็นงาน 

ที่ต้องอาศัยทักษะ และวิธีการที่มีขั้นตอนและระบบ สีที่มนุษย์รู้จัก 

และน�ามาใช้ในยุคแรกของการใช้สีนั้นเป็นสีจากธรรมชาติที่ได้มา 

จากพืช สัตว์ ดิน และแร่ธาตุ ซึ่งใช้ย้อมผ้าใยธรรมชาติ ได้แก่ ลินิน  

ฝ้าย ขนสัตว์ และไหม ปัจจุบันยังสีการสืบทอดความรู ้ด ้าน 

การย้อมสีธรรมชาติอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ การผลิตสิ่งทอ 

ย้อมสธีรรมชาตยิงัเป็นแนวทางของตลาดปัจจบุนัและอนาคตท่ีต้อง 

อยู่ภายใต้ข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย การใส่ใจ 

ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตส่ิงทอระดับชุมชนย้อมสีธรรมชาติ 

จึงเป็นแนวทางส�าคัญประการหน่ึงในการยกระดับสินค้าชุมชนเพื่อ 

ตอบโจทย์สินค้าเชิงอนุรักษ์ (ศรันยา เกษมบุญญากร, 2555)  

การย้อมสจีากสทีีไ่ด้จากวตัถดุบิตามธรรมชาต ินบัเป็นภมูปัิญญาไทย 

ที่สืบทอดกันมาแต่อดีต แม้ว่ากระบวนการย้อมจะยุ่งยากแต่ความ 

นิยมในการใช้ผลิตภัณฑ์ย้อมสีธรรมชาติกลับเพิ่มมากขึ้นทั้งใน 

ประเทศและต่างประเทศด้วยเหตผุลทีส่�าคัญ คือ ท�าให้ผูส้วมใส่ไม่เกดิ 

อาการแพ้และของเสียที่เกิดขึ้นไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม  

ท�าให้ในปัจจบุนัผูบ้รโิภคให้ความสนใจกบัสนิค้ากบัผลติภณัฑ์ท่ีเป็น 

ธรรมชาติมากขึ้น เพราะมีความปลอดภัยต่อสุขภาพและไม่ท�าลาย 

สภาพแวดล้อม การน�าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติ จึงส่งผลด ี

ต่อตลาด และความต้องการมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกปี 

 ดังนั้นผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส�าคัญและปัญหาข้างต้น 

จึงมีแนวคิดในศึกษาพืชป่าชายเลนที่สามารถพัฒนาเป็นสีย้อมผ้า 

ธรรมชาติเฉดสีต่างๆ จากวัตถุดิบจากพืชในท้องถิ่นและมีการใช ้

หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้เป็นแนวทางในการสร้างเป็น 

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของชุมชน และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า 

ที่มีคุณค่าในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได ้

เป็นการน�าทรัพยากรที่มีอยู่ในจังหวัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. ศึกษาทรัพยากรชีวภาพที่ในต�าบลบ่อ อ�าเภอขลุง  

จังหวัดจันทบุรี เฉพาะพืชป่าชายเลนที่สามารถน�าย้อมสีธรรมชาติได้  

เพือ่พฒันาต่อยอดภมูปัิญญาการย้อมสผ้ีาธรรมชาตจิากพชืในท้องถ่ิน 

 2. พัฒนาสีย้อมธรรมชาติจากทรัพยากรในท้องถิ่น 

ต�าบลบ่อให้ได้เฉดสีต่างๆ

ภัทรา  ศรีสุโข, ณภัค  แสงจันทร์, ธนกฤต  ใจสุดา, กรชนก  บุญทร
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วิธีด�าเนินการวิจัย
 1. ศึกษาบริบทชุมชน ส�ารวจ ชนิดพืชป่าชายเลน  

จ�านวนประชากรของพืชในท้องถ่ิน และคัดเลือกพืชท่ีสามารถน�า 

มาย้อมสีได ้ โดยวิธีการสนทนากลุ ่มกับกลุ ่มวิสาหกิจชุมชน 

ต�าบลบ่อ อ�าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  

และผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชน จ�านวน 20 คน เพื่อหาพืชในท้องถิ่นที่ม ี

ความเหมาะสมน�ามาย้อมผ้า พร้อมกับแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและ 

ถอดองค์ความรู ้ระหว่างชุมชนและคณะผู ้วิจัยเพื่อหาแนวทาง 

การพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติจากพืชในท้องถิ่น และลง 

พื้นที่ส�ารวจจ�านวนพืชในท้องถ่ินด้วยวิธีการจดบันทึก การบันทึก 

ภาพ

 2. ทดลองย้อมผ้าฝ้ายสีจากพืชในท้องถิ่นทางป่า 

ชายเลนท่ีได้จากการส�ารวจ และพัฒนาการย้อมสีให้ได้เฉดสีที่ 

หลากหลายโดยใช้สารช่วยติดสีหรือสารช่วยย้อมที่ใช้แบ่งเป็นสาร 

ช่วยย้อมเคมี ได้แก่ น�้าสารส้ม น�้าสนิม และสารช่วยย้อมธรรมชาติ  

ได้แก่ น�้าด่างขี้เถ้า น�้าเกลือ น�้าโคลนป่าชายเลน

 3. จัดเวทีคืนข ้อมูลถอดบทเรียนเร่ืองการพัฒนา 

กระบวนการย้อมสธีรรมชาตจิากพชืในท้องถิน่ให้กบัชมุชนต�าบลบ่อ  

อ�าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 4. จัดท�าสื่อสิ่งพิมพ์คู ่มือการย้อมสีธรรมชาติให้กับ 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต�าบลบ่อ อ�าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ผลการวิจัย
 1. ส�ารวจ ชนดิพชืป่าชายเลน จ�านวนประชากรของพชื 

ในท้องถิ่น ที่สามารถน�ามาย้อมสีได้

 ทางทีมผู้วิจัยได้ลงพื้นท่ีท�าการประชุมการสนทนากลุ่ม 

รวมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต�าบลบ่อ อ�าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  

ณ ต�าบลบ่อ อ�าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ดังภาพที่ 1 โดยมีประเด็น 

ค�าถามในเรื่องการส�ารวจหาชนิดพืช จ�านวนประชากรของพืชใน 

ท้องถิ่นที่สามารถน�ามาย้อมสีได้ เพ่ือส�ารวจพืชพันธุ ์ในท้องถิ่น 

สามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้

 สอบถามชาวบ้านท่ีมาประชุมส�ารวจชนิดของพืช  

ในท้องถ่ินที่น�ามาย้อมสีได้ท้ัง 10 หมู่แล้ว พืชป่าชายเลน คือ  

หมู่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 9 ได้แก่ ผักบุ้งทะเล โปรงแดง ตะบูน  

โกงกาง ลานจาก ขลู่ มะเขือคัน ประสัก โคลนป่าเลน หวายลิง   

เหงือกปลาหมอ แสม เสม็ดแดง เสม็ดขาว ล�าแพง ล�าพู ต้นรุ่ย  

(รังกะแท) และได้ลงพื้นที่การส�ารวจพืชป่าชายทะเล ดังภาพที่ 2

    

 สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ท�าการสังเคราะห์ข้อมูล 

จ�านวนประชากรของพืชในป่าชายเลนที่สามารถน�ามาย้อมสีได้  

และท�าการคัดเลือกพืชป่าชายเลน โดยมีเกณฑ์ในการเลือก คือ 

พืชที่มีปลูกอยู่มากหรือเป็นพืชที่มีปลูกเฉพาะท้องถิ่น, พืชมีจ�านวน 

มากขยายพนัธุต์ามธรรมชาตไิด้ง่าย และได้ท�าการคดัเลอืกจนเหลอื  

14 ชนดิเพือ่มาท�าการทดสอบย้อมผ้า โดยเลอืกใช้ใบเป็นหลักและผล 

ในพืชบางชนิด ได้แก่ ต้นผักบุ้งทะเล, ต้นโกงกางใบใหญ่, ต้นขลู่,  

ต้นมะเขือคัน, ต้นเหงือกปลาหมอ, ต้นไก่เตี้ย, ต้นโปรงแดง, 

ต้นตะบูน, ต้นจาก, ต้นประสัก, ต้นหวายลิง, ต้นแสมขาว, ต้นล�าพู,  

ต้นล�าแพน 

 2. ผลการทดลองย้อมผ้าด้วยสีจากพืชในท้องถิ่นที่ได้ 

จากการส�ารวจ และพัฒนาการย้อมสีให้ได้เฉดสีที่หลากหลาย

 ในการย้อมสีพืชที่ได้จากการคัดเลือกทั้ง 14 ชนิด 

ขั้นตอนการย้อมสีธรรมชาติชาวบ้านได้พัฒนาต่อยอดจากฐาน 

ความรู ้ดั้งเดิม โดยการเรียนรู ้จากการทดลองท�าและวัสดุตาม 

ธรรมชาติมีล�าดับการย้อมดังนี้

  2.1 ขั้นตอนการเตรียมสีย้อม

  น�าใบหรือผลสด ในอัตรา 1 ส่วน ต่อน�้า 2 ส่วน  

ต้มไฟปานกลางเป็นเวลา 1 ช่ัวโมง เพื่อสกัดเอาสีที่มีอยู่ในใบหรือ 

ผลกรองเอาแต่น�้าสี จากนั้นใส่สารช่วยติดสีระหว่างย้อม คือ เกลือ 

กับสารส้ม โดยใส่เกลือในอัตราส่วนเกลือ 30 กรัม ต่อน�้า 1 กิโลกรัม  

และสารส้มในอัตราส่วนสารส้ม  30 กรัม ต่อน�้า 1 กิโลกรัม น�าผ้า 

ฝ้ายใส่ลงไปต้มเป็นเวลาประมาณ 45 นาที กดให้จมน�้าสีย้อมตลอด 

เวลาต้ม พลิกกลับไปกลับมาเป็นระยะๆ ดังภาพที่ 3

4 
 

พืช จ านวนประชากรของพืชในท๎องถิ่นที่สามารถน ามาย๎อมสีได๎ เพื่อส ารวจพืชพันธุ์ในท๎องถิ่นสามารถสรุปประเด็นได๎
ดังนี ้

สอบถามชาวบ๎านที่มาประชุมส ารวจชนิดของพืช ในท๎องถิ่นที่น ามาย๎อมสีได๎ทั้ง 10 หมูํแล๎ว พืชป่าชายเลน 
คือ หมูํ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ9 ได๎แกํ  ผักบ๎ุงทะเล โปรงแดง  ตะบูน โกงกาง  ลานจาก ขลูํ มะเขือคัน  ประสัก  
โคลนป่าเลน  หวายลิง  เหงือกปลาหมอ  แสม  เสม็ดแดง เสม็ดขาว  ล าแพง ล าพู    ต๎นรุํย (รังกะแท)  และได๎ลง
พื้นทีก่ารส ารวจพืชป่าชายทะเล ดังภาพท่ี 2 

 

   
 

ภาพท่ี 1 การประชุมเสนอชนิดพืชป่าชายเลนจ านวนประชากรทีส่ามารถน ามาย๎อมสไีด๎ 
ณ ต าบลบํอ อ าเภอขลุง จังหวัดจนัทบุรี 

 

   
 

ภาพที่ 2 การลงพื้นที่ส ารวจพืชป่าชายเลน ณ ต าบลบํอ อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
 

สมาชิกกลุํมวิสาหกิจชุมชนได๎ท าการสังเคราะห์ข๎อมูลจ านวนประชากรของพืชในป่าชายเลนที่สามารถ
น ามาย๎อมสีได๎ และท าการคัดเลือกพืชป่าชายเลน โดยมีเกณฑ์ในการเลือก คือ พืชที่มีปลูกอยูํมากหรือเป็นพืชที่มี
ปลูกเฉพาะท๎องถิ่น, พืชมีจ านวนมากขยายพันธุ์ตามธรรมชาติได๎งําย และได๎ท าการคัดเลือกจนเหลือ 14 ชนิดเพื่อมา
ท าการทดสอบย๎อมผ๎า โดยเลือกใช๎ใบเป็นหลักและผลในพืชบางชนิด ได๎แกํ ต๎นผักบุ๎งทะเล, ต๎นโกงกางใบใหญํ, ต๎น
ขลูํ, ต๎นมะเขือคัน, ต๎นเหงือกปลาหมอ, ต๎นไกํเตี้ย, ต๎นโปรงแดง, ต๎นตะบูน, ต๎นจาก, ต๎นประสัก, ต๎นหวายลิง, ต๎น
แสมขาว, ต๎นล าพ,ู ต๎นล าแพน  

2. ผลการทดลองย๎อมผ๎าด๎วยสีจากพืชในท๎องถิ่นที่ได๎จากการส ารวจ และพัฒนาการย๎อมสีให๎ได๎เฉดสีที่
หลากหลาย 

ในการย๎อมสีพืชที่ได๎จากการคัดเลือกทั้ง 14 ชนิด ขั้นตอนการย๎อมสีธรรมชาติชาวบ๎านได๎พัฒนาตํอ
ยอดจากฐานความรู๎ดั้งเดิม โดยการเรียนรู๎จากการทดลองท าและวัสดุตามธรรมชาติมีล าดับการย๎อมดังนี้ 

ภาพที่ 1 การประชุมเสนอชนิดพืชป่าชายเลนจ�านวนประชากร

ที่สามารถน�ามาย้อมสีได้ ณ ต�าบลบ่อ อ�าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

4 
 

พืช จ านวนประชากรของพืชในท๎องถิ่นที่สามารถน ามาย๎อมสีได๎ เพื่อส ารวจพืชพันธุ์ในท๎องถิ่นสามารถสรุปประเด็นได๎
ดังนี ้

สอบถามชาวบ๎านที่มาประชุมส ารวจชนิดของพืช ในท๎องถิ่นที่น ามาย๎อมสีได๎ทั้ง 10 หมูํแล๎ว พืชป่าชายเลน 
คือ หมูํ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ9 ได๎แกํ  ผักบ๎ุงทะเล โปรงแดง  ตะบูน โกงกาง  ลานจาก ขลูํ มะเขือคัน  ประสัก  
โคลนป่าเลน  หวายลิง  เหงือกปลาหมอ  แสม  เสม็ดแดง เสม็ดขาว  ล าแพง ล าพู    ต๎นรุํย (รังกะแท)  และได๎ลง
พื้นทีก่ารส ารวจพืชป่าชายทะเล ดังภาพท่ี 2 

 

   
 

ภาพท่ี 1 การประชุมเสนอชนิดพืชป่าชายเลนจ านวนประชากรทีส่ามารถน ามาย๎อมสไีด๎ 
ณ ต าบลบํอ อ าเภอขลุง จังหวัดจนัทบุรี 

 

   
 

ภาพที่ 2 การลงพื้นที่ส ารวจพืชป่าชายเลน ณ ต าบลบํอ อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
 

สมาชิกกลุํมวิสาหกิจชุมชนได๎ท าการสังเคราะห์ข๎อมูลจ านวนประชากรของพืชในป่าชายเลนที่สามารถ
น ามาย๎อมสีได๎ และท าการคัดเลือกพืชป่าชายเลน โดยมีเกณฑ์ในการเลือก คือ พืชที่มีปลูกอยูํมากหรือเป็นพืชที่มี
ปลูกเฉพาะท๎องถิ่น, พืชมีจ านวนมากขยายพันธุ์ตามธรรมชาติได๎งําย และได๎ท าการคัดเลือกจนเหลือ 14 ชนิดเพื่อมา
ท าการทดสอบย๎อมผ๎า โดยเลือกใช๎ใบเป็นหลักและผลในพืชบางชนิด ได๎แกํ ต๎นผักบุ๎งทะเล, ต๎นโกงกางใบใหญํ, ต๎น
ขลูํ, ต๎นมะเขือคัน, ต๎นเหงือกปลาหมอ, ต๎นไกํเตี้ย, ต๎นโปรงแดง, ต๎นตะบูน, ต๎นจาก, ต๎นประสัก, ต๎นหวายลิง, ต๎น
แสมขาว, ต๎นล าพ,ู ต๎นล าแพน  

2. ผลการทดลองย๎อมผ๎าด๎วยสีจากพืชในท๎องถิ่นที่ได๎จากการส ารวจ และพัฒนาการย๎อมสีให๎ได๎เฉดสีที่
หลากหลาย 

ในการย๎อมสีพืชที่ได๎จากการคัดเลือกทั้ง 14 ชนิด ขั้นตอนการย๎อมสีธรรมชาติชาวบ๎านได๎พัฒนาตํอ
ยอดจากฐานความรู๎ดั้งเดิม โดยการเรียนรู๎จากการทดลองท าและวัสดุตามธรรมชาติมีล าดับการย๎อมดังนี้ 

ภาพที่ 2 การลงพื้นที่ส�ารวจพืชป่าชายเลน

ณ ต�าบลบ่อ อ�าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ภัทรา  ศรีสุโข, ณภัค  แสงจันทร์, ธนกฤต  ใจสุดา, กรชนก  บุญทร
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  2.2 ขั้นตอนการปรับเฉดสีหลังย้อม

น�าผ้าฝ้ายที่ผ่านการต้มกับน�้าสีแล้วมาปรับเฉดสีหลังย้อมด้วยสาร

ช่วยติดสี คือ น�้าสนิม, น�้าสารส้ม/น�้าเกลือ, น�้าด่างขี้เถ้า, น�้าปูนใส  

5 
 

2.1 ขั้นตอนการเตรียมสีย๎อม 

น าใบหรือผลสด ในอัตรา 1 สํวน ตํอน้ า 2 สํวน ต๎มไฟปานกลางเป็นเวลา 1 ช่ัวโมงเพื่อสกัดเอาสีที่มีอยูํใน
ใบหรือผลกรองเอาแตํน้ าสี  จากนั้นใสํสารชํวยติดสีระหวํางย๎อมคือ เกลือกับสารส๎ม โดยใสํเกลือในอัตราสํวนเกลือ 
30 กรัม ตํอน้ า 1 กิโลกรัม และสารส๎มในอัตราสํวนสารส๎ม  30 กรัม ตํอน้ า 1 กิโลกรัม น าผ๎าฝ้ ายใสํลงไปต๎มเป็น
เวลาประมาณ 45 นาที กดให๎จมน้ าสีย๎อมตลอดเวลาต๎ม พลิกกลับไปกลับมาเป็นระยะๆ ดังภาพท่ี 3 

 

   
      

 
ภาพที่ 3 ชาวบ๎านกลุํมวสิาหกิจชุมชนต าบลบํอรํวมกันเตรียมสีย๎อม 

 

  2.2 ขั้นตอนการปรับเฉดสีหลังย๎อม 

น าผ๎าฝ้ายที่ผํานการต๎มกับน้ าสีแล๎วมาปรับเฉดสีหลังย๎อมด๎วยสารชํวยติดสี คือ น้ าสนิม, น้ าสารส๎ม/
น้ าเกลือ, น้ าดํางขี้เถ๎า, น้ าปูนใส และน้ าโคลนป่าชายเลนน ามาขย้ าจนเฉดสีเปลี่ยน ดังภาพที่ 4 จากนั้นไปผึ่งลมจน
น้ าไมํหยดแตํห๎ามผ๎าแห๎งจากนั้นใสํถุงมัดให๎แนํน ทิ้งไว๎เป็นเวลา 1 คืน แล๎วจึงน ามาซักและตากในที่รํม และผลท่ีได๎
จากการย๎อมสีพืชธรรมชาติแสดงดังตารางที่ 1 

 

     
      

 
ภาพที่ 4 ชาวบ๎านกลุํมวสิาหกิจชุมชนต าบลบํอรํวมกันปรับเฉดสหีลงัย๎อม 

  

ภาพที่ 3 ชาวบ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต�าบลบ่อ

ร่วมกันเตรียมสีย้อม

5 
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ภาพที่ 4 ชาวบ๎านกลุํมวสิาหกิจชุมชนต าบลบํอรํวมกันปรับเฉดสหีลงัย๎อม 

  

ภาพที่ 4 ชาวบ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต�าบลบ่อ

ร่วมกันปรับเฉดสีหลังย้อม

และน�้าโคลนป่าชายเลนน�ามาขย�้าจนเฉดสีเปลี่ยน ดังภาพท่ี 4  

จากนัน้ไปผึง่ลมจนน�า้ไม่หยดแต่ห้ามผ้าแห้งจากนัน้ใส่ถงุมดัให้แน่น 

ทิ้งไว้เป็นเวลา 1 คืน แล้วจึงน�ามาซักและตากในที่ร่ม และผลที่ได้

จากการย้อมสีพืชธรรมชาติแสดงดังตารางที่ 1

6 
 

ตารางที่ 1 แสดงพืชที่ผํานการย๎อมสีธรรมชาตโิดยใช๎เกลือเป็นสารชํวยติดสรีะหวํางย๎อม 

ชนิดของพืช 
สีที่ได/๎สารชํวยติดสี(Mordant) 

กระบวนการชํวยตดิส ี  เกลือ  สารส๎ม 
ต๎นผักบุ๎งทะเล 

สํวนของพืชที่ใช๎ย๎อม: ใบ 

 

ผํานการชํวยตดิสรีะหวํางย๎อม  
 
 

 
น้ าสนิมชํวยตดิสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าสารส๎ม/เกลือชํวยตดิสหีลังย๎อม  

 
 

 
น้ าดํางข้ีเถ๎าชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าปูนใสชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าโคลนป่าชายเลนชํวยตดิสหีลังยอ๎ม  

 
 

 
ต๎นโกงกางใบใหญํ 

สํวนของพืชที่ใช๎ย๎อม: ใบ 

 

ผํานการชํวยตดิสรีะหวํางย๎อม  
   

น้ าสนิมชํวยตดิสีหลังย๎อม  
 

 
 

น้ าสารส๎ม/เกลือชํวยตดิสหีลังย๎อม  
 

 
 

น้ าดํางข้ีเถ๎าชํวยติดสีหลังย๎อม  
 

 
 

น้ าปูนใสชํวยติดสีหลังย๎อม  
 

 
 

น้ าโคลนป่าชายเลนชํวยตดิสหีลังยอ๎ม  
 
 

 
ต๎นขลู ํ

สํวนของพืชที่ใช๎ย๎อม: ใบ 
 

 

ผํานการชํวยตดิสรีะหวํางย๎อม  
   

น้ าสนิมชํวยตดิสีหลังย๎อม  
 
 

 
น้ าสารส๎ม/เกลือชํวยตดิสหีลังย๎อม  

 
 

 
น้ าดํางข้ีเถ๎าชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าปูนใสชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าโคลนป่าชายเลนชํวยตดิสหีลังยอ๎ม 

 
 
 

 
ต๎นมะเขือคัน 

สํวนของพืชที่ใช๎ย๎อม: ใบ 

 

ผํานการชํวยตดิสรีะหวํางย๎อม  
 
 

 
น้ าสนิมชํวยตดิสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าสารส๎ม/เกลือชํวยตดิสหีลังย๎อม  

 
 

 
น้ าดํางข้ีเถ๎าชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าปูนใสชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าโคลนป่าชายเลนชํวยตดิสหีลังยอ๎ม  

 
 

 

ตารางที่ 1 แสดงพืชที่ผ่านการย้อมสีธรรมชาติโดยใช้เกลือเป็นสารช่วยติดสีระหว่างย้อม

ภัทรา  ศรีสุโข, ณภัค  แสงจันทร์, ธนกฤต  ใจสุดา, กรชนก  บุญทร
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6 
 

ตารางที่ 1 แสดงพืชที่ผํานการย๎อมสีธรรมชาตโิดยใช๎เกลือเป็นสารชํวยติดสรีะหวํางย๎อม 

ชนิดของพืช 
สีที่ได/๎สารชํวยติดสี(Mordant) 

กระบวนการชํวยตดิส ี  เกลือ  สารส๎ม 
ต๎นผักบุ๎งทะเล 

สํวนของพืชที่ใช๎ย๎อม: ใบ 

 

ผํานการชํวยตดิสรีะหวํางย๎อม  
 
 

 
น้ าสนิมชํวยตดิสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าสารส๎ม/เกลือชํวยตดิสหีลังย๎อม  

 
 

 
น้ าดํางข้ีเถ๎าชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าปูนใสชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าโคลนป่าชายเลนชํวยตดิสหีลังยอ๎ม  

 
 

 
ต๎นโกงกางใบใหญํ 

สํวนของพืชที่ใช๎ย๎อม: ใบ 

 

ผํานการชํวยตดิสรีะหวํางย๎อม  
   

น้ าสนิมชํวยตดิสีหลังย๎อม  
 

 
 

น้ าสารส๎ม/เกลือชํวยตดิสหีลังย๎อม  
 

 
 

น้ าดํางข้ีเถ๎าชํวยติดสีหลังย๎อม  
 

 
 

น้ าปูนใสชํวยติดสีหลังย๎อม  
 

 
 

น้ าโคลนป่าชายเลนชํวยตดิสหีลังยอ๎ม  
 
 

 
ต๎นขลู ํ

สํวนของพืชที่ใช๎ย๎อม: ใบ 
 

 

ผํานการชํวยตดิสรีะหวํางย๎อม  
   

น้ าสนิมชํวยตดิสีหลังย๎อม  
 
 

 
น้ าสารส๎ม/เกลือชํวยตดิสหีลังย๎อม  

 
 

 
น้ าดํางข้ีเถ๎าชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าปูนใสชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าโคลนป่าชายเลนชํวยตดิสหีลังยอ๎ม 

 
 
 

 
ต๎นมะเขือคัน 

สํวนของพืชที่ใช๎ย๎อม: ใบ 

 

ผํานการชํวยตดิสรีะหวํางย๎อม  
 
 

 
น้ าสนิมชํวยตดิสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าสารส๎ม/เกลือชํวยตดิสหีลังย๎อม  

 
 

 
น้ าดํางข้ีเถ๎าชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าปูนใสชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าโคลนป่าชายเลนชํวยตดิสหีลังยอ๎ม  
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ผํานการชํวยตดิสรีะหวํางย๎อม  
 
 

 
น้ าสนิมชํวยตดิสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าสารส๎ม/เกลือชํวยตดิสหีลังย๎อม  

 
 

 
น้ าดํางข้ีเถ๎าชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าปูนใสชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าโคลนป่าชายเลนชํวยตดิสหีลังยอ๎ม  

 
 

 
ต๎นโกงกางใบใหญํ 

สํวนของพืชที่ใช๎ย๎อม: ใบ 

 

ผํานการชํวยตดิสรีะหวํางย๎อม  
   

น้ าสนิมชํวยตดิสีหลังย๎อม  
 

 
 

น้ าสารส๎ม/เกลือชํวยตดิสหีลังย๎อม  
 

 
 

น้ าดํางข้ีเถ๎าชํวยติดสีหลังย๎อม  
 

 
 

น้ าปูนใสชํวยติดสีหลังย๎อม  
 

 
 

น้ าโคลนป่าชายเลนชํวยตดิสหีลังยอ๎ม  
 
 

 
ต๎นขลู ํ

สํวนของพืชที่ใช๎ย๎อม: ใบ 
 

 

ผํานการชํวยตดิสรีะหวํางย๎อม  
   

น้ าสนิมชํวยตดิสีหลังย๎อม  
 
 

 
น้ าสารส๎ม/เกลือชํวยตดิสหีลังย๎อม  

 
 

 
น้ าดํางข้ีเถ๎าชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าปูนใสชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าโคลนป่าชายเลนชํวยตดิสหีลังยอ๎ม 

 
 
 

 
ต๎นมะเขือคัน 

สํวนของพืชที่ใช๎ย๎อม: ใบ 

 

ผํานการชํวยตดิสรีะหวํางย๎อม  
 
 

 
น้ าสนิมชํวยตดิสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าสารส๎ม/เกลือชํวยตดิสหีลังย๎อม  

 
 

 
น้ าดํางข้ีเถ๎าชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าปูนใสชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าโคลนป่าชายเลนชํวยตดิสหีลังยอ๎ม  

 
 

 

ตารางที่ 1 (ต่อ) แสดงพืชที่ผ่านการย้อมสีธรรมชาติโดยใช้เกลือเป็นสารช่วยติดสีระหว่างย้อม

7 
 

ชนิดของพืช 
สีที่ได/๎สารชํวยติดสี(Mordant) 

กระบวนการชํวยตดิส ี  เกลือ  สารส๎ม 
ต๎นเหงือกปลาหมอ 

สํวนของพืชที่ใช๎ย๎อม: ใบ 

 

ผํานการชํวยตดิสรีะหวํางย๎อม  
 
 

 
น้ าสนิมชํวยตดิสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าสารส๎ม/เกลือชํวยตดิสหีลังย๎อม  

 
 

 
น้ าดํางข้ีเถ๎าชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าปูนใสชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าโคลนป่าชายเลนชํวยตดิสหีลังยอ๎ม  

 
 

 
ต๎นไกํเตี้ย 

สํวนของพืชที่ใช๎ย๎อม: ใบ 

 
 

 

ผํานการชํวยตดิสรีะหวํางย๎อม  
 
 

 
น้ าสนิมชํวยตดิสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าสารส๎ม/เกลือชํวยตดิสหีลังย๎อม  

 
 

 
น้ าดํางข้ีเถ๎าชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าปูนใสชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าโคลนป่าชายเลนชํวยตดิสหีลังยอ๎ม  

 
 

 
ต๎นโปรงแดง 

สํวนของพืชที่ใช๎ย๎อม: ใบ 

 
 

ผํานการชํวยตดิสรีะหวํางย๎อม  
 
 

 
น้ าสนิมชํวยตดิสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าสารส๎มชํวยตดิสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าดํางข้ีเถ๎าชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าปูนใสชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าโคลนป่าชายเลนชํวยตดิสหีลังยอ๎ม  

 
 

 
ต๎นตะบูน 

สํวนของพืชที่ใช๎ย๎อม: ใบ 

 
 
 

ผํานการชํวยตดิสรีะหวํางย๎อม  
 
 

 
น้ าสนิมชํวยตดิสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าสารส๎ม/เกลือชํวยตดิสหีลังย๎อม  

 
 

 
น้ าดํางข้ีเถ๎าชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าปูนใสชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าโคลนป่าชายเลนชํวยตดิสหีลังยอ๎ม  

 
 

 

ภัทรา  ศรีสุโข, ณภัค  แสงจันทร์, ธนกฤต  ใจสุดา, กรชนก  บุญทร
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ตารางที่ 1 แสดงพืชที่ผํานการย๎อมสีธรรมชาตโิดยใช๎เกลือเป็นสารชํวยติดสรีะหวํางย๎อม 

ชนิดของพืช 
สีที่ได/๎สารชํวยติดสี(Mordant) 

กระบวนการชํวยตดิส ี  เกลือ  สารส๎ม 
ต๎นผักบุ๎งทะเล 

สํวนของพืชที่ใช๎ย๎อม: ใบ 

 

ผํานการชํวยตดิสรีะหวํางย๎อม  
 
 

 
น้ าสนิมชํวยตดิสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าสารส๎ม/เกลือชํวยตดิสหีลังย๎อม  

 
 

 
น้ าดํางข้ีเถ๎าชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าปูนใสชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าโคลนป่าชายเลนชํวยตดิสหีลังยอ๎ม  

 
 

 
ต๎นโกงกางใบใหญํ 

สํวนของพืชที่ใช๎ย๎อม: ใบ 

 

ผํานการชํวยตดิสรีะหวํางย๎อม  
   

น้ าสนิมชํวยตดิสีหลังย๎อม  
 

 
 

น้ าสารส๎ม/เกลือชํวยตดิสหีลังย๎อม  
 

 
 

น้ าดํางข้ีเถ๎าชํวยติดสีหลังย๎อม  
 

 
 

น้ าปูนใสชํวยติดสีหลังย๎อม  
 

 
 

น้ าโคลนป่าชายเลนชํวยตดิสหีลังยอ๎ม  
 
 

 
ต๎นขลู ํ

สํวนของพืชที่ใช๎ย๎อม: ใบ 
 

 

ผํานการชํวยตดิสรีะหวํางย๎อม  
   

น้ าสนิมชํวยตดิสีหลังย๎อม  
 
 

 
น้ าสารส๎ม/เกลือชํวยตดิสหีลังย๎อม  

 
 

 
น้ าดํางข้ีเถ๎าชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าปูนใสชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าโคลนป่าชายเลนชํวยตดิสหีลังยอ๎ม 

 
 
 

 
ต๎นมะเขือคัน 

สํวนของพืชที่ใช๎ย๎อม: ใบ 

 

ผํานการชํวยตดิสรีะหวํางย๎อม  
 
 

 
น้ าสนิมชํวยตดิสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าสารส๎ม/เกลือชํวยตดิสหีลังย๎อม  

 
 

 
น้ าดํางข้ีเถ๎าชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าปูนใสชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าโคลนป่าชายเลนชํวยตดิสหีลังยอ๎ม  

 
 

 

ตารางที่ 1 (ต่อ) แสดงพืชที่ผ่านการย้อมสีธรรมชาติโดยใช้เกลือเป็นสารช่วยติดสีระหว่างย้อม

7 
 

ชนิดของพืช 
สีที่ได/๎สารชํวยติดสี(Mordant) 

กระบวนการชํวยตดิส ี  เกลือ  สารส๎ม 
ต๎นเหงือกปลาหมอ 

สํวนของพืชที่ใช๎ย๎อม: ใบ 

 

ผํานการชํวยตดิสรีะหวํางย๎อม  
 
 

 
น้ าสนิมชํวยตดิสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าสารส๎ม/เกลือชํวยตดิสหีลังย๎อม  

 
 

 
น้ าดํางข้ีเถ๎าชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าปูนใสชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าโคลนป่าชายเลนชํวยตดิสหีลังยอ๎ม  

 
 

 
ต๎นไกํเตี้ย 

สํวนของพืชที่ใช๎ย๎อม: ใบ 

 
 

 

ผํานการชํวยตดิสรีะหวํางย๎อม  
 
 

 
น้ าสนิมชํวยตดิสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าสารส๎ม/เกลือชํวยตดิสหีลังย๎อม  

 
 

 
น้ าดํางข้ีเถ๎าชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าปูนใสชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าโคลนป่าชายเลนชํวยตดิสหีลังยอ๎ม  

 
 

 
ต๎นโปรงแดง 

สํวนของพืชที่ใช๎ย๎อม: ใบ 

 
 

ผํานการชํวยตดิสรีะหวํางย๎อม  
 
 

 
น้ าสนิมชํวยตดิสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าสารส๎มชํวยตดิสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าดํางข้ีเถ๎าชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าปูนใสชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าโคลนป่าชายเลนชํวยตดิสหีลังยอ๎ม  

 
 

 
ต๎นตะบูน 

สํวนของพืชที่ใช๎ย๎อม: ใบ 

 
 
 

ผํานการชํวยตดิสรีะหวํางย๎อม  
 
 

 
น้ าสนิมชํวยตดิสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าสารส๎ม/เกลือชํวยตดิสหีลังย๎อม  

 
 

 
น้ าดํางข้ีเถ๎าชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าปูนใสชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าโคลนป่าชายเลนชํวยตดิสหีลังยอ๎ม  

 
 

 

8 
 

ชนิดของพืช 
สีที่ได/๎สารชํวยติดสี(Mordant) 

กระบวนการชํวยตดิส ี  เกลือ  สารส๎ม 
ต๎นจาก 

สํวนของพืชที่ใช๎ย๎อม: ผล 

 

ผํานการชํวยตดิสรีะหวํางย๎อม  
 
 

 
น้ าสนิมชํวยตดิสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าสารส๎ม/เกลือชํวยตดิสหีลังย๎อม  

 
 

 
น้ าดํางข้ีเถ๎าชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าปูนใสชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าโคลนป่าชายเลนชํวยตดิสหีลังยอ๎ม  

 
 

 
ต๎นประสัก 

สํวนของพืชที่ใช๎ย๎อม: ใบ 

 

ผํานการชํวยตดิสรีะหวํางย๎อม  
 
 

 
น้ าสนิมชํวยตดิสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าสารส๎ม/เกลือชํวยตดิสหีลังย๎อม  

 
 

 
น้ าดํางข้ีเถ๎าชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าปูนใสชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าโคลนป่าชายเลนชํวยตดิสหีลังยอ๎ม 

 
 
 

 

ต๎นหวายลิง 
สํวนของพืชที่ใช๎ย๎อม: ผล

 

ผํานการชํวยตดิสรีะหวํางย๎อม  
 
 

 
น้ าสนิมชํวยตดิสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าสารส๎ม/เกลือชํวยตดิสหีลังย๎อม  

 
 

 
น้ าดํางข้ีเถ๎าชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าปูนใสชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าโคลนป่าชายเลนชํวยตดิสหีลังยอ๎ม  

 
 

 
ต๎นหวายลิง 

สํวนของพืชที่ใช๎ย๎อม: ใบ 

 

ผํานการชํวยตดิสรีะหวํางย๎อม  
 
 

 
น้ าสนิมชํวยตดิสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าสารส๎ม/เกลือชํวยตดิสหีลังย๎อม  

 
 

 
น้ าดํางข้ีเถ๎าชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าปูนใสชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าโคลนป่าชายเลนชํวยตดิสหีลังยอ๎ม  

 
 

 

ภัทรา  ศรีสุโข, ณภัค  แสงจันทร์, ธนกฤต  ใจสุดา, กรชนก  บุญทร
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ตารางที่ 1 แสดงพืชที่ผํานการย๎อมสีธรรมชาตโิดยใช๎เกลือเป็นสารชํวยติดสรีะหวํางย๎อม 

ชนิดของพืช 
สีที่ได/๎สารชํวยติดสี(Mordant) 

กระบวนการชํวยตดิส ี  เกลือ  สารส๎ม 
ต๎นผักบุ๎งทะเล 

สํวนของพืชที่ใช๎ย๎อม: ใบ 

 

ผํานการชํวยตดิสรีะหวํางย๎อม  
 
 

 
น้ าสนิมชํวยตดิสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าสารส๎ม/เกลือชํวยตดิสหีลังย๎อม  

 
 

 
น้ าดํางข้ีเถ๎าชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าปูนใสชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าโคลนป่าชายเลนชํวยตดิสหีลังยอ๎ม  

 
 

 
ต๎นโกงกางใบใหญํ 

สํวนของพืชที่ใช๎ย๎อม: ใบ 

 

ผํานการชํวยตดิสรีะหวํางย๎อม  
   

น้ าสนิมชํวยตดิสีหลังย๎อม  
 

 
 

น้ าสารส๎ม/เกลือชํวยตดิสหีลังย๎อม  
 

 
 

น้ าดํางข้ีเถ๎าชํวยติดสีหลังย๎อม  
 

 
 

น้ าปูนใสชํวยติดสีหลังย๎อม  
 

 
 

น้ าโคลนป่าชายเลนชํวยตดิสหีลังยอ๎ม  
 
 

 
ต๎นขลู ํ

สํวนของพืชที่ใช๎ย๎อม: ใบ 
 

 

ผํานการชํวยตดิสรีะหวํางย๎อม  
   

น้ าสนิมชํวยตดิสีหลังย๎อม  
 
 

 
น้ าสารส๎ม/เกลือชํวยตดิสหีลังย๎อม  

 
 

 
น้ าดํางข้ีเถ๎าชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าปูนใสชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าโคลนป่าชายเลนชํวยตดิสหีลังยอ๎ม 

 
 
 

 
ต๎นมะเขือคัน 

สํวนของพืชที่ใช๎ย๎อม: ใบ 

 

ผํานการชํวยตดิสรีะหวํางย๎อม  
 
 

 
น้ าสนิมชํวยตดิสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าสารส๎ม/เกลือชํวยตดิสหีลังย๎อม  

 
 

 
น้ าดํางข้ีเถ๎าชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าปูนใสชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าโคลนป่าชายเลนชํวยตดิสหีลังยอ๎ม  

 
 

 

ตารางที่ 1 (ต่อ) แสดงพืชที่ผ่านการย้อมสีธรรมชาติโดยใช้เกลือเป็นสารช่วยติดสีระหว่างย้อม
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ชนิดของพืช 
สีที่ได/๎สารชํวยติดสี(Mordant) 

กระบวนการชํวยตดิส ี  เกลือ  สารส๎ม 
ต๎นจาก 

สํวนของพืชที่ใช๎ย๎อม: ผล 

 

ผํานการชํวยตดิสรีะหวํางย๎อม  
 
 

 
น้ าสนิมชํวยตดิสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าสารส๎ม/เกลือชํวยตดิสหีลังย๎อม  

 
 

 
น้ าดํางข้ีเถ๎าชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าปูนใสชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าโคลนป่าชายเลนชํวยตดิสหีลังยอ๎ม  

 
 

 
ต๎นประสัก 

สํวนของพืชที่ใช๎ย๎อม: ใบ 

 

ผํานการชํวยตดิสรีะหวํางย๎อม  
 
 

 
น้ าสนิมชํวยตดิสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าสารส๎ม/เกลือชํวยตดิสหีลังย๎อม  

 
 

 
น้ าดํางข้ีเถ๎าชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าปูนใสชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าโคลนป่าชายเลนชํวยตดิสหีลังยอ๎ม 

 
 
 

 

ต๎นหวายลิง 
สํวนของพืชที่ใช๎ย๎อม: ผล

 

ผํานการชํวยตดิสรีะหวํางย๎อม  
 
 

 
น้ าสนิมชํวยตดิสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าสารส๎ม/เกลือชํวยตดิสหีลังย๎อม  

 
 

 
น้ าดํางข้ีเถ๎าชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าปูนใสชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าโคลนป่าชายเลนชํวยตดิสหีลังยอ๎ม  

 
 

 
ต๎นหวายลิง 

สํวนของพืชที่ใช๎ย๎อม: ใบ 

 

ผํานการชํวยตดิสรีะหวํางย๎อม  
 
 

 
น้ าสนิมชํวยตดิสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าสารส๎ม/เกลือชํวยตดิสหีลังย๎อม  

 
 

 
น้ าดํางข้ีเถ๎าชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าปูนใสชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าโคลนป่าชายเลนชํวยตดิสหีลังยอ๎ม  
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ชนิดของพืช 
สีที่ได/๎สารชํวยติดสี(Mordant) 

กระบวนการชํวยตดิส ี  เกลือ  สารส๎ม 
ต๎นแสมขาว 

สํวนของพืชที่ใช๎ย๎อม: ใบ 

 

ผํานการชํวยตดิสรีะหวํางย๎อม  
 
 

 
น้ าสนิมชํวยตดิสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าสารส๎ม/เกลือชํวยตดิสหีลังย๎อม  

 
 

 
น้ าดํางข้ีเถ๎าชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าปูนใสชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าโคลนป่าชายเลนชํวยตดิสหีลังยอ๎ม  

 
 

 
ต๎นล าพ ู

สํวนของพืชที่ใช๎ย๎อม: ใบ 

 

ผํานการชํวยตดิสรีะหวํางย๎อม  
 
 

 
น้ าสนิมชํวยตดิสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าสารส๎ม/เกลือชํวยตดิสหีลังย๎อม  

 
 

 
น้ าดํางข้ีเถ๎าชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าปูนใสชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าโคลนป่าชายเลนชํวยตดิสหีลังยอ๎ม  

 
 

 
ต๎นล าแพน 

สํวนของพืชที่ใช๎ย๎อม: ใบ 

 

ผํานการชํวยตดิสรีะหวํางย๎อม  
 
 

 
น้ าสนิมชํวยตดิสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าสารส๎ม/เกลือชํวยตดิสหีลังย๎อม  

 
 

 
น้ าดํางข้ีเถ๎าชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าปูนใสชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าโคลนป่าชายเลนชํวยตดิสหีลังยอ๎ม  

 
 

 
หมายเหตุ : สีอาจมีความคาดเคลื่อนเนื่องจากการพิมพ์ 

3. จัดเวทีคืนข๎อมูลถอดบทเรียนเรื่องการพัฒนากระบวนการย๎อมสีธรรมชาติจากพืชในท๎องถิ่นให๎กับชุมชน
ต าบลบํอ อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 

ท าการคืนข๎อมูลเรื่องการย๎อมสีธรรมชาติให๎กับชุมชน เพื่อรํวมกันเขียนกระบวนการย๎อมสีธรรมชาติจาก
พืชป่าชายเลน ดังภาพที่ 5  และจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์คูํมือการย๎อมสีธรรมชาติให๎กับกลุํมวิสาหกิจชุมชนต าบลบํอ 
อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ดังภาพท่ี 6 เพื่อให๎ชาวบ๎านสามารถไปตํอยอดการย๎อมสีธรรมชาติเฉดสีตํางๆด๎วยตนเอง
ได๎ และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนตํอไป  

ภัทรา  ศรีสุโข, ณภัค  แสงจันทร์, ธนกฤต  ใจสุดา, กรชนก  บุญทร



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

72   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 13  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2562

 3. จัดเวทีคืนข ้อมูลถอดบทเรียนเร่ืองการพัฒนา

กระบวนการย้อมสีธรรมชาติจากพืชในท้องถ่ินให้กับชุมชนต�าบล

บ่อ อ�าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 ท�าการคืนข้อมูลเรื่องการย้อมสีธรรมชาติให้กับชุมชน 

เพื่อร่วมกันเขียนกระบวนการย้อมสีธรรมชาติจากพืชป่าชายเลน 
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ตารางที่ 1 แสดงพืชที่ผํานการย๎อมสีธรรมชาตโิดยใช๎เกลือเป็นสารชํวยติดสรีะหวํางย๎อม 

ชนิดของพืช 
สีที่ได/๎สารชํวยติดสี(Mordant) 

กระบวนการชํวยตดิส ี  เกลือ  สารส๎ม 
ต๎นผักบุ๎งทะเล 

สํวนของพืชที่ใช๎ย๎อม: ใบ 

 

ผํานการชํวยตดิสรีะหวํางย๎อม  
 
 

 
น้ าสนิมชํวยตดิสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าสารส๎ม/เกลือชํวยตดิสหีลังย๎อม  

 
 

 
น้ าดํางข้ีเถ๎าชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าปูนใสชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าโคลนป่าชายเลนชํวยตดิสหีลังยอ๎ม  

 
 

 
ต๎นโกงกางใบใหญํ 

สํวนของพืชที่ใช๎ย๎อม: ใบ 

 

ผํานการชํวยตดิสรีะหวํางย๎อม  
   

น้ าสนิมชํวยตดิสีหลังย๎อม  
 

 
 

น้ าสารส๎ม/เกลือชํวยตดิสหีลังย๎อม  
 

 
 

น้ าดํางข้ีเถ๎าชํวยติดสีหลังย๎อม  
 

 
 

น้ าปูนใสชํวยติดสีหลังย๎อม  
 

 
 

น้ าโคลนป่าชายเลนชํวยตดิสหีลังยอ๎ม  
 
 

 
ต๎นขลู ํ

สํวนของพืชที่ใช๎ย๎อม: ใบ 
 

 

ผํานการชํวยตดิสรีะหวํางย๎อม  
   

น้ าสนิมชํวยตดิสีหลังย๎อม  
 
 

 
น้ าสารส๎ม/เกลือชํวยตดิสหีลังย๎อม  

 
 

 
น้ าดํางข้ีเถ๎าชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าปูนใสชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าโคลนป่าชายเลนชํวยตดิสหีลังยอ๎ม 

 
 
 

 
ต๎นมะเขือคัน 

สํวนของพืชที่ใช๎ย๎อม: ใบ 

 

ผํานการชํวยตดิสรีะหวํางย๎อม  
 
 

 
น้ าสนิมชํวยตดิสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าสารส๎ม/เกลือชํวยตดิสหีลังย๎อม  

 
 

 
น้ าดํางข้ีเถ๎าชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าปูนใสชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าโคลนป่าชายเลนชํวยตดิสหีลังยอ๎ม  

 
 

 

ตารางที่ 1 (ต่อ) แสดงพืชที่ผ่านการย้อมสีธรรมชาติโดยใช้เกลือเป็นสารช่วยติดสีระหว่างย้อม
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ชนิดของพืช 
สีที่ได/๎สารชํวยติดสี(Mordant) 

กระบวนการชํวยตดิส ี  เกลือ  สารส๎ม 
ต๎นแสมขาว 

สํวนของพืชที่ใช๎ย๎อม: ใบ 

 

ผํานการชํวยตดิสรีะหวํางย๎อม  
 
 

 
น้ าสนิมชํวยตดิสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าสารส๎ม/เกลือชํวยตดิสหีลังย๎อม  

 
 

 
น้ าดํางข้ีเถ๎าชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าปูนใสชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าโคลนป่าชายเลนชํวยตดิสหีลังยอ๎ม  

 
 

 
ต๎นล าพ ู

สํวนของพืชที่ใช๎ย๎อม: ใบ 

 

ผํานการชํวยตดิสรีะหวํางย๎อม  
 
 

 
น้ าสนิมชํวยตดิสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าสารส๎ม/เกลือชํวยตดิสหีลังย๎อม  

 
 

 
น้ าดํางข้ีเถ๎าชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าปูนใสชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าโคลนป่าชายเลนชํวยตดิสหีลังยอ๎ม  

 
 

 
ต๎นล าแพน 

สํวนของพืชที่ใช๎ย๎อม: ใบ 

 

ผํานการชํวยตดิสรีะหวํางย๎อม  
 
 

 
น้ าสนิมชํวยตดิสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าสารส๎ม/เกลือชํวยตดิสหีลังย๎อม  

 
 

 
น้ าดํางข้ีเถ๎าชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าปูนใสชํวยติดสีหลังย๎อม  

 
 

 
น้ าโคลนป่าชายเลนชํวยตดิสหีลังยอ๎ม  

 
 

 
หมายเหตุ : สีอาจมีความคาดเคลื่อนเนื่องจากการพิมพ์ 

3. จัดเวทีคืนข๎อมูลถอดบทเรียนเรื่องการพัฒนากระบวนการย๎อมสีธรรมชาติจากพืชในท๎องถิ่นให๎กับชุมชน
ต าบลบํอ อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 

ท าการคืนข๎อมูลเรื่องการย๎อมสีธรรมชาติให๎กับชุมชน เพื่อรํวมกันเขียนกระบวนการย๎อมสีธรรมชาติจาก
พืชป่าชายเลน ดังภาพที่ 5  และจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์คูํมือการย๎อมสีธรรมชาติให๎กับกลุํมวิสาหกิจชุมชนต าบลบํอ 
อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ดังภาพท่ี 6 เพื่อให๎ชาวบ๎านสามารถไปตํอยอดการย๎อมสีธรรมชาติเฉดสีตํางๆด๎วยตนเอง
ได๎ และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนตํอไป  

หมายเหตุ : สีอาจมีความคาดเคลื่อนเนื่องจากการพิมพ์

ดังภาพที่ 5 และจัดท�าสื่อสิ่งพิมพ์คู่มือการย้อมสีธรรมชาติให้กับ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต�าบลบ่อ อ�าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ดังภาพที่ 

6 เพื่อให้ชาวบ้านสามารถไปต่อยอดการย้อมสีธรรมชาติเฉดสีต่างๆ

ด้วยตนเองได้ และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนต่อไป 

    10 
 

   
 
ภาพที่ 5 จัดเวทีคืนข๎อมูลถอดบทเรียนเรื่องการพัฒนากระบวนการย๎อมสีธรรมชาติจากพืชป่าชายเลน

รํวมกับชุมชนต าบลบํอ อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
 

   
 
ภาพที่ 6 คูํมือการย๎อมสีธรรมชาติให๎กับกลุํมวิสาหกิจชุมชนต าบลบํอ อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 1. การสังเคราะห์ข๎อมูลจ านวนประชากรของพืชในท๎องถิ่นที่สามารถน ามาย๎อมสไีด ๎และท าการคัดเลือกพืช
ทางชายทะเล จนเหลือ 14 ชนิด โดยเลือกใช๎ใบเป็นหลัก และ ผล ในพืชบางชนิด ได๎แกํ ต๎นผักบุ๎งทะเล , ต๎นโกงกาง
ใบใหญํ, ต๎นขลูํ, ต๎นมะเขือคัน, ต๎นเหงือกปลาหมอ, ต๎นไกํเตี้ย, ต๎นโปรงแดง, ต๎นตะบูน, ต๎นจาก, ต๎นประสัก, ต๎น
หวายลิง, ต๎นแสมขาว, ต๎นล าพ,ู ต๎นล าแพน 

 2. กระบวนการย๎อมสีธรรมชาติมีขั้นตอนการเตรียมสีย๎อมน าใบหรือผล ในอัตรา 1 สํวน ตํอน้ า 2 สํวน ต๎ม
ไฟปานกลางเป็นเวลา 1 ช่ัวโมงเพื่อสกัดเอาสีที่มีอยูํในใบหรือผลกรองเอาแตํน้ าสีและไปใสํสารชํวยติดสีระหวํางย๎อม
คือ เกลือกับสารส๎ม โดยใสํเกลือในอัตราสํวนเกลือหรือสารส๎ม 30 กรัม ตํอน้ า 1 กิโลกรัม น าผ๎าฝ้ายใสํลงไปต๎มเป็น
เวลาประมาณ 45 นาที และท าการปรับเฉดสีหลงัย๎อมด๎วยสารชํวยติดสี คือ น้ าสนิม, น้ าสารส๎ม, น้ าดํางข้ีเถ๎า, น้ าปูน
ใส และน้ าโคลนป่าชายเลนน ามาขย้ าจนเฉดสีเปลี่ยน 

 3. โทนสีท่ีได๎จากพืชทางชายทะเลที่ได๎จากการถอดบทเรียนกับชุมชนเรื่องการพัฒนากระบวนการย๎อมสี
ธรรมชาติ ต าบลบํอ อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เป็นโทนสีน้ าตาล แตํมีหลายเฉดเนื่องจากใช๎สารชํวยย๎อมเป็นตัวท า
ปฏิกิริยากับผ๎าฝ้ายที่จะมาชํวยเพิ่มและเปลี่ยนสีสันให๎หลากหลายโดยได๎สีเข๎มขึ้น หรือจางลงหรือเป็นสีอื่นๆในโทนสี
เดิม คือ สีน้ าตาลอมแดง  น้ าตาลอมเหลือง และน้ าตาลอมเขียว จากการทดลองสารชํวยติดสีหลังย๎อมที่ใช๎แบํงเป็น
สารชํวยย๎อมเคมี ได๎แกํ น้ าสารส๎ม น้ าสนิม และสารชํวยย๎อมธรรมชาติ ได๎แกํ น้ าดํางขี้เถ๎า น้ าเกลือ น้ าโคลนป่าชาย
เลน สามารถสรุปการเปลี่ยนแปลงสีที่ได๎หลังจากใช๎สารชํวยติดสีหลังย๎อมเทียบกับกํอนใช๎ได๎ดังนี้  
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ภาพที่ 5 จัดเวทีคืนข๎อมูลถอดบทเรียนเรื่องการพัฒนากระบวนการย๎อมสีธรรมชาติจากพืชป่าชายเลน

รํวมกับชุมชนต าบลบํอ อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
 

   
 
ภาพที่ 6 คูํมือการย๎อมสีธรรมชาติให๎กับกลุํมวิสาหกิจชุมชนต าบลบํอ อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 1. การสังเคราะห์ข๎อมูลจ านวนประชากรของพืชในท๎องถิ่นที่สามารถน ามาย๎อมสไีด ๎และท าการคัดเลือกพืช
ทางชายทะเล จนเหลือ 14 ชนิด โดยเลือกใช๎ใบเป็นหลัก และ ผล ในพืชบางชนิด ได๎แกํ ต๎นผักบุ๎งทะเล , ต๎นโกงกาง
ใบใหญํ, ต๎นขลูํ, ต๎นมะเขือคัน, ต๎นเหงือกปลาหมอ, ต๎นไกํเตี้ย, ต๎นโปรงแดง, ต๎นตะบูน, ต๎นจาก, ต๎นประสัก, ต๎น
หวายลิง, ต๎นแสมขาว, ต๎นล าพ,ู ต๎นล าแพน 

 2. กระบวนการย๎อมสีธรรมชาติมีขั้นตอนการเตรียมสีย๎อมน าใบหรือผล ในอัตรา 1 สํวน ตํอน้ า 2 สํวน ต๎ม
ไฟปานกลางเป็นเวลา 1 ช่ัวโมงเพื่อสกัดเอาสีที่มีอยูํในใบหรือผลกรองเอาแตํน้ าสีและไปใสํสารชํวยติดสีระหวํางย๎อม
คือ เกลือกับสารส๎ม โดยใสํเกลือในอัตราสํวนเกลือหรือสารส๎ม 30 กรัม ตํอน้ า 1 กิโลกรัม น าผ๎าฝ้ายใสํลงไปต๎มเป็น
เวลาประมาณ 45 นาที และท าการปรับเฉดสีหลงัย๎อมด๎วยสารชํวยติดสี คือ น้ าสนิม, น้ าสารส๎ม, น้ าดํางข้ีเถ๎า, น้ าปูน
ใส และน้ าโคลนป่าชายเลนน ามาขย้ าจนเฉดสีเปลี่ยน 

 3. โทนสีท่ีได๎จากพืชทางชายทะเลที่ได๎จากการถอดบทเรียนกับชุมชนเรื่องการพัฒนากระบวนการย๎อมสี
ธรรมชาติ ต าบลบํอ อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เป็นโทนสีน้ าตาล แตํมีหลายเฉดเนื่องจากใช๎สารชํวยย๎อมเป็นตัวท า
ปฏิกิริยากับผ๎าฝ้ายที่จะมาชํวยเพิ่มและเปลี่ยนสีสันให๎หลากหลายโดยได๎สีเข๎มขึ้น หรือจางลงหรือเป็นสีอื่นๆในโทนสี
เดิม คือ สีน้ าตาลอมแดง  น้ าตาลอมเหลือง และน้ าตาลอมเขียว จากการทดลองสารชํวยติดสีหลังย๎อมที่ใช๎แบํงเป็น
สารชํวยย๎อมเคมี ได๎แกํ น้ าสารส๎ม น้ าสนิม และสารชํวยย๎อมธรรมชาติ ได๎แกํ น้ าดํางขี้เถ๎า น้ าเกลือ น้ าโคลนป่าชาย
เลน สามารถสรุปการเปลี่ยนแปลงสีที่ได๎หลังจากใช๎สารชํวยติดสีหลังย๎อมเทียบกับกํอนใช๎ได๎ดังนี้  

 

ภาพที่ 5 จัดเวทีคืนข้อมูลถอดบทเรียนเรื่องการพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติ

จากพืชป่าชายเลนร่วมกับชุมชนต�าบลบ่อ อ�าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ภาพที่ 6 คู่มือการย้อมสีธรรมชาติให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต�าบลบ่อ อ�าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 

ภัทรา  ศรีสุโข, ณภัค  แสงจันทร์, ธนกฤต  ใจสุดา, กรชนก  บุญทร
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
 1. การสังเคราะห์ข้อมูลจ�านวนประชากรของพืชใน 

ท้องถิ่นที่สามารถน�ามาย้อมสีได้ และท�าการคัดเลือกพืชทาง 

ชายทะเล จนเหลือ 14 ชนิด โดยเลือกใช้ใบเป็นหลัก และผล 

ในพืชบางชนิด ได้แก่ ต้นผักบุ้งทะเล, ต้นโกงกางใบใหญ่, ต้นขลู่, 

ต้นมะเขือคัน, ต้นเหงือกปลาหมอ, ต้นไก่เตี้ย, ต้นโปรงแดง, 

ต้นตะบูน, ต้นจาก, ต้นประสัก, ต้นหวายลิง, ต้นแสมขาว, ต้นล�าพู, 

ต้นล�าแพน

 2. กระบวนการย้อมสีธรรมชาติมีขั้นตอนการเตรียม 

สีย้อมน�าใบหรือผล ในอัตรา 1 ส่วน ต่อน�้า 2 ส่วน ต้มไฟปานกลาง 

เป็นเวลา 1 ชัว่โมง เพือ่สกดัเอาสทีีม่อียูใ่นใบหรอืผลกรองเอาแต่น�า้สี 

และไปใส่สารช่วยติดสีระหว่างยอ้มคือ เกลือกบัสารส้ม โดยใสเ่กลอื 

ในอัตราส่วนเกลือหรือสารส้ม 30 กรัม ต่อน�้า 1 กิโลกรัม น�าผ้าฝ้าย 

ใส่ลงไปต้มเป็นเวลาประมาณ 45 นาที และท�าการปรับเฉดสีหลัง 

ย้อมด้วยสารช่วยติดสี คือ น�้าสนิม, น�้าสารส้ม, น�้าด่างขี้เถ้า,  

น�้าปูนใส และน�้าโคลนป่าชายเลนน�ามาขย�้าจนเฉดสีเปลี่ยน

 3. โทนสีที่ได้จากพืชทางชายทะเลที่ได้จากการถอด 

บทเรียนกับชุมชนเร่ืองการพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติ  

ต�าบลบ่อ อ�าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุร ีเป็นโทนสนี�า้ตาล แต่มหีลายเฉด 

เนื่องจากใช้สารช่วยย้อมเป็นตัวท�าปฏิกิริยากับผ้าฝ้ายที่จะมาช่วย 

เพิ่มและเปลี่ยนสีสันให้หลากหลายโดยได้สีเข้มข้ึน หรือจางลงหรือ 

เป็นสีอื่นๆ ในโทนสีเดิม คือ สีน�้าตาลอมแดง น�้าตาลอมเหลือง และ 

น�้าตาลอมเขียว จากการทดลองสารช่วยติดสีหลังย้อมท่ีใช้แบ่งเป็น 

สารช่วยย้อมเคม ีได้แก่ น�า้สารส้ม น�า้สนมิ และสารช่วยย้อมธรรมชาติ  

ได้แก่ น�้าด่างขี้เถ้า น�้าเกลือ น�้าโคลนป่าชายเลน สามารถสรุป 

การเปลี่ยนแปลงสีที่ได้หลังจากใช้สารช่วยติดสีหลังย้อมเทียบกับ 

ก่อนใช้ได้ดังนี้ 

 1. น�้าสารส้มสามารถช่วยยึดสีเส้นใยให้สีสด สว่างขึ้น 

 2. น�้าสนิมสามารถช่วยให้สีติดเส้นใยและเปลี่ยนเฉดสี

ให้เข้มขึ้นเป็นโทนเทา-ด�า

 3. น�้าด่างขี้เถ้าสามารถช่วยให้สีติดเส้นใยให้สีสด  

สว่างขึ้น

 4. น�้าปูนใสสามารถช่วยให้สีติดเส้นใยให้สีเข้มขึ้นใน 

เฉดเดิม

 5. น�้าเกลือสามารถช่วยให้สีติดเส้นใยให้สีสด สว่างขึ้น

 6. น�้าโคลนป่าชายเลนสามารถช่วยให้สีติดเส้นใยให้ 

สีเข้มขึ้นในเฉดเดิมโทนเทา-ด�า

ข้อเสนอแนะ
 งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาหาพืชป่าชายทะเลที่ต�าบลบ่อ  

อ�าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ที่สามารถย้อมสีได้และพัฒนาให ้

เกิดเฉดสีต่างๆ แต่ยังขาดการศึกษาเครื่องมือวัดคุณภาพทาง 

วิทยาศาศาสตร์ เช่น การวัดความคงทนของสี อีกทั้งการศึกษา 

พืชทางบกที่สามารถย้อมสีธรรมชาติได้  ตลอดจนการเพิ่มมูลค่า 

พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

กิตติกรรมประกาศ
 ขอขอบคณุผูส้นบัสนนุทนุวจิยัจากส�านักงานคณะกรรมการ 
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บทคัดย่อ
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีของส�านักเรียนวัดชูจิตธรรมาราม  

พระอารามหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนต่อสภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม  

แผนกบาลีของส�านักเรียนวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ�าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ประชากร 

ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนที่ก�าลังศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ชั้นประโยค 1-2 ถึงชั้นประโยค 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  

จ�านวน 214 รูป ผู้วิจัยใช้กลุ่มประชากรเป็นหน่วยในการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  

5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test  

Independent) การทดสอบค่าเอฟ (F-test) โดยใช้วธิกีารวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (One-Way Analysis of Variance : ANOVA)

 ผลการวิจัยพบว่า 1. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีของส�านักเรียน 

วดัชจูติธรรมาราม พระอารามหลวง จงัหวดัพระนครศรอียธุยา ทัง้ 5 ด้าน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.72 เมือ่พจิารณา 

เป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากโดยเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) ด้านการวัดผลและประเมินผล 2) ด้านผู้สอน  

3) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 4) ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน 5) ด้านสื่อการเรียนการสอน และ 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็น 

ของนกัเรยีนต่อสภาพการจดัการศึกษาพระปริยตัธิรรม แผนกบาลขีองส�านกัเรยีนวดัชจูติธรรมาราม พระอารามหลวง จงัหวดัพระนครศรอียุธยา  

พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนจ�าแนกตามอายุ วุฒิการศึกษาสายสามัญ และวุฒิการศึกษาทางบาลี มีความคิดเห็น 

ที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

    

ค�าส�าคัญ : สภาพการจัดการศึกษา, พระปริยัติธรรม, แผนกบาลี, วัดชูจิตธรรมาราม
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Abstract
 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. 

Keywords : The States of An Educational Administration, Prapariyattidhamma, Pali Division, Watchujitdhamaram
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บทน�า
 พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาประจ�าชาติไทยมาช้านาน  

บรรพบรุษุไทยตัง้แต่สมยัเก่าก่อนได้รบัพระพทุธศาสนามาประพฤติ 

ปฏบิตัแิละรกัษา ส่งเสรมิ สบืต่อกนัมาโดยไม่ขาดสาย พระรตันตรยั 

และหลักธรรมปฏิบัติในพระพุทธศาสนาได้ซึมซาบเข้าไปในจิตใจ 

และอยูใ่นสายเลอืดเนือ้ของคนไทย ชาตไิทย ตลอดมาจนถงึปัจจบุนั  

(สมเด็จพระญาณสงัวร (เจรญิ สวุฑฒฺโน), 2546) พระพทุธศาสนาเป็น 

ศาสนาที่ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยนับถือและเป็นรากฐาน 

ส�าคัญของการศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรมไทยที่สืบเนื่องมาจนถึง

ปัจจุบัน หลักค�าสอนทางพระพุทธศาสนาได้หล่อหลอมกล่อมเกลา 

จติใจของชาวไทยให้มศีลีธรรม คณุธรรม จรยิธรรม และค่านยิมตาม 

แบบอย่างของพทุธศาสนกิชน ท�าให้สงัคมไทยมคีวามร่มเยน็เป็นสขุ

และมีเอกลักษณ์ของตนเอง (นภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม และวลัยพร  

ศิริภิรมย์, 2545)

 ภาษาบาลีหรือภาษามคธ เป็นภาษาที่จารึกค�าส่ังสอน 

ของพระพุทธเจ้าไว้ ซ่ึงบันทึกไว้ในคัมภีร์พระไตรปิฎก เป็นภาษาที ่

พระองค์ทรงใช้เผยแผ่พระพทุธศาสนาให้แพร่หลายในแคว้นต่างๆ ด้วย 

หลังจากที่พระองค์ทรงดับขันธปรินิพพาน พระเถระในสมัยนั้นได ้

ช่วยกันท่องจ�าหลักค�าสอนในศาสนาทั้งหมดแล้วถ่ายทอดต่อๆ กัน 

มาด้วยมขุปาฐะหน้าทีส่�าคญัของพระสงฆ์กค็อื การศกึษาภาษาบาล ี

ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ลึกซึ้ง เพื่อที่จะตรวจสอบพุทธพจน์ที่ปรากฏ 

ในพระไตรปิฎกให้ถูกต้อง ไม่ให้บิดเบือนหรือคลาดเคลื่อนไปจาก 

ต้นฉบับเดิม สมัยพุทธกาลกุลบุตรที่เข้ามาบวชมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ  

2 อย่าง คือ การศึกษาคันถธุระ การศึกษาเล่าเรียนค�าสั่งสอนของ 

พระพุทธเจ้าจนสามารถจ�าขึ้นใจได้ และวิปัสสนาธุระ การฝึกอบรม 

จิตใจจนเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงของสภาวธรรม  

มจีติหลดุพ้นจากกเิลสทัง้หลาย ท้ัง 2 อย่างนี ้มคีวามส�าคญัอย่างมาก 

เพราะเป็นความรู้พ้ืนฐานท่ีจะน�าไปสู่การปฏิบัติท่ีถูกต้องและไปสู ่

ความพ้นทุกข์ในที่สุด ซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา 

นั่นเอง หน้าที่ 2 อย่างสามารถแยกออกเป็น 3 ขั้น โดยเรียงล�าดับ 

ก่อนหลัง คือ ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ ซ่ึงตรงกับค�ากล่าวของ 

กองบาลสีนามหลวงทีร่ะบไุว้ว่า ในพระพทุธศาสนานัน้ พระพทุธเจ้า 

ทรงวางแผนการศึกษาไว้ 3 ข้ัน คือ ขั้นปริยัติ ข้ันปฏิบัติ และ 

ขั้นปฏิเวธ ข้ันปริยัติ ได้แก่ การศึกษาทางทฤษฎี คือ การศึกษา 

พระธรรมวินัยให้มีความรู ้เป็นพื้นฐานโดยแจ่มแจ้งเสียก่อนว่า  

ค�าสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอะไรบ้าง ถ้าจะน�ามา 

ปฏิบัติจะท�าอย่างไร และเมื่อปฏิบัติแล้วจะได้ผลอย่างไร ขั้นปฏิบัติ  

คือ การน�าพระธรรมวินัยมาปฏิบัติด้วยกาย วาจา ใจ และขั้นปฏิเวธ  

เป็นขั้นที่แสดงถึงผลของการปฏิบัติตามพระธรรมค�าสอนของ 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า (กองบาลีสนามหลวง, 2548; มหามกุฏ 

ราชวิทยาลัย, 2555 : ออนไลน์)

 ดงันัน้ การศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนกบาลจีงึนบัได้ว่า 

เป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะเป็นการศึกษา 

ที่ท�าให้พระภิกษุสามเณรจบการศึกษาของคณะสงฆ์และมีคุณวุฒิ 

ทางพุทธศาสนาสูงสุด ประกอบกับการเรียนภาษาบาลี เก่ียวเนื่อง 

กบัการแปลศัพท์ตคีวามพระธรรมวนิยัตามไวยากรณ์ เป็นการรกัษา 

หลักการเดิมหรือความหมายของพระพุทธวจนะตามที่มีอยู ่ใน 

พระไตรปิฎก เป็นการป้องกนัสทัธรรมปฏริปูได้ และการเรียนภาษา

บาลีต้องใช้ความอุตสาหะวิริยะและแรงจูงใจเป็นอย่างมากจึงถือ 

ได้ว่า การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีช่วยพัฒนาทรัพยากร 

มนุษย์ให้มีคุณภาพสูงขึ้นได้อีกทางหนึ่ง (กรมการศาสนา, 2534)  

พระปริยัติธรรม แผนกบาลี (เปรียญ) เป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ 

คณะสงฆ์ยอมรับโดยสมบูรณ์ว่า เป็นการศึกษาของคณะสงฆ์ ซึ่ง 

คณะสงฆ์เป็นเจ้าของเรื่องจัดด�าเนินการ แม้ว่าคณะสงฆ์จะถือว่า 

ท่านรับผิดชอบเฉพาะการจัดวางหลักสูตรและจัดสอบ ไม่มีหน้าที ่

จัดสอนหรือให้มีการศึกษาแต่ปรากฏว่า พระภิกษุสามเณรมีความ 

สนใจในการศึกษาด้านนี้ลดลงทุกปีโดยล�าดับ พระภิกษุสามเณร 

จ�านวนมากถงึกบัรูส้กึว่า เป็นการศกึษาทีไ่ม่พงึปรารถนาส�าหรบัตน 

แม้ทางส�านักเรียนหลายแห่งจะพยายามส่งเสริมหรือถึงกับบังคับ 

ให้เรียน ก็เรียนกันอย่างฝืนท�าใจด้วยความเบื่อหน่าย (พระราชวรมุน ี 

(ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2529) และการจัดการศึกษาในแผนกบาลีนี ้

ยงัมีปัญหาและอปุสรรคในการจัดการศึกษา ดังเหน็ได้จากผลการวจิยั 

เรือ่ง แนวทางการจดัการศกึษาพระปรยิตัธิรรมตามพระราชบญัญตั ิ

การศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 พบว่า การจดัการศกึษาพระปริยติัธรรม 

ตามแผนกบาลี มีสภาพปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 1) ด้านหลักสูตร  

เนื้อหาสาระยากเกินไปและมากเกินไป เนื้อหาสาระเก่าเกินไป 

ไม่เคยปรับปรุง ไม่เหมาะสมกับวัยผู้เรียนวิธีการเรียนการสอนเน้น 

การท่องจ�า และการแปลไม่ค่อยมีการประยุกต์ใช้และขาดการคิด 

วิเคราะห์ 2) ด้านกระบวนการเรียนการสอน ขาดแคลนครูผู้สอน  

ใช้ระบบการศึกษาแบบพี่สอนน้อง ครูขาดความเข้าใจลึกซึ้ง  

ขาดประสบการณ์ หนังสือ ต�าราประกอบการเรียน เก่าเกินไป  

ไม่มีการปรับปรุง 3) ด้านการวัดผลและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

และประเมินผลวัดความจ�ามากกว่าความเข้าใจ และไม่มีเกณฑ์ 

มาตรฐาน และไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอน ความยากง่ายของข้อสอบ  

ข้อสอบยากเกินไป เน้นความจ�ามากกว่าการประยุกต์ใช้ (นภมณฑล  

สิบหมื่นเปี่ยม และวลัยพร ศิริภิรมย์, 2545)

 ส�านักเรียนวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง จังหวัด 

พระนครศรอียธุยา เป็นส�านกัเรยีนหนึง่ทีจ่ดัการศกึษาพระปรยัิตธิรรม 

แผนกบาลีให้กบัเยาวชนทีม่คีวามสนใจและเรยีนจบชัน้ประถมศกึษา 

ปีที่ 6 ได้มีโอกาสศึกษาต่อ โดยในปี พ.ศ.2560 ที่ผ่านมาส�านักเรียน 

วดัชจูติธรรมาราม จงัหวดัพระนครศรอียธุยา ได้ส่งนกัเรยีนเข้าสอบ 

ความรู้พระปริยัติธรรมแผนกบาลี ตั้งแต่ชั้นประโยค 1-2, 3, 4, 5,  

6, 7 และ 9 รวมทั้งสิ้น 253 รูป ซึ่งผลการสอบปรากฏว่า นักเรียน 
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สอบได้รวมทุกชั้น จ�านวน 25 รูป ซึ่งได้น้อยมาก สิ่งเหล่านี้แสดงถึง 

การขาดประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาและการไม่ใส่ใจใน 

การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีของพระภิกษุสามเณร

 จากความส�าคัญและปัญหาดังกล่าว จึงเป็นเหตุจูงใจ 

ให ้ผู ้ วิจัยสนใจที่จะศึกษาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม  

แผนกบาลีของส�านักเรียนวัดชูจิตธรรมาราม เพ่ือให้ได้ข้อมูล 

เกี่ยวกับการจัดการศึกษารวมท้ังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการน�าไปพัฒนาส�านักเรียนและน�าผล 

การวิจัยมาปรับปรุงการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีให้

มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม 

แผนกบาลีของส�านักเรียนวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 2. เพือ่เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของนกัเรยีนต่อสภาพ

การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีของส�านักเรียนวัดชูจิต

ธรรมาราม พระอารามหลวง จงัหวดัพระนครศรอียธุยา โดยจ�าแนก

ตามสถานภาพส่วนบุคคล 

วิธีด�าเนินการวิจัย
         ประชากรที่ใช้ในการวิจัย

         ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนที่ก�าลังศึกษาพระ

ปริยัติธรรมแผนกบาลี ชั้นประโยค 1-2 ถึงชั้นประโยค 6 ภาคเรียน

ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ�านวน 214 รูป ผู้วิจัยใช้กลุ่มประชากรเป็น

หน่วยในการศึกษา ดังปรากฏในตารางที่ 1

กรอบแนวคิดในการวิจัย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
         1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีของส านักเรียนวัดชูจิตธรรมาราม พระอาราม
หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
         2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนต่อสภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีของส านักเรียน
วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดของการวจิัย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
         ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
         ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนท่ีก าลังศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ช้ันประโยค 1-2 ถึงช้ันประโยค 6 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 214 รูป ผู้วิจัยใช้กลุ่มประชากรเป็นหน่วยในการศึกษา ดังปรากฏในตารางที่ 1 
         ตารางที่ 1  แสดงจ านวนประชากร 

ที ่ 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 แผนกบาลีของส านักเรียนวัดชูจิตธรรมาราม     
พระอารามหลวง จ าแนกเป็น 5 ด้าน คือ 1. ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน  2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 3. ด้าน
สื่อการเรียนการสอน 4. ด้านการวัดผลและประเมินผล และ 5. ด้านผู้สอน 
         เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
         1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยเกี่ยวกับข้องกับสภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

สถานภาพส่วนบุคคล 
1. อายุ 
2. วุฒิการศึกษาสายสามญั 
3. วุฒิการศึกษาทางบาล ี
 

การจัดการศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกบาลี 
1. ด้านหลักสตูรการเรียนการสอน  
2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
3. ด้านสื่อการเรียนการสอน 
4. ด้านการวัดผลและประเมินผล 
5. ด้านผู้สอน 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย

สายัณห์  วงศ์สุรินทร์



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

78   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 13  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2562

 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

 1. ตวัแปรต้น ได้แก่ อาย ุวฒุกิารศกึษาสายสามญั และ 

วุฒิการศึกษาทางบาลี 

 2. ตวัแปรตาม ได้แก่ สภาพการจดัการศกึษาพระปรยิตัิ 

ธรรม แผนกบาลขีองส�านกัเรยีนวดัชจูติธรรมาราม พระอารามหลวง  

จ�าแนกเป็น 5 ด้าน คือ 1. ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน  2. ด้าน 

กิจกรรมการเรียนการสอน 3. ด้านสื่อการเรียนการสอน 4. ด้าน 

การวัดผลและประเมินผล และ 5. ด้านผู้สอน

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1. ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีงานวจิยัเกีย่วกบัข้องกบัสภาพ 

การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

 2. ก�าหนดกรอบแนวคดิในการสร้างเครือ่งมอืการวจิยั  

และสร้างเครือ่งมอืการวจิยัจากกรอบเนือ้หาในค�านยิามศพัท์เฉพาะ 

ที่ใช้ในการวิจัย

 3. ยกร่างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และน�าเครื่องมือที่ 

ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จ�านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจ 

สอบความเที่ยงตรงของเชิงเนื้อหา (Content Validity) ตรวจสอบ 

ความถูกต้องและความชัดเจนของภาษาได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง

ตามวัตถุประสงค์ IOC (Index of Item-Objective Congruence)  

อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 และได้น�าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไข 

ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

 4. น�าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้  

(Try out) กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 ฉบับ เพื่อหา 

ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา  

(Alpha Coefficients) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่า 

ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82

 5. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และน�าไปใช้ใน

การเก็บข้อมูลจริงต่อไป

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบ 

แบบสอบถาม  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการจัดการศึกษา 

ของส�านักเรียนวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง มี 5 ด้าน คือ  

1. ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน 2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 

3. ด้านสื่อการเรียนการสอน 4. ด้านการวัดผลและประเมินผล และ  

5. ด้านผู้สอน และแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  

Scale) ตามแนวของลิเคิร์ท (Likert) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก  

ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 1. ตดิต่อครแูผนกสารบรรณ โรงเรยีนมหาวชริาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย เพื่อให้ออกหนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 

ที่ใช้ในการวิจัย

 2. ติดต ่อด ้วยตนเองกับผู ้ อ� านวยการโรงเรียน 

มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อขอความเมตตานุเคราะห์ใน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 3. ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการแจกแบบ 

สอบถามกบัประชากรเป้าหมายด้วยตนเอง ได้แบบสอบถามท้ังหมด  

จ�านวน 214 ฉบับ 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 1. สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉลี่ย (μ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) 

 2. สถิติในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การทดสอบ 

ค่าที (t- test Independent) การทดสอบค่าเอฟ (F-test) โดยใช ้

วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of  

Variance : ANOVA)

ผลการวิจัย
 ผู้วิจัยเสนอผลการวิจัยตามล�าดับดังนี้

 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม จ�าแนกตามอายุ วุฒิการศึกษาสายสามัญ 

และวุฒิการศึกษาทางบาลี ผู้ตอบแบบสอบถาม จ�านวน 214 รูป  

พบว่า ด้านอายุ พบว่า อายุ 13-15 ปี มีจ�านวน 109 รูป คิดเป็น 

ร้อยละ 50.9 รองลงมา คือ อายุ 16 ปีขึ้นไป มีจ�านวน 104 รูป  

ตารางที่ 1 แสดงจ�านวนประชากร

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

สายัณห์  วงศ์สุรินทร์
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คิดเป็นร้อยละ 48.6 และอายุต�่ากว่า 13 ปี มีจ�านวน 1 รูป คิดเป็น 

ร้อยละ 5 ด้านวุฒิการศึกษาสายสามัญศึกษา พบว่า มัธยมศึกษา 

ตอนต้น มีจ�านวน 120 รูป คิดเป็นร้อยละ 56.1 รองลงมา คือ  

มัธยมศึกษาตอนปลาย มีจ�านวน 79 รูป คิดเป็นร้อยละ 36.9  

และปริญญาตรี มีจ�านวน 15 รูป คิดเป็นร้อยละ 7.0 และด้าน 

วฒุกิารศกึษาทางบาล ีพบว่า เปรยีญตร ีประโยค 1-2 - ป.ธ.3 มจี�านวน  

198 รูป คิดเป็นร้อยละ 92.5 รองลงมา คือ เปรียญโท ป.ธ.4 - 6 

มีจ�านวน 16 รูป คิดเป็นร้อยละ 7.5 

         2. ผลการวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของพระปริยัต ิ

ธรรม แผนกบาลขีองส�านกัเรยีนวดัชจูติธรรมาราม พระอารามหลวง  

โดยภาพรวมและจ�าแนกเป็นรายด้าน ดังแสดงไว้ในตารางที่ 2

 จากตารางท่ี 2 พบว ่า สภาพการจัดการศึกษา 

พระปรยิตัธิรรม แผนกบาล ีโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (μ = 3.72)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากโดยเรียง 

ล�าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการวัดผลและประเมินผล 

(μ = 3.90) ด้านผู้สอน (μ = 3.89) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน  

(μ = 3.73) ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน (μ = 3.61) และด้านสื่อ 

การเรียนการสอน (μ = 3.52) ตามล�าดับ

 เม่ือพิจารณาสภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม  

แผนกบาลี รายด้าน ทั้ง 5 ด้าน มีรายละเอียด ดังนี้

  1) สภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติ ธรรม  

แผนกบาลี ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ใน 

ระดบัมาก (μ = 3.61) เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า มีค่าเฉลีย่ 

อยู่ในระดับมาก 5 ข้อ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ เนื้อหาการเรียนแต่ละ 

ระดับชั้นเหมาะสมกับผู้เรียน (μ = 3.80) รองลงมา ได้แก่ หลักสูตร 

มีความส�าคัญต่อกระบวนการเรียนการสอน (μ = 3.76) ส�านักเรียน 

จัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (μ = 3.75)  

ส�านักเรียนประชุมช้ีแจงครูสอนให้เข้าใจก่อนน�าหลักสูตรไปใช้ใน 

การสอน (μ = 3.72) องค์ความรูจ้ากหลกัสตูรสามารถน�าไปประยกุต์ 

ใช้ในการด�าเนินชีวิตได้ (μ = 3.66) และมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ 

ปานกลาง 2 ข้อ ได้แก่ หลักสูตรภาษาบาลีควรได้รับการปรับปรุง   

(μ = 3.30) นักเรียนเข้าใจหลักสูตรและเนื้อหาที่เรียน (μ = 3.29)

  2) สภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติ ธรรม 

แผนกบาลี ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ใน 

ระดับมาก (μ = 3.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ทุกข้อ 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีส�านักเรียน

 วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง โดยภาพรวมและรายด้าน

         2. ผลการวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของพระปริยัติธรรม แผนกบาลีของส านักเรียนวัดชูจิตธรรมาราม   
พระอารามหลวง โดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายด้าน ดังแสดงไว้ในตารางที ่2 
        ตารางที ่2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีส านักเรียน        
                       วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง โดยภาพรวมและรายด้าน 

ที ่ สภาพการจัดการศึกษาพระปริยัตธิรรม แผนกบาล ี
ระดับการปฏิบตั ิ

μ  σ แปลผล 
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 ด้านผูส้อน 3.89 0.75 มาก 

รวม 3.72 0.47 มาก 
         จากตารางที่ 2 พบว่า สภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 
3.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี ้ด้านการวัดผลและ
ประเมินผล (μ = 3.90) ด้านผู้สอน (μ = 3.89) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (μ = 3.73) ด้านหลักสูตรการเรียนการ
สอน (μ = 3.61) และด้านสื่อการเรียนการสอน (μ = 3.52) ตามล าดับ 
         เมื่อพิจารณาสภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี รายด้าน ทั้ง 5 ด้าน มีรายละเอียด ดังนี ้
         1) สภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (μ = 3.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 5 ข้อ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ เนื้อหาการ
เรียนแต่ละระดับช้ันเหมาะสมกับผู้เรียน (μ = 3.80) รองลงมา ได้แก่ หลักสูตรมีความส าคัญต่อกระบวนการเรียนการ
สอน (μ = 3.76) ส านักเรียนจัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (μ = 3.75) ส านักเรียนประชุมช้ีแจงครู
สอนให้เข้าใจก่อนน าหลักสูตรไปใช้ในการสอน (μ = 3.72) องค์ความรู้จากหลักสูตรสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได้ (μ = 3.66) และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 2 ข้อ ได้แก่ หลักสูตรภาษาบาลีควรได้รับการปรับปรุง   
(μ = 3.30) นักเรียนเข้าใจหลักสูตรและเนื้อหาที่เรียน (μ = 3.29) 
         2) สภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (μ = 3.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  ครูเปิด
โอกาสนักเรียนซักถามปัญหาเกี่ยวกับการเรียนภาษาบาลี (μ = 3.92) รองลงมา ได้แก่ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้น
เนื้อหาในหนังสือเป็นหลัก (μ = 3.82) ครูก าหนดให้นักเรียนฝึกหัดแปลบาลีมาก่อนล่วงหน้า (μ = 3.79) ครูให้นักเรียน
ท่องหลักไวยากรณ์ก่อนด าเนินการเรียนการสอน (μ = 3.78) ครูสร้างบรรยากาศในช้ันเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ภาษา
บาลี (μ = 3.65) ครูให้ตัวแทนนักเรียนน าแปลบาลีแล้วให้เพื่อนในช้ันเรียนกล่าวตาม (μ = 3.58) และมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
ได้แก่ ครูมอบหมายให้นักเรียนแปลบาลีในช้ันเรียนเป็นรายบุคคล (μ = 3.55) 
         3) สภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ด้านสื่อการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ 
= 3.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 4 ข้อ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ สื่อเทคโนโลยีมี
ความส าคัญต่อการเรียนการสอน (μ = 3.67) รองลงมา ได้แก่ สื่อเทคโนโลยีการสอนสอดคล้องกับเน้ือหาของหลักสูตร 
(μ = 3.64) ครูใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อสร้างความสนใจของผู้เรียน (μ = 3.56) ครูใช้สิ่งแวดล้อมรอบตัวประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอน (μ = 3.54) และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 3 ข้อ ได้แก่ มีสื่อเทคโนโลยีและอุปกรณ์ในการเรียนการ

มค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก มค่ีาเฉลีย่สงูสดุ ได้แก่ ครเูปิดโอกาสนกัเรยีน 

ซักถามปัญหาเกี่ยวกับการเรียนภาษาบาลี (μ = 3.92) รองลงมา  

ได้แก่ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นเนื้อหาในหนังสือเป็นหลัก  

(μ = 3.82) ครูก�าหนดให้นักเรียนฝึกหัดแปลบาลีมาก่อนล่วงหน้า 

(μ = 3.79) ครูให้นักเรียนท่องหลักไวยากรณ์ก่อนด�าเนินการเรียน 

การสอน (μ = 3.78) ครูสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการ 

เรียนรู้ภาษาบาลี (μ = 3.65) ครูให้ตัวแทนนักเรียนน�าแปลบาลีแล้ว 

ให้เพ่ือนในชั้นเรียนกล่าวตาม (μ = 3.58) และมีค่าเฉลี่ยต�่าสุด  

ได้แก่ ครูมอบหมายให้นักเรียนแปลบาลีในชั้นเรียนเป็นรายบุคคล 

(μ = 3.55)

  3) สภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติ ธรรม  

แผนกบาลี ด้านสื่อการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

(μ = 3.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน 

ระดับมาก 4 ข้อ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ สื่อเทคโนโลยีมีความส�าคัญ 

ต่อการเรียนการสอน (μ = 3.67) รองลงมา ได้แก่ สื่อเทคโนโลย ี

การสอนสอดคล้องกับเนื้อหาของหลักสูตร (μ = 3.64) ครูใช้ 

ส่ือเทคโนโลยีเพื่อสร้างความสนใจของผู้เรียน (μ = 3.56) ครูใช ้

ส่ิงแวดล้อมรอบตัวประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน (μ = 3.54) 

และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 3 ข้อ ได้แก่ มีสื่อเทคโนโลยี 

และอุปกรณ์ในการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ (μ = 3.48) ครูน�า 

ส่ือเทคโนโลยสีมยัใหม่มาประยกุต์ใช้ในการเรยีนการสอนภาษาบาลี  

(μ = 3.47) และมีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ได้แก่ ครูใช้สื่อเทคโนโลยีการเรียน 

การสอนในชั้นเรียนเสมอ (μ = 3.29)

สายัณห์  วงศ์สุรินทร์



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

80   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 13  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2562

  4) สภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติ ธรรม 

แผนกบาลี ด้านการวัดผลและประเมินผล โดยภาพรวมอยู ่ใน 

ระดับมาก (μ = 3.90) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ทุกข้อ 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ จัดสอบวัดความรู ้

ของนักเรียนก่อนส่งรายช่ือเข้าสอบบาลีสนามหลวง (μ = 3.98)  

รองลงมา ได้แก่ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการวัดผลและ 

ประเมินผลในแต่ละชั้น (μ = 3.93) ครูตรวจข้อสอบภาษาบาลีโดย 

ใช้หลักเกณฑ์การวัดผลของสนามหลวง (μ = 3.92) แนะน�าเทคนิค 

ในการท�าข้อสอบให้แก่นักเรียนก่อนเข้าสอบจริง (μ = 3.90) 

มกีารทดสอบความรูร้ะหว่างการเรยีนรูป้ระจ�าทกุสปัดาห์ (μ = 3.89) 

มีการประเมินผลจากการปฏิบัติ เช่น ท่องไวยากรณ์ และการแปล  

(μ =  3.88) และมีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ได้แก่ เนื้อหาในการออกข้อสอบ 

สามารถวัดความรู ้ความเข้าใจในการเรียนบาลีของนักเรียนได ้

(μ = 3.77) 

  5) สภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติ ธรรม 

แผนบาลี ด้านผู้สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 3.89) 

เมือ่พิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ทกุข้อมค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดับมาก  

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้สอนมีวุฒิการศึกษาต้ังแต่เปรียญธรรม 3 

ขึ้นไป (μ = 4.14) รองลงมา ได้แก่ ผู้สอนผ่านการอบรมหลักสูตรคร ู

ผู้สอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี (μ = 3.96) ส�านักเรียนมีผู้สอน 

พระปริยัติธรรม แผนกบาลีครบทุกชั้น (ประโยค 1-2 ถึง  

เปรียญธรรม 6) (μ = 3.92) ผู้สอนวางตนเหมาะสมกับบุคคล  

กาลเทศะ (μ = 3.86) ผู ้สอนมีความประพฤติเรียบร ้อยด ี

(μ = 3.85) ผู้สอนไม่มีอคติกับผู้เรียน (μ = 3.80) และมีค่าเฉลี่ย 

ต�่าสุด ได้แก่ ผู้สอนมีเทคนิคในการจูงใจผู้เรียนให้มีความสนใจเรียน 

ภาษาบาลี (μ = 3.71)

 3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนต่อ

สภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีของส�านักเรียน

วัดชูจิตธรรมาราม จ�าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า จ�าแนก

ตามอายุ โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้อง

กับสมมติฐาน จ�าแนกตามวุฒิทางการศึกษาสายสามัญ โดยภาพ

รวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน และ

จ�าแนกตามวุฒิการศึกษาทางบาลี ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่สอดคล้อง 

กับสมมติฐาน 

อภิปรายผล
 1. สภาพการจัดการศึกษาของพระปริยัติธรรม 

แผนกบาลีของส�านักเรียนวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง  

สามารถน�ามาอภิปรายผลตามล�าดับ ดังนี้

  1.1 ด้านการวัดผลและประเมินผล พบว่า โดย 

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพราะว่าครูสอนมีการทดสอบความรู ้

ระหว่างการเรียนรู้ทุกสัปดาห์ มีการประเมินผลของนักเรียนจาก 

การปฏิบัติ เช่น การท่องไวยากรณ์ และการแปลบาลีในชั้นเรียน  

เป็นต้น มีการจัดสอบวัดความรู้ของนักเรียนก่อนส่งรายชื่อเข้าสอบ 

บาลีสนามหลวง และครูใช้หลักเกณฑ์การผลวัดของสนามหลวงใน 

การตรวจข้อสอบบาลขีองนกัเรยีน ตลอดจนมกีารเกบ็รวบรวมข้อมลู 

เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของในแต่ละชั้นด้วย จากวิธีการ 

ที่กล่าวแล้วข้างต้นเป็นเสมือนการประเมินเพื่อให้เกิดความเจริญ 

ก้าวหน้าแก่นักเรียนและเป็นการแสดงให้เห็นถึงผลการด�าเนินการ 

เรียนการสอนที่เกิดประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ซึ่งสอดคล้องกับ

วจิติร อาวะกลุ (2547) ได้กล่าวไว้ว่า การประเมนิผล เป็นกระบวนการ 

ในการพิจารณาวิจัยให้ทราบว่า การท�ากิจกรรมหรืองานต่างๆ 

ที่เราท�านั้นเกิดผลอย่างไร โดยการสังเกตเก็บข้อมูลตัวเลขของผล 

ที่ออกมานั้นแล้วเอามาเปรียบเทียบหรือวัดกับเกณฑ์วัตถุประสงค์ 

หรือมาตรฐานที่เรามีอยู่หรือตั้งขึ้น จากนั้นก็น�ามาสรุปว่าดีหรือไม่ดี  

สูงหรือต�่ากว่ามาตรฐานมากน้อยเพียงใด ควรมีการปรับปรุงแก้ไข 

อย่างไรบ้าง และสอดคล้องกับประเสริฐ ธรรมโวหาร (2542)  

กล่าวไว้ว่า การประเมินผล เป็นการประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียน 

และเพือ่การตดัสินผลการเรยีนรูข้องนกัเรยีน จดัเป็นเครือ่งมอืส�าคญั

ยิ่งจะช่วยให้ครูได้ทราบระดับความเจริญงอกงามของเด็กแต่ละคน

ว่ามกีารเปล่ียนแปลงเพิม่ขึน้ หรอืลดลงอย่างไร ผู้เรยีนได้เกดิความรู้ 

ความเข้าใจ มทีกัษะ เจตคต ิและการปฏบัิตติามจดุประสงค์ของการ

เรียนรู้เพียงใดหรือไม่ และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของนภมณฑล 

สิบหมื่นเปี่ยม และวลัยพร ศิริภิรมย์ (2545) เรื่อง แนวทางการจัด 

การศึกษาพระปริยัติธรรมตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ 

พ.ศ.2542 พบว่า ด้านการวัดผลและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

และประเมินผล วัดความจ�ามากกว่าความเข้าใจ และไม่มีเกณฑ์ 

มาตรฐาน ข้อสอบยากเกินไป เน้นความจ�ามากกว่าการประยุกต์ใช้  

ที่ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับงานวิจัยข้างต้น เพราะว่าการวัดผล 

และประเมินผลในยุคปัจจุบันมีเครื่องมือที่หลากหลาย ทันสมัย 

มีคุณภาพ สามารถวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้มากกว่า 

ในอดีต

  1.2 ด้านผู้สอน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

เพราะว่าครูผู ้สอนมีส่วนส�าคัญในการด�าเนินการจัดการศึกษา 

พระปริยัติธรรม แผนกบาลี ตามหลักสูตรของส�านักงานของแม่กอง 

ธรรมสนามหลวง ครูผ่านการอบรมหลักสูตรครูสอนพระปริยัติธรรม  

แผนกบาลี มีความประพฤติเรียบร้อยเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน  

วางตนเหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ และไม่มีอคติกับผู ้เรียน  

สอดคล้องกับพระธรรมวโรดม (บุญมา คุณสมฺปนฺโน) (2548)  

ได้กล่าวว่า ผู้สอนที่ดีต้องประกอบด้วยลักษณะ 4 ประการ คือ 

1) มีความรู้ดี 2) มีการสอนดี 3) มีการปกครองดี 4) มีความประพฤติด ี

และผู้สอนที่ดีต้องประกอบด้วย 3 สุ, 4 เต็ม ดังน้ี 1) สุวิชาโน  

มีความรู้ดี 2) สุสาสโน สอนดี มีเทคนิค ตั้งใจสอน 3) สุปฏิปนฺโน 

มีความประพฤติดี และ 1) สอนให้เต็มคาบ 2) สอนให้เต็มเวลา 

สายัณห์  วงศ์สุรินทร์
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3) สอนด้วย ความเต็มใจ 4) สอนเต็มความสามารถ และสอดคล้อง 

กับอาภรณ์ ใจเที่ยง (2553) ได้กล่าวว่า ผู้สอน เป็นบุคลากรวิชาชีพ 

ผู้ท�าหน้าที่สอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ  

เป็นองค์ประกอบส�าคัญของการจัดการเรียนการสอนที่ขาดไม่ได้  

บุคลิกภาพและความสามารถของผู้สอนมีอิทธิพลต่อการเรียนรู ้

ของผู้เรียน ผู้สอนควรมีบุคลิกภาพท่ีดีและรู้จักเลือกใช้วิธีสอนที่ 

เหมาะสม เพ่ือส่งเสริมให้ผู ้เรียนประสบผลส�าเร็จในการเรียนรู้  

ตลอดจนสอดคล้องกับทิศนา แขมมณี (2555) ที่กล่าวว่า ผู้สอนม ี

อิทธิพลต่อการเรียนการสอนหลายประการ เช่น ความรู้ความเข้าใจ 

ในสาระที่สอน ความสามารถในการสอน ความตั้งใจในการสอน  

เจตคติต่อการสอน ความรู้สึกต่อตัวผู้เรียน สภาพจิตใจของผู้สอน  

แรงจูงใจในการสอน สุขภาพของผู้สอน ความพร้อมของผู้สอน  

บุคลิกลักษณะของผู้สอน ฯลฯ สิ่งต่างๆ เหล่านี้มีผลต่อการจัดการ 

เรียนการสอนและต่อพฤติกรรมการสอนของครู ซ่ึงส่งผลต่อไปถึง 

กระบวนการเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียน

  1.3 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า โดย 

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพราะว่าครูสร้างบรรยากาศในห้องเรียน 

ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ภาษาบาลี และให้นักเรียนท่องไวยากรณ์ก่อน 

ด�าเนินการเรียนการสอน ให้ตัวแทนนักเรียนน�าแปลบาลีแล้วให้ 

เพ่ือนในชั้นเรียนกล่าวตาม เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามปัญหาที่ 

สงสัยในขณะเรียน และมอบหมายให้นักเรียนแปลบาลีในชั้นเรียน 

เป็นรายบุคคลด้วย การจัดกิจกรรมเหล่านี้ต้องการให้นักเรียน 

ฝึกปฏิบัติโดยการคิด การท�าและการแก้ปัญหา ซึ่งตรงกับหลักการ 

ที่ว่า นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคล้องกับสุวิทย ์

มูลค�า และอรทัย มูลค�า (2547) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัด 

กิจกรรมการเรียนการสอนให้ประสบความส�าเร็จไว้ว่า การจัด

กิจกรรมเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัด 

ของผู้เรียนโดยค�านึงความแตกต่างระหว่างบุคคล การฝึกทักษะ  

กระบวนการคดิ การจดัการ การเผชิญสถานการณ์และการประยกุต์ 

ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได ้

เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ท�าได้คิดเป็น ท�าเป็น  

รกัการอ่านและเกดิการใฝ่รูอ้ย่างต่อเนือ่งพร้อมทัง้ส่งเสรมิสนบัสนนุ 

ให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและ 

อ�านวยความสะดวกเพื่อให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้ สอดคล้องกับ 

วาณี ภูเสตว์ (2542) ได้กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

มีความส�าคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนี้ 1) ช่วยเร้าความสนใจ 

ของผู้เรียน ท�าให้บทเรียนมีความหมายต่อการเรียนรู้ 2) ส่งเสริม 

ให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ ความถนัด และความสนใจ  

3) ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ให้ผู้เรียนแต่ละคน 4) ส่งเสริม 

ความเจริญงอกงามและพัฒนาการด้านต่างๆ ของผูเ้รยีน 5) ส่งเสรมิ 

ให้ผู ้เรียนมีโอกาสร่วมกันท�างานซ่ึงเป็นการปลูกฝังความเป็น 

ประชาธปิไตย ความรบัผดิชอบ และความสามคัคใีห้เกิดขึน้แก่ผู้เรียน 

  1.4 ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน พบว่า โดย 

ภาพรวมอยูใ่นระดับมาก ในปัจจุบันการจัดการศึกษาพระปรยิตัธิรรม  

แผนกบาลี จัดการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรของส�านักงาน 

แม่กองบาลีสนามหลวง และจัดการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของ 

หลักสูตรแม่กองบาลีสนามหลวง ในอดีตตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นต้น 

มาหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมยังใช้พระไตรปิฎกเป็นหลัก  

หลักสูตรในสมัยนั้นเป็นภาษาเชิงวิชาการ มีเนื้อหาเยอะ ยากต่อ 

การเข้าใจของพระสงฆ์ ต่อมาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นก็มีการ 

ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหลักสูตรมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ทัน 

กับสภาพความเปล่ียนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ 

การศึกษา ตลอดจนสอดคล้องกับวชิาการทางโลก หลักสูตรการศกึษา 

พระปรยิตัธิรรม แผนกบาลนีัน้ เป็นการศกึษาหลกัธรรม ค�าสอนต่างๆ  

ของพระพุทธเจ้าทั้งที่เป็นบุคคลาธิษฐานและธรรมาธิษฐาน ประวัต ิ

และค�าสอนของพระสาวก ตลอดจนนิทานชาดกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

กับอดีตชาติของพระพุทธเจ้าและพระสาวก การศึกษาพระปริยัต ิ

ธรรมท�าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดความซาบซึ้ง เกิดเจตคติที่ดีต่อ 

พระพุทธเจ้าและพระสาวก และเกิดทักษะ ด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย 

และทักษะพิสัย ตลอดจนเข้าใจถึงกฎเกณฑ์ทางพุทธศาสนา

ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ประเพณี ซึ่งสอดคล้องสุนีย์ ภู่พันธ์  

(2546) ได้กล่าวถึง ลักษณะหลักสูตรที่ดีจะน�าไปสู่การเรียนการสอน 

ที่มีประสิทธิภาพ และเกิดสัมฤทธ์ิผลทางการศึกษาไว้ว่า หลักสูตร 

ที่ดีจะต้องตรงตรงกับจุดมุ่งหมายของการศึกษา ตรงตามลักษณะ 

ของการพัฒนาการของเด็กวัยต่างๆ ตรงตามลักษณะวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี และเอกลักษณ์ของชาติ มีเนื้อหาสาระ 

ของเรื่องที่สอนบริบูรณ์เพียงพอที่จะช่วยให้นักเรียนคิดเป็น ท�าเป็น 

และมีการพัฒนาในทุกด้าน สอดคล้องกับชีวิตประจ�าวันของผู้เรียน  

คอื จดัวชิาทกัษะ และวชิาเนือ้หาให้เหมาะสมกนัในอนัทีจ่ะส่งเสรมิ 

ให้ผู้เรยีนเจรญิงอกงามทกุด้าน และตรงกับปรยีาพร วงศ์อนตุรโรจน์  

(2542) ได้ให้ความส�าคัญต่อหลักสูตรไว้ว่า หลักสูตรเป็นหลักและ 

หวัใจของการเรยีนการสอน เพือ่น�าไปสู่เป้าหมายของการศกึษาตาม 

ทีว่างไว้ หลกัสตูรจงึมคีวามส�าคัญเพราะเป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน 

ของผู้สอนที่จะจัดประสบการณ์ให้ผู ้เรียนได้มีความรู ้ ทักษะ 

ความประพฤติมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และไม่สอดคล้องกับงานวิจัย 

ของนภมณฑล สิบหมื่นเปี ่ยม และวลัยพร ศิริภิรมย์ (2545)  

เรือ่ง แนวทางการจดัการศกึษาพระปรยิตัธิรรมตามพระราชบญัญตั ิ

การศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 พบว่า ด้านหลักสูตร เนือ้หาสาระยาก 

เกนิไป มากเกนิไป เนือ้หาสาระเก่าเกนิไป ไม่เคยปรบัปรงุ ไม่เหมาะสม 

กับวัยผู้เรียน เน้นการท่องจ�า การแปลไม่ค่อยมีการประยุกต์ใช้  

ขาดการคิดวิเคราะห์ ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับงานวิจัยข้างต้น  

เพราะว่ามเีปลีย่นแปลงหลกัสตูรมาเรือ่ยๆ จนถงึปัจจบุนั เพ่ือให้ทัน 

กบัความเปลีย่นแปลงทางสงัคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการศกึษา 

ตลอดจนสอดคล้องกับวิชาการทางโลก 

สายัณห์  วงศ์สุรินทร์
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  1.5 ด้านสื่อการเรียนการสอน พบว่า โดยภาพอยู่ 

ในระดับมาก เพราะว่าในปัจจุบันการเรียนการสอนบาลี เน้นการ 

ท่องจ�า ท�าความเข้าใจในต�าราเรียนเป็นหลัก หนังสือเรียนเป็นส่ือ 

ที่มีส�าคัญที่สุด ส่วนสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่น�ามาประกอบในการ 

เรียนการสอนนั้น เป็นองค์ประกอบท่ีท�าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหา 

ได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้น ดังนั้น การเรียนการสอนในปัจจุบันต้อง 

อาศัยสื่อเทคโนโลยีประกอบการสอน เพื่อท�าให้นักเรียนสนใจและ 

เข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น การใช้สื่อเทคโนโลยีการสอน เป็นวิธีการ 

หรือตัวกลางที่จะช่วยถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ต่างๆ  

และทัศนคติจากครูไปยังนักเรียน เพื่อท�าให้เกิดการเรียนรู ้ที่มี 

ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับฐาปนีย์ ธรรมเมธา (2539) ได้สรุป 

คณุค่าของสือ่การเรียนการสอนไว้ว่า การใช้สือ่การสอนเป็นการช่วย 

สร้างบรรยากาศในการสอนให้น่าสนใจ แทนที่จะฟังผู้สอนบรรยาย 

อย่างเดียว ผู้เรียนจะได้เห็นผู้สอนใช้สื่อประกอบการบรรยายท�าให้ 

เนื้อหานั้นน่าสนใจมากยิ่งขึ้น สื่อช่วยสร้างความมั่นใจในการสอน 

ของผู้สอนให้มากขึ้นด้วย เช่น กรณีผู้สอนจ�าเนื้อหา หรือล�าดับ 

การสอนไม่ได้ ผูส้อนอาจดไูด้จากสือ่ทีเ่ตรียมมา กรณีผูส้อนพูดไม่เก่ง  

หรอืผูส้อนเป็นอาจารย์ใหม่ สือ่การสอนจะช่วยสร้างความเชือ่มัน่ให้ 

กบัผูส้อน เมือ่ผูส้อนเหน็คุณค่าของสือ่การสอน ย่อมเป็นการกระตุน้ 

ให้ผู้สอนตื่นตัวในการเตรียมการผลิต เลือก หรือจัดหาสื่อการสอน 

ตลอดจนเทคนิคใหม่ๆ มาใช้ในการสอน สื่อการสอนช่วยกระตุ้น 

และเร้าความสนใจให้กับผู้เรียน ท�าให้เกิดความสนุกสนานและ 

ไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน สื่อช่วยแก้ปัญหาเร่ืองความแตกต่าง 

ระหว่างบุคคล ในแง่ความสนใจ ระดับสติปัญญาและศักยภาพแห่ง 

ความคิดสร้างสรรค์ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

มากยิ่งขึ้นท�าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียน 

กับผู้สอน และสื่อช่วยดึงประสบการณ์นอกห้องเรียนที่อยู่ไกล มีข้อ 

จ�ากัดเรื่องเวลา ระยะทาง และสถานที่มาสู่ห้องเรียนได้ และตรงกับ 

วิวรรธน์ จันทร์เทพย์ (2543) ที่ระบุว่า สื่อการเรียนการสอนเป็น 

ตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้ ทัศนคติ ทักษะและประสบการณ์ 

ไปสู่ผู้เรียนสื่อแต่ละชนิดจะมีคุณค่าและคุณสมบัติพิเศษในตัวเอง  

สามารถแสดงความหมายที่เหมาะสมกับเนื้อหา และเทคนิควิธีการ 

ใช้อย่างมีระบบ

 2. การเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของนกัเรยีนต่อสภาพ 

การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีของส�านักเรียนวัดชูจิต 

ธรรมาราม พระอารามหลวง จงัหวดัพระนครศรอียธุยา จ�าแนกตาม 

สถานภาพส่วนบุคคล ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

  2.1 อายุ นักเรียนท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น 

ต่อสภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี พบว่า  

ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากการ 

ด�าเนนิการจดัการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนกบาล ีได้ให้ความส�าคัญ 

กบัองค์ประกอบต่างๆ ทีส่่งผลต่อการจดัศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนก

บาลี ทั้งในด้านหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียน 

การสอน การวดัผลและประเมนิผล และด้านผูส้อน ซึง่ท�าให้นกัเรยีน 

ที่มีอายุต่างกันได้รับองค์ประกอบต่างๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 

สอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูสุตวิสุทธิคุณ พัด (2548) ได้ท�า 

การวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในส�านักเรียนวัดโมลีโลกยาราม

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียนของนักเรียนมากที่สุดตามล�าดับมี ดังนี้ หลักสูตร  

พฤตกิรรมครู สิง่แวดล้อม และน้อยทีสุ่ด คอื การสนบัสนนุของชมุชน  

การพิจารณาในรายละเอียดเกี่ยวกับ หลักสูตร พบว่า ปัจจัยที่มีผล 

มากที่สุด คือ เนื้อหา น้อยที่สุด คือ การน�าหลักสูตรไปใช้ในเรื่อง 

สิ่งแวดล้อม ปัจจัยที่มีผลมากที่สุด คือ เรื่องการเตรียมการสอน  

รองลงมา คือ กระบวนการหลังการสอน ดังนั้น นักเรียนท่ีมีอายุ 

ต่างกัน จึงมีองค์ประกอบที่มีผลต่อการจัดศึกษาพระปริยัติธรรม  

แผนกบาลี ไม่แตกต่างกัน

  2.2 วุฒิการศึกษาสายสามัญ นักเรียนที่มีวุฒิการ 

ศึกษาสายสามัญต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการศึกษา 

พระปริยัติธรรม แผนกบาลี พบว่า ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้อง 

กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ในการด�าเนินการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม  

แผนกบาลี ผู้สอนได้วิเคราะห์คุณลักษณะพื้นฐานของผู้เรียนก่อน 

เพื่อจะได้รับรู้พื้นฐานความรู้ ของผู้เรียนก่อนลงมือปฏิบัติการสอน  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอรพร คัมภีรศาสตร์ (2550) ได้ท�า 

การวจิยัเรือ่ง การพฒันาเกณฑ์การประเมินพระต้นแบบด้านสือ่การ 

เรียนรู้ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) การวิเคราะห ์

คุณลักษณะของผู้เรียน พบว่า ผู้สอนเน้นการปลูกฝังเรื่องคุณงาม 

ความดี หลักค�าสอนของพระพุทธองค์ มีความรู้ในเรื่อง ท่ีจะสอน 

อย่างถ่องแท้ เป็นแบบอย่างที่ดี โดยการสอนให้รู้ ท�าให้ดู อยู่ให้เห็น  

และพิจารณาช่วงชั้นของผู้เรียน 2) การก�าหนดวัตถุประสงค์ 

การเรียนรู้ พบว่า ผู้สอนก�าหนดวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนเกิด 

สมาทปนา ปลุกเร้าชวน ให้ปฏิบัติตาม สมุตเตชนา ปลุกเร้าให้เกิด 

ความตื่นตัว สันทัสสนา เกิดความชัดเจน อธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจ 

แจ่มแจ้ง สัมปหังสนา ให้เกิดความสนุกสนาน ยึดหลักไตรสิกขา 

โดยพิจารณาหลักสูตร ค�าอธิบายรายวิชา สาระการเรียนรู้ให้ชัดเจน  

ผู้สอนบอกวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนทราบก่อนเรียน และให้ผู้เรียน 

น�าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน ดังน้ัน นักเรียนที่มีวุฒิการศึกษา 

สายสามัญต่างกัน จึงมีองค์ประกอบที่มีผลต่อการจัดการศึกษา 

พระปริยัติธรรม แผนกบาลี ไม่แตกต่างกัน

  2.3 วฒุกิารศกึษาทางบาล ีนกัเรยีนทีม่วุีฒกิารศกึษา 

ทางบาลีต ่างกัน มีความคิดเห็นต ่อสภาพการจัดการศึกษา 

พระปริยัติธรรม แผนกบาลี พบว่า ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้อง 

กับสมมติฐาน เพราะว่าไม่ว่านักเรียนจะมีวุฒิการศึกษาทางบาลี 

ในระดับใดก็ตาม ก็ได้ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน 

สายัณห์  วงศ์สุรินทร์
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พระปริยัติธรรมอันเดียวกัน และภายใต้โครงสร้างเดียวกัน ซึ่ง 

สอดคล้องกับงานวิจัยของญาณิศา เพ็ชรสัมฤทธ์ิ (2548) ได้ท�า 

การวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาการจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษา 

ของโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญัศกึษา ในเขตการปกครอง 

คณะสงฆ์ภาค 4 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการจัดท�าหลักสูตร 

สถานศึกษา ครูผู้สอนมีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ระดับมาก ยกเว้น 

ด้านการพัฒนาระบบการส่งเสริมสนับสนุนอยู่ในระดับปานกลาง  

ปัญหาการจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษา มีปัญหาโดยรวมอยู ่ใน 

ระดับปานกลาง ยกเว้นด้านการจัดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  

มีปัญหาน้อย ปัญหาที่พบ ได้แก่ ครูผู้สอนบางส่วนขาดความรู ้

ความเข้าใจเก่ียวกับการก�าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การจัดท�าสาระของหลักสูตร การออก 

การเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การก�าหนดรูปแบบ 

การวัดและประเมินผล การพัฒนาระบบการส่งเสริมสนับสนุน  

รวมทัง้การเรียบเรยีงเป็นหลกัสตูรสถานศกึษา ดงันัน้ นกัเรียนทีม่วีฒุ ิ

การศึกษาทางบาลีต่างกัน จึงมีองค์ประกอบท่ีมีผลต่อการจัดการ 

ศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีของส�านักเรียนวัดชูจิตธรรมาราม 

ไม่แตกต่างกัน

บทสรุปสารัตถะส�าคัญของงานวิจัย
 1. สภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ 

ในระดับมาก 

 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนต่อ 

สภาพการจดัการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนกบาล ีจ�าแนกตามอายุ  

พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ 

สมมติฐาน เพราะการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี  

ได้ให้ความส�าคัญกับองค์ประกอบต่างๆ ท่ีส่งผลต่อการจัดศึกษา 

พระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในด้านหลักสูตรกิจกรรมการเรียน 

การสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล และ 

ผู้สอน ซึ่งท�าให้นักเรียนท่ีมีอายุต่างกันได้รับองค์ประกอบต่างๆ  

อย่างทั่วถึง เท่าเทียมกันจ�าแนกตามวุฒิทางการศึกษาสายสามัญ 

โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมตฐิาน  

เพราะการจดัการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนกบาลี ผูส้อนได้วเิคราะห์ 

คุณลักษณะพื้นฐานของผู้เรียนก่อนเพื่อจะได้รับรู้พื้นฐานความรู้ 

ของผูเ้รยีนก่อนลงมอืปฏบิตักิารสอน และจ�าแนกตามวฒุกิารศกึษา 

ทางบาลไีม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมตฐิาน เพราะว่าไม่ว่า 

นกัเรยีนจะมวีฒุกิารศกึษาทางบาลใีนระดบัใดกต็ามจะศกึษาหลกัสตูร 

สถานศกึษาของโรงเรียนพระปรยิตัธิรรมอันเดยีวกัน ภายใต้โครงสร้าง

อันเดียวกัน

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะทั่วไป

 1. ด้านหลักสูตร ควรจัดเน้ือหาให้มีความยืดหยุ ่น  

เหมาะสมกับวัยของนักเรียน จัดพิมพ์หนังสือส�าหรับการค้นคว้า 

เพิ่มเติมให้มากขึ้น และมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านภาษา 

บาลีที่หลากหลาย เพื่อสนองความสนใจและความต้องการของ 

นักเรียน

 2. ด้านกจิกรรมการเรยีนการสอน ครคูวรจดักจิกรรมใน 

ชัน้เรยีนให้มากขึน้เพือ่ส่งเสรมิการเรียนรูข้องนกัเรยีน โดยให้น�าเสนอ 

เรื่องราวที่มีประโยชน์และน่าสนใจแก่เพื่อนๆ หน้าชั้นเรียน และจัด 

ให้มีเสวนากลุ่มย่อยระหว่างนักเรียนกับครูหรือเชิญวิทยากรมาให ้

ความรู้ด้านภาษาบาลี เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนนักเรียนได้ฝึกการ 

กล้าแสดงออก โดยการซักถามและแสดงความคิดเห็นต่างๆ 

 3. ด้านสื่อการเรียนการสอน ผู้บริหารควรสนับสนุน 

งบประมาณเพื่อจัดซ้ือส่ือเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมเปิดโอกาสให ้

นักเรียนเข้าถึงส่ือให้มากขึ้น และครูควรผลิตส่ือการเรียนการสอน 

ใช้เองโดยให้นักเรยีนมส่ีวนร่วมในการวางแผนและผลติสือ่การเรยีน 

การสอนด้วย 

 4. ด้านการวัดและประเมนิผล ควรปรบัปรงุวิธีการวดัผล 

และประเมินผลโดยอาศัยเครื่องมือต่างๆ ที่หลากหลาย ทันสมัย 

มีประสิทธิภาพ ตรงกับจุดประสงค์ของการเรียนรู้มากกว่าการ

วัดผลและประเมินผลที่การเรียนการสอน และผู้สอนควรมีการเก็บ

รวบรวมข้อมูลกิจกรรมของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น เพื่อที่จะน�า

มาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาศักยภาพและทักษะต่างๆ ของ

นักเรียนต่อไป

 5. ด้านผูส้อน ควรมแีผนปฏบิตักิารประจ�าปีเพือ่พฒันา 

ผู้สอนอย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองควรมีการจัดอบรม สัมมนา 

เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการสอนให้กับครูผู้สอนบาลี ปีละ 2 ครั้ง

 6. ผลของการวิจัยออกมาดีทุกด้านท�าให้ไม่สอดคล้อง 

หรือขัดแย้งกับงานวิจัยของนภมณฑล สิบหม่ืนเปี่ยม และวลัยพร 

ศิริภิรมย์ เนื่องมาจากปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น นักเรียน 

อ่านหนังสือไม่ออก เขียนหนังสือไม่ได้ เป็นต้น

 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรศึกษาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก 

บาลีของคณะสงฆ์ไทย

 2. ควรศึกษาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก

บาลี แผนกธรรม และแผนกสามัญในระดับจังหวัด ภาคและหน 

 3. ควรศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษา 

พระปริยัติธรรม แผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน

สายัณห์  วงศ์สุรินทร์
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บทคัดย่อ
 การวิจัยน้ีมีเป้าหมายเพื่อสังเคราะห์และพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้นของ 3 องค์ประกอบ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ

บริหารงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จ�านวน 166 คน ซึ่งปฏิบัติงานในวิทยาลัยอาชีวศึกษา 10 แห่ง โดยการสุ่มด้วยวิธีการ G*power เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม

มาตรส่วนประมาณค่า 5 ตัวเลือก  เกี่ยวกับ 1) 11  ตัวแปรสังเกตได้ของ 3 ปัจจัย ซึ่งประกอบด้วยภาวะผู้น�าผู้บริหารวิทยาลัย วัฒนธรรม

องค์การ และบรรยากาศองค์การ  และ 2) 4 ตัวแปรสังเกตได้ของประสิทธิผลการบริหารงานวิทยาลัยอาชีวศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลการ

วิจัยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส้น (LISREL Program) ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 

  ผลการวจิยัพบว่า บรรยากาศองค์การ  มคีวามสมัพนัธ์โดยตรงกับประสทิธผิลการบรหิารงานวทิยาลยั แต่วัฒนธรรมองค์การและ

ภาวะผูน้�าของผูบ้ริหารวทิยาลยั มคีวามสมัพนัธ์โดยอ้อมกบัประสทิธผิลการบริหารงานวทิยาลยั วฒันธรรมองค์การส่งผลต่อประสิทธผิลการ

บริหารงานวิทยาลัยผ่านภาวะผู้น�าของผู้บริหารวิทยาลัยและบรรยากาศองค์การ โดยภาวะผู้น�าของผู้บริหารวิทยาลัยส่งผลต่อประสิทธิผล

การบริหารงานวิทยาลัยผ่านเฉพาะบรรยากาศองค์การเท่านั้น   

ค�าส�าคัญ : รูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้น, ประสิทธิผล, วิทยาลัยอาชีวศึกษา, สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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Abstract
 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.

Keywords : Linear Structure Relationship Model, Administrative  Effectiveness, Vocational Colleges, Department of  
  Local Administration
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บทน�า
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

ก�าหนดให้การศึกษาเป็นเครื่องมือส�าคัญในการพัฒนาคน ส่งเสริม 

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและ 

ทุกรูปแบบ ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ 

สังคม ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอ�านาจเพื่อให้องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ชุมชน องค์การทางศาสนา และเอกชนจัด 

และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพ 

การศกึษาให้เท่าเทยีม และสอดคล้องกบัแนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรฐั 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิท่ีจะจัดการศึกษาอบรม และ 

การฝึกอาชีพ ตามความเหมาะสมและความต้องการภายใน 

ท้องถิ่นนั้น และเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา อบรมของรัฐ  

โดยค�านึงถึงความสอดคล้องกับมาตรฐานและระบบการศึกษา 

ของชาติ มุ่งเน้นให้มีการปฏิรูประบบบริหารงานและการบริหาร 

การศึกษาของท้องถิ่น (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, 2550)  

โดยรฐัต้องด�าเนนิการให้ประชาชนได้รบัการศกึษาตามความต้องการ 

ในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให ้

มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และ 

ภาคเอกชน ในการจดัการศกึษาทกุระดบั โดยรฐัมหีน้าทีด่�าเนนิการ  

ก�ากับ ส่งเสริม สนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวให้มีคุณภาพ 

และได้มาตรฐานสากล การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ 

เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัด 

ของตน มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และ 

ประเทศชาติ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, 2560) 

 การจัดการศึกษาของท้องถิ่นนั้น มีกรมส่งเสริมการ 

ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ท�าหน้าท่ีประสาน ส่งเสริม  

สนับสนุนการจัดการศึกษา เป็นการด�าเนินการตามแนวคิดเกี่ยวกับ 

การกระจายอ�านาจไปยังท้องถิ่นมากขึ้น โดยรัฐธรรมนูญได้ก�าหนด 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดการศึกษา อบรม และการฝึก 

อาชีพตามความเหมาะสม และตามความต้องการภายในท้องถิ่น  

(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,  

2559) โดยการจัดการศึกษาของรัฐต้องค�านึงถึงการมีส่วนร่วม 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน เพื่อผลิตก�าลังคนที ่

มีคุณภาพในด้านความรู้ ความคิด และทักษะฝีมือ ให้ทันกับความ 

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และความต้องการก�าลังคนในการพัฒนา 

ประเทศ (ส�านกัประสานและพฒันาการจดัการศกึษาท้องถิน่, 2558)

การบริหารสถานศึกษา เป็นภารกิจหลักของผู้บริหารที่จะต้อง 

ก�าหนดแบบแผน วิธีการ และขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติได้อย่าง 

เป็นระบบ ผู้บริหารต้องรู้จักเลือกวิธีการบริหารท่ีเหมาะสม และ 

มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิผลตามเป้าหมาย 

ในกระบวนการบริหารไม่ใช่เพียงแต่ผู้บริหารต้องด�าเนินกิจกรรม 

เพยีงล�าพัง แต่ยงัต้องมบีคุลากรในองค์กรส่วนอืน่ๆ ทีต้่องร่วมมอืกัน 

จนท�าให้งานน้ันประสบความส�าเร็จ (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์,  

2544: 8) จึงถือว่า ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญในการน�าพา 

องค์การไปสู่วิสัยทัศน์หรือเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ สอดคล้องกับ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553  

บัญญัติถึงหลักการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการ 

ศึกษาให้ยึดหลักการกระจายอ�านาจไปสู ่เขตพื้นที่การศึกษา 

สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระจายอ�านาจการ 

บริหารการศึกษาไปสู่สถานศึกษาโดยตรงโดยมีคณะกรรมการ 

สถานศกึษาแต่ละแห่งท�าหน้าทีก่�ากับและส่งเสรมิสนบัสนนุกิจกรรม 

ของสถานศึกษา  

 ประสิทธผิลและคณุภาพของสถานศกึษา เป็นองค์ประกอบ 

และเป้าหมายทีส่�าคัญในการจดัการศึกษาให้ส�าเรจ็ตามวัตถปุระสงค์  

ประสิทธิผลของโรงเรียนไม่ได้หมายถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

อย่างเดียว หรือความพึงพอใจในการท�างานแต่เพียงอย่างเดียว  

แต่หมายถงึการบรรลเุป้าหมายหรือวตัถปุระสงค์ในการจดัการศกึษา 

โดยพิจารณาจากความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียนสูง และความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้ม ี

ทศันคตทิางบวก ตลอดจนสามารถปรบัตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมทัง้ 

ภายในและภายนอก รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาภายในโรงเรียน 

(ธร สุนทรายุทธ, 2551) ความส�าเร็จของสถานศึกษามุ่งเป้าหมาย 

ที่การบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลให ้

สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจนบรรลุ 

วตัถปุระสงค์ในการจัดการศกึษา ส่วนส�าคญัคอื ผู้บรหิารสถานศกึษา  

เป็นผู้มบีทบาทหลายอย่างในฐานะผูน้�าโรงเรยีน โดยการให้ค�าปรกึษา 

การปฏิบัติงานแก่บุคลากร การดูแลนักเรียนด้านการเรียนและ 

ระเบยีบวนิยั การท�างานกบัครอบครวัและชุมชน การบรหิารจดัการ 

ทรัพยากรในโรงเรียน  การตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตร  และวางแผน 

พัฒนาบุคลากร การบริหารงบประมาณ ภาวะผู้น�าที่เข้มแข็งของ 

ผู้บริหารโรงเรียนน�าไปสู่ประสิทธิภาพของโรงเรียน (Voorhis &  

Seldon, 2004: 126) ประสิทธิผลของโรงเรียนข้ึนอยู่กับภาวะ 

ผู ้น�าของผู้บริหารซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพการศึกษา  

(Knezevich, 1984: 323) นอกจากนี้ ประสิทธิภาพขององค์การ 

มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความเข้มแข็งและความสอดคล้องทาง 

วัฒนธรรม (Cameron & Ettington, 1988) วัฒนธรรมองค์กรจะ 

ส่งผลต่อประสิทธิผล (Effectiveness) ขององค์การเป็นอย่างมาก  

เมื่อวัฒนธรรมนั้นก่อให้เกิดการผูกพัน (Involvement) และการม ี

ส่วนร่วมในองค์การ การปรับตัว (Adaptability) ที่เหมาะสมกับ 

การเปลีย่นแปลงของสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกองค์การ  

การประพฤติปฏิบัติได้สม�่าเสมอ (Consistency) ซึ่งจะท�าให้เกิด 

การท�างานที่ประสานกันและสามารถคาดหมายพฤติกรรมต่างๆ 

ที่จะเกิดขึ้นได้ และมีวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์การที่เหมาะสม  

นัตธิณี  จงรักษ์, ประชุม  รอดประเสริฐ, ไพรัตน์  วงษ์นาม
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ท�าให้องค์การมีกรอบและทิศทางการด�าเนินงานท่ีชัดเจน ปัจจัย 

ดงักล่าวจะท�าให้องค์การสามารถบรรลสุูป่ระสทิธิผลตามท่ีต้องการได้ 

(Denison, 1990) รวมถงึปัจจยับรรยากาศองค์การซึง่เป็นตวัแปรส�าคญั 

ในการศึกษาองค์การ วิเคราะห์การท�างานของบุคคลประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลขององค์การ (Steers & Porter, 1977: 365) 

จึงกล่าวได้ว่า ปัจจัยภาวะผู้น�า วัฒนธรรมองค์การ และบรรยากาศ 

องค์การ มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา

 วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง 

ท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่แยกตัวมาจากโรงเรียนระดับประถมศึกษา  

และมธัยมศกึษา การจดัการศึกษาระดบัอาชวีศกึษา สังกดักรมส่งเสรมิ 

การปกครองท้องถิ่น มีจ�านวนท้ังสิ้น 10 แห่ง ได้แก่ 1) วิทยาลัย 

อาชีวศึกษาศรีราชา จังหวัดชลบุรี 2) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาล 

เมืองก�าแพงเพชร จังหวัดก�าแพงเพชร 3) วิทยาลัยอาชีวศึกษา 

เทศบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม 4) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาล 

หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 5) วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ 

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัล�าพนู จังหวดัล�าพนู 6) วทิยาลยัอาชวีศกึษา 

เทศบาลอ้อมน้อย จังหวดัสมทุรสาคร 7) วิทยาลยัอาชวีศกึษาเทศบาล 

พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 8) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมือง 

หนองคาย จังหวัดหนองคาย 9) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมือง 

นาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ 10) โรงเรียนองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดอนสักผดุงวิทย์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ผลการด�าเนนิงานทีผ่่านมา การบรหิารงานทีย่งัไม่เป็นไปตามแผนที ่

วางไว้ เน่ืองจากพบประเด็นปัญหาที่อาจเป็นสาเหตุที่ท�าให้ผลการ 

ปฏบิตังิานยงัไม่บรรลตุามวตัถปุระสงค์ ได้แก่ ด้านผูบ้รหิารสถานศกึษา  

เนื่องจากผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา มาจากผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  

ซึง่มคีวามแตกต่างกนัในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านโครงสร้างการบรหิาร   

หลกัสตูรและการสอน บคุลากร เป็นต้น ซึง่อาจก่อให้เกดิปัญหาด้าน 

การปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการระดับอาชีวศึกษาและ 

อาจส่งผลให้การปฏบิตังิานยงัไม่บรรลตุามวตัถปุระสงค์ (กรมส่งเสรมิ 

การปกครองท้องถิ่น, 2556) จากหลักการและปัญหาดังกล่าว 

ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้นของปัจจัยที ่

ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัด 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งข้อมูลที่ได้เป็นองค์ความรู้ใหม ่

ที่จะเป็นประโยชน์ในการน�าไปพัฒนารูปแบบการบริหารวิทยาลัย 

อาชีวศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน และประยุกต์ 

ใช้ส�าหรับการบริหารงานหน่วยงานอื่นๆ ในสังกัดกรมส่งเสริมการ 

ปกครองท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพื่อสังเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้นของปัจจัย 

ที่ส ่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษา  

สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อุปกรณ์และวิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative  

research) จากการสังเคราะห์รูปแบบปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

การบริหารงานวิทยาลัยอาชีวศึกษา ได้ปัจจัยที่ส่งผล ดังนี้

 1) ภาวะผูน้�าของผูบ้ริหารวทิยาลยัอาชวีศกึษา หมายถงึ  

ความสามารถของผู้บริหารที่มีอิทธิพลต่อครูและบุคลากร วิทยาลัย 

อาชวีศกึษา สงักดักรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ซึง่เป็นท่ียอมรบั 

และปฏิบัติตามเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การบริหารขององค์การ 

ที่ก�าหนดไว้ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การเป็นผู้มี 

บารมี หมายถึง การที่ผู้น�าสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง ท�าให้ผู้ตาม 

เกิดการยอมรับ ศรัทธา จงรักภักดี อุทิศตน โดยไม่หวังผลประโยชน ์

ส่วนตน โน้มน้าวจิตใจให้มีความคิดเห็นคล้อยตาม  2) การสร้างแรง 

บันดาลใจ หมายถึง การที่ผู้น�าใช้ความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจ 

ให้ผูต้ามเปลีย่นแปลงความสนใจเพือ่ตนเองไปสู่การกระท�าประโยชน์ 

เพื่อหน่วยงาน 3) การกระตุ้นให้ใช้สติปัญญา หมายถึง การที่ผู้น�า 

ใช้ความรู้ ความสามารถของตนกระตุ้นให้ผู้ตามใช้สติปัญญาใน 

การแก้ปัญหา กระตุ้นให้เกิดระบบความคิด เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา 

อย่างสร้างสรรค์  4) การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ตามเป็นรายบุคคล  

หมายถงึ การทีผู่น้�าแสดงความสนใจและสร้างความสมัพนัธ์ระหว่าง 

บุคคล เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานให้เกิดความส�าเร็จมากขึ้น 

 2) วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง ค่านิยม แบบแผน  

พฤติกรรม บรรทัดฐาน ความเชื่อ ค่านิยม อุดมการณ์ ความเข้าใจ  

ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ได้วางรปูแบบไว้เป็นแนวทางหรือบรรทดัฐานให้บคุลากรในองค์การ 

ได้ร่วมกนัประพฤต ิไปในทศิทางเดยีวกนัจนกลายเป็นลกัษณะเฉพาะ 

ขององค์การและเป็นพืน้ฐานส�าคญัทีจ่ะท�าให้องค์การด�าเนนิงานได้ 

ส�าเร็จตามเป้าหมาย ด้วยความราบรื่นและย่ังยืน ประกอบด้วย 3  

องค์ประกอบ ได้แก่ วัฒนธรรมแบบเครือญาติ เป็นวัฒนธรรมที่ให ้

ความส�าคัญของการมีส่วนร่วมของพนักงานภายในองค์การ เพื่อให ้

สามารถพัฒนาตนเองพร้อมที่จะรับการเปล่ียนแปลง มีบรรยากาศ 

ของมวลมิตรที่ร่วมกันท�างานคล้ายอยู่ในครอบครัวเดียวกัน ผู้น�า 

พยายามหลีกเล่ียงมิให้เกิดความรู้สึกแตกต่างกันทางสถานภาพ   

2) วัฒนธรรมแบบปรบัตวั เป็นวฒันธรรมทีผู้่น�า มุง่สร้างค่านยิมใหม่ 

ขององค์การที่เอื้อต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการคาดการณ์ 

ภาวะแวดล้อมภายนอก บุคลากรได้รับอิสระในการตัดสินใจและ 

พร้อมลงมือปฏิบัติได้ทันทีเม่ือเกิดความจ�าเป็น โดยเน้นกลยุทธ์ 

นัตธิณี  จงรักษ์, ประชุม  รอดประเสริฐ, ไพรัตน์  วงษ์นาม
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ความยืดหยุ ่นและความสามารถตอบสนองได ้อย ่างรวดเร็ว 

3) วัฒนธรรมแบบราชการ เป็นเป็นวัฒนธรรมท่ีให้ความส�าคัญต่อ 

ภาวะแวดล้อมภายใน มีความคงเส้นคงวาในการด�าเนินการเพื่อให้

เกิดความมั่นคง มุ่งเน้นเรื่องปฏิบัติตามกฎระเบียบ

 3) บรรยากาศองค์การ หมายถึง ลักษณะสภาพ 

แวดล้อมในการท�างาน และพฤติกรรมของบุคลากรและผู้บริหาร 

ขององค์การ ที่ส่งผลต่อความรู้สึกของผู้ที่ปฏิบัติงาน และส่งผลต่อ 

ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรม 

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่  

1) ด้านโครงสร้างองค์การ หมายถึง  องค์การมีเป้าหมาย นโยบาย  

วธิกีาร หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของบคุลากร ทีถ่กูก�าหนดขึน้มาอย่าง 

ชัดเจน 2) ด้านความรับผิดชอบ หมายถึง บุคลากรมีความรู ้

ความเข้าใจต่องานท่ีปฏิบัติ ไม่ต้องมีการควบคุมการปฏิบัติงาน 

จากผู้บริหาร 3) ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง องค์การ 

มีมาตรฐานการปฏิบัติงานและเป้าหมายที่ชัดเจน และสามารถ 

ปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 4) ด้านการสนับสนุน  

หมายถงึ องค์การทีม่นีโยบายสนบัสนนุบคุลากร ในด้านการฝึกอบรม  

และการพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน   

 4) ประสิทธิผลการบริหารงานวิทยาลัยอาชีวศึกษา  

สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดจาก 

ความสามารถในการบริหารงานวทิยาลยัอาชวีศกึษา สงักัดกรมส่งเสรมิ 

การปกครองท้องถิ่น ด้วยความเป็นมืออาชีพของผู้บริหาร ครู และ 

ผูม้ส่ีวนเก่ียวข้อง ส่งผลให้องค์การบรหิารงานได้บรรลตุามเป้าหมาย 

ที่ก�าหนดไว้ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านคุณภาพ 

ด้านผู้เรียน หมายถึง ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายการศึกษาของ 

อาชีวศึกษา ทั้งในด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะการท�างาน  

และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2) ด้านคุณภาพการบริหาร 

จัดการอาชีวศึกษา หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวของ 

ผู้บริหาร ในการพัฒนาองค์การให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 

อยู่เสมอ 3) ด้านคุณภาพการจัดการเรียนรู ้ หมายถึง การจัด 

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านวัสดุอุปกรณ์ อาคาร และ 

โรงฝึกงาน และ 4) ด้านคุณภาพบุคลากร หมายถึง การพัฒนา 

คณุภาพและประสทิธิภาพครู ในสาขาต่างๆ ให้มีความรู้ ความสามารถ  

และประสบการณ์ที่สูงขึ้น

 จากผลการสังเคราะห์น�ามาจัดท�าเคร่ืองมือส�าหรับ 

การวจิยั เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั แบ่งเป็น  

2 ตอน ตอนที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกบัปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธผิล 

การบรหิารงาน วทิยาลัยอาชวีศกึษา สังกดักรมส่งเสรมิการปกครอง 

ท้องถิน่ ใน 3 ปัจจยั ได้แก่ ปัจจยัด้านภาวะผู้น�าของผู้บริหารวทิยาลยั 

อาชีวศึกษา มีค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.66 - 0.93 และ 

ค่าความเชื่อมั่น 0.99 ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ มีค่าอ�านาจ 

จ�าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.40 - 0.95  และค่าความเชื่อมั่น 0.95   

และปัจจัยด้านบรรยากาศองค์การ มีค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้ออยู ่

ระหว่างอยูร่ะหว่าง 0.30 - 0.87 และค่าความเชือ่ม่ัน .97 และตอนที ่

2 แบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลการบริหารงานของวิทยาลัย

อาชีวศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีค่าอ�านาจ

จ�าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.64 - 0.88  และค่าความเชื่อมั่น 0.97   

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปีการ

ศึกษา 2560 จ�านวน 166 คน  ก�าหนดจ�านวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช ้

โปรแกรม G * Power (Faul, Erdfelder, Lang & Buchner, 2007) 

จากนัน้จงึท�าการสุม่แบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling)  

โดยใช้วทิยาลัยเป็นชัน้ของการสุม่ และท�าการสุ่มอย่างง่าย (Simple  

Random Sampling) ตามสัดส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย 

ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส้น (LISREL 

Program)

ผลการวิจัย
 จากการวเิคราะห์รปูแบบตามสมมตฐิาน พบว่า รปูแบบ 

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 ซึง่ค่า p ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั 

แสดงว่า ข้อมูลไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ อีกทั้งผลยัง 

สอดคล้องกบัผลการวเิคราะห์ค่าดชัน ีGFI และ AGFI ทีม่ค่ีาน้อยกว่า 

0.90 RMSEA ที่มีค่ามากกว่า .05 และc x2
/df มีค่ามากกว่า 2 

และยังพบว่า ขนาดอิทธพิลของตัวแปรท�านายบางตวัไม่มนีัยส�าคญั 

ทางสถิติที่ระดับ .05 ดังน้ันผู้วิจัยจึงปรับรูปแบบเพื่อให้สอดคล้อง

กับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงในตารางที่ 1

นัตธิณี  จงรักษ์, ประชุม  รอดประเสริฐ, ไพรัตน์  วงษ์นาม
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 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการวิเคราะห์รูปแบบความ 
สัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิทยาลัย 
อาชีวศกึษา สงักัดกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ รปูแบบทางเลือก  
จากการปรบัเพ่ือให้สอดคล้องกบัข้อมูลเชงิประจักษ์ พบว่า รปูแบบมี 
ความสอดคล้องกบัข้อมลูเชงิประจักษ์ ผลการทดสอบไค-สแควร์ (x2

)  
มีค่าเท่ากับ 83.09 ค่า p-value เท่ากับ 0.21974 ท่ีองศาอิสระ
(df) เท่ากับ 74 x2

/df = 1.123 ค่า CFI เท่ากับ 1.00 ค่า GFI =  
0.94 AGFI = 0.90 ค่า RMSEA เท่ากับ 0.028 ค่าสัมประสิทธิ ์
การพยากรณ์ตัวแปรตาม คือ ตัวแปรแฝงประสิทธิผล การบริหาร 
วิทยาลัยอาชีวศึกษามีค่าเท่ากับ 0.40 แสดงว่า ตัวแปรในรูปแบบ 
สามารถอธบิาย ความแปรปรวนของตวัแปรประสทิธผิลการบรหิาร 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาได้ร้อยละ 40 
  เมื่อพิจารณาเส ้นทางอิทธิพลที่ส ่งผลต ่อตัวแปร 
ประสิทธิผลการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น พบว่า ได้รับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรแฝง 

ปัจจัยด้านบรรยากาศองค์การ มีค่าขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ  
0.63 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และได้รับอิทธิพลทาง 
อ้อมจากตัวแปรแฝงปัจจัยด้านภาวะผู้น�าของผู้บริหารวิทยาลัย 
อาชีวศึกษา และตัวแปรแฝงปัจจัยด้านวัฒนธรรมขององค์การ มีค่า 
อิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ 0.56 และ 0.55 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ
ทีร่ะดบั .05 ตามล�าดบั  และพบว่า ตวัแปรแฝงปัจจยัด้านบรรยากาศ 
องค์การได้รับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรแฝงปัจจัยด้านภาวะผู้น�า 
ของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา มีค่าขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.89   
และได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากตัวแปรแฝงปัจจัยด้านวัฒนธรรม 
องค์การ  มีค่าขนาดอิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ 0.86 อย่างมีนัยส�าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .05 และตัวแปรแฝงปัจจัยด้านภาวะผู้น�าของ 
ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา ได้รับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปร 
แฝงปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ มีค่าขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.97  
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังภาพที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา

 สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รูปแบบทางเลือก

ผลการวิจัย 
 
  จากการวเิคราะหร์ูปแบบตามสมมติฐาน พบว่า รูปแบบไม่มคีวามสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยพิจารณา
จากค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบความตรงของรูปแบบ ได้แก่ ค่า χ2 = 173.25, df = 85, p = 0.000  ดัชนี  
CFI = 0.98, GFI = 0.88, AGFI= 0.82, RMSEA = 0.080 และ χ2/df = 2.03 ซึ่งค่า p ปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงว่า
ข้อมูลไมส่อดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ อีกทั้งผลยังสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี GFI และ AGFI  ที่มีค่าน้อย
กว่า 0.90   RMSEA ที่มีค่ามากกว่า .05 และ χ2/df  มีค่ามากกว่า 2 และยังพบว่าขนาดอิทธิพลของตัวแปรท านายบาง
ตัวไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นผู้วิจัยจึงปรับรูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัด
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น รูปแบบทางเลือก  

ตัวแปรท านาย อิทธิพล ตัวแปรตาม 
LE CL SU 

ปัจจัยวัฒนธรรม
องค์การ (CU) 

DE 
IE 
TE 

0.97* 
- 

0.97* 

- 
0.86* 
0.86* 

- 
0.55* 
0.55* 

ปัจจัยภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารวิทยาลยั
อาชีวศึกษา (LE) 

DE 
IE 
TE 

- 
- 
- 

0.89* 
- 

0.89* 

- 
0.56* 
0.56* 

ปัจจัยบรรยากาศ
องค์การ (CL) 

DE 
IE 
TE 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

0.63* 
- 

0.63* 
 R2 0.94 0.78 0.40 
หมายเหต ุ   1.  TE = ผลรวมอิทธิพล, IE = อิทธิพลทางอ้อม, DE = อิทธิพลทางตรง 
 2.  CU = ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การ, LE = ปัจจัยภาวะผู้น าของผู้บรหิารวิทยาลยัอาชีวศึกษา,   
CL = ปัจจัยบรรยากาศองค์การ,  SU = ประสิทธิผลการบรหิารงานวิทยาลัยอาชีวศึกษา 
                3.  *p< .05 
ตัวแปรสังเกตได ้ CU_f1 CU_f2 CU_f3 LE_f1 LE_f2 LE_f3 LE_f4 CL_f1 CL_f2 
R2 0.82 0.69 0.57 0.69 0.83 0.86 0.80 0.68 0.79 
ตัวแปรสังเกตได ้ CL_f3 CL_f4 SU_f1 SU_f2 SU_f3 SU_f4    

R2 0.81 0.50 0.46 0.56 0.84 0.57    
Chi-square=83.09; p-value=0.21974; df=74; χ2/df=1.123; CFI=1.00;  GFI=0.94;  AGFI=0.90; MSEA=0.028 
หมายเหต ุ 1.  CU_f1, CU_f2, CU_f3 = ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การด้านที่ 1 ถึง ด้านท่ี 4 
 2.  LE_f1, LE_f2, LE_f3, LE_f4 = ปัจจัยภาวะผู้น าของผู้บริหารวทิยาลัยอาชีวศึกษา ด้านที่ 1-4 
 3.  CL_f1, CL_f2, CL_f3, CL_f4 = ปัจจัยบรรยากาศองค์การด้านท่ี 1 ถึงด้านที่ 4   
 4.  SU_f1, CU_f2, CU_f3, CU_f4 = ประสิทธิผลการบริหารงานวทิยาลัยอาชีวศึกษาด้านที่ 1 ถึงด้านท่ี 4   
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการวิเคราะหร์ูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจยัที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร
วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น รูปแบบทางเลือก จากการปรับเพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ พบว่า รูปแบบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการทดสอบไค-สแควร์ (2) มีค่าเท่ากับ  83.09  ค่า 
p-value เท่ากับ 0.21974  ที่องศาอิสระ(df) เท่ากับ 74  χ2/df = 1.123  ค่า CFI เท่ากับ 1.00  ค่า  GFI = 0.94  AGFI 
= 0.90 ค่า RMSEA เท่ากับ 0.028 ค่าสมัประสิทธ์ิการพยากรณต์ัวแปรตาม คือ ตัวแปรแฝงประสิทธิผล การบริหาร

หมายเหต ุ 1. TE = ผลรวมอิทธิพล, IE = อิทธิพลทางอ้อม, DE = อิทธิพลทางตรง

 2. CU = ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การ, LE = ปัจจัยภาวะผู้น�าของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา,  

  CL = ปัจจัยบรรยากาศองค์การ, SU = ประสิทธิผลการบริหารงานวิทยาลัยอาชีวศึกษา

 3. *p< .05

ผลการวิจัย 
 
  จากการวเิคราะหร์ูปแบบตามสมมติฐาน พบว่า รูปแบบไม่มคีวามสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยพิจารณา
จากค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบความตรงของรูปแบบ ได้แก่ ค่า χ2 = 173.25, df = 85, p = 0.000  ดัชนี  
CFI = 0.98, GFI = 0.88, AGFI= 0.82, RMSEA = 0.080 และ χ2/df = 2.03 ซึ่งค่า p ปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงว่า
ข้อมูลไมส่อดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ อีกทั้งผลยังสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี GFI และ AGFI  ที่มีค่าน้อย
กว่า 0.90   RMSEA ที่มีค่ามากกว่า .05 และ χ2/df  มีค่ามากกว่า 2 และยังพบว่าขนาดอิทธิพลของตัวแปรท านายบาง
ตัวไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นผู้วิจัยจึงปรับรูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัด
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น รูปแบบทางเลือก  

ตัวแปรท านาย อิทธิพล ตัวแปรตาม 
LE CL SU 

ปัจจัยวัฒนธรรม
องค์การ (CU) 

DE 
IE 
TE 

0.97* 
- 

0.97* 

- 
0.86* 
0.86* 

- 
0.55* 
0.55* 

ปัจจัยภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารวิทยาลยั
อาชีวศึกษา (LE) 

DE 
IE 
TE 

- 
- 
- 

0.89* 
- 

0.89* 

- 
0.56* 
0.56* 

ปัจจัยบรรยากาศ
องค์การ (CL) 

DE 
IE 
TE 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

0.63* 
- 

0.63* 
 R2 0.94 0.78 0.40 
หมายเหต ุ   1.  TE = ผลรวมอิทธิพล, IE = อิทธิพลทางอ้อม, DE = อิทธิพลทางตรง 
 2.  CU = ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การ, LE = ปัจจัยภาวะผู้น าของผู้บรหิารวิทยาลยัอาชีวศึกษา,   
CL = ปัจจัยบรรยากาศองค์การ,  SU = ประสิทธิผลการบรหิารงานวิทยาลัยอาชีวศึกษา 
                3.  *p< .05 
ตัวแปรสังเกตได ้ CU_f1 CU_f2 CU_f3 LE_f1 LE_f2 LE_f3 LE_f4 CL_f1 CL_f2 
R2 0.82 0.69 0.57 0.69 0.83 0.86 0.80 0.68 0.79 
ตัวแปรสังเกตได ้ CL_f3 CL_f4 SU_f1 SU_f2 SU_f3 SU_f4    

R2 0.81 0.50 0.46 0.56 0.84 0.57    
Chi-square=83.09; p-value=0.21974; df=74; χ2/df=1.123; CFI=1.00;  GFI=0.94;  AGFI=0.90; MSEA=0.028 
หมายเหต ุ 1.  CU_f1, CU_f2, CU_f3 = ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การด้านที่ 1 ถึง ด้านท่ี 4 
 2.  LE_f1, LE_f2, LE_f3, LE_f4 = ปัจจัยภาวะผู้น าของผู้บริหารวทิยาลัยอาชีวศึกษา ด้านที่ 1-4 
 3.  CL_f1, CL_f2, CL_f3, CL_f4 = ปัจจัยบรรยากาศองค์การด้านท่ี 1 ถึงด้านที่ 4   
 4.  SU_f1, CU_f2, CU_f3, CU_f4 = ประสิทธิผลการบริหารงานวทิยาลัยอาชีวศึกษาด้านที่ 1 ถึงด้านท่ี 4   
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการวิเคราะหร์ูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจยัที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร
วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น รูปแบบทางเลือก จากการปรับเพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ พบว่า รูปแบบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการทดสอบไค-สแควร์ (2) มีค่าเท่ากับ  83.09  ค่า 
p-value เท่ากับ 0.21974  ที่องศาอิสระ(df) เท่ากับ 74  χ2/df = 1.123  ค่า CFI เท่ากับ 1.00  ค่า  GFI = 0.94  AGFI 
= 0.90 ค่า RMSEA เท่ากับ 0.028 ค่าสมัประสิทธ์ิการพยากรณต์ัวแปรตาม คือ ตัวแปรแฝงประสิทธิผล การบริหาร

หมายเหต ุ 1. CU_f1, CU_f2, CU_f3 = ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การด้านที่ 1 ถึง ด้านที่ 4

 2. LE_f1, LE_f2, LE_f3, LE_f4 = ปัจจัยภาวะผู้น�าของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา ด้านที่ 1-4

 3. CL_f1, CL_f2, CL_f3, CL_f4 = ปัจจัยบรรยากาศองค์การด้านที่ 1 ถึงด้านที่ 4  

นัตธิณี  จงรักษ์, ประชุม  รอดประเสริฐ, ไพรัตน์  วงษ์นาม
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สรุปและอภิปรายผล
 1. ปัจจัยที่มีส่งผลทางตรงต่อประสิทธิผลการบริหาร 

งานวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

มี 1 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านบรรยากาศองค์การ ประกอบด้วย 

ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านความรับผิดชอบ ด้านมาตรฐาน 

การปฏิบัติงาน และด้านการสนับสนุน ท้ังน้ีเป็นเพราะว่าระบบ 

การบริหารจัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการ 

ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ปัจจุบันใช้ระบบการบริหาร 

จัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อการจัดการตนเองและท้องถิ่น  

หรือ SBMLD (School-based Management Local  

Development) ในงาน 4 ด้าน คือ วิชาการ งบประมาณ 

การบรหิารงานบคุคล และการบรหิารทัว่ไป หน้าทีใ่นการจดัการศึกษา 

ให้ขึน้อยูท่ีศ่กัยภาพและความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  

(อปท.) (สุรัสวดี หุ่นพยนต์, อ�าพา แก้วก�ากง และวทัญญู ใจบริสุทธิ์,  

2556: 13) เทศบาลจึงมีบทบาทส�าคัญในการเข้ามีส่วนเกี่ยวข้อง 

กับการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในการก�าหนดโครงสร้างการ 

ด�าเนินงานและการตัดสินใจ ภายใต้การกับกับดูแลของเทศบาลใน 

แต่ละเขตพื้นที่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาตั้งอยู่ (ส�านักงานเลขาธิการ 

สภาการศึกษา, 2553: 97) ซึ่งหน่วยงานทางการศึกษาของเทศบาล 

มีการก�ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในอย่าง 

ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ส่งผลให้วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรม 

ส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ มกีารด�าเนนิงานอย่างมมีาตรฐาน และ 

ได้คณุภาพตามมาตรฐานการอาชวีศกึษา ในด้านผลการจัดการศกึษา  

ด้านบรหิารจดัการศกึษา ด้านการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีน 

เป็นส�าคัญ ด้านการประกันคุณภาพภายใน (ส�านักมาตรฐานการ 

อาชีวศึกษาและวิชาชีพ, 2559) และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

การผลติและพฒันาก�าลงัคนอาชวีศกึษาของชาต ิทีว่ทิยาลยัอาชวีศกึษา 

สามารถผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพ เป็นก�าลังคนที่ตอบสนองความ 

ต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นก�าลงัแรงงานส�าหรบัการพฒันา 

ประเทศชาติ (ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2555)  

อีกทั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

มกีารก�าหนดลักษณะงานไว้อย่างมีมาตรฐานและชดัเจน ทีส่อดคล้อง 

กบัมาตรฐานวชิาชพี มกีารอบรมบคุลากรให้มทีกัษะสามารถปฏบัิติ 

งานที่ตรงตามมาตรฐานงาน ให้ความส�าคัญกับการจัดสรรบุคลากร 

ให้ปฏิบตังิานตรงตามความรู ้ความสามารถ มรีะบบการก�าหนดเวลา 

การปฏิบัติงานในแต่ละวันอย่างเหมาะสม เปิดโอกาสให้บุคลากรได ้

บริหารเวลาในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง 

มรีะบบการประเมนิผลการปฏิบัตงิานของบคุลากรอย่างมมีาตรฐาน 

ภายใต้การประเมินร่วมกันของคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการ 

สถานศกึษา ท�าให้บคุลากรมัน่ใจในผลการประเมนิทีอ่ยูภ่ายใต้หลกั 

ธรรมาภิบาลและความยุติธรรม บุคลากรมีความพึงพอใจใน 

การปฏบิตังิาน มแีรงจงูใจและเกดิความมุง่มัน่ปฏบัิตงิาน อทุศิตนให้ 

กับงานของวิทยาลัย และงานที่ตนรับผิดชอบอย่างเต็มก�าลัง 

ความสามารถเพื่อการสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ ก่อให้เกิด 

บรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน บรรยากาศองค์การที่ดีย่อมม ี

อทิธพิลต่อการจงูใจและพฤตกิรรมในการปฏบิตังิานของครใูห้ส�าเรจ็ 

และบรรลุตามที่ก�าหนดไว้ (ซากี  สะมะแอ, 2550: 12) อีกทั้ง 

ผู้บริหารและบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานปฏิบัติตน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษามีค่าเท่ากับ 0.40  แสดงว่า ตัวแปรในรูปแบบสามารถอธิบาย ความแปรปรวนของตัวแปรประสิทธิผล
การบริหารวิทยาลยัอาชีวศึกษาไดร้้อยละ 40  
  เมื่อพิจารณาเส้นทางอิทธิพลที่ส่งผลต่อตัวแปรประสิทธิผลการบรหิารวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมส่งเสรมิ
การปกครองท้องถิ่น พบว่าได้รับอทิธิพลทางตรงจากตัวแปรแฝงปัจจัยด้านบรรยากาศองค์การ มีค่าขนาดอิทธิพลทางตรง
เท่ากับ 0.63 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากตัวแปรแฝงปัจจัยด้านภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารวิทยาลยัอาชีวศึกษา และตัวแปรแฝงปัจจัยดา้นวัฒนธรรมขององค์การ มีค่าอิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ 0.56 และ 
0.55 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามล าดับ  และพบว่า ตัวแปรแฝงปัจจยัด้านบรรยากาศองค์การไดร้ับอิทธิพล
ทางตรงจากตัวแปรแฝงปัจจัยด้านภาวะผู้น าของผูบ้ริหารวิทยาลยัอาชีวศึกษา มีค่าขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.89  และได้รับ
อิทธิพลทางอ้อมจากตัวแปรแฝงปจัจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ  มีคา่ขนาดอิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ 0.86 อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 และตัวแปรแฝงปัจจัยด้านภาวะผู้น าของผู้บรหิารวิทยาลยัอาชีวศึกษา ได้รับอิทธิพลทางตรงจากตัว
แปรแฝงปัจจัยด้านวัฒนธรรมองคก์าร มีค่าขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.97 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 ดังภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพที่ 1 รูปแบบความสมัพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษารูปแบบทางเลือก 
 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 
  1. ปัจจัยที่มีส่งผลทางตรงต่อประสิทธิผลการบรหิารงานวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  มี 1 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านบรรยากาศองค์การ ประกอบด้วย  ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านความรับผิดชอบ  ด้าน
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน และด้านการสนับสนุน ทั้งนี้เป็นเพราะวา่ระบบการบริหารจัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาในสังกัด
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ปัจจุบันใช้ระบบการบรหิารจดัการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพ่ือการ
จัดการตนเองและท้องถิ่น หรือ SBMLD (School-based Management Local Development) ในงาน 4 ด้าน คือ 
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป หน้าท่ีในการจัดการศึกษาใหข้ึ้นอยู่ท่ีศักยภาพและ
ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) (สุรัสวดี หุ่นพยนต์, อ าพา แก้วก ากง และ วทัญญู ใจบริสุทธ์ิ, 2556: 
13) เทศบาลจึงมีบทบาทส าคญัในการเข้ามสี่วนเกี่ยวข้องกับการบรหิารวิทยาลยัอาชีวศึกษา ในการก าหนดโครงสร้างการ
ด าเนินงานและการตดัสินใจ ภายใต้การกับกับดูแลของเทศบาลในแต่ละเขตพื้นท่ีที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาตั้งอยู่ (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2553: 97) ซึ่งหน่วยงานทางการศึกษาของเทศบาลมีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน

 ภาพที่ 1 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษารูปแบบทางเลือก

นัตธิณี  จงรักษ์, ประชุม  รอดประเสริฐ, ไพรัตน์  วงษ์นาม
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เป็นแบบอย่างให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน ใช้ภาวะ 

ผู้น�าในการกระตุ้นบุคลากร สร้างการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

มีเป้าหมายร่วมกัน สร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานจนงาน 

ส�าเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งการสร้างความมั่นใจสามารถกระท�าโดย  

การกระตุน้ให้ผูต้ามได้รบัการตอบสนองต่อความต้องการความส�าเร็จ  

และการสร้างแรงบนัดาลใจจะปรากฏเมือ่ผูน้�ากระตุน้เร้าใจผู้ตามให้ 

ปฏบิตังิาน และสร้างความมัน่ใจว่าผูต้ามสามารถปฏบัิตงิานจนบรรล ุ

ผลตามวัตถุประสงค์ได้ (Bass & Avolio, 1990) อีกทั้งผู้บริหารม ี

ศักยภาพในการช่วยให้บุคลากรมีการปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น  

ขยันหมั่นเพียร มีการปฏิบัติงานที่มุ่งผลส�าเร็จขององค์การ ภายใต้ 

การร่วมมือกันในการปฏิบัติงานและแก้ปัญหาวิกฤติขององค์การ  

ท�าให้ผลการปฏิบัติงานขององค์การมีประสิทธิผล บรรยากาศ 

องค์การที่ดีจึงเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อสมาชิกในองค์การ เพราะ 

เป็นเงื่อนไขก�าหนดรูปแบบความคาดหวังของสมาชิกในองค์การ 

ต่อองค์ประกอบต่างๆ ขององค์การ ซ่ึงจะช่วยกระตุ้นให้บุคลากร 

มีทัศนคติและความพึงพอใจที่ดีต่อองค์การ (Brown & Moberg,  

1980: 420) เมื่อบุคลากรเกิดความพึงพอใจต่อระบบงานที่ดี  

สภาพการท�างานที่ดี เพื่อนร่วมงานที่ดี และผู ้บังคับบัญชาที่ดี 

จะก่อให้เกิดสถานภาพทางสังคมสูง และสามารถปรับบุคลิกภาพ 

ของตนให้เข้ากับสภาพสังคม ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้  

เมื่อบุคคลสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคม และสามารถตอบสนอง 

ความจ�าเป็นพื้นฐานได้ ย่อมมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

ส่งผลให้ท�างานได้เตม็ตามความสามารถและศกัยภาพ ท�าให้เกดิการ 

พัฒนางานและบรรลุเป้าหมายขององค์การทั้งในด้านประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลของหน่วยงาน บรรยากาศองค์การท่ีดีจึงส่งผลต่อ 

ประสิทธิผลขององค์การที่สูงขึ้น จากเหตุผลข้างต้นจึงสรุปได้ว่า  

ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลการบริหารงาน วิทยาลัย 

อาชีวศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คือ ปัจจัยด้าน 

บรรยากาศองค์การ สอดคล้องกับงานวิจัยของนวลปรางค์ ภาคสาร  

(2559) ได้วจิยัอทิธพิลของบรรยากาศองค์กรและความยตุธิรรมของ 

องค์กรทีม่ต่ีอประสทิธผิลในการท�างานของบคุลากรสงักดัส�านกังาน 

คณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

พบว่า บรรยากาศองค์กร ด้านโครงสร้างองค์กรและการมีส่วนร่วม 

ในการตดัสนิใจ มอีทิธพิลต่อประสทิธผิลในการท�างาน และสอดคล้อง 

กับงานวิจัยของสุวรรณา สุ่มเนียม (2559: 53) ได้วิจัยการพัฒนา 

โมเดลเชิงสาเหตขุองปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธผิลการท�างานของคร ู

อาชีวศึกษา พบว่า  ปัจจัยด้านบรรยากาศสถานศึกษามีอิทธิพลทาง 

ตรงต่อการท�างานทีม่ปีระสิทธผิลของครอูาชีวศกึษา แต่ทัง้นีผ้ลการ 

วจิยัไม่สอดคล้องกบังานวจิยัของนกัวจิยับางท่าน เช่น รุง่ชวีา สขุศรี 

(2556: 256-257) ทีไ่ด้วจิยัเรือ่งการพฒันารปูแบบความสมัพนัธ์เชงิ 

สาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนร่วมระดับ 

มัธยมศึกษา พบว่า องค์ประกอบด้านคุณลักษณะผู้น�าของผู้บริหาร  

และพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล 

ของโรงเรียนเรียนร่วมระดับมัธยมศึกษา และงานวิจัยของรังสรรค ์

อ้วนวิจิตร (2554: 136) ได้วิจัยรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหต ุ

ประสทิธผิลของโรงเรยีนขนาดเลก็ พบว่า ภาวะผูน้�ามอีทิธผิลโดยตรง 

ทางบวกต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก

 2. ปัจจยัทีม่อิีทธพิลทางอ้อมต่อประสทิธผิลการบรหิาร 

งาน วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

มี 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านภาวะผู้น�าของผู้บริหารวิทยาลัย 

อาชีวศึกษา และปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ 

  2.1 ปัจจัยด้านภาวะผู้น�าของผู้บริหารวิทยาลัย

อาชีวศึกษา มีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลการบริหารงาน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดย 

ส่งผ่านปัจจัยด้านบรรยากาศองค์การ ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ผู้บริหาร 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับ 

มอบหมายให้บริหารงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาตามอ�านาจ หน้าที่ใน 

ฐานะผู้บริหารสถานศึกษา แต่ข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่า ผู้บริหาร 

ปฏิบัติงานภายใต้ข้อจ�ากัดในการบริหาร ผู้บริหารใช้ภาวะผู้น�าใน 

การบริหารได้ไม่เต็มที่ กล่าวคือ ผู้บริหารส่วนหน่ึงส่ังการและ 

การมอบหมายงานผ่านหัวหน้างาน ครู หรือตัวแทนผู้บริหารผ่าน 

การพูดคุยหรือส่งข้อความโดยใช้โทรศัพท์ เนื่องจากภาระหน้าที่ 

ของผู้บริหารที่ต้องเป็นตัวแทนของสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม 

กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น เพื่อวางแผนร่วมจัด

กิจกรรมต่างๆ ของท้องถิ่น (เทศบาล) รวมถึงต้องเข้ารับการอบรม 

สัมมนาทางวิชาการ เพื่อรับนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อให้

สถานศึกษาน�าไปปฏิบัติอยู่เป็นประจ�า ท�าให้ผู้บริหารไม่สามารถ

ส่ังการโดยตรงได้ แม้ว่าผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาจะมีข้อจ�ากัด

ในการใช้ภาวะผู้น�าได้ไม่เต็มที่ แต่ก็ได้น�าหลักการบริหารเก่ียวกับ

ภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลง ด้านการสร้างศรัทธาบารมี เข้ามามี

บทบาทในการบริหารงาน จนก่อให้เกิดบรรยากาศองค์การที่ดีใน

องค์การ กล่าวคือ ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา มีการบริหารงานที่

สอดคล้องกับสภาวะการณ์และบริบทการบริหารสถานศึกษาในยุค

ปัจจุบัน ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนและเตรียมพร้อมบริหารงานอยู่

ตลอดเวลา ท�าให้ผู้บริหารต้องมีการพัฒนาตนเองจนเป็นผู้มีความรู้ 

มีวิสัยทัศน์ สามารถใช้เทคโนโลยี การส่ือสารมาช่วยในการบริหาร

งานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ มคีณุลกัษณะ/ทกัษะในการบริหารท่ีสงู 

มีวิธีกระตุ้นให้บุคลากรใช้ความคิด วิธีการใหม่ๆ เพื่อแก้ปัญหา 

การปฏิบัติงานได้ส�าเร็จ อีกทั้งประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

มีความมุ่งมั่นและเสียสละเวลาส่วนตนเองเพื่อการปฏิบัติงานต่างๆ 

ของส่วนรวมจนส�าเร็จเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นต้น 

แบบให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตาม จนได้รับการยอมรับและ 

ความศรัทธาจากบุคลากรในองค์การ ซ่ึงลักษณะดังกล่าวเป็น

คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่จะต้องเป็น 

นัตธิณี  จงรักษ์, ประชุม  รอดประเสริฐ, ไพรัตน์  วงษ์นาม
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ผู้มีวิสัยทัศน์ความสามารถทางวิชาการ การสื่อสาร และเทคโนโลยี  

เป็นนักริเร่ิม สร้างสรรค์และประกอบการ นักสร้างพลังและแรง

บันดาลใจเชิงบวก  และตัวแบบที่ดี (ชัยยนต์ เพาพาน, 2559: 3)  ซึ่ง

เมือ่ผูบ้รหิารได้รับการยอมรบั ศรทัธาจากบคุลากรในโรงเรยีน ท�าให้

การบรหิารงาน  การสัง่การ ประสบผลส�าเรจ็โดยทีไ่ม่ต้องมกีารก�ากับ 

ควบคมุ ท�าให้บคุลากรมีอสิระ กล้าคดิ กล้าตัดสนิใจ และทุม่เทปฏบัิติ

งานอย่างสร้างสรรค์ เต็มก�าลังความสามารถ  ท�าให้คุณภาพการ

จดัการเรียนรู้ของวิทยาลยัอาชีวศกึษาสงูขึน้  ส่งผลให้คณุภาพผูเ้รยีน

สูงขึ้นแบบแปรผันตรง รวมถึงผู้บริหารเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงใน

การสร้างบรรยากาศองค์การที่ดีที่เน้นความเป็นมาตรฐาน โดยการ

สร้างมาตรฐานปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมเป็นท่ียอมรับของบุคลากรใน

องค์การด้วยความเต็มใจ  เน้นการส่งเสริมการท�างานเป็นทีม มีการ

มอบหมายงานให้บุคลากรแต่ละคนได้ปฏิบัติงานที่ตรงกับความรู้ 

ความสามารถ  มกีารมอบหมายงานไว้ล่วงหน้าท�าให้บคุลากรมเีวลา

ในการเตรียมพร้อมส�าหรับการปฏิบัติงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ 

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเป็นธรรม สร้าง

แรงจูงใจให้เห็นถึงความส�าเร็จของงานที่ส่งผลต่อวิทยาลัยและตัว

บคุลากร  มกีารชีแ้จงให้บคุลากรได้เข้าใจถงึระเบยีบ กฎเกณฑ์ต่างๆ 

ในการปฏบิตังิาน  มกีารประชมุรบัฟังปัญหาและร่วมกนัหาแนวทาง

แก้ไขปัญหาอย่างสม�า่เสมอ  มกีารสนบัสนนุด้านงบประมาณในการ

จดักิจกรรม/ โครงการของแต่ละหน่วยงานอย่างเหมาะสม ด้วยความ

เป็นธรรมและรอบคอบ  ส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะการ

จัดการเรียนรู้ เพื่อมาปรับปรุงพัฒนางานสอนและงานในหน้าที่จน

บรรลตุามเป้าหมายขององค์การดงัที ่วมิล ชาตะมนีา, วชริา วราศรยั 

และรุ่งทิพย์ จินดาพล (2551) ได้ศึกษาความส�าเร็จของการบริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พบปัจจยัแห่งความส�าเรจ็ในการบรหิาร

จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการส่งเสริมให้บุคลากรใน

องค์กรมีความรู้ ความสามารถ และมีความรับผิดชอบ ส่งเสริมให้ 

บุคลากรในองค์กรได้เข้ารับการอบรมและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  

ซึ่งจะท�าให้บุคลากรสามารถน�าความรู้มาพัฒนาการปฏิบัติงาน

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา

ยังเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการจัดหาการสนับสนุนจากหน่วยงาน

ภายนอก ทั้งในด้านงบประมาณในการจัดการศึกษา การจัดหา

บุคลากร/วิทยากรในท้องถ่ิน มาสอนวิชาชีพเฉพาะเพ่ิมเติม ส่งผล

ให้คุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยมีคุณภาพท่ีสูงข้ึน ผู้เรียน

ได้รบัการจดัการเรยีนการสอนทีด่ ีได้รบัประสบการณ์ตรงสายอาชพี 

เกิดประสิทธิผล ซึ่งวัดได้จากผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่าน

เกณฑ์ และจบการศกึษาตามเป้าหมายของวทิยาลยั  และผูเ้รยีนบาง

ส่วนน�าความรูไ้ปประกอบอาชพี สามารถดแูลตนเองและครอบครวั  

สร้างความพึงพอใจต่อตัวผู้เรียน ผู้ปกครอง และสถานประกอบ

การ สรุปโดยรวมได้ว่า ประสิทธิผลของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเกิด

จากผู้บริหารใช้ภาวะผู้น�า ด้านการสร้างศรัทธาบารมี มาเป็นส่วน 

ส�าคัญในการสร้างบรรยากาศองค์การ ที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี  

เป็นทีย่อมรับของบคุลากรในวทิยาลยั ท�าให้บคุลากรเกดิแรงจงูใจและ 

พร้อมปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนด  

ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และเกิด 

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ดังที่นเรศรี แสนมนตรี (2553: 1)  

กล่าวว่า การที่องค์การจะประสบความส�าเร็จและอยู่รอดได้นั้น 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การก็คือ  

บรรยากาศองค์การ องค์การทีม่บีรรยากาศทีด่ ีจะท�าให้ผู้ปฏบิตังิาน  

เกิดแรงจูงใจในการท�างาน รวมทั้งท�าให้มีความรัก ความสามัคคี 

มีขวัญก�าลังใจท่ีดี ปฏิบัติงานด้วยความยินดีและเต็มใจน�าพา 

ความส�าเร็จมาสู่องค์การ และจารุวัฒน์  ต่ายเทศ (2557: 10) 

กล่าวไว้ว ่า ผู ้บริหารที่ให้ความส�าคัญกับบรรยากาศองค์การ 

ย่อมส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานขององค์การ และท�าให้ 

สมาชิกในองค์การสามารถปฏิบัติภารกิจได้ตรงตามเป้าหมาย 

ขององค์การอย่างเต็มก�าลังและความสามารถ และ Slocum &  

Hellriegel (2011: 440) กล่าวไว้ว่า ความพอใจของพนักงาน 

จะขึ้นอยู่กับการรับรู้บรรยากาศของพนักงานต่อองค์การตนเอง   

หากต้องการเสริมสร้าง ประสิทธิภาพขององค์การ ผู้บริหารควร 

เสริมสร ้างบรรยากาศที่ท�าให ้พนักงานเกิดความพอใจเพื่อ 

เพิ่มประสิทธิภาพและท�าให้องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายตาม 

ที่ต ้องการได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวรรณา สุ ่มเนียม  

(2559: 53) ได้วิจัยการพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผล 

ต่อประสิทธิผลการท�างานของครูอาชีวศึกษา พบว่า ปัจจัยด้าน 

สมรรถนะภาวะผู้น�าของครูมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการท�างานท่ีมี 

ประสิทธิผลของครูอาชีวศึกษา โดยมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านปัจจัย 

ด้านแรงจูงใจในการท�างาน  และสอดคล้องกับงานวิจัยของรังสรรค์  

อ้วนวิจิตร (2554: 136) ได้วิจัยรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหต ุ

ประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก  ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้น�า 

มอีทิธพิลโดยอ้อมต่อประสทิธผิลของโรงเรยีนประถมศกึษา ขนาดเลก็   

และสอดคล้องกับงานวิจัยของกมลทิพย์ ใจดี (2556: 235) ศึกษาวิจัย 

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผล

การด�าเนนิงานสูค่วามเป็นเลศิของโรงเรยีนเอกชน พบว่า ภาวะผูน้�าม ี

อิทธิพลทางอ้อมต่อผลการด�าเนินงานสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน

เอกชน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

  2.2 ปัจจยัด้านวฒันธรรมองค์การ มอีทิธิพลทางอ้อม 

ต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรม 

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยส่งผ่านปัจจัยด้านภาวะผู้น�าของ 

ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาและปัจจัยด้านบรรยากาศองค์การ  

ทั้งนี้เป็นเพราะว่าวัฒนธรรมองค์การ เป็นพฤติกรรมที่เกิดข้ึนใน 

ทุกองค์การ แตกต่างกันตามลักษณะขององค์การ ดังที่เทียนชัย  

ไชยเศรษฐ (2554) กล่าวไว้ว่า วัฒนธรรมองค์การเป็นวิถีชีวิตของ 

กลุ่มคนในองค์การหนึ่งๆ ที่ประพฤติปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จนกลาย

นัตธิณี  จงรักษ์, ประชุม  รอดประเสริฐ, ไพรัตน์  วงษ์นาม
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เป็นลักษณะเฉพาะของกลุ่มคนน้ันๆ และเป็นพื้นฐานส�าคัญที่จะ 

ท�าให้องค์การด�าเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างราบรื่น 

และยั่งยืน ซึ่งลักษณะวัฒนธรรมองค์การของวิทยาลัยอาชีวศึกษา  

สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ศึกษาจากผลการวิจัยและ 

ข้อมูลเชิงประจักษ์มีลักษณะเป็นวัฒนธรรมแบบราชการ กล่าวคือ  

ในการปฏบิตังิานเน้นยดึธรรมเนยีมการปฏบิตังิานตามระบบและกฎ 

ระเบยีบของราชการ บคุลากรประพฤตปิฏบิตัตินอยูใ่นระเบยีบวนิยั  

ยึดกฎเกณฑ์และระเบียบค�าสั่งเป็นบรรทัดฐานในการบริหาร 

จัดการงาน ระบบการบริหารงานเน้นการปฏิบัติตามค�าส่ังของ 

ระดบัชัน้การบงัคบับญัชา การปฏบิติังานทีย่ดึกฎเกณฑ์และระเบยีบ 

ค�าสั่ง ตามสายงานการบังคับบัญชา ท�าให้ผู้บริหารสถานวิทยาลัย 

มบีทบาทส�าคญัทีส่ดุในฐานะผูม้อี�านาจสงูสดุในวทิยาลยัได้ใช้กลยทุธ์ 

ต่างๆ มาใช้ในการบริหารงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ดังแนวคิด 

ของ Daft (2000) ท่ีว่า เม่ือวัฒนธรรมมีการปรับตัว ผู้น�าต้องมุ่ง 

สร้างค่านิยมใหม่ขององค์การที่เอื้อต่อการเพิ่มขีดความสามารถ 

ในการตีความหรือคาดการณ์ภาวะแวดล้อมภายนอกเพื่อให้เกิด

พฤติกรรมในองค์การท่ีสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

ได้ตลอดเวลา ซ่ึงผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา มีความเข้าใจถึง 

วัฒนธรรมองค์การจึงใช้ภาวะผู้น�าในการบริหารงาน ท้ังการสร้าง 

ศรัทธาบารมี สร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้บุคลากรได้พัฒนางาน  

พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานให้สูงข้ึน  

รวมถึงให้ความเสมอภาค ความเป็นธรรมในการประเมินผลการ 

ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ท�าให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจ   

โดยเฉพาะการสร้างศรัทธาบารมี และสร้างแรงจูงใจในการท�างาน 

ให้กับบุคลากร เช่น การสร้างความตระหนักให้บุคลากรเห็นถึง 

ความส�าคัญของการเปิดท�าการสอนอาชีวศึกษา เพื่อช่วยขยาย 

โอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนในท้องถิ่น สะดวกต่อการเดินทาง  

และลดภาระค่าใช้จ่ายของคนผู้ปกครอง หรือการส่งเสริมสนับสนุน 

การสร้างอาชีพให้กับชุมชน ท�าให้บุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษา 

เกิดความภาคภูมิใจต่อการปฏิบัติงาน ส่งผลให้มีแรงจูงใจและ 

ความตั้งใจในการปฏิบัติงานให้ส�าเร็จตามเป้าหมาย ดังแนวคิด 

ของ Burns (1978) ท่ีกล่าวว่า ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง ผู้น�า 

จะตระหนักถึงความต้องการของผู้ตาม และจะกระตุ้นผู้ตามให้ 

เกิดความตระหนัก และยกระดับความต้องการของผู้ตามให้สูงขึ้น   

ท�าให้บุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาจึงร่วมแรงใจกันปฏิบัติงาน 

ด้วยความทุ่มเท  สอดคล้องกับแนวคิดของ Cheng (1993 อ้างถึง 

ใน สมุทร ช�านาญ, 2555: 5) ที่กล่าวว่า สถานศึกษาที่มีวัฒนธรรม 

องค์การที่เข้มแข็งจะเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูให้สูงขึ้น   

เมื่อบุคลากรในวิทยาลัยร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติงาน ผู้บริหารส่งเสริม 

การท�างานเป็นทีม ก�าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับ 

สภาพความเป็นจริง ให้การสนับสนุนทั้งในด้านงบประมาณ วัสดุ- 

อุปกรณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม ท�าให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจ  

เกิดบรรยากาศองค์การท่ีดีขึ้นในองค์การ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการ 

ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

ท�าให้ผู้เรียนมีความรู้ และส�าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่ก�าหนด 

อีกทั้งมีการร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานภายนอก ในการด�าเนิน 

กิจกรรมต่างๆ ด้วยดี ส่งผลให้วิทยาลัยได้รับการยอมรับจาก 

ผู้ปกครอง และชุมชน  ท�าให้ผู้ปกครองมคีวามไว้วางใจส่งบตุรหลาน 

มาเข้าเรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง 

ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น สรุปโดยรวมได้ว่า วัฒนธรรมองค์การส่งผลต่อ 

ผูบ้รหิาร ให้ใช้ภาวะผูน้�าในการบรหิารงานได้อย่างเหมาะสม ในรปูแบบ 

การสร้างศรัทธาบารมี การสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรในองค์การ  

ท�าให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยรับผิดชอบ มุ่งมั่นทุมเท ผู้บริหาร 

ส่งเสรมิการท�างานเป็นทมี มกีารช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั เกดิบรรยากาศ 

องค์การทีด่ใีนองค์การ ส่งผลให้การปฏิบตังิานของวทิยาลยัอาชวีศกึษา 

มีประสิทธิผล ดังที่ Hellriegel, Slocum, & Woodman (2001:  

477) กล่าวไว้ว่า วัฒนธรรมขององค์การที่เข้มแข้งจะก่อให้เกิดการ 

ท�างานที่มีประสิทธิผล ซึ่งเป็นเครื่องมือในการช่วยเสริมแรงจูงใจ 

และก่อให้เกิดความผูกพันต่อและความส�าเร็จขององค์การ และ  

Smircich (1983) ช้ีให้เห็นว่าวัฒนธรรมองค์การมีส่วนช่วยในการ 

เพิ่มประสิทธิผลในการด�าเนินงานขององค์การโดยที่วัฒนธรรม 

องค์กรจะเสรมิสร้างความผูกพนัให้กบัสมาชกิขององค์การ จะเป็นสิง่ 

ก�าหนดกรอบระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติร่วมกันของสมาชิก 

ท�าให้เกิดเอกลักษณ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ส่งผลถึงเสถียรภาพ 

ขององค์การ ท�าให้เกิดภาพพจน์ที่ดีเป็นที่ยอมรับแก่สังคมท่ัวไป 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ Levine and Lezotte (1990) ที่ได้วิจัย 

เกีย่วกบัคณุลกัษณะเฉพาะของโรงเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพ ผลการวจิยั 

พบว่า  ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์ต่อการบรหิารโรงเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพ ได้แก่  

การมีวัฒนธรรมและบรรยากาศของโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

การมุง่เน้นให้เดก็เป็นศนูย์กลางการเรยีนรู ้การติดตามความก้าวหน้า 

ของผู้เรยีนอย่างเหมาะสม การพฒันาบคุลากร โดยมุง่เน้นการปฏบิตั ิ

งานในโรงเรยีน ภาวะผู้น�าที ่ฉลาดรอบรู ้ ความผูกพนัของผูป้กครอง   

การเตรียมและจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ความคาดหวัง 

และมุง่เน้นการส�าเรจ็การศึกษาของผู้เรยีนอยูใ่นระดบัสูง แต่ขดัแย้ง 

กับงานวิจัยของพัชราภรณ์ มาสุวัตร์ (2557: 221) ที่ได้ศึกษาวิจัย  

รปูแบบของปัจจยัเชงิสาเหตทุีม่ีอทิธิพลตอ่ประสิทธิผลของโรงเรยีน 

ในฝัน สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผลการวจิยั 

พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผล คือ ภาวะผู้น�า 

โดยส่งผ่านปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กรและวัฒนธรรมองค์กร  

นัตธิณี  จงรักษ์, ประชุม  รอดประเสริฐ, ไพรัตน์  วงษ์นาม
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ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

 1. ควรให้ความส�าคัญและส่งเสรมิการสร้างบรรยากาศ

องค์การที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน  เพื่อสนับสนุนให้ครูและบุคลากร

เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

 2. ควรวเิคราะห์ข้อมลูของรปูแบบความความสมัพนัธ์ 

เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปัจจัยท่ีเป็นจุดเด่นและจุดท่ีควร

พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เช่น การหาวิธีการเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรเกิด

การพัฒนาในด้านความรู้ความสามารถ  และการส่งเสริมให้ครูและ

บุคลากรท�างานแบบมีส่วนร่วม  ให้การช่วยเหลือเก้ือกูลกันอย่าง

ญาติพี่น้อง

 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

  1. วิจัยเชิงคุณภาพปัจจัยด้านบรรยากาศองค์การ  

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัด 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    

 2. เปรยีบเทยีบปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธผิลการบรหิาร 

งานวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดอื่นๆ เป็นการขยายองค์ความรู้ใน 

ด้านการบริหารของหน่วยงานอื่นๆ และน�ามาใช้เป็นแนวทางใน 

การบริหารงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการ 

ปกครองท้องถิ่น    

 3. วิจัยเชิงคุณภาพเฉพาะรายกรณี เกี่ยวกับปัจจัยที่ 

ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัด 

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ประยกุต์ใช้ในแต่ละแห่งให้ดยีิง่ขึน้ 

ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา โปรแกรมเน้นความ

สามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยเป็นผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้นจ�านวน 

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�าเข้า 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

ค�าส�าคัญ : การประเมินหลักสูตร, โปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์, โรงเรียนสาธิต, มหาวิทยาลัยบูรพา

Abstract
 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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บทน�า
 การจัดการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์น้ันมีบทบาท 

ส�าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เป็น 

วฒันธรรมของโลกสมยัใหม่ เป็นสงัคมแห่งการเรยีนรู ้(Knowledge- 

Based Society) ทุกคนจ�าเป็นต้องได้รบัการพฒันาให้รูว้ทิยาศาสตร์ 

เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย ์

สร้างสรรค์ขึ้น น�าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมี 

คุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 1) ซ่ึงในการพัฒนา 

ประเทศให้เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมน้ันส่วนหนึ่งมา 

จากการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

โดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งทักษะต่างๆ นี้ สามารถส่งเสริม 

หรือพัฒนาได้ด้วยการจัดการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียน 

เกิดการรู้วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ผู้เรียนสามารถใช้ 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจโดยอยู ่

บนพื้นฐานของข้อมูล ประจักษ์พยานที่เชื่อถือได้ และสามารถ 

ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อตัดสินใจในประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน 

ฐานะพลเมืองโลก (World Citizen) (กมลวรรณ กันยาประสิทธ์ิ,  

2558 : 1)     

 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยให้ทุกโรงเรียน หรือ 

สถานศกึษาทีจ่ดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานทกุระบบใช้หลกัสตูรแกนกลาง 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในการจัดการศึกษาเพื่อ 

ให้มีความสอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  

สังคม และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ สร้างกลยุทธ์ใหม่ใน 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถตอบสนองความต้องการ 

ของบุคคล สังคมไทย เน้นความส�าเร็จให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการ 

แข่งขัน และร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในสังคมโลก ปลูกฝังจิตส�านึก 

ในความเป็นไทย มีระเบียบวินัย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

มุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน เคารพยึดมั่นใน 

การปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิเป็นประมขุ  

ตามเจตนารมณ์มาตรา 80 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ

พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 โดย 

เร่ิมใช้ในโรงเรียนต้นแบบ และโรงเรียนท่ีมีความพร้อมการใช ้

หลักสูตร ในปีการศึกษา 2552 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 และ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ใช้ในโรงเรียนท่ัวไปทั้งประเทศ 

ปีการศึกษา 2553 และตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป ให้ใช้ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

ทุกชั้นเรียน (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  

2551, 2552) ในการปฏิรูปการเรียนรู้น้ัน หัวใจของการปฏิรูป 

การศกึษา คอื การปฏริปูครผููส้อน เพราะครผููส้อน คอื ผูท้ีจ่ะเช่ือมโยง 

ความรู้ต่างๆ ไปสู่ตัวผู้เรียน การพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนเพ่ือให้ 

สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม จัดเป็นสิ่งที่ส�าคัญ  

ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับ 

ศักยภาพ ตามความถนัดและความสนใจเพื่ออนาคตที่ดีของผู้เรียน 

 หลักสูตรเป็นกรอบหรือแนวทางท่ีจะน�ามาใช้ในการ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นมวลประสบการณ์ทั้งหมด ที่จัดขึ้นให ้

แก่ผู้เรียน ส่งเสริมผู้เรียนให้ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถและ 

คุณลักษณะตามความมุ่งหมายสนองต่อเจตนารมณ์ของการจัด 

การศกึษาดงักล่าว โดยองค์กร สถาบนัการศกึษา สถานศกึษา อาจม ี

การก�าหนดโครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร แนวคิดใน 

การพัฒนาหลักสูตรจะมีกระบวนการที่หลากหลายอย่างเป็นระบบ  

ซึ่งไม่ว่าจะเป็นแนวคิดของนักการศึกษาหรือนักพัฒนาหลักสูตร 

ท่านใดกต็าม ระบบสดุท้ายจะเป็นระบบประเมนิหลกัสตูร ซึง่มีรปูแบบ 

ในการประเมินหลักสูตรตามแนวคิดของนักพัฒนาหลักสูตร 

หลายท่าน ซ่ึงในการประเมินหลักสูตรนั้นจะมีความส�าคัญต่อ 

การที่จะพิจารณาตัดสินชี้ขาดว่าหลักสูตรที่ได้รับการประเมินมี 

ความเหมาะสม เห็นสมควรที่จะด�าเนินการใช้ต่อไป มีส่วนใดที่จะ 

ต้องด�าเนนิการปรบัปรงุก่อนจะน�าไปใช้ใหม่ หรอืหลกัสตูรนัน้จ�าเป็น 

ต้องยุติ ยกเลิกการใช้หลักสูตรนั้นเลย

 การประเมนิหลักสูตรโดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model)  

ของ Stufflebeam และคณะ (1971) เป็นการประเมนิกระบวนการ 

อย่างต่อเนื่องครอบคลุมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และ 

ประเมิน ทั้งความก้าวหน้า และประเมินสรุปรวม สามารถใช้ควบคู ่

กับการบริหารโครงการ เป็นการประเมินที่สามารถน�าไปใช้ได้จริง  

ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินรูปแบบซิป (CIPP Model) เป็นวิธ ี

การประเมินที่มีผู้นิยมน�ามาใช้ในการประเมินหลักสูตร รวมถึงใช ้

ในการประเมินโครงการต่างๆ อย่างแพร่หลาย ซึ่ง สุภาพร พิศาลบุตร  

(2543 : 227-228) ได้แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ส่วนด้วยกัน 

คือ 1) การประเมินบริบท (Context Evaluation) เพื่อให้ได้ข้อมูล 

ประกอบการตัดสินใจในเร่ืองการก�าหนดวัตถุประสงค์ของแผนงาน 

หรือโครงการ เป็นการศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบที่แวดล้อม 

ระบบการผลิตหรือระบบ การใช้บริการ หรือองค์กรการปฏิบัติงาน  

2) การประเมินผลปัจจัยน�าเข้า (Input Evaluation) เพื่อช่วย 

การตัดสินใจในการเลือกใช้กลุ่มของทรัพยากรหรือปัจจัยที่มีข้อน�า 

เข้าในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน หรือ 

โครงการเป็นการประเมินผลเพื่อค้นหาแนวทางการจัดหา และ 

จัดสรรทรัพยากรหรือปัจจัยน�าเข้าซึ่งได้ แก่บุคลากร งบประมาณ  

วัสดุครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ที่ประหยัดและตอบแทนสูงสุด 

3) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) เพื่อ 

ช่วยการตัดสินใจในเร่ืองการเลือกวิธีด�าเนินการของแผนงานหรือ 

โครงการหรือหากเป็นโครงการที่ด�าเนินการอยู่แล้ว ก็เป็นข้อมูล 

พิจารณาตัดสินความก้าวหน้าของวิธีการด�าเนินโครงการรวมท้ัง 

การแก้ไขปัญหาขัดข้อง การประเมินผลประเภทนี้จะกระท�าต่อ 

ภาสกร  ภักดิ์ศรีแพง
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จากการประเมินผลปัจจัยน�าเข้า เพื่อค้นหาข้อมูลที่เป็นแนวทาง 

น�าไปสู่การพัฒนาหาวิธีด�าเนินการโครงการที่เหมาะสม นอกจากนี้  

การประเมินผลประเภทนี้ จะช่วยค้นหาข้อบกพร่อง และแนวทาง 

การแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องในระหว่างด�าเนินการโครงการด้วย  

ถ้าเป็นแผนงานหรือโครงการท่ีปฏิบัติจริง ก็จะเป็นการประเมินผล 

เพื่อตรวจสอบว่า แผนงานหรือโครงการนั้นได้ด�าเนินการไปตาม 

กระบวนการทีว่างไว้ ซึง่จะบรรลวัุตถปุระสงค์ตามทีก่�าหนดไว้หรอืไม่ 

มคีวามคลาดเคลือ่นประการใด การประเมนิผลกระบวนการนี ้จะน�า 

ผลไปสู่การประเมินผลข้ันผลผลิต และ 4) การประเมินผลผลิต  

(Product Evaluation) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินค่าผลส�าเร็จ 

ตามวัตถุประสงค์ของแผนงานหรือโครงการที่ก�าหนดไว้ เพื่อช่วย 

การตัดสินใจว่าในแต่ละขั้นตอนการด�าเนินงานควรมีการปรับปรุง  

เปลี่ยนแปลง ขยาย หรือยุบแผนงานหรือโครงการอย่างไร 

การประเมนิผลประเภทนีคื้อ การตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหว่างผล 

สมัฤทธิข์องโครงการกบัเกณฑ์ทีต่ัง้ไว้ ว่าเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของ 

โครงการอย่างไร การประเมนิผลประเภทนีอ้าจอาศยัการเปรยีบเทยีบ 

ผลผลิตกับเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนดไว้ นอกจากนั้น อาจใช้วิธ ี

ประมวลสรุปจากข้อมูลการประเมินผลเน้ือความ การประเมินผล 

ปัจจัยน�าเข้า และการประเมินผลกระบวนการ แล้วเปรียบเทียบกับ 

เกณฑ์ที่ตั้งไว้ก็ได้ กล่าวโดยสรุปแล้ว การประเมินรูปแบบซิปป์ 

(CIPP Model) มุ่งเน้นประเมนิในด้านต่างๆ 4 ด้าน คอื การประเมนิ 

บริบท การประเมินผลปัจจัยน�าเข้า การประเมินผลกระบวนการ  

และการประเมนิผลผลติ เป็นหลกั โดยข้อมลูท่ีได้รบัจากการประเมนิ 

นอกจากจะท�าให้ทราบคุณค่าของโครงการแล้ว ยังช่วยให้สามารถ 

ค้นหาข้อบกพร่องทีเ่กดิขึน้กบัโครงการ รวมถงึน�าไปใช้ในการปรบัปรงุ 

และพัฒนาโครงการให้สามารถด�าเนินไปตามแผนท่ีวางไว้อย่างม ี

ประสิทธิภาพต่อไป

 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา เป็น 

โรงเรียนที่มีปณิธานมุ ่งมั่นในการเป็นเลิศด้านการจัดการเรียน 

การสอน โดยท�าการศึกษา วิจัย ทดลองหลักสูตรและวิธีสอน 

ให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่หาความรู้และมีคุณธรรม ได้ก�าหนดวิสัยทัศน ์

ไว้ว่า สถาบันชั้นน�าที่เป็นเลิศและโดดเด่นในการพัฒนาเยาวชนให้ม ี

อตัลกัษณ์เป็นทีย่อมรบัของทกุภาคส่วนด้วยคณุภาพ และมาตรฐาน 

การจดัการศกึษาระดบัสากล ได้มกีารก�าหนดอตัลกัษณ์ของนกัเรยีน 

คือ เก่งไอที ดีภาษา ก้าวหน้าความคิด สปิริตผู้น�า คุณธรรมน�าชีวิต  

โดยจัดการศกึษามุง่พฒันาผูเ้รียนให้มคีวามรู ้ทักษะ และคณุลกัษณะ 

ที่ก�าหนดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  

2551 และมุ่งส่งเสริมให้ผู ้เรียนเพิ่มพูนความรู้ ความถนัดและ 

ความสนใจเต็มตามศักยภาพ โรงเรียนได้ริเริ่มโครงการห้องเรียน  

โปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

(Science And Mathematices: SAM) ซ่ึงเป็นโปรแกรมทีมุ่ง่ส่งเสรมิ 

นกัเรยีนเพิม่พนูความสามารถทางวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ และ 

ต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงสุด เตรียมอนาคตส�าหรับ 

การเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาเพื่อประกอบอาชีพที่ตนเองชอบ

 การจัดการศึกษาของโรงเรียนให้กับนักเรียนโครงการ 

ห้องเรียนเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์

มีรูปแบบการจัดการศึกษาใช้หลักสูตรการเรียนการสอนในรายวิชา 

พื้นฐาน 8 กลุ่มสาระ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พุทธศักราช 2551 รายวิชาเพิ่มเติมเน้นเพิ่มในวิชาคณิตศาสตร์  

วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา) โดยคณะอาจารย์ของ 

โรงเรียนที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จากสถาบันอุดมศึกษา และจาก 

หน่วยงานต่างๆ ท่ีมีชื่อเสียง จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการ 

คิดวิเคราะห์แก่ผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านการคิด 

วิเคราะห์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง และเจตคต ิ

ทางวิทยาศาสตร์ค้นคว้าหาความรู้ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง 

สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดอย่างเป็นระบบ  

เพื่อน�าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ 

เกีย่วกบัตนเอง สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงสภาวะทางเทคโนโลยี  

สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง วัฒนธรรมของท้องถิ่นและ 

ประเทศชาติสู่ความเป็นสากล ได้อย่างสมดุลและมีความเหมาะสม 

(คู ่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ”  

มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557 : 41) อีกทั้งนักเรียนจะได้รับการ 

พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการเพิ่มเติม เช่น การเข้าค่าย 

วิทยาศาสตร์ เยี่ยมชมหน่วยงานวิจัย/ฝึกปฏิบัติการหรือฝึกงาน 

กับนักวิจัยในมหาวิทยาลัย ท�าโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  

และเทคโนโลยี พร้อมทั้งได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ไปน�าเสนอ 

ผลงานทางวิชาการในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ

 ดังนั้น โรงเรียนจึงควรมีการประเมินหลักสูตรเพ่ือ 

พิจารณาตัดสินชี้ขาดว่าหลักสูตรมีความสอดคล้องและเหมาะสม 

กับศักยภาพ ตามความถนัดและความสนใจเพ่ืออนาคตที่ดีของ 

ผู ้เรียน ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยเห็นความส�าคัญและ 

ความจ�าเป็น จึงสนใจที่จะประเมินหลักสูตรโปรแกรมเน้นความ 

สามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิต  

“พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ตามกระบวนการประเมิน 

รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ด้านบริบท ด้านปัจจัยน�าเข้า  

ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ตามความเห็นของผู้ท่ีมีส่วน 

เก่ียวข้องกับหลักสูตร ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน  

นักเรียน และผู้ปกครองเพื่อที่จะน�าผลมาใช้เป็นแนวทางในการ 

ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว ให้เหมาะสมกับสถานการณ ์

ปัจจุบันและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ภาสกร  ภักดิ์ศรีแพง
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพ่ือประเมินหลักสูตรโปรแกรมเน้นความสามารถ

ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ”  

มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2557 ตามกรอบหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP  

Model) ซึ่งประกอบด้วย 1) ด้านบริบท (Context Evaluation)  

2) ด้านปัจจัยน�าเข้า (Input Evaluation) 3) ด้านกระบวนการ  

(Process Evaluation) และ 4) ด้านผลผลติ (Product Evaluation)

ขอบเขตการวิจัย
 การประเมินครั้งน้ี มุ ่งประเมินใน 4 ด้าน ได้แก  ่

ด้านบริบท ด้านปัจจัยน�าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต 

 1. ด้านบริบทประกอบด้วยการประเมิน

  1.1) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

  1.2) โครงสร้างหลักสูตร 

  1.3) เนื้อหารายวิชา

 2. ด้านปัจจัยประกอบด้วยการประเมิน

  2.1) ความพร้อมและศักยภาพของครูผู้สอน

  2.2) สื่อการเรียนรู้

  2.3) แหล่งการเรียนรู้

  2.4) งบประมาณ  

 3. ด้านกระบวนการประกอบด้วยการประเมิน

  3.1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

  3.2) การวัดผลและประเมินผล

  3.3) การบริหารหลักสูตร

 4. ด้านผลผลิตประกอบด้วยการประเมิน

  4.1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

  4.2) ความสามารถของผูเ้รยีนด้านการอ่าน การคดิ 

   วิเคราะห์ และการเขียน

  4.3) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 

 ประชากร ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญ 

ผูบ้รหิารสถานศกึษา อาจารย์ผูส้อนนกัเรยีน และผูป้กครอง จ�านวน  

61 คน 

 กลุม่ตวัอย่าง ทีใ่ช้ในการวจัิยครัง้นี ้ประกอบด้วย การสุม่ 

แบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Random Sampling) ได้จาก 

การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จ�านวน 3 คน และผู้บริหารที่ 

เกีย่วข้องกบัการจดัการเรียนการสอนของโปรแกรมเน้นความสามารถ 

ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ�านวน 3 คน ได้จากการสุ่ม 

อย่างง่าย (Simple Random Sampling) ได้แก่ อาจารย์ผู้สอน 

โปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

จ�านวน 15 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรมเน้น 

ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559  

จ�านวน 20 คน และผูป้กครองนกัเรยีน จ�านวน 20 คน เป็นผูป้กครอง 

นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างตาม 

ตารางเครจซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 : 607)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 1. ได้ทราบผลการประเมินหลักสูตร โปรแกรมเน้น 

ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิต  

“พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

 2. ได้น�าข้อมูลจากผลการประเมินหลักสูตรนี้เป็น 

แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรโปรแกรมเน้นความสามารถทาง 

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ”  

มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ 

ของผู้เรียน

 3. ได้แนวทางส�าหรับการประเมินหลักสูตรอื่นๆ ท่ีใช้ 

รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ในการประเมิน

นิยามศัพท์เฉพาะ
 1. การประเมนิหลกัสตูรรปูแบบการประเมนิแบบซปิป์ 

(CIPP Model) หมายถึง การประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบ  

เป็นการประเมินกระบวนการอย่างต่อเนื่องครอบคลุมกระบวนการ 

จัดการเรียนการสอน และประเมินทั้งความก้าวหน้า และประเมิน 

สรุปรวม ประกอบด้วยการประเมิน 4 ด้าน คือ

  1.1 ด้านบริบท (Context) หมายถึง สภาพต่างๆ  

ที่เป็นพื้นฐานอันจะน�าไปสู่หลักการเหตุผลที่ส่งผลต่อการด�าเนินงาน 

ตามหลักสตูรสถานศกึษาโปรแกรมเน้นความสามารถทางวทิยาศาสตร์ 

และคณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา  

ซึ่งได้แก่ จุดมุ่งหมายของหลักสูตรโครงสร้างหลักสูตร และเนื้อหา 

รายวิชา

  1.2 ด้านปัจจยัน�าเข้า (Input) หมายถงึ ทรพัยากร 

ที่น�ามาใช้ในการด�าเนินงานตามหลักสูตรสถานศึกษาโปรแกรม 

เน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนสาธิต  

“พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ซ่ึงได้แก่ ความพร้อมและ 

ศกัยภาพของครผููส้อน สือ่การเรยีนรู ้แหล่งการเรยีนรู ้และงบประมาณ

  1.3 ด ้านกระบวนการ (Process) หมายถึง  

ขั้นตอนต่างๆ ในการด�าเนินงานหรือวิธีการที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตร 

สถานศึกษาโปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์และ 

คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา  

ซึ่งได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล และ 

การบริหารหลักสูตร

ภาสกร  ภักดิ์ศรีแพง
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  1.4 ด้านผลผลิต (Product) หมายถึง ผลจากการ 
ด�าเนินงานตามหลักสูตรสถานศึกษาโปรแกรมเน้นความสามารถ 
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ”  
มหาวทิยาลยับรูพา ซ่ึงได้แก่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ความสามารถ 
ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
ของผู้เรียน
 2. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา  
โปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
หมายถึง หลักสูตรโปรแกรมที่มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม 
การพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
 3. ผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง ผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ 
ทางการศึกษา เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้  
การวัดผลประเมินผล
 4. ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการ  
รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร รองผู้อ�านวยการฝ่ายมัธยมศึกษา  
โรงเรียนสาธติ “พบิลูบ�าเพญ็” มหาวทิยาลยับูรพา ปีการศึกษา 2559
 5. อาจารย์ผู้สอน หมายถึง อาจารย์ที่รับผิดชอบจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้ในโปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร ์
และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
 6. นักเรียน หมายถึง ผู้ที่ก�าลังศึกษาเล่าเรียนชั้นมัธยม 
ศกึษาปีที ่6 ในหลกัสูตรโรงเรยีนสาธติ “พบิลูบ�าเพญ็” มหาวทิยาลยั 
บรูพา โปรแกรมเน้นความสามารถทางวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์  
ปีการศึกษา 2559
 7. ผูป้กครอง หมายถึง บดิาหรอืมารดาหรอืบคุคลอ่ืนๆ 
ที่เป็นญาติหรือไม่ใช่ญาติซ่ึงเป็นผู้ดูแลให้การสนับสนุนการศึกษา 
และควบคมุความประพฤตอิย่างใกล้ชดิของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 
ปีที่ 6 ที่ก�าลังเรียนในหลักสูตรโปรแกรมเน้นความสามารถทาง 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ”  
มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2559
 8. โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” หมายถึง โรงเรียน 
ที่เป็นแหล่งพัฒนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิต เพื่อสาธิต  
ทดลอง ศึกษา วิจัยงานด้านหลักสูตรและการสอนมีฐานะเทียบเท่า 
ภาควชิาของคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา สงักดัส�านกังาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ มุ่งศึกษาเพื่อ 
ประเมินหลักสูตรโปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์และ 
คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 
ตามกรอบการประเมินหลักสูตรแบบซิปป์ (CIPP Model) 
(Stufflebeam, 2003) ซึ่งประเมินใน 4  ด้าน ดังนี้ 1) ด้านบริบท  

2) ด้านปัจจัยน�าเข้า 3) ด้านกระบวนการ และ 4) ด้านผลผลิต  
โดย ด้านบริบท ประกอบด้วย จุดมุ่งหมายของหลักสูตร โครงสร้าง 
หลักสูตร และเนื้อหารายวิชา ด้านปัจจัยน�าเข้า ประกอบด้วย 
ความพร้อมและศกัยภาพของครผููส้อน สือ่การเรยีนรู้ แหล่งการเรยีนรู ้
และงบประมาณ ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล และการบริหารหลักสูตร  
ด้านผลผลิต ประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถ 
ของผูเ้รียนด้านการอ่าน การคดิวเิคราะห์ และเขยีน และคณุลกัษณะ 
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้ด�าเนิน 
การวิจัยตามขั้นตอน คือ 1) การศึกษาแนวคิดในการประเมิน 
หลักสูตร 2) การก�าหนดแนวคิดในการประเมินหลักสูตรตาม 
รูปแบบซิปป์ 3) การก�าหนดขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ที่ใช้ในการวิจัย 4) การพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย 5) การพัฒนา 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 6) การก�าหนดระยะเวลาที่ท�าการวิจัย 
7) การก�าหนดสถานทีท่�าการทดลอง/ เกบ็ข้อมูล 8) การเกบ็รวบรวม 
ข้อมูล และ 9) การใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
 การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่ แบบสอบถามความคดิเหน็  
และแบบสมัภาษณ์แบบมโีครงสร้างเกีย่วกบัหลกัสตูรโปรแกรมเน้น 
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิต  
“พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2557 จ�าแนก 
ตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล อันได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารสถานศึกษา  
อาจารย์ผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครอง ซ่ึงเป็นแบบสอบถามตาม 
ระบบการประเมินแบบซิปป์ 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบริบท  
ด้านปัจจัยน�าเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และค�าถามที่ใช้ใน 
การสัมภาษณ์ 
 ขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 1. ศกึษาเอกสารหลกัสตูร โปรแกรมเน้นความสามารถ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ”  
มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2557
 2. ศึกษาเอกสาร ต�ารา เกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร  
รูปแบบการประเมินหลักสูตร
 3. สร ้างเครื่องมือที่ใช ้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
1) แบบสมัภาษณ์ส�าหรบัผูเ้ชีย่วชาญ และผูบ้ริหาร 2) แบบสอบถาม 
ความคิดเห็นส�าหรับผู้เชี่ยวชาญ 3) แบบสอบถามความคิดเห็น 
ส�าหรบัผู้บรหิาร 4) แบบสอบถามความคิดเหน็ส�าหรบัอาจารย์ผูส้อน  
5) แบบสอบถามความคดิเหน็ส�าหรบันกัเรยีน และ 6) แบบสอบถาม 
ความคิดเห็นส�าหรับผู้ปกครอง โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ 
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert, 1961) 
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป

ภาสกร  ภักดิ์ศรีแพง
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 4. น�าแบบสอบถามความคิดเห็น และแบบสัมภาษณ์  

ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรง (Content validity) 

เชิงโครงสร้าง โดยผู้เชี่ยวชาญท�าการตรวจเชิงเหตุผล เป็นการตรวจ 

สอบเนื้อหาของข้อค�าถามว่าสอดคล้องกับกรอบแนวความคิด หรือ 

ทฤษฏีที่ใช้ก�าหนดเป็นโครงสร้างในการวัดหรือไม่ ตลอดจนความ 

เหมาะสมและความถูกต้องของภาษาที่ใช้ พบว่า แบบสัมภาษณ ์

และแบบสอบถามความคิดเห็นที่จัดท�าขึ้นมีความเหมาะสม แต่มี 

ขอ้เสนอแนะใหป้รับปรุงแก้ไขความถกูตอ้งด้านภาษาเพียงเล็กน้อย  

และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective  

Congruence) ของแบบสอบถามความคดิเหน็ แล้วน�าข้อเสนอแนะ 

มาปรับปรุงแก้ไข และจากน้ันท�าการแก้ไขเพื่อให้ได้แบบสัมภาษณ์ 

และแบบสอบถามฉบับจริงที่น�าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

 5. ปรับปรงุแบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์ ฉบบัทีใ่ช้ 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

 6. ก่อนน�าเครื่องมือการวิจัยไปเก็บรวบรวมข้อมูล  

จะน�าเครื่องมือการวิจัยเสนอคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 

ในคนงานส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา

การเก็บรวบรวมข้อมูล
 ผูว้จิยัด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลูตัง้แต่ เดอืนมถินุายน  

2560 - เดือนกรกฎาคม 2560 โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดังน้ีคือ กลุ่มท่ี 1 ผู้เชี่ยวชาญเคร่ืองมือที่ใช้ คือ 

แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ด�าเนินการดังน้ี 1) ท�าหนังสือ 

ขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  

2) นัดหมายเวลาและสถานท่ีในการสัมภาษณ์ 3) ด�าเนินการ 

สมัภาษณ์และบนัทกึข้อมลูลงในแบบสมัภาษณ์ และ 4) เก็บรวบรวม

ข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย 

ตนเอง กลุ่มที่ 2 ผู้บริหาร เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามและ 

แบบสัมภาษณ์ ด�าเนินการ ดังนี้ 1) ท�าหนังสือขอความอนุเคราะห ์

และความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 2) นัดหมายเวลาและ 

สถานที่ในการสัมภาษณ์ 3) ด�าเนินการสัมภาษณ์และบันทึกข้อมูล 

ลงในแบบสัมภาษณ์ และ 4) เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 

ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง กลุ่มท่ี 3 อาจารย์ 

ผู้สอน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม และด�าเนินการ ดังนี ้

1) ท�าหนังสือขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือในการตอบ 

แบบสอบถาม และ 2) เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัย 

ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง กลุ ่มที่ 4 นักเรียน 

เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม และด�าเนินการ ดังนี้ 1) ท�าหนังสือ 

ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และ 2) เก็บรวบรวม 

ข้อมูลจากแบบสอบถามผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย 

ตนเอง และกลุม่ที ่5 ผูป้กครอง เคร่ืองมอืท่ีใช้ คอื แบบสอบถาม และ 

ด�าเนินการ ดังนี้ 1) ท�าหนังสือขออนุเคราะห์และร่วมมือในการแจก 

แบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูล และ 2) เก็บรวบรวมข้อมูล 

จากแบบสอบถาม ด�าเนินการรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง

 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถติิทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู

 1. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ผู ้วิจัยตรวจสอบ 

ความสมบรูณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบบั จากนัน้น�าแบบสอบถาม 

มาวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยการหาค่าเฉล่ีย (X) ค่าส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน (SD) และแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์ต่อไปนี้ คะแนน 

เฉลี่ย  4.51-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 

3.51-4.50 หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดับมาก 2.51-3.50  

หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 1.51-2.50 หมายถึง 

มคีวามคดิเหน็ในระดบัน้อย และ 1.00-1.50 หมายถงึ มคีวามคดิเหน็ 

ในระดับน้อยที่สุด

 2. ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เชิง

คุณภาพโดยเขียนบรรยายเป็นความเรียง

ผลการวิจัย 

 ผลการประเมนิหลักสตูรโปรแกรมเน้นความสามารถทาง

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” 

มหาวิทยาลัยบูรพา ตามรูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP 

Model) ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการประเมนิหลกัสตูรโปรแกรมเน้นความสามารถทางด้านวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ ของโรงเรยีน  สาธติ “พบิลูบ�าเพญ็”  

 มหาวิทยาลัยบูรพา ของการประเมินตามรูปแบบซิปป์ (CIPP Model)

และสถานที่ในการสัมภาษณ 3) ดําเนินการสัมภาษณและบันทึกขอมูลลงในแบบสัมภาษณ และ 4) เก็บรวบรวมขอมลู
จากแบบสอบถามผูวิจัยดาํเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง กลุมที่ 3 อาจารยผูสอน เครื่องมือที่ใชคือแบบสอบถาม 
และดําเนินการ ดังนี ้1) ทําหนังสอืขอความอนุเคราะหและความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม และ 2) เก็บรวบรวม
ขอมูลจากแบบสอบถาม ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง กลุมท่ี 4 นักเรียน เครื่องมือที่ใชคือแบบสอบถาม 
และดําเนินการ ดังนี ้1) ทําหนังสอืขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม และ 2) เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมลูดวยตนเอง และกลุมท่ี 5 ผูปกครอง เครื่องมือที่ใชคือแบบสอบถาม และดาํเนินการ 
ดังนี ้1) ทําหนังสือขออนุเคราะหและรวมมือในการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอมูล และ 2) เก็บรวบรวมขอมลู
จากแบบสอบถาม ดาํเนินการรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 

            การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม ผูวิจัยตรวจสอบความสมบรูณของแบบสอบถามแตละฉบับ จากนั้นนาํ
แบบสอบถามมาวเิคราะหเชิงปริมาณโดยการหาคาเฉลี่ย (x̄  ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  และแปลความหมายโดย
ใชเกณฑตอไปนี ้คะแนนเฉลี่ย  4.51-5.00 หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดับมากทีสุ่ด 3.51-4.50 หมายถึง  มีความ
คิดเห็นในระดับมาก 2.51-3.50 หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 1.51-2.50 หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดับ
นอย และ 1.00-1.50 หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดับนอยที่สุด 
 2. ขอมูลจากแบบสมัภาษณ ผูวิจัยไดวิเคราะหเชิงคุณภาพโดยเขียนบรรยายเปนความเรียง 
 

ผลการวิจัย  
 
               ผลการประเมินหลักสตูรโปรแกรมเนนความสามารถทางวทิยาศาสตรและคณติศาสตร ของโรงเรียนสาธิต 
“พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ตามรูปแบบการประเมินแบบซปิป (CIPP Model) 
 ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
 ตารางที่ 1 ผลการประเมินหลักสตูรโปรแกรมเนนความสามารถทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ของโรงเรียน   
               สาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบรูพา ของการประเมินตามรูปแบบซิปป (CIPP Model) 
 

ดานที่ทําการศึกษา x̄   SD ระดับความเหมาะสม ผลการประเมิน 
1. ดานบริบท 4.24 0.11 มาก ผานเกณฑ 
2. ดานปจจัยนําเขา 3.96 0.53 มาก ผานเกณฑ 
3. ดานกระบวนการ 4.00 0.26 มาก ผานเกณฑ 
4. ดานผลผลติ 4.13 0.29 มาก ผานเกณฑ 

รวม 4.08 0.13 มาก ผานเกณฑ 
  
              จากตารางที่ 1 พบวา ผลการประเมินในภาพรวมตามรูปแบบซิปปมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 
เทากับ 4.08 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.13 ผานเกณฑการประเมิน เมื่อพิจารณารายดาน คือ ดานบริบท ดาน
ปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต ผลการประเมินมีความเหมาะสมอยูในระดับมากทุกดาน โดยมีคาเฉลีย่ 
เทากับ 4.24, 3.96, 4.00 และ 4.13 ตามลําดับ ซึ่งผานเกณฑการประเมินท้ัง 4 ดาน ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ 
3.51  
 1. ดานบริบท ผลการประเมินหลักสูตรโดยผูเช่ียวชาญ ผูบริหาร และ อาจารยผูสอน สรุปไดดังนี้             
1) ผูเช่ียวชาญมีความเห็นวา จุดมุงหมายของหลักสตูร โครงสรางหลักสูตร และเนื้อหารายวิชา มีความสอดคลองและ
เหมาะสมกับศักยภาพ ตามความถนัดและความสนใจของผูเรียนอยูในระดับมาก โดยมีผลการประเมนิ เทากับ 4.10, 
4.10 และ 4.18 ตามลําดับ 2) ผูบริหารมีความเห็นวา จุดมุงหมายของหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร และเนื้อหารายวิชา  
มีความสอดคลองและเหมาะสมกับศักยภาพ ตามความถนัดและความสนใจของผูเรยีนอยูในระดับมาก โดยมผีลการ
ประเมิน เทากับ 4.38, 4.48 และ 4.18 ตามลําดับ และ 3) อาจารยผูสอนเห็นวา จุดมุงหมายของหลักสูตร และโครงสราง

ภาสกร  ภักดิ์ศรีแพง
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 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประเมินในภาพรวมตาม 

รูปแบบซิปป์มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ  

4.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.13 ผ่านเกณฑ์การประเมิน  

เมือ่พจิารณารายด้าน คอื ด้านบรบิท ด้านปัจจัยน�าเข้า ด้านกระบวนการ  

และด้านผลผลิต ผลการประเมินมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

ทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.24, 3.96, 4.00 และ 4.13  

ตามล�าดับ ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 4 ด้าน ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที ่

ก�าหนดไว้ คือ 3.51 

 1. ด้านบรบิท ผลการประเมนิหลกัสตูรโดยผู้เชีย่วชาญ  

ผูบ้รหิาร และ อาจารย์ผูส้อน สรปุได้ดงัน้ี 1) ผู้เชีย่วชาญมคีวามเหน็ว่า 

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร และเนื้อหารายวิชา  

มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพ ตามความถนัดและ 

ความสนใจของผูเ้รยีนอยูใ่นระดบัมาก โดยมผีลการประเมนิ เท่ากบั  

4.10, 4.10 และ 4.18 ตามล�าดับ 2) ผู้บริหารมีความเห็นว่า 

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร และเนื้อหารายวิชา 

มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพ ตามความถนัดและ 

ความสนใจของผูเ้รยีนอยูใ่นระดบัมาก โดยมผีลการประเมนิ เท่ากบั 

4.38, 4.48 และ 4.18 ตามล�าดับ และ 3) อาจารย์ผู้สอนเห็นว่า  

จดุมุง่หมายของหลกัสตูร และโครงสร้างหลกัสตูร มคีวามสอดคล้อง

และเหมาะสมกบัศักยภาพ ตามความถนัดและความสนใจของผูเ้รยีน  

อยู่ในระดับมาก โดยมีผลการประเมิน เท่ากับ 4.20 และ 4.28  

ตามล�าดับ  

 2. ด้านปัจจัยน�าเข้า  โดยผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน และ 

นักเรียน สรุปได้ดังนี้ 1) ผู้บริหารมีความเห็นว่า ความพร้อมและ 

ศักยภาพของอาจารย์ผู้สอน สื่อการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ 

มีความเหมาะสมและความเพียงพอ อยู่ในระดับมาก โดยมีผลการ 

ประเมิน เท่ากับ 4.10, 4.30 และ 4.43 ตามล�าดับ ส�าหรับด้าน 

งบประมาณ ผู้บริหารมีความเห็นว่า มีความเหมาะสมและความ 

เพียงพอ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีผลการประเมิน เท่ากับ 5.00  

2) อาจารย์ผู ้สอนมีความเห็นว่า ความพร้อมและศักยภาพของ 

อาจารย์ผู้สอน ส่ือการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ และงบประมาณ 

มีความเหมาะสมและความเพียงพออยู่ในระดับมาก โดยมีผลการ 

ประเมิน เท่ากับ 4.43, 3.97, 3.89 และ 3.80 ตามล�าดับ และ 

3) นักเรียนมีความเห็นว่า ความพร้อมและศักยภาพของอาจารย ์

ผู้สอน และแหล่งการเรียนรู้ มีความเหมาะสมและความเพียงพออยู ่

ในระดบัมาก โดยมผีลการประเมนิ เท่ากบั 4.11 และ 3.55 ตามล�าดบั  

ส�าหรับด้านสื่อการเรียนรู้ 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�าดับ  

ส�าหรับด้านการบริหารหลักสูตร ผู้บริหารมีความเห็นว่า มีความ 

เหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีผลการประเมิน เท่ากับ 4.74  

2) อาจารย์ผู ้สอนมีความเห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ 

การวัดผลและประเมินผล และการบริหารหลักสูตร มีความเหมาะสม 

อยูใ่นระดบัมาก โดยมผีลการประเมนิ เท่ากบั 4.09, 4.17 และ 4.21  

ตามล�าดบั และ 3) นกัเรยีนมคีวามเหน็ว่า การจัดกจิกรรมการเรยีนรู้  

และการวัดผลและประเมินผลมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  

โดยมีผลการประเมิน เท่ากับ 3.70 และ 3.68 ตามล�าดับ

 4. ด้านผลผลิต โดยผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน นักเรียน 

และผู้ปกครอง สรุปได้ดังนี้ 1) ผู้บริหารมีความเห็นว่า ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน และความสามารถของผู้เรียน ด้านการอ่าน การคิด 

วิเคราะห์ และเขียน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยมีผลการ 

ประเมนิ เท่ากบั 4.21 และ 4.37 ตามล�าดบั ส�าหรบัด้านคุณลกัษณะ 

อนัพงึประสงค์ ผู้บรหิารมคีวามเหน็ว่า มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบั 

มากที่สุด โดยมีผลการประเมิน เท่ากับ 5.00 2) อาจารย์ผู้สอนม ี

ความเห็นว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถของผู้เรียน 

ด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียน และคุณลักษณะอัน 

พึงประสงค์ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยมีผลการประเมิน  

เท่ากับ 4.04, 4.02 และ 4.43 ตามล�าดับ 3) นักเรียนมีความเห็นว่า 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถของผู้เรียน ด้านการอ่าน  

การคิดวิเคราะห์ และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความ 

เหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยมีผลการประเมิน เท่ากับ 3.66,  

3.94 และ 4.16 ตามล�าดับ และ 4) ผู้ปกครองมีความเห็นว่า  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถของผู้เรียน ด้านการอ่าน  

การคิดวิเคราะห์ และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก โดยมผีลการประเมิน เท่ากับ 3.83,  

3.86 และ 4.00 ตามล�าดับ

ภาสกร  ภักดิ์ศรีแพง
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 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู ้บริหารมีความคิดเห็นว่า 

ความเหมาะสมและความความเพยีงพอของงบประมาณ ในภาพรวม 

มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพ ตามความถนัดและ 

ความสนใจของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 

เท่ากับ 5.00 และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ 

มากที่สุดทุกข้อ ส่วนอาจารย์ผู้สอน มีความเห็นว่า ความเหมาะสม 

และความเพียงพอของงบประมาณ ในภาพรวม มีความสอดคล้อง 

และเหมาะสมกับศักยภาพ ตามความถนัดและความสนใจของ 

นักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 และเมื่อ 

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ

                                                         

สรุปและอภิปรายผล
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการประเมินหลักสูตรโปรแกรมเน้น 

ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนสาธิต  

“พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ตามรูปแบบการประเมิน 

แบบซิปป์ (CIPP Model) โดยประเมินใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท  

ด้านปัจจัยน�าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ผู้วิจัยข้อสรุป 

และอภิปรายผล ดังนี้

 1. ด้านบริบท ผลการประเมินด้านบริบทในภาพรวม  

มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.24, SD = 0.11) โดยเฉพาะ 

ด้านโครงสร้างหลักสูตร และเมื่อตรวจสอบในรายละเอียด พบว่า  

ผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ผู้สอนให้คะแนนความสอดคล้องเหมาะสม 

กับเวลาและสาระการเรียนรู้ตามข้อก�าหนดของหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มากที่สุด เมื่อตรวจสอบ

ประเด็นการประเมินด้านบริบทท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความเหมาะสม 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินของผู้บริหาร และอาจารย์ผู้สอนในประเด็นความเหมาะสม และความเพียงพอของงบประมาณ

หลักสตูร มีความสอดคลองและเหมาะสมกับศักยภาพ ตามความถนดัและความสนใจของผูเรียน อยูในระดับมาก โดยมี
ผลการประเมิน เทากับ 4.20 และ 4.28 ตามลําดับ   
 2. ดานปจจัยนําเขา  โดยผูบริหาร อาจารยผูสอน และนักเรียน สรุปไดดังนี ้1) ผูบริหารมีความเห็นวา ความ
พรอมและศักยภาพของอาจารยผูสอน สื่อการเรียนรู และแหลงการเรียนรู มีความเหมาะสมและความเพียงพอ อยูใน
ระดับมาก โดยมีผลการประเมิน เทากับ 4.10, 4.30 และ 4.43 ตามลําดับ สําหรับดานงบประมาณ ผูบริหารมีความเห็น
วา มีความเหมาะสมและความเพียงพอ อยูในระดับมากที่สดุ โดยมผีลการประเมิน เทากับ 5.00 2) อาจารยผูสอนมี
ความเห็นวา ความพรอมและศักยภาพของอาจารยผูสอน สื่อการเรยีนรู แหลงการเรียนรู และงบประมาณ  
มีความเหมาะสมและความเพียงพออยูในระดับมาก โดยมผีลการประเมิน เทากับ 4.43, 3.97, 3.89 และ 3.80 ตามลําดับ 
และ 3) นักเรียนมคีวามเห็นวา ความพรอมและศักยภาพของอาจารยผูสอน และแหลงการเรียนรู มคีวามเหมาะสมและ
ความเพียงพออยูในระดับมาก โดยมีผลการประเมิน เทากับ 4.11 และ 3.55 ตามลําดับ สําหรับดานสือ่การเรียนรู 
นักเรียนมีความเห็นวา มคีวามเหมาะสมและความเพียงพออยูในระดบัปานกลาง โดยมีผลการประเมิน เทากับ 2.57 
 3. ดานกระบวนการ โดยผูบริหาร อาจารยผูสอนและนักเรียน สรุปไดดังน้ี 1) ผูบริหารมีความเห็นวา การจัด
กิจกรรมการเรียนรู และการวดัผลและประเมินผลมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก โดยมีผลการประเมนิ เทากับ 3.89 
และ 3.79 ตามลําดับ สําหรับดานการบริหารหลักสูตร ผูบริหารมีความเห็นวา มีความเหมาะสม อยูในระดับมากที่สุด โดย
มีผลการประเมิน เทากับ 4.74 2) อาจารยผูสอนมีความเห็นวา การจัดกิจกรรมการเรียนรู การวดัผลและประเมินผล และ
การบริหารหลักสูตร มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก โดยมีผลการประเมิน เทากับ 4.09, 4.17 และ 4.21 ตามลําดับ 
และ 3) นักเรียนมคีวามเห็นวา การจัดกิจกรรมการเรียนรู และการวดัผลและประเมินผลมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
โดยมผีลการประเมิน เทากับ 3.70 และ 3.68 ตามลําดับ 
 4. ดานผลผลติ โดยผูบริหาร อาจารยผูสอน นักเรยีน และผูปกครอง สรุปไดดังนี้ 1) ผูบริหารมีความเห็นวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถของผูเรียน ดานการอาน การคิดวิเคราะห และเขียน มีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก โดยมีผลการประเมิน เทากับ 4.21 และ 4.37 ตามลําดับ สําหรับดานคุณลักษณะอันพึงประสงค ผูบริหารมี
ความเห็นวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด โดยมีผลการประเมิน เทากับ 5.00 2) อาจารยผูสอนมีความเห็นวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถของผูเรียน ดานการอาน การคิดวิเคราะห และเขียน และคณุลักษณะอันพึง
ประสงค มคีวามเหมาะสมอยูในระดับมาก โดยมผีลการประเมิน เทากับ 4.04, 4.02 และ 4.43 ตามลาํดับ 3) นักเรียนมี
ความเห็นวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน ความสามารถของผูเรียน ดานการอาน การคิดวเิคราะห และเขยีน และคณุลักษณะ
อันพึงประสงค มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก โดยมีผลการประเมนิ เทากับ 3.66, 3.94 และ 4.16 ตามลาํดับ และ 4) 
ผูปกครองมีความเห็นวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถของผูเรยีน ดานการอาน การคิดวิเคราะห และเขียน และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก โดยมผีลการประเมิน เทากับ 3.83, 3.86 และ 4.00 
ตามลาํดับ 
 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินของผูบริหาร และอาจารยผูสอนในประเดน็ความเหมาะสม และความเพียงพอของงบประมาณ 

 

รายการประเมิน 
ระดับผลการประเมิน 

ผูบริหาร อาจารยผูสอน 

x̄   SD ระดับ x̄   SD  ระดับ 

1. สถานศึกษาวางแผนการจดัสรรงบประมาณครอบคลุม
พันธกิจ ทุกดานอยางเหมาะสม 

5.00 0.00 มากที่สุด 
 

3.93 0.96 มาก 

2. สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณเพ่ือใชในการจัดกิจกรรม
การเรยีนรูของผูเรียนอยางเพียงพอ 

5.00 0.00 มากที่สุด 
 

3.73 0.96 มาก 

3. สถานศึกษามีงบประมาณสนับสนุนในการจัดทําสื่อการ
เรียนรูอยางเพียงพอ 

5.00 0.00 มากที่สุด 
 

3.80 1.08 มาก 

4. สถานศึกษามีงบประมาณในการปรับปรุงพัฒนา    
แหลงการเรียนรูอยางเพียงพอ 

5.00 0.00 มากที่สุด 
 

3.67 1.05 มาก 

5. สถานศึกษามีงบประมาณสนับสนุนในการปรับปรุง  
และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยางเพียงพอ 

5.00 0.00 มากที่สุด 
 

3.80 1.01 มาก 

6. สถานศึกษามีงบประมาณสนับสนุนและพัฒนาความรู
ความสามารถของบุคลากรอยางเพียงพอ 

5.00 0.00 มากที่สุด 
 

3.87 0.74 มาก 

รวม 5.00 0.00 มากที่สุด   3.80 0.90 มาก   
               จากตารางท่ี 2 พบวา ผูบริหารมีความคิดเห็นวาความเหมาะสมและความความเพียงพอของงบประมาณ    
ในภาพรวมมีความสอดคลองและเหมาะสมกับศักยภาพ ตามความถนัดและความสนใจของนักเรยีนโดยรวมอยูในระดับ
มากที่สุด มีคาเฉลีย่เทากับ 5.00 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทีส่ดุทุกขอ สวนอาจารยผูสอน      
มีความเห็นวา ความเหมาะสมและความเพียงพอของงบประมาณ ในภาพรวม  มีความสอดคลองและเหมาะสม          
กับศักยภาพ ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 และเมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ 
                                                          

สรุปและอภิปรายผล 
 
              การวิจัยครั้งนี้เปนการประเมินหลักสูตรโปรแกรมเนนความสามารถทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ของ
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ตามรูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP Model) โดยประเมินใน 4 
ดานไดแก ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลติ ผูวิจัยขอสรุปและอภิปรายผล ดังน้ี 
              1. ดานบริบท ผลการประเมินดานบรบิทในภาพรวม มคีวามเหมาะสมอยูในระดับมาก (x̄  = 4.24, SD = 
0.11) โดยเฉพาะดานโครงสรางหลักสูตร และเมื่อตรวจสอบในรายละเอียดพบวา ผูเช่ียวชาญและอาจารยผูสอนให
คะแนนความสอดคลองเหมาะสมกับเวลาและสาระการเรียนรูตามขอกําหนดของหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 มากที่สุด เมื่อตรวจสอบประเด็นการประเมินดานบริบทท่ีมีคาเฉลี่ยระดับความเหมาะสมต่ํากวา
ประเด็นอ่ืนคือ เนื้อหารายวิชาเพ่ิมเติมในกลุมสาระการเรยีนรูวทิยาศาสตรที่กําหนดไวเหมาะสม และเนื้อหารายวิชา
เพ่ิมเตมิในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรท่ีกําหนดไวเหมาะสม ผูเช่ียวชาญและผูบรหิารใหคะแนนความเหมาะสมต่ํา
กวาขออ่ืน ๆ และพบขอเสนอแนะจากผูเช่ียวชาญวา ในรายวิชาเพ่ิมเติมควรปรับใหสอดคลองกับจดุเนนของโรงเรียนท่ี
เนนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และขอเสนอแนะจากผูบริหารในสวนโครงสรางซึ่งสวนใหญเนนไปทางวิทยาศาสตร 
ทั้งน้ีอาจเปนเพราะรายวิชาเพ่ิมเตมิในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมีความหลากหลายแบงเปนวชิาฟสิกส เคมี 
ชีววทิยา โลกดาราศาสตรและอวกาศ ควรปรับเพ่ิมวชิาทางคณิตศาสตรหรือกลุมวิชาที่สงเสรมิทักษะดานการคิด อยางไร
ก็ดีผูวิจัยมีความคดิเห็นวาหลักสูตรมีความสอดคลองกับความตองการของผูเรยีน และสภาพสังคมปจจุบันเปนอยางมาก 
นับวาเปนขอดีซึ่งสอดคลองกับ จรรยา ดาสา (2553) และ รุงทิวา จักรกร (2527) ที่กลาววาหลักสูตรที่ดีตองสอดคลอง
กับสภาพสังคม เศรษฐกิจและการปกครองของประเทศ แตก็มีขอเสนอจากผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวฒิุที่ตอบ
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณวาถาจะพัฒนาหลักสูตรตอไปในรายวชิาเพ่ิมเติมควรปรบัใหสอดคลองกับจุดเนนของ
โรงเรียนทีเ่ปนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และควรปรับเพิ่มวิชาทางคณิตศาสตรหรือกลุมวชิาที่สงเสรมิทักษะดานการ
คิด เพ่ือจะไดพัฒนาหลักสูตรที่สอดรับกับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและการปกครองของประเทศในอนาคตตอไป       
2. ดานปจจัยนําเขา ผลการประเมนิดานปจจัยนําเขาในภาพรวม มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก (x̄  = 3.96, SD = 
0.53) โดยเฉพาะดานความพรอมและศักยภาพของอาจารยผูสอน เมื่อตรวจสอบในรายละเอียดพบวา ประเด็นการ
ประเมินดานปจจยันําเขาที่มีคาเฉลี่ยระดับความเหมาะสมนอยกวาประเด็นอื่น ซึ่งควรนํามาใชในการพัฒนาปรับปรุงคือ 
ดานสือ่การเรียนรู แมในภาพรวมจะมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก แตเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา ประเด็นที่
โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณและสื่อการเรียนรูที่พรอมใชงานในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู ผูประเมินที่เปนนกัเรียนใหผลการ
ประเมินความเหมาะสมอยูในระดบันอย ซึ่งไมผานเกณฑการประเมนิ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม
เปนผูไดรับผลกระทบโดยตรงซึ่งในแตละคาบเรยีนหากอุปกรณและสื่อการเรียนรูไมอยูในสภาพที่พรอมจะใชงานก็อาจจะ
สงผลตอประสิทธิภาพการเรยีนรูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียนได ซึ่งสอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี (2557, 
หนา 149) ที่กลาววา แนวคิดการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู ไดขยายไปสูการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน โดย
อาศัยสื่อและเทคโนโลยตีาง ๆ ดังนั้นหากโรงเรยีนมีอุปกรณและสื่อการเรยีนรูท่ีดี ยอมจะทําใหเกิดสัมฤทธิ์ผลตอผูเรยีนได 

ต�า่กว่าประเด็นอืน่ คือ เนือ้หารายวิชาเพิม่เติมในกลุม่สาระการเรยีนรู้ 

วิทยาศาสตร์ที่ก�าหนดไว้เหมาะสม และเน้ือหารายวิชาเพิ่มเติมใน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ก�าหนดไว้เหมาะสม ผู้เชี่ยวชาญ 

และผู้บริหารให้คะแนนความเหมาะสมต�่ากว่าข้ออ่ืนๆ และพบ 

ข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญว่า ในรายวิชาเพิ่มเติมควรปรับให ้

สอดคล้องกบัจุดเน้นของโรงเรียนทีเ่น้นวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์  

และข้อเสนอแนะจากผู้บริหารในส่วนโครงสร้างซึ่งส่วนใหญ่เน้น 

ไปทางวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะรายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่ม 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีความหลากหลายแบ่งเป็นวิชาฟิสิกส์  

เคมี ชีววิทยา โลกดาราศาสตร์และอวกาศ ควรปรับเพิ่มวิชาทาง 

คณิตศาสตร์หรือกลุ่มวิชาที่ส่งเสริมทักษะด้านการคิด อย่างไรก็ด ี

ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าหลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการ 

ของผู้เรียน และสภาพสังคมปัจจุบันเป็นอย่างมาก นับว่าเป็นข้อด ี

ซึ่งสอดคล้องกับ จรรยา ดาสา (2553) และรุ่งทิวา จักร์กร (2527)  

ที่กล่าวว่าหลักสูตรที่ดีต้องสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 

และการปกครองของประเทศ แต่ก็มีข้อเสนอจากผู้เช่ียวชาญและ 

ผูท้รงคณุวฒุทิีต่อบแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ว่าถ้าจะพฒันา 

หลักสูตรต่อไปในรายวิชาเพิ่มเติมควรปรับให้สอดคล้องกับจุดเน้น 

ของโรงเรียนที่เป็นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และควรปรับเพิ่ม 

วิชาทางคณิตศาสตร์หรือกลุ่มวิชาท่ีส่งเสริมทักษะด้านการคิด เพื่อ 

จะได้พัฒนาหลักสูตรที่สอดรับกับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและ 

การปกครองของประเทศในอนาคตต่อไป 2. ด้านปัจจัยน�าเข้า 

ผลการประเมินด้านปัจจัยน�าเข้าในภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ 

ในระดับมาก (X = 3.96, SD = 0.53) โดยเฉพาะด้านความพร้อม 

และศกัยภาพของอาจารย์ผูส้อน เมือ่ตรวจสอบในรายละเอยีด พบว่า  

ภาสกร  ภักดิ์ศรีแพง
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ประเดน็การประเมนิด้านปัจจยัน�าเข้าทีม่ค่ีาเฉล่ียระดบัความเหมาะสม

น้อยกว่าประเด็นอื่น ซึ่งควรน�ามาใช้ในการพัฒนาปรับปรุง คือ 

ด้านสื่อการเรียนรู้ แม้ในภาพรวมจะมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  

แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ประเด็นท่ีโรงเรียนมีวัสดุ 

อปุกรณ์และสือ่การเรยีนรูท้ีพ่ร้อมใช้งานในการจดักจิกรรมการเรียนรู้ 

ผู้ประเมินที่เป็นนักเรียนให้ผลการประเมินความเหมาะสมอยู่ใน 

ระดบัน้อย ซึง่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมนิ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะนกัเรยีน 

ที่ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงซ่ึงในแต่ละคาบ 

เรยีนหากอปุกรณ์และสือ่การเรยีนรูไ้ม่อยูใ่นสภาพทีพ่ร้อมจะใช้งาน 

กอ็าจจะส่งผลต่อประสทิธภิาพการเรยีนรูแ้ละผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

ของนักเรียนได้ ซึ่งสอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี (2557 : 149)  

ที่กล่าวว่า แนวคิดการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ ได้ขยาย 

ไปสูก่ารเรยีนรูด้้วยตนเองของผูเ้รยีน โดยอาศยัสือ่และเทคโนโลยต่ีางๆ  

ดงันัน้หากโรงเรยีนมอีปุกรณ์และสือ่การเรยีนรูท้ีด่ ีย่อมจะท�าให้เกดิ 

สัมฤทธิ์ผลต่อผู้เรียนได้ 3. ด้านกระบวนการ ผลการประเมินด้าน 

กระบวนการในภาพรวม มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.00, 

SD = 0.26) โดยเฉพาะด้านการบรหิารหลกัสตูร ผูป้ระเมนิส่วนใหญ่ 

เห็นว่า มีการวางแผน การเตรียมความพร้อม และการด�าเนินการ 

บริหารหลักสูตรที่เหมาะสม การปฏิบัติของครูในการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้มีความเหมาะสม ส่วนการวัดและประเมินผลมีความ 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ แต่มีข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอนคือ  

การบริหารหลักสูตรต้องมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน เช่น หลักสูตร  

บุคลากร อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน  

เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนในด้านวิชาการและด้านอ่ืนๆ ทั้งนี้ 

อาจเป็นเพราะครูผู้สอนน้ันถือว่าเป็นบุคลากรท่ีมีบทบาทมากที่สุด 

ในการทีจ่ะน�าหลกัสตูรสูผู่เ้รยีน ดงันัน้จงึมีการเสนอแนะว่าโรงเรยีน 

ควรมีความพร้อมของทรัพยากรต่างๆ ในทุกด้านท่ีจะเป็นส่ิงที่จะ 

เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง 

อย่างเต็มตามศักยภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ สุภาพร แนวบุตร (2540 :  

36) ที่กล่าวว่า ในการบริหารหลักสูตรใดๆ เพื่อให้บรรลุผล  

ตามวัตถุประสงค์หน่วยงานที่ด�าเนินงานต้องมีความพร้อมในด้าน 

ทรัพยากรต่างๆ ที่สอดคล้องกับการบริหารหลักสูตรนั้นๆ จึงจะท�า 

ให้การด�าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรดังกล่าว และ  

4. ด้านผลผลิต ผลการประเมินด้านผลผลิตในภาพรวม มีความ 

เหมาะสมอยู่ในระดับมาก (X = 4.13, SD = 0.13) โดยเฉพาะ 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ในการเป็นพลเมืองดีของ 

ชาต ิศรัทธายึดมั่นในศาสนา เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  

และมีความตั้งใจเพียรพยายามในการเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม  

แสวงหาความรู้อย่างสม�่าเสมอ ในส่วนความสามารถของผู้เรียน 

ด้านการอ่าน การคิดวเิคราะห์ และเขยีน และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  

ผู้ประเมินส่วนใหญ่ มีความเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  

ดงัจะเห็นได้จากคะแนนผลการทดสอบระดับชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET)  

และผลการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนเป็นท่ีน่าพอใจ 

แต่ยังมีข้อเสนอแนะของนักเรียนในเรื่องการเรียนการสอนที่ควร 

เน้นภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตจริง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะหลักสูตร 

โปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ด�าเนินการ 

ภายใต้กรอบปรชัญา นโยบาย วสัิยทศัน์ และพนัธกจิอย่างมเีป้าหมาย 

ที่ชัดเจนเน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เหมาะสมกับสภาพ 

ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

นภิารตัน์ ทพิโชต ิ(2550 : บทคดัย่อ) ได้ประเมนิหลกัสตูรสถานศึกษา  

โรงเรียนวัดบึงทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พบว่า 

ในภาพรวมหลกัสตูรแกนกลางและหลกัสตูรท้องถิน่ มคีวามเหมาะสม 

ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 1) ด้านบริบทของหลักสูตร 

แกนกลาง ได้แก่ จุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย อยู่ใน 

ระดับมาก ด้านบริบทของหลักสูตรท้องถิ่น ได้แก่ จุดประสงค์  

โครงสร้าง และสาระการเรียนรู้พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ 

มากเช่นเดยีวกนั 2) ด้านปัจจยัเบือ้งต้นของหลกัสตูรแกนกลาง และ 

หลักสูตรท้องถิ่น ได้แก่ ความพร้อมและศักยภาพของครูผู้สอน 

ส่ือการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ และงบประมาณ พบว่า มีความ 

เหมาะสมอยูใ่นระดับมาก 3) ด้านกระบวนการของหลกัสตูรแกนกลาง 

และหลักสูตรท้องถิ่น ได้แก่ การจัดกิจกรรมเรียนรู้ การวัดผลและ 

ประเมินผล การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา และการมีส่วนร่วม 

ของชุมชนพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และ 4) ด้านผล 

ผลิตของหลักสูตรแกนกลาง ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า 

มีนักเรียนท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 และระดับ 4 คิดเป็นร้อยละ  

86 ผลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พบว่า มีนักเรียนผ่าน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคิดเป็นร้อยละ 100 ด้านความสามารถใน 

การคิด วิเคราะห์และเขียนของผู้เรียน พบว่า อยู ่ในระดับด ี

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนพบว่า อยู่ในระดับ ดีมาก  

ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางอยู่ใน 

ระดับมาก และด้านความพึงพอใจต่อการใช้หลักสูตรสถานศึกษา  

พบว่า ผูบ้รหิาร ครผูู้สอน และกรรมการสถานศึกษา มคีวามพงึพอใจ 

อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านผลผลิตของหลักสูตรท้องถิ่น พบว่า 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรท้องถ่ินอยู่ใน 

ระดับมาก
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ข้อเสนอแนะ
 1. ควรมีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของระดับความ 

คิดเห็นระหว่างกลุ่มผู้ประเมิน อาจได้ข้อมูลสารสนเทศ ที่น่าสนใจ  

และเป็นประโยชน์ต่อการน�าผลการวิจัยไปใช้เพิ่มมากขึ้น

 2. ควรเพิ่มกลุ่มผู้ตอบแบบประเมินในส่วนของกลุ่ม 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ  ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและช่วยสนับสนุน 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ 

กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน และควรเพิ่มการสัมภาษณ์อาจารย ์

ผู้สอน ผู้บริหาร นักเรียน และผู้ปกครอง ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อจะได ้

ข้อเสนอแนะและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มขึ้น

 3. ควรเพิ่มจ�านวนกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ในการวิเคราะห์

เอกสารหลกัสตูรให้มากขึน้  เพือ่จะได้ข้อมลูผลการวเิคราะห์เอกสาร

หลักสูตรที่มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
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รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยการใช้โครงการเป็นฐาน

เพื่อพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยในท้องถิ่นเขตภาคตะวันออก
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บทคัดย่อ
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยการใช้โครงการเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย  

2) เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยการใช้โครงการเป็นฐาน ผู้เข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้ คือ 

เด็กปฐมวัยอยู่ในช่วงอายุ 2 - 5 ปี ที่ก�าลังศึกษาในสถานศึกษา เขตจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ปีการศึกษา 2559 จ�านวน 60 คน 

ซึง่ได้มาโดยวิธกีารสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) การด�าเนนิการวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิคณุภาพแบบมกีารแทรกแซง  

ประกอบด้วย 4 ระยะ ดังนี้ ระยะ คือ 1) การศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 2) การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัย 

3) กระบวนการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย และ 4) การสรุป และน�าเสนอผลการวิจัย

 ผลการวิจัย มีดังนี้

 1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยการใช้โครงการเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยที่มีต่อเด็กปฐมวัย เป็นการจัด 

ประสบการณ์ที่ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1) การเริ่มต้นโครงการ เป็นการหาความสนใจของผู้เรียน และทบทวน 

ประสบการณ์เดิม 2) การพัฒนาโครงการ เป็นการวางแผนการและท�าการสืบค้นตามแหล่งข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติม และ 3) การสรุปและ 

ประเมินโครงการ เป็นระยะสรุปและน�าเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้

 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�างานร่วมกับ 

ผูอ้ืน่ และ 4) พฒันาการด้านสตปัิญญา พบว่า การจดัการเรยีนรู้โดยการใช้โครงการเป็นฐาน ส่งผลให้เดก็ปฐมวยัมพีฒันาการด้านสตปัิญญา  

ได้แก่ ด้านการคิด ด้านการใช้ภาษา ด้านจ�านวน ด้านเวลา

ค�าส�าคัญ : รูปแบบการจัดการเรียนรู้, โครงการเป็นฐาน, พัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย, เขตภาคตะวันออก
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Abstract
 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. 

Keywords : Model of Learning, Projected-based Approach, Develop Quality of Early Childhood, Eastern Area of  

  Thailand
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บทน�า
 การศึกษาเป็นกระบวนการสร้างรากฐาน การพัฒนา 

คณุภาพชวิีต “คน” และมุง่ให้ทกุคนมกีารพฒันาเตม็ศกัยภาพเตรยีม 

คนไทยให้ก้าวสูส่งัคมยคุใหม่อย่างมัน่คงและรูท้นัโลกโดยหวงัว่าคน 

ซึง่เป็นหน่วยทีเ่ลก็ทีส่ดุของสงัคม เม่ือมกีารพฒันาอย่างเต็มศกัยภาพ 

ทั้งร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา จะเป็นพื้นฐานสร้าง 

พลังชมุชน และสงัคมอนัส่งเสรมิต่อการพฒันาประเทศโดยรวมอย่าง 

สมดุลกับธรรมชาติ (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,  

2540) การศึกษาปฐมวัยเป็นการศึกษาเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง  

6 ปี และเรียนรูเ้กีย่วกับพฒันาการเดก็ความต้องการของเดก็ สอนให้ 

เดก็เกดิความคดิสร้างสรรค์ฝึกพฒันาการทัง้ 4 ด้าน เช่น พฒันาการ 

ทางร่างกาย พัฒนาการทางด้านสังคม พัฒนาการทางด้านอารมณ์  

และพัฒนาการทางด้านจิตใจ เด็กจะเจริญเติบโตตั้งแต่อยู่ในครรภ ์

กระทั่งหลังคลอด ร่างกายและสมองจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 

ในช่วง 0-6 ปี แรกของชีวิต ขบวนการที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  

คอื การเจรญิเตบิโต และพฒันาการ ซึง่ในปัจจบุนัเป็นทีน่่าวติกและ 

ถือเป็นวิกฤติของเด็กปฐมวัยเน่ืองจากข้อเท็จจริงจากการประเมิน 

สถานการณ์และทดสอบพัฒนาการอย่างคัดกรองในเด็กปฐมวัย  

พบว่า โดยภาพรวมเดก็ปฐมวยัมแีนวโน้มพฒันาการล่าช้าในทกุๆ ด้าน 

และพบว่า สมองเดก็แรกเกิดไม่มปัีญหา แต่พอถึงอาย ุ6 ปี ระดับไอคิว 

เด็กไทยต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของโลกเกือบ 20% และเด็กอายุ 0-3 ป ี

ท่ีได้รบับรกิารจากสถานรบัเลีย้งเดก็ พบว่า สถานรบัเล้ียงเดก็ส่วนใหญ่ 

ยังด้อยคุณภาพทั้งในด้านการบริหารและการจัดการ โดยเฉพาะ 

มาตรฐานคุณภาพท่ีเหมาะสม รวมท้ังยังมีการก�ากับดูแลคุณภาพ 

มาตรฐานอย่างมปีระสทิธภิาพอย่างต่อเนือ่งและศนูย์เดก็เลก็ยงัขาด 

คุณภาพในเรื่องวิธีการเรียนรู ้ของเด็ก จิตวิทยาและพัฒนาการ 

ของเด็ก รวมทั้งขาดการก�ากับดูแลคุณภาพมาตรฐานศูนย์เด็ก 

ปฐมวัยอย่างเป็นระบบ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยนั้น ช่วงเวลา 

ที่ส�าคัญที่สุดในการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย คือ ช่วงอายุแรกเกิด-6 ปี  

เพราะการพัฒนาสมองของเดก็ในวยันีจ้ะพฒันาไปถงึ 80 เปอร์เซน็ต์ 

ของผู้ใหญ่ ครูควรจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาสมองของ 

เด็กปฐมวัย เด็กในวัยน้ีจะมีการเรียนรู้ผ่านการเล่น ครูจึงควรจัด 

กิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก โดยผ่าน 

การเล่น เพื่อให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข จัดสภาพแวดล้อมที่ 

เหมาะสม ดูแลด้านสุขนิสัยและโภชนาการที่เหมาะสม เด็กจึงจะ 

พัฒนาศักยภาพทางสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนรู้โดย 

การใช้โครงการเป็นฐาน (Project based learning) เป็นวธิกีารสอน 

แบบโครงการเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบหนึ่งที่สอดคล้อง 

กับแนวทางการจัดการศึกษาตามมาตรา 22 และมาตรา 23 และ 

ใช้พัฒนาวิธีการเรียนรู้ทางปัญญา (Intellectual strategy) เพื่อ 

เอื้อหนุนผู้เรียนให้เข้าถึงตัวความรู้ (Body of Knowledge) และ 

ความช�านาญทางด้านทักษะในสิ่งท่ีเรียน (Body of Process) 

เพราะเป็นการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถคิด 

วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีกระบวนการท�างานและท�างานร่วมกับ 

ผู้อื่นโดยมีครูเป็นที่ปรึกษาให้ค�าแนะน�า และกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ 

เรียนรู้เต็มศักยภาพ การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ คือ 

การจัดการสอนที่จัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เรียน 

เหมือนกับการท�างานในชีวิตจริงอย่างมีระบบ เพ่ือเปิดโอกาสให้ 

ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้วิธีแก้ปัญหา วิธีการทาง 

วิทยาศาสตร์ ได้ท�าการทดลอง ได้พิสูจน์สิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง รู้จัก 

การวางแผนการท�างาน ฝึกการเป็นผู้น�า ผู้ตาม ตลอดจนได้พัฒนา 

กระบวนการคิดโดยเฉพาะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 

และการประเมินตนเอง

 โครงการวิจัยนี้ผู้วิจัยต้องการหาแนวทางในการพัฒนา 

การเรียนรู้และคุณภาพเด็กปฐมวัยให้เกิดการพัฒนา ผู้วิจัยพบว่า  

การเรียนรู้โดยการใช้โครงการเป็นฐาน (Project based learning)  

เป็นวธิกีารจดัการเรยีนการสอนท่ีจดัประสบการณ์ในการปฏบัิตงิาน 

ให้แก่ผู้เรียนเหมือนกับการท�างานในชีวิตจริงอย่างมีระบบ เพื่อเปิด 

โอกาสให้ผูเ้รยีนได้มปีระสบการณ์ตรง ได้เรยีนรูว้ธิแีก้ปัญหา วิธกีาร 

ทางวิทยาศาสตร์ ได้ท�าการทดลอง ได้พิสูจน์สิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง 

รู้จักการวางแผนการท�างาน ฝึกการเป็นผู้น�า ผู้ตาม ตลอดจนได ้

พัฒนากระบวนการคิดโดยเฉพาะการคิดขั้นสูง (Higher Order  

Thinking) และการประเมินตนเองได้ และเลือกใช้วิธีการวิจัย 

เชิงคุณภาพ เพื่อให้สามารถค้นหา พัฒนา ตรวจสอบปรากฏการณ ์

การเรยีนรู้ของเดก็ปฐมวัยจากข้อมูลจริงทีศ่ึกษา น�าไปสู่การอธบิาย 

กระบวนการเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้ และเพิม่พนูความรูท้างด้านการพฒันา 

เด็กปฐมวัย เป็นการได้ประโยชน์และเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับ 

การพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ้โดยการใช้

โครงการเป็นฐาน พัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย 

 2.  เพื่อศึกษาผลที่ เกิดข้ึนจากการจัดการเรียนรู  ้

ตามแบบการจัดการเรียนรู้โดยการใช้โครงการเป็นฐาน 

วิธีด�าเนินการวิจัย
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับ 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยการใช้โครงการเป็นฐานเพ่ือพัฒนา 

คุณภาพของ เด็กปฐมวัยในท้องถิ่น เขตภาคตะวันออก โดยมีวิธี 

การวิจัยเชิงคุณภาพแบบมีการแทรกแซง (intervention) ดังมี 

รายละเอียดต่อไปนี้

ญาณิศา  บุญพิมพ์, นภัส  ศรีเจริญประมง, วราลี  ถนอมชาติ
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 ระยะที่ 1 การศึกษาและวิ เคราะห ์แนวคิดและ 

องค์ความรู ้ที่เกี่ยวข้อง ผู ้วิจัยศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากเอกสาร 

ที่เก่ียวข้องกับประเด็นที่ศึกษา ได้แก่ แนวคิดการพัฒนารูปแบบ 

การจัดการเรียนรู้โดยการใช้โครงการเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

ของเด็กปฐมวัย ซึ่งการศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากเอกสารดังกล่าว 

เพื่อให้ผู้วิจัยมองเห็นองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษาน�าไป 

สู่การพัฒนามโนทัศน์ที่จะเติมเต็มให้เพียงพอแก่การท�าความเข้าใจ 

กระบวนการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยได้อย่างครบถ้วน ซึ่ง 

การศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากเอกสารดังกล่าว เพ่ือให้ผู้วิจัยมองเห็น 

องค์ความรู้เก่ียวข้องกบัประเดน็ท่ีศกึษาน�าไปสูก่ารพฒันากรอบแนวคิด 

ของการวิจัยได้อย่างครบถ้วน

 ระยะที่ 2 การคดัเลอืกผูเ้ข้าร่วมการวจิยั ผูว้จิยัคัดเลือก 

เด็กปฐมวัยอยู่ในช่วงอายุ 2 - 5 ปี ท่ีก�าลังศึกษาในสถานศึกษา  

เขตจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  

2559 จ�านวน 60 คน ซ่ึงได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  

(Purposive  Sampling) และสถานศึกษาให้ความร่วมมือกับผู้วิจัย

 ระยะท่ี 3 กระบวนการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย  

ผูว้จิยัได้เร่ิมขัน้ตอนของกระบวนการพัฒนาคณุภาพของเดก็ปฐมวยั  

ใช้ระยะเวลา 1 ภาคเรยีน คอื ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม ถงึเดือนตลุาคม  

2559 มีขั้นตอนการด�าเนินการ ดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1 การพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้ 

โครงการเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย ดังนี้

 1. ศึกษาคู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  

2546 ส�าหรับเด็กอายุ 2 - 5 ปี ดังตัวอย่างแผนการจัดประสบการณ ์

ระดับปฐมวัย พุทธศักราช 2546

 2. ศึกษาเอกสารต�าราที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการจัด 

โครงการ เช่น แนวคิดการจัดการเรียนรู้ส�าหรับเด็กปฐมวัย แนวคิด

การใช้โครงการเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ส�าหรับเด็กปฐมวัย, 

แนวคิดการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย

 3. พัฒนา (ร่าง) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช ้

โครงการเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย 

 4. น�า (ร่าง) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงการ 

เป็นฐานพัฒนาคณุภาพของ เดก็ปฐมวัยผู้วิจัยสร้างขึน้ ส่งผู้ทรงคณุวุฒิ  

ตรวจสอบความสอดคล้องในประเดน็ จดุประสงค์ เน้ือหา การด�าเนนิ 

กิจกรรม สื่อการเรียน และการประเมินผล

 5. น�า (ร่าง) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงการ 

เป ็นฐานพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย มาปรับปรุง แก้ไข 

ตามข้อแนะน�าของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีประเด็นท่ีปรับแก้ไข คือ  

ปรับขั้นด�าเนินการให้ชัดเจน เพื่อให้เห็นพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ  

พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม สติปัญญา ของ 

เด็กปฐมวัย

 ขั้นตอนที่ 2 การน�ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ 

โครงการเป็นฐานพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย มาใช้กับผู้เข้า 

ร่วมวิจัย ซึ่งเป็นเด็กปฐมวัย  อยู่ในช่วงอายุ 2 - 5 ปี ในสถานศึกษา  

เขตจังหวัดจันทบุรี ระยอง และ ตราด จ�านวน 60 คน จังหวัดละ  

20 คน เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่เดือน

พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม

 ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาผลของการใช้ รูปแบบการจัด 

การเรียนรู้ โดยใช้โครงการเป็นฐานพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย  

โดยผูว้จัิยศึกษาผลของรูปแบบฯ ในประเด็นทีเ่ก่ียวข้องกับการพัฒนา 

คุณภาพของเด็กปฐมวัย ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 

4 ด้าน ของเด็กปฐมวัย ดังนี้

  3.1 พัฒนาการทางด้านร่างกาย ได้แก่ ด้านการทรงตัว 

การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก

  3.2 พัฒนาการทางด้านอารมณ์และจิตใจ ได้แก่  

ด้านดนตร ีด้านสุนทรียภาพ การเล่น คณุธรรม จรยิธรรม  พฒันาการ 

ทางด้านสังคม ด้านการเล่นและการท�างานร่วมกับผู้อื่น

  3.4 พฒันาการสติปัญญา ได้แก่ ด้านการคิด การใช้ 

ภาษา จ�านวน และเวลา การน�ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ 

โครงการเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย ผู ้วิจัยใช ้

การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (participant observation) และ 

การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) เป็นหลัก 

ดังนั้นนอกจากตัวผู้วิจัยซึ่งเป็นเครื่องมือส�าคัญที่ใช้ในการวิจัยแล้ว  

ยังประกอบด้วย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่

 1. แบบบันทึกการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย จดบันทึก 

ข้อมูลรายละเอียด สภาพการณ์ที่ เกิดขึ้นจริง และความคิด 

มุมมอง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะร่วมกระบวนการ โดยบันทึก 

เป็นรายบุคคล

 2. แบบบันทึกบทสนทนากลุ ่ม เป็นบันทึกที่ผู ้วิจัย 

จดบันทึกข้อมูล

 3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึก 

การเรียนรู้ กล้องถ่ายรูป

 4. แผนการจัดกิจกรรม

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บข้อมูล 

ด้วยตนเองด้วยวธีิการเชิงคุณลักษณะซ่ึงใช้การสังเกตแบบมส่ีวนร่วม  

(participant observation) และการสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 

(informal interview) เป็นหลัก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. การสังเกต แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การสังเกต 

แบบมีส่วนร่วม โดยการสังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย ในสภาพ 

การณ์ขณะร่วมกิจกรรมกระบวนการบันทึกพฤติกรรมและค�าพูด 

ของเด็กปฐมวัย

ญาณิศา  บุญพิมพ์, นภัส  ศรีเจริญประมง, วราลี  ถนอมชาติ
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 2. การสัมภาษณ์ เป็นการสนทนาซักถามอย่างมีจุด 

มุ่งหมาย โดยมีแนวค�าถามในการสัมภาษณ์หรือประเด็นในการ 

สนทนา ประกอบด้วยการสัมภาษณ์กลุ่ม ผู้วิจัยสนทนากับเด็ก 

ปฐมวยัทีเ่ข้าร่วมการวจิยั มกีารตัง้ประเดน็ค�าถามให้อธบิายเรือ่งราว  

และรายละเอียดของสิ่งท่ีเกิดข้ึนโดยผู้วิจัยได้ขออนุญาตจดบันทึก 

ข้อมูลขณะสนทนา

 ระยะที่ 4 การสรุป น�าเสนอและถ่ายทอดผลการวิจัย  

เป็นการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลที่ผู้วิจัยท�าการ 

วเิคราะห์ข้อมลูตามประเดน็ค�าถามวจัิย โดยใช้เทคนคิการวเิคราะห์ 

เนื้อหา ดังนี้

 ข้อมลูทีเ่กบ็รวบรวมได้ในแต่ละช่วงเวลาได้น�ามาวเิคราะห์ 

เพือ่ใช้เป็นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการ 

เป็นฐานเพือ่พฒันาคณุภาพของเดก็ปฐมวยั ผูว้จิยัจดัระเบยีบข้อมลู 

ที่ได้จากบทสัมภาษณ์ และบันทึกการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย รวมทั้ง 

ข้อความที่สะท้อนผลการเรียนรู้ ในด้านท่ีเก่ียวข้องกับสภาพความ 

เป็นจรงิเก่ียวกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้จากประสบการณ์ของเดก็ปฐมวยัแต่ละคน  

ผูว้จิยัเชือ่มโยงและหาความสมัพนัธ์ของข้อมลูทีส่ะท้อนขัน้ตอนของ 

พัฒนาการการปฏิบัติการในกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้ง 

วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ในด้านการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

โดยใช้โครงการเป็นฐาน

 การน�าเสนอผลการวจิยั ผลการวจิยัในครัง้นี ้คอื รปูแบบ 

การจดัการเรียนรูโ้ดยใช้โครงการเป็นฐานเพือ่พฒันาคุณภาพของเดก็ 

ปฐมวัย และผลการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย ผู้วิจัยท�าการ 

วิเคราะห์ตรวจสอบซ�้า เพื่อยืนยันผลสรุปจากการวิจัย และน�าเสนอ 

ข้อมูลในลักษณะการพรรณนา

ผลการวิจัย
 ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยเป็น 2 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยการใช้โครงการ 

เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย ดังนี้ 

 แนวคดิของรปูแบบ รปูแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยการใช้ 

โครงการเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย  ออกแบบโดย 

ยดึจากแนวคดิ และหลกัการจดัประสบการณ์แบบโครงการ  เป็นการ 

จัดประสบการณ์ที่ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยให้อิสระในการเรียนรู้ 

จากความสนใจและการกระท�าด้วยตัวเด็กเอง ตามความสามารถ 

ของเด็กแต่ละบุคคล เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับ 

สิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย โดยครูเป็นผู้อ�านวยความสะดวก กระตุ้น 

ให้เดก็เกดิการเรียนรูต้ามพฒันาการ และธรรมชาตกิารเรียนรูข้องเดก็ 

และมกีารก�าหนดหวัข้อประสบการณ์การเรยีนรู้แบบโครงการ วธิกีาร 

จากการสงัเกต ซึง่ก�าหนดขัน้ตอนการด�าเนนิการ ประกอบด้วย 3 ระยะ 

คือ

 1. ระยะเริม่ต้นโครงการ  เป็นระยะทีห่าความสนใจของ

เด็ก โดยมีการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องที่เด็กสนใจ และร่วมกันแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวเรื่องส�าหรับท�าโครงการร่วมกัน ทบทวน

ประสบการณ์เดิม และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหัวเรื่องโครงการ

 2. ระยะพฒันาโครงการ เป็นระยะวางแผนการท�างาน 

และท�าการสืบค้นตามแหล่งข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติม

 3. ระยะสรุปและประเมินโครงการ เป็นระยะสรุป 

เหตุการณ์และส่ิงที่ได้เรียนรู้และมีการเตรียมการสอนรายงานและ

ผลทีไ่ด้ในรปูแบบของการจดัแสดงประเมินผลการเรยีนรูใ้นโครงการ

และเตรียมการวางแผนเข้าสู่โครงการใหม่

 ในแต่ละระยะของโครงการ  เด็กจะพัฒนาสิ่งที่น่าสนใจ 

จากการพูดคุยสนทนา การปฏิบัติภาคสนาม การแสดงออก 

การค้นคว้า และการน�าเสนอร่วมกัน โดยใช้ระยะเวลาในการท�า 

กิจกรรมตามความสนใจ และกระบวนการจัดประสบการณ์แบบ 

โครงการเข้าในกิจกรรมประจ�าวันตามกระบวนการศึกษาค้นคว้า

ของเด็ก

 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ

 1. เพื่อจัดการเรียนรู ้ ตามแนวคิดการจัดการเรียน 

การสอนแบบโครงการส�าหรับเด็กปฐมวัย

 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยในด้านที่เกี่ยวกับ 

การส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน

 ขั้นตอนการด�าเนินการตามรูปแบบ

 รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยการใช้โครงการเป็นฐาน 

เพื่อพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย มีขั้นตอนในการด�าเนินการ 

เป็น 3 ระยะ (ตารางที่ 1)

ญาณิศา  บุญพิมพ์, นภัส  ศรีเจริญประมง, วราลี  ถนอมชาติ
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ตารางที่ 1 แสดงรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยการใช้โครงการเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย

ระยะ กระบวนการจัดประสบการณ์

ระยะเริ่มต้นโครงการ
1. สังเกตความสนใจ/สร้างสถานการณ์

2. การก�าหนดหัวเรื่อง

3. เด็กน�าเสนอประสบการณ์เดิม

4. การตั้งค�าถามเพื่อการสืบค้น

5. แจ้งข่าวสารถึงผู้ปกครอง

6. บทบาทครู  

- ครูสร้างความสนใจ สร้างสถานการณ์ โดยพาเด็กๆ ไปเดินรอบๆ บริเวณโรงเรียน เพื่อหา 
หัวข้อโครงการที่ศึกษา

- เด็กแต่ละกลุ่มสนทนา อภิปราย เกี่ยวกับเรื่องที่สนใจโดยแต่ละกลุ่มเสนอหัวข้อ กลุ่มสีฟ้า 
เสนอเรื่องผลไม้  กลุ่มสีแดง เสนอเรื่องช้าง กลุ่มสีชมพู เสนอเรื่องไข่
- เด็กร่วมกันแสดงความคิดเห็น เพื่อลงมติเลือกหัวเรื่อง คือ เรื่องผลไม้
- ครเูขยีนแผนภมูใิยแมงมมุ (Web) เรือ่งผลไม้ เพือ่น�าไปขยายเนือ้หาตามทีเ่ด็กต้องการศกึษา

- ครูกระตุ้นด้วยการสร้างค�าถามน�า เพื่อให้เด็กเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผลไม้ เช่น  
เด็กๆ มีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับผลไม้บ้าง
- ครูน�าประสบการณ์เดิม ที่เด็กเล่าเกี่ยวกับผลไม้มาเขียนแผนภูมิใยแมงมุม (Web) เช่น 
คุณแม่ซื้อผลไม้มาจากตลาด
- เคยให้ผลไม้กับสัตว์เลี้ยง
- หนูเคยกินผลไม้  หนูเคยเห็นผลไม้ที่ร้านในตลาด
- ครูให้วาดรูปประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับผลไม้
- เด็กและครูร่วมกันจัดแสดงอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับผลไม้ โดยจัดไว้ที่มุมนิทรรศการ   

- ครูให้เด็กๆ ช่วยกันตั้งค�าถาม ที่เด็กอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องผลไม้ โดยครูน�ามาเขียนแผนภูมิ 
ใยแมงมุม (Web) เช่น ผลไม้มาจากที่ไหน ท�าไมผลไม้มีหลายสี ท�าไมเราต้องกินผลไม้  
ครูให้เด็กๆ ช่วยกันคิดว่า เราจะท�ากิจกรรมอะไรเกี่ยวกับเรื่องผลไม้ โดยครูน�ามาเขียน 
แผนภูมิใยแมงมุม (Web) เช่น ปั้นแป้งโดว์ แต่งเพลงผลไม้ ท�าขนมวุ้นผลไม้

- แจ้งข่าวสารให้ผู้ปกครองว่าเด็กเลือกหัวข้อเรื่อง ผลไม้ ในการเรียนขอความร่วมมือจาก 
ผู้ปกครองในการช่วยหาข้อมูล หรือ สื่อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับผลไม้

- การด�าเนินกิจกรรมโครงการในระยะเริ่มต้น ครูมีบทบาทส�าคัญในการกระตุ้นให้เด็กคิด 
พิจารณา ตัดสินใจเพื่อคัดเลือกหัวเรื่องที่จะน�ามาท�าโครงการร่วมกัน ส่งเสริมให้เด็กรู้จัก 
ยอมรับความคิดเห็นของส่วนรวมอย่างมีเหตุผล โดยครูรับฟังและยอมรับความคิดเห็น 
ของเด็ก ชมเชย ช่วยเหลือให้ก�าลังใจ ขณะที่เด็กปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ สังเกต 
จดบันทึกความสนใจและพฤติกรรมของเด็กแต่ละคน ความคิดเห็น การแสดงออกของเด็ก

ระยะที่ 2 ระยะพัฒนาโครงการ
1. ร่วมกันคิด วิธีแก้ปัญหาและหาความรู้ 
ความเข้าใจใหม่

- เด็กๆ และครูร่วมกันอภิปรายและสรุปผลค�าถามที่เด็กอยากรู้โดยจะเดินทางไปตลาดและ
สวนผลไม้
- ครูกระตุ้นให้เด็กช่วยกันวางแผนหาวิธีศึกษาค้นคว้าในประเด็นค�าถาม จากแหล่งข้อมูล 
ต่างๆ เช่น ไปดูหนังสือที่ห้องสมุด กลับไปถามคุณพ่อคุณแม่ที่บ้าน
- เดก็ๆ ไปเดนิส�ารวจตลาดว่า มีผลไม้อะไรวางขายบ้างรู้จักพ่อค้า แม่ค้า หลงัจากได้เดินส�ารวจ 
การขายผลไม้ เด็กๆ และครูร่วมกันท�าขั้นตอนการปั้นผลไม้จากกระดาษหนังสือพิมพ์
- เด็กและครูร่วมกันทบทวนว่า เรื่องผลไม้ข้อไหนที่เรายังไม่ได้หาค�าตอบและร่วมกันหา 
ค�าตอบที่ยังไม่ได้หาค�าตอบโดยการที่เด็กน�าค�าถามที่ยังไม่มีค�าตอบไปถามคุณครูในโรงเรียน
- เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมทุกกิจกรรม เด็กๆ และครูท�าแผนภูมิใยแมงมุม (Web) ทุกกิจกรรม
- ครูสังเกตว่าเด็กได้ค�าตอบได้ทุกค�าถาม และท�ากิจกรรมครบทุกกิจกรรมแล้ว เด็กและคร ู
ร่วมกันอภิปรายว่าเราจะรวบรวมงานทั้งหมดเพื่ออภิปรายไปสู่ระยะสุดท้ายของโครงการ

ญาณิศา  บุญพิมพ์, นภัส  ศรีเจริญประมง, วราลี  ถนอมชาติ
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 สื่อ/อุปกรณ์ที่ใช้ในรูปแบบ

 รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยการใช้โครงการเป็นฐาน 

เพื่อพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย เป็นการจัดการเรียนการสอน 

ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการคิดของเด็กปฐมวัย ส่ือ/อุปกรณ์ที่น�ามาใช้ 

ในรูปแบบ จึงเน้นที่ผู ้เรียนมีประสบการณ์ตรงให้มากที่สุดด้วย 

การเรียนโดยการกระท�าด้วยตนเอง ประกอบด้วย แผนการจัด 

ประสบการณ์ เพลง ค�าคล้องจอง สื่อ อุปกรณ์ ท่ีใช้เกี่ยวข้องกับ 

โครงการทีเ่รยีนรู ้ เช่น สือ่ของจรงิ บตัรภาพ  บตัรค�า  หนงัสอืนทิาน

 การประเมินรูปแบบ

 การประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยการใช้การ 

เรียนรู้โดยการใช้โครงการเป็นฐาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพของเด็ก 

ปฐมวัยตามแนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ ผู้วิจัยมี 

การประเมินรูปแบบ ใน 2 ส่วน คือ

ระยะ กระบวนการจัดประสบการณ์

ระยะที่ 2 ระยะพัฒนาโครงการ (ต่อ)
2. บทบาทครู - การด�าเนินกิจกรรมโครงการในระยะที่สอง ครูมีบทบาทส�าคัญในการกระตุ้นให้เด็กคิด  

วางแผนและลงมือปฏิบัติสืบค้นข้อมูล ที่เป็นความรู้ความเข้าใจใหม่จากการท�าโครงการ 
ครูให้การช่วยเหลือแนะน�าจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และแหล่งข้อมูลความรู้ ส�าหรับการค้นหา 
ค�าตอบ ครูยอมรับความคิด การแสดงออกของเด็ก บันทึกพฤติกรรม ขณะปฏิบัติกิจกรรม 
และสาระการเรียนรู้ต่างๆ ของเด็กชื่นชม และให้ข้อมูลย้อนกลับในทางบวก

ระยะที่ 3 ระยะสรุปผล อภิปรายผล
และน�าเสนอผลงาน
1. ทบทวนการเรียนรู้ทั้งหมด

2. น�าเสนอผลงาน 

3. สิ้นสุดโครงการ

- ปิดโครงการ
1. บทบาทครู

2. บทบาทผู้ปกครอง

- กระบวนการจัดประสบการณ์ คือ เด็กและครูร่วมกันสรุปงานทั้งหมดที่เกี่ยวกับผลไม้ที่ได ้
 ไปท�าการสืบค้นมา

- เด็กๆ และครูร่วมกันน�าข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับผลไม้มาจัดแสดงผลงาน

- แสดงวันปิดโครงการโดยมีการจัดแสดงและมีการอภิปรายผลงานต่างๆ ที่ได้ศึกษามาและ 
มีการปั้นผลไม้จากกระดาษหนังสือพิมพ์

- การด�าเนินกิจกรรมโครงการในระยะสรุปครูมีบทบาทส�าคัญในการกระตุ้นให้เด็กคิด  
พจิารณาและตดัสนิใจทีจ่ะยตุโิครงการ สงัเกต ความสนใจของเดก็ระหว่างท�าโครงการ กระตุน้ 
ให้เด็กคิดหาแนวทางสรุปโครงการและการจัดแสดงผลงาน คอยช่วยเหลือเม่ือเด็กต้องการ  
ชื่นชมยอมรับความคิดและการแสดงออกของเด็ก

- ขณะทีด่�าเนนิกจิกรรมตามโครงการในแต่ระยะ ผูป้กครอง มบีทบาทส�าคญัในการรับฟังและ 
ชื่นชมความคิดการแสดงออกของเด็ก รวมทั้งการตอบข้อซักถามหรือการให้ความช่วยเหลือ 
ในเรื่องที่เด็กขอร้อง เช่น จัดหาวัสดุอุปกรณ์ หรือแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

 1. การประเมินรูปแบบจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

  1.1 ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาปฐมวัย

  1.2 ตรวจประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้

โครงการเป็นฐาน เรื่อง แผนการจัดประสบการณ์และกระบวนการ 

ในการด�าเนินการจัดประสบการณ์แบบโครงการ

 2. การประเมินจากผู้เข้าร่วมการวิจัย (ผู้เรียน) มีการ 

ด�าเนินการประเมิน ดังนี้

  2.1 การประเมินรูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ 

โครงการ ผู ้วิจัยได้ประเมินความพึงพอใจในการใช้แผนการจัด 

ประสบการณ์ ผู้วิจัยได้มีการสังเกตเด็กว่า มีความกระตือรืนร้นให ้

ความสนใจในกิจกรรม รวมถึงการสัมภาษณ์เด็กเป็นรายกลุ่มและ 

รายบุคคล โดยผู้วิจัยท�าการประเมินตลอดระยะเวลาการใช้รูปแบบ 

การจดัประสบการณ์ ซึง่ก�าหนดขัน้ตอนการด�าเนนิการเป็น 3 ระยะ 

ดังนี้ ระยะเริ่มต้นโครงการ ระยะพัฒนาโครงการ ระยะสรุป และ 

ประเมินโครงการ (ตารางที่ 2)

ญาณิศา  บุญพิมพ์, นภัส  ศรีเจริญประมง, วราลี  ถนอมชาติ
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 การประเมินรูปแบบโครงการ มีข้อสังเกตดังนี้

 1. การส่งเสริมคุณลักษณะตามวัย พัฒนาการทั้ง  

4 ด้าน จากการจัดประสบการณ์แบบโครงการเป็นการเรียนรู้ โดย 

ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง การท�ากิจกรรมตามความสนใจของเด็กน้ัน 

ท�าให้เด็กมีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน มีอิสระในด้านการคิด และ

การแสดงออก เดก็มคีวามกระตอืรอืร้นในการท�ากิจกรรม ซึง่เด็กเป็น 

ผูว้างแผนด้วยตนเอง และเดก็ได้มโีอกาสท�ากจิกรรมซ�า้ๆ และบ่อยๆ 

ท�าให้เกิดคุณลักษณะตามวัยและส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4  ด้าน 

ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม สติปัญญา

 2. ในระยะแรกการทดลอง เด็กไม่กล้าที่แสดงความ 

คิดเห็น การระดมความคิดจะมีน้อยมาก สังเกตได้จากเมื่อครูตั้ง 

ค�าถาม เด็กจะไม่กล้า เนื่องจากผู้วิจัยได้ท�าการวิจัยในขณะที่เด็ก 

ยงัไม่คุ้นเคยกบัผูว้จิยัในฐานะครผููส้อน แต่เมือ่การทดลองด�าเนนิไป 

ถึงระยะที่ 2 ขั้นเริ่มต้นโครงการ เด็กมีความคุ้นเคย ท�าให้เด็ก 

กล้าแสดงออกมากขึ้น

ตารางที่ 2 แสดงการประเมินรูปแบบการจัดประสบการณ์แบบโครงการ

ขั้นตอนการด�าเนินการ การสังเกต/บันทึกการเรียนรู้

1. ระยะเริ่มต้นโครงการ

2. ระยะพัฒนาโครงการ

3. ระยะสรุป และประเมินโครงการ

1.1 สังเกตความสนใจของเด็กเพื่อหาข้อมูลในการเรียนรู้

1.2 สร้างสถานการณ์ กระตุ ้นให้เด็กเกิดความสนใจในเรื่องที่จะเรียนรู ้

  จากประสบการณ์เดิมของเด็ก

1.3 ตั้งค�าถามน�าเกี่ยวกบัหวัเรื่องที่ต้องการศกึษาเพื่อคน้หาความรู้ ความเข้าใจ

1.4 สังเกต จดบันทึก ยอมรับความคิดเห็น การแสดงออกของเด็ก

1.5 จดบันทึกสาระเกี่ยวกับประสบการณ์เดิมของเด็ก

2.1 ค้นหาความรู้ และความเข้าใจใหม่ โดยร่วมวางแผนและหาวิธีการเรียนรู้   

  โดยครูคอยช่วยเหลือ แนะน�าตามที่เด็กต้องการ

2.2 ร่วมกันระดมสมอง วางแผน การศึกษาค้นคว้า โดยการทบทวน ค�าถาม  

  หรือประเด็นปัญหาที่ต้องการ

2.3 ครูบันทึก การวางแผนงานของเด็กลงในแผ่นงาน วางแผนกิจกรรม

3.1 เด็กร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการท�างาน โครงการ เพื่อจะน�าไปสู่การ 

  ยุติโครงการ

3.2 ร่วมกันวางแผนการจัดนิทรรศการ เพื่อแสดงผลงานที่ท�าในโครงการ

3.3 เมื่อสิ้นสุดการน�าเสนอผลงาน เด็กและครูร่วมกันเสนอปัญหาและข้อแก้ไข 

  ต่างๆ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาโครงการในครั้งต่อไป

 3. การเปิดโอกาสให้เดก็ได้เรยีนรูจ้ากสือ่ของจรงิ ได้ใช้ 

อปุกรณ์ในการท�ากจิกรรม ท�าให้เดก็เกิดความสนใจ อยากมส่ีวนร่วม 

ในการท�ากิจกรรม มีความกระตือรือร้น และมีความสุขในการท�า 

กิจกรรม

 ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้

 1.  ในการส่งเสริมคุณลักษณะตามวัย เพื่อพัฒนาการ 

4 ด้าน ของเด็กปฐมวัย ครูต้องยอมรับในความสามารถ และ 

ความคิดเห็นของเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือท�าและเรียนรู ้ 

ตามความคิดเห็นของเด็ก

 2. ครคูวรให้ความช่วยเหลอื แนะน�าในการท�ากจิกรรม 

ของเด็ก เม่ือเด็กต้องความช่วยเหลือในระดับที่เหมาะสมกับ 

ความสามารถและความต้องการของเด็กแต่ละคนจะท�าให้เด็กเกิด 

ความภาคภูมิใจในตนเองมากขึ้น

ญาณิศา  บุญพิมพ์, นภัส  ศรีเจริญประมง, วราลี  ถนอมชาติ
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 ตอนท่ี 2 ผลทีเ่กิดขึน้จากการจดัการเรยีนรู ้ตามรปูแบบ 

การจัดการเรียนรู้โดยการใช้โครงการเป็นฐาน ท่ีมีต่อพัฒนาการ 

ทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย

 สรุปผลการวิจัย ดังนี้

 ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการใช้รูปแบบโครงการ 

เป็นฐาน ในประเด็นที่เก่ียวกับการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  

ของเด็กปฐมวัย ดังนี้

 1. พัฒนาการด้านร่างกาย พบว่า การจัดการเรียนรู ้

โดยการใช้โครงการเป็นฐาน ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้าน 

ร่างกายสมวัย ได้แก่ 

  1.1 ด้านการทรงตัวและการประสานสัมพันธ์ของ 

กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก จากการท�ากิจกรรมต่างๆ เด็กได้ม ี

การเคลือ่นไหวร่างกายอยูเ่สมอ ส่งเสรมิการท�างานของกล้ามเนือ้ใหญ่ 

และกล้ามเนื้อเล็ก ให้ประสานสัมพันธ์กัน เช่น จากการวาดภาพ  

การประดิษฐ์ เด็กได้พับ ฉีก ปะติดกระดาษ การเล่นในมุมต่างๆ  

การหยิบจับส่ิงของ การท�าท่าทางประกอบ ได้มีการเคล่ือนไหว 

ไปมาขณะที่เด็กๆ เล่น

  1.2 ด้านการรักษาสุขภาพ เมื่อท�ากิจกรรมต่างๆ  

เสร็จเด็กๆ จะไปล้างมือและล้างมือก่อนท่ีจะไปรับประทานอาหาร 

ทุกครั้ง 

  1.3 ด้านการรกัษาความปลอดภยัของร่างกาย ขณะที ่

เด็กๆ ก�าลังท�ากิจกรรม มีเด็กคนหน่ึงเกิดมีการหกล้ม ครูพาไป 

ท�าแผลและพูดถึงการท�ากิจกรรมอย่างปลอดภัย ซ่ึงมีเด็กช่วยกัน 

เสนอวิธีการต่างๆ ท�าให้เด็กได้เรียนรู้ถึงการท�างานที่ท�าให้เกิด 

ความปลอดภัยแก่ร่างกายจากประสบการณ์ของเพื่อนเป็นตัวอย่าง

 2. พฒันาการด้านอารมณ์และจติใจ พบว่า การจดัการ 

เรียนรู้โดยการใช้โครงการเป็นฐาน ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ 

ด้านอารมณ์และจิตใจ ได้แก่

  2.1 ด้านดนตร ีได้แก่ การร้องเพลง เดก็ๆ ได้ช่วยกนั 

แต่งเพลงและร้องเพลงร่วมกันอย่างสนุกสนาน ซ่ึงเป็นเพลงที่เด็ก 

ร้องทุกวัน ในบางครั้งขณะท่ีเด็กเล่นเสรี เด็กบางคนจับกลุ่มกัน 

ร้องเพลงหรือบางคนได้ยินเพื่อนร้องเพลงก็จะเดินมาร่วมร้องเพลง 

ด้วย

  2.2 ด้านสุนทรียภาพ ได้แก่ การแสดงออกอย่าง 

สนุกสนาน เด็กๆ วาดภาพตามความคิดจินตนาการของตนเอง  

ประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ตามเรื่องที่เรียน เล่นบทบาทสมมติ เช่น การเล่น 

เป็นชาวสวนผลไม้ การเก็บเกี่ยวผลผลิต 

  2.3 การเล่น (การเล่นรายบุคคล รายกลุ่ม การเล่น 

ในห้องเรยีน และนอกห้องเรยีน) ได้แก่ การเล่นอสิระ เดก็ได้เลอืกเล่น 

อย่างอิสระตามมุมต่างๆ ในห้องเรียน เช่น เด็กเล่นบทบาทสมมติ   

การเล่นเป็นรายบุคคล เด็กๆ เลือกเล่นในมุมต่างๆ ในห้องเรียน 

ซึ่งเด็กบางคนบางครั้งเลือกเล่นคนเดียว แต่บางครั้งจะมีการเล่น 

ร่วมกนัเป็นกลุม่กบัเพือ่นๆ การวาดภาพตามจนิตนาการของตนเอง/ 

การเลอืกประดษิฐ์สิง่ต่างๆ การเล่นเป็นกลุม่ การประดษิฐ์ของชิน้ใหญ่ 

เป็นกจิกรรมทีเ่ดก็ต้องช่วยกนัท�าเป็นกลุม่ใหญ่ การวาดภาพระบาย

สีนิทาน การแต่งเพลง  เป็นต้น

  2.4 คุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ การปฏิบัติตนตาม 

หลักศาสนาที่นับถือ เด็กได้เรียนรู้ว่าคนที่นับถือศาสนาอิสลามต้อง 

สวมหมวกเวลาไปท�าพิธีที่สุเหร่า การเล่นและการท�างานร่วมกัน 

ต้องรู้จักการแบ่งปัน รู้จักการรอคอย การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  

ซึ่งเด็กได้รับประสบการณ์เหล่านี้จากการท�ากิจกรรมต่างๆ ตลอด 

ระยะเวลาของการเรียนรู้

 3. พัฒนาการด้านสังคม พบว่า การจัดการเรียนรู้โดย 

การใช้โครงการเป็นฐาน ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านสังคม  

ได้แก่

  3.1 ด ้านการเล ่นและการท�างานร ่วมกับผู ้ อ่ืน 

จากกิจกรรมเด็กได้เรียนรู้จากการท�างานเป็นกลุ ่ม แบ่งกลุ ่ม 

รับผิดชอบงาน ช่วยกันประดิษฐ์ส่ิงต่างๆ มีการวางแผน ตัดสินใจ 

และลงมือประดิษฐ์ผลงานร่วมกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความ 

คิดเห็นในขณะท�ากิจกรรม เด็กเล่นบทบาทสมมติต่างๆ ท�าให้เด็ก 

ได้มีการรับรู้ความรู้สึก ความสนใจและความต้องการของตนเอง 

และผู้อื่น ขณะที่เด็กเล่นหรือท�างานร่วมกัน เด็กจะได้แก้ปัญหาท่ี 

เกดิขึน้ร่วมกนัจากการสนทนาเรือ่งการเตรียมวสัด ุอปุกรณ์  เดก็คดิ 

วิธีแก้ปัญหาใหม่ เด็กได้รับการส่งเสริมให้รู้จักการวางแผน ตัดสินใจ  

ได้รับรู้ความรู้สึกความสนใจ และความต้องการของตนเองและ 

ของผูอ้ืน่ มกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหว่างกนัตลอดระยะเวลา 

ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ

 4. พัฒนาการด้านสติปัญญา พบว่า การจัดการเรียนรู้ 

โดยการใช้โครงการเป็นฐาน ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้าน 

สติปัญญา ได้แก่

  4.1 ด้านการคิด จากกิจกรรมเด็กๆ รู้จักสิ่งต่างๆ 

จากการมอง ฟัง สัมผัส จากการท�ากิจกรรม เด็กได้เลียนแบบการ 

กระท�าจากการเล่นบทบาทสมมติ เด็กได้เช่ือมโยงภาพ ภาพถ่าย  

และรูปแบบต่างๆ กับส่ิงของหรือสถานที่จริง การวาดภาพตาม 

จินตนาการ เด็กได้รับรู ้และแสดงความรู ้สึกจากผลงานท่ีเด็ก 

ประดิษฐ์ขึ้น เมื่อท�าเสร็จเด็กๆ ต่ืนเต้นและชวนกันเข้าไปนั่งอ่าน 

หนังสือ

  4.2 การใช้ภาษา จากกจิกรรมเดก็ได้พดูแสดงความ 

รูส้กึ พดูเรือ่งราวเกีย่วกบัตนเอง พดูคยุขณะเล่น และท�างานร่วมกนั 

เป็นกลุ่ม ได้อธิบายสิ่งต่างๆ ที่พบเห็นมา เด็กได้ช่วยกันแต่งเพลง 

แต่งนิทาน โดยมีครูช่วยเขียนเนื้อเรื่องเป็นตัวอย่างให้เด็กดู เด็กได้ 

สนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้

ญาณิศา  บุญพิมพ์, นภัส  ศรีเจริญประมง, วราลี  ถนอมชาติ
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  4.3 จ�านวน จากกิจกรรมเด็กได้เปรียบเทียบขนาด 

ของสื่อของจริง กับสื่อที่ประดิษฐ์ขึ้นด้วย การวัดและวาดภาพตาม 

แบบจากที่มีเด็กต้องการจะวาดภาพตามแบบของจริง แล้วภาพ 

บิดเบี้ยวไม่เท่ากัน เด็กบอกว่า “ต้องวัดก่อน” ซ่ึงเด็กๆ ได้แสดง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการวัด เช่น ควรใช้เชือกมาวัด/ใช้ไม้/ 

ก้านลูกโป่งมาวัด แล้วสุดท้ายเด็กลงความเห็นว่าเอาไม้บรรทัดมาวัด  

นอกจากนี้เด็กยังได้นับจ�านวนสิ่งประดิษฐ์ที่เด็กน�ามา ได้จับคู ่

สิ่งประดิษฐ์ที่มีสีเหมือนกัน 

  4.4 เวลา จากการเริ่มต้นและการหยุดการกระท�า  

ขณะที่เด็กเล่นในมุมต่างๆ การสนทนาขณะท�ากิจกรรมประจ�าวัน  

การเชื่อมโยงระยะเวลากับการกระท�า 

สรุปและอภิปรายผล
 สามารถสรุปผลการวิจัยเป็น 2 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยการใช้โครงการ

เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพขอเด็กปฐมวัย มีองค์ประกอบดังนี้ 

แนวคิดของรูปแบบ วัตถุประสงค์ของรูปแบบ ขั้นตอนการด�าเนิน

การตามรูปแบบ สื่อ/อุปกรณ์ท่ีใช้ในรูปแบบ การประเมินรูปแบบ 

ข้อเสนอแนะในการน�ารูปแบบไปใช้

 วธิกีารจากการสงัเกต  ซึง่ก�าหนดขัน้ตอนการด�าเนนิการ   

ประกอบด้วย 3 ระยะ คือ

 1. ระยะเริ่มต้นโครงการ เป็นระยะที่หาความสนใจ 

ของเด็ก โดยมีการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องที่เด็กสนใจ และร่วมกัน 

แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับหัวเรื่อง ส�าหรับท�าโครงการร่วมกัน  

ทบทวนประสบการณ์เดิม และความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหัวเรื่อง 

โครงการ

 2. ระยะพฒันาโครงการ เป็นระยะวางแผนการท�างาน  

และท�าการสืบค้นตามแหล่งข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติม

 3. ระยะสรุปและประเมินโครงการ เป็นระยะสรุป  

เหตุการณ์และสิ่งที่ได้เรียนรู้และมีการเตรียมการสอนรายงานและ 

ผลทีไ่ด้ในรูปแบบของการจดัแสดงประเมินผลการเรยีนรูใ้นโครงการ 

และเตรียมการวางแผนเข้าสู่โครงการใหม่

 ในแต่ละระยะของโครงการ เด็กจะพัฒนาสิ่งที่น่าสนใจ 

จากการพูดคุยสนทนา การปฏิบัติภาคสนาม การแสดงออก 

การค้นคว้า และการน�าเสนอร่วมกัน โดยใช้ระยะเวลาในการท�า 

กิจกรรมตามความสนใจ และกระบวนการจัดประสบการณ์แบบ 

โครงการเข้าในกิจกรรมประจ�าวันตามกระบวนการศึกษาค้นคว้า 

ของเด็ก

 ตอนที ่2 ผลทีเ่กดิข้ึนจากการจดัการเรยีนรู ้ ตามรปูแบบ 

การจัดการเรียนรู้โดยการใช้โครงการเป็นฐาน ท่ีมีต่อพัฒนาการทั้ง   

4 ด้านของเด็กปฐมวัย

 สรุปผลการวิจัย ดังนี้

 ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการใช้รูปแบบโครงการ 

เป็นฐาน ในประเด็นที่เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 

ของเด็กปฐมวัย ดังนี้

 1. พฒันาการด้านร่างกาย พบว่า การจดัการเรียนรู้โดย 

การใช้โครงการเป็นฐาน ส่งผลให้เด็กปฐมวยัมพีฒันาการด้านร่างกาย 

สมวยั ได้แก่ ด้านการทรงตวัและการประสานสมัพนัธ์ของกล้ามเนือ้ 

ใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก ด้านการรักษาสุขภาพ ด้านการรักษาความ 

ปลอดภัยของร่างกาย   

 2. พฒันาการด้านอารมณ์และจติใจ พบว่า การจดัการ 

เรียนรู้โดยการใช้โครงการเป็นฐาน ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนา 

การด้านอารมณ์และจิตใจ ได้แก่ ด้านดนตรี ด้านสุนทรียภาพ  

ด้านการเล่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

 3. พัฒนาการด้านสังคม พบว่า การจัดการเรียนรู้โดย 

การใช้โครงการเป็นฐาน ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านสังคม  

ได้แก่ ด้านการเล่นและการท�างานร่วมกับผู้อื่น

 4. พัฒนาการด้านสติปัญญา พบว่า การจัดการเรียนรู้ 

โดยการใช้โครงการเป็นฐาน ส่งผลให้เดก็ปฐมวยัมพัีฒนาการด้านสต ิ

ปัญญา ได้แก่ ด้านการคิด ด้านการใช้ภาษา ด้านจ�านวน ด้านเวลา

อภิปรายผล
 ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู ้โดยใช้ 

โครงการเป็นฐาน สามารถพฒันาคณุภาพของเดก็ปฐมวยัในท้องถิน่ 

ภาคตะวนัออก ซึง่การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้โครงการเป็นฐานสอดคล้อง 

กบัหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั พทุธศกัราช 2546 และสามารถพฒันา 

คุณภาพของเด็กปฐมวัย ให้มีพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน คือ ร่างกาย  

อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ด้วยวิธีการเก็บข้อมูลจากการ 

บันทึกสภาพการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่างขณะปฏิบัติกิจกรรมการ 

เรยีนรูแ้บบโครงการ เป็นข้อมลูเนือ้หาสาระในการจดัการเรยีนรูท้ีอ่ยู่ 

ภายใต้กรอบหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั พทุธศกัราช 2546 ซึง่ข้อมลู 

เนือ้หาสาระทีป่รากฏขึน้จากการริเริม่ของเดก็ช่วยกนัระดมความคดิ 

ลงมอืปฏบิตัจิรงิจากประสบการณ์ตรงท�าให้เกดิเป็นหลกัสตูรห้องเรยีน  

ซึ่งเป็นข้อมูลเบื้องต้น การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ท้ังนี ้

เนื่องมาจาก

 1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน   

เป็นกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ค�านึงถึงความสนใจและ 

ความต้องการของเดก็ทกุคน เด็กมโีอกาสเรยีนรู้อย่างละเอยีด ลุม่ลกึ 

ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามความสนใจของเด็กทั้งห้อง เด็กกลุ่มเล็ก/ 

รายบุคคล หัวใจของแนวคิดการสอนแบบโครงการคือการให้เด็ก 

แสวงหาค�าตอบแล้วสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับ 

การศึกษาของวรนาท รักสกุลไทย (2544) และสุจินดา ขจรรุ่งศิลป ์

และธิดา พิทักษ์สินสุข (2543) ที่กล่าวว่า การจัดประสบการณ ์

ญาณิศา  บุญพิมพ์, นภัส  ศรีเจริญประมง, วราลี  ถนอมชาติ
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แบบโครงการเป็นการจัดประสบการณ์ให้ตัวเด็กได้มีบทบาทส�าคัญ 

ทีก่่อให้เกดิการเรยีนรูอ้ย่างลุ่มลกึ ซ่ึงอาจเป็นรายบคุคลหรอืรายกลุ่ม 

กไ็ด้ทีจ่ะสนใจจะเรยีนรู ้ศกึษาค้นคว้าสิง่ใดหรอืสิง่หนึง่อย่างละเอยีด   

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ 

จากสิ่งที่เด็กสนใจในชั้นเรียน เป็นตัวขับเคลื่อนกิจกรรม สอดคล้อง 

กับทฤษฎีการเรียนรู้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากการ 

ท�ากิจกรรม สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของดิวอี้ (Dewey,  

1859 - 1952) ธรรมชาติของการจัดกิจกรรมแบบโครงการเปิด 

โอกาสให้เด็กแสดงความนึกคิด มีอิสระ เต็มที่ในการเรียนรู้ มีการ 

ประมวลน�าเสนอข้อมูลที่เด็กสนใจตั้งแต่การสนทนาร่วมกัน 

การสืบค้นข้อมูล การน�าเสนอผลงาน และการจัดแสดง ท�าให้เกิด 

สาระการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนมากมาย ตลอดระยะของ 

โครงการซึง่มอียู ่3 ระยะ ระยะท่ี 1 การคดิหวัเรือ่งและการแตกหวัข้อ 

มาจากการคิดของเด็กในโครงการ โดยครูกระตุ้นความสนใจในส่ิง 

ทีเ่ดก็อยากรูจ้ากค�าถาม คดิหวัข้อจนไปถงึการค้นหา การท�ากจิกรรม  

การติดต่อกับบุคลากรจากแหล่งเรียนรู ้จนไปสู่สาระการเรียนรู ้ 

ที่เกิดขึ้นจริงในห้องเรียน ระยะที่ 2 เป็นระยะพัฒนาโครงการ  

มีการพูดคุย เมื่อได้หัวข้อแล้วเด็กๆ ด�าเนินการวางแผน เพื่อน�าไป 

สู่การปฏิบัติจริงไปสู่กิจกรรมที่เด็กปฏิบัติ ได้แก่ การระดมความคิด  

การสืบค้น ประสบการณ์ภาคสนาม การน�าเสนอผลงานและการ 

จัดแสดง ระยะที่ 3 สรุปโครงการ เด็กได้มีการจัดแสดง เด็กๆ  

แสดงความคิดเห็น ซึ่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

 2. ผลการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยจากการใช้รูปแบบ 

โครงการเป็นฐาน ในประเด็นที่เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 

4 ด้านของเด็กปฐมวัย ได้แก่

  1. พฒันาการด้านร่างกาย พบว่า การจดัการเรยีนรู้ 

โดยการใช้โครงการเป็นฐาน ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้าน 

ร่างกายสมวัย จากการท�ากิจกรรมต่างๆ เด็กได้มีการเคล่ือนไหว 

ร่างกายอยูเ่สมอ ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของกลุยา ตนัตผิลาชวีะ  

(2547) ทีก่ล่าวถงึ ส่งเสริมพฒันาการกล้ามเนือ้ใหญ่และกล้ามเนือ้เลก็ 

ต้องพฒันาควบคูก่นัไป และเดก็ต้องได้รบัการดแูลอย่างต่อเนือ่ง และ 

ยังส่งเสริมการท�างานของกล้ามเน้ือใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กให ้

ประสานสัมพันธ์กัน เช่น จากการวาดภาพ การประดิษฐ์ เด็กได้พับ  

ฉีก ปะติดกระดาษ การเล่นในมุมต่างๆ การหยิบจับสิ่งของ 

การท�าท่าทางประกอบ ได้มีการเคลื่อนไหวไปมาขณะท่ีเด็กๆ เล่น  

และด้านรักษาสุขภาพ เมื่อท�ากิจกรรมต่างๆ เสร็จแล้วเด็กๆ จะไป 

ล้างมือและล้างมือก่อนท่ีจะไปรับประทานอาหารทุกครั้ง ด้านการ 

รักษาความปลอดภัยของร่างกาย ขณะท่ีเด็กๆ ก�าลังท�ากิจกรรม  

มีเด็กคนหนึ่งเกิดมีการหกล้ม ครูพาไปท�าแผลและพูดถึงการท�า 

กิจกรรมอย่างปลอดภัย ซึ่งมีเด็กช่วยกันเสนอวิธีการต่างๆ ท�าให้ 

เดก็ได้เรียนรูถ้งึการท�างานทีท่�าให้เกดิความปลอดภยัแก่ร่างกายจาก 

ประสบการณ์ของเพื่อนเป็นตัวอย่าง

  2. พัฒนาการด ้านอารมณ์และจิตใจ พบว ่า 

การจัดการเรียนรู้โดยการใช้โครงการเป็นฐาน ส่งผลให้เด็กปฐมวัย 

มีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ได้แก่ ด้านดนตรี ได้แก่ 

การร้องเพลง เด็กๆ ได้ช่วยกันแต่งเพลงและร้องเพลงร่วมกันอย่าง 

สนุกสนาน ซ่ึงเป็นเพลงที่เด็กร้องทุกวัน ในบางครั้งขณะท่ีเด็กเล่น 

เสร ีเดก็บางคนจบักลุม่กนัร้องเพลงหรือบางคนได้ยนิเพือ่นร้องเพลง 

กจ็ะเดนิมาร่วมร้องเพลงด้วย ด้านสุนทรยีภาพ ได้แก่ การแสดงออก 

อย่างสนกุสนาน เดก็ๆ วาดภาพตามความคิดจนิตนาการของตนเอง  

ประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ตามเรื่องที่เรียน เล่นบทบาทสมมติ เช่น การเล่น 

เป็นชาวสวนผลไม้  การเก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นต้น ด้านการเล่น  

(การเล่นรายบุคคล รายกลุ่ม การเล่นในห้องเรียน และนอก 

ห้องเรียน) ได้แก่ การเล่นอิสระ เด็กได้เลือกเล่นอย่างอิสระตามมุม 

ต่างๆ ในห้องเรยีน เช่น เดก็เล่นบทบาทสมมต ิการเล่นเป็นรายบคุคล  

เดก็ๆ เลอืกเล่นในมมุต่างๆ ในห้องเรยีน ซึง่เดก็บางคนบางครัง้เลอืก 

เล่นคนเดียว แต่บางครั้งจะมีการเล่นร่วมกันเป็นกลุ่มกับเพ่ือนๆ  

การวาดภาพตามจนิตนาการของตนเอง/การเลือกประดษิฐ์สิง่ต่างๆ    

การเล่นเป็นกลุ่ม การประดิษฐ์ของชิ้นใหญ่ เป็นกิจกรรมที่เด็กต้อง 

ช่วยกันท�าเป็นกลุ่มใหญ่ การวาดภาพระบายสีนิทาน การแต่งเพลง  

เป็นต้น ด้านคณุธรรม จรยิธรรม ได้แก่ การปฏบิตัตินตามหลกัศาสนา 

ที่นับถือ เด็กได้เรียนรู้ว่าคนที่นับถือศาสนาอิสลามต้องสวมหมวก 

เวลาไปท�าพิธีที่สุเหร่า การเล่นและการท�างานร่วมกันต้องรู้จักการ 

แบ่งปัน รู้จักการรอคอย การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ซึ่งเด็กได ้

รับประสบการณ์เหล่านี้จากการท�ากิจกรรมต่างๆ ตลอดระยะเวลา 

ของการเรียนรู้

  3. พัฒนาการด้านสังคม พบว่า การจัดการเรียนรู้ 

โดยการใช้โครงการเป็นฐาน ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้าน 

สังคม ได้แก่ ด้านการเล่นและการท�างานร่วมกับผู้อื่น จากกิจกรรม 

เด็กได้เรียนรู ้จากการท�างานเป็นกลุ่ม แบ่งกลุ่มรับผิดชอบงาน 

ช่วยกนัประดษิฐ์ส่ิงต่างๆ  มกีารวางแผน ตดัสินใจและลงมอืประดษิฐ์ 

ผลงานร่วมกนั ตลอดจนแลกเปล่ียนความคิดเห็นในขณะท�ากจิกรรม  

เด็กเล่นบทบาทสมมติต่างๆ ท�าให้เด็กได้มีการรับรู ้ความรู ้สึก 

ความสนใจและความต้องการของตนเองและผู้อื่น ขณะท่ีเด็กเล่น 

หรือท�างานร่วมกัน เด็กจะได้แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนร่วมกันจากการ 

สนทนาเรือ่งการเตรยีมวสัด ุอุปกรณ์  เดก็คดิวธิแีก้ปัญหาใหม่ เด็กได้ 

รับการส่งเสริมให้รู ้จักการวางแผน ตัดสินใจ ได้รับรู ้ความรู้สึก 

ความสนใจ และความต้องการของตนเองและของผู ้อื่น มีการ 

แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกันตลอดระยะเวลาของการจัด 

กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ 

  4. พัฒนาการด้านสติปัญญา พบว่า การจัดการ 

เรียนรู้โดยการใช้โครงการเป็นฐาน ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนา 

การด้านสติปัญญา ได้แก่ ด้านการคดิ จากกจิกรรมเดก็ๆ รูจ้กัสิง่ต่างๆ  

จากการมอง ฟัง สัมผัส จากการท�ากิจกรรม เด็กได้เลียนแบบ 
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การกระท�าจากการเล่นบทบาทสมมต ิเด็กได้เชือ่มโยงภาพ ภาพถ่าย  

และรูปแบบต่างๆ กับสิ่งของหรือสถานที่จริง การวาดภาพตาม 

จินตนาการ เด็กได้รับรู ้และแสดงความรู ้สึกจากผลงานที่เด็ก 

ประดิษฐ์ขึ้น เมื่อท�าเสร็จเด็กๆ ต่ืนเต้นและชวนกันเข้าไปนั่งอ่าน 

หนังสือ ด้านการใช้ภาษาจากกิจกรรมเด็กได้พูดแสดงความรู้สึก 

พูดเรื่องราวเก่ียวกับตนเอง พูดคุยขณะเล่น และท�างานร่วมกัน 

เป็นกลุ่ม ได้อธิบายสิ่งต่างๆ ที่พบเห็นมา เด็กได้ช่วยกันแต่งเพลง 

แต่งนิทาน โดยมีครูช่วยเขียนเน้ือเรื่องเป็นตัวอย่างให้เด็กดู เด็กได้ 

สนทนาเกี่ยวกับเรื่องท่ีเรียนรู้ ด้านจ�านวน จากกิจกรรมเด็กได้ 

เปรียบเทียบขนาดของสื่อของจริง กับสื่อที่ประดิษฐ์ขึ้นด้วย การวัด 

และวาดภาพตามแบบ นอกจากนี้เด็กยังได้นับจ�านวนส่ิงประดิษฐ ์

ที่เด็กน�ามา ได้จับคู ่สิ่งประดิษฐ์ท่ีมีสีเหมือนกัน ด้านเวลาเวลา 

จากการเริ่มต้นและการหยุดการกระท�า ขณะท่ีเด็กเล่นในมุมต่างๆ  

การสนทนาขณะท�ากิจกรรมประจ�าวัน การเช่ือมโยงระยะเวลากับ 

การกระท�า 

 ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้

 1. ในการส่งเสริมคุณลักษณะตามวัย เพื่อพัฒนาการ   

4  ด้าน ของเด็กปฐมวัยครูต้องยอมรับในความสามารถ และ 

ความคิดเห็นของเด็กเปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือท�าและเรียนรู ้

ตามความคิดเห็นของเด็ก

 2.  ครคูวรให้ความช่วยเหลอืแนะน�าในการท�ากจิกรรม 

ของเด็ก เมื่อเด็กต้องความช่วยเหลือในระดับที่เหมาะสมกับ 

ความสามารถและความต้องการของเด็กแต่ละคนจะท�าให้เด็กเกิด 

ความภาคภูมิใจในตนเองมากขึ้น
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แนวทางการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์ทางสังคม

ของผู้สูงอายุในต�าบลห้วงน�้าขาว จังหวัดตราด
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และ 

เพื่อศึกษาแนวทางสร้างเสริมคุณภาพชีวิตด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้สูงอายุในต�าบลห้วงน�้าขาว จังหวัดตราด 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุ จ�านวน 234 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าความถี่  

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าเอฟ (F–test) และการทดสอบค่าที  (t–test) ผลการวิจัยพบว่า

 1. ระดับคุณภาพชีวิตด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้สูงอายุในต�าบลห้วงน�้าขาว จังหวัดตราด อยู่ในระดับดี

 2. ในการทดสอบสมมติฐานระดับคุณภาพชีวิตด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้สูงอายุในต�าบลห้วงน�้าขาว  

จังหวัดตราด จ�าแนกตามสภาพภูมิหลัง พบว่า ผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่างกันมีระดับคุณภาพชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 แต่ผู้สูงอายุที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ โรคประจ�าตัว และสมาชิกชมรมผู้สูงอายุต่างกัน มีระดับคุณภาพ 

ชีวิตไม่แตกต่างกัน

 3. แนวทางสร้างเสริมคุณภาพชีวิตด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้สูงอายุในต�าบลห้วงน�้าขาว จังหวัดตราด  

คือ ด้านจิตใจ ควรส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลในครอบครัวและชุมชนให้ความส�าคัญและดูแลผู้สูงอายุ เอาใจใส่  ใช้วาจาที่สุภาพ ให้ความรัก 

ความอบอุ่น ท�ากิจกรรมร่วมกันและมีการจัดโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุในด้านจิตใจ รวมถึงมีแพทย์ตรวจเยี่ยมผู้สูงอาย ุ

ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพส�าหรับผู้สูงอายุ พร้อมกับให้การสนับสนุนงบประมาณ  

ควรส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ที่ก�าลังจะเข้าสู่วัยสูงอายุเพื่อเตรียมการส�าหรับเป็นผู้สูงอายุ ควรมีการส่งเสริมกิจกรรมที่สนุกสนานหรือมีการให ้

ความรู้ทีเ่ป็นประโยชน์ และมกีารให้ค�าแนะน�าในการแก้ไขปัญหาเก่ียวกบัการดแูลสุขภาพ และควรมกีารให้ข้อมลูข่าวสารจากหน่วยงานต่างๆ

ค�าส�าคัญ : คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ, คุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์ทางสังคม, ผู้สูงอายุ
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Abstract
 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.  

Keywords :  Quality of Life Psychological Domain, Quality of Social Relationship Domain, The Elders
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บทน�า
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  

(2555-2559) ได้กล่าวถึงประชากรผู้สูงอายุว่าประเทศไทยจะ 

เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2568 ขณะท่ีสัดส่วนของ 

ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลงอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงประเทศที ่

เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะมีรายจ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นในการดูแลและ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เพราะผู้สูงอายุมีพฤติกรรมเสี่ยง 

ต่อสุขภาพ ท�าให้งบประมาณส�าหรับการลงทุนพัฒนาด้านอื่นๆ  

ลดลง (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ, 2555 : 3-5) การที่จ�านวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งในประเทศและทั่วโลกนั้นเป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางการ

แพทย์และการสาธารณสุขจึงท�าให้อัตราการตายลดลง ส่งผลให้ 

โครงสร้างของประชากรของประเทศไทยเปลีย่นแปลงไป มอีตัราส่วน 

ของประชากรผู้สูงอายุเป็นภาระการเลี้ยงดูสูงข้ึน ในขณะที่จ�านวน 

ประชากรในวยัท�างานลดลง (มูลนธิิสถาบนัวิจัยและพฒันาผู้สงูอายไุทย, 

2555 : 8) ในพุทธศักราช 2559 ประเทศไทยมีประชากรอาศัย 

อยู่ทั้งหมดประมาณ 68.9 ล้านคน ในจ�านวนน้ีเป็นประชากรไทย  

65.9 ล้านคน และเป็นแรงงานข้ามชาติอีกประมาณ 3 ล้านคน 

ในจ�านวนประชากรไทยทั้งหมด 65.9 ล้านคน มีผู้สูงอายุที่อายุ 60  

ปีขึ้นไปประมาณ 11 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 16.5 ในขณะที ่

ประชากรรวมของประเทศไทยก�าลงัเพิม่ด้วยอัตราทีช้่าลงอย่างมาก 

จนเหลือเพียงร้อยละ 0.4 ต่อปีในปัจจุบัน ประชากรสูงอายุกลับ 

เพิ่มขึ้นประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นด้วยอัตราประมาณร้อยละ  

5 ต่อปี ในอนาคตอนัใกล้จ�านวนประชากรผูส้งูอายจุะเพิม่ขึน้อกีมาก  

(มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2560 : 3-4) และจาก 

ประมาณการประชากรของประเทศไทย พุทธศักราช 2553 - 2583  

ของส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ  

พบว่า ปีพทุธศกัราช 2557 มปีระชากรสงูอาย ุจ�านวน 10,014,705 คน 

โดยมีอัตราส่วนผู้สูงอายุร้อยละ 14.9 คน ปีพุทธศักราช 2563 

มปีระชากรสงูอาย ุจ�านวน 12,622,000 คน โดยมอีตัราส่วนผู้สูงอายุ 

ร้อยละ 17.5 คน และปีพุทธศักราช 2573 มีประชากรสูงอายุ 

จ�านวน 17,624,000 คน โดยมีอัตราส่วนผู้สูงอายุร้อยละ 25.1 คน   

สถิติดังกล่าวระบุได้ว่า ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging  

Society) คือ สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ในอัตราเท่ากับ 

หรือมากกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป และจะเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอาย ุ

โดยสมบูรณ์ หรือสังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ในอัตรา 

เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 20 ขึ้นไป ในปีพุทธศักราช 2564 ซึ่ง 

การเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุโดยรวมมีลักษณะเหมือนกัน 

ทุกคน เพียงแต่ระยะเวลาความช้าหรือเร็วจะแตกต่างกันในแต่ละ 

บุคคล โดยการเปลี่ยนแปลง 3 ด้านใหญ่ๆ ในผู้สูงอายุ ได้แก่ 

การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม  ด้วยเหตุนี้ ผู้สูงอาย ุ

จึงอาจมีปฏิกิริยาออกมาในรูปแบบต่างๆ เช่น จู้จี้ขี้บ่น หงุดหงิด  

กงัวลง่าย หรอืบางคนอาจแสดงออกในรปูของการเรยีกร้องความสนใจ  

ปฏิกิริยาเหล่านี้จะเกิดขึ้นในผู้สูงอายุแต่ละคนมีความมากน้อย 

แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพ ความรู้ และประสบการณ์ชีวิต 

ของตน ผู้สูงอายุที่รู้สึกพอใจอดีตและปัจจุบันจะรู้สึกว่าตนได้ท�า 

ทกุสิง่ทกุอย่างท่ีควรกระท�าเป็นอย่างดแีล้ว จะยอมรบัการเปลีย่นแปลง 

ในวัยผู้สูงอายุได้ดี รู้จักปล่อยวาง มีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลทั่วไป  

กล้าเผชญิกบัความตายด้วยจติใจทีส่งบและมัน่คง ตรงข้ามกบัผูส้งูอายุ 

ที่รู ้สึกไม่พอใจในอดีต มีชีวิตที่ล้มเหลว ผิดหวังไม่น่าภาคภูมิใจ 

มีพฤติกรรมที่แสดงว่าไม่เห็นคุณค่าในตนเอง มองโลกในแง่ร้ายว่า 

ตนเองไม่มใีครต้องการ เป็นภาระของลกูหลาน ถกูลกูหลานทอดท้ิง 

ส้ินหวังในชีวิตไม่เช่ือม่ันในตนเองว่าสามารถท�าอะไรให้ส�าเร็จได้อีก  

ไม่ยอมรบัผูอ้ืน่ ไม่กล้าเปิดเผยตนเอง มคีวามอบัอายทีจ่ะพดูเรือ่งของ 

ตนเอง เป็นต้น กจ็ะยิง่รูสึ้กส้ินหวงัในตนเองและผู้อืน่ รูส้กึหวาดหวัน่ 

ต่อความตาย มองโลกและสังคมในแง่ลบ และก็จะแสดงปฏิกิริยา 

ต่างๆ ออกมา (ธนู ชาติธนานนท์, 2550 : 89) ผู้สูงอายุจึงมีโอกาส 

ที่จะเกิดการเจ็บป่วยหรือมีโรคต่างๆ ได้ง่าย การที่ผู ้สูงอายุม ี

การเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกายเส่ือมลงส่งผลให้ผู้สูงอายุต้อง 

เปล่ียนบทบาทจากผู้ให้มาเป็นผู้รับ ท�าให้เกิดผลกระทบด้านจิตใจ 

และด้านสงัคม จนแสดงออกมาเป็นปัญหาสขุภาพทางกาย สิง่ต่างๆ 

เหล่านี้ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุลดลง                                                                                               

 คุณภาพชีวิตของบุคคลจะมีความแตกต่างกันไปตาม 

สภาพและมีความหลากหลายในการวัดระดับคุณภาพชีวิต แต่ 

คุณภาพชีวิตก็ยังเป็นที่นิยมใช้ เนื่องจากคุณภาพชีวิตเป็นเป้าหมาย 

และผลลพัธ์ของการดแูลสขุภาพ และมอีงค์ประกอบด้วยเนือ้หาท่ีมี 

ขอบเขตกว้างขวาง หลากหลายที่สะท้อนถึงความรู ้สึกนึกคิดท่ี 

แตกต่างกันไปในแต่ละด้าน องค์การอนามัยโลกได้นิยามคุณภาพ 

ชีวิตว่าเป็นการรับรู ้ต่อชีวิตตามเป้าหมายความคาดหวัง และ 

มาตรฐานของบุคคลภายใต้บริบทของสังคม วัฒนธรรมที่บุคคลนั้น 

อาศัยอยู ่ (สุนุตตรา ตะบูนพงศ์, วันดี สุทธรังษี และพัชรียา 

ไชยลังกา, 2544 :  6-15)  ส�าหรับคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นประกอบด้วย  

4 ดา้น คือ 1) ด้านรา่งกาย ได้แก่ โครงสรา้งทางรา่งกายและสุขภาพ 

ร่างกายรวมถึงด้านบุคลิกภาพด้วย 2) ด้านจิตใจ ได้แก่ สภาพจิตใจ 

และสุขภาพจติ รวมถงึด้านคุณธรรมและจรยิธรรมด้วย 3) ด้านสงัคม  

ได้แก่ สถานะทางสังคม ยศ ต�าแหน่ง เกียรติยศชื่อเสียง การยอมรับ 

นับถือ รวมถึงการมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วย 4) ด้านเศรษฐกิจ  

ได้แก่ สถานะทางเศรษฐกิจการเงินและรายได้ท่ีมั่นคง (คนธรส  

เหล่าประดิษฐ์, 2559 : 9-10) นอกจากนี้ยังพบว่าคุณภาพชีวิต  

ประกอบด้วยความรู้สึกพอใจกับชีวิตโดยทั่วๆ ไป ความสามารถ 

ทางจิตใจที่จะประเมินชีวิตของตนเองว่ามีความพอใจหรือไม่กับ 

ภาวะทางกาย จิตใจ สังคม และอารมณ์ รวมถึงบุคคลอื่นประเมิน 

ได้ว่าการด�าเนนิชวิีตของบคุคลนัน้มภีาวะทีเ่หมาะสมและไม่มปัีญหา 

คุกคามต่อชีวิต (Meeburg, 1993 อ้างถึงใน สมจิต แดนสีแก้ว 

อัฐฉญา  แพทย์ศาสตร์, พัชรินทร์ รุจิรานุกูล
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และคณะ, 2543 : 1) ในการประเมินคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุนั้นม ี

ความแตกต่างกนัในแต่ละบคุคลขึน้อยูก่บัประสบการณ์ ความเข้าใจ 

ในชีวิต ปรัชญาที่ยึดถือ ความคิดเห็น ในบริบทของสังคมและ 

วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน จากองค์ประกอบที่กล่าวมาย่อมท�าให ้

มนุษย์มกีารเปลีย่นแปลง ซึง่เป็นแนวทางในการพฒันาคณุภาพชวีติ 

เพื่อมุ่งความส�าเร็จให้แก่ตนเอง เมื่อพิจารณาเรื่องคุณภาพชีวิตแล้ว 

จะพบว่า การมคีณุภาพชวีติทีด่นีัน้นอกจากสขุภาพด้านร่างกายแล้ว 

ควรให้ความส�าคัญกับการพัฒนาด้านจิตใจหรืออารมณ์และการ 

พัฒนาทางด้านสังคมด้วย ผู้สูงอายุต�าบลห้วงน�้าขาว มีปัญหาเรื่อง 

สขุภาพซึง่เกดิจากการเปลีย่นแปลงของสภาพร่างกายท�าให้ผูส้งูอาย ุ

อยู่ในภาวะพึ่งพาการบริการและการดูแลจากผู้อื่น โดยมีหน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบดูแล เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล แต่ในทาง 

กลับกันด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้สูงอายุยัง 

มีหน่วยงานเข้ามาจัดการหรือดูแลค่อนข้างน้อย และยังไม่เห็นเป็น 

รูปธรรม       

 ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ

และด้านความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้สูงอายุในต�าบลห้วงน�้าขาว 

จังหวัดตราด  แม้จะพบว่าภายในต�าบลห้วงน�้าขาวจะมีการรวม 

กลุ่มเพื่อด�าเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีการสนับสนุนช่วยเหลือ

สวัสดิการต่างๆ ตามสมควรแก่ผู้สูงอายุในชุมชน แต่พบว่ามีผู้สูง 

อายุเพียงจ�านวนหนึ่งเท่าน้ันท่ีให้ความส�าคัญและเข้าร่วมกิจกรรม 

เพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นประจ�า และจากการสังเกต 

การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการของผู ้วิจัย พบว่า ผู้สูงอายุ 

ส่วนใหญ่ต้องอยู่เฝ้าบ้านเวลาที่บุตรหลานออกไปท�างานนอกบ้าน 

จากปัญหาดังกล่าว ถ้าได้มีการเตรียมการรับมือหรือสร้างภูมิคุ้มกัน 

ทีด่ใีห้แก่ผูส้งูอายุ  โดยเน้นการพฒันาผู้สงูอายุมากกว่าการสงเคราะห์  

ย่อมช่วยให้หน่วยงานภาครัฐประหยัดงบประมาณ และผู้สูงอายุก็ม ี

คณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ด้วย จากเหตผุลข้างต้นผูว้จิยัจึงเหน็ความส�าคญั 

ในการศกึษาคณุภาพชวีติด้านจติใจและด้านความสมัพนัธ์ทางสังคม 

เพื่อน�าผลไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 

ด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้สูงอายุในต�าบล 

ห้วงน�้าขาว จังหวัดตราด และข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่จะน�าไปสู่การดูแล 

ผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเหมาะสมมากขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตด้านจิตใจและด้าน 

ความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้สูงอายุในต�าบลห้วงน�้าขาว จังหวัด 

ตราด                                                                                          

 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ 

และด้านความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้สูงอายุในต�าบลห้วงน�้าขาว  

จังหวัดตราด จ�าแนกตามสภาพภูมิหลัง

 3. เพือ่ศกึษาแนวทางสร้างเสรมิคณุภาพชวีติด้านจติใจ 

และด้านความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้สูงอายุในต�าบลห้วงน�้าขาว  

จังหวัดตราด

วิธีด�าเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากร คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ณ เดือน 

พฤศจิกายน ในปีพ.ศ.2559 ที่พักอาศัยอยู่ในต�าบลห้วงน�้าขาว  

จงัหวดัตราด โดยมคีวามสามารถในการส่ือสาร และเข้าใจภาษาไทย 

ได้ดี ยินดีให้ความร่วมมือในการวิจัย จ�านวน 564 คน

 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ณ เดือน 

พฤศจิกายน ในปีพ.ศ.2559 ที่พักอาศัยอยู่ในต�าบลห้วงน�้าขาว  

จงัหวดัตราด โดยมคีวามสามารถในการส่ือสาร และเข้าใจภาษาไทย 

ได้ดี ยินดีให้ความร่วมมือในการวิจัย ตามเกณฑ์ก�าหนดขนาด 

กลุ่มตัวอย่างด้วยความคลาดเคลื่อน .05 ของยามาเน่ (Yamane,  

1970 : 580-581) จ�านวน 234 คน ท�าการเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดย 

เลือกตามสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุในแต่ละหมู่บ้าน ดังสูตรนี้

ขนาดตัวอย่างที่ต้องการเก็บ x ประชากรในพื้นที่

ประชากรทั้งหมด

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 

2 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 สถานภาพภูมิหลังของผู้สูงอายุ ได้แก่ อายุ  

เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ โรคประจ�าตัว  

บทบาทในครอบครัว และการเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ

 ตอนที่ 2 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้านจิตใจและด้าน 

ความสัมพันธ์ทางสังคม โดยเป็นแบบสัมภาษณ์ที่ดัดแปลงมาจาก 

สุวัฒน์  มหัตนิรันดร์กุล และคณะ (2540) มาเป็นแนวคิดคุณภาพ 

ชีวิตในด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์ทางสังคม รวมถึงรวบรวม 

เอกสารงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

อัฐฉญา  แพทย์ศาสตร์, พัชรินทร์ รุจิรานุกูล
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  5. ผู้วิจัยน�าผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาด�าเนินการตาม

ความมุ่งหมายของการวิจัยต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล
 ผู้วิจัยน�าข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์มาแยกวิเคราะห์   

ดังนี้ 

  1. ข้อมลูจากแบบสัมภาษณ์ตอนที ่1 สถานภาพภมูหิลงั 

ของผู้สูงอายุ น�ามาวิเคราะห์ผลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

  2. ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ตอนที่ 2 คุณภาพชีวิต 

ของผู ้สูงอายุด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์ทางสังคม น�ามา 

วิเคราะห์ผลข้อมูลตามล�าดับขั้นตอนดังนี้ 

 การให้คะแนนเป็นมาตราส่วนประมาณค่าแบ่งเป็น 4 ระดับ  

ตามความรู้สึก โดยมีการแปลผลคะแนน ดังนี้

  มาก หมายถึง ท่านมคีวามรูส้กึเช่นนัน้เสมอ  

รู้สึกเช่นนั้นมาก รู้สึกพอใจมาก หรือรู้สึกดีมาก

  ปานกลาง หมายถึง ท ่านมีความรู ้สึกเช ่นนั้น 

ปานกลาง รู้สึกพอใจปานกลาง หรือรู้สึกดี

  น้อย หมายถึง ท ่านมีความรู ้สึกเช ่นนั้น 

นานๆ ครั้ง รู้สึกเช่นนั้นเล็กน้อยรู้สึกไม่พอใจหรือรู้สึกแย่

  ไม่เลย หมายถึง ท่านไม่มคีวามรูส้กึเช่นนัน้เลย 

รู้สึกไม่พอใจมากหรือรู้สึกแย่มาก

  โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

  มาก  ให้คะแนนเท่ากับ  4 

  ปานกลาง  ให้คะแนนเท่ากับ  3  

  น้อย ให้คะแนนเท่ากับ  2 

  ไม่เลย  ให้คะแนนเท่ากับ  1

  การแปลความหมายคะแนน  โดยแบ่งระดบัคุณภาพ

ชีวิตออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับดี ปานกลาง ไม่ดี มีระดับค่าเฉลี่ย 

ดังนี้

  อันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด - คะแนนต�่าสุด

       

   =   4 - 1 =    1
        

 จากเกณฑ์ดังกล่าวสามารถแบ่งระดับคุณภาพชีวิตด้าน

จิตใจและด้านความสัมพันธ์ทางสังคม โดยพิจารณาค่าเฉล่ียของ

คะแนนคุณภาพชีวิต ดังนี้

 ระดับค่าเฉลี่ย  คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

 3.01 - 4.00 หมายถึง มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดี

 2.01 - 3.00 หมายถึง มีคุณภาพชีวิตอยู ่ในระดับ 

    ปานกลาง

 1.00 - 2.00 หมายถึง มคีณุภาพชวีติอยูใ่นระดบัไม่ดี

การสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

 ผู ้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์ โดยมีขั้นตอนในการ 

ด�าเนินการ ดังนี้

 1. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ 

ผู้สูงอายุและเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต    

 2. สร ้างแบบสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิต 

ด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้สูงอายุ

 3. น�าแบบสัมภาษณ์ ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ 

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Validity) 

 4. น�าแบบสัมภาษณ์ ที่ได้รับจากผู ้ทรงคุณวุฒิมา 

พิจารณาปรับปรุงแก้ไข เพื่อปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ ให้ถูกต้อง 

เหมาะสม โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับจุด 

ประสงค์ (IOC) ถ้าดัชนีความสอดคล้องมีค่าตั้งแต่ 0.50 - 1.00  

ถือว่าข้อค�าถามนั้นใช้ได้ แต่ถ้าดัชนีของข้อค�าถามน้อยกว่า 0.50  

ต้องน�ามาปรับปรุง เพื่อให้ได้ครบตามจ�านวนที่ต้องการ

 5. น�าแบบสมัภาษณ์ ทีไ่ด้ปรับปรงุแก้ไขแล้วไปทดลอง

ใช้ (Try out) กับผู้สูงอายุที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 คน แล้ว

น�ามาวิเคราะห์หาค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ (Discrimination) 

 6. น�าแบบสัมภาษณ์ ที่มีค่าอ�านาจจ�าแนกแต่ละข้อ 

ตั้งแต่ .20 ขึ้นไป มาหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบ

สัมภาษณ์ทั้งฉบับ จ�านวน 22 ข้อ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 

(alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1990 : 202-204)  

ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87

 7. น�าแบบสัมภาษณ์ ที่ผ่านการตรวจสอบความเชื่อมั่น 

(reliability) และมีความสมบูรณ์ไปใช้ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่างต่อไป

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
 การเกบ็รวบรวมข้อมลูส�าหรบัการวจิยัครัง้นีด้�าเนนิการ

เก็บรวบรวมข้อมูลตามวิธีการและขั้นตอน ดังนี้

 1. ผูว้จิยัท�าหนงัสอืขอความร่วมมอืในการเกบ็รวบรวม

ข้อมูลไปยังองค์การบริหารส่วนต�าบลห้วงน�้าขาว จังหวัดตราด เพื่อ

ขอความร่วมมือน�าแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปเก็บรวบรวม

ข้อมูลกับผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

  2. ผู้วิจัยน�าแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างขึ้นไปเก็บข้อมูลกับ 

ผู้สูงอายุ  

  3. ผู้วิจัยน�าแบบสัมภาษณ์มาตรวจสอบและคัดเลือก

แบบสัมภาษณ์ได้จ�านวนทั้งหมด 234 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 และ

เป็นฉบับที่สมบูรณ์ 

 4. ผู ้วิจัยน�าแบบสัมภาษณ์ท่ีสมบูรณ์มาลงรหัสให้

คะแนนน�้าหนักแต่ละข้อและบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ โดย

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ 

จ�านวนชั้น

3

อัฐฉญา  แพทย์ศาสตร์, พัชรินทร์ รุจิรานุกูล
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผูว้จิยัวเิคราะห์ข้อมลู โดยใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปูทางสถติิ  
โดยเลือกเฉพาะวิธีวิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้องกับความมุ่งหมาย 
ของการวิจัยครั้งนี้
 1. สถานภาพภูมหิลงัของผูส้งูอาย ุใช้การวเิคราะห์โดย
หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
  2. คุณภาพชีวิตด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคมของผู้สูงอายุในต�าบลห้วงน�้าขาว จังหวัดตราด วิเคราะห ์
โดยหาค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
  3. เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตด้านจิตใจและ 
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมของผู ้สูงอายุในต�าบลห้วงน�้าขาว  
จังหวัดตราด จ�าแนกตามระดับการศึกษา ใช้การวิเคราะห์ความ 
แปรปรวนทางเดยีว (One-way ANOVA) จ�าแนกตามเพศ สถานภาพ 
สมรส อาชีพ รายได้ โรคประจ�าตัว ใช้การทดสอบค่าที (t-test) 

การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
 ในการสนทนากลุ่ม ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ 
เจาะจง (Purposive Sampling) ผูว้จิยัมเีกณฑ์ในการเลอืกผูเ้ข้าร่วม 
สนทนา เพือ่ให้มคีวามถกูต้องเหมาะสมและมคีวามน่าเชือ่ถอื ได้แบ่ง 
ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
 1. กลุ่มตัวแทนผู้สูงอายุ มีเกณฑ์ในการคัดเลือก ดังนี้   
เป็นผู ้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีที่พักอาศัยในต�าบล 
ห้วงน�้าขาว จังหวัดตราด และมีความต้องการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ของตนเอง
 2. กลุ่มผู้น�าชุมชนอย่างเป็นทางการ มีเกณฑ์ในการ 
คัดเลือก ดังน้ี เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้น�าชุมชนอย่างเป็นทางการ   
ท�างานเกีย่วข้องกบัการพฒันาผูส้งูอาย ุ และมคีวามต้องการส่งเสรมิ 
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

ผลการวิจัย
 ผลการวจิยัแนวทางการสร้างเสรมิคณุภาพชีวติด้านจติใจ
และด้านความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้สูงอายุในต�าบลห้วงน�้าขาว 
จังหวัดตราด 
 ผลการวิจัยตอบวัตถุประสงค์ข้อ 1 เพื่อศึกษาระดับ 
คุณภาพชีวิตด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์ทางสังคมของ 
ผู้สูงอายุในต�าบลห้วงน�้าขาว จังหวัดตราด                                                                                          
 ผูส้งูอายมีุระดับคะแนนคณุภาพชวีติด้านจติใจในระดบัดี  
มีค่าเฉลี่ย 3.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.29 โดยส่วนใหญ่มีระดับ 
คุณภาพชีวิตรายข้ออยู่ในระดับดี ยกเว้นในข้อมีความจ�าดีมากน้อย 
เพียงใด มรีะดบัคณุภาพชีวติ รายข้ออยู่ในระดบัปานกลาง มค่ีาเฉลีย่  
2.98 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 ส่วนระดับคะแนนคุณภาพชีวิต 
ด้านความสัมพนัธ์ทางสงัคมในระดบัด ีมีค่าเฉลีย่ 3.03 ส่วนเบีย่งเบน 
มาตรฐาน 0.30 โดยส่วนใหญ่มีระดับคุณภาพชีวิตรายข้ออยู่ใน 

ระดับดี ยกเว้น 3 ข้อที่มีระดับคุณภาพชีวิตรายข้ออยู่ในระดับ 
ปานกลาง ข้อพึง่พาสมาชกิในครอบครวั มากน้อยเพยีงใด มค่ีาเฉลีย่ 
2.98 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.64  โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นการ 
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 
ระดับคณุภาพชวีติด้านจติใจและด้านความสมัพนัธ์ทางสงัคมของ 
ผู้สูงอายุในต�าบลห้วงน�้าขาว จังหวัดตราด จ�าแนกตามสภาพ
ภูมิหลัง
 1. เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับคุณภาพชีวิต 
ด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้สูงอายุจ�าแนกตาม 
เพศ พบว่า ผูส้งูอายทุีม่เีพศต่างกนัมีระดบัคณุภาพชีวติไม่แตกต่างกนั 
 2. เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับคุณภาพชีวิต 
ด้านจติใจและด้านความสมัพนัธ์ทางสงัคมของผูส้งูอาย ุจ�าแนกตาม 
อาย ุพบว่า ผูส้งูอายทุีมี่อายตุ่างกันมีระดับคุณภาพชวิีตไม่แตกต่างกนั 
 3. เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับคุณภาพชีวิต 
ด้านจติใจและด้านความสมัพนัธ์ทางสงัคมของผูส้งูอาย ุจ�าแนกตาม 
สถานภาพสมรส พบว่า ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพสมรสต่างกันมีระดับ 
คุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน  
 4. เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับคุณภาพชีวิต 
ด้านจติใจและด้านความสมัพนัธ์ทางสงัคมของผูส้งูอาย ุจ�าแนกตาม 
ระดับการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีระดับ 
คุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน
 5. เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับคุณภาพชีวิต 
ด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้สูงอายุ จ�าแนก 
ตามอาชีพ พบว่า ผู้สูงอายุที่มีอาชีพต่างกันมีระดับคุณภาพชีวิต 
ไม่แตกต่างกัน  
 6. เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับคุณภาพชีวิต 
ด้านจติใจและด้านความสมัพนัธ์ทางสงัคมของผูส้งูอาย ุจ�าแนกตาม 
รายได้ พบว่า ผูส้งูอายทุีม่รีายได้ต่างกนัมรีะดบัคณุภาพชวีติแตกต่างกนั 
อย่างมนียัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั .05 ได้มกีารวเิคราะห์เปรียบเทยีบ 
รายคู่ โดยใช้ LSD (Least significant difference test) พบว่า 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อยู่ 2 คู่  
ดงันี ้1) ผู้สูงอายทุีม่รีายได้ตัง้แต่ 600 บาทลงมา มรีะดบัคุณภาพชวีติ 
ที่แตกต่างกับผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า 600 - 5,000 บาท โดย 
ผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า 600 - 5,000 บาท มีค่าเฉลี่ยมากกว่า 
2) ผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า 600 - 5,000 บาท มีระดับคุณภาพ 
ชีวิตที่แตกต่างกับผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า 5,001 - 10,000 บาท  
โดยผูส้งูอายทุีม่รีายได้มากกว่า 600 - 5,000 บาท มค่ีาเฉลีย่มากกว่า             

อัฐฉญา  แพทย์ศาสตร์, พัชรินทร์ รุจิรานุกูล
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 7. เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับคุณภาพชีวิต 
ด้านจติใจและด้านความสมัพนัธ์ทางสงัคมของผูส้งูอาย ุจ�าแนกตาม 
การมีโรคประจ�าตัว พบว่า ผู ้สูงอายุที่มีโรคประจ�าตัวและไม่มี 
โรคประจ�าตัว มีระดับคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน
 8. เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับคุณภาพชีวิต 
ด้านจติใจและด้านความสมัพนัธ์ทางสงัคมของผูส้งูอาย ุจ�าแนกตาม 
การเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรม 
ผู้สูงอายุต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน 
 ผลการวจิยัตอบวตัถปุระสงค์ข้อ 3 เพือ่ศกึษาแนวทาง 
สร้างเสรมิคณุภาพชวีติด้านจติใจและด้านความสมัพนัธ์ทางสงัคม 
ของผู้สูงอายุในต�าบลห้วงน�้าขาว จังหวัดตราด
 จากการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อศึกษา 
แนวทางสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในต�าบลห้วงน�้าขาว  
จังหวัดตราด สามารถสรุปผลการสนทนาได้ ดังนี้ ด้านจิตใจ ควรม ี
แนวทางสร้างเสรมิ ดงันี ้1) ควรส่งเสรมิสนบัสนนุให้บคุคลในครอบครวั 
และชุมชน ให้ความส�าคัญและดูแลผู้สูงอายุ ควรเอาใจใส่ ใช้วาจา 
ที่สุภาพ ให้ความรักความอบอุ่น ท�ากิจกรรมร่วมกัน เนื่องจากเมื่อ 
เข้าสูว่ยัสูงอาย ุผูส้งูอายสุ่วนมากกจ็ะรูส้กึว่าตนเองถกูลดบทบาทลง  
2) ควรมีการจัดโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุในด้าน 
จิตใจ เช่น เรื่องสุขภาพจิต ความจ�า การสร้างความมั่นคงทางใจหรือ 
อารมณ์ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ รวมถึงมีแพทย์ตรวจเยี่ยม 
ผู้สงูอาย ุส�าหรบัด้านความสมัพนัธ์ทางสงัคม ควรมแีนวทางสร้างเสรมิ 
ดงันี ้1) ควรส่งเสริมสนบัสนนุให้มกีารจดัตัง้กลุม่อาชพีส�าหรบัผูส้งูอาย ุ
เพือ่เพิม่รายได้ ลดการพ่ึงพาผูอื้น่ พร้อมกบัให้การสนับสนนุงบประมาณ  
เช่น กลุม่สมนุไพรไทย หรอืกลุม่ทีใ่ช้วตัถุดบิทีม่อียูใ่นท้องถิน่ จะได้ไม่ 
ต้องใช้เงนิทนุมาก กลุม่ภมูปัิญญาท้องถิน่ กลุม่เกีย่วกบัการปฏบิตัธิรรม  
รวมถงึการส่งเสรมิการใช้ผลติภณัฑ์และการขายผลติภณัฑ์ของกลุม่ 
อาชีพ จัดหาตลาดเพ่ือรองรับผลิตภัณฑ์ 2) ควรส่งเสริมให้ความรู ้
แก่ผู้ที่ก�าลังจะเข้าสู่วัยสูงอายุเพื่อเตรียมการส�าหรับเป็นผู้สูงอายุ  
3) ควรมกีารส่งเสรมิกจิกรรมทีส่นกุสนานหรอืมีการให้ความรูท้ีเ่ป็น 
ประโยชน์ และมกีารให้ค�าแนะน�าในการแก้ไขปัญหาเกีย่วกับการดแูล 
สุขภาพ มีเจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลมาตรวจ 
สขุภาพ รวมถึงมอีปุกรณ์และผูเ้ชีย่วชาญส�าหรบัสอนการออกก�าลงักาย 
ทีถ่กูวธิ ี4) ควรมกีารให้ข้อมลูข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์จากหน่วยงาน 
ต่างๆ เช่น การรับข้อมูลข่าวสารจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า 
หมูบ้่าน การรบัข้อมลูข่าวสารทางหอกระจายข่าวของหมูบ้่าน  และ  
5) ส่งเสริมและอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

การอภิปรายผล
 จากการวิจัยแนวทางการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
ด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้สูงอายุในต�าบล 
ห้วงน�า้ขาว จงัหวัดตราด  สามารถน�ามาอภปิรายผล ดงัรายละเอยีด 
ต่อไปนี้ 

 1. ผู้สูงอายุในต�าบลห้วงน�้าขาว จังหวัดตราด มีระดับ 
คะแนนคุณภาพชีวิตด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 
โดยรวมอยู่ในระดับดี  อาจเป็นเพราะเน่ืองมาจากกลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 60 - 70 ปี ร้อยละ 58.9 ซึ่งกลุ่มนี้จัดอยู ่
ในกลุ่มผูสู้งอายรุะดบัต้น  ซ่ึงมกีารเปล่ียนแปลงสภาวะทางกายภาพ  
และสรรีะวทิยาไม่มากนกั สามารถช่วยเหลอืตนเองได้เป็นส่วนใหญ่  
ท�าให้ไม่ต้องพึงพาคนอื่นมาก สุขภาพส่วนใหญ่ยังสมบูรณ์ แข็งแรง  
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับการศึกษาของ 
เจษฎา  บุญทา (2545 : ง) ซึ่งได้ศึกษาวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตของ 
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในต�าบลแม่หอพระ อ�าเภอแม่แตง จังหวัด 
เชียงใหม่ จ�านวน 255 คน พบว่า ผู้สูงอายุในต�าบลแม่หอพระ  
อ�าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ มคีณุภาพชวีติโดยรวมอยูใ่นระดบัด ี
ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของวรรณา กมุารจนัทร์ (2543 : บทคดัย่อ)  
ซึง่ได้ศกึษาวจิยัเรือ่งคณุภาพชวีติของผูส้งูอายภุาคใต้ตอนบน พบว่า 
กลุ ่มตัวอย่างที่มีอายุมากขึ้นจะมีระดับการพึงพาผู ้อื่นสูงขึ้น 
การพึ่งพาผู้อื่นจะท�าให้กลุ่มตัวอย่างรู้สึกว่าตนเองเป็นภาระต่อ 
ครอบครัวและสังคม ย่อมส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของกลุ่มตัวอย่างได้
 เมื่อพิจารณาระดับคุณภาพชีวิตของผู ้สูงอายุต�าบล 
ห้วงน�้าขาว จังหวัดตราด เป็นรายด้าน คือ ด้านจิตใจและด้าน 
ความสัมพันธ์ทางสังคม สามารถอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนี้
 1.1 ด้านจิตใจ
  จากการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุต�าบลห้วงน�้าขาว 
จังหวัดตราด มีระดับคุณภาพชีวิตด้านจิตใจอยู่ในระดับดี อาจเป็น 
เพราะผู้สูงอายุมีความสุขและพอใจในชีวิต และรู ้สึกว่าชีวิตมี 
ความหมายและมีคุณค่าต่อบุตรหลาน ญาติ และคนอื่นๆ ซึ่ง 
สอดคล้องกับการศึกษาของพัชชานันท์ ผลทิม (2552 : บทคัดย่อ)  
ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตของผู ้สูงอายุต�าบลหนองตาคง อ�าเภอ 
โป่งน�้าร้อน จังหวัดจันทบุรี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ  
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม จ�านวน 280 คน  
พบว่า ผู้สูงอายุในเขตต�าบลหนองตาคง จังหวัดจันทบุรี มีคุณภาพ 
ชีวิตด้านจิตใจอยู่ในระดับดี ในความคิดเห็นของผู้วิจัย เห็นว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสุข พอใจในชีวิตและภูมิใจในตนเอง 
ที่สามารถด�ารงชีวิตได้มาจนถึงปัจจุบัน มีความม่ันใจในตนเอง  
พอใจในความสามารถที่ช่วยเหลือตนเองได้ สามารถตัดสินใจแก้ไข 
หรอืจัดการปัญหา ความเศร้า หรอืความกงัวลได้ซ่ึงผู้สูงอายสุ่วนใหญ่ 
มศีาสนาพทุธเป็นทีย่ดึเหนีย่วจติใจ ซึง่ท�าให้ผูส้งูอายมุชีวีติและจติใจ 
ที่เข้มเข็ง น�าหลักค�าสอนของพุทธศาสนามาใช้ในการด�าเนินชีวิต 
ประจ�าวัน และรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายและมีคุณค่าต่อบุตรหลาน  
ญาติ และบุคคลอื่น

 1.2 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม

  จากการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุต�าบลห้วงน�้าขาว  

จังหวัดตราด มีระดับคุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 

อยู่ในระดับดี อาจเป็นเพราะผู้สูงอายุรู้สึกพอใจที่ได้รับการดูแล 

เอาใจใส่จากสมาชกิในครอบครวัและมีโอกาสเข้าร่วมกจิกรรมในงาน 

อัฐฉญา  แพทย์ศาสตร์, พัชรินทร์ รุจิรานุกูล
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ประเพณี เทศกาลประจ�าปี รวมทัง้กิจกรรมพบปะสงัสรรค์ต่างๆ ภายใน 
ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของเจษฎา  บุญทา (2545 : ง) ซึ่ง 
ได้ศึกษาวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตของผู ้สูงอายุท่ีอาศัยอยู ่ในต�าบล 
แม่หอพระ อ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จ�านวน 255 คน พบว่า 
ผู ้สูงอายุในต�าบลแม่หอพระ อ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
มีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับดี และสอดคล้องกับการศึกษา 
ของฉัตรทอง   อินทร์นอก (2540 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
พฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุในภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ 
มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในสังคม นอกเหนือจากการพบปะพูดคุยกับ 
เพื่อนในวัยเดียวกันแล้ว ผู้สูงอายุยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ซึ่งกันและกันด้วย อีกทั้งเมื่อมีงานประเพณี ผู้สูงอายุมักไปร่วมงาน  
เน่ืองจากผู้สูงอายุยังได้รับเกียรติจากสมาชิกในชุมชน ได้ให้ความ 
เคารพนับถือ เชื่อม่ันในภูมิปัญญา จึงได้รับการยอมรับเป็นผู้น�า 
ทางศาสนาและพิธีการต่างๆ เม่ือสมาชิกให้ความเช่ือถือว่าผู้สูงอาย ุ
เป็นผู้มีประสบการณ์มาก ท�าให้ผู ้สูงอายุรู ้สึกว่าตนเองมีคุณค่า                        
ในความคิดเห็นของผู้วิจัย เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้สึกพอใจ 
ที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากสมาชิกในครอบครัว มีความสามารถ 
ให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อนบ้าน มีความ
พอใจต่อการผูกมิตรกับเพื่อนบ้านและพอใจท่ีได้รับการช่วยเหลือ 
จากเพ่ือนบ้าน ได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ และมีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมในงานประเพณี เทศกาลประจ�าปี
 2. การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับคุณภาพ 
ชวีติด้านจติใจและด้านความสมัพนัธ์ทางสงัคมของผู้สงูอายใุนต�าบล 
ห้วงน�า้ขาว จงัหวดัตราด เป็นการน�าข้อมลูสภาพภมูหิลงัมาทดสอบ 
หาความแตกต่างกับคุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุในต�าบลห้วงน�้าขาว  
จังหวัดตราด ซึ่งเป็นการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า ผู้สูงอาย ุ
ที่มี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ โรคประจ�าตัว และ 
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุต่างกันมีคุณภาพชีวิตที่ไม่แตกต่างกันจึง 
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว้ ในขณะท่ีคุณภาพชีวิต 
ของผูส้งูอายใุนต�าบลห้วงน�า้ขาว จงัหวดัตราด ทีม่รีายได้ แตกต่างกนั 
มีคุณภาพชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
จงึเป็นการยอมรบัสมมตฐิานการวจิยัทีต่ัง้ไว้ ซึง่สามารถอภปิรายผล 
ได้ดังนี้
  2.1 เพศ พบว่า ผู ้สูงอายุที่มีเพศต่างกันมีระดับ 
คุณภาพชีวิตด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ไม่แตกต่าง 
กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย 
ทีต่ัง้ไว้ อาจเป็นเพราะผูส้งูอายทุีเ่พศต่างกนัมคีณุภาพชวีติทัง้ 2 ด้าน  
ไม่แตกต่างกัน ทั้งน้ีผู ้สูงอายุ คือ บุคคลท่ีมีอายุ 60 ปีขึ้นไป  
ซึ่งบางคนอาจจะดูยังไม่แก่ และยังสามารถปฏิบัติงานต่างๆ ได้ดี 
เช่นเดียวกับวัยกลางคน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของซาฟีอี กาสา  
(2554 : บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุองค์การ 
บริหารส่วนต�าบลบ้านควน อ�าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ผลการ 

วิจัยพบว่า ผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านควน อ�าเภอ 
เมืองสตูล จังหวัดสตูล ที่มีเพศต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิต 
ไม่แตกต่างกัน
  2.2 อายุ พบว่า ผู ้สูงอายุท่ีมีอายุต่างกันมีระดับ 
คณุภาพชวีติด้านจติใจและด้านความสัมพนัธ์ทางสงัคม ไม่แตกต่างกนั 
อย่างมนียัส�าคญัทางสถิต ิไม่สอดคล้องกบัสมมตฐิานการวิจยัทีต่ัง้ไว้  
อาจเป็นเพราะผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีอายุยังไม่สูงมากจึงสามารถดูแล 
ตนเองได้ดี ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พัชชานันท์ ผลทิม (2552 : บทคัดย่อ) ศึกษาคุณภาพชีวิตของ 
ผู ้สูงอายุต�าบลหนองตาคง อ�าเภอโป่งน�้าร้อน จังหวัดจันทบุรี  
4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม  
และด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า ผู้สูงอายุที่มีอายุต่างกันมีระดับคุณภาพ 
ชีวิตไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
  2.3 สถานภาพ พบว่า ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพสมรส 
ต่างกันมีระดับคุณภาพชีวิตด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์ทาง 
สังคมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ จึงไม่สอดคล้องกับ 
สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ อาจเป็นเพราะผู้สูงอายุมีความมั่นใจใน 
ตนเองเกี่ยวกับ การท�ากิจกรรมต่างและรู ้สึกมีคุณค่าในตนเอง  
ซ่ึงผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของวาสนา อ�่าเจริญ  
(2552 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขต 
องค์การบริหารส่วนต�าบลบางนา อ�าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี  
พบว่า ผู้สูงอายทุีม่อีาสถานภาพต่างกนัมคุีณภาพชีวติไม่แตกต่างกัน  
  2.4 ระดับการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุที่มีระดับการ 
ศึกษาต่างกันมีระดับคุณภาพชีวิตด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์ 
ทางสังคมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ จึงไม่สอดคล้อง 
กับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ อาจเป็นเพราะผู้สูงอายุมีโอกาสได้รับ 
ข่าวสารจากช่องทางต่างๆ มากขึ้นจึงท�าให้คุณภาพชีวิตไม่ต่างกัน  
ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของพัชชานันท์ ผลทิม  
(2552 : บทคัดย่อ) ศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุต�าบลหนองตาคง  
อ�าเภอโป่งน�้าร้อน จังหวัดจันทบุรี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย 
ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า 
ผูส้งูอายทุีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนัมรีะดบัคณุภาพชวีติไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
  2.5 อาชีพ พบว่า ผู้สูงอายุที่มีอาชีพต่างกันมีระดับ 
คณุภาพชีวติด้านจติใจและด้านความสมัพนัธ์ทางสงัคมไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย 
ทีต่ัง้ไว้ อาจเป็นเพราะผู้สูงอายสุ่วนใหญ่ยงัสามารถประกอบอาชพีได้ 
จงึมคีณุภาพชวีติไม่ต่างกนั  ซึง่ผลการวจิยัดงักล่าวสอดคล้องกบังาน 
วิจัยของวาสนา อ�่าเจริญ (2552 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิต 
ของผูส้งูอายใุนเขตองค์การบรหิารส่วนต�าบลบางนา อ�าเภอพานทอง  
จังหวัดชลบุรี พบว่า ผู ้สูงอายุที่มีอาชีพต่างกันมีคุณภาพชีวิต 
ไม่แตกต่างกัน  

อัฐฉญา  แพทย์ศาสตร์, พัชรินทร์ รุจิรานุกูล
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  2.6 รายได้ พบว่า  ผูส้งูอายทุีม่รีายได้ต่างกนัมรีะดบั

คุณภาพชีวิตด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์ทางสังคมแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงเป็นการยอมรับสมมติฐาน

การวจิยัทีต่ัง้ไว้ อาจเป็นเพราะผู้สงูอายทุีม่รีายได้สามารถตอบสนอง

ความต้องการต่าง ๆ  และท�าให้สขุสบายมากข้ึนจึงท�าให้คณุภาพชวีติ

ดีกว่าผู้สูงอายุที่ไม่ได้ประกอบอาชีพจึงไม่มีรายได้ ซึ่งผลการวิจัยดัง

กล่าวสอดคล้องกับงานวจิยัของพชัชานนัท์ ผลทมิ (2552 : บทคดัย่อ) 

ศกึษาคณุภาพชวีติของผู้สงูอายตุ�าบลหนองตาคง อ�าเภอโป่งน�า้ร้อน 

จังหวัดจันทบุรี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความ

สัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า ผู้สูงอายุที่มีรายได้

ต่างกันมีระดับคุณภาพชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

  2.7 โรคประจ�าตัว พบว่า ผู้สูงอายุที่มีโรคประจ�าตัว 

และไม่มีโรคประจ�าตัว มีระดับคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกันอย่าง 

มีนัยส�าคัญทางสถิติ จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 

อาจเป็นเพราะผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีโรคประจ�าตัวเหมือนกันจึงมี 

คุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของดวงใจ ค�าคง  

(2554 : 82) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  

ต�าบลล�าสินธุ์ อ�าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง พบว่า ภาวะการม ี

โรคไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิต 

  2.8 สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุที่เป็น 

สมาชิกชมรมผู้สูงอายุต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย 

ที่ต้ังไว้ ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริลักษณ์  

รื่นวงศ์ (2557 : 63) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลกับระดับคุณภาพชีวิต 

ของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ ต�าบลหัวง้ม อ�าเภอพาน จังหวัด 

เชียงราย พบว่า การเป็นสมาชิกกลุ่มไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพ

ชวีติผูส้งูอายอุย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิอาจเป็นเพราะผูส้งูอายทุีเ่ป็น 

สมาชิกกลุ่มแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน เนื่องจาก 

การท�ากิจกรรมกลุ่มในสังคมนอกเหนือจากการพูดคุยแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นซึ่งกันและกันแล้ว การเข้าร่วมกลุ่มยังท�าให้ได้รับการ 

ยอมรับว่าผู้สูงอายุเป็นคนท่ีมีประสบการณ์ ท�าให้รู้สึกว่าชีวิตยังมี 

คุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคม

ข้อเสนอแนะ
 จากผลวจิยัสามารถน�าผลทีไ่ด้ไปใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐานใน 

การก�าหนดแนวทางทีจ่ะส่งเสรมิให้ผูส้งูอาย ุโดยผูว้จิยัมข้ีอเสนอแนะ 

ดังต่อไปนี้

 1. ข้อเสนอแนะจากการน�าผลวิจัยไปใช้

  1.1 ควรมีนโยบายส่งเสริมระดับคุณภาพชีวิตของ

ผู้สูงอายุโดยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

  1.2 ควรจัดให้มีโครงการตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 

เพื่อเป็นการตรวจสุขภาพเชิงรุก และจัดให้มีการตรวจสุขภาพ 

ประจ�าเดือน โดยบูรณาการกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 ควรท�าวจิยัเชงิคณุภาพแบบเชงิลกึ เพือ่ทราบถงึ 

ความต้องการหรือปัญหาที่แท้จริงของผู้สูงอายุ

  2.2 ควรท�าการศกึษาแนวทางการถ่ายทอดภมูปัิญญา 

ของผู้สูงอายุในการสร้างเสริมสุขภาพหรือการท�ากิจกรรมต่างๆ 

ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

  2.3 ควรขยายพืน้ทีใ่นการศกึษาวจิยัเป็นระดบัอ�าเภอ  

เพื่อให้แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุนั้นสามารถน�าไป

ปรับใช้งานได้จริงกับหลายพื้นที่
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสาระวิชา โดยใช้หลักจิตวิทยาการศึกษาใน 

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน พร้อมท้ังสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างครูผู้สอนต่างสาระ 

วิชา ปราชญ์ชุมชน ผนวกเข้ากับหลักสูตรท้องถิ่น และภาษาถิ่นที่สอดคล้องกับ การสื่อสารในภาษาไทยและกระบวนการคิดวิเคราะห ์

ในวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่ คณะผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียนในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน การวิจัย 

ในครั้งนี้ใช้หลักการวิจัยเชิงประยุกต์ (applied research) โดยผู้วิจัยได้ท�าการสัมภาษณ์ ร่วมสังเกตในกระบวนการเรียนการสอน 

การจัดประชุมระดมสมอง การนิเทศติดตามผล และการร่วมกันถอดบทเรียน

 ผลการวิจัย พบว่า 1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสาระวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ โดยประยุกต์ใช้จิตวิทยา 

การศึกษาส่งผลให้นักเรียน มีแรงจูงใจในการเรียน มีความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้ระหว่างสาขาวิชา 2) การเรียนรู้ในลักษณะนี้ 

ส่งผลให้บรรยากาศในการเรยีนรูข้องนกัเรยีนโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนมคีวามใกล้ชดิกนัระหว่างครผููส้อน และผูเ้รยีน สร้างความสขุ 

ให้กับนักเรียน 3) ผลท่ีได้รับจากการประชุมระดมสมอง และถอดบทเรียนร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายส่งผลให้เกิดการประสาน 

ความร่วมมือกัน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในกระบวนการท�าวิจัย

ค�าส�าคัญ : จิตวิทยาการศึกษา, การเรียนรู้แบบบูรณาการสาระวิชา, โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน
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Abstract
 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.

Keywords : Educational Psychology, Integration subject learning, Border Patrol Police School
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บทน�า
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ทรงเป็นแบบอย่างท่ีปรีชายิ่งของความเป็นครูและนักการศึกษา  

ทรงมปีรชัญาและอุดมการณ์แน่วแน่ว่า “การศกึษาเป็นสทิธขิัน้พืน้ฐาน 

ของมนุษย์ทุกคน”  ตามหลักสิทธิมนุษยชนทรงห่วงใยในความด้อย 

โอกาสทางการศึกษาของราษฎรทุกหมู่เหล่าทั้งชนกลุ่มน้อยและ 

ประชาคมเมอืง พระองค์ทรงเห็นว่าทกุคนควรมีโอกาสได้รับการศึกษา 

และได้รบับรกิารจากภาครฐัโดยทดัเทยีมกนั ซึง่เป็นสทิธขิัน้พืน้ฐาน

ในการด�ารงชีวิตของประชาชน ดังพระราชด�ารัสในงานเสวนาทาง 

วิชาการด้านอาหารและโภชนาการ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ 

วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2548 ความตอนหนึ่งว่า (กองราชเลขานุการ 

ในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 

2552 : ออนไลน์)

 “...ให้คนทุกคนรู้ว่าตัวเองมีสิทธิที่จะรับสิ่งดีๆ ในชีวิต  

ไม่ใช่ว่าคนอื่นจะเอาอะไรมาให้ก็ได้ หรือว่าผู้ที่มีหน้าที่ดูแลบ้านเมือง  

หรือดูแลชุมชนต่างๆ ก็ต้องรู ้ว ่าคนอื่นเขาก็มีสิทธิเหมือนกัน 

ยกตัวอย่างเช่น

 คนด้อยโอกาส หรือบุคคลชายขอบ ที่เรียกกันตอนนี้ว่า

คนที่อยู่ในภาวะวิกฤติก็ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือได้รับ

การดูแล...”

 “...ถ้าพูดถงึเรือ่งสทิธ ิเรากจ็ะพดูถึงในแง่ว่าคนเรามสีทิธิ 

ที่จะมีชีวิตอยู ่ มีสิทธิท่ีจะอยู ่อย่างดี ควรจะได้รับการศึกษา  

การศกึษานีเ้พ่ืออะไร เพือ่ให้สามารถทีจ่ะพยงุตวัเองและด�าเนนิชวีติ 

ไปได้อย่างสขุสบาย จะได้เอาความรูน้ัน้ไปช่วยเหลอืเกือ้กลูผูอ้ืน่หรอื 

ชุมชนได้อีก...”

(สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2548)

 จากพระราชด�ารัสดังกล่าวในส่วนของผู ้ที่มีบทบาท 

ทางการศึกษาควรมีความเข้าใจต่อบริบทที่ส�าคัญในการออกแบบ 

การศึกษาในปัจจุบัน คือ พลวัตการเปลี่ยนแปลงในโลกศตวรรษที ่

21 เนื่องจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง  

เทคโนโลย ีสงัคม สิง่แวดล้อม และการเป็นโลกดจิติอลทีส่ถานการณ์ 

และการเปลี่ยนแปลงต่าง ของโลกมีการส่งผ่านข้อมูลและเช่ือมต่อ 

กันอย่างรวดเร็ว ปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อการวางแผนและก�าหนด 

แนวทางการพฒันาประเทศเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขัน  

การสร้างความมั่นคง และการพัฒนาที่ยั่งยืน การศึกษาจึงต้องม ี

การออกแบบเพ่ือเพิม่ความสามารถของมนุษย์ส�าหรบัการเปลีย่นแปลง 

ดังกล่าว โดยก�าหนดเป้าประสงค์หลักของการจัดการศึกษาและ 

กลไกการขับเคลื่อนที่ชัดเจน เพื่อให้การศึกษามีบทบาทส�าคัญใน 

การพัฒนาประเทศ เป็นกลไกหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

ส่งเสริม ปลูกฝัง ความคิด ความรู้ ทัศนคติ และทักษะแก่ประชาชน 

ในสังคมโดยรวม เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาประเทศในระยะยาว

 โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนมีการจัดการเรียนรู้  

เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชด�าร ิ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้ก�าหนด 

เป้าหมายในการพัฒนาเด็ก คือ เด็กและเยาวชนมีโภชนาการดี  

สุขภาพแข็งแรง ใฝ่เรียนรู้ ซ่ือสัตย์ ประหยัดและอดทน มีความรู้ 

และทักษะทางวิชาการและการอาชีพเพื่อเป็นพื้นฐานการด�ารงชีวิต  

รกัและหวงแหนทรพัยากรธรรมชาต ิภาคภมิูใจในวฒันธรรมท้องถิน่ 

และความเป็นไทย และมส่ีวนร่วมในการพฒันาชมุชนและประเทศชาติ 

เพื่อให้การด�าเนินการบรรลุ 2550-2559 (ส�านักงานโครงการ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2552 : 11-19) 

ได้ก�าหนดวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนา 6 ประการ คือ 1) ส่งเสริม 

โภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนเริ่มตั้งแต่ใน 

ครรภ์มารดา 2) ส่งเสรมิและสนบัสนนุการเพิม่โอกาสทางการศกึษา 

ให้แก่เด็กและเยาวชน 3) เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน 

ทางการศึกษา 4) เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการ 

อาชีพ 5) ปลูกฝังจิตส�านึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน 

ในการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม และ 6) เสรมิสร้าง 

ศกัยภาพของเดก็และเยาวชนในการอนรุกัษ์และสืบทอดวฒันธรรม 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 ดังนั้น การพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด 

จึงเป็นภารกิจหลักที่ส�าคัญส�าหรับวงการศึกษาไทย เนื่องจากได้มี 

การก�าหนดไว้ในพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 และ 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 รวมทั้งหลักสูตรในหลายๆ  

ฉบับที่ผ่านมาให้เน้นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดโดยเฉพาะ

การก�าหนดแนวทางการจดัการศึกษาในมาตราที ่24 และมาตรา 25  

ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ  

กระบวนการคดิ การจดัการ การเผชิญสถานการณ์และการประยกุต์ 

ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ให้มีการจัดกิจกรรมให ้

ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ท�าได้ คิดเป็น 

ท�าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องโดยผู้สอนต้องจัด 

บรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนและอ�านวยความสะดวก 

เพือ่ให้ผูเ้รียนเกดิการเรยีนรู ้มคีวามรอบรู ้จากแหล่งวทิยาการต่างๆ  

จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ ซึ่งสิ่งที่จะช่วยให้ผู้สอน 

สามารถจัดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนน้ัน ผู้สอนควรม ี

ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาการศึกษาซึ่งมีบทบาทส�าคัญในการจัด 

การศึกษา การสร้างหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยค�านึงถึง 

ความแตกต่างของบคุคล นกัการศกึษาและครจู�าเป็นจะต้องมคีวามรู้ 

พืน้ฐานทางจติวทิยาการศกึษา เพือ่จะได้เข้าใจพฤตกิรรมของผูเ้รยีน 

และกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนแก้ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกบัการเรียน 

การสอน โดยทั่วไปแล้ว เนื้อหาของจิตวิทยาการศึกษาที่เป็นความรู ้

พื้นฐานส�าหรับครูประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ 1) ความส�าคัญของ

วตัถปุระสงค์ของการศกึษาและบทเรยีน นกัจติวทิยาการศกึษาได้เน้น 
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ความส�าคัญของวัตถุประสงค์ของการศึกษา บทเรียน ตลอดจนถึง 
หน่วยการเรยีน เพราะวตัถปุระสงค์จะเป็นตวัก�าหนดการจดัการเรยีน 
การสอน 2) ทฤษฎีพัฒนาการ และทฤษฎีบุคลิกภาพ เป็นเรื่องที ่
นักการศกึษาและครูจะต้องมีความรู ้เพราะจะช่วยให้เข้าใจเอกลกัษณ์ 
ของผู้เรียนในวัยต่างๆ โดยเฉพาะวัยอนุบาล วัยเด็ก และวัยรุ่น 
ซึ่งเป็นวัยที่ก�าลังศึกษาในโรงเรียน 3) ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
และกลุ่ม นอกจากมีความเข้าใจพัฒนาการของเด็กวัยต่างๆ แล้ว 
นักการศึกษาและครูจะต้องเรียนรู้ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
และกลุ่มทางด้านระดับเชาวน์ปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ เพศ  
สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงนักจิตวิทยาได้คิดวิธีการวิจัยที่ 
จะช่วยชี้ให้เห็นว่าความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นตัวแปรที่ส�าคัญ 
ในการเลือกวิธีสอน และในการสร้างหลักสูตรที่เหมาะสม 4) ทฤษฎ ี
การเรียนรู้ นักจิตวิทยาที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้ นอกจาก 
จะสนใจว่าทฤษฎีการเรียนรู้จะช่วยนักเรียนให้เรียนรู้และจดจ�า 
อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร เช่น แรงจูงใจว่ามีความสัมพันธ์กับ 
การเรียนรู้อย่างไร 5) ทฤษฎีการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
มีความส�าคัญและมีประโยชน์เท่าเทียมกับทฤษฎีการเรียนรู้และ 
พฒันาการในการช่วยนกัการศกึษาและครเูกีย่วกบัการเรยีนการสอน  
ส�าหรับเทคโนโลยีในการสอนท่ีจะช่วยครูได้มากก็คือ คอมพิวเตอร ์
ช่วยการสอน 6) หลักการสอนและวิธีสอน 7) หลักการวัดผลและ 
ประเมินผลการศึกษา เพราะถ้าผู้เรียนมีสัมฤทธิผลสูง จะเป็นผล 
สะท้อนว่าโปรแกรมการศกึษามปีระสทิธภิาพ 8) การสร้างบรรยากาศ 
ของห้องเรียน เพื่อเอื้อการเรียนรู้และช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพของ 
นักเรียน
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงได้ร่วมมือกันจัดท�า 
โครงการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการประยุกต์ใช้จิตวิทยาการศึกษา เพื่อ 
พัฒนาการจัดการเรยีนรู้แบบบูรณาการสาระวิชาในโรงเรียนต�ารวจ 
ตระเวนชายแดน” เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนต�ารวจ 
ตระเวนชายแดนอันส่งผลต่อการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนส�าหรับรายวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ในโรงเรียน 
ต�ารวจตระเวนชายแดนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 การวจิยัประยกุต์ (applied research) โดยมวีตัถุประสงค์ 
ดังนี้
 1. เพื่อหารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
สาระวิชา โดยใช้หลักจิตวิทยาการศึกษาในโรงเรียนต�ารวจตระเวน 
ชายแดน
 2. เพ่ือสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการเรยีนรู้ 
แบบบรูณาการระหว่างครผููส้อนต่างสาระวชิา ปราชญ์ชุมชน ผนวก 
เข้ากับหลักสูตรท้องถ่ิน และภาษาถิ่นท่ีสอดคล้องกับ การสื่อสาร 
ในภาษาไทยและกระบวนการคิดวิเคราะห์ในวิชาคณิตศาสตร ์
อนัจะส่งผลต่อการพฒันาการจดัการเรยีนรู้ทีเ่อือ้ประโยชน์ต่อผู้เรียน
ในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน

วิธีการด�าเนินการวิจัย
 ในการด�าเนนิการวจิยัครัง้นี ้ผู้วจิยัได้ก�าหนดขัน้ตอนการ
ด�าเนินการ ดังนี้
 1. ก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย
 2. ประสานงานไปยังกองก�ากับการต�ารวจตระเวน
ชายแดนที่ 11 เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับทิศทางในการด�าเนินงานวิจัย
 3. สัมภาษณ์คณะผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียน 
ต�ารวจตระเวนชายแดน เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
 4. ประชมุระดมสมองระหว่างคณะผู้วจัิย พืน้ทีเ่ป้าหมาย  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารูปแบบการจัดการเรียนรู้
 5. โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนในพื้นที่เป้าหมาย 
น�ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้
 6. คณะผู้วิจัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมนิเทศการ 
ด�าเนินงานของโรงเรียนพื้นที่เป้าหมาย
 7. ประชุมน�าเสนอผลการด�าเนินงานและร่วมกันถอด
บทเรียนการด�าเนินงาน 

หน่วยงานหลัก
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี จ.จันทบุรี
 สถาบันวจิยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏร�าไพพรรณี
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี  
 
หน่วยงานสนับสนุน
 1. กองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนท่ี 11  
อ.มะขาม จ.จันทบุรี
 2. เทศบาลต�าบลพวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
 3. องค์การบริหารส่วนต�าบลขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว 
จ.จันทบุรี
 4. องค์การบริหารส่วนต�าบลบางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
 5. เทศบาลต�าบลอ่างคีรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
 6. องค์การบริหารส่วนต�าบลทุ่งขนาน อ.สอยดาว 
จ.จันทบุรี
 7. องค์การบริหารส่วนต�าบลเทพนิมิต อ.เขาสมิง 
จ.ตราด
 8. องค์การบริหารส่วนต�าบลท่ากุ่ม อ.เมือง จ.ตราด
 9. ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน

กลุ่มเป้าหมาย
 1. โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม 
ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
 2. โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองแดง 
ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
 3. โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว  
ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

นิศากร  หวลจิตร์, ธฤษวรรณ  บัวศรีค�า, อนันตชัย  แปดเจริญ



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 13  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2562  133

 4. โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านน�า้แดง ต.บางชัน  
อ.ขลุง จ.จันทบุรี
 5. โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิ   
ต.อ่างคีรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
 6. โรงเรียนสิงคโปร ์แอร ์ไลน ์ เฉลิมพระเกียรติฯ 

บ้านหนองบอน ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

 7. โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด 

ต.เทพนิมิต อ.เขาสมิง จ.ตราด

 8. โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่ม (มูลนิธิ 

สุมิตร เลิศสุมิตรกุล) ต.ท่ากุ่ม อ.เมือง จ.ตราด

แผนการถ่ายทอดผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย

สัมภาษณ์ครูและผู้เรียนในรายวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์

ประชุมระดมสมอง

จัดท�ารูปแบบการจัดการเรียนรู้

น�ารูปแบบไปใช้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้เรียน

นิเทศก์ ติดตามผล และถอดบทเรียน

ขั้นตอนการด�าเนินงานวิจัย

 1. คณะที่ปรึกษาและคณะผู้วิจัยประสานงานไปยัง 

ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมปรึกษาในการขออนุญาตให ้

นกัศกึษาของมหาวทิยาลยัมบีทบาทร่วมในกระบวนการด�าเนนิการ 

วิจัย

 2. คณะที่ปรึกษาและคณะผู้วิจัยประสานงานไปยัง 

กองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่ 11 เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับ 

ทิศทางในการด�าเนินงานวิจัย

 3. คณะผู้วิจัยสัมภาษณ์ครูผู้สอนในรายวิชาภาษาไทย 

และคณติศาสตร์โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน ในพืน้ทีเ่ป้าหมาย 

เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในวิชาดังกล่าว

 4. ประชมุระดมสมองระหว่างคณะผูว้จิยั พืน้ทีเ่ป้าหมาย  

และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง พร้อมทัง้ภาคเีครอืข่ายภาครฐัและเอกชน  

นักศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัร�าไพพรรณ ีเพ่ือหารปูแบบการจดัการ 

เรยีนรู้แบบบรูณาการสาระวชิาท่ีใช้จิตวทิยาการศกึษา มาใช้ในการเรยีน 

การสอนและกจิกรรมด้านต่างๆ ในโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน

 5. โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนในพื้นที่เป้าหมาย

น�ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสาระวิชาที่ใช้จิตวิทยา

การศึกษา มาใช้ในการเรียนการสอนและกิจกรรมด้านต่างๆ

 6. คณะผู้วจิยั และนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัร�าไพ

พรรณีร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียนต�ารวจ

ตระเวนชายแดนในพื้นที่เป้าหมาย

 7. คณะผูว้จิยัและหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องร่วมนิเทศก์และ

ศึกษาดูวิธีการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในพื้นที่เป้าหมาย

 8. การประชุมเพ่ือน�าเสนอผลการด�าเนินงานและร่วม

กนัถอดบทเรยีนการด�าเนนิงานของโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน 

ในพื้นที่เป้าหมาย

วิธีการด�าเนินการวิจัย
 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูผู้สอน และผู้เรียน ในรายวิชา

ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ของโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 

สงักดักองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที ่11 จ�านวน 8 โรงเรยีน   

โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 1. แบบสัมภาษณ์กระบวนการจดัการเรยีนการสอนใน

รายวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 2. ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา 

ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ทั้งนี้ผู ้วิจัยได้ใช้วิธีการประชุมระดม 

สมองกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม 

ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างครูผู้สอนต่างสาระวิชา 

ปราชญ์ชุมชน ผนวกเข้ากับหลกัสตูรท้องถิน่ และภาษาถิน่ทีส่อดคล้อง 

กับการสื่อสารในภาษาไทยและกระบวนการคิดวิเคราะห์ในวิชา 

คณิตศาสตร์ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ที่เอื้อ 

ประโยชน์ต่อผู้เรียน

การวิเคราะห์ข้อมูล
 ข ้อมูลเชิงคุณภาพ วิ เคราะห์จากแบบสัมภาษณ์  

การสังเกตบรรยากาศในชั้นเรียน การติดตามการใช้รูปแบบการ 

จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสาระวิชา พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลจาก 

สิ่งที่ได้รับจากการประชุมระดมสมอง

นิศากร  หวลจิตร์, ธฤษวรรณ  บัวศรีค�า, อนันตชัย  แปดเจริญ
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ผลการวิจัย
 1. ผลการวเิคราะห์ข้อมลูจากแบบสมัภาษณ์เก่ียวกบั

การจัดการสอนในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนต�ารวจ

ตระเวนชายแดน สังกัดกองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดน 

ที่ 11  มีรายละเอียดดังนี้

 โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านน�า้แดงเน้นนกัเรยีน 

เป็นศูนย์กลาง ด�าเนินงานตามโครงการในพระราชด�าริของสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ลกัษณะแผนการจดัการ 

เรยีนรู ้คอื แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ ส�าหรบัวธิกีารหรอื 

รูปแบบการน�าสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ประกอบการเรียน 

การสอน คือ น�าสื่อ นวัตกรรมในท้องถิ่นมาใช้ประกอบการเรียน 

การสอน ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อในการเรียนการสอน ลักษณะ 

บรรยากาศของการเรียนในห้องเรียน เน้นบรรยากาศท่ีสนุกสนาน  

ยิ้มแย้มแจ่มใส ส่วนวิธีการการวัดประเมินผลนักเรียน คือ 1) สังเกต

2) ทดสอบ 3) ปฏบิติัจรงิ  ส�าหรบัวธิกีารแก้ปัญหาพฒันาของนักเรียน 

ใช้วจิยัในชัน้เรยีนเป็นตวัช่วยและโดยแก้ไขนกัเรยีนเป็นรายบคุคลใน 

เรื่องการอ่านออกเขียนได้ การปรับสภาพแวดล้อมที่เรียน และร่วม

กับผู้ปกครองปรับสภาพแวดล้อมที่บ้านให้เอื้อต่อการเรียนรู้

 โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิ มกีารจดั 

การเรียนการสอน 8 สาระวิชา และแต่ละระดับชั้นมีครูประจ�าชั้น 

เป็นครผููส้อน ลกัษณะการเขียนแผนการจดัการเรยีนรู ้คอื มกีารเขียน 

แผนการจัดการเรียนรู้ 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นน�าเข้าสู่บทเรียน โดยใช ้

เพลงค�าถามในการน�าเข้าสู่บทเรียน 2) ขั้นสอน 3) ขั้นสรุป ส�าหรับ 

วธิกีารหรือรูปแบบการน�าสือ่นวตักรรมและเทคโนโลยไีปใช้ประกอบ 

การเรียนการสอน โดยการใช้คอมพวิเตอร์ และโน้ตบุค๊ ช่วยสอน และ 

การเล่นเกมส์ ลักษณะบรรยากาศของการเรียนในห้องเรียนใช้สื่อ 

หลายอย่าง เช่น สูตรคูณ ตัวเลขไทย ตัวเลขฮินดูอารบิก วิธีการ 

การวดัประเมนิผลนกัเรยีน คอื สงัเกตการร่วมมอืในการร่วมกจิกรรม 

ในชั้นเรียนในแต่ละชั่วโมง สอบถามความเข้าใจ ในเนื้อหาที่สอน  

การท�าแบบฝึกหดั และแบบทดสอบ ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน ส�าหรบั 

วิธีการแก้ปัญหาใช้วิจัยในชั้นเรียน สอนซ่อมเสริมในท้ายคาบ และ 

สอนซ่อมเสริมในเวลาว่างหรือพักกลางวัน

 โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์ใช ้

หลักสูตรแกนกลางปี 2551 การเรียนการสอนในช้ันเรียนเน้น 

นักเรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นการสอนที่ผู ้เรียนเป็นส�าคัญ และ 

ด�าเนินงานตามโครงการตามพระราชด�าริ 8 โครงการ ตามแนวทาง 

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ลักษณะ 

การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ยึดหลักสูตรแกนกลาง มีบันทึก 

หลังสอน ส�าหรับวิธีการหรือรูปแบบการน�าสื่อนวัตกรรมและ 

เทคโนโลยไีปใช้ประกอบการเรยีนการสอน คอื การใช้สือ่ทีห่าได้ง่าย 

เช่น ไม้ตะเกียบ ก้อนหิน และครูตู้จากวังไกลกังวลประกอบเสริม 

ความรู้ ส่วนลักษณะบรรยากาศของการเรียนในห้องเรียนหรือ 

การจัดการชั้นเรียน เป็นบรรยากาศของการเรียนและการเล่นไป 

พร้อมกนั ครสูอนช่วงเช้า มร้ีองเพลงนบั 1-10 มเีพลงเสรมิเวลาสอน  

บางครั้งครูให้ท�าแบบฝึกหัดในห้องและนักเรียนได้ออกไปเขียน 

หน้ากระดาน ออกไปเฉลยค�าตอบทุกคน ส่วนวิธีการการวัด 

ประเมินผลนักเรียน คือ ท�าแบบฝึกหัดใส่กระดาษในห้องเรียนสอน 

จบบทเรียนครูก็จะคิดค�าถามเขียนบนกระดานแล้วให้นักเรียนออก 

ไปท�าคนละข้อ ให้นักเรียนฝึกท�าข้อสอบเก่า ในบางวันก็ทดสอบ 

ก่อนเรียน บวกเลข ลบเลข 10 ข้อก่อนสอน มีสมุดคณิตศาสตร์ของ 

นักเรียนแต่ละคน ส�าหรับวิธีการแก้ปัญหาพัฒนานักเรียน ใช้วิจัยใน 

ชั้นเรียน มีการแก้ปัญหา วิชาคณิตศาสตร์ โดยครูจะให้ท�าการบ้าน 

ทุกวัน วันละ 5 ข้อ จากแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน จากแบบเรียน 

คณิตศาสตร์นับ 1 - 100 ทุกวัน รวมไปถึงสัญลักษณ์ต่างๆ ทาง 

คณิตศาสตร์

 โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม มลีกัษณะ 

การจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นการสอน โดยเกี่ยวกับการ 

ด�าเนินงาน ตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ โดยให้ 

นกัเรยีนปฏิบตัจิรงิ และสามารถไปประกอบวชิาชีพ โดยใช้ประโยชน์ 

จากการปฏิบัติจากทางโรงเรียน  ลักษณะการเขียนแผนการจัดการ 

เรียนรู้ คือ เน้นการจัดการเรียนตามแผนการเรียนรู้ ในลักษณะ 

เชิงบูรณาการผสมผสานกับแผนการเรียนรู้ส�าเร็จรูป และจัดแผน 

การเรียนรู้ โดยเน้นในด้านพัฒนาที่ตัวผู้เรียนและผู้สอน ส�าหรับวิธี 

การหรือรูปแบบการน�าสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ประกอบ 

การเรียนการสอน คือมีการน�าส่ือไปใช้ โดยใช้ส่ือคือ คอมพิวเตอร์  

แท็บเล็ต ส่ือภาพ โดยที่ส่ือภาพ จะเริ่มต้ังแต่ช่วงเข้าแถวเคารพ 

ธงชาติ เริ่มด้วยการทักทาย และการฝึกพูดภาษา มีนวัตกรรม โดย 

น�าผลผลติทางการเกษตรมาแปรรูปวตัถดุบิ ลกัษณะบรรยากาศของ 

การเรยีนในห้องเรยีน หรอื การจดัการชัน้เรยีน  มกีารเรยีนการสอน 

ในชั้นเรียน โดยให้นักเรียน ท�ากิจกรรมในห้องเรียนนอกห้องเรียน  

เช่น ใต้ร่มไม้ แปลงเกษตร โดยการเรียน รู้จากแปลงเกษตร จะเป็น 

เชิงปฏิบัติจริงบรรยากาศของผู้เรียน มีการเรียนในลักษณะ ครูเป็น 

เพื่อนของผู้เรียน จะท�าให้นักเรียนรู้สึกเหมือนเล่น และ ไม่เครียด  

เวลาเรียน กล้าคิด กล้าตัดสินใจ ส่วนวิธีการการวัดประเมินผล 

นักเรียน คือ วัดผลการเรียนโดย สอบถาม รายบุคคล สุ่มโดย 

แบบสอบถาม สอบถามจากผู้ปกครอง ใบงาน ส�าหรับวิธีการแก้ 

ปัญหาพัฒนานักเรียนโดยใช้วิจัยในช้ันเรียนโดยการส�ารวจจาก 

นักเรียนในห้อง และนักเรียนทั้งโรงเรียน

 โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว เน้นทักษะ 

ชีวิตและการพัฒนาอาชีพตามแนวโครงการพระราชด�าริ ลักษณะ 

การเขยีนแผนการจดัการเรียนรู้ คือ ใช้แผนการจดัการเรียนรูส้�าเรจ็รปู  

ส�าหรับวิธีการหรือรูปแบบการน�าส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ 

ประกอบการเรยีนการสอน คอื มกีารน�าสือ่ นวตักรรมและเทคโนโลย ี

มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ การเรียนการสอนจาก  

นิศากร  หวลจิตร์, ธฤษวรรณ  บัวศรีค�า, อนันตชัย  แปดเจริญ
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EDLTV และจากทรูปลูกปัญญาแต่ไม่เป็นประจ�าและสม�่าเสมอ  

เนือ่งจากอปุกรณ์มไีม่เพยีงพอ ทกุชัน้เรยีน  ส่วนลักษณะบรรยากาศ 

ของการเรียนในห้องเรียน หรือ การจัดการชั้นเรียน เน้นผู้เรียนเป็น 

ศูนย์กลาง โดยให้ผู้เรียนมีการคิดสร้างสรรค์ผู้เรียนมีความสนใจใน 

การท�ากิจกรรมต่างๆ ในการเรียนการสอนจ�านวนผู้เรียนมีความ

เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่วนวิธีการการวัด

ประเมินผลนักเรียน คือ มีการทดสอบความรู้ ความสามารถของ

นักเรียนจากการท�ากิจกรรมมีการตอบค�าถาม ออกมาแสดงวิธีท�า

หน้าชั้นเรียน และทดสอบปลายภาคเรียน เก็บคะแนนแต่ละหน่วย

การเรียนรู้ ส�าหรับวิธีการแก้ปัญหาพัฒนานักเรียนโดยใช้วิจัยใน 

ชั้นเรียนและใช้การสอนเสริมเป็นรายบุคคล 

 โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองแดงเน้นการ 

จัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ให้ผู้เรียนลงมือ 

ปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ มีการจัดการเรียนการสอนแบบวิธี

บูรณาการ ส่วนลักษณะการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ คือ เน้นใน 

ส่วนของจุดประสงค์การวัดการเรียนการสอนท่ีตัวผู้เรียนกระตุ้น 

กระบวนการคิดมีการใช้สื่อการสอน เช่น บัตรภาพ บัตรค�า เพลง  

ดนตรี เพื่อกระตุ้นความสนใจ ส�าหรับวิธีการหรือรูปแบบการน�า 

สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ประกอบการเรียนการสอน คือ  

การน�าสื่อการเรียนการสอนในบางด้านท่ีครู หรือ ผู้สนับสนุน 

ให้ความอนุเคราะห์ เช่น การสอนคณิต ในบทท่ีเก่ียวข้องกับการ 

นับเงิน ก็จะน�ามาใช้ให้เด็กเห็นภาพจริงและเช่ือมโยงไปยังสาระ 

วิชาอื่นๆ ส่วนลักษณะบรรยากาศของการเรียนในห้องเรียน หรือ  

การจดัการชัน้เรยีนนัน้ การจดัการเรยีนการสอนมสีือ่ประกอบ หรอื  

การจัดการเรียนการสอนนอกห้องเรียนผู ้เรียนให้ความสนใจ  

มคีวามอยากรู ้อยากค้นคว้า อยากเรยีน ส่งผลให้นกัเรียนมคีวามสขุ 

ในการเรียน ส่วนวิธีการการวัดประเมินผลนักเรียน คือ มีการท�า 

ข้อสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อวัดผลความเข้าใจในการเรียน   

มกีารวดัผลทัง้แบบประเมนิผลงาน การสอบแบบเลือกตอบ ส�าหรับ 

วิธีการแก้ปัญหาพัฒนานักเรียนโดยใช้วิจัยในชั้นเรียน โดยผู้สอนมี 

การท�าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น เช่น วิจัยการไม่ส่ง

การบ้าน วิจัยการคิดวิเคราะห์ของเด็ก เป็นต้น

 โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่มเน้นการ 

จัดการเรียนการสอน โดยเน้นทักษะชีวิตและการพัฒนาอาชีพตาม 

โครงการพระราชด�าริ  ลักษณะการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ คือ  

ใช้แผนส�าเร็จรูป ส�าหรับวิธีการหรือรูปแบบการน�าสื่อนวัตกรรม 

และเทคโนโลยไีปใช้ประกอบการเรยีนการสอน คอื มกีารใช้ EDLTV  

มาช่วยในการเรียนการสอนบ้าง แต่เนื่องจากขาดอุปกรณ์ หลายอย่าง  

จึงไม่ได้ใช้เป็นประจ�า ส่วนลักษณะบรรยากาศของการเรียนใน 

ห้องเรียน หรือ การจัดการช้ันเรียนนั้น เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

กระตุ้นให้ผู้เรียนมีการคิดสร้างสรรค์ ใช้ความเป็นกันเอง เพื่อให้ 

ผู้เรียนผ่อนคลาย แทรกบรรยากาศ ความสนุกสนานในการเรียนโดย 

เกมหรอื นทิานบ้างเพ่ือผ่อนคลาย ส่วนวิธีการการวัดประเมนิผลนกัเรยีน  

คือ มีการทดสอบความรู้ของนักเรียนโดยมีการท�ากิจกรรมกลุ่ม 

ให้ตอบค�าถาม และการออกมาแสดงวิธีท�าหน้าชั้นเรียน พร้อมมีใบ 

กิจกรรมเสริม เพื่อเก็บคะแนนรายหน่วย เพื่อให้ได้รู้ความสามารถ 

ที่แท้จริงของผู้เรียน ส�าหรับวิธีการแก้ปัญหาพัฒนานักเรียนโดยใช ้

วจิยัในช้ันเรยีน พบว่า ไม่มีการใช้วจิยัในช้ันเรยีนแต่ใช้การสังเกตและ 

พัฒนาความสามารถรายบุคคล

 โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด พัฒนา 

หลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษา 

ระดับชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และสนองความต้องการของ 

ท้องถิน่ ภายใต้การมส่ีวนร่วมของทกุฝ่าย ตามโครงการพระราชด�าริ  

8 โครงการ ส่วนลักษณะการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้ คือ 

มีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้แบบ Backward Design  

เป็นการออกแบบการเรียนรู ้แบบย้อนกลับ ส�าหรับวิธีการหรือ 

รูปแบบการน�าส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ประกอบการ 

เรียนการสอน พบว่า โรงเรียนขาดแคลนส่ือทางเทคโนโลยี  

ทางอนิเตอร์เนต็ ใช้แค่สือ่การเรยีนการสอนทีเ่ป็นอปุกรณ์แบบเดมิๆ  

ส่วนลักษณะบรรยากาศของการเรียนในห้องเรียน หรือการจัดการ 

ชัน้เรยีนนัน้ เป็นห้องเรยีนโปร่งสบาย ส่วนวธิกีารการวดัประเมนิผล 

นักเรียน พบว่า เมื่อครูได้ท�าการให้ความรู้กับนักเรียนแล้ว จากนั้น 

ท�าการประเมนิผลว่านักเรยีนมคีวามรูค้วามเข้าใจหรอืไม่ ยกตวัอย่าง 

เช่น ในการสอนเพาะเหด็นางฟ้า เมือ่ครสูอนแล้ว จากนัน้ให้นกัเรยีน 

ลงมือปฏิบัติจริงและสามารถอธิบายได้เป็นขั้นตอน ในการเรียนใน 

ห้องน้ันจะมีการสอบเก็บคะแนนกลางภาคและปลายภาค ส�าหรับ 

วิธีการแก้ปัญหาพัฒนานักเรียนโดยใช้วิจัยในชั้นเรียน โดยการ 

แก้ปัญหา และพฒันานกัเรยีนโดยการท�าวจิยัเดก็มปัีญหารายบคุคล

 2. ผลการวเิคราะห์ข้อมลูจากแบบสมัภาษณ์เก่ียวกบั 

การจดัการสอนในกลุม่สาระวชิาภาษาไทยของในโรงเรยีนต�ารวจ 

ตระเวนชายแดน สงักดักองก�ากบัการต�ารวจตระเวนชายแดนที ่11   

มีรายละเอียดดังนี้

 โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านน�า้แดงน�าหลกัสตูร

แกนกลาง เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ จะเน้นเกี่ยวกับด้านการอ่านส่วน

ลักษณะการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ คือ มีการเขียนแผนการ

จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ส�าหรับวิธีการหรือรูปแบบการน�า

สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ประกอบการเรียนการสอน คือ 

มีการน�าสื่อที่มีอยู ่ในท้องถ่ินมาใช้ประกอบการเรียนการสอนมี

อินเตอร์เน็ต ใช้ควบคู่กับแทปเล็ตช่วยสอนและเพิ่มความน่าสนใจ 

ส่วนลักษณะบรรยากาศของการเรียนในห้องเรียน หรือการจัดการ

ชั้นเรียนใช้ จอ ทีวี เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต และเรียนนอกห้องเรียน 

ตามใต้ต้นไม้ และศาลาบริเวณโรงเรียน เพ่ือเพ่ิมและส่งเสริมให้

นักเรียนเกิดความตั้งใจ และไม่เบื่อกับการเรียน ส่วนวิธีการการวัด

นิศากร  หวลจิตร์, ธฤษวรรณ  บัวศรีค�า, อนันตชัย  แปดเจริญ
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ประเมนิผลนกัเรียน ใช้การ สงัเกต ทดสอบ ปฏบิตัจิรงิ และประเมนิผล 

ส�าหรับวิธีการแก้ปัญหาพัฒนานักเรียนโดยใช้วิจัยในชั้นเรียนของ 

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านน�้าแดง โดยมีการท�าวิจัยใน 

ชั้นเรียน คือ สังเกตนักเรียนท่ีมีความแตกต่างจากนักเรียนคนอื่น 

ลักษณะเด่นๆ เช่น อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และการหาสาเหตุของ 

นักเรียนที่ขาดเรียนบ่อยครั้ง เป็นต้น 

 โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลมิกีารจดั 

การเรียนการสอนแบบบูรณาการ แต่ละกลุ่มสาระโดยทั่วไปจะเน้น 

นักเรยีนอ่านออกเขยีนได้อย่างถกูต้อง และคดิค�านวณคล่อง พร้อมทัง้ 

ทักษะการด�าเนินชีวิต สามารถพึ่งตนเองได้ส่วนลักษณะการเขียน 

แผนการจัดการเรียนรู้ คือ มีการเขียนแผนโดยใช้แผนบูรณาการ  

ส่วนหนึ่งของแผนการสอนได้มาจากแผ่นซีดี ท่ีบริษัทหนังสือส่ง 

มาพร้อมหนังสือแบบเรียน ส�าหรับวิธีการหรือรูปแบบการน�าสื่อ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ประกอบการเรียนการสอน คือ  

มีการใช้สื่อเทปเลต ประกอบการเรียนการสอน แบบฝึกสะกดค�า  

แจกรูปภาพ แบบฝึกอ่านอย่างง่าย ส่วนลักษณะบรรยากาศของ 

การเรียนในห้องเรียน หรือการจัดการช้ันเรียนนั้น บรรยากาศ 

การเรียนการสอนระหว่างครูกับนักเรียน เป็นแบบกัลยานิมิต ครู 

เป็นกันเองกับนักเรียน นักเรียนกล้าที่จะซักถาม พูดคุย หรือ  

แสดงความคิดเห็น นักเรียนมีความสุขสนุกสนานในการเรียนแต่ 

ห้องเรยีนค่อนข้างคบัแคบส่วนวธีิการการวดัประเมนิผลนกัเรยีน คอื 

การถาม - ตอบ การเลือกตอบการเขียนบรรยาย แสดงความคิดเห็น 

ส�าหรับวิธีการแก้ปัญหาพัฒนานักเรียนโดยใช้วิจัยในชั้นเรียนของ 

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิ มีการแก้ปัญหา  

นักเรียน ที่อ่านหนังสือไม่ออก โดยการหาสาเหตุของปัญหา เมื่อรู้ 

ปัญหาก็หาแนวทางแก้ไข โดยใช้แบบฝึกอ่าน ให้นักเรียนอ่านทุกวัน  

แล้วบันทึกผลความก้าวหน้าของนักเรียน

 โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนสงิคโปร์แอร์ไลน์จดัการ 

เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ จัดท�าแผนกลยุทธ์ พัฒนา 

การศึกษา เร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องแล้วสื่อสารได้ การพัฒนา 

บคุลากรทางการศกึษา เร่งน�าเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

มาใช้การปฏริปูการศึกษาด้านการเรียนการสอน เพิม่และการกระจาย 

โอกาสทางการศึกษา ส่วนลักษณะการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  

คือ ใช้แผนส�าเร็จรูปส�าหรับวิธีการหรือรูปแบบการน�าสื่อนวัตกรรม 

และเทคโนโลยีไปใช้ประกอบการเรียนการสอน คือ ใช้บทบาท 

สมมุติ การสอนแบบศูนย์การเรียนรู้ การเรียนตามความสามารถ 

การสอนความคิดรวบยอดใช้สื่อในการเรียนการสอนโดยใช้เพลง  

ใบงาน ใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สอนจากง่ายไปหายากส่วนลักษณะ 

บรรยากาศของการเรียนในห้องเรียน หรือการจัดการชั้นเรียนนั้น  

เป็นบรรยากาศที่สนุกสนาน ยิ้มแย้มแจ่มใส ส่วนวิธีการการวัด 

ประเมินผลนักเรียน คือ มีการวัดและประเมินผลหลังจาก 

สอนเสร็จส�าหรับวิธีการแก้ปัญหาพัฒนานักเรียนโดยใช้วิจัยใน 

ชั้นเรียนของโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์  

มีการแก้ปัญหา และพัฒนานักเรียนโดยมีการท�าวิจัยเป็นรายบุคคล  

โดยการสังเกตพฤติกรรมของเด็กแล้วน�ามาท�าวิจัย

 โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม นโยบาย 

การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน มีลักษณะเน้นผู ้เรียน 

เป็นส�าคัญ โดยจะเน้นเกี่ยวกับการด�าเนินงานตามโครงการตาม 

พระราชด�าริ 8 โครงการ ตามแนวทางของสมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท�าให้นักเรียนได้ความรู ้ทาง 

ทฤษฎีปฏิบัติ และสามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างสูงสุด 

ส่วนลักษณะการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้ คือ เขียนให้ตรง 

ตามหลักสูตรแกนกลาง ทั้งด้านจุดประสงค์การสอน เนื้อหาสาระ 

กิจกรรม การสอน การใช้ส่ือ และประเมินผล โดยเน้นผู้เรียนเป็น 

ส�าคญัส�าหรบัวธิกีารหรอืรปูแบบการน�าสือ่นวตักรรมและเทคโนโลย ี

ไปใช้ประกอบการเรยีนการสอน คอื มสีือ่การสอนดงันี ้ใช้แทบ็เลต็ พซีี 

เพือ่การศกึษาไทย  ใช้คอมพวิเตอร์เพือ่การส่ือสารสปัดาห์ละ 1 ครัง้  

และบตัรค�า รวมไปถงึแผ่นภาพ ส่วนลักษณะบรรยากาศของการเรยีน 

ในห้องเรียน หรือการจัดการชั้นเรียนนั้น มีส่ือการเรียนการสอน 

ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในห้องเรียน ได้ศึกษานักเรียนมีความ 

กระตอืรอืร้นในคาบเรยีนทกุวนั  เมือ่มข้ีอสงสยันกัเรียนจะถามเสมอ  

และเมื่อเกิดความผิดพลาด นักเรียนจะถามเหตุผล นักเรียนมี 

ความตั้งใจใฝ่รู้ เป็นผู้ฟังที่ดี และกล้าแสดงออกนักเรียนทุกคนมี 

สัมมาคารวะ มีมารยาทที่ดี และมีความสามัคคีกันในห้อง ส่วนวิธี 

การการวัดประเมินผลนักเรียน คือ ใช้เครื่องมือแบบประเมินผล 

นักเรียน เมื่อมีกิจกรรมแม้ในทางทฤษฎีและปฏิบัติส�าหรับวิธีการ 

แก้ปัญหาพัฒนานักเรียนโดยใช้วิจัยในช้ันเรียนของโรงเรียนต�ารวจ 

ตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอมมีการแก้ปัญหาโดยการท�างานวิจัย 

ในชั้นเรียน เมื่อต้องแก้ปัญหาดังนี้ นักเรียนมีปัญหาด้านการอ่าน  

นกัเรยีนมปัีญหาด้านการเขยีน นกัเรยีนมปัีญหาด้านความรบัผดิชอบ  

เช่น ไม่ท�าการบ้าน

 โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว มกีารสอน 

วิชาหลัก ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เน้นทักษะชีวิตและ 

พัฒนาอาชีพ ด�าเนินงานตามโครงการพระราชด�าริ ส่วนลักษณะ 

การเขยีนแผนการจดัการเรยีนรู ้คือ ใช้แผนการเรยีนรูส้�าเรจ็ ส�าหรบั 

วธิกีารหรอืรปูแบบการน�าส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยไีปใช้ประกอบ 

การเรียนการสอน คือ ใช้ส่ือบัตรค�า ใบงาน จากแผนส�าเร็จรูป 

หาแบบฝึกนอกเหนือจากบทเรียน ส่วนลักษณะบรรยากาศของ 

การเรียนในห้องเรียน หรือการจัดการชั้นเรียนนั้น นักเรียนให ้

ความสนใจในการท�ากิจกรรมการเรียนการสอน จ�านวนนักเรียน  

เหมาะสม การเรียนการสอน การท�ากิจกรรมไม่น้อยเกินไป จนไม ่

สามารถควบคุมได้  ส่วนวิธีการการวัดประเมินผลนักเรียน คือ  

จากการทดสอบ การท�ากิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมกลุ่ม ท�าได้แค่ไหน  

ให้ตามความสามารถ แต่พยายามให้นักเรียนท�าให้ถึงที่สุด ส�าหรับ 

นิศากร  หวลจิตร์, ธฤษวรรณ  บัวศรีค�า, อนันตชัย  แปดเจริญ



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 13  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2562  137

วิธีการแก้ปัญหาพัฒนานักเรียนโดยใช้วิจัยในช้ันเรียนของโรงเรียน 

ต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมวไม่ได้ท�าเป็นรูปแบบ หรือ  

แบบแผน แต่มีการแก้ไขนักเรียนที่อ่อนหรือที่ช้า ด้วยการเสริม  

และในรายที่เรียนไม่ทันเพ่ือน หรือไม่ได้เลยมีกิจกรรมที่ต้องท�า 

นอกเหนือจากเพื่อนร่วมชั้นเรียน

 โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองแดงเน้นแผน 

การสอนที่ก�าหนดโดยมุ่งเน้นไปตามโครงกาพระราชด�าริต่างๆ และ 

มีนักเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ ส่วนลักษณะการเขียนแผนการจัด 

การเรียนรู้ คือ การเรียนในลักษณะการบูรณาการ โดยท�าแผน 

การเรียนการสอนเป็นหลัก ส�าหรับวิธีการหรือรูปแบบการน�าส่ือ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ประกอบการเรียนการสอน คือ 

มกีารใช้สือ่เข้ามาช่วยในการสอนทัง้ทางด้าน นวตักรรม การผลิตส่ือ 

และเทคโนโลยี ประกอบการสอน  ส่วนลักษณะบรรยากาศของ 

การเรียนในห้องเรียน หรือ การจัดการชั้นเรียนนั้น ครูและนักเรียน  

มคีวามสมัพันธ์ทีด่ต่ีอกนั โดยทีน่กัเรียนไม่ได้มองแค่ครูเป็นครเูท่านัน้  

แต่ยังให้ความรู้สึกว่าครูเป็นได้ถึงผู้ปกครองของนักเรียนส่วนวิธ ี

การการวัดประเมินผลนักเรียน คือ มีการวัดและประเมินความ 

สภาพความเป็นจริง โดยน�ามาตรฐานตัวชี้วัดในด้านต่างๆ เป็นตัว 

ก�าหนด ส�าหรับวิธีการแก้ปัญหาพัฒนานักเรียนโดยใช้วิจัยใน 

ชั้นเรียนของโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองแดง มีการ 

แก้ปัญหาและพัฒนา นักเรียนโดยการวิจัยตามหลักการวิจัยโดย 

ท�าวิจัยในสาระวิชา

 โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุม่ เน้นการสอน 

แบบประจ�าชั้นสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเน้นทักษะชีวิต  

และการพัฒนาอาชีพตามโครงการพระราชด�าริส่วนลักษณะการเขียน 

แผนการจัดการเรียนรู้ คือ ใช้แผนส�าเร็จของกองบัญชาการต�ารวจ 

ตระเวนชายแดน แผนจากส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาตราดส�าหรบั 

วธิกีารหรือรูปแบบการน�าสือ่นวตักรรมและเทคโนโลยไีปใช้ประกอบ 

การเรียนการสอน คือ น�าสื่อ หรือ นวัตกรรม ในท้องถิ่นมาใช้ 

ประกอบการเรยีนการสอน น�าสือ่อินเตอร์เนต็  EDLTV ส่วนลกัษณะ 

บรรยากาศของการเรียนในห้องเรียน หรือ การจัดการชั้นเรียน  

เป็นบรรยากาศทีเ่น้นผู้เรยีนเป็นศนูย์กลาง มคีวามเป็นกนัเอง เน้นให้ 

ผูเ้รียนผ่อนคลาย ส่วนวธิกีารการวดัประเมนิผลนกัเรยีน คอื กจิกรรม 

กลุ่ม โดยการสังเกต  แบบฝึกหัดท้ายบท เก็บคะแนนใบงานส�าหรับ  

ความรู้เพิ่มเติมที่ไม่มีอยู่ในหนังสือส�าหรับวิธีการแก้ปัญหาพัฒนา 

นกัเรียนของโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุม่มีการปรกึษากนั 

ในระหว่างครูด้วยกัน และบุคคลรอบข้างใกล้เคียงกับตัวนักเรียน  

รวมถึงผู้ปกครองนักเรียน

 โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด เน้นพฒันา 

กระบวนการเรยีนรูท่ี้เน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคัญ เน้นทกัษะในการแสวงหา 

ความรูด้้วยตนเอง โดยทัว่ไปโรงเรยีนจะเน้นด�าเนนิงานตามโครงการ 

พระราชด�าริ 8 โครงการส่วนลักษณะการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้

คือ มีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ  

(Backward Design)  ส�าหรบัวธีิการหรอืรปูแบบการน�าสือ่นวัตกรรม 

และเทคโนโลยีไปใช้ประกอบการเรียนการสอน คือ ในการเรียน 

การสอนย่อมมีสื่อประกอบ เพื่อให้นักเรียนสนใจ มีการใช้ สื่อ  

นวัตกรรมใหม่ๆ ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผล 

มกีารใช้เทคโนโลยบ้ีางเลก็น้อย ขาดสือ่การสอนทางด้านเทคโนโลยี 

ส่วนลักษณะบรรยากาศของการเรียนในห้องเรียน หรือการจัดการ 

ชั้นเรียน ในการเรียนการสอนครูจะสร้างบรรยากาศที่สนุกสนาน  

กระตุ้นนักเรียนด้วยค�าถาม ให้นักเรียนมีโอกาสได้คิด ได้ตัดสินใจ  

ต้องมบีรรยากาศทีอ่บอุน่ เป็นบรรยากาศทางด้านจติใจ เสรมิแรงให้ 

กบันกัเรยีนด้วยค�าชม ซึง่จะท�าให้เด็กมผีลต่อความส�าเรจ็ในการเรยีน  

ในห้องเรียนนั้นจะฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัย รู้จักสิทธิหน้าท่ี 

ของตนเอง มีเวรในการท�าความสะอาดห้องเรียน นอกจากนี้ 

ห้องเรียนต้องสะอาด มีความสว่างเพียงพอ ห้องเรียนเป็นระเบียบ 

เรยีบร้อยมกีารตกแต่งห้องทีส่ดใส น่าเรยีน ท�าให้นกัเรยีนพอใจทีจ่ะ 

เรียนส่วนวิธีการการวัดประเมินผลนักเรียน คือ เมื่อครูได้ท�าการให ้

ความรูก้บันักเรยีนแล้ว จากนัน้ท�าการประเมินผลว่านกัเรยีนมคีวามรู้ 

ความเข้าใจหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น ในการสอนเพาะเห็ดนางฟ้า  

เมื่อครูสอนแล้ว จากนั้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงและสามารถ 

อธิบายได้เป็นขั้นตอน ในการเรียนในห้องนั้นจะมีการสอบเก็บ 

คะแนนกลางภาคและปลายภาคส�าหรับวิธีการแก้ปัญหาพัฒนา 

นักเรียนโดยใช้วิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 

บ้านเขาฉลาด มีการแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนโดยใช้วิจัยใน 

ชั้นเรียนเช่นเดียวกับโรงเรียนอื่นๆ ทั่วไป และมีการติดตามและ 

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 3. ผลการวิจัยที่ได้รับจากการประชุมระดมสมอง 

เพื่อร่วมกันจัดท�ารูปแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการสาระวิชา

 ในการประชุมระดมสมอง ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจาก 

แบบสัมภาษณ์มาใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อร่วมกันจัดท�ารูปแบบ 

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสาระวิชา ซ่ึงผู้วิจัยได้จัดประชุม 

ระดมสมองเกี่ยวกับการจัดท�ารูปแบบการจัดการเรียนรู้  ในพื้นท่ี 

เป้าหมายร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 

เกีย่วกบังานด้านพฒันาชมุชน และปราชญ์ชมุชน ผลจากการประชมุ 

ร่วมกันคือ ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ดังนี้ 
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 4. ผลการวิจัยท่ีได้รับจากการติดตามการใช้รูปแบบ

การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน

 จากการติดตามการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 

บรูณาการสาระวชิา ร่วมกบัการมส่ีวนร่วมของชมุชน ซึง่การตดิตาม 

อยูใ่นลกัษณะเชงิเยีย่มชมการด�าเนนิงานเก่ียวกบัการเรยีนการสอน 

ในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนในพื้นที่เป้าหมาย ผู้วิจัยพบว่า 

ผูบ้รหิารและครูผูส้อนให้การสนบัสนนุ ทัง้ในด้านเทคนคิวิธกีารสอน 

แบบต่างๆ วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ส่งผลให ้

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และ 

กลุ่มสาระอื่นๆ มีคะแนนที่ดีขึ้น

 5. ผลการวิจัยที่ได้รับจากการถอดบทเรียนร่วมกัน

ของทุกภาคส่วนเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้

 ข้อสรุปที่ได้รับจากการถอดบทเรียนร่วมกัน พบว่า 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมข้ึนอยู่กับ รูปแบบการจัดการ 

เนื้อหา การใช้สื่อ ความรู้และประสบการณ์ของผู้สอน ความพร้อม 

ด้านครูผู้สอน

- ขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงาน

- การถ่ายทอดความรู้

- ลดความซ�้าซ้อนของเนื้อหาวิชา

- ลดเวลาการเรียนรู้ของผู้เรียน

- จัดการเรียน การสอน ให้เหมาะสม

การจัดการเรียนรู้

แบบบูรณาการ

ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ความช�านาญเฉพาะทาง

- ความสามารถทางการถ่ายทอด

- ระยะเวลาที่เหมาะสม

ด้านผู้เรียน

- สติปัญญา

- การตอบสนองทางด้าน

 การเรียนรู้

- แรงจูงในทางการเรียนรู้

 การสร้างขวัญก�าลังใจ 

- ความเหมาะสมของเวลา

ด้านผู้ปกครอง

- การดูแลเอาใจใส่

- การส่งเสริมการศึกษาทุกรูปแบบ

- ติดตามประเมินผล (การศึกษา)

- ทัศนคติที่ดีต่อการศึกษา

- เปิดโอกาสให้กับเด็กในปกครอง

ของผู้เรียน การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในการส่งเสริม 

กิจกรรมด้านต่างๆ สิ่งส�าคัญ คือ การสร้างแรงจูงใจในการเป็นผู้ใฝ่รู ้

ใฝ่เรียนให้กับนักเรียน ซึ่งหมายถึงการใช้หลักทางด้านจิตวิทยา 

การศกึษา และอกีประการหนึง่ คอื การแนะน�าในสิง่ทีด่ทีีถู่กต้องให้ 

กับนักเรียน 

สรุปผลและอภิปรายผล
 รปูแบบการใช้จติวทิยาการศกึษาเพือ่พฒันาการจดัการ 

เรียนรู้แบบบูรณาการสาระวิชาในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน  

มาช่วยนกัเรยีนให้เรยีนรูแ้ละจดจ�าอย่างมีประสทิธภิาพเป็นรปูแบบ 

ของการใช้กระบวนการทางจิตวิทยาที่เน้นเรื่องของการสร้างแรง 

จูงใจ การเสริมแรงทางบวก ความรู้ความเข้าใจเรื่องงานพัฒนาการ 

ประจ�าวนั เป็นส่ิงจ�าเป็นในการจดัการเรยีนการสอน การจดักจิกรรม 

การเรียนการสอน ให้มีเนื้อหาสาระและกิจกรรมอย่างหลากหลาย  

เหมาะกับธรรมชาติและสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด 

ของผู้เรียน ฝึกทักษะกระบวนการคิด รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม 
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จริยธรรมที่ดีให้กับผู ้เรียน มนุษย์เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 

ที่เกิดข้ึนในชีวิตประจ�าวัน คือ พฤติกรรมอะไรที่ท�าแล้วเกิดผลดี  

รู้สึกพึงพอใจก็จะกระท�าพฤติกรรมน้ันซ�้าอีก ส่วนอะไรที่ท�าแล้ว 

ก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจก็จะหลีกเลี่ยงไม่ท�าเช่นนั้นอีก และ 

ส่วนหนึ่งของพฤติกรรมเกิดจากการเลียนแบบโดยมี 4 ขั้นตอน 

คือ 1) สนใจใส่ใจ 2) จดจ�า 3) ท�าตาม 4) จูงใจ และตัวแบบก็มีทั้ง 

ตัวแบบที่มีชีวิต ตัวแบบที่เป็นสัญลักษณ์ และตัวแบบที่เป็นค�าสอน 

ซึ่งอาจเป็นค�าพูดหรือค�าสอนจากการเขียนก็ได้ พ่อแม่และครูจึง 

ควรจัดหา แนะน�าและกระท�าตนเป็นแบบที่ดี ที่มีลักษณะน่าสนใจ  

ให้เดก็รูส้กึประทบัใจ หรอืเหน็คณุค่าของการกระท�าตามตวัแบบนัน้

 จากผลการศึกษา ท�าให้ได้ข้อสรุปว่า การจัดการเรียนรู้ 

เป็นงานทีต้่องใช้ทัง้ศาสตร์และศลิป์ ผูส้อนสามารถท�างานได้อย่างม ี

ประสิทธิภาพนอกจากจะต้องมีความรู้ในเรื่องท่ีจะสอนเป็นอย่างด ี

แล้วยงัต้องมศีลิปะในการถ่ายทอดความรู ้หรอืมเีทคนคิทีจ่ะช่วยให้ 

ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูใ้นเนือ้หาวชิา พร้อมๆ กบัมคีวามสขุในการเรียน 

มีเจตคติที่ดีต่อวิชาที่เรียนและต่อครูผู้สอน การจัดการเรียนรู้แบบ 

บูรณาการจึงควรเป็นกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม 

ความสนใจ ความสามารถ โดยเชือ่มโยงเนือ้หาสาระของศาสตร์ต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สามารถน�า 

ความรู ้ทักษะ และเจตคตไิปสร้างงาน แก้ปัญหาและใช้ในชวีติประจ�าวนั 

ได้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับงานเขียนของ  สิริพัชร์  เจษฏาวิโรจน ์

(2546) ที่กล่าวถึง หลักสูตรบูรณาการว่าเป็นการรวมเน้ือหาสาระ 

ของวิชาต่างๆ ในหลักสูตรที่มีลักษณะเหมือนกัน หรือคล้ายกันและ 

ทักษะในการเรียนรู้ ให้เชื่อมโยงสัมพันธ์เป็นสิ่งเดียวกัน โดยการตั้ง 

เป็นหัวข้อเรื่องขึ้นใหม่ และมีหัวข้อย่อยตามเน้ือหาสาระ อีกทั้ง 

สอดคล้องกับบริบทการเรียนรู้ของสังคมอย่างสมดุล มีความหมาย 

แก่ผู้เรียน และให้โอกาสผู้เรียนในการปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง 

ให้มากที่สุด และการสอนแบบบูรณาการ หมายถึง การจัดกิจกรรม 

การเรยีนการสอนทีใ่ช้วธิสีอนหลายวิธ ีจดักิจกรรมต่างๆ ในการสอน 

เนื้อหาสาระที่เชื่อมโยงกัน ตลอดจนมีการฝึกทักษะท่ีหลากหลาย  

พร้อมกนันี ้การเรยีนการสอนแบบบูรณาการ หมายถึง กระบวนการ 

หรือการปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนรู้ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ 

ทางจิตพิสัย และพุทธิพิสัย หรือกระบวนการหรือการปฏิบัติใน 

อันท่ีจะรวบรวมความคิด มโนภาพ ความรู้ เจตคติ ทักษะ และ 

ประสบการณ์ในการแก้ปัญหา เพื่อให้ชีวิตอย่างมีความสมดุล

 การสอนแบบบูรณาการจึงควรมีกรอบแนวคิด คือ วิชา 

แต่ละสาระไม่แยกจากกันได้ เช่นเดียวกับวิถีชีวิตของคนที่ต้อง 

ด�ารงอยู่อย่างประสานกลมกลืนเป็นองค์รวม การจัดให้เด็กได้ฝึก 

ทักษะและเรียนรู้เนื้อหาต่างๆ อย่างเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน จะท�าให้ 

การเรียนรู้มีความหมายสอดคล้องกับชีวิตจริง การจัดการเรียนรู้ 

อย่างบูรณาการ จะช่วยลดความซ�้าซ้อนของเน้ือหาวิชา ลดเวลา 

การเรยีนรู้ของผูเ้รียน เป็นการแบ่งเบาภาระในการสอนของคร ูท�าให้ 

ผูเ้รยีนมโีอกาสได้ใช้ความคดิ ประสบการณ์ความสามารถและทกัษะ 

ต่างๆ อย่างก่อให้เกิดการเรียนรู้ทักษะกระบวนการและเน้ือหา 

สาระไปพร้อมๆ กัน สอดคล้องกับ Jacob (อ้างถึงใน FraZee 

and Rudnitski, 1998 : 137-138) ได้เสนอรูปแบบของการ 

บูรณาการ 5 ลักษณะซ่ึงเรียกว่า Five option for integration   

ไว้ดังนี้

 1. Discipline Based เน้นเนื้อหาของแต่ละรายวิชา  

สอนแยกกัน

       2. Parallel เป็นการสอน 2 วิชาในเน้ือหาร่วมกัน  

(Concurrent Event)

 3. Multidisciplinary เป็นการสอนหลายวิชาแยกกัน  

แต่สอนในหัวเรื่อง (Theme) เดียวกัน

 4. Interdisciplinary เป็นการสอนหลายวิชาร่วมกัน 

ในหัวเรื่อง (Theme) เดียวกัน

 5. Integrated เป็นการรวมระหว่างการผสมผสาน 

เนื้อหาหลายวิชากับกิจกรรมในการเรียน การสอน

 ดงันัน้ การจัดการเรียนการสอนแบบบรูณาการระหว่าง 

วิชาจึงมีหลักการ คือ การวิเคราะห์เนื้อหาของสาระการเรียนรู ้

ครูผู้สอนยืดหยุ่นและปรับให้เหมาะสมกับวัยสอดคล้องกับสภาพ 

การด�าเนินชีวิตประจ�าวันและต้องเป็นเรื่องที่มีคุณธรรม จริยธรรม 

การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้จะช่วยให้ผู้สอน - ผู้เรียนมองเห็น 

ภาพรวม และเค้าโครงของความคิดและเข้าถึงข้อสรุปที่สามารถน�า 

ไปสู่การสร้างกระบวนการเรียนรู้ได้ใช้หลักการของการเขียนแผนที ่

ความคิด (Mind mapping) โดยเขียนข้อความประเด็นหลักไว้ใน 

วงกลมใหญ่ (ตรงกลาง) และก�าหนดข้อความ วลี ที่เป็นประเด็น 

รองและมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับประเด็นหลักไว้ในวงกลม 

ที่ขยายต่อไป และถ้ามีประเด็นย่อยๆ ที่สัมพันธ์หรือเช่ือมโยงกับ 

ประเดน็รองการเขยีนกิจกรรมแต่ละวชิาต้องค�านงึถงึการจดักจิกรรม 

ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  และในขณะเดียวกันต้องค�านึงถึงคุณธรรม   

จริยธรรม  และคุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์ด้วยช่วยให้เกิด 

การถ่ายโยงการเรียน (Transfer of Learning) ท�าให้ผู้เรียนเข้าใจ 

เนือ้หาในลักษณะองค์ประกอบรวม/ภาพรวมมองเหน็ความสัมพนัธ์ 

ระหว่างวิชาและลดความซ�้าซ้อนของเนื้อหาในแต่ละวิชา

ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
 1. ควรมีการจัดท�ารูปแบบการศึกษาแบบบูรณาการ 

แบบสหวิทยาการ ในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน เพื่อให้เกิด 

ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น

 2. ควรมกีารพฒันาหลกัสตูรบรูณาการ งานสอนควบคู ่

กับงานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนต�ารวจ 

ตระเวนชายแดน
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การจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบย้อนกลับร่วมกับเทคนิคการใช้ค�าถามเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์

ในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Backward Design Instruction Combined with Questioning Technique 

in Mathematic for Analysis Thinking Development of 

 Mathayomsuksa 1 Students
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บทคัดย่อ
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์วิชาคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 2) เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร์ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1  

และ 3) เพื่อศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบย้อนกลับ 

ร่วมกับเทคนิคการใช้ค�าถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” 

อ�าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ�านวน 37 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบย้อนกลับร่วมกับเทคนิคการใช้ค�าถามเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ในรายวิชา 

คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม แบบทดสอบวัด 

การคิดวิเคราะห์ และแบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

ผลการวิจัยปรากฏว่า ผลคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย 

การสอนแบบย้อนกลับร่วมกับเทคนิคการใช้ค�าถามหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลคะแนนเฉลี่ย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบย้อนกลับร่วมกับ 

เทคนิคการใช้ค�าถามหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ที่ได้รับการ 

จัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบย้อนกลับร่วมกับเทคนิคการใช้ค�าถามโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ค�าส�าคัญ : การสอนแบบย้อนกลับ, การคิดวิเคราะห์, เทคนิคการใช้ค�าถาม
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Abstract
 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.

Keywords : Backward Design Instruction, Analysis Thinking, Questioning Technique
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บทน�า
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส�าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความ 
คิดมนุษย์ ท�าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล  
เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ ์
ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ท�าให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ 
และแก้ปัญหาได้อย่างถกูต้องและเหมาะสม นอกจากนีค้ณติศาสตร์ 
ยังช่วยพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ มีความสมดุล ทั้งทาง 
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ สามารถคิดเป็น ท�าเป็น 
แก้ปัญหาเป็น และสามารถอยู ่ร่วมกับผู ้อื่นได้อย่างมีความสุข  
(กระทรวงศึกษาธิการ,  2551)
 การจัดการเรียนรู้ เป็นกระบวนการท่ีส�าคัญในการน�า 
หลักสูตรสู่การปฏิบัติในชั้นเรียนให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามท่ีหลักสูตร 
ก�าหนด และเพื่อให้การจัดการเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งใน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็น 
หลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน  
และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์เป็นเป้าหมายส�าคญัส�าหรบัการพฒันา 
เด็กและเยาวชน โดยยึดหลักว่า ผู้เรียนมีความส�าคัญท่ีสุด ทุกคน 
มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ยึดประโยชน์ที่เกิดกับ 
ผู้เรียน กระบวนการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ พัฒนา 
ตามธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพ  ค�านงึถงึความแตกต่างระหว่าง 
บุคคล และพัฒนาการทางสมองเน้นให้ความส�าคัญทั้งความรู ้ 
และคุณธรรม ผู้สอนต้องพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู้ เพื่อ 
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ และน�าไปสู ่
การพัฒนาสมรรถนะส�าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ 
ผู้เรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) สิ่งท่ีจะต้องค�านึงถึง คือ 
การจัดการเรียนรู้ เพราะเป็นหัวใจส�าคัญของการสอน คือสอนให ้
ผู้เรียนเรียนรู้เป็น ไม่ใช่สอนให้รู้แต่เพียงเน้ือหาต้องสอนให้ผู้เรียน 
มีทักษะการคิด ซึ่งสอดคล้องกับที่ วัชรา เล่าเรียนดี (2554) ให้ 
แนวคิดว่าผู ้ที่มีบทบาทในการจัดการศึกษาทุกระดับชั้นไม่ควร 
มุง่เน้นแต่ด้านความรูค้วามจ�าแต่เพียงอย่างเดยีว ควรเน้นการพฒันา 
ความคิด ทักษะการคิดและวิธีคิดของนักเรียนควบคู่ไปด้วยการพัฒนา 
ความคิด ทักษะการคิดเป็นเรื่องที่สามารถฝึกและพัฒนาได้ การจัด 
การเรียนการสอนจงึควรให้ความส�าคญักับรปูแบบการจดัการเรยีนรู้ 
และกระบวนการคดิ ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนรูว้ธิกีารเรยีนรู ้สามารถควบคุม 
กระบวนการเรยีนรูแ้ละกระบวนการคดิของตนอย่างมปีระสทิธภิาพ   
เพราะการจัดการเรียนรู้จะเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นโครงสร้างการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 การจัดการเรียนรู ้ด้วยการสอนแบบย้อนกลับ เป็น 
กระบวนการออกแบบการจัดการเรียนรู ้ที่ก�าหนดเป้าหมายใน 
การเรียนรู้ของผู้เรียนก่อน แล้วจึงออกแบบการจัดกิจกรรมการ 
เรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและแสดงออกได้ตาม 
ที่ก�าหนดไว้ เป็นการให้ครูได้ลงมือปฏิบัติจริง ท�าชิ้นงานต่างๆ 
ที่จะให้นักเรียนท�าและเรียนรู้วิธีการจัดท�าแผนการเรียนรู้จากงาน

ของนักเรียนที่ได้ทดลองท�าด้วยตนเองเป็นส่ิงเดิมๆ ที่หยิบยกขึ้น 
มาพิจารณากันใหม่โดยเตือนและย�้าให้ผู้สอนเห็นว่าจ�าเป็นต้องผ่า 
ให้ทะลุเข้าถึงแก่นของหลักสูตร และแนวการสอน และปรับปรุง 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ (ฆนัท ธาตุทอง, 2551)
 ป ัจจุบันการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ใน
ระดับมัธยมศึกษายังไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าที่ควร เน่ืองจากวิชา 
คณิตศาสตร์มีลักษณะเป็นนามธรรมเนื้อหาบางตอนก็ยากจะ 
อธิบายให้เด็กเข้าใจ ต้องใช้ความคิดอย่างสมเหตุสมผล จึงจะเรียนรู ้
และเข้าใจในโครงสร้างทางคณติศาสตร์ได้ ด้วยเหตนุีผู้้เรยีนส่วนใหญ่ 
จงึไม่ชองเรยีนวชิาคณติศาสตร์ และมผีลการเรยีนอยูใ่นระดบัทีไ่ม่น่า 
พอใจ นักเรียนคิดแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ไม่เป็น การเรียนการสอน 
จึงมีลักษณะเป็นการเลียนแบบ นักเรียนท�าแบบฝึกหัดและท�า 
การบ้านไม่ได้ นกัเรยีนไม่สนใจและไม่ตัง้ใจเรยีนส่วนมากไม่มทัีกษะ 
ในการคิดค�านวณ และไม่มีทักษะในการคิดแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  
เนื่องจากครูคณิตศาสตร์โดยทั่วไปคิดว่าการสอนคณิตศาสตร  ์
แผนใหม่มุ่งเน้นความเข้าใจความคิดรวบยอดแต่เพียงอย่างเดียว 
ไม่จ�าเป็นต้องให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติด้านการท�าแบบฝึกหัดหรือ 
ท�าการบ้านมากๆ นอกจากนี้สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพ 
ภายนอกของโรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” จากส�านัก 
รับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
มาตรฐานที ่4 ก�าหนดให้นกัเรยีนมีความสามารถในการคดิวิเคราะห์  
คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง 
และมีวิสัยทัศน์ ผลการประเมิน พบว่า อยู่ในระดับพอใช้ สอดคล้อง 
กับผลการประเมินการจัดการศึกษาของส�านักงานวิชาการและ 
มาตรฐานทางการศึกษา พบว่า ปัญหาด้านการคิดวิเคราะห์เป็น 
ปัญหาของเด็กไทยที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน
 การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ให้เกิดกับนักเรียนสามารถ 
ท�าได้หลายวธิกีารใช้ค�าถามในวชิาคณติศาสตร์ เป็นวิธหีนึง่ท่ีสามารถ 
พัฒนาการคิดวิเคราะห์ได้ เนื่องจากค�าถามเป็นส่ือน�าในการเรียนรู ้
ที่ดี ท�าให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้ แก้ปัญหา และสรุปแนวคิดได ้
ด้วยตนเอง อาจจะเป็นการถามด้วยวาจาระหว่างครูกับนักเรียน  
หรือระหว่างนักเรียนกับนักเรียน ค�าถามมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับ 
วัตถุประสงค์ของการใช้ค�าถาม ในงานวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษา 
การจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบย้อนกลับร่วมกับเทคนิคการ 
ใช้ค�าถาม เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ในรายวิชาคณิตศาสตร์ของ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และได้ใช้ค�าถามตามระดับการคิด 
พุทธิพิสัย 6 ระดับของบลูม (ทิศนา แขมมณี, 2547) ประกอบ 
ด้วยความรู ้ความจ�า ความเข้าใจ การน�าไปใช้ การวิเคราะห์ 
การสังเคราะห์ และการประเมินผล  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สุพลา ทองแป้น (2551) พบว่า การใช้ค�าถามสามารถพัฒนา 
ผลสมัฤทธิท์างการเรียนและการคิดวเิคราะห์ของนกัเรยีน หลงัเรยีน 
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

กัลญารัตน์  เทพบุตร, สิริยุพิน  ศุภ์ธนัชภัคชนา, ปริญญา  ทองสอน
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วัตถุประสงค์ในการวิจัย
 1. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์วิชา

คณิตศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบย้อนกลับร่วมกับ

เทคนิคการใช้ค�าถาม

 2. เพือ่เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

วชิาคณติศาสตร์ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบย้อนกลับร่วมกับ

เทคนิคการใช้ค�าถาม

 3. เพื่อศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบ 

ย้อนกลับร่วมกับเทคนิคการใช้ค�าถาม 

อุปกรณ์และวิธีด�าเนินการวิจัย
 ขอบเขตของการวิจัย

 1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” 

อ�าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560   

ทั้งหมด 6 ห้องเรียน จ�านวน 222 คน   

 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”  

อ�าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560   

จ�านวน 37 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม

 3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

  3.1 ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้ด้วยการสอน

แบบย้อนกลับร่วมกับเทคนิคการใช้ค�าถาม

  3.2 ตัวแปรตาม คือ

   3.2.1 การคิดวิเคราะห์วิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้ 

รับการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบย้อนกลับร่วมกับเทคนิค 

การใช้ค�าถาม

   3.2.2 ผลสมัฤทธิท์างการเรียนวชิาคณติศาสตร์  

เรื่อง พหุนาม ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบย้อนกลับ 

ร่วมกับเทคนิคการใช้ค�าถาม

   3.2.3 เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับการ 

จดัการเรยีนรูด้้วยการสอนแบบย้อนกลบัร่วมกบัเทคนคิการใช้ค�าถาม

 4. ระยะเวลาที่ใช ้ในการวิจัย คือ ภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา 2560 โดยใช้เวลาในการสอน จ�านวน 18 คาบ  

(1 คาบ/50 นาที)  

 5. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย เป็นเนื้อหาสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง พหุนาม 

วิธีการด�าเนินการวิจัย
 1. เครื่องมือการวิจัย

  1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบย้อน 

กลับร่วมกับเทคนิคการใช้ค�าถาม เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ใน 

รายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน  

ท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” จ�านวน 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

 โดยได้รับการตรวจสอบความตรงเชงิเนือ้หา ความชดัเจน  

ความเป็นไปได้จากผู้เช่ียวชาญ จ�านวน 5 ท่าน ซ่ึงได้ค่าดัชนี 

ความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 

    1.2 แบบทดสอบวดัการคดิวเิคราะห์ เป็นแบบทดสอบ 

ชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก  จ�านวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่าย

ตั้งแต่ 0.36 - 0.67  และค่าอ�านาจจ�าแนก ตั้งแต่ 0.42 - 0.79 และ 

ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับอยู่ที่  0.93  

    1.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

คณติศาสตร์ เรือ่ง พหุนาม เป็นแบบทดสอบชนดิเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก 

จ�านวน 30 ข้อ ซ่ึงมีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.33 - 0.74 และ 

ค่าอ�านาจจ�าแนกตั้งแต่ 0.42 - 0.74 และค่าความเช่ือม่ันท้ังฉบับ 

อยู่ที่ 0.92   

  1.4 แบบวดัเจตคตต่ิอวชิาคณติศาสตร์ ซึง่วดัได้โดย 

ใช้แบบสอบถาม จ�านวน 20 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) โดยมีเนื้อหาครอบคลุมองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ  

ด้านความคิดเห็นทัว่ไปต่อวชิาคณติศาสตร์ ด้านการเหน็ความส�าคญั 

ต่อวิชาคณิตศาสตร์ ด้านความนิยมชมชอบต่อวิชาคณิตศาสตร์  

ด้านความสนใจต่อวิชาคณิตศาสตร์ และด้านการแสดงออกหรือม ี

ส่วนร่วมในกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัวชิาคณติศาสตร์ แบ่งระดบัความ 

พึงพอใจ เป็น 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 

ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ซ่ึงมีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับอยู่ที่  

0.73

 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  2.1 ปฐมนิเทศนักเรียนเพื่อให้ทราบขั้นตอนของ 

การวิจัยและลงชื่อยินยอมเป็นกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย

  2.2 ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผล 

สัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พหุนาม กับ นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  

จ�านวน 30 ข้อ

กัลญารัตน์  เทพบุตร, สิริยุพิน  ศุภ์ธนัชภัคชนา, ปริญญา  ทองสอน
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  2.3 น�าแผนการจดัการเรยีนรูด้้วยการสอนแบบย้อน

กลับร่วมกับเทคนิคการใช้ค�าถาม ไปทดลองใช้โดยด�าเนินการสอน

ด้วยตัวผู้วิจัยเองจ�านวน 18 คาบ รวม  6 แผน 

  2.4 หลงัจากเสรจ็สิน้การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้ล้ว  

ผูว้จิยัทดสอบหลงัเรยีนกบันกัเรยีนกลุม่ตวัอย่าง โดยใช้แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน และ

ทดสอบโดยใช้แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ จ�านวน 30 ข้อ

  2.5 หลังจากนัน้ทดสอบวดัเจตคตต่ิอวชิาคณติศาสตร์  

ตามแบบสอบถาม โดยมีเกณฑ์การให้ค่าระดับความพึงพอใจเป็น  

5 ระดับ จ�านวน 20 ข้อ

 3. การวิเคราะห์ข้อมูล

  3.1 วเิคราะห์ผลการทดสอบก่อนและหลงัเรยีน โดย 

หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  3.2 วิเคราะห์ผลคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์ก่อน 

และหลังเรียน โดยใช้ t-test dependent  

  3.3 วิเคราะห์ผลคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้ t-test dependent  

  3.4 วิเคราะห์เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ โดยหาค่า

เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบคะแนน 

เฉลี่ยการคิดวิเคราะห์วิชาคณิตศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียนของ 

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนรู้ด้วยการสอน 

แบบย้อนกลับร่วมกับเทคนิคการใช้ค�าถาม

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์วิชาคณิตศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบย้อนกลับร่วมกับเทคนิคการใช้ค�าถาม

*p< .05

*p< .05

การทดสอบ

จ�านวน

นักเรียน

(n)

คะแนนเต็ม
คะแนนเฉลี่ย

(X)

คะแนน

ร้อยละ

ความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

(SD)

t p

ก่อนการจัดการเรียนรู้ 37 30 12.50 41.67 3.46
16.1482* 0.00

หลังการจัดการเรียนรู้ 37 30 21.97 73.23 3.15

การทดสอบ

จ�านวน

นักเรียน

(n)

คะแนนเต็ม
คะแนนเฉลี่ย

(X)

คะแนน

ร้อยละ

ความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

(SD)

t p

ก่อนการจัดการเรียนรู้ 37 30 10.03 33.43 4.15
13.52* 0.00

หลังการจัดการเรียนรู้ 37 30 20.03 66.77 2.74

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห ์

วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัด 

การเรียนรู้ด้วยการสอนแบบย้อนกลับร่วมกับเทคนิคการใช้ค�าถาม 

หลังเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ย 20.03 คิดเป็นค่าคะแนนร้อยละ 66.77   

และเมื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า คะแนนเฉล่ียการคิดวิเคราะห ์

หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรยีนทีไ่ด้คะแนนเฉลีย่ 10.03 คดิเป็นค่าคะแนน 

ร้อยละ 33.43 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตาม 

สมมติฐานข้อที่ 1

  2. ผลการวเิคราะห์ข้อมลูเพือ่เปรียบเทยีบคะแนน

เฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลัง

เรยีนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนรูด้้วย

การสอนแบบย้อนกลับร่วมกับเทคนิคการใช้ค�าถาม

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียนของ 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ การจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบย้อนกลับร่วมกับเทคนิคการใช้ค�าถาม

กัลญารัตน์  เทพบุตร, สิริยุพิน  ศุภ์ธนัชภัคชนา, ปริญญา  ทองสอน
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 จากตารางท่ี 2 พบว่า ผลคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ 

การจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบย้อนกลับร่วมกับเทคนิคการใช ้

ค�าถามหลังเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ย 21.97 คิดเป็นค่าคะแนนร้อยละ 

73.23 และเมื่อทดสอบสมมติฐานพบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ 

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ย 12.50 คิดเป็น 

ค่าคะแนนร้อยละ 41.67 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2

 3. ผลการวิเคราะห์เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของ

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนรู้ด้วยการสอน

แบบย้อนกลับร่วมกับเทคนิคการใช้ค�าถาม

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบ 

 ย้อนกลับร่วมกับเทคนิคการใช้ค�าถาม

 จากตารางที่  3 พบว่า ผลการวัดเจตคติต ่อวิชา 

คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการ

เรียนรู ้ด้วยการสอนแบบย้อนกลับร่วมกับเทคนิคการใช้ค�าถาม 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.60, S.D. = 1.07) และเมื่อ 

พิจารณารายข้อเรียงล�าดับมากไปหาน้อย 3 ล�าดับแรก ได้แก ่

รายการประเมิน X S.D.
ระดับ

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�าไปใช้ในการเรียนวิชาต่างๆ อีกมากมาย 4.36 0.903 มาก

7. วชิาคณติศาสตร์เป็นวชิาทีม่กีระบวนการทียุ่ง่ยาก และไม่มีประโยชน์ในการน�าไปใช้เรยีนต่อ 3.46 1.063 ปานกลาง

8. วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ไม่สามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ 3.84 1.097 มาก

9. ข้าพเจ้าชอบค้นคว้าแสวงหาอ่านหนังสือ ต�ารา และข่าวสารที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ 2.64 1.112 ปานกลาง

10. ข้าพเจ้าสามารถช่วยแนะน�าการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์กับเพื่อนได้ 3.08 1.010 ปานกลาง

11. ข้าพเจ้ารู้สึกล�าบากใจเมื่อครูผู้สอนเรียกถามข้าพเจ้าในชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 3.68 0.961 มาก

12. วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เหมาะส�าหรับคนที่เรียนเก่งเท่านั้น 3.58 0.923 มาก

13. ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจที่สามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ด้วยตนเอง 3.97 1.135 มาก

14. ข้าพเจ้าจะพยายามท�าดีที่สุดในการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ทุกครั้ง 3.92 0.957 มาก

15. วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยากเมื่อเทียบกับการเรียนวิชาอื่น 3.36 0.986 ปานกลาง

16. ข้าพเจ้าไม่ชอบท�าการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ด้วยตนเอง 3.76 1.095 มาก

17. ข้าพเจ้าชอบท�ากิจกรรมที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ 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

ข้อ 6. วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นพื้นฐานในการน�าไปใช้ใน 

การเรยีนวชิาต่างๆ อกีมากมาย อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด  รองลงมาได้แก่  

ข้อ 1. วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ควรค่าแก่การศึกษาและข้อ 13.  

ข้าพเจ้ารูสึ้กภูมใิจทีส่ามารถแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ได้ด้วยตนเอง

กัลญารัตน์  เทพบุตร, สิริยุพิน  ศุภ์ธนัชภัคชนา, ปริญญา  ทองสอน
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สรุปผลการวิจัย
 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการ 

เรียนรู้ด้วยการสอนแบบย้อนกลับร่วมกับเทคนิคการใช้ค�าถามใน 

รายวชิาคณติศาสตร์มคีะแนนเฉลีย่การคดิวเิคราะห์วชิาคณติศาสตร์ 

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการ 

เรียนรู้ด้วยการสอนแบบย้อนกลับร่วมกับเทคนิคการใช้ค�าถามใน 

รายวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05

 3. ผลการวดัเจตคตต่ิอวชิาคณติศาสตร์ของนกัเรยีนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบย้อน

กลับร่วมกับเทคนิคการใช้ค�าถามโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

อภิปรายผลการวิจัย
 1. ในการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบย้อนกลับ

ร่วมกับเทคนิคการใช้ค�าถาม เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ในรายวิชา 

คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สิ่งที่ส�าคัญยิ่งในการ 

จดักจิกรรมการเรยีนการสอนกค็อื กระบวนการเรยีนการสอน เพราะ 

กระบวนการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดก็ตาม จะประสบ 

ความส�าเร็จได้นั้น ผู้รับผิดชอบในการสอนต้องมีความรู้ความเข้าใจ 

ในเนือ้หา วธีิการสอน จดุมุง่หมายของการสอน ตลอดจนการวดัและ 

ประเมนิผลในแต่ละลกัษณะธรรมชาตขิองกลุม่สาระการเรยีนรู้ เช่น 

เดียวกับแผนการจัดการเรียนรู้ได้มีการส่งเสริมให้นักเรียนมีเกิด 

การเรียนรู้อย่างมีความหมาย คิดค้นหาความรู้ด้วยตนเอง นักเรียน 

ได้ฝึกการใช้สติปัญญาในด้านการคิด วิเคราะห์ และในเทคนิค 

การใช้ค�าถามก็เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนากระบวนการทาง 

ความคิดของผู ้เรียน ถามเพื่อให้ผู ้เรียนใช้ความคิดเชิงเหตุผล  

วิเคราะห์ วิจารณ์สังเคราะห์ และประเมินค่า เพื่อจะตอบค�าถาม 

เหล่านัน้  สมุณฑา จลุชาต (2556: 68) พบว่า ครสูามารถพฒันาการ 

จัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ได้อย่างมี 

ประสทิธิภาพ โดยครสูามารถใช้ค�าถามส�าคญัในการกระตุน้นักเรยีน 

ให้เกิดการคดิในทกุขัน้ตอนของการสอนและเม่ือพจิารณาองค์ประกอบ 

ความคิดวิเคราะห์พบว่าการพัฒนาการคิดวิเคราะห์นั้น เป็นการ 

ท�างานของสมองและความคิดที่ได้รับข้อมูล ประสบการณ์ แล้วน�า 

มาขยายความคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ คิดอย่างมีข้ันตอน โดยเร่ิม 

จากการรู้ การเข้าใจและพัฒนาต่อไปถึงขั้นคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  

ผสมผสานให้ได้ค�าตอบ ในการตอบค�าถามหรือแก้ปัญหา ดังที่ 

ชมนาด  เชือ้สวุรรณทว ี(2556: 36) พบว่า การจดักจิกรรมการเรียน 

การสอนทีน่กัเรยีนได้ฝึกการคดิ การวเิคราะห์ การแก้ปัญหา ทีมุ่ง่เน้น 

กระบวนการ มีขั้นตอนท่ีชัดเจน น�าไปสู่การคิดท่ีต่อเน่ืองเช่ือมโยง 

นักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันสร้างพลังในการเรียน 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกัญญา  สิทธิศุภเศรษฐ์ (2546) ท�าการ 

วจิยัเรือ่ง การใช้กจิกรรมการ ตัง้ค�าถามทีม่ต่ีอทกัษะการคิดวเิคราะห์ 

ของนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนแตกต่างกัน พบว่า 

ค่าเฉล่ียของคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน นักเรียนที่ได้รับ 

การสอนจากการจดักจิกรรมการเรยีนรู้โดยการใช้กจิกรรมตัง้ค�าถาม  

มีทักษะการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ศิริพรรณ  สาอ้าย (2549) ท�าการวิจัยเรื่อง การใช้ค�าถามเป็น 

กระบวนการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า คะแนน 

เฉล่ียความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช ้

กจิกรรมฝึกทกัษะการคดิวเิคราะห์หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อย่างม ี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัย 

ของล�าดวน วงศ์ภักดิ์ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาความสามารถ 

ในการคิดวเิคราะห์ สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

โดยใช้เทคนิคการตั้งค�าถามตามทฤษฎีของบลูม ผลการวิจัยพบว่า 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลังการจัด 

กจิกรรมคดิวิเคราะห์โดยใช้เทคนคิการตัง้ค�าถามตามทฤษฎีของบลมู  

มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญที่ .05

 2. นกัเรยีนทีไ่ด้รบัการจดัการเรียนรูด้้วยการสอนแบบ 

ย้อนกลับร่วมกับเทคนิคการใช้ค�าถาม มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี 

ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 

จากการท�าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่า 

ก่อนเรยีน ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากการ 

การจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบย้อนกลับร่วมกับเทคนิคการใช ้

ค�าถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็น 

ส�าคัญ นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ท�าให้นักเรียนมีความ 

กระตือรือร้น มีความอยากรู้อยากเห็น และมองการท�ากิจกรรม 

ต่างๆ เป็นเรื่องที่ท้าทายความสามารถ นักเรียนมีโอกาสปฏิสัมพันธ ์

และแลกเปล่ียนเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่องซึ่ง 

สอดคล้องกบับญุลอื โสตนิยั (2550) ได้ท�าการวจิยัเรือ่ง ผลการสอน 

โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ “Backward Design”  

ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถม 

ศกึษาปีที ่5 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2550 โรงเรยีนบ้านดวนใหญ่  

(ลีราษฎร์วัฒนา) อ�าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ จ�านวน 27 คน  

ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรยีนภาษาองักฤษหลงัจากทดลองสงูกว่าก่อนการทดลองอย่าง 

มีนัยส�าคัญทางสถติที่ระดับ .01

 3. การที่เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น 

มธัยมศกึษาปีที ่1 ทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนรูด้้วยการสอน  แบบย้อนกลบั 

ร่วมกับเทคนิคการใช้ค�าถามโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ 

พิจารณารายข้อเรียงล�าดับมากไปหาน้อย 3 ล�าดับแรก ได้แก ่

ข้อ 6. วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นพื้นฐานในการน�าไปใช้ใน 

กัลญารัตน์  เทพบุตร, สิริยุพิน  ศุภ์ธนัชภัคชนา, ปริญญา  ทองสอน
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การเรียนวิชาต่างๆ อีกมากมาย อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมา 
ได้แก่ ข้อ 1. วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ควรค่าแก่การศึกษาและข้อ  
13. ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจท่ีสามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ด้วย 
ตนเอง อาจเน่ืองมาจากการเรียนท่ีเน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
เป็นกิจกรรมที่นักเรียนสามารถแสดงความสามารถได้อย่างอิสระ  
ไม่มีการปิดกั้นความคิดใดๆ ทั้งสิ้น มีการตัดสินใจร่วมกันร่วมกัน 
ในหมูค่ณะ มกีารร่วมมอืกนัในการท�ากิจกรรม ทกุคนสามารถแสดง 
ความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ มีผลงานที่เกิดจากการความคิดอย่าง 
เป็นรปูธรรม และประกอบกบัการทีน่กัเรยีนเกดิคววามรูค้วามเข้าใจ 
ในเนื้อหาที่เรียนดีกว่าการสอน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรัตนา  
สงิหกลู (2550) ทีว่่า การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนท่ียดึนกัเรยีน 
เป็นส�าคัญ โดยการใช้ค�าถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิด ส่งเสริมให้ 
นกัเรยีนมปีฏิสมัพนัธ์กนั กล้าแสดงความคดิเหน็ อกีทัง้ยงัสอดคล้อง 
กับงานวิจัยของนิลวรรณ ไชยโย (2544) ท่ีว่านักเรียนมีความ 
คิดเห็นด้วยมากต่อการจัดกิจกรรมการเรียนภาษาเพื่อส่งเสริม 
ความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดเห็นด้วยมากท่ีสุดในด้านการจัด 
บรรยากาศการเรียนการสอนและด้านกิจกรรมเห็นด้วยมากในด้าน
จัดเนื้อหาวิชาและด้านการวัดและประเมินผล 

ข้อเสนอแนะ
 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้การ 
สอนแบบย้อนกลับร่วมกับเทคนิคการใช้ค�าถามท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆ หรือใช้ 
กับบทเรียนอื่นๆ 
 2. ควรมกีารศกึษาการจดัการเรยีนรูก้ารสอนแบบย้อน 
กลับเปรียบเทียบกับการจัดการเรียนรู ้แบบอ่ืน ร่วมกับเทคนิค 
การใช้ค�าถามเช่นกัน
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บทคัดย่อ 
 การวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกบัความภกัดขีองผูบ้รโิภคในการซือ้ผลติภณัฑ์ 

ผ้าไหม : กรณีศึกษาโครงการหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของ 

โครงการหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ร้อยละ  

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment  

Correlation Coefficient) ในการทดสอบสมมติฐาน ผลวิจัยพบว่า ส่วนประสมการตลาดโดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กับความภักด ี

ของผู้บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหม โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง นอกจากนี้พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดท่ีม ี

ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับความภักดีของผู้บริโภคในการซ้ือผลิตภัณฑ์ผ้าไหมรายด้าน คือ ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย  

รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต�่า คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด  

ค�าส�าคัญ : ส่วนประสมทางการตลาด, ความภักดีของผู้บริโภค, ผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

Abstract
 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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บทน�า
 การทอผ้าพื้นบ้านเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับ 

การสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านานของคนไทยในอดีตการทอผ้ามี 

อยู่แทบทุกครัวเรือนในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเพราะน�ามาตัด 

เย็บเป็นเครื่องนุ่งห่มในชีวิตประจ�าวัน (บัวรัตน์  ศรีนิล และคณะ.  

2542 : 1) ในปัจจุบันคนไทยให้ความส�าคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

มากขึ้นและหันมานิยมแต่งกายด้วยผ้าไทยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ท�าจาก 

ผ้าไหมโดยเฉพาะผ้าไหมจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็น 

สถานที่มีชื่อเสียงในการผลิตผ้าไหมที่มีคุณภาพ ส�าหรับตลาดผ้า 

ไหมไทย หากมองภาพรวมการส่งออกในระบบหม่อนไหมทั้งหมด  

ในปี 2557 มีมูลค่า 1,077,483,683 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556  

อยู่ 204,217,435 บาท คิดเป็นร้อยละท่ีเพิ่มข้ึน 23.39 โดยใน 

ปี 2557 สินค้าขั้นกลาง คือ ผ้าไหม มีมูลค่าการส่งออกสูงที่สุดที่  

496,499,291 บาทเพิ่มขึ้นจากปี 2556 ถึง ร้อยละ 76.26 (ปี 2556  

มูลค่า 281,680,763 บาท) สินค้าต้นน�้าซ่ึงเป็นวัตถุดิบการผลิต 

มีมูลค่าการส่งออก 105,328,298 บาท เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 3.80  

(ปี 2556 มูลค่า 101,474,421 บาท) และสินค้าปลายน�้าประเภท 

ผลิตภัณฑ์ไหม มีมูลค่าการส่งออก 475,656,094 บาท ลดลง 

ร้อยละ 2.95 (ปี 2556 มูลค่า 490,111,064 บาท) เมื่อเทียบปีต่อป ี

ส่วนข้อมูลการส่งออก ปี 2558 ยังเป็นข้อมูลในช่วง 10 เดือนของปี  

แต่จากการพิจารณาแนวโน้มอัตราการเจริญเติบโต ข้อมูลยังติดลบ 

ในสินค้าที่เป็นเส้นด้ายและผ้าผืน มีเพียงเส้นใยดิบที่มีอัตราการ 

เจริญเติบโตเป็นบวกท่ีร้อยละ 25.75 จุดเด่นของไหมไทยเป็นที ่

ยอมรับของตลาดต่างประเทศ จากความแวววาวของเส้นไหมไทย  

จากความละเอียดอ่อนด้วยฝีมืออันประณีต จากการผลิตที่ค�านึง 

ถึงคุณภาพที่ดี จากลวดลายสีสันท่ีงดงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์  

ผนวกกับความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งของ 

ทั้งภาครัฐ ผู้น�าท้องถิ่น และเอกชน จะน�าพาให้ผ้าไหมไทยเป็นที่ 

ยอมรับและเป็นผู้น�าธุรกิจในต่างประเทศได้อย่างย่ังยืน กระทรวง 

อุตสาหกรรมจึงมั่นใจว่าภายในปี 2560 อุตสาหกรรมผ้าไหมไทย 

ก้าวไปสู่ความเป็นสากลโดยเฉพาะการยกระดับผ้าไหมไทยสู่สินค้า 

แฟชั่นชั้นสูง โอต์ กูตูร์ ซึ่งทั่วโลกให้การยอมรับและน�าไปใช้เป็น 

ส่วนประกอบที่ส�าคัญในการผลิตสินค้าแบรนด์เนมชั้นน�าระดับโลก 

ต่างๆ ด้วย (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2558 : ออนไลน์)

 จงัหวดันครราชสมีา หรอืโคราช มคี�าขวญัประจ�าจังหวดั  

คือ เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน  

เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ 20,493.964 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  

12,808,728 ไร่ เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย  

และมปีระชากรมากเป็นอนัดบั 2 ของประเทศ อยูใ่นภาคตะวนัออก 

เฉียงเหนือ (ส�านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา, 2559 : 

ออนไลน์) เป็นจังหวัดใหญ่ท่ีเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและ 

การท่องเที่ยวทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและมีหัตถกรรม 

ผ้าไหมที่มีชื่อเสียงอีกด้วยผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นทั้งประชาชนและ 

นักท่องเที่ยวที่เป็นชาวไทยที่มาจากจังหวัดอื่นๆ ซ่ึงนิยมใช้ผ้าไหม 

ซึง่ผลติภณัฑ์จากผ้าไหมมหีลายรปูแบบไม่ว่าจะเป็นผ้าผนื เสือ้ กางเกง  

กระโปรงผ้าเช็ดหน้า กระเป๋าสตางค์และอื่นๆ จังหวัดนครราชสีมา 

มีผ้าไหมเป็นสินค้าตามโครงการหน่ึงต�าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์เป็น 

จ�านวนมาก มีผู้ผลิตผ้าไหมหลายราย โดยโครงการหนึ่งต�าบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Product : OTOP) เป็นแนวคิด 

ของรัฐบาลที่มุ ่งกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น มีเป้าหมายสนับสนุน  

ผลิตภัณฑ์ลักษณะเฉพาะทีผ่ลิตและจ�าหน่ายในท้องถิน่ แต่ละต�าบล 

เป็นโครงการกระตุ้นให้ชุมชน หมู่บ้าน พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

ท้องถิน่และการตลาดเลอืกผลติภณัฑ์ทีโ่ดดเด่นมาหนึง่ชิน้จากแต่ละ 

ต�าบลมาประทบัตราว่า “ผลิตภัณฑ์โอทอป” และจดัหาเวทใีนประเทศ 

และต่างประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เป็นท่ีรู้จัก (หน่ึงต�าบลหนึ่ง 

ผลิตภัณฑ์, 2558 : ออนไลน์) ดังนั้นในการที่จะผลิตสินค้าให้ตรง 

ตามความต้องการของตลาดและสามารถตอบสนองความพึงพอใจ 

ของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้องผู้ผลิตต้องค�านึงถึงพฤติกรรมของ 

ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า

 คณุภาพของสินค้าและบรกิารจากประสบการณ์ทีล่กูค้า 

ได้รบัจากการซือ้และใช้ผลติภณัฑ์จะส่งผลให้ผูบ้รโิภคเกดิความชอบ  

ความประทับใจ ความพึงพอใจ และน�าความประทับใจ และความ 

พงึพอใจบอกต่อยังบคุคลอืน่ ก่อให้เกดิมผีูซ้ือ้รายใหม่ๆ เกิดข้ึน และ 

อาจท�าให้เกิดความต้ังใจกลับมาซื้ออีก ซึ่งหากลูกค้ามีพฤติกรรม 

การซื้อซ�้าๆ กันหลายครั้งจนกลายเป็นความภักดีต่อสินค้าเกิดขึ้น  

ความจงรักภักดีต่อสินค้าเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีส่วนช่วยให้ธุรกิจ 

เจริญเติบโตได้เป็นอย่างมากทั้งทางด้านรายได้ ชื่อเสียงของสินค้า    

 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 

ส่วนประสมทางการตลาดกับความภักดีของผู ้บริโภคในการซื้อ 

ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม : กรณีศึกษาโครงการหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ใน 

จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นแนวทางต่อผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าไหม 

น�าไปปรับปรุงและพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของตลาดและ 

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและวางกลยุทธ์ทางการตลาดของ 

ธุรกิจผ้าไหมให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคได้ตรงเป้าหมาย 

มากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการ 

ตลาดกับความภักดีของผู้บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

พิมพ์นิภา  รัตนจันทร์,  ผุสดี  นิลสมัคร, ณพรรณ  สินธุศิริ
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นิยามศัพท์เฉพาะ
 ผู้บริโภค หมายถึง บุคคลท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของ

กลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมของโครงการหน่ึงต�าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ในจังหวัด

นครราชสีมา

   ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม หมายถึง ผ้าท่ีท�ามาจากเส้นใยของ

สตัว์ชนดิหนึง่ มเีอกลกัษณ์เฉพาะตวัแตกต่างจากผ้าทัว่ไป คอื มเีนือ้

แน่น ละเอยีด มคีวามมนัวาว ซกัแล้วสไีม่ตก ไม่ซดี เมือ่น�าไปตดัเยบ็

เสื้อผ้าตะเข็บไม่แตกง่าย มีความพิถีพิถันในการการทอ

 ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ปัจจัยส�าคัญ 

ช่วยท�าให้ผู้ขายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสามารถตอบสนองความต้องการ

และสร้างความพึงพอใจกับผู้บริโภค ประกอบด้วย 

     1) ผลิตภัณฑ์ หมายถึง ชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์ผ้าไหม  

รูปแบบความหลากหลายที่มี ให ้ เลือก คุณภาพของผ ้าไหม 

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู ่ เสมอ ความสวยงาม 

ความประณีตในการผลิต

     2) ราคา หมายถึง ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ราคา 

มีความสมเหตุสมผล สามารถต่อรองราคาได้ มีป้างแสดงราคา 

ที่ชัดเจน

     3) การจัดจ�าหน่าย หมายถึง การเดินทางไปยังสถานที ่

จ�าหน่ายมคีวามสะดวก การตกแต่งร้านน่าสนใจ จดัวางเป็นหมวดหมู่ 

มีที่จอดรถเพียงพอต่อความต้องการ  

     4) การส่งเสริมการตลาด หมายถึง พนักงานขายม ี

ความรูแ้นะน�าผลติภณัฑ์ได้เป็นอย่างด ีมส่ีวนลดและของสมมนาคณุ 

ให้กบัลูกค้า มกีารแจ้งข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัผลิตภัณฑ์ผ่านส่ือต่าง ๆ

    ความภักดีของผู ้บริ โภค หมายถึง ความผูกพัน 

ความชอบความพึงพอใจของผู้บริโภคที่ซ้ือผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของ 

กลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมของโครงการหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นสิ่งที่ 

เกิดจากพฤติกรรมด้านบวก ประกอบด้วย 

   1) ด้านการบอกต่อ หมายถึง การที่ผู้บริโภคมาซื้อ 

ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจากผู้ขายแล้วมีความพึงพอใจ มีการแสดงออกใน

การบอกต่อบคุคลอืน่ให้มาซือ้ ให้การให้ค�าแนะน�า ปกป้องและช้ีแจง

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องอยู่เสมอ

    2) ด้านการซือ้ซ�า้ หมายถงึ ความสมคัรใจของผูบ้รโิภค 

ที่คงความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเป็นประจ�า  

และจะยังกลับมาซื้อจากผู้ขายรายเดิมอีกในอนาคต

สมมติฐานของการวิจัย
 ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ 

ความภักดีของผู้บริโภคในการซ้ือผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของโครงการ 

หนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในจังหวัดนครราชสีมา

กรอบแนวคิด

วิธีด�าเนินการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคที่ซื้อ

ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของโครงการหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัด

นครราชสีมา

 
สมมติฐานของการวิจัย 
 
    ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความภักดีของผู้บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของ
โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในจังหวัดนครราชสีมา 

 
กรอบแนวคิด 
 
  ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิด 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครัง้นี้ คือ ผู้บริโภคที่ซื้อผลติภณัฑ์ผา้ไหมของโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์
ในจังหวัดนครราชสมีา 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ใน
จังหวัดนครราชสีมา การค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนโดยใช้หลักการค านวณของ 
Cochran W.G. (สุมินทร  เบ้าธรรม. 2558 : 62) ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 จ านวน 385 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความ
น่าเชื่อถือมากขึ้น และเพื่อช่วยลดความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน 
 
 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 
 การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยและสถานที่แจกแบบสอบถาม ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกแจกแบบสอบถาม
เฉพาะผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจากผู้ผลิตจ าหน่ายผ้าไหมของโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
 การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง มีขั้นตอนดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการเจาะจงเลือกผู้ผลิตและ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในเขตอ าเภอปักธงชัยเนื่องจากเป็นอ าเภอที่มีจ านวน
ผู้ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมากที่สุดในจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 39 ราย (ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ส่วนประสมทางการตลาด 
-  ด้านผลิตภัณฑ ์
-  ด้านราคา 
-  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
-  ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ความภักดีของผู้บริโภค 
- ด้านการบอกต่อ 
- ด้านการซื้อซ้ า 

 

 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิด

 กลุ ่มตัวอย่างที่ใช ้ในการศึกษา คือ ผู ้บริโภคท่ีซื้อ 

ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของโครงการหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัด 

นครราชสมีา การค�านวณหาขนาดกลุม่ตวัอย่างแบบไม่ทราบจ�านวน 

ประชากรที่แน่นอนโดยใช้หลักการค�านวณของ Cochran W.G.  

(สุมินทร  เบ้าธรรม. 2558 : 62) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95  

จ�านวน 385 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น และเพื่อ 

ช่วยลดความคลาดเคล่ือนที่เกิดขึ้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงก�าหนดขนาด 

กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 400 คน

พิมพ์นิภา  รัตนจันทร์,  ผุสดี  นิลสมัคร, ณพรรณ  สินธุศิริ
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 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง

 การเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยและสถานที่แจก

แบบสอบถาม ผู้วจิยัใช้วธิกีารเลอืกแจกแบบสอบถามเฉพาะผู้บรโิภค 

ที่ซ้ือผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจากผู ้ผลิตจ�าหน่ายผ้าไหมของโครงการ 

หนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

 การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง มีขั้นตอน 

ดังนี้ 

 ขั้นตอนที ่1 ใช ้ วิ ธี การสุ ่ มตั วอย ่ า งแบบเจาะจง  

(Purposive Sampling) โดยการเจาะจงเลือกผู้ผลิตและจ�าหน่าย 

ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของโครงการหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในเขต 

อ�าเภอปักธงชัยเนื่องจากเป็นอ�าเภอที่มีจ�านวนผู้ผลิตและจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมากที่สุดในจังหวัดนครราชสีมา จ�านวน 39 ราย  

(ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา. 2558) เพื่อเลือก 

สถานที่ส�าหรับแจกแบบสอบถามให้กับผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ ์

ผ้าไหมของโครงการหนึง่ต�าบลหนึง่ผลิตภณัฑ์ทีเ่ดินทางเข้ามาภายใน 

ร้านของผู้ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

 ขั้นตอนท่ี 2 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple  

random Sampling) โดยการจับฉลากข้ึนมาท้ังหมด 10 ราย  

จากทั้งหมด 39 ราย ท่ีผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของ 

โครงการหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

 ผู้วิจัยได้จับฉลากสุ่มเลือกมา 10 ราย ดังนี้

 1. กลุ่มไหมทอมือปักธงชัย

 2. กลุ่มผ้าไหมคุณย่า 

 3. กลุ่มหัตถกรรมการทอผ้าไหม ม.4 บ้านนาแค

 4. กลุ่มสหกรณ์การเกษตรผ้าไหมปักธงชัย จ�ากัด

 5. ส�าเนียงไหมไทย

 6. กลุ่มเกษรไหมไทย

 7. กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านทุ่งจาน

 8. กลุ่มศรีไหมไทย

 9. กลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมบ้านดู่

 10. ไหมทองสุรนารี

 ขั้นตอนที่ 3 ก�าหนดโควตา (Quota Sampling) โดย 

แบ่งให้ผู้ผลิตและจ�าหน่ายแห่งละ 40 ตัวอย่าง ทั้งหมด 10 ราย 

เท่ากับ 400 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)

 ขั้นตอนที่ 4 การสุม่ตวัอย่างโดยสะดวก (Convenience  
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ส่วนประสมทางการตลาดได้ค่าความเช่ือมั่น .797 ความภักดีของผู้บริโภค .793 ทั้งนี้ มีรายละเอียดค่า Factor Loading 
และค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ค่า Factor Loading และคา่ Alpha Coefficient 

 

ตัวแปร Factor Loading Alpha Coefficient 
ส่วนประสมทางการตลาด  .797 
     ด้านผลิตภณัฑ ์ .628-.729 .737 
     ด้านราคา .818-.543 .793 
     ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย .795-889 .804 
     ด้านการส่งเสริมการตลาด .597-.803 .753 
ความภักดีของผู้บริโภค  .793 
     ด้านการบอกต่อ .865-.834 .795 
     ด้านการซื้อซ้ า .822-.532 .792 
 
 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิเคราะห์ลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและ
ความภักดีของผู้บริโภคที่เคยซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม : กรณีศึกษาโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัด
นครราชสีมา ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistic) ด้วยการวิเคราะห์
สัมประสิทธิ์ สหสัมพั นธ์แบบ เพี ยร์สั น  (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ใช้ ในการหา
ความสัมพันธ์ของตัวแปรสองตัวที่เป็นอิสระต่อกันหรือหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 2 ชุดที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 
.05 เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
 
ผลการวิจัย 
  

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความส าคัญส่วนประสมทางการตลาด 
 

 ส่วนประสมทางการตลาด �̅�𝑥 S.D. ระดับความส าคัญ 
ด้านผลิตภณัฑ ์ 3.78 .508 มาก 
ด้านราคา 3.82 .513 มาก 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 3.77 .717 มาก 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.90 .583 มาก 
      รวม  3.81 .413 มาก 
 
    จากตารางที่ 2 พบว่าผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้ระดับความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม
ในระดับส าคัญมาก (�̅�𝑥= 3.81) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าผู้บริโภคใหค้วามส าคัญระดับมาก ด้านการส่งเสริมการตลาด 
(�̅�𝑥 = 3.90) รองลงมาด้านราคา (�̅�𝑥 = 3.82) ด้านผลิตภัณฑ์ (�̅�𝑥 = 3.78) และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (�̅�𝑥 = 3.77) 
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 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล

 การวิเคราะห์ลกัษณะข้อมลูท่ัวไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

และส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและความภักดีของ 

ผู้บริโภคที่เคยซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม : กรณีศึกษาโครงการ 

หนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัยด�าเนินการ 
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วิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product  

Moment Correlation Coefficient) ใช้ในการหาความสัมพันธ์ 
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สมมติฐาน
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ความภักดีของผู้บริโภค  .793 
     ด้านการบอกต่อ .865-.834 .795 
     ด้านการซื้อซ้ า .822-.532 .792 
 
 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิเคราะห์ลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและ
ความภักดีของผู้บริโภคที่เคยซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม : กรณีศึกษาโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัด
นครราชสีมา ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistic) ด้วยการวิเคราะห์
สัมประสิทธิ์ สหสัมพั นธ์แบบ เพี ยร์สั น  (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ใช้ ในการหา
ความสัมพันธ์ของตัวแปรสองตัวที่เป็นอิสระต่อกันหรือหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 2 ชุดที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 
.05 เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
 
ผลการวิจัย 
  

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความส าคัญส่วนประสมทางการตลาด 
 

 ส่วนประสมทางการตลาด �̅�𝑥 S.D. ระดับความส าคัญ 
ด้านผลิตภณัฑ ์ 3.78 .508 มาก 
ด้านราคา 3.82 .513 มาก 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 3.77 .717 มาก 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.90 .583 มาก 
      รวม  3.81 .413 มาก 
 
    จากตารางที่ 2 พบว่าผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้ระดับความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม
ในระดับส าคัญมาก (�̅�𝑥= 3.81) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าผู้บริโภคใหค้วามส าคัญระดับมาก ด้านการส่งเสริมการตลาด 
(�̅�𝑥 = 3.90) รองลงมาด้านราคา (�̅�𝑥 = 3.82) ด้านผลิตภัณฑ์ (�̅�𝑥 = 3.78) และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (�̅�𝑥 = 3.77) 

 จากตารางที่ 2 พบว่าผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหม 

ให้ระดับความส�าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมในระดับ 

ส�าคัญมาก (X = 3.81) เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้บริโภค 

ผลการวิจัย
 

 ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความส�าคัญส่วนประสมทางการตลาด

ให้ความส�าคัญระดับมาก ด้านการส่งเสริมการตลาด (X = 3.90)  

รองลงมาด้านราคา (X = 3.82) ด้านผลิตภัณฑ์ (X = 3.78) และ 

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย (X = 3.77)

 ตารางที่ 3  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความภักดี
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความภักดี 

 

 ความภักดี �̅�𝑥 S.D. ระดับความภักดี 
ด้านการบอกต่อ 3.76 .686 มาก 
ด้านการซื้อซ้ า 3.95 .578 มาก 
      รวม  3.85 .521 มาก 
 
    จากตารางที่ 3 พบว่าผู้บริโภคมีระดับความภักดีในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหม โดยรวมในระดับภักดีมาก (�̅�𝑥 = 
3.85) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าผู้บริโภคมีระดับความภักดีมาก ด้านการซื้อซ้ า (�̅�𝑥 = 3.95) และด้านการบอกต่อ (�̅�𝑥 = 
3.76) 
 

ตารางที่ 4 ความสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาดกับความภักดีของผู้บรโิภค 
 

 
ส่วนประสมทางการตลาด 

ความภักดีของผู้บริโภคในการซื้อผลิตภณัฑผ์้าไหม 
Pearson 

Correlation (r) 
Sig. ระดับ

ความสัมพันธ์ 
ทิศทาง 

ด้านผลิตภัณฑ์ .525** .000 ปานกลาง เดียวกัน 
ด้านราคา .300* .035 ปานกลาง เดียวกัน 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย .578** .000 ปานกลาง เดียวกัน 
ด้านการส่งเสริมการตลาด .282* .047 ต่ า เดียวกัน 
ส่วนประสมทางการตลาด .605** .000 ปานกลาง เดียวกัน 
     
 *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
   จากตารางที่ 4 พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมโดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก (r = .605) ในระดับปานกลางเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความภักดีของ
ผู้บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหม เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย (r = .578) รองลงมาคือด้านผลิตภัณฑ์ (r = .525) และด้านราคา (r = .300) มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับ
ปานกลางเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความภักดีของผู้บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหม และส่วนประสมทางการตลาด
ด้านการส่งเสริมการตลาด (r = .282) มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ าเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความภักดีของ
ผู้บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหม เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
สรุปและอภิปรายผล  
 
     ผลการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับความภักดีของผู้บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ์
ผ้าไหม : กรณีศึกษาโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในจังหวัดนครราชสีมา สามารถน ามาสรุปและอภิปรายผลได้ดังนี้    
   1. ระดับความส าคัญส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ประกอบไปด้วย ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับส าคัญมาก สอดคล้อง

พิมพ์นิภา  รัตนจันทร์,  ผุสดี  นิลสมัคร, ณพรรณ  สินธุศิริ



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

154   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 13  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2562

 จากตารางที่ 3 พบว่าผู้บริโภคมีระดับความภักดีในการ 

ซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหม โดยรวมในระดับภักดีมาก (X = 3.85) 

เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ผู ้บริโภคมีระดับความภักดีมาก  

ด้านการซื้อซ�้า (X = 3.95) และด้านการบอกต่อ (X = 3.76)

 จากตารางท่ี 4 พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดม ี

ความสมัพนัธ์กบัความภักดขีองผูบ้รโิภคในการซ้ือผลติภณัฑ์ผ้าไหม 

โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก (r = .605) ในระดับปานกลาง 

เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความภักดีของผู ้บริโภคในการซ้ือ 

ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนประสมทาง 

การตลาดด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย (r = .578) รองลงมา คือ 

ด้านผลิตภัณฑ์ (r = .525) และด้านราคา (r = .300) มีความสัมพันธ ์

ทางบวกในระดับปานกลางเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความภักดี 

ของผู ้บริโภคในการซ้ือผลิตภัณฑ์ผ้าไหม และส่วนประสมทาง 

การตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด (r = .282) มีความสัมพันธ ์

ทางบวกในระดับต�่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความภักดีของ 

ผู้บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหม เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทาง 

การตลาดกับความภักดีของผู้บริโภคในการซ้ือผลิตภัณฑ์ผ้าไหม :  

กรณศีกึษาโครงการหนึง่ต�าบลหนึง่ผลติภณัฑ์ ในจงัหวดันครราชสมีา 

สามารถน�ามาสรุปและอภิปรายผลได้ดังนี้   

  1. ระดบัความส�าคญัส่วนประสมทางการตลาดของ 

ผูบ้รโิภคในการซือ้ผลติภณัฑ์ผ้าไหม ประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์  

ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด  

โดยรวมอยู่ในระดับส�าคัญมาก สอดคล้องกับการศึกษาของปิยมาศ   

ฤทธิเดช (2558) พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของ 

ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้สนิค้านารายาในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบไปด้วย  

ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย และ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้อง 

 ตารางที่ 4  ความสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาดกับความภักดีของผู้บริโภค

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความภักดี 
 

 ความภักดี �̅�𝑥 S.D. ระดับความภักดี 
ด้านการบอกต่อ 3.76 .686 มาก 
ด้านการซื้อซ้ า 3.95 .578 มาก 
      รวม  3.85 .521 มาก 
 
    จากตารางที่ 3 พบว่าผู้บริโภคมีระดับความภักดีในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหม โดยรวมในระดับภักดีมาก (�̅�𝑥 = 
3.85) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าผู้บริโภคมีระดับความภักดีมาก ด้านการซื้อซ้ า (�̅�𝑥 = 3.95) และด้านการบอกต่อ (�̅�𝑥 = 
3.76) 
 

ตารางที่ 4 ความสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาดกับความภักดีของผู้บรโิภค 
 

 
ส่วนประสมทางการตลาด 

ความภักดีของผู้บริโภคในการซื้อผลิตภณัฑผ์้าไหม 
Pearson 

Correlation (r) 
Sig. ระดับ

ความสัมพันธ์ 
ทิศทาง 

ด้านผลิตภัณฑ์ .525** .000 ปานกลาง เดียวกัน 
ด้านราคา .300* .035 ปานกลาง เดียวกัน 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย .578** .000 ปานกลาง เดียวกัน 
ด้านการส่งเสริมการตลาด .282* .047 ต่ า เดียวกัน 
ส่วนประสมทางการตลาด .605** .000 ปานกลาง เดียวกัน 
     
 *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
   จากตารางที่ 4 พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมโดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก (r = .605) ในระดับปานกลางเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความภักดีของ
ผู้บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหม เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย (r = .578) รองลงมาคือด้านผลิตภัณฑ์ (r = .525) และด้านราคา (r = .300) มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับ
ปานกลางเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความภักดีของผู้บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหม และส่วนประสมทางการตลาด
ด้านการส่งเสริมการตลาด (r = .282) มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ าเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความภักดีของ
ผู้บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหม เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
สรุปและอภิปรายผล  
 
     ผลการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับความภักดีของผู้บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ์
ผ้าไหม : กรณีศึกษาโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในจังหวัดนครราชสีมา สามารถน ามาสรุปและอภิปรายผลได้ดังนี้    
   1. ระดับความส าคัญส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ประกอบไปด้วย ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับส าคัญมาก สอดคล้อง

กับการศึกษาของรัฐนันท์  พงศ์วิริทธิ์ธร และคณะ (2558) พบว่า 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย 

ทอมอืของผูบ้รโิภคทีก่ลุม่ตัวอย่างผูต้อบแบบสอบถามให้ความส�าคญั 

ระดบัมากทุกด้าน ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าผลติภัณฑ์ผ้าไหมมรีปูแบบ 

ให้เลือกหลากหลาย ดังนั้นผู้บริโภคจึงมีการพิจารณาส่วนประสม 

ทางการตลาดในทุกๆ ด้านก่อนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหม  

โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วผู้บริโภคให้ความส�าคัญด้านการ 

ส่งเสรมิการตลาดมากทีส่ดุในการเลอืกรบัข้อมลูข่าวสารการโฆษณา 

ผ่านส่ือต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ เว็บไซต์ แผ่นพับ การมีของ 

สมนาคุณให้กับลูกค้าเดิม และลูกค้าท่ีมียอดซื้อสูง รองลงมา คือ  

ด้านราคา คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มีป้ายแสดงราคาชัดเจน  

ด้านผลิตภัณฑ์ คือ มีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 

อยู่ตลอดเวลา รูปแบบของผลิตภัณฑ์มีให้เลือกหลากหลาย และ 

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย     

 2. ระดับความภักดีของผู้บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ ์

ผ้าไหม ประกอบไปด้วย ด้านการบอกต่อ ด้านการซื้อซ�้า โดยรวม 

ความภักดีอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีระดับ 

ความภักดใีนด้านการซือ้ซ�า้ รองลงมา คือ ด้านการบอกต่อ สอดคล้อง 

กับการศึกษาของจุฑามาศ  สนธิ (2556) พบว่า ความภักดีที่มีผล 

ต่อการซื้อเสื้อผ้าส�าเร็จรูปจากตลาดนัดในเขต จังหวัดปทุมธานี  

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก พบว่า ด้านความตัง้ใจท่ีจะซือ้ซ�า้สงูสดุ 

จะพจิารณาเลอืกเป็นทีแ่รกเมือ่ต้องการใช้บรกิารซือ้เส้ือผ้าส�าเรจ็รปู  

เนื่องจากผู้จ�าหน่ายมีการออกแบบ รูปทรงสวยงาม ทันสมัยตรง 

ความต้องการผลิตภัณฑ์เส้ือผ้าส�าเร็จรูป สะดวก ประหยัดเวลา  

สามารถ ใส่ได้ทันที ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าส�าเร็จรูปมีคุณภาพ เพื่อสร้าง 

ความประทับใจและเกิดการซื้อซ�้า รองลงมา ได้แก่ ด้านพฤติกรรม 

พิมพ์นิภา  รัตนจันทร์,  ผุสดี  นิลสมัคร, ณพรรณ  สินธุศิริ
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การบอกต่อ โดยจะมกีารพดูถงึส่ิงดีๆ เกีย่วกบัการซือ้เส้ือผ้าส�าเรจ็รปู 

ที่ท่านใช้บริการอยู่กับผู้อื่นและสอดคล้องกับปิยมาศ  ฤทธิเดช  

(2558) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการ 

ตลาดและความจงรักภักดีในตราสินค้านารายาของผู้บริโภคในเขต 

กรงุเทพมหานคร พบว่า ระดบัความจงรักภกัดใีนตราสนิค้านารายา 

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ด้านพฤติกรรม 

การซื้อซ�้า ด้านพฤติกรรมการบอกต่อ ด้านความเชื่อมั่น ด้านการไป 

อยู่ใจกลางผู้บริโภค และด้านความง่ายในการเข้าถึง โดยรวมอยู่ใน 

ระดับปานกลาง และสอดคล้องกับ Gronroos (2000) ได้ให ้

ความหมายว่าความจงรักภักดี หมายถึง การท่ีลูกค้ายินดีที่จะ 

สนับสนุนหรือมอบประโยชน์ให้กับองค์กรในระยะยาวโดยลูกค้าจะ 

ซื้อซ�้าหรือการใช้บริการจากองค์กรอย่างต่อเนื่องหรือแนะน�าบุคคล 

อื่นถึงข้อดี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริโภคมีการเลือกซื้อผลิตภัณฑ ์

ผ้าไหมจากผูข้ายรายเดมิทีซ่ือ้อยูเ่ป็นประจ�าจนเกดิความคุน้เคยและ 

เมื่อมีโอกาสจะแนะน�าบุคคลอื่นให้มาซื้อผ้าไหมจากผู้ขายรายเดิม 

 3. ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 

กับความภักดีของผู ้บริโภคในการซ้ือผลิตภัณฑ์ผ้าไหม พบว่า 

ส่วนประสมการตลาดโดยภาพรวมมคีวามสมัพนัธ์กบัความภกัดขีอง 

ผู้บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหม โดยมีความสัมพันธ์ทางบวก 

ในระดับปานกลางเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แสดงให้เห็นว่าหาก 

ผูบ้รโิภคให้ความส�าคญัมคีวามพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด 

มากขึ้นจะช่วยให้เกิดความภักดีในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ในด้าน 

การบอกต่อและเกิดการซื้อซ�้าเพิ่มขึ้น ดังนั้นผู้ขายผลิตภัณฑ์ผ้าไหม 

ควรพัฒนาและปรับปรุงพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดอยู่เสมอ  

นอกจากนีพ้บว่า ส่วนประสมทางการตลาดมคีวามสมัพนัธ์ทางบวก 

ในระดับปานกลางกับความภักดีของผู้บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ์ 

ผ้าไหมรายด้าน คอื ด้านช่องทางการจดัจ�าหน่าย รองลงมา คอื ด้าน

ผลิตภัณฑ์ และด้านราคา ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์

ทางบวกในระดบัต�า่ คือ ด้านการส่งเสรมิการตลาด เพราะว่าผูบ้รโิภค

เน้นให้ความส�าคัญกับช่องทางการจ�าหน่ายในส่วนสถานที่จ�าหน่าย

ผลติภณัฑ์ต้องมกีารเดนิทางไปมาสะดวกสบาย การจดัวางผลติภณัฑ์

สวยงามเป็นหมวดหมู่หาง่าย ตัวผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพทั้งนี้มี 

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาเพ่ือสร้าง 

ความแปลกใหม่เป็นท่ีต้องการของลูกค้า และราคาเหมาะสมกับ 

คุณภาพ มีการแสดงป้ายราคาอย่างชัดเจน สอดคล้องกับการศึกษา 

ของปิยมาศ  ฤทธิเดช (2558) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย 

ส่วนประสมทางการตลาดและความจงรกัภกัดใีนตราสนิค้านารายา 

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนประสม 

ทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ 

จัดจ�าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับ 

ความจงรักภักดี ในตราสินค ้านารายาของผู ้บริ โภคในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวก ในระดับ 

ปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านของความจงรักภักดีแล้ว พบว่า 

ทุกด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง และสอดคล้อง 

กับการศึกษาของจุฑามาศ  สนธิ (2556) ได้ศึกษาส่วนประสม 

ทางการตลาดและความภักดีของผู้ซื้อเส้ือผ้าส�าเร็จรูปจากตลาดนัด 

ในเขตจังหวัดปทุมธานี พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสม 

ทางการตลาดกับความภักดีที่มีผลต่อการซื้อเสื้อผ้าส�าเร็จรูปจาก 

ตลาดนดัในเขตจงัหวดัปทมุธาน ีมคีวามสัมพนัธ์กนัในทางบวกอย่าง 

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยรวมอยู่ในระดับความสัมพันธ ์

กันค่อนข้างสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย
 จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสม 

ทางการตลาดกบัความภกัดขีองผูบ้รโิภคในการซือ้ผลติภณัฑ์ผ้าไหม :  

กรณศีกึษาโครงการหนึง่ต�าบลหนึง่ผลติภณัฑ์ ในจงัหวดันครราชสมีา  

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้

 1. ส่วนประสมทางการตลาดกบัความภกัดีของผูบ้รโิภค 

ในการซือ้ผลติภณัฑ์ผ้าไหมส่วนใหญ่มคีวามสมัพนัธ์ระดับปานกลาง  

อย่างไรก็ตามด้านช่องทางการจ�าหน่ายมีค่าความสัมพันธ์สูงกว่า 

ด้านอื่นๆ ดังนั้น ผู้ประกอบการ OTOP ควรให้ความส�าคัญเน้น 

ด้านช่องทางการจัดหน่ายให้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะท�าให้ความภักดีของ 

ผู ้บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสูงขึ้น โดยเน้นการจัดวาง 

ผลิตภัณฑ์เป็นหมวดหมู่หาง่าย ตกแต่งโชว์ผลิตภัณฑ์น่าสนใจ 

การเดินทางไปยังสถานท่ีจ�าหน่ายให้มีความสะดวก มีสถานที่ 

จอดรถเพียงพอ อนึ่งส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ก็มี 

ความสมัพนัธ์กบัความภกัดใีนอนัดบัรองลงมา ผู้ประกอบการ OTOP  

ควรใส่ใจมีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อ 

กระตุน้จงูใจผูซ้ื้อและสร้างความแปลกใหม่ให้กบัผลติภณัฑ์ มรีปูแบบ 

ของผลิตภัณฑ์มใีห้เลือกหลากหลายเป็นการเพิม่ทางเลือกในการซือ้ 

ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้มี 

คุณภาพดีเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภค นอกจากนี้ 

ด้านราคา ควรก�าหนดราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพ มีการติดป้าย 

แสดงราคาอย่างชัดเจน และสามารถให้ผู้บริโภคสามารถต่อรอง 

ราคาได้

 2. ส่วนประสมทางการตลาดกบัความภกัดีของผูบ้รโิภค 

ในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ด้านการส่งเสริมการตลาดมีค่าความ 

สัมพันธ์ในระดับต�่า ดังนั้นผู้ประกอบการ OTOP ควรเน้นในเรื่อง 

การส่งเสริมการตลาดโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ การโฆษณาใน 

ช่ือเสียงของผลิตภัณฑ์ผ้าไหม คุณภาพของผ้าไหม การพัฒนา 

ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพือ่แจ้งข้อมลูข่าวสารในด้านผลิตภัณฑ์ให้ผูบ้รโิภค 

รับรู้และกระตุ้นให้เกิดความภักดีเพิ่มขึ้น       

พิมพ์นิภา  รัตนจันทร์,  ผุสดี  นิลสมัคร, ณพรรณ  สินธุศิริ
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
 1. การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่าง 

ส่วนประสมทางการตลาดกับความภักดีในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหม  

ควรมกีารศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดเป็น 

รายด้าน เพื่อจะท�าให้ทราบข้อมูลในระดับลึกว่าปัจจัยด้านใดที่มี 

ความสัมพันธ์กับความภักดีมากท่ีสุด เพื่อสามารถน�าไปใช้ปรับเพื่อ 

เพิ่มความจงรักภักดีของผู้บริโภคให้มากขึ้น

 2. ควรศกึษาปัจจยัด้านอืน่ๆ เพิม่เตมินอกจากส่วนประสม 

ทางการตลาดทีไ่ด้ศกึษาไว้ เนือ่งจากระดบัความสมัพนัธ์ส่วนประสม 

ทางการตลาดอยู่ในระดับปานกลาง อาจมีปัจจัยด้านอื่นที่มีผลต่อ 

ความภักดีของผู้บริโภคในการซ้ือผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ซึ่งจะท�าให้ 

ทราบว่ามีปัจจัยใดอีกบ้างที่มีความสัมพันธ์กับความภักดีในการซื้อ

ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของผู้บริโภค เพื่อน�าข้อมูลที่ไปเป็นแนวทางใน

การปรับปรุง พัฒนาและเพื่อเพิ่มความภักดีของผู้บริโภคให้มากขึ้น
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บทคัดย่อ
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์องค์ประกอบของการทุจริตทางการศึกษาของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก 2) ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการทุจริตทางการศึกษาของนักเรียนระดับ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก ในระดับนักเรียนและระดับโรงเรียน 3) เพื่อพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุ 

พหุระดับการทุจริตทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 

ผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียน จ�านวน 1,399 คน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก จ�านวน 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�านายดังนี้

  2.1 ระดับนักเรียน พบว่า การทุจริตทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาค 

ตะวันออก ได้รับอิทธิพลเชิงลบจากการเลี้ยงดูของครอบครัว ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพศ และได้รับอิทธิพลเชิงบวกจาก แรงจูงใจใน 

การกระท�าการทุจริตทางการศึกษา และอายุ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  2.2 ระดับโรงเรียน พบว่า การทุจริตทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาค 

ตะวันออก ได้รับอิทธิพลเชิงลบจากการบริหารวิชาเรียน และได้รับอิทธิพลเชิงบวกจากการลดโอกาสในการทุจริต อย่างมีนัยส�าคัญทาง 

สถิติที่ระดับ .05

ค�าส�าคัญ : การทุจริตทางการศึกษา, ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับ
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Abstract
 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.

Keywords : Academic Dishonesty, Multilevel Causal Model.
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บทน�า
 เด็กและเยาวชนถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณค่า 
ยิ่งของประเทศ เพราะเด็กและเยาวชนในวันนี้จะเติบโดเป็นผู้ใหญ่ 
ในวันหน้า การให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนจึงมีความส�าคัญต่อ 
การก�าหนดทิศทางของสังคมในอนาคต ดังนั้นจึงต้องปลูกฝังให้เป็น 
ผู้มีความรู้ ความสามารถควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมจริยธรรมใน 
จิตใจ เพื่อให้เติบโตเป็นผู ้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมที่ด ี
มคีวามสขุ เป็นสงัคมแห่งความดงีาม โดยมคีรแูละโรงเรยีนท�าหน้าที ่
ถ่ายทอดความรู้และปลกูฝังความดตีัง้แต่วยัเยาว์ (โครงการโรงเรยีน 
สีขาว, 2558 : บทน�า) สอดคล้องกับท่ีพระราชบัญญัติการศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ.2542 (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,  
2545 : 5) มาตรา 6 ที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือ 
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกายจิตใจ สติปัญญา  
ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด�ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข”
 ในขณะเดียวกันกับท่ีในสังคมไทยท่ีต้องการคุณภาพ 
ของคนไทยที่มีความดี เก่ง และมีความสุข แต่จากข้อมูลข่าวสาร 
ต่างๆ ที่เสนอต่อสาธารณชนที่ผ่านมาพบว่า มีคดีและกรณีศึกษา 
มากมายที่พบว่ามีการทุจริตในสังคมไทยในหลายๆ ประการ ได้แก่  
การทุจริตคอร์รัปชั่น การไม่โปร่งใสในการท�างาน การขาดความ 
รับผิดชอบต่อสาธารณะ (ส�านักงานป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ, 2553) จากรายงานการศึกษาสภาวการณ ์
และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ประจ�าปี  
2556 - 2557 สภาวการณ์ด้านการศึกษาในมิติชีวิตกับการเรียนรู้ 
พบว่า เด็กที่มีการทุจริตทางการศึกษา โดยการคัดลอกหรือให้ผู้อื่น 
ท�าการบ้านหรือรายงานให้บ่อยครั้งถึงประจ�า ในระดับประเทศ  
พบว่า ในชัน้ประถมศกึษา มนีกัเรยีนคดัลอกหรอืให้ผูอ้ืน่ท�าการบ้าน 
หรอืรายงานให้บ่อยครัง้ถึงประจ�า ร้อยละ 10.71  ในชัน้มธัยมศึกษา 
ตอนต้น ร้อยละ 20.19 ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 26.79  
ระดับอาชีวศึกษา ร้อยละ 18.68 และระดับอุดมศึกษาร้อยละ  
16.74 (สถาบันรามจิตติ, 2558 : 34) ซ่ึงจะเห็นว่าการทุจริต 
ทางการศึกษานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมากที่สุดในนักเรียนระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเม่ือพิจารณาเฉพาะนักเรียนระดับ 
ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย โดยจ�าแนกตามภาค พบว่า นกัเรยีนระดบั 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีคัดลอกหรือให้ผู ้อ่ืนท�าการบ้านหรือ 
รายงานให้บ่อยครั้งถึงประจ�า ในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 30.74   
ภาคเหนอื ร้อยละ 27.47  ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน 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 
ทางการศึกษานี้พบได้มากท่ีสุดในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ภาคตะวันออก

 สาเหตขุองการทจุรติทางการศกึษาของนกัเรยีนท่ีพบนัน้
มีสาเหตุมาจากทั้งระดับนักเรียน และระดับโรงเรียน โดยในระดับ 
นักเรียนนั้นมีสาเหตุมาจากทั้งตัวนักเรียนเอง เช่น เพศ อายุ และ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Kremmer et al., 2007 ; Yekta et al.,  
2010 ; Hensley et al., 2013 ; อรนุช หงวนไธสง, 2551) สาเหต ุ
มาจากแรงจูงใจในการทุจริตทางการศึกษาจากการที่ได้พบเห็น 
พฤตกิรรมของนกัเรยีนคนอ่ืนๆ ทีม่ส่ีวนร่วมในการทจุรติทางการศกึษา  
จะท�าให้นักเรียนรู้สึกว่าการทุจริตทางการศึกษานั้นเป็นพฤติกรรม 
ที่ยอมรับได้ในสังคมปัจจุบัน (Vessal and Habibzadeh, 2007)  
สาเหตมุาจากครอบครวั ความเอาใจใส่ของผูป้กครอง (Madill et al., 
2007) ส ่วนสาเหตุในระดับโรงเรียนนั้น ได ้รับอิทธิพลจาก 
กฎระเบียบของของโรงเรียน (McCabe, 2009) หากโรงเรียนมี 
บทลงโทษเกี่ยวกับการทุจริตทางการศึกษาชัดเจน เห็นความส�าคัญ 
ของการทุจริตทางการศึกษา ก็จะท�าให้นักเรียนตัดสินใจไม่เข้าไปมี 
ส่วนร่วมในการทจุรติทางการศกึษาได้ง่ายขึน้ อย่างไรกต็าม นอกจาก 
กฎระเบียบของโรงเรียนแล้ว ทัศนคติและการรับรู้ของครู ก็ยังเป็น 
สาเหตุของการทุจริตทางการศึกษา ครูผู้สอนที่มีลงโทษนักเรียน 
ที่ทุจริตตามกฏของโรงเรียนจะพบนักเรียนที่ทุจริตทางการศึกษา 
น้อยกว่าครทูีไ่ม่ได้ลงโทษ (Bellipanni, 2012) นอกจากนี ้หลกัสตูร 
ที่เรียน และเนื้อหาวิชาที่เรียนก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นสาเหตุของการ 
ทุจริตทางการศึกษา จากการศึกษาของ Schmelkin et al. (2010)  
พบว่า ถ้านกัเรยีนเห็นว่างานทีไ่ด้รบัมอบหมายเป็นงานทีย่ากเกนิไป 
หรือไม่มีเวลาว่างที่จะท�างาน นักเรียนอาจตัดสินใจมีส่วนร่วมใน 
การทุจริต รวมถึงการประเมินผลการเรียน ถ้าการประเมินผลนั้น 
ยากเกินไป การประเมินผลใช้เวลานานเกินไป การประเมินผล 
มีก�าหนดเวลาใกล้เคียงกับวิชาอื่นๆ เน้ือหาไม่น่าสนใจ และคิดว่า 
การประเมินผลไม่มีความยุติธรรม (Singh and Thambusamy,  
2016)
 จากสภาพปัญหาและความส�าคัญท่ีกล่าวมาในข้างต้น  
ผู้วิจัยเห็นความจ�าเป็นและความส�าคัญในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผล 
ต่อการทุจริตทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ในภาคตะวันออก ซึง่สภาพความเป็นจรงิของโรงเรยีนน้ันมีความสัมพนัธ์ 
เป็นระดบัชัน้ลดหลัน่กนัเป็นระดบันกัเรยีน และระดบัโรงเรยีน ผูว้จิยั 
จึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับที่ส่งผลต่อการทุจริต 
ทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน 
มธัยมศกึษาในภาคตะวันออก รวมทัง้พฒันาโมเดลสมการโครงสร้าง 
พหุระดับการทุจริตทางการศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก เพื่ออธิบาย 
ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่อยู ่ในแต่ละระดับว่าตัวแปรใดบ้าง 
ในระดับนักเรียนและในระดับโรงเรียนที่มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 
ต่อการทุจริตทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในภาคตะวันออก เพื่อน�าไปใช้หาแนวทางป้องกันและลดการทุจริต 
ทางการศึกษา ให้การศึกษาได้พัฒนาต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของการทุจริตทางการ 

ศกึษาของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรยีนมธัยมศึกษา 

ในภาคตะวันออก

 2. เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการทุจริต 

ทางการศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน 

มัธยมศึกษาในภาคตะวันออก ในระดับนักเรียนและระดับโรงเรียน

 3. เพือ่พฒันาโมเดลเชงิสาเหตพุหรุะดบัการทจุรติทาง 

การศกึษาของนกัเรยีนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรยีนมธัยมศกึษา

ในภาคตะวันออก

ขอบเขตของการวิจัย
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี คือ โรงเรียนมัธยมศึกษาใน 

ภาคตะวันออก สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ ที่เปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ในปีการศึกษา 2560 ซึ่งอยู่ในจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด  

ฉะเชงิเทรา ปราจนีบรุ ีและสระแก้ว จ�านวน 147 แห่ง ซ่ึงในการวจิยั 

ครั้งนี้ มีหน่วยการวิเคราะห์ 2 ระดับ คือ ระดับจุลภาค (Micro - 

level Unit) ได้แก่ ระดับนักเรียน และระดับมหภาค (Macro - 

level Unit) ได้แก่ ระดับโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได ้

มาจากการสุ่ม 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  

(Simple Random Sampling) สุ่มโรงเรียนร้อยละ 40 ตามสัดส่วน 

ทั้งหมดของแต่ละจังหวัด ได้โรงเรียน 58 โรงเรียน ขั้นตอนที่สอง  

สุ่มผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และนักเรียน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง 

แบบง่าย (Simple Random Sampling) แต่ละโรงเรียน ได้กลุ่ม 

ตัวอย่าง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหารโรงเรียนแห่งละ 2 คน รวมทั้งสิ้น  

116 คน กลุ่มครูผู้สอน 8 คน รวมท้ังสิ้น 464 คน กลุ่มนักเรียน 

แห่งละ 15 คน รวมทั้งสิ้น 870 คน รวมจ�านวนตัวอย่างทั้งสิ้น 

1,450 คน 

 2. ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัย

 ตัวแปรท�านายระดับนักเรียน ได้แก่ ตัวแปรสังเกตได้ 

4 ตัวแปร คือ เพศ อายุ แผนการเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ตวัแปรแฝงแรงจูงใจในการกระท�าการทุจรติทางการศกึษา วดัได้จาก 

ตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัวแปร คือ เจตคติต่อการทุจริตทางการศึกษา  

การคล้อยตามกลุ่มเพื่อน การพบเห็นพฤติกรรมทุจริต และการได ้

รบัผลการเรยีนทีน่่าพอใจ ตวัแปรแฝงการเล้ียงดูของครอบครวั วดัได้ 

จากตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร คือ การเอาใจใส่ของผู้ปกครอง 

การลงโทษของครอบครวัเมือ่มกีารกระท�าผดิ และการอบรมจรยิธรรม 

ของคนในครอบครัว

 ตวัแปรท�านายระดบัโรงเรยีน ได้แก่ ตวัแปรแฝงกฎระเบยีบ 

ของโรงเรียน วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร คือ บทลงโทษ 

ของโรงเรียนต่อพฤติกรรมทุจริต การส่งเสริมผู้ที่ท�าความดี และ 

การอบรมด้านจริยธรรม ตัวแปรแฝงโอกาสที่เอ้ือต่อการทุจริต 

ทางการศึกษา วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร คือ สภาพ 

แวดล้อมในห้องเรียน การตักเตือนของผู้คุมสอบ และความเข้มงวด 

ของผู้คุมสอบ ตัวแปรแฝงหลักสูตร วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 4  

ตัวแปร คือ ความยากของวิชาที่เรียน คุณค่าของวิชาที่เรียน จ�านวน 

ช่ัวโมงเรียน และเวลาที่ได้รับในการท�างานหรือสอบ ตัวแปรแฝง 

พฤติกรรมการสอนของครู วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัวแปร  

คือ การจัดการเรียนการสอน บุคลิกภาพของครู ทัศนคติของคร ู 

ความเอาใจใส่ของครู และการประเมินผลการเรียน

 ตวัแปรตามหรอืตวัแปรผล คอื การทจุรติทางการศกึษา 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วัดได้จากพฤติกรรมทุจริต 

ทางการศกึษา ได้แก่ การทจุรติในชัน้เรยีน การทจุรติภายนอกช้ันเรยีน  

และการขโมยความคิดของผู้อื่น 
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กรอบแนวคิดในการวิจัยกรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 

กฎระเบียบ 
ของโรงเรียน 

การลดโอกาส
ในการทุจริต 

บทลงโทษของ
โรงเรียน 

ต่อการทุจริต 

การทุจริตทาง
การศึกษา 

การบริหาร 
วิชาเรียน 

การทุจริต
ภายนอกชั้นเรียน 

พฤติกรรม 
การสอนของครู 

การอบรม 
ด้านจริยธรรม 

การส่งเสริม 
ผู้ทีท่ าความดี 

สภาพแวดล้อมในห้องเรียน 

การตักเตือนของผู้คุมสอบ 

ความเข้มงวดของผู้คุมสอบ 

ความยากของวิชาที่เรียน 

คุณค่าของวิชาที่เรียน 

การทุจริต 
ในชัน้เรียน 

การขโมยความคิด
ของผู้อื่น 

 
จ านวนเวลาเรียน 

เวลาที่ได้รับในการท างาน
หรือสอบ 

การจัดการเรียน
การสอน ทัศนคติของครู ความเอาใจใส่

ของครู 
การประเมินผล

การเรียน 
บุคลิกภาพของครู 

เจตคติต่อการทุจริต
ทางการศึกษา 

การคล้อยตามกลุ่มเพื่อน แรงจูงใจในการ
กระท าการทุจริต
ทางการศึกษา 

การทุจริตทาง
การศึกษา 

การพบเห็นพฤติกรรมทุจริต 

การได้รับผลการเรียนที่น่าพอใจ 
การขโมยความคิดของผู้อื่น 

การเอาใจใส่ของผู้ปกครอง 

การลงโทษของครอบครัว
เมื่อมีการกระท าผิด 

การทุจริตในชั้นเรียน 

การทุจริตภายนอกชั้นเรียน 

การเลี้ยงดูของ
ครอบครัว 

เพศ อาย ุ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การอบรมจรยิธรรม
ของคนในครอบครัว แผนการเรียน 

ระดับโรงเรียน  (Macro – level Unit) 

ระดับนักเรียน  (Micro – level Unit) 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีการด�าเนินการวิจัย
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม ซึ่ง

มี 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เป็นแบบสอบถามส�าหรับนักเรียน แบ่งเป็น 

3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นข้อค�าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของ

นักเรียน ได้แก่ เพศ อายุ แผนการเรียน และระดับผลการเรียน เป็น

แบบตรวจรายการและเติมค�าตอบ ตอนที่ 2 เป็นข้อค�าถามเกี่ยวกับ

วิธีการทุจริตทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรยีนมธัยมศกึษาในภาคตะวนัออก ตอนที ่3 เป็นข้อค�าถามเกีย่ว

กับปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อการทุจริตทางการศึกษาของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก 

ครอบคลุมตัวแปรแรงจูงใจในการกระท�าการทุจริตทางการศึกษา 

การเลี้ยงดูของครอบครัว กฎระเบียบของโรงเรียน การลดโอกาสใน 

การทุจริต การบริหารวิชาเรียน และพฤติกรรมการสอนของครู  

ข้อค�าถามในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 

แบบ Likert ชนิด 5 ระดับ

 ฉบับที่ 2 แบบสอบถามส�าหรับครูผู้สอนและผู้บริหาร  

แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นข้อค�าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 

ของครูผูส้อนและผูบ้ริหาร มลีกัษณะเป็นแบบตรวจรายการ ตอนที ่2  

เป็นข้อค�าถามเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อการทุจริตทาง 

การศึกษาของนกัเรยีนช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย โรงเรยีนมัธยมศกึษา 

ในภาคตะวนัออก ครอบคลมุตวัแปรกฎระเบยีบของโรงเรยีน การลด 

โอกาสในการทุจริต และพฤติกรรมการสอนของครู เป็นมาตราส่วน 

ประมาณค่าแบบ Likert ชนิด 5 ระดับ เช่นเดียวกับแบบสอบถาม 

ระดับนักเรียน

 2. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย 

ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามและน�าแบบสอบถามเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ  

จ�านวน 6 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา  

(Content Validity) ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสม แล้วน�าไป 

ทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน 

มัธยมศึกษาในภาคตะวันออก ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 50 คน  

แล้วน�ามาวิเคราะห์หาค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ โดยวิธีการหาค่า 

สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม 

ทั้งฉบับ อยู่ระหว่าง .203 - .808 และค่าความเชื่อมั่น (reliability)  

ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั โดยหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค  

(Cronbach’s alfa coefficient) อยู่ระหว่าง .820 - .943 จากนั้น 

น�าแบบสอบถามทีผ่่านการตรวจสอบความเช่ือม่ันและมีความสมบรูณ์ 

ไปใช้ในการเกบ็ข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่าง และตรวจสอบความตรงเชงิ 

โครงสร้างของเครื่องมือ โดยวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

  3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยท�าหนังสือขอ 

ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยบูรพา ไปยังส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 6, 7, 17 และ 18  โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขออนุญาต 

เกบ็รวบรวมข้อมลูการวิจยั จากนัน้น�าแบบสอบถามทีเ่กบ็ข้อมูลจาก 

กล่มตัวอย่างแล้วมาตรวจสอบและคัดเลือกฉบับที่สมบูรณ์ ลงรหัส 

ให้คะแนนน�้าหนักแต่ละข้อและบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ 

โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 

3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น กรณีเป็นตัวแปร 

ต่อเนือ่ง ผู้วิจยัวเิคราะห์โดยใช้สถติบิรรยาย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่  

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ และค่าความโด่ง ส�าหรับตัวแปร 

ไม่ต่อเน่ือง ผู้วิจัยวิเคราะห์ด้วยการค�านวณค่าร้อยละ และความถี่ 

ของตัวแปรแต่ละตัวเพื่อตรวจสอบลักษณะของข้อมูลข้อมูล 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น 

ของสถิติ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบการแจกแจงของ 

ข้อมูลว่าเป็นโค้งปกติหรือไม่ ตรวจสอบความเป็นเอกพันธ์ของ 

ความแปรปรวน ความเป็นเอกพนัธ์ของการกระจาย และตรวจสอบ 

ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปร โดยการหาค่าสัมประสิทธิ ์

สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันเพื่อใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ 

องค์ประกอบเชิงยนืยนั (Confirmatory Factor Analysis) นอกจากนี้ 

ยังมีการวิเคราะห์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมว่าตัวแปรมีความ 

เหมาะสมในการวิเคราะห์องค์ประกอบหรือไม่ ด้วยการวิเคราะห์  

ค่าสถิติ Bartless’s Test of Sphericity และการวิเคราะห์ค่าดัชนี  

Kaiser Meyer Olkin (KMO) และส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ 

ตอบปัญหาการวิจัย โดยการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของ 

โมเดลการวัดตัวแปรแฝงโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  

(Confirmatory Factor Analysis) ของตัวแปรแฝง 7 ตัว คือ  

ตัวแปรแฝงการทุจริตทางการศึกษา ตัวแปรแฝงแรงจูงใจในการ 

กระท�าการทจุรติทางการศกึษาการทจุรติทางการศกึษา ตวัแปรแฝง 

การเล้ียงดูของครอบครัว ตัวแปรแฝงกฎระเบียบของโรงเรียน  

ตวัแปรแฝงการลดโอกาสในการทจุรติ ตวัแปรแฝงการบริหารวชิาเรยีน  

และตวัแปรแฝงพฤตกิรรมการสอนของคร ูการวเิคราะห์เพือ่ตรวจสอบ 

ข้อมูลที่จะน�าไปใช้ในการวิเคราะห์พหุระดับ โดยการวิเคราะห์ค่า 

สหสัมพันธ์ภายในชั้น (Intraclass Correlation; ICC) ระหว่าง 

ตัวแปรทั้ง 2 ระดับ เพื่อพิจารณาว่าร้อยละของการแปรผันทั้งหมด 

ในแต่ละระดับช้ัน นอกจากมีความแปรผันภายในกลุ่มแล้ว ยังมี 

ความแปรผันระหว่างกลุ่มหรือไม่ และการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบ 

ความตรงของโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับการทจุรติทางการศกึษา 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาใน 

ภาคตะวันออก เพื่อประมาณค่าขนาดอิทธิพลของตัวแปรท�านาย 

ระดับนักเรียนและระดับโรงเรียนที่มีต่อการทุจริตทางการศึกษา 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาค 

ตะวันออก
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ผลการวิจัย
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบค�าถามในการวิจัย

 1. ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดการ

ทุจริตทางการศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก

 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ  

(Multilevel CFA) ของโมเดลการวัดการทุจริตทางการศึกษาของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาค

ตะวันออก มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดัชนีที่ใช้ตรวจ

สอบความตรงของโมเดล ได้แก่ค่า x2
 = .005, df = 1, p = .945, x2

/ 

df = .005, RMSEA = .000, CFI = 1.000, TLI = 1.000, SRMRW =  

.000, SRMRB = .002

 2. ผลการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการทุจริต 

ทางการศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน 

มัธยมศึกษาในภาคตะวันออก จ�าแนกตามระดับนักเรียนและระดับ 

โรงเรียน

  2.1 ปัจจัยเชิงสาเหตุระดับนักเรียน

  การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนน้ีเป็นการศึกษาความ 

สามารถในการท�านายเฉพาะของตวัแปรระดับนกัเรยีน (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 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิ 

ขนาดอิทธิพลของตัวแปรระดับนักเรียน พบว่า ตัวแปรท�านายที่มี 

อิทธิพลต่อการทุจริตทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก อย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถติทิีร่ะดบั .05 คอื อาย ุเพศ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน แรงจงูใจ 

ในการกระท�าการทจุรติทางการศกึษา  และการเลีย้งดขูองครอบครวั  

โดยที่ การเลี้ยงดูของครอบครัว มีอิทธิพลสูงสุด (-.935) รองลงมา 

คือ แรงจูงใจในการกระท�าการทุจริตทางการศึกษา (.130) อายุ  

(.122) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (-.112) และเพศ (-.090) 

ส่วนแผนการเรียน (.045) มีอิทธิพลต่อการทุจริตทางการศึกษา 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาใน 

ภาคตะวันออก อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ ด้านอ�านาจการ 

พยากรณ์ ตัวแปรทุกตัวร่วมกันท�านายการทุจริตทางการศึกษา 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาค 

ตะวันออกได้ ร้อยละ 90.40

  2.2 ปัจจัยเชิงสาเหตุระดับโรงเรียน

  การวิ เคราะห ์ข ้อมูลในส ่วนน้ีเป ็นการศึกษา 

ความสามารถในการท�านายเฉพาะของตัวแปรระดับโรงเรียน  

(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 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธิ ์

ขนาดอิทธิพลของตัวแปรระดับโรงเรียน พบว่า ตัวแปรท�านาย 

ทุกตัวแปรมีอิทธิพลต่อการทุจริตทางการศึกษาของนักเรียนชั้น 

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก  

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยที่การบริหารวิชาเรียน 

มีอิทธิพลสูงสุด (-.746) รองลงมา คือ การลดโอกาสในการทุจริต  

(.241) พฤติกรรมการสอนของครู (-.241) และกฎระเบียบของ 

โรงเรียน (-.229) ด้านอ�านาจการพยากรณ์ ตัวแปรทุกตัวร่วมกัน 

ท�านายการทจุรติทางการศกึษาของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  

โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกได้ ร้อยละ 98.20

 ผลการพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับการ 

ทุจริตทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก

 ผลการตรวจสอบความตรงหรือความสอดคล้องของ 

โมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับของการทุจริตทางการศึกษาของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก 

ในระดับนกัเรยีนและระดบัโรงเรยีน พบว่า โมเดลสอดคล้องกบัข้อมลู 

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

โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับการทุจริตทางการศึกษาของ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาค 

ตะวันออก ผลปรากฏ ดังนี้

 1. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพหุระดับในระดับ 

นักเรียนหรือภายในกลุ่ม (Within group) พบว่า การเลี้ยงดูของ 

ครอบครัว มีอิทธิพลต่อการทุจริตทางการศึกษาของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก  

สูงสุด (-.929) รองลงมา คือ แรงจูงใจในการกระท�าการทุจริตทาง 

การศึกษา (.136) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (-.118) อายุ (.100) 

และเพศ (-.083) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนแผน 

การเรียน ไม่มีอิทธิพลต่อการทุจริตทางการศึกษาของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก  

ด้านอ�านาจการพยากรณ์ ตวัแปรทกุตวัร่วมกนัท�านายการทุจรติทาง 

การศกึษาของนกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาตอนปลาย โรงเรยีนมธัยมศกึษา 

ในภาคตะวันออกได้ ร้อยละ 88.60

จตุพันธ์  รุจิรานุกูล, สมโภชน์  อเนกสุข, ณัฐกฤตา  งามมีฤทธิ์, ไพรัตน์  วงษ์นาม
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 2. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพหุระดับในระดับ 

โรงเรียนหรือระหว่างกลุ่ม (Between group) พบว่า การบริหาร 

วิชาเรียน มีอิทธิพลสูงสุด (-1.031) ต่อการทุจริตทางการศึกษา 

รองลงมาคือการลดโอกาสในการทุจริต (.242) มีอิทธิพลต่อ 

การทุจริตทางการศึกษา อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ส่วนกฎระเบียบของโรงเรียนและพฤติกรรมการสอนของครู ไม่ม ี

อิทธิพลต่อการทุจริตทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก ด้านอ�านาจ 

การพยากรณ์ ตัวแปรทุกตัวร่วมกันท�านายการทุจริตทางการศึกษา 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาค

ตะวันออกได้ ร้อยละ 84.50

 

 
 
 

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  โมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับที่ส่งผลต่อการทุจริตทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก 

 
อภิปรายผล  
  
 ผลการตรวจสอบความตรงหรือความสอดคล้องของโมเดลพหุระดับการทุจริตทางการศึกษาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกในระดับนักเรียนและระดับโรงเรียน พบว่า การทุจริตทาง
การศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกมีความแปรผันตามการรับรู้ของ

การลดโอกาส
ในการทุจริต 

การทุจริตทาง
การศึกษา 

การบริหาร 
วิชาเรียน 

การทุจริต
ภายนอกชั้นเรียน 

สภาพแวดล้อมในห้องเรียน 

การตักเตือนของผู้คุมสอบ 

ความเข้มงวดของผู้คุมสอบ 

ความยากของวิชาที่เรียน 

คุณค่าของวิชาที่เรียน 

การทุจริต 
ในชัน้เรียน 

จ านวนเวลาเรียน 

เวลาที่ได้รับในการท างาน
หรือสอบ 

เจตคติต่อการทุจริต
ทางการศึกษา 

การคล้อยตามกลุ่มเพื่อน แรงจูงใจในการ
กระท าการทุจริต
ทางการศึกษา 

การทุจริตทาง
การศึกษา 

การพบเห็นพฤติกรรมทุจริต 

การได้รับผลการเรียนที่น่าพอใจ 
การขโมยความคิดของผู้อื่น 

การเอาใจใส่ของผู้ปกครอง 

การลงโทษของครอบครัว
เมื่อมีการกระท าผิด 

การทุจริตในชั้นเรียน 

การทุจริตภายนอกชั้นเรียน 

การเลี้ยงดูของ
ครอบครัว 

เพศ อาย ุ ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 

การอบรมจรยิธรรม
ของคนในครอบครัว 

ระดับโรงเรียน  (Macro – level Unit) 

ระดับนักเรียน  (Micro – level Unit) 

การขโมยความคิด
ของผู้อื่น 

 

x2
 = 122.144, df = 88, p = .009, x2

/df = 1.388, RMSEA = .021, CFI = .991, TLI = 988, SRMRW = .033, SRMRB = .057, *p<.05

ภาพที่ 2 โมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับที่ส่งผลต่อการทุจริตทางการศึกษา

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก
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อภิปรายผล 
 ผลการตรวจสอบความตรงหรือความสอดคล้องของ 

โมเดลพหรุะดบัการทจุรติทางการศกึษาของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 

ตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกในระดับนักเรียน 

และระดับโรงเรียน พบว่า การทุจริตทางการศึกษาของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก 

มีความแปรผันตามการรับรู้ของนักเรียนแต่ละบุคคลและตามการ 

รบัรูข้องครแูละผูบ้รหิารในแต่ละโรงเรียน และมคีวามสอดคล้องกบั 

ข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนี้

 1. ตัวแปรท�านายระดับนักเรียน เมื่อพิจารณาขนาด 

อิทธิพลของตัวแปรท�านายระดับนักเรียนที่ส่งผลต่อการทุจริต 

ทางการศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน 

มัธยมศึกษาในภาคตะวันออก พบว่า การเลี้ยงดูของครอบครัว 

มีอิทธิพลต่อการทุจริตทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกสูงสุด (-.929)  

รองลงมา คอื แรงจูงใจในการกระท�าการทจุรติทางการศกึษา (.136)  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (-.118) อายุ (.100) และเพศ (-.083)  

อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนแผนการเรยีน ไม่มอีทิธพิล 

ต่อการทุจริตทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก ด้านอ�านาจการพยากรณ์  

ตัวแปรทุกตัวร่วมกันท�านายการทุจริตทางการศึกษาของนักเรียน 

ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรยีนมธัยมศกึษาในภาคตะวนัออกได้ 

ร้อยละ 88.50

 ทั้งนี้ผู ้วิจัยขออภิปรายในแต่ละปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ

ทจุรติทางการศกึษาของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรยีน

มัธยมศึกษาในภาคตะวันออกในระดับนักเรียน รายละเอียดดังนี้

  1.1 ปัจจัยเพศ อายุ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

มีอิทธิพลต่อการทุจริตทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหต ุ

ของการทุจริตทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก ระดับนักเรียนระดับเดียว  

แสดงให้เหน็ว่า เพศชายมอีทิธพิลต่อการทจุรติทางการศกึษามากกว่า 

เพศหญิง อายุที่มากมีอิทธิพลต่อการทุจริตทางการศึกษา และ 

นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่ามีการทุจริตทางการศึกษา 

มากกว่านักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง ซ่ึงสอดคล้องกับ 

งานวิจัยของ Hensley และคณะ (2013) ได้ศึกษาความสัมพันธ ์

ของ เพศ ลักษณะวิชาท่ีเรียน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ 

นกัศกึษา กบัการทจุรติทางการศกึษาในรปูแบบต่างๆ ประกอบด้วย 

การทุจริตในการสอบ การขโมยความคิด และการหาข้อแก้ตัว 

ของนักศึกษาในสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาที่มีผล 

สัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน (แบ่งเป็น 4 ระดับตามควอไทล์)  

มีพฤติกรรมทุจริตโดยรวมแตกต่างกัน ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  

ด้านการทุจริตในการสอบไม่แตกต่างกัน ด้านการขโมยความคิด  

เพศชายมีพฤติกรรมการขโมยความคิดมากกว่าเพศหญิง นักศึกษา 

หลกัสตูรเกีย่วกบัการวางแผนพฤตกิรรมการขโมยความคดิมากกว่า 

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ด้านการหาข้อแก้ตัว เพศชายมี 

พฤติกรรมการหาข้อแก้ตัวมากกว่าเพศหญิง นักศึกษาหลักสูตร 

เกี่ยวกับการวางแผนพฤติกรรมการหาข้อแก้ตัวมากกว่านักศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

แตกต่างกันมีพฤติกรรมการหาข้อแก้ตัวแตกต่างกัน ส่วนปัจจัย 

ด้านอายุ นักเรียนที่มีอายุมากมีอิทธิพลต่อการการทุจริตทาง 

การศึกษามากกว่านักเรียนที่มีอายุน้อย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 

ประสบการณ์ที่มากขึ้น พบเหตุพฤติกรรมทุจริต และแนวทาง 

การป้องกันการจับได้ และอาจรวมถึงการที่นักเรียนอายุมาก 

ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งก�าลังจะเข้า 

ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ได้ถูกน�ามาพิจารณาในการศึกษาต่อด้วย จึงส่งผลให้นักเรียนท�า 

การทุจริตทางการศึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งผลการเรียนที่ดี

  1.2 ปัจจัยแผนการเรียน ไม่มีอิทธิพลต่อการทุจริต 

ทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน 

มธัยมศกึษาในภาคตะวนัออกอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิซ่ึงสอดคล้อง 

กับการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุของการทุจริตทางการศึกษาของ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาค 

ตะวันออก ระดับนักเรียนระดับเดียว อธิบายได้ว่า ตัวแปรท�านาย 

แผนการเรียน มีความแปรปรวนไม่เพียงพอที่จะท�านายการทุจริต 

ทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน 

มัธยมศึกษาในภาคตะวันออกได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะได้รับอิทธิพล 

อื่นๆ ในระดับเดียวกัน หรือจากระดับที่สูงกว่าร่วมด้วย และอาจ 

เนื่องมาจากการศึกษาในยุคปัจจุบัน แตกต่างจากยุคที่ผ่านมา 

โดยได้มีการเห็นความส�าคัญของการเรียนในสายสังคมศาสตร์ 

ไม่ได้มีการตีกรอบจากสงัคมว่านกัเรียนเก่งต้องเรียนสายวิทยาศาสตร์  

แผนการเรียนในโรงเรียนปัจจุบันทุกแผนการเรียนจึงมีความส�าคัญ 

ไม่ด้อยไปกว่ากัน จึงไม่มีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ รวมถึง 

ด้านการทุจริตทางการศึกษาด้วย

  1.3 ปัจจัยการเลี้ยงดูของครอบครัว มีอิทธิพลต่อ 

การทุจริตทางการศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  

โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกสูงที่สุด อย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นอิทธิพลทางลบ แสดงว่า เมื่อการเลี้ยง 

ดูของครอบครัวดีหรืออยู่ในระดับมาก จะมีอิทธิพลให้การทุจริต 

ทางการศกึษาน้อยลง ซึง่สอดคล้องกบัการวเิคราะห์ปัจจยัเชงิสาเหต ุ

ของการทุจริตทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก ระดับนักเรียนระดับเดียว  

แสดงว่า ครอบครัวมีส่วนส�าคัญในการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรม

จตุพันธ์  รุจิรานุกูล, สมโภชน์  อเนกสุข, ณัฐกฤตา  งามมีฤทธิ์, ไพรัตน์  วงษ์นาม
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ต่างๆ ในตัวนักเรียน และเป็นหน่วยท่ีท�าหน้าท่ีอบรมนักเรียน 

ได้อย่างใกล้ชิด ครอบครัวท่ีผู้ปกครองเอาใจใส่ซักถามเกี่ยวกับ 

การเรียน สนับสนุนส่งเสริมทางการเรียน มีการว่ากล่าวตักเตือน

นักเรียนเมื่อกระท�าผิดอย่างเหมาะสม ปลูกฝังให้นักเรียนท�าความด ี

มีอิทธิพลให้เกิดการทุจริตทางการศึกษาน้อยลง สอดคล้องกับ  

Cochran (2015) ได้ศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการทจุรติทางการศึกษา 

ซึ่งประกอบด้วยการด�าเนินชีวิต ข้อจ�ากัด และแรงจูงใจ โดยการ 

ด�าเนินชีวิต ด้านครอบครัว วัดได้จากการเอาใจใส่ของผู้ปกครอง

  1.4 ปัจจัยแรงจูงใจในการกระท�าการทุจริตทาง 

การศึกษา มีอิทธิพลต่อการทุจริตทางการศึกษาของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก 

อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดับ .05 ซึง่สอดคล้องกบัการวเิคราะห์ 

ปัจจัยเชิงสาเหตุของการทุจริตทางการศึกษาของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก  

ระดับนักเรียนระดับเดียว นั่นคือ นักเรียนที่มีแรงจูงใจในการกระท�า 

การทจุรติสงู มเีจตคตต่ิอพฤตกิรรมทจุรติทีม่องว่าพฤตกิรรมการทจุรติ 

เป็นหลายคนท�าจนเป็นปกติเป็นพฤติกรรมที่ยอมรับได้ นักเรียน 

พบเห็นเพื่อนท�าการทุจริตแต่ก็ไม่ถูกลงโทษ การทุจริตในบางครั้ง 

เช่นในการสอบ อาจท�าเพือ่เอาตวัรอดหรอืคะแนนทีด่ ีล้วนมอีทิธพิล 

ต่อการทุจริตทางการศึกษาของนักเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

Geddes (2011) ได้ท�าการวิจัยเกี่ยวกับความสามารถระดับสูงของ 

นักเรียนและพฤติกรรมทุจริตทางการศึกษา พบว่า แรงจูงใจในการ 

ทุจริตทางการศึกษาของนักเรียน ประกอบด้วย ผลการเรียน  

ความกดดันเกี่ยวกับเกรดเฉลี่ย ความกดดันจากเพื่อน และภาระ 

งานหนัก สอดคล้องกับ Singh และ Thambusamy (2016) ได ้

ศกึษาสาเหตขุองการทจุรติทางการศกึษาซึง่มสีาเหตจุากพฤตกิรรม 

ของเพื่อน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการประเมินผล ความเช่ือ 

ส่วนบุคคล และสาเหตุอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง โดยด้านพฤติกรรมของ 

เพื่อนนั้น ได้แก่ ความต้องการช่วยเหลือเพื่อน คิดว่าหากตน 

ช่วยเหลือเพื่อน เพ่ือนก็จะช่วยเหลือตนเช่นกัน และการเห็น 

พฤติกรรมการทุจริตของผู้อื่นท�าให้คิดว่าเป็นเรื่องทั่วไปที่ท�ากัน

 2. ตัวแปรท�านายระดับโรงเรียน เม่ือพิจารณาขนาด 

อิทธิพลของตัวแปรท�านายระดับโรงเรียนท่ีส่งผลต่อการทุจริต 

ทางการศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน 

มธัยมศกึษาในภาคตะวนัออก พบว่า การบรหิารวชิาเรยีน มอีทิธพิล 

สูงสุด (-1.031) รองลงมา คือ การลดโอกาสในการทุจริต (.242)  

มีอิทธิพลต่อการทุจริตทางการศึกษา อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 ส่วนกฎระเบียบของโรงเรียนและพฤติกรรมการสอน 

ของครู ไม่มีอิทธิพลต่อการทุจริตทางการศึกษาของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก 

ด้านอ�านาจการพยากรณ์ ตัวแปรทุกตัวร่วมกันท�านายการทุจริต 

ทางการศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน 

มัธยมศึกษาในภาคตะวันออกได้ ร้อยละ 86.30

  2.1 ปัจจัยการบริหารวิชาเรียน มีอิทธิพลต่อการ 

ทจุรติทางการศกึษาของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรยีน 

มัธยมศึกษาในภาคตะวันออกสูงที่สุด อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุของ 

การทุจริตทางการศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  

โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก ระดับโรงเรียนระดับเดียว  

แสดงว่าการบรหิารวชิาเรยีนในโรงเรยีนทีน่กัเรียนคดิว่าลกัษณะวชิา 

ทีเ่รยีนนัน้มเีนือ้หายากเกนิไปจนท�าไม่ได้ นกัเรยีนไม่เหน็คณุค่าของ 

วิชาท่ีเรียน จ�านวนเวลาที่เรียนในแต่ละวันมีมากไป ไม่มีเวลาท�า 

การบ้านหรืองานที่ได้รับมอบหมาย โรงเรียนมีกิจกรรมนอกเหนือ 

จากการเรยีนมากไป ส่งผลให้นกัเรยีนมพีฤตกิรรมทจุรติทางการศกึษา  

สอดคล้องกับงานวิจัยของ Schmelkin และคณะ (2010) พบว่า  

ถ้านักเรียนเห็นว่างานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานที่ยากเกินไปหรือ 

ไม่มเีวลาว่างทีจ่ะท�างาน นกัเรยีนอาจตดัสนิใจมส่ีวนร่วมในการทจุรติ 

เพราะคิดว่างานที่ได้รับนั้นไม่มีค่าหรือไม่เป็นธรรม สอดคล้องกับ  

Cochran (2015) ได้ศึกษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการทจุรติทางการศกึษา 

ซึ่งประกอบด้วยการด�าเนินชีวิต ข้อจ�ากัด และแรงจูงใจ โดยการ 

ด�าเนินชีวิต ด้านโรงเรียน วัดจากความคิดเห็นที่มีต่อโรงเรียน  

ผลการเรียนเฉลี่ย และจ�านวนชั่วโมงเรียน แรงจูงใจ ประกอบด้วย 

จ�านวนนักเรียนในโรงเรียน หน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน ระดับ 

ชั้นเรียน และแรงกดดันจากเพื่อน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

Thambusamy (2016) ได้ศึกษาสาเหตขุองการทจุรติทางการศกึษา 

ซึ่งมีสาเหตุ จากด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการประเมินผล  

ได้แก่การประเมินผลนั้นยากเกินไป การประเมินผลใช้เวลานาน 

เกินไป การประเมินผลมีก�าหนดเวลาใกล้เคียงกับวิชาอ่ืนๆ เนื้อหา 

ไม่น่าสนใจ และคิดว่าการประเมินผลไม่มีความยุติธรรม

  2.2 ปัจจัยการลดโอกาสในการทุจริต มีอิทธิพล 

ต่อการทุจริตทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุของ 

การทุจริตทางการศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  

โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก ระดับโรงเรียนระดับเดียว  

แสดงว่า การลดโอกาสในการทุจริต โดยการจัดสภาพแวดล้อมใน 

ห้องเรียนให้เหมาะสม ไม่เอื้อต่อโอกาสในการทุจริต การตักเตือน 

ของผู ้คุมสอบขณะนักเรียนท�าการสอบ และความเข้มงวดของ 

ผู้คุมสอบนั้น เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลท�าให้นักเรียนไม่ท�าการทุจริต  

สอดคล้องกับงานวิจัยของ Parameswaran (2007) ได้ศึกษา 

พฤติกรรมการทุจริตทางการศึกษาของนักเรียนและการตอบสนอง 

ต่อพฤติกรรมของครูผู ้สอน พบว่า พฤติกรรมของครูอาจารย์ท่ี 

ป้องกันการทุจริต หรือละเลยการทุจริต นั้นส่งผลให้เกิดการทุจริต

จตุพันธ์  รุจิรานุกูล, สมโภชน์  อเนกสุข, ณัฐกฤตา  งามมีฤทธิ์, ไพรัตน์  วงษ์นาม
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  2.3 ปัจจัยกฎระเบียบของโรงเรียน และพฤติกรรม 
การสอนของครูไม่มอีทิธพิลต่อการทจุรติทางการศกึษาของนกัเรยีน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก 
อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิซึง่ขดัแย้งกบัการวเิคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุ 
ของการทุจริตทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก ระดับโรงเรียนระดับเดียว  
ทั้งนี้อาจได้รับอิทธิพลอื่นๆ ในระดับเดียวกันหรือระดับต่างกันคือ 
ระดับนักเรียน โดยที่ในแต่ละโรงเรียนถึงแม้จะมีบริบทต่างกัน 
แต่กฎระเบยีบของโรงเรยีนทีต้่องมีการบงัคบัใช้กนัทกุโรงเรยีน และ 
พฤติกรรมของครูผู้สอนท่ีมีจรรยาบรรณของครูเป็นสิ่งที่ก�าหนดไว้ 
แต่ไม่มผีลต่อการทจุรติทางการศกึษาของนกัเรยีน อาจเนือ่งมาจาก 
ตัวนักเรียนที่มีการตัดสินใจกระท�าการทุจริตนั้นไม่ได้ค�านึงถึง 
กฎระเบียบของโรงเรียนหรือครูผู้สอน เพราะอาจเห็นว่าผลกระทบ 
ที่ได้รับจากการตัดสินใจกระท�าหรือไม่กระท�าการทุจริตนั้นไม่ได้ 
แตกต่างจากผลการลงโทษจากโรงเรียนหรือครูผู้สอน เช่น นักเรียน 
ท�าข้อสอบไม่ได้ จึงตัดสินใจทุจริตการสอบ เพราะเห็นว่าถ้าไม่ท�า 
การทุจริตก็จะสอบตก แต่หากถูกจับได้ก็จะถูกลงโทษให้ตกเช่นกัน 
แต่ถ้าท�าการทุจริตแล้วหากไม่ถกูจับได้กจ็ะท�าให้ได้ผลสอบทีต้่องการ  
ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการทุจรติจากการศกึษาจงึไม่ได้แย่ไปกว่าการตดัสนิใจ 
ไม่ท�าการทุจริต

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะทั่วไป
 1. ปัจจัยที่ส ่งผลต่อการทุจริตทางการศึกษาของ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มาจากทั้งตัวนักเรียนและ 
จากโรงเรียน ซึ่งปัจจัยระดับนักเรียนที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ 
การเล้ียงดูของครอบครัว ดังน้ัน การท่ีจะแก้ปัญหาการทุจริต 
ทางการศกึษาต้องอาศยัความร่วมมอืทัง้จากโรงเรยีนและครอบครวั 
เป็นส�าคัญ ที่จะปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียน โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่ง ครอบครัวควรเอาใจใส่ และตระหนักถึงปัญหาการทุจริต 
ทางการศึกษานี้
 2. การบรหิารวชิาเรยีนในการเรยีนการสอนของแต่ละ 
โรงเรียนมีอิทธิพลมากท่ีสุดในระดับโรงเรียนต่อการทุจริตทาง 
การศึกษาของนักเรียน ดังน้ัน การจัดการหลักสูตร ลักษณะวิชา  
เนื้อหาวิชา ควรมีความยากเหมาะสม ไม่ยากเกินไปจนนักเรียน 
ท�าไม่ได้ ปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าของวิชาท่ีเรียน มีจ�านวน 
เวลาเรียนต่อวันที่เหมาะสม ให้เวลาที่เหมาะสมแก่นักเรียนใน 
การท�างานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อลดการทุจริตทางการศึกษา
 3. โรงเรยีนควรมบีทลงโทษต่อการทจุรติทางการศกึษา 
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และน�าไปใช้อย่างจริงจัง ครูผู้สอนควร 
ตระหนักถึงปัญหาการลอกการบ้าน การลอกข้อสอบ และมีการ 
ป้องกันการทุจริตทางการศึกษาอย่างจริงจัง บุคลากร ครู ผู้สอน 
เป็นแบบอย่างทีด่แีละสิง่ส�าคญั คือ ต้องไม่ละเว้นเมือ่พบการกระท�า 
ทุจริต  

 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
 1. การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการทุจริต
ทางการศกึษาของนกัเรยีนในครัง้นี ้ผูว้จิยัศกึษาเฉพาะผลการพฒันา 
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพหุระดับของปัจจัยที่ส ่งผลต่อ 
การทุจริตทางการศึกษา ควรน�าผลที่ได้ไปศึกษาต่อในเชิงคุณภาพ
 2. ควรศึกษาปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติมที่คาดว่าน่าจะส่งผล 
ต่อการทุจริตทางการศึกษาของนักเรียน ศึกษาอิทธิพลทั้งทางตรง 
และทางอ้อม รวมถึงปฏิสัมพันธ์ของตัวแปรในระดับที่ต่างกัน
 3. การทุจริตทางการศึกษาไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะระดับ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ควรน�าโมเดลตามกรอบแนวคิด 
ในการวจิยัครัง้นีเ้ป็นแนวทางในการศึกษาและพฒันาโดยด�าเนนิการ 
กับกลุ่มประชากรในระดับอื่น เช่น นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนต้น หรือนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
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บทคัดย่อ
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสังเคราะห์ ร่วมกับการวิจัยเชิงประเมิน โดยประยุกต์ใช้เทคนิคเดลฟายประยุกต์ มีวัตถุประสงค์ 

เพือ่สร้างและพฒันารปูแบบการประเมนิสมรรถนะผูต้ดัสนิกฬีาแบดมนิตนั มขีัน้ตอนการด�าเนนิการวจิยั 2 ขัน้ตอน ดงันี ้1) การร่างรปูแบบ 

การประเมินสมรรถนะผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตันและคู่มือการใช้รูปแบบการประเมินสมรรถนะผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน และ 2) การประเมิน 

คณุภาพของรปูแบบการประเมนิสมรรถนะ ผูต้ดัสนิกฬีาแบดมนิตนัและคูม่อืการประเมนิสมรรถนะผูต้ดัสนิกฬีาแบดมนิตนั จากผูเ้ชีย่วชาญ 

จ�านวน 18 คน ด้วยเทคนิคเดลฟายประยุกต์

 ผลการวิจัย พบว่า

 1. รูปแบบการประเมินสมรรถนะผู้ตัดสินกีฬากีฬาแบดมินตัน มีองค์ประกอบของรูปแบบดังนี้ 1) หลักการและเหตุผล 

2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบการประเมินสมรรถนะผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน 3) องค์ประกอบตัวชี้วัด และเกณฑ์สมรรถนะ 4) รูปแบบ 

การประเมินสมรรถนะผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน และ 5) ขั้นตอนในการด�าเนินการประเมินสมรรถนะผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน

 2. ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบการประเมินสมรรถนะผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตันและคู่มือการประเมินสมรรถนะ 

ผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน ในด้านความถูกต้อง ความเหมาะสม และความเป็นประโยชน์ เก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ 18 คน ด้วยเทคนิค 

เดลฟายประยุกต์ มีค่ามัธยฐาน 3.50 ขึ้นไป และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ไม่เกิน 1.50 ในทุกประเด็น

ค�าส�าคัญ : การประเมิน, สมรรถนะ, ผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน 
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Abstract
 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

Keywords : Evaluation, Competency, Badminton Umpire
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บทน�า 

 กฬีาแบดมนิตนัเป็นกฬีาหนึง่ทีไ่ด้รบัความนยิมอย่างแพร่

หลาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศแต่อย่างไรก็ตาม การพัฒนา

กีฬาแบดมินตันก็ยังไม่ประสบความส�าเร็จเท่าท่ีควร ซ่ึงมีสาเหตุมา

จากหลายๆ ปัจจัย ดังที่กรมพลศึกษา (2556) เจริญ  กระบวนรัตน์ 

(2531) ธนะรัตน์ หงส์เจริญ (2537) ประหยัด  ศรีทะลับ (2544)  

ทรงศักดิ์ เจริญพงศ์ (2556) มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ปัญหา 

ดังกล่าวนั้น เกิดจากในการแข่งขันกีฬาทุกระดับ กับทุกทีมที่มีการ 

เตรียมพร้อมมีการฝึกฝนมาอย่างดี แต่กลับต้องล้มเหลวและ

ไม่ประสบความส�าเร็จ เพราะการท�าหน้าท่ีของผู้ตัดสิน ที่ขาด 

ประสิทธิภาพ ไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจน เช่น ไม่มีความรู้ในเรื่องกติกา 

อย่างแท้จริง ขาดความยุติธรรมขาดประสบการณ์ ขาดความมั่นใจ 

ในตนเอง ขาดความรอบคอบในการท�าหน้าที ่ขาดความรบัผิดชอบใน 

บทบาทหน้าที่ จนลืมความถูกต้อง ไม่มุ่งเน้นที่จะแก้ไขข้อผิดพลาด 

ทีเ่กดิขึน้ท�าให้นกักฬีา ผูฝึ้กสอน และผูม้ส่ีวนเก่ียวข้องกบัวงการกฬีา 

แบดมินตันไม่ให้การยอมรับ และไม่มั่นใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ 

ผู้ตัดสิน เนื่องจากยังขาดกระบวนการในการประเมิน ผู้ตัดสินที่มี 

คุณภาพมาตรฐานที่ถูกต้อง ชัดเจนและเป็นระบบ ส่งผลให้คุณภาพ 

การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินไม่มีมาตรฐาน เกิดข้อผิดพลาดใน 

การท�าหน้าที่ของผู้ตัดสิน กระทบต่อภาพลักษณ์ในวงการผู้ตัดสิน 

กีฬาแบดมินตันประเทศไทย และส่งผลถึงการพัฒนากีฬาของชาติ 

ทีไ่ม่สามารถพฒันาให้ก้าวหน้าต่อไปในมาตรฐานทีส่งูขึน้ การพฒันา 

ผูต้ดัสนิกฬีาแบดมนิตนัให้เป็นผูตั้ดสนิทีด่แีละมมีาตรฐานนัน้ จะช่วย 

ผลกัดนั และยกระดบัมาตรฐานของการแข่งขนักฬีาแบดมนิตนั ให้สูง 

ยิ่งขึ้น เกิดประโยชน์ต่อการก�าหนดทิศทางความเปลี่ยนแปลงและ 

ความต้องการในอนาคต สามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดท�าแนวทาง 

การประเมิน การสรรหา คัดเลือก การสอบเลื่อนระดับของผู้ตัดสินให ้

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นระบบ ดังนั้นผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน

ที่ดีจึงต้องมีองค์ประกอบของสมรรถนะท่ีดี ในการตัดสินและต้อง 

มีการประเมินสมรรถนะที่ถูกต้อง ครบถ้วนและแม่นย�าในทุกด้าน 

ทุกองค์ประกอบ เพราะความส�าคัญของการประเมินสมรรถนะ                

ของผูต้ดัสนิกฬีาแบดมนิตนัจะส่งผลต่องานการปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยตรง

 ผู้วิจัยจึงน�าแนวคิดของศาสตราจารย์ เดวิด ซี แมคเคล 

แลน (David, C. McClelland) มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา 

สมรรถนะผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตันให้ครบถ้วนทุกองค์ประกอบ  

ของสมรรถนะทั้งทางด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านคุณลักษณะ  

ด้านพฤติกรรม และด้านแรงจูงใจ ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบาย 

ของรฐับาลทีไ่ด้เลง็เหน็ถึงความส�าคญัของการพฒันาองค์กรกฬีาจงึ 

มอบหมายให้กรมพลศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบในการยกร่างพระราช 

บญัญตัส่ิงเสรมิมาตรฐาน ผูฝึ้กสอนและผูต้ดัสินกฬีาขึน้ และก�าหนด 

มาตรฐานเพ่ือก�าหนดกรอบ บทบาทหน้าที ่และความรบัผิดชอบของ 

ผูต้ดัสนิกฬีา เพ่ือเป็นมาตรฐานกลางในการปฏบิตัหิน้าท่ีของผูต้ดัสิน 

ทกุชนดิกฬีา อนัได้แก่ มาตรฐานความรู้ มาตรฐานการปฏบิตังิาน และ 

มาตรฐานการปฏบิตัติน และจากการศึกษาร่างพระราชบญัญติัส่งเสรมิ 

มาตรฐานผูฝึ้กสอนกีฬาและผูต้ดัสนิกฬีา พบว่า ร่างพระราชบญัญตัิ 

ส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาที่ได้ก�าหนดขึ้นนั้น 

เป็นการจัดท�ามาตรฐานแกนกลางส�าหรับทุกชนิดกีฬาแต่ยังไม่มี 

การจัดท�าในส่วนของมาตรฐานการประเมินเฉพาะชนิดกีฬาขึ้น  

โดยงานวิจัยนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการจัดท�าร่าง 

พระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา 

ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของกีฬาแบดมินตัน

  จากการที่ผู ้วิจัยศึกษาเอกสาร ต�ารา และงานวิจัยที่ 

เกี่ยวข้องเพิ่มเติม พบว่า องค์กรผู้ตัดสินโดยเฉพาะองค์กร ผู้ตัดสิน 

กีฬาแบดมินตันนั้น มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยในเรื่องนี้ค่อนข้างน้อย  

ไม่เป็นระบบ และไม่ได้รบัการยอมรบัอย่างแพร่หลายในเชงิวชิาการ  

ประกอบกับการที่กรมพลศึกษา ได้จัดท�าในส่วนของร่างพระราช 

บัญญัติส่งเสริมมาตรฐาน ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาขึ้น เพื่อเป็น 

มาตรฐานกลางในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินทุกชนิดกีฬา แต่ยัง 

ไม่ได้มีการจัดท�ามาตรฐานในการประเมินผู้ตัดสินเฉพาะชนิดกีฬา 

ขึ้นด้วยนั้น การศึกษารูปแบบการประเมินสมรรถนะของผู้ตัดสิน 

กีฬาแบดมินตันของผู้วิจัยในครั้งนี้ จึงเป็นการช่วยสนับสนุนการ 

พฒันากฬีาของชาต ิทีต้่องการยกระดบับคุลากรทางกฬีา โดยเฉพาะ 

ผู้ตดัสินให้มมีาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดยีวกนั สามารถทีจ่ะบรรล ุ

วตัถปุระสงค์ทีต่ัง้ไว้ เนือ่งจากการศกึษาสมรรถนะและสร้างรปูแบบ 

การประเมินสมรรถนะจากข้อมูลเชิงประจักษ์ ผ่านกระบวนการ 

การพัฒนาตามหลักวิชาการและได้รับการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ 

ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ จนสามารถน�ารูปแบบการ 

ประเมินสมรรถนะผู ้ตัดสินไปแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการ 

ด�าเนนิงานการพฒันาผูตั้ดสนิขององค์กรหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่ 

กรมพลศึกษา การกฬีาแห่งประเทศไทย และสมาคมกฬีาแบดมนิตนั 

แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้มีมาตรฐานแนวทาง 

เดียวกันอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการประเมินสมรรถนะ 

ผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน

วิธีด�าเนินการวิจัย
  การวจัิยครัง้นีเ้ป็นการวจัิยเชิงสังเคราะห์ ร่วมกบัการวจิยั 

เชิงประเมิน โดยประยกุต์ใช้เทคนคิเดลฟายประยกุต์ มีวตัถปุระสงค์ 

เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการประเมินสมรรถนะผู้ตัดสินกีฬา 

แบดมนิตนั มขีัน้ตอนการด�าเนนิการวิจยั 2 ขัน้ตอน ดงันี ้1) การร่าง 

รูปแบบการประเมินสมรรถนะผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตันและคู่มือ 

การใช้รูปแบบการประเมินสมรรถนะผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน และ 
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   1.3 องค์ประกอบตัวชี้วัด และเกณฑ์สมรรถนะ  
พบว่า องค์ประกอบสมรรถนะทีส่�าคญั ม ี5 องค์ประกอบ 18 ตวัชีวั้ด 
21 รายการประเมิน ซึ่งมีเกณฑ์สมรรถนะในแต่ละตัวชี้วัด และ 
รายการประเมิน ดังนี้
   1.3.1 องค์ประกอบด้านความรู ้(Knowledge)  
จ�านวน 5 ตัวชี้วัด เกณฑ์สมรรถนะในทุกตัวชี้วัด คือ 4.00 คะแนน 
   1.3.2. องค์ประกอบด้านทกัษะ (Skills) จ�านวน  
5 ตัวชี้วัด 21 รายการประเมิน
     1.3.2.1) ทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ 
ก่อนการแข่งขัน 4 รายการประเมินเกณฑ์สมรรถนะ ในทุกรายการ
คือ 4.00 คะแนน โดยมีเกณฑ์ในระดับตัวชี้วัด คือ 4.00 คะแนน  
เช่นเดียวกัน (ได้จากค่าเฉลี่ยของคะแนนในแต่ละรายการประเมิน 
ของตัวชี้วัดนี้)
     1.3.2.2) ทกัษะในการประกาศและขาน 
คะแนน 4 รายการประเมนิ เกณฑ์สมรรถนะในทกุรายการ คือ 4.00  
คะแนนโดยมีเกณฑ์ในระดับตัวชี้วัดคือ 4.00 คะแนน เช่นเดียวกัน  
(ได้จากค่าเฉลี่ยของคะแนนในแต่ละรายการประเมินของตัวชี้วัดนี้)
       1.3.2.3) ทกัษะบริหารจดัการในสนาม 
ระหว่างการแข่งขันกีฬาแบดมินตันอย่างมีประสิทธิภาพ 8 รายการ 
ประเมนิ เกณฑ์สมรรถนะในทกุรายการ คอื 4.00 คะแนนโดยมเีกณฑ์ 
ในระดับตัวชี้วัด คือ 4.00 คะแนน เช่นเดียวกัน (ได้จากค่าเฉลี่ยของ 
คะแนนในแต่ละรายการประเมินของตัวชี้วัดนี้)
       1.3.2.4) สรุปผลการแข่งขันได้ถูกต้อง  
2 รายการประเมิน เกณฑ์สมรรถนะในทกุรายการ คอื 4.00 คะแนน 
โดยมีเกณฑ์ในระดับตัวชี้วัด คือ 4.00 คะแนน เช่นเดียวกัน (ได้จาก 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนในแต่ละรายการประเมินของตัวชี้วัดนี้)
       1.3.2.5) ก�ากับการส่งลูกได้ถูกต้อง 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�านวน 2 ตัวชี้วัด เกณฑ์สมรรถนะ ในทุกตัวชี้วัด 
คือ 4.00 คะแนน
   1.3.4 องค์ประกอบด้านพฤตกิรรม (Behavior) 
จ�านวน 3 ตัวชี้วัด เกณฑ์สมรรถนะในทุกตัวชี้วัด คือ 4.00 คะแนน
   1.3.5 องค์ประกอบด้านแรงจงูใจ (Motivation) 
จ�านวน 3 ตัวชี้วัด เกณฑ์สมรรถนะในทุกตัวชี้วัด คือ 4.00 คะแนน
 ซึ่งเกณฑ์สมรรถนะก�าหนดไว้เพื่อเป็นแรงผลักดันให้ 
บุคคลสามารถสร้างผลการปฏิบัติหน้าที่ในงานที่ตนรับผิดชอบให้ 
สูงกว่า หรือเหนือกว่าเกณฑ์สมรรถนะที่ก�าหนด
  1.4 รูปแบบการประเมินสมรรถนะผู้ตัดสินกีฬา 
แบดมินตัน 

2) การประเมินคุณภาพของรูปแบบการประเมินสมรรถนะ 
ผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตันและคู่มือการประเมินสมรรถนะผู้ตัดสิน 
กีฬาแบดมินตัน จากผู ้เชี่ยวชาญจ�านวน 18 คน ด้วยเทคนิค 
เดลฟายประยุกต์
  การวจัิยครัง้นีเ้ป็นการวจัิยเชงิสงัเคราะห์ ร่วมกบัการวจิยั 
เชิงประเมิน โดยประยกุต์ใช้เทคนคิเดลฟายประยกุต์ มีวตัถปุระสงค์ 
เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการประเมินสมรรถนะผู้ตัดสินกีฬา 
แบดมินตัน มีขั้นตอนการด�าเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน ดังนี้
   ขั้นตอนที่ 1 การร่างรูปแบบการประเมินสมรรถนะ 
ผู ้ตัดสินกีฬาแบดมินตันและคู ่มือการใช้รูปแบบการประเมิน 
สมรรถนะผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน  
  1.1 ผู ้วิจัยน�าข้อมูลจากการศึกษา สังเคราะห์ 
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Document syn-
thesis) ร่วมกบัการสมัภาษณ์ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ จ�านวน 9 
คน ได้ 5 องค์ประกอบ 18 ตวัชีว้ดั 21 รายการประเมนิ และแนวทาง
ในการสร้างรูปแบบการประเมินสมรรถนะผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน 
   1.2 ผู ้วิจัยยกร่างรูปแบบการประเมินสมรรถนะ
ผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตันและคู่มือการประเมินสมรรถนะผู้ตัดสิน
กีฬาแบดมินตัน โดยใช้ข้อมูลขององค์ประกอบ ตัวชี้วัด และเกณฑ์
สมรรถนะที่ผ่านเกณฑ์ที่ผู้วิจัยก�าหนด มาเป็นเนื้อหาหลักในการ
ก�าหนดกรอบของรูปแบบการประเมินและคู่มือการประเมิน
 ขั้นตอนที่ 2 การประเมินคุณภาพของรูปแบบการ
ประเมินสมรรถนะผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตันและคู่มือการประเมิน
สมรรถนะผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน 
  2.1 การประเมินคุณภาพของรูปแบบการประเมิน
สมรรถนะผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตันและคู่มือการประเมินสมรรถนะ
ผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน ในด้านความถูกต้อง ความเหมาะสม และ
ความเป็นประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 18 คน ด้วยเทคนิค 
เดลฟายประยุกต์ โดยใช้แบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
5 ระดับ
  2.2 ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาของเครือ่งมอื  
(Content Validity) โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Item-Objective Congruence Index : IOC) ตามความคิดของ
ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน เลือกเอาเฉพาะข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ตั้งแต่ 0.80 ขึ้นไป

ผลการวิจัย 
  ผู ้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์วิจัย 
ได้ดังนี้
  1. รปูแบบการประเมินสมรรถนะผูต้ดัสนิกฬีาแบดมนิตนั  
มีองค์ประกอบของรูปแบบดังนี้ 
  1.1 หลักการและเหตุผล 
   1.2 วตัถปุระสงค์ของรปูแบบการประเมนิสมรรถนะ
ผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน 
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 รูปแบบการประเมินสมรรถนะผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน  

ควรด�าเนินการในรูปของฝ่ายเทคนิคกีฬาแบดมินตันภายใต้การ 

ท�างานของคณะกรรมการซึง่มหีน่วยงานย่อยในโครงสร้าง จ�านวน 5 

หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) หน่วยงานอบรมผู้ตัดสิน 2) หน่วยงาน 

วิชาการ 3) หน่วยงานทดสอบผู้ตัดสิน 4) หน่วยงานทะเบียนและ 

ประชาสัมพันธ์ 5) หน่วยงานอุทธรณ์ร้องทุกข์ และซึ่งในแต่ละ 

องค์กรย่อยนั้นจะต้องก�าหนดโครงสร้าง และหน้าท่ีท่ีชัดเจนตาม 

กระบวนการในการท�างานในกรอบของ POIC คือ การวางแผน  

(Planning) การจัดโครงสร้าง (Organizing) การด�าเนินการ 

(Implementing) และการควบคุม (Controlling) โดยองค์กรที่ 

ควรมบีทบาทหน้าทีร่บัผดิชอบในการประเมนิสมรรถนะ คอื สมาคม 

กฬีาแบดมนิตนัแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ และมอีงค์กร 

ที่ปรึกษา จ�านวน 3 องค์กร คือ สหพันธ์แบดมินตันโลก สมาพันธ ์

แบดมินตันแห่งเอเชีย และการกีฬาแห่งประเทศไทย

  1.5 ข้ันตอนในการด�าเนินการประเมินสมรรถนะ 

ผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน

 โครงสร้างการบริหารจัดการรูปแบบการประเมินสมรรถนะ ผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน ตามหลักการบริหารจัดการ POIC

   การด�าเนินการประเมินสมรรถนะผู ้ตัดสินกีฬา 

แบดมินตัน มีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้

    ขั้นที่ 1 หน่วยทดสอบและประเมนิผลผูต้ดัสนิ 

เสนอคณะกรรมการ (Board) แต่งตั้งผู้ประเมินผู้ตัดสิน (Assessor)  

หน่วยทดสอบและประเมนิผลผูต้ดัสนิด�าเนนิการคดัเลอืกผูป้ระเมนิ 

ผู้ตัดสิน (Assessor) โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้ประเมินตาม 

ที่ก�าหนดและเสนอรายชื่อผู้ประเมินผู้ตัดสิน (Assessor) ที่ผ่านการ 

คัดเลือกน�าเสนอต่อคณะกรรมการ (Board) เพื่อให้คณะกรรมการ 

เป็นผู้พิจารณาและแต่งตั้งต่อไป

    ขั้นที่ 2 หน่วยทดสอบและประเมนิผลประชมุ 

ชี้แจงการด�าเนินการประเมิน และวางแผนการประเมิน

    2.1 หน่วยทดสอบและประเมินผลจัด 

ประชมุชีแ้จ้งการด�าเนนิการประเมนิสมรรถนะผูต้ดัสนิกฬีาแบดมินตนั 

และวางแผนการด�าเนินงานร่วมกับคณะกรรมการ (Board) และ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดท�าการศึกษาคู่มือการด�าเนินการ 

การประเมินสมรรถนะผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตันในรายละเอียดต่างๆ 

เกี่ยวกับขั้นตอน และวิธีการการด�าเนินการประเมิน สรุปผล 

การประเมิน และจัดท�ารายงานการประเมิน 
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     1.3.1 องคประกอบดานความรู (Knowledge) จํานวน 5 ตัวชี้วัด เกณฑสมรรถนะในทุกตัวชี้วัดคือ                
4.00 คะแนน  
   1.3.2. องคประกอบดานทักษะ (Skills) จํานวน 5 ตัวช้ีวัด 21 รายการประเมิน 
      1.3.2.1) ทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีกอนการแขงขัน 4 รายการประเมินเกณฑสมรรถนะ                     
ในทุกรายการคือ 4.00 คะแนน โดยมีเกณฑในระดับตัวช้ีวัดคือ 4.00 คะแนน เชนเดียวกัน (ไดจากคาเฉลี่ยของคะแนนใน
แตละรายการประเมินของตัวช้ีวัดนี้) 
      1.3.2.2) ทักษะในการประกาศและขานคะแนน 4 รายการประเมิน เกณฑสมรรถนะใน           
ทุกรายการคือ 4.00 คะแนนโดยมีเกณฑในระดับตัวช้ีวัดคือ 4.00 คะแนน เชนเดียวกัน (ไดจากคาเฉลี่ยของคะแนนในแต
ละรายการประเมินของตัวช้ีวัดนี้) 
      1.3.2.3) ทักษะบริหารจัดการในสนามระหวางการแขงขันกีฬาแบดมินตันอยางมีประสิทธิภาพ                 
8 รายการประเมิน เกณฑสมรรถนะในทุกรายการคือ 4.00 คะแนนโดยมีเกณฑในระดับตัวชี้วัดคือ 4.00 คะแนน 
เชนเดียวกัน (ไดจากคาเฉลี่ยของคะแนนในแตละรายการประเมินของตัวช้ีวัดนี้) 
      1.3.2.4) สรุปผลการแขงขันไดถูกตอง 2 รายการประเมิน เกณฑสมรรถนะในทุกรายการ                 
คือ 4.00 คะแนนโดยมีเกณฑในระดับตัวชี้วัดคือ 4.00 คะแนน เชนเดียวกัน (ไดจากคาเฉลี่ยของคะแนนในแตละรายการ
ประเมินของตัวชี้วดัน้ี) 
      1.3.2.5) กํากับการสงลูกไดถูกตอง 3 รายการประเมิน เกณฑสมรรถนะในทุกรายการ             
คือ 4.00 คะแนน โดยมีเกณฑในระดับตัวช้ีวัดคือ 4.00 คะแนน เชนเดียวกัน (ไดจากคาเฉลี่ยของคะแนนในแตละรายการ
ประเมินของตัวชี้วดัน้ี) 
   1.3.3 องคประกอบดานคุณลักษณะ (Characteristic) จํ านวน 2 ตัว ช้ีวัด เกณฑสมรรถนะ                      
ในทุกตัวช้ีวัดคือ 4.00 คะแนน 
   1.3.4 องคประกอบดานพฤติกรรม (Behavior) จํานวน 3 ตัวช้ีวัด เกณฑสมรรถนะในทุกตัวช้ีวัด                  
คือ 4.00 คะแนน 
    1.3.5 องคประกอบดานแรงจูงใจ (Motivation) จํานวน 3 ตัวช้ีวัด เกณฑสมรรถนะในทุกตัวช้ีวัด                
คือ 4.00 คะแนน 
 ซึ่งเกณฑสมรรถนะกําหนดไวเพ่ือเปนแรงผลักดันใหบุคคลสามารถสรางผลการปฏิบัติหนาที่ในงานท่ีตน
รับผิดชอบใหสูงกวา หรือเหนือกวาเกณฑสมรรถนะที่กําหนด 
   1.4 รูปแบบการประเมินสมรรถนะผูตัดสินกีฬาแบดมินตัน  
   โครงสรางการบริหารจัดการรูปแบบการประเมินสมรรถนะผูตัดสินกีฬาแบดมินตัน ตามหลักการบริหาร
จัดการ POIC 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยงานอบรม   

ผูตัดสิน 

หนวยงานวิชาการ หนวยงานทดสอบและ

ประเมินผลผูตัดสิน 

หนวยงานทะเบียน

และประชาสัมพันธ 

หนวยงานอุทธรณ

รองทุกข 

คณะกรรมการ (Board) 

สมาพันธแบดมินตันแหงเอเชีย การกีฬาแหงประเทศไทย 

สมาคมกีฬาแบดมินตันแหงประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ 

สหพันธแบดมินตันโลก 

ฝายเทคนิคกีฬาแบดมินตัน 

 
 

 
 
 
 
 
 
  รูปแบบการประเมินสมรรถนะผูตัดสินกีฬาแบดมินตัน ควรดําเนินการในรูปของฝายเทคนิคกีฬาแบดมินตัน
ภายใตการทํางานของคณะกรรมการซึ่งมีหนวยงานยอยในโครงสราง จํานวน 5 หนวยงาน ประกอบดวย 1) หนวยงาน
อบรมผูตัดสิน 2) หนวยงานวิชาการ 3) หนวยงานทดสอบผูตัดสิน 4) หนวยงานทะเบียนและประชาสัมพันธ 5) หนวยงาน
อุทธรณรองทุกข และซึ่งในแตละองคกรยอยนั้นจะตองกําหนดโครงสราง และหนาท่ีที่ชัดเจนตามกระบวนการในการ
ทํ างาน ในกรอบของ POIC คื อ  การวางแผน  (Planning) ก ารจั ด โครงสรา ง (Organizing) ก ารดํ า เนิ นการ 
(Implementing) และการควบคุม (Controlling) โดยองคกรที่ควรมีบทบาทหนาที่รับผิดชอบในการประเมินสมรรถนะ 
คือ สมาคมกีฬาแบดมินตันแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ และมีองคกรที่ปรึกษา จํานวน 3 องคกร คือ สหพันธ
แบดมินตันโลก สมาพันธแบดมินตันแหงเอเชีย และการกีฬาแหงประเทศไทย 
    1.5 ขั้นตอนในการดําเนินการประเมินสมรรถนะผูตัดสินกีฬาแบดมินตัน 
   การดําเนินการประเมินสมรรถนะผูตัดสินกีฬาแบดมินตัน มีรายละเอียดขั้นตอนดังน้ี 
    ข้ันที่ 1 หนวยทดสอบและประเมินผลผูตัดสินเสนอคณะกรรมการ (Board) แตงตั้งผูประเมินผูตัดสิน 
(Assessor) หนวยทดสอบและประเมินผลผูตัดสินดําเนินการคัดเลือกผูประเมินผูตัดสิน (Assessor) โดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติของผูประเมินตามที่กําหนดและเสนอรายชื่อผูประเมินผูตัดสิน (Assessor) ที่ผานการคัดเลือกนําเสนอตอ
คณะกรรมการ (Board) เพ่ือใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณาและแตงตัง้ตอไป 
    ข้ันที่ 2 หนวยทดสอบและประเมินผลประชุมชี้แจงการดําเนินการประเมิน และวางแผนการประเมิน 
    2.1 หนวยทดสอบและประเมินผลจัดประชุมชี้แจงการดําเนินการประเมินสมรรถนะผูตัดสินกีฬา
แบดมินตันและวางแผนการดําเนินงานรวมกับคณะกรรมการ (Board) และหนวยงานที่เก่ียวของ โดยจัดทําการศึกษา
คูมือการดําเนินการการประเมินสมรรถนะผูตัดสินกีฬาแบดมินตันในรายละเอียดตาง ๆ เก่ียวกับข้ันตอน และวิธีการ                
การดําเนินการประเมิน สรุปผลการประเมิน และจัดทํารายงานการประเมิน  
   ข้ันที่ 3 ประเมินโดยเครื่องมือและวิธีการประเมิน 
     การดําเนินการประเมินใหดําเนินการตามแผนการประเมินที่กําหนดไว โดยใหหนวยงาน           
ที่เก่ียวของรวมกับผูประเมิน (Assessor) ใชเครื่องมือและวิธกีารประเมิน ดังน้ี 
     3.1. เครื่องมือการประเมิน คือ แบบประเมินสมรรถนะผูตัดสินกีฬาแบดมินตัน 
     แบบประเมินสมรรถนะผูตัดสินกีฬาแบดมินตันมี 5 องคประกอบ ประกอบดวย  1) ดานความรู                 
2) ดานทักษะ 3) ดานคุณลักษณะ 4) ดานพฤติกรรม และ 5) ดานแรงจูงใจ มีลักษณะเปนมาตรประมานคา 5 ระดับ 
(Rating Scales) รวมทั้งหมด 18 ตัวช้ีวัด 21 รายการประเมิน 
    3.2 เกณฑในการใหคะแนนตัวชี้วดั/เกณฑสมรรถนะในแบบประเมิน แบงเปน 5 ระดับ  
     3.3 การรวมคะแนนขององคประกอบและตัวชี้วัด ใหผูประเมิน (Assessor) รวมคะแนนที่ไดจาก
การประเมิน ในแตละรายการประเมิน/ตัวช้ีวัด เปนคะแนนรวมของแตละองคประกอบทั้ง 5 องคประกอบ 
    ข้ันที่ 4 สรุปผลการประเมินสมรรถนะผูตัดสินกีฬาแบดมินตัน 
      คณะกรรมการผูประเมิน นําแบบประเมินท่ีเก็บรวบรวมไดจากการเก็บขอมูลของ 
ผูเขารับการประเมิน (ผูตัดสินกีฬาแบดมินตัน) นํามาทําการสรุปผลการประเมินโดยการดําเนินการรวบรวมคะแนนตาม
องคประกอบ ตัวช้ีวัดและเกณฑสมรรถนะในแตละดานซึ่งผานการปรับคาคะแนนแลว 
    ข้ันที่ 5 เปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะกับเกณฑการผานของตัวช้ีวัดและเกณฑสมรรถนะ 
      เกณฑที่ใชในการตัดสินผลการประเมินสมรรถนะผูตัดสินกีฬาแบดมินตันกําหนดไวดังนี ้

ภาพประกอบ  รูปแบบโครงสรางของการประเมินสมรรถนะสําหรับผูตัดสินกีฬาแบดมินตัน 

สายการสนับสนุน/ใหคําปรึกษา 

สายการบังคับบัญชา 
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   ขั้นที่ 3 ประเมินโดยเครื่องมือและวิธีการ

ประเมิน

    การด�าเนนิการประเมนิให้ด�าเนนิการตามแผน 

การประเมนิทีก่�าหนดไว้ โดยให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องร่วมกับผูป้ระเมนิ  

(Assessor) ใช้เครื่องมือและวิธีการประเมิน ดังนี้

     3.1 เครือ่งมอืการประเมนิ คอื แบบประเมนิ 

สมรรถนะผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน

     แบบประเมินสมรรถนะผู ้ตัดสินกีฬา 

แบดมินตันมี 5 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 1) ด้านความรู ้                  

2) ด้านทักษะ 3) ด้านคุณลักษณะ 4) ด้านพฤติกรรม และ  

5) ด้านแรงจูงใจ มีลักษณะเป็นมาตรประมานค่า 5 ระดับ  

(Rating Scales) รวมทั้งหมด 18 ตัวชี้วัด 21 รายการประเมิน

    3.2 เกณฑ์ในการให้คะแนนตวัชีวั้ด/เกณฑ์ 

สมรรถนะในแบบประเมิน แบ่งเป็น 5 ระดับ 

     3.3 การรวมคะแนนขององค์ประกอบและ 

ตัวชี้วัด ให้ผู้ประเมิน (Assessor) รวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน  

ในแต่ละรายการประเมิน/ตัวชี้วัด เป็นคะแนนรวมของแต่ละ 

องค์ประกอบทั้ง 5 องค์ประกอบ

   ขั้นที่ 4 สรปุผลการประเมนิสมรรถนะผู้ตดัสิน 

กีฬาแบดมินตัน

     คณะกรรมการผู้ประเมนิ น�าแบบประเมนิทีเ่ก็บ 

รวบรวมได้จากการเกบ็ข้อมูลของผูเ้ข้ารบัการประเมนิ (ผูต้ดัสนิกฬีา 

แบดมินตัน) น�ามาท�าการสรุปผลการประเมินโดยการด�าเนินการ 

รวบรวมคะแนนตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัดและเกณฑ์สมรรถนะใน 

แต่ละด้านซึ่งผ่านการปรับค่าคะแนนแล้ว

    ขั้นที่ 5 เปรียบเทยีบผลการประเมนิสมรรถนะ 

กับเกณฑ์การผ่านของตัวชี้วัดและเกณฑ์สมรรถนะ

   เกณฑ์ ท่ี ใช ้ ในการตัดสินผลการประเมิน 

สมรรถนะผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตันก�าหนดไว้ดังนี้

   ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของคะแนนรวมในทุก 

องค์ประกอบ หมายถึง มีสมรรถนะผ่านเกณฑ์ การประเมิน

สมรรถนะผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน

   ร้อยละ 80 ลงมา ของคะแนนรวมในทุก 

องค์ประกอบ หมายถึง มีสมรรถนะไม่ผ่านเกณฑ์ การประเมิน 

สมรรถนะผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน

   ขั้นที่ 6 การรายงานผลการประเมนิสมรรถนะ 

   การรายงานผลการประเมินสมรรถนะผู้ตัดสิน 

กีฬาแบดมินตันให้น�าผลการประเมิน โดยให้หน่วยทดสอบรายงาน 

ผลการประเมินสมรรถนะผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตันให้คณะกรรมการ  

(Board) พิจารณาอนุมัติ และให้ฝ่ายเลขานุการส่งเรื่องให้หน่วย 

ทะเบียนและประชาสัมพันธ์ ประกาศขึ้นทะเบียน

 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 
 จากผลการวิจัยรูปแบบการประเมินสมรรถนะผู้ตัดสิน 

กีฬาแบดมินตันข้างต้น ผู้วิจัยได้น�าประเด็นข้อค้นพบที่ส�าคัญมา

อภิปรายผล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 1. รูปแบบการประเมินสมรรถนะส�าหรับผู ้ตัดสิน 

กีฬาแบดมินตันนั้น ควรด�าเนินการในรูปของฝ่ายเทคนิคกีฬา 

แบดมนิตนั ภายใต้การท�างานของคณะกรรมการ ซึง่มหีน่วยงานย่อย 

ในโครงสร้าง จ�านวน 5 หน่วยงาน โดยในแต่ละองค์กรย่อยนั้นจะ 

ต้องก�าหนดโครงสร้าง และหน้าที่ที่ชัดเจน ตามกระบวนการใน 

การท�างานตามกรอบ POIC คือ การวางแผน (Planning) การจัด 

โครงสร้าง (Organizing) การด�าเนินการ (Implementing) และ 

การควบคุม (Controlling) โดยมีผลการตรวจสอบคุณภาพ  

ด้านความถูกต้อง ด้านความเหมาสม และด้านความเป็นประโยชน ์

ของรูปแบบการประเมินสมรรถนะผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตันผ่าน 

เกณฑ์ที่ก�าหนดทุกตัวช้ีวัด และทุกรายการประเมินน้ัน สามารถ 

อภิปรายตามประเด็นส�าคัญ ใน 3 ประเด็น คือ

  1.1 การด�าเนินงานในรูปคณะกรรมการ โดยมี 

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  

เป็นองค์กรรับผิดชอบหลัก และมีสหพันธ์แบดมินตันโลก สมาพันธ ์

แบดมินตันแห่งเอเชีย และการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นองค์กร 

ที่ปรึกษา และการก�าหนดองค์กรย่อยที่รับผิดชอบเป็น 5 หน่วยงาน  

และหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานย่อย ซึ่งตามแนวทางน้ี 

ผลการวิจัยระบุให้มีการส่งเสริมให้เกิดการด�าเนินงานในรูปของ 

คณะกรรมการ เนื่องจากคณะกรรมการ คือ การชุมนุมเพื่อปรึกษา 

หารือ (Deliberative assembly) ของกลุ่มบุคคล ซึ่งโดยปกติจะ 

อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของการชุมนุมหรือองค์กรอื่นที่ใหญ่กว่า  

การด�าเนินงานในรปูของคณะกรรมการจะช่วยให้เกิดการก�ากบัดแูล  

เนื่องจากการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของสมาชิกทุกคนในองค์กร  

อาจท�าให้ยากเกินกว่าจะควบคุมได้ เกิดความล่าช้าในการปฏิบัต ิ

หน้าที่ และส่งผลกระทบโดยรวมต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัต ิ

หน้าท่ีขององค์กร ดังน้ันคณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกเป็น 

ตัวแทนของสมาชิกทั้งมวลในวงการกีฬาแบดมินตัน เพ่ือให้อ�านาจ 

ตัดสินใจในเรื่องการปฏิบัติการที่ส�าคัญของการพัฒนาวงผู้ตัดสิน 

กีฬาแบดมินตัน ทั้งในส่วนของการอบรมผู้ตัดสิน การท�าหน้าที่ด้าน 

วิชาการ การทดสอบและประเมินผลผู้ตัดสิน การจัดท�าทะเบียน 

ปิยะพงศ์  กู้พงศ์พันธ์, นภพร  ทัศนัยนา, อนันต์  มาลารัตน์
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และประชาสัมพันธ์ รวมถึงการด�าเนินการในเรื่องของการอุทธรณ์
ร้องทุกข์ จึงเป็นสิ่งที่มีความจ�าเป็น และจะต้องก�าหนดให้มีหน่วย
งานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ดังท่ีปรากฏในโครงสร้างขององค์กร 
ที่ประกอบด้วย 5 หน่วยงาน เพื่อให้กระบวนการท�างานราบรื่น 
นอกจากนี้ การมีกระบวนการท�างานในรูปของคณะกรรมการ ยัง
ช่วยให้เกิดการประสานงานของบุคคลจากส่วนต่างๆ ขององค์กร
ที่อาจต้องปรึกษาหารือกันอย่างเป็นปกติ เพื่อพัฒนาการด้านกีฬา
แบดมินตันในขอบข่ายงานของตน เพื่อน�าเสนอหรือวิจารณ์แผน
งาน/โครงการให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กร รวมไปถึงเพื่อ
วางแผนทางด้านการเงิน การตลาด เป็นต้น ดังน้ันคณะกรรมการ
จึงเป็นศูนย์รวมของการประสานงานให้กับบุคคลเหล่านี้ และเมื่อ
คณะกรรมการมีขนาดใหญ่เกินไปอาจต้องแบ่งเป็นคณะกรรมการ
ย่อย (หรือคณะอนุกรรมการ) เพื่อรับผิดชอบส่วนงานที่เป็นเฉพาะ
กิจมากขึ้น ดังที่ต้องมีการจ�าแนกเป็นหน่วยงานย่อยดังท่ีกล่าวแล้ว
ในเบื้องต้น 
 เมือ่พจิารณาในส่วนของโครงสร้างพบว่าการด�าเนนิงาน 
ในรูปของคณะกรรมการ (Board) น้ันก�าหนดให้สมาคมกีฬา
แบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นองค์กรหลัก
ทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบการบรหิารจดัการ เนือ่งจากเป็นองค์กรทีม่คีวาม
พร้อม และมคีวามคุน้เคยในการปฏบิตัหิน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องการทดสอบ 
ขึน้ทะเบยีนและพัฒนาผูต้ดัสนิกฬีาแบดมนิตนัอยูแ่ล้ว จงึเป็นองค์กร
ที่เหมาะสม และมีความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว และ
การที่ก�าหนดให้มีตัวแทนของหน่วยงานรับผิดชอบทั้ง 5 หน่วยงาน
หลัก ได้แก่ หน่วยงานฝึกอบรมผู้ตัดสิน หน่วยงานวิชาการ หน่วย
งานทะเบียนและประชาสัมพันธ์ หน่วยงานทดสอบและประเมินผล 
ผู้ตัดสิน หน่วยงานอุทธรณ์ร้องทุกข์ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร 
จัดการร่วมกันในรูปของคณะกรรมการ ด้วยเหตุผลที่ว ่า 5  
หน่วยงานหลักดังกล่าวนั้น มีการแบ่งหน้าท่ีการท�างานที่ชัดเจน 
ครอบคลุมการท�างานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สามารถน�าไปใช ้
กับการบริหารจัดการองค์กรได้อย่าง มีคุณภาพ โดยให้ตัวแทน 
แต่ละหน่วยงานเข้ามามีบทบาทร่วมกันในการบริหารจัดการ 
ในรูปของคณะกรรมการ (Board) จึงเป็นการสะท้อนถึงรูปแบบ 
การบริหารที่เน ้นการมีส ่วนร่วม และการรับผิดชอบร่วมกัน 
อันจะน�าไปสู ่การบริหารงานท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
ในอนาคต ที่ระบุว ่าการจัดโครงสร้างขององค์กร คือการจัด
รูปแบบการท�างานของกิจการ เป็นการก�าหนดงานที่แต่ละคน
ต้องท�า งานที่หน่วยงานแต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ ก�าหนด
สายการบังคับบัญชาว่าใครจะขึ้นตรงกับหัวหน้าคนไหนเพื่อ
ให้เกิดความชัดเจนในการท�างานขององค์กรน้ันๆ ซ่ึงก่อให้เกิด 
ประโยชน์ส�าคัญคือ มีการก�าหนดหน้าท่ีงานและความรับผิดชอบ 
ที่ชัดเจนโดยมีการก�าหนดต�าแหน่งงานของแต่ละคน มีการจัดสาย 
การบงัคบับญัชาท�าให้คนท�างานทราบว่าใครเป็นหวัหน้างานของตน 
และใครจะเป็นคนให้คณุให้โทษกับตนเองได้  ท�าให้ผูบ้ริหารสามารถ 
คดัเลือกคนทีเ่หมาะสมกบัต�าแหน่งงานและยงัสามารถพฒันาความรู้ 

ความสามารถของคนคนนัน้ให้ท�างานได้มปีระสิทธภิาพยิง่ขึน้ โดยที ่
การจัดโครงสร้างที่ดีต้องมีการเขียนระเบียบการท�างาน วิธีปฏิบัต ิ
เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย เพื่อให้คนท�างานทราบถึงวิธีการและ 
การปฏบิตังิานตามระเบยีบท่ีก�าหนดไว้ ซ่ึงจะท�าให้การท�างานไม่ซ�า้
ซ้อนและไม่ก้าวก่ายงานกัน ลดความขัดแย้งในองค์กรได้ และท�าให ้
องค์กรสามารถจดัสรรการใช้งบประมาณให้เกดิประสทิธภิาพยิง่ขึน้  
โดยก�าหนดการใช้งบประมาณหรอืทรพัยากรต่างๆ ในแต่ละฝ่ายงาน 
ได้อย่างเหมาะสม
  1.2 การด�าเนนิการบรหิารงานในรปูแบบการประเมนิ 
สมรรถนะตามกรอบของ POIC พบว่า กระบวนการในการท�างาน 
ตามรูปแบบฯ นั้น ควรจะต้องมีองค์ประกอบในเชิงกระบวนการ 
ใน 4 ประเด็นหลัก คือ การวางแผน (Planning :P) เนื่องจาก 
การวางแผน เป็นงานที่ส�าคัญและจ�าเป็นต่อการบริหารขององค์กร  
เป็นภารกิจที่ ผู ้บริหารองค์กรต้องกระท�าเป็นด�าดับแรกของ 
กระบวนการบริหาร การด�าเนินการใดๆ ถ้ามีการวางแผนท่ีดีม ี
ขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนก็จะสามารถท�าให้เกิดการประกันได้ว่า 
งานนั้นย่อมประสบผลส�าเร็จและบรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะ 
การพัฒนางานการป้องกนัความผิดพลาด ซึง่ท�าได้โดยการวเิคราะห์  
ก�าหนดขั้นตอนการท�างานและระบุปัจจัยจ�าเป็นการด�าเนินงานให้ 
ชัดเจน องค์กรใดที่ไม่มีแผนงานย่อมมีโอกาสที่ประสบกับความ 
ล้มเหลวได้ง่าย ดั้งนั้น องค์กรที่มีหน้าที่ส�าคัญในการพัฒนาผู้ตัดสิน 
กีฬาแบดมินตัน จึงต้องมีการวางแผนเพื่อให้กระบวนการปฏิบัต ิ
งานที่เป็นระบบ เพื่อให้การด�าเนินงานในส่วนต่างๆ เป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ และเหตุผลส�าคัญอีกประการหน่ึงที่องค์กรที ่
รับผิดชอบกีฬาแบดมินตัน จ�าเป็นต้องมีการพิจารณาวางแผน คือ  
การทีปั่จจบุนัสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมต่างๆ มกีารเปลีย่นแปลง 
อย่างรวดเร็ว ซึ่งหากมีการเตรียมการรองรับความเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็วในทกุด้านนัน้ ก็จะท�าให้การด�าเนนิงานขององค์กรราบรืน่ 
องค์กรท่ีประสบกับความล้มเหลวส่วนใหญ่ เกิดจากการที่ผู้บริหาร 
มิได้ตระหนักถึงการวางแผนและมักจะละเลยส่ิงแวดล้อมของ
องค์กรต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  
สอดคล้องกบัแนวคดิของ ภาวดิา ธาราศรสีทุธ ิและวบิลูย์ โตวณะบุตร 
(2542) ทีก่ล่าวว่า การวางแผนหรอืการก�าหนดโครงการว่า จะท�าอะไร  
ในการบริหาร ผู้บริหารจ�าเป็นจะต้องรู้จักวางแผนถ้าปราศจาก
แผนงานแล้ว โอกาสท่ีผู้บริหารจะท�างานให้ได้ผลมีน้อยเหลือเกิน 
การวางแผนนั้นผู้บริหารจะต้องค�านึงเสมอว่า จะท�าอะไร จะมอบ
ให้ใครเป็นผู้รับผิดชอบ จะท�าท่ีไหน และจะท�าเมื่อไหร่ และจะ
ท�าอย่างไร นอกจากนี้แผนจะส�าเร็จได้ก็ต้องมีการขับเคลื่อนให้มี
การด�าเนินงานที่เป็นรูปธรรมโดยการก�าหนดโยบายและแผนไปสู่
การปฏิบัติ โดยการขับเคล่ือนการด�าเนินงานไปตามโครงสร้างของ
หน่วยงาน ทั้ง 5 หน่วยงาน ซึ่งคณะกรรมการจะเป็นผู้ด�าเนินงาน
เป็นส่วนใหญ่โดยการจัดโครงสร้างบุคลากร และการประสานงาน 
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ

ปิยะพงศ์  กู้พงศ์พันธ์, นภพร  ทัศนัยนา, อนันต์  มาลารัตน์
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 นอกจากการวางแผนแล ้ว  การจัดการองค ์กร 

(Organizing : O) ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความส�าคัญ เนื่องจากโครงสร้าง

องค์กร เป็นงานทางการบริหารอันหน่ึงท่ีส�าคัญของผู้บริหาร และ 

ส�าคัญในการสร้างอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคน และกลุ่มคนภายใน 

องค์กร ซึ่งอิทธิพลน้ันเกิดจากวัตถุประสงค์ในการควบคุม ท่ีได ้

ออกแบบไว้ภายในโครงสร้างองค์กร โดยทัว่ไปนัน้องค์กรจะมกีารจดั 

กลุ่มของงานเข้าด้วยกันเป็นหน่วยงานและยุทธศาสตร์ ในการจัด 

กลุม่งานนีเ้อง ทีท่�าให้เกดิโครงสร้างและลักษณะองค์กรทีแ่ตกต่างกนั 

ซึ่งแสดงการจัดกลุ่มนั้นๆ ไว้ด้วยผังองค์กร (Organization Chart) 

และภายในโครงสร้างองค์กร กจ็ะประกอบไปด้วยกจิกรรมหลากหลาย 

ทีม่กีารปฏสิมัพันธ์ระหว่างงาน หรอืกลุม่งาน ท�าให้เกดิกระบวนการ

ท�างาน (Process) ทีส่ามารถรบัรูแ้ละก�าหนดได้อย่างชดัเจน ดงัเช่น 

ที่ระบุในรูปแบบของการบริหารจัดการในกระบวนการประเมิน 

สมรรถนะผู ้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน ซึ่งมีการก�าหนดโครงสร้าง 

ของผู้รับผิดชอบในระดับหน่วยงาน ท่ีท�าหน้าท่ีด�าเนินการตามที่ 

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

มีการมอบหมายคณะกรรมการ ด�าเนินงานของแต่ละหน่วยงานใน

การจัดโครงสร้างองค์กร มีการด�าเนินกิจกรรม การก�ากับ ติดตาม  

ควบคุมการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ มีการแต่งตั้ง 

คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาการออกข้อสอบของหน่วย

งานทดสอบและประเมินผลผู้ตัดสิน เป็นต้น ซ่ึงแนวทางเหล่านี้ 

สอดคล้องกับแนวคิดของรังสรรค์ ประเสริฐศรี (2549) ที่กล่าวว่า 

การจัดองค์กร (Organizing) เป็นการหาว่าจะท�างานอะไรบ้าง  

ใครเป็นผู้รับผิดชอบ วิธีการท่ีจะรวมกลุ่มงาน ผู้ท่ีจะรายงานและ 

รายงานถึงใคร รวมท้ังท่ีไหนท่ีจะท�าการตัดสินใจได้ ส่ิงเหล่านี ้

เป็นการออกแบบและด�าเนินการระบบ เพื่อจัดเตรียมโครงสร้าง 

และความสม�า่เสมอขององค์กรในการปฏบิตัติามแผน และผูบ้รหิาร 

จะต้องก�าหนดให้ชดัเจนว่าจะท�าอะไร แล้วจงึจดัสรรทรพัยากรและ

ความรับผิดชอบส�าหรับแต่ละงานให้แต่ละบุคคล หรือกลุ่มภายใน

หน่วยงานองค์การ และสอดคล้องกับแนวคิดของ กฤษ เพิ่มทันจิตต ์

(2552) ทีก่ล่าวว่า การจดัองค์กร (Organizing) เดมิมคีวามหมายว่า 

เป็นการจัดสรรคนทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง แต่ความหมายใหม ่

คือต้องสร้างองค์กรให้มีลักษณะพลวัต (Building a dynamic 

organization) โดยก�าหนดบทบาทหน้าท่ีในการบริหาร ก�าหนด 

ความรบัผดิชอบระหว่างผูบ้งัคับบญัชาและผูใ้ต้บงัคบับญัชา องค์การ 

ที่มีลักษณะเป็นพลวัตจะให้ความส�าคัญกับคนมากที่สุดผู้บริหารจะ 

ต้องสามารถดึงดูดหรือล่อใจคนเข้าสู่องค์กรและรักษาคนไว้ เพื่อน�า 

ความคิดหรือทุนปัญญาไปใช้ประโยชน์

 อีกมิติหน่ึงท่ีมีความส�าคัญต่อการบริหารขององค์กรที ่

รับผิดชอบในการประเมินสมรรถนะผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน คือ  

การด�าเนินการ (Implementing :I) เนื่องจากการวางแผน ซึ่งก่อ 

ให้เกิดกลยุทธ์ต่างท่ีได้ก�าหนดไว้น้ัน จะประสบความส�าเร็จได้ 

จะต้องการน�าไปสู่การใช้ในสถานการณ์จริง กล่าวคือจะต้องม ี

การแปลงแผนการต่างๆ ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการประจ�าปี  

ซึ่งโดยทั่วไปจะประกอบด้วยกิจกรรมท่ีต้องท�า เวลาด�าเนินการ 

ผู้ปฏิบัติ/ผู้รับผิดชอบ งบประมาณด�าเนินงาน ตัวช้ีวัด ทั้งนี้โดยมี

โครงสร้างองค์กร ระบบงาน เทคโนโลยี ฯลฯ รองรับ ซึ่งการน�า

กลยุทธ์ไปปฏิบัติ จะประกอบด้วยกระบวนงานย่อย 2 ส่วนได้แก่   

การจัดท�าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และการปฏิบัติการ                    

(Take Action) ซึ่งการปฏิบัติการนั้นเป็นกระบวนการด�าเนินการ 

ตามแผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมที่ก�าหนดไว้ และโดย 

ทั่วไปจะมี 2 ส่วน คือ การปฏิบัติตามแผนงาน/งาน/โครงการ  

ตามกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อด�าเนินการจัดท�าผลผลิตหรือให้บริการ 

แก่ลูกค้าหรอืผู้รบับรกิาร และการปฏิบติัตามแผนงาน งาน/โครงการ  

ที่เป็นพันธกิจสนับสนุน ได้แก่ การจัดการความรู้ (Knowledge  

Management) ในองค์กร หรือการพัฒนาองค์กรและการจัดการ  

(Management Development) ซึ่งในประเด็นนี้จะเห็นได้ว่า 

การก�าหนดรายละเอียดของกระบวนการด�าเนินการของแต่องค์กร 

ย่อยที่มีหน้าที่ต่างๆ ของรูปแบบการประเมินสมรรถนะผู้ตัดสินกีฬา 

แบดมนิตนัได้ก�าหนดไว้อย่างชดัเจน จงึส่งผลให้กระบวนการด�าเนนิการ 

เป็นส่ิงส�าคัญที่จะต้องมีระบุไว้ในกระบวนการบริหารจัดการที่เป็น 

รูปธรรม สอดคล้องกับแนวคิดของ Richard and Engle (1986),  

เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์ (2540) ที่กล่าวว่า การด�าเนินการเป็น 

กระบวนการที่ท�าให้สมาชิกเกิดความผูกพันและกระตือรือร้นท่ีจะ 

ท�างานร่วมกัน แก้ปัญหาความขัดแย้ง ผลักดันให้สมาชิกในองค์การ 

น�าค่านิยม ทิศทาง และผลการด�าเนินงานที่คาดหวังของหน่วยงาน 

ไปปฏิบัติ และสอดคล้องกับอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2549) ที่ระบุว่า  

การจัดการคนให้เหมาะสมกับงาน และจัดทักษะที่คนแต่ละคนมี  

รวมถึงการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงานของคนเหล่านั้น เป็น 

สิ่งส�าคัญของกระบวนการด�าเนินการขององค์กร

 ส�าหรับกระบวนการสุดท้ายที่ควรมีในรูปแบบการ

ประเมินสมรรถนะผู ้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน คือ การควบคุม 

(Controlling: C) เนื่องจากการควบคุมเป็นการตรวจสอบการ 

ปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก�าหนด 

เอาไว้หรือไม่ และการปฏิบัติงานนั้นมีมาตรฐานในการท�างานหรือ 

ไม่อย่างไร โดยทั่วไปแล้ววัตถุประสงค์หลักของการควบคุมงาน คือ 

การช่วยสร้างมาตรฐานในการควบคุม ตรวจสอบวิธีการท�างานของ 

ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถรักษาคุณภาพของผลผลิตให้ได้มาตรฐาน  

เป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าของงาน และยังสามารถใช้ใน 

การประเมินผล การปฏิบัติงานด้วย นอกจากน้ีการควบคุมยังม ี

ประโยชน์ต่อองค์กร คือ เป็นเครื่องชี้วัดความก้าวหน้าขององค์กร  

ท�าให้องค์กรมเีกณฑ์มาตรฐานในการปฏบิตังิานของบคุลากร ท�าให้ 

องค์กรเป็นทีย่อมรบั ในขณะเดยีวกนักม็ปีระโยชน์ต่องาน ท�าให้รูว่้า 

งานที่ท�าเป็นไปตามแผนงานหรือโครงการหรือนโยบายที่ก�าหนด 

ปิยะพงศ์  กู้พงศ์พันธ์, นภพร  ทัศนัยนา, อนันต์  มาลารัตน์
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เอาไว้หรือไม่ ท�าให้รู้ความก้าวหน้าของงานที่ท�า ท�าให้รู้ว่าวิธีการที ่

ใช้ในการปฏิบัติงานนั้นๆ เป็นวิธีการที่ถูกต้องหรือไม่ และท�าให้รู้ว่า 

งานทีท่�ามอีปุสรรคอะไร รวมถงึมปีระโยชน์ของการควบคมุต่อบคุคล  

เปน็ประโยชนต์อ่ผูบ้รหิารเพือ่ใช้เป็นเครือ่งมือในการตรวจสอบการ 

ท�างานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ส่วนในด้านผูป้ฏบิตักิารควบคุมท�าให้ 

ผู้ปฏิบัติตระหนักถึงความรู้ความสามารถของตนเอง ซึ่งเหล่านี้เป็น 

สิง่จ�าเป็นทีจ่ะต้องมใีนกระบวนการท�างานของรปูแบบการประเมนิ 

สมรรถนะของผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน ดังสะท้อนจากการก�าหนด 

รายละเอยีดของกจิกรรมในแต่ละส่วนของหน่วยงานย่อยขององค์กร 

ที่รับผิดชอบทั้ง 5 หน่วยงาน สอดคล้องกับแนวคิดของชนินทร์  

ชุณหพันธรักษ์ (2550) Certo (2000) เสนาะ ติเยาว์ (2546)  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2545) ที่ระบุว่า การควบคุมเป็น 

กระบวนการ การตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างมีระบบเพื่อ 

เปรียบเทียบการปฏิบัติงานกับมาตรฐาน หรือเกณฑ์ เพื่อรักษาให ้

องค์กรด�าเนินการไปในทิศทางสู ่เป้าหมายอย่างถูกต้องตาม 

วัตถุประสงค์หลักขององค์กรโดยพิจารณาว่าผลการปฏิบัติงานจริง 

เป็นไปตามมาตรฐาน หรอืเกณฑ์ดงักล่าวหรอืไม่ เพือ่ท่ีจะได้ปรบัปรงุ 

แก้ไขผลการปฏิบัติงานขององค์การให้ดียิ่งข้ึน และสอดคล้องกับ 

Dessler (2004) กล่าวว่า การควบคุม เป็นการกระท�าเพื่อให้มั่นใจ 

ว่าแผนงานที่วางไว้แล้ว มีการด�าเนินการอย่างถูกต้องใช้ได้ผลทาง 

การปฏิบัติ และถ้าจ�าเป็นก็ต้องมีการปรับปรุง ทบทวนแผนงานนั้น 

เพือ่ให้ได้ผลลพัธ์ทีต้่องการ ซึง่กระบวนการปรบัปรงุทบทวนแผนงาน 

และกจิกรรมทีไ่ด้ ก�าหนดไว้เพือ่ปรบัเปลีย่นแก้ไขให้เป็นไปในทศิทาง 

ที่มุ่งสู่ภารกิจหลักขององค์การที่ตั้งไว้

 2. ผลการประเมินความถูกต้อง ความเหมาะสม และ 

ความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการประเมินสมรรถนะ ผู้ตัดสิน 

กีฬาแบดมินตัน จากรูปแบบการประเมินสมรรถนะผู้ตัดสินกีฬา 

แบดมนิตนั ทีร่ะบรุายละเอยีดว่าการประเมนิสมรรถนะผูต้ดัสนิกฬีา 

แบดมินตัน ประกอบด้วย 1) หลักการและเหตุผล 2) วัตถุประสงค ์

ของรูปแบบการประเมินสมรรถนะผู ้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน  

3) องค์ประกอบ ตัวชี้วัดและเกณฑ์สมรรถนะ มีจ�านวน 18  ตัวชี้วัด 

21 รายการประเมิน คือ องค์ประกอบด้านความรู้ (Knowledge) 

จ�านวน 5 ตัวชี้วัด องค์ประกอบด้านทักษะ (Skills) จ�านวน 5 

ตัวชี้วัด 21 รายการประเมิน องค์ประกอบด้านคุณลักษณะ  

(Characteristic) จ�านวน 2 ตัวช้ีวัด องค์ประกอบด้านพฤติกรรม  

(Behavior) จ�านวน 3 ตัวชี้วัด และองค์ประกอบด้านแรงจูงใจ  

(Motivation) จ�านวน 3 ตัวชี้วัด 4) รูปแบบการประเมินสมรรถนะ 

ผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน ได้แก่ รูปแบบการประเมินสมรรถนะ 

ผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน ประกอบด้วย หน่วยงานย่อยในโครงสร้าง 

การท�างาน จ�านวน 5 หน่วยงาน และอีก 1 ฝ่าย ซึ่งมีหน้าที่ท�างาน 

ประสานงานกบัทกุหน่วยงาน คอื หน่วยงานอบรมผูต้ดัสนิ หน่วยงาน 

วิชาการ หน่วยงานทดสอบผู ้ตัดสิน หน่วยงานทะเบียนและ 

ประชาสัมพันธ์ หน่วยงานอุทธรณ์ร้องทุกข์ และฝ่ายเลขานุการ  

โดยมีองค์กรที่ปรึกษา 3 องค์กร คือ สหพันธ์แบดมินตันโลก  

สมาพันธ์แบดมินตันเอเชีย และการกีฬาแห่งประเทศไทย ในการให ้

นโยบายค�าปรึกษา และสนับสนุนในด้านของงบประมานให้กับ 

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  

โดยก�าหนดให้มกีารก�าหนดผูป้ระเมนิผูร้บัการประเมนิ และหน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ได้แก่ ผู้ประเมินผู้ตัดสิน (Assessor) ผู้รับการประเมิน 

ผูตั้ดสนิกฬีาแบดมนิตัน จดัให้สมาคมกฬีาแบดมินตันแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถมัภ์ เป็นหน่วยงานทีร่บัผิดชอบ ภายใต้รปูแบบของ 

คณะกรรมการ ซ่ึงด�าเนินงานตามภาระหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 

โดยมุ่งเน้นด�าเนินงาน ด้านการพัฒนาบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับ  

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (2555) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาต ิ

ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560 - 2564) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ที่ต้องการ 

ยกระดับบุคลากรกีฬาสู่ระดับอาชีพการพัฒนาบุคลากรกีฬาให้มี 

คณุภาพและได้มาตรฐานในระดบัสากล ซึง่เป็นรูปแบบของกระบวนการ 

พัฒนาที่เป็นระบบ และมีมาตรฐาน 5) ตัวอย่าง เครื่องมือในการ

ประเมินสมรรถนะผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน 6) ตัวอย่าง เกณฑ์ใน

การให้ค่าคะแนนของการประเมนิสมรรถนะผู้ตัดสินกฬีาแบดมนิตนั 

ในแต่ละตัวชี้วัด/รายการประเมิน ดังที่ได้กล่าวแล้วในเบื้องต้นน้ัน  

ผลการวิจัยในส่วนของการสร้างและพัฒนารูปแบบ พบว่า ผลการ 

ประเมินคุณภาพของรูปแบบการประเมินสมรรถนะของผู้ตัดสินกีฬา 

แบดมินตันทั้ง 3 ด้าน โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 18 คน มีความคิดเห็น 

สอดคล้องต้องกนัว่า รปูแบบการประเมนิท่ีสร้างขึน้ ซึง่รวมรายละเอยีด 

ขององค์ประกอบ ตัวชี้วัด และเกณฑ์สมรรถนะนั้นมีคุณภาพใน 

ด้านความถูกต้อง ความเหมาะสม และความเป็นประโยชน์ผ่านเกณฑ ์

ที่ก�าหนด กล่าวคือ มีค่ามัธยฐาน ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และมีค่าพิสัย 

ระหว่างควอไทล์ไม่เกิน 1.50 ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวเป็นเช่นน้ัน 

เนื่องจากกระบวนการในการสร้างรูปแบบการประเมินของผู้วิจัย  

เกิดจากกระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์จากแนวคิด ทฤษฎี  

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง และเมื่อประกอบกับการ 

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการเป็น หรือ 

พัฒนาผู ้ตัดสินกีฬาแบดมินตันที่มีประสบการณ์การท�างานมา 

ยาวนาน อย่างน้อย 10 ปี จงึสามารถทีจ่ะสะท้อนมมุมองในประเดน็ 

ต่างๆ ได้อย่างชัดเจน และใกล้เคียงความเป็นจริง ประกอบกับใน 

กระบวนการประเมินคุณภาพของรูปแบบน้ัน ผู้วิจัยด�าเนินการ 

ประเมินโดยประยุกต์ใช้เทคนิคเดลฟาย โดยมีการปรับปรุงแก้ไข 

รูปแบบตามค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ 

ผูเ้ชีย่วชาญมีความเห็นว่ารปูแบบการประเมนิสมรรถนะท่ีผู้วจิยัสร้าง

ขึ้นมีคุณภาพในด้านต่างๆ ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดทั้ง 3 ด้าน โดยเมื่อ 

พจิารณาประกอบกบัรายละเอยีดในแต่ละประเดน็ทีป่รากฏในรปูแบบ 

พบว่า ข้อมูลต่างๆ ล้วนส่งเสริมให้รูปแบบมีความครบถ้วนสมบูรณ ์

ทัง้ในเชงิโครงสร้างและกระบวนการ ดงัทีไ่ด้อภปิรายแล้วในเบือ้งต้น  

ปิยะพงศ์  กู้พงศ์พันธ์, นภพร  ทัศนัยนา, อนันต์  มาลารัตน์
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จึงส่งผลให้เกิดความสอดคล้องของรูปแบบการประเมินสมรรถนะ 

ผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตันกับความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่ประเมิน 

รูปแบบจนเกิดเป็นฉันทามติในที่สุด 

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

  จากผลการวิจัยที่พบว่า รูปแบบการประเมินสมรรถนะ 

ผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตันท่ีสร้างขึ้นนั้น ประกอบด้วยในส่วนของ 

โครงสร้าง กระบวนการ และเครื่องมือในการประเมินตัวชี้วัด 

ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละประเด็น ที่จะต้องท�าความเข้าใจ เพื่อให้ 

เกิดการใช้รูปแบบท่ีถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบ 

การประเมินสมรรถนะผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตันดังนั้น ผู้ที่จะน�า 

รูปแบบการประเมินสมรรถนะผู ้ตัดสินกีฬาแบดมินตันไปใช้  

ควรศึกษารายละเอียดของรูปแบบการประเมินสมรรถนะผู้ตัดสิน 

กีฬาแบดมินตันจากคู ่มือการใช้รูปแบบการประเมินสมรรถนะ 

ผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่าง 

ผู้ประเมินและผู้เข้ารับการประเมิน โดยละเอียดในทุกประเด็นของ 

เนื้อหาก่อนการน�าไปใช้ในสถานการณ์จริง

 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

 ควรมีการวิจัยในเชิงพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้ตัดสิน 

กีฬาแบดมินตัน เพื่อพัฒนาผู้ตัดสินให้มีความรู้ ความสามารถ หรือ 

สมรรถนะที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานท่ีก�าหนด โดยอาจจะด�าเนินการ 

ในรูปแบบของหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเป็นเฉพาะเรื่อง หรือเป็น 

หลักสูตรต่อเนื่องที่มีแนวทางในการพัฒนาอย่างชัดเจน
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การพัฒนาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ ภาษาไทยก่อนและหลังเรียน โดยการใช ้

แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก และเจตคติที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ร่วมกับ 

เทคนิคผังกราฟิก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ�านวน 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. นกัเรยีนมคีวามสามารถในการอ่านคดิวเิคราะห์หลังเรยีนของนกัเรยีนทีไ่ด้จากการจดักจิกรรมการเรยีนรูด้้วยแบบฝึกทกัษะ

การอ่านคิดวิเคราะห์ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ที่ .01

 2. นักเรียน มีเจตคติต่อการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก 

ในระดับมาก

ค�าส�าคัญ : แบบฝึกทักษะ, ผังกราฟิก, ความสามารถในการคิดวิเคราะห์

แขไข  จันทร์บวร
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Abstract
 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

Keywords : analytical thinking exercises, graphic organizer, analytical thinking abilities

แขไข  จันทร์บวร



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 13  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2562  181

บทน�า
 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทาง 

วฒันธรรมอนัก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและ เสรมิสร้างบคุลกิภาพ 

ของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อ 

สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ท�าให ้

สามารถประกอบกิจธุระ การงานและด�ารงชีวิตร่วมกันในสังคม 

ประชาธปิไตยได้อย่างสนัตสิขุและเป็นเครือ่งมอืในการแสวงหาความรู้ 

ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู ้

พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อ 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์   

เทคโนโลยี ตลอดจนน�าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความม่ันคง 

ทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ 

ด้านวัฒนธรรม ประเพณีและสุนทรียภาพ  เป็นสมบัติล�้าค่าควรแก ่

การเรียนรู้ อนรัุกษ์และสบืสานให้คงอยูคู่ช่าตไิทยตลอดไป (หลักสูตร 

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช, 2551 : 37)

 จากการที่ภาษาไทยมีความส�าคัญดังท่ีได้กล่าวมา  

กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก�าหนดสาระส�าคัญของกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ภาษาไทยไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พุทธศักราช 2551 ไว้ว่าเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความช�านาญ 

ในการใช้ภาษาเพื่อ การสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและ 

เพือ่น�าไปใช้ในชวีติจรงิ โดยก�าหนดสาระส�าคญั คอื การอ่าน การอ่าน 

ออกเสยีงค�า  ประโยค  การอ่านบทร้อยแก้ว  ค�าประพนัธ์ชนดิต่างๆ   

การอ่านในใจเพื่อสร้างความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห ์

ความรู้จากส่ิงท่ีอ่านเพื่อน�าไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน การเขียน   

การเขียนสะกดตามอักขรวิธี การเขียนสื่อสาร โดยใช้ถ้อยค�าและ 

รูปแบบต่างๆ ของการเขียน ซึ่งรวมถึงการเขียนเรียงความ ย่อความ   

รายงานชนิดต่างๆ การเขียนตามจินตนาการ วิเคราะห์วิจารณ์และ 

เขียนเชิงสร้างสรรค์ การฟัง การดู และการพูด การฟังและดูอย่างม ี

วจิารณญาณการพดูแสดงความคดิเหน็ ความรูส้กึ  พดูล�าดบัเรือ่งราว 

ต่างๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผล การพูดในโอกาสต่างๆ ทั้งเป็นทางการ 

และไม่เป็นทางการและการพดูเพือ่ โน้มน้าวใจ หลกัการใช้ภาษาไทย 

ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย การใช้ภาษาให้ถกูต้องเหมาะสม 

กับโอกาสและบุคคล การแต่งบทประพนัธ์ประเภทต่างๆ และอทิธิพล 

ของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย วรรณคด ีและวรรณกรรม  วเิคราะห์ 

วรรณคดแีละวรรณกรรมเพือ่ศกึษาข้อมลู  แนวความคดิ  คณุค่าของ 

งานประพันธ์ และความเพลิดเพลิน การเรียนรู้และท�าความเข้าใจ  

บทเห่ บทร้องเล่นของเด็ก เพลงพื้นบ้านที่เป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่า 

ของไทย ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี เรื่องราวของสังคมในอดีตและความงดงามของภาษาเพื่อ 

ให้เกิดความซาบซึ้งและภูมิใจในบรรพบุรุษท่ีได้สั่งสมสืบทอดมา 

จนถงึปัจจบุนั (หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช, 

2551 : 37)  

การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นความส�าคัญท้ังด้านความรู้ ความคิด 

ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และรับผิดชอบต่อ 

สังคม เพื่อพัฒนาคนให้มีความสมดุล โดยยึดหลักผู้เรียนเป็นส�าคัญ 

ที่สุดทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ การจัด 

กระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด 

การจัดการ การเผชิญกับปัญหาและประยุกต์ความรู้มาใช้ใน

การป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก 

ประสบการณ์จริง  ฝึกปฏิบัติให้ท�าได้ คิดเป็น ท�าเป็น รักการอ่าน 

และเกดิการใฝ่รูอ้ย่างต่อเน่ืองผสมผสานความรูด้้านต่างๆ อย่างเป็น 

สัดส่วนสมดุลกัน โดยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เน้นการเรียนรู้ตาม 

สภาพจริง มีความสนุกสนาน ได้ปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาความเป็น 

มนุษย์ มีทักษะขั้นพื้นฐานการติดต่อสื่อสารในการคิดค�านวณ 

การคิดวิเคราะห์  และพัฒนาลักษณะนิสัยและสุนทรียภาพ (สุวิทย์   

มูลค�า และคณะ, 2555 : 14)

 การอ่านมีความส�าคัญอย่างยิ่งดังจะเห็นได้จากการ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตาม 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได ้

ก�าหนดมาตรฐานการเรียนรู้วิชาภาษาไทย การอ่านไว้เป็นสาระที่ 1 

มาตรฐาน ท1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อ 

น�าไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหาในการด�าเนินชีวิตและมีนิสัยรัก 

การอ่าน สร้างวิสัยทัศน์ในการด�าเนินชีวิต โดยมาตรฐานการเรียนรู ้

และตัวชี้วัดก�าหนดให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเสียงค�า ข้อความ  

เรื่องส้ันๆ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง และจากการศึกษา 

พบว่าหลักสูตรตามกระทรวงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เน้นให้ผู้เรียนรู้หลักการอ่านและ 

การสะกดค�า ความหมายของค�าและข้อความที่อ่าน การหาใจ 

ความส�าคัญและรายละเอียดของเรื่องที่อ่าน (หลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช, 2551 : 9)  

 การคิดวิเคราะห์ เป็นความสามารถในการจ�าแนก   

แยกแยะองค์ประกอบต่างๆ ของส่ิงใด ส่ิงหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นวัตถุ   

สิ่งของ เรื่องราวหรือเหตุการณ์และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล 

ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นเพื่อค้นหาสภาพความเป็นจริงหรือ 

สิ่งส�าคัญของสิ่งที่ก�าหนดให้ (สุวิทย์  มูลค�า, 2550 : 9) ดังน้ัน   

การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถด้านการอ่าน 

คดิวเิคราะห์ภาษาไทย ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 ให้ประสบ 

ความส�าเร็จจะต้องอาศัยการฝึกฝนและพัฒนาทักษะการคิด 

ขั้นพื้นฐานสู่การคิดขั้นสูงจะต้องส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วย 

วธิกีารทีห่ลากหลาย เน้นการจดัการเรยีนรู้ตามสภาพจรงิ การเรยีนรู้ 

ด้วยตนเอง การเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้จากธรรมชาติและมีสื่อ 

หรอืนวตักรรมการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัศกัยภาพ  และความสามารถ 

ของนักเรียน เช่น แบบฝึกทักษะ     

แขไข  จันทร์บวร
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 โรงเรยีนเทศบาลมติรสมัพนัธ์วทิยา  สงักดัเทศบาลเมอืง 

วงัน�า้เยน็ จงัหวดัสระแก้ว ได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของการจดัการ 

เรยีนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทยให้มปีระสทิธภิาพมาโดยตลอด   

แต่ปัจจบุนัพบว่าการสอนภาษาไทยส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศึกษา 

ปีท่ี 2 ยังไม่ประสบผลส�าเร็จ เท่าที่ควรเห็นได้จากผลการสอบ 

สมรรถนะที่ส�าคัญของผู ้เรียน (LCT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

ปีการศึกษา 2559 มีคะแนนเฉลี่ย ของผลคะแนนในระดับชั้น 

ร้อยละ 33.02 นักเรียนมีคะแนนน้อย คือ การคิดวิเคราะห์ในวิชา 

ภาษาไทย จึงสะท้อนให้เห็นว่านักเรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห ์

ท้ังนีค้รขูาดกจิกรรมทีส่่งเสรมิให้นกัเรยีนได้ฝึกทกัษะการคิดวเิคราะห์ 

อย่างแท้จริง ขาดสื่อการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและน่าสนใจ   

ท�าให้นกัเรยีนไม่สนใจการอ่านและการคดิวเิคราะห์ ไม่กระตอืรอืร้น 

ในการเรียนการคิดวิเคราะห์ และในฐานะท่ีเป็นครูผู้สอนระดับ 

ประถมศึกษาปีที่ 2 จึงมีความพยายามท่ีจะพัฒนาผู้เรียน ให้มี 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เพื่อส่งต่อนักเรียนให้กับครูผู้สอน 

ในระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ต่อไป จึงศึกษาแสวงหารูปแบบและ 

เครื่องมือที่จะน�ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 

ให้ผูเ้รียนมคีวามสามารถในการคดิวิเคราะห์ จนสนใจ ในเร่ืองแบบฝึก 

และผังกราฟิกที่จะน�ามาใช้เป็นเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน 

เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ให้กับผู้เรียน 

 ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย เป็นวิชาที ่

จ�าเป็นต้องฝึกฝน เพราะเป็นวชิาทกัษะโดยเฉพาะอย่างยิง่ในการอ่าน 

จ�าเป็นต้องอาศัยการฝึกฝนจนให้เกิดความช�านาญ แบบฝึกจึงได้รับ 

ความนยิมน�ามาใช้ในการฝึกและพฒันาทกัษะของผูเ้รยีนในการอ่าน 

ภาษาไทยและการคิดวิเคราะห์ โดย สมศักดิ์ สินธุระเวช (2540 : 

40) กล่าวว่า แบบฝึกเป็นการจัดประสบการณ์ฝึกหัดเพื่อให ้

นกัเรยีนศกึษาและเรยีนรู้ด้วยตนเอง และสามารถแก้ปัญหาได้อย่าง 

ถูกต้องหลากหลายและแปลกใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับ สมพร ตอยยีป ี

(2554 : 32) ได้กล่าวว่า แบบฝึกทักษะเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ช่วย 

ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ต่างๆ จนเกิด 

ความช�านาญและสามารถน�าความรู้ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

 เทคนิคการใช้ผังกราฟิกเป็นเทคนิคการพัฒนาทักษะ 

การคิดที่นิยมใช้ในการจัดการเรียนรู ้เพื่อพัฒนาการคิด ซ่ึงได้มี 

การคิดค้นรูปแบบผังกราฟิกอย่างหลากหลาย ครูสามารถน�าไป 

ใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้หรือพัฒนาเป็นกิจกรรม และใน 

ปัจจุบันนักการศึกษาทั่วโลกได้ให้ความสนใจการคิดด้วยภาพในรูป 

ของผังกราฟิกหรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่าแผนภาพความคิด ซึ่งรวม 

ระหว่างรูปธรรมและนามธรรมเข้าด้วยกัน (ทองสุข รวยสูงเนิน,  

2552 : 61) สอดคล้องกับ ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2552 : 253)  

กล่าวว่า ผงักราฟิกเป็นแผนผงัทางความคดิ ประกอบด้วยข้อคดิหรอื 

ข้อมูลส�าคัญๆ ที่เชื่อมโยงกันในรูปแบบต่างๆ ซึ่งท�าให้เห็นโครงสร้าง 

ของความรู้หรือเนื้อหาสาระน้ันๆ เป็นเทคนิคที่ผู้เรียนสามารถน�า

ไปใช้ในการเรียนรู้เนื้อหาสาระต่างๆ จ�านวนมาก เพื่อช่วยให้เกิด 

ความเข้าใจในเนื้อหาสาระนั้นได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นและจดจ�าได้นาน

 จากเหตุผลและความส�าคัญดังท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัย 

ในฐานะที่เป็นครูผู ้สอนได้ตระหนักและเห็นความส�าคัญของ 

การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ ภาษาไทย จึงได้เลือกใช้ 

แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมให ้

นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ด้วยการอ่าน และเขียนผัง 

กราฟิก ตามหลักการใช้ภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง  

เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

สูงข้ึน และสามารถน�าทักษะการคิดวิเคราะห์ไปใช้ในการด�าเนิน 

ชีวิตประจ�าวันได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในอ่านคิดวิเคราะห์

ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและ 

หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ร่วมกับเทคนิค 

ผังกราฟิก

 2. เพื่อศึกษาเจตคติของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียน

การสอนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ร่วมกับเทคนิค 

ผังกราฟิกกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

สมมติฐานการวิจัย
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการ

เรียนการสอนด้วย แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ ร่วมกับ

เทคนิคผังกราฟิกวิชาภาษาไทย มีคะแนนความสามารถในการอ่าน

คิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ .01

อุปกรณ์ และวิธีด�าเนินการวิจัย
 ในวจิยั เรือ่ง การพฒันาความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 

ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะ 

การคิดวิเคราะห์ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก มีรายละเอียดดังนี้

  ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   

โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา สังกัดเทศบาลเมืองวังน�้าเย็น   

จังหวัดสระแก้ว จ�านวน 6 ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2 จ�านวน  

190 คน ปีการศึกษา 2560

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2/6   

โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา สังกัดเทศบาลเมืองวังน�้าเย็น  

จังหวัดสระแก้ว ปีการศึกษา 2560  ภาคเรียนที่ 2 จ�านวน 31 คน   

ได้มาโดยการเลือกสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)   

ซึง่เป็นนกัเรยีนทีผู่ศ้กึษาค้นคว้าท�าการสอนเองโดยเป็นครปูระจ�าชัน้  

แขไข  จันทร์บวร



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 13  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2562  183

และเป็นชั้นที่นักเรียนคละความสามารถ  เก่ง  ปานกลาง  และอ่อน  

โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ แบบฝึกทักษะการ 

อ่านคิดวิเคราะห์ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก, แผนการจัดการเรียนรู้,  

แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ก่อนเรียน 

และหลังเรียน, แบบวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียน

การสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ร่วมกับเทคนิค

ผังกราฟิก ซึ่งเก็บข้อมูลโดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธ์ิ น�าข้อมูลที่ได้

มาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ 

การทดสอบค่าที (t-test) แบบ Dependent

ผลการวิจัย
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น�าแบบฝึกทักษะการอ่านคิด

วิเคราะห์ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก มาใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 และได้น�าเสนอผล

การวิเคราะห์ข้อมูลไว้แบ่งออกเป็น 3 ข้อดังนี้

 1. คะแนนกิจกรรมขณะใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิด 

วิเคราะห์ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทั้ง 4 เล่ม ได้แก่ เล่มที่ 1 นิทาน,  

เล่มที่ 2 บทร้อยกรอง, เล่มที่ 3 เพลง และ เล่มที่ 4 ข่าว ผลปรากฏ

ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ตารางแสดงคะแนนกิจกรรมขณะใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทั้ง 4 เล่ม

 2. เพ่ือศึกษาเจตคติของผูเรียนที่มตีอการจัดการเรียนการสอนดวยแบบฝกทักษะการอานคดิวเิคราะหรวมกับ
เทคนิคผังกราฟกกลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2  

สมมติฐานการวจิัย 
 1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนดวย แบบฝกทักษะการอานคดิวเิคราะห 
รวมกับเทคนิคผังกราฟกวิชาภาษาไทยมีคะแนนความสามารถในการอานคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 

อุปกรณ และวิธีดําเนินการวิจัย 
 ในวจิัย เรื่อง  การพัฒนาความสามารถในการคดิวิเคราะหภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดย
ใชแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหรวมกับเทคนิคผังกราฟก มีรายละเอียดดังนี ้
  ประชากร  ไดแก  นักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่  2  โรงเรียนเทศบาลมิตรสมัพันธวิทยา สังกัดเทศบาลเมือง
วังนํ้าเย็น  จังหวัดสระแกว จํานวน 6  หองเรียน ภาคเรียนที ่2 จํานวน 190 คน ปการศึกษา 2560 

  กลุมตัวอยาง  ไดแก  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  2/6  โรงเรียนเทศบาลมิตรสมัพันธวิทยา สังกัด
เทศบาลเมืองวังนํ้าเย็น จังหวัดสระแกว  ปการศึกษา 2560  ภาคเรียนที ่2 จํานวน  31  คน  ไดมาโดยการเลือกสุมแบบ
กลุม  ( Cluster Random Sampling )  ซึ่งเปนนักเรียนทีผู่ศึกษาคนควาทําการสอนเองโดยเปนครูประจําชั้น  และเปน
ชั้นที่นักเรียนคละความสามารถ  เกง  ปานกลาง  และออน โดยมีเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา ไดแก    แบบฝก
ทักษะการอานคิดวิเคราะหรวมกับเทคนิคผังกรฟก,แผนการจดัการเรยีนรู   , แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานคิด
วิเคราะหกอนเรียน และหลังเรียน , แบบวัดเจตคติของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกทักษะการ
อานคิดวิเคราะหรวมกับเทคนิคผังกราฟก  ซึ่งเก็บขอมูลโดยใชแบบวัดผลสัมฤทธิ์ นําขอมลูที่ไดมาวิเคราะหทางสถิติ โดย
ใชคาเฉลี่ย คาเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที (t-test) แบบ Dependent 

 
 

 ผลการวิจัย 

ในการวจิัยครั้งนี้ผูวจิัยไดนําแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหรวมกบัเทคนิคผังกราฟก มาใชในกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 และไดนําเสนอผลการวเิคราะหขอมูลไวแบงออกเปน 3 ขอดังน้ี 

1.คะแนนกิจกรรมขณะใชแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหรวมกับเทคนิคผังกราฟก กลุมสาระการเรยีนรู
ภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ทั้ง 4 เลม ไดแก เลมที่ 1 นิทาน, เลมที่ 2 บทรอยกรอง ,เลมที่ 3 เพลง 
และ เลมที่ 4 ขาว ผลปรากฏดังตารางขางลาง 
ตารางที ่1  ตารางแสดงคะแนนกิจกรรมขณะใชแบบฝกทักษะการคดิวเิคราะหรวมกับเทคนิคผังกราฟก    กลุมสาระการ

เรียนรูภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ทั้ง 4 เลม 

แบบฝก 
ระหวางเรยีน หลังเรียน 

 

SD รอยละ 
 

SD รอยละ 

ชุดที่ 1 25.56 2.01 75.18 3.78 0.40 75.63 

ชุดที่ 2 26.41 1.06 75.45 3.75 0.56 75.00 

ชุดที่ 3 22.69 0.72 75.63 3.78 0.47 75.63 

ชุดที่ 4 26.38 18.17 75.36 3.81 0.51 76.25 

 

 จากตารางที ่1  พบวา คะแนน ของชุดฝก เลมที่ 4  เรื่องขาวและเหตุการณ  มีคะแนนระหวางเรียนเฉลี่ย
รอยละ 75.36 หลังเรยีนเฉลีย่รอยละ 76.25 ซึ่งเปนคะแนนสูงสดุ และรองลงมาอันดับ 2  เลมที่ 3 เรือ่งเพลง มีคะแนน
เทากันทั้งระหวางเรียน และหลังเรียนโดยมีคาเฉลี่ยรอยละ 75.63  เทากัน  เลมที่ 2  บทรอยกรอง ระหวางเรียนมี

 จากตารางท่ี 1 พบว่า คะแนนของชุดฝึก เล่มที่ 4  

เรื่องข่าวและเหตุการณ์  มีคะแนนระหว่างเรียนเฉลี่ยร้อยละ 75.36  

หลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ 76.25 ซ่ึงเป็นคะแนนสูงสุด และรองลงมา 

อันดับ 2 เล่มที่ 3 เรื่องเพลง มีคะแนนเท่ากันทั้งระหว่างเรียน และ 

หลังเรียนโดยมีค่าเฉลีย่ร้อยละ 75.63  เท่ากนั  เล่มที ่2  บทร้อยกรอง  

ระหว่างเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.45 คะแนนหลังเรียนเฉล่ีย 

ร้อยละ 75.00 ส่วนเล่มที่ 1 นิทาน มีคะแนน ระหว่างเรียน 75.18  

และหลังเรียน 75.63   

 2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคิด 

วเิคราะห์ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนด้วยแบบฝึกทกัษะการคดิวเิคราะห์ 

ร่วมกบัเทคนคิผงักราฟิก กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ของนกัเรยีน 

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 ด้วยการทดสอบค่าท ี(t-test) แบบ Dependent

 ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถการอ่านคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียน 

*p<.01

แขไข  จันทร์บวร

คะแนนเฉลี่ยรอยละ 75.45 คะแนนหลังเรียนเฉลีย่รอยละ75.00  สวนเลมที่ 1  นิทาน มีคะแนน ระหวางเรียน75.18 
และหลังเรียน 75.63    
 2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอานคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนดวยแบบฝกทักษะการ
คิดวิเคราะหรวมกับเทคนิคผังกราฟก กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ดวยการทดสอบ
คาที (t-test) แบบ Dependent 

ตารางที่ 2  แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถการอานคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียน  

 

 

 

 

 จากตารางที่ 2  พบวา  คะแนนความสามารถในการคดิวิเคราะห กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2  ที่ไดรับการจัดการเรยีนการสอนดวยแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหรวมกับเทคนิคผังกราฟก หลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนซึ่งเปนไปตามสมติฐานที่ตั้งไว 

3.   ผลการศึกษาเจตคติของนักเรยีนที่มีตอการเรยีน เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอานคดิวิเคราะห  ดวย
แบบฝกทักษะการคดิวิเคราะหรวมกับเทคนิคผังกราฟกกลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2   

    ตารางที ่3  ผลการศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีตอการเรยีน เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอานคิด
วิเคราะห  ดวยแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหรวมกับเทคนิคผังกราฟก กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 2   

ขอความ 
n = 31     ระดับ 

  SD  

 1 . การเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมใน
การทํากิจกรรม 

4.65 0.49      มากที่สุด 

 2 . ครูผูสอนคอยสงเสริมนักเรียนมีความ
กระตือรือรน 

4.00 0.82     มาก 

 3 . บรรยากาศของการเรียนทําใหนักเรียนมี
ความกระตือรือรนในการเรียน 

4.19 0.91     มาก 

 4 . บรรยากาศของการเรียนเปดโอกาสให
นักเรียนทํากิจกรรมไดอยางอิสระ 

4.16 0.69     มาก 

  5 . กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมใหนักเรียน
ฝก ทักษะไดจริง 

4.35 0.75     มาก 

  6 . กิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสมกับ
เน้ือหา 

4.16 0.90     มาก 

 7 . กิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรยีนเขาใจ
ในเนื้อหามากขึ้น 

3.87 0.92     มาก 

 8 . กิจกรรมการเรียนรูทําใหเกิดการคิด
วิเคราะห 

4.03 0.84      มาก 

 9 . กิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรยีนกลาคิด 4.32 0.75     มาก 

การทดสอบ 

         n 

   

SD df t p 

             
กอนเรียน 31 13.26 1.89 30.00 

8.07* .000 
หลังเรียน 31 15.29 2.41 30.00 
            
*p<.01             

X
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 จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนความสามารถในการคิด 

วิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถม 

ศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกทักษะ 

การคดิวิเคราะห์ร่วมกบัเทคนคิผงักราฟิก หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน 

ซึ่งเป็นไปตามสมติฐานที่ตั้งไว้

 3. ผลการศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียน  

เพือ่พฒันาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์  ด้วยแบบฝึกทกัษะ 

การคิดวิเคราะห์ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียน เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ ด้วยแบบฝึกทักษะ 

 การคิดวิเคราะห์ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  

ข้อความ
n = 31

ระดับ
X SD

1. การเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรม 4.65 0.49      มากที่สุด

2. ครูผู้สอนคอยส่งเสริมนักเรียนมีความกระตือรือร้น 4.00 0.82     มาก

3. บรรยากาศของการเรียนท�าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน 4.19 0.91     มาก

4. บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนท�ากิจกรรมได้อย่างอิสระ 4.16 0.69     มาก

5. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนฝึก ทักษะได้จริง 4.35 0.75     มาก

6. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.16 0.90     มาก

7. กิจกรรมการเรียนรู้ท�าให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น 3.87 0.92     มาก

8. กิจกรรมการเรียนรู้ท�าให้เกิดการคิดวิเคราะห์ 4.03 0.84      มาก

9. กิจกรรมการเรียนรู้ท�าให้นักเรียนกล้าคิดกล้าตอบค�าถาม 4.32 0.75     มาก

10. นักเรียนมีความสนุกสนานไปกับกิจกรรมการเรียนการสอน 4.16 0.90     มาก

                                ค่าเฉลี่ย 4.19 0.80      มาก

 จากตารางที่ 3 แสดงผลการศึกษาเจตคติของนักเรียน 

ที่มีต่อการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านคิด 

วิเคราะห์ ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ร่วมกับเทคนิค 

ผังกราฟิก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถม 

ศึกษาปีที่ 2 จ�านวน 31 คน พบว่า มีค่าเฉลี่ย (X) อยู่ที่ 4.19 ซึ่งอยู ่

ในระดับมาก และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.80  

พบว่านักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการเรียนการสอน ด้วยแบบ 

ฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

สรุปและอภิปรายผล
 1. ความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์

 การเปรียบเทียบความสามารถของนักเรียนที่เรียนด้วย 

แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ร่วมกับเทคนิคผังกราฟฟิก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียน 

เทศบาลมติรสัมพันธ์วทิยา พบว่า นกัเรยีนมคีวามสามารถในการอ่าน 

คิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ

ที่ระดับ .01 ท้ังนี้เนื่องจากกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้วิจัย   

ได้ฝึกทักษะทางด้านภาษา คือ การฟัง ดู พูด อ่าน เขียน ท่ีมุ่งสู่ 

กระบวนการคดิวเิคราะห์ด้วยกระบวนการอภปิรายร่วมกนัระหว่างกลุม่  

และกิจกรรมเดี่ยวโดยครูวิเคราะห์กับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน 

ประกอบกับการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดแบบฝึกแบบฝึกทักษะ 

การคิดวิเคราะห์ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก มีการใช้สื่อที่หลากหลาย 

ผ่านประสาทสัมผัสของผู้เรียน เร้าความสนใจท�าให้ผู้เรียนเกิดการ 

คิดวิเคราะห์ตลอดเวลา จึงเป็นการช่วยพัฒนา ความสามารถด้าน 

การคิดวิเคราะห์ ให้แก่นักเรียนจนนักเรียนมีความสามารถในการ 

คิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษา 

ค้นคว้า ประสาท เนืองเฉลิม (2558 : 143-145) ที่กล่าวไว้ว่า  

การจัดกิจกรรมการเรยีนรูท้ีเ่ปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนได้ใช้ประสาทสมัผสั 

มาช่วยในการแก้ปัญหาผ่านการเลอืกกิจกรรมการทดลองทีเ่หมาะสม  

จะเป็นการสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ และสอดคล้องกับการ

ศึกษาของปณิสรา จันทร์ปาละ (2553) ศึกษาเร่ืองการพัฒนา 

แขไข  จันทร์บวร
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ชุดกิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ส�าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนมีความสามารถ 

ในการคิดวิเคราะห์หลังการใช้ชุดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการใช้ชุด

กิจกรรมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และงานวิจัยของ  

เอเดียน คุณาสิทธ์ิ (2555) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรยีนและความสามารถในการคดิวเิคราะห์ กลุม่สาระการเรยีนรู้ 

วิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงาน ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   

ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นแผนผังมโนทัศน์  

พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยรวมอยู่ใน 

ระดับมากที่สุด

 จากผลการศึกษาเบื้องต้นจึงสรุปได้ว่า การจัดการเรียน 

การสอน ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ร่วมกับเทคนิค 

ผังกราฟิก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถม 

ศึกษาปีที่ 2 สามารถพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ได้เป็น 

อย่างด ีทัง้นีเ้นือ่งจากการจดัการเรยีนการสอนได้เปิดโอกาสให้ผูเ้รียน 

ได้มีส่วนร่วม มีการแสดงความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติ

 2. ผลการศึกษาเจตคติ

 การศึกษาเจตคตทิมีต่ีอการจดัการเรยีนการสอน โดยใช้ 

แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ร ่วมกับเทคนิคผังกราฟิก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  

โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากแบบฝึก 

ที่ผู้วิจัยสร้าง ขึ้นเน้นนักเรียนเป็นส�าคัญ ให้นักเรียนสามารถสร้าง 

องค์ความรู้ด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้นกัเรยีนมส่ีวน ร่วมให้มากทีส่ดุ  

และชดุกจิกรรมมสีสีนัและตัวอกัษรทีช่่วยเร้าความสนใจของนกัเรยีน 

ต่อสิ่งที่ก�าลัง เรียนรู ้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ระหว่างนักเรียน 

ฝึกตดัสนิใจและแสวงหาความรูด้้วยตนเอง และสามารถจดัระเบียบ 

ข้อมูลเนื้อหาที่เรียนรู้ด้วยผังกราฟิกซึ่งช่วยให้ง่ายต่อการท�าความ 

เข้าใจในเน้ือหาสาระได้เร็วข้ึน และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ  

วิมล ทองผิว (2556, หน้า 107) กล่าวว่าการจัดการเรียนการสอน 

โดยใช้รูปแบบการสอนผังกราฟิกเป็นการสร้างความหลากหลาย 

ในการเรียนให้กับผู้เรียนท�าให้ผู ้เรียนสามารถเสนอความคิดใน 

รูปแบบที่ตนเองชอบ

 ด้วยเหตุผลข้างต้นท่ีได้กล่าวมาท�าให้สรุปได้ว่า การจัด 

กิจกรรมด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ร่วมกับเทคนิค 

ผังกราฟิก ผู ้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วย 

แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ร ่วมกับเทคนิคผังกราฟิก  

วชิาภาษาไทยของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 เนือ่งจากนกัเรยีน

สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และมีส่วน ร่วมจัดกระท�ากับ

ข้อมูลอย่างเป็นระบบเข้าใจง่ายและรวดเร็ว

ข้อเสนอแนะ
 1. ควรมกีารวจิยัเปรยีบเทยีบความก้าวหน้าของความ

สามารถด้านการคดิวเิคราะห์และความ คงทนในการเรยีนรูร้ะหว่าง

นักเรียนที่เรียนโดยการใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ร่วมกับ

เทคนิคผังกราฟิก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กับนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบอื่นๆ 

 2. ควรมีการศึกษาด้านความสามารถในการคิดวเิคราะห์

กับนักเรียนในกลุ่มสาระอื่นและระดับช่วงชั้นอื่นๆ
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ร่วมกับ 

เทคนิคเพื่อนคู่คิดส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเปรียบเทียบผลการอ่านจับใจความก่อนเรียนและหลังเรียน 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิค 

เพื่อนคู่คิด ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช ้

วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิดส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้น 

มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 จ�านวน 35 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) อ�าเภอบางละมุง  

จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการอ่าน 

จับใจความภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบทดสอบวัดผล 

การอ่านจับใจความ และแบบวัดเจตคติของผู้เรียนต่อชุดกิจกรรมการอ่าน จับใจความภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R 

ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด ส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรม ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.57/85.26 

สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด ผลการอ่านจับใจความ หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียน 

มีเจตคติต่อชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด ส�าหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมาก

ค�าส�าคัญ : ชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ, วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R, เทคนิคเพื่อนคู่คิด 

สายชล  โชติธนากิจ, พาวา  พงษ์พันธุ์, ปริญญา  ทองสอน
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Abstract
 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.

Keywords : Activity Package of Thai Language Reading, Comprehension SQ4R Reading, Method Think Pair Share
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บทน�า
 ภาษาไทยเป็นภาษาประจ�าชาติแสดงถึงความเป็น

เอกลักษณ์และมรดกประจ�าชาติอันล�้าค่า เป็นเครื่องมือในการ

แสวงหาความรู ้ ใช้ในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ ์

และความเข้าใจอันดีต่อกัน สังคมไทยปัจจุบันเป็นสังคมข้อมูล 

ข่าวสารที่มีการเปล่ียนแปลงอย่าง รวดเร็ว เน่ืองจากความเจริญ 

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในทุกๆ ด้าน สังคมไทยจึงเปิดกว้างใน 

การรับอารยธรรมจากต่างประเทศท่ีหลั่งไหลมาจากทุกสารทิศ  

การรับข่าวสารโดยมิได้กลั่นกรองท�าให้เกิดความสับสนในการ 

คิดอ่านของเด็กและเยาวชน ดังน้ันสิ่งส�าคัญท่ีเป็นกลไกในการ 

แก้ไขปัญหาคือการพัฒนา การอ่าน เพราะการอ่านเป็นทักษะ 

และกระบวนการที่ส�าคัญในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนามนุษย ์ 

หากไม่ได้รับการพัฒนาหรือได้รับการพัฒนาไม่เต็มตามศักยภาพ 

ในการเรียนรู้แล้วย่อมท�าให้เกิดปัญหาในกระบวนการเรียนรู้และ 

ถ่ายทอดความรู้ ซึ่งจะส่งผลถึงการศึกษาตลอดจนการพัฒนาและ 

การแข่งขันทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศผลการประชุม 

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 

กระทรวงศึกษาธิการ คือ เห็นชอบให้ส่งเสริมการอ่านเป็นวาระ 

แห่งชาติ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยก�าหนดให ้

วันที่ 2 เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ 

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาสยามบรมราชกุมาร ีเป็นวนัรกัการอ่าน  

ก�าหนดให้ ปี 2552-2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่านของประเทศ  

โดยก�าหนดเป้าหมายกลยุทธ์ 3 ด้านหลักในการผลักดัน ให้การ 

ส่งเสริมการอ่านเป็นวาระแห่งชาติเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ตลอดชวีติ ได้แก่ การพฒันาคนไทยให้มคีวามสามารถในด้านการอ่าน 

การพัฒนาคนไทยให้มีนิสัยรักการอ่าน สร้างบรรยากาศและ 

สิ่งแวดล้อมในการส่งเสริม การอ่านเพ่ือท�าให้การอ่านเป็นท่ีสนใจ 

มากขึ้น นับว่าเป็นการรวมพลังคนไทยท้ังชาติ เพื่อมุ่งสร้างสรรค์ 

สังคมแห่งการเรียนรู้และตระหนักลึกซึ้งว่าการอ่าน คือ เส้นทางสู ่

ความส�าเร็จ (นงศิลินี โมสิกะ, 2552)

 หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานก�าหนดมาตรฐาน 

การเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยไว้ 5 มาตรฐาน ดังนี้  

สาระที่ 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้าง 

ความรู้และความคิดเพื่อน�าไปใช้ ตัดสินใจแก้ปัญหาในการด�าเนิน 

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 สามารถเลือกฟังและดูอย่างม ี

วจิารณญาณ และพูดแสดงความรู ้ความคดิความรูส้กึในโอกาสต่างๆ  

อย่างมวิีจารณญาณ และสร้างสรรค์ สาระที ่4 หลกัการใช้ภาษาไทย 

มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  

การเปลีย่นแปลงของภาษาและพลงัของภาษา ภมูปัิญญาทางภาษา  

และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ สาระที่ 5 วรรณคดีและ 

วรรณกรรม มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ ์

วรรณคด ีและวรรณกรรมไทยอย่างเหน็คุณค่าและน�ามาประยกุต์ใช้ 

ในชีวิตจริง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)

 ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ควรหาวิธีสอนที่ส่งเสริมการสอน

ทักษะการอ่านให้ผู้เรียนเกิดทักษะการอ่านที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือ

ให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการศึกษาและจุดหมายของหลักสูตร

ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยโดยเฉพาะสาระการอ่าน 

หากนักเรียนขาดทักษะทางด้านน้ีจะท�าให้การส่ือสาร ส่ือความกับ 

บุคคลอื่น มีความบกพร่อง และมีผลเสียต่อการเรียนวิชาอื่นๆ  

ตลอดจนการประกอบอาชีพและส่งผลต่อไปยังการพัฒนาประเทศ  

ครจูงึเป็นผูม้บีทบาทส�าคญัในการจดักจิกรรมการเรียนการสอนและ 

เลือกวิธีสอน เพื่อให้บรรลุผลตามมาตรฐานและสาระการเรียนรู้  

การจัดการเรียนการสอนจึงควรเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ เพ่ือพัฒนา 

ทักษะการอ่านและฝึกกระบวนการคิดของนักเรียนอย่างเป็นระบบ 

และมีเหตุผล อันจะท�าให้นักเรียนรักการเรียนรู้ รู ้จักวิเคราะห์  

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รู้จักวิธีเช่ือมโยงความรู้และน�าไปใช้ใน 

ชีวิตจริง สามารถท�างานร่วมกัน โดยยึดหลักประชาธิปไตย เพื่อ 

พัฒนาทักษะพ้ืนฐานของนักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพในสังคม  

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการอ่านจับใจความ 

ครูควรวางแผนการจัดการเรียนการสอนการอ่านจับใจความให้ 

เหมาะสมกับเนือ้หาทีใ่ห้กบันกัเรยีนอ่านตามวฒุภิาวะ ประสบการณ์ 

และความสนใจของนักเรียน ใช้วิธีการหลากหลายโดยเน้นผู้เรียน 

เป็นส�าคญั เพือ่ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนมนีสิยั รกัการอ่าน ครคูวรจดัท�าสือ่ 

การเรยีนการสอน ซึง่อาจเป็นชุดกจิกรรมพฒันาการอ่านทีเ่หมาะสม 

กับความสามารถและระดับชัน้ของนกัเรียนส่งเสริมให้นกัเรียนค้นคว้า 

หาความรูด้้วยตนเอง เช่น มอบหมายให้นกัเรยีนจดัท�าบนัทกึการอ่าน    

จัดโครงการประกวดยอดนักอ่านที่เหมาะสมกับความสามารถและ 

ระดับชัน้ของนกัเรยีน ส่งเสรมิให้นกัเรยีนตอบปัญหาจากการอ่าน โดย 

จดักจิกรรมการเรยีนการสอนเพือ่อ่านจบัใจความมหีลายวธิด้ีวยกัน 

เช่น จดัตามแนวทางการสอนอ่านในใจ จดัตามขัน้ตอนการฝึกทกัษะ 

การอ่านจับใจความ สอนอ่านจับใจความโดยใช้แผนภาพโครงเรื่อง  

และฝึกทักษะพิเศษเพิ่มเติม

 วิธีสอนอ่านวิธีหนึ่งที่สามารถส่งเสริมให้นักเรียนอ่าน 

จบัใจความส�าคัญของเรือ่งทีอ่่านได้และส่งผลให้นกัเรียนมผีลสมัฤทธิ ์

สูงขึ้น คือ วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R เป็นวิธีการสอนอ่านที่พัฒนา 

มาจากวิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ตามแนวคิดของ Francis  

P. Robinson (Robinson, 1961) โดยได้เสนอยุทธวิธีการสอนอ่าน 

แบบ SQ3R ไว้ ซ่ึงสามารถช่วยให้นักเรียนเลือกสิ่งที่เขาคาดว่าจะ 

รู้จากเรื่องที่อ่าน เข้าใจแนวคิดของเรื่องท่ีอ่านได้อย่างรวดเร็วและ 

จดจ�าได้ดีและทบทวนเรื่องราวที่อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยม ี

สายชล  โชติธนากิจ, พาวา  พงษ์พันธุ์, ปริญญา  ทองสอน
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ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การส�ารวจ (Survey) เป็นการอ่านอย่าง 

รวดเร็ว ส�ารวจความคดิทัว่ๆ ไป ขัน้ตอนที ่2 การถาม (Question-Q)  

ให้ตั้งค�าถามตัวเองเกี่ยวกับเรื่องนั้น ขั้นตอนที่ 3 การอ่าน (Read-R)  

เป็นการอ่านอย่างมจีดุมุง่หมายอ่านเพือ่ทีจ่ะหาค�าตอบตามทีไ่ด้ตัง้ไว้  

โดยมุ่งหารายละเอียดให้เกิดความกระจ่างชัดเจน ขั้นตอนที่ 4 

การจ�า (Recite-R) ให้ย่อเรื่องราวที่ส�าคัญโดยใช้ค�าพูดของตัวเอง 

ซึ่งจะท�าให้เข้าใจสิ่งท่ี อ่านดีข้ึน และข้ันตอนท่ี 5 การทบทวน  

(Review-R) การพยายามทบทวนเรื่องท่ีอ่านเพื่อรวบรวมความคิด  

ต่อมาในปี ค.ศ.1984 วอลเดอร์ พอท (Walter Pauk) ได้เสนอวิธ ี

การสอนอ่านแบบ SQ4R โดยได้แนวคดิจากวธิกีารอ่านของโรบนิสนั  

โดยการเพิ่มขั้นตอนบันทึก (Record) หลังจากนักเรียนได้อ่าน 

บทอ่านและเปลีย่นจากขัน้ตอนการทบทวน (Review)  เป็นขัน้ตอน 

ให้นักเรียนได้สะท้อนความคิดจากบทอ่าน (Reflect) ซึ่งเป็นวิธีการ 

ที่จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจ แนวคิดที่อ่านได้ เร็วขึ้น สามารถจับใจ 

ความส�าคัญของเรื่องได้ดี บอกรายละเอียดและจดจ�าเรื่องและ 

สามารถทบทวนเรื่องที่อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  เมื่อพิจารณากระบวนการสอนอ่านท้ัง 6 ขั้นแล้ว  

พบว่า ขั้นตอนการอ่านแบบ SQ4R ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู ้

ด้วยตนเองได้ เมือ่ฝึกฝนด้วยวธิกีารนีบ่้อยๆ นกัเรียนจะสามารถสร้าง 

องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ (สุคนธรัตน์  

สวัสดิกูล, 2554) พบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนอ่านด้วยวิธี SQ4R  

มีความสามารถในการอ่านจับใจความสูงขึ้น นักเรียนมีส่วนร่วม 

ในกิจกรรมการเรียนรู้ ช่วยให้ผู ้เรียนเข้าใจสิ่งที่อ่านด้วยตนเอง                

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (กานต์ธิดา แก้วกาม, 2556) พบว่า  

ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยวิธี 

สอนแบบ SQ4R หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน นักเรียนเข้าใจแนวคิด 

ของเรื่องที่อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจับใจความและ 

เป็นการอ่านอย่างมีจุดมุ่งหมาย    

 เทคนิคเพื่อนคู่คิด (ชาตรี เกิดธรรม, 2546) เป็นเทคนิค 

การเรียนรู้แบบร่วมมือระหว่างผู้เรียน 2 คน ที่จับคู่กันแล้วช่วยกัน 

แบ่งปันความคิดในประเด็นปัญหา หลังจากท่ีร่วมกันคิดเป็นคู่แล้ว  

จึงน�าความรู้ที่ได้ไปเสนอให้ เพื่อนร่วมชั้นเรียนได้รับฟังเพ่ือให้เกิด 

การวเิคราะห์วจิารณ์ผลร่วมกนัทัง้ชัน้มขีัน้ตอน คอื ผูส้อนต้ังประเดน็ 

ปัญหาสั้นๆ หรือโจทย์ค�าถามกับผู้เรียนท้ังช้ัน ให้ผู้เรียนแต่ละคน 

หาค�าตอบด้วยตนเองโดยล�าพงัอย่างอสิระโดยมกี�าหนดเวลา จากนัน้ 

ให้ผู้เรียนจับคู่แบบคละความสามารถร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิด  

ผลัดกันเล่าความคิดหรือค�าตอบของตนให้ เพื่อนฟังจนได้ข้อสรุป 

ทีเ่หน็พ้องกนั แล้วให้ผูเ้รยีนคนใดคนหนึง่อธบิายค�าตอบ น�าผลสรปุ 

เสนอหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนฟังทั้งชั้นเพื่อหาข้อสรุปของประเด็น

ค�าถามจากผูเ้รียนทัง้ชัน้ ซ่ึงการใช้เทคนคิเพือ่นคูค่ดิจะท�าให้นกัเรียน

สามารถท�างาน และมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่นได้ดีขึ้นจากการร่วม

กันคิดหาค�าตอบ 

 นกัวชิาการหลายคนให้ความเหน็ตรงกนัว่า ชดุกจิกรรม 

การอ่านจบัใจความ เป็นสือ่การเรยีนรูป้ระเภทหนึง่ ทีช่่วยแก้ปัญหา 

ดังกล่าว เพราะเป็นการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นวิธีสอนอ่านอีก 

วิธีหนึ่งที่จะสามารถแก้ไขปัญหา การอ่านจับใจความได้ดี ซึ่งใน 

แบบเรยีนปัจจบุนัยงัไม่มแีบบฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความให้นกัเรียน 

ได้ฝึกฝน อย่างหลากหลายโดยจะเน้นให้ครูผู้สอนเป็นผู้สร้างขึ้นมา 

ใช้เอง ทัง้นีจ้ะเหน็ได้ว่าการเรยีนการสอนโดยใช้ชดุกิจกรรม การอ่าน 

จับใจความภาษาไทยจะท�าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

สูงขึ้น   

 จากความส�าคญัและเหตผุลดังกล่าว ผู้วจิยัซึง่เป็นผูส้อน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน 

เมอืงพทัยา 2 (เจรญิราษฎร์อทุศิ) จงึมคีวามสนใจพฒันาชดุกจิกรรม 

การอ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R 

ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อ 

เป็นแนวทางการสอนอ่าน เพือ่พฒันาการอ่านจบัใจความ แก้ปัญหา 

การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและให้ผู้เรียนมีความรู้ 

ความเข้าใจ มีทักษะการอ่านจับใจความ โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 

ได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านส่ือการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู ้เรียน 

เกิดทักษะการอ่านและฝึกกระบวนการคิดจากการอ่านงานเขียน 

ที่หลากหลาย น�าไปสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นและให้ผู้เรียน 

มีเจตคติที่ดีต่อการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน อันจะเป็นประโยชน์ 

ทั้งต่อตนเอง สังคม ประเทศชาติและประชาคมโลก

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพือ่พฒันาชุดกจิกรรมการอ่านจบัใจความภาษาไทย 

โดยใช้วธิกีารสอนอ่านแบบ SQ4R ร่วมกบัเทคนคิ เพือ่นคูค่ดิ ส�าหรบั 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลการอ่านจับใจความก่อนเรียน 

และหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยชุด 

กิจกรรมการอ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ  

SQ4R ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 1

 3. เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรม 

การอ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R  

ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กรอบแนวคิดในการวิจัย
 ผู้วิจัยมีความสนใจจะพัฒนาผลการอ่านของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ 

ภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิคเพื่อน 

คู่คิด ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังกรอบแนวคิดของ 

การวิจัย  

สายชล  โชติธนากิจ, พาวา  พงษ์พันธุ์, ปริญญา  ทองสอน
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อุปกรณ์และวิธีด�าเนินการวิจัย 
 ขอบเขตของการวิจัย  

 1. ประชากรทีใ่ช้ในการวิจยั คอื นกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษา

ปีที่ 1 โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) อ�าเภอบางละมุง  

จังหวัดชลบุรี สังกัดส�านักการศึกษาเมืองพัทยา ภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา 2560 จ�านวน 3 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 105 คน  

 2. กลุ ่มตัวอย่างที่ใช ้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ที่ก�าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  

2560 ของโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) 1 ห้องเรียน  

จ�านวน 35 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random  

Sampling)             

 3. ตัวแปรที่ศึกษา

  3.1 การสร้างชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความภาษา

ไทยโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด 

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  3.2 ผลการใช้ชดุกจิกรรมการอ่านจบัใจความภาษา

ไทยโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด 

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

   3.2.1 ผลการอ่านจับใจความ

   3.2.2 เจตคติของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรม 

การอ่านจับใจความโดยใช้วิธกีารสอนอ่านแบบ SQ4R ร่วมกับเทคนคิ 

เพื่อนคู่คิด 

 4. ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลองคร้ังน้ี ทดลองในภาค 

เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระยะเวลา 16 ชั่วโมง   

  5. เนือ้หาทีน่�ามาสร้างชดุกจิกรรมการอ่านจบัใจความ 

ภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิคเพื่อน 

คู่คิด ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 น�ามาจากหลักสูตร 

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยมีเน้ือหาเก่ียวกับ 

การอ่านจับใจความทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง  

 วิธีด�าเนินการวิจัย 

 1. เครื่องมือการวิจัย 

  1.1 ชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความภาษาไทยโดย 

ใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิดส�าหรับ 

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ซึง่ประกอบด้วยแผนการจดัการเรยีนรู้ 

และชุดกิจกรรม จ�านวน 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�านวน 5 คน และชุดกิจกรรม 

มีประสิทธิภาพ 81.72/82.67

  1.2 แบบทดสอบวดัผลการอ่านจบัใจความ เป็นแบบ 

ทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�านวน 30 ข้อ เป็นแบบทดสอบ 

คู่ขนาน ก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งแบบทดสอบก่อนเรียนมีค่า 

ความยากง่ายระหว่าง .50 - .77 ค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อระหว่าง  

.27 - .73 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับอยู่ที่ .81 แบบทดสอบ 

หลังเรียน มีค่าความยากง่ายระหว่าง .33 - .80 ค่าอ�านาจจ�าแนก 

รายข้อระหว่าง .27 - .67 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับอยู่ที่ .83

  1.3 แบบวัดเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรม 

การอ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R  

ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิดส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จ�านวน  

15 ข้อ มีค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .23 - .75 และค่า 

ความเชื่อมั่นเท่ากับ .87

การสร้างชุดกิจกรรมการอ่าน

จับใจความภาษาไทยโดยใช้วิธี

การสอนอ่านแบบ SQ4R ร่วมกับ

เทคนิคเพื่อนคู่คิด ส�าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การใช้ชุดกิจกรรมการอ่าน

จับใจความภาษาไทยโดยใช้วิธี

การสอนอ่านแบบ SQ4R ร่วมกับ

เทคนิคเพื่อนคู่คิด ส�าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผลการใช้

- ผลการอ่านจับใจความ

- เจตคติของนักเรียนที่มีต่อ

ชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ

ภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอนอ่าน

แบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิค

เพื่อนคู่คิด
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 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล

  2.1 ท�าการทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบ

วัดผลการอ่านจับใจความ เรื่องการอ่านจับใจความส�าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�านวน 

30 ข้อ ซึ่งเป็นแบบทดสอบคู่ขนานกับแบบทดสอบหลังเรียน

  2.2 ด�าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ใน

ชุดกิจกรรม หลังจากเรียนรู้ตามเวลาท่ีก�าหนดให้ท�าแบบทดสอบ

ประจ�าชุดกิจกรรมของแต่ละชุด

  2.3 ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัด และแบบ 

ทดสอบหลังเรียนในแต่ละชุด แล้วจดบันทึกคะแนนของนักเรียน

แต่ละคน เพื่อน�าไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 80/ 80

  2.4 หลังจากเรียนด้วยชุดกิจกรรมครบทุกชุดแล้ว

ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท�าการทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบ

วดัผลการอ่านจบัใจความ เรือ่ง การอ่านจบัใจความ ส�าหรบันกัเรยีน

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 จากนัน้ตรวจให้คะแนนและบนัทกึคะแนนของ

นักเรียนแต่ละคน เพือ่น�าไปหาประสทิธภิาพของชดุกจิกรรมและเพือ่

เปรียบเทียบผลการอ่านจับใจความก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรม 

  2.5 ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท�าแบบวัดเจตคติของ

นักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการสอน

อ่านแบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด ส�าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 แล้วหาค่าเฉลี่ยของเจตคติ

 3. การวิเคราะห์ข้อมูล

  3.1 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 

การอ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R  

ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สถิติ ค ่าเฉล่ีย (Mean) ร ้อยละ  

(Percentage) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

  3.2 เปรียบเทียบผลการอ่านจับใจความ หาความ 

แตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียน-หลังเรียน โดยใช้ค่า t-test 

(Dependent Sample) 

  3.3 วเิคราะห์เจตคตขิองนกัเรยีนทีม่ต่ีอชุดกจิกรรม 

การอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ร่วมกับ 

เทคนิคเพื่อนคู่คิด ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยหาค่า 

เฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

ผลการวิจัย
 1. ผลการพฒันาชดุกจิกรรมการอ่านจับใจความภาษาไทย 

โดยใช้วธิกีารสอนอ่าน แบบ SQ4R ร่วมกับเทคนคิเพือ่นคูค่ดิ ส�าหรบั 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท�าให้ได้ชุดกิจกรรม จ�านวน 5 ชุด  

ได้แก่   

  ชุดที่ 1 การอ่านจับใจความจากนิทานชาดก      

  ชุดที่ 2 การอ่านจับใจความจากสารคดี (ข่าว)    

  ชุดที่ 3 การอ่านจับใจความจากบทความ   

  ชุดท่ี 4 การอ่านจบัใจความจากวรรณคดใีนบทเรยีน  

    (บทร้อยกรอง)     

  ชุดที่ 5 การอ่านจับใจความจากเรื่องสั้น   

 2. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการอ่าน 

จับใจความภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ร่วมกับ 

เทคนิคเพื่อนคู่คิด ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปรากฏ 

ผลดังรายละเอียด ต่อไปนี้

  2.1 เปรียบเทียบกับเกณฑ์ 80 ตัวแรก 

ตารางที่ 1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 ตัวแรก (E1)

 3.1 วิเคราะหหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการอานจับใจความภาษาไทยโดยใชวิธีการสอนอานแบบ SQ4R 
รวมกับเทคนิคเพ่ือนคูคิด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ตามเกณฑ 80/80 โดยใชสถิติ คาเฉลี่ย (Mean) รอยละ 
(Percentage) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3.2 เปรียบเทียบผลการอานจับใจความ หาความแตกตางระหวางคะแนนกอนเรียน หลังเรียน โดยใชคา t-test 
(Dependent Sample)  
 3.3 วิเคราะหเจตคติของนักเรียนที่มีตอชุดกิจกรรมการอานจับใจความโดยใชวิธีการสอนอานแบบ SQ4R 
รวมกับเทคนิคเพ่ือนคูคิด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  

  

ผลการวิจัย 
  

1. ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการอานจับใจความภาษาไทยโดยใชวิธีการสอนอาน แบบ SQ4R รวมกับ      
เทคนิคเพ่ือนคูคิด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ทําใหไดชุดกิจกรรม จํานวน 5 ชุด ไดแก    
     ชุดที่ 1 การอานจับใจความจากนิทานชาดก       
  ชุดที่ 2 การอานจับใจความจากสารคดี (ขาว)     
  ชุดที่ 3 การอานจับใจความจากบทความ    
  ชุดที่ 4 การอานจับใจความจากวรรณคดีในบทเรียน (บทรอยกรอง)      
   ชุดที่ 5 การอานจับใจความจากเรื่องสั้น    
 2. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการอานจับใจความภาษาไทยโดยใชวิธีการสอนอานแบบ SQ4R 
รวมกับเทคนิคเพ่ือนคูคิด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปรากฏผลดงัรายละเอียด ตอไปนี ้
  2.1 เปรียบเทียบกับเกณฑ 80 ตัวแรก  
ตารางที่ 1  แสดงผลการหาประสทิธิภาพตามเกณฑ 80 ตัวแรก (E1) 
 

ชุดกิจกรรม จํานวน 
นักเรียน 

คะแนน 
เตม็ 

คะแนน 
ที่ได 

ประสิทธิภาพ 
80 ตัวแรก E1 

1. การอานจับใจความ 
    จากนิทานชาดก 

35 20 589 84.14 

2.  การอานจับใจความ 
     จากสารคดี (ขาว) 

35 10 290 82.86 

3. การอานจับใจความ 
    จากบทความ 

35 18 524 83.17 

4. การอานจับใจความ 
    จากวรรณคดีในบทเรียน   
    (บทรอยกรอง) 

35 15 438 83.43 

5. การอานจับใจความ 
    จากเรื่องสั้น 

35 5 148 84.57 

   เฉลี่ย 83.57 
 

 จากตารางที่ 1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80 ตัวแรก (E1)  แสดงใหเห็นรอยละของคะแนน       
ที่นักเรียนทําแบบฝกหัดและการทดสอบระหวางเรียน คิดเปนรอยละ 83.57 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว  แสดงวาชุดกิจกรรม
การอานจับใจความภาษาไทยโดยใชวิธกีารสอนอานแบบ SQ4R รวมกับเทคนิคเพ่ือนคูคิด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 มปีระสิทธภิาพสูงกวาเกณฑตัวแรก 
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 จากตารางที ่1 แสดงผลการหาประสทิธภิาพตามเกณฑ์  

80 ตัวแรก (E1)  แสดงให้เห็นร้อยละของคะแนนที่นักเรียนท�าแบบ 

ฝึกหดัและการทดสอบระหว่างเรยีน คดิเป็นร้อยละ 83.57 ซึง่สูงกว่า 

เกณฑ์ทีต่ัง้ไว้  แสดงว่า ชดุกจิกรรมการอ่านจับใจความภาษาไทยโดย 

ใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด ส�าหรับ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ตัวแรก

  2.2 เปรียบเทียบกับเกณฑ์ 80 ตัวหลัง

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ร้อยละของคะแนนที่นักเรียน 

ตอบแบบทดสอบหลังเรียนท้ายชุดกิจกรรมทั้ง 5 ชุด ผ่านเกณฑ์ที่ 

ก�าหนดคิดเป็นร้อยละ 85.26 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80 ตัวหลัง แสดงว่า 

ชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความภาษาไทย โดยใช้วิธีการสอนอ่าน 

แบบ SQ4R ร่วมกบัเทคนคิเพ่ือนคูค่ดิ ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษา 

ปีที่ 1 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ตัวหลัง  

 ดังน้ันจากตารางที่ 1 และตารางที่ 2 เม่ือพิจารณา

ผลการหาประสิทธิภาพจะเห็นได้ว่า ชุดกิจกรรมการอ่านจับใจ 

ตารางที่ 2 แสดงผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 ตัวหลัง (E2)

 
 
 
 
  2.2 เปรียบเทียบกับเกณฑ 80 ตัวหลัง 
ตารางที่ 2  แสดงผลการหาประสิทธภิาพตามเกณฑ 80 ตัวหลัง (E2) 
 

แบบทดสอบ จํานวน
นักเรียน 

คะแนน 
เตม็ 

คะแนน 
ที่ได 

ประสิทธิภาพ  
80 ตัวหลัง E2 

ชุดกิจกรรมการอานจับใจความ
ภาษาไทยโดยใชวิธีการสอนอานแบบ 
SQ4Rรวมกับเทคนิคเพ่ือนคูคิด  
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่1   

35 50 1492 85.26 
 

 
 จากตารางท่ี 2 พบวา รอยละของคะแนนที่นักเรียนตอบแบบทดสอบหลังเรียนทายชุดกิจกรรมทั้ง 5 ชุด       
ผานเกณฑที่กําหนดคิดเปนรอยละ 85.26 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80 ตัวหลัง แสดงวาชุดกิจกรรมการอานจับใจความภาษาไทย 
โดยใชวิธีการสอนอานแบบ SQ4R รวมกับเทคนิคเพื่อนคูคิด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 ท่ีสรางข้ึนมี
ประสิทธภิาพสูงกวาเกณฑตัวหลัง   
 ดังนั้นจากตารางที่ 1 และตารางท่ี 2 เมื่อพิจารณาผลการหาประสิทธิภาพจะเห็นไดวา ชุดกิจกรรมการอาน    
จับใจความภาษาไทยโดยใชวิธีการสอนอานแบบ SQ4R รวมกับเทคนิคเพ่ือนคูคิด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1   
ที่สรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 83.57/85.26 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว   
 3. ผลการเปรียบเทียบผลการอานจับใจความของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ดวยชุดกิจกรรมการอาน   
จับใจความภาษาไทยโดยใชวิธีการสอนอานแบบ SQ4R รวมกับเทคนิคเพ่ือนคูคิด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  
โดยการทดสอบคา t (t-test) ไดผล ดังนี ้
ตารางที่ 3 แสดงผลการอานจับใจความของนักเรียนที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการอานจับใจความภาษาไทยโดยใช     
วิธีการสอนอานแบบ SQ4R รวมกับเทคนิคเพ่ือนคูคิด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนเรียนและหลังเรียน 
  

 จํานวนนักเรียน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
   N X SD t p 

กอนเรียน  35  15.83  4.14  
22.16* .000 

หลังเรียน  35  22.66  3.57  
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ( t.01 = 2.728 . df  = 34) 
 
 จากตารางที่ 3 พบวา ผลการอานจับใจความดวยชุดกิจกรรมการอานจับใจความภาษาไทยโดยใชวิธีการสอน
อานแบบ SQ4R รวมกับเทคนิคเพ่ือนคูคิดสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา ผลการอานจับใจความของนักเรียนที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการอานจับใจความ
ภาษาไทยโดยใชวิธกีารสอนอานแบบ SQ4R รวมกับเทคนิคเพ่ือนคูคิด สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังเรียนมี
ความนาเช่ือถือได 99% 
 4. ผลการศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีตอชุดกิจกรรมการอานจับใจความภาษาไทยโดยใชวิธีการสอนอาน   
แบบ SQ4R รวมกับเทคนิคเพ่ือนคูคิด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผูวิจัยไดแสดงผลตามตาราง ดังน้ี 
ตารางที ่4 ผลการศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีตอชุดกิจกรรมการอานจับใจความภาษาไทยโดยใชวิธีการสอนอาน    
แบบ SQ4R รวมกับเทคนิคเพ่ือนคูคิด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
 

 
 
 
 
  2.2 เปรียบเทียบกับเกณฑ 80 ตัวหลัง 
ตารางที่ 2  แสดงผลการหาประสิทธภิาพตามเกณฑ 80 ตัวหลัง (E2) 
 

แบบทดสอบ จํานวน
นักเรียน 

คะแนน 
เตม็ 

คะแนน 
ที่ได 

ประสิทธิภาพ  
80 ตัวหลัง E2 

ชุดกิจกรรมการอานจับใจความ
ภาษาไทยโดยใชวิธีการสอนอานแบบ 
SQ4Rรวมกับเทคนิคเพ่ือนคูคิด  
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่1   

35 50 1492 85.26 
 

 
 จากตารางท่ี 2 พบวา รอยละของคะแนนที่นักเรียนตอบแบบทดสอบหลังเรียนทายชุดกิจกรรมทั้ง 5 ชุด       
ผานเกณฑที่กําหนดคิดเปนรอยละ 85.26 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80 ตัวหลัง แสดงวาชุดกิจกรรมการอานจับใจความภาษาไทย 
โดยใชวิธีการสอนอานแบบ SQ4R รวมกับเทคนิคเพื่อนคูคิด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 ท่ีสรางข้ึนมี
ประสิทธภิาพสูงกวาเกณฑตัวหลัง   
 ดังนั้นจากตารางที่ 1 และตารางท่ี 2 เมื่อพิจารณาผลการหาประสิทธิภาพจะเห็นไดวา ชุดกิจกรรมการอาน    
จับใจความภาษาไทยโดยใชวิธีการสอนอานแบบ SQ4R รวมกับเทคนิคเพ่ือนคูคิด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1   
ที่สรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 83.57/85.26 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว   
 3. ผลการเปรียบเทียบผลการอานจับใจความของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ดวยชุดกิจกรรมการอาน   
จับใจความภาษาไทยโดยใชวิธีการสอนอานแบบ SQ4R รวมกับเทคนิคเพ่ือนคูคิด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  
โดยการทดสอบคา t (t-test) ไดผล ดังนี ้
ตารางที่ 3 แสดงผลการอานจับใจความของนักเรียนที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการอานจับใจความภาษาไทยโดยใช     
วิธีการสอนอานแบบ SQ4R รวมกับเทคนิคเพ่ือนคูคิด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนเรียนและหลังเรียน 
  

 จํานวนนักเรียน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
   N X SD t p 

กอนเรียน  35  15.83  4.14  
22.16* .000 

หลังเรียน  35  22.66  3.57  
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ( t.01 = 2.728 . df  = 34) 
 
 จากตารางที่ 3 พบวา ผลการอานจับใจความดวยชุดกิจกรรมการอานจับใจความภาษาไทยโดยใชวิธีการสอน
อานแบบ SQ4R รวมกับเทคนิคเพ่ือนคูคิดสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา ผลการอานจับใจความของนักเรียนที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการอานจับใจความ
ภาษาไทยโดยใชวิธกีารสอนอานแบบ SQ4R รวมกับเทคนิคเพ่ือนคูคิด สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังเรียนมี
ความนาเช่ือถือได 99% 
 4. ผลการศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีตอชุดกิจกรรมการอานจับใจความภาษาไทยโดยใชวิธีการสอนอาน   
แบบ SQ4R รวมกับเทคนิคเพ่ือนคูคิด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผูวิจัยไดแสดงผลตามตาราง ดังน้ี 
ตารางที ่4 ผลการศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีตอชุดกิจกรรมการอานจับใจความภาษาไทยโดยใชวิธีการสอนอาน    
แบบ SQ4R รวมกับเทคนิคเพ่ือนคูคิด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
 

ความภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิค 

เพื่อนคู่คิด ส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างขึ้นมี 

ประสิทธิภาพ 83.57/85.26 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก�าหนดไว้  

 3. ผลการเปรียบเทียบผลการอ่านจับใจความของ 

นักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยชุดกิจกรรมการอ่านจับใจ 

ความภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิค 

เพื่อนคู่คิด ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการทดสอบค่า  

t (t-test) ได้ผล ดังนี้

ตารางที่ 3 แสดงผลการอ่านจับใจความของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอนอ่าน

 แบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน

 จากตารางท่ี 3 พบว่า ผลการอ่านจับใจความด้วยชุด 

กิจกรรมการอ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ  

SQ4R ร่วมกบัเทคนคิเพือ่นคู่คดิส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

แสดงว่า ผลการอ่านจับใจความของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม 

การอ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R  

ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

หลังเรียนมีความน่าเชื่อถือได้ 99%

 4. ผลการศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรม 

การอ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R  

ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ผู้วิจัยได้แสดงผลตามตาราง ดังนี้

สายชล  โชติธนากิจ, พาวา  พงษ์พันธุ์, ปริญญา  ทองสอน

ชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความภาษาไทย  
โดยใช ้ วิ ธีการสอนอ ่านแบบ SQ4R  
ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิดส�าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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 จากตารางท่ี 4 เจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรม 

การอ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอนอ่าน แบบ SQ4R  

ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ได้ค่าเฉลี่ยรวม 4.26 คะแนน ระดับเจตคติ อยู่ในระดับมาก 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เจตคติของนักเรียนที่มี 

ต่อชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอน 

อ่านแบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู ่คิด ส�าหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่  

การเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีน่าสนใจชวนติดตาม 

ได้คะแนนเฉลี่ย 4.63 คะแนน ชุดกิจกรรมท�าให้นักเรียนสามารถ 

เลือกอ่านหนังสือตามความสนใจของตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 

4.60 คะแนน และชุดกิจกรรมมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาที่สอนได้ 

คะแนนเฉลี่ย 4.53 คะแนน ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ นักเรียน 

ได้เรียนรู้ และปฏิบัติกิจกรรมการอ่านตามขั้นตอน มีค่าเฉล่ียใน 

ระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 3.97 คะแนน  

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R

 ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 
 
 

ขอ ขอคําถาม X  SD  
ระดับ 
เจตคต ิ

1 นักเรียนไดรับความรูความเขาใจในบทเรียนไดดีและรวดเร็วข้ึน 4.20 0.71 มาก 
2 นักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 4.13 0.68 มาก 
3 นักเรียนไดเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมการอานตามข้ันตอน 3.97 0.61 มาก 
4 ชุดกิจกรรมมีรูปแบบตัวอักษรชัดเจนและเหมาะสม 4.17 0.65 มาก 
5 ชุดกิจกรรมมีความสัมพันธกับเนื้อหาที่สอน 4.53 0.68 มากที่สุด 
6 การใชภาษาในชุดกิจกรรมเขาใจงาย 4.27 0.69 มาก 
7 แบบฝกหัดในชุดกิจกรรมเรียงลําดบัจากงายไปยาก 4.13 0.82 มาก 
8 การเรยีนโดยใชชุดกิจกรรมเปนวิธกีารเรยีนรูท่ีนาสนใจชวนตดิตาม 4.63 0.56 มากที่สุด 
9 เน้ือหาในชุดกิจกรรมมีความเหมาะสมกับนักเรียน 4.23 0.82 มาก 
10 ชุดกิจกรรมมีบทอานหลากหลายเปนแรงกระตุนใหนักเรียนแสวงหางานเขียน

เรื่องอ่ืน ๆ มาอาน 
4.17 0.83 มาก 

11 ชุดกิจกรรมทําใหนักเรียนสามารถเลือกอานหนังสือตามความสนใจของตนเอง 4.60 0.50 มากที่สุด 
12 ชุดกิจกรรมทําใหนักเรียนสามารถบอกคุณคาและขอคิดจากการอานไดดีข้ึน 4.17 0.75 มาก 
13 ชุดกิจกรรมทําใหนักเรียนมีทักษะการจับใจความดีขึ้น 4.03 0.81 มาก 
14 ชุดกิจกรรมทําใหนักเรียนรวมกันคดิ และแสดงความคดิเห็น 4.23 0.68 มาก 
15 นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดจากการศึกษาชุดกิจกรรมไปใชประโยชน 

ในชีวิต 
4.43 0.63 มาก 

  รวม  4.26 0.69 มาก 

     
 จากตารางที่ 4 เจตคติของนักเรียนท่ีมีตอชุดกิจกรรมการอานจับใจความภาษาไทยโดยใชวิธีการสอนอาน     
แบบ SQ4R รวมกับเทคนิคเพ่ือนคูคิด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ไดคาเฉลี่ยรวม 4.26 คะแนน ระดับเจตคติ 
อยูในระดับมาก  
 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา เจตคติของนักเรียนที่มีตอชุดกิจกรรมการอานจับใจความภาษาไทยโดยใช 
วิธีการสอนอานแบบ SQ4R รวมกับเทคนิคเพ่ือนคูคิด สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ขอที่มีคาเฉลี่ยระดับ       
มากที่สุด3 อันดับ ไดแก การเรียนโดยใชชุดกิจกรรมเปนวิธีการเรียนรูที่นาสนใจชวนติดตามไดคะแนนเฉลี่ย 4.63 คะแนน   
ชุดกิจกรรมทําใหนักเรียนสามารถเลือกอานหนังสือตามความสนใจของตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.60 คะแนน           
และชุดกิจกรรมมีความสัมพันธกับเนื้อหาที่สอนไดคะแนนเฉลี่ย 4.53 คะแนน ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ นักเรียนไดเรียนรู 
และปฏิบัติกิจกรรมการอานตามขั้นตอน มีคาเฉลี่ยในระดับมาก ไดคะแนนเฉลี่ย 3.97 คะแนน   
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 

ผลการวิจัย 
1. ชุดกิจกรรมการอานจับใจความภาษาไทยโดยใชวิธีการสอนอานแบบ SQ4R รวมกับเทคนิคเพื่อนคูคิด   

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในภาพรวมมีประสิทธภิาพเทากับ 83.57/85.26 
 2. ผลการอานจับใจความของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3. เจตคติของนักเรียนที่มีตอชุดกิจกรรมการอานจับใจความภาษาไทยโดยใชวิธีการสอนอานแบบ SQ4R     
รวมกับเทคนิคเพ่ือนคูคิด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยภาพรวมมีเจตคติอยูในระดับมาก 
อภิปรายผล 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
 ผลการวิจัย

 1. ชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช้

วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิคเพ่ือนคู่คิด ส�าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในภาพรวมมีประสิทธิภาพเท่ากับ 

83.57/85.26

 2. ผลการอ่านจบัใจความของนักเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 3. เจตคตขิองนกัเรยีนทีม่ต่ีอชดุกจิกรรมการอ่านจบัใจ

ความภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิค

เพื่อนคู่คิด ส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยภาพรวมมี

เจตคติอยู่ในระดับมาก

 อภิปรายผล

 1. ชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช ้

วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิคเพ่ือนคู่คิด ส�าหรับ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในภาพรวมมีประสิทธิภาพเท่ากับ  

83.57/85.26 ทัง้นีเ้นือ่งจากชดุกจิกรรมการอ่านจบัใจความภาษาไทย 

โดยใช้วธิกีารสอนอ่านแบบ SQ4R  ร่วมกับเทคนคิเพือ่นคูค่ดิ ส�าหรบั 

สายชล  โชติธนากิจ, พาวา  พงษ์พันธุ์, ปริญญา  ทองสอน
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วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 13  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2562  195

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยวิธีการสอนแบบ SQ4R เป็นวิธ ี

การสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั มกีระบวนการตามวธิกีารสอนอ่าน 

ที่มีระบบชัดเจนโดยเริ่มจากส�ารวจบทอ่านและอ่านเน้ือเรื่องอย่าง 

คร่าวๆ (Survey-S) ตั้งค�าถามจากบทอ่าน (Question-Q) อ่านบท 

อ่านอย่างละเอียดและหาค�าตอบส�าหรับค�าถามที่ตั้งไว้ (Read-R)  

จดบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการอ่านโดยบันทึกตาม ความเข้าใจ 

ของตนเอง พร้อมจดบันทึกค�าตอบจากค�าถามที่ตั้งไว้ (Record-R)  

และสรุปใจความส�าคัญโดยใช้ภาษาของตนเอง (Recite-R) ทบทวน 

วเิคราะห์ วจิารณ์บทอ่าน แสดงความคิดเห็น (Reflect-R) เป็นวธิกีาร 

สอนที่ช่วยฝึกทักษะ การคิด เพราะแต่ละขั้นฝึกให้นักเรียนรู้จักคิด 

วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ นอกจากนั้นยังกระตุ้นให้ผู้เรียนกล้าแสดง        

ความคิดเห็นและมีความกระตือรือร้นในการเรียน ท่ีส�าคัญวิธีการ 

สอนแบบ SQ4R ช่วยท�าให้การอ่านของผู้เรียนเป็นการอ่านที่มี 

จดุมุ่งหมาย มขีอบเขต ช่วยให้เกดิความเข้าใจในเนือ้หา สามารถเกบ็ 

สาระส�าคญัแนวคดิของเรือ่งใจความส�าคญัของเรือ่งได้ ประกอบกบั

เทคนิคเพื่อนคู่คิดที่ให้นักเรียนจับคู่กัน แล้วช่วยกันแบ่งปันความ

คิดในประเด็นปัญหา หลังจากท่ีร่วมกันคิดเป็นคู่แล้ว จึงน�าความรู้

ที่ได้ไปเสนอให้เพื่อนร่วมชั้นเรียนได้รับฟัง เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์

วิจารณ์ผลร่วมกันท�าให้การอ่านของผู้เรียนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

ซึ่งในกระบวนการสร้างชุดกิจกรรมได้ผ่านการตรวจสอบความถูก

ต้องเหมาะสมจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ข้อเสนอแนะและได้ปรับปรุง

แก้ไขตามค�าแนะน�า ตลอดจนได้มีการทดสอบเครื่องมือโดยน�าไป

ใช้กับนักเรียนซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างก่อนและปรับปรุงเนื้อหาสาระ

ให้เหมาะสมกบันกัเรยีนยิง่ขึน้  จงึส่งผลให้ชดุกจิกรรมการอ่านจบัใจ

ความภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิค

เพ่ือนคู่คิด ส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพ 

83.57/85.26 สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ปรีชา วันแว่น, 2551)    

ที่ได้พัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านจับใจความส�าคัญแบบ

คิดวิเคราะห์จากบทความ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ผลการศึกษาพบว่า ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านจับใจความส�าคัญ

แบบคิดวิเคราะห์จากบทความ ส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

ปีที่ 6 มีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย 88.15/87.64 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 

80/80

 การจดัล�าดับเนือ้หาของชดุกจิกรรมเริม่จากเนือ้หาทีง่่าย 

ไปหาเนื้อหาที่ยากขึ้น โดยชุดกิจกรรมท่ีเรียนแล้วเป็นพ้ืนฐานของ 

การเรียนในชุดต่อๆ ไป ซึ่งแต่ละชุดมีลักษณะเฉพาะ ดังนี้

  1.1 ชุดที่ 1 การอ่านจับใจความจากนิทานชาดก  

เป็นชุดกจิกรรมทีท่�าให้ผูเ้รียนพอใจเนือ่งจากมภีาพประกอบ สวยงาม  

มีข้อคิดคติสอนใจภาษาเข้าใจง่ายจูงใจให้อ่าน เมื่อนักเรียนท�า 

กจิกรรมโดยการแบ่งกลุม่แล้วอ่านส�ารวจเนือ้เรือ่ง ตัง้ค�าถาม อ่านหา 

ค�าตอบ จดบันทึกข้อมูลส�าคัญและสรุปใจความส�าคัญเสร็จแล้ว 

มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นจะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ 

ช่วยกนัหาค�าตอบทีถู่กต้อง และยงัมแีบบฝึกหดัให้นกัเรยีนได้ฝึกอ่าน 

จับใจความเป็นรายบุคคล เพื่อเสริมทักษะการอ่านจับใจความ 

ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้นักเรียนอ่านจับใจความนิทานได้ ท�าให้ชุด 

กิจกรรมนี้มีประสิทธิภาพ 84.14 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด 

  1.2 ชุดที่ 2 การอ่านจับใจความจากสารคดี (ข่าว)  

เป็นชุดกจิกรรมทีฝึ่กให้นกัเรยีนอ่านข่าวโดยมคีวามรู ้พืน้ฐานเกีย่วกบั 

โครงสร้างและประเภทของข่าว ซึ่งข่าวที่น�ามาสร้างชุดกิจกรรมนั้น 

เป็นข่าวทีใ่ห้ความรูแ้ละนกัเรยีนสามารถน�าไปประยกุต์ใช้ในชวีติได้ 

เมื่อนักเรียนท�ากิจกรรมโดยการแบ่งกลุ่มแล้วอ่านส�ารวจเนื้อเรื่อง 

ตั้งค�าถาม อ่านหาค�าตอบ จดบันทึกข้อมูลส�าคัญและสรุปใจความ 

ส�าคัญเสร็จแล้วมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นจะเกิดการแลก 

เปล่ียนเรียนรู้และช่วยกันหาค�าตอบที่ถูกต้อง และยังมีแบบฝึกหัด 

ให้นักเรียนได้ฝึกอ่านจับใจความ วิเคราะห์ข่าว เป็นรายบุคคลเพื่อ 

เสริมทักษะการอ่านจับใจความ ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้นักเรียนอ่าน 

จับใจความสารคดี (ข่าว) ได้ ท�าให้ชุดกิจกรรมนี้มีประสิทธิภาพ   

82.86 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด 

  1.3 ชุดที ่3 การอ่านจบัใจความจากบทความ เป็นชุด 

กิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนอ่านเร่ืองท่ีเป็นความรู้รอบตัว ซึ่งมีทั้ง 

ข้อเทจ็จรงิ ข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์และสามารถ 

น�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต เมื่อนักเรียนท�ากิจกรรมโดยการแบ่งกลุ่ม 

แล้วอ่านตามขั้นตอนการส�ารวจ เนื้อเรื่อง ตั้งค�าถาม อ่านหาค�าตอบ  

จดบนัทกึข้อมลูส�าคญัและสรปุใจความส�าคญัเสรจ็แล้วมกีารอภปิราย 

แสดงความคิดเห็นจะเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู ้และช่วยกันหา 

ค�าตอบที่ถูกต้อง และยังมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ฝึกอ่านจับใจ 

ความเป็นรายบุคคลเพื่อเสริมทักษะการอ่านจับใจความ ด้วยเหตุนี้ 

จึงส่งผลให้นักเรียนอ่านจับใจความบทความได้ ท�าให้ชุดกิจกรรมนี ้

มีประสิทธิภาพ  83.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด

  1.4 ชุดท่ี 4 การอ่านจับใจความจากวรรณคดีใน 

บทเรียน (บทร้อยกรอง) เป็นชุดกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียน อ่านบท 

ร้อยกรองประเภทต่างๆ ทั้ง กาพย์ยานี 11 กาพย์ฉบัง 16 กาพย ์

สุรางคนางค์ 28 โคลงส่ีสุภาพแล้ว แปลความ ถอดค�าประพันธ์  

ก่อนที่จะอ่านจับใจความ คิดวิเคราะห์ สรุปข้อคิด ตามขั้นตอนวิธ ี

การสอนอ่านแบบ SQ4R ร่วมกบัเทคนิคเพือ่นคูค่ดิ โดยการแบ่งกลุม่ 

แล้วอ่านส�ารวจเนื้อเรื่อง ตั้งค�าถาม อ่านหาค�าตอบ จดบันทึกข้อมูล 

ส�าคัญและสรุปใจความส�าคัญเสร็จแล้วมีการอภิปรายแสดงความ 

คดิเหน็ ท�าแบบฝึกหดัอ่านจับใจความเป็นรายบคุคลเพือ่เสรมิทกัษะ 

การอ่านจับใจความท�าให้ชุดกิจกรรมนี้มีประสิทธิภาพ 83.43 ซึ่งสูง 

กว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด

  1.5 ชดุท่ี 5 การอ่านจับใจความจากเรือ่งส้ัน ซึง่เป็น 

งานเขียนที่มีตัวละคร ฉากและบรรยากาศ ตลอดจนบทสนทนา  

เนือ้เรือ่งยาวใช้เวลาในการอ่านมาก ในการอ่านนอกจากนกัเรยีนจะ 

ทราบถึงเหตุการณ์ต่างๆ ในเรื่องแล้วยังจะต้องพิจารณาเนื้อเรื่อง  

สายชล  โชติธนากิจ, พาวา  พงษ์พันธุ์, ปริญญา  ทองสอน
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ภาษาและสังคม ตลอดจนข้อคิดท่ีสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 
ผู้วิจัยเลือกเรื่องสั้นที่ใช้ภาษาเข้าใจง่าย มีความยาวเหมาะสมกับ
เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เมื่อนักเรียนเรียนรู้ ตามขั้นตอน          
วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด โดยการแบ่ง
กลุ่มแล้วอ่านส�ารวจเนื้อเรื่อง ตั้งค�าถาม อ่านหาค�าตอบ จดบันทึก
ข้อมูลส�าคัญและสรุปใจความส�าคัญเสร็จแล้วมีการอภิปรายแสดง
ความคดิเหน็ ท�าแบบฝึกหดัอ่านจบัใจความเป็นรายบคุคลเพือ่เสริม
ทกัษะการอ่านจบัใจความท�าให้ชดุกิจกรรมนีม้ปีระสทิธภิาพ  84.57               
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด
 2. ผลการอ่านจบัใจความของนักเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่า 
ก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 แสดงว่า ชดุกจิกรรม
การอ่านจบัใจความภาษาไทยโดยใช้วธิกีารสอนอ่านแบบ SQ4R ร่วม
กับเทคนิคเพื่อนคู่คิด ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณค่าและสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัด
ประสบการณ์ส�าหรับนักเรียนได้ ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อนักเรียนได้เรียน
โดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอน
อ่าน  แบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด โดยวิธีสอนแบบ SQ4R 
เป็นขัน้ตอนการจดัการเรยีนรูท้ีเ่ป็นระบบ สามารถช่วยให้ผูเ้รยีนเกดิ
ความเข้าใจแนวคิดของเรื่องที่ได้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
จับใจความ เข้าใจแนวคิดของเร่ืองท่ีได้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถจับใจความ เข้าใจแนวคิดอย่างมีจุดมุ่งหมาย ในแต่ละ 
ขั้นตอนนั้นจะช่วยพัฒนาทักษะการอ่านของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี  
อีกทั้งเป็นการสอนอ่านที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ เม่ือประกอบกับ 
เทคนคิการเรยีนรูแ้บบเพือ่นคูค่ดิ ใช้วธิกีารร่วมมอืกนัระหว่างผูเ้รยีน  
2 คนที่จับคู ่กันแล้วช่วยกันแบ่งปันความคิดในประเด็นปัญหา 
หลังจากที่ร่วมกันคิดเป็นคู่แล้ว จึงน�าความรู้ท่ีได้ไปเสนอให้เพื่อน 
ร่วมชั้นเรียนได้รับฟัง เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์วิจารณ์ผลร่วมกัน 
ทั้งชั้นจะช่วยให้นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดจนได้ค�าตอบ 
ที่ดีที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของ Hassard (1996) ที่กล่าวว่า 
การเรยีนรูแ้บบเพือ่นคูค่ดิช่วยให้ผูเ้รียนค้นหาค�าตอบและแลกเปล่ียน 
ความคิดกับคู่ของตนหรือผลัดเปลี่ยนแลกความคิดเห็นกับคู่จนได ้
ค�าตอบที่ดีที่สุดให้ตนกับคู่ของตน กลวิธีน้ีส่งเสริมให้ท้ังผู้เรียนและ 
ผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน โดยเฉพาะให้ผู้เรียนคิดทบทวนค�าตอบ 
เพ่ือจะแลกเปลีย่นกบัคูข่องตน และในระหว่างท่ีอภิปราย แลกเปล่ียน 
ความคิดเห็นกันจะน�าไปสู่การพบค�าตอบหรือแนวคิดใหม่ก็อาจ 
เป็นไปได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กานต์ธิดา แก้วกาม (2556)  
ได้ศกึษาการเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิก์ารอ่านจบัใจความของนกัเรยีน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู ้โดยวิธีสอนแบบ SQ4R 
กับวิธีสอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจ 
ความของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ การจัดการเรียนรู ้
โดยวิธีสอนแบบ SQ4R สูงกว่าวิธีสอนแบบปกติอย่างมีนัยส�าคัญ 
ทางสถิติ  ที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ สุคนธรัตน์ สวัสดิกูล (2554)  
ได้สร้างชุดการสอนอ่านจับใจความด้วยวิธี SQ4R ส�าหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความ 
ของนักเรียนหลังการใช้ชุดการสอนสูงกว่าก่อนใช้ชุดการสอนอ่าน
จับใจความอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 3. เจตคติของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการอ่าน 
จับใจความภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ร่วมกับ 
เทคนิคเพือ่นคู่คดิ ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โดยภาพรวม 
มีเจตคติอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีเนื่องจากนักเรียนมีความรู้สึกต่อชุด 
กจิกรรมซ่ึงเป็นนวตักรรมการเรยีนรูท้ีน่่าสนใจชวนติดตาม  นกัเรยีน 
สามารถเลือกอ่านหนังสือ ตามความสนใจของตนเอง สุรางค์  
โค้วตระกูล (2553) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของเจตคติด้านความรู ้
ว่าการที่บุคคลจะมีเจตคติต่อสิ่งต่างๆ นั้น จะต้องรับรู้สิ่งนั้นมา 
ก่อนเสมอ ซึ่งเป็นความรู้ ความเชื่อในเชิงประเมินค่าว่าสิ่งนั้นมีคุณ 
หรอืโทษอย่างไร ด้านการมุง่กระท�าเป็นองค์ประกอบทีเ่กดิขึน้ภายหลงั 
ที่บุคคลมีความรู้เชิงประมาณค่า เก่ียวกับประโยชน์หรือโทษของ 
สิ่งต่างๆ และเกิดความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจต่อสิ่งนั้นๆ แล้ว  
การมุ่งกระท�าที่จะเกิดขึ้นตามมานั้นมักจะสอดคล้องกับการรับรู้  
และความรู้สึกต่อส่ิงนั้นๆ เสมอ ดังนั้นจึงท�าให้เจตคติของนักเรียน 
ที่มีต่อชุดกิจกรรม การอ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอน 
อ่านแบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด ส�าหรับนักเรียนช้ัน 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยภาพรวมมีเจตคติอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง 
กับงานวิจัยของ พิมพ์สิริ เจริญกิจ (2554) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนา 
ชุดการสอนอ่านจับใจความภาษาไทยท่ีใช้วิธีการสอนอ่านแบบ 
SQ3R ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า เจตคติของ 
นกัเรยีนทีม่ต่ีอการเรยีนด้วยชดุการสอนอ่านจบัใจความส�าคญัภาษา
ไทยทีใ่ช้วธิกีารสอนอ่านแบบ SQ3R ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 
ปีที่ 1 อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับการวิจัยของ กานต์ธิดา  
แก้วกาม (2556) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่าน 
จับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดย 
วิธีสอนแบบ SQ4R กับวิธีสอนแบบปกติ พบว่า ความคิดเห็นของ 
นักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ SQ4R ภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
  1.1 ในการสร้างชุดกิจกรรมครั้งต่อไปครูผู ้สอน 
ภาษาไทย ควรเลือกเนื้อหาที่มีความรู้เชื่อมโยงไปยังกลุ่มสาระ 
อื่นๆ เช่น สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ เป็นการสร้างชุดกิจกรรม 
แบบบูรณาการ จะท�าให้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีความหลากหลาย 
มากยิ่งขึ้น 
  1.2 การเลือกเนื้อเรื่องของบทอ่านควรเลือกเรื่อง 
ทีเ่หมาะสมกับวยัและความสนใจของผู้เรยีน มภีาพประกอบสวยงาม  
ตรงกบัเนือ้เรือ่ง และใช้ภาษาง่ายต่อความเข้าใจเพ่ือกระตุน้ความสนใจ

ใฝ่เรียน

สายชล  โชติธนากิจ, พาวา  พงษ์พันธุ์, ปริญญา  ทองสอน



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

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

  1.3 ครูผู ้สอนท�าหน้าท่ีเป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียน 

เรียนรู้ตามขั้นตอนวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิค  

เพื่อนคู่คิด โดยให้นักเรียนคิดหาค�าตอบด้วยตนเอง 

 2. ข้อเสนอแนะส�าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 

  2.1 ผลจากการวิจัยพบว่านักเรียนที่เรียนด้วยชุด 

กิจกรรมการอ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ 

SQ4R ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิดมีผลการอ่านจับใจความสูงขึ้น 

จงึควรมกีารศกึษาวจิยัการออกแบบกิจกรรมการอ่านจบัใจความทีใ่ช้ 

วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิดในการอ่าน 

บทอ่านประเภทอื่นๆ 

  2.2 ผลจากการศกึษาเจตคตขิองนกัเรยีนทีม่ต่ีอชุด 

กิจกรรมการอ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ 

SQ4R ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 1 พบว่า ข้อที่ 3 นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมการอ่าน 

ตามขัน้ตอน ได้คะแนนเฉลีย่น้อยทีส่ดุ ดงันัน้จึงควรศกึษาวจิยัต่อไป 

ว่าจะออกแบบกิจกรรมโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ร่วมกับ 

เทคนิคอื่นๆ หรือใช้วิธีการสอนแบบใดเพื่อให้คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 
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แรงจูงใจในการพัฒนาตนของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
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บทคัดย่อ
 การวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการพัฒนาตนของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจใน 

การพฒันาตนของบคุลากรองค์การบรหิารส่วนจังหวดัสระแก้ว และเพือ่เปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการพฒันาตนของบคุลากรองค์การบรหิาร 

ส่วนจังหวัดสระแก้ว จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จ�านวน 

ทั้งสิ้น 143 คน ซึ่งได้ท�าการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญเพื่อท�าการแจกแบบสอบถามตามจ�านวนที่ได้ท�าการสุ่มไว้ให้แก ่

บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการพัฒนาตนของ 

บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตามกรอบที่ก�าหนดไว้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมุติฐาน โดยใช้สถิติการทดสอบค่า t - test และ F - test  ด้วยการวิเคราะห ์

ความแปรปรวน แบบ One - Way ANOVA โดยก�าหนดค่านัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 หากพบความแตกต่างที่มีค่านัยส�าคัญดังกล่าวจะท�า 

การวิเคราะห์เป็นรายคู่โดยวิธีการ (LSD)

 พบว่า แรงจงูใจในการพฒันาตนของบคุลากรองค์การบรหิารส่วนจังหวดัสระแก้วในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมือ่พจิารณา 

เป็นรายด้านเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ย พบว่า ด้านความส�าเร็จในการท�างาน มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด และด้านสภาพการท�างาน รองลงมา คือ  

ด้านความมั่นคงในการท�างาน ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านลักษณะการได้รับการยอมรับนับถือและน้อยที่สุด คือ ด้านเงินเดือน 

และสวัสดิการ ตามล�าดับและผลการเปรียบเทียบพบว่า แรงจูงใจในการพัฒนาตนของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว  

จ�าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต�าแหน่งงานและภูมิล�าเนา โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 6 ด้าน

ค�าส�าคัญ : แรงจูงใจกับการพัฒนาตน

อัญชลี  มีบุญ
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Abtract 
 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.

Keyword :  Motivate and Development  themselves  
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บทน�า
 การปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานนั้น  
ทรัพยากรในการบริหาร (Resources) ได้แก่ วัสดุ อุปกรณ์และ 
เคร่ืองใช้เพื่อประกอบการด�าเนินงานรวมไปถึงความสามารถใน 
การจัดการทรัพยากรในการบริหาร หรือเรียกว่า 4 M’S  ได้แก่ คน  
เงินทุน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ ในปัจจัยท้ัง 4 ประการนี้  
คนนับว่าส�าคัญที่สุด เน่ืองจากว่า คนเป็นตัวการหรือผู้กระท�าการ   
ถ้าคนไม่กระท�าการเสียแล้ว เงินหรือวัสดุอุปกรณ์ย่อมไม่เกิด 
ประโยชน์หรือเกิดคุณค่าขึ้นมาได้ ผู้ปฏิบัติการเป็นคนไม่มีความรู ้
ขาดก�าลังกาย ก�าลังสติปัญญา งานหรือกิจกรรมน้ันก็ล้มเหลว  
สรุปไว้ว่า ในบรรดาทรัพยากรการบริหารน้ัน ปัจจัยท่ีส�าคัญท่ีสุด 
ที่นักวิชาการให้ความสนใจเสมอไม่ว่ายุคใดสมัยใด คือ คน หรือ 
ทรัพยากรมนุษย์นั่นเอง และการที่จะท�าให้บุคลากรท�างานด้วย 
ความกระตือรือร้น ทุ่มเทความสามารถ ในการท�างานนั้น จ�าเป็น 
จะต้องสร้างแรงจูงใจในการท�างาน ซึ่งเป็นการกระตุ้นหรือตอบสนอง 
ความต้องการของพนกังานและสร้างความพอใจในการท�างานนอกจาก 
ค่าจ้างและเงินเดือน ซ่ึงเป็นผลประโยชน์ตอบแทนโดยตรงในการ 
ปฏิบัติงาน สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ ในการปฏิบัติงาน 
ก็เป็นปัจจัยที่ส�าคัญและมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจให้บุคลากรมีก�าลังใจ
ในการปฏิบัติงาน เช่นกัน 
 เนื่องจากเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความส�าคัญ  
จึงได้มีนักวิชาการได้ท�าการศึกษาเรื่องแรงจูงใจ โดยได้ก�าหนดเป็น 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจมากมาย เช่น ทฤษฎีการจูงใจ ERG  
ของเคลย์ตัน แอลเดอร์เฟอร์ ที่ได้ย่อล�าดับความต้องการ 5 อย่าง 
ของมาสโลว์ ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg) ซึ่ง 
อธิบายเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท�างานของบุคคลในองค์กร จึงเน้น 
การสร้างแรงจงูใจในการท�างาน จงึค้นพบว่ามปัีจจยัส�าคญั 2 ประการ 
ที่สัมพันธ์กับความชอบและไม่ชอบในงานของบุคคลในองค์กร คือ  
ปัจจัยค�้าจุนและปัจจัยจูงใจ ซ่ึงเป็นองค์ประกอบท่ีท�าให้บุคคล 
มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นผลให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีฐานะเป็นนิติบุคคลและ 
เป็นองค์กรรูปแบบหน่ึงท่ีเกิดข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาต�าบล 
และองค์การบริหารส่วนต�าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)  
พ.ศ.2546 มีหน้าที่ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของ 
ท้องถิน่ให้มคีวามเจรญิก้าวหน้า พฒันาคณุภาพชวีติ การศกึษาให้ได้ 
ระดับมาตรฐาน เสรมิสร้างความสามัคคขีองประชาชนในการมส่ีวนร่วม  
สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มองค์กรประชาชนให้ช่วยเหลือตนเองได้  
ดูแลป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ชุมชนและปฏิบัติหน้าที่ 
อื่นตามที่ทางราชการได้มอบหมาย (พระราชบัญญัติสภาต�าบล 
และองค์การบริหารส่วนต�าบล พ.ศ.2537) การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 
จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับแรงจูงใจอันจะท�าให้การปฏิบัติงาน 
ได้ผลดี 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้ด�าเนินการตาม 
กรอบกฎหมาย ข้อบัญญัติ อย่างเคร่งครัด แต่จากบทบาทดังกล่าว 
ทีบ่คุลากรในสงักดัต้องปฏบัิตนิัน้มคีวามเกีย่วข้องสมัพนัธ์กับบคุคล 
หลายฝ่าย ทั้งการปฏิบัติตามค�าสั่งจากส่วนกลาง การประสานการ 
ท�างานภายในหน่วยงาน การประสานงานกับชุมชน อาจท�าให้เกิด 
ปัญหาในการปฏิบัติงาน เช่น วิธีปฏิบัติงานของนักการเมืองท้องถิ่น 
กับข้าราชการผู้ปฏิบัติงานเป็นไปคนละแนวทาง ลักษณะของงาน 
ที่รับผิดชอบ ระดับความรู้ความสามารถ ทักษะ ความช�านาญ  
ประสบการณ์ในการท�างานของบคุลากร สภาพการท�างาน ผลประโยชน์  
คุณภาพของการปกครองบังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  
อตัราก�าลงั การบรรจแุละแต่งตัง้การโอนย้ายทรพัยากรและงบประมาณ  
ความก้าวหน้า สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล ตลอดจนปัจจัยทาง 
ด้านสภาวะแวดล้อมอื่นๆ ที่เข้ามามีผลกระทบ อาจท�าให้บุคลากร 
ขาดแรงจูงใจในการปฏิบตังิาน ส่งผลให้การปฏบิตังิาน ของบคุลากร 
ส่วนท้องถิ่นยังไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร
 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสังกัดองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวดัสระแก้ว เพือ่เป็นแนวทางในการปรบัปรงุ การเสรมิสร้าง 
แรงจงูใจในการปฏบิตังิานบคุลากรส่วนท้องถิน่ ซึง่จะเป็นประโยชน์ 
ต่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ในการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการพัฒนาตนของบุคลากร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 
 2. เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการพัฒนาตนของ 
บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จ�าแนกตามปัจจัย 
ส่วนบุคคล

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 1. ทราบถึงแรงจูงใจในการพัฒนาตนของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
 2. เพื่อน�าผลการวิจัยที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไข
แรงจูงใจในการพัฒนาตนของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระแก้วต่อไป
 
วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแรงจูงใจในการพัฒนาตน
ของบุคลากร โดยได้ด�าเนินการตามขั้นตอนดังนี้
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรภายใน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ในความรับผิดชอบของส่วน 
ราชการองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสระแก้ว บคุลากร จ�านวน 233 คน 
แบ่งเป็น ข้าราชการจ�านวน 79 คน ลูกจ้างประจ�า 18 คน พนักงาน 

อัญชลี  มีบุญ
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จ้างตามภารกิจ จ�านวน 69 คน และพนักงานจ้างท่ัวไป จ�านวน  

67 ราย (ข้อมูลกองการเจ้าหน้าที่ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561)  

 กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย คือ บุคลากรภายในองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 143 คน โดยวิธ ี

การสุ่มแบบบังเอิญเพื่อท�าการแจกแบบสอบถามตามจ�านวนที่ได ้

ท�าการสุม่ไว้ให้แก่บคุลากรภายในองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดสระแก้ว  

มาเป็นแนวทางในการศึกษาในครั้งนี้

 2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเพือ่การวจิยัครัง้น้ี  

เป็นแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้เอง ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วข้อง 

กับแรงจูงใจการพัฒนาตนซึ่งเป็นทฤษฎี 2 ปัจจัยของเฟรดเดอริค  

เฮอร์ซเบอร์ก ทั้งหมด 6 ด้าน ด้านละ 5 ข้อ จากหนังสือ เอกสาร  

และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วก�าหนดเป็นกรอบให้ครอบคลุม 

เนื้อหา  การหาความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยน�าแบบสอบถาม 

ฉบับสมบูรณ์ไปทดลองใช้ (Try out) กับบุคลากรที่มีสภาพเดียวกัน  

ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 ชุด ก่อนการเก็บจริง ซึ่งผู้วิจัย 

ได้ทดสอบเครื่องมือวิจัย โดยหาค่าความเชื่อม่ัน โดยใช้สูตรค่า 

สัมประสิทธิ์ของแอลฟาของครอนบาค (Cronbach) โดยก�าหนด 

ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89

 3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

      3.1 วเิคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบ 

แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต�าแหน่ง รายได้  

สถานภาพ ภูมิล�าเนา โดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) และ 

ค่าร้อยละ (Percentage)

      3.2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการพัฒนาตน

ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ทั้ง 6 ด้าน ดังนี ้

1) ด้านความส�าเร็จในการท�างาน 2) ด้านความมั่นคงในการท�างาน  

3) ด้านเงนิเดอืนและสวสัดกิาร 4) ด้านลกัษณะการได้รบัการยอมรบั

นับถือ 5) ด้านลักษณะนโยบายและการบริหารงาน 6) ด้านสภาพ

การท�างาน 

      3.3 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแรงจูงใจในการพัฒนาตนของ

บคุลากรองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดสระแก้ว จ�าแนกตาม เพศ ระดบั

การศกึษา สถานภาพ โดยใช้สถติกิารทดสอบค่า t-test และวเิคราะห์

ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการพัฒนาตนของบุคลากร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จ�าแนกตามปัจจัย ส่วนบุคคล

ที่มีตัวแปรอิสระมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป จ�าแนกตามอายุ ต�าแหน่ง 

รายได้ และภูมิล�าเนา โดยใช้สถิติการทดสอบค่า F-test ด้วยการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบ One-way ANOVA โดย

ก�าหนดค่านัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 หากพบความแตกต่างท่ีมีค่า

นยัส�าคญัดงักล่าว จะท�าการวเิคราะห์เป็นรายคู ่โดยวธิกีารของ LSD 

ผลการด�าเนินการวิจัย
  การศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการพัฒนาตนของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว วัตถุประสงค์เพื่อ 

ศึกษาแรงจูงใจในการพัฒนาตนของบุคลากรองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสระแก้ว และเพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการพัฒนาตน 

ของบคุลากรองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสระแก้ว จ�าแนกตามปัจจยั 

ส่วนบุคคลจ�าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา  

รายได้เฉลี่ย ต�าแหน่งงาน ภูมิล�าเนา ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็น 

เครื่องมือในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรองค์การบริหาร 

ส่วนจงัหวดัสระแก้ว และในการศกึษาค้นคว้าครัง้นีผู้้วจัิยได้เสนอผล 

การวิเคราะห์ข้อมูล โดยเริ่มจากการก�าหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการ 

วิเคราะห์ข้อมูล และการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

ตารางที่ 1  จ�านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ�าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล

1. เพศ จ�านวน ร้อยละ

1. ชาย

2. หญิง

54

89

37.76

62.24

 รวม 143 100.00

2. อายุ จ�านวน ร้อยละ

1. ต�่ากว่า 30 ปี

2. 31 - 40 ปี

3. 41 - 50 ปี

4. 51 - 60 ปี

35

63

23

22

24.48

44.06

16.08

15.38

รวม 143 100.00

อัญชลี  มีบุญ
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3. สถานภาพ จ�านวน ร้อยละ

1. โสด 

2. สมรส

31

112

21.68

78.32

รวม 143 100.00

4. ระดับการศึกษา จ�านวน ร้อยละ

1. ต�่ากว่าปริญญาตรี

2. ปริญญาตรีและสูงกว่า

43

100

30.07

69.93

รวม 143 100.00

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ�านวน ร้อยละ

1. ไม่เกิน 15,000 บาท 

2. 15,001 - 20,000 บาท

3. 20,001 - 25,000 บาท

4. มากกว่า 25,001 บาท

43

65

22

13

30.07

45.46

15.38

9.09

รวม 30 100.00

6. ต�าแหน่งที่ปฏิบัติงาน จ�านวน ร้อยละ

1. ข้าราชการ

2. ลูกจ้างประจ�า

3. พนักงานจ้างตามภารกิจ

4. พนักงานจ้างทั่วไป

49

11

42

41

34.27

7.69

29.37

28.67

รวม 143 100.00

7. ภูมิล�าเนา จ�านวน ร้อยละ

1. ภาคเหนือ

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3. ภาคกลาง  

4. ภาคตะวันออก                                             

23

24

32

64

16.08

16.78

22.38

44.76

รวม 30 100.00

ตารางที่ 1  (ต่อ) จ�านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ�าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า เพื่อศึกษาแรงจูงใจใน 

การพัฒนาตนของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ย พบว่า ด้านความ 

ส�าเร็จในการท�างาน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด และด้านสภาพการท�างาน  

รองลงมาคือ ด้านความมั่นคงในการท�างาน ด้านนโยบายและ 

การบริหารงาน ด้านลักษณะการได้รับการยอมรับนับถือและ 

น้อยที่สุดคือ ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ และเพื่อเปรียบเทียบ 

พบว่าแรงจูงใจในการพัฒนาตนของบุคลากรองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดสระแก้ว จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ สถานภาพ  

ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต�าแหน่งงานและภูมิล�าเนา โดยภาพ 

รวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 6 ด้าน

สรุปและอภิปรายผล
 การวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการพัฒนาตนของบุคลากร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วคร้ังนี้ สามารถอภิปรายผล 

การวิจัยตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย 2 ประการดังนี้ 

 1. การศึกษาระดับแรงจูงใจในการพัฒนาตนของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

  1.1 ด้านความส�าเร็จในการท�างาน

  จากผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการพัฒนาตน 

ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ด้านความส�าเร็จ 

ในการท�างาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดนั้น ผลการวิจัย 

ดังกล่าวสอดคล้องกับข้อค้นพบของ สมพร ศรีประเสริฐ (2555)   

ที่ผลการวิจัย พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ 

และลูกจ้างศาลจังหวัด จันทบุรี ในภาพรวมอยู ่ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาในรายละเอียด สรุปได้ดังน้ี ข้าราชการและลูกจ้าง  

ศาลจงัหวดัจนัทบรีุ แรงจงูใจในการปฏบิตังิานทีเ่กดิจาก สมัพนัธภาพ 

กบัผูบ้งัคบับญัชาเป็น อนัดบัแรก คือ ด้านความส�าเรจ็ในการท�างาน  

อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านความสัมพันธ์กับ ด้านลักษณะ 

ตารางที่ 2  แรงจูงใจในการพัฒนาตนของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ในภาพรวมตามรายด้าน

แรงจูงใจในการพัฒนาตนของบุคลากร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว X S.D. ระดับ ล�าดับ

1. ด้านความส�าเร็จในการท�างาน

2. ด้านความมั่นคงในการท�างาน

3. ด้านลักษณะการได้รับการยอมรับนับถือ

4. ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ

5. ด้านนโยบายและการบริหารงาน

6. ด้านสภาพการท�างาน

3.71

3.60

3.42

3.18

3.44

3.71

0.81

0.86

0.76

0.66

0.73

0.70

มาก

มาก

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

มาก

1

3

5

6

4

2

ภาพรวม 3.51 0.78 มาก

นโยบายและการบริหารงาน และอันดับสุดท้ายด้านสภาพแวดล้อม 

ในการท�างาน ตามล�าดับ

  1.2 ด้านความมั่นคงในการท�างาน 

  จากผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการพัฒนาตน 

ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ด้านความมั่นคง 

ในการท�างานภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  

พบว่า ต�าแหน่งงานที่ท ่านปฏิบัติอยู ่มีความปลอดภัยในการ 

ปฏิบัติงาน ลักษณะงานที่ท่านปฏิบัติอยู่ไม่มีอุปสรรคต่อการด�าเนิน 

ชีวิตของท่านและครอบครัว ต�าแหน่งงานที่ท่านปฏิบัติงานอยู่มี 

ความมั่นคงในการปฏิบัติงานไม่ต้องกลัวว่าจะถูกออกจากงาน  

ในหน่วยงานมหีลักประกนัคุ้มครองรบัผิดชอบข้าราชการและลกูจ้าง 

ในการปฏบิตังิานอย่างด ีต�าแหน่งงานทีท่่านปฏบิตัอิยูอ่าจจะถกูโยก 

ย้ายหรือสับเปลี่ยนให้ปฏิบัติงานอื่นได้เสมอ 

  1.3 ด้านลักษณะการได้รับการยอมรับนับถือ

  จากผลการวิ จั ยแรงจู ง ใจ ในการพัฒนาตน 

ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ด้านลักษณะ 

การได้รับการยอมรับนับถือ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางนั้น  

ผลการวจิยัดงักล่าว ไม่สอดคล้องกับข้อค้นพบของ ภินันท์  รชัดาจ้าย 

(2555) ทีผ่ลการวจิยั พบว่า แรงจงูใจในการปฏบิตังิานของบคุลากร 

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ�าเภอโป่งน�้าร้อน การศึกษา 

ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ 

บุคลากร และเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตอ�าเภอโป่งน�า้ร้อน ผลการศกึษา  

พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร ปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นในเขต อ�าเภอโป่งน�้าร้อน ด้านลักษณะของงานท่ี 

ปฏิบัติอยู ่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านความก้าวหน้าและ 

โอกาสเติบโตในการปฏิบัติงานนโยบายและการบริหารงาน อันดับ 

สุดท้าย คือ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ตามล�าดับ

อัญชลี  มีบุญ
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  1.4 ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ
  จากผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการพัฒนาตน 
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ด้านเงินเดือน 
และสวัสดิการ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางน้ัน  ผลการวิจัย 
ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อค้นพบของ อัซรี  หล่อเหลี่ยม 2555 
ทีผ่ลการวจิยั พบว่า แรงจูงใจของบคุลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ในการตัดสินใจเข้าท�างานองค์กรของรัฐ กรณีศึกษาอ�าเภอนายายอาม  
จงัหวดัจนัทบุรี มีวตัถปุระสงค์เพือ่ศึกษาแรงจงูใจของบคุลากรองค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการตัดสินใจเข้าท�างานองค์กรของรัฐ กรณี 
ศกึษาอ�าเภอนายายอาม จงัหวดัจันทบรุ ีผลการวจิยัพบว่า แรงจูงใจ 
ของบคุลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในการ ตดัสนิใจเข้าท�างาน 
องค์กรของรัฐ กรณีศึกษาอ�าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี  
ในภาพรวมอยู ่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแรงจูงใจในการตัดสินใจ 
เข้าท�างานองค์กรของรัฐ ในด้านสภาพแวดล้อมในการท�างาน  
ด้านลกัษณะของงาน ด้านความก้าวหน้าในการท�างาน ด้านเงนิเดอืน 
และสวัสดิการ ด้านการยอมรับนับถือ และด้านความมั่นคงของงาน  
อยู่ในระดับมาก   
  1.5 ด้านนโยบายและการบริหารงาน 
  จากผลการวิจัยพบว่า แรงจงูใจในการพฒันาตนของ 
บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ด้านนโยบายและ 
การบริหารงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางน้ัน ผลการวิจัย 
ดงักล่าวไม่สอดคล้องกับข้อค้นพบของ ขจรีตัน์  เจตนานรุกัษ์ (2555)  
ที่ผลการวิจัย พบว่า แรงจูงใจในการท�างานของข้าราชการองค์การ  
บริหารส่วนจังหวัด จังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับ  
แรงจูงใจในการท�างานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
จังหวัดจันทบุรี และพบว่าด้านนโยบายและการบริหารงานอยู่ใน 
ระดับมาก 
  1.6 ด้านสภาพการท�างาน
  จากผลการวิจัยพบว่า แรงจงูใจในการพฒันาตนของ 
บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ด้านสภาพการท�างาน  
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากนั้น ผลการวิจัยดังกล่าว สอดคล้องกับ 
ข้อค้นพบ วลัยพร สันตานนท์ (2555) ที่ผลการวิจัย พบว่า แรงจูงใจ 
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการ 
ปฏิบัติงานของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จันทบุรี และพบว่าบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุร ี
มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในด้านความม่ันคงในการปฏิบัติงาน 
สูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านความพึงพอใจในงาน ด้านสวัสดิการ 
ในหน่วยงาน ด้านสภาพการปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง 
ผู้บังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ตามล�าดับ  
ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานน้อยที่สุด คือ ด้านโอกาสความ 
ก้าวหน้า  

 2. เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการพัฒนาตนของ 
บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จ�าแนกตามปัจจัย 
ส่วนบุคคล
  2.1 เพศ
  จากการศึกษาเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการพฒันาตน 
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จ�าแนกตามเพศ  
ซ่ึงพบว่า บุคลากรที่มีเพศต่างกัน ท�าให้แรงจูงใจในการพัฒนาตน 
ไม่แตกต่างกนั สอดคล้องกบัข้อค้นพบของเทยีนชยั  ธรรมศร ี(2557)   
ที่พบว่าแรงจูงใจในการพัฒนาตนของบุคลากรองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดสระแก้ว จ�าแนกตามเพศ  สถานภาพสมรส อายุ ระดับ  
การศึกษา รายได้ และระยะเวลาการปฏิบัติงาน ต่างกัน มีแรงจูงใจ 
ในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน เช่นเดียวกัน 
  2.2 อายุ
  จากการศึกษาเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการพฒันาตน 
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จ�าแนกตามอายุ  
ซ่ึงพบว่า บุคลากรที่มีอายุต่างกัน ท�าให้แรงจูงใจในการพัฒนาตน 
ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับข้อค้นพบของขันทอง  เสือด้วง 2555  
ที่พบว่า แรงจูงใจในการพัฒนาตนของบุคลากรองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดสระแก้ว จ�าแนกตามอายุ สถานภาพสมรส ระดับ การศึกษา  
รายได้ และระยะเวลาการปฏิบัติงานต่างกัน มีแรงจูงใจในการ 
ปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน เช่นเดียวกัน 
  2.3 สถานภาพ
  จากการศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการพัฒนา 
ตนของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จ�าแนกตาม 
สถานภาพ ซึ่งพบว่า บุคลากรที่มีสถานภาพต่างกัน ท�าให้แรงจูงใจ 
ในการพัฒนาตนไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับข้อค้นพบของสมพร   
ศรีประเสริฐ (2555) ที่พบว่า แรงจูงใจในการพัฒนาตนของบุคลากร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว การเปรียบเทียบแรงจูงใจใน 
การปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้าง ศาลจังหวัดจันทบุรี  
จ�าแนกตามสถานภาพ เพศ อายุ รายได้ สถานภาพการสมรส  
ระดับการศึกษา ต�าแหน่งหน้าที่ และระยะเวลาในการท�างาน  
แตกต่างกัน เช่นเดียวกัน
  2.4 ระดับการศึกษา
  จากการศึกษาเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการพฒันาตน 
ของบคุลากรองค์การบริหารส่วนจังหวดัสระแก้ว จ�าแนกตามระดับ 
การศึกษา ซึ่งพบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาที่เท่ากัน จึงท�าให ้
ไม่สามารถหาค่าต่างๆ ได้

  2.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

  จากการศึกษาเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการพฒันาตน 

ของบคุลากรองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสระแก้ว จ�าแนกตามรายได้ 

เฉล่ียต่อเดือน ซ่ึงพบว่า บุคลากรที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน  

ท�าให้แรงจูงใจในการพัฒนาตนไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ 

ข้อค้นพบของ ธนารี  ริมพงษ์พิศาล (2555) ที่พบว่าแรงจูงใจใน 

อัญชลี  มีบุญ
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การพัฒนาตนของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว  

จ�าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุ ระดับรายได้ สถานภาพ

ครอบครัว ระดับการศึกษา อายุงาน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที

ไม่แตกต่างกัน เช่นเดียวกัน

  2.6 ต�าแหน่งในการท�างาน

  จากการศกึษาเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการพฒันาตน 

ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จ�าแนกตาม 

ต�าแหน่งในการท�างาน ซึง่พบว่า บคุลากรทีม่ตี�าแหน่งในการท�างาน 

ต่างกัน ท�าให้แรงจูงใจในการพัฒนาตนไม่แตกต่างกัน สอดคล้อง 

กับข้อค้นพบของอัซรี  หล่อเหลี่ยม (2555) ท่ีพบว่า แรงจูงใจใน 

การพฒันาตนกองทนุหมูบ้่าน การเปรยีบเทยีบแรงจงูใจของบคุลากร 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในการตัดสนิใจเข้าท�างานองค์กรของรฐั  

กรณศีกึษาอ�าเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบรุ ีพบว่า บคุลากรองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิน่ทีม่เีพศ อาย ุต�าแหน่ง รายได้ต่อเดอืน ภมูลิ�าเนา  

และระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกันมีแรงจูงใจในการตัดสินใจ 

เข้าท�างานองค์กรของรัฐ ไม่แตกต่างกัน เช่นเดียวกัน

  2.7 ภูมิล�าเนา

  จากการศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการพัฒนา 

ตนของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จ�าแนกตาม 

ภูมิล�าเนา ซึ่งพบว่า บุคลากรที่มีภูมิล�าเนาต่างกัน ท�าให้แรงจูงใจใน 

การพัฒนาตนไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับข้อค้นพบวลัยพร 

สันตานนท์ (2555) ท่ีพบว่า แรงจูงใจในการพัฒนาตนกองทุน 

หมู่บ้าน จ�าแนกตามต�าแหน่งในการท�างาน บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 

ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ท่ีเพศ อายุ ต่างกันจะม ี

แรงจูงใจในการ ปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ในขณะที่บุคลากร 

ผู ้ปฏิบัติงานใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ที่มีระดับ 

การศึกษา ภมูลิ�าเนา ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน ระดับต�าแหน่งและ 

อัตรา เงินเดือนต่างกันจะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

เช่นเดียวกัน
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บทคัดย่อ
 วิจัยนี้มุ่งศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งทางทะเลตามพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 เน่ืองจากบัญญัต ิ
มาเป็นระยะเวลานานแล้วจงึท�าให้มบีทบญัญตัไิม่เป็นสากลและไม่สอดคล้องกบัประเพณปีฏิบติัในทางการค้าระหว่างประเทศ จงึต้องได้รบั 
การพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับประเพณีปฏิบัติหรือรูปแบบในทางการค้าดังกล่าว
 จากการศึกษาพบว่า บทบัญญัติเก่ียวกับค�าจ�ากัดความของผู้ขนส่งและสัญญารับขนของทางทะเลไม่สอดคล้องกับประเพณี 
ปฏบิตัทิางการค้า เพราะก�าหนดให้องค์ประกอบการเป็นผูข้นส่งและสัญญารบัขนของทางทะเลจะต้องเป็นการท�าสัญญาระหว่างผู้ขนส่งกบั 
ผู้ส่งของเท่านั้น จึงจะถือว่าเป็นผู้ขนส่งและมีสถานะเป็นผู้ขนส่ง ถ้าผู้ขนส่งท�าสัญญารับขนของทางทะเลกับบุคคลอื่นนอกจากผู้ส่งของ 
ผู้ขนส่งย่อมไม่มีสถานะเป็นผู้ขนส่ง แต่เป็นผู้รับจ้างท�าของตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ขนส่งก็จะต้องกระท�า 
ให้การว่าจ้างส�าเร็จโดยไม่ได้รับสิทธิต่างๆ ตามที่พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 ก�าหนดไว้ ซ่ึงการท�าสัญญา 
รบัขนของทางทะเลนัน้มใิช่แต่ผูข้นส่งจะต้องท�าสญัญากบัผูส่้งของเท่านัน้ ในบางกรณกีต้็องท�าสญัญากบัผูร้บัของหรอืผูร้บัตราส่งถ้าเป็นกรณี 
การปฏิบัติตามข้อก�าหนดในการส่งมอบสินค้า หรือเง่ือนไขการส่งมอบสินค้าตาม Incoterms (International Commercial Terms)  
โดยเฉพาะในเทอม E และกลุ่ม F ท่ีผู้รับของจะต้องเป็นผู้ว่าจ้างเรือในการขนส่งของเอง ดังน้ันถ้าผู้ขนส่งท�าสัญญารับขนในสองเทอมนี ้
กับผู้รับของ ผู้ขนส่งก็ไม่ได้อยู่ในสถานะเป็นผู้ขนส่ง จึงก่อให้เกิดปัญหาต่อผู้ขนส่งในการได้รับสิทธิตามพระราชบัญญัติการรับขนของทาง 
ทะเล พ.ศ.2534 และไม่สอดคล้องกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าวที่จะต้องครอบคลุมการขนส่งของทางทะเลทุกกรณี เพราะเป็น 
กฎหมายการขนส่งของทางทะเลโดยตรง นอกจากน้ัน เพื่อให้สถานะหรือฐานะของคู่สัญญามีความชัดเจนจึงต้องน�ารูปแบบของผู้ขนส่ง 
และผู้ขนส่งที่แท้จริงมาใช้กับพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 และให้ยกเลิกการใช้รูปแบบของผู้ขนส่งอื่นที่มีสถานะ 
ไม่ชัดเจนและจะต้องน�าหลักการตัวการ ตัวแทนมาใช้บังคับแท้ที่จะใช้พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 บังคับจะ 
สอดคล้องกับแนวคิดการขนส่งของทางทะเลมากกว่า และยังต้องก�าหนดให้อ�านาจแก่ผู้ขนส่งเพื่อเข้าไปตรวจสอบและจัดการของท่ีเป็น 
อนัตรายในการขนส่ง นอกจากกรณข้ีางต้นแล้ว ยงัต้องมกีารปรับปรงุมาตรา 4 เกีย่วกบัขอบเขตการบงัคบัใช้โดยใช้หลกัของความรบัผดิชอบ 
หรือภาระหน้าที่มาใช้ก�าหนดขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 เพื่อให้การบังคับใช้กว้างขวาง  
มิใช่น�าหลักการแบ่งเขตแดนทางทะเลมาเป็นแนวทางบังคับใช้ เพราะเป็นการยากที่จะก�าหนดเขตแดนทางทะเลที่แน่นอนในการบังคับใช้ 
กฎหมายและเขตแดนทางทะเลของประเทศไทยและประเทศเพือ่นบ้านยงัมกีารทบัซ้อนอ้างสิทธิความเป็นเจ้าของ และยงัจะต้องก�าหนดให้ 
น�ารูปแบบการค�านวณค่าเสียหายตามหลักเกณฑ์ของหน่วยสิทธิพิเศษถอนเงิน (Special Drawing Rights: SDR) แทนรูปแบบการค�านวณ 
โดยใช้ค่าเงินบาทตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 มาตรา 58 ด้วย
  จากการศึกษาขอเสนอแนะว่า ควรปรับปรุงบทบัญญัติว่าด้วยขอบเขตการบังคับใช้ ค�าจ�ากัดความของค�าว่า “ผู้ขนส่ง”  
“สัญญารับขนของทางทะเล” “ผู้ขนส่ง” “ผู้ขนส่งท่ีแท้จริง” “หน่วยสิทธิพิเศษถอนเงิน” และให้ยกเลิกค�าจ�าความของ “ผู้ขนส่งอ่ืน”  
นอกจากนั้นให้เพิ่มเติมบทบัญญัติว่าด้วยอ�านาจของผู้ขนส่งในการจัดการของที่เป็นอันตราย การน�ารูปแบบการค�านวณหน่วยสิทธิพิเศษ 
ถอนเงินมาบัญญัติไว้ในมาตรา 58 และเพิ่มเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 ท่ีเกี่ยวข้องกับการ 
ปรับปรุงในประเด็นข้างต้น

ค�าส�าคัญ : การขนส่งของ, ทางทะเล 

อนันต์  เพียรวัฒนะกุลชัย



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

208   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 13  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2562

Abstract
 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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บทน�า
 วิจัยนี้มุ่งศึกษาปัญหาในการบังคับใช้พระราชบัญญัติ 

การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 บนพื้นฐานของความร่วมมือ 

ระหว่างประเทศอันเป็นการส่งเสริมการลงทุนของประเทศอีกด้าน 

หนึ่งนั่นก็คือบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ประกันและคุ้มครองสิทธ ิ

ของคู่สัญญาในการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเครื่องมือ 

ของรฐัในการพฒันาขดีความสามารถของประเทศให้มปีระสทิธภิาพ 

ทดัเทยีมในระดบัสากลและเป็นการกระจายสนิค้าอนัเป็นประโยชน์ 

ต่อการค้าและการพาณิชย์โดยเฉพาะการกระจายสินค้าเกษตรและ 

สินค้าอุตสาหกรรมที่จะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรภายในประเทศ 

ได้เป็นอย่างด ีซึง่พระราชบญัญตักิารรบัขนของทางทะเล พ.ศ.2534  

ยงัมีบทบญัญตัทิีไ่ม่สอดคล้องกบัประเพณทีางการค้าและการลงทนุ 

ภายใต้ความร่วมมอืตามข้อตกลงระหว่างประเทศ และการคุม้ครอง 

สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาไม่คลอบคลุมแก่บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับ 

การขนส่ง จากสภาพปัญหาเหล่าน้ีถือว่าเป็นอุปสรรคของบุคคลที ่

เกีย่วข้องกบัการขนส่งข้างต้น ดงันัน้เพือ่เป็นการพฒันากฎหมายใน 

ระดบัสากลและคลอบคลมุกบัสภาพปัญหาข้างต้นจงึมคีวามจ�าเป็น 

ทีจ่ะต้องมกีารพฒันากฎหมายเกีย่วกบัการรบัขนของทางทะเลตาม 

พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติ 

การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534

 2. เพ่ือศึกษาค�าจ�ากัดความท่ีไม่สอดคล้องกับหลัก 

กฎหมายระหว่างประเทศ

 3. เพ่ือศกึษาหลกัการค�านวณข้อจ�ากัดความรบัผิดของ 

ผู้ขนส่ง

 4. เพื่อศึกษาวิเคราะห์การใช้สิทธิเรียกร้องและการ 

ระงับข้อพิพาทในการขนส่งของทางทะเลระหว่างประเทศ

 5. เพื่อจัดท�าร่างแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการรับ 

ขนของทางทะเล พ.ศ.2534 (ฉบับที่...) พ.ศ. ....

วิธีด�าเนินการวิจัย
 ในการศกึษาวจิยัฉบบันีใ้ช้วธิดี�าเนนิการวจิยั (Research  

Design) เชงิคณุภาพ (Qualitative Research) และวจิยัเชงิกฎหมาย  

(Legal Research) ระหว่างการวิจัยเอกสารและวิจัยภาคสนาม 

ด้วยการส�ารวจโดยท�าการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามใน 

ประเภทการวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey research) การศึกษาครั้งนี ้

มุ่งศึกษากลุ่มประชากร/กลุ่มตัวอย่างและวิธีการเก็บข้อมูล ในการ 

เป็นข้อมูลเพื่อสนับสนุนปัญหาการรับขนของทางทะเลที่เกี่ยวข้อง 

กบัมาตรการในการบงัคบัใช้พระราชบญัญตักิารรบัขนของทางทะเล  

พ.ศ.2534 ประกอบด้วย

 1. เจ้าหน้าที่ ส�านักกฎหมาย จากกรมเจ้าท่า  

 2. ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาค      

 3. ผู้แทนจากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่ง 

ประเทศไทย ได้แก่ กลุ่มงานบริการ ด้านอนุญาโตตุลาการและ 

กฎหมาย และกลุ่มประสานงานต่างประเทศ 

 4. เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่ง 

ประเทศไทย 

 5. บริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท�าธุรกิจรับขนของ 

ทางทะเล 

 6. ทนายความ

 7. บุคลากรในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ได้แก่  

ผู้พิพากษา และนิติกรช�านาญการ 

 เมื่อได้สภาพปัญหาจากการสอบถามแล้วแล้วจะน�า 

สภาพปัญหาและข้อมูลที่ได้ท�าการวิเคราะห์เรียบเรียงประกอบกับ 

ข้อมูลกฎหมายไทย กฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมาย 

ต่างประเทศ ระเบียบ สถิติของหน่วงงานภาครัฐ วิจัย วิทยานิพนธ์  

หนังสือ บทความและข้อมูลตามสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ได้มา 

ซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติการรับ 

ขนของทางทะเล พ.ศ.2534 ต่อไป

ผลการวิจัย
 การบังคับใช้พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล  

พ.ศ.2534 ยงัพบว่าไม่สอดคล้องกบัหลกัประเพณปีฏบิตัทิางการค้า 

ระหว่างประเทศ จึงต้องมีการพัฒนากฎหมายว่าด้วยการรับขน 

ของทางทะเลให้สอดคล้องกับหลักกฎหมายดังกล่าวและให้ม ี

ความทนัสมยักบัการเปลีย่นแปลงไปของการรบัขนของทางทะเลใน 

ประเด็นปัญหาดังต่อไปนี้

 1. ปัญหาขอบเขตการบงัคับใช้ พระราชบญัญตักิารรับ 

ขนของทางทะเล พ.ศ.2534 มาตรา 4 ก�าหนดขอบเขตการบังคับใช ้

โดยถือเอาขอบเขตทางทะเลของรัฐเป็นเกณฑ์ในการบังคับใช้  

จึงไม่สอดคล้องกับการแบ่งอาณาเขตตามหลักกฎหมายทะเลที ่

ประเทศไทยมีพันธกรณีท่ีจะต้องปฏิบัติตามในอนุสัญญากรุงเจนีวา 

เกี่ยวกับกฎหมายทะเล ค.ศ.1958” (The First United Nations  

Conference on the Law of the Sea: UNCLOS I) และอนสุญัญา 

สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982 (UN Convention  

on the Law of the Sea, 1982) ซ่ึงอนุสัญญาทั้งสองฉบับได้ 

ก�าหนดเขตทางทะเลไว้ ได้แก่ น่านน�้าภายใน (Internal Waters) 

ทะเลอาณาเขต (Territorial Sea) เขตต่อเนือ่ง (Contiguous Zone) 

เขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ (Exclusive Economic Zone: EEZ) และ 

ไหล่ทวีป (Continental Shelf) เป็นต้น โดยเฉพาะถ้าเป็น 

“เขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ” ก�าหนดให้รัฐชายฝั่งมีอ�านาจอธิปไตยใน 

การแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและการสาธารณสุข  

อนันต์  เพียรวัฒนะกุลชัย
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แต่บริเวณดังกล่าวมิใช่พื้นที่ของรัฐชายฝั่ง กรณีเช่นนี้การถือหลัก 
การบังคับใช้กฎหมายโดยน�าหลักอาณาเขตทางทะเลเป็นเกณฑ์ 
ย่อมจะพบปัญหาต่อการบังคับใช้กฎหมายได้ท้ังพื้นท่ีดังกล่าวยังมี 
ปัญหาการทบัซ้อนเขตพืน้ทีร่ะหว่างประเทศไทยกับประเทศข้างเคียง 
ที่มีอาณาเขตทางทะเลติดกันดังที่เห็นได้จากกรณีพื้นที่ทับซ้อน 
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียท่ีจะต้องมีการแสวงหา 
ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน หรือที่เรียกว่า Joint Development  
Area: JDA ซึง่เป็นโครงการทีป่ระเทศไทยให้บริษทั ปิโตรเลียม จ�ากดั  
(มหาชน) เป็นตัวแทนประเทศไทยในการร่วมกับบริษัท เปโตรนาส  
หรือ ปิโตรเลียมนาชันแนลเบอร์ฮาด แห่งประเทศมาเลเซีย เมื่อได ้
ผลประโยชน์แล้วก็ให้แบ่งผลประโยชน์กัน 
 นอกจากปัญหาข้างต้นแล้ว เม่ือพิจารณาถึงขอบเขต 
การบังคับใช้ตามอนุสัญญาอนุสัญญาเพื่อการขนส่งของระหว่าง 
ประเทศทางทะเลท้ังหมดหรือบางส่วน  (United Nations  
Convention on Contracts for the International Carriage  
of Goods Wholly or Partly by Sea: Rotterdam Rule)  
ได้มีแนวคิดให้ขอบเขตการบังคับใช้กว้างขวางกว่าอนุสัญญา  
Hague-Visby Rules 1968 และอนสุญัญา Hamburg Rules 1978 
โดยเน้นที่ท่าเรือต้นทางหรือสถานที่ส่งมอบของและท่าเรือหรือ 
สถานที่ปลายทางตั้งอยู่ในรัฐที่แตกต่างกันโดยไม่ค�านึงถึงสัญชาติ 
ของเรือ หรือสัญชาติของผู้ขนส่งผู้ปฏิบัติการขนส่ง (Performing  
parties) ผู้ส่งของ ผู้รับตราส่ง หรือบุคคลผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
 ดังนั้น จากสภาพปัญหาข้างต้นจึงท�าให้พระราชบัญญัต ิ
การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 มีขอบเขตการบังคับใช้ที ่
ไม่สอดคล้องกบัหลกักฎหมายระหว่างประเทศข้างต้น จงึเหน็ควรให้ 
มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534  
โดยให้มีการปรับปรุงไปในแนวทางภาระหน้าท่ีของคู่สัญญาและ 
สถานท่ีต้นทางและสถานทีป่ลายทางเป็นหลกัเกณฑ์ในการบงัคบัใช้ 
กฎหมาย เพือ่ให้พระราชบญัญตักิารรบัขนของทางทะเล พ.ศ.2534  
มีขอบเขตการบังคับใช้กว้างขวางไม่เป็นอุปสรรคต่อการบังคับและ 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 2. ปัญหาค�าจ�ากัดความตามพระราชบัญญัติการรับ 
ขนของทางทะเล พ.ศ.2534 ไม่สอดคล้องกับการรับขนของทาง 
ทะเล และความหมายของบุคคลต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับ 
ขนของทางทะเลจึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มเติมให้ 
สอดคล้องกัน โดยให้มีการปรับปรุงค�าจ�ากัดความค�าว่า “ผู้ขนส่ง”  
และ “สัญญารับขนของทางทะเล” ใหม่โดยมีนัยส�าคัญพิจารณาถึง 
ภาระหน้าทีข่องผูข้นส่งเป็นหลกัมใิช่พจิารณาจากฐานะหรอืลกัษณะ 
ของคู่สัญญาในการเข้าท�าสัญญารับขนของทางทะเล กล่าวคือ  
แม้ผูข้นส่งท�าสญัญารบัขนของทางทะเลกบัผูส่้งของ ผูร้บัตราส่งหรอื 
บุคคลใดๆ ในนามของบุคคลดังกล่าวก็ถือว่าเป็นผู ้ขนส่งตาม 
ความหมายของพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534  
แต่จะต้องเป็นภาระหน้าท่ีในการขนส่งของทางทะเลของผู้ขนส่ง 

มิใช่การรับขนของในทางอื่นเช่นเดียวกับ Carriage of Goods  
Act 1979 of New Zealand ได้ก�าหนดค�าจ�ากัดความของค�าว่า 
ผู้ขนส่งและสัญญารับขนของทางทะเลไว้ใน Section 2 ว่า
 “ผู ้ขนส่งที่แท้จริง” เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าใดๆ  
หมายความว่า ผู้ขนส่งทุกคน ณ เวลาใดๆ ที่ครอบครองหรือได้ 
ครอบครองสินค้า หรือตูสิ้นค้าใดๆ การบรรจภัุณฑ์ ภาชนะรองสนิค้า  
สัมภาระ หรือส่ิงอื่นใดๆ ที่ที่สินค้าอยู่ หรือเชื่อได้ว่าเป็นผู้ขนส่ง  
โดยมวีตัถปุระสงค์ในการประกอบกจิการเพือ่การขนส่งหรอืช่วงใดๆ 
หรือการบริการใดๆ ย่อมมีขึ้น ซ่ึงรวมถึงการท�าสัญญาของผู้ขนส่ง 
เพื่อด�าเนินการขนส่งส่วนใดส่วนหนึ่งด้วย 
 “สัญญารบัขน” หมายความว่า สญัญาส�าหรบัการขนส่ง 
สินค้า
 “ผู้ขนส่ง” หมายความว่า บุคคลใดบุคคลหนึ่งในการ 
ประกอบธุรกิจปกติได้ท�าการขนส่งหรือกระบวนการขนส่งสินค้า 
ที่เป็นของตนเองหรือของบุคคลอ่ืน ไม่ว่าการขนส่งนั้นจะเกิดขึ้น 
จากการขนส่งคนโดยสาร เว้นแต่ที่ก�าหนดไว้ในมาตรา 21 และ 
มาตรา 24 รวมถึงบุคคลใดในการประกอบธุรกิจปกติ หรือ 
กระบวนการในการด�าเนินการบริการที่มีขึ้นในการขนส่งของใดๆ
 และตามกฎหมาย Budapest Convention on the 
Contract for the Carriage of Goods by Inland Waterway 
of Netherlands ได้ก�าหนดค�านยิามความหมายของค�าว่า “สญัญา
รับขน” หมายความว่า สัญญาใดๆ ที่ผู้ขนส่งยอมรับที่จะได้รับการ
ช�าระค่าระวางการขนส่งสินค้าในน่านน�้า
 นอกจากนั้น ในส่วนของบุคคลอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับ 
การรับขนของทางทะเลที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการรับขน 
ของทางทะเล พ.ศ.2534 ได้แก่ “ผู้ขนส่งอื่น” เป็นการจ�าแนก 
บุคคลในการขนส่งของทางทะเลที่ไม่สอดคล้องกับหลักการขนส่ง 
ทางทะเลที่จะต้องมีผู้ขนส่งที่แท้จริงและผู้ขนส่งตามสัญญา เพราะ 
ผูข้นส่งอาจจะเป็นผูท้ีเ่ข้าท�าสญัญาหรอืเป็นผูท้ีม่ไิด้ท�าสญัญาแต่เข้า 
ท�าการขนส่งก็ได้ กรณีเช่นนี้จึงต้องมีการยกเลิกความหมายของ  
“ผู้ขนส่งอ่ืน” โดยให้มีรูปแบบของบุคคลในการขนส่งของทาง 
ทะเลในลกัษณะของ “ผูข้นส่งตามสญัญา” และ “ผูข้นส่งท่ีแท้จรงิ”  
และปรับปรุงพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534  
มาตรา 44 และมาตรา 45 เพื่อให้สอดคล้องกับบุคคลตามค�านิยาม 
ที่ได้ก�าหนดขึ้นมาใหม่
 3. ปัญหาอ�านาจการจดัการสินค้าอนัตรายของผูข้นส่ง  
ตามพระราชบญัญตักิารรบัขนของทางทะเล พ.ศ.2534 มไิด้ก�าหนด 
อ�านาจหน้าที่ให้ผู้ขนส่งจัดการสินค้าอันตราย แต่กฎหมายดังกล่าว 
ได้ก�าหนดหน้าที่ของผู้ส่งของจะต้องท�าเครื่องหมายหรือปิดป้าย 
กรณทีีเ่ป็นของอนัตราย และเป็นสทิธขิองผูข้นส่งทีจ่ะได้รูข้้อเท็จจรงิ 
ว่าของนั้นมีอันตราย ตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรา 33 และมาตรา 34  
และมเีงือ่นไขเพิม่เตมิอกีว่า ผู้ขนส่งหรอืผู้ขนส่งอืน่ไม่ทราบถงึสภาพ 
อันตรายแห่งของนั้น ผู้ขนส่งจึงจะมีสิทธิในการจัดการดังนี้

อนันต์  เพียรวัฒนะกุลชัย
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  (1) ไม่ว่าเวลาใดๆ ผู ้ขนส่งหรือผู ้ขนส่งอื่นอาจ 
ขนถ่ายของนั้นขึ้นจากเรือ ท�าลายหรือท�าให้หมดฤทธิ์ ตามความ 
จ�าเป็นแห่งกรณี โดยไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
  (2) ผู้ส่งของยังคงต้องรับผิดในความเสียหายหรือ 
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงอันเกิดข้ึนหรือเป็นผลเน่ืองจากการขนส่งของนั้น  
นอกจากค่าใช้จ่ายตาม (1)”
 แต่ถ้าเป็นกรณีที่ผู ้ขนส่งทราบ เช่น ปรากฏอยู่ในใบ 
ตราส่ง (Bill of Landing: B/L) หรือเอกสารแห่งการขนส่ง  
(Shipping document) ว่าของนั้นมีอันตราย แม้ผู้ส่งของจะมิได ้
ท�าเครื่องหมายหรือปิดป้าย และมิได้แจ้งให้ผู้ขนส่งได้ทราบก็ตาม  
ผู้ขนส่งย่อมสิ้นสิทธิในการเรียกร้องตาม (1) และ (2) ทั้งนี้ การที่ 
ผู้ขนส่งจะทราบหรือไม่ทราบเป็นปัญหาข้อเท็จจริงที่จะต้องเป็นไป 
ตามแนวทางการน�าสืบพิสูจน์ ตัวอย่างเช่น ค�าพิพากษาฎีกาที่  
5970/2545 เป็นกรณีท่ีผู้ส่งของไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น 
จนท�าให้สินค้าถ่านไม้ท่ีขนส่งเกิดลุกไหม้ก่อให้เกิดความเสียหาย 
ต่อสินค้าอื่นๆ และเรือของผู้ขนส่งๆ จึงก่อเกิดสิทธิในการฟ้องร้อง 
เรียกค่าเสียหาย
 ดังนั้น เม่ือพิจารณาบทบัญญัติข้างต้นเห็นได้ว่าเป็น 
ลักษณะของมาตรการเยียวยาความเสียหายมิใช่มาตรการในเชิง 
ป้องกันความเสียหายที่จะมีผลกระทบต่อผู้ขนส่ง และเป็นกรณี 
การสร้างเงือ่นไขทีไ่ม่เป็นประโยชน์ต่อผูข้นส่งและระบบการจดัการ 
สินค้า (Cargo) ภายในเรือ เพราะสินค้าอันตราย เป็นสินค้าที่มี 
เอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยคุณสมบัติที่เป็นอันตรายทั้งด้านกายภาพ  
อันตรายต่อสุขภาพ และอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการ 
สินค้าอันตรายให้มีความปลอดภัยจึงเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อน  
ต้องอาศยัความรู ้ความเข้าใจและความเชีย่วชาญเฉพาะเป็นอย่างยิง่ 
 กรณีเช่นเดียวกับ The Japanese Carriage of Goods  
by Sea Act, 1992 ได้ก�าหนดหลักการก�าจัดสินค้าอันตราย 
(Disposal of dangerous goods) ได้ก�าหนดไว้ใน Article 11 
โดยมีสาระส�าคัญดังนี้
 1. สนิค้าทีม่ลีกัษณะตดิไฟง่าย ระเบดิหรอืเป็นอนัตราย 
ต่อผู้ขนส่ง นายเรือ หรือตัวแทนของผู้ขนส่งได้ “รู้” ณ เวลาที่ขนส่ง  
หรือเวลาใดๆ ก่อนที่จะมีการขนถ่ายสินค้าออกจากเรือ ณ สถานที ่
ใดๆ ผู้ขนส่งมีสิทธิท�าลายหรือท�าให้หมดฤทธิ์ได้ หากสินค้านั้นอาจ 
เป็นอันตรายต่อเรือหรือสินค้า
 2. ตามข้อ 1 ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ขนส่งในการ 
เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ส่งของ
 3. ผูข้นส่งไม่ต้องรบัผดิช�าระค่าสนิไหมทดแทนท่ีเกดิขึน้ 
อันเกิดจากการด�าเนินการตามข้อ 1 หรือข้อ 3
 Carriage of Goods Act 1979 of New Zealand ได้ 
ก�าหนดการจัดการก�าจัดสินค้าอันตราย (Disposal of dangerous  
goods) ได้บัญญัติไว้ใน Section 26 โดยมีสาระส�าคัญดังนี้

 1. แม้จะมีบทบัญญัติอื่นใดในรัฐบัญญัตินี้ ถ้าในเวลา 
ก่อนที่สินค้าใดๆ ตามสัญญารับขน รวมทั้งเวลาใดๆ ที่ได้ยึดถือไว้  
ผู้ขนส่งมี “ความเชื่อตามสมควร” ว่าสินค้าอยู่ในหรือก�าลังจะเข้าสู่ 
สภาพที่เป็นอันตราย และจ�าเป็นที่จะต้องหลีกเล่ียงต่อบุคคลหรือ 
ทรัพย์สินใดๆ ที่จะต้องท�าลายหรือก�าจัดโดยวิธีอื่น ให้ผู ้ขนส่ง 
กระท�าเช่นนั้นในทันที 
 2. ในกรณีดังกล่าวค่าใช้จ่ายตามสมควรของผู้ขนส่ง 
ในการท�าลายหรือก�าจัดโดยวิธีอื่นๆ ของสินค้าสามารถเรียกคืนได้ 
จากคู่สัญญาของเขาเอง
 3. ปัญหาอตัราแลกเปลีย่นการเงนิเก่ียวกับการค�านวณ 
มูลค่าจ�ากัดความรับผิด พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล  
พ.ศ.2534 มาตรา 58 ได้ก�าหนดโดยถืออัตราค่าเงินบาทของ 
ประเทศไทยเป็นหลักเกณฑ์ในการคิดค�านวณ กรณีข้างต้นจึงท�าให ้
ไม่เป็นมาตรฐานสากลเช่นเดียวกับกฎหมายการขนส่งของทาง 
ด้านอื่นประเทศไทย ได้แก่ พระราชบัญญัติการขนส่งของทางถนน 
ระหว่างประเทศ พ.ศ.2556 พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศ 
ระหว่างประเทศ พ.ศ.2558 พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่อง 
หลายรูปแบบ พ.ศ.2548 หรือแม้แต่ร่างพระราชบัญญัติการขนส่ง 
ทางราง พ.ศ. .... ที่อยู่ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นก็ได้ม ี
แนวคิดที่ได้น�าเอาหลักอัตราแลกเปล่ียนตามหลักขององค์การ 
การเงินระหว่างประเทศที่เรียกว่า “หน่วยสิทธิพิเศษถอนเงิน”  
หรือ “Special Drawing Rights (SDRs)” เป็นสินทรัพย์ในสกุล 
เงินสมมติที่สร้างขึ้นโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และ 
จัดสรรให้ประเทศสมาชิกถือครอง เพื่อใช้เสริมเงินส�ารองระหว่าง 
ประเทศและเสริมสภาพคล่อง เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัว 
ของการค้าและการเงิน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นโดยกองทุน 
การเงินระหว่างประเทศ ในปี พ.ศ.2542 เพื่อสนับสนุนการบริหาร 
ค่าเงินภายใต้ระบบอัตราแลกเปล่ียนคงที่หรือที่เรียกว่า “Bretton  
Woods fixed exchange rate system” ในการด�าเนินนโยบาย 
อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ภายใต้ระบบ Bretton Woods นั้น ประเทศ 
ต่างๆ จ�าเป็นต้องมีเงินส�ารองระหว่างประเทศ (International  
reserves) เพื่อให้ประเทศต่างๆ ใช้เป็นเงินส�ารองระหว่างประเทศ 
เพิ่มเติม และเพิ่มสภาพคล่องให้กับประเทศสมาชิก (สุวัชชัย ใจข้อ  
และปุณฑริก ศุภอมรกุล, 2552 : 3)
 จากเหตุผลข้างต้นจึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องน�าหลัก  
SDRs เพิ่มเติมไว้ในพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล  
พ.ศ.2534 และยังต้องเพิ่มเติมความหมายของหน่วยสิทธิพิเศษ 
ถอนเงนิให้สอดคล้องกบัหลักสากลข้างต้น แทนหลักการคดิในอตัรา 
โดยใช้ค่าเงินบาทของประเทศไทยซ่ึงไม่เป็นสากลและไม่ได้รับ 
การยอมรบัในทางระหว่างประเทศ ซึง่มเีพยีงพระราชบญัญตักิารรบั 
ขนของทางทะเล พ.ศ.2534 มาตรา 58 เท่านั้นที่ยังคงใช้หลักการ 
คิดอัตราจ�ากัดความรับผิดที่เป็นอัตราค่าเงินบาทจึงเห็นควรให้มี 
การแก้ไขให้สอดคล้องกับหลักสากลดังกล่าว

อนันต์  เพียรวัฒนะกุลชัย
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 4. ปัญหาการใช้สิทธิเรียกร้องและการระงับข้อพิพาท  

ตามพระราชบญัญตักิารรบัขนของทางทะเล พ.ศ.2534 มไิด้ก�าหนด 

หลักเกณฑ์การใช้สิทธิเรียกร้องและการระงับข้อพิพาทจึงท�าให้การ 

ใช้สิทธิเรียกร้องของลูกจ้าง ตัวแทนหรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต้อง 

อาศัยหลักกฎหมายอื่นในการใช้สิทธิฟ้องหรือถูกฟ้องท�าให้ลูกจ้าง 

หรือตัวแทนของผู้ขนส่งจะต้องได้รับความเสียหายเกินกว่าความ 

เป็นลูกจ้างหรือตัวแทน เพราะของที่ขนส่งมีราคาและมูลค่ามากจึง 

ท�าให้ลูกจ้างหรือตัวแทนได้รับความเดือดร้อนเกินควรที่ควรจะเป็น  

ตวัอย่างเช่น ถ้าลกูจ้างกระท�าการอนัก่อนให้เกิดความเสยีหายแล้วก ็

จะต้องถกูฟ้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ ว่าด้วยละเมดิ  

มาตรา 420 โดยมีหลักเกณฑ์ว่านายจ้างและลูกจ้างต้องร่วมกัน 

รับผิดในผลแห่งละเมิดตามมาตรา 425 ถ้าลูกจ้างกระท�าไปใน 

ทางการที่จ้าง แต่ถ้าเป็นกรณีกระท�าไปด้วยเรื่องส่วนตัวหรือมิใช่

กระท�าไปในทางการที่จ้างผู้เป็นลูกจ้าง หรือตัวแทนย่อมต้องรับผิด

เป็นการส่วนตัว ซึ่งประเด็นมีอยู่ว่าเม่ือลูกจ้างและนายจ้างซึ่งเป็น

ผู้ขนส่งถูกฟ้องแล้ว นายจ้างได้ช�าระค่าเสียหายให้แก่ผู้ใช้สิทธิเรียก

ร้องแล้วย่อมก่อให้เกดิสทิธแิก่นายจ้างในการใช้สทิธไิล่เบีย้ต่อลกูจ้าง

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 426 

 จากบทบญัญตัข้ิางต้นมไิด้มบีทบญัญตัเิกีย่วกับการเฉลีย่ 

ความเสียหายหรือการใช้สิทธิไล่เบ้ียให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะ 

มีได้เพียงใดนั้นมิได้มีการก�าหนดหลักเกณฑ์ให้ค�านึงถึงระดับความ 

ร้ายแรงแห่งการกระท�าและความเป็นธรรมในแต่ละกรณเีป็นเกณฑ์ 

โดยมต้ิองให้ใช้เตม็จ�านวนของความเสยีหาย เพราะบางกรณอีาจจะ 

เกิดขึ้นจากเคร่ืองมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ของผู้ขนส่งที่อาจจะใช ้

มาเป็นระยะเวลานาน การขาดการบ�ารุงรักษา หรือเกิดจากสภาพ

แห่งเครื่องมือหรือเครื่องจักรนั้นๆ จึงท�าให้เกิดละเมิดขึ้นได้ ดังนั้น  

จึงจะต้องมีบทบัญญัติเฉลี่ยความเสียหายของผู้ขนส่งและลูกจ้าง 

หรอืตวัแทนไว้ในพระราชบญัญตักิารรบัขนของทางทะเล พ.ศ.2534  

เช่นเดียวกับพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ  

พ.ศ.2558 มาตรา 43 และหลักการนี้ก็ยังมีการบัญญัติไว้ใน 

พระราชบญัญตักิารรบัขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. 2556  

มาตรา 38 และมาตรา 39 ด้วย 

 เช่นเดียวกับ Carriage of Goods Act 1979 of New  

Zealand ได้ก�าหนดความรับผิดของลูกจ้าง (Liability of  

employees) ไว้ใน Section 16 โดยมีสาระส�าคัญดังนี้

 1. ลกูจ้างทกุคนของผูข้นส่งในช่วงเวลาการท�างานของ 

ตนโดยมีเจตนาท�าให้เกิดการสูญหายหรือเสียหายต่อสินค้าใดๆ 

ที่ได้บรรทุกโดยผู ้ขนส่งจะต้องรับผิดต่อเจ้าของสินค้าเพื่อการ

สูญหายหรือเสียหายนั้น

 2. ภายใต้บังคับข้อ 1 ลูกจ้างไม่ต้องรับผิดใดๆ ต่อเจ้า 

ของสินค้าที่ได้บรรทุกโดยผู้ขนส่ง

 นอกจากน้ันควรมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการค�านวณค่า 

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�าหนดไว้ใน Article 19 ก�าหนดไว้ว่า

 1. ในกรณีที่ผู ้ขนส่งต้องรับผิดในความสูญหายของ 

สนิค้าทัง้หมด การช�าระค่าสนิไหมทดแทนโดยต้องค�านวณตามมลูค่า 

ของสินค้า ณ สถานท่ีและในวันส่งมอบตามสัญญารับขน ถ้าการ 

ส่งมอบสินค้าไปยังบุคคลอื่นท่ีมิใช่บุคคลที่มีสิทธิย่อมถือว่าเป็น 

การสูญหายด้วย

 2. ในกรณทีีสิ่นค้าสูญหายหรอืเสียหายบางส่วน ผูข้นส่ง 

ต้องรับผิดตามมูลค่าความรับผิด

 3. มลูค่าของสนิค้าต้องก�าหนดตามราคาอัตราแลกเปลีย่น 

สินค้า หรอืถ้าไม่มรีาคาดงักล่าวให้เป็นไปตามราคาตลาด หรอืถ้าไม่ม ี

ราคาตามอัตราแลกเปล่ียนสินค้าหรือราคาตลาดให้อ้างอิงกับราคา 

มลูค่าปกตขิองสินค้าประเภทและปรมิาณเดยีวกนั ณ สถานทีส่่งมอบ

 4. ถ้าของที่ขนส่งสูญหายผู้ขนส่งต้องรับผิดทั้งหมด 

ตลอดเส้นทางของการรับขน เฉพาะส่วนที่สูญเสียไปซึ่งเกินกว่าการ 

สูญเสียตามปกติ (ในมูลค่าและน�้าหนัก) ตามที่คู่สัญญาได้ตกลงไว้ 

ในสัญญารับขนสินค้า หรือถ้าไม่มีให้เป็นไปตามกฎระเบียบ หรือ 

แนวทางปฏิบัติที่สร้างขึ้น ณ สถานที่ปลายทาง

 5. บทบัญญัติในมาตรานี้ย่อมไม่กระทบกระเทือนต่อ 

สิทธขิองผู้ขนส่งเกีย่วกบัค่าระวางบรรทกุทีก่�าหนดไว้ในสัญญารบัขน  

หรือในกรณีที่ไม่มีข้อตกลงไว้เป็นพิเศษ ในกรณีน้ีให้ใช้บังคับตาม 

กฎระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติแห่งชาติที่บังคับใช้

สรุปและอภิปรายผล
 ในการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งทางทะเล 

ต้องมีการปรับปรุงบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการรับขนของ 

ทางทะเล พ.ศ.2534 ซึ่งมีท้ังในส่วนของการปรับปรุงและเพิ่มเติม 

บทบัญญัติบางประการเพื่อให้เป็นสากลและสอดคล้องกับจารีต 

ประเพณีระหว่างประเทศในส่วนของขอบเขตการบังคับใช้ตาม 

พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 มาตรา 4 ที่จะ 

ต้องปรับปรุงให้มีแนวทางในการบังคับใช้ที่พิจารณาถึงภาระหน้าที ่

ของผู้ขนส่งของทางทะเลเป็นหลักโดยไม่จ�าต้องพิจารณาถึงสถานะ 

ของคู ่สัญญาในการเข้าท�าสัญญารับขนของทางทะเลเพื่อให้ม ี

สภาพบังคับท่ีกว้างขวางและสอดคล้องกับหลัก International  

Commercial Terms: Incomterms ของสภาหอการค้านานาชาติ  

(International Chamber of Commercial: ICC) ในทุกเทอม 

ของการขนส่ง และค�าจ�ากัดความของค�าว่า ผู้ขนส่งและสัญญา 

รับขนของทางทะเล ก็เช่นเดียวกันที่จะต้องพิจารณาถึงภาระหน้าที ่

อนันต์  เพียรวัฒนะกุลชัย
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ของคูส่ญัญาเป็นหลกัเกณฑ์ในการมสีถานะเป็นผูข้นส่งเพือ่ให้ภาระ 
หน้าทีข่องผูข้นส่งเป็นไปตามพระราชบญัญตักิารรบัขนของทางทะเล  
พ.ศ.2534 มิใช่น�าบทบัญญัติว่าด้วยสัญญาจ้างท�าของตามประมวล 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับ เพื่อให้ผู ้ขนส่งได้รับสิทธ ิ
ประโยชน์ตามพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534  
ได้แก่ สิทธิในการยกเว้นความรับผิด สิทธิในการจ�ากัดความรับผิด  
หรือสิทธิในการที่จะได้รับทราบข้อเท็จจริงแห่งของที่ขนส่ง เป็นต้น  
ซึ่งสิทธิเหล่านี้มีความส�าคัญมากต่อการรับขนของทางทะเล และ 
เป็นความปลอดภัยในการขนส่งของทางทะเล นอกจากน้ันยัง 
เป็นการก�าหนดหน้าท่ีของผู้ขนส่งที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง 
พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 ด้วย ได้แก่  
หน้าทีใ่นการจดัหาเรอืทีเ่หมาะสมแก่การเดนิทะเล (Seaworthiness)  
หรอืหน้าทีใ่นการห้ามมใิห้ขนส่งของบนปากระวางเรอื (On Board)  
เป็นต้น
 นอกจากนั้นในพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล 
พ.ศ.2534 มิได้ก�าหนดให้อ�านาจในการจัดการสินค้าอันตรายแก ่
ผู ้ขนส่ง ที่จะมีอ�านาจเข้าไปจัดการแทนเจ้าหน้าที่รัฐและเป็น 
หน่วยงานสนบัสนนุภาครฐัอกีทางหนึง่แทนทีจ่ะมหีน้าทีใ่นการขนส่ง 
ของเท่านั้น จึงเห็นควรให้มีการเพิ่มเติมบทบัญญัติว่าด้วยอ�านาจ 
ของผู้ขนส่งในการเข้าไปจัดการของอันตรายอีกหมวดหนึ่ง 
 ในส่วนของปัญหาอัตราแลกเปลี่ยนการเงินเกี่ยวกับ 
การค�านวณมูลค่าจ�ากัดความรับผิดตามพระราชบัญญัติการรับขน 
ของทางทะเล พ.ศ.2534 มาตรา 58 ซึ่งยังเป็นบทบัญญัติที่อ้างอิง 
สกลุเงนิบาทในการค�านวณความเสยีหายจากการจ�ากดัความรบัผดิ 
กรณีดังกล่าวจึงเป็นบทบัญญัติท่ีไม่เป็นสากลและไม่สอดคล้องกับ 
ประเพณทีางการค้าทีจ่ะต้องใช้สกลุเงนิตราต่างประเทศทีเ่ป็นสากล 
ดังนั้นจึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงบทบัญญัติดังกล่าวโดยน�าหลัก 
อัตราแลกเปลี่ยนตามหลักขององค์การการเงินระหว่างประเทศ
ที่เรียกว่า “หน่วยสิทธิพิเศษถอนเงิน” หรือ “Special Drawing  
Rights (SDRs)” เป็นสินทรัพย์ในสกุลเงินสมมติที่สร้างข้ึนโดย 
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และจัดสรรให้ประเทศ 
สมาชิกถือครอง เพื่อใช้เสริมเงินส�ารองระหว่างประเทศและเสริม 
สภาพคล่อง เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของการค้าและการ 
เงินมาใช้ปรับปรุงบทบัญญัติมาตรา 58 
 ปัญหาการใช้สิทธิเรียกร้องและการระงับข้อพิพาทของ 
ผู้เป็นลูกจ้างหรือตัวแทน เมื่อเกิดการกระท�าความผิดที่เป็นมูล 
ความเสียหายอันเกิดจากการกระท�าละเมิดก่อให้เกิดของที่ขนส่ง 
เสียหาย ลูกจ้างหรือตัวแทนจะต้องรับผิดตามบทบัญญัติว่าด้วย 
ละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นบทบัญญัติ 
ทั่วไปที่จะต้องรับผิดร่วมกับนายจ้างถ้าการกระท�าในทางการที่จ้าง  
แต่ถ้าเป็นการกระท�านอกขอบอ�านาจแห่งการว่าจ้างแล้วกต้็องรบัผดิ 
เป็นการส่วนตัว กรณตีามบทบญัญตัข้ิางต้นนัน้ถอืว่าไม่เป็นธรรมแก่ 
ผูเ้ป็นลกูจ้างหรอืตัวแทนเนือ่งจากไม่มบีทบญัญตัเิฉลีย่ความเสียหาย 

ในการใช้สิทธิไล่เบี้ยของนายจ้างต่อลูกจ้าง ในการกระท�าละเมิดใน 
ทางการที่จ้าง โดยจะต้องมีการก�าหนดหลักเกณฑ์ให้ค�านึงถึงระดับ 
ความร้ายแรงแห่งการกระท�าและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็น 
เกณฑ์โดยมิต้องให้ใช้เต็มจ�านวนของความเสียหาย เพราะบางกรณ ี
อาจจะเกดิขึน้จากเครือ่งมอื เครือ่งใช้และอปุกรณ์ของผูข้นส่งท่ีอาจ 
จะใช้มาเป็นระยะเวลานาน การขาดการบ�ารุงรักษา หรือเกิดจาก 
สภาพแห่งเครื่องมือหรือเครื่องจักรนั้นๆ จึงท�าให้เกิดละเมิดข้ึนได้  
ดังนั้น จึงจะต้องมีบทบัญญัติเฉล่ียความเสียหายของผู้ขนส่งและ 
ลูกจ้างหรือตัวแทนไว้ในพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล  
พ.ศ.2534 ด้วย

ข้อเสนอแนะ
 จากการศึกษาขอเสนอแนะตามประเด็นดังนี้
 1. ปัญหาขอบเขตการบังคับใช้ พระราชบัญญัติ 
การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 เห็นควรให้มีการแก้ไขปรับปรุง 
พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 มาตรา 4  
วรรคแรก ขอแก้ไขวรรคหนึ่งให้เป็น 
 “พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่การขนส่งทางทะเล 
ซึ่งมีสถานที่รับมอบของและสถานที่ส่งมอบของตามที่ระบุไว้ใน 
สัญญารับขนของทางทะเลตั้งอยู่ในรัฐที่ต่างกัน หรือท่าเรือต้นทาง 
และท่าเรือปลายทางส�าหรับการขนส่งทางทะเลตามที่ระบุไว้ใน 
สัญญารับขนของทางทะเลตั้งอยู่ในรัฐที่ต่างกัน โดยไม่ค�านึงถึง 
สัญชาตขิองเรอื หรอืสัญชาติของผู้ขนส่ง ผู้ปฏิบตักิารขนส่ง ผูส่้งของ  
ผู้รับตราส่ง หรือบุคคลผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ”
 ในส่วนของวรรคสองและวรรคสามให้ยังคงเดิม
 2. ปัญหาการก�าหนดค�าจ�ากดัความและความรบัผดิ 
ของผูข้นส่งทางทะเล เหน็ควรให้มกีารปรบัปรงุบทบญัญตัเิกีย่วกบั 
การก�าหนดค�าจ�ากัดความและความรับผิดของผู้ขนส่งทางทะเล 
ตามพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 มาตรา 3 
ในส่วนของค�านิยามค�าว่า ผู้ขนส่งและสัญญารับขนของทางทะเล 
และมาตรา 58 ขอแก้ไขดังนี้ 
 “ผู้ขนส่ง” หมายความว่า บุคคลซึ่งประกอบการรับขน 
ของทางทะเลเพื่อบ�าเหน็จเป็นทางค้าปกติ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขนส่งตาม 
สัญญาหรือผู้ขนส่งตามความเป็นจริง
 “สัญญารับขนของทางทะเล” หมายความว่า สัญญาที่ 
ผู้รับขนส่งได้รับช�าระค่าระวางอันเกิดจากการขนส่งสินค้าจากรัฐ 
ที่แตกต่างกัน และสัญญานั้นต้องก�าหนดเป็นการขนส่งทางทะเล
 และให้เพิ่มเติมค�านิยามดังต่อไปนี้
 “หน่วยสิทธิพิเศษถอนเงิน” หมายความว่า หน่วยสิทธิ 
พิเศษถอนเงินตามกฎหมายว่าด้วยการให้อ�านาจและก�าหนดการ 
ปฏิบัติบางประการเกี่ยวกับสิทธิพิเศษถอนเงินในกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ

อนันต์  เพียรวัฒนะกุลชัย
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 “ผูข้นส่งตามสญัญา” หมายความว่า ผูข้นส่งซึง่เป็นผู้ท�า 

สญัญารบัขนทางทะเลกบัผูส่้งของ ผูรั้บตราส่ง หรอืบคุคลซึง่กระท�า 

การในนามของบุคคลดังกล่าว

 “ผู้ขนส่งตามความเป็นจริง” หมายความว่า ผู้ขนส่งซึ่ง 

ด�าเนินการรับขนทางทะเลตลอดเส้นทางหรือบางส่วนของเส้นทาง 

โดยอาศัยอ�านาจของผู้ขนส่งตามสัญญา

 และให้ยกเลิกค�าจัดกัดความของค�าว่า “ผู้ขนส่งอื่น”  

และให้ปรับปรุงบทบัญญัติมาตรา 44 และมารตรา 45 โดยบัญญัติ

ใหม่ให้มีความดังต่อไปนี้

 มาตรา 44 บัญญัติว่า “ให้น�าบทบัญญัติว่าด้วยความ 

รับผิดของผู้ขนส่งตามสัญญามาใช้บังคับแก่ผู้ขนส่งตามความเป็น 

จริงด้วยเฉพาะการขนส่งในส่วนท่ีผู้ขนส่งตามความเป็นจริงได้รับ 

มอบหมายด้วย”

 มาตรา 45 บัญญัติว่า “เมื่อมีกรณีที่ผู้ขนส่งตามความ 

เป็นจริงต้องรับผิดและผู้ขนส่งตามสัญญาจะต้องรับผิดในกรณ ี

เดยีวกนันัน้ด้วย ให้ผู้ขนส่งตามความเป็นจรงิและผู้ขนส่งตามสัญญา 

ดังกล่าวเป็นลูกหนี้ร่วมกัน”

 นอกจากนัน้ให้เพิม่หมวด 7 ว่าด้วย การรบัขนทางทะเล 

ท่ีด�าเนินการโดยบุคคลอื่นท่ีมิใช่ผู ้ขนส่งตามสัญญา ในมาตรา 

ดังต่อไปนี้

 มาตรา 62 บัญญัติว่า “บทบัญญัติแห่งหมวดนี้ให้ใช้ 

บังคับแก่กรณีที่ผู้ขนส่งตามสัญญาในฐานะตัวการท�าสัญญารับขน 

ทางทะเล ซ่ึงอยู่ภายใต้บงัคบัแห่งพระราชบญัญตันิีก้บัผูส่้งของ ผูร้บั 

ตราส่งหรือบุคคลซึ่งกระท�าการในนามของบุคคลดังกล่าวนั้น และ 

ผู้ขนส่งตามความเป็นจริงเป็นผู้ด�าเนินการโดยอาศัยอ�านาจของ 

ผู้ขนส่งตามสัญญากระท�าการขนส่งตลอดเส้นทางหรือส่วนหนึ่ง 

ของเส้นทางของการขนส่งแต่มิได้เป็นผู้ขนส่งหลายคนหลายทอด 

ตามความในพระราชบญัญตัน้ีิ ทัง้นี ้ให้สนันษิฐานไว้ก่อนว่ามกีารให้ 

อ�านาจเช่นว่านั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้เป็นอย่างอื่น”

 มาตรา 63 บัญญัติว่า “ถ้าผู้ขนส่งตามความเป็นจริง 

ด�าเนินการรับขนตลอดเส้นทางหรือบางส่วนของเส้นทางการรับขน  

ให้ผูข้นส่งตามสญัญาและผูข้นส่งตามความเป็นจรงิอยู่ภายใต้บงัคบั 

แห่งพระราชบญัญตันิี ้โดยให้ผูข้นส่งตามสญัญารบัผดิส�าหรบัการรบั 

ขนท้ังหมดตามที่มุ่งหมายในสัญญาส่วนผู้ขนส่งตามความเป็นจริง 

ให้รับผิดเฉพาะการรับขนในส่วนที่ตนเป็นผู ้ด�าเนินการเท่าน้ัน 

เว้นแต่จะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในหมวดนี้”

 มาตรา 64 บัญญัติว่า “การกระท�าและละเว้นการ 

กระท�าของผู้ขนส่งตามความเป็นจริงและของลูกจ้างและตัวแทน 

ของผู ้ขนส่งตามความเป็นจริงซ่ึงกระท�าภายในขอบเขตหน้าที ่

การงานของตนที่เกี่ยวกับการรับขนซึ่งด�าเนินการโดยผู้ขนส่งตาม 

ความเป็นจริง ให้ถือว่าเป็นการกระท�าและละเว้นการกระท�าของ 

ผู้ขนส่งตามสัญญาด้วย

 ในกรณีที่การรับขนด�าเนินการโดยผู้ขนส่งตามความ 

เป็นจริง ให้ถือว่าเป็นการกระท�าและละเว้นการกระท�าของผู้ขนส่ง 

ตามสัญญา ลูกจ้างและตัวแทนของผู้ขนส่งตามสัญญาซึ่งกระท�า 

ภายในขอบเขตหน้าที่การงานของตนเป็นการกระท�าและละเว้น 

การกระท�าของผู้ขนส่งตามความเป็นจริงด้วย แต่การกระท�าหรือ 

ละเว้นการกระท�าเช่นว่านั้นไม่ท�าให้ผู้ขนส่งตามความเป็นจริงต้อง 

รับผิดเกินกว่าจ�านวนที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้

 ความตกลงพเิศษทีผู่ข้นส่งตามสญัญาเข้าผกูพนันอกเหนอื 

จากที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ีการสละสิทธิหรือข้อต่อสู้ตาม 

ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ี หรือการบอกกล่าวไว้เป็นพิเศษถึง 

ส่วนได้เสียที่จะได้รับ เมื่อมีการส่งมอบ ณ ถิ่นปลายทางย่อมไม่มี 

ผลกระทบต่อผู้ขนส่งตามความเป็นจริง เว้นแต่ผู้ขนส่งตามความ 

เป็นจริงจะได้ตกลงด้วย”

 มาตรา 65 บัญญัติว่า “ในการรับขนซึ่งปฏิบัติการโดย 

ผู้ขนส่งตามความเป็นจริง หากลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้ขนส่งตาม 

สัญญาหรือของผู้ขนส่งตามความเป็นจริง พิสูจน์ได้ว่าตนได้กระท�า 

ภายในขอบเขตหน้าทีข่อบหน้าทีก่ารงานของตน ลกูจ้างหรอืตวัแทน 

ของผู้ขนส่งนั้นย่อมมีสิทธิใช้ประโยชน์จากเงื่อนไขและเกณฑ์จ�ากัด 

ความรับผิดตามพระราชบัญญัตินี้บังคับกับผู้ขนส่งที่ตนเป็นลูกจ้าง 

หรอืตวัแทนได้ เว้นแต่พสูิจน์ได้ว่าลูกจ้างหรอืตวัแทนของผูข้นส่งนัน้ 

ได้กระท�าการในลักษณะที่ไม่สามารถอ้างเกณฑ์จ�ากัดความรับผิด 

ตามพระราชบัญญัตินี้ได้”

 มาตรา 66 บัญญัติว่า “ในการรับขนซึ่งด�าเนินการโดย 

ผู้ขนส่งตามความเป็นจริง ยอดรวมของค่าเสียหายท่ีจะได้รับการ 

ชดใช้จากผู้ขนส่งตามสัญญาและผู้ขนส่งตามความเป็นจริง และ 

จากลูกจ้างและตวัแทนของผู้ขนส่งดงักล่าวทีก่ระท�าภายในขอบเขต 

หน้าที่การงานของตน จะต้องไม่เกินจ�านวนสูงสุดที่จะได้รับจาก 

ผู ้ขนส่งตามสัญญาหรือจากผู ้ขนส่งตามความเป็นจริงภายใต  ้

พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้บุคคลที่กล่าวในมาตรานี้ไม่ต้องรับผิดใน 

จ�านวนที่เกินกว่าเกณฑ์จ�ากัดความรับผิดส�าหรับบุคคลนั้น” 

 3. ปัญหาอ�านาจการจดัการสนิค้าอนัตรายของผู้ขนส่ง  

ให้เพิ่มเติมหมวด 8 ในพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล  

พ.ศ.2534 ดังนี้

  1. แม้จะมีบทบัญญัติอ่ืนใดในรัฐบัญญัตินี้ ถ้าใน 

เวลาก่อนที่สินค้าใดๆ ตามสัญญารับขน รวมทั้งเวลาใดๆ ท่ีได้ 

ยดึถอืไว้ ผูข้นส่งม ี“ความเชือ่ตามสมควร” ว่าสนิค้าอยูใ่นหรอืก�าลงั 

จะเข้าสู่สภาพที่เป็นอันตราย และจ�าเป็นที่จะต้องหลีกเลี่ยงต่อ 

บุคคลหรือทรัพย์สินใดๆ ที่จะต้องท�าลายหรือก�าจัดโดยวิธีอ่ืน  

ให้ผู้ขนส่งกระท�าเช่นนั้นในทันที 

  2.  ในกรณีดังกล่าวค่าใช้จ่ายตามสมควรของ 

ผู้ขนส่งในการท�าลายหรือก�าจัดโดยวิธีอื่นๆ ของสินค้าสามารถ 

เรียกคืนได้จากคู่สัญญาของเขาเอง

อนันต์  เพียรวัฒนะกุลชัย
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 4. ปัญหาอัตราแลกเปลี่ยนการเงินเกี่ยวกับการ 

ค�านวณมูลค่าจ�ากัดความรับผิด ให้ปรับปรุงพระราชบัญญัติ 

การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 มาตรา 58 โดยใช้ความว่า 

 “ภายใต้บังคับมาตรา 60 ในกรณีท่ีของซ่ึงผู้ขนส่งได้ 

รับมอบไว้สูญหายหรือเสียหาย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้จ�ากัด 

ความรับผิดของผู้ขนส่งไว้หกร้อยหกสิบหกจุดหกเจ็ดหน่วยสิทธ ิ

พิเศษถอนเงินต่อหนึ่งหน่วยการขนส่ง หรือสองหน่วยสิทธิพิเศษ 

ถอนเงินต่อหนึ่งกิโลกรัมของน�้าหนักท้ังหมดแห่งของท่ีสูญหายหรือ 

เสียหายแล้วแต่จ�านวนเงินใดจะมากกว่า

 ในกรณทีีค่�านวณราคาค่าเสยีหายได้ตามมาตรา 61 และ 

ปรากฏว่าราคาของนั้นต�่ากว่าท่ีจ�ากัดความรับผิดไว้ตามวรรคหนึ่ง  

ให้ถือเอาตามราคาที่ค�านวณได้นั้น

 ในกรณีที่ผู ้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องต้องรับผิดใน 

ความเสียหายอันเป็นผลจากการส่งมอบชักช้าหรือความเสียหาย 

อันเกิดแต่พฤติการณ์พิเศษนอกเหนือไปจากความเสียหายที่เกิด 

จากการสูญหายหรือเสียหายในของที่ขนส่ง ให้จ�ากัดความรับผิด 

ทัง้หมดของผูข้นส่งไว้เพยีงไม่เกนิค่าระวางตามสญัญาขนส่งต่อเนือ่ง 

หลายรูปแบบ

 ในกรณทีีผู่ข้นส่งต้องรบัผดิท้ังตามวรรคหนึง่และวรรคสาม  

ให้จ�ากดัความรบัผิดโดยรวมของผูข้นส่งต่อเนือ่งไว้ไม่เกนิจ�านวนเงนิ 

ที่ก�าหนดตามวรรคหนึ่ง”

 และให ้ เพิ่มเติมมาตรา 58/1 โดยให ้บัญญัติว ่า 

“เพ่ือประโยชน์แก่การค�านวณความรับผิดตามพระราชบัญญัตินี้  

การแปลงหน่วยสิทธิพิเศษถอนเงินให้เป็นสกุลเงินบาท ให้ค�านวณ  

ณ เวลาอันเป็นฐานของการค�านวณค่าเสียหายโดยใช้อัตรา 

แลกเปลี่ยนตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย”

 5. ปัญหาการใช้สทิธเิรยีกร้องและการระงบัข้อพพิาท 

เห็นควรให้เพิ่มเติมอีกหมวดหนึ่งว่าด้วยเรื่อง “การใช้สิทธิเรียกร้อง 

และการระงับข้อพพิาท” ในพระราชบญัญตักิารรบัขนของทางทะเล 

พ.ศ.2534 มาตรา 62 บัญญัติว่า 

 “การใช้สิทธิเรียกร้องท่ีเกิดข้ึนจากการรับขนของทาง 

ทะเลระหว่างประเทศตามพระราชบัญญัตินี้ ให้หมายรวมถึงการใช้ 

สิทธิเรียกร้องต่อลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้ขนส่งช่วงด้วยไม่ว่าสิทธ ิ

เรียกร้องนั้นมาจากมูลสัญญาหรือมูลละเมิด

 ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้ขนส่งช่วงมีสิทธิยกข้อต่อสู้ของ 

ผู้ขนส่งตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติน้ีข้ึนต่อสู้ผู้ใช้สิทธิเรียกร้อง 

ได้ด้วย”

 มาตรา 39 บัญญัติว่า “ให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ 

การค้าระหว่างประเทศเป็นศาลทีม่เีขตอ�านาจตามพระราชบญัญตันิี้

 โจทก์อาจฟ้องคดีอันเกิดจากการรับขนของทางทะเล 

ระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะมีมูลจากสัญญาหรือมูลละเมิด โดยยื่นต่อ 

ศาลในประเทศทีม่คีวามตกลงกบัประเทศไทยเกีย่วกบัการรบัขนของ 

ทางทะเลระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นศาลที่มีเขตอ�านาจพิจารณาคด ี

ดังกล่าวตามกฎหมายของประเทศนั้นได้ ดังต่อไปนี้

  (1) ศาลในประเทศทีเ่ป็นจดุเริม่ต้นหรอืจดุปลายทาง 

ของการรับขนของ

  (2) ศาลในประเทศที่ของสูญหายหรือเกิดความ 

เสียหายขึ้น

  (3) ศาลในประเทศที่เป็นที่ตั้งส�านักงานใหญ่ของ 

ผู้ขนส่ง

  (4) ศาลในประเทศที่โจทก์มีภูมิล�าเนา”

เอกสารอ้างอิง
กมล สนธิเกษตริน. (2550). รายงานการประชมุร่างพระราชบญัญัต ิ

 การรับขนของทางทะเล. กรุงเทพฯ: ส�านักงาน 

 คณะกรรมการกฤษฎีกา.

จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา. (2543). หลักการขนส่ง. กรุงเทพฯ:  

 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ไชยยศ ไชยมั่นคง และอารีย์ พิจิตรกล้าเอี่ยม. (2551). หน่วยที่ 10  

 การขนส่งสินค้าทางทะเล (พิมพ์คร้ังที่ 9). นนทบุรี:  

 ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ไผทชิต เอกจริยกร. (2557). ค�าอธิบายรับขนของทางทะเล 

 (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: วิญญูชน.

สุวัชชัย ใจข้อ และปุณฑริก ศุภอมรกุล. (2552). การปรับปรุง 

 การบันทึกสิทธิพิเศษถอนเงิน (Special Drawing  

 Rights) และผลกระทบต่อการจดัท�าข้อมูล. กรงุเทพฯ:  

 ธนาคารแห่งประเทศไทย.

อนันต์  เพียรวัฒนะกุลชัย
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วารสารวิจัยรําไพพรรณี 
Rajabhat Rambhai Barni Research Journal 

 วารสารวจิัยรําไพพรรณี เปนวารสารระดับชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพือ่เผยแพร ผลงานวิจัย และวิชาการ วิชาการของ
คณาจารย นักศึกษาปรญิญาโท ปริญญาเอก ทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัย  

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

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

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

ระเบียบการตีพิมพ 
1) ผูวิจัยดําเนินการเขียนบทความวิจัยตามขอกําหนดรูปแบบของวารสารวิจัยรําไพพรรณี ของสถาบันวิจัยและ 

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

ทาง ระบบสงบทความวิจัยออนไลนวารสารวิจัยรําไพพรรณ ีhttps://www.rbru.ac.th/org/ 
research/article_research/index.php หรือสมัครผานเวบ็ไซตระบบ ThaiJo2.0 https://tci- 
thaijo.org/index.php/RRBR/index   

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

3) ผูวิจัยตองชําระคาธรรมเนียมในการดําเนินการตีพิมพของวารสารวจิัยรําไพพรรณี จํานวน 2,500  บาท  
4) ผูวิจัยสามารถชําระคาธรรมเนียมได ดังน้ี  
      โอนเงนิเขาบัญชีหมายเลข 178-1-48958-7 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี ประเภทบัญชี              

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

กองบรรณาธิการจะไมคืนเงนิในกรณีท่ีบทความไมผานการพิจารณาจากผูทรงคณุวฒิุ ไมวากรณีใดๆ เพราะเปน
คาตอบแทนการพิจารณาบทความของผูทรงคุณวุฒ ิ

5) ผูวิจัยจะตองดําเนินการปรับแกไขบทความตามผลการตรวจประเมินของกองบรรณาธิการ และผูทรงคุณวฒุิของ 
วารสารวิจัยรําไพพรรณ ีอยางตอเน่ืองตลอดกระบวนการในการตีพิมพ 

6)  เมื่อผูวิจัยไดดําเนินการตามระเบียบ ขอที่ 1) – 5) เรียบรอยแลว กองบรรณาธิการจะออกใบตอบรับการตีพิมพ 
และใบเสร็จรับเงินจากทางราชการใหกับผูวิจัย และดําเนินการตามกระบวนการตีพิมพตอไป 

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

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

o ชื่อผูเขียน (ทุกคน) 
- ชื่อผูเขียน ภาษาไทย – อังกฤษ  ขนาด 14 point  , กําหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา  
- ที่อยูผูเขียน ภาษาไทย- อังกฤษ ขนาด 14 point , กําหนดก่ึงกลาง, ตัวหนา และเวน 1 บรรทัด  
- อีเมลลผูเขียนหลัก วันท่ีสง วันท่ีแกไขลาสุด และวันตอบรับบทความ 

                        *Corresponding author E-mail:    (Received; Revised ; Accepted) 
o บทคัดยอ  

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

o คําสําคัญ  ใหพิมพตอจากสวนบทคัดยอ ควรเลือกคําสําคัญที่เก่ียวของกับบทความ ประมาณ  4-5 คําใช
ตัวอักษร ภาษาไทย หรือ อังกฤษ ขนาด 14 point 
- เนื้อหา บทคัดยอภาษาอังกฤษ  ขนาด 14 point , กําหนดชิดขอบ , ตัวหนา  
-  ยอหนา 0.5 นิ้ว  

o Keyword  ใหพิมพตอจากสวน Abstract ควรเลือกคําสําคัญที่เกี่ยวของกับบทความ ภาษาอังกฤษ ขนาด 
14 point 

o รายละเอียดบทความ (Body)  
-  คําหลักบทขนาด 16 point , กําหนดชดิซาย , ตัวหนา  
-  หัวขอยอยขนาด 14 point , กําหนดชิดซาย , ตัวหนา 
-  ตัวอักษรขนาด 14 point , กําหนดชิดขอบ , ตัวธรรมดา 
-  ยอหนา 0.5 นิ้ว  
รายละเอียดบทความประกอบดวย  บทนํา  วัตถุประสงคของการวิจัย  อุปกรณและวิธีดําเนิน   การวิจัย  

ผลการวิจัย  สรุปและอภปิรายผลการวจิัย  ขอเสนอแนะ  และเอกสารอางอิง 
 คําศัพท  ใหใชศัพทบัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน 
 รูปภาพและตาราง  กรณีรูปภาพและตาราง หัวตารางใหจัดชิดซายของคอลัมน คําบรรยายรูปภาพ

ใหอยูใตรูปภาพ และจัดกึ่งกลางคอลัมน เนื้อหา และคําบรรยายภาพ ใชตัวอักษรขนาด 14 point ตัวปกต ิ
 รูปแบบการพมิพเอกสารอางอิง  

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

Okuda, M., & Okuda, D. (1993). Star trek chronology: The history of the future. New York: Pocket Books. 
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2.  อางอิงจากบทความในหนังสือ รายงานการประชุมทางวชิาการ สัมมนาทางวิชาการ 
รูปแบบ  :  
ชื่อผูเขียนบทความ.//(ปท่ีพิมพ).//ชื่อบทความ.//ใน ชื่อหนังสือ.//ชือ่บรรณาธิการหรือผูรวบรวม.                     
      ครั้งท่ีพิมพ.//ชื่อชุดหนังสือ.//เมืองที่พิมพ:/สํานักพิมพ.//หนา. 
ตัวอยาง :  
ปกรณ ปรยีากร. (2532). ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนา. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการ 
        บริหารการพัฒนาชนบท. หนวยที ่1. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาการ 
       จัดการ. นนทบุร:ี โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช. หนา 33-34. 
Fitzroy, Felix R. and Kraft, Kornelius. (1991). Firm Size, Growth and Innovation: Some Evidence 
       from West Germany. In Innovation and Technological Change: An International 
       Comparizon.  Zottan J. Aes and David B. Audretsh, eds. New York: Harester 
       Wheatsheaf. pp. 152-159. 
3.  อางอิงจากบทความในวารสาร 
รูปแบบ  :  
ชื่อผูเขียน.//(ปท่ีพิมพ).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร.//ปที ่(เดือน):/เลขหนา. 
ตัวอยาง :  
สุรัชช ฟุงเกียรต.ิ (2547). นาโนเทคโนโลยีวสิัยทัศนเทคโนโลยรีะดับไมโคร. ผูสงออก. 17 (ปกษแรก เมษายน): 19-22. 
Mintrom, Michael and Vergari, Sandra. 1996. Advocacy Coalitions, Policy Entrepreneurs and Policy Change.  
        Policy Studies Journal. 24 (Autumn): 420-434. 

4.  อางอิงจากวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ และสารนิพนธ 
รูปแบบ  :  
ชื่อผูเขียน. //(ป). // ชื่อวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ หรือสารนิพนธ.//ระดับปริญญา/ มหาวิทยาลยั. 
ตัวอยาง :  
ธีรวัฒน พันธุสุผล. (2547). การรับรูกิจกรรมการพัฒนาทหารกองประจําการเพื่อการพฒันา 
        ประเทศ กรณีศึกษา กรมทหารตอสูอากาศยาน หนวยบัญชาการอากาศโยธิน 
        กองบัญชาการยุทธทางอากาศ. วิทยานิพนธปริญญามหาบณัฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 
ปโย เล็กกําแหง. (2547). พฤติกรรมการซื้อและการบริโภคเคร่ืองดื่มในรานกาแฟขนาดเล็กของ 
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------------------------------------------------- 

หลักเกณฑการประเมินบทความเพื่อการตอบรับการตีพิมพ 
 ตองเปนบทความที่ยังไมไดมีการเผยแพรในวารสารใดมากอนหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการใดๆ  
กองบรรณาธิการจะดําเนินการพิจารณาบทความตามรูปแบบที่กําหนด หากบทความใดไมผานการพิจารณาจะสงกลับคนืให
ผูเขียนแกไข  หากผานการพิจารณาจะเขาสูการประเมินจากผูทรงคณุวุฒภิายใน และภายนอก เมื่อผลการประเมินผานหรือ 
ไมผานจะแจงใหผูเขียนทราบ เมื่อบทความไดรับการตีพิมพผูเขียนจะไดรบัหนังสือรบัรองการการตีพิมพ โดยจะใหผูเขียนที่
เปนช่ือแรกและสามารถดาวนโหลดวารสารฉบับสมบูรณไดทางเว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
https://www.rbru.ac.th/org/research/ 
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  ใบสมัครและหลักฐานการชําระเงินสงมาที ่E-mail : research_rbru2010@hotmail.com  หรือ 

หรือสมัครสงบทความวิจัยออนไลน พรอมสงหลักฐานการชําระเงินเขาระบบสงบทความวิจัยออนไลนวารสารวิจัยรําไพพรรณ ี
ไดที ่https://www.rbru.ac.th/org/research/article_research/list.php 

  
กองบรรณาธิการสามารถติดตอขาพเจา ไดที่      สถานที่ทํางานที่ระบุขางตน      ที่อยูดังตอไปนี้ 

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

.............................................................................................................................................................................................. 
โทรศัพทที่ทํางาน..................................................................โทรศัพทมือถือ....................................................................... 
โทรสาร..................................................................................E-mail.................................................................................. 

และในกรณีที่ไมสามารถติดตอขาพเจาได กองบรรณาธิการสามารถติดตอบคุคลดังตอไปนี ้
ชื่อ – สกุล............................................................................................................................................................................. 
โทรศัพท................................................................................................................................................................................ 
โทรสาร...................................................................................E-mail................................................................................... 
มีความเก่ียวของเปน............................................................................................................................................................... 

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

(...............................................................)  
............../..................../.............. 

เจาของผลงาน 

 

ใบสมัครขอสงบทความลงตีพิมพ 
(การกรอกใบสมัครโปรดใชวิธีการพิมพ)   

กรุณาสงใบสมัคร และหลักฐานการโอนเงิน ไปยัง สถาบันวิจัยและพัฒนา (อาคารเฉลิมพระเกียรตฯิ ชั้น 5) อาคาร 36  
มหาวิทยาลยัราชภฏัราํไพพรรณี เลขที่ 41 หมู 5 ถนนรักษศักดิ์ชมูล ตําบลทาชาง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุร ี22000   

โทรศัพท 0-3947-1056 หรือ 0-3931-9111 ตอ 10801  โทรสาร 0-3947-1056 มือถือ 086-4402639 
อีเมลล research_rbru2010@hotmail.com 
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แบบประเมินบทความวิจัย เพื่อตีพิมพในวารสารวิจัยรําไพพรรณี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
ชื่อบทความวิจัย
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 

ชื่อผูประเมิน...........................................................................................สงคนืภายในวันที.่................................................ 
1. ความเปนมา / ความสําคัญของปญหาวิจัย 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. วิธีการวิจัย (กลุมตัวอยางและวิธีการสุม / ความนาเชื่อถือของเครื่องมือ / ขอมูล ฯลฯ) 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

 

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

            อีเมลล research_rbru2010@hotmail.com    
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