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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)	 โดยฉบับนี้เป็นปีที่	 13	 ฉบับที่	 2	 ประจ�าปี	 2562	 (พฤษภาคม-สิงหาคม)	 เพื่อเป็นตอบสนอง 

ความต้องการของผู้รับบริการวารสารวิจัยร�าไพพรรณี	 และเป็นการปรับปรุงคุณภาพวารสารให้มีความน่าสนใจมากขึ้น 

ทางวารสารได้เปิดรับบทความวิจัยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 

เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในฉบับนี้	จ�านวน	20	เรื่อง	ปัจจุบันวารสารวิจัยร�าไพพรรณี	ได้ด�าเนินงานมาเป็นปีที่	13	โดยบทความ 

วจิยัทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกใหต้พีมิพใ์นวารสารนี	้ผา่นการประเมนิจากผู้ทรงคณุวฒุแิละผู้เชีย่วชาญตามสาขาวชิา	ซ่ึงวารสาร 

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

คุณภาพวารสารมาโดยตลอด	ปัจจุบันได้จัดอยู่ในฐานข้อมูล	TCI	กลุ่มที่	2	กองบรรณาธิการวารสารได้ด�าเนินการเผยแพร่ 

วารสารวิจัยร�าไพพรรณี	ไปยังเครือข่ายมหาวิทยาลัย	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง	ๆ 	ทั่วประเทศ	เป็นประจ�าทุก	4	เดือน		

	 กองบรรณาธกิารขอขอบคุณผูเ้ขียนทุกทา่นทีส่ง่บทความวจิยัมาให้พจิารณาตพิีมพ์	ขอขอบพระคณุผูท้รงคณุวฒุ ิ

ในการพิจารณาบทความ	 (Peer	 reviews)	 ทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขบทความวิจัยต่าง	 ๆ	 ให้มี 

ความถูกต้อง	 และขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนการจัดท�าวารสารวิจัยร�าไพพรรณีฉบับนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ 

ด้วยดี	หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารวิจัยร�าไพพรรณี	ปีที่	13	ฉบับที่	2	ประจ�าปี	2562	(พฤษภาคม-สิงหาคม)	จะสามารถ 

ตอบสนองความสนใจของผู้อ่านทุกท่านได้เป็นอย่างดี	 ท้ังนี้สามารถติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ	 

หรือสมัครส่งบทความวิจัยออนไลน์	 ได้ท่ี	 https://www.rbru.ac.th/org/research/article_research/list.php	 หรือ 

ส่งผ่านระบบ	ThaiJo	2.0	https://tci-thaijo.org/index.php/RRBR/index		ซึ่งกองบรรณาธิการวารสารจะด�าเนินการ 

รวบรวม	คัดกรอง	เพื่อน�าไปสู่การเผยแพร่ผลงานวิจัยอันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป
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ระบบสูบน�้าบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเอง
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บทคัดย่อ
	 ในการท�าวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพระบบสูบน�้าบาดาลพลังงานแสงอาทิตย	์ 

ปริมาณน�้าที่ผลิตได้ต่อการน�าไปใช้งาน	 วิเคราะห์ต้นทุนเชิงเศรษฐศาสตร์	 และบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาล 

เกาะกูด	 ผลการวิจัยพบว่า	 หลังการติดตั้งระบบสูบน�้าบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์	 ประกอบด้วย	 แผงโซล่าเซลล์	 ขนาด	 325	 วัตต	์ 

จ�านวน	 10	 แผง	 เครื่องแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ	 ขนาด	 2	 แรงม้า	 (1.5	 กิโลวัตต์)	 เครื่องสูบน�้าบาดาล	 3	 เฟส	 ขนาด	 2	 แรงม้า	 ควบคุม 

การสูบน�้าด้วยสวิตช์ใบพาย	 และสวิตช์ควบคุมระดับแรงดันในภาชนะเก็บน�้า	 ขนาด	 15	 คิว	 (15,000	 ลิตร)	 ท�างานร่วมกับกระแสไฟฟ้า 

ที่มาจากการไฟฟ้าเพื่อชดเชยช่วงเวลาที่แผง		โซล่าเซลล์ไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้	วิเคราะห์ปริมาณความเข้มแสง	ปริมาณแรงดันไฟฟ้า	 

และกระแสไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์	ตั้งแต่เวลา	08.00	น.	ถึง	17.00	น.	พบว่า	เมื่อปริมาณความเข้มแสงเพิ่มขึ้น	มีผลท�าให้กระแสไฟฟ้า 

เพิ่มขึ้น	โดยเฉลี่ยค่าสูงสุดที่เวลา	12.00	น.	เท่ากับ	50,725	ลักซ์	ค่ากระแสไฟฟ้า	เท่ากับ	5.94	แอมแปร์	ได้ปริมาณน�้าโดยเฉลี่ย	80	ลิตร 

ต่อนาที	หรือ	4,800	ลิตรต่อชั่วโมง	โดยภาชนะเก็บน�้า	ขนาด	15,000	ลิตร	จะสามารถเติมน�้าลงในภาชนะเก็บน�้าได้ภายในระหว่าง	2.30	ถึง	 

3	ชั่วโมง	สามารถลดปริมาณค่ากระแสไฟฟ้าของโรงเรียนได้ปริมาณร้อยละ	30	เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน	หลังบูรณการการเรียน 

การสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่	 1	 ถึง	 6	 ของโรงเรียนอนุบาลเกาะกูด	 ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต	 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	คณาจารย์	และผู้ที่สนใจทั่วไป	รวมจ�านวน	127	คน	ท�าแบบสอบถามความพึงพอใจ	โดยแบบมาตราส่วน 

ประมาณค่า	 5	 ระดับ	 พบว่า	 ความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ	 มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด	 คือ	 ความรู้ความเข้าใจหลังการอบรม	 

และฝึกปฏิบัติค่าเฉลี่ย	 (Mean)	4.88	คิดเป็น	 ร้อยละ	97.60	ด้านความพึงพอใจ	มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด	คือ	 วัตถุประสงค์ในการ 

จัดโครงการและประโยชน์ที่ได้รับ	และความพึงพอใจต่อความรู้ความสามารถที่ถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร	ค่าเฉลี่ย	(Mean)	4.88	คิดเป็น 

ร้อยละ	 97.60	 ด้านการน�าความรู้ไปใช้	 มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด	 คือ	 สามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานด้านพลังงานไฟฟ้า 

ให้เกิดความเชี่ยวชาญ	และสอดคล้องกับการมีส่วนร่วมลดการใช้พลังงานของประเทศ	ค่าเฉลี่ย	(Mean)	4.91	คิดเป็น	ร้อยละ	98.20

ค�าส�าคัญ :	พลังงานแสงอาทิตย์,	การพึ่งพาตนเอง,	ระบบสูบน�้าบาดาล

ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล, กฤษณะ  จันทสิทธิ์, คมสัน  มุ่ยสี, นิกร ผงทอง



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

6   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 13  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562

Abstract
	 The	 purposes	 of	 this	 research	were	 to	 analyze	 and	 evaluate	 the	 efficiency	 of	 solar	 energy	 borehole	 

pumps,	 the	 amount	 of	 produced	water	 per	 use,	 economic	 cost	 analysis	 and	 research	 integration	with	 learning	 

and	 teaching	 of	 Anubankohkood	 School.	 The	 results	 showed	 that	 after	 installing	 the	 solar	 energy	 borehole 

pumps	 which	 consisted	 of	 10	 solar	 panels	 with	 325	 watts,	 AC	 convertor	 with	 2	 horsepower	 (1.5	 kilowatts),	 

3-phase	borehole	pumps	with	2	horsepower	that	controlled	water	pumping	using	a	paddle	switch	and	a	switch	to	

control	 pressure	 level	 in	 a	 15-cubic	water	 tank	 (15,000	 liters)	 which	worked	 together	with	 electric	 current	 from	 

electricity	 in	 order	 to	 compensate	when	 the	 solar	 panels	 could	 not	 produce	 electric	 current.	 Light	 intensity,	 

electrical	 voltage	 and	 electric	 current	 produced	 by	 the	 solar	 panels	 were	 analyzed	 from	 08:00	 to	 17:00	 and	 

found	that	 if	 the	 light	 intensity	 increased,	 the	electric	current	would	 increase	by	which	the	highest	mean	was	at	 

12:00	 with	 50,725	 lux	 gaining	 5.94	 ampere	 of	 electric	 current	 that	 could	 pump	 average	 water	 of	 80	 liters	 

per	minute	 or	 4,800	 liters	 per	 hour	 which	 could	 add	water	 into	 the	 15,000-liter	 water	 tank	 between	 2.5	 to 

3	hours.	This	system	could	reduce	30	percent	of	electric	expense	of	the	school	comparing	with	the	same	period. 

The	 integration	with	 science	 learning	 and	 teaching	 of	 grade	 1	 to	 grade	 6	 in	 Anubankohkood	 School	 together	 

with	 the	 graduate	 students	 of	 Technology	 Program	 from	 Faculty	 Industrial	 Technology	 as	well	 as	 lectures	 and	 

interested	 people,	 all	 together	 127	 people,	 using	 a	 five-level	 rating	 scale	 satisfaction	 questionnaire	 found	 

that	 the	 satisfaction	 in	 terms	of	understanding	gained	 the	highest	 level	of	 satisfaction	by	which	 the	X	 (Mean)	of	 

understanding	 after	 training	 and	 practice	was	 4.88	 or	 97.60	 percent.	 In	 terms	 of	 knowledge	 use	 found	 that	 the	 

ability	 to	 competently	 practice	 the	 received	 knowledge	 on	 electrical	 power	 and	 conform	with	 the	 energy	 

reduction	participation	of	the	country	gained	the	highest	satisfaction	of	X	(Mean)	4.91	or	98.20	percent.

Keywords : Solar	Energy,	Self-Reliance,	Borehole	Pumps
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บทน�า 

	 โรงเรียนอนุบาลเกาะกูดต้ังอยู่ในพื้นที่เป็นเกาะมีทะเล 

ล้อมรอบ	 ระบบไฟฟ้าที่ใช้งานอยู ่บนเกาะได้มาจากการไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาคที่น�าสายเคเบิลลอดใต้ทะเล	 แจกจ่ายไปยังสายส่ง 

ส�าหรับใช้บนเกาะ	 ซึ่งในบางวันกระแสไฟฟ้ามีปริมาณไม่เพียงพอ 

ต่อความต้องการใช้งาน	 เนื่องมาจากมีจ�านวนโรงแรม	 รีสอร์ท	 และ 

ที่พักเป็นจ�านวนมากมีความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อรองรับ 

นกัท่องเทีย่วบนเกาะกูด	โดยเฉพาะในช่วงฤดรู้อนยิง่มคีวามต้องการ 

กระแสไฟฟ้ามากกว่าปกติปัจจุบันทางโรงเรียนอนุบาลเกาะกูด 

ผลิตน�้าจืดส�าหรับใช้ในโรงเรียนด้วยการใช้กระแสไฟฟ้า	 สูบน�้าจาก 

บ่อบาดาลของทางโรงเรียน	ฯ	ด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานและ 

บุคลากรที่อยู่บนเกาะกูด	 เมื่อปี	 พ.ศ.2553	 ซึ่งมีขนาดความลึก	 

53	เมตร	สูบด้วยเครื่องสูบน�้าขนาด	1.5	แรงม้า	ส่งน�้าที่ได้ไปเก็บไว ้

บนภาชนะเก็บน�้า	ขนาด	15	คิว	(15,000	ลิตร)	ความสูง	15	เมตร	 

เพื่อแจกจ่ายไปยังจุดต่าง	ๆ	ภายในโรงเรียน	รวมถึงบ้านพักอาจารย์	 

ซึ่งจะพบช่วงเวลาใช้ปริมาณน�้ามากสุดในช่วงเวลากลางวัน	 ดังภาพ 

ที่	1	และยังพบว่า	ค่าใช้จ่ายส�าหรับการสูบน�้าบาดาลขึ้นมาในแต่ละ 

เดือนมีปริมาณสูง	 โดยเฉล่ียปริมาณค่ากระแสไฟฟ้าของโรงเรียน 

เดือนละ	 10,000	 บาท	 ซึ่งมาค่ากระแสไฟฟ้าที่มาจากเครื่องสูบน�้า 

บาดาล	 ร้อยละ	 30	 จึงมีความสนใจที่จะสร้างระบบสูบน�้าด้วย 

วิธีการอื่นมาช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าว	 (นิกร	 ผงทอง,	 

2559,	กรกฎาคม	28)	

ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล, กฤษณะ  จันทสิทธิ์, คมสัน  มุ่ยสี, นิกร ผงทอง

controlled water pumping using a paddle switch and a switch to control pressure level in a           
15-cubic water tank (15,000 liters) which worked together with electric current from electricity in 
order to compensate when the solar panels could not produce electric current. Light intensity, 
electrical voltage and electric current produced by the solar panels were analyzed from 08:00 to 
17:00 and found that if the light intensity increased, the electric current would increase by which the 
highest mean was at 12:00 with 50,725 lux gaining 5.94 ampere of electric current that could pump 
average water of 80 liters per minute or 4,800 liters per hour which could add water into the   
15,000-liter water tank between 2.5 to 3 hours. This system could reduce 30 percent of electric 
expense of the school comparing with the same period. The integration with science learning and 
teaching of grade 1 to grade 6 in Anubankohkood School together with the graduate students of 
Technology Program from Faculty Industrial Technology as well as lectures and interested people, all 
together 127 people, using a five-level rating scale satisfaction questionnaire found that the 
satisfaction in terms of understanding gained the highest level of satisfaction by which the X (Mean) 
of understanding after training and practice was 4.88 or 97.60 percent. In terms of knowledge use 
found that the ability to competently practice the received knowledge on electrical power and 
conform with the energy reduction participation of the country gained the highest satisfaction of X 
(Mean) 4.91 or 98.20 percent. 
Keyword : Solar Energy, Self-Reliance and Borehole Pumps 
 

บทนํา  
 

โรงเรียนอนุบาลเกาะกูดตั้งอยูในพื้นที่เปนเกาะมีทะเลลอมรอบ ระบบไฟฟาที่ใชงานอยูบนเกาะไดมาจากการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคที่นําสายเคเบิลลอดใตทะเล แจกจายไปยังสายสงสําหรับใชบนเกาะ ซึ่งในบางวันกระแสไฟฟามีปริมาณ
ไมเพียงพอตอความตองการใชงาน เนื่องมาจากมีจํานวนโรงแรม รีสอรต และที่พักเปนจํานวนมากมีความตองการใช
กระแสไฟฟาเพื่อรองรับนักทองเที่ยวบนเกาะกูด โดยเฉพาะในชวงฤดูรอนยิ่งมีความตองการกระแสไฟฟามากกวาปกติ
ปจจุบันทางโรงเรียนอนุบาลเกาะกูดผลิตน้ําจืดสําหรับใชในโรงเรียนดวยการใชกระแสไฟฟา สูบน้ําจากบอบาดาลของทาง
โรงเรียน ฯดวยการสนับสนุนจากหนวยงานและบุคลากรที่อยูบนเกาะกูดเมื่อป พ.ศ.2553 ซึ่งมีขนาดความลึก 53 เมตร 
สูบดวยเครื่องสูบน้ําขนาด 1.5 แรงมา สงน้ําท่ีไดไปเก็บไวบนภาชนะเก็บน้ําขนาด 15 คิว (15,000 ลิตร) ความสูง 15 
เมตร เพ่ือแจกจายไปยังจุดตาง ๆภายในโรงเรียน รวมถึงบานพักอาจารย ซึ่งจะพบชวงเวลาใชปริมาณน้ํามากสุดใน
ชวงเวลากลางวนั ดังภาพที่ 1 และยังพบวา คาใชจายสําหรับการสูบน้ําบาดาลขึ้นมาในแตละเดือนมีปริมาณสูง โดยเฉลี่ย
ปริมาณคากระแสไฟฟาของโรงเรียนเดือนละ 10,000 บาท ซึ่งมาคากระแสไฟฟาที่มาจากเครื่องสูบน้ําบาดาลรอยละ 30
จึงมีความสนใจที่จะสรางระบบสูบน้ําดวยวิธีการอ่ืนมาชวยประหยัดคาใชจายในสวนดังกลาว (นิกร ผงทอง, 2559, 
กรกฎาคม 28)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1	บ่อบาดาล	และภาชนะเก็บน�้าของโรงเรียนอนุบาลเกาะกูด

	 โรงเรียนอนุบาลเกาะกูดมีความต้องการที่จะพัฒนา 

ระบบสูบน�้าบาดาลจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเอง 

โดยจะท�าการสร้างกระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์	 ส่งไปยังปั๊มน�้า 

เพื่อสูบน�้าขึ้นมาจากบ่อบาดาลของทางโรงเรียน	 เสริมการใช้กระแส 

ไฟฟ้าที่อยู ่บนเกาะ	 โดยเป็นการสร้างพลังงานกระแสไฟฟ้าจาก 

การใช้แผงโซล่าเซลล์น�าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้งาน	 ควบคู่กับ 

การบูรณการการเรียนการสอนเสริมทักษะทางด้านวิทยาศาสตร ์

ของทางโรงเรยีน	ซึง่หากช่วงใดทีมี่แสงอาทติย์กจ็ะผลติกระแสไฟฟ้า 

เพื่อสูบน�้าด้วยตนเอง	 และถ้าหากช่วงเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์ 

ก็สามารถใช้ระบบสูบน�้าจากระบบไฟฟ้าที่อยู่บนเกาะได้	 (Hybrid	 

Technology)	 จึงมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งในพัฒนาระบบ 

สูบน�้าบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นใช้เองส�าหรับโรงเรียน 

อนุบาลเกาะกูด	 เป็นแนวทางศึกษาให้กับบุคคลในชุมชนบนเกาะ	 

เพิ่มประสิทธิภาพการสูบน�้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	 และยังเป็น 

การลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าของทางโรงเรยีน	และในภาพรวม 

ของการใช้ไฟฟ้าบนเกาะ	 เป็นแหล่งเรียนรู้ของบุคคลที่อาศัยอยู่ 

บนเกาะ	 เนื่องจากทางโรงเรียน	 ฯ	 จะเป็นสถานที่เผยแพร่ความรู ้

แบบอย่างได้เป็นอย่างดี	

	 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้พิจารณาที่จะศึกษาการพัฒนาระบบ 

สูบน�้าบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ภายในโรงเรียนอนุบาลเกาะกูด	 

อ�าเภอเกาะกูด	 จังหวัดตราด	 ให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเกิดการ 

พ่ึงพาตนเอง	 ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลง	 บูรณาการงานวิจัยกับ 

การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโรงเรียน 

อนุบาลเกาะกูด	 เพ่ือสร้างกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู ้ด้าน 

วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการน�าพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ประโยชน	์ 

เพ่ือจะสามารถพ่ึงพาตนเอง	 ด้วยกรรมวิธีหลักการทางวิศวกรรม	 

ซึ่งจะน�าพาให้ทางโรงเรียนได้ผลสัมฤทธิ์ในด้านการเรียนการสอน 

ของอาจารย์	และคงรักษาโรงเรียนต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงาน 

ต่อไป
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วัตถุประสงค์
	 1.	 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพ 

ระบบสูบน�้าบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์	 ปริมาณน�้าที่ผลิตได้ 

ต่อการน�าไปใช้งาน	

	 2.	 เพือ่ศกึษาวเิคราะห์ต้นทนุเชงิเศรษฐศาสตร์วศิวกรรม 

ของระบบสูบน�้าบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์

	 3.	 เพื่อบูรณการงานวิจัยกับการเรียนการสอนด้าน 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโรงเรียน	

อุปกรณ์และวิธีด�าเนินการวิจัย 
	 งานวิจัยนี้ท�าการศึกษาและพัฒนาระบบสูบน�้าบาดาล 

พลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเองในพื้นที่โรงเรียนอนุบาล 

เกาะกูด	 จังหวัดตราด	 เพื่อน�ากระแสไฟฟ้าที่ได้ไปใช้ร ่วมกับ 

กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าจ่ายให้กับเครื่องสูบน�้า	 ขนาด	 2	 แรงม้า	 

(1,500	 วัตต์)	 โดยมีวิธีการด�าเนินการวิจัย	 และเก็บข้อมูลในช่วง 

เดือนมิถุนายน	ถึง	เดือนสิงหาคม	แบ่งวิธีการด�าเนินการวิจัย	4	ส่วน	

ดังนี้

 ส่วนที่ 1  การจัดสร้างระบบสูบน�้าบาดาลพลังงาน 

แสงอาทิตย ์

	 	 1.1	 พัฒนาระบบสูบน�้าบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 

แบบพึ่งพาตนเองในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด	 จังหวัดตราด 

ดังภาพที่	2	โดยติดตั้งอุปกรณ์ต่าง	ๆ	ตามที่ได้ออกแบบไว้ให้เป็นไป 

ตามมาตรฐาน	วสท.	022013-59	เรือ่ง	มาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ้า 

ส�าหรับประเทศไทย	:	ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย ์

ที่ติดตั้งบนหลังคา	 (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	 ในพระบรม 

ราชูปถัมภ์,	2561)

	 	 1.2	 ติดตั้งชุดอุปกรณ์ต่าง	 ๆ	 ตามรูปแบบของการ 

ออกแบบจัดสร้าง	 เช่น	 แผงโซล่าเซลล์ชนิดผลึกรวมซิลิคอน	 

(Polycrystalline	 Silicon	 Solar	 Cell)	 ขนาด	 325	 วัตต์	 ยี่ห้อ	 

Suntech	 รุ่น	 STP325-24/VFW	 จ�านวน	 10	 แผง	 เครื่องแปลง 

ไฟฟ้ากระแสสลับ	 (Inverter)	 ย่ีห้อ	 Novem	 ขนาด	 2	 แรงม้า	 

(1,500	 วัตต์)	 และเครื่องสูบน�้าบาดาลระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 

ขนาด	3	 เฟส	 (220	 โวลต์	 50	 เฮิรตซ์)	 ยี่ห้อแฟรงคลิน	 (Franklin)	 

รุ่นเชเฟอร์	 รีเจนด์	 (ใบพัดสแตนเลส)	 โดยมีขนาดใบพัด	 จ�านวน 

14	 ใบพัด	 น�้าหนักรวม	 5	 กิโลกรัม	 ประสิทธิภาพในการสูบน�้าได้ 

ปริมาณน�้า	 100	 ลิตรต่อนาที	 ท่ีระดับความลึก	 55	 เมตร	 และ 

ประสิทธิภาพสูงสุดได้ปริมาณน�้า	 30	ลิตรต่อนาที	ที่ระดับความลึก	 

82	เมตร	(กรุงไทยวัฒนา,	2554)

	 	 1.3	 ตดิตัง้ชดุควบคมุการท�างานระบบสบูน�า้บาดาล 

พลังงานแสงอาทิตย์	 โดยน�าอุปกรณ์ต่าง	 ๆ	 ติดตั้งไว้ภายในกล่อง 

ขนาดความกว้าง	 30	 เซนติเมตร	 ยาว	 43	 เซนติเมตร	 และลึก	 

15	 เซนติเมตร	 ประกอบด้วย	 ฟิวส์ไฟฟ้ากระแสตรง	 (DC)	 ขนาด 

15	 แอมแปร์	 ส�าหรับกระแสไฟฟ้าในขณะรับโหลดเกิน	 สวิตช์ 

ไฟฟ้ากระแสตรง	(DC	Circuit	Breaker)	ส�าหรับตัดต่อกระแสไฟฟ้า 

ที่มาจากแผงโซล่าเซลล์	 อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าไฟฟ้ากระแสตรง	 

(DC	 Surge	 Protection)	 ส�าหรับป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินจาก 

ภัยธรรมชาติ	ส่วนอุปกรณ์ส�าหรับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ	ประกอบ 

ด้วย	อุปกรณ์ป้องกนัฟ้าผ่าไฟฟ้ากระแสสลับ	(AC	Surge	Protection)	 

ส�าหรบัการกระชากกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้า	สวติช์ไฟฟ้ากระแสสลับ 

(AC	 Circuit	 Breaker)	 ส�าหรับตัดต่อระบบที่เชื่อมต่อกระแสไฟฟ้า 

จากการไฟฟ้า

	 	 1.4	 ติดตั้งชุดควบคุมการตัดต่อระบบสูบน�้าบาดาล

ประกอบด้วย	สายสัญญาณสวิตช์ใบพาย	(Paddle	Flow	Switch)	

เพื่อท�าหน้าที่เช็คปริมาณน�้าที่อยู่ในบ่อบ่อบาดาล	และสายสัญญาณ

ควบคุมแรงดนัในภาชนะเกบ็น�า้	(Pressure	Tank)	เพ่ือท�าหน้าทีเ่ชค็

ความต้องการเตมิน�า้เข้าสู่ภาชนะเกบ็น�า้ขนาด	15	คิว	(15,000	ลติร)	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 ระบบสูบน้ําบาดาลพลังงานแสงอาทิตย 
 

   1.2 ติดตั้งชุดอุปกรณตาง ๆตามรูปแบบของการออกแบบจัดสราง เชน แผงโซลาเซลลชนิดผลึกรวม
ซิลิคอน (Polycrystalline Silicon Solar Cell) ขนาด 325 วัตต ยี่หอ Suntech รุน STP325-24/VFW จํานวน 10 แผง 
เครื่องแปลงไฟฟากระแสสลับ (Inverter) ยี่หอ Novem ขนาด 2 แรงมา (1,500 วัตต) และเครื่องสูบนํ้าบาดาลระบบ
ไฟฟากระแสสลับขนาด 3 เฟส (220 โวลต 50 เฮิรตซ) ยี่หอ แฟรงคลิน (Franklin) รุนเชเฟอร รีเจนด (ใบพัดสแตนเลส) 
โดยมีขนาดใบพัดจํานวน 14 ใบพัด น้ําหนักรวม 5 กิโลกรัม ประสิทธภิาพในการสูบน้ําไดปริมาณนํ้า 100 ลิตรตอนาที ที่
ระดับความลึก 55 เมตร และประสิทธิภาพสูงสุดไดปริมาณน้ํา 30 ลิตรตอนาที ที่ระดับความลึก 82 เมตร (กรุงไทยวฒันา
, 2554) 
  1.3 ติดตั้งชุดควบคุมการทํางานระบบสบูนํ้าบาดาลพลงังานแสงอาทิตย โดยนําอุปกรณตาง ๆติดตั้งไว
ภายในกลองขนาดความกวาง 30 เซนติเมตร ยาว 43 เซนติเมตร และลึก 15 เซนติเมตร ประกอบดวยฟวสไฟฟา
กระแสตรง (DC) ขนาด 15 แอมแปร สําหรับกระแสไฟฟาในขณะรับโหลดเกิน สวิตชไฟฟากระแสตรง (DC Circuit 
Breaker) สําหรับตัดตอกระแสไฟฟาที่มาจากแผงโซลาเซลล อุปกรณปองกันฟาผาไฟฟากระแสตรง (DC Surge 
Protection) สําหรับปองกันกระแสไฟฟาเกินจากภัยธรรมชาติ สวนอุปกรณสําหรับระบบไฟฟากระแสสลับประกอบดวย
อุปกรณปองกันฟาผาไฟฟากระแสสลับ (AC Surge Protection) สําหรับการกระชากกระแสไฟฟาของการไฟฟา สวิตช
ไฟฟากระแสสลับ (AC Circuit Breaker) สําหรับตัดตอระบบที่เช่ือมตอกระแสไฟฟาจากการไฟฟา 
  1.4 ติดตั้งชุดควบคุมการตัดตอระบบสูบน้ําบาดาลประกอบดวย สายสัญญาณสวิตชใบพาย (Paddle 
Flow Switch) เพื่อทําหนาที่เช็คปริมาณน้ําที่อยูในบอบอบาดาล และสายสัญญาณควบคุมแรงดันในภาชนะเก็บน้ํา 
(Pressure Tank) เพ่ือทําหนาที่เช็คความตองการเติมน้ําเขาสูภาชนะเก็บน้ําขนาด 15 คิว (15,000 ลิตร)  
             สวนที่ 2 การศึกษาวิเคราะหและประเมินผลประสิทธิภาพการใชงาน 
   หลังจากดําเนินการจัดสรางระบบสูบน้ําบาดาลพลังงานแสงอาทิตยแลว ทําการทดสอบการใชงาน
ของระบบ ฯอธิบายขั้นตอนการใชงาน วิเคราะหระบบสูบนํ้าบาดาลพลังงานแสงอาทิตย โดยทําการทดสอบวัดปริมาณ
ความเขมแสง (Light Intensity Meter) ดวยเครื่องวัดยี่หอ Pro’s Kit รุน MT-4017 ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงคา
กระแสไฟฟา และคาแรงดันไฟฟา ดวยมิเตอรยี่หอ Uni-T รุน UT204 ศึกษาผลที่มีตอการทํางานของระบบ ฯโดยเก็บ
ขอมูลในชวงเวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. เฉลี่ย 6 ครั้งใน 1 ชั่วโมง แลวนําผลมาวิเคราะหประสิทธิภาพของระบบ ฯโดย
การทํางานรวมกันระหวางพลังงานแสงอาทิตยกับกระแสไฟฟาที่มาจากการไฟฟา 
             สวนท่ี 3 การศกึษาวเิคราะหตนทุนเชิงเศรษฐศาสตรวิศวกรรม 
     ทําการศึกษาวิเคราะหตนทุนเชิงเศรษฐศาสตรวิศวกรรมจากการลงทุนสรางระบบสูบน้ําบาดาล
พลังงานแสงอาทิตย เพ่ือหาจุดคุมทุน (Break Even Point) จากสมการที่ (1) 
                         BEPS = FC/(SUU– VCU)      (1) 
   เมื่อ  
                                    BEPS = จุดคุมทุน (หนวย) 

ภาพที่ 2 ระบบสูบน�้าบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์

ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล, กฤษณะ  จันทสิทธิ์, คมสัน  มุ่ยสี, นิกร ผงทอง
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 ส่วนที่ 2  การศึกษาวิ เคราะห ์และประเมินผล

ประสิทธิภาพการใช้งาน

	 	 หลังจากด�าเนินการจัดสร้างระบบสูบน�้าบาดาล 

พลังงานแสงอาทิตย์แล้ว	 ท�าการทดสอบการใช้งานของระบบฯ 

อธิบายขั้นตอนการใช้งาน	 วิเคราะห์ระบบสูบน�้าบาดาลพลังงาน 

แสงอาทิตย์	 โดยท�าการทดสอบวัดปริมาณความเข้มแสง	 (Light	 

Intensity	Meter)	 ด้วยเครื่องวัดยี่ห้อ	 Pro’s	 Kit	 รุ่น	MT-4017	 

ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่ากระแสไฟฟ้า	 และค่าแรงดันไฟฟ้า 

ด้วยมิเตอร์ยี่ห้อ	Uni-T	รุ่น	UT204	ศึกษาผลที่มีต่อการท�างานของ 

ระบบ	 ฯโดยเก็บข้อมูลในช่วงเวลา	 08.00	 น.	 ถึง	 17.00	 น.	 เฉลี่ย 

6	ครั้งใน	1	ชั่วโมง	แล้วน�าผลมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบฯ 

โดยการท�างานร่วมกันระหว่างพลังงานแสงอาทิตย์กับกระแสไฟฟ้า 

ที่มาจากการไฟฟ้า

 ส่วนท่ี 3  การศึกษาวิเคราะห์ต้นทนุเชงิเศรษฐศาสตร์ 

วิศวกรรม

	 	 ท�าการศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนเชิงเศรษฐศาสตร ์

วศิวกรรมจากการลงทนุสร้างระบบสบูน�า้บาดาลพลงังานแสงอาทติย์	

เพื่อหาจุดคุ้มทุน	(Break	Even	Point)	จากสมการที่	(1)

	 	 	 BEPS	 =		FC/(SUU	–	VCU)						(1)

	 	 เมื่อ	

	 	 	 BEPS	 =	 จุดคุ้มทุน	(หน่วย)

	 	 	 FC	 =	 ค่าใช้จ่ายคงที่	(บาท)

	 	 	 SUU	 =		ราคาขายต่อหน่วย	(บาท/หน่วย)

	 	 	 VCU	 =	 ค่าใช้จ่ายแปรผันต่อหน่วย

	 	 	 	 	 	 (บาท/หน่วย)

	 	 ระยะเวลาในการคืนทุน	(Payback	Period)	ที่ใช้ใน 

การลงทุนสร้างระบบสูบน�้าบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์	 จากสมการ 

ที่	(2)

	 	 	 PBP	 =	 MC/P	 																(2)

	 	 เมื่อ

	 	 	 PBP	 =	 ระยะเวลาในการคืนทุน	(ปี)

	 	 	 MC	 =	 ค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบ	(บาท)

	 	 	 P						 =	 ก�าไร	(บาท/ปี)

	 	 โดยที่เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเป็นการวิเคราะห์เพ่ือ 

ให้เกิดการประหยัดทรัพยากร	 โดยเน้นความคุ้มค่าและก่อให้เกิด 

ประโยชน์มากทีส่ดุ	แต่เสยีค่าใช้จ่ายน้อยทีส่ดุ	เป็นการประเมนิต้นทนุ 

เทยีบกับผลตอบแทนทีไ่ด้รบัจากการลงทนุ	ในการประเมนิค่าใช้จ่าย

ของการสร้างระบบเครื่องสูบน�้าบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์

 ส่วนที่ 4  ถ่ายทอดองค์ความรูง้านวจิยั และบรูณาการ 

การเรียนการสอน    

	 	 น�าองค์ความรู้	 และเทคโนโลยีที่ได้ดังกล่าว	 น�ามา

ถ ่ายทอด	 บูรณาการการเรียนการสอนกับรายวิชาทางด ้าน

วิทยาศาสตร์สู่โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด	 กลุ่มชุมชน	 เพ่ือสร้างองค์

ความรู้ด้านพลังงานทดแทนให้เกดิขึน้แก่ชุมชน	ลดภาระค่าใช้จ่ายใน

ด้านพลังงานไฟฟ้า	ประเมินการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยการท�าแบบ

ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัย	

แบ่งเป็น	3	ตอน	ประกอบด้วย	ตอนท่ี	1	ข้อมูลท่ัวไป	(เพศ	อาย	ุระดบั

การศึกษา	 และอาชีพ)	 ตอนที่	 2	 ความคิดเห็นต่อการจัดโครงการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยด้านพลังงานไฟฟ้า	 (ทราบข่าวสารการ

จัดโครงการจากแหล่งใดบ้าง	 รับประโยชน์ด้านใดจากการเข้าร่วม

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัย	 น�าความรู้ท่ีได้ไปขยายผลต่อ

ในด้านใดบ้าง	และต้องการรบับรกิารถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านใดจาก

ผลการวิจยั)	ตอนที	่3	ความพงึพอใจของผูรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลยี	

(ด้านความรู้ความเข้าใจ	ด้านความพึงพอใจ	และด้านการน�าความรู้

ไปใช้)	และตอนที่	4	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ผลการวิจัย 
 ผลการจดัสร้างระบบสบูน�า้บาดาลพลงังานแสงอาทติย์

แบบพึง่พาตนเองภายในพืน้ทีโ่รงเรยีนอนบุาลเกาะกดู จงัหวดัตราด

 1. ผลการติดต้ังแผงโซล่าเซลล์ (Solar Cell) 

รับพลังงานแสงอาทิตย์

	 	 ผลการตดิตัง้แผงโซล่าเซลล์	(Solar	Cell)	รบัพลงังาน 

แสงอาทิตย์	 พบว่า	 ต�าแหน่งส�าหรับวางแผงโซล่าเซลล์ที่เหมาะสม 

ต่อการติดต้ังระบบสูบน�้าบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์นั้น	 ถูกติดตั้ง 

อยู่บนหลังคาของอาคารอนุบาล	 น�าอุปกรณ์ติดตั้งประกอบไปด้วย	 

รางอะลูมิเนียม	 ตัวยึดลอนคู่	 เอ็นแคลมป์	 มิดแคลมป์	 ตัวต่อราง	 

ดังภาพที่	 3	 โดยใช้พ้ืนที่ขนาดความกว้าง	 10	 เมตร	 ยาว	 2	 เมตร	 

วางบนหลงัคากระเบือ้งลอนคูเ่รยีงกนัไปตามแนวยาวของอาคารเรยีน	 

หันแผงโซล่าเซลล์เอียง	15	ถึง	20	องศา	ไปทางทิศใต้	ซึ่งจะสามารถ 

รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้ดตีลอดท้ังวนั	(นครินทร์	รินผล,	2559)	

อีกทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้ง	 วสท.	 022013-59	 เรื่อง	 

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส�าหรับประเทศไทย	 :	 ระบบการผลิต 

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีตดิตัง้บนหลังคาด้านมุมองศาระหว่าง	 

15	 ถึง	 20	 องศา	 ส�าหรับติดตั้งเมื่อเทียบกับทิศใต้	 (True	 South)	 

ส่งผลกระทบต่อสมรรถนะของระบบ

ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล, กฤษณะ  จันทสิทธิ์, คมสัน  มุ่ยสี, นิกร ผงทอง
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10   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 13  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562

จากนั้นน�าสายยางหย่อยลงไปภายในบ่อให้สุดความลึกของบ่อ	 

ท�าการเป่าลมด้วยเครื่องก�าเนิดลม	 หลังจากนั้นน�้าที่มีส่ิงสกปรก 

จะขึ้นมายังบริเวณบ่อบาดาล	 รอจนกว่าน�้าที่ขึ้นมามีลักษณะใส 

ไม่มีสีขุ่น	 จึงท�าการหยุด	 ตรวจสอบสภาพบ่อให้พร้อมใช้งาน	 และ 

ท�าการติดตั้งเครื่องสูบน�้าบาดาลลงไปตามเดิม

	 การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เริ่มต ้นจากค�านวณพื้นที่ 

ที่ต้องการวางแผงโซล่าเซลล์ขนาด	2x1	ตารางเมตรต่อแผง	ทั้งหมด 

จ�านวน	 10	 แผง	 (ตามที่ได้ท�าการออกแบบไว้)	 น�าขายึดหลังคา 

กระเบื้องลอนคู่	 (Roof	 tile	 kit)	 วางบนสันนูนของกระเบื้องด้วย 

การเจาะลงไปให้ยึดกับคานของอาคาร	 โดยมีระยะห่างระหว่าง 

จุดยึด	1.5	 เมตร	น�ารางอะลูมิเนียม	(Aluminum	Rail)	วางบนขา 

ยึดหลังคาเพื่อติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ไปตามแนวยาวต่อกัน	 น�าแผง 

โซล่าเซลล์วางจากด้านในสุด	 หลังจากนั้นน�าอุปกรณ์จับยึดด้านข้าง 

แผงโซล่าเซลล์	 (End	Clamp	Solar	Module)	 ให้แน่นไม่สามารถ 

ขยับตัวได้	 วางแผงโซล่าเซลล์ด้วยอุปกรณ์จับยึดระหว่างแผง 

โซล่าเซลล์	 (Middle	 Clamp	 Solar	Module)	 ขันนอตยึดให้แน่น 

ตดิตัง้แล้วท�าการตดิตัง้แผงถดัไปจนครบ	จ�านวน	10	แผง	และในกรณ ี

ที่ความยาวของรางอะลูมิเนียมไม่พอกับจ�านวนแผงโซล่าเซลล์ที่น�า 

มาติดต้ัง	 ก็สามารถใช้ชุดต่อรางอลูมิเนียมได้	 (Rail	 Splice	 Kit)	 

เนื่องจากความยาวของรางอะลูมิเนียม	มีขนาด	4.20	เมตรต่อราง				

	 ส�าหรบัการเช่ือมต่อวงจรของแผงโซล่าเซลล์นัน้	เนือ่งจาก 

กระแสไฟฟ้าที่ได้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง	 ที่แผงโซล่าเซลล์แต่ละแผง 

จะมีข้ัวที่แตกต่างกัน	 คือ	 มีขั้วบวก	 (+)	 และขั้วลบ	 (-)	 ท�าให้เวลา 

ท่ีต่อแผงนั้นต้องค�านึงถึงการออกแบบการใช้งาน	 โดยจะต่อใน 

ลักษณะวงจรอนุกรม	คือ	น�าขั้วบวก	 (+)	แผงที่	 1	 ไปเข้าขั้วลบ	 (-)	 

ของแผงที่	 2	และน�าขั้วลบ	 (-)	ของแผงที่	 1	 ไปเข้าขั้วบวกของแผง 

ที่	2	เพื่อให้ได้แรงดันไฟฟ้าที่สูง	แต่กระแสไฟฟ้าจะเท่ากันตลอด

 2. ผลการติดตั้งเครื่องสูบน�้าบาดาลพลังงานแสง 

อาทิตย์

	 ผลการติดตั้งเครื่องสูบน�้าบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์	 

พบว่า	 ก่อนท�าการติดตั้งเคร่ืองสูบน�้า	 ท�าการน�าท่อและอุปกรณ ์

ต่าง	ๆ	ของระบบเดิมที่ท�าการติดตั้งไว้	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.2553	ออกมา 

ก่อน	หลังจากนัน้ท�าการล้างท�าความสะอาดบ่อบาดาล	และซ่อมแซม 

ก่อนท่ีจะท�าการติดตั้ง	 ดังภาพที่	 4	 โดยข้ันตอนการล้างจะท�าการ 

เตรียมความพร้อมของบ่อโดยการท�าความสะอาดบริเวณปากบ่อ	 

 

              
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3  การติดตั้งแผงโซลาเซลลบนหลังคาอาคารอนุบาล 
 

 การติดตั้งแผงโซลาเซลลเริ่มตนจากคํานวณพื้นท่ีที่ตองการวางแผงโซลาเซลลขนาด 2x1 ตารางเมตรตอแผง 
ทั้งหมดจํานวน 10 แผง (ตามที่ไดทําการออกแบบไว) นําขายึดหลังคากระเบื้องลอนคู (Roof tile kit) วางบนสันนูนของ
กระเบื้องดวยการเจาะลงไปใหยึดกับคานของอาคาร โดยมีระยะหางระหวางจุดยึด 1.5 เมตร นํารางอะลูมิเนียม 
(Aluminum Rail) วางบนขายึดหลังคาเพ่ือติดตั้งแผงโซลาเซลลไปตามแนวยาวตอกัน นําแผงโซลาเซลลวางจากดานใน
สุด หลังจากนั้นนําอุปกรณจับยึดดานขางแผงโซลาเซลล (End Clamp Solar Module) ใหแนนไมสามารถขยับตัวได วาง
แผงโซลาเซลลดวยอุปกรณจับยึดระหวางแผงโซลาเซลล (Middle Clamp Solar Module) ขันนอตยึดใหแนน ติดตั้ง
แลวทําการติดตั้งแผงถัดไปจนครบจํานวน 10 แผง และในกรณีท่ีความยาวของรางอะลูมิเนียมไมพอกับจํานวนแผงโซลา
เซลลที่นํามาติดตั้ง ก็สามารถใชชุดตอรางอลูมิเนียมได (Rail Splice Kit) เนื่องจากความยาวของรางอะลูมิเนียมมีขนาด 
4.20 เมตรตอราง     
 สําหรับการเชื่อมตอวงจรของแผงโซลาเซลลนั้น เนื่องจากกระแสไฟฟาท่ีไดเปนไฟฟากระแสตรง ที่แผงโซลา
เซลลแตละแผงจะมีขั้วท่ีแตกตางกันคือ มีข้ัวบวก (+) และขั้วลบ (-) ทําใหเวลาที่ตอแผงนั้นตองคํานึงถึงการออกแบบการ
ใชงาน โดยจะตอในลักษณะวงจรอนุกรม คือนําขั้วบวก (+) แผงท่ี 1 ไปเขาขั้วลบ (-) ของแผงที่ 2 และนําข้ัวลบ (-) ของ
แผงที่ 1 ไปเขาขั้วบวกของแผงที่ 2 เพ่ือใหไดแรงดันไฟฟาที่สูง แตกระแสไฟฟาจะเทากันตลอด 
         2. ผลการติดต้ังเคร่ืองสูบน้ําบาดาลพลังงานแสงอาทิตย 
  ผลการติดตั้งเครื่องสูบน้ําบาดาลพลังงานแสงอาทิตย พบวา กอนทําการติดตั้งเครื่องสูบน้ํา ทําการนําทอและ
อุปกรณตาง ๆของระบบเดิมที่ทําการติดตั้งไวตั้งแตป พ.ศ.2553 ออกมากอน หลังจากนั้นทําการลางทําความสะอาดบอ
บาดาล และซอมแซมกอนที่จะทําการติดตั้ง ดังภาพที่ 4 โดยข้ันตอนการลางจะทําการเตรียมความพรอมของบอโดยการ
ทําความสะอาดบริเวณปากบอ จากนั้นนําสายยางหยอยลงไปภายในบอใหสุดความลึกของบอ ทําการเปาลมดวยเครื่อง
กําเนิดลม หลังจากนั้นนํ้าที่มีสิ่งสกปรกจะขึ้นมายังบริเวณบอบาดาล รอจนกวาน้ําที่ขึ้นมามีลักษณะใสไมมีสีขุน จึงทําการ
หยุด ตรวจสอบสภาพบอใหพรอมใชงาน และทําการติดตั้งเครื่องสูบน้ําบาดาลลงไปตามเดิม 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4 การลางบอบาดาลกอนทําการติดตั้ง 
 

 

              
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3  การติดตั้งแผงโซลาเซลลบนหลังคาอาคารอนุบาล 
 

 การติดตั้งแผงโซลาเซลลเริ่มตนจากคํานวณพื้นท่ีที่ตองการวางแผงโซลาเซลลขนาด 2x1 ตารางเมตรตอแผง 
ทั้งหมดจํานวน 10 แผง (ตามที่ไดทําการออกแบบไว) นําขายึดหลังคากระเบื้องลอนคู (Roof tile kit) วางบนสันนูนของ
กระเบื้องดวยการเจาะลงไปใหยึดกับคานของอาคาร โดยมีระยะหางระหวางจุดยึด 1.5 เมตร นํารางอะลูมิเนียม 
(Aluminum Rail) วางบนขายึดหลังคาเพ่ือติดตั้งแผงโซลาเซลลไปตามแนวยาวตอกัน นําแผงโซลาเซลลวางจากดานใน
สุด หลังจากนั้นนําอุปกรณจับยึดดานขางแผงโซลาเซลล (End Clamp Solar Module) ใหแนนไมสามารถขยับตัวได วาง
แผงโซลาเซลลดวยอุปกรณจับยึดระหวางแผงโซลาเซลล (Middle Clamp Solar Module) ขันนอตยึดใหแนน ติดตั้ง
แลวทําการติดตั้งแผงถัดไปจนครบจํานวน 10 แผง และในกรณีท่ีความยาวของรางอะลูมิเนียมไมพอกับจํานวนแผงโซลา
เซลลที่นํามาติดตั้ง ก็สามารถใชชุดตอรางอลูมิเนียมได (Rail Splice Kit) เนื่องจากความยาวของรางอะลูมิเนียมมีขนาด 
4.20 เมตรตอราง     
 สําหรับการเชื่อมตอวงจรของแผงโซลาเซลลนั้น เนื่องจากกระแสไฟฟาท่ีไดเปนไฟฟากระแสตรง ที่แผงโซลา
เซลลแตละแผงจะมีขั้วท่ีแตกตางกันคือ มีข้ัวบวก (+) และขั้วลบ (-) ทําใหเวลาที่ตอแผงนั้นตองคํานึงถึงการออกแบบการ
ใชงาน โดยจะตอในลักษณะวงจรอนุกรม คือนําขั้วบวก (+) แผงท่ี 1 ไปเขาขั้วลบ (-) ของแผงที่ 2 และนําข้ัวลบ (-) ของ
แผงที่ 1 ไปเขาขั้วบวกของแผงที่ 2 เพ่ือใหไดแรงดันไฟฟาที่สูง แตกระแสไฟฟาจะเทากันตลอด 
         2. ผลการติดต้ังเคร่ืองสูบน้ําบาดาลพลังงานแสงอาทิตย 
  ผลการติดตั้งเครื่องสูบน้ําบาดาลพลังงานแสงอาทิตย พบวา กอนทําการติดตั้งเครื่องสูบน้ํา ทําการนําทอและ
อุปกรณตาง ๆของระบบเดิมที่ทําการติดตั้งไวตั้งแตป พ.ศ.2553 ออกมากอน หลังจากนั้นทําการลางทําความสะอาดบอ
บาดาล และซอมแซมกอนที่จะทําการติดตั้ง ดังภาพที่ 4 โดยข้ันตอนการลางจะทําการเตรียมความพรอมของบอโดยการ
ทําความสะอาดบริเวณปากบอ จากนั้นนําสายยางหยอยลงไปภายในบอใหสุดความลึกของบอ ทําการเปาลมดวยเครื่อง
กําเนิดลม หลังจากนั้นนํ้าที่มีสิ่งสกปรกจะขึ้นมายังบริเวณบอบาดาล รอจนกวาน้ําที่ขึ้นมามีลักษณะใสไมมีสีขุน จึงทําการ
หยุด ตรวจสอบสภาพบอใหพรอมใชงาน และทําการติดตั้งเครื่องสูบน้ําบาดาลลงไปตามเดิม 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4 การลางบอบาดาลกอนทําการติดตั้ง 
 

ภาพที่ 3  การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาอาคารอนุบาล

	 หลงัท�าความสะอาดบ่อบาดาล	พบว่า	การตดิตัง้เริม่จาก 

ท�าการเตรียมอุปกรณ์	 โดยการประกอบเครื่องสูบน�้าบาดาลเข้ากับ 

มอเตอร์ขนาด	2	แรงม้า	3	เฟส	เชื่อมต่อสายไฟฟ้าเข้ากับสายไฟฟ้า 

แกนเดียว	(VCT)	ซึง่จะมีสายไฟย่อยอยู่ภายในพันสายไฟเพ่ือป้องกนั 

การลัดวงจรด้วยเทปพันสายแบบละลาย	 น�าลวดสลิง	 ขนาด	 

6	 มิลลิเมตร	 มาท�าการยึดเครื่องสูบน�้าบาดาลให้ลอยตามขนาด 

ความลึกของบ่อบาดาล	 โดยเว้นระยะก้นบ่อกับเครื่องสูบน�้าบาดาล	 

ท�าการติดตั้งท่อน�้า	 ขนาด	 2	 นิ้ว	 ด้วยเกลียวนอกกับเครื่องสูบน�้า 

บาดาล	 ท�าการหย่อนท่อน�้าลงไปในบ่อ	 ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวต้องใช ้

ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก	 เนื่องจากเครื่องสูบน�้าบาดาล 

อาจตกหล่นลงไปในบ่อบาดาลได้	 เชื่อมต่อระหว่างท่อด้วยกาว 

ประสานระหว่างเกลียวในกับเกลียวนอก	 แล้วหมุนเกลียวให้ท่อต่อ 

กันตามความลึกของบ่อที่ระยะ	 53	 เมตร	 โดยมีจ�านวนท่อเท่ากับ 

13	ท่อน	ท�าการปิดปากบ่อบาดาลด้วยฝาปิด	ขนาด	8	นิ้ว	ยึดลวดสลิง 

ด้วยนอตยึดลวดสลิงให้ตึงพอดีกับความลึกของบ่อ	 แล้วท�าการ 

เชื่อมต่อท่อไปยังภาชนะเก็บน�้าด้วยขนาดท่อลด	2	นิ้ว	-	1(1/4)	นิ้ว	 

เพื่อส่งน�้าขึ้นไปเก็บยังภาชนะเก็บน�้า	ขนาด	15	คิว	 (15,000	ลิตร)	 

ส�าหรับการเชื่อมต่อสายไฟฟ้า	 โดยใช้สายไฟฟ้าแกนเดียว	 (VCT)	 

ขนาด	 3x2.5	 มิลลิเมตร	 ต่อมาจากชุดควบคุมที่อยู่ภายในห้องของ 

อาคารอนุบาล	 โดยการน�าสายไฟร้อยท่อแล้วท�าการฝังลงดินเพื่อ 

ป้องกันอันตรายส�าหรับนักเรียน	และบุคคลทั่วไป

 3. ผลการติดต้ังระบบควบคุมเครื่องสูบน�้าบาดาล 

พลังงานแสงอาทิตย์

	 ผลการติดตั้งระบบตัดต่อควบคุมเครื่องสูบน�้าบาดาล 

พลังงานแสงอาทิตย์	 พบว่า	 จุดส�าหรับติดตั้งชุดควบคุมถูกติดตั้งอยู่ 

ภายในห้องนักเรียนชั้นอนุบาล	โดยน�าอุปกรณ์ต่าง	ๆ	ที่ส�าคัญติดตั้ง 

ภาพที่ 4 การล้างบ่อบาดาลก่อนท�าการติดตั้ง

ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล, กฤษณะ  จันทสิทธิ์, คมสัน  มุ่ยสี, นิกร ผงทอง
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ลงในกล่อง	เช่น	อินเวอร์เตอร์	ขนาด	2	แรงม้า	ฟิวส์ไฟฟ้ากระแสตรง	 

(DC)	 ขนาด	 15	 แอมแปร์	 อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าไฟฟ้า	 DC,	 AC	 

(Surge	 Protection)	 สวิตช์ไฟฟ้าตัดต่อกระแสไฟฟ้า	 DC,	 AC	 

(Circuit	 Breaker)	 และมิเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ	 ดังภาพท่ี	 5	 

เพ่ือดูการใช้ปริมาณกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าที่ใช ้กับระบบ 

สูบน�้าบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์	 อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบ 

ค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในแต่ละเดือนได้

	 การติดต้ังระบบเคร่ืองสูบน�า้บาดาลพลังงานแสงอาทติย์

เป็นระบบผสมผสาน	 หรือท่ีเรียกว่า	 ระบบไฮบริดจ์	 (Hybrid	 

Technology)	ระหว่างกระแสไฟฟ้าที่มาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 

และกระแสไฟฟ้าท่ีมาจากแผงโซล่าเซลล์	 สามารถแยกการติดตั้ง 

ออกเป็น	2	ส่วน	คือ	ส่วนที่	1	ระบบไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 

โดยการน�ากระแสไฟฟ้าผ่านมิเตอร์ไฟฟ้าเพ่ือดูความเคลื่อนไหว 

กระแสไฟฟ้าทีร่ะบบดงึไปใช้งาน	ต่อผ่านอุปกรณ์ป้องกนัฟ้าผ่าไฟฟ้า 

 หลังทําความสะอาดบอบาดาล พบวา การติดตั้งเริ่มจากทําการเตรียมอุปกรณ โดยการประกอบเครื่องสูบน้ํา
บาดาลเขากับมอเตอรขนาด 2 แรงมา 3 เฟส เช่ือมตอสายไฟฟาเขากับสายไฟฟาแกนเดียว (VCT) ซึ่งจะมีสายไฟยอยอยู
ภายในพันสายไฟเพ่ือปองกันการลัดวงจรดวยเทปพันสายแบบละลาย นําลวดสลิงขนาด 6 มิลลิเมตร มาทําการยึดเครื่อง
สูบน้ําบาดาลใหลอยตามขนาดความลึกของบอบาดาล โดยเวนระยะกนบอกับเครื่องสูบน้ําบาดาล ทําการติดตั้งทอน้ํา
ขนาด 2 นิ้ว ดวยเกลียวนอกกับเครื่องสูบน้ําบาดาล ทําการหยอนทอน้ําลงไปในบอ ซึ่งข้ันตอนดังกลาวตองใชความ
ระมัดระวังเปนอยางมาก เนื่องจากเครื่องสูบน้ําบาดาลอาจตกหลนลงไปในบอบาดาลได เช่ือมตอระหวางทอดวยกาว
ประสานระหวางเกลียวในกับเกลียวนอก แลวหมุนเกลียวใหทอตอกันตามความลึกของบอที่ระยะ 53 เมตร โดยมีจํานวน
ทอเทากับ 13 ทอน ทําการปดปากบอบาดาลดวยฝาปดขนาด 8 นิ้ว ยึดลวดสลิงดวยนอตยึดลวดสลิงใหตึงพอดีกับความ
ลึกของบอ แลวทําการเช่ือมตอทอไปยังภาชนะเก็บน้ําดวยขนาดทอลด 2 นิ้ว – 1(1/4) นิ้ว เพื่อสงนํ้าขึ้นไปเก็บยังภาชนะ
เก็บน้ําขนาด 15 คิว (15,000 ลิตร) สําหรับการเช่ือมตอสายไฟฟา โดยใชสายไฟฟาแกนเดียว (VCT) ขนาด 3x2.5 
มิลลิเมตร ตอมาจากชุดควบคุมที่อยูภายในหองของอาคารอนุบาล โดยการนําสายไฟรอยทอแลวทําการฝงลงดินเพ่ือ
ปองกันอันตรายสําหรับนักเรียน และบุคคลทั่วไป 
        3. ผลการติดต้ังระบบควบคุมเคร่ืองสูบน้ําบาดาลพลังงานแสงอาทิตย 
 ผลการติดตั้งระบบตัดตอควบคุมเครื่องสูบน้ําบาดาลพลังงานแสงอาทิตย พบวา จุดสําหรับติดตั้งชุดควบคุมถูก
ติดตั้งอยูภายในหองนักเรียนช้ันอนุบาล โดยนําอุปกรณตาง ๆที่สําคัญติดตั้งลงในกลอง เชน อินเวอรเตอรขนาด 2 แรงมา 
ฟวสไฟฟากระแสตรง (DC) ขนาด 15 แอมแปร อุปกรณปองกันฟาผาไฟฟา DC, AC (Surge Protection) สวิตชไฟฟาตัด
ตอกระแสไฟฟา DC, AC (Circuit Breaker) และมิเตอรไฟฟากระแสสลับ ดังภาพที่ 5 เพื่อดูการใชปริมาณกระแสไฟฟา
จากการไฟฟาที่ใชกับระบบสูบน้ําบาดาลพลังงานแสงอาทิตย อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบคากระแสไฟฟาที่ใชในแตละ
เดือนได 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5 ระบบเครื่องสูบน้ําบาดาลพลังงานแสงอาทิตย 
ที่มา : ศรายุทธ จิตรพัฒนากุล และคณะ, 2561 
 

              การติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ําบาดาลพลังงานแสงอาทิตยเปนระบบผสมผสานหรือที่เรียกวาระบบไฮบริดจ 
(Hybrid Technology) ระหวางกระแสไฟฟาที่มาจากการไฟฟาสวนภูมิภาค และกระแสไฟฟาที่มาจากแผงโซลาเซลล 
สามารถแยกการติดตั้งออกเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 ระบบไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยการนํากระแสไฟฟาผาน
มิเตอรไฟฟาเพื่อดูความเคลื่อนไหวกระแสไฟฟาท่ีระบบดึงไปใชงาน ตอผานอุปกรณปองกันฟาผาไฟฟากระแสสลับ AC 
(Surge Protection) รวมกับสวิตชไฟฟากระแสสลับ (AC Circuit Breaker) เพ่ือตัดตอวงจรไฟฟาที่มาจากการไฟฟา แลว
นํากระแสไฟฟาผานบริดจไดโอดขนาด 1000 โวลต 50 แอมแปร เพ่ือแปลงใหเปนไฟฟากระแสตรงปอนให กับ

รายการอุปกรณ 
1.เซลลแสงอาทิตย   2.ฟวส DC  3.DC Surge protection  
4.DC Circuit breaker   5.AC Circuit breaker   6.AC Surge 
protection   7.อินเวอรเตอร 2 แรงมา 3 เฟส     8.บริดจไดโอด 
1000 โวลต 50 แอมแปร   9.ภาชนะเก็บน้ําขนาด 15 ลบ.ม.       
10.สวติซแรงดันน้ํา   11.สวติซใบพาย  12.มิเตอรวดัการใชไฟฟา AC 
13.ไฟฟาจาก กฟภ. AC 220 โวลต   14.ปมบาดาล 2 แรงมา 3 เฟส 
15.แทงทองแดง (กราวด) 1.5 เมตร 

ภาพที่ 5 ระบบเครื่องสูบน�้าบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์

ที่มา :	ศรายุทธ์	จิตรพัฒนากุล	และคณะ	(2561)

กระแสสลบั	AC	(Surge	Protection)	ร่วมกบัสวติช์ไฟฟ้ากระแสสลบั	 

(AC	 Circuit	 Breaker)	 เพื่อตัดต่อวงจรไฟฟ้าที่มาจากการไฟฟ้า	 

แล้วน�ากระแสไฟฟ้าผ่านบรดิจ์ไดโอด	ขนาด	1000	โวลต์	50	แอมแปร์	 

เพื่อแปลงให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงป้อนให้กับอินเวอร์เตอร์	ส่วนที่	2	 

ระบบไฟฟ้าที่มาจากพลังงานแสงอาทิตย์	ขนาด	325	วัตต์	 จ�านวน	 

10	 แผง	 ส่งผ่านมาเข้ากับฟิวส์ไฟฟ้ากระแสตรง	 (DC)	 ขนาด	 

15	 แอมแปร์	 หลังจากนั้น	 กระแสไฟฟ้าจะผ่านอุปกรณ์ป้องกันฟ้า 

ผ่าไฟฟ้ากระแสตรง	 DC	 (Surge	 Protection)	 ก่อนส่งเข้าสวิตช์

ไฟฟ้ากระแสตรง	 (DC	 Circuit	 Breaker)	 ส�าหรับตัดต่อวงจร

ไฟฟ้ากระแสตรง	แล้วน�ากระแสไฟฟ้าผ่านบริดจ์ไดโอด	ขนาด	1000	

โวลต์	50	แอมแปร์	เพื่อน�ากระแสไฟฟ้าเข้าอินเวอร์เตอร์	เพื่อแปลง

ให้เป็นกระแสไฟสลับ	 ขนาด	 220	 โวลต์	 ป้อนให้กับเครื่องสูบน�้า 

บาดาล	โดยเมือ่ระบบท�างานอนิเวอร์เตอร์จะท�าการตรวจสอบกระแส 

ไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ก่อน	 หากไม่เพียงพอจึงจะดึงกระแสไฟฟ้า 

มาจากการไฟฟ้า	 เพื่อชดเชยความต้องการกระแสไฟฟ้าของระบบ	

และเพือ่ความปลอดภยัของระบบ	จงึได้มกีารตดิตัง้ระบบกราวด์	โดย

ใช้แท่งทองแดง	ขนาด	1.5	เมตร	ฝั่งลงในพื้นดินบริเวณดังกล่าวด้วย	 

ซึ่งการติดตั้งระบบกราวด์จะช่วยให้มีเส้นทางที่สามารถน�ากระแส 

ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นไหลลงดินได้เร็วที่สุด	(นครินทร์	รินผล,	2559)

 4. ผลการติดต้ังระบบตัดต่อเครื่องสูบน�้าบาดาล

พลังงานแสงอาทิตย์

	 				ผลการติดตั้งระบบตัดต่อเครื่องสูบน�้าบาดาล	พบว่า	

อุปกรณ์ส�าหรับตรวจสอบน�้าผ่านเข้าภาชนะเก็บน�้าจะต้องมีสาย

สัญญาณ	จ�านวน	2	เส้น	เพื่อบอกสถานะผ่านสายสัญญาณ	VAF	ให้

เคร่ืองสบูน�า้บาดาลท�างาน	ได้แก่	สายสัญญาณสวติช์ใบพาย	(Paddle	

Flow	Switch)	ขนาด	250	 โวลต์	15	แอมแปร์	และสายสัญญาณ

ควบคุมแรงดันในภาชนะเก็บน�้า	(Pressure	Tank)	ดังภาพที่	6

ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล, กฤษณะ  จันทสิทธิ์, คมสัน  มุ่ยสี, นิกร ผงทอง
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12   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 13  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562

	 หน้าที่หลักของสวิตช์ใบพายจะคอยเช็คปริมาณน�้า 

ที่อยู่ในบ่อบาดาลซ่ึงหากมีปริมาณน�้า	 สวิตช์ก็จะท�าการต่อวงจร 

บอกอินเวอร์เตอร์ให้สูบน�้าขึ้นมาจากบ่อบาดาล	 และเมื่อน�้าใน 

บ่อหมด	หรือขาดการส่งน�้าขึ้นมาจากบ่อบาดาลก็จะสั่งให้เครื่องสูบ 

น�้าบาดาลหยุดท�างาน	 ส่วนหน้าที่ของอุปกรณ์ควบคุมระดับแรงดัน 

ในภาชนะเก็บน�้า	 จะท�าหน้าที่ตัดต่อวงจรให้เครื่องสูบน�้าบาดาล 

ท�างานเช่นกัน	โดยเมื่อระดับน�้าในภาชนะเก็บลดลงถึงระดับที่ตั้งค่า 

เอาไว้	 ก็ท�าหน้าที่ส่งสัญญาณไปยังอินเวอร์เตอร์ให้เครื่องสูบน�้า 

ท�างาน	 และเมื่อน�้าถูกเติมถึงระดับค่าสูงที่ตั้งเอาไว้	 ก็ส่งสัญญาณ 

ไปยังอินเวอร์เตอร์ให้เครื่องสูบน�้าบาดาลหยุดท�างาน

 ผลการวเิคราะห์และประเมนิผลประสทิธภิาพการใช้งาน

 1. ผลการศกึษาการใช้งานระบบสบูน�า้บาดาลพลังงาน 

แสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเองในพ้ืนที่โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด  

จังหวัดตราด

	 ผลการศึกษาการใช้งานระบบสูบน�้าบาดาลพลังงาน 

แสงอาทิตย์	 พบว่า	หลังจากที่ติดตั้งอุปกรณ์ต่าง	 ๆ	ครบถ้วนตามที่ 

ออกแบบไว้แล้วนั้น	 ท�าการตรวจสอบระดับน�้าท่ีมีอยู่ในบ่อบาดาล	 

จุดเช่ือมต่อของสายไฟฟ้า	 ท่อประปาที่ใช้ส่งน�้าขึ้นไปเก็บยังภาชนะ 

เก็บน�้าของโรงเรียน

	 ท�าการเปิดสวติช์ควบคมุการท�างานทีก่ล่องควบคุมระบบ 

สบูน�า้บาดาลพลังงานแสงอาทติย์ไปทีต่�าแหน่ง	“On”	เพือ่เปิดระบบ 

ให้อุปกรณ์ภายกล่องควบคุมท�างาน	ทั้งระบบไฟที่มาจากการไฟฟ้า 

และระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	 สังเกตมอนิเตอร์แสดงผล 

ในส่วนแสดงค่าแรงดัน	 และค่ากระแสไฟฟ้า	 ค่าความถี่ของระบบ 

(50	 เฮิรตซ์)	 ระบบจะท�าการเช็คปริมาณน�้าท่ีมีอยู่ในบ่อบาดาล 

ซึ่งหากพบความผิดปกติ	 จะท�าการแจ้งให้ทราบผ่านมอนิเตอร์ข้ึน 

โค๊ดสัญลักษณ์ต่าง	 ๆ	 โดยหากไม่พบว่าผิดปกติใด	 ๆ	 เครื่องสูบน�้า 

บาดาลจะท�างานทันที	 โดยดึงกระแสไฟฟ้าที่มาจากพลังงาน 

แสงอาทิตย์ก่อน	 ซึ่งหากปริมาณกระไฟฟ้าไม่เพียงพอ	 ระบบจะ 

ท�าการดึงกระแสไฟฟ้าที่มาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยอัตโนมัติ 

โดยท่ีระบบจะท�างานควบคู่กับสวติช์ใบพาย	(Paddle	Flow	Switch)	 

และสวิตช์ควบคุมระดับแรงดันในภาชนะเก็บน�้า	 (Pressure	 Tank)	

โดยมีจุดสังเกตของมอนิเตอร์ของอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์	 คือ	 จะขึ้น

ข้อความว่า	“RUN”	เป็นการบอกว่าเคร่ืองสูบน�า้บาดาลก�าลงัท�างาน

อยู่	(คู่มือโซล่าปั๊มอินเวอเตอร์โนเวม,	2560	:	8)	

 2. ผลการวิเคราะห์ระบบสูบน�้าบาดาลพลังงาน 

แสงอาทิตย์

	 ผลการวเิคราะห์ระบบสบูน�า้บาดาลพลังงานแสงอาทติย์	 

โดยท�าการทดสอบเครือ่งสูบน�า้บาดาล	ขนาด	2	แรงม้า	(1,500	วัตต์)	 

พบว่า	 ค่ากระแสไฟฟ้าที่เครื่องสูบน�้าบาดาลต้องการ	 มีขนาด	 5.9	 

แอมแปร์	 ท�าการเก็บข้อมูลในช่วงเวลา	 08.00	 น.	 ถึง	 17.00	 น.	 

เฉลี่ย	6	ครั้งใน	1	ชั่วโมง	อุณหภูมิโดยเฉลี่ย	32-35	องศาเซลเซียส	 

วัดปริมาณความ	 เข้มแสง	 ปริมาณโวลต์	 และกระแสไฟฟ้าที่ได้ 

จากแผงโซล่าเซลล์ได้ผลดังตารางที่	1

อินเวอรเตอร สวนท่ี 2 ระบบไฟฟาท่ีมาจากพลังงานแสงอาทิตยขนาด 325 วัตต จํานวน 10 แผง สงผานมาเขากับฟวส
ไฟฟากระแสตรง (DC) ขนาด 15 แอมแปร หลังจากนั้น กระแสไฟฟาจะผานอุปกรณปองกันฟาผาไฟฟากระแสตรง DC 
(Surge Protection) กอนสงเขาสวิตชไฟฟากระแสตรง (DC Circuit Breaker) สําหรับตัดตอวงจรไฟฟากระแสตรง แลว
นํากระแสไฟฟาผานบริดจไดโอดขนาด 1000 โวลต 50 แอมแปร เพ่ือนํากระแสไฟฟาเขาอินเวอรเตอร เพ่ือแปลงใหเปน
กระแสไฟสลับขนาด 220 โวลต ปอนใหกับเครื่องสูบน้ําบาดาล โดยเมื่อระบบทํางานอินเวอรเตอรจะทําการตรวจสอบ
กระแสไฟฟาจากแผงโซลาเซลลกอน หากไมเพียงพอจึงจะดึงกระแสไฟฟามาจากการไฟฟา เพ่ือชดเชยความตองการ
กระแสไฟฟาของระบบ และเพื่อความปลอดภัยของระบบ จึงไดมีการติดตั้งระบบกราวด โดยใชแทงทองแดงขนาด 1.5 
เมตร ฝงลงในพื้นดินบริเวณดังกลาวดวย ซึ่งการติดตั้งระบบกราวดจะชวยใหมีเสนทางที่สามารถนํากระแสไฟฟาที่เกิดข้ึน
ไหลลงดินไดเร็วท่ีสุด (นครนิทร ์รนิผล, ����) 

 4. ผลการติดตั้งระบบตดัตอเคร่ืองสูบน้ําบาดาลพลังงานแสงอาทิตย 
     ผลการติดตั้งระบบตัดตอเครื่องสูบน้ําบาดาล พบวา อุปกรณสําหรับตรวจสอบน้ําผานเขาภาชนะเก็บน้ํา
จะตองมีสายสัญญาณจํานวน 2 เสน เพ่ือบอกสถานะผานสายสัญญาณ VAF ใหเครื่องสูบน้ําบาดาลทํางาน ไดแก 
สายสัญญาณสวิตชใบพาย (Paddle Flow Switch) ขนาด 250 โวลต 15 แอมแปร และสายสัญญาณควบคุมแรงดันใน
ภาชนะเก็บน้ํา (Pressure Tank) ดังภาพที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6 สวิตชใบพาย และสวิตชควบคุมแรงดันนํ้า 
 

     หนาที่หลักของสวิตชใบพายจะคอยเช็คปริมาณน้ําที่อยูในบอบาดาลซึ่งหากมีปริมาณน้ํา สวิตชก็จะทําการตอ
วงจรบอกอินเวอรเตอรใหสูบน้ําขึ้นมาจากบอบาดาล และเมื่อนําในบอหมด หรือขาดการสงน้ําขึ้นมาจากบอบาดาลก็จะ
สั่งใหเครื่องสูบน้ําบาดาลหยุดทํางาน สวนหนาที่ของอุปกรณควบคุมระดับแรงดันในภาชนะเก็บน้ํา จะทําหนาที่ตัดตอ
วงจรใหเครื่องสูบน้ําบาดาลทํางานเชนกัน โดยเมื่อระดับน้ําในภาชนะเก็บลดลงถึงระดับท่ีตั้งคาเอาไว ก็ทําหนาที่สง
สัญญาณไปยังอินเวอรเตอรใหเครื่องสูบน้ําทํางาน และเมื่อน้ําถูกเติมถึงระดับคาสูงที่ตั้งเอาไว ก็สงสัญญาณไปยัง
อินเวอรเตอรใหเครื่องสูบน้ําบาดาลหยุดทํางาน 
          ผลการวิเคราะหและประเมินผลประสิทธิภาพการใชงาน 
          1. ผลการศึกษาการใชงานระบบสูบน้ําบาดาลพลังงานแสงอาทิตยแบบพึ�งพาตนเองในพื�นที�โรงเรียน

อนุบาลเกาะกดู จ.ตราด 

   ผลการศึกษาการใชงานระบบสูบนํ้าบาดาลพลังงานแสงอาทิตย พบวา หลังจากท่ีติดตั้งอุปกรณตาง ๆ
ครบถวนตามที่ออกแบบไวแลวนั้น ทําการตรวจสอบระดับนํ้าที่มีอยูในบอบาดาล จุดเช่ือมตอของสายไฟฟา ทอประปาที่
ใชสงนํ้าขึ้นไปเก็บยังภาชนะเก็บน้ําของโรงเรียน 
              ทําการเปดสวิตชควบคุมการทํางานที่กลองควบคุมระบบสูบน้ําบาดาลพลังงานแสงอาทิตยไปที่ตําแหนง 
“On” เพื่อเปดระบบใหอุปกรณภายกลองควบคุมทํางาน ทั้งระบบไฟที่มาจากการไฟฟา และระบบไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย สังเกตมอนิเตอรแสดงผลในสวนแสดงคาแรงดัน และคากระแสไฟฟา คาความถี่ของระบบ (50 เฮิรตซ) ระบบ
จะทําการเช็คปริมาณน้ําที่มีอยูในบอบาดาล ซึ่งหากพบความผิดปกติ จะทําการแจงใหทราบผานมอนิเตอรข้ึนโคด
สัญลักษณตาง ๆ โดยหากไมพบวาผิดปกติใด ๆเครื่องสูบน้ําบาดาลจะทํางานทันที โดยดึงกระแสไฟฟาที่มาจากพลังงาน
แสงอาทิตยกอน ซึ่งหากปริมาณกระไฟฟาไมเพียงพอ ระบบจะทําการดึงกระแสไฟฟาที่มาการไฟฟาสวนภูมิภาคโดย

ภาพที่ 6	สวิตช์ใบพาย	และสวิตช์ควบคุมแรงดันน�้า

ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล, กฤษณะ  จันทสิทธิ์, คมสัน  มุ่ยสี, นิกร ผงทอง
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	 ผลการวิเคราะห์ค่าความเข้มแสง	 พบว่า	 ปริมาณความ

เข้มแสงจะมีค่าเพิ่มขึ้นจะมีค่าเพิ่มตามระยะเวลาที่ผ่านไป	 โดยการ

วัดด้วยเครื่องมือทดสอบความเข้มแสง	(Light	Intensity	Meter)	ซึ่ง

เม่ือระยะเวลา	08.00	น.	ความเข้มแสงจากดวงอาทติย์จะยงัมีปรมิาณ

น้อย	โดยเฉลี่ยเท่ากับ	26,147	ลักซ์	เมื่อระยะเวลาเพิ่มขึ้น	และจะมี

แนวโน้มเพิ่มข้ึนเมื่อปริมาณแสงจากดวงอาทิตย์จะมีปริมาณ 

ความเข้มแสงเพิม่ขึน้	เนือ่งมากจากการโคจรของดวงอาทติย์ทีเ่คลือ่น 

จากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก	 โดยสามารถวัดค่าปริมาณ 

ตารางที่ 1	ผลการวิเคราะห์ระบบสูบน�้าบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์

อัตโนมัติ โดยที่ระบบจะทํางานควบคูกับสวติชใบพาย (Paddle Flow Switch) และสวติชควบคุมระดับแรงดันในภาชนะ
เก็บน้ํา (Pressure Tank) โดยมีจุดสังเกตของมอนิเตอรของอุปกรณอินเวอรเตอร คือจะข้ึนขอความวา “RUN” เปนการ
บอกวาเครื่องสูบน้ําบาดาลกําลังทํางานอยู (คูมือโซลาปมอินเวอเตอรโนเวม, 2560 : หนา 8)  
          2. ผลการวิเคราะหระบบสบูน้ําบาดาลพลังงานแสงอาทิตย 
   ผลการวิเคราะหระบบสูบน้ําบาดาลพลังงานแสงอาทิตย โดยทําการทดสอบเครื่องสูบน้ําบาดาล ขนาด 2 
แรงมา (1,500 วัตต) พบวา คากระแสไฟฟาที่เครื่องสูบน้ําบาดาลตองการมีขนาด 5.9 แอมแปร ทําการเก็บขอมูลใน
ชวงเวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. เฉลี่ย 6 ครั้งใน 1 ช่ัวโมง อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 32-35 องศาเซลเซียส วัดปริมาณความ 
เขมแสง ปริมาณโวลต และกระแสไฟฟาที่ไดจากแผงโซลาเซลลไดผลดังตารางที ่1 
 

ตารางที ่1 ผลการวเิคราะหระบบสูบน้ําบาดาลพลังงานแสงอาทิตย 
ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

ความเขมแสง 
(ลักซ) 

คาแรงดนั 
(โวลต) 

คากระแส 
(แอมแปร) 

08.00 น. 26,147 408 1.11 
09.00 น. 35,423 414 1.48 
10.00 น. 46,529 416 3.26 
11.00 น. 49,391 415 4.64 
12.00 น. 50,725 404 5.94 
13.00 น. 50,355 409 5.88 
14.00 น. 49,519 401 5.92 
15.00 น. 48,885 401 5.90 
16.00 น. 34,303 405 4.94 
17.00 น. 26,914 401 2.43 

 
   ผลการวเิคราะหคาความเขมแสง พบวา ปริมาณความเขมแสงจะมีคาเพ่ิมขึ้นจะมีคาเพ่ิมตามระยะเวลาท่ีผานไป โดย
การวัดดวยเครื่องมือทดสอบความเขมแสง (Light Intensity Meter) ซึ่งเมื่อระยะเวลา 08.00 น. ความเขมแสงจากดวง
อาทิตยจะยังมีปริมาณนอย โดยเฉลี่ยเทากับ 26,147 ลักซ เมื่อระยะเวลาเพิ่มขึ้น และจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณแสงจาก
ดวงอาทิตยจะมีปริมาณความเขมแสงเพิ่มขึ้น เนื่องมากจากการโคจรของดวงอาทิตยที่เคลื่อนจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวนัตก 
โดยสามารถวัดคาปริมาณความเขมแสงไดสูงสุดในเวลาชวง 12.00 น. โดยเฉลี่ยมีคาเทากับ 50,725 ลักซ และจะมีคาเฉลี่ย
แนวโนมลดลงเมื่อระยะเวลาหลังจาก 12.00 น. ท่ีระดับความเขมแสง 26,914 ลักซ ระยะเวลา 17.00 น. ความสัมพันธของ
ระยะเวลา ปริมาณความเขมแสง แรงดันไฟฟา และกระแสไฟฟา ดังภาพท่ี 7 จะสังเกตไดวาจะมีลักษณะเปนรูปพาลาโบลา ซึ่งคา
ปริมาณความเขมแสงจะพบมากสุดในชวงเวลา 12.00 น. ถึง 15.00 น. โดยปริมาณความเขม  แสงมากแผงโซลาเซลลก็จะผลิต
กระแสไฟฟาออกมาปริมาณมากเชนกัน 
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ความเข้มแสงได้สูงสุดในเวลาช่วง	 12.00	 น.	 โดยเฉล่ียมีค่าเท่ากับ	 

50,725	ลกัซ์	และจะมค่ีาเฉลีย่แนวโน้มลดลง	เมือ่ระยะเวลาหลงัจาก	 

12.00	น.	ที่ระดับความเข้มแสง	26,914	ลักซ์	ระยะเวลา	17.00	น.	 

ความสัมพันธ์ของระยะเวลา	 ปริมาณความเข้มแสง	 แรงดันไฟฟ้า	 

และกระแสไฟฟ้า	 ดังภาพท่ี	 7	 จะสังเกตได้ว่า	 จะมีลักษณะเป็น 

รูปพาลาโบล่า	ซึ่งค่าปริมาณความเข้มแสงจะพบมากสุดในช่วงเวลา	 

12.00	น.	ถึง	15.00	น.	โดยปริมาณความเข้มแสงมากแผงโซล่าเซลล์ 

ก็จะผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาปริมาณมากเช่นกัน

อัตโนมัติ โดยที่ระบบจะทํางานควบคูกับสวติชใบพาย (Paddle Flow Switch) และสวติชควบคุมระดับแรงดันในภาชนะ
เก็บน้ํา (Pressure Tank) โดยมีจุดสังเกตของมอนิเตอรของอุปกรณอินเวอรเตอร คือจะข้ึนขอความวา “RUN” เปนการ
บอกวาเครื่องสูบน้ําบาดาลกําลังทํางานอยู (คูมือโซลาปมอินเวอเตอรโนเวม, 2560 : หนา 8)  
          2. ผลการวิเคราะหระบบสบูน้ําบาดาลพลังงานแสงอาทิตย 
   ผลการวิเคราะหระบบสูบน้ําบาดาลพลังงานแสงอาทิตย โดยทําการทดสอบเครื่องสูบน้ําบาดาล ขนาด 2 
แรงมา (1,500 วัตต) พบวา คากระแสไฟฟาที่เครื่องสูบน้ําบาดาลตองการมีขนาด 5.9 แอมแปร ทําการเก็บขอมูลใน
ชวงเวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. เฉลี่ย 6 ครั้งใน 1 ช่ัวโมง อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 32-35 องศาเซลเซียส วัดปริมาณความ 
เขมแสง ปริมาณโวลต และกระแสไฟฟาที่ไดจากแผงโซลาเซลลไดผลดังตารางที ่1 
 

ตารางที ่1 ผลการวเิคราะหระบบสูบน้ําบาดาลพลังงานแสงอาทิตย 
ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

ความเขมแสง 
(ลักซ) 

คาแรงดนั 
(โวลต) 

คากระแส 
(แอมแปร) 

08.00 น. 26,147 408 1.11 
09.00 น. 35,423 414 1.48 
10.00 น. 46,529 416 3.26 
11.00 น. 49,391 415 4.64 
12.00 น. 50,725 404 5.94 
13.00 น. 50,355 409 5.88 
14.00 น. 49,519 401 5.92 
15.00 น. 48,885 401 5.90 
16.00 น. 34,303 405 4.94 
17.00 น. 26,914 401 2.43 

 
   ผลการวเิคราะหคาความเขมแสง พบวา ปริมาณความเขมแสงจะมีคาเพ่ิมขึ้นจะมีคาเพ่ิมตามระยะเวลาท่ีผานไป โดย
การวัดดวยเครื่องมือทดสอบความเขมแสง (Light Intensity Meter) ซึ่งเมื่อระยะเวลา 08.00 น. ความเขมแสงจากดวง
อาทิตยจะยังมีปริมาณนอย โดยเฉลี่ยเทากับ 26,147 ลักซ เมื่อระยะเวลาเพิ่มขึ้น และจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณแสงจาก
ดวงอาทิตยจะมีปริมาณความเขมแสงเพิ่มขึ้น เนื่องมากจากการโคจรของดวงอาทิตยที่เคลื่อนจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวนัตก 
โดยสามารถวัดคาปริมาณความเขมแสงไดสูงสุดในเวลาชวง 12.00 น. โดยเฉลี่ยมีคาเทากับ 50,725 ลักซ และจะมีคาเฉลี่ย
แนวโนมลดลงเมื่อระยะเวลาหลังจาก 12.00 น. ท่ีระดับความเขมแสง 26,914 ลักซ ระยะเวลา 17.00 น. ความสัมพันธของ
ระยะเวลา ปริมาณความเขมแสง แรงดันไฟฟา และกระแสไฟฟา ดังภาพท่ี 7 จะสังเกตไดวาจะมีลักษณะเปนรูปพาลาโบลา ซึ่งคา
ปริมาณความเขมแสงจะพบมากสุดในชวงเวลา 12.00 น. ถึง 15.00 น. โดยปริมาณความเขม  แสงมากแผงโซลาเซลลก็จะผลิต
กระแสไฟฟาออกมาปริมาณมากเชนกัน 
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ภาพที่ 7 ความสัมพันธของระยะเวลา กับปริมาณความเขมแสง แรงดันไฟฟา และกระแสไฟฟา 
 

    ผลการวิเคราะหคาแรงดันไฟฟา พบวา คาแรงดันไฟฟาจะมีคาใกลเคียงกัน เนื่องมาจากการเชื่อมตอระบบที่เปน
ลักษณะวงจรอนุกรม ซึ่งจะใหไดแรงดันที่สูงสม่ําเสมอ โดยเมื่อทําการเก็บขอมูลในระยะเริมตนจะมีแรงดันโดยเฉลี่ย 408 โวลต 
ในชวงเวลา 08.00 น. และระดับแรงดันไฟฟาจะมีคาสูงสุดที่เวลา 10.00 น. โดยเฉลี่ยเทากับ 416 โวลต และจะมีลักษณะกราฟ
เปนเสนตรง ทั้งนี้ในบางชวงเวลาอาจจะมีเงาเมฆเลื่อนเขามาบังแผงโซลาเซลล สงผลใหปริมาณแรงดันไฟฟาตกลง ดังภาพที่ 7 
แสดงความสัมพันธของระยะเวลา และปริมาณแรงดันไฟฟา  
    ผลการวิเคราะหคากระแสไฟฟา พบวา คากระแสไฟฟาจะมคีวามสมัพันธกับปริมาณความเขมแสง โดยเมื่อมีปริมาณ
ความเขมแสงมากคากระแสไฟฟาที่ผลติไดจากแผงโซลาเซลลก็จะมีปรมิาณมากเชนกัน โดยในระยะเรมิตนที่ 08.00 น. สามารถวัด
คากระแสไฟฟาไดปรมิาณ 1.11 แอมแปร เมื่อระยะเวลาผานไป ปริมาณความเขมแสงเพ่ิมสูงข้ึนคากระแสไฟฟาที่ผลิตไดก็จะเพ่ิม
สูงตามกัน โดยสามารถวัดไดที่ 5.94 แอมแปร ที่เวลา 12.00 น. ดังภาพที่ 7 แสดงความสัมพันธของระยะเวลา และปริมาณ
กระแสไฟฟา ดังนั้นลักษณะของกราฟท่ีไดจึงมีความสอดคลองกับกราฟของปริมาณความเขมแสง 
    ผลการวิเคราะหทดสอบระบบสูบน้ําบาดาลพลังงานแสงอาทิตย พบวา ในชวงเริ่มตนคาปริมาณความเขมแสงมี
ปริมาณนอยระบบสูบน้ําบาดาล จะทําการดึงกระแสไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาคเขามาชดเชย สงผลใหระบบตองพ่ึงพา
กระแสไฟฟาจากการไฟฟา และจะคอย ๆลดการพ่ึงพาลงในชวงเวลาที่ระบบโซลาเซลลสามารถผลิตกระแสไฟฟาไดสูงขึ้น จน
ระบบ ฯสามารถทํางานไดจากการผลิตกระแสไฟฟาจากแผงโซลาเซลลไดรอยละ 100 ในชวงเวลาที่ผลิตกระแสไฟฟาไดเทากับ
ขนาดความตองการแสไฟฟาของเครื่องสูบน้ําบาดาล เชน ในตอนเชาเวลา 08.00 น. ระบบตองการกระแสไฟฟาที่ระดับ 5.9 
แอมแปร ในชวงเวลาดังกลาวสามารถผลิตกระแสไฟฟาที่ระดับ 1.11 แอมแปร ดังนั้นจึงตองพึ่งพากระแสไฟฟาจากการไฟฟาสวน
ภูมิภาคอีก 4.79 แอมแปร เปรียบเทียบกับชวงเวลา 12.00 น. แผงโซลาเซลลสามารถผลิตกระแสไฟฟาไดสูงสุดท่ี 5.94 แอมแปร 
ซึ่งเปนเวลาที่แสงจากดวงอาทิตยตั้งฉากกับแผงโซลาเซลลทําใหระบบ ฯไมตองดึงกระแสไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาค 
เพราะฉะนั้นยิ่งระยะเวลาที่ระบบ ฯสามารถผลิตกระแสไฟฟาไดมาก จะสงผลใหลดการใชกระแสไฟฟาลง ปริมาณคาไฟฟา
กระแสไฟฟาของทางโรงเรียนก็จะลดลงดวย และยังพบวา ปริมาณน้ําที่ไดจากระบบสูบน้ําบาดาลพลังงานแสงอาทิตยมีปริมาณน้ํา
ที่ไดโดยเฉลี่ย 80 ลิตรตอนาที หรือ 4,800 ลิตรตอชั่วโมง  
         ผลการวิเคราะหตนทุนเชิงเศรษฐศาสตรวิศวกรรม 
         การวิเคราะหเศรษฐศาสตรวิศวกรรมแบงองคประกอบในการวิเคราะหออกเปน 3 ดาน คือ ดานคาใชจายในการ
ดําเนินการทั้งหมด ดานจุดคุมทุนของระบบเครื่องสูบน้ําบาดาลพลังงานแสงอาทิตย ดานระยะเวลาในการคืนทุนของ
ระบบเครื่องสูบน้ําบาดาลพลังงานแสงอาทิตยโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
            1.คาใชจายท่ีเกิดขึ้นในสรางระบบเครื่องสูบน้ําบาดาลพลังงานแสงอาทิตย (บาทตอป) โดยกําหนดใหราคา
ระบบเครื่องสูบน้ําบาดาลพลังงานแสงอาทิตยมีเทากับ 340,000 บาท มูลคาซากเมื่อสิ้นปที่ 25 เหลือรอยละ 20 ของ
ราคาเครื่อง (กลุมบริหารการคลังและทรัพยสิน, 2561) อายุการใชงานแผงโซลาเซลลโดยเฉลี่ยประมาณ 25 ป และอัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 7.12 ตอป (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2561) อัตราการาบํารุงรักษาระบบสูบน้ําบาดาลพลังงาน
แสงอาทิตยเฉลี่ยวันละ 5 บาทตอวัน ตลอดเวลา 1 ป (365 วัน) และเนื่องจากระบบไฟฟาที่ใชกับระบบสูบน้ําบาดาล
พลังงานแสงอาทิตยตองนํากระแสไฟฟาจากการไฟฟาบนเกาะเขามารวมในเวลาที่ไมมีพลังงานจากแสงอาทิตย 
โดยเฉพาะเวลากลางคืนตองใชจํานวนกระแสไฟฟาในการสูบนํ้าบาดาลโดยเฉลี่ย 1 ชั่วโมงตอวัน จํานวนหนวยที่ใช 1.5 
หนวย เปนเงิน 7.5 บาทตอวัน ตลอดวันทํางานไมรวมวันหยุดจํานวน 244 วัน จะมีคาใชจายทั้งหมด 29,060 บาทตอป 
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ภาพที่ 7 ความสัมพันธ์ของระยะเวลา	กับปริมาณความเข้มแสง	แรงดันไฟฟ้า	และกระแสไฟฟ้า

ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล, กฤษณะ  จันทสิทธิ์, คมสัน  มุ่ยสี, นิกร ผงทอง
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14   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 13  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562

	 ผลการวิเคราะห์ค่าแรงดันไฟฟ้า	พบว่า	ค่าแรงดันไฟฟ้า 

จะมีค่าใกล้เคียงกัน	 เนื่องมาจากการเชื่อมต่อระบบที่เป็นลักษณะ 

วงจรอนุกรม	 ซ่ึงจะให้ได้แรงดันที่สูงสม�่าเสมอ	 โดยเมื่อท�าการเก็บ 

ข้อมูลในระยะเริ่มต้นจะมีแรงดันโดยเฉลี่ย	 408	 โวลต์	 ในช่วงเวลา	 

08.00	 น.	 และระดับแรงดันไฟฟ้าจะมีค่าสูงสุดที่เวลา	 10.00	 น.	 

โดยเฉลี่ยเท่ากับ	 416	 โวลต์	 และจะมีลักษณะกราฟเป็นเส้นตรง	 

ทั้งนี้ในบางช่วงเวลาอาจจะมีเงาเมฆเลื่อนเข้ามาบังแผงโซล่าเซลล์	 

ส่งผลให้ปริมาณแรงดันไฟฟ้าตกลง	ดังภาพที่	7	แสดงความสัมพันธ์

ของระยะเวลา	และปริมาณแรงดันไฟฟ้า	

	 ผลการวิเคราะห์ค่ากระแสไฟฟ้า	พบว่า	ค่ากระแสไฟฟ้า 

จะมีความสัมพันธ์กับปริมาณความเข้มแสง	 โดยเม่ือมีปริมาณ 

ความเข้มแสงมากค่ากระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ก็จะม ี

ปริมาณมากเช่นกัน	 โดยในระยะเริมต้นที่	 08.00	น.	สามารถวัดค่า 

กระแสไฟฟ้าได้ปรมิาณ	1.11	แอมแปร์	เม่ือระยะเวลาผ่านไป	ปรมิาณ 

ความเข้มแสงเพิ่มสูงขึ้นค่ากระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ก็จะเพิ่มสูงตามกัน	 

โดยสามารถวัดได้ที่	 5.94	แอมแปร์	ที่เวลา	12.00	น.	ดังภาพที่	 7	 

แสดงความสัมพันธ์ของระยะเวลา	และปริมาณกระแสไฟฟ้า	ดังนั้น 

ลักษณะของกราฟที่ได้จึงมีความสอดคล้องกับกราฟของปริมาณ 

ความเข้มแสง

	 ผลการวิเคราะห์ทดสอบระบบสูบน�้าบาดาลพลังงาน 

แสงอาทิตย์	 พบว่า	 ในช่วงเริ่มต้นค่าปริมาณความเข้มแสงมีปริมาณ 

น้อยระบบสูบน�้าบาดาล	 จะท�าการดึงกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาคเข้ามาชดเชย	 ส่งผลให้ระบบต้องพึ่งพากระแสไฟฟ้า 

จากการไฟฟ้า	 และจะค่อย	 ๆ	 ลดการพึ่งพาลงในช่วงเวลาที่ระบบ 

โซล่าเซลล์สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้สูงขึ้น	 จนระบบ	 ฯ	 สามารถ 

ท�างานได้จากการผลติกระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์	ได้ร้อยละ	100	 

ในช่วงเวลาท่ีผลติกระแสไฟฟ้าได้เท่ากบัขนาดความต้องการแสไฟฟ้า 

ของเคร่ืองสูบน�า้บาดาล	เช่น	ในตอนเช้าเวลา	08.00	น.	ระบบต้องการ 

กระแสไฟฟ้าที่ระดับ	 5.9	 แอมแปร์	 ในช่วงเวลาดังกล่าวสามารถ 

ผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีระดับ	 1.11	 แอมแปร์	 ดังนั้นจึงต้องพึ่งพา 

กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส ่วนภูมิภาคอีก	 4.79	 แอมแปร  ์

เปรียบเทียบกับช่วงเวลา	 12.00	 น.	 แผงโซล่าเซลล์สามารถผลิต 

กระแสไฟฟ้าได้สูงสุดที่	 5.94	 แอมแปร์	 ซึ่งเป็นเวลาที่แสงจาก 

ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับแผงโซล่าเซลล์ท�าให้ระบบ	 ฯ	 ไม่ต้องดึง 

กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 เพราะฉะนั้นยิ่งระยะเวลา 

ที่ระบบ	 ฯ	 สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มาก	 จะส่งผลให้ลดการใช ้

กระแสไฟฟ้าลงปริมาณค่าไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าของทางโรงเรียนก็จะ 

ลดลงด้วย	 และยัง	 พบว่า	 ปริมาณน�้าที่ได้จากระบบสูบน�้าบาดาล 

พลังงานแสงอาทิตย์	 มีปริมาณน�้าที่ได้โดยเฉลี่ย	 80	 ลิตรต่อนาท	ี 

หรือ	4,800	ลิตรต่อชั่วโมง	

 ผลการวิเคราะห์ต้นทุนเชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

	 การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม	แบ่งองค์ประกอบ 

ในการวิเคราะห์ออกเป็น	3	ด้าน	คือ	ด้านค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ 

ทั้งหมด	 ด้านจุดคุ ้มทุนของระบบเคร่ืองสูบน�้าบาดาลพลังงาน 

แสงอาทิตย์	 ด้านระยะเวลาในการคืนทุนของระบบเครื่องสูบน�้า 

บาดาลพลังงานแสงอาทิตย์โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	 	 1.	 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในสร้างระบบเคร่ืองสูบน�้า 

บาดาลพลังงานแสงอาทิตย์	 (บาทต่อปี)	 โดยก�าหนดให้ราคาระบบ

เครื่องสูบน�้าบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์มีเท่ากับ	 340,000	 บาท	 

มูลค่าซากเมื่อสิ้นปีที่	 25	 เหลือร้อยละ	 20	 ของราคาเครื่อง	 

(กลุ่มบริหารการคลังและทรัพย์สิน,	 2561)	 อายุการใช้งานแผง 

โซล่าเซลล์โดยเฉล่ียประมาณ	 25	 ปี	 และอัตราดอกเบี้ย	 ร้อยละ	 

7.12	ต่อปี	(ธนาคารแห่งประเทศไทย,	2561)	อัตราการาบ�ารุงรักษา 

ระบบสูบน�้าบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์	 เฉล่ียวันละ	 5	 บาทต่อวัน	 

ตลอดเวลา	 1	 ปี	 (365	 วัน)	 และเนื่องจากระบบไฟฟ้าที่ใช้กับ 

ระบบสูบน�้าบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ต้องน�ากระแสไฟฟ้าจาก 

การไฟฟ้าบนเกาะเข้ามาร่วมในเวลาที่ไม่มีพลังงานจากแสงอาทิตย์	 

โดยเฉพาะเวลากลางคืนต้องใช้จ�านวนกระแสไฟฟ้าในการสูบน�้า 

บาดาลโดยเฉลี่ย	 1	 ช่ัวโมงต่อวัน	 จ�านวนหน่วยที่ใช้	 1.5	 หน่วย	 

เป็นเงิน	 7.5	 บาทต่อวัน	 ตลอดวันท�างานไม่รวมวันหยุด	 จ�านวน	 

244	วัน	จะมีค่าใช้จ่ายทั้งหมด	29,060	บาทต่อปี

	 	 2.	 จุดคุ้มทุน	 (Break	 even	 point)	 ของระบบ 

สูบน�้าบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์	 โดยก�าหนดให้อัตราการใช้ 

ปริมาณน�้าของโรงเรียนอนุบาลเกาะกูดเฉลี่ยต่อวันประมาณ	15	คิว	 

(15,000	ลิตร)	เครื่องสูบน�้า	ขนาด	2	แรงม้า	(1,500	วัตต์)	ท�างาน 

โดยใช้แผงโซล่าเซลล์	ขนาด	325	วัตต์	จ�านวน	10	แผง	ผลิตกระแส 

ไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์	 ขนาด	 325	 วัตต์	 จ�านวน	 10	 แผง 

ได้ปริมาณน�้าเฉลี่ยที่	 30	 ลิตรต่อนาที	 จะใช้เวลารวม	 8.34	 ชั่วโมง 

ต่อวัน	 เท่ากับใช้กระแสไฟฟ้า	 12.51	 หน่วยต่อวัน	 คิดเป็นเงิน	 

62.55	บาทต่อวัน	หรือ	16,512	บาทต่อปี	วันท�างานไม่รวมวันหยุด 

เท่ากับ	244	วัน	เท่ากับสามารถประหยัดค่ากระแสไฟฟ้าได้	3,053	

หน่วยต่อปี	 ดังนั้นจุดคุ้มทุนจะอยู่ท่ี	 14,434.66	 บาทต่อปี	 หรือ	 

1,153.85	หน่วยต่อปี

	 	 3.	 ระยะเวลาในการคนืทนุของระบบสบูน�า้บาดาล

พลังงานแสงอาทิตย์	 โดยกระแสไฟฟ้าท่ีน�ามาใช้กับระบบสูบน�้า

บาดาลพลงังานแสงอาทติย์ผลติได้จากแผงโซล่าเซลล์	ท�าให้สามารถ

ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าได้เท่ากับ	

62.55	 หน่วยต่อปี	 หรือ	 16,512	 บาทต่อปี	 (คิดราคาค่าไฟฟ้า 

หน่วยละ	5	บาท)	ซึง่จะท�าให้โรงเรียนมีระยะเวลาในการคืนทนุเท่ากบั	 

1.59	ปี	หรือประมาณ	1	ปี	7	เดือน	5	วัน	

ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล, กฤษณะ  จันทสิทธิ์, คมสัน  มุ่ยสี, นิกร ผงทอง
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 ผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี และบูรณาการการเรียน
การสอน
	 เ ม่ือด�าเนินการติดตั้งระบบสูบน�้าบาดาลพลังงาน 
แสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเองเสร็จเรียบร้อย	น�าผลการวิจัยถ่ายทอด 
เทคโนโลยี	 และบูรณการการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่	 1	 ถึง	 6	 ของโรงเรียนอนุบาลเกาะกูด	 จังหวัด 
ตราด	 ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต	 สาขาวิชา 
เทคโนโลยอีตุสาหกรรม	ชัน้ปีที	่1	และ	2	คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม	 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	คณาจารย์	และผู้ที่สนใจทั่วไปรวม 
จ�านวน	 127	 คน	 ณ	 โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด	 อ�าเภอเกาะกูด	 
จังหวัดตราด	 โดยเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทน 
จากการใช้โซล่าเซลล์	และการประยุกต์ใช้งาน	
	 	 1.	 แบบสอบถามหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี	 
แบ่งเป็น	 4	 ตอน	 ประกอบด้วย	 ตอนที่	 1	 ข้อมูลทั่วไป	 ตอนที่	 2	 
ความคดิเหน็ต่อการจดัโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยงีานวจิยั	ตอนที	่3 
ความพึงพอใจของผู ้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	 และตอนท่ี	 4	 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	ผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี	พบว่า	สถานภาพ 
ของผูใ้ห้ข้อมลูรวม	127	คน	แบ่งเป็นเพศชาย	65	คน	(ร้อยละ	51.20)	 
เพศหญิง	62	คน	(ร้อยละ	48.80)	อายุต�่ากว่า	15	ปี	จ�านวน	56	คน	 
(ร้อยละ	44.10)	ระหว่าง	16	ถึง	25	ปี	จ�านวน	2	คน	(ร้อยละ	1.10)	 
ระหว่าง	26	ถึง	35	ปี	จ�านวน	51	คน	(ร้อยละ	40.20)	ระหว่าง	36	 
ถึง	45	ปี	จ�านวน	8	คน	(ร้อยละ	6.30)	ระหว่าง	46	ถึง	55	ปี	จ�านวน	 
9	คน	(ร้อยละ	7.10)	และมากกว่า	55	ปี	จ�านวน	1	คน	(ร้อยละ	0.80)	 
ระดับการศึกษา	 พบว่า	 ผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีระดับ 
การศึกษาชั้นประถมศึกษาสูงสุด	 จ�านวน	 60	 คน	 (ร้อยละ	 47.20)	 
อนุปริญญา	จ�านวน	1	คน	(ร้อยละ	0.80)	ปริญญาตรี	จ�านวน	61	คน	 
(ร้อยละ	48.00)	ปริญญาโท	จ�านวน	5	คน	(ร้อยละ	3.90)	สถานภาพ	 
พบว่า	นกัเรียน/นกัศกึษา	จ�านวน	117	คน	(ร้อยละ	92.10)	ข้าราชการ 
จ�านวน	3	คน	(ร้อยละ	2.40)	พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ	จ�านวน	 
4	คน	(ร้อยละ	3.10)	ธุรกิจส่วนตัว	จ�านวน	2	(ร้อยละ	1.60)	และ 
เกษตรกร	จ�านวน	1	คน	(ร้อยละ	0.80)
	 	 2.	 ความคิดเห็นต่อการจัดโครงการถ่ายทอด 
เทคโนโลยีงานวิจัย	 พบว่า	 ท่านทราบข่าวสารการจัดโครงการจาก 
แหล่งใดบ้าง	 (ตอบได้มากกว่า	 1	ข้อ)	 อันดับที่	 1	 คือ	ครู/อาจารย์	 
คิดเป็นร้อยละ	 99.20	 หมวดที่	 2	 ท่านได้รับประโยชน์ด้านใด 
จากการเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัย	 (ตอบได้ 
มากกว่า	1	ข้อ)	อันดับที่	1	คือ	เพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์	คิดเป็น 
ร้อยละ	 74.80	 หมวดที่	 3	 ท่านน�าความรู ้ที่ได้ไปขยายผลต่อ 
ในด้านใด	 (ตอบได้มากกว่า	 1	 ข้อ)	 อันดับที่	 1	 คือ	 ประยุกต์เป็น 
องค์ความรู้ใหม่	 คิดเป็นร้อยละ	 83.50	 หมวดที่	 4	 ท่านต้องการ 
รับบริการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านใดจากผลการวิจัย	 (ตอบได ้
มากกว่า	1	ข้อ)	อนัดบัที	่1	คอื	ด้านพลงังานทดแทน/อนรุกัษ์พลังงาน	 
คิดเป็นร้อยละ	89.80

	 	 3.	 ความพึงพอใจของผูร้บัการถ่ายทอดเทคโนโลย	ี 
พบว่า	 ด้านความรู ้ความเข้าใจ	 ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด	 
เป็นอันดับ	 1	 คือ	 ท่านมีความรู้	 ความเข้าใจหลังการอบรม	 และ 
ฝึกปฏิบัติ	 ค่าเฉลี่ย	 X	 (Mean)	 4.88	 คิดเป็นร้อยละ	 97.60	 
ด้านความพึงพอใจ	 ระดับความพึงพอใจมากที่สุดเป็นอันดับ	 1	 คือ	 
วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการและประโยชน์ที่ ได ้รับ	 และ 
ความพงึพอใจต่อความรูค้วามสามารถทีถ่่ายทอดความรูข้องวิทยากร 
ค่าเฉลี่ย	 X	 (Mean)	 4.88	 คิดเป็นร้อยละ	 97.60	 ด้านการน�า 
ความรู้ไปใช้ประโยชน์	 ระดับความพึงพอใจมากที่สุดเป็นอันดับ	 1	 
คือ	 ท่านสามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานด้านพลังงานไฟฟ้า 
ให้เกิดความเชี่ยวชาญ	 และสอดคล้องกับการมีส่วนร่วมลดการใช ้
พลังงานของประเทศ	 ค่าเฉลี่ย	 X	 (Mean)	 4.91	 คิดเป็นร้อยละ	 
98.20

สรุปและอภิปรายผล
	 1.	 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบสูบน�้าบาดาล
พลังงานแสงอาทิตย์	โดยท�าการเก็บข้อมูลตั้งแต่ในช่วงเวลา	08.00	น. 
ถึง	17.00	น.	 เฉลี่ย	6	ครั้งใน	1	ชั่วโมง	อุณหภูมิโดยเฉลี่ย	32-35	
องศาเซลเซียส	วัดปริมาณความเข้มแสง	ปริมาณแรงดันไฟฟ้า	และ
กระแสไฟฟ้าท่ีได้จากแผงโซล่าเซลล์	 พบว่า	 แนวโน้มปริมาณความ
เข้มแสงกับกระแสไฟฟ้าจะมาค่าเพ่ิมขึ้นเมื่อปริมาณแสงจาก 
ดวงอาทติย์จะมปีริมาณความเข้มแสงเพิม่ขึน้ตามระยะเวลาทีผ่่านไป	
เนือ่งมากจากการโคจรของดวงอาทิตย์ท่ีเคล่ือนจากทิศตะวนัออกไป
ยังทิศตะวันตก	 โดยสามารถวัดค่าปริมาณความเข้มแสงได้สูงสุดใน
เวลาช่วง	12.00	น.	เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ	50,725	ลักซ์	ค่ากระแสไฟฟ้า
ที่วัดได้สูงสุดเท่ากับ	 5.94	 แอมแปร์	 โดยที่ลักษณะของกราฟ 
กระแสไฟฟ้ามีความสอดคล้องกับกราฟของปริมาณความเข้มแสง	 
ส่วนแรงดันไฟฟ้าจะมีค่าใกล้เคียงกันตลอดทั้งช่วงเวลา
	 2.	 ต้นทุนการสร้างระบบสูบน�้าบาดาลพลังงานแสง 
อาทิตย์เท่ากับ	 340,000	 บาท	 อายุการใช้งานแผงโซล่าเซลล ์
โดยเฉลี่ยประมาณ	 25	 ปี	 เฉลี่ยวันท�างานไม่รวมวันหยุด	 จ�านวน	 
244	วัน	พบว่า	จะมีค่าใช้จ่ายทั้งหมด	29,060	บาทต่อปี	จุดคุ้มทุน	 
(Break	 Even	 Point)	 ต่อการใช้ปริมาณน�้าของโรงเรียนอนุบาล 
เกาะกูดเฉล่ียต่อวัน	 ประมาณ	 15	 คิว	 (15,000	 ลิตร)	 คิดเป็นเงิน	 
62.55	บาทต่อวัน	หรือ	16,512	บาทต่อปี	วันท�างานไม่รวมวันหยุด 
เท่ากับ	 244	 วัน	 เท่ากับสามารถประหยัดค่ากระแสไฟฟ้าได้	 
3,053	 หน่วยต่อปี	 คิดเป็นเงิน	 14,434.66	 บาทต่อปี	 หรือ	 
1,153.85	 หน่วยต่อปี	 ระยะเวลาในการคืนทุนที่สามารถประหยัด 
ค่าใช้จ่ายในการใช้กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าได้เท่ากับ	 62.55	 
หน่วยต่อปี	 หรือ	 16,512	 บาทต่อปี	 (คิดราคาค่าไฟฟ้าหน่วยละ 
5	บาท)	ซึ่งจะท�าให้โรงเรียนมีระยะเวลาในการคืนทุนเท่ากับ	1.59	ปี	
หรือประมาณ	1	ปี	7	เดือน	5	วัน	เนื่องมาจากทางโรงเรียนสามารถ 

ผลิตกระแสไฟฟ้าป้อนให้กับระบบสูบน�้าบาดาลได้เอง	ลดการพึ่งพา 
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กระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าลง	 ซึ่งสอดคล้องกับพินิจ	 สามาอาพัฒน	์ 

และธนิท	เรืองรุ่งชัยกุล	(2558)	ได้ท�าศึกษาการประเมินความคุ้มค่า 

ทางเศรษฐศาสตร์ของระบบสบูน�า้พลงังานแสงอาทติย์เพ่ือการเกษตร	 

โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ที่ก�าลังใช้งาน 

ระบบสูบน�้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ท�าการเกษตรของตน	 โดย 

น�ามาทดแทนระบบสูบน�้าเดิมซึ่งใช้น�้ามันเชื้อเพลิง	 จ�านวน	 3	 ราย	 

ซึ่งเป็นระบบขนาดใหญ่มากกว่า	2,400	วัตต์	ผลการศึกษาในครั้งนี ้

พบว่า	 การใช้งานระบบสูบน�้าพลังงานแสงอาทิตย์มีความคุ้มค่าต่อ 

การลงทุน	 ซึ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายน�้ามัน 

เช้ือเพลิง	 น�้ามันเคร่ือง	 และค่าซ่อมบ�ารุงของระบบสูบน�้าเดิมลงได้	 

(ระยะเวลาคืนทุน	 2.86-6.22	 ปี)	 และในกรณีที่ลงทุนติดตั้งระบบ 

สูบน�้าพลังงานแสงอาทิตย์ใหม่โดยไม่มีระบบสูบน�้าเดิมอยู่จะมี 

ความคุ ้มค ่าต ่อการลงทุนมากยิ่งขึ้น	 โดยมีระยะเวลาคืนทุน	 

2.68-5.15	ปี

	 3.	 หลงัการถ่ายทอดเทคโนโลยงีานวจิยั	และบรูณาการ 

การเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์	ชั้นประถมศึกษาปีที่	1	ถึง	6	 

ของโรงเรียนอนบุาลเกาะกูด	จงัหวัดตราด	ร่วมกบันกัศกึษาหลักสูตร 

เทคโนโลยีบัณฑิต	 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 คณาจารย์	 

ผู้ที่สนใจทั่วไป	 รวมจ�านวน	 127	 คน	 ความพึงพอใจของผู้รับการ 

ถ่ายทอดเทคโนโลยี	 พบว่า	 ด้านความรู้ความเข้าใจ	 ระดับความ 

พึงพอใจมากที่สุด	 เป็นอันดับ	 1	 คือ	 ท่านมีความรู้	 ความเข้าใจ 

หลังการอบรม	 และฝึกปฏิบัติ	 ค่าเฉลี่ย	 X	 (Mean)	 4.88	 คิดเป็น 

ร้อยละ	 97.60	 ด้านความพึงพอใจ	 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

เป็นอันดับ	 1	 คือ	 วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการและประโยชน ์

ท่ีได้รับ	 และความพึงพอใจต่อความรู ้ความสามารถที่ถ่ายทอด 

ความรู ้ของวิทยากรค่าเฉล่ีย	 X	 (Mean)	 4.88	 คิดเป็นร้อยละ	 

97.60	 ด้านการน�าความรู ้ไปใช้ประโยชน์	 ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุดเป็นอันดับ	 1	 คือ	 ท่านสามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ 

งานด้านพลังงานไฟฟ้าให้เกิดความเชี่ยวชาญ	 และสอดคล้องกับ 

การมีส่วนร่วมลดการใช้พลังงานของประเทศ	 ค่าเฉลี่ย	 X	 (Mean)	 

4.91	คิดเป็นร้อยละ	98.20

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ควรมีการศึกษาการการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ 

ป้องกันน�้าไหลย้อนกลับเพื่อลดก�าลังในช่วงเริ่มต้น

	 2.	 ควรมกีารศกึษาน�ากระไฟฟ้าท่ีได้จากแผงโซล่าเซลล์ 

ไปใช้งานในส่วนอื่น	ๆ	เพิ่มเติม

	 3.	 ควรมีการศึกษาลักษณะการเก็บพลังงานในรูปแบบ 
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นภาพร จิตต์ศรัทธา,		วัชรวิทย์	รัศมี

Napaporn Jitsatta,	Watcharawit	Rassami

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	จ.จันทบุรี	22000

Bachelor	of	Science	Program	in	Agriculture,	Faculty	of	Agricultural	Technology,	

Rambhai	Barni	Rajabhat	University,	Chanthaburi		22000	Thailand	

*Corresponding	author	E-mail:	butterfly.napaporn@gmail.com	

(Received:	September	20	2018;	Revised	:	December	13	2018;	Accepted	:December	26	2018)

บทคัดย่อ
	 ศึกษาชนิดของวัสดุปลูกที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต	 และผลผลิตของเมล่อนสายพันธุ์	 Green	 net	 T778	 และเมล่อนพันธุ	์ 

Pot	orange	T1957	ในระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน	โดยวางแผนการทดลองแบบ	2	x	3	Factorial	in	Completely	Randomized	 

Design	 จ�านวน	 5	 ซ�้า	 มี	 2	 ปัจจัย	 คือ	 สายพันธุ์เมล่อน	 2	 พันธุ์	 คือ	 เมล่อนพันธุ์	 Green	 net	 T778	 และเมล่อนพันธุ์	 Pot	 orange	 

T1957	 และวัสดุปลูก	 3	 ชนิด	 1.พีทมอส	 2.ขุยมะพร้าว	 3.ขี้เถ้าแกลบ	 จากการศึกษาพบว่า	 การเจริญเติบโตและผลผลิตของเมล่อน	 

2	 สายพันธุ์	 มีความสูงต้น	 ความกว้างใบ	 ความยาวใบ	 ความเขียวใบ	 (SPAD)	 เส้นรอบวงผล	 ความหนาเนื้อ	 และความหนาแน่น 

ของผล	 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ	 (p>0.05)	 แต่จะมีขนาดล�าต้น	 น�้าหนักสดต้น	น�้าหนักแห้งต้น	 น�้าหนักผล	 และปริมาณของแข็งที่ 

ละลายได้	 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (p<0.05)	 โดยเมล่อนพันธุ์	 Green	 net	 T778	 จะมีการเจริญเติบโตสูงกว่าพันธุ์	 

Pot	 orange	 T1957	 เม่ือพิจารณาผลของวัสดุปลูกที่มีต่อการเจริญเติบโตของเมล่อน	พบว่า	 การใช้วัสดุปลูกที่แตกต่างกันส่งผลให ้

การเจริญเตบิโตและผลผลติของ	เมล่อนในด้านความสงูต้น	ความกว้างใบ	ความยาวใบ	ความเขียวใบ	(SPAD)	น�า้หนกัสดต้น	น�า้หนกัแห้งต้น	 

น�้าหนักผลเส้นรอบวงผล	 ความหนาแน่นของผล	 และปริมาณของแข็งที่ละลายได้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (p<0.05)	 

โดยการปลูกเมล่อนในพีทมอสและขุยมะพร้าว	 จะมีน�้าหนักผลและปริมาณของแข็งที่ละลายได้ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ	 (p>0.05)	 

จากการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต	 พบว่า	 การปลูกเมล่อนพันธุ์	 Green	 net	 T778	 จะได้ก�าไร	 17,352	 บาท/โรงเรือน/รอบการปลูก	 

ซึ่งการปลูกเมล่อนในเชิงการค้าด้วยขุยมะพร้าวสามารถใช้ทดแทนวัสดุปลูกที่น�าเข้าจากต่างประเทศที่มีราคาสูง	 ได้แก่	พีทมอส	 เนื่องจาก

ราคาถูก	และส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของพืช

ค�าส�าคัญ :	เมล่อน,	ชนิดวัสดุปลูก,	ระบบปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน	

นภาพร จิตต์ศรัทธา, วัชรวิทย์ รัศมี
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Abstract
	 The	effect	of	growing	media	on	growth	and	yield	of	muskmelon	were		investigated.	The	experiment	was	 

performed	 in	 2x3	 Factorial	 in	 Completely	 Randomized	Design	with	 5	 replications.	 Two	 cultivars	 of	muskmelon:	 

“Green	 net	 T778”	 and	 “Pot	 orange	 T1957”	were	 grown	 in	 3	 types	 of	 growing	media	which	were	 peat	moss,	 

coconut	 dust	 and	 rice	 husk	 ash.	 The	 results	 revealed	 that	 plant	 growth	 and	 yield	 such	 as	 two	 cultivars	 of	 

muskmelon	 stem	 height,	 leaf	 width,	 leaf	 length,	 chlorophyll	 content	 (SPAD),	 fruit	 circumference,	 fruit	 flesh	 

thickness	 and	 fruit	 flesh	 density	was	 not	 significantly	 different	 among	 the	 treatments	 (p>0.05).	 There	will	 be	 

stem	 diameter,	 flesh	 and	 dry	weight	 of	 stem,	 fruit	 weight	 and	 total	 dissolved	 solid	was	 significantly	 different 

	among	the	treatments	(p<0.05).	Muskmelon	Green	net	T778	grows	higher	than	Pot	orange	T1957.	When	considering	 

effects	 of	 growing	media	 on	 growth	 of	muskmelon,	 it	 was	 found	 that	 the	 use	 of	 different	 planting	materials	 

resulted	in	the	growth	and	yield	of	muskmelon	stem	height,	 leaf	width,	leaf	length,	chlorophyll	content	(SPAD),	 

flesh	and	dry	weight	of	stem,	fruit	weight,	fruit	circumference,	fruit	flesh	density	and	total	dissolved	solid	was	not	 

significantly	different	 among	 the	 treatments	 (p>0.05)	 The	Muskmelon	 cultivars	 in	peat	moss	 and	 coconut	dust,	 

fruit	 weight	 and	 total	 dissolved	 solid	was	 not	 significantly	 different	 among	 the	 treatments	 (p<0.05).	 After	 cost	 

analysis	found	that	the	cost	of	planting	muskmelon	varieties	Green	net	T778	will	be	more	profit.	The	highest	profit 

is	around	17,532	baht/crop/greenhouse.	can	be	obtained	from	growing	the	muskmelon	cultivars	“Green	net	T778”	 

can	 be	 grown	 in	 coconut	 dust.	 For	 growing	muskmelon	with	 commercial	 purposes,	 thus,	 coconut	 dust	 can	 

compensate	imported	soilless	substrate	as	peat	moss	because	of	low	cost	and	good	effect	on	plant	growth.

Keywords :	 Muskmelon	(Cucumis	melo	L.),	Substrate,	Soilless	Culture

นภาพร จิตต์ศรัทธา, วัชรวิทย์ รัศมี
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บทน�า
	 เมล่อนมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า	 Cucumis	 melo	 L.	 

อยู่ในวงศ์	 Cucerbitaceae	 เป็นพืชตระกูลเดียวกันกับแตงไทย	 

มีจ�านวนโครโมโซม	 2n=24	 เป็นพืชผสมข้ามโดยแมลงและลม 

แต่มีการผสมตัวเองสูงในพันธุ์ที่มีดอกสมบูรณ์เพศ	 (จานุลักษณ์	 

ขนบดี,	 2541)	 เมล่อนเป็นผลไม้ท่ีมีความส�าคัญในเชิงการค้าใน 

หลายประเทศ	เพราะมีรสชาติหวาน	กลิ่นหอม	(Villanueva,	M.J.	 

et	al,	2004)	และยงัเป็นผลไม้ทีม่เีบตาแคโรทนีสูงทีส่ดุ	โดยร่างกาย 

จะเปลีย่นเบตาแคโรทนีให้เป็นวติามนิเอ	ซึง่เป็นสารต้านอนุมลูอสิระ 

ที่ส�าคัญต่อการผลิตเซลล์ลิมโฟไซท์ที่ช่วยต่อสู้กับเชื้อโรค	 ผลไม้ 

ชนิดนี้ยังอุดมด้วยวิตามินซีที่ร่างกายต้องใช้ส�าหรับการท�าหน้าที ่

ต่าง	ๆ 	ในการต้านทานโรค	และยงัป้องกนัเราจากโรคหวดั	โรคมะเรง็	 

และโรคหัวใจ	 ปริมาณน�้าท่ีมีมากในผลไม้ชนิดน้ีมีฤทธ์ิอย่างอ่อนใน 

การขับปัสสาวะ	 เป็นการช่วยล้างพิษให้ร่างกาย	 (เฮจ์	 ชาร์ลอตต์,	 

2550)	 ด้วยเอกลักษณ์ท่ีกล่าวมาน้ีท�าให้เมล่อนเป็นผลไม้ที่ได้รับ 

ความนยิมในการบริโภค	แต่ในบางสวนยงัคงพบปัญหาของคณุภาพ 

ผลผลิต	เรื่องความหวานที่ยังต�่ากว่า	15	%	brix	และโรคแมลงที่มา 

กับดิน	โดยเฉพาะโรค	ท�าให้เกษตรกรต้องย้ายแปลงปลูกไปเรื่อย	ๆ	 

(จุมพล	 สาระนาค	 และคณะ,	 2539)	 ท�าให้ต้องแก้ปัญหาด้วย 

การปลกูพืชหมนุเวยีน	การอบดนิ	หรอืท�าการเสยีบยอดโดยใช้ต้นตอ 

แตงไทย	 ฟักทอง	 หรือน�้าเต้าเพื่อป้องกันการระบาดของโรค	 

(Swiader	&	Ware,	1992)	และวธิทีางทีเ่กษตรกรเลอืกใช้แก้ปัญหา	 

ส่วนใหญ่ก็คือ	 สารเคมีฆ่าแมลง	 แต่จากการที่เกษตรกรขาดความรู ้

ความเข้าใจในการเลือกใช้สารเคมี	 วิธีการใช้ท่ีเหมาะสม	 ช่วงเวลา 

ในการใช้	เกษตรกรใช้สารเคมีหลายชนิดซ�้าซ้อนกัน	และในปริมาณ 

ที่มากเกินความจ�าเป็น	มีผลท�าให้สารพิษตกค้างในผลผลิต	มีต้นทุน 

การผลิตสูง	เป็นอันตรายต่อเกษตรกรผู้ผลิต	และผู้บริโภค

	 การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินก�าลังเป็นที่นิยมกันในปัจจุบัน	 

เพราะสามารถควบคมุสภาพแวดล้อมบริเวณรากพืช	และพชืสามารถ 

ดูดใช้ธาตุอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ซึ่งจะส่งผลต่อผลผลิตและ 

คุณภาพของพืช	 (อิทธิสุนทร	 นันทกิจ,	 2553)	 วัสดุที่นิยมใช้ใน 

การปลูก	 ได้แก่	 ฟองน�้า	 เพอร์ไลท์	 และพีทมอส	 เป็นต้น	 ซึ่ง 

ประเทศไทยต้องน�าเข้าวัสดุจากต่างประเทศ	มีราคาแพง	ดังนั้นจึงม ี

การทดสอบวัสดุที่หาได้ในประเทศไทยเพื่อน�ามาใช้ทดแทนและ 

ลดค่าใช้จ่าย	โดยวสัดท่ีุน�ามาใช้ควรมคีณุสมบตัทิีไ่ม่อดัตวัและยบุตวั 

เมื่อเปียกน�้ารากพืชสามารถกระจายตัวได้ท่ัวในวัสดุปลูก	 ไม่มีสาร 

ทีเ่ป็นพิษต่อพืช	ไม่ท�าปฏกิริยิากบัสารละลายธาตอุาหารและภาชนะ 

ที่ใช้ปลูก	 ไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและแมลง	 วัสดุปลูก 

ในประเทศไทยมีอยู ่ด ้วยกันหลายชนิด	 ได ้แก ่	 ขุยมะพร้าว	 

กาบมะพร้าวสับ	และขี้เถ้าแกลบ	เป็นต้น		

	 ดังน้ันงานทดลองครั้งน้ีจึงต้องการศึกษาชนิดของวัสด ุ

ปลูกที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของเมล่อน	 (Cucumis	 

melo	 L.)	 เพื่อลดต้นทุน	 เพิ่มคุณภาพผลผลิต	 และเป็นแนวทาง 

ให้เกษตรกรสามารถน�าความรู้ที่ได้	 ไปประกอบการตัดสินใจใน 

การปลูกเมล่อน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 เพื่อศึกษาชนิดของวัสดุปลูกที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต	

และคุณภาพผลผลิตของเมล่อน	(Cucumis	melo	L.)

อุปกรณ์และวิธีการด�าเนินการวิจัย
 1. วิธีการทดลอง

  1.1 การวางแผนการทดลอง

	 	 วางแผนการทดลองแบบ	 2x3	 Factorial	 in	 CRD	 

(Factorial	 in	 Completely	 Randomized	 Design)	 จ�านวน	 

5	 ซ�้า	 ซ�้าละ	 2	 ต้น	 โดยมี	 ปัจจัยที่หนึ่ง	 คือ	 สายพันธุ์ของเมล่อน	 

ประกอบด้วย	Green	net	T778	และ	Pot	orange	T1957	ปัจจัย 

ที่สอง	 คือ	 ชนิดของวัสดุปลูก	 ประกอบด้วย	พีทมอส	 ขุยมะพร้าว	 

และขี้เถ้าแกลบ

  1.2 การเตรียมวัสดุปลูก

	 	 น�าวัสดุปลูก	 ประกอบด้วย	 พีทมอส	 ขุยมะพร้าว	 

และขี้เถ้าแกลบ	 ใส่กระถาง	 โดยวัสดุปลูกขี้เถ้าแกลบต้องท�าการ 

ล้างด้วยกรดไนตริกที่มีความเข้มข้น	 1	 เปอร์เซ็นต์	 แช่ทิ้งไว้	 3	 วัน 

จากนั้นเทกรดทิ้ง	 แล้วให้น�้าชะล้างกรดออกอีกครั้งหนึ่งเพ่ือเป็น 

การเพิ่ม	 pH	 ให้เหมาะสมที่มีค่า	 pH	 (5.5-6.5)	 ก่อนท�าปลูก	 

ส่วนขุยมะพร้าวน�ามาแช่น�้าทิ้งไว้	24	ชั่วโมง	จากนั้นเทน�้าทิ้ง	และ 

แช่น�้าใหม่	24	ชั่วโมง		และเทน�้าทิ้งท�าทั้งหมด	3	ครั้ง	 เพื่อชะล้าง 

เกลือจากวัสดุปลูก	 ส่วนพีทมอสสามารถน�ามาใช้ในการปลูกได ้

ตามปกติ	เนื่องจากพีทมอสมีค่า	pH	ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต

  1.3 การเตรียมต้นกล้าเมล่อน

	 	 เตรียมต้นกล้าเมล่อน	 โดยน�าเมล็ดเมล่อนแช่น�้าอุ่น 

2	 ชั่วโมง	 จากนั้นเพาะลงในกระดาษช�าระ	 ทิ้งไว้	 24	 ชั่วโมง 

หลังจากรากเริ่มงอก	 ให้ท�าการย้ายลงในถ้วยปลูกโดยใช้พีทมอส 

เป็นวัสดุปลูก	 ท�าการรดน�้าให้พีทมอสมีความช้ืนพอเหมาะ	 ไม่แฉะ 

จนเกินไป

นภาพร จิตต์ศรัทธา, วัชรวิทย์ รัศมี
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การเก็บเกี่ยวผลเมล่อนจะเริ่มเก็บหลังจากติดผลประมาณ	 35	 ถึง	 

40	 วันโดยสังเกตจากสีผิว	 กลิ่นหอม	 รอยตาข่าย	และรอยแตกปร ิ

บริเวณของขั้วผล

 2. การวิเคราะห์ข้อมูล

	 บันทึกข ้อมูลด ้ านการเจริญเติบโตและผลผลิต	 

(ความสูงต้น	ความกว้างใบ	ความยาวใบ	(เซนติเมตร)	ขนาดล�าต้น	

(มลิลิเมตร)	ความเขยีวใบ	(SPAD)	น�า้หนกัต้นสด	และน�า้หนกัต้นแห้ง	

(กรมัต่อต้น)	น�า้หนกัผล	(กิโลกรมัต่อผล)	เส้นรอบวงผล	(เซนตเิมตร)	

ความหนาเนื้อ	(มิลลิเมตร)	ความหนาแน่นของผล	(กรัม/มิลลิลิตร)	

และปรมิาณของแข็งทีล่ะลายได้ทัง้หมด	(%Brix)	แล้วน�ามาวเิคราะห์

ความแปรปรวนของข้อมูล	(Analysis	of	variance;	ANOVA)	และ

เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ระหว่างชุดการทดลอง	ตามวิธ	ีDuncan’	new	

multiple	range	test	(DMRT)	ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป

  1.4 วิธีการปลูกเมล่อน

	 	 น�าต้นกล้าที่มีใบจริง	 2-3	 ใบ	 หรืออายุประมาณ 

1	สัปดาห์	ย้ายปลูกลงในวัสดุปลูก	ได้แก่			พีทมอส	ขุยมะพร้าว	และ 

ขี้เถ้าแกลบ	 ระยะปลูกระหว่างแถว	 50	 เซนติเมตร	 ระยะห่าง 

ระหว่างต้น	 40	 เซนติเมตร	 จากนั้นปักหัวน�้าหยด	 โดยต้นเมล่อน 

จะได้รับสารละลายธาตุอาหารสูตรเมล่อน	 (ตารางที่	 1)	 ที่มีค่า	 

EC	 1.8-3.5	mS/cm	 โดยใช้เครื่องตั้งเวลาในการให้สารละลาย 

ธาตุอาหารผ่านระบบน�้าหยด	เมื่อเมล่อนมีใบจริง	ประมาณ	5-7	ใบ 

ก็ใช้เชือกท�าค้าง	 ในระหว่างปลูกท�าการตัดแต่งก่ิงแขนงที่เกิดตั้งแต่ 

ข้อที่	 1	 ถึงข้อที่	 9	 และข้อท่ี	 10-14	 ขึ้นไปจะไม่ตัดออกเพื่อไว้ผล	 

เมื่อผลมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	 40	 มิลลิเมตร	 ก็จะเลือกไว้เพียง 

ต้นละ	1	ผล	จากนั้นท�าการเด็ดยอดใบที่	27	เพื่อให้ต้นเมล่อนหยุด 

การเจริญเติบโตทางใบ	 และน�าธาตุอาหารไปพัฒนาผลเมล่อน 

 1.1 การวางแผนการทดลอง 
 วางแผนการทดลองแบบ 2x3 Factorial in CRD (Factorial in Completely Randomized Design) จํานวน 
5 ซ้ํา ซ้ําละ 2 ตน โดยมี ปจจัยที่หนึ่ง คือ สายพันธุของเมลอน ประกอบดวย Green net T778 และ Pot orange 
T1957 ปจจัยที่สอง คือ ชนิดของวัสดุปลูก ประกอบดวย พีทมอส ขุยมะพราว และขี้เถาแกลบ 
 1.2 การเตรียมวัสดุปลูก 
 นําวัสดุปลูก ประกอบดวย พีทมอส ขุยมะพราว และขี้เถาแกลบ ใสกระถาง โดยวัสดุปลูกขี้เถาแกลบตองทําการ
ลางดวยกรดไนตริกที่มีความเขมขน 1 เปอรเซ็นต แชทิ้งไว 3 วัน จากนั้นเทกรดทิ้ง แลวใหน้ําชะลางกรดออกอีกครั้งหน่ึง
เพ่ือเปนการเพ่ิม pH ใหเหมาะสมที่มีคา pH (5.5-6.5) กอนทําปลูก สวนขุยมะพราวนํามาแชน้ําทิ้งไว 24 ชั่วโมง จากนั้น
เทน้ําทิ้ง และแชน้ําใหม 24 ชั่วโมง  และเทนํ้าทิ้งทําทั้งหมด 3 ครั้ง เพ่ือชะลางเกลือจากวัสดุปลูก สวนพีทมอสสามารถ
นํามาใชในการปลูกไดตามปกติ เนื่องจากพีทมอสมีคา pH ที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโต 
 1.3 การเตรียมตนกลาเมลอน 
 เตรียมตนกลาเมลอน โดยนําเมล็ดเมลอนแชน้ําอุน 2 ชั่วโมง จากนั้นเพาะลงในกระดาษชําระ ทิ้งไว 24 ชั่วโมง 
หลังจากรากเริ่มงอก ใหทําการยายลงในถวยปลูกโดยใชพีทมอสเปนวัสดุปลูก ทําการรดน้ําใหพีทมอสมีความช้ืนพอเหมาะ 
ไมแฉะจนเกินไป 
 1.4 วิธีการปลูกเมลอน 
 นําตนกลาที่มีใบจริง 2-3 ใบ หรืออายุประมาณ 1 สัปดาห ยายปลูกลงในวัสดุปลูก ไดแก   พีทมอส ขุยมะพราว 
และขี้เถาแกลบ ระยะปลูกระหวางแถว 50 เซนติเมตร ระยะหางระหวางตน 40 เซนติเมตร จากนั้นปกหัวน้ําหยด โดยตน
เมลอนจะไดรับสารละลายธาตุอาหารสูตรเมลอน (ตารางที่ 1) ที่มีคา EC 1.8-3.5 mS/cm โดยใชเครื่องตั้งเวลาในการให
สารละลายธาตุอาหารผานระบบน้ําหยด เมื่อเมลอนมีใบจริงประมาณ 5-7 ใบ ก็ใชเชือกทําคาง ในระหวางปลูกทําการตัด
แตงก่ิงแขนงท่ีเกิดตั้งแตขอท่ี 1 ถึงขอที่ 9 และขอที่ 10-14 ขึ้นไปจะไมตัดออกเพ่ือไวผล เมื่อผลมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 
40 มิลลิเมตร ก็จะเลือกไวเพียงตนละ 1 ผล จากนั้นทําการเด็ดยอดใบที่ 27 เพ่ือใหตนเมลอนหยุดการเจริญเติบโตทางใบ 
และนําธาตุอาหารไปพัฒนาผลเมลอน  การเก็บเก่ียวผลเมลอนจะเริ่มเก็บหลังจากติดผลประมาณ 35 ถึง 40 วันโดย
สังเกตจากสีผิว กลิ่นหอม รอยตาขาย และรอยแตกปริบริเวณของข้ัวผล 

 
รูปที่1 แสดงการปลูกเมลอนในระบบปลูกพืชโดยไมใชดิน (อายุ 65 วัน) 

 
2. การวิเคราะหขอมูล 
 บันทึกขอมูลดานการเจริญเติบโตและผลผลิต (ความสูงตน ความกวางใบ ความยาวใบ (เซนติเมตร) ขนาดลําตน 
(มิลลิเมตร) ความเขียวใบ (SPAD) น้ําหนักตนสด และนํ้าหนักตนแหง (กรัมตอตน) น้ําหนักผล (กิโลกรัมตอผล) เสนรอบ
วงผล (เซนติเมตร) ความหนาเนื้อ (มิลลิเมตร) ความหนาแนนของผล (กรัม/มิลลิลิตร) และปริมาณของแข็งท่ีละลายได
ทั้งหมด (%Brix) แลวนํามาวิเคราะหความแปรปรวนของขอมูล (Analysis of variance; ANOVA) และเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยระหวางชุดการทดลอง ตามวิธี Duncan’ new multiple range test (DMRT) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
  
ตารางที่ 1 องคประกอบของสารละลายธาตุอาหารพืชสูตรเมลอน การเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืชเขมขน 200 เทา   
   ปริมาณ 20 ลิตร 

ภาพที่ 1	แสดงการปลูกเมล่อนในระบบปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน	(อายุ	65	วัน)

ตารางที่ 1	องค์ประกอบของสารละลายธาตุอาหารพืชสูตรเมล่อน	การเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืชเข้มข้น	200	เท่า

	 ปริมาณ	20	ลิตร

 สารเคมี น้ําหนัก 
สารละลาย A   CaNO3               4.447   kg 

 Fe-EDTA               19       g 
สารละลาย B KNO3               2.874   kg  

 NH4H2PO4               0.465   kg 
 KH2PO4               0.136   kg 
 MgSO4               1.204   kg 
 ZnSO4               4.756   g 
 CuSO4               0.508   g 
 MnSO4               7.097  g 
 H3BO3               5.082  g 
 (NH4)2MO4               0.343  g 

 

ผลการวิจัย 
1. การเจริญเติบโต 
 จากการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของเมลอน เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวา เมลอนทั้งสองสายพันธุมีการ
เจริญเติบโตทางดานความสูงตน ความกวางใบ ความยาวใบ และความเขียวใบ (SPAD) ไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) 
ยกเวนขนาดลําตน โดยเมลอนพันธุ Green net T778 จะมีการเจริญเติบโตดีกวาเมลอนพันธุ Pot orange T1957 
(ตารางที่ 2) 
 สวนชนิดของวัสดุปลูกตอการเจริญเติบโตของเมลอนพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) โดยพบวาเมลอนท่ีปลูกในวัสดุขุยมะพราว จะมีความสูงตน ความกวางใบ ความยาวใบสูงกวาเมลอนท่ีปลูกใน 
พีทมอส เทากับ 213.70, 22.86 และ21.60 เซนติเมตร ตามลําดับ ในขณะท่ีเมลอนท่ีปลูกในขี้เถาแกลบจะมีการ
เจริญเติบโตที่นอยท่ีสุด (ตารางที่ 2) 
 เมื่อพิจารณาอิทธิพลรวมระหวางปจจัยสายพันธุเมลอน และชนิดของวัสดุปลูก พบวา แตละปยจัยไมแตกตาง
กันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 2)  
 
2. ผลผลิต 
 จากการเปรียบเทียบผลผลิตของเมลอน เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวา เมลอนท้ังสองสายพันธุมีการเจริญเติบโต
ทางดานเสนรอบวงผล ความหนาเนื้อ และความหนาแนนของผลไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) ยกเวนน้ําหนักสดตน 
น้ําหนักแหงตน น้ําหนักผล และปริมาณของแข็งท่ีละลายได  โดยเมลอนสายพันธุ Green net T778 จะมีผลผลิตดีกวาเม
ลอนพันธุ Pot orange T1957 (ตารางที่ 3)  
 สวนชนิดของวัสดุปลูกตอผลผลิตขิงเมลอนพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดย
พบวาเมลอนท่ีปลูกในวัสดุพีทมอส จะมีเสนรอบวงผล น้ําหนักแหงตน น้ําหนักผล ความหนาแนนของผล และปริมาณ
ของแข็งที่ละลายไดสูงกวาเมลอนที่ปลูกในขุยมะพราว เทากับ 46.43 เซนติเมตร, 72.40 กรัม, 1.74 กิโลกรัม, 1.50 กรัม/
มิลลิลิตร และ15.80%brix ตามลําดับ ในขณะที่เมลอนที่ปลูกในขี้เถาแกลบจะมีผลผลิตที่นอยที่สุด (ตารางที่  3)
 เมื่อพิจารณาอิทธิพลรวมระหวางปจจัยสายพันธุเมลอน และชนิดของวัสดุปลูก พบวา แตละปยจัยมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยพบวาเมลอนพันธุ Green net T778 ปลูกในพีทมอส จะมีน้ําหนักสด
ตน น้ําหนักแหงตน น้ําหนักผล และและปริมาณของแข็งท่ีละลายไดสูงกวาทุกปจจัย โดยมีคาเทากับ 683.90 กรัม, 78.40 
กรัม, 1.79 กิโลกรัม และ 17.60 %Brix ตามลําดับ (ตารางที่ 3) 
 
 
 
ตารางที ่2 การเจริญเติบโตของเมลอนพันธุ Green net T778 และพันธุ Pot orange T1957 ที่ปลูกในวัสดุปลูกที่     
              แตกตางในระบบปลูกไมใชดิน เมื่อตนเมลอนมีอายุ 80 วัน 

นภาพร จิตต์ศรัทธา, วัชรวิทย์ รัศมี
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ผลการวิจัย
 1. การเจริญเติบโต

	 จากการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของเมล่อน 

เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า	 เมล่อนท้ังสองสายพันธุ์มีการเจริญ 

เติบโตทางด้านความสูงต้น	 ความกว้างใบ	 ความยาวใบ	 และ 

ความเขียวใบ	 (SPAD)	 ไม่แตกต่างกันทางสถิติ	 (p>0.05)	 ยกเว้น 

ขนาดล�าต้น	โดยเมล่อนพนัธุ	์Green	net	T778	จะมกีารเจรญิเตบิโต 

ดีกว่าเมล่อนพันธุ์	Pot	orange	T1957	(ตารางที่	2)

	 ส่วนชนิดของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของเมล่อน 

พบว่า	 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (p<0.05)	 

โดยพบว่า	 เมล่อนที่ปลูกในวัสดุขุยมะพร้าว	 จะมีความสูงต้น	 

ความกว้างใบ	 ความยาวใบสูงกว่าเมล่อนที่ปลูกในพีทมอส	 เท่ากับ	 

213.70,	22.86	และ	21.60	เซนติเมตร	ตามล�าดับ	ในขณะที่เมล่อน 

ที่ปลูกในขี้เถ้าแกลบจะมีการเจริญเติบโตที่น้อยที่สุด	(ตารางที่	2)

	 เมือ่พจิารณาอทิธพิลร่วมระหว่างปัจจยัสายพนัธุเ์มล่อน	 

และชนิดของวัสดุปลูก	 พบว่า	 แต่ละปัยจัยไม่แตกต่างกันทางสถิติ	 

(p>0.05)	(ตารางที่	2)	

วธิกีารทดลอง ความสงูตน้        

(เซนตเิมตร) 

ความกวา้งใบ  

(เซนตเิมตร) 

ความยาวใบ 

(เซนตเิมตร) 

ขนาดลาํต้น  

(มลิลเิมตร) 

ความเขยีวใบ   

(SPAD) 

สายพนัธุเ์มล่อน (A)     

Green net T778 (G) 207.60 21.43 20.33 10.63a 29.40 

Pot orange T1957 

(O) 
207.30 20.95 19.93 9.23b 29.21 

F-test ns ns ns * ns 

วสัดุปลกู (B)      

พทีมอส (P) 213.20a 21.40b 20.40b 10.06 31.06a 

ขยุมะพรา้ว (C) 213.70a 22.86a 21.60a 9.85 31.00a 

ขี�เถ้าแกลบ (R) 195.00b 19.30c 18.40c 9.90 25.82b 

F-test * * * ns * 

รวมทุกปัจจยั (A x B)      

G x P 213.40 21.60 20.70 10.81 31.96 

G x C 213.80 23.38 22.10 10.41 31.01 

G x R 195.60 19.32 18.20 10.70 25.22 

O x P 213.00 21.20 20.10 10.64 30.17 

O x C 213.60 22.35 21.10 9.31 31.01 

O x R 195.40 19.29 18.60 9.29 26.44 

F-test ns ns ns ns ns 

C.V.% 1.49 3.37 4.46 7.42 6.19 

หมายเหต ุคาตางกันในแนวตั้งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ความเช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต 
  *=   มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต (P<0.05) 
  ns=  ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต (P>0.05) 
 
 
 
ตารางที ่3 ผลผลิตของเมลอนพันธุ Green net T778 และพันธุ Pot orange T1957 ที่ปลูกในวสัดุปลูกที่แตกตางใน 
    ระบบปลูกไมใชดิน 
วิธีการทดลอง เสนรอบวง

ผล 
(เซนติเมตร) 

น้ําหนักสด
ตน 

 (กรัม/
ตน) 

น้ําหนัก
แหงตน 

(กรัม/ตน) 

น้ําหนักผล 
(กิโลกรัม) 

ความหนา
เน้ือ 

(มิลลเิมตร) 

ความ
หนาแนนของ

ผล 
(กรัม/

มิลลลิติร) 

ปริมาณ
ของแข็งที่
ละลายได 
(%brix) 

สายพันธุเมลอน (A)        
Green net T778(G) 41.28 629.80a 67.40a 1.59a 39.49 1.42 15.90a 
Pot orange T1957(O) 41.90 588.30b 58.80b 1.50b 39.64 1.39 13.80b 
F-test ns * * * ns ns * 
วัสดปุลูก (B)        
พีทมอส (P) 46.43a 634.50b 72.40a 1.74a 39.84 1.50a 15.80a 
ขุยมะพราว (C) 45.60a 662.80a 66.50a 1.65a 39.09 1.38b 15.30a 

ตารางที่ 2 การเจริญเติบโตของเมล่อนพันธุ์	Green	net	T778	และพันธุ์	Pot	orange	T1957	ที่ปลูกในวัสดุปลูก

	 ที่แตกต่างในระบบปลูกไม่ใช้ดิน	เมื่อต้นเมล่อนมีอายุ	80	วัน

หมายเหตุ ค่าต่างกันในแนวตั้งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	ที่ความเชื่อมั่น	95	เปอร์เซ็นต์

	 *=	 มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น	95	เปอร์เซ็นต์	(P<0.05)

	 ns=	 ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น	95	เปอร์เซ็นต์	(P>0.05)

นภาพร จิตต์ศรัทธา, วัชรวิทย์ รัศมี
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ได้สูงกว่าเมล่อนที่ปลูกในขุยมะพร้าว	 เท่ากับ	 46.43	 เซนติเมตร,	 

72.40	กรัม,	1.74	กิโลกรัม,	1.50	กรัม/มิลลิลิตร	และ15.80%brix	 

ตามล�าดับ	 ในขณะที่เมล่อนที่ปลูกในขี้เถ้าแกลบจะมีผลผลิตท่ี 

น้อยที่สุด	(ตารางที่	3)

	 เมือ่พจิารณาอทิธพิลร่วมระหว่างปัจจยัสายพนัธุเ์มล่อน	 

และชนิดของวัสดุปลูก	 พบว่า	 แต่ละปัยจัยมีความแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(p<0.05)	โดยพบว่า	เมล่อนพันธุ์	Green	 

net	 T778	 ปลูกในพีทมอส	 จะมีน�้าหนักสดต้น	 น�้าหนักแห้งต้น	 

น�้าหนักผล	 และและปริมาณของแข็งที่ละลายได้สูงกว่าทุกปัจจัย	 

โดยมีค่าเท่ากับ	 683.90	 กรัม,	 78.40	 กรัม,	 1.79	 กิโลกรัม	 และ	 

17.60	%Brix	ตามล�าดับ	(ตารางที่	3)

 2. ผลผลิต

	 จากการเปรียบเทียบผลผลิตของเมล่อน	 เม่ือส้ินสุด 

การทดลอง	 พบว่า	 เมล่อนทั้งสองสายพันธุ์มีการเจริญเติบโตทาง 

ด้านเส้นรอบวงผล	 ความหนาเนื้อ	 และความหนาแน่นของผลไม้ 

แตกต่างกันทางสถิติ	 (p>0.05)	 ยกเว้นน�้าหนักสดต้น	 น�้าหนัก 

แห้งต้น	 น�้าหนักผล	 และปริมาณของแข็งท่ีละลายได้	 โดยเมล่อน 

สายพันธุ ์	 Green	 net	 T778	 จะมีผลผลิตดีกว่าเมล่อนพันธุ ์	 

Pot	orange	T1957	(ตารางที่	3)	

	 ส่วนชนิดของวัสดุปลูกต่อผลผลิตขิงเมล่อนพบว่า	 

มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (p<0.05)	 โดยพบว่า 

เมล่อนที่ปลูกในวัสดุพีทมอส	 จะมีเส้นรอบวงผล	 น�้าหนักแห้งต้น 

น�้าหนักผล	 ความหนาแน่นของผล	 และปริมาณของแข็งที่ละลาย 

ตารางที่ 3 ผลผลิตของเมล่อนพันธุ์	Green	net	T778	และพันธุ์	Pot	orange	T1957	ที่ปลูกในวัสดุปลูกที่แตกต่าง

	 ในระบบปลูกไม่ใช้ดิน

หมายเหตุ ค่าต่างกันในแนวตั้งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	ที่ความเชื่อมั่น	95	เปอร์เซ็นต์

	 *=		 มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น	95	เปอร์เซ็นต์	(P<0.05)

	 ns=	 ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น	95	เปอร์เซ็นต์	(P>0.05)

นภาพร จิตต์ศรัทธา, วัชรวิทย์ รัศมี

ตารางที ่3 ผลผลิตของเมลอนพันธุ Green net T778 และพันธุ Pot orange T1957 ที่ปลูกในวสัดุปลูกที่แตกตางใน 
    ระบบปลูกไมใชดิน 
วิธีการทดลอง เสนรอบวง

ผล 
(เซนติเมตร) 

น้ําหนักสด
ตน 

 (กรัม/ตน)

น้ําหนัก
แหงตน 

(กรัม/ตน) 

น้ําหนักผล 
(กิโลกรัม) 

ความหนา
เน้ือ 

(มิลลเิมตร) 

ความ 
หนาแนนของผล

(กรัม/ 
มิลลลิติร) 

ปริมาณ
ของแข็งที่

ละลายได (%
brix) 

สายพันธุเมลอน (A)        
Green net T778(G) 41.28 629.80a 67.40a 1.59a 39.49 1.42 15.90a 
Pot orange T1957(O) 41.90 588.30b 58.80b 1.50b 39.64 1.39 13.80b 
F-test ns * * * ns ns * 
วัสดปุลูก (B)        
พีทมอส (P) 46.43a 634.50b 72.40a 1.74a 39.84 1.50a 15.80a 
ขุยมะพราว (C) 45.60a 662.80a 66.50a 1.65a 39.09 1.38b 15.30a 
ขี้เถาแกลบ (R) 32.75b 529.90c 50.40b 1.24b 39.77 1.33b 13.50b 
F-test * * * * ns * * 
รวมทุกปจจัย (A x B)        
G x P 46.30a 683.90a 78.40a 1.79a 39.56 1.54 17.60a 
G x C 46.05a 670.90a 75.50ab 1.78a 39.36 1.40 16.20b 
G x R 31.50c 534.80c 48.30c 1.19c 39.56 1.32 14.00cd 
O x P 46.55a 585.10b 66.50bc 1.69a 40.12 1.46 14.00cd 
O x C 45.15a 654.80a 57.60cd 1.53b 38.81 1.36 14.40c 
O x R 34.00c 525.00c 52.50d 1.29c 39.99 1.34 13.00d 
F-test * * * * ns ns * 
C.V.% 2.75 4.15 11.44 6.30 4.71 5.36 6.01 
หมายเหต ุคาตางกันในแนวตั้งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ความเช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต 
  *=   มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต (P<0.05) 
  ns=  ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต (P>0.05) 
 
3. ตนทุนในการผลิตเมลอนท่ีปลกูในระบบไมใชดิน 
 ตนทุนการผลิตเมลอนท่ีปลูกโดยไมใชดินโดยใชเมลอนพันธุ Green net T778 ปลูกในขุยมะพราวในพื้นที่ 1 
โรงเรือน โดยมีขนาดโรงเรือนปลูก 5×12 เมตร มีความสูง 3.5 เมตร จํานวน 5 แถว แถวละ 25 กระถาง สามารถปลูกได 
125 กระถาง กระถางละ 1 ตน ไมรวมคาแรงงาน จะมีตนทุนตอโรงเรือนอยูที่ 23 บาทตอกิโลกรัม ใน 1 โรงเรือน 
เพราะฉะนั้น จะตองขายเมลอนใหไดมากกวา 50 บาทตอกิโลกรัม จึงจะไดกําไรตนทุนการผลิตในสวนของระบบน้ํา
สามารถใชไดอยางนอย 10 ป และในแตละปสามารถผลิตเมลอนไดอยางนอย 4-6 รอบการปลูก ดังนั้นใน 10 ป จะ
สามารถปลูกไดอยางนอย 40-60 รอบการปลูก สวนตนทุนอ่ืนๆจะคงท่ีในทุกรอบการปลูก ถาคิดราคาขายเมลอนที ่ 
กิโลกรัมละ 100 บาท (ตลาดสี่มุมเมือง ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2560) โดยปลูกเมลอนพันธุ Green net T778 ปลูกใน     
ขุยมะพราว จะไดกําไรสูงสุดที่ 17,352 บาท ตอโรงเรือนตอหนึ่งรอบการปลูก (ตารางที่ 4) 
 

 

 

 

)
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3. ต้นทุนในการผลิตเมล่อนที่ปลูกในระบบไม่ใช้ดิน

	 ต้นทุนการผลิตเมล่อนที่ปลูกโดยไม่ใช้ดินโดยใช้เมล่อน

พันธุ์	 Green	 net	 T778	 ปลูกในขุยมะพร้าวในพื้นที่	 1	 โรงเรือน	 

โดยมีขนาดโรงเรือนปลูก	5×12	เมตร	มีความสูง	3.5	เมตร	จ�านวน	 

5	 แถว	 แถวละ	 25	 กระถาง	 สามารถปลูกได้	 125	 กระถาง	 

กระถางละ	 1	 ต้น	 ไม่รวมค่าแรงงาน	 จะมีต้นทุนต่อโรงเรือนอยู่ที	่ 

23	บาทต่อกิโลกรัม	ใน	1	โรงเรือน	เพราะฉะนั้น	จะต้องขายเมล่อน 

ให้ได้มากกว่า	 50	 บาทต่อกิโลกรัม	 จึงจะได้ก�าไรต้นทุนการผลิต

ในส่วนของระบบน�้าสามารถใช้ได้อย่างน้อย	 10	 ปี	 และในแต่ละป ี

สามารถผลิตเมล่อนได้อย่างน้อย	4-6	รอบการปลูก	ดังนั้นใน	10	ปี	 

จะสามารถปลูกได้อย่างน้อย	40-60	รอบการปลูก	ส่วนต้นทุนอื่นๆ 

จะคงที่ในทุกรอบการปลูก	 ถ้าคิดราคาขายเมล่อนที่กิโลกรัมละ	 

100	บาท	 (ตลาดสี่มุมเมือง	ณ	วันที่	22	ตุลาคม	2560)	 โดยปลูก 

เมล่อนพันธุ์	 Green	 net	 T778	 ปลูกในขุยมะพร้าว	 จะได้ก�าไร 

สูงสุดที่	17,352	บาท	ต่อโรงเรือนต่อหนึ่งรอบการปลูก	(ตารางที่	4)

ขี้เถาแกลบ (R) 32.75b 529.90c 50.40b 1.24b 39.77 1.33b 13.50b 
F-test * * * * ns * * 
รวมทุกปจจัย (A x B)        
G x P 46.30a 683.90a 78.40a 1.79a 39.56 1.54 17.60a 
G x C 46.05a 670.90a 75.50ab 1.78a 39.36 1.40 16.20b 
G x R 31.50c 534.80c 48.30c 1.19c 39.56 1.32 14.00cd 
O x P 46.55a 585.10b 66.50bc 1.69a 40.12 1.46 14.00cd 
O x C 45.15a 654.80a 57.60cd 1.53b 38.81 1.36 14.40c 
O x R 34.00c 525.00c 52.50d 1.29c 39.99 1.34 13.00d 
F-test * * * * ns ns * 
C.V.% 2.75 4.15 11.44 6.30 4.71 5.36 6.01 
หมายเหต ุคาตางกันในแนวตั้งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ความเช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต 
  *=   มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต (P<0.05) 
  ns=  ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต (P>0.05) 
 
3. ตนทุนในการผลิตเมลอนท่ีปลกูในระบบไมใชดิน 
 ตนทุนการผลิตเมลอนท่ีปลูกโดยไมใชดินโดยใชเมลอนพันธุ Green net T778 ปลูกในขุยมะพราวในพื้นที่ 1 
โรงเรือน โดยมีขนาดโรงเรือนปลูก 5×12 เมตร มีความสูง 3.5 เมตร จํานวน 5 แถว แถวละ 25 กระถาง สามารถปลูกได 
125 กระถาง กระถางละ 1 ตน ไมรวมคาแรงงาน จะมีตนทุนตอโรงเรือนอยูที่ 23 บาทตอกิโลกรัม ใน 1 โรงเรือน 
เพราะฉะนั้น จะตองขายเมลอนใหไดมากกวา 50 บาทตอกิโลกรัม จึงจะไดกําไรตนทุนการผลิตในสวนของระบบน้ํา
สามารถใชไดอยางนอย 10 ป และในแตละปสามารถผลิตเมลอนไดอยางนอย 4-6 รอบการปลูก ดังนั้นใน 10 ป จะ
สามารถปลูกไดอยางนอย 40-60 รอบการปลูก สวนตนทุนอ่ืนๆจะคงท่ีในทุกรอบการปลูก ถาคิดราคาขายเมลอนที ่ 
กิโลกรัมละ 100 บาท (ตลาดสี่มุมเมือง ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2560) โดยปลูกเมลอนพันธุ Green net T778 ปลูกใน     
ขุยมะพราว จะไดกําไรสูงสุดที่ 17,352 บาท ตอโรงเรือนตอหนึ่งรอบการปลูก (ตารางที่ 4) 
 

ตารางที่ 4 แสดงตนทุนการปลูกเมลอนพ้ืนที่ 1 โรงเรือนใน 1 รอบการปลูกในจํานวน 125 ตน 

วิธีการ คาระบบ 
น้ํา 

(บาท) 

คา
โรงเรือน 
(บาท) 

ราคาวัสดุ
ปลูก 

 (บาท) 

คาปุย 
(บาท) 

คา
เมลด็ 
(บาท) 

น้ําหนัก
ผลผลติ 

(กิโลกรัม) 

มูลคา
ผลผลติ 
(บาท) 

กําไร 
(บาท) 

เมลอนพันธุ         
Green net T778    
ปลูกในพีทมอส 

1,585 2,000 438 625 550 224 22,400 17,202 

เมลอนพันธุ         
Green net T778    
ปลูกในขุยมะพราว 

1,585 2,000 188 625 550 223 22,300 17,352 

เมลอนพันธุ         
Green net T778    
ปลูกในขี้เถาแกลบ 

1,585 2,000 188 625 550 149 14,900 9,952 

เมลอนพันธุ            
Pot orange T1957 
ปลูกในพีทมอส 

1,585 2,000 438 625 825 212 21,200 15,727 

เมลอนพันธุ            1,585 2,000 188 625 825 192 19,200 13,977 

ตารางที่ 4 แสดงต้นทุนการปลูกเมล่อนพื้นที่	1	โรงเรือนใน	1	รอบการปลูกในจ�านวน	125	ต้น

Pot orange T1957 
ปลูกในขุยมะพราว 

เมลอนพันธุ            
Pot orange T1957 
ปลูกในข้ีเถาแกลบ 

1,585 2,000 188 625 825 161 16,100 10,877 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาผลของสายพันธุเมลอน และชนิดของวัสดุปลูกที่สงผลตอการเจริญเติบโต และผลผลิตของเมลอน
ในระบบการปลูกพืชโดยไมใชดิน พบวา เมลอนพันธุ Green net T778 ปลูกในวัสดุขุยมะพราว สงผลตอผลผลิตดีที่สุด 
เนื่องจากขุยมะพราวมีการอุมน้ํา ระบายน้ํา และระบายอากาศไดดีกวา พีทมอสสงผลใหเมลอนดูดธาตุอาหารไปใชได
อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับ (มนูญ, 2544) ไดกลาวไววา  ขุยมะพราวมีคุณสมบัติระบายน้ําและอากาศ มีขนาด
อนุภาคสวนใหญอยูระหวาง 0.5 ถึง 2.0 มิลลิเมตร มีคาสัมประสิทธิ์การซาบซึมน้ํา 0.15 เซนติเมตรตอวินาที ความพรุน
ทั้งหมด 95.53 เปอรเซ็นต และมีกรดเล็กนอย pH ประมาณ 6.2 (วันเพ็ญ, 2552) ไดกลาววา การปลูกแคนตาลูปพันธุ 
Arko 434 ในขุยใยมะพราว สงผลใหมีความหนาเนื้อและปริมาณของแขง็ท่ีละลายน้ําไดทั้งหมดสูงท่ีสุด ซึ่งตรงกับ (ถวัลย, 
2534) ไดกลาววา เนื่องจากการปลูกพืชโดยไมใชดิน สามารถควบคุมสภาพแวดลอมบริเวณรากพืช และพืชสามารถดูดใช
ธาตุอาหารไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงผลตอผลผลิตและคุณภาพของพืช ดังนั้น การใชวัสดุปลูกขุยมะพราว สามารถ
นํามาทดแทนวสัดุปลูกที่นําเขาจากตางประเทศ เพ่ือลดตนทุนในการผลิต และเพ่ิมคุณภาพของผลผลิต 
 การปลูกเมลอนในระบบปลูกไมใชดิน พบวาเมลอนพันธุ Green net T778 ที่ปลูกในวัสดุขุยมะพราวจะมีการ
เจริญเติบโต และผลผลิตสูงท่ีสุด เมื่อเปรียบเทียบกับเมลอนพันธุ Pot orange T1957 และวัสดุปลูกอื่นๆ ซึ่งการปลูก   
เมลอนพันธุ Green net T778 ปลูกในวสัดุขุยมะพราว สามารถลดตนทุนและเพ่ิมผลผลิตไดสงผลใหเกษตรกรมีรายไดที่
เพ่ิมขึ้น และสามารถนําความรูไปใชในการปลูกเมลอนในระบบไมใชดินเปนการคาได 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. การเด็ดแขนง ควรเด็ดแขนงทุกๆ วัน เพื่อที่ตนเมลอนนั้นจะเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ถาหากปลอยทิ้งไวตน
เมลอนจะเจริญเติบโตไดชา เนื่องจากแขนงจะดูดธาตุอาหารไปใชสวนอ่ืนๆ แทน 
 2. ควรผสมเกสรในชวงเชาที่อากาศยังไมรอน คือ ชวงเวลา 6.00-10.00 น. ถาหากเกินชวงเวลานี้จะทําใหดอก
ฝอ ผลบิดเบี้ยว และไมติดผลได 
 3. การพันยอด ควรพันทุกๆ วัน เพื่อชวยปองกันการเลื้อยออกดานขาง และชวยใหยอดตั้งตรงและไมหักงาย  
 4. การผูกเชือกแขวนผล ควรผูกบริเวณข้ัวผล ซึ่งจะชวยรับน้ําหนักของผลเมลอนที่มีขนาดใหญ ชวยปองกันการ
ฉีกของข้ัวผล และชวงการเสียดสีของผลกับใบ ซึ่งจะทําใหผลแตกลายตาขายเร็วกวาปกติ 
 5. ควรทําการปรับคา EC ตามการเจริญเติบโตของพืช ใหเหมาะสมในแตละชวงการเจริญเติบโต และควรปรับ
คา pH ใหมีความเปนกลาง โดยควรมีคาอยูในชวงระหวาง 5.5 ถึง 6.0 
 6. ตรวจดูโรคและแมลงอยางสม่ําเสมอ เพื่อปองกันการระบาดที่อาจสงผลเสียตอคุณภาพ ผลผลิตของเมลอน 
และควรปดประตูโรงเรือนใหสนิททุกครั้งเพ่ือปองกันแมลงเขาทําลายเมลอน 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
	 จากการศึกษาผลของสายพันธุ์เมล่อน	 และชนิดของ 

วสัดปุลกูทีส่่งผลต่อการเจรญิเติบโต	และผลผลติของเมล่อนในระบบ 

การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน	 พบว่า	 เมล่อนพันธุ์	 Green	 net	 T778	 

ปลกูในวสัดขุยุมะพร้าว	ส่งผลต่อผลผลติดทีีส่ดุ	เนือ่งจากขยุมะพร้าว 

มีการอุ้มน�้า	ระบายน�้า	และระบายอากาศได้ดีกว่า	พีทมอสส่งผลให ้

เมล่อนดูดธาตุอาหารไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ซึ่งสอดคล้องกับ	 

(มนญู	ศริินพุงศ์,	2544)	ได้กล่าวไว้ว่า		ขยุมะพร้าวมคุีณสมบตัริะบายน�า้ 

และอากาศ	มขีนาดอนุภาคส่วนใหญ่อยูร่ะหว่าง	0.5	ถงึ	2.0	มลิลเิมตร	 

มค่ีาสมัประสทิธิก์ารซาบซึมน�า้	0.15	เซนตเิมตรต่อวนิาท	ีความพรนุ 

ทั้งหมด	95.53	 เปอร์เซ็นต์	และมีกรดเล็กน้อย	pH	ประมาณ	6.2	 

(วันเพ็ญ	 	 สุขการณ์,	 2552)	 ได้กล่าวว่า	 การปลูกแคนตาลูปพันธุ์	 

Arko	 434	 ในขุยใยมะพร้าว	 ส่งผลให้มีความหนาเนื้อและ 

ปริมาณของแข็งที่ละลายน�้ าได ้ทั้ งหมดสูงที่ สุด	 ซึ่ งตรงกับ 

(ถวัลย์	 	พัฒนเสถียรพงศ์,	2534)	ได้กล่าวว่าเนื่องจากการปลูกพืช 

โดยไม่ใช้ดิน	 สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมบริเวณรากพืช	 และ 

พืชสามารถดูดใช้ธาตุอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ซึ่งจะส่งผลต่อ 

ผลผลิตและคุณภาพของพืช	 ดังนั้น	 การใช้วัสดุปลูกขุยมะพร้าว	 

สามารถน�ามาทดแทนวัสดุปลูกที่น�าเข้าจากต่างประเทศเพื่อลด 

ต้นทุนในการผลิต	และเพิ่มคุณภาพของผลผลิต
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	 การปลกูเมล่อนในระบบปลูกไม่ใช้ดนิ	พบว่า	เมล่อนพนัธุ์	 

Green	 net	 T778	 ที่ปลูกในวัสดุขุยมะพร้าวจะมีการเจริญเติบโต	 

และผลผลิตสูงที่สุด	 เมื่อเปรียบเทียบกับเมล่อนพันธุ์	 Pot	 orange	 

T1957	 และวัสดุปลูกอื่นๆ	 ซึ่งการปลูก	 เมล่อนพันธุ์	 Green	 net	 

T778	 ปลูกในวัสดุขุยมะพร้าว	 สามารถลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิต 

ได้ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ท่ีเพิ่มข้ึน	 และสามารถน�าความรู้ไปใช้ 

ในการปลูกเมล่อนในระบบไม่ใช้ดินเป็นการค้าได้

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 การเด็ดแขนง	 ควรเด็ดแขนงทุก	 ๆ	 วัน	 เพื่อที่ต้น 

เมล่อนนั้นจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว	 ถ้าหากปล่อยทิ้งไว้ต้นเมล่อน 

จะเจริญเติบโตได้ช้า	 เน่ืองจากแขนงจะดูดธาตุอาหารไปใช้ส่วน 

อื่น	ๆ	แทน

	 2.	 ควรผสมเกสรในช่วงเช้าท่ีอากาศยังไม่ร้อน	 คือ	 

ช่วงเวลา	 6.00-10.00	 น.	 ถ้าหากเกินช่วงเวลานี้จะท�าให้ดอกฝ่อ	 

ผลบิดเบี้ยว	และไม่ติดผลได้

	 3.	 การพันยอด	 ควรพันทุก	 ๆ	 วัน	 เพื่อช่วยป้องกัน 

การเลื้อยออกด้านข้าง	และช่วยให้ยอดตั้งตรงและไม่หักง่าย	

	 4.	 การผกูเชอืกแขวนผล	ควรผกูบรเิวณขัว้ผล	ซึง่จะช่วย 

รับน�้าหนักของผลเมล่อนท่ีมีขนาดใหญ่	 ช่วยป้องกันการฉีกของ 

ขั้วผล	 และช่วงการเสียดสีของผลกับใบ	 ซ่ึงจะท�าให้ผลแตกลาย 

ตาข่ายเร็วกว่าปกติ

	 5.	 ควรท�าการปรับค่า	EC	ตามการเจริญเติบโตของพืช	 

ให้เหมาะสมในแต่ละช่วงการเจริญเติบโต	 และควรปรับค่า	 pH 

ให้มีความเป็นกลาง	โดยควรมีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง	5.5	ถึง	6.0

	 6.	 ตรวจดูโรคและแมลงอย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อป้องกัน 

การระบาดที่อาจส่งผลเสียต่อคุณภาพ	 ผลผลิตของเมล่อน	 และ 

ควรปิดประตูโรงเรือนให้สนิททุกครั้งเพื่อป้องกันแมลงเข้าท�าลาย 

เมล่อน
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บทคัดย่อ
	 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพคตินจากเปลือกทุเรียนและประยุกต์ใช้ในการท�าแยมและเยลลี่	 ท�าได้โดยน�าเปลือก 

ทุเรียนส่วนสีขาวมาบด	ท�าแห้งและสกัดโดยใช้กรดไฮโดรคลอริก	ความเข้มข้น	0.05	โมลาร์	น�้ากลั่นและความดันไอสูง	จากผลการทดลอง	 

พบว่า	 วิธีการสกัดท่ีเหมาะสมในการสกัดเพคตินจากเปลือกทุเรียน	 คือ	 การสกัดด้วยกรดไฮโดรคลอริก	 เนื่องจากค่าระดับการเกิด 

เอสเทอริฟิเคชั่น	 ปริมาณเมทอกซิล	 และปริมาณกรดกาแลคทูโรนิค	 มีค่าใกล้เคียงกับเพคตินทางการค้า	 การทดลองต่อไปท�าโดยสกัด 

เพคตนิจากเปลอืกทเุรยีนด้วยกรดไฮโดรคลอรกิทีอ่ณุหภมูแิละเวลาต่าง	ๆ 	ซึง่ผลการทดลอง	พบว่า	อณุหภูมแิละเวลาทีเ่หมาะสมในการสกดั 

เพคตินจากเปลือกทุเรียน	คือ	อุณหภูมิ	90	องศาเซลเซียส	เป็นเวลา	5	ชั่วโมง	เพคตินที่สกัดได้จัดเป็นเพคตินชนิดเมทอกซิลสูง	มีคุณสมบัต ิ

ใกล้เคียงกับเพคตินเกรดโรงงานเม่ือเปรียบเทียบกับเพคตินทางการค้าตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการด้านวัตถุเจือปนอาหาร	 เมื่อน�า 

เพคตินที่สกัดไปประยุกต์ใช้ในแยมสับปะรดและเยลลี่ส้ม	 และทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยใช้ผู้ทดสอบชิมที่ได้รับการฝึกฝน	 พบว่า 

ผู้ทดสอบชิมให้การยอมรับแยมสับปะรดและเยลลี่ส้มที่มีการเติมเพคตินที่สกัดได้จากเปลือกทุเรียนในระดับชอบเล็กน้อย

ค�าส�าคัญ : เพคติน,	เปลือกทุเรียน,	ของเหลือทิ้ง
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Abstract
	 The	optimal	conditions	for	pectin	extraction	from	durian	rind	and	applied	the	extracted	pectin	for	jam 

and	jelly	productions	were	investigated.	The	white	part	of	durian	rind	were	milled,	dried	and	extracted	by	using	 

0.05	 M	 hydrochloric	 acid,	 distilled	 water	 and	 high	 vapor	 pressure.	 The	 results	 showed	 that	 the	 optimal	 

extraction	method	 to	 extract	 pectin	 from	durian	 rind	was	 hydrochloric	 acid	 extraction	 because	 of	 the	 degree	 

of	 esterification	 (%DE),	methoxyl	 content	 and	 galacturonic	 acid	 content	 of	 extracted	 pectin	 were	 similar	 to	 

the	 commercial	pectin.	 The	 further	 experiment	was	 carried	out	by	extraction	 the	durian	 rind	with	hydrochloric	 

acid	 at	 different	 temperature	 and	 time.	 The	 results	 found	 that	 the	 optimal	 temperature	 and	 time	 to	 extract	 

the	 durian	 rind	 pectin	 were	 90	
o
C	 for	 5	 hours.	 The	 obtained	 pectin	 can	 be	 categorized	 as	 a	 high	methoxyl	 

pectins	 (HMP).	 The	 extracted	 pectin	 characteristics	were	 similar	 to	 the	 industrial	 grade	 pectin	when	 compared	 

with	 the	 commercial	 pectin	 according	 to	 the	 regulation	of	 the	 Joint/WHO	Expert	 Committee	on	 Food	Additive	 

(JECFA).	 The	 extracted	 pectin	was	 applied	 to	 the	 pineapple	 jam	 and	 orange	 jelly	 products	 and	 evaluated	 the	 

sensory	 test	 using	 the	 training	 panelists.	 The	 panelists	 accepted	 pineapple	 jam	 and	 orange	 jelly	 that	 added	 

extracted	pectin	from	durian	rind	at	slightly	liked	level.

Keywords :	Pectin,	Durian	rind,	Waste
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บทน�า
	 เพคติน	 เป ็นสารประกอบโพลิ เมอร ์ที่พบในพืช 

เช่นเดียวกับแป้งและเซลลูโลส	 ประกอบด้วยกรดกาแลคทูโรนิค	 

(galacturonic	 acid)	 ต่อกันด้วยพันธะแอลฟา	 1,4	 ไกลโคซิดิก 

(α -	1,4	glycosidic)	ตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการ 

อาหารและยา	(Food	and	Drug	Administration:	FDA)	ระบุว่า 

เพคตินต้องประกอบด้วยปริมาณกรด	 กาแลคทูโรนิค	 อย่างน้อย 

ร้อยละ	 65	 เพคตินเป็นสารผสมอาหารเพื่อให้เกิดเนื้อสัมผัส 

ตามต้องการ	 เป็นตัวท�าให้เกิดเจล	 (gelling	 agent)	 ท�าให้เกิด 

ความข้นหนืด	 (thickener)	 และท�าให้เกิดการคงตัว	 (stabilizer)	 

ในผลิตภัณฑ์อาหารหลายประเภท	เช่น	เครื่องดื่ม	เครื่องปรุง	แยม	 

เยลลี่	 นมและโยเกิร์ต	 เพคตินสามารถน�ามาใช้เป็นฟิล์มที่กินได้	 

(edible	 film)	 และฟิล์มท่ีย่อยสลายได้	 (biodegradable	 film)	 

ตัวเชื่อมประสาน	 (adhesives)	 ป้องกันการกัดกร่อน	 (corrosion	 

inhibitor)	 รวมทั้งพลาสติไซเซอร์	 (plasticizers)	 ในอุตสาหกรรม 

ยาและเครื่องส�าอาง	(Grassino,	A.N.	et	al.,	2016;	Guo,	et	al.,	 

2014;	Espitia,	et	al.,	2014;	Thakur,	et	al.,	1997;	Voragen	 

et	al.,	1995)	แต่การประยุกต์ใช้เพคตินต้องค�านึงถึงระดับการเกิด 

เอสเทอริฟิเคชั่น	(degree	of	esterification,	%	DE)	เพราะเป็น 

ตัวบ่งบอกคุณสมบัติการเกิดเจล	 เพคตินสามารถแบ่งออกเป็น 

2	 ประเภท	 ตามปริมาณหมู่เมทอกซิล	 ได้แก่	 เพคตินชนิดที่มีหมู ่

เมทอกซิลสูง	(High	Methoxyl	Pectin,	HMP)	และเพคตินชนิดที ่

มีหมู่เมทอกซิลต�่า	(Low	Methoxyl	Pectin,	LMP)	เพคตินแต่ละ 

ประเภทจะมีคุณสมบัติการเกิดเจลท่ีแตกต่างกัน	 เพคตินชนิดที่ม ี

หมู่เมทอกซิลต�่า	 เป็นเพคตินที่มีระดับของเมทธิลเอสเทอริฟิเคช่ัน 

น้อยกว่าร้อยละ	 50	 เกิดเจลได้โดยไม่ต้องมีของแข็งท่ีละลายได	้ 

(soluble	 solid)	 แต่ต้องมีแคลเซียมไอออน	 (Ca
2+
)	 ประมาณ 

ร้อยละ	 3	 มีของแข็งท่ีละลายได้ท้ังหมด	 (total	 soluble	 solid)	 

ร้อยละ	 10-80	 ที่ค่าความเป็นกรด-ด่าง	 2.9-5.5	 เจลที่ได้จะมี 

ลักษณะเนื้อสัมผัสอ่อนนุ่มและยืดหยุ่นมากกว่าเจลที่ได้จากเพคติน 

ที่มีเมทอกซิลสูง	 เพคตินชนิดท่ีมีหมู่เมทอกซิลสูง	 เป็นเพคตินที่มี 

ระดับของเมทธิลเอสเทอริฟิเคชั่น	 มากกว่าร้อยละ	 50	 จะเกิด 

เจลได้เมื่อมีของแข็งที่ละลายได้มากกว่าร้อยละ	55	ใช้กับอาหารที่มี 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง	 ต�่ากว่า	 3.5	 การน�าเพคตินมาใช้ประโยชน์ 

ขึ้นอยู ่กับวัตถุประสงค์การน�าไปใช้	 ค่าความเป็นกรด-ด่างของ 

อาหารและชนิดของผลิตภัณฑ์อาหาร	 ในปัจจุบันเพคตินสกัด 

ได้จากเนื้อของหัวผักกาดฝร่ัง	 (sugar	 beet	 pulp)	 ท่ีบีบน�้าตาล 

ออกแล้ว	เปลือกส้มชั้นใน	(citrus	albedo)	และกากของแอปเปิ้ล	 

(apple	pomace)	หลังจากแยกน�้าแอปเปิ้ลออกแล้ว	(Pasandide,	 

et	al.,	2017)	อย่างไรก็ตามปริมาณความต้องการใช้เพคตินทั่วโลก 

ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้งประเทศไทยเองมีการน�าเข้าจาก 

ต่างประเทศเป็นปริมาณมากในแต่ละปี	 และมีราคาค่อนข้างแพง 

จึงมีงานวิจัยหลายงานที่มีการสกัดเพคตินจากเศษเหลือทางการ 

เกษตรและเศษเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อใช้ทดแทน 

เพคตินทางการค ้าที่ มีอยู ่ ในป ัจจุบัน	 เช ่น	 เปลือกกล ้วย 

(John	Swamy	&	Muthukumarappan,	2016)	 เปลือกเสาวรส	 

(Kulkarni	 &	 Vijayanand,	 2010)	 เปลือกแก้วมังกร	 (Tang, 

et	al.,	2011;	Muhammad,	et	al.,	2014)	กากแครอท	(Jafari,	 

et	al,	2016)	และเปลือกผลไม้ตระกูลส้ม	(Colodel,	et	al.,	2018;	 

Tiwari,	et	al.,	2017)	เป็นต้น	จากงานวิจัยต่าง	ๆ	พบว่า	เพคติน 

สกัดได้จากเปลือกผลไม้	 ดังนั้นเปลือกทุเรียนซ่ึงประกอบด้วยสาร 

โพลีแซคคาไรด์	 (polysaccharide)	 จึงน่าจะสามารถสกัดเพคติน 

ได้เช่นกนั	คณะผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจในการน�าเปลอืกทเุรยีนท่ีเหลอื 

ทิ้งเป็นจ�านวนมาก	 เมื่อถึงฤดูกาลออกผลผลิตช่วงเดือนพฤษภาคม	 

ถึง	 เดือนมิถุนายน	 โดยเฉพาะเปลือกทุเรียนพันธุ์หมอนทองซึ่งมี

ปริมาณมากที่สุด	 เนื่องจากมีการปลูกกันอย่างแพร่หลายในจังหวัด 

จันทบุรี	 และจังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออก	 มาสกัดเพคติน

และประยุกต์ใช้ในอาหาร	 เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการน�า 

ของเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์	 และหากมีการปรับปรุงคุณสมบัติ 

เพคตินให้ตรงตามมาตรฐานมากขึ้นจะช่วยลดขยะ	และลดปัญหา 

สิ่งแวดล้อมตามมา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพือ่ศึกษาวธิกีารสกดัและสภาวะทีเ่หมาะสมในการ

สกัดเพคตินจากเปลือกทุเรียน	

	 2.	 เพือ่ศกึษาการน�าเพคตนิจากเปลือกทเุรยีนทีส่กดัได้

ไปใช้ประโยชน์ทางอาหาร

วิธีด�าเนินการวิจัย
 1. การเตรียมเปลือกทุเรียน 

	 เตรียมเปลือกทุเรียนโดยดัดแปลงจากวิธีของ	Maran	 

(2015)	 โดยน�าเปลือกทุเรียนด้านในพันธุ์หมอนทอง	 บดหยาบ	 

และอบแห้งในตู้อบลมร้อนอุณหภูมิ	 65	 องศาเซลเซียส	 เป็นเวลา	 

24	 ชั่วโมง	 หรือจนกว่าจะได้ปริมาณความชื้นร้อยละ	 9-10	 

น�าเปลอืกทเุรยีนทีอ่บแห้งแล้วเกบ็ในถงุปิดสนทิและเกบ็ไว้ในท่ีแห้ง 

ถ้ายังไม่มีการทดลองขั้นต่อไป

 2. ศึกษาวิธีการสกัดและสภาวะที่เหมาะสมในการ

สกัดเพคตินจากเปลือกทุเรียน

	 ท�าการสกัดเพคตินจากเปลือกทุเรียน	โดยศึกษาวิธีการ

สกัด	อุณหภูมิ	และเวลา	ดังนี้

	 	 2.1	 ศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการสกัดเพคติน	

	 	 	 2.1.1	 สกัดด้วยสารละลายกรดไฮโดรคลอริก 

และน�้ากลั่น	
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	 	 	 วิธีการสกัดเพคตินด ้วยสารละลายกรด 

ไฮโดรคลอริกและน�้ากลั่น	ดัดแปลงจาก	ขนิษฐา	เลิกชัยภูมิ	(2545)	 

โดยน�าเปลือกทุเรียนบดแห้งปริมาณ	100	กรัม	ใส่บีกเกอร์	เติมกรด 

ไฮโดรคลอริกเข้มข้น	0.05	โมลาร์	หรือน�้ากลั่น	ในอัตราส่วนเปลือก 

ทุเรียนบดแห้งต่อกรดไฮโดรคลอริกหรือน�้ากลั่น	 เท่ากับ	 1:12	 

โดยน�้าหนักต่อปริมาตร	 (w/v)	 น�าไปสกัดในอ่างควบคุมอุณหภูมิท่ี 

95	 องศาเซลเซียส	 เป็นเวลา	 1	 ชั่วโมง	 ตั้งสารสกัดให้เย็นลงที่ 

อุณหภูมิห้อง	 จากนั้นน�ามากรองผ่านผ้าขาวบาง	 2	 ช้ัน	 น�าส่วนใส 

มาตกตะกอนเพคตินโดยเติมเอทานอลความเข้มข้นร้อยละ	 80 

ในอัตราส่วนส่วนใสต่อเอทานอล	1:2	 โดยปริมาตร	 (v/v)	 คนผสม

ให้เข้ากัน	ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ	4	องศาเซลเซียส	เป็นเวลา	15	ชั่วโมง	

กรองแยกตะกอนเพคตินด้วยผ้าขาวบาง	 ล้างตะกอนเพคตินด้วย 

อะซิโตนความเข้มขน้รอ้ยละ	80	จ�านวน	3	ครัง้	ครัง้ละ	50	มิลลิลิตร	

น�าเพคตนิทีส่กดัได้ใส่ถาดวางทิง้ไว้ทีอ่ณุหภมูห้ิอง	เป็นเวลา	60	นาที	

เพื่อให้อะซิโตนระเหย	 อบตะกอนเพคตินท่ีได้ให้แห้งที่อุณหภูม	ิ 

65	องศาเซลเซียส	เป็นเวลา	12	ชั่วโมง	บดด้วยเครื่องบดและร่อน

ผ่านตะแกรงขนาด	 150	 ไมโครเมตร	 เก็บไว้ในถุงฟอยล์แบบทึบ	 

หาปริมาณผลผลิตเพคตินท่ีผลิตได้เป็นร้อยละ	 (%	 yield)	 โดย

ค�านวณจากจ�านวนกรัมของเพคตินที่สกัดได้หลังอบแห้งต่อจ�านวน

กรัมของเปลือกทุเรียนบดแห้งก่อนการสกัดเพคติน

	 	 	 2.1.2	 การสกัดด้วยความดันไอสูง	

	 	 	 วธิกีารสกดัเพคตนิด้วยความดนัไอสงู	ดดัแปลง 

จาก	 สุนันท	์ วิทิตสิริ	 (2557)	 โดยน�าเปลือกทุเรียนบดแห้งปริมาณ	 

100	 กรัม	 ใส่บีกเกอร์	 เติมน�้ากล่ัน	 ในอัตราส่วนเปลือกบดแห้งต่อ 

น�้ากลั่น	เท่ากับ	1:12	โดยน�้าหนักต่อปริมาตร	น�าไปสกัดในหม้อนึ่ง 

ไอน�้าอุณหภูมิ	121	องศาเซลเซียส	เป็นเวลา	30	นาที	ตั้งสารสกัด 

ให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้อง	 และด�าเนินการขั้นตอนต่อไปจนได้ 

ผงเพคตินดังข้อ	2.1.1	ค�านวณหาปริมาณผลผลิตที่ได้

	 	 2.2	 ศกึษาอณุหภมิูและเวลาทีเ่หมาะสมในการสกดั 

เพคติน	

	 	 สกัดเพคตินโดยใช้วิธีที่ดีที่สุดในข้อ	 2.1	 โดยแปร 

อุณหภูมิที่ระดับ	70,	80	และ	90	องศาเซลเซียส	เป็นเวลา	1,	3,	5	 

และ	 7	 ชั่วโมง	 เพื่อคัดเลือกสภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัดเพคติน 

จากเปลือกทุเรียน	โดยใช้ปริมาณผลผลิตและคุณสมบัติของเพคติน 

ที่สกัดได้เป็นตัวพิจารณาคัดเลือก

 3. วิธีวิเคราะห์

	 วิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของเพคตินที่สกัดได้	ดังนี้

	 	 3.1	 ปริมาณความชื้นและเถ้า	 ตามวิธีของ	 AOAC	

(2000)

	 	 3.2	 ปริมาณกรดกาแลคทูโรนิค	

	 	 ชัง่น�า้หนกัเพคตนิ	0.1	กรมั	ผสมกบัสารละลายโซเดยีม 

ไฮดรอกไซด์เข้มข้น	0.05	โมลาร์	ใส่ลงในขวดวัดปริมาตรขนาด	100	

มิลลิลิตร	แล้วปรับปริมาตรให้เป็น	100	มิลลิลิตร	ด้วยสารละลาย

โซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น	 0.05	 โมลาร์	 ทิ้งไว้	 30	 นาที	 

ปิเปตสารละลายเพคตินปริมาตร	 10	 มิลลิลิตร	 ปรับปริมาตรด้วย 

น�า้กลัน่ให้เป็น	100	มลิลลิติร	ปิเปตสารละลายเจอืจางใส่ลงในหลอด 

ทดลอง	 3	 หลอด	 ๆ	 ละ	 2	 มิลลิลิตร	 เติมสารละลายคาร์บาซอล		 

เข้มข้นร้อยละ	0.1	ปริมาตร	1	มิลลิลิตร	ลงในแต่ละหลอด	เขย่าให ้

เข้ากัน	 เติมสารละลายกรดซัลฟิวริกเข้มข้น	ปริมาตร	12	มิลลิลิตร	 

ลงในแต่ละหลอดเขย่าให้เข้ากันแล้วตั้งไว้	 25	 นาที	 น�าไปวัดค่า 

การดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น	 525	 นาโนเมตร	 หาปริมาณกรด 

กาแลคทูโรนิคจากกราฟมาตรฐาน

	 	 3.3	 ระดับการเกิดเอสเทอริฟิเคชั่นและปริมาณ 

เมทอกซิล	

	 	 ชั่งน�้าหนักเพคติน	 ใส่ลงในขวดรูปชมพู ่	 ขนาด	 

500	มิลลิลิตร	ขวดละ	0.5	กรัม	 เติมเอทานอล	2	มิลลิลิตร	และ 

น�้ากลั่น	100	มิลลิลิตร	ผสมให้เข้ากัน	หยดฟีนอล์ฟทาลีน	5	หยด 

น�าไปไทเทรตด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น	 

0.5	 โมลาร์	 บันทึกปริมาตรของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ์

เป็นปริมาตรที่	 1	 (Vol	 1)	 เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 

ความเข้มข้น	 0.5	 โมลาร์	 ปริมาตร	 10	 มิลลิลิตรเขย่าแรง	 ๆ	 

ตั้งทิ้งไว้	15	นาที	เติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น	0.5	

โมลาร์	ปริมาตร	10	มิลลิลิตร	เขย่าจนสีชมพูหายไป	หยดฟีนอล์ฟ

ทาลีน	 5	 หยด	 น�าไปไทเทรตด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ์

เข้มข้น	0.5	โมลาร์	บันทึกปริมาตรของสารละลายโซเดียมไฮดรอก 

ไซด์เป็นปรมิาตรท่ี	2	(Vol	2)	ค�านวณหาระดบัการเกดิเอสเทอร์	และ

ค�านวณหาปริมาณเมทอกซิลโดยดูจากตารางแสดงความสัมพันธ์

ระหว่างระดบัการเกดิเอสเทอรฟิิเคชนักับปรมิาณเมทอกซลิ	ค�านวณ

หาระดับการเกิดเอสเทอร์	ดังนี้

	 ระดับการเกิดเอสเทอริฟิเคชั่น	=						NaOH	Vol	1	x	100

 4. เปรียบเทียบคุณสมบัติของเพคตินท่ีสกัดได้กับ 

เพคตินทางการค้า

	 เปรียบเทียบคุณสมบัติของเพคตินที่สกัดได้จากเปลือก 

ทุเรียนกับเพคตินทางการค้าตามข้อก�าหนดของ	The	Joint/WHO	 

Expert	Committee	on	Food	Additive	(JECFA)

 5. การค�านวณต้นทุนการผลิต

	 	 	 	 	 ค�านวณต้นทุนการสกัดเพคตินจากเปลือกทุเรียน	 

โดยค�านวณจากต้นทุนวัตถุดิบ	 ค่าใช้จ่ายในการสกัด	 และค่าจ้าง 

ผู้ช่วยนักวิจัย	(ค่าแรง)	ต่อปริมาณเพคตินที่สกัดได้	

NaOH	Vol	+	NaOH	Vol	2

หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์, จิรพร สวัสดิการ, รุ่งทิวา สุวรรณรัตน์
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 6.  ศึกษาการน�าเพคตินท่ีสกัดได้จากเปลือกทุเรียน 

ไปใช้ประโยชน์ น�าเพคตินที่สกัดได้มาใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ ์

แยมสับปะรดและเยลลี่ส้ม	โดยเปรียบเทียบลักษณะของผลิตภัณฑ ์

ที่ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพคตินทางการค้า

	 	 6.1	 การท�าผลิตภัณฑ์แยมสับปะรด	

	 	 วัตถุดิบในการท�าแยมสับปะรด	 ประกอบด้วย 

เนื้อสับปะรด	400	กรัม	น�้าสับปะรด	200	กรัม	น�้าตาล	700	กรัม	 

กรดมะนาว	 4	 กรัม	 เกลือ	 1	 กรัม	 และเพคตินทางการค้าหรือ 

เพคตินท่ีสกัดได้จากเปลือกทุเรียน	 6	 กรัม	 โดยสูตรควบคุมไม่ม ี

การเติมเพคติน	 น�าเน้ือและน�าสับปะรดใส่ในกระทะทองเหลือง 

ใช้ไฟอ่อน	 แบ่งน�้าตาล	 50	 กรัม	 ผสมเพคติน	 แล้วค่อย	 ๆ	 เทใส ่

กระทะ	 คนจนส่วนผสมละลาย	 ให้ความร้อนที่อุณหภูมิ	 95-100	 

องศาเซลเซียส	 กวนอย่างสม�่าเสมอ	 เติมกรดมะนาวและเกลือ 

วัดปริมาณสารที่ละลายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	 65-68	 ของน�้าหนัก	 

(องศาบริกซ์)	หรือวัดอุณหภูมิให้ได้	103-105	องศาเซลเซียส	หรือ 

ยกพายไม้ข้ึนดูการไหลและความหนืด	 บรรจุแยมสับปะรดลงใน 

ขวดแก้ว	ปิดฝาให้สนิท	

	 	 6.2	 การท�าผลิตภัณฑ์เยลลี่สับปะรด

	 	 วัตถุดิบในการเยลลี่ส ้ม	 ประกอบด้วย	 น�้าส ้ม	 

400	 กรัม	 น�้าตาล	 45	 กรัม	 เพคตินทางการค้าหรือเพคตินที่สกัด 

ได้จากเปลือกทุเรียน	12	กรัม	และเจลาตินผง	60	กรัม	น�าเจลาติน 

ผงโรยลงในน�้าส้มปริมาณ	 200	 กรัม	 พักไว้เพื่อให้เกิดการพองตัว	 

ส่วนน�้าส้มที่เหลือ	 200	 กรัม	 น�าไปให้ความร้อนและเติมน�้าตาลที่ 

ผสมเพคติน	 กวนสม�่าเสมอจนน�้าตาลละลายหมด	 ผสมน�้าส้ม 

ส่วนที่ใส่เจลาตินลงในหม้อ	กวนจนเข้ากันดี	ตักใส่ถาดและน�้าไปแช ่

ที่อุณหภูมิ	 4	 องศาเซลเซียส	 เป็นเวลา	 2	 ชั่วโมง	 เม่ือเยลล่ีเซตตัว 

ดีแล้ว	น�าออกมาหั่นให้ได้ขนาดตามต้องการ

	 	 สงัเกตลกัษณะของผลติภณัฑ์แยมและเยลล่ีท่ีผลติได้	 

ทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยผู้ทดสอบที่ผ่านการฝึกฝน	 จ�านวน	 

20	 คน	 ด้วยวิธี	 9	 -	 point	 Hedonic	 Scaling	 โดยคะแนน	 1	 

หมายถึง	ไม่ชอบมากที่สุด	และ	คะแนน	9	หมายถึง	ชอบมากที่สุด

 7. การประเมินผลทางสถิติ (Statistical analysis)

	 แต่ละการทดลองท�าซ�้า	3	ซ�้า	วางแผนการทดลองแบบ	 

Complete	 Randomized	 Design	 (CRD)	 ส�าหรับการทดลอง 

หาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพคติน	 และวางแผนการทดลอง 

แบบ	Randomized	Complete	Block	Design	(RCBD)	ส�าหรับ 

การทดสอบทางประสาทสัมผัส	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม 

ทางสถิติ	วิเคราะห์ความแปรปรวน	(Analysis	of	variance)	และ 

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ	 95	 โดยใช  ้

Duncan’s	multiple	range	test	(DMRT)	

ผลการวิจัย
 1. ผลการศึกษาวิธีการสกัดที่เหมาะสมในการสกัด 

เพคตินจากเปลือกทุเรียน

	 จากการทดลองสกัดเพคตินจากเปลือกทุเรียน	 โดยใช้ 

วิธีการสกัดด้วยสารละลายกรดไฮโดรคลอริก	 น�้ากลั่น	 และ 

ความดันไอสูง	 พบว่า	 ลักษณะของเพคตินที่สกัดได้ด้วยความดัน 

ไอสูงมีลักษณะเหลว	 ไม่จับตัวเป็นก้อนเหมือนเพคตินที่สกัดโดยใช ้

กรดไฮโดรคลอริกและน�้ากลั่น	 หลังผ่านการท�าแห้ง	 บดและ 

ร่อนผ่านตะแกรง	 น�ามาพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของเพคติน 

ที่สกัดได้เปรียบเทียบกับเพคตินทางการค้า	ได้ผลดังตารางที่	1

หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์, จิรพร สวัสดิการ, รุ่งทิวา สุวรรณรัตน์
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 2. ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของเพคตินที่

สกัดได้

	 น�าเพคตินที่สกัดได้จากทั้ง	 3	 วิธีมาวัดปริมาณผลผลิต 

เป็นร้อยละ	 พบว่า	 เม่ือสกัดเพคตินด้วยความดันไอสูงให้ปริมาณ

ผลผลิตมากที่สุด	รองลงมาคือ	การสกัดด้วยกรดไฮโดรคลอริก	และ 

การสกัดด้วยน�้ากลั่น	ตามล�าดับ	ดังตารางที่	2	เมื่อน�าเพคตินที่สกัด 

ได้ไปวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี	 (ตารางที่	 2)	 ผลการวิเคราะห์ 

พบว่าปริมาณความช้ืนและปริมาณเถ้าของเพคตินท่ีสกัดได  ้

จากทั้ง	 3	 วิธี	 มีค่าร้อยละ	 17.55±0.37	 -	 18.23±0.86	 และ	 

3.62±0.19	 -	 5.10±0.22	 ตามล�าดับ	 ซึ่งปริมาณความชื้นและ 

ปรมิาณเถ้า	ดงักล่าว	มค่ีาสงูกว่าเพคตนิทางการค้า	อย่างมนียัส�าคัญ 

ทางสถิติ	 (p	 ≤	 0.05)	 เม่ือพิจารณาปริมาณกรดกาแลคทูโรนิค	 

พบว่าเพคตินที่สกัดด้วยน�้ากลั่นและกรดไฮโดรคลอริกมีปริมาณ 

กรดกาแลคทูโรนิคใกล้เคียงกับเพคตินทางการค้ามากที่สุด	 แต่มี 

ความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติกับเพคตินทางการค้า	 

โดยมีปริมาณร้อยละ	 64.78±1.07	 และ	 63.98±0.62	 ตามล�าดับ	 

ระดับการเกิดเอสเทอริฟิเคช่ันและปริมาณเมทอกซิลของเพคติน 

ที่สกัดด้วยกรดไฮโดรคลอริกมีค่าใกล้เคียงกับเพคตินทางการค้า 

โดยมีค่าเท่ากับร้อยละ	 52.40±2.91	 และ	 8.54	 ตามล�าดับ 

จากผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า	 เพคตินที่สกัดได้จากทั้ง	 3	 วิธี 

มีปริมาณเมทอกซิล	 มากกว่า	 8.16	 จึงสามารถจัดเพคตินจาก 

เปลือกทุเรียนท่ีสกัดได้เป็นชนิดเมทอกซิลสูง	 (High	 Methoxyl	 

Pectins,	 HMP)	 เพคตินชนิดน้ีต้องอาศัยน�้าตาลและกรดใน 

ปริมาณที่เหมาะสมเพื่อท�าให้เกิดเจล	(Yapo,	2009)

	 	 	 จากการวิเคราะห์ปริมาณผลผลิตและคุณสมบัติทางเคมีของ 

เพคตินที่สกัดได้จากทั้ง	 3	 วิธี	 จึงพิจารณาเลือกวิธีการสกัดเพคติน 

ด้วยกรดไฮโดรคลอริกเนื่องจากการสกัดด้วยกรดไฮโดรคลอริก 

และการใช้ความดันไอสูงได้ปริมาณ	 เพคตินใกล้เคียงกัน	 โดยม ี

ตารางที่ 1	การเปรียบเทียบลักษณะทั่วไปและการละลายของเพคตินที่สกัดได้ด้วยวิธีต่าง	ๆ	กับเพคตินทางการค้า

5 
 

 

ผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาวิธีการสกัดท่ีเหมาะสมในการสกัดเพคตนิจากเปลือกทุเรียน 
    จากการทดลองสกัดเพคตินจากเปลือกทุเรียน โดยใชวิธีการสกัดดวยสารละลายกรดไฮโดรคลอริก น้ํากลั่น 

และความดันไอสูง พบวาลักษณะของเพคตินที่สกัดไดดวยความดันไอสงูมีลักษณะเหลว ไมจับตัวเปนกอนเหมือนเพคตินที่
สกัดโดยใชกรดไฮโดรคลอริกและน้ํากลั่น หลังผานการทําแหง บดและรอนผานตะแกรง นํามาพิจารณาคุณสมบัติเบื้องตน
ของเพคตินทีส่กัดไดเปรียบเทียบกับเพคตินทางการคา ไดผลดังตารางท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบลักษณะทั่วไปและการละลายของเพคตินท่ีสกัดไดดวยวธิตีาง ๆ กับเพคตินทางการคา 
วิธีการสกัด ลักษณะทั่วไป การละลาย 

สารละลายกรดไฮโดรคลอริก ของแข็งสีเหลืองนํ้าตาล  ละลายน้ํ าไดปานกลาง   
ใชเวลาประมาณ 5 นาที 
ในการละลาย สารละลาย
มีลักษณะหนืดเล็กนอย 

น้ํากลั่น ของแข็งสีออกเหลือง แต
สีเหลืองเขมกวาเพคตินที่
สกัดดวยสารละลายกรด
เล็กนอย 

 
 
 
 
 

ละล ายน้ํ า ได เล็ ก น อย     
ใชเวลานานในการละลาย 
สารละลายมีลักษณะหนืด
เล็กนอย 

ความดันไอสูง ของแข็งสีออกเหลือง แต
สีเหลืองเขมกวาเพคตินที่
สกัดดวยสารละลายกรด
เล็กนอย 

 
 
 
 
 

ละลายน้ํ าไดปานกลาง   
ใชเวลาประมาณ 5 นาที 
ในการละลาย สารละลาย
มีลักษณะหนืดเล็กนอย 

เพคตินทางการคา ของแข็ งสี นํ้ าต าลอ อน 
เปนผงละเอียด 

 
 
 
 
 

ละลายน้ําไดดี สารละลาย
สีขาวใส มีความหนืดสูง 

หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์, จิรพร สวัสดิการ, รุ่งทิวา สุวรรณรัตน์
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ความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (p	>	0.05)	ในขณะ 
ทีเ่พคตนิทีส่กดัด้วยกรด		ไฮโดรคลอรกิปรมิาณเถ้าน้อยกว่าการสกัด 
ด้วยการใช้ความดันไอสูง	 ซ่ึงปริมาณเถ้าท่ีมีค่ามากกว่าแสดงว่า 
มปีรมิาณแร่ธาตเุจอืปนอยูเ่ป็นปรมิาณมากกว่า	ปรมิาณกรดกาแลค
ทูโรนิคของเพคตินที่สกัดด้วยกรดไฮโดรคลอริกมีปริมาณมากกว่า						 
เพคตินที่สกัดด้วยความดันไอสูง	 แสดงว่าเพคตินที่สกัดได้มี 
ความบริสุทธิ์กว่าและมีค่าใกล้เคียงกับเพคตินทางการค้ามากกว่า	 
และเมื่อพิจารณาระดับการเกิดเอสเทอริฟิเคชั่นและปริมาณ 
เมทอกซิล	 พบว่าเพคตินท่ีสกัดด้วยกรดไฮโดรคลอริกมีค่าใกล้เคียง 
กับเพคตินทางการค้าโดยมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส�าคัญทาง 
สถิติ	(p	>	0.05)
 3. ผลการศกึษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการสกดัเพคตนิ 
จากเปลือกทุเรียน
	 เมื่อได้วิธีการในการสกัดเพคตินแล้วจึงน�ามาศึกษา 
อุณหภูมิที่เหมาะสมในการสกัดเพคติน	 โดยใช้ปริมาณผลผลิตและ 
คุณสมบัติของเพคตินท่ีสกัดได้เป็นตัวพิจารณาคัดเลือก	 จากผล 
การทดลองพบว่า	 การสกัดเพคตินท่ีอุณหภูมิ	 90	 องศาเซลเซียส 
ได้ปริมาณผลผลิตเพคตินมากท่ีสุด	 คิดเป็นร้อยละ	 7.56±0.24	 

เม่ือน�าเพคตินท่ีได้มาวิเคราะห์ระดับการเกิดเอสเทอริฟิเคชั่น 
และปริมาณเมทอกซิล	 พบว่า	 การสกัดเพคตินที่อุณหภูมิ	 90 
องศาเซลเซยีส	มค่ีาใกล้เคยีงกบัเพคตนิทางการค้ามากกว่าอุณหภูมิ 
อื่น	ๆ	และมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ	(p	>	0.05)	
	 หลังจากได้อุณหภูมิในการสกัดแล้วจึงทดลองสกัด 
เพคตนิเป็นเวลาต่าง	ๆ 	พบปรมิาณผลผลิตมากทีสุ่ด	เมือ่สกดัเพคตนิ 
เป็นเวลา	7	ชัว่โมง	แต่มคีวามแตกต่างอย่างไม่มนียัส�าคัญกบัการสกดั 
เป็นเวลา	 5	 ชั่วโมง	 และเมื่อพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ปริมาณ 
กรดกาแลคทูโรนิค	 ระดับการเกิดเอสเทอริฟิเคชั่นและปริมาณ 
เมทอกซิล	พบว่า	การสกัดที่	5	ชั่วโมง	และ	7	ชั่วโมง	มีค่าใกล้เคียง 
กับเพคตินทางการค้ามากกว่าเมื่อสกัดที่เวลาอื่น	ๆ	แม้ว่าค่าที่ได้จะ 
มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (P	 ≤	 0.05)	 แต่ค่าที่ได ้
เมื่อสกัดเป็นเวลา	5	และ	7	ชั่วโมง	มีค่าการวิเคราะห์ใกล้เคียงกัน 
และแตกต่างอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (p	 >	 0.05)	 ด้วยเหตุผล 
ดังกล่าว	 ประกอบกับเมื่อค�านึงถึงต้นทุนการผลิตจึงเลือกการสกัด				 
เพคตินที่อุณหภูมิ	90	องศาเซลเซียส	เป็นเวลา	5	ชั่วโมง	เป็นสภาวะ 

ที่ดีที่สุด

วิธีการสกัด ปริมาณผลผลิต

(ร้อยละ)

ปริมาณ

ความชื้น

(ร้อยละ)

ปริมาณเถ้า

(ร้อยละ)

กรดกาแลคทูโรนิค

(ร้อยละ)

ระดับการเกิด

เอสเทอริฟิเคชั่น

(ร้อยละ)

ปริมาณเมทอกซิล

(ร้อยละ)

กรดไฮโดรคลอริก

น�้ากลั่น

ความดันไอสูง

ทางการค้า

8.98±0.98

5.74±0.36

9.63±0.80

-

18.23±0.86
a

17.55±0.37
a

17.74±0.59
a

14.77±0.08
b

3.62±0.19
b

5.10±0.22
a

4.85±0.14
a

1.45±0.04
c

63.98±0.62
b

64.78±1.07
b

57.65±1.42
c

75.96±1.57
a

52.40±2.91
c

83.16±4.91
a

78.50±3.29
b

55.08±1.69
c

8.54
c

13.58
a

12.81
b

8.98
c

หมายเหต	ุ	อักษร	abc	ที่แตกต่างกันในแนวตั้งแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(P	≤	0.05)

ตารางที่ 2 	ผลการสกัดเพคตินจากเปลือกทุเรียนหมอนทองด้วยวิธีการต่างๆ

เวลาที่ใช้สกัด 

(ชั่วโมง)

ปริมาณผลผลิต 

(ร้อยละ)

ปริมาณความชื้น 

(ร้อยละ)

ปริมาณเถ้า        

(ร้อยละ)

กรดกาแลคทูโรนิค  

(ร้อยละ)

ระดับการเกิด

เอสเทอริฟิเคชั่น

 (ร้อยละ)
ns

ปริมาณเมทอกซิล 

(ร้อยละ) 

1

3

5

7

ทางการค้า

8.69±0.32c

15.59±0.67b

16.88±0.90a

17.49±0.51a

-

16.83±0.33a	

13.61±0.32d

14.30±0.11bc	

13.86±0.92cd

14.77±0.08b	

4.18±0.26b

4.39±0.13b

3.37±1.14b

4.31±1.12b

1.45±0.04a

69.33±0.64b

66.86±0.21b

70.55±0.72	b

72.97±0.39	ab

79.52±0.00	a

61.77±1.39a

59.89±3.52a

62.94±5.41a

61.58±2.80a

55.06±0.19	b

10.04	a

9.74	a

10.23	a

10.01	a

8.97	b

หมายเหตุ 	อักษร	abc	ที่แตกต่างกันในแนวตั้งแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(P	≤	0.05)							

ตารางที่  3 	ผลการสกัดเพคตินจากเปลือกทุเรียนหมอนทองที่อุณหภูมิ	90	องศาเซลเซียส	เป็นเวลาต่าง	ๆ	

หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์, จิรพร สวัสดิการ, รุ่งทิวา สุวรรณรัตน์
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบคุณสมบัติของเพคตินเปลือกทุเรียนที่สกัดได้กับเพคตินทางการค้า

8 
 

4. ผลการเปรียบเทียบคณุสมบัตขิองเพคตนิท่ีสกัดไดกับเพคตินทางการคา 
        นําเพคตินเปลือกทุเรียนที่ส กัดได ท่ีอุณหภูมิ  90 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 ชั่วโมง มา
เปรียบเทียบคุณสมบัติกับเพคตินทางการคาตามขอกําหนดของ The Joint/WHO Expert Committee on 
Food Additive (JECFA) ไดผลดังตารางที่ 4 จากตาราง พบวาเพคตินจากเปลือกทุเรียนท่ีสกัดไดมีปริมาณ
กรด      กาแลคทูโรนิคและปริมาณเมทอกซิลอยูในชวงเพคตินมาตรฐาน (Standard pectin) และเมื่อ
พิจารณาปริมาณกรดกาแลคทูโรนิค ระดับการเกิดเอสเทอริฟเคช่ันและปริมาณเถา พบวาเพคตินท่ีสกัดไดมีคา
ใกลเคียงกับ      เพคตินระดับโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial grade) มากที่สุด 
 
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบคุณสมบัติของเพคตินเปลือกทุเรียนท่ีสกัดไดกับเพคตินทางการคา 

 
คุณสมบัต ิ

 

เกรดเพคตนิ 
เปลือกทุเรียน 

(Experiment) 
โรงงาน

อุตสาหกรรม 
(Industrial 

grade) 

หองปฏิบตักิาร
หรือ             

ทางการแพทย 
(Lab & 

Pharmaceutical 
grade) 

เพคตินมาตรฐาน 
(Standard 
pectin) 

% yield 16.88 - - - 
% moisture 14.30 4.26 4.81 - 
% ash 3.37 3.59 2.23 2.0 
% galacturonic acid 70.55 69.89 78.54 >65 
% methoxyl 10.23 5.08 6.29 >2.5 
%DE 62.94 55-65 - - 
 

5. ผลการคํานวณตนทุนการผลิต 
    เพคตินท่ีสกัดจากเปลือกทุเรียนที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 ชั่วโมง ไดปริมาณ

ผลผลิตรอยละ 16.88 ดังนั้น ถาใชเปลือกทุเรียนแหง 1 กิโลกรัม ซึ่งไดจากเปลือกทุเรียนสดประมาณ             
7 กิโลกรัม จะไดเพคตินประมาณ 168.8 กรัม เมื่อนํามาคํานวณตนทุนการสกัดเพคติน โดยคํานวณจากตนทุน
วัตถุดิบ คาใชจายในการสกัด และคาจางผูชวยนักวิจัย (คาแรง) จะไดตนทุนการผลิตเพคตินตอ 1 กิโลกรัม 
ประมาณ 1,794 บาท ในขณะทีร่าคาของเพคตินทางการคามีราคาประมาณ 1,800 บาท ตอ 1 กิโลกรัม ดังน้ัน
หากมีการผลิตจริงตองมีการปรับปรุงคุณภาพของเพคตินใหดีขึ้นและลดตนทุนการผลิตลง 

  
 6. ผลการนําเพคตินท่ีสกัดไดจากเปลือกทุเรียนไปใชในผลิตภัณฑแยมสับปะรดและเยลลี่สม 
               นําเพคตินที่สกัดไดมาใชเปนสวนผสมในผลิตภัณฑแยมสับปะรดในปริมาณที่เทากับเพคตินทาง
การคา พบวาแยมท่ีไดจากการเติมเพคตินที่สกัดจากเปลือกทุเรียนมีลักษณะคอนขางเหลว แตหนืดกวาแยมที่
ไมไดใสเพคติน สวนแยมที่เติมเพคตินทางการคา มีลักษณะขนเหนียวคลายแยมทางการคา ดังภาพที่ 1 เมื่อนํา
ผลิตภัณฑแยมท่ีผลิตไดไปทดสอบทางประสาทสัมผัส โดยใชผูทดสอบชิมท่ีไดรับการฝกฝนจํานวน 20 คน 

 5. ผลการค�านวณต้นทุนการผลิต

	 เพคตินที่ สกัดจากเปลือกทุ เรียนที่อุณหภูมิ 	 90 

องศาเซลเซียส	เป็นเวลา	5	ชั่วโมง	ได้ปริมาณผลผลิต	ร้อยละ	16.88	 

ดังนั้น	ถ้าใช้เปลือกทุเรียนแห้ง	1	กิโลกรัม	ซึ่งได้จากเปลือกทุเรียน 

สดประมาณ	 7	 กิโลกรัม	 จะได้เพคตินประมาณ	 168.8	 กรัม	 

เมื่อน�ามาค�านวณต้นทุนการสกัดเพคติน	 โดยค�านวณจากต้นทุน 

วัตถุดิบ	 ค่าใช้จ่ายในการสกัด	 และค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย	 (ค่าแรง)	 

จะได้ต้นทุนการผลิตเพคตินต่อ	1	กิโลกรัม	ประมาณ	1,794	บาท	 

ในขณะที่ราคาของเพคตินทางการค้ามีราคาประมาณ	1,800	บาท	 

ต่อ	1	กิโลกรัม	ดังนั้นหากมีการผลิตจริงต้องมีการปรับปรุงคุณภาพ 

ของเพคตินให้ดีขึ้นและลดต้นทุนการผลิตลง

 6. ผลการน�าเพคตนิทีส่กดัได้จากเปลอืกทเุรยีนไปใช้

ในผลิตภัณฑ์แยมสับปะรดและเยลลี่ส้ม

	 น�าเพคตินที่สกัดได้มาใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ 

แยมสับปะรดในปริมาณที่เท่ากับเพคตินทางการค้า	 พบว่า	 แยม 

ที่ได้จากการเติมเพคตินท่ีสกัดจากเปลือกทุเรียนมีลักษณะค่อนข้าง 

เหลว	 แต่หนืดกว่าแยมที่ไม่ได้ใส่เพคติน	 ส่วนแยมที่เติมเพคติน 

ทางการค้า	 มีลักษณะข้นเหนียวคล้ายแยมทางการค้า	 ดังภาพที่	 1	 

เมือ่น�าผลติภณัฑแ์ยมทีผ่ลติได้ไปทดสอบทางประสาทสมัผสั	โดยใช้ 

ผู้ทดสอบชิมที่ได้รับการฝึกฝนจ�านวน	 20	 คน	 ได้ผลการทดลอง 

ดังตารางที่	 5	 จากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้าน 

ลักษณะปรากฏ	พบว่า	 ผู้บริโภคให้การยอมรับแยมสับปะรดท่ีเติม 

เพคตินทางการค้ามากที่สุด	เท่ากับ	7.85±0.80	ซึ่งมีค่าแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (P≤0.05)	 กับแยมที่มีการเติมเพคติน 

จากเปลือกทุเรียนและไม่เติมเพคติน	 ส�าหรับคุณภาพทางประสาท 

สัมผัสด้านสี	กลิ่นและรสชาติ	พบว่า	ผู้ทดสอบชิมให้ค่าการยอมรับ 

แยมที่มีการเติมเพคติน	 เติมเพคตินจากเปลือกทุเรียนและเติม 

เพคตินทางการค้า	 ในระดับชอบเล็กน้อยถึงชอบปานกลาง	 ซึ่งม ี

ค่าใกล้เคียงกัน	 โดยมีค่าคะแนนไม่แตกต่างกัน	 ส่วนคุณภาพทาง 

ประสาทสมัผสัด้านลกัษณะเนือ้สมัผสั	พบว่า	ผูบ้รโิภคให้การยอมรบั 

แยมสับปะรดที่ใส่เพคตินทางการค้ามากที่สุด	 ซึ่งมีค่าแตกต่างกัน 

อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (P>0.05)	 กับลักษณะเน้ือสัมผัสของ 

แยมทีม่กีารเตมิเพคตนิทีส่กดัได้จากเปลอืกทเุรยีน	แต่มคีวามแตกต่าง 

อย่างมีนัยส�าคัญกับลักษณะเนื้อสัมผัสของแยมท่ีไม่มีการเติม 

เพคติน	 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านความชอบ 

โดยรวม	 พบว่าผู้บริโภคให้การยอมรับแยมสับปะรดที่ใส่เพคติน 

ทางการค้ามากท่ีสุด	 รองลงมาคือแยมที่มีการเติมเพคตินที่สกัดได้ 

จากเปลือกทุเรียน	 และแยมที่ไม่เติมเพคติน	 ซ่ึงผู ้ทดสอบชิม 

มีความชอบโดยรวมที่ระดับชอบเล็กน้อยถึงชอบปานกลาง

	 ผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งที่นิยมเติมเพคติน	 คือ	 เยลลี ่

ซึง่ในการทดลองได้ทดลองท�าเยลล่ีส้มโดยมกีารเตมิเพคตนิทีไ่ด้จาก

การสกัดเปลือกทุเรียน	 เปรียบเทียบกับการเติมเพคตินทางการค้า 

 4. ผลการเปรยีบเทียบคณุสมบตัขิองเพคตนิทีส่กดัได้

กับเพคตินทางการค้า

	 น�าเพคตินเปลือกทุเรียนท่ีสกัดได้ท่ีอุณหภูมิ	 90	 องศา

เซลเซยีส	เป็นเวลา	5	ชัว่โมง	มาเปรยีบเทยีบคณุสมบตักิบัเพคตนิทาง 

การค้าตามข้อก�าหนดของ	The	Joint/WHO	Expert	Committee	

on	Food	Additive	(JECFA)	ได้ผลดังตารางที่	4	จากตาราง	พบว่า

เพคตนิจากเปลือกทเุรยีนทีส่กดัได้มปีรมิาณกรด	กาแลคทโูรนคิและ

ปริมาณเมทอกซิลอยู่ในช่วงเพคตินมาตรฐาน	 (Standard	pectin)	

และเมือ่พจิารณาปรมิาณกรดกาแลคทูโรนคิ	ระดบัการเกดิเอสเทอร ิ

ฟิเคชั่นและปริมาณเถ้า	 พบว่าเพคตินที่สกัดได้มีค่าใกล้เคียงกับ						

เพคตินระดับโรงงานอุตสาหกรรม	(Industrial	grade)	มากที่สุด

หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์, จิรพร สวัสดิการ, รุ่งทิวา สุวรรณรัตน์
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และเจลาตินทางการค้า	 ได้ผลการทดลอง	 ดังภาพที่	 2	 ซ่ึงเยลล่ี 

ที่ได ้จากการใส่เพคตินร ่วมกับเจลาตินจะมีลักษณะยืดหยุ ่น	 

คล้ายเยลล่ีทางการค้า	 แต่เยลลี่ท่ีเติมเพคตินเพียงอย่างเดียว 

มีลักษณะอ่อนนุ ่มมาก	 เม่ือน�าผลิตภัณฑ์เยลลี่ส ้มท่ีผลิตได้ไป 

ทดสอบทางประสาทสัมผัส	 โดยใช้ผู้ทดสอบชิมที่ได้รับการฝึกฝน 

จ�านวน	20	คน	 ได้ผลการทดลอง	ดังตารางที่	 6	 จากการประเมิน 

คุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านลักษณะปรากฏ	 พบว่า	 ผู้บริโภค 

ให้การยอมรับเยลล่ีส้มท่ีเติม	 เพคตินท่ีสกัดได้จากเปลือกทุเรียน 

ร่วมกับเจลาตินทางการค้ามากที่สุด	 เท่ากับ	 7.00±1.28	 ซึ่งมี 

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (P≤0.05)	 กับเยลล่ีที่มี 

การเติมเพคตินท่ีสกัดจากเพคตินเพียงอย่างเดียว	 และเยลลี่ที่เติม 

เพคตนิทางการค้า	คณุภาพทางประสาทสมัผสัด้านส	ีพบว่า	ผู้บรโิภค 

ให้การยอมรับเยลล่ีส้มท่ีใส่เพคตินท่ีสกัดจากเปลือกทุเรียนกับ 

เจลาตินมากท่ีสุด	 โดยมีค่าเท่ากับ	 7.13±1.39	 ซ่ึงมีค่าแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (P≤0.05)	 กับเยลลี่ที่เติมเพคตินเพียง 

อย่างเดียวและเพคตินทางการค้า	 คุณภาพทางประสาทสัมผัส 

ด้านกล่ินและรสชาติ	 พบว่า	 ผู้ทดสอบให้คะแนนเยลลี่ที่มีการเติม 

เพคตินที่สกัดได้จากเปลือกทุเรียนร่วมกับเจลาติน	 เติมเพคติน 

เพียงอย่างเดียว	และเติมเพคตินทางการค้า	ในระดับเฉย	ๆ	ถึงชอบ 

เล็กน้อย	 ส�าหรับคุณภาพด้านลักษณะเน้ือสัมผัส	 พบว่า	 ผู้บริโภค 

ให้การยอมรับเยลลี่ส้มที่เติมเพคตินที่สกัดได้จากเปลือกทุเรียน 

ร่วมกับเจลาตินมากที่สุด	 ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติ	 (P≤0.05)	 กับเยลล่ีที่เติมเพคตินที่สกัดจากเปลือกทุเรียน 

เพียงอย่างเดียวและเพคตินทางการค้า	 จากการประเมินคุณภาพ 

ทางประสาทสัมผัสด้านความชอบโดยรวม	 พบว่า	 ผู ้บริโภค 

ให้การยอมรับเยลลี่ส้มที่เติมเพคตินที่สกัดได้จากเปลือกทุเรียน 

ร่วมกับเจลาตินมากที่สุด	 โดยผู้ทดสอบมีความชอบโดยรวมอยู่ใน

ระดับชอบเล็กน้อย
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ภาพท่ี 1 แยมสับปะรด ก) ไมเติมเพคติน ข) เติมเพคตินท่ีสกัดไดจากเปลือกทุเรียน ค) เติมเพคตินทางการคา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 เยลลี่สมที่ใชเพคตินท่ีสกัดได ก) เยลลี่เติมเพคตินที่สกัดไดจากเปลือกทุเรียนรวมกับเจลาติน      
ข ) เ ย ล ลี่ เ ติ ม เ พ ค ติ น ท่ี ส กั ด ไ ด จ า ก เ ป ลื อ ก ทุ เ รี ย น เ พี ย ง อ ย า ง เ ดี ย ว 

ก) ข) 
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ไดผลการทดลอง ดังตารางที่ 5 จากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสดานลักษณะปรากฏ พบวา
ผูบริโภคใหการยอมรับแยมสับปะรดที่เติมเพคตินทางการคามากท่ีสุด เทากับ 7.85±0.80 ซึ่งมีคาแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) กับแยมที่มีการเติมเพคตินจากเปลือกทุเรียนและไมเติมเพคติน สําหรับ
คุณภาพทางประสาทสัมผัสดานสี กลิ่นและรสชาติ พบวาผูทดสอบชิมใหคาการยอมรับแยมที่มีการเติมเพคติน 
เติมเพคตินจากเปลือกทุเรียนและเติมเพคตินทางการคา ในระดับชอบเล็กนอยถึงชอบปานกลาง ซึ่งมีคา
ใกลเคียงกัน โดยมีคาคะแนนไมแตกตางกัน สวนคุณภาพทางประสาทสัมผัสดานลักษณะเนื้อสัมผัส พบวา
ผูบริโภคใหการยอมรับแยมสับปะรดที่ใสเพคตินทางการคามากที่สุด ซึ่งมีคาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P>0.05) กับลักษณะเนื้อสัมผัสของแยมที่มีการเติมเพคตินที่สกัดไดจากเปลือกทุเรียน แตมีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญกับลักษณะเนื้อสมัผัสของแยมที่ไมมีการเติมเพคติน การประเมินคุณภาพทางประสาท
สัมผัสดานความชอบโดยรวม พบวาผูบริโภคใหการยอมรับแยมสับปะรดที่ใสเพคตินทางการคามากที่สุด 
รองลงมาคือแยมที่มีการเติมเพคตินที่สกัดไดจากเปลือกทุเรียน และแยมที่ไมเติมเพคติน ซึ่งผูทดสอบชิมมี
ความชอบโดยรวมทีร่ะดับชอบเล็กนอยถึงชอบปานกลาง 

ผลิตภัณฑอีกชนิดหนึ่งท่ีนิยมเติมเพคติน คือ เยลลี่ ซึ่งในการทดลองไดทดลองทําเยลลี่สมโดยมีการ
เติมเพคตินที่ไดจากการสกัดเปลือกทุเรียน เปรียบเทียบกับการเติมเพคตินทางการคาและเจลาตินทางการคา 
ไดผลการทดลอง ดังภาพที่ 2 ซึ่งเยลลี่ที่ไดจากการใสเพคตินรวมกับเจลาตินจะมีลักษณะยืดหยุน คลายเยลลี่
ทางการคา แตเยลลี่ที่เติมเพคตินเพียงอยางเดียวมีลักษณะออนนุมมาก เมื่อนําผลิตภัณฑเยลลี่สมที่ผลิตไดไป
ทดสอบทางประสาทสัมผัส โดยใชผูทดสอบชิมที่ไดรับการฝกฝนจํานวน 20 คน ไดผลการทดลอง ดังตารางที่ 6 
จากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสดานลักษณะปรากฏ พบวาผูบริโภคใหการยอมรับเยลลี่สมที่เติม   
เพคตินที่สกัดไดจากเปลือกทุเรียนรวมกับเจลาตินทางการคามากท่ีสุด เทากับ 7.00±1.28 ซึ่งมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) กับเยลลี่ที่มีการเติมเพคตินที่สกัดจากเพคตินเพียงอยางเดียว และเยลลี่
ที่เติมเพคตินทางการคา คุณภาพทางประสาทสัมผัสดานสี พบวาผูบริโภคใหการยอมรับเยลลี่สมที่ใสเพคตินท่ี
สกัดจากเปลือกทุเรียนกับเจลาตินมากที่สุด โดยมีคาเทากับ 7.13±1.39 ซึ่งมีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P≤0.05) กับเยลลี่ที่เติมเพคตินเพียงอยางเดียวและเพคตินทางการคา คุณภาพทางประสาทสัมผัส
ดานกลิ่นและรสชาติ พบวาผูทดสอบใหคะแนนเยลลี่ท่ีมีการเติมเพคตินที่สกัดไดจากเปลือกทุเรียนรวมกับ     
เจลาติน เติมเพคตินเพียงอยางเดียว และเติมเพคตินทางการคา ในระดับเฉยๆ ถึงชอบเล็กนอย สําหรับ
คุณภาพดานลักษณะเนื้อสัมผัส พบวาผูบริโภคใหการยอมรับเยลลี่สมท่ีเติมเพคตินที่สกัดไดจากเปลือกทุเรียน
รวมกับเจลาตินมากที่สุด ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) กับเยลลี่ท่ีเติมเพคตินท่ีสกัด
จากเปลือกทุเรียนเพียงอยางเดียวและเพคตินทางการคา จากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสดาน
ความชอบโดยรวม พบวาผูบริโภคใหการยอมรับเยลลี่สมที่เติมเพคตินที่สกัดไดจากเปลือกทุเรียนรวมกับ        
เจลาตินมากที่สุด โดยผูทดสอบมีความชอบโดยรวมอยูในระดับชอบเล็กนอย 

 
 
 
 
 
 

ก) ข) 
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ภาพท่ี 1 แยมสับปะรด ก) ไมเติมเพคติน ข) เติมเพคตินท่ีสกัดไดจากเปลือกทุเรียน ค) เติมเพคตินทางการคา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 เยลลี่สมที่ใชเพคตินท่ีสกัดได ก) เยลลี่เติมเพคตินที่สกัดไดจากเปลือกทุเรียนรวมกับเจลาติน      
ข ) เ ย ล ลี่ เ ติ ม เ พ ค ติ น ท่ี ส กั ด ไ ด จ า ก เ ป ลื อ ก ทุ เ รี ย น เ พี ย ง อ ย า ง เ ดี ย ว 

ก) ข) 

ภาพที่ 1 แยมสับปะรด	ก)	ไม่เติมเพคติน	ข)	เติมเพคตินที่สกัดได้จากเปลือกทุเรียน	ค)	เติมเพคตินทางการค้า

9 
 

ไดผลการทดลอง ดังตารางที่ 5 จากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสดานลักษณะปรากฏ พบวา
ผูบริโภคใหการยอมรับแยมสับปะรดที่เติมเพคตินทางการคามากท่ีสุด เทากับ 7.85±0.80 ซึ่งมีคาแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) กับแยมที่มีการเติมเพคตินจากเปลือกทุเรียนและไมเติมเพคติน สําหรับ
คุณภาพทางประสาทสัมผัสดานสี กลิ่นและรสชาติ พบวาผูทดสอบชิมใหคาการยอมรับแยมที่มีการเติมเพคติน 
เติมเพคตินจากเปลือกทุเรียนและเติมเพคตินทางการคา ในระดับชอบเล็กนอยถึงชอบปานกลาง ซึ่งมีคา
ใกลเคียงกัน โดยมีคาคะแนนไมแตกตางกัน สวนคุณภาพทางประสาทสัมผัสดานลักษณะเนื้อสัมผัส พบวา
ผูบริโภคใหการยอมรับแยมสับปะรดที่ใสเพคตินทางการคามากที่สุด ซึ่งมีคาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P>0.05) กับลักษณะเนื้อสัมผัสของแยมที่มีการเติมเพคตินที่สกัดไดจากเปลือกทุเรียน แตมีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญกับลักษณะเนื้อสมัผัสของแยมที่ไมมีการเติมเพคติน การประเมินคุณภาพทางประสาท
สัมผัสดานความชอบโดยรวม พบวาผูบริโภคใหการยอมรับแยมสับปะรดที่ใสเพคตินทางการคามากที่สุด 
รองลงมาคือแยมที่มีการเติมเพคตินที่สกัดไดจากเปลือกทุเรียน และแยมที่ไมเติมเพคติน ซึ่งผูทดสอบชิมมี
ความชอบโดยรวมทีร่ะดับชอบเล็กนอยถึงชอบปานกลาง 

ผลิตภัณฑอีกชนิดหนึ่งท่ีนิยมเติมเพคติน คือ เยลลี่ ซึ่งในการทดลองไดทดลองทําเยลลี่สมโดยมีการ
เติมเพคตินที่ไดจากการสกัดเปลือกทุเรียน เปรียบเทียบกับการเติมเพคตินทางการคาและเจลาตินทางการคา 
ไดผลการทดลอง ดังภาพที่ 2 ซึ่งเยลลี่ที่ไดจากการใสเพคตินรวมกับเจลาตินจะมีลักษณะยืดหยุน คลายเยลลี่
ทางการคา แตเยลลี่ที่เติมเพคตินเพียงอยางเดียวมีลักษณะออนนุมมาก เมื่อนําผลิตภัณฑเยลลี่สมที่ผลิตไดไป
ทดสอบทางประสาทสัมผัส โดยใชผูทดสอบชิมที่ไดรับการฝกฝนจํานวน 20 คน ไดผลการทดลอง ดังตารางที่ 6 
จากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสดานลักษณะปรากฏ พบวาผูบริโภคใหการยอมรับเยลลี่สมที่เติม   
เพคตินที่สกัดไดจากเปลือกทุเรียนรวมกับเจลาตินทางการคามากท่ีสุด เทากับ 7.00±1.28 ซึ่งมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) กับเยลลี่ที่มีการเติมเพคตินที่สกัดจากเพคตินเพียงอยางเดียว และเยลลี่
ที่เติมเพคตินทางการคา คุณภาพทางประสาทสัมผัสดานสี พบวาผูบริโภคใหการยอมรับเยลลี่สมที่ใสเพคตินท่ี
สกัดจากเปลือกทุเรียนกับเจลาตินมากที่สุด โดยมีคาเทากับ 7.13±1.39 ซึ่งมีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P≤0.05) กับเยลลี่ที่เติมเพคตินเพียงอยางเดียวและเพคตินทางการคา คุณภาพทางประสาทสัมผัส
ดานกลิ่นและรสชาติ พบวาผูทดสอบใหคะแนนเยลลี่ท่ีมีการเติมเพคตินที่สกัดไดจากเปลือกทุเรียนรวมกับ     
เจลาติน เติมเพคตินเพียงอยางเดียว และเติมเพคตินทางการคา ในระดับเฉยๆ ถึงชอบเล็กนอย สําหรับ
คุณภาพดานลักษณะเนื้อสัมผัส พบวาผูบริโภคใหการยอมรับเยลลี่สมท่ีเติมเพคตินที่สกัดไดจากเปลือกทุเรียน
รวมกับเจลาตินมากที่สุด ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) กับเยลลี่ท่ีเติมเพคตินท่ีสกัด
จากเปลือกทุเรียนเพียงอยางเดียวและเพคตินทางการคา จากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสดาน
ความชอบโดยรวม พบวาผูบริโภคใหการยอมรับเยลลี่สมที่เติมเพคตินที่สกัดไดจากเปลือกทุเรียนรวมกับ        
เจลาตินมากที่สุด โดยผูทดสอบมีความชอบโดยรวมอยูในระดับชอบเล็กนอย 

 
 
 
 
 
 

ก) ข) 

ภาพที่ 2	เยลลี่ส้มที่ใช้เพคตินที่สกัดได้	ก)	เยลลี่เติมเพคตินที่สกัดได้จากเปลือกทุเรียนร่วมกับเจลาติน

ก)

ก)

ค)

ข)

ข)

ข)	เยลลี่เติมเพคตินที่สกัดได้จากเปลือกทุเรียนเพียงอย่างเดียว

หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์, จิรพร สวัสดิการ, รุ่งทิวา สุวรรณรัตน์
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สรุปและอภิปรายผล
	 จากการศึกษาวิธีการสกัดและสภาวะท่ีเหมาะสมใน 

การสกัดเพคตินจากเปลือกทุเรียนพันธุ์หมอนทองและคัดเลือก 

วิธีการสกัดและสภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัดโดยพิจารณาจาก 

ปริมาณผลผลิตเพคตินและคุณสมบัติต่าง	 ๆ	 ท่ีส�าคัญของเพคติน	 

ประกอบด้วย	ปริมาณกรดกาแลคทูโรนิค	ระดบัการเกดิเอสเทอรฟิิเคชัน่  

ปริมาณเมทอกซิล	ปริมาณความชื้นและเถ้า	

	 ผลการทดลองพบว่า	 การสกัดเพคตินเปลือกทุเรียน 

ด้วยกรดไฮโดรคลอริกและด้วยความดันไอสูงให้ปริมาณสูงกว่า 

การสกัดด้วยน�้ากลั่น	 ซึ่งสอดคล้องกับการรายงานของสุนันท  ์

วิทิตสิริ	 (2557)	 ที่รายงานการสกัดเพคตินจากซังขนุนหนัง 

จ�าปากรอบด้วยน�้าร้อนและความดันไอสูง	และพบว่า	เมื่อสกัดด้วย 

ความดันไอสูง	 จะได้ปริมาณเพคตินมากกว่าที่สกัดด้วยความร้อน	 

การที่สกัดด้วยความดันไอสูงสามารถสกัดได้มากกว่าอาจเน่ือง 

มาจากอุณหภูมิสูงจะท�าให้ประสิทธิภาพการแพร่กระจายของ 

สารสกัดเข้าไปสกัดเพคตินออกมาได้มากข้ึน	 ปริมาณเพคติน 

ที่สกัดได้มีค่าใกล้เคียงกับเพคตินที่สกัดได้จากเปลือกมะนาว 

และมีปริมาณมากกว่าเปลือกกล้วยท่ีสกัดด้วยกรดไฮโดรคลอริก	 

สิ่งทดลอง

ค่าการทดสอบทางประสาทสัมผัส (คะแนน)

ลักษณะ

ปรากฏ

สี
ns

กลิ่น
ns

รสชาติ
ns

ลักษณะเนื้อ

สัมผัส

ความชอบ

โดยรวม
ns

ไม่เติมเพคติน

เพคตินสกัดจากเปลือกทุเรียน	

เพคตินทางการค้า

6.54±1.45
b

6.92±1.04
b

7.85±0.80
a

7.08±0.95

7.00±0.82

7.69±0.86

6.69±1.11

6.92±0.86

6.85±1.07

6.23±1.74

6.54±1.56

7.38±1.56

6.00±1.68
b

6.85±0.90
ab

7.23±1.42
a

6.23±1.54

6.92±0.86

7.31±1.38

หมายเหตุ อักษร	ns	แสดงถึงค่าต่าง	ๆ	ในแนวตั้งไม่มีความแตกต่างกัน

	 อักษร	abc	ที่แตกต่างกันในแนวตั้งแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(P≤0.05)

สิ่งทดลอง

ค่าการทดสอบทางประสาทสัมผัส (คะแนน)

ลักษณะ

ปรากฏ

สี
ns

กลิ่น
ns

รสชาติ
ns

ลักษณะเนื้อ

สัมผัส

ความชอบ

โดยรวม
ns

เพคตินสกัด

เพคตินสกัดผสมเจลาติน

เพคตินทางการค้า

5.39±1.70
b

7.00±1.28
a

6.39±1.53
a

6.22±1.48
b

7.13±1.39
a

5.83±1.72
b

6.61±1.50

5.74±1.74

5.70±1.80

6.61±1.37

6.17±1.61

6.00±2.20

4.57±1.90
b

6.70±1.72
a

4.87±1.89
b

6.13±1.18
ab

6.91±1.31
a

5.74±1.86
b

หมายเหตุ อักษร	ns	แสดงถึงค่าต่าง	ๆ	ในแนวตั้งไม่มีความแตกต่างกัน

	 อักษร	abc	ที่แตกต่างกันในแนวตั้งแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(P≤0.05)

ตารางที่ 5	ค่าการทดสอบทางประสาทสัมผัสของแยมสับปะรด

ตารางที่ 6	ค่าการทดสอบทางประสาทสัมผัสเยลลี่ส้ม

(ชินานาฏ	 และคณะ,	 2556)	 ปริมาณความชื้นของเพคตินท่ีสกัด 

ได้มีปริมาณความชื้นมากกว่าความชื้นของเพคตินทางการค้า	 

ซึ่งโดยทั่วไปปริมาณความช้ืนของเพคตินที่สกัดได้จากเปลือกผลไม ้

จะมค่ีาประมาณร้อยละ	10	เช่น	เพคตินจากเปลอืกกล้วยมคีวามชืน้ 

ประมาณร้อยละ	12.40	(ธานวุฒัน์	และคณะ,	2556)	ส่วนปรมิาณเถ้า	 

พบว่า	 เพคตินที่สกัดได้มีค่ามากกว่าเพคตินทางการค้าเช่นกัน	 

แสดงว่า	เพคตนิทีส่กดัได้มปีรมิาณแร่ธาตเุจอืปนอยูเ่ป็นปริมาณกว่า 

เพคตินทางการค้า	 ปริมาณกรดกาแลคทูโรนิคของเพคตินที่สกัด 

ได้จากกรดไฮโดรคลอริกและน�้ากลั่นมีค่าใกล้เคียงกัน	 ประมาณ 

ร้อยละ	 64-65	 ซ่ึงค่าที่ได้ใกล้เคียงกับเพคตินที่สกัดได้จากเปลือก 

ฝรั่งพันธุ์กลมสาลี่	 (องอาจ	เด็ดดวง,	2553)	ซึ่งปริมาณกรดกาแลค 

ทโูรนคินีแ้สดงถงึความบรสิทุธิข์องเพคติน	จากการพจิารณาปรมิาณ 

ผลผลิตและคุณสมบัติต่าง	 ๆ	 ของเพคตินจึงเลือกการสกัดด้วย 

กรดไฮโดรคลอริกในการศึกษาขั้นต่อไป	

	 เมื่อได้วิธีการสกัดท่ีเหมาะสมจึงมีการศึกษาอุณหภูม ิ

และเวลาในการสกัด	 ซึ่งผลการทดลองพบว่า	 ปริมาณเพคติน 

มปีรมิาณเพิม่ขึน้ตามอณุหภมูทิีสู่งขึน้	ผลการทดลองทีไ่ด้สอดคล้อง

กับงานวิจัยของรัชฎา		ตั้งวงษ์ไชย		และคณะ	(2544)	ซึ่งได้ทดลอง 

หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์, จิรพร สวัสดิการ, รุ่งทิวา สุวรรณรัตน์
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สกัดเพคตินจากส้มมะงั่วและพบว่าเม่ืออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจาก 

60	เป็น	90	องศาเซลเซียส	เพคตินมีปริมาณเพิ่มขึ้น	และสอดคล้อง 

กับงานวิจัยของ	 ธนาวรรณ	 	 สุขเกษม	 (2559)	 ท่ีศึกษาสภาวะ 

การสกัดเพคตินจากกะหล�่าปลีภูทับเบิก	 โดยสกัดด ้วยกรด 

ไฮโดรคลอริก	 ที่อุณหภูมิต่าง	 ๆ	 และพบว่าเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นและ 

ใช้เวลาในการสกัดที่นานขึ้นจะช่วยในการสกัดเพคตินให้มีปริมาณ 

ที่สูงข้ึนด้วย	 ปริมาณกรดกาแลคทูโรนิกที่ได้จากเพคตินทุเรียน 

หมอนทองมีค่ามากกว่าท่ีสกัดได้จากเปลือก	 เน้ือ	 และเนื้อในของ 

ฝรั่งพันธุ์กลมสาลี่และแป้นสีทอง	(องอาจ	เด็ดดวง,	2553)	แต่เมื่อ 

อุณหภูมิสูงขึ้นจาก	80	เป็น	90	องศาเซลเซียส	พบว่า	ปริมาณกรด 

กาแลคทูโรนิกมีค่าลดลงเล็กน้อย	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะอุณหภูมิ 

ที่สูงขึ้นท�าให้เกิดปฏิกิริยาดีเอสเทอริฟิเคช่ันได้มากข้ึน	 สอดคล้อง 

กับการศึกษาการสกัดเพคตินจากส้มมะงั่ว	 พบว่า	 เมื่อท�าการสกัด 

เพคตนิทีอ่ณุหภมูทิีส่งูขึน้เป็นผลให้ปรมิาณกรดกาแลคทโูรนกิสูงขึน้ 

จนถึงอุณหภูมิสูงสุดที่	 76	องศาเซลเซียส	จากนั้นเมื่อเพิ่มอุณหภูม ิ

ในการสกดัสงูขึน้เพคตนิทีส่กดัได้มปีรมิาณกรดกาแลคทโูรนกิลดลง	 

ซึ่งในการสกัดด้วยอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนอาจท�าให้มีองค์ประกอบอื่น	 ๆ	 

เช่น	 เฮมิเซลลูโลส	 หรือน�้าตาลตัวอื่นท่ีมีอยู่ในส่วนเปลือกด้านใน 

ถูกสกัดออกมามากข้ึนท�าให ้ เพคตินมีความบริสุทธ์ิน ้อยลง	 

(รัชฎา	 ตั้งวงศ์ไชย	 และคณะ,	 2544)	 จากการทดลองปริมาณ 

กรดกาแลคทูโนนิกท่ีได้อยู่ในช่วงร้อยละ	 71.60	 -	 75.32	 ซึ่งเป็น 

ช่วงท่ีสามารถยอมรับได้ตามก�าหนดของ	 The	 Joint/WHO	 

Expert	Committee	on	Food	Additive	 (JECFA)	 โดยก�าหนด 

ให้เพคตินมีปริมาณกรดกาแลคทูโรนิกต�่าสุดเป็นร้อยละ	 65 

เมื่อพิจารณาปริมาณผลผลิตและคุณสมบัติประกอบแล้วจึงเลือก 

อุณหภูมิในการสกัดที่	90	องศาเซลเซียส	

	 หลังจากได้อุณหภูมิท่ีใช้สกัดแล้วจึงศึกษาเวลาใน 

การสกัดเพคติน	 พบว่า	 ปริมาณผลผลิตที่ได้เมื่อสกัดที่	 7	 ช่ัวโมง 

มปีรมิาณมากกว่าเมือ่สกดัเป็นเวลา	5	ชัว่โมง	แต่ปรมิาณใกล้เคียงกนั 

จึงเห็นได้ว ่าที่ เวลานานข้ึนจะสามารถสกัดเพคตินได้เพิ่มขึ้น	 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 Wai	 et	 al.	 (2010)	 ปริมาณกรด 

กาแลคทโูรนคิทีส่กดัเป็นเวลา	5	และ	7	ชัว่โมง	พบว่ามค่ีาใกล้เคียงกนั 

เช่นกัน	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชวนิฏฐ์	 สิทธิดิลกรัตน์	 และ 

คณะ	 (2548)	 ที่ศึกษาการสกัดเพคตินจากเปลือกและกากผลส้ม 

เหลือทิ้ง	 ที่เวลาสกัดต่าง	 ๆ	 และพบว่าที่เวลาสูงขึ้นปริมาณกรด 

กาแลคทูโรนิกมีปริมาณไม่แตกต่างกัน	 ด้วยเหตุผลดังกล่าวและ 

การพิจารณาโดยใช้คุณสมบัติอื่น	ๆ	ประกอบ	จึงเลือกใช้ระยะเวลา 

ในการสกัดเป็น	5	ชั่วโมง	

	 ต้นทุนการผลิตเพคตินจากเปลือกทุเรียน	 ประมาณ	 

1,794	บาท	ต่อ	1	กโิลกรัม	ซึง่มค่ีาใกล้เคยีงกบัต้นทนุการผลติเพคตนิ 

จากกะหล�่าปลีโดยใช้กรดไฮโดรคลอริกที่มีต้นทุน	 2,011.27	 บาท	 

ต่อ	1	กิโลกรัม	(ธนาวรรณ		สุขเกษม,	2559)	ราคาต้นทุนการผลิต 

เพคตินจากเปลือกทุเรียนนับว่าเป็นราคาท่ีสูงพอสมควร	 โดยราคา 

ของเพคตินทางการค้ามีราคา	1,800	บาท	ต่อ	1	กิโลกรัม	ซึ่งถ้าผลิต 

ทางการค้าจะต้องตั้งราคาที่สูงกว่านี้	 ดังนั้นหากมีการผลิตเพคติน 

จากเปลือกทุเรียนทางการค้าจริงต้องมีการปรับปรุงคุณภาพของ 

เพคตินให้ดีขึ้นและลดต้นทุนการผลิตลง

	 เมื่อน�าเพคตินที่สกัดได้มาใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ 

แยมสับปะรดและเยลลี่ส้ม	 พบว่า	 ผู้ทดสอบให้การยอมรับแยม 

สับปะรดที่มีการเติมเพคตินท่ีสกัดได้จากเปลือกทุเรียน	 ในระดับ 

ชอบเล็กน้อย	 และเม่ือมีการเติมเพคตินในเยลล่ี	 พบว่า	 ผู้บริโภค 

ให้การยอมรับเยลลี่ส้มที่เติมเพคตินที่สกัดได้จากเปลือกทุเรียน 

ร่วมกับเจลาตินโดยผู ้ทดสอบมีความชอบโดยรวมอยู ่ในระดับ 

ชอบเล็กน้อย	 ลักษณะของแยมสับปะรดที่เติมเพคตินจากเปลือก 

ทเุรยีนจะมลัีกษณะเหลว	เนือ้แยมอ่อนกว่าการเตมิเพคตนิทางการค้า	 

ส่วนเยลล่ีส้มทีม่กีารเตมิเพคตนิจากเปลือกทเุรียนมลัีกษณะยดืหยุน่ 

น้อยและอ่อนนุม่กว่าทีใ่ช้เพคตนิทางการค้า	ทัง้นีเ้นือ่งมาจากปรมิาณ 

กรดกาแลคทูโรนิคของเพคตินที่สกัดได้มีปริมาณน้อยกว่าเพคติน 

ทางการค้า	 (สุนันท์	 วิทิตสิริ,	 2557)	 อย่างไรก็ตามเพคตินทุเรียน 

ที่สกัดได้มีคุณภาพอยู ่ในเกณฑ์มาตรฐานและมีค่าใกล้เคียงกับ 

เพคตินระดับโรงงานอุตสาหกรรม	หากมีการปรับปรุงคุณภาพและ 

พัฒนาการสกัดให้ค่าใช้จ่ายลดลง	 จะท�าให้สามารถน�าของเหลือ 

ทิ้งมาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น	 ลดขยะและลดปัญหาส่ิงแวดล้อมใน

อนาคต

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ปรับปรุงวิธีล้างตะกอนเพคตินให้เพคตินมีคุณภาพ 

สีที่ดีขึ้น

	 2.	 ประยุกต์ใช้เพคตินที่สกัดได้ไปใช้ในผลิตภัณฑ์อื่น	ๆ	 

เช่น	ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

	 3.	 ลดค่าใช้จ่ายในการสกัดเพคตินโดยการน�าสารละลาย 

ที่ใช้ในขั้นตอนต่าง	ๆ	กลับมาใช้ใหม่

กิตติกรรมประกาศ
	 โครงการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณ 

แผ่นดินของมหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยกึ่งทดลอง	 (Quasi-experimental	 Research)	 มีวัตถุประสงค์	 เพื่อศึกษาการจัดการเรียนรู้ 

ทักษะชีวิตในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมส�าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา	 โดยใช้แนวความคิดเกี่ยวกับทักษะชีวิตขององค์การ 

อนามัยโลกประยุกต์ใช้ในการจัดท�าแผนการจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิตในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมส�าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา	 

ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้	ได้แก่	นักศึกษาชั้นปีที่	2	สาขาวิชาสังคมศึกษา	คณะครุศาสตร์		ปีการศึกษา	2559	จ�านวน	60	คน	แบ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง	 

30	 คนและกลุ่มไม่เสี่ยง	 30	 คน	 และการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง	 และอาจารย์ที่ปรึกษา	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 แบบสอบถาม 

ประกอบด้วย	3	ส่วน	ได้แก่	ส่วนที่	1	ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	ส่วนที่	2	เป็นแบบทดสอบวัดด้านความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกัน 

การตัง้ครรภ์ไม่พร้อมส�าหรบันกัศกึษา	แบบวดัความตระหนกัและเหน็คณุค่าในตนเองเรือ่งการป้องกนัการตัง้ครรภ์ไม่พร้อมส�าหรับนกัศกึษา	 

และแบบวดัทกัษะการปฏเิสธการต่อรอง	ตอนที	่3	ผลการตดิตามพฤติกรรมนกัศกึษาหลงัสิน้สดุการอบรมทกัษะชวีติ	2	สปัดาห์	โดยท�าการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล	3	ครั้ง	ได้แก่	ครั้งที่	1	ก่อนเริ่มมีการอบรมเรียนรู้ทักษะชีวิตในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมส�าหรับนักศึกษาระดับ 

อดุมศกึษา	ครัง้ที	่2	เมือ่สิน้สดุกิจกรรมอบรมเรยีนรูท้กัษะชวีติในการป้องกนัการตัง้ครรภ์ไม่พร้อมส�าหรบันกัศกึษาระดบัอดุมศกึษา	ครัง้ที	่3	 

เมือ่สิน้สดุกจิกรรมอบรมเรยีนรูท้กัษะชวีติในการป้องกันการตัง้ครรภ์ไม่พร้อมส�าหรบันกัศกึษาระดบัอดุมศกึษา	2	สปัดาห์	จากนัน้น�าข้อมลู 

จากกลุ่มตัวอย่างทั้ง	2	กลุ่ม	ที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป	SPSS	(Statistical	Package	for	the	Social	Science)	 

วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้สถิติพรรณนาแจกแจงความถี่คิดเป็นร้อยละ	 ของลักษณะกลุ่มตัวอย่างของทั้ง	 2	 กลุ่ม	 และหาค่าเฉล่ีย	 

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยด้านการวัดความรู้ความเข้าใจ	 ความรู้สึกและการเห็นคุณค่าในตนเอง	 และทักษะการปฏิเสธต่อรอง	 ระหว่าง 

ก่อนและหลังการได้รับการพัฒนาในการเรียนรู้ทักษะชีวิตในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมส�าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้วยสถิติ	 

t-test	 การรวบรวมข้อมูลครั้งที่	 3	 ผู้วิจัยได้น�าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เหตุการณ์	 ผลการทดลองพบว่า	 กลุ่มเสี่ยงและกลุ่ม 

ไม่เสีย่งมคีะแนนเฉลีย่ความรูค้วามเข้าใจ	ความตระหนกัและเหน็คณุค่าในตนเอง	มทีกัษะการปฏเิสธการต่อรองเรือ่งการป้องกนัการตัง้ครรภ์ 

ไม่พร้อมหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง	อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ	0.01	และผลการติดตามพฤติกรรมนักศึกษาหลังสิ้นสุดการอบรม 

ทักษะชีวิต	2	สัปดาห์	จากนักศึกษา	ผู้ปกครอง	และอาจารย์ที่ปรึกษาได้แสดงความคิดเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษาว่า 

มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น	เช่น	รู้จักคิด	การเห็นคุณค่าในตนเองและการมีทักษะปฏิเสธต่อรองในทางที่ดีขึ้น

ค�าส�าคัญ :	ทักษะชีวิต,	การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม

ธันวดี ดอนวิเศษ, พัชรินทร์ รุจิรานุกูล
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Abstract
		 		 This	 research	 deployed	 Quasi-experimental	 Research	method	 aiming	 to	 study	 life	 skill	 learning	 

management	in	preventing	unplanned	pregnancy	for	undergraduate	students	adopting	World	Health	Organization’s	 

life	skill	concepts	 in	making	a	lesson	plan	on	life	skill	 learning	management	 in	preventing	unplanned	pregnancy	 

for	undergraduate	students.		The	samples	used	in	this	study	were	60	sophomore	students	of	academic	year	2016,	 

majored	in	Social	Studies	by	which	30	samples	were	in	a	risk	group	and	another	30	samples	were	in	a	non-risk	group	 

and	also	 interviewed	their	parents	and	advisors.	The	research	 instrument	used	 in	the	study	was	a	questionnaire	 

consisting	of	three	parts:	part	1	contained	general	information	of	the	samples,	part	2	consisted	of	cognitive	test,	 

self-recognition	 and	 appreciation	 test	 on	 unplanned	 pregnancy	 prevention	 for	 the	 undergraduates	 and	 

negotiation	refusing	skill	test	and	part	3	contained	the	tracking	results	of	students’	behaviors	after	the	two-week	 

life	 skill	 training	was	 ended.	 	 The	 data	 were	 collected	 for	 three	 times:	 the	 first	 time	was	 collected	 before	 

conducting	life	skill	training	on	unplanned	pregnancy	prevention	for	undergraduate	students,	the	second	time	was	 

collected	once	 the	 activities	of	 life	 skill	 training	 finished	and	 the	 third	 time	was	 collected	when	 the	 two-week	 

life	 skill	 training	ended.	 	After	 that,	 the	general	 information	of	both	groups	was	analyzed	using	SPSS	 (Statistical	 

Package	 for	 the	 Social	 Science).	 The	 general	 information	was	 analyzed	 using	 frequency	 distribution	 descriptive	 

statistics	 to	 calculate	percentage	of	 the	 samples’	 characteristics	of	both	 groups	and	 to	find	mean.	Then,	 t-test	 

was	used	 to	 compare	 the	mean	 scores	of	 cognitive	 test,	 self-recognition	 and	 appreciation	 test	 and	negotiation 

refusing	skill	test	before	and	after	attending	the	training	on	life	skill	 learning	 in	preventing	unplanned	pregnancy	 

for	undergraduates.		For	the	third	data	collection,	the	researchers	analyzed	data	using	content	analysis.

	 The	results	found	that	both	the	risk	and	non-risk	groups	gained	the	mean	scores	of	cognition,	self-recognition	 

and	 appreciation	 and	 negotiation	 refusing	 skill	 on	 unplanned	 pregnancy	 prevention	 after	 training	 significantly	 

higher	than	before	training	at	the	0.01	level.	And	the	result	of	students’	behavior	tracking	after	the	two-week	life	 

skill	training	gathering	from	the	students,	their	parents	and	advisors	showed	that	the	students	had	changed	into 

a	good	way,	 for	example,	they	knew	how	to	think,	self-recognition	and	appreciation	and	had	better	negotiation	 

refusing	skill.

Keywords : life	Skills,	Preventing	Pregnancy
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บทน�า
	 ปัจจุบันนี้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 

จนกลายเป็นสังคมแบบโลกาภิวัตน์	 (Globalization)	 เกิดการ 

เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วซ่ึงก่อให้เกิดปัญหา 

ต่าง	ๆ	 ในสังคมมากมาย	 ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านอาชญากรรม	 

เศรษฐกิจ	 ความเสื่อมโทรมทางด้านวัฒนธรรม	 และสิ่งส�าคัญ 

พบว่าการแก้ไขปัญหาต่างๆ	 น้ัน	 มองปัญหาท่ีเกิดขึ้นเป็นตัวตั้ง	 

เมื่อเกิดปัญหาแล้วจึงค่อยแก้ไข	 ซ่ึงจะท�าให้ไม่สามารถป้องกัน 

ปัญหาที่เกิดขึ้นได้	 ตรงกันข้ามการเสริมสร้างให้เกิดการป้องกัน 

น่าจะเป็นวิธีการที่มีประโยชน์	และสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ	 

ได้มากกว่า	 แม้ว่าทุกวันน้ีมีหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ให้ความสนใจในการ 

สร้างกิจกรรมเพ่ือให้เยาวชนมีทางเลือกเพ่ิมขึ้น	 แต่ก็ไม่สามารถ 

หยุดยั้งปัญหาความเสี่ยงต่าง	 ๆ	 ที่ก�าลังทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นได้	 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชน	 ยังคง 

เป็นความเคลื่อนไหวทางสังคมท่ีส�าคัญต้องติดตามและเฝ้าระวัง 

อย่างตลอดและต่อเนื่อง

	 ปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุน่มีสาเหตมุาจากหลายปัจจยั 

ด้วยกนั	ไม่ว่าจะเป็นอทิธพิลของวฒันธรรมของชาตอิืน่	ๆ 	โดยเฉพาะ 

วัฒนธรรมของชาติตะวันตก	 ที่แผ่เข้ามาในรูปแบบต่าง	 ๆ	 เช่น 

อินเทอร์เนต	 ภาพยนตร์	 ทีวี	 แม็กกาซีน	 เป็นต้น	 ส่งผลให้ค่านิยม 

ในเรื่องเพศของวัยรุ่นเปลี่ยนแปลงไป	 อิทธิพลจากเพื่อน	 สามารถ 

เป็นได้ทั้งแรงผลักดันทางบวกและทางลบ	 เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ 

และความประทับใจ	 วัยรุ ่นบางคนจึงสามารถท�าได้ทุกอย่าง 

ตามค�าชักชวนหรือค�าท้าทายของเพื่อนได้	 การใช้สารเสพติดก็เป็น 

อกีสาเหตทุีน่�าไปสูก่ารมเีพศสมัพนัธ์โดยไม่ตัง้ใจ	หรอือาจจะเป็นผล 

มาจากความสัมพันธ์ระหว่างบุตรและบิดามารดาท่ีมีความผูกพัน 

กันน้อยก็สามารถน�าไปสู่การตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 

(สัจจา	 ทาโต,	 2550	 :	 8)	 ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจึงเป็นหนึ่ง 

ของปัญหาที่ต้องการแนวทางในการป้องกันและแก้ไขอย่างเร่งด่วน	 

เพราะแนวโน้มการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเพิ่มข้ึนและอายุน้อยลง	 ซึ่ง 

สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความส�าคัญ 

และตื่นตัวที่จะหามาตรการ	 ป้องกันและแก้ไข	 (ส�านักงาน 

คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	2556	 :	3) 

จากข้อมูลรายงานสถิติสาธารณสุขไทยประจ�าปีพบว่า	 อัตรา

การคลอดของมารดาอายุ	 15-19	 ปี	 ช่วง	 ปี	 พ.ศ.	 2543	 เท่ากับ	 

31.1	ต่อประชากรหญงิ	1,000	คน	และเพิม่สงูถงึ	53.8	ต่อประชากร 

หญิง	 1,000	 คน	 ในปีพ.ศ.	 2555	 ซึ่งเป็นอัตราการเพิ่มข้ึนถึงกว่า 

ร้อยละ	 70	 ในขณะที่ทั่วโลกรวมทั้งทวีปแอฟริกาที่เคยมีอัตราเกิด 

มีชีพเฉลี่ยสูงที่สุดในโลกกลับมีแนวโน้มลดลง	โดยเฉลี่ยถึงประมาณ 

ร้อยละ	 20	 นอกจากน้ีอัตราเกิดมีชีพในกลุ่มวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 

15	ปี	มีแนวโน้มสูงขึ้นมาเรื่อย	ๆ	จากข้อมูลล่าสุดในปี	พ.ศ.	2555	 

พบว่ามวียัรุน่อาย	ุ10-14	ปี	คลอดบตุร	3,725	คน	ซึง่คดิเป็นจ�านวน 

ที่สูงกว่า	 10	 ปีที่แล้วถึงกว่า	 2	 เท่า	 (บุญฤทธ์ิ	 สุขรัตน์,	 2557	 :	 

24)	 ดังนั้นช่วงวัยของการเรียนรู้ที่ส�าคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์	 คือ 

ช่วงที่มีอายุ	 15	 -	 19	 ปี	 ซึ่งโดยทั่วไปเราเรียกคนกลุ ่มน้ีว ่า 

“วัยรุ่น”	 เป็นวัยที่มีการเปล่ียนแปลง	 ด้านต่าง	 ๆ	 มากที่สุด	 และ 

เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตคนเรา	 การก้าวสู่วัยผู้ใหญ่จะดีหรือ 

ไม่นัน้ย่อมขึน้อยูกั่บการเรยีนรูท้ีส่�าคญัในช่วงนีแ้ละการเปล่ียนแปลง 

ที่ส�าคัญที่สุดของวัยรุ ่น	 คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย 

เกิดจากระบบฮอร์โมนเพศในร่างกาย	 ซึ่งจะท�าให้วัยรุ ่นชาย 

หญิงแสดงลักษณะด้านร่างกายออกมาให้ชัดเจนที่สุด	และสามารถ 

ท�าหน้าที่ในการเจริญพันธุ์	 และฝ่ายหญิงสามารถก�าเนิดบุตรหรือ 

ตัง้ครรภ์ได้	อกีทัง้การเปลีย่นแปลงต่าง	ๆ 	ทัง้ทางด้านสงัคม	รปูแบบ 

การใช้ชีวิต	หรือ	ค่านิยมต่าง	ๆ 	ที่เปลี่ยนแปลงไป	ล้วนแล้วแต่ชักน�า 

ให้วัยรุ่นมีความเส่ียงต่อการตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจ	 ไม่ว่าจะเป็น 

รูปแบบการใช้ชีวิต	 อาหารการกินต่าง	 ๆ	 ที่อาจเป็นสาเหตุให ้

วัยรุ่นเข้าสู่วัยเริ่มหนุ่มสาวเร็ว	 ขึ้น	 มีช่วงวัยเด็กที่สั้นลง	 การเข้าถึง 

สื่อต่าง	 ๆ	 อย่างง่ายดาย	 โดยเฉพาะทางอินเตอร์เน็ตท่ีมีสื่อท่ี 

สามารถกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ความต้องการทางเพศจ�านวนมาก 

ความห่างเหินของสถาบันครอบครัว	 รูปแบบ	 การใช้ชีวิตท่ีวัยรุ่น 

เป็นอิสระจากครอบครัว	 ท�าให้โอกาสที่วัยรุ่นจะมีเพศสัมพันธ์กัน 

มากขึ้น	 ดังจะเห็นได้จากร้อยละของวัยรุ่นที่เคยมีเพศสัมพันธ์มี 

การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ค่านิยมกลุ่มวัยรุ่นที่ว่าการมีเพศสัมพันธ	์ 

กับเพศตรงข้ามจ�านวนมากจะท�าให้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อน	 

ร่วมกับการขาดความรู้ความเข้าใจ	 รวมทั้งการไม่สามารถเข้าถึง 

บริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ที่จ�าเป็น	 โดยเฉพาะเวชภัณฑ ์

ส�าหรับคุมก�าเนิด	 ท�าให้วัยรุ่นจ�านวนมากเกิดการตั้งครรภ์ขึ้นใน 

แต่ละปีซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นการตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจ	หรือไม่ได ้

วางแผนมาก่อน	ซึ่งก่อให้เกิดปัญหามากมาย	เช่น	การท�าแท้งเถื่อน	 

ภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์	 และการติดเชื้อโรคติดต่อทาง 

เพศสัมพันธ์และเอดส์	น�าไปสู่การเสียโอกาสทางการศึกษา	รวมทั้ง 

หน้าที่การงานที่ดีในอนาคต	 เหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัญหาที่ต้องการ 

การแก้ไข	 ส�านักอนามัยเจริญพันธุ์	 กระทรวงสาธารณสุขได้ท�าการ 

เปรียบเทียบอัตราการคลอดของวัยรุ่นรายจังหวัดในรอบ	 10	 ปี	 

เปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได ้ในปี	 พ.ศ.	 2546	 กับข้อมูลในปี 

พ.ศ.	 2555	 พบว่าในภาพรวมอัตราการคลอดในวัยรุ ่นมีการ 

เปล่ียนแปลงในทุกภูมิภาคของประเทศ	 โดยในภาคตะวันออก 

พบว่า	 มีอัตราการเปล่ียนแปลงมากที่ สุดคิดเป็นร้อยละ	 75	 

(บุญฤทธ์ิ	 สุขรัตน ์ , 	 2557	 :	 31)	 ถึงแม ้ว ่าทุกฝ ่ายจะเห็น 

ความส�าคัญและความจ�าเป็นของการให้ความรู้	 ความเข้าใจในเรื่อง 

เกี่ยวกับเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ในรูปแบบของหลักสูตร 

เพศศึกษาในโรงเรียน	 รวมทั้งทุกโรงเรียนก็มีการบรรจุเพศศึกษาไว้ 

ในหลักสูตรการเรียนการสอน	 ผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 

และพลศึกษาในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของ 

ธันวดี ดอนวิเศษ, พัชรินทร์ รุจิรานุกูล
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กระทรวงศึกษาธิการ	 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้อาจจะยังไม่ดีนัก	 ดังจะเห็น 
ได้จากอัตราคลอดในวัยรุ่นท่ียังสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง	 รวมทั้งร้อยละ 
ของการใช้ถุงยางอนามัยในขณะมีเพศสัมพันธ์ท่ียังต�่าอยู่	 ส่วนหนึ่ง 
อาจจะมาจากความหลากหลายของหลักสูตรที่แตกต่างกันไปใน 
แต่ละสถานศึกษา	 รวมท้ังทัศนคติของสังคมไทยท่ี	 ยังมองว่า 
การสอนเรื่องเพศสัมพันธ์และการคุมก�าเนิดจะเป็นการกระตุ้นให้ 
เด็กวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยที่ก�าลัง	 อยากรู้อยากลองมีเพศสัมพันธ์มากขึ้น	 
ดังนั้นการรณรงค์ต่าง	 ๆ	 จึงมักจะเน้นที่การสอนให้เด็กวัยรุ่นรู้จัก 
“รักนวล	 สงวนตัว”	 หมายถึง	 ให้ชะลอการมีเพศสัมพันธ์ออกไป 
จนกว่าจะถึงวันแต่งงาน	 ซ่ึงแน่นอนว่า	 เป็นเรื่องท่ีดี	 (องค์กรแพธ,	 
2551	 :	 17-19)	 แต่อย่างไรก็ตาม	 การให้ความรู ้เกี่ยวกับการ 
มีเพศสัมพันธ์และการคุมก�าเนิดก็ยังมีความส�าคัญเช่นกัน	 ซึ่งการ 
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีสาเหตุเกิดมาจากไม่มีความรู้เรื่องการคุมก�าเนิด	 
ขาดทักษะชีวิต	 ไม่รู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย	 
อารมณ์	 จิตใจของตนเอง	 ประกอบกับระบบขัดเกลาทางสังคม 
ระดบัครอบครวัอ่อนศกัยภาพลง	เพราะพ่อแม่ผูป้กครองต้องใช้เวลา 
ส่วนใหญ่ในการประกอบอาชีพ	 และคาดหวังว่าระบบการขัดเกลา 
ของสถาบันการศึกษาสามารถท�าหน้าท่ีทดแทนครอบครัวได้ 
ซึ่งความคาดหวังที่ครอบครัวมีต่อสถาบันการศึกษาน้ันมีมากขึ้น 
จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันการศึกษาต้องหันมาทบทวน 
ตนเองและก�าหนดแนวทางในการดแูลนกัศกึษาอย่างเข้มข้นมากขึน้
	 แนวทางการป้องกนัการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนถงึวยัอนัควร 
ควรส่งเสริมให้วัยรุ่นได้เกิดความนับถือตนเอง	 (Self-	 esteem) 
เกิดความภาคภูมิใจตนเอง	มีทักษะชีวิต	 (Life	skill)	และได้เรียนรู ้
เรื่องเพศศึกษา	 เพื่อเป็นการปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องเหมาะสมใน 
เรื่องความเป็นหญิงชาย	(สุวรรณา	เรืองกาญจนเศรษฐ์,	2549	:	34) 
ทักษะชีวิตเป็นความสามารถที่มนุษย์สามารถพัฒนาและเรียนรู้ได ้
ซึ่งองค ์การอนามัยโลกได ้กล ่าวถึงองค ์ประกอบทักษะชีวิต	 
(กรมสุขภาพจิต,	 2554	 :	 31)	 ว่าเป็นความสามารถของมนุษย์ 
ในด้านต่าง	 ๆ	 ที่ควรพัฒนาและน�าไปใช้ในการด�าเนินชีวิตอย่างมี 
คุณภาพ	 และมีมาตรฐานชีวิตของความเป็นมนุษย์ท่ีดีสามารถ 
ด�ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขท้ังในสังคมย่อยตลอดไปถึงสังคมโลก	 
โดยองค์ประกอบของทักษะชีวิต	 หลัก	 ๆ	 (core	 life	 skills) 
10	ประการ	ซึ่งจัดเป็นคู่ไว้	5	คู่	ได้แก่	1)	การคิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
และความคิดสร้างสรรค์	 2)	 ความตระหนักรู ้ในตนเองและ 
ความเห็นใจผู ้อื่น	 3)	 การสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร	 
4)	การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา	และ	5)	การจัดการกับอารมณ ์
และความเครียด	ซึ่งหากวัยรุ่นได้มีการเรียนรู้และได้รับการส่งเสริม 
ให้มีความนับถือตนเอง	 มีทักษะชีวิต	 สามารถปฏิเสธเป็น	 หรือ 
ได้เรียนรู้เรื่องเพศอย่างเหมาะสมก็จะช่วยลดปัญหาการตั้งครรภ ์
ได้เป็นอย่างดี	 การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทย 
ยุคปัจจุบันมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้เท่าทัน 
การเปลี่ยนแปลงของสังคม	 มีการพัฒนาตน	 พัฒนาอาชีพและ 

พัฒนาสังคม	 ให้ผู ้เรียนมีทักษะกระบวนการในการค้นคว้าหา 
ความรู ้ ด ้ วยตนเอง	 เพื่ อพัฒนาคนไทยให ้ เป ็นมนุษย ์ที่ มี 
ความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย	 จิตใจ	 และสติปัญญาควบคู่ไปกับ 
ความรู้ทางวิชาการ	 มุ่งปลูกฝังจิตส�านึกท่ีถูกต้อง	 รู้จักพึ่งตนเอง 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 ใฝ่รู ้	 และเรียนรู ้ด้วยตนเองอย่างมี 
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด�ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น 
ได้อย่างมีความสุข	 (ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,	 
2553	 :	 26)	 ดังนั้นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
ซึ่งมีหน้าที่ส�าคัญในการให้ความรู้และสร้างเสริมทักษะชีวิต	 ซึ่งเป็น 
แหล่งเรยีนรูท้ีม่คีวามใกล้ชิดกบันกัศึกษามากทีสุ่ด	เพือ่ให้สอดคล้อง 
กับจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างแท้จริง	
	 ดังนั้นการวิจัยเรื่อง	การจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิตในการ 
ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมส�าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
จะท�าให้ได้ข้อมูลท่ีส�าคัญเพื่อน�าไปใช้เป็นแนวทางที่น�าไปสู่การ 
ลดปัญหาการตัง้ครรภ์ของวยัรุ่นไทยตรงตามสภาพการณ์ในปัจจุบนั	 
ตลอดจนการน�าความรู้เรื่องทักษะชีวิตไปปอ้งกันการตั้งครรภท์ี่เกิด 
ในวัยรุ่น	ส่งผลให้มีเจตคติที่ดีต่อเรื่องเพศ	ซึ่งวัยรุ่นในวันนี้ก็จะเป็น 
ทรพัยากรบคุคลทีม่ศีกัยภาพในการพฒันาประเทศต่อไปอย่างยัง่ยนื

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 เพื่อศึกษาการจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิตในการป้องกัน 
การตั้งครรภ์ไม่พร้อมส�าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยกึ่งทดลอง	 (Quasi- 
experimental	 Research)	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการ 
เรียนรู ้ทักษะชีวิตในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมส�าหรับ 
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา	 โดยใช้แนวความคิดเก่ียวกับทักษะชีวิต	 
ขององค์การอนามยัโลกประยกุต์ใช้ในการจดัท�าแผนการจดัการเรยีนรู้ 
ทกัษะชวีติในการป้องกนัการตัง้ครรภ์ไม่พร้อมส�าหรบันกัศกึษาระดบั 
อุดมศึกษา	ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้	ได้แก่	นักศึกษาชั้นปีที่	2	สาขาวิชา 
สังคมศึกษา	 คณะครุศาสตร์	 ปีการศึกษา	 2559	 จ�านวน	 60	 คน	 
แบ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง	 30	 คนและกลุ่มไม่เสี่ยง	 30	 คน	 และท�าการ 
สัมภาษณ์นักศึกษา	และผู้ที่เกี่ยวข้อง	คือ	ผู้ปกครอง	และอาจารย ์
ทีป่รกึษา	นกัศึกษากลุ่มเสีย่งท�าการเลอืกจากนกัศึกษาทีม่พีฤตกิรรม 
หรอืความประพฤตไิม่เรียบร้อย	ไม่ค่อยสนใจการเรยีน	ไม่ค่อยสนใจ 
ในการท�ากิจกรรมกลุ่ม	 และนักศึกษากลุ่มไม่เสี่ยงคัดเลือกจาก 
นักศึกษาที่มีความประพฤติเรียบร้อย	 สนใจในการเรียนสม�่าเสมอ 
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มอย่างสม�่าเสมอ	 ซึ่งนักศึกษาท้ัง	 
2	 กลุ่มได้เข้าร่วมกิจกรรมในการอบรมทักษะชีวิตในการป้องกัน 
การตั้งครรภ์ไม่พร้อมส�าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ก�าหนดไว ้
กลุ่มละ	2	วัน	ณ	ห้อง	35604	อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร�าไพพรรณี	จังหวัดจันทบุรี

ธันวดี ดอนวิเศษ, พัชรินทร์ รุจิรานุกูล
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	 เครื่องมือที่ ใช ้ ในการวิ จัย	 ได ้แก ่ 	 แบบสอบถาม 
ประกอบด้วย	3	ส่วน	ได้แก่	ส่วนที่	1	ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	 
ส่วนที่ 	 2	 เป ็นแบบทดสอบวัดด ้านความรู ้ความเข ้าใจเรื่อง 
การป้องกันการตั้งครรภ์ไม ่พร ้อมส�าหรับนักศึกษา	 แบบวัด 
ความตระหนกัและเหน็คณุค่าในตนเองเรือ่งการป้องกันการตัง้ครรภ์ 
ไม่พร้อมส�าหรับนักศึกษา	และแบบวัดทักษะการปฏิเสธการต่อรอง	 
ตอนที่	 3	 ผลการติดตามพฤติกรรมนักศึกษาหลังสิ้นสุดการอบรม 
ทักษะชีวิต	2	สัปดาห์	โดยท�าการเก็บรวบรวมข้อมูล	3	ครั้ง	ได้แก่	 
ครั้งที่	 1	 ก่อนเร่ิมมีการอบรมเรียนรู ้ทักษะชีวิตในการป้องกัน 
การตั้งครรภ์ไม่พร้อมส�าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา	 ครั้งที่	 2	 
เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมอบรมเรียนรู ้ทักษะชีวิตในการป้องกันการ 
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมส�าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา	 ครั้งที่	 3	 
เมือ่สิน้สดุกจิกรรมอบรมเรยีนรู้ทักษะชวีติในการป้องกนัการตัง้ครรภ์ 
ไม่พร้อมส�าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา	 2	 สัปดาห์	 จากนั้น 
น�าข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง	 2	กลุ่ม	ที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 
ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป	 SPSS	 (Statistical	 Package	 for	 the	 
Social	 Science)	 วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปโดยใช้สถิติพรรณนา 

แจกแจงความถี่คิดเป็นร้อยละ	 ของลักษณะกลุ่มตัวอย่างของทั้ง 
2	 กลุ่ม	 และหาค่าเฉล่ีย	 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียด้านการวัด 
ความรู้ความเข้าใจ	 ความรู้สึกและการเห็นคุณค่าในตนเอง	 และ 
ทกัษะการปฏเิสธต่อรอง	ระหว่างก่อนและหลงัการได้รบัการพฒันา 
ในการเรียนรู้ทักษะชีวิตในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมส�าหรับ 
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้วยสถิติ	 t-test	 การรวบรวมข้อมูล 
ครั้งที่	3	ผู้วิจัยได้น�าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เหตุการณ์	

ผลการวิจัย
	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิต 
ในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมส�าหรับนักศึกษา	 ความรู ้ 
ความเข้าใจเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมส�าหรับนักศึกษา 
การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกัน 
การตั้งครรภ์ไม่พร้อมส�าหรับนักศึกษา	 ก่อนเข้ารับการอบรมและ 
หลงัเข้ารบัการอบรมทกัษะชวีติในการป้องกนัการตัง้ครรภ์ไม่พร้อม 
ของนักศึกษากลุ่มเสี่ยงและกลุ่มไม่เสี่ยงด้วยสถิติ	 Paired	 t	 -	 test	
(ตารางที่	1)

ตารางที่ 1	เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมส�าหรับนักศึกษา
	 ก่อนเข้ารับการอบรม	และหลังเข้ารับการอบรมทักษะชีวิตในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของ
	 นักศึกษากลุ่มเสี่ยงและกลุ่มไม่เสี่ยง

ระดับอุดมศึกษา ครั้งท่ี 3 เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมอบรมเรียนรูทักษะชีวิตในการปองกันการตั้งครรภไมพรอมสําหรับนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 2 สัปดาห จากนั้นนําขอมูลจากกลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม ที่ไดมาวิเคราะหขอมูลท่ัวไปดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science) วิเคราะหขอมูลทั่วไปโดยใชสถิติพรรณนาแจกแจง
ความถี่คิดเปนรอยละ ของลักษณะกลุมตัวอยางของทั้ง 2 กลุม และหาคาเฉลี่ย เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยดานการวัด
ความรูความเขาใจ ความรูสึกและการเห็นคุณคาในตนเอง และทักษะการปฏิเสธตอรอง ระหวางกอนและหลังการไดรับ
การพัฒนาในการเรียนรูทักษะชีวิตในการปองกันการตั้งครรภไมพรอมสําหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาดวยสถิติ t-test 
การรวบรวมขอมูลครั้งท่ี 3 ผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะหโดยการวิเคราะหเหตุการณ  
 

 ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะหขอมูลผลการจัดการเรียนรูทักษะชีวิตในการปองกันการตั้งครรภไมพรอมสําหรับนักศึกษา 

ความรูความเขาใจเรื่องการปองกันการตั้งครรภไมพรอมสําหรับนักศึกษา การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรูความเขาใจ
เรื่องการปองกันการตั้งครรภไมพรอมสําหรับนักศึกษา กอนเขารับการอบรมและหลังเขารับการอบรมทักษะชีวิตในการ
ปองกันการตั้งครรภไมพรอมของนักศึกษากลุมเสี่ยงและกลุมไมเสี่ยงดวยสถิติ Paired t - test (ตารางที่ 1) 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรูความเขาใจเรื่องการปองกันการตั้งครรภไมพรอมสําหรับนักศึกษา กอนเขา
รับการอบรมและหลังเขารับการอบรมทักษะชีวิตในการปองกันการตั้งครรภไมพรอมของนักศึกษากลุมเสี่ยงและกลุมไม
เสี่ยง 

กลุมตัวอยาง / คะแนน N X  SD t 

กลุมเสี่ยง     

  กอนเขารับการอบรม 30 2.92 0.27 12.402** 

  หลังเขารับการอบรม 30 3.96 0.48 

กลุมไมเสี่ยง     

  กอนเขารับการอบรม 30 2.76 0.32 12.755** 

  หลังเขารับการอบรม 30 4.08 0.69 

** p<.01 

 จากตารางท่ี 1 พบวา คะแนนเฉลี่ยความรูความเขาใจในเรื่องการปองกันการตั้งครรภไมพรอมหลังการเขารับ
การอบรมทักษะในการปองกันการตั้งครรภไมพรอมของนักศึกษากลุมเสี่ยงสูงกวากอนการเขารับการอบรมอยางมี
นัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 โดยกอนเขารับการอบรมมคีะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.92 และหลังการเขารบัการอบรมมี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.96 และคะแนนเฉลี่ยความรูความเขาใจเรื่องการปองกันการตั้งครรภไมพรอมของนักศึกษา หลัง
การเขารับการอบรมทักษะชีวิตในการปองกันการตั้งครรภไมพรอมของนักศึกษากลุมไมเสี่ยงสูงกวากอนเขารับการอบรม
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01 โดยกอนเขารับการอบรมมคีะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.76 และหลังเขารับการอบรมมี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.08 
 
 ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบวัดความรูสึกและเห็นคุณคาในตนเองเรื่องการปองกันการ
ตั้งครรภไมพรอมสาํหรับนักศึกษา การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรูสึกและเห็นคณุคาในตนเองเรือ่งการปองกันการ
ตั้งครรภไมพรอมสาํหรับนักศึกษา กอนการเขารับการอบรมและหลงัการเขารับการอบรมทักษะชีวติในการปองกันการ
ตั้งครรภไมพรอมของนักศึกษากลุมเสี่ยงและกลุมไมเสี่ยงดวยสถิติ Paired t – test (ตารางที่ 2) 
 

	 จากตารางที่	1	พบว่า	คะแนนเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมหลังการเข้ารับการอบรม
ทักษะในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักศึกษากลุ่มเส่ียง
สูงกว่าก่อนการเข้ารับการอบรมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	
.01	โดยก่อนเข้ารับการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	2.92	และหลัง 
การเข้ารับการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	3.96	และคะแนนเฉลี่ย 
ความรู ้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันการต้ังครรภ์ไม่พร้อมของ 
นักศึกษา	 หลังการเข้ารับการอบรมทักษะชีวิตในการป้องกันการ 
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักศึกษากลุ ่มไม่เสี่ยงสูงกว่าก่อนเข้ารับ 
การอบรมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .01	 โดยก่อนเข้ารับ 

การอบรมมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ	 2.76	 และหลังเข้ารับการอบรม 
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	4.08
	 ตารางที่	 2	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบวัด 
ความรู้สึกและเห็นคุณค่าในตนเองเร่ืองการป้องกันการตั้งครรภ์ 
ไม่พร้อมส�าหรับนักศึกษา	 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้สึก 
และเห็นคุณค่าในตนเองเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
ส�าหรับนักศึกษา	 ก่อนการเข้ารับการอบรมและหลังการเข้ารับ 
การอบรมทักษะชีวิตในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของ
นักศึกษากลุ่มเส่ียงและกลุ่มไม่เส่ียงด้วยสถิติ	 Paired	 t	 –	 test	 
(ตารางที่	2)

ธันวดี ดอนวิเศษ, พัชรินทร์ รุจิรานุกูล
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	 จากตารางท่ี	 2	 พบว่า	 คะแนนเฉลี่ยความตระหนัก 

และเห็นคุณค่าในตนเองเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

ส�าหรบันกัศกึษา	หลงัการเข้ารบัการอบรมทกัษะชีวติในการป้องกนั 

การตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักศึกษากลุ่มเสี่ยงสูงกว่าก่อนเข้ารับ 

การอบรมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .01	 โดยก่อนเข้ารับ 

การอบรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	 2.81	 และหลังเข้ารับการอบรม 

มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	 3.61	 และคะแนนความตระหนักและเห็น 

คุณค่าในตนเองเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมส�าหรับ 

นักศึกษา	 หลังการเข้ารับการอบรมทักษะชีวิตในการป้องกัน 

การตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักศึกษากลุ่มไม่เสี่ยงสูงกว่าก่อนเข้ารับ 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความตระหนักและเห็นคุณค่าในตนเองเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม

	 ส�าหรับนักศึกษา	ก่อนการเข้ารับการอบรมและหลังการเข้ารับการอบรมทักษะชีวิตในการป้องกัน

	 การตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักศึกษากลุ่มเสี่ยงและกลุ่มไม่เสี่ยง

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความตระหนักและเห็นคณุคาในตนเองเรื่องการปองกันการตั้งครรภไมพรอมสําหรบั
นักศึกษา กอนการเขารับการอบรมและหลังการเขารับการอบรมทักษะชีวิตในการปองกันการตั้งครรภไมพรอมของ
นักศึกษากลุมเสี่ยงและกลุมไมเสี่ยง 
 
 
 

กลุมตัวอยาง / คะแนน N X  SD t 

กลุมเสี่ยง     

  กอนเขารับการอบรม 30 2.81 0.39 12.053** 

  หลังเขารับการอบรม 30 3.61 0.26 

กลุมไมเสี่ยง     

  กอนเขารับการอบรม 30 2.96 0.34 14.381** 

  หลังเขารับการอบรม 30 3.79 0.31 

** p<.01 
 จากตารางท่ี 2 พบวา คะแนนเฉลี่ยความตระหนักและเห็นคุณคาในตนเองเรื่องการปองกันการตั้งครรภไม
พรอมสําหรับนักศึกษา หลังการเขารับการอบรมทักษะชีวิตในการปองกันการตั้งครรภไมพรอมของนักศึกษากลุมเสี่ยงสูง
กวากอนเขารับการอบรมอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 โดยกอนเขารับการอบรมมีคะแนนเฉลีย่เทากับ 2.81 และ
หลังเขารับการอบรมมีคะแนนเฉลีย่เทากับ 3.61 และคะแนนความตระหนักและเห็นคณุคาในตนเองเรือ่งการปองกันการ
ตั้งครรภไมพรอมสาํหรับนักศึกษา หลังการเขารับการอบรมทักษะชวิีตในการปองกันการตั้งครรภไมพรอมของนักศึกษา
กลุมไมเสี่ยงสูงกวากอนเขารับการอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยกอนเขารับการอบรมมีคะแนนเฉลีย่
เทากับ 2.96 และหลังเขารับการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.79 
 ผลการวิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบวัดทักษะการปฏเิสธการตอรองการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะการ
ปฏิเสธการตอรองเรื่องการปองกันการตั้งครรภไมพรอมสําหรับนักศกึษา กอนการเขารับการอบรมและหลังการเขารบัการ
อบรมทักษะชีวิตในการปองกันการตั้งครรภไมพรอมของนักศึกษากลุมเสี่ยงและกลุมไมเสี่ยงดวยสถิติ Paired t - test ผล
การวิเคราะห (ตารางท่ี 3) 
 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะการปฏิเสธการตอรองเรือ่งการปองกันการตั้งครรภไมพรอมสําหรับนักศึกษา 
กอนการเขารับการอบรมและหลังการเขารับการอบรมทักษะชีวิตในการปองกันการตั้งครรภไมพรอมของนักศึกษากลุม
เสี่ยงและกลุมไมเสีย่ง 
 

กลุมตัวอยาง / คะแนน N X  SD t 

กลุมเสี่ยง     

  กอนเขารับการอบรม 30 2.96 0.35 11.472** 

  หลังเขารับการอบรม 30 3.67 0.29 

กลุมไมเสี่ยง     

  กอนเขารับการอบรม 30 2.96 0.34 9.048** 

การอบรมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 โดยก่อนเข้ารับ 

การอบรมมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ	 2.96	 และหลังเข้ารับการอบรม 

มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	3.79

	 ผลการวิ เคราะห ์ข ้อมูลของผู ้ตอบแบบวัดทักษะ 

การปฏิเสธการต่อรองการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะ 

การปฏเิสธการต่อรองเรือ่งการป้องกันการตัง้ครรภ์ไม่พร้อมส�าหรบั 

นักศึกษา	 ก่อนการเข้ารับการอบรมและหลังการเข้ารับการอบรม 

ทักษะชีวิตในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักศึกษา 

กลุม่เสีย่งและกลุม่ไม่เสีย่งด้วยสถติ	ิPaired	t	-	test	ผลการวเิคราะห์	 

(ตารางที่	3)

ตารางที่ 3	เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะการปฏิเสธการต่อรองเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมส�าหรับนักศึกษา

	 ก่อนการเข้ารับการอบรมและหลังการเข้ารับการอบรมทักษะชีวิตในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของ

	 นักศึกษากลุ่มเสี่ยงและกลุ่มไม่เสี่ยง

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความตระหนักและเห็นคณุคาในตนเองเรื่องการปองกันการตั้งครรภไมพรอมสําหรบั
นักศึกษา กอนการเขารับการอบรมและหลังการเขารับการอบรมทักษะชีวิตในการปองกันการตั้งครรภไมพรอมของ
นักศึกษากลุมเสี่ยงและกลุมไมเสี่ยง 
 
 
 

กลุมตัวอยาง / คะแนน N X  SD t 

กลุมเสี่ยง     

  กอนเขารับการอบรม 30 2.81 0.39 12.053** 

  หลังเขารับการอบรม 30 3.61 0.26 

กลุมไมเสี่ยง     

  กอนเขารับการอบรม 30 2.96 0.34 14.381** 

  หลังเขารับการอบรม 30 3.79 0.31 

** p<.01 
 จากตารางท่ี 2 พบวา คะแนนเฉลี่ยความตระหนักและเห็นคุณคาในตนเองเรื่องการปองกันการตั้งครรภไม
พรอมสําหรับนักศึกษา หลังการเขารับการอบรมทักษะชีวิตในการปองกันการตั้งครรภไมพรอมของนักศึกษากลุมเสี่ยงสูง
กวากอนเขารับการอบรมอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 โดยกอนเขารับการอบรมมีคะแนนเฉลีย่เทากับ 2.81 และ
หลังเขารับการอบรมมีคะแนนเฉลีย่เทากับ 3.61 และคะแนนความตระหนักและเห็นคณุคาในตนเองเรือ่งการปองกันการ
ตั้งครรภไมพรอมสาํหรับนักศึกษา หลังการเขารับการอบรมทักษะชวิีตในการปองกันการตั้งครรภไมพรอมของนักศึกษา
กลุมไมเสี่ยงสูงกวากอนเขารับการอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยกอนเขารับการอบรมมีคะแนนเฉลีย่
เทากับ 2.96 และหลังเขารับการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.79 
 ผลการวิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบวัดทักษะการปฏเิสธการตอรองการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะการ
ปฏิเสธการตอรองเรื่องการปองกันการตั้งครรภไมพรอมสําหรับนักศกึษา กอนการเขารับการอบรมและหลังการเขารบัการ
อบรมทักษะชีวิตในการปองกันการตั้งครรภไมพรอมของนักศึกษากลุมเสี่ยงและกลุมไมเสี่ยงดวยสถิติ Paired t - test ผล
การวิเคราะห (ตารางท่ี 3) 
 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะการปฏิเสธการตอรองเรือ่งการปองกันการตั้งครรภไมพรอมสําหรับนักศึกษา 
กอนการเขารับการอบรมและหลังการเขารับการอบรมทักษะชีวิตในการปองกันการตั้งครรภไมพรอมของนักศึกษากลุม
เสี่ยงและกลุมไมเสีย่ง 
 

กลุมตัวอยาง / คะแนน N X  SD t 

กลุมเสี่ยง     

  กอนเขารับการอบรม 30 2.96 0.35 11.472** 

  หลังเขารับการอบรม 30 3.67 0.29 

กลุมไมเสี่ยง     

  กอนเขารับการอบรม 30 2.96 0.34 9.048** 

  หลังเขารับการอบรม 30 3.49 0.27 

** p<.01 

จากตารางท่ี 3 พบวา คะแนนเฉลี่ยทักษะการปฏิเสธการตอรองเรื่องการปองกันการตั้งครรภไมพรอมสําหรับ
นักศึกษา หลังการเขารับการอบรมทักษะชีวติในการปองกันการตัง้ครรภไมพรอมของนักศึกษากลุมเสีย่งสูงกวากอนเขารบั
การอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยกอนเขารับการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.96 และหลังเขารับการ
อบรมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.67 และคะแนนทักษะการปฏิเสธการตอรองเรื่องการปองกันการตั้งครรภไมพรอมสําหรับ
นักศึกษา หลังการเขารับการอบรมทักษะชีวิตในการปองกันการตั้งครรภไมพรอมของนักศึกษากลุมไมเสีย่งสูงกวากอนเขา
รับการอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยกอนเขารับการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.96 และหลังเขารับ
การอบรมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.49 

ผลการติดตามพฤตกิรรมนักศึกษาหลังสิ้นสุดการอบรมทักษะชีวิต 2 สัปดาห ประกอบดวย ขอมูลสัมภาษณ
ของนักศึกษา และผูท่ีเกี่ยวของ คือ ผูปกครอง และอาจารยที่ปรึกษา 

ผลจากการสัมภาษณนักศึกษาดานความรูความเขาใจเก่ียวกับการปองกันการตั้งครรภไมพรอมสําหรับนักศึกษา 
พบวา นักศึกษารูจักแยกแยะวาการตั้งครรภไมพรอมอาจนําไปสูปญหาอ่ืนตามมา หากไมมีการปองกันตนเองอยาง
เหมาะสม ในระหวางที่เรียนสามารถมีคูรักและมีการแสดงความรักกับคูรักได แตตองอยูในขอบเขตท่ีเหมาะสม เชน การ
สัมผัสดวยการจับมือ การกอดเพ่ือใหกําลังใจหรือปลอบประโลมใจได การมีคูรักในวยัเรียนไมจําเปนตองมีเพศสัมพันธกัน
เสมอไป ในกรณีที่ตองการมีเพศสัมพันธกันจริงๆ ก็ตองเรียนรูในการปองกันตนเอง เชน การสวมถุงยางอนามัย การกินยา
คุมกําเนิด เปนตน นักศึกษาบางคนกลาววา การมีคูรักเราไมจําเปนตองเสียสละความเปนตัวเองไป เราตองรักษาความ
เปนตัวตนของเราไว เชน ความขยัน ความตั้งใจ ความภาคภูมิใจ ตลอดจนการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย
อยางการรักนวลสงวนตัว การไมชิงสุกกอนหาม และเมื่อคูรักบอกเราไมใหเกียรติกัน เราสามารถเปลี่ยนยุติความรักของ
เราเองได โดยการบอกเลิกไมจําเปนตองทน หรือยอมทําทุกอยางตามที่คูรักของเราตองการ โดยเฉพาะเราเปนผูหญิงถามี
อะไรผิดพลาดเราอาจจะตองตั้งครรภในขณะที่เรากําลังเรียนหนังสืออยู อาจนําไปสูปญหาอื่นตามมา เชน การทําใหพอ
กับแมเสียใจ  ทําใหพอกับแมรูสึกอายเพื่อนบาน อาจทําใหเราเรียนหนังสือไมจบ เปนตน  
 ความตระหนักและการเห็นคุณคาในตนเองเรื่องการปองกันการตั้งครรภไมพรอมสําหรับนักศึกษา พบวา 
นักศึกษามีความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของเพศชายและเพศหญิงที่เทาเทียมกันในการแสดงออกทางเพศ เชน การ
แสดงความสามารถในการประกวดเดือนดาวคณะ การชวยเหลือตนเองของเพศหญิงในการขับข่ียานพาหนะ การซอม
อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชของผูหญิง และความสามารถในการซอม ปะ ชุนเสื้อผาของผูชาย ลวนเปนการแสดงออกถึง
ความเทาเทียมกันทางเพศ ไมดูหมิ่นวาเพศใดเปนเพศที่ออนแอ หรือเขมแข็งกวากัน สะทอนไดจากละครในปจจุบันพบวา
ผูชายสามารถรองใหออกมาในท่ีสาธารณะชนได โดยไมถือวาเปนความออนแอ แตเปนการแสดงความออนโยน และ
นักศึกษาอีกคนก็ไดแสดงความเห็นวา การที่เรามีความรูสึกและเห็นคุณคาในตนเองเรื่องเพศอาจจะมีผลมาจากการอบรม
เลี้ยงดูของครอบครัว เชน บางครอบครัวอาจจะใหแสดงความเทาเทียมทางเพศ บางครอบครัวใหความสําคัญกับเพศชาย 
บางครอบครัวอยูแบบตางคนตางอยู หากเปนครอบครัวประเภทสุดทาย การมีความรูสึกและเห็นคุณคาของตนเองอาจจะ
อยูในดานลบ เมื่อผูปกครอง เพ่ือนหรือเพื่อนสนิท พูดวากลาวตักเตือนอาจจะแสดงพฤติกรรมทางลบออกมา เชน การดื่ม
แอลกอฮอลซึ่งนําไปสูการมีเพศสัมพันธแบบไมปองกัน หรืออาจจะตองครรภได นั่นก็มาจากการท่ีไมเห็นคุณคาในตนเอง 
หากคนใดมีพฤติกรรมมีความรูสึกและเห็นคุณคาในตนเองก็จะแสดงออกมาในรูปของความขยัน ตั้งใจ มีความมุงมานะ มี
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงและจะนําไปสูความสําเร็จดานการศึกษาและมีทักษะในการใชชีวิตท่ีดีเปนที่ภาคภูมิใจของบิดา
มารดาและเปนท่ีพึ่งของครอบครัวในอนาคต 
 การมีทักษะการปฏิเสธตอรอง พบวา นักศึกษาสวนใหญใหความเห็นวาแมวาเพ่ือนจะมีสวนสําคัญในเรื่องของ
การใชชีวติวยัรุน แตเพ่ือนก็ไมใชทุกอยาง บางครั้งเพ่ือนอาจจะชักชวนไปในทางที่ไมเหมาะสม เชน การชวนออกไปเที่ยว
ในชวงที่มีการสอบหรือเชาวันรุนข้ึนมีเรียน หรือบางคนอาจจะชวนไปดื่มแอลกอฮอล การใชทักษะปฏิเสธจึงเปนสิ่งสําคัญ 
หากสอบตกจะมีผลกระทบอ่ืนตามมาคอนขางมาก และหากเพ่ือนคนนั้นจะโกรธก็ไมเปนไร ดังสุภาษิตที่บอกวา คบ
บัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล คบคนพาลพานพาไปหาผิด ดังนั้นจะไดตัดสินใจไดวาควรจะเลือกคบเพื่อนประเภทนี้ตอหรือไม 
ดังนั้นการเสียเพ่ือนก็จะทําใหเรารูวาใครจะเปนเพ่ือนแทในอนาคตได 

ธันวดี ดอนวิเศษ, พัชรินทร์ รุจิรานุกูล
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44   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 13  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562

	 จากตารางที่	 3	 พบว่า	 คะแนนเฉลี่ยทักษะการปฏิเสธ 
การต่อรองเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมส�าหรับนักศึกษา	 
หลังการเข้ารับการอบรมทักษะชีวิตในการป้องกันการตั้งครรภ์ 
ไม่พร้อมของนักศึกษากลุ่มเสี่ยงสูงกว่าก่อนเข้ารับการอบรมอย่าง 
มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	โดยก่อนเข้ารับการอบรมมีคะแนน 
เฉลี่ยเท่ากับ	 2.96	 และหลังเข้ารับการอบรมมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ	 
3.67	 และคะแนนทักษะการปฏิเสธการต่อรองเรื่องการป้องกัน 
การตั้งครรภ์ไม่พร้อมส�าหรับนักศึกษา	 หลังการเข้ารับการอบรม 
ทักษะชีวิตในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักศึกษากลุ่ม 
ไม่เสี่ยงสูงกว่าก่อนเข้ารับการอบรมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ	 .01	 โดยก่อนเข้ารับการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	 2.96	 
และหลังเข้ารับการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	3.49
 ผลการติดตามพฤติกรรมนักศึกษาหลังสิ้นสุด 
การอบรมทักษะชีวิต 2 สัปดาห์ ประกอบด้วย ข้อมูลสัมภาษณ ์
ของนักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ ผู้ปกครอง และอาจารย ์
ที่ปรึกษา
	 ผลจากการสัมภาษณ์นักศึกษาด้านความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกันการต้ังครรภ์ไม่พร้อมส�าหรับนักศึกษา	พบว่า	 
นักศึกษารู้จักแยกแยะว่าการตั้งครรภ์ไม่พร้อมอาจน�าไปสู่ปัญหา 
อื่นตามมา	 หากไม่มีการป้องกันตนเองอย่างเหมาะสม	 ในระหว่าง 
ที่เรียนสามารถมีคู่รักและมีการแสดงความรักกับคู่รักได้	แต่ต้องอยู ่
ในขอบเขตทีเ่หมาะสม	เช่น	การสมัผสัด้วยการจบัมอื	การกอดเพือ่ให้ 
ก�าลังใจหรือปลอบประโลมใจได้	การมีคู่รักในวัยเรียนไม่จ�าเป็นต้อง 
มีเพศสัมพันธ์กันเสมอไป	ในกรณีที่ต้องการมีเพศสัมพันธ์กันจริง	ๆ	 
ก็ต้องเรียนรู้ในการป้องกันตนเอง	 เช่น	 การสวมถุงยางอนามัย	 
การกินยาคุมก�าเนิด	 เป็นต้น	 นักศึกษาบางคนกล่าวว่า	 การมีคู่รัก 
เราไม่จ�าเป็นต้องเสยีสละความเป็นตัวเองไป	เราต้องรกัษาความเป็น 
ตัวตนของเราไว้	 เช่น	 ความขยัน	 ความตั้งใจ	 ความภาคภูมิใจ	 
ตลอดจนการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยอย่าง 
การรักนวลสงวนตัว	 การไม่ชิงสุกก่อนห่าม	 และเมื่อคู่รักบอกเรา 
ไม่ให้เกียรติกัน	 เราสามารถเปลี่ยนยุติความรักของเราเองได้	 
โดยการบอกเลิกไม่จ�าเป็นต้องทน	 หรือยอมท�าทุกอย่างตามที่คู่รัก 
ของเราต้องการ	โดยเฉพาะเราเป็นผู้หญิงถ้ามีอะไรผิดพลาดเราอาจ 
จะต้องตัง้ครรภ์ในขณะทีเ่ราก�าลงัเรยีนหนงัสอือยู	่อาจน�าไปสูปั่ญหา 
อื่นตามมา	เช่น	การท�าให้พ่อกับแม่เสียใจ		ท�าให้พ่อกับแม่รู้สึกอาย 
เพื่อนบ้าน	อาจท�าให้เราเรียนหนังสือไม่จบ	เป็นต้น	
	 ความตระหนักและการเห็นคุณค่าในตนเองเรื่องการ 
ป้องกันการต้ังครรภ์ไม่พร้อมส�าหรับนักศึกษา	 พบว่า	 นักศึกษา 
มีความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของเพศชายและเพศหญิง 
ทีเ่ท่าเทยีมกนัในการแสดงออกทางเพศ	เช่น	การแสดงความสามารถ 
ในการประกวดเดือนดาวคณะ	 การช่วยเหลือตนเองของเพศหญิง 
ในการขับขี่ยานพาหนะ	 การซ่อมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ของ 
ผู้หญิง	 และความสามารถในการซ่อม	 ปะ	 ชุนเสื้อผ้าของผู้ชาย 

ล้วนเป็นการแสดงออกถึงความเท่าเทียมกันทางเพศ	 ไม่ดูหมิ่น 
ว่าเพศใดเป็นเพศทีอ่่อนแอ	หรอืเข้มแขง็กว่ากนั	สะท้อนได้จากละคร 
ในปัจจุบันพบว่าผู้ชายสามารถร้องให้ออกมาในที่สาธารณะชนได	้ 
โดยไม่ถือว่าเป็นความอ่อนแอ	แต่เป็นการแสดงความอ่อนโยน	และ 
นักศึกษาอีกคนก็ได้แสดงความเห็นว่า	 การที่เรามีความรู้สึกและ 
เห็นคุณค่าในตนเองเรื่องเพศอาจจะมีผลมาจากการอบรมเลี้ยงด ู
ของครอบครัว	 เช่น	 บางครอบครัวอาจจะให้แสดงความเท่าเทียม 
ทางเพศ	 บางครอบครัวให้ความส�าคัญกับเพศชาย	 บางครอบครัว 
อยู ่แบบต่างคนต่างอยู ่ 	 หากเป็นครอบครัวประเภทสุดท้าย 
การมีความรู ้สึกและเห็นคุณค่าของตนเองอาจจะอยู่ในด้านลบ 
เมื่อผู้ปกครอง	 เพื่อนหรือเพื่อนสนิท	 พูดว่ากล่าวตักเตือนอาจจะ 
แสดงพฤติกรรมทางลบออกมา	 เช่น	 การดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งน�าไป 
สู่การมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน	 หรืออาจจะต้องครรภ์ได้	 นั่นก ็
มาจากการที่ไม ่เห็นคุณค่าในตนเอง	 หากคนใดมีพฤติกรรม 
มีความรู้สึกและเห็นคุณค่าในตนเองก็จะแสดงออกมาในรูปของ 
ความขยัน	 ตั้งใจ	 มีความมุ่งมานะ	 มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงและ 
จะน�าไปสู่ความส�าเร็จด้านการศึกษาและมีทักษะในการใช้ชีวิต 
ที่ดีเป็นที่ภาคภูมิใจของบิดามารดาและเป็นที่พึ่งของครอบครัว 
ในอนาคต
	 การมทีกัษะการปฏเิสธต่อรอง	พบว่า	นกัศึกษาส่วนใหญ่ 
ให้ความเห็นว่าแม้ว่าเพื่อนจะมีส่วนส�าคัญในเรื่องของการใช้ชีวิต 
วัยรุ่น	 แต่เพื่อนก็ไม่ใช่ทุกอย่าง	 บางครั้งเพื่อนอาจจะชักชวนไปใน 
ทางทีไ่ม่เหมาะสม	เช่น	การชวนออกไปเทีย่วในช่วงทีม่กีารสอบหรอื 
เช้าวนัรุ่นขึน้มีเรยีน	หรอืบางคนอาจจะชวนไปดืม่แอลกอฮอล์	การใช้ 
ทกัษะปฏเิสธจึงเป็นส่ิงส�าคญั	หากสอบตกจะมผีลกระทบอืน่ตามมา 
ค่อนข้างมาก	 และหากเพ่ือนคนนั้นจะโกรธก็ไม่เป็นไร	 ดังสุภาษิต 
ที่บอกว่า	 คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล	 คบคนพาลพานพาไปหาผิด 
ดังน้ันจะได้ตัดสินใจได้ว่าควรจะเลือกคบเพื่อนประเภทนี้ต่อหรือ
ไม่	 ดังนั้นการเสียเพื่อนก็จะท�าให้เรารู้ว่าใครจะเป็นเพื่อนแท้ใน
อนาคตได้
	 ดัง น้ันในการติดตามผลนักศึกษาหลังจากสิ้นสุด
การอบรมแล้ว	 พบว่า	 นักศึกษาทุกคนสามารถน�าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ในการด�าเนินชีวิต 
ประจ�าวันและท�าให้นักศึกษากลุ่มเสี่ยงได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
ดีขึ้น	 เกิดความตระหนักเห็นคุณค่าและความส�าคัญในตนเองและ 
ผู้อื่น	 มีทักษะในการปฏิเสธต่อรองที่ดีขึ้น	 รู้จักคิดวิเคราะห์	 ซึ่งจะ 
พบว่ากจิกรรมต่าง	ๆ 	ทีน่กัศกึษาได้แสดงออก	กล้าเสนอความคดิเหน็ 
อย่างมีเหตุผล	 มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและคนส่วนใหญ ่
ในฐานะที่เป็นผู้น�าและผู้ตามได้	ตลอดจนการมีทักษะในการปฏิเสธ 
หากมีเพื่อนหรือคนอื่นมาชักชวนไปในทางที่ไม่เหมาะสม	สิ่งต่างๆ	 
เหล่านี้ล้วนสะท้อนถึงพฤติกรรมทางเพศในทางที่เหมาะสม	น�าไปสู ่
การปฏิบัติตนในสังคมได้อย่างมีความสุข

ธันวดี ดอนวิเศษ, พัชรินทร์ รุจิรานุกูล
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วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 13  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562  45

	 ผลการสัมภาษณ์ของผู ้ปกครอง	 จากการสัมภาษณ์ 

ผู้ปกครองส่วนใหญ่แสดงความเห็นภายหลังจากการที่บุตรได้รับ 

การอบรมพบว่า	 บุตรหลานมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงทางด้าน 

ตระหนักและการเห็นคุณค่าในตนเองและการมีทักษะปฏิเสธ 

ต่อรองในทางที่ดีขึ้น	

	 ดงันัน้การอบรมครัง้นีถ้อืได้ว่ามปีระโยชน์เป็นอย่างมาก 

เพราะเป็นการเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการป้องกันการ 

ตัง้ครรภ์ไม่พร้อม	อกีทัง้นกัศกึษากจ็ะได้ตระหนกัถงึคณุค่าในตนเอง	 

และการมีทักษะในการปฏิเสธเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์	 ดังนั้นจึง 

สามารถสรุปได้ว่า	 นักศึกษาท่ีผ่านการอบรมส่วนใหญ่มีพฤติกรรม 

เปลีย่นแปลงไปในทศิทางทีเ่หมาะสมข้ึน	รูจ้กัคดิวเิคราะห์	ใคร่ครวญ 

ในทางท่ีเหมาะที่ควร	 การเห็นคุณค่าในตนเองซ่ึงเป็นเรื่องที่ส�าคัญ	 

และการมีทักษะในการปฏิเสธเพื่อนในทางที่ไม่เหมาะไม่ควร

	 สิ่งท่ีนักศึกษาได้สะท้อนความคิดให้อาจารย์ที่ปรึกษา 

ได้รับรู ้ภายภายหลังจากท่ีนักศึกษาได้ผ่านการอบรม	 พบว่า	 

นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ 

ไม่พร้อมส�าหรับนักศึกษา	เช่น	การแสดงความรักกับคู่รักหรือเพื่อน 

สนิทก็ควรจะท�าในขอบเขตท่ีเหมาะสม	 ไม่ชิงสุกก่อนห่าม	 และ 

หากคนใดคนหนึ่งหมดรักหรือบอกเลิกก็สามารถเปลี่ยนคู่รักใหม่ได	้ 

เพราะความรักสามารถเกิดขึ้นได้อยู่เสมอ	 แต่ถึงแม้จะมีคู่รักก็ต้อง 

ให้เกียรติคู่รักของตนเองโดยไม่ลวนลามหรือไปอยู่ในที่ลับตาคน 

สุ่มเสี่ยงกับการมีเพศสัมพันธ์

	 ดังนั้นการมีคู่รักก็ควรจะให้ความรักเป็นพลังทางบวก 

ในการผลักดันให้นักศึกษาท�าในสิ่งที่ดีและเหมาะสมเพ่ือสร้าง 

ความภาคภูมิใจให้กับตนเอง	 ผู้ปกครองและครู	 อีกท้ังนักศึกษา 

ยังได้เรียนรู้อีกว่าการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ดีที่สุดและไม่เสี่ยงกับ 

โรคที่มาจากเพศสัมพันธ์ก็คือการไม่มีเพศสัมพันธ์	 และการส�าเร็จ 

ความใคร่ด้วยตนเองกไ็ม่ใช่เรือ่งทีผ่ดิหรอืเรือ่งน่าอบัอาย	เพราะเป็น 

การผ่อนคลายอารมณ์ทางเพศ	 ลดการตั้งครรภ์และลดปัญหาทาง 

เพศได้	 ตลอดจนหากนักศึกษาจะมีเพศสัมพันธ์ก็ควรจะต้องเรียนรู้ 

วิธีการป้องกันโรคทางเพศสัมพันธ์หรือการตั้งครรภ์ด้วย	

	 ดังนั้นนักศึกษาจ�าเป็นต้องได้รับความรู ้ความเข้าใจ 

เกีย่วกบัเรือ่งเพศศกึษานีอ้ย่างต่อเนือ่ง	เพือ่เป็นการกระตุน้เตอืนสติ 

ให้กับนักศึกษา	 การอบรมในเรื่องการจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิตใน 

การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมส�าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ถอืได้ว่ามปีระโยชน์อย่างมากส�าหรบันกัศึกษา	อยากให้มกีารขยายผล 

ไปสู่นักศึกษากลุ่มอื่นๆ	ด้วย

	 ดัง น้ันเ ม่ือสรุปผลจากการติดตามจากนักศึกษา 

ผู ้ปกครอง	 และอาจารย ์ที่ปรึกษาได ้แสดงความคิดเห็นถึง 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษา	ภายหลังสิ้นสุดการอบรม 

ทักษะชีวิตในการป้องกันการต้ังครรภ์ไม่พร้อมส�าหรับนักศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา	นับว่าเป็นที่พึงพอใจของบุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

รวมทั้งตัวนักศึกษาเอง	 นักศึกษามีความรู ้ความเข ้าใจเรื่อง 

การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม	 การเห็นคุณค่าและมีทักษะชีวิต 

ในการป้องกันการต้ังครรภ์ไม่พร้อมส�าหรับนักศึกษา	 การมีทักษะ 

ปฏิเสธการต่อรองในทางที่ไม่เหมาะสม	 ซึ่งส่งผลให้นักศึกษารู้จัก 

คิดวิเคราะห์	รู้จักตั้งเป้าหมายในชีวิต	มีความรับผิดชอบในบทบาท 

หน้าที่ของตนสามารถน�าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการ 

อบรมไปประยุกต์ใช้ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันได้เป็นอย่างดี

สรุปและอภิปรายผล
	 การอภปิรายผลการวิจยัคร้ังนี	้ผูว้จัิยจะกล่าวถงึประเดน็ 

ส�าคัญที่ค้นพบ	ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. คะแนนเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเร่ืองการป้องกัน 

การตัง้ครรภ์ไม่พร้อม ก่อนการทดลองและหลงัการทดลองภายใน 

กลุ่มเสี่ยง และภายในกลุ่มไม่เสี่ยง

	 จากผลการวิเคราะห์พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มเสี่ยง 

และกลุ ่มไม่เสี่ยงมีคะแนนเฉลี่ยด้านความรู ้ความเข้าใจเร่ือง 

การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม	 หลังการทดลองสูงกว่าก่อน 

การทดลอง	อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ	 0.01	 เนื่องมาจากกิจกรรมที่ 

ผู้วิจัยได้ออกแบบไว้	 เพราะมีความน่าสนใจ	 มีความเหมาะสม 

เร้าการเรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่าง	 ที่รับรู้ว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องใกล้ตัว 

อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างอยู่ในวัยอยากรู้อยากลองจึงน�าไปสู่ความสนใจ 

และวิทยากรมีความเช่ียวชาญในการท�ากิจกรรม	 อีกทั้งมีความรู	้ 

และประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้เน้ือหาสาระที่มีความ 

ทันสมัย	 และตรงกับความสนใจของนักศึกษา	 โดยวิทยากรได้ใช้ 

กิจกรรมกลุ่ม	การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้เรื่อง 

เก่ียวกับความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

ส่ิงที่นักศึกษาได้รับความรู้จากวิทยากร	 เช่น	 การได้เห็นข้อมูลสถิติ 

อัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ ่น,	 โรคที่มาจากการมีเพศสัมพันธ์, 

การป ้องกันตนเอง	 และเนื้อหาต ่างๆ	 เหล ่านี้ล ้วนกระตุ ้น 

ความสนใจจากนักศึกษาทั้ง	2	กลุ่ม	นอกจากนี้วิทยากรให้นักศึกษา 

ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน	ผ่านการท�ากิจกรรม	“แลกน�้า”	 

ที่เปรียบเสมือนการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน	น�าไปสู่การติดเชื้อ 

โรคจากเพศสัมพันธ์ได้	 ตลอดจนการแพร่กระจายเชื้อจากตัวเรา 

ไปสู่ผู้อื่น	หรือการรับเชื้อจากผู้อื่นมาสู่ตัวเราเองได้	อีกทั้งนักศึกษา 

ยังได้แลกเปล่ียนความรู ้กับวิทยากรในเรื่องของการคุมก�าเนิด 

การดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง	 ซึ่งการที่นักศึกษาได้รับความรู้ 

จากการอบรมและได้พบกิจกรรมหรือความรู้ท่ีเป็นเรื่องใกล้ตัว 

ได้รับข้อมูลจากสือ่เทคโนโลย	ีสือ่บคุคล	ได้เรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ  

เช่น	 ได้ท�าการทดสอบทางด้านวิทยาศาสตร์เก่ียวการติดเชื้อ	 HIV	 

การได้ลงมือกระท�า	 ได้เห็น	 ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดกันกับเพื่อน 

คนอื่น	 ๆ	 ท�าให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง	 จนมีความรู้ 

ความเข้าใจในเนื้อหาต่าง	ๆ	 เป็นอย่างดี	 ส่งผลให้คะแนนเฉลี่ยของ 

ธันวดี ดอนวิเศษ, พัชรินทร์ รุจิรานุกูล



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

46   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 13  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562

ทั้ง	 2	 กลุ่ม	 ภายหลังการอบรมมากกว่าก่อนการอบรม	 อย่างมีนัย 

ส�าคัญทางสถิติ	 ผลการศึกษานี้มีความคล้ายคลึงกับผลการศึกษา 

ของ	Lynch,	C.J.	(2007)	ที่ได้ศึกษาเรื่อง	ผลการส�ารวจโปรแกรม 

การฝึกอบรมทักษะชีวิตส�าหรับวัยรุ่นของสถานดูแลเด็กในเท็กซัส	 

ซึ่งพบว่า	 เยาวชนท่ีท�าการเก็บข้อมูลมีความหลากหลายเชื้อชาติ	 

16	คน		และ	ผู้ใหญ่ซึ่งเป็นพนักงานของเท็กซัส	9	คน	ซึ่งผลคะแนน 

ที่เป็นมาตรฐานพบความยืดหยุ่น	 มีการสนับสนุนทางสังคม	 และ 

ทักษะชีวิตของเยาวชนเพิ่มขึ้น	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 .01 

ข้อค้นพบจากการศกึษานีเ้น้นจดุแขง็ของเยาวชนในสถานสงเคราะห์	 

และส�าหรับใช้ในอนาคตของจุดแข็งตามทฤษฎีและกรอบแนวคิด	 

และเพศ	 ทักษะชีวิตเฉพาะการฝึกอบรมผลการวิจัยยังชี้ให้เห็น 

นัยยะส�าคัญส�าหรับการสอนทักษะชีวิตเพื่อส่งเสริมเยาวชนใน 

การดูแลตนเองในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 นอกจากนี้ยัง 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	อร่ามศรี	กฤษณเศรณี	(2540)	ได้ศึกษา 

เรื่อง	 การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้ทักษะชีวิตและอนามัย 

เจริญพันธุ์	 เพื่อส่งเสริมอนามัย	 การเจริญพันธุ์ส�าหรับกลุ่มวัยรุ่น 

ตอนปลาย	กรณศีกึษาแบบมีส่วนร่วมในสถาบนัอดุมศกึษาแห่งหนึง่ 

ในกรุงเทพมหานคร	 ผลการศึกษาพบว่า	 การลดจ�านวนวัยรุ่นที่ 

ตั้งครรภ์นอกจากการสอนเพศศึกษาแล้ว	 การสร้างทักษะชีวิต	 

(life	skills)	เช่น	“No	sex	skill”	และ	“Safe	sex	skill”	ก็เป็นอีก 

หนึ่งวิธีที่ช ่วยเสริมสร ้างทักษะการปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ	์ 

โดยการสร้างทักษะชีวิตในเรื่อง	 No	 sex	 skill	 มีกิจกรรมที่ส�าคัญ 

เช่น	 การสอนเพศศึกษาในสถานศึกษา	 การอบรมแกนน�านักเรียน	 

การจัดท�าค่ายแกนน�าการจัดตั้งมุมเพื่อนใจวัยรุ ่น	 ซึ่งกิจกรรม 

ทัง้หมดนีเ้ชือ่ว่าจะช่วยเสรมิสร้างทกัษะชวีติ	และจะเป็นยทุธศาสตร์ 

ที่ส�าคัญที่มุ ่งไม่ให้เด็กมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	 ถือเป็นการ 

แก้ปัญหาที่ต้นเหตุที่ควรท�าให้ครอบคลุมกับวัยรุ่นทุกคน	 และเน้น 

กลุ่มเสี่ยง	ส่วนทักษะ	Safe	sex	skill	ใช้กิจกรรมเดียวกับ	No	sex	 

skill	 แต่เน้นกลุ่มเสี่ยงโดยมีเป้าหมายให้ปลอดภัยจากการต้ังครรภ ์

และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	 จะเห็นได้ว่า	 การให้ความรู้เรื่อง 

เก่ียวกับการป้องกันการตั้งครรภ์กับนักศึกษาเป็นสิ่งที่ส�าคัญ	 

โดยเฉพาะเรื่องเพศศึกษาหากครูผู้สอนใช้การบรรยายหน้าชั้นเรียน	 

จะท�าให้ผู้เรียนเกิดความเบ่ือหน่ายไม่สนใจและน�าความรู้ที่ได้รับ 

ไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม	 แต่ในงานวิจัยน้ีผู้วิจัยได้ใช้การอบรม 

ที่ผสมผสานเทคนิคการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายท้ังการท�างาน 

แบบเป็นทมี	การมส่ีวนร่วมในกจิกรรม	การแลกเปลีย่นประสบการณ์ 

หรือระดมสอง	 การคิดวิเคราะห์	 และได้ทดลองในบางเน้ือหา	 

ส่งผลให้ผู ้ เรียนมีความสุขกับการอบรมเป็นการเพิ่มความรู ้ 

ความเข้าใจเร่ืองการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมให้นักศึกษาเป็น 

อย่างดี

 2. คะแนนเฉลี่ยความตระหนักและเห็นคุณค่าใน 

ตนเองเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ก่อนการทดลอง 

และหลังการทดลองภายในกลุ่มเสี่ยง และภายในกลุ่มไม่เสี่ยง

	 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า	 ทั้งกลุ่มเสี่ยงและ 

กลุ่มไม่เส่ียงมีคะแนนเฉล่ียความตระหนักและเห็นคุณค่าในตนเอง 

เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมหลังการทดลองสูงกว่าก่อน 

การทดลอง	 อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ	 0.01	 ยอมรับตามสมมติฐาน 

ที่ ต้ังไว้	 ภายหลังจากที่มีการอบรมเสร็จส้ินพบว่า	 นักศึกษามี 

พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในด้านการตระหนักและเห็นคุณค่าใน 

ตนเองเพิ่มมากขึ้น	 ซึ่งสังเกตได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมทักษะชีวิต 

ของนักศึกษา	 สอดคล้องกับแนวคิดของส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (2551	 :	 1)	 ซึ่งได้ระบุไว้	 4	 องค์ประกอบ	 

ดังนี้ 	 1)	 การตระหนักรู ้และเห็นคุณค ่าในตนเองและผู ้อื่น 

การตระหนักรู ้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น	 โดยการรู ้จัก 

ความถนัดความสามารถ	 จุดเด่น	 จุดด้อยของตนเอง	 เข้าใจ 

ความแตกต่างของแต่ละบุคคล	 รู้จักตนเอง	 ยอมรับ	 เห็นคุณค่า 

และภาคภูมิใจในตนเองและผู ้อื่น	 มีเป ้าหมายในชีวิตและมี 

ความรับผิดชอบต่อสังคม	 2)	 การคิดวิเคราะห์	 ตัดสินใจและ 

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์	 การคิดวิเคราะห์	 ตัดสินใจ	 และแก้ 

ปัญหาอย่างสร้างสรรค์	 เป็นการแยกแยะข้อมูลข่าวสาร	 ปัญหา 

และสถานการณ์รอบตัววิพากษ์วิจารณ์และประเมินสถานการณ์ 

รอบตัวด้วยหลักเหตุผลและข้อมูลที่ถูกต้องรับรู้ปัญหา	สาเหตุของ 

ปัญหา	 หาทางเลือกและตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง	 ๆ	 

อย่างสร้างสรรค์	 3)	 การจัดการกับอารมณ์และความเครียด 

การจัดการกับอารมณ์และความเครียด	 หมายถึงความเข้าใจและ 

รู้เท่าทันภาวะอารมณ์ของบุคคล	รู้สาเหตุของความเครียด	รู้วิธีการ 

ควบคุมอารมณ์และความเครียด	 รู้วิธีผ่อนคลาย	 หลีกเลี่ยงและ 

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีจะก่อให้เกิดอารมณ์ไม่พึงประสงค์ไปใน 

ทางที่ดี	 และ	 4)	 การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู ้อื่น	 การสร้าง 

สัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อื่น	 เป็นการสร้างความเข้าใจมุมมอง	 อารมณ	์ 

ความรูสึ้กของผู้อืน่	ใช้ภาษาพดูและภาษากาย	เพือ่ส่ือสารความรูส้กึ 

นึกคิดของตนเอง	รับรู้ความรู้สึกนึกคิดและ	ความต้องการของผู้อื่น	 

วางตัวได้ถูกต้อง	 เหมาะสมในสถานการณ์ต่าง	 ๆ	 ใช้การสื่อสารท่ี 

สร้างสัมพันธภาพที่ดี	 สร้างความร่วมมือและท�างานร่วมกับผู้อ่ืนได ้

อย่างมีความสุข	 ในขณะที่นักศึกษาร่วมท�ากิจกรรมตระหนักและ 

เห็นคุณค่าในตนเองจะพบว่า	 ภายหลังจากที่นักศึกษาเข้าร่วม 

ท�ากจิกรรมกบัวทิยากรและเพือ่นทัง้ทีเ่ป็นกลุ่มเส่ียงและกลุ่มไม่เสีย่ง 

ได้แสดงพฤติกรรมที่มีความเหมาะสมเพิ่มมากขึ้น	 เช่น	 การใช ้

วาจา	 นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ใช้ค�าพูดที่รุนแรงกับเพ่ือน	 ไม่ด่าทอกัน	 

ไม่ทะเลาะกัน	 และให้ความร่วมมือในการท�ากิจกรรมเป็นอย่างด	ี 

นอกจากนี้การอบรมเร่ืองตระหนักและเห็นคุณค่าในตนเองเรื่อง 

การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมมีความสอดคล้องกับงานวิจัย 

ธันวดี ดอนวิเศษ, พัชรินทร์ รุจิรานุกูล
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ของสุภาพร	 นกเจริญ	 (2551)	 ซึ่งท�าการศึกษาเรื่อง	 การใช้กลุ่ม 

เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านการเผชิญกับอารมณ์ของเยาวชน 

ในศูนย์ฝ ึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง	 จังหวัดชลบุรี	 

ผลการศึกษาพบว่า	 จากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม	 เยาวชนมีทักษะ 

ชีวิตทั้งหมด	9	ด้าน	ได้แก่	ด้านการควบคุมตนเอง	ความเห็นใจผู้อื่น	 

ความรบัผดิชอบ	ความพอใจในชวีติ	การมแีรงจงูใจ	การตัดสนิใจและ 

แก้ปัญหา	 สัมพันธภาพ	 ความภูมิใจในตนเอง	 ความพอใจในชีวิต 

และด้านความสงบสุขทางใจ	 และกิจกรรมกลุ่มยังพัฒนาให้ให้เด็ก 

และเยาวชนเกิดการเรียนรู้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น	 สามารถ 

ท�างานร่วมกับผู้อื่นได้	 ส่งผลให้เยาวชนใช้สติในการแก้ปัญหาเป็น	 

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ	McCollum,	Shannon	B. 

(2014)	ท�าการศึกษาเรื่อง	การพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชนเพื่อเตรียม 

ความพร้อมบคุลากรในศตวรรษที	่21	ผลการศกึษาพบว่า	ทกัษะชีวติ 

คือความสามารถที่บุคคลสามารถเรียนรู้ที่ช่วยให้พวกเขาประสบ 

ความส�าเร็จในชีวิตท่ีมีประสิทธิภาพ	 อาศัยแนวคิดทักษะชีวิตของ	 

Pat	 Hendricks	 จากมหาวิทยาลัยรัฐไอโอวา	 ค�าตอบที่ได้	 คือ 

จาก	 13	 องค์กรที่เก่ียวกับเยาวชน	 เช่น	 สมาชิกยุวเกษตรกร 

แห่งชาติ	 คณะกรรมการที่เข้าร่วมในการศึกษาเห็นว่าทักษะชีวิต 

เปน็สิง่ที่ส�าคญัทีจ่ะช่วยให้ประสบความส�าเร็จ	ทกัษะชวีติทีเ่ยาวชน 

ควรมไีด้แก่	การคดิอย่างมีวจิารณญาณ	และการวางแผน	การจดัการ		 

การสื่อสาร	 การเอาใจใส่	 ผู้น�า	 แรงจูงใจตนเอง	 ตัวเลือกวิถีชีวิต 

มีสุขภาพดี	 เพื่อจะเตรียมส�าหรับการท�างานในอนาคต	 นอกจากนี้ 

เยาวชนควรจะต้องมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 และการวางแผน	 

การคิดสร้างสรรค์	 การดูเอาใจใส่	 ร่วมกันรับผิดชอบ	 มีแรงจูงใจใน 

การจดัการกับความเครียดของตนเอง	การจดัการกบัความขดัแย้งและ 

ความรับผิดชอบต่อตนเองเป็นทักษะท่ีมีส�าคัญมากในการเตรียม 

ความพร้อมกับการเป็นบุคลากรในศตวรรษที่	21

	 สามารถสรุปได้ว่า	 การน�ากระบวนการทักษะชีวิตไป 

ใช้ในการป้องกันและแก้ปัญหาในพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศส�าหรับ 

นักศึกษาของนักวิจัยหลายคนมีผลที่เปลี่ยนแปลงไปในทางบวก 

และกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษารู้จักคิดวิเคราะห์แยกแยะ 

ว่าอะไรควรท�าอะไรไม่ควรท�าได้	 การสร้างความตระหนักและเห็น 

คุณค่าในตนเองเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมนักศึกษา 

สามารถพัฒนาตนเองและท�าอย่างต่อเนื่องก็จะกลายเป็นคนที ่

ทักษะในการด�าเนินชีวิตได้เป็นอย่างดีในอนาคต

 3. คะแนนเฉลี่ยทักษะการปฏิเสธการต่อรองเรื่อง 

การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ก่อนการทดลองและหลัง 

การทดลองภายในกลุ่มเสี่ยง และภายในกลุ่มไม่เสี่ยง

	 จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูพบว่า	ทัง้กลุม่เสีย่งมคีะแนน 

เฉลี่ยทักษะการปฏิเสธการต่อรองเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ ์

ไม่พร้อมหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง	 อย่างมีนัยส�าคัญ 

ที่ระดับ	 0.01	 ยอมรับสมมติฐานที่ก�าหนดไว้	 เนื่องจากในระหว่าง 

การอบรมวทิยากรได้ให้นกัศกึษาท�ากิจกรรมกลุม่แสดงสถานการณ์ 

จ�าลอง	 การแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกันท�าให้ผู ้เข้าร่วม 

สนุกสนาน	 และให้ความสนใจในกิจกรรม	 ซ่ึงเหตุการณ์จ�าลองที ่

วิทยากรน�ามาให้ผู้เข้าร่วมได้อภิปรายและร่วมกันแสดงบทบาท 

สมมตินั้นมีเน้ือหาอยู่ในความสนใจและใกล้ตัวนักศึกษามาก	 เช่น	 

การที่แฟนหนุ่มขอมีเพศสัมพันธ์ด้วย	 หรือการที่แฟนสาวขอให้ 

แฟนหนุ่มซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่	 ๆ	 ให้	 ล้วนแต่เป็นสถานการณ ์

ทีใ่ห้นกัศกึษาได้แสดงความคดิเหน็ร่วมกนัเกีย่วกบัทกัษะการปฏเิสธ 

ต่อรองเก่ียวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม	 ในชีวิตประจ�าวัน 

ของบคุคลทกุคนจะต้องมกีารเผชิญหน้ากบัเหตกุารณ์ต่าง	ๆ 	อาจจะ 

มีทั้งภาวะกดดัน	 แรงอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน	 ล้วนส่งผลให้ม ี

พฤติกรรมคิดหรือตัดสินใจกระท�าตามกันสอดคล้องกับงานวิจัย 

ของวราภรณ์	 จันทร์ด�า	 (2555)	 ได้ศึกษาเรื่อง	 การตั้งครรภ์ 

ที่ไม่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาและการป้องกัน	 ผลการศึกษา 

พบว่า	 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์	 คือการม ี

เพศสัมพันธ์ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์และการถูกล่อลวงข่มขืน	 

เพราะขาดทักษะการปฏิเสธต่อรอง	 เม่ือเข้าสู่การตั้งครรภ์จึงเลือก 

แก้ปัญหาโดยการท�าแท้ง	เนื่องจากการเข้าถึงสถานที่ท�าแท้งได้ง่าย	 

แนวทางในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์	 คือ	 การป้องกัน 

ไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์โดยการเรียนรู้เรื่องเพศ	 การปลูกฝังค่านิยม 

และความเชื่อเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ที่เท่าเทียมและเท่าทัน 

กับสังคมปัจจุบัน	 และสอดคล้องกับงานวิจัยของปรียาลักษณ์ 

สาทรานนท์	 (2554)	 ได้ศึกษาเรื่อง	 ชายเป็นใหญ่กับประสบการณ์ 

การตัง้ครรภ์ไม่พร้อมของวยัรุน่หญงิ:	แนวคดิสตรนียิม	ผลการศกึษา 

พบว่า	ประสบการณ์การตัง้ครรภ์ไม่พร้อม	และกระบวนการตดัสนิใจ 

ของวยัรุน่หญงิทีต่ัง้ครรภ์	ความสัมพนัธ์ของอ�านาจชาย	ชายเป็นใหญ่ 

ที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างชีวิตของผู้หญิงที่เข้าไปควบคุมชีวิตของ 

ผู้หญงิ	ดงันัน้วยัรุน่จงึตกอยูใ่นภาวะล�าบากของการตดัสินใจเก่ียวกบั 

การตั้งครรภ์ของตนเอง	 ถ้าคิดจะยุติการตั้งครรภ์จะต้องเสี่ยงกับ 

อันตราย	 ความเจ็บปวด	 และการถูกลงโทษ	หากคิดจะด�ารงครรภ ์

ต่อก็ต้องเผชิญกับการต�าหนิติเตียนจากสังคมและการถูกกีดกัน 

ออกจากการด�าเนินชีวิตแบบปกติ	 การถูกลงโทษทางสังคม	 เช่น	 

ต้องออกจากโรงเรยีน	หรอืสญูเสยีสถานภาพทางสังคม	ข้อเสนอแนะ 

คือการสร้างค่านิยมของวัยรุ่นหญิงที่เป็นการเสริมแรงให้ผู ้หญิง 

มอี�านาจในตนเอง	มกีารตดัสินใจทีถ่กูต้องและเหมาะสมกบัชวิีตทีจ่ะ 

ด�าเนินต่อไปของตนเอง	โดยปราศจากแรงกดดันจากสังคม	

	 ดังนั้นผลการวิจัยนี้พบว่า	การสร้างกระบวนทักษะชีวิต 

การปฏเิสธต่อรอง	เป็นการใช้ทกัษะการคิดวเิคราะห์	ไตร่ตรองน�าไปสู่ 

การตดัสนิใจอย่างมเีหตผุล	และเมือ่ต้องเผชญิกับสถานการณ์ต่าง	ๆ 	 

ก็สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้

ธันวดี ดอนวิเศษ, พัชรินทร์ รุจิรานุกูล
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 4. ผลการติดตามพฤติกรรมนักศึกษาหลังสิ้นสุด 

การอบรมทักษะชีวิต 2 สัปดาห์

	 ผลการติดตามพฤติกรรมนักศึกษาหลังสิ้นสุดการ 

อบรมทักษะชีวิต	2	สัปดาห์จากนักศึกษา	ผู้ปกครอง	และอาจารย ์

ที่ปรึกษาได้แสดงความเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ 

นกัศกึษา	เมือ่สิน้สดุการอบรมทกัษะชีวติในการป้องกนัการตัง้ครรภ์ 

ไม่พร้อมส�าหรับนกัศกึษาระดบัอดุมศกึษาว่ามกีารเปลีย่นแปลงไปใน

ทิศทางที่ดีขึ้น	นักศึกษาทุกคนสามารถน�าความรู้และประสบการณ์

ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันและ 

ท�าให้นักศึกษากลุ่มเสี่ยงได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดีข้ึน	 เกิดความ 

ตระหนักเห็นคุณค่าและความส�าคัญในตนเองและผู้อื่น	 มีทักษะใน

การปฏเิสธต่อรองทีด่ขีึน้	รูจ้กัคดิวเิคราะห์	ซึง่จะพบว่า	กจิกรรมต่าง	ๆ  

ที่นักศึกษาได้แสดงออก	 กล้าเสนอความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล	 

มกีารรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ืน่และคนส่วนใหญ่ในฐานะทีเ่ป็นผูน้�า 

และผู้ตามได้	 ตลอดจนการมีทักษะในการปฏิเสธหากมีเพื่อนหรือ 

คนอื่นมาชักชวนไปในทางท่ีไม่เหมาะสม	 สิ่งต่าง	 ๆ	 เหล่านี้ล้วน 

สะท้อนถึงพฤติกรรมทางเพศในทางท่ีเหมาะสม	 นักศึกษามีความ 

ตั้งใจ	 สนใจในการเรียนเพิ่มมากขึ้น	 และแสดงภาวะของความเป็น 

ผูน้�าและผูต้ามได้อย่างเหมาะสม	การฝึกให้นกัศกึษาเหน็คณุค่าและ 

มีทักษะชีวิตในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมส�าหรับนักศึกษา 

ถอืได้ว่าเป็นการป้องกนัมากกว่าการแก้ไขปัญหา	เพราะการป้องกัน 

เป็นการปลูกฝังจิตส�านึกและให้นักศึกษามุ่งอนาคตคิดการณ์ไกล 

ไม่ฝักใฝ่หรอืคดิในทางทีเ่หมาะสม	ทีอ่าจจะน�าไปสูปั่ญหาในอนาคต 

ดังที่พบว่า	 จากสถิติและอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของสังคมไทย 

นั้นสูงมาก	 เยาวชนวัยรุ่นเริ่มมีเพศสัมพันธ์กันเร็วขึ้น	 และเป็นการ 

มีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน	 จึงน�าไปสู่ปัญหาอื่น	ๆ	ตามที่ปรากฏ 

ตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือข่าวโทรทัศน์อยู่เสมอ	 บางรายถึงขั้น 

คดิฆ่าตวัตายเพราะตัง้ครรภ์ในวยัเรยีน	หรอืบางคนกเ็อาลกูทีค่ลอด 

ไปทิ้งตามถังขยะหรือข้างทางเป็นปัญหาสังคมต่อไป	 ดังนั้น 

การอบรมนี้ช่วยท�าให้นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์	 และแยกแยะ 

ได้ว่าสิง่ไหนทีค่วรกระท�า	สิง่ไหนไม่ควรกระท�า	จะเห็นได้ว่านกัศกึษา 

ทีเ่ข้ารับการอบรมมพีฤตกิรรมไปในทิศทางทีด่ขีึน้	มคีวามรบัผดิชอบ 

มส่ีวนร่วมในกจิกรรมกลุม่	สามารถเป็นผูน้�าและผูต้ามได้ตามโอกาส 

อันควร	 และเห็นคุณค่าในตนเองเพิ่มมากข้ึนสอดคล้องกับงานวิจัย 

ของสุภาพร	 นกเจริญ	 (2551)	 ที่ได้ศึกษาเรื่อง	 การใช้กลุ่มเพื่อ 

พัฒนาทักษะชีวิตด้านการเผชิญกับอารมณ์ของเยาวชนในศูนย์ฝึก 

และอบรมเดก็และเยาวชนบ้านบงึ	จงัหวดัชลบรุ	ีผลการศกึษาพบว่า 

จากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม	 เยาวชนมีทักษะชีวิตทั้งหมด	 9	 ด้าน	 

ได้แก่	 ด้านการควบคุมตนเอง	 ความเห็นใจผู้อื่น	 ความรับผิดชอบ	 

ความพอใจในชีวิต	 การมีแรงจูงใจ	 การตัดสินใจและแก้ปัญหา	 

สัมพันธภาพ	 ความภูมิใจในตนเอง	 ความพอใจในชีวิต	 และด้าน 

ความสงบสุขทางใจ	 และกิจกรรมกลุ่มยังพัฒนาให้ให้เด็กและ 

เยาวชนเกิดการเรียนรู้	ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น	สามารถท�างาน 

ร่วมกับผู้อื่นได้	 ส่งผลให้เยาวชนใช้สติในการแก้ปัญหาเป็น	 ดังนั้น 

ผลการติดตามพฤติกรรมของนักศึกษาสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรม 

การเปลี่ยนแปลงของนักศึกษา	 เมื่อสิ้นสุดการอบรมทักษะชีวิตใน 

การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น	

 ข้อเสนอแนะ

	 จากผลการวิจัยการจัดการเรียนรู ้ทักษะชีวิตในการ 

ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมส�าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

เพื่อให้มีประโยชน์ส�าหรับหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง	 ผู้วิจัยได้สรุป 

ข้อเสนอแนะ	ดังนี้

	 1.	 มหาวทิยาลัยควรจัดให้มีการด�าเนนิการใช้ทกัษะชีวติ 

ในการสอดแทรกการเรียนการสอนครอบคลุมกับนักศึกษาทุกคน 

รวมทั้งอาจจะมีการปรับสภาพรายวิชาในการเรียนการสอนให้

นกัศกึษาได้แลกเปลีย่นเรยีนรูเ้รือ่งเพศศกึษา	เพือ่เป็นการเสรมิสร้าง

ทักษะชีวิตให้กับนักศึกษาในการป้องกันและดูแลรับผิดชอบตนเอง

	 2.	 หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรให้ความส�าคัญกับ

แหล่งเรียนรู้ประเภทอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น	เนื่องจากสื่อประเภท

อินเทอร์เน็ต	 ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู ้เรื่องเพศศึกษาของนักศึกษา 

ส่วนใหญ่	 เข้าไปสืบค้น	 และหาค�าตอบ	 (ข้อมูลจากแบบสอบถาม 

ถึงนักศึกษาได้รับข้อมูลหรือศูนย์ปรึกษาป้องกันการตั้งครรภ  ์

ไม่พร้อมจากแหล่งใดมากที่สุด	 รองลงมาคือ	 อาจารย์)	 ตลอดจน

อาจารย์ผู้สอนก็ควรให้ข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษา 

ให้กับนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น

	 3.	 เนื่องจากเพื่อนเป็นบุคคลแรกที่นักศึกษาจะเลือก 

ปรึกษา	 (ข้อมูลจากการสัมภาษณ์)	 ดังนั้นเพื่อนจึงมีอิทธิพลต่อ 

การตัดสินใจของนักศึกษาทั้งการกระท�าที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม  

ดังนั้นในสถาบันการศึกษาควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีช่องทาง 

ส�าหรับการปรึกษาเรื่องเพศศึกษาเพิ่มมากขึ้น	 เพ่ือให้นักศึกษามี 

ช่องทางหรือทางเลอืกในการขอรบัค�าปรกึษาต่าง	ๆ 	จากแหล่งข้อมลู 

ที่มีความเหมาะสม	

ธันวดี ดอนวิเศษ, พัชรินทร์ รุจิรานุกูล
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บทคัดย่อ
	 การวจิยัครัง้นีม้วัีตถปุระสงค์เพือ่ศึกษาสมรรถภาพทางกายทีส่มัพนัธ์กับสขุภาพของนกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

อีสาน	 นครราชสีมา	 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมทางกายและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายท่ีดีให้กับนักศึกษา	 กลุ่มตัวอย่าง 

จ�านวน	105	คน	เป็นนักศึกษาชาย	53	คน	และนักศึกษาหญิง	52	คน	ที่ก�าลังศึกษาในภาคเรียนที่	2	ประจ�าปีการศึกษา	2560	ที่ลงทะเบียน 

เรียนรายวิชากีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ	 รวบรวมข้อมูลด้วยการทดสอบสมรรถภาพทางกายสัมพันธ์กับสุขภาพ	 ประกอบด้วย 

น�้าหนัก	 ส่วนสูง	 ชีพจรขณะพัก	 การวัดแรงบีบมือ	 ดันพื้น	 นั่งก้มตัวไปข้างหน้า	 และดัชนีมวลกาย	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย	 และ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 จากผลการวิจัยด้านสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพของนักศึกษา	 พบว่า	 นักศึกษาชาย	 มีชีพจรขณะ 

พักอยู่ในเกณฑ์ต�่า	คิดเป็นร้อยละ	15.25	แรงบีบมืออยู่ในเกณฑ์ต�่า	คิดเป็นร้อยละ	7.19	ดันพื้นอยู่ในเกณฑ์พอใช้	คิดเป็นร้อยละ	13.59	 

นั่งก้มตัวไปข้างหน้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้	 คิดเป็นร้อยละ	 7.93	 และดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์พอใช้	 คิดเป็นร้อยละ	 4.43	 ในนักศึกษาหญิง	 

พบว่า	 มีชีพจรขณะพักอยู่ในเกณฑ์ต�่า	 คิดเป็นร้อยละ	 14.50	 แรงบีบมืออยู่ในเกณฑ์ต�่า	 คิดเป็นร้อยละ	 7.56	 ดันพื้นอยู่ในเกณฑ์พอใช้	 

คิดเป็นร้อยละ	11.76	นั่งก้มตัวไปข้างหน้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้	คิดเป็นร้อยละ	7.93	และดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์พอใช้	คิดเป็นร้อยละ	3.45	 

จากผลการวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่านักศึกษาควรมีการท�ากิจกรรมทางกายหรือออกก�าลังกายเพิ่มมากขึ้น	 เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี	 และ 

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของการมีสุขภาพที่ดี	และลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่อไป

ค�าส�าคัญ :	สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ

ชารี จันสุพรม,  ณรงค์ จอมโคกกรวด,  พรทิพย์ ฉัตรชูเกียรติกุล
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Abstract
	 The	 purpose	 of	 this	 research	 was	 to	 study	 of	 health	 -	 related	 physical	 fitness	 of	 a	 students	 in	 

Rajamangala	University	of	Technology	Isan	Nakhon	Ratchasima.	Sample	There	are	53	male	students	and	52	female	 

students	 studying	 in	 the	 second	 semester	 of	 the	 2017	 academic	 year	 and	 registered	 in	 sports	 and	 recreation 

for	 health.	 The	 data	were	 analyzed	 by	 statistics	 (mean	 and	 standard	 deviation)	 the	 results	 were	 as	 follows: 

The	health	–	related	physical	fitness	of	students	in	Rajamangala	University	of	Technology	Isan.	Rating	heart	rate	of	

male	students	were	low	(15.25%),	Hand	grip	strength	were	low	(7.19%),	Push-up	were	good	(13.59%),	Sit	and	reach	 

were	 normal	 (7.93%),	 and	 Body	mass	 index	were	 normal	 (4.43%)	 Rating	 heart	 rate	 of	 female	 students	 were	 

low	 (14.50%),	Hand	 grip	 strength	were	 low	 (7.56%),	 Push-up	were	normal	 (11.76%),	 Sit	 and	 reach	were	normal	 

(7.93%),	 and	 Body	mass	 index	were	 normal	 (3.45%)	 The	 results	 of	 this	 research	 show	 that	 students	 should 

have	more	physical	activity	or	exercise.	For	good	health	and	physical	fitness	to	meet	the	standard	of	good	health.	 

And	reduce	the	risk	of	disease.

Keyword : Health-related	physical	fitness

ชารี จันสุพรม,  ณรงค์ จอมโคกกรวด,  พรทิพย์ ฉัตรชูเกียรติกุล



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

52   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 13  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562

บทน�า
	 ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทส�าคัญต่อการด�ารงชีวิต 

ของมนุษย์	 โดยเทคโนโลยีได้เข้ามาสนับสนุนท้ังปัจจัยพ้ืนฐานและ 

ปัจจัยรอง	 เช่น	 ที่อยู่อาศัย	 การอุปโภคบริโภค	 การคมนาคมและ 

การติดต่อสื่อสาร	 เป็นต้น	 ปัจจัยเหล่าน้ีส่งผลให้การด�ารงชีวิตและ 

กจิวตัรประจ�าวนัของมนษุย์เปลีย่นแปลงไป	ในมมุของความสะดวก 

สบาย	ความรวดเร็ว	หรือแม้กระทั่งความง่ายในการจัดการกิจกรรม 

ต่างๆ	 เทคโนโลยีท�าให้มนุษย์มีการเคลื่อนไหวร่างกายที่ลดลง	 ซึ่ง 

การเคลือ่นไหวทีล่ดน้อยลงนีส่้งผลต่อร่างกายและเป็นปัญหาทีก่่อให้ 

เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่าง	 ๆ	 คือ	 โรคหัวใจและหลอดเลือด	 เบาหวาน	 

ความดันโลหิตสูง	 และโรคอ้วน	 ประกอบกับสังคมไทยในปัจจุบัน

ได้เปลี่ยนจากสังคมชนบทสู่สังคมเมือง	 ท�าให้การด�าเนินชีวิตของ 

ประชาชนในสังคมเมือง	 มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วใน 

ช่วงศตวรรษที่ผ่านมา	 การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้ประชาชนม ี

การเคลื่อนไหวหรือการใช้แรงลดน้อยลง	 ท้ังยังมีพฤติกรรมการ 

บริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่ท�าให ้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ 

รวมไปถึงทัศนคติของคนท่ีเกิดและเติบโตในสังคมเมืองจะมี 

ความคิดและพฤติกรรมท่ีแตกต่างจากคนรุ่นก่อน	 ๆ	 ซ่ึงพฤติกรรม 

เหล่านี้จะเพิ่มความเส่ียงด้านสุขภาพ	 อันเนื่องมาจากการละเลย 

การท�ากิจกรรมทางกายอย่างเหมาะสมและเพียงพอ	 การบริโภค 

อาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ดี	 และการใช้ชีวิตโดยพึ่งพาเทคโนโลย ี

มากเกินไป	 (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล,	 

2559)	 จากการส�ารวจข้อมูลการท�ากิจกรรมการเคล่ือนไหว 

ออกก�าลังกายของประชากรของส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 กระทรวง 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	ปี	2558	พบว่า	ประชากรไทย 

อายุตั้งแต่	 15	 ปีขึ้นไป	 เป็นผู ้ท่ีมีการท�ากิจกรรมทางกายหรือ 

ออกก�าลังกายที่ไม่เพียงพอ	 รวมท้ังสิ้น	 52.8	 ล้านคน	 เป็นชาย	 

25.32	ล้านคน	คิดเป็นร้อยละ	48.1	และเป็นหญิง	27.36	ล้านคน	 

คิดเป็นร้อยละ	51.9	จากข้อมูลเชิงสถิตินี้แสดงให้เห็นว่า	พฤติกรรม 

การท�ากิจกรรมทางกายหรือออกก�าลังกายของประชากรไทยที่ 

ลดน้อยลง	 ส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อปัญหาด้าน 

สุขภาพ	จนกระทั่งน�าไปสู่การเจ็บป่วยด้วยโรค	หรืออาการผิดปกติ 

ต่าง	 ๆ	 การเคลื่อนไหวและระบบการท�างานของร่างกายลดลงยัง 

ส่งผลให้ดัชนีมวลกายท่ีควรเหมาะสมไม่เป็นไปตามเกณฑ์หรือ 

โรคอ้วนได้ง่าย	 ปัญหาสุขภาพนี้ส่งผลให้เกิดโรคที่มีความเสี่ยงสูง	 

เช่น	 โรคเบาหวานในผู้ใหญ่	 โรคเกี่ยวกับถุงน�้าดี	 ไขมันในเลือดสูง	 

ภาวะหายใจล�าบากและหยุดหายใจในขณะหลับ	เป็นต้น	ส่วนโรคที่มี 

ความเสี่ยงปานกลาง	 ได้แก่	 โรคหัวใจขาดเลือด	 ความดันโลหิตสูง	 

ข้อเสื่อม	และภาวะกรดยูริกสูง	โรคเกาต์	นอกเหนือจากความเสี่ยง 

ต่อปัญหาสุขภาพกายท่ีเพ่ิมข้ึน	 สุขภาพจิตใจของคนท่ีมีภาวะอ้วน 

ยังเป็นอีกเรื่องที่ส�าคัญ	 ซ่ึงจากข้อมูลการส�ารวจความสุขของคน 

ท�างานในประเทศไทยปี	 2555	 ได้แสดงให้เห็นว่า	 ระดับความ 

พึงพอใจและความสุขของคนท�างานท่ีมีต่อสุขภาพกายของตนเอง 

ลดลงตามค่าดชันมีวลกายทีเ่พิม่ขึน้	นอกจากนีเ้พศหญงิทีอ่ยูใ่นกลุม่ 

คนอ้วนมเีสีย่งต่อการมปัีญหาสขุภาพจติหรอืปัญหาจากความเครยีด 

สงูขึน้เนือ่งมาจากค่านยิม	“คลัง่ผอม”	ซึง่การทีด่ชันมีวลกายไม่เป็น 

ไปตามเกณฑ์หรือการเกิดโรคอ้วน	 เนื่องจากการขาดการส่งเสริม 

ให้มีการท�ากิจกรรมทางกายหรือการออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ	 

ท�าให้ความแขง็แรงของกล้ามเนือ้ลดลง	ความมัน่คงของการเคลือ่นไหว 

ร่างกายต�่า	และขาดการดูแลหรือคงสภาพของสมรรถภาพทางกาย 

ซึ่งก่อให้เกิดความเส่ียงต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นได	้ 

(สถาบนัวจัิยประชากรและสังคม	มหาวทิยาลยัมหดิล,	2559)	ดงันัน้ 

การส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพจึงจ�าเป็นอย่างย่ิงต่อการด�ารงชีวิต 

ของมนุษย์	 เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี	 โดยการท�ากิจกรรมที่ช่วย 

เสริมสร้างพัฒนาสมรรถภาพทางกายจากการท�ากิจกรรมทางกาย 

หรือการออกก�าลังกายที่เพียงพอ	ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที ่

สามารถพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ	 ท�าให้กล้ามเนื้อท�างาน 

ได้อย่างแข็งแรงคงทน	 ไม่เกิดความเมื่อยล้า	 และมีการทรงตัวที่ดี	 

ทั้งยังคลายความเครียดได้อีกทางหน่ึง	 (จรรยา	 สมิงวรรณ,	 2550)	 

การออกก�าลังกายเป็นส่ิงส�าคัญ	 และจ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรับทุกคน 

โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ก�าลังเจริญเติบโตเป ็นผู ้ ใหญ	่ 

การออกก�าลังกายจะช่วยท�าให้ร ่างกายได้พัฒนาสมรรถภาพ 

ทางกายด้านความแข็งแรง	ความทนทานของกล้ามเนือ้	ความทนทาน 

ของระบบไหลเวยีนโลหติและระบบหายใจ	ท�าให้ระบบต่างๆ	ท�างาน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 (ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้าง 

สุขภาพ,	 2549)	 เป้าหมายของการท�ากิจกรรมทางกายหรือการ 

ออกก�าลังกายนั้นเพื่อให้ร ่างกายได้มีการเคลื่อนไหวน�าไปสู ่

การเผาผลาญพลังงานที่ได้จากการบริโภคอาหาร	 กิจกรรมเหล่านี้ 

มคีวามสมัพนัธ์กบัภาวะสขุภาพ	ซึง่ถอืเป็นรากฐานทีส่�าคญัของชีวติ	 

ถ้ามกีารใช้แรงกายอย่างเพยีงพอย่อมส่งผลดต่ีอสมรรถภาพทางกาย	 

(สนธยา	 สีละมาด,	 2557)	 จากรายงานของศูนย์การควบคุมโรค 

แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา	ได้ให้ข้อสรุปผลของการปฏิบัติกิจกรรม 

ทางกายหรือการออกก�าลังกายที่มีผลต่อสุขภาพไว้หลายประการ 

คอื	ลดอตัราการตายก่อนวยัอนัควร	ลดอตัราการตายจากโรคหลอด 

เลอืดหวัใจตบี	ลดอตัราการเกดิโรคเบาหวาน	ลดอตัราการก่อให้เกดิ 

ภาวะความดันโลหิตสูง	 ช่วยในการควบคุมความดันโลหิตในผู้ที่ม ี

ภาวะความดนัโลหิตสงู	ลดอตัราการเกดิโรคมะเรง็ล�าไส้	ลดความรูส้กึ 

หดหู่และความกังวลเกี่ยวกับการออกก�าลังกาย	ช่วยในการควบคุม 

น�้าหนักตัว	 ช่วยในการสร้างและรักษาความแข็งแรงของกระดูก	 

กล้ามเน้ือ	 และข้อต่อ	 ช่วยให้มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น	 

สามารถเคล่ือนไหวทรงตัวได้ดี	 อีกทั้งยังช่วยให้สภาวะด้านจิตใจ 

ดีขึ้น	(วิศาล	คนธารัตนกุล	และภาริส	วงศ์แพทย์,	2544)

ชารี จันสุพรม,  ณรงค์ จอมโคกกรวด,  พรทิพย์ ฉัตรชูเกียรติกุล
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	 จากเหตุผลและความส�าคัญดังกล่าว	 ผู ้วิจัยจึงสนใจ 

ที่จะศึกษาสมรรถภาพทางกายท่ีสัมพันธ์กับสุขภาพของนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 

นครราชสีมา	 เพื่อน�าผลท่ีได้จากการวิจัย	 เสนอต่อผู้บริหารของ 

มหาวิทยาลัย	 เพื่อน�าไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนด�าเนินการ 

จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาต่อไป		

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 เพื่อศึกษาสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ	 

และเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพของ 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี	 ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

อีสาน	จังหวัดนครราชสีมา

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 กลุ ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี	 ที่ลง 

ทะเบยีนเรยีนรายวชิากฬีาและนนัทนาการเพือ่สขุภาพ	มหาวทิยาลยั 

เทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน	ในภาคเรยีนที	่2	ประจ�าปีการศกึษา	2560	 

มจี�านวนทัง้สิน้	105	คน	เป็นนกัศกึษาชาย	53	คน	และนกัศกึษาหญงิ	 

52	คน	ท�าการเก็บข้อมูลการทดสอบ	5	รายการ	คือ	ชีพจรขณะพัก 

แรงบีบมือ	 ดันพื้น	 นั่งก้มตัวไปข้างหน้า	 และดัชนีมวลกาย	 โดยใช ้

แบบทดสอบทีป่ระยกุต์มาจากแบบทดสอบมาตรฐานระหว่างประเทศ 

ทดสอบสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ	 (International	 

Committee	 for	 The	 Standardizationof	 Physical	 Fitness	 

Test:	 ICSPFT)	 เพื่อใช้ส�าหรับทดสอบบุคคลทั้งชายหรือหญิงที่ม ี

อายุระหว่าง	6-32	ปี	และน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลทางสถิติด้วยการ 

หาค่าเฉลี่ย	 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 ของสมรรถภาพทางกาย 

ที่สัมพันธ์กับสุขภาพ

ผลการวิจัย
	 จากผลการศกึษาวจิยัด้านสมรรถภาพทางกายท่ีสมัพนัธ์ 

กบัสุขภาพของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี	ทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิา 

กฬีาและนนัทนาการเพือ่สขุภาพ	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

อสีาน	นครราชสมีา	ในภาคเรยีนที	่2	ประจ�าปีการศกึษา	2560	พบว่า 

นักศึกษาชาย	 มีชีพจรขณะพัก	 คิดเป็นร้อยละ	 87.42	 ครั้ง/นาที 

แรงบีบมือ	 คิดเป็นร้อยละ	 40.63	 กิโลกรัม	 นั่งก้มตัวไปข้างหน้า	 

คิดเป็นร้อยละ	11.15	เซนติเมตร	ดันพื้น	คิดเป็นร้อยละ	28.59	ครั้ง	 

และดัชนีมวลกาย	 คิดเป็นร้อยละ	 21.76	 กิโลกรัมต่อตารางเมตร	 

ในนักศึกษาหญิง	 พบว่า	 มีชีพจรขณะพัก	 คิดเป็นร้อยละ	 96.55 

ครั้ง/นาที	 แรงบีบมือ	 คิดเป็นร้อยละ	 23.57	 นั่งก้มตัวไปข้างหน้า	 

คิดเป็นร้อยละ	 10.37	 เซนติเมตร	 ดันพื้น	 คิดเป็นร้อยละ	 25.03	 

และดัชนีมวลกาย	 คิดเป็นร้อยละ	 20.57	 (ภาพที่	 1)	 และผลจาก 

การเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับ 

สุขภาพของนักศึกษา	 พบว่า	 นักศึกษาชาย	 มีชีพจรขณะพักอยู่ใน 

เกณฑ์ต�่า	คิดเป็นร้อยละ	15.25	แรงบีบมืออยู่ในเกณฑ์ต�่า	คิดเป็น 

ร้อยละ	 7.19	 นั่งก้มตัวไปข้างหน้าอยู ่ในเกณฑ์พอใช้	 คิดเป็น 

ร้อยละ	 7.93	 ดันพื้นอยู่ในเกณฑ์พอใช้	 คิดเป็นร้อยละ	 13.59	 

และดัชนีมวลกายอยู ่ ในเกณฑ์พอใช ้	 คิดเป ็นร ้อยละ	 4.43	 

ในนักศึกษาหญิง	 พบว่า	 มีชีพจรขณะพักอยู่ในเกณฑ์ต�่า	 คิดเป็น 

ร้อยละ	 14.50	 แรงบีบมืออยู่ในเกณฑ์ต�่า	 คิดเป็นร้อยละ	 7.56 

น่ังก้มตัวไปข้างหน้าอยู ่ในเกณฑ์พอใช้	 คิดเป็นร้อยละ	 7.93	 

ดันพื้นอยู่ในเกณฑ์พอใช้	 คิดเป็นร้อยละ	 11.76	 และดัชนีมวลกาย 

อยู่ในเกณฑ์พอใช้	คิดเป็นร้อยละ	3.45	ตามล�าดับ	(ตารางที่	1)

จากผลการศึกษาวิจัยดานสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธกับสุขภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีลงทะเบียนเรียน

รายวิชากีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ในภาคเรียนที่ 2 ประจําป

การศึกษา 2560 พบวา นักศึกษาชาย มีชีพจรขณะพัก คิดเปนรอยละ 87.42 ครั้ง/นาที แรงบีบมือ คิดเปนรอยละ 40.63 

กิโลกรัม น่ังกมตัวไปขางหนา คิดเปนรอยละ 11.15 เซนติเมตร ดันพ้ืน คิดเปนรอยละ 28.59 ครั้ง และดัชนีมวลกาย คิดเปน

รอยละ 21.76 กิโลกรัมตอตารางเมตร ในนักศึกษาหญิง พบวา  มีชีพจรขณะพัก คิดเปนรอยละ 96.55 ครั้ง/นาที แรงบีบมือ 

คิดเปนรอยละ 23.57 นั่งกมตัวไปขางหนา คิดเปนรอยละ 10.37 เซนติเมตร ดันพ้ืน คิดเปนรอยละ 25.03 และดัชนีมวลกาย 

คิดเปนรอยละ 20.57 (ภาพที่ 1) และผลจากการเปรียบเทียบเกณฑมาตรฐานสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธกับสุขภาพของ

นักศึกษา พบวา นักศึกษาชาย มีชีพจรขณะพักอยูในเกณฑตํ่า คิดเปนรอยละ 15.25 แรงบีบมืออยูในเกณฑต่ํา คิดเปนรอยละ 

7.19 นั่งกมตัวไปขางหนาอยูในเกณฑพอใช คิดเปนรอยละ 7.93 ดันพื้นอยูในเกณฑพอใช คิดเปนรอยละ 13.59 และดัชนีมวล

กายอยูในเกณฑพอใช คิดเปนรอยละ 4.43 ในนักศึกษาหญิง พบวา มีชีพจรขณะพักอยูในเกณฑต่ํา คิดเปนรอยละ 14.50 แรง

บีบมืออยูในเกณฑต่ํา คิดเปนรอยละ 7.56 นั่งกมตัวไปขางหนาอยูในเกณฑพอใช คิดเปนรอยละ 7.93 ดันพ้ืนอยูในเกณฑพอใช 

คิดเปนรอยละ 11.76 และดัชนีมวลกายอยูในเกณฑพอใช คดิเปนรอยละ 3.45 ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 คาเฉล่ียสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธกับสุขภาพของนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง 
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ภาพที่ 1	ค่าเฉลี่ยสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพของนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง

ชารี จันสุพรม,  ณรงค์ จอมโคกกรวด,  พรทิพย์ ฉัตรชูเกียรติกุล
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สรุปและอภิปรายผล
	 จากการศกึษาสมรรถภาพทางกายทีส่มัพนัธ์กับสขุภาพ 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

อสีาน	นครราชสมีา	เมือ่เปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพ 

ทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ	พบว่า	ข้อมูลของชีพจรขณะพัก	และ 

แรงบีบมือ	 ของนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง	 มีค่าเฉล่ียอยู่ใน 

เกณฑ์ต�่า	และข้อมูลของการนั่งก้มตัวไปข้างหน้า	ดันพื้น	และดัชน ี

มวลกาย	มค่ีาเฉลีย่อยูใ่นเกณฑ์พอใช้	โดยจากข้อมลูการศึกษาพบว่า 

ในปัจจบุนันกัศกึษามกีารท�ากจิกรรมทีม่กีารเคล่ือนไหวร่างกาย	หรอื 

การออกก�าลังกายน้อยลง	 จึงท�าให้การออกแรงของกล้ามเน้ือใน 

การท�ากจิกรรมต่าง	ๆ 	นัน้ลดลง	รูส้กึเหนือ่ยขณะทีม่กีารท�ากจิกรรม 

ต่าง	 ๆ	 ที่นอกเหนือความคาดหมาย	 เช่น	 การเดินขึ้นบันไดเม่ือ 

ลิฟท์เสีย	การวิ่งไล่	จากการแย่งสิ่งของกัน	 เป็นต้น	ซึ่งเมื่อร่างกาย 

ขาดการท�ากิจกรรมอย่างสม�่าเสมออาจท�าให้อัตราการเต้นของ 

ชีพจรในขณะพักเต้นสูงข้ึน	 ส่งผลต่อสุขภาพของระบบไหลเวียน 

โลหิตและระบบหายใจ	ไม่มีความแข็งแรงทนทาน	ท�าให้ระบบหัวใจ 

และหลอดเลือดไม่สามารถน�าออกซิเจนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ	(สุพิตร	สมาหิโต,	2541)	เนื่องมาจากการใช้เครื่อง 

ทุนแรง	 และเทคโนโลยีต่าง	 ๆ	 ท่ีมีมากข้ึน	 ท�าให้ขาดการดูแลหรือ 

คงสภาพของสมรรถภาพทางกาย	 ก็จะท�าให้เกิดความเส่ียงต่อ 

การบาดเจ็บและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นได้	 ดังนั้น	 การส่งเสริมให้ทุกคนได ้

มีการดูแลสุขภาพจึงจ�าเป็นอย่างยิ่ง	 และสิ่งที่ท�าให้ทุกคนมีสุขภาพ 

ที่ดีนั้น	 ต้องมีการท�ากิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาสมรรถภาพ 

ทางกาย	 ซึ่งการท�ากิจกรรมทางกายหรือการออกก�าลังกายที่ 

เพียงพอ	เป็นกิจกรรมที่จะสามารถพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ	 

ท�าให้กล้ามเนื้อท�างานได้อย่างแข็งแรงคงทนไม่เกิดความเมื่อยล้า 

มกีารทรงตวัทีด่	ีและคลายความเครยีดได้	(จรรยา	สมงิวรรณ,	2550)	 

การท�ากิจกรรมทางกายหรือการออกก�าลังกายท�าให้ร ่างกาย 

มีการเคล่ือนไหวของเอ็น	 และข้อต่อ	 ซ่ึงกิจกรรมการเคลื่อนไหว 

ที่ใช้ข้อต่อ	 จะช่วยให้ร่างกายมีความอ่อนตัวหรือยืดหยุ่นเพิ่มขึ้น 

ความยืดหยุ ่นของกล้ามเนื้อมีความสัมพันธ ์กับเพศและอาย	ุ 

ความอ่อนตัวเป็นคุณสมบัติที่จ�าเป็นต่อการท�ากิจกรรมหรือ 

การออกก�าลังกายทุกประเภท	 ช่วยป้องกันการบาดเจ็บ	 ถึงแม้ว่า 

ความอ่อนตัวจะเป็นส่ิงที่ได้มาด้วยความสม�่าเสมอหรือแค่ใช้ 

ความพยายามเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน	 แต่ผู้ที่ท�ากิจกรรมทางกาย 

หรือการออกก�าลังกายได้มองข้ามที่จะให้เวลากับการยืดกล้ามเน้ือ 

อย่างจริงจัง	 ซึ่งการฝึกความอ่อนตัวควรปฏิบัติหลังจากช่วงของ 

การคลายอุ่น	(เจริญ	กระบวนรัตน์,	2548)	เมื่อมีการท�ากิจกรรมที ่

เคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม�่าเสมอ	 ร่างกายก็จะมีรูปร่างที่สมส่วน 

จึงท�าให้มีค่าดัชนีมวลกายอยู ่ในเกณฑ์ที่พอเหมาะ	 ซึ่งเราควร 

ออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อให้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง	 

อีกทั้งยังช่วยในการป้องกันโรคต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการขาดการ 

ออกก�าลังกาย	 เช่น	 โรคหัวใจและหลอด	 เลือด	 ความดันโลหิตสูง	 

ความเครียด	เบาหวาน	ความ	อ้วน	เป็นต้น	(กองการออกก�าลังกาย 

เพื่อสุขภาพ	กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข,	2551)		

	 จากข้อมูลผลการวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่านักศึกษา 

ควรมีการท�ากิจกรรมทางกายหรือออกก�าลังกายเพิ่มขึ้น	 เพ่ือการ 

มสีขุภาพทีด่แีละยงัเป็นการเสรมิสร้างสมรรถภาพทางกายให้เป็นไป 

ตามเกณฑ์ของสมรรถภาพทางกายทีส่มัพนัธ์กับสขุภาพ	ซึง่ประโยชน์ 

ของการออกก�าลังกาย	เล่นกีฬา	และการมีกิจกรรมทางกาย	ที่เป็น 

ตารางที่ 1	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพของนักศึกษาชาย

	 และนักศึกษาหญิง
ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธกับสุขภาพของนักศึกษาชาย 

            และนักศึกษาหญิง 

รายกาย เพศ     เกณฑมาตรฐานสมรรถภาพทางกาย 

  นักศึกษาชาย 

   X         S.D 

  นักศึกษาหญิง 

   X         S.D 

    ชาย 

 

          หญิง 

ชีพจรขณะพัก (ครั้ง/นาที) 87.42     15.25 96.55     14.50    67-69           70-73 

แรงบีบมือ (กิโลกรัม) 40.63      7.19 23.57      7.56    73-83           52-62 

นั่งกมตัวไปขางหนา (เซนติเมตร) 11.15      7.93 10.37      8.83    8-15          6-13 

ดันพื้น (จํานวนครั้ง) 28.59     13.59 25.03     11.76   24-29          16-21 

ดัชนีมวลกาย (กิโลกรัมตอตารางเมตร) 21.76      4.43 20.57      3.45   18.5-24.9         18.5-24.9 

หมายเหตุ: ประยุกตใชจากเกณฑมาตรฐานสมรรถภาพทางกายของ (International Committee for The Standardization of 

Physical Fitness Test: ICSPFT) 
 

 

 

สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษาสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธกับสุขภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี    

ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธกับสุขภาพ พบวา ขอมูลของ 

ชีพจรขณะพัก และแรงบีบมือ ของนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง มีคาเฉลี่ยอยูในเกณฑต่ํา และขอมูลของการนั่งกมตัวไป

ขางหนา ดันพ้ืน และดัชนีมวลกาย มีคาเฉล่ียอยูในเกณฑพอใช โดยจากขอมูลการศึกษาพบวา ในปจจุบันนักศึกษามีการทํา

กิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวรางกาย หรือการออกกําลังกายนอยลง จึงทําใหการออกแรงของกลามเนื้อในการทํากิจกรรมตาง ๆ 

นั้นลดลง รูสึกเหน่ือยขณะท่ีมีการทํากิจกรรมตางๆ ที่นอกเหนือความคาดหมาย เชน การเดินขึ้นบันไดเมื่อลิฟทเสีย การวิ่งไล 

จากการแยงส่ิงของกัน เปนตน ซึ่งเมื่อรางกายขาดการทํากิจกรรมอยางสม่ําเสมออาจทําใหอัตราการเตนของชีพจรในขณะพัก

เตนสูงขึ้น สงผลตอสุขภาพของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ ไมมีความแข็งแรงทนทาน ทําใหระบบหัวใจ และหลอด

เลือดไมสามารถนําออกซิเจนไปเลี้ยงกลามเน้ือไดอยางมีประสิทธิภาพ (สุพิตร สมาหิโต, 2541) เนื่องมาจากการใชเครื่องทุนแรง 

และเทคโนโลยีตาง ๆ ท่ีมีมากขึ้น ทําใหขาดการดูแลหรือคงสภาพของสมรรถภาพทางกาย ก็จะทําใหเกิดความเสี่ยงตอการ

บาดเจ็บและเสียชีวิตเพ่ิมขึ้นได ดังนั้น การสงเสริมใหทุกคนไดมีการดูแลสุขภาพจึงจําเปนอยางย่ิง และสิ่งท่ีทําใหทุกคนมี

สุขภาพที่ดีนั้น ตองมีการทํากิจกรรมท่ีชวยเสริมสรางพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ซึ่งการทํากิจกรรมทางกายหรือการออกกําลัง

กายท่ีเพียงพอ เปนกิจกรรมที่จะสามารถพัฒนาทั้งดานรางกายและจิตใจ ทําใหกลามเนื้อทํางานไดอยางแข็งแรงคงทนไมเกิด

ความเมื่อยลา มีการทรงตัวที่ดี และคลายความเครียดได (จรรยา สมิงวรรณ, 2550) การทํากิจกรรมทางกายหรือการออกกําลัง

กายทําใหรางกายมีการเคลื่อนไหวของเอ็น และขอตอ ซึ่งกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่ใชขอตอ จะชวยใหรางกายมีความออนตัว

หรือยืดหยุนเพ่ิมขึ้น ความยืดหยุนของกลามเนื้อมีความสัมพันธกับเพศและอายุ ความออนตัวเปนคุณสมบัติที่จําเปนตอการทํา

กิจกรรมหรือการออกกําลังกายทุกประเภท ชวยปองกันการบาดเจ็บ ถึงแมวาความออนตัวจะเปนสิ่งท่ีไดมาดวยความสม่ําเสมอ

หรือแคใชความพยายามเพียงเล็กนอยเทานั้น แตผูที่ทํากิจกรรมทางกายหรือการออกกําลังกายไดมองขามท่ีจะใหเวลากับการ

ชารี จันสุพรม,  ณรงค์ จอมโคกกรวด,  พรทิพย์ ฉัตรชูเกียรติกุล
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กิจวัตรประจ�าวันสามารถช่วยป้องกันโรคต่างๆ	 ได้เป็นอย่างดี 

อีกทั้งยังสามารถบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูอาการเจ็บป่วยให้บรรเทา 

ลงได้	ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ	

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 

	 1.	 จากผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์ 

กับสุขภาพของนักศึกษา	 จะเห็นได้ว่าข้อมูลด้านชีพจรขณะพัก 

ที่เป็นตัวชี้วัดด้านการท�างานของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด	 

และการวดัแรงบบีมอื	ทีเ่ป็นตวัชีว้ดัด้านความแขง็แรงของกล้ามเนือ้ 

อยู่ในเกณฑ์ต�่า	 จึงควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข	 โดยการจัดให้มี 

กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมกีฬาและ 

การออกก�าลังกาย	 เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางกายท่ีสัมพันธ์กับ

สุขภาพให้กับนักศึกษา

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมด้านพฤติกรรมในการ 

ท�ากิจกรรมทางกายที่ส่งผลต่อสมรรถภาพทางกายของนักศึกษา

	 2.	 ควรมกีารเปรยีบเทยีบสมรรถภาพทางกายท่ีสมัพนัธ์ 

กับสุขภาพของนักศึกษาในแต่ละคณะ	หรือสถาบัน
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บทคัดย่อ
	 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาระดับคณุภาพชวีติการท�างานและระดบัความผกูพนัของแรงงานกมัพชูา	โรงงานคดับรรจุ	 

อ�าเภอโป่งน�้าร้อน	 จังหวัดจันทบุรี	 และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท�างานของแรงงานกัมพูชากับความผูกพันต่อ 

โรงงานคดับรรจ	ุอ�าเภอโป่งน�า้ร้อน	จงัหวดัจันทบรีุ	กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี	้คอื	แรงงานกมัพชูาทีข่ึน้ทะเบยีนกบัส�านกังานจดัหางาน 

อย่างถูกต้องตามกฎหมาย	และท�างานอยู่ในโรงงานคัดบรรจุ	อ�าเภอโป่งน�้าร้อน	จังหวัดจันทบุรี	จ�านวน	335	คน	ด้วยการสุ่มแบบโควต้า	 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก	่ 

ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

	 ผลการวิจัยพบว่า	1)	คุณภาพชีวิตการท�างานของแรงงานกัมพูชา	โรงงานคัดบรรจุ	อ�าเภอโป่งน�้าร้อน	จังหวัดจันทบุรี	โดยรวม 

อยู่ในระดับมาก	 2)	 ความผูกพันของแรงงานกัมพูชาต่อโรงงานคัดบรรจุ	 อ�าเภอโป่งน�้าร้อน	 จังหวัดจันทบุรี	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 

3)	 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท�างานของแรงงานกัมพูชากับความผูกพันโรงงานคัดบรรจุ	 อ�าเภอโป่งน�้าร้อน	 จังหวัดจันทบุรี	 

อยู่ในระดับสูง	

ค�าส�าคัญ : ความสัมพันธ์,	คุณภาพชีวิตการท�างาน,	แรงงานกัมพูชา,	ความผูกพัน,		โรงงานคัดบรรจุ																													

อภิวรรณ  ศิรินันทนา
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Abstract
	 This	research	aimed	to	study	the	quality	level	of	working	life	and	the	commitment	level	of	Cambodian 

workers	to	packing	in	Pong	Nam	Ron	district,	Chanthaburi	province	and	to	study	the	level	of	relationship	between 

quality	 of	working	 life	 of	 Cambodian	workers	 and	 commitment	 to	 packing	 factories	 in	 Pong	 Nam	 Ron	 district, 

Chanthaburi	province.	The	samples	used	 in	this	study	were	335	Cambodian	workers	who	legally	 registered	with	 

the	Employment	Office	and	worked	in	the	packing	factories	in	Pong	Nam	Ron	district,	Chanthaburi	provice	gaining	 

from	quota	 sampling,	 The	 instruments	 used	 to	 collect	 data	was	 a	 five-rating	 scale	 questionnaire.	 The	 statistics	 

used	 for	 data	 analysis	 were	 percentage,	mean	 standard	 deviation	 and	 Pearson’s	 product-moment	 correlation	 

coefficient.	

	 The	 results	 found	 that:	 1)	 quality	 of	 working	 life	 of	 Cambodian	workers	 in	 Pong	 Nam	 Ron	 district,	 

Chanthaburi	 province	 as	 a	 whole	 was	 at	 the	 high	 level,	 2)	 commitment	 of	 Cambodian	 workers	 to	 packing	 

factories	in	Pong	Nam	Ron	district,	Chanthaburi	province	as	a	whole	was	at	the	high	level	and	3)	the	relationship	 

between	quality	of	working	life	of	Cambodian	workers	and	their	commitments	to	packing	factories	 in	Pong	Nam	 

Ron	district,	Chanthaburi	province	as	a	whole	was	the	high	level.

Keywords :	 Relationship,	quality	of	working	life,	Cambodian	workers,	commitment,	packing	factories
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บทน�า
	 ปัจจุบันประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

อย่างรวดเร็ว	 เนื่องจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจของสังคมไทย 

ที่ผ่านมาท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างแรงงานเป็น 

อย่างมาก	 แรงงานไทยมีความรู้ความช�านาญเพิ่มขึ้นมีการพัฒนา 

ศักยภาพในการท�างานในภาคอุตสาหกรรมและการบริการท่ีใช ้

เทคโนโลยีที่ซับซ้อนมากขึ้น	 ขณะเดียวกันกิจการพื้นฐานของงาน 

ประเภทเกษตรและปศุสัตว์	 อาชีพในอุตสาหกรรม	 อาชีพประมง	 

อาชีพเล้ียงสัตว์	 อาชีพอุตสาหกรรมยางพารา	 ตลอดจนแรงงาน 

บ้านลดลง	ทศันคตใินการท�างานของแรงงานไทยเปลีย่นไปเน่ืองจาก 

สามารถหางานทีมี่รายได้เลีย้งตนและครอบครวัได้ง่ายกว่าสมยัก่อน	 

และในต่างประเทศที่เจริญทางด้านเศรษฐกิจเป็นตลาดแรงงาน 

นอกประเทศที่ดึงดูดแรงงานไทยออกไปท�างานเป็นจ�านวนมาก	 

การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยเมื่อเทียบกับ 

ประเทศเพื่อนบ้านเช่น	พม่า	กัมพูชา	และลาว	แล้วประเทศเหล่านี ้

นับว่ามีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีต�่ากว่าไทยการขยายตัวทางด้าน 

เศรษฐกิจท่ีสูงขึ้น	 ประกอบกับประเทศเพื่อนบ้านมีการชะลอตัว	 

ทั้งทางเศรษฐกิจ	สังคม	และการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านท�าให ้

มีความต้องการแรงงานที่เพิ่มขึ้น	โดยเฉพาะการหลั่งไหลเข้ามาของ 

แรงงานพม่า	กัมพูชา	และลาวในประเทศไทย	เป็นผลสืบเนื่องจาก 

ความแตกต่างทางด้านเศรษฐกจิประเทศดงักล่าว	เนือ่งจากแรงงาน 

ต่างด้าวจากประเทศดงักล่าวประสบปัญหาภาวะยากจน	การศกึษาน้อย 

ขาดรายได้ที่เพียงพอต่อการด�ารงชีพการหลบหนีจากสถานการณ ์

การเมือง	 ด้วยเหตุนี้แรงงานต่างด้าวจึงเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	 

ซึ่งพวกเขาคิดว่าเป็นสถานการณ์ท่ีมีความปลอดภัยต่อชีวิตและ 

คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของพวกเขา	 (อาจินต์	 	 สงทับ	 และวุฒิชัย 

ทองสามสี,	2560:	10)	

	 ในขณะเดียวกันคุณภาพชีวิตเป็นผลรวมจากการ 

ด�าเนินชีวิตที่มนุษย์ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา 

เพื่อให้สามารถด�าเนินชีวิตตามที่คนทุกคนปรารถนา	 คุณภาพชีวิต 

ของบุคคลในแต่ละช่วงชีวิตจึงอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู ่กั 

บการรับรู้ต่อสภาพความเป็นอยู่ที่เกิดขึ้น	 ซึ่งอยู่ภายใต้บริบททาง 

สงัคมวฒันธรรม	ค่านยิม	ความเชือ่พืน้ฐานความรูแ้ละประสบการณ์ 

ของแต่ละบุคคล	 สภาพความเป็นอยู่และการด�ารงชีวิตที่ส่งผล 

กระทบต่อคุณภาพชีวิตของแต่ละบุคคล	 ได้แก่ภาวะสุขภาพ	 

ชีวิตครอบครัว	 ชีวิตการท�างาน	 สภาพเศรษฐกิจ	 สังคม	 และ 

วัฒนธรรม	 เป็นต้น	 (Worayod,	 2007:	 30)	 เม่ือเง่ือนไขในการ 

ด�ารงชีวิตเหล่านี้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีไม่ดี	 จะส่งผลต่อ 

การมุ่งหาคุณภาพชีวิตท่ีดีกว่าเพื่อการด�ารงชีพ	 ให้มีความอยู่รอด 

และสบายมากขึ้นกว่าท่ีเป็นอยู่	 อย่างไรก็ตามยังมีแรงงานต่างด้าว 

บางส่วนที่ท�างาน	 โดยผิดกฎหมายอาจส่งผลต่อการด�ารงชีวิต 

(Aranyanak	 &	 Jongwutiwes,	 2014:	 39)	 ส่งผลต่อการเพ่ิม 

อัตราป่วยและอัตราตายในกลุ่มแรงงานต่างด้าว	 ปัญหาในการ 

เข้าถึงบริการสุขภาพในประเทศไทยแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ ่

ต้องอาศัยสภาพแวดล้อมที่แออัด	 ขาดระบบสุขาภิบาลที่สะอาด	 

และสาธารณูปโภคที่จ�าเป็น	เช่น	น�้าดื่ม	น�้าใช้	เป็นต้น	ระบบจัดการ 

สุขภาพที่ดีและมีประสิทธิภาพในประเทศไทยจึงต้องคุ้มครอง 

แรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	 (Likitwattanakiat,	 

2008:	 64)	 มิเช่นนั้นแรงงาน	 ต่างด้าวจะขาดความมั่นคงปลอดภัย 

ในชีวิตและการท�างาน	 ท�าให้เกิดความรู้สึกเบ่ือหน่ายไร้อ�านาจ 

ต่อรอง	 ขาดความพึงพอใจในการท�างาน	 ท�าให้ประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผลในการท�างานลดลง	 และมีความสุขในการด�ารงชีวิต 

น้อยลง	ตลอดจนส่งผลต่อความรกัและความผกูพนัต่อองค์กรน้อยลง		

	 จงัหวดัจนัทบรุ	ีถอืเป็นอกีจงัหวดัหนึง่ทีม่แีรงงานต่างด้าว 

เข้ามาเป็นจ�านวนมาก	 โดยแรงงานต่างด้าวมี	 3	 สัญชาติ	 คือ	พม่า	 

กมัพชูา	และลาว	ซึง่ส�านกับรหิารแรงงานต่างด้าวกรมการจดัหางาน 

ฉบับประจ�าเดือนพฤศจิกายน	 2560	 ระบุว่า	 จังหวัดจันทบุรีมี 

แรงงานต่างด้าว	 ที่ได้รับอนุญาตท�างานทั่วราชอาณาจักรปี	 2560	 

รวมทั้งสิ้น	9,940	คน	โดยมีสัญชาติกัมพูชา	มากที่สุดถึง	4,026	คน 

(ส�านักบริหารแรงงานต่างด้าว	 กรมการจัดหางาน,	 2560:	 14)	 

แรงงานต่างด้าวจะเข้ามาท�างานแทนแรงงานในพื้นที่	 โดยประกอบ 

อาชพีหลากหลายรปูแบบ	งานบางประเภทไม่เป็นทีน่ยิมของแรงงาน 

ในพื้นที่ด ้วยลักษณะงานเป็นงานหนักงานเส่ียงอันตราย	 เช่น 

งานก่อสร้าง	 ตากแดด	 สกปรก	 มีกล่ินเหม็น	 งานที่มีระยะเวลา 

ในการท�างานไม่แน่นอนหรืองานที่ต้องใช้ความอดทนอดกลั้นต่อ 

อุปนิสัยนายจ้างเป็นอย่างสูงและสภาพสังคมที่	 แรงงานต่างด้าว 

ท�างานมีผลต่อสุขภาพชีวิตของแรงงานดังกล่าวด้วย	 แรงงาน 

ต่างด้าวเหล่านี้ต่างคาดหวังชีวิตที่ดีกว่า	 เมื่อได้เข้ามาเป็นแรงงาน 

ในประเทศไทย	 แม้บางส่วนต้องเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมาย 

เส่ียงต่อการจับกุมหรือเส่ียงอันตรายจากการเดินทาง	 หรือแม ้

เม่ือเดินทางมาถึงและได้งานที่ท�าแล้วก็ยังเสี่ยงต่อลักษณะงาน 

ที่ท�าต้องอดทนต่อความเส่ียงในด้านต่าง	 ๆ	 เพ่ือแลกกับความหวัง 

ที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าการอยู่ในประเทศของตน	 (Ministry	 of	 

Labour,	2007:	85)

	 ในขณะเดียวกันอ�าเภอโป่งน�้าร้อน	 จังหวัดจันทบุรี	 

ถือว่ามีผลผลิตจากพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ที่สร้างรายได้ให้แก่ 

เกษตรกรในอ�าเภอโป่งน�า้ร้อน	เป็นจ�านวนมาก	คอื	ล�าไย	ดงัทีป่รากฏ 

ในข่าว	“จนัทบุรเีป็นจงัหวดัทีม่ลี�าไยนอกฤดูมากทีสุ่ดในประเทศไทย	 

มลูค่าการค้าระหว่างเกษตรกรกบัผูซ้ือ้มากกว่า	1	หมืน่ล้านบาทต่อปี	 

โดยล�าไยปี	2559	และปี	2560	ในอ�าเภอโป่งน�า้ร้อน	อ�าเภอสอยดาว	 

และอ�าเภออื่น	ๆ	มีปริมาณผลผลิต	2.9	แสนตัน	แบ่งเป็น	อ�าเภอ 

โป่งน�้าร้อน	1.6	แสนตัน	อ�าเภอสอยดาว	1.2	แสนตัน	อ�าเภออื่น	ๆ	 

6,542	ตัน”	(ประชาชาติธุรกิจออนไลน์,	2560)	ด้วยเหตุนี้เกษตรกร

ในจันทบุรี	 จึงแปรสถานะมาเป็นผู้ประกอบการเจ้าของโรงงาน 

อภิวรรณ  ศิรินันทนา
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คัดบรรจุผลผลิตทางเกษตรกันมากมาย	 โดยเฉพาะในช่วงหน้า 
ผลไม้หน้าเก็บเกี่ยว	 ซึ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้แรงงานกัมพูชา
ตั้งแต่การเก็บผลผลิต	 จนถึงการคัดเลือกบรรจุลงกล่องเพื่อส่งผล 
ผลติทางการเกษตรขายหรอืเผ่ือส่งออกไปยงัต่างประเทศ	จงึจ�าเป็น 

ต้องพึง่พาอาศยัการว่าจ้างแรงงานต่างด้าวประเทศเพือ่นบ้านทัง้สิน้	 

โดยมีสัญชาติกัมพูชามากที่สุด	เป็นไปตามสถิติของแรงงานต่างด้าว

ที่มีการเพิ่มขึ้นทุกปี

	 จากสถิติดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าจังหวัดจันทบุรีนั้น	 

มีปริมาณการใช้แรงงานต่างด้าวสูงท่ีสุด	 โดยแรงงานส่วนใหญ่เป็น 

แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา	 ประกอบกับอ�าเภอโป่งน�้าร้อน	 

จังหวัดจันทบุรี 	 เป ็นฐานการผลิตสินค ้าเกษตรท่ีใหญ่ที่สุด 

ในประเทศไทยด้วย	 จึงท�าให้แรงงานกัมพูชามีความส�าคัญในการ 

ขบัเคลือ่นระบบเศรษฐกิจในประเทศไทย	กล่าวได้ว่า	แรงงานกมัพชูา	 

เป็นปัจจัยส�าคัญที่ช่วยผลักดันกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ในโรงงานคัดบรรจุ

ผลผลติทางการเกษตร	จงัหวดัจนัทบรุใีห้ประสบความส�าเรจ็	ฉะนัน้

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ช่วย

ผลักดันให้องค์การประสบความส�าเร็จ	เพราะหากแรงงานมีสุขภาพ

กาย	 สุขภาพจิต	 และได้ท�างานอยู่ภายใต้บรรยากาศในการท�างาน

ที่ดี	 ย่อมส่งผลท�าให้แรงงานสามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิผล

และประสิทธิภาพ	 สอดคล้องกับแนวคิดของ	 Greenberg	 and	

Baron	(1995:	51)	ที่กล่าวว่า	คุณภาพชีวิตการท�างานนั้นท�าให้เกิด

ประโยชน์ทีด่	ี3	ด้าน	ได้แก่	การเพิม่ความรูส้กึพงึพอใจในการท�างาน	

สร้างความรู ้สึกผูกพันต่อองค์การและลดอัตราการเปล่ียนงาน	

ท�าให้ผลผลิตสูงขึ้น	และเพิ่มประสิทธิผลขององค์การ	เช่น	ผลก�าไร 

การบรรลุเป้าหมายขององค์การเป็นต้น	 ด้วยเหตุน้ีการศึกษาเรื่อง 

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท�างานของแรงงานต่าง 

กมัพชูากบัความผกูพันต่อโรงงานคดับรรจ	ุอ�าเภอโป่งน�า้ร้อน	จงัหวดั 

จันทบุรี	 จึงเป็นประเด็นส�าคัญ	 น�าไปสู่การทราบสภาพการท�างาน 

ของแรงงานกัมพูชา	 ทราบความต้องการของแรงงานกัมพูชา 

เพื่อสร้างแรงจูงใจในการท�างาน	 สร้างความผูกพันต่อองค์การ 

ซึ่งเป ็นปัจจัยหนึ่งที่ส�าคัญต่อการเพิ่มผลการปฏิบัติงานของ 

องค์การ	และสนับสนุนหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกัน 

ส่งเสริมแรงงานกัมพูชา	ให้มีคุณภาพชีวิตในการท�างานที่ดีขึ้นน�าไป 

สู่แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาสวัสดิการของแรงงานกัมพูชา 

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพ่ือศกึษาระดบัคณุภาพชวีติการท�างานของแรงงาน

กัมพูชา	โรงงานคัดบรรจุ	อ�าเภอโป่งน�้าร้อน	จังหวัดจันทบุรี

	 2.	 เพื่อศึกษาระดับความผูกพันของแรงงานกัมพูชา	

โรงงานคัดบรรจุ	อ�าเภอโป่งน�้าร้อน	จังหวัดจันทบุรี

	 3.	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ ์ระหว่างคุณภาพชีวิต 

การท�างานของแรงงานกัมพูชากับความผูกพันต่อ	 โรงงานคัดบรรจุ	 

อ�าเภอโป่งน�้าร้อน	จังหวัดจันทบุรี

วิธีด�าเนินการวิจัย
 ขอบเขตการวิจัย

	 1.	 ขอบเขตด้านเนื้อหา	แบ่งเป็น	3	ด้าน	คือ

	 	 1.1	ข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถาม	 

จ�าแนกเป็น	 เพศ	อายุ	 การศึกษา	สถานภาพ	สมาชิกในครอบครัว	 

และประสบการณ์ท�างาน

	 	 1.2	ศึกษาคุณภาพชีวิตการท�างานของแรงงาน 

กัมพูชา	 โรงงานคัดบรรจุ	 อ�าเภอโป่งน�้าร้อน	 จังหวัดจันทบุรี	 

ประกอบด้วย	 ด้านสภาพการท�างานที่ปลอดภัย	 ด้านสิทธิและ 

เสรีภาพในการท�างาน	 ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว	 

ด้านการท�างานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น	 ด้านโอกาส

ในการเพิ่มและพัฒนาขีดความสามารถ	 และด้านค่าตอบแทน 

ที่เพียงพอและยุติธรรม

	 	 1.3	ศึกษาความผูกพันของแรงงานต่างกัมพูชา 

ต่อโรงงานคัดบรรจ	ุอ�าเภอโป่งน�า้ร้อน	จงัหวดัจนัทบรุ	ีประกอบด้วย	 

ด้านความทุ่มเทในการท�างาน	ด้านความปรารถนา	ด้านความระลึก 

และกล่าวถึงองค์การในเชิงบวก

	 2.	ขอบเขตด้านพื้นที่		

	 ศึกษาแรงงานกัมพูชาในอ�าเภอโป่งน�้าร้อน	 จังหวัด 

จันทบุรี

	 3.	 ขอบเขตด้านประชากร

	 ศึกษาแรงงานกัมพูชาแรงงานกัมพูชาที่ขึ้นทะเบียน 

กับส�านักงานจัดหางานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 ได้แก่	 แรงงานกัมพูชา 

ที่ขึ้นทะเบียนกับส�านักงานจัดหางานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	 

และท�างานอยู่ในโรงงานคัดบรรจุที่ผ่านการรับรอง	 GMP	 จาก 

กรมวิชาการเกษตร	 ในอ�าเภอโป่งน�้าร้อน	 จังหวัดจันทบุรี	 จ�านวน 

ทั้งหมด	 4	 แห่ง	 ประกอบด้วย	 บริษัท	 สยามอินฟินิตี้ฟู้ดส์	 จ�ากัด	 

โรงงานนายสุเทพฤทธิ	์ประดษิฐ์โชค	บรษิทั	ไชน่าอนิเตอร์กรุ๊ป	จ�ากดั	 

และบริษัท	 ชินตงหยวน	 พรีซิชั่นเทคโนโลยี	 จ�ากัด	 (กลุ่มพัฒนา 

ระบบตรวจรับมาตรฐานสินค้า	 (กตม.),	 2559:	 51)	 รวมท้ังหมด	 

จ�านวน	2,454	คน

	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 แรงงานกัมพูชา 

ที่ขึ้นทะเบียนกับส�านักงานจัดหางานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	 

และท�างานอยู่ในโรงงานคัดบรรจุในบริษัท	 สยามอินฟินิตี้ฟู ้ดส์	 

จ�ากัด	 โรงงานนายสุเทพฤทธิ์	 ประดิษฐ์โชค	 บริษัทไชน่าอินเตอร์

กรุ ๊ป	 จ�ากัด	 และบริษัทชินตงหยวน	 พรีซิชั่นเทคโนโลยี	 จ�ากัด	 

อภิวรรณ  ศิรินันทนา
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รวมทั้งหมด	 จ�านวน	 2,454	 คน	 ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช ้

ตารางเทียบกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน	 (Krejcie	 and	 

Morgan,	1970:	55)	ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน	335	คน	และท�าการ 

ค�านวณหาจ�านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละโรงงานคัดบรรจุ	 ด้วยการ 

สุม่แบบโควต้า	(Quota	Sampling)	และเมือ่ได้จ�านวนกลุม่ตวัอย่าง 

ในแต่ละโรงงานคัดบรรจุเรียบร้อยแล้ว	 จากนั้นผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่ม

แบบบังเอิญ	(Accidental	Sampling)	

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูในการวจิยัครัง้นี้	 

ได้แก่	แบบสอบถาม	จ�านวน	1	ฉบับ	แบ่งเป็น	3	ตอน	ดังนี้

	 ตอนที่	 1	 ข้อมูลเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ 

แบบสอบถาม	 ได้แก่	 เพศ	 อายุ	 การศึกษา	 สถานภาพ	 สมาชิกใน 

ครอบครวั	และประสบการณ์ท�างาน	ลกัษณะของเครือ่งมอืเป็นแบบ 

ตรวจรายการ	(Check	list)

	 ตอนที่	 2	 ข้อมูลเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการท�างานของ 

แรงงานกัมพูชา	 อ�าเภอโป่งน�้าร้อน	 จังหวัดจันทบุรี	 ประกอบด้วย												 

ด้านสภาพการท�างานทีป่ลอดภยั	ด้านสทิธแิละเสรภีาพในการท�างาน	

ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชวีิตสว่นตัว	ดา้นการท�างานร่วมกัน

และความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น	 ด้านโอกาสในการเพิ่มและพัฒนา

ขีดความสามารถ	 และด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 

มีลักษณะของเครื่องมือเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	

Scale)	ตามวธิกีารของลเิคร์ท	(Likert’s)	มเีกณฑ์การให้คะแนนดงันี้

	 5	 หมายถึง	มีคุณภาพชีวิตการท�างานอยู่ในมากที่สุด

	 4	 หมายถึง	มีคุณภาพชีวิตการท�างานอยู่ในระดับมาก

	 3	 หมายถึง	มีคุณภาพชีวิตการท�างานอยู่ในระดับ

	 	 		 	 ปานกลาง

	 2	 หมายถึง	มีคุณภาพชีวิตการท�างานอยู่ในระดับน้อย

	 1	 หมายถึง	มีคุณภาพชีวิตการท�างานอยู่ในระดับ

	 	 		 	 น้อยที่สุด

	 ตอนที	่2	ข้อมลูเกีย่วกบัความผูกพันของแรงงานกมัพชูา 

ต่อโรงงานคัดบรรจุ	อ�าเภอโป่งน�้าร้อน	จังหวัดจันทบุรี	ประกอบด้วย	 

ด้านความทุ่มเทในการท�างาน	 ด้านความปรารถนา	 และด้านความ 

ระลึกและกล่าวถึงองค์การในเชิงบวกมีลักษณะของเครื่องมือเป็น 

แบบมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	 Scale)	 ตามวิธีการของ 

ลิเคร์ท	(Likert’s)	มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

	 5	 หมายถึง	มีความผูกพันอยู่ในมากที่สุด

	 4		หมายถึง		มีความผูกพันอยู่ในระดับมาก

	 3		หมายถึง		มีความผูกพันอยู่ในระดับปานกลาง

	 2		หมายถึง		มีความผูกพันอยู่ในระดับน้อย

	 1		หมายถึง		มีความผูกพันอยู่ในระดับน้อยที่สุด

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

	 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้มี	 4	 โรงงาน	 จ�านวน 

กลุม่ตวัอย่างทัง้สิน้	335	คน	ในการวจิยัครัง้นี	้ผูว้จิยัและคณะได้เก็บ 

ข้อมูลจากแบบสอบถาม	 (Questionnaire)	 กับแรงงานกัมพูชา 

ตามโรงงานทีไ่ด้เลอืกไว้ทัง้	4	โรงงาน	ส�าหรบัการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ในการวิจัยครั้งนี้นั้น	 เนื่องจากต้องสัมภาษณ์แรงงานกัมพูชา 

จึงอาจท�าให้การสื่อสารภาษาไทยไม่สามารถท�าได้	ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัย 

จงึได้ท�าการจ้างล่ามแรงงานกมัพชูาทีส่ามารถสือ่สารได้ทัง้ภาษาไทย 

และภาษากัมพูชา	 เพื่อให้การเก็บข้อมูลเป็นไปโดยสะดวก	 และ 

เพื่อลดความเสี่ยงในการได้ข้อมูลที่ผิดพลาด	 ผู้วิจัยจะท�าการชี้แจ้ง 

ถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้บุคคลที่เป็นล่ามได้เข้าใจก่อนลง 

เก็บข้อมูลจริง

 วิธีการการวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.	 ข ้อมูล เกี่ ยว กับข ้อมูลส ่วนบุคคลของผู ้ ตอบ

แบบสอบถาม	 ได้แก่	 เพศ	 อายุ	 การศึกษา	 สถานภาพ	 สมาชิกใน

ครอบครัวและประสบการณ์		โดยการหาจ�านวนและค่าร้อยละ

	 2.	 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท�างานของแรงงาน 

กัมพูชา	 อ�าเภอโป่งน�้าร้อน	 จังหวัดจันทบุรี	 โดยการหาค่าเฉลี่ย 

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 แล้วน�าค่าเฉล่ียไปเปรียบเทียบกับ 

เกณฑ์ในการแปลความหมายเป็นช่วงคะแนน	(ธานินทร์		ศิลป์จารุ,	 

2560:	45)

	 คะแนนเฉลี่ย	4.51	-	5.00	 หมายถึง	มคีณุภาพชวีติอยู่ 

	 	 	 	 	 ในระดบัมากท่ีสดุ

	 คะแนนเฉลี่ย	3.51	-	4.50	 หมายถึง	มคีณุภาพชวีติอยู่ 

	 	 	 	 	 ในระดับมาก

	 คะแนนเฉลี่ย	2.51	-	3.50	 หมายถึง	มคีณุภาพชวีติอยู่ 

	 	 	 	 	 ในระดบัปานกลาง

	 คะแนนเฉลี่ย	1.51	-	2.50	 หมายถึง	มคีณุภาพชวีติอยู่ 

	 	 	 	 	 ในระดับน้อย

	 คะแนนเฉลี่ย	1.00	-	1.50	 หมายถึง	มคีณุภาพชวีติอยู่ 

	 	 	 	 	 ในระดบัน้อยท่ีสดุ

	 3.	 ข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันของแรงงานกัมพูชา 

ต่อโรงงานคัดบรรจุ	 โดยการหาค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 

แล้วน�าค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมาย 

เป็นช่วงคะแนน	(ธานินทร์	ศิลป์จารุ,	2560:	45)

อภิวรรณ  ศิรินันทนา
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	 คะแนนเฉลี่ย	4.51	-	5.00	 หมายถึง	มีความผูกพันอยู่ 

	 	 	 	 	 ในระดบัมากท่ีสุด

	 คะแนนเฉลี่ย	3.51	-	4.50	 หมายถึง	มีความผูกพันอยู่ 

	 	 	 	 	 ในระดับมาก

	 คะแนนเฉลี่ย	2.51	-	3.50	 หมายถึง	มีความผูกพันอยู่ 

	 	 	 	 	 ในระดบัปานกลาง

	 คะแนนเฉลี่ย	1.51	-	2.50	 หมายถึง	มีความผูกพันอยู่ 

	 	 	 	 	 ในระดับน้อย

	 คะแนนเฉลี่ย	1.00	-	1.50		หมายถึง		มีความผูกพันอยู ่

	 	 	 	 	 ในระดบัน้อยทีส่ดุ

	 4.	 การวิเคราะห์เชิงอนุมาน	 (Inferential	 Statistic) 

เพื่อทดสอบสมมุติฐานซ่ึงท�าการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของ 

ตัวแปรโดยใช้สถิติ	 (Pearson	 correlation	 coefficient)	 (บุญชม	 

ศรีสะอาด,	 2556:	 61)	 โดยมีเกณฑ์ในการแปลความหมาย	 ดังนี้																	 

(ชูศรี	วงศ์รัตนะ,	2552:	39)

	 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าเท่า	1.00	 หมายถึง 

มีความสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์

	 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าตั้งแต่	.80	-	.99	 หมายถึง 

มีความสัมพันธ์กันสูงมาก

	 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าตั้งแต่	.60	-.79	 หมายถึง 

มีความสัมพันธ์กันสูง

	 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าตั้งแต่	.40	-	.59	 หมายถึง 

มีความสัมพันธ์กันปานกลาง

	 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าตั้งแต่	.20	-	.39	 หมายถึง 

มีความสัมพันธ์กันต�่า

	 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าตั้งแต่	.01	-.19	 หมายถึง 

มีความสัมพันธ์กันต�่ามาก

	 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าเท่ากับ	.00	 หมายถึง 

ไม่มีความสัมพันธ์กัน

 สถิติในการวิเคราะห์

	 1.	 สถิติเชิงพรรณนา	(Descriptive	statistics)	เพื่อใช้ 

อธิบายลักษณะข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบ 

สอบถามในส่วนที่	 1	ประกอบด้วย	การหาจ�านวน	 (%)	การหาค่า 

ร้อยละ	 (Percentage)	 ส่วนแบบสอบถามในส่วนที่	 2	 และส่วน 

ที่	3	ประกอบด้วย	ค่าคะแนนเฉลี่ย	(Mean)	และค่าความเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน	(Standard	deviation)		

	 2.	 สถิติ เชิ งอนุมาน	 ( Inferent ial	 stat ist ics) 

การทดสอบสมมติฐาน	 ใช้สถิติหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  ์

แบบเพียร์สัน	(Pearson	correlation	coefficient)

ผลการวิจัย
	 จากการศกึษาพบว่า	กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

ร้อยละ	70.0	มีอายุระหว่าง	 21-30	ปี	 ร้อยละ	 70.2	มีการศึกษา 

ระดับประถมศึกษา	ร้อยละ	89.2	มีสถานภาพสมรส	ร้อยละ	57.5	 

มีสมาชิกในครอบครัว	 4-6	 คน	 ร้อยละ	 64.0	 มีประสบการณ ์

ในการท�างาน	1-6	ปี	ร้อยละ	72.8	

	 1.	 คณุภาพชวีติการท�างานของแรงงานกมัพชูา	โรงงาน

คัดบรรจ	ุอ�าเภอโป่งน�า้ร้อน	จงัหวดัจนัทบรุ	ีโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	

เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	 ดังนี้	 อันดับแรก	 ด้านสภาพ

การท�างานที่ปลอดภัย	 มีค่าเฉล่ีย	 (X)	 เท่ากับ	 4.30	 รองลงมาคือ	

ด้านสิทธิและเสรีภาพในการท�างาน	ค่าเฉลี่ย	(X)	เท่ากับ	4.01	ด้าน

ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว	ค่าเฉลี่ย	 (X)	 เท่ากับ	3.95	

ด้านการท�างานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น	ค่าเฉลี่ย	(X)	

เท่ากบั	3.90	และด้านโอกาสในการเพิม่และพฒันาขดีความสามารถ

มีคุณภาพชีวิต	ค่าเฉลี่ย	 (X)	 เท่ากับ	3.68	อยู่ในระดับมากทุกด้าน	

ตามล�าดับ	 และด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม	 ค่าเฉลี่ย	

(X)	เท่ากับ	3.45	อยู่ในระดับปานกลาง

	 2.	 ความผกูพนัของแรงงานกมัพชูาต่อโรงงานคัดบรรจุ	

อ�าเภอโป่งน�า้ร้อน	จงัหวดัจันทบรุ	ีโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	เรยีงตาม

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	ดังนี้	อันดับแรก	ด้านความทุ่มเทในการ

ท�างาน	ค่าเฉล่ีย	(X)	เท่ากบั	4.12	รองลงมา	ด้านความปรารถนาเป็น

สมาชกิขององค์การต่อไป	ค่าเฉลีย่	(X)	เท่ากบั	4.00	และสดุท้ายด้าน

ความระลึกและกล่าวถงึองค์การในเชงิบวก	ค่าเฉล่ีย	(X)	เท่ากบั	3.69	

อยู่ในระดับมากทุกด้าน	ตามล�าดับ

	 3.	 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท�างาน 

ของแรงงานกัมพูชากับความผูกพันโรงงานคัดบรรจุ	 อ�าเภอ												 

โป่งน�้าร้อน	 จังหวัดจันทบุรี	 ผลการศึกษาพบว่า	 ความสัมพันธ ์

ระหว่างคณุภาพชวีติการท�างานของแรงงานกมัพชูากบัความผกูพัน 

ต่อโรงงานคัดบรรจุ	 อ�าเภอโป่งน�้าร้อน	 จังหวัดจันทบุรี	 โดยรวม 

อยู่ในระดับสูง	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	ล�าดับที่	1	คุณภาพ 

ชีวิตการท�างานด้านสภาพการท�างานที่ปลอดภัยกับความผูกพัน 

ต่อโรงงานคัดบรรจุโดยรวม	 มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง	 

ล�าดับที่	 2	 คุณภาพชีวิตด้านสิทธิและเสรีภาพในการท�างานกับ 

ความผูกพันต่อโรงงานคัดบรรจุโดยรวม	 มีความสัมพันธ์ทางบวก 

ในระดับสูง	 ล�าดับท่ี	 3	 คุณภาพชีวิตด้านความสมดุลระหว่างงาน 

กับชีวิตส่วนตัวกับความผูกพันต่อโรงงานคัดบรรจุโดยรวมม ี

ความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูง	ล�าดบัที	่4	คุณภาพชีวติการท�างาน 

ร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นกับความผูกพันต่อโรงงาน 

คัดบรรจุ	 โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง	 ล�าดับที่	 5	 

คุณภาพชีวิตด้านโอกาสในการเพิ่มและพัฒนาขีดความสามารถกับ 

ความผูกพันต่อโรงงานคัดบรรจุ	 โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก 
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ในระดับปานกลาง	 ล�าดับที่	 6	 คุณภาพชีวิตด้านค่าตอบแทนที่ 
เพียงพอและยุติธรรมกับความผูกพันต่อโรงงานคัดบรรจุโดยรวม 
มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง

สรุปผลและอภิปรายผล
	 การอภปิรายผลการวจิยัครัง้นี	้มปีระเด็นส�าคญัเกีย่วกบั
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท�างานของแรงงานกัมพูชา
กับความผูกพันต่อโรงงานคัดบรรจุ	 อ�าเภอโป่งน�้าร้อน	 จังหวัด
จันทบุรี	 มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการ
ท�างานและระดับความผูกพันของแรงงานกัมพูชา	 โรงงานคัดบรรจุ	
อ�าเภอโป่งน�้าร้อน	 จังหวัดจันทบุรี	 และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างคณุภาพชวีติการท�างานของแรงงานกมัพชูากบัความผกูพัน
ต่อโรงงานคัดบรรจุ	อ�าเภอโป่งน�้าร้อน	จังหวัดจันทบุรี	โดยสามารถ
สรุปประเด็นส�าคัญในการอภิปรายผลการวิจัยแบ่งเป็น	3	ประเด็น
ตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ตั้งไว้	ดังนี้
	 1.	 จากการวิจัยภาพรวมของระดับคุณภาพชีวิต 
การท�างานทั้ง	6	ด้าน	ในด้านต่างๆ	เหล่านี้	ได้แก่	ด้านค่าตอบแทน 
ทีเ่พียงพอและยตุธิรรม	ด้านสภาพการท�างานท่ีปลอดภยั	ด้านโอกาส 
ในการเพิม่และพฒันาขดีความสามารถ	ด้านการท�างานร่วมกนัและ 
ความสัมพนัธ์กบับคุคลอืน่	ด้านสิทธแิละเสรีภาพในการท�างาน	และ 
ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว	 ผลการวิจัยพบว่า 
ในภาพรวมของคุณภาพชีวิตการท�างานนั้น	แรงงานกัมพูชามีระดับ 
คุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมาก	 สะท้อนให้เห็นว่าโรงงานคัดบรรจุ	 
อ�าเภอโป่งน�้าร้อน	 จังหวัดจันทบุรี	 ให้ความส�าคัญกับเรื่องคุณภาพ 
ชีวิตการท�างานของแรงงานกัมพูชา	 จึงส่งผลให้แรงงานกัมพูชา 
มคีุณภาพชวีิตการท�างานทีด่	ีซึง่แรงงานกมัพชูา	มสีภาพการท�างาน 
ที่ปลอดภัยไม่เส่ียงต่ออันตราย	 มีสังคมในท่ีท�างานที่เป็นมิตร 
คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 ตลอดจนมีโอกาสในการเพิ่มและ 
พัฒนาขีดความสามารถในการท�างาน	มีสิทธิเสรีภาพในการท�างาน	 
และมีความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว	 สอดคล้องกับ 
งานวิจัยของนิดารัตน์	 วันเพ็ญ	 (2559:	 61)	 ได้ศึกษาคุณภาพชีวิต	 
การท�างานของแรงงานพม่าในอุตสาหกรรมการเกษตร	 กรณีศึกษา 
อ�าเภอกยุบรีุ	จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์	ผลการศกึษาพบว่า	คณุภาพชวีติ 
การท�างานแรงงานพม่าในอุตสาหกรรมการเกษตร	 โดยภาพรวมมี 
ความคดิเหน็	อยูใ่นระดบัมาก	และสอดคล้องกบัแนวคดิของวอลตนั	 
(Walton,	1974:	61)	ที่เสนอว่า	ค่าตอบแทน	สภาพแวดล้อมและ 
สังคมในการท�างาน	 ตลอดจนโอกาสหรือความก้าวหน้าในอาชีพ	 
สิทธิเสรีภาพและชีวิตการท�างานท่ีสมดุล	 ล้วนเป็นองค์ประกอบ 
ส�าคัญของคุณภาพชีวิตการท�างาน	หากองค์การสามารถตอบสนอง 
ความต้องการของพนักงานสร้างความพึงพอใจของพนักงาน	 
ย่อมส่งผลให้องค์การประสบความส�าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว	้ 
สอดคล้องกับทฤษฎีของมาสโลว์	 (Maslow,	 1954:	 25)	 ที่แสดง 
ให้เห็นว่า	 การเข้าใจความต้องการของมนุษย์จะท�าให้สามารถ 
ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้อย่างถูกต้อง	

	 2.	 จากการวิจัยภาพรวมของความผูกพันของแรงงาน 
กัมพูชาต่อโรงงานคัดบรรจุ	 อ�าเภอโป่งน�้าร้อน	 จังหวัดจันทบุรี	 
ทัง้	3	ด้าน	ในด้านต่าง	ๆ 	เหล่านี	้ได้แก่	ด้านความทุม่เทในการท�างาน	 
ด้านความปรารถนาเป็นสมาชิกขององค์การต่อไป	 และด้านความ 
ระลกึและกล่าวถงึองค์การในเชงิบวก	ผลการวจิยัพบว่า	ในภาพรวม 
ของความผกูพนัของแรงงานกัมพูชาอยูใ่นระดบัมาก	สะท้อนให้เหน็ 
ว่าแรงงานกัมพูชาระลึกถึงโรงงานคัดบรรจุ	 และเต็มใจมีส่วนร่วม 
ต่อกิจกรรมต่าง	ๆ 	เป็นอย่างดี	โดยจะมีความประทับใจและชื่นชอบ 
ในการเข้าร่วมกิจกรรมสังสรรค์กับทางโรงงานคัดบรรจุเป็นพิเศษ	 
อาทิเช่น	 กิจกรรมปีใหม่	 กิจกรรมสงกรานต์	 เป็นต้น	 ตลอดจน 
กล่าวถงึโรงงานคดับรรจใุนเชงิบวกโดยการแนะน�า	และชกัชวนญาติ 
พี่น้องหรือเพื่อนมาท�างานในโรงงานคัดบรรจุแห่งน้ี	 ตลอดจน 
แรงงานกัมพูชาปรารถนาเป็นสมาชิกขององค์การต่อไป	 โดยให ้
ความส�าคัญกับที่ท�างานว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ส�าคัญของชีวิต	 ตลอดจน 
มีความผูกพันและภาคภูมิใจที่ได้เป็นพนักงานในโรงงานคัดบรรจ ุ
แห่งนี	้ประกอบกบัแรงงานกมัพชูามคีวามมุง่มัน่ทุ่มเทกบัการท�างาน	 
ตลอดจนยินดีแก้ไขข้อผิดพลาด	 เพื่อให้การท�างานได้ผลลัพธ์ท่ีด ี
ยิ่งขึ้น	 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของวรวุฒิ	 จอดนอก	 (2557:	 47) 
ได้ศึกษาความผูกพันกับองค์การของคนงานก่อสร้างในเขตเทศบาล 
เมืองชัยภูมิ	 ผลการศึกษาพบว่า	 คนงานก่อสร้างในเขตเทศบาล 
เมืองชัยภูมิ	 มีระดับความผูกพันกับองค์การในภาพรวม	 อยู ่ใน 
ระดับมาก	และสอดคล้องกับแนวคิดของสเตียร์	(Steer,	1977:	64)	 
ที่ เสนอว่าความผูกพัน	 ย ่อมเกิดจากพนักงานมีความเต็มใจ 
เป็นสมาชิกหรือเป็นส่วนหนึ่งขององค์การแสดงออกให้เห็นในรูป 
ของพฤติกรรม	 เช่น	 การทุ่มเทกับการท�างาน	 การยอมรับค่านิยม 
และเป้าหมายขององค์การ	เป็นต้น	สอดคล้องกับแนวคิดของมาร์ช	 
และมานนารี	 (March	 and	 Mannari,	 1997:	 39)	 ท่ีกล่าวว่า 
ความผูกพันนับเป็นรูปแบบของพฤติกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความ
เทกับงาน	 ทัศนคติที่มีต่อองค์การ	 การยอมรับค่านิยมขององค์การ	 
การปรารถนาเป็นสมาชิกขององค์การ	 ตลอดจนความจงรักภักด ี
ต่อองค์การ	
	 3.	 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท�างานของ 
แรงงานกมัพชูากบัความผกูพนัต่อโรงงานคดับรรจ	ุอ�าเภอโป่งน�า้ร้อน	 
จังหวัดจันทบุรี	 ผลการศึกษาพบว่า	 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพ 
ชีวิตการท�างานของแรงงานกัมพูชากับความผูกพันต่อโรงงาน 
คัดบรรจุ	อ�าเภอโป่งน�้าร้อน	จังหวัดจันทบุรี	อยู่ในระดับสูง	ชี้ให้เห็น 
ชัดเจนว่าคุณภาพชีวิตการท�างานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ 
องค์การของแรงงานต่างด้าว	 หากคุณภาพชีวิตในการท�างานดีย่อม 
ส่งผลให้แรงงานต่างด้าวเกิดความผูกพันต่อองค์การ	 ท�าให้มี 
ความระลึกถึงองค์การเสมอ	 ต้องการมีส่วนร่วมต่อองค์การและ 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์การ	 ตลอดจนกล่าวถึงองค์การ 
ในเชิงบวกมีความปรารถนาเป็นสมาชิกขององค์การต่อไป	 และ 
มีความทุ่มเทในการท�างานมากขึ้น	 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 

นพพร	 พงศ์ทิพย์พิทักษ์	 (2557:	 61)	 ที่กล่าวว่าแม้แรงงานพม่า	 
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ส่วนใหญ่ต้องท�างานหนักงานสกปรก	 งานล�าบาก	 และงานเส่ียง 
อันตราย	 พวกเขายังคงมีความขยันขันแข็ง	 อดทนต่อการท�างาน 
หนักสูงมีความรับผิดชอบ	เรียนรู้งานได้รวดเร็วและเชื่อฟังดีหัวหน้า 
เป็นอย่างดี	 จากที่กล่าวจึงสะท้อนให้เห็นว่าการปรับปรุงพัฒนา 
คุณภาพชีวิตการท�างาน	 นอกจากจะก่อให้เกิดความผูกพันต่อ 
องค์การน�าไปสู่การเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององค์การ
แล้ว	นบัเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ทีด่ใีห้แก่ตวัองค์การอกีด้วย	ฉะนัน้
คุณภาพชีวิตการท�างานจึงเป็นสิ่งส�าคัญในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในองค์การ	สอดคล้องกับทฤษฎี	Z	อูชิ	(Ouchi,	1981:	57)	 
ที่กล่าวว่า	 การให้ความส�าคัญกับเรื่องของคุณภาพชีวิตที่ดีของ
พนักงาน	เน้นการจ้างงานระยะยาว	น�าไปสู่หนทางที่ท�าให้พนักงาน
เกิดความผูกพันกับองค์การ

ข้อเสนอแนะการวิจัย
 ข้อเสนอแนะทั่วไป
	 จากผลศกึษาพบว่า	คณุภาพชวีติคณุภาพชวีติการท�างาน 
ของแรงงานกัมพูชา	 โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน	 ยกเว้นด้าน 
ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม	 ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตอยู่ใน 
ระดับปานกลาง	 ดังน้ันแสดงว่าผู้ประกอบการโรงงาน	 คัดบรรจุใน 
อ�าเภอโป่งน�้าร้อน	 จังหวัดจันทบุรี	 มีการบริหารจัดการคุณภาพชีวิต 
การท�างานของแรงงานกัมพูชาในเรื่องค่าตอบแทนที่ไม่เพียงพอ 
และไม่มีความยุติธรรม	เมื่อพิจารณาผลการวิจัยในมิติฐานเงินเดือน	 
(Base	 Salary)	 พบว่า	 แรงงานกัมพูชายังมีความกังวลในเรื่องของ 
ปริมาณงานหรือเงินล่วงเวลา	 (OT)	 ท่ีน้อยลงและค่าครองชีพใน 
ประเทศไทยทีส่งูขึน้	ส่งผลให้การเกบ็ออมรายได้บางส่วนเพือ่ใช้จ่าย 
ในอนาคตไม่เพียงพอ	 ด้วยเหตุน้ีจึงสะท้อนให้เห็นว่า	 การปรับขึ้น 
ค่าแรงจึงไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุด	 แต่ควรปรับค่าครองชีพให้มี 
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับรายได้	ประกอบกบัสถานประกอบ 
การควรมสีวสัดกิารให้ความช่วยเหลอืค่าใช้จ่ายประเภทอืน่	ๆ 	ทีช่่วย 
ลดค่าใช้จ่ายในการด�ารงชีพของแรงงานด้วย	 เช่น	 อาหารกลางวัน					 
ที่พักพนักงาน	 รถรับส่ง	 เป็นต้น	 เพื่อให้แรงงานมีคุณภาพชีวิต 
การท�างานด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมดียิ่งขึ้น
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
	 1.	 ควรมกีารศกึษาถงึความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพชวีติ 
การท�างานของแรงงานกัมพูชากับความผูกพันต่อโรงงาน	 คัดบรรจ	ุ 
อ�าเภอโป่งน�า้ร้อน	จงัหวดัจนัทบรุ	ีด้วยระเบยีบวิธวีจิยัเชงิบรูณาการ	 
ระหว่างวิจัยเชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพ	 เพื่อให้ได้ข้อมูล 
ที่ละเอียดที่ชัดเจนเพิ่มมากขึ้น
	 2.	 ควรมีการวิจัยคุณภาพชีวิตการท�างานของแรงงาน 
กัมพูชาในกลุ่มอาชีพอื่น	 ๆ	 เช่น	 กลุ่มแรงงานประมง	 กลุ่มแรงงาน 
ในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ	 เป็นต้น	 เพื่อเป็นแนวทางในการ 
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท�างานของแรงงานกัมพูชา 
ในจังหวัดจันทบุรี	ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินค้า

Increasing Efficiency of Warehouse Management

ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร,	กฤติยา	เกิดผล

Pratchaporn Setsathien, Kittiya	Kerdphon

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	จ.จันทบุรี	22000

Logistics	Engineering,	Faculty	of	Industrial	Technology,	Rambhai	Barni	Rajabhat	University,	

Chanthaburi	22000	Thailand

*Corresponding	author	E-mail:	pratchaporn.s@rbru.ac.th

(Received:	September	25,	2018	;Revised	:	December	6,	2018	;	Accepted	:	December	12,	2018)

บทคัดย่อ
	 งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงระบบการจัดเก็บสินค้า	 และเพิ่มประสิทธิภาพการเบิก-จ่ายสินค้า	 ศึกษาคลังสินค้า 

ของร้านน�้าเพชร	กลาส	แอนด์	อลูมิเนียม	จากการศึกษาด�าเนินงานพบปัญหา	คือ	สินค้ามีการจัดเก็บไม่เป็นระเบียบ	ส่งผลให้ใช้เวลานาน 

ในการค้นหาสินค้า	 และสินค้าที่ถูกจัดเก็บไว้เป็นเวลานานเกิดความช�ารุด	 ดังน้ันจึงได้มีการเก็บข้อมูลรายการสินค้า	 เพื่อคัดแยกประเภท 

สินค้า	พบว่า	สินค้าภายในร้านมี	13	ประเภท	แบ่งออกได้ทั้งหมด	93	ชนิด	สามารถจัดประเภทสินค้าหลักๆ	 ได้	 3	ประเภท	จากนั้นใช้ 

การวิเคราะห์	 ABC	Classification	และ	Visual	Control	 เพื่อใช้ในการคัดแยก	การจัดหมวดหมู่สินค้า	 เรียงล�าดับความส�าคัญ	และจัด 

ท�าป้ายบ่งชี้ต�าแหน่งการจัดวางสินค้าบนชั้นสินค้า	พบว่า	การปรับปรุงระบบการจัดเก็บสินค้าแบบใหม่	ท�าให้สินค้ามีการจัดเก็บอย่างเป็น 

ระเบียบ	และใช้ระยะเวลาในการเบิกจ่ายสินค้าลดลง	จากเดิมระยะเวลารวมในการหยิบสินค้า	12	ชั่วโมง	21	นาที	18	วินาที		ลดลงเป็น	6	 

ชั่วโมง	25	นาที	23	วินาที	ซึ่งสามารถวัดประสิทธิภาพเวลาในการหยิบสินค้าลดลง	48.17%

ค�าส�าคัญ : การจัดการคลังสินค้า,	การวิเคราะห์แบบเอบีซี,	การควบคุมด้วยการมองเห็น

Abstract
	 This	research	aimed	to	 improve	the	storage	and	increase	efficiency	of	goods	picking	of	the	warehouse	 

management	for	the	case	study	of	Nampetch	Glass	and	Aluminums.	Problems	found	due	to	the	warehouse	were	 

not	management	that	effect	to	take	time	to	find	the	goods	and	damage.	Thus,	focusing	on	record	the	information	 

for	classify	goods.	The	result	was	found	that	the	goods	were	13	issues	that	divided	into	93	types	and	classify	the	 

main	were	3	groups.	Apply	from	the	principle	ABC	Classification	and	Visual	Control	used	in	goods	Classification,	goods	 

sorting,	label	Classification	of	goods	and	assign	storage	location.	The	result	found	that	the	goods	in	warehouse	in	an	 

orderly	and	reducing	storage	time	were	12	hours	21	min.18	seconds	to	6	hours	25	min.	23	seconds.	The	efficiency	 

of	warehousing	management	was	48.17%	reducing	in	picking	time	average.

Keywords :	 Warehouse	Management,	ABC	Classification,	Visual	Control
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บทน�า
	 ปัจจบุนัคลงัสนิค้าเข้ามามบีทบาทในโซ่อปุทานของการ 

กระจายสินค้าไปยังผู้บริโภค	 และเม่ือพิจารณาถึงการจัดการใน 

คลงัสินค้า	จะเหน็ได้ว่าในอตุสาหกรรมจนถงึร้านค้าขนาดเลก็ต่าง	ๆ  

ยังพบปัญหาในการบริหารคลังสินค้า	 ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ให้การจัด 

เก็บสินค้า	 การรวบรวมสินค้า	 การแบ่งแยกสินค้า	 เป็นต้น	 ร้านน�้า 

เพชร	 กลาส	 แอนด์	 อลูมิเนียม	 สาขาแสนตุ ้ง	 ตั้งอยู ่ที่บริเวณ	 

ถนนสุขุมวิท	 สายแสนตุ้ง-ตราด	 เขตเทศบาล	 ต�าบลแสนตุ ้ง	 

อ�าเภอเขาสมิง	 จังหวัดตราด	 เป็นกิจการท่ีด�าเนินการเกี่ยวกับ 

การจัดจ�าหน่ายและติดตั้ง	 กระจก	 อลูมิเนียม	 ฝ้า	 และอุปกรณ ์

ที่เกี่ยวข้อง	 โดยส่วนใหญ่สินค้าจะถูกสั่งตรงจากโรงงานหรือ 

แหล่งผลติโดยตรง	ท�าให้ร้านน�า้เพชร	กลาส	แอนด์	อลมูเินยีม	สาขา 

แสนตุ้ง	 มีสินค้าหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการ 

ของลูกค้า	 จึงพบว่ามีสินค้าที่ต้องจัดเก็บเป็นจ�านวนมากทั้งวัตถุดิบ	 

(Raw	Material)	 และสินค้าส�าเร็จรูป	 (Finished	Goods)	 พบว่า 

พื้นที่ในการจัดเก็บสินค้ามีพื้นที่จ�ากัด	และไม่มีระบบในการบริหาร 

การจัดเก็บสินค้าที่เหมาะสม	 จึงท�าให้เกิดปัญหาในสินค้าคงคลัง	 

จากการศึกษาส�ารวจและเก็บข้อมูล	 พบว่า	 สินค้าภายในร้านไม่มี 

การแยกประเภทสินค้าท่ีชัดเจนท�าให้ยากต่อการหยิบจ่ายสินค้า	 

จึงส่งผลให้สินค้าบางประเภทในคลังสินค้า	 เสื่อมสภาพ	 เนื่องจาก 

ถกูเกบ็ไว้เป็นเวลานานเกนิไป	และไม่สามารถน�าออกมาจ�าหน่ายให้ 

กบัลกูค้าได้	นอกจากนีเ้กดิปัญหาในการค้นหาสนิค้าเกดิความล่าช้า 

ในระหว่างการด�าเนินงานด้านการหยิบเบิก-จ่ายสินค้าให้แก่ลูกค้า 

คณะผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นความส�าคัญในการศึกษาและหาแนวทาง 

แก้ไขปัญหาในการปรับปรุงการจัดท�าแผนผังคลังสินค้าและระบบ 

การจัดเก็บสินค้า	 ให้มีประสิทธิภาพและใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ 

เพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อปรับปรุงระบบการจัดเก็บสินค้า

	 2.	 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิก-จ่ายสินค้าภายใน 

คลังสินค้า

วิธีด�าเนินการวิจัย
 1. ลงส�ารวจพื้นที่และเก็บข้อมูลทั่วไป

	 คณะผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ 

ปัญหาที่เกิดขึ้นในร้านน�้าเพชรฯ	 พบปัญหาคือ	 พื้นท่ีในการจัดเก็บ 

สินค้ามีพื้นที่จ�ากัดและไม่มีระบบในการบริหารการจัดเก็บสินค้า	 

จึงก่อให้เกิดปัญหาในระบบ	 การด�าเนินงานคณะผู ้วิจัยได้ท�า 

การเก็บข้อมูลระยะเวลาในการหยิบสินค้าของพนักงาน	 ก่อน-หลัง 

การปรับปรุง	เพื่อท�าการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในคลังสินค้าต่อไป	

 2. ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

	 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการจากบทความวารสาร 

รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บสินค้า	 ทฤษฎีที่ได้ท�า 

การศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดเก็บ

 3. วิเคราะห์พื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าและระบบการ

จัดเก็บสินค้าคงคลัง

	 จากการศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุและปัญหาของร้าน

น�้าเพชร	กลาส	แอนด์	อลูมิเนียม	เมื่อเข้าไปศึกษาและเก็บรวบรวม

ข้อมูลพบว่าพื้นที่ในร้าน	มีการจัดเก็บ	กระจก	ฝ้า	อลูมิเนียม	ไม่เป็น

ระเบียบเรียบร้อย	 ทั้งรูปแบบต�าแหน่งการวางสินค้าที่ไม่เป็นระบบ	

จึงท�าการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยใช้หัวข้อดังนี้

	 	 3.1	วิเคราะห์ข้อจ�ากัดในการใช้พื้นที่ในการจัดเก็บ 

สินค้า

	 	 3.2	วิเคราะห์ลักษณะสินค้าแต่ละประเภท

	 	 3.3	วิเคราะห์ระบบการจัดเก็บสินค้า

 4. ท�าการปรับปรุงระบบการจัดเก็บสินค้าในคลัง 

แบบใหม่

	 ในการปรับปรุงระบบการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า 

แบบใหม่	ทางคณะผู้วิจัยได้น�าข้อมูลต่างๆที่รวบรวมไว้มาวิเคราะห ์

และหาทฤษฎีที่สามารถน�ามาช่วยแก้ไข	 ปัญหาที่เกิดข้ึนระหว่าง 

การจัดสินค้าของร้านน�้าเพชรฯ	ซึ่งการปรับปรุงมีดังนี้

	 	 4.1	การวางแผนออกแบบการจดัเกบ็สินค้าแบบใหม่ 

ให้เหมาะสมกับพื้นที่	โดยพิจารณาจากขนาดพื้นที่	ขนาดของสินค้า	 

และมูลค่าสินค้าแต่ละประเภท	 โดยใช้หลักการของทฤษฎี	 ABC	 

Classification	 ในการออกแบบและจัดโซนพื้นที่จัดเก็บสินค้า 

แบบใหม่

	 	 4.2	การปรับปรุงเรื่องการจัดเก็บสินค้าแบบใหม ่

ให้เป็นระเบียบและสินค้าถูกจัดเก็บได้อย่างถูกต้อง	 ซึ่งทางคณะ 

ผู้วิจัยน�าหลักการทฤษฎี	 Visual	 Control	 มาช่วยในการจัดเก็บ 

สินค้า	 การแบ่งประเภทสินค้า	 และการจัดหมวดหมู่สินค้า	 เพื่อให ้

พนักงานเข้าใจมากยิ่งขึ้น

 5. ท�าการวัดประสิทธิภาพเวลาในการท�างาน

	 	 5.1	ในการทดลองจะต้องมีการทดลองซ�้ามากกว่า 

1	ครั้งเสมอ	ข้อดีของการท�าซ�้ามีด้วยกัน	2	ประการ	คือ	ประการ 

ที่หนึ่ง	 ท�าให้สามารถหาค่าประมาณของความคลาดเคลื่อนของ 

การทดลองที่ทดลองได้	 และประการที่สองท�าให้การทดลองม ี

ความน่าเชื่อถือมากขึ้น	โดยในทางสถิตินิยมใช้ค�าว่า	การหาอ�านาจ 

มาเป็นการเลือกจ�านวนครั้ง	 ที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพ	 เวลาใน 

การท�างาน	 โดยได้เลือกการจับเวลาในการหยิบสินค้า	 จ�านวน	 

30	ครั้ง	เพื่อให้เกิดความแม่นย�าของข้อมูล

	 	 5.2	วิธีการจับเวลาการหยิบสินค้าของพนักงาน 

ในแต่ละครั้ง	 ก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุงคลังสินค้า 

ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร, กฤติยา เกิดผล
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โดยใช้นาฬิกาจับเวลาเพื่อเก็บค่าเวลาไปใช้ในการค�านวณหาค่า 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง	 ของเวลาเฉลี่ย	 2	 กลุ่ม	 ที่มีความ 

สัมพันธ์	 (ไม่อิสระจากกัน)	 ในการเก็บข้อมูลเวลามีการทดสอบ 

2	 ครั้ง	 คือ	 ก่อนการจัดผังการจัดเก็บสินค้า	 (ก่อนปรับปรุง)	 และ 

หลงัการจดัผงัการจดัเกบ็สนิค้า	(หลงัการปรบัปรงุ)	โดยการจบัเวลา 

ทุกครั้ง	 คณะผู้วิจัยได้ท�าการจับเวลาตั้งแต่ที่ลูกค้ามาซ้ือสินค้า 

เดินตามพนักงานไปค้นหาสินค้า	 จนกระทั่งสินค้าถึงมือลูกค้า 

ทั้ง	 30	 ครั้ง	 นับได้ว่าเป็นการจบกระบวนการท�างานของพนักงาน	 

น�าค่าเฉลี่ยที่ได้ก่อนการปรับปรุงการจัดเก็บสินค้า	 และหลัง 

การปรับปรุงการจัดเก็บเพื่อมาเปรียบเทียบและหาเวลาที่ลดลง

 

ผลการวิจัย
 1. ผลการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 

	 จากการศึกษาและเก็บข้อมูลในส่วนของข้ันตอนการ 

จัดเก็บสินค้า	 พบว่า	 สาเหตุส�าคัญที่ท�าให้พนักงานใช้เวลาในการ 

จัดเก็บสินค้าไม่ถูกต้อง	 ซึ่งเป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้ใช้เวลาใน 

การค้นหาสินค้าเป็นเวลานาน	 คณะผู ้วิจัยได้แสดงสาเหตุของ 

ปัญหา	 โดยการใช้แผนผังแสดงเหตุและผล	 (Cause	 and	 effect	 

diagram)	 ซึ่งแผนภูมิก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหาของร้าน 

น�้าเพชร	 กลาส	 แอนด์	 อลูมิเนียม	 ท่ีเกิดข้ึน	 โดยใช้หลัก	 4M	 1E	 

ในการจ�าแนกประเภท	 ซ่ึงประกอบไปด้วย	 ด้านของวัตถุดิบ	 

กระบวนการ	 คนและอุปกรณ์	 เม่ือใช้แผนภูมิก้างปลาในการค้นหา 

ปัญหาและสาเหตุหลัก	พบว่า	ปัญหาหลักที่ต้องแก้ไข	คือ	เรื่องการ 

จดัเกบ็สนิค้า	และเรือ่งระบบการเบกิ-จ่ายสนิค้า	ซึง่ท�าให้เกดิปัญหา 

ในการค้นหาสินค้าที่ต้องใช้เวลานาน	นอกจากนี้ยังส่งผลให้สินค้า 

บางชนิดถูกจัดเก็บไว้เป็นเวลานานท�าให้สินค้าช�ารุดและเป็นสนิม

 2. การรวบรวมข้อมูลในการจัดเก็บสินค้า

การศึกษาและเก็บข้อมูลเพื่อท่ีจะน�าข้อมูลท่ีได้มาท�าการปรับปรุง 

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บสินค้า	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ 

ท�างานด้านการจดัเกบ็สนิค้าและการเบกิ-จ่ายสนิค้าซึง่มรีายละเอยีด 

ดังนี้

	 	 2.1	เก็บรวบรวมรายการสินค้าภายในคลัง

	 	 จัดการด�าเนินการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลรายการ 

สนิค้าจากการการเข้าส�ารวจพืน้ทีท่ีถู่กจดัเก็บในคลังสนิค้า	ซึง่ท�าให้ 

พบปัญหาที่เกิดขึ้น	 คือ	 สินค้าจัดวางไม่เป็นระบบ	 ยกตัวอย่างเช่น	 

ชุดบานเลื่อนมีการจัดวางปะปนอยู่กับชุดบานสวิง	 ส่งผลให้ยากต่อ 

การค้นหาสินค้า	 เป็นต้น	 เพื่อแก้ปัญหาในการเก็บรวบรวมสินค้า 

อย่างเป็นระบบ	 จึงท�าการสร้างตารางรายการสินค้า	 เพื่อเก็บชุด 

บานเลื่อนมีการจัดวางปะปนอยู่กับชุดบานสวิง	 ส่งผลให้ยากต่อ 

การค้นหาสินค้า	 เป็นต้น	 ข้อมูลรายการสินค้าในคลังสินค้าของ 

ร้านน�้าเพชรฯ	 คณะผู้วิจัยได้ด�าเนินการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ดังนี้

	 	 1)	 จากการจ�าแนกประเภทชนดิของสนิค้าทีถ่กูจัด

เก็บภายในคลังสินค้าของ	ร้านน�้าเพชร	กลาส	แอนด์	อลูมิเนียม	พบ

ว่ามี	13	ประเภท	และแบ่งออกได้ทั้งหมด	93	ชนิด

	 	 2)	 จากการจ�าแนกตามชนิดและประเภทสินค้า

ภายในคลัง	พบว่า	มสิีนค้าทัง้หมด	93	ชนดิ	และสามารถจดัประเภท

สินค้าหลักได้	3	ประเภท	ได้แก่	ชุดบานกระจก	ชุดอลูมิเนียม	และ

ชุดฝ้า/ยิปซัมและอุปกรณ์

	 จากการแยกประเภทสนิค้าออกเป็นแต่ละประเภทและ

ขนาดที่แตกต่างกันเบื้องต้น	 จะเห็นได้ว่าสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้า

ปะปนกัน	 อีกทั้งไม่ได้มีการแยกประเภทอย่างชัดเจน	 จึงได้ท�าการ

จัดท�าสัญลักษณ์เพื่อบอกต�าแหน่งของสินค้า	

	 	 2.2	ผลการเก็บข้อมูลเวลาในการหยิบสินค้า

	 	 วิธีการจับเวลาการหยิบสินค้าของพนักงาน	ท�าการ 

เก็บข้อมูลก่อนที่จะปรับปรุงระบบการจัดเก็บสินค้า	 โดยใช้นาฬิกา 

เป็นเคร่ืองในการจับเวลา	 เพื่อหาค่าเปรียบเทียบความแตกต่าง 

ระหว่างก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุงคลังสินค้า	 การจับ 

เวลาได้ท�าการจับเวลาตั้งแต่ขณะที่ลูกค้ามาซื้อสินค้า	 จนกระทั่ง 

สินค้าถึงมือลูกค้า	 ท�าการจับเวลาทั้งหมด	 30	 ครั้ง	 ในพื้นที่จัดเก็บ 

สินค้าทั้งหมด	3	ประเภท	ได้แก่	ชุดบานกระจก	ชุดอลูมิเนียม	และ 

ชุดฝ้า/ยิปซัมและอุปกรณ์	 ดังนั้นเวลาในการหยิบสินค้าทั้ง	 3	 ที่	 

จ�านวน	30	ครัง้	ก่อนการปรบัปรงุได้ระยะเวลารวมในการหยบิสนิค้า 

ทั้งหมด	 12	 ชั่วโมง	 21	 นาที	 18	 วินาที	 หรือคิดเป็น	 741	 นาที 

18	วินาที	ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

	 	 1)	 ระยะเวลารวมในการหยิบสินค้าในคลังสินค้า	 

แต่ละครั้งส่วนใหญ่ใช้เวลานานเกินความจ�าเป็น	 เน่ืองจากสินค้า 

วางทับซ้อนกัน	และไม่เป็นระเบียบ

	 	 2)	 สินค้าบางชนิดมีน�้าหนักมาก	ท�าให้ต้องใช้เวลา 

ในการขนย้ายสินค้านาน

	 	 จากการจับเวลาเบ้ืองต้น	 จึงน�าเวลาที่ได้จากการ 

จบัเวลาทัง้หมด	30	ครัง้มาค�านวณหาค่าเฉล่ียระยะเวลาในการหยบิ 

สินค้าของพนักงานก่อนการปรับปรุงคลังสินค้า	 พบว่า	 เวลาเฉลี่ย 

ก่อนการปรับปรุงคลังสินค้า	คือ	24	นาที	7	วินาที

 3. ผลจากการวเิคราะห์ปัญหาทีเ่กดิขึน้ภายในระบบ 

การจัดเก็บสินค้า 

	 ข้อมูลการเก็บสินค้าภายในคลังสินค้าของร้านน�้าเพชร	 

กลาส	 แอนด์	 อลูมิเนียม	 โดยเฉพาะข้ันตอนของการจัดเก็บสินค้า 

ในคลังสินค้าและส่วนของขั้นตอนกระบวนการเบิก-จ่ายสินค้า 

เม่ือท�าการจ�าแนกประเภทข้อมูลแล้ว	 พบสาเหตุของปัญหา 

เกิดจากสินค้าภายในคลังสินค้ามีการจัดเก็บไม่เป็นระเบียบ	 จึงได้

ท�าการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นดั้งขั้นตอนต่อไปนี้

ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร, กฤติยา เกิดผล
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	 	 3.1	การแบ่งกลุ่มความส�าคัญของสินค้า

	 	 คณะผู ้วิ จัยได ้ท�าการจัดกลุ ่มของสินค ้าใหม ่ 

โดยพิจารณาจากประเภทของสินค้า	 ขนาดของสินค้าและมูลค่า 

ของสินค้า	 โดยน�าข้อมูลมาเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มสินค้าคงคลัง	 

เพื่อจัดเรียงล�าดับความส�าคัญตามทฤษฎี	 ABC	 Classification 

ซึ่งมีเกณฑ์แบ่งสินค้าดังนี้

	 	 โซน	A	 กลุ ่มที่ เป ็นสินค ้าที่มีความส�าคัญมาก 

มูลค่าสูง	 โดยทั่วไปจะมีสินค้าอยู่ประมาณ	 10-20%	 ของสินค้า

ทัง้หมด	และมมีลูค่าอยูป่ระมาณ		70-80%		ของมลูค่าสนิค้าทัง้หมด

	 	 โซน	B	 กลุ่มที่เป็นสินค้าที่มีความส�าคัญปานกลาง	 

โดยทั่วไปจะมีสินค้าอยู่ประมาณ	30-40%	ของสินค้าทั้งหมด	และ 

มีมูลค่าอยู่ประมาณ	15-20%	ของมูลค่าสินค้าทั้งหมด

	 	 โซน	C	 กลุ่มที่เป็นสินค้าที่มีความส�าคัญน้อยที่สุด	 

เป็นสินค้าที่มีราคาต�่าและมีเปอร์เซ็นต์ในการเก็บรักษาท่ีมาก 

โดยทั่วไปจะมีสินค้าอยู่ประมาณ	40-50%	ของสินค้าทั้งหมด	และ 

มีมูลค่าอยู่ประมาณ		5-10%	ของมูลค่าสินค้าทั้งหมด

	 	 จากการเกบ็รวบรวมข้อมลูสนิค้าของร้านน�า้เพชรฯ 

พบว่า	สนิค้าประเภทกระจกมมีลูค่ามากทีส่ดุและมสีนิค้าอยูป่รมิาณ 

ไม่มากเมื่อเทียบกับสินค้าทั้งหมด	 และเมื่อเทียบตามเกณฑ์ในหลัก 

การทฤษฎี	ABC	Classification	พบว่าจัดอยู่ในโซน	A	ถัดมาเป็น 

สินค้าประเภทอลูมิเนียม	ที่จัดอยู่ในโซน	B	และสินค้าประเภทฝ้า/ 

ยิปซัม	จัดอยู่ในโซน	C	ตามล�าดับ	ซึ่งแสดงในตารางที่	1	ดังนี้

ตารางที่ 1	การแยกประเภทสินค้าตามมูลค่าของสินค้า	

 
 

2.2 ผลการเก็บขอมูลเวลาในการหยิบสินคา 
วิธีการจับเวลาการหยิบสินคาของพนักงาน ทําการเก็บขอมูลกอนที่จะปรับปรุงระบบการจัดเก็บสินคา โดยใช

นาฬิกาเปนเครื่องในการจับเวลา เพ่ือหาคาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกอนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง
คลังสินคา การจับเวลาไดทําการจับเวลาตั้งแตขณะที่ลูกคามาซื้อสินคา จนกระทั่งสินคาถึงมือลูกคา ทําการจับเวลา
ทั้งหมด 30 ครั้ง ในพ้ืนที่จัดเก็บสินคาท้ังหมด 3 ประเภท ไดแก ชุดบานกระจก ชุดอลูมิเนียม และชุดฝา/ยิปซัมและ
อุปกรณ ดังน้ันเวลาในการหยิบสินคาทั้ง 3 ที่ จํานวน 30 ครั้ง กอนการปรับปรุงไดระยะเวลารวมในการหยิบสินคาทั้งหมด 
12 ชั่วโมง 21 นาที 18 วินาที หรือคิดเปน 741 นาท ี18 วินาที ซึ่งสามารถสรุปผลการวเิคราะหขอมูลดังนี ้

1) ระยะเวลารวมในการหยิบสนิคาในคลงัสินคา แตละครั้งสวนใหญใชเวลานานเกินความจําเปน เนื่องจาก
สินคาวางทับซอนกัน และไมเปนระเบียบ 

2) สินคาบางชนิดมีน้ําหนักมาก ทําใหตองใชเวลาในการขนยายสินคานาน 
จากการจับเวลาเบื้องตน จึงนําเวลาที่ไดจากการจับเวลาทั้งหมด 30 ครั้งมาคํานวณหาคาเฉลี่ยระยะเวลาใน

การหยิบสินคาของพนักงานกอนการปรับปรุงคลังสินคา พบวา เวลาเฉลี่ยกอนการปรับปรุงคลังสินคา คือ 24 นาที 7 
วินาที 

3. ผลจากการวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นภายในระบบการจัดเก็บสนิคา  
ขอมูลการเก็บสินคาภายในคลังสินคาของรานน้ําเพชร กลาส แอนด อลูมิเนียม โดยเฉพาะขั้นตอนของการจัดเก็บ

สินคาในคลังสินคาและสวนของข้ันตอนกระบวนการเบิก-จายสินคา เมื่อทําการจําแนกประเภทขอมูลแลว พบสาเหตุของ
ปญหาเกิดจากสินคาภายในคลังสินคามีการจัดเก็บไมเปนระเบียบ จึงไดทําการแกปญหาที่เกิดข้ึนดั้งขั้นตอนตอไปนี ้

3.1 การแบงกลุมความสําคัญของสินคา 
คณะผูวิจัยไดทําการจัดกลุมของสินคาใหม โดยพิจารณาจากประเภทของสินคา ขนาดของสินคาและ มูลคา

ของสินคา โดยนําขอมูลมาเปนเกณฑในการแบงกลุมสินคาคงคลัง เพื่อจัดเรียงลําดับความสําคัญตามทฤษฎี ABC 
Classification ซึ่งมีเกณฑแบงสินคาดังน้ี 

โซน A กลุมท่ีเปนสินคาที่มีความสําคัญมากมูลคาสูง โดยทั่วไปจะมีสินคาอยูประมาณ 10-20% ของสินคา
ทั้งหมด และมีมูลคาอยูประมาณ  70-80%  ของมูลคาสินคาทั้งหมด 

โซน B กลุมที่เปนสินคาที่มีความสําคัญปานกลาง โดยท่ัวไปจะมีสินคาอยูประมาณ 30-40% ของสินคา
ทั้งหมด และมีมูลคาอยูประมาณ 15-20% ของมูลคาสินคาทั้งหมด 

โซน C กลุมท่ีเปนสินคาที่มีความสําคัญนอยที่สุด เปนสินคาที่มีราคาต่ําและมีเปอรเซ็นตในการเก็บรักษาที่มาก 
โดยท่ัวไปจะมีสินคาอยูประมาณ 40-50% ของสินคาทั้งหมด และมีมูลคาอยูประมาณ  5-10% ของมูลคาสินคาทั้งหมด 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลสินคาของรานนํ้าเพชรฯพบวา สินคาประเภทกระจกมีมูลคามากที่สุดและมีสินคา
อยูปริมาณไมมากเมื่อเทียบกับสินคาทั้งหมด และเมื่อเทียบตามเกณฑในหลักการทฤษฎี ABC Classification พบวาจัดอยู
ในโซน A  ถัดมาเปนสินคาประเภทอลูมิเนียม ที่จัดอยูในโซน B และสินคาประเภทฝา/ยิปซัม จัดอยูในโซน C ตามลําดับ 
ซึ่งแสดงในตารางที่ 1 ดังนี ้
 
ตารางที่ 1 การแยกประเภทสินคาตามมูลคาของสินคา  

ประเภทสินคา ปริมาณการจัดเก็บ ชวงราคาสินคา 
ชุดบานกระจก 10-20% 1,000-8,000 บาท 
ชุดอลูมิเนียม 30-40%   50-1,000 บาท 

ชุดฝา/ยปิซัมและอุปกรณ 40-50% 10-500 บาท 
 

จากตารางที่ 1 การแยกประเภทสินคาตามมูลคาของสินคา ผลการวเิคราะหขอมูลในการพิจารณาสินคาแตละ
ประเภท เพ่ือการจดัความสําคัญของสินคาตามทฤษฎี ABC Classification ไดแสดงดงัภาพที่ 2 
 
 
 
 

	 จากตารางที่	 1	 การแยกประเภทสินค้าตามมูลค่าของ 

สินค้า	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการพิจารณาสินค้าแต่ละประเภท	 

เพื่อการจัดความส�าคัญของสินค้าตามทฤษฎี	 ABC	 Classification	

ได้แสดงดังภาพที่	2

ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร, กฤติยา เกิดผล
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ภาพท่ี 2 การแบงกลุมสินคาตามหลักทฤษฎี ABC Classification 
 

3.2 การจัดวางสินคาตามหลักการทฤษฎี ABC Classification 
การปรับปรุงการจัดเก็บสินคาภายในรานน้ําเพชร กลาส แอนด อลูมิเนียม ทําการจัดเก็บสินคาทั้ง 93 ชนิด 

ตามการจัดหมวดหมูทฤษฎี ABC Classification ซึ่งไดทําการจัดแยกประเภทไวแลวโดยการจัดเก็บสินคาคงคลังจะถูก
เก็บตามหมวดหมูทั้ง 3 ประเภท ไดแก  
 
    A  แทน  ชุดบานกระจก 
    B  แทน ชุดอลูมิเนียม 
    C แทน ชุดฝา/ยปิซัมและอปุกรณ 
 
 

ในการจัดเก็บสินคาในแตละโซน ซึ่งในงานวิจัยนี้จะเนนท่ีประเภทของสินคา ขนาดของสินคาและมูลคาของ
สินคา นํามาเปนเกณฑในการแบงกลุมความสําคัญตามทฤษฎี ABC Classification สินคาท้ัง 93 ชนิด ไดถูกจัดเก็บอยาง
เปนระเบียบเรียบรอยงายตอการเบิก-จายสินคา ซึ่งจะแสดงในภาพที ่3 ดังน้ี 

 
 
 
 

B 

A 

C 

การแบงกลุมสินคา 

A B C 

การจัดเก็บอยูที่ประมาณ 
10-20% 

 

การจัดเก็บอยูที่ประมาณ 
30-40%   

การจัดเก็บอยูที่ประมาณ 
40-50% 

สินคาประเภท 
ชุดบานกระจก 

สินคาประเภท 
ชุดอลูมิเนียม 

 

สินคาประเภท 
ชุดฝา/ยิปซัมและอุปกรณ 

 

เหตุผล 
มีการจัดเก็บสินคาในปริมาณ
นอย สินคามีมูลคาประมาณ 
70-80% ของสินคาทั้งหมด   

เหตุผล 
มีการจัดเก็บสินคาในปริมาณ
เพียงพอตอความตองการของ
ลูกคา   สินคาสวนมากมีมูลคา
ประมาณ 15-20% ของสินคา
ทั้งหมด   

เหตุผล 
มีการจัดเก็บสินคาในปริมาณ
มาก สินคาสวนมากมีมูลคา
ประมาณ 15-20%  ของสินคา
ทั้งหมด   
 

	 	 3.2	การจัดวางสินค้าตามหลักการทฤษฎี	 ABC 

Classification

	 	 การปรับปรุงการจัดเก็บสินค้าภายในร้านน�้าเพชร	

กลาส	แอนด์	อลมูเินยีม	ท�าการจดัเกบ็สนิค้าทัง้	93	ชนดิ	ตามการจดั 

หมวดหมู่ทฤษฎี	ABC	Classification	ซึ่งได้ท�าการจัดแยกประเภท 

ไว้แล้วโดยการจัดเก็บสินค้าคงคลังจะถูกเก็บตามหมวดหมู ่ทั้ง 

3	ประเภท	ได้แก่	

	 	 	 แทน		 ชุดบานกระจก

	 	 	 แทน	 ชุดอลูมิเนียม

	 	 	 แทน	 ชุดฝ้า/ยิปซัม

	 	 	 	 และอุปกรณ์

	 	 ในการจัดเก็บสินค้าในแต่ละโซน	 ซ่ึงในงานวิจัยนี ้

จะเน้นที่ประเภทของสินค้า	 ขนาดของสินค้าและมูลค่าของสินค้า	 

น�ามาเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ ่มความส�าคัญตามทฤษฎี	 ABC	 

Classification	สินค้าทั้ง	93	ชนิด	 ได้ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ 

เรียบร้อยง่ายต่อการเบิก-จ่ายสินค้า	ซึ่งจะแสดงในภาพที่	3	ดังนี้

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 การแบงกลุมสินคาตามหลักทฤษฎี ABC Classification 
 

3.2 การจัดวางสินคาตามหลักการทฤษฎี ABC Classification 
การปรับปรุงการจัดเก็บสินคาภายในรานน้ําเพชร กลาส แอนด อลูมิเนียม ทําการจัดเก็บสินคาทั้ง 93 ชนิด 

ตามการจัดหมวดหมูทฤษฎี ABC Classification ซึ่งไดทําการจัดแยกประเภทไวแลวโดยการจัดเก็บสินคาคงคลังจะถูก
เก็บตามหมวดหมูทั้ง 3 ประเภท ไดแก  
 
    A  แทน  ชุดบานกระจก 
    B  แทน ชุดอลูมิเนียม 
    C แทน ชุดฝา/ยปิซัมและอปุกรณ 
 
 

ในการจัดเก็บสินคาในแตละโซน ซึ่งในงานวิจัยนี้จะเนนท่ีประเภทของสินคา ขนาดของสินคาและมูลคาของ
สินคา นํามาเปนเกณฑในการแบงกลุมความสําคัญตามทฤษฎี ABC Classification สินคาท้ัง 93 ชนิด ไดถูกจัดเก็บอยาง
เปนระเบียบเรียบรอยงายตอการเบิก-จายสินคา ซึ่งจะแสดงในภาพที ่3 ดังน้ี 

 
 
 
 

B 

A 

C 

การแบงกลุมสินคา 

A B C 

การจัดเก็บอยูที่ประมาณ 
10-20% 

 

การจัดเก็บอยูที่ประมาณ 
30-40%   

การจัดเก็บอยูที่ประมาณ 
40-50% 

สินคาประเภท 
ชุดบานกระจก 

สินคาประเภท 
ชุดอลูมิเนียม 

 

สินคาประเภท 
ชุดฝา/ยิปซัมและอุปกรณ 

 

เหตุผล 
มีการจัดเก็บสินคาในปริมาณ
นอย สินคามีมูลคาประมาณ 
70-80% ของสินคาทั้งหมด   

เหตุผล 
มีการจัดเก็บสินคาในปริมาณ
เพียงพอตอความตองการของ
ลูกคา   สินคาสวนมากมีมูลคา
ประมาณ 15-20% ของสินคา
ทั้งหมด   

เหตุผล 
มีการจัดเก็บสินคาในปริมาณ
มาก สินคาสวนมากมีมูลคา
ประมาณ 15-20%  ของสินคา
ทั้งหมด   
 

ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร, กฤติยา เกิดผล
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	 	 3.3	 การติดป้ายและสัญลักษณ์	ภายในโซน	ABC	

	 	 คณะผู้วิจัยได้น�าหลักการทฤษฎี	 Visual	 Control	 

มาใช้ในการปรับปรุง	 เรื่องการบอกต�าแหน่งการจัดวางสินค้า 

การแยกประเภทสินค้าให้ชัดเจน	และมีการก�าหนดสีต่างๆได้แก่	

	 	 	 สีฟ้า	 ใช้แทนสนิค้าประเภทชดุบานกระจก		

	 	 	 สีเหลือง	 ใช้แทนสินค้าประเภทชุดอลูมิเนียม

	 	 	 สีชมพู	 ใช้แทนสินค้าประเภทชุดฝ้า/ยิปซัม 

	 	 	 	 	 และอุปกรณ์

	 	 เพือ่ท�าการแยกหมวดหมูส่นิค้าสนิค้าแต่ละประเภท 

ออกจากกันอย่างชัดเจน	 เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถค้นหาสินค้า 

และจัดเก็บสินค้าได้อย่างถูกต้องและเป็นระเรียบ	 จึงส่งผลให้ระยะ 

เวลาในการท�างานของพนกังานใช้เวลาน้อยลง		ซึง่ภายในป้ายจะระบ ุ

ต�าแหน่งการจัดวางสินค้า	 และระบุช่ือและหน้าตัดชิ้นงาน	 เพื่อให้ 

พนักงานง่าย	 ต่อการค้นหาสินค้าและการจัดเก็บสินค้า	 ส่งผลให ้

การด�าเนนิงานรวดเร็วลดปัญหาการใช้เวลาในการค้นหาสนิค้า	และ 

การหยิบสินค้าผิดในระหว่างการจัดหาสินค้าให้กับลูกค้า

	 	 3.4	 ผลการจับเวลาการหยิบสินค้าของพนักงานใน 

แต่ละครั้ง	หลังการปรับปรุงคลังสินค้า													

	 	 โดยใช้นาฬิกาจับเวลา	 เพื่อเก็บค่าเวลาการหยิบ 

สินค้าของพนกังานเพือ่น�าไปใช้ในการค�านวณหาค่าการเปรยีบเทยีบ	 

ความแตกต่าง	ก่อนการปรับปรุงและการปรับปรุง	โดยการจับเวลา 

ทุกครั้ง	ผู้วิจัยได้ท�าการจับเวลาตั้งแต่ที่ลูกค้ามาซื้อสินค้าจนกระทั่ง 

สินค้าถึงมือลูกค้า	 พบว่า	 ระยะเวลารวมในการหยิบสินค้า	 จ�านวน	 

30	ครัง้	หลงัการปรบัปรงุระบบ	การจดัเกบ็สนิค้า		ได้ระยะเวลารวม 

ในการหยิบสินค้า	 6	 ช่ัวโมง	 25	 นาที	 23	 วินาที	 หรือ	 385	 นาท ี

14	วินาที	ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

	 	 	 1)	 เวลารวมในการหยิบสินค้า	 แต่ละครั้ง 

ส่วนใหญ่ใช้เวลาน้อยลงจากเดิม

	 	 	 2)	 พนักงานใช้เวลาในการหยิบสินค้าลดลง 

เนือ่งจากมกีารปรบัปรงุระบบการจดัเก็บสนิค้าแบบใหม่เพือ่ช่วยให้ 

พนักงานคนหาสินค้าได้รวดเร็วขึ้น

	 	 คณะผูว้จิยัได้	น�าเวลาทีไ่ด้จากการจบัเวลาทัง้	30	ครัง้ 

เพือ่มาหาค่าเฉล่ียระยะเวลาในการหยบิสินค้าของพนกังานหลงัการ 

เพิ่มประสิทธิภาพ	 พบว่าเวลาเฉล่ียหลังการเพิ่มประสิทธิภาพ	 คือ		 

12	นาที	8	วินาที

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 พ้ืนที่การจัดเก็บสินคาแบบใหม 
  

3.3 การติดปายและสัญลักษณ ภายในโซน ABC  
คณะผูวิจัยไดนําหลักการทฤษฎี Visual Control มาใชในการปรับปรุง เรื่องการบอกตําแหนงการจัดวาง

สินคา การแยกประเภทสินคาใหชัดเจน และมีการกําหนดสีตางๆไดแก  
สีฟา  ใชแทนสินคาประเภทชุดบานกระจก   
สีเหลือง  ใชแทนสินคาประเภทชุดอลูมิเนียม 
สีชมพ ู  ใชแทนสินคาประเภทชุดฝา/ยิปซัมและอุปกรณ 

เพื่อทําการแยกหมวดหมูสินคาสินคาแตละประเภทออกจากกันอยางชัดเจน เพื่อชวยใหพนักงานสามารถ
คนหาสินคาและจัดเก็บสินคาไดอยางถูกตองและเปนระเรียบ จึงสงผลใหระยะเวลาในการทํางานของพนักงานใชเวลา
นอยลง  ซึ่งภายในปายจะระบุตําแหนงการจัดวางสินคา และระบุชื่อและหนาตัดช้ินงาน เพ่ือใหพนักงานงาย ตอการ
คนหาสินคาและการจัดเก็บสินคา สงผลใหการดําเนินงานรวดเร็วลดปญหาการใชเวลาในการคนหาสินคา และการหยิบ
สินคาผิดในระหวางการจัดหาสินคาใหกับลูกคา 

3.4 ผลการจับเวลาการหยิบสินคาของพนักงานในแตละครั้ง หลังการปรับปรุงคลังสินคา              
โดยใชนาฬิกาจับเวลา เพ่ือเก็บคาเวลาการหยิบสินคาของพนักงานเพ่ือนําไปใชในการคํานวณหาคาการ

เปรียบเทียบ ความแตกตาง กอนการปรับปรุงและการปรับปรุง โดยการจับเวลาทุกครั้ง ผูวิจัยไดทําการจับเวลาตั้งแตที่
ลูกคามาซื้อสินคาจนกระทั่งสินคาถึงมือลูกคา พบวา ระยะเวลารวมในการหยิบสินคา จํานวน 30 ครั้ง หลังการปรับปรุง
ระบบ การจัดเก็บสินคา  ไดระยะเวลารวมในการหยิบสินคา 6 ชั่วโมง 25 นาที 23 วินาที หรือ 385 นาที 14 วินาที ซึ่ง
สามารถสรุปผลการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

 
 
 

 

หนาราน 
รับสินคา 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

C C 

C C 

C C 

C C 

C C 

C C 

C C 

C C 

A A A 

A A A 

A A A 

A A A 

A A A 

A A A 

A A A 
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สรุปผลและอภิปรายผล
	 1.	 เพื่อปรับปรุงระบบการจัดเก็บสินค้า

	 การวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บสินค้าภายใน 

คลงัสนิค้า	ได้ท�าการปรบัปรงุในเรือ่งระบบการจดัเก็บสนิค้า	โดยการ 

แยกความส�าคัญของสินค้าทั้ง	 93	 ชนิด	 โดยใช้หลักการทฤษฎ ี

ABC	 Classification	 เป็นหลักเกณฑ์ในการแบ่งประเภท	 และ	 

จัดหมวดหมู่สินค้า	 ซ่ึงสินค้าท้ัง	 93	 ชนิด	 สามารถจัดหมวดหมู่ได้	 

13	 หมวดหมู่	 และจัดประเภทหลัก	 ๆ	 ได้	 3	 ประเภท	 ได้แก่	 

ชุดบานกระจก	 ชุดอลูมิเนียม	 ชุดฝ้า/ยิปซัมและอุปกรณ์	 ซึ่งสินค้า 

ทัง้	3	ประเภท	จะถกูจดัเกบ็อย่างเป็นระเบยีบ	นอกจากนีย้งัน�าหลกั 

การทฤษฎี	 Visual	 Control	 มาใช้ในการระบุต�าแหน่งการจัดวาง 

สินค้า	 การท�าสัญญลักษณ์	 และการท�าป้ายแยกประเภทสินค้า	 

ให้พนักงานค้นหาสินค้าได้เร็วยิ่งขึ้นและจัดเก็บสินค้าได้ถูกต้อง

	 2.	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิก-จ่ายสินค้า	

	 จากการปรับปรุงระบบการจัดเก็บสินค้าเพื่อเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการเบิก-จ่ายสินค้า	 ทางคณะผู้วิจัยได้ท�าปรับปรุง 

ระบบการจัดเก็บสินค้าแบบใหม่	 โดยการแยกความส�าคัญของ 

สินค้าทั้ง	 93	 ชนิด	 ซึ่งสามารถจัดหมวดหมู่ได้	 13	 หมวดหมู่	 และ 

จัดประเภทหลัก	 ๆ	 ได ้	 3	 ประเภท	 ได ้แก ่	 ชุดบานกระจก	 

ชุดอลูมิเนียม	 ชุดฝ้า/ยิปซัมและอุปกรณ์	 นอกจากน้ีได้ท�าการ 

ปรับปรุง	เรื่องการบอกต�าแหน่งการจัดวางสินค้า	การแยกประเภท 

สินค้าแต่ละชนิด	โดยการก�าหนดสีต่าง	ๆ	ได้แก่	

	 สีฟ้า	 ใช้แทนสินค้าประเภทชุดบานกระจก		

	 สีเหลือง	ใช้แทนสินค้าประเภทชุดอลูมิเนียม

	 สีชมพู	 ใช้แทนสินค้าประเภทชุดฝ้า/ยปิซัมและอุปกรณ์

	 เพือ่แยกหมวดหมูส่นิค้าให้ชดัเจนมากยิง่ขึน้และสามารถ 

ท�าให้พนักงาน	จัดเก็บสินค้าได้อย่างถูกต�าแหน่ง	และใช้เวลาค้นหา 

สินค้าน้อยลง	 ในการปรับปรับปรุงระบบการจัดเก็บสินค้าแบบใหม่	 

ใช้หลักการทฤษฎี	 ABC	 Classification	 และ	 Visual	 Control	 

เป็นหลัก	 ท�าให้การเพิ่มประสิทธิภาพการเบิก-จ่ายสินค้า	 ลดลง	 

11	 นาที	 9	 วินาที	 จากการเก็บข้อมูลระยะเวลาในการหยิบสินค้า 

ของพนักงาน	ในการหยิบสินค้าจ�านวน	30	ครั้ง	ก่อนและหลังการ 

ปรับปรุงระบบการจัดเก็บสินค้าซึ่งแสดงในตารางที่	2	ดังนี้

ตารางที่ 2	เวลาในการหยิบสินค้า	ก่อน-หลัง	เพิ่มประสิทธิภาพ	

 
 

1) เวลารวมในการหยิบสินคา แตละครั้งสวนใหญใชเวลานอยลงจากเดิม 
2) พนักงานใชเวลาในการหยิบสินคาลดลงเน่ืองจากมีการปรับปรุงระบบการจัดเก็บสินคาแบบใหมเพ่ือ

ชวยใหพนักงานคนหาสินคาไดรวดเร็วข้ึน 
คณะผูวิจัยได นําเวลาท่ีไดจากการจับเวลาทั้ง 30 ครั้ง เพ่ือมาหาคาเฉลี่ยระยะเวลาในการหยิบสินคาของ

พนักงานหลังการเพ่ิมประสิทธิภาพ พบวาเวลาเฉลี่ยหลังการเพิ่มประสิทธภิาพ คือ  12 นาที 8 วินาที 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 

1. เพ่ือปรับปรุงระบบการจัดเก็บสินคา 
การวิจัยการเพิ่มประสิทธภิาพการจัดเก็บสนิคาภายในคลังสินคา ไดทําการปรับปรุงในเรื่องระบบการจัดเก็บสินคา 

โดยการแยกความสําคัญของสินคาทั้ง 93 ชนิด โดยใชหลักการทฤษฎี ABC Classification เปนหลักเกณฑในการแบง
ประเภท และ จัดหมวดหมูสินคา ซึ่งสินคาทั้ง 93 ชนิด สามารถจัดหมวดหมูได 13 หมวดหมู และจัดประเภทหลักๆได 3 
ประเภท ไดแก ชุดบานกระจก ชุดอลูมิเนียม ชุดฝา/ยิปซัมและอุปกรณ ซึ่งสินคาทั้ง 3 ประเภท จะถูกจัดเก็บอยางเปน
ระเบียบ นอกจากนี้ยังนําหลกัการทฤษฎี Visual Control มาใชในการระบุตําแหนงการจัดวางสินคา การทําสัญญลักษณ 
และการทําปายแยกประเภทสินคา ใหพนักงานคนหาสินคาไดเร็วยิ่งข้ึนและจัดเก็บสินคาไดถูกตอง 

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิก-จายสินคา  
จากการปรับปรุงระบบการจัดเก็บสินคาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิก-จายสินคา ทางคณะผูวิจัยไดทําปรับปรุง

ระบบการจัดเก็บสินคาแบบใหม โดยการแยกความสําคัญของสินคาทั้ง 93 ชนิด ซึ่งสามารถจัดหมวดหมูได 13 หมวดหมู 
และจัดประเภทหลักๆได 3 ประเภท ไดแก ชุดบานกระจก ชุดอลูมิเนียม ชุดฝา/ยิปซัมและอุปกรณ นอกจากนี้ไดทําการ
ปรับปรุง เรื่องการบอกตําแหนงการจัดวางสินคา การแยกประเภทสินคาแตละชนิด โดยการกําหนดสีตางๆไดแก  

สีฟา  ใชแทนสินคาประเภทชุดบานกระจก   
สีเหลือง  ใชแทนสินคาประเภทชุดอลูมิเนียม 
สีชมพ ู  ใชแทนสินคาประเภทชุดฝา/ยิปซัมและอุปกรณ 

เพ่ือแยกหมวดหมูสินคาใหชัดเจนมากยิ่งข้ึนและสามารถทําใหพนักงาน จัดเก็บสินคาไดอยางถูกตําแหนง และใช
เวลาคนหาสินคานอยลง ในการปรับปรับปรุงระบบการจัดเก็บสินคาแบบใหม ใชหลักการทฤษฎี ABC Classification 
และ Visual Control เปนหลัก ทําใหการเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิก-จายสินคา ลดลง 11 นาที 9 วินาที จากการเก็บ
ขอมูลระยะเวลาในการหยิบสินคาของพนักงาน ในการหยิบสินคาจํานวน 30 ครั้ง กอนและหลังการปรับปรุงระบบ      
การจัดเก็บสินคาซึง่แสดงในตารางที่ 2 ดังนี ้
 
ตารางที่ 2 เวลาในการหยิบสินคา กอน-หลัง เพิ่มประสิทธภิาพ  

 
ขอเสนอแนะ 

สามารถนําวิธีการจัดการคลังสินคาโดยใชทฤษฎี First in First Out (FIFO)  เพื่อชวยใหสินคาที่ถูกจัดเก็บอยูใน
คลังสินคามีการหมุนเวียน  โดยสินคาที่มากอนจะถูกเก็บไวกอนและนําสินคาที่มีอยูออกมาขายกอน และลดปญหาสินคา
เสื่อมคุณสภาพเมื่อถูกจัดเก็บไวเปนเวลานาน 
 
 
 

การเก็บขอมูลการหยิบสินคา เวลารวม (นาที) เวลาเฉลี่ย (นาที) 
กอนการปรับปรุง 741.18 24.7 
หลังการปรบัปรุง 385.14  12.8 

เวลาที่ลดลง 356.04 11.9 

ข้อเสนอแนะ
	 สามารถน�าวิธีการจัดการคลังสินค้าโดยใช้ทฤษฎี	 

First	 in	 First	 Out	 (FIFO)	 เพื่อช่วยให้สินค้าที่ถูกจัดเก็บอยู่ใน 

คลังสินค้ามีการหมุนเวียน	 	 โดยสินค้าที่มาก่อนจะถูกเก็บไว้ก่อน 

และน�าสินค้าที่มีอยู่ออกมาขายก่อน	 และลดปัญหาสินค้าเสื่อม 

คุณสภาพเมื่อถูกจัดเก็บไว้เป็นเวลานาน

กิตติกรรมประกาศ
	 งานวิจัยนี้สามารถส�าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	 รวมถึงขอกราบขอบพระคุณ 

ร้านน�้าเพชร	 กลาส	 แอนด์	 อลูมิเนียมที่เอื้อเฟื้อสถานที่และให้ 

ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลเพื่อท�าการวิจัย

	 ขอกราบขอบพระคุณภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 

มหาวทิยาลยัราชภัฏร�าไพพรรณ	ีทีไ่ด้เป็นแหล่งกระตุน้ในการท�าวจิยั 

	 ขอกราบขอบพระคุณ	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	 ท่ีสนับสนุนงบประมาณ 

ในการท�าวิจัยในครั้งนี้	 และการให้ข้อมูลวิจัย	 รวมถึงค�าปรึกษา 

ที่ดีเสมอมา	 ตลอดจนขอกราบขอบพระคุณท่านคณะกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน	

	 สุดท้ายนี้	 หากมีข้อผิดพลาดหรือบกพร่องประการใด 

ผู้วิจัยขออภัยอย่างสูงมา	ณ	 ที่น้ีและขอน้อมรับฟังค�าแนะน�าจาก 

ทุกท่าน	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ 

ผู้สนใจในการศึกษาต่อไป
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บทคัดย่อ
	 	 การวิจัยเรื่ององค์ประกอบของปัจจัยการตลาดต่อการท่องเที่ยวตลาดน�้าทุ่งบัวแดง	มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	ศึกษาพฤติกรรม 

การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวท่ีตลาดน�้าทุ่งบัวแดง	 2)	 ศึกษาองค์ประกอบของปัจจัยการตลาดต่อการท่องเที่ยวตลาดน�้าทุ่งบัวแดง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 คือ	นักท่องเที่ยวที่เดินมาทางมาเที่ยวตลาดน�้าทุ่งบัวแดง	 จ�านวน	400	คน	 โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

โดยไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น	 (Non-Probability	 Sampling)	 แบบการเลือกตัวอย่างตามความสะดวก	 (Convenience	 Sampling)	 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน	ได้แก่	ค่าร้อยละ	(Percentage)	ค่าคะแนนเฉลี่ย	(Mean)	และการวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัย	 

(Factor	 Analysis)	 สกัดปัจจัยด้วยวิธี	 Principal	 Component	 Analysis	 โดยใช้วิธีการหมุนแกนแบบ	 Varimax	 เพื่อวิเคราะห์หา 

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและจัดกลุ่ม	ผลการวิจัยพบว่า	ปัจจัยการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวตลาดน�้าทุ่งบัวแดง	กลุ่มตัวอย่าง 

ให้ความส�าคัญภาพรวมระดับมาก	(X	=	3.67,	S.D.	=	0.836)	และจากการวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยการตลาดของการท่องเที่ยว 

ตลาดน�้าทุ่งบัวแดง	พบว่า	ปัจจัยทางการตลาดของการท่องเที่ยวตลาดน�้าทุ่งบัวแดง	ประกอบด้วย	ปัจจัยด้านการคมนาคมและสิ่งอ�านวย 

ความสะดวก	ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด	ปัจจัยด้านค่าบริการและความปลอดภัย

ค�าส�าคัญ :	ปัจจัยทางการตลาด,	พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว,	ตลาดน�้าทุ่งบัวแดง	
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Abstract
	 The	 research	 on	marketing	 factors	 and	 behaviors	 of	 tourists	who	 visited	 Red	 Lotus	Market	 aimed	 to:	 

1)	 study	 behaviors	 of	 tourists	 who	 visited	 Red	 Lotus	 Floating	 Market	 and	 2)	 study	marketing	 factors	 that	 

influenced	 Red	 Lotus	 Floating	Market	 tourism.	 The	 research	 samples	were	 400	 tourists	who	 visited	 Red	 Lotus	 

Floating	Market	gaining	from	non-probability	sampling	focusing	on	convenience	sampling	method.	The	data	were 

analyzed	using	basic	statistics	including	percentage	and	means.	Factor	analysis	and	principal	component	analysis	 

were	carried	out	using	varimax	rotation	method	to	analyze	correlation	among	variables	as	well	as	to	group	similar	 

variables	 into	dimensions.	The	study	found	that,	according	to	marketing	 factors	 related	to	tourism	at	Red	Lotus	 

Floating	Market,	the	sample	placed	importance	on	the	overall	perspective	at	the	high	level	(X	=	3.67,	S.D.	=	0.836).	 

The	marketing	 factor	 analysis	 of	 Red	 Lotus	 Floating	Market	 showed	 that	 the	marketing	 factors	 consisted	 of	 

transportation	and	facilities,	marketing	promotion,	service	fee	and	security.

Keywords :	 marketing	factors,	tourist	behavior,	Red	Lotus	Floating	Market
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บทน�า
	 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวถือเป็นแรงขับเคล่ือนทาง 
เศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน	 (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย,	 2561)	 
และมีบทบาทส�าคัญในการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดย 
ช่วยสนับสนุนให้เกิดการการจ้างงาน	 สร้างรายได้	 ลดปัญหา 
ความยากจนในภูมิภาคต่าง	ๆ	รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานและสาธารณูปโภค	 ตลอดจนการสร้างรายได้สู่ประเทศ	 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีศักยภาพที่จะขยายตัวได้ในอนาคต	 
จะเห็นได ้จากการเพิ่มขึ้นของจ�านวนนักท ่องเ ท่ียว ต้ังแต ่ 
ปี	 พ.ศ.	 2555	 จาก	 48,610,337	 คน	 เป็น	 73,433,188	 คน	 ใน 
ปีพ.ศ.	 2560	 (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,	 2560)	 รวมทั้ง 
การเพิ่มขึ้นของรายได้ท่ีมาจากการท่องเท่ียว	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2555	 
จาก	 346,353	 ล้านบาท	 เป็น	 656,829	 ในปีพ.ศ.	 2560	 
(กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา,	 2560)	 โดยจ�านวนชาวไทย 
ท่องเที่ยวภายในประเทศ	ในช่วงปี	พ.ศ.	2556-2559	มีการเติบโต 
เฉลี่ยร้อยละ	5.79	ต่อปี	เมืองหลักและเมืองรอง	รวมทั้งการท่องเที่ยว 
ระดับชุมชนท้องถิ่น	 เพื่อกระจายความเจริญและสร้างรายได ้
อย่างทั่วถึงในทุก	ๆ	ท้องถิ่น	(กรมการท่องเที่ยว,	2561)	ด้วยความ 
อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ	 ประกอบกับ 
ภูมิทัศน์ที่สวยงาม	 ประเทศไทยจัดได้ว่าเป็นประเทศที่มีสถานที่ 
ท่องเที่ยวที่หลากหลาย	 อาทิ	 แหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติ	 
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณสถาน	 รวมทั้งแหล่ง 
ท่องเที่ยวที่ถูกสร้างขึ้น	 เป็นต้น	 ประกอบกับการมีการพัฒนา 
สาธาณูปโภค	 สิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ	 ท�าให้นักท่องเที่ยว 
สามารถเลอืกสถานทีท่่องเท่ียวทีส่ร้างความประทบัใจได้เป็นอย่างดี	
	 จากแนวคิดแผนพัฒนาการท่องเท่ียว	 ฉบับที่ 	 2	 
(พ.ศ.	 2560	 -	 2564)	 ท่ีมุ ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวและ 
แหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน	 รวมท้ังแสดงอัตลักษณ์ความเป็นไทย	 
ส่งเสริมเชิดชูวัฒนธรรมไทย	และวิถีชีวิตของชุมชน	น�าไปสู่แนวโน้ม 
การท ่องเที่ยวที่ยั่ งยืนมากขึ้น	 เพื่อกระจายรายได ้สู ่ชุมชน	 
(คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ,	 2560)	 ซ่ึงใน 
บรรดาแหล่งท่องเที่ยวต่าง	 ๆ	 “ตลาดน�้า”	 นับได้ว่าเป็นแหล่ง 
ท่องเที่ยวที่สนองตอบความต้องการดังกล่าวได้อย่างชัดเจน
	 จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดหน่ึงในภาคกลางที่ตั้งอยู ่
ไม่ห่างจากกรุงเทพมหานครท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ 
ที่ส�าคัญที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเท่ียว	 คือ	 “พระปฐมเจดีย์”	 ทั้งยัง 
เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลไม้	 และอาหารหลากหลายชนิด	 
นอกจากนี้จังหวัดนครปฐมยังมีตลาดน�้าแนวพักผ่อนเชิงธรรมชาต	ิ 
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนได้เป็นอย่างดี	 หรือท่ีเรารู้จักคือ 
“ตลาดน�้าทุ่งบัวแดง”	 ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวได้ให้ความสนใจกับ 
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มากขึ้น	 และตลาดน�้าถือว่าเป็นแหล่ง 
ท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทย	 และสะท้อนถึง 
วัฒนธรรมท ้องถิ่นและวิถี ชีวิตความเป ็นอยู ่ ได ้ เป ็นอย ่างดี 
(พรนภา	ธนโพธิวิรัตน์,	2551)		

ตลาดน�้าทุ่งบัวแดง	 ตั้งอยู่ในอ�าเภอเมืองบางเลน	 จังหวัดนครปฐม	
เป็นตลาดที่สร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ให้นักท่องเที่ยวได้รับรู ้ถึง 
ธรรมชาติความสวยงามของสระบัวแดงที่กว้างขวางด้วยขนาด	 
24	 ไร่	 โดยนักท่องเที่ยวสามารถมาเยี่ยมชมบัวแดงได้ตลอดท้ังปี	 
โดยในสระแห่งน้ี	 ประกอบด้วย	 บัว	 2	 สายพันธุ์	 คือ	 บัวสายพันธุ ์
ดั้งเดิมและบัวแดงมะเหมี่ยว	 นักท่องเที่ยวสามารถมาเยี่ยมชม 
ได้ตลอดทั้งวัน	 ในช่วงเช้าสามารถมาสูดอากาศบริสุทธ์ิ	 หรือด ู
พระอาทิตย์ตกในช่วงเย็นท่ามกลางสระบัวขนาดใหญ่	 ในบริเวณ 
ตลาดน�า้ทุง่บวัแดงมร้ีานค้า	ร้านอาหาร	ร้านกาแฟให้แวะพกัมากมาย	 
มีบริการให้เช่าชุดไทยเพื่อเก็บภาพบรรยากาศซึมซับวัฒนธรรม 
ท้องถิ่น	 มีมุมถ่ายภาพมากมาย	 ทั้งยังมีบริการนั่งเรือชมทุ่งบัวแดง 
แบบใกล้	ๆ	ให้ได้พักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย	อย่างไรก็ตาม	ในปัจจุบัน	 
ตลาดน�้าทุ ่งบัวแดงยังไม่เป็นที่รู ้จักมากนัก	 ประกอบกับยังขาด 
กลยุทธ์ในการด�าเนินการทางการตลาด	 เช่น	 ทางด้านการโฆษณา	 
ประชาสัมพนัธ์	เป็นต้น	ที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว	 
รวมทั้งการสร้างความแตกต่างที่เป็นเอกลักษณ์ของตลาดน�้า 
ทุง่บวัแดงให้แตกต่างจากตลาดน�า้ทีเ่ป็นทีรู่จ้กัอืน่	ๆ 	จากปัญหาดังกล่าว 
ผูว้จัิยจึงได้เลง็เห็นความส�าคัญของการศึกษาพฤติกรรมการท่องเทีย่ว 
ของนักท่องเท่ียวที่ตลาดน�้าทุ่งบัวแดง	 รวมทั้งศึกษาองค์ประกอบ 
ของปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการท่องเที่ยวตลาดน�้าทุ่งบัวแดง	 
เพื่อการพัฒนาและวางแผนการท่องเที่ยวอย่างมีทิศทางที่สามารถ 
สนองตอบความต้องการของนักท่องเที่ยว	 และสร้างความพึงพอใจ 
ให้นักท่องเที่ยว	 โดยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในใจนักท่องเท่ียว 
อันดับต้น	 ๆ	 ที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่ท้องถิ่น	 อีกทั้งยังเป็น 
แนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคอื่น	 ๆ	 เพ่ือน�าไปสู่ 
การพัฒนาชุมชนที่ยังยืน	ตลอดจนสร้างรายได้ให้แก่ประเทศต่อไป	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
	 1.	 เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่ว 
ที่ตลาดน�้าทุ่งบัวแดง
	 2.	 เพื่อศึกษาความส�าคัญของปัจจัยการตลาดต่อการ
ท่องเที่ยวตลาดน�้าทุ่งบัวแดง

เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	 การวิจัยเรื่อง	 ปัจจัยการตลาดและพฤติกรรมของ 
นักท่องเที่ยวที่มาตลาดน�้าทุ่งบัวแดง	 จังหวัดนครปฐม	ผู้วิจัยศึกษา 
แนวคิด	ทฤษฎี	ตลอดจนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	ดังต่อไปนี้	
	 ส่วนประสมทางการตลาด	 หมายถึง	 ตัวแปรทางด้าน 
การตลาดที่ธุรกิจสามารถควบคุมได้	 และผสานตัวแปรดังกล่าว 
ร่วมกัน	 เพื่อตอบสนองตอบความต้องการของกลุ ่มเป้าหมาย 
โดยมีองค์ประกอบ	 4	 ด้าน	 ได้แก่	 (1)	 ผลิตภัณฑ์	 (Product)	 
หมายถึง	ตัวผลิตภัณฑ์	รูปแบบ	ตราสินค้าของผลิตภัณฑ์	รวมไปถึง 
การบริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความ 

ต้องการของลูกค้า	(2)	ราคา	(Price)	ซึ่งหมายถึงการก�าหนดมูลค่า 

จิรวุฒิ หลอมประโคน, ศลาฆนันท์  หงส์สวัสดิ์, รัชภร รุ่งตั้งธนาบุญ
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ของผลิตภัณฑ์	(3)	ช่องทางจ�าหน่าย	(Place)	หมายถึง	ช่องทางหรือ 

วิธีการในการน�าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด	 (4)	 การส่งเสริมการตลาด	 

(Promotion)	เป็นการสือ่สารกับกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย	เพือ่แจ้งข้อมลู 

ข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์	 หรือชักจูงให้เกิดทัศนคติที่ดีต ่อ 

ผลิตภัณฑ์และเกิดพฤติกรรมการซื้อ	 (Phillip	 Kotler,	 1994)	 

จากแนวคิดดังกล่าว	 งานวิจัยอาศัยแนวคิดดังกล่าวเป็นพื้นฐานใน 

การศึกษาปัจจัยการตลาดทั้ง	4	ด้านข้างต้น	ที่มีผลต่อการท่องเที่ยว

ที่มาตลาดน�้าทุ่งบัวแดง	จังหวัดนครปฐม	

	 การศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัยการตลาดของ 

การท่องเที่ยวตลาดน�้ามีดังนี้

	 พรทิพย์	บุญเที่ยงธรรม	 (2555)	 ได้ท�าการศึกษาปัจจัย 

ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียว	 ความคาดหวัง	 และความ 

พึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยวตลาดน�้าในเขต 

ตลิ่งชัน	 โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ	 โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่ม 

ตัวอย่างที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย	 จ�านวน	 400	 คน	 และวิธีวิจัย 

เชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่เกี่ยวข้อง	 จ�านวน	 17	 คน	 

ซึ่งจากการศึกษาพบว่า	 ปัจจัยที่นักท่องเท่ียวให้ความส�าคัญต่อ 

การตัดสินใจเดินทางมาเท่ียวตลาดน�้าในเขตตลิ่งชันมากที่สุด	 คือ	 

ปัจจยัด้านสิง่อ�านวยความสะดวก	รองลงมา	คอื	ปัจจยัทางด้านราคา 

ของสินค้าและบริการ	 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 

ด้านความต้องการส่วนบคุคล	ด้านวฒันธรรมและวิถชีวีติ	ด้านสถานที ่

และด้านการส่งเสริมการตลาด	 ตามล�าดับ	 และจากการศึกษา 

ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว	พบว่า	นกัท่องเทีย่วมคีวามพงึพอใจ 

โดยเฉลีย่อยูใ่นระดบัมากในด้านทรัพยากรการท่องเทีย่ว	ด้านกิจกรรม 

การท่องเที่ยว	และด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว	 

ส่วนปัจจัยในด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก	 นักท่องเที่ยวมีความ 

พึงพอใจในระดับปานกลาง

	 ฐิติมนต์	 ธนกิติเอื้ออังกูร	 (2556)	 ได้ศึกษาปัจจัยที่มี 

อิทธิพลต่อการเลือกแหล่งท่องเท่ียวตลาดน�้า	 จากการเก็บข้อมูล 

จากกลุ่มตัวอย่างจ�านวน	 400	 คน	 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เคยเที่ยว 

ตลาดน�้า	 ไม่ต�่ากว่า	 2	 ครั้ง	 พบว่า	 ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง 

การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกแหล่งท่องเที่ยวตลาดน�้า	 คือ 

(1)	 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกแหล่งท่องเท่ียว 

ตลาดน�้าของผู้บริโภคมากที่สุด	คือ	การมีสินค้าอุปโภคบริโภค	หรือ 

บริการตามวัฒนธรรมท้องถิ่น	การมีสินค้าหรือบริการที่เพียงพอต่อ 

ความต้องการ	 และการมีความหลากหลายของสินค้า	 หรือบริการ	 

(2)	ปัจจยัด้านราคาท่ีมีอิทธพิลต่อการเลอืกแหล่งท่องเทีย่วตลาดน�า้ 

ของผู้บริโภคมากที่สุด	คือ	ราคาสินค้าที่เหมาะสมกับคุณภาพ	ราคา 

สินค้าที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ซ้ือ	 และราคาสินค้า	 และ 

บริการต�่ากว่าตลาดอื่น	 (3)	 ปัจจัยด้านการจัดจ�าหน่ายที่มีอิทธิพล 

ต่อการเลือกแหล่งท่องเที่ยวตลาดน�้าของผู้บริโภคมากที่สุด	 คือ	 

จ�านวนร้านค้าท่ีจัดจ�าหน่ายสินค้าหรือบริการ	 บรรยากาศตลาดน�้า 

ที่แสดงถึงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของคนในชุมชน	และความสะดวกใน 

การเดินทางมาท่องเที่ยวและ	 (4)	 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกแหล่งท่องเที่ยวตลาดน�้าของผู ้บริโภค 

มากที่สุด	 คือ	 การประชาสัมพันธ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต	 การจัด 

กิจกรรม	 เช่น	 การชิมฟรี	 การจัดแสดงร�าไทย	 การประชาสัมพันธ์	 

ณ	 จุดท่องเที่ยวโดยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง	 และผู้ประกอบการแบบ 

ครบวงจร

	 ขนิษฐา	 บรมสาลี	 และรัฐพล	 สันสน	 (2560)	 ศึกษา 

เรือ่งรปูแบบกลยทุธ์การตลาดเพือ่การท่องเทีย่วตลาดน�า้แบบยัง่ยนื	 

โดยวิจัยแบบผสมผสานทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิง 

คุณภาพจากกลุ่มตัวอย่างจ�านวนทั้งสิ้น	 1,200	 คน	 โดยแบ่งเป็น 

นกัท่องเทีย่วตลาดน�า้แบบดัง้เดมิ	จ�านวน	600	คน	และนกัท่องเทีย่ว 

ตลาดน�้าแบบที่สร้างขึ้นเพื่อการท่องเที่ยว	จ�านวน	600	คน	โดยเก็บ 

รวบรวมข้อมลูด้วยแบบสอบถาม	การสนทนากลุม่	และการสมัภาษณ์ 

เชิงลึก	 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิ 

ด้านการตลาดการท่องเที่ยวตลาดน�้าแบบยั่งยืน	 ประกอบด้วย 

3	ปัจจัย	 ได้แก่	 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ	ภาพลักษณ์ของ 

ตลาดน�้า	 และการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวกับชุมชน	 ปัจจัยที่ 

ส�าคญัทีส่ดุส�าหรบันกัท่องเทีย่วตลาดน�า้แบบด้ังเดมิ	คอื	ส่วนประสม 

ทางการตลาดบริการด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ	 ในขณะท่ี 

รูปแบบกลยุทธ์การตลาดส�าหรับตลาดน�้าแบบที่สร้างขึ้นเพื่อการ 

ท่องเที่ยว	พบว่า	องค์ประกอบที่สาคัญที่สุด	คือ	การมีส่วนร่วมของ 

นักท่องเที่ยวกับชุมชน	 ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนในแหล่ง 

ท่องเที่ยว

	 ชุติมา	 นุตยะสกุล	 และประสพชัย	 พสุนนท์	 (2560) 

ได้ท�าการศึกษาปัจจัยการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อ 

การท่องเที่ยวตลาดน�้าวัดล�้าพญา	 จังหวัดนครปฐม	 โดยการเก็บ 

รวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวที่ 

ตลาดน�้าวัดล�้าพญา	จ�านวน	400	คน	จากการศึกษาพบว่า	ปัจจัย 

การตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวตลาดน�้า 

ประกอบไปด้วย	 ปัจจัย	 8	 ด้าน	 โดยปัจจัยที่นักท่องเที่ยวให้ 

ความส�าคัญมากที่สุด	 คือ	 ปัจจัยด้านการบริการ	 รองลงมาคือ	 

ปัจจัยด้านแหล่งข้อมูลการท่องเที่ยว	 ด้านส่ิงอ�านวยความสะดวก	 

ด้านค่านิยมและรูปแบบการด�ารงชีวิต	 ด้านสถานที่	 ด้านสิ่งจูงใจ	 

ด้านความปลอดภัย	และด้านราคา	ตามล�าดับ

วิธีการวิจัย
	 การวิจัยเร่ืองนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ	 (Quantitative	 

Research)	โดยใช้แบบสอบถาม	(Questionnaires)	กบันกัท่องเทีย่ว 

ที่เดินมาทางมาเที่ยวตลาดน�้าทุ่งบัวแดง

จิรวุฒิ หลอมประโคน, ศลาฆนันท์  หงส์สวัสดิ์, รัชภร รุ่งตั้งธนาบุญ
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 การก�าหนดประชากรกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้	 คือ	 นักท่องเที่ยวที ่

เดินทางมาท่องเท่ียวตลาดน�้าทุ ่งบัวแดง	 การก�าหนดขนาด 

กลุ่มตัวอย่าง	 เนื่องจากไม่ทราบค่าประชากรท่ีแน่นอนผู้วิจัยจึง 

ได้เลือกใช้สูตรการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยประมาณค่าสัดส่วน 

ร้อยละขนาดตัวอย่างจะหาได้จากสูตรดังน้ี	 (Cochran,	 1977) 

ที่ระดับความเชื่อมั่น	95%	และความคลาดเคลื่อนไม่เกิน	0.05	

	 	 n	 =	 																																						

                                                        

	 ดังนั้น	 ผู้วิจัยจึงได้ก�าหนดเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยว 

จ�านวน	 400	 คน	 ที่มาท่องเที่ยว	ณ	 ตลาดน�้าทุ่งบัวแดง	 โดยการ 

เลือกกลุ ่มตัวอย ่างโดยไม ่ใช ้ทฤษฎีความน่าจะเป ็น	 (Non- 

Probability	 Sampling)	 แบบการเลือกตัวอย่างตามความสะดวก	 

(Convenience	Sampling)

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย

	 สถติพิืน้ฐาน	ได้แก่	ค่าร้อยละ	(Percentage)	ค่าคะแนน

เฉลี่ย	 (Mean)	 และการวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัย	 (Factor	

Analysis)	 สกัดปัจจัยด้วยวิธี	 Principal	 Component	 Analysis	

ใช้วิธีการหมุนแกนแบบ	 Varimax	 เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรและจัดกลุ่ม

ผลการวิจัย 
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

	 จากการวิจัยพบว่า	 กลุ ่มตัวอย่างมีการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี	 จ�านวนมากท่ีสุด	 คิดเป็นร้อยละ	 54.1	 รองลงมา	 คือ	 

ระดับการศึกษาที่สูงกว่าปริญาตรี	 คิดเป็นร้อยละ	 15.3	 และ 

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา	 คิดเป็นร้อยละ	 11.1	 ตามล�าดับ	 

กลุ่มตัวอย่างมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ท่ี	 10,001	 -	 15,000	 บาท	 

มีจ�านวนมากที่สุด	 คิดเป็นร้อยละ	 34.9	 รองลงมา	 คือ	 มีรายได้ 

เฉลี่ยต่อเดือน	15,001	 -	20,000	บาท	คิดเป็นร้อยละ	16.5	และ 

รายได้ต�่ากว่าหรือเท่ากับ	 10,000	 บาท	 คิดเป็นร้อยละ	 28.8 

ตามล�าดับ	 สถานภาพการสมรสของผู ้ตอบแบบสอบถามที่มี

สถานภาพโสดมีจ�านวนมากที่สุด	 คิดเป็นร้อยละ	 63.8	 รองลงมา	 

คือ	 สถานภาพสมรส	 คิดเป็นร้อยละ	 32.3	 และหย่าร้าง	 คิดเป็น 

ร้อยละ	3.9	ตามล�าดับ

 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว

ตลาดน�้าทุ่งบัวแดง 

	 ผลการวิจับพบว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถ่ีใน 

การเดินทางมาท่องเที่ยวตลาดน�้าแห่งน้ีมากกว่า	 1	 	 ครั้ง	 	 วิธีการ 

เดินทางมาเที่ยวตลาดน�้าแห่งนี้	 คือ	 รถยนต์ส่วนบุคคล	 	 บุคลคล 

ที่เดินทางมาด้วยมากที่สุด	 คือ	 กลุ่มเพื่อน	 และมาที่แห่งนี้เพื่อ 

รับประทานอาหาร	 รู้จักสถานที่แห่งนี้จากเพื่อนหรือญาติพี่น้อง	 

หรือคนรู้จักแนะน�า	 ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการเดินทางท่องเท่ียว 

ครั้งนี้น้อยกว่า	 1,000	 บาท	 เหตุผลที่ตัดสินใจท่องเที่ยวสถานที ่

แห่งนี้เนื่องจากระยะทางไม่ไกลมากที่สุด

 ปัจจยัการตลาดทีเ่กีย่วข้องกบัการท่องเทีย่วตลาดน�า้

ทุ่งบัวแดง

	 ผลการวิจับพบว่า	 กลุ ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญใน 

ระดับมาก	 (X	 =	 3.67,	 S.D.	 =	 0.836)	 และแยกตามปัจจัยทาง 

การตลาดได้ดังนี้	

	 1.	 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์	 กลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญ

ภาพรวมในระดับมาก	 (X	 =	 3.78,	 S.D.	 =	 0.764)	 เมื่อแยกเป็น 

รายข้อพบว่า	 กลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญในความน่าสนใจของ 

กิจกรรมการท่องเที่ยว	 เช่น	 การล่องเรือชมทุ่งบัวแดงมากที่สุด 

(X	=	3.94,	S.D.	=	0.606)	รองลงมา	คือ	สิ่งอ�านวยความสะดวก 

ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ	 เช่น	 ห้องสุขา 

ที่จอดรถ	 รถประจ�าทาง	 ร้านอาหาร	 ถนน	 เป็นต้น	 (X	 =	 3.92,		 

S.D.	 =	 0.712)	 โปรแกรมหรือรายการน�าเที่ยว	 มีให้เลือกหลาย 

รายการ	 เช่น	 การล่องเรือทุ่งบัวแดง	 เรือถีบ	 เป็นต้น	 (X	 =	 3.91,	 

S.D.	 =	 0.660)	 และการคมนาคมเข้าสู ่แหล่งท่องเท่ียวท่ีม ี

ความสะดวกรวดเร็ว	 รวมทั้งมีป้ายบอกเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว 

ที่ชัดเจน	 (X	 =	 3.88,	 S.D.	 =	 0.784)	 และความปลอดภัยของ 

นักท่องเที่ยวในด้านต่าง	ๆ	เช่น	การเดินทาง	อาชญากรรม	การขึ้น- 

ลง	เรือ	สถานที่จอดรถ	(X	=	3.24,	S.D.=	1.058)	ตามล�าดับ

	 2.	 ปัจจัยด้านราคา	 กลุ ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญ 

ภาพรวมในระดับมาก	 (X	 =3.59,	 S.D.	 =	 0.864)	 เมื่อแยกเป็น 

รายข้อพบว่า	 กลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญในการมีป้ายแสดงอัตรา 

ค่าอาหารหรือบริการชัดเจนมากที่สุด	 (X	=	3.76,	S.D.	=	0.755)	 

รองลงมาคือ	 อัตราค่าบริการท่ีก�าหนดในแต่ละโปรแกรมน�าเที่ยว 

มีความคุ้มค่า	 (X	 =	 3.75,	 S.D.	 =	 0.713)	 อัตราค่าโดยสาร 

ยานพาหนะเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวมีความเหมาะสม	 (X	 =	 3.73,		 

S.D.	 =	 0.765)	 ราคาอาหารและสินค้าต่าง	 ๆ	 มีความเหมาะสม	 

(X	 =	 3.39,	 S.D.	 =	 1.070)	 อัตราค่าบริการเช่าเรือหรือล่องเรือ	 

และในแต่ละรายการน�าเที่ยวมีความเหมาะสมกับระยะเวลาใน 

การท่องเที่ยว	(X	=	3.33,	S.D.	=	1.016)	ตามล�าดับ

ศึกษาวิจัยพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ดานการตลาดการทองเที่ยวตลาดน้ําแบบยั่งยืน ประกอบดวย 3 ปจจัย 
ไดแก สวนประสมทางการตลาดบริการ ภาพลักษณของตลาดน้ํา และการมีสวนรวมของนักทองเที่ยวกับชุมชน ปจจัยที่
สาคัญท่ีสุดสําหรับนักทองเที่ยวตลาดนํ้าแบบดั้งเดิม คือ สวนประสมทางการตลาดบริการดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 
ในขณะท่ีรูปแบบกลยุทธการตลาดสําหรับตลาดน้ําแบบที่สรางขึ้นเพ่ือการทองเที่ยว พบวา องคประกอบที่สาคัญที่สุด คือ 
การมีสวนรวมของนักทองเท่ียวกับชุมชน ดานการเขารวมกิจกรรมกับชุมชนในแหลงทองเที่ยว 

ชุติมา นุตยะสกุล และประสพชัย พสุนนท (2560) ไดทําการศึกษาปจจัยการตัดสินใจของนักทองเที่ยวชาวไทย
ตอการทองเท่ียวตลาดน้ําวัดล้ําพญา จังหวัดนครปฐม โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากนักทองเที่ยวชาวไทยท่ีเดินทางไป
ทองเที่ยวท่ีตลาดน้ําวัดล้ําพญา จํานวน 400 คน จากการศึกษาพบวา ปจจัยการตัดสินใจของนักทองเที่ยวชาวไทยตอการ
ทองเที่ยวตลาดน้ําประกอบไปดวย ปจจัย 8 ดาน โดยปจจัยท่ีนักทองเที่ยวใหความสําคัญมากที่สุด คือ ปจจัยดานการ
บริการ รองลงมา คือ ปจจัยดานแหลงขอมูลการทองเที่ยว ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานคานิยมและรูปแบบการ
ดํารงชีวิต ดานสถานที่ ดานสิ่งจูงใจ ดานความปลอดภัย และดานราคา ตามลําดับ 

วิธีการวิจัย 

การวิจัยเรื่องนี้ใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaires) กับ
นักทองเท่ียวที่เดินมาทางมาเที่ยวตลาดน้ําทุงบัวแดง 

 
  การกําหนดประชากรกลุมตัวอยาง 
  ประชากรที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ คือ นักทองเที่ยวท่ีเดินทางมาทองเท่ียวตลาดน้ําทุงบัวแดง การกําหนดขนาด
กลุมตัวอยาง เนื่องจากไมทราบคาประชากรที่แนนอนผูวิจัยจึงไดเลือกใชสูตรการหาขนาดกลุมตัวอยางโดยประมาณคา
สัดสวนรอยละขนาดตัวอยางจะหาไดจากสูตรดังน้ี (Cochran, 1977) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อน
ไมเกิน 0.05  

n = 2
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  ดังน้ัน ผูวิจัยจึงไดกําหนดเก็บขอมูลจากนักทองเท่ียวจํานวน 400 คน ที่มาทองเที่ยว ณ ตลาดน้ําทุงบัวแดง โดย
การเลือกกลุมตัวอยางโดยไมใชทฤษฎีความนาจะเปน (Non-Probability Sampling) แบบการเลือกตัวอยางตามความ
สะดวก (Convenience Sampling) 
 
   สถิตทิี่ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย 
  สถิติพ้ืนฐาน ไดแก คารอยละ (Percentage) คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และการวิเคราะหองคประกอบของ
ปจจัย (Factor Analysis) สกัดปจจัยดวยวิธี Principal Component Analysis ใชวิธีการหมุนแกนแบบ Varimax เพื่อ
วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปรและจัดกลุม 

ผลการวิจัย  

  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
  จากการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 54.1 รองลงมา 
คือ ระดับการศึกษาที่สูงกวาปริญาตรี คิดเปนรอยละ 15.3 และการศึกษาระดับมัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ 11.1 
ตามลําดับ กลุมตัวอยางมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูที่ 10,001 – 15,000 บาท มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 34.9 
รองลงมา คือ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 – 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 16.5 และรายไดต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 
บาท คิดเปนรอยละ 28.8  ตามลําดับ สถานภาพการสมรสของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพโสดมีจํานวนมากที่สุด 
คิดเปนรอยละ 63.8 รองลงมา คือ สถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 32.3 และหยาราง คิดเปนรอยละ 3.9 ตามลําดับ 
 
 

จิรวุฒิ หลอมประโคน, ศลาฆนันท์  หงส์สวัสดิ์, รัชภร รุ่งตั้งธนาบุญ
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	 3.	 ป ัจจัยด ้านช ่องทางการจัดจ�าหน ่าย	 พบว ่า 

กลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญภาพรวมในระดับมาก	 (X	 =	 3.70,	 

S.D.	 =	 0.869)	 เมื่อแยกเป็นรายข้อพบว่า	 กลุ่มตัวอย่างให้ความ 

ส�าคัญในการจัดจ�าหน่ายสินค้าหรือบริการ	ณ	จุดจ�าหน่ายในแหล่ง 

ท่องเที่ยวมีมากพอกับความต้องการมากที่สุด	 (X	 =	 3.92,	 

S.D.	 =	 0.763)	 รองลงมาคือ	 ท่ีต้ังของจุดจ�าหน่ายตั๋ว	 หรือ 

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหรือศูนย์ประชาสัมพันธ์ชัดเจนและหาง่าย	 

(X	=	3.89,	S.D.	=	0.766)	และความสะดวก	รวดเร็ว	ในการติดต่อ 

ทางโทรศัพท์	(X	=	3.30,	S.D.	=	1.080)	ตามล�าดับ

	 	 4.	 ป ัจจัยด ้านการส ่งเสริมการตลาด	 พบว ่า 

กลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญภาพรวมในระดับมาก	 	 (X	 =	 3.63,	 

S.D.	=	0.867)	เมือ่แยกเป็นรายข้อพบว่า	กลุม่ตัวอย่างให้ความส�าคญั 

ในการโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์มากที่สุด	(X	=	3.83,	S.D.	=	0.890)	 

รองลงมาคือ	 มีการให้บริการแผ่นพับ	 โบว์ชัวร์	 (X	 =	 3.76,	 

S.D.	 =	 0.778)	 การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ	 

(X	=	3.75,	 S.D.	=	0.799)	และ	การประชาสัมพันธ์ทางสื่อ	 เช่น	 

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น	และเว็บไซด์ต่าง	ๆ	(X	=	3.17,	S.D.	=	1.001)	

ตามล�าดับ

 การวเิคราะห์องค์ประกอบปัจจยัการตลาดทีเ่กีย่วข้อง

กับการท่องเที่ยวตลาดน�้าทุ่งบัวแดง

	 ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบปัจจัยการตลาดทีเ่กีย่วข้อง 

กับการท่องเที่ยวตลาดน�้าทุ ่งบัวแดง	 แบ่งได้ตามขั้นตอนใน 

การวิเคราะห์ปัจจัยได้ดังนี้

	 1.	 การตรวจสอบข้อก�าหนดเบ้ืองต้นของการวิเคราะห ์

ปัจจัย

	 ข้อก�าหนดเบื้องต้นของการวิเคราะห์ปัจจัย	คือ	ตัวแปร 

ที่ใช้ในการวิเคราะห์ต้องมีความสัมพันธ์กันเพียงพอ	 ซ่ึงสามารถ 

ตรวจสอบได้จากค่า	KMO	และการทดสอบ	Bartlett’s	Test	ดังนี้

	 จากตารางที	่1	ค่า	KMO	เท่ากบั	.857	สรปุได้ว่า	ตวัแปร

ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์มคีวามสมัพนัธ์การเพยีงพอทีจ่ะวเิคราะห์ปัจจยั

ได้	(วิยะดา	ตันวัฒนากูล,	2548	:	220,	อ้างถึงใน	ยุทธ	ไกยวรรณ์, 

2551:	81)	ซึ่งสอดคล้องกับการทดสอบ	Bartlett’s	Test

ตารางที่ 1	ผลการวิเคราะห์ค่า	KMO	และการทดสอบ	Bartlett’s	TestKaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .857 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 3159.716 

df 136 

Sig. .000 

ตารางที่ 1 ผลการวเิคราะหคา KMO และการทดสอบ Bartlett’s Test 

จากตารางท่ี 1 คา KMO เทากับ .857 สรุปไดวา ตัวแปรที่ใชในการวิเคราะหมีความสัมพันธการเพียงพอที่จะ
วิเคราะหปจจัยได (วิยะดา ตันวัฒนากูล, 2548: 220, อางถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ, 2551: 81) ซึ่งสอดคลองกับการทดสอบ 
Bartlett’s Test 
 2. การสกัดปจจัย 
 การวิเคราะหปจจัยครั้งนี้ ใชวิธีองคประกอบหลัก (Principle Component) เปนวิธีในการสกัดปจจัย และใช
คาไอเกน (eigenvalue) ที่มากกวา 1 เปนเกณฑในการสกัดปจจัย ซึ่งไดผลดังนี ้
 

Component 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

1 5.872 34.541 34.541 5.872 34.541 34.541 3.792 22.308 22.308 
2 3.037 17.865 52.407 3.037 17.865 52.407 3.103 18.252 40.560 
3 1.023 6.018 58.424 1.023 6.018 58.424 3.037 17.864 58.424 
. 

   
            

. 
   

            
17 .184 1.082 100.000             

ตารางที่ 2 ผลลัพธการสกัดปจจยัการตลาดท่ีเก่ียวของกับการทองเที่ยวตลาดนํ้าทุงบัวแดง 

จากตารางท่ี 2 เปนตารางท่ีแสดงคาสถิติของแตละปจจัยทั้งกอนและหลังการสกัดปจจัย โดยใชวิธอีงคประกอบ
หลักในการสกัดปจจัย และใชเกณฑการสกัดปจจัยจากคาไอเกนที่มากกวา 1 ซึ่งสรุปไดวา ปจจัยการตลาดและพฤติกรรม
ของนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ําทุงบัวแดง มีทั้งหมด 3 ปจจัย โดยปจจัยที่ 1 – 3 สามารถอธิบายความ
ผันแปรของตัวแปรเดิมไดทั้งหมด 22.308%, 18.252% และ 17.864% ตามลําดับ และปจจัยทั้ง 3 ปจจัยน้ีสามารถ
อธิบายความผันแปรของตัวแปรเดิมไดทั้งหมด 58.42% 

3. การหมุนแกนและแปลผล 
ในการวิเคราะหปจจัยนี้ จะใชวิธี Varimax ซึ่งเปนวิธีการหมุนแกนแบบมุมฉาก เพื่อใหคานํ้าหนักปจจัย 

(Factor loading) ของตัวแปรมีคามากขึ้นหรือลดลง จนกระทั่งทําใหทราบวาตัวแปรนั้นควรอยูในปจจัยใด (วิยะดา ตัน
วัฒนากูล, 2548: 215, อางถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ, 2551: 87) ซึ่งไดผลดังนี ้

 
องคประกอบของปจจัยการตลาดท่ีเกี่ยวของกับการทองเที่ยวตลาดน้ําทุงบัวแดง 1 2 3 

1. ความนาสนใจของกิจกรรมการทองเที่ยว เชน การลองเรือชมทุงบัวแดง  .633 .072 .076 

2.  โปรแกรมหรือรายการนําเท่ียว มีใหเลือกหลายรายการ เชน การลองเรือทุงบัวแดง 
เรือถีบ เปนตน 

.714 .291 -.017 

3. ความปลอดภัยของนักทองเท่ียวในดานตางๆ เชน การเดินทาง อาชญากรรม  
การขึ้น-ลง เรือ สถานที่จอดรถ 

.068 .005 .809 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .857 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 3159.716 

df 136 

Sig. .000 

ตารางที่ 1 ผลการวเิคราะหคา KMO และการทดสอบ Bartlett’s Test 

จากตารางท่ี 1 คา KMO เทากับ .857 สรุปไดวา ตัวแปรที่ใชในการวิเคราะหมีความสัมพันธการเพียงพอที่จะ
วิเคราะหปจจัยได (วิยะดา ตันวัฒนากูล, 2548: 220, อางถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ, 2551: 81) ซึ่งสอดคลองกับการทดสอบ 
Bartlett’s Test 
 2. การสกัดปจจัย 
 การวิเคราะหปจจัยครั้งนี้ ใชวิธีองคประกอบหลัก (Principle Component) เปนวิธีในการสกัดปจจัย และใช
คาไอเกน (eigenvalue) ที่มากกวา 1 เปนเกณฑในการสกัดปจจัย ซึ่งไดผลดังนี ้
 

Component 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

1 5.872 34.541 34.541 5.872 34.541 34.541 3.792 22.308 22.308 
2 3.037 17.865 52.407 3.037 17.865 52.407 3.103 18.252 40.560 
3 1.023 6.018 58.424 1.023 6.018 58.424 3.037 17.864 58.424 
. 

   
            

. 
   

            
17 .184 1.082 100.000             

ตารางที่ 2 ผลลัพธการสกัดปจจยัการตลาดท่ีเก่ียวของกับการทองเที่ยวตลาดนํ้าทุงบัวแดง 

จากตารางท่ี 2 เปนตารางท่ีแสดงคาสถิติของแตละปจจัยทั้งกอนและหลังการสกัดปจจัย โดยใชวิธอีงคประกอบ
หลักในการสกัดปจจัย และใชเกณฑการสกัดปจจัยจากคาไอเกนที่มากกวา 1 ซึ่งสรุปไดวา ปจจัยการตลาดและพฤติกรรม
ของนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ําทุงบัวแดง มีทั้งหมด 3 ปจจัย โดยปจจัยที่ 1 – 3 สามารถอธิบายความ
ผันแปรของตัวแปรเดิมไดทั้งหมด 22.308%, 18.252% และ 17.864% ตามลําดับ และปจจัยทั้ง 3 ปจจัยน้ีสามารถ
อธิบายความผันแปรของตัวแปรเดิมไดทั้งหมด 58.42% 

3. การหมุนแกนและแปลผล 
ในการวิเคราะหปจจัยนี้ จะใชวิธี Varimax ซึ่งเปนวิธีการหมุนแกนแบบมุมฉาก เพื่อใหคานํ้าหนักปจจัย 

(Factor loading) ของตัวแปรมีคามากขึ้นหรือลดลง จนกระทั่งทําใหทราบวาตัวแปรนั้นควรอยูในปจจัยใด (วิยะดา ตัน
วัฒนากูล, 2548: 215, อางถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ, 2551: 87) ซึ่งไดผลดังนี ้

 
องคประกอบของปจจัยการตลาดท่ีเกี่ยวของกับการทองเที่ยวตลาดน้ําทุงบัวแดง 1 2 3 

1. ความนาสนใจของกิจกรรมการทองเที่ยว เชน การลองเรือชมทุงบัวแดง  .633 .072 .076 

2.  โปรแกรมหรือรายการนําเท่ียว มีใหเลือกหลายรายการ เชน การลองเรือทุงบัวแดง 
เรือถีบ เปนตน 

.714 .291 -.017 

3. ความปลอดภัยของนักทองเท่ียวในดานตางๆ เชน การเดินทาง อาชญากรรม  
การขึ้น-ลง เรือ สถานที่จอดรถ 

.068 .005 .809 

	 2.	การสกัดปัจจัย

	 การวิเคราะห์ปัจจัยครั้งนี้	 ใช้วิธีองค์ประกอบหลัก	

(Principle	 Component)	 เป็นวิธีในการสกัดปัจจัย	 และใช้ค่า 

ไอเกน	 (eigenvalue)	 ที่มากกว่า	 1	 เป็นเกณฑ์ในการสกัดปัจจัย	 

ซึ่งได้ผลดังนี้

ตารางที่ 2	ผลลัพธ์การสกัดปัจจัยการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวตลาดน�้าทุ่งบัวแดง

จิรวุฒิ หลอมประโคน, ศลาฆนันท์  หงส์สวัสดิ์, รัชภร รุ่งตั้งธนาบุญ
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	 จากตารางท่ี	 2	 เป็นตารางท่ีแสดงค่าสถิติของแต่ละ 

ปัจจัยทั้งก่อนและหลังการสกัดปัจจัย	 โดยใช้วิธีองค์ประกอบหลัก 

ในการสกัดปัจจัย	 และใช้เกณฑ์การสกัดปัจจัยจากค่าไอเกน 

ที่มากกว่า	 1	 ซึ่งสรุปได้ว่า	 ปัจจัยการตลาดและพฤติกรรมของ 

นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวตลาดน�้าทุ่งบัวแดง	 มีทั้งหมด 

3	ปัจจยั	โดยปัจจยัที	่1	-	3	สามารถอธบิายความผนัแปรของตวัแปร 

เดิมได้ทั้งหมด	 22.308%,	 18.252%	 และ	 17.864%	 ตามล�าดับ	 

และปัจจัยทั้ง	 3	 ปัจจัยน้ีสามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปร 

เดิมได้ทั้งหมด	58.42%

	 3.	 การหมุนแกนและแปลผล

	 ในการวเิคราะห์ปัจจยันี	้จะใช้วธิ	ีVarimax	ซึง่เป็นวธิกีาร 

หมุนแกนแบบมุมฉาก	 เพื่อให้ค่าน�้าหนักปัจจัย	 (Factor	 loading)	 

ของตัวแปรมีค่ามากขึ้นหรือลดลง	 จนกระทั่งท�าให้ทราบว่าตัวแปร 

นั้นควรอยู ่ในปัจจัยใด	 (วิยะดา	 ตันวัฒนากูล,	 2548	 :	 215,	 

อ้างถึงใน	ยุทธ	ไกยวรรณ์,	2551:	87)	ซึ่งได้ผลดังนี้

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .857 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 3159.716 

df 136 

Sig. .000 

ตารางที่ 1 ผลการวเิคราะหคา KMO และการทดสอบ Bartlett’s Test 

จากตารางท่ี 1 คา KMO เทากับ .857 สรุปไดวา ตัวแปรที่ใชในการวิเคราะหมีความสัมพันธการเพียงพอที่จะ
วิเคราะหปจจัยได (วิยะดา ตันวัฒนากูล, 2548: 220, อางถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ, 2551: 81) ซึ่งสอดคลองกับการทดสอบ 
Bartlett’s Test 
 2. การสกัดปจจัย 
 การวิเคราะหปจจัยครั้งนี้ ใชวิธีองคประกอบหลัก (Principle Component) เปนวิธีในการสกัดปจจัย และใช
คาไอเกน (eigenvalue) ที่มากกวา 1 เปนเกณฑในการสกัดปจจัย ซึ่งไดผลดังนี ้
 

Component 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

1 5.872 34.541 34.541 5.872 34.541 34.541 3.792 22.308 22.308 
2 3.037 17.865 52.407 3.037 17.865 52.407 3.103 18.252 40.560 
3 1.023 6.018 58.424 1.023 6.018 58.424 3.037 17.864 58.424 
. 

   
            

. 
   

            
17 .184 1.082 100.000             

ตารางที่ 2 ผลลัพธการสกัดปจจยัการตลาดท่ีเก่ียวของกับการทองเที่ยวตลาดนํ้าทุงบัวแดง 

จากตารางท่ี 2 เปนตารางท่ีแสดงคาสถิติของแตละปจจัยทั้งกอนและหลังการสกัดปจจัย โดยใชวิธอีงคประกอบ
หลักในการสกัดปจจัย และใชเกณฑการสกัดปจจัยจากคาไอเกนที่มากกวา 1 ซึ่งสรุปไดวา ปจจัยการตลาดและพฤติกรรม
ของนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ําทุงบัวแดง มีทั้งหมด 3 ปจจัย โดยปจจัยที่ 1 – 3 สามารถอธิบายความ
ผันแปรของตัวแปรเดิมไดทั้งหมด 22.308%, 18.252% และ 17.864% ตามลําดับ และปจจัยทั้ง 3 ปจจัยน้ีสามารถ
อธิบายความผันแปรของตัวแปรเดิมไดทั้งหมด 58.42% 

3. การหมุนแกนและแปลผล 
ในการวิเคราะหปจจัยนี้ จะใชวิธี Varimax ซึ่งเปนวิธีการหมุนแกนแบบมุมฉาก เพื่อใหคานํ้าหนักปจจัย 

(Factor loading) ของตัวแปรมีคามากขึ้นหรือลดลง จนกระทั่งทําใหทราบวาตัวแปรนั้นควรอยูในปจจัยใด (วิยะดา ตัน
วัฒนากูล, 2548: 215, อางถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ, 2551: 87) ซึ่งไดผลดังนี ้

 
องคประกอบของปจจัยการตลาดท่ีเกี่ยวของกับการทองเที่ยวตลาดน้ําทุงบัวแดง 1 2 3 

1. ความนาสนใจของกิจกรรมการทองเที่ยว เชน การลองเรือชมทุงบัวแดง  .633 .072 .076 

2.  โปรแกรมหรือรายการนําเท่ียว มีใหเลือกหลายรายการ เชน การลองเรือทุงบัวแดง 
เรือถีบ เปนตน 

.714 .291 -.017 

3. ความปลอดภัยของนักทองเท่ียวในดานตางๆ เชน การเดินทาง อาชญากรรม  
การขึ้น-ลง เรือ สถานที่จอดรถ 

.068 .005 .809 

ตารางที่ 3	ผลลัพธ์การหมุนแกนแบบ	Varimax

องคประกอบของปจจัยการตลาดท่ีเกี่ยวของกับการทองเที่ยวตลาดน้ําทุงบัวแดง 1 2 3 

4. การคมนาคมเขาสูแหลงทองเที่ยวท่ีมีความสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งมีปายบอกเสนทาง  
และแหลงทองเที่ยวท่ีชัดเจน 

.778 .093 -.035 

5. สิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยวท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอ เชน หองสุขา  
ที่จอดรถ รถประจําทาง รานอาหาร ถนน เปนตน 

.646 .279 -.080 

6. อัตราคาบริการเชาเรือหรือลองเรือ ในแตละรายการนําเที่ยวมีความเหมาะสมกับ
ระยะเวลาในการทองเที่ยว 

-.005 -.069 .836 

7. อัตราคาบริการท่ีกําหนดในแตละโปรแกรมนําเท่ียวมีความคุมคา .580 .526 -.019 

8. อัตราคาโดยสารยานพาหนะเขาสูแหลงทองเที่ยวมีความเหมาะสม .554 .475 .006 

9. ราคาอาหารและสินคาตางๆ มีความเหมาะสม .043 -.036 .779 

10. มีปายแสดงอัตราคาอาหารหรือบริการชัดเจน .540 .530 .019 

11. การจัดจําหนายสินคาหรือบริการ ณ จุดจําหนายในแหลงทองเที่ยวมีมากพอกับ 
ความตองการ 

.316 .611 .016 

12. ความสะดวก รวดเร็ว ในการติดตอทางโทรศัพท .034 -.013 .800 

13. ที่ตั้งของจุดจําหนายตั๋ว ศูนยบริการนักทองเที่ยว หรือศูนยประชาสัมพันธชัดเจน 
และหางาย 

.622 .363 .013 

14. การโฆษณาทางสื่อโทรทัศน .236 .830 .012 

15. การประชาสัมพันธทางสื่อ เชน หนังสือพิมพทองถ่ิน และเว็บไซดตางๆ -.137 .113 .648 

16. มีการใหบริการแผนพับ โบวชัวร .571 .533 .026 

17. การประชาสัมพันธอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ .170 .804 -.025 

ตารางที่ 3 ผลลัพธการหมุนแกนแบบ Varimax 

จากตารางที่ 3 สามารถสรุปรายละเอียดในการหมุนแกนไดดังน้ี 
ปจจัยท่ี 1: ปจจัยดานการคมนาคมและสิ่งอํานวยความสะดวก ประกอบดวยตัวแปรทั้งสิ้น 9 ตัวแปร ซึ่งอธิบาย

ความผันแปรของตัวแปรเดิมได 22.308% และสามารถเรียงลําดับตามคาน้ําหนักปจจัยไดดังนี้ การคมนาคมเขาสูแหลง
ทองเที่ยวท่ีมีความสะดวกรวดเร็ว รวมท้ังมีปายบอกเสนทาง และแหลงทองเที่ยวที่ชัดเจน โปรแกรมหรือรายการนําเที่ยว 
มีใหเลือกหลายรายการ เชน การลองเรือทุงบัวแดง เรือถีบ เปนตน สิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยวที่มีความ
เหมาะสมและเพียงพอ เชน หองสุขา ที่จอดรถ รถประจําทาง รานอาหาร ถนน เปนตน ความนาสนใจของกิจกรรมการ
ทองเท่ียว เชน การลองเรือชมทุงบัวแดง ที่ตั้งของจุดจําหนายตั๋ว หรือศูนยบริการนักทองเท่ียว หรือศูนยประชาสัมพันธ
ชัดเจนและหางาย อัตราคาบริการที่กําหนดในแตละโปรแกรมนําเท่ียวมีความคุมคา มีการใหบริการแผนพับ โบวชัวร 
อัตราคาโดยสารยานพาหนะเขาสูแหลงทองเที่ยวมีความเหมาะสม และ มีปายแสดงอัตราคาอาหารหรือบริการชัดเจน 
ตามลําดบั 

ปจจัยที่ 2: ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ประกอบดวย ประกอบดวยตัวแปรทั้งสิ้น 3 ตัวแปร ซึ่งอธิบาย
ความผันแปรของตัวแปรเดิมได 18.252% และสามารถเรียงลําดับตามคาน้ําหนักปจจัยไดดังนี้ การโฆษณาทางสื่อ
โทรทัศนการประชาสัมพันธอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ และการจัดจําหนายสินคาหรือบริการ ณ จุดจําหนายในแหลง
ทองเที่ยว มีมากพอกับความตองการ ตามลําดับ 

จิรวุฒิ หลอมประโคน, ศลาฆนันท์  หงส์สวัสดิ์, รัชภร รุ่งตั้งธนาบุญ

6.	อัตราค่าบริการเช่าเรือหรือล่องเรือ	ในแต่ละรายการน�าเที่ยวมีความเหมาะสมกับ
ระยะเวลาในการท่องเที่ยว
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	 จากตารางที	่3	สามารถสรปุรายละเอยีดในการหมนุแกน 

ได้ดังนี้

	 ปัจจัยที	่1	:	 ปัจจัยด้านการคมนาคมและสิ่งอ�านวย 

ความสะดวก	 ประกอบด้วยตัวแปรทั้งสิ้น	 9	 ตัวแปร	 ซ่ึงอธิบาย 

ความผันแปรของตัวแปรเดิมได้	22.308%	และสามารถเรียงล�าดับ 

ตามค่าน�้าหนักปัจจัยได้ดังนี้	 การคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว 

ที่มีความสะดวกรวดเร็ว	 รวมทั้งมีป้ายบอกเส้นทาง	 และแหล่ง 

ท่องเที่ยวที่ชัดเจน	 โปรแกรมหรือรายการน�าเท่ียว	 มีให้เลือก 

หลายรายการ	เช่น	การล่องเรือทุ่งบัวแดง	เรือถีบ	เป็นต้น	สิ่งอ�านวย 

ความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ	 

เช่น	 ห้องสุขา	 ที่จอดรถ	 รถประจ�าทาง	 ร้านอาหาร	 ถนน	 เป็นต้น	 

ความน่าสนใจของกิจกรรมการท่องเที่ยว	 เช่น	 การล่องเรือชม 

ทุ่งบัวแดง	 ที่ตั้งของจุดจ�าหน่ายตั๋ว	 หรือศูนย์บริการนักท่องเที่ยว	 

หรอืศนูย์ประชาสัมพันธ์ชดัเจนและหาง่าย	อตัราค่าบรกิารทีก่�าหนด 

ในแต่ละโปรแกรมน�าเที่ยวมีความคุ้มค่า	 มีการให้บริการแผ่นพับ	 

โบว์ชัวร ์	 อัตราค่าโดยสารยานพาหนะเข้าสู ่แหล่งท่องเที่ยว 

มคีวามเหมาะสม	และ	มป้ีายแสดงอตัราค่าอาหารหรอืบรกิารชดัเจน	 

ตามล�าดับ

	 ปัจจัยที	่2	:	 ป ั จ จั ยด ้ านการส ่ ง เ ส ริ มการตลาด	 

ประกอบด้วย	 ประกอบด้วยตัวแปรท้ังส้ิน	 3	 ตัวแปร	 ซึ่งอธิบาย 

ความผันแปรของตัวแปรเดิมได้	 18.252%	 และสามารถเรียง 

ล�าดับตามค่าน�้าหนักปัจจัยได้ดังนี้	 การโฆษณาทางสื่อโทรทัศน ์

การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ืองสม�่าเสมอ	 และการจัดจ�าหน่าย 

สินค้าหรือบริการ	 ณ	 จุดจ�าหน่ายในแหล่งท่องเท่ียว	 มีมากพอ 

กับความต้องการ	ตามล�าดับ

	 ปัจจัยที	่3	:	 ปัจจัยด้านค่าบริการและความปลอดภัย	 

ประกอบด้วยตัวแปรทั้งสิ้น	 5	 ตัวแปร	 ซึ่งอธิบายความผันแปรของ 

ตัวแปรเดิมได้	 17.864%	 และสามารถเรียงล�าดับตามค่าน�้าหนัก 

ปัจจยัได้ดงันี	้อตัราค่าบรกิารเช่าเรอืหรอืล่องเรอื	ในแต่ละรายการน�า 

เทีย่วมคีวามเหมาะสมกบัระยะเวลาในการท่องเทีย่ว	ความปลอดภัย 

ของนักท่องเที่ยวในด้านต่าง	 ๆ	 เช่น	 การเดินทาง	 อาชญากรรม	 

การขึ้น-ลง	เรือ	สถานที่จอดรถ	ความสะดวก	รวดเร็ว	ในการติดต่อ 

ทางโทรศัพท์	ราคาอาหารและสินค้าต่าง	ๆ	มีความเหมาะสม	และ	 

การประชาสัมพันธ์ทางสื่อ	 เช่น	 หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น	 และเว็บไซด ์

ต่าง	ๆ	ตามล�าดับ

สรุปผลการวิจัย 
	 กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นหญิง	 อายุ	 21	 -	 30	 ปี	 

การศกึษาระดบัปริญญาโท	อาชพีนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา	รายได้เฉลีย่ 

ต่อเดือน	5,001	-	10,000	บาท	และ	สถานภาพโสด	พฤติกรรมของ 

นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวตลาดน�้าทุ ่งบัวแดง	 พบว่า	 

กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มคีวามถีใ่นการเดนิทางมาท่องเทีย่วตลาดน�า้ 

แห่งนี้มากกว่า	 1	 ครั้ง	 วิธีการเดินทางมาเที่ยวตลาดน�้าแห่งน้ีคือ	 

รถยนต์ส่วนบุคคล	 บุคลคลที่เดินทางมาด้วย	 คือ	 กลุ่มเพ่ือน	 และ 

มาทีแ่ห่งนีเ้พือ่รบัประทานอาหาร	รูจ้กัสถานทีแ่ห่งนีจ้ากเพือ่น	หรอื	 

ญาติพี่น้อง	 หรือคนรู้จักแนะน�า	 ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการเดินทาง 

ท่องเที่ยวครั้งนี้น้อยกว่า	 1,000	 บาท	 เหตุผลที่ตัดสินใจท่องเท่ียว 

สถานที่แห่งนี้เนื่องจากระยะทางไม่ไกล	มากที่สุด

 1. ปัจจัยการตลาดทีเ่กีย่วข้องกบัการท่องเทีย่วตลาด

น�้าทุ่งบัวแดง

	 กลุ ่มตัวอย ่างให ้ความส�าคัญภาพรวมระดับมาก	 

(X	 =	 3.67,	 S.D.	 =	 0.836)	 และแยกตามปัจจัยทางการตลาด 

ได้ดังนี้

	 	 1.1	ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์	 กลุ่มตัวอย่างให้ความ 

ส�าคัญในภาพรวมระดับมาก	 เมื่อแยกเป็นรายข้อพบว่า	 ให้ความ 

ส�าคัญในความน่าสนใจของกิจกรรมการท่องเที่ยว	เช่น	การล่องเรือ 

ชมทุ่งบัวแดง	มากที่สุด	

	 	 1.2	ปัจจัยด้านราคา	 กลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญ 

ในภาพรวมระดับมาก	 เมื่อแยกเป็นรายข้อพบว่า	 ให้ความส�าคัญ 

ในการมีป้ายแสดงอัตราค่าอาหารหรือบริการชัดเจนมากที่สุด

	 	 1.3	ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย	 พบว่า	 

กลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญในภาพรวมระดับมาก	 เมื่อแยกเป็น 

รายข้อพบว่า	 ให้ความส�าคัญในการจัดจ�าหน่ายสินค้าหรือบริการ	 

ณ	จดุจ�าหน่ายในแหล่งท่องเทีย่ว	มมีากพอกบัความต้องการมากทีส่ดุ	

	 	 1.4	ป ัจจัยด ้านการส ่งเสริมการตลาด	 พบว ่า	 

กลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญในภาพรวมระดับมาก	 เมื่อแยกเป็น 

รายข้อพบว่า	ให้ความส�าคญัในการโฆษณาทางสือ่โทรทศัน์มากทีส่ดุ	

 2. การวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยการตลาดที่

เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวตลาดน�้าทุ่งบัวแดง

	 ปัจจัยที	่1	:	 ปัจจัยด้านการคมนาคมและสิ่งอ�านวย 

ความสะดวก	 ประกอบด้วย	 การคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียวท่ีม ี

ความสะดวกรวดเรว็	รวมท้ังมป้ีายบอกเส้นทาง	และแหล่งท่องเทีย่ว 

ที่ชัดเจน	 โปรแกรมหรือรายการน�าเที่ยว	 มีให้เลือกหลายรายการ	 

เช่น	การล่องเรือทุ่งบัวแดง	เรือถีบ	เป็นต้น	สิ่งอ�านวยความสะดวก 

ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ	 เช่น	 ห้องสุขา 

ที่จอดรถ	 รถประจ�าทาง	 ร้านอาหาร	 ถนน	 เป็นต้น	 ความน่าสนใจ 

ของกิจกรรมการท่องเที่ยว	 เช่น	 การล่องเรือชมทุ่งบัวแดง	 ที่ต้ัง 

ของจุดจ� าหน ่ายตั๋ ว 	 หรือ ศูนย ์บริการนักท ่องเที่ ยว	 หรือ 

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ชัดเจนและหาง่าย	 อัตราค่าบริการที่ก�าหนด 

ในแต่ละโปรแกรมน�าเที่ยวมีความคุ้มค่า	 มีการให้บริการแผ่นพับ	 

โบว์ชัวร์	 อัตราค่าโดยสารยานพาหนะเข้าสู ่แหล่งท่องเท่ียวม ี

ความเหมาะสม	 และมีป้ายแสดงอัตราค่าอาหารหรือบริการชัดเจน	

ตามล�าดับ
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	 ปัจจัยที่	2	:	 ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด	ประกอบด้วย 
การโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
สม�่าเสมอ	 และการจัดจ�าหน่ายสินค้าหรือบริการ	ณ	 จุดจ�าหน่าย 
ในแหล่งท่องเที่ยวมีมากพอกับความต้องการ	ตามล�าดับ
	 ปัจจัยท่ี	3	:	 ปัจจัยด้านค่าบริการและความปลอดภัย	 
ประกอบด้วยตัวอัตราค่าบริการเช่าเรือหรือล่องเรือ	 ในแต่ละ
รายการน�าเที่ยวมีความเหมาะสมกับระยะเวลาในการท่องเที่ยว	
ความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวในด้านต่าง	 ๆ	 เช่น	 การเดินทาง	 
อาชญากรรม	การขึ้น-ลง	เรือ	สถานที่จอดรถ	ความสะดวก	รวดเร็ว	 
ในการติดต่อทางโทรศัพท์	 ราคาอาหารและสินค้าต่าง	 ๆ	 มีความ
เหมาะสม	 และการประชาสัมพันธ์ทางสื่อ	 เช่น	 หนังสือพิมพ์ 
ท้องถิ่น	และเว็บไซด์ต่าง	ๆ	ตามล�าดับ

ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์
 1. แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการตลาด 
	 การโฆษณาผ่านสื่อต่าง	 ๆ	 เช่น	 โทรทัศน์	 วิทยุ	 และ 
สื่อสังคมออนไลน์	 เป็นต้น	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางโทรทัศน์ 
การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ืองสม�่าเสมอ	 และการจัดจ�าหน่าย 
สินค้าหรือบริการ	ณ	 จุดจ�าหน่ายในแหล่งท่องเท่ียว	 มีมากพอกับ 
ความต้องการ	 รวมท้ังการสร้างเน้ือหาและรูปแบบในการส่ือสาร 
ให้มีความน่าสนใจ	รูปแบบใหม่	ๆ 	แก่กลุม่เป้าหมาย	เช่น	การน�าเสนอ 
ในรูปแบบการตลาดแบบปากต่อปาก	 (Viral	 marketing)	 เพื่อ 
สร้างความน่าสนใจ	 และท�าให้ตลาดน�้าทุ ่งบัวแดงเป็นที่รู ้จักใน 
วงกว้าง	 เพื่อให้เป็นที่รู ้จักแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว 
ต่างประเทศ	 ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยว	 ฉบับที่	 2	 
(พ.ศ.	 2560	 -	 2564)	 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวท่ีแสดง 
อัตลักษณ์ถึงความเป็นไทย	 ส่งเสริมเชิดชูวัฒนธรรมไทย	 และ 
วิถีชีวิตของชุมชน	 น�าไปสู่แนวโน้มการท่องเท่ียวท่ียั่งยืนมากขึ้น 
เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน
 2. แนวทางการพฒันาด้านการบรกิารและสิง่อ�านวย
ความสะดวก
	 การให้บริการเป็นสิ่งส�าคัญในธุรกิจการท่องเที่ยว 
ผูป้ระกอบการหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องควรให้ความส�าคญัในการให้ 
บริการอย่างมีคุณภาพ	การสร้างเอกลักษณ์การบริการ	(Signature	 
service)	การสร้างความเป็นเลศิด้านการบรกิารให้มมีาตรฐาน	และ 
มีแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับ 
ลกูค้า	รวมถงึการพฒันาการให้บรกิารรปูแบบใหม่ให้แก่นกัท่องเทีย่ว 
ตลาดน�้าทุ่งบัวแดง	เพื่อสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยว	ท�าให้ 
ให้ตลาดน�้าทุ่งบัวแดงเป็นท่ีรู ้จักและเป็นที่นิยม	 นอกจากนี้ควร 
ให้ความส�าคัญในการการพัฒนาทางด้านการคมนาคมเพื่อให้ 
นักท่องเที่ยวเดนทางมาได้สะดวก	 รวมท้ังการพัฒนาสิ่งอ�านวย 
ความสะดวกให้มีอย่างเพียงพอต่อจ�านวนนักท่องเที่ยวที่มาใช้ 
บริการ	 เพื่อสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวที่มาตลาดน�้า 
ทุ่งบัวแดง
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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการสอนท�าโครงงานคณิตศาสตร์	 โดยศึกษาเกี่ยวกับความรู้ของ 

นักศึกษาเกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร์	คุณภาพของโครงงานคณิตศาสตร์	และความพึงพอใจของนักศึกษา	ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้

เป็นนักศึกษาชั้นปีที่	4	สาขาวิชาคณิตศาสตร์	วิทยาลัยการฝึกหัดครู	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2559	จ�านวน	 

49	คน	ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองทั้งหมด		27	คาบ	ใน	9	สัปดาห์	เครื่องมือที่ใช้	ประกอบด้วย	แผนการจัดกิจกรรมการสอนท�าโครงงาน 

คณิตศาสตร์	แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร์	แบบวัดความพึงพอใจ	ที่มีต่อกิจกรรมการสอนท�าโครงงานคณิตศาสตร์	 

และแบบประเมินผลการท�าโครงงานคณิตศาสตร์	สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

	 ผลการศึกษาพบว่า	1)	ความรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	26.51	คิดเป็นร้อยละ	82.84	 

ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก	2)	คุณภาพของโครงงาน	พบว่า	โครงงาน	7	เรื่อง	มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก	และมี	6	เรื่อง	มีคุณภาพอยู่ในระดับดี	 

จากทั้งหมด	13	เรื่อง	และ	3)	นักศึกษามีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการสอนท�าโครงงานคณิตศาสตร์อยู่ในระดับมาก

ค�าส�าคัญ :	โครงงานคณิตศาสตร์,	การสอนท�าโครงงานคณิตศาสตร์

Abstact
	 The	 purpose	 of	 this	 study	 was	 to	 investigate	 effects	 of	 project-based	 learning	 in	 mathematics	 

concerning	students’	knowledge	about	mathematics	projects,	the	mathematics	projects’	quality,	and	satisfaction.	 

The	population	was	49	fourth-year	students	of	the	Department	of	Mathematics,	College	of	Teacher	Education	in	 

the	second	semester	of	 the	academic	year	2017.	The	experiment	was	carried	out	 for	27	periods	over	9	weeks.		 

The	 research	 instruments	 were	 lesson	 plans	 featuring	 project-based	 learning	 in	mathematics,	 a	 test	 of	 the	 

mathematics	projects,	a	satisfaction	questionnaire,	and	an	evaluation	form	of	the	mathematics	projects.							

	 The	 results	 indicated	 as	 follows.	 1)	 The	 arithmetic	mean	 of	 the	 students’	 knowledge	 about	 the	 

mathematics	 projects	 was	 26.51,	 accounting	 for	 82.84	 percent,	 which	 suggested	 a	 high	 level.	 2)	 As	 for	 the	 

mathematics	projects’	quality,	it	found	that	7	of	the	13	mathematics	projects	had	very	high	quality	and	the	rest	

of	them	had	high	quality.	3)	The	students	showed	high	satisfaction	towards	project-based	learning	in	mathematics.

Keywords :	 mathematics	project,	teaching	activities	of	mathematics	projects
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บทน�า
	 ศตวรรษที่	 21	 เป็นยุคที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้า 

และมีการเปลี่ยนแปลงมาก	 เป็นยุคท่ีผู ้คนใช้คอมพิวเตอร์โดย 

ไม่รู้ตัว	 เนื่องจากคอมพิวเตอร์มีขนาดท่ีเล็กลง	 แต่มีประสิทธิภาพ 

มากขึ้น	 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สามารถเช่ือมต่อระหว่างกันได้อย่าง 

สะดวกและรวดเร็ว	ผู้คนสามารถเชื่อมต่อข้อมูลได้อย่างอิสระ	และ 

ยังสามารถใช้อุปกรณ์ที่หลากหลายในการเข้าถึงข้อมูลต่าง	ๆ	ทั้งใน 

เรือ่งการเงนิ	การสือ่สาร	หรอืการปฏบิตังิาน	ผูค้นสามารถปฏิบตังิาน 

หรือท�าธุรกรรมต่าง	ๆ 	ได้	ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเวลาใดเพียงแค่เชื่อมต่อ 

อินเตอร์เน็ตเท่านั้นเอง	 ในขณะเดียวกันการน�าเสนอข้อมูลข่าวสาร 

สู่สาธารณะเป็นเรื่องง่ายดายและรวดเร็ว	ความยากจึงเป็นเรื่องของ 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร	 ผู้คนจ�าเป็นต้อง 

ตรวจสอบข้อมูลมากยิ่งขึ้น	 เพื่อให้แน่ใจถึงความถูกต้องในข้อมูล 

ที่ได้รับ	 อีกทั้งต้องสามารถวิเคราะห์	 สังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน�ามา

ประเมนิค่าประกอบการตดัสนิใจ	จะเหน็ว่าความก้าวหน้าเทคโนโลย ี

เป็นปัจจัยส�าคัญในการเปลี่ยนแปลงการด�าเนินชีวิตของคนในยุค 

ปัจจุบัน	การศึกษาในศตวรรษที่	21	จึงจ�าเป็นต้องได้รับการพัฒนา 

ทักษะที่เพิ่มจากคนในศตวรรษที่	20	และ	19	(จารุวัจน์		สองเมือง,		 

2561)

	 ปัจจุบันการศึกษาในศตวรรษที่	 21	 จะต้องเตรียม 

นกัเรยีนให้พร้อมเพราะการปรับเปลีย่นทางสงัคมทีเ่กดิขึน้	ครจึูงต้อง 

มีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู ้เพื่อเตรียม 

ความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะส�าหรับการออกไปด�ารงชีวิต	 

โดยทักษะที่ส�าคัญที่สุด	คือ	ทักษะการเรียนรู้	ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียน 

มีความรู้	 ความสามารถเพียงพอส�าหรับการเรียนรู้เพื่อมีชีวิตใน 

โลกยุคศตวรรษที่	21	ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชาควรเป็นการเรียน 

จากการค้นคว้าเองของศิษย์	 โดยครูช่วยแนะน�าและช่วยออกแบบ 

กิจกรรมท่ีช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้า 

ของการเรียนรู้ของตนเองได้	 ซึ่งทักษะของคนในศตวรรษที่	 21	 

ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต	 คือ	 การเรียนรู้	 3R	 x	 7C	 โดยที่	 

3R	 คือ	 อ่านออก	 (Reading)	 เขียนได้	 (Riting)	 และ	 คิดเลขเป็น	 

(Rithemetics)	 7C	 ได้แก่	 ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 

และทักษะในการแก้ปัญหา	 (Critical	 Thinking	 and	 Problem	 

Solving)	 ทักษะด้านการสร้างสรรค์	 และนวัตกรรม	 (Creativity	 

and	 Innovation)	 ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม 

ต่างกระบวนทัศน์	 (Cross-cultural	Understanding)	ทักษะด้าน 

ความร่วมมือการท�างานเป็นทีมและภาวะผู้น�า	 (Collaboration,	 

Teamwork	and	Leadership)	ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ	 

และรู้เท่าทันสื่อ	(Communications,	Information,	and	Media	 

Literacy)	ทักษะด้านคอมพิวเตอร์	 และเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร	 (Computing	and	 ICT	Literacy)	ทักษะอาชีพ	และ 

ทักษะการเรียนรู้	(Career	and	Learning	Skills)	ดังนั้นการเรียนรู้ 

ต้องก้าวข้าม	“สาระวิชา”	ไปสู่การเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่	21	 

ซึ่งครูจะเป็นผู้สอนไม่ได้	แต่ต้องให้นักเรียนเป็น	ผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง	 

โดยครูจะออกแบบการเรียนรู้ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ชและอ�านวย 

ความสะดวกในการเรียนรู้ของนักเรียน	(วิจารณ์		พานิช,		2555)

	 คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มีความส�าคัญวิชาหนึ่งที่คน 

ต้องเรยีนรูต้ลอดชีวติ	มเีนือ้หาสาระทีม่คีวามต่อเนือ่งและเป็นล�าดบั 

ขั้นตอน	 ท�าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์	 คิดอย่างมีเหตุผล	 

เป็นระบบ	 มีแบบแผน	 สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ ์

ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ	 ช่วยให้คาดการณ์	 วางแผน	 ตัดสินใจ 

แก้ปัญหา	 และน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้าน 

วทิยาศาสตร์	เทคโนโลยแีละศาสตร์อืน่	ๆ 	คณติศาสตร์จึงมปีระโยชน์ 

ต่อการด�าเนินชีวิต	 ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น	 และสามารถ 

อยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ได้อย่างมคีวามสขุ	ซึง่กระทรวงศกึษาธกิารได้ก�าหนด 

สาระหลักที่จ�าเป็นส�าหรับผู้เรียนไว้ดังน้ี	 สาระที่	 1)	 จ�านวนและ 

การด�าเนินการ	สาระที่	2)	การวัด	สาระที่	3)	เรขาคณิต	สาระที่	4)	 

พีชคณิต	 สาระที่	 5)	 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น	 

สาระที่	 6)	 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์	 โดยเฉพาะ 

สาระท่ี	6	จะบรูณาการอยูใ่นการเรยีนรูท้กุสาระประกอบไปด้วยการ 

แก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย	 การให้เหตุผล	 การสื่อสาร 

การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการน�าเสนอการเชื่อมโยง 

ความรู้ต่าง	 ๆ	 ทางคณิตศาสตร์	 และการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับ 

ศาสตร์อื่น	ๆ	และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

	 ความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร  ์

เป็นทักษะหน่ึงในกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่ส�าคัญในการ 

ช่วยให้คณิตศาสตร์ไม่ถูกมองว่าเป็นเรื่องที่ลึกลับห่างไกลจากการ 

ด�าเนินชีวิต	 ความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ส่งเสริม 

ให้คณิตศาสตร์มีความท้าทาย	 น่าเรียนรู้	 (ดวงเดือน	 	 อ่อนน่วม,		 

2547)	 ในท�านองเดียวกันการเรียนการสอนคณิตศาสตร์	 ซึ่งมี 

เนื้อหาสาระหลายเรื่องและหลายหัวข้อ	 การที่จะเรียนคณิตศาสตร ์

ให้เกิดความรู้และเป็นพื้นฐานในการที่จะน�าไปศึกษาต่อน้ันจ�าเป็น 

ต้องบูรณาการเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน	 เช่น	 การใช้ 

ความรู้เรื่องการวัดน�าไปใช้ในการหาความยาวรอบรูปและพื้นที ่

ตลอดจนการเขียนแผนผัง	 นอกจากการเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหา 

ต่าง	 ๆ	 ในคณิตศาสตร์ด้วยกันแล้ว	 ยังมีการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์ 

กับศาสตร์อื่น	 ๆ	 โดยใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู	้ 

และใช้ในการแก้ปัญหา	 เช่น	 งานศิลปะและการออกแบบบางชนิด 

ก็ใช้ความรู้เกี่ยวกับรูปเรขาคณิต	 นอกจากนั้นแล้วยังมีการน�า 

ความรู้ทางคณติศาสตรไ์ปประยุกต์ในวชิาชพีบางอยา่งโดยตรง	เชน่	 

การตัดเย็บเส้ือผ้า	 งานคหกรรมเกี่ยวกับอาหาร	 งานเกษตรงาน 

ออกแบบสร้างหีบห่อบรรจุภัณฑ์ต่าง	 ๆ	 รวมถึงการน�าคณิตศาสตร์ 

ไปเชื่อมโยงกับชีวิตความเป็นอยู ่ประจ�าวัน	 เช่น	 การซื้อขาย	 
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การชั่ง	ตวง	วัด	การค�านวณระยะทางและเวลาที่ใช้ในการเดินทาง	 

การวางแผนในการออมเงินไว ้ ใช ้ ในช ่วงบั้นปลายของชีวิต 

(กรมวิชาการ,		2544)

	 การเรียนรู้โดยการท�าโครงงานเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ 

สามารถพัฒนาผู้เรียน	 เป็นกิจกรรมท่ีท�าให้ผู้เรียนน้ันเกิดทักษะ 

การเชื่อมโยง	 ท�าให้การเรียนรู้ที่เกิดข้ึนจึงสัมพันธ์กับความเป็นจริง	 

สามารถน�าไปประยกุต์ใช้ได้ในชวีติจรงิ	เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรยีน 

ได้เข้าสู่กระบวนการสืบสอบ	 ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีผู้เรียนต้องใช ้

การคดิขัน้สงูทีซ่บัซ้อน	จงึเป็นช่องทางทีด่ใีนการพฒันากระบวนการ 

ทางสติปัญญาของผู้เรียน	 ช่วยให้ผู้เรียนได้ผลิตงานที่เป็นรูปธรรม 

ขึน้ออกมา	ผลผลติทีแ่สดงออกถงึความรูข้องผูเ้รยีนนีส้ามารถน�ามา 

อภิปรายแลกเปลี่ยนและวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างชัดเจน	 การแสดง 

ผลงานสามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้และการท�างานให้แก่ 

ผูเ้รยีนได้	นอกจากจะช่วยให้ผูเ้รยีนพฒันาทกัษะกระบวนการในการ 

สบืสอบและแก้ปัญหาแล้ว	ยงัสามารถช่วยดงึศกัยภาพต่าง	ๆ 	ทีม่อียู่ 

ในตัวของผู้เรียนออกมาใช้ประโยชน์ด้วย	(ทิศนา		แขมมณี,		2557)	 

โครงงานคณติศาสตร์	เป็นกิจกรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ซ่ึงนกัเรยีน 

มีโอกาสได้ส�ารวจ	 ศึกษาค้นคว้า	 ท�าความเข้าใจ	 แก้ปัญหาหรือ 

แก้ข้อสงสัย	เชื่อมโยงความรู้	หรือขยายองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร ์

ในประเด็นที่สนใจ	 รวมท้ังการประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรค์ส่ิงใหม ่

โดยประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์	 นักเรียนได้คิดและท�าอย่าง 

อิสระภายใต้การดูแลให้ค�าแนะน�าของครูที่ปรึกษาหรือผู้รู้	 (ปรีชา		 

เนาว์เยน็ผล,		2554)	นอกจากนัน้	(ยพุนิ		พพิิธกลุ,		2550)	ได้กล่าวว่า 

โครงงานคณิตศาสตร์	 เป็นงานท่ีผู้ท�าได้คิดอย่างอิสระ	 เป็นการฝึก 

ปฏิบัติในข้อสงสัย	 โดยอาศัยความรู้	 หลักการ	 แนวคิดหรือทฤษฎี 

ทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับประเด็นปัญหาท่ีตนเองสนใจจะ 

ศึกษาและค้นคว้าให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ 

จะเห็นว่าการท�าโครงงานคณิตศาสตร์จะช่วยส่งเสริมให้ผู ้เรียน 

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และตอบสนองต่อการเรียนการสอน 

คณิตศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง	 ผู้เรียนจะรู้จักการท�างาน 

เป็นกลุม่	การน�าคณติศาสตร์ไปประยกุต์ใช้โดยสมัพนัธ์กบัศาสตร์อืน่	 

และสามารถใช้ในชีวิตจริง	 ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง	 

มองเห็นประโยชน์และคุณค่าของคณิตศาสตร์	 สามารถท�างาน 

ร่วมกับผู้อื่นได้	มีเหตุผล	แก้ปัญหาได้	ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อวิชา 

คณิตศาสตร์	(ยุพิน		พิพิธกุล,		2547)

	 จากการศึกษาหลักสูตรการผลิตครูคณิตศาสตร์ระดับ 

ปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	พบว่า	 หลักสูตรมุ่งผลิต 

บัณฑิตให้มีความรู้	 มีทักษะในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน	 

โดยมุ ่งให้บัณฑิตเป็นคนดีท่ีมีเหตุผล	 มีคุณธรรมและจริยธรรม 

ในการด�าเนนิชวีติ	ใฝ่เรยีนรู	้มคีวามมุง่มัน่ในการพฒันาตน	เป็นครดู ี

ที่เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียนมีความเป็นกัลยาณมิตรกับผู้เรียนและ 

ผู้เกี่ยวข้อง	 ร่วมมือกับชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษา 

เป็นผูม้จีรรยาบรรณแห่งวชิาชพี	และสามารถท�างานร่วมกับผูอ่ื้นได้ 

อย่างดมีปีระสทิธภิาพเป็นครเูก่งทีม่คีวามรู	้	มทีกัษะด้านคณติศาสตร์		 

มีความสามารถในการแก้ปัญหา	 สามารถเผชิญสถานการณ์และ 

รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง	 มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในการจัด 

การเรียนรู้	 การฝึกอบรม	 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 มีความคิด 

สร้างสรรค์	 สามารถวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 

สามารถจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ	 ซึ่งวิชาโครงงานคณิตศาสตร์เป็นรายวิชาหนึ่งท่ีได ้

บรรจุไว้ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาคณิตศาสตร์	 โดยมี 

จุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษามีความรู้	 ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงงาน	 

วิเคราะห์และวางแผนการจัดท�าโครงงานคณิตศาสตร์	 ฝึกปฏิบัติ 

ท�าโครงงาน	 ฝึกเขียนบทความ	 การน�าเสนองาน	 สามารถน�า 

ความรู้ไปใช้เป็นพื้นฐาน	 ส�าหรับการศึกษาในวิชาชีพ	 ตลอดจน 

น�าความรู้มาสัมพันธ์เช่ือมโยงกันในการน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน	 

สามารถวิเคราะห์	แก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ได้

	 ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยเห็นว่า	 ครูจะต้องเตรียม 

ความพร้อมส�าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ ให ้ผู ้ เรียนนั้น	 

มีความรู้	 ความสามารถ	 คิดอย่างมีเหตุผล	 มีความคิดสร้างสรรค์	 

สามารถน�าความรู้ทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหาได้	 และ 

มีทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์	ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

ครูควรเน้นให้ผู้เรียนมีบทบาทส�าคัญในการเรียนรู้	 โดยมีครูเป็น 

ผู้ให้ค�าแนะน�าแทนการสอน	ซึง่กจิกรรมโครงงานเป็นกจิกรรมทีเ่น้น 

ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสส�ารวจ	ได้ลงมือปฏิบัติ	ศึกษาค้นคว้าหาค�าตอบ 

ในสิ่งท่ีตนสนใจ	 เป็นกิจกรรมที่จะท�าให้ผู ้เรียนนั้นเกิดทักษะ 

การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์	 ผู ้วิจัยจึงเลือกออกแบบการจัด 

กิจกรรมการเรียนรู ้ที่ เน ้นให ้ผู ้ เรียนนั้นมีบทบาทส�าคัญด้วย 

กิจกรรมการเรียนรู้แบบท�าโครงงานคณิตศาสตร์	 ส�าหรับนักศึกษา 

วิทยาลัยการฝึกหัดครู	 สาขาคณิตศาสตร์	 ชั้นปีที่	 4	 มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนคร	 เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถด้านทักษะ 

กระบวนการทางคณติศาสตร์		น�าความรูท้างคณติศาสตร์มาสมัพนัธ์ 

และแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ที่สนใจรอบ	 ๆ	 ตัวผู้เรียน	 และเป็น 

แนวทางในการจัดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ 

ยิ่งขึ้นไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 เพื่อศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการสอนท�าโครงงาน 

คณิตศาสตร์	โดยศึกษาเกี่ยวกับ

	 1.	 ความรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร์

	 2.	 คุณภาพของโครงงานคณิตศาสตร์

	 3.	 ความพึงพอใจมีต่อกิจกรรมการสอนท�าโครงงาน

คณิตศาสตร์

พรวิวัฒน์  วิหคทอง, สมวงษ์  แปลงประสพโชค, กฤษณะ  โสขุมา
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86   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 13  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562

ขอบเขตของการวิจัย
	 1.	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย

	 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัในครัง้นีเ้ป็นนกัศกึษาชัน้ปีที	่4	 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์	 วิทยาลัยการฝึกหัดครู	มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนคร	2	หมูเ่รยีน	จ�านวน	49	คน	ภาคเรยีนที	่2	ปีการศกึษา	2559

	 2.	 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย

	 การวิจัยครั้งนี้ด�าเนินการวิจัยในภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	 

2559	รวมระยะเวลาทีใ่ช้ในการทดลอง	จ�านวน	27	คาบ	ใน	9	สปัดาห์

ประโยชน์ที่ได้รับ
	 1.	 ได้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ในรายวิชา 

โครงงานคณิตศาสตร์	

	 2.	 นักศึกษามีความรู ้และความสามารถในการจัด 

กิจกรรมการสอนโครงงานคณิตศาสตร์

	 3.	 เป็นแนวทางส�าหรับครูหรือผู้สนใจน�าไปใช้ให้เกิด 

ประโยชน์

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	ประกอบด้วย

	 1.	 แผนการจัดกิจกรรมการสอนท�าโครงงานคณติศาสตร์  

จ�านวน	8	แผน	ซึ่งผลการพิจารณาความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ 

จ�านวน	3	ท่าน	มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ	1.0

	 2.	 แบบทดสอบวัดความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับ 

การท�าโครงงานคณิตศาสตร์	 จ�านวน	 23	 ข้อ	 แบ่งเป็น	 2	 ส่วน	 

ดังน้ี	 ส่วนที่	 1	 ข้อสอบแบบปรนัยจ�านวน	 20	 ข้อ	 มีค่าดัชนี 

ความสอดคล้องตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเท่ากับ	 1.0	 มีค่า 

ความยากง่าย	อยูร่ะหว่าง	0.36	-	0.76	มค่ีาอ�านาจจ�าแนก	อยูร่ะหว่าง	 

0.26	-	0.66	และมีค่าความเชื่อมั่น	เท่ากับ	0.81ส่วนที่	2	ข้อสอบ 

แบบอัตนัย	จ�านวน	3	ข้อ	มีค่าดัชนีความสอดคล้องตามความเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญเท่ากับ	 1.0	 ข้อ	 มีค่าความยากง่าย	 อยู่ระหว่าง	 

0.41	-	0.47	มีค่าอ�านาจจ�าแนก	อยู่ระหว่าง	0.55	-	0.64	และมีค่า 

ความเชื่อมั่น	เท่ากับ	0.89

	 3.	 แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการสอนท�า 

โครงงานคณิตศาสตร์	 มีค่าดัชนีความสอดคล้องตามความเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญเท่ากับ	1.0

	 4.	 แบบประเมินผลการท�าโครงงานคณิตศาสตร์

ตารางที่ 1 แผนการจัดกิจกรรมการสอนท�าโครงงานคณิตศาสตร์
ตารางที่ 1 แผนการจัดกิจกรรมการสอนทําโครงงานคณิตศาสตร 
 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

 ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลกับนักศึกษาโดยมีข้ันตอนดังนี ้
 1. ดําเนินการจัดกิจกรรมการสอนทําโครงงานคณิตศาสตรใหกับนักศึกษา โดยผูวิจัยดําเนินการสอนตาม
แผนการสอน จํานวน 8 แผน ระยะเวลา 27 คาบเรียน จํานวน 9 ครั้ง  
  2. ทดสอบความรู ความเขาใจเก่ียวกับการทําโครงงานของนักศึกษา โดยใชแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางข้ึน
ประกอบดวย ขอสอบแบบปรนัย จํานวน 20 ขอ และขอสอบอัตนัย จํานวน 3 ขอ 
 3. ผูวิจัยและผูเช่ียวชาญดําเนินการประเมินโครงงานของนักศึกษาซึ่งประเมินตามหัวขอตอไปนี ้1) บทคัดยอ 

ครั้งที ่ กิจกรรม การจัดการเรยีนการสอน 

1 
 

ทักษะการเรยีนรู       
แหงศตวรรษที่ 21 
และการทําโครงงาน
คณิตศาสตร 
 

1. ผูวจิัยนํานักศึกษาศึกษาเก่ียวกับการจัดการเรยีนการสอนในศตวรรษที่ 21 
2. นักศึกษาแตละคนศึกษาเอกสารความรูเก่ียวกับโครงงานโดยมีผูวจิัยเปน 
    ผูบรรยายและคอยใหคาํแนะนาํ 
3. ผูวจิัยใหนักศึกษาแบงเปนกลุมกลุมละ 2 คน และศึกษารายละเอียดโครงงานที ่
    ผานการประกวดโดยศกึษาลักษณะสําคัญของแตละสวนประกอบของโครงงาน 

2 
 

จุดประกายโครงงาน 
 

1. นักศึกษาทุกคนรับฟงการบรรยายในหัวขอ การสอนโครงงานคณติศาสตร       
    จากผูเช่ียวชาญดานการสอนโครงงานคณิตศาสตร 
2. นักศึกษาซักถามในประเด็นที่สนใจหรือสงสัยเก่ียวกับการสอนโครงงาน   
    คณิตศาสตร โดยมผีูเช่ียวชาญคอยตอบคําถาม 

3 
ปฏิบัติโครงงานแผน
เดียวและเลือกหัวขอ
ทําโครงงานขนาดใหญ 

1. นักศึกษาชมวีดีทัศนการนําเสนอโครงงานที่ผานการประกวด 
2.  ผูวิจัยบรรยายเกี่ยวกับการทําโครงงานแผนเดยีวและแนะนําหัวขอที่นาสนใจ   
    สําหรับทําโครงงานแผนเดียว นักศึกษาแตละกลุมลงมือปฏิบัติโครงงานแผนเดยีว 
3. นักศึกษาแบงกลุมใหมเปนกลุมละ 4 คน แลวเลือกหัวเรื่องท่ีผูวิจัยแนะนําหรือ  
    เสนอหัวเรื่องท่ีจะทําโครงงานขนาดใหญ 

4 - 5 ปฏิบัติทําโครงงาน 

1. ผูวจิัยบรรยายเก่ียวกับวิธีการการเขียนความเปนมา จดุประสงคขัน้ตอนการ 
   ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน สรุปผลการดําเนินงาน และการนําเสนอโครงงาน 
2. นักศึกษาลงมือปฏิบัติทําโครงงาน โดยมผีูวจิัยและผูเช่ียวชาญชวยตรวจสอบ   
    ความถูกตองไปทีละหัวขอ 
3. นักศึกษาตรวจสอบ แกไข จดัทํารายงานเปนรูปเลม และเตรียมนาํเสนอ 

6 - 7 การนําเสนอโครงงาน 

1. นักศึกษาแตละกลุมแบงสมาชิกออกเปน 2 ทีม เปนทีม A และ ทีม B เพ่ือ  
   นําเสนอโครงงาน 2 รอบ โดยรอบที่ 1 ใหสมาชิกทีม A เปนผูนําเสนอโครงงาน    
   และรอบที่ 2 สมาชิกทีม B เปนผูนําเสนอ ซึ่งกลุมที่ไดคัดเลือกจะนําเสนอตอ 
   หนาผูวิจัย ผูเชี่ยวชาญ และเพ่ือนอีกครั้ง 
2. นักศึกษาทุกคนทําแบบทดสอบวัดความรู ความเขาใจเก่ียวกับการทําโครงงาน 

8 - 9 
เขียนบทความและ
ออกแบบกิจกรรมการ
สอนโครงงาน 

1. ผูวจิัยบรรยายเก่ียวกับวิธีการเขียนบทความพรอมทั้งนํานักศึกษาเขียนบทความ  
   เพื่อนําเสนอผลของการทําโครงงาน 
2. นักศึกษาแบงกลุมใหมโดยสมาชิกกลุมจะไมซ้ําเดิมกับที่ทําโครงงาน แลวรวมกัน  
   วางแผน ออกแบบกิจกรรม เพ่ือนําไปใชสอนนักเรียนทําโครงงาน 
3. นักศึกษาแตละคนทําแบบวดัความพึงพอใจ 
4. ผูวจิัยและนักศึกษารวมกันสรุปกิจกรรมตาง ๆ เพื่อนําไปใชสอนนกัเรียนทํา 
   โครงงานตอไป 

พรวิวัฒน์  วิหคทอง, สมวงษ์  แปลงประสพโชค, กฤษณะ  โสขุมา
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 ผู ้วิจัยท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักศึกษาโดยมี 

ขั้นตอนดังนี้

	 1.	 ด�าเนินการจัดกิจกรรมการสอนท�าโครงงาน

คณิตศาสตร์ให้กับนักศึกษา	 โดยผู้วิจัยด�าเนินการสอนตามแผน 

การสอน	จ�านวน	8	แผน	ระยะเวลา	27	คาบเรียน	จ�านวน	9	ครั้ง	

		 2.	 ทดสอบความรู้	ความเข้าใจเกีย่วกับการท�าโครงงาน 

ของนักศึกษา	 โดยใช้แบบทดสอบท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน	 ประกอบด้วย	 

ข้อสอบแบบปรนัย	จ�านวน	20	ข้อ	และข้อสอบอัตนัย	จ�านวน	3	ข้อ

	 3.	 ผู้วิจัยและผู้เชี่ยวชาญด�าเนินการประเมินโครงงาน 

ของนกัศกึษาซึง่ประเมนิตามหวัข้อต่อไปนี	้1)	บทคดัย่อ	2)	การเขยีน 

ความเป็นมา	3)	การตัง้จดุประสงค์	4)	เอกสารทีเ่กีย่วข้อง	5)	ขัน้ตอน 

การด�าเนินงาน	 6)	 ผลการด�าเนินงาน	 7)	 สรุปผลและอ้างอิง	 และ 

8)	การน�าเสนอโครงงาน

	 4.	 นักศึกษาท�าแบบวัดความพึงพอใจต่อการสอน 

ท�าโครงงานคณิตศาสตร์	 10	 ด้าน	 ได้แก่	 1)	 ความรู้ความเข้าใจ	 

2)	ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล	3)	ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 

4)	 ความสามารถในการเชื่อมโยง	 5)	 การส่ือสาร	 6)	 การพัฒนา 

ความสามารถ	 7)	 การเรียนรู้ด้วยตนเอง	 8)	 การเห็นคุณค่าของ 

คณิตศาสตร ์	 9)	 ความสัมพันธ ์ระหว ่างเพื่อนและครู	 และ 

10)	ประโยชน์ของคณิตศาสตร์ในชีวิตจริง	

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	 การน�าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ 

ผู้วิจัยขอน�าเสนอเป็น	3	ตอน	ดังต่อไปนี้

	 ตอนที	่1	 ผลการวเิคราะห์ความรูข้องนกัศกึษาเกีย่วกับ

โครงงานคณิตศาสตร์

	 จากการศึกษาความรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับโครงงาน 

คณติศาสตร์ท่ีได้จากการจัดกจิกรรมการสอนท�าโครงงานคณติศาสตร์ 

ผู้วิจัยได้ทดสอบโดยใช้แบบทดสอบความรู้	 แบ่งเป็นแบบทดสอบ 

ปรนัย	จ�านวน	20	ข้อ	และแบบทดสอบอัตนัย	จ�านวน	3	ข้อ	ซึ่งจาก 

การทดสอบได้ผลดังตารางที่	2	ดังนี้

ตารางที่ 1 แผนการจัดกิจกรรมการสอนทําโครงงานคณิตศาสตร 
 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

 ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลกับนักศึกษาโดยมีข้ันตอนดังนี ้
 1. ดําเนินการจัดกิจกรรมการสอนทําโครงงานคณิตศาสตรใหกับนักศึกษา โดยผูวิจัยดําเนินการสอนตาม
แผนการสอน จํานวน 8 แผน ระยะเวลา 27 คาบเรียน จํานวน 9 ครั้ง  
  2. ทดสอบความรู ความเขาใจเก่ียวกับการทําโครงงานของนักศึกษา โดยใชแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางข้ึน
ประกอบดวย ขอสอบแบบปรนัย จํานวน 20 ขอ และขอสอบอัตนัย จํานวน 3 ขอ 
 3. ผูวิจัยและผูเช่ียวชาญดําเนินการประเมินโครงงานของนักศึกษาซึ่งประเมินตามหัวขอตอไปนี ้1) บทคัดยอ 

ครั้งที ่ กิจกรรม การจัดการเรยีนการสอน 

1 
 

ทักษะการเรยีนรู       
แหงศตวรรษที่ 21 
และการทําโครงงาน
คณิตศาสตร 
 

1. ผูวจิัยนํานักศึกษาศึกษาเก่ียวกับการจัดการเรยีนการสอนในศตวรรษที่ 21 
2. นักศึกษาแตละคนศึกษาเอกสารความรูเก่ียวกับโครงงานโดยมีผูวจิัยเปน 
    ผูบรรยายและคอยใหคาํแนะนาํ 
3. ผูวจิัยใหนักศึกษาแบงเปนกลุมกลุมละ 2 คน และศึกษารายละเอียดโครงงานที ่
    ผานการประกวดโดยศกึษาลักษณะสําคัญของแตละสวนประกอบของโครงงาน 

2 
 

จุดประกายโครงงาน 
 

1. นักศึกษาทุกคนรับฟงการบรรยายในหัวขอ การสอนโครงงานคณติศาสตร       
    จากผูเช่ียวชาญดานการสอนโครงงานคณิตศาสตร 
2. นักศึกษาซักถามในประเด็นที่สนใจหรือสงสัยเก่ียวกับการสอนโครงงาน   
    คณิตศาสตร โดยมผีูเช่ียวชาญคอยตอบคําถาม 

3 
ปฏิบัติโครงงานแผน
เดียวและเลือกหัวขอ
ทําโครงงานขนาดใหญ 

1. นักศึกษาชมวีดีทัศนการนําเสนอโครงงานที่ผานการประกวด 
2.  ผูวิจัยบรรยายเกี่ยวกับการทําโครงงานแผนเดยีวและแนะนําหัวขอที่นาสนใจ   
    สําหรับทําโครงงานแผนเดียว นักศึกษาแตละกลุมลงมือปฏิบัติโครงงานแผนเดยีว 
3. นักศึกษาแบงกลุมใหมเปนกลุมละ 4 คน แลวเลือกหัวเรื่องท่ีผูวิจัยแนะนําหรือ  
    เสนอหัวเรื่องท่ีจะทําโครงงานขนาดใหญ 

4 - 5 ปฏิบัติทําโครงงาน 

1. ผูวจิัยบรรยายเก่ียวกับวิธีการการเขียนความเปนมา จดุประสงคขัน้ตอนการ 
   ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน สรุปผลการดําเนินงาน และการนําเสนอโครงงาน 
2. นักศึกษาลงมือปฏิบัติทําโครงงาน โดยมผีูวจิัยและผูเช่ียวชาญชวยตรวจสอบ   
    ความถูกตองไปทีละหัวขอ 
3. นักศึกษาตรวจสอบ แกไข จดัทํารายงานเปนรูปเลม และเตรียมนาํเสนอ 

6 - 7 การนําเสนอโครงงาน 

1. นักศึกษาแตละกลุมแบงสมาชิกออกเปน 2 ทีม เปนทีม A และ ทีม B เพ่ือ  
   นําเสนอโครงงาน 2 รอบ โดยรอบที่ 1 ใหสมาชิกทีม A เปนผูนําเสนอโครงงาน    
   และรอบที่ 2 สมาชิกทีม B เปนผูนําเสนอ ซึ่งกลุมที่ไดคัดเลือกจะนําเสนอตอ 
   หนาผูวิจัย ผูเชี่ยวชาญ และเพ่ือนอีกครั้ง 
2. นักศึกษาทุกคนทําแบบทดสอบวัดความรู ความเขาใจเก่ียวกับการทําโครงงาน 

8 - 9 
เขียนบทความและ
ออกแบบกิจกรรมการ
สอนโครงงาน 

1. ผูวจิัยบรรยายเก่ียวกับวิธีการเขียนบทความพรอมทั้งนํานักศึกษาเขียนบทความ  
   เพื่อนําเสนอผลของการทําโครงงาน 
2. นักศึกษาแบงกลุมใหมโดยสมาชิกกลุมจะไมซ้ําเดิมกับที่ทําโครงงาน แลวรวมกัน  
   วางแผน ออกแบบกิจกรรม เพ่ือนําไปใชสอนนักเรียนทําโครงงาน 
3. นักศึกษาแตละคนทําแบบวดัความพึงพอใจ 
4. ผูวจิัยและนักศึกษารวมกันสรุปกิจกรรมตาง ๆ เพื่อนําไปใชสอนนกัเรียนทํา 
   โครงงานตอไป 

ตารางที่ 1 (ต่อ)  แผนการจัดกิจกรรมการสอนท�าโครงงานคณิตศาสตร์

ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลคะแนนจากการทดสอบความรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร์

2) การเขียนความเปนมา 3) การตั้งจุดประสงค 4) เอกสารที่เก่ียวของ 5) ข้ันตอนการดําเนินงาน 6) ผลการดําเนินงาน   
7) สรุปผลและอางอิง และ 8) การนําเสนอโครงงาน 
 4. นักศึกษาทําแบบวัดความพึงพอใจตอการสอนทําโครงงานคณิตศาสตร 10 ดาน ไดแก 1) ความรูความเขาใจ 
2) ความสามารถในการวิเคราะหขอมูล 3) ความคิดริเริ่มสรางสรรค 4) ความสามารถในการเช่ือมโยง 5) การสื่อสาร 6) 
การพัฒนาความสามารถ 7) การเรียนรูดวยตนเอง 8) การเห็นคุณคาของคณิตศาสตร 9) ความสัมพันธระหวางเพ่ือนและ
ครู และ 10) ประโยชนของคณิตศาสตรในชีวิตจริง  
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมลูในการวจิัยครั้งน้ี ผูวิจัยขอนําเสนอเปน  3  ตอน ดังตอไปนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหความรูของนักศึกษาเกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร 
 จากการศึกษาความรูของนักศึกษาเก่ียวกับโครงงานคณิตศาสตรท่ีไดจากการจัดกิจกรรมการสอนทําโครงงาน
คณิตศาสตรผูวิจัยไดทดสอบโดยใชแบบทดสอบความรู แบงเปนแบบทดสอบปรนัย จํานวน 20 ขอ และแบบทดสอบ
อัตนัย จํานวน 3 ขอ ซึ่งจากการทดสอบไดผลดังตารางที่ 1 ดังนี ้
 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลคะแนนจากการทดสอบความรูของนักศึกษาเก่ียวกับโครงงานคณิตศาสตร 
 

แบบทดสอบ คะแนนเตม็    
 รอยละของคะแนนเฉลี่ย 

ปรนัย 20 17.08 2.03 85.40 
อัตนัย 12 9.43 1.78 78.58 
รวม 32 26.51 3.23 82.84   

 จากตารางแสดงผลคะแนนการทดสอบความรูเกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตรของนักศึกษาหลังจากการ         
จัดกิจกรรมการสอนทําโครงงานคณิตศาสตร พบวา คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบโดยใชแบบทดสอบปรนัย เทากับ 17.08 
จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเปนรอยละ 85.40 โดยใชแบบทดสอบอัตนัย เทากับ 9.43 จากคะแนนเต็ม 12 คะแนน 
คิดเปนรอยละ 78.58 และคาเฉลี่ยของคะแนนรวม เทากับ 26.51 จากคะแนนเต็ม 32 คะแนน คิดเปนรอยละ 82.84  
 

 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหคณุภาพของโครงงานคณิตศาสตร 
 สําหรับการจัดกิจกรรมการสอนทําโครงงานคณิตศาสตรในครั้งน้ีมีนักศึกษา จํานวน 49  คน แบงกลุมละ 3 – 4 
คน  ทําโครงงานคณิตศาสตร ไดจํานวนท้ังสิ้น 13 โครงงาน ซึ่งเปนโครงงานประเภทประยุกตความรูใชในชีวิตจริง 
โครงงานประเภทสํารวจและรวบรวมขอมูล และโครงงานประเภทสรางสูตร ซึ่งผูวิจัยไดผลการวิเคราะหคุณภาพโครงงาน
คณิตศาสตรทั้ง 13 โครงงาน ดังตอไปนี้ ผลการประเมินโครงงานทั้งฉบับ 
 การประเมินโครงงานทั้งฉบับนั้นผูวิจัยประเมินจากเลมโครงงานที่นักศึกษาไดจัดทําขึ้น ซึ่งใชเกณฑประเมินดังน้ี 
  ไดคะแนน  18 – 20    คะแนน หมายถึง ดีมาก 
     15 – 17    คะแนน หมายถึง ด ี
     12 – 14    คะแนน หมายถึง พอใช  
     นอยกวา 12  คะแนน  หมายถึง ตองปรับปรุง  
แสดงดงัตารางที่ 2 ดังตอไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 

	 จากตารางแสดงผลคะแนนการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ 

โครงงานคณติศาสตร์ของนกัศกึษาหลงัจากการจดักจิกรรมการสอน 

ท�าโครงงานคณิตศาสตร์	 พบว่า	 คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ 

โดยใช้แบบทดสอบปรนัย	เท่ากับ	17.08	จากคะแนนเตม็	20	คะแนน	 

คิดเป็นร้อยละ	 85.40	 โดยใช้แบบทดสอบอัตนัย	 เท่ากับ	 9.43	 

จากคะแนนเต็ม	 12	 คะแนน	 คิดเป็นร้อยละ	 78.58	 และค่าเฉลี่ย 

ของคะแนนรวม	เท่ากับ	26.51	จากคะแนนเต็ม	32	คะแนน	คิดเป็น 

ร้อยละ	82.84	

	 ตอนที	่2	 ผลการวิ เคราะห ์คุณภาพของโครงงาน

คณิตศาสตร์

	 ส�าหรบัการจดักจิกรรมการสอนท�าโครงงานคณติศาสตร์ 

ในครัง้นีมี้นักศกึษา	จ�านวน	49	คน	แบ่งกลุ่มละ	3	-	4	คน	ท�าโครงงาน 

พรวิวัฒน์  วิหคทอง, สมวงษ์  แปลงประสพโชค, กฤษณะ  โสขุมา
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คณิตศาสตร์	ได้จ�านวนทั้งสิ้น	13	โครงงาน	ซึ่งเป็นโครงงานประเภท 

ประยกุต์ความรูใ้ช้ในชวีติจรงิ	โครงงานประเภทส�ารวจและรวบรวม 

ข้อมูล	และโครงงานประเภทสร้างสูตร	ซึ่งผู้วิจัยได้ผลการวิเคราะห์

คุณภาพโครงงานคณิตศาสตร์ทั้ง	 13	 โครงงาน	 ดังต ่อไปนี ้

	 ผลการประเมินโครงงานทั้งฉบับ	การประเมินโครงงาน 

ทั้งฉบับนั้นผู้วิจัยประเมินจากเล่มโครงงานที่นักศึกษาได้จัดท�าขึ้น	

ซึ่งใช้เกณฑ์ประเมินดังนี้

	 ได้คะแนน	 18	-	20	คะแนน	 หมายถึง	ดีมาก

	 	 	 	 15	-	17	คะแนน	 หมายถึง	ดี

	 	 	 	 12	-	14	คะแนน	 หมายถึง	พอใช้	

	 	 	 	 น้อยกว่า	12	คะแนน	หมายถงึ	ต้องปรบัปรงุ	

แสดงดังตารางที่	3	ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 3	ผลคะแนนตามเกณฑ์การประเมินโครงงานคณิตศาสตร์

	 จากตารางสามารถสรุปได้ว่า	 โครงงานที่มีผลประเมิน 

อยู ่ในเกณฑ์ดีมากมีอยู ่ทั้งหมด	 7	 โครงงาน	 ได้แก่	 โครงงาน 

ประกนัดชีีวติคุม้	โครงงานเกมเศรษฐพีชิติเงนิล้าน	โครงงานค�านวณ 

ให้ดี	 ...	 มีวิธีดู	 โครงงานค�านวณสักนิดคิดจะเปลี่ยน	 โครงงาน 

การหาค่าพายด้วยวธีิของอาคมีดีสิ	โครงงานปลกูข้าวหอมมะลิดจีรงิ 

หรือ	 และโครงงานคุ้มหรือไม่?	 และโครงงานท่ีมีผลประเมินอยู่ใน 

เกณฑ์ดีมีทั้งหมด	 6	 โครงงาน	 ได้แก่	 โครงงานพิสูจน์ทฤษฎี 

บทพีทาโกรัส	 โครงงานโมเดลหรรษา	 โครงงานมะพร้าวเจ้าปัญหา	 

โครงงานคิดสักนิด	 ก่อนคิดจะผ่อน	 โครงงานคณิตคิดง่าย	 ๆ	 และ 

ตารางที่ 3 ผลคะแนนตามเกณฑการประเมินโครงงานคณติศาสตร 
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คะแนนที่ได 
ประกันดีชีวิตคุม 3 2 2 2 3 2 2 4 20 ดีมาก 
เกมเศรษฐีพิชิตเงินลาน 3 3 2 2 2.25 2 1.5 4 19.75 ดีมาก 
คํานวณใหดี ... มีวิธดี ู 3 2 2 2 3 2 2 4 20 ดีมาก 
พิสูจนทฤษฎีบทพีทาโกรสั 2.25 1.5 1.5 1.5 2.25 1.5 1.5 3 15 ดี 
คํานวณสักนดิคิดจะเปลี่ยน 3 2 2 2 3 2 1.5 4 19.5 ดีมาก 
โมเดลหรรษา 2.25 1.5 2 1.5 2.25 2 1.5 3 16 ดี 
การหาคาพายดวยวิธีของ
อาคีมีดิส 

3 2 2 1.5 3 2 1.5 4 19 ดีมาก 

ปลูกขาวหอมมะลิดจีริงหรือ 3 2 2 2 3 2 2 4 20 ดีมาก 
คุมหรือไม? 2.25 2 2 2 3 2 2 4 19.25 ดีมาก 
มะพราวเจาปญหา 1.5 1.5 2 1.5 2.25 2 1.5 3 15.25 ดี 
คิดสักนิด กอนคดิจะผอน 3 2 2 1 2.25 1.5 2 3 16.75 ดี 
คณิตคดิงาย ๆ 2.25 1.5 1.5 1.5 2.25 1.5 1.5 3 15 ดี 
จัตุรสัแสนกล 2.25 1.5 1.5 1.5 2.25 2 1.5 3 15.5 ดี 

เฉลี่ย 17.76 ดี 
 จากตารางสามารถสรุปไดวาโครงงานที่มีผลประเมินอยูในเกณฑดีมากมีอยูทั้งหมด 7  โครงงาน ไดแก โครงงาน
ประกันดีชีวิตคุม โครงงานเกมเศรษฐีพิชิตเงินลาน โครงงานคํานวณใหดี ... มีวิธีดู โครงงานคํานวณสักนิดคิดจะเปลี่ยน 
โครงงานการหาคาพายดวยวิธีของอาคีมีดิส โครงงานปลูกขาวหอมมะลิดีจริงหรือ และโครงงานคุมหรือไม? และโครงงาน
ที่มีผลประเมินอยูในเกณฑดีมีทั้งหมด 6 โครงงาน ไดแก โครงงานพิสูจนทฤษฎีบทพีทาโกรัส โครงงานโมเดลหรรษา 
โครงงานมะพราวเจาปญหา โครงงานคิดสักนิด  กอนคิดจะผอน โครงงานคณิตคิดงาย ๆ และโครงงานจัตุรัสแสนกล ซึ่ง
จากการประเมินพบวา โครงงานของนักศึกษาทุกกลุมเปนโครงงานที่มีคุณภาพและเปนประโยชนตอผูศึกษา และนักศึกษา
สามารถนําความรูทางคณิตศาสตรไปใชในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ที่ตนสนใจได 
 

 ตอนที่ 3 ผลการวเิคราะหความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมการสอนทําโครงงานหลังจากจบกิจกรรม
การสอนทําโครงงานคณติศาสตรแลว ผูวิจัยใหนักศึกษาทําแบบวดัความพึงพอใจ ผลวิเคราะหความหมายในแตละ
ประเด็น รายละเอียดแสดงไดดังตารางที่ 3 
 
 
 
 
 
 

โครงงานจัตุรัสแสนกล	 ซ่ึงจากการประเมินพบว่า	 โครงงานของ 

นักศึกษาทุกกลุ่มเป็นโครงงานที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อ 

ผู้ศึกษา	 และนักศึกษาสามารถน�าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ใน 

การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง	ๆ	ที่ตนสนใจได้

	 ตอนที่	 3	 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษา 

ที่มีต่อกิจกรรมการสอนท�าโครงงานหลังจากจบกิจกรรมการสอน 

ท�าโครงงานคณิตศาสตร์แล้ว	 ผู้วิจัยให้นักศึกษาท�าแบบวัดความ 

พึงพอใจ	 ผลวิเคราะห์ความหมายในแต่ละประเด็น	 รายละเอียด 

แสดงได้ดังตารางที่	4

พรวิวัฒน์  วิหคทอง, สมวงษ์  แปลงประสพโชค, กฤษณะ  โสขุมา
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	 จากตารางสรุปได้ว่า	 นักศึกษามีความเห็นต่อการจัด

กิจกรรมสอนท�าโครงงานคณิตศาสตร์โดยมีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุดมี	 5	 หัวข้อ	 ได้แก่	 นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับ

โครงงานมากขึ้น	 การท�าโครงงานท�าให้นักศึกษามีความสามารถใน

การวิเคราะห์ข้อมูลมากขึ้น	 นักศึกษาได้น�าความรู้ทางคณิตศาสตร์

มาใช้ในการแก้ปัญหา	 นักศึกษาได้แนวทางในการจัดกิจกรรมสอน

ท�าโครงงาน	 และการท�าโครงงานท�าให้นักศึกษาเห็นประโยชน์ของ

คณติศาสตร์มากขึน้	ซึง่ผลประเมนิความพงึพอใจต่อการจดักิจกรรม

สอนท�าโครงงานคณิตศาสตร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

อภิปรายผล 

	 จากการวิจัยครั้งนี้	พบว่า

	 1.	 ความรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร์ 

ที่ได้จากการจัดกิจกรรมการสอนท�าโครงงานคณิตศาสตร์	 พบว่า 

คะแนนเฉลี่ยจากการท�าแบบทดสอบเท่ากับ	 26.51	 จากคะแนน 

เต็ม	32	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	82.84	ซึ่งอยู่ในระดับสูงมาก	ทั้งนี ้

เน่ืองจากการจัดกิจกรรมการสอนท�าโครงงานในครั้งน้ีเปิดโอกาส 

ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมอย่างเต็มที่	 อีกทั้ง 

กิจกรรมการสอนยังเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ในรูปแบบการท�างาน 

เป็นกลุ่มเปิดโอกาสให้แสวงหาความรู้ในเรื่องที่ตนสนใจอย่างอิสระ 

ด้วยตนเอง	 เน้นการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ	 ท�าให้นักศึกษา 

มีความกระตือรือร้นในการท�ากิจกรรม	 ส่งผลให้นักศึกษาได้รับ 

ความรูเ้กีย่วกบัโครงงานคณติศาสตร์จากการลงมอืปฏบิติั	ท�าให้เกดิ 

ความรู้	 ความเข้าใจที่แท้จริง	 ซ่ึงสอดคล้องกับค�ากล่าวของ	 (สุคนธ	์	 

สินธพานนท์	 และจินตนา	 	 วีรเกียรติสุนทร,	 2556)	 ได้กล่าวถึง 

ประโยชน์ของการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบโครงงานไว้ว่า	เป็นการ 

สอนมุ่งให้ผู้เรียนมีบทบาท	 มีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู ้

ได้ปฏิบัติจริง	 คิดเอง	 ท�าเองอย่างละเอียดรอบคอบ	 มีระบบ 

ผู้เรียนรู ้จักวิธีแสวงหาข้อมูล	 สร้างองค์ความรู ้และสรุปความรู ้ 

ได้ด ้วยตนเอง	 มีทักษะในการแก้ปัญหา	 รับฟังความคิดเห็น 

ซึ่งกันและกันฝึกลักษณะนิสัย	 การสังเกต	 ความรับผิดชอบ	 

ความซื่อตรง	ความเอาใจใส่	ความขยันหมั่นเพียร	 เป็นคนมีเหตุผล	 

รู้จักพึ่งพาตนเอง	 ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	 เกิดความคิดริเริ่ม 

สร้างสรรค์	 และน�าความรู้	 ความคิดหรือแนวทางที่ได้ไปใช้ในการ 

แก้ปัญหาในชีวิต	หรือสถานการณ์อื่น	ๆ	ได้	และในท�านองเดียวกัน 

ยังสอดคล้องกับค�ากล่าวของ	 พิมพันธ์	 	 เดชะคุปต์	 (2560)	 ท่ีได้ 

กล่าวไว้ว่าการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาหรือเสริมสร้างผู้เรียนให้มี 

ลักษณะหรือทักษะท่ีจ�าเป็นในศตวรรษท่ี	 21	 คือการเรียนรู้เชิงรุก	 

(Active	 learning)	 เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้จากลงมือ	 

การปฏิบัติกิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฟัง	พูด	อ่าน	 เขียน	และ 

แสดงความคิดเห็นขณะลงมือท�ากิจกรรม	 และในขณะเดียวกัน 

ผู้เรียนต้องใช้กระบวนการคิดโดยเฉพาะกระบวนการคิดข้ันสูง	 คือ	 

การวเิคราะห์	การสังเคราะห์	และประเมนิค่าในสิง่ทีก่�าลังกระท�าอยู	่ 

ซึ่งเป็นแนวการสอนที่ตรงกับแนวคิดจากนักปรัชญาชื่อ	จอร์น	ดิวอี้	 

(John	Dewey)	 ที่มีความเชื่อเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ 

เรียนรู้จากการลงมือท�า	 มีอิสระในการริเริ่มความคิด	 และลงมือท�า 

ตามที่คิด	แล้วจึงสร้างเป็นองค์ความรู้ขึ้นมา

	 2.	 การท�าโครงงานของนักศึกษา	 พบว่า	 โครงงานทั้ง	 

13	 โครงงาน	 มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมากและดี	 ซึ่งเป็นผลมาจาก 

การจัดกิจกรรมการสอนท�าโครงงานคณิตศาสตร์จะท�าให้นักศึกษา 

ได้น�าความรู ้ที่มีมาบูรณาการกับการท�าโครงงานคณิตศาสตร์	 

พร้อมทัง้ได้ศกึษาความรูใ้หม่	หาค�าตอบในสิง่ทีต่นสนใจได้ด้วยวิธีการ 

ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

หัวขอประเมิน    แปลผล 

1. การสอนทําโครงงานทําใหนักศกึษาไดรับความรูเพิ่มขึ้น 4.29 0.62 มาก 

2. นักศึกษามีความเขาใจเก่ียวกับโครงงานมากขึ้น 4.65 0.47 มากที่สุด 

3. การทําโครงงานทําใหนักศึกษามีความสามารถในการวเิคราะหขอมูลมากขึ้น 4.81 0.39 มากที่สุด 

4. การทําโครงงานทําใหนักศึกษาเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค 4.08 0.65 มาก 

5. การทําโครงงานทําใหนักศึกษาไดพัฒนาความสามารถดานการเช่ือมโยง 4.21 0.62 มาก 

6. นักศึกษาไดนําความรูทางคณติศาสตรมาใชในการแกปญหา 4.65 0.66 มากที่สุด 

7. เน้ือหามีสาระและประโยชน สามารถนําไปประยุกตใชไดในชีวติประจําวัน 4.36 0.64 มาก 

8. นักศึกษามีทักษะการสื่อสารมากขึ้น 4.21 0.58 มาก 

9. นักศึกษาไดแนวทางในการจัดกิจกรรมสอนทําโครงงาน 4.72 0.45 มากที่สุด 

10. การทําโครงงานทําใหนักศึกษาเห็นประโยชนของคณิตศาสตรมากขึ้น 4.53 0.62 มากที่สุด 

รวมทั้งฉบับ 4.45 0.57 มาก 

 จากตารางสรุปไดวา นักศึกษามีความเห็นตอการจัดกิจกรรมสอนทําโครงงานคณิตศาสตรโดยมีความพึงพอใจ
อยูในระดับมากท่ีสุดมี 5 หัวขอ ไดแก นักศึกษามีความเขาใจเกี่ยวกับโครงงานมากขึ้น การทําโครงงานทําใหนักศึกษามี
ความสามารถในการวิเคราะหขอมูลมากข้ึน นักศึกษาไดนําความรูทางคณิตศาสตรมาใชในการแกปญหา นักศึกษาได
แนวทางในการจัดกิจกรรมสอนทําโครงงาน และการทําโครงงานทําใหนักศึกษาเห็นประโยชนของคณิตศาสตรมากขึ้น ซึ่ง
ผลประเมินความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมสอนทําโครงงานคณิตศาสตรโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
 

อภิปรายผล  
 

 จากการวิจัยครั้งนี้ พบวา 
 1. ความรูของนักศึกษาเกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตรท่ีไดจากการจัดกิจกรรมการสอนทําโครงงานคณิตศาสตร 
พบวาคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบเทากับ 26.51 จากคะแนนเต็ม 32 คะแนน คิดเปนรอยละ 82.84 ซึ่งอยูใน
ระดับสูงมาก ทั้งนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมการสอนทําโครงงานในครั้งนี้เปดโอกาสใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการทํา
กิจกรรมอยางเต็มที่ อีกทั้งกิจกรรมการสอนยังเนนใหนักศึกษาเรียนรูในรูปแบบการทํางานเปนกลุมเปดโอกาสใหแสวงหา
ความรูในเรื่องท่ีตนสนใจอยางอิสระดวยตนเอง เนนการเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติ ทําใหนักศึกษามีความกระตือรือรนใน
การทํากิจกรรม สงผลใหนักศึกษาไดรับความรูเก่ียวกับโครงงานคณิตศาสตรจากการลงมือปฏิบัติ ทําใหเกิดความรู ความ
เขาใจที่แทจริง ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ (สุคนธ  สินธพานนท และจินตนา  วีรเกียรติสุนทร, 2556) ไดกลาวถึง
ประโยชนของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานไววา เปนการสอนมุงใหผูเรียนมีบทบาท มีสวนรวมในการจัด
กระบวนการเรียนรู ไดปฏิบัติจริง คิดเอง ทําเองอยางละเอียดรอบคอบ มีระบบ ผูเรียนรูจักวิธีแสวงหาขอมูล สรางองค
ความรูและสรุปความรูไดดวยตนเอง มีทักษะในการแกปญหา รับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ฝกลักษณะนิสัย การ
สังเกต ความรับผิดชอบ ความซื่อตรง ความเอาใจใส ความขยันหมั่นเพียร เปนคนมีเหตุผล รูจักพ่ึงพาตนเอง ใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน เกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค และนําความรู ความคิดหรือแนวทางที่ไดไปใชในการแกปญหาในชีวิต หรือ
สถานการณอ่ืน ๆ ได และในทํานองเดียวกันยังสอดคลองกับคํากลาวของ พิมพันธ  เดชะคุปต, (2560) ที่ไดกลาวไววา
การจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาหรือเสริมสรางผูเรียนใหมีลักษณะหรือทักษะที่จําเปนในศตวรรษท่ี 21 คือการเรียนรูเชิงรุก 
(Active learning) เปนกิจกรรมที่เนนใหผูเรียนเรียนรูจากลงมือ การปฏิบัติกิจกรรมเปดโอกาสใหผูเรียนไดฟง พูด อาน 
เขียน และแสดงความคิดเห็นขณะลงมือทํากิจกรรม และในขณะเดียวกันผูเรียนตองใชกระบวนการคิดโดยเฉพาะ
กระบวนการคิดขั้นสูง คือ การวเิคราะห การสังเคราะห และประเมินคาในสิ่งท่ีกําลังกระทําอยู ซึ่งเปนแนวการสอนที่ตรง
กับแนวคิดจากนักปรัชญาชื่อ จอรน ดิวอี้ (John Dewey) ที่มีความเช่ือเกี่ยวกับการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
การลงมือทํา มีอิสระในการริเริ่มความคิด และลงมือทําตามที่คิด แลวจึงสรางเปนองคความรูขึ้นมา 

พรวิวัฒน์  วิหคทอง, สมวงษ์  แปลงประสพโชค, กฤษณะ  โสขุมา
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90   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 13  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562

ทีห่ลากหลายอย่างอสิระด้วยตนเอง	เปิดโอกาสให้นกัศกึษาแต่ละคน 

ได้แสดงความคิดเห็น	 เรียนรู้การท�างานแบบเป็นทีมและนักศึกษา 

ทุกคนมีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรม	 สอดคล้องกับค�ากล่าวของ	 

สันติ		บุญภิรมย์	(2557)	ที่ว่าโครงงานคือการศึกษาในเชิงลึกเพื่อให้ 

ได้มาซึง่ความรู้หรอืค�าตอบทีผู่เ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ด้ด้วยตนเองด้วย 

วิธีการที่หลากหลาย	ประกอบด้วย	การส�ารวจ	การศึกษา	ค้นคว้า	 

ทดลอง	ประดิษฐ์	 คิดค้น	 โดยมีครูเป็นผู้คอยกระตุ้น	 แนะน�า	 และ 

ให้ค�าปรึกษาอย่างใกล้ชิด	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นความรู ้

ที่เกี่ยวกับหัวข้อการเรียนท้ังน้ีโครงงานอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ 

ความพร้อม	 ความสนใจ	 และแบบการเรียนของผู้เรียน	 และยัง 

สอดคล้องกับ	ปรีชา		เนาว์เย็นผล	(2554)	ได้กล่าวไว้ว่า	โครงงาน 

คณติศาสตร์เป็นกิจกรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ซึง่นกัเรยีนมโีอกาส 

ได้ส�ารวจศึกษาค้นคว้า	 ท�าความเข้าใจ	 แก้ปัญหาหรือข้อสงสัย	 

เชื่อมโยงความรู้หรือขยายองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในประเด็น 

ทีส่นใจ	รวมทัง้การประดษิฐ์คดิค้นสร้างสรรค์สิง่ใหม่โดยประยกุต์ใช้ 

ความรู้ทางคณิตศาสตร์	 นักเรียนได้คิดและท�าอย่างอิสระภายใต้ 

การดูแลให้ค�าแนะน�าของครูท่ีปรึกษาหรือผู้รู้	 อีกท้ังยังสอดคล้อง 

กับงานวิจัยของ	 สมปอง	 สุวรรณโสภา	 (2557)	 ที่ท�าการวิจัยเรื่อง	 

ผลการจัดกิจกรรมการสอนท�าโครงงานคณิตศาสตร์	 ส�าหรับ 

นักศึกษาชั้นปีที่	 1	 เอกคณิตศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	 

โดยกจิกรรมเน้นให้นักศกึษาได้เรยีนรูก้ารท�าโครงงานด้วยการลงมอื 

ปฏิบัติตามใบกิจกรรมที่ผู้วิจัยได้จัดขึ้น	 นักศึกษาได้คิดอย่างอิสระ	 

เน้นการน�าคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ในชีวิตจริง	 

ซึง่ผลการวจิยัพบว่าคณุภาพของโครงงานของนกัศกึษาอยูใ่นเกณฑ์ 

ดมีาก	และนกัศกึษามเีจตคตทิีดี่ต่อการจดักจิกรรมสอนท�าโครงงาน 

	 3.	 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 

การสอนท�าโครงงานคณิตศาสตร์โดยรวมได้ค ่าเฉลี่ย	 4.45	 

สรุปได้ว่า	 นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี	 ซึ่งประเด็นที่ม ี

ความพึงพอใจในระดับดีมาก	มี	5	ประเด็น	ได้แก่	นักศึกษามีความ 

เข้าใจเกี่ยวกับโครงงานมากข้ึน	 การท�าโครงงานท�าให้นักศึกษามี 

ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลมากข้ึน	 นักศึกษาได้น�าความรู้ 

ทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหา	 นักศึกษาได้แนวทางในการ 

จัดกิจกรรมสอนท�าโครงงาน	 และการท�าโครงงานท�าให้นักศึกษา 

เห็นประโยชน์ของคณิตศาสตร์มากข้ึน	 ท้ังน้ีเป็นเพราะการจัด 

กิจกรรมการสอนท�าโครงงานคณิตศาสตร์ในครั้งน้ีเน้นให้นักศึกษา 

ได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ	 หาความรู้ด้วยการลงมือท�าโครงงาน	 

ซึ่งการปฏิบัติโครงงานน้ันนักศึกษาจะได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง	 

การวเิคราะห์	สงัเคราะห์	และประเมนิค่า	อกีทัง้การท�าโครงงานของ 

นักศึกษาจะต้องน�าความรู้คณิตศาสตร์เรื่องต่าง	 ๆ	 ท้ังความรู้เดิม 

และความรู้ใหม่	 มาใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง	 ๆ	 ท�าให ้

นกัศกึษาเหน็ถงึประโยชน์และคณุค่าของคณติศาสตร์	ซึง่สอดคล้อง 

กับ	ชัยวัฒน์		สุทธิรัตน์	(2558)	ที่ได้กล่าวว่า	การจัดการเรียนรู้แบบ 

ปฏิบัติการ	 เป็นการจัดให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม 

เล็ก	 ๆ	 เป็นกระบวนการสอนที่ใช้ประสบการณ์ตรง	 เพื่อให้ผู้เรียน 

ได้ปฏิบัติกิจกรรมจนได้ข้อสรุปความรู้และกฎเกณฑ์ต่าง	 ๆ	 ด้วย 

ตนเอง	 ซึ่งการจัดกิจกรรมการสอนแบบนี้จะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนของผู้เรียนดีขึ้น	 ผู้เรียนมีเจคติที่ดีต่อวิชาที่เรียน	 และ 

ยังส่งเสริมด้านความคิดสร้างสรรค์ของผู ้ เรียนอีกด้วย	 และ 

ยังสอดคล้องกับ	 วิจิตร	 	 สุขเกษม	 (2555)	 ที่ท�าการวิจัยเรื่อง	 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ	 เร่ือง 

พหุนาม	 ที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน	 และความพึงพอใจต่อ 

การเรียน	 ซึ่งผลการวิจัยพบว่าหลังจากการจัดกิจกรรมผู้เรียนมีผล 

สมัฤทธิท์างการเรียนสงูกว่าก่อนเรยีน	และผูเ้รียนมคีวามพึงพอใจต่อ 

การเรียนแบบปฏิบัติการอยู่ในระดับพอใจมาก	 อีกทั้งยังสอดคล้อง 

กับงานวิจัยของ	พัชรา		ทรงประศาสน์		(2551)	พะยอม		แก้วล�าหัด 

(2555)	และฟาตีเม๊าะ		สนิโซ	(2556)	ได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ 

เรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ	 เน้นให้ผู้เรียนน�าความรู้คณิตศาสตร์ 

ไปประยกุต์ใช้กบัสถานการณ์ในชีวติจรงิ	ท�าให้ผูเ้รยีนเหน็ถงึประโยชน์ 

ของคณติศาสตร์	มเีจตคตทิีด่ต่ีอวชิาคณติศาสตร์	ส่งผลให้ผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้นตามไปด้วย

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

	 จากการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยพบปัญหาในการวิจัยและได้น�า

เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา	ดังนี้

	 1.	 ปัญหาด้านระยะเวลาในการท�ากิจกรรมโครงงาน

	 เนื่องจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้	1	สัปดาห์	นักศึกษา 

จะพบกับผู้วิจัยเพียง	1	ครั้ง	ระยะเวลา	3	ชั่วโมง	ซึ่งถือว่าระยะเวลา

ในการพบกันแต่ละครั้งห่างเกินไป	 ท�าให้ขาดความต่อเนื่องในการ 

ท�ากิจกรรมส่งผลให้นักศึกษาบางกลุ่มลืมกิจกรรมที่กลุ่มได้วางแผน 

ไว้ต้องเสยีเวลามาตัง้ต้นใหม่	จงึควรจดักจิกรรมให้นกัศกึษาได้พบกบั 

ผู้วิจัยอย่างน้อยสัปดาห์ละ	2	ครั้ง	จะท�าให้กิจกรรมการท�าโครงงาน 

นั้นด�าเนินไปได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้น

	 2.	 ปัญหาที่เกิดจากนักศึกษา

	 จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้	 เนื่องจากนักศึกษาแต่ละ 

กลุม่จดัท�าโครงงานท่ีแตกต่างกนั	ส่งผลให้การท�าโครงงานของแต่ละ 

กลุ่มมีความยากง่ายในการเขียนไม่เท่ากัน	 บางกลุ่มสามารถเขียน

บรรยาย	 และเรียบเรียง	 ล�าดับก่อนหลังได้ดี	 แต่บางกลุ่มยังขาด 

พื้นฐานในการเขียนอธิบายยังไม่สามารถเรียงล�าดับก่อนหลังได้ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องคอยให้ค�าแนะน�า	 ช่วยปรับแก้ไข	 อธิบายถึง 

รายละเอียด	 และให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มเข้าพบผู้วิจัยอย่างต่อเนื่อง

ในการเขียนแต่ละขั้นตอน

พรวิวัฒน์  วิหคทอง, สมวงษ์  แปลงประสพโชค, กฤษณะ  โสขุมา
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	 3.	 ข้อเสนอแนะด้านอื่น	ๆ

	 นอกจากการจัดกจิกรรมการสอนท�าโครงงานคณิตศาสตร์ 

ให้กับนักศึกษาแล้ว	 ควรมีช่วงเวลาหรือเวทีให้นักศึกษาได้แสดงถึง 

ความสามารถในการสอนท�าโครงงานคณิตศาสตร์	การฝึกนักศึกษา 

เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมค่ายโครงงานคณิตศาสตร์	 ซึ่งจะท�าให ้

นักศึกษาได้ทบทวนความรู้เก่ียวกับโครงงานคณิตศาสตร์	 ได้รับ 

ประสบการณ์การสอน	และได้น�ากิจกรรมที่คิดไว้ไปทดลองใช้จริง
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บทคัดย่อ
	 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา	 1)	 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อส่ือประชาสัมพันธ์วังสวนบ้านแก้ว 

2)	รูปแบบการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของวังสวนบ้านแก้ว		และ	3)	การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์	การท่องเที่ยวของวังสวน 

บ้านแก้ว	 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงบูรณาการ	 ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามี	 

2	กลุ่ม	คือ	กลุ่มที่	1	เจ้าหน้าที่	ผู้อ�านวยการส�านักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน	มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	นักวิชาการวัฒนธรรม 

ปฏิบัติการ	 ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี	 และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น	 รวมจ�านวน	 4	 คน	 ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก	 น�ามาวิเคราะห์ข้อมูล 

เชิงคุณภาพโดยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา	และกลุ่มที่	2	ได้แก่	นักท่องเที่ยว	จ�านวน	384	คน	ใช้แบบสอบถามน�ามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ	 

โดยใช้โปรแกรมประมวลผลวิเคราะห์	สถิติที่ใช้คือ	การหาค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

	 ผลการศึกษา	 พบว่า	 1)	 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อส่ือประชาสัมพันธ์วังสวนบ้านแก้ว	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 

2)	 รูปแบบการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของวังสวนบ้านแก้ว	 	 พบว่า	 ผู้อ�านวยการ	 เจ้าหน้าท่ี	 ทุกคนในวังสวนบ้านแก้วจะต้อง 

รับผิดชอบและปรับปรุงดูแลและพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์และส่ือประชาสัมพันธ์	 ให้สอดคล้องพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน	 

3)	 การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวของวังสวนบ้านแก้ว	 มีการพัฒนาดังนี้	 คือ	 วางแผนการประชาสัมพันธ์	 โดยมี 

การก�าหนดนโยบายการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มจ�านวนนักท่องเที่ยวไว้ในแผนงานประจ�าปี	 และใช้วิธีและกิจกรรมในการประชาสัมพันธ	์ 

โดยผลิตสื่อที่หลากหลายรูปแบบและทุกช่องทางการสื่อสาร	ตลอดจนจัดแผนพัฒนาการใช้สื่อ	โดยปรับเปลี่ยนใช้สื่อประชาสัมพันธ์ให้เป็น 

ไปตามฤดูกาล	เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคอย่างแท้จริง

ค�าส�าคัญ :	รูปแบบ,	ประชาสัมพันธ์,	การท่องเที่ยว
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Abstract
	 The	purposes	of	this	 research	were	to	study:	1)	tourist	satisfaction	towards	the	public	 relations	media 

of	 Suanbankaew	 Palace,	 2)	 the	 public	 relations	model	 of	 Suanbankaew	 Palace	 and	 3)	 the	 development	 of	 

tourism	 public	 relations	model	 of	 Suanbankaew	 Palace.	 This	 research	 was	 an	 integrated	 research	 between	 

quantitative	research	and	qualitative	research,	There	were	two	groups	of	samples	including:	Group	1	consisted	of 

an	 Officer,	 a	 Director	 of	 Office	 of	 Arts	 and	 Culture	 and	 Community	 Development,	 Rambhai	 Barni	 Rajabhat	 

University,	a	Cultural	Officer	from	Chanthaburi	Cultural	Office	and	a	local	guide	-	in	total	four	people.	The	in-depth	 

interviews	were	used,	then	the	qualitative	data	were	analyzed	using	content	analysis.	Group	2	consisted	of	384	 

tourists.	The	questionnaire	was	used.	Then	the	quantitative	data	were	analyzed	using	a	data	processing	program.	

The	statistics	used	in	this	research	were	percentage,	mean	and	standard	deviation.	

	 The	 results	 revealed	 that:	 1)	 tourist	 satisfaction	 towards	 the	 public	 relations	media	 of	 Suanbankaew	 

Palace	 as	 a	whole	was	 at	 the	 high	 level,	 2)	 the	 public	 relations	model	 of	 Suanbankaew	 Palace	 showed	 that 

the	 director	 and	 all	 officers	 of	 Suanbankaew	 Palace	 had	 responsibility	 for	 the	 improvement	 and	 development	 

of	public	relations	model	and	media	relations	to	be	consistent	with	current	with	current	consumer	behaviors	and	 

3)	 the	 development	 of	 tourism	 public	 relations	model	 of	 Suanbankaew	 Palace	 based	 on	 the	 public	 relations	 

plan	by	which	the	public	relations	policy	was	determined	 in	order	to	 increase	number	of	tourists	 in	the	annual	 

plan	 and	 the	 use	 of	 public	 relations	 activities	 by	 producing	 various	 types	 of	medias	 and	 using	 all	 channels	 of	 

communication	 as	 setting	 up	 a	 plan	 for	media	 usage	by	 changing	 the	public	 relators	media	 according	 to	 each	 

season	in	order	to	actually	reach	the	consumers

Keywords :	 model,	public	relations,	tourism
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บทน�า
	 ในปัจจุบันเป็นท่ียอมรับกันท่ัวไปว่าการประชาสัมพันธ	์ 

เข้ามามบีทบาทในทกุหน่วยงานซึง่การประชาสมัพนัธ์	มคีวามส�าคญั 

และมบีทบาทเพ่ิมมากขึน้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในภาครฐั	ภาคธุรกจิ 

อุตสาหกรรม	 และสถาบันต่าง	 ๆ	 เพราะหน่วยงานเหล่านี้จ�าเป็น 

ต้องท�าการติดต่อสื่อสารกับประชาชน	 การประชาสัมพันธ์จึงเป็น 

เคร่ืองมอืส�าคญัอย่างหนึง่ของการบรหิารงาน	เพือ่ให้เกดิความเข้าใจ 

อนัดรีะหว่างหน่วยงานกบัประชาชนผูร้บับรกิาร	ซึง่จะน�าไปสูค่วาม 

ร่วมมือและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานกับประชาชน	 ท�าให ้

หน่วยงานด�าเนินงานไปด้วยความราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์ 

ตามเป้าหมายขององค์การที่ได้วางไว้	 เพราะการบริหารมิได้อาศัย 

แต่เพียงทรัพยากรทางการบริหาร	เช่น	คน	เงิน	วัสดุ	อุปกรณ์และ 

การบริหารการจัดการเท่าน้ัน	 ยังต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์ช่วย 

ในการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร	 สถาบัน	 

กับกลุ ่มประชาชนเป้าหมายท้ังภายในและภายนอกองค์กร	 

ในการสร้างภาพลักษณ์	 ความเข้าใจและได้รับการสนับสนุนอย่างดี	 

จากทุกภาคส่วน	ประกอบกบัการประชาสมัพนัธ์เป็นการด�าเนนิงาน 

ในระบบการสื่อสารสองทาง	 (Two	 -	Way	 Communication)	 

เพ่ือสื่อสารติดต่อไปมาซ่ึงกันและกัน	 ซ่ึงเป็นกลไกในการสะท้อน 

ความคิดเห็นย้อนกลับ	 (Feedback)	 เพื่อให้การบริหารงานของ 

องค์การเกดิการพฒันาน�าไปสูค่วามส�าเรจ็อย่างมปีระสทิธภิาพสูงสุด	 

(ลักษณา	สตะเวทิน,	2554	:	30)

	 จากท่ีได้กล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าการประชาสัมพันธ์	 

ได้เข้ามามีส่วนช่วยผลักดันให้งานและกิจการต่าง	 ๆ	 ขององค์กร 

ประสบความส�าเร็จ	 ส่วนด้านการท่องเที่ยวก็ต ้องอาศัยการ 

ประชาสมัพนัธ์เข้ามาสนบัสนนุเช่นกัน	ซ่ึงรปูแบบการประชาสมัพนัธ์	 

มีหลายรูปแบบถ้าเลือกรูปแบบที่ ดีและเหมาะสมกับสถานที ่

ท่องเที่ยวนั้น	 ๆ	 ก็จะท�าให้นักท่องเท่ียวมีจ�านวนท่ีเพิ่มมากขึ้น	 

การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนา 

เศรษฐกิจของหลายประเทศทั่วโลก	รัฐบาลของประเทศดังกล่าวจึง 

ให้ความส�าคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อ	 

ช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดท่องเที่ยวโลก	 โดยเฉพาะประเทศในประเทศ 

ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศต่างๆ	 ในทวีปเอเชีย	 

ต่างก�าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อดึงนักท่องเที่ยวทั่วโลกเข้ามา 

ท่องเที่ยวในประเทศตนเพิ่มมากขึ้น	 ภารกิจด้าน	 การท่องเที่ยวจึง 

เป็นภารกิจที่ถูกผสานกลมกลืนไปกับการพัฒนาประเทศในทุกมิติ	 

ดังนั้น	การก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศต่าง	ๆ	จึงได ้

มีการบูรณาการงานด้านการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา 

เศรษฐกิจ	 ซึ่งหากประเทศใดมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

ที่ชัดเจน	 บนพื้นฐานของเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็ง	 โครงสร้างพื้นฐานที่ดี 

ทรัพยากรธรรมชาติมี ความอุดมสมบู รณ ์ 	 และบุคลากร 

ภาคการท่องเที่ยวมีศักยภาพด้วยแล้ว	จะเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะช่วย

ผลักดันให้ประเทศนั้น	ๆ	มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันและสามารถ 

พัฒนาการท่องเที่ยวของตนให้เติบโตได้อย่างมั่นคง		(ฉลองศรี	พิมล

สมพงศ์,	2550	:		26)	ดงันัน้ในการผลิตส่ือเพือ่การประชาสมัพันธ์	จงึ

เป็นกระบวนการทีส่�าคญัส�าหรบัการสือ่สารด้านการประชาสมัพนัธ์	

องค์การจะต้องใช้สื่อประชาสัมพันธ์นั้น	 ๆ	 อย่างมีความมุ่งหมาย

หรือมีวัตถุประสงค์	 นับว่าเป็นเสมือนหัวใจของการประชาสัมพันธ์	

เลยทีเดียว	 และด้วยเทคโนโลยีการส่ือสารในปัจจุบันช่วยให้ม ี

สื่อใหม่	 ๆ	 เกิดขึ้นมากมาย	 เป็นการอ�านวยความสะดวก	 รวดเร็ว	 

และทันสมัยให้แก่การส่ือสารประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันได้	 ก่อให ้

เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับโลกทัศน์ในการสื่อสาร	 (วรัชญ์	 ครุจิต, 

2555	:		51)	นอกจากนี้	สื่อออนไลน์ยังช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูล 

ข่าวสารได้ตลอดเวลา	ข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระความรู้ต่าง	ๆ	จาก 

ทั่วทุกมุมโลกอยู่ใกล้แค่เพียงปลายน้ิวสัมผัส	 จึงนับได้ว่าปัจจุบันนี้ 

เป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารอย่างแท้จริง	 กลายเป็นโลกที่ไร้พรมแดน	 

เปิดโอกาสให้มีการส่ือสารประชาสัมพันธ์ ข้ึนในพื้นที่ใหม่	 ๆ	 

อย่างน่าสนใจ	 รวมทั้งการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรม 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมของชาติอื่น	 ๆ	 ที่หลากหลาย 

มากยิ่งขึ้น		(วิรัช	ลภิรัตนกุล,	2552	:	36)

	 ส�าหรับวังสวนบ้านแก้ว	และพิพิธภัณฑ์วังสวนบ้านแก้ว 

อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่ส�าคัญของจังหวัด 

จันทบุรี	 ตั้งอยู่เลขที่	 41	หมู่	 5	ต�าบลท่าช้าง	อ�าเภอเมือง	จังหวัด 

จนัทบรุ	ีในสมยัก่อนเป็นทีป่ระทบัของสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณ ี 

พระบรมราชนิใีนรชักาลที	่7	ซึง่ประกอบไปด้วย	ต�าหนกัและอาคาร 

หลายหลงั	ปัจจบุนัวงัสวนบ้านแก้วอยูใ่นความดแูลของมหาวทิยาลยั 

ราชภัฏร�าไพพรรณี	 จังหวัดจันทบุรี	 และไม่เสียค่าธรรมเนียม 

ในการเข้าเยี่ยมชม	 ความเป็นมาของวังสวนบ้านแก้วย้อนกลับไป 

เมือ่ปี	พ.ศ.2492	สมเดจ็พระนางเจ้าร�าไพพรรณฯี	ได้อญัเชิญพระบรม 

อัฐิของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	 จากประเทศอังกฤษ 

กลับสู่ประเทศไทย	 หลังจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณีฯ	 

ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะมีที่ประทับส�าหรับพักผ่อนพระราชอิริยาบถ  

จงึได้ทรงสร้างวงับ้านสวนแก้ว	ขึน้ในจงัหวดัจนัทบรุ	ีสมเดจ็พระนาง 

เจ้าร�าไพพรรณีฯ	 ทรงกู้เงินจากธนาคารเพื่อซื้อที่ดินสองฝั่งคลอง

บ้านแก้ว	รวมเนื้อที่ทั้งหมด	687	ไร่	และพระราชทานนามสถานที่ 

แห่งนี้ตามชื่อคลองว่า	“สวนบ้านแก้ว”		ในระยะแรกนั้น	สวนบ้านแก้ว 

ยังมีสภาพเป็นป่า	 จึงโปรดเกล้าฯ	 ให้ท�าการปรับที่ดิน	 พร้อมกับ 

สร้างที่ประทับช่ัวคราวท�าด้วยไม้ไผ่	 หลังคามุงจาก	 และได้เสด็จ 

พระราชด�าเนินไปประทับแรมครั้งแรก	 เมื่อวันที่	 20	 มิถุนายน	 

พุทธศักราช	 2493	 ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีไฟฟ้าและน�้าประปาใช้	 

ต่อมาโปรดเกล้าฯ	ให้สร้างเรือนไม้หลังเล็กขึ้น	2	หลัง	คือ	เรือนเทา	 

ซ่ึงเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณีฯ	 ส่วนเรือน 

แดงเป็นที่พักของข้าหลวงผู้ติดตาม	 และมีเรือนอีกหลังหนึ่งสร้าง 

แบบบังกะโล	 เรียกว่า	 “เรือนเขียว”	 เป็นที่พักของราชเลขานุการ 
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เรือนทั้งสามหลังนี้นับเป็นอาคารถาวรชุดแรกของสวนบ้านแก้ว 

ต่อมาในปี	 พุทธศักราช	 2515	 พระองค์ทรงมีพระชนมายุสูงขึ้น	 

และพระพลานามยัไม่สมบรูณ์นกั	ดงันัน้	เมือ่รฐับาลได้กราบบงัคมทลู 

พระกรณุาขอรบัพระราชทานท่ีดนิสวนบ้านแก้ว	เพือ่จดัตัง้วทิยาลยั 

ครูจันทบุรี	 พระองค์จึงได้พระราชทานสวนบ้านแก้วแก่กระทรวง 

ศึกษาธิการเพื่อเป็นการพระราชทานโอกาสทางการศึกษาแก ่

ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี	 และได้ย้ายไปประทับ	ณ	 วังศุโขทัย	 

จวบจนวาระสุดท้ายของพระองค์	 นักท่องเท่ียวสามารถเดินทางมา 

ตามทางหลวงหมายเลข	36	เป็นเส้นทางสายหลักในปัจจบุนั	เริม่ต้น 

ที่กิโลเมตร	 140	 ของถนนสุขุมวิท	 บริเวณอ�าเภอบางละมุง	 

จังหวัดชลบุรี	 เลี้ยวซ้ายตรงสามแยกกระทิงลายผ่านสนามแข่งรถ 

พีระเซอร์กิต	 จนไปส้ินสุดท่ีต�าบลเชิงเนิน	 อ�าเภอเมืองฯ	 จังหวัด 

ระยอง	 ระยะทาง	 60	 กิโลเมตร	 จากน้ันใช้ทางหลวงหมายเลข	 3	 

ระยะทาง	 108	 กิโลเมตร	 จนถึงจังหวัดจันทบุรี	 รวมระยะทาง 

ประมาณ	308	กโิลเมตร	(มหาวทิยาลยัราชภฏัร�าไพพรรณ,ี		2560	:	4) 

	 ในการด�าเนินกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ภายในวังสวนบ้านแก้ว	 

จึงจ�าเป็นจะต้องอาศัยการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง	 ๆ	 

เพือ่เสรมิสร้างและผลกัดนัให้เกดิการรบัรู้และความเข้าใจในข่าวสาร 

กับกลุ ่มบุคคลต่าง	 ๆ	 ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	 

ได้ด�าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่มี 

อยู่ภายในองค์การเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย	 

แต่อย่างไรก็ตาม	 วังสวนบ้านแก้วยังประสบกับปัญหาในด้านที่ส่ือ 

ประชาสัมพันธ์ไม่สามารถสร้างความสนใจต่อกลุ่มเป้าหมายได้		 

ดังนั้นเพื่อให้การด�าเนินงาน	ด้านต่าง	ๆ 	ของวังสวนบ้านแก้วเป็นไป 

ด้วยความเรยีบร้อย	มปีระสทิธภิาพ	และประสบผลส�าเรจ็	คณะผูว้จิยั 

จงึมคีวามสนใจท่ีจะศึกษาค้นคว้าในเรือ่ง	รปูแบบการประชาสัมพนัธ์ 

การท่องเที่ยวของวังสวนบ้านแก้ว	 ท้ังน้ีเพื่อศึกษารูปแบบการ 

ประชาสัมพันธ์	 และศึกษาการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ 

การท่องเที่ยวของวังสวนบ้านแก้ว	 เพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบ 

สื่อประชาสัมพันธ์ของวังสวนบ้านแก้ว	 ที่มีประสิทธิภาพและ 

เหมาะสมต่อการด�าเนนิงานประชาสมัพนัธ์และเข้าถึงกลุม่เป้าหมาย 

ได้มากทีส่ดุ	อนัจะส่งผลตดัสนิใจเดนิทางมาท่องเทีย่ววงัสวนบ้านแก้ว	 

ให้มาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ	 รวมถึงศิลปวัฒนธรรมต่าง	 ๆ	 

รวมไปถึงเป็นแนวทางในการตัดสินใจให้มาเท่ียวงานวันสมเด็จ 

พระนางเจ้าร�าไพพรรณ	ีซึง่จะมกีารจดัข้ึนทกุปีในช่วงเดอืนธนัวาคม	 

(อนุชิต	จิตต์ธรรม,	สัมภาษณ์.	2561)

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ 

สื่อประชาสัมพันธ์	“วังสวนบ้านแก้ว”

	 2.	 เพื่อศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว 

ของวังสวนบ้านแก้ว	

	 3.	 เพื่ อ ศึกษาวิธีการพัฒนาการประชาสัมพันธ ์ 

การท่องเที่ยว	 “วังสวนบ้านแก้ว”	 จากความคิดเห็นของผู ้ให้ 

ข้อมูลหลัก	(Key	Informants)

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวจิยัชิน้นีเ้ป็นการวจิยัแบบผสมผสาน	(Mix	Method) 

รหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ	(Quantitative	Research)	กับการวิจัย 

เชิงคุณภาพ	 (Qualltative	 Research)	 โดยมีรายละเอียดวิธีการ 

ศึกษาดังต่อไปนี้

	 1.	 การวิจัยเชิงปริมาณ

	 	 1.1	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	 ในการวิจัยชิ้นนี้ 

คือ	 นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว	 “วังสวนบ้านแก้ว”	 

ซึง่ไม่ทราบจ�านวนประชากรท่ีแน่นอน	จงึค�านวณขนาดกลุม่ตวัอย่าง 

ของคอแครน	 (Cochran,	 1977	 :	 54)	 ได้จ�านวน	 384	 คน 

ผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ	(Accidental		Sampling)	

	 	 1.2	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 	 เครื่องมือวิจัย	 ได้แก่	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ 

รวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้	 คือ	 แบบสอบถาม	 เรื่อง 

การศึกษารปูแบบการประชาสมัพนัธ์การท่องเทีย่วของวงัสวนบ้านแก้ว

	 	 การสร้างเครื่องมือวิจัย	 ผู ้ศึกษาได้สร ้างแบบ 

สัมภาษณ์	 จากวัตถุประสงค์ของการวิจัย	 แนวคิดและเอกสาร 

ที่เกี่ยวข้อง	โดยใช้รูปแบบค�าถามทั้งปลายปิดและปลายเปิด	

	 	 องค์ประกอบของเครือ่งมอืวจัิย	ประกอบด้วยเนือ้หา 

สรุป	ดังนี้

	 	 ตอนที่	1	 ข้อมลูส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม	 

ได้แก่	 เพศ	 อายุ	 อาชีพ	 รายได้	 และภูมิล�าเนา	 มีลักษณะเป็น 

แบบสอบถามในลักษณะ	check	list

	 	 ตอนที่	2	 พฤตกิรรมการท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่ว 

ของวังสวนบ้านแก้ว	 ได้แก่	 วัตถุประสงค์การมาท่องเที่ยว	บุคคลที่ 

ร่วมเดินทาง	 สิ่งที่ดึงดูดใจ	 กิจกรรมที่ท่านสนใจในวังสวนบ้านแก้ว	 

มีลักษณะเป็นแบบสอบถามในลักษณะ	check	list

	 	 ตอนที่	3	 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์	 

ได้แก่	 ประเภทส่ือที่เปิดรับ	 ความถี่ในการเปิดรับ	 ระยะเวลาใน 

การเปิดรับ	มีลักษณะเป็นแบบสอบถามในลักษณะ	check	list
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	 	 ตอนที	่4	 ความพึงพอใจต ่อสื่อประชาสัมพันธ  ์

การท่องเที่ยวของวังสวนบ้านแก้ว	 มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม

มาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	Scale)	5	ระดับ	ตามวิธีการของ 

ลิเคิร์ท	(Likert’s)	โดยให้คะแนนแต่ละข้อ	(Best	and	Khan,	1993	 

อ้างถึงใน	ธานินทร์		ศิลป์จารุ,	2550	:	46)	ดังนี้

	 	 	 5			หมายถึง		มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด

	 				 	 4			หมายถึง		มีระดับความพึงพอใจมาก

	 			 		 3			หมายถึง		มีระดับความพึงพอใจปานกลาง

	 				 	 2			หมายถึง		มีระดับพึงพอใจน้อย

	 				 	 1			หมายถึง		มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด

	 	 1.3	 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 	 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลผู้วิจัยด�าเนินการตามล�าดับขั้นตอนโดยศึกษาวิธีการ

สร้างแบบสอบถาม

	 	 	 1.3.1	ศึกษาเอกสาร	 ต�ารา	 และงานวิจัยที่ 

เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม		

	 	 	 1.3.2	สร้างแบบสอบถามตามที่ได้ศึกษาจาก 

ข้อ	 1.3.1	 และท�าการพิจารณาความถูกต้องการใช้ภาษา	 การจัด 

ล�าดับความส�าคัญของค�าถาม		

	 	 	 1.3.3	น�าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไข	 และ 

การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา	 (Content	 Validity)	 โดยหา 

ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามและวัตถุประสงค์	 

(Index	of	 item	Objective	Congruence	 :	 IOC)	ซึ่งได้ค่าดัชน ี

ความสอดคล้องระหว่าง	.80	-	1.00

	 	 	 1.3.4	 ผู้วิจัยน�าแบบถามสอบท่ีปรับปรุงแก้ไข 

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	 จากน้ันน�าไปทดลองใช้	 (Try	 -	 out)	 กับกลุ่ม 

ทดลองที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	 จ�านวน	 30	 คน	 และน�าแบบสอบถาม 

มาวิเคราะห์หาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ	 โดยการ 

หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา	 (a -	 Coefficient)	 ของครอนบาค	 

(Cronbach,	1990:	36)	ได้ค่าความเชื่อมั่น	เท่ากับ	.83

	 	 	 1.3.5	 น�าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบ 

ความเชื่อม่ันแล้วไปใช้กับกลุ ่มตัวอย่างท่ีก�าหนดเพื่อน�าผลมา 

วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์และสมมุติฐานการวิจัยต่อไป

	 	 1.4	 การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 หลังจากที่ผู ้วิจัยได้รวบรวมแนวคิดทฤษฎี	 และ 

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	เพื่อน�ามาเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ 

ที่ใช ้ในการศึกษาตามกรอบแนวคิดในการวิจัย	 โดยผู ้วิ จัยได้ 

ด�าเนินการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้อย่างเป็นขั้นตอนดังนี้

	 	 	 1.4.1	ผู ้วิจัยท�าการแจกแบบสอบถามด้วย

ตนเอง

	 	 	 1.4.2	เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ์ 

มาจนครบ	

																	 						1.4.3	ตรวจสอบความถูกต ้องของข ้อมูล 

จัดหมวดหมู่ของข้อมูลในแบบสอบถามก�าหนดรหัสและลงบันทึก

ข้อมูล

	 	 	 1.4.4	น�าข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ		

	 	 1.5	 การวิเคราะห์ข้อมูล

	 	 	 1.5.1	ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถาม

แต่ละฉบับ

	 	 						1.5.2	ตอนที่	1	วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม	เกี่ยวกับเพศ	อายุ	อาชีพ	รายได้	และภูมิล�าเนา	

โดยหาค่าร้อยละ	แล้วน�าเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง

	 	 						1.5.3	ตอนที่ 	 2	 วิ เคราะห์ข ้อมูลเกี่ยวกับ 

พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวท่ีมาวังสวนบ้านแก้ว	 

ได้แก่	 วัตถุประสงค์การท่องเที่ยว	 บุคคลที่ร่วมเดินทางส่ิงดึงดูดใจ	 

กิจกรรมที่สนใจ	โดยหาค่าร้อยละ	แล้วน�าเสนอเป็นตารางประกอบ 

ความเรียง

	 	 						1.5.4	ตอนที่ 	 3	 วิ เคราะห์ข ้อมูลเกี่ยวกับ

พฤตกิรรมการเปิดรบัส่ือของนกัท่องเทีย่ว	ได้แก่	การเปิดรบัข่าวสาร	

ความถี่ในการเปิดรับข่าวสาร	 ระยะเวลาในการเปิดรับข่าวสาร	

เหตุผลในการเปิดรับส่ือ	 โดยหาค่าร้อยละ	 แล้วน�าเสนอเป็นตาราง	 

ประกอบความเรียง	

	 	 						1.5.5	ตอนที่	4	วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ 

ต่อส่ือประสัมพันธ์ของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว	 วังสวนบ้านแก้ว 

โดยการหาค่าคะแนนเฉล่ีย	(Mean)	และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน	 

(Standard	Deviation)	แล้วน�าค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบ	กับเกณฑ ์

ในการแปลความหมายเป็นช่วงคะแนน	 ดังนี้	 (ธานินทร์	 ศิลป์จารุ,	 

2550)

	 	 	 4.51	-	5.00	 หมายถึง	 มีความพึงพอใจอยู่ใน 

	 	 	 	 	 	 ระดับมากที่สุด

	 	 	 3.51	-	4.50	 หมายถึง	 มีความพึงพอใจอยู่ใน 

	 	 	 	 	 	 ระดับมาก

	 	 	 2.51	-	3.50	 หมายถึง	 มีความพึงพอใจอยู่ใน 

	 	 	 	 	 	 ระดับปานกลาง

	 	 	 1.51	-	2.50	 หมายถึง	 มีความพึงพอใจอยู่ใน 

	 	 	 	 	 	 ระดับน้อย

	 	 	 1.00	-	1.50	 หมายถึง	 มีความพึงพอใจอยู่ใน 

	 	 	 	 	 	 ระดับน้อยที่สุด

	 2.	 การวิจัยเชิงคุณภาพ

	 	 2.1	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	

	 	 ผู ้ วิจัยได ้แบ ่งกลุ ่มตัวอย ่างในการเก็บข ้อมูล 

เชิงคุณภาพเป็น	 2	 กลุ่ม	 โดยใช้การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง	 

(Purposive	 Sampling)	 ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด	 ประกอบด้วย 

บุคคลจากกลุ่มต่าง	ๆ	ดังนี้

อภิวรรณ  ศิรินันทนา, เสาวนีย์  วรรณประภา, กรรณิกา  พงษ์ชัย
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	 	 กลุ่มท่ี	1	 ผูใ้ห้ข้อมลูเกีย่วกบัการประชาสมัพนัธ์ของ 

วังสวนบ้านแก้ว	 จ�านวน	 2	 ท่าน	 ในท่ีนี้คือ	 หัวหน้าและเจ้าหน้าที่

ของวังสวนบ้านแก้ว

	 	 กลุ่มที	่2	 ผู้ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบ 

การประชาสมัพนัธ์ของวงัสวนบ้านแก้ว	เจ้าหน้าทีข่องวงัสวนบ้านแก้ว 

จ�านวน	 4	 ท่าน	 ในที่น้ีคือ	 ผู้อ�านวยการส�านักศิลปวัฒนธรรมและ 

พฒันาชมุชน	มหาวทิยาลยัราชภฏัร�าไพพรรณ	ีผูอ้�านวยการส�านกังาน 

วฒันธรรมจงัหวัดจนัทบรุ	ีนักวิชาการวัฒนธรรมปฏบิตักิาร	ส�านกังาน 

วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี	มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

	 	 รวมทั้งสิ้น	 จะต้องสัมภาษณ์เชิงลึก	 ผู้ให้ข้อมูลหลัก	 

จ�านวน	4	ท่าน

	 	 2.2	 การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูจะใช้วิธกีารวจัิยในรปูแบบ 

ต่าง	ๆ	ดังนี้

	 	 	 2.2.1	ท�าการตดิต่อ	เจ้าหน้าที	่และผูอ้�านวยการ 

ส�านักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ร�าไพพรรณี		พร้อมทั้งบอกจุดประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนที่จะ 

ท�าการขอข้อมูล	 	 	

	 	 	 2.2.2	เ ม่ือเจ ้ าหน ้าที่ 	 และผู ้ อ� านวยการ 

ส�านักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ร�าไพพรรณ	ียนิดใีห้ความร่วมมอืกท็�าการนัดวันท่ีจะท�าการสมัภาษณ์	

	 	 	 2.2.3	ท�าการขอเบอร์โทรศัพท์	 มัคคุเทศก์ 

ท้องถิ่น	และนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ	ส�านักงานวัฒนธรรม 

จังหวัดจันทบุรี	 เนื่องจากที่สอบถามเบอร์จากผู้อ�านวยการ	 เพราะ 

ทั้งบริษัททัวร์หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่น	 และนักวิชาการวัฒนธรรม 

ช�านาญการ	 ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี	 ได้เคยร่วมมือ 

และปฏิบัติงานด้วยกันกับเจ้าหน้าท่ี	 และผู ้อ�านวยการส�านัก 

ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณ ี

เป็นประจ�า

	 	 	 2.2.4	เมื่อได้เบอร์โทรศัพท์	 บริษัททัวร์หรือ 

มัคคุเทศก์ท้องถิ่น	และนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ	ส�านักงาน 

วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี	 ท�าการบอกจุดประสงค์ให้เจ้าหน้าที ่

ทราบก่อนท่ีจะท�าการขอข้อมูล	 เม่ือกลุ่มตัวอย่างให้ความร่วมมือ 

จึงนัดวันและเวลาในการสัมภาษณ์	

	 	 					2.2.5	 ผู ้วิจัยไปพบผู ้ ให ้ข ้อมูลตามสถานที	่ 

ตามวนั	เวลาท่ีก�าหนดไว้	สร้างสมัพนัธภาพกบัผู้ให้ข้อมูล	เพือ่ให้เกดิ 

ความไว้วางใจและรู้สึกมีอิสระในการให้ข้อมูล	 พูดคุยกับผู้ให้ข้อมูล 

ด้วยความจรงิใจทีแ่สดงออกทางสหีน้า	แววตา	กริยิา	การสมัผสัและ 

การแสดงออกอื่น	ๆ 	ทางบุคลิกภาพให้มีความสอดคล้องกับอารมณ์ 

เรื่องราวของผู้ให้ข้อมูล	 ให้ความส�าคัญ	 ให้เกียรติผู้ให้ข้อมูล	 ผู้วิจัย 

ทบทวนวัตถุประสงค์ของการวิจัย	 ประโยชน์ที่จะได้รับรวมท้ังสิทธิ 

ของผู้ให้ข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง	 ให้โอกาสผู้ให้ข้อมูลซักถามข้อสงสัย 

เพิ่มเติมจนมีความกระจ่างและมีเวลาในการทบทวนตัดสินใจให้ 

ความร่วมมือด้วยความสมัครใจอีกครั้ง	

	 	 	 2.2.6	เมื่อผู้ให้ข้อมูลตัดสินใจที่จะให้ข้อมูล 

ผู้วิจัยขออนุญาตในการจดบันทึกและบันทึกเสียงขณะสัมภาษณ	์ 

เพื่อน�าไปวิเคราะห์ผลข้อมูลต่อไป	

	 	 2.3	 การตรวจสอบข้อมูล	

	 	 	 2.3.1	การตรวจสอบความเที่ยงตรง	 และ 

ความถูกต้องของเครื่องมือวิจัยหลังจากที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว	 

ได้น�ามาตรวจสอบความเที่ยงตรงและความถูกต้องของเครื่องมือ	

ดังนี้

	 	 	 2.3.2	หลงัจากทีผู่ว้จิยัได้ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ 

กลุ่มเป้าหมายในแต่ละครั้ง	 ผู้วิจัยจะน�าข้อมูลที่ได้มาจัดเรียงและ 

จ�าแนกตามประเด็นค�าถามที่ศึกษา	

	 	 	 2.3.3	น�าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง	 

โดยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า	 (Triangulation)	 โดย 

ผู ้วิจัยจะท�าการตรวจสอบข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลายคนและ 

หลายกลุ่มเพื่อให้ได้ข้อมูลที่น�ามาเสริมหรือยืนยันข้อเท็จจริงต่อกัน	 

โดยเก็บข้อมูลจากบุคคลรอบด้านที่มีความเก่ียวข้องกับรูปแบบ 

การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของวังสวนบ้านแก้ว	 การถาม 

ค�าถามเดิมในเวลาและสถานท่ีทีต่่างกนั	รวมถงึการตรวจสอบข้อมลู		 

ด้านผูว้จิยั	คอื	มกีารเปลีย่นตวัผู้สงัเกตและผู้สมัภาษณ์	เพือ่ตรวจสอบ 

ว่าจะได้ข้อมูลที่แตกต่างกันหรือไม่	 อย่างไร	 มีการปรับค�าถามใหม ่

ตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น	 การสมมุติเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น	 และ 

มีการปรับแนวทางการสัมภาษณ์ให้เหมาะสมกับผู้ให้ข้อมูล	 เพื่อให้ 

ผู้ให้ข้อมูลได้แสดงทัศนคติของตนเองมากที่สุด	 โดยจะท�าให้ผู้วิจัย 

ทราบว่าประเด็นใดที่ยังตกหล่นหรือต้องเพิ่มเติม

	 	 	 2.3.4	ผู้วจิยัท�าการสัมภาษณ์เพิม่และน�าข้อมลู 

มาอธิบายเสริมในข้อมูลต่าง	 ๆ	 หากมีข้อมูลขัดแย้ง	 ผู้วิจัยจะท�า 

การตรวจสอบข้อมูลที่ได้โดยการไปสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลอื่นเพิ่มเติม	 

เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล

	 	 2.4	 การวิเคราะห์ข้อมูล

	 	 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	ผู้ศึกษาตีความข้อมูลจาก 

การสัมภาษณ์	 โดยวิเคราะห์ทั้งในขณะเก็บรวบรวมข้อมูล	 และ 

ภายหลังการเก็บรวบรวมข้อมูล	ซึ่งมีขั้นตอนต่อไปนี้

อภิวรรณ  ศิรินันทนา, เสาวนีย์  วรรณประภา, กรรณิกา  พงษ์ชัย
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	 	 	 2.4.1	น�าข้อมูลท่ีถอดความจากเครื่องบันทึก
เหสยีงและการบนัทกึภาคสนามมาทบทวนหลาย	ๆ 	ครัง้	เพือ่ให้เกดิ 
ความเข้าใจในภาพรวมของข้อมูลท่ีได้มาและพิจารณาในประเด็น 
ที่ส�าคัญ
	 	 	 2.4.2	น�าข้อมูลกลับมาอ่านพร้อมทั้งพิจารณา 
อีกครั้งอย่างละเอียดและตีความพร้อมท้ังจับประเด็นข้อความ 
หรือประโยคที่ส�าคัญ
	 	 	 2.4.3	รวบรวมข ้อความหรือประโยคท่ีมี 
ความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาไว้ในกลุ ่มเดียวกัน	 
พร้อมทั้งสร้างหัวข้อสรุป	 และกลุ่มหัวข้อสรุปแนวคิดของตัวข้อมูล		 
โดยให้ทุก	ๆ	ข้อความหรือทุก	ๆ	ประโยคนั้นจะมีรหัสข้อมูลก�ากับ 
อยู่แล้วจึงตั้งค�าส�าคัญ	 ซึ่งจะจัดเป็นกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อยที่อยู ่
ภายใต้ความหมายของกลุ่มใหญ่	
	 	 	 2.4.4	อธิบายปรากฏการณ์อย่างละเอียด 
และครบถ้วน	โดยเขียนให้มีความต่อเนื่องและกลมกลืนกันระหว่าง 
ข้อความหรือประโยค	ความหมายและหัวข้อต่าง	ๆ	ซึ่งในขั้นตอนนี ้
อาจจะต้องตัดข้อมูลหรือหัวข้อที่ไม่จ�าเป็นออก
	 	 	 2.4.5	ใช้วิธีการเขียนบรรยายในสิ่งที่พบเห็น 
อย่างละเอียดและชัดเจน	 โดยไม่น�าเอาทฤษฎีใด	 ๆ	 มาควบคุม 
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	 พร้อมกับยกตัวอย่างค�าพูดประกอบค�าหลัก 
ส�าคัญที่ได้	 เพื่อแสดงให้เห็นภาพของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้ันได ้
อย่างชัดเจน
	 	 	 2.4.6	ตรวจสอบความตรงของข้อมูล	 โดยน�า 
ข้อสรุปไปให้ผู ้ให้สัมภาษณ์ได้ตรวจสอบว่าเป็นความจริงตามที่ 
บรรยายและอธิบายมาหรือไม่	 เพื่อให้ได้ข้อสรุปสุดท้ายที่สมบูรณ์ 
และเป็นข้อค้นพบจากการให้ข้อมูลจริงของผู้ให้สัมภาษณ์

ผลการวิจัย
	 ตอนที่	1		 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	มีจ�านวน	211	คน	 
คิดเป็นร้อยละ	 54.90	 ส่วนใหญ่มีอายุ	 31	 -	 40	 ปี	 มีจ�านวน	 
163	คน		มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา	จ�านวน	98	คน	คิดเป็นร้อยละ	 
25.50	ส่วนใหญ่มรีายได้ต่อเดอืน	10,001	-	15,000	บาท		มภีมูลิ�าเนา 
อยู่ในจังหวัดจันทบุรี	จ�านวน	108	คน	คิดเป็นร้อยละ	28.10	
	 ตอนที	่2		 พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเที่ยว 
ที่มาวังสวนบ้านแก้ว
	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ที่จะมาพักผ่อน	 
จ�านวน	 157	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 4.90	 ส่วนใหญ่มีบุคคลที่ร่วม 
เดนิทางกรุป๊ทวัร์	จ�านวน	146	คน	คดิเป็นร้อยละ	38.00	สิง่ทีด่งึดดูใจ 
คือ	พระต�าหนักน้อยใหญ่	จ�านวน	139	คน	คิดเป็นร้อยละ	36.20		 
ส่วนกิจกรรมทีส่นใจ	คอื	ชมพระต�าหนกัสมเดจ็พระนางเจ้าร�าไพพรรณี  
จ�านวน	136	คน	คิดเป็นร้อยละ	35.40	

	 ตอนที	่3		 ผลการวเิคราะห์พฤตกิรรมการเปิดรับข่าวสาร 
จากสื่อของนักท่องเที่ยว
	 กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่ตดิตามประเภทสือ่	สือ่อนิเทอร์เนต็  
เช่น	เว็บกูเกิ้ล		มีจ�านวน	182	คน	คิดเป็นร้อยละ	47.40	มีความถี่ 
ในการเปิดรับข่าวสาร	2-3	ครั้ง	ต่อเดือน	จ�านวน	146	คน	คิดเป็น 
ร้อยละ	38.00	มีระยะเวลาในการเปิดรับต�่ากว่า		15	นาที		จ�านวน	 
151	คน	คิดเป็นร้อยละ	39.30	ส่วนใหญ่มีเหตุผลในการเปิดรับสื่อ	 
เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	 จ�านวน	 136	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 
35.40	
	 ตอนที	่4		 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อสื่อ
ประชาสัมพันธ์วังสวนบ้านแก้ว
	 ความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วท่ีมต่ีอสือ่ประชาสมัพนัธ์ 
วังสวนบ้านแก้ว	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	(X	=	3.51)	เมื่อพิจารณา 
เป็นรายด้าน	 โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	 4	 ล�าดับ 
คือ	ด้านอินเทอร์เน็ต	(X	=	3.55)	และด้านสื่อมวลชน	(X	=	3.52)	 
อยู ่ในระดับมาก	 ส่วนด้านสื่อบุคคล	 (X	 =	 3.49)	 และด้าน 
สื่อสิ่งพิมพ์อยู ่ในระดับปานกลาง	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
ดังนี้ด้านอินเตอร์เน็ต	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 (X	 =	 3.55)	 เมื่อ 
พิจารณาเป็นรายข้อ	 พบว่า	 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก	 เรียงตาม 
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย	 5	 ล�าดับ	 คือ	 ท�าให้ประหยัดค่าใช้จ่าย	 
(X	=	3.57)	ความทันสมัยในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	(X	=	3.56)	 
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสาร	 (X	 =	 3.55)	 ด้านความถูกต้อง 
ของข้อมูลข่าวสาร	 (X	 =	 3.55)	 และความน่าสนใจของข้อมูล 
ข่าวสาร	(X	=	3.53)	ด้านสื่อสิ่งพิมพ์	โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 
(X	=	3.47)	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ปานกลาง	 เรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย	 5	 ล�าดับ	 คือ 
ความน่าสนใจของข้อมูลข่าวสาร	 (X	 =	 3.51)	 ท�าให้ประหยัด 
ค่าใช้จ่าย	(X	=	3.48)	ความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสาร	(X	=	3.48)		 
ด้านความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร	(X	=	3.47)	และความทันสมัย 
ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	 (X	=	3.44)	ด้านสื่อบุคคล	 โดยรวม 
อยู่ในระดับปานกลาง	 (X	 =	 3.49)	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง	เรยีงตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย	 
5	ล�าดับ	คือ	ท�าให้ประหยัดค่าใช้จ่าย	(X	=	3.56)	ความน่าเชื่อถือ 
ของข้อมูลข่าวสาร	 (X	 =	 3.54)	 ความทันสมัยในการเผยแพร ่
ข้อมูลข่าวสาร	 (X	 =	 3.50)	 ด้านความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร	 
(X	 =	 3.47)	 และความน่าสนใจของข้อมูลข่าวสาร	 (X	 =	 3.39)	 
ด้านสื่อมวลชน	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	(X	=	3.52)	เมื่อพิจารณา 
เป็นรายข้อ	พบว่า	ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก	เรียงตามค่าเฉลี่ยจาก 
มากไปหาน้อย	 5	 ล�าดับ	 คือ	 ความทันสมัยในการเผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสาร	 (X	 =	 3.77)	 ด้านความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร	 
(X	=	3.66)	ท�าให้ประหยัดค่าใช้จ่าย	 (X	=	3.65)	ความน่าเชื่อถือ 
ของข้อมูลข่าวสาร	 (X	 =	 3.62)	 และความน่าสนใจของข้อมูล 
ข่าวสาร	(X	=	2.90)

อภิวรรณ  ศิรินันทนา, เสาวนีย์  วรรณประภา, กรรณิกา  พงษ์ชัย
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วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 13  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562  99

	 ตอนที่	5		 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
										 ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้อ�านวยการ	 เจ้าหน้าที่	
ส�านักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ร�าไพพรรณี		นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ	ส�านักงานวัฒนธรรม 
จังหวัดจันทบุรี	 	 และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น	 สามารถสรุปผลได้ตาม 
ประเด็นดังต่อไปนี้
	 1.	 รปูแบบการประชาสมัพนัธ์การท่องเทีย่วของวงัสวน 
บ้านแก้ว		
	 	 1.1	 การด�าเนินงานของการประชาสัมพันธ์
										 	 ในส่วนของการด�าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ 
ของวังสวนบ้านแก้ว	 พบว่า	 ทุกคนมีส่วนท�าหน้าที่รับผิดชอบใน 
การประชาสมัพนัธ์	กล่าวคอื	การด�าเนนิงานด้านการประชาสัมพนัธ์ 
ของวังสวนบ้านแก้วนั้น	 เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความจ�าเป็นที่จะต้อง 
รับผิดชอบหน้าที่ร่วมกัน	 เนื่องจากทุกคนมีการปฏิบัติงานด้าน 
ประชาสัมพันธ์ได้อย่างครอบคลุมและเข้าถึงพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ 
ได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
	 	 1.2	 สื่อประชาสัมพันธ์
	 	 วังสวนบ้านแก้ว	 ให้ความส�าคัญของการใช้สื่อ 
ประชาสมัพนัธ์เป็นอย่างมาก	เนือ่งจากสือ่ประชาสมัพนัธ์เป็นปัจจยั 
ในสร้างความร่วมมือ	 ในการท�ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง	 เพื่อน�า 
ไปสู่การยอมรับวิธีปฏิบัติให้แพร่กระจายออกไปอย่างกว้างขวาง 
และต่อเนื่อง	 วังสวนบ้านแก้วพยายามออกสื่อให้ทุกรูปแบบเพื่อได้ 
ตอบผลรบัได้มากทีส่ดุ	กล่าวคอื	ทัง้ผูอ้�านวยการและเจ้าหน้าทีไ่ด้ให้ 
ความเห็นตรงกันในเรื่องของการให้ความส�าคัญรวมถึงความจ�าเป็น 
ของกลยุทธ์การใช้สื่อประชาสัมพันธ์	 ในฐานะท่ีเป็นเครื่องมือหลัก 
ให้กับองค์กร	 เพราะฉะน้ันองค์กรจึงให้ความส�าคัญกับการใช้สื่อ 
ประชาสัมพันธ์ในแต่ละประเภทที่แตกต่างกันไปตามงบประมาณ 
และตามทรัพยากรที่ตนเองมี	
	 2.	 การพฒันารูปแบบการประชาสมัพนัธ์เพือ่เพิม่จ�านวน 
นักท่องเที่ยวของวังสวนบ้านแก้ว	
	 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบการประชาสัมพันธ์ 
วังสวนบ้านแก้ว	 ในปัจจุบันและแนวทางในอนาคต	 ที่มาจาก 
ผูบ้ริหารนกัวชิาการ	และผู้ทีเ่กีย่วข้องทัง้ภาครฐัและเอกชนเกีย่วกบั 
การประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย	 จากการ 
ศึกษาข้อมูล	 พบว่า	 งานวิจัยครั้งนี้	 มีกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องแบ่งเป็น 
สามส่วนหลัก	คือ	หน่วยงานส�านักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน	 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวังสวนบ้าน 
แก้ว	 ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี	 เป็นหน่วยงานภาครัฐ 
ที่เกี่ยวข้องโดยตรง	 และองค์กรเอกชนท่ีเกี่ยวข้องเช่น	 บริษัททัวร์ 
หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่น	ดังนี้
	 	 2.1	 ด้านการวางแผน	การประชาสัมพันธ์
	 	 กล่าวคือ	 วังสวนบ้านแก้วจะมีการก�าหนดนโยบาย 
ด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มจ�านวนนักท่องเท่ียวไว้ในแผนงาน 

ประจ�าปี	 ซึ่งมีการวางนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ชัดเจน	 
โดยก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย	 ประเภท	 และรูปแบบการท่องเที่ยว 
เน้นให้การท่องเที่ยวสถานที่เชิงประวัติศาสตร์	 และมีการจัดตั้ง 
องค์กรความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนของธุรกิจท่องเที่ยว 
และการประชาสัมพันธ์ที่เป็นระบบและเกิดรูปธรรมได้
	 	 2.2	 วิธีและกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์
	 	 กลยทุธ์ด้านการสือ่สาร	เป็นอกีด้านหนึง่ทีค่วามจ�าเป็น 
และส�าคัญกับวังสวนบ้านแก้ว	 ให้ความส�าคัญกับส่ือหลายประเภท	 
ไม่ว่าจะเป็น	สือ่สิง่พมิพ์	สือ่อนิเตอร์เนต็	ส่ือบคุคล	ส่ือกจิกรรมพเิศษ	 
และทั้งนี้ยังต้องค�านึงถึงการศึกษาพฤติกรรมของผู ้บริโภคว่า 
มีการติดตามข้อมูลวังสวนบ้านแก้วจากสื่อใด	 มีพฤติกรรมเปิดสื่อ 
บ่อยขนาดไหน	ระยะเวลา	เหตุผลในการรับสื่อนั้น	ๆ	เพื่อที่จะผลิต 
สื่อให้ตรงกับพฤติกรรมของผู้บริโภคตรงตามเป้าหมายและเข้าถึง 
มากที่สุดและจะเน้นเรื่องความสะดวกในการเข ้าถึงสื่อของ 
นักท่องเที่ยว	 โดยจะผลิตส่ือที่หลากหลายรูปแบบและทุกช่องทาง 
การสื่อสาร
	 	 2.3	แผนพัฒนาการใช้สื่อประชาสัมพันธ์
	 	 กล่าวคือ	 วังสวนบ้านแก้ว	 มีการปรับกลยุทธ์ใช้ 
สื่อประชาสัมพันธ์ทุกปี	 โดยมีการจัดท�าโครงการต่าง	ๆ	 เพื่อให้เข้า 
ถึงผู้บริโภคอย่างแท้จริง	 ท�าให้ผู้บริโภคตระหนักและเข้าถึงกลุ่ม 
เป้าหมายได้อย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ	ซึง่ในแต่ละกจิกรรมทีส่ือ่สาร 
ออกไปก็จะมีการปรับเปลี่ยนให้เข้าฤดูกาลนั้น	ๆ	โดยวังสวนบ้านแก้ว  
ยังมีการพัฒนาแผนการใช้ส่ือประชาสัมพันธ์เพื่อให้สอดคล้องกับ 
กลุ่มเป้าหมาย	 ซึ่งปรับเปลี่ยนและปรับปรุงในข้อที่ผิดพลาดตาม 
ความเหมาะสม	 โดยศึกษาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นหลักว่า 
ความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางใดแล้วน�ามาพัฒนาสื่อให้เข้ากับกลุ่ม
เป้าหมาย

สรุปผลและอภิปรายผล
	 จากการศกึษารปูแบบการประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียว 
ของวังสวนบ้านแก้ว	 พบว่า	 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อ 
ส่ือประชาสัมพันธ์วังสวนบ้านแก้ว	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 ทั้งนี้ 
อาจเป็นเพราะว่าวังสวนบ้านแก้วมีการผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ 
อย่างต่อเน่ืองและมีการประเมินความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว 
อยู่เสมอ	 จึงท�าให้นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อส่ือประสัมพันธ ์
อยู่ในระดับมาก	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเอกชัย	 แสงโสดา	 

(2556	 :	 76)	 ศึกษาเร่ืองการพัฒนากลยุทธ์	 การประชาสัมพันธ์ 
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ	์ 
ผลการศึกษาพบว่า	ความคิดเหน็ต่อส่ือประชาสัมพนัธ์การท่องเทีย่ว 
ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์	 ที่โดยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ใน 
ระดับมาก	

อภิวรรณ  ศิรินันทนา, เสาวนีย์  วรรณประภา, กรรณิกา  พงษ์ชัย
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100   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 13  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562

	 ผลการศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

ของวังสวนบ้านแก้ว	พบว่า	การด�าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์	เป็น

หน้าที่ของทุกคนในวังสวนบ้านแก้วที่จะต้องรับผิดชอบ	ทั้งน้ีอาจ 

เป็นเพราะว่าวังสวนบ้านแก้ว	 ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีมี 

ความสัมพันธ์ของชาวจันทบุรี	ดังนั้น	ทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อ�านวยการ 

ของส�านักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ร�าไพพรรณ	ีจงึให้ความส�าคัญในเรือ่งของรปูแบบการประชาสมัพนัธ์ 

และสื่อประชาสัมพันธ์	 โดยการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการ 

การประชาสมัพนัธ์ทกุประเภท	เพือ่ให้วงัสวนบ้านแก้วเป็นทีพ่กัผ่อน 

หย่อนใจหรอืเพือ่เป็นแหล่งศกึษาประวตัศิาสตร์	ประเพณวีฒันธรรม	 

อันรุ่งเรืองคู่กับจังหวัดจันทบุรีต่อไป	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 

ฉัตยาพร	 เสมอใจ	 (2551	 :	 192-193)	ที่กล่าวว่า	 สภาวะสังคมใน 

ปัจจุบันได้ให้ความส�าคัญกับการประชาสัมพันธ์เป็นอย่างยิ่ง 

ทัง้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน	ต่างกพ็ยายามหาวธิกีารประชาสมัพันธ์ 

ในรูปแบบต่าง	 ๆ	 ท่ีจะท�าให้บุคคลท้ังภายในและภายนอกองค์กร	 

ยอมรับ	 รับรู้	 รับทราบ	 ข้อมูลข่าวสารที่องค์กรได้เผยแพร่ออกไป 

รวมถึงความต้องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดแก่องค์กร	 โดยการ 

อาศัยการใช้สื่อต่าง	 ๆ	 อย่างหลากหลายมีวัตถุประสงค์ที่แน่นอน	 

จะต้องมีแผนการสื่อสารที่เป็นขั้นตอน	 และมีกลวิธีที่เหมาะสม 

จงึจะเกดิประสทิธผิลแก่องค์กร	สอดคล้องกบังานวจิยัของ	บณุยนชุ	 

สุขทาพจน์	 (2556	 :	 69)	 การใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์เพื่อ 

ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม	 และการท่องเที่ยวไทยสู ่สากล	 

ผลการวิจัยพบว่า	 ได้พัฒนารูปแบบสื่อท่ีใช้ในการประชาสัมพันธ ์

ประเภทแผ่นพับและโปสเตอร์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม 

การอนุรักษ์วัฒนธรรม	และการท่องเที่ยวไทยสู่สากล	

	 ผลการศึกษาการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ ์

การท่องเที่ยวของวังสวนบ้านแก้ว	 มีการพัฒนา	 3	 ด้าน	 คือ																					 

ด้านการวางแผนการประชาสัมพันธ์	 วิธีและกิจกรรมในการ 

ประชาสัมพันธ์	 และแผนพัฒนาการใช้สื่อประชาสัมพันธ์	 ทั้งน้ี 

อาจเป ็นเพราะว ่ าวั งสวนบ ้านแก ้ว 	 มีการพัฒนารูปแบบ 

การประชาสมัพนัธ์การท่องเทีย่วของวงัสวนบ้านแก้ว	อย่างต่อเนือ่ง	 

โดยมีการปรับกลยุทธ์ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ทุกปี	 เพื่อให้เข้าถึง 

ผู ้บริโภคอย่างแท้จริง	 ท�าให้ผู ้บริโภคตระหนักและเข้าถึงกลุ ่ม 

เป้าหมายได้อย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ	ซึง่ในแต่ละกจิกรรมทีส่ือ่สาร 

ออกไปก็จะมีการปรับเปลี่ยนให้เข้าฤดูกาลนั้น	ๆ	 เพื่อให้สอดคล้อง 

กบักลุม่เป้าหมาย	โดยศกึษาจากพฤติกรรมของผูบ้รโิภคเป็นหลกัว่า 

ความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางใดแล้วน�ามาพัฒนาสื่อให้เข้ากับ 

กลุ่มเป้าหมาย	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอดิศักดิ์	 จ�าปาทอง	 

(2556	 :	 36)	 ได้ศึกษาการสร้างสรรค์งานประชาสัมพันธ์เพื่อ 

ประสิทธิผลด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดล�าปาง	 ผลการ 

วิจัยครั้งนี้พบว่า	 การสร้างภาคีเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ ์

ที่จะท�าให้นักท่องเท่ียวเข้าถึงแหล่งข้อมูลมากท่ีสุด	 แนวทาง 

การประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิผล	 ได้แก่	 การสร้างภาคีเครือข่าย 

ประชาชนให้สามารถใช้สื่อออนไลน์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเข้าถึง 

นักท่องเที่ยวกลุ ่มเป้าหมายจะได้ผลที่ยั่งยืนมากกว่าการใช้ส่ือ 

มวลชนประเภทอื่น	ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ	คือ	 เกิดการ 

รวมตัวกันของสร้างเครือข ่ายประชาชนเพื่อประชาสัมพันธ  ์

การท่องเที่ยวของจังหวัดล�าปางโดยมีกิจกรรมต่าง	ๆ	ประกอบด้วย 

การโพสต์แนะน�าสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในพื้นที่ของสมาชิก	 

และการรณรงค์เชิญชวนเพื่อนของสมาชิกให้เข้ามาในกลุ่มเพื่อ 

ขยายสมาชิกให้ได้มากที่สุด

ข้อเสนอแนะการวิจัย
 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา

	 1.	 จากการวจิยั	พบว่า	สือ่ทีส่ามารถเข้าถงึกลุม่เป้าหมาย 

ได้ดีที่สุด	 คือ	 สื่อบุคคลและสื่ออินเทอร์เน็ต	 ดังนั้นจึงควรใช้สื่อท้ัง	 

2	ประเภทนีเ้ป็นหลกัในการประชาสัมพนัธ์และการกระจายข่าวสาร 

ต่าง	ๆ

	 2.	 เพื่อให้พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 

ที่มาวังสวนบ้านแก้ว	 เพิ่มขึ้นควรเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ผ่าน 

ส่ือประเภทต่าง	 ๆ	 อย่างสม�่าเสมอและต่อเน่ืองท้ังกิจกรรมและ 

งานประเพณีต่าง	 ๆ	 ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว	 เน่ืองจาก 

อาจมบีางข้อมลูทีป่ระชาสัมพนัธ์น้อยเกนิไป	ควรกระตุน้ความสนใจ 

และท�าให้นักท่องเที่ยวมีความรู้ด้านการท่องเที่ยววังสวนบ้านแก้ว	 

ให้มากขึน้	เพ่ือจะส่งผลให้เกดิพฤตกิรรมการมาท่องเทีย่วมากยิง่ขึน้

	 3.	 ผู้อ�านวยการส�านกัศิลปวฒันธรรมและพฒันาชมุชน	 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	 ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลวังสวน 

บ้านแก้ว	 อย่างละเอียดโดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที ่

เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

	 4.	 เจ้าหน้าท่ีผู้อ�านวยการส�านักศิลปวัฒนธรรมและ 

พัฒนาชุมชน	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	 ควรน�าเสนอ																							 

การประชาสัมพันธ์ให้ดึงดูดใจ	 โดยควรท�าป้ายโฆษณานอกสถานท่ี 

ให้มากกว่าเดมิ	เช่น	ท�าป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์ตามถนนเส้นหลกั 

ภายในจังหวัดและในจังหวัดรอบข้างด้วย

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

	 1.	 สามารถศึกษาในประเด็นการรับรู้และการแสวงหา 

ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจท่องเที่ยววังสวนบ้านแก้ว	ทั้งนี้เพื่อน�าข้อมูล 

ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาวังสวนบ้านแก้วให้ตรงความ 

ต้องการของนักท่องเที่ยว	

	 2.	 สามารถศึกษาในประเดน็ความพงึพอใจด้านคณุภาพ 

ในการให้บรกิารของเจ้าหน้าทีแ่ละสิง่อ�านวยความสะดวกในวงัสวน 

บ้านแก้ว	ทัง้นีเ้พือ่น�าข้อมลูทีไ่ด้ปรบัปรงุพัฒนาในด้านการให้บรกิาร 

ของเจ้าที่และส่ิงอ�านวยความสะดวกให้เหมาะสมและเพียงพอต่อ 

ความต้องการของนักท่องเที่ยว

อภิวรรณ  ศิรินันทนา, เสาวนีย์  วรรณประภา, กรรณิกา  พงษ์ชัย
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	 3.	 สามารถศึกษาในประเด็นปัญหาและอุปสรรคใน 

การด�าเนนิการประชาสมัพนัธ์ของวังสวนบ้านแก้ว	ทัง้นีเ้พราะว่าน�า 

ข้อมูลที่ได้ไปเป็นความรู้เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในเรื่องของ 

การประชาสัมพันธ์ของวังสวนบ้านแก้วให้ดียิ่งขึ้นไป
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บทคัดย่อ
	 เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน	และระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน	ประชากรที่ใช้ในการศึกษา	คือ	พนักงาน 

ที่ท�างานในบริษัท	 อนิลา	 เยมอินเตอร์เนช่ันแนล	 จ�ากัด	 จ�านวน	 400	 คน	 เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ	 ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน 

การรวบรวมข้อมูล	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 คือ	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 การทดสอบสมมติฐานแบบ	 t-test	 และ	One-way	 ANOVA		 

Pearson	Product	Moment	Correlation	และ	Multiple	Regression	Analysis	

	 ผลการศึกษาพบว่า	 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานภาพรวมปัจจัยจูงใจและปัจจัยค�้าจุนอยู่ในระดับมาก	ความผูกพัน 

ต่อองค์การอยู่ในระดับมาก	อายุ	ระดับการศึกษา	ประเภทพนักงาน		อายุงาน		และรายได้ที่แตกต่างกันส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ 

ของพนักงานแตกต่างกัน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 0.05	 ปัจจัยแรงจูงใจมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน	 

ระดับความสัมพันธ์มากทิศทางเดียวกัน	 ปัจจัยค�้าจุนมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับความสัมพันธ์สูงมาก 

ทศิทางเดยีวกนั	แรงจงูใจในเรือ่งความร่วมมอืของเพือ่นร่วมงาน	โอกาสใช้ความสามารถพเิศษเพือ่ท�างานให้ประสบความส�าเรจ็	งานทีท่�าตรง 

กับสาขาท่ีท่านเรียนจบและใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่	 โอกาสได้รับการอบรมและพัฒนาทักษะการพิจารณาความดีความชอบ 

โดยยึดหลักคุณหลักคุณธรรม	 งานที่ท�ามีเกียรติมีชื่อเสียงและมีโอกาสได้รับผิดชอบงานเพิ่มขึ้น	 เพื่อนร่วมงานให้การยอมรับ	 รับค�าชมเชย 

จากหัวหน้างานเมื่อท�างานได้ดี	 โอกาสในการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการท�างาน	 งานที่ท�าก่อให้เกิดประสบการณ์และความช�านาญ		 

หัวหน้างานมีความยุติธรรมและสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท�างาน	 ปรับเงินเดือนตามฐานอย่างเหมาะสม	 ได้รับโบนัส	 เงินพิเศษ	 

อุปกรณ์เครื่องในการท�างานครบและมีความปลอดภัย	 ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานดี	 การวางตัวและการให้ค�าปรึกษาของหัวหน้า	 

ความภาคภมูใิจในอาชพีงานทีท่�ามคีวามมัน่คง	มอีทิธพิลต่อความผกูพนัต่อองค์การของพนกังานบรษิทัอนลิา	เยมอนิเตอร์เนชัน่แนล	จ�ากดั	 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	

ค�าส�าคัญ :	แรงจูงใจ,	ความผูกพัน
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Abstract
	 The	 purpose	 of	 this	 research	was	 to	 study	 the	 employee	 retention,	 the	 factor	 affecting	maintaining	 

workforce	of	employee,	to	compare	the	employee	retention	classified	by	personal	characteristics,	and	to	explore	 

the	 relationships	 among	 the	 factor	 affecting	maintaining	 workforce	 and	 the	 employee	 retention.	 The	 study	 

was	 quantitative	 research.	 The	 instrument	 used	 was	 a	 five-level	 scale	 questionnaire	 followed	 by	 Likert’s.	 

The	 data	 was	 analyzed	 by	 percentage	 and	mean.	 The	 hypotheses	 of	 the	 study	 have	 been	 tested	 by	 t-test	 

and	F-test	(One-Way	ANOVA)	Pearson	Product	Moment	Correlation	and	Multiple	Regression	Analysis.			

	 The	 result	 found	 that	 for	 overall	 impact	 factor	 affecting	maintaining	workforce	 of	 employee	 aspect	 

were	at	middle	levels.	For	overall	employee	retention	aspect	were	at	middle	levels.	The	difference	of	personal	 

characteristics	 of	 level	 of	 education,	monthly	 income,	 working	 position	 were	 affected	 to	 the	 difference	 of	 

employee	 retention	 at	 statistical	 significant	 levels	 of	 0.05.	 For	 the	 result	 of	 the	 relationships	 among	 the	 factor 

affecting	maintaining	workforce	 and	 the	 employee	 retention,	 the	 overall	 aspect	were	 at	 high	 levels.	 And	 for	 

the	 factor	 affecting	maintaining	 workforce	 and	 the	 employee	 retention	 was	 employee	 benefit,	 employee	 

training	and	potential	employee	development.

Keywords : Motivation	to	work,	Employee,	Engagements
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บทน�า
	 ในยุคโลกาภิวัตน์	 (Globalization)	 ที่มีการแข่งขันกัน 

เปิดกว้างอย่างเสรี	 ธุรกิจต่าง	 ๆ	 ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง 

และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ด้วยเหตุน้ี 

องค์กรจึงจ�าเป็นต้องมีการปรับตัว	 เปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กร 

ให้สามารถตอบสนองต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ 

แวดล้อมของสังคมเศรษฐกิจการเมือง	เทคโนโลยี	และสภาพการณ ์

ของโลกที่เกิดขึ้นได้	 (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตาม 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง,	 2555)	 ซ่ึงในการ	 ปรับปรุงพัฒนา 

องค์การให้บรรลเุป้าหมายตามวตัถปุระสงค์ขององค์กรนัน้	จะต้องมี 

การบริหารจัดการ	ทรัพยากรขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพและ 

มีประสิทธิผลสูงสุดเน่ืองจากการบริหารจัดการ	 ทรัพยากรมนุษย์	 

เป็นทรัพยากรทางการบริหารทีด่มีีความส�าคญัล�าดบัต้นขององค์การ	 

ดงัค�ากล่าวที	่กล่าวไว้ว่า	“คนนัน้เป็นทรพัยากรทีม่ค่ีายิง่ขององค์การ	 

สามารถสร้างคณุปูการแก่องค์การอย่าง	มหาศาล”	(สรุชัย	แก้วพิกุล,	 

2552)	 ผู้บริหารจะต้องให้ความส�าคัญกับปัญหาและหาทางแก้ไข 

ปัญหา	 ให้ทรัพยากรมนุษย์สามารถท�างานได้เต็มประสิทธิภาพ 

ดังหลักปรัชญาพื้นฐานที่ได ้กล ่าวถึงทรัพยากร	 มนุษย์ไว ้ว ่า 

“การยอมรับคุณค่าและความ	 ส�าคัญของมนุษย์จะมีผลต่องานของ 

องค์การ”	 ดังนั้นความส�าเร็จขององค์การจึงเกิดจากการที่องค์การ 

มีสมาชิกที่มีความรู้	ความสามารถ	(พนิดา	อร่ามจรัส,	2552)	จาก 

สภาวการณ์และความจ�าเป็นดงักล่าวในข้างต้นจะเหน็ได้ว่า	นอกจาก 

การทีอ่งค์การมบีคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถทีจ่ะพฒันาองค์การ 

ให้ประสบความส�าเร็จและเป็นผู้น�าทางธุรกิจได้น้ันองค์การจ�าเป็น 

ต้องมีบุคลากรที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้วย	 ซึ่งการเป็น 

สมาชิกที่ดีนั้นเป็นพฤติกรรมที่นอกเหนือจากบทบาทหน้าท่ีที่ได ้

รับมอบหมายจากองค์กร	 (ปัญญฎา	ประดิษฐบาทุกา,	2552)	จาก 

การศึกษาแนวคิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ	 พบว่า	 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การเป็นพฤติกรรมที่มีความ 

สัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของกลุ่มหรือ 

องค์การ	(Organ&Bateman,	1991;	Clegg,	Hardy&Nord,	1996;	 

Motowidlo	 et	 al.,	 1997;	Newstrom&Davis,	 1997;	Organ,	 

1997;	Jewell,	1998;	Podsakoff	et	al.,	2000;	George&Jones,	 

2002	 และ	 Spector,	 2003)	 โดยพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี 

ขององค์การจะท�าให้ระบบสังคมในองค์การด�าเนินไปด้วยความ 

ราบรื่น	 ลดความขัดแย้ง	 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ 

องค์การและมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์การ	 (Podsakoff	 

et	 all.,	 2000)	 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การเป็น 

พฤติกรรมที่เกิดข้ึนด้วยความสมัครใจท่ีบุคคลแสดงออกมากกว่า 

หน้าที่ความรับผิดชอบของตน	 (Barnard,	 1938	 และ	 Katz	 &	 

Kahn,	 1978)	 และเป็นพฤติกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดการท�างานที่มี 

ประสทิธภิาพมากข้ึนในองค์การและท�าให้การปฏบัิตงิานส�าเรจ็ลุล่วง 

ได้ด	ี(Podsakoff	et.	al.,	2000)		ซึง่การสร้างคณุภาพชวีติการท�างาน 

เป็นสิ่งจ�าเป็นและมีความส�าคัญมากเพราะส่งผลต่อการท�างาน 

น�าไปสู่ประสิทธาภาพของงานและการบรรลุเป้าหมายขององค์การ	 

หากองค์การทุกองค์กรค�านึง	 ถึงการสร้างคุณภาพชีวิตการท�างาน 

ที่ดีแล้ว	 ย่อมจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกด้วย 

นอกจากน้ีความผกูพนัต่อองค์การเป็นอีกหนึง่ปัจจัยทีม่คีวามสมัพนัธ์ 

และส่งผลพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ	 (O’Malley,	 

2000;	 Podsakoff	 et	 al.,	 2000;	 Levy,	 2003;	 Riggio,	 2002	 

และ	 Spector,	 2003)	 และความผูกพันต่อองค์การที่มีอิทธิพล 

ทางบวกต่อพฤติกรรมเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของพนักงาน	 

(ปาริชาติ	ปานส�าเนียง,	2556)

	 แรงจูงใจในการท�างาน	 เป็นความรู้สึกร่วมในทางบวก 

ของบุคคลที่มีต่อการท�างาน	 เป็นความสุขของบุคคลท่ีเกิดจาก 

การปฏิบัติงานและได้รับผลตอบแทน	 ผลจากความพึงพอใจจะ 

ท�าให้เกิดความรู ้สึกกระตือรือร้น	 มีความมุ่งม่ันในการท�างาน	 

มีขวัญก�าลังใจ	 สิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ของการท�างาน	 รวมทั้งการส่งผลต่อความส�าเร็จและเป็นไปได้ตาม 

เป้าหมายขององค์การ	(จฑุารตัน์	ศรใีย,	2554)	นอกจากนี	้การบรหิาร 

จัดการภายในองค์กรจ�าเป็นจะต้องมีการสื่อสาร	 ด้วยเหตุผล 

หลายประการ	ได้แก่	ลักษณะขององค์การ	วัฒนธรรมขององค์การ	 

ระดบัและเป้าหมายขององค์การ	ผูบ้รหิารในฐานะผูน้�าขององค์การ 

และเป็นศูนย์กลางของการสื่อสารภายในองค์การ	 จ�าเป็นจะต้อง 

ค�านึงถึงสิ่งต่าง	ๆ 	ดังที่ได้กล่าวมา	เพื่อให้การสื่อสารภายในองค์การ 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 เหมาะสมกับบริบทขององค์การ	 และ 

น�าพาองค์การไปสู่เป้าหมายได้เป็นผลส�าเร็จ	 (ทรงธรรม	 ธีระกุล,	 

2556)	 บริษัท	 Google	 ได้ให้ความส�าคัญกับพนักงานมากท่ีสุด	 

โดยเน้นวัฒนธรรมความสุขภายในองค์การ	 หากองค์การมีสภาพ 

แวดล้อมที่ดีมีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ในการท�างานของพนักงาน	 

บริษัทฯ	 จึงเน้นนโยบายให้ความส�าคัญในการที่จะท�าให้พนักงาน 

มีความสุขในการท�างานมากที่สุด	 บริษัท	 Google	 ได้ทุ ่มเทใน 

การพัฒนา	 ออกแบบองค์การอย่างสวยงามสร้างสรรค์ทันสมัย 

ไอเดียแปลกใหม่	 ภายในตกแต่งอย่างดีเยี่ยม	 มีอุปกรณ์อ�านวย 

ความสะดวก	 และให้ความสุขครบถ้วน	 ท�าให้พนักงานมีความสุข 

ในการท�างาน	 สามารถท�างานไปด้วยและเล่นไปด้วยได้อย่างมี 

ความสุข	ซี่งส่งผลต่อความส�าเร็จของ	Google	ที่ได้มา	คือ	พนักงาน 

ที่มีคุณภาพมีศักยภาพในการท�างานที่ดี เยี่ยม	 พนักงานเกิด 

ความผูกพันในองค์การท�าให้มีอัตราลาออกของพนักงานโดยสมัคร 

ใจเพียง	2.6%	(Google,	1998)

	 จากความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหาดังกล่าว 

ข้างต้น	 ผู้ศึกษามีความสนใจศึกษาคุณภาพชีวิตในการท�างานของ 

พนักงาน	ความผูกพันต่อองค์การ	และการสื่อสารในองค์การส่งผล 

ต่อการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ	เพราะคุณภาพชีวิตในการท�างาน 

ขวัญลภา  กุลสรัลพร, ทศพร มะหะหมัด
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เป็นปัจจัยที่ช่วยตอบสนองความต้องการของพนักงานที่เก่ียวข้อง 

กับการท�างานให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์กรและในองค์กร 

มีการสื่อสารที่มีผลดีต่อการท�างานและส่งผลต่อการเป็นสมาชิก 

ที่ดีขององค์การ	 ผู ้ศึกษาจึงมุ่งศึกษาแรงจูงใจในการท�างานกับ 

ความผูกพันของพนักงานในบริษัทอนิลาเยม	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 

จ�ากัด	 เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้บริหารองค์การและผู้ท่ีสนใจน�า 

ไปปรับปรุงคุณภาพในการท�างานของพนักงานให้ดีขึ้นและท�าให้ 

พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์การ	 และผู้บริหาร	 องค์กรน�าผล 

การศกึษาใช้เป็นแนวทางในการปรบัปรงุพฒันาและส่งเสริมการเป็น 

สมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานในองค์การต่าง	ๆ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

บริษัทอนิลาเยม	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด

	 2.	 เพ่ือศกึษาระดับความผกูพนัต่อองค์การของพนกังาน 

บริษัทอนิลาเยม	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด

	 3.	 เพ่ือเปรยีบเทยีบความผกูพนัต่อองค์การของพนกังาน 

บริษัทอนิลาเยม	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 จ�ากัด	 จ�าแนกตามข้อมูล 

ส่วนบุคคล

	 4.	 เพ่ือหาความสัมพันธ ์ระหว่างแรงจูงใจในการ 

ปฏิบัติงานของพนักงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน 

บริษัท	อนิลาเยม	อินเตอร์ชั่นแนล	จ�ากัด

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การศึกษาเรื่อง	 แรงจูงใจในการท�างานกับความผูกพัน 

ของพนักงานบริษัทอนิล่า	เยม	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	เครื่องมือ 

ทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นี้	คอื	แบบสอบถามผูศ้กึษาใช้ในการศกึษา	คอื	 

พนักงานบริษัทอนิลาเยม	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 จ�ากัด	 จ�านวนทั้งสิ้น	

400	 คน	 เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 แบ่งออกเป็น	 3	

ส่วนดังนี้	

	 ส่วนที่	1	 ข้อมูลส่วนบุคคล	 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม	เป็นการสอบถาม	ในเรื่องเพศ	อายุ	ระดับการศึกษา 

ประเภทพนักงาน	 ต�าแหน่ง	 อายุงาน	 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน	 

การสร้างลกัษณะค�าถามเป็นลกัษณะนามบญัญตั	ิ(Nominal	Scale)	 

เป็นการวัดข้อมูลเพ่ือจัดแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่ม	 ๆ	 ตามคุณสมบัติ 

ที่ก�าหนด	 โดยมีค�าตอบให้เลือกหลายค�าตอบ	 แต่ผู้ตอบสามารถ 

เลือกตอบเพียงข้อเดียว	ข้อมูลที่วัดได้ในระดับนี้ใช้สถิติอย่างง่ายใน 

การค�านวณคือ	ค่าร้อยละ	โดยในส่วนข้อมูล	ส่วนที่	1	ประกอบด้วย 

จ�านวนค�าถามทั้งสิ้น	 7	 ข้อ	 มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ	 

(Checklist)

	 ส่วนที	่2	 เป็นแบบสอบถามระดับความส�าคัญของ 

แรงจูงใจที่ในการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัท	 อนิลาเยม 

อินเตอร์เนช่ันแนล	 จ�ากัด	 ซ่ึงเป็นค�าถามแบบค่าคะแนนระดับ 

ความคิดเห็น	 ความส�าคัญออกเป็น	 5	 ระดับ	 ตามแบบลิเคอร์ท

(Linkert)	 แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเป็นข้อค�าถามชนิดมาตราส่วน 

ประมาณค่า	(Rating	Scale)	มีค�าถามจ�านวน	39	ข้อ

	 ส่วนที	่3	 เป็นแบบสอบถามระดับความผูกพันท่ีมีต่อ 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทอนิลาเยม	 อินเตอร์ 

เนชั่นแนล	 จ�ากัด	 	 โดยเป็นลักษณะค�าถามแบบค่าคะแนน	 

แบ่งค่าคะแนนระดบัความผกูพนัออกเป็น	5	ระดบั	ตามแบบลเิคอร์ท

(Linkert)	แบบสอบถาม		ที่สร้างขึ้นเป็นข้อค�าถามชนิดมาตราส่วน 

ประมาณค่า	(Rating	Scale)	มีค�าถามจ�านวน11	ข้อ

	 ผู ้วิจัยได้น�าแบบสอบถามฉบับร่างที่สร้างข้ึนไปให ้

ผูท้รงคณุวฒุทิีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพ่ือตรวจสอบความเทีย่งตรง 

เชิงเน้ือหาและความถูกต้องในส�านวนภาษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิได้ 

ปรับปรุงแก้ไขแบบจ�านวน	 3	 ท่าน	 โดยหาดัชนีความสอดคล้อง	 

(Index	 of	 Item	Objective	 Congruence:	 IOC)	 ซึ่งได้ค่าเฉลี่ย 

ทั้งฉบับเท่ากับ	.904

	 ผู้วิจัยได้น�าแบบสอบถามฉบับร่างที่ได้รับการปรับปรุง 

จากผู้เช่ียวชาญแล้วน�ามาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณา 

ความสมบูรณ์อีครั้งและน�าไปทดลองใช้	 ด�าเนินการทดสอบกับ 

กลุ่มตัวแทน	จ�านวน	40	คน	น�าผลมาปรับปรุงอีกครั้งก่อนน�าออก

ใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

	 เพื่อให้การศึกษามีความสมบูรณ์ได้มีวิธีการด�าเนินการ 

รวบรวมข้อมูลดังนี้

	 1.	 ข้อมลูทีไ่ด้จากการรวบรวมจากการศกึษาค้นคว้าจาก 

แหล่งต่าง	ๆ 	ทัง้ต�าราเอกสาร	และผลการศกึษาวจิยัอืน่	ๆ 	ทีเ่ก่ียวข้อง

	 2.	 ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ ่ม 

เป้าหมาย	 และรับกลับคืนมาด้วยตนเอง	 ด�าเนินการตรวจสอบ 

ความเรียบร้อย	 เพื่อให้แน่ใจว่าแบบสอบถามมีความสมบูรณ์	 

ครบถ้วน	และสามารถน�าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปได้

	 ท�าการประมวลผลข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยการหาอัตราส่วนร้อยละ	 (Percentage)	 

และค่าเฉล่ีย	 (Mean)	 โปรแกรม	 Microsoft	 Excel	 ซึ่งเป็น 

โปรแกรมส�าเร็จรูปส�าหรับสร้างแผนภูมิวงกลม	 (Pie	 Chart)	 

และแผนภูมิแท่ง	 (Bar	Chart)	พร้อมค�าอธิบายผล	และน�าผลที่ได ้

จากแผนภมูมิาน�าเสนอเพือ่วเิคราะห์ตามลกัษณะของตวัแปรต่าง	ๆ

ขวัญลภา  กุลสรัลพร, ทศพร มะหะหมัด
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ท่านมีเกียรติมีช่ือเสียง	 และมีโอกาสได้รับผิดชอบเพิ่ม	 มีค่าเฉลี่ย 

อยู่ในระดับมากเท่ากัน	

	 ด้านความรับผิดชอบที่ได ้รับ	 ผลการศึกษาพบว่า	 

ภาพรวมอยู ่ในระดับความส�าคัญมาก	 เพื่อพิจารณาตามล�าดับ 

ความส�าคญั	พบว่า	ท่านได้รบัความไว้วางใจในการท�างานจากผูบ้งัคบั 

บัญชาและเพ่ือนร่วมงานมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก	 รองลงมาท่าน 

มีโอกาสได้รับการอบรมและพัฒนาทักษะ	 งานของท่านเป็นงาน 

ที่ต้องใช้คนที่มีความรับผิดชอบสูงกว่าคนอื่น	 ๆ	 ท่านมีความรู้สึก 

พึงพอใจที่ได้ปฏิบัติงานในสายงานที่ท�าอยู่	 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 

มากเท่ากัน

	 ด้านลักษณะของการท�างาน	 ผลการศึกษาพบว่า	 

ด้านลักษณะของการท�างานภาพรวมอยู่ในระดับความส�าคัญมาก 

เมื่อพิจารณาตามล�าดับความส�าคัญ	 พบว่า	 ท่านรู ้สึกพอใจใน 

ความร่วมมือของเพื่อนร่วมงานมีการประสานงานกันเป็นอย่างด ี

มีค่าเฉล่ียอยู ่ในระดับมาก	 รองลงมาท่านพอใจที่ได้มีโอกาสใช้ 

ความสามารถพเิศษเพือ่ท�างานให้ประสบความส�าเร็จ	งานท่ีท่านท�า 

ตรงกับสาขาทีท่่านเรยีนจบและใช้ความรูค้วามสามารถได้อย่างเตม็ที่ 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเท่ากัน	 ปัจจัยค�้าจุนภาพรวมอยู่ในระดับ 

มาก

	 ด้านปกครองและการบังคับบัญชามีค่าเฉลี่ยอยู ่ใน 

ระดับมาก	 รองลงมาด้านเงินเดือน	 ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับ 

บัญชา	 ด้านสภาพการท�างาน	 ด้านความมั่นคงในการท�างาน	 

ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน	 ด้านสถานะอาชีพ	 มีค่าเฉลี่ย 

มีค่าเฉลี่ยในระดับมากเท่ากัน

	 ด้านการปกครองบงัคับบญัชา	ผลการศกึษาพบว่า	ระดบั 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทอนิลาเยม	 อินเตอร์ 

เนชัน่แนล	จ�ากดั	โดยภาพรวมมแีรงจงูใจในการปฏบิติังานระดบัมาก 

เมือ่พจิารณาเรยีงตามล�าดบั	พบว่า	หวัหน้ามคีวามยตุธิรรมและเป็น 

กลาง	มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	รองลงมา	หัวหน้างานมอบหมายงานให้อย่าง 

เหมาะสม	หวัหน้างานสร้างบรรยากาศทีด่ใีนการท�างาน	หวัหน้างาน 

รับฟังปัญหาและช่วยแก้ไข	มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเท่ากัน

	 ด้านเงินเดือน	 ผลการศึกษาพบว่า	 ระดับแรงจูงใจใน 

การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทอนิลาเยม	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 

จ�ากัด	 โดยภาพรวมมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานระดับมากเมื่อ 

พิจารณาเรียงตามล�าดับ	 พบว่า	 ท่านได้รับเงินที่เหมาะสมกับงาน 

และต�าแหน่งงาน	 มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก	 รองลงมาท่านได้ปรับ 

เงินเดือนตามฐานเงินเดือนอย่างเหมาะสม	 ท่านได้รับสวัสดิการ 

ที่เหมาะสมและเพียงพอ	 ท่านได้รับเงินเดือน	 ท่านได้รับเงินพิเศษ	 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเท่ากัน	

	 ด้านความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา	ผลการศกึษาพบว่า 

ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทอนิลาเยม	 

อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	โดยภาพรวมมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี	 คือ	 พนักงานบริษัท 

อนิลา	 เยม	 จ�ากัด	 กลุ ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี	 ได้แก่	 

พนักงานที่ท�างานภายในบริษัท	 อนิลา	 เยม	 จ�ากัด	 ผู้ศึกษาได้ใช้วิธี 

การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย	(Sample	size)	การค�านวณกลุ่มตัวอย่าง 

ใช้สูตรของทาโร	ยามาเน่	(Yamane,	Taro,1973)	ได้กลุ่มตัวอย่าง

จ�านวนทั้งหมด	400	คน

ผลการวิจัย
 1) จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม จ�านวน 

ทั้งสิ้น	 400	คน	ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุ	 36-45	ปี	 การศึกษา 

ระดับ	ปวส.	หรือ	อนุปริญญา	เป็นพนักงานรายเดือน	ต�าแหน่งงาน 

พนักงาน	มีอายุงานน้อยกว่า	1	ปี	และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต�่ากว่า	 

20,001	บาท

 2) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท 

อนิลาเยม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

	 แรงจูงใจในการท�างานของพนักงานบริษัทอนีลาเยม	 

อนิเตอร์เนชัน่แนล	จ�ากดั	ประกอบด้วย	ปัจจยัจงูใจและปัจจยัค�า้จนุ 

ปัจจัยจูงใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก	ประกอบด้วย

	 ด้านความส�าเร็จในการท�างาน	 ผลการศึกษาพบว่า 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	รองลงมา	คือ	ด้านการได้รับการยอมรับ 

นับถือ	 ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน	 ด้านความรับผิดชอบ 

ที่ได้รับ	 และด้านลักษณะของการท�างาน	 มีระดับความส�าคัญ 

ในระดับมากเท่ากัน			

	 ด้านความส�าเรจ็ในการท�างาน	ผลการศกึษาพบว่า	ระดับ 

แรงจงูใจในการท�างานของพนกังานงานด้านลกัษณะของการท�างาน 

ภาพรวมอยู ่ในระดับความส�าคัญมาก	 เพื่อพิจารณาตามล�าดับ 

ความส�าคัญ	 พบว่า	 ผลของการท�างานเป็นไปตามที่ตั้งไว้	 รู้สึกว่า 

ท่านเป็นส่วนหนึง่ของงาน	และงานทีท่่านท�าก่อให้เกดิประสบการณ์ 

และความช�านาญ	มีระดับความส�าคัญในระดับมากเท่ากัน

	 ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ	 ผลการศึกษาพบว่า	 

ภาพรวมอยู่ในระดับความส�าคัญมาก	เพื่อพิจารณาตามล�าดับความ 

ส�าคัญ	พบว่า	ท่านมีส่วนในความคิดและการแก้ไขปัญหางาน	มีค่า 

เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	 รองลงมาเพื่อนร่วมงานให้การยอมรับและ 

ช่วยเหลืองานท่านเป็นอย่างดี	 ท่านได้รับค�าชมเชยจากหัวหน้างาน 

เมื่อท่านท�างานส�าเร็จได้ดี	มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเท่ากัน

	 ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน	ผลการศึกษาพบว่า 

ภาพรวมอยู ่ในระดับความส�าคัญมาก	 เพื่อพิจารณาตามล�าดับ 

ความส�าคัญ	พบว่า	ท่านมีโอกาสเลื่อนต�าแหน่งหน้าที่การงานให้สูง 

ขึ้นเรื่อย	 ๆ	 ตามความสามารถมากขึ้น	 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	 

รองลงมาท่านได้รับการพิจารณาความดีความชอบโดยยึดหลัก 

คุณธรรมและมีโอกาสรับผิดชอบ	 งานท่ีท่านท�าอยู่ในขณะนี้ท�าให้ 

ขวัญลภา  กุลสรัลพร, ทศพร มะหะหมัด
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ระดับมากเมื่อพิจารณาเรียงตามล�าดับ	 พบว่า	 การวางตัวของ 
หัวหน้างานด้านกิริยา	 วาจา	 ค�าพูดที่มีกับท่านมีค่าเฉล่ียอยู่ใน 
ระดับมาก	 รองลงมาหัวหน้างานมีความเป็นกันเองกับท่าน 
ทัง้เร่ืองงานและเรือ่งส่วนตวั	หวัหน้างานมคีวามยนิดใีห้ความปรกึษา 
ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว	มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเท่ากัน
	 ด้านสภาพการท�างาน	ผลการศกึษาพบว่า	ระดบัแรงจงูใจ 
ในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทอนิลาเยม	 อินเตอร์เนช่ันแนล	 
จ�ากัด	 โดยภาพรวมมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานระดับมากเม่ือ 
พิจารณาเรียงตามล�าดับ	 พบว่า	 บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในที ่
ท�างานช่วยเสรมิสร้างการท�างานของท่านมค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก	 
รองลงมาอุปกรณ์และเครื่องมือในการท�างานมีครบเหมาะสมและ 
ปลอดภัย	 และ	อาคาร	สถานที่	 มีความมั่นคง	ปลอดภัยมีค่าเฉลี่ย 
อยู่ในระดับมากเท่ากัน
	 ด้านความมัน่คงในการท�างาน	ผลการศึกษาพบว่า	ระดบั 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทอนิลาเยม	 อินเตอร์ 
เนชัน่แนล	จ�ากดั	โดยภาพรวมมแีรงจงูใจในการปฏบิติังานระดบัมาก 
เมื่อพิจารณาเรียงตามล�าดับ	 พบว่า	 ท่านเช่ือม่ันว่าต�าแหน่งหน้าที ่
การงานของท่านมีความมั่นคงมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	 รองลงมา 
ท่านเชือ่มัน่ว่างานและต�าแหน่งงานของท่านมความมัน่คงในระดบัใด 
ท่านพงึพอใจในอาชพีและต�าแหน่งในองค์การของท่านมคีวามม่ันคง 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเท่ากัน
	 ด้านความสมัพนัธ์กบัเพือ่นร่วมงาน	ผลการศกึษาพบว่า 
ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทอนิลาเยม	 
อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	โดยภาพรวมมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ระดับมากเม่ือพิจารณาเรียงตามล�าดับ	 พบว่า	 เพื่อนร่วมงานให ้
ความเป็นกันเองกับท่านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	รองลงมา	เมื่อมี 
เหตุขัดแย้งระหว่างเพื่อนร่วมงานท้ายท่ีสุดก็สามารถท�างานได้ด้วย 
กนัเป็นอย่างด	ีและเพือ่นร่วมงานสามารถให้ค�าปรกึษาเกีย่วกบังาน 
ได้เป็นอย่างดีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเท่ากัน
	 ด้านสถานะอาชีพ	 ผลการศึกษาพบว่า	 ระดับแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทอนิลาเยม	 อินเตอร์เนช่ันแนล	
จ�ากัด	 โดยภาพรวมมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานระดับมากเม่ือ
พิจารณาเรียงตามล�าดับ	พบว่า	เพื่อน	ๆ 	และคนที่รู้จักยินดีในอาชีพ
ของท่าน	ครอบครัวและญาติพี่น้องยินดีในอาชีพของท่านมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากที่สุด	 และท่านมีความภูมิใจในอาชีพของท่านมีค่า
เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	ตามล�าดับ
 3) ระดบัความผกูพนัต่อองค์การของพนกังานบรษัิท
อนิลาเยม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
	 จากการศึกษาพบว่า	 ภาพรวมระดับความผูกพันต่อ 
องค์การของพนักงานบริษัทอนีลา	 เยมอินเตอร์เนชั่นแนล	 จ�ากัด 
อยู่ในระดับมาก	 ประกอบด้วย	 ด้านความจงรักภักดีต่อองค์การ 
ด้านความศรทัธาต่อองค์การ	ด้านความทุม่เทต่อองค์การอยูใ่นระดบั
มาก	ตามล�าดับ

 4) เปรยีบเทยีบความผกูพนัต่อองค์การของพนกังาน
บริษัทอนิลาเยม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัดจ�าแนกตามข้อมูลส่วน
บุคคล
	 ผลการทดสอบสมมติฐานที่	 1	 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ 
แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทอนิลาเยม	 
อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	ที่แตกต่างกัน	จากการศึกษาพบว่า	ข้อมูล 
ส่วนบุคคลด้านอายุ	ระดับการศึกษา	ประเภทพนักงาน	ต�าแหน่งงาน 
อายุงาน	 และรายได้เฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความผูกผันต่อ 
องค์การของพนักงานบริษัทอนีลาเยมอินเตอร์เนชั่นแนล	 จ�ากัด	 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ0.05
 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ 
พนกังานกบัความผกูพนัต่อองค์การของพนักงานบรษัิทอนิลาเยม  
อินเตอร์ชั่นแนล จ�ากัด
	 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 	 2	 ป ัจจัยแรงจูงใจมี 
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท 
อนลีาเยม	อนิเตอร์เนช่ันแนล	จ�ากดั	จากการศกึษาพบว่า	ปัจจยัจงูใจ 
มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ	ภาพรวมมีความสัมพันธ ์
ระดบัสูงมากทศิทางเดยีวกนั	(r=.860)	ส่วนด้านการได้รบัการยอมรบั 
นับถือ	 ด้านความส�าเร็จในการท�างาน	 ด้านการความก้าวหน้าใน 
ต�าแหน่งการงาน	ด้านลกัษณะของการท�างาน	ด้านความรบัผดิชอบ 
ที่ได้รับ	 มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน 
บริษัท	อนีลาเยม	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	อยู่ในระดับมาก	ทิศทาง 
เดียวกัน	ตามล�าดับ	ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ.001
	 ผลการทดสอบสมมติฐานที่	 3	 ปัจจัยค�้าจุนมีความ 
สัมพันธ์กับความผูกพันกับองค์การของพนักงานบริษัทอนีลาเยม 
อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	จากการศึกษาพบว่า	ปัจจัยค�้าจุนมีความ 
สัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทอนีลาเยม	 
อินเตอร์เนชั่นแนล	 จ�ากัด	 ภาพรวมมีความสัมพันธ์ระดับสูงมาก 
ทิศทางเดียวกัน	(r	=	.928)	ส่วนด้านสภาพการท�างาน	ด้านเงินเดือน	 
ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา	 ด้านความมั่นคงในการท�างาน	 
ด้านการปกครองบังคับบัญชา	 ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน	 
ด้านสถานะอาชพี		มคีวามสมัพนัธ์กบัผกูพนัต่อองค์การของพนกังาน	 
บริษัท	 อนีลาเยมอินเตอร์เนช่ันแนล	 จ�ากัดอยู่ในระดับมากทิศทาง 
เดียวกันตามล�าดับ	ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ.001
	 ผลการทดสอบสมมติฐานที่	 4	 ปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพล
ต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน	บริษัทอนีลา	เยม	อินเตอร์
เนช่ันแนล	จ�ากดั	จากการศึกษาพบว่า	ปัจจยัจูงใจมอีทิธพิลต่อความ
ผกูพนัต่อองค์การของพนกังานบรษิทัอนลีา	เยม	อนิเตอร์เนชัน่แนล	
จ�ากัด	 ในเรื่องรู้สึกพอใจในความร่วมมือของเพื่อนร่วมงาน	 มีการ
ประสานงานกนัเป็นอย่างดพีอใจทีไ่ด้มโีอกาสใช้ความสามารถพิเศษ
เพื่อท�างานให้ประสบความส�าเร็จ	 งานที่ท�าตรงกับสาขาที่เรียนจบ
และใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่	 มีโอกาสได้รับการอบรม 

และพัฒนาทักษะ	 ไดร้ับการพิจารณาความดีความชอบโดยยึดหลัก 

ขวัญลภา  กุลสรัลพร, ทศพร มะหะหมัด
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คุณหลักคุณธรรมงานท่ีท่านท�าอยู่ในขณะน้ีท�าให้มีเกียรติมีชื่อเสียง	 
และมีโอกาสได้รับผิดชอบงานเพิ่มขึ้น	 เพื่อนร่วมงานให้การยอมรับ 
และยินดีร่วมงานด้วย	 ได้รับค�าชมเชยจากหัวหน้างานเม่ือท�างาน 
ได้ดี	 มีโอกาสในการเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับการท�างานใน 
หน่วยงานอย่างเต็มที่	 งานท่ีท�าก่อให้เกิดประสบการณ์และ 
ความช�านาญ	 มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน 
บริษัทอนีลา	 เยม	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 จ�ากัด	 ท่ีนัยส�าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ0.5
	 ผลการทดสอบสมมติฐานที่	5	ปัจจัยค�้าจุนมีอิทธิพลต่อ 
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน	 บริษัทอนีลา	 เยม	 อินเตอร์ 
เนชั่นแนล	 จ�ากัด	 จากการศึกษาพบว่า	 ปัจจัยค�้าจุนที่มีอิทธิต่อ 
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทอนีลา	 เยม	 อินเตอร์ 
เนชั่นแนล	 จ�ากัด	 ในเรื่องหัวหน้างานมีความยุติธรรมและเป็น 
กลางในการประเมินผลงาน	 หัวหน้างานสร้างบรรยากาศท่ีดีใน 
การท�างาน	 ได้ปรับเงินเดือนตามฐานเงินเดือนอย่างเหมาะสม 
ได้รับเงินโบนัสประจ�าปี	 ได้รับเงินพิเศษ	 อุปกรณ์และเครื่องมือใน 
การท�างานมีครบเหมาะสมและปลอดภัย	 เพื่อนร่วมงานให้ความ 
เป็นกันเองกับท่าน	 แม้ว่าจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างท่าน 
กับเพื่อนร่วมงาน	 แต่ท้ายในท่ีสุดก็สามารถเข้าใจกันด้วยดี	 เพื่อน 
ร่วมงานสามารถให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับงานได้อย่างเป็นอย่างดี 
การวางตวัของหัวหน้างานด้านกริิยา	วาจา	ค�าพดูท่ีมกีบัท่าน	หวัหน้า 
งานมีความยินดีให้ค�าปรึกษาทั้งเรื่องงานและเร่ืองส่วนตัว	 เพื่อนๆ	 
และคนที่รู ้จักยินดีในอาชีพของท่าน	 ท่านมีความภูมิใจในอาชีพ 
ของท่าน	ท่านเชือ่มัน่ว่าต�าแหน่งหน้าทีก่ารงานของท่านมคีวามมัน่คง	 
ท่านเชื่อมั่นว่างานและต�าแหน่งงานของท่านมีความมั่นคงใน 
ระดับใด	 ท่านพึงพอใจในอาชีพและต�าแหน่งในองค์การของท่าน 
มีความมั่นคง	 มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน 
บริษัทอนีลา	 เยม	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 จ�ากัด	 ท่ีนัยส�าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ.05

อภิปรายผล
	 แรงจูงใจในการท�างานกับความผูกพันของพนักงาน 
บริษัทอนีลา	เยม	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	ผู้ศึกษามีประเด็นที่จะ 
มาอภิปรายดังนี้	 ภาพรวมแรงจูงใจในการท�างานกับความผูกพัน 
ของพนักงานในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก	 สอดคล้องกับงาน 
วิจัยของเสกสรรค์	 อรกุล	 (2557)	 ศึกษาเรื่องปัจจัยแรงจูงใจใน 
การปฏิบัติงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	 พบว่า	 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
	 ด้านลักษณะของการท�างาน	 พบว่า	 อยู่ในระดับมาก	 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติพงษ์	 ศิริพร	 (2552)	 ศึกษาเรื่อง	 
ปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานของ 
พนักงาน	 :	 กรณีศึกษา	 โรงงานผลิตรถยนต์	 จังหวัดสมุทรปราการ 
ที่พบว่างานงานที่ท้าทาย	พบว่า	ภาพรวมอยู่ในระดับมาก

	 ด้านความรับผิดชอบที่ได้รับ	 พบว่า	 อยู่ในระดับมาก 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติพงษ์	 ศิริพร	 (2552)	 ศึกษาเรื่อง	 
ปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานของ 
พนักงาน	 :	 กรณีศึกษา	 โรงงานผลิตรถยนต์	 จังหวัดสมุทรปราการ 
ที่พบว่างานงานที่ท้าทาย	พบว่า	ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
	 ด้านความก้าวหน้าในต�าแหน่งการงาน	 พบว่า	 อยู่ใน 
ระดับมาก	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนิ่มนวล	ทองแสน	 (2557)	 
ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�างานของพนักงาน 
กลุ่มธุรกิจผลิตเครื่องส�าอางค์	 ในเขตจังหวัดปทุมธานี	 ในด้าน 
ความก้าวหน้าในต�าแหน่งงานการงาน	ที่พบว่าอยู่ในระดับมาก
	 ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ	พบว่า	อยู่ในระดับมาก 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติงานของพนักงาน	 :	 กรณีศึกษา	 หจก.ซิกเท็มทรานสปอร์ต 
แอนด์บิวซิเนส	 ที่พบว่า	 ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานส�าคัญให ้
ท่านเสมอ	พบว่าอยู่ในระดับมาก
	 ด้านความส�าเร็จในการท�างาน	พบว่า	 อยู่ในระดับมาก	 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติพงษ์	 ศิริพร	 (2552)	 ศึกษาเรื่อง	 
ปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานของ 
พนักงานระดับปฏิบัติการ	:	กรณีศึกษา	โรงงานผลิตรถยนต์	จังหวัด 
สมุทรปราการ	 ที่พบว่า	 งานเป็นงานที่ท้าทาย	พบว่า	 ภาพรวมอยู ่
ในระดับมากด้านการปกครองบังคับบัญชา	พบว่า	อยู่ในระดับมาก	 
สอดคล้องกับงานวิจัยของชูเกียติ	 ยิ้มพวง	 (2554)	 ศึกษาเรื่อง 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท	 มีนบุรีโฮมมาร์ท	 
พบว่า	ภาพรวมด้านการปกครองบังคับบัญชาอยู่ในระดับมาก
	 ด้านเงินเดือน	พบว่า	อยู่ในระดับมากสอดคล้องกับงาน 
วิจัยของ	 น�้าทิพย์	 จันนาอนุรักษ์	 (2559)	 แรงจูงใจที่มีผลต่อ 
การปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัท	ดีไลน์	คอนสตรัคชั่น	จ�ากัด	 
พบว่า	อยู่ในระดับมาก
	 ด้านสภาพการท�างาน	พบว่า	อยูใ่นระดบัมาก	สอดคล้อง 
กับงานวิจัยของชูเกียรติ	 ยิ้มพวง	 (2554)	 ศึกษาเรื่องแรงจูงใจท่ีม ี
ผลต่อการปฏิบัติงาน:	 กรณีศึกษาบริษัทบางกอกกล๊าส	 จ�ากัด 
พบว่า	อยู่ในระดับมาก
	 ด้านความสมัพนัธ์กบัเพือ่นร่วมงาน	พบว่า	อยูใ่นระดับมาก	 
สอดคล้องกับงานวิจัยของชูเกียรติ	 ยิ้มพวง	 (2554)	 ศึกษาเรื่อง 
แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงาน:	 กรณีศึกษาบริษัทบางกอกกล๊าส	 
จ�ากัด	โรงงานจังหวัดปทุมธานี	พบว่า	ภาพรวมด้านลักษณะงานอยู ่
ในระดับมาก
	 ด้านความสัมพันธ์กับผู ้บังคับบัญชา	 ภาพรวมอยู่ใน 
ระดับมาก	 สอดคล้องกับงานวิจัยของบุษบงค์	 ภู่จ�ากัด	 (2549)	 
ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท	 มีนบุร ี
โฮมมาร์ท	พบว่า	ภาพรวมด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาอยู่ใน 
ระดับมาก

ขวัญลภา  กุลสรัลพร, ทศพร มะหะหมัด
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	 ด้านสถานะอาชีพ	พบว่า	อยู่ในระดับมาก	ซึ่งสอดคล้อง 
กับงานวิจัยของ	 บุญเลิศ	 จันทรโท	 (2555)	 ศึกษาเรื่อง	 ปัจจัย 
แรงจูงใจที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ 

พนกังานบริษทั	สยามโตโยต้าอตุสาหกรรม	จ�ากดั	ทีพ่บว่า	หน่วยงาน 

มีความมั่นคงและน่าเชื่อถือ	พบว่า	ภาพรวมอยู่ในระดับมาก

	 ด้านความม่ันคงในการท�างาน	 พบว่า	 อยู่ในระดับมาก	 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	บุญเลิศ	จันทรโท	(2555)	ศึกษาเรื่อง	 

ปัจจยัแรงจงูใจทีม่ผีลต่อการเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของ 

พนกังานบริษทั	สยามโตโยต้าอตุสาหกรรม	จ�ากดั	ทีพ่บว่า	หน่วยงาน 

มีความมั่นคงและน่าเชื่อถือ	พบว่า	ภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ
	 ด้านลักษณะงานผู ้บริหารควรส่งเสริมให้พนักงาน 

มีการประสานงานและให้ความร่วมมือในการในการท�างานกับ 

เพือ่นร่วมและส่งเสรมิให้พนกังานได้ใช้ความสามารถทีมี่อยูไ่ด้อย่าง 

ถูกต้องและต้องกับความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่

	 ด้านความรับผิดชอบท่ีได้รับผู้บริหารควรจัดให้มีการ 

ฝึกอบรมพฒันาทกัษะเกีย่วกบังานทีร่บัผดิชอบเพือ่พัฒนาศกัยภาพ 

ในการท�างานของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น

	 ด้านความก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงาน	ผูบ้รหิารควรส่งเสรมิ 

และสนับสนุนการให้ให้โอกาสในการท�างาน	 และพิจารณาความด ี

ความชอบตามหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างเป็นธรรม

	 ด้านการได้รบัการยอมรบันบัถอื	ผูบ้รหิารควรมกีารส่งเสรมิ 

การท�างานร่วมกัน	 การได้รับค�าชมเชยจากหัวหน้างานเม่ือท�างาน 

ส�าเร็จ	และเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความความคิดเห็น 

ในการในการท�างานโดยเสรีภาพและไม่ปิดกั้นความคิดเห็น

	 ด้านความส�าเรจ็ในการท�างาน	ผูบ้รหิารความส่งเสริมงาน 

ที่พนักงานรับผิดชอบเพื่อให้เกิดอาชีพและประสบการณ์และ 

ความช�านาญในการท�าอาชีพนั้น	ๆ

	 ด้านความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา	ผูบ้รหิารควรส่งเสรมิ 

ให้หัวหน้างานมีความยุติธรรมและเป็นกลางในการประเมินผลงาน	 

และมีการสร้างบรรยากาศที่ดีในการท�างาน

	 ด้านเงนิเดอืน	ผูบ้รหิารความจดัให้มกีารจ่ายค่าตอบแทน 

ให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม	 พร้อมกับจัดให้มีสวัสดิการให้แก ่

พนักงานได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ	 พร้อมกับการสร้างขวัญ 

และก�าลังใจในการท�างานโดยมีการจ่ายเงินโบนัสประจ�าปีให้กับ 

พนักงาน

	 ด้านสภาพการท�างาน	 ผู้บริหารจัดการให้มีอุปกรณ ์

เครือ่งมอืในการท�างานได้อย่างเหมาะสมและปลอดภยัในการท�างาน

	 ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน	 ผู้บริหารควรจัด 

กิจกรรมเพื่อสารความสัมพันธ์กับพนักงานเพื่อให้สามารถท�างาน 

ร่วมกันได้อย่างดีและมีความสุข	 ถึงแม้จะมีการขัดแย้งกันในการ 

ท�างานแต่ก็สามารถเข้าใจและร่วมกันกันได้เป็นอย่างดี	 และให ้

ค�าปรึกษาเกี่ยวกับงานได้ในแต่แต่ละส่วนงาน

	 ด้านความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา	ผูบ้รหิารควรส่งเสรมิ 

ให้หัวหน้างานมีการใช้กิริยา	 วาจาท่ีดีกับพนักงาน	 และหัวหน้าม ี

ความยินดีที่จะให้ค�าปรึกษาทั้งเรื่องานและส่วนตัว

	 ด้านสถานะอาชีพ	 ผู้บริหารควรสร้างความภาคภูมิใจ 

ให้กับพนักงานว่าอาชีพทีท�าเป็นอาชีพที่น่าภาคภูมิใจ	 เป็นอาชีพ 

ที่มีความมั่นคงสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้

	 ด้านความมั่นคงในการท�างาน	 ผู ้บริหารควรสร้าง 

ความเชื่อมั่นว่าพนักงานทุกคนที่ได้ร่วมงานกับบริษัทจะได้รับ 

ความม่ันคงในต�าแหน่งงาน	 และหน้าที่การงานที่ได้	 และพึงพอใจ 

ในต�าแหน่งงานและอาชีพของตนเอง
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บทคัดย่อ
	 ปัจจุบันมนุษย์มีการบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	 เมื่ออายุการใช้งานของ 

ผลิตภัณฑ์และสินค้าดังกล่าวหมดลง	 ประกอบกับพฤติกรรมการบริโภคของมนุษย์ที่มีลักษณะใช้แล้วทิ้ง	 จึงท�าให้ผลิตภัณฑ์และสินค้า 

เหล่านี้กลายเป็น	 “ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์”	 หรือเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า	 “ขยะอิเล็กทรอนิกส์”	 ซึ่งถือว่า 

เป็นขยะอันตรายหรือขยะมีพิษ	ที่ไม่สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้	

	 จากการศึกษาวิจัย	 พบว่า	 ในหลายประเทศแถบยุโรปตะวันตกได้มีการออกกฎหมายรองรับ	 เพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้นมานานแล้ว	 

มีประเทศกว่า	 35	 ประเทศ	 23	 มลรัฐในสหรัฐอเมริกา	 และ	 6	 รัฐ	 ในแคนาดา	 ที่มีการออกกฎหมายว่าด้วยการจัดการซากผลิตภัณฑ ์

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มาบังคับใช้	ส่วนประเทศในแถบเอเชียมีประเทศญี่ปุ่น	สาธารณรัฐเกาหลีใต้	และสาธารณรัฐจีน	(ไต้หวัน)	 

ที่ได้ด�าเนินการเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี	ค.ศ.	1990	ส่วนสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ออกกฎหมาย	(Regulations	 for	 the	Administration	of	 

the	recovery	and	disposal	of	waste	electric	and	electronic	products	2009)	มีผลบังคับใช้ในปี	พ.ศ.	2554	และสาธารณรัฐ 

อินเดียได้ออกกฎหมาย	The	e-waste	(Management	and	Handling)	rules	มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	1	พฤษภาคม	พ.ศ.	2555	ในกลุ่ม 

ประเทศอาเซียนมีเพียงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและราชอาณาจักรกัมพูชาเท่านั้น	 ที่มีกฎหมายด้านการจัดการซากผลิตภัณฑ ์

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์บังคับใช้	 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนับเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ได้ออกกฎหมายโดยใช้ 

หลกัการขยายความรบัผดิชอบของผูผ้ลติ		มาใช้ในการจดัการกับขยะหรอืซากผลิตภัณฑ์ทีเ่ป็นของเสียอนัตราย	โดยรฐับาลเวยีดนามได้ออก 

กฎหมาย	Decision	 No.50/2013	 of	 the	 Prime	Minister	 on	 Prescribing	 Retrieval	 and	Disposal	 of	 Discarded	 Products	 

มาบังคับใช้ในปี	 พ.ศ.	 2556	 และยังมีประเทศท่ีก�าลังอยู่ในระหว่างการออกกฎหมาย	 เช่น	 สหพันธรัฐมาเลเซีย	 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	 

รวมถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 หากประเทศไทย	 ยังคงเพิกเฉยกับการออกกฎหมาย	 อาจจะท�าให้ประเทศไทยล้าหลัง 

กว่าประเทศอื่น	ๆ	ในแถบเอเชียได้	และปัญหาดังกล่าวจะไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง

	 ปัญหาการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยต้องใช้มาตรการทางกฎหมายเข้ามาช่วย 

ในการแก้ไข	 ดังนั้น	 ภาครัฐจึงต้องเร่งบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	 

พ.ศ.	 …	 และเพื่อให้ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง	 ก่อนที่จะมีการบังคับใช้กฎหมาย	 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต้องให้ข้อมูล 

ที่ถูกต้อง	แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน	แก่ประชาชน	ผู้ประกอบการ	หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน	เพราะถึงแม้ว่าจะสามารถออกกฎหมาย 

ได้จริง	 หากประชาชนไม่เข้าใจในหลักการและเหตุผลของกฎหมายก็อาจน�าไปสู่ปัญหาการไม่ให้ความร่วมมือในการส่งคืนซากผลิตภัณฑ ์

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้	และผู้วิจัยเห็นว่าการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ถือได้ว่าเป็นปัญหาส�าคัญ 

ในระดับภูมิภาคอาเซียนด้วยเช่นเดียวกัน	 ดังน้ันควรมีความตกลงในการแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อเป็นการก�าหนดแนวปฏิบัติให้แก่ประเทศ 

สมาชิกอาเซียน	ในการจัดท�ากฎหมาย	หรือแก้ไขกฎหมายภายในที่มีอยู่ให้สอดคล้องกัน	เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

อย่างยั่งยืน

ค�าส�าคัญ :	 	การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์,	ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์,	ขยะอิเล็กทรอนิกส์

ปภาดา ประมาณพล, สุวิทย์ นิ่มน้อย, เรืองไร สุวรรณด�ารงชัย



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

112   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 13  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562

Abstract
	 At	 present	 human	 beings’	 consumptions	 of	 electrical	 products	 and	 electronics	 goods/	 have	 been	 

rapidly	 increased./	 When	 lifetimes	 of	 such	 products	 and	 goods	 have	 expired	 coupled	 with	 human	 beings 

consuming	behaviors	in	a	manner	of	discarding	after	using	them	have	made	all	such	products	and	goods	become	 

“waste	 electrical	 and	 electronics	 equipments”	 or	 informally	 called	 “electronics	wastes”	which	 are	 deemed	 to	 

be	dangerous	or	toxic	wastes	not	being	naturally	degradable.	

	 Based	on	 the	 research	outcome,	many	countries	 in	Western	Europe	have	 issued	 the	 laws	 concerning	 

solving	of	the	above	mentioned	problems.	There	are	more	than	35	countries,	23	federal	states	in	the	United	States	 

of	America	and	6	states	 in	Canada	 issuing	 the	Laws	on	Waste	Electrical	and	Electronic	Equipment	Management	 

for	Enforcements.	Where	countries	in	the	Asian	region	only	Japan,	Republic	of	Korea	and	Republic	of	China	(Taiwan)	 

have	 initiated	 actions	 to	 cope	with	 this	 problem	 since	 1990	while	 People’s	 Republic	 of	 China	 has	 issued	 the 

Regulations	 for	 Administration	 of	 the	 Recovery	 and	 Disposal	 of	Waste	 Electric	 and	 Electronic	 Products	 2009	 

which	 was	 put	 into	 force	 in	 2011	 and	 Republic	 of	 India	 issued	 E-waste	 (Management	 and	 Handling	 Rules)	 

which	was	put	into	force	on	1	May	2012.	In	the	ASEAN	countries	only	the	Socialist	Republic	of	Vietnam	and	the	 

Kingdom	of	Cambodia,	 there	are	 laws	governing	the	disposal	of	electrical	and	electronic	products.	The	Socialist	 

Republic	of	Vietnam	is	the	first	country	in	ASEAN	to	adopt	the	principle	of	expanding	the	responsibility	of	producers	 

to	 use	 the	 treatment	 of	waste	 or	 hazardous	waste	 products.	 The	Government	 of	 Vietnam	has	 issued	 a	 law	 in	 

effect	 2011.	 There	 are	 countries,	 forex	 ample	Malaysia,	 Republic	 of	 Indonesia,	 and	 Lao	 People’s	 Democratic	 

Republic	which	are	under	the	course	of	issuing	the	laws.	If	Thailand	shall	remain	neglect	on	the	issuance	of	the	 

relevant	 laws,	 it	 could	make	 Thailand	 step	 backward	 and	 cannot	 keep	 pace	with	 the	 countries	 in	 the	 Asian 

region	that	such	problem	will	not	be	properly	solved.

	 In	Thailand	must	to	take	a	legal	measure	to	solve	the	problems	about	the	management	of	waste	electrical	 

and	 electronics	 equipment.	 Therefore,	 the	 government	must	 urgent	 the	 enforcement	 of	 the	Waste	 electrical	 

and	 electronics	 products	 Management	 Act	 B.E.	 ….	 for	 the	 correct	 way	 to	 slove	 the	 problems	 before	 law	 

enforcement.	 Relevant	 agencies	must	 accurate	 information	 cleary	 guidelines	 for	 people	 entrepreneurs	 or	 

those	involved	in	all	sectors.	if	the	people	do	not	understand	the	principles	and	reasons	of	the	law	it	may	lead	 

to	have	problems	 to	 return	of	waste	electrical	and	electronics	equipment.	However	 in	 the	 future	Thailand	can 

actually	 be	 enacted.	 In	 opinion	 the	 researcher	 that	 the	management	 of	 waste	 electrical	 and	 electronics	 

equipment	 is	 significant	 problem	 as	 well	 as	 in	 the	 ASEAN	 to.	 Therefore,	 there	 should	 be	 an	 agreement	 to	 

solve	the	problem	together	and	formulate	guidelines	for	ASEAN	Member	States	to	preparation	of	laws	or	amend	 

existing	internal	laws	to	be	consistent	in	the	same	direction	to	solve	problems	together	sustainably.

Keywords :	 Waste	Electrical	and	Electronic	Equipment	Management,	Waste	Electrical	and	Electronic	Equipment, 

	 	 Electronic	Waste
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บทน�า
	 การพัฒนาด้านวทิยาศาสตร์	เทคโนโลย	ีและการขยายตวั 

ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน	 ท�าให้มีการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้า 

อเิลก็ทรอนกิส์เพิม่ขึน้อย่างมากมายและหลากหลายชนดิเพือ่อ�านวย 

ความสะดวกสบายต่าง	 ๆ	 ให้กับมนุษย์	 ท�าให้มนุษย์มีการบริโภค 

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นอย่าง 

รวดเร็ว	 เมื่อผลิตภัณฑ์และสินค้าดังกล่าวอายุการใช้งานหมดลง	 

ประกอบกับพฤติกรรมการบริโภคของมนุษย์ที่มีลักษณะใช้แล้วทิ้ง	 

จงึท�าให้ผลิตภณัฑ์และสนิค้าเหล่านีก้ลายเป็น	“ซากผลติภณัฑ์เครือ่ง 

ใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์”	(waste	electrical	and	electronic	 

equipment:	 WEEE)	 หรือเรียกอย ่างไม ่ เป ็นทางการว ่า 

“ขยะอิเล็กทรอนิกส์”	 (electronic	 waste	 หรือ	 E-waste)	 

ซึ่งถือว่าเป็นขยะอันตรายหรือขยะมีพิษ	 ท่ีไม่สามารถย่อยสลาย 

ตามธรรมชาติได้	 (กรีนพีซ	 ประเทศไทย,	 2560)	 ในประเทศไทย 

ยังไม ่มีระบบการเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช ้ไฟฟ้าและ 

อิเล็กทรอนิกส์จากผู้บริโภค	จึงพบว่า	ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงเก็บ 

ซากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไว้ที่บ้าน	หรือขายให้กับผู้รับซื้อของเก่า	หรือ 

ถูกทิ้งลงถังขยะปะปนกับขยะมูลฝอยอื่น	ๆ	ท�าให้มีการจัดการซาก 

ผลิตภัณฑ์	 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างไม่เหมาะสม	 

สารพิษในซากผลิตภัณฑ์นั้นอาจปนเปื ้อนในอากาศ	 ดิน	 และ 

แหล่งน�้า	 ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม 

รวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนได้

	 ปัจจบุนัประเทศไทยก�าลงัเผชญิกับปัญหาในการจดัการ 

ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีปริมาณเพิ่มสูง 

เกือบ	4	แสนตันต่อปี	 (ฐานเศรษฐกิจ,	ออนไลน์,	2516)	เนื่องจาก 

ยังไม่มีกฎหมายเพ่ือใช้จัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 

และอิเล็กทรอนิกส์โดยตรง	 ท�าให้ไม่มีระบบการเรียกคืนซาก

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากผู้บริโภค	 จึงท�าให้ 

ไม่สามารถจดัการกบัปัญหาซากผลติภณัฑ์ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม		 

จึงมีการผลักดันร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ ์

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.	....	โดยกรมควบคุม 

มลพิษ	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 โดยร่าง 

กฎหมายดังกล่าวเป็นกลไกในการก�าหนดหน้าท่ีให้แก่ผู ้ผลิตใน 

การซื้อคืนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จาก 

ประชาชน	 เพื่อน�ามาจัดการอย่างถูกต้อง	 ทั้งนี้หากประเทศไทย 

ยังคงเพิกเฉยกับการออกกฎหมาย	 อาจจะท�าให้เป็นประเทศ 

ที่ล้าหลังกว่าประเทศอื่น	 ๆ	 ในแถบเอเชียได้	 และปัญหาดังกล่าว 

จะไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม	ซึ่งในหลายประเทศโดยเฉพาะ 

ในแถบยุโรปตะวันตกได้ออกกฎหมายมารองรับเพื่อแก้ไขปัญหา 

ดังกล่าวแล้ว	 ปัจจุบันมีประเทศกว่า	 35	 ประเทศ	 23	 มลรัฐใน 

สหรัฐอเมริกา	 และ	 6	 รัฐในแคนาดา	 ที่ได้มีการออกกฎหมาย 

ว่าด้วยการจัดการซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์

มาบงัคับใช้	ซ่ึงพฒันามาจากแนวคิด	“หลักการขยายความรบัผิดชอบ 

ของผู้ผลิต”	 (extended	 producer	 responsibility	 หรือ	 EPR)	 

เสนอโดย	 Thomas	 Lindhqvist	 หลักการนี้เป็นแนวคิดท่ีพัฒนา 

ต่อยอด	 มาจากหลักทั่วไปของนโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อม 

3	 หลักการ	 คือ	 หลักการป้องกัน	 หลักการที่ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย	 

และการคิดแบบครบวงจรชีวิต	 แนวคิดน้ีได้น�าเสนออย่างเป็น 

ทางการครั้งแรกในรายงานของ	 Lindhqvist	 และ	 Lidgren 

ทีน่�าเสนอตวัแบบของการขยายความรบัผดิชอบของผูผ้ลติต่อรฐับาล 

ราชอาณาจักรสวีเดน	ต่อมา	Lindhqvist	ได้พัฒนาแนวความคิดนี ้

และให้ค�านิยามแนวคิดนี้ว่า

	 “หลกัการขยายความรบัผดิชอบของผู้ผลิต	เป็นหลกัการ 

ทางนโยบายที่ขยายความรบัผดิชอบของผู้ผลติไปยงัชว่งตา่ง	ๆ 	ของ 

วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์	 เพื่อส่งเสริมการปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อม 

ของระบบผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร	ทั้งนี้ในชั้นต้น	การขยายความ 

รับผิดชอบน้ีมุ่งไปที่การรับคืน	 การรีไซเคิล	 และการก�าจัดซาก 

ผลิตภัณฑ์	 ในทางปฏิบัติหลักการทางนโยบายจะเป็นพื้นฐาน 

ของการเลือกชุดของเครื่องมือทางนโยบาย	 ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองมือ 

ทางการบริหาร	 เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์	 หรือเครื่องมือทาง 

สารสนเทศที่เหมาะสมและเอื้อต่อการบรรลุเป้าหมายของนโยบาย 

ในบริบทเฉพาะหนึ่ง	 ๆ”	 ราชอาณาจักรสวีเดนเป็นประเทศที่ริเริ่ม 

แนวคิดนี้ในช่วงต้นปี	 ค.ศ.1990	 ต่อมาสหภาพยุโรปได้น�าเอา 

แนวคิดดังกล่าวมาเป็นพื้นฐานในการออกข้อก�าหนดว่าด้วยการ 

จัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	(Directive	 

of	the	European	parliament	and	of	the	council	of	4	July	 

2012	on	waste	electrical	and	electronic	equipment	หรือ	 

WEEE	Directive)	 ในปี	 ค.ศ.2003	 ได้วางแนวทางการด�าเนินการ 

ที่เหมาะสมส�าหรับประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป	 และข้อก�าหนด 

ดังกล่าวได้ขยายอิทธิพลไปยังประเทศอื่น	ๆ	ให้มีการออกกฎหมาย 

ในลักษณะเดียวกันอีกด้วย	 (ปเนต	 มโนมัยวิบูลย์	 โทมัส	 ลิงควิสท์	 

และนาโอโกะ	 โทโจ,	 2552)	 	 ส่วนประเทศในแถบเอเชียมีประเทศ 

ญี่ปุ่น	 สาธารณรัฐเกาหลี	 สาธารณรัฐจีน	 (ไต้หวัน)	ที่ได้ด�าเนินการ 

เรือ่งนีม้านานแล้วตัง้แต่ปี	ค.ศ.1990	แล้ว	ส่วนสาธารณรัฐประชาชน 

จนีเพิง่ออกกฎหมาย	(regulations	for	the	administration	of	the	 

recovery	and	disposal	of	waste	electric	and	electronic	 

products	2009)	มผีลบงัคบัใช้เมือ่ต้นปี	พ.ศ.2554	และสาธารณรฐั 

อินเดียได้มีการออกกฎหมาย	The	e-waste	(management	and	 

handling)	rules	ซึง่มผีลบงัคับใช้เมือ่วนัที	่1	พฤษภาคม	พ.ศ.	2555	 

นอกจากนี้	 ยังมีประเทศที่ก�าลังอยู่ในระหว่างการออกกฎหมาย	 

เช่น	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	รวมถึง 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	

	 ผู ้วิจัยจึงเห็นว่า	 ในการแก้ไขปัญหาการจัดการซาก

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	 ในประเทศไทยนั้น	 
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จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนโดยการออกกฎหมายมารองรับ 
กับการแก้ไขปัญหา	 รวมถึงประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการจัด 
การกับปัญหาดังกล่าวในทุก	 ๆ	 ด้าน	 เพื่อให้เกิดการจัดการอย่างม ี
ประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เ พ่ือศึกษาแนวคิด	 หลักการ	 และมาตรการ
ทางกฎหมายในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า	 และ
อิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มสหภาพยุโรปและศึกษากฎหมายภายในของ
ประเทศสมาชิก	 รวมถึงศึกษากฎหมายภายในของกลุ่มประเทศ
อาเซียนบางประเทศ
	 2.	 เ พ่ือศึกษาสภาพป ัญหาและการจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	ของประเทศไทย
	 3.	 	เพื่อศึกษาวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการจัดการ	
ซากผลติภณัฑ์เครือ่งใช้	ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์และซากผลิตภัณฑ์
อืน่	พ.ศ.	....	และ	ร่างพระราชบญัญัตกิารจดัการซากผลติภณัฑ์เคร่ือง
ใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.	....	ฉบับปรับปรุงแก้ไข
	 4.	 เพ่ือให้ได้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะเกีย่วกบัมาตรการ
ทางกฎหมาย

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 ด�าเนินการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพหรือวิจัยเอกสาร	
(Documentary	Research)	โดยน�าความรู้และข้อมูลที่ได้จากการ 
ศกึษามาท�าการเรยีบเรยีงเพือ่ให้ได้มาซึง่ข้อมลูในการน�ามาเป็นฐาน 
คิดวิเคราะห์และสังเคราะห์	 และผู้วิจัยจะได้น�าผลการสังเคราะห ์
ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยประกอบกับบทสัมภาษณ์	 บทความของ	 
กลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการซากผลิตภัณฑ์กลุ่มเคร่ืองใช ้
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	 ได้แก่	 ผู ้ผลิตและผู ้น�าเข้าผลิตภัณฑ์ 
ผู้ออกกฎหมาย	ผู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	จากสื่อต่าง	ๆ	 เพื่อน�าข้อมูล 
ที่ได้มาสนับสนุนผลการวิจัยและเป็นการผลักดันให้งานวิจัยท่ีสร้าง 
ขึ้นเกิดประโยชน์ต่อสังคม

ผลการวิจัย
	 จากการศึกษาพบว่า
	 1.	 การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช ้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ในบริบทของประเทศไทย	 จากสถานการณ์ปริมาณ
ซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มสูงขึ้น	 และ 
ประเทศไทยยงัไม่มมีาตรการทางกฎหมาเฉพาะน�ามาใช้แก้ไขปัญหา 
อย่างถูกต้องและปลอดภัย	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม	 โดยกรมควบคุมมลพิษ	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิง่แวดล้อม	ได้ยกร่างพระราชบญัญัติการจดัการซากผลติภณัฑ์ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อื่น	 พ.ศ.	 ....	 
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี	โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 1)	 หมวด	1	คณะกรรมการจัดการซากผลิตภัณฑ์
	 2)	 หมวด	2	การควบคุมผลิตภัณฑ์
	 	 (1)	 ส่วนที่	1	การก�าหนดผลิตภัณฑ์ที่ถูกควบคุม
	 	 (2)	ส่วนที่	2	การควบคุมผู้ผลิตและผู้จัดจ�าหน่าย
	 3)	 หมวด	3	การจัดการซากผลิตภัณฑ์
	 	 (1)	 ส่วนที่	1	การทิ้ง	การรับคืน	การเก็บรวบรวม	
และการขนส่ง
	 	 (2)	 ส่วนที่	2	การน�ากลับมาใช้ใหม่	การบ�าบัดและ
ก�าจัด
	 4)	 หมวด	4	การก�าหนดเป้าหมาย
	 5)	 หมวด	 5	 การจัดการเงินรายได้และการสนับสนุน
จากกองทุน
	 6)	 หมวด	6	การตรวจสอบและควบคุม
	 7)	 หมวด	7	บทก�าหนดโทษ
	 ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ 
ต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	เมื่อวันที่	19	พฤษภาคม	พ.ศ.	2558	 
แล้วได้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	 (สคก.)	 พิจารณา 
ซึ่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้จัดตั้งคณะกรรมการ 
ชุดพิเศษขึ้นเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดการซาก 
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อื่น	 
พ.ศ.	 ....	 ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล ้อม	 ซึ่งได ้มีการปรับปรุงแก ้ไขเนื้อหาของร ่าง 
พระราชบัญญัตินี้	จนแทบไม่เหลือเค้าโครงเดิม	และให้กรมควบคุม 
มลพิษ	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดประชุม 
รบัฟังความคดิเหน็ต่อร่างพระราชบญัญติัการจดัการซากผลติภัณฑ์ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	 พ.ศ.	 ....	 ฉบับปรับปรุง 
แก้ไขนี้	เมื่อวันที่	4	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2558	(สุจิตรา	วาสนาด�ารงดี, 
2556;	 สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	 
2557)	 ซึ่งร่างพระราชบัญญัตินี้	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับ 
หลักการกฎหมายฉบับนี้แล้วเมื่อวันที่	 11	 มกราคม	 พ.ศ.	 2562	 
โดยมีรายละเอียดดังนี้	
	 1)	 หมวด	1	การจัดการซากผลิตภัณฑ์
	 2)	 หมวด	2	หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ผลิต
	 3)	 หมวด	3	การเผยแพร่ความรูแ้ละข้อมลูเกีย่วกบัการ
จัดการซากผลิตภัณฑ์
	 4)	 หมวด	4	การตรวจสอบและควบคุม
	 5)	 หมวด	5	บทก�าหนดโทษ
	 เม่ือพิจารณาเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติการจัดการ
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	 พ.ศ.	 …	 
ฉบับปรับปรุง	พบว่า	เนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติที่ปรับปรุงนี้ได ้
ถูกปรับเปลี่ยนใหม่เกือบทั้งหมด	ดังนี้

ปภาดา ประมาณพล, สุวิทย์ นิ่มน้อย, เรืองไร สุวรรณด�ารงชัย
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	 1)	 ร่างพระราชบญัญตักิารจดัการซากผลติภณัฑ์เครือ่ง 

ใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	 พ.ศ.	 ....”	 ฉบับปรับปรุงแก้ไข	 

ให้ใช้บังคับกับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส	์

แต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่น

	 2)	 ตัดบทบัญญัติท่ีเก่ียวข้องกับอ�านาจหน้าที่ของ	

“คณะกรรมการจัดการซากผลติภณัฑ์”	ออก	คงเหลอืแต่เพียงอ�านาจ

ของอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

	 3)	 มีบทบัญญัติห้ามมิให้ผู ้ใดท้ิงซากผลิตภัณฑ์ในที ่

สาธารณะ	 ที่รกร้างว่างเปล่า	 หรือท้ิงปะปนกับขยะมูลฝอย	 หากมี 

ผู ้ฝ ่าฝืนจะต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	 6	 เดือน	 ปรับไม่เกิน	 

50,000	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

	 4)	 ตัดบทบัญญัติท่ีก�าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของ 

ผูจ้ดัจ�าหน่ายและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ออก	คงเหลือแต่เพยีง 

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของผูผ้ลติ	โดยก�าหนดให้ผูผ้ลติท�าความตกลง 

กับผู้จัดจ�าหน่ายและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ในการจัดตั้งศูนย ์

รับคืนซากผลิตภัณฑ์	 แต่มิได้ก�าหนดให้เป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

โดยตรงของผูจ้ดัจ�าหน่ายและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	อาจท�าให้ 

ผู้จัดจ�าหน่ายและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิที่จะปฏิเสธ 

ไม่เข้าร่วมเป็นศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์ได้

	 5)	 มบีทบญัญตัห้ิามมใิห้ผูใ้ดรบัคนื	จดัเกบ็	หรอืรวบรวม 

ซากผลิตภัณฑ์	 เว้นแต่จัดท�าโดยศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์ที่ได้ 

จดัตัง้และขึน้ทะเบยีนตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีอ่ธบิดกีรมควบคมุ 

มลพิษประกาศก�าหนดเท่านั้น	 และยังก�าหนดบทลงโทษที่ค่อน 

ข้างรุนแรง	 ทั้งโทษจ�าคุกและโทษปรับกับผู้ที่จัดตั้งศูนย์รับคืนซาก 

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีก�าหนดไว้	 อาจส่งผลกระทบให ้

ไม่มีผู้ใดเข้าร่วมเป็นศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑิต	

	 6)	 ตัดบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับการจัดการ 

ซากผลิตภัณฑ์	ทั้งในส่วนการทิ้ง	การรับคืน	การเก็บรวบรวม	และ 

การขนส่ง	 และส่วนการน�ากลับมาใช้ใหม่	 การบ�าบัดและก�าจัด	 

ออกทั้งหมด	 โดยก�าหนดให้บทบัญญัติท่ีเก่ียวข้องกับระบบติดตาม 

การขนส่ง	 และการก�าหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน 

รีไซเคิลออกเป็นอนุบัญญัติแทน	 ในประเด็นนี้อาจท�าให้เกิดความ 

ไม่มั่นใจว่า	 อนุบัญญัติท่ีจะออกมาน้ันจะมีลักษณะอย่างไรและ 

จะสร้างความเชื่อมั่นได้หรือไม่ว่า	 ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 

และอเิลก็ทรอนกิส์ได้รบัการจัดการอย่างถกูต้องและไม่ส่งผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน	

	 7)	 มีบทบัญญัติ ท่ีก�าหนดให้ผู ้ผลิตมีหน้าที่รับคืน 

จัดเก็บ	 และรวบรวมซากผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันไม่ว่าจะเป็น 

ของผู ้ผลิตรายใด	 รวมถึงซากของผลิตภัณฑ์ที่มีการน�าเข้าจาก 

ต่างประเทศ	 หรือที่ไม่มียี่ห้อหรือเคร่ืองหมายการค้าใด	 ๆ	 หรือที ่

ผู้ผลิตเลิกด�าเนินกิจการแล้วด้วย	ซึ่งผู้ผลิตจะปฏิเสธหน้าที่ดังกล่าว 

มิได้

	 8)	 มีบทบัญญัติที่ก�าหนดให้ผู ้ผลิตต้องจัดท�าแผน 

ความรับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เสนอต่อกรมควบคุม 

มลพษิ	กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	ตามหลกัเกณฑ์ 

และวิธีการที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศก�าหนดด้วย

	 9)	 มีบทบัญญัติ ท่ีก� าหนดให ้กรมควบคุมมลพิษ	 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ต้องจัดท�าและ 

เผยแพร่ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดการซากผลิตภัณฑ์ 

ที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้ประชาชน	 ผู้ประกอบการ	 หรือผู้ที ่

เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ	 โดยจัดให้มีศูนย์ประสานงานและ 

เผยแพร่ความรู้และข้อมูลซากผลิตภัณฑ์	 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยว 

กับการจัดการซากผลิตภัณฑ์และสถานที่ตั้งของศูนย์รับคืนซาก 

ผลิตภัณฑ์ให้ประชาชนทราบและปฏิบัติตาม

	 10)	มีบทบัญญัติที่ก�าหนดให้เจ้าหน้าที่มีอ�านาจออก 

ค�าสัง่เป็นหนงัสอืเรยีกผูผ้ลติ		ผูจ้ดัตัง้ศนูย์รบัคนืซากผลิตภัณฑ์	หรอื 

ผู้ทีเ่กีย่วข้องมาให้ถ้อยค�าหรอืให้ส่งเอกสารหรอืหลักฐานทีเ่กีย่วข้อง 

มาเพื่อประกอบการพิจารณา	

	 11)	มีบทบัญญัติที่ก�าหนดโทษทางอาญาส�าหรับความ

ผิดต่าง	ๆ

	 2.	 การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช ้ไฟฟ้าและ 

อเิล็กทรอนกิส์ในบรบิทของกลุ่มประเทศ	อาเซียน	มเีพยีงสาธารณรฐั 

สังคมนิยมเวียดนามและราชอาณาจักรกัมพูชาเท่านั้น	ที่มีกฎหมาย 

ด้านการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์

บังคับใช้	 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนับเป็นประเทศแรกใน 

อาเซียนที่ได้ออกกฎหมายที่ใช้หลักการขยายความรับผิดชอบ 

ของผู้ผลิต	Extended	Producer	Responsibility	(EPR)	มาใช้ใน 

การจัดการกับขยะหรือซากผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเสียอันตราย	 โดย 

รัฐบาลเวียดนามได้ออกกฎหมาย	Decision	No.50/2013	of	the	 

Prime	Minister	on	Prescribing	Retrieval	and	Disposal	of	 

Discarded	Products	เมื่อวันที่	9	สิงหาคม	พ.ศ.	2556	และมีผล 

บังคับใช้เมื่อวันที่	 25	 กันยายน	 ในปีเดียวกัน	 ก�าหนดผลิตภัณฑ์ 

ที่จะควบคุม	6	กลุ่มผลิตภัณฑ์	 ได้แก่	 แบตเตอรี่	 อุปกรณ์เครื่องใช ้

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	 สารเคมีในอุตสาหกรรม	 การเกษตร 

การประมงและยาที่ใช้ในมนุษย์	สารหล่อลื่นและน�้ามัน	ยางรถยนต์	 

และยานพาหนะ	 (รถยนต์และรถจักรยานยนต์)	 ซึ่งแต่ละกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์จะมีระยะเวลาผูกพันตามกฎหมายนี้แตกต่างกัน	 เพื่อลด

ปัญหาส่ิงแวดล้อมตามนโยบายของรัฐบาลเน่ืองด้วยซากผลิตภัณฑ์

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นี้จะปล่อยสารเคมีที่เป็นอันตราย

ต่อส่ิงแวดล้อมและประชาชนอาจจะได้รับผลกระทบจากสารเคมี 

ดังกล่าว	นอกจากนี้ประเทศอาเซียนอื่น	ๆ 	อาทิ	สหพันธรัฐมาเลเซีย 

และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 อยู่ระหว่างการจัดท�า 

ร่างกฎหมาย	(ข่าวไทยพีบีเอส,	2560)	ในขณะที่ประเทศไทยได้ท�า 

การศึกษาและยกร่างกฎหมายมาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2547	จนถึงปัจจุบัน	

ปภาดา ประมาณพล, สุวิทย์ นิ่มน้อย, เรืองไร สุวรรณด�ารงชัย



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

116   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 13  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562

ผ่านมา	 15	 ปี	 แล้ว	 ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายและกลไกท่ีจะ 

มาจัดการกับปัญหาน้ีอย่างถูกต้องและปลอดภัย	 และอาจท�าให้ 

ประเทศไทยล้าหลังกว่าประเทศอื่น	ๆ 	ในแถบเอเชียได้	ท�าให้ปัญหา 

การจัดการซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ใน 

ประเทศไทยไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง

	 3.	 วิเคราะห์บทสัมภาษณ์/ความเห็นของกลุ่มบุคคล 

ที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า	และ 

อิเล็กทรอนิกส์	เพื่อน�าข้อมูลที่ได้มาสนับสนุนผลการวิจัย	มีดังนี้

	 	 3.1	 ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับ 

การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้	 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

โดยตรง	 จึงท�าให้ยังไม่มีระบบเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช ้

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ	 เพื่อน�ามาก�าจัด 

อย่างถูกต้องและปลอดภัย	 แต่กลุ่มผู ้ออกกฎหมาย	 กระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 โดยกรมควบคุมมลพิษ	 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ได้พยายามศึกษา	 

ผลกัดนั	และยกร่างกฎหมายเพือ่ให้กฎหมายมผีลบงัคบัใช้มาตัง้แต่ปี	 

พ.ศ.	2547	จนถึงปัจจุบัน	ผ่านมาแล้ว	15	ปี	ซึ่งร่างพระราชบัญญัติ 

การจดัการซากผลติภณัฑ์เครือ่งใช้ไฟฟ้าและอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์	 

พ.ศ.	 ....	 ฉบับปรับปรุงแก้ไข	 ภายหลังจากกรมควบคุมมลพิษ	 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ประชุมรับฟัง 

ความคิดเห็นต่อร่างฉบับดังกล่าว	 ได้ถูกส่งให้คณะกรรมการ 

ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาแล้ว	 และจะเสนอ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

	 	 การบังคับใช้กฎหมายมีความส�าคัญไม่น้อยไปกว่า 

การออกกฎหมาย	 ถึงแม้ในขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมาย 

ที่ดูแลการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์

โดยตรง	 แต่ประเทศไทยก็มีตัวบทกฎหมายหลายฉบับที่เก่ียวข้อง 

กับผลิตภัณฑ์	 และการจัดการขยะ	 แต่การบังคับใช้กฎหมายท่ีไม ่

ทั่วถึงจึงเป็นอุปสรรคส�าคัญประการหนึ่งที่ลดทอนประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลของกฎหมาย	

	 	 3.2	 ถงึแม้ว่าประเทศไทยจะยงัไม่มกีฎหมายเกีย่วกบั 

การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์โดยตรง	 

แต่กลุ่มผู้ผลิตสินค้าและผู้น�าเข้าผลิตภัณฑ์	 อาทิ	 บริษัท	 โทเทิ่ล	 

แอ็คเซ็ส	 คอมมูนิเคชั่น	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 หรือ	 ดีแทค	 บริษัท	 ทรู	 

คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จัด	 

(มหาชน)	หรือ	เอไอเอส	ได้มีการเตรียมการและมีกระบวนการ	ที่ใช้ 

ในการก�าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้ว	 เช่น	 แบตเตอรี่	 สายเคเบิ้ล	 

โทรศัพท์มือถือเก่า	 โดยท�าความร่วมมือกับบริษัทเอกชนที่มี 

ความเชี่ยวชาญและมีใบอนุญาตจากรัฐ	 เพื่อน�าขยะดังกล่าวไป 

ด�าเนินการรีไซเคิล	 แยกส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่าง	 ๆ	 และน�า 

กลบัมาใช้ใหม่อย่างถกูวธิ	ีเป็นไปอย่างคุม้ค่าและเกดิประโยชน์สงูสดุ	 

โดยไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม	 หากร่างพระราชบัญญัต	ิ 

การจดัการซากผลติภณัฑ์เครือ่งใช้ไฟฟ้าและอปุกรณ์อิเลก็ทรอนกิส์	 

พ.ศ.	 ....	 ประกาศใช้บังคับ	 น่าจะได้รับความร่วมมือจากภาค 

ประชาชนและหน่วยงานท้องถิ่นของรัฐมากยิ่งขึ้น

	 การจัดการซากผลิตภัณฑ ์ เค ร่ืองใช ้ ไฟฟ ้ าและ 

อเิลก็ทรอนกิส์ในประเทศไทยเพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพ	การมส่ีวนร่วม 

ของประชาชนถือได้ว่าเป็นความร่วมมือที่เป็นส่วนส�าคัญอย่างยิ่ง	 

ทั้งในการผลักดันให้เกิดกฎหมาย	 ความร่วมมือในการส่งคืนซาก 

ผลติภัณฑ์เพือ่น�ามาเข้ากระบวนการจัดการ	หากประชาชนไม่ทราบ 

ถึงความจ�าเป็นที่ประเทศจะต้องมีการพัฒนาระบบการจัดการซาก 

ผลติภณัฑ์เครือ่งใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์อย่างถกูต้อง	ประชาชน 

จะไม่ตระหนักถึงความส�าคัญของการออกกฎหมาย	 ไม่เข้าไปมี 

ส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดกฎหมาย	 และถึงแม้ว่าจะสามารถ 

ออกกฎหมายได้จริง	หากประชาชนไม่เข้าใจในหลักการและเหตุผล 

ของกฎหมายกอ็าจน�าไปสู่ปัญหา	การไม่ให้ความร่วมมอืในการส่งคนื 

ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้	

	 3.3	จากข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มผู้อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม	 

เกีย่วกบัปัญหาขยะอเิลก็ทรอนกิส์	คอื	ในปัจจบุนัมนษุย์มกีารบริโภค 

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นอย่าง 

รวดเร็ว	 เมื่ออายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์และสินค้าดังกล่าว 

หมดลง	 ประกอบกับพฤติกรรมการบริโภคของมนุษย์ที่มีลักษณะ 

ใช ้แล ้วทิ้ ง	 จึงท�าให ้ผลิตภัณฑ์และสินค ้าเหล ่า น้ีกลายเป ็น 

“ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์”	หรือเรียกอย่าง 

ไม่เป็นทางการว่า	“ขยะอิเล็กทรอนิกส์”	ซึ่งถือว่าเป็นขยะอันตราย 

หรือขยะมีพิษ	 ที่ไม่สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้	 ท�าให ้

ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	 มากถึง	 

20-50	 ล้านตันต่อปี	 ขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้กลายเป็นส่วนหน่ึงของ 

ขยะแข็ง	 คิดเป็นร้อยละ	 5	 ของขยะในเขตเทศบาลทั่วโลก	 เพราะ 

ผู้บริโภคเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือ	 คอมพิวเตอร์	 โทรทัศน์	 อุปกรณ ์

เครื่องเสียง	 และปริ้นเตอร์	 บ่อยครั้ง	 ซ่ึงโทรศัพท์มือถือและ 

คอมพวิเตอร์ก่อให้เกดิปัญหามากทีส่ดุเพราะมกีารเปลีย่นเครือ่งใหม่ 

บ่อยท่ีสุด	 1)	 ในยุโรปขยะอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมจ�านวนขึ้น	 ร้อยละ	 

3-5	ต่อปี	เพิ่มขึ้นเร็วกว่าขยะประเภทอื่นถึง	3	เท่า	2)	ประเทศใน 

แถบเอเชียมีการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์	 ประมาณ	 12	 ล้านตันต่อปี 

และ	 3)	 ประเทศไทยก�าลังเผชิญกับปัญหาในการจัดการซาก 

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีปริมาณเพิ่มสูง 

เกือบ	4	แสนตันต่อปี	จากข้อมูลปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์นี้	ท�าให้ 

ปัญหาการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยต้องได้รับ 

การแก้ไขอย่างถูกต้องและเร่งด่วน	 โดยจะต้องร่วมมือจากทุกฝ่าย 

ทั้งภาครัฐ	ภาคธุรกิจ	และภาคประชาชน	เพื่อแก้ไขปัญญา

ปภาดา ประมาณพล, สุวิทย์ นิ่มน้อย, เรืองไร สุวรรณด�ารงชัย
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สรุปและอภิปรายผล
	 จากข้อมูลปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ข้างต้น	 ท�าให้ 

ปัญหาการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยต้องได้รับการ 

แก้ไขอย่างถูกต้องและเร่งด่วน	 โดยทุกฝ่ายท้ังภาครัฐ	 ภาคธุรกิจ	 

และภาคประชาชน	 จะต ้องร ่ วม มือ กันเพื่ อแก ้ ไขป ัญหา 

ทั้งนี้	 ภาครัฐจะต้องเร่งบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติการจัดการ 

ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	 พ.ศ.	 ....	

เนื่องจากปัญหาดังกล่าว	 ต้องมีมาตรการทางกฎหมายเข้ามาช่วย 

ในการแก้ไขปัญหา	 และต้องได้รับความร่วมมือจากภาคธุรกิจ	 โดย 

บริษัทผู ้ผลิตและผู้น�าเข้าผลิตภัณฑ์ในการรับคืนซากผลิตภัณฑ ์

เพื่อน�าซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปก�าจัด 

อย่างถูกต้องและปลอดภัย	 รวมท้ังต้องได้ความร่วมมือจาก 

ภาคประชาชนในการส ่งคืนซากผลิตภัณฑ ์	 ในการจัดการ 

ซากผลิตภณัฑ์เครือ่งใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์ในประเทศไทยเพือ่

ให้เกิดประสิทธิภาพน้ัน	 การมีส่วนร่วมของประชาชนถือได้ว่าเป็น 

ความร่วมมือที่เป็นส่วนส�าคัญอย่างยิ่งที่ถูกก�าหนดในรัฐธรรมนูญ	 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	 2535	 

และถึงแม้ว่าจะสามารถออกกฎหมายได้จริง	 หากประชาชน 

ไม่เข้าใจในหลักการและเหตุผลของกฎหมายก็อาจน�าไปสู่ปัญหา 

การไม่ให้ความร่วมมือในการส่งคืนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 

และอิเล็กทรอนิกส์ได้

ข้อเสนอแนะ
	 จากการศึกษาวิจัย	มีข้อเสนอแนะดังนี้

	 1.	 ควรปรับปรุงระบบการจัดการซากผลิตภัณฑ  ์

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในอาเซียน	 คือ	 1)	 มีการจัดท�า 

ข้อมูลท�าเนียบอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบ	 

และควรเป็นระบบท่ีมีมาตรฐานเดียวกันในกลุ่มประเทศอาเซียน	 

2)	 มีการควบคุมการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายข้ามแดนอย่าง 

ผิดกฎหมายอย่างจริงจัง	 3)	 พัฒนาและบังคับใช้กฎหมายด้าน 

การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	 

ในแต่ละประเทศสมาชิก	และกฎหมายของประเทศสมาชิกควรเป็น 

ไปในทิศทางเดียวกัน	และมีแนวปฏิบัติที่ดี	

	 2.	 หลกัการขยายความรบัผดิชอบของผูผ้ลติ	ช่วยสร้าง 

แรงจูงใจให้กับผู ้ผลิตในการออกแบบ	 ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ 

สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น	 เรียกว่า	 “การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ	 

(Economic	 &	 Ecological	 Design	 หรือ	 Eco-design)	 หรือ 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”	 เป็นหนึ่งใน 

เครื่องมือที่สามารถจัดการและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ	 ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและแก้ไข 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ	 และเป็นกลยุทธ์เชิงรุก 

ที่ส�าคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและแข่งขันทาง 

เศรษฐกจิ	ประกอบด้วย	1)	เทคโนโลยสีะอาด	2)	การประเมินวฏัจกัร 

ชีวิต	3)	การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ	4)	ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ 

เศรษฐกิจ	5)	รอยเท้าคาร์บอน	และ	6)	ฉลากคาร์บอน

	 การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจเป็นกระบวนการที ่

ผนวกแนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์และด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปใน 

ขั้นตอนการผลิต	 โดยพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ	์ 

(Product	 Life	 Cycle)	 ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนผลิตภัณฑ์ 

การออกแบบ	การผลิต	การน�าไปใช้	และการท�าลายหลังการใช้งาน	 

ซึ่งการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจนี้เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ ์

และบริการให้เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม	 มุ่งเน้นการลดกากของเสีย 

ยืดระยะเวลาการใช้งาน	 และเพิ่มปริมาณการน�ากลับมาใช้ใหม่	 

เพื่อหลีกเลี่ยงผลเสียที่จะตามมาภายหลังตลอดช่วงชีวิตของ 

ผลิตภัณฑ์	 และยังช่วยลดต้นทุนในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนา

ผลติภณัฑ์และลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมไปพร้อม	ๆ 	กนั	โดยส่งผล

ดีต่อธุรกิจชุมชน	และสิ่งแวดล้อม	นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางน�าไปสู ่

การพัฒนาอย่างยั่งยืน	(Sustainable	Development)	เพราะเป็น 

การป้องกันและลดปัญหาส่ิงแวดล้อมที่ต ้นเหตุอย่างแท้จริง	 

การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็น 

มิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี้	มิใช่เป็นเพียงแค่แนวทางในการลดผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมหรือการจัดการเชิงรุกในด้านสิ่งแวดล้อมเท่าน้ัน	 แต่ยัง 

มีความส�าคัญในทางการค้าและการส่งออกอีกด้วย	 เนื่องจากใน 

ประเทศพัฒนาแล้ว	 อาทิ	 สหภาพยุโรป	 สหรัฐอเมริกา	 และญี่ปุ่น	 

เห็นถึงความส�าคัญของปัญหาส่ิงแวดล้อม	 จึงมีข้อก�าหนดและ 

กฎระเบียบทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเป็นจ�านวนมาก

	 สหภาพยุโรปได้ออกข้อบังคับว่าด้วยการออกแบบ 

เชิงนิเวศเศรษฐกิจส�าหรับผลิตภัณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับพลังงาน	 

(Energy-related	 products)	 ในวันที่	 31	 ตุลาคม	 ค.ศ.	 2009	 

ซึ่ งได ้มีการประกาศ	 Directive	 2009/125/EC	 of	 the	 

European	Parliament	and	of	the	Council	of	21	October	 

2009	establishing	a	framework	for	the	setting	of	ecodesign	 

requirements	for	energy-related	products	เป็นการก�าหนด 

มาตรการการควบคุมมาตรฐานการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

ส�าหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือบริโภคพลังงาน	 เพื่อให้ 

รัฐสมาชิกของสหภาพยุโรป	 ตระหนักถึงการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ให ้

แสงสว่างอย่างมีประสทิธิภาพและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	ข้อบงัคบั 

ว่าด้วยการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจยังเป็นการก�าหนดแนวทาง 

ปฏิบัติให้แก่รัฐสมาชิกของสหภาพยุโรปที่จะต้องด�าเนินการจัดท�า 

กฎหมายหรือแก้ไขกฎหมายภายในที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับข้อบังคับ 

ดังกล่าว	 ข้อบังคับนี้ยังแสดงให้เห็นว่าสินค้าที่จ�าหน่ายในสหภาพ 

ยุโรปนั้นจะต้องมีคุณสมบัติในด้านการลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม	 

ประหยดัพลงังานและทรพัยากรทีใ่ช้ในกระบวนการผลติตลอดวงจร 

ชวีติของผลติภณัฑ์	นอกจากนี	้ผูผ้ลติจะต้องแสดงข้อมูลแก่ผู้บรโิภค 
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อย่างเหมาะสมด้วย	 และคาดการณ์ว่าจะมีการประกาศประเภท 

ของผลิตภัณฑ์ภายใต้ข้อก�าหนดนี้เพิ่มเติมอีก	ดังนั้น	ผู้ประกอบการ 

ไทยจึงควรเตรียมการในเรื่องนี้เพื่อปรับกระบวนการผลิตต่อไป	 

และในด้านการศึกษากฎหมายจึงควรมีการศึกษารายละเอียดของ 

ข้อก�าหนด	 Eco-design	 ดังกล่าว	 ซึ่งเป็นข้อก�าหนดทางการค้าที ่

มีความเกี่ยวพันกับการรักษาสิ่งแวดล้อม	 ส่งผลให้ผู้ประกอบการ 

ต้องเข้ามาเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงเช่นเดียวกับข้อก�าหนดว่าด้วย 

การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	(WEEE	 

Directive)	 และข้อก�าหนดว่าด้วยการจ�ากัดการใช้สารอันตราย 

บางชนิดในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	 (RoHS	Directive)	 

ดังนั้น	 ประเทศไทยจึงควรมีการศึกษารายละเอียดของข้อก�าหนด	 

Eco-design	 ซึ่งเป็นข้อก�าหนดทางการค้าที่มีความเก่ียวพันกับ 

การรักษาสิ่งแวดล้อม	 ที่ส่งผลให้ผู้ผลิตต้องเข้ามาเป็นผู้รับผิดชอบ 

โดยตรงเช่นเดียวกัน	(EUR-lex,	2557;	European	Commission,	

2557)
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บทคัดย่อ
	 การศึกษาครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการคงอยู่ของพนักงาน	 ปัจจัยการธ�ารงรักษาพนักงานเปรียบเทียบการคงอยู ่

ของพนักงาน	 จ�าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล	 และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการธ�ารงรักษากับการคงอยู่ของพนักงาน	 เป็นการศึกษา 

เชิงปริมาณ	 (Quantitative	 Research)	 โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา	 และน�าข้อมูลที่รวบรวมได้ประมวลผลโดยใช ้

ค่าสถิติร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	การทดสอบสมมติฐานแบบ	t-test	(One-Way	ANOVA)	Correlation	และ	Multiple	Regression	Analysis)

	 ผลการศึกษาพบว่า	 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	 อายุระหว่าง	 26-30	 ปี	 สถานภาพสมรส	 การศึกษาต�่ากว่า 

ปรญิญาตรี	รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน	20,001-30,000	บาท	มอีายงุานน้อย	หรอืเท่ากบั	5	ปี	และเป็นผู้ทีม่ตี�าแหน่งงานพนกังานระดบัปฏบิตักิาร 

สายการผลติ	ปัจจยัทีม่ผีลต่อการธ�ารงรกัษาพนกังานภาพรวม	อยูใ่นระดบัปานกลาง	การคงอยูข่องพนกังานภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง	 

ข้อมูลส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา	 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน	 ต�าแหน่งงาน	ที่แตกต่างกัน	 มีการคงอยู่ของพนักงานที่แตกต่างกันอย่างมีนัย 

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	ปัจจัยการธ�ารงรักษามีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ของพนักงาน	อยู่ในระดับสูงทิศทางเดียวกัน	และปัจจัยด้าน 

การธ�ารงรักษาที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนักงาน	คือ	ด้านค่าตอบแทน	ด้านการฝึกอบรม	และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

	 ข้อเสนอแนะจากผลการศกึษา		ผูบ้รหิารควรก�าหนดผลตอบแทนและสวสัดกิารให้กบัพนกังานอย่างเหมาะสม	และเท่าเทยีมกนั 

ตามลักษณะของงาน	 เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งในองค์การ	 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพโดยการฝึกอบรมตามความเหมาะสม	 และ 

เพิ่มโอกาสในการเจริญก้าวหน้าในสายงาน	 สื่อสารและจัดกิจกรรมเชิงสัมพันธ์ให้กับพนักงาน	 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การและทัศนคติ 

ที่ดีในทิศทางเชิงบวก	 ส่งเสริมการแสดงออกถึงการเห็นคุณค่าในตัวของพนักงานเพื่อสร้างการยอมรับนับถือ	ก�าหนดลักษณะการท�างาน 

ที่มีความยืดหยุ่น	และมีความเหมาะสม

ค�าส�าคัญ : การธ�ารงรักษา,	ทรัพยากรมนุษย์,	การคงอยู่ของพนักงาน
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Abstract
	 The	 purpose	 of	 this	 research	were	 to	 study	 the	 employee	 retention,	 the	 factor	 affecting	maintaining	 

workforce	of	 employee,	 compare	 the	employee	 retention	 classified	by	personal	 characteristics,	 and	 to	 explore	 

the	 relationships	among	 the	 factor	affecting	maintaining	workforce	and	 the	employee	 retention.	The	 study	was	 

quantitative	research.	The	instrument	used	was	a	five-level	scale	questionnaire	followed	by	Likert’s.	The	data	was	 

analyzed	 by	 percentage	 and	mean.	 The	 hypotheses	 of	 the	 study	 have	 been	 tested	 by	 t-test	 and	 F-test	 

(One-Way	ANOVA)	Pearson	Product	Moment	Correlation	and	Multiple	Regression	Analysis.			

	 The	result	found	that	a	majority	of	samples	were	male,	aged	between	26-30	years	old,	with	below	of	 

bachelor’s	degree,	have	monthly	income	between	20,001-30,000	baht,	working	experience	less	than	5	years	and	 

working	as	the	operational	of	production	line	employee.	For	overall	impact	factor	affecting	maintaining	workforce	 

of	employee	aspect	were	at	article	the	middle	levels.	For	overall	employee	retention	aspect	were	at	article	the	 

middle	levels.	The	difference	of	personal	characteristics	of	level	of	education,	monthly	income,	working	position	 

were	affected	to	the	difference	of	employee	retention	at	statistical	significant	levels	of	0.05.	For	the	result	of	the	 

relationships	among	the	factor	affecting	maintaining	workforce	and	the	employee	retention,	the	overall	aspect	were	 

at	 article	 the	 high	 levels.	 And	 for	 the	 factor	 affecting	maintaining	workforce	 and	 the	 employee	 retention	was	 

employee	benefit,	employee	training	and	potential	employee	development.

	 The	 study	 suggested	 that	 the	 senior	management	 should	 consider	 the	 suitable	 equally	 employee’s	 

benefit	policy	upon	type	of	job,	reduce	employee	conflict	in	the	organization.	Should	support	the	suitable	program	 

of	 potential	 employee	 development	 and	 employee	 training,	 and	 give	 employee	 the	 growth	 up	 opportunity,	 

To	communicate	and	provide	relationship	activities	and	build	up	organization	culture	and	positive	attitude.	Should	 

support	the	expression	thinking	of	employee	value,	self-esteem,	and	to	be	accepted.	Provide	a	suitable	condition	 

and	flexible	policy	of	workplace	to	employee.

Keywords :	 Employee	retention,	Human	Resource,	Employee	Maintaining
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บทน�า
	 ในปัจจุบันกระแสโลกาภิวัฒน์	 เช่น	 สภาพเศรษฐกิจ	 
สงัคม	การเมอืง	วฒันธรรม	สิง่แวดล้อม	และเทคโนโลย	ีส่งผลกระทบ 
ต่อองค์การทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน	การเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ 
และการเกิดนวัตกรรมใหม่	 ๆ	 การแข่งขันที่รุนแรงท�าให้องค์การ 
ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด	และพัฒนาให้ทันต่อนวัตกรรมใหม่	ๆ 
ทีเ่กดิขึน้	เกิดเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขนัทีส่งูข้ึน	ความพยายาม 
สร้างจุดแข็งของตนเองทั้งในด้านเทคนิคในการบริหารจัดการหรือ 
ด้านเทคโนโลยี	 และที่ส�าคัญ	 คือ	 การบริหารทรัพยากรมนุษย	์ 
เพราะคนจะเป็นทั้งผู้ท่ีใช้และเป็นผู้ที่คิดค้นเครื่องมือท่ีเหมาะสม 
ในการบริหาร	 การจัดการทรัพยากรมนุษย์มีความส�าคัญกับการ 
บริหารงานขององค์การเป็นอย่างยิ่ง	 หากองค์การใดมีอัตราการ 
ลาออกของพนักงานจ�านวนมากย่อมเป็นการบอกถึงปัญหาภายใน 
และอาจมีผลต่อผู้สมัครงานใหม่ในการพิจารณาตัดสินใจร่วมงาน 
กับองค์การนั้นได้	
	 การธ�ารงรักษาพนักงาน	 (Employee	 Retention)	 
เป็นแนวทางในการเก็บรักษาพนักงานไว้กับองค์การปัจจัยสุดท้าย 
ของระบบการบรรจุคนเข้าท�างาน	 ในขณะที่องค์การต้องสูญเสีย 
พนักงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จากการลาออกไปในการธ�ารงรักษา 
บุคคลที่มีสมรรถนะสูงน้ันมีลักษณะท่ีแตกต่างจากบุคลากรอื่น	 
คือ	 คนเก่งมีความต้องการและความคาดหวังที่แตกต่างจากบุคคล 
ทัว่ไป	แต่ก็ยงัคงเป็นทีต้่องการของทกุองค์การ	แต่ละองค์การจงึต้อง 
พยายามสรรหา	ดงึดดู	และรกัษาคนเหล่านีใ้ห้อยูก่บัองค์การได้นาน 
ที่สุด	 การที่จะให้คนเก่งมีความจงรักภักดีและยึดมั่นต่อองค์การนั้น	 
นบัว่าเป็นงานทีม่คีวามท้าทายและยากกว่าการรักษาพนักงานทัว่ไปไว้ 
เนื่องจากคนเก่งเหล่าน้ันคือบุคคลที่มีความสามารถ	 มีศักยภาพ 
โดดเด่น	 มีทักษะการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ	 ทั้งยังเป็นผู้ท่ีจะช่วยให ้
องค์การเจรญิเตบิโตก้าวหน้า	และบรรลเุป้าหมายทีต่ัง้ไว้	หลายองค์การ 
ต่างต้องการคนเก่งเหล่านี	้จงึเกิดปัญหาการแย่งชิงตวัคนเก่งระหว่าง 
องค์การเกิดขึ้นและต่างประสบปัญหาดังกล่าวอยู่ในปัจจุบันบริษัท	 
โกลเด้น	 ฟู้ดส์	 สยาม	 จ�ากัด	 จัดตั้งในปี	 2538	 เป็นผู้ผลิตไก่สด 
แช่แข็ง	 และแปรรูปปรุงสุกเพื่อส่งออก	 ตั้งอยู่ในอ�าเภอองครักษ	์ 
จังหวัดนครนายก	 มีผลิตภัณฑ์จ�าหน่ายใน	 14	 ประเทศทั่วโลก	 
ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก	 BOI	 และยังคงมุ ่งม่ันพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง	ในด้านการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง	ๆ 	เพื่อตอบสนอง 
ความต้องการของลูกค้าโดยค�านึงถึงความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
ในช่วงสองปีที่ผ่านมาองค์การได้ประสบปัญหาการขาดแคลน 
พนักงานจ�านวนมากสง่ผลกระทบต่อการด�าเนินงาน	ดังนั้น	ผู้ศึกษา 
จึงสนใจศึกษาการธ�ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท	 โกลเด้น	 
ฟู้ดส์	สยาม	จ�ากัด	ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทาง 
ในการก�าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์	รวมถึงแนวทาง 
การสร้างขวัญและก�าลังใจให้กับพนักงาน	 เพื่อการธ�ารงรักษา
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาการธ�ารงพนักงานบริษัท	 โกลเด้น	 ฟู้ดส์	 
สยาม	จ�ากัด
	 2.	 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการธ�ารงรักษาพนักงาน	 
บริษัท	โกลเด้น	ฟู้ดส์	สยาม	จ�ากัด

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 1.	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี	 ได้แก่	 พนักงาน 
ทีท่�างานภายในบรษิทั	โกลเด้น	ฟูด้ส์	สยาม	จ�ากดั	ประชากร	จ�านวน	 
400	คน
	 2.	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี	 ได้แก่	 พนักงาน 
ที่ท�างานภายในบริษัท	โกลเด้น	ฟู้ดส์	สยาม	จ�ากัด	ผู้ศึกษาได้ใช้วิธ ี
การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย	 (Sample	 size)	 ตามแนวคิดของ	 ทาโร 
ยามาเน่	 (Yamane,	 Taro,1973)	 ที่ระดับความเชื่อมั่น	 95%	 
ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวนทั้งหมด	200	คน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
	 การวิจัยเรื่องการศึกษาการธ�ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์	 
บริษัท	 โกลเด้น	 ฟู้ดส์	 สยาม	 จ�ากัด	 ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดใน 
การวิจัยโดยประยุกต์จากแนวคิดของ	 Eric	 (2003)	 ปัจจัยที่มีผล 
ต่อการธ�ารงรักษา	ประกอบด้วย
	 1.	รางวัล	ผลตอบแทน	หมายถงึรางวัลตา่ง	ๆ 	ทีอ่งคก์าร 
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน	 รางวัลอยู่ในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้	 เพื่อ	 
ตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ	 จูงใจให้ม ี
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	 ส่งเสริมขวัญและก�าลังใจของ 
ผู้ปฏิบัติงาน
	 2.	 วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อมในการท�างาน	 หมายถึง	 
ค่านิยม	 ความเชื่อ	 และพฤติกรรมร่วมของกลุ่ม	 เป็นสิ่งที่ต้องใช ้
เวลา	 ในการสั่งสม	 เป็นสิ่งทีพนักงานขององค์การเรียนรู้จากการ 
ติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่น	สามารถปรับเปลี่ยนได้	รวมถึงการสร้าง 
บรรยากาศในการท�างานขององค์การ	 เพื่อให้พนักงานมีแรงจูงใจ 
ในการท�างาน
	 3.	 การเรียนรู้และการพัฒนา	 หมายถึง	 กระบวนการ 
ที่เป็นระบบในการหาความรู้	 หรือวิธีการใหม่	 รวมถึงการประดิษฐ์	 
คิดค้นสิ่งใหม่	ๆ	ที่จะน�ามาใช้ในการปฏิบัติงาน	เพื่อแก้ปัญหาที่เกิด	 
จากการท�างานทีต่นเองปฏบิตัอิยู	่หรอืเพือ่การเพิม่ขดีความสามารถ 
ในการปฏิบัติงานของตนเอง
	 4.	บทบาทของหัวหน้างาน	หมายถึง	ความคิดเห็นของ	 
ผูบ้รหิารและพนกังานขององค์การทมีต่ีอลกัษณะการแสดงออกของ 
ผู้บังคับบัญชาต่อผู้ใต้บังคับบังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานในท่าที 
ทีเ่ป็นการให้ค�าปรกึษา	การแนะน�าแนวทางการปฏบิตังิานท้ังท่ีเป็น 
ทางการและไม่เป็นทางการ	 แสดงความไว้วางใจในการปฏิบัติงาน 
ของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงาน	 เป็นบุคคลที่มีความส�าคัญ 
ต่อความส�าเร็จของกลุ่มเป็นอย่างมาก
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	 5.	 โอกาสความก้าวหน้าและการใช้ศักยภาพ	หมายถึง	 

งานที่ปฏิบัตินั้นจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้และพัฒนา 

ทักษะ	 ความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง	 และรวมถึงการมีโอกาส	 

ได้ท�างานที่ตนยอมรับว่าส�าคัญและมีความหมายการคงอยู่ของ 

พนักงาน	 หมายถึง	 การตัดสินใจของพนักงานท่ีจะปักหลักยึดมั่น 

ท�างานอยู่กับองค์การอย่างภาคภูมิใจตลอดไป	 และมีความรู้สึกว่า 

องค์การเปรียบเสมือนครอบครัวท่ีเปิดโอกาสให้พนักงานเป็น 

ส่วนหนึ่งขององค์การ

      

ภาพที่ 1	กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การศึกษาเรื่อง	 การธ�ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ของ	

บริษัท	โกลเด้น	ฟู้ดส์	สยาม	จ�ากัด	เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี ้

คือ	 แบบสอบถาม	 ผู้ศึกษาใช้ในการศึกษา	 คือ	 พนักงานบริษัท	 

โกลเด้น	ฟู้ดส์	สยาม	จ�ากัด	จ�านวนทั้งสิ้น	200	คน	เป็นเครื่องมือใน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล	แบ่งออกเป็น	4	ส่วน	ดังนี้

	 ส่วนที	่1	 ข้อมูลส่วนบุคคล	 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ 

แบบสอบถาม	 เป็นการสอบถามในเรื่อง	 เพศ	 อายุ	 สถานภาพ	 

การศึกษา	รายได้		อายุงาน	ต�าแหน่งงาน	การสร้างลักษณะค�าถาม 

เป็นลักษณะนามบัญญัติ	 (Nominal	 Scale)	 เป็นการวัดข้อมูล 

เพื่อจัดแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่ม	 ๆ	 ตามคุณสมบัติที่ก�าหนด	 โดยมี 

ค�าตอบให้เลือกหลายค�าตอบ	 แต่ผู้ตอบสามารถเลือกตอบเพียง 

ข้อเดียว	ข้อมูลที่วัดได้ในระดับนี้ใช้สถิติอย่างง่ายในการค�านวณ	คือ	 

ค่าร้อยละ	 โดยในส่วนข้อมูลส่วนท่ี1	 ประกอบด้วย	 จ�านวนค�าถาม 

ทั้งสิ้น	7	ข้อ	มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ	(Checklist)	

	 ส่วนที	่2	 เป ็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

ความส�าคัญต่อการธ�ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทโกลเด้น	 

ฟู ้ดส์	 สยาม	 จ�ากัด	 โดยเป็นลักษณะค�าถามแบบค่าคะแนน	 

แบ่งค่าคะแนนระดบัความคดิเหน็ออกเป็น	5	ระดบั	ตามแบบลเิคร์ิท 

(Likert)	 แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเป็นข้อค�าถามชนิดมาตราส่วน 

ประมาณค่า	 (Rating	 Scale)	 ซึ่งมีเน้ือหาครอบคลุมในส่วนของ 

ด้านค่าตอบแทน	 วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม	 การฝึกอบรมและ 

พัฒนาศักยภาพของพนักงาน	 บทบาทของหัวหน้างาน/ผู้บังคับ 

บัญชา	โอกาสความก้าวหน้า	และการใช้ศักยภาพ	มีค�าถามจ�านวน	

35	ข้อ

	 ส่วนที	่3	 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการ 

คงอยู่ของพนักงานบริษัท	 โกลเด้น	 ฟู้ดส์	 สยาม	 จ�ากัด	 โดยเป็น 

ลักษณะค�าถามแบบค่าคะแนน	 แบ่งค่าคะแนนระดับความคิดเห็น 

ออกเป็น	5	ระดบั	ตามแบบลเิคร์ิท	(Likert)	แบบสอบถามทีส่ร้างขึน้ 

เป็นข้อค�าถามชนิด	 มาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	 Scale) 

มีค�าถามจ�านวน	4	ข้อ

	 ส่วนที	่4	 เป็นข้อมลูข้อเสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม 

เป็นแบบค�าถามปลายเปิดเพื่อให้ผู ้ตอบแบบสอบถามแสดง 

ความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์	

	 ผู้วิจัยได้น�าแบบสอบถามฉบับร่างที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรง 

คุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง 

เชิงเน้ือหาและความถูกต้องในส�านวนภาษา	 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ได้ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามจ�านวน	 3	 ท่าน	 โดยหาดัชนี 

ความสอดคล้อง	(Index	of	Item	Objective	Congruence:	IOC)	 

ซึ่งได้ค่าเฉลี่ยทั้งฉบับเท่ากับ	.949

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 ตวัอย่างทีม่ลัีกษณะใกล้เคียงกบักลุ่มทีจ่ะศึกษา	จ�านวน	

20	 คน	 โดยการน�าไปวิเคราะห์หาความเช่ือม่ันเป็นรายข้อ	 (Item	 

Analysis)	 การหาความความสามารถในการเล่ือนสู่ต�าแหน่ง 

ส�าคัญ	ๆ	ในองค์การได้ค่าความเชื่อมั่น	 (Reliability)	โดยใช้เกณฑ์ 

ยอมรับที่ค่ามากกว่า	 0.70	 เพื่อแสดงว่าแบบสอบถามนี้มีความเชื่อ 

มั่นเพียงพอ	โดยใช้	Program	SPSS	ในการค�านวณหาค่า	Reliability  

ใช้ค�าสั่ง	Analyze	Scale	Reliability	Analysis	ซึ่งผลการทดสอบ 

ได้ค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ	 95%	 มีค่า 

ความเช่ือม่ันอยู ่ในระดับสูง	 ท�าการประมวลผลข้อมูลที่ได้จาก 

แบบสอบถาม	 ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยการหาอัตราส่วน 

ร้อยละ	(Percentage)	และค่าเฉลี่ย	(Mean)	โปรแกรม	Microsoft	 

Excel	 ซ่ึงเป็นโปรแกรมส�าเร็จรูปส�าหรับสร้างแผนภูมิวงกลม 

(Pie	 Chart)	 และแผนภูมิแท่ง	 (Bar	 Chart)	 พร้อมค�าอธิบายผล	 

และน�าผลท่ีได้จากแผนภูมิมาน�าเสนอเพื่อวิเคราะห์ตามลักษณะ 

ของตัวแปรต่าง	ๆ

ผลการวิจัย
	 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	 อาย ุ

ระหว่าง	 26-30	 ปี	 สถานภาพสมรส	 การศึกษาต�่ากว่าปริญญาตร	ี 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน	 20,001-30,000	 บาท	 มีอายุงานน้อยกว่า 

หรือเท่ากับ	 5	 ปี	 และเป็นพนักงานในระดับปฏิบัติการของ 

สายการผลิต

ดานการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑตางๆ  เพ่ือตอบสนองความ

ตองการของลูกคาโดยคํานึงถึงความพอใจของลูกคาเปน

หลัก ในชวงสองปที่ผานมาองคการไดประสบปญหาการ

ขาดแคลนพนักงานจํานวนมากสงผลกระทบตอการ

ดําเนินงาน ดังน้ัน ผูศึกษาจึงสนใจศึกษาการธํารงรักษา

ทรัพยากรมนุษยของบริษัท โกลเดน ฟูดส สยาม จํากัด 

ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาสามารถใชเปนแนวทางในการ

กําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย  รวมถึง

แนวทางการสรางขวัญและกําลังใจใหกับพนักงาน เพ่ือการ

ธํารงรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
          1. เพื่อศึกษาการธํารงพนักงานบริษัท โกลเดน 
ฟูดส สยาม จํากัด 
 2. เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีผลตอการธํารงรักษา
พนักงาน บริษัท โกลเดน ฟูดส สยาม จํากัด 
 
 

ประชากรและกลุมตวัอยาง 
1 . ป ระชาก รที่ ใช ใน การวิ จั ยค รั้ ง น้ี  ได แก 

พนักงานท่ีทํางานภายในบริษัท โกลเดน ฟูดส สยาม จํากัด 
ประชากร จํานวน 400คน 

2. กลุมตัวอยางท่ีใช ในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก 
พนักงานท่ีทํางานภายในบริษัท โกลเดน ฟูดส สยาม จํากัด 
ผูศึกษาไดใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Sample size) 
ตามแนวคิดของ ทาโร ยามาเน (Yamane, Taro,1973) ที่
ระดับความเช่ือมั่น 95% ไดกลุมตัวอยางจํานวนทั้งหมด 
200 คน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจัยเรื่องการศึกษาการธํารงรักษาทรัพยากร

มนุษย บริษัท โกลเดน ฟูดส สยาม จํากัด ผูวิจัยไดใชกรอบ
แนวคิดในการวิจัยโดยประยุกตจากแนวคิดของ Eric 
(2003)  

ปจจัยที่มีผลตอการธํารงรักษา ประกอบดวย 
1. รางวัล ผลตอบแทน หมายถึงรางวัลตางๆ ที่

องคการใหแกผูปฏิบัติงาน รางวัลอยูในรูปตัวเงินหรือมิใช
ตัวเงินก็ได เพ่ือ ตอบแทนการปฏิบัติงานตามหนาที่ความ
รับผิดชอบ จูงใจใหมีการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 
สงเสริมขวัญและกําลังใจของผูปฏิบัติงาน 

2. วัฒนธรรมและสิ่ งแวดลอมในการทํ างาน 
หมายถึง คานิยม ความเช่ือ และพฤติกรรมรวมของกลุม 
เปนส่ิงท่ีตองใชเวลา ในการสั่งสม เปนสิ่งทีพนักงานของ
องคการเรียนรูจากการติดตอสัมพันธกับบุคคลอ่ืน สามารถ
ปรับเปลี่ยนได รวมถึงการสรางบรรยากาศในการทํางาน
ขององคการ เพื่อใหพนักงานมีแรงจูงใจในการทํางาน 

3. ก า ร เรี ย น รู แ ล ะ ก าร พั ฒ น า  ห ม าย ถึ ง 
กระบวนการท่ีเปนระบบในการหาความรู หรือวิธีการใหม 
รวมถึงการประดิษฐ คิดคนส่ิงใหม ๆ ที่จะนํามาใชในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือแกปญหาที่เกิด จากการทํางานที่ตนเอง
ปฏิบัติ อ ยู  หรือ เพ่ือการเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของตนเอง 

4. บทบาทของหัวหน างาน หมายถึง ความ
คิดเห็นของ ผูบริหารและพนักงานขององคการทีมีตอ
ลักษณะการแสดงออกของผูบังคับบัญชาตอผูใตบังคับ
บั งคับบัญชาหรือเพ่ือนรวมงานในท าทีที่ เปนการให
คําปรึกษา การแนะนําแนวทางการปฏิบัติงานทั้งที่เปน
ทางการ และไมเปนทางการ แสดงความไววางใจในการ
ปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาหรือเพ่ือนรวมงาน เปน
บุคคลทีมีความสาํคัญตอความสําเร็จของกลุมเปนอยางมาก 

5. โอกาสความกาวหนาและการใชศักยภาพ 
หมายถึง งานที่ปฏิบัตินั้นจะตองเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงาน
ไดใชและพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถอยางแทจริง 
และรวมถึงการมีโอกาส ไดทํางานทีต่นยอมรับวาสําคัญและ
มีความหมาย 

การคงอยูของพนักงาน หมายถึง การตัดสินใจ
ของ พนักงานที่จะปกหลักยึดมั่นทํางานอยูกับองคการอยาง
ภ าค ภู มิ ใจ ต ล อ ด ไป  แ ละ มี ค ว าม รู สึ ก ว า อ งค ก า ร
เปรียบเสมือนครอบครัวที่เปดโอกาสใหพนักงานเปนสวน
หนึ่งขององคการ 

 

     
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การคงอยูของพนักงาน 
1. คุณลักษณะของบุคคล 
2. คุณลักษณะของงาน 
3. คุณลักษณะขององคการ 
4. คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง  
ผูบังคับบัญชา 

 

 

ปจจัยการธํารงรักษา 
1. คาตอบแทน 
2. วัฒนธรรมและ
ส่ิงแวดลอม 
3. การฝกอบรมและพัฒนา 
4. บทบาทหัวหนางาน/ 
ผูบังคับบัญชา 
5. โอกาสความกาวหนา 
 

ปัจจัยการธ�ารงรักษา

1.	 ค่าตอบแทน

2.	 วัฒนธรรมและ

	 สิ่งแวดล้อม

3.	 การฝึกอบรมและพัฒนา

4.	 บทบาทหัวหน้างาน/

	 ผู้บังคับบัญชา

5.	 โอกาสความก้าวหน้า

การคงอยู่ของพนักงาน

1.	 คุณลักษณะของบุคคล

2.	 คุณลักษณะของงาน

3.	 คุณลักษณะขององค์การ

4.	 คุณลักษณะของผู ้บังคับ 

	 บัญชา

ธัญยธรณ์ ธานีนิธิพัฒน์, ชิณโสณ์  วิสิฐนิธิกิจา
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	 ปัจจัยที่มีผลต่อการธ�ารงรักษาพนักงานภาพรวมอยู่ใน

ระดบัปานกลาง	ประกอบด้วยปัจจยัด้านวฒันธรรมและสิง่แวดล้อม

ในการท�างาน	ปัจจัยด้านค่าตอบแทน	ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา

ศักยภาพพนักงาน	 ด้านโอกาสความก้าวหน้าและการใช้ศักยภาพ	

ด้านบทบาทหวัหน้างาน/ผูบ้งัคับบัญชา	ตามล�าดบั	โดยมรีายละเอยีด

ดังนี้

ตารางที่ 1	ปัจจัยที่มีผลต่อการธ�ารงรักษาพนักงานภาพรวม

ตารางที่ 2	แสดงระดับความส�าคัญด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในการท�างาน

รายการ X SD ระดับ

ด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในการท�างาน 3.40 .547 กลาง

ด้านค่าตอบแทน 3.39 .673 กลาง

ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา 3.35 .534 กลาง

ด้านโอกาสความก้าวหน้า	และการใช้ศักยภาพ 3.32 .511 กลาง

ด้านบทบาทของหัวหน้างาน/ผู้บังคับบัญชา 2.90 .621 กลาง

รวมเฉลี่ย 3.27 .577 กลาง

รายการ X SD ระดับ

เมื่อมีการรับพนักงานใหม่เข้ามาองค์การได้จัดให้มีการชี้แจง

และอบรม	เรื่องวัฒนธรรมองค์การ

3.46 .708 กลาง

ผู้บริหารและหัวหน้างานเป็นแบบอย่างวัฒนธรรมองค์การ 3.37 .682 กลาง

วัฒนธรรมองค์การมีความเหมาะสมกับเป้าหมายหน่วยงาน

ใน	3-5	ปีข้างหน้า

3.34 .766 กลาง

บริเวณที่ท�างานมีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี 3.39 .789 กลาง

มีการให้ความรู้แก่พนักงานให้ตระหนักถึงความปลอดภัย

ในการท�างานโดยเน้นมาตรฐานการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ

3.46 .776 กลาง

บริเวณที่ท�างานมีระบบการจัดการด้านส่งแวดล้อมที่ดี

และมีแสงสว่างเพียงพอ

3.42 .718 กลาง

รวมเฉลี่ย 3.40 .718 กลาง

	 จากการศกึษาพบว่า	ปัจจยัด้านวฒันธรรมและสิง่แวดล้อม 

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	ประกอบด้วย	เมื่อมีการรับพนักงานใหม ่ 

เข้ามา	องค์การได้จดัให้มกีารชีแ้จงและอบรมเรือ่งวฒันธรรมองค์การ	 

มีการให้ความรู้แก่พนักงานให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการ 

ท�างานโดยเน้นมาตรฐานการป้องกันอบุตัเิหตตุ่าง	ๆ 	บริเวณทีท่�างาน

มีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี	 และมีแสงสว่างเพียงพอ 

ผู ้บริหารและหัวหน้างานเป็นแบบอย่างวัฒนธรรมองค์การ	 

วฒันธรรมองค์การมคีวามเหมาะสมกบัเป้าหมายหน่วยงานใน	3	-	5	ปี 

ข้างหน้าอยู่ในระดับปานกลาง	ตามล�าดับ

ธัญยธรณ์ ธานีนิธิพัฒน์, ชิณโสณ์  วิสิฐนิธิกิจา
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รายการ X SD ระดับ

องค์การให้ความส�าคัญในการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการท�างาน

ของพักงานให้มีประสิทธิ์ภาพในการท�างานยิ่งขึ้น

3.44 .708 กลาง

องค์การมีความตระหนักถึงความส�าคัญของการฝึกอบรม

และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

3.36 .682 กลาง

องค์การมีระบบการสอนงาน	หรือระบบพี่เลี้ยงในการท�างาน 3.36 .766 กลาง

องค์การมีการจัดอบรมเพื่อพัฒนางานในสายอาชีพ

อย่างเป็นระบบ	

3.31 .789 กลาง

ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมสามารถน�ามาพัฒนาในงานได้ 3.31 .776 กลาง

รวมเฉลี่ย 3.35 .744 กลาง

ตารางที่ 4	แสดงระดับความส�าคัญด้านการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน	

	 จากการศกึษาพบว่า	ปัจจยัด้านค่าตอบแทนอยูใ่นระดบั 

ปานกลาง	 ประกอบด้วย	 การขึ้นเงินเดือนคร้ังที่ผ่านมาได้รับ 

ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับความสามารถ	 ได้รับค่าตอบแทนที่เป็น 

ธรรมตามกฎหมายแรงงาน	 เงินเดือนท่ีได้รับเหมาะสมกับปริมาณ 

งานที่รับผิดชอบ	 การปรับเงินเดือนสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ 

และการด�ารงชีพ	 สวัสดิการและประโยชนต่าง	 ๆ	 เช่น	 ค่ารักษา 

พยาบาล/ประกนัชวีติ/ค่าอาหาร	เป็นต้น	องค์การมกีารให้เงนิโบนสั 

อย่างเหมาะสม	 องค์การมีเกณฑ์การให้รางวัลและผลตอบแทน 

ที่ชัดเจน	ค่าตอบแทนพิเศษ	 เช่น	 เงินค่าล่วงเวลา	ที่พักค่าเดินทาง 

ค่าเบี้ยเลี้ยง	มีความเหมาะสม	อยู่ในระดับปานกลาง	ตามล�าดับ

รายการ X SD ระดับ

ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมตามกฎหมายแรงงาน	 3.49 .723 กลาง

การขึ้นเงินเดือนครั้งทีผ่านมาได้รับค่าตอบแทน

ที่เหมาะสมกับความสามารถ

3.49 .757 กลาง

เงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ 3.47 .856 กลาง

การปรับเงินเดือนสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ

และการด�ารงชีพ	

3.41 .869 กลาง

ค่าตอบแทนพิเศษ	เช่น	เงินค่าล่วงเวลา	ค่าที่พัก

ค่าเดินทาง	ค่าเบี้ยเลี้ยง	มีความเหมาะสม

3.30 .887 กลาง

สวัสดิการและประโยชนต่างๆ	เช่น	ค่ารักษาพยาบาล/

ชุดยูนิฟอร์ม/ประกันชีวิต/ค่าอาหาร	เป็นต้น

3.38 .841 กลาง

องค์การมีการให้เงินโบนัสอย่างเหมาะสม 3.33 .875 กลาง

องค์การมีเกณฑ์การให้รางวัลและผลตอบแทนที่ชัดเจน

และมีความเหมาะสมต่อความสามารถและผลงาน

3.32 .799 กลาง

รวมเฉลี่ย 3.39 .825 กลาง

ตารางที่ 3	แสดงระดับความส�าคัญด้านค่าตอบแทน

ธัญยธรณ์ ธานีนิธิพัฒน์, ชิณโสณ์  วิสิฐนิธิกิจา
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รายการ X SD ระดับ

การบริหารของหัวหน้างาน	/ผู้บังคับบัญชา	เป็นธรรม

และชัดเจนต่อพนักงานในองค์การ	

3.36 .737 กลาง

ได้รับโอกาสให้แสดงความสามารถในงานที่ได้รับผิดชอบอย่างเต็มที่ 3.40 .777 กลาง

สามารถท�างานกับหัวหน้า/ผู้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี 3.36 .7323 กลาง

หัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา	สามารถแก้ปัญหาให้ได้ 3.35 .632 กลาง

ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมสามารถน�ามาพัฒนาในงาน 3.33 .717 กลาง

การจัดโครงสร้างของหน่วยงานเอื้อประโยชน์

ให้กับการท�างาน	

3.33 .751 กลาง

การบริหารงานของหัวหน้างาน/ผู้บังคับบัญชา

มีภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์

3.33 .752 กลาง

รวมเฉลี่ย 3.35 .728 กลาง

	 จากการศกึษาพบว่า	ปัจจยัด้านการฝึกอบรมและพัฒนา 

ศกัยภาพของพนกังานภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง	ประกอบด้วย	 

องค์การให้ความส�าคญัในการจดัฝึกอบรมเพือ่พฒันาการท�างานของ 

พักงานให้มีประสิทธ์ิภาพในการท�างานยิ่งขึ้น	 องค์การมีระบบการ 

สอนงานหรอืระบบพีเ่ลีย้งในการท�างาน	องค์การมคีวามตระหนกัถงึ 

ความส�าคัญของการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน	 

องค์การมีการจัดอบรมเพื่อพัฒนางานในสายอาชีพอย่างเป็นระบบ	 

ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมสามารถน�ามาพัฒนาในงานได้	 อยู่ใน 

ระดับปานกลาง	ตามล�าดับ

ตารางที่ 5 แสดงระดับความส�าคัญด้านบทบาทของหัวหน้างาน/ผู้บังคับบัญชา

	 จากการศึกษาพบว่า	ปัจจยัด้านบทบาทของหัวหน้างาน/ 

ผู้บังคับบัญชา	 ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 ประกอบด้วย	 ได้

รับโอกาสให้แสดงความสามารถในงานท่ีได้รับผิดชอบอย่างเต็มที	่

สามารถท�างานกับหัวหน้า/ผู้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี	การบริหาร

ของหัวหน้างาน/ผู้บังคับบัญชา	 เป็นธรรมและชัดเจนต่อพนักงาน

ในองค์การ	 หัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาสามารถแก้ปัญหาให้ได	้

บรหิารงานของหวัหน้างาน/ผู้บงัคับบญัชา	มภีาวะผูน้�าและวสิยัทศัน์	

การจดัโครงสร้างของหน่วยงานเอือ้ประโยชน์ให้กบัการท�างาน	ได้รบั

ความไว้ว่างใจในการท�างานจากหวัหน้างานและผู้บงัคับบัญชา	อยูใ่น

ระดับปานกลาง	ตามล�าดับ

ธัญยธรณ์ ธานีนิธิพัฒน์, ชิณโสณ์  วิสิฐนิธิกิจา
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รายการ X SD ระดับ

งานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานที่ท้าทายความสามารถ 3.34 .746 กลาง

มีโอกาสแสดงผลงานนอกเหนือจากหน้าที่หลักที่ได้รับ 3.29 .746 กลาง

ความคาดหวังการพิจารณาเลื่อนต�าแหน่งงานสูงขึ้น

เมื่อผลงานที่ท�าแสดงออกถึงประสิทธิภาพ

3.33 .737 กลาง

องค์การที่ท�างานมีเส้นทางความก้าวหน้าในสายงอาชีพ

ต�าแหน่งอย่างชัดเจน

3.35 .640 กลาง

มีความภาคภูมิใจต่อความส�าเร็จของงานที่รับผิดชอบ 3.37 .644 กลาง

พอใจท่ีมโีอกาสใช้ความสามรถพเิศษเพือ่ท�างานให้ประสบความส�าเรจ็ 3.32 .687 กลาง

มีโอกาสได้เลื่อนต�าแหน่งหน้าที่การงานให้สูงขึ้นเรื่อยๆ

ตามความสามารถ

3.24 .767 กลาง

รู้สึกภาคภูมิใจ	และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 3.34 .705 กลาง

งานที่ปฏิบัติในปัจจุบันก่อให้เกิดประสบการณ์

และความช�านาญ	

3.35 .812 กลาง

รวมเฉลี่ย 3.32 .720 กลาง

	 จากการศึกษาพบว่า	 ปัจจัยด้านโอกาสความก้าวหน้า 
และการใช้ศักยภาพ	 ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 ประกอบด้วย	 
มีความภาคภูมิใจต่อความส�าเร็จของงานที่รับผิดชอบ	 องค์การ 
ทีท่�างานมเีส้นทางความก้าวหน้าในสายงอาชพีต�าแหน่งอย่างชดัเจน	 
งานท่ีปฏิบัติในปัจจุบันก่อให้เกิดประสบการณ์และความช�านาญ	 
งานทีไ่ด้รบัมอบหมายเป็นงานท่ีท้าทายความสามารถ	รูส้กึภาคภมูใิจ	 
และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ	 ความคาดหวังการพิจารณา 
เลื่อนต�าแหน่งงานสูงข้ึนเม่ือผลงานท่ีท�าแสดงออกถึงประสิทธิภาพ		 
พอใจที่มีโอกาสใช ้ความสามรถพิเศษเพื่อท�างานให้ประสบ 
ความส�าเร็จ	 โอกาสแสดงผลงานนอกเหนือจากหน้าท่ีหลักที่ได้รับ	 
มีโอกาสได้เลื่อนต�าแหน่งหน้าท่ีการงานให้สูงข้ึนเรื่อย	 ๆ	 ตาม 
ความสามารถ	อยู่ในระดับปานกลาง	ตามล�าดับ
	 สมมุติฐานที่	 1	 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันส่งผล 
ต่อการคงอยู่ของพนักงาน	 บริษัท	 โกลเด้น	 ฟู้ดส์	 สยาม	 จ�ากัด	 
ที่แตกต่างกัน	 จากการศึกษา	 พบว่า	 ข้อมูลส่วนบุคคล	 ด้านระดับ 
การศึกษา	 รายได้เฉล่ียต่อเดือน	 และต�าแหน่งงาน	 ท่ีแตกต่างกัน 
มีการคงอยู ่ของพนักงาน	 บริษัท	 โกลเด้น	 ฟู ้ดส์	 สยาม	 จ�ากัด	 
แตกต่างกัน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 จากตารางที่	 7	 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า	 
t-test	 ที่ระดับนัยส�าคัญ	 0.05	 พบว่า	 มีค่า	 Sig.	 เท่ากับ	 0.76	 
ซึ่งมากกว่าระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 แสดงว่า	 ยอมรับ 
สมมติฐานหลัก	 H0	 แสดงว่า	 เพศแตกต่างกันมีการคงอยู ่ของ 
พนักงานไม่แตกต่างกัน
	 สมมติฐานที่	1.2	บุคคลที่มีอายุแตกต่างกันมีการคงอยู ่
ของพนักงานที่แตกต่างกัน	
	 จากตารางที่	 8	 เปรียบเทียบความแตกต่างของบุคคล 
ที่มีอายุแตกต่างกันมีผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน

ตารางที่ 6 แสดงระดับความส�าคัญด้านโอกาสความก้าวหน้าและการใช้ศักยภาพ

เพศ Mean Std. Deviation t Df  Sig. ผล

ชาย	 3.36	 0.80						0.30						198						0.76					ไม่แตกต่าง												

หญิง	 3.33	 0.65			

*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

การคงอยู่	 Sum	of	 Df	 Mean					F				Sig.		ผลการทดสอบ

ของพนักงาน	 Squares	 	 Squares

ระหว่างกลุ่ม	 1.85	 3	 0.68			1.240		0.296		ไม่แตกต่าง												

ภายในกลุ่ม	 97.634	 196	 0.498

รวม	 99.487	 199

*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

	 จากตารางที่	 8	 เปรียบเทียบความแตกต่างของบุคคล 
ที่มีอายุแตกต่างกันมีผลต่อการคงอยู ่ของพนักงาน	 โดยใช้วิธ	ี 
Scheffe	 เป็นวิธี	 LSD	 (Least	 Significant	 Difference)	 พบว่า	 
บุคคลที่มีอายุแตกต่างกันมีผลการคงอยู่ของพนักงาน	 มีค่า	 Sig.	 
เท่ากับ	 0.296	 ซ่ึงมากกว่าระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 
แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลัก	H0	 แสดงว่า	 อายุแตกต่างกันมีผล 
ต่อการคงอยู่ของพนักงานที่ไม่แตกต่างกัน

ธัญยธรณ์ ธานีนิธิพัฒน์, ชิณโสณ์  วิสิฐนิธิกิจา
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	 สมมติฐานท่ี	 1.3	 บุคคลท่ีมีสถานภาพแตกต่างกันมีผล 

ต่อการคงอยู่ของพนักงานที่แตกต่างกัน	

	 จากตารางท่ี	 9	 เปรียบเทียบความแตกต่างของบุคคล 

ที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน

	 จากตารางที่	10	เปรียบเทียบความแตกต่างของบุคคล 

ที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน	 โดยใช้วิธี	 

Scheffe	 เป็นวิธี	 LSD	 (Least	 Significant	 Difference)	 พบว่า	 

บุคคลที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีผลการคงอยู่ของพนักงาน	 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 จึงได้วิเคราะห ์

ความแตกต่างรายคู่	ดังตารางที่	11

	 ตารางที่	 11	 ผลวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ด้าน 

ภาพรวมของการคงอยู่ของพนักงาน	จ�าแนกตามระดับการศึกษา

การคงอยู่	 Sum	of	 Df	 Mean	 	 F				Sig.		ผลการทดสอบ

ของพนักงาน	 Squares	 	 Squares

ระหว่างกลุ่ม	 2.780	 	 2	 	 390	 2.832		0.061		ไม่แตกต่าง												

ภายในกลุ่ม	 96.707		 197	 	 0.491

รวม	 99.487		 199

*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	 การคงอยู่	 Sum	of	 Df	 Mean	 	 F					Sig.		ผลการทดสอบ

ของพนักงาน	 Squares	 	 Squares

ระหว่างกลุ่ม			5.636	 	 4	 1.409			2.927		.022*			แตกต่าง												

ภายในกลุ่ม	 93.852		 195	 0.481

รวม												99.487		 199

*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

การคงอยู่	 Sum	of	 Df	 Mean	 	 F					Sig.		ผลการทดสอบ

ของพนักงาน	 Squares	 	 Squares

ระหว่างกลุ่ม	 0.459	 	 3				 0.153			0.303		.823*			ไม่แตกต่าง												

ภายในกลุ่ม	 99.028		 196		 0.505

รวม	 99.487		 199

*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

การคงอยู่	 Sum	of	 Df	 Mean	 	 F	 Sig.		ผลการทดสอบ

ของพนักงาน	 Squares		 Squares

ระหว่างกลุ่ม	 8.743	 	 2	 94.372	 4.491	 .000*				แตกต่าง												

ภายในกลุ่ม	 90.744		 197	 0.461

รวม	 99.487		 199

*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

	 จากตารางท่ี	 9	 เปรียบเทียบความแตกต่างของบุคคล 

ที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน	 โดยใช้ 

วิธี	Scheffe	เป็นวิธี	LSD	(Least	Significant	Difference)	พบว่า 

บุคคลที่มีอายุแตกต่างกันมีผลการคงอยู่ของพนักงาน	 มีค่า	 Sig.	 

เท่ากับ	 0.061	 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 

แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลัก	H0	แสดวว่าสถานภาพแตกต่างกัน 

มีผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน	ที่ไม่แตกต่างกัน

	 สมมติฐานที่	1.4	บุคคลที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน 

มีผลต่อการคงอยู่ของพนักงานที่แตกต่างกัน	

	 จากตารางที่	10	เปรียบเทียบความแตกต่างของบุคคล 

ที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน

	 จากตารางที่	 11	 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ 

การคงอยู่ของพนักงาน	 จ�าแนกตามระดับการศึกษา	 โดยใช้วิธ	ี

Scheffe	เป็นวิธ	ีLSD	(Least	Significant	Difference)	พบว่าระดบั

การศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี	 แตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ส่วนคู่อื่นไม่แตกต่างกัน

	 สมมตฐิานที	่1.5	บคุคลทีม่รีายได้เฉล่ียต่อเดอืนแตกต่าง

กันมีผลต่อการคงอยู่ของพนักงานที่แตกต่างกัน	

	 จากตารางที่	12	เปรียบเทียบความแตกต่างของบุคคล 

ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน

ระดับการศึกษา			ต�่ากว่าปริญญาตรี		ปริญญาตรี			สูงกว่าปริญญาตรี

ต�่ากว่าปริญญาตรี	 0.037	 0.000*

ปริญญาตรี	 	 0.004*

สูงกว่าปริญญาตรี

*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 จากตารางที่	12	เปรียบเทียบความแตกต่างของบุคคล 

ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน	 

โดยใช้วิธี	Scheffe	เป็นวิธี	LSD	(Least	Significant	Difference)	 

พบว่า	 บุคคลที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกันมีผลการคงอยู่ 

ของพนักงาน	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

	 สมมติฐานที่	 1.6	 บุคคลที่มีอายุงานแตกต่างกันมีผล 

ต่อการคงอยู่ของพนักงานที่แตกต่างกัน	

	 จากตารางที่	13	เปรียบเทียบความแตกต่างของบุคคล 

ที่มีอายุงานแตกต่างกันมีผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน

	 จากตารางที่	13	เปรียบเทียบความแตกต่างของบุคคล

ที่มีอายุงานแตกต่างกันมีผลต่อการคงอยู ่ของพนักงาน	 โดยใช ้

วิธี	 Scheffe	 เป็นวิธี	 LSD	 (Least	 Significant	 Difference) 

พบว่า	 บุคคลที่มีอายุแตกต่างกันมีผลการคงอยู่ของพนักงาน	 มีค่า	 

Sig.	เท่ากับ	0.823	ซึ่งมากกว่าระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลัก	 H0	 แสดงว่าสถานภาพแตกต่างกัน 

มีผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน	ที่ไม่แตกต่างกัน

	 สมมติฐานที่	 1.7	 บุคคลที่มีต�าแหน่งงานแตกต่างกัน 

มีผลต่อการคงอยู่ของพนักงานที่แตกต่างกัน	

ธัญยธรณ์ ธานีนิธิพัฒน์, ชิณโสณ์  วิสิฐนิธิกิจา
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	 จากตารางที่	14	เปรียบเทียบความแตกต่างของบุคคล 

ที่มีต�าแหน่งงานแตกต่างกันมีผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน

	 จากตารางที่	14		เปรียบเทียบความแตกต่างของบุคคล

ทีม่ตี�าแหน่งงานแตกต่างกันมผีลต่อการคงอยูข่องพนกังาน	โดยใช้วธิี	

Scheffe	เป็นวธิ	ีLSD	(Least	Significant	Difference)	พบว่า	บคุคล

ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีผลการคงอยู่ของพนักงาน	 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

	 สมมติฐานที่	2	ปัจจัยการธ�ารงรักษามีความสัมพันธ์กับ 

การคงอยู่ของพนักงานบริษัท	โกลเด้น	ฟู้ดส์	สยาม	จ�ากัด	จากการ 

ศึกษาพบว่า	 ปัจจัยการธ�ารงรักษาพนักงานมีความสัมพันธ์กับการ 

คงอยูข่องพนกังาน	ด้านด้านค่าตอบแทน	ด้านโอกาสความก้าวหน้า 

และการใช้ศักยภาพ	 ด้านวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อมในการท�างาน	 

ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน	 ด้านบทบาท 

ของหวัหน้างาน/ผูบ้งัคบับญัชา	ภาพรวมมคีวามสมัพนัธ์ต่อการรกัษา 

พนักงานให้คงอยู่ของบริษัท	 โกลเด้น	 ฟู้ดส์	 สยาม	 จ�ากัด	 ระดับ 

ความสัมพันธ์สูงทิศทางเดียวกัน

การคงอยู่	 Sum	of	 Df	 Mean	 	 F					Sig.		ผลการทดสอบ

ของพนักงาน	 Squares	 	 Squares

ระหว่างกลุ่ม	 8.038	 	 4	 2.009	 4.285	.022*			แตกต่าง												

ภายในกลุ่ม	 91.450		 195	 0.469

รวม	 99.487		 199

*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

ปัจจัยการธ�ารงรักษา	 ความสัมพันธ์การคงอยู่ของพนักงาน			

	 	 r	 		ค่า	sig	 ระดบัความสมัพันธ์			ล�าดบั

ค่าตอบแทน		 .718**		.000		สูงทิศทางเดียวกัน										1

โอกาสความก้าวหน้า	 .608**		.000		สูงทิศทางเดียวกัน										3

และการใช้ศักยภาพ	 .588**			.000		ปานกลางทิศทางเดียวกัน	4						

วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

การฝึกอบรมและพัฒนา	 .496**	.000		ปานกลางทิศทางเดียวกัน		5		

บทบาทของหัวหน้างาน/	 .703**		.000		สูงทิศทางเดียวกัน									2		

ผู้บังคับบัญชา

*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

มีการชี้แจ้งและอบรมเรื่องวัฒนธรรมองค์การ	 ด้านการฝึกอบรม 

และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน	 ในเรื่องความรู้ที่ได้รับจากการ 

อบรมสามารถน�ามาพฒันาในงานได้	ด้านโอกาสความก้าวหน้า	และ 

การใช้ศักยภาพ	 ในเรื่องความภาคภูมิใจต่อความส�าเร็จของงาน 

ที่รับผิดชอบ	 และงานที่ปฏิบัติในปัจจุบันก่อให้เกิดประสบการณ์ 

และความช�านาญ	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 ตารางปัจจยัการธ�ารงรักษาทีม่อีทิธพิลต่อการคงอยูข่อง

พนักงาน

	 สมมติฐานท่ี	 3	 ปัจจัยการธ�ารงรักษาท่ีมีอิทธิพลต่อ 

การคงอยู ่ของพนักงาน	 บริษัท	 โกลเด้น	 ฟู ้ดส์	 สยาม	 จ�ากัด	 

จากการศึกษาพบว่า	 ปัจจัยการธ�ารงรักษาท่ีมีอิทธิพลต่อการรักษา 

พนักงานให้คงอยู ่	 ด้านค่าตอบแทน	 ในเรื่ององค์การมีเกณฑ์ 

การให้รางวัลและผลตอบแทนท่ีชัดเจนและมีความเหมาะสมต่อ 

ความสามารถและผลงาน	 ด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมใน 

การท�างาน	ในเรือ่งเมือ่มีการรบัพนกังานใหม่เข้ามาองค์การได้จดัให้ 

ความสัมพันธ์	 		B	 Std.	Error	Beat	 	t	 Sig

(Constant)	 -.183	 .231	 -.794	 .428	 	 ไม่สมัพนัธ์										

ด้านค่าตอบแทน	 .428	 .071	 .408	 6.025	 .000	 สัมพันธ์

ด้านวัฒนธรรมและ	 .036	 .108	 .024	 .336	 .737	 ไม่สมัพนัธ์			

สิ่งแวดล้อม

การฝึกอบรมและ	 .008	 .096	 .006	 .086	 .932	 ไม่สมัพนัธ์

พัฒนาศักยภาพ

บทบาทของหัวหน้า	 .134	 .111	 .106	 1.208	 .229	 ไม่สมัพนัธ์

งาน/ผู้บังคับบัญชา

โอกาสความก้าวหน้า	.450	 .108	 .325	 4.179	 .000	 สัมพันธ์

และการใช้ศักยภาพ

*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

สรุปและอภิปรายผล
	 จากการศึกษาเรื่อง	 การธ�ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ 

ของ	บริษัท	โกลเด้น	ฟู้ดส์	สยาม	จ�ากัด	มีประเด็นที่จะมาอภิปราย 

ดังน้ี	 ปัจจัยการธ�ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์	 ตามปัจจัยด้าน 

ค่าตอบแทน	 ด้านวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม	 ด้านการฝึกอบรม 

และพัฒนาศักยภาพพนักงาน	 ด้านบทบาทของหัวหน้างาน/ 

ผู้บังคับบัญชา	 ด้านโอกาสความก้าวหน้าและการผู้ใช้ศักยภาพ	 

พบว่าภาพรวมความส�าคัญอยู่ในระดับปานกลาง	 เนื่องมาจาก 

องค์การมีการก�าหนดนโยบายในการดูแลพนักงานในเรื่องของ 

ค่าตอบแทนที่คล้ายคลึงกับบริษัทอื่นๆ	 ในประเภทธุรกิจเดียวกัน 

ท�าให้พนักงานได้รับสวัสดิการที่จูงใจในระดับปานกลาง	 ในด้าน 

วัฒนธรรมและส่ิงแวดในการท�างาน	 ขาดการปลูกฝังวัฒนธรรม 

และส่ิงแวดล้อมเท่าที่ควร	 ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ 

พนักงานหลักสูตรที่มีการจัดฝึกอบรมไม่ทันต่อยุคสมัยท�าให้ 

ไม่น่าสนใจต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม	 ด้านบทบาทของหัวหน้างาน/	 

ผู้บังคับบัญชา	พบว่า	หัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชามีความรู้	ทักษะ 

และประสบการณ์ในขัน้พืน้ฐานแต่ยงัขาดทกัษะในการท�างานขัน้สงู	 

ท�าให้พนกังานขาดความเช่ือมัน่	ด้านโอกาสความก้าวหน้าและการใช้ 

ศักยภาพของพนักงาน	พบว่า	องค์การขาดการส่งเสริมความก้าวหน้า 
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ในสายงาน	 เช่น	 การเลื่อนข้ันปรับต�าแหน่ง	 ส�าหรับพนักงานใน 

ปัจจบุนัและมุง่ทีจ่ะสรรหาพนกังานใหม่มาทดแทนในระดบัทีส่งูกว่า

	 ปัจจยัการธ�ารงรกัษาทรพัยากรมนษุย์	ภาพรวมสอดคล้อง 

กับงานวิจัยของ	 ธัญญารัตน์	 สุทธิประภา	 (2559)	 ศึกษาเรื่อง 

การศึกษาการธ�ารงรักษาพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมอัญธาน	ี 

ความส�าคัญอยู่ในระดับปานกลาง	 ด้านค่าตอบแทนสอดคล้องกับ 

งานวิจัยของ	สรัญญา	บัลลังก์	(2557)	ศึกษาเรื่อง	การศึกษาปัจจัย 

ทีส่่งผลกระทบต่อการรกัษาบคุลากรในธรุกจิแบบครอบครวั	บรษิทั	 

AAA	ในจังหวดัล�าปาง	พบว่า	ด้านค่าตอบแทน	อยูใ่นระดับปานกลาง 

ด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ราตร	ี 

ปรางทอง	(2558)	ศึกษาเรื่อง	แนวทางการธ�ารงรักษาพนักงานของ 

บริษัท	 เอ็น	 เอส	 แกสแอลพีจี	 จ�ากัด	 พบว่า	 ด้านวัฒนธรรมและ 

สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลางด้านการฝึกอบรมและพัฒนา 

ศกัยภาพของพนกังาน	สอดคล้องกบังานวจิยัของ	พรรัตน์	แสดงหาญ  

(2556)	 ศึกษาเรื่อง	 การธ�ารงรักษาคนเก่งในองค์การ	 พบว่า	 

ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน	 อยู่ในระดับ 

ปานกลาง	 ด้านบทบาทของหัวหน้างาน/ผู้บังคับบัญชา	 สอดคล้อง 

กับงานวิจัยของ	 จีรพันธ์	 ตันมณี	 (2555)	 ศึกษาเรื่อง	 ธ�ารงรักษา 

พนักงาน	 บริษัท	 ดาสโก้	 จ�ากัด	 พบว่า	 ความส�าคัญอยู่ในระดับ 

ปานกลางด้านโอกาสความก้าวหน้าและการใช้ศักยภาพ	สอดคล้อง 

กับงานวิจัยของ	 ชีวศิลป์	 	 สิริจินดาวิโรจน์	 (2555)	 ศึกษาเรื่อง	 

แนวทางการธ�ารงรักษาพนักงานโรงแรมอนันตรา	กรุงเทพริเวอร์ไซด ์

รีสอร์ท	แอนด์สปา	พบว่า	ความส�าคัญอยู่ในระดับปานกลาง	ปัจจัย 

ด้านการการคงอยู่ของพนักงานความส�าคัญอยู่ในระดับปานกลาง	 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	ศิริพงษ์	สุนทรวัฒนกิจ	(2554)	ศึกษา 

เรื่อง	 ปัจจัยที่จะส่งผลต่อการรักษาพนักงานให้คงอยู่กับองค์การ	 

พบว่า	ความส�าคัญอยู่ในระดับปานกลาง

ข้อเสนอแนะทั่วไป
	 1.	 ด้านค่าตอบแทนมีความส�าคัญต่อการธ�ารงรักษา	 

อยู่ในระดับปานกลาง	 ดังน้ันผู้บริหารควรให้ความส�าคัญกับการ 

ก�าหนด	ค่าจ้างงาน	สวัสดิการ	ค่าตอบแทนพิเศษ	ค่าล่วงเวลา	ที่พัก	 

ค่าเดินทาง	ค่าเบี้ยเลี้ยง	เหมาะสมกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ

	 2.	 ด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมมีความส�าคัญต่อ 

การธ�ารงรกัษาอยูใ่นระดบัปานกลาง	ดงันัน้ผู้บรหิารควรให้ความส�าคญั 

กับการแนะน�าพนักงานใหม่ให้รู้จักและเข้าใจวัฒนธรรมองค์การ 

มีการสื่อสารและจัดกิจกรรมเชิงสัมพันธ์ให้กับคนในองค์การ	 

เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การและทัศนคติท่ีดีในทิศทางเชิงบวก 

รวมถงึมกีารให้ความรูแ้ก่พนกังานให้ตระหนกัถงึเรือ่งความปลอดภัย 

ในการท�างานโดยเน้นมาตรการป้องกันอุบัติเหตุต่าง	ๆ

	 3.	 ด้านการฝึกอบรมและพฒันาศกัยภาพของพนกังาน 

มคีวามส�าคญัต่อการธ�ารงรกัษาอยูใ่นระดบัปานกลาง	ดงันัน้ผูบ้รหิาร 

ควรให้ความส�าคัญในการจัดฝึกอบรม	 เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน 

ของพนกังานในสายงานอย่างมอือาชพีอย่างเป็นระบบการสอนงาน	 

รวมทั้งการพัฒนาทักษะ	 ความสามารถในการเลื่อนสู ่ต�าแหน่ง 

ส�าคัญ	ๆ	ในองค์การได้

	 4.	 ด้านบทบาทหวัหน้างาน/ผูบ้งัคับบญัชามคีวามส�าคญั 

ต่อการธ�ารงรักษาอยู่ในระดับปานกลาง	 ดังนั้นผู้บริหารควรให้ 

ความส�าคัญกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานผู้บังคับ 

บัญชามีภาวะผู้น�าเป็นธรรมและชัดเจนต่อพนักงาน	 จัดโครงสร้าง 

ของหน่วยงานให้เอือ้ประโยชน์ต่อการท�างานส่งเสรมิการแสดงออก 

ถึงการเห็นคุณค่าในตัวของพนักงานเพื่อสร้างการยอมรับนับถือ

	 5.	 ด้านโอกาสความก้าวหน้าและการใช้ศักยภาพ 

มคีวามส�าคญัต่อการธ�ารงรกัษาอยูใ่นระดบัปานกลาง	ดงันัน้ผูบ้รหิาร 

ควรให้ความส�าคัญในการเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเติบโตตาม 

สายงานโดยเฉพาะพนักงานเก่า	 พิจารณาเลื่อนขั้นตามผลงานของ 

พนักงาน	 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพโดยการฝึกอบรมตาม 

ความเหมาะสม	 และเพิ่มโอกาสในการเจริญก้าวหน้าในสายงาน	 

ก�าหนดลักษณะการท�างานที่มีความยืดหยุ่นและมีความเหมาะสม

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
	 ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตของพนักงาน	 บริษัทโกลเด้น	 

ฟู้ดส์	สยาม	จ�ากัด
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บทคัดย่อ
	 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์	 เพื่อศึกษาการท�าหน้าที่ต่างกันของข้อสอบวัดความสามารถด้านการค�านวณระหว่าง 

นักเรียนชายและนักเรียนหญิงของการทดสอบระดับชาติ	 กลุ่มประชากรคือ	 นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่	 3	 ปีการศึกษา	 2557	 

จ�านวน	 464,532	 คน	 เป็นเพศชาย	 224,615	 คน	 เป็นเพศหญิง	 239,917	 คน	 เครื่องมือและข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัย	 	 คือ	 ข้อสอบ	 และ 

ผลการสอบวัดความสามารถด้านการค�านวณ	ชั้นประถมศึกษาปีที่	3		ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ปีการศึกษา	2557	 

จ�านวน	 27	 ข้อ	 วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน	 หาค่าดัชนีการท�าหน้าที่ต่างกันของข้อสอบด้วยวิธีถดถอยโลจิสติก	 ตรวจสอบขนาดอิทธิพล 

การท�าหน้าที่ต่างกัน	และ	วิเคราะห์สาเหตุของข้อสอบ	ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

	 การท�าหน้าท่ีต่างกันของข้อสอบวัดความสามารถด้านการค�านวณระหว่างนักเรียนชายและนักเรียนหญิงของการทดสอบ 

ระดับชาติ	จ�านวน	27	ข้อ	ด้วยวิธีโลจิสติก	พบข้อสอบที่ท�าหน้าที่ต่างกันแบบเอกรูป	จ�านวน	5	ข้อ	คิดเป็นร้อยละ	18.52	และข้อสอบ 

ที่ท�าหน้าที่ต่างกันแบบอเนกรูป	 จ�านวน	 22	 ข้อ	 คิดเป็นร้อยละ	 81.48	 ซ่ึงขนาดอิทธิพลการท�าหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ	 พบว่า	 

ขนาดของการท�าหน้าท่ีต่างกันขนาดเล็กมาก	 (∆R
2
	 <	 0.13)	 ทั้ง	 27	 ข้อ	 คิดเป็นร้อยละ	 100	 ซึ่งแสดงว่าข้อสอบวัดความสามารถ 

ด้านการค�านวณฉบับนี้มีคุณภาพด้านความตรงในประเด็นด้านความยุติธรรมต่อผู้สอบที่มีเพศแตกต่างกัน

 

ค�าส�าคัญ :	การท�าหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ	ความสามารถด้านค�านวณ	การทดสอบระดับชาติ
 1

	นักศึกษามหาบัณฑิตแขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา	วิชาเอกการประเมินการศึกษา

	 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
	 2

	อาจารย์ประจ�าแขนงการวัดและประเมินผลการศึกษา	วิชาเอกการประเมินการศึกษา

	 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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Abstract
	 The	purpose	of	this	research	was	to	study	the	differential	item	functioning	of	national	numerical	ability	 

test	between	male	and	female	students.	The	population	consisted	of	464,532	third	grade	students	in	the	academic	 

year	2014,	which	were	separated	into	224,615	male	students	and	239,917	female	students.	The	instruments	and	data	 

used	in	the	research	were	a	test	with	27	questions	and	results	of	third	grade	numerical	ability	test	of	the	Office	of	 

the	Basic	Education	Commission	in	the	academic	year	2014.	The	test	and	results	were	analyzed	using	basic	statistic	 

values,	investigated	an	index	of	differential	item	functioning	of	this	test	using	logistic	regression	method,	detected	 

the	effect	size	of	differential	item	functioning	of	the	test	and	analyzed	the	causes	of	the	test.	The	research	results	

were	as	follows:

	 The	differential	item	functioning	of	the	national	numerical	ability	test	with	27	questions	between	male	 

and	 female	 students	 using	 logistic	 regression	method	 showed	 that	 there	were	 5	 items	 that	 exhibited	 uniform	 

differential	functioning,	which	was	18.52	percent	and	22	items	that	exhibited	non-uniform	differential	functioning,	 

which	was	81.48	percent.	The	effect	 size	of	 the	differential	 item	 functioning	 showed	very	 small	value	of	effect	 

size	(R
2
	<	0.13)	for	all	27	questions,	which	was	100	percent.	This	meant	that	this	numerical	ability	test	contained 

the	validity	quality	in	terms	of	fairness	to	the	testers	who	had	different	genders.	

Keywords :	 Differential	item	functioning,	Numerical	Ability,	National	test	(NT)
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บทน�า
	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 และ 

ที่แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 3)	 พ.ศ.	 2553	 มาตรา	 47	 ก�าหนดให้มี 

ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา	เพือ่พฒันาคณุภาพและมาตรฐาน 

การศกึษาในทกุระดบั	และมาตรา	48	ก�าหนดให้หน่วยงานต้นสงักดั 

และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ง 

ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด�าเนินการอย่างต่อเน่ือง	 

(ราชกิจจานุเบกษา.	2553	:	22-35)	หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	จึงก�าหนดให้มีการวัด	และประเมินผล 

การเรยีนรูใ้น	4	ระดบั	ได้แก่	ระดบัชัน้เรยีน	ระดบัสถานศกึษา	ระดบั 

เขตพื้นที่การศึกษา	 และระดับชาติ	 เพื่อตรวจสอบพัฒนาการ	 

ความก้าวหน้า	 ความส�าเร็จในการเรียนรู้ของผู้เรียน	 และน�าผล 

การประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป	 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความม่ันใจให้กับผู้เก่ียวข้องท้ังภายในและ 

ภายนอกสถานศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพของผู ้ เรียน	 (หลักสูตร 

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช	2551	:	23)	

	 ส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานจงึจดัให้ม	ี 

การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 

ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	3	โดยวัดความสามารถพื้นฐาน 

ส�าคัญ	3	ด้าน	คือ	ด้านภาษา	(literacy)		ด้านค�านวณ	(numeracy)	 

และด้านเหตุผล	 (reasoning	 abilities)	 เพื่อพัฒนาการปรับปรุง 

การเรียนการสอนของครู	 ซึ่งถือเป็นกระบวนการตรวจสอบการ 

ขบัเคลือ่นนโยบายการศกึษาและการเพิม่ประสทิธภิาพสถานศกึษา	 

สร้างความมัน่ใจว่าสถานศกึษา	และหน่วยงานต้นสงักัดจดัการศึกษา 

อย่างมีคุณภาพ	 ได้มาตรฐานตามที่ก�าหนด	 นักเรียนมีความรู ้

ความสามารถ	 และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตร 

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พุทธศักราช	 2551	 การทดสอบ 

ระดับชาติ	 (National	 Test	 :	 NT)	 เพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน 

จึงมีความส�าคัญทั้งระดับผู้เรียน	ระดับครูผู้สอน	ระดับสถานศึกษา	 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา	 และส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน	 (คู ่มือการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน.	2557:	1-2)		ในการทดสอบ 

จึงต้องค�านึงถึงคุณภาพของแบบทดสอบ	 ซ่ึงดัชนีบ่งช้ีคุณภาพ 

ของเครื่องมือวัดที่ส�าคัญแบ่งเป็นสองกลุ่มคือ	1)	ดัชนีบ่งชี้คุณภาพ 

รายข้อ	 ซึ่งประกอบด้วย	 ความยากง่าย	 (difficulty)	 และอ�านาจ 

จ�าแนก	 (discrimination)	 2)	 ดัชนีคุณภาพทั้งฉบับประกอบด้วย	 

ความตรง	(validity)	และความเที่ยง	(reliability)		และหัวใจส�าคัญ 

ของคุณภาพแบบทดสอบที่ต้องค�านึงถึงคือ	 ”ความตรง”	 เพราะ 

ความตรงแสดงถึงความสามารถในการวัดได้ถูกต้องแม่นย�า	 และ 

ความยุติธรรมของข้อสอบและแบบทดสอบ	 (Item	 and	 test	 

unfairness)	ข้อสอบหรือแบบทดสอบที่ขาดคุณภาพด้านความตรง 

ในประเด็นของความยุติธรรมของข้อสอบ	หรือแบบทดสอบเกิดขึ้น 

เมื่อผู้สอบกลุ่มย่อยต่างกลุ่มกัน	 และมีลักษณะเฉพาะบางอย่าง 

แตกต่างกัน	 เช่น	 เพศ	 ภาษา	 อายุ	 เชื้อชาติ	 ศาสนา	 วัฒนธรรม	 

ภูมิล�าเนา	 สังคม	 ประสบการณ์	 เป็นต้น	 ท�าให้เกิดการได้เปรียบ 

เสียเปรียบกันทั้ งที่ความสามารถจริงเท ่ากัน	 เดิมใช ้ค�าว ่า	 

ความล�าเอียงของข้อสอบ	 (Item	 bias)	 หรือ	 ความล�าเอียงของ 

แบบทดสอบ	 (Test	 bias)	 ซึ่งต่อมามีการเปล่ียนมาใช้เป็น	 การท�า 

หน้าที่ต่างกันของข้อสอบ	(Differential	item	Functioning	;	DIF)	 

หรือการท�าหน้าที่ต่างกันของแบบทดสอบ	 (Differential	 Test		 

Functioning	;	DIF)	(	ศิริชัย	กาญจนวาสี,	2555:	115)

	 การทดสอบในแต่ละคร้ังผู ้สอบอาจจะมีลักษณะ 

เฉพาะบางอย่างที่แตกต่างกัน	 ซึ่งในการทดสอบอาจมีข้อสอบ 

บางข้อที่ท�าให้กลุ่มย่อยบางกลุ่มที่มีความสามารถระดับเดียวกัน	 

มีโอกาสของการตอบข้อสอบข้อนั้นได้ถูกต้องไม่เท่ากัน	 ซึ่งอาจมี 

สาเหตุจากการใช้ภาษา	 หรือเน้ือหาบางอย่างที่เอ้ือประโยชน์กับ 

ผูส้อบกลุม่ใดกลุม่หนึง่	จงึแสดงให้เหน็ว่าข้อสอบข้อนัน้ขาดความตรง	 

โดยเฉพาะแบบทดสอบที่มีภาษาเข้ามาเกี่ยวข้อง	เช่น	แบบทดสอบ 

วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งท่ีมีลักษณะบางข้อเป็นข้อสอบโจทย ์

ปัญหาที่ประกอบไปด้วยภาษาและตัวเลขที่ต้องการค�าตอบ	ซึ่งต้อง 

อาศยัการอ่านโจทย์เพือ่น�าไปสู่การแปลงประโยคภาษาเป็นประโยค 

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เพื่อหาค�าตอบ	อาจมีข้อความของโจทย ์

ปัญหาบางข้อความท�าให้ผู้สอบเข้าใจไม่ตรงกัน	 ส่งผลให้เกิดการ 

ได้ประโยชน์	 และเสียประโยชน์ระหว่างผู้สอบกลุ่มย่อย	 ซึ่งจาก 

การศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าเพศเป็นตัวแปรที่มีผลต่อการท�า 

หน้าที่ต่างกันของข้อสอบ	อาทิ	อมลณัฐ	อุบลรัตน์	(2552)	ได้ศึกษา 

การท�าหน้าที่ต ่างกันของข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี	 เขต	 2	 

พบว่าเพศเป็นตัวแปรที่มีผลต่อการท�าหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ 

ในวิชาคณิตศาสตร์	 ข้อสอบที่ท�าหน้าที่ต่างกันส่วนใหญ่จะล�าเอียง 

เข้าข้างกลุ่มเพศชายมากกว่ากลุ่มเพศหญิง	Gierl,	Bisanz,	Bisanz	 

and	 Boughton	 (2003)	 ได้ศึกษาการระบุเน้ือหาและทักษะทาง 

พทุธปัิญญาทีท่�าให้เกดิความแตกต่างทางเพศทีม่ต่ีอวชิาคณติศาสตร์	 

โดยใช้กระบวนทศัน์ของการวเิคราะห์การท�าหน้าทีต่่างกนัของข้อสอบ 

แบบพหุมิติพบว่า	 นักเรียนชายท�าคะแนนในส่วนของมิติสัมพันธ์ 

ได้ดกีว่านกัเรยีนหญงิ	ในขณะทีน่กัเรยีนหญิงท�าคะแนนในส่วนทักษะ 

ความจ�าได้ดีกว่านักเรียนชาย	 และสุกัญญา	 	 ทองนาค	 (2549) 

ได้ศกึษาการท�าหน้าท่ีต่างกนัของข้อสอบเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 พบว่าข้อสอบที่ใช้สอบส่วนใหญ่เข้าข้าง 

เพศชายมากกว่าเพศหญิง	 ในวิชาภาษาไทยข้อสอบที่ท�าหน้าที ่

ต่างกันเข้าข้างเพศหญิงมากกว่าเพศชาย	 ดังนั้น	 การตรวจสอบ 

การท�าหน้าที่ต่างกันจึงเป็นวิธีหนึ่งที่น�ามาใช้ตรวจสอบเพื่อช่วย 

พัฒนาแบบทดสอบให้มีคุณภาพ

สุภาภรณ์  อ้นที, นลินี  ณ นคร, สังวรณ์  งัดกระโทก
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	 ส�าหรับการวิเคราะห์การท�าหน้าท่ีต่างกันของข้อสอบ 

มีวิธีหลายวิธีซึ่งวิธีที่นิยมใช้กันทั่วไปได้แก่	 วิธีแมนเทล-แฮนเซล	 

(Mantel	 -	 Haenszel;	 MH)	 วิธีถดถอยโลจิสติก	 (Logistic	 

Regression	 ;	 LR)	 วิธีซิปเทสท์	 (SIBTEST)	 และวิธีตรวจสอบ 

ด้วยทฤษฎี	 IRT	 ซึ่งประกอบด้วยวิธีวัดความแตกต่างของพื้นที่ 

วิธีความแตกต่างของค่าพารามิเตอร์	 (b	parameter	difference)	 

และวิธีทดสอบไค-สแควร์ของลอร์ด	 (Lord’s	 	 -	 test)	 (ศิริชัย 

กาญจนวาสี,	2550:	126)			

	 การศึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบการท�าหน้าที่ต่างกัน 

ของข้อสอบมีนักวิจัยหลายท่านได้ศึกษาทั้งแบบทดสอบที่สร้างขึ้น 

เองหรือแบบทดสอบมาตรฐานที่ได้สร้างขึ้นโดยหน่วยงานอื่น	 ๆ 

ของประเทศ	 ในสภาพข้อมูลจริงหรือการจ�าลองข้อมูลขึ้นมา	 อาทิ 

รัชรินทร์	 มุคดา	 (2540)	 ได้เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างวิธ ี

แมนเทล-แฮนส์เซลกับวิธีถดถอยโลจิสติก	 ในการตรวจสอบการท�า 

หน้าทีต่่างกนัของแบบสอบแบบอเนกรปู	ผลการวจิยัพบว่า	โดยภาพ 

รวมวิธีแมนเทล	 -	แฮนส์เซล	กับวิธีถดถอยโลจิสติกมีประสิทธิภาพ 

การตรวจสอบข้อสอบท�าหน้าท่ีต่างกันแบบอเนกรูปเท่าเทียมกัน 

ในทุกระดับความสามารถของผู้สอบ	 แต่วิธีถดถอยโลจิสติกมีอัตรา 

ความถูกต้องสูงกว่าวิธีแมนเทล-แฮนส์เซล	 และมีอัตราความคลาด 

เคลื่อนต�่ากว่าวิธีแมนเทล-แฮนส์เซล	 ซึ่งวิธีที่มีความเหมาะสม 

และควรน�าไปใช้ตรวจสอบข้อสอบท่ีท�าหน้าท่ีต่างกันแบบอเนกรูป 

คือ	 วิธีถดถอยโลจิสติก	 Narayanan	 and	 Swaminatan	 (1996) 

ได้ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการท�าหน้าท่ีต่างกันของข้อสอบแบบอเนก 

รปูซึง่ผลการวิจยัพบว่าวธิแีมนเทล	-	แฮนส์เซล	มอีตัราการตรวจสอบ 

ต�่ากว่าวิธีถดถอยโลจิสติก	 และ	 วลีมาศ	 	 แซ่อึ้ง	 (2543)	 ทองอยู่ 

สาระ	(2543)	และอรนิทร์		น่วมถนอม	(2549)			ได้ตรวจสอบการท�า 

หน้าทีต่่างกนัของข้อสอบทีว่ดัความสามารถมติเิดยีวและให้คะแนน 

สองค่า	 ผลการศึกษาสรุปได้ว่า	 วิธีซิปเทสท์	 และวิธีแมนเทล	 -	 

แฮนส์เซล	สามารถตรวจสอบการท�าหน้าทีต่่างกนัของข้อสอบท่ีเป็น

รูปแบบเดียวกันแต่ไม่สามารถตรวจสอบการท�าหน้าท่ีต่างกันของ 

ข้อสอบทีไ่ม่เป็นรปูแบบเดียวกนั	ส่วนวธีิการถดถอยโลจสิตกิสามารถ 

ตรวจสอบได้ทั้งรูปแบบเดียวกันและไม่เป็นรูปแบบเดียวกัน	ซึ่งจาก 

การศึกษาเอกสารงานวิจัยพบว่าวิธีการตรวจสอบการท�าหน้าที่ 

ต่างกันของข้อสอบโดยวิธีการถดถอยโลจิสติก	 มีความยืดหยุ่นและ	 

มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบดีที่สุดและ	ธเกียรติกมล		ทองงอก	 

(2554)		ได้เสนอแนะการตรวจสอบการท�าหน้าทีต่่างกนัของข้อสอบ 

ด้วยวธิถีดถอยโลจสิตกิ	ควรใช้ผลการทดสอบนยัส�าคญัในการตดัสนิ 

ข้อสอบที่ท�าหน้าที่ต่างกันร่วมกับผลการวัดขนาดอิทธิพลเนื่องจาก 

การตรวจสอบการท�าหน้าทีต่่างกนัทราบเพยีงว่าข้อสอบเกดิการท�า 

หน้าทีต่่างกนั	แต่ไม่ทราบสารสนเทศอ่ืน	ซึง่ถอืว่าข้อมูลยังไม่เพยีงพอ 

ส�าหรับการตดัสนิข้อสอบว่าควรปรบัปรงุแก้ไข	หรอืคงข้อสอบข้อนัน้ 

ไว้ในแบบสอบเพื่อเก็บเข้าคลังข้อสอบต่อไป

	 จากทีก่ล่าวมาข้างต้นและจากการศกึษางานวจิยั		ผูว้จิยั 

มีความสนใจในการศึกษาการท�าหน้าที่ต่างกันของข้อสอบวัด 

ความสามารถด้านการค�านวณระหว่างนักเรียนชาย	 และนักเรียน 

หญิงของการทดสอบระดับชาติ	 	 เนื่องจากเพศ	 น่าจะเป็นตัวแปร 

ที่มีผลต่อการท�าหน้าที่ต่างกันของข้อสอบวัดความสามารถด้าน 

การค�านวณ	 โดยท�าการตรวจสอบการท�าหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ 

ด้วยวิธีการถดถอยโลจิสติกร่วมกับการวัดขนาดอิทธิพล	 ซึ่งเป็นวิธ ี

หนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบการท�าหน้าที่ต่างกัน	 และ 

ผลที่ได้จากการศึกษาจะมีประโยชน์และความส�าคัญในการเป็น 

แนวทางในการพัฒนาแบบทดสอบให้มีมาตรฐาน	 มีคุณภาพและ 

มีความยุติธรรม	 ท�าให้การประเมินผลความรู้	 ความสามารถอย่าง 

แท้จริง	 เป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษาและ 

โรงเรียนเพ่ือจะได้มีนโยบายส่งเสริมและแก้ปัญหาทางการเรียน 

ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เรียนต่อไป	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 เพื่อศึกษาการท�าหน้าที่ต่างกันของข้อสอบวัดความ 

สามารถด้านการค�านวณระหว่างนักเรียนชายและนักเรียนหญิง 

ของการทดสอบระดับชาติ

สมมติฐานของการวิจัย
	 ผู ้ เรียนชายมีโอกาสของการตอบข้อสอบวัดความ 

สามารถด้านการค�านวณของการทดสอบระดับชาติถูกมากกว่า

นักเรียนหญิง

วิธีด�าเนินการวิจัย
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา

	 ประชากรทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นี	้คอื	นกัเรยีนชัน้ประถม 

ศึกษาปีที่	3	ปีการศึกษา	2557	จ�านวน	464,532	คน	เป็นเพศชาย	 

224,615	คน	เป็นเพศหญิง	239,917	คน

 เครื่องมือและข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 แบบทดสอบวัดความ 

สามารถด้านการค�านวณ	 ช้ันประถมศึกษาปีที่	 3	 ของส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ปีการศึกษา	 2557	 จ�านวน 

27	ข้อซึ่งเป็นข้อสอบปรนัย	แบบเลือกตอบ	4	ตัวเลือก	

	 ข้อมลูทใีช้ในการวจิยั	ได้แก่	ข้อมลูทตุยิภมู	ิ(Secondary	 

data)	จากส�านกัทดสอบทางการศกึษาของส�านกังานคณะกรรมการ 

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน	(สพฐ.)	เป็นผลการตอบแบบทดสอบระดบัชาต	ิ 

(NT)	ด้านการค�านวณของนกัเรียนช้ันประถมศกึษาปีที	่3	ปีการศกึษา	 

2557	จ�านวน	27	ข้อ	จ�านวน	464,532	ชุด		
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 วิเคราะห์ข้อมูล

	 การเตรียมข้อมูล	

	 1.	 จัดเตรียมแฟ้มข้อมูลส�าหรับใช้ในการวิเคราะห ์

โดยแยกผลการตอบข้อสอบเป็นเพศชายและเพศหญิง	

	 2.	 ตรวจสอบข้อมูลการกระจายของคะแนน	 และ 

คุณภาพแบบทดสอบโดยน�าคะแนนผลการสอบวัดความสามารถ 

ด้านการค�านวณ	ชัน้ประถมศกึษาปีที	่3	ของส�านกังานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ปีการศึกษา	 2557	 จ�านวน	 464,532	 คน 

มาหาค่าสถิติพื้นฐาน	 คุณภาพแบบทดสอบทั้งรายข้อและทั้งฉบับ		 

โดยแยกตามเพศเพื่อศึกษาสารสนเทศของผลการสอบ

	 	 2.1	ค่าสถิติพื้นฐาน	 ได้แก่	 ค่าเฉลี่ย	 (mean) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (standard	 deviation)	 ค่าความเบ้	 

(skewness)	ค่าความโด่ง	(kurtosis)		

	 	 2.2	คณุภาพแบบทดสอบรายข้อและทัง้ฉบบั	ได้แก่	 

ค่าความยาก	 ค่าอ�านาจจ�าแนกโดยใช้สูตร	 Point	 biserial	 

Correlation	 (rpbis)	 และค่าความเท่ียง	 (Reliability)	 โดยใช ้

วิธีการของคูเดอร์	 ริชาร์ดสัน	 (Kuder-Richardson	 Method)	 

สูตรKR-20

 

 การตรวจสอบการท�าหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ

	 1.	 ตรวจสอบการท�าหน้าที่ต่างกันของข้อสอบโดย

การน�าคะแนนผลการสอบวัดความสามารถด้านการค�านวณ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 3	 ของส�านักงาน	 คณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน	 ปีการศึกษา	 2557	 จ�านวน	 464,532	 คน	 จ�านวน	 

27	ข้อ	มาวเิคราะห์การท�าหน้าทีต่่างกนัของข้อสอบเป็นรายข้อด้วย

วิธีถดถอยโลจิสติก	(LR)	ของ	คามิลลิ	และเชฟเพอร์ด	(Camilli	&	 

Shepard,	1994)		โดยใช้โปรแกรม	SPSS	เพื่อท�านายโอกาสในการ

ตอบข้อตอบถูกหรือผิดของผู้สอบ	 โดยใช้กลุ่มผู้สอบ	 (เพศชายเป็น 

กลุม่อ้างองิ	และเพศหญงิเป็นกลุม่เปรยีบเทยีบ)	ความสามารถผู้สอบ	 

และปฏิสัมพันธ์กลุ่มผู้สอบเป็นตัวท�านาย	ตามล�าดับดังนี้

	 ขั้นตอนที่	1		วิเคราะห์นัยส�าคัญของปฏิสัมพันธ์

 Model 1

	 พิจารณาค่านัยส�าคัญทางสถิติของ	τ3 หากมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติ	 แสดงว่าข้อสอบข้อนั้นท�าหน้าที่ต่างกันแบบอเนกรูป	 

(Nonuniform	 DIF)	 แต่ถ้า	 τ3 ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติแสดงว่า 

ข้อสอบข้อนั้นไม่ท�าหน้าที่ต่างกันแบบอเนกรูป	ให้ด�าเนินขั้นที่	2

	 ขั้นตอนที่	2		วิเคราะห์นัยส�าคัญของกลุ่มผู้สอบ

 Model 2 

	 ถ้าพบ	 τ2 หากมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 แสดงว่าข้อสอบ 

ข้อนั้นท�าหน้าที่ต่างกันแบบเอกรูป	 (Uniform	 DIF)	 แต่ถ้า	 τ2  

ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ	 แสดงว่าข้อสอบไม่ท�าหน้าที่ต่างกันซึ่ง 

แสดงว่า	 τ1 มีนัยส�าคัญทางสถิติ	 เมื่อพิจารณาจาก	 Model 3 

 

	 4.	 ตรวจสอบขนาดอิทธิพลการท�าหน้าที่ต่างกันของ 

ข้อสอบ	 โดยการน�าข้อสอบที่ท�าหน้าที่ต่างกันมาตรวจสอบขนาด 

ของอิทธิพลหรือขนาดการท�าหน้าที่ต่างกัน	 (Effect	 size)	 ที่ได ้

จะเป็น	∆R
2
	โดยใช้เกณฑ์	Zumbo	and	Thomas	(1997)	เพื่อใช ้

ในการจ�าแนกขนาดการท�าหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ	เกณฑ์ส�าหรับ 

ดัชนี	∆R
2
	มีดังนี้

	 ∆R
2
	<	0.13	 แสดงว่า	 DIF	มีขนาดเล็ก

	 0.13	≤∆	R
2
	≤	0.26	 แสดงว่า	 DIF	มขีนาดปานกลาง

	 ∆R
2
	>	0.26	 แสดงว่า	 DIF	มีขนาดใหญ่

ผลการวิจัย
	 1.	 ค่าสถิติพื้นฐานของแบบทดสอบวัดความรู้ด้าน

ค�านวณ	27	ข้อ	เมื่อจ�าแนกกลุ่มสอบตามตัวแปรเพศ	พบว่า	

	 	 -	 ผู้สอบเพศชายมค่ีาเฉล่ียของคะแนนสอบเท่ากบั	 

11.04	 คะแนน	 มีการกระจายออกจากค่าเฉล่ีย	 4.84	 คะแนน	 

คะแนนต�่าสุดเท่ากับ	0	คะแนน	คะแนนสูงสุดเท่ากับ	27	คะแนน 

มีฐานนิยมเท่ากับ	 8	 คะแนน	ค่าความเบ้เท่ากับ	 .62	 ซึ่งเมื่อเทียบ 

กับเส้นโค้งปกติ	 ที่มีค่าเท่ากับ	 0	 แสดงว่าผลการสอบมีลักษณะ 

เบ้ทางขวา	 นั่นคือผลสอบส่วนใหญ่นักเรียนได้ต�่ากว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย  

และมีค่าความโด่งเท่ากับ	 -.20	 เม่ือเทียบกับเส้นโค้งปกติท่ีมีค่า 

เท่ากับ	 3	 แสดงว่ามีการแจกแจงความถี่ในลักษณะโค้งลาดท่ีแบน 

กว่าปกติ

	 	 -	 ผู ้สอบเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบ 

เท่ากับ	11.94	คะแนน	มกีารกระจายออกจากค่าเฉลีย่	4.82	คะแนน	 

คะแนนต�่าสุดเท่ากับ	0	คะแนน	คะแนนสูงสุดเท่ากับ	27	คะแนน 

มีฐานนิยมเท่ากับ	10	คะแนน	ค่าความเบ้เท่ากับ	.43	ซึ่งเมื่อเทียบ 

กับเส้นโค้งปกติ	 ที่มีค่าเท่ากับ	 0	 แสดงว่าผลการสอบมีลักษณะเบ้ 

ทางขวา	นั่นคือผลสอบส่วนใหญ่นักเรียนได้ต�่ากว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย	 

และมีค่าความโด่งเท่ากับ	 -.41	 เม่ือเทียบกับเส้นโค้งปกติท่ีมีค่า 

เท่ากับ	 3แสดงว่ามีการแจกแจงความถ่ีในลักษณะโค้งลาดท่ีแบน 

กว่าปกติ

 2.	 คณุภาพรายข้อของข้อสอบวดัความสามารถด้านการ 

ค�านวณ	 จ�านวน	 27	 ข้อ	 ค่าความยากมีค่าระหว่าง	 .22	 ถึง	 .69 

ค่าอ�านาจจ�าแนกมีค่าระหว่าง	 .07	 ถึง	 .42	 และค่าความเช่ือมั่น 

เท่ากับ	.76

สุภาภรณ์  อ้นที, นลินี  ณ นคร, สังวรณ์  งัดกระโทก

 1. ตรวจสอบการทำหนาที่ตางกันของขอสอบโดยการนำคะแนนผลการสอบวัดความสามารถดานการ
คำนวณ ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  ของสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2557   จำนวน  
464,532   คน จำนวน  27 ขอ มาวิเคราะหการทำหนาที่ตางกันของขอสอบเปนรายขอดวยวิธีถดถอยโลจิสติก (LR) ของ  
คามิลลิ  และเชฟเพอรด (Camilli & Shepard, 1994)  โดยใชโปรแกรม SPSS เพื่อทำนายโอกาสในการตอบขอตอบ
ถูกหรือผิดของผูสอบ โดยใชกลุมผูสอบ (เพศชายเปนกลุมอางอิง และเพศหญิงเปนกลุมเปรียบเทียบ) ความสามารถ
ผูสอบ และปฏิสัมพันธกลุมผูสอบเปนตัวทำนาย 
ตามลำดับดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1  วิเคราะหนัยสำคัญของปฏิสัมพันธ 

  Model 1   ij =  ijjjij XGGX 3210    

  พิจารณาคานัยสำคัญทางสถิติของ 
3

  หากมีนัยสำคัญทางสถิติ แสดงวาขอสอบขอนั้นทำหนาท่ีตางกันแบบ

อเนกรูป (Nonuniform DIF) แตถา
3

 ไมมีนัยสำคัญทางสถิติแสดงวาขอสอบขอนั้นไมทำหนาที่ตางกันแบบอเนกรูป ให

ดำเนินขั้นที่ 2 

ขั้นตอนที่ 2  วิเคราะหนัยสำคัญของกลุมผูสอบ 

  Model 2   ij = jij GX 210    

  ถาพบ
2

  หากมีนัยสำคัญทางสถิติ แสดงวาขอสอบขอนั้นทำหนาที่ตางกันแบบเอกรูป (Uniform DIF) 

แตถา 
2

 ไมมีนัยสำคัญทางสถิติ แสดงวาขอสอบไมทำหนาที่ตางกันซึ่งแสดงวา
1

  มีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณา

จาก    Model 3  ij = ijX10       

 4. ตรวจสอบขนาดอิทธพิลการทำหนาที่ตางกันของขอสอบ โดยการนำขอสอบที่ทำหนาที่ตางกันมาตรวจสอบ
ขนาดของอิทธิพลหรือขนาดการทำหนาที่ตางกัน (Effect  size) ที่ไดจะเปน ∆R2 โดยใชเกณฑ Zumbo and Thomas 
(1997) เพ่ือใชในการจำแนกขนาดการทำหนาที่ตางกันของขอสอบ เกณฑสำหรับดัชนี ∆R2 มีดังน้ี 
 ∆R2 < 0.13      แสดงวา  DIF มีขนาดเล็ก 
 0.13 ≤∆ R2 ≤ 0.26   แสดงวา  DIF มีขนาดปานกลาง 
 ∆R2 > 0.26   แสดงวา    DIF มีขนาดใหญ 
 

ผลการวิจัย 
 

1. คาสถิติพ้ืนฐานของแบบทดสอบวัดความรูดานคำนวณ 27 ขอ เมื่อจำแนกกลุมสอบตามตัวแปรเพศ พบวา  
 - ผูสอบเพศชายมีคาเฉลี่ยของคะแนนสอบเทากับ 11.04 คะแนน มีการกระจายออกจากคาเฉลี่ย 4.84 

คะแนน คะแนนต่ำสุดเทากับ 0 คะแนน คะแนนสูงสุดเทากับ 27 คะแนน มีฐานนิยมเทากับ 8 คะแนน คาความเบเทากับ 
.62 ซึ่งเมื่อเทียบกับเสนโคงปกติ ที่มีคาเทากับ 0 แสดงวาผลการสอบมีลักษณะเบทางขวา นั่นคือผลสอบสวนใหญ
นักเรียนไดต่ำกวาคาเฉลี่ยเล็กนอย และมีคาความโดงเทากับ -.20 เมื่อเทียบกับเสนโคงปกติที่มีคาเทากับ 3แสดงวามีการ
แจกแจงความถี่ในลักษณะโคงลาดท่ีแบนกวาปกติ 
 - ผูสอบเพศหญิงมีคาเฉลี่ยของคะแนนสอบเทากับ 11.94 คะแนน มีการกระจายออกจากคาเฉลี่ย 4.82 
คะแนน คะแนนต่ำสุดเทากับ 0 คะแนน คะแนนสูงสุดเทากับ 27 คะแนน มีฐานนิยมเทากับ 10 คะแนน คาความเบ
เทากับ .43 ซึ่งเมื่อเทียบกับเสนโคงปกติ ที่มีคาเทากับ 0 แสดงวาผลการสอบมีลักษณะเบทางขวา นั่นคือผลสอบสวนใหญ

 1. ตรวจสอบการทำหนาที่ตางกันของขอสอบโดยการนำคะแนนผลการสอบวัดความสามารถดานการ
คำนวณ ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  ของสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2557   จำนวน  
464,532   คน จำนวน  27 ขอ มาวิเคราะหการทำหนาที่ตางกันของขอสอบเปนรายขอดวยวิธีถดถอยโลจิสติก (LR) ของ  
คามิลลิ  และเชฟเพอรด (Camilli & Shepard, 1994)  โดยใชโปรแกรม SPSS เพื่อทำนายโอกาสในการตอบขอตอบ
ถูกหรือผิดของผูสอบ โดยใชกลุมผูสอบ (เพศชายเปนกลุมอางอิง และเพศหญิงเปนกลุมเปรียบเทียบ) ความสามารถ
ผูสอบ และปฏิสัมพันธกลุมผูสอบเปนตัวทำนาย 
ตามลำดับดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1  วิเคราะหนัยสำคัญของปฏิสัมพันธ 

  Model 1   ij =  ijjjij XGGX 3210    

  พิจารณาคานัยสำคัญทางสถิติของ 
3

  หากมีนัยสำคัญทางสถิติ แสดงวาขอสอบขอนั้นทำหนาท่ีตางกันแบบ

อเนกรูป (Nonuniform DIF) แตถา
3

 ไมมีนัยสำคัญทางสถิติแสดงวาขอสอบขอนั้นไมทำหนาที่ตางกันแบบอเนกรูป ให

ดำเนินขั้นที่ 2 

ขั้นตอนที่ 2  วิเคราะหนัยสำคัญของกลุมผูสอบ 

  Model 2   ij = jij GX 210    

  ถาพบ
2

  หากมีนัยสำคัญทางสถิติ แสดงวาขอสอบขอนั้นทำหนาที่ตางกันแบบเอกรูป (Uniform DIF) 

แตถา 
2

 ไมมีนัยสำคัญทางสถิติ แสดงวาขอสอบไมทำหนาที่ตางกันซึ่งแสดงวา
1

  มีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณา

จาก    Model 3  ij = ijX10       

 4. ตรวจสอบขนาดอิทธพิลการทำหนาที่ตางกันของขอสอบ โดยการนำขอสอบที่ทำหนาที่ตางกันมาตรวจสอบ
ขนาดของอิทธิพลหรือขนาดการทำหนาที่ตางกัน (Effect  size) ที่ไดจะเปน ∆R2 โดยใชเกณฑ Zumbo and Thomas 
(1997) เพ่ือใชในการจำแนกขนาดการทำหนาที่ตางกันของขอสอบ เกณฑสำหรับดัชนี ∆R2 มีดังน้ี 
 ∆R2 < 0.13      แสดงวา  DIF มีขนาดเล็ก 
 0.13 ≤∆ R2 ≤ 0.26   แสดงวา  DIF มีขนาดปานกลาง 
 ∆R2 > 0.26   แสดงวา    DIF มีขนาดใหญ 
 

ผลการวิจัย 
 

1. คาสถิติพ้ืนฐานของแบบทดสอบวัดความรูดานคำนวณ 27 ขอ เมื่อจำแนกกลุมสอบตามตัวแปรเพศ พบวา  
 - ผูสอบเพศชายมีคาเฉลี่ยของคะแนนสอบเทากับ 11.04 คะแนน มีการกระจายออกจากคาเฉลี่ย 4.84 

คะแนน คะแนนต่ำสุดเทากับ 0 คะแนน คะแนนสูงสุดเทากับ 27 คะแนน มีฐานนิยมเทากับ 8 คะแนน คาความเบเทากับ 
.62 ซึ่งเมื่อเทียบกับเสนโคงปกติ ที่มีคาเทากับ 0 แสดงวาผลการสอบมีลักษณะเบทางขวา นั่นคือผลสอบสวนใหญ
นักเรียนไดต่ำกวาคาเฉลี่ยเล็กนอย และมีคาความโดงเทากับ -.20 เมื่อเทียบกับเสนโคงปกติที่มีคาเทากับ 3แสดงวามีการ
แจกแจงความถี่ในลักษณะโคงลาดท่ีแบนกวาปกติ 
 - ผูสอบเพศหญิงมีคาเฉลี่ยของคะแนนสอบเทากับ 11.94 คะแนน มีการกระจายออกจากคาเฉลี่ย 4.82 
คะแนน คะแนนต่ำสุดเทากับ 0 คะแนน คะแนนสูงสุดเทากับ 27 คะแนน มีฐานนิยมเทากับ 10 คะแนน คาความเบ
เทากับ .43 ซึ่งเมื่อเทียบกับเสนโคงปกติ ที่มีคาเทากับ 0 แสดงวาผลการสอบมีลักษณะเบทางขวา นั่นคือผลสอบสวนใหญ

 1. ตรวจสอบการทำหนาที่ตางกันของขอสอบโดยการนำคะแนนผลการสอบวัดความสามารถดานการ
คำนวณ ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  ของสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2557   จำนวน  
464,532   คน จำนวน  27 ขอ มาวิเคราะหการทำหนาที่ตางกันของขอสอบเปนรายขอดวยวิธีถดถอยโลจิสติก (LR) ของ  
คามิลลิ  และเชฟเพอรด (Camilli & Shepard, 1994)  โดยใชโปรแกรม SPSS เพื่อทำนายโอกาสในการตอบขอตอบ
ถูกหรือผิดของผูสอบ โดยใชกลุมผูสอบ (เพศชายเปนกลุมอางอิง และเพศหญิงเปนกลุมเปรียบเทียบ) ความสามารถ
ผูสอบ และปฏิสัมพันธกลุมผูสอบเปนตัวทำนาย 
ตามลำดับดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1  วิเคราะหนัยสำคัญของปฏิสัมพันธ 

  Model 1   ij =  ijjjij XGGX 3210    

  พิจารณาคานัยสำคัญทางสถิติของ 
3

  หากมีนัยสำคัญทางสถิติ แสดงวาขอสอบขอนั้นทำหนาท่ีตางกันแบบ

อเนกรูป (Nonuniform DIF) แตถา
3

 ไมมีนัยสำคัญทางสถิติแสดงวาขอสอบขอนั้นไมทำหนาที่ตางกันแบบอเนกรูป ให

ดำเนินขั้นที่ 2 

ขั้นตอนที่ 2  วิเคราะหนัยสำคัญของกลุมผูสอบ 

  Model 2   ij = jij GX 210    

  ถาพบ
2

  หากมีนัยสำคัญทางสถิติ แสดงวาขอสอบขอนั้นทำหนาที่ตางกันแบบเอกรูป (Uniform DIF) 

แตถา 
2

 ไมมีนัยสำคัญทางสถิติ แสดงวาขอสอบไมทำหนาที่ตางกันซึ่งแสดงวา
1

  มีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณา

จาก    Model 3  ij = ijX10       

 4. ตรวจสอบขนาดอิทธพิลการทำหนาที่ตางกันของขอสอบ โดยการนำขอสอบที่ทำหนาที่ตางกันมาตรวจสอบ
ขนาดของอิทธิพลหรือขนาดการทำหนาที่ตางกัน (Effect  size) ที่ไดจะเปน ∆R2 โดยใชเกณฑ Zumbo and Thomas 
(1997) เพ่ือใชในการจำแนกขนาดการทำหนาที่ตางกันของขอสอบ เกณฑสำหรับดัชนี ∆R2 มีดังน้ี 
 ∆R2 < 0.13      แสดงวา  DIF มีขนาดเล็ก 
 0.13 ≤∆ R2 ≤ 0.26   แสดงวา  DIF มีขนาดปานกลาง 
 ∆R2 > 0.26   แสดงวา    DIF มีขนาดใหญ 
 

ผลการวิจัย 
 

1. คาสถิติพ้ืนฐานของแบบทดสอบวัดความรูดานคำนวณ 27 ขอ เมื่อจำแนกกลุมสอบตามตัวแปรเพศ พบวา  
 - ผูสอบเพศชายมีคาเฉลี่ยของคะแนนสอบเทากับ 11.04 คะแนน มีการกระจายออกจากคาเฉลี่ย 4.84 

คะแนน คะแนนต่ำสุดเทากับ 0 คะแนน คะแนนสูงสุดเทากับ 27 คะแนน มีฐานนิยมเทากับ 8 คะแนน คาความเบเทากับ 
.62 ซึ่งเมื่อเทียบกับเสนโคงปกติ ที่มีคาเทากับ 0 แสดงวาผลการสอบมีลักษณะเบทางขวา นั่นคือผลสอบสวนใหญ
นักเรียนไดต่ำกวาคาเฉลี่ยเล็กนอย และมีคาความโดงเทากับ -.20 เมื่อเทียบกับเสนโคงปกติที่มีคาเทากับ 3แสดงวามีการ
แจกแจงความถี่ในลักษณะโคงลาดท่ีแบนกวาปกติ 
 - ผูสอบเพศหญิงมีคาเฉลี่ยของคะแนนสอบเทากับ 11.94 คะแนน มีการกระจายออกจากคาเฉลี่ย 4.82 
คะแนน คะแนนต่ำสุดเทากับ 0 คะแนน คะแนนสูงสุดเทากับ 27 คะแนน มีฐานนิยมเทากับ 10 คะแนน คาความเบ
เทากับ .43 ซึ่งเมื่อเทียบกับเสนโคงปกติ ที่มีคาเทากับ 0 แสดงวาผลการสอบมีลักษณะเบทางขวา นั่นคือผลสอบสวนใหญ
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นักเรียนไดต่ำกวาคาเฉลี่ยเล็กนอย และมีคาความโดงเทากับ -.41 เมื่อเทียบกับเสนโคงปกติที่มีคาเทากับ 3แสดงวามีการ
แจกแจงความถี่ในลักษณะโคงลาดท่ีแบนกวาปกติ 
 2.  คุณภาพรายขอของขอสอบวัดความสามารถดานการคำนวณ จำนวน 27 ขอ คาความยากมีคาระหวาง .22
ถึง.69 คาอำนาจจำแนกมีคาระหวาง.07ถึง.42 และคาความเช่ือมั่นเทากับ .76 
 3. ผลการตรวจสอบการทำหนาที่ตางกันของขอสอบวัดความสามารถดานการคำนวณดวยวิธีถดถอยโลจิสติก
โดยการทดสอบระดับนัยสำคัญกับการวดัขนาดอิทธิพลตามเกณฑตามเกณฑ Zumbo and Thomas 
 
ตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบการทำหนาที่ตางกันของขอสอบดวยวิธีถดถอยโลจิสติกโดยการทดสอบระดับนัยสำคัญกับ
การวัดขนาดอิทธิพลตามเกณฑ Zumbo and Thomas 
 

ขอ 

ปฏิสัมพันธระหวาง 
กลุมผูสอบกับ
ความสามารถ 

กลุมผูสอบ 
 

ความสามารถ 
ผลการตรวจสอบ 

ขนาดอิทธิพล 

B
 

Sig B
 

Sig B
 

Sig ∆R2 ผลขนาดอิทธิพล 

1 .000 .988 -.241 .000* .233 .000* เอกรูป .00 ขนาดเล็ก 

2 -.006 .000* .010 .123 .039 .000* อเนกรูป .00 ขนาดเล็ก 

3 -.014 .000* .047 .000* .211 .000* อเนกรูป .00 ขนาดเล็ก 

4 .005 .000* -.101 .000* .179 .000* อเนกรูป .00 ขนาดเล็ก 

5 -.013 .000* .003 .679 .238 .000* อเนกรูป .00 ขนาดเล็ก 

6 -.008 .002* -.132 .000* .264 .000* อเนกรูป .00 ขนาดเล็ก 

7 -.002 .309 .095 .000* .237 .000* เอกรูป .00 ขนาดเล็ก 

8 -.036 .002* .249 .000* .160 .000* อเนกรูป .01 ขนาดเล็ก 

9 -.014 .000* -.182 .000* .251 .000* อเนกรูป .00 ขนาดเล็ก 

10 .002 .130 -.033 .000* .208 .000* เอกรูป .00 ขนาดเล็ก 

11 .016 .000* .104 .000* .171 .000* อเนกรูป .00 ขนาดเล็ก 

12 .002 .317 .268 .000* .194 .000* เอกรูป .00 ขนาดเล็ก 

13 .013 .000* .017 .011* .172 .000* อเนกรูป .00 ขนาดเล็ก 

14 .010 .000* .000 .995 .087 .000* อเนกรูป .00 ขนาดเล็ก 

15 .029 .000* .119 .000* .245 .000* อเนกรูป .00 ขนาดเล็ก 

16 -.008 .000* .201 .000* .182 .000* อเนกรูป .00 ขนาดเล็ก 

17 .010 .000* -.200 .000* .247 .000* อเนกรูป .00 ขนาดเล็ก 

18 -.002 .142 .044 .000* .112 .000* เอกรูป .00 ขนาดเล็ก 

19 -.010 .000* .074 .000* .145 .000* อเนกรูป .00 ขนาดเล็ก 

20 -.006 .000* .192 .000* .087 .000* อเนกรูป .00 ขนาดเล็ก 

21 .009 .000* .018 .006* .237 .000* อเนกรูป .00 ขนาดเล็ก 

22 -.017 .000* -.037 .000* .189 .000* อเนกรูป .00 ขนาดเล็ก 

23 -.004 .001* .034 .000* .092 .000* อเนกรูป .00 ขนาดเล็ก 

24 .016 .000* -.138 .000* .090 .000* อเนกรูป .00 ขนาดเล็ก 

25 -.004 .011* -.126 .000* .229 .000* อเนกรูป .00 ขนาดเล็ก 

26 -.020 .000* -.016 .019* .256 .000* อเนกรูป .00 ขนาดเล็ก 

27 -.018 .000* -.110 .000* .195 .000* อเนกรูป .00 ขนาดเล็ก 

	 3.	 ผลการตรวจสอบการท�าหน้าท่ีต่างกันของข้อสอบ

วัดความสามารถด้านการค�านวณด้วยวิธีถดถอยโลจิสติกโดยการ

ทดสอบระดบันยัส�าคญักับการวดัขนาดอิทธพิลตามเกณฑ์ตามเกณฑ์	

Zumbo	and	Thomas

ตารางที่ 1	ผลการตรวจสอบการท�าหน้าที่ต่างกันของข้อสอบด้วยวิธีถดถอยโลจิสติกโดยการทดสอบระดับนัยส�าคัญ

	 กับการวัดขนาดอิทธิพลตามเกณฑ์	Zumbo	and	Thomas

สุภาภรณ์  อ้นที, นลินี  ณ นคร, สังวรณ์  งัดกระโทก

กลุ่มผู้สอบ ความสามารถ ขนาดอิทธิพล

*p<.05	ผลขนาดอิทธิพล:	∆R
2
	<	.13	=	DIF	ขนาดเล็ก	;	.13	≤∆R

2
	≤	.26	=	DIF	ขนาดปานกลาง,	∆R

2
	>	.26	=	DIF	ขนาดใหญ่		 

ข้อสอบท�าหน้าที่ต่างกันแบบเอกรูป	 หมายถึง	 ข้อสอบที่ท�าให้ผู้สอบกลุ่มหนึ่งมีโอกาสตอบข้อสอบถูกมากกว่าผู้สอบอีกกลุ่มหนึ่งอย่าง

สม�า่เสมอในทกุระดบัความสามารถ		ข้อสอบท�าหน้าทีต่่างกนัแบบอเนกรปู	หมายถงึ		ข้อสอบทีท่�าให้ผูส้อบระหว่างกลุ่มแตกต่างมโีอกาส

ในการตอบข้อสอบถูกอย่างไม่สม�่าเสมอกันในทุกระดับความสามารถ
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	 จากตารางที่	1		ผลการตรวจสอบการท�าหน้าที่ต่างกัน 

ของข้อสอบด้วยวิธีถดถอยโลจิสติก	 เมื่อใช้คะแนนรวมของข้อสอบ 

วัดความสามารถด้านการค�านวณเป็นเกณฑ์จับคู ่เปรียบเทียบ	 

ซึ่งพิจารณาค่านัยส�าคัญ

	 ค่านัยส�าคัญของปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้เข้าสอบกับ 

ความสามารถ	 (g	 by	 x)	 ถ้าข้อสอบข้อใดมีนัยส�าคัญที่ระดับ	 .05	 

หมายความว่าข้อสอบข้อน้ันท�าหน้าท่ีต่างกันแบบอเนกรูป	 ผลจาก 

การตรวจสอบ	 พบว่ามีข้อสอบท่ีท�าหน้าท่ีต่างกันแบบอเนกรูป	 

จ�านวน	22	ข้อ	คือ	ข้อ	2,	3,	4,	5,	6,	8,	9,	11,	13,	14,	15,	16,	 

17,	19,	20,	21,	22,	23,	24,	25,	26	และข้อ	27

	 ค่านัยส�าคัญของกลุ่มผู้สอบ	 (g)	 ถ้าข้อสอบข้อใดมีนัย 

ส�าคัญที่ระดับ	 .05	 หมายความว่าข้อสอบข้อน้ันท�าหน้าที่ต่างกัน 

แบบเอกรูป	 ผลการตรวจสอบพบข้อสอบท่ีท�าหน้าที่ต ่างกัน 

แบบเอกรูป	จ�านวน	5	ข้อ	คือ	ข้อ	1,7,	10,	12	และ	18	

	 ผลการวัดขนาดอิทธิพลตามเกณฑ์	 Zumbo	 and	 

tomas	 (1997)	 ของข้อสอบวัดความสามารถด้านการค�านวณที ่

ท�าหน้าที่ต่างกัน	 จ�านวน	 27	 ข้อ	 พบว่า	 ขนาดของการท�าหน้าที ่

ต่างกันขนาดเล็ก	 (∆R
2
	 <	 0.13)	 ทั้ง	 27	 ข้อ	 ซึ่งถือว่าข้อสอบ 

วัดความสามารถด้านค�านวณของการทดสอบระดับชาติฉบับน้ีมี 

ความยุติธรรมของข้อสอบและแบบทดสอบ	

สรุปและอภิปรายผล
	 จากการตรวจสอบการท�าหน้าท่ีต่างของข้อสอบวัด 

ความสามารถด้านค�านวณของการทดสอบระดับชาติด้วยวิธ ี

ถดถอยโลจิสติก	 พบว่า	 เพศเป็นตัวแปรที่มีผลต่อการท�าหน้าที ่

ต่างกันของข้อสอบ	 ซึ่งข้อสอบที่ท�าหน้าที่ต่างกันส่วนใหญ่นักเรียน 

ชายจะได้เปรียบในการตอบข้อสอบ	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

อมลณัฐ	 อุบลรัตน์	 (2552)	 ท่ีศึกษาการท�าหน้าท่ีต่างกันของ 

ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาปัตตานีเขต	2	ด้วยวิธีโลจิสติกและวิธีแมนเทล	-	 

แฮนส์เซล	เมื่อจ�าแนกตามกลุ่มเพศ	พบว่า	ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ 

ที่ท�าหน้าที่ต่างกันส่วนใหญ่เพศชายจะได้เปรียบ	 เนื่องจากเพศ 

ชายมีความสนใจวิชาด้านทักษะค�านวณมากกว่าเพศหญิง	 และยัง 

สอดคล้องกับงานวจิยัของ	สธุาทพิย์	ตรสีนิ	และ	ปิยะทพิย์	ประดจุพรม	 

(2560)	 	 ที่ศึกษาการเปรียบเทียบผลการตรวจสอบการท�าหน้าที ่

ต่างกันของข้อสอบในแบบทดสอบระดับชาติชั้นประถมศึกษาปีที่	3	 

ด้วยวิธี	HGLM	วิธี	MIMIC	และวิธี	IRT	-	LR	พบว่าเพศส่งผลให้เกิด 

การท�าหน้าทีต่่างกนัของข้อสอบ	โดยเพศชายจะได้เปรียบในการตอบ 

ข้อสอบด้านค�านวณ

	 การตรวจสอบการท�าหน้าที่ต่างของข้อสอบวัดความ 

สามารถด้านค�านวณของการทดสอบระดับชาติด้วยวิธีถดถอย 

โลจิสติก	 โดยพิจารณาค่านัยส�าคัญทางสถิติพบข้อสอบท�าหน้าที่ 

ต่างกันทั้ง	 27	 ข้อ	 ธเกียรติกมล	 ทองงอก	 (2554)	 ที่ศึกษา 

ประสิทธิภาพการตรวจสอบการท�าหน้าที่ต่างกันของข้อสอบในวิธ ี

ถดถอยโลจิสติกโดยใช้เกณฑ์ขนาดอิทธิพล	 2	 วิธีส�าหรับข้อสอบ 

ทีม่รีปูแบบการตรวจให้คะแนนแบบทวิภาค	ผลการวจิยัสนบัสนนุให้ 

พิจารณาขนาดอิทธิพลของการท�าหน้าที่ต่างกันของข้อสอบร่วมกับ 

การตรวจสอบโดยวธิกีารหลกัเลอืกศกึษา	ซึง่ข้อสอบทีต้่องด�าเนินการ 

ปรบัปรงุหรอืแก้ไขพิจารณาจากขนาดอิทธพิลทีม่ขีนาดปานกลาง	และ 

ขนาดใหญ่	เมือ่น�าผลการตรวจสอบการท�าหน้าทีต่่างของข้อสอบวดั 

ความสามารถด้านค�านวณของการทดสอบระดบัชาตด้ิวยวธิถีดถอย 

โลจิสติกมาพิจารณาร่วมกับการตรวจสอบขนาดอิทธิพลหรือขนาด 

การท�าหน้าที่ต่างกันของข้อสอบวัดความสามารถด้านการค�านวณ 

ของการทดสอบระดับชาติพบว่าการท�าหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ 

มีขนาดตั้งแต่	 0.00-0.01ซึ่งมีขนาดเล็กมากทั้ง	 27	 ข้อ	 แสดงให้ 

ทราบว่าข้อสอบวัดความสามารถด้านการค�านวณฉบับนี้มีคุณภาพ	 

และมคีวามเหมาะสมส�าหรบัการน�าไปใช้ในการทดสอบ	สอดคล้องกบั 

Gomez-Benito,	 Hidalgo	 and	 Padilla,	 (2009)	 ที่ศึกษา 

ประสิทธิภาพของขนาดอิทธิพลในการพัฒนาวิธีการตรวจสอบการ 

ท�าหน้าที่ต่างกันของข้อสอบด้วยวิธีถดถอยโลจิสติก	 พบว่า	 การวัด 

ขนาดอิทธิพลโดยสถิติ	 R
2
	 ร่วมกับการทดสอบนัยส�าคัญจะได้ค่า 

ลดลงจนเกือบจะเป็นศูนย์ของการสรุปผิดว่าข้อสอบท�าหน้าที ่

ต่างกันทั้งที่ความเป็นจริงข้อสอบไม่ได้ท�าหน้าที่ต่างกัน	

	 ผลจากการตรวจสอบการท�าหน้าที่ต่างของข้อสอบวัด 

ความสามารถด้านค�านวณของการทดสอบระดับชาติแสดงให  ้

ทราบว่าข้อสอบวัดความสามารถด้านการค�านวณฉบับนี้มีคุณภาพ 

ด้านความตรงในประเด็นด้านความยุติธรรมต่อผู ้สอบท่ีมีเพศ 

แตกต่างกันข้อสอบวัดความสามารถด้านการค�านวณของการ 

ทดสอบระดับชาติ	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 ปีการศึกษา	 2557	 

มคีวามเหมาะสมส�าหรบัการน�าไปใช้ในการทดสอบ	ซึง่แบบทดสอบ 

สามารถเก็บเข้าคลังข้อสอบหรือเป็นแนวทางในการพัฒนาข้อสอบ 

หรือการสร้างข้อสอบในการทดสอบครั้งต่อไป	 และเป็นการสร้าง 

ความมั่นใจต่อผลการวัดความสามารถด้านค�านวณของทดสอบ 

ครัง้นีท้ีจ่ะน�าไปใช้ประกนัคณุภาพผูเ้รยีนในความสามรถด้านค�านวณ	 

(Numeracy)	เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครู	

สุภาภรณ์  อ้นที, นลินี  ณ นคร, สังวรณ์  งัดกระโทก
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ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะในการน�าผลวิจัยไปใช้

	 	 1.1	การสร้างแบบทดสอบในแต่ละครั้งควรตรวจ 

คุณภาพของข้อสอบซ่ึงนอกจากหาค่าความยากง่าย	 (Difficulty) 

ค่าอ�านาจจ�าแนก	 (Discrimination)	 ค่าความเที่ยง	 (Reliability)	 

และค่าความตรงเชิงเนื้อหาแล้ว	 ควรวิเคราะห์ข้อสอบที่ท�าหน้าที ่

ต่างกันเพื่อลดการได้เปรียบเสียเปรียบของผู้สอบ

	 	 1.2	ในการวิเคราะห์การท�าหน้าที่ต ่างกันของ

ข้อสอบควรวิเคราะห์ควบคู่กับการวัดขนาดอิทธิพลการท�าหน้าที่

ต่างกันของข้อสอบ	 เพื่อใช้ในการตัดสินข้อสอบที่ท�าหน้าที่ต่างกัน

ส�าหรับการตัดสินข้อสอบว่าควรปรับปรุงแก้ไข	 หรือคงข้อสอบข้อ

นั้นไว้ในแบบสอบ	เพื่อน�าไปใช้หรือเก็บเข้าคลังข้อสอบ

	 2.ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	 2.1	 ควรศึกษาการท�าหน้าท่ีต่างกันของข้อสอบตัวแปร

กลุ่มอื่น	เช่น	อายุ	ภาษา	ศาสนา	ภูมิล�าเนา	วัฒนธรรม	สังคม		และ

สภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว	เป็นต้น

	 2.2	ควรศึกษาการตอบข้อสอบตัวลวงของข้อสอบ

เอกสารอ้างอิง
กระทรวงศึกษาธิการ.	 2552. หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

 ขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551.	ส�านกังาคณะกรรมการ 

	 การศกึษาขัน้พืน้ฐาน.	กรงุเทพฯ:	โรงพมิพ์ชมุนมุสหกรณ์ 

	 การเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ากัด.

ทองอยู่	 สาระ.	 2543.	การเปรียบเทียบอ�านาจการทดสอบและ 
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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา 

ขนาดเล็ก	ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	โดยด�าเนินการวิจัย	4	ขั้นตอน	ได้แก่	1)	การวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ ์

เชิงลึกกับผู้บริหาร	 คณะครู	 และคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน	 2)	 การพัฒนารูปแบบ	 โดยใช้การสนทนากลุ่มแบบเจาะจงกับ 

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ	 3)	 การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบด้วยแบบสอบถามความคิดเห็น	 และ	 4)	 การทดลองใช้รูปแบบเครื่องมือที่ใช	้ 

คือ	 1)	 คู่มือการด�าเนินงาน	 2)	 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อผลการด�าเนินงาน	 สถิติที่ใช้	 ได้แก่	 ค่าเฉล่ีย	 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า	รูปแบบการบริหารที่พัฒนาขึ้น	ประกอบด้วย	องค์ประกอบส�าคัญ	4	ส่วน	ได้แก่	ส่วนที่	1	ผู้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

สถานศึกษา	 ประกอบด้วยกลุ่มบุคคล	 2	 กลุ่ม	 ได้แก่	 1)	 คณะกรรมการบริหารงานสถานศึกษา	 และ	 2)	 ผู้สนับสนุนการบริหารงาน 

สถานศึกษา	 ส่วนท่ี	 2	 กระบวนการของการบริหารแบบมีส่วนร่วม	 ประกอบด้วย	 การมีส่วนร่วม	 5	 ขั้นตอน	 ได้แก่	 1)	 ร่วมวางแผน	 

2)	 ร่วมตัดสินใจ	 3)	 ร่วมปฏิบัติ	 4)	 ร่วมประเมินผล	 และ5)	 ร่วมรับผลประโยชน์	 ส่วนที่	 3	 ขอบข่ายการบริหารงานของสถานศึกษา	 

ประกอบด้วยกรอบภาระงาน	 4	 งาน	 ได้แก่	 1)	 การบริหารงานวิชาการ	 2)	 การบริหารงานบุคคล	 3)	 การบริหารงานงบประมาณ	 และ	 

4)	 การบริหารงานท่ัวไป	 และส่วนท่ี	 4	 เป้าหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม	 ประกอบด้วยคุณภาพสถานศึกษา	 3	 ด้าน	 ได้แก่	 

1)	 ด้านนักเรียน	 2)	 ด้านครู	 และ3)	 ด้าน	 การบริหารจัดการ	 และผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารที่พัฒนาขึ้น	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างที่ 

ทดลองใช้รูปแบบมีความคิดเห็นต่อผลการด�าเนินงานทั้งด้านการมีส่วนร่วมและด้านผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา	 โดยภาพรวมอยู่ใน 

ระดับมาก	(X		=	4.30,	S.D.	=	0.47)

ค�าส�าคัญ :	รูปแบบการบริหาร,	การมีส่วนร่วม,	โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก

ดวงเดือน วินิจฉัย, ธนวิน ทองแพง, สถาพร พฤฑฒิกุล



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 13  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562  141

Abstract
	 The	purposes	of	 this	 research	were	 to	develop	and	 study	 the	development	 results	of	 a	participative	 

management	model	of	small	primary	schools	under	the	Office	of	the	Basic	Education	Commission.	The	research	 

consisted	 of	 four	 steps:	 1)	 analysis	 of	 the	 documents	 and	 in-depth	 interview	 of	 the	 administrators,	 teachers	 

and	 school	 boards,	 2)	model	 development	 using	 specific	 focus	 group	 discussion	with	 the	 professional	 group, 

3)	 appropriate	 evaluation	of	 the	model	 using	 a	questionnaire	 and	 4)	model	 experiment.	 The	 instruments	 used 

in	 the	 study	were:	 1)	 operational	 guide	 book	 and	 2)	 the	 questionnaire	 on	 feedback	 towards	 the	 performance. 

The	 statistics	 used	were	mean	 and	 standard	 deviation.	 The	 findings	 of	 this	 study	 showed	 that	 the	 developed	 

participative	management	model	 consisted	 of	 four	 important	 elements:	 Part	 1	 -	 the	 participants	 of	 school	 

management	 consisted	 of	 two	 groups	 including:	 1)	 school	 board	 of	 directors	 and	 2)	 the	 supporters	 of	 school	 

management.	Part	2	-	The	process	of	participative	management	consisted	of	five	participative	steps;	1)	planning	 

participation,	 2)	 decision	making	 participation,	 3)	 operational	 participation,	 4)	 evaluation	 participation	 and	 

5)	 benefit	 sharing	 participation.	 Part	 3	 -	 The	 school	 administration	 scope	 consisted	 of	 four	 functions	 including:	 

1)	 academic	management,	 2)	 personnel	management,	 3)	 budget	 and	 financial	management	 and	 4)	 general	 

management.	And	Part	4	-	The	target	of	participative	management	consisted	of	three	parts	of	school	qualification	 

including:	 1)	 the	 students	 2)	 the	 teachers	 and	 3)	management.	 The	 experimental	 results	 of	 the	 developed	 

participative	management	model	 found	 that	 the	 samples	had	opinions	 towards	 the	operational	 results	of	both 

the	participation	and	the	school	quality	development	as	a	whole	at	the	high	level.		(X	=	4.30,	S.D.	=	0.47)

Keywords :	 The	management	model,	Participative,	Small	size	primary	schools
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บทน�า
	 จากข้อมูลของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้ น พ้ืนฐาน	 มี โรง เรี ยนขนาดเล็ก ในสั งกัดจ� านวนมากถึ ง 

15,577	 โรงเรียน	 คิดเป็นร้อยละ	 50.55	 ของจ�านวนโรงเรียน 

ทั้งหมด	 30,816	 โรงเรียน	 (ข้อมูล	 10	 มิถุนายน	 2558)	 ส่งผล 

ให้เกิดปัญหาที่ส�าคัญ	 โดยเฉพาะเรื่องต้นทุนในการจัดการเรียน 

การสอนที่สูงกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่	 รัฐบาลต้องใช้งบประมาณ 

จ�านวนที่มากกว่าหรือจ่ายแพงกว่าในการจัดการเรียนการสอน 

ในโรงเรียนขนาดเลก็	(ส�านกังานเลขาธกิารสภาขับเคลือ่นการปฏริปู 

ประเทศ,	2559	 :	2)	สอดคล้องกับพิธาน		พื้นทอง	 (2548	 :	2-5) 

ที่ได้สรุปปัญหาหลักของโรงเรียนขนาดเล็กในเชิงบริหารจัดการไว้ 

2	ประการ	คอื	1)	ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานสงูมากเมือ่เปรยีบเทยีบ 

กับโรงเรียนขนาดใหญ่	 เน่ืองจากจ�าเป็นต้องลงทุนทางด้านปัจจัย 

สูงกว่าโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่	 2)	 คุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก 

ค่อนข้างต�่าเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนขนาดใหญ่	 ซึ่งส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พยายามด�าเนินการพัฒนา 

คุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็กอย่างหลากหลาย	แต่การด�าเนินงาน 

ของโรงเรียนส่วนใหญ่ยังมีปัญหาที่ใกล้เคียงกันก็คือ	 ผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนของนักเรียนค่อนข้างต�่าเมื่อเปรียบเทียบกับขนาด 

อื่น	ๆ	(สมเดช	สีแสง,	2552	:	47-51)		

	 การพัฒนาคุณภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพในการ 

บริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็ก	 จึงเป็นประเด็นที่ส�าคัญยิ่งต่อ 

การสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	โดยการศึกษาสภาพปัญหา 

และตระหนกัถงึความเป็นจรงิทีย่งัจ�าเป็นต้องมสีถานศกึษาขนาดเลก็ 

จ�านวนหนึ่งต่อไปตามสภาพและบริบทของท้องถิ่นในแต่ละชุมชน	 

โดยยึดหลกัการบรหิารแบบมส่ีวนร่วม	ส่งเสรมิการระดมความร่วมมอื 

จากองค์กรปกครองท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	 เพื่อ 

พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ	 (ธีรศักดิ์ 

ปทมุราษฎร์,	2556	:	2)	สอดคล้องกบัยทุธศลิป์	พานนนท์	(2546	:	3)	 

ที่ว่า	 การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการบริหาร 

จัดการศึกษาของโรงเรียนที่สอดคล้องต ่อการเปล่ียนแปลง	 

การที่จะบริหารโรงเรียนให้ประสบความส�าเร็จและมีประสิทธิภาพ	 

ผู้บริหารโรงเรียนควรน�าหลักการมีส่วนร่วม	(Participation)	ที่เปิด 

โอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบ	 ร่วมตัดสินใน 

การจัดการศึกษา	 เพื่อสร้างความรู้สึกในการเป็นเจ้าของและร่วม 

จัดการศึกษาให้มากขึ้น	 ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของ 

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารโรงเรียนได ้

อย่างต่อเนื่อง	ยังสอดคล้องกับจิณณวัตร	 	ปะโคทัง	 (2549	 :	4-5)	 

พบว่า	 การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นปัจจัยส�าคัญต่อการพัฒนา 

การศึกษา	 เพราะสถานศึกษาและชุมชนเป็นสถาบันที่มีความ 

ใกล้ชิดกัน	 ดังนั้นการจัดการศึกษาให้ประสบความส�าเร็จต้อง 

อาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย	เช่นเดียวกับ	วินัย		ดิสสงค์	(2556	:	 

142)	 ที่ว ่า	 การเปิดโอกาสให้ผู ้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วม 

ของในการจัดการศึกษา	 เป็นวิธีการท่ีส�าคัญที่จะช่วยให้โรงเรียนได้ 

รับการสนับสนุน	 ช่วยเหลือ	 รวมถึงการพัฒนาโรงเรียนในด้าน 

ต่าง	 ๆ	 ด้วยความร่วมมือกันของผู้ปกครองและชุมชน	 ส่งผลให้ 

โรงเรียนสามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 

สอดคล้องกับ	จ�ารูญ		จับบัง	(2555	:	บทคัดย่อ)		ที่ว่า	การส่งเสริม 

การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาจะน�าไปสู ่ 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน	 ขนาดเล็ก	 4	 ด้าน	 คือ	 

คุณภาพครู	 คุณภาพการบริหารจัดการ	 คุณภาพนักเรียนและ 

คุณภาพการเรียนการสอน	 ท�าให้โรงเรียนมีการพัฒนาในด้าน 

ความรู ้ความสามารถของครู	 ความเข้าใจ	 พัฒนาการท�างาน	 

มีระบบการบริหารจัดการที่ดี	 มีการใช้ทรัพยากรทั้งภายในและ 

ภายนอกโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและนักเรียนมีโอกาสได ้

เรียนรู ้อย่างหลากหลายเพิ่มมากขึ้นตามศักยภาพของตนและ 

ได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและเกิดความรักและความผูกพันโรงเรียน 

มากยิ่งขึ้น		

	 จากความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหาดังกล่าว 

ผู ้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบม ี

ส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก	 สังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 เพื่อให้ได้รูปแบบการบริหาร 

แบบมีส่วนร่วมที่สามารถน�าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน 

ประถมศึกษาขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ 

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	

	 2.	 เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารแบบมี 

ส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก	 สังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กรอบแนวคิดการวิจัย
	 ผู้วิจัยได้ศึกษาและสังเคราะห์แนวคิดของนักวิชาการ 

ในด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 

ท�าให้ได้กรอบแนวคิดเบื้องต้นในการวิจัย	ดังนี้

	 1.	 สภาพปัจจุบันในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

ของโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเลก็	สงักดัส�านกังานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 2.	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน 

ขนาดเล็กของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	 

กระทรวงศึกษาธิการ	 (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน,	 2558)	 ประกอบด ้วย	 7	 ยุทธศาสตร ์ 	 ได ้แก	่ 

ดวงเดือน วินิจฉัย, ธนวิน ทองแพง, สถาพร พฤฑฒิกุล
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1)	 การสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค	 

2)	 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้แบบบูรณาการ 

ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้	 3)	 การพัฒนาผู้เรียนในด้านคุณธรรม	 

จริยธรรม	 คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะส�าคัญตาม 

หลักสูตร	 4)	 การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน	 5)	 การพัฒนา 

ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	 6)	 การส่งเสริมบทบาท 

ของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา	 7)	 การสร้างความตระหนัก 

และพัฒนาระบบการจูงใจในการรักชุมชนท้องถิ่นของตนเอง

	 3.	 คุณภาพโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก	 จากแผน 

ยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก	พ.ศ.	2558-2561	(ส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	 2558)	 ประกอบด้วย	 

1)	 ผู ้เรียนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างท่ัวถึงและ 

เสมอภาค	2)	ผู้เรียนมีคุณภาพมีคุณธรรม	จริยธรรม	มีคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์และมีสมรรถนะส�าคัญของผู ้เรียนตามหลักสูตร 

3)	โรงเรียนมรีปูแบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ	เหมาะสมกบับรบิท	 

4)	โรงเรียนบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	

	 4.	 การส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมในการบรหิารของโรงเรยีน 

ประถมศึกษาขนาดเล็กท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ	 สังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (ส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน,	2558)

	 5.	 กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม	โดยสังเคราะห ์

จากแนวคิดของทรงวฒุ	ิ	เรอืงวาทศลิป์	(2550),	ธนสาร		บลัลงัก์ปัทมา	 

(2551),	สัญญา		เคณาภูมิ	(2551),	เมตต์		เมตต์การุณ์จิต	(2553),	 

จรัส	 	 อติวิทยาภรณ์	 (2553),	 สัมมา	 	 รธนิธย์	 (2553),	 ศิริชัย		 

กาญจนาวาสี	(2537),	สมยศ		นาวีการ	(2545),	อุทัย		บุญประเสริฐ	 

(2542),	Strauss	(1977),	Likert	(1961),		Vroom&Yetton	(1973),	 

WHO/UNICEF	 (1978),	Cohen	and	Uphoff	 (1980),	United	 

(1981)	 ได้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม	 ประกอบด้วย	 

5	ขั้นตอน	ได้แก่	1)	ร่วมวางแผน	2)	ร่วมตัดสินใจ	3)	ร่วมปฏิบัติ				 

4)	ร่วมประเมินผล	และ	5)	ร่วมรับผลประโยชน์

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 ข้ันตอนที่	1	 การศกึษาแนวทางการบรหิารแบบมส่ีวนร่วม 

ของโรงเรียนขนาดเล็ก		

	 ผูวิ้จยัสมัภาษณ์กลุม่ตวัอย่างทีเ่ลอืกแบบเจาะจง	2	กลุม่	 

ได้แก่	 1)	 ผู ้อ�านวยการโรงเรียน	 ครูผู ้สอน	 และคณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มี 

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน	 และโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีการบริหาร 

จัดการตามสภาพบริบท	รวมจ�านวน	24	คน	โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

แบบกึ่งโครงสร้าง	(Semi-Structure	Interview)	มี	2	ตอน	ได้แก่	 

ตอนที่	1	ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์	ประกอบด้วย	1)	ชื่อ-สกุล	 

2)	ต�าแหน่ง	และ	3)	ประสบการณ์การท�างานในต�าแหน่งของผู้ให้	 

และตอนที	่2	ประเดน็ในการสัมภาษณ์	ประกอบด้วย	4	ประเดน็หลกั	 

ได้แก่	 1)	 สภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน 

ประถมศึกษาขนาดเล็ก	 2)	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารแบบมี 

ส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก	 3)	 กระบวนการใน 

การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 

4)	 เป้าหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนประถม 

ศึกษาขนาดเล็ก	 และข้อเสนอแนะอื่น	 ๆ	 น�าไปหาค่าดัชนีความ 

สอดคล้อง	 ระหว่างข้อค�าถามกับจุดประสงค์	 (Index	 of	 Item	 

Objective	 Congruence)	 เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา	 

ประเด็นการสัมภาษณ์ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ	 มีค่าดัชนีความสอดคล้อง

อยู่ระหว่าง	0.67-1.00	

	 ขั้นตอนที	่2	 การพฒันารปูแบบการบรหิารแบบมส่ีวนร่วม 

ของโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเลก็	สงักดัส�านกังานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 ผู ้วิจัยพัฒนารูปแบบจากกลุ ่มตัวอย่างที่เลือกแบบ 

เจาะจง	 (Purposive	 Sampling)	 โดยก�าหนดคุณสมบัติของ 

ผู้เชี่ยวชาญต้องเป็นผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มีวิทยฐานะ 

ช�านาญการพเิศษและบรหิารสถานศกึษาแบบมส่ีวนร่วมจนประสบ 

ความส�าเร็จเป็นที่ประจักษ์	 จ�านวน	 7	 คน	 โดยแบบการสนทนา 

กลุ่มแบบเจาะจง	 (Focus	 Group	 Discussion)	 เพื่อเก็บข้อมูล 

เกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา 

ขนาดเล็ก	 ประกอบด้วย	 4	 ประเด็น	 ได้แก่	 1)	 ผู้มีส่วนร่วมใน 

การบริหารสถานศึกษา	 2)	 กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม	 

3)	 ขอบข่ายการบริหารงานของสถานศึกษา	 4)	 เป้าหมายของ 

การบริหารแบบมีส ่วนร่วม	 ซึ่งเป ็นค�าถามปลายเปิดเพื่อให  ้

ผู ้เช่ียวชาญให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในแต่ละองค์ประกอบของ 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม	 และเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม 

ของร่างคู่มือการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา 

ขนาดเล็ก	 ประกอบด้วย	 8	 ประเด็น	 ได้แก่	 1)	 หลักการส�าคัญ 

2)	 วัตถุประสงค์	 3)	 องค์ประกอบ	 4)	 ผู้มีส่วนร่วม	 5)	 ขอบข่าย 

การบรหิารงาน	6)	กระบวนการบรหิาร	7)	เป้าหมายของการบริหาร	 

และ	 8)	 การด�าเนินงาน	 น�าไปหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 

ข ้อค�าถามกับจุดประสงค ์ 	 ( Index	 of	 Item	 Objective	 

Congruence)	 เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา	 ประเด็น 

การสนทนาผ่านเกณฑ์ทุกข้อ	 มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง	 

0.67-1.00	

	 ขั้นตอนที	่3	การประเมินรูปแบบการบริหารแบบมี 

ส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก	 สังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดวงเดือน วินิจฉัย, ธนวิน ทองแพง, สถาพร พฤฑฒิกุล
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	 ผู้วิจัยประเมินรูปแบบโดยกลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	บุคลากร 
ของโรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม	 จ�านวน	 15	 คน	 ประกอบด้วย 
1)	 ผู้บริหารโรงเรียน	 จ�านวน	 1	 คน	 2)	 คณะครู	 จ�านวน	 4	 คน	 
3)	 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐาน	 จ�านวน	 4	 คน	 
4)	คณะกรรมการที่ปรึกษา	จ�านวน	4	คน	และ	5)	คณะกรรมการ 
สภานักเรียน	 จ�านวน	 2	 คน	 โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น 
เกี่ยวกับความเหมาะสม	 ความเป็นไปได้	 และความเป็นประโยชน ์
ของรูปแบบ	จ�านวน	11	ข้อ	มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
5	 ระดับ	 น�าไปหาค่าดัชนี	 ความสอดคล้อง	 ระหว่างข้อค�าถามกับ 
จุดประสงค์	 (Index	 of	 Item	Objective	 Congruence)	 เพื่อ 
ตรวจสอบความตรงเชงิเนือ้หา	ข้อค�าถามผ่านเกณฑ์ทกุข้อ	มค่ีาดชัน ี
ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง	 0.67-1.00	 และน�าไปหาค่าอ�านาจ 
จ�าแนก	(Discrimination)	และค่าความเชื่อมั่น	(Reliability)	ของ 
แบบสอบถาม	 โดยได้ค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง	 .29	 -.86	 และ 
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	 .94	วิเคราะห์ความเหมาะสม	ความเป็นไป
ได้	และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบ	โดยใช้สถิติ	ได้แก่	ค่าเฉลี่ย	
(Means)	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)	
	 ขั้นตอนท่ี	 4	 การทดลองใช้รูปแบบการบริหารแบบ 
มีส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก	 สังกัดส�านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
	 ผู้วิจัยน�ารูปแบบและคู่มือการด�าเนินการไปทดลองใช ้
กับกลุ่มตัวอย่างที่เลือกแบบเจาะจง	 (Purposive	 Sampling)	 คือ	 
บุคลากรของโรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	เขต	1		และสอบถามความคิดเห็นต่อ 
การด�าเนินการตามรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน 
ประถมศึกษาขนาดเล็ก	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน	 จากบุคลากรของโรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม	 สังกัด 
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	 1	 จ�านวน	 
15	คน	ได้แก่	1)	ผู้บริหารโรงเรียน	จ�านวน	1	คน	2)	ครู	จ�านวน	 
4	 คน	 3)	 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน	 จ�านวน	 7	 คน	 
โดยแบบสอบถาม	แบ่งเป็น	2	ด้าน	คือ	ด้านการมีส่วนร่วม	จ�านวน	 
23	 ข้อ	 และด้านผลการพัฒนาสถานศึกษา	 จ�านวน	 10	 ข้อ 
มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	 น�าไปหาค่าดัชน ี
ความสอดคล้อง	ระหว่างข้อค�าถามกับจุดประสงค์	(Index	of	Item	 
Objective	 Congruence)	 เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
ข้อค�าถามผ่านเกณฑ์ทุกข้อ	 มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง	 
0.67-1.00	และน�าไปหาค่าอ�านาจจ�าแนก	(Discrimination)	และ 
ค่าความเชื่อมั่น	 (Reliability)	 ของแบบสอบถาม	 โดยได้ค่าอ�านาจ 
จ�าแนกอยู่ระหว่าง	 .29	 -.57	 และค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ	 .97	 
วิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อการด�าเนินการตาม 
รูปแบบ	 โดยใช้สถิติ	 ได้แก่	 ค่าเฉลี่ย	 (Means)	 ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน	(Standard	Deviation)	ระยะเวลาในการน�ารปูแบบไปใช้ 
คือ	ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2560	(1	พฤษภาคม	-	31	ตุลาคม	 
2560)

ผลการวิจัย
	 ผลการวิจัย	แบ่งออกเป็น	2	ตอน	ดังนี้
	 ตอนที	่1	 ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบ 
มีส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก	 สังกัดส�านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ดังนี้
	 ผลการด�าเนินการตามขั้นตอนการวิจัยท�าให้ได้รูปแบบ 
การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ประกอบด้วย	 องค์ประกอบส�าคัญ 
4	ส่วน	ได้แก่		ส่วนที	่1	ผูม้ส่ีวนร่วมในการบรหิารจดัการสถานศกึษา	 
ประกอบด้วย	กลุม่บคุคล	2	กลุม่	ได้แก่	1)	คณะกรรมการบริหารงาน 
สถานศึกษา	 และ	 2)	 ผู ้สนับสนุนการบริหารงานสถานศึกษา 
ส่วนที	่2		กระบวนการของการบรหิารแบบมส่ีวนร่วม	ประกอบด้วย 
การมีส่วนร่วม	5	ขั้นตอน	ได้แก่	1)	ร่วมวางแผน	2)	ร่วมตัดสินใจ	 
3)	 ร่วมปฏิบัติ	 4)	 ร่วมประเมินผล	 และ5)	 ร่วมรับผลประโยชน์	 
ส่วนท่ี	 3	 ขอบข่ายการบริหารงานของสถานศึกษา	 ประกอบด้วย 
กรอบภาระงาน	 4	 งาน	 ได้แก่	 1)	 การบริหารงานวิชาการ	 
2)	 การบริหารงานบุคคล	 3)	 การบริหารงานงบประมาณ	 และ 
4)	 การบริหารงานทั่วไป	 และส่วนที่	 4	 เป้าหมายของการบริหาร 
แบบมีส่วนร่วม	 ประกอบด้วย	 คุณภาพสถานศึกษา	 3	 ด้าน	 ได้แก่ 
1)	 ด้านนักเรียน	 2)	 ด้านครู	 และ3)	 ด้านการบริหารจัดการ	 และ 
ผลการประเมินความเป็นไปได้	 ความเหมาะสมและความเป็น 
ประโยชน์ของรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน 
ประถมศึกษาขนาดเล็ก	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน	โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	ทั้ง	3	ด้าน	โดยมีค่าเฉลี่ย 
อยู่ในระดับมาก	 เรียงจากมากไปน้อย	 ได้แก่	 ด้านความเป็นไปได้	 
ด้านความเป็นประโยชน์	และด้านความเหมาะสม	ตามล�าดับ
	 ตอนที	่2	 ผลการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ของโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเลก็	สงักดัส�านกังานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 แบ่งเป็น	 2	 ด้าน	 ได้แก่	 ด้านการมีส่วนร่วม 
และด้านผลการพัฒนาสถานศึกษา	ดังนี้
	 ด้านการมีส่วนร่วม	มีการด�าเนินการตามกระบวนการม ี
ส่วนร่วม	ประกอบด้วย	5	ขัน้ตอน	ดงันี	้1)	การวางแผนมกีารประชมุ 
เพื่อร่วมกันวางแผนการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา	 โดย 
ผู ้เข้าร่วมประชุม	 คือ	 คณะกรรมการบริหารงานสถานศึกษา	 
ประกอบด้วย	 ผู ้บริหารสถานศึกษา	 คณะครู	 คณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 คณะกรรมการที่ปรึกษาของสถานศึกษา 
และคณะกรรมการสภานักเรียน	 จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์บริบท	 
สภาพปัญหา	และความต้องการของโรงเรยีนและชุมชน	เพือ่วเิคราะห์ 
จุดแข็ง	จุดอ่อน	 โอกาสและอุปสรรค	ตามขอบข่ายการบริหารงาน 
ของสถานศึกษาท่ีก�าหนดไว้ในรูปแบบ	 และร่วมกันจัดท�าแผน 
ปฏิบัติงานประจ�าปี	 2)	 การตัดสินใจ	 คณะกรรมการบริหารงาน 
สถานศึกษาร่วมตัดสินใจให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานประจ�าปี 
ของโรงเรียน	 โดยคณะกรรมการได้แสดงความคิดเห็นในประเด็น 
ต่าง	 ๆ	 และร่วมกันลงมติให้ความเห็นชอบในการน�าแผนปฏิบัติ 
งานประจ�าปีของโรงเรียนไปสู่การปฏิบัติในปีการศึกษา	 2560	 

ดวงเดือน วินิจฉัย, ธนวิน ทองแพง, สถาพร พฤฑฒิกุล
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3)	 การปฏิบัติงาน	 คณะกรรมการบริหารงานสถานศึกษาร่วมกับ 

ผู้สนับสนุนการบริหารงานสถานศึกษาได้ด�าเนินการตามแผนงาน/ 

โครงการที่ได้ก�าหนดไว้ท้ัง	 10	 โครงการในปีการศึกษา	 2560	 

4)	 การประเมินผลคณะกรรมการบริหารงานสถานศึกษาได้ร่วมกัน 

ประเมินผลการปฏิบัติ	 โดยในระหว่างการด�าเนินงานตามรูปแบบ 

การบรหิารแบบมส่ีวนร่วมของโรงเรียนประถมศกึษาขนาดเลก็	สงักดั 

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	 ได้มีติดตามการ 

ด�าเนินงานอย่างต่อเน่ือง	 เพื่อรับทราบความก้าวหน้า/ปัญหาใน 

การด�าเนินงานและหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน	 และ	 5)	 การรับ 

ผลประโยชน์	 คณะกรรมการบริหารงานสถานศึกษาได้ประชุม 

สัมมนาร่วมกัน	เพื่อสรุปผลการด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรม	และ 

ให้ข้อเสนอแนะในการจัดประชุมผู้ปกครอง	จัดนิทรรศการโรงเรียน	 

เพื่อเผยแพร่	 ประชาสัมพันธ์ผลการด�าเนินงานของโรงเรียน	 เป็น 

การสร้างความเข้าใจและความเช่ือม่ันให้กับผู้ปกครองนักเรียน 

และชุมชน	 และจากการสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 

ที่ทดลองใช้รูปแบบ	 พบว่า	 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อผลการ 

ด�าเนินงานด้านการมีส่วนร่วม	 โดยภาพรวมอยู ่ในระดับมาก	 

โดยเรยีงจากมากไปน้อย	ไดแ้ก่	การมส่ีวนร่วมในการประเมินผลการ 

มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์	 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน	

การมีส่วนร่วมในการวางแผน	 และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	

ตามล�าดับ

	 ด้านการพัฒนาสถานศึกษา	แบ่งออกเป็น	3	ด้าน	ดังนี้	 

1)	 ด้านนักเรียน	 พบว่า	 นักเรียนมีทักษะการท�างานที่หลากหลาย 

และมีคุณลักษณะอันพึ งประสงค ์ตามที่ หลักสูตรก� าหนด	 

2)	 ด้านครูผู้สอน	 พบว่า	 ครูมีความรู้ความสามารถ	 การจัดการ 

เรยีนรูท้ีม่คีวามหลากหลายเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั	การจดับรรยากาศ 

และส่ิงแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้	 การจัดกิจกรรมที่สอดแทรก 

คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 และมีการ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายความร่วมมือ	 3)	 ด้านบริหาร 

จดัการโรงเรยีน	พบว่า	โรงเรยีนมแีผนพฒันา	แผนปฏบิตักิารประจ�าปี 

ทีน่�าไปสูก่ารปฏบิตัอิย่างชดัเจน	จดักจิกรรมตามนโยบายหน่วยงาน 

ต้นสังกัดและบูรณาการให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน/ 

ท้องถิ่น	 จัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้นักเรียน 

พัฒนาเต็มศักยภาพ	 และจากการสอบถามความคิดเห็นของกลุ่ม 

ตัวอย่างที่ทดลองใช้รูปแบบ	 พบว่า	 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อ 

ผลการด�าเนินงานด้านผลการพัฒนาสถานศึกษา	 โดยรวมอยู่ใน 

ระดับมาก	โดยเรียงจากมากไปน้อย	ได้แก่	ด้านนักเรียน	ด้านบริหาร 

จัดการโรงเรียน	และด้านครูผู้สอน	ตามล�าดับ

สรุปและอภิปรายผล
	 รูปแบบการบริหารแบบมีส ่วนร ่วมที่พัฒนาขึ้น	 

ประกอบด้วยองค์ประกอบส�าคัญ	 4	 ส่วน	 ได้แก่	 ส่วนท่ี	 1	 ผู้ม ี

ส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา	 ส่วนที่	 2	 กระบวนการ 

ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม	 ส่วนที่	 3	 ขอบข่ายการบริหารงาน 

ของสถานศึกษา	 และส่วนที่	 4	 เป้าหมายของการบริหารแบบ 

มีส่วนร่วม	และรูปแบบมีความเหมาะสม	ความเป็นไปได้	 และเป็น 

ประโยชน์	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 ส่งผลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ได้มีส่วนร่วมในการบริหารและการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

และมีความคิดเห็นต่อการด�าเนินงานตามรูปแบบการบริหารแบบ 

มส่ีวนร่วมของโรงเรยีนประถมศึกษาขนาดเล็ก	ทัง้ด้านการมส่ีวนร่วม 

และด้านผลการพัฒนาสถานศึกษา	อยู่ในระดับมาก	ดังนั้น	รูปแบบ							 

การบรหิารแบบมส่ีวนร่วมของโรงเรียนประถมศกึษาขนาดเลก็	สงักดั 

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถน�าไปใช้ใน 

การพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง

	 จากผลการวิจัยน�ามาเป็นประเด็นในการอภิปรายได้ 

2	 ประเด็น	 คือ	 ผลการพัฒนารูปแบบและผลการใช้รูปแบบ 

การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก	 

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ดังนี้			

	 1.	 ผลการพฒันารูปแบบการบรหิารแบบมส่ีวนร่วมของ 

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ท�าให้ได้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม	 

โดยส่วนที่	1	ผู้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา	จากการ 

วจิยัพบว่า	ประกอบด้วย	กลุ่มบคุคล	2	กลุ่ม	ได้แก่	1)	คณะกรรมการ 

บริหารงานสถานศึกษา	 และ	 2)	 ผู ้สนับสนุนการบริหารงาน 

สถานศึกษา	 ซึ่งกลุ่มบุคคลเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงใน 

การด�าเนินการตามกระบวนการของการมีส่วนร่วม	 ซ่ึงผู้บริหาร 

สถานศึกษามีบทบาทหน้าที่ในการขับเคล่ือนการบริหารแบบ 

มส่ีวนร่วมเพือ่การพฒันาสถานศึกษาโดยด�าเนนิการร่วมกบัคณะคร	ู 

นักเรียน	 และผู้ที่มีบทบาทในการสนับสนุนและส่งเสริมการบริหาร 

จัดการสถานศึกษาอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ 

คณะกรรมการที่ปรึกษาของสถานศึกษา	 สอดคล้องกับข้อค้นพบ 

ของ	ยงค์	 เภาโพธิ์	 	 (2557	 :	 82-91)	พบว่า	ปัจจัยภายในที่ท�าให้ 

สถานศึกษาประสบความส�าเร็จในการบริหารแบบมีส่วนร่วม	ได้แก ่

ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในสถานศึกษาให้ความร่วมมือ	 ผู ้บริหารและ 

บุคลากรตระหนักและเห็นความส�าคัญ	 บุคลากรมีคุณภาพมีการ 

บริหารจัดการที่ดี	 และมีงบประมาณเพียงพอ	 ส่วนปัจจัยภายนอก 

สถานศกึษา	ได้แก่	ชมุชนให้ความส�าคญัและหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 

ให้การสนับสนุน	 ผู้ปกครองและองค์กรจากภายนอกสถานศึกษา 

ให้การสนบัสนนุด้านงบประมาณและเปิดโอกาสให้หน่วยงาน	องค์กร 

ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม	สอดคล้องกับเพ็ญจันทร์		เอี่ยวสานุรักษ์	 

(2560	:	80)	ที่ว่าลักษณะเด่นของโรงเรียนที่ประสบความส�าเร็จ	คือ 

ดวงเดือน วินิจฉัย, ธนวิน ทองแพง, สถาพร พฤฑฒิกุล



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

146   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 13  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562

ทกุงานทกุกจิกรรมทกุฝ่ายเข้ามามส่ีวนร่วมด้วยความเตม็ใจ	สมคัรใจ 

อาสาเข้ามามีส่วนร่วม	 ส่วนท่ี	 2	 กระบวนการของการบริหารแบบ 

มีส่วนร่วม	 จากการวิจัยพบว่า	 ประกอบด้วยการมีส่วนร่วม	 5	 

ขั้นตอน	 ได้แก่	 1)	 ร่วมวางแผน	 2)	 ร่วมตัดสินใจ	 3)	 ร่วมปฏิบัต	ิ 

4)	 ร่วมประเมินผล	 และ	 5)	 ร่วมรับผลประโยชน์	 ซึ่งกระบวนการ 

ทั้ง	 5	 ขั้นตอนนี้มีความส�าคัญท่ีจะท�าให้ผู้มีส่วนร่วมได้ด�าเนินการ 

ตามขั้นตอนของการมีส่วนร่วม	 เพื่อร่วมกันพัฒนาสถานศึกษา	 

สอดคล้องกับกระบวนการมีส่วนร่วมของ	WH0/	UNICEF	(1978	:	 

41-49)	 เมตต์	 	 เมตต์การุณ์จิต	 (2553	 :	 24)	 และขั้นตอนการม ี

ส่วนร่วมของCohen	 &	 Uphoff	 (1977	 :	 213-218)	 ส่วนท่ี	 3		 

ขอบข่ายการบริหารงานของสถานศึกษา	จากการวิจัยพบว่า	โรงเรียน 

ประถมศึกษาขนาดเล็ก	มีกรอบภาระงาน	4	งาน	ซึ่งเป็นภารกิจที่น�า 

ไปสู่การบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและการพัฒนา 

คุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิผล	 ดังน้ันผู้บริหารสถานศึกษา 

ต้องให้ความส�าคัญกับการบริหารงานตามภารกิจ	(จรุณี		เก้าเอี้ยน,	 

2556	:	40-51)	แต่ด้วยภาระงานมีจ�านวนมากและข้อจ�ากัดในด้าน 

จ�านวนบุคลากรในการรับผิดชอบงาน	 จึงมีการปรับภาระงานย่อย 

ให้เหมาะสมกับบริบท	 สอดคล้องกับวีระยุทธ	 ชาตะกาญจน์	 

(2555	 :	 101)	 ที่กล่าวถึงการจัดโครงสร้างและแผนภูมิการบริหาร 

โรงเรียน	ต้องค�านึงถึงองค์ประกอบส�าคัญด้านต่าง	ๆ	ได้แก่	จ�านวน 

นักเรียน	จ�านวนห้องเรียน	จ�านวนนักเรียนต่อห้องเรียน	อัตราส่วน 

ครูต่อนักเรียน	ภารกิจของโรงเรียนภาระงานของครู	ซึ่งจะแตกต่าง 

กันตามขนาดของโรงเรียน	 แต่ต้องครอบคลุมภารกิจการบริหาร 

โรงเรยีนทัง้	4	ด้าน	ส่วนที	่4	เป้าหมายของการบรหิารแบบมส่ีวนร่วม 

จากการวจิยัพบว่า	จากการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตามกรอบ 

ภารกิจงานของโรงเรียน	 ท�าให้โรงเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพ 

ใน	3	ด้าน	คือ	1)	นักเรียน	2)	ครู	3)	การบริหารจัดการ	ซึ่งสอดคล้อง 

กับส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(2557	:	24)	ที่ม ี

เป้าประสงค์การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก	 โดยเน้นให้นักเรียน 

มีคุณธรรม	จริยธรรม	มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์	และมีสมรรถนะ 

ส�าคัญของผู ้ เรียนตามหลักสูตร	 โรงเรียนบริหารจัดการแบบ 

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและมีรูปแบบการบริหารจัดการที่ม ี

ประสิทธิภาพ	เหมาะสมกับบริบท

	 2.	 ผลการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ 

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	

	 ผลการใช้รูปแบบ	แบ่งออกเป็น	2	ด้าน	ได้แก่	ด้านการ 

มีส่วนร่วมและด้านการพัฒนาสถานศึกษา	 โดยด้านการมีส่วนร่วม	 

มีการด�าเนินการตามกระบวนการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน	 และ 

กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการด�าเนินงานด้านการมีส่วนร่วม	 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ได้มีส่วนร่วมในการบริหารแบบมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน	 ท�าให้เกิด 

ความเข้าใจการด�าเนนิงานการพัฒนาโรงเรยีนขนาดเล็กและต้องการ 

มีส่วนร่วมที่จะพัฒนาโรงเรียนในด้านต่าง	 ๆ	 สอดคล้องกับธนสาร		 

บัลลังก์ปัทมา	 (2551	 :	 30)	 ที่ว่า	 การให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม	 

ในการจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียนเป็นกระบวนการเรียนรู้ซึ่งกัน 

และกันของทุกฝ่าย	 นับตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น	 การวางแผน	 

การด�าเนินการและการแก้ไขปัญหา	 ตลอดจนการควบคุม	 ก�ากับ	 

ติดตามและประเมินผล	 เพื่อประโยชน์	 ในการพัฒนาการศึกษา 

ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	 สอดคล้องกับวินัย	 	 ดิสสงค์	 

(2556	 :	 142)	 ได้กล่าวถึง	 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ของโรงเรียนที่มีการคัดเลือกจากบุคคล	 กลุ่มบุคคลต่าง	 ๆ	 จาก 

ผู้ปกครองนักเรียน	ศิษย์เก่า	ผู้น�าชุมชน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	บุคคลส�าคัญ 

ในชุมชนและผู้แทนจากกลุ่มต่าง	 ๆ	 ล้วนเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัต ิ

ที่เอื้อต่อการสนับสนุนการจัดการศึกษา	 โดยมีส่วนร่วมตั้งแต่การ 

ร่วมคิด	ร่วมตัดสินใจ	ร่วมปฏิบัติ	ช่วยเหลือสนับสนุนรวมไปถึงร่วม 

รับผิดชอบ	และในงานวิจัยของเพ็ญจันทร์		เอี่ยวสานุรักษ์	(2560	: 

80-81)	 พบว่า	 ผู้บริหารโรงเรียนบริหารงานโดยให้ความส�าคัญ 

ของชุมชน	 สังคม	 เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของโรงเรียน	 

มีการน�าผู้ปกครอง	คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	และผู้น�า 

ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลการด�าเนินงานต่าง	ๆ 	ของ 

โรงเรียน	จะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมของชุมชน	สังคม	มีอิทธิพลต่อ 

การด�าเนินงานต่าง	 ๆ	 ของโรงเรียนเป็นอย่างมาก	 เพราะในชุมชน	 

สังคม	 มีกลุ่มผู ้น�าของชุมชนมีส่วนร่วมในการให้ทรัพยากรและ 

ให้ความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียน	 เช่นเดียวกับแสงเดือน				 

อาจหาญ	(2560	:	91)	ที่ว่า	ชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลเป็น 

เพราะผูบ้รหิารสถานศกึษาเปิดโอกาสให้กลุม่ผูป้กครองนกัเรียน	และ 

ชุมชนมีการแลกเปลี่ยน	เรียนรู้ถึงผลของการพัฒนาด้านต่าง	ๆ 	และ

วเิคราะห์	วจิารณ์ร่วมกนั	มกีารให้ข้อเสนอแนะให้ทศันะความคิดเหน็ 

ต่อผลการพฒันาโรงเรยีน	เพือ่หาแนวทางการปรบัปรงุพฒันาโรงเรยีน 

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 ส่วนด้านการพัฒนาสถานศึกษา	 

มกีารพฒันาสถานศกึษาทัง้	3	ด้าน	ได้แก่	ด้านนกัเรยีน	ด้านครผููส้อน	 

และด้านบริหารจัดการโรงเรียน	ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างยังมีความคิดเห็น 

ต่อการด�าเนนิงานด้านผลการพฒันาสถานศึกษา	โดยภาพรวมอยูใ่น 

ระดับมาก	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการบริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ 

ทกุฝ่ายเข้ามามส่ีวนร่วมในการพฒันาสถานศกึษาในด้านต่าง	ๆ 	น�าไป 

สู่การพัฒนาทั้งด้านนักเรียน	ด้านครูผู้สอน	และด้านบริหารจัดการ 

สถานศึกษา	ซึง่เป็นไปตามเป้าหมายและตรงกบัความต้องการของผู ้

ทีเ่ข้ามามส่ีวนร่วมในการด�าเนนิการพฒันาสถานศกึษา	สอดคล้องกบั 

ธัชพงศ์		มีแก้ว	(2557:	63-66)	ที่ว่า	ผู้บริหารควรตระหนักในเรื่อง 

การมีส่วนร่วม	 โดยบุคลากรควรมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมายของ 

โรงเรียนร่วมกัน	สอดคล้องกับกันธอร		กุลบุตรดี	 (2561	:	71-81) 

ทีว่่า	ผูบ้รหิารสถานศกึษาโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเลก็ควรบรหิาร 

จัดการศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเต็ม 

ดวงเดือน วินิจฉัย, ธนวิน ทองแพง, สถาพร พฤฑฒิกุล
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ความสามารถ	 โดยการสร้างความร่วมมือในลักษณะเครือข่าย 

ร่วมกับโรงเรียนขนาดเล็กด้วยกัน	 หรือโรงเรียนต่างขนาดกัน	 ที่อยู่ 

บริเวณใกล้เคียง	 หรือรับการสนับสนุนจากชุมชน	 หน่วยงานหรือ 

องค์กรอื่น	 ๆ	 เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัด 

การศึกษา	สอดคล้องกับวินัย		ดิสสงค์	(2556	:	142)	ที่ว่า	การเปิด

โอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมของในการจัดการศึกษา	

เป็นวธีิการทีส่�าคญัทีจ่ะช่วยให้โรงเรยีนได้รบัการสนบัสนนุ	ช่วยเหลือ	

รวมถึงการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่าง	 ๆ	 ด้วยความร่วมมือกันของ 

ผู้ปกครองและชุมชน	ส่งผลให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการศึกษา 

ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	เช่นเดยีวกบัจ�ารญู		จบับงั	(2555	:	บทคัดย่อ)	 

ทีว่่า	การส่งเสริมการมส่ีวนร่วมจากทกุภาคส่วนในการจดัการศกึษา 

จะน�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก	 ในด้าน 

การบริหารจัดการ	ครู	นักเรียน	และการเรียนการสอน	

ข้อเสนอแนะ 
	 1.	 รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ประกอบด้วย 

องค์ประกอบส�าคัญ	 4	 ส่วน	 ซึ่งผู้บริหารที่จะน�ารูปแบบไปใช้ควร 

ศึกษาท�าความเข้าใจองค์ประกอบดังกล่าว	 เพื่อให้สามารถน�าไป 

ปรับใช้ในการพัฒนาโรงเรียนตามความเหมาะสมของสภาพบริบท 

โรงเรียน	

	 2.	 ผู้ใช้ควรศึกษาองค์ประกอบของการบริหารแบบ 

มีส่วนร่วม	 เพื่อให้เข้าใจบทบาทและขั้นตอนการด�าเนินการที่จะน�า 

ไปสู่การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

	 3.	 ในส่วนของผู ้ มีส ่วนร ่วมในการบริหารจัดการ 

สถานศึกษา	ผู้บริหารมีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อน	การบริหาร 

แบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา	 โดยด�าเนินการร่วมกับ 

คณะกรรมการบรหิารงานของสถานศึกษาและผูส้นบัสนนุการบรหิาร 

สถานศึกษา

	 4.	 ในส่วนของกระบวนการของการบริหารแบบ 

มีส่วนร่วม	ควรด�าเนินการตามกระบวนการทั้ง	5	ขั้นตอน	ซึ่งจะน�า 

ไปสู่การด�าเนินการอย่างมีส่วนร่วมและเกิดประสิทธิผล

	 5.	 ในส่วนของขอบข่ายการบรหิารงานของสถานศกึษา	 

ควรด�าเนนิการให้ครอบคลมุขอบข่ายการบรหิารงาน	4	ฝ่าย	แต่ควร 

ปรับภาระงานย่อยให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา

	 6.	 ในส่วนของเป้าหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม	 

ควรมีการก�าหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

ให้ครอบคลุมทั้ง	 3	 ด้าน	 คือ	 ด้านนักเรียน	 ด้านครูผู้สอน	 และ 

ด้านบริหารจัดการสถานศึกษา			

	 7.	 โรงเรียนควรก�าหนดนโยบายการส่งเสริมสนับสนุน 

ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการของการมีส่วนร่วม 

เพือ่ให้เกิดความเข้าใจในการมส่ีวนร่วม	มคีวามรูส้กึเป็นส่วนหน่ึงของ 

สถานศกึษาและต้องการมส่ีวนร่วมในการพฒันาคณุภาพสถานศกึษา	

เอกสารอ้างอิง 

กันธอร	 	 กุลบุตรดี.	 (2561).	 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ 

	 คณุภาพการจดัการศกึษา	ส�าหรบัโรงเรยีนประถมศึกษา

	 ขนาดเล็ก	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม 

	 ศึกษา	 ในภาคตะวันออก.	 วารสารวิจัยร�าไพพรรณี.

	 12	(พฤษภาคม-สิงหาคม):	71-81.

จรุณี	 	 เก้าเอี้ยน.	 (2556).	 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ากับการ 

	 บริหารงานตามภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษาใน								 

	 สามจังหวัดชายแดนภาคใต้.	 วารสารมหาวิทยาลัย 

 ราชภัฏยะลา.	8:	40-51.

จิณณวัตร		ปะโคทัง.	(2549). รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนใน 

 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนดีเด ่น  

 โรงเรียนกันทรารมณ์ จังหวัดศรีสะเกษ.	 ดุษฎีนิพนธ์ 

	 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยบูรพา.

จ�ารูญ		จับบัง.	(2555).	รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ด้วย 

 กระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมส่ีวนร่วม สงักดั 

 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  

 ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยบูรพา.

ธนสาร		บัลลังก์ปัทมา.	(2551).	บทบาทประชาชนในการมีส่วนร่วม 

	 จัดการศึกษา.	นิตยสาร The city Journal.	4	(มนีาคม):  

	 30.

ธชัพงศ์	มแีก้ว.	(2557).	การบรหิารแบบมส่ีวนร่วมของโรงเรียนใน 

 กลุม่ล�าเหย อ�าเภอดอนตมู ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

 ประถมศกึษานครปฐม เขต 1.	การค้นคว้าอสิระปรญิญา 

	 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ธรีศกัดิ	์	ปทมุราษฎร์.	(2556).	รปูแบบการบริหารโรงเรยีนขนาดเลก็ 

 ที่มีประสิทธิผล. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต	 

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

เพ็ญจันทร์	 	 เอี่ยวสานุรักษ์.	 (2560).	 ความส�าเร็จในการบริหาร 

	 แบบมีส ่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา	 สังกัด 

	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 บนฐาน 

	 ของปัจจัยเชิงปรากฏการณ์.	 วารสารวิจัยร�าไพพรรณี.  

	 11	(กันยายน-ธันวาคม):	74-85.

พธิาน		พืน้ทอง.	(2548). ข้อเสนอเชงินโยบายเพือ่พฒันาศกัยภาพ 

 โรงเรยีนขนาดเลก็ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื.	วทิยานพินธ์ 

	 ปรญิญาศึกษาศาสตรดษุฎบีณัฑติ	มหาวทิยาลัยขอนแก่น.

เมตต์	 	 เมตต์การุณ์จิต.	 (2553).	 การบริหารจัดการศึกษาแบบ 

 มีส่วนร่วม : ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 และราชการ.	พิมพ์ครั้งที่	2.	กรุงเทพฯ	:	บุ๊คพอยท์.

ดวงเดือน วินิจฉัย, ธนวิน ทองแพง, สถาพร พฤฑฒิกุล



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

148   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 13  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562

ยงค์	เภาโพธิ.์	(2557).	การพฒันากลยทุธ์การบรหิารแบบมส่ีวนร่วม 

	 ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่

	 การศึกษาประถมศึกษาก�าแพงเพชร. วารสารศกึษาศาสตร์  

 มหาวิทยาลัยนเรศวร. 16	(ตุลาคม-ธันวาคม):	82-91.

ยุทธศิลป์	 พานนนท์.	 (2546).	 การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

 ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 ขั้นพื้นฐานสังกัดส�านักงานการประถมศึกษาจังหวัด 

 สระบุรี. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต	 สถาบัน 

	 ราชภัฎจันทรเกษม.

วินัย	 	 ดิสสงค์.	 (2556). การบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ 

 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาผลงานทาง 

 วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา.	 กรุงเทพฯ	 :	 บริษัท	 

	 21	เซ็นจูรี่	จ�ากัด.

วรีะยทุธ	ชาตะกาญจน์.	2555.	เทคนคิการบรหิารส�าหรบันกับรหิาร 

 การศกึษามอือาชพี.	พมิพ์ครัง้ที	่3.	กรงุเทพฯ	:	ส�านกัพมิพ์ 

	 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สมเดช	สแีสง.	(2552).	แนวทางการพฒันาคณุภาพโรงเรยีนขนาดเล็ก.	 

 วารสารพัฒนาความรู้ด้านระเบียบกฎหมายและ 

 พัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู.	17:	47-51.

แสงเดือน	 	 อาจหาญ.	 (2560).	 กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของชุมชน 

	 ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก	 สังกัด 

	 ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 

	 เขต	 2. วารสารวิจัยร�าไพพรรณี. 11	 (กันยายน- 

	 ธันวาคม):	86-94.

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.	 (2557). นโยบาย 

 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558. 	กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์ชุมนุม 

	 สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

ส�านักงานเลขาธิการสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ.	 (2560).	 

 รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  

 ด้านการศึกษา เรื่องการบริหารจัดการโรงเรียน 

 ขนาดเล็ก [Online].	 https://www.parliament. 

	 go.th.	

Cohen,	J.M.,	and	Uphoff,	N.T.	(1977).	Rural Development  

 Participation: Concept and Measure for  

 Project Design Implementation and  

 Evaluation: Rural Development Committee  

 Center for international Studies. New	York	:	 

	 Cornell	University	Press.	

WHO/	 UNICEF.	 (1978).	 Report of the International  

 Conference on Primary Health Care.	 New	 

	 York:	N.P.	Press.

ดวงเดือน วินิจฉัย, ธนวิน ทองแพง, สถาพร พฤฑฒิกุล



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 13  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562  149

แรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

Motivation in Selected Study in The Bachelor Degree of Faculty

of Education at Rambhai Barni Rajabhat University

จุลลดา  จุลเสวก,  วรันธร		อรรคปทุม

Chunlada Chunlasewok, Varantorn	Akkapatum

คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	จ.จันทบุรี	22000

Faculty	of	Education,	Rambhai	Barni	Rajabhat	University,	Chanthaburi	22000	Thailand

*Corresponding	author	E-mail:	chunlada49@gmail.com

(Received:	September	5,	2018	;Revised	:	December	7,	2018	;	Accepted	:	December	12,	2018)

บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ร�าไพพรรณี	และเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	จ�าแนก 

ตามข้อมลูทัว่ไปของนกัศกึษา	กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการศกึษา	คือ	นกัศึกษาระดบัปรญิญาตร	ีคณะครศุาสตร์	มหาวทิยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณ	ี 

ที่ก�าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่	1	ในปีการศึกษา	2559	จ�านวน	217	คน	โดยการสุ่มอย่างง่าย	ผลการวิจัยพบว่า

	 1.	 ด้านเหตุผลส่วนตัวในการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	แตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	โดยนักศึกษาชายสูงกว่านักศึกษาหญิง

	 2.	 เมือ่จ�าแนกตามแผนการเรยีนทีจ่บการศกึษามา	พบว่า	แรงจงูใจด้านบคุคลทีเ่กีย่วข้อง	แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคัญทางสถติิ 

ที่ระดับ	.05

	 3.	 เมื่อจ�าแนกตามแผนการเรียนที่จบการศึกษามาโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	แต่เมื่อพิจารณา 

เป็นรายคู่	 พบว่า	 นักศึกษาท่ีจบการศึกษาจากแผนการเรียนวิทย์-คณิตและแผนการเรียนอื่น	 ๆ	 แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ

ที่ระดับ	.05

ค�าส�าคัญ : แรงจูงใจ,	คณะครุศาสตร์

จุลลดา  จุลเสวก, วรันธร  อรรคปทุม
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Abstract
	 The	purpose	of	this	research	were	to	study	the	motivation	in	selected	study	in	the	bachelor	degree	of	 

Faculty	 of	 Educational	 Rambhai	 Barni	 Rajabhat	 University,	 and	 compare	 the	motivation	 to	 choose	 a	 bachelor	 

degree	of	 Faculty	 of	 Educational	 Rambhai	 Barni	 Rajabhat	University	 classified	by	 student’s	 general	 information. 

The	 samples	 used	 in	 the	 study	were	 217	 first	 year	 bachelor	 degree	 students,	 Faculty	 of	 Education,	 Rambhai	 

Barni	Rajabhat	University	in	the	academic	year	2016,	by	random	sampling	technique.	The	research	found:

	 1.	 Personal	reasons	for	choosing	to	study	a	bachelor	degree,	Faculty	of	Education,	Rambhai	Barni	Rajabhat	

University	were	statistically	significant	difference	at	the	.05	level.	Male	students	were	higher	than	female	students.

	 2.	 When	 classified	 by	 graduation	 plan,	 found	 that	 the	 relevant	 personal	motivation	was	 statistically	 

significant	at	the	.05	level.	

	 3.	 When	classified	by	graduation	plan,	in	overall	was	statistically	significant	difference	at	the	.05	level.	 

However,	when	considering	in	pair,	it	was	found	that	the	students	who	graduated	from	the	science-mathematics	 

plan	and	other	plans	was	statistically	significant	difference	at	the	.05	level.

Keywords :	 Motivation,	Faculty	of	Education

จุลลดา  จุลเสวก, วรันธร  อรรคปทุม
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บทน�า
	 การศึกษาเป็นปัจจัยท่ีส�าคัญในการพัฒนาประเทศและ 

เป็นส่วนส�าคัญในการเสริมสร้างคุณภาพประชากรให้สอดคล้องกับ 

การเปลี่ยนแปลงในสังคมที่เกิดขึ้น	จึงจ�าเป็นที่จะต้องให้ความสนใจ 

และให้การสนับสนุนส่งเสริมมากท่ีสุด	 นอกจากนี้การศึกษายังเป็น 

เครื่องมือในการพัฒนาส่งเสริมความรู้	 ความคิด	 และทัศนคติให ้

คนไทยรู้จักตนเอง	 แล้วน�าความรู้ความเข้าใจมาใช้ในการแก้ปัญหา 

และเสริมสร้างสังคมให้ดีข้ึน	 ประเทศใดก็ตามถ้ามีคนที่มีคุณภาพ 

มาก	 ประเทศนั้นย่อมพัฒนาได้ก้าวไกลกว่าประเทศอื่น	 ๆ	 เพื่อให้ 

การพัฒนาประเทศไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพ	 

จึงจ�าเป็นจะต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญจากหลากหลายสาขาวิชา	 ทั้งนี ้

เพราะกระบวนการพฒันาประเทศนัน้เป็นกระบวนการทีม่อีงค์ประกอบ 

มาเกีย่วข้องมากมาย	เช่น	ทางด้านเศรษฐกจิ	สงัคม	การเมอืง	ปรชัญา	 

และการศกึษา	เป็นต้น	ซึง่สถาบนัทีม่บีทบาทและรบัผดิชอบโดยตรง 

เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือ	สถาบันการศึกษาซึ่งจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

ให้มคีวามรูค้วามสามารถเพือ่สนองความต้องการในระบบเศรษฐกจิ 

ของประเทศ	 ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว	 (สุธารัตน์	 อนุกูลประเสริฐ,	 

2537	อ้างถึงใน	กิตติ	ตันวีระ,	2545)

	 การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นแหล่งความรู ้ที่จะ 

เสริมความก้าวหน้าทางวิชาการเป็นปัจจัย	 พื้นฐานในการพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาประเทศ	 บุคคลทั่วไปจึงให้ความ 

ส�าคัญกับการศึกษา	 โดยมีแนวคิดว่า	 ผู้ท่ีมีการศึกษาสูงจะมีโอกาส 

เจริญก้าวหน้าในด้านต่าง	ๆ	ได้ดีกว่า	ดังนั้นบุคคลทั่วไปจึงพยายาม

ที่จะศึกษาให้ถึงระดับสูงที่สุด	คือ	ระดับอุดมศึกษา	จนมีค�ากล่าวว่า	 

สังคมไทยเป็นสังคมที่นิยมคนท่ีมีปริญญา	 (วันวิสาข์	 แก้วสมบูรณ์,	 

2554:	ออนไลน์)	นโยบายหลักด้านการอุดมศึกษาประการหนึ่งคือ	 

ส่งเสริมการเชื่อมรอยต่อกับการศึกษาทุกระดับโดยการสนับสนุน 

ให้สถาบัน	อุดมศึกษามีบทบาทช่วยเหลือโรงเรียนในพื้นที่ที่สถาบัน 

อุดมศึกษาตั้งอยู่	 นับเป็นจักรกลส�าคัญในการพัฒนาความเข้มแข็ง 

แก่ชุมชนการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวความคิด 

เศรษฐกิจพอเพียง	แนวคิดดังกล่าวจึงเน้นบทบาทอุดมศึกษาในการ 

พัฒนาคุณภาพของก�าลังคนในทุกภาคการผลิต	 ท้ังภาคสมัยใหม่ 

และดั้งเดิม	 ซึ่งแนวคิดดังกล่าวได้รับการขานรับเป็นอย่างดีทั้งใน 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่	 8	 (2540-2544)	 

มาจนถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.2542	 ตลอดจน 

แผนพัฒนาในระดับสถาบันก็ดูจะเน้นทิศทางการขยายโอกาส 

การศกึษาในรปูแบบต่างๆ	ควบคูก่บัการให้บรกิารวชิาการแก่ชมุชน 

โดยเฉพาะกลุ่มสถาบันที่อยู่กับพื้นท่ีชนบท	 เช่น	 สถาบันราชภัฏ 

ก็ประกาศจุดยืนการพัฒนามาในทิศทางนี้อย่างชัดเจน	 (อนุสาร 

อุดมศึกษา,	2553)

	 มหาวทิยาลยัราชภฏัร�าไพพรรณ	ีเป็นสถาบนัอดุมศกึษา	 

สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษากระทรวง	ศกึษาธกิาร	 

ประกาศจดัตัง้ครัง้แรกเป็น	“วทิยาลยัครจูนัทบรุ”ี	ณ	บรเิวณวงัสวน 

บ้านแก้ว	 อันเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี	 

พระบรมราชินีในรัชกาลที่	 7	 ต่อมาได้เปล่ียนเป็น	 “มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏร�าไพพรรณี”	 เมื่อวันที่	 15	 มิถุนายน	 2547	 ตามประกาศ 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ	ท�าหน้าที่ผลิตบัณฑิตในหลาย 

สาขาวิชา	มีภารกิจหลัก	4	ประการ	เช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษา 

ของรัฐแห่งอื่น	 ๆ	 ได้แก่	 การสอน	 การวิจัย	 การบริการชุมชนและ 

การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม	 โดยมีคณะครุศาสตร์เป็น 

คณะแรกของมหาวิทยาลัย	 เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	 

5	ปี	ในสาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั	พลศกึษา	สงัคมศกึษา	ภาษาไทย	 

ภาษาอังกฤษ	 คอมพิวเตอร์ศึกษา	 คณิตศาสตร์	 และวิทยาศาสตร์	 

(แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป	เคมี	ฟิสิกส์	และชีววิทยา)

	 จากสถิติการเลือกศึกษาต่อย้อนหลัง	พบว่า	นักศึกษาม ี

ความสนใจทีจ่ะเข้าศกึษาต่อในคณะครศุาสตร์	มหาวทิยาลยัราชภฏั 

ร�าไพพรรณีเพิ่มขึ้นทุกปี	 ซ่ึงสอดคล้องกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใน 

มหาวทิยาลยัราชภฏัหลายแห่ง	ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2553	เป็นต้นมา	พบว่า	 

นกัเรยีนชัน้หวักะทขิองจงัหวัดต่าง	ๆ 	ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีข่องมหาวทิยาลยั 

ราชภัฏมาสมัครสอบเข้าเรียนสาขาวิชาชีพครูกันมาก	 นอกจากน้ี 

ยังมีจ�านวนผู้สมัครมากกว่าสาขาวิชาอื่น	ๆ	ที่เคยเป็นที่นิยมอีกด้วย	 

จากการสอบถามผู ้ปกครองและนักเรียนที่มาสมัครเรียนครูท่ี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ	 สรุปได้ดังนี้	 ครูเป็นอาชีพที่มั่นคง	 มีเกียรต	ิ 

และเป็นข้าราชการ	 ซึ่งในอนาคตจะมีต�าแหน่งงานให้บรรจุเป็นคร ู

จ�านวนมาก	ปัจจุบันเรียนที่ไหนก็ไม่แตกต่างกัน	เพราะได้เงินเดือน 

และสิทธิต่าง	 ๆ	 เหมือนกัน	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเคยเป็นวิทยาลัย 

ครูมาก่อน	 ได้รับความเชื่อถือในเร่ืองของการผลิตครู	 ค่าใช้จ่าย 

ไม่แพง	ใกล้บ้าน	เมื่อเรียนจบ	ถ้าอยากก้าวหน้าก็ท�าผลงานแข่งกับ 

ตัวเอง	(กฤษมันต์	วัฒนาณรงค์,	2553)	ซึ่งเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น 

อาจมีสาเหตุมาจากปัจจัยจูงใจหลายประการด้วยกัน	ทั้งปัจจัยจาก 

ภายนอกและปัจจัยภายในของมหาวิทยาลัย	 ตลอดจนปัจจัยจาก 

ผูท้ีเ่ข้าศกึษา	ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกเข้าศกึษาในคณะครศุาสตร์  

มหาวทิยาลยัราชภฏัร�าไพพรรณ	ีการวจัิยในครัง้นีผู้ว้จิยัมคีวามสนใจ 

ที่จะศึกษาแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตร	ี 

คณะครศุาสตร์	มหาวทิยาลยัราชภฏัร�าไพพรรณ	ีเพือ่น�าผลการวจิยั 

ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ 

คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	เพื่อให้ได้บัณฑิตที ่

มคีณุภาพออกไปพฒันาประเทศ	รวมถงึการวางแผนประชาสมัพนัธ์ 

การแนะแนวทางการศึกษาต่อในอนาคต

จุลลดา  จุลเสวก, วรันธร  อรรคปทุม
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
	 ในการวิจัยครั้งนี้	 ผู้วิจัยได้ตั้งสมมุติฐาน	 คือ	 นักศึกษา 

ที่มีข้อมูลพื้นฐานต่างกัน	 มีแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อในระดับ 

ปริญญาตรี	 คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	 

แตกต่างกัน	และมีกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย	ดังนี้		

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อในระดับ 

ปริญญาตรี	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

	 2.	 เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อ 

ในระดบัปริญญาตรี	คณะครศุาสตร์	มหาวทิยาลยัราชภฏัร�าไพพรรณี	 

จ�าแนกตามข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 ประชากร	คอื	นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร	ีคณะครศุาสตร์	 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	 ที่ก�าลังศึกษาอยู ่ ช้ันปีที่ 	 1 

ในปีการศึกษา	2559	จ�านวน	508	คน	กลุ่มตัวอย่าง	คือ	นักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	 

ที่ก�าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่	 1	 ในปีการศึกษา	 2559	 จ�านวน	 217	 คน	 

โดยการสุ่มอย่างง่าย	 (Simple	 Random	Sampling)	 ตามตาราง 

ส�าหรับพิจารณาขนาดกลุ ่มตัวอย่างตามทัศนะของเครจซี่และ 

มอร์แกน	 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส�าหรับการวิจัย 

เป็นแบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ 

แรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี	 คณะครุศาสตร	์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	 จ�าแนกตามข้อมูลทั่วไปของ 

นักศึกษา	แบ่งออกเป็น	2	ตอน	ดังนี้

	 ตอนที	่1		ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	 โดยมี 

ลักษณะค�าถามเป็นแบบเลือกตอบ	(Check	List)	

	 ตอนที	่2		แรงจูงใจในการเลือกศึกษาต ่อในระดับ 

ปริญญาตรี	 คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี 

มีลักษณะค�าถามเป็นแบบประเมินค่า	 5	 ระดับ	 (Rating	 Scale)	 

ตามแบบของลิเคอร์ท		

	 ผูว้จิยัวเิคราะห์ข้อมลู	โดยใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปูทางสถติิ	 

โดยเลือกเฉพาะวิธีวิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้องกับความมุ่งหมาย 

ของการศึกษาแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี	 

คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	 วิเคราะห์โดยหา 

ค่าเฉลี่ย	 (X)	 และหาค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 (SD)	 จากนั้น 

วเิคราะห์เปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการเลอืกศกึษาต่อในระดบัปรญิญาตรี  

คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	จ�าแนกตามข้อมูล 

พื้นฐานของนักศึกษา	 โดยใช้สถิติ	 t-test	 กรณีที่ตัวแปรมี	 2	 กลุ่ม	 

และใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว	(One-Way	ANOVA)	 

ในกรณีที่มีตัวแปรมากกว่า	2	กลุ่ม	และเมื่อพบความแตกต่างอย่าง 

มีนัยส�าคัญทางสถิติ	 จึงท�าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่	 

โดยวิธีของ	Scheffé	

ผลการวิจัย
	 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ ่มตัวอย่างที่ เป ็น

นักศึกษาระดับปริญญาตรี	 คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ร�าไพพรรณี	 จ�านวน	 217	 คน	 พบว่า	 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 

มีเกรดเฉลี่ยสะสมระหว่าง	 2.50	 -	 3.49	 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ของครอบครัว	 10,000	 -	 30,000	 บาท	 ผู ้ปกครองมีอาชีพ 

เกษตรกรรม	 มีภูมิล�าเนาอยู ่ในจังหวัดจันทบุรี	 จบการศึกษา 

แผนการเรียนวทิย์	-	คณติ	เมือ่พจิารณาจากแรงจงูใจในการเลอืกศกึษา 

ต่อในระดับปริญญาตรี	 คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ร�าไพพรรณี	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อ 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 เรียงจากมาก 

ไปหาน้อย	 3	 อันดับ	 ได้แก่	 ด้านสังคม	 ด้านภาพลักษณ์ของ 

มหาวิทยาลัย	 ด้านเหตุผลส่วนตัว	 และอันดับสุดท้าย	 ได้แก่ 

ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง	(ตารางที่	1)

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เพ่ือใหไดบัณฑิตท่ีมีคุณภาพออกไปพัฒนาประเทศ รวมถึงการวางแผนประชาสัมพันธ
การแนะแนวทางการศึกษาตอในอนาคต 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอในระดับปริญญาตร ีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
2. เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ

พรรณี จําแนกตามขอมูลทั่วไปของนักศึกษา 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  

ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดตั้งสมมุติฐาน คือ นักศึกษาท่ีมีขอมูลพ้ืนฐานตางกัน มีแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอ
ในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี แตกตางกัน และมีกรอบแนวความคิดของ
โครงการวิจัย ดังนี้   

ขอมูลทั่วไปของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี  
ชั้นปที่ 1 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณ ีไดแก 
- เพศ  
- ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX)  

- รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครอบครัว 

- ภูมิลําเนา 

- แผนการเรียนท่ีจบการศึกษา  
- สาขาวิชา 

  
แรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอในระดับปริญญาตรี  
คณะครศุาสตร มหาวทิยาลัย  ราชภัฏราํไพพรรณ ี

- ดานเหตุผลสวนตัว 

- ดานภาพลักษณของสถาบัน 

- ดานบุคคลที่เก่ียวของ 

- ดานสังคม 

- ดานเศรษฐกิจ 

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่กําลังศึกษาอยู   
ชั้นปที่ 1 ในปการศึกษา 2559 จํานวน 508 คน กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวทิยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี ท่ีกําลังศึกษาอยูชั้นปที่ 1 ในปการศึกษา 2559 จํานวน 217 คน โดยการสุมอยางงาย (Simple 
Random Sampling) ตามตารางสําหรับพิจารณาขนาดกลุมตัวอยางตามทัศนะของเครจซี่และมอรแกน เครื่องมือที่ใช 
ในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยเปนแบบสอบถามซึ่งผูวิจัยไดสรางข้ึนเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบแรงจูงใจในการ
เลือกศึกษาตอในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จําแนกตามขอมูลทั่วไปของนักศึกษา 
แบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยมีลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบ (Check List)  
ตอนท่ี 2 แรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มี

ลักษณะคําถามเปนแบบประเมินคา 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแบบของลิเคอรท   
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยเลือกเฉพาะวิธีวิเคราะหขอมูลที่สอดคลองกับความ 

มุงหมายของการศึกษาแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย ( ) และหาคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) จากนั้นวิเคราะหเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือก
ศึกษาตอในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี จําแนกตามขอมูลพ้ืนฐานของนักศึกษา โดยใช
สถิติ t-test กรณีท่ีตัวแปรมี 2 กลุม และใชการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ในกรณีที่มีตัวแปร

ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาระดับปริญญาตรี	ชั้นปีที่	1

คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	ได้แก่

	 -	 เพศ

	 -	ผลการเรียนเฉลี่ย	(GPAX)

	 -	รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว

	 -	ภูมิล�าเนา

	 -	แผนการเรียนที่จบการศึกษา

	 -	สาขาวิชา

แรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

	 -	ด้านเหตุผลส่วนตัว

	 -	ด้านภาพลักษณ์ของสถาบัน

	 -	ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง

	 -	ด้านสังคม

	 -	ด้านเศรษฐกิจ

จุลลดา  จุลเสวก, วรันธร  อรรคปทุม
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วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 13  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562  153

	 การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับ

ปริญญาตรี	 คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	 เมื่อ

จ�าแนกตามเพศโดยรวมไม่แตกต่างกนั	แต่เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน	 

พบว่า	 ด้านเหตุผลส่วนตัวเมื่อจ�าแนกตามเพศ	 แตกต่างกันอย่างมี 

ตารางที่ 1	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อ

มากกวา 2 กลุม และเมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู โดยวิธีของ 
Scheffé  

ผลการวิจัย 

ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตวัอยางท่ีเปนนักศึกษาระดับปรญิญาตร ีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี จํานวน 217 คน พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง มีเกรดเฉลี่ยสะสมระหวาง 2.50 - 3.49 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
ของครอบครัว 10,000–30,000 บาท ผูปกครองมีอาชีพเกษตรกรรม มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดจันทบุรี จบการศึกษาแผนการ
เรียนวิทย–คณิต เมื่อพิจารณาจากแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
รําไพพรรณี พบวา กลุมตัวอยางมีแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียง
จากมากไปหานอย 3 อันดับ ไดแก ดานสังคม ดานภาพลักษณของมหาวิทยาลัย ดานเหตุผลสวนตัว และอันดับสุดทาย 
ไดแก ดานบุคคลที่เก่ียวของ (ตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอ 

แรงจูงใจ  SD ระดบัความคิดเห็น อันดับท่ี 

1. ดานเหตผุลสวนตัว 3.96 .713 มาก 3 
2. ดานภาพลักษณของมหาวิทยาลัย 4.23 .709 มาก 2 
3. ดานบุคคลท่ีเก่ียวของ 3.18 1.184 ปานกลาง 5 
4. ดานสังคม 4.25 .676 มาก 1 
5. ดานเศรษฐกิจ 3.82 .844 มาก 4 

คาเฉลี่ยรวม 3.89 .825 มาก  

การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
เมื่อจําแนกตามเพศโดยรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานเหตุผลสวนตัวเมื่อจําแนกตามเพศ 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศชายสูงกวาเพศหญิง สวนดานภาพลักษณของมหาวิทยาลัย  
ดานบุคคลท่ีเก่ียวของ ดานสังคม และดานเศรษฐกิจ เมื่อจําแนกตามเพศไมแตกตางกัน (ตารางที่ 2) 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปรญิญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
จําแนกตามเพศ 

แรงจูงใจ 
ชาย หญิง 

t p 
X  SD  X  SD  

1. ดานเหตผุลสวนตัว 4.06 .51 3.89 .54 2.33* .02 
2. ดานภาพลักษณของมหาวิทยาลัย 4.21 .56 4.24 .51 .40 .69 
3. ดานบุคคลท่ีเก่ียวของ 3.24 .89 3.14 .74 .92 .36 
4. ดานสังคม 4.30 .51 4.21 .54 1.21 .23 
5. ดานเศรษฐกิจ 3.82 .61 3.81 .57 .12 .90 

รวม 3.93 .44 3.86 .38 1.22 .22 
* p<.05 

แรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เมื่อจําแนก
ตามเกรดเฉลี่ยสะสม นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย 2.00-2.49 มีแรงจูงใจโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก นักศึกษาท่ีมี
เกรดเฉลี่ย 2.50-3.49 มีแรงจูงใจโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบุคคลที่เกี่ยวของอยูใน

X

นยัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั	.05	โดยเพศชายสงูกว่าเพศหญงิ	ส่วนด้าน 

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	 ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง	 ด้านสังคม	 

และด้านเศรษฐกิจ	เมื่อจ�าแนกตามเพศไม่แตกต่างกัน	(ตารางที่	2)

	 แรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี	 คณะ

ครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	 เมื่อจ�าแนกตามเกรด

เฉลี่ยสะสม	นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย	2.00-2.49	มีแรงจูงใจโดยรวม

และรายด้านอยู่ในระดับมาก	 นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย	 2.50-3.49	 

มแีรงจงูใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน	พบว่า 

ตารางที่ 2	เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

	 จ�าแนกตามเพศ

มากกวา 2 กลุม และเมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู โดยวิธีของ 
Scheffé  

ผลการวิจัย 

ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตวัอยางท่ีเปนนักศึกษาระดับปรญิญาตร ีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี จํานวน 217 คน พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง มีเกรดเฉลี่ยสะสมระหวาง 2.50 - 3.49 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
ของครอบครัว 10,000–30,000 บาท ผูปกครองมีอาชีพเกษตรกรรม มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดจันทบุรี จบการศึกษาแผนการ
เรียนวิทย–คณิต เมื่อพิจารณาจากแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
รําไพพรรณี พบวา กลุมตัวอยางมีแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียง
จากมากไปหานอย 3 อันดับ ไดแก ดานสังคม ดานภาพลักษณของมหาวิทยาลัย ดานเหตุผลสวนตัว และอันดับสุดทาย 
ไดแก ดานบุคคลที่เก่ียวของ (ตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอ 

แรงจูงใจ  SD ระดบัความคิดเห็น อันดับท่ี 

1. ดานเหตผุลสวนตัว 3.96 .713 มาก 3 
2. ดานภาพลักษณของมหาวิทยาลัย 4.23 .709 มาก 2 
3. ดานบุคคลท่ีเก่ียวของ 3.18 1.184 ปานกลาง 5 
4. ดานสังคม 4.25 .676 มาก 1 
5. ดานเศรษฐกิจ 3.82 .844 มาก 4 

คาเฉลี่ยรวม 3.89 .825 มาก  

การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
เมื่อจําแนกตามเพศโดยรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานเหตุผลสวนตัวเมื่อจําแนกตามเพศ 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศชายสูงกวาเพศหญิง สวนดานภาพลักษณของมหาวิทยาลัย  
ดานบุคคลท่ีเก่ียวของ ดานสังคม และดานเศรษฐกิจ เมื่อจําแนกตามเพศไมแตกตางกัน (ตารางที่ 2) 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปรญิญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
จําแนกตามเพศ 

แรงจูงใจ 
ชาย หญิง 

t p 
X  SD  X  SD  

1. ดานเหตผุลสวนตัว 4.06 .51 3.89 .54 2.33* .02 
2. ดานภาพลักษณของมหาวิทยาลัย 4.21 .56 4.24 .51 .40 .69 
3. ดานบุคคลท่ีเก่ียวของ 3.24 .89 3.14 .74 .92 .36 
4. ดานสังคม 4.30 .51 4.21 .54 1.21 .23 
5. ดานเศรษฐกิจ 3.82 .61 3.81 .57 .12 .90 

รวม 3.93 .44 3.86 .38 1.22 .22 
* p<.05 

แรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เมื่อจําแนก
ตามเกรดเฉลี่ยสะสม นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย 2.00-2.49 มีแรงจูงใจโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก นักศึกษาท่ีมี
เกรดเฉลี่ย 2.50-3.49 มีแรงจูงใจโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบุคคลที่เกี่ยวของอยูใน

ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับปานกลาง	 ส่วนด้านที่เหลืออยู่ใน

ระดับมาก	 นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย	 3.50-4.00	 มีแรงจูงใจโดยรวม 

อยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 ด้านบุคคลที่ 

เกี่ยวข้องอยู่ในระดับปานกลาง	 ส่วนด้านที่เหลืออยู่ในระดับมาก	

(ตารางที่	3)

ตารางที่ 3	เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

	 จ�าแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม

ระดับปานกลาง สวนดานที่เหลืออยูในระดับมาก นักศึกษาท่ีมีเกรดเฉลี่ย 3.50-4.00 มีแรงจูงใจโดยรวมอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบุคคลที่เก่ียวของอยูในระดับปานกลาง สวนดานที่เหลืออยูในระดับมาก (ตารางที่ 3) 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปรญิญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
จําแนกตามเกรดเฉลีย่สะสม 

แรงจูงใจ 
2.00 – 2.49 2.50 – 3.49 3.50 – 4.00 

X  SD  X  SD  X  SD  
1. ดานเหตผุลสวนตัว 4.19 .51 3.92 .55 3.95 .48 
2. ดานภาพลักษณของมหาวิทยาลัย 4.29 .53 4.22 .53 4.23 .54 
3. ดานบุคคลท่ีเก่ียวของ 3.53 .73 3.18 .81 3.05 .78 
4. ดานสังคม 4.27 .53 4.24 .53 4.27 .53 
5. ดานเศรษฐกิจ 3.84 .63 3.80 .62 3.84 .45 

รวม 4.00 .39 3.87 .41 3.87 .38 

แรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จําแนกตาม
เกรดเฉลี่ยสะสม โดยรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกัน (ตารางที่ 4) 

ตารางที่ 4 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว แรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปรญิญาตร ีคณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราํไพพรรณี จําแนกตามเกรดเฉลีย่สะสม 

แรงจูงใจ แหลงขอมลู df SS MS F p 
1. ดานเหตผุลสวนตัว ระหวางกลุม 2 1.43 .71 2.55 .08 

ภายในกลุม 214 59.80 .28   
รวม 216 61.22    

2. ดานภาพลักษณของมหาวิทยาลัย ระหวางกลุม 2 .11 .06 .19 .82 
ภายในกลุม 214 60.25 .28   
รวม 216 60.36    

3. ดานบุคคลท่ีเก่ียวของ ระหวางกลุม 2 2.32 1.16 1.82 .17 
ภายในกลุม 214 136.79 .64   
รวม 216 139.11    

4. ดานสังคม ระหวางกลุม 2 .06 .03 .10 .90 
ภายในกลุม 214 60.78 .28   
รวม 216 60.84    

5. ดานเศรษฐกิจ 
 

ระหวางกลุม 2 .06 .03 .08 .92 
ภายในกลุม 214 73.79 .35   
รวม 216 73.85    

รวม 
ระหวางกลุม 2 .38 .19 1.16 .31 
ภายในกลุม 214 34.94 .16   
รวม 216 35.32    

แรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เม่ือจําแนกตาม
รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครอบครัว นักศึกษาที่รายไดเฉลี่ยของครอบครัวต่ํากวา 10,000 บาท มีแรงจูงใจโดยรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบุคคลที่เก่ียวของอยูในระดับปานกลาง สวนดานที่เหลืออยูในระดับมาก 
รายไดเฉลี่ย 10,001-30,000 บาท มีแรงจูงใจโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบุคคลที่

จุลลดา  จุลเสวก, วรันธร  อรรคปทุม
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	 แรงจูงใจในการเลือกศึกษาต ่อระดับปริญญาตรี 

คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	 จ�าแนกตาม 

เกรดเฉล่ียสะสม	 โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน	 

(ตารางที่	4)

ตารางที่ 4	การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	แรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี	คณะครุศาสตร์

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	จ�าแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม

ระดับปานกลาง สวนดานที่เหลืออยูในระดับมาก นักศึกษาท่ีมีเกรดเฉลี่ย 3.50-4.00 มีแรงจูงใจโดยรวมอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบุคคลที่เก่ียวของอยูในระดับปานกลาง สวนดานที่เหลืออยูในระดับมาก (ตารางที่ 3) 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปรญิญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
จําแนกตามเกรดเฉลีย่สะสม 

แรงจูงใจ 
2.00 – 2.49 2.50 – 3.49 3.50 – 4.00 

X  SD  X  SD  X  SD  
1. ดานเหตผุลสวนตัว 4.19 .51 3.92 .55 3.95 .48 
2. ดานภาพลักษณของมหาวิทยาลัย 4.29 .53 4.22 .53 4.23 .54 
3. ดานบุคคลท่ีเก่ียวของ 3.53 .73 3.18 .81 3.05 .78 
4. ดานสังคม 4.27 .53 4.24 .53 4.27 .53 
5. ดานเศรษฐกิจ 3.84 .63 3.80 .62 3.84 .45 

รวม 4.00 .39 3.87 .41 3.87 .38 

แรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จําแนกตาม
เกรดเฉลี่ยสะสม โดยรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกัน (ตารางที่ 4) 

ตารางที่ 4 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว แรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปรญิญาตร ีคณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราํไพพรรณี จําแนกตามเกรดเฉลีย่สะสม 

แรงจูงใจ แหลงขอมลู df SS MS F p 
1. ดานเหตผุลสวนตัว ระหวางกลุม 2 1.43 .71 2.55 .08 

ภายในกลุม 214 59.80 .28   
รวม 216 61.22    

2. ดานภาพลักษณของมหาวิทยาลัย ระหวางกลุม 2 .11 .06 .19 .82 
ภายในกลุม 214 60.25 .28   
รวม 216 60.36    

3. ดานบุคคลท่ีเก่ียวของ ระหวางกลุม 2 2.32 1.16 1.82 .17 
ภายในกลุม 214 136.79 .64   
รวม 216 139.11    

4. ดานสังคม ระหวางกลุม 2 .06 .03 .10 .90 
ภายในกลุม 214 60.78 .28   
รวม 216 60.84    

5. ดานเศรษฐกิจ 
 

ระหวางกลุม 2 .06 .03 .08 .92 
ภายในกลุม 214 73.79 .35   
รวม 216 73.85    

รวม 
ระหวางกลุม 2 .38 .19 1.16 .31 
ภายในกลุม 214 34.94 .16   
รวม 216 35.32    

แรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เม่ือจําแนกตาม
รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครอบครัว นักศึกษาที่รายไดเฉลี่ยของครอบครัวต่ํากวา 10,000 บาท มีแรงจูงใจโดยรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบุคคลที่เก่ียวของอยูในระดับปานกลาง สวนดานที่เหลืออยูในระดับมาก 
รายไดเฉลี่ย 10,001-30,000 บาท มีแรงจูงใจโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบุคคลที่

	 แรงจูงใจในการเลือกศึกษาต ่อระดับปริญญาตรี 

คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	 เม่ือจ�าแนกตาม 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว	 นักศึกษาท่ีรายได้เฉล่ียของ 

ครอบครัวต�่ากว่า	10,000	บาท	มีแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก	 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับ 

ปานกลาง	 ส่วนด้านที่เหลืออยู่ในระดับมาก	 รายได้เฉลี่ย	 10,001- 

30,000	 บาท	 มีแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก	 เม่ือพิจารณา

เป็นรายด้าน	 พบว่า	 ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับปานกลาง	 

ส่วนด้านที่เหลืออยู่ในระดับมาก	รายได้เฉลี่ย	30,001-50,000	บาท	 

มีแรงจูงใจโดยรวมอยู ่ในระดับมาก	 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า	ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับปานกลาง	ส่วนด้านที่เหลือ 

อยูใ่นระดับมาก	รายได้	50,001	บาทขึน้ไป	มแีรงจงูใจโดยรวมอยูใ่น 

ระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

อยู่ในระดับปานกลาง	ส่วนด้านที่เหลืออยู่ในระดับมาก	(ตารางที่	5)

จุลลดา  จุลเสวก, วรันธร  อรรคปทุม
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	 แรงจูงใจในการเลือกศึกษาต ่อระดับปริญญาตรี 

คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	 จ�าแนกตาม 

รายได้เฉล่ียต่อเดือนของครอบครัวโดยรวมและรายด้านทุกด้าน 

ไม่แตกต่างกัน	(ตารางที่	6)

ตารางที่ 5	เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

	 จ�าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว

เก่ียวของอยูในระดับปานกลาง สวนดานที่เหลืออยูในระดับมาก รายไดเฉลี่ย 30,001-50,000 บาท มีแรงจูงใจโดยรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบุคคลที่เก่ียวของอยูในระดับปานกลาง สวนดานที่เหลืออยูในระดับมาก 
รายได 50,001 บาทข้ึนไป มีแรงจูงใจโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบุคคลที่เกี่ยวของอยู
ในระดับปานกลาง สวนดานที่เหลืออยูในระดับมาก (ตารางที่ 5) 

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปรญิญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณี 
จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนของครอบครัว 

แรงจูงใจ 
ต่ํากวา 

10,000 บาท 
10,001 ถึง 

30,000 บาท 
30,001 ถึง 

50,000 บาท 
50,001 บาท 

ขึ้นไป 

X  SD  X  SD  X  SD  X  SD  
1. ดานเหตผุลสวนตัว 3.94 .57 4.03 .51 3.90 .57 3.72 .48 
2. ดานภาพลักษณของมหาวิทยาลัย 4.12 .55 4.28 .52 4.19 .54 4.24 .50 
3. ดานบุคคลท่ีเก่ียวของ 3.06 .68 3.26 .84 3.12 .83 3.07 .79 
4. ดานสังคม 4.21 .52 4.28 .51 4.16 .63 4.28 .49 
5. ดานเศรษฐกิจ 3.79 .56 3.85 .53 3.73 .81 3.81 .51 

รวม 3.82 .38 3.94 .40 3.82 .46 3.83 .35 

แรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จําแนกตาม
รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครอบครัวโดยรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกัน (ตารางที่ 6) 

ตารางที่ 6 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว แรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปรญิญาตร ีคณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราํไพพรรณี จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนของครอบครัว 

แรงจูงใจ แหลงขอมลู df SS MS F p 
1. ดานเหตผุลสวนตัว ระหวางกลุม 3 2.02 .67 2.42 .07 

ภายในกลุม 213 59.21 .28   
รวม 216 61.22    

2. ดานภาพลักษณของ
มหาวิทยาลยั 

ระหวางกลุม 3 .94 .31 1.12 .34 
ภายในกลุม 213 59.42 .28   
รวม 216 60.36    

3. ดานบุคคลท่ีเก่ียวของ ระหวางกลุม 3 1.74 .58 .90 .44 
ภายในกลุม 213 137.37 .65   
รวม 216 139.11    

4. ดานสังคม ระหวางกลุม 3 .46 .15 .54 .65 
ภายในกลุม 213 60.38 .28   
รวม 216 60.84    

5. ดานเศรษฐกิจ 
 

ระหวางกลุม 3 .43 .14 .41 .74 
ภายในกลุม 213 73.42 .35   
รวม 216 73.85    

รวม 
ระหวางกลุม 3 .76 .25 1.56 .20 
ภายในกลุม 213 34.56 .16   
รวม 216 35.32    

ตารางที่ 6	การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	แรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี	คณะครุศาสตร์

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	จ�าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว

เก่ียวของอยูในระดับปานกลาง สวนดานที่เหลืออยูในระดับมาก รายไดเฉลี่ย 30,001-50,000 บาท มีแรงจูงใจโดยรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบุคคลที่เก่ียวของอยูในระดับปานกลาง สวนดานที่เหลืออยูในระดับมาก 
รายได 50,001 บาทข้ึนไป มีแรงจูงใจโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบุคคลที่เกี่ยวของอยู
ในระดับปานกลาง สวนดานที่เหลืออยูในระดับมาก (ตารางที่ 5) 

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปรญิญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณี 
จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนของครอบครัว 

แรงจูงใจ 
ต่ํากวา 

10,000 บาท 
10,001 ถึง 

30,000 บาท 
30,001 ถึง 

50,000 บาท 
50,001 บาท 

ขึ้นไป 

X  SD  X  SD  X  SD  X  SD  
1. ดานเหตผุลสวนตัว 3.94 .57 4.03 .51 3.90 .57 3.72 .48 
2. ดานภาพลักษณของมหาวิทยาลัย 4.12 .55 4.28 .52 4.19 .54 4.24 .50 
3. ดานบุคคลท่ีเก่ียวของ 3.06 .68 3.26 .84 3.12 .83 3.07 .79 
4. ดานสังคม 4.21 .52 4.28 .51 4.16 .63 4.28 .49 
5. ดานเศรษฐกิจ 3.79 .56 3.85 .53 3.73 .81 3.81 .51 

รวม 3.82 .38 3.94 .40 3.82 .46 3.83 .35 

แรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จําแนกตาม
รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครอบครัวโดยรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกัน (ตารางที่ 6) 

ตารางที่ 6 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว แรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปรญิญาตร ีคณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราํไพพรรณี จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนของครอบครัว 

แรงจูงใจ แหลงขอมลู df SS MS F p 
1. ดานเหตผุลสวนตัว ระหวางกลุม 3 2.02 .67 2.42 .07 

ภายในกลุม 213 59.21 .28   
รวม 216 61.22    

2. ดานภาพลักษณของ
มหาวิทยาลยั 

ระหวางกลุม 3 .94 .31 1.12 .34 
ภายในกลุม 213 59.42 .28   
รวม 216 60.36    

3. ดานบุคคลท่ีเก่ียวของ ระหวางกลุม 3 1.74 .58 .90 .44 
ภายในกลุม 213 137.37 .65   
รวม 216 139.11    

4. ดานสังคม ระหวางกลุม 3 .46 .15 .54 .65 
ภายในกลุม 213 60.38 .28   
รวม 216 60.84    

5. ดานเศรษฐกิจ 
 

ระหวางกลุม 3 .43 .14 .41 .74 
ภายในกลุม 213 73.42 .35   
รวม 216 73.85    

รวม 
ระหวางกลุม 3 .76 .25 1.56 .20 
ภายในกลุม 213 34.56 .16   
รวม 216 35.32    

	 การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับ 
ปริญญาตรี	 คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	 เมื่อ 
จ�าแนกตามอาชีพของผู้ปกครอง	 นักศึกษาท่ีผู ้ปกครองมีอาชีพ 
เกษตรกรรม	 มีแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก	 เม่ือพิจารณาเป็น 
รายด้าน	 พบว่า	 	 ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู ่ในระดับปานกลาง	 
ส่วนด้านที่เหลืออยู่ในระดับมาก	 อาชีพพนักงานบริษัท	 เอกชน 
มีแรงจูงใจโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก	อาชีพรับราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ	 มีแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก	 เม่ือพิจารณาเป็น 

รายด้าน	 พบว่า	 ด้านบุคคลท่ีเกี่ยวข้องอยู ่ในระดับปานกลาง	 
ส่วนด้านที่เหลืออยู่ในระดับมาก	 อาชีพธุรกิจส่วนตัว	 มีแรงจูงใจ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ด้านบคุคล 
ที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับปานกลาง	 ส่วนด้านที่เหลืออยู่ในระดับมาก	 
อาชีพอื่น	 ๆ	 มีแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณา 
เป็นรายด้าน	 พบว่า	 ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับปานกลาง	 
ส่วนด้านที่เหลืออยู่ในระดับมาก	(ตารางที่	7)

จุลลดา  จุลเสวก, วรันธร  อรรคปทุม
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	 แรงจูงใจในการเลือกศึกษาต ่อระดับปริญญาตรี 

คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	 จ�าแนกตาม 

อาชีพของผู้ปกครองโดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน	

(ตารางที่	8)

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

	 จ�าแนกตามอาชีพของผู้ปกครอง

การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
เมื่อจําแนกตามอาชีพของผูปกครอง นักศึกษาที่ผูปกครองมีอาชีพเกษตรกรรม มีแรงจูงใจโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา  ดานบุคคลท่ีเก่ียวของอยูในระดับปานกลาง สวนดานที่เหลืออยูในระดับมาก อาชีพพนักงาน
บริษัท เอกชน มีแรงจูงใจโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีแรงจูงใจโดยรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบุคคลที่เก่ียวของอยูในระดับปานกลาง สวนดานที่เหลืออยูในระดับมาก 
อาชีพธุรกิจสวนตัว มีแรงจูงใจโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบุคคลที่เก่ียวของอยูในระดับ
ปานกลาง สวนดานที่เหลืออยูในระดับมาก อาชีพอ่ืนๆ มีแรงจูงใจโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ดานบุคคลท่ีเก่ียวของอยูในระดับปานกลาง สวนดานที่เหลืออยูในระดับมาก (ตารางที่ 7) 

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปรญิญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี 
จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง 

แรงจูงใจ 
เกษตรกรรม 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

รับราชการ / 
รัฐวิสาหกิจ 

ธุรกิจสวนตวั อื่นๆ 

X  SD  X  SD  X  SD  X  SD  X  SD  
1. ดานเหตผุลสวนตัว 3.96 .52 3.93 .57 3.93 .54 3.95 .55 3.98 .53 
2. ดานภาพลักษณของ
มหาวิทยาลยั 

4.21 .49 4.17 .46 4.07 .56 4.20 .64 4.36 .48 

3. ดานบุคคลท่ี
เก่ียวของ 

3.21 .70 3.58 .63 3.10 .81 3.03 .91 3.16 .87 

4. ดานสังคม 4.20 .52 4.24 .47 4.13 .47 4.29 .58 4.32 .55 
5. ดานเศรษฐกิจ 3.83 .48 3.95 .57 3.65 .74 3.68 .61 3.92 .61 

รวม 3.88 .35 3.98 .39 3.78 .37 3.83 .46 3.95 .44 

แรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จําแนกตาม
อาชีพของผูปกครองโดยรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกัน (ตารางที่ 8) 

ตารางที่ 8 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว แรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปรญิญาตร ีคณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราํไพพรรณี จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง 

แรงจูงใจ แหลงขอมลู df SS MS F p 
1. ดานเหตผุลสวนตัว ระหวางกลุม 4 .07 .02 .06 .99 

ภายในกลุม 212 61.16 .29   
รวม 216 61.22    

2. ดานภาพลักษณของ
มหาวิทยาลยั 

ระหวางกลุม 4 1.80 .45 1.63 .17 
ภายในกลุม 212 58.56 .28   
รวม 216 60.36    

3. ดานบุคคลท่ีเก่ียวของ ระหวางกลุม 4 3.79 .95 1.49 .21 
ภายในกลุม 212 135.32 .64   
รวม 216 139.11    

4. ดานสังคม ระหวางกลุม 4 .88 .22 .78 .54 
ภายในกลุม 212 59.96 .28   
รวม 216 60.84    

5. ดานเศรษฐกิจ 
 

ระหวางกลุม 4 2.37 .59 1.76 .14 
ภายในกลุม 212 71.48 .34   

ตารางที่ 8	การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	แรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี	คณะครุศาสตร์

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	จ�าแนกตามอาชีพของผู้ปกครอง

การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
เมื่อจําแนกตามอาชีพของผูปกครอง นักศึกษาที่ผูปกครองมีอาชีพเกษตรกรรม มีแรงจูงใจโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา  ดานบุคคลท่ีเก่ียวของอยูในระดับปานกลาง สวนดานที่เหลืออยูในระดับมาก อาชีพพนักงาน
บริษัท เอกชน มีแรงจูงใจโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีแรงจูงใจโดยรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบุคคลที่เก่ียวของอยูในระดับปานกลาง สวนดานที่เหลืออยูในระดับมาก 
อาชีพธุรกิจสวนตัว มีแรงจูงใจโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบุคคลที่เก่ียวของอยูในระดับ
ปานกลาง สวนดานที่เหลืออยูในระดับมาก อาชีพอ่ืนๆ มีแรงจูงใจโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ดานบุคคลท่ีเก่ียวของอยูในระดับปานกลาง สวนดานที่เหลืออยูในระดับมาก (ตารางที่ 7) 

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปรญิญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี 
จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง 

แรงจูงใจ 
เกษตรกรรม 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

รับราชการ / 
รัฐวิสาหกิจ 

ธุรกิจสวนตวั อื่นๆ 

X  SD  X  SD  X  SD  X  SD  X  SD  
1. ดานเหตผุลสวนตัว 3.96 .52 3.93 .57 3.93 .54 3.95 .55 3.98 .53 
2. ดานภาพลักษณของ
มหาวิทยาลยั 

4.21 .49 4.17 .46 4.07 .56 4.20 .64 4.36 .48 

3. ดานบุคคลท่ี
เก่ียวของ 

3.21 .70 3.58 .63 3.10 .81 3.03 .91 3.16 .87 

4. ดานสังคม 4.20 .52 4.24 .47 4.13 .47 4.29 .58 4.32 .55 
5. ดานเศรษฐกิจ 3.83 .48 3.95 .57 3.65 .74 3.68 .61 3.92 .61 

รวม 3.88 .35 3.98 .39 3.78 .37 3.83 .46 3.95 .44 

แรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จําแนกตาม
อาชีพของผูปกครองโดยรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกัน (ตารางที่ 8) 

ตารางที่ 8 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว แรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปรญิญาตร ีคณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราํไพพรรณี จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง 

แรงจูงใจ แหลงขอมลู df SS MS F p 
1. ดานเหตผุลสวนตัว ระหวางกลุม 4 .07 .02 .06 .99 

ภายในกลุม 212 61.16 .29   
รวม 216 61.22    

2. ดานภาพลักษณของ
มหาวิทยาลยั 

ระหวางกลุม 4 1.80 .45 1.63 .17 
ภายในกลุม 212 58.56 .28   
รวม 216 60.36    

3. ดานบุคคลท่ีเก่ียวของ ระหวางกลุม 4 3.79 .95 1.49 .21 
ภายในกลุม 212 135.32 .64   
รวม 216 139.11    

4. ดานสังคม ระหวางกลุม 4 .88 .22 .78 .54 
ภายในกลุม 212 59.96 .28   
รวม 216 60.84    

5. ดานเศรษฐกิจ 
 

ระหวางกลุม 4 2.37 .59 1.76 .14 
ภายในกลุม 212 71.48 .34   แรงจูงใจ แหลงขอมลู df SS MS F p 
รวม 216 73.85    

รวม 
ระหวางกลุม 4 .76 .19 1.17 .33 
ภายในกลุม 212 34.56 .16   
รวม 216 35.32    

การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
เมื่อจําแนกตามภูมิลําเนา นักศึกษาที่มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดจันทบุรี มีแรงจูงใจโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ดานบุคคลที่เก่ียวของอยูในระดับปานกลาง สวนดานที่เหลืออยูในระดับมาก จังหวัดตราด มีแรงจูงใจ
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบุคคลที่เก่ียวของอยูในระดับปานกลาง สวนดานที่เหลืออยู
ในระดับมาก จังหวัดระยอง มีแรงจูงใจโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบุคคลท่ีเก่ียวของอยู
ในระดับปานกลาง สวนดานที่เหลืออยูในระดับมาก จังหวัดสระแกว มีแรงจูงใจโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวา ดานบุคคลที่เกี่ยวของอยูในระดับปานกลาง สวนดานที่เหลืออยูในระดับมาก จังหวัดอ่ืนๆ มีแรงจูงใจโดยรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบุคคลที่เก่ียวของอยูในระดับปานกลาง สวนดานที่เหลืออยูในระดับมาก 
(ตารางที่ 9) 

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปรญิญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
จําแนกตามภูมิลาํเนา 

แรงจูงใจ 
จันทบุรี ตราด ระยอง สระแกว อื่นๆ 

X  SD  X  SD  X  SD  X  SD  X  SD  
1. ดานเหตผุลสวนตัว 3.97 .54 3.81 .52 4.07 .58 3.81 .38 4.11 .52 
2. ดานภาพลักษณ
ของมหาวิทยาลัย 

4.26 .55 4.22 .52 4.25 .51 4.06 .42 4.23 .56 

3. ดานบุคคลท่ี
เก่ียวของ 

3.16 .91 3.08 .64 3.31 .70 3.05 .70 3.31 .78 

4. ดานสังคม 4.21 .56 4.33 .49 4.32 .51 4.06 .43 4.35 .54 
5. ดานเศรษฐกิจ 3.81 .57 3.89 .57 3.88 .63 3.76 .36 3.71 .74 

รวม 3.88 .42 3.87 .38 3.96 .46 3.75 .24 3.94 .42 

แรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จําแนกตาม
ภูมิลําเนาโดยรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกัน (ตารางที่ 10) 

ตารางที่ 10 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดยีว แรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปรญิญาตรี คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราํไพพรรณี จําแนกตามภมูิลําเนา 

แรงจูงใจ แหลงขอมลู df SS MS F p 
1. ดานเหตผุลสวนตัว ระหวางกลุม 4 2.16 .54 1.94 .11 

ภายในกลุม 212 59.06 .28   
รวม 216 61.22    

2. ดานภาพลักษณของ
มหาวิทยาลยั 

ระหวางกลุม 4 .81 .20 .72 .58 
ภายในกลุม 212 59.55 .28   
รวม 216 60.36    

3. ดานบุคคลท่ีเก่ียวของ ระหวางกลุม 4 1.78 .45 .69 .60 
ภายในกลุม 212 137.33 .65   

	 การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับ

ปริญญาตรี	 คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	 เมื่อ

จ�าแนกตามภูมิล�าเนา	 นักศึกษาท่ีมีภูมิล�าเนาอยู่ในจังหวัดจันทบุร	ี

มแีรงจงูใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน	พบว่า 

ด้านบุคคลที่เก่ียวข้องอยู ่ในระดับปานกลาง	 ส่วนด้านที่เหลือ 

อยู่ในระดับมาก	 จังหวัดตราด	 มีแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก	 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับ 

ปานกลาง	ส่วนด้านทีเ่หลืออยูใ่นระดบัมาก	จงัหวดัระยอง	มแีรงจงูใจ 

แรงจูงใจ แหลงขอมลู df SS MS F p 
รวม 216 139.11    

4. ดานสังคม ระหวางกลุม 4 1.64 .41 1.46 .22 
ภายในกลุม 212 59.20 .28   
รวม 216 60.84    

5. ดานเศรษฐกิจ 
 

ระหวางกลุม 4 .67 .17 .49 .75 
ภายในกลุม 212 73.18 .35   
รวม 216 73.85    

รวม 
ระหวางกลุม 4 .74 .19 1.13 .34 
ภายในกลุม 212 34.58 .16   
รวม 216 35.32    

การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
จําแนกตามแผนการเรียนที่จบการศึกษามา เมื่อจําแนกตามแผน การเรียนที่จบการศึกษามา นักศึกษาที่จบการศึกษาจาก
แผนการเรียนวิทย-คณิต มีแรงจูงใจโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบุคคลที่เกี่ยวของอยูใน
ระดับปานกลาง สวนดานท่ีเหลืออยูในระดับมาก แผนการเรียนศิลปคํานวณ มีแรงจูงใจโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ดานบุคคลท่ีเก่ียวของอยูในระดับปานกลาง สวนดานที่เหลืออยูในระดับมาก แผนการเรียนศิลปภาษา 
มีแรงจูงใจโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบุคคลท่ีเก่ียวของอยูในระดับปานกลาง สวนดาน
ที่เหลืออยูในระดับมาก แผนการเรียนศิลปสังคม มีแรงจูงใจโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ดานบุคคลที่เก่ียวของอยูในระดับปานกลาง สวนดานที่เหลืออยูในระดับมาก แผนการเรียนอื่นๆ มีแรงจูงใจโดยรวมและ
รายดานอยูในระดับมาก (ตารางท่ี 11) 

ตารางที่ 11 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดบัปริญญาตรี คณะครศุาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี 
จําแนกตามแผนการเรียนที่จบการศึกษามา 

แรงจูงใจ 
วิทย-คณิต ศิลปคาํนวณ ศิลปภาษา ศิลปสังคม อื่นๆ 

X  SD  X  SD  X  SD  X  SD  X  SD  
1. ดานเหตผุลสวนตัว 3.92 .52 4.17 .56 3.96 .57 3.96 .16 4.10 .62 
2. ดานภาพลักษณ
ของมหาวิทยาลัย 

4.21 .54 4.32 .50 4.13 .50 4.50 .41 4.27 .58 

3. ดานบุคคลท่ี
เก่ียวของ 

3.09 .75 3.31 .79 3.24 .99 3.08 1.16 3.92 .78 

4. ดานสังคม 4.25 .54 4.21 .58 4.11 .50 4.08 .29 4.44 .46 
5. ดานเศรษฐกิจ 3.79 .60 3.81 .53 3.90 .56 3.79 .42 4.04 .62 

รวม 3.85 .39 3.96 .37 3.87 .44 3.88 .30 4.15 .50 

แรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จําแนกตาม
แผนการเรียนที่จบการศึกษามาโดยรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา แรงจูงใจดานบุคคลที่เก่ียวของ 
เมื่อจําแนกตามแผนการเรียนท่ี จบการศึกษามา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ตารางที่ 12) 

ตารางที่ 12 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดยีว แรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาตร ีคณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราํไพพรรณี จําแนกตามแผนการเรียนท่ีจบการศกึษามา 

แรงจูงใจ แหลงขอมลู df SS MS F p 
1. ดานเหตผุลสวนตัว ระหวางกลุม 4 1.58 .40 1.41 .23 

1.	ด้านเหตุผลส่วนตัว
2.	ด้านภาพลักษณ์ของ
	 มหาวิทยาลัย
3.	ด้านบุคคลที่
	 เกี่ยวข้อง
4.	ด้านสังคม
5.	ด้านเศรษฐกิจ

1.	ด้านเหตุผลส่วนตัว

2.	ด้านภาพลักษณ์ของ

	 มหาวิทยาลัย

3.	ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง

4.	ด้านสังคม

5.	ด้านเศรษฐกิจ

จุลลดา  จุลเสวก, วรันธร  อรรคปทุม
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โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ด้านบคุคล

ที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับปานกลาง	 ส่วนด้านที่เหลืออยู่ในระดับมาก	

จังหวัดสระแก้ว	 มีแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน	 พบว่า	 ด้านบุคคลท่ีเก่ียวข้องอยู่ในระดับปานกลาง	 

ส่วนด้านที่เหลืออยู่ในระดับมาก	จังหวัดอื่นๆ	มีแรงจูงใจโดยรวมอยู่

ในระดับมาก	เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ด้านบคุคลทีเ่กีย่วข้อง

อยู่ในระดับปานกลาง	ส่วนด้านที่เหลืออยู่ในระดับมาก	(ตารางที่	9)

ตารางที่ 9	เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

	 จ�าแนกตามภูมิล�าเนา

แรงจูงใจ แหลงขอมลู df SS MS F p 
รวม 216 73.85    

รวม 
ระหวางกลุม 4 .76 .19 1.17 .33 
ภายในกลุม 212 34.56 .16   
รวม 216 35.32    

การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
เมื่อจําแนกตามภูมิลําเนา นักศึกษาที่มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดจันทบุรี มีแรงจูงใจโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ดานบุคคลที่เก่ียวของอยูในระดับปานกลาง สวนดานที่เหลืออยูในระดับมาก จังหวัดตราด มีแรงจูงใจ
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบุคคลที่เก่ียวของอยูในระดับปานกลาง สวนดานที่เหลืออยู
ในระดับมาก จังหวัดระยอง มีแรงจูงใจโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบุคคลท่ีเก่ียวของอยู
ในระดับปานกลาง สวนดานที่เหลืออยูในระดับมาก จังหวัดสระแกว มีแรงจูงใจโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวา ดานบุคคลที่เกี่ยวของอยูในระดับปานกลาง สวนดานที่เหลืออยูในระดับมาก จังหวัดอ่ืนๆ มีแรงจูงใจโดยรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบุคคลที่เก่ียวของอยูในระดับปานกลาง สวนดานที่เหลืออยูในระดับมาก 
(ตารางที่ 9) 

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปรญิญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
จําแนกตามภูมิลาํเนา 

แรงจูงใจ 
จันทบุรี ตราด ระยอง สระแกว อื่นๆ 

X  SD  X  SD  X  SD  X  SD  X  SD  
1. ดานเหตผุลสวนตัว 3.97 .54 3.81 .52 4.07 .58 3.81 .38 4.11 .52 
2. ดานภาพลักษณ
ของมหาวิทยาลัย 

4.26 .55 4.22 .52 4.25 .51 4.06 .42 4.23 .56 

3. ดานบุคคลท่ี
เก่ียวของ 

3.16 .91 3.08 .64 3.31 .70 3.05 .70 3.31 .78 

4. ดานสังคม 4.21 .56 4.33 .49 4.32 .51 4.06 .43 4.35 .54 
5. ดานเศรษฐกิจ 3.81 .57 3.89 .57 3.88 .63 3.76 .36 3.71 .74 

รวม 3.88 .42 3.87 .38 3.96 .46 3.75 .24 3.94 .42 

แรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จําแนกตาม
ภูมิลําเนาโดยรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกัน (ตารางที่ 10) 

ตารางที่ 10 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดยีว แรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปรญิญาตรี คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราํไพพรรณี จําแนกตามภมูิลําเนา 

แรงจูงใจ แหลงขอมลู df SS MS F p 
1. ดานเหตผุลสวนตัว ระหวางกลุม 4 2.16 .54 1.94 .11 

ภายในกลุม 212 59.06 .28   
รวม 216 61.22    

2. ดานภาพลักษณของ
มหาวิทยาลยั 

ระหวางกลุม 4 .81 .20 .72 .58 
ภายในกลุม 212 59.55 .28   
รวม 216 60.36    

3. ดานบุคคลท่ีเก่ียวของ ระหวางกลุม 4 1.78 .45 .69 .60 
ภายในกลุม 212 137.33 .65   

แรงจูงใจ แหลงขอมลู df SS MS F p 
รวม 216 73.85    

รวม 
ระหวางกลุม 4 .76 .19 1.17 .33 
ภายในกลุม 212 34.56 .16   
รวม 216 35.32    

การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
เมื่อจําแนกตามภูมิลําเนา นักศึกษาที่มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดจันทบุรี มีแรงจูงใจโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ดานบุคคลที่เก่ียวของอยูในระดับปานกลาง สวนดานที่เหลืออยูในระดับมาก จังหวัดตราด มีแรงจูงใจ
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบุคคลที่เก่ียวของอยูในระดับปานกลาง สวนดานที่เหลืออยู
ในระดับมาก จังหวัดระยอง มีแรงจูงใจโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบุคคลท่ีเก่ียวของอยู
ในระดับปานกลาง สวนดานที่เหลืออยูในระดับมาก จังหวัดสระแกว มีแรงจูงใจโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวา ดานบุคคลที่เกี่ยวของอยูในระดับปานกลาง สวนดานที่เหลืออยูในระดับมาก จังหวัดอ่ืนๆ มีแรงจูงใจโดยรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบุคคลที่เก่ียวของอยูในระดับปานกลาง สวนดานที่เหลืออยูในระดับมาก 
(ตารางที่ 9) 

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปรญิญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
จําแนกตามภูมิลาํเนา 

แรงจูงใจ 
จันทบุรี ตราด ระยอง สระแกว อื่นๆ 

X  SD  X  SD  X  SD  X  SD  X  SD  
1. ดานเหตผุลสวนตัว 3.97 .54 3.81 .52 4.07 .58 3.81 .38 4.11 .52 
2. ดานภาพลักษณ
ของมหาวิทยาลัย 

4.26 .55 4.22 .52 4.25 .51 4.06 .42 4.23 .56 

3. ดานบุคคลท่ี
เก่ียวของ 

3.16 .91 3.08 .64 3.31 .70 3.05 .70 3.31 .78 

4. ดานสังคม 4.21 .56 4.33 .49 4.32 .51 4.06 .43 4.35 .54 
5. ดานเศรษฐกิจ 3.81 .57 3.89 .57 3.88 .63 3.76 .36 3.71 .74 

รวม 3.88 .42 3.87 .38 3.96 .46 3.75 .24 3.94 .42 

แรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จําแนกตาม
ภูมิลําเนาโดยรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกัน (ตารางที่ 10) 

ตารางที่ 10 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดยีว แรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปรญิญาตรี คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราํไพพรรณี จําแนกตามภมูิลําเนา 

แรงจูงใจ แหลงขอมลู df SS MS F p 
1. ดานเหตผุลสวนตัว ระหวางกลุม 4 2.16 .54 1.94 .11 

ภายในกลุม 212 59.06 .28   
รวม 216 61.22    

2. ดานภาพลักษณของ
มหาวิทยาลยั 

ระหวางกลุม 4 .81 .20 .72 .58 
ภายในกลุม 212 59.55 .28   
รวม 216 60.36    

3. ดานบุคคลท่ีเก่ียวของ ระหวางกลุม 4 1.78 .45 .69 .60 
ภายในกลุม 212 137.33 .65   

	 แรงจูงใจในการเลือกศึกษาต ่อระดับปริญญาตรี	 

คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	 จ�าแนกตาม

ภมูลิ�าเนา	โดยรวมและรายด้านทกุด้านไม่แตกต่างกนั	(ตารางที	่10)

ตารางที่ 10 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	แรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี	คณะครุศาสตร์

	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	จ�าแนกตามภูมิล�าเนา

แรงจูงใจ แหลงขอมลู df SS MS F p 
รวม 216 139.11    

4. ดานสังคม ระหวางกลุม 4 1.64 .41 1.46 .22 
ภายในกลุม 212 59.20 .28   
รวม 216 60.84    

5. ดานเศรษฐกิจ 
 

ระหวางกลุม 4 .67 .17 .49 .75 
ภายในกลุม 212 73.18 .35   
รวม 216 73.85    

รวม 
ระหวางกลุม 4 .74 .19 1.13 .34 
ภายในกลุม 212 34.58 .16   
รวม 216 35.32    

การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
จําแนกตามแผนการเรียนที่จบการศึกษามา เมื่อจําแนกตามแผน การเรียนที่จบการศึกษามา นักศึกษาที่จบการศึกษาจาก
แผนการเรียนวิทย-คณิต มีแรงจูงใจโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบุคคลที่เกี่ยวของอยูใน
ระดับปานกลาง สวนดานท่ีเหลืออยูในระดับมาก แผนการเรียนศิลปคํานวณ มีแรงจูงใจโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ดานบุคคลท่ีเก่ียวของอยูในระดับปานกลาง สวนดานที่เหลืออยูในระดับมาก แผนการเรียนศิลปภาษา 
มีแรงจูงใจโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบุคคลท่ีเก่ียวของอยูในระดับปานกลาง สวนดาน
ที่เหลืออยูในระดับมาก แผนการเรียนศิลปสังคม มีแรงจูงใจโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ดานบุคคลที่เก่ียวของอยูในระดับปานกลาง สวนดานที่เหลืออยูในระดับมาก แผนการเรียนอื่นๆ มีแรงจูงใจโดยรวมและ
รายดานอยูในระดับมาก (ตารางท่ี 11) 

ตารางที่ 11 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดบัปริญญาตรี คณะครศุาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี 
จําแนกตามแผนการเรียนที่จบการศึกษามา 

แรงจูงใจ 
วิทย-คณิต ศิลปคาํนวณ ศิลปภาษา ศิลปสังคม อื่นๆ 

X  SD  X  SD  X  SD  X  SD  X  SD  
1. ดานเหตผุลสวนตัว 3.92 .52 4.17 .56 3.96 .57 3.96 .16 4.10 .62 
2. ดานภาพลักษณ
ของมหาวิทยาลัย 

4.21 .54 4.32 .50 4.13 .50 4.50 .41 4.27 .58 

3. ดานบุคคลท่ี
เก่ียวของ 

3.09 .75 3.31 .79 3.24 .99 3.08 1.16 3.92 .78 

4. ดานสังคม 4.25 .54 4.21 .58 4.11 .50 4.08 .29 4.44 .46 
5. ดานเศรษฐกิจ 3.79 .60 3.81 .53 3.90 .56 3.79 .42 4.04 .62 

รวม 3.85 .39 3.96 .37 3.87 .44 3.88 .30 4.15 .50 

แรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จําแนกตาม
แผนการเรียนที่จบการศึกษามาโดยรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา แรงจูงใจดานบุคคลที่เก่ียวของ 
เมื่อจําแนกตามแผนการเรียนท่ี จบการศึกษามา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ตารางที่ 12) 

ตารางที่ 12 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดยีว แรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาตร ีคณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราํไพพรรณี จําแนกตามแผนการเรียนท่ีจบการศกึษามา 

แรงจูงใจ แหลงขอมลู df SS MS F p 
1. ดานเหตผุลสวนตัว ระหวางกลุม 4 1.58 .40 1.41 .23 

1.	ด้านเหตุผลส่วนตัว
2.	ด้านภาพลักษณ์
	 ของมหาวิทยาลัย
3.	ด้านบุคคลที่
	 เกี่ยวข้อง
4.	ด้านสังคม
5.	ด้านเศรษฐกิจ

1.	ด้านเหตุผลส่วนตัว

2.	ด้านภาพลักษณ์ของ

	 มหาวิทยาลัย

3.	ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง

4.	ด้านสังคม

5.	ด้านเศรษฐกิจ

จุลลดา  จุลเสวก, วรันธร  อรรคปทุม
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158   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 13  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562

	 การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับ 

ปรญิญาตร	ีคณะครศุาสตร์	มหาวทิยาลยัราชภฏัร�าไพพรรณ	ีจ�าแนก 

ตามแผนการเรียนที่จบการศึกษามา	 เม่ือจ�าแนกตามแผนการเรียน 

ที่จบการศึกษามา	 นักศึกษาที่จบการศึกษาจากแผนการเรียน 

วิทย์-คณิต	 มีแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก	 เม่ือพิจารณาเป็น 

รายด้าน	 พบว่า	 ด้านบุคคลท่ีเก่ียวข้องอยู ่ในระดับปานกลาง	 

ส่วนด้านที่เหลืออยู่ในระดับมาก	 แผนการเรียนศิลป์ค�านวณ	 มีแรง 

จูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก	 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 

ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับปานกลาง	 ส่วนด้านที่เหลืออยู่ใน 

ระดับมาก	 แผนการเรียนศิลป์ภาษา	 มีแรงจูงใจโดยรวมอยู ่ใน 

ระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

อยูใ่นระดบัปานกลาง	ส่วนด้านทีเ่หลอือยูใ่นระดบัมาก	แผนการเรยีน 

ศิลป์สังคม	 มีแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็น 

รายด้าน	 พบว่า	 ด้านบุคคลท่ีเกี่ยวข้องอยู ่ในระดับปานกลาง	 

ส่วนด้านที่เหลืออยู่ในระดับมาก	 แผนการเรียนอื่น	 ๆ	 มีแรงจูงใจ 

โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก	(ตารางที่	11)

พิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 แรงจูงใจด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

เมื่อจ�าแนกตามแผนการเรียนที่	 จบการศึกษามา	 แตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	(ตารางที่	12)

ตารางที่ 11 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

	 	 จ�าแนกตามแผนการเรียนที่จบการศึกษามา

แรงจูงใจ แหลงขอมลู df SS MS F p 
รวม 216 139.11    

4. ดานสังคม ระหวางกลุม 4 1.64 .41 1.46 .22 
ภายในกลุม 212 59.20 .28   
รวม 216 60.84    

5. ดานเศรษฐกิจ 
 

ระหวางกลุม 4 .67 .17 .49 .75 
ภายในกลุม 212 73.18 .35   
รวม 216 73.85    

รวม 
ระหวางกลุม 4 .74 .19 1.13 .34 
ภายในกลุม 212 34.58 .16   
รวม 216 35.32    

การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
จําแนกตามแผนการเรียนที่จบการศึกษามา เมื่อจําแนกตามแผน การเรียนที่จบการศึกษามา นักศึกษาที่จบการศึกษาจาก
แผนการเรียนวิทย-คณิต มีแรงจูงใจโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบุคคลที่เกี่ยวของอยูใน
ระดับปานกลาง สวนดานท่ีเหลืออยูในระดับมาก แผนการเรียนศิลปคํานวณ มีแรงจูงใจโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ดานบุคคลท่ีเก่ียวของอยูในระดับปานกลาง สวนดานที่เหลืออยูในระดับมาก แผนการเรียนศิลปภาษา 
มีแรงจูงใจโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบุคคลท่ีเก่ียวของอยูในระดับปานกลาง สวนดาน
ที่เหลืออยูในระดับมาก แผนการเรียนศิลปสังคม มีแรงจูงใจโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ดานบุคคลที่เก่ียวของอยูในระดับปานกลาง สวนดานที่เหลืออยูในระดับมาก แผนการเรียนอื่นๆ มีแรงจูงใจโดยรวมและ
รายดานอยูในระดับมาก (ตารางท่ี 11) 

ตารางที่ 11 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดบัปริญญาตรี คณะครศุาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี 
จําแนกตามแผนการเรียนที่จบการศึกษามา 

แรงจูงใจ 
วิทย-คณิต ศิลปคาํนวณ ศิลปภาษา ศิลปสังคม อื่นๆ 

X  SD  X  SD  X  SD  X  SD  X  SD  
1. ดานเหตผุลสวนตัว 3.92 .52 4.17 .56 3.96 .57 3.96 .16 4.10 .62 
2. ดานภาพลักษณ
ของมหาวิทยาลัย 

4.21 .54 4.32 .50 4.13 .50 4.50 .41 4.27 .58 

3. ดานบุคคลท่ี
เก่ียวของ 

3.09 .75 3.31 .79 3.24 .99 3.08 1.16 3.92 .78 

4. ดานสังคม 4.25 .54 4.21 .58 4.11 .50 4.08 .29 4.44 .46 
5. ดานเศรษฐกิจ 3.79 .60 3.81 .53 3.90 .56 3.79 .42 4.04 .62 

รวม 3.85 .39 3.96 .37 3.87 .44 3.88 .30 4.15 .50 

แรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จําแนกตาม
แผนการเรียนที่จบการศึกษามาโดยรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา แรงจูงใจดานบุคคลที่เก่ียวของ 
เมื่อจําแนกตามแผนการเรียนท่ี จบการศึกษามา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ตารางที่ 12) 

ตารางที่ 12 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดยีว แรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาตร ีคณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราํไพพรรณี จําแนกตามแผนการเรียนท่ีจบการศกึษามา 

แรงจูงใจ แหลงขอมลู df SS MS F p 
1. ดานเหตผุลสวนตัว ระหวางกลุม 4 1.58 .40 1.41 .23 

แรงจูงใจ แหลงขอมลู df SS MS F p 
รวม 216 139.11    

4. ดานสังคม ระหวางกลุม 4 1.64 .41 1.46 .22 
ภายในกลุม 212 59.20 .28   
รวม 216 60.84    

5. ดานเศรษฐกิจ 
 

ระหวางกลุม 4 .67 .17 .49 .75 
ภายในกลุม 212 73.18 .35   
รวม 216 73.85    

รวม 
ระหวางกลุม 4 .74 .19 1.13 .34 
ภายในกลุม 212 34.58 .16   
รวม 216 35.32    

การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
จําแนกตามแผนการเรียนที่จบการศึกษามา เมื่อจําแนกตามแผน การเรียนที่จบการศึกษามา นักศึกษาที่จบการศึกษาจาก
แผนการเรียนวิทย-คณิต มีแรงจูงใจโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบุคคลที่เกี่ยวของอยูใน
ระดับปานกลาง สวนดานท่ีเหลืออยูในระดับมาก แผนการเรียนศิลปคํานวณ มีแรงจูงใจโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ดานบุคคลท่ีเก่ียวของอยูในระดับปานกลาง สวนดานที่เหลืออยูในระดับมาก แผนการเรียนศิลปภาษา 
มีแรงจูงใจโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบุคคลท่ีเก่ียวของอยูในระดับปานกลาง สวนดาน
ที่เหลืออยูในระดับมาก แผนการเรียนศิลปสังคม มีแรงจูงใจโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ดานบุคคลที่เก่ียวของอยูในระดับปานกลาง สวนดานที่เหลืออยูในระดับมาก แผนการเรียนอื่นๆ มีแรงจูงใจโดยรวมและ
รายดานอยูในระดับมาก (ตารางท่ี 11) 

ตารางที่ 11 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดบัปริญญาตรี คณะครศุาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี 
จําแนกตามแผนการเรียนที่จบการศึกษามา 

แรงจูงใจ 
วิทย-คณิต ศิลปคาํนวณ ศิลปภาษา ศิลปสังคม อื่นๆ 

X  SD  X  SD  X  SD  X  SD  X  SD  
1. ดานเหตผุลสวนตัว 3.92 .52 4.17 .56 3.96 .57 3.96 .16 4.10 .62 
2. ดานภาพลักษณ
ของมหาวิทยาลัย 

4.21 .54 4.32 .50 4.13 .50 4.50 .41 4.27 .58 

3. ดานบุคคลท่ี
เก่ียวของ 

3.09 .75 3.31 .79 3.24 .99 3.08 1.16 3.92 .78 

4. ดานสังคม 4.25 .54 4.21 .58 4.11 .50 4.08 .29 4.44 .46 
5. ดานเศรษฐกิจ 3.79 .60 3.81 .53 3.90 .56 3.79 .42 4.04 .62 

รวม 3.85 .39 3.96 .37 3.87 .44 3.88 .30 4.15 .50 

แรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จําแนกตาม
แผนการเรียนที่จบการศึกษามาโดยรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา แรงจูงใจดานบุคคลที่เก่ียวของ 
เมื่อจําแนกตามแผนการเรียนท่ี จบการศึกษามา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ตารางที่ 12) 

ตารางที่ 12 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดยีว แรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาตร ีคณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราํไพพรรณี จําแนกตามแผนการเรียนท่ีจบการศกึษามา 

แรงจูงใจ แหลงขอมลู df SS MS F p 
1. ดานเหตผุลสวนตัว ระหวางกลุม 4 1.58 .40 1.41 .23 

	 แรงจูงใจในการเลือกศึกษาต ่อระดับปริญญาตรี	 

คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	 จ�าแนกตาม 
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ตารางที่ 12 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	แรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี	คณะครุศาสตร์

	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	จ�าแนกตามแผนการเรียนที่จบการศึกษามา

แรงจูงใจ แหลงขอมลู df SS MS F p 
ภายในกลุม 212 59.64 .28   
รวม 216 61.22    

2. ดานภาพลักษณของ
มหาวิทยาลยั 

ระหวางกลุม 4 .69 .17 .62 .65 
ภายในกลุม 212 59.66 .28   
รวม 216 60.36    

3. ดานบุคคลท่ีเก่ียวของ ระหวางกลุม 4 9.35 2.34 3.82* .01 
ภายในกลุม 212 129.76 .61   
รวม 216 139.11    

4. ดานสังคม ระหวางกลุม 4 .95 .24 .84 .50 
ภายในกลุม 212 59.89 .28   
รวม 216 60.84    

5. ดานเศรษฐกิจ 
 

ระหวางกลุม 4 .90 .22 .65 .63 
ภายในกลุม 212 72.95 .34   
รวม 216 73.85    

รวม 
ระหวางกลุม 4 1.32 .33 2.05 .09 
ภายในกลุม 212 34.00 .16   
รวม 216 35.32    

* p< .05  

แรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จําแนกตาม
แผนการเรียนที่จบการศึกษามา โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตเมื่อพิจารณาเปนรายคู 
พบวา นักศึกษาท่ีจบการศึกษาจากแผนการเรียนวิทย-คณิตและแผนการเรียนอื่นๆ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05  (ตารางที่ 13) 

ตารางที่ 13 การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี จําแนกตามแผนการเรียนท่ีจบการศึกษามาเปนรายคู  

แผนการเรียน 
ที่จบการศึกษามา 

 อื่นๆ ศิลปคาํนวณ ศิลปภาษา วิทย-คณิต ศิลปสังคม 

 3.92 3.31 3.24 3.09 3.08 

อ่ืนๆ 3.92 - 0.61 0.68 0.83* 0.84 
ศิลปคํานวณ 3.31  - 0.07 0.22 0.23 
ศิลปภาษา 3.24   - 0.15 0.16 
วิทย-คณิต 3.09    - 0.01 
ศิลปสังคม 3.08     - 
* p< .05 

สรุปและอภิปรายผล 
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เพศ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศชายสูงกวาเพศหญิง สวนดานภาพลักษณของมหาวิทยาลัย 
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จุลลดา  จุลเสวก, วรันธร  อรรคปทุม
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	 แรงจูงใจในการเลือกศึกษาต ่อระดับปริญญาตรี	 
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1971: 3-26) ที่ไดไดศึกษาแรงจูงใจในการเขาเรียนตอของผูใหญในประเทศแคนาดา นิวซีแลนด และสหรัฐอเมริกา ซึ่ง

แรงจูงใจ แหลงขอมลู df SS MS F p 
ภายในกลุม 212 59.64 .28   
รวม 216 61.22    

2. ดานภาพลักษณของ
มหาวิทยาลยั 

ระหวางกลุม 4 .69 .17 .62 .65 
ภายในกลุม 212 59.66 .28   
รวม 216 60.36    

3. ดานบุคคลท่ีเก่ียวของ ระหวางกลุม 4 9.35 2.34 3.82* .01 
ภายในกลุม 212 129.76 .61   
รวม 216 139.11    

4. ดานสังคม ระหวางกลุม 4 .95 .24 .84 .50 
ภายในกลุม 212 59.89 .28   
รวม 216 60.84    

5. ดานเศรษฐกิจ 
 

ระหวางกลุม 4 .90 .22 .65 .63 
ภายในกลุม 212 72.95 .34   
รวม 216 73.85    

รวม 
ระหวางกลุม 4 1.32 .33 2.05 .09 
ภายในกลุม 212 34.00 .16   
รวม 216 35.32    

* p< .05  

แรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จําแนกตาม
แผนการเรียนที่จบการศึกษามา โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตเมื่อพิจารณาเปนรายคู 
พบวา นักศึกษาท่ีจบการศึกษาจากแผนการเรียนวิทย-คณิตและแผนการเรียนอื่นๆ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05  (ตารางที่ 13) 

ตารางที่ 13 การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี จําแนกตามแผนการเรียนท่ีจบการศึกษามาเปนรายคู  

แผนการเรียน 
ที่จบการศึกษามา 

 อื่นๆ ศิลปคาํนวณ ศิลปภาษา วิทย-คณิต ศิลปสังคม 

 3.92 3.31 3.24 3.09 3.08 

อ่ืนๆ 3.92 - 0.61 0.68 0.83* 0.84 
ศิลปคํานวณ 3.31  - 0.07 0.22 0.23 
ศิลปภาษา 3.24   - 0.15 0.16 
วิทย-คณิต 3.09    - 0.01 
ศิลปสังคม 3.08     - 
* p< .05 

สรุปและอภิปรายผล 

1. การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี เมื่อจําแนกตามเพศโดยรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานเหตุผลสวนตัวเมื่อจําแนกตาม
เพศ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศชายสูงกวาเพศหญิง สวนดานภาพลักษณของมหาวิทยาลัย 
ดานบุคคลที่เกี่ยวของ ดานสังคม และดานเศรษฐกิจ เมื่อจําแนกตามเพศไมแตกตางกัน สอดคลองกับโบเซียร (Boshier, 
1971: 3-26) ที่ไดไดศึกษาแรงจูงใจในการเขาเรียนตอของผูใหญในประเทศแคนาดา นิวซีแลนด และสหรัฐอเมริกา ซึ่ง

ตารางที่ 12 (ต่อ) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	แรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี	คณะครุศาสตร์

	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	จ�าแนกตามแผนการเรียนที่จบการศึกษามา

ทางสถิติที่ระดับ	.05	แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่	พบว่า	นักศึกษาที่ 

จบการศึกษาจากแผนการเรียนวิทย์-คณิต	และแผนการเรียนอื่น	ๆ	 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05		(ตารางที่	13)

แรงจูงใจ แหลงขอมลู df SS MS F p 
ภายในกลุม 212 59.64 .28   
รวม 216 61.22    

2. ดานภาพลักษณของ
มหาวิทยาลยั 

ระหวางกลุม 4 .69 .17 .62 .65 
ภายในกลุม 212 59.66 .28   
รวม 216 60.36    

3. ดานบุคคลท่ีเก่ียวของ ระหวางกลุม 4 9.35 2.34 3.82* .01 
ภายในกลุม 212 129.76 .61   
รวม 216 139.11    

4. ดานสังคม ระหวางกลุม 4 .95 .24 .84 .50 
ภายในกลุม 212 59.89 .28   
รวม 216 60.84    

5. ดานเศรษฐกิจ 
 

ระหวางกลุม 4 .90 .22 .65 .63 
ภายในกลุม 212 72.95 .34   
รวม 216 73.85    

รวม 
ระหวางกลุม 4 1.32 .33 2.05 .09 
ภายในกลุม 212 34.00 .16   
รวม 216 35.32    

* p< .05  

แรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จําแนกตาม
แผนการเรียนที่จบการศึกษามา โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตเมื่อพิจารณาเปนรายคู 
พบวา นักศึกษาท่ีจบการศึกษาจากแผนการเรียนวิทย-คณิตและแผนการเรียนอื่นๆ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05  (ตารางที่ 13) 

ตารางที่ 13 การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี จําแนกตามแผนการเรียนท่ีจบการศึกษามาเปนรายคู  

แผนการเรียน 
ที่จบการศึกษามา 

 อื่นๆ ศิลปคาํนวณ ศิลปภาษา วิทย-คณิต ศิลปสังคม 

 3.92 3.31 3.24 3.09 3.08 

อ่ืนๆ 3.92 - 0.61 0.68 0.83* 0.84 
ศิลปคํานวณ 3.31  - 0.07 0.22 0.23 
ศิลปภาษา 3.24   - 0.15 0.16 
วิทย-คณิต 3.09    - 0.01 
ศิลปสังคม 3.08     - 
* p< .05 

สรุปและอภิปรายผล 

1. การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี เมื่อจําแนกตามเพศโดยรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานเหตุผลสวนตัวเมื่อจําแนกตาม
เพศ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศชายสูงกวาเพศหญิง สวนดานภาพลักษณของมหาวิทยาลัย 
ดานบุคคลที่เกี่ยวของ ดานสังคม และดานเศรษฐกิจ เมื่อจําแนกตามเพศไมแตกตางกัน สอดคลองกับโบเซียร (Boshier, 
1971: 3-26) ที่ไดไดศึกษาแรงจูงใจในการเขาเรียนตอของผูใหญในประเทศแคนาดา นิวซีแลนด และสหรัฐอเมริกา ซึ่ง

สรุปและอภิปรายผล
	 1.	 การเปรยีบเทียบแรงจูงใจในการเลือกศกึษาต่อระดบั 
ปริญญาตรี	 คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	 
เมื่อจ�าแนกตามเพศโดยรวมไม่แตกต่างกัน	 แต่เม่ือพิจารณาเป็น 
รายด้าน	พบว่า	ด้านเหตุผลส่วนตัวเมื่อจ�าแนกตามเพศ	แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 โดยเพศชายสูงกว่าเพศหญิง 
ส่วนด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	 ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง	 
ด้านสังคม	 และด้านเศรษฐกิจ	 เม่ือจ�าแนกตามเพศไม่แตกต่างกัน	 
สอดคล้องกับโบเซียร์	 (Boshier,	1971:	3-26)	ที่ได้ศึกษาแรงจูงใจ 
ในการเข้าเรียนต่อของผู้ใหญ่ในประเทศแคนาดา	 นิวซีแลนด์	 และ 
สหรัฐอเมริกา	 ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวช้ีให้เห็นว่า	 ผู้ใหญ่เข้าเรียนด้วย 
แรงจูงใจที่แตกต่างกัน	 และตัวแปรด้านเพศ	 มีส่วนเก่ียวข้องกับ 
แรงจงูใจเหล่านัน้ด้วย	นัน่คอื	ผูช้ายมแีรงจูงใจด้านประกอบอาชพีสูง
	 2.	 แรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี	 
คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	 จ�าแนกตาม 
แผนการเรียนที่จบการศึกษามาโดยรวมไม่แตกต่างกัน	 แต่เมื่อ 

ตารางที่ 13	 การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

	 	 จ�าแนกตามแผนการเรียนที่จบการศึกษามาเป็นรายคู่

พิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 แรงจูงใจด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
เม่ือจ�าแนกตามแผนการเรียนที่จบการศึกษามา	 แตกต่างกันอย่าง 
มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	สอดคล้องกับ	จันทิมา	จันทรศักดิ์	 
(2547)	 ที่กล่าวถึงแรงจูงใจภายนอก	 (Extrinsic	Motive)	 ว่าเป็น 
แรงจูงใจที่เกิดจากอิทธิผลหรือผลของสิ่งเร้าภายนอกตัวบุคคล 
ซ่ึงเป็นทีต้่องการของบคุคลแรงจูงใจทีเ่กดิจากระบบสังคมต่าง	ๆ 	เช่น	 
ระบบเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม	ระบบการศึกษา	สาธารณสุข	 
และระบบการเมอืง	ซึง่ในแผนการเรยีนต่าง	ๆ 	นัน้	มรีะบบแบบแผน 
ที่แตกต่างกันออกไปตามแผนการเรียนซึ่งท�าให้ก่อให้เกิดแรงจูงใจ 
ทางสงัคมหลายประการเช่น	แรงจงูใจใฝ่สมัพนัธ์	ซึง่แรงจงูใจดงักล่าว 
เกดิขึน้จากสัญชาตญาณในการรวมกลุม่ของมนษุย์	เพือ่ช่วยเหลอืกนั 
ให้อยู่รอดของสังคม	 แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์จะมีล�าดับลดหล่ันกันเป็น
ขั้น	ๆ	ตามล�าดับในระบบสังคม	อีกทั้งสังคมไทยเป็นไปในลักษณะ 
ที่เอื้อเฟื้อแสดงไมตรีต่อกัน	 เป็นแรงจูงใจของบุคคลที่ช่วยเหลือ 
เกื้อกูลกันอย่างผูกมิตรไมตรี

5.	ด้านเศรษฐกิจ

จุลลดา  จุลเสวก, วรันธร  อรรคปทุม
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	 3.	 แรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี	 

คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	 จ�าแนกตามแผน 

การเรียนที่จบการศึกษามาโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ	 .05	 แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่	 พบว่า	 นักศึกษา 

ที่จบการศึกษาจากแผนการเรียนวิทย์-คณิต	 และแผนการเรียน 

อื่น	ๆ	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	สอดคล้อง 

กับสนธยา	 แพ่งศรีสาร	 (2543)	 ได้ศึกษาเหตุจูงใจในการศึกษาต่อ 

ระดับปริญญาตรี	 สาขาวิทยาศาสตร์	 ของนักศึกษาสถาบันราชภัฏ 

นครสวรรค์	ผลการเปรียบเทยีบระดบัเหตจุงูใจจ�าแนกตามโปรแกรม 

วิชาที่ศึกษาโดยรวม	พบว่า	 มีเหตุจูงใจในการศึกษาต่อแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 อีกทั้งอารี	 พันธ์มณี	 (2546:	 

192-196)	 ยังได้กล่าวถึงสถานการณ์ต่าง	 ๆ	 ในสิ่งแวดล้อมใน 

สิ่งแวดล้อมย่อมจะส่งผลท�าให้บุคคลเกิดแรงจูงใจแตกต่างกัน 

ส่งผลให้บุคคลเกิด	 ความสับสนวุ่นวายหรืออื่น	 ๆ	 และวัฒนธรรม 

แต่ละสังคมย่อมจะส่งผลให้พัฒนาการของผู้เรียนแตกต่างกันด้วย

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา 

ในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏร�าไพพรรณี

	 2.	 ควรมีการวิจัยติดตามผลนักศึกษาที่จบการศึกษา 

จากคณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	 เพื่อน�า 

ข้อเสนอแนะและข้อมลูต่าง	ๆ 	มาปรบัปรงุหลกัสตูรและวธิกีารเรยีน 

การสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์	 เรื่อง	 จ�านวนเชิงซ้อน	 ของนักเรียนชั้น 

มธัยมศกึษาปีที	่5	ให้มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตัง้แต่ร้อยละ	70	ขึน้ไป	และมนีกัเรยีนทีผ่่านเกณฑ์	จ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	70	ของนกัเรยีน 

ทั้งหมด	 และ	 2)	 พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่ผ่านการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์	 เรื่อง	 จ�านวนเชิงซ้อน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	ให้มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ร้อยละ	70	ขึ้นไป	และมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์	จ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	70	ของนักเรียนทั้งหมด 

	 กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5/1	 โรงเรียนหนองเรือวิทยา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต	25	ที่ก�าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2560	จ�านวน	44	คน	ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง	(Purposive	Sampling)		 

รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ	 จ�านวน	 3	 วงจรปฏิบัติการ	 เครื่องมือที่ใช้การในวิจัย	 แบ่งเป็น	 3	 ประเภท	 ประกอบด้วย	 

1)	 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติ	 ได้แก่	 แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 จ�านวน	 12	 แผน	 2)	 เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อน 

ผลการปฏิบัติ	 ได้แก่	 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน	 	แบบบันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 แบบทดสอบย่อยท้ายวงจร	 

ใบกิจกรรมและแบบฝึกทักษะ	 3)	 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู ้	 ได้แก่	 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียน	แบบปรนัย	4	ตัวเลือก	จ�านวน	20	ข้อ	และแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์	เป็นแบบอัตนัย	จ�านวน	4	ข้อ	วิเคราะห ์

ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน	คือ	ค่าเฉลี่ย	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และค่าร้อยละ

	 ผลการวิจัยพบว่า

	 1.	 นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียของนักเรียนทั้งหมดเท่ากับ	 15.19	 คะแนน	 คิดเป็นร้อยละ	 79.55	 และ 

มีจ�านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์	38	คน	คิดเป็นร้อยละ	86.36	ของจ�านวนนักเรียนทั้งหมด	ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

	 2.	 นักเรียนมีคะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์เฉลี่ยเท่ากับ	 15.52	 คิดเป็นร้อยละ	 77.61	 และมีจ�านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 

36	คน	คิดเป็นร้อยละ	81.82	ของจ�านวนนักเรียนทั้งหมด	ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

ค�าส�าคัญ :	ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์,	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน,	ทักษะการคิดวิเคราะห์,	จ�านวนเชิงซ้อน
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Abstract
	 The	 objectives	 of	 this	 research	were	 to:	 1)	 develop	mathematics	 learning	 achievement	 on	 Complex 

Number	 topic	 for	 grade	 11	 students	 to	 have	 learning	 achievement	 at	 least	 70%	or	more	 and	 at	 least	 70%	of 

all	 students	 passed	 the	 criteria	 and	 2)	 develop	 analytical	 thinking	 skills	 of	 grade	 11	 students	who	 had	 learnt	 

Complex	Number	topic	based	on	Constructivist	theory	to	have	a	mean	score	of	70%	or	more	and	at	least	70% 

of	all	students	passed	the	criteria.

	 The	 target	 group	 consisted	 of	 44	 grade	 11	 student	 from	Classroom	Number	 5/1	who	 	were	 studying 

in	 the	 second	 semester	 of	 the	 academic	 year	 2017	 at	 Nongrua	Wittaya	 School	 under	 The	 office	 of	 secondary	 

Educational	 service	 Area	 25.	 The	 students	 were	 selected	 using	 a	 purposive	 sampling.	 This	 student	 was	 an	 

action	research	consisted	of	3	operational	cycles.	There	were	three	types	of	the	research	instrument	consisted	of: 

1)	 experimental	 tools	 including	 12	mathematics	 lesson	 plans,	 2)	 reflection	 tools	 including	 a	 student	 learning	 

behavior	 form,	 a	 learning	 activity	 recording	 form,	 end-of-cycle	 quizzes,	 activity	 sheets	 and	 exercise	 sheets	 

and	 3)	 learning	management	 effectiveness	 evaluation	 tools	 including	 a	 learning	 achievement	 test	 with	 20	 

multiple-choice	questions	and	analytical	thinking	skills	subjective	test	with	4	essay	questions.	Both	the	collected	 

quantitative	and	qualitative	data	were	analyzed	using	mean,	standard	deviation	and	percentage.

	 The	findings	showed	that	:

	 1)	 the	 average	mean	 score	on	 learning	 achievement	of	 all	 students	was	 15.19	or	 79.55%,	 and	 there	 

were	38	 students	who	passed	 the	criterion	or	86.36%	of	 the	whole	 students	 group	which	was	 in	 line	with	 the 

prescribed	criterion;	and

	 2)		the	average	mean	score	on	analytical	thinking	skills	of	the	students	was	15.52	or	77.61%,	and	there	 

were	36	students	or	81.82%	of	the	whole	students	group	passed	the	criterion	which	was	in	line	with	the	prescribed	 

criterion.

Keywords :	 Constructivist	Theory,	Learning	Achievement,	Analytical	Thinking	Skill,	Complex	Number
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บทน�า
	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.2542	 แก้ไข 

เพิ่มเติม	 ฉบับที่	 2	 พุทธศักราช	 2545	 และฉบับที่	 3	 พุทธศักราช	 

2553	ได้ก�าหนดให้การศกึษาเป็นกระบวนการเรยีนรูเ้พือ่ความเจรญิ 

งอกงามของบุคคลและสังคม	 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า 

ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้	 และถือว่า 

ผูเ้รียนมคีวามส�าคญัทีส่ดุ	(กระทรวงศกึษาธกิาร,	2553)	ซึง่สอดคล้อง 

การจัดการศึกษาในศตวรรษที่	 21	 ที่ส ่งผลต่อการด�ารงชีวิต 

การเรียนรู้สาระวิชา	 (Content	 หรือSubject	matter)	 ควรเป็น 

การเรียนจากการค้นคว้าเองของศิษย์	 มีครูเป็นผู้แนะน�า	 และช่วย 

ออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมิน 

ความก้าวหน้าการเรียนรู้ของตนเองได้	โดยเน้นที่องค์ความรู้	ทักษะ	 

ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะท่ีเกิดกับตัวผู้เรียน	 (วิจารณ์	 พานิช,	 

2555)	 สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขัน้พืน้ฐาน	พทุธศกัราช	2551	มุง่พฒันาผูเ้รยีนให้เป็นคนด	ีมปัีญญา	 

มีความสุข	 มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ	 ผู้เรียน 

ต้องมีความรู ้อันเป็นสากล	 และมีความสามารถในการส่ือสาร	 

การคิดแก้ปัญหา	 การใช้เทคโนโลยี	 และมีทักษะชีวิต	 เพื่อน�าไปสู ่

การสร้างองค์ความรู้เพื่อการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมได้ 

อย่างเหมาะสม	(กระทรวงศึกษาธิการ,	2551)

	 คณิตศาสตร์มีบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ 

และศักยภาพของมนุษย์	 ท�าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ 

คิดอย่างมีเหตุผล	 เป็นระบบ	 มีแบบแผน	 สามารถวิเคราะห์ปัญหา 

และสถานการณ์ได้อย่างถีถ้่วนรอบคอบ	ช่วยให้คาดการณ์	ตดัสนิใจ	 

แก้ปัญหา	และน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างถูกต้อง	นอกจากนี้ 

คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร	์ 

เทคโนโลยี	 ตลอดจนพ้ืนฐานในการพัฒนาวิชาอื่น	 ๆ	 คณิตศาสตร ์

จึงมีประโยชน์ต่อการด�ารงชีวิต	 ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น	 

สอดคล้องกบัเจตนารมณ์ของหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  

มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน	 ให้มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน	 โดยมุ่งเน้น 

ผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 เช่ือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได ้

เต็มตามศักยภาพ	 (กระทรวงศึกษาธิการ,	 2551)	 เสริมสร้าง 

ความมีเหตุผล	ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	มีระบบระเบียบในการคิด		 

มีการวางแผนในการท�างาน	 และความสามารถในการแก้ปัญหา	 

(สิริพร	 	 ทิพย์คง,	 2545)	 ดังน้ัน	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู  ้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	ควรเน้นทั้งด้านความรู้และทักษะ 

กระบวนการให้ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนและสามารถน�าไปใช้ในชีวิต 

ประจ�าวันได้	 	 และท่ีส�าคัญต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู ้

ด้วยตนเอง	 เน้นการปฏิบัติจริงและแก้ปัญหาในสถานการณ์ของ 

ผู้เรียน	(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	2557)

	 สภาพป ัจจุ บันการสอนคณิตศาสตร ์ ในโรงเรียน 

หนองเรือวิทยา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 

เขต	 25	 จากรายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

คณิตศาสตร์	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 ปีการศึกษา	 2559	 

โรงเรียนหนองเรือวิทยา	พบว่า	ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียน 

ระดับดีข้ึนไป	 ร้อยละ	 41.83	 (โรงเรียนหนองเรือวิทยา,	 2559)	 

แสดงให้เห็นว่าต้องมีการพัฒนาการศึกษาทางคณิตศาสตร์อีกมาก		 

และจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน	 (O–NET)	 	 กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้คณิตศาสตร์	 โรงเรียนหนองเรือวิทยา	 ในปีการศึกษา		 

2557	-	2559	พบว่า	มีคะแนนเฉลี่ยต�่ากว่าระดับประเทศ	มีคะแนน 

เฉล่ียร้อยละ	ดงันี	้17.93,	21.26	และ	20.40	ตามล�าดบั	เมือ่พจิารณา 

คะแนนเฉลี่ยในปีการศึกษา	 2559	 แล้วพบว่า	 คะแนนเฉลี่ยของ 

มาตรฐานการเรียนรู้หลายมาตรฐานที่ต�่ากว่าระดับประเทศ	 และ 

ต�า่กว่าเกณฑ์ทีโ่รงเรยีนก�าหนดไว้ร้อยละ	70	(โรงเรยีนหนองเรอืวทิยา, 

2559)	 โดยเฉพาะในสาระที่	 4	 พีชคณิต	 มีค่าเฉล่ียร้อยละ	 27.02	 

ทั้งนี้อาจมีสาเหตุหลายประการ	 เช่น	 นักเรียนยังขาดทักษะการคิด 

วิเคราะห์กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์	 ซึ่งสอดคล้องกับ 

ผลการประเมนิจากส�านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพ 

การศึกษา	(องค์การมหาชน)	รอบที่	3	ของโรงเรียนหนองเรือวิทยา	 

พบว่า	ผลการประเมินด้านผู้เรียน	มาตรฐานที่	4	ด้านความสามารถ 

ในการคิดอย่างเป็นระบบ	 คิดวิเคราะห์	 แก้ปัญหา	 ได้อย่างมีสติ	

สมเหตุสมผล	 อยู่ในระดับพอใช้	 และมีข้อเสนอแนะแนวทางให้ 

สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน	 คือ	 ผู้เรียนควรได้รับการฝึกทักษะ 

กระบวนการคิด	 ทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนทุกรายวิชา	 

(ส�านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา,	2555)

	 ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์	 (Constructivist	 Theory)	 

เป็นทฤษฎีที่ว ่าด้วยการสร้างความรู ้ของผู ้เรียน	 โดยที่ผู ้เรียน 

เป็นผู้สร้างความรู ้	 ด้วยการน�าประสบการณ์หรือส่ิงที่พบเห็น 

ในสิง่แวดล้อมใหม่ทีไ่ด้รบัมาเชือ่มโยงกบัความรูค้วามเข้าใจทีม่อียูเ่ดิม  

มาสร้างเป็นความเข้าใจของตนเอง	 หรือเรียกว่าโครงสร้างทาง 

ปัญญา	 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เป็น 

กระบวนการในการ	acting	on	ไม่ใช่	taking	in	คือ	เป็นกระบวนการ 

ที่ผู ้เรียนจะต้องจัดกระท�ากับข้อมูลไม่ใช่เพียงรับข้อมูลเข้ามา	 

(Jonassen,1992	 อ้างถึงใน	 ทิศนา	 แขมมณี,	 2559)	 ดังน้ัน 

การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนตามแนวคดิทฤษฎคีอนสตรัคตวิิสต์ 

จะยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง	 เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนค้นพบค�าตอบ 

ด้วยตนเอง	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 นิตกรณ์	 	 ศรีพิมพ์สอ	 

(2553),	 พิระธร	 เถ่ือนโทสาร	 (2556),	 วิจิตรา	 บังกิโล	 (2557),	 

อ�าไพ		ธนะมูล	(2558),	ดวงตะวัน		งามแสง	(2558)	และกรรณิการ์	 

หาญพิทักษ์	 (2559)	 พบว่า	 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎ ี

คอนสตรัคติวิสต์	 ท�าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน   

มีความสามารถในกระบวนการคิดวิเคราะห์	 สามารถเชื่อมโยง 

ชลกร  เสริฐสม, แสงสุรีย์  ดวงค�าน้อย
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ประสบการณ์ไปใช้แก้ปัญหาได้	 ผู้วิจัยเชื่อว่า	 การจัดกิจกรรมตาม 

แนวทางดังกล่าว	 จะช่วยให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

สูงขึ้น	 นักเรียนมีความสามารถสร้างองค์ความรู ้ได้ด้วยตนเอง	 

ความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลายมีเหตุผล

	 ความสามารถในการคดิวเิคราะห์เป็นสิง่ทีม่คีวามส�าคัญ 

อย่างมากต่อการแก้ปัญหาของผู้เรียน	 หรือการด�าเนินการต่าง	 ๆ	 

จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีนักเรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะ 

การคิดวิเคราะห์	 เพื่อให้มีความสามารถในการคิด	 ไตร่ตรอง 

การพิจารณาสิ่งต่าง	 ๆ	 อย่างรอบคอบและมีเหตุผลเพื่อตัดสินใจ 

หรือด�าเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ	(พิมพันธ์	 

เดชะคุปต์	 และคณะ,	 2554)	 นอกจากนี้การคิดวิเคราะห์ยังช่วย 

เสริมสร้างให้เกิดการคิดในมิติอื่น	ๆ	ไม่ว่าจะเป็นการคิดเชิงวิพากษ์	 

การคดิสร้างสรรค์	ฯลฯ	ท�าให้เกิดการมองเชิงลกึ	การพนิจิพเิคราะห์ 

ประกอบการตัดสินใจ	 ซ่ึงจากการศึกษางานวิจัยการจัดการเรียนรู้ 

คณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ของ	นิสานันท์	ชามะรัตน์	 

(2554),	อ�าพร	อินทปัญญา	(2554),	พิระธร		เถื่อนโทสาร	(2556),	 

อรุณี		โสภา	(2556)	และวัลยา	บุญอากาศ	(2556)	พบว่า	นักเรียน 

สามารถคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์	และมีผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียนที่สูงขึ้น

	 การวจิยัเชงิปฏบิตักิาร	(Action	Research)	ตามแนวคดิ 

ของ	 Kemmis	 and	 McTaggart	 (1992	 อ้างถึงใน	 ยาใจ	 

พงษ์บริบูรณ์,	 2537)	 เป็นกระบวนการที่มีเป้าหมายซึ่งจะช่วย 

แก้ปัญหาและสามารถพัฒนาการเรียนรู้โดยเฉพาะคณิตศาสตร ์

ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ	 มีการปฏิบัติเป็นวงจร 

ม	ี4	ขัน้ตอน	แล้วน�าผลทีไ่ด้ไปสูก่ารปรบัแผนการจดัการเรยีนรูเ้ข้าสู ่

วงจรใหม่	 จนกว่าจะได้รับข้อสรุปที่แก้ไขปัญหาได้จริง	 ซึ่งมีนักวิจัย 

ได้น�าระเบียบวจิยันีไ้ปพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพือ่พัฒนาผลสมัฤทธิ์ 

ทางการเรียนคณิตศาสตร์	 เช่น	 วาสนา	 ดอนศิลา	 (2555),	 พิสมัย 

ใบลาศ	(2556),	ยพิุน		ศรธีรณ์	(2557),	ศริญิญา	ดวงค�าจนัทร์	(2558)	 

พบว่า	 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ	 (Action	 Research)	 ช่วยให้ผู้สอน 

และผู ้เรียนวิเคราะห์ผลการปฏิบัติ	 ท�าให้ทราบถึงข้อบกพร่อง 

เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 

เป็นการศึกษากระบวนการท�าให้เกิดการพัฒนาตลอดเวลาของการ

วิจัย

	 จากความส�าคัญและเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นผู ้วิจัย 

จึงสนใจจะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์	 โดยการ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์	 ที่เน้น

ทักษะการคิดวิเคราะห์	 เร่ือง	 จ�านวนเชิงซ้อนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 5	

โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการมาเป็นแนวทางในการด�าเนิน

การวิจัย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

เรื่อง	 จ�านวนเชิงซ้อน	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 ให้ม ี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 ตั้งแต่ร้อยละ	 70	 ขึ้นไป	 และมีนักเรียนที่ 

ผ่านเกณฑ์	จ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	70	ของนักเรียนทั้งหมด

	 2.	 เพือ่พฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์ของนกัเรยีนทีผ่่าน 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 

เรื่อง	จ�านวนเชิงซ้อน	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	ให้มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 

ร้อยละ	 70	 ขึ้นไป	 และมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์	 จ�านวนไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ	70	ของนักเรียนทั้งหมด

กรอบแนวคิดการวิจัย
	 การวิจัยครั้งน้ีผู ้วิจัยต้องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนวิชาคณิตศาสตร์	 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม 

แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์	 ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ 

เรื่อง	 จ�านวนเชิงซ้อน	 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 5	 ผู้วิจัย 

ได้ศึกษาตามรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการของ	 Kemmis	 and	 

McTaggart		(1992	อ้างถึงใน	ยาใจ	พงษ์บริบูรณ์,	2537)	โดยการ 

ก�าหนดขั้นตอนของการปฏิบัติเป็นวงจร	มี	4	ขั้นตอน	ดังนี้	ขั้นที่	1	 

(Plan)	 ขั้นที่	 2	 ขั้นปฏิบัติการ	 (Act)	 ขั้นที่	 3	 ขั้นสังเกตการณ	์ 

(Observe)		ขั้นที่	4	ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ	(Reflect)	ซึ่งก�าหนด 

เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย	ดังนี้

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 1.  กลุมเปาหมาย 
  กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัย เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5/1 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 44 คน         
ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 2.  ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก 
   1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ที่เนนทักษะการคิดวิเคราะห               
เรื่อง จํานวนเชิงซอน ชั้นมัธยมศึกษาปที ่5 
   2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง จํานวนเชิงซอน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
   3.  ทักษะการคิดวิเคราะห  
 3.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
  3.1 เครื่องมือที่ใชในการทดลองปฏิบัติ ไดแก แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร จํานวน 12 แผน   
  3.2  เครื่องมือที่ใชในการสะทอนผลการปฏิบัต ิ ไดแก แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน แบบ
บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู แบบทดสอบยอยทายวงจร ใบกิจกรรมและแบบฝกทักษะ  
  3.3  เครื่องมือท่ีใชในการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู ไดแก  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ และแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห เปนแบบอัตนัย จํานวน 4 ขอ 

ศึกษาแนวคิดและงานวิจัย
เก่ียวกับทักษะการคดิ

วิเคราะห 

ศึกษาทฤษฎี หลักการเก่ียวกับ
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต 

ศึกษาหลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียน
หนองเรือวิทยา ตามหลักสตูร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรูคณติศาสตร ตามแนวคิดทฤษฎคีอนสตรัคติวิสต ที่เนนทักษะการคิดวิเคราะห   
1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน  
2. ขั้นสอน เปนขั้นสอนตามแนวคดิทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต มลํีาดับขัน้ยอย 3 ขั้น ไดแก  

2.1  ขั้นเสนอปญหาและไตรตรองรายบุคคล   
  (เนนการคิดวิเคราะห 5 ขั้น)  

2.2  ขั้นไตรตรองระดับกลุมยอย    
 (เนนการคิดวิเคราะห 5 ขั้น) 
2.3  ขั้นไตรตรองระดับชั้นเรยีน  
 (เนนการคิดวเิคราะห 5 ขั้น) 

3. ขั้นสรุป 
4. ขั้นฝกทักษะ 
5. ขั้นประเมินผล 
 

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง จํานวนเชิงซอน 
2.  ทักษะการคิดวิเคราะห 
 

ขั้นตอนการคิดวิเคราะห 5 ขั้น 
1. กําหนดสิ่งท่ีวิเคราะห                                
    (เนนทักษะการจําแนก) 
2. กําหนดปญหาหรือวัตถุประสงค   
    (เนนทักษะการจําแนก) 
3. กําหนดหลักการหรือกฎเกณฑ  
    (เนนทักษะการเชื่อมโยง) 
4. พิจารณาแยกแยะ   
    (เนนทักษะการจัดหมวดหมูหรอืประยุกต) 
5. สรุปคําตอบ  (เนนทักษะการสรุปความ) 
 

ชลกร  เสริฐสม, แสงสุรีย์  ดวงค�าน้อย
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วิธีด�าเนินการวิจัย
 1. กลุ่มเป้าหมาย

  กลุ ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5/1	 โรงเรียนหนองเรือวิทยา	 สังกัดส�านักงาน 

เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	เขต	25	ทีก่�าลงัศกึษาอยูใ่นภาคเรยีน 

ที่	2	ปีการศึกษา	2560	จ�านวน	44	คน	ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบ 

เจาะจง	(Purposive	Sampling)

 2. ตัวแปรที่ศึกษา	ได้แก่

	 	 1.	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎ ี

คอนสตรคัตวิสิต์	ทีเ่น้นทกัษะการคดิวเิคราะห์	เรือ่ง	จ�านวนเชงิซ้อน	 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5

	 	 2.	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์	 เรื่อง	 

จ�านวนเชิงซ้อน	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5

	 	 3.	 ทักษะการคิดวิเคราะห์	

ภาพที่ 1	กรอบแนวคิดในการวิจัย

 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 	 3.1	 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติ	 ได้แก	่

แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์	จ�านวน	12	แผน		

	 	 3.2	 	 เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติ		

ได้แก่	แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน		แบบบันทึกผล

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 แบบทดสอบย่อยท้ายวงจร	 ใบกิจกรรม

และแบบฝึกทักษะ	

	 	 3.3	 	 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพ 

การจัดการเรียนรู้	 ได้แก่	 	 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 

แบบปรนัย	4	ตัวเลือก	จ�านวน	20	ข้อ	และแบบทดสอบวัดทักษะ 

การคิดวิเคราะห์	เป็นแบบอัตนัย	จ�านวน	4	ข้อ

กรอบแนวคิดในการวิจัยกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 1.  กลุมเปาหมาย 
  กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัย เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5/1 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 44 คน         
ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 2.  ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก 
   1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ที่เนนทักษะการคิดวิเคราะห               
เรื่อง จํานวนเชิงซอน ชั้นมัธยมศึกษาปที ่5 
   2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง จํานวนเชิงซอน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
   3.  ทักษะการคิดวิเคราะห  
 3.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
  3.1 เครื่องมือที่ใชในการทดลองปฏิบัติ ไดแก แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร จํานวน 12 แผน   
  3.2  เครื่องมือที่ใชในการสะทอนผลการปฏิบัต ิ ไดแก แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน แบบ
บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู แบบทดสอบยอยทายวงจร ใบกิจกรรมและแบบฝกทักษะ  
  3.3  เครื่องมือท่ีใชในการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู ไดแก  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ และแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห เปนแบบอัตนัย จํานวน 4 ขอ 

ศึกษาแนวคิดและงานวิจัย
เก่ียวกับทักษะการคดิ

วิเคราะห 

ศึกษาทฤษฎี หลักการเก่ียวกับ
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต 

ศึกษาหลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียน
หนองเรือวิทยา ตามหลักสตูร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2551 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูคณติศาสตร ตามแนวคิดทฤษฎคีอนสตรัคติวิสต ที่เนนทักษะการคิดวิเคราะห   
1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน  
2. ขั้นสอน เปนขั้นสอนตามแนวคดิทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต มลํีาดับขัน้ยอย 3 ขั้น ไดแก  

2.1  ขั้นเสนอปญหาและไตรตรองรายบุคคล   
  (เนนการคิดวิเคราะห 5 ขั้น)  

2.2  ขั้นไตรตรองระดับกลุมยอย    
 (เนนการคิดวิเคราะห 5 ขั้น) 
2.3  ขั้นไตรตรองระดับชั้นเรยีน  
 (เนนการคิดวเิคราะห 5 ขั้น) 

3. ขั้นสรุป 
4. ขั้นฝกทักษะ 
5. ขั้นประเมินผล 
 

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง จํานวนเชิงซอน 
2.  ทักษะการคิดวิเคราะห 
 

ขั้นตอนการคิดวิเคราะห 5 ขั้น 
1. กําหนดสิ่งท่ีวิเคราะห                                
    (เนนทักษะการจําแนก) 
2. กําหนดปญหาหรือวัตถุประสงค   
    (เนนทักษะการจําแนก) 
3. กําหนดหลักการหรือกฎเกณฑ  
    (เนนทักษะการเชื่อมโยง) 
4. พิจารณาแยกแยะ   
    (เนนทักษะการจัดหมวดหมูหรอืประยุกต) 
5. สรุปคําตอบ  (เนนทักษะการสรุปความ) 
 

ชลกร  เสริฐสม, แสงสุรีย์  ดวงค�าน้อย
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 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 4.1	 ก่อนด�าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 ผู้วิจัย 

ปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ช่วยวิจัย	 เพื่อสร้างข้อตกลงและท�าความ 

เข้าใจเก่ียวกับข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ตามแนวคิด 

คอนสตรคัตวิสิต์	ทีเ่น้นทกัษะการคดิวเิคราะห์	เรือ่ง	จ�านวนเชงิซ้อน	 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 และจัดกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ	 5	 คน	 จ�านวน	 

4	 กลุ่ม	 กลุ่มละ	 6	 คน	 จ�านวน	 4	 กลุ่ม	 โดยแต่ละกลุ่มมีเด็กเก่ง	 

กลาง	อ่อน	ตลอดจนชีแ้จงบทบาทของครแูละนกัเรยีนในแต่ละกลุม่	 

วิธีการวัดและประเมินผล	เกณฑ์การให้คะแนน

	 	 4.2	 ด�าเนินการจดักิจกรรมการเรยีนรู	้ตามแผนการ 

จดัการเรียนรู้ทีผู่ว้จัิยสร้างข้ึน	จ�านวน	12	แผน	ดงันี	้วงจรที	่1	ปฏบิติั 

ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่	 1	 -	 5	 วงจรท่ี	 2	 ปฏิบัติตามแผน 

การจัดการเรียนรู้ที่	6	-	10		วงจรที่	3		ปฏิบัติตามแผนการจัดการ 

เรียนรู้ที่	11	-	12

	 	 4.3	 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกแผนการจัด 

การเรียนรู้	 ด้วยเครื่องมือสะท้อนการปฏิบัติ	แล้วน�าข้อมูลที่ได้จาก 

การสะท้อนการปฏิบัติมาวิเคราะห์วิจารณ์	 เพื่อปรับปรุงและแก้ไข 

ข้อบกพร่อง		แล้วน�าไปปรบัปรงุแผนการจดัการเรยีนรูใ้นวงจรต่อไป

	 	 4.4	 การประเมินผลการเรียน	 เมื่อสิ้นสุดการจัด 

กจิกรรมการเรียนรูท้ั้ง	3	วงจร	ให้นกัเรยีนท�าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียน	 เรื่อง	 จ�านวนเชิงซ้อน	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 และ 

แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์	 จากน้ันน�าคะแนนที่ได้ไป 

วิเคราะห์ผลและแปลผลข้อมูลต่อไป

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล

	 	 5.1	 การวเิคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ		ใช้สถติพิืน้ฐาน	

คือ	ค่าเฉลี่ย	(X)	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	และค่าร้อยละ

	 	 5.2	 การวิเคราะห์ข ้อมูลเชิงคุณภาพ	 เป็นการ

วเิคราะห์ข้อมลูเชงิพรรณนา	โดยเป็นการแจกแจงข้อค้นพบท่ีส�าคัญ 

ในเชิงอธิบายความ	 น�าข้อมูลที่ได้จากการสะท้อนผลการปฏิบัต	ิ 

ได้แก่	 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน	 แบบบันทึกผล 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้	 มาวิเคราะห์	 ตีความหมาย	 สรุป	 

เพือ่ประเมนิสภาพทีเ่กดิขึน้และให้ได้แนวทางหรอืรปูแบบการปฏิบตั ิ

ที่มีประสิทธิภาพต่อไป

ผลการวิจัย
 1.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร์

	 	 	 เมือ่สิน้สดุการปฏิบตักิารวจิยัทัง้	3	วงจรแล้ว	ผูว้จิยั 

ให้นักเรียนท�าแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์

เรื่อง	 จ�านวนเชิงซ้อน	 ซึ่งแบบทดสอบเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 

เลือกตอบ	 4	 ตัวเลือก	 จ�านวน	 20	 ข้อ	 โดยก�าหนดให้นักเรียนม ี

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเฉลีย่ร้อยละ	70	ขึน้ไปและมจี�านวนนกัเรยีน 

ที่ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ	 70	 ได้ผลคะแนนดังแสดงใน 

ดังตารางที่	1

ตารางที่ 1	คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์

	 จากตารางท่ี	 1	 นักเรียนได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนเฉลี่ย	คิดเป็นร้อยละ	79.55	และมีจ�านวนนักเรียนผ่านเกณฑ์	 

38	คน	คิดเป็นร้อยละ	86.36	ของจ�านวนนักเรียนทั้งหมด	ซึ่งเป็น 

ไปตามเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้	 คือ	 ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ	 70	 และให้มีจ�านวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ ์

ไม่น้อยกว่าร้อยละ	70	

 1.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการวัดทักษะการคิด 

วิเคราะห์ของนักเรียน

	 	 คะแนนการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน	 โดยใช้ 

การจดักจิกรรมการเรยีนรู้ตามแนวคดิทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต์		เร่ือง	 

จ�านวนเชิงซ้อน	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 ผู้วิจัยได้ท�าการทดสอบโดย 

แบบทดสอบอัตนัย	จ�านวน	2	ข้อ	ข้อละ	5	คะแนน	รวม	20	คะแนน	 

ในแต่ละข้อจะให้คะแนนใน	5	ขั้นตอน	ดังนี้	 ขั้นที่	 1	ก�าหนดสิ่งที ่

ต้องการวิเคราะห์	 เน้นทักษะการจ�าแนก	 (0.5	 คะแนน)	 ขั้นท่ี	 2	 

ก�าหนดปัญหาหรือวัตถุประสงค์	เน้นทักษะการจ�าแนก	(1	คะแนน)	 

ขั้นที่	 3	 ก�าหนดหลักการหรือกฎเกณฑ์	 เน้นทักษะการเชื่อมโยง	 

(0.5	คะแนน)	ขัน้ที	่4	พจิารณาแยกแยะ	เน้นทกัษะการจดัหมวดหมู่ 

หรอืการประยกุต์	(2	คะแนน)	และขัน้ที	่5	ขัน้สรปุค�าตอบ	เน้นทักษะ 

การสรุปความ		(1	คะแนน)		ดังตารางที่	2

 4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  4.1  กอนดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูวิจัยปฐมนิเทศนักเรียนและผูชวยวิจัย เพ่ือสรางขอตกลงและ
ทําความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต ที่เนนทักษะการคิดวิเคราะห เรื่อง 
จํานวนเชิงซอน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 และจัดกลุมนักเรียนกลุมละ 5 คน จํานวน 4 กลุม กลุมละ 6  คน จํานวน 4 กลุม 
โดยแตละกลุมมีเด็กเกง กลาง ออน ตลอดจนชี้แจงบทบาทของครูและนักเรียนในแตละกลุม วิธีการวัดและประเมินผล 
เกณฑการใหคะแนน 
  4.2  ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามแผนการจัดการเรียนรูท่ีผูวิจัยสรางข้ึน จํานวน 12 แผน ดังนี้ 
วงจรที่ 1 ปฏิบัติตามแผนการจัดการเรียนรูที่  1–5  วงจรท่ี 2 ปฏิบัติตามแผนการจัดการเรียนรูที่ 6 –10  วงจรที่ 3  
ปฏิบัติตามแผนการจัดการเรียนรูที่ 11 –12 
  4.3  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากทุกแผนการจัดการเรียนรู  ดวยเครื่องมือสะทอนการปฏิบัติ  แลวนํา
ขอมูลที่ไดจากการสะทอนการปฏบิัติมาวิเคราะหวิจารณ  เพ่ือปรับปรุงและแกไขขอบกพรอง  แลวนําไปปรับปรุงแผนการ
จัดการเรียนรูในวงจรตอไป 
  4.4  การประเมินผลการเรียน เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูทั้ง 3 วงจร ใหนักเรียนทําแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง จํานวนเชิงซอน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 และแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห  จากนั้น
นําคะแนนที่ไดไปวิเคราะหผลและแปลผลขอมูลตอไป 
 5.  การวิเคราะหขอมูล 
  5.1  การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ  ใชสถิติพ้ืนฐาน คือ คาเฉลี่ย (X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
คารอยละ 
  5.2  การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ  เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา โดยเปนการแจกแจงขอคนพบ
ที่สําคัญในเชิงอธิบายความ นําขอมูลท่ีไดจากการสะทอนผลการปฏิบัติ ไดแก แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน  
แบบบันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู มาวิเคราะห ตีความหมาย สรุป เพ่ือประเมินสภาพที่เกิดขึ้นและใหไดแนวทาง
หรือรูปแบบการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพตอไป 

ผลการวิจัย 

 1.1  ผลการวิเคราะหขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 
  เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติการวิจัยทั้ง 3 วงจรแลว ผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร เรื่อง จํานวนเชิงซอน ซึ่งแบบทดสอบเปนแบบทดสอบแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ โดย
กําหนดใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรอยละ 70 ข้ึนไปและมีจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑไมนอยกวารอยละ 
70 ไดผลคะแนนดังแสดงใน ดังตารางที ่1 
 

ตารางที ่1  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 

คะแนนเต็ม ผานเกณฑ 
คะแนนของนกัเรียน 

จํานวน
นักเรียน 

นักเรียนที่ผานเกณฑ 

สูงสุด ต่ําสุด คาเฉลี่ย  S.D. รอยละ 
จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

20 14 20 13 15.91 2.06 79.55 44 38 86.36 
  

 จากตารางที่ 1 นักเรียนไดคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย คิดเปนรอยละ 79.55 และมีจํานวนนักเรียน
ผานเกณฑ 38 คน คิดเปนรอยละ 86.36  ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว คือ ใหมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 70 และใหมีจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑไมนอยกวารอยละ 70  
 1.2  ผลการวิเคราะหขอมูลผลการวัดทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียน 
  คะแนนการคิดวิเคราะหของนักเรียน โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต  
เรื่อง จํานวนเชิงซอน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ผูวิจัยไดทําการทดสอบโดยแบบทดสอบอัตนัย จํานวน 2 ขอ ขอละ 5 คะแนน 

ชลกร  เสริฐสม, แสงสุรีย์  ดวงค�าน้อย
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	 จากตารางที	่2	นกัเรยีนได้คะแนนทกัษะการคิดวเิคราะห์

สงูสดุ	19	คะแนน	ต�า่สดุ	11.5	คะแนน	นกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่	15.52	 

คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	77.61		และมีจ�านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์	 

36	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 81.82	 	 แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีทักษะ 

การคิดวิเคราะห์	ได้แก่	การจ�าแนก	การจัดหมวดหมู่	การเชื่อมโยง	 

การประยุกต์	และการสรุปความ	และมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์จ�านวน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ	 70	 ของนักเรียนทั้งหมด	 และเมื่อจัดกิจกรรม 

ครบตามแผนการจัดการเรียนรู้นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ 

ย่อยทั้ง	 5	ทักษะซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	 คือ	 ให้มีคะแนน

เฉลี่ยตั้งแต่ร้อยละ	70	ขึ้นไป

สรุปและอภิปรายผล
 1. สรุปผล

	 	 1.1	 การพัฒนาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร์	

โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์	 

ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์	 จากผลการทดสอบนักเรียนมีคะแนน 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเฉลีย่ทัง้หมดเท่ากบั	15.19	คะแนน	คดิเป็น

ร้อยละ	79.55	และมีจ�านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์	38	คน	คิดเป็น 

ร้อยละ	 86.36	 ของจ�านวนนักเรียนท้ังหมด	 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ 

ทีก่�าหนดไว้	คอื	ให้มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน	ตัง้แต่ร้อยละ	70	ขึน้ไป 

และมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์	 จ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	 70	 ของ 

นักเรียนทั้งหมด

	 	 1.2	 การพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะห์ของนกัเรยีน 

ทีผ่่านการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต์	 

จากผลการทดสอบนักเรียนมีคะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์เฉล่ีย 

ทั้งหมดเท่ากับ	15.52	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	77.61	และมีจ�านวน 

นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์	 36	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 81.82	 ของจ�านวน 

นักเรียนทั้งหมด	 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้	 คือ	 ให้มีคะแนน 

เฉลี่ยตั้งแต่ร้อยละ	 70	 ขึ้นไป	 และมีนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์	 จ�านวน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ	70	ของนักเรียนทั้งหมด

 2. อภิปรายผล

	 	 2.1	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	ผลการวิจัย 

พบว่านักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน 

ทั้งหมดเท่ากับ	15.19	คะแนน		คิดเป็นร้อยละ	79.55	และมีจ�านวน 

นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์	 38	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 86.36	 ของจ�านวน 

นักเรียนทั้งหมด	 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	 คือ	 ให้มีผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียน	 ตั้งแต่ร้อยละ	 70	 ขึ้นไปและมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 

จ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	 70	 ของนักเรียนทั้งหมด	 จากผล 

การวิจัยชี้ให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎี 

คอนสตรคัตวิสิต์	ทีเ่น้นทกัษะการคดิวเิคราะห์	เรือ่ง	จ�านวนเชงิซ้อน	 

ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่	 5	 ช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

คณิตศาสตร์สูงขึ้น	เนื่องจาก	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด 

ทฤษฎีคอนสตรคัตวิสิต์	ทีเ่น้นทกัษะการคิดวิเคราะห์	เป็นการจดัการ 

เรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เผชิญปัญหา	 หาวิธีแก้ไขปัญหา	 

และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง	 โดยน�าความรู้และประสบการณ์ 

ทีน่กัเรยีนมอียูม่าใช้ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นขัน้ตอน	และมกีารจดั 

กิจกรรมกลุ่ม	 ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการท�างาน 

ร่วมกัน	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	อ�าพร	อินทปัญญา	(2554)	ได ้

ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎ ี

คอนสตรัคติวิสต์ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาและการคิดวิเคราะห	์	 

เรื่อง	การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว	ส�าหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 2	 พบว่า	 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ	76.07	และมีนักเรียนจ�านวนร้อยละ	72.00	 

ของจ�านวนนกัเรยีนทัง้หมด	มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน	ตัง้แต่ร้อยละ	 

70	ขึ้นไป	เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้		วิจิตรา			บังกิโล	(2557)	

ได้การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการ 

จัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์	 และเทคนิคระดมสมอง 

ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดขั้นสูง	 เรื่อง	 ล�าดับและอนุกรม	 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 5	 พบว่า	 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

เฉลี่ยร้อยละ	80.47	และนักเรียนจ�านวนร้อยละ	78.57	ของจ�านวน 

นักเรียนทั้งหมด	มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ	 70	 ขึ้นไป	 

เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	 และกรรณิการ์	 หาญพิทักษ์	 (2559)	 

ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต	์ 

ที่มีต่อมโนทัศน์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์	 

เรื่องรูปสามเหล่ียม	 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่	 5	 พบว่า	 

มโนทศัน์ทางคณติศาสตร์เรือ่งรปูสามเหล่ียมของนกัเรยีน	หลงัได้รบั 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎคีอนสตรัคติวสิต์	ทีส่งูกว่าเกณฑ์

ร้อยละ	75	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

	 	 2.2	 การพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะห์ของนกัเรยีน		 

ผลการวิจัยพบว่า	 นักเรียนมีคะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์เฉลี่ย 

ทั้งหมดเท่ากับ	15.52	คิดเป็นร้อยละ	77.61	และมีจ�านวนนักเรียน 

ตารางที่ 2 คะแนนผลการทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน

รวม 20 คะแนน ในแตละขอจะใหคะแนนใน 5 ข้ันตอน ดังน้ี ขั้นที่ 1 กําหนดสิ่งที่ตองการวิเคราะห เนนทักษะการ
จําแนก (0.5 คะแนน) ขั้นที่ 2 กําหนดปญหาหรือวัตถุประสงค เนนทักษะการจําแนก (1 คะแนน) ข้ันที่ 3 กําหนด
หลักการหรือกฎเกณฑ เนนทักษะการเชื่อมโยง (0.5 คะแนน) ขั้นท่ี 4 พิจารณาแยกแยะ เนนทักษะการจัดหมวดหมูหรือ
การประยุกต (2 คะแนน) และข้ันที่ 5 ขั้นสรุปคําตอบ เนนทักษะการสรุปความ  (1 คะแนน)  ดังตารางที ่2 

ตารางที่ 2  คะแนนผลการทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียน 

คะแนนเต็ม ผานเกณฑ 
คะแนนของนกัเรียน 

จํานวน
นักเรียน 

นักเรียนที่ผานเกณฑ 

สูงสุด ต่ําสุด คาเฉลี่ย  S.D. รอยละ 
จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

20 14 19 11.5 15.52 2.13 77.61 44 36 81.82 
 

 จากตารางท่ี 2 นักเรียนไดคะแนนทักษะการคิดวิเคราะหสูงสุด 19 คะแนน ต่ําสุด 11.5 คะแนน นักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ย 15.52 คะแนน คิดเปนรอยละ 77.61  และมีจํานวนนักเรียนท่ีผานเกณฑ 36 คน คิดเปนรอยละ 81.82  
แสดงใหเห็นวานักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห ไดแก การจําแนก การจัดหมวดหมู การเช่ือมโยง การประยุกต และการ
สรุปความ และมีนักเรียนที่ผานเกณฑจํานวนไมนอยกวารอยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด  และเมื่อจัดกิจกรรมครบตาม
แผนการจัดการเรียนรูนักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะหยอยทั้ง 5 ทักษะซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว คือ ใหมี
คะแนนเฉลี่ยตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไป 

สรุปและอภิปรายผล 

 1. สรุปผล 
  1.1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต ที่เนนทักษะการคิดวิเคราะห จากผลการทดสอบนักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยทั้งหมด
เทากับ 15.19 คะแนน คิดเปนรอยละ 79.55 และมีจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑ 38 คน คิดเปนรอยละ 86.36 ของ
จํานวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว คือ ใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตั้งแตรอยละ 70 ข้ึนไป และมี
นักเรียนท่ีผานเกณฑ จํานวนไมนอยกวารอยละ 70 ของนักเรียนท้ังหมด 
  1.2  การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนที่ผานการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎคีอน
สตรัคติวิสต จากผลการทดสอบนักเรียนมีคะแนนทักษะการคิดวิเคราะหเฉลี่ยทั้งหมดเทากับ 15.52 คะแนน คิดเปนรอย
ละ 77.61 และมีจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑ 36 คน คิดเปนรอยละ 81.82 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด  ซึ่งเปนไปตาม
เกณฑท่ีกําหนดไว คือ ใหมีคะแนนเฉลี่ยตั้งแตรอยละ 70 ข้ึนไป และมีนักเรียนท่ีผานเกณฑ จํานวนไมนอยกวารอยละ 70 
ของนักเรียนท้ังหมด 
 2.  อภิปรายผล 
  2.1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
ของนักเรียนทั้งหมดเทากับ 15.19 คะแนน  คิดเปนรอยละ 79.55 และมีจํานวนนักเรียนท่ีผานเกณฑ 38 คน คิดเปน 
รอยละ 86.36 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว คือ ใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแตรอยละ 
70 ขึ้นไปและมีนักเรียนที่ผานเกณฑ จํานวนไมนอยกวารอยละ 70 ของนักเรียนท้ังหมด จากผลการวิจัยชี้ใหเห็นวาการจัด
กิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ที่เนนทักษะการคิดวิเคราะห เรื่อง จํานวนเชิงซอน ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5 ชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรสูงขึ้น เนื่องจาก การจัดกิจกรรมการเรยีนรูตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต ที่เนนทักษะการคิดวิเคราะห เปนการจัดการเรียนรูที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดเผชิญปญหา หาวิธีแกไข
ปญหา และสรางองคความรูดวยตนเอง โดยนําความรูและประสบการณที่นักเรียนมีอยูมาใชในการแกปญหาอยางเปน
ขั้นตอน และมีการจัดกิจกรรมกลุม ซึ่งเปนการสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะในการทํางานรวมกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ อําพร อินทปญญา (2554) ไดศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที่
เนนทักษะการแกปญหาและการคิดวิเคราะห  เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่  2 พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 76.07 และมีนักเรียนจํานวนรอยละ 
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168   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 13  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562

ที่ผ่านเกณฑ์	 36	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 81.82	 ของจ�านวนนักเรียน

ทั้งหมด	 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	 คือ	 ให้มีผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียนต้ังแต่ร้อยละ	 70	 ขึ้นไปและมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 

จ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	70	ของนกัเรยีนท้ังหมด	ซ่ึงพบว่า	นกัเรยีนได้ 

ด�าเนินการหาค�าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีแสดงถึงทักษะ 

การคดิเป็นล�าดบัขัน้ตอนในการคดิวเิคราะห์	5	ขัน้ตอน	โดยนกัเรยีน 

แต่ละคนอ่านและท�าความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาและตอบค�าถาม 

ในใบกจิกรรม	พบว่านกัเรยีนส่วนใหญ่ระบสุิง่ทีก่�าหนดในสถานการณ์ 

ปัญหาได้ถูกต้อง	และสามารถระบุวัตถุประสงค์ในการหาค�าตอบได้	 

ท�าให้นักเรียนเกิดทักษะการจ�าแนก	 นอกจากนี้นักเรียนส่วนใหญ่ 

สามารถเขยีนก�าหนดข้ันตอนหรอืวางแผนในการแก้ปัญหาได้	ท�าให้ 

นักเรียนเกิดทักษะการเชื่อมโยง	โดยนักเรียนแสดงวิธีคิดหาค�าตอบ 

ตามที่ได้เสนอไวอ้ย่างถกูต้อง		มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้มือ่มแีนวคิด 

ที่หลากหลาย	 เพื่อเลือกแนวทางการแก้ปัญหาของกลุ่มที่สมบูรณ ์

ทีส่ดุ	และสามารถสรปุค�าตอบของปัญหาได้ท�าให้นกัเรยีนเกดิทกัษะ 

การจดัหมวดหมูแ่ละทกัษะการประยกุต์		ในตอนท้ายนกัเรยีนจะต้อง 

รวบรวมประเด็นส�าคัญเพื่อหาข้อสรุปเป็นค�าตอบ	พบว่า	 นักเรียน 

ส่วนใหญ่สามารถสรุปค�าตอบได้ถูกต้อง	 พร้อมทั้งสามารถสรุป 

สิ่งท่ีได้จากการท�าใบกิจกรรม	 ท�าให้นักเรียนเกิดทักษะการสรุป 

ความสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 กรรณิการ์	 	 กวางคีรี	 (2554) 

ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และความเข้าใจที่คงทน		 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 ที่จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 

หาความรู้	 พบว่า	 ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน	 ก่อนเรียน 

และหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 

โดยมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 และความเข้าใจคงทนของ 

นักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับดี	 พิรุณรัตน์	 ขาวไชยมหา	 (2558)	 

ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบ 

การจดัการเรยีนรูต้ามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคตวิิสต์และกระบวนการ 

แก้ปัญหาของโพลยาท่ีเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์เรื่อง	 ความรู้ 

เบื้องต้นเกี่ยวกับจ�านวนจริง	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2		พบว่า	นักเรียน 

มีคะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์	 โดยมีคะแนน	 ทักษะการจ�าแนก	 

ทักษะการเชื่อมโยง	 ทักษะการประยุกต์	 ทักษะการสรุปความและ 

ทกัษะการจดัหมวดหมู	่คดิเป็น	ร้อยละ	94.79,	90.63,	73.96,	65.63	 

และ	 40.63	 ตามล�าดับ	 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยต่างประเทศ 

ของ	 Bergthold	 (1999	 อ้างถึงใน	 รัชนี	 ศรีสองเมือง,	 2550) 

ได้ศึกษารูปแบบการคิดเชิงวิเคราะห์และการใช้ความรู้ต่อการเข้าใจ 

เบื้องต้นของนักเรียนในมโนทัศน์จ�ากัดในวิชาแคลคูลัส	 จากการ

สัมภาษณ์พบว่า	นักเรียน	10	คน	มีการพัฒนาการคิดเชิงวิเคราะห์ 

เพิ่มขึ้น

 3. ข้อค้นพบในการวิจัย

	 	 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้คณิตศาสตร  ์

ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์	 เรื่อง	 

จ�านวนเชิงซ้อน	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	จ�านวน	12	แผน	ผู้วิจัยและ 

ผู้ช่วยวิจัยพบข้อสังเกตที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการน�าไป 

พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการวิจัยในครั้งต่อไป	ดังนี้

	 	 	 3.1	การจดักจิกรรมในการวจิยัครัง้นี	้ประกอบ

ด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 12	 แผน	 ซึ่งเป็นกิจกรรมราย

บุคคลและรายกลุ่ม	 ส่งผลให้นักเรียนบางคนท�ากิจกรรมไม่แล้ว

เสร็จตามเวลาที่ก�าหนด	ผู้วิจัยให้การช่วยเหลือแนะน�าอย่างใกล้ชิด	

และให้เพื่อนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันช่วยดูแลตามศักยภาพของ

นักเรียน

	 	 	 3.2		ในการจัดกิจกรรมบางชั่วโมงใช้เวลามาก

เกินไป	 ท�าให้นักเรียนท�างานไม่แล้วเสร็จ	 ส่งผลให้มีเวลาในการน�า

เสนอน้อยกว่าที่ผู้วิจัยก�าหนด	น�าเสนอได้ไม่ครบทุกกลุ่ม	 ผู้วิจัยได้

ด�าเนินการสุ่มตัวแทนกลุ่มที่มีแนวคิดที่แตกต่างกัน	เพื่อให้น�าเสนอ

ผลงานที่หลากหลาย

	 	 	 3.3	 การออกแบบกิจกรรมบางเน้ือหามีความ

เป็นนามธรรมมาก	 ส่งผลให้การจัดกิจกรรมผู้วิจัยจะต้องให้นิยาม

นักเรียนเพิ่มเติม	 เช่น	 การสร้างจ�านวนเชิงซ้อน	 หากมิเช่นนั้นแล้ว

นักเรียนจะไม่สามารถด�าเนินการแก้สถานการณ์ในใบกิจกรรมได้

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

	 	 1.1	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะ

การคิดวิเคราะห์ของนักเรียน	 ต้องใช้เวลาในการจัดกิจกรรม 

ค่อนข้างมาก	 ผู้วิจัยควรวางแผนการก�าหนดเวลา	 และก�าหนด 

กิจกรรมให้สอดคล้อง	 ควรมีการปรับยืดหยุ่นเวลาอย่างเหมาะสม 

ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ให้กับนักเรียนสูงสุด

	 	 1.2	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ ตามแนวคิด 

คอนสตรัคติวิสต์ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์	 เป็นการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 ควรส่งเสริมให้นักเรียน 

ท�ากิจกรรมด้วยตนเอง	 ซึ่งนักเรียนต้องใช้เวลาคิดและท�ากิจกรรม	 

ครูต้องค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล	 และความรู้พื้นฐาน 

ของนักเรียนแต่ละคน

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	 ควรน�าแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ 

เรียนคณิตศาสตร์โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสต์	 ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์	 ไปใช้ในการจัด 

กิจกรรมการเรียนรู ้คณิตศาสตร์ในเรื่องอื่น	 ๆ	 โดยเลือกเนื้อหา 

ที่เหมาะสม
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	 	 2.2	 การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

ของนักเรียนเป็นเรื่องที่จ�าเป็นและเป็นประโยชน์อย่างมาก	ควรน�า 

รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีช่วยพัฒนาความสามารถใน 

การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนไปใช้อย่างสม�่าเสมอในเน้ือหาอื่น	 ๆ	 

ตามความเหมาะสม
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 คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  
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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 ความสามารถในการให้เหตุผล	 และความพึงพอใจต่อการจัด 

กิจกรรมการเรียนรู้	 เรื่อง	 ทฤษฎีบทปีทาโกรัส	 ที่เน้นการให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียน 

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา	 เขตบางเขน	 กรุงเทพมหานคร	 

ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2560	จ�านวน	1	ห้องเรียน	ซึ่งมีนักเรียน	26	คน	ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม	ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองทั้งหมด 

14	 ชั่วโมง	 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 ได้แก่	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 

แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผล	 และแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 เรื่อง	 ทฤษฎีบทปีทาโกรัส	 

เน้นการให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย	 สถิตท่ีใช้ในงานวิจัยนี้คือ	 ความถี่	 ร้อยละ	 ค่าเฉล่ีย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และการทดสอบ 

ที่แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน

	 ผลการศึกษาพบว่า	1)	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 เรื่อง	ทฤษฎีบทปีทาโกรัส	ที่เน้นการให้เหตุผล 

แบบอุปนัยและนิรนัย	 สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 และมีค่าดัชนีประสิทธิผล	 (E.I.)	 

เท่ากับ	0.477	2)	ความสามารถในการให้เหตุผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	เรื่อง	ทฤษฎีบทปีทาโกรัส	ที่เน้นการให้เหตุผลแบบอุปนัย 

และนิรนัย	 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ	 60	 และมีค่าดัชนีประสิทธิผล	 (E.I.)	 เท่ากับ	 0.596	 และ	 3)	 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการ 

การจดักจิกรรมการเรียนรู้	เร่ือง	ทฤษฎบีทปีทาโกรัส	ทีเ่น้นการให้เหตุผลแบบอุปนัยและนรินยั	สรปุได้ว่า	นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก

ค�าส�าคัญ :	ทฤษฎีบทปีทาโกรัส,	การให้เหตุผลแบบอุปนัย,	การให้เหตุผลแบบนิรนัย

มณีรัตน์  หงษ์โสภา, สมวงษ์  แปลงประสพโชค, พรสิน  สุภวาลย์
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Abstact
	 The	puroposes	of	this	study	were:	to	determine	the	level	of	achievement,	reasoning	ability	and	evaluate	 

the	attitudes	of	students	toward	learning	activities	on	Pythagoras’	theorem	focused	on	 inductive	and	deductive	 

reasoning.	The	study	was	conducted	during	the	first	semester	of	the	2017	academic	year	with	Mathayomsuksa	II	 

students	at	Pramochwittayaramintra	School.	The	experimental	group	consisted	of	26	students,	selected	through	 

cluster	 random	sampling.	The	students	were	 taught	 for	a	 total	of	14	hours.	The	 research	 instruments	 included:	 

lesson	plan,	achievement	 test,	 reasoning	 test	and	attitude	questionnaire.	The	statistics	used	 in	 this	 study	were: 

frequency,	percent,	arithmetic	mean,	standard	deviation	and	paired	t-test.

	 The	 results	 indicated	 that;	 1)	 The	 achievement	 of	 the	 experimental	 group	 after	 studying	was	 higher	 

than	 before	 studying	 at	 a	 .05	 level	 of	 statistical	 significance	 and	 effectiveness	 Index	 (E.I.)	 was	 equal	 to	 0.477;	 

2)	The	reasoning	ability	of	the		experimental	group	was	higher	than	60%	and	effectiveness	Index	(E.I.)	was	equal 

to	 0.596	 and;	 3)	 the	 scores	on	questionnaire	 showed	a	high	 satisfaction	of	 the	experimental	 group	 toward	 the 

instruction.

Keywords : Pythagoras’	Theorem,	Inductive	Reasoning,	Deductive	Reasoning
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บทน�า
	 คณติศาสตร์มีความส�าคญัอย่างย่ิงต่อการพฒันาความคดิ 

ของมนุษย์ท�าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์	 คิดอย่าง	 มีเหตุผล 

เป็นระบบ	 มีแบบแผน	 สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ ์

ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ	 คาดการณ์	 วางแผน	 ตัดสินใจ	 แก้ปัญหา	 

ให้เหตุผล	 และคิดเชิงระบบ	 ในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ผู้เรียน 

จะต้องฝึกใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์	 อันได้แก่	 การตั้งปัญหา	 

การตั้งค�าถาม	 การคิดวิเคราะห์	 การสื่อสารทางคณิตศาสตร์ 

การให้เหตุผล	 การแปลความ	 การตีความ	 และการแก้ปัญหาด้วย 

วิธีการที่หลากหลาย	 และน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างถูกต้อง 

เหมาะสม	นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทาง 

ด้านวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	และศาสตร์อื่น	ๆ	คณิตศาสตร์จึงเป็น 

ประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิตช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น	 และ 

สามารถอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ได้อย่างมคีวามสขุ	(ส�านกังานคณะกรรมการ 

การศกึษาขัน้พ้ืนฐาน,	2555)	ดงัน้ัน	การจัดการเรียนรู้วิชาคณติศาสตร์ 

จงึเป็นสิง่ทีม่คีวามส�าคญั	และจ�าเป็นทีจ่ะต้องมกีารปรบัเปล่ียนหรอื 

พัฒนาให้มีความเหมาะสมกับนักเรียนให้มากที่สุด	เนื่องจากความรู ้

ที่ได้จากการเรียนวิชาคณิตศาสตร์	 นักเรียนสามารถน�าไปใช  ้

ประโยชน์กบัตนเองในชวีติประจ�าวนัได้	อกีทัง้การเรยีนคณติศาสตร์ 

ยังเป็นพื้นฐานส�าหรับการเรียนในระดับที่สูงขึ้น	 ช่วยเสริมสร้าง 

การคิดวิเคราะห์	 ระบบระเบียบในการคิด	 ความมีเหตุผล	 ช่างคิด	 

ช่างสังเกต	 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 มีการวางแผนในการท�างาน	 

และมีความรับผิดชอบ

	 การศึกษาในศตวรรษที่	21	เป็นการศึกษาที่เน้นให้คนมี 

ปัญญาเพราะปัญญาของคนในชาติ	 มีความส�าคัญยิ่งกว่าทรัพยากร 

แร่ธาต	ุซึง่ทรัพยากรเหล่านีเ้คยมคีวามส�าคญัมากในศตวรรษทีผ่่านมา 

การศึกษาในยุคนี้เน้นรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้	 (Learning	 

community)	 เน้นการศึกษาเพื่อปวงชน	 (Education	 for	 all)	 

เน้นการร่วมมือจากปวงชน	 (All	 for	 education)	 เป็นการศึกษา 

ทีเ่น้นการเรยีนวธิกีารเรยีนรู	้(Learn	how	to	learn)	เน้นการเรยีนรู้ 

แบบรวมพลัง	(Co-operative	and	collaborative	learning)	เน้น 

การสอนที่ให้ผู้เรียนสร้างความรู้เอง	 การจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อ 

พัฒนาให้คนยุคใหม่มีความรู้ด้านภาษาท่ีจะสามารถสื่อสารได้ใน 

ระดับสากลในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ	รู้กฎธรรมชาติ	รู้วิธี	การคิด	 

รู้เรื่องการวิจัย	 และพัฒนาเป็นคนดีมีคุณธรรม	 มีค่านิยมต่อสังคม 

มสีขุภาพดแีขง็แรง	(พมิพนัธ์		เดชะคุปต์	และพเยาว์		ยนิดสีขุ,	2558)

	 หลักสูตรส�าหรับพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถ 

พิเศษทางวิทยาศาสตร์	และคณิตศาสตร์	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 

แบบห้องเรียนพิเศษ	ตามแนวทางของ	สสวท.	และ	สอวน.	เป็นการ 

จัดการศึกษาแบบบูรณาการความรู้	ทางวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	 

และเทคโนโลยี	 โดยยึดผู้เรียนเป็นส�าคัญเพื่อให้ได้รับการพัฒนา 

อย่างเต็มตามศักยภาพ	 เป็นรายบุคคล	 เน้นทักษะการคิดระดับสูง 

ด้านกระบวนการแก้ปัญหา	การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	และการคิด 

สร้างสรรค์	 โดยให้มีความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้ได้ด้วย 

ตนเองอย่างเป็นระบบ	 โดยการจัดการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานและ 

เพิ่มเติมให้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช	 2551	 ของกระทรวงศึกษาธิการ	 โดยเพิ่มวิชา 

ภาษาอังกฤษให้เข้มมากขึ้น	 และเน้นจัดสอนรายวิชาเพิ่มเติม 

ด้านวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	และเทคโนโลยี	จากรายวิชาเพิ่มพูน 

ประสบการณ์	 หรือรายวิชาเพิ่มเติมพิเศษ	 ซึ่งมีวัตถุประสงค  ์

คือ	 เพื่อเร่งรัดพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ 

ด ้านวิทยาศาสตร ์ 	 คณิตศาสตร ์ 	 และเทคโนโลยี 	 ให ้ เป ็น 

นักวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นการเพ่ิมปริมาณนักวิทยาศาสตร์ภายใน 

ประเทศให้มากขึ้น	 สามารถเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทย 

ในการแข่งขันกับนานาประเทศได้

	 ในปัจจุบันการจัดการเรียนรู ้ ในวิชาคณิตศาสตร  ์

ในภาพรวมของประเทศยังไม่บรรลุจุดมุ ่งหมายของหลักสูตร	 

โดยพบว่า	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ค่อนข้างต�่า	ความรู้	 

ความสามารถในวิชาคณิตศาสตร์	 ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุง	 

และในโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ	TIMSS	(Trends	in	 

International	 Mathematics	 and	 Science	 Study)	 ของ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 4	 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 โดยม ี

IEA	 (International	 Association	 for	 the	 Evaluation	 of	 

Educational	 Achievement)	 เป็นองค์กรที่ด�าเนินการจัดสอบ	

โดยประเมินผลสัมฤทธิ์	 ด้านเนื้อหาและด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ 

โดยเทียบกับค่ากลางของการประเมิน	 คือ	 500	 คะแนน	 ซึ่งในป	ี 

2011	มีประเทศที่เข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้น	 63	ประเทศ	และรัฐ 

ที่เข้าร่วมเปรียบเทียบอีก	 14	 รัฐ	 ส�าหรับประเทศไทย	นักเรียนชั้น 

มัธยมศึกษาปีที่	2	มีคะแนนเฉลี่ย	415	คะแนน	ซึ่งจัดว่าอยู่ในเกณฑ ์

ระดับต�่า	(401-475	คะแนน)	ด้านเนื้อหาวิชาเรขาคณิตและการวัด	 

ส่วนคะแนนในด้านพฤติกรรมการเรียนรู้นั้นก็จัดอยู่ในระดับต�่า 

เช่นเดียวกัน	 โดยมีค่าเฉลี่ยที่	427	คะแนน	ซึ่งในรายงานยังอ้างอิง 

ถึงผลการวิจัยภายในประเทศไทยที่ระบุว่าสาเหตุหน่ึงท่ีมีผลต่อ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์นั้นคือ	 การขาดความพร้อม 

ด้านแหล่งการเรยีนรูภ้ายในโรงเรยีน	และสือ่การสอนของคร	ู(สถาบนั 

ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี,	 2547)	 รวมถึง 

ปัญหาในการจัดการเรียนคณิตศาสตร์ของไทยในปัจจุบันการสอน 

ที่ผ่านมาพบว่า	การสอนส่วนใหญ่ของครูเป็นการสอนแบบบรรยาย	 

ถามตอบ	 และฝึกเนื้อหา	 มุ ่งสอนจะเน้นเนื้อหาเป็นศูนย์กลาง 

ไม่ค�านึงถึงนักเรียน	 ส่งผลให้นักเรียนด้อยทักษะและกระบวนการ 

ทางคณิตศาสตร์	 ท�าให้นักเรียนมุ่งไปที่การท่องจ�ามากกว่าที่จะ 

ท�าความเข้าใจและหาเหตผุล	ปัญหาเหล่านีท้�าให้นกัเรยีนไม่สามารถ 

น�าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ�าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 

(สุวร		กาญจนมยูร,	2546)

มณีรัตน์  หงษ์โสภา, สมวงษ์  แปลงประสพโชค, พรสิน  สุภวาลย์
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	 การให ้ เหตุผลเป ็นหัวใจส�าคัญของคณิตศาสตร	์

คณิตศาสตร ์ทุกสาขาถูกพัฒนาข้ึนอย ่างเป ็นระบบโดยใช ้

กระบวนการให้เหตุผลแบบอุปนัยสร้างข้อคาดการณ์ต่าง	 ๆ	 ขึ้น	

และจะยอมรับข้อคาดการณ์นั้นมาเป็นทฤษฎีบทหลังจากได้รับการ

ให้เหตุผลแบบนิรนัย	 ซึ่งเรียกว่า	 การพิสูจน์	 การสอนให้เด็กพิสูจน์ 

มีประโยชน์หลายประการ	 คือ	 ใช้ตรวจสอบ	 ข้อคาดการณ์ว่าจริง 

หรือเท็จ	 ช่วยในการตัดสินว่าข้อคาดการณ์น้ันน่าเช่ือถือหรือไม่	 

การพิสูจน์จะช่วยอธิบายให้เห็นภาพ	 ลักษณะ	 สมบัติ	 โครงสร้าง	 

หรือข้อความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง	 ๆ	 ท่ีกล่าวไว้ในข้อคาดการณ์ 

การพยายามพิสูจน์จะช่วยให้เราได้ค้นพบสิ่งใหม่	 ๆ	 แตกต่างไป 

จากเดิม	 นอกจากน้ียังท�าให้เห็นโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ซึ่งเป็น 

ระบบเชงิสจัพจน์	เพราะเราต้องยอมรบันยิาม	สจัพจน์และทฤษฎีบท	 

แล้วน�ามาอ้างองิเหตผุลอย่างเป็นระบบ	อกีทัง้การน�าเสนอการพสิจูน์ 

ผ่านสิ่งต่าง	 ๆ	 จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้	 ถกเถียง	 อภิปราย	 

ระหว่างผู้สนใจท�าให้เกิดความรู้กว้างขวาง	(สุกัญญา		หะยีสาและ,	 

2559)	 แต่การสอนการให้เหตุผลอย่างเป็นทางการเป็นเรื่องท่ียาก 

ในการเรียนการสอนของคนปกติท่ัวไป	 เป็นจุดอ่อนของการเรียน 

โดยเฉพาะการให้เหตุผลทางเรขาคณิต	 ส�าหรับนักเรียนโครงการ 

พิเศษวิทยาศาสตร์	 และคณิตศาสตร์	 ซึ่งจะมีเนื้อหาการเรียน 

ที่เข้มข้น	 รวมถึงการเรียนในเน้ือหาท่ีเกินระดับช้ันท่ีห้องเรียนปกติ 

หรือห้องเรียนธรรมดาเรียนกัน	 วิชาคณิตศาสตร์จะเน้นเน้ือหา 

ที่เกินระดับชั้น	 และยากกว่าปกติ	 การสอนการให้เหตุผลจึง 

มีความส�าคัญส�าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษดังกล่าวที่จะก้าวไป 

เป็นนักวิทยาศาสตร์และนักคณิตศาสตร์ในอนาคต

	 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยสนใจท่ีจะออกแบบ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 เรื่อง	ทฤษฎีบทปีทาโกรัส	ที่เน้นการให้ 

เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และ 

พัฒนาทักษะการให้เหตุผล	 อันจะน�าไปสู่การเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ตามเป้าหมายทีก่�าหนดเพือ่เช่ือมโยงกับการศกึษาความรูใ้นระดบัสงู 

และเป็นแนวทางในการน�าไปใช้ในการแก้ปัญหา	 เพื่อให้ผู้เรียน 

เกิดทักษะกระบวนการทางคณติศาสตร์ทีส่มบรูณ์ครบถ้วนในทกุด้าน 

อันได้แก่	 กระบวนการแก้ปัญหา	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 และ

การคิดสร้างสรรค์

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	เรื่อง	ทฤษฎีบท 

ปีทาโกรสั	ทีเ่น้นการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ารให้เหตผุลแบบอปุนยั 

และนิรนัย

	 2.	 เพื่อศึกษาความสามารถในการให้เหตุผล	 เรื่อง 

ทฤษฎีบทปีทาโกรัส	 ที่เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การให้เหตุผล 

แบบอุปนัยและนิรนัย

 3.	 เพือ่ศกึษาความพงึพอใจต่อการจดักจิกรรมการเรียนรู้ 

เรื่อง	 ทฤษฎีบทปีทาโกรัส	 ที่เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การให ้

เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย

ประโยชน์ที่ได้รับ
	 1.	 นักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้

พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการให้เหตุผล

แบบอุปนัยและนิรนัย

	 2.	 ได้ตวัอย่างการจดักจิกรรมการเรียนรู	้เรือ่ง	ทฤษฎบีท

ปีทาโกรัส	 ที่เน้นการให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย	 ส�าหรับ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2

ขอบเขตของการวิจัย
	 1.	 ขอบเขตด้านประชากร

	 	 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัคร้ังนีเ้ป็นนกัเรยีนห้องเรยีน 

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา	 

เขตบางเขน	กรุงเทพมหานคร	จ�านวน	3	ห้องเรียน	จ�านวน	76	คน

  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 เป็นนักเรียน 

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 

โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา	 เขตบางเขน	 กรุงเทพมหานคร	 

ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2560	จ�านวน	1	ห้องเรียน	ซึ่งมีนักเรียน	 

26	คน	ที่ได้โดยการสุ่มแบบกลุ่ม

	 2.	 ขอบเขตด้านตัวแปร

	 	 ตัวแปรที่ศึกษา	ประกอบด้วย

	 	 1.	 ตวัแปรต้น	คอื	การจดักจิกรรมการเรยีนรู	้ทีเ่น้น 

การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย	เรื่อง	ทฤษฎีบทปีทาโกรัส

	 	 2.	 ตัวแปรตาม	ได้แก่

	 	 	 2.1	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 เรื่อง	 ทฤษฎีบท 

ปีทาโกรัส

	 	 	 2.2	 ความสามารถในการให้เหตุผล	 เรื่อง

ทฤษฎีบทปีทาโกรัส

	 	 	 2.3	 ความพึงพอใจต่อการจดักจิกรรมการเรียนรู้	 

ทีเ่น้นการให้เหตผุลแบบอปุนยัและนรินยั	เรือ่ง	ทฤษฎบีทปีทาโกรสั	

	 3.	 ขอบเขตด้านเนื้อหา

	 	 เนื้อหาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้	 เรื่อง 

ทฤษฎีบทปีทาโกรัส	 ที่เน้นการให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย	 คือ	 

วิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน	 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 โดยจัด 

แบ่งเนื้อหา	ดังนี้

	 	 1.	ทฤษฎีบทปีทาโกรัส			 จ�านวน	6	ชัว่โมง

	 	 2.	บทกลับทฤษฎีบทปีทาโกรัส		 จ�านวน	4	ชัว่โมง

มณีรัตน์  หงษ์โสภา, สมวงษ์  แปลงประสพโชค, พรสิน  สุภวาลย์
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	 4.	 ขอบเขตด้านระยะเวลา

	 	 ส�าหรบัการวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัได้ด�าเนนิการจดักิจกรรม 

ด้วยตนเองในภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2560	ใช้เวลาจัดกิจกรรม 

ทั้งหมด	 14	 ชั่วโมง	 โดยท�าการทดสอบก่อนการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้	2	ชั่วโมง	จัดกิจกรรมการเรียนรู้	10	ชั่วโมง	และท�าการ 

ทดสอบหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	2	ชั่วโมง

สมมติฐานในการวิจัย
	 ในงานวจิยันีต้ัง้ระดบันยัส�าคญัในการทดสอบสมมตฐิาน 

ที่	.05	โดยมีสมมติฐานดังนี้

 1.	 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้

เรื่อง	 ทฤษฎีบทปีทาโกรัส	 ท่ีเน้นการให้เหตุผลแบบอุปนัยและ 

นิรนัยสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

	 2.	 ความสามารถในการให้เหตุผล	 เรื่อง	 ทฤษฎีบท 

ปีทาโกรัส	 ที่เน้นการให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัยของนักเรียน 

หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ	60	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ดังนี้

	 1.	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 เรื่อง	 ทฤษฎีบท 

ปีทาโกรสั	ทีเ่น้นการให้เหตผุลแบบอปุนยัและนรินยั	จ�านวน	5	แผน	

	 2.	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน	 เรื่อง 

ทฤษฎบีทปีทาโกรัส	ทีเ่น้นการให้เหตผุลแบบอปุนยัและนิรนยั	ซึง่เป็น 

ข้อสอบแบบปรนัย	 เลือกตอบ	 4	 ตัวเลือก	 จ�านวน	 25	 ข้อ	 พบว่า 

มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่	0.67	-	1.00	มีค่าความยากง่ายอยู่

ระหว่าง	 0.33	 -	 0.88	 ค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง	 0.25	 -	 0.67	 

และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.80

	 3.	 แบบทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตผุล	เรือ่ง 

ทฤษฎีบทปีทาโกรัส	 ที่เน้นการให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย 

ซ่ึงเป็นข้อสอบแบบเติมข้อความแสดงเหตุผล	 จ�านวน	 2	 ข้อ	 โดย 

ตอบถูกให้	 1	 คะแนน	 ตอบผิดให้	 0	 คะแนน	 พบว่า	 ค่าดัชนี 

ความสอดคล้องอยู่ที่	 0.67	 -	 1.00	 มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง	 

0.46	-	0.48	มีค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง	0.33	-	0.43	และมีค่า 

ความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.85

	 4.	 แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู	้ 

เรือ่ง	ทฤษฎบีทปีทาโกรสั	ทีเ่น้นการให้เหตผุลแบบอปุนยัและนรินยั	 

พบว่า	มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.98

การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งการทดลอง	 โดยใช ้

แผนการวิจัยที่มีกลุ่มทดลองเพียงกลุ่มเดียว	 และมีการทดสอบ 

ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 (One	 Group	 Pretest	 -	

Posttest	Design)	โดยมีรูปแบบ	ดังนี้

 3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผล เรื่องทฤษฎีบทปทาโกรัส ที่เนนการใหเหตุผลแบบอุปนัยและ
นิรนัย ซึ่งเปนขอสอบแบบเติมขอความแสดงเหตุผล จํานวน 2 ขอ โดยตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน พบวา 
คาดัชนีความสอดคลองอยูที่ 0.67 – 1.00 มีคาความยากงายอยูระหวาง 0.46 – 0.48 มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 
0.33 – 0.43 และมคีาความเช่ือมั่นเทากับ 0.85 
 4. แบบวัดความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ทฤษฎีบทปทาโกรัส ท่ีเนนการใหเหตุผลแบบ
อุปนัยและนิรนัย พบวา มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.98 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยก่ึงการทดลอง โดยใชแผนการวิจัยที่มีกลุมทดลองเพียงกลุมเดียวและมีการ
ทดสอบกอน และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู (One Group Pretest – Posttest Design) โดยมีรูปแบบ ดังน้ี 
 

สอบกอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู สอบหลัง 
T1 X T2 

 

 เมื่อ   T1 แทน การทดสอบกอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู (Pre - test) 
   T2 แทน การทดสอบหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู (Post – test) 
   X แทน การจัดกิจกรรมการเรยีนรู ทีเ่นนการใหเหตุผลแบบอุปนยัและนิรนัย  
   เรื่องทฤษฎีบทปทาโกรสั 
 

 โดยดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 
 1. ทดสอบกอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับนักเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทฤษฎี
บทปทาโกรัส จํานวน 25 ขอ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผล จํานวน 2 ขอ ที่ผูวิจัยสรางข้ึน 
 2. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการเรียนรู ที่ผูวิจัยเปนผูสอนเอง จํานวน 5 แผน ระยะเวลา
ทั้งหมด 14 ช่ัวโมง  
 3. ทดสอบหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับนักเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทฤษฎี
บทปทาโกรัส จํานวน 25 ขอ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผล จํานวน 2 ขอ และแบบวัดความพึงพอใจ 
ที่ผูวิจัยสรางข้ึน 
 4. ตรวจผลการจดักิจกรรมการเรยีนรู โดยนาํคะแนนที่ไดมาวเิคราะหทางสถิติเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 

 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล และการแปลผลการวิเคราะหขอมูลในการทดลองครั้งนี้ ผูวิจัยไดเสนอ
ตามลําดับ ดังนี ้
 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
เรื่อง ทฤษฎีบทปทาโกรัส ท่ีเนนการใหเหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หองเรียน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โดยใช t – test for Dependent Sample  
 2. ศึกษาความสามารถในการใหเหตุผลของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ทฤษฎีบทปทาโกรัส ที่
เนนการใหเหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 หองเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร กับ
เกณฑรอยละ 60 โดยใชสูตร One-sample test for the mean 
 3. ศึกษาความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องทฤษฎีบทปทาโกรัส ที่เนนการใหเหตุผลแบบอุปนัย
และ นิรนัย โดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
 

 3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผล เรื่องทฤษฎีบทปทาโกรัส ที่เนนการใหเหตุผลแบบอุปนัยและ
นิรนัย ซึ่งเปนขอสอบแบบเติมขอความแสดงเหตุผล จํานวน 2 ขอ โดยตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน พบวา 
คาดัชนีความสอดคลองอยูที่ 0.67 – 1.00 มีคาความยากงายอยูระหวาง 0.46 – 0.48 มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 
0.33 – 0.43 และมคีาความเช่ือมั่นเทากับ 0.85 
 4. แบบวัดความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ทฤษฎีบทปทาโกรัส ท่ีเนนการใหเหตุผลแบบ
อุปนัยและนิรนัย พบวา มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.98 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยก่ึงการทดลอง โดยใชแผนการวิจัยที่มีกลุมทดลองเพียงกลุมเดียวและมีการ
ทดสอบกอน และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู (One Group Pretest – Posttest Design) โดยมีรูปแบบ ดังน้ี 
 

สอบกอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู สอบหลัง 
T1 X T2 

 

 เมื่อ   T1 แทน การทดสอบกอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู (Pre - test) 
   T2 แทน การทดสอบหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู (Post – test) 
   X แทน การจัดกิจกรรมการเรยีนรู ทีเ่นนการใหเหตุผลแบบอุปนยัและนิรนัย  
   เรื่องทฤษฎีบทปทาโกรสั 
 

 โดยดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 
 1. ทดสอบกอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับนักเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทฤษฎี
บทปทาโกรัส จํานวน 25 ขอ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผล จํานวน 2 ขอ ที่ผูวิจัยสรางข้ึน 
 2. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการเรียนรู ที่ผูวิจัยเปนผูสอนเอง จํานวน 5 แผน ระยะเวลา
ทั้งหมด 14 ช่ัวโมง  
 3. ทดสอบหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับนักเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทฤษฎี
บทปทาโกรัส จํานวน 25 ขอ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผล จํานวน 2 ขอ และแบบวัดความพึงพอใจ 
ที่ผูวิจัยสรางข้ึน 
 4. ตรวจผลการจดักิจกรรมการเรยีนรู โดยนาํคะแนนที่ไดมาวเิคราะหทางสถิติเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 

 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล และการแปลผลการวิเคราะหขอมูลในการทดลองครั้งนี้ ผูวิจัยไดเสนอ
ตามลําดับ ดังนี ้
 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
เรื่อง ทฤษฎีบทปทาโกรัส ท่ีเนนการใหเหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หองเรียน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โดยใช t – test for Dependent Sample  
 2. ศึกษาความสามารถในการใหเหตุผลของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ทฤษฎีบทปทาโกรัส ที่
เนนการใหเหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 หองเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร กับ
เกณฑรอยละ 60 โดยใชสูตร One-sample test for the mean 
 3. ศึกษาความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องทฤษฎีบทปทาโกรัส ที่เนนการใหเหตุผลแบบอุปนัย
และ นิรนัย โดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
 

มณีรัตน์  หงษ์โสภา, สมวงษ์  แปลงประสพโชค, พรสิน  สุภวาลย์

เรื่อง	ทฤษฎีบทปีทาโกรัส
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176   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 13  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562

	 โดยด�าเนินการตามขั้นตอน	ดังนี้

	 1.	 ทดสอบก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียน 

ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 เรื่อง	 ทฤษฎีบท 

ปีทาโกรัส	 จ�านวน	 25	 ข้อ	 และแบบทดสอบวัดความสามารถ 

ในการให้เหตุผล	จ�านวน	2	ข้อ	ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

	 2.	 ด�าเนนิการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแผนการเรยีนรู	้ 

ที่ผู้วิจัยเป็นผู้สอนเอง	จ�านวน	5	แผน	ระยะเวลาทั้งหมด	14	ชั่วโมง	

	 3.	 ทดสอบหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียน 

ด้วยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	เรือ่ง	ทฤษฎบีทปีทาโกรสั	 

จ�านวน	25	ข้อ	และแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผล	 

จ�านวน	2	ข้อ	และแบบวัดความพึงพอใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

	 4.	 ตรวจผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 โดยน�าคะแนน 

ที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 การน�าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล	 และการแปลผล 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการทดลองครั้งน้ี	 ผู้วิจัยได้เสนอตามล�าดับ	 

ดังนี้

	 1.	 เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

ของนักเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 เรื่อง	 ทฤษฎ ี

บทปีทาโกรัส	 ที่เน้นการให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย	 ส�าหรับ 

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่2	ห้องเรยีนวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์	 

โดยใช้	t	-	test	for	Dependent	Sample	

	 2.	 ศึกษาความสามารถในการให้เหตุผลของนักเรียน 

หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 เรื่อง	 ทฤษฎีบทปีทาโกรัส	 ที่เน้น 

การให้เหตผุลแบบอปุนยัและนรินยั	ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษา 

ปีที่	2	ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	กับเกณฑ์ร้อยละ	60	 

โดยใช้สูตร	One-sample	test	for	the	mean

	 3.	 ศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู	้ 

เรือ่ง	ทฤษฎบีทปีทาโกรสั	ทีเ่น้นการให้เหตผุลแบบอปุนยัและนรินยั	 

โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	 1.	 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 

คณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลัง	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

เรือ่ง	ทฤษฎบีทปีทาโกรสั	ทีเ่น้นการให้เหตผุลแบบอปุนยัและนรินยั	 

ส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และ 

คณิตศาสตร์	 โดยใช้	 t	 -	 test	 for	 Dependent	 Sample	 และ 

วิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผล	ได้ผลดังนี้

ตารางที่ 1	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

	 เรื่อง	ทฤษฎีบทปีทาโกรัส	ที่เน้นการให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัยส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2

	 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลัง การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู เรื่อง ทฤษฎีบทปทาโกรัส ที่เนนการใหเหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 
หองเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โดยใช t – test for Dependent Sample และวิเคราะหคาดัชนีประสิทธิผล 
ไดผลดังนี ้
ตารางที ่1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องทฤษฎ-ี 
  บทปทาโกรัส ที่เนนการใหเหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หองเรียน 
  วทิยาศาสตรและคณิตศาสตร 
 

การทดสอบ df คะแนนเต็ม x ̅ S.D. E.I. t p-value 
กอนการจัด 

กิจกรรมการเรียนรู 
25 25 6.89 3.50 

0.477 12.04* .000 
หลังการจดั 

กิจกรรมการเรียนรู 
25 25 15.54 4.47 

  * มีนัยสําคัญทีร่ะดับ .05  
 จากตารางที ่1 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ทฤษฎีบทปทา
โกรัส ที่เนนการใหเหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย สูงกวากอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ดวยคา t เทากับ 12.04 และ p-value เทากับ .000 โดยกอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 6.89 
และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.50 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 15.54 และมีสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.47 มีคะแนนเต็ม 25 คะแนน ซึ่งผลรวมคะแนนของการทดสอบกอนเรียนเทากับ 179 
คะแนน ผลรวมคะแนนของการทดสอบหลังเรียนเทากับ 404 คะแนน เมื่อคํานวณโดยใชสูตรดัชนีประสิทธิผล (E.I.) 
เทากับ 0.477 หมายความวานักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องทฤษฎีบทปทาโกรัส ที่เนนการใหเหตุผล
แบบอุปนัยและนิรนัย มีความรูและความเขาใจเพ่ิมขึ้น 0.477 หรือคิดเปนรอยละ 47.7 
 2. ผลการศึกษาความสามารถในการใหเหตุผล ของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องทฤษฎีบทปทา
โกรัส ที่เนนการใหเหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 หองเรียนวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรกับเกณฑรอยละ 60 ไดผลดังนี ้
ตารางที ่2  ศึกษาความสามารถในการใหเหตุผลของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องทฤษฎีบทปทาโกรัส  
  ท่ีเนนการใหเหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หองเรียนวิทยาศาสตร 
  และคณิตศาสตร 
 

การทดสอบ df คะแนนเต็ม �̅�𝑥 S.D. 𝜇𝜇�(60%) E.I. t p-value 

หลังการจดั 
กิจกรรมการเรียนรู 

25 20 12.5 3.79 12 0.596 0.68* .000 

 * มีนัยสําคัญทีร่ะดับ .05  
 จากตารางท่ี 2 พบวาผลการศึกษาความสามารถในการใหเหตุผลของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
เรื่องทฤษฎีบทปทาโกรัส ที่เนนการใหเหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย สูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
ที่ระดับ .05 โดยหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีคา t เทากับ 14.12 และ p-value เทากับ .000 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 
12.5 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.79  คิดเปนรอยละ 62.5 การทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผลของ
นักเรียนกอนและหลังการจัดกิจกรรม มีคะแนนเต็ม 20 คะแนน ซึ่งผลรวมคะแนนของการทดสอบกอนเรียนเทากับ 37 
คะแนน ผลรวมคะแนนของการทดสอบหลังเรียนเทากับ 325 คะแนน เมื่อคํานวณโดยใชสูตรดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ได
เทากับ 0.596 หมายความวานักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องทฤษฎีบทปทาโกรัส ที่เนนการใหเหตุผล
แบบอุปนัยและนิรนัย มีความสามารถในการใหเหตุผลเพ่ิมขึ้น 0.596 หรือคิดเปนรอยละ 59.6 

	 จากตารางท่ี	 1	 พบว่า	 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 เรื่อง	 ทฤษฎีบทปีทาโกรัส	 

ทีเ่น้นการให้เหตผุลแบบอปุนยัและนรินยั	สงูกว่าก่อนการจดักจิกรรม

การเรียนรู้	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ด้วยค่า	t	เท่ากับ	

12.04	และ	p-value	เท่ากับ	.000	โดยก่อนการจดักิจกรรมการเรยีน

รู้มีคะแนนเฉลี่ย	เท่ากับ	6.89	และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	เท่ากับ	

3.50	หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ย	 เท่ากับ	15.54	

และมส่ีวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	เท่ากบั	4.47	มคีะแนนเตม็	25	คะแนน	

ซึ่งผลรวมคะแนนของการทดสอบก่อนเรียน	 เท่ากับ	 179	 คะแนน	

ผลรวมคะแนนของการทดสอบหลังเรียน	 เท่ากับ	 404	 คะแนน 

เมื่อค�านวณโดยใช้สูตรดัชนีประสิทธิผล	 (E.I.)	 เท่ากับ	 0.477	 

หมายความว่า	 นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 เรื่อง 

ทฤษฎีบทปีทาโกรัส	 ที่เน้นการให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย 

มีความรู้และความเข้าใจเพิ่มขึ้น	0.477	หรือคิดเป็นร้อยละ	47.7

	 2.	 ผลการศึกษาความสามารถในการให้เหตุผลของ 

นักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 เรื่อง	 ทฤษฎีบทปีทาโกรัส 

ที่เน้นการให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย	 ส�าหรับนักเรียนชั้น 

มัธยมศึกษาปีที่	 2	 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	 กับ 

เกณฑ์ร้อยละ	60	ได้ผลดังนี้

มณีรัตน์  หงษ์โสภา, สมวงษ์  แปลงประสพโชค, พรสิน  สุภวาลย์
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	 จากตารางที่	 2	 พบว่า	 ผลการศึกษาความสามารถ 
ในการให้เหตุผลของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 เรื่อง 
ทฤษฎีบทปีทาโกรัส	 ท่ีเน้นการให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย 
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ	 60	 อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 
โดยหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีค่า	 t	 เท่ากับ	 14.12	 และ 
p-value	เท่ากับ	 .000	มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	12.5	ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐานเท่ากับ	 3.79	 คิดเป็นร้อยละ	 62.5	 การทดสอบวัดความ 
สามารถในการให้เหตุผลของนักเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรม	 
มีคะแนนเต็ม	 20	 คะแนน	 ซึ่งผลรวมคะแนนของการทดสอบ 

ก่อนเรยีนเท่ากบั	37	คะแนน	ผลรวมคะแนนของการทดสอบหลงัเรยีน 
เท่ากับ	325	คะแนน	เมื่อค�านวณโดยใช้สูตรดัชนีประสิทธิผล	(E.I.)	 
ได้เท่ากับ	0.596	หมายความว่า	นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรม 
การเรยีนรู	้เรือ่ง	ทฤษฎบีทปีทาโกรสั	ทีเ่น้นการให้เหตผุลแบบอปุนยั 
และนิรนัย	 มีความสามารถในการให้เหตุผลเพิ่มขึ้น	 0.596	 หรือ 
คิดเป็นร้อยละ	59.6
	 3.	 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการการจัดกิจกรรม 
การเรยีนรู	้เรือ่ง	ทฤษฎบีทปีทาโกรสั	ทีเ่น้นการให้เหตผุลแบบอปุนยั 
และนิรนัย

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลัง การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู เรื่อง ทฤษฎีบทปทาโกรัส ที่เนนการใหเหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 
หองเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โดยใช t – test for Dependent Sample และวิเคราะหคาดัชนีประสิทธิผล 
ไดผลดังนี ้
ตารางที ่1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องทฤษฎ-ี 
  บทปทาโกรัส ที่เนนการใหเหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หองเรียน 
  วทิยาศาสตรและคณิตศาสตร 
 

การทดสอบ df คะแนนเต็ม x ̅ S.D. E.I. t p-value 
กอนการจัด 

กิจกรรมการเรียนรู 
25 25 6.89 3.50 

0.477 12.04* .000 
หลังการจดั 

กิจกรรมการเรียนรู 
25 25 15.54 4.47 

  * มีนัยสําคัญทีร่ะดับ .05  
 จากตารางที ่1 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ทฤษฎีบทปทา
โกรัส ที่เนนการใหเหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย สูงกวากอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ดวยคา t เทากับ 12.04 และ p-value เทากับ .000 โดยกอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 6.89 
และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.50 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 15.54 และมีสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.47 มีคะแนนเต็ม 25 คะแนน ซึ่งผลรวมคะแนนของการทดสอบกอนเรียนเทากับ 179 
คะแนน ผลรวมคะแนนของการทดสอบหลังเรียนเทากับ 404 คะแนน เมื่อคํานวณโดยใชสูตรดัชนีประสิทธิผล (E.I.) 
เทากับ 0.477 หมายความวานักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องทฤษฎีบทปทาโกรัส ที่เนนการใหเหตุผล
แบบอุปนัยและนิรนัย มีความรูและความเขาใจเพ่ิมขึ้น 0.477 หรือคิดเปนรอยละ 47.7 
 2. ผลการศึกษาความสามารถในการใหเหตุผล ของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องทฤษฎีบทปทา
โกรัส ที่เนนการใหเหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 หองเรียนวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรกับเกณฑรอยละ 60 ไดผลดังนี ้
ตารางที ่2  ศึกษาความสามารถในการใหเหตุผลของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องทฤษฎีบทปทาโกรัส  
  ท่ีเนนการใหเหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หองเรียนวิทยาศาสตร 
  และคณิตศาสตร 
 

การทดสอบ df คะแนนเต็ม �̅�𝑥 S.D. 𝜇𝜇�(60%) E.I. t p-value 

หลังการจดั 
กิจกรรมการเรียนรู 

25 20 12.5 3.79 12 0.596 0.68* .000 

 * มีนัยสําคัญทีร่ะดับ .05  
 จากตารางท่ี 2 พบวาผลการศึกษาความสามารถในการใหเหตุผลของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
เรื่องทฤษฎีบทปทาโกรัส ที่เนนการใหเหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย สูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
ที่ระดับ .05 โดยหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีคา t เทากับ 14.12 และ p-value เทากับ .000 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 
12.5 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.79  คิดเปนรอยละ 62.5 การทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผลของ
นักเรียนกอนและหลังการจัดกิจกรรม มีคะแนนเต็ม 20 คะแนน ซึ่งผลรวมคะแนนของการทดสอบกอนเรียนเทากับ 37 
คะแนน ผลรวมคะแนนของการทดสอบหลังเรียนเทากับ 325 คะแนน เมื่อคํานวณโดยใชสูตรดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ได
เทากับ 0.596 หมายความวานักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องทฤษฎีบทปทาโกรัส ที่เนนการใหเหตุผล
แบบอุปนัยและนิรนัย มีความสามารถในการใหเหตุผลเพ่ิมขึ้น 0.596 หรือคิดเปนรอยละ 59.6 

ตารางที่ 2 ศึกษาความสามารถในการให้เหตุผลของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	เรื่อง	ทฤษฎีบทปีทาโกรัส		 	

	 ที่เน้นการให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ห้องเรียนวิทยาศาสตร์	 	

	 และคณิตศาสตร์

ตารางที่ 3 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	เรื่อง	ทฤษฎีบทปีทาโกรัสที่เน้นการให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย

 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจตอการการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องทฤษฎีบทปทาโกรัส ที่เนนการใหเหตุผล
แบบอุปนัยและนิรนัย 
ตารางที ่3  ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องทฤษฎีบทปทาโกรัส ที่เนนการใหเหตุผลแบบอุปนัยและ 
  นิรนัย 
  

คําถาม 

ระดบัความพึงพอใจ (%) 
คาเฉลี่ย 

(x̅) 

สวน 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดบั มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

1. การมีโอกาสไดสนทนา   
   แลกเปลี่ยนขอมลูในขณะทํากิจกรรม 

3.80 0 32.10 38.50 34.60 4.00 0.980 มาก 

2. การมีโอกาสไดฝกทักษะตาง ๆ จนมี  
   ความเขาใจในเนื้อหาทฤษฎีบทปทา  
   โกรัส 

0 0 30.80 46.20 23.10 3.96 0.744 มาก 

3. นักเรียนไดฝกการใหเหตผุลทฤษฎ ี 
    บทปทาโกรัส 

3.80 7.70 30.80 38.50 19.20 3.62 1.023 มาก 

4. นักเรียนรูสึกสนุกกับวิธีเรียนดวยการ  
    ลงมือปฏิบัติกิจกรรม 

0 7.70 46.20 42.30 3.80 3.42 0.703 
ปาน
กลาง 

5. นักเรียนชอบแกปญหาโดยใชความรู 
    ทฤษฎีบทปทาโกรัส 

7.70 11.50 46.20 30.80 3.80 3.12 0.952 
ปาน
กลาง 

6. นักเรียนชอบเรียน 
    เรื่องทฤษฎีบทปทาโกรัส 

3.80 19.20 34.60 30.80 11.50 3.27 1.041 
ปาน
กลาง 

7. ประโยชนของทฤษฎีบทปทาโกรัส 3.80 7.70 11.50 30.80 46.20 4.08 1.129 มาก 

8. การเขาใจในเนื้อหาเพ่ิมข้ึน 11.50 3.80 34.60 38.50 11.50 3.35 1.125 
ปาน
กลาง 

9. กระบวนการใหเหตุผลมีคณุคาตอ  
   การเรียนคณิตศาสตร 

3.80 0 23.10 38.50 34.60 4.00 0.980 มาก 

10. นักเรียนชอบกิจกรรมปฏิบัติเรื่อง 
    ทฤษฎีบทปทาโกรัส 

3.80 19.20 30.80 30.80 15.40 3.35 1.093 
ปาน
กลาง 

รวม 3.612 0.903 มาก 
  
 จากตารางที่ 3 พบวา ผลการศึกษาความพึงพอใจตอการการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องทฤษฎีบทปทาโกรัส ที่
เนนการใหเหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย โดยรวมไดคาเฉลี่ยเทากับ 3.612  สรุปไดวานักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก 

ประเด็นที่มีความพึงพอใจในระดับมากมี 5 ประเด็น ไดแก ประโยชนของทฤษฎีบทปทาโกรัส (x ̅= 4.08, S.D. = 1.129) 

การมีโอกาสไดสนทนาแลกเปลี่ยนขอมูลในขณะทํากิจกรรม (x ̅= 4.00, S.D. = 0.980) ไดฝกทักษะตางๆ จนมีความ

เขาใจในเน้ือหาทฤษฎีบทปทาโกรัส (x ̅= 3.96, S.D. = 0.744) ไดฝกการใหเหตุผลทฤษฎีบทปทาโกรัส (x ̅= 3.62, S.D. 

= 1.023) กระบวนการใหเหตุผลมีคุณคาตอการเรียนคณิตศาสตร (x ̅= 4.00, S.D. = 0.980)  
 

อภิปรายผล  
 

 จากการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องทฤษฎีบทปทาโกรัส ที่เนนการใหเหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หองเรียนวทิยาศาสตรและคณิตศาสตรสามารถอภิปรายผลการวิจัย ไดดังน้ี 

มณีรัตน์  หงษ์โสภา, สมวงษ์  แปลงประสพโชค, พรสิน  สุภวาลย์

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลัง การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู เรื่อง ทฤษฎีบทปทาโกรัส ที่เนนการใหเหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 
หองเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โดยใช t – test for Dependent Sample และวิเคราะหคาดัชนีประสิทธิผล 
ไดผลดังนี ้
ตารางที ่1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องทฤษฎ-ี 
  บทปทาโกรัส ที่เนนการใหเหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หองเรียน 
  วทิยาศาสตรและคณิตศาสตร 
 

การทดสอบ df คะแนนเต็ม x ̅ S.D. E.I. t p-value 
กอนการจัด 

กิจกรรมการเรียนรู 
25 25 6.89 3.50 

0.477 12.04* .000 
หลังการจดั 

กิจกรรมการเรียนรู 
25 25 15.54 4.47 

  * มีนัยสําคัญทีร่ะดับ .05  
 จากตารางที ่1 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ทฤษฎีบทปทา
โกรัส ที่เนนการใหเหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย สูงกวากอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ดวยคา t เทากับ 12.04 และ p-value เทากับ .000 โดยกอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 6.89 
และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.50 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 15.54 และมีสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.47 มีคะแนนเต็ม 25 คะแนน ซึ่งผลรวมคะแนนของการทดสอบกอนเรียนเทากับ 179 
คะแนน ผลรวมคะแนนของการทดสอบหลังเรียนเทากับ 404 คะแนน เมื่อคํานวณโดยใชสูตรดัชนีประสิทธิผล (E.I.) 
เทากับ 0.477 หมายความวานักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องทฤษฎีบทปทาโกรัส ที่เนนการใหเหตุผล
แบบอุปนัยและนิรนัย มีความรูและความเขาใจเพ่ิมขึ้น 0.477 หรือคิดเปนรอยละ 47.7 
 2. ผลการศึกษาความสามารถในการใหเหตุผล ของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องทฤษฎีบทปทา
โกรัส ที่เนนการใหเหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 หองเรียนวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรกับเกณฑรอยละ 60 ไดผลดังนี ้
ตารางที ่2  ศึกษาความสามารถในการใหเหตุผลของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องทฤษฎีบทปทาโกรัส  
  ท่ีเนนการใหเหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หองเรียนวิทยาศาสตร 
  และคณิตศาสตร 
 

การทดสอบ df คะแนนเต็ม �̅�𝑥 S.D. 𝜇𝜇�(60%) E.I. t p-value 

หลังการจดั 
กิจกรรมการเรียนรู 

25 20 12.5 3.79 12 0.596 0.68* .000 

 * มีนัยสําคัญทีร่ะดับ .05  
 จากตารางท่ี 2 พบวาผลการศึกษาความสามารถในการใหเหตุผลของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
เรื่องทฤษฎีบทปทาโกรัส ที่เนนการใหเหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย สูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
ที่ระดับ .05 โดยหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีคา t เทากับ 14.12 และ p-value เทากับ .000 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 
12.5 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.79  คิดเปนรอยละ 62.5 การทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผลของ
นักเรียนกอนและหลังการจัดกิจกรรม มีคะแนนเต็ม 20 คะแนน ซึ่งผลรวมคะแนนของการทดสอบกอนเรียนเทากับ 37 
คะแนน ผลรวมคะแนนของการทดสอบหลังเรียนเทากับ 325 คะแนน เมื่อคํานวณโดยใชสูตรดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ได
เทากับ 0.596 หมายความวานักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องทฤษฎีบทปทาโกรัส ที่เนนการใหเหตุผล
แบบอุปนัยและนิรนัย มีความสามารถในการใหเหตุผลเพ่ิมขึ้น 0.596 หรือคิดเปนรอยละ 59.6 

2.	การมีโอกาสได้ฝึกทักษะต่าง	ๆ
	 จนมีความเข้าใจในเนื้อหาทฤษฎี
	 บทปีทาโกรัส

6.	นักเรียนชอบเรียน
	 เรื่อง	ทฤษฎีบทปีทาโกรัส
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178   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 13  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562

	 จากตารางที่	 3	 พบว่า	 ผลการศึกษาความพึงพอใจ 

ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 เรื่อง	ทฤษฎีบทปีทาโกรัส	ที่เน้นการ 

ให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย	 โดยรวมได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.612		 

สรุปได้ว่า	 นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก	ประเด็นที่มีความ 

พึงพอใจในระดับมากมี	5	ประเด็น	ได้แก่	ประโยชน์ของทฤษฎีบท 

ปีทาโกรัส	 (X	 =	 4.08,	 S.D.	 =	 1.129)	 การมีโอกาสได้สนทนา 

แลกเปลี่ยนข้อมูลในขณะท�ากิจกรรม	 (X	=	4.00,	S.D.	=	0.980)	 

ได้ฝึกทักษะต่างๆ	 จนมีความเข้าใจในเน้ือหาทฤษฎีบทปีทาโกรัส 

(X	=	3.96,	S.D.	=	0.744)	ได้ฝึกการให้เหตุผลทฤษฎีบทปีทาโกรัส	 

(X	 =	 3.62,	 S.D.	 =	 1.023)	 กระบวนการให้เหตุผลมีคุณค่า 

ต่อการเรียนคณิตศาสตร์	(X	=	4.00,	S.D.	=	0.980)	

อภิปรายผล 

	 จากการศกึษาผลการจดักิจกรรมการเรยีนรู	้เรือ่ง	ทฤษฎี 

บทปีทาโกรัส	 ที่เน้นการให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย	 ส�าหรับ 

นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่2	ห้องเรยีนวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์

สามารถอภิปรายผลการวิจัย	ได้ดังนี้

	 1.	 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังการจัด 

กิจกรรมการเรียนรู้	 เรื่องทฤษฎีบทปีทาโกรัส	 ที่เน้นการให้เหตุผล 

แบบอุปนัยและนิรนัย	สงูกวา่ก่อนการจัดกิจกรรมการเรยีนรูอ้ย่างม ี

นยัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดับ	.05	และมดีชันปีระสทิธผิลเท่ากบั	0.477	 

โดยมีค่าเฉลี่ยหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เท่ากับ	15.54	คะแนน	

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	 3.50	 คิดเป็นร้อยละ	 62.16	 ทั้งนี ้

เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการให้เหตุผลแบบ 

อุปนัยและนิรนัย	 จะเน้นจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ท�างานเป็นกลุ่ม 

เล็ก	ๆ	มีการช่วยเหลือในการเรียนรู้กันในกลุ่ม	 ส่งเสริมให้นักเรียน 

มปีฏสิมัพนัธ์ทีด่ต่ีอกนั	ซ่ึงนกัเรยีนแต่ละคนจะต้องมหีน้าท่ีรับผิดชอบ 

ทัง้ในส่วนของตนเองและส่วนรวม	การจดักิจกรรมจะเน้นให้นกัเรยีน

ศึกษา	 และสรุปความรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงจากใบกิจกรรม 

ส่งเสรมิให้นกัเรยีนได้ฝึกทกัษะการสือ่สาร	ตระหนกัถงึการหาเหตผุล 

ของค�าตอบ	สอดคล้องกับค�ากล่าวของ	(ชัยวัฒน์		สุทธิรัตน์,	2552)	 

ที่ได้กล่าวว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นการเรียนการสอนที่เน้นให้ 

ผู้เรียนท�างานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก	 ๆ	 สมาชิกกลุ่มมีความสามารถ 

ในการเรยีนต่างกนั	แต่ละคนจะมคีวามรบัผดิชอบในสิง่ทีไ่ด้รบัการสอน	 

และช่วยเพื่อนสมาชิกให้เกิดการเรียนรู้ด้วย	 มีการช่วยเหลือซึ่งกัน 

และกัน	 โดยมีเป้าหมายในการท�างานร่วมกัน	 มีการให้ความสนใจ	 

การยอมรับ	การให้ค�าชมเชยจากกลุ่มเพื่อน	จะเป็นตัวเสริมแรงที่มี 

ประสิทธิภาพมาก	 โดยเฉพาะเด็กวัยรุ่น	 มักจะมีธรรมชาติรวมกลุ่ม	 

และท�าตามกลุ่มมากกว่าครู	 รูปแบบกิจกรรมท่ีเน้นให้นักเรียนเป็น 

ทั้งผู้สอน	 จะท�าให้นักเรียนได้แสดงความสามารถได้เต็มที่	 ในขณะ 

เดยีวกนักย็งัเป็นผูร้บัฟังและการให้การยอมรบั	สรปุได้ว่า	การจดัการ 

เรยีนรู้ในรปูแบบดงักล่าวช่วยส่งเสรมิให้นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการ 

เรียนสูงขึ้น	 มีความสามารถในการแก้ปัญหา	 ท�างานกับผู้อ่ืนได้ดี 

มีทักษะสังคม	 เชื่อมั่นในตนเองกล้าแสดงออกมีความรับผิดชอบ 

ต่อตนเองและงานกลุม่	รวมทัง้มทีกัษะการคดิและเจตคติทีด่ต่ีอวิชา 

ที่เรียน	นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับค�ากล่าวของ	(อัมพร		ม้าคนอง,	 

2553)	 ที่ว่าการให้เหตุผลแบบอุปนัยเป็นกระบวนการคิดที่ใช้การ 

สังเกตจากการท�าซ�้า	ๆ 	หลาย	ๆ 	ครั้ง	หลาย	ๆ 	ตัวอย่าง	ที่มีหลักการ 

เพื่อให้ผู ้เรียนได้เห็นรูปแบบ	 แล้วใช้เหตุผลสรุปความสัมพันธ์ 

ในรปูแบบทัว่ไปของตวัอย่างเหล่านัน้ซึง่เป็นการเน้นให้นกัเรยีนรูจ้กั 

กับหลักการก่อนแล้วจึงค่อยพิสูจน์ให้เห็นจริง	 จะช่วยให้นักเรียน 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น	 นอกจากการเรียนรู้เป็นกลุ่มและ 

การรู้จักศึกษา	ได้ใช้สื่อรูปธรรมจับต้องได้	ให้นักเรียนค้นพบความรู้ 

ด้วยตนเองจากการปฏิบัติทดลอง	 จากส่ือและเอกสารการใช้สื่อ	 

สอดคล้องกบังานวจิยัของ	(พสิทุธิศ์ลิป์		โพธอิะ,	2555)	ทีท่�าการวจิยั 

เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบปฏิบัติการโดยใช้สถานการณ์จ�าลอง	 

เรื่อง	 ทฤษฎีบทปีทาโกรัส	 ที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์

และพฤตกิรรมการท�างานเป็นกลุม่ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่2	 

ผลการวิจัยพบว่า	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน

ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปฏิบัติการโดยใช้สถานการณ์จ�าลอง	 

เรื่อง	ทฤษฎีบทปีทาโกรัส	สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ	65	อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	.01	

	 2.	 ผลการศึกษาความสามารถในการให้เหตุผลของ 

นักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 เรื่อง	 ทฤษฎีบทปีทาโกรัส 

ที่เน้นการให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย	สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ	60	 

อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 และมีค่าดัชนีประสิทธิผล 

เท่ากับ	0.596	 โดยมีค่าเฉลี่ยหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เท่ากับ	 

12.5	คะแนน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	3.79	คิดเป็นร้อยละ	 

62.5	ทัง้นีเ้นือ่งมาจากการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นการให้เหตผุล 

เป็นเรื่องที่ยากและเป็นจุดอ่อนในการเรียนของนักเรียน	 อีกท้ัง 

นกัเรยีนต้องเขยีนแสดงเหตผุล	ซึง่นกัเรยีนได้ฝึกเขยีนน้อยมาก	และ 

การเรียนปกติที่ไม่ได้เน้นการแสดงเหตุผล	 การจัดการเรียนรู้ครั้งน้ี 

มีการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้	 มีการสร้าง 

องค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง	 สร้างปฏิสัมพันธ ์

ร่วมกัน	 เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงจาก 

ส่ือการสอนรูปธรรม	 ตามใบกิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	 จนนักเรียน 

สามารถหาข้อสรุปได้	 การจัดกิจกรรมจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฟัง	 

พูด	 อ่าน	 เขียน	 และแสดงความคิดเห็นในขณะลงมือท�ากิจกรรม		 

และนักเรียนแต่ละคนจะมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ	 และต้อง 

ถ่ายทอดส่ิงที่เขาได้เรียนรู้มา	 ให้เพื่อนของเขาได้ฟังด้วยภาษาของ 

เขาเอง	ซึง่การพดูอธบิายเรือ่งใดเรือ่งหนึง่จะช่วยให้นกัเรยีนได้เข้าใจ 

ความรูน้ัน้	ๆ 	มากขึน้	ทัง้นีก้จิกรรมต่าง	ๆ 	จะมผู้ีวจิยัคอยดแูล	อธบิาย	 

และให้ค�าแนะน�าอย่างใกล้ชิด	 รวมถึงกระตุ้นการแสดงเหตุผลของ 

นักเรียนโดยการให้ค�าถามว่า	ท�าไม	 เพราะอะไร	จะเกิดอะไรต่อไป	 

มณีรัตน์  หงษ์โสภา, สมวงษ์  แปลงประสพโชค, พรสิน  สุภวาลย์
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หรือรู้ได้อย่างไร	ซึ่งสอดคล้องกับค�ากล่าวของ	พิมพันธ์		เดชะคุปต์	 

และพเยาว์		ยนิดสีขุ	(2560)	ได้กล่าวว่าการจดัการเรยีนรูเ้พือ่พฒันา 

หรอืเสริมสร้างผูเ้รียนให้มลีกัษณะและทกัษะจ�าเป็นในศตวรรษที	่21	 

แนวทางหนึ่งคือ	 การเรียนรู้เชิงรุก	 (Active	 learning)	 ซึ่งเป็นการ 

จัดการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้	 ฟัง	 พูด	 อ่าน	 เขียน	 เรียนรู้

จากการลงมือปฏิบัติ	 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการแก้ปัญหา	 ได้ใช้

ทักษะขั้นสูง	คือ	การวิเคราะห์	การสังเคราะห์	และการประเมินค่า	 

โดยแนวการสอนนี้จึงเป็นแนวใหม่ท่ีนักเรียนยังไม่คุ ้นเคยท�าให	้ 

การเขียนแสดงเหตุผลยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร	

	 อย่างไรก็ตาม	 แม้ว่าการให้เหตุผลจะไม่สูงกว่าเกณฑ	์ 

60%	 อย่างมีนัยส�าคัญ	 แต่ค่าดัชนีประสิทธิผลมีค่า	 0.596	 ถือว่า 

นักเรียนสามารถพัฒนาได้สูงถึง	 59.6%	 ซ่ึงสอดคล้องกับ	 ชัยวัฒน	์	 

สุทธิรัตน์	 (2552)	 ได้กล่าวว่า	 การจัดการเรียนรู้แบบปฏิบัติการ	 

เป็นการจดัให้นกัเรยีนได้ปฏิบตักิจิกรรมร่วมกนัเป็นกลุม่เลก็	ๆ 	หรอื 

รายบุคคล	 โดยมีใบค�าสั่งข้ันตอนการปฏิบัติกิจกรรมเป็นคู่มือให้ 

นักเรียนปฏบิตังิาน	ยดึให้นกัเรยีนได้ลงมอืกระท�าหรือสงัเกตเป็นการ 

เอารูปธรรมมาอธิบายนามธรรม	 และเป็นวิธีที่นักเรียนสามารถ 

ค้นพบค�าตอบ	 และหาข้อสรุปเก่ียวกับความรู้ท่ีได้จากการปฏิบัติ 

กิจกรรมได้ด้วยตนเอง	 ซ่ึงกิจกรรมการสอบแบบปฏิบัติการช่วย 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง	 มีเจตคติที่ดีต่อวิชา 

ที่เรียนและยังท�าให้มีความคิดสร้างสรรค์สูงด้วย	 อีกทั้ง	 ชัยวัฒน	์ 

สุทธิรัตน์	(2552)	ยังได้กล่าวไว้อีกว่า	การสอนโดยใช้เพื่อนช่วยสอน	 

คือ	 การช่วยกันระหว่างเพื่อนหรือผู้มีคุณวุฒิสูงกว่า	 ท�าหน้าที่ช่วย 

เอื้ออ�านวยให้สมาชิกกลุ ่ม	 มีการพูดคุย	 อภิปรายให้ค�าแนะน�า 

ถ้านกัเรยีนสามารถถ่ายทอดสิง่ทีเ่ขาได้เรยีนรูม้าให้เพือ่น	ๆ 	เข้าใจได้ 

แสดงว่านักเรียนจะเข้าใจความรู้น้ัน	 ๆ	 เพราะว่านักเรียนจะเรียนรู ้

อะไรต่าง	 ๆ	 ได้จากกันและกันมาก	 การเรียนรู ้จากกันและกัน 

จะท�าให้เกิดความเข้าใจได้ดี	 และจากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

ฮาร์วาร์ด	 เมื่อปี	 2011	 พบว่า	 ถ้าผู้เรียนได้น�าสิ่งท่ีตนเองเรียนรู ้

ไปสอนเพื่อนจะท�าให้ผู้เรียนน้ันเกิดการเรียนรู้ได้มากถึงร้อยละ	90	 

สรุปได้ว่า	 การสอนโดยเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นวิธีสอนท่ีดีอย่างมาก 

ที่สามารถช่วยเหลือผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดีหลายด้าน	 

และยังสอดคล้องกับค�ากล่าวของ	 อัมพร	 	 ม้าคนอง	 (2553)	 ที่ว่า 

ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนจะ 

พัฒนาขึ้นได้	 ครูควรเป็นผู้คอยชี้แนะ	 และคอยใช้ค�าถามเพื่อให ้

นักเรียนได้แสดงเหตุผลอย่างต่อเน่ือง	 เช่น	 ท�าไม	 เพราะอะไร 

ถ้าเงื่อนไขบางอย่างเปลี่ยนไปจะเกิดอะไรขึ้น	 รู้ได้อย่างไร	 โดยคร ู

ควรให้ความส�าคัญกับทุกเหตุผลไม่เฉพาะเหตุผลท่ีถูกต้องหรือ 

สมเหตสุมผลเท่านัน้	การทีใ่ห้นกัเรยีนได้อธบิายชีแ้จงเหตผุลจะช่วย 

ให้ผู้เรียนได้ทบทวนเพ่ือสะท้อนความคิด	 และท่ีส�าคัญ	 คือ	 ผู้เรียน 

จะได้ข้อสรุปหรือตัดสินความถูกต้องของสิ่งต่าง	 ๆ	 ด้วยตนเอง 

มากกว่าที่จะเชื่อตามครูบอก

	 3.	 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู ้ 	 เรื่อง	 ทฤษฎีบทปีทาโกรัส	 ที่ เน ้นการให้เหตุผล 

แบบอปุนยัและนรินยั	โดยรวมได้ค่าเฉลีย่	3.612	สรุปได้ว่า	นกัเรยีน 

มีความพึงพอใจในระดับมาก	 ประเด็นที่มีความพึงพอใจในระดับ 

มากมี	 5	ประเด็น	 ได้แก่	 ประโยชน์ของทฤษฎีบทปีทาโกรัส	 (X	=	 

4.08,	 S.D.	 =	 1.129)	 การมีโอกาสได้สนทนาแลกเปล่ียนข้อมูล 

ในขณะท�ากิจกรรม	(X	=	4.00,	S.D.	=	0.980)	ได้ฝึกทักษะต่าง	ๆ	 

จนมีความเข้าใจในเนื้อหาทฤษฎีบทปีทาโกรัส	 (X	 =	 3.96,	 

S.D.	 =	 0.744)	 ได้ฝึกการให้เหตุผลทฤษฎีบทปีทาโกรัส	 (X	 =	 

3.62,	 S.D.	 =	 1.023)	 กระบวนการให้เหตุผลมีคุณค่าต่อการเรียน 

คณิตศาสตร์	 (X	=	4.00,	S.D.	=	0.980)	ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัด 

กิจกรรมครั้งน้ีได้มีการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการท�า 

กิจกรรมได้จับต้อง	 ได้ทดลองจริงในรูปแบบการท�างานเป็นกลุ่ม 

เปิดโอกาสให้นักเรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองเน้นการเรียนรู้ 

ด้วยการลงมือปฏิบัติ	 ท�าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการท�า 

กิจกรรม	ซึ่งสอดคล้องกับค�ากล่าวของ	ไชยยศ	เรืองสุวรรณ	(มปป.)	 

ที่ว่า	 การจัดการเรียนรู้แบบ	 Active	 Learning	 เป็นการเรียน 

การสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมองได้แก่	 การคิด	 การแก้ปัญหา	 

และการน�าความรู ้ไปประยุกต์ใช้	 เป็นการสอนที่เปิดโอกาสให้ 

นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด	 นักเรียนสามารถ 

สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง	 มีส่วนร่วมการสร้างองค์ความรู้และได ้

ท�างานร่วมกับผู้อื่น	 กิจกรรมการเรียนการสอนจะเน้นให้นักเรียน 

ใช้ทักษะการคิดขั้นสูง	 ความรู้เกิดจากประสบการณ์จะส่งผลต่อ 

ความเข้าใจ	อีกทั้งยังสอดคล้องกับ	อาร์ทซ์	และชิเรล	 (Artzt	and	 

Shirel,	1999)	ได้กล่าวถึงการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ว่า	การให ้

เหตุผลทางคณิตศาสตร์เป็นส่วนที่ท�าให้การแก้ปัญหาสมบูรณ์	 

นักเรียนจะไม่สามารถเข้าใจปัญหา	 วิเคราะห์ปัญหา	 หรือวางแผน 

ในการแก้ปัญหาได้หากปราศจากการให้เหตุผลกล่าวได้ว่าการให้ 

เหตุผลทางคณิตศาสตร์จะมีความส�าคัญควบคู่ไปกับการแก้ปัญหา	 

ซึ่งจาก	ธิติมา	อุดมพรมนตรี	(2555)	ที่ท�าวิจัยเรื่อง	การศึกษาปัจจัย 

บางประการทีส่่งผลต่อความสามารถในการให้เหตผุลทางคณติศาสตร์  

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 1	 ได้สรุปว่า	 การจัดการเรียนรู้ 

ที่เน้นผู ้เรียนเป็นส�าคัญ	 เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์	 การรับรู  ้

ความสามารถของตนเองด้านคณิตศาสตร์	 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนคณิตศาสตร์	 และพฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตร	์ 

มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร	์

ด้านความสามารถในการให้เหตุผลเชิงอุปนัยและความสามารถ 

ในการให้เหตุผลเชิงนิรนัย
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ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

	 	 1.1	 เน่ืองจากกิจกรรมการสอนเน้นให้ผู ้ เรียน 

ได้แสดงเหตผุลและลงมอืปฏบิตักิจิกรรม	บางครัง้เวลาทีใ่ช้ในการท�า

กจิกรรมไม่เพยีงพอท�าให้ขาดความต่อเนือ่ง	ดงันัน้การจดักจิกรรมใน

ลักษณะนี้ควรเลือกช่วงเวลาที่เป็นคาบเรียนที่ติดกัน	2	คาบ

	 	 1.2	 ในการปฏิบัติกิจกรรมควรเลือกห้องเรียนหรือ

สถานที่ให้เหมาะสมกับจ�านวนนักเรียนเพื่อนักเรียนจะได้ปฏิบัติ

กิจกรรมได้อย่างเต็มที่

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	 ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ทีเ่น้นการให้เหตุผลแบบอปุนยัและนรินยัในเนือ้หาวชิาคณติศาสตร์

เรื่องอื่น	ๆ

	 	 2.2	 ควรจะพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผล

ทางคณิตศาสตร์โดยวิธีการอื่น	ๆ	
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การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิควัฏจักรการเรียนรู้ 5  ขั้น

ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  เรื่อง ล�าดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5

Developing Grade 11 Students’ Learning Achievement in the Mathematics
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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค 

วัฏจักรการเรียนรู้	5	ขั้น		2)	ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิควัฏจักรการเรียนรู้		5		ขั้น		

กลุ ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 5/2	 จ�านวน	 40	 คน	 ภาคเรียนที่	 2	 ปีการศึกษา	 2560	 โรงเรียนหนองเรือวิทยา		 

อ�าเภอหนองเรือ	 จังหวัดขอนแก่น	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 25	 โดยการสุ่มอย่างง่าย	 (Simple	 Random	 

Sampling)	 1	 ห้องเรียน	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย	 แบ่งเป็น	 3	 ประเภท	 คือ	 1)	 แผนการจัดการเรียนรู้	 เรื่อง	 ล�าดับและอนุกรม	 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 จ�านวน	 15	 แผน	 2)	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์	 เรื่อง	 ล�าดับและอนุกรม	 แบบปรนัย	 

มี	 4	 ตัวเลือก	 จ�านวน	 30	 ข้อ	 มีค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อตั้งแต่	 0.38	 -	 0.95	 ค่าความยากง่ายตั้งแต่	 0.35	 -	 0.86	 และค่าความเชื่อมั่น 

ทั้งฉบับเท่ากับ	 0.92	 	 และ	3)	 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค 

วัฎจักรการเรียนรู้	5	ขั้น	การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเป็นค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และ	ค่า		t	-	test		แบบ	Dependent	 

sample

	 ผลการวิจัยพบว่า

	 1.	 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 5	 ที่เรียนรู้โดยใช้เทคนิควัฏจักร 

การเรียนรู้	5	ขั้น	กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	ค	32102	เรื่อง	ล�าดับและอนุกรม	มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	16.53	และ	24.20	ตามล�าดับ 

และเม่ือเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน	 พบว่า	 คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ	.05

	 2.	 นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิควัฏจักรการเรียนรู้	5	ขั้น	เรื่อง	ล�าดับและอนุกรม	 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 โดยภาพรวมว่าเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด	 (X	 =	 4.52)	 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า	 นักเรียนเห็นด้วยในระดับ 

มากที่สุด	 3	 ล�าดับแรก	 คือ	 1)	 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิควัฏจักรการเรียนรู้	 5	 ขั้น	 ช่วยให้นักเรียนท�างานได้อย่าง 

มีแบบแผนและมีความรอบคอบ	 (X	 =	 4.78)นักเรียนต้องการให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิควัฏจักรการเรียนรู้	 5	 ขั้น 

อีกในเนื้อหาอื่นๆ		(X	=	4.75)	และ	3)	นักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง	(X	=	4.63)	

ค�าส�าคัญ :	เทคนิควัฏจักรการเรียนรู้	5	ขั้น,	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	
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Abstract
										The	objectives	of	the	present	study	were	1)	to	organize	learning	activities	basing	on	5E	Learning	Cycle	Model	 

for	 the	 development	 of	 grade	 11	 students’	 learning	 achievement	 in	 the	mathematics	 topics	 of	 Sequence	 and	 

Series	and	2)	to	study	the	students’	opinions	on	the	learning	activities	as	organized	for	them.	The	sample	group	 

consisted	of	40	grade	11	students	who	were	randomly	selected	from	Classroom	No.	5/2	at	Nongrua	Wittaya	School,	 

under	the	Office	of	Secondary	Education	Service	Area	25,	during	the	second	semester	of	the	2017	academic	year.	 

Three	types	of	research	tools	used	in	the	study	included	1)	15	lesson	plans	on	the	topics	of	Sequence	and	Series,	 

2)	a	30-item	test	on	Sequence	and	Series	and	3)	a	questionnaire	to	elicit	the	students’	opinions	on	the	learning	 

activities	based	on	the	5E	Learning	Cycle	as	organized	for	them.	The	collected	data	were	analyzed	by	means	of	 

percentage,	mean,	standard	deviation	and	a	t-test	dependent	sample.		

	 The	findings	show	that:

	 1)	 The	 students’	 pre-test	 and	 post-test	 learning	 achievement	 average	 scores	were	 16.53	 and	 24.20, 

respectively.	It	is	evident	that	the	students’	post-test	score	was	significantly	higher	than	the	pre-test	score	at	the	 

0.5	level	of	significance.

	 2)	 	 students’	 opinions	 towards	 the	 learning	 activities	 based	 on	 the	 5E	 Learning	 Cycle	Model	 on	 the	 

topics	 of	 Sequence	 and	 Series,	 as	 a	 whole,	 are	 at	 the	 highest	 level	 of	 appropriate	 for	 learning	 (X	 =	 4.52). 

Nevertheless,	 when	 the	 questions	were	 scrutinized	 separately,	 it	 was	 found	 that	 there	were	 3	 items	 that	 the	 

students	 indicated	 as	 the	most	 favorable	 ones.	 These	 include	 1)	 the	 learning	 activities	 basing	 on	 the	 5E	 

Learning	 Cycle	Model	 had	 enabled	 them	 to	work	methodically	 and	more	 carefully	 (X	=	 4.78),	 2)	 the	 students	 

would	 like	 the	 teachers	 to	 extend	 the	 5E	 Learning	 Cycle	Model	 to	 the	 organization	 of	 learning	 activities	 for 

other	 subject	 contents	 (X	 =	 4.75),	 and	 3)	 the	 learning	 activities	 as	 organized	 by	 the	 teachers	 allowed	 them	 

an	opportunity	to	learn	and	to	do	actual	practice	(X	=	4.63).			

Keywords :	 five-step	learning	cycle	techniques,	Achievement			
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บทน�า
	 การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี	 21	 อย่างรวดเร็ว 
ทั้งด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	ส่งผลให้สังคมในปัจจุบันนั้น 
มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น	 ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต้อง 
ตระหนักในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ให้ทันต่อคนในสังคมแห่ง 
การเปลี่ยนแปลง	 (ส�านักทดสอบทางการศึกษา,	2556)	สอดคล้อง 
กับ	พิมพันธ์	เดชะคุปต์	(2558)	ที่กล่าวว่า	ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ 
ศตวรรษที่	 21	 เป็นยุคที่ต้องสามารถสร้างเด็กไทยให้ยืนอยู่ในเวท ี
บ้านเราและเวทีโลกได้อย่างมีความสุข	จะเห็นได้ว่า	 เราจ�าเป็นต้อง 
พฒันาการศกึษาไทยเพือ่มุง่ให้เดก็ไทยเป็นคนทีม่คุีณภาพ	แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 11	 (พ.ศ.	 2555-2559)	 จึงม ี
แนวทางในการรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกโดยก�าหนด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง 
ยั่งยืน	 ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการ 
เปลี่ยนแปลง	 มุ ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย	 สอดแทรก 
การพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู ้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรม 
การเกื้อกูล	 พัฒนาทักษะให้คนมีการเรียนรู ้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิด 
สร้างสรรค์ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น	และจิตใจ 
ที่มีคุณธรรม	 ซื่อสัตย์	 มีระเบียบวินัย	 พัฒนาคนด้วยการเรียนรู้ 
ในศาสตร์วิทยาการให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย	 
(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	 
2554)	 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการ 
พัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่	 21	 โดยมุ่งส่งเสริม 
ผู้เรียนมีคุณธรรม	 รักความเป็นไทย	 ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์	 
สร้างสรรค์	 มีทักษะด้านเทคโนโลยี	 สามารถท�างานร่วมกับผู้อื่น	 
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ	 (กระทรวง 
ศึกษาธิการ,	2551)	พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.2542	 
แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.2545	 และฉบับที่	 3	 พ.ศ.	 2553 
จึงได้มุ ่งพัฒนาผู ้เรียนโดยก�าหนดความมุ่งหมายและหลักการ 
ไว้ว่า	 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ 
ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย	 จิตใจ	 สติปัญญา	 ความรู ้	 และคุณธรรม 
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด�ารงชีวิต	สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น 
ได้อย่างมีความสุขสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน	(กระทรวงศึกษาธิการ,	2551)	ที่มุ่งส่งเสริมให้หลักสูตร 
พฒันาผูเ้รยีนให้มสีมรรถนะส�าคญั	5		ประการ	คอื	1)	ความสามารถ 
ในการสื่อสาร	 2)	 ความสามารถในการคิด	 3)	 ความสามารถใน 
การแก้ปัญหา	4)	ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวติ	5)	ความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลย	ีดงันัน้	การจดัการศกึษาในโรงเรยีนเพ่ือให้ผู้เรยีน 
มีคุณภาพที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติจึงเป็น 
กระบวนการที่มีความส�าคัญเป็นอย่างมาก	 เพราะเป้าหมายแต่ละ 
กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ตามหลักสูตรท่ีจะมุ่งพัฒนาผู ้เรียนให้เกิด 
คุณภาพตามความต้องการของสังคมหรือประเทศชาติต่อไป

	 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พุทธศักราช	 
2551	 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ	์ 
เป็นคนดี	 มีปัญญา	 มีความสุข	 และมีความเป็นไทย	 มีศักยภาพ 
ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ	จึงได้ก�าหนดโครงสร้าง	เนื้อหา 
สาระของหลักสูตรเป็น	 8	 กลุ่มสาระการเรียนรู้	 ได้แก่	 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้ภาษาไทย	 คณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์	 สังคมศึกษา	 
ศาสนาและวัฒนธรรม	สุขศึกษาและพลศึกษา	ศิลปศึกษา	การงาน 
อาชีพและเทคโนโลยี	 และภาษาต่างประเทศ	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คณติศาสตร์เป็นกลุม่สาระการเรยีนรูท้ีเ่ป็นวชิาหลกัเพือ่สร้างพ้ืนฐาน 
การคิดการเรียนรู้	 การแก้ปัญหา	 เป็นพื้นฐานทางวิชาการและ 
การเรียนรู ้	 โดยเน้นความเข้าใจในหลักการคิดค�านวณ	 การคิด 
วิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล	 คณิตศาสตร์จึงเป็นวิชาที่มีความ 
ส�าคัญต่อชีวิตประจ�าวันของผู้คนในอดีตและปัจจุบันเป็นอย่างมาก 
แม้กระทั่งความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลย	ี 
วิศวกรรมศาสตร์	 ล ้วนอาศัยคณิตศาสตร์ทั้งสิ้น	 นอกจากนี้ 
คณิตศาสตร์ยังเป็นเคร่ืองมือที่ปลูกฝังอบรมให้ผู ้เรียนเป็นคน 
ช ่างสังเกต	 รู ้จักคิดอย ่างมีเหตุผล	 แสดงความคิดออกมา 
อย่างเป็นระเบียบ	 และมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา	 
(กระทรวงศึกษาธิการ,	 2551)	 จากผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน	(O–NET)	ระดบัช้ันมธัยมศกึษาปีท่ี	6	โรงเรยีน 
หนองเรือวิทยา	ในปีการศึกษา	2557–2559	พบว่า	มีคะแนนเฉลี่ย 
ต�่ากว่าคะแนนระดับประเทศ	 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละดังนี้	 17.93,	 
21.26	 และ	 20.40	 ตามล�าดับ	 เม่ือพิจารณาคะแนนเฉลี่ย 
ในปีการศึกษา	 2559	 แล้ว	 พบว่า	 คะแนนเฉล่ียของมาตรฐาน 
การเรยีนรูห้ลายมาตรฐานทีต่�า่กว่าระดบัประเทศ	จากคะแนนเฉลีย่
ระดบัประเทศ	24.88	(วชิาการโรงเรยีนหนองเรือวทิยา,	2559)	พบว่า 
คะแนนค่อนข้างต�่ากว่าระดับประเทศมาก	 ทั้งนี้อาจมีสาเหตุและ 
ปัจจัยหลายประการ	 เช่น	 หลักสูตร	 เนื้อหา	 ครูผู้สอน	 นักเรียน 
สภาพแวดล้อมผู ้ปกครอง	 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 
ตลอดจนเทคนิคและวิธีการสอนของครู	 เจตคติต่อการเรียน 
คณิตศาสตร์ของนักเรียน	 และจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 5	 
โรงเรียนหนองเรือวิทยา	 พบว่า	 มีคะแนนต�่านักเรียนส่วนมากท�า 
ข้อสอบได้คะแนนน้อย	และจากประสบการณ์การสอนคณิตศาสตร ์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	เป็นเวลา	5	ปี	พบว่า	เนื้อหาเรื่องล�าดับ 
และอนุกรม	 เป็นเน้ือหาที่ค่อนข้างยากต่อการท�าความเข้าใจและ 
ต้องอาศัยพ้ืนฐานของคณิตศาสตร์ในเรื่องอื่น	 ๆ	 เพื่อเป็นรากฐาน 
ในการเรียนรู้	เช่น	สมการ	เลขยกก�าลัง	เป็นต้น	จึงส่งผลให้นักเรียน 
ส่วนใหญ่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลง	 (วิชาการโรงเรียน 
หนองเรือวิทยา,	2559)
	 การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์	 ครูผู้สอนจ�าเป็น 
ต้องปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับสติปัญญาและพัฒนาการของเด็ก 
ในวัยนั้น	ๆ	เพื่อให้การสอนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด	ดังนั้นกิจกรรม 
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การสอนเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์	 จึงจ�าเป็นต้องให้ผู้เรียน 

ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง	 ได้แก่	 การท�าแบบฝึกหัด	 ซึ่งแบบฝึกหัดที่ดี 

ควรใช้จิตวิทยา	 ภาษาเหมาะสม	 ฝึกฝนให้สนุก	 ปลุกความสนใจ 

ให้ความหมายต่อชวีติ	เหมาะสมกบัวยั	ความสามารถ	และอาจศึกษา 

ได้ด้วยตนเอง	 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์	 

ประเวศ	 วะสี	 (2544)	 ให้ค�าแนะน�าที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับ 

การจัดการเรียนรู้โดยให้ค�านึงถึงตัวผู้เรียนเป็นท่ีตั้ง	 ซ่ึงสอดคล้อง 

กับหลักการทฤษฎีการ เรี ยนรู ้ ของกลุ ่ มคอนสตรัคติ วิ สต 	์ 

(Constructivists)	 ที่มองว่ามนุษย์นั้นเป็นผู้สามารถเรียนรู้ได้	 และ 

พฤติกรรมต่าง	 ๆ	 ที่แสดงออกมานั้นมีจุดประสงค์ที่แน่นอน	 

กลุ่มคอนสตรัคติวิสต์	 ยังเชื่ออีกว่าความรู้นั้นเกิดจากการสร้างโดย 

เครือ่งมอืทีเ่รยีกว่า	โครงสร้างของพุทธิพสิยั	(Cognitive	structures) 

โดยทีโ่ครงสร้างนีจ้ะมกีารพฒันาตวัของมนัเองอยูต่ลอดเวลา	(Piaget,	 

1971a	 อ้างถึงใน	 Noddings,	 1990)	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์	 เป็นรูปแบบการเรียนรู้หนึ่ง 

ที่เหมาะสมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยให้ความส�าคัญ

กบัประสบการณ์และกระบวนการได้มาซ่ึงความรู	้และเน้นให้ผู้เรยีน 

ได้คดิและสร้างความรู้จากการเผชิญสถานการณ์ปัญหา	แล้วเชือ่มโยง 

ประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่	 ซ่ึงต้องอาศัยการศึกษา 

ค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสร้าง 

องค์ความรูด้้วยตนเอง	Jonessen	(1991)	อ้างถงึใน	Pavaputanon 

2006)	 กล่าวว่า	 การเรียนรู ้ไม่ใช่เพียงกระบวนการท่ีรับเอามา 

ซึ่งตัวเนื้อหาของความรู้เท่านั้น	 แต่โดยแท้จริงแล้วมันหมายถึง 

กระบวนการสร้างความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์	 เป็นการสร้าง 

โครงสร้างทางจิตที่รวมไปถึงความเชื่อที่มนุษย์จะน�าไปใช้ในการ 

แปลความหรือท�าความเข้าใจต่อวัตถุหรือสถานการณ์รอบ	 ๆ	 ตัว	 

Clark,	 Hosticka,	 Kent	 และ	 Browne	 (1998)	 ยังเน้นอีกว่า 

การเรียนรู้นั้นผู้เรียนจะต้องใช้องค์ความรู้เดิมของตนเองที่มีอยู่เพื่อ

สร้างความเข้าใจสถานการณ์ต่าง	ๆ 		ทีไ่ด้จากการสงัเกตหรอืทดลอง 

ต่อสิง่แวดล้อมทีอ่ยูร่อบ	ๆ 	จากการศกึษาวรรณกรรม	พบว่า	มแีนวคิด 

และทฤษฎีทางด้านการศึกษาที่มีประโยชน์ต่อการเรียนรู ้และ 

ต่อการจดัการเรียนรูใ้นชัน้เรยีนทีน่่าสนใจ	คอื	การจดัการเรยีนรู้ด้วย 

เทคนิควัฏจักรการเรียนรู้	 5	 ขั้น	 เป็นเทคนิคการสอนที่ส่งเสริมให ้

ผู้เรียนได้มีการสืบเสาะหาความรู้	 (Inquiry)	 ได้ด้วยตนเอง	 และ 

เป็นเทคนิคการจัดการเรียนรู ้ท่ีมีประสิทธิภาพ	 สามารถพัฒนา 

ผู้เรียนในหลาย	ๆ	ด้าน	 (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี:	 สสวท.,	 2551)	 การเรียนการสอนด้วยเทคนิควัฏจักร 

การเรียนรู ้	 5	 ขั้น	 มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 

(สมบัติ	 การจนารักพงศ์	 และคณะ,	 2549)	 ได้แก่	 1)	 ขั้นสร้าง 

ความสนใจ	 เป็นการน�าเข้าสู่บทเรียนหรือเรื่องที่สนใจซ่ึงอาจเกิด 

จากความสงสัยของนักเรียนเองหรือเรื่องที่เชื่อมโยงกับความรู้เดิม 

เป็นตัวกระตุ ้นให้สร ้างค�าถามและก�าหนดประเด็นให้ศึกษา 

2)	ขั้นส�ารวจและค้นหา	เป็นขั้นตอนที่มีการก�าหนดแนวทางส�ารวจ 

ตรวจสอบ	ตั้งสมมติฐาน	ลงมือปฏิบัติเก็บรวบรวมข้อมูล	เพื่อให้ได ้

มาซึ่งข้อมูลที่เพียงพอที่ใช้ในขั้นต่อไป	3)	ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป	 

น�าข้อมูลที่ได้จากการส�ารวจตรวจสอบมาแล้ว	มาวิเคราะห์	แปลผล 

สรุปผลและน�าเสนอผลที่ได้ในรูปแบบต่าง	 ๆ	 4)	 ขั้นขยายความรู	้ 

เป็นการน�าความรู้ที่สร้างขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิม	หรือแนวคิด 

ทีไ่ด้จากการค้นคว้าเพิม่เตมิ	หรอืข้อสรปุทีไ่ด้ไปใช้อธบิายสถานการณ์ 

หรือเหตกุารณ์อืน่	ๆ 	ท�าให้เกดิความรูท้ีก่ว้างขวางขึน้	5)	ขัน้ประเมนิ 

เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่าง	ๆ	ว่านักเรียนม ี

ความรูอ้ะไรบ้าง	อย่างไร		มากน้อยเพยีงใด	จากขัน้นีจ้ะน�าความรูไ้ป 

ประยกุต์ใช้ในเรือ่งอืน่	ๆ 	และจากการศกึษางานวจิยัท่ีเกีย่วข้องพบว่า 

เทคนิควัฏจักรการเรียนรู้	5	ขั้น	สามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์

ได้ซึ่งมีผู้วิจัยศึกษาได้ผล	 อาทิ	 มาลัย	 พิมพาเลีย	 (2553)	 พิเชษฐ์	 

โพนสิม	(2554)	ดุษฎี	ยอดอ่อน	(2555)	ปิยะพร	พรประทุม	(2555)	 

ธนปัตย์	ปัทมโกมล	(2556)	และปติพล	มานิสสรณ์	(2559)

	 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น	 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์	 เร่ือง	 ล�าดับและอนุกรม	 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 โดยใช้เทคนิควัฏจักรการเรียนรู	้ 

5	ขั้น	เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในการเรียนรู้และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรยีนของนกัเรยีนให้สงูข้ึน	โดยใช้กระบวนการวจิยัก่ึงทดลอง  

(Quasi-Experiment)	กลุม่เดียวมกีารทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 5	 ที่จัดกิจกรรมการสอนโดยใช้เทคนิค	 

วัฏจักรการเรียนรู้	5	ขั้น

	 2.	 	 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัด 

กิจกรรมการสอนโดยใช้เทคนิควัฏจักรการเรียนรู้	5	ขั้น	

กรอบแนวคิด
	 ในการวิจัยครั้งนี้	 ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนหนองเรือวิทยา	 พ.ศ.	 2552	 (ฉบับปรับปรุง	 พ.ศ.	 2559)	 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช	 2551 

โดยการจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้เทคนิควัฏจักรการเรียนรู้		5		ขั้น		 

เรื่อง		ล�าดับและอนุกรม	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่		5

เพ็ญจันทร์  ค�าลือมี, แสงสุรีย์  ดวงค�าน้อย
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วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 13  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562  185

จัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ  สามารถพัฒนาผูเรียนในหลายๆ  ดาน (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย:ี สสวท., 2551) การเรียนการสอนดวยเทคนิควฏัจักรการเรียนรู 5 ขั้น มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน (สมบัติ การจนารักพงศ และคณะ, 2549) ไดแก 1) ขั้นสรางความสนใจ  เปนการนําเขาสูบทเรียนหรือเรื่องที่สนใจ
ซึ่งอาจเกิดจากความสงสัยของนักเรียนเองหรือเรื่องที่เช่ือมโยงกับความรูเดิมเปนตัวกระตุนใหสรางคําถามและกําหนด
ประเด็นใหศึกษา 2) ขั้นสํารวจและคนหา เปนขั้นตอนที่มีการกําหนดแนวทางสํารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน ลงมือ
ปฏิบัติเก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลที่เพียงพอท่ีใชในขั้นตอไป 3) ขั้นอธิบายและลงขอสรุป นําขอมูลที่ไดจาก
การสํารวจตรวจสอบมาแลว มาวิเคราะห แปลผล สรุปผลและนําเสนอผลที่ไดในรูปแบบตางๆ 4) ขั้นขยายความรู เปน
การนําความรูที่สรางข้ึนไปเช่ือมโยงกับความรูเดิม หรือแนวคิดท่ีไดจากการคนควาเพ่ิมเติม หรือขอสรุปที่ไดไปใชอธิบาย
สถานการณหรือเหตุการณอ่ืนๆ ทําใหเกิดความรูที่กวางขวางขึ้น 5) ข้ันประเมินเปน  การประเมินผลการเรียนรูดวย
กระบวนการตางๆ วานักเรียนมีความรูอะไรบาง อยางไร  มากนอยเพียงใด จากข้ันนี้จะนําความรูไปประยุกตใชในเรื่อง
อ่ืนๆ และจากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของพบวาเทคนิควัฏจักรการเรียนรู 5  ขั้น สามารถแกปญหาทางคณิตศาสตรได
ซึ่งมีผูวิจัยศึกษาไดผล อาทิ มาลัย พิมพาเลีย (2553) พิเชษฐ โพนสิม (2554) ดุษฎี ยอดออน (2555) ปยะพร พรประทุม 
(2555) ธนปตย ปทมโกมล (2556) และปติพล มานิสสรณ (2559) 
 จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง ลําดับและ
อนุกรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยใชเทคนิควัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น เพ่ือใหผูเรียนไดฝกทักษะในการเรียนรู
และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น โดยใชกระบวนการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi-Experiment) กลุม
เดียวมีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1.  เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  ที่จัดกิจกรรมการสอนโดย
ใชเทคนิค วัฏจักรการเรียนรู 5  ขั้น 
 2.  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดกิจกรรมการสอนโดยใชเทคนิควัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น  
 

กรอบแนวคิด 

ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนหนองเรือวิทยา พ.ศ. 2552 (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  
2559) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  โดยการจัดกิจกรรมการสอนโดยใชเทคนิควัฏจักร
การเรียนรู  5  ขั้น  เรื่อง  ลําดับและอนุกรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

- ศึกษาทฤษฎีแนวคิด  หลักการ วเิคราะหวรรณกรรม  
และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
- การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนโดยใชเทคนิควัฏ
จักรการเรียนรู 5 ขั้นประกอบดวย 5 ขั้นตอนดังนี ้
ขั้นท่ี 1 สรางความสนใจ 
ขั้นท่ี 2 สํารวจและคนหา 
ขั้นท่ี 3 อธิบายและลงขอสรุป 
ขั้นท่ี 4 ขยายความรู 
ขั้นท่ี 5 ประเมิน 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
คณิตศาสตร เรื่องลําดับและอนุกรม 

ความคิดเห็นของนักเรียน 

ตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

โดยใชเทคนิควัฏจักร 

การเรยีนรู 5 ขั้น 

สมมติฐานการวิจัย 
	 1.	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	มีผลสัมฤทธิ์ทางการ 

เรียนวิชาคณิตศาสตร์ท่ีเรียนด้วยเทคนิควัฏจักรการเรียนรู้	 5	 ขั้น		 

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

	 2.	 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 5	 มีความคิดเห็นต่อ 

การจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้เทคนิควัฏจักรการเรียนรู้	 5	 ขั้น 

ในระดับดีขึ้นไป

วิธีด�าเนินการวิจัย
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

	 	 1.1	ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี	 เป็นนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 5	 โรงเรียนหนองเรือวิทยา	 อ�าเภอหนองเรือ	 

จังหวัดขอนแก่น	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต	25	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2560	จ�านวน	400	คน	

	 	 1.2	กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี	้เป็นนกัเรยีน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5/2	 โรงเรียนหนองเรือวิทยา	 อ�าเภอหนองเรือ	 

จังหวัดขอนแก่น	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต	 25	 ภาคเรียนที่	 2	 ปีการศึกษา	 2560	 จ�านวน	 1	 ห้องเรียน	 

จ�านวน	 40	 คนได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย	 (Sample	 Random	 

Sampling)	โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 	 2.1	แผนการจัดการเรียนรู ้โดยใช้เทคนิควัฏจักร 

การเรียนรู้	5	ขั้น	จ�านวน	15	แผน	

		 	 2.2	แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบวัดผล 

สัมฤทธิ์ทางการเรียน

	 	 2.3	แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิควัฏจักร 

การเรียนรู้	5	ขั้น

ภาพที่ 1		กรอบแนวคิดการวิจัย

	 	 2.1	แผนการจัดการเรียนรู้	

	 	 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้	มีขั้นตอนดังนี้

	 	 	 2.1.1	ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้	แนวคิดพื้นฐาน

การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์รูปแบบการจัดการเรียนรู้	 เพื่อเป็น

แนวทางในการด�าเนนิการจดัการเรยีนการสอนโดยใช้เทคนคิวฎัจักร

การเรียนรู้	5	ขั้น	เรื่อง	ล�าดับและอนุกรม

	 	 	 2.1.2	 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน 

หนองเรือวิทยา	 พ.ศ.	 2552	 (ฉบับปรับปรุง	 พ.ศ.	 2559)	 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พุทธศักราช	 2551 

จุดหมายของหลักสูตร	 มาตรฐานการเรียนรู้ขอบข่าย	 กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่		5

	 	 	 2.1.3	จากหน่วยการเรียนรู ้	 กลุ่มสาระการ 

เรียนรู้คณิตศาสตร์	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	 

2560	ผูว้จิยัใช้หน่วยการเรยีนรู้ที	่1	เรือ่ง	ล�าดบัและอนกุรม	เวลาเรยีน 

15	 ชั่วโมง	 แล้วศึกษาเนื้อหาที่จะน�ามาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้	 

โดยใช้เทคนิควัฎจักรการเรียนรู้	5	ขั้น	จากคู่มือการจัดกิจกรรมการ 

เรียนการสอน	ค�าอธิบายรายวิชา		

	 	 	 2.1.4	 สร้างตารางวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่าง 

เนือ้หา	ความคดิรวบยอด	และจดุประสงค์การเรยีนรู	้จากค�าอธบิาย 

รายวชิาในหลกัสตูรสถานศึกษาโรงเรยีนหนองเรอืวทิยาตามหลกัสูตร 

แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานพทุธศักราช	2551	กลุ่มสาระการเรยีนรู้ 

คณติศาสตร์หน่วยการเรยีนรูท้ี	่1	เรือ่ง	ล�าดบัและอนกุรม	ชัน้มธัยมศกึษา 

ปีที่	5	

	 	 	 2.1.5	 เขยีนแผนการจดัการเรยีนรู	้จ�านวน	15	แผน 

15	ชั่วโมง	ให้อาจารย์ที่ปรึกษาปรับแก้แล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ	จ�านวน	 

3	 คน	 โดยใช้แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เป็นแบบประเมิน 

แบบมาตรประมาณค่า	 5	 ระดับ	 เพื่อประเมินความเหมาะสมและ 

ความสอดคล้องของแผนในด้านเนื้อหากับกิจกรรม	

-	ศึกษาทฤษฎีแนวคิด	หลักการ	วิเคราะห์วรรณกรรม
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
-	การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค
วัฏจักรการเรียนรู้	5	ขั้นประกอบด้วย	5	ขั้นตอนดังนี้
	 ขั้นที่	1	สร้างความสนใจ
	 ขั้นที่	2	ส�ารวจและค้นหา
	 ขั้นที่	3	อธิบายและลงข้อสรุป
	 ขั้นที่	4	ขยายความรู้
	 ขั้นที่	5	ประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์	เรื่อง	ล�าดับและอนุกรม

ความคิดเห็นของนักเรียน
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้เทคนิควัฏจักรการเรียนรู้	5	ขั้น

เพ็ญจันทร์  ค�าลือมี, แสงสุรีย์  ดวงค�าน้อย
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	 	 	 2.1.6	น�าแผนการจัดการเรียนรู้	 พร้อมแบบ 
ประเมินที่ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินแล้วมาวิเคราะห์ความเหมาะสม 
ของแผนการจัดการเรียนรู้ในด้านองค์ประกอบของแผนการจัดการ 
เรยีนรู	้และความสอดคล้องของแผนการจดัการเรยีนรูใ้นด้านเนือ้หา 
กับกิจกรรม	 ผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญท่ีมีต่อแผนการจัดการ 
เรียนรู้	 เรื่อง	 ล�าดับและอนุกรม	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 
โดยใช้เทคนิควัฏจักรการเรียนรู้	5	ขั้น	
	 	 	 2.1.7	จัดพิมพ์แผนการจัดการเรียนรู้	 เรื่อง	 
ล�าดับและอนุกรม	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	โดยใช้เทคนิค 
วัฏจักรการเรียนรู้	 5	 ขั้น	 	 เป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อน�าไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างต่อไป
	 	 2.2	แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
	 	 การสร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียน	มีขั้นตอนดังนี้
	 	 	 2.2.1	 	 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับ 
การวัดประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
	 	 	 2.2.2	 	 วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้สาระ 
การเรียนรู ้ของกลุ ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์และคู ่มือคร ู
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่		5
	 	 	 2.2.3	 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนจ�านวน	30		ข้อ
	 	 	 2.2.4	 น�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน	รายวิชาคณิตศาสตร์	ค	32102	 เรื่อง	ล�าดับและอนุกรม		 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	เสนอผู้เชี่ยวชาญ	จ�านวน		3	คน	เพื่อประเมิน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 วิเคราะห์หาค่าดัชนี 
ความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามของแบบทดสอบกับมาตรฐาน
และตัวชี้วัด	
	 	 	 2.2.5	น�าข้อสอบจ�านวน		30		ข้อไปทดลองใช้		 
(Try	-	Out)	กบันกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี	5	โรงเรียนหนองเรอืวทิยา  
อ�าเภอหนองเรือ	 จังหวัดขอนแก่น	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา	 เขต	 25	 ภาคเรียนท่ี	 2	 ปีการศึกษา	 2560	 ที่ไม่ใช ่
กลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ข้อสอบหาคุณภาพเป็นรายข้อ	
	 	 	 2.2.6	 น�ากระดาษค�าตอบทีไ่ด้มาตรวจให้คะแนน 
โดยข้อถูกได้	 1	 คะแนน	 ข้อผิดหรือไม่ตอบ	 หรือตอบเกิน	 1	 ข้อ 
ได้	 0	 คะแนน	หลังจากตรวจกระดาษค�าตอบและรวบรวมคะแนน 
แล้วน�ามาวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบดังนี้
	 	 	 	 1)	หาคณุภาพของแบบทดสอบโดยการ 
หาค่าความยาก	(P)	และค่าอ�านาจจ�าแนก	(r)	พบว่า	ค่าความยาก	 
(P)	ของข้อสอบจ�านวน	30	ข้อ	ที่คัดเลือกไว้มีค่าตั้งแต่	.35	ถึง	.86		 
และมค่ีาอ�านาจจ�าแนก	(r)		ของข้อสอบ	จ�านวน	30	ข้อ	ทีคั่ดเลือกไว้ 
ตั้งแต่		.38		ถึง	.95		ซึ่งเป็นข้อสอบที่วัดได้ครอบคลุมความสามารถ 
ในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ตั้งไว้

	 	 	 	 2)	น�าข้อสอบทัง้	30	ข้อ	หาความเชือ่ม่ัน 
ของแบบทดสอบทั้งฉบับ	 พบว่า	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน	30	ข้อ	ที่คัดเลือกไว้	มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	.92
	 	 	 2.2.7	จัดพิมพ์แบบทดสอบที่ผ่านการตรวจ 
คุณภาพแล้ว	เพื่อใช้เป็นแบบทดสอบในการทดลอง
	 	 2.3	แบบสอบถามความคิดเห็น
	 	 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิควัฏจักรการเรียนรู้	5	ขั้น	 
เรื่อง	ล�าดับและอนุกรม	เป็นแบบสอบถามมาตรประเมินค่า	(Rating	 
scale)	ม	ี5	ระดบั	คอื		มคีวามเหมาะสมมากทีสุ่ด		มคีวามเหมาะสมมาก 
มคีวามเหมาะสมปานกลาง	มคีวามเหมาะสมน้อย	มคีวามเหมาะสม 
น้อยที่สุด	จ�านวน	20	ข้อ	และค�าถามปลายเปิด
	 	 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของ 
นักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 เรื่อง	 ล�าดับและ 
อนุกรม	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 โดยใช้เทคนิควัฏจักร 
การเรียนรู้	5	ขั้น	มีดังนี้
	 	 	 2.3.1	ศึกษารูปแบบการสร้างแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	เรื่อง	ล�าดับ 
และอนุกรม	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	โดยใช้เทคนิควัฏจักร 
การเรียนรู้	5	ขั้น	น�าแบบสอบถามมาปรับรายละเอียดให้เหมาะสม 
กับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่		5	
	 	 	 2.3.2	น�าแบบสอบถามเสนออาจารย์ทีป่รกึษา 
ปรับแก้ไขให้เหมาะสมกับระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 5	 เป็นแบบ 
สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน	เรื่อง	ล�าดับและอนุกรม	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	 
โดยใช้เทคนิควัฏจักรการเรียนรู้	5	ขั้น
	 	 	 2.3.3	น�าแบบสอบถามความคิดเห็น	 ให ้ 
ผู้เชีย่วชาญ	จ�านวน		3		คน		ในด้านวธิกีารสอนคณติศาสตร์	ด้านการ 
วัดผลประเมินผลทางการเรียน		ตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหา 
และภาษา	จากนัน้น�าความคิดเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญทัง้หมดมาหาดชัน ี
ความสอดคล้อง	(IOC)	ซึ่งได้ค่าเท่ากับ	.67	ถึง	1.00
	 	 	 2.3.4	ปรับปรุงแบบสอบถามตามค�าแนะน�า 
ของผู้เชี่ยวชาญน�าแบบสอบถามไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
	 	 	 2.3.5	น�าผลทีไ่ด้จากแบบสอบถามความคดิเหน็
ของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค
วัฏจักรการเรียนรู้	5	ขั้น	เรื่อง	ล�าดับและอนุกรม	มาวิเคราะห์หาค่า
เฉลี่ยความคิดเห็น	(X)		และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)		
	 3.	 การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการในภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2560	
ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิควัฏจักร
การเรียนรู้	 5	 ขั้น	 เรื่อง	 ล�าดับและอนุกรม	 จ�านวน	 15	 ชั่วโมง	 
โดยไม่นบัรวมเวลาทดสอบก่อนเรยีนและหลังเรยีน	โดยได้ด�าเนนิการ 
ตามล�าดับขั้นตอนดังนี้

เพ็ญจันทร์  ค�าลือมี, แสงสุรีย์  ดวงค�าน้อย
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	 	 3.1	ทดสอบก่อนเรียน	(Pre	Test)	ด้วยแบบวัดผล 

สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	จ�านวน	30	ข้อ	เรื่อง	ล�าดับและ 

อนุกรม	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	ตรวจแล้วเก็บคะแนนไว้

	 	 3.2	ด�าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม 

แผนการจัดการเรียนรู้	 ระหว่างวันที่	 16	 พฤษภาคม	 2560	 ถึง	 

วันที่	 30	 มิถุนายน	 2560	 โดยใช้เทคนิควัฏจักรการเรียนรู้	 5	 ขั้น	 

รายวิชาคณิตศาสตร์	 ค32102	 เรื่อง	 ล�าดับและอนุกรม	 ชั้นมัธยม 

ศึกษาปีที่	5	จ�านวน	15	แผนการจัดการเรียนรู้	รวม	15	ชั่วโมง

	 	 3.3	ทดสอบหลังเรียน	(Post	Test)	ด้วยแบบวัดผล 

สัมฤทธิ์ทางการเรียน	เรื่อง	ล�าดับและอนุกรม	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	 

ฉบบัเดยีวกบัทีท่ดสอบก่อนเรยีน	และสอบถามความคดิเห็นเกีย่วกบั 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิควัฏจักรการเรียนรู้ 

5	ขัน้		เรือ่ง	ล�าดบัและอนกุรม	แล้วน�าคะแนนทีไ่ด้จากการเกบ็ข้อมลู 

ทั้งหมดมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ

	 4.	 การวิเคราะห์ข้อมูล

	 ผู้วิจัยได้น�าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป 

โดยวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

	 	 4.1	เปรียบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีน 

และหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 เรื่อง	 ล�าดับและ 

อนุกรม	โดยใช้เทคนิควัฏจักรการเรียนรู้	5	ขั้น	โดยใช้สถิติ	t	-	test	 

กรณีกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระแก่กัน	(Dependent	Sample)	

	 	 4.2	วิเคราะห์หาระดับความคิดเห็นของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	เรื่อง	 

ล�าดับและอนุกรม	โดยใช้เทคนิควัฏจักรการเรียนรู้	5	ขั้น

	 5.	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

	 สถิติเบื้องต้น	 (พื้นฐาน)	 คือ	 ค่าร้อยละ	 (Percentage)	 

ค่าเฉล่ีย	 (X)	 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 (S.D.)	 และเปรียบเทียบ 

ผลสัมฤทธิ์ด้วยค่า	t	(t–test)

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
 ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมลูเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 เรื่อง	 

ล�าดับและอนุกรม	 ก่อนเรียนและหลังเรียน	 โดยใช้เทคนิควัฏจักร 

การเรียนรู้	5	ขั้น	

	 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 เรื่อง	 ล�าดับและ 

อนุกรมก่อนเรียนและหลังเรียน	 โดยใช้เทคนิควัฏจักรการเรียนรู ้

5	ขั้น	ปรากฏผลดังตารางที่	1

ตารางที่ 1	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	เรื่อง	ล�าดับและอนุกรม

	 ก่อนเรียนและหลังเรียน	โดยใช้เทคนิควัฏจักรการเรียนรู้	5	ขั้น

 ผูวิจัยไดดําเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ใชเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช
เทคนิควัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น เรื่อง ลําดับและอนุกรม จํานวน 15 ช่ัวโมง โดยไมนับรวมเวลาทดสอบกอนเรียนและหลัง
เรียน โดยไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอนดังนี ้
  3.1 ทดสอบกอนเรียน (Pre Test) ดวยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้นจํานวน 30 
ขอ เรื่อง ลําดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ตรวจแลวเก็บคะแนนไว 
  3.2 ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูระหวางวันที่ 16 พฤษภาคม 
2560 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยใชเทคนิควัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น รายวิชาคณิตศาสตร    ค32102 เรื่องลําดับ
และอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 15 แผนการจัดการเรียนรู รวม 15 ช่ัวโมง 
  3.3 ทดสอบหลังเรียน (Post Test) ดวยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลําดับและอนุกรม ชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 5 ฉบับเดียวกับที่ทดสอบกอนเรียน และสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใชเทคนิควัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น  เรื่อง ลําดับและอนุกรม แลวนําคะแนนที่ไดจากการเก็บขอมูลท้ังหมดมาวิเคราะห
ขอมูลดวยวธิกีารทางสถิติ 
 4.  การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปโดยวิเคราะหขอมูลดังน้ี 
  4.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
เรื่อง ลําดับและอนุกรม โดยใชเทคนิควัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น โดยใชสถิติ t - test กรณีกลุมตัวอยางไมเปนอิสระแกกัน 
(Dependent Sample)  
  4.2 วิเคราะหหาระดับความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน เรื่อง ลําดับและอนุกรม โดยใชเทคนิควฏัจักรการเรียนรู 5 ขั้น 
 5.  สถิตทิี่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 สถิติเบ้ืองตน (พื้นฐาน) คือ คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดวยคา t (t–test) 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 5  เรื่อง ลําดับและอนุกรม กอนเรียนและหลังเรียน  โดยใชเทคนิควัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น  
 ผูวิจัยไดวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5  เรื่อง 
ลําดับและอนุกรมกอนเรียนและหลังเรียน  โดยใชเทคนิควัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น ปรากฏผลดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  เรื่อง ลําดับและ
อนุกรม กอนเรียนและหลังเรียน โดยใชเทคนิควฏัจักรการเรียนรู 5 ขั้น 

การทดสอบ N 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
คิดเปน 

% X  S.D. d  S.D.d t Sig.(2-tailed) 

กอนเรียน 40 30 661 55.08 16.53 1.84 
7.68 1.69 28.80* 0.000 

หลังเรียน 40 30 968 80.67 24.20 1.14 

*มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 1 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5ระหวางเรียนกอน
เรียนและหลังเรียน  ที่เรียนรูจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชเทคนิควัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น เรื่อง ลําดับและ
อนุกรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 16.53 คะแนน และ 24.20 คะแนน ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนเรียน
และหลังเรียนพบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 ตอนที่ 2 วิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  ตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง 
ลําดับและอนุกรม  โดยใชเทคนิควัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น 

	 จากตารางที่ 	 1	 พบว่า	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

คณติศาสตร์ของนกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีที	่5	ระหว่างเรยีนก่อนเรยีน 

และหลงัเรยีน		ทีเ่รยีนรูจ้ากการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนโดยใช้ 

เทคนิควัฏจักรการเรียนรู้	5	ขั้น	เรื่อง	ล�าดับและอนุกรม	มีค่าเฉลี่ย 

เท่ากับ	 16.53	 คะแนน	 และ	 24.20	 คะแนน	 ตามล�าดับ	 และ 

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน	 พบว่า	 

คะแนนสอบหลงัเรียนของนกัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ	.05	

 ตอนที่ 2	 วิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนชั้น 

มธัยมศกึษาปีท่ี	5		ต่อการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน	เรือ่ง	ล�าดบั 

และอนุกรม	โดยใช้เทคนิควัฏจักรการเรียนรู้	5	ขั้น

	 ผู ้ วิจัยได ้วิ เคราะห ์ความคิดเห็นของนักเรียนชั้น 

มธัยมศกึษาปีท่ี	5		ต่อการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน	เรือ่ง	ล�าดบั 

และอนุกรม	 โดยใช้เทคนิควัฏจักรการเรียนรู ้	 5	 ขั้นปรากฏผล 

ดังตารางที่	2

เพ็ญจันทร์  ค�าลือมี, แสงสุรีย์  ดวงค�าน้อย
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188   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 13  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562

	 จากตารางที่	 2	 พบว่า	 นักเรียนเห็นด้วยกับการจัดการ
เรียนรู้เรื่อง	 ล�าดับและอนุกรม	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5 
ที่เรียนรู้ด้วยเทคนิควัฏจักรการเรียนรู้	 5	 ขั้น	 โดยภาพรวมอยู่ใน 
ระดับมากที่สุด	 (X	 =	 4.52)	 เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า	 นักเรียน 
เห็นด้วยในระดับมากที่สุด	3	อันดับแรก	คือ	1)	การจัดการเรียนรู ้
โดยใช้เทคนคิวฏัจกัรการเรยีนรู	้5	ขัน้	ช่วยให้นกัเรยีนท�างานได้อย่าง 
มีแบบแผนและมีความรอบคอบ	 (X	 =	 4.7)	 2)	 นักเรียนต้องการ 
ให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิควัฏจักรการเรียนรู้	 5	 ขั้น 
อีกในเนื้อหาอื่น	 ๆ	 (X	 =	 4.75)	 3)	 นักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้และ 
ลงมือปฏิบัติจริง	(X	=	4.63)	และนักเรียนมีข้อเสนอแนะอื่น	ๆ 	ดังนี้	 
1)	 ครูควรใช้สื่อของจริง	 จ�าลองหรือรูปภาพในการจัดกิจกรรม 

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

	 โดยใช้เทคนิควัฏจักรการเรียนรู้	5	ขั้น	เรื่อง	ล�าดับและอนุกรม	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5

 ผูวิจัยไดวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  ตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง 
ลําดับและอนุกรม  โดยใชเทคนิควัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้นปรากฏผลดังตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 2 การวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5  ที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช
เทคนิควัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น  เรื่อง ลําดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

ความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมการสอนโดยใชเทคนิควัฏจักรการ
เรียนรู 5 ขั้น X  S.D. 

ระดบัความ
คิดเห็น 

อันดบัท่ี 

1. ครูมีการทบทวนความรูเดมิใหนกัเรียนเกิดความสนใจ เชน การเลา
เรื่อง เลนเกม รองเพลง 

4.45 0.81 มาก 16 

2. ครูมีการใชของจริง ของจํารองหรือรูปภาพเพ่ือนําไปสูสญัลักษณ 4.48 0.68 มาก 13 
3. นักเรียนมีโอกาสไดเรยีนรูและลงมือปฏิบัติจริง 4.63 0.54 มากที่สุด 3 
4. ครูมีสื่อ อุปกรณในการปฏบิัติกจิกรรมอยางเพียงพอและเหมาะสม 4.48 0.68 มาก 13 
5. ครูกิจกรรมทําใหนักเรียนเขาใจเน้ือหาไดงายและชัดเจน 4.55 0.68 มากที่สุด 6 
6. ครูมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและชัดเจน 4.43 0.69 มาก 18 
7. นักเรียนมีการนาํเสนอผลงานท้ังรายบุคคลและรายกลุม 4.53 0.75 มากที่สุด 9 
8. ครูมีการเสรมิสรางกําลังใจใหกบันักเรียนท่ีแสดงผลงานอยางท่ัวถึง 4.60 0.74 มากที่สุด 4 
9. นักเรียนตองการใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิควัฏจักร
การเรยีนรู 5 ขั้น อีกในเนื้อหาอื่นๆ 

4.75 0.54 มากที่สุด 2 

10. หองเรียนมีสิ่งอํานวยความสะดวก ปราศจากสิ่งรบกวน 4.25 0.81 มาก 20 
11. นักเรียนมีอิสระในการเรียนรู 4.58 0.71 มากที่สุด 5 
12. นักเรียนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 4.50 0.72 มาก 10 
13. นักเรียนชวยเหลือซึ่งกันและกนัในกลุม 4.30 0.76 มาก 19 
14. ครูใหกําลังใจและขอเสนอแนะที่เปนประโยชน 4.55 0.71 มากที่สุด 6 
15. หองเรียนมีบรรยากาศในการเรียนท่ีผอนคลายไมเครงเครยีด 4.48 0.68 มาก 13 
16. ครูชวยใหนักเรียนเกิดความมัน่ใจในการคิดแกปญหาทาง
คณิตศาสตรมากขึ้น 

4.50 0.75 มาก 10 

17. ครูชวยใหนักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชใน
ชีวติประจําวันได 

4.45 0.64 มาก 16 

18. ครูชวยใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดแกปญหาอยางเปน
ระบบ 

4.55 0.75 มากที่สุด 6 

19.การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิควัฏจักรการเรยีนรู 5 ขั้น ชวยให
นักเรียนทํางานไดอยางมีแบบแผนและมีความรอบคอบ 

4.78 0.53 มากที่สุด 1 

20. การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนคิวัฏจักรการเรยีนรู 5 ขั้น ชวยให
นักเรียนมีการชวยเหลือพ่ึงพา สนับสนุน ใหกําลังใจซึ่งกันและกัน
ระหวางเพ่ือนมากขึ้น 

4.50 0.60 มาก 10 

รวม 4.52 0.69 มากที่สุด 
 
 
 จากตารางที่ 2 พบวา นักเรียนเห็นดวยกับการจัดการเรียนรูเรื่อง ลําดับและอนุกรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 5 ที่เรียนรูดวยเทคนิควัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (X  = 4.52) เมื่อพิจารณารายขอ
พบวา นักเรียนเห็นดวยในระดับมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1) การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิควัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น 
ชวยใหนักเรียนทํางานไดอยางมีแบบแผนและมีความรอบคอบ (X  = 4.7) 2) นักเรียนตองการใหครูจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชเทคนิควัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น อีกในเนื้อหาอ่ืนๆ (X  = 4.75) 3) นักเรียนมีโอกาสไดเรียนรูและลงมือ
ปฏิบัติจริง (X  = 4.63) และนักเรียนมีขอเสนอแนะอ่ืนๆ  ดังนี้ 1) ครูควรใชสื่อของจริง จําลองหรือรูปภาพในการจัด

การเรียนการสอนให้มาก	 2)	 ครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ 
ร่วมแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่มให้มาก	 3)	 ครูให้เวลาในการ 
แบบฝึกหัดน้อยเกินไป	 4)	 ควรเน้นการเก็บคะแนนจากการท�างาน	 
หรือท�าแบบฝึกหัด	และ	5)	บรรยากาศในห้องเรียน	ห้องเรียนร้อน	 
ขาดร่มเงา	และพัดลมเสีย

อภิปรายผล
	 จากการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5		เรื่อง	ล�าดับและอนุกรม	ที่เรียน 
โดยใช้เทคนิควัฏจักรการเรียนรู้	5	ขั้น	อภิปรายผลได้ดังนี้	

ความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้เทคนิควัฏจักร
การเรียนรู้ 5 ขั้น

1.	 ครูมีการทบทวนความรู้เดิมให้นักเรียนเกิดความสนใจ	เช่น
	 การเล่าเรื่อง	เล่นเกม	ร้องเพลง
2.	 ครูมีการใช้ของจริง	ของจ�ารองหรือรูปภาพเพื่อน�าไปสู่สัญลักษณ์
3.	 นักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง

4.	 ครูมีสื่อ	อุปกรณ์ในการปฏิบัติกิจกรรมอย่างเพียงพอและเหมาะสม

5.	 ครูกิจกรรมท�าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและชัดเจน
6.	 ครูมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและชัดเจน
7.	 นักเรียนมีการน�าเสนอผลงานทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม

8.	 ครูมีการเสริมสร้างก�าลังใจให้กับนักเรียนที่แสดงผลงานอย่างทั่วถึง
9.	 นักเรียนต้องการให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิควัฏจักร
	 การเรียนรู้	5	ขั้น	อีกในเนื้อหาอื่น	ๆ

10.	 ห้องเรียนมีสิ่งอ�านวยความสะดวก	ปราศจากสิ่งรบกวน
11.	 นักเรียนมีอิสระในการเรียนรู้
12.	 นักเรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

13.	 นักเรียนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่ม

14.	 ครูให้ก�าลังใจและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์

15.	 ห้องเรียนมีบรรยากาศในการเรียนที่ผ่อนคลายไม่เคร่งเครียด
16.	 ครูช่วยให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในการคิดแก้ปัญหาทาง
	 คณิตศาสตร์มากขึ้น

17.	 ครูช่วยให้นักเรียนสามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์
	 ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้

18.	ครูช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็น
	 ระบบ

19.	 การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิควัฏจักรการเรียนรู้	5	ขั้น	
	 ช่วยให้นักเรียนท�างานได้อย่างมีแบบแผนและมีความรอบคอบ

20.	 การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิควัฏจักรการเรียนรู้	5	ขั้น
	 ช่วยให้นักเรียนมีการช่วยเหลือพึ่งพา	สนับสนุน	ให้ก�าลังใจ
	 ซึ่งกันและกันระหว่างเพื่อนมากขึ้น

เพ็ญจันทร์  ค�าลือมี, แสงสุรีย์  ดวงค�าน้อย
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	 	 2.	ครูผู้สอนมีบทบาทส�าคัญมากต่อการใช้กิจกรรม
การเรียนการสอนโดยใช้เทคนิควัฏจักรการเรียนรู้	 5	 ขั้นครูผู้สอน 
เป็นผู้แนะน�า	 ผู้สร้างบรรยากาศการเรียน	 ให้ก�าลังใจแก่นักเรียน	 
ให้นกัเรยีนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง	และครผูู้สอนสร้างบรรยากาศ 
ความเป็นกนัเองกบันกัเรยีนและชีแ้นะแนวทางในการคดิ	แก้ปัญหา	 
ให้นักเรียนปฏิบัติได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
	 1.	 ควรน�าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
เทคนิควัฏจักรการเรียนรู้	 5	 ขั้น	 ไปใช้ในการพัฒนาความสามารถ
ในการคิดระดับสูงด้านอื่น	เช่น	การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	การคิด
สร้างสรรค์	การคิดแก้ปัญหา
	 2.	 ควรน�าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ 
เทคนิควัฏจักรการเรียนรู้	 5	 ขั้น	 ไปใช้ร่วมกับรูปแบบการจัดการ 
เรียนรู้อื่น	 เช่น	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานท่ีเพื่อพัฒนา 
ทักษะการท�างานเป็นทีม	เป็นต้น
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	 	 2.1	ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 5	 ท่ีเรียนรู้โดยใช้เทคนิควัฏจักร 
การเรียนรู้	 5	 ขั้น	 เรื่อง	 ล�าดับและอนุกรม	 มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ	 
16.53	คะแนน	และ	24.20	คะแนน	ตามล�าดบั	และเมือ่เปรยีบเทียบ 
ระหว่างคะแนนก่อนเรยีนและหลงัเรียน	พบว่า	คะแนนสอบหลงัเรยีน 
ของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 อย่างมีนัยส�าคัญ	 ที่ระดับ	 .05	 ทั้งน้ี 
เนือ่งมาจากนกัเรียนได้เรยีนรูด้้วยแผนจดัการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพ 
และได้เรียนรู้โดยใช้เทคนิควัฏจักรการเรียนรู้	 5	 ขั้น	 ซึ่งมีส่วนช่วย 
ให้นักเรียนคิดวิเคราะห์โจทย์อย่างเป็นล�าดับข้ันตอน	 จึงมีส่วนช่วย 
กระตุน้ให้นกัเรยีนมคีวามสนใจและกระตอืรอืร้นต่อการเรยีนรู	้ซึง่มี 
ส่วนส่งเสริมให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น	 โดยผลการศึกษา 
ครั้งนี้	 สอดคล้องกับ	ณรงค์ฤทธ์ิ	 ฉายา	 (2552)	 มาลัย	 พิมพาเลีย	 
(2553),	พิเชษฐ์	โพนสิม	(2554),	ดุษฎี	ยอดอ่อน	(2555),	ปิยะพร	 
พรประทุม	(2555),	ธนปัตย์	ปัทมกมล	(2556),	ปติพล	มานิสสรณ์	
(2559)
	 	 2.2	นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการ 
เรียนการสอน	เรื่อง	ล�าดับและอนุกรม	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	โดยใช ้
เทคนิควัฏจักรการเรียนรู้	 5	 ขั้น	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า	 นักเรียนเห็นด้วยในระดับมากที่สุด 
3	อนัดบัแรก	คอื	1)	การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้เทคนคิวฏัจกัรการเรยีนรู้	 
5	ขัน้	ช่วยให้นกัเรียนท�างานได้อย่างมแีบบแผนและมคีวามรอบคอบ	 
2)	นกัเรยีนต้องการให้ครจูดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้เทคนคิวฏัจกัร 
การเรียนรู้	 5	 ขั้น	 อีกในเนื้อหาอื่น	 ๆ	 และ	 3)	 นักเรียนมีโอกาสได ้
เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง	 และนักเรียนมีข้อเสนอแนะอื่นๆ	 ดังนี	้	
1)	 ครูควรใช้สื่อของจริง	 ของจ�าลองหรือรูปภาพในการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนให้มาก	 2)	 ครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ 
ร่วมแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่มให้มาก	 3)	 ครูให้เวลาในการ 
แบบฝึกหัดน้อยเกินไป	 4)	 ควรเน้นการเก็บคะแนนจากการท�างาน	 
หรือท�าแบบฝึกหัด	 5)	 บรรยากาศในห้องเรียน	 ห้องเรียนร้อน 
ขาดร่มเงา	 และพัดลมเสีย	 ซึ่งสอดคล้องกับ	 ณรงค์ฤทธิ์	 ฉายา	 
(2552),	ปัญญา	เอี่ยมผ่อง	(2556),	พุทธิพงษ์	ศุภมัสดุอังกูร	(2557)

ข้อเสนอแนะ 
	 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการศึกษาไปใช้	ประกอบด้วย	
	 1.	 การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิควัฏจักรการเรียนรู้ 
5	 ขั้น	 ผู้สอนควรเลือกใช้สื่อที่ทันสมัยน่าสนใจ	 หลากหลายและ 
มีความเหมาะสมกับเนื้อหา	 เพื่อสร้างความสนใจและความ
กระตือรือร้นของนักเรียน	 ซึ่งจะท�าให้นักเรียนมองเห็นภาพของ 
สถานการณ์	 อันเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยหรือเกิด 
ค�าถาม	 และต้องการแสวงหาค�าตอบในสิ่งท่ีตนเองอยากรู้	 น�าไปสู่ 
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง	 และท่ีส�าคัญนักเรียนจะให้ความ 
ร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้และช่วยสร้างบรรยากาศ 
ในการเรียนรู้ที่ดีได้

เพ็ญจันทร์  ค�าลือมี, แสงสุรีย์  ดวงค�าน้อย



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

190   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 13  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562

ประเวศ	วะส.ี	(2554).	ปฏริปูการศกึษาไทย : ยกเครือ่งทางปัญญา 
 ทางรอดจากหายนะ. พิมพ์ครั้งที่	2.	กรุงเทพฯ	:	มูลนิธิ 
	 สดศรี-สฤษดิ์วงศ์.
ปิยะพร	 พรประทุม.	 (2555).	 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู ้ 
 คณิตศาสตร์ โดยใช้วัฏจักรการเรียนรุ้ 5 ข้ัน (5Es)  
 ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 
 จ�านวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.	 วิทยานิพนธ  ์

	 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาหลักสูตร 

	 และการสอน	บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ปติพล	 มานิสสรณ์.	 (2559).	 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู ้ 

 คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น 

 (5Es) ท่ีส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เร่ือง ล�าดับอนันต์ 

 ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6. วทิยานพินธ์ปรญิญาศกึษาศาสตร 

	 มหาบัณฑิต 	 สาขาวิ ชาหลักสู ตรและการสอน	 

	 บัณฑิตวิทยาลัย		มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ปัญญา	เอี่ยมผ่อง.		(2556).	 ผลการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร ์

 โดยใช้โปรแกรมเรขาคณิตพลวัต เร่ือง พ้ืนที่ผิวและ 

 ปริมาตร ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ์

 และความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

 โรงเรยีนนวมนิทราชนิทูศิ หอวงั นนทบรุ.ี วทิยานพินธ์ 

	 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาหลักสูตรและ 

	 การสอน	บณัฑติวทิยาลยั	มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช

พิเชษฐ์	 โพนสิม.	 (2554).	 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น 

 กระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชันในการแก้ปัญหา 

 ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

 โดยใช้วิธีการสอนแบบ 5E ส�าหรับนักเรียนชั้น 

 มัธยมศึกษาปีที่ 1. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร 

	 มหาบัณฑิต	 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนบัณฑิต 

	 วิทยาลัย	มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

พมิพันธ์	เดชะคปุต์.	(2558).	รูเ้นือ้หาก่อนสอนเก่ง การเปลีย่นแปลง 

 วัฒนธรรมคุณภาพ ในศตวรรษท่ี 21.	 กรุงเทพฯ: 

	 โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พุทธิพงษ์	 ศุภมัสดุอังกูร.	 (2559).	 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง 

 การเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง 

 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

 ปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะ 

 หาความรู้ (5E).	 วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร 

	 มหาบัณฑิ ต 	 ส าข า วิ ช าก า รสอนสั ง คม ศึ กษา 

	 บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยศิลปากร

มาลัย	 พิมพาเลีย.	 (2553). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น 

 กระบวนการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์โดยใช้วัฏจักร 

 การเรยีนรู้ 5 ขัน้ (5E) เรือ่ง สมการเชงิเส้นตวัแปรเดยีว 

 ชัน้มัธยมศกึษาปีที ่1. วทิยานพินธ์ปรญิญาศกึษาศาสตร 

	 มหาบัณฑิต 	 สาขาวิ ชาห ลัก สูตรและการสอน	 

	 บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

โรงเรียนหนองเรือวิทยา.	 (2559).	หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน 

 หนองเรือวิทยา พุทธศักราช 2552 (ฉบับปรับปรุง   

 พ.ศ. 2559) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

 ขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551.	ขอนแก่น	:	งานวชิาการ		 

	 กลุ่มบริหารวิชาการ	โรงเรียนหนองเรือวิทยา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.	 (2551). 

 สรุปการศึกษาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ 

 สืบเสาะหาความรู้ (Inquiry cycle) เพื่อพัฒนา 

 กระบวนการคดิระดบัสงู. สาขาคณติศาสตร์.	กรงุเทพฯ:	 

	 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

สมบัติ	การจนารักพงศ์.	(2549).	เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

 แบบ 5E ที่เน้นพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง : กลุ่มสาระ 

 การเรียนรู้คณิตศาสตร์.	กรุงเทพฯ:	ธารอักษร.

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.		 

	 (2554). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

 ฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2555 - 2559).	กรุงเทพฯ:	ส�านกันายก 

 รัฐมนตรี.

ส�านักทดสอบทางการศึกษา.	 (2556).	 หลักสูตรการพัฒนา 

 ศกัยภาพการประเมนิความสามารถด้านการคดิ ส�าหรบั 

 ครแูละศกึษานเิทศก์. กรงุเทพฯ:	โรงพมิพ์ชมุนมุสหกรณ์ 

	 การเกษตรแห่งประเทศไทยจ�ากัด.

Clark,	 K.,	 Hosticka,	 A.,	 Kent,	 J.,	 &	 Browne,	 R.	 	 (1998). 

	 Integrating	mathematics,	science,	and	language	 

	 arts,	 instruction	 using	 the	World	Wide	Web.	 

 Journal of Computers in Mathematics and  

 Science Teaching,	17(4),	295	-	309.

Pavaputanon	 L.	 (2006). Design and implementation  

 of hypermedia learning Environments that  

 facilitate the Construction of knowledge  

 about Analytical geometry. Doctoral	 

	 dissertation	 of	 Philosophy,	 PAKSTEM	 Centre	 

	 for	Learning	Innovation	Queensland	University	 

	 of	Technology,	Australia.

Piaget,	 J.	 (1970).	 Piaget’s	 theory.	 In	 P.H.	Mussen	 (ED.).		 

 Carmichael’s manual of child psychology.   

 New	York	:	Wiley.

เพ็ญจันทร์  ค�าลือมี, แสงสุรีย์  ดวงค�าน้อย



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 13  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562  191

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

โดยใช้การเรียนรู้แบบปฏิบัติ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Learning Activity Management on The relationship Between Two-Dimensional

and Three-Dimensional Geometric Figures by Using Learning by doing

Activities for Mathayomsuksa I Students

เดียร์ทิพย์ สรวงโท, 	สมวงษ์	แปลงประสพโชค,		พรสิน	สุภวาลย์

Deartip Sruangto,	Somwong		Plangprasopchok,	Pornsin	Supawan

คณะวิทยาลัยการฝึกหัดครู	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	กรุงเทพมหานคร	10220

College	of	Teacher	Education,	Phranakhon	Rajabhat	University,	Bangkok	10220

*Corresponding	author	E-mail:		Chongchet_t@hotmail.com

(Received:	September	30,	2018	;Revised	:	December	6,	2018	;	Accepted	:	December	26,	2018)

บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน	 เรื่อง	 ความสัมพันธ์ระหว่าง 

รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1และ	 2)	 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมการเรียนรู้	 เร่ือง	 

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ	 โดยใช้การเรียนรู้แบบปฏิบัติ	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2560	โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา	เขตบางเขน	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	จ�านวน 

1	ห้อง	มีนักเรียนทั้งสิ้น	29	คน	ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม	โดยมีนักเรียนที่ท�ากิจกรรมครบทุกกระบวนการทั้งสิ้นจ�านวน	15	คน	ซึ่งผู้วิจัย 

ได้ท�าการทดลอง	ทั้งหมด	12	คาบเรียน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ประกอบด้วย	แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	กิจกรรมการเรียนรู้	เรื่อง	 

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ	โดยใช้การเรียนรู้แบบปฏิบัติ	แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์	และแบบวัดความพึงพอใจ	 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ยเลขคณิต	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และการทดสอบทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน

	 ผลการวิจัยพบว่า	1)	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	หลังจากที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้	เรื่อง	 

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ	 โดยใช้การเรียนรู้แบบปฏิบัติ	 สูงกว่าก่อนเรียน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05	และ	2)	ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้	เรื่อง	ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและ 

สามมิติโดยใช้การเรียนรู้แบบปฏิบัติ	อยู่ในระดับมาก

ค�าส�าคัญ :	ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ,	การเรียนรู้แบบปฏิบัติ
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Abstract
	 The	purposes	of	this	study	were	to	;	1)		compare	the	level	of	achievement	of	Mathayomsuksa	I	students	 

before	 and	 after	 teaching	 using	 the	 relationship	 between	 Two-Dimensional	 and	 Three-Dimensional	 geometric 

figures	by	using	 learning	by	doing	 activities,	 and	 ;	 2)	 evaluate	 the	attitudes	of	 students	 toward	 the	 relationship 

between	Two-Dimensional	and	Three-Dimentional	geometric	figures	by	using	learning	by	doing	activities.	The	study	 

was	 conducted	 during	 the	 second	 semester	 of	 the	 2017	 academic	 year	 with	Mathayomsuksa	 I	 students	 at 

Pramochwittayaramintra	school.	The	experimental	group	consisted	of	29	students	selected	through	cluster	random	 

sampling.	There	were	15	students	who	completed	all	of	the	activities.	The	students	were	taught	for	a	total	of	12	 

periods.	 The	 research	 instruments	 included	 lesson	 plan,	 the	 relationship	 between	 Two-Dimensional	 and 

Three-Dimensional	 geometric	 figures	 by	 using	 learning	 by	 doing	 activities,	 achievement	 test	 and	 attitudes	 

questionnaire.	The	data	were	analyzed	by	using	percent,	arithmetic	mean,	standard	deviation,	and	paired	t-test.

	 The	 results	 indicated	 that;	 1)	 The	 achievement	 of	 the	Mathayomsuksa	 I	 students	 after	 studying	was	 

higher	than	before	studying	at	a	.05	level	of	statistical	significance,	and	;	2)	The	scores	on	questionnaire	showed 

a	high	satisfaction	of	the	Mathayomsuksa	I	students	toward	the	instruction.

Keywords :	 Relationship	between	Two-Dimensional	and	Three-Dimensional	geometric	figures,

	 	 Learning	by	doing	Activities
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บทน�า
	 คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ีพัฒนากระบวนการคิดของ 
มนษุย์	ให้มรีะบบระเบยีบ	วธิกีาร	และความคดิสร้างสรรค์	ด้วยความ 
ที่มีแบบแผนและขั้นตอนวิธีที่ชัดเจน	จึงส่งผลให้ผู้เรียนคณิตศาสตร์
มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห์ปัญหาหรอืสถานการณ์ต่าง	ๆ 	ได้ 
อย่างละเอยีดถีถ้่วน	มคีวามรอบคอบ	และสามารถจดัการกบัปัญหา 
อย่างเป็นระบบได้อย่างเหมาะสม	 ดังนั้นคณิตศาสตร์จึงเป็นดั่ง 
รากฐาน	 และเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการศึกษาศาสตร ์
อื่น	 ๆ	 แต่จากรายงานของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี	(สสวท.)	กระทรวงศึกษาธิการ	ในโครงการประเมิน 
ผลนักเรียนนานาชาติ	 TIMSS	 2011	 (Trends	 in	 International	 
Mathematics	and	Science	Study)	ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดย 
มวีตัถปุระสงค์เพือ่ประเมนิผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร์	 
และวทิยาศาสตร์ในระดบันานาชาต	ิซึง่ประเมนิผลสมัฤทธิเ์ทยีบกบั 
ค่ากลาง	คือ	500	คะแนน	โดยในปี	2011	ประเทศไทย	มีคะแนน 
เฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 เป็น	 427	 
คะแนน	จัดอยู่ในเกณฑ์ระดับต�่า	(401	-	475	คะแนน)	โดยเฉพาะ 
เรขาคณิตซึ่งเป็นหนึ่งในเนื้อหาที่ถูกประเมินและมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี	 
415	คะแนน	ซึง่อยูใ่นเกณฑ์ต�า่เช่นเดยีวกัน	ซ่ึงความรูท้างเรขาคณตินัน้ 
ช่วยพัฒนากระบวนการที่ส�าคัญหลายอย่าง	ได้แก่	กระบวนการคิด	 
กระบวนการให้เหตุผล	ความคดิสร้างสรรค์	การแก้ปัญหา	และทกัษะ
เชิงมิติสัมพันธ์	 ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ว่านักเรียนไทยนั้นยังมีความสามารถ 
ในวิชาคณิตศาสตร์ที่ไม่มากพอที่จะทัดเทียมกับประเทศอื่น	ๆ	ได้
	 ความสมัพนัธ์ระหว่างรปูเรขาคณติสองมิต	ิและสามมตินิัน้ 
เป็นเนือ้หาหน่ึงในเรขาคณติ	ทีก่ล่าวถึงการนกึภาพของรปูทรงสามมิติ  
การคลี่รูปทรงเรขาคณิต	 ซ่ึงในหลายประเทศให้ความส�าคัญมาก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาประเทศที่มีค่าเฉลี่ยสูงนั้นล้วนแล้ว 
แต่จดัเนือ้หาเร่ือง	การนกึภาพของรปูทรงสามมติ	ิและเรือ่งรูปคลีข่อง 
รปูทรงสามมติไิว้ในหลกัสตูรของตน	เช่น	ญีปุ่น่	หรือสงิคโปร์	เป็นต้น	 
อีกทั้งในรายงานผลการสอบ	TIMSS	ยังอ้างอิงถึงผลการวิจัยภายใน 
ประเทศไทยที่ระบุว่า	สาเหตุหนึ่งที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
คณิตศาสตร์นั้นคือการขาดความพร้อมด้านแหล่งการเรียนรู้ภายใน 
โรงเรียน	รวมไปถึงสื่อการสอนของครู	โดยปัญหาส่วนใหญ่ที่พบ	คือ	 
นักเรียนมองภาพไม่ออกว่ารปูทรงแต่ละรูป	เมือ่คลีอ่อกมาจะได้ภาพ 
อย่างไร	หรือภาพที่คลี่ออกมาจะประกอบเป็นรูปทรงอะไร	ลักษณะ 
หน้าตัดของรูปเรขาคณิตจะเป็นแบบใด	 และมองภาพด้านหน้า	 
ด้านข้าง	 และด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติไม่ออก	 ซึ่งแปลว่า 
นักเรียนขาดทักษะความสามารถเชิงมิติสัมพันธ์	 ส่งผลให้นักเรียน 
มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีต่�า่	(สมกมล		ปณุณโกศลม,		2554)	อกีทัง้ 
ครูส่วนใหญ่ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย	ซึ่งไม่เปิดโอกาสให้นักเรียน 
ได้แสดงความคิดเห็นหรือมีส่วนร่วมกันในการจัดการเรียนการสอน	 
และไม่เกดิการกระตุน้ให้นกัเรยีนได้วเิคราะห์	สงัเคราะห์ความรูต่้าง	ๆ  
ที่เรียนส่งผลให้เกิดการลืมในเวลาต่อมา

	 การจดัการเรยีนรูเ้พือ่ให้เกดิความรู	้ทกัษะ	และความเข้าใจ	 
นักเรียนจะต้องได้เป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมหรือทดลองจริงด้วย 
ตนเองไม่ใช่น่ังฟังเพียงอย่างเดียว	 ซ่ึงจะท�าให้นักเรียนมีโอกาสได้ 
ทดลองแสดงวิธีการตามความคิดของตนเอง	 ได้น�าสิ่งที่เรียนมาใช้ 
กับปัญหาจริง	 เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้	 และได้มีส่วนร่วมใน 
กิจกรรม	 ซึ่งเรียกการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ในลักษณะนี้ว ่า 
“การจัดประสบการณ ์ เรียนรู ้ แบบปฏิบัติ”	 โดย	 สมวงษ ์ 
แปลงประสพโชค	และภัทรวดี		หาดแก้ว	(2555:	9-11)	ได้กล่าวถึง 
ข้อดีของการจัดประสบการณ์เรียนรู ้แบบปฏิบัติไว้ว่า	 เป็นการ 
โอกาสให้ผู ้ เรียนได ้เรียนรู ้ความคิดรวบยอด	 ฝ ึกทักษะและ
กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ด้วยตนเอง	 ผ่านส่ือการเรียนรู้ 
ที่หลากหลาย	 วิธีนี้น�าไปสู่ความเข้าใจอย่างถ่องแท้	 และก่อให้เกิด 
เจตคติที่ดีต่อวิชา	 และต่อวิธีการเรียนรู้	 อีกทั้ง	 อรทัย	 	 ศรีอุทธา	
(2547:	 34)	 ได้กล่าวไว้ว่า	 การสอนแบบปฏิบัติ	 ท�าให้นักเรียนได ้
ฝึกทักษะความสามารถของแต่ละคน	 ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค	์
นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์	สามารถเชื่อมโยงความรู้ได ้
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมและเปิดโอกาสให้นักเรียนค้นพบ 
ด้วยตนเองส่งผลให้นักเรียนเข้าใจการเรียนมากขึ้น
	 จากการศึกษารายงานการวิจัยที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน 
ของ	สุนทรี	 	 ดิษฐลักษณ	 (2529)	Monior	 (1977)	และ	Corwin	 
(1978)	 ต่างมีผลการวิจัยที่สอดคล้องกันคือการสอนแบบปฏิบัต ิ
หรือการสอนแบบปฏิบัติการนั้น	 ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีมโนมติใน 
เรื่องที่เรียนชัดเจน	มีเจคติที่ดีต่อวิชาที่เรียน	ท�าให้ผู้เรียนมีความคิด 
สร้างสรรค์	อกีทัง้ยงัส่งผลต่อผลสัมฤทธิท์างการเรยีนรูท้ีใ่ห้สงูขึน้ด้วย
	 จากเหตุผลข้างต้นดังที่กล่าวมา	 ผู ้วิจัยจึงมีแนวคิด 
ในการพฒันากิจกรรมการเรยีนรู้	เรือ่ง	ความสมัพนัธ์ระหว่างรปูเรขา 
คณิตสองมิติและสามมิติ	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	เพื่อ 
ใช้ในการแก้ปัญหาของนักเรียนในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง 
รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ	 โดยยึดแนวทางการจัดการเรียนรู ้
แบบปฏิบตั	ิโดยผูว้จิยัคาดหวงัว่าจะสามารถแก้ปัญหาของการเรยีน 
การสอนดังกล่าวได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน 
กบัหลังเรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที	่1	ทีเ่รยีนโดยใช้กจิกรรม 
การเรียนรู้	 เรื่อง	 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและ 
สามมิติ	โดยใช้การเรียนรู้แบบปฏิบัติ
	 2.	 เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษา 
ปีที	่1	ต่อกจิกรรมการเรยีนรู	้เรือ่ง	ความสมัพนัธ์ระหว่างรปูเรขาคณิต
สองมิติและสามมิติ	โดยใช้การเรียนรู้แบบปฏิบัติ

เดียร์ทิพย์ สรวงโท, สมวงษ์ แปลงประสพโชค, พรสิน สุภวาลย์
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194   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 13  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562

สมมติฐานการวิจัย
	 ผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1 

ที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้	 เรื่อง	 ความสัมพันธ์ระหว่างรูป 

เรขาคณิตสองมิติและสามมิติ	โดยใช้การเรียนรู้แบบปฏิบัติ	ส�าหรับ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ	.05

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย	 คือ	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่	 1	 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา	 เขตบางเขน	 จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

	 กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั	คอื	นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 

ปีที่	 1	 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา	 เขตบางเขน	 จังหวัด 

กรุงเทพมหานคร	 จ�านวน	 1	 ห้องเรียน	 รวม	 29	 คน	 จากการสุ่ม 

ตัวอย่างแบบกลุ่ม	 โดยมีนักเรียนที่ท�ากิจกรรมครบทุกกระบวนการ 

ทั้งสิ้น	จ�านวน	15	คน

	 ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวจิยัอยูใ่นภาคเรียนท่ี	2	ปีการศึกษา	 

2560	จ�านวน	12	คาบเรียน	ระยะเวลาคาบเรียนละ	50	นาที	โดย 

แบ่งออกเป็น	

	 	 1)	ทดสอบก่อนเรียน	จ�านวน	1	คาบ	

	 	 2)	 ด�าเนนิการจดักจิกรรมการเรยีนรู	้จ�านวน	10	คาบ

		 	 3)	ทดสอบหลังเรียน	จ�านวน	1	คาบ

	 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยเป็นเน้ือหา	 เรื่อง	 ความสัมพันธ์

ระหว่างรูปเรขาคณติสองมติแิละสามมติ	ิสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์

พืน้ฐาน	ระดบัชัน้มัธยมศกึษาปีที	่1	ซึง่อ้างองิตามหลกัสตูรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	แบ่งออกเป็น	10	เรื่องย่อย	

ได้แก่

	 	 1)	 ลกัษณะและส่วนประกอบของรปูเรขาคณิตสามมติิ

	 	 2)	 รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ

	 	 3)	 รูปเรขาคณิตสามมิติจากรูปคลี่

	 	 4)	การหาด้านตรงข้ามของแต่ละหน้าของลกูบาศก์

	 	 5)	หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ

	 	 6)	ภาพทีไ่ด้จากการมองด้านหน้า	ด้านข้าง	และด้าน

บนของรูปเขาคณิตสามมิติ

	 	 7)	 ภาพด้านหน้า	ด้านข้าง	หรือด้านบนของรูปเรขา 

คณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์

	 	 8)	ภาพสองมิติที่ได้จากการมองด้านหน้า	ด้านข้าง	 

และด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์

	 	 9)	การนับรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจาก 

ลูกบาศก์

	 	 10)	 วาดภาพด้านหน้า	 ด้านข้าง	 หรือด้านบนของ 

รูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์

	 โดยใช้การจดักจิกรรมการเรยีนรู้แบบปฏบิติั	ซึง่หมายถึง	

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ	ทดลอง	แล้วสรุปความรู้

ด้วยตนเอง	ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง	ๆ	ดังนี้

  ขัน้ก่อนปฏิบัต	ิโดยครแูนะน�าเนือ้หาทีจ่ะเรยีน	ชีแ้จง

จุดประสงค์และแจ้งเกณฑ์ในการประเมินแก่นักเรียน

  ขั้นปฏิบัติ	 ให้นักเรียนศึกษาและลงมือปฏิบัติตาม

เอกสารโดยใช้อุปกรณ์ในการทดลองที่ครูเตรียมไว้	 ซึ่งนักเรียนจะ

ต้องค้นหาหลักการหรือกฎเกณฑ์ด้วยตนเอง	 โดยมีครูเป็นผู้คอยให ้

ค�าแนะน�าในการปฏิบัติกิจกรรมในห้องเรียน

  ขั้นหลังปฏิบัติ	 ให้นักเรียนน�าเสนอผลงานและ 

ข้อสรุปที่ได้จากการปฏิบัติของตนเองหรือกลุ่ม	 โดยการอภิปราย 

หน้าช้ันเรียน	 จากนั้นครูจะเป็นผู้ประเมินผลงานของนักเรียน	 โดย 

แบ่งการประเมินออกเป็นด้านต่าง	ๆ	ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้

ภาพที่ 1	กรอบแนวคิดในการวิจัย

  3) รูปเรขาคณิตสามมิติจากรูปคล่ี 
  4) การหาดานตรงขามของแตละหนาของลูกบาศก 
  5) หนาตัดของรูปเรขาคณติสามมิต ิ
  6) ภาพที่ไดจากการมองดานหนา ดานขาง และดานบนของรูปเขาคณติสามมิต ิ
  7) ภาพดานหนา ดานขาง หรือดานบนของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก 
  8) ภาพสองมิติท่ีไดจากการมองดานหนา ดานขาง และดานบนของรูปเรขาคณติสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก 
  9) การนับรูปเรขาคณติสามมิติท่ีประกอบขึ้นจากลูกบาศก 
  10) วาดภาพดานหนา ดานขาง หรือดานบนของรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบขึ้นจากลูกบาศก 
โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปฏิบัติ ซึ่งหมายถึง กิจกรรมการเรียนรูท่ีใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ ทดลอง แลวสรุปความรู
ดวยตนเอง ประกอบดวยข้ันตอนตาง ๆ ดังนี้ 
  ข้ันกอนปฏบิัต ิโดยครูแนะนําเนื้อหาที่จะเรียน ชี้แจงจุดประสงคและแจงเกณฑในการประเมินแกนักเรียน 
  ข้ันปฏบิัต ิใหนักเรียนศึกษาและลงมือปฏิบัติตามเอกสารโดยใชอุปกรณในการทดลองที่ครูเตรียมไว ซึ่งนักเรียน
จะตองคนหาหลักการหรือกฎเกณฑดวยตนเอง โดยมีครูเปนผูคอยใหคําแนะนําในการปฏิบัติกิจกรรมในหองเรียน 
  ข้ันหลังปฏิบัติ ใหนักเรียนนําเสนอผลงานและขอสรุปที่ไดจากการปฏิบัติของตนเองหรือกลุม โดยการอภิปราย
หนาช้ันเรียน จากนั้นครูจะเปนผูประเมินผลงานของนักเรียน โดยแบงการประเมินออกเปนดานตาง ๆ ตามจุดประสงคท่ีตั้งไว 
 

  
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 

 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติโดยใชการเรียนรู 
แบบปฏิบัติ จํานวน 10 แผน 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิเรื่อง ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ จํานวน 1 ฉบับ  
แบงเปน 2 ตอน 
  ตอนที่ 1 เปนแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 27 ขอ 
  ตอนที่ 2 เปนแบบอัตนัย จํานวน 3 ขอ 
 3. แบบสอบถามวดัความพึงพอใจของนักเรียนตอกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิตสองมิติ
และสามมิติโดยใชการเรียนรูแบบปฏบิัติ สาํหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เปนชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 

 1. ใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน พิจารณาเครื่องมือ เพื่อหาคาความสอดคลองของเครื่องมือกับวัตถุประสงค (IOC)  
 2. นําเครื่องมือที่ผานการพิจารณาและปรับแกไขแลว ไปทดลองใชกับกลุมนํารอง (Try-out) เพื่อหาคาความ 
ยากงาย (p) อํานาจจําแนก (r) และความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Cronbach’s α - Coefficient) 
 3. นําเครื่องมือที่ผานปรับปรุงแกไขจากกลุมนํารองแลว ไปใชเก็บรวมรวบขอมูลจากกลุมตัวอยาง 
 

กิจกรรมการเรียนรูเรื่อง ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิต

สองมิติและสามมิติโดยใชการเรียนรูแบบปฏิบัติ สาํหรับ

นักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. ความพึงพอใจ 

ตัวแปรอิสระ 
ตวัแปรตาม 

กิจกรรมการเรียนรู้	เรื่อง	ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต

สองมิติและสามมิติ	โดยใช้การเรียนรู้แบบปฏิบัติ

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1

1.	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

2.	ความพึงพอใจ

เดียร์ทิพย์ สรวงโท, สมวงษ์ แปลงประสพโชค, พรสิน สุภวาลย์
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 1.	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	เรื่อง	ความสัมพันธ ์

ระหว่างรูปเรขาคณติสองมิตแิละสามมติ	ิโดยใช้การเรยีนรูแ้บบปฏิบตั	ิ 

จ�านวน	10	แผน

	 2.	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ	 เร่ือง	 ความสัมพันธ ์

ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ	จ�านวน	1	ฉบับ	แบ่งเป็น	 

2	ตอน

	 	 ตอนที่	 1	 เป็นแบบปรนัยชนิด	4	ตัวเลือก	จ�านวน	

27	ข้อ

	 	 ตอนที่	2		เป็นแบบอัตนัย	จ�านวน	3	ข้อ

	 3.	 แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อ 

กิจกรรมการเรียนรู้	 เรื่อง	 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต 

สองมิติและสามมิติ	 โดยใช้การเรียนรู้แบบปฏิบัติ	 ส�าหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
	 1.	 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ	3	ท่าน	พิจารณาเครื่องมือ	เพื่อหา 

ค่าความสอดคล้องของเครื่องมือกับวัตถุประสงค์	(IOC)	

	 2.	 น�าเครื่องมือที่ผ่านการพิจารณาและปรับแก้ไขแล้ว	 

ไปทดลองใช้กับกลุ่มน�าร่อง	(Try-out)	เพื่อหาค่าความยากง่าย	(p)	 

อ�านาจจ�าแนก	 (r)	 และความเช่ือม่ันของเครื่องมือ	 (Cronbach’s	 

α	-	Coefficient)

	 3.	 น�าเคร่ืองมอืทีผ่่านปรบัปรงุแก้ไขจากกลุม่น�าร่องแล้ว	 

ไปใช้เก็บรวมรวบข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

ผลการวิจัย

ตารางที่ 1	ผลการทดสอบเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง

 
ผลการวิจัย 
 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลงัเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยาง 
 

แหลงท่ีมาของคะแนน 
คะแนนเต็ม 
(คะแนน) x  

รอยละของ 
คะแนนเต็ม 

s.d. คะแนน t df p-value 

1. คะแนนทดสอบกอนเรียน 40 18.67 46.68 5.09 
8.33* 14 .000 

2. คะแนนทดสอบหลังเรียน 40 26.53 66.33 3.31 
*ที่ระดับนัยสําคัญ .05 
 

 จากตารางที่ 1 พบวา คะแนนทดสอบกอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 18.67 คิดเปนรอยละ 46.68 ของคะแนนเต็ม  
มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 5.09 และคะแนนทดสอบหลังเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 26.53 คิดเปนรอยละ 66.33  
ของคะแนนเต็ม มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.31 โดยคะนนทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 ดวย คา t เทากับ 8.33 และ p-value เทากับ .000  
 

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของนักเรียนตอกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติโดยใช
การเรียนรูแบบปฏิบัติ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
 

ขอความ x  s.d. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ขาพเจาเห็นวาเรื่องท่ีเรียนมีความสําคัญในชีวิตประจําวัน 3.92 1.00 มาก 
2. เนื้อหาที่เรียนไมยากจนเกินไป 4.28 1.14 มาก 
3. ใบกิจกรรมมีความยากงายท่ีเหมาะสม 4.44 0.59 มาก 
4. สื่อและอุปกรณการเรียนมีจํานวนเพียงพอกับนักเรียน 4.76 0.44 มากที่สุด 
5. ใบกิจกรรมท่ีใชระหวางเรียน ทําใหขาพเจาเขาใจเน้ือหามากขึ้น 4.32 0.69 มาก 
6. สื่อการสอนที่ใชระหวางเรียน ทําใหขาพเจาเขาใจเนื้อหามากขึ้น 4.48 0.96 มาก 
7. ขาพเจาชอบทํากิจกรรมหรือใบกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย 4.36 1.04 มาก 
8. ขาพเจาไดสนทนาแลกเปลี่ยนขอมูลตางๆในการเรียนกับเพ่ือน ๆ 4.40 1.00 มาก 
9. การเรียนเชนนี้ทําใหขาพเจารูสึกสนใจในการทํากิจกรรมมากขึ้น 4.28 0.98 มาก 
10. ขาพเจาอยากใหมีการเรียนดวยการลงมือปฏบิัติ ในลักษณะน้ีกับเนื้อหาอื่น ๆ ดวย 4.40 0.82 มาก 

รวมทั้งฉบับ 4.36 0.89 มาก 
 

 จากตารางท่ี 2 พบวา คะแนนเฉล่ียของระดับความพึงพอใจของนักเรียนกลุมตัวอยางทั้งฉบับมีคาเทากับ 4.36 และ
มีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.89 แสดงวาความพึงพอใจของนักเรียนตอกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง ความสัมพันธระหวางรูป
เรขาคณิตสองมิติและสามมิติโดยใชการเรียนรูแบบปฏิบัติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 อยูในระดับมาก โดยเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวามี 1 ขอท่ีมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด ไดแก ขอ 4. สื่อและอุปกรณการเรียนมีจํานวน
เพียงพอกับนักเรียน นอกจากนั้นมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
 
 
 

 
ผลการวิจัย 
 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลงัเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยาง 
 

แหลงท่ีมาของคะแนน 
คะแนนเต็ม 
(คะแนน) x  

รอยละของ 
คะแนนเต็ม 

s.d. คะแนน t df p-value 

1. คะแนนทดสอบกอนเรียน 40 18.67 46.68 5.09 
8.33* 14 .000 

2. คะแนนทดสอบหลังเรียน 40 26.53 66.33 3.31 
*ที่ระดับนัยสําคัญ .05 
 

 จากตารางที่ 1 พบวา คะแนนทดสอบกอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 18.67 คิดเปนรอยละ 46.68 ของคะแนนเต็ม  
มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 5.09 และคะแนนทดสอบหลังเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 26.53 คิดเปนรอยละ 66.33  
ของคะแนนเต็ม มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.31 โดยคะนนทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 ดวย คา t เทากับ 8.33 และ p-value เทากับ .000  
 

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของนักเรียนตอกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติโดยใช
การเรียนรูแบบปฏิบัติ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
 

ขอความ x  s.d. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ขาพเจาเห็นวาเรื่องท่ีเรียนมีความสําคัญในชีวิตประจําวัน 3.92 1.00 มาก 
2. เนื้อหาที่เรียนไมยากจนเกินไป 4.28 1.14 มาก 
3. ใบกิจกรรมมีความยากงายท่ีเหมาะสม 4.44 0.59 มาก 
4. สื่อและอุปกรณการเรียนมีจํานวนเพียงพอกับนักเรียน 4.76 0.44 มากที่สุด 
5. ใบกิจกรรมท่ีใชระหวางเรียน ทําใหขาพเจาเขาใจเน้ือหามากขึ้น 4.32 0.69 มาก 
6. สื่อการสอนที่ใชระหวางเรียน ทําใหขาพเจาเขาใจเนื้อหามากขึ้น 4.48 0.96 มาก 
7. ขาพเจาชอบทํากิจกรรมหรือใบกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย 4.36 1.04 มาก 
8. ขาพเจาไดสนทนาแลกเปลี่ยนขอมูลตางๆในการเรียนกับเพ่ือน ๆ 4.40 1.00 มาก 
9. การเรียนเชนนี้ทําใหขาพเจารูสึกสนใจในการทํากิจกรรมมากขึ้น 4.28 0.98 มาก 
10. ขาพเจาอยากใหมีการเรียนดวยการลงมือปฏบิัติ ในลักษณะน้ีกับเนื้อหาอื่น ๆ ดวย 4.40 0.82 มาก 

รวมทั้งฉบับ 4.36 0.89 มาก 
 

 จากตารางท่ี 2 พบวา คะแนนเฉล่ียของระดับความพึงพอใจของนักเรียนกลุมตัวอยางทั้งฉบับมีคาเทากับ 4.36 และ
มีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.89 แสดงวาความพึงพอใจของนักเรียนตอกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง ความสัมพันธระหวางรูป
เรขาคณิตสองมิติและสามมิติโดยใชการเรียนรูแบบปฏิบัติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 อยูในระดับมาก โดยเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวามี 1 ขอท่ีมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด ไดแก ขอ 4. สื่อและอุปกรณการเรียนมีจํานวน
เพียงพอกับนักเรียน นอกจากนั้นมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
 
 
 

	 จากตารางที่	 1	 พบว่า	 คะแนนทดสอบก่อนเรียน 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 18.67	 คิดเป็นร้อยละ	 46.68	 ของคะแนนเต็ม 

มส่ีวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั	5.09	และคะแนนทดสอบหลงัเรยีน	 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 26.53	 คิดเป็นร้อยละ	 66.33	 ของคะแนนเต็ม 

มส่ีวนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั	3.31	โดยคะแนนทดสอบหลงัเรยีน 

สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ด้วย	 ค่า	 t	 

เท่ากับ	8.33	และ	p-value	เท่ากับ	.000	

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมการเรียนรู้	เรื่อง	ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

	 โดยใช้การเรียนรู้แบบปฏิบัติ	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1

S.D.

S.D.
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	 จากตารางท่ี	 2	 พบว่า	 คะแนนเฉลี่ยของระดับความ 

พึงพอใจของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ	 4.36	 และ 

มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ	 0.89	 แสดงว่า	 ความพึงพอใจ 

ของนักเรียนต่อกิจกรรมการเรียนรู้	 เรื่อง	 ความสัมพันธ์ระหว่าง 

รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ	 โดยใช้การเรียนรู ้แบบปฏิบัต	ิ 

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 อยู่ในระดับมาก	 โดยเมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ	 พบว่ามี	 1	 ข้อที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 

มากที่สุด	 ได้แก่	 ข้อ	 4.	 สื่อและอุปกรณ์การเรียนมีจ�านวนเพียงพอ 

กับนักเรียน	นอกจากนั้นมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

สรุปและอภิปรายผล
	 ส�าหรบัผลการศกึษาค้นคว้า	สามารถอภปิรายผลได้ดงันี้

	 1.	 ผลการศกึษาพบว่า	ผลสมัฤทธิห์ลงัเรยีนของนกัเรยีน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 ที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู ้เร่ือง 

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ	 โดยใช ้

การเรียนรู้แบบปฏิบัติ	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	สูงกว่า 

ก่อนเรียน	ที่ระดับนัยส�าคัญ	.05	ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว ้

ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรู้	 เรื่อง	 ความสัมพันธ์ระหว่างรูป 

เรขาคณิตสองมิติและสามมิติ	โดยใช้การเรียนรู้แบบปฏิบัติ	ส�าหรับ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 1	 ได้ผ่านการสอนอย่างเป็นระบบและ 

วิธีการเขียนแผนจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม	 ซึ่งผลการศึกษาค้นคว้า 

ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 เรียมรอง	 สวัสดิชัย	 (2525)	 ที่วิจัย 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที	่2	ทีเ่รยีนจากวธิกีารสอนแบบปฏบิติัการ	และบทเรยีนโปรแกรม	 

ซึ่งพบว่า	 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ	.01	และงานวิจัยของ	อรทัย	ศรีอุทธา	(2547:	34)	 

ได้กล่าวไว้ว่า	 การสอนแบบปฏิบัติ	 ท�าให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ 

ความสามารถของแต่ละคน	ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์	นักเรียนมี 

เจตคตทิีด่ต่ีอวชิาคณติศาสตร์	สามารถเชือ่มโยงความรู้ได้	มส่ีวนร่วม 

ในการปฏิบัติกิจกรรมและเปิดโอกาสให้นักเรียนค้นพบด้วยตนเอง 

ส่งผลให้นักเรียนเข้าใจการเรียนมากขึ้น	 และเป็นไปตามสมมติฐาน

ข้อที่	1	

	 ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจาก	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

แบบปฏิบัติ	 เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 

เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้	 ท�าให้ผู้เรียนมีความ 

กระตอืรอืร้นในการเรียน	มคีวามคดิสร้างสรรค์	เพิม่ความสนกุสนาน	 

ไม่เบื่อหน่ายในการเรียน	เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม	 

กล้าคิด	 กล้าท�า	 กล้าแสดงออกมีการปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่ม	 

เน้นความสัมพันธ์	และพัฒนาทักษะด้านของกระบวนการคิด	ท�าให้ 

เกดิความเข้าใจ	จ�าได้นานซึง่สอดคล้องกบั	สมวงษ์	แปลงประสพโชค	

และภทัรวด	ีหาดแก้ว	(2555:	9-11)	ทีก่ล่าวว่า	การจดัประสบการณ์ 

เรียนรู้แบบปฏิบัติ	 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความคิดรวบยอด	 

ฝึกทักษะและกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์	 โดยการปฏิบัติด้วย 

ตนเองอย่างกระตือรือร้น	 ผ่านส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย	 วิธีนี ้

น�าไปสู่ความเข้าใจอย่างถ่องแท้	 และก่อให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อวิชา 

และต่อวิธีการเรียนรู้	และ	รวีวรรณ	ธุมชัย	 (2534:	97)	ที่กล่าวว่า 

ลักษณะส�าคัญของวิธีสอนแบบปฏิบัติ	 คือ	 การท�าให้นักเรียนม ี

ความรบัผดิชอบและมรีะเบยีบวนิยัในการควบคมุตนเอง	และท�าให้ 

นักเรียนเกิดความภูมิใจเมื่อสามารถหาค�าตอบได้ด้วยตนเอง 

ได้ปฏิบัติกิจกรรมพร้อมทั้งท�าแบบฝึกหัดท้ายกิจกรรม	

	 2.	 ผลการศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนกลุม่ตัวอย่าง 

ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง	 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต 

สองมิติและสามมิติโดยใช้การเรียนรู้แบบปฏิบัติ	 ส�าหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก	 เหตุท่ีผล 

การวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากการได้ลงมือท�าจริง	 มีอุปกรณ์ 

ในการเรยีนทีเ่พยีงพอ	ท�าให้ผู้เรยีนรูสึ้กสนกุในการเรยีน	และไม่รู้สกึ 

เครียด	(พรรณี	ชูทัย	เจนจิต,		2545:	262–273)	ดังสะท้อนมาจาก 

ผลการประเมนิในหวัข้อทีไ่ด้รบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก	ได้แก่	 

เนือ้หาทีเ่รยีนไม่ยากจนเกนิไป	ใบกจิกรรมมคีวามยากง่ายทีเ่หมาะสม  

ใบกิจกรรมที่ใช้ระหว่างเรียนท�าให้ข้าพเจ้าเข้าใจเนื้อหามากขึ้น 

ส่ือการสอนที่ใช้ระหว่างเรียน	 ท�าให้ข้าพเจ้าเข้าใจเน้ือหามากขึ้น	 

ข้าพเจ้าชอบท�ากิจกรรมหรือใบกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย	ข้าพเจ้า 

ได้สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง	 ๆ	 ในการเรียนกับเพ่ือน	 ๆ	 และ 

การเรียนเช่นนี้ท�าให้ข้าพเจ้ารู้สึกสนใจในการท�ากิจกรรมมากขึ้น

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ครูผู้สอนควรค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล	 

สภาพความพร้อมทางร่างกาย	จติใจ	อารมณ์	สตปัิญญาของนักเรยีน

ทุกคน

	 2.	 ครูจะต้องค�านึงถึงส่ือและอุปกรณ์รวมไปถึงระยะ 

เวลาให้เหมาะสมกบันกัเรยีนด้วย	เนือ่งจากการเรยีนแบบปฏิบตันิัน้ 

นักเรียนทุกคนจ�าเป็นที่จะต้องได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง

	 3.	 การเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู ้แบบปฏิบัติ	 

ควรมีครูดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด	 เพราะนักเรียนมีพื้นฐานในการ 

วาดภาพและการจินตนาการที่แตกต่างกัน	โดยเฉพาะการวาดภาพ 

ของทรงเรขาคณิตสามมิติ

	 4.	 ควรมกีารปรบัเปลีย่นระยะเวลาในการท�าใบกจิกรรม 

ให้เหมาะสมและยืดหยุ่นมากขึ้น	 โดยจะสังเกตได้จากใบกิจกรรม 

ที่ต้องมีการวาดภาพ	 จะมีนักเรียนบางส่วนที่มักจะวาดไม่เสร็จ 

ภายในเวลา	 โดยครูอาจพิจารณาน�าเรื่องที่ใช้เวลาน้อยมารวมไว ้

ด้วยกันเพื่อเพิ่มเวลาให้กับเรื่องที่ต้องใช้เวลามาก	ๆ
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วารสารวิจัยร�าไพพรรณี

Rajabhat Rambhai Barni Research Journal

	 วารสารวิจัยร�าไพพรรณี	 เป็นวารสารระดับชาติ	 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่	 ผลงานวิจัย	 และวิชาการ	 วิชาการของ 

คณาจารย์	นักศึกษาปริญญาโท	ปริญญาเอก	ทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัย	

	 เพื่อแพร่บทความทางวิชาการและบทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 รวมถึงด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร	์ 

โดยจัดท�าเป็นวารสารราย	4	เดือน	เผยแพร่ปีละ	3	ฉบับ	ฉบับที่	1	(มกราคม	-	เมษายน)		ฉบับที่	2	(พฤษภาคม	-	สิงหาคม)	และฉบับที่	3	 

(กันยายน	 -	 ธันวาคม)	 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 เผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพของบุคลากรท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	 

2)	เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ	และ	3)	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากร

ค�าแนะน�าการเตรียมต้นฉบับ
	 บทความท่ีรับตีพิมพ์ในวารสาร	 ได้แก่	 1)	 บทความวิจัย	 2)	 นิพนธ์ปริทัศน์	 (Review	 articles)	 โดยให้พิมพ์ผลงานด้วย 

กระดาษ A4 พิมพ์หน้าเดียว จ�านวน ไม่เกิน 10-12 หน้า และก�าหนดให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK โดยทุกบทความต้องมี 

บทคัดย่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 และมีส่วนประกอบดังน้ี	 	 บทน�า	 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	 อุปกรณ์และวิธีด�าเนินการวิจัย 

ผลการวิจัย	สรุปและอภิปรายผลการวิจัย	ข้อเสนอแนะ	และเอกสารอ้างอิง

ระเบียบการตีพิมพ์
	 1)	 ผู้วิจัยด�าเนินการเขียนบทความวิจัยตามข้อก�าหนดรูปแบบของวารสารวิจัยร�าไพพรรณี	 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา	

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	

	 2)	 ผู ้วิจัยส่งบทความที่สมบูรณ์ตรงตามแบบฟอร์มเป็นไฟล์นามสกุล	 .doc	 (Word)	 ความยาวไม่เกิน	 10	 -	 12	 หน้า	 

ทางระบบส่งบทความวจิยัออนไลน์วารสารวจิยัร�าไพพรรณ	ีhttps://www.rbru.ac.th/org/research/article_research/index.php  

หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ระบบ	 ThaiJo2.0	 https://tci-thaijo.org/index.php/RRBR/index	 กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์	 ส่งมาที่	 

สถาบันวิจัยและพัฒนา	(อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ	ชั้น	5)	มหาวิทยาลัย	ราชภัฏร�าไพพรรณี	เลขที่	41	หมู่	5	ถนนรักศักดิ์ชมูล	ต�าบลท่าช้าง	

อ�าเภอเมือง	 จังหวัดจันทบุรี	 ท้ังน้ีสามารถติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง	 ๆ	 ได้ที่	 www.rbru.ac.th/org/research/

สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

	 3)	 ผู้วิจัยต้องช�าระค่าธรรมเนียมในการด�าเนินการตีพิมพ์ของวารสารวิจัยร�าไพพรรณี	จ�านวน	2,500		บาท	

	 4)	 ผู้วิจัยสามารถช�าระค่าธรรมเนียมได้	ดังนี้	

	 	 โอนเงินเข้าบัญชีหมายเลข	 178-1-48958-7	 ชื่อบัญชี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	 ประเภทบัญชีออมทรัพย	์ 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	(สาขาสีแยกเขาไร่ยา) เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีแล้วกรุณา SCAN หลักฐานการช�าระเงินได้ที่ ระบบส่งบทความวิจัย 

ออนไลน์วารสารวิจัยร�าไพพรรณี โดยแนบในระบบตามลิงค์ต่อไปนี ้https://www.rbru.ac.th/org/research/article_research/ 

index.php	หรือที่อีเมลล์	research_rbru2010@hotmail.com

	 กองบรรณาธิการจะไม่คืนเงินในกรณีที่บทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ	 ไม่ว่ากรณีใด	ๆ	 เพราะเป็นค่าตอบแทน 

การพิจารณาบทความของผู้ทรงคุณวุฒิ

	 5)	 ผู ้วิจัยจะต้องด�าเนินการปรับแก้ไขบทความตามผลการตรวจประเมินของกองบรรณาธิการ	 และผู้ทรงคุณวุฒิของ 

วารสารวิจัยร�าไพพรรณี	อย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการในการตีพิมพ์

	 6)	 เมื่อผู้วิจัยได้ด�าเนินการตามระเบียบ	 ข้อที่	 1	 -	 5	 เรียบร้อยแล้ว	 กองบรรณาธิการจะออกใบตอบรับการตีพิมพ์และ 

ใบเสร็จรับเงินจากทางราชการให้กับผู้วิจัย	และด�าเนินการตามกระบวนการตีพิมพ์ต่อไป

	 7)	 ถ้าผู้วิจัยไม่ปฏิบัติตามระเบียบการตีพิมพ์กองบรรณาธิการจะแจ้งยกเลิกการตีพิมพ์บทความ	 การวิจัยไปยังหน่วยงาน/ 

มหาวิทยาลัยที่ท่านสังกัดอยู่	และจะไม่ได้รับค่าธรรมเนียมคืน
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ข้อก�าหนดในการเตรียมต้นฉบับ
 n	 ขนาดกระดาษ	A4

 n ขอบกระดาษ		ขอบบน	1	นิ้ว		ขอบล่าง	1	นิ้ว		ขอบซ้าย	1.25	นิ้ว		ขอบขวา	1	นื้ว

 n ระยะระหว่างบรรทัด		หนึ่งเท่า	(Single	Space)

 n ตัวอักษร	ใช้	TH	SarabunPSK		ตามที่ก�าหนดดังนี้

  o ชื่อเรื่อง (Title) 

	 	 	 -	ภาษาไทย	ขนาด	18	point,	ก�าหนดกึ่งกลาง,	ตัวหนา	

	 	 	 -	ภาษาอังกฤษ	ขนาด	18	point,	ก�าหนดกึ่งกลาง,	ตัวหนา		

  o ชื่อผู้เขียน (ทุกคน)

	 	 	 -	ชื่อผู้เขียน	ภาษาไทย	-	อังกฤษ		ขนาด	14	point		,	ก�าหนดกึ่งกลาง,	ตัวหนา	

	 	 	 -	ที่อยู่ผู้เขียน	ภาษาไทย	-	อังกฤษ	ขนาด	14	point	,	ก�าหนดกึ่งกลาง,	ตัวหนา	และเว้น	1	บรรทัด	

	 	 	 -	อีเมลล์ผู้เขียนหลัก	วันที่ส่ง	วันที่แก้ไขล่าสุด	และวันตอบรับบทความ

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

  o บทคัดย่อ 

	 	 	 -	ชื่อ	“บทคัดย่อ”	และ	“Abstract” ขนาด	16	point	,	ก�าหนดกึ่งกลาง	,	ตัวหนา	และเว้น	1	บรรทัด	

	 	 	 -	 เนื้อหาบทคัดย่อภาษาไทย		ขนาด	14	point	,	ก�าหนดชิดขอบ	,	ตัวธรรมดา	

  o ค�าส�าคัญ	 ให้พิมพ์ต่อจากส่วนบทคัดย่อ	 ควรเลือกค�าส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความ	 ประมาณ	 	 4-5	 ค�า	 ใช้ตัวอักษร 

	 	 	 ภาษาไทย	หรือ	อังกฤษ	ขนาด	14	point

	 	 	 -	 เนื้อหา	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ		ขนาด	14	point	,	ก�าหนดชิดขอบ	,	ตัวหนา	

	 	 	 -	ย่อหน้า	0.5	นิ้ว	

  o Keyword		ให้พิมพ์ต่อจากส่วน	Abstract	ควรเลือกค�าส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความ	ภาษาอังกฤษ	ขนาด	14	point

  o รายละเอียดบทความ	(Body)	

	 	 	 -	ค�าหลักบทขนาด	16	point	,	ก�าหนดชิดซ้าย	,	ตัวหนา	

	 	 	 -	หัวข้อย่อยขนาด	14	point	,	ก�าหนดชิดซ้าย	,	ตัวหนา

	 	 	 -	ตัวอักษรขนาด	14	point	,	ก�าหนดชิดขอบ	,	ตัวธรรมดา

	 	 	 -	ย่อหน้า	0.5	นิ้ว	

  รายละเอียดบทความประกอบด้วย	 บทน�า	 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	 อุปกรณ์และวิธีด�าเนิน	 การวิจัย	 ผลการวิจัย	 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย	ข้อเสนอแนะ	และเอกสารอ้างอิง

 n ค�าศัพท	์ให้ใช้ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน

 n	 รูปภาพและตาราง	 กรณีรูปภาพและตาราง	 หัวตารางให้จัดชิดซ้ายของคอลัมน์	 ค�าบรรยายรูปภาพให้อยู่ใต้รูปภาพ	 และ 

จัดกึ่งกลางคอลัมน์	เนื้อหา	และค�าบรรยายภาพ	ใช้ตัวอักษรขนาด	14	point	ตัวปกติ

 n		 รูปแบบการพิมพ์เอกสารอ้างอิง 

1.		อ้างอิงจากหนังสือ 

รูปแบบ	:	

ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//จ�านวนเล่ม.//ครั้งที่พิมพ์	(ถ้ามี).//ชื่อชุดหนังสือ.//เมืองที่พิมพ์:/ส�านักพิมพ์.

ตัวอย่าง	:	

สชุาต	ิประสทิธิร์ฐัสนิธุ	์และกรรณกิาร์	สขุเกษม.	(2547).	วธีิวทิยาการวจิยัเชงิคณุภาพ: การวจิยัปัญหาปัจจบุนัและการวจิยัอนาคตกาล.  

	 กรุงเทพมหานคร:	เฟื่องฟ้า	พริ้นติ้ง.

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

รูปแบบ		:	

ชื่อผู้เขียนบทความ.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ใน	ชื่อหนังสือ.//ชื่อบรรณาธิการหรือผู้รวบรวม.																				

	 ครั้งที่พิมพ์.//ชื่อชุดหนังสือ.//เมืองที่พิมพ์:/ส�านักพิมพ์.//หน้า.

ตัวอย่าง	:	

ปกรณ์	ปรียากร.	 (2532).	ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา.	ใน	 เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารการพัฒนาชนบท. หน่วยที่	1.	 

	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	สาขาวิทยาการจัดการ.	นนทบุรี:	โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.	หน้า	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.	อ้างอิงจากบทความในวารสาร

รูปแบบ		:	

ชื่อผู้เขียน.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร.//ปีที่	(เดือน):/เลขหน้า.

ตัวอย่าง	:	

สุรัชช์	ฟุ้งเกียรติ.	(2547).	นาโนเทคโนโลยีวิสัยทัศน์เทคโนโลยีระดับไมโคร.	ผู้ส่งออก.	17	(ปักษ์แรก	เมษายน):	19-22.

Mintrom,	 Michael	 and	 Vergari,	 Sandra.	 1996.	 Advocacy	 Coalitions,	 Policy	 Entrepreneurs	 and	 Policy	 Change.	 

 Policy Studies Journal. 24	(Autumn):	420-434.

4.	อ้างอิงจากวิทยานิพนธ์	ภาคนิพนธ์	และสารนิพนธ์

รูปแบบ		:	

ชื่อผู้เขียน.	//(ปี).	//ชื่อวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือสารนิพนธ์.//ระดับปริญญา/	มหาวิทยาลัย.

ตัวอย่าง	:	

ธีรวัฒน์	 พันธุ์สุผล.	 (2547).	 การรับรู้กิจกรรมการพัฒนาทหารกองประจ�าการเพื่อการพัฒนาประเทศ กรณีศึกษา กรมทหารต่อสู้ 
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-------------------------------------------------

หลักเกณฑ์การประเมินบทความเพื่อการตอบรับการตีพิมพ์
 ต้องเป็นบทความทียั่งไม่ได้มกีารเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อนหรอืรายงานสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการใดๆ		กองบรรณาธิการ 

จะด�าเนนิการพจิารณาบทความตามรปูแบบทีก่�าหนด	หากบทความใดไม่ผ่านการพจิารณาจะส่งกลบัคนืให้ผูเ้ขยีนแก้ไข	หากผ่านการพจิารณา 

จะเข้าสู่การประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก	 เมื่อผลการประเมินผ่านหรือไม่ผ่านจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ	 เมื่อบทความได้รับ 

การตีพิมพ์ผู้เขียนจะได้รับหนังสือรับรองการการตีพิมพ์	 โดยจะให้ผู้เขียนที่เป็นชื่อแรก	 และสามารถดาวน์โหลดวารสารฉบับสมบูรณ์ได้ 

ทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา	https://www.rbru.ac.th/org/research/
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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 จังหวัดจันทบุรี 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 
มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี 

 
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 ถนนรักษศกัดิ์ชมูล ตําบลทาชาง  
อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000   
โทรศพัท 0-3947-1056 หรือ 0-3931-9111 ตอ 10801 โทรสาร 0-3947-1056 
มือถือ 086-4402639 

            อีเมลล research_rbru2010@hotmail.com    
 
 

 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี




