พพ
รรณ
ี

วารสารวิจยั ร�ำไพพรรณี

Rajabhat Rambhai Barni Research Journal
ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ประจ�ำปี 2562 (พฤษภาคม - สิงหาคม) ISSN 1906-327X, ISSN 2697-4371 (Online)
ชื่อ
เจ้าของ

ชภัฏ

รำไ

ที่ปรึกษา
บรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ

วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี
สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
41 ม. 5 ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม
ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.ยุวัฒน์  วุฒิเมธี
ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต
ศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา  รักษ์พลเมือง
รองศาสตราจารย์ ดร.พิชนี  โพธารามิก
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  แหวนเพชร
อาจารย์ ดร.สวัสดิ์  อุดมโภชน์
อาจารย์ ดร.ดิเรก  พรสีมา
นายแพทย์วิวัฒน์  สุพรสวัสดิ์
Professor Dr.Jaywant Singh
Professor Dr.Yannis Georgellis
Dr.Benedetta Crisafulli
Dr.Marvyn  Boatswain
Dr.John Pereira
Dr.Rahul Chawdhry
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์มาศ  สุขกสิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา  ภู่จินดา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รองศาสตราจารย์อร่าม  อรรถเจดีย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจันทบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร  ปะโคทัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด  บุญเกิด
มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา พานิชกรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ลัยร
า

บรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ

                                  

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี

มห
าว

ิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล  แสงแข
อาจารย์ ดร.พัชรินทร์  รุจิรานุกูล
นางสาวบุศรา สาระเกษ
นางสาวกรรณิกา  สุขสมัย
นางสาวปิยาภรณ์  กระจ่างศรี
นางสาวปองรัตน์  บุญลาภ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์มาศ  สุขกสิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล  แสงแข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภา  วงษ์พิพัฒน์พงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตติมา  สิงหธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยรัตน์  เจียมโฆสิต
อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์  กู้พงศ์พันธ์
อาจารย์วิไลวรรณ์  เขตมรคา
รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยาดรุ้ง  สุวรรณรัตน์
นางสาวนิตยา  ต้นสาย
นางสาวชุติมา  พิมลภาพ
นางสาวชุลีรัตน์  ผดุงสิน
นางสาวณัฐฐานี  ดีซื่อ
     
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

พพ
รรณ
ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ชภัฏ

รำไ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ผิวทองงาม
รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพียงใจ  เจียรวิชญกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ�ำนวย  ปาอ้าย
อาจารย์ ดร.ลินดา  นาคโปย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด  บุญเกิด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีพร อนุศาสนนันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  วิวาห์สุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรมน  สาตรักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์
อาจารย์ ดร.ประชา  อินัง
อาจารย์ ดร.วรวุฒิ เพ็งพันธุ์
อาจารย์ ดร.สกฤติ อิสริยานนท์
อาจารย์ ดร.ทรงยศ บัวเผื่อน
อาจารย์ ดร.พรรณทิพา  ตันตินัย
อาจารย์ ดร.ขณิชถา พรหมเหลือง
อาจารย์ ดร.รัชนี  แตงอ่อน
อาจารย์ ดร.อุรปรีย์ เกิดในมงคล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย  คลังพหล
อาจารย์ ดร.นพรัตน์ ไวโรจนะ

ลัยร
า

รองศาสตราจารย์จิตติมา  อัครธิติพงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ เสมามอญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาคนิมิตร อรรคศรีวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ สิงห์ม่วง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งรวี  อ�ำนาจตระกูล
อาจารย์ ดร.นรินทร์  กุลนภาดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงชมพู  หงษ์ชัย
อาจารย์ ดร.กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ
อาจารย์ ดร.เชาวลิต หามนตรี

ิทยา

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มห
าว

อาจารย์ ดร.จรสวรรณ  โกยวานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา  แพงศรี

ออกแบบรูปเล่มและจัดพิมพ์
ปีที่พิมพ์
พิมพ์ที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

นางสาวนิตยา  ต้นสาย
พ.ศ. 2562
บริษัท กีรติการพิมพ์ จ�ำกัด 83/73 ม.3 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

พพ
รรณ
ี

บทบรรณาธิการ

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำ�ไพพรรณี เป็นวารสารวิจัยที่เผยแพร่
บทความวิจัยของนักวิจัย นักศึกษา บัณฑิตศึกษา คณาจารย์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่สนใจ เป็นวารสาร
ราย 4 เดือน โดยเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม- เมษายน)  ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) และฉบับที่ 3
(กันยายน-ธันวาคม) โดยฉบับนี้เป็นปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ประจำ�ปี 2562 (พฤษภาคม-สิงหาคม) เพื่อเป็นตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการวารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี และเป็นการปรับปรุงคุณภาพวารสารให้มีความน่าสนใจมากขึ้น
ทางวารสารได้เปิดรับบทความวิจัยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในฉบับนี้ จำ�นวน 20 เรื่อง ปัจจุบันวารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ได้ดำ�เนินงานมาเป็นปีที่ 13 โดยบทความ
วิจยั ทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกให้ตพี มิ พ์ในวารสารนี้ ผ่านการประเมินจากผูท้ รงคุณวุฒแิ ละผูเ้ ชีย่ วชาญตามสาขาวิชา ซึง่ วารสาร
วิจัยรำ�ไพพรรณี ได้จัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้มีการพัฒนา
คุณภาพวารสารมาโดยตลอด ปัจจุบันได้จัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 กองบรรณาธิการวารสารได้ดำ�เนินการเผยแพร่
วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ไปยังเครือข่ายมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั่วประเทศ เป็นประจำ�ทุก 4 เดือน  
กองบรรณาธิการขอขอบคุณผูเ้ ขียนทุกท่านทีส่ ง่ บทความวิจยั มาให้พจิ ารณาตีพมิ พ์ ขอขอบพระคุณผูท้ รงคุณวุฒิ
ในการพิจารณาบทความ (Peer reviews) ทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขบทความวิจัยต่าง ๆ ให้มี
ความถูกต้อง และขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนการจัดทำ�วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณีฉบับนี้ให้เสร็จสมบูรณ์
ด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ประจำ�ปี 2562 (พฤษภาคม-สิงหาคม) จะสามารถ
ตอบสนองความสนใจของผู้อ่านทุกท่านได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
หรือสมัครส่งบทความวิจัยออนไลน์ ได้ที่ https://www.rbru.ac.th/org/research/article_research/list.php หรือ
ส่งผ่านระบบ ThaiJo 2.0 https://tci-thaijo.org/index.php/RRBR/index  ซึ่งกองบรรณาธิการวารสารจะดำ�เนินการ
รวบรวม คัดกรอง เพื่อนำ�ไปสู่การเผยแพร่ผลงานวิจัยอันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป
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ในการท�ำวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพระบบสูบน�้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์
ปริมาณน�้ำที่ผลิตได้ต่อการน�ำไปใช้งาน วิเคราะห์ต้นทุนเชิงเศรษฐศาสตร์ และบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาล
เกาะกูด ผลการวิจัยพบว่า หลังการติดตั้งระบบสูบน�้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 325 วัตต์
จ�ำนวน 10 แผง เครื่องแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ ขนาด 2 แรงม้า (1.5 กิโลวัตต์) เครื่องสูบน�้ำบาดาล 3 เฟส ขนาด 2 แรงม้า ควบคุม
การสูบน�้ำด้วยสวิตช์ใบพาย และสวิตช์ควบคุมระดับแรงดันในภาชนะเก็บน�้ำ  ขนาด 15 คิว (15,000 ลิตร) ท�ำงานร่วมกับกระแสไฟฟ้า
ที่มาจากการไฟฟ้าเพื่อชดเชยช่วงเวลาที่แผง  โซล่าเซลล์ไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ วิเคราะห์ปริมาณความเข้มแสง ปริมาณแรงดันไฟฟ้า
และกระแสไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. พบว่า เมื่อปริมาณความเข้มแสงเพิ่มขึ้น มีผลท�ำให้กระแสไฟฟ้า
เพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ยค่าสูงสุดที่เวลา 12.00 น. เท่ากับ 50,725 ลักซ์ ค่ากระแสไฟฟ้า เท่ากับ 5.94 แอมแปร์ ได้ปริมาณน�้ำโดยเฉลี่ย 80 ลิตร
ต่อนาที หรือ 4,800 ลิตรต่อชั่วโมง โดยภาชนะเก็บน�้ำ ขนาด 15,000 ลิตร จะสามารถเติมน�้ำลงในภาชนะเก็บน�้ำได้ภายในระหว่าง 2.30 ถึง
3 ชั่วโมง สามารถลดปริมาณค่ากระแสไฟฟ้าของโรงเรียนได้ปริมาณร้อยละ 30 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน หลังบูรณการการเรียน
การสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ของโรงเรียนอนุบาลเกาะกูด ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณาจารย์ และผู้ที่สนใจทั่วไป รวมจ�ำนวน 127 คน ท�ำแบบสอบถามความพึงพอใจ 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�ำความรู้ไปใช้ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ สามารถน�ำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานด้านพลังงานไฟฟ้า
ให้เกิดความเชี่ยวชาญ และสอดคล้องกับการมีส่วนร่วมลดการใช้พลังงานของประเทศ ค่าเฉลี่ย (Mean) 4.91 คิดเป็น ร้อยละ 98.20
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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.
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บ่อบาดาลของทางโรงเรียน ฯ ด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานและ
โรงเรียนอนุบาลเกาะกูดตั้งอยู่ในพื้นที่เป็นเกาะมีทะเล บุคลากรที่อยู่บนเกาะกูด เมื่อปี พ.ศ.2553 ซึ่งมีขนาดความลึก
โรงเรียนอนุบาลเกาะกูดตั้งอยูในพื้นที่เปนเกาะมีทะเลลอมรอบ ระบบไฟฟาที่ใชงานอยูบนเกาะไดมาจากการ
ล้ อ มรอบ ระบบไฟฟ้ า ที่ ใช้ ง านอยู ่ บ นเกาะได้ ม าจากการไฟฟ้ า 53 เมตร สูบด้วยเครื่องสูบน�้ำขนาด 1.5 แรงม้า ส่งน�้ำที่ได้ไปเก็บไว้
ไฟฟาสวนภูมิภาคที่นําสายเคเบิลลอดใตทะเล แจกจายไปยังสายสงสําหรับใชบนเกาะ ซึ่งในบางวันกระแสไฟฟามีปริมาณ
ส่วนภูมิภาคที่น�ำสายเคเบิลลอดใต้ทะเล แจกจ่ายไปยังสายส่ง บนภาชนะเก็บน�้ำ  ขนาด 15 คิว (15,000 ลิตร) ความสูง 15 เมตร
ไมเพี ยงพอตอความตองการใชงาน เนื่องมาจากมีจํานวนโรงแรม รีสอรต และที่พักเปนจํานวนมากมีความตองการใช
แจกจ่ายไปยังจุดต่าง ๆ ภายในโรงเรียน รวมถึงบ้านพักอาจารย์
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ภาพที่ 1 บ่อบาดาล และภาชนะเก็บน�้ำของโรงเรียนอนุบาลเกาะกูด
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โรงเรี ย นอนุ บ าลเกาะกู ด มี ค วามต้ อ งการที่ จ ะพั ฒ นา
ระบบสู บ น�้ ำ บาดาลจากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ แ บบพึ่ ง พาตนเอง
โดยจะท�ำการสร้างกระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ ส่งไปยังปั๊มน�้ำ
เพื่อสูบน�้ำขึ้นมาจากบ่อบาดาลของทางโรงเรียน เสริมการใช้กระแส
ไฟฟ้าที่อยู่บนเกาะ โดยเป็นการสร้างพลังงานกระแสไฟฟ้าจาก
การใช้แผงโซล่าเซลล์น�ำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้งาน ควบคู่กับ
การบูรณการการเรียนการสอนเสริมทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์
ของทางโรงเรียน ซึง่ หากช่วงใดทีม่ แี สงอาทิตย์กจ็ ะผลิตกระแสไฟฟ้า
เพื่ อ สู บ น�้ ำ ด้ ว ยตนเอง และถ้ า หากช่ ว งเวลาที่ ไ ม่ มี แ สงอาทิ ต ย์
ก็สามารถใช้ระบบสูบน�้ำจากระบบไฟฟ้าที่อยู่บนเกาะได้ (Hybrid
Technology) จึงมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งในพัฒนาระบบ
สูบน�้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นใช้เองส�ำหรับโรงเรียน
อนุบาลเกาะกูด เป็นแนวทางศึกษาให้กับบุคคลในชุมชนบนเกาะ
เพิ่มประสิทธิภาพการสูบน�้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และยังเป็น
การลดค่าใช้จา่ ยด้านพลังงานไฟฟ้าของทางโรงเรียน และในภาพรวม

ของการใช้ไฟฟ้าบนเกาะ เป็นแหล่งเรียนรู้ของบุคคลที่อาศัยอยู่
บนเกาะ เนื่องจากทางโรงเรียน ฯ จะเป็นสถานที่เผยแพร่ความรู้
แบบอย่างได้เป็นอย่างดี
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้พิจารณาที่จะศึกษาการพัฒนาระบบ
สูบน�้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ภายในโรงเรียนอนุบาลเกาะกูด
อ�ำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเกิดการ
พึ่งพาตนเอง ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลง บูรณาการงานวิจัยกับ
การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโรงเรียน
อนุ บ าลเกาะกู ด เพื่ อ สร้ า งกิ จ กรรมเสริ ม ทั ก ษะการเรี ย นรู ้ ด ้ า น
วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการน�ำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์
เพื่อจะสามารถพึ่งพาตนเอง ด้วยกรรมวิธีหลักการทางวิศวกรรม
ซึ่งจะน�ำพาให้ทางโรงเรียนได้ผลสัมฤทธิ์ในด้านการเรียนการสอน
ของอาจารย์ และคงรักษาโรงเรียนต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงาน
ต่อไป
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งานวิจัยนี้ท�ำการศึกษาและพัฒนาระบบสูบน�้ำบาดาล
พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ แ บบพึ่ ง พาตนเองในพื้ น ที่ โรงเรี ย นอนุ บ าล
เกาะกู ด จั ง หวั ด ตราด เพื่ อ น� ำ กระแสไฟฟ้ า ที่ ไ ด้ ไ ปใช้ ร ่ ว มกั บ
กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าจ่ายให้กับเครื่องสูบน�้ำ  ขนาด 2 แรงม้า
(1,500 วัตต์) โดยมีวิธีการด�ำเนินการวิจัย และเก็บข้อมูลในช่วง
เดือนมิถุนายน ถึง เดือนสิงหาคม แบ่งวิธีการด�ำเนินการวิจัย 4 ส่วน
ดังนี้
ส่วนที่ 1		 การจัดสร้างระบบสูบน�้ำบาดาลพลังงาน
แสงอาทิตย์
1.1 พัฒนาระบบสูบน�้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์
แบบพึ่งพาตนเองในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด จังหวัดตราด
ดังภาพที่ 2 โดยติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามที่ได้ออกแบบไว้ให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน วสท. 022013-59 เรือ่ ง มาตรฐานการติดตัง้ ทางไฟฟ้า
ส�ำหรับประเทศไทย : ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ที่ติดตั้งบนหลังคา (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์, 2561)
1.2 ติดตั้งชุดอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามรูปแบบของการ
ออกแบบจั ด สร้ า ง เช่ น แผงโซล่ า เซลล์ ช นิ ด ผลึ ก รวมซิ ลิ ค อน
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1. เพื่ อ ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ
ระบบสู บ น�้ ำ บาดาลพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ปริ ม าณน�้ ำ ที่ ผ ลิ ต ได้
ต่อการน�ำไปใช้งาน
2. เพือ่ ศึกษาวิเคราะห์ตน้ ทุนเชิงเศรษฐศาสตร์วศิ วกรรม
ของระบบสูบน�้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์
3. เพื่ อ บู ร ณการงานวิ จั ย กั บ การเรี ย นการสอนด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโรงเรียน

(Polycrystalline Silicon Solar Cell) ขนาด 325 วัตต์ ยี่ห้อ
Suntech รุ่น STP325-24/VFW จ�ำนวน 10 แผง เครื่องแปลง
ไฟฟ้ากระแสสลับ (Inverter) ยี่ห้อ Novem ขนาด 2 แรงม้า
(1,500 วัตต์) และเครื่องสูบน�้ำบาดาลระบบไฟฟ้ากระแสสลับ
ขนาด 3 เฟส (220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์) ยี่ห้อแฟรงคลิน (Franklin)
รุ่นเชเฟอร์ รีเจนด์ (ใบพัดสแตนเลส) โดยมีขนาดใบพัด จ�ำนวน
14 ใบพัด น�้ำหนักรวม 5 กิโลกรัม ประสิทธิภาพในการสูบน�้ำได้
ปริมาณน�้ำ  100 ลิตรต่อนาที ที่ระดับความลึก 55 เมตร และ
ประสิทธิภาพสูงสุดได้ปริมาณน�้ำ  30 ลิตรต่อนาที ที่ระดับความลึก
82 เมตร (กรุงไทยวัฒนา, 2554)
1.3 ติดตัง้ ชุดควบคุมการท�ำงานระบบสูบน�ำ้ บาดาล
พลังงานแสงอาทิตย์ โดยน�ำอุปกรณ์ต่าง ๆ ติดตั้งไว้ภายในกล่อง
ขนาดความกว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 43 เซนติเมตร และลึก
15 เซนติเมตร ประกอบด้วย ฟิวส์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ขนาด
15 แอมแปร์ ส�ำหรับกระแสไฟฟ้าในขณะรับโหลดเกิน สวิตช์
ไฟฟ้ากระแสตรง (DC Circuit Breaker) ส�ำหรับตัดต่อกระแสไฟฟ้า
ที่มาจากแผงโซล่าเซลล์ อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าไฟฟ้ากระแสตรง
(DC Surge Protection) ส�ำหรับป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินจาก
ภัยธรรมชาติ ส่วนอุปกรณ์ส�ำหรับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ ประกอบ
ด้วย อุปกรณ์ปอ้ งกันฟ้าผ่าไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Surge Protection)
ส�ำหรับการกระชากกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้ากระแสสลับ
(AC Circuit Breaker) ส�ำหรับตัดต่อระบบที่เชื่อมต่อกระแสไฟฟ้า
จากการไฟฟ้า
1.4 ติดตั้งชุดควบคุมการตัดต่อระบบสูบน�้ำบาดาล
ประกอบด้วย สายสัญญาณสวิตช์ใบพาย (Paddle Flow Switch)
เพื่อท�ำหน้าที่เช็คปริมาณน�้ำที่อยู่ในบ่อบ่อบาดาล และสายสัญญาณ
ควบคุมแรงดันในภาชนะเก็บน�ำ 
้ (Pressure Tank) เพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ช็ค
ความต้องการเติมน�ำ้ เข้าสูภ่ าชนะเก็บน�ำ้ ขนาด 15 คิว (15,000 ลิตร)

รำไ

วัตถุประสงค์

ภาพที่ 2 ระบบสูบน้ําบาดาลพลังงานแสงอาทิ
ย บน�้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์
ภาพที่ 2ตระบบสู

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) และเครื่องสูบน้ําบาดาลระบบ
ศรายุทไฟฟ
ธ์ จิตารพั
ฒนากุลบ, ขนาด
กฤษณะ3 เฟส
จันทสิ
ทธิ์, โวลต
คมสัน50มุเฮิ
่ยสีร,ตซ
นิก) รยีผงทอง
กระแสสลั
(220
่หอ แฟรงคลิน (Franklin) รุนเชเฟอร รีเจนด (ใบพัดสแตนเลส)
โดยมีขนาดใบพัดจํานวน 14 ใบพัด น้ําหนักรวม 5 กิโลกรัม ประสิทธิภาพในการสูบน้ําไดปริมาณน้ํา 100 ลิตรตอนาที ที่
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ส่วนที่ 4		 ถ่ายทอดองค์ความรูง้ านวิจยั และบูรณาการ
การเรียนการสอน				
น�ำองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่ได้ดังกล่าว น�ำมา
ถ่ า ยทอด บู ร ณาการการเรี ย นการสอนกั บ รายวิ ช าทางด้ า น
วิทยาศาสตร์สู่โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด กลุ่มชุมชน เพื่อสร้างองค์
ความรูด้ า้ นพลังงานทดแทนให้เกิดขึน้ แก่ชมุ ชน ลดภาระค่าใช้จา่ ยใน
ด้านพลังงานไฟฟ้า ประเมินการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยการท�ำแบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัย
แบ่งเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป (เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และอาชีพ) ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการจัดโครงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยด้านพลังงานไฟฟ้า (ทราบข่าวสารการ
จัดโครงการจากแหล่งใดบ้าง รับประโยชน์ด้านใดจากการเข้าร่วม
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัย น�ำความรู้ที่ได้ไปขยายผลต่อ
ในด้านใดบ้าง และต้องการรับบริการถ่ายทอดองค์ความรูด้ า้ นใดจาก
ผลการวิจยั ) ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของผูร้ บั การถ่ายทอดเทคโนโลยี
(ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านความพึงพอใจ และด้านการน�ำความรู้
ไปใช้) และตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ชภัฏ

ส่วนที่ 2		 การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ผล
ประสิทธิภาพการใช้งาน
หลั ง จากด� ำ เนิ น การจั ด สร้ า งระบบสู บ น�้ ำ บาดาล
พลังงานแสงอาทิตย์แล้ว ท�ำการทดสอบการใช้งานของระบบฯ
อธิบายขั้นตอนการใช้งาน วิเคราะห์ระบบสูบน�้ำบาดาลพลังงาน
แสงอาทิตย์ โดยท�ำการทดสอบวัดปริมาณความเข้มแสง (Light
Intensity Meter) ด้วยเครื่องวัดยี่ห้อ Pro’s Kit รุ่น MT-4017
ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่ากระแสไฟฟ้า และค่าแรงดันไฟฟ้า
ด้วยมิเตอร์ยี่ห้อ Uni-T รุ่น UT204 ศึกษาผลที่มีต่อการท�ำงานของ
ระบบ ฯโดยเก็บข้อมูลในช่วงเวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. เฉลี่ย
6 ครั้งใน 1 ชั่วโมง แล้วน�ำผลมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบฯ
โดยการท�ำงานร่วมกันระหว่างพลังงานแสงอาทิตย์กับกระแสไฟฟ้า
ที่มาจากการไฟฟ้า
ส่วนที่ 3		 การศึกษาวิเคราะห์ตน้ ทุนเชิงเศรษฐศาสตร์
วิศวกรรม
ท� ำ การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ต ้ น ทุ น เชิ ง เศรษฐศาสตร์
วิศวกรรมจากการลงทุนสร้างระบบสูบน�ำ้ บาดาลพลังงานแสงอาทิตย์
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�้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ จากสมการ
ที่ (2)
PBP = MC/P                 (2)
เมื่อ
PBP = ระยะเวลาในการคืนทุน (ปี)
MC = ค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบ (บาท)
P      = ก�ำไร (บาท/ปี)
โดยที่เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเป็นการวิเคราะห์เพื่อ
ให้เกิดการประหยัดทรัพยากร โดยเน้นความคุ้มค่าและก่อให้เกิด
ประโยชน์มากทีส่ ดุ แต่เสียค่าใช้จา่ ยน้อยทีส่ ดุ เป็นการประเมินต้นทุน
เทียบกับผลตอบแทนทีไ่ ด้รบั จากการลงทุน ในการประเมินค่าใช้จา่ ย
ของการสร้างระบบเครื่องสูบน�้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์

ผลการวิจัย

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ผลการจัดสร้างระบบสูบน�ำ้ บาดาลพลังงานแสงอาทิตย์
แบบพึง่ พาตนเองภายในพืน้ ทีโ่ รงเรียนอนุบาลเกาะกูด จังหวัดตราด
1. ผลการติ ด ตั้ ง แผงโซล่ า เซลล์ (Solar Cell)
รับพลังงานแสงอาทิตย์
ผลการติดตัง้ แผงโซล่าเซลล์ (Solar Cell) รับพลังงาน
แสงอาทิตย์ พบว่า ต�ำแหน่งส�ำหรับวางแผงโซล่าเซลล์ที่เหมาะสม
ต่อการติดตั้งระบบสูบน�้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์นั้น ถูกติดตั้ง
อยู่บนหลังคาของอาคารอนุบาล น�ำอุปกรณ์ติดตั้งประกอบไปด้วย
รางอะลูมิเนียม ตัวยึดลอนคู่ เอ็นแคลมป์ มิดแคลมป์ ตัวต่อราง
ดังภาพที่ 3 โดยใช้พ้ืนที่ขนาดความกว้าง 10 เมตร ยาว 2 เมตร
วางบนหลังคากระเบือ้ งลอนคูเ่ รียงกันไปตามแนวยาวของอาคารเรียน
หันแผงโซล่าเซลล์เอียง 15 ถึง 20 องศา ไปทางทิศใต้ ซึ่งจะสามารถ
รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้ดตี ลอดทัง้ วัน (นครินทร์ รินผล, 2559)
อีกทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้ง วสท. 022013-59 เรื่อง
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส�ำหรับประเทศไทย : ระบบการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทตี่ ดิ ตัง้ บนหลังคาด้านมุมองศาระหว่าง
15 ถึง 20 องศา ส�ำหรับติดตั้งเมื่อเทียบกับทิศใต้ (True South)
ส่งผลกระทบต่อสมรรถนะของระบบ

ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล, กฤษณะ จันทสิทธิ์, คมสัน มุ่ยสี, นิกร ผงทอง
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สําหรับการเชื่อมตอวงจรของแผงโซลาเซลลนั้น เนื่องจากกระแสไฟฟาที่ไดเปนไฟฟากระแสตรง ที่แผง
เซลลแตละแผงจะมีขั้วที่แตกตางกันคือ มีขั้วบวก (+) และขั้วลบ (-) ทําใหเวลาที่ตอแผงนั้นตองคํานึงถึงการออกแบ
ใชงาน โดยจะตอในลักษณะวงจรอนุกรม คือนําขั้วบวก (+) แผงที่ 1 ไปเขาขั้วลบ (-) ของแผงที่ 2 และนําขั้วลบ (10 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ แผงที
13 ฉบั
ที่ 2าขัเดื้วบวกของแผงที
อนพฤษภาคม่ 2- เพื
สิง่อหาคม
่ 1 บไปเข
ใหไดแ2562
รงดันไฟฟาที่สูง แตกระแสไฟฟาจะเทากันตลอด
2. ผลการติดตั้งเครื่องสูบน้ําบาดาลพลังงานแสงอาทิตย
ผลการติดตั้งเครืจากนั
่องสูบน้้ นําน�บาดาลพลั
งงานแสงอาทิ
ตย พบวาอกให้
อนทํ
การติดตัก้งของบ่
เครื่องสูอบน้ํา ทําการนําท
ำสายยางหย่
อยลงไปภายในบ่
สุดาความลึ
อุปกรณตาง ๆของระบบเดิท�มำทีการเป่
่ทําการติาลมด้
ดตั้งไววยเครื
ตั้งแต่อปงก�
 พ.ศ.2553
อน ้นหลั
ทําการลางทําความสะอ
ำเนิดลม ออกมาก
หลังจากนั
น�้ำงจากนั
ที่มีสิ่ง้นสกปรก
บาดาล และซอมแซมกอนทีจะขึ
่จะทํ้นามายั
การติงดบริตั้งเวณบ่
ดังภาพที
่
4
โดยขั
น
้
ตอนการล
า
งจะทํ
า
การเตรี
ย
มความพรอมของบอโด
อบาดาล รอจนกว่าน�้ำที่ขึ้นมามีลักษณะใส
ทําความสะอาดบริเวณปากบอ จากนั้นนําสายยางหยอยลงไปภายในบอใหสุดความลึกของบอ ทําการเปาลมดวยเ
ไม่มีสีขุ่น จึงท�ำการหยุด ตรวจสอบสภาพบ่อให้พร้อมใช้งาน และ
กําเนิดลม หลังจากนั้นน้ําที่มีสิ่งสกปรกจะขึ้นมายังบริเวณบอบาดาล รอจนกวาน้ําที่ขึ้นมามีลักษณะใสไมมีสีขุน จึงท
ตั้งเครื
่องสูาการติ
บน�้ำบาดาลลงไปตามเดิ
ม
หยุด ตรวจสอบสภาพบอใหท�พำรการติ
อมใชดงาน
และทํ
ดตั้งเครื่องสูบน้ําบาดาลลงไปตามเดิ
ม

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า
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ภาพที่ 3 การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาอาคารอนุบาล
รติดตั้งแผงโซลาเซลลบนหลังคาอาคารอนุบาล
การติ ด ตั้ ง แผงโซล่ า เซลล์ เริ่ ม ต้ น จากค� ำ นวณพื้ น ที่
ารติดตั้งแผงโซลาทีเซลล
เ
ริ
่
ม
ต
น
จากคํานวณพื
่ที่ตอ2x1
งการวางแผงโซล
่ต้องการวางแผงโซล่
าเซลล์้นขทีนาด
ตารางเมตรต่าอเซลล
แผง ขทันาด
้งหมด2x1 ตารางเมตรตอแผง
น 10 แผง (ตามทีจ�่ไำดนวน
ทําการออกแบบไว
) นํา่ไขายึ
หลังคากระเบืภาพที
้องลอนคู
 (Roof
kit) วางบนสั
นภาพที
นูนดตัของ
10 แผง (ตามที
ด้ท�ำดการออกแบบไว้
) น�่ ำ4ขายึ
ดหลั
การล
างบงtile
อคา
บาดาลก
อนทําการติ
้ง่ 4 การล้างบ่อบาดาลก่อนท�ำการติดตั้ง
ยการเจาะลงไปให
ยึ ด กั้อบงลอนคู
คานของอาคาร
า งระหว
างจุด ยึด 1.5
กระเบื
่ (Roof tileโดยมี
kit)ร ะยะห
วางบนสั
นนูนของกระเบื
้องด้เมตร
วย นํา รางอะลูมิ เนี ย ม
Rail) วางบนขายึดหลังคาเพื่อติดตั้งแผงโซลาเซลลไปตามแนวยาวตอกัน นําแผงโซลาเซลลวางจากดหลัานใน
งท�ำความสะอาดบ่อบาดาล พบว่า การติดตัง้ เริม่ จาก
การเจาะลงไปให้ยึดกับคานของอาคาร โดยมีระยะห่างระหว่าง
นนําอุปกรณจับยึดดานขางแผงโซลาเซลล (End Clamp Solar Module) ใหแนนไมสามารถขยั
บ
ตั
ว
ได
วาง
จุดยึด 1.5 เมตร น�ำรางอะลูมิเนียม (Aluminum Rail) วางบนขา ท�ำการเตรียมอุปกรณ์ โดยการประกอบเครื่องสูบน�้ำบาดาลเข้ากับ
ลดวยอุปกรณจับยึดระหวางแผงโซลาเซลล (Middle Clamp Solar Module) ขันนอตยึดใหแนน ติดตั้ง
ขนาด 2 แรงม้า 3 เฟส เชื่อมต่อสายไฟฟ้าเข้ากับสายไฟฟ้า
ยึดหลัางนวน
คาเพื10
่อติดแผง
ตั้งแผงโซล่
าเซลล์
ปตามแนวยาวต่อกันมิเนีน�ยำมไม
แผงพอกัมอเตอร์
ดตั้งแผงถัดไปจนครบจํ
และในกรณี
ที่คไวามยาวของรางอะลู
บจํานวนแผงโซลา
(VCT)
ซึง่ จะมีสายไฟย่อยอยูภ่ ายในพันสายไฟเพือ่ ป้องกัน
โซล่ชุดาตเซลล์
วางจากด้
นในสุ(Rail
ด หลัSplice
งจากนัKit)
้นน�ำเนือุป่อกรณ์
จับยึดด้านข้าง แกนเดี
ติดตั้ง ก็สามารถใช
อรางอลู
มิเนียามได
งจากความยาวของรางอะลู
มิเนียยว มมี
ขนาด
แผงโซล่าเซลล์ (End Clamp Solar Module) ให้แน่นไม่สามารถ การลั ด วงจรด้ ว ยเทปพั น สายแบบละลาย น� ำ ลวดสลิ ง ขนาด
ราง
6 มิลลิเทีมตร
มาท�า ำการยึดเครื่องสูบน�้ำบาดาลให้ลอยตามขนาด
บ ตั ว ได้ วางแผงโซล่
้ ว ยอุ ป กรณ์ จั บ ยึาดทีระหว่
งแผงากระแสตรง
าหรับการเชื่อมตขยั
อวงจรของแผงโซล
าเซลลานเซลล์
ั้น เนื่อดงจากกระแสไฟฟ
่ไดเปนาไฟฟ
่แผงโซล
กของบ่อบาดาล โดยเว้นระยะก้นบ่อกับเครื่องสูบน�้ำบาดาล
น่นานึงถึความลึ
ผงจะมีขั้วที่แตกตโซล่
างกัานเซลล์
คือ มีข(Middle
ั้วบวก (+)Clamp
และขั้วSolar
ลบ (-) Module)
ทําใหเวลาทีขั่ตนอนอตยึ
แผงนัด้นให้
ตอแงคํ
งการออกแบบการ
ท�ำการติ
ดตั(-)
้งท่อของ
น�้ำ  ขนาด 2 นิ้ว ด้วยเกลียวนอกกับเครื่องสูบน�้ำ
ะตอในลักษณะวงจรอนุ
อนําขัด้วตับวก
แผงที่ 1 ไปเข
าขั้ว10
ลบแผง
(-) ของแผงที
าขั้วลบ
ติดตัง้ แล้กรม
วท�ำคืการติ
ง้ แผงถั(+)ดไปจนครบ
จ�ำนวน
และในกรณี่ 2 และนํ
าขั้วบวกของแผงที
เพื่อใหไดแรงดันไฟฟมิเานีทีย่สมไม่
ูง แตพกอกั
ระแสไฟฟ
าจะเทากันาเซลล์
ตลอดที่น�ำ บาดาล ท�ำการหย่อนท่อน�้ำลงไปในบ่อ ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวต้องใช้
ทีค่ 2วามยาวของรางอะลู
บจ�ำนวนแผงโซล่
การติดตั้งเครื่องสูมาติ
บน้ดําตับาดาลพลั
งงานแสงอาทิ
ตย มิเนียมได้ (Rail Splice Kit) ความระมั ด ระวั ง เป็ น อย่ า งมาก เนื่ อ งจากเครื่ อ งสู บ น�้ ำ บาดาล
้ง ก็สามารถใช้
ชุดต่อรางอลู
การติดตั้งเครื่องสูเนืบ่อน้งจากความยาวของรางอะลู
ําบาดาลพลังงานแสงอาทิตมยิเนีพบว
อนทํ4.20
าการติเมตรต่
ดตั้งเครื
่องสูบน้ําอาจตกหล่
ทําการนํานทลงไปในบ่
อและ อบาดาลได้ เชื่อมต่อระหว่างท่อด้วยกาว
ยม มีาขกนาด
อราง    
ๆของระบบเดิมที่ทําการติดตัส�้งไว
ตั้งบแต
ป พ.ศ.2553
ออกมากอน าหลั
งจากนั
้นทํอ่ างจาก
การลางทํประสานระหว่
าความสะอาดบ
อ ยวในกับเกลียวนอก แล้วหมุนเกลียวให้ท่อต่อ
างเกลี
ำหรั
การเชื
อ่ มต่อวงจรของแผงโซล่
เซลล์
นนั้ เนื
อมแซมกอนที่จะทําการติดตั้ง ดังภาพที่ 4 โดยขั้นตอนการลางจะทําการเตรียมความพรกัอนมของบ
อโดยการ
ตามความลึ
กของบ่อที่ระยะ 53 เมตร โดยมีจ�ำนวนท่อเท่ากับ
กระแสไฟฟ้าที่ได้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง ที่แผงโซล่าเซลล์แต่ละแผง
าดบริเวณปากบอ จากนั้นนําสายยางหยอยลงไปภายในบอใหสุดความลึกของบอ ทําการเป
า
ลมด
ว
ยเครื
่อง
จะมีขั้วที่แตกต่างกัน คือ มีขั้วบวก (+) และขั้วลบ (-) ท�ำให้เวลา 13 ท่อน ท�ำการปิดปากบ่อบาดาลด้วยฝาปิด ขนาด 8 นิ้ว ยึดลวดสลิง
งจากนั้นน้ําที่มีสิ่งสกปรกจะขึ้นมายังบริเวณบอบาดาล รอจนกวาน้ําที่ขึ้นมามีลักษณะใสไมมีสีขุน จึงทําการ
ด้วยนอตยึดลวดสลิงให้ตึงพอดีกับความลึกของบ่อ แล้วท�ำการ
่อแผงนั
้นต้องค�
ำนึงดถึตังการออกแบบการใช้
งาน โดยจะต่
อบสภาพบอใหพรทีอ่ตมใช
งาน และทํ
าการติ
้งเครื่องสูบน้ําบาดาลลงไปตามเดิ
ม อใน
ลักษณะวงจรอนุกรม คือ น�ำขั้วบวก (+) แผงที่ 1 ไปเข้าขั้วลบ (-) เชื่อมต่อท่อไปยังภาชนะเก็บน�้ำด้วยขนาดท่อลด 2 นิ้ว - 1(1/4) นิ้ว
ของแผงที่ 2 และน�ำขั้วลบ (-) ของแผงที่ 1 ไปเข้าขั้วบวกของแผง เพื่อส่งน�้ำขึ้นไปเก็บยังภาชนะเก็บน�้ำ  ขนาด 15 คิว (15,000 ลิตร)
ส�ำหรับการเชื่อมต่อสายไฟฟ้า โดยใช้สายไฟฟ้าแกนเดียว (VCT)
ที่ 2 เพื่อให้ได้แรงดันไฟฟ้าที่สูง แต่กระแสไฟฟ้าจะเท่ากันตลอด
2. ผลการติ ด ตั้ ง เครื่ อ งสู บ น�้ ำ บาดาลพลั ง งานแสง ขนาด 3x2.5 มิลลิเมตร ต่อมาจากชุดควบคุมที่อยู่ภายในห้องของ
อาคารอนุบาล โดยการน�ำสายไฟร้อยท่อแล้วท�ำการฝังลงดินเพื่อ
อาทิตย์
ผลการติดตั้งเครื่องสูบน�้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ ป้องกันอันตรายส�ำหรับนักเรียน และบุคคลทั่วไป
3. ผลการติดตั้งระบบควบคุมเครื่องสูบน�้ำบาดาล
พบว่า ก่อนท�ำการติดตั้งเครื่องสูบน�้ำ  ท�ำการน�ำท่อและอุปกรณ์
ต่าง ๆ ของระบบเดิมที่ท�ำการติดตั้งไว้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 ออกมา พลังงานแสงอาทิตย์
ผลการติดตั้งระบบตัดต่อควบคุมเครื่องสูบน�้ำบาดาล
ก่อน หลังจากนัน้ ท�ำการล้างท�ำความสะอาดบ่อบาดาล และซ่อมแซม
ก่อนที่จะท�ำการติดตั้ง ดังภาพที่ 4 โดยขั้นตอนการล้างจะท�ำการ พลังงานแสงอาทิตย์ พบว่า จุดส�ำหรับติดตั้งชุดควบคุมถูกติดตั้งอยู่
ลางบอบาดาลกอนทําการติดตั้ง
เตรียมความพร้อมของบ่อโดยการท�ำความสะอาดบริเวณปากบ่อ ภายในห้องนักเรียนชั้นอนุบาล โดยน�ำอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ส�ำคัญติดตั้ง

ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล, กฤษณะ จันทสิทธิ์, คมสัน มุ่ยสี, นิกร ผงทอง
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รรณ
ี

ประสานระหวางเกลียวในกับเกลียวนอก แลวหมุนเกลียวใหทอตอกันตามความลึกของบอที่ระยะ 53 เมตร โดยมีจํานวน
ทอเทากับ 13 ทอน ทําการปดปากบอบาดาลดวยฝาปดขนาด 8 นิ้ว ยึดลวดสลิงดวยนอตยึดลวดสลิงใหตึงพอดีกับความ
ลึกของบอ แลวทําการเชื่อมตอทอไปยังภาชนะเก็
วยขนาดทปีอทลด
นิ้ว เพื่อสงน้ํา-ขึสิ้นงไปเก็
งภาชนะ11
วารสารวิบจน้ัยร�ําำดไพพรรณี
ี่ 132 นิฉบั้ว บ–ที1(1/4)
่ 2 เดือนพฤษภาคม
หาคมบยั2562
เก็ บ น้ํ าขนาด 15 คิว (15,000 ลิต ร) สําหรับ การเชื่ อ มตอ สายไฟฟ า โดยใช สายไฟฟ า แกนเดี ยว (VCT) ขนาด 3x2.5
มิลลิเอมตร
ดควบคุ
ยูภายในห
งของอาคารอนุ
าสายไฟร
อยทอแลอ่ วงสูทํบาการฝ
งลงดิ นงเพืงานแสงอาทิ
่อ
ลงในกล่
ง เช่นตออิมาจากชุ
นเวอร์เตอร์
ขนาดมที2 ่ อแรงม้
า ฟิวส์ไอฟฟ้
ากระแสตรง บาล โดยการนํการติ
ดตัง้ ระบบเครื
น�ำ้ บาดาลพลั
ตย์
ป
อ
งกั
น
อั
น
ตรายสํ
า
หรั
บ
นั
ก
เรี
ย
น
และบุ
ค
คลทั
ว
่
ไป
(DC) ขนาด 15 แอมแปร์ อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าไฟฟ้า DC, AC เป็ น ระบบผสมผสาน หรื อ ที่ เรี ย กว่ า ระบบไฮบริ ด จ์ (Hybrid
3. ผลการติดตั้งระบบควบคุมเครื่องสูบน้ําบาดาลพลังงานแสงอาทิตย
(Surge Protection) สวิตช์ไฟฟ้าตัดต่อกระแสไฟฟ้า DC, AC Technology) ระหว่างกระแสไฟฟ้าที่มาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ผลการติดตั้งระบบตัดตอควบคุมเครื่องสูบน้ําบาดาลพลังงานแสงอาทิตย พบวา จุดสําหรับติดตั้งชุดควบคุมถูก
(Circuit Breaker) และมิเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ดังภาพที่ 5 และกระแสไฟฟ้าที่มาจากแผงโซล่าเซลล์ สามารถแยกการติดตั้ง
ติดตั้งอยูภายในหองนักเรียนชั้นอนุบาล โดยนําอุปกรณตาง ๆที่สําคัญติดตั้งลงในกลอง เชน อินเวอรเตอรขนาด 2 แรงมา
เพื่ อฟดูวสกไารใช้
ป ริ ม าณกระแสไฟฟ้
ช้ กั บประบบ
2 ส่วAC
น คื(Surge
อ ส่วนทีProtection)
่ 1 ระบบไฟฟ้าสวิจากการไฟฟ้
ฟฟากระแสตรง
(DC) ขนาดา จากการไฟฟ้
15 แอมแปร าอุทีป่ ใกรณ
องกันฟาผออกเป็
าไฟฟาน DC,
ตชไฟฟาตัดาส่วนภูมิภาค
สู บตน�อ้ ำกระแสไฟฟ
บาดาลพลั งางานแสงอาทิ
ต ย์ อีBreaker)
ก ทั้ ง ยั ง สามารถตรวจสอบ
โดยการน�
กระแสไฟฟ้
นมิเตอร์
ฟฟ้าเพื่อดูความเคลื
DC, AC (Circuit
และมิเตอรไฟฟากระแสสลั
บ ดังำภาพที
่ 5 เพื่อาดูผ่กาารใช
ปริมไาณกระแสไฟฟ
า ่อนไหว
ค่ากระแสไฟฟ้
ะเดือนได้
าทีร่ ะบบดึงไปใช้ากระแสไฟฟ
งาน ต่อผ่านอุาทีป่ใกรณ์
ปอ้ งกั
จากการไฟฟาทีา่ใทีช้่ใใชนแต่
กับลระบบสู
บน้ําบาดาลพลังงานแสงอาทิตย อีกทักระแสไฟฟ้
้งยังสามารถตรวจสอบค
ชในแต
ละนฟ้าผ่าไฟฟ้า
เดือนได

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.สวิตซแรงดันน้ํา 11.สวิตซใบพาย 12.มิเตอรวดั การใชไฟฟา AC
13.ไฟฟาจาก กฟภ. AC 220 โวลต 14.ปมบาดาล 2 แรงมา 3 เฟส
15.แทงทองแดง (กราวด) 1.5 เมตร
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ภาพที่ 5 ระบบเครื่องสูบน้ําบาดาลพลังงานแสงอาทิตย
ภาพที2561
่ 5 ระบบเครื่องสูบน�้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์
ที่มา : ศรายุทธ จิตรพัฒนากุล และคณะ,
ที่มา : ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล และคณะ (2561)
การติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ําบาดาลพลังงานแสงอาทิตยเปนระบบผสมผสานหรือที่เรียกวาระบบไฮบริดจ
(Hybrid Technology) ระหวางกระแสไฟฟาที่มาจากการไฟฟาสวนภูมิภาค และกระแสไฟฟาที่มาจากแผงโซลาเซลล
กระแสสลั
บ AC (SurgeดตัProtection)
ฟฟ้่ า1กระแสสลั
บ าจากการไฟฟ
มาจากการไฟฟ้
า เพื
ชดเชยความต้
งการกระแสไฟฟ้
สามารถแยกการติ
้งออกเปน 2ร่วสมกั
วนบคืสวิอตสช์วไนที
ระบบไฟฟ
าสวนภู
มิภ่อาค
โดยการนําอกระแสไฟฟ
าผาน าของระบบ
(ACมิเCircuit
เพื่อตัด่อนไหวกระแสไฟฟ
ต่อวงจรไฟฟ้าที่มาาจากการไฟฟ้
า งานและเพื
จึงได้ากระแสสลั
มกี ารติดตัง้บระบบกราวด์
โดย
ตอรไฟฟBreaker)
าเพื่อดูความเคลื
ที่ระบบดึงไปใช
ตอผอ่ าความปลอดภั
นอุปกรณปอยงกัของระบบ
นฟาผาไฟฟ
AC
แล้ว(Surge
น�ำกระแสไฟฟ้
าผ่านบริรวดมกั
จ์ไดโอด
โวลต์ บ50(AC
แอมแปร์
ใช้แท่งทองแดง
1.5 เมตร
่งลงในพื้นดินบริ
วณดั
Protection)
บสวิตขนาด
ชไฟฟา1000
กระแสสลั
Circuit Breaker)
เพื่อตัดขนาด
ตอวงจรไฟฟ
าที่มฝัาจากการไฟฟ
า เแล
ว งกล่าวด้วย
เพื่อนํแปลงให้
เป็นไฟฟ้า ผากระแสตรงป้
อนให้กับอิน1000
เวอร์เตอร์
2 ซึ่งการติ
ตั้งระบบกราวด์
จะช่า กระแสตรงป
วยให้มีเส้นทางที
่สามารถน�
า กระแสไฟฟ
า นบริ ด จ ไ ดโอดขนาด
โวลตส่วนที
50 ่ แอมแปร
เพื่ อดแปลงให
เป น ไฟฟ
อ นให
กั บ ำกระแส
ระบบไฟฟ้าที่มาจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 325 วัตต์ จ�ำนวน ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นไหลลงดินได้เร็วที่สุด (นครินทร์ รินผล, 2559)
10 แผง ส่ ง ผ่ า นมาเข้ า กั บ ฟิ ว ส์ ไ ฟฟ้ า กระแสตรง (DC) ขนาด
4. ผลการติ ด ตั้ ง ระบบตั ด ต่ อ เครื่ อ งสู บ น�้ ำ บาดาล
15 แอมแปร์ หลังจากนั้น กระแสไฟฟ้าจะผ่านอุปกรณ์ป้องกันฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์
ผ่าไฟฟ้ากระแสตรง DC (Surge Protection) ก่อนส่งเข้าสวิตช์
    ผลการติดตั้งระบบตัดต่อเครื่องสูบน�้ำบาดาล พบว่า
ไฟฟ้ากระแสตรง (DC Circuit Breaker) ส�ำหรับตัดต่อวงจร อุปกรณ์ส�ำหรับตรวจสอบน�้ำผ่านเข้าภาชนะเก็บน�้ำจะต้องมีสาย
ไฟฟ้ากระแสตรง แล้วน�ำกระแสไฟฟ้าผ่านบริดจ์ไดโอด ขนาด 1000 สัญญาณ จ�ำนวน 2 เส้น เพื่อบอกสถานะผ่านสายสัญญาณ VAF ให้
โวลต์ 50 แอมแปร์ เพื่อน�ำกระแสไฟฟ้าเข้าอินเวอร์เตอร์ เพื่อแปลง เครือ่ งสูบน�ำ้ บาดาลท�ำงาน ได้แก่ สายสัญญาณสวิตช์ใบพาย (Paddle
ให้เป็นกระแสไฟสลับ ขนาด 220 โวลต์ ป้อนให้กับเครื่องสูบน�้ำ Flow Switch) ขนาด 250 โวลต์ 15 แอมแปร์ และสายสัญญาณ
บาดาล โดยเมือ่ ระบบท�ำงานอินเวอร์เตอร์จะท�ำการตรวจสอบกระแส ควบคุมแรงดันในภาชนะเก็บน�้ำ (Pressure Tank) ดังภาพที่ 6
ไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ก่อน หากไม่เพียงพอจึงจะดึงกระแสไฟฟ้า

ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล, กฤษณะ จันทสิทธิ์, คมสัน มุ่ยสี, นิกร ผงทอง

พพ
รรณ
ี

ผลการติดตั้งระบบตัดตอเครื่องสูบน้ําบาดาล พบวา อุปกรณ สําหรับตรวจสอบน้ําผานเขาภาชนะเก็บน้ํา
จะตอ งมี สายสั ญ ญาณจํานวน 2 เสน เพื่ อ บอกสถานะผา นสายสั ญ ญาณ VAF ให เครื่ อ งสู บ น้ํ า บาดาลทํ างาน ได แ ก
สายสัญญาณสวิตชใบพาย (Paddle Flow Switch) ขนาด 250 โวลต 15 แอมแปร และสายสัญญาณควบคุมแรงดันใน
12 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562
ภาชนะเก็บน้ํา (Pressure Tank) ดังภาพที่ 6

่ 6 สวินตน้ช์ําใบพาย และสวิตช์ควบคุมแรงดันน�้ำ
ภาพที่ 6 สวิตชใบพาย และสวิตชคภาพที
วบคุมแรงดั
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ชภัฏ

รำไ

หนาที่หลักของสวิตชใบพายจะคอยเช็คปริมาณน้ําที่อยูในบอบาดาลซึ่งหากมีปริมาณน้ํา สวิตชก็จะทําการตอ
หน้ า ที่ ห ลั ก ของสวิ ต ช์ ใ บพายจะคอยเช็ ค ปริ ม าณน�้ ำ และระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สังเกตมอนิเตอร์แสดงผล
วงจรบอกอินเวอรเตอรใหสูบน้ําขึ้นมาจากบอบาดาล และเมื่อนําในบอหมด หรือขาดการสงน้ําขึ้นมาจากบอบาดาลก็จะ
ที่อยู่ในบ่สัอ่งให
บาดาลซึ
ปริมาณน�้ดำ ทํสวิ
ตช์กส็จวะท�
ำการต่
วงจร
วนแสดงค่
แรงดันนในภาชนะเก็
และค่ากระแสไฟฟ้
าความถี
เครื่องสู่งหากมี
บน้ําบาดาลหยุ
างาน
นหน
าที่ขอองอุ
ปกรณในส่
ควบคุ
มระดับาแรงดั
บน้ํา จะทํา าค่หน
าที่ตัด่ขตองระบบ
อ
บอกอินวงจรให
เวอร์เตอร์
สูบบน�น้้ำําขึบาดาลทํ
้นมาจากบ่
อบาดาล
้ำในบน้ํ า(50
เฮิรตซ์) บระบบจะท�
ำการเช็
าณน�้ำก็ทีท่มํ าีอหน
ยู่ใานบ่
เครืใ่ห้องสู
างานเช
นกันและเมื
โดยเมื่อ่อน�ระดั
ในภาชนะเก็
ลดลงถึ งระดั
บ ที่ ตคั้ งปริ
คามเอาไว
ที่สองบาดาล
บ่อหมด สัหรื
ขาดการส่งงอิน�น้ำเวอร
ขึ้นมาจากบ่
ครื่องสูและเมื
บ ่ อซึน้่งหากพบความผิ
านมอนิเงตอร์ขึ้น
ญ อญาณไปยั
เตอรใอหบาดาลก็
เครื่องสูจบะสั
น้ํา่งทํให้าเงาน
ํ าถู ก เติม ถึงระดัดบปกติ
ค าสูจะท�
งที่ ตำั้ งการแจ้
เอาไว งก็ให้สทงสัราบผ่
ญ ญาณไปยั
น�้ำบาดาลหยุ
ดท�เำตอร
งานใหส่เวครืนหน้
ปกรณ์คดวบคุ
มระดับแรงดัน โค๊ดสัญลักษณ์ต่าง ๆ โดยหากไม่พบว่าผิดปกติใด ๆ เครื่องสูบน�้ำ
อินเวอร
่องสูาบทีน้่ของอุ
ําบาดาลหยุ
ทํางาน
ในภาชนะเก็บน�้ำ ผลการวิ
จะท�ำหน้
าที่ตัดแต่ละประเมิ
อวงจรให้นเผลประสิ
ครื่องสูบน�ท้ำธิบาดาล
ำ งานทั น ที โดยดึ ง กระแสไฟฟ้ า ที่ ม าจากพลั ง งาน
เคราะห
ภาพการใชบาดาลจะท�
งาน
ท�ำงานเช่นกัน โดยเมื
่อระดับน�ก้ำษาการใช
ในภาชนะเก็
บลดลงถึงระดั
ที่ตั้งค่า แสงอาทิ
ตย์ก่อตนยซึแ่งบบพึ
หากปริ
มาณกระไฟฟ้าไม่
งพอยระบบจะ
1. ผลการศึ
งานระบบสู
บน้ํ าบบาดาลพลั
งงานแสงอาทิ
�งพาตนเองในพื
�นทีเพี� โยรงเรี
น
เอาไว้ ก็อนุ
ท�ำบหน้าลเกาะกู
าที่ส่งสัญดญาณไปยั
จ.ตราดงอินเวอร์เตอร์ให้เครื่องสูบน�้ำ ท� ำ การดึ ง กระแสไฟฟ้ า ที่ ม าการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคโดยอั ต โนมั ติ
ท�ำงาน และเมื่อน�้ำถูผลการศึ
กเติมถึงกระดั
บค่าสูงทีงานระบบสู
่ตั้งเอาไว้ ก็บสน้่งสัํ าญ
ญาณ งโดยที
ร่ ะบบจะท�ตำยงานควบคู
ก่ บั สวิ
ตช์ใบพาย
ษาการใช
บาดาลพลั
งานแสงอาทิ
พบว า หลั
งจากที
่ ติด ตั้ ง(Paddle
อุ ป กรณFlow
ต าง ๆSwitch)
ไปยังอินครบถ
เวอร์เตอร์
ให้เครื่อ่ออกแบบไว
งสูบน�้ำบาดาลหยุ
งาน
มระดัจุดบเชื
แรงดั
บน�า้ำ ท(Pressure
วนตามที
แลวนั้น ดทํท�าำการตรวจสอบระดั
บน้ําทีและสวิ
่มีอยูใ ตนบช์คอวบคุ
บาดาล
่อมตนอในภาชนะเก็
ของสายไฟฟ
อประปาที่ Tank)
เคราะห์
ละประเมินบผลประสิ
ทธิภยาพการใช้
งาน โดยมีจุดสังเกตของมอนิเตอร์ของอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ คือ จะขึ้น
ใชสผลการวิ
งน้ําขึ้นไปเก็
บยังแภาชนะเก็
น้ําของโรงเรี
น
1. ผลการศึ
กษาการใช้
น�ำ้ บาดาลพลั
เป็นการบอกว่
าเครือ่ งสูตบยน�ไำ้ ปที
บาดาลก�
ำลัง ท�ำงาน
ทําการเป
ดสวิงตานระบบสู
ชควบคุมบการทํ
างานที่ กงลงาน
องควบคุข้อมความว่
ระบบสูา บ“RUN”
น้ํ าบาดาลพลั
งงานแสงอาทิ
่ ตําแหน
แสงอาทิ“On”
ตย์แบบพึ
่งพาตนเองในพื
ที่โรงเรี
ยนอนุ
บาลเกาะกู
ด ทัอยู้งระบบไฟที
่ (คู่มือโซล่า่ มปัาจากการไฟฟ
๊มอินเวอเตอร์โนเวม,
2560 : 8) าพลั งงาน
เพื่ อเป
ดระบบให อุป้นกรณ
ภ ายกล
อ งควบคุ
มทํ า งาน
า และระบบไฟฟ
แสงอาทิตย สังเกตมอนิเตอรแสดงผลในสวนแสดงคาแรงดัน และคากระแสไฟฟ
า คาความถี
่ของระบบ
(50บเฮิ
ตซ) ระบบ ง งาน
จังหวัดตราด
2. ผลการวิ
เ คราะห์
ร ะบบสู
น�้ ำรบาดาลพลั
จะทํผลการศึ
าการเช็กคษาการใช้
ปริม าณน้งําานระบบสู
ที่ มีอ ยูในบบอน�บาดาล
ซึ่งหากพบความผิ
ดปกติ
้ำบาดาลพลั
งงาน แสงอาทิ
ตย์ จะทํ าการแจงให ท ราบผ านมอนิ เตอรขึ้ นโค ด
กษณา ตหลั
าง งๆจากที
โดยหากไม
บวาผิตด่างปกติ
ด ๆเครื
่องสูบน้่ ําบาดาลจะทํางานทั
นทีเคราะห์
โดยดึงรกระแสไฟฟ
าที่มาจากพลั
งงาน ตย์
แสงอาทิสัตญย์ ลัพบว่
่ติดตั้งอุปพกรณ์
ๆ ใครบถ้
วนตามที
ผลการวิ
ะบบสูบน�ำ้ บาดาลพลั
งงานแสงอาทิ
แสงอาทิ
ซึ่งหากปริมาณกระไฟฟ
เพีอยบาดาล
งพอ ระบบจะทํ
การดึงกระแสไฟฟ
าการไฟฟ
าสว2นภู
มิภาาคโดย
ออกแบบไว้
แล้วนัต้นยกท� อำนการตรวจสอบระดั
บน�้ำที่มีอายูไม่ในบ่
โดยท�าำการทดสอบเครื
อ่ งสูาบทีน�่ มำ้ บาดาล
ขนาด
แรงม้
(1,500 วัตต์)
จุดเชื่อมต่อของสายไฟฟ้า ท่อประปาที่ใช้ส่งน�้ำขึ้นไปเก็บยังภาชนะ พบว่า ค่ากระแสไฟฟ้าที่เครื่องสูบน�้ำบาดาลต้องการ มีขนาด 5.9
เก็บน�้ำของโรงเรียน
แอมแปร์ ท�ำการเก็บข้อมูลในช่วงเวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น.
ท�ำการเปิดสวิตช์ควบคุมการท�ำงานทีก่ ล่องควบคุมระบบ เฉลี่ย 6 ครั้งใน 1 ชั่วโมง อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 32-35 องศาเซลเซียส
สูบน�ำ้ บาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ไปทีต่ ำ� แหน่ง “On” เพือ่ เปิดระบบ วัดปริมาณความ เข้มแสง ปริมาณโวลต์ และกระแสไฟฟ้าที่ได้
ให้อุปกรณ์ภายกล่องควบคุมท�ำงาน ทั้งระบบไฟที่มาจากการไฟฟ้า จากแผงโซล่าเซลล์ได้ผลดังตารางที่ 1

ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล, กฤษณะ จันทสิทธิ์, คมสัน มุ่ยสี, นิกร ผงทอง

ผลการวิเคราะหระบบสูบน้ําบาดาลพลังงานแสงอาทิตย โดยทําการทดสอบเครื่องสูบน้ําบาดาล ขนาด 2
ผลการวิเคราะหระบบสูบน้ําบาดาลพลังงานแสงอาทิตย โดยทําการทดสอบเครื่องสูบน้ําบาดาล ขนาด 2
แรงม า (1,500 วัตต) พบวา คากระแสไฟฟาที่เครื่องสูบน้ําบาดาลตองการมี ขนาด 5.9 แอมแปร ทํ าการเก็บขอมูลใน
แรงม า (1,500 วัตต) พบวา คากระแสไฟฟาที่เครื่องสูบน้ําบาดาลตองการมี ขนาด 5.9 แอมแปร ทํ าการเก็บขอมูลใน
ชวงเวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. เฉลี่ย 6 ครั้งใน 1 ชั่วโมง อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 32-35 องศาเซลเซียส วัดปริมาณความ
ชวงเวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. เฉลี่ย 6 ครั้งใน 1 ชั่วโมง อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 32-35 องศาเซลเซียส วัดปริมาณความ
วารสารวิ
ัยร�ำไพพรรณี
ปีทไี่ด13
บที่ 2 เดื่ 1อนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562 13
เขมแสง ปริมาณโวลต และกระแสไฟฟ
าที่ไดจจากแผงโซล
าเซลล
ผลดัฉบั
งตารางที
เขมแสง ปริมาณโวลต และกระแสไฟฟาที่ไดจากแผงโซลาเซลลไดผลดังตารางที่ 1

พพ
รรณ
ี

คากระแส
คากระแส
(แอมแปร)
(แอมแปร)
1.11
1.11
1.48
1.48
3.26
3.26
4.64
4.64
5.94
5.94
5.88
5.88
5.92
5.92
5.90
5.90
4.94
4.94
2.43
2.43

รำไ

ตารางที่ ่11 ผลการวิ
ผลการวิเคราะห์
คราะหรระบบสู
ะบบสูบน้ําบาดาลพลังงานแสงอาทิ
งงานแสงอาทิตย
ตารางที
ตารางที
่ 1 ผลการวิเเคราะห
ระบบสูบบน�น้้ำําบาดาลพลั
บาดาลพลังงานแสงอาทิตตย์ย
ระยะเวลา
ความเขมแสง
คาแรงดัน
ระยะเวลา
ความเขมแสง
คาแรงดัน
(ชั่วโมง)
(ลักซ)
(โวลต)
(ชั่วโมง)
(ลักซ)
(โวลต)
08.00 น.
26,147
408
08.00 น.
26,147
408
09.00 น.
35,423
414
09.00 น.
35,423
414
10.00 น.
46,529
416
10.00 น.
46,529
416
11.00 น.
49,391
415
11.00 น.
49,391
415
12.00 น.
50,725
404
12.00 น.
50,725
404
13.00 น.
50,355
409
13.00 น.
50,355
409
14.00 น.
49,519
401
14.00 น.
49,519
401
15.00 น.
48,885
401
15.00 น.
48,885
401
16.00 น.
34,303
405
16.00 น.
34,303
405
17.00 น.
26,914
401
17.00 น.
26,914
401

ปริปริ
มาณแรงดั
นไฟฟ
า (โวลต
) )
มาณแรงดั
นไฟฟ
า (โวลต

08.00 น. 09.00 น. 10.00 น. 11.00 น. 12.00 น. 13.00 น. 14.00 น. 15.00 น. 16.00 น. 17.00 น.
08.00 น. 09.00 น. 10.00 น. 11.00 น. 12.00 น. 13.00 น. 14.00 น. 15.00 น. 16.00 น. 17.00 น.

ิทยา

เวลา (ชั่วโมง)
เวลา (ชั่วโมง)

8.00 น. 9.00 น. 10.00 น. 11.00 น. 12.00 น. 13.00 น. 14.00 น. 15.00 น. 16.00 น. 17.00 น.
8.00 น. 9.00 น. 10.00 น. 11.00 น.เวลา
12.00 น.(ชั13.00
น. 14.00 น. 15.00 น. 16.00 น. 17.00 น.
่วโมง)

เวลา (ชั่วโมง)

7
6
5
4
3
2
1
0

มห
าว

ปริมาณกระแสไฟฟา (แอมแปร)

500
500
400
400
300
300
200
200
100
100
0
0

ลัยร
า

ปริปริ
มาณความเข
มแสง
มาณความเข
มแสง(ลัก(ลัซก)ซ)

60000
60000
50000
50000
40000
40000
30000
30000
20000
20000
10000
10000
0
0

ชภัฏ

ผลการวิ
เคราะห
คาความเข
แสง าพบว
า ปริมาณความเขความเข้
มแสงจะมี
คาเพิ่มขึ้นดจะมี
คาเพิ่มตามระยะเวลาที
่ผานไป โดย
ผลการวิผลการวิ
เคราะห์เคราะห
ค่าความเข้
มแสงมมแสง
พบว่
มแสงได้
ในเวลาช่
ง 12.00 น. โดยเฉลี
มีค่าเท่ากับ
คาความเข
พบวปริามปริาณความ
มาณความเขมแสงจะมี
คาเพิ่มสขึูง้นสุจะมี
คาเพิ่มวตามระยะเวลาที
่ผานไป ่ยโดย
การวัดดว่มยเครื
่องมืคอ่าทดสอบความเข
มแสง นไป
(Lightโดยการ
Intensity Meter)ลัซึก่ซ์งเมืและจะมี
่อระยะเวลา
08.00
น. มความเข
เข้มแสงจะมี
ขึ้น่อจะมี
เพิ่มตามระยะเวลาที
คา่ เฉลี08.00
ย่ แนวโน้
ลดลง มเมืมแสงจากดวง
อ่แสงจากดวง
ระยะเวลาหลังจาก
การวัดค่ดาเพิ
วยเครื
งมือทดสอบความเข
มแสง่ผ่า(Light
Intensity 50,725
Meter) ซึ่งเมื่อระยะเวลา
น. ความเข
อาทิตยจอะยั
งมีปริมาณนอย โดยเฉลี
่ยเทากับ 26,147
ลักซ เมื่อระยะเวลาเพิ
และจะมี
แนวโน
เพิ่มขึ้นเมืลั่อกปริ
มาณแสงจาก17.00 น.
วัดด้วยเครื
(Light
12.00 น.่ม่มทีขึขึ่ร้น้นะดัและจะมี
บความเข้
มแสงมมเพิ26,914
อาทิ่อตงมื
ยจะยัทดสอบความเข้
งมีปริมาณนอยมแสง
โดยเฉลี
่ยเทาIntensity
กับ 26,147Meter)
ลักซ เมืซึ่ง่อระยะเวลาเพิ
แนวโน
่มขึ้นเมื่อปริซ์มระยะเวลา
าณแสงจาก
ดวงอาทิ08.00
ตยจะมีน.ปความเข้
ริมาณความเข
มแสงเพิ่มขึ้นตย์เนืจ่อะยังมากจากการโคจรของดวงอาทิ
ตขยองระยะเวลา
ที่เคลื่อนจากทิปริ
ศตะวั
นออกไปยังมทิแสง
ศตะวันตก นไฟฟ้า
เมือ่ ระยะเวลา
ม
แสงจากดวงอาทิ
ง
มี
ป
ริ
ม
าณ
ความสั
ม
พั
น
ธ์
ม
าณความเข้
ดวงอาทิตยจะมีปริมาณความเขมแสงเพิ่มขึ้น เนื่องมากจากการโคจรของดวงอาทิตยที่เคลื่อนจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันแรงดั
ตก
โดยสามารถวั
ด26,147
คาปริมาณความเข
มแสงไดสูงสุ่มดขึในเวลาช
วง 12.00
น. โดยเฉลี่ยมีาคาดัเทงภาพที
ากับ 50,725
ลังกเกตได้
ซ และจะมี
ค าเฉลี
่ย
น้อย โดยเฉลี
ย
่
เท่
า
กั
บ
ลั
ก
ซ์
เมื
อ
่
ระยะเวลาเพิ
น
้
และจะมี
และกระแสไฟฟ้
่
7
จะสั
ว
่
า
จะมี
ล
โดยสามารถวัดคาปริมาณความเขมแสงไดสูงสุดในเวลาช วง 12.00 น. โดยเฉลี่ยมีคาเทากับ 50,725 ลักซ และจะมีค าเฉลีัก่ ยษณะเป็น
แนวโน
่อมระยะเวลาหลั
งจาก 12.00ย์น.จ ะมี
ที่ ระดั
ความเข
26,914 ลักซ ระยะเวลา
17.00 น. ความสัมพันธดขในช่
อง
แนวโน้แนวโน
ม เพิ่ มมขึมลดลงเมื
้ นลดลงเมื
เมื่ อ ปริ
าณแสงจากดวงอาทิ
ป ริบบมความเข
าณ มรูมแสง
ปแสง
พาลาโบล่
ปริมาณความเข้
่อระยะเวลาหลั
งจาก 12.00ตน.
ที่ระดั
26,914าลัซึก่งซค่าระยะเวลา
17.00มน.แสงจะพบมากสุ
ความสัมพันธของ วงเวลา
ระยะเวลา
าณความเข
มแสง แรงดันไฟฟา และกระแสไฟฟ
ภาพที่ น.7 จะสั
งเกตไดน.วา โดยปริ
จะมีลักมษณะเป
นรูปพาลาโบล
า ซึ่งคา
ความเข้ระยะเวลา
มแสงเพิม่ ปริ
ขึปริ
น้ มมเนืาณความเข
อ่ งมากจากการโคจรของดวงอาทิ
ตย์ทเี่ คลือ่ นาาดัดังงภาพที
12.00
ถึง ง15.00
าณความเข้
มแสงมากแผงโซล่
มแสง แรงดันไฟฟา และกระแสไฟฟ
่ 7 จะสั
เกตไดวา จะมีลักษณะเป
นรูปพาลาโบล
า ซึ่งคา าเซลล์
ปริมาณความเขมแสงจะพบมากสุดในชวงเวลา 12.00 น. ถึง 15.00 น. โดยปริมาณความเขม แสงมากแผงโซลาเซลลก็จะผลิต
จากทิศปริตะวั
นออกไปยัมงแสงจะพบมากสุ
ทิศตะวันตก โดยสามารถวั
ดค่าปริ
ตกระแสไฟฟ้
าออกมาปริ
มาณมากเช่านเซลล
กัน ก็จะผลิต
มาณความเข
ดในชวงเวลา 12.00
น.มถึาณ
ง 15.00ก็จน.ะผลิ
โดยปริ
มาณความเข
ม แสงมากแผงโซล
กระแสไฟฟาออกมาปริมาณมากเชนกัน
กระแสไฟฟาออกมาปริมาณมากเชนกัน

8.00 น. 9.00 น. 10.00 น. 11.00 น. 12.00 น. 13.00 น. 14.00 น. 15.00 น. 16.00 น. 17.00 น.

เวลา (ชั่วโมง)

ภาพที่ 7 ความสัมภาพที
พันธข่ องระยะเวลา
มาณความเขมกัแสง
นไฟฟา และกระแสไฟฟ
า า และกระแสไฟฟ้า
7 ความสัมพักันบธ์ปริ
ของระยะเวลา
บปริแรงดั
มาณความเข้
มแสง แรงดันไฟฟ้
ผลการวิเคราะหคาแรงดันไฟฟา พบวา คาแรงดันไฟฟาจะมีคาใกลเคียงกัน เนื่องมาจากการเชื่อมตอระบบที่เปน
ลักษณะวงจรอนุกรม ซึ่งจะใหไดแรงดันที่สูงสม่ําเสมอ โดยเมื่อทําการเก็บขอมูลในระยะเริมตนจะมีแรงดันโดยเฉลี่ย 408 โวลต
ในชวงเวลา 08.00 น. และระดับแรงดันไฟฟาจะมีคาสูงสุดที่เวลา 10.00 น. โดยเฉลี่ยเทากับ 416 โวลต และจะมีลักษณะกราฟ
ทธ์าจิเซลล
ตรพัฒสงนากุ
จันนทสิ
์, คมสันดังภาพที
มุ่ยสี, ่ นิ7กร ผงทอง
เปนเสนตรง ทั้งนี้ในบางชวงเวลาอาจจะมีเงาเมฆเลื่อนเขามาบังศรายุ
แผงโซล
ผลใหล,ปกฤษณะ
ริมาณแรงดั
ไฟฟทธิาตกลง
แสดงความสัมพันธของระยะเวลา และปริมาณแรงดันไฟฟา

14 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562

รำไ

พพ
รรณ
ี

ผลการวิเคราะห์ต้นทุนเชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม แบ่งองค์ประกอบ
ในการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการ
ทั้ ง หมด ด้ า นจุ ด คุ ้ ม ทุ น ของระบบเครื่ อ งสู บ น�้ ำ บาดาลพลั ง งาน
แสงอาทิตย์ ด้านระยะเวลาในการคืนทุนของระบบเครื่องสูบน�้ำ
บาดาลพลังงานแสงอาทิตย์โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในสร้างระบบเครื่องสูบน�้ำ
บาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ (บาทต่อปี) โดยก�ำหนดให้ราคาระบบ
เครื่องสูบน�้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์มีเท่ากับ 340,000 บาท
มู ล ค่ า ซากเมื่ อ สิ้ น ปี ที่ 25 เหลื อ ร้ อ ยละ 20 ของราคาเครื่ อ ง
(กลุ่มบริหารการคลังและทรัพย์สิน, 2561) อายุการใช้งานแผง
โซล่าเซลล์โดยเฉลี่ยประมาณ 25 ปี และอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ
7.12 ต่อปี (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561) อัตราการาบ�ำรุงรักษา
ระบบสูบน�้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ เฉลี่ยวันละ 5 บาทต่อวัน
ตลอดเวลา 1 ปี (365 วัน) และเนื่องจากระบบไฟฟ้าที่ใช้กับ
ระบบสูบน�้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ต้องน�ำกระแสไฟฟ้าจาก
การไฟฟ้าบนเกาะเข้ามาร่วมในเวลาที่ไม่มีพลังงานจากแสงอาทิตย์
โดยเฉพาะเวลากลางคืนต้องใช้จ�ำนวนกระแสไฟฟ้าในการสูบน�้ำ
บาดาลโดยเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่อวัน จ�ำนวนหน่วยที่ใช้ 1.5 หน่วย
เป็นเงิน 7.5 บาทต่อวัน ตลอดวันท�ำงานไม่รวมวันหยุด จ�ำนวน
244 วัน จะมีค่าใช้จ่ายทั้งหมด 29,060 บาทต่อปี
2. จุดคุ้มทุน (Break even point) ของระบบ
สู บ น�้ ำ บาดาลพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ โดยก� ำ หนดให้ อั ต ราการใช้
ปริมาณน�้ำของโรงเรียนอนุบาลเกาะกูดเฉลี่ยต่อวันประมาณ 15 คิว
(15,000 ลิตร) เครื่องสูบน�้ำ  ขนาด 2 แรงม้า (1,500 วัตต์) ท�ำงาน
โดยใช้แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 325 วัตต์ จ�ำนวน 10 แผง ผลิตกระแส
ไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์ ขนาด 325 วัตต์ จ�ำนวน 10 แผง
ได้ปริมาณน�้ำเฉลี่ยที่ 30 ลิตรต่อนาที จะใช้เวลารวม 8.34 ชั่วโมง
ต่อวัน เท่ากับใช้กระแสไฟฟ้า 12.51 หน่วยต่อวัน คิดเป็นเงิน
62.55 บาทต่อวัน หรือ 16,512 บาทต่อปี วันท�ำงานไม่รวมวันหยุด
เท่ากับ 244 วัน เท่ากับสามารถประหยัดค่ากระแสไฟฟ้าได้ 3,053
หน่วยต่อปี ดังนั้นจุดคุ้มทุนจะอยู่ที่ 14,434.66 บาทต่อปี หรือ
1,153.85 หน่วยต่อปี
3. ระยะเวลาในการคืนทุนของระบบสูบน�ำ้ บาดาล
พลังงานแสงอาทิตย์ โดยกระแสไฟฟ้าที่น�ำมาใช้กับระบบสูบน�้ำ
บาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ ท�ำให้สามารถ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าได้เท่ากับ
62.55 หน่วยต่อปี หรือ 16,512 บาทต่อปี (คิดราคาค่าไฟฟ้า
หน่วยละ 5 บาท) ซึง่ จะท�ำให้โรงเรียนมีระยะเวลาในการคืนทุนเท่ากับ
1.59 ปี หรือประมาณ 1 ปี 7 เดือน 5 วัน
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ผลการวิเคราะห์ค่าแรงดันไฟฟ้า พบว่า ค่าแรงดันไฟฟ้า
จะมีค่าใกล้เคียงกัน เนื่องมาจากการเชื่อมต่อระบบที่เป็นลักษณะ
วงจรอนุกรม ซึ่งจะให้ได้แรงดันที่สูงสม�่ำเสมอ โดยเมื่อท�ำการเก็บ
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
จะมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ปริ ม าณความเข้ ม แสง โดยเมื่ อ มี ป ริ ม าณ
ความเข้มแสงมากค่ากระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ก็จะมี
ปริมาณมากเช่นกัน โดยในระยะเริมต้นที่ 08.00 น. สามารถวัดค่า
กระแสไฟฟ้าได้ปริมาณ 1.11 แอมแปร์ เมือ่ ระยะเวลาผ่านไป ปริมาณ
ความเข้มแสงเพิ่มสูงขึ้นค่ากระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ก็จะเพิ่มสูงตามกัน
โดยสามารถวัดได้ที่ 5.94 แอมแปร์ ที่เวลา 12.00 น. ดังภาพที่ 7
แสดงความสัมพันธ์ของระยะเวลา และปริมาณกระแสไฟฟ้า ดังนั้น
ลักษณะของกราฟที่ได้จึงมีความสอดคล้องกับกราฟของปริมาณ
ความเข้มแสง
ผลการวิเคราะห์ทดสอบระบบสูบน�้ำบาดาลพลังงาน
แสงอาทิตย์ พบว่า ในช่วงเริ่มต้นค่าปริมาณความเข้มแสงมีปริมาณ
น้อยระบบสูบน�้ำบาดาล จะท�ำการดึงกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเข้ามาชดเชย ส่งผลให้ระบบต้องพึ่งพากระแสไฟฟ้า
จากการไฟฟ้า และจะค่อย ๆ ลดการพึ่งพาลงในช่วงเวลาที่ระบบ
โซล่าเซลล์สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้สูงขึ้น จนระบบ ฯ สามารถ
ท�ำงานได้จากการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ ได้รอ้ ยละ 100
ในช่วงเวลาทีผ่ ลิตกระแสไฟฟ้าได้เท่ากับขนาดความต้องการแสไฟฟ้า
ของเครือ่ งสูบน�ำ้ บาดาล เช่น ในตอนเช้าเวลา 08.00 น. ระบบต้องการ
กระแสไฟฟ้าที่ระดับ 5.9 แอมแปร์ ในช่วงเวลาดังกล่าวสามารถ
ผลิ ต กระแสไฟฟ้ า ที่ ร ะดั บ 1.11 แอมแปร์ ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งพึ่ ง พา
กระแสไฟฟ้ า จากการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคอี ก 4.79 แอมแปร์
เปรียบเทียบกับช่วงเวลา 12.00 น. แผงโซล่าเซลล์สามารถผลิต
กระแสไฟฟ้าได้สูงสุดที่ 5.94 แอมแปร์ ซึ่งเป็นเวลาที่แสงจาก
ดวงอาทิ ต ย์ ตั้ ง ฉากกั บ แผงโซล่ า เซลล์ ท� ำ ให้ ร ะบบ ฯ ไม่ ต ้ อ งดึ ง
กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพราะฉะนั้นยิ่งระยะเวลา
ที่ระบบ ฯ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มาก จะส่งผลให้ลดการใช้
กระแสไฟฟ้าลงปริมาณค่าไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าของทางโรงเรียนก็จะ
ลดลงด้วย และยัง พบว่า ปริมาณน�้ำที่ได้จากระบบสูบน�้ำบาดาล
พลังงานแสงอาทิตย์ มีปริมาณน�้ำที่ได้โดยเฉลี่ย 80 ลิตรต่อนาที
หรือ 4,800 ลิตรต่อชั่วโมง

ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล, กฤษณะ จันทสิทธิ์, คมสัน มุ่ยสี, นิกร ผงทอง
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1. การวิ เ คราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพระบบสู บ น�้ ำ บาดาล
พลังงานแสงอาทิตย์ โดยท�ำการเก็บข้อมูลตั้งแต่ในช่วงเวลา 08.00 น.
ถึง 17.00 น. เฉลี่ย 6 ครั้งใน 1 ชั่วโมง อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 32-35
องศาเซลเซียส วัดปริมาณความเข้มแสง ปริมาณแรงดันไฟฟ้า และ
กระแสไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์ พบว่า แนวโน้มปริมาณความ
เข้ ม แสงกั บ กระแสไฟฟ้ า จะมาค่ า เพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ ปริ ม าณแสงจาก
ดวงอาทิตย์จะมีปริมาณความเข้มแสงเพิม่ ขึน้ ตามระยะเวลาทีผ่ า่ นไป
เนือ่ งมากจากการโคจรของดวงอาทิตย์ทเี่ คลือ่ นจากทิศตะวันออกไป
ยังทิศตะวันตก โดยสามารถวัดค่าปริมาณความเข้มแสงได้สูงสุดใน
เวลาช่วง 12.00 น. เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 50,725 ลักซ์ ค่ากระแสไฟฟ้า
ที่ วั ด ได้ สู ง สุ ด เท่ า กั บ 5.94 แอมแปร์ โดยที่ ลั ก ษณะของกราฟ
กระแสไฟฟ้ามีความสอดคล้องกับกราฟของปริมาณความเข้มแสง
ส่วนแรงดันไฟฟ้าจะมีค่าใกล้เคียงกันตลอดทั้งช่วงเวลา
2. ต้นทุนการสร้างระบบสูบน�้ำบาดาลพลังงานแสง
อาทิ ต ย์ เ ท่ า กั บ 340,000 บาท อายุ ก ารใช้ ง านแผงโซล่ า เซลล์
โดยเฉลี่ยประมาณ 25 ปี เฉลี่ยวันท�ำงานไม่รวมวันหยุด จ�ำนวน
244 วัน พบว่า จะมีค่าใช้จ่ายทั้งหมด 29,060 บาทต่อปี จุดคุ้มทุน
(Break Even Point) ต่อการใช้ปริมาณน�้ำของโรงเรียนอนุบาล
เกาะกูดเฉลี่ยต่อวัน ประมาณ 15 คิว (15,000 ลิตร) คิดเป็นเงิน
62.55 บาทต่อวัน หรือ 16,512 บาทต่อปี วันท�ำงานไม่รวมวันหยุด
เท่ า กั บ 244 วั น เท่ า กั บ สามารถประหยั ด ค่ า กระแสไฟฟ้ า ได้
3,053 หน่ ว ยต่ อ ปี คิ ด เป็ น เงิ น 14,434.66 บาทต่ อ ปี หรื อ
1,153.85 หน่วยต่อปี ระยะเวลาในการคืนทุนที่สามารถประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการใช้กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าได้เท่ากับ 62.55
หน่วยต่อปี หรือ 16,512 บาทต่อปี (คิดราคาค่าไฟฟ้าหน่วยละ
5 บาท) ซึ่งจะท�ำให้โรงเรียนมีระยะเวลาในการคืนทุนเท่ากับ 1.59 ปี
หรือประมาณ 1 ปี 7 เดือน 5 วัน เนื่องมาจากทางโรงเรียนสามารถ
ผลิตกระแสไฟฟ้าป้อนให้กับระบบสูบน�้ำบาดาลได้เอง ลดการพึ่งพา
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เมื่ อ ด� ำ เนิ น การติ ด ตั้ ง ระบบสู บ น�้ ำ บาดาลพลั ง งาน
แสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเองเสร็จเรียบร้อย น�ำผลการวิจัยถ่ายทอด
เทคโนโลยี และบูรณการการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ของโรงเรียนอนุบาลเกาะกูด จังหวัด
ตราด ร่ ว มกั บ นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม ชัน้ ปีที่ 1 และ 2 คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี คณาจารย์ และผู้ที่สนใจทั่วไปรวม
จ�ำนวน 127 คน ณ โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด อ�ำเภอเกาะกูด
จังหวัดตราด โดยเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทน
จากการใช้โซล่าเซลล์ และการประยุกต์ใช้งาน
1. แบบสอบถามหลั ง การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี
แบ่งเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ตอนที่ 2
ความคิดเห็นต่อการจัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจยั ตอนที่ 3
ความพึ ง พอใจของผู ้ รั บ การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี และตอนที่ 4
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี พบว่า สถานภาพ
ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลรวม 127 คน แบ่งเป็นเพศชาย 65 คน (ร้อยละ 51.20)
เพศหญิง 62 คน (ร้อยละ 48.80) อายุต�่ำกว่า 15 ปี จ�ำนวน 56 คน
(ร้อยละ 44.10) ระหว่าง 16 ถึง 25 ปี จ�ำนวน 2 คน (ร้อยละ 1.10)
ระหว่าง 26 ถึง 35 ปี จ�ำนวน 51 คน (ร้อยละ 40.20) ระหว่าง 36
ถึง 45 ปี จ�ำนวน 8 คน (ร้อยละ 6.30) ระหว่าง 46 ถึง 55 ปี จ�ำนวน
9 คน (ร้อยละ 7.10) และมากกว่า 55 ปี จ�ำนวน 1 คน (ร้อยละ 0.80)
ระดับการศึกษา พบว่า ผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีระดับ
การศึกษาชั้นประถมศึกษาสูงสุด จ�ำนวน 60 คน (ร้อยละ 47.20)
อนุปริญญา จ�ำนวน 1 คน (ร้อยละ 0.80) ปริญญาตรี จ�ำนวน 61 คน
(ร้อยละ 48.00) ปริญญาโท จ�ำนวน 5 คน (ร้อยละ 3.90) สถานภาพ
พบว่า นักเรียน/นักศึกษา จ�ำนวน 117 คน (ร้อยละ 92.10) ข้าราชการ
จ�ำนวน 3 คน (ร้อยละ 2.40) พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ จ�ำนวน
4 คน (ร้อยละ 3.10) ธุรกิจส่วนตัว จ�ำนวน 2 (ร้อยละ 1.60) และ
เกษตรกร จ�ำนวน 1 คน (ร้อยละ 0.80)
2. ความคิ ด เห็ น ต่ อ การจั ด โครงการถ่ า ยทอด
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
ร้ อ ยละ 74.80 หมวดที่ 3 ท่ า นน� ำ ความรู ้ ที่ ไ ด้ ไ ปขยายผลต่ อ
ในด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) อันดับที่ 1 คือ ประยุกต์เป็น
องค์ความรู้ใหม่ คิดเป็นร้อยละ 83.50 หมวดที่ 4 ท่านต้องการ
รับบริการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านใดจากผลการวิจัย (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ) อันดับที่ 1 คือ ด้านพลังงานทดแทน/อนุรกั ษ์พลังงาน
คิดเป็นร้อยละ 89.80

3. ความพึงพอใจของผูร้ บั การถ่ายทอดเทคโนโลยี
พบว่ า ด้ า นความรู ้ ค วามเข้ า ใจ ระดั บ ความพึ ง พอใจมากที่ สุ ด
เป็นอันดับ 1 คือ ท่านมีความรู้ ความเข้าใจหลังการอบรม และ
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ค่ า เฉลี่ ย X (Mean) 4.88 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 97.60
ด้านความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจมากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการจั ด โครงการและประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ และ
ความพึงพอใจต่อความรูค้ วามสามารถทีถ่ า่ ยทอดความรูข้ องวิทยากร
ค่าเฉลี่ย X (Mean) 4.88 คิดเป็นร้อยละ 97.60 ด้านการน�ำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ระดับความพึงพอใจมากที่สุดเป็นอันดับ 1
คือ ท่านสามารถน�ำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานด้านพลังงานไฟฟ้า
ให้เกิดความเชี่ยวชาญ และสอดคล้องกับการมีส่วนร่วมลดการใช้
พลังงานของประเทศ ค่าเฉลี่ย X (Mean) 4.91 คิดเป็นร้อยละ
98.20

รำไ

การสอน

ผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี และบูรณาการการเรียน
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กระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าลง ซึ่งสอดคล้องกับพินิจ สามาอาพัฒน์
และธนิท เรืองรุ่งชัยกุล (2558) ได้ท�ำศึกษาการประเมินความคุ้มค่า
ทางเศรษฐศาสตร์ของระบบสูบน�ำ้ พลังงานแสงอาทิตย์เพือ่ การเกษตร
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ที่ก�ำลังใช้งาน
ระบบสูบน�้ำพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ท�ำการเกษตรของตน โดย
น�ำมาทดแทนระบบสูบน�้ำเดิมซึ่งใช้น�้ำมันเชื้อเพลิง จ�ำนวน 3 ราย
ซึ่งเป็นระบบขนาดใหญ่มากกว่า 2,400 วัตต์ ผลการศึกษาในครั้งนี้
พบว่า การใช้งานระบบสูบน�้ำพลังงานแสงอาทิตย์มีความคุ้มค่าต่อ
การลงทุน ซึ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายน�้ำมัน
เชื้อเพลิง น�้ำมันเครื่อง และค่าซ่อมบ�ำรุงของระบบสูบน�้ำเดิมลงได้
(ระยะเวลาคืนทุน 2.86-6.22 ปี) และในกรณีที่ลงทุนติดตั้งระบบ
สูบน�้ำพลังงานแสงอาทิตย์ใหม่โดยไม่มีระบบสูบน�้ำเดิมอยู่จะมี
ความคุ ้ ม ค่ า ต่ อ การลงทุ น มากยิ่ ง ขึ้ น โดยมี ร ะยะเวลาคื น ทุ น
2.68-5.15 ปี
3. หลังการถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจยั และบูรณาการ
การเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6
ของโรงเรียนอนุบาลเกาะกูด จังหวัดตราด ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณาจารย์
ผู้ที่สนใจทั่วไป รวมจ�ำนวน 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 วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการและประโยชน์
ที่ ไ ด้ รั บ และความพึ ง พอใจต่ อ ความรู ้ ค วามสามารถที่ ถ ่ า ยทอด
ความรู้ของวิทยากรค่าเฉลี่ย X (Mean) 4.88 คิดเป็นร้อยละ
97.60 ด้านการน�ำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือ ท่านสามารถน�ำความรู้ท่ีได้รับไปปฏิบัติ
งานด้านพลังงานไฟฟ้าให้เกิดความเชี่ยวชาญ และสอดคล้องกับ
การมีส่วนร่วมลดการใช้พลังงานของประเทศ ค่าเฉลี่ย X (Mean)
4.91 คิดเป็นร้อยละ 98.20
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1. ควรมีการศึกษาการการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ป้องกันน�้ำไหลย้อนกลับเพื่อลดก�ำลังในช่วงเริ่มต้น
2. ควรมีการศึกษาน�ำกระไฟฟ้าทีไ่ ด้จากแผงโซล่าเซลล์
ไปใช้งานในส่วนอื่น ๆ เพิ่มเติม
3. ควรมีการศึกษาลักษณะการเก็บพลังงานในรูปแบบ
อื่น ๆ ร่วมกับระบบด้วย
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ศึกษาชนิดของวัสดุปลูกที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของเมล่อนสายพันธุ์ Green net T778 และเมล่อนพันธุ์
Pot orange T1957 ในระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน โดยวางแผนการทดลองแบบ 2 x 3 Factorial in Completely Randomized
Design จ�ำนวน 5 ซ�้ำ  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�ำต้น น�้ำหนักสดต้น น�้ำหนักแห้งต้น น�้ำหนักผล และปริมาณของแข็งที่
ละลายได้ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยเมล่อนพันธุ์ Green net T778 จะมีการเจริญเติบโตสูงกว่าพันธุ์
Pot orange T1957 เมื่อพิจารณาผลของวัสดุปลูกที่มีต่อการเจริญเติบโตของเมล่อน พบว่า การใช้วัสดุปลูกที่แตกต่างกันส่งผลให้
การเจริญเติบโตและผลผลิตของ เมล่อนในด้านความสูงต้น ความกว้างใบ ความยาวใบ ความเขียวใบ (SPAD) น�ำ้ หนักสดต้น น�ำ้ หนักแห้งต้น
น�้ำหนักผลเส้นรอบวงผล ความหนาแน่นของผล และปริมาณของแข็งที่ละลายได้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05)
โดยการปลูกเมล่อนในพีทมอสและขุยมะพร้าว จะมีน�้ำหนักผลและปริมาณของแข็งที่ละลายได้ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)
จากการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต พบว่า การปลูกเมล่อนพันธุ์ Green net T778 จะได้ก�ำไร 17,352 บาท/โรงเรือน/รอบการปลูก
ซึ่งการปลูกเมล่อนในเชิงการค้าด้วยขุยมะพร้าวสามารถใช้ทดแทนวัสดุปลูกที่น�ำเข้าจากต่างประเทศที่มีราคาสูง ได้แก่ พีทมอส เนื่องจาก
ราคาถูก และส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของพืช
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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.
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษาชนิดของวัสดุปลูกที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต
และคุณภาพผลผลิตของเมล่อน (Cucumis melo L.)

อุปกรณ์และวิธีการด�ำเนินการวิจัย

1. วิธีการทดลอง
		 1.1 การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบ 2x3 Factorial in CRD
(Factorial in Completely Randomized Design) จ�ำนวน
5 ซ�้ำ  ซ�้ำละ 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�ำวัสดุปลูก ประกอบด้วย พีทมอส ขุยมะพร้าว
และขี้เถ้าแกลบ ใส่กระถาง โดยวัสดุปลูกขี้เถ้าแกลบต้องท�ำการ
ล้างด้วยกรดไนตริกที่มีความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ แช่ทิ้งไว้ 3 วัน
จากนั้นเทกรดทิ้ง แล้วให้น�้ำชะล้างกรดออกอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็น
การเพิ่ม pH ให้เหมาะสมที่มีค่า pH (5.5-6.5) ก่อนท�ำปลูก
ส่วนขุยมะพร้าวน�ำมาแช่น�้ำทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง จากนั้นเทน�้ำทิ้ง และ
แช่น�้ำใหม่ 24 ชั่วโมง  และเทน�้ำทิ้งท�ำทั้งหมด 3 ครั้ง เพื่อชะล้าง
เกลือจากวัสดุปลูก ส่วนพีทมอสสามารถน�ำมาใช้ในการปลูกได้
ตามปกติ เนื่องจากพีทมอสมีค่า pH ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
		 1.3 การเตรียมต้นกล้าเมล่อน
เตรียมต้นกล้าเมล่อน โดยน�ำเมล็ดเมล่อนแช่น�้ำอุ่น
2 ชั่ ว โมง จากนั้ น เพาะลงในกระดาษช� ำ ระ ทิ้ ง ไว้ 24 ชั่ ว โมง
หลังจากรากเริ่มงอก ให้ท�ำการย้ายลงในถ้วยปลูกโดยใช้พีทมอส
เป็นวัสดุปลูก ท�ำการรดน�้ำให้พีทมอสมีความชื้นพอเหมาะ ไม่แฉะ
จนเกินไป
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เมล่ อ นมี ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร์ ว ่ า Cucumis melo L.
อยู่ในวงศ์ Cucerbitaceae เป็นพืชตระกูลเดียวกันกับแตงไทย
มีจ�ำนวนโครโมโซม 2n=24 เป็นพืชผสมข้ามโดยแมลงและลม
แต่มีการผสมตัวเองสูงในพันธุ์ที่มีดอกสมบูรณ์เพศ (จานุลักษณ์
ขนบดี, 2541) เมล่อนเป็นผลไม้ที่มีความส�ำคัญในเชิงการค้าใน
หลายประเทศ เพราะมีรสชาติหวาน กลิ่นหอม (Villanueva, M.J.
et al, 2004) และยังเป็นผลไม้ทมี่ เี บตาแคโรทีนสูงทีส่ ดุ โดยร่างกาย
จะเปลีย่ นเบตาแคโรทีนให้เป็นวิตามินเอ ซึง่ เป็นสารต้านอนุมลู อิสระ
ที่ส�ำคัญต่อการผลิตเซลล์ลิมโฟไซท์ที่ช่วยต่อสู้กับเชื้อโรค ผลไม้
ชนิดนี้ยังอุดมด้วยวิตามินซีที่ร่างกายต้องใช้ส�ำหรับการท�ำหน้าที่
ต่าง ๆ ในการต้านทานโรค และยังป้องกันเราจากโรคหวัด โรคมะเร็ง
และโรคหัวใจ ปริมาณน�้ำที่มีมากในผลไม้ชนิดนี้มีฤทธิ์อย่างอ่อนใน
การขับปัสสาวะ เป็นการช่วยล้างพิษให้ร่างกาย (เฮจ์ ชาร์ลอตต์,
2550) ด้วยเอกลักษณ์ที่กล่าวมานี้ท�ำให้เมล่อนเป็นผลไม้ที่ได้รับ
ความนิยมในการบริโภค แต่ในบางสวนยังคงพบปัญหาของคุณภาพ
ผลผลิต เรื่องความหวานที่ยังต�่ำกว่า 15 % brix และโรคแมลงที่มา
กับดิน โดยเฉพาะโรค ท�ำให้เกษตรกรต้องย้ายแปลงปลูกไปเรื่อย ๆ
(จุมพล สาระนาค และคณะ, 2539) ท�ำให้ต้องแก้ปัญหาด้วย
การปลูกพืชหมุนเวียน การอบดิน หรือท�ำการเสียบยอดโดยใช้ตน้ ตอ
แตงไทย ฟั ก ทอง หรื อ น�้ ำ เต้ า เพื่ อ ป้ อ งกั น การระบาดของโรค
(Swiader & Ware, 1992) และวิธที างทีเ่ กษตรกรเลือกใช้แก้ปญ
ั หา
ส่วนใหญ่ก็คือ สารเคมีฆ่าแมลง แต่จากการที่เกษตรกรขาดความรู้
ความเข้าใจในการเลือกใช้สารเคมี วิธีการใช้ที่เหมาะสม ช่วงเวลา
ในการใช้ เกษตรกรใช้สารเคมีหลายชนิดซ�้ำซ้อนกัน และในปริมาณ
ที่มากเกินความจ�ำเป็น มีผลท�ำให้สารพิษตกค้างในผลผลิต มีต้นทุน
การผลิตสูง เป็นอันตรายต่อเกษตรกรผู้ผลิต และผู้บริโภค
การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินก�ำลังเป็นที่นิยมกันในปัจจุบัน
เพราะสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมบริเวณรากพืช และพืชสามารถ
ดูดใช้ธาตุอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อผลผลิตและ
คุณภาพของพืช (อิทธิสุนทร นันทกิจ, 2553) วัสดุที่นิยมใช้ใน
การปลูก ได้แก่ ฟองน�้ำ  เพอร์ไลท์ และพีทมอส เป็นต้น ซึ่ง
ประเทศไทยต้องน�ำเข้าวัสดุจากต่างประเทศ มีราคาแพง ดังนั้นจึงมี
การทดสอบวัสดุที่หาได้ในประเทศไทยเพื่อน�ำมาใช้ทดแทนและ
ลดค่าใช้จา่ ย โดยวัสดุทนี่ ำ� มาใช้ควรมีคณ
ุ สมบัตทิ ไี่ ม่อดั ตัวและยุบตัว
เมื่อเปียกน�้ำรากพืชสามารถกระจายตัวได้ทั่วในวัสดุปลูก ไม่มีสาร
ทีเ่ ป็นพิษต่อพืช ไม่ทำ� ปฏิกริ ยิ ากับสารละลายธาตุอาหารและภาชนะ
ที่ ใช้ ป ลู ก ไม่ เ ป็ น แหล่ ง สะสมของเชื้ อ โรคและแมลง วั ส ดุ ป ลู ก
ในประเทศไทยมี อ ยู ่ ด ้ ว ยกั น หลายชนิ ด ได้ แ ก่ ขุ ย มะพร้ า ว
กาบมะพร้าวสับ และขี้เถ้าแกลบ เป็นต้น  

ดังนั้นงานทดลองครั้งนี้จึงต้องการศึกษาชนิดของวัสดุ
ปลูกที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของเมล่อน (Cucumis
melo L.) เพื่อลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพผลผลิต และเป็นแนวทาง
ให้เกษตรกรสามารถน�ำความรู้ที่ได้ ไปประกอบการตัดสินใจใน
การปลูกเมล่อน

รำไ

บทน�ำ
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5 ซ้ํา ซ้ํ าละ 2 ตน โดยมี ปจ จัย ที่ห นึ่ง คือ สายพั น ธุข องเมล อน ประกอบด วย Green net T778 และ Pot orange
T1957 ปจจัยที่สอง คือ ชนิดของวัสดุปลูก ประกอบดวย พีทมอส ขุยมะพราว และขี้เถาแกลบ
1.2 การเตรียมวัสดุปลูก
20 วารสารวิ
ไพพรรณี ปีวยที่ พี13ทมอส
ฉบับขุทีย่ มะพร
2 เดือานพฤษภาคม
- สิงหาคม
2562โดยวัสดุปลูกขี้เถาแกลบตองทําการ
นําวัสดุปจลูัยกร�ำประกอบด
ว และขี้เถาแกลบ
ใสกระถาง
ลางดวยกรดไนตริกที่มีความเขมขน 1 เปอรเซ็นต แชทิ้งไว 3 วัน จากนั้นเทกรดทิ้ง แลวใหน้ําชะลางกรดออกอีกครั้งหนึ่ง
		
วิธ่มีการปลู
อน ่มีคา pH (5.5-6.5) กอนทําการเก็
นจะเริ
่มเก็นบ้ําหลั
งจากติ
เพื่อเปน1.4
การเพิ
pH ใหกเเมล่
หมาะสมที
ปลูก สบวเกีนขุ่ยวผลเมล่
ยมะพราอวนํ
ามาแช
ทิ้งไว
24 ชัด่วผลประมาณ
โมง จากนั้น 35 ถึง
ำต้นกล้นา้ําทีใหม
่มีใบจริ
หรืออายุ
งเกตจากสี
ผิว กลิสดุ่นปหอม
าย และรอยแตกปริ
เทน้ําทิ้งน�และแช
24 งชั่ว2-3
โมง ใบและเทน้
ําทิ้งปทํระมาณ
าทั้งหมด 340ครัวั้งนเพืโดยสั
่อชะล
างเกลือจากวั
ลูก สรอยตาข่
วนพีทมอสสามารถ
1 สัปดาห์
ายปลู
กลงในวักสได
ดุปตลูามปกติ
ก ได้แก่เนื
   พี่อทงจากพี
มอส ขุทยมอสมี
มะพร้คาาว และ
บริเวณของขั
้วผล ญเติบโต
นําย้มาใช
ในการปลู
pH ที่เหมาะสมต
อการเจริ
ขี้เถ้าแกลบ ระยะปลู
กระหว่ยามต
งแถว
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
1.3 การเตรี
นกลา50เมลเซนติ
อน เมตร ระยะห่าง
เตรียเมต
าเมล้นอปันกหัโดยนํ
เมล็ดโดยต้
เมลอนนแช
าระ ญทิ้งเติไวบ24
ชั่วโมง ต
ระหว่างต้น 40 เซนติ
มตรนกลจากนั
วน�้ำาหยด
เมล่นอ้ํานอุน 2 ชั่วโมง จากนั
บั น้นทึเพาะลงในกระดาษชํ
ก ข้ อ มู ล ด้ า นการเจริ
โตและผลผลิ
งจากรากเริ่มงอก
ใหทําตการย
วยปลู่ ก1)โดยใช
นวัสงดุต้ปนลูกความกว้
ทําการรดน้
พีทมอสมีค(เซนติ
วามชื้นเมตร)
พอเหมาะ
จะได้รับหลัสารละลายธาตุ
อาหารสู
รเมล่าอยลงในถ
น (ตารางที
ที่มพีคีท่า มอสเป
(ความสู
างใบําให
ความยาวใบ
ขนาดล�ำต้น
ไมแฉะจนเกิ
นไปโดยใช้เครื่องตั้งเวลาในการให้สารละลาย (มิลลิเมตร) ความเขียวใบ (SPAD) น�ำ้ หนักต้นสด และน�ำ้ หนักต้นแห้ง
EC 1.8-3.5
mS/cm
1.4 วิ้ำธหยด
ีการปลู
ธาตุอาหารผ่านระบบน�
เมืก่อเมล
เมล่ออนนมีใบจริง ประมาณ 5-7 ใบ (กรัมต่อต้น) น�ำ้ หนักผล (กิโลกรัมต่อผล) เส้นรอบวงผล (เซนติเมตร)
นําตนกลาางปลู
ที่มกีใบจริ
ง 2-3ดแต่
ใบงหรื
ออายุป่เระมาณ
ดาห ยายปลู้อกลงในวั
สดุปลูความหนาแน่
ก ไดแก พีทนมอส
ขุยมะพร
าวลลิลิตร)
ก็ใช้เชือกท�ำค้าง ในระหว่
ท�ำการตั
กิ่งแขนงที
กิดตั้งแต่1 สัปความหนาเนื
(มิลลิเมตร)
ของผล
(กรัม/มิ
กระหวขึ้นางแถว
เมตร
งระหวมาาณของแข็
งตน 40 เซนติ
เมตร จากนั
้นปก(%Brix)
หัวน้ําหยด
ข้อที่ 1และขี
ถึงข้อ้เถทีา่ แกลบ
9 และข้ระยะปลู
อที่ 10-14
ไปจะไม่50ตัดเซนติ
ออกเพื
่อไว้ระยะห
ผล าและปริ
งทีล่ ะลายได้
ทงั้ หมด
แล้วโดยต
น�ำมาวินเคราะห์
อนจะได
(ตารางที
ที่มีคา EC 1.8-3.5 mS/cm
โดยใชเครืof่องตั
้งเวลาในการให
เมื่อผลมีเมล
ขนาดเส้
นผ่ราับศูสารละลายธาตุ
นย์กลาง 40 มิอลาหารสู
ลิเมตรตรเมล
ก็จะเลือนอกไว้
เพียง ่ 1) ความแปรปรวนของข้
อมูล (Analysis
variance;
ANOVA) และ
สารละลายธาตุอาหารผานระบบน้ําหยด เมื่อเมลอนมีใบจริงประมาณ 5-7 ใบ ก็ใชเชือกทําคาง ในระหวางปลูกทําการตัด
ต้นละ 1 ผล จากนั้นท�ำการเด็ดยอดใบที่ 27 เพื่อให้ต้นเมล่อนหยุด เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ระหว่างชุดการทดลอง ตามวิธี Duncan’ new
แตงกิ่งแขนงที่เกิดตั้งแตขอที่ 1 ถึงขอที่ 9 และขอที่ 10-14 ขึ้นไปจะไมตัดออกเพื่อไวผล เมื่อผลมีขนาดเสนผาศูนยกลาง
การเจริญเติบโตทางใบ และน�ำธาตุอาหารไปพัฒนาผลเมล่อน multiple range test (DMRT) ด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูป
40 มิลลิเมตร ก็จะเลือกไวเพียงตนละ 1 ผล จากนั้นทําการเด็ดยอดใบที่ 27 เพื่อใหตนเมลอนหยุดการเจริญเติบโตทางใบ
และนํ าธาตุ อาหารไปพัฒนาผลเมลอน การเก็บเกี่ยวผลเมลอนจะเริ่มเก็บหลังจากติดผลประมาณ 35 ถึง 40 วันโดย
สังเกตจากสีผิว กลิ่นหอม รอยตาขาย และรอยแตกปริบริเวณของขั้วผล

รูปที่1่ 1แสดงการปลู
ภาพที
แสดงการปลูกกเมล
เมล่ออนในระบบปลู
นในระบบปลูกกพืพืชชโดยไม
โดยไม่ใชใช้ดดินิน(อายุ
(อายุ6565วัวันน) )

มห
าว

ิทยา

2. การวิเคราะหขอมูล
ทึกปขระกอบของสารละลายธาตุ
อมูลดานการเจริญเติบโตและผลผลิ
ความกว
างใบ ความยาวใบ
(เซนติชเข้
เมตร)
ตารางที่ 1บันองค์
อาหารพืชตสู(ความสู
ตรเมล่องนตนการเตรี
ยมสารละลายธาตุ
อาหารพื
มข้นขนาดลํ
200 เท่าาตน
(มิลลิเมตร) ปริ
ความเขี
น้ําหนักตนสด และน้ําหนักตนแหง (กรัมตอตน) น้ําหนักผล (กิโลกรัมตอผล) เสนรอบ
มาณ ย20วใบลิต(SPAD)
ร
วงผล (เซนติเมตร) ความหนาเนื้อ (มิลลิเมตร) ความหนาแนนของผล (กรัม/มิลลิลิตร) และปริมาณของแข็งที่ละลายได
สารเคมีอ มูล (Analysis of variance; ANOVA)
น้ําหนักและเปรีย บเทีย บ
ทั้งหมด (%Brix) แลวนํามาวิเคราะหความแปรปรวนของข
A ตามวิธี Duncan’
CaNO3 new multiple range test (DMRT) ดวยโปรแกรมสํ
4.447 kgาเร็จรูป
คาเฉลี่ยระหวสารละลาย
างชุดการทดลอง
Fe-EDTA
19
g
สารละลาย
B
KNO
3
ตารางที่ 1 องค
ประกอบของสารละลายธาตุ
อาหารพื
ชสูตรเมลอน การเตรียมสารละลายธาตุอ2.874
าหารพืชkgเขมขน 200 เทา
NH4H2PO4
0.465 kg
ปริมาณ 20 ลิตร
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
จากการเปรียบเทียบการเจริญ เติ บโตของเมลอน เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวา เมลอ นทั้งสองสายพั นธุมีการ
นภาพร จิเจริ
ตต์ญศรัเติทบธา,โตทางด
วัชรวิทานความสู
ย์ รัศมี งตน ความกวางใบ ความยาวใบ และความเขียวใบ (SPAD) ไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05)
ยกเวน ขนาดลําต น โดยเมลอนพั นธุ Green net T778 จะมี การเจริญ เติ บ โตดีก วา เมล อนพั น ธุ Pot orange T1957
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1. การเจริญเติบโต
จากการเปรี ย บเที ย บการเจริ ญ เติ บ โตของเมล่ อ น
เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า เมล่อนทั้งสองสายพันธุ์มีการเจริญ
เติ บ โตทางด้ า นความสู ง ต้ น ความกว้ า งใบ ความยาวใบ และ
ความเขียวใบ (SPAD) ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ยกเว้น
ขนาดล�ำต้น โดยเมล่อนพันธุ์ Green net T778 จะมีการเจริญเติบโต
ดีกว่าเมล่อนพันธุ์ Pot orange T1957 (ตารางที่ 2)

ส่วนชนิดของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของเมล่อน
พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05)
โดยพบว่ า เมล่ อ นที่ ป ลู ก ในวั ส ดุ ขุ ย มะพร้ า ว จะมี ค วามสู ง ต้ น
ความกว้างใบ ความยาวใบสูงกว่าเมล่อนที่ปลูกในพีทมอส เท่ากับ
213.70, 22.86 และ 21.60 เซนติเมตร ตามล�ำดับ ในขณะที่เมล่อน
ที่ปลูกในขี้เถ้าแกลบจะมีการเจริญเติบโตที่น้อยที่สุด (ตารางที่ 2)
เมือ่ พิจารณาอิทธิพลร่วมระหว่างปัจจัยสายพันธุเ์ มล่อน
และชนิดของวัสดุปลูก พบว่า แต่ละปัยจัยไม่แตกต่างกันทางสถิติ
(p>0.05) (ตารางที่ 2)

พพ
รรณ
ี

ผลการวิจัย

ตารางที่ 2 การเจริญเติบโตของเมล่อนพันธุ์ Green net T778 และพันธุ์ Pot orange T1957 ที่ปลูกในวัสดุปลูก
ที่แตกต่างในระบบปลูกไม่ใช้ดิน เมื่อต้นเมล่อนมีอายุ 80 วัน

ความสูงต้น ความกว้างใบ
(เซนติเมตร) (เซนติเมตร)

ความยาวใบ
(เซนติเมตร)

ขนาดลําต้น ความเขียวใบ
(มิลลิเมตร)
(SPAD)

รำไ

วิธกี ารทดลอง
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ลัยร
า

ชภัฏ

สายพันธุเ์ มล่อน (A)
Green net T778 (G)
207.60
21.43
20.33
10.63a
29.40
Pot orange T1957
207.30
20.95
19.93
9.23b
29.21
(O)
F-test
ns
ns
ns
*
ns
วัสดุปลูก (B)
พีทมอส (P)
213.20a
21.40b
20.40b
10.06
31.06a
ขุยมะพร้าว (C)
213.70a
22.86a
21.60a
9.85
31.00a
ขีเ� ถ้าแกลบ (R)
195.00b
19.30c
18.40c
9.90
25.82b
F-test
*
*
*
ns
*
รวมทุกปั จจัย (A x B)
GxP
213.40
21.60
20.70
10.81
31.96
GxC
213.80
23.38
22.10
10.41
31.01
GxR
195.60
19.32
18.20
10.70
25.22
OxP
213.00
21.20
20.10
10.64
30.17
OxC
213.60
22.35
21.10
9.31
31.01
OxR
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
หมายเหตุ คค่าตต่างกันในแนวตั้งมีความแตกต
เปอรเซ็นต์ต
หมายเหตุ
วามแตกต่างกันอย
อย่างมีนัยส�สํำาคัญทางสถิติ ที่ความเชื่อมั่น 95 เปอร์
*=
*= มีมีคความแตกต
วามแตกต่างอย
างอย่างมี
างมีนนัยัยสํส�าคัำคัญญทางสถิ
ทางสถิตติทิที่ระดั
ี่ระดับบความเชื
ความเชื่อ่อมัมั่น่น9595เปอร
เปอร์เซ็เซ็นนตต์(P<0.05)
(P<0.05)
ns=
ไม
ม
ค
ี
วามแตกต
า
งอย
า
งมี
น
ย
ั
สํ
า
คั
ญ
ทางสถิ
ต
ท
ิ
ร
่
ี
ะดั
บ
ความเชื
อ
่
มั
น
่
95
เปอร
เ
ซ็
น
ต
ns= ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (P>0.05)
(P>0.05)

ตารางที่ 3 ผลผลิตของเมลอนพันธุ Green net T778 และพันธุ Pot orange T1957 ที่ปลูกในวัสดุปลูกที่แตกตางใน
ระบบปลูกไมใชดิน
วิธีการทดลอง
เสนรอบวง น้ําหนักสด น้ําหนัก น้ําหนักผล ความหนา
ความ
ปริมาณ
ผล
ตน
แหงตน (กิโลกรัม)
เนื้อ
หนาแนนของ ของแข็งที่
(เซนติเมตร)
(กรัม/ (กรัม/ตน)
(มิลลินภาพร
เมตร) จิตต์ศรัทผลธา, วัชรวิทย์ละลายได
รัศมี
ตน)
(กรัม/
(%brix)

22 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562

พพ
รรณ
ี

ได้สูงกว่าเมล่อนที่ปลูกในขุยมะพร้าว เท่ากับ 46.43 เซนติเมตร,
72.40 กรัม, 1.74 กิโลกรัม, 1.50 กรัม/มิลลิลิตร และ15.80%brix
ตามล�ำดับ ในขณะที่เมล่อนที่ปลูกในขี้เถ้าแกลบจะมีผลผลิตที่
น้อยที่สุด (ตารางที่ 3)
เมือ่ พิจารณาอิทธิพลร่วมระหว่างปัจจัยสายพันธุเ์ มล่อน
และชนิดของวัสดุปลูก พบว่า แต่ละปัยจัยมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยพบว่า เมล่อนพันธุ์ Green
net T778 ปลูกในพีทมอส จะมีน�้ำหนักสดต้น น�้ำหนักแห้งต้น
น�้ำหนักผล และและปริมาณของแข็งที่ละลายได้สูงกว่าทุกปัจจัย
โดยมีค่าเท่ากับ 683.90 กรัม, 78.40 กรัม, 1.79 กิโลกรัม และ
17.60 %Brix ตามล�ำดับ (ตารางที่ 3)

รำไ

2. ผลผลิต
จากการเปรียบเทียบผลผลิตของเมล่อน เมื่อสิ้นสุด
การทดลอง พบว่า เมล่อนทั้งสองสายพันธุ์มีการเจริญเติบโตทาง
ด้านเส้นรอบวงผล ความหนาเนื้อ และความหนาแน่นของผลไม้
แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ยกเว้นน�้ำหนักสดต้น น�้ำหนัก
แห้งต้น น�้ำหนักผล และปริมาณของแข็งที่ละลายได้ โดยเมล่อน
สายพั น ธุ ์ Green net T778 จะมี ผ ลผลิ ต ดี ก ว่ า เมล่ อ นพั น ธุ ์
Pot orange T1957 (ตารางที่ 3)
ส่ ว นชนิ ด ของวั ส ดุ ป ลู ก ต่ อ ผลผลิ ต ขิ ง เมล่ อ นพบว่ า
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยพบว่า
เมล่อนที่ปลูกในวัสดุพีทมอส จะมีเส้นรอบวงผล น�้ำหนักแห้งต้น
น�้ำหนักผล ความหนาแน่นของผล และปริมาณของแข็งที่ละลาย

ปริมาณ
ของแข็งที่
ละลายได (%
brix)
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ตารางที
ตารางที่ ่33 ผลผลิ
ผลผลิตตของเมล่
ของเมลออนพั
นพันนธุธุ์ Green
Greennet
netT778
T778และพั
และพันนธุธุ์ Pot
Potorange
orangeT1957
T1957ทีที่ป่ปลูลูกกในวั
ในวัสสดุดุปปลูลูกกทีที่แ่แตกต่
ตกตาางงใน
ในระบบปลู
ระบบปลูกกไมไม่ใชใช้ดดินิน
วิธีการทดลอง
เสนรอบวง น้ําหนักสด น้ําหนัก น้ําหนักผล ความหนา
ความ
ผล
ตน
แหงตน (กิโลกรัม)
เนื้อ
หนาแนนของผล
(กรัม/
(เซนติเมตร) (กรัม/ตน) (กรัม/ตน)
(มิลลิเมตร)
มิลลิลติ ร)
สายพันธุเมลอน (A)
Green net T778(G)
41.28
629.80a 67.40a
1.59a
39.49
1.42
Pot orange T1957(O)
41.90
588.30b 58.80b
1.50b
39.64
1.39
F-test
ns
*
*
*
ns
ns
วัสดุปลูก (B)
พีทมอส (P)
46.43a
634.50b 72.40a
1.74a
39.84
1.50a
ขุยมะพราว (C)
45.60a
662.80a 66.50a
1.65a
39.09
1.38b
ขี้เถาแกลบ (R)
32.75b
529.90c 50.40b
1.24b
39.77
1.33b
F-test
*
*
*
*
ns
*
รวมทุกปจจัย (A x B)
GxP
46.30a
683.90a 78.40a
1.79a
39.56
1.54
GxC
46.05a
670.90a 75.50ab
1.78a
39.36
1.40
GxR
31.50c
534.80c 48.30c
1.19c
39.56
1.32
OxP
46.55a
585.10b 66.50bc
1.69a
40.12
1.46
OxC
45.15a
654.80a 57.60cd
1.53b
38.81
1.36
OxR
34.00c
525.00c 52.50d
1.29c
39.99
1.34
F-test
*
*
*
*
ns
ns
C.V.%
2.75
4.15
11.44
6.30
4.71
5.36
หมายเหตุค่คาาต่ตาางกังกันนในแนวตั
ในแนวตั้ง้งมีมีคความแตกต่
วามแตกตาางกังกันนอย่อยาางมีงมีนนัยัยส�สํำาคัคัญญทางสถิ
ทางสถิตติ ทีิ ที่ค่ความเชื
วามเชื่อ่อมัมั่น่น9595เปอร์
เปอรเซ็เนซ็นต์ต
หมายเหตุ
วามแตกตาางอย่
งอยาางมี
งมีนนัยัยส�สํำาคัคัญญทางสถิ
ทางสถิตติทิที่รี่ระดั
ะดับบความเชื
ความเชื่อ่อมัมั่น่น95
95เปอร์
เปอรเซ็เซ็นนต์ต(P<0.05)
(P<0.05)
*=*= มีมีคความแตกต่
ns= ไม่ไมมมีคีความแตกต่
วามแตกตางอย่
างอยางมี
างมีนนัยัยส�สํำคัาคัญญทางสถิ
ทางสถิตติทิที่ระดั
ี่ระดับบความเชื
ความเชื่อมั่อมั่น่น9595เปอร์
เปอรเซ็เนซ็ต์นต(P>0.05)
(P>0.05)
ns=

3. ตนทุนในการผลิตเมลอนที่ปลูกในระบบไมใชดิน
ตนทุนการผลิตเมลอนที่ปลูกโดยไมใชดินโดยใชเมลอนพั นธุ 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 จะมี ต นทุ น ตอ โรงเรื อนอยูที่ 23 บาทต อกิ โลกรัม ใน 1 โรงเรือน
นภาพร
จิตต์ศ้ นรัจะต
ทธา,อวังขายเมล
ชรวิทย์ รัอศนให
มี ไดม ากกวา 50 บาทตอกิ โลกรัม จึงจะไดกํ าไรต นทุนการผลิตในสวนของระบบน้ํา
เพราะฉะนั
สามารถใชไดอย างนอย 10 ป และในแตละปสามารถผลิ ตเมล อนไดอยางน อย 4-6 รอบการปลูก ดังนั้นใน 10 ป จะ

15.90a
13.80b
*
15.80a
15.30a
13.50b
*
17.60a
16.20b
14.00cd
14.00cd
14.40c
13.00d
*
6.01

หมายเหตุ คาตางกันในแนวตั้งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
*= มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต (P<0.05)
ns= ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต (P>0.05)
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พพ
รรณ
ี

3. ตนทุนในการผลิตเมลอนที่ปลูกในระบบไมใชดิน
3. ต้นทุนในการผลิตเมล่อนที่ปลูกในระบบไม่ใช้ดิน
ในส่วนของระบบน�้ำสามารถใช้ได้อย่างน้อย 10 ปี และในแต่ละปี
ตนทุนการผลิตเมลอนที่ปลูกโดยไมใชดินโดยใชเมลอนพั นธุ Green net T778 ปลูกในขุยมะพราวในพื้นที่ 1
นการผลิ
ตเมล่ออนที
่ปลูกกโดยไม่
ช้ดินโดยใช้
เมล่งอน3.5 เมตร
สามารถผลิ
อนได้แถวละ
อย่างน้25
อยกระถาง
4-6 รอบการปลู
ก ดักงนัได้นใน 10 ปี
โรงเรือต้นนทุโดยมี
ขนาดโรงเรื
นปลู
5×12 ใเมตร
มีความสู
จํานวนตเมล่
5 แถว
สามารถปลู
พันธุ์ 125
Green
net T778
ปลูกในขุ
วในพืาแรงงาน
้นที่ 1 โรงเรื
กได้ทอี่ 23
ย่างน้บาทต
อย 40-60
รอบการปลู
ก ส่วนต้
กระถาง
กระถางละ
1 ยตมะพร้
น ไมราวมค
จะมีอตน นทุ นจะสามารถปลู
ตอ โรงเรื อนอยู
อกิ โลกรั
ม ใน 1 โรงเรื
อนนทุนอื่นๆ
โดยมีขเพราะฉะนั
นาดโรงเรือ้ นนปลู
เมตรอนให
มีความสู
ง 3.5 าเมตร
จ�ำนวนอกิ โลกรั
จะคงที
กรอบการปลู
ถ้าคิดตราคาขายเมล่
อนที่กําิโลกรัมละ
จะตก อ5×12
งขายเมล
ไดมากกว
50 บาทต
ม จึง่ในทุ
จะได
กํ าไรต นทุนกการผลิ
ในสวนของระบบน้
5 แถวสามารถใช
แถวละ ได25อยกระถาง
ก ได้ละป125
กระถางตเมล100
(ตลาดสี
่มุมเมืรอบการปลู
อง ณ วันทีก่ 22
าคม102560)
างนอย 10สามารถปลู
ป และในแต
สามารถผลิ
อนไดบาท
อยางน
อย 4-6
ดังนัตุ้นลใน
ป จะ โดยปลูก
กระถางละ
1 ต้นกได
ไม่อรวมค่
ต้นทุนต่อโรงเรื
นอยูน ทุ่ทนี่ อื่ นเมล่
อนพัน่ ใธุนทุ
์ Green
net T778
กในขุยมะพร้าอวนทีจะได้
สามารถปลู
ยางนาแรงงาน
อย 40-60จะมีรอบการปลู
ก สวอนต
ๆจะคงที
กรอบการปลู
ก ถาคิปลู
ดราคาขายเมล
่ ก�ำไร
23 บาทต่
อกิโมลกรั
ใน 1บาท
โรงเรื(ตลาดสี
อน เพราะฉะนั
จะต้วัอนงขายเมล่
น 2560)
สูงสุดทีโดยปลู
่ 17,352กเมล
บาทอต่นพั
อโรงเรื
อนต่อหนึnet
่งรอบการปลู
(ตารางที่ 4)
กิโลกรั
ละ ม100
่มุมเมือ้นง ณ
ที่ 22 ตุ ลอาคม
น ธุ Green
T778 ปลูก ใน
ให้ได้มขุากกว่
บาทต่
กิโงลกรั
จึงจะได้บาท
ก�ำไรต้ตอนโรงเรื
ทุนการผลิ
ยมะพรา า50
ว จะได
กําอไรสู
สุดทีม่ 17,352
อนตอตหนึ่งรอบการปลูก (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4่ 4แสดงต้
แสดงตนนทุทุนนการปลู
การปลูกกเมล่
เมลออนพื
นพื้น้นทีที่ 1่ 1โรงเรื
โรงเรืออนใน
นใน11รอบการปลู
รอบการปลูกในจ�
กในจํำนวน
านวน125
125ต้ตนน
ตารางที
คา
เมล็ด
(บาท)

น้ําหนัก
ผลผลิต
(กิโลกรัม)

มูลคา
ผลผลิต
(บาท)

กําไร
(บาท)

625

550

224

22,400

17,202

625

550

223

22,300

17,352

รำไ

คาปุย
(บาท)

2,000

438

1,585

2,000

188

1,585

2,000

188

625

550

149

14,900

9,952

1,585

2,000

438

625

825

212

21,200

15,727

1,585

2,000

188

625

825

192

19,200

13,977

1,585

2,000

188

625

825

161

16,100

10,877

ชภัฏ

1,585

ิทยา

เมลอนพันธุ
Green net T778
ปลูกในพีทมอส
เมลอนพันธุ
Green net T778
ปลูกในขุยมะพราว
เมลอนพันธุ
Green net T778
ปลูกในขี้เถาแกลบ
เมลอนพันธุ
Pot orange T1957
ปลูกในพีทมอส
เมลอนพันธุ
Pot orange T1957
ปลูกในขุยมะพราว
เมลอนพันธุ
Pot orange T1957
ปลูกในขี้เถาแกลบ

คาระบบ
คา
ราคาวัสดุ
น้ํา
โรงเรือน
ปลูก
(บาท) (บาท)
(บาท)

ลัยร
า

วิธีการ

สรุปและอภิ
ปรายผลการวิจัยจัย
สรุปและอภิ
ปรายผลการวิ

มห
าว

ทั้งหมด 95.53 เปอร์เซ็นต์ และมีกรดเล็กน้อย pH ประมาณ 6.2
จากการศึ
ก
ษาผลของสายพั
น
ธุ
เ

มล
อ
น
และชนิ
ด
ของวั
ส
ดุ
อการเจริ
ญเติบได้
โตกและผลผลิ
ตของเมล
อน ปพันธุ์
สุขการณ์
, 2552)
ล่าวว่า การปลู
กแคนตาลู
จากการศึกษาผลของสายพันธุ์เมล่อน และชนิดของ (วัปนลูเพ็กทีญ่ส  งผลต
กพืชญโดยไม
ดิน พบวาตของเมล่
เมลอนพัอนนในระบบ
ธุ Green netArko
T778434
ปลูกในขุ
ในวัสยดุใยมะพร้
ขุยมะพราาวว สส่งงผลต
อผลผลิ
ตดีที่สุด ้ อ และ
ผลให้
มี ค วามหนาเนื
วัสดุปในระบบการปลู
ลูกทีส่ ง่ ผลต่อการเจริ
เติบโตใชและผลผลิ
เนื่องจากขุยมะพราวมีการอุมน้ํา ระบายน้ํา และระบายอากาศไดดีกวา พีทมอสสงผลใหเมลอนดูดธาตุอาหารไปใชได
การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน พบว่า เมล่อนพันธุ์ Green net T778 ปริ ม าณของแข็ ง ที่ ล ะลายน�้ ำ ได้ ทั้ ง หมดสู ง ที่ สุ ด ซึ่ ง ตรงกั บ
อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับ (มนูญ, 2544) ไดกลาวไววา ขุยมะพราวมีคุณสมบัติระบายน้ําและอากาศ มีขนาด
ปลูกในวัสดุขยุ มะพร้าว ส่งผลต่อผลผลิตดีทสี่ ดุ เนือ่ งจากขุยมะพร้าว (ถวัลย์   พัฒนเสถียรพงศ์, 2534) ได้กล่าวว่าเนื่องจากการปลูกพืช
อนุภาคสวนใหญอยูระหวาง 0.5 ถึง 2.0 มิลลิเมตร มีคาสัมประสิทธิ์การซาบซึมน้ํา 0.15 เซนติเมตรตอวินาที ความพรุน
ใช้ดิน สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมบริเวณรากพืช และ
มีการอุทั้ม้งหมด
น�้ำ ระบายน�
และระบายอากาศได้
ดีกกว่านอพียทมอสส่
งผลให้ 6.2โดยไม่
95.53้ำ เปอร
เซ็นต และมีกรดเล็
pH ประมาณ
(วันเพ็ญ, 2552) ไดกลาววา การปลูกแคนตาลูปพันธุ
พืชสามารถดู
ดใช้ธาตุําได
อาหารได้
อย่งาทีงมี
ทธิภบาพ(ถวัซึ่งลจะส่
เมล่อนดู
ดธาตุ
ได้อย่าาวงมีสปงผลให
ระสิทมธิีคภวามหนาเนื
าพ ซึ่งสอดคล้
องกับมาณของแข็
Arko
434อาหารไปใช้
ในขุยใยมะพร
้อและปริ
งที่ละลายน้
ทั้งหมดสู
่สุดประสิ
ซึ่งตรงกั
ย, งผลต่อ
ตและคุณภาพของพื
ช ดังชนั้นและพื
การใช้
วัสดุปลูกดขุใชยมะพร้าว
(มนูญ2534)
ศิรนิ พุ งศ์ได, ก2544)
วา่   ขยุ มะพร้
คณ
ุ สมบั
ำ้ ผลผลิ
ลาววได้
า กเนืล่่อาวไว้
งจากการปลู
กพืาชวมีโดยไม
ใชดตินริ ะบายน�
สามารถควบคุ
มสภาพแวดล
อมบริเวณรากพื
ชสามารถดู
สดุวปัสลูดุกปทีลู่นกขุ�ำเข้
าจากต่
งประเทศเพื่อลด
และอากาศ
มีขนาดอนุ
นใหญ่
ร่ ะหว่
ง 0.5งผลต
ถึง 2.0
มิลลิตเมตร
ธาตุอาหารได
อยภาาคส่
งมีปวระสิ
ทธิอภยูาพ
ซึ่งาจะส
อผลผลิ
และคุณสามารถน�
ภาพของพืำชมาทดแทนวั
ดังนั้น การใช
ยมะพร
าวาสามารถ
ต้นทุนในการผลิ
่มคุณภาพของผลผลิ
ต
มีคา่ สันํมาประสิ
ทธิก์ ารซาบซึ
้ ่น0.15
อวินาทีเพืความพรุ
มาทดแทนวั
สดุปลูมกน�ทีำ 
ําเขาเซนติ
จากตเามตรต่
งประเทศ
่อลดตนทุนนในการผลิ
ต และเพิต่มคุและเพิ
ณภาพของผลผลิ
ต
การปลูกเมลอนในระบบปลูกไมใชดิน พบวาเมลอนพันธุ Green net T778 ที่ปลูกในวัสดุขุยมะพราวจะมีการ
เจริญ เติบโต และผลผลิตสูงที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเมลอนพันธุ Pot orange T1957 และวัสดุปลูกอื่นๆ ซึ่งการปลูก
เมลอนพันธุ Green net T778 ปลูกในวัสดุขุยมะพราว สามารถลดตนทุนและเพิ่มผลผลิตไดสงนภาพร
ผลใหเกษตรกรมี
รายได
จิตต์ศรัทธา,
วัชทรวิี่ ทย์ รัศมี
เพิ่มขึ้น และสามารถนําความรูไปใชในการปลูกเมลอนในระบบไมใชดินเปนการคาได
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ชภัฏ

1. การเด็ดแขนง ควรเด็ดแขนงทุก ๆ วัน เพื่อที่ต้น
เมล่อนนั้นจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ถ้าหากปล่อยทิ้งไว้ต้นเมล่อน
จะเจริญเติบโตได้ช้า เนื่องจากแขนงจะดูดธาตุอาหารไปใช้ส่วน
อื่น ๆ แทน
2. ควรผสมเกสรในช่วงเช้าที่อากาศยังไม่ร้อน คือ
ช่วงเวลา 6.00-10.00 น. ถ้าหากเกินช่วงเวลานี้จะท�ำให้ดอกฝ่อ
ผลบิดเบี้ยว และไม่ติดผลได้
3. การพันยอด ควรพันทุก ๆ วัน เพื่อช่วยป้องกัน
การเลื้อยออกด้านข้าง และช่วยให้ยอดตั้งตรงและไม่หักง่าย
4. การผูกเชือกแขวนผล ควรผูกบริเวณขัว้ ผล ซึง่ จะช่วย
รับน�้ำหนักของผลเมล่อนที่มีขนาดใหญ่ ช่วยป้องกันการฉีกของ
ขั้วผล และช่วงการเสียดสีของผลกับใบ ซึ่งจะท�ำให้ผลแตกลาย
ตาข่ายเร็วกว่าปกติ
5. ควรท�ำการปรับค่า EC ตามการเจริญเติบโตของพืช
ให้เหมาะสมในแต่ละช่วงการเจริญเติบโต และควรปรับค่า pH
ให้มีความเป็นกลาง โดยควรมีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 5.5 ถึง 6.0
6. ตรวจดูโรคและแมลงอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อป้องกัน
การระบาดที่อาจส่งผลเสียต่อคุณภาพ ผลผลิตของเมล่อน และ
ควรปิดประตูโรงเรือนให้สนิททุกครั้งเพื่อป้องกันแมลงเข้าท�ำลาย
เมล่อน
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เอกสารอ้างอิง

รำไ

การปลูกเมล่อนในระบบปลูกไม่ใช้ดนิ พบว่า เมล่อนพันธุ์
Green net T778 ที่ปลูกในวัสดุขุยมะพร้าวจะมีการเจริญเติบโต
และผลผลิตสูงที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเมล่อนพันธุ์ Pot orange
T1957 และวัสดุปลูกอื่นๆ ซึ่งการปลูก เมล่อนพันธุ์ Green net
T778 ปลูกในวัสดุขุยมะพร้าว สามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต
ได้ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น และสามารถน�ำความรู้ไปใช้
ในการปลูกเมล่อนในระบบไม่ใช้ดินเป็นการค้าได้
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ชภัฏ

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพคตินจากเปลือกทุเรียนและประยุกต์ใช้ในการท�ำแยมและเยลลี่ ท�ำได้โดยน�ำเปลือก
ทุเรียนส่วนสีขาวมาบด ท�ำแห้งและสกัดโดยใช้กรดไฮโดรคลอริก ความเข้มข้น 0.05 โมลาร์ น�้ำกลั่นและความดันไอสูง จากผลการทดลอง
พบว่า วิธีการสกัดที่เหมาะสมในการสกัดเพคตินจากเปลือกทุเรียน คือ การสกัดด้วยกรดไฮโดรคลอริก เนื่องจากค่าระดับการเกิด
เอสเทอริฟิเคชั่น ปริมาณเมทอกซิล และปริมาณกรดกาแลคทูโรนิค มีค่าใกล้เคียงกับเพคตินทางการค้า การทดลองต่อไปท�ำโดยสกัด
เพคตินจากเปลือกทุเรียนด้วยกรดไฮโดรคลอริกทีอ่ ณ
ุ หภูมแิ ละเวลาต่าง ๆ ซึง่ ผลการทดลอง พบว่า อุณหภูมแิ ละเวลาทีเ่ หมาะสมในการสกัด
เพคตินจากเปลือกทุเรียน คือ อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 ชั่วโมง เพคตินที่สกัดได้จัดเป็นเพคตินชนิดเมทอกซิลสูง มีคุณสมบัติ
ใกล้เคียงกับเพคตินเกรดโรงงานเมื่อเปรียบเทียบกับเพคตินทางการค้าตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการด้านวัตถุเจือปนอาหาร เมื่อน�ำ
เพคตินที่สกัดไปประยุกต์ใช้ในแยมสับปะรดและเยลลี่ส้ม และทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยใช้ผู้ทดสอบชิมที่ได้รับการฝึกฝน พบว่า
ผู้ทดสอบชิมให้การยอมรับแยมสับปะรดและเยลลี่ส้มที่มีการเติมเพคตินที่สกัดได้จากเปลือกทุเรียนในระดับชอบเล็กน้อย
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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 oC 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.
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เพคติ น เป็ น สารประกอบโพลิ เ มอร์ ที่ พ บในพื ช
เช่นเดียวกับแป้งและเซลลูโลส ประกอบด้วยกรดกาแลคทูโรนิค
(galacturonic acid) ต่อกันด้วยพันธะแอลฟา 1,4 ไกลโคซิดิก
(α - 1,4 glycosidic) ตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (Food and Drug Administration: FDA) ระบุว่า
เพคตินต้องประกอบด้วยปริมาณกรด กาแลคทูโรนิค อย่างน้อย
ร้ อ ยละ 65 เพคติ น เป็ น สารผสมอาหารเพื่ อ ให้ เ กิ ด เนื้ อ สั ม ผั ส
ตามต้องการ เป็นตัวท�ำให้เกิดเจล (gelling agent) ท�ำให้เกิด
ความข้นหนืด (thickener) และท�ำให้เกิดการคงตัว (stabilizer)
ในผลิตภัณฑ์อาหารหลายประเภท เช่น เครื่องดื่ม เครื่องปรุง แยม
เยลลี่ นมและโยเกิร์ต เพคตินสามารถน�ำมาใช้เป็นฟิล์มที่กินได้
(edible film) และฟิล์มที่ย่อยสลายได้ (biodegradable film)
ตัวเชื่อมประสาน (adhesives) ป้องกันการกัดกร่อน (corrosion
inhibitor) รวมทั้งพลาสติไซเซอร์ (plasticizers) ในอุตสาหกรรม
ยาและเครื่องส�ำอาง (Grassino, A.N. et al., 2016; Guo, et al.,
2014; Espitia, et al., 2014; Thakur, et al., 1997; Voragen
et al., 1995) แต่การประยุกต์ใช้เพคตินต้องค�ำนึงถึงระดับการเกิด
เอสเทอริฟิเคชั่น (degree of esterification, % DE) เพราะเป็น
ตัวบ่งบอกคุณสมบัติการเกิดเจล เพคตินสามารถแบ่งออกเป็น
2 ประเภท ตามปริมาณหมู่เมทอกซิล ได้แก่ เพคตินชนิดที่มีหมู่
เมทอกซิลสูง (High Methoxyl Pectin, HMP) และเพคตินชนิดที่
มีหมู่เมทอกซิลต�่ำ  (Low Methoxyl Pectin, LMP) เพคตินแต่ละ
ประเภทจะมีคุณสมบัติการเกิดเจลที่แตกต่างกัน เพคตินชนิดที่มี
หมู่เมทอกซิลต�่ำ  เป็นเพคตินที่มีระดับของเมทธิลเอสเทอริฟิเคชั่น
น้อยกว่าร้อยละ 50 เกิดเจลได้โดยไม่ต้องมีของแข็งที่ละลายได้
(soluble solid) แต่ต้องมีแคลเซียมไอออน (Ca2+) ประมาณ
ร้อยละ 3 มีของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (total soluble solid)
ร้อยละ 10-80 ที่ค่าความเป็นกรด-ด่าง 2.9-5.5 เจลที่ได้จะมี
ลักษณะเนื้อสัมผัสอ่อนนุ่มและยืดหยุ่นมากกว่าเจลที่ได้จากเพคติน
ที่มีเมทอกซิลสูง เพคตินชนิดที่มีหมู่เมทอกซิลสูง เป็นเพคตินที่มี
ระดับของเมทธิลเอสเทอริฟิเคชั่น มากกว่าร้อยละ 50 จะเกิด
เจลได้เมื่อมีของแข็งที่ละลายได้มากกว่าร้อยละ 55 ใช้กับอาหารที่มี
ค่าความเป็นกรด-ด่าง ต�่ำกว่า 3.5 การน�ำเพคตินมาใช้ประโยชน์
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การน�ำไปใช้ ค่าความเป็นกรด-ด่างของ
อาหารและชนิ ด ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหาร ในปั จ จุ บั น เพคติ น สกั ด
ได้จากเนื้อของหัวผักกาดฝรั่ง (sugar beet pulp) ที่บีบน�้ำตาล
ออกแล้ว เปลือกส้มชั้นใน (citrus albedo) และกากของแอปเปิ้ล
(apple pomace) หลังจากแยกน�้ำแอปเปิ้ลออกแล้ว (Pasandide,
et al., 2017) อย่างไรก็ตามปริมาณความต้องการใช้เพคตินทั่วโลก
ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประเทศไทยเองมีการน�ำเข้าจาก
ต่างประเทศเป็นปริมาณมากในแต่ละปี และมีราคาค่อนข้างแพง

จึงมีงานวิจัยหลายงานที่มีการสกัดเพคตินจากเศษเหลือทางการ
เกษตรและเศษเหลื อ จากโรงงานอุ ต สาหกรรมเพื่ อ ใช้ ท ดแทน
เพคติ น ทางการค้ า ที่ มี อ ยู ่ ใ นปั จ จุ บั น เช่ น เปลื อ กกล้ ว ย
(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 ดังนั้นเปลือกทุเรียนซึ่งประกอบด้วยสาร
โพลีแซคคาไรด์ (polysaccharide) จึงน่าจะสามารถสกัดเพคติน
ได้เช่นกัน คณะผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจในการน�ำเปลือกทุเรียนทีเ่ หลือ
ทิ้งเป็นจ�ำนวนมาก เมื่อถึงฤดูกาลออกผลผลิตช่วงเดือนพฤษภาคม
ถึง เดือนมิถุนายน โดยเฉพาะเปลือกทุเรียนพันธุ์หมอนทองซึ่งมี
ปริมาณมากที่สุด เนื่องจากมีการปลูกกันอย่างแพร่หลายในจังหวัด
จันทบุรี และจังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออก มาสกัดเพคติน
และประยุกต์ใช้ในอาหาร เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการน�ำ
ของเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ และหากมีการปรับปรุงคุณสมบัติ
เพคตินให้ตรงตามมาตรฐานมากขึ้นจะช่วยลดขยะ และลดปัญหา
สิ่งแวดล้อมตามมา

รำไ

บทน�ำ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

1. เพือ่ ศึกษาวิธกี ารสกัดและสภาวะทีเ่ หมาะสมในการ
สกัดเพคตินจากเปลือกทุเรียน
2. เพือ่ ศึกษาการน�ำเพคตินจากเปลือกทุเรียนทีส่ กัดได้
ไปใช้ประโยชน์ทางอาหาร

วิธีด�ำเนินการวิจัย

1. การเตรียมเปลือกทุเรียน
เตรียมเปลือกทุเรียนโดยดัดแปลงจากวิธีของ Maran
(2015) โดยน�ำเปลือกทุเรียนด้านในพันธุ์หมอนทอง บดหยาบ
และอบแห้งในตู้อบลมร้อนอุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
24 ชั่ ว โมง หรื อ จนกว่ า จะได้ ป ริ ม าณความชื้ น ร้ อ ยละ 9-10
น�ำเปลือกทุเรียนทีอ่ บแห้งแล้วเก็บในถุงปิดสนิทและเก็บไว้ในทีแ่ ห้ง
ถ้ายังไม่มีการทดลองขั้นต่อไป
2. ศึกษาวิธีการสกัดและสภาวะที่เหมาะสมในการ
สกัดเพคตินจากเปลือกทุเรียน
ท�ำการสกัดเพคตินจากเปลือกทุเรียน โดยศึกษาวิธีการ
สกัด อุณหภูมิ และเวลา ดังนี้
2.1 ศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการสกัดเพคติน
2.1.1 สกัดด้วยสารละลายกรดไฮโดรคลอริก
และน�้ำกลั่น
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3.2 ปริมาณกรดกาแลคทูโรนิค
ชัง่ น�ำ้ หนักเพคติน 0.1 กรัม ผสมกับสารละลายโซเดียม
ไฮดรอกไซด์เข้มข้น 0.05 โมลาร์ ใส่ลงในขวดวัดปริมาตรขนาด 100
มิลลิลิตร แล้วปรับปริมาตรให้เป็น 100 มิลลิลิตร ด้วยสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 0.05 โมลาร์ ทิ้งไว้ 30 นาที
ปิเปตสารละลายเพคตินปริมาตร 10 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรด้วย
น�ำ้ กลัน่ ให้เป็น 100 มิลลิลติ ร ปิเปตสารละลายเจือจางใส่ลงในหลอด
ทดลอง 3 หลอด ๆ ละ 2 มิลลิลิตร เติมสารละลายคาร์บาซอล  
เข้มข้นร้อยละ 0.1 ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ลงในแต่ละหลอด เขย่าให้
เข้ากัน เติมสารละลายกรดซัลฟิวริกเข้มข้น ปริมาตร 12 มิลลิลิตร
ลงในแต่ละหลอดเขย่าให้เข้ากันแล้วตั้งไว้ 25 นาที น�ำไปวัดค่า
การดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 525 นาโนเมตร หาปริมาณกรด
กาแลคทูโรนิคจากกราฟมาตรฐาน
3.3 ระดับการเกิดเอสเทอริฟิเคชั่นและปริมาณ
เมทอกซิล
ชั่ ง น�้ ำ หนั ก เพคติ น ใส่ ล งในขวดรู ป ชมพู ่ ขนาด
500 มิลลิลิตร ขวดละ 0.5 กรัม เติมเอทานอล 2 มิลลิลิตร และ
น�้ำกลั่น 100 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน หยดฟีนอล์ฟทาลีน 5 หยด
น�ำไปไทเทรตด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น
0.5 โมลาร์ บันทึกปริมาตรของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
เป็นปริมาตรที่ 1 (Vol 1) เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
ความเข้ มข้ น 0.5 โมลาร์ ปริ มาตร 10 มิ ล ลิ ลิ ต รเขย่า แรง ๆ
ตั้งทิ้งไว้ 15 นาที เติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 0.5
โมลาร์ ปริมาตร 10 มิลลิลิตร เขย่าจนสีชมพูหายไป หยดฟีนอล์ฟ
ทาลีน 5 หยด น�ำไปไทเทรตด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
เข้มข้น 0.5 โมลาร์ บันทึกปริมาตรของสารละลายโซเดียมไฮดรอก
ไซด์เป็นปริมาตรที่ 2 (Vol 2) ค�ำนวณหาระดับการเกิดเอสเทอร์ และ
ค�ำนวณหาปริมาณเมทอกซิลโดยดูจากตารางแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างระดับการเกิดเอสเทอริฟเิ คชันกับปริมาณเมทอกซิล ค�ำนวณ
หาระดับการเกิดเอสเทอร์ ดังนี้
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วิ ธี ก ารสกั ด เพคติ น ด้ ว ยสารละลายกรด
ไฮโดรคลอริกและน�้ำกลั่น ดัดแปลงจาก ขนิษฐา เลิกชัยภูมิ (2545)
โดยน�ำเปลือกทุเรียนบดแห้งปริมาณ 100 กรัม ใส่บีกเกอร์ เติมกรด
ไฮโดรคลอริกเข้มข้น 0.05 โมลาร์ หรือน�้ำกลั่น ในอัตราส่วนเปลือก
ทุเรียนบดแห้งต่อกรดไฮโดรคลอริกหรือน�้ำกลั่น เท่ากับ 1:12
โดยน�้ำหนักต่อปริมาตร (w/v) น�ำไปสกัดในอ่างควบคุมอุณหภูมิที่
95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ตั้งสารสกัดให้เย็นลงที่
อุณหภูมิห้อง จากนั้นน�ำมากรองผ่านผ้าขาวบาง 2 ชั้น น�ำส่วนใส
มาตกตะกอนเพคตินโดยเติมเอทานอลความเข้มข้นร้อยละ 80
ในอัตราส่วนส่วนใสต่อเอทานอล 1:2 โดยปริมาตร (v/v) คนผสม
ให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 ชั่วโมง
กรองแยกตะกอนเพคตินด้วยผ้าขาวบาง ล้างตะกอนเพคตินด้วย
อะซิโตนความเข้มข้นร้อยละ 80 จ�ำนวน 3 ครัง้ ครัง้ ละ 50 มิลลิลิตร
น�ำเพคตินทีส่ กัดได้ใส่ถาดวางทิง้ ไว้ทอี่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ ง เป็นเวลา 60 นาที
เพื่อให้อะซิโตนระเหย อบตะกอนเพคตินที่ได้ให้แห้งที่อุณหภูมิ
65 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง บดด้วยเครื่องบดและร่อน
ผ่านตะแกรงขนาด 150 ไมโครเมตร เก็บไว้ในถุงฟอยล์แบบทึบ
หาปริมาณผลผลิตเพคตินที่ผลิตได้เป็นร้อยละ (% yield) โดย
ค�ำนวณจากจ�ำนวนกรัมของเพคตินที่สกัดได้หลังอบแห้งต่อจ�ำนวน
กรัมของเปลือกทุเรียนบดแห้งก่อนการสกัดเพคติน
2.1.2 การสกัดด้วยความดันไอสูง
วิธกี ารสกัดเพคตินด้วยความดันไอสูง ดัดแปลง
จาก สุนันท์ วิทิตสิริ (2557) โดยน�ำเปลือกทุเรียนบดแห้งปริมาณ
100 กรัม ใส่บีกเกอร์ เติมน�้ำกลั่น ในอัตราส่วนเปลือกบดแห้งต่อ
น�้ำกลั่น เท่ากับ 1:12 โดยน�้ำหนักต่อปริมาตร น�ำไปสกัดในหม้อนึ่ง
ไอน�้ำอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที ตั้งสารสกัด
ให้ เ ย็ น ลงที่ อุ ณ หภู มิ ห ้ อ ง และด� ำ เนิ น การขั้ น ตอนต่ อ ไปจนได้
ผงเพคตินดังข้อ 2.1.1 ค�ำนวณหาปริมาณผลผลิตที่ได้
2.2 ศึกษาอุณหภูมแิ ละเวลาทีเ่ หมาะสมในการสกัด
เพคติน
สกัดเพคตินโดยใช้วิธีที่ดีที่สุดในข้อ 2.1 โดยแปร
อุณหภูมิที่ระดับ 70, 80 และ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1, 3, 5
และ 7 ชั่วโมง เพื่อคัดเลือกสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพคติน
จากเปลือกทุเรียน โดยใช้ปริมาณผลผลิตและคุณสมบัติของเพคติน
ที่สกัดได้เป็นตัวพิจารณาคัดเลือก
3. วิธีวิเคราะห์
วิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของเพคตินที่สกัดได้ ดังนี้
3.1 ปริมาณความชื้นและเถ้า ตามวิธีของ AOAC
(2000)

หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์, จิรพร สวัสดิการ, รุ่งทิวา สุวรรณรัตน์

ระดับการเกิดเอสเทอริฟิเคชั่น =      NaOH Vol 1 x 100
NaOH Vol + NaOH Vol 2

4. เปรียบเทียบคุณสมบัติของเพคตินที่สกัดได้กับ
เพคตินทางการค้า
เปรียบเทียบคุณสมบัติของเพคตินที่สกัดได้จากเปลือก
ทุเรียนกับเพคตินทางการค้าตามข้อก�ำหนดของ The Joint/WHO
Expert Committee on Food Additive (JECFA)
5. การค�ำนวณต้นทุนการผลิต
     ค�ำนวณต้นทุนการสกัดเพคตินจากเปลือกทุเรียน
โดยค�ำนวณจากต้นทุนวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายในการสกัด และค่าจ้าง
ผู้ช่วยนักวิจัย (ค่าแรง) ต่อปริมาณเพคตินที่สกัดได้
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สังเกตลักษณะของผลิตภัณฑ์แยมและเยลลีท่ ผี่ ลิตได้
ทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยผู้ทดสอบที่ผ่านการฝึกฝน จ�ำนวน
20 คน ด้วยวิธี 9 - point Hedonic Scaling โดยคะแนน 1
หมายถึง ไม่ชอบมากที่สุด และ คะแนน 9 หมายถึง ชอบมากที่สุด
7. การประเมินผลทางสถิติ (Statistical analysis)
แต่ละการทดลองท�ำซ�้ำ 3 ซ�้ำ วางแผนการทดลองแบบ
Complete Randomized Design (CRD) ส�ำหรับการทดลอง
หาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพคติน และวางแผนการทดลอง
แบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) ส�ำหรับ
การทดสอบทางประสาทสัมผัส วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ทางสถิติ วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance) และ
เปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น ร้ อ ยละ 95 โดยใช้
Duncan’s multiple range test (DMRT)

ผลการวิจัย

1. ผลการศึกษาวิธีการสกัดที่เหมาะสมในการสกัด
เพคตินจากเปลือกทุเรียน
จากการทดลองสกัดเพคตินจากเปลือกทุเรียน โดยใช้
วิ ธี ก ารสกั ด ด้ ว ยสารละลายกรดไฮโดรคลอริ ก น�้ ำ กลั่ น และ
ความดันไอสูง พบว่า ลักษณะของเพคตินที่สกัดได้ด้วยความดัน
ไอสูงมีลักษณะเหลว ไม่จับตัวเป็นก้อนเหมือนเพคตินที่สกัดโดยใช้
กรดไฮโดรคลอริ ก และน�้ ำ กลั่ น หลั ง ผ่ า นการท� ำ แห้ ง บดและ
ร่อนผ่านตะแกรง น�ำมาพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของเพคติน
ที่สกัดได้เปรียบเทียบกับเพคตินทางการค้า ได้ผลดังตารางที่ 1
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6. ศึกษาการน�ำเพคตินที่สกัดได้จากเปลือกทุเรียน
ไปใช้ประโยชน์ น�ำเพคตินที่สกัดได้มาใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์
แยมสับปะรดและเยลลี่ส้ม โดยเปรียบเทียบลักษณะของผลิตภัณฑ์
ที่ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพคตินทางการค้า
6.1 การท�ำผลิตภัณฑ์แยมสับปะรด
วั ต ถุ ดิ บ ในการท� ำ แยมสั บ ปะรด ประกอบด้ ว ย
เนื้อสับปะรด 400 กรัม น�้ำสับปะรด 200 กรัม น�้ำตาล 700 กรัม
กรดมะนาว 4 กรัม เกลือ 1 กรัม และเพคตินทางการค้าหรือ
เพคตินที่สกัดได้จากเปลือกทุเรียน 6 กรัม โดยสูตรควบคุมไม่มี
การเติมเพคติน น�ำเนื้อและน�ำสับปะรดใส่ในกระทะทองเหลือง
ใช้ไฟอ่อน แบ่งน�้ำตาล 50 กรัม ผสมเพคติน แล้วค่อย ๆ เทใส่
กระทะ คนจนส่วนผสมละลาย ให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 95-100
องศาเซลเซียส กวนอย่างสม�่ำเสมอ เติมกรดมะนาวและเกลือ
วัดปริมาณสารที่ละลายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65-68 ของน�้ำหนัก
(องศาบริกซ์) หรือวัดอุณหภูมิให้ได้ 103-105 องศาเซลเซียส หรือ
ยกพายไม้ขึ้นดูการไหลและความหนืด บรรจุแยมสับปะรดลงใน
ขวดแก้ว ปิดฝาให้สนิท
6.2 การท�ำผลิตภัณฑ์เยลลี่สับปะรด
วั ต ถุ ดิ บ ในการเยลลี่ ส ้ ม ประกอบด้ ว ย น�้ ำ ส้ ม
400 กรัม น�้ำตาล 45 กรัม เพคตินทางการค้าหรือเพคตินที่สกัด
ได้จากเปลือกทุเรียน 12 กรัม และเจลาตินผง 60 กรัม น�ำเจลาติน
ผงโรยลงในน�้ำส้มปริมาณ 200 กรัม พักไว้เพื่อให้เกิดการพองตัว
ส่วนน�้ำส้มที่เหลือ 200 กรัม น�ำไปให้ความร้อนและเติมน�้ำตาลที่
ผสมเพคติ น กวนสม�่ ำ เสมอจนน�้ ำ ตาลละลายหมด ผสมน�้ ำ ส้ ม
ส่วนที่ใส่เจลาตินลงในหม้อ กวนจนเข้ากันดี ตักใส่ถาดและน�้ำไปแช่
ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง เมื่อเยลลี่เซตตัว
ดีแล้ว น�ำออกมาหั่นให้ได้ขนาดตามต้องการ
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สารละลายกรดไฮโดรคลอริก ของแข็งสีเหลืองน้ําตาล
ละลายน้ํ า ได ป านกลาง
ใช เวลาประมาณ 5 นาที
ในการละลาย สารละลาย
มีลักษณะหนืดเล็กนอย

2. ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของเพคตินที่

มห
าว

ิทยา

น�ำเพคตินที่สกัดได้จากทั้ง 3 วิธีมาวัดปริมาณผลผลิต
เป็นร้อยละ พบว่า เมื่อสกัดเพคตินด้วยความดันไอสูงให้ปริมาณ
ผลผลิตมากที่สุด รองลงมาคือ การสกัดด้วยกรดไฮโดรคลอริก และ
การสกัดด้วยน�้ำกลั่น ตามล�ำดับ ดังตารางที่ 2 เมื่อน�ำเพคตินที่สกัด
ได้ไปวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี (ตารางที่ 2) ผลการวิเคราะห์
พบว่ า ปริ ม าณความชื้ น และปริ ม าณเถ้ า ของเพคติ น ที่ ส กั ด ได้
จากทั้ง 3 วิธี มีค่าร้อยละ 17.55±0.37 - 18.23±0.86 และ
3.62±0.19 - 5.10±0.22 ตามล�ำดับ ซึ่งปริมาณความชื้นและ
ปริมาณเถ้า ดังกล่าว มีคา่ สูงกว่าเพคตินทางการค้า อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ (p ≤ 0.05) เมื่อพิจารณาปริมาณกรดกาแลคทูโรนิค
พบว่าเพคตินที่สกัดด้วยน�้ำกลั่นและกรดไฮโดรคลอริกมีปริมาณ
กรดกาแลคทูโรนิคใกล้เคียงกับเพคตินทางการค้ามากที่สุด แต่มี
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ละลายน้ํ า ได ป านกลาง
ใช เวลาประมาณ 5 นาที
ในการละลาย สารละลาย
มีลักษณะหนืดเล็กนอย

ละลายน้ําไดดี สารละลาย
สีขาวใส มีความหนืดสูง

ความแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ กั บ เพคติ น ทางการค้ า
โดยมีปริมาณร้อยละ 64.78±1.07 และ 63.98±0.62 ตามล�ำดับ
ระดับการเกิดเอสเทอริฟิเคชั่นและปริมาณเมทอกซิลของเพคติน
ที่สกัดด้วยกรดไฮโดรคลอริกมีค่าใกล้เคียงกับเพคตินทางการค้า
โดยมี ค ่ า เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 52.40±2.91 และ 8.54 ตามล� ำ ดั บ
จากผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า เพคตินที่สกัดได้จากทั้ง 3 วิธี
มีปริมาณเมทอกซิล มากกว่า 8.16 จึงสามารถจัดเพคตินจาก
เปลือกทุเรียนที่สกัดได้เป็นชนิดเมทอกซิลสูง (High Methoxyl
Pectins, HMP) เพคติ น ชนิ ด นี้ ต ้ อ งอาศั ย น�้ ำ ตาลและกรดใน
ปริมาณที่เหมาะสมเพื่อท�ำให้เกิดเจล (Yapo, 2009)
    จากการวิเคราะห์ปริมาณผลผลิตและคุณสมบัติทางเคมีของ
เพคตินที่สกัดได้จากทั้ง 3 วิธี จึงพิจารณาเลือกวิธีการสกัดเพคติน
ด้วยกรดไฮโดรคลอริกเนื่องจากการสกัดด้วยกรดไฮโดรคลอริก
และการใช้ความดันไอสูงได้ปริมาณ เพคตินใกล้เคียงกัน โดยมี
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เมื่ อ น� ำ เพคติ น ที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ ร ะดั บ การเกิ ด เอสเทอริ ฟ ิ เ คชั่ น
และปริ ม าณเมทอกซิ ล พบว่ า การสกั ด เพคติ น ที่ อุ ณ หภู มิ 90
องศาเซลเซียส มีคา่ ใกล้เคียงกับเพคตินทางการค้ามากกว่าอุณหภูมิ
อื่น ๆ และมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p > 0.05)
หลั ง จากได้ อุ ณ หภู มิ ใ นการสกั ด แล้ ว จึ ง ทดลองสกั ด
เพคตินเป็นเวลาต่าง ๆ พบปริมาณผลผลิตมากทีส่ ดุ เมือ่ สกัดเพคติน
เป็นเวลา 7 ชัว่ โมง แต่มคี วามแตกต่างอย่างไม่มนี ยั ส�ำคัญกับการสกัด
เป็นเวลา 5 ชั่วโมง และเมื่อพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ปริมาณ
กรดกาแลคทูโรนิค ระดับการเกิดเอสเทอริฟิเคชั่นและปริมาณ
เมทอกซิล พบว่า การสกัดที่ 5 ชั่วโมง และ 7 ชั่วโมง มีค่าใกล้เคียง
กับเพคตินทางการค้ามากกว่าเมื่อสกัดที่เวลาอื่น ๆ แม้ว่าค่าที่ได้จะ
มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) แต่ค่าที่ได้
เมื่อสกัดเป็นเวลา 5 และ 7 ชั่วโมง มีค่าการวิเคราะห์ใกล้เคียงกัน
และแตกต่างอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p > 0.05) ด้วยเหตุผล
ดังกล่าว ประกอบกับเมื่อค�ำนึงถึงต้นทุนการผลิตจึงเลือกการสกัด    
เพคตินที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 ชั่วโมง เป็นสภาวะ
ที่ดีที่สุด

ชภัฏ

ความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p > 0.05) ในขณะ
ทีเ่ พคตินทีส่ กัดด้วยกรด  ไฮโดรคลอริกปริมาณเถ้าน้อยกว่าการสกัด
ด้วยการใช้ความดันไอสูง ซึ่งปริมาณเถ้าที่มีค่ามากกว่าแสดงว่า
มีปริมาณแร่ธาตุเจือปนอยูเ่ ป็นปริมาณมากกว่า ปริมาณกรดกาแลค
ทูโรนิคของเพคตินที่สกัดด้วยกรดไฮโดรคลอริกมีปริมาณมากกว่า      
เพคติ น ที่ ส กั ด ด้ ว ยความดั น ไอสู ง แสดงว่ า เพคติ น ที่ ส กั ด ได้ มี
ความบริสุทธิ์กว่าและมีค่าใกล้เคียงกับเพคตินทางการค้ามากกว่า
และเมื่ อ พิ จ ารณาระดั บ การเกิ ด เอสเทอริ ฟ ิ เ คชั่ น และปริ ม าณ
เมทอกซิล พบว่าเพคตินที่สกัดด้วยกรดไฮโดรคลอริกมีค่าใกล้เคียง
กับเพคตินทางการค้าโดยมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (p > 0.05)
3. ผลการศึกษาสภาวะทีเ่ หมาะสมในการสกัดเพคติน
จากเปลือกทุเรียน
เมื่ อได้ วิธีก ารในการสกัด เพคติน แล้ว จึงน�ำ มาศึ ก ษา
อุณหภูมิที่เหมาะสมในการสกัดเพคติน โดยใช้ปริมาณผลผลิตและ
คุณสมบัติของเพคตินที่สกัดได้เป็นตัวพิจารณาคัดเลือก จากผล
การทดลองพบว่า การสกัดเพคตินที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส
ได้ปริมาณผลผลิตเพคตินมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 7.56±0.24

ตารางที่ 2 ผลการสกัดเพคตินจากเปลือกทุเรียนหมอนทองด้วยวิธีการต่างๆ
ปริมาณผลผลิต
(ร้อยละ)
8.98±0.98

ปริมาณ
ความชื้น
(ร้อยละ)
18.23±0.86a

กรดไฮโดรคลอริก

ปริมาณเถ้า
(ร้อยละ)

กรดกาแลคทูโรนิค ระดับการเกิด ปริมาณเมทอกซิล
(ร้อยละ)
เอสเทอริฟิเคชั่น
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
b
63.98±0.62
52.40±2.91c
8.54c

3.62±0.19b

น�้ำกลั่น

5.74±0.36

17.55±0.37a

5.10±0.22a

64.78±1.07b

83.16±4.91a

13.58a

ความดันไอสูง

9.63±0.80

17.74±0.59a

4.85±0.14a

57.65±1.42c

78.50±3.29b

12.81b

ทางการค้า

-

14.77±0.08b

1.45±0.04c

75.96±1.57a

55.08±1.69c

8.98c

ลัยร
า

วิธีการสกัด

หมายเหตุ  อักษร abc ที่แตกต่างกันในแนวตั้งแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05)

ิทยา

ตารางที่ 3 ผลการสกัดเพคตินจากเปลือกทุเรียนหมอนทองที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลาต่าง ๆ
เวลาที่ใช้สกัด
(ชั่วโมง)

ปริมาณผลผลิต ปริมาณความชื้น
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

4.18±0.26b

กรดกาแลคทูโรนิค ระดับการเกิด ปริมาณเมทอกซิล
(ร้อยละ)
เอสเทอริฟิเคชั่น
(ร้อยละ)
ns
(ร้อยละ)
69.33±0.64b
61.77±1.39a
10.04 a

1

8.69±0.32c

3

15.59±0.67b

13.61±0.32d

4.39±0.13b

66.86±0.21b

59.89±3.52a

9.74 a

5

16.88±0.90a

14.30±0.11bc

3.37±1.14b

70.55±0.72 b

62.94±5.41a

10.23 a

7

17.49±0.51a

13.86±0.92cd

4.31±1.12b

72.97±0.39 ab

61.58±2.80a

10.01 a

ทางการค้า

-

14.77±0.08b

1.45±0.04a

79.52±0.00 a

55.06±0.19 b

8.97 b

มห
าว

16.83±0.33a

ปริมาณเถ้า
(ร้อยละ)

หมายเหตุ อักษร abc ที่แตกต่างกันในแนวตั้งแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05)       
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4. ผลการเปรี
ยบคุตขิ ณองเพคติ
สมบัตขิ นองเพคติ
ดไดกนับจากเปลื
เพคตินอทางการค
4. ผลการเปรี
ยบเทียบคุยบเที
ณสมบั
ทีส่ กัดได้นที่สกัเพคติ
กทุเรียนทีาส่ กัดได้มปี ริมาณกรด กาแลคทูโรนิคและ
90 องศาเซลเซี
ย สวงเพคติ
เป น เวลา
5 ชั่ ว โมง(Standard
มา
กับเพคตินทางการค้า นํ า เพคติ น เปลื อ กทุ เรี ย นที่ ส กั ด ได ที่ อุ ณ หภูปริมมิ าณเมทอกซิ
ลอยู่ในช่
นมาตรฐาน
pectin)
เปรี
ย
บเที
ย
บคุ
ณ
สมบั
ต
ิ
ก
ั
บ
เพคติ
น
ทางการค
า
ตามข
อ
กํ
า
หนดของ
The
Joint/WHO
Expert
Committee
on
น�ำเพคตินเปลือกทุเรียนที่สกัดได้ที่อุณหภูมิ 90 องศา และเมือ่ พิจารณาปริมาณกรดกาแลคทูโรนิค ระดับการเกิดเอสเทอริ
Food
(JECFA)
ผลดัณงสมบั
ตารางที
4 จากตาราง
นจากเปลื
เรียานที
่สกัดนได
มาณ
เซลเซียส เป็นเวลา Additive
5 ชัว่ โมง มาเปรี
ยบเทีไดยบคุ
ตกิ บั ่เพคติ
นทาง พบว
ฟิเคชัา่นเพคติ
และปริ
มาณเถ้อากทุพบว่
เพคติ
ที่สมกัีปดริได้
มีค่าใกล้เคียงกับ      
กรด กาแลคทู โรนิ ค และปริม าณเมทอกซิ ล อยู ในช ว งเพคติ น มาตรฐาน (Standard pectin) และเมื่ อ
การค้าตามข้อก�ำหนดของ The Joint/WHO Expert Committee เพคตินระดับโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial grade) มากที่สุด
พิจารณาปริมาณกรดกาแลคทูโรนิค ระดับการเกิดเอสเทอริฟเคชั่นและปริมาณเถา พบวาเพคตินที่สกัดไดมีคา
on Food Additive (JECFA) ได้ผลดังตารางที่ 4 จากตาราง พบว่า
ใกลเคียงกับ เพคตินระดับโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial grade) มากที่สุด
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ตารางที
ตารางที่ 4่ 4การเปรี
การเปรียยบเที
บเทียยบคุ
บคุณณสมบั
สมบัตติขิของเพคติ
องเพคตินนเปลื
เปลืออกทุ
กทุเรีเรียยนที
นที่ส่สกักัดดได้ไดกกับับเพคติ
เพคตินนทางการค้
ทางการคาา
เกรดเพคติน
คุณสมบัติ
เปลือกทุเรียน
โรงงาน
หองปฏิบตั กิ าร เพคตินมาตรฐาน
(Experiment) อุตสาหกรรม
(Standard
หรือ
ทางการแพทย
(Industrial
pectin)
(Lab &
grade)
Pharmaceutical
grade)
% 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
-

มห
าว
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5. ผลการค�
นวณต้นาทุนวณต
นการผลิ
ลักษณะปรากฏ พบว่า ผู้บริโภคให้การยอมรับแยมสับปะรดที่เติม
5. ำผลการคํ
นทุตนการผลิต
เพคติ น ที่ ส กัเพคติ
ด จากเปลื
กทุ เ รี ย นที
เพคติ
นทางการค้ยาสมากที
ุด เท่า5กัชับ่ ว7.85±0.80
่งมีค่าแตกต่างกัน
น ที่สกัดอจากเปลื
อกทุ่ อเุ ณรียหภู
นทีม่อิ ุ ณ90
หภู มิ 90
องศาเซลเซี
เปน่สเวลา
โมง ได ป ริมซึาณ
องศาเซลเซีผลผลิ
ยส เป็นตเวลา
5 ชั่ว16.88
โมง ได้ดัปงรินัม้ นาณผลผลิ
ต ร้ออยละ
นัยมส�ำซึคั่ งญไดทางสถิ
ติ อ(P≤0.05)
กับแยมที่มีการเติมเพคติน
ร อ ยละ
ถ า ใช เปลื
กทุ เรี16.88
ย นแห ง 1อย่กิาโงมี
ลกรั
จ ากเปลื
กทุ เรี ย นสดประมาณ
ดังนั้น ถ้าใช้7เปลื
อกทุมเรีจะได
ยนแห้เพคติ
ง 1 กินโประมาณ
ลกรัม ซึ่ง168.8
ได้จากเปลื
เรียนและไม่
เพคติานนวณจากต
ส�ำหรับคุณ
กิโลกรั
กรัมอกทุ
เมื่อเรีนํยานมาคําจากเปลื
นวณตนอทุกทุ
นการสกั
ดเพคติเตินมโดยคํ
นทุภาพทางประสาท
น
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ผู
ท
้
ดสอบชิ
ม
ให้
าใชจายในการสกัด และคาจางผูชวยนักวิจัย (คาแรง) จะไดตนทุนการผลิตเพคตินตอ 1 กิโลกรัม ค่าการยอมรับ
เมื่อน�ำมาค�ประมาณ
ำนวณต้น1,794
ทุนการสกั
น โดยค�
ำนวณจากต้
นทุน าแยมที
่มีการเติมเพคติ
เติมตเพคติ
บาทดเพคติ
ในขณะที
ร่ าคาของเพคติ
นทางการค
มีราคาประมาณ
1,800น บาท
อ 1 นกิโจากเปลื
ลกรัม ดัองนักทุ้น เรียนและเติม
การผลิตจริงดตอและค่
งมีการปรั
คุณกภาพของเพคติ
ดีขึ้นและลดต
นทุนา การผลิ
วัตถุดิบ ค่าหากมี
ใช้จ่ายในการสกั
าจ้างผูบปรุ
้ช่วงยนั
วิจัย (ค่าแรง) นใหเพคติ
นทางการค้
ในระดัตบลงชอบเล็กน้อยถึงชอบปานกลาง ซึ่งมี
จะได้ต้นทุนการผลิตเพคตินต่อ 1 กิโลกรัม ประมาณ 1,794 บาท ค่าใกล้เคียงกัน โดยมีค่าคะแนนไม่แตกต่างกัน ส่วนคุณภาพทาง
6. ผลการนํ
าเพคติ
นที่สกัดไดจากเปลื
ในผลิมตผัภัสณด้าฑนลั
แยมสั
บปะรดและเยลลี
ในขณะที่ราคาของเพคติ
นทางการค้
ามีราคาประมาณ
1,800อกทุ
บาทเรียนไปใช
ประสาทสั
กษณะเนื
อ้ สัมผัส พบว่า่สม ผูบ้ ริโภคให้การยอมรับ
นําเพคติ
่สกังดต้ได
เปนบสปรุวนผสมในผลิ
ณฑแบยมสั
บปะรดในปริ
มาณที่เทาากัมากที
บเพคติ
ต่อ 1 กิโลกรัม ดังนั้นหากมี
การผลินตทีจริ
องมีมาใช
การปรั
งคุณภาพ ตภัแยมสั
ปะรดที
่ใส่เพคตินทางการค้
่สุดนซึทาง
่งมีค่าแตกต่างกัน
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า
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แยมที
่
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ด
จ
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ม
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นื
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า
แยมที
่ ้อสัมผัสของ
ของเพคตินให้ดีขึ้นและลดต้นทุนการผลิตลง
อย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P>0.05) กับลักษณะเนื
ไม6.ไดผลการน�
ใสเพคตินำเพคติ
สวนแยมที
มเพคติ
นทางการค
มีลักษณะขแยมที
นเหนีม่ กี ยารเติ
วคลามยแยมทางการค
ดังภาพที
นํามคี วามแตกต่าง
นทีส่ กั่เดติได้
จากเปลื
อกทุเรียานไปใช้
เพคตินทีส่ กัดได้จาากเปลื
อกทุ่ 1เรีเมื
ยน่อแต่
ภัณบฑปะรดและเยลลี
แยมที่ผลิตไดไปทดสอบทางประสาทสั
ม ผัส โดยใช
การฝกฝนจํ
20 คน ่ ไ ม่ มี ก ารเติ ม
ในผลิตภัณผลิ
ฑ์แตยมสั
่ส้ม
อย่ าผงมีูทนดสอบชิ
ั ย ส� ำ คั ญมทีกั่ไบดลัรกับษณะเนื
้ อ สั มาผันวน
ส ของแยมที
น� ำ เพคติน ที่สกัด ได้ม าใช้เป็น ส่ว นผสมในผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพคติน การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านความชอบ
แยมสับปะรดในปริมาณที่เท่ากับเพคตินทางการค้า พบว่า แยม โดยรวม พบว่าผู้บริโภคให้การยอมรับแยมสับปะรดที่ใส่เพคติน
ที่ได้จากการเติมเพคตินที่สกัดจากเปลือกทุเรียนมีลักษณะค่อนข้าง ทางการค้ามากที่สุด รองลงมาคือแยมที่มีการเติมเพคตินที่สกัดได้
เหลว แต่หนืดกว่าแยมที่ไม่ได้ใส่เพคติน ส่วนแยมที่เติมเพคติน จากเปลื อ กทุ เรี ย น และแยมที่ ไ ม่ เ ติ ม เพคติ น ซึ่ ง ผู ้ ท ดสอบชิ ม
ทางการค้า มีลักษณะข้นเหนียวคล้ายแยมทางการค้า ดังภาพที่ 1 มีความชอบโดยรวมที่ระดับชอบเล็กน้อยถึงชอบปานกลาง
เมือ่ น�ำผลิตภัณฑ์แยมทีผ่ ลิตได้ไปทดสอบทางประสาทสัมผัส โดยใช้
ผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งที่นิยมเติมเพคติน คือ เยลลี่
ผู้ทดสอบชิมที่ได้รับการฝึกฝนจ�ำนวน 20 คน ได้ผลการทดลอง ซึง่ ในการทดลองได้ทดลองท�ำเยลลีส่ ม้ โดยมีการเติมเพคตินทีไ่ ด้จาก
ดังตารางที่ 5 จากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้าน การสกัดเปลือกทุเรียน เปรียบเทียบกับการเติมเพคตินทางการค้า
หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์, จิรพร สวัสดิการ, รุ่งทิวา สุวรรณรัตน์
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ความชอบโดยรวมทีร่ ะดับชอบเล็กนอยถึงชอบปานกลาง
ผลิตภัณฑอีกชนิดหนึ่งที่นิยมเติมเพคติน คือ เยลลี่ ซึ่งในการทดลองไดทดลองทําเยลลี่สมโดยมีการ
เติมเพคตินที่ไดจากการสกัดเปลืวารสารวิ
อกทุเรียจนัยร�เปรี
ยบเทียบกั
าและเจลาติ
นทางการค
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ปีทบี่ การเติ
13 ฉบัมบเพคติ
ที่ 2 นเดืทางการค
อนพฤษภาคม
- สิงหาคม
2562 า33
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ส�ำคัญเมืทางสถิ
ท่ีเไติปมเพคตินเพียง
ทดสอบทางประสาทสั
มผัส โดยใช
ดร่ ับนการฝอย่กฝนจํ
20 คน ได
ผลการทดลอง
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เ พคติ น ร่ ว มกั บ เจลาติ
น จะมีผูทลัดสอบชิ
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า คุณดัภาพทางประสาทสั
มผัส
จากการประเมิ
น
คุ
ณ
ภาพทางประสาทสั
ม
ผั
ส
ด
า
นลั
ก
ษณะปรากฏ
พบว
า
ผู

บ
ริ
โ
ภคให
ก
ารยอมรั
บ
เยลลี
่
ส

ม
ที
่
เ
ติ
ม
คล้ า ยเยลลี่ ท างการค้ า แต่ เ ยลลี่ ที่ เ ติ ม เพคติ น เพี ย งอย่ า งเดี ย ว ด้านกลิ่นและรสชาติ พบว่า ผู้ทดสอบให้คะแนนเยลลี่ที่มีการเติม
เพคตินที่สกัดไดจากเปลือกทุเรียนรวมกับเจลาตินทางการคามากที่สุด เทากับ 7.00±1.28 ซึ่งมีความแตกตาง
มี ลั ก ษณะอ่ อ นนุ ่ ม มาก เมื่ อ น� ำ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ยลลี่ ส ้ ม ที่ ผ ลิ ต ได้ ไ ป เพคตินที่สกัดได้จากเปลือกทุเรียนร่วมกับเจลาติน เติมเพคติน
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) กับเยลลี่ที่มีการเติมเพคตินที่สกัดจากเพคตินเพียงอยางเดียว และเยลลี่
ทดสอบทางประสาทสัมผัส โดยใช้ผู้ทดสอบชิมที่ได้รับการฝึกฝน เพียงอย่างเดียว และเติมเพคตินทางการค้า ในระดับเฉย ๆ ถึงชอบ
ที่เติมเพคตินทางการคา คุณภาพทางประสาทสัมผัสดานสี พบวาผูบริโภคใหการยอมรับเยลลี่สมที่ใสเพคตินที่
จ�ำนวน 20 สกั
คนดได้
ผลการทดลอง
ดังบตารางที
จากการประเมิ
อย ส�ำหรับซึคุ่งณมีคภาพด้
านลัางกั
กษณะเนื
จากเปลื
อกทุเรียนกั
เจลาติ่ น6มากที
่สุด โดยมีคนาเทาเล็
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าแตกต
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พบว่นเพี
า ยผูงอย
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ให้การยอมรั
บเยลลี่ส้มา ทีคุ่เณติภาพทางประสาทสั
มเพคตินที่สกัดได้จมากเปลื
ทางสถิติ (P≤0.05)
เยลลี่ที่เติมเพคติ
งเดียวและเพคติ
นทางการค
ผัส อกทุเรียน
ให้การยอมรัดบาเยลลี
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เท่าากังเดี
บ ย7.00±1.28
ซึ่งมี น ทางการค
ทางสถิติ า(P≤0.05)
กับเยลลี
ี่เติมเพคติ
จากเปลื
เจลาติ
น เติม เพคติ
น เพี
ว และเติม เพคติ
ในระดับ เฉยๆ
ถึ ง่ทชอบเล็
กนนอทีย่สสํกัาดหรั
บ อกทุเรียน
ความแตกต่าคุงกัณนภาพด
อย่างมีานลั
นัยกส�ษณะเนื
ำคัญทางสถิ
เยลลีก่ทารยอมรั
ี่มี เพีบยเยลลี
งอย่า่สงเดี
า จากการประเมิ
้อสัมตผัิส(P≤0.05)
พบวาผูบริกัโบภคให
มทีย่เวและเพคติ
ติมเพคตินทีน่สทางการค้
กัดไดจากเปลื
อกทุเรียน นคุณภาพ
การเติมเพคติรวนมกั
ที่สบกัเจลาติ
ดจากเพคติ
นเพี
ยว และเยลลี
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่สุดยงอย่
ซึ่งมีาคงเดี
วามแตกต
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ผัสยด้วและเพคติ
านสี พบว่า ผูนบ้ ทางการค
ริโภค าให้จากการประเมิ
การยอมรับเยลลี
ที่เติมเพคตินที่สกัดมได้
จากเปลื
กทุเรียนเพียงอยามงเดี
นคุ่สณ้มภาพทางประสาทสั
ผั สจดากเปลื
าน อกทุเรียน
โภคให กอารยอมรั
บ เยลลี
เพคตินนมากที
ที่ สกั ด่สได
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บเยลลี่ส้มที่ใส่เพคติพบว
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เจลาตินมากที่สุด โดยมีค่าเท่ากับ 7.13±1.39 ซึ่งมีค่าแตกต่างกัน ระดับชอบเล็กน้อย
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ภาพที
ภาพที่ 1่ 1แยมสั
แยมสับปะรด
บปะรดก)ก)ไมไม่เติเมติเพคติ
มเพคตินนข)ข)เติเติมเพคติ
มเพคตินทีน่สทีกั่สดกัได
ดได้จากเปลื
จากเปลือกทุ
อกทุเรีเยรียนนค)ค)เติเติมมเพคติ
เพคตินนทางการค
ทางการค้า า
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มห
าว

ก)

ภาพที่ 2 เยลลี่สมที่ใชเพคตินที่สกัก)ดได ก) เยลลี่เติมเพคตินที่สกัดไดจากเปลือข)กทุเรียนรวมกับเจลาติน
ข ) เ ย ล ลี่ เ ติ ม เ พ ค ติ น ที่ 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
ภาพที่ 2 เยลลี่ส้มที่ใช้เพคตินที่สกัดได้ ก) เยลลี่เติมเพคตินที่สกัดได้จากเปลือกทุเรียนร่วมกับเจลาติน
ข) เยลลี่เติมเพคตินที่สกัดได้จากเปลือกทุเรียนเพียงอย่างเดียว

หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์, จิรพร สวัสดิการ, รุ่งทิวา สุวรรณรัตน์
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ตารางที่ 5 ค่าการทดสอบทางประสาทสัมผัสของแยมสับปะรด
สิ่งทดลอง

ลักษณะ
ปรากฏ

สีns

กลิ่นns

ไม่เติมเพคติน

6.54±1.45b

7.08±0.95

6.69±1.11

เพคตินสกัดจากเปลือกทุเรียน

6.92±1.04b

7.00±0.82

6.92±0.86

เพคตินทางการค้า

7.85±0.80a

7.69±0.86

6.85±1.07

พพ
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ี

ค่าการทดสอบทางประสาทสัมผัส (คะแนน)
รสชาติns

ลักษณะเนื้อ
สัมผัส

ความชอบ
โดยรวมns

6.23±1.74

6.00±1.68b

6.23±1.54

6.54±1.56

6.85±0.90ab

6.92±0.86

7.38±1.56

7.23±1.42a

7.31±1.38

ตารางที่ 6 ค่าการทดสอบทางประสาทสัมผัสเยลลี่ส้ม

รำไ

หมายเหตุ อักษร ns แสดงถึงค่าต่าง ๆ ในแนวตั้งไม่มีความแตกต่างกัน
อักษร abc ที่แตกต่างกันในแนวตั้งแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P≤0.05)

ค่าการทดสอบทางประสาทสัมผัส (คะแนน)
สิ่งทดลอง

สีns

กลิ่นns

รสชาติns

ลักษณะเนื้อ
สัมผัส

ความชอบ
โดยรวมns

เพคตินสกัด

5.39±1.70b

6.22±1.48b

6.61±1.50

6.61±1.37

4.57±1.90b

6.13±1.18ab

เพคตินสกัดผสมเจลาติน

7.00±1.28a

7.13±1.39a

5.74±1.74

6.17±1.61

6.70±1.72a

6.91±1.31a

เพคตินทางการค้า

6.39±1.53a

5.83±1.72b

5.70±1.80

6.00±2.20

4.87±1.89b

5.74±1.86b

ชภัฏ

ลักษณะ
ปรากฏ

สรุปและอภิปรายผล

ลัยร
า

หมายเหตุ อักษร ns แสดงถึงค่าต่าง ๆ ในแนวตั้งไม่มีความแตกต่างกัน
อักษร abc ที่แตกต่างกันในแนวตั้งแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P≤0.05)
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จากการศึกษาวิธีการสกัดและสภาวะที่เหมาะสมใน
การสกัดเพคตินจากเปลือกทุเรียนพันธุ์หมอนทองและคัดเลือก
วิธีการสกัดและสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดโดยพิจารณาจาก
ปริมาณผลผลิตเพคตินและคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ส�ำคัญของเพคติน
ประกอบด้วย ปริมาณกรดกาแลคทูโรนิค ระดับการเกิดเอสเทอริฟเิ คชัน่
ปริมาณเมทอกซิล ปริมาณความชื้นและเถ้า
ผลการทดลองพบว่า การสกัดเพคตินเปลือกทุเรียน
ด้วยกรดไฮโดรคลอริกและด้วยความดันไอสูงให้ปริมาณสูงกว่า
การสกั ด ด้ ว ยน�้ ำ กลั่ น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การรายงานของสุ นั น ท์
วิ ทิ ต สิ ริ (2557) ที่ ร ายงานการสกั ด เพคติ น จากซั ง ขนุ น หนั ง
จ�ำปากรอบด้วยน�้ำร้อนและความดันไอสูง และพบว่า เมื่อสกัดด้วย
ความดันไอสูง จะได้ปริมาณเพคตินมากกว่าที่สกัดด้วยความร้อน
การที่สกัดด้วยความดันไอสูงสามารถสกัดได้มากกว่าอาจเนื่อง
มาจากอุ ณ หภู มิ สู ง จะท� ำ ให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพการแพร่ ก ระจายของ
สารสกั ด เข้ า ไปสกั ด เพคติ น ออกมาได้ ม ากขึ้ น ปริ ม าณเพคติ น
ที่ ส กั ด ได้ มี ค ่ า ใกล้ เ คี ย งกั บ เพคติ น ที่ ส กั ด ได้ จ ากเปลื อ กมะนาว
และมีปริมาณมากกว่าเปลือกกล้วยที่สกัดด้วยกรดไฮโดรคลอริก
หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์, จิรพร สวัสดิการ, รุ่งทิวา สุวรรณรัตน์

(ชินานาฏ และคณะ, 2556) ปริมาณความชื้นของเพคตินที่สกัด
ได้ มี ป ริ ม าณความชื้ น มากกว่ า ความชื้ น ของเพคติ น ทางการค้ า
ซึ่งโดยทั่วไปปริมาณความชื้นของเพคตินที่สกัดได้จากเปลือกผลไม้
จะมีคา่ ประมาณร้อยละ 10 เช่น เพคตินจากเปลือกกล้วยมีความชืน้
ประมาณร้อยละ 12.40 (ธานุวฒ
ั น์ และคณะ, 2556) ส่วนปริมาณเถ้า
พบว่า เพคตินที่สกัดได้มีค่ามากกว่าเพคตินทางการค้าเช่นกัน
แสดงว่า เพคตินทีส่ กัดได้มปี ริมาณแร่ธาตุเจือปนอยูเ่ ป็นปริมาณกว่า
เพคตินทางการค้า ปริมาณกรดกาแลคทูโรนิคของเพคตินที่สกัด
ได้จากกรดไฮโดรคลอริกและน�้ำกลั่นมีค่าใกล้เคียงกัน ประมาณ
ร้อยละ 64-65 ซึ่งค่าที่ได้ใกล้เคียงกับเพคตินที่สกัดได้จากเปลือก
ฝรั่งพันธุ์กลมสาลี่ (องอาจ เด็ดดวง, 2553) ซึ่งปริมาณกรดกาแลค
ทูโรนิคนีแ้ สดงถึงความบริสทุ ธิข์ องเพคติน จากการพิจารณาปริมาณ
ผลผลิตและคุณสมบัติต่าง ๆ ของเพคตินจึงเลือกการสกัดด้วย
กรดไฮโดรคลอริกในการศึกษาขั้นต่อไป
เมื่อได้วิธีการสกัดที่เหมาะสมจึงมีการศึกษาอุณหภูมิ
และเวลาในการสกั ด ซึ่ ง ผลการทดลองพบว่ า ปริ ม าณเพคติ น
มีปริมาณเพิม่ ขึน้ ตามอุณหภูมทิ สี่ งู ขึน้ ผลการทดลองทีไ่ ด้สอดคล้อง
กับงานวิจัยของรัชฎา  ตั้งวงษ์ไชย  และคณะ (2544) ซึ่งได้ทดลอง
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ต้นทุนการผลิตเพคตินจากเปลือกทุเรียน ประมาณ
1,794 บาท ต่อ 1 กิโลกรัม ซึง่ มีคา่ ใกล้เคียงกับต้นทุนการผลิตเพคติน
จากกะหล�่ำปลีโดยใช้กรดไฮโดรคลอริกที่มีต้นทุน 2,011.27 บาท
ต่อ 1 กิโลกรัม (ธนาวรรณ  สุขเกษม, 2559) ราคาต้นทุนการผลิต
เพคตินจากเปลือกทุเรียนนับว่าเป็นราคาที่สูงพอสมควร โดยราคา
ของเพคตินทางการค้ามีราคา 1,800 บาท ต่อ 1 กิโลกรัม ซึ่งถ้าผลิต
ทางการค้าจะต้องตั้งราคาที่สูงกว่านี้ ดังนั้นหากมีการผลิตเพคติน
จากเปลือกทุเรียนทางการค้าจริงต้องมีการปรับปรุงคุณภาพของ
เพคตินให้ดีขึ้นและลดต้นทุนการผลิตลง
เมื่อน�ำเพคตินที่สกัดได้มาใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์
แยมสับปะรดและเยลลี่ส้ม พบว่า ผู้ทดสอบให้การยอมรับแยม
สับปะรดที่มีการเติมเพคตินที่สกัดได้จากเปลือกทุเรียน ในระดับ
ชอบเล็กน้อย และเมื่อมีการเติมเพคตินในเยลลี่ พบว่า ผู้บริโภค
ให้การยอมรับเยลลี่ส้มที่เติมเพคตินที่สกัดได้จากเปลือกทุเรียน
ร่ ว มกั บ เจลาติ น โดยผู ้ ท ดสอบมี ค วามชอบโดยรวมอยู ่ ใ นระดั บ
ชอบเล็กน้อย ลักษณะของแยมสับปะรดที่เติมเพคตินจากเปลือก
ทุเรียนจะมีลกั ษณะเหลว เนือ้ แยมอ่อนกว่าการเติมเพคตินทางการค้า
ส่วนเยลลีส่ ม้ ทีม่ กี ารเติมเพคตินจากเปลือกทุเรียนมีลกั ษณะยืดหยุน่
น้อยและอ่อนนุม่ กว่าทีใ่ ช้เพคตินทางการค้า ทัง้ นีเ้ นือ่ งมาจากปริมาณ
กรดกาแลคทูโรนิคของเพคตินที่สกัดได้มีปริมาณน้อยกว่าเพคติน
ทางการค้า (สุนันท์ วิทิตสิริ, 2557) อย่างไรก็ตามเพคตินทุเรียน
ที่สกัดได้มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและมีค่าใกล้เคียงกับ
เพคตินระดับโรงงานอุตสาหกรรม หากมีการปรับปรุงคุณภาพและ
พัฒนาการสกัดให้ค่าใช้จ่ายลดลง จะท�ำให้สามารถน�ำของเหลือ
ทิ้งมาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ลดขยะและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
อนาคต
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ชภัฏ

สกั ด เพคติ น จากส้ ม มะงั่ ว และพบว่ า เมื่ อ อุ ณ หภู มิ เ พิ่ ม ขึ้ น จาก
60 เป็น 90 องศาเซลเซียส เพคตินมีปริมาณเพิ่มขึ้น และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ธนาวรรณ   สุขเกษม (2559) ที่ศึกษาสภาวะ
การสกั ด เพคติ น จากกะหล�่ ำ ปลี ภู ทั บ เบิ ก โดยสกั ด ด้ ว ยกรด
ไฮโดรคลอริก ที่อุณหภูมิต่าง ๆ และพบว่าเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นและ
ใช้เวลาในการสกัดที่นานขึ้นจะช่วยในการสกัดเพคตินให้มีปริมาณ
ที่สูงขึ้นด้วย ปริมาณกรดกาแลคทูโรนิกที่ได้จากเพคตินทุเรียน
หมอนทองมีค่ามากกว่าที่สกัดได้จากเปลือก เนื้อ และเนื้อในของ
ฝรั่งพันธุ์กลมสาลี่และแป้นสีทอง (องอาจ เด็ดดวง, 2553) แต่เมื่อ
อุณหภูมิสูงขึ้นจาก 80 เป็น 90 องศาเซลเซียส พบว่า ปริมาณกรด
กาแลคทูโรนิกมีค่าลดลงเล็กน้อย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะอุณหภูมิ
ที่สูงขึ้นท�ำให้เกิดปฏิกิริยาดีเอสเทอริฟิเคชั่นได้มากขึ้น สอดคล้อง
กับการศึกษาการสกัดเพคตินจากส้มมะงั่ว พบว่า เมื่อท�ำการสกัด
เพคตินทีอ่ ณ
ุ หภูมทิ สี่ งู ขึน้ เป็นผลให้ปริมาณกรดกาแลคทูโรนิกสูงขึน้
จนถึงอุณหภูมิสูงสุดที่ 76 องศาเซลเซียส จากนั้นเมื่อเพิ่มอุณหภูมิ
ในการสกัดสูงขึน้ เพคตินทีส่ กัดได้มปี ริมาณกรดกาแลคทูโรนิกลดลง
ซึ่งในการสกัดด้วยอุณหภูมิที่สูงขึ้นอาจท�ำให้มีองค์ประกอบอื่น ๆ
เช่น เฮมิเซลลูโลส หรือน�้ำตาลตัวอื่นที่มีอยู่ในส่วนเปลือกด้านใน
ถู ก สกั ด ออกมามากขึ้ น ท� ำ ให้ เ พคติ น มี ค วามบริ สุ ท ธิ์ น ้ อ ยลง
(รัชฎา ตั้งวงศ์ไชย และคณะ, 2544) จากการทดลองปริมาณ
กรดกาแลคทูโนนิกที่ได้อยู่ในช่วงร้อยละ 71.60 - 75.32 ซึ่งเป็น
ช่ ว งที่ ส ามารถยอมรั บ ได้ ต ามก� ำ หนดของ The Joint/WHO
Expert Committee on Food Additive (JECFA) โดยก�ำหนด
ให้ เ พคติ น มี ป ริ ม าณกรดกาแลคทู โรนิ ก ต�่ ำ สุ ด เป็ น ร้ อ ยละ 65
เมื่อพิจารณาปริมาณผลผลิตและคุณสมบัติประกอบแล้วจึงเลือก
อุณหภูมิในการสกัดที่ 90 องศาเซลเซียส
หลั ง จากได้ อุ ณ หภู มิ ที่ ใช้ ส กั ด แล้ ว จึ ง ศึ ก ษาเวลาใน
การสกัดเพคติน พบว่า ปริมาณผลผลิตที่ได้เมื่อสกัดที่ 7 ชั่วโมง
มีปริมาณมากกว่าเมือ่ สกัดเป็นเวลา 5 ชัว่ โมง แต่ปริมาณใกล้เคียงกัน
จึ ง เห็ น ได้ ว ่ า ที่ เวลานานขึ้ น จะสามารถสกั ด เพคติ น ได้ เ พิ่ ม ขึ้ น
สอดคล้ อ งกั บ งานวิจัยของ Wai et al. (2010) ปริ มาณกรด
กาแลคทูโรนิคทีส่ กัดเป็นเวลา 5 และ 7 ชัว่ โมง พบว่ามีคา่ ใกล้เคียงกัน
เช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชวนิฏฐ์ สิทธิดิลกรัตน์ และ
คณะ (2548) ที่ศึกษาการสกัดเพคตินจากเปลือกและกากผลส้ม
เหลือทิ้ง ที่เวลาสกัดต่าง ๆ และพบว่าที่เวลาสูงขึ้นปริมาณกรด
กาแลคทูโรนิกมีปริมาณไม่แตกต่างกัน ด้วยเหตุผลดังกล่าวและ
การพิจารณาโดยใช้คุณสมบัติอื่น ๆ ประกอบ จึงเลือกใช้ระยะเวลา
ในการสกัดเป็น 5 ชั่วโมง

ข้อเสนอแนะ
สีที่ดีขึ้น

1. ปรับปรุงวิธีล้างตะกอนเพคตินให้เพคตินมีคุณภาพ

2. ประยุกต์ใช้เพคตินที่สกัดได้ไปใช้ในผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
เช่น ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
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ชภัฏ

การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental Research) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการจัดการเรียนรู้
ทักษะชีวิตในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมส�ำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยใช้แนวความคิดเกี่ยวกับทักษะชีวิตขององค์การ
อนามัยโลกประยุกต์ใช้ในการจัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิตในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมส�ำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์  ปีการศึกษา 2559 จ�ำนวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง
30 คนและกลุ่มไม่เสี่ยง 30 คน และการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง และอาจารย์ที่ปรึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนที่ 2 เป็นแบบทดสอบวัดด้านความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกัน
การตัง้ ครรภ์ไม่พร้อมส�ำหรับนักศึกษา แบบวัดความตระหนักและเห็นคุณค่าในตนเองเรือ่ งการป้องกันการตัง้ ครรภ์ไม่พร้อมส�ำหรับนักศึกษา
และแบบวัดทักษะการปฏิเสธการต่อรอง ตอนที่ 3 ผลการติดตามพฤติกรรมนักศึกษาหลังสิน้ สุดการอบรมทักษะชีวติ 2 สัปดาห์ โดยท�ำการ
เก็บรวบรวมข้อมูล 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ก่อนเริ่มมีการอบรมเรียนรู้ทักษะชีวิตในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมส�ำหรับนักศึกษาระดับ
อุดมศึกษา ครัง้ ที่ 2 เมือ่ สิน้ สุดกิจกรรมอบรมเรียนรูท้ กั ษะชีวติ ในการป้องกันการตัง้ ครรภ์ไม่พร้อมส�ำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ครัง้ ที่ 3
เมือ่ สิน้ สุดกิจกรรมอบรมเรียนรูท้ กั ษะชีวติ ในการป้องกันการตัง้ ครรภ์ไม่พร้อมส�ำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 2 สัปดาห์ จากนัน้ น�ำข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science)
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้สถิติพรรณนาแจกแจงความถี่คิดเป็นร้อยละ ของลักษณะกลุ่มตัวอย่างของทั้ง 2 กลุ่ม และหาค่าเฉลี่ย
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยด้านการวัดความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึกและการเห็นคุณค่าในตนเอง และทักษะการปฏิเสธต่อรอง ระหว่าง
ก่อนและหลังการได้รับการพัฒนาในการเรียนรู้ทักษะชีวิตในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมส�ำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้วยสถิติ
t-test การรวบรวมข้อมูลครั้งที่ 3 ผู้วิจัยได้น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เหตุการณ์ ผลการทดลองพบว่า กลุ่มเสี่ยงและกลุ่ม
ไม่เสีย่ งมีคะแนนเฉลีย่ ความรูค้ วามเข้าใจ ความตระหนักและเห็นคุณค่าในตนเอง มีทกั ษะการปฏิเสธการต่อรองเรือ่ งการป้องกันการตัง้ ครรภ์
ไม่พร้อมหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ 0.01 และผลการติดตามพฤติกรรมนักศึกษาหลังสิ้นสุดการอบรม
ทักษะชีวิต 2 สัปดาห์ จากนักศึกษา ผู้ปกครอง และอาจารย์ที่ปรึกษาได้แสดงความคิดเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษาว่า
มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น เช่น รู้จักคิด การเห็นคุณค่าในตนเองและการมีทักษะปฏิเสธต่อรองในทางที่ดีขึ้น
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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.
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ที่สูงกว่า 10 ปีที่แล้วถึงกว่า 2 เท่า (บุญฤทธิ์ สุขรัตน์, 2557 :
ปั จ จุ บั น นี้ สั ง คมเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว 24) ดังนั้นช่วงวัยของการเรียนรู้ที่ส�ำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์ คือ
จนกลายเป็นสังคมแบบโลกาภิวัตน์ (Globalization) เกิดการ ช่ ว งที่ มี อ ายุ 15 - 19 ปี ซึ่ ง โดยทั่ ว ไปเราเรี ย กคนกลุ ่ ม นี้ ว ่ า
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วซึ่งก่อให้เกิดปัญหา “วัยรุ่น” เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลง ด้านต่าง ๆ มากที่สุด และ
ต่าง ๆ ในสังคมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านอาชญากรรม เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตคนเรา การก้าวสู่วัยผู้ใหญ่จะดีหรือ
เศรษฐกิ จ ความเสื่ อ มโทรมทางด้ า นวั ฒ นธรรม และสิ่ ง ส� ำ คั ญ ไม่นนั้ ย่อมขึน้ อยูก่ บั การเรียนรูท้ ส่ี ำ� คัญในช่วงนีแ้ ละการเปลีย่ นแปลง
พบว่าการแก้ไขปัญหาต่างๆ นั้น มองปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นตัวตั้ง ที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ของวั ย รุ ่ น คื อ การเปลี่ ย นแปลงทางด้ า นร่ า งกาย
เมื่อเกิดปัญหาแล้วจึงค่อยแก้ไข ซึ่งจะท�ำให้ไม่สามารถป้องกัน เกิ ด จากระบบฮอร์ โ มนเพศในร่ า งกาย ซึ่ ง จะท� ำ ให้ วั ย รุ ่ น ชาย
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ตรงกันข้ามการเสริมสร้างให้เกิดการป้องกัน หญิงแสดงลักษณะด้านร่างกายออกมาให้ชัดเจนที่สุด และสามารถ
น่าจะเป็นวิธีการที่มีประโยชน์ และสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท�ำหน้าที่ในการเจริญพันธุ์ และฝ่ายหญิงสามารถก�ำเนิดบุตรหรือ
ได้มากกว่า แม้ว่าทุกวันนี้มีหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความสนใจในการ ตัง้ ครรภ์ได้ อีกทัง้ การเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ ทัง้ ทางด้านสังคม รูปแบบ
สร้างกิจกรรมเพื่อให้เยาวชนมีทางเลือกเพิ่มขึ้น แต่ก็ไม่สามารถ การใช้ชีวิต หรือ ค่านิยมต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ล้วนแล้วแต่ชักน�ำ
หยุดยั้งปัญหาความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ก�ำลังทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นได้ ให้วัยรุ่นมีความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจ ไม่ว่าจะเป็น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ยังคง รูปแบบการใช้ชีวิต อาหารการกินต่าง ๆ ที่อาจเป็นสาเหตุให้
เป็นความเคลื่อนไหวทางสังคมที่ส�ำคัญต้องติดตามและเฝ้าระวัง วัยรุ่นเข้าสู่วัยเริ่มหนุ่มสาวเร็ว ขึ้น มีช่วงวัยเด็กที่สั้นลง การเข้าถึง
สื่ อ ต่ า ง ๆ อย่ า งง่ า ยดาย โดยเฉพาะทางอิ น เตอร์ เ น็ ต ที่ มี สื่ อ ที่
อย่างตลอดและต่อเนื่อง
ปัญหาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย สามารถกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ความต้องการทางเพศจ�ำนวนมาก
ด้วยกัน ไม่วา่ จะเป็นอิทธิพลของวัฒนธรรมของชาติอนื่ ๆ โดยเฉพาะ ความห่างเหินของสถาบันครอบครัว รูปแบบ การใช้ชีวิตที่วัยรุ่น
วัฒนธรรมของชาติตะวันตก ที่แผ่เข้ามาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เป็นอิสระจากครอบครัว ท�ำให้โอกาสที่วัยรุ่นจะมีเพศสัมพันธ์กัน
อินเทอร์เนต ภาพยนตร์ ทีวี แม็กกาซีน เป็นต้น ส่งผลให้ค่านิยม มากขึ้น ดังจะเห็นได้จากร้อยละของวัยรุ่นที่เคยมีเพศสัมพันธ์มี
ในเรื่องเพศของวัยรุ่นเปลี่ยนแปลงไป อิทธิพลจากเพื่อน สามารถ การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ค่านิยมกลุ่มวัยรุ่นที่ว่าการมีเพศสัมพันธ์
เป็นได้ทั้งแรงผลักดันทางบวกและทางลบ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ กับเพศตรงข้ามจ�ำนวนมากจะท�ำให้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อน
และความประทั บ ใจ วั ย รุ ่ น บางคนจึ ง สามารถท� ำ ได้ ทุ ก อย่ า ง ร่วมกับการขาดความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งการไม่สามารถเข้าถึง
ตามค�ำชักชวนหรือค�ำท้าทายของเพื่อนได้ การใช้สารเสพติดก็เป็น บริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ที่จ�ำเป็น โดยเฉพาะเวชภัณฑ์
อีกสาเหตุทนี่ ำ� ไปสูก่ ารมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ตงั้ ใจ หรืออาจจะเป็นผล ส�ำหรับคุมก�ำเนิด ท�ำให้วัยรุ่นจ�ำนวนมากเกิดการตั้งครรภ์ขึ้นใน
มาจากความสัมพันธ์ระหว่างบุตรและบิดามารดาที่มีความผูกพัน แต่ละปีซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นการตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจ หรือไม่ได้
กันน้อยก็สามารถน�ำไปสู่การตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร วางแผนมาก่อน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหามากมาย เช่น การท�ำแท้งเถื่อน
(สัจจา ทาโต, 2550 : 8) ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจึงเป็นหนึ่ง ภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ และการติดเชื้อโรคติดต่อทาง
ของปัญหาที่ต้องการแนวทางในการป้องกันและแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพศสัมพันธ์และเอดส์ น�ำไปสู่การเสียโอกาสทางการศึกษา รวมทั้ง
เพราะแนวโน้มการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเพิ่มขึ้นและอายุน้อยลง ซึ่ง หน้าที่การงานที่ดีในอนาคต เหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัญหาที่ต้องการ
สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความส�ำคัญ การแก้ไข ส�ำนักอนามัยเจริญพันธุ์ กระทรวงสาธารณสุขได้ท�ำการ
และตื่ น ตั ว ที่ จ ะหามาตรการ ป้ อ งกั น และแก้ ไข (ส� ำ นั ก งาน เปรียบเทียบอัตราการคลอดของวัยรุ่นรายจังหวัดในรอบ 10 ปี
คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556 : 3) เปรี ย บเที ย บกั บ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ใ นปี พ.ศ. 2546 กั บ ข้ อ มู ล ในปี
จากข้ อ มู ล รายงานสถิ ติ ส าธารณสุ ข ไทยประจ� ำ ปี พ บว่ า อั ต รา พ.ศ. 2555 พบว่ า ในภาพรวมอั ต ราการคลอดในวั ย รุ ่ น มี ก าร
การคลอดของมารดาอายุ 15-19 ปี ช่วง ปี พ.ศ. 2543 เท่ากับ เปลี่ยนแปลงในทุกภูมิภาคของประเทศ โดยในภาคตะวันออก
31.1 ต่อประชากรหญิง 1,000 คน และเพิม่ สูงถึง 53.8 ต่อประชากร พบว่ า มี อั ต ราการเปลี่ ย นแปลงมากที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 75
หญิง 1,000 คน ในปีพ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นถึงกว่า (บุ ญ ฤทธิ์ สุ ข รั ต น์ , 2557 : 31) ถึ ง แม้ ว ่ า ทุ ก ฝ่ า ยจะเห็ น
ร้อยละ 70 ในขณะที่ทั่วโลกรวมทั้งทวีปแอฟริกาที่เคยมีอัตราเกิด ความส�ำคัญและความจ�ำเป็นของการให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
มีชีพเฉลี่ยสูงที่สุดในโลกกลับมีแนวโน้มลดลง โดยเฉลี่ยถึงประมาณ เกี่ยวกับเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ในรูปแบบของหลักสูตร
ร้อยละ 20 นอกจากนี้อัตราเกิดมีชีพในกลุ่มวัยรุ่นอายุน้อยกว่า เพศศึกษาในโรงเรียน รวมทั้งทุกโรงเรียนก็มีการบรรจุเพศศึกษาไว้
15 ปี มีแนวโน้มสูงขึ้นมาเรื่อย ๆ จากข้อมูลล่าสุดในปี พ.ศ. 2555 ในหลักสูตรการเรียนการสอน ผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
พบว่ามีวยั รุน่ อายุ 10-14 ปี คลอดบุตร 3,725 คน ซึง่ คิดเป็นจ�ำนวน และพลศึ ก ษาในหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของ
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พั ฒ นาสั ง คม ให้ ผู ้ เรี ย นมี ทั ก ษะกระบวนการในการค้ น คว้ า หา
ความรู ้ ด ้ ว ยตนเอง เพื่ อ พั ฒ นาคนไทยให้ เ ป็ น มนุ ษ ย์ ที่ มี
ความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาควบคู่ไปกับ
ความรู้ทางวิชาการ มุ่งปลูกฝังจิตส�ำนึกที่ถูกต้อง รู้จักพึ่งตนเอง
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด�ำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข (ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา,
2553 : 26) ดั ง นั้ น สถาบั น การศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
ซึ่งมีหน้าที่ส�ำคัญในการให้ความรู้และสร้างเสริมทักษะชีวิต ซึ่งเป็น
แหล่งเรียนรูท้ มี่ คี วามใกล้ชดิ กับนักศึกษามากทีส่ ดุ เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างแท้จริง
ดังนั้นการวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิตในการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมส�ำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
จะท�ำให้ได้ข้อมูลที่ส�ำคัญเพื่อน�ำไปใช้เป็นแนวทางที่น�ำไปสู่การ
ลดปัญหาการตัง้ ครรภ์ของวัยรุน่ ไทยตรงตามสภาพการณ์ในปัจจุบนั
ตลอดจนการน�ำความรู้เรื่องทักษะชีวิตไปป้องกันการตั้งครรภ์ที่เกิด
ในวัยรุ่น ส่งผลให้มีเจตคติที่ดีต่อเรื่องเพศ ซึ่งวัยรุ่นในวันนี้ก็จะเป็น
ทรัพยากรบุคคลทีม่ ศี กั ยภาพในการพัฒนาประเทศต่อไปอย่างยัง่ ยืน

ชภัฏ

กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้อาจจะยังไม่ดีนัก ดังจะเห็น
ได้จากอัตราคลอดในวัยรุ่นที่ยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งร้อยละ
ของการใช้ถุงยางอนามัยในขณะมีเพศสัมพันธ์ที่ยังต�่ำอยู่ ส่วนหนึ่ง
อาจจะมาจากความหลากหลายของหลักสูตรที่แตกต่างกันไปใน
แต่ ล ะสถานศึ ก ษา รวมทั้ ง ทั ศ นคติ ข องสั ง คมไทยที่ ยั ง มองว่ า
การสอนเรื่องเพศสัมพันธ์และการคุมก�ำเนิดจะเป็นการกระตุ้นให้
เด็กวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยที่ก�ำลัง อยากรู้อยากลองมีเพศสัมพันธ์มากขึ้น
ดังนั้นการรณรงค์ต่าง ๆ จึงมักจะเน้นที่การสอนให้เด็กวัยรุ่นรู้จัก
“รักนวล สงวนตัว” หมายถึง ให้ชะลอการมีเพศสัมพันธ์ออกไป
จนกว่าจะถึงวันแต่งงาน ซึ่งแน่นอนว่า เป็นเรื่องที่ดี (องค์กรแพธ,
2551 : 17-19) แต่อย่างไรก็ตาม การให้ความรู้เกี่ยวกับการ
มีเพศสัมพันธ์และการคุมก�ำเนิดก็ยังมีความส�ำคัญเช่นกัน ซึ่งการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีสาเหตุเกิดมาจากไม่มีความรู้เรื่องการคุมก�ำเนิด
ขาดทั ก ษะชี วิ ต ไม่ รู ้ เ ท่ า ทั น การเปลี่ ย นแปลงทางด้ า นร่ า งกาย
อารมณ์ จิตใจของตนเอง ประกอบกับระบบขัดเกลาทางสังคม
ระดับครอบครัวอ่อนศักยภาพลง เพราะพ่อแม่ผปู้ กครองต้องใช้เวลา
ส่วนใหญ่ในการประกอบอาชีพ และคาดหวังว่าระบบการขัดเกลา
ของสถาบั น การศึ ก ษาสามารถท� ำ หน้ า ที่ ท ดแทนครอบครั ว ได้
ซึ่งความคาดหวังที่ครอบครัวมีต่อสถาบันการศึกษานั้นมีมากขึ้น
จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันการศึกษาต้องหันมาทบทวน
ตนเองและก�ำหนดแนวทางในการดูแลนักศึกษาอย่างเข้มข้นมากขึน้
แนวทางการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์กอ่ นถึงวัยอันควร
ควรส่งเสริมให้วัยรุ่นได้เกิดความนับถือตนเอง (Self- esteem)
เกิดความภาคภูมิใจตนเอง มีทักษะชีวิต (Life skill) และได้เรียนรู้
เรื่องเพศศึกษา เพื่อเป็นการปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องเหมาะสมใน
เรื่องความเป็นหญิงชาย (สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์, 2549 : 34)
ทักษะชีวิตเป็นความสามารถที่มนุษย์สามารถพัฒนาและเรียนรู้ได้
ซึ่ ง องค์ ก ารอนามั ย โลกได้ ก ล่ า วถึ ง องค์ ป ระกอบทั ก ษะชี วิ ต
(กรมสุขภาพจิต, 2554 : 31) ว่าเป็นความสามารถของมนุษย์
ในด้านต่าง ๆ ที่ควรพัฒนาและน�ำไปใช้ในการด�ำเนินชีวิตอย่างมี
คุณภาพ และมีมาตรฐานชีวิตของความเป็นมนุษย์ที่ดีสามารถ
ด�ำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขทั้งในสังคมย่อยตลอดไปถึงสังคมโลก
โดยองค์ ป ระกอบของทั ก ษะชี วิ ต หลั ก ๆ (core life skills)
10 ประการ ซึ่งจัดเป็นคู่ไว้ 5 คู่ ได้แก่ 1) การคิดวิเคราะห์วิจารณ์
และความคิ ด สร้ า งสรรค์ 2) ความตระหนั ก รู ้ ใ นตนเองและ
ความเห็ น ใจผู ้ อื่ น 3) การสร้ า งสั ม พั น ธภาพและการสื่ อ สาร
4) การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา และ 5) การจัดการกับอารมณ์
และความเครียด ซึ่งหากวัยรุ่นได้มีการเรียนรู้และได้รับการส่งเสริม
ให้มีความนับถือตนเอง มีทักษะชีวิต สามารถปฏิเสธเป็น หรือ
ได้เรียนรู้เรื่องเพศอย่างเหมาะสมก็จะช่วยลดปัญหาการตั้งครรภ์
ได้ เ ป็ น อย่ า งดี การจั ด การศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของไทย
ยุคปัจจุบันมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงของสังคม มีการพัฒนาตน พัฒนาอาชีพและ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษาการจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิตในการป้องกัน
การตั้งครรภ์ไม่พร้อมส�ำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

วิธีด�ำเนินการวิจัย
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การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasiexperimental Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการ
เรี ย นรู ้ ทั ก ษะชี วิ ต ในการป้ อ งกั น การตั้ ง ครรภ์ ไ ม่ พ ร้ อ มส� ำ หรั บ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยใช้แนวความคิดเกี่ยวกับทักษะชีวิต
ขององค์การอนามัยโลกประยุกต์ใช้ในการจัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้
ทักษะชีวติ ในการป้องกันการตัง้ ครรภ์ไม่พร้อมส�ำหรับนักศึกษาระดับ
อุดมศึกษา ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา
สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 จ�ำนวน 60 คน
แบ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง 30 คนและกลุ่มไม่เสี่ยง 30 คน และท�ำการ
สัมภาษณ์นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ ผู้ปกครอง และอาจารย์
ทีป่ รึกษา นักศึกษากลุม่ เสีย่ งท�ำการเลือกจากนักศึกษาทีม่ พี ฤติกรรม
หรือความประพฤติไม่เรียบร้อย ไม่คอ่ ยสนใจการเรียน ไม่คอ่ ยสนใจ
ในการท�ำกิจกรรมกลุ่ม และนักศึกษากลุ่มไม่เสี่ยงคัดเลือกจาก
นักศึกษาที่มีความประพฤติเรียบร้อย สนใจในการเรียนสม�่ำเสมอ
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มอย่างสม�่ำเสมอ ซึ่งนักศึกษาทั้ง
2 กลุ่มได้เข้าร่วมกิจกรรมในการอบรมทักษะชีวิตในการป้องกัน
การตั้งครรภ์ไม่พร้อมส�ำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ก�ำหนดไว้
กลุ่มละ 2 วัน ณ ห้อง 35604 อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร�ำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
ธันวดี ดอนวิเศษ, พัชรินทร์ รุจิรานุกูล

42 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562

กลุมเสี่ยง

30

2.92
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30

3.96
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กอนเขารับการอบรม

30

2.76
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0.69
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กอนเขารับการอบรม

ชภัฏ

รำไ

พพ
รรณ
ี

เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ แบบสอบถาม แจกแจงความถี่คิดเป็นร้อยละ ของลักษณะกลุ่มตัวอย่างของทั้ง
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม และหาค่าเฉลี่ย เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยด้านการวัด
ส่ ว นที่ 2 เป็ น แบบทดสอบวั ด ด้ า นความรู ้ ค วามเข้ า ใจเรื่ อ ง ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึกและการเห็นคุณค่าในตนเอง และ
การป้ อ งกั น การตั้ ง ครรภ์ ไ ม่ พ ร้ อ มส� ำ หรั บ นั ก ศึ ก ษา แบบวั ด ทักษะการปฏิเสธต่อรอง ระหว่างก่อนและหลังการได้รบั การพัฒนา
ความตระหนักและเห็นคุณค่าในตนเองเรือ่ งการป้องกันการตัง้ ครรภ์ ในการเรียนรู้ทักษะชีวิตในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมส�ำหรับ
ไม่พร้อมส�ำหรับนักศึกษา และแบบวัดทักษะการปฏิเสธการต่อรอง นักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้วยสถิติ t-test การรวบรวมข้อมูล
ตอนที่ 3 ระดั
ผลการติ
ดตามพฤติ
สิ้นสุดการอบรม
้งทีว่ 3ิตในการป
ผู้วิจัยได้อนงกั
�ำข้นอการตั
มูลมาวิ้งครรภ
เคราะห์
เคราะห์
บอุดมศึ
กษา ครัก้งทีรรมนั
่ 3 เมืก่อศึสิก้นษาหลั
สุดกิจงกรรมอบรมเรี
ยนรูทักครัษะชี
ไมโพดยการวิ
รอมสําหรั
บนักศึเหตุ
กษาการณ์
ทักษะชีวิตระดั
2 สับปอุดาห์
บรวบรวมข้
้ง ได้แ มก่ตั วอยางทั้ ง 2 กลุม ที่ ได มาวิเคราะห ขอมู ลทั่ วไปดวยโปรแกรม
ดมศึกโดยท�
ษา 2ำการเก็
สัปดาห
จากนั้นนํอมูาขลอ3มูลครัจากกลุ
ครั้ ง ที่ 1 สํก่าอเร็นเริ
ก ารอบรมเรี
ย นรู ้ ทPackage
ั ก ษะชี วิ ตfor
ในการป้
อ งกั น Science)
ผลการวิ
จัย ขอมูลทั่วไปโดยใชสถิติพรรณนาแจกแจง
จรู่ มปมีSPSS
(Statistical
the Social
วิเคราะห
การตั้งครรภ์
ไม่พ่คร้อิดมส�
บนักศึของลั
กษาระดั
บอุดมศึ
้งที่ 2้ง 2 กลุม และหาค
ผลการวิ
ข้อมูยลบคะแนนเฉลี
ผลการจัดการเรี
นรู้ทักษะชี
ความถี
เปนำรหรัอยละ
กษณะกลุ
มตักวษา
อยาครั
งของทั
าเฉลี่ยเคราะห์
เปรียบเที
่ยดายนการวั
ด วิต
ความเขาใจ ยความรู
ึกและการเห็
นคุณอคงกั
าในตนเอง
กษะการปฏิ
เสธต้ ง อครรภ์
รอง ระหว
ับ ้
เมื่ อ สิ้ น สุ ดความรู
กิ จ กรรมอบรมเรี
นรู ้ ทั กสษะชี
วิ ต ในการป้
น การ และทั
ในการป้
อ งกั น การตั
ไ ม่ พ ร้าองกมส�อนและหลั
ำ หรั บ นั กงศึการได
ก ษา รความรู
นาในการเรี
ทักษะชีบวิตอุในการป
องกัครั
นการตั
ไมพรอาใจเรื
มสํา่อหรังการป้
บนักศึอกงกัษาระดั
ดมศึกไม่ษาด
ตั้ ง ครรภ์ ไการพั
ม่ พ ร้ฒอ มส�
ำ หรั บ นั กยศึนรูก ษาระดั
ด มศึ ก ษา
้ ง ที่ 3้งครรภ
ความเข้
นการตับ้งอุครรภ์
พร้วอยสถิ
มส�ำตหรัิ t-test
บนักศึกษา
อมูยลนรูครัท้ ้งกั ทีษะชี
่ 3 ผูววติ ิจในการป้
ัยไดนําขอองกัมูนลการตั
มาวิเคราะห
เคราะห
การณ ่ยความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกัน
เมือ่ สิน้ สุดกิการรวบรวมข
จกรรมอบรมเรี
ง้ ครรภ์ โดยการวิ
การเปรี
ยบเทีเยหตุ
บคะแนนเฉลี
ไม่พร้อมส�ำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 2 สัปดาห์ จากนั้น การตั้งครรภ์ไม่พร้อมส�ำหรับนักศึกษา ก่อนเข้ารับการอบรมและ
ผลการวิ
น�ำข้อมูลจากกลุ
่มตัวจอย่ัยางทั้ง 2 กลุ่ม ที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป หลังเข้ารับการอบรมทักษะชีวติ ในการป้องกันการตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม
เคราะห
ขอมูลผลการจั
ดการเรี
นรูทักษะชี
วิตกในการป
้งครรภ
บนักศึกtษา- test
ด้วยโปรแกรมส�ำเร็จผลการวิ
รูป SPSS
(Statistical
Package
forยthe
ของนั
ศึกษากลุอ่มงกัเสีน่ยการตั
งและกลุ
่มไม่เไสีม่ยพงด้รอวมสํ
ยสถิาหรั
ติ Paired
ความรูความเข
าใจเรื่อขงการป
นการตั้งสครรภ
พรอมสําหรั(ตารางที
บนักศึก่ ษา
Social Science)
วิ เ คราะห์
้ อ มู ล ทัอ่ วงกัไปโดยใช้
ถิ ติ พไมรรณนา
1) การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรูความเขาใจ
เรื่องการปองกันการตั้งครรภไมพรอมสําหรับนักศึกษา กอนเขารับการอบรมและหลังเขารับการอบรมทักษะชีวิตในการ
ปองกันการตั้งครรภไมพรอมของนักศึกษากลุม เสี่ยงและกลุมไมเสี่ยงดวยสถิติ Paired t - test (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมส�ำหรับนักศึกษา
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรูความเขาใจเรื่องการปองกันการตั้งครรภไมพรอมสําหรับนักศึกษา กอนเขา
ก่อนเข้ารับการอบรม และหลังเข้ารับการอบรมทักษะชีวิตในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของ
รับการอบรมและหลังเขารับการอบรมทักษะชีวิตในการปองกันการตั้งครรภไมพรอมของนักศึกษากลุมเสี่ยงและกลุมไม
นักศึกษากลุ่มเสี่ยงและกลุ่มไม่เสี่ยง
เสี่ยง
SD
t
กลุมตัวอยาง / คะแนน
N
X

หลังเขารับการอบรม

ิทยา

กลุมไมเสี่ยง

12.402**

12.755**

** p<.01
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ธันวดี ดอนวิเศษ, พัชรินทร์ รุจิรานุกูล
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ี่ 13คาในตนเองเรื
ฉบับที่ 2 เดืองการป
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จากตารางที่ 3 พบวา คะแนนเฉลี่ยทักษะการปฏิเสธการตอรองเรื่องการปองกันการตั้งครรภไมพรอมสําหรับ
นักศึกษา หลังการเขารับการอบรมทักษะชีวติ ในการปองกันการตัง้ ครรภไมพรอมของนักศึกษากลุมเสีย่ งสูงกวากอนเขารับ
การอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยกอนเขารับการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยเท
กับดอนวิ
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และหลั
ารับรุการ
ธันาวดี
พัชงริเขนทร์
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อบรมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.67 และคะแนนทักษะการปฏิเสธการตอรองเรื่องการปองกันการตั้งครรภไมพรอมสําหรับ
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ล้วนเป็นการแสดงออกถึงความเท่าเทียมกันทางเพศ ไม่ดูหมิ่น
ว่าเพศใดเป็นเพศทีอ่ อ่ นแอ หรือเข้มแข็งกว่ากัน สะท้อนได้จากละคร
ในปัจจุบันพบว่าผู้ชายสามารถร้องให้ออกมาในที่สาธารณะชนได้
โดยไม่ถือว่าเป็นความอ่อนแอ แต่เป็นการแสดงความอ่อนโยน และ
นักศึกษาอีกคนก็ได้แสดงความเห็นว่า การที่เรามีความรู้สึกและ
เห็นคุณค่าในตนเองเรื่องเพศอาจจะมีผลมาจากการอบรมเลี้ยงดู
ของครอบครัว เช่น บางครอบครัวอาจจะให้แสดงความเท่าเทียม
ทางเพศ บางครอบครัวให้ความส�ำคัญกับเพศชาย บางครอบครัว
อยู ่ แ บบต่ า งคนต่ า งอยู ่ หากเป็ น ครอบครั ว ประเภทสุ ด ท้ า ย
การมีความรู้สึกและเห็นคุณค่าของตนเองอาจจะอยู่ในด้านลบ
เมื่อผู้ปกครอง เพื่อนหรือเพื่อนสนิท พูดว่ากล่าวตักเตือนอาจจะ
แสดงพฤติกรรมทางลบออกมา เช่น การดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งน�ำไป
สู่การมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน หรืออาจจะต้องครรภ์ได้ นั่นก็
มาจากการที่ ไ ม่ เ ห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเอง หากคนใดมี พ ฤติ ก รรม
มีความรู้สึกและเห็นคุณค่าในตนเองก็จะแสดงออกมาในรูปของ
ความขยัน ตั้งใจ มีความมุ่งมานะ มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงและ
จะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จด้านการศึกษาและมีทักษะในการใช้ชีวิต
ที่ดีเป็นที่ภาคภูมิใจของบิดามารดาและเป็นที่พึ่งของครอบครัว
ในอนาคต
การมีทกั ษะการปฏิเสธต่อรอง พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่
ให้ความเห็นว่าแม้ว่าเพื่อนจะมีส่วนส�ำคัญในเรื่องของการใช้ชีวิต
วัยรุ่น แต่เพื่อนก็ไม่ใช่ทุกอย่าง บางครั้งเพื่อนอาจจะชักชวนไปใน
ทางทีไ่ ม่เหมาะสม เช่น การชวนออกไปเทีย่ วในช่วงทีม่ กี ารสอบหรือ
เช้าวันรุน่ ขึน้ มีเรียน หรือบางคนอาจจะชวนไปดืม่ แอลกอฮอล์ การใช้
ทักษะปฏิเสธจึงเป็นสิง่ ส�ำคัญ หากสอบตกจะมีผลกระทบอืน่ ตามมา
ค่อนข้างมาก และหากเพื่อนคนนั้นจะโกรธก็ไม่เป็นไร ดังสุภาษิต
ที่บอกว่า คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล คบคนพาลพานพาไปหาผิด
ดังนั้นจะได้ตัดสินใจได้ว่าควรจะเลือกคบเพื่อนประเภทนี้ต่อหรือ
ไม่ ดังนั้นการเสียเพื่อนก็จะท�ำให้เรารู้ว่าใครจะเป็นเพื่อนแท้ใน
อนาคตได้
ดั ง นั้ น ในการติ ด ตามผลนั ก ศึ ก ษาหลั ง จากสิ้ น สุ ด
การอบรมแล้ ว พบว่ า นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนสามารถน� ำ ความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ในการด�ำเนินชีวิต
ประจ�ำวันและท�ำให้นักศึกษากลุ่มเสี่ยงได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ดีข้ึน เกิดความตระหนักเห็นคุณค่าและความส�ำคัญในตนเองและ
ผู้อื่น มีทักษะในการปฏิเสธต่อรองที่ดีขึ้น รู้จักคิดวิเคราะห์ ซึ่งจะ
พบว่ากิจกรรมต่าง ๆ ทีน่ กั ศึกษาได้แสดงออก กล้าเสนอความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและคนส่วนใหญ่
ในฐานะที่เป็นผู้น�ำและผู้ตามได้ ตลอดจนการมีทักษะในการปฏิเสธ
หากมีเพื่อนหรือคนอื่นมาชักชวนไปในทางที่ไม่เหมาะสม สิ่งต่างๆ
เหล่านี้ล้วนสะท้อนถึงพฤติกรรมทางเพศในทางที่เหมาะสม น�ำไปสู่
การปฏิบัติตนในสังคมได้อย่างมีความสุข

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

จากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนเฉลี่ยทักษะการปฏิเสธ
การต่อรองเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมส�ำหรับนักศึกษา
หลังการเข้ารับการอบรมทักษะชีวิตในการป้องกันการตั้งครรภ์
ไม่พร้อมของนักศึกษากลุ่มเสี่ยงสูงกว่าก่อนเข้ารับการอบรมอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยก่อนเข้ารับการอบรมมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 2.96 และหลังเข้ารับการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
3.67 และคะแนนทักษะการปฏิเสธการต่อรองเรื่องการป้องกัน
การตั้งครรภ์ไม่พร้อมส�ำหรับนักศึกษา หลังการเข้ารับการอบรม
ทักษะชีวิตในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักศึกษากลุ่ม
ไม่ เ สี่ ย งสู ง กว่ า ก่ อ นเข้ า รั บ การอบรมอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ .01 โดยก่อนเข้ารับการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.96
และหลังเข้ารับการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.49
ผลการติ ด ตามพฤติ ก รรมนั ก ศึ ก ษาหลั ง สิ้ น สุ ด
การอบรมทักษะชีวิต 2 สัปดาห์ ประกอบด้วย ข้อมูลสัมภาษณ์
ของนักศึกษา และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง คือ ผู้ปกครอง และอาจารย์
ที่ปรึกษา
ผลจากการสัมภาษณ์นักศึกษาด้านความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมส�ำหรับนักศึกษา พบว่า
นักศึกษารู้จักแยกแยะว่าการตั้งครรภ์ไม่พร้อมอาจน�ำไปสู่ปัญหา
อื่นตามมา หากไม่มีการป้องกันตนเองอย่างเหมาะสม ในระหว่าง
ที่เรียนสามารถมีคู่รักและมีการแสดงความรักกับคู่รักได้ แต่ต้องอยู่
ในขอบเขตทีเ่ หมาะสม เช่น การสัมผัสด้วยการจับมือ การกอดเพือ่ ให้
ก�ำลังใจหรือปลอบประโลมใจได้ การมีคู่รักในวัยเรียนไม่จ�ำเป็นต้อง
มีเพศสัมพันธ์กันเสมอไป ในกรณีที่ต้องการมีเพศสัมพันธ์กันจริง ๆ
ก็ต้องเรียนรู้ในการป้องกันตนเอง เช่น การสวมถุงยางอนามัย
การกินยาคุมก�ำเนิด เป็นต้น นักศึกษาบางคนกล่าวว่า การมีคู่รัก
เราไม่จำ� เป็นต้องเสียสละความเป็นตัวเองไป เราต้องรักษาความเป็น
ตัวตนของเราไว้ เช่น ความขยัน ความตั้งใจ ความภาคภูมิใจ
ตลอดจนการรั ก ษาวั ฒ นธรรมประเพณี อั น ดี ง ามของไทยอย่ า ง
การรักนวลสงวนตัว การไม่ชิงสุกก่อนห่าม และเมื่อคู่รักบอกเรา
ไม่ ใ ห้ เ กี ย รติ กั น เราสามารถเปลี่ ย นยุ ติ ค วามรั ก ของเราเองได้
โดยการบอกเลิกไม่จ�ำเป็นต้องทน หรือยอมท�ำทุกอย่างตามที่คู่รัก
ของเราต้องการ โดยเฉพาะเราเป็นผู้หญิงถ้ามีอะไรผิดพลาดเราอาจ
จะต้องตัง้ ครรภ์ในขณะทีเ่ ราก�ำลังเรียนหนังสืออยู่ อาจน�ำไปสูป่ ญ
ั หา
อื่นตามมา เช่น การท�ำให้พ่อกับแม่เสียใจ  ท�ำให้พ่อกับแม่รู้สึกอาย
เพื่อนบ้าน อาจท�ำให้เราเรียนหนังสือไม่จบ เป็นต้น
ความตระหนักและการเห็นคุณค่าในตนเองเรื่องการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมส�ำหรับนักศึกษา พบว่า นักศึกษา
มี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ เ สรี ภ าพของเพศชายและเพศหญิ ง
ทีเ่ ท่าเทียมกันในการแสดงออกทางเพศ เช่น การแสดงความสามารถ
ในการประกวดเดือนดาวคณะ การช่วยเหลือตนเองของเพศหญิง
ในการขับขี่ยานพาหนะ การซ่อมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ของ
ผู้หญิง และความสามารถในการซ่อม ปะ ชุนเสื้อผ้าของผู้ชาย
ธันวดี ดอนวิเศษ, พัชรินทร์ รุจิรานุกูล
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รวมทั้ ง ตั ว นั ก ศึ ก ษาเอง นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจเรื่ อ ง
การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม การเห็นคุณค่าและมีทักษะชีวิต
ในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมส�ำหรับนักศึกษา การมีทักษะ
ปฏิเสธการต่อรองในทางที่ไม่เหมาะสม ซึ่งส่งผลให้นักศึกษารู้จัก
คิดวิเคราะห์ รู้จักตั้งเป้าหมายในชีวิต มีความรับผิดชอบในบทบาท
หน้าที่ของตนสามารถน�ำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการ
อบรมไปประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันได้เป็นอย่างดี

สรุปและอภิปรายผล

รำไ

การอภิปรายผลการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จะกล่าวถึงประเด็น
ส�ำคัญที่ค้นพบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. คะแนนเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกัน
การตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม ก่อนการทดลองและหลังการทดลองภายใน
กลุ่มเสี่ยง และภายในกลุ่มไม่เสี่ยง
จากผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มเสี่ยง
และกลุ ่ ม ไม่ เ สี่ ย งมี ค ะแนนเฉลี่ ย ด้ า นความรู ้ ค วามเข้ า ใจเรื่ อ ง
การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม หลังการทดลองสูงกว่าก่อน
การทดลอง อย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ 0.01 เนื่องมาจากกิจกรรมที่
ผู้วิจัยได้ออกแบบไว้ เพราะมีความน่าสนใจ มีความเหมาะสม
เร้าการเรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่าง ที่รับรู้ว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องใกล้ตัว
อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างอยู่ในวัยอยากรู้อยากลองจึงน�ำไปสู่ความสนใจ
และวิทยากรมีความเชี่ยวชาญในการท�ำกิจกรรม อีกทั้งมีความรู้
และประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้เนื้อหาสาระที่มีความ
ทันสมัย และตรงกับความสนใจของนักศึกษา โดยวิทยากรได้ใช้
กิจกรรมกลุ่ม การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้เรื่อง
เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
สิ่งที่นักศึกษาได้รับความรู้จากวิทยากร เช่น การได้เห็นข้อมูลสถิติ
อั ต ราการตั้ ง ครรภ์ ใ นวั ย รุ ่ น , โรคที่ ม าจากการมี เ พศสั ม พั น ธ์ ,
การป้ อ งกั น ตนเอง และเนื้ อ หาต่ า งๆ เหล่ า นี้ ล ้ ว นกระตุ ้ น
ความสนใจจากนักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม นอกจากนี้วิทยากรให้นักศึกษา
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ผ่านการท�ำกิจกรรม “แลกน�้ำ”
ที่เปรียบเสมือนการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน น�ำไปสู่การติดเชื้อ
โรคจากเพศสัมพันธ์ได้ ตลอดจนการแพร่กระจายเชื้อจากตัวเรา
ไปสู่ผู้อื่น หรือการรับเชื้อจากผู้อื่นมาสู่ตัวเราเองได้ อีกทั้งนักศึกษา
ยั ง ได้ แ ลกเปลี่ ย นความรู ้ กั บ วิ ท ยากรในเรื่ อ งของการคุ ม ก� ำ เนิ ด
การดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ซึ่งการที่นักศึกษาได้รับความรู้
จากการอบรมและได้พบกิจกรรมหรือความรู้ที่เป็นเรื่องใกล้ตัว
ได้รบั ข้อมูลจากสือ่ เทคโนโลยี สือ่ บุคคล ได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง
เช่น ได้ท�ำการทดสอบทางด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวการติดเชื้อ HIV
การได้ลงมือกระท�ำ  ได้เห็น ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดกันกับเพื่อน
คนอื่น ๆ ท�ำให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง จนมีความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาต่าง ๆ เป็นอย่างดี ส่งผลให้คะแนนเฉลี่ยของ
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ผลการสัมภาษณ์ของผู้ปกครอง จากการสัมภาษณ์
ผู้ปกครองส่วนใหญ่แสดงความเห็นภายหลังจากการที่บุตรได้รับ
การอบรมพบว่ า บุ ต รหลานมี พ ฤติ ก รรมเปลี่ ย นแปลงทางด้ า น
ตระหนั ก และการเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเองและการมี ทั ก ษะปฏิ เ สธ
ต่อรองในทางที่ดีขึ้น
ดังนัน้ การอบรมครัง้ นีถ้ อื ได้วา่ มีประโยชน์เป็นอย่างมาก
เพราะเป็นการเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการ
ตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม อีกทัง้ นักศึกษาก็จะได้ตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง
และการมีทักษะในการปฏิเสธเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ ดังนั้นจึง
สามารถสรุปได้ว่า นักศึกษาที่ผ่านการอบรมส่วนใหญ่มีพฤติกรรม
เปลีย่ นแปลงไปในทิศทางทีเ่ หมาะสมขึน้ รูจ้ กั คิดวิเคราะห์ ใคร่ครวญ
ในทางที่เหมาะที่ควร การเห็นคุณค่าในตนเองซึ่งเป็นเรื่องที่ส�ำคัญ
และการมีทักษะในการปฏิเสธเพื่อนในทางที่ไม่เหมาะไม่ควร
สิ่งที่นักศึกษาได้สะท้อนความคิดให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ได้ รั บ รู ้ ภ ายภายหลั ง จากที่ นั ก ศึ ก ษาได้ ผ ่ า นการอบรม พบว่ า
นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์
ไม่พร้อมส�ำหรับนักศึกษา เช่น การแสดงความรักกับคู่รักหรือเพื่อน
สนิทก็ควรจะท�ำในขอบเขตที่เหมาะสม ไม่ชิงสุกก่อนห่าม และ
หากคนใดคนหนึ่งหมดรักหรือบอกเลิกก็สามารถเปลี่ยนคู่รักใหม่ได้
เพราะความรักสามารถเกิดขึ้นได้อยู่เสมอ แต่ถึงแม้จะมีคู่รักก็ต้อง
ให้เกียรติคู่รักของตนเองโดยไม่ลวนลามหรือไปอยู่ในที่ลับตาคน
สุ่มเสี่ยงกับการมีเพศสัมพันธ์
ดังนั้นการมีคู่รักก็ควรจะให้ความรักเป็นพลังทางบวก
ในการผลั ก ดั น ให้ นั ก ศึ ก ษาท� ำ ในสิ่ ง ที่ ดี แ ละเหมาะสมเพื่ อ สร้ า ง
ความภาคภูมิใจให้กับตนเอง ผู้ปกครองและครู อีกทั้งนักศึกษา
ยังได้เรียนรู้อีกว่าการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ดีที่สุดและไม่เสี่ยงกับ
โรคที่มาจากเพศสัมพันธ์ก็คือการไม่มีเพศสัมพันธ์ และการส�ำเร็จ
ความใคร่ดว้ ยตนเองก็ไม่ใช่เรือ่ งทีผ่ ดิ หรือเรือ่ งน่าอับอาย เพราะเป็น
การผ่อนคลายอารมณ์ทางเพศ ลดการตั้งครรภ์และลดปัญหาทาง
เพศได้ ตลอดจนหากนักศึกษาจะมีเพศสัมพันธ์ก็ควรจะต้องเรียนรู้
วิธีการป้องกันโรคทางเพศสัมพันธ์หรือการตั้งครรภ์ด้วย
ดังนั้นนักศึกษาจ�ำเป็นต้องได้รับความรู้ความเข้าใจ
เกีย่ วกับเรือ่ งเพศศึกษานีอ้ ย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เป็นการกระตุน้ เตือนสติ
ให้กับนักศึกษา การอบรมในเรื่องการจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิตใน
การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมส�ำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
ถือได้วา่ มีประโยชน์อย่างมากส�ำหรับนักศึกษา อยากให้มกี ารขยายผล
ไปสู่นักศึกษากลุ่มอื่นๆ ด้วย
ดั ง นั้ น เมื่ อ สรุ ป ผลจากการติ ด ตามจากนั ก ศึ ก ษา
ผู ้ ป กครอง และอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาได้ แ สดงความคิ ด เห็ น ถึ ง
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษา ภายหลังสิ้นสุดการอบรม
ทักษะชีวิตในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมส�ำหรับนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา นับว่าเป็นที่พึงพอใจของบุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
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2. คะแนนเฉลี่ ย ความตระหนั ก และเห็ น คุณ ค่า ใน
ตนเองเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ก่อนการทดลอง
และหลังการทดลองภายในกลุ่มเสี่ยง และภายในกลุ่มไม่เสี่ยง
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ทั้งกลุ่มเสี่ยงและ
กลุ่มไม่เสี่ยงมีคะแนนเฉลี่ยความตระหนักและเห็นคุณค่าในตนเอง
เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมหลังการทดลองสูงกว่าก่อน
การทดลอง อย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ 0.01 ยอมรับตามสมมติฐาน
ที่ ตั้ ง ไว้ ภายหลั ง จากที่ มี ก ารอบรมเสร็ จ สิ้ น พบว่ า นั ก ศึ ก ษามี
พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในด้านการตระหนักและเห็นคุณค่าใน
ตนเองเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสังเกตได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมทักษะชีวิต
ของนักศึกษา สอดคล้องกับแนวคิดของส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2551 : 1) ซึ่งได้ระบุไว้ 4 องค์ประกอบ
ดั ง นี้ 1) การตระหนั ก รู ้ แ ละเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเองและผู ้ อื่ น
การตระหนั ก รู ้ และเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเองและผู ้ อื่ น โดยการรู้จัก
ความถนั ด ความสามารถ จุ ด เด่ น จุ ด ด้ อ ยของตนเอง เข้ า ใจ
ความแตกต่างของแต่ละบุคคล รู้จักตนเอง ยอมรับ เห็นคุณค่า
และภาคภู มิ ใ จในตนเองและผู ้ อื่ น มี เ ป้ า หมายในชี วิ ต และมี
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม 2) การคิ ด วิ เ คราะห์ ตั ด สิ น ใจและ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็นการแยกแยะข้อมูลข่าวสาร ปัญหา
และสถานการณ์รอบตัววิพากษ์วิจารณ์และประเมินสถานการณ์
รอบตัวด้วยหลักเหตุผลและข้อมูลที่ถูกต้องรับรู้ปัญหา สาเหตุของ
ปัญหา หาทางเลือกและตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
อย่ า งสร้ า งสรรค์ 3) การจั ด การกั บ อารมณ์ แ ละความเครี ย ด
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด หมายถึงความเข้าใจและ
รู้เท่าทันภาวะอารมณ์ของบุคคล รู้สาเหตุของความเครียด รู้วิธีการ
ควบคุมอารมณ์และความเครียด รู้วิธีผ่อนคลาย หลีกเลี่ยงและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะก่อให้เกิดอารมณ์ไม่พึงประสงค์ไปใน
ทางที่ ดี และ 4) การสร้ า งสั ม พั น ธภาพที่ ดี กั บ ผู ้ อื่ น การสร้ า ง
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น เป็นการสร้างความเข้าใจมุมมอง อารมณ์
ความรูส้ กึ ของผูอ้ นื่ ใช้ภาษาพูดและภาษากาย เพือ่ สือ่ สารความรูส้ กึ
นึกคิดของตนเอง รับรู้ความรู้สึกนึกคิดและ ความต้องการของผู้อื่น
วางตัวได้ถูกต้อง เหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ ใช้การสื่อสารที่
สร้างสัมพันธภาพที่ดี สร้างความร่วมมือและท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข ในขณะที่นักศึกษาร่วมท�ำกิจกรรมตระหนักและ
เห็นคุณค่าในตนเองจะพบว่า ภายหลังจากที่นักศึกษาเข้าร่วม
ท�ำกิจกรรมกับวิทยากรและเพือ่ นทัง้ ทีเ่ ป็นกลุม่ เสีย่ งและกลุม่ ไม่เสีย่ ง
ได้แสดงพฤติกรรมที่มีความเหมาะสมเพิ่มมากขึ้น เช่น การใช้
วาจา นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ใช้ค�ำพูดที่รุนแรงกับเพื่อน ไม่ด่าทอกัน
ไม่ทะเลาะกัน และให้ความร่วมมือในการท�ำกิจกรรมเป็นอย่างดี
นอกจากนี้การอบรมเรื่องตระหนักและเห็นคุณค่าในตนเองเรื่อง
การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมมีความสอดคล้องกับงานวิจัย
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ทั้ง 2 กลุ่ม ภายหลังการอบรมมากกว่าก่อนการอบรม อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ ผลการศึกษานี้มีความคล้ายคลึงกับผลการศึกษา
ของ Lynch, C.J. (2007) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ผลการส�ำรวจโปรแกรม
การฝึกอบรมทักษะชีวิตส�ำหรับวัยรุ่นของสถานดูแลเด็กในเท็กซัส
ซึ่งพบว่า เยาวชนที่ท�ำการเก็บข้อมูลมีความหลากหลายเชื้อชาติ
16 คน  และ ผู้ใหญ่ซึ่งเป็นพนักงานของเท็กซัส 9 คน ซึ่งผลคะแนน
ที่เป็นมาตรฐานพบความยืดหยุ่น มีการสนับสนุนทางสังคม และ
ทั ก ษะชี วิ ต ของเยาวชนเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ .01
ข้อค้นพบจากการศึกษานีเ้ น้นจุดแข็งของเยาวชนในสถานสงเคราะห์
และส�ำหรับใช้ในอนาคตของจุดแข็งตามทฤษฎีและกรอบแนวคิด
และเพศ ทักษะชีวิตเฉพาะการฝึกอบรมผลการวิจัยยังชี้ให้เห็น
นัยยะส�ำคัญส�ำหรับการสอนทักษะชีวิตเพื่อส่งเสริมเยาวชนใน
การดูแลตนเองในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อร่ามศรี กฤษณเศรณี (2540) ได้ศึกษา
เรื่ อ ง การจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ ทั ก ษะชี วิ ต และอนามั ย
เจริญพันธุ์ เพื่อส่งเสริมอนามัย การเจริญพันธุ์ส�ำหรับกลุ่มวัยรุ่น
ตอนปลาย กรณีศกึ ษาแบบมีสว่ นร่วมในสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึง่
ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า การลดจ�ำนวนวัยรุ่นที่
ตั้งครรภ์นอกจากการสอนเพศศึกษาแล้ว การสร้างทักษะชีวิต
(life skills) เช่น “No sex skill” และ “Safe sex skill” ก็เป็นอีก
หนึ่ ง วิ ธี ที่ ช ่ ว ยเสริ ม สร้ า งทั ก ษะการปฏิ เ สธการมี เ พศสั ม พั น ธ์
โดยการสร้างทักษะชีวิตในเรื่อง No sex skill มีกิจกรรมที่ส�ำคัญ
เช่น การสอนเพศศึกษาในสถานศึกษา การอบรมแกนน�ำนักเรียน
การจั ด ท� ำ ค่ า ยแกนน� ำ การจั ด ตั้ ง มุ ม เพื่ อ นใจวั ย รุ ่ น ซึ่ ง กิ จ กรรม
ทัง้ หมดนีเ้ ชือ่ ว่าจะช่วยเสริมสร้างทักษะชีวติ และจะเป็นยุทธศาสตร์
ที่ส�ำคัญที่มุ่งไม่ให้เด็กมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ถือเป็นการ
แก้ปัญหาที่ต้นเหตุที่ควรท�ำให้ครอบคลุมกับวัยรุ่นทุกคน และเน้น
กลุ่มเสี่ยง ส่วนทักษะ Safe sex skill ใช้กิจกรรมเดียวกับ No sex
skill แต่เน้นกลุ่มเสี่ยงโดยมีเป้าหมายให้ปลอดภัยจากการตั้งครรภ์
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จะเห็นได้ว่า การให้ความรู้เรื่อง
เกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น การตั้ ง ครรภ์ กั บ นั ก ศึ ก ษาเป็ น สิ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ
โดยเฉพาะเรื่องเพศศึกษาหากครูผู้สอนใช้การบรรยายหน้าชั้นเรียน
จะท�ำให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายไม่สนใจและน�ำความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม แต่ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ใช้การอบรม
ที่ผสมผสานเทคนิคการจัดกิจกรรมที่หลากหลายทั้งการท�ำงาน
แบบเป็นทีม การมีสว่ นร่วมในกิจกรรม การแลกเปลีย่ นประสบการณ์
หรื อ ระดมสอง การคิด วิเคราะห์ และได้ทดลองในบางเนื้ อ หา
ส่ ง ผลให้ ผู ้ เรี ย นมี ค วามสุ ข กั บ การอบรมเป็ น การเพิ่ ม ความรู ้
ความเข้าใจเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมให้นักศึกษาเป็น
อย่างดี
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การอบรมวิทยากรได้ให้นกั ศึกษาท�ำกิจกรรมกลุม่ แสดงสถานการณ์
จ�ำลอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันท�ำให้ผู้เข้าร่วม
สนุกสนาน และให้ความสนใจในกิจกรรม ซึ่งเหตุการณ์จ�ำลองที่
วิทยากรน�ำมาให้ผู้เข้าร่วมได้อภิปรายและร่วมกันแสดงบทบาท
สมมตินั้นมีเนื้อหาอยู่ในความสนใจและใกล้ตัวนักศึกษามาก เช่น
การที่แฟนหนุ่มขอมีเพศสัมพันธ์ด้วย หรือการที่แฟนสาวขอให้
แฟนหนุ่มซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ ๆ ให้ ล้วนแต่เป็นสถานการณ์
ทีใ่ ห้นกั ศึกษาได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกีย่ วกับทักษะการปฏิเสธ
ต่อรองเกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ในชีวิตประจ�ำวัน
ของบุคคลทุกคนจะต้องมีการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ตา่ ง ๆ อาจจะ
มี ทั้ ง ภาวะกดดั น แรงอิ ท ธิ พ ลจากกลุ ่ ม เพื่ อ น ล้ ว นส่ ง ผลให้ มี
พฤติกรรมคิดหรือตัดสินใจกระท�ำตามกันสอดคล้องกับงานวิจัย
ของวราภรณ์ จั น ทร์ ด� ำ  (2555) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง การตั้ ง ครรภ์
ที่ไม่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาและการป้องกัน ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ คือการมี
เพศสัมพันธ์ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์และการถูกล่อลวงข่มขืน
เพราะขาดทักษะการปฏิเสธต่อรอง เมื่อเข้าสู่การตั้งครรภ์จึงเลือก
แก้ปัญหาโดยการท�ำแท้ง เนื่องจากการเข้าถึงสถานที่ท�ำแท้งได้ง่าย
แนวทางในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ คือ การป้องกัน
ไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์โดยการเรียนรู้เรื่องเพศ การปลูกฝังค่านิยม
และความเชื่อเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ที่เท่าเทียมและเท่าทัน
กั บ สั ง คมปั จ จุ บั น และสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของปรี ย าลั ก ษณ์
สาทรานนท์ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ชายเป็นใหญ่กับประสบการณ์
การตัง้ ครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุน่ หญิง: แนวคิดสตรีนยิ ม ผลการศึกษา
พบว่า ประสบการณ์การตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม และกระบวนการตัดสินใจ
ของวัยรุน่ หญิงทีต่ งั้ ครรภ์ ความสัมพันธ์ของอ�ำนาจชาย ชายเป็นใหญ่
ที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างชีวิตของผู้หญิงที่เข้าไปควบคุมชีวิตของ
ผูห้ ญิง ดังนัน้ วัยรุน่ จึงตกอยูใ่ นภาวะล�ำบากของการตัดสินใจเกีย่ วกับ
การตั้งครรภ์ของตนเอง ถ้าคิดจะยุติการตั้งครรภ์จะต้องเสี่ยงกับ
อันตราย ความเจ็บปวด และการถูกลงโทษ หากคิดจะด�ำรงครรภ์
ต่อก็ต้องเผชิญกับการต�ำหนิติเตียนจากสังคมและการถูกกีดกัน
ออกจากการด�ำเนินชีวิตแบบปกติ การถูกลงโทษทางสังคม เช่น
ต้องออกจากโรงเรียน หรือสูญเสียสถานภาพทางสังคม ข้อเสนอแนะ
คือการสร้างค่านิยมของวัยรุ่นหญิงที่เป็นการเสริมแรงให้ผู้หญิง
มีอำ� นาจในตนเอง มีการตัดสินใจทีถ่ กู ต้องและเหมาะสมกับชีวติ ทีจ่ ะ
ด�ำเนินต่อไปของตนเอง โดยปราศจากแรงกดดันจากสังคม
ดังนั้นผลการวิจัยนี้พบว่า การสร้างกระบวนทักษะชีวิต
การปฏิเสธต่อรอง เป็นการใช้ทกั ษะการคิดวิเคราะห์ ไตร่ตรองน�ำไปสู่
การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล และเมือ่ ต้องเผชิญกับสถานการณ์ตา่ ง ๆ
ก็สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้
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ของสุภาพร นกเจริญ (2551) ซึ่งท�ำการศึกษาเรื่อง การใช้กลุ่ม
เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต ด้ า นการเผชิ ญ กั บ อารมณ์ ข องเยาวชน
ในศู น ย์ ฝ ึ ก และอบรมเด็ ก และเยาวชนบ้ า นบึ ง จั ง หวั ด ชลบุ รี
ผลการศึกษาพบว่า จากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เยาวชนมีทักษะ
ชีวิตทั้งหมด 9 ด้าน ได้แก่ ด้านการควบคุมตนเอง ความเห็นใจผู้อื่น
ความรับผิดชอบ ความพอใจในชีวติ การมีแรงจูงใจ การตัดสินใจและ
แก้ปัญหา สัมพันธภาพ ความภูมิใจในตนเอง ความพอใจในชีวิต
และด้านความสงบสุขทางใจ และกิจกรรมกลุ่มยังพัฒนาให้ให้เด็ก
และเยาวชนเกิดการเรียนรู้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น สามารถ
ท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ส่งผลให้เยาวชนใช้สติในการแก้ปัญหาเป็น
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ McCollum, Shannon B.
(2014) ท�ำการศึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชนเพื่อเตรียม
ความพร้อมบุคลากรในศตวรรษที่ 21 ผลการศึกษาพบว่า ทักษะชีวติ
คือความสามารถที่บุคคลสามารถเรียนรู้ที่ช่วยให้พวกเขาประสบ
ความส�ำเร็จในชีวิตที่มีประสิทธิภาพ อาศัยแนวคิดทักษะชีวิตของ
Pat Hendricks จากมหาวิทยาลัยรัฐไอโอวา ค�ำตอบที่ได้ คือ
จาก 13 องค์ ก รที่ เ กี่ ย วกั บ เยาวชน เช่ น สมาชิ ก ยุ ว เกษตรกร
แห่งชาติ คณะกรรมการที่เข้าร่วมในการศึกษาเห็นว่าทักษะชีวิต
เป็นสิง่ ที่สำ� คัญทีจ่ ะช่วยให้ประสบความส�ำเร็จ ทักษะชีวติ ทีเ่ ยาวชน
ควรมีได้แก่ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และการวางแผน การจัดการ  
การสื่อสาร การเอาใจใส่ ผู้น�ำ  แรงจูงใจตนเอง ตัวเลือกวิถีชีวิต
มีสุขภาพดี เพื่อจะเตรียมส�ำหรับการท�ำงานในอนาคต นอกจากนี้
เยาวชนควรจะต้องมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการวางแผน
การคิดสร้างสรรค์ การดูเอาใจใส่ ร่วมกันรับผิดชอบ มีแรงจูงใจใน
การจัดการกับความเครียดของตนเอง การจัดการกับความขัดแย้งและ
ความรับผิดชอบต่อตนเองเป็นทักษะที่มีส�ำคัญมากในการเตรียม
ความพร้อมกับการเป็นบุคลากรในศตวรรษที่ 21
สามารถสรุปได้ว่า การน�ำกระบวนการทักษะชีวิตไป
ใช้ในการป้องกันและแกปัญหาในพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศส�ำหรับ
นักศึกษาของนักวิจัยหลายคนมีผลที่เปลี่ยนแปลงไปในทางบวก
และกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษารู้จักคิดวิเคราะห์แยกแยะ
ว่าอะไรควรท�ำอะไรไม่ควรท�ำได้ การสร้างความตระหนักและเห็น
คุณค่าในตนเองเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมนักศึกษา
สามารถพัฒนาตนเองและท�ำอย่างต่อเนื่องก็จะกลายเป็นคนที่
ทักษะในการด�ำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดีในอนาคต
3. คะแนนเฉลี่ยทักษะการปฏิเสธการต่อรองเรื่อง
การป้ อ งกั น การตั้ ง ครรภ์ ไ ม่ พ ร้ อ ม ก่ อ นการทดลองและหลั ง
การทดลองภายในกลุ่มเสี่ยง และภายในกลุ่มไม่เสี่ยง
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ทัง้ กลุม่ เสีย่ งมีคะแนน
เฉลี่ยทักษะการปฏิเสธการต่อรองเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์
ไม่พร้อมหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส�ำคัญ
ที่ระดับ 0.01 ยอมรับสมมติฐานที่ก�ำหนดไว้ เนื่องจากในระหว่าง
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จากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เยาวชนมีทักษะชีวิตทั้งหมด 9 ด้าน
ได้แก่ ด้านการควบคุมตนเอง ความเห็นใจผู้อื่น ความรับผิดชอบ
ความพอใจในชีวิต การมีแรงจูงใจ การตัดสินใจและแก้ปัญหา
สัมพันธภาพ ความภูมิใจในตนเอง ความพอใจในชีวิต และด้าน
ความสงบสุ ข ทางใจ และกิ จ กรรมกลุ ่ มยั ง พั ฒ นาให้ ใ ห้เด็กและ
เยาวชนเกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น สามารถท�ำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ ส่งผลให้เยาวชนใช้สติในการแก้ปัญหาเป็น ดังนั้น
ผลการติดตามพฤติกรรมของนักศึกษาสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรม
การเปลี่ยนแปลงของนักศึกษา เมื่อสิ้นสุดการอบรมทักษะชีวิตใน
การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิ จั ย การจั ด การเรี ย นรู ้ ทั ก ษะชี วิ ต ในการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมส�ำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
เพื่อให้มีประโยชน์ส�ำหรับหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้สรุป
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยควรจัดให้มกี ารด�ำเนินการใช้ทกั ษะชีวติ
ในการสอดแทรกการเรียนการสอนครอบคลุมกับนักศึกษาทุกคน
รวมทั้งอาจจะมีการปรับสภาพรายวิชาในการเรียนการสอนให้
นักศึกษาได้แลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ รือ่ งเพศศึกษา เพือ่ เป็นการเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตให้กับนักศึกษาในการป้องกันและดูแลรับผิดชอบตนเอง
2. หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรให้ความส�ำคัญกับ
แหล่งเรียนรู้ประเภทอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสื่อประเภท
อิ น เทอร์ เ น็ ต ซึ่ ง เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู ้ เรื่ อ งเพศศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษา
ส่วนใหญ่ เข้าไปสืบค้น และหาค�ำตอบ (ข้อมูลจากแบบสอบถาม
ถึ ง นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ ข้ อ มู ล หรื อ ศู น ย์ ป รึ ก ษาป้ อ งกั น การตั้ ง ครรภ์
ไม่พร้อมจากแหล่งใดมากที่สุด รองลงมาคือ อาจารย์) ตลอดจน
อาจารย์ผู้สอนก็ควรให้ข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษา
ให้กับนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น
3. เนื่องจากเพื่อนเป็นบุคคลแรกที่นักศึกษาจะเลือก
ปรึกษา (ข้อมูลจากการสัมภาษณ์) ดังนั้นเพื่อนจึงมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจของนักศึกษาทั้งการกระท�ำที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม
ดังนั้นในสถาบันการศึกษาควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีช่องทาง
ส�ำหรับการปรึกษาเรื่องเพศศึกษาเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้นักศึกษามี
ช่องทางหรือทางเลือกในการขอรับค�ำปรึกษาต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูล
ที่มีความเหมาะสม
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4. ผลการติ ด ตามพฤติ ก รรมนั ก ศึ ก ษาหลั ง สิ้ น สุ ด
การอบรมทักษะชีวิต 2 สัปดาห์
ผลการติ ด ตามพฤติ ก รรมนั ก ศึ ก ษาหลั ง สิ้ น สุ ด การ
อบรมทักษะชีวิต 2 สัปดาห์จากนักศึกษา ผู้ปกครอง และอาจารย์
ที่ ป รึ ก ษาได้ แ สดงความเห็ น ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของ
นักศึกษา เมือ่ สิน้ สุดการอบรมทักษะชีวติ ในการป้องกันการตัง้ ครรภ์
ไม่พร้อมส�ำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาว่ามีการเปลีย่ นแปลงไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้น นักศึกษาทุกคนสามารถน�ำความรู้และประสบการณ์
ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันและ
ท�ำให้นักศึกษากลุ่มเสี่ยงได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดีขึ้น เกิดความ
ตระหนักเห็นคุณค่าและความส�ำคัญในตนเองและผู้อื่น มีทักษะใน
การปฏิเสธต่อรองทีด่ ขี นึ้ รูจ้ กั คิดวิเคราะห์ ซึง่ จะพบว่า กิจกรรมต่าง ๆ
ที่นักศึกษาได้แสดงออก กล้าเสนอความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
มีการรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ นื่ และคนส่วนใหญ่ในฐานะทีเ่ ป็นผูน้ ำ�
และผู้ตามได้ ตลอดจนการมีทักษะในการปฏิเสธหากมีเพื่อนหรือ
คนอื่นมาชักชวนไปในทางที่ไม่เหมาะสม สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วน
สะท้อนถึงพฤติกรรมทางเพศในทางที่เหมาะสม นักศึกษามีความ
ตั้งใจ สนใจในการเรียนเพิ่มมากขึ้น และแสดงภาวะของความเป็น
ผูน้ ำ� และผูต้ ามได้อย่างเหมาะสม การฝึกให้นกั ศึกษาเห็นคุณค่าและ
มีทักษะชีวิตในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมส�ำหรับนักศึกษา
ถือได้วา่ เป็นการป้องกันมากกว่าการแก้ไขปัญหา เพราะการป้องกัน
เป็นการปลูกฝังจิตส�ำนึกและให้นักศึกษามุ่งอนาคตคิดการณ์ไกล
ไม่ฝกั ใฝ่หรือคิดในทางทีเ่ หมาะสม ทีอ่ าจจะน�ำไปสูป่ ญ
ั หาในอนาคต
ดังที่พบว่า จากสถิติและอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของสังคมไทย
นั้นสูงมาก เยาวชนวัยรุ่นเริ่มมีเพศสัมพันธ์กันเร็วขึ้น และเป็นการ
มีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน จึงน�ำไปสู่ปัญหาอื่น ๆ ตามที่ปรากฏ
ตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือข่าวโทรทัศน์อยู่เสมอ บางรายถึงขั้น
คิดฆ่าตัวตายเพราะตัง้ ครรภ์ในวัยเรียน หรือบางคนก็เอาลูกทีค่ ลอด
ไปทิ้ ง ตามถั ง ขยะหรื อ ข้ า งทางเป็ น ปั ญ หาสั ง คมต่ อ ไป ดั ง นั้ น
การอบรมนี้ช่วยท�ำให้นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์ และแยกแยะ
ได้วา่ สิง่ ไหนทีค่ วรกระท�ำ สิง่ ไหนไม่ควรกระท�ำ จะเห็นได้วา่ นักศึกษา
ทีเ่ ข้ารับการอบรมมีพฤติกรรมไปในทิศทางทีด่ ขี นึ้ มีความรับผิดชอบ
มีสว่ นร่วมในกิจกรรมกลุม่ สามารถเป็นผูน้ ำ� และผูต้ ามได้ตามโอกาส
อันควร และเห็นคุณค่าในตนเองเพิ่มมากขึ้นสอดคล้องกับงานวิจัย
ของสุภาพร นกเจริญ (2551) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การใช้กลุ่มเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิตด้านการเผชิญกับอารมณ์ของเยาวชนในศูนย์ฝึก
และอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า
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การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาสมรรถภาพทางกายทีส่ มั พันธ์กบั สุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน นครราชสีมา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมทางกายและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายที่ดีให้กับนักศึกษา กลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 105 คน เป็นนักศึกษาชาย 53 คน และนักศึกษาหญิง 52 คน ที่ก�ำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ประจ�ำปีการศึกษา 2560 ที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชากีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ รวบรวมข้อมูลด้วยการทดสอบสมรรถภาพทางกายสัมพันธ์กับสุขภาพ ประกอบด้วย
น�้ำหนัก ส่วนสูง ชีพจรขณะพัก การวัดแรงบีบมือ ดันพื้น นั่งก้มตัวไปข้างหน้า และดัชนีมวลกาย วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากผลการวิจัยด้านสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาชาย มีชีพจรขณะ
พักอยู่ในเกณฑ์ต�่ำ  คิดเป็นร้อยละ 15.25 แรงบีบมืออยู่ในเกณฑ์ต�่ำ  คิดเป็นร้อยละ 7.19 ดันพื้นอยู่ในเกณฑ์พอใช้ คิดเป็นร้อยละ 13.59
นั่งก้มตัวไปข้างหน้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ คิดเป็นร้อยละ 7.93 และดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์พอใช้ คิดเป็นร้อยละ 4.43 ในนักศึกษาหญิง
พบว่า มีชีพจรขณะพักอยู่ในเกณฑ์ต�่ำ  คิดเป็นร้อยละ 14.50 แรงบีบมืออยู่ในเกณฑ์ต�่ำ  คิดเป็นร้อยละ 7.56 ดันพื้นอยู่ในเกณฑ์พอใช้
คิดเป็นร้อยละ 11.76 นั่งก้มตัวไปข้างหน้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ คิดเป็นร้อยละ 7.93 และดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์พอใช้ คิดเป็นร้อยละ 3.45
จากผลการวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่านักศึกษาควรมีการท�ำกิจกรรมทางกายหรือออกก�ำลังกายเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี และ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของการมีสุขภาพที่ดี และลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่อไป
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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.
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ท�ำงานในประเทศไทยปี 2555 ได้แสดงให้เห็นว่า ระดับความ
ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวิต พึงพอใจและความสุขของคนท�ำงานที่มีต่อสุขภาพกายของตนเอง
ของมนุษย์ โดยเทคโนโลยีได้เข้ามาสนับสนุนทั้งปัจจัยพื้นฐานและ ลดลงตามค่าดัชนีมวลกายทีเ่ พิม่ ขึน้ นอกจากนีเ้ พศหญิงทีอ่ ยูใ่ นกลุม่
ั หาสุขภาพจิตหรือปัญหาจากความเครียด
ปัจจัยรอง เช่น ที่อยู่อาศัย การอุปโภคบริโภค การคมนาคมและ คนอ้วนมีเสีย่ งต่อการมีปญ
การติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้การด�ำรงชีวิตและ สูงขึน้ เนือ่ งมาจากค่านิยม “คลัง่ ผอม” ซึง่ การทีด่ ชั นีมวลกายไม่เป็น
กิจวัตรประจ�ำวันของมนุษย์เปลีย่ นแปลงไป ในมุมของความสะดวก ไปตามเกณฑ์หรือการเกิดโรคอ้วน เนื่องจากการขาดการส่งเสริม
สบาย ความรวดเร็ว หรือแม้กระทั่งความง่ายในการจัดการกิจกรรม ให้มีการท�ำกิจกรรมทางกายหรือการออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอ
ต่างๆ เทคโนโลยีท�ำให้มนุษย์มีการเคลื่อนไหวร่างกายที่ลดลง ซึ่ง ท�ำให้ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ลดลง ความมัน่ คงของการเคลือ่ นไหว
การเคลือ่ นไหวทีล่ ดน้อยลงนีส้ ง่ ผลต่อร่างกายและเป็นปัญหาทีก่ อ่ ให้ ร่างกายต�่ำ  และขาดการดูแลหรือคงสภาพของสมรรถภาพทางกาย
เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ คือ โรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน ซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี่ ย งต่ อ การบาดเจ็ บ และเสี ย ชี วิ ต เพิ่ ม ขึ้ น ได้
ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน ประกอบกับสังคมไทยในปัจจุบัน (สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559) ดังนัน้
ได้เปลี่ยนจากสังคมชนบทสู่สังคมเมือง ท�ำให้การด�ำเนินชีวิตของ การส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพจึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งต่อการด�ำรงชีวิต
ประชาชนในสังคมเมือง มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วใน ของมนุษย์ เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี โดยการท�ำกิจกรรมที่ช่วย
ช่วงศตวรรษที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้ประชาชนมี เสริมสร้างพัฒนาสมรรถภาพทางกายจากการท�ำกิจกรรมทางกาย
การเคลื่อนไหวหรือการใช้แรงลดน้อยลง ทั้งยังมีพฤติกรรมการ หรือการออกก�ำลังกายที่เพียงพอ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่
บริ โ ภคอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาด้ า นสุ ข ภาพ สามารถพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ท�ำให้กล้ามเนื้อท�ำงาน
รวมไปถึ ง ทั ศ นคติ ข องคนที่ เ กิ ด และเติ บ โตในสั ง คมเมื อ งจะมี ได้อย่างแข็งแรงคงทน ไม่เกิดความเมื่อยล้า และมีการทรงตัวที่ดี
ความคิดและพฤติกรรมที่แตกต่างจากคนรุ่นก่อน ๆ ซึ่งพฤติกรรม ทั้งยังคลายความเครียดได้อีกทางหนึ่ง (จรรยา สมิงวรรณ, 2550)
เหล่านี้จะเพิ่มความเสี่ยงด้านสุขภาพ อันเนื่องมาจากการละเลย การออกก�ำลังกายเป็นสิ่งส�ำคัญ และจ�ำเป็นอย่างยิ่งส�ำหรับทุกคน
การท�ำกิจกรรมทางกายอย่างเหมาะสมและเพียงพอ การบริโภค โดยเฉพาะเด็ ก และเยาวชนที่ ก� ำ ลั ง เจริ ญ เติ บ โตเป็ น ผู ้ ใ หญ่
อาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ดี และการใช้ชีวิตโดยพึ่งพาเทคโนโลยี การออกก� ำ ลั ง กายจะช่ ว ยท� ำ ให้ ร ่ า งกายได้ พั ฒ นาสมรรถภาพ
มากเกินไป (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, ทางกายด้านความแข็งแรง ความทนทานของกล้ามเนือ้ ความทนทาน
2559) จากการส� ำ รวจข้ อ มู ล การท� ำ กิ จ กรรมการเคลื่ อ นไหว ของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ ท�ำให้ระบบต่างๆ ท�ำงาน
ออกก�ำลังกายของประชากรของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้าง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ปี 2558 พบว่า ประชากรไทย สุขภาพ, 2549) เป้าหมายของการท�ำกิจกรรมทางกายหรือการ
อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป เป็นผู้ที่มีการท�ำกิจกรรมทางกายหรือ ออกก� ำ ลั ง กายนั้ น เพื่ อ ให้ ร ่ า งกายได้ มี ก ารเคลื่ อ นไหวน� ำ ไปสู ่
ออกก�ำลังกายที่ไม่เพียงพอ รวมทั้งสิ้น 52.8 ล้านคน เป็นชาย การเผาผลาญพลังงานที่ได้จากการบริโภคอาหาร กิจกรรมเหล่านี้
25.32 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 48.1 และเป็นหญิง 27.36 ล้านคน มีความสัมพันธ์กบั ภาวะสุขภาพ ซึง่ ถือเป็นรากฐานทีส่ ำ� คัญของชีวติ
คิดเป็นร้อยละ 51.9 จากข้อมูลเชิงสถิตินี้แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรม ถ้ามีการใช้แรงกายอย่างเพียงพอย่อมส่งผลดีตอ่ สมรรถภาพทางกาย
การท�ำกิจกรรมทางกายหรือออกก�ำลังกายของประชากรไทยที่ (สนธยา สีละมาด, 2557) จากรายงานของศูนย์การควบคุมโรค
ลดน้อยลง ส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อปัญหาด้าน แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ให้ข้อสรุปผลของการปฏิบัติกิจกรรม
สุขภาพ จนกระทั่งน�ำไปสู่การเจ็บป่วยด้วยโรค หรืออาการผิดปกติ ทางกายหรือการออกก�ำลังกายที่มีผลต่อสุขภาพไว้หลายประการ
ต่าง ๆ การเคลื่อนไหวและระบบการท�ำงานของร่างกายลดลงยัง คือ ลดอัตราการตายก่อนวัยอันควร ลดอัตราการตายจากโรคหลอด
ส่งผลให้ดัชนีมวลกายที่ควรเหมาะสมไม่เป็นไปตามเกณฑ์หรือ เลือดหัวใจตีบ ลดอัตราการเกิดโรคเบาหวาน ลดอัตราการก่อให้เกิด
โรคอ้วนได้ง่าย ปัญหาสุขภาพนี้ส่งผลให้เกิดโรคที่มีความเสี่ยงสูง ภาวะความดันโลหิตสูง ช่วยในการควบคุมความดันโลหิตในผู้ที่มี
เช่น โรคเบาหวานในผู้ใหญ่ โรคเกี่ยวกับถุงน�้ำดี ไขมันในเลือดสูง ภาวะความดันโลหิตสูง ลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งล�ำไส้ ลดความรูส้ กึ
ภาวะหายใจล�ำบากและหยุดหายใจในขณะหลับ เป็นต้น ส่วนโรคที่มี หดหู่และความกังวลเกี่ยวกับการออกก�ำลังกาย ช่วยในการควบคุม
ความเสี่ยงปานกลาง ได้แก่ โรคหัวใจขาดเลือด ความดันโลหิตสูง น�้ำหนักตัว ช่วยในการสร้างและรักษาความแข็งแรงของกระดูก
ข้อเสื่อม และภาวะกรดยูริกสูง โรคเกาต์ นอกเหนือจากความเสี่ยง กล้ามเนื้อ และข้อต่อ ช่วยให้มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น
ต่อปัญหาสุขภาพกายที่เพิ่มขึ้น สุขภาพจิตใจของคนที่มีภาวะอ้วน สามารถเคลื่อนไหวทรงตัวได้ดี อีกทั้งยังช่วยให้สภาวะด้านจิตใจ
ยังเป็นอีกเรื่องที่ส�ำคัญ ซึ่งจากข้อมูลการส�ำรวจความสุขของคน ดีขึ้น (วิศาล คนธารัตนกุล และภาริส วงศ์แพทย์, 2544)
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จากเหตุผลและความส�ำคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจ
ที่จะศึกษาสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพของนักศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน
นครราชสีมา เพื่อนําผลที่ได้จากการวิจัย เสนอต่อผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัย เพื่อน�ำไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนดําเนินการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาต่อไป  
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จากผลการศึกษาวิจยั ด้านสมรรถภาพทางกายทีส่ มั พันธ์
กับสุขภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทีล่ งทะเบียนเรียนรายวิชา
กีฬาและนันทนาการเพือ่ สุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน นครราชสีมา ในภาคเรียนที่ 2 ประจ�ำปีการศึกษา 2560 พบว่า
นักศึกษาชาย มีชีพจรขณะพัก คิดเป็นร้อยละ 87.42 ครั้ง/นาที
แรงบีบมือ คิดเป็นร้อยละ 40.63 กิโลกรัม นั่งก้มตัวไปข้างหน้า
จากผลการศึกษาวิจัยดานสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธกับสุขภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียน
คิดเป็นร้อยละ 11.15 เซนติเมตร ดันพื้น คิดเป็นร้อยละ 28.59 ครั้ง
วัตถุประสงค์
องการวิ
รายวิขชากี
ฬ าและนัจนัยทนาการเพื่ อสุข ภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอี สาน นครราชสีม า ในภาคเรีย นที่ 2 ประจําป
และดั87.42
ชนีมวลกาย
ดเป็นบร้มืออยละ
โลกรัมต่อตารางเมตร
เพื่ อกศึษาก ษาสมรรถภาพทางกายที
น ธ์กับสุกขคิภาพ
การศึ
2560 พบวา นัก ศึก ษาชาย มี่ สชั มีพพัจรขณะพั
ดเป น ร อยละ
ครั้ง/นาทีคิแรงบี
คิ ดเป21.76
น รอยละกิ40.63
พบว่ครั
า ้งมีและดั
ชีพจรขณะพั
ก คิคิดดเปเป็นนร้อยละ 96.55
และเปรี ย บเที
น ธ์ก11.15
ับ สุขเซนติ
ภาพของ
กิโลกรัย บสมรรถภาพทางกายที
ม นั่งกมตัวไปขางหนา คิดเป่ สนั มรอพัยละ
เมตร ดันพืในนั
้น คิกดศึเปกนษาหญิ
รอยละง28.59
ชนีมวลกาย
้ง/นาทีกแรงบี
คิด96.55
เป็นร้อครัยละ
นักศึกษาระดั
บปริ21.76
ญญาตรี
ทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล
รอยละ
กิโลกรัในมหาวิ
มตอตารางเมตร
ในนักศึกษาหญิ
ง พบวา มีชีพครัจรขณะพั
คิดเปบนมืรออยละ
้ง/นาที23.57
แรงบีบนัมื่งอก้มตัวไปข้างหน้า
คิดเเป็
นร้ดัอนยละ
เซนติ25.03
เมตรและดั
ดันพืช้นนีมคิวลกาย
ดเป็นร้อยละ 25.03
อีสาน จังหวัคิดดเปนครราชสี
า นั่งกมตัวไปขางหนา คิดเปนรอยละ 10.37 เซนติ
นรอยละ ม23.57
มตร
พื้น คิ10.37
ดเปนรอยละ
ชนีมวลกาย คิดเป็นร้อยละ
(ภาพที่ 1) และผลจาก
คิดเปนรอยละ 20.57 (ภาพที่ 1) และผลจากการเปรียบเที ยบเกณฑและดั
ม าตรฐานสมรรถภาพทางกายที
่สัม พัน20.57
ธกับสุขภาพของ
กศึกษาจพบว
นรอยละ ย15.25
บมือมอยู
ในเกณฑต่ํา คิดเปนรอยละ
บเทียแรงบี
บเกณฑ์
าตรฐานสมรรถภาพทางกายที
่สัมพันธ์กับ
วิธีด�ำเนินนัการวิ
ัย า นักศึกษาชาย มีชีพจรขณะพักอยูในเกณฑต่ํา คิดเปการเปรี
7.19
ตัวไปข
างหน
พอใช
คิดญเปญาตรี
นรอยละ ที7.93
ในเกณฑพกอใช
คิดเปพบว่
นรอายละนัก13.59
และดัชมีนีมชวล
ภาพของนั
ศึกษา
ศึกษาชาย
ีพจรขณะพักอยู่ใน
กลุ ่ มนั่งตักวมอย่
า งเป็
น นัาอยู
ก ศึในเกณฑ
ก ษาระดั
บ ปริ
่ ล ง ดันพืสุ้นขอยู
พอใช คินดทนาการเพื
เปนรอยละ 4.43
ในนักมหาวิ
ศึกษาหญิ
ง พบว
ชีพจรขณะพั
อยูนในเกณฑ
คิดเปนแรงบี
รอยละบมื14.50
ต�่ำ  คิดกเป็
ร้อยละต่ํา15.25
ออยู่ใแรง
นเกณฑ์ต�่ำ  คิดเป็น
ทะเบียนเรียกายอยู
นรายวิในเกณฑ
ชากีฬาและนั
อ่ สุขภาพ
ทยาลั
ย า มีเกณฑ์
บีบมืออยูในเกณฑต่ํา คิดเปนรอยละ 7.56 นั่งกมตัวไปขางหนาอยูในเกณฑ
พ
อใช
คิ
ด
เป
น
ร
อ
ยละ
7.93
ดั
น
พื
้
น
อยู
ใ

นเกณฑ
พ
อใช
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในภาคเรียนที่ 2 ประจ�ำปีการศึกษา 2560 ร้ อ ยละ 7.19 นั่ ง ก้ ม ตั ว ไปข้ า งหน้ า อยู ่ ใ นเกณฑ์ พ อใช้ คิ ด เป็ น
คิดเปนรอยละ 11.76 และดัชนีมวลกายอยูในเกณฑพอใช คิดเปนรอยละ 3.45 ตามลําดับ (ตารางที่ 1)
มีจำ� นวนทัง้ สิน้ 105 คน เป็นนักศึกษาชาย 53 คน และนักศึกษาหญิง ร้อยละ 7.93 ดันพื้นอยู่ในเกณฑ์พอใช้ คิดเป็นร้อยละ 13.59
52 คน ท�ำการเก็บข้อมูลการทดสอบ 5 รายการ คือ ชีพจรขณะพัก และดั ช นี ม วลกายอยู ่ ใ นเกณฑ์ พ อใช้ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 4.43
แรงบีบมือ ดันพื้น นั่งก้มตัวไปข้างหน้า และดัชนีมวลกาย โดยใช้ ในนักศึกษาหญิง พบว่า มีชีพจรขณะพักอยู่ในเกณฑ์ต�่ำ  คิดเป็น
แบบทดสอบทีป่ ระยุกต์มาจากแบบทดสอบมาตรฐานระหว่างประเทศ ร้อยละ 14.50 แรงบีบมืออยู่ในเกณฑ์ต�่ำ  คิดเป็นร้อยละ 7.56
ทดสอบสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ (International นั่ ง ก้ ม ตั ว ไปข้ า งหน้ า อยู ่ ใ นเกณฑ์ พ อใช้ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 7.93
Committee for The Standardizationof Physical Fitness ดันพื้นอยู่ในเกณฑ์พอใช้ คิดเป็นร้อยละ 11.76 และดัชนีมวลกาย
Test: ICSPFT) เพื่อใช้ส�ำหรับทดสอบบุคคลทั้งชายหรือหญิงที่มี อยู่ในเกณฑ์พอใช้ คิดเป็นร้อยละ 3.45 ตามล�ำดับ (ตารางที่ 1)
อายุระหว่าง 6-32 ปี และน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลทางสถิติด้วยการ
หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสมรรถภาพทางกาย
่ 1 คาเฉลี่ยสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธกับสุขภาพของนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง
ที่สัมพันธ์กภาพที
ับสุขภาพ
นักศึกษาชาย

96.55
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นักศึกษาหญิง

40.63
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10.3711.15

21.7620.57

ภาพที่ 1 ค่าเฉลี่ยสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพของนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง

ชารี จันสุพรม, ณรงค์ จอมโคกกรวด, พรทิพย์ ฉัตรชูเกียรติกุล

54 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562
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ตารางที
งเบนมาตรฐานสมรรถภาพทางกายที่ส่สัมัมพัพันนธกธ์กับับสุขสุภาพของนั
ขภาพของนักศึกกศึษาชาย
กษาชาย
ตารางที่ ่11 ค่คาาเฉลี
เฉลี่ย และส่
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสมรรถภาพทางกายที
และนักกศึศึกกษาหญิ
ษาหญิง ง
และนั
รายกาย
เพศ
เกณฑมาตรฐานสมรรถภาพทางกาย
รายการ
นักศึกษาชาย
นักศึกษาหญิง
ชาย
หญิง
ชีพจรขณะพัก (ครั้ง/นาที)

X
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S.D
15.25

X
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S.D
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67-69
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แรงบีบมือ (กิโลกรัม)
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7.56

73-83
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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

รำไ

หมายเหตุ : ประยุ ก ต ใช จ ากเกณฑ ม าตรฐานสมรรถภาพทางกายของ (International Committee for The Standardization of

Physical Fitness Test: ICSPFT)

สรุปและอภิปรายผล

มห
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ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

ท�ำให้กล้ามเนื้อท�ำงานได้อย่างแข็งแรงคงทนไม่เกิดความเมื่อยล้า
จากการศึกษาสมรรถภาพทางกายทีส่ มั พันธ์กบั สุขภาพ มีการทรงตัวทีด่ ี และคลายความเครียดได้ (จรรยา สมิงวรรณ, 2550)
สรุปและอภิ
ปรายผล
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล การท� ำ กิ จ กรรมทางกายหรื อ การออกก� ำ ลั ง กายท� ำ ให้ ร ่ า งกาย
จากการศึ กษาสมรรถภาพทางกายที่สั ม พัน ธกั บสุ ข ภาพของนั กศึ ก ษาระดั บ ปริ ญญาตรี มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี
อีสาน นครราชสีมา เมือ่ เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพ มีการเคลื่อนไหวของเอ็น และข้อต่อ ซึ่งกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ราชมงคลอี
มา าเมืข้่ออเปรี
บเทียพบกั
บเกณฑกมและ
าตรฐานสมรรถภาพทางกายที
นธกับคสุวามอ่
ขภาพอพบว
า ขออยืมูดลหยุ
ของ่นเพิ่มขึ้น
ที่ใช้ข้อต่อ จะช่วยให้่สรัม่าพังกายมี
นตัวหรื
ทางกายที
่สัมพันสธ์าน
กับสุนครราชสี
ขภาพ พบว่
มูลยของชี
จรขณะพั
บมือ ของนั
กศึกษาชายและนั
ศึก่ใษาหญิ
ง มีคาเฉลี
่ยอยู
ในเกณฑาตมเนื
ํ่า และข
มูลของการนั
ตัวไป
ด หยุ
่ น ของกล้
้ อ มี คอวามสั
ม พั น ธ์่งกกั บมเพศและอายุ
แรงบีชีบพมืจรขณะพั
อ ของนักกศึและแรงบี
กษาชายและนั
กศึกษาหญิ
ง มีค่าเฉลี่ยกอยู
น ความยื
า ดันอพืมู้นลของการนั
และดัชนี่งมก้วลกาย
าเฉลีา่ยดัอยูนพืในเกณฑ
ลการศึ
กษามีำกกิารทํ
า
ความอ่ออมูนตั
ว เป็ นกคุษาพบว
ณ สมบัา ตในป
ิ ที่ จ�จำ จุเป็บนันนัต่กอศึการท�
จ กรรมหรื
อ
เกณฑ์ขาตงหน
�่ำ  และข้
มตัวไปข้มีาคงหน้
้น และดัพชอใช
นี โดยจากข
กิจกรรมที
่มีกย่ ารเคลื
่อนไหวร
างกาย
หรือการออกกํ
กายนอายลง การออกก�
จึงทําใหการออกแรงของกล
ามเนืช่้อวในการทํ
จกรรมตาบง ๆถึงแม้ว่า
ำลังกายทุกประเภท
ยป้องกันากิการบาดเจ็
มวลกาย
มีคา่ เฉลี
อยูใ่ นเกณฑ์
พอใช้
โดยจากข้
อมูลการศึาลักงษาพบว่
ึกเหนื
่อยขณะที
่มีการทํ
กิจกรรมต
างๆาทีงกาย
่นอกเหนื
น การเดิ
่อลิฟทเสีย่ ำ เสมอหรื
การวิ่งไล อ แค่ ใช้
ความอ่ อ นตั วเชจะเป็
น สิ่ ง ทีนขึ่ ไ ด้้นมบันาด้ไดเมื
ว ยความสม�
ในปัจนัจุ้นบลดลง
นั นักศึรูกสษามี
การท�
ำกิจกรรมที
ม่ กี าารเคลื
อ่ นไหวร่
หรือ อความคาดหมาย
จากการแย
งสิ่งของกั
เมื่อรางกายขาดการทํ
ากิ้อจใน
กรรมอย
างสม่ําเสมออาจทํ
าใหกอน้ัตอราการเต
ก
ความพยายามเพี
ยงเล็
ยเท่านั้น ของชี
แต่ผพู้ทจรในขณะพั
ี่ท�ำกิจกรรมทางกาย
การออกก�
ำลังกายน้
อยลงน เป
จึงนท�ตำนให้ซึก่งารออกแรงของกล้
ามเนื
กายได้มองข้ทําามที
ะให้เวลากั
การยืดกล้ามเนื้อ
งขึ้น สงาผลต
ภาพของระบบไหลเวี
มีความแข็ำลังงแรงทนทาน
ใหร่จะบบหั
วใจ บและหลอด
การท�เตำกินจสูกรรมต่
ง ๆ นัอน้ สุขลดลง
รูส้ กึ เหนือ่ ยขณะทียนโลหิ
ม่ กี ารท�ตและระบบหายใจ
ำกิจกรรม หรือไมการออกก�
อย่(สุางจริ
ง ซึ่งโการฝึ
กความอ่
อนตัวควรปฏิเบครืัต่อิหงทุ
ลังนจากช่
สามารถนํ
าออกซิเจนไปเลี้ยเช่
งกลนามเนื
้อไดนอขึย้นาบังมีนปไดเมื
ระสิ่ทอธิภาพ
พิตรงจัสมาหิ
ต, 2541)
เนื่องมาจากการใช
แรง วงของ
ต่าง เลืๆอดไม
ที่นอกเหนื
อความคาดหมาย
การเดิ
การคลายอุ่น (เจริญ กระบวนรั
เมื่อมี่ยกงต
ารท�
ำกิจกรรมที่
ลิฟท์และเทคโนโลยี
เสีย การวิ่งไล่ ตจากการแย่
สิ่งของกั
ต้น ซึ่งแเมืลหรื
่อร่าองกาย
 าง ๆ ที่ มีมงากขึ
้น ทํนาใหเป็ขนาดการดู
คงสภาพของสมรรถภาพทางกาย
ก็ จะทํตาน์ให, 2548)
เกิดความเสี
อการ
างกายอย่
างสม�
ร่างกายก็
างที่สมส่วน
ขาดการท�
จกรรมอย่
ให้อัตงราการเต้
บาดเจ็ำบกิและเสี
ยชี วาิตงสม�
เพิ่ ม่ำขึเสมออาจท�
้ นได ดังนั้ นำการส
เสริม ให ทนุ กของ
คนได มีกเคลื
ารดู่อนไหวร่
แลสุ ขภาพจึ
งจํ าเป
นอย่ำเสมอ
างยิ่ ง และสิ
่งที่ ทจํ าะมี
ให รทูปุ กร่คนมี
นี ม วลกายอยู
่ ใ นเกณฑ์ ที่อพการออกกํ
อเหมาะ าซึลั่ งงเราควร
ชีพจรในขณะพั
งขึก้นารทํส่งาผลต่
อสุขภาพของระบบไหลเวี
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กายทําใหรางกายมีการเคลื่อนไหวของเอ็น และขอตอ ซึ่งกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่ใชขอตอ จะชวยใหรางกายมีความออนตัว
ความเครียด เบาหวาน ความ อ้วน เป็นต้น (กองการออกก�ำลังกาย
ทุนแรง
่าง ๆ ทีด่มหยุีมากขึ
้น ท�ำาให้
หรือและเทคโนโลยี
ยืดหยุนเพิ่มขึ้นตความยื
นของกล
มเนืข้าดการดู
อมีความสัแลหรื
มพันอธกับเพศและอายุ ความออนตัวเปนคุณสมบัติที่จําเปนตอการทํา
คงสภาพของสมรรถภาพทางกาย ก็จะท�ำให้เกิดความเสี่ยงต่อ เพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2551)  
กิจกรรมหรือการออกกําลังกายทุกประเภท ชวยปองกันการบาดเจ็บ ถึงแมวาความออนตัวจะเปนสิ่งที่ไดมาดวยความสม่ําเสมอ
จากข้อมูลผลการวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่านักศึกษา
การบาดเจ็บและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นได้ ดังนั้น การส่งเสริมให้ทุกคนได้
หรือแคใชความพยายามเพียงเล็กนอยเทานั้น แตผทู ี่ทํากิจกรรมทางกายหรือการออกกําลังกายไดมองขามที่จะใหเวลากับการ
มีการดูแลสุขภาพจึงจ�ำเป็นอย่างยิ่ง และสิ่งที่ท�ำให้ทุกคนมีสุขภาพ ควรมีการท�ำกิจกรรมทางกายหรือออกก�ำลังกายเพิ่มขึ้น เพื่อการ
ที่ดีนั้น ต้องมีการท�ำกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาสมรรถภาพ มีสขุ ภาพทีด่ แี ละยังเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายให้เป็นไป
ทางกาย ซึ่ ง การท� ำ กิ จ กรรมทางกายหรื อ การออกก� ำ ลั ง กายที่ ตามเกณฑ์ของสมรรถภาพทางกายทีส่ มั พันธ์กบั สุขภาพ ซึง่ ประโยชน์
เพียงพอ เป็นกิจกรรมที่จะสามารถพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ของการออกก�ำลังกาย เล่นกีฬา และการมีกิจกรรมทางกาย ที่เป็น
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ชภัฏ

ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย
1. จากผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์
กับสุขภาพของนักศึกษา จะเห็นได้ว่าข้อมูลด้านชีพจรขณะพัก
ที่เป็นตัวชี้วัดด้านการท�ำงานของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด
และการวัดแรงบีบมือ ทีเ่ ป็นตัวชีว้ ดั ด้านความแข็งแรงของกล้ามเนือ้
อยู่ในเกณฑ์ต�่ำ  จึงควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดให้มี
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมกีฬาและ
การออกก�ำลังกาย เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับ
สุขภาพให้กับนักศึกษา
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมด้านพฤติกรรมในการ
ท�ำกิจกรรมทางกายที่ส่งผลต่อสมรรถภาพทางกายของนักศึกษา
2. ควรมีการเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายทีส่ มั พันธ์
กับสุขภาพของนักศึกษาในแต่ละคณะ หรือสถาบัน
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ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท�ำงานของแรงงานกัมพูชา
กับความผูกพันต่อโรงงานคัดบรรจุ อ�ำเภอโป่งน�้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
Relationship between Quality of Working Life of Cambodian Workers and
Commitment to Packing Factories, Pong Nam Ron District, Chanthaburi Province
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ชภัฏ

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาระดับคุณภาพชีวติ การท�ำงานและระดับความผูกพันของแรงงานกัมพูชา โรงงานคัดบรรจุ
อ�ำเภอโป่งน�้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท�ำงานของแรงงานกัมพูชากับความผูกพันต่อ
โรงงานคัดบรรจุ อ�ำเภอโป่งน�ำ้ ร้อน จังหวัดจันทบุรี กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ แรงงานกัมพูชาทีข่ นึ้ ทะเบียนกับส�ำนักงานจัดหางาน
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และท�ำงานอยู่ในโรงงานคัดบรรจุ อ�ำเภอโป่งน�้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี จ�ำนวน 335 คน ด้วยการสุ่มแบบโควต้า
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพชีวิตการท�ำงานของแรงงานกัมพูชา โรงงานคัดบรรจุ อ�ำเภอโป่งน�้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยรวม
อยู่ในระดับมาก 2) ความผูกพันของแรงงานกัมพูชาต่อโรงงานคัดบรรจุ อ�ำเภอโป่งน�้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก
3) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท�ำงานของแรงงานกัมพูชากับความผูกพันโรงงานคัดบรรจุ อ�ำเภอโป่งน�้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
อยู่ในระดับสูง
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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.
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Keywords : Relationship, quality of working life, Cambodian workers, commitment, packing factories
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อัตราป่วยและอัตราตายในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ปัญหาในการ
ปั จ จุ บั น ประเทศไทยมี ก ารขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ เข้ า ถึ ง บริ ก ารสุ ข ภาพในประเทศไทยแรงงานต่ า งด้ า วส่วนใหญ่
อย่างรวดเร็ว เนื่องจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจของสังคมไทย ต้องอาศัยสภาพแวดล้อมที่แออัด ขาดระบบสุขาภิบาลที่สะอาด
ที่ผ่านมาท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างแรงงานเป็น และสาธารณูปโภคที่จ�ำเป็น เช่น น�้ำดื่ม น�้ำใช้ เป็นต้น ระบบจัดการ
อย่างมาก แรงงานไทยมีความรู้ความช�ำนาญเพิ่มขึ้นมีการพัฒนา สุ ข ภาพที่ ดี แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในประเทศไทยจึ ง ต้ อ งคุ ้ ม ครอง
ศักยภาพในการท�ำงานในภาคอุตสาหกรรมและการบริการที่ใช้ แรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (Likitwattanakiat,
เทคโนโลยีที่ซับซ้อนมากขึ้น ขณะเดียวกันกิจการพื้นฐานของงาน 2008: 64) มิเช่นนั้นแรงงาน ต่างด้าวจะขาดความมั่นคงปลอดภัย
ประเภทเกษตรและปศุสัตว์ อาชีพในอุตสาหกรรม อาชีพประมง ในชีวิตและการท�ำงาน ท�ำให้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายไร้อ�ำนาจ
อาชีพเลี้ยงสัตว์ อาชีพอุตสาหกรรมยางพารา ตลอดจนแรงงาน ต่อรอง ขาดความพึงพอใจในการท�ำงาน ท�ำให้ประสิทธิภาพและ
บ้านลดลง ทัศนคติในการท�ำงานของแรงงานไทยเปลีย่ นไปเนือ่ งจาก ประสิทธิผลในการท�ำงานลดลง และมีความสุขในการด�ำรงชีวิต
สามารถหางานทีม่ รี ายได้เลีย้ งตนและครอบครัวได้งา่ ยกว่าสมัยก่อน น้อยลง ตลอดจนส่งผลต่อความรักและความผูกพันต่อองค์กรน้อยลง  
จังหวัดจันทบุรี ถือเป็นอีกจังหวัดหนึง่ ทีม่ แี รงงานต่างด้าว
และในต่างประเทศที่เจริญทางด้านเศรษฐกิจเป็นตลาดแรงงาน
นอกประเทศที่ดึงดูดแรงงานไทยออกไปท�ำงานเป็นจ�ำนวนมาก เข้ามาเป็นจ�ำนวนมาก โดยแรงงานต่างด้าวมี 3 สัญชาติ คือ พม่า
การขยายตั ว ทางด้ า นเศรษฐกิ จ ของประเทศไทยเมื่ อ เที ย บกั บ กัมพูชา และลาว ซึง่ ส�ำนักบริหารแรงงานต่างด้าวกรมการจัดหางาน
ประเทศเพื่อนบ้านเช่น พม่า กัมพูชา และลาว แล้วประเทศเหล่านี้ ฉบับประจ�ำเดือนพฤศจิกายน 2560 ระบุว่า จังหวัดจันทบุรีมี
นั บ ว่ า มี ฐ านะทางเศรษฐกิ จ ที่ ต�่ ำ กว่ า ไทยการขยายตั ว ทางด้ า น แรงงานต่างด้าว ที่ได้รับอนุญาตท�ำงานทั่วราชอาณาจักรปี 2560
เศรษฐกิจที่สูงขึ้น ประกอบกับประเทศเพื่อนบ้านมีการชะลอตัว รวมทั้งสิ้น 9,940 คน โดยมีสัญชาติกัมพูชา มากที่สุดถึง 4,026 คน
ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านท�ำให้ (ส�ำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน, 2560: 14)
มีความต้องการแรงงานที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการหลั่งไหลเข้ามาของ แรงงานต่างด้าวจะเข้ามาท�ำงานแทนแรงงานในพื้นที่ โดยประกอบ
แรงงานพม่า กัมพูชา และลาวในประเทศไทย เป็นผลสืบเนื่องจาก อาชีพหลากหลายรูปแบบ งานบางประเภทไม่เป็นทีน่ ยิ มของแรงงาน
ความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิจประเทศดังกล่าว เนือ่ งจากแรงงาน ในพื้ น ที่ ด ้ ว ยลั ก ษณะงานเป็ น งานหนั ก งานเสี่ ย งอั น ตราย เช่ น
ต่างด้าวจากประเทศดังกล่าวประสบปัญหาภาวะยากจน การศึกษาน้อย งานก่อสร้าง ตากแดด สกปรก มีกลิ่นเหม็น งานที่มีระยะเวลา
ขาดรายได้ที่เพียงพอต่อการด�ำรงชีพการหลบหนีจากสถานการณ์ ในการท�ำงานไม่แน่นอนหรืองานที่ต้องใช้ความอดทนอดกลั้นต่อ
การเมือง ด้วยเหตุนี้แรงงานต่างด้าวจึงเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย อุปนิสัยนายจ้างเป็นอย่างสูงและสภาพสังคมที่ แรงงานต่างด้าว
ซึ่งพวกเขาคิดว่าเป็นสถานการณ์ที่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ ท� ำ งานมี ผ ลต่ อ สุ ข ภาพชี วิ ต ของแรงงานดั ง กล่ า วด้ ว ย แรงงาน
คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของพวกเขา (อาจินต์   สงทับ และวุฒิชัย ต่างด้าวเหล่านี้ต่างคาดหวังชีวิตที่ดีกว่า เมื่อได้เข้ามาเป็นแรงงาน
ในประเทศไทย แม้บางส่วนต้องเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมาย
ทองสามสี, 2560: 10)
ในขณะเดี ย วกั น คุ ณ ภาพชี วิ ต เป็ น ผลรวมจากการ เสี่ยงต่อการจับกุมหรือเสี่ยงอันตรายจากการเดินทาง หรือแม้
ด�ำเนินชีวิตที่มนุษย์ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา เมื่อเดินทางมาถึงและได้งานที่ท�ำแล้วก็ยังเสี่ยงต่อลักษณะงาน
เพื่อให้สามารถด�ำเนินชีวิตตามที่คนทุกคนปรารถนา คุณภาพชีวิต ที่ท�ำต้องอดทนต่อความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เพื่อแลกกับความหวัง
ของบุ ค คลในแต่ ล ะช่ ว งชี วิ ต จึ ง อาจมี ค วามแตกต่ า งกั น ขึ้ น อยู ่ กั ที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าการอยู่ในประเทศของตน (Ministry of
บการรับรู้ต่อสภาพความเป็นอยู่ที่เกิดขึ้น ซึ่งอยู่ภายใต้บริบททาง Labour, 2007: 85)
ในขณะเดี ย วกั น อ� ำ เภอโป่ ง น�้ ำ ร้ อ น จั ง หวั ด จั น ทบุ รี
สังคมวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชือ่ พืน้ ฐานความรูแ้ ละประสบการณ์
ของแต่ละบุคคล สภาพความเป็นอยู่และการด�ำรงชีวิตที่ส่งผล ถื อ ว่ า มี ผ ลผลิ ต จากพื ช เศรษฐกิ จ ชนิ ด ใหม่ ที่ ส ร้ า งรายได้ ใ ห้ แ ก่
กระทบต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของแต่ ล ะบุ ค คล ได้ แ ก่ ภ าวะสุ ข ภาพ เกษตรกรในอ�ำเภอโป่งน�ำ้ ร้อน เป็นจ�ำนวนมาก คือ ล�ำไย ดังทีป่ รากฏ
ชี วิ ต ครอบครั ว ชี วิ ต การท� ำ งาน สภาพเศรษฐกิ จ สั ง คม และ ในข่าว “จันทบุรเี ป็นจังหวัดทีม่ ลี ำ� ไยนอกฤดูมากทีส่ ดุ ในประเทศไทย
วัฒนธรรม เป็นต้น (Worayod, 2007: 30) เมื่อเงื่อนไขในการ มูลค่าการค้าระหว่างเกษตรกรกับผูซ้ อื้ มากกว่า 1 หมืน่ ล้านบาทต่อปี
ด�ำรงชีวิตเหล่านี้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ดี จะส่งผลต่อ โดยล�ำไยปี 2559 และปี 2560 ในอ�ำเภอโป่งน�ำ้ ร้อน อ�ำเภอสอยดาว
การมุ่งหาคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเพื่อการด�ำรงชีพ ให้มีความอยู่รอด และอ�ำเภออื่น ๆ มีปริมาณผลผลิต 2.9 แสนตัน แบ่งเป็น อ�ำเภอ
และสบายมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ อย่างไรก็ตามยังมีแรงงานต่างด้าว โป่งน�้ำร้อน 1.6 แสนตัน อ�ำเภอสอยดาว 1.2 แสนตัน อ�ำเภออื่น ๆ
บางส่ ว นที่ ท� ำ งาน โดยผิด กฎหมายอาจส่งผลต่อการด� ำ รงชี วิ ต 6,542 ตัน” (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2560) ด้วยเหตุนี้เกษตรกร
(Aranyanak & Jongwutiwes, 2014: 39) ส่งผลต่อการเพิ่ม ในจันทบุรี จึงแปรสถานะมาเป็นผู้ประกอบการเจ้าของโรงงาน
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3. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต
การท�ำงานของแรงงานกัมพูชากับความผูกพันต่อ โรงงานคัดบรรจุ
อ�ำเภอโป่งน�้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

วิธีด�ำเนินการวิจัย

รำไ

ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ
1.1 ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู ้ ต อบแบบสอบถาม
จ�ำแนกเป็น เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ สมาชิกในครอบครัว
และประสบการณ์ท�ำงาน
1.2 ศึ ก ษาคุ ณ ภาพชี วิ ต การท� ำ งานของแรงงาน
กั ม พู ช า โรงงานคั ด บรรจุ อ� ำ เภอโป่ ง น�้ ำ ร้ อ น จั ง หวั ด จั น ทบุ รี
ประกอบด้วย ด้านสภาพการท�ำงานที่ปลอดภัย ด้านสิทธิและ
เสรีภาพในการท�ำงาน ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว
ด้านการท�ำงานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ด้านโอกาส
ในการเพิ่ มและพั ฒ นาขี ด ความสามารถ และด้ า นค่ า ตอบแทน
ที่เพียงพอและยุติธรรม
1.3 ศึ ก ษาความผู ก พั น ของแรงงานต่ า งกั ม พู ช า
ต่อโรงงานคัดบรรจุ อ�ำเภอโป่งน�ำ้ ร้อน จังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย
ด้านความทุ่มเทในการท�ำงาน ด้านความปรารถนา ด้านความระลึก
และกล่าวถึงองค์การในเชิงบวก
2. ขอบเขตด้านพื้นที่  
ศึกษาแรงงานกัมพูชาในอ�ำเภอโป่งน�้ำร้อน จังหวัด
จันทบุรี
3. ขอบเขตด้านประชากร
ศึ ก ษาแรงงานกั ม พู ช าแรงงานกั ม พู ช าที่ ขึ้ น ทะเบี ย น
กับส�ำนักงานจัดหางานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แรงงานกัมพูชา
ที่ขึ้นทะเบียนกับส�ำนักงานจัดหางานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
และท�ำงานอยู่ในโรงงานคัดบรรจุที่ผ่านการรับรอง GMP จาก
กรมวิชาการเกษตร ในอ�ำเภอโป่งน�้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี จ�ำนวน
ทั้งหมด 4 แห่ง ประกอบด้วย บริษัท สยามอินฟินิตี้ฟู้ดส์ จ�ำกัด
โรงงานนายสุเทพฤทธิ์ ประดิษฐ์โชค บริษทั ไชน่าอินเตอร์กรุป๊ จ�ำกัด
และบริษัท ชินตงหยวน พรีซิชั่นเทคโนโลยี จ�ำกัด (กลุ่มพัฒนา
ระบบตรวจรับมาตรฐานสินค้า (กตม.), 2559: 51) รวมทั้งหมด
จ�ำนวน 2,454 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แรงงานกัมพูชา
ที่ขึ้นทะเบียนกับส�ำนักงานจัดหางานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
และท�ำงานอยู่ในโรงงานคัดบรรจุในบริษัท สยามอินฟินิตี้ฟู้ดส์
จ�ำกัด โรงงานนายสุเทพฤทธิ์ ประดิษฐ์โชค บริษัทไชน่าอินเตอร์
กรุ๊ป จ�ำกัด และบริษัทชินตงหยวน พรีซิชั่นเทคโนโลยี จ�ำกัด
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คัดบรรจุผลผลิตทางเกษตรกันมากมาย โดยเฉพาะในช่วงหน้า
ผลไม้หน้าเก็บเกี่ยว ซึ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้แรงงานกัมพูชา
ตั้งแต่การเก็บผลผลิต จนถึงการคัดเลือกบรรจุลงกล่องเพื่อส่งผล
ผลิตทางการเกษตรขายหรือเผือ่ ส่งออกไปยังต่างประเทศ จึงจ�ำเป็น
ต้องพึง่ พาอาศัยการว่าจ้างแรงงานต่างด้าวประเทศเพือ่ นบ้านทัง้ สิน้
โดยมีสัญชาติกัมพูชามากที่สุด เป็นไปตามสถิติของแรงงานต่างด้าว
ที่มีการเพิ่มขึ้นทุกปี
จากสถิติดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าจังหวัดจันทบุรีนั้น
มีปริมาณการใช้แรงงานต่างด้าวสูงที่สุด โดยแรงงานส่วนใหญ่เป็น
แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ประกอบกับอ�ำเภอโป่งน�้ำร้อน
จั ง หวั ด จั น ทบุ รี เป็ น ฐานการผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด
ในประเทศไทยด้วย จึงท�ำให้แรงงานกัมพูชามีความส�ำคัญในการ
ขับเคลือ่ นระบบเศรษฐกิจในประเทศไทย กล่าวได้วา่ แรงงานกัมพูชา
เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ช่วยผลักดันกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงงานคัดบรรจุ
ผลผลิตทางการเกษตร จังหวัดจันทบุรใี ห้ประสบความส�ำเร็จ ฉะนัน้
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ช่วย
ผลักดันให้องค์การประสบความส�ำเร็จ เพราะหากแรงงานมีสุขภาพ
กาย สุขภาพจิต และได้ท�ำงานอยู่ภายใต้บรรยากาศในการท�ำงาน
ที่ดี ย่อมส่งผลท�ำให้แรงงานสามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ Greenberg and
Baron (1995: 51) ที่กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการท�ำงานนั้นท�ำให้เกิด
ประโยชน์ทดี่ ี 3 ด้าน ได้แก่ การเพิม่ ความรูส้ กึ พึงพอใจในการท�ำงาน
สร้ างความรู ้ สึ ก ผู ก พัน ต่อองค์ก ารและลดอัต ราการเปลี่ ย นงาน
ท�ำให้ผลผลิตสูงขึ้น และเพิ่มประสิทธิผลขององค์การ เช่น ผลก�ำไร
การบรรลุเป้าหมายขององค์การเป็นต้น ด้วยเหตุนี้การศึกษาเรื่อง
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่างคุณภาพชีวิต การท�ำงานของแรงงานต่ า ง
กัมพูชากับความผูกพันต่อโรงงานคัดบรรจุ อ�ำเภอโป่งน�ำ้ ร้อน จังหวัด
จันทบุรี จึงเป็นประเด็นส�ำคัญ น�ำไปสู่การทราบสภาพการท�ำงาน
ของแรงงานกั ม พู ช า ทราบความต้ อ งการของแรงงานกั ม พู ช า
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการท�ำงาน สร้างความผูกพันต่อองค์การ
ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ ต่ อ การเพิ่ ม ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
องค์การ และสนับสนุนหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกัน
ส่งเสริมแรงงานกัมพูชา ให้มีคุณภาพชีวิตในการท�ำงานที่ดีขึ้นน�ำไป
สู่แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาสวัสดิการของแรงงานกัมพูชา
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาระดับคุณภาพชีวติ การท�ำงานของแรงงาน
กัมพูชา โรงงานคัดบรรจุ อ�ำเภอโป่งน�้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
2. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันของแรงงานกัมพูชา
โรงงานคัดบรรจุ อ�ำเภอโป่งน�้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้มี 4 โรงงาน จ�ำนวน
กลุม่ ตัวอย่างทัง้ สิน้ 335 คน ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั และคณะได้เก็บ
ข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) กับแรงงานกัมพูชา
ตามโรงงานทีไ่ ด้เลือกไว้ทงั้ 4 โรงงาน ส�ำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ นั้ น เนื่ อ งจากต้ อ งสั ม ภาษณ์ แรงงานกั ม พู ช า
จึงอาจท�ำให้การสื่อสารภาษาไทยไม่สามารถท�ำได้ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัย
จึงได้ทำ� การจ้างล่ามแรงงานกัมพูชาทีส่ ามารถสือ่ สารได้ทงั้ ภาษาไทย
และภาษากัมพูชา เพื่อให้การเก็บข้อมูลเป็นไปโดยสะดวก และ
เพื่อลดความเสี่ยงในการได้ข้อมูลที่ผิดพลาด ผู้วิจัยจะท�ำการชี้แจ้ง
ถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้บุคคลที่เป็นล่ามได้เข้าใจก่อนลง
เก็บข้อมูลจริง
วิธีการการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู ้ ต อบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ สมาชิกใน
ครอบครัวและประสบการณ์  โดยการหาจ�ำนวนและค่าร้อยละ
2. ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท�ำงานของแรงงาน
กัมพูชา อ�ำเภอโป่งน�้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยการหาค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วน�ำค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ในการแปลความหมายเป็นช่วงคะแนน (ธานินทร์  ศิลป์จารุ,
2560: 45)
คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีคณ
ุ ภาพชีวติ อยู่
ในระดับมากทีส่ ดุ
คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีคณ
ุ ภาพชีวติ อยู่
ในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีคณ
ุ ภาพชีวติ อยู่
ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีคณ
ุ ภาพชีวติ อยู่
ในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีคณ
ุ ภาพชีวติ อยู่
ในระดับน้อยทีส่ ดุ
3. ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความผู ก พั น ของแรงงานกั ม พู ช า
ต่อโรงงานคัดบรรจุ โดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แล้วน�ำค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมาย
เป็นช่วงคะแนน (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2560: 45)
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รวมทั้งหมด จ�ำนวน 2,454 คน ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางเทียบกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and
Morgan, 1970: 55) ได้กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 335 คน และท�ำการ
ค�ำนวณหาจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละโรงงานคัดบรรจุ ด้วยการ
สุม่ แบบโควต้า (Quota Sampling) และเมือ่ ได้จำ� นวนกลุม่ ตัวอย่าง
ในแต่ละโรงงานคัดบรรจุเรียบร้อยแล้ว จากนั้นผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่ม
แบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครัง้ นี้
ได้แก่ แบบสอบถาม จ�ำนวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ สมาชิกใน
ครอบครัว และประสบการณ์ทำ� งาน ลักษณะของเครือ่ งมือเป็นแบบ
ตรวจรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท�ำงานของ
แรงงานกัมพูชา อ�ำเภอโป่งน�้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย            
ด้านสภาพการท�ำงานทีป่ ลอดภัย ด้านสิทธิและเสรีภาพในการท�ำงาน
ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว ด้านการท�ำงานร่วมกัน
และความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ด้านโอกาสในการเพิ่มและพัฒนา
ขีดความสามารถ และด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
มีลักษณะของเครื่องมือเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) ตามวิธกี ารของลิเคร์ท (Likert’s) มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
5 หมายถึง มีคุณภาพชีวิตการท�ำงานอยู่ในมากที่สุด
4 หมายถึง มีคุณภาพชีวิตการท�ำงานอยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง มีคุณภาพชีวิตการท�ำงานอยู่ในระดับ
ปานกลาง
2 หมายถึง มีคุณภาพชีวิตการท�ำงานอยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง มีคุณภาพชีวิตการท�ำงานอยู่ในระดับ
น้อยที่สุด
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับความผูกพันของแรงงานกัมพูชา
ต่อโรงงานคัดบรรจุ อ�ำเภอโป่งน�้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย
ด้านความทุ่มเทในการท�ำงาน 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
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จากการศึกษาพบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
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 มีประสบการณ์
ในการท�ำงาน 1-6 ปี ร้อยละ 72.8
1. คุณภาพชีวติ การท�ำงานของแรงงานกัมพูชา โรงงาน
คัดบรรจุ อ�ำเภอโป่งน�ำ้ ร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ อันดับแรก ด้านสภาพ
การท�ำงานที่ปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย (X) เท่ากับ 4.30 รองลงมาคือ
ด้านสิทธิและเสรีภาพในการท�ำงาน ค่าเฉลี่ย (X) เท่ากับ 4.01 ด้าน
ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว ค่าเฉลี่ย (X) เท่ากับ 3.95
ด้านการท�ำงานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ค่าเฉลี่ย (X)
เท่ากับ 3.90 และด้านโอกาสในการเพิม่ และพัฒนาขีดความสามารถ
มีคุณภาพชีวิต ค่าเฉลี่ย (X) เท่ากับ 3.68 อยู่ในระดับมากทุกด้าน
ตามล�ำดับ และด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ค่าเฉลี่ย
(X) เท่ากับ 3.45 อยู่ในระดับปานกลาง
2. ความผูกพันของแรงงานกัมพูชาต่อโรงงานคัดบรรจุ
อ�ำเภอโป่งน�ำ้ ร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เรียงตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ อันดับแรก ด้านความทุ่มเทในการ
ท�ำงาน ค่าเฉลีย่ (X) เท่ากับ 4.12 รองลงมา ด้านความปรารถนาเป็น
สมาชิกขององค์การต่อไป ค่าเฉลีย่ (X) เท่ากับ 4.00 และสุดท้ายด้าน
ความระลึกและกล่าวถึงองค์การในเชิงบวก ค่าเฉลีย่ (X) เท่ากับ 3.69
อยู่ในระดับมากทุกด้าน ตามล�ำดับ
3. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต การท� ำ งาน
ของแรงงานกั ม พู ช ากั บ ความผู ก พั น โรงงานคั ด บรรจุ อ� ำ เภอ            
โป่งน�้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างคุณภาพชีวติ การท�ำงานของแรงงานกัมพูชากับความผูกพัน
ต่อโรงงานคัดบรรจุ อ�ำเภอโป่งน�้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยรวม
อยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ล�ำดับที่ 1 คุณภาพ
ชีวิตการท�ำงานด้านสภาพการท�ำงานที่ปลอดภัยกับความผูกพัน
ต่อโรงงานคัดบรรจุโดยรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง
ล�ำดับที่ 2 คุณภาพชีวิตด้านสิทธิและเสรีภาพในการท�ำงานกับ
ความผูกพันต่อโรงงานคัดบรรจุโดยรวม มีความสัมพันธ์ทางบวก
ในระดับสูง ล�ำดับที่ 3 คุณภาพชีวิตด้านความสมดุลระหว่างงาน
กั บ ชี วิ ต ส่ ว นตั ว กั บ ความผู ก พั น ต่ อ โรงงานคั ด บรรจุ โ ดยรวมมี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง ล�ำดับที่ 4 คุณภาพชีวติ การท�ำงาน
ร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นกับความผูกพันต่อโรงงาน
คัดบรรจุ โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง ล�ำดับที่ 5
คุณภาพชีวิตด้านโอกาสในการเพิ่มและพัฒนาขีดความสามารถกับ
ความผูกพันต่อโรงงานคัดบรรจุ โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก
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คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีความผูกพันอยู่
ในระดับมากทีส่ ดุ
คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีความผูกพันอยู่
ในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความผูกพันอยู่
ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีความผูกพันอยู่
ในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50  หมายถึง  มีความผูกพันอยู่
ในระดับน้อยทีส่ ดุ
4. การวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistic)
เพื่อทดสอบสมมุติฐานซึ่งท�ำการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของ
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�่ำ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าตั้งแต่ .01 -.19 หมายถึง
มีความสัมพันธ์กันต�่ำมาก
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าเท่ากับ .00
หมายถึง
ไม่มีความสัมพันธ์กัน
สถิติในการวิเคราะห์
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่อใช้
อธิบายลักษณะข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบ
สอบถามในส่วนที่ 1 ประกอบด้วย การหาจ�ำนวน (%) การหาค่า
ร้อยละ (Percentage) ส่วนแบบสอบถามในส่วนที่ 2 และส่วน
ที่ 3 ประกอบด้วย ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation)  
2. สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential statistics)
การทดสอบสมมติ ฐ าน ใช้ ส ถิ ติ ห าค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์
แบบเพียร์สัน (Pearson correlation coefficient)
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62 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562
2. จากการวิจัยภาพรวมของความผูกพันของแรงงาน
กัมพูชาต่อโรงงานคัดบรรจุ อ�ำเภอโป่งน�้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
ทัง้ 3 ด้าน ในด้านต่าง ๆ เหล่านี้ ได้แก่ ด้านความทุม่ เทในการท�ำงาน
ด้านความปรารถนาเป็นสมาชิกขององค์การต่อไป และด้านความ
สรุปผลและอภิปรายผล
ระลึกและกล่าวถึงองค์การในเชิงบวก ผลการวิจยั พบว่า ในภาพรวม
การอภิปรายผลการวิจยั ครัง้ นี้ มีประเด็นส�ำคัญเกีย่ วกับ ของความผูกพันของแรงงานกัมพูชาอยูใ่ นระดับมาก สะท้อนให้เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท�ำงานของแรงงานกัมพูชา ว่าแรงงานกัมพูชาระลึกถึงโรงงานคัดบรรจุ และเต็มใจมีส่วนร่วม
กับความผูกพันต่อโรงงานคัดบรรจุ อ�ำเภอโป่งน�้ำร้อน จังหวัด ต่อกิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างดี โดยจะมีความประทับใจและชื่นชอบ
จันทบุรี มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการ ในการเข้าร่วมกิจกรรมสังสรรค์กับทางโรงงานคัดบรรจุเป็นพิเศษ
ท�ำงานและระดับความผูกพันของแรงงานกัมพูชา โรงงานคัดบรรจุ อาทิเช่น กิจกรรมปีใหม่ กิจกรรมสงกรานต์ เป็นต้น ตลอดจน
อ�ำเภอโป่งน�้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ กล่าวถึงโรงงานคัดบรรจุในเชิงบวกโดยการแนะน�ำ และชักชวนญาติ
ระหว่างคุณภาพชีวติ การท�ำงานของแรงงานกัมพูชากับความผูกพัน พี่ น ้ อ งหรื อ เพื่ อ นมาท� ำ งานในโรงงานคั ด บรรจุ แ ห่ ง นี้ ตลอดจน
ต่อโรงงานคัดบรรจุ อ�ำเภอโป่งน�้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยสามารถ แรงงานกัมพูชาปรารถนาเป็นสมาชิกขององค์การต่อไป โดยให้
สรุปประเด็นส�ำคัญในการอภิปรายผลการวิจัยแบ่งเป็น 3 ประเด็น ความส�ำคัญกับที่ท�ำงานว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ส�ำคัญของชีวิต ตลอดจน
ตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ตั้งไว้ ดังนี้
มีความผูกพันและภาคภูมิใจที่ได้เป็นพนักงานในโรงงานคัดบรรจุ
1. จากการวิ จั ย ภาพรวมของระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต แห่งนี้ ประกอบกับแรงงานกัมพูชามีความมุง่ มัน่ ทุม่ เทกับการท�ำงาน
การท�ำงานทั้ง 6 ด้าน ในด้านต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่ ด้านค่าตอบแทน ตลอดจนยินดีแก้ไขข้อผิดพลาด เพื่อให้การท�ำงานได้ผลลัพธ์ที่ดี
ทีเ่ พียงพอและยุตธิ รรม ด้านสภาพการท�ำงานทีป่ ลอดภัย ด้านโอกาส ยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวรวุฒิ จอดนอก (2557: 47)
ในการเพิม่ และพัฒนาขีดความสามารถ ด้านการท�ำงานร่วมกันและ ได้ศึกษาความผูกพันกับองค์การของคนงานก่อสร้างในเขตเทศบาล
ความสัมพันธ์กบั บุคคลอืน่ ด้านสิทธิและเสรีภาพในการท�ำงาน และ เมืองชัยภูมิ ผลการศึกษาพบว่า คนงานก่อสร้างในเขตเทศบาล
ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว ผลการวิจัยพบว่า เมืองชัยภูมิ มีระดับความผูกพันกับองค์การในภาพรวม อยู่ใน
ในภาพรวมของคุณภาพชีวิตการท�ำงานนั้น แรงงานกัมพูชามีระดับ ระดับมาก และสอดคล้องกับแนวคิดของสเตียร์ (Steer, 1977: 64)
คุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมาก สะท้อนให้เห็นว่าโรงงานคัดบรรจุ ที่ เ สนอว่ า ความผู ก พั น ย่ อ มเกิ ด จากพนั ก งานมี ค วามเต็ ม ใจ
อ�ำเภอโป่งน�้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ให้ความส�ำคัญกับเรื่องคุณภาพ เป็นสมาชิกหรือเป็นส่วนหนึ่งขององค์การแสดงออกให้เห็นในรูป
ชีวิตการท�ำงานของแรงงานกัมพูชา จึงส่งผลให้แรงงานกัมพูชา ของพฤติกรรม เช่น การทุ่มเทกับการท�ำงาน การยอมรับค่านิยม
มีคุณภาพชีวิตการท�ำงานทีด่ ี ซึง่ แรงงานกัมพูชา มีสภาพการท�ำงาน และเป้าหมายขององค์การ เป็นต้น สอดคล้องกับแนวคิดของมาร์ช
ที่ ป ลอดภั ย ไม่ เ สี่ ย งต่ อ อั น ตราย มี สั ง คมในที่ ท� ำ งานที่ เ ป็ น มิ ต ร และมานนารี (March and Mannari, 1997: 39) ที่กล่าวว่า
คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนมีโอกาสในการเพิ่มและ ความผูกพันนับเป็นรูปแบบของพฤติกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความ
พัฒนาขีดความสามารถในการท�ำงาน มีสิทธิเสรีภาพในการท�ำงาน เทกับงาน ทัศนคติที่มีต่อองค์การ การยอมรับค่านิยมขององค์การ
และมี ค วามสมดุ ล ระหว่ า งงานกั บ ชี วิ ต ส่ ว นตั ว สอดคล้ อ งกั บ การปรารถนาเป็นสมาชิกขององค์การ ตลอดจนความจงรักภักดี
งานวิจัยของนิดารัตน์ วันเพ็ญ (2559: 61) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิต ต่อองค์การ
การท�ำงานของแรงงานพม่าในอุตสาหกรรมการเกษตร กรณีศึกษา
3. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท�ำงานของ
อ�ำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวติ แรงงานกัมพูชากับความผูกพันต่อโรงงานคัดบรรจุ อ�ำเภอโป่งน�ำ้ ร้อน
การท�ำงานแรงงานพม่าในอุตสาหกรรมการเกษตร โดยภาพรวมมี จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพ
ความคิดเห็น อยูใ่ นระดับมาก และสอดคล้องกับแนวคิดของวอลตัน ชี วิ ต การท� ำ งานของแรงงานกั ม พู ช ากั บ ความผู ก พั น ต่ อ โรงงาน
(Walton, 1974: 61) ที่เสนอว่า ค่าตอบแทน สภาพแวดล้อมและ คัดบรรจุ อ�ำเภอโป่งน�้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี อยู่ในระดับสูง ชี้ให้เห็น
สังคมในการท�ำงาน ตลอดจนโอกาสหรือความก้าวหน้าในอาชีพ ชัดเจนว่าคุณภาพชีวิตการท�ำงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
สิทธิเสรีภาพและชีวิตการท�ำงานที่สมดุล ล้วนเป็นองค์ประกอบ องค์การของแรงงานต่างด้าว หากคุณภาพชีวิตในการท�ำงานดีย่อม
ส�ำคัญของคุณภาพชีวิตการท�ำงาน หากองค์การสามารถตอบสนอง ส่ ง ผลให้ แรงงานต่ า งด้ า วเกิ ด ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก าร ท� ำ ให้ มี
ความต้ อ งการของพนั ก งานสร้ า งความพึ ง พอใจของพนั ก งาน ความระลึกถึงองค์การเสมอ ต้องการมีส่วนร่วมต่อองค์การและ
ย่อมส่งผลให้องค์การประสบความส�ำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์การ ตลอดจนกล่าวถึงองค์การ
สอดคล้องกับทฤษฎีของมาสโลว์ (Maslow, 1954: 25) ที่แสดง ในเชิงบวกมีความปรารถนาเป็นสมาชิกขององค์การต่อไป และ
ให้เห็นว่า การเข้าใจความต้องการของมนุษย์จะท�ำให้สามารถ มีความทุ่มเทในการท�ำงานมากขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้อย่างถูกต้อง
นพพร พงศ์ทิพย์พิทักษ์ (2557: 61) ที่กล่าวว่าแม้แรงงานพม่า
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ในระดับปานกลาง ล�ำดับที่ 6 คุณภาพชีวิตด้านค่าตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรมกับความผูกพันต่อโรงงานคัดบรรจุโดยรวม
มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง
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ส่วนใหญ่ต้องท�ำงานหนักงานสกปรก งานล�ำบาก และงานเสี่ยง
อันตราย พวกเขายังคงมีความขยันขันแข็ง อดทนต่อการท�ำงาน
หนักสูงมีความรับผิดชอบ เรียนรู้งานได้รวดเร็วและเชื่อฟังดีหัวหน้า
เป็นอย่างดี จากที่กล่าวจึงสะท้อนให้เห็นว่าการปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพชีวิตการท�ำงาน นอกจากจะก่อให้เกิดความผูกพันต่อ
องค์การน�ำไปสู่การเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององค์การ
แล้ว นับเป็นการสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ใี ห้แก่ตวั องค์การอีกด้วย ฉะนัน้
คุณภาพชีวิตการท�ำงานจึงเป็นสิ่งส�ำคัญในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในองค์การ สอดคล้องกับทฤษฎี Z อูชิ (Ouchi, 1981: 57)
ที่กล่าวว่า การให้ความส�ำคัญกับเรื่องของคุณภาพชีวิตที่ดีของ
พนักงาน เน้นการจ้างงานระยะยาว น�ำไปสู่หนทางที่ท�ำให้พนักงาน
เกิดความผูกพันกับองค์การ
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บทคัดย่อ

ชภัฏ

รำไ

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงระบบการจัดเก็บสินค้า และเพิ่มประสิทธิภาพการเบิก-จ่ายสินค้า ศึกษาคลังสินค้า
ของร้านน�้ำเพชร กลาส แอนด์ อลูมิเนียม จากการศึกษาด�ำเนินงานพบปัญหา คือ สินค้ามีการจัดเก็บไม่เป็นระเบียบ ส่งผลให้ใช้เวลานาน
ในการค้นหาสินค้า และสินค้าที่ถูกจัดเก็บไว้เป็นเวลานานเกิดความช�ำรุด ดังนั้นจึงได้มีการเก็บข้อมูลรายการสินค้า เพื่อคัดแยกประเภท
สินค้า พบว่า สินค้าภายในร้านมี 13 ประเภท แบ่งออกได้ทั้งหมด 93 ชนิด สามารถจัดประเภทสินค้าหลักๆ ได้ 3 ประเภท จากนั้นใช้
การวิเคราะห์ ABC Classification และ Visual Control เพื่อใช้ในการคัดแยก การจัดหมวดหมู่สินค้า เรียงล�ำดับความส�ำคัญ และจัด
ท�ำป้ายบ่งชี้ต�ำแหน่งการจัดวางสินค้าบนชั้นสินค้า พบว่า การปรับปรุงระบบการจัดเก็บสินค้าแบบใหม่ ท�ำให้สินค้ามีการจัดเก็บอย่างเป็น
ระเบียบ และใช้ระยะเวลาในการเบิกจ่ายสินค้าลดลง จากเดิมระยะเวลารวมในการหยิบสินค้า 12 ชั่วโมง 21 นาที 18 วินาที  ลดลงเป็น 6
ชั่วโมง 25 นาที 23 วินาที ซึ่งสามารถวัดประสิทธิภาพเวลาในการหยิบสินค้าลดลง 48.17%
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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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2. ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการจากบทความวารสาร
ปัจจุบนั คลังสินค้าเข้ามามีบทบาทในโซ่อปุ ทานของการ
กระจายสินค้าไปยังผู้บริโภค และเมื่อพิจารณาถึงการจัดการใน รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บสินค้า ทฤษฎีที่ได้ท�ำ
คลังสินค้า จะเห็นได้วา่ ในอุตสาหกรรมจนถึงร้านค้าขนาดเล็กต่าง ๆ การศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดเก็บ
3. วิเคราะห์พื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าและระบบการ
ยังพบปัญหาในการบริหารคลังสินค้า ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ให้การจัด
เก็บสินค้า การรวบรวมสินค้า การแบ่งแยกสินค้า เป็นต้น ร้านน�้ำ จัดเก็บสินค้าคงคลัง
จากการศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุและปัญหาของร้าน
เพชร กลาส แอนด์ อลู มิ เ นี ย ม สาขาแสนตุ ้ ง ตั้ ง อยู ่ ที่ บ ริ เวณ
ถนนสุ ขุ ม วิ ท สายแสนตุ ้ ง -ตราด เขตเทศบาล ต� ำ บลแสนตุ ้ ง น�้ำเพชร กลาส แอนด์ อลูมิเนียม เมื่อเข้าไปศึกษาและเก็บรวบรวม
อ�ำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เป็นกิจการที่ด�ำเนินการเกี่ยวกับ ข้อมูลพบว่าพื้นที่ในร้าน มีการจัดเก็บ กระจก ฝ้า อลูมิเนียม ไม่เป็น
การจัดจ�ำหน่ายและติดตั้ง กระจก อลูมิเนียม ฝ้า และอุปกรณ์ ระเบียบเรียบร้อย ทั้งรูปแบบต�ำแหน่งการวางสินค้าที่ไม่เป็นระบบ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยส่ ว นใหญ่ สิ น ค้ า จะถู ก สั่ ง ตรงจากโรงงานหรื อ จึงท�ำการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยใช้หัวข้อดังนี้
3.1 วิเคราะห์ข้อจ�ำกัดในการใช้พื้นที่ในการจัดเก็บ
แหล่งผลิตโดยตรง ท�ำให้รา้ นน�ำ้ เพชร กลาส แอนด์ อลูมเิ นียม สาขา
แสนตุ้ง มีสินค้าหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการ สินค้า
3.2 วิเคราะห์ลักษณะสินค้าแต่ละประเภท
ของลูกค้า จึงพบว่ามีสินค้าที่ต้องจัดเก็บเป็นจ�ำนวนมากทั้งวัตถุดิบ
3.3 วิเคราะห์ระบบการจัดเก็บสินค้า
(Raw Material) และสินค้าส�ำเร็จรูป (Finished Goods) พบว่า
4. ท�ำการปรับปรุงระบบการจัดเก็บสินค้าในคลัง
พื้นที่ในการจัดเก็บสินค้ามีพื้นที่จ�ำกัด และไม่มีระบบในการบริหาร
การจัดเก็บสินค้าที่เหมาะสม จึงท�ำให้เกิดปัญหาในสินค้าคงคลัง แบบใหม่
ในการปรับปรุงระบบการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า
จากการศึกษาส�ำรวจและเก็บข้อมูล พบว่า สินค้าภายในร้านไม่มี
การแยกประเภทสินค้าที่ชัดเจนท�ำให้ยากต่อการหยิบจ่ายสินค้า แบบใหม่ ทางคณะผู้วิจัยได้น�ำข้อมูลต่างๆที่รวบรวมไว้มาวิเคราะห์
จึงส่งผลให้สินค้าบางประเภทในคลังสินค้า เสื่อมสภาพ เนื่องจาก และหาทฤษฎีที่สามารถน�ำมาช่วยแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่าง
ถูกเก็บไว้เป็นเวลานานเกินไป และไม่สามารถน�ำออกมาจ�ำหน่ายให้ การจัดสินค้าของร้านน�้ำเพชรฯ ซึ่งการปรับปรุงมีดังนี้
4.1 การวางแผนออกแบบการจัดเก็บสินค้าแบบใหม่
กับลูกค้าได้ นอกจากนีเ้ กิดปัญหาในการค้นหาสินค้าเกิดความล่าช้า
ในระหว่างการด�ำเนินงานด้านการหยิบเบิก-จ่ายสินค้าให้แก่ลูกค้า ให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยพิจารณาจากขนาดพื้นที่ ขนาดของสินค้า
คณะผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นความส�ำคัญในการศึกษาและหาแนวทาง และมูลค่าสินค้าแต่ละประเภท โดยใช้หลักการของทฤษฎี ABC
แก้ไขปัญหาในการปรับปรุงการจัดท�ำแผนผังคลังสินค้าและระบบ Classification ในการออกแบบและจัดโซนพื้นที่จัดเก็บสินค้า
การจัดเก็บสินค้า ให้มีประสิทธิภาพและใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ แบบใหม่
4.2 การปรับปรุงเรื่องการจัดเก็บสินค้าแบบใหม่
เพิ่มมากขึ้น
ให้เป็นระเบียบและสินค้าถูกจัดเก็บได้อย่างถูกต้อง ซึ่งทางคณะ
ผู้วิจัยน�ำหลักการทฤษฎี Visual Control มาช่วยในการจัดเก็บ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
สินค้า การแบ่งประเภทสินค้า และการจัดหมวดหมู่สินค้า เพื่อให้
1. เพื่อปรับปรุงระบบการจัดเก็บสินค้า
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิก-จ่ายสินค้าภายใน พนักงานเข้าใจมากยิ่งขึ้น
5. ท�ำการวัดประสิทธิภาพเวลาในการท�ำงาน
คลังสินค้า
5.1 ในการทดลองจะต้องมีการทดลองซ�้ำมากกว่า
1 ครั้งเสมอ ข้อดีของการท�ำซ�้ำมีด้วยกัน 2 ประการ คือ ประการ
วิธีด�ำเนินการวิจัย
ที่หนึ่ง ท�ำให้สามารถหาค่าประมาณของความคลาดเคลื่อนของ
1. ลงส�ำรวจพื้นที่และเก็บข้อมูลทั่วไป
คณะผู้วิจัยได้ท�ำการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ การทดลองที่ทดลองได้ และประการที่สองท�ำให้การทดลองมี
ปัญหาที่เกิดขึ้นในร้านน�้ำเพชรฯ พบปัญหาคือ พื้นที่ในการจัดเก็บ ความน่าเชื่อถือมากขึ้น โดยในทางสถิตินิยมใช้ค�ำว่า การหาอ�ำนาจ
สินค้ามีพื้นที่จ�ำกัดและไม่มีระบบในการบริหารการจัดเก็บสินค้า มาเป็นการเลือกจ�ำนวนครั้ง ที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพ เวลาใน
จึ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาในระบบ การด� ำ เนิ น งานคณะผู ้ วิ จั ย ได้ ท� ำ การท�ำงาน โดยได้เลือกการจับเวลาในการหยิบสินค้า จ�ำนวน
การเก็บข้อมูลระยะเวลาในการหยิบสินค้าของพนักงาน ก่อน-หลัง 30 ครั้ง เพื่อให้เกิดความแม่นย�ำของข้อมูล
5.2 วิ ธี ก ารจั บ เวลาการหยิ บ สิ น ค้ า ของพนั ก งาน
การปรับปรุง เพื่อท�ำการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในคลังสินค้าต่อไป
ในแต่ละครั้ง ก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุงคลังสินค้า
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บทน�ำ

ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร, กฤติยา เกิดผล

วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562 67
1) จากการจ�ำแนกประเภทชนิดของสินค้าทีถ่ กู จัด
เก็บภายในคลังสินค้าของ ร้านน�้ำเพชร กลาส แอนด์ อลูมิเนียม พบ
ว่ามี 13 ประเภท และแบ่งออกได้ทั้งหมด 93 ชนิด
2) จากการจ�ำแนกตามชนิดและประเภทสินค้า
ภายในคลัง พบว่า มีสนิ ค้าทัง้ หมด 93 ชนิด และสามารถจัดประเภท
สินค้าหลักได้ 3 ประเภท ได้แก่ ชุดบานกระจก ชุดอลูมิเนียม และ
ชุดฝ้า/ยิปซัมและอุปกรณ์
จากการแยกประเภทสินค้าออกเป็นแต่ละประเภทและ
ขนาดที่แตกต่างกันเบื้องต้น จะเห็นได้ว่าสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้า
ปะปนกัน อีกทั้งไม่ได้มีการแยกประเภทอย่างชัดเจน จึงได้ท�ำการ
จัดท�ำสัญลักษณ์เพื่อบอกต�ำแหน่งของสินค้า
2.2 ผลการเก็บข้อมูลเวลาในการหยิบสินค้า
ผลการวิจัย
วิธีการจับเวลาการหยิบสินค้าของพนักงาน ท�ำการ
1. ผลการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
จากการศึกษาและเก็บข้อมูลในส่วนของขั้นตอนการ เก็บข้อมูลก่อนที่จะปรับปรุงระบบการจัดเก็บสินค้า โดยใช้นาฬิกา
จัดเก็บสินค้า พบว่า สาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้พนักงานใช้เวลาในการ เป็นเครื่องในการจับเวลา เพื่อหาค่าเปรียบเทียบความแตกต่าง
จัด เก็ บสิ นค้าไม่ ถูกต้อง ซึ่งเป็น สาเหตุส�ำคัญ ที่ท�ำให้ใช้ เวลาใน ระหว่างก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุงคลังสินค้า การจับ
การค้ น หาสิ น ค้ า เป็ น เวลานาน คณะผู ้ วิ จั ย ได้ แ สดงสาเหตุ ข อง เวลาได้ท�ำการจับเวลาตั้งแต่ขณะที่ลูกค้ามาซื้อสินค้า จนกระทั่ง
ปัญหา โดยการใช้แผนผังแสดงเหตุและผล (Cause and effect สินค้าถึงมือลูกค้า ท�ำการจับเวลาทั้งหมด 30 ครั้ง ในพื้นที่จัดเก็บ
diagram) ซึ่งแผนภูมิก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหาของร้าน สินค้าทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ ชุดบานกระจก ชุดอลูมิเนียม และ
น�้ำเพชร กลาส แอนด์ อลูมิเนียม ที่เกิดขึ้น โดยใช้หลัก 4M 1E ชุดฝ้า/ยิปซัมและอุปกรณ์ ดังนั้นเวลาในการหยิบสินค้าทั้ง 3 ที่
ในการจ� ำ แนกประเภท ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ย ด้ า นของวั ต ถุ ดิ บ จ�ำนวน 30 ครัง้ ก่อนการปรับปรุงได้ระยะเวลารวมในการหยิบสินค้า
กระบวนการ คนและอุปกรณ์ เมื่อใช้แผนภูมิก้างปลาในการค้นหา ทั้งหมด 12 ชั่วโมง 21 นาที 18 วินาที หรือคิดเป็น 741 นาที
ปัญหาและสาเหตุหลัก พบว่า ปัญหาหลักที่ต้องแก้ไข คือ เรื่องการ 18 วินาที ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1) ระยะเวลารวมในการหยิบสินค้าในคลังสินค้า
จัดเก็บสินค้า และเรือ่ งระบบการเบิก-จ่ายสินค้า ซึง่ ท�ำให้เกิดปัญหา
ในการค้นหาสินค้าที่ต้องใช้เวลานาน นอกจากนี้ยังส่งผลให้สินค้า แต่ละครั้งส่วนใหญ่ใช้เวลานานเกินความจ�ำเป็น เนื่องจากสินค้า
บางชนิดถูกจัดเก็บไว้เป็นเวลานานท�ำให้สินค้าช�ำรุดและเป็นสนิม วางทับซ้อนกัน และไม่เป็นระเบียบ
2) สินค้าบางชนิดมีน�้ำหนักมาก ท�ำให้ต้องใช้เวลา
2. การรวบรวมข้อมูลในการจัดเก็บสินค้า
การศึกษาและเก็บข้อมูลเพื่อที่จะน�ำข้อมูลที่ได้มาท�ำการปรับปรุง ในการขนย้ายสินค้านาน
จากการจับเวลาเบื้องต้น จึงน�ำเวลาที่ได้จากการ
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บสินค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท�ำงานด้านการจัดเก็บสินค้าและการเบิก-จ่ายสินค้าซึง่ มีรายละเอียด จับเวลาทัง้ หมด 30 ครัง้ มาค�ำนวณหาค่าเฉลีย่ ระยะเวลาในการหยิบ
สินค้าของพนักงานก่อนการปรับปรุงคลังสินค้า พบว่า เวลาเฉลี่ย
ดังนี้
ก่อนการปรับปรุงคลังสินค้า คือ 24 นาที 7 วินาที
2.1 เก็บรวบรวมรายการสินค้าภายในคลัง
3. ผลจากการวิเคราะห์ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ ภายในระบบ
จัดการด�ำเนินการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลรายการ
สินค้าจากการการเข้าส�ำรวจพืน้ ทีท่ ถี่ กู จัดเก็บในคลังสินค้า ซึง่ ท�ำให้ การจัดเก็บสินค้า
ข้อมูลการเก็บสินค้าภายในคลังสินค้าของร้านน�้ำเพชร
พบปัญหาที่เกิดขึ้น คือ สินค้าจัดวางไม่เป็นระบบ ยกตัวอย่างเช่น
ชุดบานเลื่อนมีการจัดวางปะปนอยู่กับชุดบานสวิง ส่งผลให้ยากต่อ กลาส แอนด์ อลูมิเนียม โดยเฉพาะขั้นตอนของการจัดเก็บสินค้า
การค้นหาสินค้า เป็นต้น เพื่อแก้ปัญหาในการเก็บรวบรวมสินค้า ในคลังสินค้าและส่วนของขั้นตอนกระบวนการเบิก-จ่ายสินค้า
อย่างเป็นระบบ จึงท�ำการสร้างตารางรายการสินค้า เพื่อเก็บชุด เมื่ อ ท� ำ การจ� ำ แนกประเภทข้ อ มู ล แล้ ว พบสาเหตุ ข องปั ญ หา
บานเลื่อนมีการจัดวางปะปนอยู่กับชุดบานสวิง ส่งผลให้ยากต่อ เกิดจากสินค้าภายในคลังสินค้ามีการจัดเก็บไม่เป็นระเบียบ จึงได้
การค้นหาสินค้า เป็นต้น ข้อมูลรายการสินค้าในคลังสินค้าของ ท�ำการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นดั้งขั้นตอนต่อไปนี้
ร้านน�้ำเพชรฯ คณะผู้วิจัยได้ด�ำเนินการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังนี้
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โดยใช้นาฬิกาจับเวลาเพื่อเก็บค่าเวลาไปใช้ในการค�ำนวณหาค่า
การเปรียบเทียบความแตกต่าง ของเวลาเฉลี่ย 2 กลุ่ม ที่มีความ
สัมพันธ์ (ไม่อิสระจากกัน) ในการเก็บข้อมูลเวลามีการทดสอบ
2 ครั้ง คือ ก่อนการจัดผังการจัดเก็บสินค้า (ก่อนปรับปรุง) และ
หลังการจัดผังการจัดเก็บสินค้า (หลังการปรับปรุง) โดยการจับเวลา
ทุกครั้ง คณะผู้วิจัยได้ท�ำการจับเวลาตั้งแต่ที่ลูกค้ามาซื้อสินค้า
เดิ น ตามพนั ก งานไปค้ น หาสิ น ค้ า จนกระทั่ ง สิ น ค้ า ถึ ง มื อ ลู ก ค้ า
ทั้ง 30 ครั้ง นับได้ว่าเป็นการจบกระบวนการท�ำงานของพนักงาน
น� ำ ค่ า เฉลี่ ย ที่ ไ ด้ ก ่ อ นการปรั บ ปรุ ง การจั ด เก็ บ สิ น ค้ า และหลั ง
การปรับปรุงการจัดเก็บเพื่อมาเปรียบเทียบและหาเวลาที่ลดลง
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ี

3. ผลจากการวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นภายในระบบการจัดเก็บสินคา
ขอมูลการเก็บสินคาภายในคลังสินคาของรานน้ําเพชร กลาส แอนด อลูมิเนียม โดยเฉพาะขั้นตอนของการจัดเก็บ
สินคาในคลังสินคาและสวนของขั้นตอนกระบวนการเบิก-จายสินคา เมื่อทําการจําแนกประเภทขอมูลแลว พบสาเหตุของ
68 ดวารสารวิ
ร�ำไพพรรณี
ปญหาเกิ
จากสินคจาัยภายในคลั
งสินปีคทาี่ มี13การจัฉบัดบเก็ทีบ่ 2ไมเดื
เปอนนพฤษภาคม
ระเบียบ จึงได- ทสิํางหาคม
การแก2562
ปญหาที่เกิดขึ้นดั้งขั้นตอนตอไปนี้
3.1 การแบงกลุมความสําคัญของสินคา
โซน C กลุ
่เป็นสินค้าทีน่มคีคาวามส�
3.1คณะผู
การแบ่วิจงัยกลุได่มทความส�
ญของสิ
นค้นาคาใหม โดยพิจารณาจากประเภทของสิ
ําการจัำดคักลุ
มของสิ
นค่มาทีขนาดของสิ
และ ำมูคัลญคน้า อยที่สุด
น สิ นง ค้เพืา่ ทีอ จั่ มดี รเรี
าคาต�
เ ปอร์าเซ็คันญต์ตามทฤษฎี
ใ นการเก็ บABC
รั ก ษาที่ ม าก
� ำ การจั
ด กลุใ่ มนการแบ
ของสิ นงค้กลุ
า ใหม่
ของสิ น คคณะผู
า โดยนํ้ วาิ จขั ยอได้
มู ลทมาเป
น เกณฑ
 ม สิ น ค าเป็
คงคลั
ย งลํ่ ำาและมี
ดั บ ความสํ
ซึ่งมีเกณฑนแค้บางสิขนาดของสิ
นคาดังนี้ นค้าและมูลค่า โดยทั่วไปจะมีสินค้าอยู่ประมาณ 40-50% ของสินค้าทั้งหมด และ
โดยพิจClassification
ารณาจากประเภทของสิ
กลุมนทีเกณฑ์
่เปนสิในการแบ่
นคาที่มีคงวามสํ
สินคาอยูประมาณ
ค่าอยู่ว่ปไปจะมี
ระมาณ  5-10%
ของมูลค่10-20%
าสินค้าทั้งของสิ
หมด นคา
ของสินค้า โดยน�ำข้โซน
อมูลAมาเป็
กลุ่มสิานคัค้ญามากมู
คงคลังลคาสูมีงมูลโดยทั
ทั
ง
้
หมด
และมี
ม
ล
ู
ค
า
อยู
ป

ระมาณ
70-80%
ของมู
ล
ค
า
สิ
น
ค
า
ทั
ง
้
หมด
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลสินค้าของร้านน�ำ้ เพชรฯ
เพื่อจัดเรียงล�ำดับความส�ำคัญตามทฤษฎี ABC Classification
โซน
B
กลุ

ม
ที
่
เ
ป
น
สิ
น
ค
า
ที
่
ม
ี
ค
วามสํ
า
คั
ญ
ปานกลาง
โดยทั
่
ว
ไปจะมี
สิ น คาอยูป ระมาณ
30-40%
ของสิ
พบว่า สินค้าประเภทกระจกมี
มลู ค่ามากที
ส่ ดุ และมี
สนิ ค้นาคอยูา ป่ ริมาณ
ซึ่งมีเกณฑ์แบ่งสินค้าดังนี้
ทั้งหมด และมี
ของมูลำคคัาญสินมาก
คาทั้งหมด
ไม่มากเมื่อเทียบกับสินค้าทั้งหมด และเมื่อเทียบตามเกณฑ์ในหลัก
โซน Aมูลคกลุาอยู
่ ม ทีป่ ระมาณ
เ ป็ น สิ น15-20%
ค้ า ที่ มี ค วามส�
โซน
C
กลุ
ม

ที
เ
่
ป
น
สิ
น
ค
า
ที
ม
่
ค
ี
วามสํ
า
คั
ญ
น
อ
ยที
ส
่
ด
ุ
เป
นสินคาที่มีรABC
าคาต่Classification
ําและมีเปอรเซ็นพบว่
ตในการเก็
กษาทีA่มากถัดมาเป็น
าจัดอยูบ่ใรันโซน
มูลค่าสูง โดยทั่วไปจะมีสินค้าอยู่ประมาณ 10-20% ของสินค้า การทฤษฎี
สินป่ คระมาณ  70-80%  ของมู
าอยูประมาณ 40-50%ลของสิ
หมด และมี
คาอยูประมาณ
ลคาBสินและสิ
คาทั้งนหมด
สินค้มาูลประเภทอลู
มิเนียม5-10%
ที่จัดอยูของมู
่ในโซน
ค้าประเภทฝ้า/
ทัง้ หมดโดยทั
และมี่วไปจะมี
มลู ค่าอยู
ค่าสินนค้คาาทัทัง้ ้งหมด
จากการเก็
บ
รวบรวมข
อ
มู
ล
สิ
น
ค
า
ของร
า
นน้
ํ
า
เพชรฯพบว
า
สิ
น
ค
า
ประเภทกระจกมี
ม
ู
ล
ค
า
มากที
่
ส
ด
ุ
และมี
สินคา
โซน B กลุ่มที่เป็นสินค้าที่มีความส�ำคัญปานกลาง ยิปซัม จัดอยู่ในโซน C ตามล�ำดับ ซึ่งแสดงในตารางที่ 1 ดังนี้
อยูปริมาณไมมากเมื่อเทียบกับสินคาทั้งหมด และเมื่อเทียบตามเกณฑในหลักการทฤษฎี ABC Classification พบวาจัดอยู
โดยทั่วไปจะมีสินค้าอยู่ประมาณ 30-40% ของสินค้าทั้งหมด และ
ในโซน A ถัดมาเปนสินคาประเภทอลูมิเนียม ที่จัดอยูในโซน B และสินคาประเภทฝา/ยิปซัม จัดอยูในโซน C ตามลําดับ
มีมูลค่าซึอยู
่ประมาณ 15-20%
่งแสดงในตารางที
่ 1 ดัของมู
งนี้ ลค่าสินค้าทั้งหมด

ชภัฏ

ตารางที่ 1 การแยกประเภทสินคค้าตามมูลคค่าของสินคค้า
ประเภทสินคา
ปริมาณการจัดเก็บ
ชุดบานกระจก
10-20%
ชุดอลูมิเนียม
30-40%
ชุดฝา/ยิปซัมและอุปกรณ
40-50%

ชวงราคาสินคา
1,000-8,000 บาท
50-1,000 บาท
10-500 บาท

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

จากตารางที่ 1 การแยกประเภทสินค้าตามมูลค่าของ เพื่อการจัดความส�ำคัญของสินค้าตามทฤษฎี ABC Classification
จากตารางที
่ 1 การแยกประเภทสิ
นคลาะประเภท
ตามมูลคาของสิ
คา ผลการวิ
สินค้า ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลในการพิ
จารณาสินค้าแต่
ได้แนสดงดั
งภาพทีเ่ คราะห
2 ขอมูลในการพิจารณาสินคาแตละ
ประเภท เพื่อการจัดความสําคัญของสินคาตามทฤษฎี ABC Classification ไดแสดงดังภาพที่ 2
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การจัดเก็บอยูที่ประมาณ
10-20%
A
การจัดเก็สิบนอยูคาทประเภท
ี่ประมาณ
ชุ
ด
บานกระจก
10-20%

การแบงกลุมBสินคา
การจัดเก็บอยูที่ประมาณ
30-40%
B
การจัดเก็สิบนอยูคาทประเภท
ี่ประมาณ
ชุ
ด
อลู
ม
30-40% ิเนียม

C

การจัดเก็บอยูที่ประมาณ
40-50%
C

การจัดเก็สิบนอยูคาทประเภท
ี่ประมาณ
ชุดฝา40-50%
/ยิปซัมและอุปกรณ
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การแบงกลุมสินคา

ิทยา
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ชภัฏ

เหตุผล
เหตุผล
สินคาประเภท
สินคาประเภท
สิ น คปา ในปริ
มี ก ารจั
เก็มบิเสินีนยคมา ในปริ ม าณ
ชุดดอลู
ชุมีดกฝารจั
า/ยิปดซัเก็มบและอุ
กรณ ม าณ
มาก สิ น ค า ส ว นมากมี มู ล ค า
เพี ย งพอต อความต อ งการของ
ประมาณ 15-20% ของสิ นคา
ลูกคา สินคาสวนมากมีมูลคา
ทั้งหมด
ประมาณ 15-20% ของสิ น ค า
เหตุผล
เหตุ
ผ
ล
เหตุผล
ทั้งหมด
มี
ก
ารจั
ด
เก็
บ
สิ น ค า ในปริ ม าณ
มี ก ารจั ด เก็ บ สิ น ค า ในปริ ม าณ
มี การจั ดเก็ บ สิน คาในปริม าณ
มาก สิ น ค า ส ว นมากมี มู ล ค า
เพี ย งพอต อความต อ งการของ
น อ ย สิ น ค า มี มู ล ค า ประมาณ
ประมาณ 15-20% ของสิ นคา
ลูกคา งกลุ
สินมคสิานสควานมากมี
ูลคา ABC Classification
70-80% ของสินคาทั้งหมด ภาพที่ 2 การแบ
ตามหลัมกทฤษฎี
ทั้งหมด
ประมาณ 15-20% ของสิ น ค า
ทั้งกหมด
3.2 การจัดวางสินคาตามหลั
การทฤษฎี ABC Classification
ปรุงการจั
เก็บสินกคการทฤษฎี
าภายในรานน้ABC
ําเพชร กลาส แอนด อลูในการจั
มิเนียมดทํเก็าบการจั
บสินลคะโซน
าทั้ง 93
ชนิด จัยนี้
3.2การปรั
การจั ดบวางสิ
น ค้ าดตามหลั
สินค้ดาเก็
ในแต่
ซึ่งในงานวิ
ตามการจัดหมวดหมูทฤษฎี ABC Classification ซึ่งไดทําการจั
ดแยกประเภทไว
แลวนโดยการจั
ดเก็บสินค้คาคงคลั
ก นค้า
Classification
จะเน้
นABC
ที่ประเภทของสิ
ค้า ขนาดของสิ
และมูงลจะถู
ค่าของสิ
ภาพที
่
2
การแบ
ง
กลุ
ม

สิ
น
ค
า
ตามหลั
ก
ทฤษฎี
Classification
เก็บตามหมวดหมู
ทั้งง3การจั
ประเภท
การปรับปรุ
ดเก็บสิไดนแค้กาภายในร้านน�้ำเพชร น� ำ มาเป็ น เกณฑ์ ใ นการแบ่ ง กลุ ่ ม ความส� ำ คั ญ ตามทฤษฎี ABC
กลาส แอนด์ อลู3.2
มเิ นียการจั
ม ท�ำดการจั
สินค้าทักง้ การทฤษฎี
93 ชนิด ตามการจั
ด Classification สินค้าทั้ง 93 ชนิด ได้ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ
วางสิดนเก็คบาตามหลั
ABC
Classification
A
แทน
ชุดเรีบานกระจก
A
หมวดหมู่ทฤษฎีการปรั
ABC Classification
ดแยกประเภท
ยบร้
อยง่าอลู
ยต่มอิเการเบิ
ายสินดค้เก็าบซึสิ่งนจะแสดงในภาพที
บปรุงการจัดเก็ซึบ่งสิได้นทคา�ำการจั
ภายในร
า
นน้
ํ
า
เพชร
กลาส
แอนด
นียม ทํกา-จ่การจั
คาทั้ง 93 ชนิด ่ 3 ดังนี้
B
แทน
ชุ
ด
อลู
ม
เ
ิ
นี
ย
ม
B
ไว้ แตามการจั
ล้ ว โดยการจั
ด เก็ บ สิ นทค้ฤษฎี
า คงคลั
ก เก็ บ ตามหมวดหมู
่ ทั้ ง ดแยกประเภทไวแลวโดยการจัดเก็บสินคาคงคลังจะถูก
ดหมวดหมู
ABCง จะถู
Classification
ซึ่งไดแทน
ทําการจั
C
ชุดฝา/ยิปซัมและอุปกรณ
C
3 ประเภท
ได้แก่ ทั้ง 3 ประเภท
เก็บตามหมวดหมู
ไดแก
เหตุผล
สินคาประเภท
มี การจั
ดเก็ บ สิน คาในปริม าณ
ชุดบานกระจก
น อ ย สิ น ค า มี มู ล ค า ประมาณ
70-80% ของสินคาทั้งหมด

มห
าว

บานกระจก
ในการจัAดเก็บสินคแทน
าในแตAชุลดะโซน
ซึแทน
่งในงานวิจชุัยดนีบานกระจก
้จะเนนที่ประเภทของสินคา ขนาดของสินคาและมูลคาของ
B
แทน
ชุ
ด
อลู
มิเนียClassification
ม
แทน
ชุ
ด
อลู
ม
เ
ิ
นี
ย
ม
B ในการแบงกลุมความสําคัญตามทฤษฎี ABC
สินคา นํามาเปนเกณฑ
สินคาทั้ง 93 ชนิด ไดถูกจัดเก็บอยาง
C
แทน
ชุ
ด
ฝ
า
/ยิ
ป
ซั
ม
และอุ
ป
กรณ
แทน กชุ-จดาฝ้ยสิ
า/ยินปคซัา มซึ่งจะแสดงในภาพที่ 3 ดังนี้
เปนระเบียบเรียบรCอยงายตอการเบิ
และอุปกรณ์

ในการจัดเก็บสินคาในแตละโซน ซึ่งในงานวิจัยนี้จะเนนที่ประเภทของสินคา ขนาดของสินคาและมูลคาของ
สินคา นํามาเปนเกณฑในการแบงกลุมความสําคัญตามทฤษฎี ABC Classification สินคาทั้ง 93 ชนิด ไดถูกจัดเก็บอยาง
เปนระเบียบเรียบรอยงายตอการเบิก-จายสินคา ซึ่งจะแสดงในภาพที่ 3 ดังนี้
ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร, กฤติยา เกิดผล

70 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562

C

B

C

C

A

C

C

A

A

C

C

A

A

A

C

C

A

A

A

A

A

A

C

C

A

A

A

A

B

A

A

B

A

B
B

ชภัฏ
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รับสินคา

ภาพที่ 3 พื้นที่การจัดเก็บสินคาแบบใหม
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า

3.3 การติดปายและสัญลักษณ ภายในโซน ABC
3.3 คณะผู
การติดวป้ิจาั ยยและสั
ญลักกการทฤษฎี
ษณ์ ภายในโซน
บเวลาการหยิ
บสินงการจั
ค้าของพนั
ไดนําหลั
VisualABC
Control มาใช ในการปรั3.4
บปรุผลการจั
ง เรื่องการบอกตํ
าแหน
ดวางกงานใน
แต่ละครั
คณะผู้วิจัยได้น�ำหลั
Visual
Control
สินคา การแยกประเภทสิ
นคกาการทฤษฎี
ใหชัดเจน และมี
การกํ
าหนดสีตางๆได
แก ้ง หลังการปรับปรุงคลังสินค้า            
มาใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง สีเรืฟ่ อางการบอกต� ำ แหน่ ง การจั
ด วางสิ
น ค้ า ดบานกระจก โดยใช้นาฬิกาจับเวลา เพื่อเก็บค่าเวลาการหยิบ
ใชแทนสิ
นคาประเภทชุ
สิดนอลู
ค้ามของพนั
การแยกประเภทสินค้าให้สีเชหลื
ัดเจน
ต่างๆได้
ก่
อง และมีการก�ำหนดสี
ใชแทนสิ
นคาแประเภทชุ
ิเนียม กงานเพือ่ น�ำไปใช้ในการค�ำนวณหาค่าการเปรียบเทียบ
สีฟสี้าชมพู ใช้แทนสินค้าประเภทชุ
ดบานกระจก  
ง ก่อนการปรั
ใชแทนสิ
นคาประเภทชุความแตกต่
ดฝา/ยิปซัมาและอุ
ปกรณ บปรุงและการปรับปรุง โดยการจับเวลา
ง ใช้แทนสินค้าประเภทชุ
มิเนีลยะประเภทออกจากกั
ม ทุกครั้ง ผู้วิจัยนได้อย
ท�ำาการจั
บเวลาตั
ที่ลูกพค้นัามาซื
้อสินค้าจนกระทั่ง
เพืสีเ่อหลื
ทําอการแยกหมวดหมู
สินคาสินดคอลู
าแต
งชัดเจน
เพื่อ้งชแต่วยให
กงานสามารถ
คนหาสินคาและจั
คาไดนอค้ยาาประเภทชุ
งถูกตองและเป
างานของพนักงานใช
สีชมพูดเก็บใช้สิแนทนสิ
ดฝ้า/ยินประเรี
ซัม ยบสินจึค้งสาถึงผลให
งมือลูรกะยะเวลาในการทํ
ค้า พบว่า ระยะเวลารวมในการหยิ
บสินเวลา
ค้า จ�ำนวน
นอยลง ซึ่งภายในปายจะระบุ
ตําแหนงการจัดวางสินคา และระบุ
งาน เพืการจั
่อใหดพเก็นับกสิงานง
ย ตรอะยะเวลารวม
การ
และอุปกรณ์
30 ครัชง้ ื่อหลัและหน
งการปรัาตับดปรุชิ้นงระบบ
นค้าา  ได้
คนหาสินเพืคอ่ าท�และการจั
ดเก็บสินคส่ านิ สค้งาผลให
ารดํละประเภท
าเนินงานรวดเร็
วลดปญบหาการใช
นหาสิ23นควิานและการหยิ
บ นาที
ำการแยกหมวดหมู
สินค้ากแต่
ในการหยิ
สินค้า 6 เวลาในการค
ชั่วโมง 25 นาที
าที หรือ 385
สินนคอย่
าผิาดงชั
ในระหว
ดหาสิ
าใหกับลูกคา นหาสินค้า 14 วินาที ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
ออกจากกั
ดเจน าเพืงการจั
่อช่วยให้
พนันกคงานสามารถค้
ผลการจั
บเวลาการหยิ
งานในแตละครั้ง หลังการปรั1)บปรุเวลารวมในการหยิ
งคลังสินคา
และจัดเก็บสินค้าได้อ3.4
ย่างถู
กต้องและเป็
นระเรียบบสินจึคงส่างของพนั
ผลให้รกะยะ
บ สิ น ค้ า แต่ ล ะครั้ ง
โดยใช
น
าฬิ
ก
าจั
บ
เวลา
เพื
่
อ
เก็
บ
ค
า
เวลาการหยิ
บ
สิ
น
ค
า
ของพนั
ก
งานเพื
่
อ
นํ
า
ไปใช
ใ
นการคํ
า
นวณหาค
าการ
เวลาในการท�ำงานของพนักงานใช้เวลาน้อยลง  ซึง่ ภายในป้ายจะระบุ ส่วนใหญ่ใช้เวลาน้อยลงจากเดิม
ยบเที
ยบ นความแตกต
างชกื่ออและหน้
นการปรั
และการปรั
้ง ผูกวงานใช้
ิจัยไดทเวลาในการหยิ
ําการจับเวลาตับ้งสิแตนค้ที่าลดลง
ต�ำแหน่งเปรี
การจั
ดวางสิ
ค้า และระบุ
าตับดปรุ
ชิ้นงงาน
เพื่อให้ บปรุง โดยการจับเวลาทุ2)กครัพนั
ลูกคามาซื้อสินคาจนกระทั่งสินคาถึงมือลูกคา พบวา ระยะเวลารวมในการหยิบสินคา จํานวน 30 ครั้ง หลังการปรับปรุง
พนักงานง่าย ต่อการค้นหาสินค้าและการจัดเก็บสินค้า ส่งผลให้ เนือ่ งจากมีการปรับปรุงระบบการจัดเก็บสินค้าแบบใหม่เพือ่ ช่วยให้
ระบบ การจัดเก็บสินคา ไดระยะเวลารวมในการหยิบสินคา 6 ชั่วโมง 25 นาที 23 วินาที หรือ 385 นาที 14 วินาที ซึ่ง
การด�ำเนินงานรวดเร็วลดปัญหาการใช้เวลาในการค้นหาสินค้า และ พนักงานคนหาสินค้าได้รวดเร็วขึ้น
สามารถสรุปผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้
การหยิบสินค้าผิดในระหว่างการจัดหาสินค้าให้กับลูกค้า
คณะผูว้ จิ ยั ได้ น�ำเวลาทีไ่ ด้จากการจับเวลาทัง้ 30 ครัง้
เพือ่ มาหาค่าเฉลีย่ ระยะเวลาในการหยิบสินค้าของพนักงานหลังการ
เพิ่มประสิทธิภาพ พบว่าเวลาเฉลี่ยหลังการเพิ่มประสิทธิภาพ คือ  
12 นาที 8 วินาที

ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร, กฤติยา เกิดผล

สรุปผลและอภิปรายผล

ชภัฏ

รำไ

พพ
รรณ
ี

1. เพื่อปรับปรุงระบบการจัดเก็วารสารวิ
บสินคาจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562 71
การวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บสินคาภายในคลังสินคา ไดทําการปรับปรุงในเรื่องระบบการจัดเก็บสินคา
สินค้าทั้งABC
93 ชนิ
ด ซึ่งสามารถจั
่ได้ ในการแบ
13 หมวดหมู
สรุปผลและอภิ
ปรายผลาคัญของสินคาทั้ง 93 ชนิด โดยใชหลักการทฤษฎี
โดยการแยกความสํ
Classification
เปดนหมวดหมู
หลักเกณฑ
ง ่ และ
ประเภทหลั
ก ๆหมวดหมู
ได้ 3  และจั
ประเภท
ได้ แ ก่ กชุๆได
ด บานกระจก
1. และ
เพื่อปรัจัดบหมวดหมู
ปรุงระบบการจั
ประเภท
สินคา ดซึเก็
่งสิบนสิคนาค้ทัา้ง 93 ชนิด สามารถจัจั ดหมวดหมู
ได 13
ดประเภทหลั
3
ชุ ดปอลู
มิเ นีซึย่งมสินชุคดาทัฝ้้งา /ยิ
ซั มและอุจะถู
ปกรณ์
ประเภท
ชุดบานกระจก
ดอลูมิเนีดยเก็มบชุสิดนฝค้าา/ยิ
ปซัมและอุ
กรณ
3 ปประเภท
กจัดเก็นอกจากนี
บอยางเปน้ได้ท�ำการ
การวิไดจแัยกการเพิ
่มประสิทธิภชุาพการจั
ภายใน
นําหลั
กการทฤษฎีดVisual
ในการระบุ
แหนงการจัำดแหน่
วางสิงการจั
นคา ดการทํ
กษณ
บปรุง เรืต่อํางการบอกต�
วางสิานสัค้ญาญลั
การแยกประเภท
คลังสินระเบี
ค้า ได้ยทบำ� นอกจากนี
การปรับปรุ้ยงังในเรื
อ่ งระบบการจั
เก็บสินค้Control
า โดยการมาใชปรั
และการทํ
ปายแยกประเภทสิ
คาดใหโดยใช้
พนักงานค
หาสินคาไดเร็วสิยิน่งค้ขึา้นแต่
และจั
ดเก็ดบโดยการก�
สินคาไดถำหนดสี
ูกตอง ต่าง ๆ ได้แก่
ละชนิ
แยกความส�
ำคัญาของสิ
นค้าทั้ง 93 นชนิ
หลักนการทฤษฎี
2. เพื่อเพิ่มเป็ประสิ
ภาพการเบิ
ก-จางยสิประเภท
นคา และ
สีฟ้า ใช้แทนสินค้าประเภทชุดบานกระจก  
ABC Classification
นหลัทกธิเกณฑ์
ในการแบ่
ดเก็บสินคดาหมวดหมู
เพื่อเพิ่มประสิ
า ทางคณะผู
วิจัยไดดอลู
ทํามปรัิเนีบยปรุ
สีเกหลื-จอางยสิใช้นแคทนสิ
นค้าประเภทชุ
มง
จัดหมวดหมู่สินจากการปรั
ค้า ซึ่งสินค้บาปรุทั้งงระบบการจั
93 ชนิด สามารถจั
่ได้ ทธิภาพการเบิ
ระบบการจั
ดเก็บดสิประเภทหลั
นคาแบบใหม
คัญแของสิ
ไดด13
 ปกรณ์
สีชดมพูซึ่งสามารถจั
ใช้แทนสินดค้หมวดหมู
าประเภทชุ
ฝ้า/ยิหมวดหมู
ปซัมและอุ
13 หมวดหมู
่ และจั
ก ๆโดยการแยกความสํ
ได้ 3 ประเภท าได้
ก่ นคาทั้ง 93 ชนิ
และจัดประเภทหลั
ไดแก ปชุกรณ์
ดบานกระจก
/ยิปซัมและอุส่ ปนิ กรณ
้ไดง่ ทขึําน้ การ
ค้าให้นอกจากนี
ชดั เจนมากยิ
และสามารถ
ชุดบานกระจก
ชุดอลูมิเนีกยๆได
ม ชุด3ฝ้ประเภท
า/ยิปซัมและอุ
ซึ่งสินค้าชุดอลูมิเนียม ชุดเพืฝอ่ าแยกหมวดหมู
ปรับปรุง เรื่องการบอกตําแหนงการจัดวางสินคา การแยกประเภทสิ
น
ค
า
แต
ล
ะชนิ
ด
โดยการกํ
า
หนดสี
ต
า

งๆได
แ
ก
ทัง้ 3 ประเภท จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ นอกจากนีย้ งั น�ำหลัก ท�ำให้พนักงาน จัดเก็บสินค้าได้อย่างถูกต�ำแหน่ง และใช้เวลาค้นหา
สีฟา
ใชแทนสินคาประเภทชุดบานกระจก
การทฤษฎี Visual Control มาใช้ในการระบุต�ำแหน่งการจัดวาง สินค้าน้อยลง ในการปรับปรับปรุงระบบการจัดเก็บสินค้าแบบใหม่
สีเหลือง
ใชแทนสินคาประเภทชุดอลูมิเนียม
ใช้หลักการทฤษฎี ABC Classification และ Visual Control
สินค้า การท�ำสัญสีญลั
ก
ษณ์
และการท�
ป้ายแยกประเภทสิ
ชมพู
ใชแำทนสิ
นคาประเภทชุดฝนาค้/ยิา ปซัมและอุปกรณ
เป็นาให
หลัพกนักท�งาน
ำให้กจัดารเพิ
ก-จ่ง าและใช
ยสินค้า ลดลง
ให้พนักงานค้นเพื
หาสิ
นค้าได้เร็วยิ่งขึส ้นินและจั
บสินค้าได้่งถขึูก้นต้และสามารถทํ
อง
่อแยกหมวดหมู
คาใหดชเก็
ัดเจนมากยิ
เก็บ่มสิประสิ
นคาไดทอธิยภาาพการเบิ
งถูกตําแหน
9 วินาทีใชหจากการเก็
บข้อมูABC
ลระยะเวลาในการหยิ
เพื่อนเพิค่มานประสิ
ภาพการเบิบกปรั-จ่บาปรุ
ยสิงนระบบการจั
ค้า
เวลาค2.นหาสิ
อยลงทธิในการปรั
ดเก็บ11
สินคนาที
าแบบใหม
ลักการทฤษฎี
Classification บสินค้า
ของพนั
สินค้นาที
าจ�ำนวน
้ง ก่อนและหลั
จากการปรั
บ ปรุเป
ง ระบบการจั
บ สิ น่มค้ประสิ
า เพื่ ทอ ธิเพิภ่ มาพการเบิ
และ Visual
Control
นหลัก ทําใหดกเก็ารเพิ
ก-จกางาน
ยสิ นในการหยิ
ค า ลดลงบ11
9 วิน30
าที ครั
จากการเก็
บ งการ
ระบบการจั
นค้าซึ่งแสดงในตารางที
2 ดังนี้
ประสิทขอธิภมูาพการเบิ
ก-จ่ายสินค้าบทางคณะผู
้วิจัยกได้
ท�ำในการหยิ
ปรับปรุง บสิปรั
ลระยะเวลาในการหยิ
สินคาของพนั
งาน
น คบาปรุ
จํางนวน
30 ครัด้งเก็กบอสินและหลั
งการปรับปรุง่ ระบบ
ระบบการจั
โดยการแยกความส�
ำคัญของ
การจัดดเก็เก็บบสิสินนคค้าซึาแบบใหม่
ง่ แสดงในตารางที
่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 เวลาในการหยิบสินคค้า กก่อน-หลัง เพิ่มประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ
ขอเสนอแนะ

เวลารวม (นาที)
741.18
385.14
356.04

ลัยร
า

การเก็บขอมูลการหยิบสินคา
กอนการปรับปรุง
หลังการปรับปรุง
เวลาที่ลดลง

เวลาเฉลี่ย (นาที)
24.7
12.8
11.9

ิทยา

ที่ดีเสมอมา ตลอดจนขอกราบขอบพระคุณท่านคณะกรรมการ
ผู้ทFirst
รงคุณOut
วุฒิท(FIFO)
ุกท่าน เพื่อชวยใหสินคาที่ถูกจัดเก็บอยูใน
สามารถน�
า โดยใช้
ท ฤษฎีFirst in
สามารถนํำาวิวิธธี กีการจั
ารจัด การคลั
การคลังงสิสินนคค้าโดยใช
ทฤษฎี
หากมีข้อผิอดนพลาดหรื
อบกพร่
สินคาOut
มีการหมุ
นเวียเพื
น ่อโดยสิ
นคสาินทีค้่มาากที่ถอูกนจะถู
ยูอ้อกมาขายก
และลดป
ญหาสิอนงประการใด
คา
First คลั
in งFirst
(FIFO)
ช่วยให้
จัดเก็กบเก็อยูบไว
่ในกอนและนําสินคสุาดทีท้่มีอายนี
สภาพเมื
ถูกจัโดยสิ
ดเก็บนไวค้เาปทีน่มเวลานาน
คลังสินเสืค้่อามคุ
มีกณารหมุ
นเวีย่อน  
าก่อนจะถูกเก็บไว้ก่อน ผู้วิจัยขออภัยอย่างสูงมา ณ ที่นี้และขอน้อมรับฟังค�ำแนะน�ำจาก
และน�ำสินค้าที่มีอยู่ออกมาขายก่อน และลดปัญหาสินค้าเสื่อม ทุกท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้สนใจในการศึกษาต่อไป
คุณสภาพเมื่อถูกจัดเก็บไว้เป็นเวลานาน
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การวิจัยเรื่ององค์ประกอบของปัจจัยการตลาดต่อการท่องเที่ยวตลาดน�้ำทุ่งบัวแดง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรม
การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่ตลาดน�้ำทุ่งบัวแดง 2) ศึกษาองค์ประกอบของปัจจัยการตลาดต่อการท่องเที่ยวตลาดน�้ำทุ่งบัวแดง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวที่เดินมาทางมาเที่ยวตลาดน�้ำทุ่งบัวแดง จ�ำนวน 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�้ำทุ่งบัวแดง กลุ่มตัวอย่าง
ให้ความส�ำคัญภาพรวมระดับมาก (X = 3.67, S.D. = 0.836) และจากการวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยการตลาดของการท่องเที่ยว
ตลาดน�้ำทุ่งบัวแดง พบว่า ปัจจัยทางการตลาดของการท่องเที่ยวตลาดน�้ำทุ่งบัวแดง ประกอบด้วย ปัจจัยด้านการคมนาคมและสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวก ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านค่าบริการและความปลอดภัย
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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.
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อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือเป็นแรงขับเคลื่อนทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2561)
และมีบทบาทส�ำคัญในการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดย
ช่ ว ยสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การการจ้ า งงาน สร้ า งรายได้ ลดปั ญ หา
ความยากจนในภูมิภาคต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและสาธารณูปโภค ตลอดจนการสร้างรายได้สู่ประเทศ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีศักยภาพที่จะขยายตัวได้ในอนาคต
จะเห็ น ได้ จ ากการเพิ่ ม ขึ้ น ของจ� ำ นวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วตั้ ง แต่
ปี พ.ศ. 2555 จาก 48,610,337 คน เป็น 73,433,188 คน ใน
ปีพ.ศ. 2560 (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560) รวมทั้ง
การเพิ่มขึ้นของรายได้ที่มาจากการท่องเที่ยว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555
จาก 346,353 ล้ า นบาท เป็ น 656,829 ในปี พ .ศ. 2560
(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560) โดยจ�ำนวนชาวไทย
ท่องเที่ยวภายในประเทศ ในช่วงปี พ.ศ. 2556-2559 มีการเติบโต
เฉลี่ยร้อยละ 5.79 ต่อปี เมืองหลักและเมืองรอง รวมทั้งการท่องเที่ยว
ระดั บ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น เพื่ อ กระจายความเจริ ญ และสร้ า งรายได้
อย่างทั่วถึงในทุก ๆ ท้องถิ่น (กรมการท่องเที่ยว, 2561) ด้วยความ
อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ประกอบกับ
ภูมิทัศน์ที่สวยงาม ประเทศไทยจัดได้ว่าเป็นประเทศที่มีสถานที่
ท่ อ งเที่ ย วที่ ห ลากหลาย อาทิ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วตามธรรมชาติ
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณสถาน รวมทั้งแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วที่ ถูก สร้ า งขึ้น เป็น ต้น ประกอบกับ การมีการพั ฒ นา
สาธาณูปโภค สิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ท�ำให้นักท่องเที่ยว
สามารถเลือกสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีส่ ร้างความประทับใจได้เป็นอย่างดี
จากแนวคิ ด แผนพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว ฉบั บ ที่ 2
(พ.ศ. 2560 - 2564) ที่ มุ ่ ง เน้ น การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วและ
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ยั่ ง ยื น รวมทั้ ง แสดงอั ต ลั ก ษณ์ ค วามเป็ น ไทย
ส่งเสริมเชิดชูวัฒนธรรมไทย และวิถีชีวิตของชุมชน น�ำไปสู่แนวโน้ม
การท่ อ งเที่ ย วที่ ยั่ ง ยื น มากขึ้ น เพื่ อ กระจายรายได้ สู ่ ชุ ม ชน
(คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ, 2560) ซึ่ ง ใน
บรรดาแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ “ตลาดน�้ำ” นับได้ว่าเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สนองตอบความต้องการดังกล่าวได้อย่างชัดเจน
จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางที่ตั้งอยู่
ไม่ห่างจากกรุงเทพมหานครที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
ที่ส�ำคัญที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว คือ “พระปฐมเจดีย์” ทั้งยัง
เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลไม้ และอาหารหลากหลายชนิด
นอกจากนี้จังหวัดนครปฐมยังมีตลาดน�้ำแนวพักผ่อนเชิงธรรมชาติ
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนได้เป็นอย่างดี หรือที่เรารู้จักคือ
“ตลาดน�้ำทุ่งบัวแดง” ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวได้ให้ความสนใจกับ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มากขึ้น และตลาดน�้ำถือว่าเป็นแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องความเป็ น ไทย และสะท้ อ นถึ ง
วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น และวิ ถี ชี วิ ต ความเป็ น อยู ่ ไ ด้ เ ป็ น อย่ า งดี
(พรนภา ธนโพธิวิรัตน์, 2551)  

ตลาดน�้ำทุ่งบัวแดง ตั้งอยู่ในอ�ำเภอเมืองบางเลน จังหวัดนครปฐม
เป็นตลาดที่สร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ถึง
ธรรมชาติความสวยงามของสระบัวแดงที่กว้างขวางด้วยขนาด
24 ไร่ โดยนักท่องเที่ยวสามารถมาเยี่ยมชมบัวแดงได้ตลอดทั้งปี
โดยในสระแห่งนี้ ประกอบด้วย บัว 2 สายพันธุ์ คือ บัวสายพันธุ์
ดั้งเดิมและบัวแดงมะเหมี่ยว นักท่องเที่ยวสามารถมาเยี่ยมชม
ได้ตลอดทั้งวัน ในช่วงเช้าสามารถมาสูดอากาศบริสุทธิ์ หรือดู
พระอาทิตย์ตกในช่วงเย็นท่ามกลางสระบัวขนาดใหญ่ ในบริเวณ
ตลาดน�ำ้ ทุง่ บัวแดงมีรา้ นค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟให้แวะพักมากมาย
มีบริการให้เช่าชุดไทยเพื่อเก็บภาพบรรยากาศซึมซับวัฒนธรรม
ท้องถิ่น มีมุมถ่ายภาพมากมาย ทั้งยังมีบริการนั่งเรือชมทุ่งบัวแดง
แบบใกล้ ๆ ให้ได้พักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน
ตลาดน�้ำทุ่งบัวแดงยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก ประกอบกับยังขาด
กลยุทธ์ในการด�ำเนินการทางการตลาด เช่น ทางด้านการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว
รวมทั้ ง การสร้ า งความแตกต่ า งที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องตลาดน�้ ำ
ทุง่ บัวแดงให้แตกต่างจากตลาดน�ำ้ ทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั อืน่ ๆ จากปัญหาดังกล่าว
ผูว้ จิ ยั จึงได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการศึกษาพฤติกรรมการท่องเทีย่ ว
ของนักท่องเที่ยวที่ตลาดน�้ำทุ่งบัวแดง รวมทั้งศึกษาองค์ประกอบ
ของปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการท่องเที่ยวตลาดน�้ำทุ่งบัวแดง
เพื่อการพัฒนาและวางแผนการท่องเที่ยวอย่างมีทิศทางที่สามารถ
สนองตอบความต้องการของนักท่องเที่ยว และสร้างความพึงพอใจ
ให้นักท่องเที่ยว โดยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในใจนักท่องเที่ยว
อันดับต้น ๆ ที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่ท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็น
แนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคอื่น ๆ เพื่อน�ำไปสู่
การพัฒนาชุมชนที่ยังยืน ตลอดจนสร้างรายได้ให้แก่ประเทศต่อไป

รำไ

บทน�ำ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการท่องเทีย่ วของนักท่องเทีย่ ว
ที่ตลาดน�้ำทุ่งบัวแดง
2. เพื่อศึกษาความส�ำคัญของปัจจัยการตลาดต่อการ
ท่องเที่ยวตลาดน�้ำทุ่งบัวแดง

เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การวิ จั ย เรื่ อ ง ปั จ จั ย การตลาดและพฤติ ก รรมของ
นักท่องเที่ยวที่มาตลาดน�้ำทุ่งบัวแดง จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางด้าน
การตลาดที่ธุรกิจสามารถควบคุมได้ และผสานตัวแปรดังกล่าว
ร่ ว มกั น เพื่ อ ตอบสนองตอบความต้ อ งการของกลุ ่ ม เป้ า หมาย
โดยมีองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ (1) ผลิตภัณฑ์ (Product)
หมายถึง ตัวผลิตภัณฑ์ รูปแบบ ตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ รวมไปถึง
การบริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า (2) ราคา (Price) ซึ่งหมายถึงการก�ำหนดมูลค่า

จิรวุฒิ หลอมประโคน, ศลาฆนันท์ หงส์สวัสดิ์, รัชภร รุ่งตั้งธนาบุญ
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ที่แสดงถึงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของคนในชุมชน และความสะดวกใน
การเดินทางมาท่องเที่ยวและ (4) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเลื อ กแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วตลาดน�้ ำ ของผู ้ บ ริ โ ภค
มากที่สุด คือ การประชาสัมพันธ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต การจัด
กิจกรรม เช่น การชิมฟรี การจัดแสดงร�ำไทย การประชาสัมพันธ์
ณ จุดท่องเที่ยวโดยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการแบบ
ครบวงจร
ขนิษฐา บรมสาลี และรัฐพล สันสน (2560) ศึกษา
เรือ่ งรูปแบบกลยุทธ์การตลาดเพือ่ การท่องเทีย่ วตลาดน�ำ้ แบบยัง่ ยืน
โดยวิจัยแบบผสมผสานทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิง
คุณภาพจากกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวนทั้งสิ้น 1,200 คน โดยแบ่งเป็น
นักท่องเทีย่ วตลาดน�ำ้ แบบดัง้ เดิม จ�ำนวน 600 คน และนักท่องเทีย่ ว
ตลาดน�้ำแบบที่สร้างขึ้นเพื่อการท่องเที่ยว จ�ำนวน 600 คน โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม การสนทนากลุม่ และการสัมภาษณ์
เชิงลึก ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์
ด้านการตลาดการท่องเที่ยวตลาดน�้ำแบบยั่งยืน ประกอบด้วย
3 ปัจจัย ได้แก่ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ภาพลักษณ์ของ
ตลาดน�้ำ  และการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวกับชุมชน ปัจจัยที่
ส�ำคัญทีส่ ดุ ส�ำหรับนักท่องเทีย่ วตลาดน�ำ้ แบบดัง้ เดิม คือ ส่วนประสม
ทางการตลาดบริ ก ารด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มทางกายภาพ ในขณะที่
รูปแบบกลยุทธ์การตลาดส�ำหรับตลาดน�้ำแบบที่สร้างขึ้นเพื่อการ
ท่องเที่ยว พบว่า องค์ประกอบที่สาคัญที่สุด คือ การมีส่วนร่วมของ
นักท่องเที่ยวกับชุมชน ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนในแหล่ง
ท่องเที่ยว
ชุติมา นุตยะสกุล และประสพชัย พสุนนท์ (2560)
ได้ท�ำการศึกษาปัจจัยการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อ
การท่องเที่ยวตลาดน�้ำวัดล�้ำพญา จังหวัดนครปฐม โดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวที่
ตลาดน�้ำวัดล�้ำพญา จ�ำนวน 400 คน จากการศึกษาพบว่า ปัจจัย
การตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวตลาดน�้ำ
ประกอบไปด้ ว ย ปั จ จั ย 8 ด้ า น โดยปั จ จั ย ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วให้
ความส�ำคัญมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านการบริการ รองลงมาคือ
ปัจจัยด้านแหล่งข้อมูลการท่องเที่ยว ด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ด้านค่านิยมและรูปแบบการด�ำรงชีวิต ด้านสถานที่ ด้านสิ่งจูงใจ
ด้านความปลอดภัย และด้านราคา ตามล�ำดับ
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ของผลิตภัณฑ์ (3) ช่องทางจ�ำหน่าย (Place) หมายถึง ช่องทางหรือ
วิธีการในการน�ำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด (4) การส่งเสริมการตลาด
(Promotion) เป็นการสือ่ สารกับกลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย เพือ่ แจ้งข้อมูล
ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ หรื อ ชั ก จู ง ให้ เ กิ ด ทั ศ นคติ ที่ ดี ต ่ อ
ผลิตภัณฑ์และเกิดพฤติกรรมการซื้อ (Phillip Kotler, 1994)
จากแนวคิดดังกล่าว งานวิจัยอาศัยแนวคิดดังกล่าวเป็นพื้นฐานใน
การศึกษาปัจจัยการตลาดทั้ง 4 ด้านข้างต้น ที่มีผลต่อการท่องเที่ยว
ที่มาตลาดน�้ำทุ่งบัวแดง จังหวัดนครปฐม
การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการตลาดของ
การท่องเที่ยวตลาดน�้ำมีดังนี้
พรทิพย์ บุญเที่ยงธรรม (2555) ได้ท�ำการศึกษาปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว ความคาดหวัง และความ
พึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยวตลาดน�้ำในเขต
ตลิ่งชัน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย จ�ำนวน 400 คน และวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 17 คน
ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่นักท่องเที่ยวให้ความส�ำคัญต่อ
การตัดสินใจเดินทางมาเที่ยวตลาดน�้ำในเขตตลิ่งชันมากที่สุด คือ
ปัจจัยด้านสิง่ อ�ำนวยความสะดวก รองลงมา คือ ปัจจัยทางด้านราคา
ของสินค้าและบริการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านความต้องการส่วนบุคคล ด้านวัฒนธรรมและวิถชี วี ติ ด้านสถานที่
และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล�ำดับ และจากการศึกษา
ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว พบว่า นักท่องเทีย่ วมีความพึงพอใจ
โดยเฉลีย่ อยูใ่ นระดับมากในด้านทรัพยากรการท่องเทีย่ ว ด้านกิจกรรม
การท่องเที่ยว และด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว
ส่วนปัจจัยในด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวก นักท่องเที่ยวมีความ
พึงพอใจในระดับปานกลาง
ฐิติมนต์ ธนกิติเอื้ออังกูร (2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกแหล่งท่องเที่ยวตลาดน�้ำ  จากการเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 400 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เคยเที่ยว
ตลาดน�้ำ  ไม่ต�่ำกว่า 2 ครั้ง พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกแหล่งท่องเที่ยวตลาดน�้ำ  คือ
(1) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกแหล่งท่องเที่ยว
ตลาดน�้ำของผู้บริโภคมากที่สุด คือ การมีสินค้าอุปโภคบริโภค หรือ
บริการตามวัฒนธรรมท้องถิ่น การมีสินค้าหรือบริการที่เพียงพอต่อ
ความต้องการ และการมีความหลากหลายของสินค้า หรือบริการ
(2) ปัจจัยด้านราคาทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเลือกแหล่งท่องเทีย่ วตลาดน�ำ้
ของผู้บริโภคมากที่สุด คือ ราคาสินค้าที่เหมาะสมกับคุณภาพ ราคา
สินค้าที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ซื้อ และราคาสินค้า และ
บริการต�่ำกว่าตลาดอื่น (3) ปัจจัยด้านการจัดจ�ำหน่ายที่มีอิทธิพล
ต่อการเลือกแหล่งท่องเที่ยวตลาดน�้ำของผู้บริโภคมากที่สุด คือ
จ�ำนวนร้านค้าที่จัดจ�ำหน่ายสินค้าหรือบริการ บรรยากาศตลาดน�้ำ
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วิธีการวิจัย

การวิจัยเรื่องนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) กับนักท่องเทีย่ ว
ที่เดินมาทางมาเที่ยวตลาดน�้ำทุ่งบัวแดง

คือ ป จจัยดานแหลงขอมู ลการทองเที่ยว ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานคานิยมและรูปแบบการ
นที่ ดานสิ่งจูงใจ ดานความปลอดภัย และดานราคา ตามลําดับ
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ำหนดประชากรกลุ
่มตัโดยใช
วอย่างแบบสอบถาม (Questionnaires) พฤติ
รื่องนี้ใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณ การก�
(Quantitative
Research)
กับ กรรมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว
่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวที่ ตลาดน�้ำทุ่งบัวแดง
มาทางมาเที่ยวตลาดน้ําทุงบัวประชากรที
แดง
เดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วตลาดน�้ ำ ทุ ่ ง บั ว แดง การก� ำ หนดขนาด
ผลการวิจับพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ใน
นดประชากรกลุมกลุตัว่มอย
ง าง เนื่องจากไม่ทราบค่าประชากรที่แน่นอนผู้วิจัยจึง การเดินทางมาท่องเที่ยวตลาดน�้ำแห่งนี้มากกว่า 1   ครั้ง   วิธีการ
ตัวาอย่
รที่ใชในงานวิจัยครั
คือ สนัูตกรการหาขนาดกลุ
ทองเที่ยวที่เดินทางมาท
่ยวตลาดน้ําทุางสับัดวส่แดง
หนดขนาด่ยวตลาดน�้ำแห่งนี้ คือ รถยนต์ส่วนบุคคล   บุคลคล
ได้เ้งลืนีอ้ กใช้
่มตัวอย่อางเที
งโดยประมาณค่
วน การกํ
เดินาทางมาเที
จากไมทราบคาประชากรที
่แนนวอนผู
ิจัยจึงไดเลืจอากสู
กใชตสรดั
ูตรการหาขนาดกลุ
ตัวอยางโดยประมาณค
ร้อยละขนาดตั
อย่าวงจะหาได้
งนี้ (Cochran, ม1977)
ที่เดินทางมาด้าวยมากที่สุด คือ กลุ่มเพื่อน และมาที่แห่งนี้เพื่อ
ดตัวอยางจะหาไดที่รจะดั
ากสูบความเชื
ตรดังนี้ ่อ(Cochran,
1977) ที่ระดับความเชื
่อน รู้จักสถานที่แห่งนี้จากเพื่อนหรือญาติพี่น้อง
มั่น 95% และความคลาดเคลื
่อนไม่่อมัเกิ่นน95%
0.05 และความคลาดเคลื
รับประทานอาหาร
หรือคนรู้จักแนะน�ำ  ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการเดินทางท่องเที่ยว
2
P
(
1

P
)(
Z
)
                                      
ครั้งนี้น้อยกว่า 1,000 บาท เหตุผลที่ตัดสินใจท่องเที่ยวสถานที่
n
=n =
e2
แห่งนี้เนื่องจากระยะทางไม่ไกลมากที่สุด
จัยจึงไดกําหนดเก็บขอมูลจากนักทองเที่ยวจํานวน 400 คน ที่มาทองเที่ยว ณ ตลาดน้ําทุงบัวแดง โดย
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ก�ำหนดเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยว
ปัจจัยการตลาดทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ วตลาดน�ำ้
ยางโดยไมใชทฤษฎีความนาจะเปน (Non-Probability Sampling) แบบการเลือกตัวอยางตามความ
จ�ำนวน 400 คน ที่มาท่องเที่ยว ณ ตลาดน�้ำทุ่งบัวแดง โดยการ ทุ่งบัวแดง
ence Sampling)
เลื อ กกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งโดยไม่ ใช้ ท ฤษฎี ค วามน่ า จะเป็ น (Nonผลการวิ จั บ พบว่ า กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งให้ ค วามส� ำ คั ญ ใน
Sampling)
แบบการเลือกตัวอย่างตามความสะดวก ระดับมาก (X = 3.67, S.D. = 0.836) และแยกตามปัจจัยทาง
ในการวิเคราะหขProbability
อมูลประกอบด
วย
Sampling)
ดังนี้
าน ไดแก คารอ(Convenience
ยละ (Percentage)
คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และการวิเคราะห องคการตลาดได้
ป ระกอบของ
สถิติที่ใช้ใComponent
นการวิเคราะห์Analysis
ข้อมูลประกอบด้
วย นแกนแบบ Varimax เพื1.่อ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างให้ความส�ำคัญ
alysis) สกัดปจจัยดวยวิธี Principal
ใชวิธีการหมุ
มพันธระหวางตัวแปรและจัดสถิ
กลุตมพิ นื้ ฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนน ภาพรวมในระดับมาก (X = 3.78, S.D. = 0.764) เมื่อแยกเป็น
เฉลี่ย (Mean) และการวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัย (Factor รายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส�ำคัญในความน่าสนใจของ
Analysis) สกัดปัจจัยด้วยวิธี Principal Component Analysis กิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น การล่องเรือชมทุ่งบัวแดงมากที่สุด
ใช้วิธีการหมุนแกนแบบ Varimax เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ (X = 3.94, S.D. = 0.606) รองลงมา คือ สิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ไปของผูตอบแบบสอบถาม
ระหว่างตัวแปรและจัดกลุ่ม
ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ เช่น ห้องสุขา
จัยพบวา กลุมตัวอยางมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 54.1 รองลงมา
ที่จอดรถ รถประจ�ำทาง ร้านอาหาร ถนน เป็นต้น (X = 3.92,  
ษาที่ สู งกวาปริญ าตรี คิ ด เป น ร อยละ 15.3 และการศึก ษาระดับ มัธ ยมศึ ก ษา คิ ด เป น รอ ยละ 11.1
= 0.712) โปรแกรมหรือรายการน�ำเที่ยว มีให้เลือกหลาย
ผลการวิ
ัย ที่ 10,001 – 15,000 บาท มีจํานวนมากที่สุด คิ ดเปS.D.
อย างมีรายไดเฉลี
่ ยต อเดื อจนอยู
น รอยละ 34.9
รายการ
เช่น การล่องเรือทุ่งบัวแดง เรือถีบ เป็นต้น (X = 3.91,
อมูลทั่วบาท
ไปของผู
ไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 – ข้20,000
คิดเป้ตอบแบบสอบถาม
นรอยละ 16.5 และรายไดต่ํากวาหรือเท
ากับ 10,000
= 0.660)
จากการวิ จั ย พบว่ตาอบแบบสอบถามที
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งมี ก่มารศึ
ก ษาระดั บ จS.D.
ะ 28.8 ตามลําดับ สถานภาพการสมรสของผู
ีสถานภาพโสดมี
ํานวนมากที
่สุด และการคมนาคมเข้ า สู ่ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ มี
ว รวมทั้งมีป้ายบอกเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว
ปริญญาตรี จ�ำนวนมากที
ุด คิ32.3
ดเป็นและหย
ร้อยละ า54.1
คือ3.9 ความสะดวกรวดเร็
8 รองลงมา คือ สถานภาพสมรส
คิดเปนรอ่สยละ
ราง คิรองลงมา
ดเปนรอยละ
ตามลําดับ
ระดั บ การศึ ก ษาที่ สู ง กว่ า ปริ ญ าตรี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 15.3 และ ที่ชัดเจน (X = 3.88, S.D. = 0.784) และความปลอดภัยของ
การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึก ษา คิด เป็น ร้อยละ 11.1 ตามล� ำ ดั บ นักท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ เช่น การเดินทาง อาชญากรรม การขึ้นกลุ่มตัวอย่างมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 10,001 - 15,000 บาท ลง เรือ สถานที่จอดรถ (X = 3.24, S.D.= 1.058) ตามล�ำดับ
2. ปั จ จั ย ด้ า นราคา กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งให้ ค วามส� ำ คั ญ
มีจ�ำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.9 รองลงมา คือ มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.5 และ ภาพรวมในระดับมาก (X =3.59, S.D. = 0.864) เมื่อแยกเป็น
รายได้ต�่ำกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.8 รายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส�ำคัญในการมีป้ายแสดงอัตรา
ตามล� ำ ดั บ สถานภาพการสมรสของผู ้ ต อบแบบสอบถามที่ มี ค่าอาหารหรือบริการชัดเจนมากที่สุด (X = 3.76, S.D. = 0.755)
สถานภาพโสดมีจ�ำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 63.8 รองลงมา รองลงมาคือ อัตราค่าบริการที่ก�ำหนดในแต่ละโปรแกรมน�ำเที่ยว
คือ สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 32.3 และหย่าร้าง คิดเป็น มีความคุ้มค่า (X = 3.75, S.D. = 0.713) อัตราค่าโดยสาร
ยานพาหนะเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวมีความเหมาะสม (X = 3.73,  
ร้อยละ 3.9 ตามล�ำดับ
S.D. = 0.765) ราคาอาหารและสินค้าต่าง ๆ มีความเหมาะสม
(X = 3.39, S.D. = 1.070) อัตราค่าบริการเช่าเรือหรือล่องเรือ
และในแต่ละรายการน�ำเที่ยวมีความเหมาะสมกับระยะเวลาใน
การท่องเที่ยว (X = 3.33, S.D. = 1.016) ตามล�ำดับ
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S.D. = 0.778) การประชาสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งสม�่ ำ เสมอ
(X = 3.75, S.D. = 0.799) และ การประชาสัมพันธ์ทางสื่อ เช่น
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และเว็บไซด์ต่าง ๆ (X = 3.17, S.D. = 1.001)
ตามล�ำดับ
การวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยการตลาดทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการท่องเที่ยวตลาดน�้ำทุ่งบัวแดง
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยการตลาดทีเ่ กีย่ วข้อง
กั บ การท่ อ งเที่ ย วตลาดน�้ ำ ทุ ่ ง บั ว แดง แบ่ ง ได้ ต ามขั้ น ตอนใน
การวิเคราะห์ปัจจัยได้ดังนี้
1. การตรวจสอบข้อก�ำหนดเบื้องต้นของการวิเคราะห์
ปัจจัย
ข้อก�ำหนดเบื้องต้นของการวิเคราะห์ปัจจัย คือ ตัวแปร
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ต้องมีความสัมพันธ์กันเพียงพอ ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบได้จากค่า KMO และการทดสอบ Bartlett’s Test ดังนี้

รำไ

3. ปั จ จั ย ด้ า นช่ อ งทางการจั ด จ� ำ หน่ า ย พบว่ า
กลุ่มตัวอย่างให้ความส�ำคัญภาพรวมในระดับมาก (X = 3.70,
S.D. = 0.869) เมื่อแยกเป็นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความ
ส�ำคัญในการจัดจ�ำหน่ายสินค้าหรือบริการ ณ จุดจ�ำหน่ายในแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วมี ม ากพอกั บ ความต้ อ งการมากที่ สุ ด (X = 3.92,
S.D. = 0.763) รองลงมาคื อ ที่ ตั้ ง ของจุ ด จ� ำ หน่ า ยตั๋ ว หรื อ
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหรือศูนย์ประชาสัมพันธ์ชัดเจนและหาง่าย
(X = 3.89, S.D. = 0.766) และความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อ
ทางโทรศัพท์ (X = 3.30, S.D. = 1.080) ตามล�ำดับ
4. ปั จ จั ย ด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาด พบว่ า
กลุ่มตัวอย่างให้ความส�ำคัญภาพรวมในระดับมาก   (X = 3.63,
S.D. = 0.867) เมือ่ แยกเป็นรายข้อพบว่า กลุม่ ตัวอย่างให้ความส�ำคัญ
ในการโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์มากที่สุด (X = 3.83, S.D. = 0.890)
รองลงมาคื อ มี ก ารให้ บ ริ ก ารแผ่ น พั บ โบว์ ชั ว ร์ (X = 3.76,

ชภัฏ

Kaiser-Meyer-Olkin
Measure
of Sampling
Adequacy.
ตารางที
่ 1 ผลการวิเคราะห์
ค่า KMO
และการทดสอบ
Bartlett’s .857
Test

Kaiser-Meyer-Olkin
of Sampling
Adequacy. 3159.716
.857
Chi-Square
Bartlett's
Test Measure
of Approx.
Sphericity
df
136
Bartlett's
Test
of Sig.
Approx. Chi-Square
3159.716
.000
Sphericity
df
136
ตารางที่ 1 ผลการวิ
เ
คราะห
ค
า

KMO
และการทดสอบ
Sig.
.000 Bartlett’s Test

ิทยา

ลัยร
า

จากตารางที
่ 1 ค่า่ 1KMO
เท่ากั่ บ1เท.857
ปเคราะห
ได้สรุ
วา่ ปตัคได
วาแปร
2. การสกั
ดปัมจีคจัวามสั
ยTestมพันธการเพียงพอที่จะ
จากตารางที
คตารางที
า KMO
ากับสรุ.857
วKMO
า ตัวแปรที
่ใชในการวิ
เคราะห
ผลการวิ
และการทดสอบ
Bartlett’s
วิเคราะห
ปจจัมยคี ไดวามสั
(วิยมะดา
วัฒนากู
ล, 2548:
220, ปอจั างถึ
81)ป ั จซึจั่งสอดคล
ทีใ่ ช้ในการวิ
เคราะห์
พันธ์ตักนารเพี
ยงพอที
จ่ ะวิเคราะห์
จัยงใน ยุทธ ไกยวรรณ
การวิ, 2551:
เ คราะห์
ย ครั้ ง นีอ้ งกั
ใช้บวิการทดสอบ
ธี อ งค์ ป ระกอบหลั ก
า KMO
เทงาใน
กับยุ.857
สรุปไดว,า ตัว(Principle
แปรที่ใชในการวิ
เคราะหมีความสั
นธการเพีดยปังพอที
ะ ค่า
Test
ได้ (วิยBartlett’s
ะดา ตันวัฒจากตารางที
นากูล, 2548่ 1 :ค220,
อ้างถึ
ทธ ไกยวรรณ์
Component)
เป็นวิมธพัีในการสกั
จจัย ่จและใช้
วิเคราะห
จัยอได
นากูล, 2548:
ยุทธ ไกยวรรณ
, 2551:ที่ม81)
ซึ่งาสอดคล
บการทดสอบ
2.ปจการสกั
ปยจะดา
จัย ตันวัฒBartlett’s
2551: 81)
ซึ่งสอดคล้
งกับด(วิการทดสอบ
Test220, อางถึงในไอเกน
(eigenvalue)
ากกว่
1 เป็อนงกั
เกณฑ์
ในการสกัดปัจจัย
Bartlett’s
Test
การวิ
เคราะหปจจัยครั้งนี้ ใชวิธีองคประกอบหลัก (Principle
Component)
เป
น
วิ
ธ
ี
ใ
นการสกั
ด
ป
จ
จั
ย
และใช
ซึ่งได้ผลดังนี้
2. การสกัดปจทีจั่มยากกวา 1 เปนเกณฑในการสกัดปจจัย ซึ่งไดผลดังนี้
คาไอเกน (eigenvalue)
การวิเคราะหปจจัยครั้งนี้ ใชวิธีองคประกอบหลัก (Principle Component) เปนวิธีในการสกัดปจจัย และใช
ตารางที
่
2
ผลลั
พธ์การสกัดปัจทีจั่มยากกว
การตลาดที
่ยวข้องกั
บการท่ดอปงเที
้ำทุง่งนีบั้ วแดง
คาไอเกน (eigenvalue)
า 1 เป่เนกีเกณฑ
ในการสกั
จจั่ยยวตลาดน�
ซึ่งไดผลดั

Total
5.872
3.037
Total
1.023
5.872
3.037
1.023
.184

มห
าว

Component
1
2 Component
31
.2
.3
17.
.
17

Extraction Sums of Squared
Rotation Sums of Squared
Initial Eigenvalues
Loadings
Loadings
% of
Cumulative
% ofSums ofCumulative
of ofCumulative
Extraction
Squared
Rotation% Sums
Squared
Variance
%
Total
Variance
%
Total
Variance
Initial Eigenvalues
Loadings
Loadings %
34.541
% of 34.541
Cumulative 5.872 34.541
% of 34.541
Cumulative 3.792 22.308
% of 22.308
Cumulative
17.865
52.407
3.037
17.865
52.407
3.103
18.252
Variance
%
Total Variance
%
Total Variance 40.560%
6.018
1.023
3.037
34.541 58.424
34.541
5.872 6.018
34.541 58.424
34.541
3.792 17.864
22.308 58.424
22.308
17.865
52.407
3.037 17.865
52.407
3.103 18.252
40.560
6.018
58.424
1.023 6.018
58.424
3.037 17.864
58.424
1.082
100.000

ตารางที่ 2 ผลลัพธการสกัดปจจัยการตลาดที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวตลาดน้ําทุงบัวแดง

.184

1.082

100.000

จากตารางที
่ 2 ่เป2 นผลลั
ตารางที
่แสดงคดปาสถิ
ิของแตละป่เจกีจั่ยยวขทั้งอกงกัอนและหลั
งการสกั
ดปจจัํายทุงโดยใช
ตารางที
พธการสกั
จจัตยการตลาดที
บการทองเที
่ยวตลาดน้
บัวแดงวิธอี งคประกอบ
หลักในการสกัดปจจัย และใชเกณฑการสกัดปจจัยจากคาไอเกนที่มากกวา 1 ซึ่งสรุปไดวา ปจจัยการตลาดและพฤติกรรม
จากตารางที
่ 2 เปนตารางที
่แสดงคาํสถิ
จัยทั้ง3กปอนและหลั
โดยใชวิธอี งค
ประกอบ
ของนักทองเที
่ยวที่เดินทางมาท
องเที่ยวตลาดน้
าทุตงบัิขวองแต
แดง ลมีะป
ทั้งจหมด
จจัย โดยปงการสกั
จจัยที่ด1ป–จจั3ยสามารถอธิ
บายความ
กในการสกัวแปรเดิ
ดปจจัยมและใช
เกณฑ22.308%,
การสกัดป18.252%
จจัยจากคาและ
ไอเกนที
่มากกวาตามลํ
1 ซึ่งาสรุดับปไดและป
วา ปจจัยการตลาดและพฤติ
กรรม
ผัหลั
น แปรของตั
ไดทั้งหมด
17.864%
ทั้ง 3 ปจ จัย นี้สามารถ
จิรวุฒิอธิ
หลอมประโคน,
ศลาฆนั
น
ท์
หงส์
ส
วั
ส
ดิ
,
์
รั
ช
ภร
รุ
ง
่
ตั
ง
้
ธนาบุ
ญ
ของนั
ก
ท
อ
งเที
่
ย
วที
่
เ
ดิ
น
ทางมาท
อ
งเที
ย
่
วตลาดน้
ํ
า
ทุ

ง
บั
ว
แดง
มี
ท
้
ั
ง
หมด
3
ป
จ
จั
ย
โดยป
จ
จั
ย
ที
่
1
–
3
สามารถอธิ
บ
ายความ
บายความผันแปรของตัวแปรเดิมไดทั้งหมด 58.42%
ผัน แปรของตั
วแปรเดิ
มไดทั้งหมด 22.308%, 18.252% และ 17.864% ตามลําดับ และป จจั ยทั้ง 3 ปจ จัย นี้สามารถ
3. การหมุ
นแกนและแปลผล

2
3
.
.
17

3.037
1.023

17.865
6.018

52.407
58.424

3.037
1.023

17.865
6.018

52.407
58.424

3.103
3.037

18.252
17.864

40.560
58.424
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.184

1.082

100.000

.633

.072

.076

2. โปรแกรมหรือรายการนําเที่ยว มีใหเลือกหลายรายการ เชน การลองเรือทุงบัวแดง
เรือถีบ เปนตน
3. ความปลอดภัยของนักทองเที่ยวในดานตางๆ เชน การเดินทาง อาชญากรรม
องค
จจัย่จการตลาดที
การขึป้นระกอบของป
-ลง เรือ สถานที
อดรถ ่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวตลาดน้ําทุงบัวแดง
4. การคมนาคมเขาสูแหลงทองเที่ยวที่มีความสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งมีปายบอกเสนทาง
และแหลงทองเที่ยวที่ชัดเจน
5. สิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยวที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ เชน หองสุขา
ที่จอดรถ รถประจําทาง รานอาหาร ถนน เปนตน
ราคาบริ
า บริการเช่
ก ารเช
ล อองเรื
อ ในแต
ล ะรายการนํ
่ ย วมี ค วามเหมาะสมกั
บ
6. อัอัตตราค่
าเรืาอเรืหรืออหรื
ล่อองเรื
ในแต่
ละรายการน�
ำเที่ยวมีาคเทีวามเหมาะสมกั
บ
ระยะเวลาในการทองเที่ยว
ระยะเวลาในการท่
7. อัตราคาบริการที่กําหนดในแตละโปรแกรมนําเที่ยวมีความคุมคา

.714

.291

-.017

.068
1

.005
2

.809
3

.778

.093

-.035

.646

.279

-.080

-.005 -.069

.836

.580

.526

-.019

8. อัตราคาโดยสารยานพาหนะเขาสูแหลงทองเที่ยวมีความเหมาะสม

.554

.475

.006

9. ราคาอาหารและสินคาตางๆ มีความเหมาะสม

.043

-.036

.779

10. มีปายแสดงอัตราคาอาหารหรือบริการชัดเจน

.540

.530

.019

11. การจัดจําหนายสินคาหรือบริการ ณ จุดจําหนายในแหลงทองเที่ยวมีมากพอกับ
ความตองการ
12. ความสะดวก รวดเร็ว ในการติดตอทางโทรศัพท

.316

.611

.016

.034

-.013

.800

13. ที่ตั้งของจุดจําหนายตั๋ว ศูนยบริการนักทองเที่ยว หรือศูนยประชาสัมพันธชัดเจน
และหางาย
14. การโฆษณาทางสื่อโทรทัศน

.622

.363

.013

.236

.830

.012

15. การประชาสัมพันธทางสื่อ เชน หนังสือพิมพทองถิ่น และเว็บไซดตางๆ

-.137 .113

.648

16. มีการใหบริการแผนพับ โบวชัวร

.571

.533

.026

17. การประชาสัมพันธอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ

.170

.804

-.025

มห
าว

ลัยร
า

ชภัฏ

1. ความนาสนใจของกิจกรรมการทองเที่ยว เชน การลองเรือชมทุงบัวแดง

ิทยา

รำไ

พพ
รรณ
ี

จากตารางทีตารางที
่ 2 เป็่ น2ตารางที
องแต่ละ ่เกี่ยวของกับการท
3. การหมุ
นแกนและแปลผล
ผลลัพธ่แกสดงค่
ารสกัดาปสถิจจัตยิขการตลาดที
องเที่ยวตลาดน้
ําทุงบัวแดง
ปัจจัยทั้งก่อนและหลังการสกัดปัจจัย โดยใช้วิธีองค์ประกอบหลัก
ในการวิเคราะห์ปจั จัยนี้ จะใช้วธิ ี Varimax ซึง่ เป็นวิธกี าร
่ 2 เปกนารสกั
ตารางที
าสถิตาิขไอเกน
องแตละปจหมุ
จัยนทัแกนแบบมุ
้งกอนและหลั
งการสกั
ดปคจ่าจัน�ย้ำหนั
โดยใช
ประกอบloading)
ในการสกั ด ปั จ จัจากตารางที
ย และใช้ เ กณฑ์
ด ปั่แจสดงค
จั ย จากค่
มฉาก
เพื่อให้
กปัจวจัิธยอี งค(Factor
หลัากในการสกั
ปจวจั่าย ปัและใช
เกณฑการสกัดปจจักยรรมของ
จากคาไอเกนที
่มากกว
า 1คซึ่ามากขึ
่งสรุปได
วาอปลดลง
จจัยการตลาดและพฤติ
กรรมาตัวแปร
ที่มากกว่
1 ซึ่งสรุปดได้
จจัยการตลาดและพฤติ
ของตั
วแปรมี
้นหรื
จนกระทั่งท�ำให้ทราบว่
ของนั
่ยวที่เดิอนงเที
ทางมาท
องเที้ำ่ยทุวตลาดน้
แดง มีทนัั้ง้หมด
3 ป่ จใ นปั
จัย จโดยป
1 – 3ตัสามารถอธิ
นักท่องเที
่ยวทีกท่เดิอนงเที
ทางมาท่
่ยวตลาดน�
่งบัวแดงําทุมีงทบัั้งวหมด
น ควรอยู
จั ย ใดจจั(วิยทีย่ ะดา
น วั ฒ นากู ลบ, ายความ
2548 : 215,
ผั
น
แปรของตั
ว
แปรเดิ
ม
ได
ท
้
ั
ง
หมด
22.308%,
18.252%
และ
17.864%
ตามลํ
า
ดั
บ
และป
จ
จั
ย
ทั
้
ง
3
ป
จ
จั
ย
นี
้
ส
3 ปัจจัย โดยปัจจัยที่ 1 - 3 สามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปร อ้างถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ์, 2551: 87) ซึ่งได้ผลดังนี้ ามารถ
บายความผั
นแปรของตั
วแปรเดิ
ทั้งหมด 58.42%
เดิมได้ทอธิั้งหมด
22.308%,
18.252%
และมได17.864%
ตามล�ำดับ
3.
การหมุ
น
แกนและแปลผล
และปัจจัยทั้ง 3 ปัจจัยนี้สามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปร
ในการวิเคราะห ป จ จัย นี้ จะใช วิธี Varimax ซึ่ งเป น วิธี ก ารหมุ น แกนแบบมุ ม ฉาก เพื่ อ ให ค า น้ํ า หนั ก ป จ จั ย
เดิมได้ทั้งหมด 58.42%
(Factor loading) ของตัวแปรมีคามากขึ้นหรือลดลง จนกระทั่งทําใหทราบวาตัวแปรนั้นควรอยูในปจจัยใด (วิยะดา ตัน
วัฒนากูล, 2548: 215, อางถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ, 2551: 87) ซึ่งไดผลดังนี้
ตารางที่ 3 ผลลัพธ์การหมุนแกนแบบ Varimax
องคประกอบของปจจัยการตลาดที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวตลาดน้ําทุงบัวแดง
1
2
3

ตารางที่ 3 ผลลัพธการหมุนแกนแบบ Varimax

จากตารางที่ 3 สามารถสรุปรายละเอียดในการหมุนแกนได
ังนี้
จิรวุฒิ ดหลอมประโคน,
ศลาฆนันท์ หงส์สวัสดิ์, รัชภร รุ่งตั้งธนาบุญ
ปจจัยที่ 1: ปจจัยดานการคมนาคมและสิ่งอํานวยความสะดวก ประกอบดวยตัวแปรทั้งสิ้น 9 ตัวแปร ซึ่งอธิบาย
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ปัจจัยที่ 1 : ปั จ จั ย ด้ า นการคมนาคมและสิ่ ง อ� ำ นวย
ความสะดวก ประกอบด้วยตัวแปรทั้งสิ้น 9 ตัวแปร ซึ่งอธิบาย
ความผันแปรของตัวแปรเดิมได้ 22.308% และสามารถเรียงล�ำดับ
ตามค่าน�้ำหนักปัจจัยได้ดังนี้ การคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
ที่มีความสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งมีป้ายบอกเส้นทาง และแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วที่ ชั ด เจน โปรแกรมหรื อ รายการน� ำ เที่ ย ว มี ใ ห้ เ ลื อ ก
หลายรายการ เช่น การล่องเรือทุ่งบัวแดง เรือถีบ เป็นต้น สิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ
เช่น ห้องสุขา ที่จอดรถ รถประจ�ำทาง ร้านอาหาร ถนน เป็นต้น
ความน่าสนใจของกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น การล่องเรือชม
ทุ่งบัวแดง ที่ตั้งของจุดจ�ำหน่ายตั๋ว หรือศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
หรือศูนย์ประชาสัมพันธ์ชดั เจนและหาง่าย อัตราค่าบริการทีก่ ำ� หนด
ในแต่ละโปรแกรมน�ำเที่ยวมีความคุ้มค่า มีการให้บริการแผ่นพับ
โบว์ ชั ว ร์ อั ต ราค่ า โดยสารยานพาหนะเข้ า สู ่ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
มีความเหมาะสม และ มีปา้ ยแสดงอัตราค่าอาหารหรือบริการชัดเจน
ตามล�ำดับ
ปัจจัยที่ 2 : ปั จ จั ย ด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาด
ประกอบด้วย ประกอบด้วยตัวแปรทั้งสิ้น 3 ตัวแปร ซึ่งอธิบาย
ความผั น แปรของตั ว แปรเดิ ม ได้ 18.252% และสามารถเรี ย ง
ล�ำดับตามค่าน�้ำหนักปัจจัยได้ดังนี้ การโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์
การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอ และการจัดจ�ำหน่าย
สินค้าหรือบริการ ณ จุดจ�ำหน่ายในแหล่งท่องเที่ยว มีมากพอ
กับความต้องการ ตามล�ำดับ
ปัจจัยที่ 3 : ปัจจัยด้านค่าบริการและความปลอดภัย
ประกอบด้วยตัวแปรทั้งสิ้น 5 ตัวแปร ซึ่งอธิบายความผันแปรของ
ตัวแปรเดิมได้ 17.864% และสามารถเรียงล�ำดับตามค่าน�้ำหนัก
ปัจจัยได้ดงั นี้ อัตราค่าบริการเช่าเรือหรือล่องเรือ ในแต่ละรายการน�ำ
เทีย่ วมีความเหมาะสมกับระยะเวลาในการท่องเทีย่ ว ความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ เช่น การเดินทาง อาชญากรรม
การขึ้น-ลง เรือ สถานที่จอดรถ ความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อ
ทางโทรศัพท์ ราคาอาหารและสินค้าต่าง ๆ มีความเหมาะสม และ
การประชาสัมพันธ์ทางสื่อ เช่น หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และเว็บไซด์
ต่าง ๆ ตามล�ำดับ

แห่งนี้มากกว่า 1 ครั้ง วิธีการเดินทางมาเที่ยวตลาดน�้ำแห่งนี้คือ
รถยนต์ส่วนบุคคล บุคลคลที่เดินทางมาด้วย คือ กลุ่มเพื่อน และ
มาทีแ่ ห่งนีเ้ พือ่ รับประทานอาหาร รูจ้ กั สถานทีแ่ ห่งนีจ้ ากเพือ่ น หรือ
ญาติพี่น้อง หรือคนรู้จักแนะน�ำ  ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการเดินทาง
ท่องเที่ยวครั้งนี้น้อยกว่า 1,000 บาท เหตุผลที่ตัดสินใจท่องเที่ยว
สถานที่แห่งนี้เนื่องจากระยะทางไม่ไกล มากที่สุด
1. ปัจจัยการตลาดทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ วตลาด
น�้ำทุ่งบัวแดง
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งให้ ค วามส� ำ คั ญ ภาพรวมระดั บ มาก
(X = 3.67, S.D. = 0.836) และแยกตามปัจจัยทางการตลาด
ได้ดังนี้
1.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างให้ความ
ส�ำคัญในภาพรวมระดับมาก เมื่อแยกเป็นรายข้อพบว่า ให้ความ
ส�ำคัญในความน่าสนใจของกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น การล่องเรือ
ชมทุ่งบัวแดง มากที่สุด
1.2 ปัจจัยด้านราคา กลุ่มตัวอย่างให้ความส�ำคัญ
ในภาพรวมระดับมาก เมื่อแยกเป็นรายข้อพบว่า ให้ความส�ำคัญ
ในการมีป้ายแสดงอัตราค่าอาหารหรือบริการชัดเจนมากที่สุด
1.3 ปั จ จั ย ด้ า นช่ อ งทางการจั ด จ� ำ หน่ า ย พบว่ า
กลุ่มตัวอย่างให้ความส�ำคัญในภาพรวมระดับมาก เมื่อแยกเป็น
รายข้อพบว่า ให้ความส�ำคัญในการจัดจ�ำหน่ายสินค้าหรือบริการ
ณ จุดจ�ำหน่ายในแหล่งท่องเทีย่ ว มีมากพอกับความต้องการมากทีส่ ดุ
1.4 ปั จ จั ย ด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาด พบว่ า
กลุ่มตัวอย่างให้ความส�ำคัญในภาพรวมระดับมาก เมื่อแยกเป็น
รายข้อพบว่า ให้ความส�ำคัญในการโฆษณาทางสือ่ โทรทัศน์มากทีส่ ดุ
2. การวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยการตลาดที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวตลาดน�้ำทุ่งบัวแดง
ปัจจัยที่ 1 : ปั จ จั ย ด้ า นการคมนาคมและสิ่ ง อ� ำ นวย
ความสะดวก ประกอบด้วย การคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่มี
ความสะดวกรวดเร็ว รวมทัง้ มีปา้ ยบอกเส้นทาง และแหล่งท่องเทีย่ ว
ที่ชัดเจน โปรแกรมหรือรายการน�ำเที่ยว มีให้เลือกหลายรายการ
เช่น การล่องเรือทุ่งบัวแดง เรือถีบ เป็นต้น สิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ เช่น ห้องสุขา
ที่จอดรถ รถประจ�ำทาง ร้านอาหาร ถนน เป็นต้น ความน่าสนใจ
ของกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น การล่องเรือชมทุ่งบัวแดง ที่ตั้ง
ของจุ ด จ� ำ หน่ า ยตั๋ ว หรื อ ศู น ย์ บ ริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย ว หรื อ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ชัดเจนและหาง่าย อัตราค่าบริการที่ก�ำหนด
ในแต่ละโปรแกรมน�ำเที่ยวมีความคุ้มค่า มีการให้บริการแผ่นพับ
โบว์ ชั ว ร์ อั ต ราค่ า โดยสารยานพาหนะเข้ า สู ่ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วมี
ความเหมาะสม และมีป้ายแสดงอัตราค่าอาหารหรือบริการชัดเจน
ตามล�ำดับ

รำไ

ได้ดังนี้

จากตารางที่ 3 สามารถสรุปรายละเอียดในการหมุนแกน

สรุปผลการวิจัย

กลุ ่ ม ตั ว อย่างส่ว นใหญ่เป็น หญิง อายุ 21 - 30 ปี
การศึกษาระดับปริญญาโท อาชีพนักเรียนหรือนักศึกษา รายได้เฉลีย่
ต่อเดือน 5,001 - 10,000 บาท และ สถานภาพโสด พฤติกรรมของ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ดิ นทางมาท่องเที่ยวตลาดน�้ำทุ่งบัว แดง พบว่ า
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มคี วามถีใ่ นการเดินทางมาท่องเทีย่ วตลาดน�ำ้
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ปัจจัยที่ 2 : ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ประกอบด้วย
การโฆษณาทางสื่ อ โทรทั ศ น์ ก ารประชาสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
สม�่ำเสมอ และการจัดจ�ำหน่ายสินค้าหรือบริการ ณ จุดจ�ำหน่าย
ในแหล่งท่องเที่ยวมีมากพอกับความต้องการ ตามล�ำดับ
ปัจจัยที่ 3 : ปัจจัยด้านค่าบริการและความปลอดภัย
ประกอบด้ ว ยตั ว อั ต ราค่ า บริ ก ารเช่ า เรื อ หรื อ ล่ อ งเรื อ ในแต่ ล ะ
รายการน�ำเที่ยวมีความเหมาะสมกับระยะเวลาในการท่องเที่ยว
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ เช่น การเดินทาง
อาชญากรรม การขึ้น-ลง เรือ สถานที่จอดรถ ความสะดวก รวดเร็ว
ในการติดต่อทางโทรศัพท์ ราคาอาหารและสินค้าต่าง ๆ มีความ
เหมาะสม และการประชาสั ม พั น ธ์ ท างสื่ อ เช่ น หนั ง สื อ พิ ม พ์
ท้องถิ่น และเว็บไซด์ต่าง ๆ ตามล�ำดับ
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ลูกค้า รวมถึงการพัฒนาการให้บริการรูปแบบใหม่ให้แก่นกั ท่องเทีย่ ว
ส่ ง ผลให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยท่ อ งเที่ ย วตลาดน�้ำ
ตลาดน�้ำทุ่งบัวแดง เพื่อสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยว ท�ำให้
ดอนหวาย และตลาดน�ำ้ วัดกลางคูเวียง. กรุงเทพมหานคร :
ให้ตลาดน�้ำทุ่งบัวแดงเป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยม นอกจากนี้ควร
มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ให้ ค วามส� ำ คั ญ ในการการพั ฒ นาทางด้ า นการคมนาคมเพื่ อ ให้
นักท่องเที่ยวเดนทางมาได้สะดวก รวมทั้งการพัฒนาสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกให้มีอย่างเพียงพอต่อจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่มาใช้
บริการ เพื่อสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวที่มาตลาดน�้ำ
ทุ่งบัวแดง
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การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการสอนท�ำโครงงานคณิตศาสตร์ โดยศึกษาเกี่ยวกับความรู้ของ
นักศึกษาเกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร์ คุณภาพของโครงงานคณิตศาสตร์ และความพึงพอใจของนักศึกษา ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ�ำนวน
49 คน ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองทั้งหมด  27 คาบ ใน 9 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ ประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมการสอนท�ำโครงงาน
คณิตศาสตร์ แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร์ แบบวัดความพึงพอใจ ที่มีต่อกิจกรรมการสอนท�ำโครงงานคณิตศาสตร์
และแบบประเมินผลการท�ำโครงงานคณิตศาสตร์ 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�ำโครงงานคณิตศาสตร์อยู่ในระดับมาก
ค�ำส�ำคัญ : โครงงานคณิตศาสตร์, การสอนท�ำโครงงานคณิตศาสตร์

Abstact

มห
าว

ิทยา

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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ต้องก้าวข้าม “สาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้า ซึ่งครูจะเป็นผู้สอนไม่ได้ แต่ต้องให้นักเรียนเป็น ผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง
และมีการเปลี่ยนแปลงมาก เป็นยุคที่ผู้คนใช้คอมพิวเตอร์โดย โดยครูจะออกแบบการเรียนรู้ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ชและอ�ำนวย
ไม่รู้ตัว เนื่องจากคอมพิวเตอร์มีขนาดที่เล็กลง แต่มีประสิทธิภาพ ความสะดวกในการเรียนรู้ของนักเรียน (วิจารณ์  พานิช,  2555)
คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มีความส�ำคัญวิชาหนึ่งที่คน
มากขึ้น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อระหว่างกันได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว ผู้คนสามารถเชื่อมต่อข้อมูลได้อย่างอิสระ และ ต้องเรียนรูต้ ลอดชีวติ มีเนือ้ หาสาระทีม่ คี วามต่อเนือ่ งและเป็นล�ำดับ
ยังสามารถใช้อุปกรณ์ที่หลากหลายในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ทั้งใน ขั้ น ตอน ท� ำ ให้ ม นุ ษ ย์ มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ คิ ด อย่ า งมี เ หตุ ผ ล
เรือ่ งการเงิน การสือ่ สาร หรือการปฏิบตั งิ าน ผูค้ นสามารถปฏิบตั งิ าน เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์
หรือท�ำธุรกรรมต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเวลาใดเพียงแค่เชื่อมต่อ ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ
อินเตอร์เน็ตเท่านั้นเอง ในขณะเดียวกันการน�ำเสนอข้อมูลข่าวสาร แก้ปัญหา และน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
สู่สาธารณะเป็นเรื่องง่ายดายและรวดเร็ว ความยากจึงเป็นเรื่องของ นอกจากนี้ ค ณิ ต ศาสตร์ ยั ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการศึ ก ษาทางด้ า น
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร ผู้คนจ�ำเป็นต้อง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อนื่ ๆ คณิตศาสตร์จงึ มีประโยชน์
ตรวจสอบข้อมูลมากยิ่งขึ้น เพื่อให้แน่ใจถึงความถูกต้องในข้อมูล ต่อการด�ำเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถ
ที่ได้รับ อีกทั้งต้องสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อน�ำมา อยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ ได้อย่างมีความสุข ซึง่ กระทรวงศึกษาธิการได้กำ� หนด
ประเมินค่าประกอบการตัดสินใจ จะเห็นว่าความก้าวหน้าเทคโนโลยี สาระหลักที่จ�ำเป็นส�ำหรับผู้เรียนไว้ดังนี้ สาระที่ 1) จ�ำนวนและ
เป็นปัจจัยส�ำคัญในการเปลี่ยนแปลงการด�ำเนินชีวิตของคนในยุค การด�ำเนินการ สาระที่ 2) การวัด สาระที่ 3) เรขาคณิต สาระที่ 4)
ปัจจุบัน การศึกษาในศตวรรษที่ 21 จึงจ�ำเป็นต้องได้รับการพัฒนา พี ช คณิ ต สาระที่ 5) การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล และความน่ า จะเป็ น
ทักษะที่เพิ่มจากคนในศตวรรษที่ 20 และ 19 (จารุวัจน์  สองเมือง,   สาระที่ 6) ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะ
สาระที่ 6 จะบูรณาการอยูใ่ นการเรียนรูท้ กุ สาระประกอบไปด้วยการ
2561)
ปั จ จุ บั น การศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21 จะต้ อ งเตรี ย ม แก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย การให้เหตุผล การสื่อสาร
นักเรียนให้พร้อมเพราะการปรับเปลีย่ นทางสังคมทีเ่ กิดขึน้ ครูจงึ ต้อง การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการน�ำเสนอการเชื่อมโยง
มี ค วามตื่ น ตั ว และเตรียมพร้อมในการจัด การเรียนรู้เพื่ อ เตรี ย ม ความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับ
ความพร้ อ มให้ นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะส� ำ หรั บ การออกไปด� ำ รงชี วิ ต ศาสตร์อื่น ๆ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ความสามารถในการเชื่ อ มโยงทางคณิ ต ศาสตร์
โดยทักษะที่ส�ำคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียน
มีความรู้ ความสามารถเพียงพอส�ำหรับการเรียนรู้เพื่อมีชีวิตใน เป็ น ทั ก ษะหนึ่ ง ในกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ ที่ ส� ำ คั ญในการ
โลกยุคศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชาควรเป็นการเรียน ช่วยให้คณิตศาสตร์ไม่ถูกมองว่าเป็นเรื่องที่ลึกลับห่างไกลจากการ
จากการค้นคว้าเองของศิษย์ โดยครูช่วยแนะน�ำและช่วยออกแบบ ด�ำเนินชีวิต ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ส่งเสริม
กิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้า ให้คณิตศาสตร์มีความท้าทาย น่าเรียนรู้ (ดวงเดือน   อ่อนน่วม,  
ของการเรียนรู้ของตนเองได้ ซึ่งทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 2547) ในท�ำนองเดียวกันการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ซึ่งมี
ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้ 3R x 7C โดยที่ เนื้อหาสาระหลายเรื่องและหลายหัวข้อ การที่จะเรียนคณิตศาสตร์
3R คือ อ่านออก (Reading) เขียนได้ (Riting) และ คิดเลขเป็น ให้เกิดความรู้และเป็นพื้นฐานในการที่จะน�ำไปศึกษาต่อนั้นจ�ำเป็น
(Rithemetics) 7C ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ต้องบูรณาการเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน เช่น การใช้
และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem ความรู้เรื่องการวัดน�ำไปใช้ในการหาความยาวรอบรูปและพื้นที่
Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (Creativity ตลอดจนการเขียนแผนผัง นอกจากการเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหา
and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ด้วยกันแล้ว ยังมีการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์
ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding) ทักษะด้าน กับศาสตร์อื่น ๆ โดยใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
ความร่วมมือการท�ำงานเป็นทีมและภาวะผู้น�ำ  (Collaboration, และใช้ในการแก้ปัญหา เช่น งานศิลปะและการออกแบบบางชนิด
Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ ก็ ใช้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ รู ป เรขาคณิ ต นอกจากนั้ น แล้ ว ยั ง มี ก ารน� ำ
และรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information, and Media ความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ในวิชาชีพบางอย่างโดยตรง เช่น
Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและ การตัดเย็บเสื้อผ้า งานคหกรรมเกี่ยวกับอาหาร งานเกษตรงาน
การสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และ ออกแบบสร้างหีบห่อบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงการน�ำคณิตศาสตร์
ทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) ดังนั้นการเรียนรู้ ไปเชื่ อ มโยงกั บ ชี วิ ต ความเป็ น อยู ่ ป ระจ� ำ วั น เช่ น การซื้ อ ขาย
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เป็นผูม้ จี รรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และสามารถท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ ได้
อย่างดีมปี ระสิทธิภาพเป็นครูเก่งทีม่ คี วามรู  ้ มีทกั ษะด้านคณิตศาสตร์  
มีความสามารถในการแก้ปัญหา สามารถเผชิญสถานการณ์และ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในการจัด
การเรียนรู้ การฝึกอบรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความคิด
สร้างสรรค์ สามารถวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งวิชาโครงงานคณิตศาสตร์เป็นรายวิชาหนึ่งที่ได้
บรรจุไว้ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงงาน
วิเคราะห์และวางแผนการจัดท�ำโครงงานคณิตศาสตร์ ฝึกปฏิบัติ
ท� ำ โครงงาน ฝึ ก เขี ย นบทความ การน� ำ เสนองาน สามารถน� ำ
ความรู้ไปใช้เป็นพื้นฐาน ส�ำหรับการศึกษาในวิชาชีพ ตลอดจน
น�ำความรู้มาสัมพันธ์เชื่อมโยงกันในการน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
สามารถวิเคราะห์ แก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ได้
ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วผู ้ วิจั ย เห็ น ว่ า ครู จ ะต้ อ งเตรียม
ความพร้ อ มส� ำ หรั บ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ใ ห้ ผู ้ เรี ย นนั้ น
มีความรู้ ความสามารถ คิดอย่างมีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์
สามารถน�ำความรู้ทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหาได้ และ
มีทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ครูควรเน้นให้ผู้เรียนมีบทบาทส�ำคัญในการเรียนรู้ โดยมีครูเป็น
ผูใ้ ห้คำ� แนะน�ำแทนการสอน ซึง่ กิจกรรมโครงงานเป็นกิจกรรมทีเ่ น้น
ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสส�ำรวจ ได้ลงมือปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้าหาค�ำตอบ
ในสิ่ ง ที่ ต นสนใจ เป็ น กิ จ กรรมที่ จ ะท� ำ ให้ ผู ้ เรี ย นนั้ น เกิ ด ทั ก ษะ
การเชื่ อ มโยงทางคณิ ต ศาสตร์ ผู ้ วิ จั ย จึ ง เลื อ กออกแบบการจั ด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ที่ เ น้ น ให้ ผู ้ เรี ย นนั้ น มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ด้ ว ย
กิจกรรมการเรียนรู้แบบท�ำโครงงานคณิตศาสตร์ ส�ำหรับนักศึกษา
วิทยาลัยการฝึกหัดครู สาขาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถด้านทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์  น�ำความรูท้ างคณิตศาสตร์มาสัมพันธ์
และแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ที่สนใจรอบ ๆ ตัวผู้เรียน และเป็น
แนวทางในการจัดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นไป
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การชั่ง ตวง วัด การค�ำนวณระยะทางและเวลาที่ใช้ในการเดินทาง
การวางแผนในการออมเงิ น ไว้ ใ ช้ ใ นช่ ว งบั้ น ปลายของชี วิ ต
(กรมวิชาการ,  2544)
การเรี ย นรู ้ โ ดยการท� ำ โครงงานเป็ น กิ จ กรรมหนึ่ ง ที่
สามารถพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่ท�ำให้ผู้เรียนนั้นเกิดทักษะ
การเชื่อมโยง ท�ำให้การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจึงสัมพันธ์กับความเป็นจริง
สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวติ จริง เป็นการเปิดโอกาสให้ผเู้ รียน
ได้เข้าสู่กระบวนการสืบสอบ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ผู้เรียนต้องใช้
การคิดขัน้ สูงทีซ่ บั ซ้อน จึงเป็นช่องทางทีด่ ใี นการพัฒนากระบวนการ
ทางสติปัญญาของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนได้ผลิตงานที่เป็นรูปธรรม
ขึน้ ออกมา ผลผลิตทีแ่ สดงออกถึงความรูข้ องผูเ้ รียนนีส้ ามารถน�ำมา
อภิปรายแลกเปลี่ยนและวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างชัดเจน การแสดง
ผลงานสามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้และการท�ำงานให้แก่
ผูเ้ รียนได้ นอกจากจะช่วยให้ผเู้ รียนพัฒนาทักษะกระบวนการในการ
สืบสอบและแก้ปญ
ั หาแล้ว ยังสามารถช่วยดึงศักยภาพต่าง ๆ ทีม่ อี ยู่
ในตัวของผู้เรียนออกมาใช้ประโยชน์ด้วย (ทิศนา  แขมมณี,  2557)
โครงงานคณิตศาสตร์ เป็นกิจกรรมการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ซงึ่ นักเรียน
มีโอกาสได้ส�ำรวจ ศึกษาค้นคว้า ท�ำความเข้าใจ แก้ปัญหาหรือ
แก้ข้อสงสัย เชื่อมโยงความรู้ หรือขยายองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์
ในประเด็นที่สนใจ รวมทั้งการประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรค์สิ่งใหม่
โดยประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ นักเรียนได้คิดและท�ำอย่าง
อิสระภายใต้การดูแลให้ค�ำแนะน�ำของครูที่ปรึกษาหรือผู้รู้ (ปรีชา  
เนาว์เย็นผล,  2554) นอกจากนัน้ (ยุพนิ   พิพธิ กุล,  2550) ได้กล่าวว่า
โครงงานคณิตศาสตร์ เป็นงานที่ผู้ท�ำได้คิดอย่างอิสระ เป็นการฝึก
ปฏิบัติในข้อสงสัย โดยอาศัยความรู้ หลักการ แนวคิดหรือทฤษฎี
ทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับประเด็นปัญหาที่ตนเองสนใจจะ
ศึ ก ษาและค้ น คว้ าให้ชัด เจนยิ่งขึ้น เพื่อบรรลุจุด ประสงค์ ที่ ตั้ ง ไว้
จะเห็นว่าการท�ำโครงงานคณิตศาสตร์จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และตอบสนองต่อการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนจะรู้จักการท�ำงาน
เป็นกลุม่ การน�ำคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้โดยสัมพันธ์กบั ศาสตร์อนื่
และสามารถใช้ในชีวิตจริง ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
มองเห็นประโยชน์และคุณค่าของคณิตศาสตร์ สามารถท�ำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ มีเหตุผล แก้ปัญหาได้ ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ (ยุพิน  พิพิธกุล,  2547)
จากการศึกษาหลักสูตรการผลิตครูคณิตศาสตร์ระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พบว่า หลักสูตรมุ่งผลิต
บัณฑิตให้มีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน
โดยมุ่งให้บัณฑิตเป็นคนดีที่มีเหตุผล มีคุณธรรมและจริยธรรม
ในการด�ำเนินชีวติ ใฝ่เรียนรู้ มีความมุง่ มัน่ ในการพัฒนาตน เป็นครูดี
ที่เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียนมีความเป็นกัลยาณมิตรกับผู้เรียนและ
ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมมือกับชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการสอนท�ำโครงงาน
คณิตศาสตร์ โดยศึกษาเกี่ยวกับ
1. ความรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร์
2. คุณภาพของโครงงานคณิตศาสตร์
3. ความพึงพอใจมีต่อกิจกรรมการสอนท�ำโครงงาน
คณิตศาสตร์
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1. ได้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา
โครงงานคณิตศาสตร์
2. นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู ้ แ ละความสามารถในการจั ด
กิจกรรมการสอนโครงงานคณิตศาสตร์
3. เป็นแนวทางส�ำหรับครูหรือผู้สนใจน�ำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. แผนการจัดกิจกรรมการสอนท�ำโครงงานคณิตศาสตร์
จ�ำนวน 8 แผน ซึ่งผลการพิจารณาความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ
จ�ำนวน 3 ท่าน มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.0
2. แบบทดสอบวัดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
การท�ำโครงงานคณิตศาสตร์ จ�ำนวน 23 ข้อ แบ่งเป็น 2 ส่วน
ดั ง นี้ ส่ ว นที่ 1 ข้ อ สอบแบบปรนั ย จ� ำ นวน 20 ข้ อ มี ค ่ า ดั ช นี
ความสอดคล้องตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเท่ากับ 1.0 มีค่า
ความยากง่าย อยูร่ ะหว่าง 0.36 - 0.76 มีคา่ อ�ำนาจจ�ำแนก อยูร่ ะหว่าง
0.26 - 0.66 และมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.81ส่วนที่ 2 ข้อสอบ
แบบอัตนัย จ�ำนวน 3 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องตามความเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญเท่ากับ 1.0 ข้อ มีค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง
0.41 - 0.47 มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก อยู่ระหว่าง 0.55 - 0.64 และมีค่า
ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.89
3. แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการสอนท�ำ
โครงงานคณิตศาสตร์ มีค่าดัชนีความสอดคล้องตามความเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญเท่ากับ 1.0
4. แบบประเมินผลการท�ำโครงงานคณิตศาสตร์

พพ
รรณ
ี

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ในครัง้ นีเ้ ป็นนักศึกษาชัน้ ปีที่ 4
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร 2 หมูเ่ รียน จ�ำนวน 49 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
2. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ด�ำเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2559 รวมระยะเวลาทีใ่ ช้ในการทดลอง จ�ำนวน 27 คาบ ใน 9 สัปดาห์

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

รำไ

ขอบเขตของการวิจัย

มห
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ตารางที่ 1 แผนการจัดกิจกรรมการสอนทําโครงงานคณิตศาสตร
ตารางที่ 1 แผนการจัดกิจกรรมการสอนท�ำโครงงานคณิตศาสตร์
ครั้งที่
กิจกรรม
การจัดการเรียนการสอน
1. ผูวจิ ัยนํานักศึกษาศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
ทักษะการเรียนรู
2. นักศึกษาแตละคนศึกษาเอกสารความรูเ กี่ยวกับโครงงานโดยมีผูวจิ ัยเปน
แหงศตวรรษที่ 21
1
ผูบรรยายและคอยใหคาํ แนะนํา
และการทําโครงงาน
3. ผูวจิ ัยใหนักศึกษาแบงเปนกลุม กลุมละ 2 คน และศึกษารายละเอียดโครงงานที่
คณิตศาสตร
ผานการประกวดโดยศึกษาลักษณะสําคัญของแตละสวนประกอบของโครงงาน
1. นักศึกษาทุกคนรับฟงการบรรยายในหัวขอ การสอนโครงงานคณิตศาสตร
2
จุดประกายโครงงาน
จากผูเชี่ยวชาญดานการสอนโครงงานคณิตศาสตร
2. นักศึกษาซักถามในประเด็นที่สนใจหรือสงสัยเกี่ยวกับการสอนโครงงาน
คณิตศาสตร โดยมีผูเชี่ยวชาญคอยตอบคําถาม
1. นักศึกษาชมวีดีทัศนการนําเสนอโครงงานที่ผานการประกวด
ปฏิบัติโครงงานแผน 2. ผูวิจัยบรรยายเกี่ยวกับการทําโครงงานแผนเดียวและแนะนําหัวขอที่นาสนใจ
3 เดียวและเลือกหัวขอ
สําหรับทําโครงงานแผนเดียว นักศึกษาแตละกลุมลงมือปฏิบัติโครงงานแผนเดียว
ทําโครงงานขนาดใหญ 3. นักศึกษาแบงกลุมใหมเปนกลุมละ 4 คน แลวเลือกหัวเรื่องที่ผูวิจัยแนะนําหรือ
เสนอหัวเรื่องที่จะทําโครงงานขนาดใหญ
1. ผูวจิ ัยบรรยายเกี่ยวกับวิธีการการเขียนความเปนมา จุดประสงคขนั้ ตอนการ
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน สรุปผลการดําเนินงาน และการนําเสนอโครงงาน
4 - 5 ปฏิบัติทําโครงงาน
2. นักศึกษาลงมือปฏิบัติทําโครงงาน โดยมีผูวจิ ัยและผูเชี่ยวชาญชวยตรวจสอบ
ความถูกตองไปทีละหัวขอ
3. นักศึกษาตรวจสอบ แกไข จัดทํารายงานเปนรูปเลม และเตรียมนําเสนอ
1. นักศึกษาแตละกลุมแบงสมาชิกออกเปน 2 ทีม เปนทีม A และ ทีม B เพื่อ
นําเสนอโครงงาน 2 รอบ โดยรอบที่ 1 ใหสมาชิกทีม A เปนผูนําเสนอโครงงาน
6 - 7 การนําเสนอโครงงาน
และรอบที่ 2 สมาชิกทีม B เปนผูนําเสนอ ซึ่งกลุมที่ไดคัดเลือกจะนําเสนอตอ
หนาผูวิจัย ผูเชี่ยวชาญ และเพื่อนอีกครั้ง
2. นักกฤษณะ
ศึกษาทุกโสขุ
คนทํมาาแบบทดสอบวัดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการทําโครงงาน
พรวิวัฒน์ วิหคทอง, สมวงษ์ แปลงประสพโชค,
1. ผูวจิ ัยบรรยายเกี่ยวกับวิธีการเขียนบทความพรอมทั้งนํานักศึกษาเขียนบทความ

รำไ
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เสนอหัวเรื่องที่จะทําโครงงานขนาดใหญ
1. ผูวจิ ัยบรรยายเกี่ยวกับวิธีการการเขียนความเปนมา จุดประสงคขนั้ ตอนการ
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน สรุปผลการดําเนินงาน และการนําเสนอโครงงาน
วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562 87
4 - 5 ปฏิบัติทําโครงงาน
2. นักศึกษาลงมือปฏิบัติทําโครงงาน โดยมีผูวจิ ัยและผูเชี่ยวชาญชวยตรวจสอบ
ความถูกตองไปทีละหัวขอ
ตารางที่ 1 (ต่อ) แผนการจัดกิจกรรมการสอนท�
ำโครงงานคณิ
3. นักศึกษาตรวจสอบ
แกตไขศาสตร์
จัดทํารายงานเปนรูปเลม และเตรียมนําเสนอ
1. นักศึกษาแตละกลุมแบงสมาชิกออกเปน 2 ทีม เปนทีม A และ ทีม B เพื่อ
นําเสนอโครงงาน 2 รอบ โดยรอบที่ 1 ใหสมาชิกทีม A เปนผูนําเสนอโครงงาน
6 - 7 การนําเสนอโครงงาน
และรอบที่ 2 สมาชิกทีม B เปนผูนําเสนอ ซึ่งกลุมที่ไดคัดเลือกจะนําเสนอตอ
หนาผูวิจัย ผูเชี่ยวชาญ และเพื่อนอีกครั้ง
2. นักศึกษาทุกคนทําแบบทดสอบวัดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการทําโครงงาน
1. ผูวจิ ัยบรรยายเกี่ยวกับวิธีการเขียนบทความพรอมทั้งนํานักศึกษาเขียนบทความ
เพื่อนําเสนอผลของการทําโครงงาน
2. นักศึกษาแบงกลุมใหมโดยสมาชิกกลุมจะไมซ้ําเดิมกับที่ทําโครงงาน แลวรวมกัน
เขียนบทความและ
8 - 9 ออกแบบกิจกรรมการ
วางแผน ออกแบบกิจกรรม เพื่อนําไปใชสอนนักเรียนทําโครงงาน
สอนโครงงาน
3. นักศึกษาแตละคนทําแบบวัดความพึงพอใจ
4. ผูวจิ ัยและนักศึกษารวมกันสรุปกิจกรรมตาง ๆ เพื่อนําไปใชสอนนักเรียนทํา
โครงงานตอไป

การเก็บการเก็
รวบรวมข้
อมูล อมูล
บรวบรวมข

ลัยร
า

ชภัฏ

2) ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล 3) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ผู ้ วิ จั ย ท� ำ การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล กั บ นั ก ศึ ก ษาโดยมี 4) ความสามารถในการเชื่อมโยง 5) การสื่อสาร 6) การพัฒนา
ความสามารถ
7) การเรียนรู้ด้วยตนเอง 8) การเห็นคุณค่าของ
ขั้นตอนดังนี้ ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลกับนักศึกษาโดยมีขั้นตอนดั
งนี้
2) 1.การเขี
ย
นความเป
น
มา
3)
การตั
ง
้
จุ
ด
ประสงค
4)
เอกสารที
่
เ
กี
่
ย
วข
อ
ง
5)
ขั
้
น
ามเนิพันน วงาน
าเนิน งาน และ
ต ศาสตร์
ธ์ิจรั ยะหว่
านงเพื
่ อ นและครู
น การจั
จกรรมการสอนทํำ โครงงาน
าโครงงานคณิคณิ
ตศาสตร
ให กับ9)
นัตอนการดํ
กศึความสั
กษา โดยผู
ดํ6)าเนิผลการดํ
การสอนตาม
ด�1.ำ เนิดํนา เนิ
การจั
ด กิดจกิกรรมการสอนท�
7) สรุ
าษางอิง8โดยผู
และ
ของคณิตศาสตร์ในชีวิตจริง
แผนการสอน
แผน้ว8)ิจระยะเวลา
27 คาบเรียน จํานวน10)
9 ครัประโยชน์
้ง
คณิตศาสตร์
ให้ปกผลและอ
ับนักจํศึากนวน
ัยการนํ
ด�ำเนิานเสนอโครงงาน
การสอนตามแผน
4.
นั
ก
ศึ
ก
ษาทํ
า
แบบวั
ด
ความพึ
ง
พอใจต
อ
การสอนทํ
า
โครงงานคณิ
ต
10 ดแาบบทดสอบที
น ไดแก 1) ความรู
วามเข
ทดสอบความรู
วกั บ9การทํ
ก ษา โดยใช
่ ผู วิจั ยคสร
างขึา้ นใจ
การสอน จ�ำนวน 2.
8 แผน
ระยะเวลา 27ความเข
คาบเรีายใจเกี
น จ�ำ่ ยนวน
ครั้ง าโครงงานของนั กศึศาสตร
2) ความสามารถในการวิ
เคราะหจําขนวน
อมูล 20
3) ขความคิ
ดริอเริสอบอั
่มสราตงสรรค
4) ความสามารถในการเชื
่อมโยง 5) การสื่อสาร 6)
ประกอบด
วย ขอสอบแบบปรนั
อ ำและข
นัย จํานวน
3 ขอ ข้อมูล
2. ทดสอบความรู
้ ความเข้ายใจเกี
ย่ วกับการท�
โครงงาน
ผลการวิ
เ
คราะห์
การพัฒนาความสามารถ
การเรีายเนินรูนดการประเมิ
วยตนเองน8)โครงงานของนั
การเห็นคุณคกาศึของคณิ
ตศาสตร
9) ความสั
มอพัไปนี
นธ้ ร1)ะหว
างเพื
3. ผูแวิจบบทดสอบที
ัยและผูเชี่ย7)วชาญดํ
กษาซึ
่งประเมิ
นตามหั
วขอเตคราะห์
บทคั
ดย่ออนและ
ของนักศึกษา โดยใช้
่ผู้วิจัยสร้
างขึ้น ประกอบด้
วย
การน�
ำ
เสนอผลการวิ
ข
้
อ
มู
ล
ในการวิ
จัยครั้งนี้
ครู และ 10) ประโยชนของคณิตศาสตรในชีวิตจริง
ข้อสอบแบบปรนัย จ�ำนวน 20 ข้อ และข้อสอบอัตนัย จ�ำนวน 3 ข้อ ผู้วิจัยขอน�ำเสนอเป็น 3 ตอน ดังต่อไปนี้
3. ผู้วิจเคราะห
ัยและผู้เชีข่ยอวชาญด�
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความรูข้ องนักศึกษาเกีย่ วกับ
ผลการวิ
มูล ำเนินการประเมินโครงงาน
ของนักศึกษาซึง่ ประเมินตามหัวข้อต่อไปนี้ 1) บทคัดย่อ 2) การเขียน โครงงานคณิตศาสตร์
ความเป็นมา 3) การตัการนํ
ง้ จุดาประสงค์
4) เอกสารที
ง 5) ขัน้ ตอน
กศึ้ กษาเกี่ยวกับโครงงาน
เสนอผลการวิ
เคราะหเ่ กีขย่ อวข้มูลอในการวิ
จัยครั้งนี้ ผูวิจัยขอนําจากการศึ
เสนอเปนกษาความรู
3 ตอน ดัง้ขตองนั
อไปนี
การด�ำเนินงาน 6) ตอนที
ผลการด�
นงาน เคราะห
7) สรุปคผลและอ้
างอิกงศึกและ
่ 1 ำเนิ
ผลการวิ
วามรูของนั
ษาเกี่ยวกั
ศาสตรดกิจกรรมการสอนท�ำโครงงานคณิตศาสตร์
คณิบตโครงงานคณิ
ศาสตร์ทไี่ ด้จตากการจั
จากการศึกษาความรูของนักศึกษาเกี่ยวกับโครงงานคณิ
ที่ไดจากการจั
ดกิจกรรมการสอนทํ
8) การน�ำเสนอโครงงาน
ผู้วิจัยตได้ศาสตร
ทดสอบโดยใช้
แบบทดสอบความรู
้ แบ่งเป็าโครงงาน
นแบบทดสอบ
คณิ4.ตศาสตร
ูวิจัยำไดแบบวั
ทดสอบโดยใช
บบทดสอบความรู
งเปนยแบบทดสอบปรนั
ย จํานวน 20 ขอตนัและแบบทดสอบ
นั ก ศึ กผษาท�
ด ความพึแง พอใจต่
อ การสอน แบปรนั
จ�ำนวน 20 ข้อ และแบบทดสอบอั
ย จ�ำนวน 3 ข้อ ซึ่งจาก
อั
ต
นั
ย
จํ
า
นวน
3
ข
อ
ซึ
ง
่
จากการทดสอบได
ผ
ลดั
ง
ตารางที
่
1
ดั
ง
นี
้
ท�ำโครงงานคณิตศาสตร์ 10 ด้าน ได้แก่ 1) ความรู้ความเข้าใจ การทดสอบได้ผลดังตารางที่ 2 ดังนี้

ิทยา

ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลคะแนนจากการทดสอบความรูของนักศึกษาเกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร
ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลคะแนนจากการทดสอบความรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร์
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แบบทดสอบ
คะแนนเต็ม


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
จากตารางแสดงผลคะแนนการทดสอบความรู
กี่ ย วกั บ โครงงานคณิ
ศาสตรจากคะแนนเต็
ข องนั ก ศึ ก ษาหลั
จากการคิดเป็น
จากตารางแสดงผลคะแนนการทดสอบความรู
้เกี่ยวกับ  เของคะแนนรวม
เท่ากับต26.51
ม 32งคะแนน
จัดกิตจศาสตร์
กรรมการสอนทํ
าโครงงานคณิ
ตศาสตร
พบวา คะแนนเฉลี
จากการทดสอบโดยใช
แบบทดสอบปรนัย เทากับ 17.08
โครงงานคณิ
ของนักศึกษาหลั
งจากการจั
ดกิจกรรมการสอน
ร้อ่ยยละ
82.84
จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเปนรอยละ 85.40 โดยใชแบบทดสอบอัตนัย เทากับ 9.43 จากคะแนนเต็ม 12 คะแนน
ท�ำโครงงานคณิตศาสตร์ พบว่า คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ตอนที่ 2 ผลการวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพของโครงงาน
คิดเปนรอยละ 78.58 และคาเฉลี่ยของคะแนนรวม เทากับ 26.51 จากคะแนนเต็ม 32 คะแนน คิดเปนรอยละ 82.84
โดยใช้แบบทดสอบปรนัย เท่ากับ 17.08 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คณิตศาสตร์
คิดเป็นร้อยละ 85.40
แบบทดสอบอั
ย เท่ากับ 9.43 ตศาสตร ส�ำหรับการจัดกิจกรรมการสอนท�ำโครงงานคณิตศาสตร์
ตอนทีโดยใช้
่ 2 ผลการวิ
เคราะหคตณ
ุ นัภาพของโครงงานคณิ
จากคะแนนเต็ม 12สําคะแนน
ร้อยละ 78.58 าและค่
าเฉลี่ย ตศาสตร
ในครัใง้ นครั
นีม้ นี ้งกั นีศึ้มกีนษาักศึจ�กำษา
นวนจํา49นวน
คน49
แบ่งคน
กลุม่ แบ
ละง3กลุ- 4มละ
คน 3ท�ำ–โครงงาน
หรับการจัคิดดเป็
กิจนกรรมการสอนทํ
โครงงานคณิ
4
คน ทํ าโครงงานคณิ ตศาสตร ไดจํานวนทั้ งสิ้ น 13 โครงงาน ซึ่งเป น โครงงานประเภทประยุกตค วามรูใช ในชี วิต จริง
โครงงานประเภทสํารวจและรวบรวมขอมูล และโครงงานประเภทสรางสูตร ซึ่งผูว ิจัยไดผลการวิเคราะหคุณภาพโครงงาน
คณิตศาสตรทั้ง 13 โครงงาน ดังตอไปนี้ ผลการประเมินโครงงานทั
พรวิว้งัฒฉบัน์บ วิหคทอง, สมวงษ์ แปลงประสพโชค, กฤษณะ โสขุมา
การประเมินโครงงานทั้งฉบับนั้นผูว ิจัยประเมินจากเลมโครงงานที่นักศึกษาไดจดั ทําขึ้น ซึ่งใชเกณฑประเมินดังนี้
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การนําเสนอ (4)

คะแนนรวม

แปลผล

สรุปผลและอางอิง (2)

2
1.5
2
1.5
1.5
1.5

4
4
4
3
4
3

20
19.75
20
15
19.5
16

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี

2

1.5

4

19

ดีมาก

รำไ

ขั้นตอนการดําเนินงาน (3)

เอกสารที่เกีย่ วของ (2)

จุดประสงค (2)

2
2
2
1.5
2
2

ชภัฏ

คะแนนที่ได
2
3
2 2.25
2
3
1.5 2.25
2
3
1.5 2.25

3
3
3
2.25
3
2.25

2
3
2
1.5
2
1.5

2
2
2
1.5
2
2

3

2

2

3
2.25
1.5
3
2.25
2.25

2
2
1.5
2
1.5
1.5

ลัยร
า

ประกันดีชีวิตคุม
เกมเศรษฐีพิชิตเงินลาน
คํานวณใหดี ... มีวิธดี ู
พิสูจนทฤษฎีบทพีทาโกรัส
คํานวณสักนิดคิดจะเปลี่ยน
โมเดลหรรษา
การหาคาพายดวยวิธีของ
อาคีมีดิส
ปลูกขาวหอมมะลิดจี ริงหรือ
คุมหรือไม?
มะพราวเจาปญหา
คิดสักนิด กอนคิดจะผอน
คณิตคิดงาย ๆ
จัตุรสั แสนกล

ความเปนมา (2)

ชื่อโครงงาน

บทคัดยอ (3)

ตารางที่ 3 ผลคะแนนตามเกณฑการประเมินโครงงานคณิตศาสตร
ตารางที่ 3 ผลคะแนนตามเกณฑ์การประเมินโครงงานคณิตศาสตร์

พพ
รรณ
ี

ได้คะแนน 18 - 20 คะแนน หมายถึง ดีมาก
15 - 17 คะแนน หมายถึง ดี
12 - 14 คะแนน หมายถึง พอใช้
น้อยกว่า 12 คะแนน หมายถึง ต้องปรับปรุง
แสดงดังตารางที่ 3 ดังต่อไปนี้

ผลการดําเนินงาน (2)

คณิตศาสตร์ ได้จ�ำนวนทั้งสิ้น 13 โครงงาน ซึ่งเป็นโครงงานประเภท
ประยุกต์ความรูใ้ ช้ในชีวติ จริง โครงงานประเภทส�ำรวจและรวบรวม
ข้อมูล และโครงงานประเภทสร้างสูตร ซึ่งผู้วิจัยได้ผลการวิเคราะห์
คุ ณ ภาพโครงงานคณิ ต ศาสตร์ ทั้ ง 13 โครงงาน ดั ง ต่ อ ไปนี้
ผลการประเมินโครงงานทั้งฉบับ การประเมินโครงงาน
ทั้งฉบับนั้นผู้วิจัยประเมินจากเล่มโครงงานที่นักศึกษาได้จัดท�ำขึ้น
ซึ่งใช้เกณฑ์ประเมินดังนี้

1.5

3

มห
าว

ิทยา

2
2
3
2
2
4
20
ดีมาก
2
2
3
2
2
4 19.25 ดีมาก
2
1.5 2.25 2
1.5
3 15.25
ดี
2
1 2.25 1.5 2
3 16.75
ดี
1.5
1.5 2.25 1.5 1.5
3
15
ดี
1.5
1.5 2.25 2
1.5
3
15.5
ดี
เฉลี่ย
17.76
ดี
จากตารางสามารถสรุปไดวาโครงงานที่มีผลประเมินอยูในเกณฑดีมากมีอยูทั้งหมด 7 โครงงาน ไดแก โครงงาน
จากตารางสามารถสรุปได้ว่า โครงงานที่มีผลประเมิน โครงงานจัตุรัสแสนกล ซึ่งจากการประเมินพบว่า โครงงานของ
ประกันดีชีวิตคุม โครงงานเกมเศรษฐีพิชิตเงินลาน โครงงานคํานวณใหดี ... มีวิธีดู โครงงานคํานวณสักนิดคิดจะเปลี่ยน
อยู ่ ใ นเกณฑ์ ดี ม ากมี อ ยู ่ ทั้ ง หมด 7 โครงงาน ได้ แ ก่ โครงงาน นักศึกษาทุกกลุ่มเป็นโครงงานที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อ
โครงงานการหาคาพายดวยวิธีของอาคีมีดิส โครงงานปลูกขาวหอมมะลิดีจริงหรือ และโครงงานคุมหรือไม? และโครงงาน
ประกันดีทีช่มวี ีผติ ลประเมิ
คุม้ โครงงานเกมเศรษฐี
นล้าน6โครงงานค�
นวณ
ผู้ศึกษา สและนั
ศึกษาสามารถน�
้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ใน
นอยูในเกณฑดพีมชิ ีทติ เงิั้งหมด
โครงงานำได
แก โครงงานพิ
ูจน ทกฤษฎี
บทพี ทาโกรั สำความรู
โครงงานโมเดลหรรษา
ให้ดี ...โครงงานมะพร
มีวิธีดู โครงงานค�
นิดคิดจะเปลี
ปัญหาในสถานการณ์
่าง ๆ ที่ตนสนใจได้
าวเจาำปนวณสั
ญหา กโครงงานคิ
ดสัก่ยนินด โครงงาน
กอนคิดจะผอการแก้
น โครงงานคณิ
ตคิดงาย ๆ ตและโครงงานจั
ตุรัสแสนกล ซึ่ง
การหาค่จากการประเมิ
าพายด้วยวิธขี องอาคี
ม
ด
ี
ส
ิ
โครงงานปลู
ก
ข้
า
วหอมมะลิ
ด
จ
ี
ริ
ง
ตอนที
่
3
ผลการวิ
เ
คราะห์
ค
วามพึ
งพอใจของนั
นพบวา โครงงานของนักศึกษาทุกกลุมเปนโครงงานที่มีคุณภาพและเปนประโยชนตอผูศึกษา และนั
กศึกษากศึกษา
หรือ และโครงงานคุ
้มหรือทไม่างคณิ
? และโครงงานที
ีผลประเมิปนญอยู
่ใน ที่มีต่อกิจตกรรมการสอนท�
ำโครงงานหลังจากจบกิจกรรมการสอน
สามารถนําความรู
ตศาสตรไปใช่มในการแก
หาในสถานการณ
าง ๆ ที่ตนสนใจได
เกณฑ์ ดี มี ทั้ ง หมด 6 โครงงาน ได้ แ ก่ โครงงานพิ สู จ น์ ท ฤษฎี ท�ำโครงงานคณิตศาสตร์แล้ว ผู้วิจัยให้นักศึกษาท�ำแบบวัดความ
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห
ความพึงพอใจของนั
่มีตอกิจผลวิ
กรรมการสอนทํ
าโครงงานหลังลจากจบกิ
บทพีทาโกรัส โครงงานโมเดลหรรษา
โครงงานมะพร้
าวเจ้าปัญหากศึกษาที
พึงพอใจ
เคราะห์ความหมายในแต่
ะประเด็จนกรรม
รายละเอียด
การสอนทํ
แลว ผูวิจตัยคิให
ดความพึ
งพอใจ ผลวิ
โครงงานคิ
ดสักนิด าก่โครงงานคณิ
อนคิดจะผ่อตนศาสตร
โครงงานคณิ
ดง่นาักยศึๆกษาทํ
และาแบบวั
แสดงได้
ดังตารางที
่ 4 เคราะหความหมายในแตละ
ประเด็น รายละเอียดแสดงไดดังตารางที่ 3
พรวิวัฒน์ วิหคทอง, สมวงษ์ แปลงประสพโชค, กฤษณะ โสขุมา
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ตารางที่ ่ 44 ผลการประเมิ
นการสอน
ตารางที
ผลการประเมินนความพึ
ความพึงงพอใจที
พอใจที่ม่มีตีตอ่อการจั
การจัดดกิกิจจกรรมการเรี
กรรมการเรียยนการสอน

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

พพ
รรณ
ี

หัวขอประเมิน
แปลผล


1. การสอนทําโครงงานทําใหนักศึกษาไดรับความรูเ พิ่มขึ้น
4.29 0.62
มาก
2. นักศึกษามีความเขาใจเกี่ยวกับโครงงานมากขึ้น
4.65 0.47 มากที่สุด
3. การทําโครงงานทําใหนักศึกษามีความสามารถในการวิเคราะหขอมูลมากขึ้น
4.81 0.39 มากที่สุด
4. การทําโครงงานทําใหนักศึกษาเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค
4.08 0.65
มาก
5. การทําโครงงานทําใหนักศึกษาไดพัฒนาความสามารถดานการเชือ่ มโยง
4.21 0.62
มาก
6. นักศึกษาไดนําความรูทางคณิตศาสตรมาใชในการแกปญหา
4.65 0.66 มากที่สุด
7. เนื้อหามีสาระและประโยชน สามารถนําไปประยุกตใชไดในชีวติ ประจําวัน
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
จากตารางสรุ
นต่อคการจั
ด าใจเกี
สอนมุ
ผู้เรียนมีบทบาท
มีส่วนร่
วมในการจัาดใหกระบวนการเรี
อยูในระดับมากทีป่สได้
ุดมีว่า5 หันัวกขศึอกษามี
ไดแกความเห็
นักศึกษามี
วามเข
่ยวกั่งบให้โครงงานมากขึ
้น การทํ
าโครงงานทํ
นักศึกษามี ยนรู้
กิจกรรมสอนท�
ำโครงงานคณิตเคราะห
ศาสตร์ขโดยมี
วามพึ้นงพอใจอยู
่ใน นําความรู
ได้ ป ฏิ บทั ตางคณิ
ิ จ ริ ง ตคิศาสตร
ด เอง มท�าใช
ำ เองอย่
า งละเอี
ย ดรอบคอบ
ความสามารถในการวิ
อมูลคมากขึ
นักศึกษาได
ในการแก
ปญ หา
นักศึกษาไดมี ร ะบบ
ระดับมากที
่สุดมี 5 หัวข้ดอกิจได้กรรมสอนทํ
แก่ นักศึกาษามี
ความเข้และการทํ
าใจเกี่ยวกัาโครงงานทํ
บ ผู้เรียานรู
แสวงหาข้
อมูล สร้
างองค์
ความรูม้แากขึ
ละสรุ
แนวทางในการจั
โครงงาน
ใหน้จักักศึวิกธีษาเห็
นประโยชน
ของคณิ
ตศาสตร
้น ซึป่งความรู้
โครงงานมากขึ
้น การท�
ำโครงงานท�
นักศึดกกิษามี
ความสามารถใน
ได้ตดศาสตร
้ ว ยตนเอง
มี ทั ก ษะในการแก้
ป ั ญ หา รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น
ผลประเมิ
นความพึ
งพอใจตำอให้
การจั
จกรรมสอนทํ
าโครงงานคณิ
โดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก
การวิเคราะห์ข้อมูลมากขึ้น นักศึกษาได้น�ำความรู้ทางคณิตศาสตร์ ซึ่ ง กั น และกั น ฝึ ก ลั ก ษณะนิ สั ย การสั ง เกต ความรั บ ผิ ด ชอบ
อภิปรายผล
มาใช้ในการแก้
ปัญหา นักศึกษาได้แนวทางในการจัดกิจกรรมสอน ความซื่อตรง ความเอาใจใส่ ความขยันหมั่นเพียร เป็นคนมีเหตุผล
ท�ำโครงงาน และการท�ำโครงงานท�ำให้นักศึกษาเห็นประโยชน์ของ รู้จักพึ่งพาตนเอง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดความคิดริเริ่ม
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นี้ พบวงาพอใจต่อการจัดกิจกรรม สร้างสรรค์ และน�ำความรู้ ความคิดหรือแนวทางที่ได้ไปใช้ในการ
คณิตศาสตร์มากขึน้ จากการวิ
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นักศึกษา
ความรู้ ความเข้าใจที่แท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับค�ำกล่าวของ (สุคนธ์   การจัดกิจกรรมการสอนท�ำโครงงานคณิตศาสตร์จะท�ำให้่ตรง
กับแนวคิดจากนักปรัชญาชื่อ จอรน ดิวอี้ (John Dewey) ที่มได้ีความเชื
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น� ำ ความรู ้ ที่ มี ม าบู ร ณาการกั บ การท� ำ โครงงานคณิ ต ศาสตร์
สินธพานนท์ และจินตนา   วีรเกียรติสุนทร, 2556) ได้กล่าวถึง
การลงมือทํา มีอิสระในการริเริ่มความคิด และลงมือทําตามที่คพร้
ิด อแลมทัวจึง้ ได้
งสรศกึ างเป
นองคคใ้ หม่
วามรู
ข ึ้นำมา
ษาความรู
หาค�
ตอบในสิง่ ทีต่ นสนใจได้ดว้ ยวิธกี าร
ประโยชน์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบโครงงานไว้วา่ เป็นการ

พรวิวัฒน์ วิหคทอง, สมวงษ์ แปลงประสพโชค, กฤษณะ โสขุมา
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กับ ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์ (2558) ที่ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบ
ปฏิบัติการ เป็นการจัดให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม
เล็ก ๆ เป็นกระบวนการสอนที่ใช้ประสบการณ์ตรง เพื่อให้ผู้เรียน
ได้ปฏิบัติกิจกรรมจนได้ข้อสรุปความรู้และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ด้วย
ตนเอง ซึ่งการจัดกิจกรรมการสอนแบบนี้จะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนดีขึ้น ผู้เรียนมีเจคติที่ดีต่อวิชาที่เรียน และ
ยั ง ส่ ง เสริ ม ด้ า นความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องผู ้ เรี ย นอี ก ด้ ว ย และ
ยังสอดคล้องกับ วิจิตร   สุขเกษม (2555) ที่ท�ำการวิจัยเรื่อง
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ เรื่อง
พหุนาม ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจต่อ
การเรียน ซึ่งผลการวิจัยพบว่าหลังจากการจัดกิจกรรมผู้เรียนมีผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และผูเ้ รียนมีความพึงพอใจต่อ
การเรียนแบบปฏิบัติการอยู่ในระดับพอใจมาก อีกทั้งยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พัชรา  ทรงประศาสน์  (2551) พะยอม  แก้วล�ำหัด
(2555) และฟาตีเม๊าะ  สนิโซ (2556) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ เน้นให้ผู้เรียนน�ำความรู้คณิตศาสตร์
ไปประยุกต์ใช้กบั สถานการณ์ในชีวติ จริง ท�ำให้ผเู้ รียนเห็นถึงประโยชน์
ของคณิตศาสตร์ มีเจตคติทดี่ ตี อ่ วิชาคณิตศาสตร์ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้นตามไปด้วย

ชภัฏ

ทีห่ ลากหลายอย่างอิสระด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้นกั ศึกษาแต่ละคน
ได้แสดงความคิดเห็น เรียนรู้การท�ำงานแบบเป็นทีมและนักศึกษา
ทุกคนมีส่วนร่วมในการท�ำกิจกรรม สอดคล้องกับค�ำกล่าวของ
สันติ  บุญภิรมย์ (2557) ที่ว่าโครงงานคือการศึกษาในเชิงลึกเพื่อให้
ได้มาซึง่ ความรูห้ รือค�ำตอบทีผ่ เู้ รียนสามารถเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเองด้วย
วิธีการที่หลากหลาย ประกอบด้วย การส�ำรวจ การศึกษา ค้นคว้า
ทดลอง ประดิษฐ์ คิดค้น โดยมีครูเป็นผู้คอยกระตุ้น แนะน�ำ  และ
ให้ค�ำปรึกษาอย่างใกล้ชิด การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นความรู้
ที่เกี่ยวกับหัวข้อการเรียนทั้งนี้โครงงานอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
ความพร้อม ความสนใจ และแบบการเรียนของผู้เรียน และยัง
สอดคล้องกับ ปรีชา  เนาว์เย็นผล (2554) ได้กล่าวไว้ว่า โครงงาน
คณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ซงึ่ นักเรียนมีโอกาส
ได้ส�ำรวจศึกษาค้นคว้า ท�ำความเข้าใจ แก้ปัญหาหรือข้อสงสัย
เชื่อมโยงความรู้หรือขยายองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในประเด็น
ทีส่ นใจ รวมทัง้ การประดิษฐ์คดิ ค้นสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่โดยประยุกต์ใช้
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ นักเรียนได้คิดและท�ำอย่างอิสระภายใต้
การดูแลให้ค�ำแนะน�ำของครูที่ปรึกษาหรือผู้รู้ อีกทั้งยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สมปอง สุวรรณโสภา (2557) ที่ท�ำการวิจัยเรื่อง
ผลการจั ด กิ จ กรรมการสอนท� ำ โครงงานคณิ ต ศาสตร์ ส� ำ หรั บ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เอกคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โดยกิจกรรมเน้นให้นกั ศึกษาได้เรียนรูก้ ารท�ำโครงงานด้วยการลงมือ
ปฏิบัติตามใบกิจกรรมที่ผู้วิจัยได้จัดขึ้น นักศึกษาได้คิดอย่างอิสระ
เน้นการน�ำคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ในชีวิตจริง
ซึง่ ผลการวิจยั พบว่าคุณภาพของโครงงานของนักศึกษาอยูใ่ นเกณฑ์
ดีมาก และนักศึกษามีเจตคติทดี่ ตี อ่ การจัดกิจกรรมสอนท�ำโครงงาน
3. ผลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจต่ อ การจั ด กิ จ กรรม
การสอนท� ำ โครงงานคณิ ต ศาสตร์ โ ดยรวมได้ ค ่ า เฉลี่ ย 4.45
สรุปได้ว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ซึ่งประเด็นที่มี
ความพึงพอใจในระดับดีมาก มี 5 ประเด็น ได้แก่ นักศึกษามีความ
เข้าใจเกี่ยวกับโครงงานมากขึ้น การท�ำโครงงานท�ำให้นักศึกษามี
ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลมากขึ้น นักศึกษาได้น�ำความรู้
ทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหา นักศึกษาได้แนวทางในการ
จัดกิจกรรมสอนท�ำโครงงาน และการท�ำโครงงานท�ำให้นักศึกษา
เห็นประโยชน์ของคณิตศาสตร์มากขึ้น ทั้งนี้เป็นเพราะการจัด
กิจกรรมการสอนท�ำโครงงานคณิตศาสตร์ในครั้งนี้เน้นให้นักศึกษา
ได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ หาความรู้ด้วยการลงมือท�ำโครงงาน
ซึ่งการปฏิบัติโครงงานนั้นนักศึกษาจะได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า อีกทัง้ การท�ำโครงงานของ
นักศึกษาจะต้องน�ำความรู้คณิตศาสตร์เรื่องต่าง ๆ ทั้งความรู้เดิม
และความรู้ใหม่ มาใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ท�ำให้
นักศึกษาเห็นถึงประโยชน์และคุณค่าของคณิตศาสตร์ ซึง่ สอดคล้อง
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ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
จากการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยพบปัญหาในการวิจัยและได้น�ำ
เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา ดังนี้
1. ปัญหาด้านระยะเวลาในการท�ำกิจกรรมโครงงาน
เนื่องจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 1 สัปดาห์ นักศึกษา
จะพบกับผู้วิจัยเพียง 1 ครั้ง ระยะเวลา 3 ชั่วโมง ซึ่งถือว่าระยะเวลา
ในการพบกันแต่ละครั้งห่างเกินไป ท�ำให้ขาดความต่อเนื่องในการ
ท�ำกิจกรรมส่งผลให้นักศึกษาบางกลุ่มลืมกิจกรรมที่กลุ่มได้วางแผน
ไว้ตอ้ งเสียเวลามาตัง้ ต้นใหม่ จึงควรจัดกิจกรรมให้นกั ศึกษาได้พบกับ
ผู้วิจัยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง จะท�ำให้กิจกรรมการท�ำโครงงาน
นั้นด�ำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้น
2. ปัญหาที่เกิดจากนักศึกษา
จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เนื่องจากนักศึกษาแต่ละ
กลุม่ จัดท�ำโครงงานทีแ่ ตกต่างกัน ส่งผลให้การท�ำโครงงานของแต่ละ
กลุ่มมีความยากง่ายในการเขียนไม่เท่ากัน บางกลุ่มสามารถเขียน
บรรยาย และเรียบเรียง ล�ำดับก่อนหลังได้ดี แต่บางกลุ่มยังขาด
พื้นฐานในการเขียนอธิบายยังไม่สามารถเรียงล�ำดับก่อนหลังได้
ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องคอยให้ค�ำแนะน�ำ  ช่วยปรับแก้ไข อธิบายถึง
รายละเอียด และให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มเข้าพบผู้วิจัยอย่างต่อเนื่อง
ในการเขียนแต่ละขั้นตอน
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3. ข้อเสนอแนะด้านอื่น ๆ
นอกจากการจัดกิจกรรมการสอนท�ำโครงงานคณิตศาสตร์
ให้กับนักศึกษาแล้ว ควรมีช่วงเวลาหรือเวทีให้นักศึกษาได้แสดงถึง
ความสามารถในการสอนท�ำโครงงานคณิตศาสตร์ การฝึกนักศึกษา
เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมค่ายโครงงานคณิตศาสตร์ ซึ่งจะท�ำให้
นักศึกษาได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร์ ได้รับ
ประสบการณ์การสอน และได้น�ำกิจกรรมที่คิดไว้ไปทดลองใช้จริง
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รูปแบบการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของวังสวนบ้านแก้ว
Public Relations Tourism of Wangsuanbankaew

อภิวรรณ ศิรินันทนา,  เสาวนีย์  วรรณประภา, กรรณิกา  พงษ์ชัย
Apiwan Sirinantana, Saowanee  Wannaprapa, Kannika Pongchai
คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี จ.จันทบุรี 22000
Faculty of Communication Arts, Rambhai Barni Rajabhat University, Chanthaburi 22000 Thailand                                                                   
*Corresponding author E-mail: apiwannarak@gmail.com
(Received: September 13, 2018 ;Revised : November 5, 2018 ; Accepted : December 12, 2018)

บทคัดย่อ

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์วังสวนบ้านแก้ว
2) รูปแบบการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของวังสวนบ้านแก้ว  และ 3) การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวของวังสวน
บ้านแก้ว งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงบูรณาการ ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามี
2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เจ้าหน้าที่ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี นักวิชาการวัฒนธรรม
ปฏิบัติการ ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น รวมจ�ำนวน 4 คน ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก น�ำมาวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพโดยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา และกลุ่มที่ 2 ได้แก่ นักท่องเที่ยว จ�ำนวน 384 คน ใช้แบบสอบถามน�ำมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
โดยใช้โปรแกรมประมวลผลวิเคราะห์ สถิติที่ใช้คือ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา พบว่า 1) ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์วังสวนบ้านแก้ว โดยรวมอยู่ในระดับมาก
2) รูปแบบการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของวังสวนบ้านแก้ว   พบว่า ผู้อ�ำนวยการ เจ้าหน้าที่ ทุกคนในวังสวนบ้านแก้วจะต้อง
รับผิดชอบและปรับปรุงดูแลและพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์และสื่อประชาสัมพันธ์ ให้สอดคล้องพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน
3) การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของวังสวนบ้านแก้ว มีการพัฒนาดังนี้ คือ วางแผนการประชาสัมพันธ์ โดยมี
การก�ำหนดนโยบายการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มจ�ำนวนนักท่องเที่ยวไว้ในแผนงานประจ�ำปี และใช้วิธีและกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์
โดยผลิตสื่อที่หลากหลายรูปแบบและทุกช่องทางการสื่อสาร ตลอดจนจัดแผนพัฒนาการใช้สื่อ โดยปรับเปลี่ยนใช้สื่อประชาสัมพันธ์ให้เป็น
ไปตามฤดูกาล เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคอย่างแท้จริง

มห
าว

ิทยา

ค�ำส�ำคัญ : รูปแบบ, ประชาสัมพันธ์, การท่องเที่ยว

อภิวรรณ ศิรินันทนา, เสาวนีย์ วรรณประภา, กรรณิกา พงษ์ชัย

วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562 93

Abstract

ชภัฏ

รำไ

พพ
รรณ
ี

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
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ผลักดันให้ประเทศนั้น ๆ มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันและสามารถ
ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าการประชาสัมพันธ์ พัฒนาการท่องเที่ยวของตนให้เติบโตได้อย่างมั่นคง  (ฉลองศรี พิมล
เข้ามามีบทบาทในทุกหน่วยงานซึง่ การประชาสัมพันธ์ มีความส�ำคัญ สมพงศ์, 2550 :  26) ดังนัน้ ในการผลิตสือ่ เพือ่ การประชาสัมพันธ์ จึง
และมีบทบาทเพิม่ มากขึน้ ไม่วา่ จะเป็นหน่วยงานในภาครัฐ ภาคธุรกิจ เป็นกระบวนการทีส่ ำ� คัญส�ำหรับการสือ่ สารด้านการประชาสัมพันธ์
อุตสาหกรรม และสถาบันต่าง ๆ เพราะหน่วยงานเหล่านี้จ�ำเป็น องค์การจะต้องใช้สื่อประชาสัมพันธ์นั้น ๆ อย่างมีความมุ่งหมาย
ต้องท�ำการติดต่อสื่อสารกับประชาชน การประชาสัมพันธ์จึงเป็น หรือมีวัตถุประสงค์ นับว่าเป็นเสมือนหัวใจของการประชาสัมพันธ์
เครือ่ งมือส�ำคัญอย่างหนึง่ ของการบริหารงาน เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจ เลยทีเดียว และด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันช่วยให้มี
อันดีระหว่างหน่วยงานกับประชาชนผูร้ บั บริการ ซึง่ จะน�ำไปสูค่ วาม สื่อใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย เป็นการอ�ำนวยความสะดวก รวดเร็ว
ร่วมมือและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานกับประชาชน ท�ำให้ และทันสมัยให้แก่การสื่อสารประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันได้ ก่อให้
หน่วยงานด�ำเนินงานไปด้วยความราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์ เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับโลกทัศน์ในการสื่อสาร (วรัชญ์ ครุจิต,
ตามเป้าหมายขององค์การที่ได้วางไว้ เพราะการบริหารมิได้อาศัย 2555 :  51) นอกจากนี้ สื่อออนไลน์ยังช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูล
แต่เพียงทรัพยากรทางการบริหาร เช่น คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์และ ข่าวสารได้ตลอดเวลา ข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระความรู้ต่าง ๆ จาก
การบริหารการจัดการเท่านั้น ยังต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์ช่วย ทั่วทุกมุมโลกอยู่ใกล้แค่เพียงปลายนิ้วสัมผัส จึงนับได้ว่าปัจจุบันนี้
ในการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร สถาบัน เป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารอย่างแท้จริง กลายเป็นโลกที่ไร้พรมแดน
กั บ กลุ ่ ม ประชาชนเป้ า หมายทั้ ง ภายในและภายนอกองค์ ก ร เปิ ด โอกาสให้ มี ก ารสื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์ ขึ้ น ในพื้ น ที่ ใ หม่ ๆ
ในการสร้างภาพลักษณ์ ความเข้าใจและได้รับการสนับสนุนอย่างดี อย่างน่าสนใจ รวมทั้งการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรม
จากทุกภาคส่วน ประกอบกับการประชาสัมพันธ์เป็นการด�ำเนินงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมของชาติอื่น ๆ ที่หลากหลาย
ในระบบการสื่อสารสองทาง (Two - Way Communication) มากยิ่งขึ้น  (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2552 : 36)
ส�ำหรับวังสวนบ้านแก้ว และพิพิธภัณฑ์วังสวนบ้านแก้ว
เพื่อสื่อสารติดต่อไปมาซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นกลไกในการสะท้อน
ความคิดเห็นย้อนกลับ (Feedback) เพื่อให้การบริหารงานของ อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่ส�ำคัญของจังหวัด
องค์การเกิดการพัฒนาน�ำไปสูค่ วามส�ำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จันทบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 41 หมู่ 5 ต�ำบลท่าช้าง อ�ำเภอเมือง จังหวัด
จันทบุรี ในสมัยก่อนเป็นทีป่ ระทับของสมเด็จพระนางเจ้าร�ำไพพรรณี
(ลักษณา สตะเวทิน, 2554 : 30)
จากที่ได้กล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าการประชาสัมพันธ์ พระบรมราชินใี นรัชกาลที่ 7 ซึง่ ประกอบไปด้วย ต�ำหนักและอาคาร
ได้เข้ามามีส่วนช่วยผลักดันให้งานและกิจการต่าง ๆ ขององค์กร หลายหลัง ปัจจุบนั วังสวนบ้านแก้วอยูใ่ นความดูแลของมหาวิทยาลัย
ประสบความส� ำ เร็ จ ส่ ว นด้ า นการท่ อ งเที่ ย วก็ ต ้ อ งอาศั ย การ ราชภั ฏ ร� ำ ไพพรรณี จั ง หวั ด จั น ทบุ รี และไม่ เ สี ย ค่ า ธรรมเนี ย ม
ประชาสัมพันธ์เข้ามาสนับสนุนเช่นกัน ซึง่ รูปแบบการประชาสัมพันธ์ ในการเข้าเยี่ยมชม ความเป็นมาของวังสวนบ้านแก้วย้อนกลับไป
ั เชิญพระบรม
มี ห ลายรู ป แบบถ้ า เลื อ กรู ป แบบที่ ดี แ ละเหมาะสมกั บ สถานที่ เมือ่ ปี พ.ศ.2492 สมเด็จพระนางเจ้าร�ำไพพรรณีฯ ได้อญ
ท่องเที่ยวนั้น ๆ ก็จะท�ำให้นักท่องเที่ยวมีจ�ำนวนที่เพิ่มมากขึ้น อัฐิของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จากประเทศอังกฤษ
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทส�ำคัญต่อการพัฒนา กลับสู่ประเทศไทย หลังจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าร�ำไพพรรณีฯ
เศรษฐกิจของหลายประเทศทั่วโลก รัฐบาลของประเทศดังกล่าวจึง ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะมีที่ประทับส�ำหรับพักผ่อนพระราชอิริยาบถ
ให้ความส�ำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อ จึงได้ทรงสร้างวังบ้านสวนแก้ว ขึน้ ในจังหวัดจันทบุรี สมเด็จพระนาง
ช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดท่องเที่ยวโลก โดยเฉพาะประเทศในประเทศ เจ้าร�ำไพพรรณีฯ ทรงกู้เงินจากธนาคารเพื่อซื้อที่ดินสองฝั่งคลอง
ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย บ้านแก้ว รวมเนื้อที่ทั้งหมด 687 ไร่ และพระราชทานนามสถานที่
ต่างก�ำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อดึงนักท่องเที่ยวทั่วโลกเข้ามา แห่งนี้ตามชื่อคลองว่า “สวนบ้านแก้ว”  ในระยะแรกนั้น สวนบ้านแก้ว
ท่องเที่ยวในประเทศตนเพิ่มมากขึ้น ภารกิจด้าน การท่องเที่ยวจึง ยังมีสภาพเป็นป่า จึงโปรดเกล้าฯ ให้ท�ำการปรับที่ดิน พร้อมกับ
เป็นภารกิจที่ถูกผสานกลมกลืนไปกับการพัฒนาประเทศในทุกมิติ สร้างที่ประทับชั่วคราวท�ำด้วยไม้ไผ่ หลังคามุงจาก และได้เสด็จ
ดังนั้น การก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศต่าง ๆ จึงได้ พระราชด�ำเนินไปประทับแรมครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน
มีการบูรณาการงานด้านการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา พุทธศักราช 2493 ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีไฟฟ้าและน�้ำประปาใช้
เศรษฐกิจ ซึ่งหากประเทศใดมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ต่อมาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเรือนไม้หลังเล็กขึ้น 2 หลัง คือ เรือนเทา
ที่ชัดเจน บนพื้นฐานของเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง โครงสร้างพื้นฐานที่ดี ซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้าร�ำไพพรรณีฯ ส่วนเรือน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ และบุ ค ลากร แดงเป็นที่พักของข้าหลวงผู้ติดตาม และมีเรือนอีกหลังหนึ่งสร้าง
ภาคการท่องเที่ยวมีศักยภาพด้วยแล้ว จะเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะช่วย แบบบังกะโล เรียกว่า “เรือนเขียว” เป็นที่พักของราชเลขานุการ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
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1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ
สื่อประชาสัมพันธ์ “วังสวนบ้านแก้ว”
2. เพื่อศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ของวังสวนบ้านแก้ว
3. เพื่ อ ศึ ก ษาวิ ธี ก ารพั ฒ นาการประชาสั ม พั น ธ์
การท่ อ งเที่ ย ว “วั ง สวนบ้ า นแก้ ว ” จากความคิ ด เห็ น ของผู ้ ใ ห้
ข้อมูลหลัก (Key Informants)

วิธีด�ำเนินการวิจัย

รำไ

การวิจยั ชิน้ นีเ้ ป็นการวิจยั แบบผสมผสาน (Mix Method)
รหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กับการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualltative Research) โดยมีรายละเอียดวิธีการ
ศึกษาดังต่อไปนี้
1. การวิจัยเชิงปริมาณ
1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยชิ้นนี้
คือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว “วังสวนบ้านแก้ว”
ซึง่ ไม่ทราบจ�ำนวนประชากรทีแ่ น่นอน จึงค�ำนวณขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
ของคอแครน (Cochran, 1977 : 54) ได้ จ� ำ นวน 384 คน
ผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental  Sampling)
1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ วิ จั ย ได้ แ ก่ เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม เรื่อง
การศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วของวังสวนบ้านแก้ว
การสร้ า งเครื่ อ งมื อ วิ จั ย ผู ้ ศึ ก ษาได้ ส ร้ า งแบบ
สัมภาษณ์ จากวัตถุประสงค์ของการวิจัย แนวคิดและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้รูปแบบค�ำถามทั้งปลายปิดและปลายเปิด
องค์ประกอบของเครือ่ งมือวิจยั ประกอบด้วยเนือ้ หา
สรุป ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และภูมิล�ำเนา มีลักษณะเป็น
แบบสอบถามในลักษณะ check list
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการท่องเทีย่ วของนักท่องเทีย่ ว
ของวังสวนบ้านแก้ว ได้แก่ วัตถุประสงค์การมาท่องเที่ยว บุคคลที่
ร่วมเดินทาง สิ่งที่ดึงดูดใจ กิจกรรมที่ท่านสนใจในวังสวนบ้านแก้ว
มีลักษณะเป็นแบบสอบถามในลักษณะ check list
ตอนที่ 3 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์
ได้แก่ ประเภทสื่อที่เปิดรับ ความถี่ในการเปิดรับ ระยะเวลาใน
การเปิดรับ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามในลักษณะ check list
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เรือนทั้งสามหลังนี้นับเป็นอาคารถาวรชุดแรกของสวนบ้านแก้ว
ต่อมาในปี พุทธศักราช 2515 พระองค์ทรงมีพระชนมายุสูงขึ้น
และพระพลานามัยไม่สมบูรณ์นกั ดังนัน้ เมือ่ รัฐบาลได้กราบบังคมทูล
พระกรุณาขอรับพระราชทานทีด่ นิ สวนบ้านแก้ว เพือ่ จัดตัง้ วิทยาลัย
ครูจันทบุรี พระองค์จึงได้พระราชทานสวนบ้านแก้วแก่กระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก ารเพื่ อ เป็ น การพระราชทานโอกาสทางการศึ ก ษาแก่
ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี และได้ย้ายไปประทับ ณ วังศุโขทัย
จวบจนวาระสุดท้ายของพระองค์ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมา
ตามทางหลวงหมายเลข 36 เป็นเส้นทางสายหลักในปัจจุบนั เริม่ ต้น
ที่ กิ โ ลเมตร 140 ของถนนสุ ขุ ม วิ ท บริ เวณอ� ำ เภอบางละมุ ง
จังหวัดชลบุรี เลี้ยวซ้ายตรงสามแยกกระทิงลายผ่านสนามแข่งรถ
พีระเซอร์กิต จนไปสิ้นสุดที่ต�ำบลเชิงเนิน อ�ำเภอเมืองฯ จังหวัด
ระยอง ระยะทาง 60 กิโลเมตร จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 3
ระยะทาง 108 กิโลเมตร จนถึงจังหวัดจันทบุรี รวมระยะทาง
ประมาณ 308 กิโลเมตร (มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี,  2560 : 4)
ในการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในวังสวนบ้านแก้ว
จึงจ�ำเป็นจะต้องอาศัยการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ
เพือ่ เสริมสร้างและผลักดันให้เกิดการรับรูแ้ ละความเข้าใจในข่าวสาร
กั บ กลุ ่ ม บุ ค คลต่ า ง ๆ ทั้ ง ภายในและภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย
ได้ด�ำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่มี
อยู่ภายในองค์การเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย
แต่อย่างไรก็ตาม วังสวนบ้านแก้วยังประสบกับปัญหาในด้านที่สื่อ
ประชาสัมพันธ์ไม่สามารถสร้างความสนใจต่อกลุ่มเป้าหมายได้  
ดังนั้นเพื่อให้การด�ำเนินงาน ด้านต่าง ๆ ของวังสวนบ้านแก้วเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และประสบผลส�ำเร็จ คณะผูว้ จิ ยั
จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาค้นคว้าในเรือ่ ง รูปแบบการประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวของวังสวนบ้านแก้ว ทั้งนี้เพื่อศึกษารูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ และศึกษาการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวของวังสวนบ้านแก้ว เพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบ
สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ข องวั ง สวนบ้ า นแก้ ว ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
เหมาะสมต่อการด�ำเนินงานประชาสัมพันธ์และเข้าถึงกลุม่ เป้าหมาย
ได้มากทีส่ ดุ อันจะส่งผลตัดสินใจเดินทางมาท่องเทีย่ ววังสวนบ้านแก้ว
ให้มาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ รวมถึงศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ
รวมไปถึงเป็นแนวทางในการตัดสินใจให้มาเที่ยวงานวันสมเด็จ
พระนางเจ้าร�ำไพพรรณี ซึง่ จะมีการจัดขึน้ ทุกปีในช่วงเดือนธันวาคม
(อนุชิต จิตต์ธรรม, สัมภาษณ์. 2561)
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                       1.4.3 ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล
จัดหมวดหมู่ของข้อมูลในแบบสอบถามก�ำหนดรหัสและลงบันทึก
ข้อมูล
1.4.4 น�ำข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ  
1.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
1.5.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
แต่ละฉบับ
      1.5.2 ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับเพศ อายุ อาชีพ รายได้ และภูมิล�ำเนา
โดยหาค่าร้อยละ แล้วน�ำเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง
      1.5.3 ตอนที่ 2 วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่มาวังสวนบ้านแก้ว
ได้แก่ วัตถุประสงค์การท่องเที่ยว บุคคลที่ร่วมเดินทางสิ่งดึงดูดใจ
กิจกรรมที่สนใจ โดยหาค่าร้อยละ แล้วน�ำเสนอเป็นตารางประกอบ
ความเรียง
      1.5.4 ตอนที่ 3 วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
พฤติกรรมการเปิดรับสือ่ ของนักท่องเทีย่ ว ได้แก่ การเปิดรับข่าวสาร
ความถี่ในการเปิดรับข่าวสาร ระยะเวลาในการเปิดรับข่าวสาร
เหตุผลในการเปิดรับสื่อ โดยหาค่าร้อยละ แล้วน�ำเสนอเป็นตาราง
ประกอบความเรียง
      1.5.5 ตอนที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ
ต่อสื่อประสัมพันธ์ของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว วังสวนบ้านแก้ว
โดยการหาค่าคะแนนเฉลีย่ (Mean) และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) แล้วน�ำค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบ กับเกณฑ์
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 ้ วิ จั ย ได้ แ บ่ ง กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งในการเก็ บ ข้ อ มู ล
เชิงคุณภาพเป็น 2 กลุ่ม โดยใช้การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ประกอบด้วย
บุคคลจากกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้
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ตอนที่ 4 ความพึ ง พอใจต่ อ สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์
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
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลผู้วิจัยด�ำเนินการตามล�ำดับขั้นตอนโดยศึกษาวิธีการ
สร้างแบบสอบถาม
1.3.1 ศึ ก ษาเอกสาร ต� ำ รา และงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  
1.3.2 สร้างแบบสอบถามตามที่ได้ศึกษาจาก
ข้อ 1.3.1 และท�ำการพิจารณาความถูกต้องการใช้ภาษา การจัด
ล�ำดับความส�ำคัญของค�ำถาม  
1.3.3 น�ำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไข และ
การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหา
ค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อ ค� ำ ถามและวั ต ถุ ป ระสงค์
(Index of item Objective Congruence : IOC) ซึ่งได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่าง .80 - 1.00
1.3.4 ผู้วิจัยน�ำแบบถามสอบที่ปรับปรุงแก้ไข
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนั้นน�ำไปทดลองใช้ (Try - out) กับกลุ่ม
ทดลองที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน และน�ำแบบสอบถาม
มาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยการ
หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (a - Coefficient) ของครอนบาค
(Cronbach, 1990: 36) ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .83
1.3.5 น�ำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบ
ความเชื่ อ มั่ น แล้ ว ไปใช้ กั บ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ก� ำ หนดเพื่ อ น� ำ ผลมา
วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์และสมมุติฐานการวิจัยต่อไป
1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
หลั ง จากที่ ผู ้ วิ จั ย ได้ ร วบรวมแนวคิ ด ทฤษฎี และ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำมาเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ
ที่ ใช้ ใ นการศึ ก ษาตามกรอบแนวคิ ด ในการวิ จั ย โดยผู ้ วิ จั ย ได้
ด�ำเนินการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้อย่างเป็นขั้นตอนดังนี้
1.4.1 ผู ้ วิ จั ย ท� ำ การแจกแบบสอบถามด้ ว ย
ตนเอง
1.4.2 เก็ บ รวบรวมแบบสอบถามที่ ส มบู ร ณ์
มาจนครบ
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การแสดงออกอื่น ๆ ทางบุคลิกภาพให้มีความสอดคล้องกับอารมณ์
เรื่องราวของผู้ให้ข้อมูล ให้ความส�ำคัญ ให้เกียรติผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัย
ทบทวนวัตถุประสงค์ของการวิจัย ประโยชน์ที่จะได้รับรวมทั้งสิทธิ
ของผู้ให้ข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง ให้โอกาสผู้ให้ข้อมูลซักถามข้อสงสัย
เพิ่มเติมจนมีความกระจ่างและมีเวลาในการทบทวนตัดสินใจให้
ความร่วมมือด้วยความสมัครใจอีกครั้ง
2.2.6 เมื่อผู้ให้ข้อมูลตัดสินใจที่จะให้ข้อมูล
ผู้วิจัยขออนุญาตในการจดบันทึกและบันทึกเสียงขณะสัมภาษณ์
เพื่อน�ำไปวิเคราะห์ผลข้อมูลต่อไป
2.3 การตรวจสอบข้อมูล
2.3.1 การตรวจสอบความเที่ ย งตรง และ
ความถูกต้องของเครื่องมือวิจัยหลังจากที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว
ได้น�ำมาตรวจสอบความเที่ยงตรงและความถูกต้องของเครื่องมือ
ดังนี้
2.3.2 หลังจากทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์
กลุ่มเป้าหมายในแต่ละครั้ง ผู้วิจัยจะน�ำข้อมูลที่ได้มาจัดเรียงและ
จ�ำแนกตามประเด็นค�ำถามที่ศึกษา
2.3.3 น�ำข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง
โดยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) โดย
ผู ้ วิ จั ย จะท� ำ การตรวจสอบข้ อ มู ล จากผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล หลายคนและ
หลายกลุ่มเพื่อให้ได้ข้อมูลที่น�ำมาเสริมหรือยืนยันข้อเท็จจริงต่อกัน
โดยเก็บข้อมูลจากบุคคลรอบด้านที่มีความเกี่ยวข้องกับรูปแบบ
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของวังสวนบ้านแก้ว การถาม
ค�ำถามเดิมในเวลาและสถานทีท่ ตี่ า่ งกัน รวมถึงการตรวจสอบข้อมูล  
ด้านผูว้ จิ ยั คือ มีการเปลีย่ นตัวผูส้ งั เกตและผูส้ มั ภาษณ์ เพือ่ ตรวจสอบ
ว่าจะได้ข้อมูลที่แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร มีการปรับค�ำถามใหม่
ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น การสมมุติเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น และ
มีการปรับแนวทางการสัมภาษณ์ให้เหมาะสมกับผู้ให้ข้อมูล เพื่อให้
ผู้ให้ข้อมูลได้แสดงทัศนคติของตนเองมากที่สุด โดยจะท�ำให้ผู้วิจัย
ทราบว่าประเด็นใดที่ยังตกหล่นหรือต้องเพิ่มเติม
2.3.4 ผูว้ จิ ยั ท�ำการสัมภาษณ์เพิม่ และน�ำข้อมูล
มาอธิบายเสริมในข้อมูลต่าง ๆ หากมีข้อมูลขัดแย้ง ผู้วิจัยจะท�ำ
การตรวจสอบข้อมูลที่ได้โดยการไปสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลอื่นเพิ่มเติม
เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ผู้ศึกษาตีความข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ โดยวิเคราะห์ทั้งในขณะเก็บรวบรวมข้อมูล และ
ภายหลังการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีขั้นตอนต่อไปนี้

มห
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กลุ่มที่ 1 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการประชาสัมพันธ์ของ
วังสวนบ้านแก้ว จ�ำนวน 2 ท่าน ในที่นี้คือ หัวหน้าและเจ้าหน้าที่
ของวังสวนบ้านแก้ว
กลุ่มที่ 2 ผู้ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบ
การประชาสัมพันธ์ของวังสวนบ้านแก้ว เจ้าหน้าทีข่ องวังสวนบ้านแก้ว
จ�ำนวน 4 ท่าน ในที่นี้คือ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักศิลปวัฒนธรรมและ
พัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบตั กิ าร ส�ำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น จะต้องสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลหลัก
จ�ำนวน 4 ท่าน
2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้วธิ กี ารวิจยั ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ดังนี้
2.2.1 ท�ำการติดต่อ เจ้าหน้าที่ และผูอ้ ำ� นวยการ
ส� ำ นั ก ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและพั ฒ นาชุ ม ชน มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ร�ำไพพรรณี   พร้อมทั้งบอกจุดประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนที่จะ
ท�ำการขอข้อมูล
2.2.2 เมื่ อ เจ้ า หน้ า ที่ และผู ้ อ� ำ นวยการ
ส� ำ นั ก ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและพั ฒ นาชุ ม ชน มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ร�ำไพพรรณี ยินดีให้ความร่วมมือก็ทำ� การนัดวันทีจ่ ะท�ำการสัมภาษณ์
2.2.3 ท� ำ การขอเบอร์ โ ทรศั พ ท์ มั ค คุ เ ทศก์
ท้องถิ่น และนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ส�ำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดจันทบุรี เนื่องจากที่สอบถามเบอร์จากผู้อ�ำนวยการ เพราะ
ทั้งบริษัททัวร์หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และนักวิชาการวัฒนธรรม
ช�ำนาญการ ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี ได้เคยร่วมมือ
และปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยกั น กั บ เจ้ า หน้ า ที่ และผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก
ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
เป็นประจ�ำ
2.2.4 เมื่อได้เบอร์โทรศัพท์ บริษัททัวร์หรือ
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ส�ำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี ท�ำการบอกจุดประสงค์ให้เจ้าหน้าที่
ทราบก่อนที่จะท�ำการขอข้อมูล เมื่อกลุ่มตัวอย่างให้ความร่วมมือ
จึงนัดวันและเวลาในการสัมภาษณ์
     2.2.5 ผู ้ วิ จั ย ไปพบผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ตามสถานที่
ตามวัน เวลาทีก่ ำ� หนดไว้ สร้างสัมพันธภาพกับผูใ้ ห้ขอ้ มูล เพือ่ ให้เกิด
ความไว้วางใจและรู้สึกมีอิสระในการให้ข้อมูล พูดคุยกับผู้ให้ข้อมูล
ด้วยความจริงใจทีแ่ สดงออกทางสีหน้า แววตา กิรยิ า การสัมผัสและ
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร
จากสื่อของนักท่องเที่ยว
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ตดิ ตามประเภทสือ่ สือ่ อินเทอร์เน็ต
เช่น เว็บกูเกิ้ล  มีจ�ำนวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 47.40 มีความถี่
ในการเปิดรับข่าวสาร 2-3 ครั้ง ต่อเดือน จ�ำนวน 146 คน คิดเป็น
ร้อยละ 38.00 มีระยะเวลาในการเปิดรับต�่ำกว่า  15 นาที  จ�ำนวน
151 คน คิดเป็นร้อยละ 39.30 ส่วนใหญ่มีเหตุผลในการเปิดรับสื่อ
เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จ�ำนวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ
35.40
ตอนที่ 4 ความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ต ่ อ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์วังสวนบ้านแก้ว
ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วทีม่ ตี อ่ สือ่ ประชาสัมพันธ์
วังสวนบ้านแก้ว โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.51) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 4 ล�ำดับ
คือ ด้านอินเทอร์เน็ต (X = 3.55) และด้านสื่อมวลชน (X = 3.52)
อยู ่ ใ นระดั บ มาก ส่ ว นด้ า นสื่ อ บุ ค คล (X = 3.49) และด้ า น
สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ อ ยู ่ ใ นระดั บ ปานกลาง เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น
ดังนี้ด้านอินเตอร์เน็ต โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.55) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เรียงตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 5 ล�ำดับ คือ ท�ำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
(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 เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 5 ล�ำดับ คือ
ความน่าสนใจของข้อมูลข่าวสาร (X = 3.51) ท�ำให้ประหยัด
ผลการวิจัย
ค่าใช้จ่าย (X = 3.48) ความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสาร (X = 3.48)  
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ด้านความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร (X = 3.47) และความทันสมัย
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ�ำนวน 211 คน ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (X = 3.44) ด้านสื่อบุคคล โดยรวม
คิดเป็นร้อยละ 54.90 ส่วนใหญ่มีอายุ 31 - 40 ปี มีจ�ำนวน อยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
163 คน  มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จ�ำนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ ส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับปานกลาง เรียงตามค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย
25.50 ส่วนใหญ่มรี ายได้ตอ่ เดือน 10,001 - 15,000 บาท  มีภมู ลิ ำ� เนา 5 ล�ำดับ คือ ท�ำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย (X = 3.56) ความน่าเชื่อถือ
อยู่ในจังหวัดจันทบุรี จ�ำนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 28.10
ของข้อมูลข่าวสาร (X = 3.54) ความทันสมัยในการเผยแพร่
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ข้อมูลข่าวสาร (X = 3.50) ด้านความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร
ที่มาวังสวนบ้านแก้ว
(X = 3.47) และความน่าสนใจของข้อมูลข่าวสาร (X = 3.39)
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ที่จะมาพักผ่อน ด้านสื่อมวลชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.52) เมื่อพิจารณา
จ�ำนวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 4.90 ส่วนใหญ่มีบุคคลที่ร่วม เป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจาก
เดินทางกรุป๊ ทัวร์ จ�ำนวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 38.00 สิง่ ทีด่ งึ ดูดใจ มากไปหาน้อย 5 ล�ำดับ คือ ความทันสมัยในการเผยแพร่ข้อมูล
คือ พระต�ำหนักน้อยใหญ่ จ�ำนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 36.20   ข่ า วสาร (X = 3.77) ด้ า นความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ส่วนกิจกรรมทีส่ นใจ คือ ชมพระต�ำหนักสมเด็จพระนางเจ้าร�ำไพพรรณี (X = 3.66) ท�ำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย (X = 3.65) ความน่าเชื่อถือ
จ�ำนวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 35.40
ของข้อมูลข่าวสาร (X = 3.62) และความน่าสนใจของข้อมูล
ข่าวสาร (X = 2.90)
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2.4.1 น�ำข้อมูลที่ถอดความจากเครื่องบันทึก
เหสียงและการบันทึกภาคสนามมาทบทวนหลาย ๆ ครัง้ เพือ่ ให้เกิด
ความเข้าใจในภาพรวมของข้อมูลที่ได้มาและพิจารณาในประเด็น
ที่ส�ำคัญ
2.4.2 น�ำข้อมูลกลับมาอ่านพร้อมทั้งพิจารณา
อีกครั้งอย่างละเอียดและตีความพร้อมทั้งจับประเด็นข้อความ
หรือประโยคที่ส�ำคัญ
2.4.3 รวบรวมข้ อ ความหรื อ ประโยคที่ มี
ความหมายเหมื อ นกั น หรื อ ใกล้ เ คี ย งกั น มาไว้ ใ นกลุ ่ ม เดี ย วกั น
พร้อมทั้งสร้างหัวข้อสรุป และกลุ่มหัวข้อสรุปแนวคิดของตัวข้อมูล  
โดยให้ทุก ๆ ข้อความหรือทุก ๆ ประโยคนั้นจะมีรหัสข้อมูลก�ำกับ
อยู่แล้วจึงตั้งค�ำส�ำคัญ ซึ่งจะจัดเป็นกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อยที่อยู่
ภายใต้ความหมายของกลุ่มใหญ่
2.4.4 อธิ บ ายปรากฏการณ์ อ ย่ า งละเอี ย ด
และครบถ้วน โดยเขียนให้มีความต่อเนื่องและกลมกลืนกันระหว่าง
ข้อความหรือประโยค ความหมายและหัวข้อต่าง ๆ ซึ่งในขั้นตอนนี้
อาจจะต้องตัดข้อมูลหรือหัวข้อที่ไม่จ�ำเป็นออก
2.4.5 ใช้วิธีการเขียนบรรยายในสิ่งที่พบเห็น
อย่างละเอียดและชัดเจน โดยไม่น�ำเอาทฤษฎีใด ๆ มาควบคุม
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมกับยกตัวอย่างค�ำพูดประกอบค�ำหลัก
ส�ำคัญที่ได้ เพื่อแสดงให้เห็นภาพของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นได้
อย่างชัดเจน
2.4.6 ตรวจสอบความตรงของข้อมูล โดยน�ำ
ข้อสรุปไปให้ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ตรวจสอบว่าเป็นความจริงตามที่
บรรยายและอธิบายมาหรือไม่ เพื่อให้ได้ข้อสรุปสุดท้ายที่สมบูรณ์
และเป็นข้อค้นพบจากการให้ข้อมูลจริงของผู้ให้สัมภาษณ์
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ประจ�ำปี ซึ่งมีการวางนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ชัดเจน
โดยก�ำหนดกลุ่มเป้าหมาย ประเภท และรูปแบบการท่องเที่ยว
เน้นให้การท่องเที่ยวสถานที่เชิงประวัติศาสตร์ และมีการจัดตั้ง
องค์กรความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนของธุรกิจท่องเที่ยว
และการประชาสัมพันธ์ที่เป็นระบบและเกิดรูปธรรมได้
2.2 วิธีและกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์
กลยุทธ์ดา้ นการสือ่ สาร เป็นอีกด้านหนึง่ ทีค่ วามจ�ำเป็น
และส�ำคัญกับวังสวนบ้านแก้ว ให้ความส�ำคัญกับสื่อหลายประเภท
ไม่วา่ จะเป็น สือ่ สิง่ พิมพ์ สือ่ อินเตอร์เน็ต สือ่ บุคคล สือ่ กิจกรรมพิเศษ
และทั้ ง นี้ ยั ง ต้ อ งค� ำ นึ ง ถึ ง การศึ ก ษาพฤติ ก รรมของผู ้ บ ริ โ ภคว่ า
มีการติดตามข้อมูลวังสวนบ้านแก้วจากสื่อใด มีพฤติกรรมเปิดสื่อ
บ่อยขนาดไหน ระยะเวลา เหตุผลในการรับสื่อนั้น ๆ เพื่อที่จะผลิต
สื่อให้ตรงกับพฤติกรรมของผู้บริโภคตรงตามเป้าหมายและเข้าถึง
มากที่ สุ ด และจะเน้ น เรื่ อ งความสะดวกในการเข้ า ถึ ง สื่ อ ของ
นักท่องเที่ยว โดยจะผลิตสื่อที่หลากหลายรูปแบบและทุกช่องทาง
การสื่อสาร
2.3 แผนพัฒนาการใช้สื่อประชาสัมพันธ์
กล่าวคือ วังสวนบ้านแก้ว มีการปรับกลยุทธ์ใช้
สื่อประชาสัมพันธ์ทุกปี โดยมีการจัดท�ำโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เข้า
ถึงผู้บริโภคอย่างแท้จริง ท�ำให้ผู้บริโภคตระหนักและเข้าถึงกลุ่ม
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่ ในแต่ละกิจกรรมทีส่ อื่ สาร
ออกไปก็จะมีการปรับเปลี่ยนให้เข้าฤดูกาลนั้น ๆ โดยวังสวนบ้านแก้ว
ยังมีการพัฒนาแผนการใช้สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งปรับเปลี่ยนและปรับปรุงในข้อที่ผิดพลาดตาม
ความเหมาะสม โดยศึกษาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นหลักว่า
ความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางใดแล้วน�ำมาพัฒนาสื่อให้เข้ากับกลุ่ม
เป้าหมาย
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ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
          ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้อ�ำนวยการ เจ้าหน้าที่
ส� ำ นั ก ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและพั ฒ นาชุ ม ชน มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ร�ำไพพรรณี  นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ส�ำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดจันทบุรี   และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น สามารถสรุปผลได้ตาม
ประเด็นดังต่อไปนี้
1. รูปแบบการประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วของวังสวน
บ้านแก้ว  
1.1 การด�ำเนินงานของการประชาสัมพันธ์
         
ในส่วนของการด�ำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์
ของวังสวนบ้านแก้ว พบว่า ทุกคนมีส่วนท�ำหน้าที่รับผิดชอบใน
การประชาสัมพันธ์ กล่าวคือ การด�ำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์
ของวังสวนบ้านแก้วนั้น เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความจ�ำเป็นที่จะต้อง
รับผิดชอบหน้าที่ร่วมกัน เนื่องจากทุกคนมีการปฏิบัติงานด้าน
ประชาสัมพันธ์ได้อย่างครอบคลุมและเข้าถึงพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
1.2 สื่อประชาสัมพันธ์
วั ง สวนบ้ า นแก้ ว ให้ ค วามส� ำ คั ญ ของการใช้ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์เป็นอย่างมาก เนือ่ งจากสือ่ ประชาสัมพันธ์เป็นปัจจัย
ในสร้างความร่วมมือ ในการท�ำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อน�ำ
ไปสู่การยอมรับวิธีปฏิบัติให้แพร่กระจายออกไปอย่างกว้างขวาง
และต่อเนื่อง วังสวนบ้านแก้วพยายามออกสื่อให้ทุกรูปแบบเพื่อได้
ตอบผลรับได้มากทีส่ ดุ กล่าวคือ ทัง้ ผูอ้ ำ� นวยการและเจ้าหน้าทีไ่ ด้ให้
ความเห็นตรงกันในเรื่องของการให้ความส�ำคัญรวมถึงความจ�ำเป็น
ของกลยุทธ์การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ ในฐานะที่เป็นเครื่องมือหลัก
ให้กับองค์กร เพราะฉะนั้นองค์กรจึงให้ความส�ำคัญกับการใช้สื่อ
ประชาสัมพันธ์ในแต่ละประเภทที่แตกต่างกันไปตามงบประมาณ
และตามทรัพยากรที่ตนเองมี
2. การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เพือ่ เพิม่ จ�ำนวน
นักท่องเที่ยวของวังสวนบ้านแก้ว
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการประชาสัมพันธ์
วั ง สวนบ้ า นแก้ ว ในปั จ จุ บั น และแนวทางในอนาคต ที่ ม าจาก
ผูบ้ ริหารนักวิชาการ และผูท้ เี่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชนเกีย่ วกับ
การประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย จากการ
ศึกษาข้อมูล พบว่า งานวิจัยครั้งนี้ มีกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องแบ่งเป็น
สามส่วนหลัก คือ หน่วยงานส�ำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวังสวนบ้าน
แก้ว ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี เป็นหน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้องโดยตรง และองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องเช่น บริษัททัวร์
หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ดังนี้
2.1 ด้านการวางแผน การประชาสัมพันธ์
กล่าวคือ วังสวนบ้านแก้วจะมีการก�ำหนดนโยบาย
ด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มจ�ำนวนนักท่องเที่ยวไว้ในแผนงาน

สรุปผลและอภิปรายผล

จากการศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ ว
ของวังสวนบ้านแก้ว พบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ
สื่อประชาสัมพันธ์วังสวนบ้านแก้ว โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่าวังสวนบ้านแก้วมีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่องและมีการประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
อยู่เสมอ จึงท�ำให้นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อสื่อประสัมพันธ์
อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเอกชัย แสงโสดา
(2556 : 76) ศึกษาเรื่องการพัฒนากลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นต่อสือ่ ประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ ว
ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ที่โดยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก
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การประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิผล ได้แก่ การสร้างภาคีเครือข่าย
ประชาชนให้ ส ามารถใช้ สื่ อ ออนไลน์ เ พื่ อ เผยแพร่ ข ้ อ มู ล เข้ า ถึ ง
นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ ่ ม เป้ า หมายจะได้ ผ ลที่ ยั่ ง ยื น มากกว่ า การใช้ สื่ อ
มวลชนประเภทอื่น ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ คือ เกิดการ
รวมตั ว กั น ของสร้ า งเครื อ ข่ า ยประชาชนเพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์
การท่องเที่ยวของจังหวัดล�ำปางโดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย
การโพสต์แนะน�ำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในพื้นที่ของสมาชิก
และการรณรงค์เชิญชวนเพื่อนของสมาชิกให้เข้ามาในกลุ่มเพื่อ
ขยายสมาชิกให้ได้มากที่สุด

ข้อเสนอแนะการวิจัย

รำไ

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา
1. จากการวิจยั พบว่า สือ่ ทีส่ ามารถเข้าถึงกลุม่ เป้าหมาย
ได้ดีที่สุด คือ สื่อบุคคลและสื่ออินเทอร์เน็ต ดังนั้นจึงควรใช้สื่อทั้ง
2 ประเภทนีเ้ ป็นหลักในการประชาสัมพันธ์และการกระจายข่าวสาร
ต่าง ๆ
2. เพื่อให้พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ที่มาวังสวนบ้านแก้ว เพิ่มขึ้นควรเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อประเภทต่าง ๆ อย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่องทั้งกิจกรรมและ
งานประเพณีต่าง ๆ ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว เนื่องจาก
อาจมีบางข้อมูลทีป่ ระชาสัมพันธ์นอ้ ยเกินไป ควรกระตุน้ ความสนใจ
และท�ำให้นักท่องเที่ยวมีความรู้ด้านการท่องเที่ยววังสวนบ้านแก้ว
ให้มากขึน้ เพือ่ จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการมาท่องเทีย่ วมากยิง่ ขึน้
3. ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลวังสวน
บ้านแก้ว อย่างละเอียดโดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
4. เจ้าหน้าที่ผู้อ�ำนวยการส�ำนักศิลปวัฒนธรรมและ
พั ฒ นาชุ ม ชน มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร� ำ ไพพรรณี ควรน� ำ เสนอ                       
การประชาสัมพันธ์ให้ดึงดูดใจ โดยควรท�ำป้ายโฆษณานอกสถานที่
ให้มากกว่าเดิม เช่น ท�ำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามถนนเส้นหลัก
ภายในจังหวัดและในจังหวัดรอบข้างด้วย
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. สามารถศึกษาในประเด็นการรับรู้และการแสวงหา
ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจท่องเที่ยววังสวนบ้านแก้ว ทั้งนี้เพื่อน�ำข้อมูล
ที่ ไ ด้ ไ ปเป็ น แนวทางในการพั ฒ นาวั ง สวนบ้ า นแก้ ว ให้ ตรงความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว
2. สามารถศึกษาในประเด็นความพึงพอใจด้านคุณภาพ
ในการให้บริการของเจ้าหน้าทีแ่ ละสิง่ อ�ำนวยความสะดวกในวังสวน
บ้านแก้ว ทัง้ นีเ้ พือ่ น�ำข้อมูลทีไ่ ด้ปรับปรุงพัฒนาในด้านการให้บริการ
ของเจ้าที่และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและเพียงพอต่อ
ความต้องการของนักท่องเที่ยว
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ผลการศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ของวังสวนบ้านแก้ว พบว่า การด�ำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ เป็น
หน้าที่ของทุกคนในวังสวนบ้านแก้วที่จะต้องรับผิดชอบ ทั้งนี้อาจ
เป็ น เพราะว่ า วั ง สวนบ้ า นแก้ ว ถื อ ว่ า เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ มี
ความสัมพันธ์ของชาวจันทบุรี ดังนั้น ทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อ�ำนวยการ
ของส�ำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร�ำไพพรรณี จึงให้ความส�ำคัญในเรือ่ งของรูปแบบการประชาสัมพันธ์
และสื่อประชาสัมพันธ์ โดยการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการ
การประชาสัมพันธ์ทกุ ประเภท เพือ่ ให้วงั สวนบ้านแก้วเป็นทีพ่ กั ผ่อน
หย่อนใจหรือเพือ่ เป็นแหล่งศึกษาประวัตศิ าสตร์ ประเพณีวฒ
ั นธรรม
อันรุ่งเรืองคู่กับจังหวัดจันทบุรีต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
ฉัตยาพร เสมอใจ (2551 : 192-193) ที่กล่าวว่า สภาวะสังคมใน
ปั จ จุ บั น ได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การประชาสั ม พั น ธ์ เ ป็ น อย่ า งยิ่ ง
ทัง้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ต่างก็พยายามหาวิธกี ารประชาสัมพันธ์
ในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะท�ำให้บุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ยอมรับ รับรู้ รับทราบ ข้อมูลข่าวสารที่องค์กรได้เผยแพร่ออกไป
รวมถึงความต้องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดแก่องค์กร โดยการ
อาศัยการใช้สื่อต่าง ๆ อย่างหลากหลายมีวัตถุประสงค์ที่แน่นอน
จะต้องมีแผนการสื่อสารที่เป็นขั้นตอน และมีกลวิธีที่เหมาะสม
จึงจะเกิดประสิทธิผลแก่องค์กร สอดคล้องกับงานวิจยั ของ บุณยนุช
สุขทาพจน์ (2556 : 69) การใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์เพื่อ
ส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรม และการท่ อ งเที่ ย วไทยสู ่ ส ากล
ผลการวิจัยพบว่า ได้พัฒนารูปแบบสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์
ประเภทแผ่นพับและโปสเตอร์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวไทยสู่สากล
ผลการศึก ษาการพัฒนารูป แบบการประชาสั มพั น ธ์
การท่ อ งเที่ ย วของวั ง สวนบ้ า นแก้ ว มี ก ารพั ฒ นา 3 ด้ า น คื อ                     
ด้ า นการวางแผนการประชาสั ม พั น ธ์ วิ ธี แ ละกิ จ กรรมในการ
ประชาสัมพันธ์ และแผนพัฒนาการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้
อาจเป็ น เพราะว่ า วั ง สวนบ้ า นแก้ ว มี ก ารพั ฒ นารู ป แบบ
การประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วของวังสวนบ้านแก้ว อย่างต่อเนือ่ ง
โดยมี ก ารปรั บ กลยุทธ์ใช้สื่อประชาสัม พัน ธ์ทุก ปี เพื่อ ให้ เข้ า ถึ ง
ผู ้ บ ริ โ ภคอย่ า งแท้ จ ริ ง ท� ำ ให้ ผู ้ บ ริ โ ภคตระหนั ก และเข้ า ถึ ง กลุ ่ ม
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่ ในแต่ละกิจกรรมทีส่ อื่ สาร
ออกไปก็จะมีการปรับเปลี่ยนให้เข้าฤดูกาลนั้น ๆ เพื่อให้สอดคล้อง
กับกลุม่ เป้าหมาย โดยศึกษาจากพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคเป็นหลักว่า
ความคิ ด เห็ น เป็ น ไปในทิศทางใดแล้ว น�ำมาพัฒนาสื่อ ให้ เข้ า กั บ
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอดิศักดิ์ จ�ำปาทอง
(2556 : 36) ได้ ศึก ษาการสร้างสรรค์งานประชาสัมพั น ธ์ เ พื่ อ
ประสิทธิผลด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดล�ำปาง ผลการ
วิจัยครั้งนี้พบว่า การสร้างภาคีเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์
ที่ จ ะท� ำ ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเข้ า ถึ ง แหล่ ง ข้ อ มู ล มากที่ สุ ด แนวทาง
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3. สามารถศึกษาในประเด็นปัญหาและอุปสรรคใน
การด�ำเนินการประชาสัมพันธ์ของวังสวนบ้านแก้ว ทัง้ นีเ้ พราะว่าน�ำ
ข้อมูลที่ได้ไปเป็นความรู้เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในเรื่องของ
การประชาสัมพันธ์ของวังสวนบ้านแก้วให้ดียิ่งขึ้นไป
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เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงาน
ที่ท�ำงานในบริษัท อนิลา เยมอินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด จ�ำนวน 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�้ำจุนอยู่ในระดับมาก ความผูกพัน
ต่อองค์การอยู่ในระดับมาก อายุ ระดับการศึกษา ประเภทพนักงาน  อายุงาน  และรายได้ที่แตกต่างกันส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยแรงจูงใจมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
ระดับความสัมพันธ์มากทิศทางเดียวกัน ปัจจัยค�้ำจุนมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับความสัมพันธ์สูงมาก
ทิศทางเดียวกัน แรงจูงใจในเรือ่ งความร่วมมือของเพือ่ นร่วมงาน โอกาสใช้ความสามารถพิเศษเพือ่ ท�ำงานให้ประสบความส�ำเร็จ งานทีท่ ำ� ตรง
กับสาขาที่ท่านเรียนจบและใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ โอกาสได้รับการอบรมและพัฒนาทักษะการพิจารณาความดีความชอบ
โดยยึดหลักคุณหลักคุณธรรม งานที่ท�ำมีเกียรติมีชื่อเสียงและมีโอกาสได้รับผิดชอบงานเพิ่มขึ้น เพื่อนร่วมงานให้การยอมรับ รับค�ำชมเชย
จากหัวหน้างานเมื่อท�ำงานได้ดี โอกาสในการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการท�ำงาน งานที่ท�ำก่อให้เกิดประสบการณ์และความช�ำนาญ  
หัวหน้างานมีความยุติธรรมและสร้างบรรยากาศที่ดีในการท�ำงาน ปรับเงินเดือนตามฐานอย่างเหมาะสม ได้รับโบนัส เงินพิเศษ
อุปกรณ์เครื่องในการท�ำงานครบและมีความปลอดภัย ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานดี การวางตัวและการให้ค�ำปรึกษาของหัวหน้า
ความภาคภูมใิ จในอาชีพงานทีท่ ำ� มีความมัน่ คง มีอทิ ธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษทั อนิลา เยมอินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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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.
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ได้ดี (Podsakoff et. al., 2000)  ซึง่ การสร้างคุณภาพชีวติ การท�ำงาน
ในยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) ที่มีการแข่งขันกัน เป็นสิ่งจ�ำเป็นและมีความส�ำคัญมากเพราะส่งผลต่อการท�ำงาน
เปิดกว้างอย่างเสรี ธุรกิจต่าง ๆ ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง น�ำไปสู่ประสิทธาภาพของงานและการบรรลุเป้าหมายขององค์การ
และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ หากองค์การทุกองค์กรค�ำนึง ถึงการสร้างคุณภาพชีวิตการท�ำงาน
องค์กรจึงจ�ำเป็นต้องมีการปรับตัว เปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กร ที่ดีแล้ว ย่อมจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกด้วย
ให้สามารถตอบสนองต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ นอกจากนีค้ วามผูกพันต่อองค์การเป็นอีกหนึง่ ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์
แวดล้อมของสังคมเศรษฐกิจการเมือง เทคโนโลยี และสภาพการณ์ และส่งผลพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (O’Malley,
ของโลกที่เกิดขึ้นได้ (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตาม 2000; Podsakoff et al., 2000; Levy, 2003; Riggio, 2002
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, 2555) ซึ่งในการ ปรับปรุงพัฒนา และ Spector, 2003) และความผูกพันต่อองค์การที่มีอิทธิพล
องค์การให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ขององค์กรนัน้ จะต้องมี ทางบวกต่ อ พฤติ ก รรมเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ต ่ อ องค์ ก รของพนั ก งาน
การบริหารจัดการ ทรัพยากรขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพและ (ปาริชาติ ปานส�ำเนียง, 2556)
แรงจูงใจในการท�ำงาน เป็นความรู้สึกร่วมในทางบวก
มีประสิทธิผลสูงสุดเนื่องจากการบริหารจัดการ ทรัพยากรมนุษย์
เป็นทรัพยากรทางการบริหารทีด่ มี คี วามส�ำคัญล�ำดับต้นขององค์การ ของบุคคลที่มีต่อการท�ำงาน เป็นความสุขของบุคคลที่เกิดจาก
ดังค�ำกล่าวที่ กล่าวไว้วา่ “คนนัน้ เป็นทรัพยากรทีม่ คี า่ ยิง่ ขององค์การ การปฏิบัติงานและได้รับผลตอบแทน ผลจากความพึงพอใจจะ
สามารถสร้างคุณปู การแก่องค์การอย่าง มหาศาล” (สุรชัย แก้วพิกลุ , ท� ำ ให้ เ กิ ด ความรู ้ สึ ก กระตื อ รื อ ร้ น มี ค วามมุ ่ ง มั่ น ในการท� ำ งาน
2552) ผู้บริหารจะต้องให้ความส�ำคัญกับปัญหาและหาทางแก้ไข มีขวัญก�ำลังใจ สิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ปัญหา ให้ทรัพยากรมนุษย์สามารถท�ำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ของการท�ำงาน รวมทั้งการส่งผลต่อความส�ำเร็จและเป็นไปได้ตาม
ดั ง หลั ก ปรั ช ญาพื้ น ฐานที่ ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง ทรั พ ยากร มนุ ษ ย์ ไว้ ว ่ า เป้าหมายขององค์การ (จุฑารัตน์ ศรีใย, 2554) นอกจากนี้ การบริหาร
“การยอมรับคุณค่าและความ ส�ำคัญของมนุษย์จะมีผลต่องานของ จั ด การภายในองค์ ก รจ� ำ เป็ น จะต้ อ งมี ก ารสื่ อ สาร ด้ ว ยเหตุ ผ ล
องค์การ” ดังนั้นความส�ำเร็จขององค์การจึงเกิดจากการที่องค์การ หลายประการ ได้แก่ ลักษณะขององค์การ วัฒนธรรมขององค์การ
มีสมาชิกที่มีความรู้ ความสามารถ (พนิดา อร่ามจรัส, 2552) จาก ระดับและเป้าหมายขององค์การ ผูบ้ ริหารในฐานะผูน้ ำ� ขององค์การ
สภาวการณ์และความจ�ำเป็นดังกล่าวในข้างต้นจะเห็นได้วา่ นอกจาก และเป็นศูนย์กลางของการสื่อสารภายในองค์การ จ�ำเป็นจะต้อง
การทีอ่ งค์การมีบคุ ลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถทีจ่ ะพัฒนาองค์การ ค�ำนึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวมา เพื่อให้การสื่อสารภายในองค์การ
ให้ประสบความส�ำเร็จและเป็นผู้น�ำทางธุรกิจได้นั้นองค์การจ�ำเป็น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบทขององค์การ และ
ต้องมีบุคลากรที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้วย ซึ่งการเป็น น�ำพาองค์การไปสู่เป้าหมายได้เป็นผลส�ำเร็จ (ทรงธรรม ธีระกุล,
สมาชิกที่ดีนั้นเป็นพฤติกรรมที่นอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ที่ได้ 2556) บริษัท Google ได้ให้ความส�ำคัญกับพนักงานมากที่สุด
รับมอบหมายจากองค์กร (ปัญญฎา ประดิษฐบาทุกา, 2552) จาก โดยเน้นวัฒนธรรมความสุขภายในองค์การ หากองค์การมีสภาพ
การศึกษาแนวคิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ พบว่า แวดล้อมที่ดีมีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ในการท�ำงานของพนักงาน
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การเป็นพฤติกรรมที่มีความ บริษัทฯ จึงเน้นนโยบายให้ความส�ำคัญในการที่จะท�ำให้พนักงาน
สัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของกลุ่มหรือ มีความสุขในการท�ำงานมากที่สุด บริษัท Google ได้ทุ่มเทใน
องค์การ (Organ&Bateman, 1991; Clegg, Hardy&Nord, 1996; การพัฒนา ออกแบบองค์การอย่างสวยงามสร้างสรรค์ทันสมัย
Motowidlo et al., 1997; Newstrom&Davis, 1997; Organ, ไอเดียแปลกใหม่ ภายในตกแต่งอย่างดีเยี่ยม มีอุปกรณ์อ�ำนวย
1997; Jewell, 1998; Podsakoff et al., 2000; George&Jones, ความสะดวก และให้ความสุขครบถ้วน ท�ำให้พนักงานมีความสุข
2002 และ Spector, 2003) โดยพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ในการท�ำงาน สามารถท�ำงานไปด้วยและเล่นไปด้วยได้อย่างมี
ขององค์การจะท�ำให้ระบบสังคมในองค์การด�ำเนินไปด้วยความ ความสุข ซี่งส่งผลต่อความส�ำเร็จของ Google ที่ได้มา คือ พนักงาน
ราบรื่น ลดความขัดแย้ง เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ ที่ มี คุ ณ ภาพมี ศั ก ยภาพในการท� ำ งานที่ ดี เ ยี่ ย ม พนั ก งานเกิ ด
องค์การและมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์การ (Podsakoff ความผูกพันในองค์การท�ำให้มีอัตราลาออกของพนักงานโดยสมัคร
et all., 2000) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การเป็น ใจเพียง 2.6% (Google, 1998)
จากความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหาดังกล่าว
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นด้วยความสมัครใจที่บุคคลแสดงออกมากกว่า
หน้าที่ความรับผิดชอบของตน (Barnard, 1938 และ Katz & ข้างต้น ผู้ศึกษามีความสนใจศึกษาคุณภาพชีวิตในการท�ำงานของ
Kahn, 1978) และเป็นพฤติกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการท�ำงานที่มี พนักงาน ความผูกพันต่อองค์การ และการสื่อสารในองค์การส่งผล
ประสิทธิภาพมากขึน้ ในองค์การและท�ำให้การปฏิบตั งิ านส�ำเร็จลุลว่ ง ต่อการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ เพราะคุณภาพชีวิตในการท�ำงาน
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1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทอนิลาเยม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
2. เพือ่ ศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
บริษัทอนิลาเยม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
3. เพือ่ เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
บริษัทอนิลาเยม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด จ�ำแนกตามข้อมูล
ส่วนบุคคล
4. เพื่ อ หาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งแรงจู ง ใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
บริษัท อนิลาเยม อินเตอร์ชั่นแนล จ�ำกัด
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ส่วนที่ 2 เป็ น แบบสอบถามระดั บ ความส� ำ คั ญ ของ
แรงจู ง ใจที่ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานในบริ ษั ท อนิ ล าเยม
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ซึ่งเป็นค�ำถามแบบค่าคะแนนระดับ
ความคิดเห็น ความส�ำคัญออกเป็น 5 ระดับ ตามแบบลิเคอร์ท
(Linkert) แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเป็นข้อค�ำถามชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) มีค�ำถามจ�ำนวน 39 ข้อ
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามระดับความผูกพันที่มีต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทอนิลาเยม อินเตอร์
เนชั่ น แนล จ� ำ กั ด    โดยเป็ น ลั ก ษณะค� ำ ถามแบบค่ า คะแนน
แบ่งค่าคะแนนระดับความผูกพันออกเป็น 5 ระดับ ตามแบบลิเคอร์ท
(Linkert) แบบสอบถาม  ที่สร้างขึ้นเป็นข้อค�ำถามชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) มีค�ำถามจ�ำนวน11 ข้อ
ผู ้ วิ จั ย ได้ น� ำ แบบสอบถามฉบั บ ร่ า งที่ ส ร้ า งขึ้ น ไปให้
ผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์เพือ่ ตรวจสอบความเทีย่ งตรง
เชิงเนื้อหาและความถูกต้องในส�ำนวนภาษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิได้
ปรับปรุงแก้ไขแบบจ�ำนวน 3 ท่าน โดยหาดัชนีความสอดคล้อง
(Index of Item Objective Congruence: IOC) ซึ่งได้ค่าเฉลี่ย
ทั้งฉบับเท่ากับ .904
ผู้วิจัยได้น�ำแบบสอบถามฉบับร่างที่ได้รับการปรับปรุง
จากผู้เชี่ยวชาญแล้วน�ำมาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณา
ความสมบูรณ์อีครั้งและน�ำไปทดลองใช้ ด�ำเนินการทดสอบกับ
กลุ่มตัวแทน จ�ำนวน 40 คน น�ำผลมาปรับปรุงอีกครั้งก่อนน�ำออก
ใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อให้การศึกษามีความสมบูรณ์ได้มีวิธีการด�ำเนินการ
รวบรวมข้อมูลดังนี้
1. ข้อมูลทีไ่ ด้จากการรวบรวมจากการศึกษาค้นคว้าจาก
แหล่งต่าง ๆ ทัง้ ต�ำราเอกสาร และผลการศึกษาวิจยั อืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
2. ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการตอบแบบสอบถามของกลุ ่ ม
เป้าหมาย และรับกลับคืนมาด้วยตนเอง ด�ำเนินการตรวจสอบ
ความเรี ย บร้ อ ย เพื่ อ ให้ แ น่ ใจว่ า แบบสอบถามมี ค วามสมบู ร ณ์
ครบถ้วน และสามารถน�ำไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปได้
ท�ำการประมวลผลข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยการหาอัตราส่วนร้อยละ (Percentage)
และค่ า เฉลี่ ย (Mean) โปรแกรม Microsoft Excel ซึ่ ง เป็ น
โปรแกรมส� ำ เร็ จ รู ป ส� ำ หรั บ สร้ า งแผนภู มิ ว งกลม (Pie Chart)
และแผนภูมิแท่ง (Bar Chart) พร้อมค�ำอธิบายผล และน�ำผลที่ได้
จากแผนภูมมิ าน�ำเสนอเพือ่ วิเคราะห์ตามลักษณะของตัวแปรต่าง ๆ
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เป็นปัจจัยที่ช่วยตอบสนองความต้องการของพนักงานที่เกี่ยวข้อง
กับการท�ำงานให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์กรและในองค์กร
มีการสื่อสารที่มีผลดีต่อการท�ำงานและส่งผลต่อการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การ ผู้ศึกษาจึงมุ่งศึกษาแรงจูงใจในการท�ำงานกับ
ความผูกพันของพนักงานในบริษัทอนิลาเยม อินเตอร์เนชั่นแนล
จ�ำกัด เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้บริหารองค์การและผู้ที่สนใจน�ำ
ไปปรับปรุงคุณภาพในการท�ำงานของพนักงานให้ดีขึ้นและท�ำให้
พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์การ และผู้บริหาร องค์กรน�ำผล
การศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาและส่งเสริมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานในองค์การต่าง ๆ
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การศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการท�ำงานกับความผูกพัน
ของพนักงานบริษัทอนิล่า เยม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด เครื่องมือ
ทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ แบบสอบถามผูศ้ กึ ษาใช้ในการศึกษา คือ
พนักงานบริษัทอนิลาเยม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด จ�ำนวนทั้งสิ้น
400 คน เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 3
ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เป็นการสอบถาม ในเรื่องเพศ อายุ ระดับการศึกษา
ประเภทพนักงาน ต�ำแหน่ง อายุงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
การสร้างลักษณะค�ำถามเป็นลักษณะนามบัญญัติ (Nominal Scale)
เป็นการวัดข้อมูลเพื่อจัดแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามคุณสมบัติ
ที่ก�ำหนด โดยมีค�ำตอบให้เลือกหลายค�ำตอบ แต่ผู้ตอบสามารถ
เลือกตอบเพียงข้อเดียว ข้อมูลที่วัดได้ในระดับนี้ใช้สถิติอย่างง่ายใน
การค�ำนวณคือ ค่าร้อยละ โดยในส่วนข้อมูล ส่วนที่ 1 ประกอบด้วย
จ�ำนวนค�ำถามทั้งสิ้น 7 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ
(Checklist)

ขวัญลภา กุลสรัลพร, ทศพร มะหะหมัด

106 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562
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1) จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม จ�ำนวน
ทั้งสิ้น 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุ 36-45 ปี การศึกษา
ระดับ ปวส. หรือ อนุปริญญา เป็นพนักงานรายเดือน ต�ำแหน่งงาน
พนักงาน มีอายุงานน้อยกว่า 1 ปี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต�่ำกว่า
20,001 บาท
2) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท
อนิลาเยม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
แรงจูงใจในการท�ำงานของพนักงานบริษัทอนีลาเยม
อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด ประกอบด้วย ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค�ำ้ จุน
ปัจจัยจูงใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย
ด้ านความส�ำเร็จในการท�ำงาน ผลการศึกษาพบว่ า
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการได้รับการยอมรับ
นับถือ ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านความรับผิดชอบ
ที่ ไ ด้ รั บ และด้ านลัก ษณะของการท�ำงาน มีระดับ ความส� ำ คั ญ
ในระดับมากเท่ากัน   
ด้านความส�ำเร็จในการท�ำงาน ผลการศึกษาพบว่า ระดับ
แรงจูงใจในการท�ำงานของพนักงานงานด้านลักษณะของการท�ำงาน
ภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บ ความส� ำ คั ญ มาก เพื่ อ พิ จ ารณาตามล� ำ ดั บ
ความส�ำคัญ พบว่า ผลของการท�ำงานเป็นไปตามที่ตั้งไว้ รู้สึกว่า
ท่านเป็นส่วนหนึง่ ของงาน และงานทีท่ า่ นท�ำก่อให้เกิดประสบการณ์
และความช�ำนาญ มีระดับความส�ำคัญในระดับมากเท่ากัน
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ผลการศึกษาพบว่า
ภาพรวมอยู่ในระดับความส�ำคัญมาก เพื่อพิจารณาตามล�ำดับความ
ส�ำคัญ พบว่า ท่านมีส่วนในความคิดและการแก้ไขปัญหางาน มีค่า
เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมาเพื่อนร่วมงานให้การยอมรับและ
ช่วยเหลืองานท่านเป็นอย่างดี ท่านได้รับค�ำชมเชยจากหัวหน้างาน
เมื่อท่านท�ำงานส�ำเร็จได้ดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเท่ากัน
ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ผลการศึกษาพบว่า
ภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บ ความส� ำ คั ญ มาก เพื่ อ พิ จ ารณาตามล� ำ ดั บ
ความส�ำคัญ พบว่า ท่านมีโอกาสเลื่อนต�ำแหน่งหน้าที่การงานให้สูง
ขึ้นเรื่อย ๆ ตามความสามารถมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
รองลงมาท่านได้รับการพิจารณาความดีความชอบโดยยึดหลัก
คุณธรรมและมีโอกาสรับผิดชอบ งานที่ท่านท�ำอยู่ในขณะนี้ท�ำให้
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ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัท
อนิ ล า เยม จ� ำ กั ด กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได้ แ ก่
พนักงานที่ท�ำงานภายในบริษัท อนิลา เยม จ�ำกัด ผู้ศึกษาได้ใช้วิธี
การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Sample size) การค�ำนวณกลุ่มตัวอย่าง
ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Yamane, Taro,1973) ได้กลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวนทั้งหมด 400 คน

ท่านมีเกียรติมีชื่อเสียง และมีโอกาสได้รับผิดชอบเพิ่ม มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากเท่ากัน
ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รั บ ผลการศึ ก ษาพบว่ า
ภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บ ความส� ำ คั ญ มาก เพื่ อ พิ จ ารณาตามล� ำ ดั บ
ความส�ำคัญ พบว่า ท่านได้รบั ความไว้วางใจในการท�ำงานจากผูบ้ งั คับ
บัญชาและเพื่อนร่วมงานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมาท่าน
มีโอกาสได้รับการอบรมและพัฒนาทักษะ งานของท่านเป็นงาน
ที่ต้องใช้คนที่มีความรับผิดชอบสูงกว่าคนอื่น ๆ ท่านมีความรู้สึก
พึงพอใจที่ได้ปฏิบัติงานในสายงานที่ท�ำอยู่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากเท่ากัน
ด้ า นลั ก ษณะของการท� ำ งาน ผลการศึ ก ษาพบว่ า
ด้านลักษณะของการท�ำงานภาพรวมอยู่ในระดับความส�ำคัญมาก
เมื่ อ พิ จ ารณาตามล� ำ ดั บ ความส� ำ คั ญ พบว่ า ท่ า นรู ้ สึ ก พอใจใน
ความร่วมมือของเพื่อนร่วมงานมีการประสานงานกันเป็นอย่างดี
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมาท่านพอใจที่ได้มีโอกาสใช้
ความสามารถพิเศษเพือ่ ท�ำงานให้ประสบความส�ำเร็จ งานทีท่ า่ นท�ำ
ตรงกับสาขาทีท่ า่ นเรียนจบและใช้ความรูค้ วามสามารถได้อย่างเต็มที่
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเท่ากัน ปัจจัยค�้ำจุนภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก
ด้ า นปกครองและการบั ง คั บ บั ญ ชามี ค ่ า เฉลี่ ย อยู ่ ใ น
ระดับมาก รองลงมาด้านเงินเดือน ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับ
บั ญ ชา ด้ า นสภาพการท� ำ งาน ด้ า นความมั่ น คงในการท� ำ งาน
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านสถานะอาชีพ มีค่าเฉลี่ย
มีค่าเฉลี่ยในระดับมากเท่ากัน
ด้านการปกครองบังคับบัญชา ผลการศึกษาพบว่า ระดับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทอนิลาเยม อินเตอร์
เนชัน่ แนล จ�ำกัด โดยภาพรวมมีแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านระดับมาก
เมือ่ พิจารณาเรียงตามล�ำดับ พบว่า หัวหน้ามีความยุตธิ รรมและเป็น
กลาง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา หัวหน้างานมอบหมายงานให้อย่าง
เหมาะสม หัวหน้างานสร้างบรรยากาศทีด่ ใี นการท�ำงาน หัวหน้างาน
รับฟังปัญหาและช่วยแก้ไข มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเท่ากัน
ด้านเงินเดือน ผลการศึกษาพบว่า ระดับแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทอนิลาเยม อินเตอร์เนชั่นแนล
จ� ำ กั ด โดยภาพรวมมี แรงจู ง ใจในการปฏิ บัติ ง านระดั บมากเมื่อ
พิจารณาเรียงตามล�ำดับ พบว่า ท่านได้รับเงินที่เหมาะสมกับงาน
และต�ำแหน่งงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมาท่านได้ปรับ
เงินเดือนตามฐานเงินเดือนอย่างเหมาะสม ท่านได้รับสวัสดิการ
ที่เหมาะสมและเพียงพอ ท่านได้รับเงินเดือน ท่านได้รับเงินพิเศษ
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเท่ากัน
ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ผลการศึกษาพบว่า
ระดั บ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานบริ ษั ท อนิ ล าเยม
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด โดยภาพรวมมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
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4) เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
บริษัทอนิลาเยม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัดจ�ำแนกตามข้อมูลส่วน
บุคคล
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 1 ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่
แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทอนิลาเยม
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ที่แตกต่างกัน จากการศึกษาพบว่า ข้อมูล
ส่วนบุคคลด้านอายุ ระดับการศึกษา ประเภทพนักงาน ต�ำแหน่งงาน
อายุงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความผูกผันต่อ
องค์การของพนักงานบริษัทอนีลาเยมอินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษทั อนิลาเยม
อินเตอร์ชั่นแนล จ�ำกัด
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 2 ปั จ จั ย แรงจู ง ใจมี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของพนั ก งานบริ ษั ท
อนีลาเยม อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยจูงใจ
มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ ภาพรวมมีความสัมพันธ์
ระดับสูงมากทิศทางเดียวกัน (r=.860) ส่วนด้านการได้รบั การยอมรับ
นับถือ ด้านความส�ำเร็จในการท�ำงาน ด้านการความก้าวหน้าใน
ต�ำแหน่งการงาน ด้านลักษณะของการท�ำงาน ด้านความรับผิดชอบ
ที่ได้รับ มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
บริษัท อนีลาเยม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด อยู่ในระดับมาก ทิศทาง
เดียวกัน ตามล�ำดับ ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ.001
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 3 ปั จ จั ย ค�้ ำ จุ น มี ค วาม
สัมพันธ์กับความผูกพันกับองค์การของพนักงานบริษัทอนีลาเยม
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยค�้ำจุนมีความ
สัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทอนีลาเยม
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ภาพรวมมีความสัมพันธ์ระดับสูงมาก
ทิศทางเดียวกัน (r = .928) ส่วนด้านสภาพการท�ำงาน ด้านเงินเดือน
ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านความมั่นคงในการท�ำงาน
ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
ด้านสถานะอาชีพ  มีความสัมพันธ์กบั ผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
บริษัท อนีลาเยมอินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัดอยู่ในระดับมากทิศทาง
เดียวกันตามล�ำดับ ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ.001
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 ปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพล
ต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัทอนีลา เยม อินเตอร์
เนชัน่ แนล จ�ำกัด จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยจูงใจมีอทิ ธิพลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษทั อนีลา เยม อินเตอร์เนชัน่ แนล
จ�ำกัด ในเรื่องรู้สึกพอใจในความร่วมมือของเพื่อนร่วมงาน มีการ
ประสานงานกันเป็นอย่างดีพอใจทีไ่ ด้มโี อกาสใช้ความสามารถพิเศษ
เพื่อท�ำงานให้ประสบความส�ำเร็จ งานที่ท�ำตรงกับสาขาที่เรียนจบ
และใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ มีโอกาสได้รับการอบรม
และพัฒนาทักษะ ได้รับการพิจารณาความดีความชอบโดยยึดหลัก
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ระดับมากเมื่อพิจารณาเรียงตามล�ำดับ พบว่า การวางตัวของ
หัวหน้างานด้านกิริยา วาจา ค�ำพูดที่มีกับท่านมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดั บ มาก รองลงมาหั ว หน้ า งานมี ค วามเป็ น กั น เองกั บ ท่ า น
ทัง้ เรือ่ งงานและเรือ่ งส่วนตัว หัวหน้างานมีความยินดีให้ความปรึกษา
ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเท่ากัน
ด้านสภาพการท�ำงาน ผลการศึกษาพบว่า ระดับแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทอนิลาเยม อินเตอร์เนชั่นแนล
จ� ำ กั ด โดยภาพรวมมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานระดับมากเมื่ อ
พิจารณาเรียงตามล�ำดับ พบว่า บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในที่
ท�ำงานช่วยเสริมสร้างการท�ำงานของท่านมีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก
รองลงมาอุปกรณ์และเครื่องมือในการท�ำงานมีครบเหมาะสมและ
ปลอดภัย และ อาคาร สถานที่ มีความมั่นคง ปลอดภัยมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากเท่ากัน
ด้านความมัน่ คงในการท�ำงาน ผลการศึกษาพบว่า ระดับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทอนิลาเยม อินเตอร์
เนชัน่ แนล จ�ำกัด โดยภาพรวมมีแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านระดับมาก
เมื่อพิจารณาเรียงตามล�ำดับ พบว่า ท่านเชื่อมั่นว่าต�ำแหน่งหน้าที่
การงานของท่านมีความมั่นคงมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมา
ท่านเชือ่ มัน่ ว่างานและต�ำแหน่งงานของท่านมความมัน่ คงในระดับใด
ท่านพึงพอใจในอาชีพและต�ำแหน่งในองค์การของท่านมีความมัน่ คง
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเท่ากัน
ด้านความสัมพันธ์กบั เพือ่ นร่วมงาน ผลการศึกษาพบว่า
ระดั บ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานบริ ษั ท อนิ ล าเยม
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด โดยภาพรวมมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ระดับมากเมื่อพิจารณาเรียงตามล�ำดับ พบว่า เพื่อนร่วมงานให้
ความเป็นกันเองกับท่านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมา เมื่อมี
เหตุขัดแย้งระหว่างเพื่อนร่วมงานท้ายที่สุดก็สามารถท�ำงานได้ด้วย
กันเป็นอย่างดี และเพือ่ นร่วมงานสามารถให้คำ� ปรึกษาเกีย่ วกับงาน
ได้เป็นอย่างดีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเท่ากัน
ด้านสถานะอาชีพ ผลการศึกษาพบว่า ระดับแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทอนิลาเยม อินเตอร์เนชั่นแนล
จ� ำ กั ด โดยภาพรวมมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานระดับมากเมื่ อ
พิจารณาเรียงตามล�ำดับ พบว่า เพื่อน ๆ และคนที่รู้จักยินดีในอาชีพ
ของท่าน ครอบครัวและญาติพี่น้องยินดีในอาชีพของท่านมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากที่สุด และท่านมีความภูมิใจในอาชีพของท่านมีค่า
เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตามล�ำดับ
3) ระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษทั
อนิลาเยม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
จากการศึกษาพบว่า ภาพรวมระดับความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานบริษัทอนีลา เยมอินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
อยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย ด้านความจงรักภักดีต่อองค์การ
ด้านความศรัทธาต่อองค์การ ด้านความทุม่ เทต่อองค์การอยูใ่ นระดับ
มาก ตามล�ำดับ
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ด้านความรับผิดชอบที่ได้รับ พบว่า อยู่ในระดับมาก
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติพงษ์ ศิริพร (2552) ศึกษาเรื่อง
ปั จ จั ย แรงจู ง ใจที่ มี ผ ลต่ อ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการท� ำ งานของ
พนักงาน : กรณีศึกษา โรงงานผลิตรถยนต์ จังหวัดสมุทรปราการ
ที่พบว่างานงานที่ท้าทาย พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ด้านความก้าวหน้าในต�ำแหน่งการงาน พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนิ่มนวล ทองแสน (2557)
ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�ำงานของพนักงาน
กลุ่มธุรกิจผลิตเครื่องส�ำอางค์ ในเขตจังหวัดปทุมธานี ในด้าน
ความก้าวหน้าในต�ำแหน่งงานการงาน ที่พบว่าอยู่ในระดับมาก
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ พบว่า อยู่ในระดับมาก
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน : กรณีศึกษา หจก.ซิกเท็มทรานสปอร์ต
แอนด์บิวซิเนส ที่พบว่า ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานส�ำคัญให้
ท่านเสมอ พบว่าอยู่ในระดับมาก
ด้านความส�ำเร็จในการท�ำงาน พบว่า อยู่ในระดับมาก
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติพงษ์ ศิริพร (2552) ศึกษาเรื่อง
ปั จ จั ย แรงจู ง ใจที่ มี ผ ลต่ อ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการท� ำ งานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการ : กรณีศึกษา โรงงานผลิตรถยนต์ จังหวัด
สมุทรปราการ ที่พบว่า งานเป็นงานที่ท้าทาย พบว่า ภาพรวมอยู่
ในระดับมากด้านการปกครองบังคับบัญชา พบว่า อยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกับงานวิจัยของชูเกียติ ยิ้มพวง (2554) ศึกษาเรื่อง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท มีนบุรีโฮมมาร์ท
พบว่า ภาพรวมด้านการปกครองบังคับบัญชาอยู่ในระดับมาก
ด้านเงินเดือน พบว่า อยู่ในระดับมากสอดคล้องกับงาน
วิ จั ย ของ น�้ ำ ทิ พ ย์ จั น นาอนุ รั ก ษ์ (2559) แรงจู ง ใจที่ มี ผ ลต่ อ
การปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัท ดีไลน์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด
พบว่า อยู่ในระดับมาก
ด้านสภาพการท�ำงาน พบว่า อยูใ่ นระดับมาก สอดคล้อง
กับงานวิจัยของชูเกียรติ ยิ้มพวง (2554) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจที่มี
ผลต่ อ การปฏิ บัติ ง าน: กรณี ศึ ก ษาบริ ษั ท บางกอกกล๊ า ส จ�ำกัด
พบว่า อยู่ในระดับมาก
ด้านความสัมพันธ์กบั เพือ่ นร่วมงาน พบว่า อยูใ่ นระดับมาก
สอดคล้องกับงานวิจัยของชูเกียรติ ยิ้มพวง (2554) ศึกษาเรื่อง
แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน: กรณีศึกษาบริษัทบางกอกกล๊าส
จ�ำกัด โรงงานจังหวัดปทุมธานี พบว่า ภาพรวมด้านลักษณะงานอยู่
ในระดับมาก
ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของบุษบงค์ ภู่จ�ำกัด (2549)
ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท มีนบุรี
โฮมมาร์ท พบว่า ภาพรวมด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาอยู่ใน
ระดับมาก
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คุณหลักคุณธรรมงานที่ท่านท�ำอยู่ในขณะนี้ท�ำให้มีเกียรติมีชื่อเสียง
และมีโอกาสได้รับผิดชอบงานเพิ่มขึ้น เพื่อนร่วมงานให้การยอมรับ
และยินดีร่วมงานด้วย ได้รับค�ำชมเชยจากหัวหน้างานเมื่อท�ำงาน
ได้ ดี มี โ อกาสในการเสนอความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การท�ำ งานใน
หน่ ว ยงานอย่ า งเต็ ม ที่ งานที่ ท� ำ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประสบการณ์ แ ละ
ความช�ำนาญ มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
บริษัทอนีลา เยม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ที่นัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ0.5
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 5 ปัจจัยค�้ำจุนมีอิทธิพลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัทอนีลา เยม อินเตอร์
เนชั่นแนล จ�ำกัด จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยค�้ำจุนที่มีอิทธิต่อ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทอนีลา เยม อินเตอร์
เนชั่นแนล จ�ำกัด ในเรื่องหัวหน้างานมีความยุติธรรมและเป็น
กลางในการประเมินผลงาน หัวหน้างานสร้างบรรยากาศที่ดีใน
การท�ำงาน ได้ปรับเงินเดือนตามฐานเงินเดือนอย่างเหมาะสม
ได้รับเงินโบนัสประจ�ำปี ได้รับเงินพิเศษ อุปกรณ์และเครื่องมือใน
การท�ำงานมีครบเหมาะสมและปลอดภัย เพื่อนร่วมงานให้ความ
เป็นกันเองกับท่าน แม้ว่าจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างท่าน
กับเพื่อนร่วมงาน แต่ท้ายในที่สุดก็สามารถเข้าใจกันด้วยดี เพื่อน
ร่ ว มงานสามารถให้ค�ำปรึก ษาเกี่ยวกับ งานได้อย่างเป็ น อย่ า งดี
การวางตัวของหัวหน้างานด้านกิรยิ า วาจา ค�ำพูดทีม่ กี บั ท่าน หัวหน้า
งานมีความยินดีให้ค�ำปรึกษาทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว เพื่อนๆ
และคนที่รู้จักยินดีในอาชีพของท่าน ท่านมีความภูมิใจในอาชีพ
ของท่าน ท่านเชือ่ มัน่ ว่าต�ำแหน่งหน้าทีก่ ารงานของท่านมีความมัน่ คง
ท่ า นเชื่ อ มั่ น ว่ า งานและต� ำ แหน่ ง งานของท่ า นมี ค วามมั่ น คงใน
ระดับใด ท่านพึงพอใจในอาชีพและต�ำแหน่งในองค์การของท่าน
มีความมั่นคง มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
บริษัทอนีลา เยม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ที่นัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ.05
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แรงจูงใจในการท�ำงานกับความผูกพันของพนักงาน
บริษัทอนีลา เยม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ผู้ศึกษามีประเด็นที่จะ
มาอภิปรายดังนี้ ภาพรวมแรงจูงใจในการท�ำงานกับความผูกพัน
ของพนักงานในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงาน
วิจัยของเสกสรรค์ อรกุล (2557) ศึกษาเรื่องปัจจัยแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พบว่า
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ด้านลักษณะของการท�ำงาน พบว่า อยู่ในระดับมาก
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติพงษ์ ศิริพร (2552) ศึกษาเรื่อง
ปั จ จั ย แรงจู ง ใจที่ มี ผ ลต่ อ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการท� ำ งานของ
พนักงาน : กรณีศึกษา โรงงานผลิตรถยนต์ จังหวัดสมุทรปราการ
ที่พบว่างานงานที่ท้าทาย พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ขวัญลภา กุลสรัลพร, ทศพร มะหะหมัด
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ด้ า นลั ก ษณะงานผู ้ บ ริ ห ารควรส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งาน
มีการประสานงานและให้ความร่วมมือในการในการท�ำงานกับ
เพือ่ นร่วมและส่งเสริมให้พนักงานได้ใช้ความสามารถทีม่ อี ยูไ่ ด้อย่าง
ถูกต้องและต้องกับความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่
ด้านความรับผิดชอบที่ได้รับผู้บริหารควรจัดให้มีการ
ฝึกอบรมพัฒนาทักษะเกีย่ วกับงานทีร่ บั ผิดชอบเพือ่ พัฒนาศักยภาพ
ในการท�ำงานของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น
ด้านความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน ผูบ้ ริหารควรส่งเสริม
และสนับสนุนการให้ให้โอกาสในการท�ำงาน และพิจารณาความดี
ความชอบตามหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างเป็นธรรม
ด้านการได้รบั การยอมรับนับถือ ผูบ้ ริหารควรมีการส่งเสริม
การท�ำงานร่วมกัน การได้รับค�ำชมเชยจากหัวหน้างานเมื่อท�ำงาน
ส�ำเร็จ และเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความความคิดเห็น
ในการในการท�ำงานโดยเสรีภาพและไม่ปิดกั้นความคิดเห็น
ด้านความส�ำเร็จในการท�ำงาน ผูบ้ ริหารความส่งเสริมงาน
ที่ พ นั ก งานรั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ ให้ เ กิ ด อาชี พ และประสบการณ์ แ ละ
ความช�ำนาญในการท�ำอาชีพนั้น ๆ
ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ผูบ้ ริหารควรส่งเสริม
ให้หัวหน้างานมีความยุติธรรมและเป็นกลางในการประเมินผลงาน
และมีการสร้างบรรยากาศที่ดีในการท�ำงาน
ด้านเงินเดือน ผูบ้ ริหารความจัดให้มกี ารจ่ายค่าตอบแทน
ให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม พร้อมกับจัดให้มีสวัสดิการให้แก่
พนักงานได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ พร้อมกับการสร้างขวัญ
และก�ำลังใจในการท�ำงานโดยมีการจ่ายเงินโบนัสประจ�ำปีให้กับ
พนักงาน
ด้านสภาพการท�ำงาน ผู้บริหารจัดการให้มีอุปกรณ์
เครือ่ งมือในการท�ำงานได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยในการท�ำงาน
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ผู้บริหารควรจัด
กิจกรรมเพื่อสารความสัมพันธ์กับพนักงานเพื่อให้สามารถท�ำงาน
ร่วมกันได้อย่างดีและมีความสุข ถึงแม้จะมีการขัดแย้งกันในการ
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ท�ำงานแต่ก็สามารถเข้าใจและร่วมกันกันได้เป็นอย่างดี และให้
ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับงานได้ในแต่แต่ละส่วนงาน
ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ผูบ้ ริหารควรส่งเสริม
ให้หัวหน้างานมีการใช้กิริยา วาจาที่ดีกับพนักงาน และหัวหน้ามี
ความยินดีที่จะให้ค�ำปรึกษาทั้งเรื่องานและส่วนตัว
ด้านสถานะอาชีพ ผู้บริหารควรสร้างความภาคภูมิใจ
ให้กับพนักงานว่าอาชีพทีท�ำเป็นอาชีพที่น่าภาคภูมิใจ เป็นอาชีพ
ที่มีความมั่นคงสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้
ด้ า นความมั่ น คงในการท� ำ งาน ผู ้ บ ริ ห ารควรสร้ า ง
ความเชื่ อ มั่ น ว่ า พนั ก งานทุ ก คนที่ ไ ด้ ร ่ ว มงานกั บ บริ ษั ท จะได้ รั บ
ความมั่นคงในต�ำแหน่งงาน และหน้าที่การงานที่ได้ และพึงพอใจ
ในต�ำแหน่งงานและอาชีพของตนเอง

รำไ

ด้านสถานะอาชีพ พบว่า อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ บุญเลิศ จันทรโท (2555) ศึกษาเรื่อง ปัจจัย
แรงจู ง ใจที่ มี ผ ลต่ อ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านของ
พนักงานบริษทั สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จ�ำกัด ทีพ่ บว่า หน่วยงาน
มีความมั่นคงและน่าเชื่อถือ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ด้านความมั่นคงในการท�ำงาน พบว่า อยู่ในระดับมาก
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญเลิศ จันทรโท (2555) ศึกษาเรื่อง
ปัจจัยแรงจูงใจทีม่ ผี ลต่อการเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของ
พนักงานบริษทั สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จ�ำกัด ทีพ่ บว่า หน่วยงาน
มีความมั่นคงและน่าเชื่อถือ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ขวัญลภา กุลสรัลพร, ทศพร มะหะหมัด

110 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562

รำไ

พพ
รรณ
ี

สุรชัย แก้วพิกุล. (2552). คุณภาพชีวิตในการท�ำงานของบุคลากร
วิ ท ยาลั ย พยาบาลต� ำ รวจ. วิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละสั ง คม
สงเคราะห์ ศ าสตร์ สาขาการบริ ก ารและนโยบาย
สวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Organ, D. W., & Bateman, T. S. (1991). Organizational
behavior (4th ed.). Homewood: Irwin.Clegg,
S.R., Hardy, C.,& Nord, W. R. (1996). Handbook
of organization studies. London: SAGE.
Google. (1998). Jew well, L. N. (1998). Contemporary
Industrial/Organizational Psychology
(3rd ed.). New York : Brooks/Cole
Podsakoff, P. M., Mackenzie, S. B., Paine, J. B., &
Bacharach, D. G. (2000). Organizational
citizen ship behaviors: A critical review of the
theoretical and empirical Literature and
suggestions: for future research. Journal of
Management, 26 (3), 513-563. review. Journal
of Abnormal and Social Psychology, 65(3),
145-153.
George, J. M., & Jones, G. R. (2002). The role of time
in theory and theory building. Journal of
Management, 26, 657-684.
Barnard, C.I. (1938). Organization and management:
Selected papers. Cambridge,MA: Harvard
University

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

บุญเลิศ จันทรโท. (2555). ปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท
สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จ�ำกัด.   สาขาวิชาการ
บริ ห ารงานยุ ติ ธ รรมและสั ง คม คณะรั ฐ ศาสตร แ ละ
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา.
บุษบงค์ ภู่ก�ำจัด. (2549). ปัจจัยจูงใจในการท�ำงานของพนักงาน
บริษัท ลีโอ ฟู้ดส์ จ�ำกัด. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ปาริ ช าติ    ปานส� ำ เนี ย ง. (2555). การศึ ก ษาคุ ณ ภาพชี วิ ต ใน
การท�ำงานและการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กร
ผ่านความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน กรณีศึกษาคณะแพทย์แห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ศลิ ปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
พนิดา อร่ามจรัส. (2552). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิต
ในการทํางานกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์ ก ารของพนั ก งานในกลุ ่ ม บริ ษั ท โทรี เซนไทย
เอเยนต์ซีส์จํากัด (มหาชน). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง. (2555). ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กั บ การประยุ ก ต์ ใช้ ใ นการดํ า เนิ น ชี วิ ต และบริ ห าร
พัฒนาองค์กร. สืบค้นจาก  http://social.nesdb.go.th
เสกสรร อรกุล. (2557) ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มี
ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการท� ำ งานของพนั ก งาน
บริ ษั ท แมทเทิ ล คอม จ� ำ กั ด . บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี.

ขวัญลภา กุลสรัลพร, ทศพร มะหะหมัด

วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562 111

พพ
รรณ
ี

มาตรการทางกฎหมายเพื่อการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย
Legal Measures for Waste Electrical and Electronic
Equipment Mangement in Thailand

รำไ

ปภาดา ประมาณพล, สุวิทย์ นิ่มน้อย, เรืองไร สุวรรณด�ำรงชัย
Paphada Pramanpon, Suwit Nimnoi, Ruangrai Suwandamrongchai
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
School of Law, Sripatum University-Chonburi Campus, Chonburi 20000 Thailand
*Corresponding author E-mail: research@east.spu.ac.th
(Received: : December 17, 2018 ;Revised : February 25 2019; Accepted: March 5 2019)

บทคัดย่อ

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

ปัจจุบันมนุษย์มีการบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่ออายุการใช้งานของ
ผลิตภัณฑ์และสินค้าดังกล่าวหมดลง ประกอบกับพฤติกรรมการบริโภคของมนุษย์ที่มีลักษณะใช้แล้วทิ้ง จึงท�ำให้ผลิตภัณฑ์และสินค้า
เหล่านี้กลายเป็น “ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์” หรือเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า “ขยะอิเล็กทรอนิกส์” ซึ่งถือว่า
เป็นขยะอันตรายหรือขยะมีพิษ ที่ไม่สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้
จากการศึกษาวิจัย พบว่า ในหลายประเทศแถบยุโรปตะวันตกได้มีการออกกฎหมายรองรับ เพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้นมานานแล้ว
มีประเทศกว่า 35 ประเทศ 23 มลรัฐในสหรัฐอเมริกา และ 6 รัฐ ในแคนาดา ที่มีการออกกฎหมายว่าด้วยการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มาบังคับใช้ ส่วนประเทศในแถบเอเชียมีประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลีใต้ และสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
ที่ได้ด�ำเนินการเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี 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 ที่มีกฎหมายด้านการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์บังคับใช้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนับเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ได้ออกกฎหมายโดยใช้
หลักการขยายความรับผิดชอบของผูผ้ ลิต  มาใช้ในการจัดการกับขยะหรือซากผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นของเสียอันตราย โดยรัฐบาลเวียดนามได้ออก
กฎหมาย Decision No.50/2013 of the Prime Minister on Prescribing Retrieval and Disposal of Discarded Products
มาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2556 และยังมีประเทศที่ก�ำลังอยู่ในระหว่างการออกกฎหมาย เช่น สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
รวมถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หากประเทศไทย ยังคงเพิกเฉยกับการออกกฎหมาย อาจจะท�ำให้ประเทศไทยล้าหลัง
กว่าประเทศอื่น ๆ ในแถบเอเชียได้ และปัญหาดังกล่าวจะไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง
ปัญหาการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยต้องใช้มาตรการทางกฎหมายเข้ามาช่วย
ในการแก้ไข ดังนั้น ภาครัฐจึงต้องเร่งบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. … และเพื่อให้ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง ก่อนที่จะมีการบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ข้อมูล
ที่ถูกต้อง แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน แก่ประชาชน ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน เพราะถึงแม้ว่าจะสามารถออกกฎหมาย
ได้จริง หากประชาชนไม่เข้าใจในหลักการและเหตุผลของกฎหมายก็อาจน�ำไปสู่ปัญหาการไม่ให้ความร่วมมือในการส่งคืนซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้ และผู้วิจัยเห็นว่าการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ถือได้ว่าเป็นปัญหาส�ำคัญ
ในระดับภูมิภาคอาเซียนด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นควรมีความตกลงในการแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อเป็นการก�ำหนดแนวปฏิบัติให้แก่ประเทศ
สมาชิกอาเซียน ในการจัดท�ำกฎหมาย หรือแก้ไขกฎหมายภายในที่มีอยู่ให้สอดคล้องกัน เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน
อย่างยั่งยืน
ค�ำส�ำคัญ : การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, ขยะอิเล็กทรอนิกส์
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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.
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การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ท�ำให้มีการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์เพิม่ ขึน้ อย่างมากมายและหลากหลายชนิดเพือ่ อ�ำนวย
ความสะดวกสบายต่าง ๆ ให้กับมนุษย์ ท�ำให้มนุษย์มีการบริโภค
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว เมื่อผลิตภัณฑ์และสินค้าดังกล่าวอายุการใช้งานหมดลง
ประกอบกับพฤติกรรมการบริโภคของมนุษย์ที่มีลักษณะใช้แล้วทิ้ง
จึงท�ำให้ผลิตภัณฑ์และสินค้าเหล่านีก้ ลายเป็น “ซากผลิตภัณฑ์เครือ่ ง
ใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์” (waste electrical and electronic
equipment: WEEE) หรื อ เรี ย กอย่ า งไม่ เ ป็ น ทางการว่ า
“ขยะอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ” (electronic waste หรื อ E-waste)
ซึ่งถือว่าเป็นขยะอันตรายหรือขยะมีพิษ ที่ไม่สามารถย่อยสลาย
ตามธรรมชาติได้ (กรีนพีซ ประเทศไทย, 2560) ในประเทศไทย
ยั ง ไม่ มี ร ะบบการเรี ย กคื น ซากผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์จากผู้บริโภค จึงพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงเก็บ
ซากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไว้ที่บ้าน หรือขายให้กับผู้รับซื้อของเก่า หรือ
ถูกทิ้งลงถังขยะปะปนกับขยะมูลฝอยอื่น ๆ ท�ำให้มีการจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างไม่เหมาะสม
สารพิ ษ ในซากผลิ ต ภั ณ ฑ์ นั้ น อาจปนเปื ้ อ นในอากาศ ดิ น และ
แหล่งน�้ำ  ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม
รวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนได้
ปัจจุบนั ประเทศไทยก�ำลังเผชิญกับปัญหาในการจัดการ
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีปริมาณเพิ่มสูง
เกือบ 4 แสนตันต่อปี (ฐานเศรษฐกิจ, ออนไลน์, 2516) เนื่องจาก
ยังไม่มีกฎหมายเพื่อใช้จัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โ ดยตรง ท� ำ ให้ ไ ม่ มี ร ะบบการเรี ย กคื น ซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากผู้บริโภค จึงท�ำให้
ไม่สามารถจัดการกับปัญหาซากผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวได้อย่างเหมาะสม  
จึ ง มี ก ารผลั ก ดั น ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด การซากผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... โดยกรมควบคุม
มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยร่าง
กฎหมายดังกล่าวเป็นกลไกในการก�ำหนดหน้าที่ให้แก่ผู้ผลิตใน
การซื้อคืนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จาก
ประชาชน เพื่อน�ำมาจัดการอย่างถูกต้อง ทั้งนี้หากประเทศไทย
ยั ง คงเพิ ก เฉยกั บ การออกกฎหมาย อาจจะท� ำ ให้ เ ป็ น ประเทศ
ที่ล้าหลังกว่าประเทศอื่น ๆ ในแถบเอเชียได้ และปัญหาดังกล่าว
จะไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม ซึ่งในหลายประเทศโดยเฉพาะ
ในแถบยุโรปตะวันตกได้ออกกฎหมายมารองรับเพื่อแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวแล้ว ปัจจุบันมีประเทศกว่า 35 ประเทศ 23 มลรัฐใน
สหรัฐอเมริกา และ 6 รัฐในแคนาดา ที่ได้มีการออกกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

มาบังคับใช้ ซึง่ พัฒนามาจากแนวคิด “หลักการขยายความรับผิดชอบ
ของผู้ผลิต” (extended producer responsibility หรือ EPR)
เสนอโดย Thomas Lindhqvist หลักการนี้เป็นแนวคิดที่พัฒนา
ต่อยอด มาจากหลักทั่วไปของนโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อม
3 หลักการ คือ หลักการป้องกัน หลักการที่ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย
และการคิ ด แบบครบวงจรชี วิ ต แนวคิ ด นี้ ไ ด้ น� ำ เสนออย่า งเป็น
ทางการครั้ ง แรกในรายงานของ Lindhqvist และ Lidgren
ทีน่ ำ� เสนอตัวแบบของการขยายความรับผิดชอบของผูผ้ ลิตต่อรัฐบาล
ราชอาณาจักรสวีเดน ต่อมา Lindhqvist ได้พัฒนาแนวความคิดนี้
และให้ค�ำนิยามแนวคิดนี้ว่า
“หลักการขยายความรับผิดชอบของผูผ้ ลิต เป็นหลักการ
ทางนโยบายที่ขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตไปยังช่วงต่าง ๆ ของ
วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมการปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อม
ของระบบผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร ทั้งนี้ในชั้นต้น การขยายความ
รับผิดชอบนี้มุ่งไปที่การรับคืน การรีไซเคิล และการก�ำจัดซาก
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ในทางปฏิ บั ติ ห ลั ก การทางนโยบายจะเป็ น พื้ น ฐาน
ของการเลือกชุดของเครื่องมือทางนโยบาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือ
ทางการบริหาร เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ หรือเครื่องมือทาง
สารสนเทศที่เหมาะสมและเอื้อต่อการบรรลุเป้าหมายของนโยบาย
ในบริบทเฉพาะหนึ่ง ๆ” ราชอาณาจักรสวีเดนเป็นประเทศที่ริเริ่ม
แนวคิดนี้ในช่วงต้นปี ค.ศ.1990 ต่อมาสหภาพยุโรปได้น�ำเอา
แนวคิดดังกล่าวมาเป็นพื้นฐานในการออกข้อก�ำหนดว่าด้วยการ
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�ำเนินการ
ที่เหมาะสมส�ำหรับประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป และข้อก�ำหนด
ดังกล่าวได้ขยายอิทธิพลไปยังประเทศอื่น ๆ ให้มีการออกกฎหมาย
ในลักษณะเดียวกันอีกด้วย (ปเนต มโนมัยวิบูลย์ โทมัส ลิงควิสท์
และนาโอโกะ โทโจ, 2552)  ส่วนประเทศในแถบเอเชียมีประเทศ
ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ที่ได้ด�ำเนินการ
เรือ่ งนีม้ านานแล้วตัง้ แต่ปี ค.ศ.1990 แล้ว ส่วนสาธารณรัฐประชาชน
จีนเพิง่ ออกกฎหมาย (regulations for the administration of the
recovery and disposal of waste electric and electronic
products 2009) มีผลบังคับใช้เมือ่ ต้นปี พ.ศ.2554 และสาธารณรัฐ
อินเดียได้มีการออกกฎหมาย The e-waste (management and
handling) rules ซึง่ มีผลบังคับใช้เมือ่ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
นอกจากนี้ ยังมีประเทศที่ก�ำลังอยู่ในระหว่างการออกกฎหมาย
เช่น สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย รวมถึง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผู้วิจัยจึงเห็นว่า ในการแก้ไขปัญหาการจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทยนั้น

รำไ

บทน�ำ

ปภาดา ประมาณพล, สุวิทย์ นิ่มน้อย, เรืองไร สุวรรณด�ำรงชัย

114 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562
1) หมวด 1 คณะกรรมการจัดการซากผลิตภัณฑ์
2) หมวด 2 การควบคุมผลิตภัณฑ์
(1) ส่วนที่ 1 การก�ำหนดผลิตภัณฑ์ที่ถูกควบคุม
(2) ส่วนที่ 2 การควบคุมผู้ผลิตและผู้จัดจ�ำหน่าย
3) หมวด 3 การจัดการซากผลิตภัณฑ์
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
(1) ส่วนที่ 1 การทิ้ง การรับคืน การเก็บรวบรวม
1. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวคิ ด หลั ก การ และมาตรการ และการขนส่ง
ทางกฎหมายในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และ
(2) ส่วนที่ 2 การน�ำกลับมาใช้ใหม่ การบ�ำบัดและ
อิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มสหภาพยุโรปและศึกษากฎหมายภายในของ ก�ำจัด
ประเทศสมาชิก รวมถึงศึกษากฎหมายภายในของกลุ่มประเทศ
4) หมวด 4 การก�ำหนดเป้าหมาย
อาเซียนบางประเทศ
5) หมวด 5 การจัดการเงินรายได้และการสนับสนุน
2. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพปั ญ หาและการจั ด การซาก จากกองทุน
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย
6) หมวด 6 การตรวจสอบและควบคุม
3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการจัดการ
7) หมวด 7 บทก�ำหนดโทษ
ซากผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์
ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ
อืน่ พ.ศ. .... และ ร่างพระราชบัญญัตกิ ารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครือ่ ง ต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
ใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ฉบับปรับปรุงแก้ไข
แล้วได้ส่งส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) พิจารณา
4. เพือ่ ให้ได้ขอ้ สรุปและข้อเสนอแนะเกีย่ วกับมาตรการ ซึ่ ง ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าได้ จั ด ตั้ ง คณะกรรมการ
ทางกฎหมาย
ชุ ด พิ เ ศษขึ้ น เพื่ อ พิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด การซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อื่น
วิธีด�ำเนินการวิจัย
พ.ศ. .... ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
ด� ำ เนิ น การศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพหรื อ วิ จั ย เอกสาร และสิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไขเนื้ อ หาของร่ า ง
(Documentary Research) โดยน�ำความรู้และข้อมูลที่ได้จากการ พระราชบัญญัตินี้ จนแทบไม่เหลือเค้าโครงเดิม และให้กรมควบคุม
ศึกษามาท�ำการเรียบเรียงเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ข้อมูลในการน�ำมาเป็นฐาน มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดประชุม
คิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ และผู้วิจัยจะได้น�ำผลการสังเคราะห์ รับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัตกิ ารจัดการซากผลิตภัณฑ์
ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยประกอบกับบทสัมภาษณ์ บทความของ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ฉบับปรับปรุง
กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการซากผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องใช้ แก้ไขนี้ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 (สุจิตรา วาสนาด�ำรงดี,
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ผู้ผลิตและผู้น�ำเข้าผลิตภัณฑ์ 2556; สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ผู้ออกกฎหมาย ผู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากสื่อต่าง ๆ เพื่อน�ำข้อมูล 2557) ซึ่งร่างพระราชบัญญัตินี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับ
ที่ได้มาสนับสนุนผลการวิจัยและเป็นการผลักดันให้งานวิจัยที่สร้าง หลักการกฎหมายฉบับนี้แล้วเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562
ขึ้นเกิดประโยชน์ต่อสังคม
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) หมวด 1 การจัดการซากผลิตภัณฑ์
ผลการวิจัย
2) หมวด 2 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ผลิต
จากการศึกษาพบว่า
3) หมวด 3 การเผยแพร่ความรูแ้ ละข้อมูลเกีย่ วกับการ
1. การจั ด การซากผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และ จัดการซากผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ในบริบทของประเทศไทย จากสถานการณ์ปริมาณ
4) หมวด 4 การตรวจสอบและควบคุม
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มสูงขึ้น และ
5) หมวด 5 บทก�ำหนดโทษ
ประเทศไทยยังไม่มมี าตรการทางกฎหมาเฉพาะน�ำมาใช้แก้ไขปัญหา
เมื่อพิจารณาเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติการจัดการ
อย่างถูกต้องและปลอดภัย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. …
สิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ฉบับปรับปรุง พบว่า เนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติที่ปรับปรุงนี้ได้
และสิง่ แวดล้อม ได้ยกร่างพระราชบัญญัตกิ ารจัดการซากผลิตภัณฑ์ ถูกปรับเปลี่ยนใหม่เกือบทั้งหมด ดังนี้
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อื่น พ.ศ. ....
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยมีรายละเอียดดังนี้
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จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนโดยการออกกฎหมายมารองรับ
กับการแก้ไขปัญหา รวมถึงประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการจัด
การกับปัญหาดังกล่าวในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้เกิดการจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน
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8) มี บ ทบั ญ ญั ติ ที่ ก� ำ หนดให้ ผู ้ ผ ลิ ต ต้ อ งจั ด ท� ำ แผน
ความรับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เสนอต่อกรมควบคุม
มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศก�ำหนดด้วย
9) มี บ ทบั ญ ญั ติ ที่ ก� ำ หนดให้ ก รมควบคุ ม มลพิ ษ
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ต้ อ งจั ด ท� ำและ
เผยแพร่ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดการซากผลิตภัณฑ์
ที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้ประชาชน ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ โดยจัดให้มีศูนย์ประสานงานและ
เผยแพร่ความรู้และข้อมูลซากผลิตภัณฑ์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยว
กับการจัดการซากผลิตภัณฑ์และสถานที่ตั้งของศูนย์รับคืนซาก
ผลิตภัณฑ์ให้ประชาชนทราบและปฏิบัติตาม
10) มีบทบัญญัติที่ก�ำหนดให้เจ้าหน้าที่มีอ�ำนาจออก
ค�ำสัง่ เป็นหนังสือเรียกผูผ้ ลิต  ผูจ้ ดั ตัง้ ศูนย์รบั คืนซากผลิตภัณฑ์ หรือ
ผูท้ เี่ กีย่ วข้องมาให้ถอ้ ยค�ำหรือให้สง่ เอกสารหรือหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
มาเพื่อประกอบการพิจารณา
11) มีบทบัญญัติที่ก�ำหนดโทษทางอาญาส�ำหรับความ
ผิดต่าง ๆ
2. การจั ด การซากผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์ในบริบทของกลุม่ ประเทศ อาเซียน มีเพียงสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามและราชอาณาจักรกัมพูชาเท่านั้น ที่มีกฎหมาย
ด้านการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
บังคับใช้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนับเป็นประเทศแรกใน
อาเซี ย นที่ ไ ด้ อ อกกฎหมายที่ ใช้ ห ลั ก การขยายความรั บ ผิ ด ชอบ
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�ำหนดผลิตภัณฑ์
ที่จะควบคุม 6 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ แบตเตอรี่ อุปกรณ์เครื่องใช้
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สารเคมีในอุตสาหกรรม การเกษตร
การประมงและยาที่ใช้ในมนุษย์ สารหล่อลื่นและน�้ำมัน ยางรถยนต์
และยานพาหนะ (รถยนต์และรถจักรยานยนต์) ซึ่งแต่ละกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์จะมีระยะเวลาผูกพันตามกฎหมายนี้แตกต่างกัน เพื่อลด
ปัญหาสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของรัฐบาลเนื่องด้วยซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นี้จะปล่อยสารเคมีที่เป็นอันตราย
ต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนอาจจะได้รับผลกระทบจากสารเคมี
ดังกล่าว นอกจากนี้ประเทศอาเซียนอื่น ๆ อาทิ สหพันธรัฐมาเลเซีย
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยู่ระหว่างการจัดท�ำ
ร่างกฎหมาย (ข่าวไทยพีบีเอส, 2560) ในขณะที่ประเทศไทยได้ท�ำ
การศึกษาและยกร่างกฎหมายมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน
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1) ร่างพระราชบัญญัตกิ ารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครือ่ ง
ใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....” ฉบับปรับปรุงแก้ไข
ให้ใช้บังคับกับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
แต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่น
2) ตั ด บทบั ญ ญั ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อ� ำ นาจหน้ า ที่ ข อง
“คณะกรรมการจัดการซากผลิตภัณฑ์” ออก คงเหลือแต่เพียงอ�ำนาจ
ของอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
3) มี บ ทบั ญ ญั ติ ห ้ า มมิ ใ ห้ ผู ้ ใ ดทิ้ ง ซากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นที่
สาธารณะ ที่รกร้างว่างเปล่า หรือทิ้งปะปนกับขยะมูลฝอย หากมี
ผู ้ ฝ ่ า ฝื น จะต้ อ งระวางโทษจ� ำ คุ ก ไม่ เ กิ น 6 เดื อ น ปรั บ ไม่ เ กิ น
50,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
4) ตัดบทบัญญัติที่ก�ำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ผูจ้ ดั จ�ำหน่ายและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ออก คงเหลือแต่เพียง
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของผูผ้ ลิต โดยก�ำหนดให้ผผู้ ลิตท�ำความตกลง
กับผู้จัดจ�ำหน่ายและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดตั้งศูนย์
รับคืนซากผลิตภัณฑ์ แต่มิได้ก�ำหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ
โดยตรงของผูจ้ ดั จ�ำหน่ายและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อาจท�ำให้
ผู้จัดจ�ำหน่ายและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิที่จะปฏิเสธ
ไม่เข้าร่วมเป็นศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์ได้
5) มีบทบัญญัตหิ า้ มมิให้ผใู้ ดรับคืน จัดเก็บ หรือรวบรวม
ซากผลิตภัณฑ์ เว้นแต่จัดท�ำโดยศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์ที่ได้
จัดตัง้ และขึน้ ทะเบียนตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีอ่ ธิบดีกรมควบคุม
มลพิษประกาศก�ำหนดเท่านั้น และยังก�ำหนดบทลงโทษที่ค่อน
ข้างรุนแรง ทั้งโทษจ�ำคุกและโทษปรับกับผู้ที่จัดตั้งศูนย์รับคืนซาก
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ อาจส่งผลกระทบให้
ไม่มีผู้ใดเข้าร่วมเป็นศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑิต
6) ตัดบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการก�ำกับการจัดการ
ซากผลิตภัณฑ์ ทั้งในส่วนการทิ้ง การรับคืน การเก็บรวบรวม และ
การขนส่ง และส่วนการน�ำกลับมาใช้ใหม่ การบ�ำบัดและก�ำจัด
ออกทั้งหมด โดยก�ำหนดให้บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับระบบติดตาม
การขนส่ง และการก�ำหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน
รีไซเคิลออกเป็นอนุบัญญัติแทน ในประเด็นนี้อาจท�ำให้เกิดความ
ไม่มั่นใจว่า อนุบัญญัติที่จะออกมานั้นจะมีลักษณะอย่างไรและ
จะสร้างความเชื่อมั่นได้หรือไม่ว่า ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ได้รบั การจัดการอย่างถูกต้องและไม่สง่ ผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
7) มี บ ทบั ญ ญั ติ ที่ ก� ำ หนดให้ ผู ้ ผ ลิ ต มี ห น้ า ที่ รั บ คื น
จัดเก็บ และรวบรวมซากผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันไม่ว่าจะเป็น
ของผู ้ ผ ลิ ต รายใด รวมถึงซากของผลิต ภัณฑ์ที่มีก ารน� ำ เข้ า จาก
ต่างประเทศ หรือที่ไม่มีย่ีห้อหรือเครื่องหมายการค้าใด ๆ หรือที่
ผู้ผลิตเลิกด�ำเนินกิจการแล้วด้วย ซึ่งผู้ผลิตจะปฏิเสธหน้าที่ดังกล่าว
มิได้
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โดยไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม หากร่างพระราชบัญญัติ
การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
พ.ศ. .... ประกาศใช้ บัง คั บ น่ า จะได้ รั บความร่ ว มมื อ จากภาค
ประชาชนและหน่วยงานท้องถิ่นของรัฐมากยิ่งขึ้น
การจั ด การซากผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพ การมีสว่ นร่วม
ของประชาชนถือได้ว่าเป็นความร่วมมือที่เป็นส่วนส�ำคัญอย่างยิ่ง
ทั้งในการผลักดันให้เกิดกฎหมาย ความร่วมมือในการส่งคืนซาก
ผลิตภัณฑ์เพือ่ น�ำมาเข้ากระบวนการจัดการ หากประชาชนไม่ทราบ
ถึงความจ�ำเป็นที่ประเทศจะต้องมีการพัฒนาระบบการจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง ประชาชน
จะไม่ตระหนักถึงความส�ำคัญของการออกกฎหมาย ไม่เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดกฎหมาย และถึงแม้ว่าจะสามารถ
ออกกฎหมายได้จริง หากประชาชนไม่เข้าใจในหลักการและเหตุผล
ของกฎหมายก็อาจน�ำไปสูป่ ญ
ั หา การไม่ให้ความร่วมมือในการส่งคืน
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้
3.3 จากข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มผู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เกีย่ วกับปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ คือ ในปัจจุบนั มนุษย์มกี ารบริโภค
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ ว เมื่ อ อายุ ก ารใช้ ง านของผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละสิ น ค้ า ดั ง กล่ า ว
หมดลง ประกอบกับพฤติกรรมการบริโภคของมนุษย์ที่มีลักษณะ
ใช้ แ ล้ ว ทิ้ ง จึ ง ท� ำ ให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละสิ น ค้ า เหล่ า นี้ ก ลายเป็ น
“ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์” หรือเรียกอย่าง
ไม่เป็นทางการว่า “ขยะอิเล็กทรอนิกส์” ซึ่งถือว่าเป็นขยะอันตราย
หรือขยะมีพิษ ที่ไม่สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้ ท�ำให้
ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มากถึง
20-50 ล้านตันต่อปี ขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ
ขยะแข็ง คิดเป็นร้อยละ 5 ของขยะในเขตเทศบาลทั่วโลก เพราะ
ผู้บริโภคเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ อุปกรณ์
เครื่ อ งเสี ย ง และปริ้ น เตอร์ บ่ อ ยครั้ ง ซึ่ ง โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ และ
คอมพิวเตอร์กอ่ ให้เกิดปัญหามากทีส่ ดุ เพราะมีการเปลีย่ นเครือ่ งใหม่
บ่อยที่สุด 1) ในยุโรปขยะอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มจ�ำนวนขึ้น ร้อยละ
3-5 ต่อปี เพิ่มขึ้นเร็วกว่าขยะประเภทอื่นถึง 3 เท่า 2) ประเทศใน
แถบเอเชียมีการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ ประมาณ 12 ล้านตันต่อปี
และ 3) ประเทศไทยก� ำ ลั ง เผชิ ญ กั บ ปั ญ หาในการจั ด การซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีปริมาณเพิ่มสูง
เกือบ 4 แสนตันต่อปี จากข้อมูลปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์นี้ ท�ำให้
ปัญหาการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยต้องได้รับ
การแก้ไขอย่างถูกต้องและเร่งด่วน โดยจะต้องร่วมมือจากทุกฝ่าย
ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน เพื่อแก้ไขปัญญา

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

ผ่านมา 15 ปี แล้ว ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายและกลไกที่จะ
มาจัดการกับปัญหานี้อย่างถูกต้องและปลอดภัย และอาจท�ำให้
ประเทศไทยล้าหลังกว่าประเทศอื่น ๆ ในแถบเอเชียได้ ท�ำให้ปัญหา
การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ใน
ประเทศไทยไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง
3. วิเคราะห์บทสัมภาษณ์/ความเห็นของกลุ่มบุคคล
ที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้มาสนับสนุนผลการวิจัย มีดังนี้
3.1 ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับ
การจั ด การซากผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งใช้ ไฟฟ้ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
โดยตรง จึงท�ำให้ยังไม่มีระบบเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้
ไฟฟ้ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ น� ำ มาก� ำ จั ด
อย่างถูกต้องและปลอดภัย แต่กลุ่มผู้ออกกฎหมาย กระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยกรมควบคุ ม มลพิ ษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พยายามศึกษา
ผลักดัน และยกร่างกฎหมายเพือ่ ให้กฎหมายมีผลบังคับใช้มาตัง้ แต่ปี
พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน ผ่านมาแล้ว 15 ปี ซึ่งร่างพระราชบัญญัติ
การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
พ.ศ. .... ฉบับปรับปรุงแก้ไข ภายหลังจากกรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ประชุ ม รั บ ฟั ง
ความคิ ด เห็ น ต่ อ ร่ า งฉบั บ ดั ง กล่ า ว ได้ ถู ก ส่ ง ให้ ค ณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาแล้ว และจะเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
การบังคับใช้กฎหมายมีความส�ำคัญไม่น้อยไปกว่า
การออกกฎหมาย ถึงแม้ในขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมาย
ที่ดูแลการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
โดยตรง แต่ประเทศไทยก็มีตัวบทกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้อง
กับผลิตภัณฑ์ และการจัดการขยะ แต่การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่
ทั่วถึงจึงเป็นอุปสรรคส�ำคัญประการหนึ่งที่ลดทอนประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของกฎหมาย
3.2 ถึงแม้วา่ ประเทศไทยจะยังไม่มกี ฎหมายเกีย่ วกับ
การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โดยตรง
แต่กลุ่มผู้ผลิตสินค้าและผู้น�ำเข้าผลิตภัณฑ์ อาทิ บริษัท โทเทิ่ล
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค บริษัท ทรู
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จัด
(มหาชน) หรือ เอไอเอส ได้มีการเตรียมการและมีกระบวนการ ที่ใช้
ในการก�ำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้ว เช่น แบตเตอรี่ สายเคเบิ้ล
โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ เก่ า โดยท� ำ ความร่ ว มมื อ กั บ บริ ษั ท เอกชนที่ มี
ความเชี่ยวชาญและมีใบอนุญาตจากรัฐ เพื่อน�ำขยะดังกล่าวไป
ด�ำเนินการรีไซเคิล แยกส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่าง ๆ และน�ำ
กลับมาใช้ใหม่อย่างถูกวิธี เป็นไปอย่างคุม้ ค่าและเกิดประโยชน์สงู สุด

ปภาดา ประมาณพล, สุวิทย์ นิ่มน้อย, เรืองไร สุวรรณด�ำรงชัย
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จากข้อมูลปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ข้างต้น ท�ำให้
ปัญหาการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยต้องได้รับการ
แก้ไขอย่างถูกต้องและเร่งด่วน โดยทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ
และภาคประชาชน จะต้ อ งร่ ว มมื อ กั น เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หา
ทั้งนี้ ภาครัฐจะต้องเร่งบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติการจัดการ
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....
เนื่องจากปัญหาดังกล่าว ต้องมีมาตรการทางกฎหมายเข้ามาช่วย
ในการแก้ไขปัญหา และต้องได้รับความร่วมมือจากภาคธุรกิจ โดย
บริษัทผู้ผลิตและผู้น�ำเข้าผลิตภัณฑ์ในการรับคืนซากผลิตภัณฑ์
เพื่อน�ำซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปก�ำจัด
อย่ า งถู ก ต้ อ งและปลอดภั ย รวมทั้ ง ต้ อ งได้ ค วามร่ ว มมื อ จาก
ภาคประชาชนในการส่ ง คื น ซากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ในการจั ด การ
ซากผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยเพือ่
ให้เกิดประสิทธิภาพนั้น การมีส่วนร่วมของประชาชนถือได้ว่าเป็น
ความร่วมมือที่เป็นส่วนส�ำคัญอย่างยิ่งที่ถูกก�ำหนดในรัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535
และถึ ง แม้ ว ่ า จะสามารถออกกฎหมายได้ จ ริ ง หากประชาชน
ไม่เข้าใจในหลักการและเหตุผลของกฎหมายก็อาจน�ำไปสู่ปัญหา
การไม่ให้ความร่วมมือในการส่งคืนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ได้

เศรษฐกิจ ประกอบด้วย 1) เทคโนโลยีสะอาด 2) การประเมินวัฏจักร
ชีวิต 3) การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 4) ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ 5) รอยเท้าคาร์บอน และ 6) ฉลากคาร์บอน
การออกแบบเชิ ง นิ เวศเศรษฐกิ จ เป็ น กระบวนการที่
ผนวกแนวคิ ด ด้ า นเศรษฐศาสตร์ แ ละด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มเข้ า ไปใน
ขั้นตอนการผลิต โดยพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
(Product Life Cycle) ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนผลิตภัณฑ์
การออกแบบ การผลิต การน�ำไปใช้ และการท�ำลายหลังการใช้งาน
ซึ่งการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจนี้เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์
และบริการให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการลดกากของเสีย
ยืดระยะเวลาการใช้งาน และเพิ่มปริมาณการน�ำกลับมาใช้ใหม่
เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งผลเสี ย ที่ จ ะตามมาภายหลั ง ตลอดช่ ว งชี วิ ต ของ
ผลิตภัณฑ์ และยังช่วยลดต้นทุนในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน โดยส่งผล
ดีต่อธุรกิจชุมชน และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางน�ำไปสู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) เพราะเป็น
การป้ อ งกั น และลดปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ต ้ น เหตุ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง
การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี้ มิใช่เป็นเพียงแค่แนวทางในการลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมหรือการจัดการเชิงรุกในด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยัง
มีความส�ำคัญในทางการค้าและการส่งออกอีกด้วย เนื่องจากใน
ประเทศพัฒนาแล้ว อาทิ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น
เห็นถึงความส�ำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงมีข้อก�ำหนดและ
กฎระเบียบทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเป็นจ�ำนวนมาก
สหภาพยุ โรปได้ อ อกข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยการออกแบบ
เชิ ง นิ เวศเศรษฐกิ จ ส� ำ หรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พลั ง งาน
(Energy-related products) ในวันที่ 31 ตุลาคม ค.ศ. 2009
ซึ่ ง ได้ มี ก ารประกาศ 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�ำหนด
มาตรการการควบคุมมาตรฐานการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือบริโภคพลังงาน เพื่อให้
รัฐสมาชิกของสหภาพยุโรป ตระหนักถึงการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ให้
แสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ข้อบังคับ
ว่าด้วยการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจยังเป็นการก�ำหนดแนวทาง
ปฏิบัติให้แก่รัฐสมาชิกของสหภาพยุโรปที่จะต้องด�ำเนินการจัดท�ำ
กฎหมายหรือแก้ไขกฎหมายภายในที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับข้อบังคับ
ดังกล่าว ข้อบังคับนี้ยังแสดงให้เห็นว่าสินค้าที่จ�ำหน่ายในสหภาพ
ยุโรปนั้นจะต้องมีคุณสมบัติในด้านการลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
ประหยัดพลังงานและทรัพยากรทีใ่ ช้ในกระบวนการผลิตตลอดวงจร
ชีวติ ของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ผูผ้ ลิตจะต้องแสดงข้อมูลแก่ผบู้ ริโภค
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จากการศึกษาวิจัย มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ควรปรั บ ปรุ ง ระบบการจั ด การซากผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในอาเซียน คือ 1) มีการจัดท�ำ
ข้อมูลท�ำเนียบอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบ
และควรเป็นระบบที่มีมาตรฐานเดียวกันในกลุ่มประเทศอาเซียน
2) มีการควบคุมการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายข้ามแดนอย่าง
ผิดกฎหมายอย่างจริงจัง 3) พัฒนาและบังคับใช้กฎหมายด้าน
การจั ด การซากผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ในแต่ละประเทศสมาชิก และกฎหมายของประเทศสมาชิกควรเป็น
ไปในทิศทางเดียวกัน และมีแนวปฏิบัติที่ดี
2. หลักการขยายความรับผิดชอบของผูผ้ ลิต ช่วยสร้าง
แรงจูงใจให้กับผู้ผลิตในการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น เรียกว่า “การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
(Economic & Ecological Design หรือ Eco-design) หรือ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” เป็นหนึ่งใน
เครื่องมือที่สามารถจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกลยุทธ์เชิงรุก
ที่ส�ำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและแข่งขันทาง
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อย่างเหมาะสมด้วย และคาดการณ์ว่าจะมีการประกาศประเภท ปเนต มโนมัยวิบูลย์ โทมัส ลิงควิสท์ และนาโอโกะ โทโจ. 2552.  
ของผลิตภัณฑ์ภายใต้ข้อก�ำหนดนี้เพิ่มเติมอีก ดังนั้น ผู้ประกอบการ
หลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตในบริบท
ไทยจึงควรเตรียมการในเรื่องนี้เพื่อปรับกระบวนการผลิตต่อไป
ของประเทศก�ำลังพัฒนา การจัดการซากผลิตภัณฑ์
และในด้านการศึกษากฎหมายจึงควรมีการศึกษารายละเอียดของ
เครื่องใช้ไฟฟ้าและเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย.
ข้อก�ำหนด Eco-design ดังกล่าว ซึ่งเป็นข้อก�ำหนดทางการค้าที่
กรุงเทพมหานคร: กรีนพีซสากล.
มีความเกี่ยวพันกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ผู้ประกอบการ สุจติ รา วาสนาด�ำรงดี. ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ (e-waste) แก้ไข
ต้องเข้ามาเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงเช่นเดียวกับข้อก�ำหนดว่าด้วย
ได้ถ้ามีกฎหมาย. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://
การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE
www.hsm.chula.ac.th/index.php?option=com_
Directive) และข้อก�ำหนดว่าด้วยการจ�ำกัดการใช้สารอันตราย
content&view=article&id=328&Itemid=404.
บางชนิดในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (RoHS Directive)
2556.
ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรมีการศึกษารายละเอียดของข้อก�ำหนด ________.  ร่าง พ.ร.บ. การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
Eco-design ซึ่งเป็นข้อก�ำหนดทางการค้าที่มีความเกี่ยวพันกับ
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) :
การรักษาสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลให้ผู้ผลิตต้องเข้ามาเป็นผู้รับผิดชอบ
ความคาดหวังหรือความสิ้น? (ออนไลน์).   เข้าถึงได้
โดยตรงเช่นเดียวกัน (EUR-lex, 2557; European Commission,
จาก : http://thaipublica.org/2015/11/sujittra-e2557)
waste/.2558.
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2557).  
โครงการยกร่างกฎหมายการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เอกสารอ้างอิง
เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และของเสียอันตราย
กรีนพีซ ประเทศไทย.  มหันตภัยไฮเทค. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :  
จากชุมชน. กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท.
http://www.greenpeace.org/seasia/th/
สยามโฟน ดอท คอม. dtac และ TES-AMM จับมือจัดการขยะ
campaigns/toxics/electronics/. 2560.
อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบ เสริมกลไกรัฐในการ
กรมควบคุมมลพิษ. กรมควบคุมมลพิษกับการมีส่วนร่วมของ
บริหารจัดการมลพิษ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :  http://
ประชาชน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.
news.siamphone.com/news-29020.html. 2559.
pcd.go.th/info_serv/info_parti.html. 2555.
ข่าวไทยพีบีเอส. 7 ประเทศอาเซียน เห็นชอบปรับปรุงการจัดการ EUR-lex. Directive 2009/125/EC of the European
Parliament and of the Council of 21 October
ขยะอิเล็กทรอนิกส์. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :  https://
2009 establishing a framework for the setting
news.thaipbs.or.th/content/263852. 2560.
of ecodesign requirements for energy-related
ฐานเศรษฐกิจ. กฎหมายขยะอิเล็กทรอนิกส์ กลไกใหม่บงั คับผูผ้ ลิต
products (Text with EEA relevance).  [Online].  
ซือ้ คืนซากผลิตภัณฑ์. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :  http://
Available : http://eur-lex.europa.eu/legalwww.thansettakij.com/content/269126. 2561.
content/EN/ALL/?uri=CELEX:32009L0125. 2557.
________.  ขยะอิเล็กทรอนิกส์ลน้ เมือง.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก :
http://www.thansettakij.com/content/286475. European Commission. Ecodesiga. Available : http://ec.
europa.eu/enterprise/policies/sustainable2561.
business/ecodesign/index_en.htm. 2557.
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน). เส้นทางสู้อนาคตที่ยังยืน
ของเรา. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://www3.
truecorp.co.th/new/sustain-environment. 2561.
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน). 2559.
สิ่ ง แวดล้ อ มของเรา: รายงานพั ฒ นาความยั่ ง ยื น .
กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท.
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การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการคงอยู่ของพนักงาน ปัจจัยการธ�ำรงรักษาพนักงานเปรียบเทียบการคงอยู่
ของพนักงาน จ�ำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการธ�ำรงรักษากับการคงอยู่ของพนักงาน เป็นการศึกษา
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา และน�ำข้อมูลที่รวบรวมได้ประมวลผลโดยใช้
ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย การทดสอบสมมติฐานแบบ t-test (One-Way ANOVA) Correlation และ Multiple Regression Analysis)
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 26-30 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาต�่ำกว่า
ปริญญาตรี รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มีอายุงานน้อย หรือเท่ากับ 5 ปี และเป็นผูท้ มี่ ตี ำ� แหน่งงานพนักงานระดับปฏิบตั กิ าร
สายการผลิต ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการธ�ำรงรักษาพนักงานภาพรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง การคงอยูข่ องพนักงานภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
ข้อมูลส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต�ำแหน่งงาน ที่แตกต่างกัน มีการคงอยู่ของพนักงานที่แตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปัจจัยการธ�ำรงรักษามีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ของพนักงาน อยู่ในระดับสูงทิศทางเดียวกัน และปัจจัยด้าน
การธ�ำรงรักษาที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนักงาน คือ ด้านค่าตอบแทน ด้านการฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา  ผูบ้ ริหารควรก�ำหนดผลตอบแทนและสวัสดิการให้กบั พนักงานอย่างเหมาะสม และเท่าเทียมกัน
ตามลักษณะของงาน เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งในองค์การ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพโดยการฝึกอบรมตามความเหมาะสม และ
เพิ่มโอกาสในการเจริญก้าวหน้าในสายงาน สื่อสารและจัดกิจกรรมเชิงสัมพันธ์ให้กับพนักงาน เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การและทัศนคติ
ที่ดีในทิศทางเชิงบวก ส่งเสริมการแสดงออกถึงการเห็นคุณค่าในตัวของพนักงานเพื่อสร้างการยอมรับนับถือ ก�ำหนดลักษณะการท�ำงาน
ที่มีความยืดหยุ่น และมีความเหมาะสม
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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.
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1. เพื่อศึกษาการธ�ำรงพนักงานบริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์
สยาม จ�ำกัด
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการธ�ำรงรักษาพนักงาน
บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จ�ำกัด

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงาน
ทีท่ ำ� งานภายในบริษทั โกลเด้น ฟูด้ ส์ สยาม จ�ำกัด ประชากร จ�ำนวน
400 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงาน
ที่ท�ำงานภายในบริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จ�ำกัด ผู้ศึกษาได้ใช้วิธี
การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Sample size) ตามแนวคิดของ ทาโร
ยามาเน่ (Yamane, Taro,1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
ได้กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวนทั้งหมด 200 คน

กรอบแนวคิดในการวิจัย

การวิจัยเรื่องการศึกษาการธ�ำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์
บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จ�ำกัด ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดใน
การวิจัยโดยประยุกต์จากแนวคิดของ Eric (2003) ปัจจัยที่มีผล
ต่อการธ�ำรงรักษา ประกอบด้วย
1. รางวัล ผลตอบแทน หมายถึงรางวัลต่าง ๆ ทีอ่ งค์การ
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน รางวัลอยู่ในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้ เพื่อ
ตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ จูงใจให้มี
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมขวัญและก�ำลังใจของ
ผู้ปฏิบัติงาน
2. วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในการท�ำงาน หมายถึง
ค่านิยม ความเชื่อ และพฤติกรรมร่วมของกลุ่ม เป็นสิ่งที่ต้องใช้
เวลา ในการสั่งสม เป็นสิ่งทีพนักงานขององค์การเรียนรู้จากการ
ติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่น สามารถปรับเปลี่ยนได้ รวมถึงการสร้าง
บรรยากาศในการท�ำงานขององค์การ เพื่อให้พนักงานมีแรงจูงใจ
ในการท�ำงาน
3. การเรียนรู้และการพัฒนา หมายถึง กระบวนการ
ที่เป็นระบบในการหาความรู้ หรือวิธีการใหม่ รวมถึงการประดิษฐ์
คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ที่จะน�ำมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อแก้ปัญหาที่เกิด
จากการท�ำงานทีต่ นเองปฏิบตั อิ ยู่ หรือเพือ่ การเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของตนเอง
4. บทบาทของหัวหน้างาน หมายถึง ความคิดเห็นของ
ผูบ้ ริหารและพนักงานขององค์การทีมตี อ่ ลักษณะการแสดงออกของ
ผู้บังคับบัญชาต่อผู้ใต้บังคับบังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานในท่าที
ทีเ่ ป็นการให้คำ� ปรึกษา การแนะน�ำแนวทางการปฏิบตั งิ านทัง้ ทีเ่ ป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ แสดงความไว้วางใจในการปฏิบัติงาน
ของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงาน เป็นบุคคลที่มีความส�ำคัญ
ต่อความส�ำเร็จของกลุ่มเป็นอย่างมาก

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

ในปัจจุบันกระแสโลกาภิวัฒน์ เช่น สภาพเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง วัฒนธรรม สิง่ แวดล้อม และเทคโนโลยี ส่งผลกระทบ
ต่อองค์การทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน การเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
และการเกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ การแข่งขันที่รุนแรงท�ำให้องค์การ
ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด และพัฒนาให้ทันต่อนวัตกรรมใหม่ ๆ
ทีเ่ กิดขึน้ เกิดเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขันทีส่ งู ขึน้ ความพยายาม
สร้างจุดแข็งของตนเองทั้งในด้านเทคนิคในการบริหารจัดการหรือ
ด้านเทคโนโลยี และที่ส�ำคัญ คือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
เพราะคนจะเป็นทั้งผู้ที่ใช้และเป็นผู้ที่คิดค้นเครื่องมือที่เหมาะสม
ในการบริหาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์มีความส�ำคัญกับการ
บริหารงานขององค์การเป็นอย่างยิ่ง หากองค์การใดมีอัตราการ
ลาออกของพนักงานจ�ำนวนมากย่อมเป็นการบอกถึงปัญหาภายใน
และอาจมีผลต่อผู้สมัครงานใหม่ในการพิจารณาตัดสินใจร่วมงาน
กับองค์การนั้นได้
การธ�ำรงรักษาพนักงาน (Employee Retention)
เป็นแนวทางในการเก็บรักษาพนักงานไว้กับองค์การปัจจัยสุดท้าย
ของระบบการบรรจุคนเข้าท�ำงาน ในขณะที่องค์การต้องสูญเสีย
พนักงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จากการลาออกไปในการธ�ำรงรักษา
บุคคลที่มีสมรรถนะสูงนั้นมีลักษณะที่แตกต่างจากบุคลากรอื่น
คือ คนเก่งมีความต้องการและความคาดหวังที่แตกต่างจากบุคคล
ทัว่ ไป แต่กย็ งั คงเป็นทีต่ อ้ งการของทุกองค์การ แต่ละองค์การจึงต้อง
พยายามสรรหา ดึงดูด และรักษาคนเหล่านีใ้ ห้อยูก่ บั องค์การได้นาน
ที่สุด การที่จะให้คนเก่งมีความจงรักภักดีและยึดมั่นต่อองค์การนั้น
นับว่าเป็นงานทีม่ คี วามท้าทายและยากกว่าการรักษาพนักงานทัว่ ไปไว้
เนื่องจากคนเก่งเหล่านั้นคือบุคคลที่มีความสามารถ มีศักยภาพ
โดดเด่น มีทักษะการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ทั้งยังเป็นผู้ที่จะช่วยให้
องค์การเจริญเติบโตก้าวหน้า และบรรลุเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ หลายองค์การ
ต่างต้องการคนเก่งเหล่านี้ จึงเกิดปัญหาการแย่งชิงตัวคนเก่งระหว่าง
องค์การเกิดขึ้นและต่างประสบปัญหาดังกล่าวอยู่ในปัจจุบันบริษัท
โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จ�ำกัด จัดตั้งในปี 2538 เป็นผู้ผลิตไก่สด
แช่แข็ง และแปรรูปปรุงสุกเพื่อส่งออก ตั้งอยู่ในอ�ำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก มีผลิตภัณฑ์จ�ำหน่ายใน 14 ประเทศทั่วโลก
ได้ รั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น จาก BOI และยั ง คงมุ ่ ง มั่ น พั ฒ นา
อย่างต่อเนื่อง ในด้านการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าโดยค�ำนึงถึงความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
ในช่ ว งสองปี ที่ ผ ่ า นมาองค์ ก ารได้ ป ระสบปั ญ หาการขาดแคลน
พนักงานจ�ำนวนมากส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน ดังนั้น ผู้ศึกษา
จึงสนใจศึกษาการธ�ำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท โกลเด้น
ฟู้ดส์ สยาม จ�ำกัด ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทาง
ในการก�ำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงแนวทาง
การสร้ า งขวั ญ และก� ำ ลั ง ใจให้ กั บ พนั ก งาน เพื่ อ การธ� ำ รงรั ก ษา
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
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ธัญยธรณ์ ธานีนิธิพัฒน์, ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา
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3. คุณลักษณะขององคการ
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิ
ในการวิจัยดในการวิจัย
ภาพที่ 1 ดกรอบแนวคิ

มีค�ำถามจ�ำนวน 4 ข้อ
ส่วนที่ 4 เป็นข้อมูลข้อเสนอแนะของผูต้ อบแบบสอบถาม
เป็ น แบบค� ำ ถามปลายเปิ ด เพื่ อ ให้ ผู ้ ต อบแบบสอบถามแสดง
ความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ผู้วิจัยได้น�ำแบบสอบถามฉบับร่างที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรง
คุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิ ง เนื้ อ หาและความถู ก ต้ อ งในส� ำ นวนภาษา โดยผู ้ ท รงคุณ วุฒิ
ได้ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไขแบบสอบถามจ� ำ นวน 3 ท่ า น โดยหาดั ช นี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC)
ซึ่งได้ค่าเฉลี่ยทั้งฉบับเท่ากับ .949
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งนี้ ได แก
ยาม จํากัด

ปฏิ บั ติ งานของผู ใต บั งคั บ บั ญ ชาหรือ เพื่ อ นร วมงาน เป น
บุคคลทีมีความสําคัญตอความสําเร็จของกลุมเปนอยางมาก
5. โอกาสความก
า วหน า และการใช
122
วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี
ปีที่ 13 ฉบัศบั กทียภาพ
่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562
หมายถึง งานที่ปฏิบัตินั้นจะตองเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงาน
ได ใชและพั
นาทักษะ ความรู
วามสามารถอย
างแท
จริ ง ง บัญชา โอกาสความก้าวหน้า และการใช้ศักยภาพ มีค�ำถามจ�ำนวน
5. ฒโอกาสความก้
าวหน้ คาและการใช้
ศักยภาพ
หมายถึ
และรวมถึ
ไดทํางานที
บวาใช้สํแาคัละพั
ญและ
งานที
่ปฏิบัตินงการมี
ั้นจะต้โออกาส
งเปิดโอกาสให้
ผู้ปต่ ฏินยอมรั
บัติงานได้
ฒนา 35 ข้อ
มี
ค
วามหมาย
ทักษะ ความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และรวมถึงการมีโอกาส
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
การคงอยู

ข
องพนั
ก
งาน
หมายถึ
ง
การตั
ด
สิ
น
ใจ
ได้ท�ำงานที่ตนยอมรับว่าส�ำคัญและมีความหมายการคงอยู่ของ คงอยู่ของพนักงานบริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จ�ำกัด โดยเป็น
กงานทีง่จะป
กหลัดสิกนยึใจของพนั
ดมั่นทํางานอยู
องคกกหลัารอย
พนัของ
กงานพนัหมายถึ
การตั
กงานทีกับ่จะปั
กยึดามัง่น ลักษณะค�ำถามแบบค่าคะแนน แบ่งค่าคะแนนระดับความคิดเห็น
ภ าค ภู มิ ใ จ ต ล อ ด ไป แ ละ มี ค ว าม รู สึ ก ว า อ งค ก าร
ท�ำงานอยู่กับองค์การอย่างภาคภูมิใจตลอดไป และมีความรู้สึกว่า ออกเป็น 5 ระดับ ตามแบบลิเคิรท์ (Likert) แบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้
เปรี ยบเสมื อนครอบครัวที่เปดโอกาสให พนักงานเปน สวน
องค์ ก ารเปรี ย บเสมื อ นครอบครั ว ที่ เ ปิ ด โอกาสให้ พ นั ก งานเป็ น เป็นข้อค�ำถามชนิด มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
หนึ่งขององคการ

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ตัวอย่างทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกับกลุม่ ทีจ่ ะศึกษา จ�ำนวน
20 คน โดยการน�ำไปวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นเป็นรายข้อ (Item
Analysis) การหาความความสามารถในการเลื่ อ นสู ่ ต� ำ แหน่ ง
ส�ำคัญ ๆ ในองค์การได้ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้เกณฑ์
ยอมรับที่ค่ามากกว่า 0.70 เพื่อแสดงว่าแบบสอบถามนี้มีความเชื่อ
มั่นเพียงพอ โดยใช้ Program SPSS ในการค�ำนวณหาค่า Reliability
ใช้ค�ำสั่ง Analyze Scale Reliability Analysis ซึ่งผลการทดสอบ
ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 95% มีค่า
ความเชื่ อ มั่ น อยู ่ ใ นระดั บสู ง ท� ำ การประมวลผลข้ อ มู ล ที่ได้จาก
แบบสอบถาม ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยการหาอัตราส่วน
ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) โปรแกรม Microsoft
Excel ซึ่ ง เป็ น โปรแกรมส� ำ เร็ จ รู ป ส� ำ หรั บ สร้ า งแผนภู มิ ว งกลม
(Pie Chart) และแผนภูมิแท่ง (Bar Chart) พร้อมค�ำอธิบายผล
และน�ำผลที่ได้จากแผนภูมิมาน�ำเสนอเพื่อวิเคราะห์ตามลักษณะ
ของตัวแปรต่าง ๆ

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

การศึกษาเรื่อง การธ�ำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์ของ
บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จ�ำกัด เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
คือ แบบสอบถาม ผู้ศึกษาใช้ในการศึกษา คือ พนักงานบริษัท
โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จ�ำกัด จ�ำนวนทั้งสิ้น 200 คน เป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เป็นการสอบถามในเรื่อง เพศ อายุ สถานภาพ
การศึกษา รายได้  อายุงาน ต�ำแหน่งงาน การสร้างลักษณะค�ำถาม
เป็นลักษณะนามบัญญัติ (Nominal Scale) เป็นการวัดข้อมูล
เพื่อจัดแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามคุณสมบัติที่ก�ำหนด โดยมี
ค�ำตอบให้เลือกหลายค�ำตอบ แต่ผู้ตอบสามารถเลือกตอบเพียง
ข้อเดียว ข้อมูลที่วัดได้ในระดับนี้ใช้สถิติอย่างง่ายในการค�ำนวณ คือ
ค่าร้อยละ โดยในส่วนข้อมูลส่วนที่1 ประกอบด้วย จ�ำนวนค�ำถาม
ทั้งสิ้น 7 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ส่วนที่ 2 เป็ น แบบสอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
ความส�ำคัญต่อการธ�ำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทโกลเด้น
ฟู ้ ด ส์ สยาม จ� ำ กั ด โดยเป็ น ลั ก ษณะค� ำ ถามแบบค่ า คะแนน
แบ่งค่าคะแนนระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ ตามแบบลิเคิรท์
(Likert) แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเป็นข้อค�ำถามชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมในส่วนของ
ด้านค่าตอบแทน วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม การฝึกอบรมและ
พัฒนาศักยภาพของพนักงาน บทบาทของหัวหน้างาน/ผู้บังคับ

การวิเคราะห์ข้อมูล
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ผลการวิจัย

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ
ระหว่าง 26-30 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาต�่ำกว่าปริญญาตรี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มีอายุงานน้อยกว่า
หรื อ เท่ า กั บ 5 ปี และเป็ น พนั ก งานในระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารของ
สายการผลิต
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ตารางที่ 1 ปัจจัยที่มีผลต่อการธ�ำรงรักษาพนักงานภาพรวม
X

SD

ระดับ

พพ
รรณ
ี

รายการ
ด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในการท�ำงาน

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

3.27

.577

กลาง

รวมเฉลี่ย

รำไ

ปัจจัยที่มีผลต่อการธ�ำรงรักษาพนักงานภาพรวมอยู่ใน ศักยภาพพนักงาน ด้านโอกาสความก้าวหน้าและการใช้ศักยภาพ
ระดับปานกลาง ประกอบด้วยปัจจัยด้านวัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อม ด้านบทบาทหัวหน้างาน/ผูบ้ งั คับบัญชา ตามล�ำดับ โดยมีรายละเอียด
ในการท�ำงาน ปัจจัยด้านค่าตอบแทน ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงระดับความส�ำคัญด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในการท�ำงาน
รายการ

X

SD

ระดับ

3.46

.708

กลาง

ผู้บริหารและหัวหน้างานเป็นแบบอย่างวัฒนธรรมองค์การ

3.37

.682

กลาง

วัฒนธรรมองค์การมีความเหมาะสมกับเป้าหมายหน่วยงาน
ใน 3-5 ปีข้างหน้า

3.34

.766

กลาง

บริเวณที่ท�ำงานมีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี

3.39

.789

กลาง

มีการให้ความรู้แก่พนักงานให้ตระหนักถึงความปลอดภัย
ในการท�ำงานโดยเน้นมาตรฐานการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ

3.46

.776

กลาง

บริเวณที่ท�ำงานมีระบบการจัดการด้านส่งแวดล้อมที่ดี
และมีแสงสว่างเพียงพอ

3.42

.718

กลาง

3.40

.718

กลาง

ลัยร
า

ชภัฏ

เมื่อมีการรับพนักงานใหม่เข้ามาองค์การได้จัดให้มีการชี้แจง
และอบรม เรื่องวัฒนธรรมองค์การ

ิทยา

รวมเฉลี่ย

มีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีแสงสว่างเพียงพอ
ผู ้ บ ริ ห ารและหั ว หน้ า งานเป็ น แบบอย่ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก าร
วัฒนธรรมองค์การมีความเหมาะสมกับเป้าหมายหน่วยงานใน 3 - 5 ปี
ข้างหน้าอยู่ในระดับปานกลาง ตามล�ำดับ

มห
าว

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านวัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อม
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ประกอบด้วย เมื่อมีการรับพนักงานใหม่
เข้ามา องค์การได้จดั ให้มกี ารชีแ้ จงและอบรมเรือ่ งวัฒนธรรมองค์การ
มีการให้ความรู้แก่พนักงานให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการ
ท�ำงานโดยเน้นมาตรฐานการป้องกันอุบตั เิ หตุตา่ ง ๆ บริเวณทีท่ ำ� งาน
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ตารางที่ 3 แสดงระดับความส�ำคัญด้านค่าตอบแทน
X
3.49

การขึ้นเงินเดือนครั้งทีผ่านมาได้รับค่าตอบแทน
ที่เหมาะสมกับความสามารถ

3.49

เงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ

3.47

การปรับเงินเดือนสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
และการด�ำรงชีพ

3.41

ค่าตอบแทนพิเศษ เช่น เงินค่าล่วงเวลา ค่าที่พัก
ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง มีความเหมาะสม

3.30

สวัสดิการและประโยชนต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล/
ชุดยูนิฟอร์ม/ประกันชีวิต/ค่าอาหาร เป็นต้น

3.38

องค์การมีการให้เงินโบนัสอย่างเหมาะสม

รวมเฉลี่ย

กลาง

.757

กลาง

.856

กลาง

.869

กลาง

.887

กลาง

.841

กลาง

3.33

.875

กลาง

3.32

.799

กลาง

ชภัฏ

องค์การมีเกณฑ์การให้รางวัลและผลตอบแทนที่ชัดเจน
และมีความเหมาะสมต่อความสามารถและผลงาน

3.39

.825

กลาง

และการด�ำรงชีพ สวัสดิการและประโยชนต่าง ๆ เช่น ค่ารักษา
พยาบาล/ประกันชีวติ /ค่าอาหาร เป็นต้น องค์การมีการให้เงินโบนัส
อย่างเหมาะสม องค์การมีเกณฑ์การให้รางวัลและผลตอบแทน
ที่ชัดเจน ค่าตอบแทนพิเศษ เช่น เงินค่าล่วงเวลา ที่พักค่าเดินทาง
ค่าเบี้ยเลี้ยง มีความเหมาะสม อยู่ในระดับปานกลาง ตามล�ำดับ

ลัยร
า

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านค่าตอบแทนอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ประกอบด้ ว ย การขึ้ น เงิ น เดื อ นครั้ ง ที่ ผ ่ า นมาได้ รั บ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถ ได้รับค่าตอบแทนที่เป็น
ธรรมตามกฎหมายแรงงาน เงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับปริมาณ
งานที่รับผิดชอบ การปรับเงินเดือนสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ

ระดับ

.723

รำไ

ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมตามกฎหมายแรงงาน

SD

พพ
รรณ
ี

รายการ

ตารางที่ 4 แสดงระดับความส�ำคัญด้านการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
X

SD

ระดับ

องค์การให้ความส�ำคัญในการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการท�ำงาน
ของพักงานให้มีประสิทธิ์ภาพในการท�ำงานยิ่งขึ้น

3.44

.708

กลาง

องค์การมีความตระหนักถึงความส�ำคัญของการฝึกอบรม
และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

3.36

.682

กลาง

องค์การมีระบบการสอนงาน หรือระบบพี่เลี้ยงในการท�ำงาน

3.36

.766

กลาง

องค์การมีการจัดอบรมเพื่อพัฒนางานในสายอาชีพ
อย่างเป็นระบบ

3.31

.789

กลาง

ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมสามารถน�ำมาพัฒนาในงานได้

3.31

.776

กลาง

3.35

.744

กลาง

มห
าว

ิทยา

รายการ

รวมเฉลี่ย
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ความส�ำคัญของการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
องค์การมีการจัดอบรมเพื่อพัฒนางานในสายอาชีพอย่างเป็นระบบ
ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมสามารถน�ำมาพัฒนาในงานได้ อยู่ใน
ระดับปานกลาง ตามล�ำดับ

ตารางที่ 5 แสดงระดับความส�ำคัญด้านบทบาทของหัวหน้างาน/ผู้บังคับบัญชา
รายการ

X

พพ
รรณ
ี

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ประกอบด้วย
องค์การให้ความส�ำคัญในการจัดฝึกอบรมเพือ่ พัฒนาการท�ำงานของ
พักงานให้มีประสิทธิ์ภาพในการท�ำงานยิ่งขึ้น องค์การมีระบบการ
สอนงานหรือระบบพีเ่ ลีย้ งในการท�ำงาน องค์การมีความตระหนักถึง

SD

ระดับ

3.36

.737

กลาง

ได้รับโอกาสให้แสดงความสามารถในงานที่ได้รับผิดชอบอย่างเต็มที่

3.40

.777

กลาง

สามารถท�ำงานกับหัวหน้า/ผู้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี

3.36

.7323

กลาง

3.35

.632

กลาง

3.33

.717

กลาง

3.33

.751

กลาง

3.33

.752

กลาง

3.35

.728

กลาง

หัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา สามารถแก้ปัญหาให้ได้
ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมสามารถน�ำมาพัฒนาในงาน

ชภัฏ

การจัดโครงสร้างของหน่วยงานเอื้อประโยชน์
ให้กับการท�ำงาน

รำไ

การบริหารของหัวหน้างาน /ผู้บังคับบัญชา เป็นธรรม
และชัดเจนต่อพนักงานในองค์การ

การบริหารงานของหัวหน้างาน/ผู้บังคับบัญชา
มีภาวะผู้น�ำและวิสัยทัศน์
รวมเฉลี่ย

ในองค์การ หัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาสามารถแก้ปัญหาให้ได้
บริหารงานของหัวหน้างาน/ผูบ้ งั คับบัญชา มีภาวะผูน้ ำ� และวิสยั ทัศน์
การจัดโครงสร้างของหน่วยงานเอือ้ ประโยชน์ให้กบั การท�ำงาน ได้รบั
ความไว้วา่ งใจในการท�ำงานจากหัวหน้างานและผูบ้ งั คับบัญชา อยูใ่ น
ระดับปานกลาง ตามล�ำดับ

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านบทบาทของหัวหน้างาน/
ผู้บังคับบัญชา ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ประกอบด้วย ได้
รับโอกาสให้แสดงความสามารถในงานที่ได้รับผิดชอบอย่างเต็มที่
สามารถท�ำงานกับหัวหน้า/ผู้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี การบริหาร
ของหัวหน้างาน/ผู้บังคับบัญชา เป็นธรรมและชัดเจนต่อพนักงาน

ธัญยธรณ์ ธานีนิธิพัฒน์, ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา
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ตารางที่ 6 แสดงระดับความส�ำคัญด้านโอกาสความก้าวหน้าและการใช้ศักยภาพ
X

SD

ระดับ

พพ
รรณ
ี

รายการ

3.34

.746

กลาง

มีโอกาสแสดงผลงานนอกเหนือจากหน้าที่หลักที่ได้รับ

3.29

.746

กลาง

ความคาดหวังการพิจารณาเลื่อนต�ำแหน่งงานสูงขึ้น
เมื่อผลงานที่ท�ำแสดงออกถึงประสิทธิภาพ

3.33

.737

กลาง

องค์การที่ท�ำงานมีเส้นทางความก้าวหน้าในสายงอาชีพ
ต�ำแหน่งอย่างชัดเจน

3.35

.640

กลาง

มีความภาคภูมิใจต่อความส�ำเร็จของงานที่รับผิดชอบ

3.37

.644

กลาง

พอใจทีม่ โี อกาสใช้ความสามรถพิเศษเพือ่ ท�ำงานให้ประสบความส�ำเร็จ

3.32

.687

กลาง

มีโอกาสได้เลื่อนต�ำแหน่งหน้าที่การงานให้สูงขึ้นเรื่อยๆ
ตามความสามารถ

3.24

.767

กลาง

3.34

.705

กลาง

3.35

.812

กลาง

.720

กลาง

รู้สึกภาคภูมิใจ และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ

รวมเฉลี่ย

ชภัฏ

งานที่ปฏิบัติในปัจจุบันก่อให้เกิดประสบการณ์
และความช�ำนาญ

รำไ

งานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานที่ท้าทายความสามารถ

จากตารางที่ 7 ผลการทดสอบสมมติ ฐ านด้ ว ยค่ า
t-test ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05 พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.76
ซึ่งมากกว่าระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า ยอมรับ
สมมติฐานหลัก H0 แสดงว่า เพศแตกต่างกันมีการคงอยู่ของ
พนักงานไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.2 บุคคลที่มีอายุแตกต่างกันมีการคงอยู่
ของพนักงานที่แตกต่างกัน
จากตารางที่ 8 เปรียบเทียบความแตกต่างของบุคคล
ที่มีอายุแตกต่างกันมีผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านโอกาสความก้าวหน้า
และการใช้ศักยภาพ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ประกอบด้วย
มีความภาคภูมิใจต่อความส�ำเร็จของงานที่รับผิดชอบ องค์การ
ทีท่ ำ� งานมีเส้นทางความก้าวหน้าในสายงอาชีพต�ำแหน่งอย่างชัดเจน
งานที่ปฏิบัติในปัจจุบันก่อให้เกิดประสบการณ์และความช�ำนาญ
งานทีไ่ ด้รบั มอบหมายเป็นงานทีท่ า้ ทายความสามารถ รูส้ กึ ภาคภูมใิ จ
และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ความคาดหวังการพิจารณา
เลื่อนต�ำแหน่งงานสูงขึ้นเมื่อผลงานที่ท�ำแสดงออกถึงประสิทธิภาพ  
พอใจที่ มี โ อกาสใช้ ค วามสามรถพิ เ ศษเพื่ อ ท� ำ งานให้ ป ระสบ
ความส�ำเร็จ โอกาสแสดงผลงานนอกเหนือจากหน้าที่หลักที่ได้รับ
มีโอกาสได้เลื่อนต�ำแหน่งหน้าที่การงานให้สูงขึ้นเรื่อย ๆ ตาม
ความสามารถ อยู่ในระดับปานกลาง ตามล�ำดับ
สมมุติฐานที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผล
ต่อการคงอยู่ของพนักงาน บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จ�ำกัด
ที่แตกต่างกัน จากการศึกษา พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคล ด้านระดับ
การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และต�ำแหน่งงาน ที่แตกต่างกัน
มีการคงอยู่ของพนักงาน บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จ�ำกัด
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.32

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�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ธัญยธรณ์ ธานีนิธิพัฒน์, ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา

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�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 8 เปรียบเทียบความแตกต่างของบุคคล
ที่ มี อ ายุ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ การคงอยู ่ ข องพนั ก งาน โดยใช้ วิ ธี
Scheffe เป็นวิธี LSD (Least Significant Difference) พบว่า
บุคคลที่มีอายุแตกต่างกันมีผลการคงอยู่ของพนักงาน มีค่า Sig.
เท่ากับ 0.296 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลัก H0 แสดงว่า อายุแตกต่างกันมีผล
ต่อการคงอยู่ของพนักงานที่ไม่แตกต่างกัน
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ระหว่างกลุ่ม 2.780 2
390 2.832  0.061  ไม่แตกต่าง            
ภายในกลุ่ม 96.707 197 0.491
รวม
99.487 199

* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ระหว่างกลุ่ม   5.636 4 1.409   2.927  .022*   แตกต่าง            
ภายในกลุ่ม 93.852 195 0.481
รวม            99.487 199

* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 12 เปรียบเทียบความแตกต่างของบุคคล
ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน
โดยใช้วิธี Scheffe เป็นวิธี LSD (Least Significant Difference)
พบว่า บุคคลที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีผลการคงอยู่
ของพนักงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมมติฐานที่ 1.6 บุคคลที่มีอายุงานแตกต่างกันมีผล
ต่อการคงอยู่ของพนักงานที่แตกต่างกัน
จากตารางที่ 13 เปรียบเทียบความแตกต่างของบุคคล
ที่มีอายุงานแตกต่างกันมีผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน

Sig.  ผลการทดสอบ

ลัยร
า

การคงอยู่ Sum of Df Mean F
ของพนักงาน Squares
Squares

การคงอยู่ Sum of Df Mean F     Sig.  ผลการทดสอบ
ของพนักงาน Squares
Squares

ชภัฏ

จากตารางที่ 9 เปรียบเทียบความแตกต่างของบุคคล
ที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน โดยใช้
วิธี Scheffe เป็นวิธี LSD (Least Significant Difference) พบว่า
บุคคลที่มีอายุแตกต่างกันมีผลการคงอยู่ของพนักงาน มีค่า Sig.
เท่ากับ 0.061 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลัก H0 แสดวว่าสถานภาพแตกต่างกัน
มีผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน ที่ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.4 บุคคลที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน
มีผลต่อการคงอยู่ของพนักงานที่แตกต่างกัน
จากตารางที่ 10 เปรียบเทียบความแตกต่างของบุคคล
ที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน

พพ
รรณ
ี

การคงอยู่ Sum of Df Mean F    Sig.  ผลการทดสอบ
ของพนักงาน Squares
Squares

จากตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่
การคงอยู่ของพนักงาน จ�ำแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้วิธี
Scheffe เป็นวิธี LSD (Least Significant Difference) พบว่าระดับ
การศึกษาต�่ำกว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี แตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคู่อื่นไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.5 บุคคลทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือนแตกต่าง
กันมีผลต่อการคงอยู่ของพนักงานที่แตกต่างกัน
จากตารางที่ 12 เปรียบเทียบความแตกต่างของบุคคล
ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน

รำไ

สมมติฐานที่ 1.3 บุคคลที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีผล
ต่อการคงอยู่ของพนักงานที่แตกต่างกัน
จากตารางที่ 9 เปรียบเทียบความแตกต่างของบุคคล
ที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน

ระหว่างกลุ่ม 8.743 2 94.372 4.491 .000*    แตกต่าง            
ภายในกลุ่ม 90.744 197 0.461
รวม
99.487 199

* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

มห
าว

ิทยา

จากตารางที่ 10 เปรียบเทียบความแตกต่างของบุคคล
ที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน โดยใช้วิธี
Scheffe เป็นวิธี LSD (Least Significant Difference) พบว่า
บุคคลที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีผลการคงอยู่ของพนักงาน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงได้วิเคราะห์
ความแตกต่างรายคู่ ดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 ผลวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู ่ ด ้ า น
ภาพรวมของการคงอยู่ของพนักงาน จ�ำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา  ต�่ำกว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี   สูงกว่าปริญญาตรี
ต�่ำกว่าปริญญาตรี
0.037
0.000*
ปริญญาตรี
0.004*
สูงกว่าปริญญาตรี

* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .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�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 13 เปรียบเทียบความแตกต่างของบุคคล
ที่มีอายุงานแตกต่างกันมีผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน โดยใช้
วิธี Scheffe เป็นวิธี LSD (Least Significant Difference)
พบว่า บุคคลที่มีอายุแตกต่างกันมีผลการคงอยู่ของพนักงาน มีค่า
Sig. เท่ากับ 0.823 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลัก H0 แสดงว่าสถานภาพแตกต่างกัน
มีผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน ที่ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.7 บุคคลที่มีต�ำแหน่งงานแตกต่างกัน
มีผลต่อการคงอยู่ของพนักงานที่แตกต่างกัน

ธัญยธรณ์ ธานีนิธิพัฒน์, ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา
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ระหว่างกลุ่ม 8.038 4 2.009 4.285 .022*   แตกต่าง            
ภายในกลุ่ม 91.450 195 0.469
รวม
99.487 199

* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ความสัมพันธ์
  B
(Constant)
-.183
ด้านค่าตอบแทน .428
ด้านวัฒนธรรมและ .036
สิ่งแวดล้อม
การฝึกอบรมและ .008
พัฒนาศักยภาพ
บทบาทของหัวหน้า .134
งาน/ผู้บังคับบัญชา
โอกาสความก้าวหน้า .450
และการใช้ศักยภาพ

ชภัฏ

จากตารางที่ 14  เปรียบเทียบความแตกต่างของบุคคล
ทีม่ ตี ำ� แหน่งงานแตกต่างกันมีผลต่อการคงอยูข่ องพนักงาน โดยใช้วธิ ี
Scheffe เป็นวิธี LSD (Least Significant Difference) พบว่า บุคคล
ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีผลการคงอยู่ของพนักงาน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยการธ�ำรงรักษามีความสัมพันธ์กับ
การคงอยู่ของพนักงานบริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จ�ำกัด จากการ
ศึกษาพบว่า ปัจจัยการธ�ำรงรักษาพนักงานมีความสัมพันธ์กับการ
คงอยูข่ องพนักงาน ด้านด้านค่าตอบแทน ด้านโอกาสความก้าวหน้า
และการใช้ศักยภาพ ด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในการท�ำงาน
ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ด้านบทบาท
ของหัวหน้างาน/ผูบ้ งั คับบัญชา ภาพรวมมีความสัมพันธ์ตอ่ การรักษา
พนักงานให้คงอยู่ของบริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จ�ำกัด ระดับ
ความสัมพันธ์สูงทิศทางเดียวกัน

พพ
รรณ
ี

การคงอยู่ Sum of Df Mean F     Sig.  ผลการทดสอบ
ของพนักงาน Squares
Squares

มีการชี้แจ้งและอบรมเรื่องวัฒนธรรมองค์การ ด้านการฝึกอบรม
และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ในเรื่องความรู้ที่ได้รับจากการ
อบรมสามารถน�ำมาพัฒนาในงานได้ ด้านโอกาสความก้าวหน้า และ
การใช้ศักยภาพ ในเรื่องความภาคภูมิใจต่อความส�ำเร็จของงาน
ที่รับผิดชอบ และงานที่ปฏิบัติในปัจจุบันก่อให้เกิดประสบการณ์
และความช�ำนาญ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางปัจจัยการธ�ำรงรักษาทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการคงอยูข่ อง
พนักงาน

ความสัมพันธ์การคงอยู่ของพนักงาน   
r   ค่า sig ระดับความสัมพันธ์   ลำ� ดับ

ิทยา

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�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

มห
าว

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยการธ�ำรงรักษาที่มีอิทธิพลต่อ
การคงอยู ่ ข องพนั ก งาน บริ ษั ท โกลเด้ น ฟู ้ ด ส์ สยาม จ� ำ กั ด
จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยการธ�ำรงรักษาที่มีอิทธิพลต่อการรักษา
พนั ก งานให้ ค งอยู ่ ด้ า นค่ า ตอบแทน ในเรื่ อ งองค์ ก ารมี เ กณฑ์
การให้รางวัลและผลตอบแทนที่ชัดเจนและมีความเหมาะสมต่อ
ความสามารถและผลงาน ด้ า นวั ฒ นธรรมและสิ่ ง แวดล้ อ มใน
การท�ำงาน ในเรือ่ งเมือ่ มีการรับพนักงานใหม่เข้ามาองค์การได้จดั ให้

ธัญยธรณ์ ธานีนิธิพัฒน์, ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา

Sig
ไม่สมั พันธ์          
สัมพันธ์
ไม่สมั พันธ์   

.096 .006 .086 .932 ไม่สมั พันธ์
.111 .106 1.208 .229 ไม่สมั พันธ์
.108 .325 4.179 .000 สัมพันธ์

* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปและอภิปรายผล

จากการศึกษาเรื่อง การธ�ำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์
ของ บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จ�ำกัด มีประเด็นที่จะมาอภิปราย
ดั ง นี้ ปั จ จั ย การธ� ำ รงรั ก ษาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ตามปั จ จั ย ด้ า น
ค่าตอบแทน ด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ด้านการฝึกอบรม
และพั ฒ นาศั ก ยภาพพนั ก งาน ด้ า นบทบาทของหั ว หน้ า งาน/
ผู้บังคับบัญชา ด้านโอกาสความก้าวหน้าและการผู้ใช้ศักยภาพ
พบว่าภาพรวมความส�ำคัญอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องมาจาก
องค์การมีการก�ำหนดนโยบายในการดูแลพนักงานในเรื่องของ
ค่าตอบแทนที่คล้ายคลึงกับบริษัทอื่นๆ ในประเภทธุรกิจเดียวกัน
ท�ำให้พนักงานได้รับสวัสดิการที่จูงใจในระดับปานกลาง ในด้าน
วัฒนธรรมและสิ่งแวดในการท�ำงาน ขาดการปลูกฝังวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ
พนั ก งานหลั ก สู ต รที่ มี ก ารจั ด ฝึ ก อบรมไม่ ทั น ต่ อ ยุ ค สมั ย ท� ำ ให้
ไม่น่าสนใจต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม ด้านบทบาทของหัวหน้างาน/
ผู้บังคับบัญชา พบว่า หัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชามีความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ในขัน้ พืน้ ฐานแต่ยงั ขาดทักษะในการท�ำงานขัน้ สูง
ท�ำให้พนักงานขาดความเชือ่ มัน่ ด้านโอกาสความก้าวหน้าและการใช้
ศักยภาพของพนักงาน พบว่า องค์การขาดการส่งเสริมความก้าวหน้า

ลัยร
า

ปัจจัยการธ�ำรงรักษา

Std. Error Beat
t
.231 -.794 .428
.071 .408 6.025 .000
.108 .024 .336 .737

รำไ

จากตารางที่ 14 เปรียบเทียบความแตกต่างของบุคคล
ที่มีต�ำแหน่งงานแตกต่างกันมีผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน
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3. ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
มีความส�ำคัญต่อการธ�ำรงรักษาอยูใ่ นระดับปานกลาง ดังนัน้ ผูบ้ ริหาร
ควรให้ความส�ำคัญในการจัดฝึกอบรม เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของพนักงานในสายงานอย่างมืออาชีพอย่างเป็นระบบการสอนงาน
รวมทั้งการพัฒนาทักษะ ความสามารถในการเลื่อนสู่ต�ำแหน่ง
ส�ำคัญ ๆ ในองค์การได้
4. ด้านบทบาทหัวหน้างาน/ผูบ้ งั คับบัญชามีความส�ำคัญ
ต่อการธ�ำรงรักษาอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นผู้บริหารควรให้
ความส�ำคัญกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานผู้บังคับ
บัญชามีภาวะผู้น�ำเป็นธรรมและชัดเจนต่อพนักงาน จัดโครงสร้าง
ของหน่วยงานให้เอือ้ ประโยชน์ตอ่ การท�ำงานส่งเสริมการแสดงออก
ถึงการเห็นคุณค่าในตัวของพนักงานเพื่อสร้างการยอมรับนับถือ
5. ด้ า นโอกาสความก้ า วหน้ า และการใช้ ศั ก ยภาพ
มีความส�ำคัญต่อการธ�ำรงรักษาอยูใ่ นระดับปานกลาง ดังนัน้ ผูบ้ ริหาร
ควรให้ความส�ำคัญในการเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเติบโตตาม
สายงานโดยเฉพาะพนักงานเก่า พิจารณาเลื่อนขั้นตามผลงานของ
พนักงาน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพโดยการฝึกอบรมตาม
ความเหมาะสม และเพิ่มโอกาสในการเจริญก้าวหน้าในสายงาน
ก�ำหนดลักษณะการท�ำงานที่มีความยืดหยุ่นและมีความเหมาะสม

ชภัฏ

ในสายงาน เช่น การเลื่อนขั้นปรับต�ำแหน่ง ส�ำหรับพนักงานใน
ปัจจุบนั และมุง่ ทีจ่ ะสรรหาพนักงานใหม่มาทดแทนในระดับทีส่ งู กว่า
ปัจจัยการธ�ำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์ ภาพรวมสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ธัญญารัตน์ สุทธิประภา (2559) ศึกษาเรื่อง
การศึกษาการธ�ำรงรักษาพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี
ความส�ำคัญอยู่ในระดับปานกลาง ด้านค่าตอบแทนสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สรัญญา บัลลังก์ (2557) ศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัย
ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการรักษาบุคลากรในธุรกิจแบบครอบครัว บริษทั
AAA ในจังหวัดล�ำปาง พบว่า ด้านค่าตอบแทน อยูใ่ นระดับปานกลาง
ด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับงานวิจัยของ ราตรี
ปรางทอง (2558) ศึกษาเรื่อง แนวทางการธ�ำรงรักษาพนักงานของ
บริษัท เอ็น เอส แกสแอลพีจี จํากัด พบว่า ด้านวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลางด้านการฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพของพนักงาน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พรรัตน์ แสดงหาญ
(2556) ศึ ก ษาเรื่ อ ง การธ� ำ รงรั ก ษาคนเก่ ง ในองค์ ก าร พบว่ า
ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน อยู่ในระดับ
ปานกลาง ด้านบทบาทของหัวหน้างาน/ผู้บังคับบัญชา สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ จีรพันธ์ ตันมณี (2555) ศึกษาเรื่อง ธ�ำรงรักษา
พนักงาน บริษัท ดาสโก้ จ�ำกัด พบว่า ความส�ำคัญอยู่ในระดับ
ปานกลางด้านโอกาสความก้าวหน้าและการใช้ศักยภาพ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ชีวศิลป์   สิริจินดาวิโรจน์ (2555) ศึกษาเรื่อง
แนวทางการธ�ำรงรักษาพนักงานโรงแรมอนันตรา กรุงเทพริเวอร์ไซด์
รีสอร์ท แอนด์สปา พบว่า ความส�ำคัญอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัย
ด้านการการคงอยู่ของพนักงานความส�ำคัญอยู่ในระดับปานกลาง
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพงษ์ สุนทรวัฒนกิจ (2554) ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยที่จะส่งผลต่อการรักษาพนักงานให้คงอยู่กับองค์การ
พบว่า ความส�ำคัญอยู่ในระดับปานกลาง

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
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ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตของพนักงาน บริษัทโกลเด้น
ฟู้ดส์ สยาม จ�ำกัด

เอกสารอ้างอิง
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หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย
กับการแนะน�ำพนักงานใหม่ให้รู้จักและเข้าใจวัฒนธรรมองค์การ
เกษมบัณฑิต.
มี ก ารสื่ อ สารและจั ด กิ จ กรรมเชิ ง สั ม พั น ธ์ ใ ห้ กั บ คนในองค์ ก าร ธันย์ชนก ศรีสวัสดิ์. (2556). แนวทางปฏิบัติในการธ�ำรงรักษา
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การและทัศนคติที่ดีในทิศทางเชิงบวก
บุคลากรที่มีสมรรถนะสูง. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร
รวมถึงมีการให้ความรูแ้ ก่พนักงานให้ตระหนักถึงเรือ่ งความปลอดภัย
มหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ในการท�ำงานโดยเน้นมาตรการป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ
มหิดล.
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การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการท�ำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบวัดความสามารถด้านการค�ำนวณระหว่าง
นักเรียนชายและนักเรียนหญิงของการทดสอบระดับชาติ กลุ่มประชากรคือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557
จ�ำนวน 464,532 คน เป็นเพศชาย 224,615 คน เป็นเพศหญิง 239,917 คน เครื่องมือและข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย   คือ ข้อสอบ และ
ผลการสอบวัดความสามารถด้านการค�ำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557
จ�ำนวน 27 ข้อ วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน หาค่าดัชนีการท�ำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบด้วยวิธีถดถอยโลจิสติก ตรวจสอบขนาดอิทธิพล
การท�ำหน้าที่ต่างกัน และ วิเคราะห์สาเหตุของข้อสอบ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
การท�ำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบวัดความสามารถด้านการค�ำนวณระหว่างนักเรียนชายและนักเรียนหญิงของการทดสอบ
ระดับชาติ จ�ำนวน 27 ข้อ ด้วยวิธีโลจิสติก พบข้อสอบที่ท�ำหน้าที่ต่างกันแบบเอกรูป จ�ำนวน 5 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 18.52 และข้อสอบ
ที่ท�ำหน้าที่ต่างกันแบบอเนกรูป จ�ำนวน 22 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 81.48 ซึ่งขนาดอิทธิพลการท�ำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ พบว่า
ขนาดของการท�ำหน้าที่ต่างกันขนาดเล็กมาก (∆R2 < 0.13) ทั้ง 27 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งแสดงว่าข้อสอบวัดความสามารถ
ด้านการค�ำนวณฉบับนี้มีคุณภาพด้านความตรงในประเด็นด้านความยุติธรรมต่อผู้สอบที่มีเพศแตกต่างกัน
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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 (R2 < 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.
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 47 ก�ำหนดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพือ่ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาในทุกระดับ และมาตรา 48 ก�ำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง
(ราชกิจจานุเบกษา. 2553 : 22-35) หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงก�ำหนดให้มีการวัด และประเมินผล
การเรียนรูใ้ น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับชัน้ เรียน ระดับสถานศึกษา ระดับ
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และระดั บ ชาติ เพื่ อ ตรวจสอบพั ฒ นาการ
ความก้าวหน้า ความส�ำเร็จในการเรียนรู้ของผู้เรียน และน�ำผล
การประเมิ น มาใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งต่ อ ไป
ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพของผู ้ เรี ย น (หลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 : 23)
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจึงจัดให้มี
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยวัดความสามารถพื้นฐาน
ส�ำคัญ 3 ด้าน คือ ด้านภาษา (literacy)  ด้านค�ำนวณ (numeracy)
และด้านเหตุผล (reasoning abilities) เพื่อพัฒนาการปรับปรุง
การเรียนการสอนของครู ซึ่งถือเป็นกระบวนการตรวจสอบการ
ขับเคลือ่ นนโยบายการศึกษาและการเพิม่ ประสิทธิภาพสถานศึกษา
สร้างความมัน่ ใจว่าสถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัดจัดการศึกษา
อย่ า งมี คุ ณ ภาพ ได้ ม าตรฐานตามที่ ก� ำ หนด นั ก เรี ย นมี ค วามรู ้
ความสามารถ และคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ต ามที่ ห ลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การทดสอบ
ระดับชาติ (National Test : NT) เพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน
จึงมีความส�ำคัญทั้งระดับผู้เรียน ระดับครูผู้สอน ระดับสถานศึกษา
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน (คู ่ มื อ การจั ด สอบการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน. 2557: 1-2)  ในการทดสอบ
จึงต้องค�ำนึงถึงคุณภาพของแบบทดสอบ ซึ่งดัชนีบ่งชี้คุณภาพ
ของเครื่องมือวัดที่ส�ำคัญแบ่งเป็นสองกลุ่มคือ 1) ดัชนีบ่งชี้คุณภาพ
รายข้อ ซึ่งประกอบด้วย ความยากง่าย (difficulty) และอ�ำนาจ
จ�ำแนก (discrimination) 2) ดัชนีคุณภาพทั้งฉบับประกอบด้วย
ความตรง (validity) และความเที่ยง (reliability)  และหัวใจส�ำคัญ
ของคุณภาพแบบทดสอบที่ต้องค�ำนึงถึงคือ ”ความตรง” เพราะ
ความตรงแสดงถึงความสามารถในการวัดได้ถูกต้องแม่นย�ำ  และ
ความยุติธรรมของข้อสอบและแบบทดสอบ (Item and test
unfairness) ข้อสอบหรือแบบทดสอบที่ขาดคุณภาพด้านความตรง

ในประเด็นของความยุติธรรมของข้อสอบ หรือแบบทดสอบเกิดขึ้น
เมื่อผู้สอบกลุ่มย่อยต่างกลุ่มกัน และมีลักษณะเฉพาะบางอย่าง
แตกต่างกัน เช่น เพศ ภาษา อายุ เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม
ภูมิล�ำเนา สังคม ประสบการณ์ เป็นต้น ท�ำให้เกิดการได้เปรียบ
เสี ย เปรี ย บกั น ทั้ ง ที่ ค วามสามารถจริ ง เท่ า กั น เดิ ม ใช้ ค� ำ ว่ า
ความล�ำเอียงของข้อสอบ (Item bias) หรือ ความล�ำเอียงของ
แบบทดสอบ (Test bias) ซึ่งต่อมามีการเปลี่ยนมาใช้เป็น การท�ำ
หน้าที่ต่างกันของข้อสอบ (Differential item Functioning ; DIF)
หรือการท�ำหน้าที่ต่างกันของแบบทดสอบ (Differential Test  
Functioning ; DIF) ( ศิริชัย กาญจนวาสี, 2555: 115)
การทดสอบในแต่ ล ะครั้ ง ผู ้ ส อบอาจจะมี ลั ก ษณะ
เฉพาะบางอย่างที่แตกต่างกัน ซึ่งในการทดสอบอาจมีข้อสอบ
บางข้อที่ท�ำให้กลุ่มย่อยบางกลุ่มที่มีความสามารถระดับเดียวกัน
มีโอกาสของการตอบข้อสอบข้อนั้นได้ถูกต้องไม่เท่ากัน ซึ่งอาจมี
สาเหตุจากการใช้ภาษา หรือเนื้อหาบางอย่างที่เอื้อประโยชน์กับ
ผูส้ อบกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ จึงแสดงให้เห็นว่าข้อสอบข้อนัน้ ขาดความตรง
โดยเฉพาะแบบทดสอบที่มีภาษาเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น แบบทดสอบ
วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งที่มีลักษณะบางข้อเป็นข้อสอบโจทย์
ปัญหาที่ประกอบไปด้วยภาษาและตัวเลขที่ต้องการค�ำตอบ ซึ่งต้อง
อาศัยการอ่านโจทย์เพือ่ น�ำไปสูก่ ารแปลงประโยคภาษาเป็นประโยค
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เพื่อหาค�ำตอบ อาจมีข้อความของโจทย์
ปัญหาบางข้อความท�ำให้ผู้สอบเข้าใจไม่ตรงกัน ส่งผลให้เกิดการ
ได้ประโยชน์ และเสียประโยชน์ระหว่างผู้สอบกลุ่มย่อย ซึ่งจาก
การศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าเพศเป็นตัวแปรที่มีผลต่อการท�ำ
หน้าที่ต่างกันของข้อสอบ อาทิ อมลณัฐ อุบลรัตน์ (2552) ได้ศึกษา
การท� ำ หน้ า ที่ ต ่ า งกั น ของข้ อ สอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2
พบว่าเพศเป็นตัวแปรที่มีผลต่อการท�ำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ
ในวิชาคณิตศาสตร์ ข้อสอบที่ท�ำหน้าที่ต่างกันส่วนใหญ่จะล�ำเอียง
เข้าข้างกลุ่มเพศชายมากกว่ากลุ่มเพศหญิง Gierl, Bisanz, Bisanz
and Boughton (2003) ได้ศึกษาการระบุเนื้อหาและทักษะทาง
พุทธิปญ
ั ญาทีท่ ำ� ให้เกิดความแตกต่างทางเพศทีม่ ตี อ่ วิชาคณิตศาสตร์
โดยใช้กระบวนทัศน์ของการวิเคราะห์การท�ำหน้าทีต่ า่ งกันของข้อสอบ
แบบพหุมิติพบว่า นักเรียนชายท�ำคะแนนในส่วนของมิติสัมพันธ์
ได้ดกี ว่านักเรียนหญิง ในขณะทีน่ กั เรียนหญิงท�ำคะแนนในส่วนทักษะ
ความจ�ำได้ดีกว่านักเรียนชาย และสุกัญญา   ทองนาค (2549)
ได้ศกึ ษาการท�ำหน้าทีต่ า่ งกันของข้อสอบเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าข้อสอบที่ใช้สอบส่วนใหญ่เข้าข้าง
เพศชายมากกว่าเพศหญิง ในวิชาภาษาไทยข้อสอบที่ท�ำหน้าที่
ต่างกันเข้าข้างเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ดังนั้น การตรวจสอบ
การท�ำหน้าที่ต่างกันจึงเป็นวิธีหนึ่งที่น�ำมาใช้ตรวจสอบเพื่อช่วย
พัฒนาแบบทดสอบให้มีคุณภาพ
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บทน�ำ
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จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นและจากการศึกษางานวิจยั   ผูว้ จิ ยั
มี ค วามสนใจในการศึ ก ษาการท� ำ หน้ า ที่ ต ่ า งกั น ของข้ อ สอบวั ด
ความสามารถด้านการค�ำนวณระหว่างนักเรียนชาย และนักเรียน
หญิงของการทดสอบระดับชาติ   เนื่องจากเพศ น่าจะเป็นตัวแปร
ที่มีผลต่อการท�ำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบวัดความสามารถด้าน
การค�ำนวณ โดยท�ำการตรวจสอบการท�ำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ
ด้วยวิธีการถดถอยโลจิสติกร่วมกับการวัดขนาดอิทธิพล ซึ่งเป็นวิธี
หนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบการท�ำหน้าที่ต่างกัน และ
ผลที่ได้จากการศึกษาจะมีประโยชน์และความส�ำคัญในการเป็น
แนวทางในการพัฒนาแบบทดสอบให้มีมาตรฐาน มีคุณภาพและ
มีความยุติธรรม ท�ำให้การประเมินผลความรู้ ความสามารถอย่าง
แท้จริง เป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษาและ
โรงเรียนเพื่อจะได้มีนโยบายส่งเสริมและแก้ปัญหาทางการเรียน
ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เรียนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษาการท�ำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบวัดความ
สามารถด้านการค�ำนวณระหว่างนักเรียนชายและนักเรียนหญิง
ของการทดสอบระดับชาติ

ชภัฏ

ส�ำหรับการวิเคราะห์การทําหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ
มีวิธีหลายวิธีซึ่งวิธีที่นิยมใช้กันทั่วไปได้แก่ วิธีแมนเทล-แฮนเซล
(Mantel - Haenszel; MH) วิ ธี ถ ดถอยโลจิ ส ติ ก (Logistic
Regression ; LR) วิธีซิปเทสท์ (SIBTEST) และวิธีตรวจสอบ
ด้วยทฤษฎี IRT ซึ่งประกอบด้วยวิธีวัดความแตกต่างของพื้นที่
วิธีความแตกต่างของค่าพารามิเตอร์ (b parameter difference)
และวิธีทดสอบไค-สแควร์ของลอร์ด (Lord’s   - test) (ศิริชัย
กาญจนวาสี, 2550: 126)   
การศึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบการท�ำหน้าที่ต่างกัน
ของข้อสอบมีนักวิจัยหลายท่านได้ศึกษาทั้งแบบทดสอบที่สร้างขึ้น
เองหรือแบบทดสอบมาตรฐานที่ได้สร้างขึ้นโดยหน่วยงานอื่น ๆ
ของประเทศ ในสภาพข้อมูลจริงหรือการจ�ำลองข้อมูลขึ้นมา อาทิ
รัชรินทร์ มุคดา (2540) ได้เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างวิธี
แมนเทล-แฮนส์เซลกับวิธีถดถอยโลจิสติก ในการตรวจสอบการท�ำ
หน้าทีต่ า่ งกันของแบบสอบแบบอเนกรูป ผลการวิจยั พบว่า โดยภาพ
รวมวิธีแมนเทล - แฮนส์เซล กับวิธีถดถอยโลจิสติกมีประสิทธิภาพ
การตรวจสอบข้อสอบท�ำหน้าที่ต่างกันแบบอเนกรูปเท่าเทียมกัน
ในทุกระดับความสามารถของผู้สอบ แต่วิธีถดถอยโลจิสติกมีอัตรา
ความถูกต้องสูงกว่าวิธีแมนเทล-แฮนส์เซล และมีอัตราความคลาด
เคลื่ อ นต�่ ำ กว่ าวิ ธีแ มนเทล-แฮนส์เซล ซึ่งวิธีที่มีความเหมาะสม
และควรน�ำไปใช้ตรวจสอบข้อสอบที่ท�ำหน้าที่ต่างกันแบบอเนกรูป
คือ วิธีถดถอยโลจิสติก Narayanan and Swaminatan (1996)
ได้ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการท�ำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอเนก
รูปซึง่ ผลการวิจยั พบว่าวิธแี มนเทล - แฮนส์เซล มีอตั ราการตรวจสอบ
ต�่ำกว่าวิธีถดถอยโลจิสติก และ วลีมาศ   แซ่อึ้ง (2543) ทองอยู่
สาระ (2543) และอรินทร์  น่วมถนอม (2549)   ได้ตรวจสอบการท�ำ
หน้าทีต่ า่ งกันของข้อสอบทีว่ ดั ความสามารถมิตเิ ดียวและให้คะแนน
สองค่า ผลการศึกษาสรุปได้ว่า วิธีซิปเทสท์ และวิธีแมนเทล แฮนส์เซล สามารถตรวจสอบการท�ำหน้าทีต่ า่ งกันของข้อสอบทีเ่ ป็น
รูปแบบเดียวกันแต่ไม่สามารถตรวจสอบการท�ำหน้าที่ต่างกันของ
ข้อสอบทีไ่ ม่เป็นรูปแบบเดียวกัน ส่วนวิธกี ารถดถอยโลจิสติกสามารถ
ตรวจสอบได้ทั้งรูปแบบเดียวกันและไม่เป็นรูปแบบเดียวกัน ซึ่งจาก
การศึกษาเอกสารงานวิจัยพบว่าวิธีการตรวจสอบการท�ำหน้าที่
ต่างกันของข้อสอบโดยวิธีการถดถอยโลจิสติก มีความยืดหยุ่นและ
มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบดีที่สุดและ ธเกียรติกมล  ทองงอก
(2554)  ได้เสนอแนะการตรวจสอบการท�ำหน้าทีต่ า่ งกันของข้อสอบ
ด้วยวิธถี ดถอยโลจิสติก ควรใช้ผลการทดสอบนัยส�ำคัญในการตัดสิน
ข้อสอบที่ท�ำหน้าที่ต่างกันร่วมกับผลการวัดขนาดอิทธิพลเนื่องจาก
การตรวจสอบการท�ำหน้าทีต่ า่ งกันทราบเพียงว่าข้อสอบเกิดการท�ำ
หน้าทีต่ า่ งกัน แต่ไม่ทราบสารสนเทศอืน่ ซึง่ ถือว่าข้อมูลยังไม่เพียงพอ
ส�ำหรับการตัดสินข้อสอบว่าควรปรับปรุงแก้ไข หรือคงข้อสอบข้อนัน้
ไว้ในแบบสอบเพื่อเก็บเข้าคลังข้อสอบต่อไป

สมมติฐานของการวิจัย
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ผู ้ เรี ย นชายมี โ อกาสของการตอบข้ อ สอบวั ด ความ
สามารถด้านการค�ำนวณของการทดสอบระดับชาติถูกมากกว่า
นักเรียนหญิง
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วิธีด�ำเนินการวิจัย

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ นักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 จ�ำนวน 464,532 คน เป็นเพศชาย
224,615 คน เป็นเพศหญิง 239,917 คน
เครื่องมือและข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบวัดความ
สามารถด้านการค�ำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 จ�ำนวน
27 ข้อซึ่งเป็นข้อสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
ข้อมูลทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ข้อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary
data) จากส�ำนักทดสอบทางการศึกษาของส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) เป็นผลการตอบแบบทดสอบระดับชาติ
(NT) ด้านการค�ำนวณของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา
2557 จ�ำนวน 27 ข้อ จ�ำนวน 464,532 ชุด  
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Model 2  ij =  0   1 X ij   2G j
วิเคราะห์ข้อมูล
ถ้าพบ τ2 หากมีนัยส�ำคัญทางสถิติ แสดงว่าข้อสอบ
ถาพบข้อนั้นท�หากมี
ติ แสดงว
าขอสอบขDIF)
อนั้นแต่
ทำหน
การเตรียมข้อมูล
ำหน้านทีัย่ตสำคั
่างกัญนทางสถิ
แบบเอกรู
ป (Uniform
ถ้า าτที2่ตางกันแบบเอกร
2
1. จั ด เตรี ย มแฟ้ ม ข้ อ มู ล ส� ำ หรั บ ใช้ ใ นการวิ
ไม่ มญี นทางสถิ
ั ย ส� ำ คั ญติ ทางสถิ
อ สอบไม่
ที่ ต ่า งกัานซึ่ง มีนัยสำคัญทาง
แตถา เ คราะห์
ไมมีนัยสำคั
แสดงวตาขิ อแสดงว่
สอบไมาทข้ำหน
าที่ตาทงกั�ำหน้
นซึ่งาแสดงว
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แสดงว่า τ1 มีนัยส�ำคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาจาก Model 13
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จาก Model
3  ij =  0 ทธิ1พXลการทำหน
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and Thomas
โดยการทดสอบระดั
นัยสำคัำญนวณด้
กับการวั
ทธิพลตามเกณฑ
Zumbo
and Thomas
ตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบการทำหนาที่ตางกันของขอสอบดวยวิธีถดถอยโลจิสติกโดยการทดสอบระดับนัยสำคัญกับ
ตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบการท�ำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบด้วยวิธีถดถอยโลจิสติกโดยการทดสอบระดับนัยส�ำคัญ
การวัดขนาดอิทธิพลตามเกณฑ Zumbo and Thomas
กับการวัดขนาดอิทธิพลตามเกณฑ์ Zumbo and Thomas
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รำไ

ปฏิสัมพันธระหวาง
กลุมผูส อบ
ขนาดอิทธิพล
กลุมผูส อบกับ
กลุ่มผู้สอบ
ความสามารถ
ขนาดอิ
ผลการตรวจสอบ
ขอ
ความสามารถ
B
B
B
Sig
Sig
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
*p<.05 ผลขนาดอิทธิพล: ∆R2 < .13 = DIF ขนาดเล็ก ; .13 ≤∆R2 ≤ .26 = DIF ขนาดปานกลาง, ∆R2 > .26 = DIF ขนาดใหญ่  
ข้อสอบท�ำหน้าที่ต่างกันแบบเอกรูป หมายถึง ข้อสอบที่ท�ำให้ผู้สอบกลุ่มหนึ่งมีโอกาสตอบข้อสอบถูกมากกว่าผู้สอบอีกกลุ่มหนึ่งอย่าง
สม�ำ่ เสมอในทุกระดับความสามารถ  ข้อสอบท�ำหน้าทีต่ า่ งกันแบบอเนกรูป หมายถึง  ข้อสอบทีท่ ำ� ให้ผสู้ อบระหว่างกลุม่ แตกต่างมีโอกาส
ในการตอบข้อสอบถูกอย่างไม่สม�่ำเสมอกันในทุกระดับความสามารถ

สุภาภรณ์ อ้นที, นลินี ณ นคร, สังวรณ์ งัดกระโทก

วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562 137

รำไ

พพ
รรณ
ี

การตรวจสอบการท�ำหน้าที่ต่างของข้อสอบวัดความ
สามารถด้ า นค� ำ นวณของการทดสอบระดั บชาติ ด ้ ว ยวิ ธีถดถอย
โลจิสติก โดยพิจารณาค่านัยส�ำคัญทางสถิติพบข้อสอบท�ำหน้าที่
ต่ า งกั น ทั้ ง 27 ข้ อ ธเกี ย รติ ก มล ทองงอก (2554) ที่ ศึ ก ษา
ประสิทธิภาพการตรวจสอบการท�ำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบในวิธี
ถดถอยโลจิสติกโดยใช้เกณฑ์ขนาดอิทธิพล 2 วิธีส�ำหรับข้อสอบ
ทีม่ รี ปู แบบการตรวจให้คะแนนแบบทวิภาค ผลการวิจยั สนับสนุนให้
พิจารณาขนาดอิทธิพลของการท�ำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบร่วมกับ
การตรวจสอบโดยวิธกี ารหลักเลือกศึกษา ซึง่ ข้อสอบทีต่ อ้ งด�ำเนินการ
ปรับปรุงหรือแก้ไขพิจารณาจากขนาดอิทธิพลทีม่ ขี นาดปานกลาง และ
ขนาดใหญ่ เมือ่ น�ำผลการตรวจสอบการท�ำหน้าทีต่ า่ งของข้อสอบวัด
ความสามารถด้านค�ำนวณของการทดสอบระดับชาติดว้ ยวิธถี ดถอย
โลจิสติกมาพิจารณาร่วมกับการตรวจสอบขนาดอิทธิพลหรือขนาด
การท�ำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบวัดความสามารถด้านการค�ำนวณ
ของการทดสอบระดับชาติพบว่าการท�ำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ
มีขนาดตั้งแต่ 0.00-0.01ซึ่งมีขนาดเล็กมากทั้ง 27 ข้อ แสดงให้
ทราบว่าข้อสอบวัดความสามารถด้านการค�ำนวณฉบับนี้มีคุณภาพ
และมีความเหมาะสมส�ำหรับการน�ำไปใช้ในการทดสอบ สอดคล้องกับ
Gomez-Benito, Hidalgo and Padilla, (2009) ที่ ศึ ก ษา
ประสิทธิภาพของขนาดอิทธิพลในการพัฒนาวิธีการตรวจสอบการ
ท�ำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบด้วยวิธีถดถอยโลจิสติก พบว่า การวัด
ขนาดอิทธิพลโดยสถิติ R2 ร่วมกับการทดสอบนัยส�ำคัญจะได้ค่า
ลดลงจนเกื อ บจะเป็ น ศู น ย์ ข องการสรุ ปผิ ด ว่ า ข้ อ สอบท�ำหน้า ที่
ต่างกันทั้งที่ความเป็นจริงข้อสอบไม่ได้ท�ำหน้าที่ต่างกัน
ผลจากการตรวจสอบการท�ำหน้าที่ต่างของข้อสอบวัด
ความสามารถด้ า นค� ำ นวณของการทดสอบระดั บ ชาติ แ สดงให้
ทราบว่าข้อสอบวัดความสามารถด้านการค�ำนวณฉบับนี้มีคุณภาพ
ด้ า นความตรงในประเด็ น ด้ า นความยุ ติ ธ รรมต่ อ ผู ้ ส อบที่ มี เ พศ
แตกต่ า งกั น ข้ อ สอบวั ด ความสามารถด้ า นการค� ำ นวณของการ
ทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557
มีความเหมาะสมส�ำหรับการน�ำไปใช้ในการทดสอบ ซึง่ แบบทดสอบ
สามารถเก็บเข้าคลังข้อสอบหรือเป็นแนวทางในการพัฒนาข้อสอบ
หรือการสร้างข้อสอบในการทดสอบครั้งต่อไป และเป็นการสร้าง
ความมั่นใจต่อผลการวัดความสามารถด้านค�ำนวณของทดสอบ
ครัง้ นีท้ จี่ ะน�ำไปใช้ประกันคุณภาพผูเ้ รียนในความสามรถด้านค�ำนวณ
(Numeracy) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครู

ชภัฏ

จากตารางที่ 1  ผลการตรวจสอบการท�ำหน้าที่ต่างกัน
ของข้อสอบด้วยวิธีถดถอยโลจิสติก เมื่อใช้คะแนนรวมของข้อสอบ
วั ด ความสามารถด้ า นการค� ำ นวณเป็ น เกณฑ์ จั บ คู ่ เ ปรี ย บเที ย บ
ซึ่งพิจารณาค่านัยส�ำคัญ
ค่านัยส�ำคัญของปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้เข้าสอบกับ
ความสามารถ (g by x) ถ้าข้อสอบข้อใดมีนัยส�ำคัญที่ระดับ .05
หมายความว่าข้อสอบข้อนั้นท�ำหน้าที่ต่างกันแบบอเนกรูป ผลจาก
การตรวจสอบ พบว่ามีข้อสอบที่ท�ำหน้าที่ต่างกันแบบอเนกรูป
จ�ำนวน 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�ำคัญของกลุ่มผู้สอบ (g) ถ้าข้อสอบข้อใดมีนัย
ส�ำคัญที่ระดับ .05 หมายความว่าข้อสอบข้อนั้นท�ำหน้าที่ต่างกัน
แบบเอกรู ป ผลการตรวจสอบพบข้ อ สอบที่ ท� ำ หน้ า ที่ ต ่ า งกั น
แบบเอกรูป จ�ำนวน 5 ข้อ คือ ข้อ 1,7, 10, 12 และ 18
ผลการวั ด ขนาดอิ ท ธิ พ ลตามเกณฑ์ Zumbo and
tomas (1997) ของข้อสอบวัดความสามารถด้านการค�ำนวณที่
ท�ำหน้าที่ต่างกัน จ�ำนวน 27 ข้อ พบว่า ขนาดของการท�ำหน้าที่
ต่างกันขนาดเล็ก (∆R2 < 0.13) ทั้ง 27 ข้อ ซึ่งถือว่าข้อสอบ
วัดความสามารถด้านค�ำนวณของการทดสอบระดับชาติฉบับนี้มี
ความยุติธรรมของข้อสอบและแบบทดสอบ

สรุปและอภิปรายผล
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จากการตรวจสอบการท�ำหน้าที่ต่างของข้อสอบวัด
ความสามารถด้ า นค� ำ นวณของการทดสอบระดั บ ชาติ ด ้ ว ยวิ ธี
ถดถอยโลจิสติก พบว่า เพศเป็นตัวแปรที่มีผลต่อการท�ำหน้าที่
ต่างกันของข้อสอบ ซึ่งข้อสอบที่ท�ำหน้าที่ต่างกันส่วนใหญ่นักเรียน
ชายจะได้เปรียบในการตอบข้อสอบ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
อมลณั ฐ อุ บ ลรั ต น์ (2552) ที่ ศึ ก ษาการท� ำ หน้ า ที่ ต ่ า งกั น ของ
ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปัตตานีเขต 2 ด้วยวิธีโลจิสติกและวิธีแมนเทล แฮนส์เซล เมื่อจ�ำแนกตามกลุ่มเพศ พบว่า ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
ที่ท�ำหน้าที่ต่างกันส่วนใหญ่เพศชายจะได้เปรียบ เนื่องจากเพศ
ชายมีความสนใจวิชาด้านทักษะค�ำนวณมากกว่าเพศหญิง และยัง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุธาทิพย์ ตรีสนิ และ ปิยะทิพย์ ประดุจพรม
(2560)   ที่ศึกษาการเปรียบเทียบผลการตรวจสอบการท�ำหน้าที่
ต่างกันของข้อสอบในแบบทดสอบระดับชาติชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ด้วยวิธี HGLM วิธี MIMIC และวิธี IRT - LR พบว่าเพศส่งผลให้เกิด
การท�ำหน้าทีต่ า่ งกันของข้อสอบ โดยเพศชายจะได้เปรียบในการตอบ
ข้อสอบด้านค�ำนวณ
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1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลวิจัยไปใช้
1.1 การสร้างแบบทดสอบในแต่ละครั้งควรตรวจ
คุณภาพของข้อสอบซึ่งนอกจากหาค่าความยากง่าย (Difficulty)
ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (Discrimination) ค่าความเที่ยง (Reliability)
และค่าความตรงเชิงเนื้อหาแล้ว ควรวิเคราะห์ข้อสอบที่ท�ำหน้าที่
ต่างกันเพื่อลดการได้เปรียบเสียเปรียบของผู้สอบ
1.2 ในการวิ เ คราะห์ ก ารท� ำ หน้ า ที่ ต ่ า งกั น ของ
ข้อสอบควรวิเคราะห์ควบคู่กับการวัดขนาดอิทธิพลการท�ำหน้าที่
ต่างกันของข้อสอบ เพื่อใช้ในการตัดสินข้อสอบที่ท�ำหน้าที่ต่างกัน
ส�ำหรับการตัดสินข้อสอบว่าควรปรับปรุงแก้ไข หรือคงข้อสอบข้อ
นั้นไว้ในแบบสอบ เพื่อน�ำไปใช้หรือเก็บเข้าคลังข้อสอบ
2.ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาการท�ำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบตัวแปร
กลุ่มอื่น เช่น อายุ ภาษา ศาสนา ภูมิล�ำเนา วัฒนธรรม สังคม  และ
สภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว เป็นต้น
2.2 ควรศึกษาการตอบข้อสอบตัวลวงของข้อสอบ

รัชรินทร์ มุคดา. 2540. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่าง
แมนเทล - แฮนเซนส์ เซลกั บ วิ ธี ถ ดถอยโลจิ ส ติ ก
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ชภัฏ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยด�ำเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์
เชิงลึกกับผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน 2) การพัฒนารูปแบบ โดยใช้การสนทนากลุ่มแบบเจาะจงกับ
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 3) การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบด้วยแบบสอบถามความคิดเห็น และ 4) การทดลองใช้รูปแบบเครื่องมือที่ใช้
คือ 1) คู่มือการด�ำเนินงาน 2) แบบสอบถามความคิดเห็นต่อผลการด�ำเนินงาน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย องค์ประกอบส�ำคัญ 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ผู้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ประกอบด้วยกลุ่มบุคคล 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) คณะกรรมการบริหารงานสถานศึกษา และ 2) ผู้สนับสนุนการบริหารงาน
สถานศึกษา ส่วนที่ 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) การบริหารงานทั่วไป และส่วนที่ 4 เป้าหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วยคุณภาพสถานศึกษา 3 ด้าน ได้แก่
1) ด้านนักเรียน 2) ด้านครู และ3) ด้าน การบริหารจัดการ และผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารที่พัฒนาขึ้น พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่
ทดลองใช้รูปแบบมีความคิดเห็นต่อผลการด�ำเนินงานทั้งด้านการมีส่วนร่วมและด้านผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (X  = 4.30, S.D. = 0.47)
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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)
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จากข้ อ มู ล ของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้ น พื้ น ฐาน มี โ รงเรี ย นขนาดเล็ ก ในสั ง กั ด จ� ำ นวนมากถึ ง
15,577 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 50.55 ของจ�ำนวนโรงเรียน
ทั้งหมด 30,816 โรงเรียน (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2558) ส่งผล
ให้เกิดปัญหาที่ส�ำคัญ โดยเฉพาะเรื่องต้นทุนในการจัดการเรียน
การสอนที่สูงกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ รัฐบาลต้องใช้งบประมาณ
จ�ำนวนที่มากกว่าหรือจ่ายแพงกว่าในการจัดการเรียนการสอน
ในโรงเรียนขนาดเล็ก (ส�ำนักงานเลขาธิการสภาขับเคลือ่ นการปฏิรปู
ประเทศ, 2559 : 2) สอดคล้องกับพิธาน  พื้นทอง (2548 : 2-5)
ที่ได้สรุปปัญหาหลักของโรงเรียนขนาดเล็กในเชิงบริหารจัดการไว้
2 ประการ คือ 1) ค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงานสูงมากเมือ่ เปรียบเทียบ
กับโรงเรียนขนาดใหญ่ เนื่องจากจ�ำเป็นต้องลงทุนทางด้านปัจจัย
สูงกว่าโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ 2) คุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก
ค่อนข้างต�่ำเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนขนาดใหญ่ ซึ่งส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พยายามด�ำเนินการพัฒนา
คุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็กอย่างหลากหลาย แต่การด�ำเนินงาน
ของโรงเรียนส่วนใหญ่ยังมีปัญหาที่ใกล้เคียงกันก็คือ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนค่อนข้างต�่ำเมื่อเปรียบเทียบกับขนาด
อื่น ๆ (สมเดช สีแสง, 2552 : 47-51)  
การพัฒนาคุณภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็ก จึงเป็นประเด็นที่ส�ำคัญยิ่งต่อ
การสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยการศึกษาสภาพปัญหา
และตระหนักถึงความเป็นจริงทีย่ งั จ�ำเป็นต้องมีสถานศึกษาขนาดเล็ก
จ�ำนวนหนึ่งต่อไปตามสภาพและบริบทของท้องถิ่นในแต่ละชุมชน
โดยยึดหลักการบริหารแบบมีสว่ นร่วม ส่งเสริมการระดมความร่วมมือ
จากองค์กรปกครองท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อ
พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ (ธีรศักดิ์
ปทุมราษฎร์, 2556 : 2) สอดคล้องกับยุทธศิลป์ พานนนท์ (2546 : 3)
ที่ว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการบริหาร
จั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นที่ ส อดคล้ อ งต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
การที่จะบริหารโรงเรียนให้ประสบความส�ำเร็จและมีประสิทธิภาพ
ผู้บริหารโรงเรียนควรน�ำหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ที่เปิด
โอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบ ร่วมตัดสินใน
การจัดการศึกษา เพื่อสร้างความรู้สึกในการเป็นเจ้าของและร่วม
จัดการศึกษาให้มากขึ้น ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง สร้างความเข้มแข็งในการบริหารโรงเรียนได้
อย่างต่อเนื่อง ยังสอดคล้องกับจิณณวัตร  ปะโคทัง (2549 : 4-5)
พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อการพัฒนา
การศึ ก ษา เพราะสถานศึ ก ษาและชุ ม ชนเป็ น สถาบั น ที่ มี ค วาม
ใกล้ ชิ ด กั น ดั ง นั้ น การจั ด การศึ ก ษาให้ ป ระสบความส� ำ เร็ จ ต้ อ ง
อาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย เช่นเดียวกับ วินัย  ดิสสงค์ (2556 :

142) ที่ ว ่ า การเปิ ด โอกาสให้ ผู ้ ป กครองและชุ ม ชนมี ส ่ ว นร่ ว ม
ของในการจัดการศึกษา เป็นวิธีการที่ส�ำคัญที่จะช่วยให้โรงเรียนได้
รับการสนับสนุน ช่วยเหลือ รวมถึงการพัฒนาโรงเรียนในด้าน
ต่าง ๆ ด้วยความร่วมมือกันของผู้ปกครองและชุมชน ส่งผลให้
โรงเรี ย นสามารถบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สอดคล้องกับ จ�ำรูญ  จับบัง (2555 : บทคัดย่อ)  ที่ว่า การส่งเสริม
การมี ส ่ ว นร่ ว มจากทุ ก ภาคส่ ว นในการจั ด การศึ ก ษาจะน� ำ ไปสู ่
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาโรงเรี ย น ขนาดเล็ ก 4 ด้ า น คื อ
คุ ณ ภาพครู คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การ คุ ณ ภาพนั ก เรี ย นและ
คุ ณ ภาพการเรี ย นการสอน ท� ำ ให้ โรงเรี ย นมี ก ารพั ฒ นาในด้ า น
ความรู ้ ค วามสามารถของครู ความเข้ า ใจ พั ฒ นาการท� ำ งาน
มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีการใช้ทรัพยากรทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและนักเรียนมีโอกาสได้
เรี ย นรู ้ อ ย่ า งหลากหลายเพิ่ ม มากขึ้ น ตามศั ก ยภาพของตนและ
ได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและเกิดความรักและความผูกพันโรงเรียน
มากยิ่งขึ้น  
จากความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหาดังกล่าว
ผู ้ วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาการพั ฒ นารู ป แบบการบริ ห ารแบบมี
ส่วนร่ว มของโรงเรี ย นประถมศึกษาขนาดเล็ก สั งกัด ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ได้รูปแบบการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมที่สามารถน�ำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

รำไ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ดวงเดือน วินิจฉัย, ธนวิน ทองแพง, สถาพร พฤฑฒิกุล

1. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่ อ ศึ ก ษาผลการใช้ รู ป แบบการบริ ห ารแบบมี
ส่วนร่ว มของโรงเรี ย นประถมศึกษาขนาดเล็ก สั งกัด ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กรอบแนวคิดการวิจัย

ผู้วิจัยได้ศึกษาและสังเคราะห์แนวคิดของนักวิชาการ
ในด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ท�ำให้ได้กรอบแนวคิดเบื้องต้นในการวิจัย ดังนี้
1. สภาพปัจจุบันในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
ขนาดเล็ ก ของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้ น พื้ น ฐาน, 2558) ประกอบด้ ว ย 7 ยุ ท ธศาสตร์ ได้ แ ก่
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รำไ
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ประกอบด้วย 1) ชื่อ-สกุล
2) ต�ำแหน่ง และ 3) ประสบการณ์การท�ำงานในต�ำแหน่งของผู้ให้
และตอนที่ 2 ประเด็นในการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 4 ประเด็นหลัก
ได้แก่ 1) สภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 3) กระบวนการใน
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
4) เป้าหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนประถม
ศึกษาขนาดเล็ก และข้อเสนอแนะอื่น ๆ น�ำไปหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง ระหว่างข้อค�ำถามกับจุดประสงค์ (Index of Item
Objective Congruence) เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
ประเด็นการสัมภาษณ์ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
อยู่ระหว่าง 0.67-1.00
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีสว่ นร่วม
ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู ้ วิ จั ย พั ฒ นารู ป แบบจากกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ ลื อ กแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยก� ำ หนดคุ ณ สมบั ติ ข อง
ผู้เชี่ยวชาญต้องเป็นผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มีวิทยฐานะ
ช�ำนาญการพิเศษและบริหารสถานศึกษาแบบมีสว่ นร่วมจนประสบ
ความส�ำเร็จเป็นที่ประจักษ์ จ�ำนวน 7 คน โดยแบบการสนทนา
กลุ่มแบบเจาะจง (Focus Group Discussion) เพื่อเก็บข้อมูล
เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารแบบมี ส ่ ว นร่ ว มของโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา
ขนาดเล็ก ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่ 1) ผู้มีส่วนร่วมใน
การบริหารสถานศึกษา 2) กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม
3) ขอบข่ายการบริหารงานของสถานศึกษา 4) เป้าหมายของ
การบริ ห ารแบบมี ส ่ ว นร่ ว ม ซึ่ ง เป็ น ค� ำ ถามปลายเปิ ด เพื่ อ ให้
ผู ้ เชี่ ย วชาญให้ ข ้ อ เสนอแนะเพิ่ มเติ มในแต่ ล ะองค์ ประกอบของ
การบริหารแบบมีส่วนร่วม และเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม
ของร่างคู่มือการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก ประกอบด้วย 8 ประเด็น ได้แก่ 1) หลักการส�ำคัญ
2) วัตถุประสงค์ 3) องค์ประกอบ 4) ผู้มีส่วนร่วม 5) ขอบข่าย
การบริหารงาน 6) กระบวนการบริหาร 7) เป้าหมายของการบริหาร
และ 8) การด�ำเนินงาน น�ำไปหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้ อ ค� ำ ถามกั บ จุ ด ประสงค์ (Index of Item Objective
Congruence) เพื่ อ ตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หา ประเด็ น
การสนทนาผ่านเกณฑ์ทุกข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง
0.67-1.00
ขั้นตอนที่ 3 การประเมิ น รู ป แบบการบริ ห ารแบบมี
ส่วนร่ว มของโรงเรี ย นประถมศึกษาขนาดเล็ก สั งกัด ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

1) การสร้ า งโอกาสทางการศึ ก ษาอย่ า งทั่ ว ถึ ง และเสมอภาค
2) การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 3) การพัฒนาผู้เรียนในด้านคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะส�ำคัญตาม
หลักสูตร 4) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5) การพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 6) การส่งเสริมบทบาท
ของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา 7) การสร้างความตระหนัก
และพัฒนาระบบการจูงใจในการรักชุมชนท้องถิ่นของตนเอง
3. คุณภาพโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จากแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ. 2558-2561 (ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน, 2558) ประกอบด้ ว ย
1) ผู ้ เรี ย นได้ รั บ โอกาสในการศึก ษาขั้น พื้น ฐานอย่างทั่ ว ถึ ง และ
เสมอภาค 2) ผู้เรียนมีคุณภาพมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะ
อั น พึ ง ประสงค์ แ ละมี ส มรรถนะส� ำ คั ญ ของผู ้ เรี ย นตามหลั ก สู ต ร
3) โรงเรียนมีรปู แบบการจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท
4) โรงเรียนบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
4. การส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการบริหารของโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2558)
5. กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยสังเคราะห์
จากแนวคิดของทรงวุฒ  ิ เรืองวาทศิลป์ (2550), ธนสาร  บัลลังก์ปทั มา
(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) ได้ ก ระบวนการบริ ห ารแบบมี ส ่ ว นร่ ว ม ประกอบด้ ว ย
5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ร่วมวางแผน 2) ร่วมตัดสินใจ 3) ร่วมปฏิบัติ    
4) ร่วมประเมินผล และ 5) ร่วมรับผลประโยชน์

วิธีด�ำเนินการวิจัย

มห
าว

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาแนวทางการบริหารแบบมีสว่ นร่วม
ของโรงเรียนขนาดเล็ก  
ผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ลือกแบบเจาะจง 2 กลุม่
ได้แก่ 1) ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอน และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มี
วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีการบริหาร
จัดการตามสภาพบริบท รวมจ�ำนวน 24 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure Interview) มี 2 ตอน ได้แก่
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ผลการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการพั ฒ นารู ป แบบการบริ ห ารแบบ
มีส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
ผลการด�ำเนินการตามขั้นตอนการวิจัยท�ำให้ได้รูปแบบ
การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ประกอบด้วย องค์ประกอบส�ำคัญ
4 ส่วน ได้แก่  ส่วนที่ 1 ผูม้ สี ว่ นร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
ประกอบด้วย กลุม่ บุคคล 2 กลุม่ ได้แก่ 1) คณะกรรมการบริหารงาน
สถานศึ ก ษา และ 2) ผู ้ ส นั บ สนุ น การบริ ห ารงานสถานศึ ก ษา
ส่วนที่ 2  กระบวนการของการบริหารแบบมีสว่ นร่วม ประกอบด้วย
การมีส่วนร่วม 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ร่วมวางแผน 2) ร่วมตัดสินใจ
3) ร่วมปฏิบัติ 4) ร่วมประเมินผล และ5) ร่วมรับผลประโยชน์
ส่วนที่ 3 ขอบข่ายการบริหารงานของสถานศึกษา ประกอบด้วย
กรอบภาระงาน 4 งาน ได้ แ ก่ 1) การบริ ห ารงานวิ ช าการ
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
ประโยชน์ ข องรู ป แบบการบริ ห ารแบบมี ส ่ ว นร่ ว มของโรงเรี ย น
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ง 3 ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านความเป็นไปได้
ด้านความเป็นประโยชน์ และด้านความเหมาะสม ตามล�ำดับ
ตอนที่ 2 ผลการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วม
และด้านผลการพัฒนาสถานศึกษา ดังนี้
ด้านการมีส่วนร่วม มีการด�ำเนินการตามกระบวนการมี
ส่วนร่วม ประกอบด้วย 5 ขัน้ ตอน ดังนี้ 1) การวางแผนมีการประชุม
เพื่อร่วมกันวางแผนการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา โดย
ผู ้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม คื อ คณะกรรมการบริ ห ารงานสถานศึ ก ษา
ประกอบด้ ว ย ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา คณะครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษาของสถานศึกษา
และคณะกรรมการสภานักเรียน จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์บริบท
สภาพปัญหา และความต้องการของโรงเรียนและชุมชน เพือ่ วิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ตามขอบข่ายการบริหารงาน
ของสถานศึกษาที่ก�ำหนดไว้ในรูปแบบ และร่วมกันจัดท�ำแผน
ปฏิบัติงานประจ�ำปี 2) การตัดสินใจ คณะกรรมการบริหารงาน
สถานศึกษาร่วมตัดสินใจให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานประจ�ำปี
ของโรงเรียน โดยคณะกรรมการได้แสดงความคิดเห็นในประเด็น
ต่าง ๆ และร่วมกันลงมติให้ความเห็นชอบในการน�ำแผนปฏิบัติ
งานประจ�ำปีของโรงเรียนไปสู่การปฏิบัติในปีการศึกษา 2560
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ผู้วิจัยประเมินรูปแบบโดยกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากร
ของโรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม จ�ำนวน 15 คน ประกอบด้วย
1) ผู้บริหารโรงเรียน จ�ำนวน 1 คน 2) คณะครู จ�ำนวน 4 คน
3) คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จ� ำ นวน 4 คน
4) คณะกรรมการที่ปรึกษา จ�ำนวน 4 คน และ 5) คณะกรรมการ
สภานักเรียน จ�ำนวน 2 คน โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์
ของรูปแบบ จ�ำนวน 11 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ น�ำไปหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง ระหว่างข้อค�ำถามกับ
จุดประสงค์ (Index of Item Objective Congruence) เพื่อ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา ข้อค�ำถามผ่านเกณฑ์ทกุ ข้อ มีคา่ ดัชนี
ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และน�ำไปหาค่าอ�ำนาจ
จ�ำแนก (Discrimination) และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยได้ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกอยู่ระหว่าง .29 -.86 และ
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .94 วิเคราะห์ความเหมาะสม ความเป็นไป
ได้ และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบ โดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
(Means) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ขั้นตอนที่ 4 การทดลองใช้รูปแบบการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้วิจัยน�ำรูปแบบและคู่มือการด�ำเนินการไปทดลองใช้
กับกลุ่มตัวอย่างที่เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ
บุคลากรของโรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1  และสอบถามความคิดเห็นต่อ
การด�ำเนินการตามรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จากบุคลากรของโรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จ�ำนวน
15 คน ได้แก่ 1) ผู้บริหารโรงเรียน จ�ำนวน 1 คน 2) ครู จ�ำนวน
4 คน 3) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�ำนวน 7 คน
โดยแบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วม จ�ำนวน
23 ข้ อ และด้ า นผลการพั ฒ นาสถานศึ ก ษา จ� ำ นวน 10 ข้ อ
มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ น�ำไปหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง ระหว่างข้อค�ำถามกับจุดประสงค์ (Index of Item
Objective Congruence) เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
ข้อค�ำถามผ่านเกณฑ์ทุกข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง
0.67-1.00 และน�ำไปหาค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (Discrimination) และ
ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยได้ค่าอ�ำนาจ
จ�ำแนกอยู่ระหว่าง .29 -.57 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .97
วิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการด�ำเนินการตาม
รูปแบบ โดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Means) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ระยะเวลาในการน�ำรูปแบบไปใช้
คือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม
2560)
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รู ป แบบการบริ ห ารแบบมี ส ่ ว นร่ ว มที่ พั ฒ นาขึ้ น
ประกอบด้วยองค์ประกอบส�ำคัญ 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ผู้มี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา ส่วนที่ 2 กระบวนการ
ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม ส่วนที่ 3 ขอบข่ายการบริหารงาน
ของสถานศึกษา และส่วนที่ 4 เป้าหมายของการบริหารแบบ
มีส่วนร่วม และรูปแบบมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และเป็น
ประโยชน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่งผลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ได้มีส่วนร่วมในการบริหารและการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
และมีความคิดเห็นต่อการด�ำเนินงานตามรูปแบบการบริหารแบบ
มีสว่ นร่วมของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ทัง้ ด้านการมีสว่ นร่วม
และด้านผลการพัฒนาสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ดังนั้น รูปแบบ       
การบริหารแบบมีสว่ นร่วมของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถน�ำไปใช้ใน
การพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง
จากผลการวิจัยน�ำมาเป็นประเด็นในการอภิปรายได้
2 ประเด็ น คื อ ผลการพั ฒ นารู ป แบบและผลการใช้ รู ป แบบ
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้   
1. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีสว่ นร่วมของ
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ท�ำให้ได้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม
โดยส่วนที่ 1 ผู้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา จากการ
วิจยั พบว่า ประกอบด้วย กลุม่ บุคคล 2 กลุม่ ได้แก่ 1) คณะกรรมการ
บริ ห ารงานสถานศึ ก ษา และ 2) ผู ้ ส นั บ สนุ น การบริ ห ารงาน
สถานศึ ก ษา ซึ่ ง กลุ ่ ม บุ ค คลเหล่ า นี้ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งโดยตรงใน
การด�ำเนินการตามกระบวนการของการมีส่วนร่วม ซึ่งผู้บริหาร
สถานศึ ก ษามี บ ทบาทหน้ า ที่ ใ นการขั บ เคลื่ อ นการบริ ห ารแบบ
มีสว่ นร่วมเพือ่ การพัฒนาสถานศึกษาโดยด�ำเนินการร่วมกับคณะครู
นักเรียน และผู้ที่มีบทบาทในการสนับสนุนและส่งเสริมการบริหาร
จัดการสถานศึกษาอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
คณะกรรมการที่ปรึกษาของสถานศึกษา สอดคล้องกับข้อค้นพบ
ของ ยงค์ เภาโพธิ์   (2557 : 82-91) พบว่า ปัจจัยภายในที่ท�ำให้
สถานศึกษาประสบความส�ำเร็จในการบริหารแบบมีส่วนร่วม ได้แก่
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานศึกษาให้ความร่วมมือ ผู้บริหารและ
บุคลากรตระหนักและเห็นความส�ำคัญ บุคลากรมีคุณภาพมีการ
บริหารจัดการที่ดี และมีงบประมาณเพียงพอ ส่วนปัจจัยภายนอก
สถานศึกษา ได้แก่ ชุมชนให้ความส�ำคัญและหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ให้การสนับสนุน ผู้ปกครองและองค์กรจากภายนอกสถานศึกษา
ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและเปิดโอกาสให้หน่วยงาน องค์กร
ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม สอดคล้องกับเพ็ญจันทร์   เอี่ยวสานุรักษ์
(2560 : 80) ที่ว่าลักษณะเด่นของโรงเรียนที่ประสบความส�ำเร็จ คือ
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3) การปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริหารงานสถานศึกษาร่วมกับ
ผู้สนับสนุนการบริหารงานสถานศึกษาได้ด�ำเนินการตามแผนงาน/
โครงการที่ได้ก�ำหนดไว้ทั้ง 10 โครงการในปีการศึกษา 2560
4) การประเมินผลคณะกรรมการบริหารงานสถานศึกษาได้ร่วมกัน
ประเมินผลการปฏิบัติ โดยในระหว่างการด�ำเนินงานตามรูปแบบ
การบริหารแบบมีสว่ นร่วมของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีติดตามการ
ด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบความก้าวหน้า/ปัญหาใน
การด�ำเนินงานและหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน และ 5) การรับ
ผลประโยชน์ คณะกรรมการบริหารงานสถานศึกษาได้ประชุม
สัมมนาร่วมกัน เพื่อสรุปผลการด�ำเนินงานโครงการ/กิจกรรม และ
ให้ข้อเสนอแนะในการจัดประชุมผู้ปกครอง จัดนิทรรศการโรงเรียน
เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการด�ำเนินงานของโรงเรียน เป็น
การสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองนักเรียน
และชุมชน และจากการสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ที่ ท ดลองใช้ รู ป แบบ พบว่ า ค่ า เฉลี่ ย ความคิ ด เห็ น ต่ อ ผลการ
ด� ำ เนิ น งานด้ า นการมี ส ่ ว นร่ ว ม โดยภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บ มาก
โดยเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ การมีสว่ นร่วมในการประเมินผลการ
มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
การมีส่วนร่วมในการวางแผน และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ตามล�ำดับ
ด้านการพัฒนาสถานศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
1) ด้านนักเรียน พบว่า นักเรียนมีทักษะการท�ำงานที่หลากหลาย
และมี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ต ามที่ ห ลั ก สู ต รก� ำ หนด
2) ด้านครูผู้สอน พบว่า ครูมีความรู้ความสามารถ การจัดการ
เรียนรูท้ มี่ คี วามหลากหลายเน้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ การจัดบรรยากาศ
และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมที่สอดแทรก
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ และมี ก าร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายความร่วมมือ 3) ด้านบริหาร
จัดการโรงเรียน พบว่า โรงเรียนมีแผนพัฒนา แผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปี
ทีน่ ำ� ไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างชัดเจน จัดกิจกรรมตามนโยบายหน่วยงาน
ต้นสังกัดและบูรณาการให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน/
ท้องถิ่น จัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้นักเรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ และจากการสอบถามความคิดเห็นของกลุ่ม
ตั ว อย่ า งที่ ท ดลองใช้ รู ป แบบ พบว่ า ค่ า เฉลี่ ย ความคิ ด เห็ น ต่ อ
ผลการด� ำ เนิ น งานด้ า นผลการพั ฒ นาสถานศึ ก ษา โดยรวมอยู ่ ใ น
ระดับมาก โดยเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านนักเรียน ด้านบริหาร
จัดการโรงเรียน และด้านครูผู้สอน ตามล�ำดับ
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ความเข้าใจการด�ำเนินงานการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กและต้องการ
มีส่วนร่วมที่จะพัฒนาโรงเรียนในด้านต่าง ๆ สอดคล้องกับธนสาร  
บัลลังก์ปัทมา (2551 : 30) ที่ว่า การให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียนเป็นกระบวนการเรียนรู้ซึ่งกัน
และกันของทุกฝ่าย นับตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น การวางแผน
การด�ำเนินการและการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการควบคุม ก�ำกับ
ติดตามและประเมินผล เพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาการศึกษา
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับวินัย   ดิสสงค์
(2556 : 142) ได้กล่าวถึง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนที่มีการคัดเลือกจากบุคคล กลุ่มบุคคลต่าง ๆ จาก
ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า ผู้น�ำชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ บุคคลส�ำคัญ
ในชุมชนและผู้แทนจากกลุ่มต่าง ๆ ล้วนเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ที่เอื้อต่อการสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยมีส่วนร่วมตั้งแต่การ
ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ ช่วยเหลือสนับสนุนรวมไปถึงร่วม
รับผิดชอบ และในงานวิจัยของเพ็ญจันทร์  เอี่ยวสานุรักษ์ (2560 :
80-81) พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนบริหารงานโดยให้ความส�ำคัญ
ของชุมชน สังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของโรงเรียน
มีการน�ำผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้น�ำ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลการด�ำเนินงานต่าง ๆ ของ
โรงเรียน จะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม มีอิทธิพลต่อ
การด�ำเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียนเป็นอย่างมาก เพราะในชุมชน
สังคม มีกลุ่มผู้น�ำของชุมชนมีส่วนร่วมในการให้ทรัพยากรและ
ให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นาโรงเรี ย น เช่ น เดี ย วกั บ แสงเดื อ น    
อาจหาญ (2560 : 91) ที่ว่า ชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลเป็น
เพราะผูบ้ ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้กลุม่ ผูป้ กครองนักเรียน และ
ชุมชนมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ถึงผลของการพัฒนาด้านต่าง ๆ และ
วิเคราะห์ วิจารณ์รว่ มกัน มีการให้ขอ้ เสนอแนะให้ทศั นะความคิดเห็น
ต่อผลการพัฒนาโรงเรียน เพือ่ หาแนวทางการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน
ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น ส่ ว นด้ า นการพั ฒ นาสถานศึ ก ษา
มีการพัฒนาสถานศึกษาทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านนักเรียน ด้านครูผสู้ อน
และด้านบริหารจัดการโรงเรียน ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างยังมีความคิดเห็น
ต่อการด�ำเนินงานด้านผลการพัฒนาสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการบริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้
ทุกฝ่ายเข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ น�ำไป
สู่การพัฒนาทั้งด้านนักเรียน ด้านครูผู้สอน และด้านบริหารจัดการ
สถานศึกษา ซึง่ เป็นไปตามเป้าหมายและตรงกับความต้องการของผู้
ทีเ่ ข้ามามีสว่ นร่วมในการด�ำเนินการพัฒนาสถานศึกษา สอดคล้องกับ
ธัชพงศ์  มีแก้ว (2557: 63-66) ที่ว่า ผู้บริหารควรตระหนักในเรื่อง
การมีส่วนร่วม โดยบุคลากรควรมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมายของ
โรงเรียนร่วมกัน สอดคล้องกับกันธอร  กุลบุตรดี (2561 : 71-81)
ทีว่ า่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กควรบริหาร
จัดการศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเต็ม
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ทุกงานทุกกิจกรรมทุกฝ่ายเข้ามามีสว่ นร่วมด้วยความเต็มใจ สมัครใจ
อาสาเข้ามามีส่วนร่วม ส่วนที่ 2 กระบวนการของการบริหารแบบ
มีส่วนร่วม จากการวิจัยพบว่า ประกอบด้วยการมีส่วนร่วม 5
ขั้นตอน ได้แก่ 1) ร่วมวางแผน 2) ร่วมตัดสินใจ 3) ร่วมปฏิบัติ
4) ร่วมประเมินผล และ 5) ร่วมรับผลประโยชน์ ซึ่งกระบวนการ
ทั้ง 5 ขั้นตอนนี้มีความส�ำคัญที่จะท�ำให้ผู้มีส่วนร่วมได้ด�ำเนินการ
ตามขั้นตอนของการมีส่วนร่วม เพื่อร่วมกันพัฒนาสถานศึกษา
สอดคล้องกับกระบวนการมีส่วนร่วมของ WH0/ UNICEF (1978 :
41-49) เมตต์   เมตต์การุณ์จิต (2553 : 24) และขั้นตอนการมี
ส่วนร่วมของCohen & Uphoff (1977 : 213-218) ส่วนที่ 3  
ขอบข่ายการบริหารงานของสถานศึกษา จากการวิจัยพบว่า โรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก มีกรอบภาระงาน 4 งาน ซึ่งเป็นภารกิจที่น�ำ
ไปสู่การบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิผล ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา
ต้องให้ความส�ำคัญกับการบริหารงานตามภารกิจ (จรุณี  เก้าเอี้ยน,
2556 : 40-51) แต่ด้วยภาระงานมีจ�ำนวนมากและข้อจ�ำกัดในด้าน
จ�ำนวนบุคลากรในการรับผิดชอบงาน จึงมีการปรับภาระงานย่อย
ให้ เ หมาะสมกั บ บริ บ ท สอดคล้ อ งกั บ วี ร ะยุ ท ธ ชาตะกาญจน์
(2555 : 101) ที่กล่าวถึงการจัดโครงสร้างและแผนภูมิการบริหาร
โรงเรียน ต้องค�ำนึงถึงองค์ประกอบส�ำคัญด้านต่าง ๆ ได้แก่ จ�ำนวน
นักเรียน จ�ำนวนห้องเรียน จ�ำนวนนักเรียนต่อห้องเรียน อัตราส่วน
ครูต่อนักเรียน ภารกิจของโรงเรียนภาระงานของครู ซึ่งจะแตกต่าง
กันตามขนาดของโรงเรียน แต่ต้องครอบคลุมภารกิจการบริหาร
โรงเรียนทัง้ 4 ด้าน ส่วนที่ 4 เป้าหมายของการบริหารแบบมีสว่ นร่วม
จากการวิจยั พบว่า จากการมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการตามกรอบ
ภารกิจงานของโรงเรียน ท�ำให้โรงเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ใน 3 ด้าน คือ 1) นักเรียน 2) ครู 3) การบริหารจัดการ ซึ่งสอดคล้อง
กับส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2557 : 24) ที่มี
เป้าประสงค์การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยเน้นให้นักเรียน
มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีสมรรถนะ
ส� ำ คั ญ ของผู ้ เรี ย นตามหลั ก สู ต ร โรงเรี ย นบริ ห ารจั ด การแบบ
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและมีรูปแบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท
2. ผลการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการใช้รูปแบบ แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
มีส่วนร่วมและด้านการพัฒนาสถานศึกษา โดยด้านการมีส่วนร่วม
มีการด�ำเนินการตามกระบวนการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน และ
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการด�ำเนินงานด้านการมีส่วนร่วม
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ได้มีส่วนร่วมในการบริหารแบบมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ท�ำให้เกิด
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ความสามารถ โดยการสร้างความร่วมมือในลักษณะเครือข่าย
ร่วมกับโรงเรียนขนาดเล็กด้วยกัน หรือโรงเรียนต่างขนาดกัน ที่อยู่
บริเวณใกล้เคียง หรือรับการสนับสนุนจากชุมชน หน่วยงานหรือ
องค์กรอื่น ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษา สอดคล้องกับวินัย  ดิสสงค์ (2556 : 142) ที่ว่า การเปิด
โอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมของในการจัดการศึกษา
เป็นวิธกี ารทีส่ ำ� คัญทีจ่ ะช่วยให้โรงเรียนได้รบั การสนับสนุน ช่วยเหลือ
รวมถึงการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่าง ๆ ด้วยความร่วมมือกันของ
ผู้ปกครองและชุมชน ส่งผลให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับจ�ำรูญ  จับบัง (2555 : บทคัดย่อ)
ทีว่ า่ การส่งเสริมการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
จะน�ำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ในด้าน
การบริหารจัดการ ครู นักเรียน และการเรียนการสอน
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กันธอร   กุลบุตรดี. (2561). รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
คุณภาพการจัดการศึกษา ส�ำหรับโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษา ในภาคตะวันออก. วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี.
12 (พฤษภาคม-สิงหาคม): 71-81.
จรุณี   เก้าเอี้ยน. (2556). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำกับการ
บริ ห ารงานตามภารกิ จ ของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาใน        
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา. 8: 40-51.
จิณณวัตร  ปะโคทัง. (2549). รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของโรงเรี ย นดี เ ด่ น
โรงเรียนกันทรารมณ์ จังหวัดศรีสะเกษ. ดุษฎีนิพนธ์
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา.
จ�ำรูญ  จับบัง. (2555). รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
ข้อเสนอแนะ
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ด้ ว ย
1. รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ประกอบด้วย
กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม สังกัด
องค์ประกอบส�ำคัญ 4 ส่วน ซึ่งผู้บริหารที่จะน�ำรูปแบบไปใช้ควร
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน.
ศึกษาท�ำความเข้าใจองค์ประกอบดังกล่าว เพื่อให้สามารถน�ำไป
ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา.
ปรับใช้ในการพัฒนาโรงเรียนตามความเหมาะสมของสภาพบริบท
ธนสาร  บัลลังก์ปัทมา. (2551). บทบาทประชาชนในการมีส่วนร่วม
โรงเรียน
จัดการศึกษา. นิตยสาร The city Journal. 4 (มีนาคม):
2. ผู้ใช้ควรศึกษาองค์ประกอบของการบริหารแบบ
30.
มีส่วนร่วม เพื่อให้เข้าใจบทบาทและขั้นตอนการด�ำเนินการที่จะน�ำ
ธัชพงศ์ มีแก้ว. (2557). การบริหารแบบมีสว่ นร่วมของโรงเรียนใน
ไปสู่การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
กลุม่ ล�ำเหย อ�ำเภอดอนตูม ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
3. ในส่ ว นของผู ้ มี ส ่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ด การ
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1. การค้นคว้าอิสระปริญญา
สถานศึกษา ผู้บริหารมีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อน การบริหาร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร.
แบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา โดยด�ำเนินการร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารงานของสถานศึกษาและผูส้ นับสนุนการบริหาร ธีรศักดิ  ์ ปทุมราษฎร์. (2556). รูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่มีประสิทธิผล. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
4. ในส่ ว นของกระบวนการของการบริ ห ารแบบ
มีส่วนร่วม ควรด�ำเนินการตามกระบวนการทั้ง 5 ขั้นตอน ซึ่งจะน�ำ เพ็ญจันทร์   เอี่ยวสานุรักษ์. (2560). ความส�ำเร็จในการบริหาร
แบบมี ส ่ ว นร่ ว มของโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สั ง กั ด
ไปสู่การด�ำเนินการอย่างมีส่วนร่วมและเกิดประสิทธิผล
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บนฐาน
5. ในส่วนของขอบข่ายการบริหารงานของสถานศึกษา
ของปัจจัยเชิงปรากฏการณ์. วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี.
ควรด�ำเนินการให้ครอบคลุมขอบข่ายการบริหารงาน 4 ฝ่าย แต่ควร
11 (กันยายน-ธันวาคม): 74-85.
ปรับภาระงานย่อยให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
6. ในส่วนของเป้าหมายของการบริหารแบบมีสว่ นร่วม พิธาน  พืน้ ทอง. (2548). ข้อเสนอเชิงนโยบายเพือ่ พัฒนาศักยภาพ
โรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วิทยานิพนธ์
ควรมีการก�ำหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ให้ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านนักเรียน ด้านครูผู้สอน และ
เมตต์   เมตต์การุณ์จิต. (2553). การบริหารจัดการศึกษาแบบ
ด้านบริหารจัดการสถานศึกษา   
มีส่วนร่วม : ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. โรงเรียนควรก�ำหนดนโยบายการส่งเสริมสนับสนุน
และราชการ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : บุ๊คพอยท์.
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการของการมีส่วนร่วม
เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจในการมีสว่ นร่วม มีความรูส้ กึ เป็นส่วนหนึง่ ของ
สถานศึกษาและต้องการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
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แสงเดือน   อาจหาญ. (2560). กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สั ง กั ด
ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจั น ทบุ รี
เขต 2. วารสารวิ จั ย ร� ำ ไพพรรณี . 11 (กันยายนธันวาคม): 86-94.
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2557). นโยบาย
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ. (2560).
รายงานของสภาขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศ
ด้ า นการศึ ก ษา เรื่ อ งการบริ ห ารจั ด การโรงเรี ย น
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.
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ยงค์ เภาโพธิ.์ (2557). การพัฒนากลยุทธ์การบริหารแบบมีสว่ นร่วม
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร�ำไพพรรณี และเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี จ�ำแนก
ตามข้อมูลทัว่ ไปของนักศึกษา กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
ที่ก�ำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2559 จ�ำนวน 217 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย ผลการวิจัยพบว่า
1. ด้านเหตุผลส่วนตัวในการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักศึกษาชายสูงกว่านักศึกษาหญิง
2. เมือ่ จ�ำแนกตามแผนการเรียนทีจ่ บการศึกษามา พบว่า แรงจูงใจด้านบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
3. เมื่อจ�ำแนกตามแผนการเรียนที่จบการศึกษามาโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่เมื่อพิจารณา
เป็นรายคู่ พบว่า นักศึกษาที่จบการศึกษาจากแผนการเรียนวิทย์-คณิตและแผนการเรียนอื่น ๆ แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
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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.
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มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี เป็นสถาบันอุดมศึกษา
การศึกษาเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญในการพัฒนาประเทศและ สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวง ศึกษาธิการ
เป็นส่วนส�ำคัญในการเสริมสร้างคุณภาพประชากรให้สอดคล้องกับ ประกาศจัดตัง้ ครัง้ แรกเป็น “วิทยาลัยครูจนั ทบุร”ี ณ บริเวณวังสวน
การเปลี่ยนแปลงในสังคมที่เกิดขึ้น จึงจ�ำเป็นที่จะต้องให้ความสนใจ บ้านแก้ว อันเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้าร�ำไพพรรณี
และให้การสนับสนุนส่งเสริมมากที่สุด นอกจากนี้การศึกษายังเป็น พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น “มหาวิทยาลัย
เครื่องมือในการพัฒนาส่งเสริมความรู้ ความคิด และทัศนคติให้ ราชภัฏร�ำไพพรรณี” เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 ตามประกาศ
คนไทยรู้จักตนเอง แล้วน�ำความรู้ความเข้าใจมาใช้ในการแก้ปัญหา พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ท�ำหน้าที่ผลิตบัณฑิตในหลาย
และเสริมสร้างสังคมให้ดีขึ้น ประเทศใดก็ตามถ้ามีคนที่มีคุณภาพ สาขาวิชา มีภารกิจหลัก 4 ประการ เช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษา
มาก ประเทศนั้นย่อมพัฒนาได้ก้าวไกลกว่าประเทศอื่น ๆ เพื่อให้ ของรัฐแห่งอื่น ๆ ได้แก่ การสอน การวิจัย การบริการชุมชนและ
การพัฒนาประเทศไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพ การท� ำ นุ บ� ำ รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม โดยมี ค ณะครุ ศ าสตร์ เ ป็ น
จึงจ�ำเป็นจะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิชา ทั้งนี้ คณะแรกของมหาวิทยาลัย เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
เพราะกระบวนการพัฒนาประเทศนัน้ เป็นกระบวนการทีม่ อี งค์ประกอบ 5 ปี ในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พลศึกษา สังคมศึกษา ภาษาไทย
มาเกีย่ วข้องมากมาย เช่น ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ปรัชญา ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ศึกษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
และการศึกษา เป็นต้น ซึง่ สถาบันทีม่ บี ทบาทและรับผิดชอบโดยตรง (แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา)
จากสถิติการเลือกศึกษาต่อย้อนหลัง พบว่า นักศึกษามี
เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือ สถาบันการศึกษาซึ่งจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ให้มคี วามรูค้ วามสามารถเพือ่ สนองความต้องการในระบบเศรษฐกิจ ความสนใจทีจ่ ะเข้าศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ของประเทศ ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว (สุธารัตน์ อนุกูลประเสริฐ, ร�ำไพพรรณีเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งสอดคล้องกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏหลายแห่ง ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา พบว่า
2537 อ้างถึงใน กิตติ ตันวีระ, 2545)
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นแหล่งความรู้ที่จะ นักเรียนชัน้ หัวกะทิของจังหวัดต่าง ๆ ทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีข่ องมหาวิทยาลัย
เสริมความก้าวหน้าทางวิชาการเป็นปัจจัย พื้นฐานในการพัฒนา ราชภัฏมาสมัครสอบเข้าเรียนสาขาวิชาชีพครูกันมาก นอกจากนี้
ทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาประเทศ บุคคลทั่วไปจึงให้ความ ยังมีจ�ำนวนผู้สมัครมากกว่าสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เคยเป็นที่นิยมอีกด้วย
ส�ำคัญกับการศึกษา โดยมีแนวคิดว่า ผู้ท่ีมีการศึกษาสูงจะมีโอกาส จากการสอบถามผู ้ ป กครองและนั ก เรี ย นที่ ม าสมั ค รเรี ย นครู ที่
เจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ได้ดีกว่า ดังนั้นบุคคลทั่วไปจึงพยายาม มหาวิทยาลัยราชภัฏ สรุปได้ดังนี้ ครูเป็นอาชีพที่มั่นคง มีเกียรติ
ที่จะศึกษาให้ถึงระดับสูงที่สุด คือ ระดับอุดมศึกษา จนมีค�ำกล่าวว่า และเป็นข้าราชการ ซึ่งในอนาคตจะมีต�ำแหน่งงานให้บรรจุเป็นครู
สังคมไทยเป็นสังคมที่นิยมคนที่มีปริญญา (วันวิสาข์ แก้วสมบูรณ์, จ�ำนวนมาก ปัจจุบันเรียนที่ไหนก็ไม่แตกต่างกัน เพราะได้เงินเดือน
2554: ออนไลน์) นโยบายหลักด้านการอุดมศึกษาประการหนึ่งคือ และสิทธิต่าง ๆ เหมือนกัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเคยเป็นวิทยาลัย
ส่งเสริมการเชื่อมรอยต่อกับการศึกษาทุกระดับโดยการสนับสนุน ครูมาก่อน ได้รับความเชื่อถือในเรื่องของการผลิตครู ค่าใช้จ่าย
ให้สถาบัน อุดมศึกษามีบทบาทช่วยเหลือโรงเรียนในพื้นที่ที่สถาบัน ไม่แพง ใกล้บ้าน เมื่อเรียนจบ ถ้าอยากก้าวหน้าก็ท�ำผลงานแข่งกับ
อุดมศึกษาตั้งอยู่ นับเป็นจักรกลส�ำคัญในการพัฒนาความเข้มแข็ง ตัวเอง (กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์, 2553) ซึ่งเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น
แก่ชุมชนการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวความคิด อาจมีสาเหตุมาจากปัจจัยจูงใจหลายประการด้วยกัน ทั้งปัจจัยจาก
เศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดดังกล่าวจึงเน้นบทบาทอุดมศึกษาในการ ภายนอกและปัจจัยภายในของมหาวิทยาลัย ตลอดจนปัจจัยจาก
พัฒนาคุณภาพของก�ำลังคนในทุกภาคการผลิต ทั้งภาคสมัยใหม่ ผูท้ เี่ ข้าศึกษา ทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในคณะครุศาสตร์
และดั้งเดิม ซึ่งแนวคิดดังกล่าวได้รับการขานรับเป็นอย่างดีทั้งใน มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี การวิจยั ในครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั มีความสนใจ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 8 (2540-2544) ที่ จ ะศึ ก ษาแรงจู ง ใจในการเลื อ กศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มาจนถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ตลอดจน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี เพือ่ น�ำผลการวิจยั
แผนพั ฒ นาในระดั บ สถาบั น ก็ ดู จ ะเน้ น ทิ ศ ทางการขยายโอกาส ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ
การศึกษาในรูปแบบต่างๆ ควบคูก่ บั การให้บริการวิชาการแก่ชมุ ชน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี เพื่อให้ได้บัณฑิตที่
ุ ภาพออกไปพัฒนาประเทศ รวมถึงการวางแผนประชาสัมพันธ์
โดยเฉพาะกลุ่มสถาบันที่อยู่กับพื้นที่ชนบท เช่น สถาบันราชภัฏ มีคณ
ก็ประกาศจุดยืนการพัฒนามาในทิศทางนี้อย่างชัดเจน (อนุสาร การแนะแนวทางการศึกษาต่อในอนาคต
อุดมศึกษา, 2553)
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแรงจู
งใจในการเลื
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตั้งสมมุติฐาน คือ นักศึกษา
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แรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
แรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอในระดับปริญญาตรี
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย ราชภัฏรําไพพรรณี
- ด้านเหตุผลส่วนตัว
- ดานเหตุผลสวนตัว
ด้านภาพลั
ของสถาบั
- ดา-นภาพลั
กษณกขษณ์
องสถาบั
น น
- ดา-นบุด้คานบุ
คลทีค่เคลที
กี่ยวข่เกีอ่ยงวข้อง
นสังคม
- ดา-นสัด้งาคม
ด้านเศรษฐกิ
- ดา-นเศรษฐกิ
จ จ
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ลทั่วไปของนั
กศึกษาระดั
ปริญญาตรี
ข้อมูลขทัอ่วมูไปของนั
กศึกษาระดั
บปริญบญาตรี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปที่ 1 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี ได้แก่
รําไพพรรณี ไดแก
- เพศ
- เพศ
- -ผลการเรี
ผลการเรียยนเฉลี
นเฉลี่ย่ย(GPAX)
(GPAX)
- -รายได้
เ
ฉลี
ย
่
ต่
อ
เดื
อ
นของครอบครั
รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครอบครัวว
- -ภูภูมมิลิล�ำําเนา
เนา
- -แผนการเรี
แผนการเรียยนที
นที่จ่จบการศึ
บการศึกกษา
ษา
- -สาขาวิ
ช
า
สาขาวิชา
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ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
ที่มีข้อมูลพื้นฐานต่างกัน มีแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อในระดับ
ในการวิ
จ
ั
ย
ครั
้
ง
นี
้
ผู
ว

ิ
จ
ั
ย
ได
ต
้
ั
ง
สมมุ
ต
ิ
ฐ
าน
คื
อ
นั
ก
ศึ
ก
ษาที
ีขอมูลพืคณะครุ
้นฐานตศาาสตร์
งกัน มีแมหาวิ
รงจูงใจในการเลื
อกศึฏกร�ษาต
อ
2. เพื่ อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกศึ ก ษาต่ อ ปริ
ญ่มญาตรี
ท ยาลั ย ราชภั
ำ ไพพรรณี
ญ ญาตรี
าสตร
มหาวิ
ยาลั ย ราชภัแตกต่
ฏ รํ าไพพรรณี
แตกต
า งกั น และมี กดรอบแนวความคิ
ในระดับปริในระดั
ญญาตรีบ ปริ
คณะครุ
ศาสตร์คณะครุ
มหาวิทศยาลั
ยราชภั
ฏร�ทำไพพรรณี
างกัน และมี
กรอบแนวความคิ
ของโครงการวิจัย ดดัของ
งนี้  
โครงการวิ
จ
ั
ย
ดั
ง
นี
้
จ�ำแนกตามข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา

ธีดําเนิจนัย การวิจัย
วิธีด�ำเนินวิการวิ

ชภัฏ

ภาพที
่ 1 ่ กรอบแนวความคิ
ดในการวิ
จัยจัย
ภาพที
1 กรอบแนวความคิ
ดในการวิ

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

วิเคราะห์เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ยราชภั
ฏร�ำไพพรรณี
ประชากรประชากร
คือ นักศึกคืษาระดั
ญญาตรีบปริ
คณะครุ
ศาสตร์
อ นักบศึปริ
กษาระดั
ญญาตรี
คณะครุคณะครุ
ศาสตรศาสตร์
มหาวิมหาวิ
ทยาลัทยยาลั
ราชภั
ฏรําไพพรรณี
ที่กําจ�ลัำงแนกตามข้
ศึกษาอยู อมูล
กศึกษา
สถิตคณะครุ
ิ t-testศาสตร
กรณีทมหาวิ
่ีตัวแปรมี
มหาวิ ท ยาลั
ฏ ร�กำารศึ
ไพพรรณี
ที่ ก�จํำาลันวน
ง ศึ ก ษาอยู
ชั้นยปราชภั
ที่ 1 ในป
กษา 2559
508 คน่ ชั้ นกลุปีมทตัี่ ว1อยางพืคื้นอฐานของนั
นักศึกษาระดั
บปริโดยใช้
ญญาตรี
ทยาลั2ย กลุ่ม
การทดสอบความแปรปรวนทางเดี
ว า(One-Way
ANOVA)
ในปีการศึกราชภั
ษา 2559
จ�ำนวน 508
่มตัวอย่ชาั้นงปคืทอี่ 1นัในป
กศึกกษาารศึกและใช้
ฏ รําไพพรรณี
ที่ กําคน
ลังศึกลุ
กษาอยู
ษา 2559
จํ านวน 217 คน โดยการสุมยอย
งงาย (Simple
ีตัวแปรมากกว่
า 2 กลุ่แ่มละมอร
และเมืแ่อกน
พบความแตกต่
ระดับปริญRandom
ญาตรี คณะครุ
ศาสตร์ ตามตารางสํ
มหาวิทยาลัยาหรั
ราชภั
ำไพพรรณี ในกรณี
Sampling)
บพิฏจร�ารณาขนาดกลุ
มตัวอยทาี่มงตามทั
ศนะของเครจซี
เครื่องมือทีา่ใชงอย่าง
คัญสรทางสถิ
ำการทดสอบความแตกต่
างเป็นรายคู่
ที่ก�ำลังศึกในการเก็
ษาอยู่ชั้นบปีรวบรวมข
ที่ 1 ในปีอกมูารศึ
217 คน มี่งนผูวัยิจส�ัยำได
ลสํกาษา
หรับ2559
การวิจจ�ัยำเปนวน
นแบบสอบถามซึ
างขึ้นเพืติ ่อจึศึงกท�ษาและเปรี
ยบเทียบแรงจูงใจในการ
โดยวิ
ธีของฏScheffé
อในระดับRandom
ปริญญาตรีSampling)
คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลั
ยราชภั
รําไพพรรณี จําแนกตามขอมูลทั่วไปของนักศึกษา
โดยการสุ่มเลือย่อกศึ
างง่กาษาต
ย (Simple
ตามตาราง
งออกเปน 2 ตอน
งนีา้ งตามทั ศ นะของเครจซี่ แ ละ
ส� ำ หรั บ พิ จแบารณาขนาดกลุ
่ ม ตั วดัอย่
่ 1 ขอมูบลรวบรวมข้
ทั่วไปของผูอตมูอบแบบสอบถาม
ลักษณะคํจาัยถามเปนแบบเลือกตอบ (Check List)
มอร์แกน เครื่องมือตอนที
ที่ใช้ในการเก็
ลส�ำหรับการวิจัย โดยมีผลการวิ
2 แรงจู
อกศึกษาตยอบเที
ในระดั
ศาสตร
มหาวิทยาลั
ฏรํา่ มไพพรรณี
เป็นแบบสอบถามซึ่งตอนที
ผู้วิจัย่ ได้
สร้างขึงใจในการเลื
้นเพื่อศึกษาและเปรี
ยบ บปริญญาตรี คณะครุ
ในการเก็
บ รวบรวมข้
อ มูยลราชภั
จากกลุ
ตั ว อย่ า งทีมี ่ เ ป็ น
ลักษณะคํ
าถามเป
า 5 ระดัคณะครุ
บ (Rating
Scale)นักตามแบบของลิ
ท คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
แรงจูงใจในการเลื
อกศึ
กษาต่นอแบบประเมิ
ในระดับปรินญคญาตรี
ศาสตร์
ศึกษาระดับปริเคอร
ญญาตรี
วิเคราะหขจ�อำมูแนกตามข้
ล โดยใชโปรแกรมสํ
าเร็จรูปทางสถิ
ติ โดยเลือจ�กเฉพาะวิ
ธีวิเคราะห
ขอมูลาทีส่่สอดคล
องกัเ ป็บนความ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัผูฏวร�ิจำัยไพพรรณี
อ มู ล ทั่ ว ไปของ
ร� ำ ไพพรรณี
ำ นวน 217
คน พบว่
ว นใหญ่
เพศหญิ ง
มุ

ง
หมายของการศึ
ก
ษาแรงจู
ง
ใจในการเลื
อ
กศึ
ก
ษาต
อ
ในระดั
บ
ปริ
ญ
ญาตรี
คณะครุ
ศ
าสตร
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
รํ
า
ไพพรรณี
นักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
มีเกรดเฉลี่ยสะสมระหว่าง 2.50 - 3.49 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
วิเตอนที
คราะห่ 1โดยหาค
า
เฉลี
่
ย
(
)
และหาค
า
ความเบี
่
ย
งเบนมาตรฐาน
(SD) จากนัว ้ น10,000
วิเคราะห-เปรี30,000
ยบเที ยบแรงจู
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมี ของครอบครั
บาท งผูใจในการเลื
้ ป กครองมีอกอ าชี พ
กษาตอนในระดั
ญญาตรี
คณะครุ
ฏรําไพพรรณีมีจํภาู มแนกตามข
ลพื้นง หวั
ฐานของนั
กศึรกี ษา
โดยใช ก ษา
ลักษณะค�ำศึถามเป็
แบบเลืบอปริ
กตอบ
(Check
List)ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
เกษตรกรรม
ิ ล� ำ เนาอยูอมู่ ใ นจั
ด จั น ทบุ
จบการศึ
สถิตอนที
ติ t-test
กรณี
ท
่
ี
ต
ั
ว
แปรมี
2
กลุ

ม
และใช
ก
ารทดสอบความแปรปรวนทางเดี
ย
ว
(One-Way
ANOVA)
ในกรณี
ท
่
ี
ม
ี
ต
ัวแปร
่ 2 แรงจู ง ใจในการเลื อ กศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ แผนการเรียนวิทย์ - คณิต เมือ่ พิจารณาจากแรงจูงใจในการเลื
อกศึกษา
ปริ ญ ญาตรี คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร� ำ ไพพรรณี ต่ อ ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
มีลักษณะค�ำถามเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ร�ำไพพรรณี พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อ
ตามแบบของลิเคอร์ท  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงจากมาก
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ ไปหาน้ อ ย 3 อั น ดั บ ได้ แ ก่ ด้ า นสั ง คม ด้ า นภาพลั ก ษณ์ ข อง
โดยเลือกเฉพาะวิธีวิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้องกับความมุ่งหมาย มหาวิ ท ยาลั ย ด้ า นเหตุ ผ ลส่ ว นตั ว และอั น ดั บ สุ ด ท้ า ย ได้ แ ก่
ของการศึกษาแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ตารางที่ 1)
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี วิเคราะห์โดยหา
ค่าเฉลี่ย (X) และหาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) จากนั้น

จุลลดา จุลเสวก, วรันธร อรรคปทุม

พพ
รรณ
ี

เรีรํยานวิ
ทย–คณิพบว
ต เมืา่อกลุ
พิจมารณาจากแรงจู
บปริญใญาตรี
มหาวิทนยาลั
ย าราชภั
ไพพรรณี
ตัวอยางมีแรงจูงใจในการเลื
งใจในการเลือกศึ
อกศึกษาต
กษาตอในระดั
อโดยรวมอยู
นระดับคณะครุ
มาก เมืศ่อาสตร
พิจารณาเป
รายด
น เรีฏยง
รํจากมากไปหาน
าไพพรรณี พบวอายกลุ3มอัตันวดัอยบ าได
งมีแแกรงจู
ใจในการเลื
อกศึกษาต
อโดยรวมอยู
เมื่อผพิลสจารณาเป
นรายด
ดางนสั
งคม ดานภาพลั
กษณ
ของมหาวิทในระดั
ยาลัยบดมาก
านเหตุ
วนตัว และอั
นดัาบนสุดเรีทยางย
จากมากไปหาน
อย ่เ3กี่ยอัวข
นดัอบง ได
แก ดา่ นสั
ไดแก ดานบุคคลที
(ตารางที
1) งคม ดานภาพลักษณของมหาวิทยาลัย ดานเหตุผลสวนตัว และอันดับสุดทาย
ไดแก ดานบุคคลที่เกี่ยวของ (ตารางที
่ 1) จัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562 153
วารสารวิ
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอ
ตารางที
เฉลี่ย่ยส่สววนเบี
นเบี่ย่ยงเบนมาตรฐาน
งเบนมาตรฐานและระดั
และระดับบความคิ
ความคิดดเห็เห็นนเกีเกี่ย่ยวกัวกับบแรงจู
แรงจูงงใจในการเลื
ใจในการเลืออกศึกศึกกษาต่
ษาตออ
ตารางที่ 1่ 1 ค่คาาเฉลี
แรงจูงใจ
SD
ระดับความคิดเห็น
อันดับที่
SD
ระดับความคิดเห็น
อันดับที่
แรงจูงใจ
X
1. ดานเหตุผลสวนตัว
3.96 .713
มาก
3
1.2.ดดาานเหตุ
ผ
ลส
ว
นตั
ว
3.96
.713
มาก
3
นภาพลักษณของมหาวิทยาลัย
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มาก
2
2.3.ดดาานภาพลั
ก
ษณ
ข
องมหาวิ
ท
ยาลั
ย
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มาก
2
นบุคคลที่เกี่ยวของ
3.18 1.184
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ค
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เ
่
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่
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อ
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ปานกลาง
5
นสังคม
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ง
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1
นเศรษฐกิจ
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มาก
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า
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กี่ยวข้อง ด้านสังคม
เมืแตกต
่อจํคณะครุ
าแนกตามเพศโดยรวมไม
แตกต
าตงกั
เมื.05
่อพิโดยเพศชายสู
จารณาเป
นรายด
นเพศหญิ
พบว
า งดสานเหตุ
่อขจํองมหาวิ
า่เแนกตามเพศ
า
งกั
น
อย
า
งมี
น
ั
ย
สํ
า
คั
ญ
ทางสถิ
ิ
ท
่
ี
ร
ะดั
บ
ง
กว
า
ว
นด
า
นภาพลั
ก
ษณ
ยาลั
ย ่ 2)
จ�ำแนกตามเพศโดยรวมไม่
แนตกต่
าคังกัญนทางสถิ
แต่เมือ่ ตพิิทจี่รารณาเป็
นรายด้
าน และด้
าานเศรษฐกิ
จ สเมืวนด
่อจ�ำาแนกตามเพศไม่
แองมหาวิ
ตกต่างกัทนทยาลั
(ตารางที
แตกต
า
งกั
น
อย
า
งมี
ั
ย
สํ
า
ะดั
บ
.05
โดยเพศชายสู
ง
กว
เพศหญิ
ง
นภาพลั
ก
ษณ
ข
ย
นบุคคลที
่ยวข
อง ดาแนกตามเพศ
นสังคม และดแตกต่
านเศรษฐกิ
เมื่อจําแนกตามเพศไมแตกตางกัน (ตารางที่ 2)
พบว่า ดด้ดาาานบุ
นเหตุ
ผลส่่เกีว่เกี่ยนตั
างกันจจอย่
คคลที
วขวอเมืง่อดจ�าำนสั
งคม และดานเศรษฐกิ
เมืา่องมี
จําแนกตามเพศไมแตกตางกัน (ตารางที่ 2)

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ตารางที
่ 2 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่
ตารางที
ษาตอระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์
าสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏร�รํำาไพพรรณี
จําแนกตามเพศ
จําแนกตามเพศ
จ�ำแนกตามเพศ
ชาย
หญิง
แรงจูงใจ
t
p
ชาย
หญิง
SD
SD
X
X
แรงจูงใจ
t
p
SD
SD
X
X
1. ดานเหตุผลสวนตัว
4.06
.51
3.89
.54
2.33*
.02
1.2.ดดาานเหตุ
ผ
ลส
ว
นตั
ว
4.06
.51
3.89
.54
2.33*
.02
นภาพลักษณของมหาวิทยาลัย
4.21
.56
4.24
.51
.40
.69
2.3.ดดาานภาพลั
ก
ษณ
ข
องมหาวิ
ท
ยาลั
ย
4.21
.56
4.24
.51
.40
.69
นบุคคลที่เกี่ยวของ
3.24
.89
3.14
.74
.92
.36
3.4.ดดาานบุ
ค
คลที
เ
่
กี
ย
่
วข
อ
ง
3.24
.89
3.14
.74
.92
.36
นสังคม
4.30
.51
4.21
.54
1.21
.23
4.5.ดดาานสั
ง
คม
4.30
.51
4.21
.54
1.21
.23
นเศรษฐกิจ
3.82
.61
3.81
.57
.12
.90
5. ดานเศรษฐกิจ รวม
3.82
.61
3.81
.57
.12
.90
3.93
.44
3.86
.38
1.22
.22
รวม
3.93
.44
3.86
.38
1.22
.22
* p<.05
* p<.05
แรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เมื่อจําแนก
แรงจู
ใจในการเลื
กศึกอษาต
อบระดั
ปริ2.00-2.49
ญญาตรี
าสตร
ราชภั
รําไพพรรณี
าษาที
แนก
แรงจู
ง
ใจในการเลื
อนักศึ
ปริญบ่ยญาตรี
คณะคณะครุ
ด้านบุ
คคลที่เมหาวิ
กี่ยวข้ทอยาลั
งอยูย่ในระดั
ปานกลาง
่เหลื่มอี อยู่ใน
ตามเกรดเฉลี
่ยงสะสม
กศึกกอษาต่
ษาที
่มระดั
ีเกรดเฉลี
มีแรงจู
งศใจโดยรวมและรายด
านอยูบฏในระดั
บมากส่วนัเมืนด้
ก่อศึจํากนที
ตามเกรดเฉลี
่ยสะสม
ษาที
่มีเกรดเฉลี
านอยูา ใดนระดั
มาก่เกีนั่ยกมีวข
ศึแกรงจู
่มในี
ครุศาสตร์
มหาวิท่ย ยาลั
ยราชภันัฏกมีร�ศึแำกรงจู
ไพพรรณี
เมื่อจ�ำ่ยแนกตามเกรด
บารณาเป
มาก นันกศึรายด
กษาที
กรดเฉลี
เกรดเฉลี
2.50-3.49
งใจโดยรวมอยู
ใ2.00-2.49
นระดับมากมีแเมืรงจู
่อระดั
พิงจใจโดยรวมและรายด
าน่มีเพบว
า่ยนบุ3.50-4.00
คบคลที
อษาที
งอยูงใจโดยรวม
เกรดเฉลี
2.50-3.49
มีแรงจู
งใจโดยรวมอยู
ในระดั
บมาก เมื่ออยู
พิจ่ใารณาเป
นรายดเมืา่อนพิพบว
า ดานบุ
คคลทีาน่เกี่ยพบว่
วขอางอยู
น คคลที่
เฉลี่ยสะสม
นักศึ่ยกษาที
่มีเกรดเฉลี
่ย 2.00-2.49
มีแรงจู
งใจโดยรวม
นระดับมาก
จารณาเป็
นรายด้
ด้าในบุ
ระดัาบนอยู
ปานกลาง
วนดานันที
ออยู่มีเใกรดเฉลี
นระดับมาก
นักศึกษาที่มีเกี
เกรดเฉลี
่ย 3.50-4.00
มีแรงจูงใจโดยรวมอยู
ในระดั
และรายด้
่ในระดับสมาก
กศึ่เกหลื
ษาที
่ย 2.50-3.49
่ยวข้องอยู
่ในระดับปานกลาง
ส่วนด้านที่เหลื
ออยูบ่ใมาก
นระดับมาก
เมื
อ
่
พิ
จ
ารณาเป
น
รายด
า
น
พบว
า
ด
า
นบุ
ค
คลที
เ
่
กี
ย
่
วข
อ
งอยู
ใ

นระดั
บ
ปานกลาง
ส
ว
นด
า
นที
เ
่
หลื
อ
อยู
ใ

นระดั
บ
มาก
(ตารางที
่
3)
มีแรงจูงใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
จําแนกตามเกรดเฉลีย่ สะสม
จ�ำแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม
2.00 – 2.49
2.50 – 3.49
3.50 – 4.00
แรงจูงใจ

มห
าว

1. ดานเหตุผลสวนตัว
2. ดานภาพลักษณของมหาวิทยาลัย
3. ดานบุคคลที่เกี่ยวของ
4. ดานสังคม
5. ดานเศรษฐกิจ
รวม

X

4.19
4.29
3.53
4.27
3.84
4.00

SD
.51
.53
.73
.53
.63
.39

X

3.92
4.22
3.18
4.24
3.80
3.87

SD
.55
.53
.81
.53
.62
.41

X

3.95
4.23
3.05
4.27
3.84
3.87

SD
.48
.54
.78
.53
.45
.38

แรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จําแนกตาม
เกรดเฉลี่ยสะสม โดยรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกัน (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว แรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาตรี
ศาสตร
จุลลดาคณะครุ
จุลเสวก,
วรันธร อรรคปทุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จําแนกตามเกรดเฉลีย่ สะสม

3. ดานบุคคลที่เกี่ยวของ
3.53
.73
3.18
4. ดานสังคม
4.27
.53
4.24
5. ดานเศรษฐกิจ
3.84
.63
3.80
154 วารสารวิจรวม
ัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที4.00
่ 2 เดือนพฤษภาคม
สิ
ง
หาคม
.39
3.87 2562

.81
.53
.62
.41

3.05
4.27
3.84
3.87

.78
.53
.45
.38

พพ
รรณ
ี

งใจในการเลื
อกศึ
กษาตออระดั
ระดับบปริ ญญาตรี
ศาสตร
มหาวิทโดยรวมและรายด้
ยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
แนกตาม
แรงจูแรงจู
ง ใจในการเลื
อ กศึ
ก ษาต่
ญาตรี คณะครุ
เกรดเฉลี
่ ย สะสม
า นทุ ก ด้จําานไม่
แ ตกต่ า งกั น
สะสมทโดยรวมและรายด
านทุกดานไม
ตกตางกัน (ตารางที
คณะครุเกรดเฉลี
ศ าสตร์ ่ยมหาวิ
ยาลั ย ราชภั ฏ ร� ำ ไพพรรณี
จ� ำแแนกตาม
(ตารางที่ 4)่ 4)
ตารางที่ 4่ 4การวิ
การวิเคราะห์
เคราะหคความแปรปรวนทางเดี
วามแปรปรวนทางเดียยววแรงจู
แรงจูงใจในการเลื
งใจในการเลืออกศึกศึกกษาต่
ษาตออระดั
ระดับบปริปริญญญาตรี
ญาตรีคณะครุ
คณะครุศศาสตร์
าสตร
ตารางที
มหาวิทยาลัมหาวิ
ยราชภั
ฏรํยาไพพรรณี
าแนกตามเกรดเฉลี
ย่ สะสม ่ยสะสม
ทยาลั
ราชภัฏร�ำจํไพพรรณี
จ�ำแนกตามเกรดเฉลี

df

2
214
216
2
214
216
2
214
216
2
214
216
2
214
216
2
214
216

SS

1.43
59.80
61.22
.11
60.25
60.36
2.32
136.79
139.11
.06
60.78
60.84
.06
73.79
73.85
.38
34.94
35.32

MS

F

p

.71
.28

2.55

.08

.06
.28

.19

.82

1.16
.64

1.82

.17

.03
.28

.10

.90

.03
.35

.08

.92

.19
.16

1.16

.31

รำไ

แหลงขอมูล
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
2. ดานภาพลักษณของมหาวิทยาลัย ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
3. ดานบุคคลที่เกี่ยวของ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
4. ดานสังคม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
5. ดานเศรษฐกิจ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
รวม
ภายในกลุม
รวม

ชภัฏ

แรงจูงใจ
1. ดานเหตุผลสวนตัว

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

แรงจูแรงจู
ง ใจในการเลื
อ กศึ
ปริญญญาตรี
ญาตรีคณะครุ
เป็ศนาสตร
รายด้ามหาวิ
น พบว่
า ด้ยราชภั
านบุคฏคลที
่เกี่ยวข้องอยู
บปานกลาง
งใจในการเลื
อกศึกกษาต่
ษาตออระดั
ระดับบปริ
ทยาลั
รําไพพรรณี
เมื่อจํ่ในระดั
าแนกตาม
คณะครุรายได
ศาสตร์เฉลีมหาวิ
ยราชภัฏร�ำไพพรรณี
เมื่อจ�่รำายได
แนกตาม
ส่วนด้านทีว่เหลื
ออยูา ่ใ10,000
นระดับมาก
่ย 30,001-50,000
่ยตอทเดืยาลั
อนของครอบครั
ว นักศึกษาที
เฉลี่ยของครอบครั
ต่ํากว
บาทรายได้
มีแรงจูเฉลีงใจโดยรวมอยู
ใน บาท
รายได้เระดั
ฉลี่ยบต่มาก
อเดือเมืนของครอบครั
นักศึานกษาที
่ยของ่เกี่ยวขมีอแงอยู
รงจูใงนระดั
ใจโดยรวมอยู
่ ใ นระดั
เมือ่ ออยู
พิ จใารณาเป็
น รายด้า น
่อพิจารณาเปนวรายด
พบว่ราายได้
ดานบุเฉลี
คคลที
บปานกลาง
สวนดบามาก
นที่เหลื
นระดับมาก
ครอบครัรายได
วต�่ำกว่เฉลี
า 10,000
บาท มีแรงจูบาท
งใจโดยรวมอยู
่ในระดับมาก ในระดั
พบว่บามาก
ด้านบุเมืค่อคลที
่เกี่ยวข้อนงอยู
่ในระดั
ปานกลาง
านที
่ย 10,001-30,000
มีแรงจูงใจโดยรวมอยู
พิ จารณาเป
รายด
าน บพบว
า ดานบุส่วคนด้
คลที
่ ่เหลือ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับ อยูใ่ นระดับมาก รายได้ 50,001 บาทขึน้ ไป มีแรงจูงใจโดยรวมอยูใ่ น
ปานกลาง ส่วนด้านที่เหลืออยู่ในระดับมาก รายได้เฉลี่ย 10,001- ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง
30,000 บาท มีแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านที่เหลืออยู่ในระดับมาก (ตารางที่ 5)

จุลลดา จุลเสวก, วรันธร อรรคปทุม

1.1. ดดาานเหตุ
นเหตุผผลส
ลสววนตั
นตัวว
2.2. ดดาานภาพลั
นภาพลักกษณ
ษณขของมหาวิ
องมหาวิททยาลั
ยาลัยย
3.3. ดดาานบุ
นบุคคคลที
คลที่เ่เกีกี่ย่ยวข
วขอองง
4.4. ดดาานสั
นสังงคม
คม
5.5. ดดาานเศรษฐกิ
นเศรษฐกิจจ
รวม
รวม

XX

3.94
3.94
4.12
4.12
3.06
3.06
4.21
4.21
3.79
3.79
3.82
3.82

SD
SD
.57
.57
.55
.55
.68
.68
.52
.52
.56
.56
.38
.38

XX

4.03
4.03
4.28
4.28
3.26
3.26
4.28
4.28
3.85
3.85
3.94
3.94

พพ
รรณ
ี

เกี่ยวของอยูในระดับปานกลาง สวนดานที่เหลืออยูในระดับมาก รายไดเฉลี่ย 30,001-50,000 บาท มีแรงจูงใจโดยรวมอยูใน
ระดั
ระดับบมาก
มาก เมื
เมื่อ่อพิพิจจารณาเป
ารณาเปนนรายด
รายดาานน พบว
พบวาา ดดาานบุ
นบุคคคลที
คลที่เ่เกีกี่ย่ยวข
วขอองอยู
งอยูใในระดั
นระดับบปานกลาง
ปานกลาง สสววนด
นดาานที
นที่เ่เหลื
หลือออยู
อยูใในระดั
นระดับบมาก
มาก
รายได
50,001
บาทขึ
น
้
ไป
มี
แ
รงจู
ง
ใจโดยรวมอยู

ใ
นระดั
บ
มาก
เมื
่
อ
พิ
จ
ารณาเป
น
รายด
า
น
พบว
า
ด
า
นบุ
ค
คลที
่
เ
กี
ย
่
วข
อ
งอยู
รายได 50,001 บาทขึ้นไป มีแรงจูงใจโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบุคคลที่เกี่ยวของอยู 
ในระดั
อออยู
บมาก
่ ่ 5)5)
ในระดับบปานกลาง
ปานกลาง สสววนด
นดาานที
นที่เ่เหลื
หลืวารสารวิ
อยูใในระดั
นระดั
มาก (ตารางที
(ตารางที
จัยร�บำไพพรรณี
ปีที่ 13
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562 155
ตารางที
เปรี
บเที
บแรงจู
ษาต
ระดั
ญาตรี
คณะครุ
าสตร
มหาวิ
ยาลั
ราชภั
ตารางที่ 5่ ่ 55เปรี
เปรียยยบเที
บเทียยยบแรงจู
บแรงจูงงใจในการเลื
งใจในการเลื
ใจในการเลือออกศึกศึ
กศึกกกษาต่
ษาตอออระดั
ระดับบบปริปริ
ปริญญญญาตรี
ญาตรีคณะครุ
คณะครุศศศาสตร์
าสตรมหาวิ
มหาวิทททยาลั
ยาลัยยยราชภั
ราชภัฏฏฏร�รํำรําไพพรรณี
าไพพรรณี
ไพพรรณี
ตารางที
จํจําาแนกตามรายได
เ
ฉลี
ย
่
ต
อ
เดื
อ
นของครอบครั
ว
แนกตามรายได
เฉลี่ยตอเดืเอฉลีนของครอบครั
ว
จ�ำแนกตามรายได้
่ยต่อเดือนของครอบครั
ว
ต่ต่ําํากว
10,001
30,001
50,001
10,001 ถึถึงง
30,001 ถึถึงง
50,001 บาท
บาท
กวาา
10,000
บาท
30,000
บาท
50,000
บาท
ขึ
น
้
ไป
แรงจู
ง
ใจ
10,000 บาท 30,000 บาท 50,000 บาท
ขึ้นไป
แรงจูงใจ

SD
SD
.51
.51
.52
.52
.84
.84
.51
.51
.53
.53
.40
.40

SD
SD

XX

3.90
3.90
4.19
4.19
3.12
3.12
4.16
4.16
3.73
3.73
3.82
3.82

.57
.57
.54
.54
.83
.83
.63
.63
.81
.81
.46
.46

XX

3.72
3.72
4.24
4.24
3.07
3.07
4.28
4.28
3.81
3.81
3.83
3.83

SD
SD
.48
.48
.50
.50
.79
.79
.49
.49
.51
.51
.35
.35

รำไ
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อ ระดั บ ปริบปริ
ญ ญาตรี คณะครุ
รายได้เฉลี่ยต่อมหาวิ
เดือนของครอบครั
วโดยรวมและรายด้
านทุกด้าน
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แรงจูงงใจในการเลื
ใจในการเลืออกศึ
กศึกกษาต
ษาตออระดั
ระดับปริญญญาตรี
ญาตรี คณะครุศศาสตร
าสตร มหาวิททยาลั
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏฏรํรําาไพพรรณี
ไพพรรณี จํจําาแนกตาม
แนกตาม
คณะครุ ศรายได
าสตร์
มหาวิ
ย ราชภั ฏ ร� ำ ไพพรรณี
จ� ำ แนกตาม
แตกต่
างกัาานงกั
่ 6)่ ่ 6)
่ย่ยตตออทเดื
ออนของครอบครั
ววโดยรวมและรายด
าานทุ
าานไม
แแตกต
นน (ตารางที
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เดืยาลั
นของครอบครั
โดยรวมและรายด
นทุกกดดไม่
นไม
ตกต
งกั(ตารางที
(ตารางที
6)

ตารางที
การวิ
เเคราะห
วามแปรปรวนทางเดี
แรงจู
ษาต
ระดั
ญาตรี
คณะครุ
าสตร
ตารางที
ตารางที่ 6่ ่ 66การวิ
การวิเคราะห์
คราะหคคความแปรปรวนทางเดี
วามแปรปรวนทางเดียยยวววแรงจู
แรงจูงงใจในการเลื
งใจในการเลื
ใจในการเลือออกศึกศึ
กศึกกกษาต่
ษาตอออระดั
ระดับบบปริปริ
ปริญญญญาตรี
ญาตรีคณะครุ
คณะครุศศศาสตร์
าสตร
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
รํ
า
ไพพรรณี
จํ
า
แนกตามรายได
เ
ฉลี
ย
่
ต
อ
เดื
อ
นของครอบครั
ว
มหาวิทยาลัมหาวิ
ยราชภั
ฏรํยาไพพรรณี
าแนกตามรายได
เฉลี่ยตอเดืเอฉลีนของครอบครั
ว
ทยาลั
ราชภัฏร�ำจํไพพรรณี
จ�ำแนกตามรายได้
่ยต่อเดือนของครอบครั
ว

df
df

SS
SS

MS
MS

FF

pp

33
2.02
.67
2.42
2.02
.67
2.42 .07
.07
213
59.21
.28
213
59.21
.28
216
61.22
216
61.22
33
.94
.31
1.12
.94
.31
1.12 .34
.34
213
59.42
.28
213
59.42
.28
216
60.36
216
60.36
33
1.74
.58
.90
1.74
.58
.90 .44
.44
213
137.37
.65
213 137.37
.65
216
139.11
216 139.11
33
.46
.15
.54
.46
.15
.54 .65
.65
213
60.38
.28
213
60.38
.28
216
60.84
216
60.84
33
.43
.14
.41
.43
.14
.41 .74
.74
213
73.42
.35
213
73.42
.35
216
73.85
216
73.85
33
.76
.25
1.56
.76
.25
1.56 .20
.20
213
34.56
.16
213
34.56
.16
216
35.32
216
35.32
รายด้ า น พบว่ า ด้ า นบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งอยู ่ ใ นระดั บ ปานกลาง
ส่วนด้านที่เหลืออยู่ในระดับมาก อาชีพธุรกิจส่วนตัว มีแรงจูงใจ
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบุคคล
ที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านที่เหลืออยู่ในระดับมาก
อาชีพอื่น ๆ มีแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับปานกลาง
ส่วนด้านที่เหลืออยู่ในระดับมาก (ตารางที่ 7)
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แหล
แหลงงขขออมูมูลล
ระหว
ระหวาางกลุ
งกลุม ม
ภายในกลุ
ภายในกลุมม
รวม
รวม
2.2. ดดาานภาพลั
ก
ษณ
ข
อง
ระหว
นภาพลักษณของ
ระหวาางกลุ
งกลุม ม
มหาวิ
ภายในกลุ
มหาวิททยาลั
ยาลัยย
ภายในกลุมม
รวม
รวม
3.3. ดดาานบุ
ค
คลที
เ
่
กี
ย
่
วข
อ
ง
ระหว
นบุคคลที่เกี่ยวของ
ระหวาางกลุ
งกลุมม
ภายในกลุ
ภายในกลุมม
รวม
รวม
4.4. ดดาานสั
ระหว
นสังงคม
คม
ระหวาางกลุ
งกลุม ม
ภายในกลุ
ภายในกลุมม
รวม
รวม
5.5. ดดาานเศรษฐกิ
จ
ระหว
นเศรษฐกิจ
ระหวาางกลุ
งกลุม ม
ภายในกลุ
ภายในกลุมม
รวม
รวม
ระหว
ระหวาางกลุ
งกลุม ม
รวม
ภายในกลุ
รวม
ภายในกลุมม
รวม
รวม
การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี เมื่อ
จ�ำแนกตามอาชีพของผู้ปกครอง นักศึกษาที่ผู้ปกครองมีอาชีพ
เกษตรกรรม มีแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า   ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับปานกลาง
ส่วนด้านที่เหลืออยู่ในระดับมาก อาชีพพนักงานบริษัท เอกชน
มีแรงจูงใจโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก อาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ มีแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
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แรงจูงงใจ
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1.1. ดดาานเหตุ
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ลส
ว
นตั
นเหตุผลสวนตัวว

จุลลดา จุลเสวก, วรันธร อรรคปทุม

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบุคคลที่เกี่ยวของอยูในระดับปานกลาง สวนดานที่เหลืออยูในระดับมาก
อาชีพธุรกิจสวนตัว มีแรงจูงใจโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบุคคลที่เกี่ยวของอยูในระดับ
ปานกลาง สวนดานที่เหลืออยูในระดับมาก อาชีพอื่นๆ มีแรงจูงใจโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดานบุ
คคลทีวารสารวิ
่เกี่ยวขอจงอยู
นระดับปานกลาง
สวนด
ออยูในระดับ-มาก
(ตารางที
่ 7)
156
ัยร�ำใไพพรรณี
ปีที่ 13 ฉบั
บทีา่ นที
2 เดื่เหลื
อนพฤษภาคม
สิงหาคม
2562

X

SD

X

SD

X

พพ
รรณ
ี

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง
จ�ำแนกตามอาชีพของผู้ปกครอง
พนักงาน
รับราชการ /
เกษตรกรรม
ธุรกิจสวนตัว
อื่นๆ
บริษัทเอกชน
รัฐวิสาหกิจ
แรงจูงใจ

SD

X

SD

X

SD

รำไ

1.1. ด้ดานเหตุผลส่
ลสวนตัว
3.96
.52 3.93 .57 3.93 .54 3.95 .55 3.98 .53
2.2. ด้ดานภาพลักษณ์
ษณของ
4.21
.49 4.17 .46 4.07 .56 4.20 .64 4.36 .48
มหาวิ
ทยาลั
มหาวิ
ทยาลั
ยย
3.3. ด้ดานบุคคลที่
3.21
.70 3.58 .63 3.10 .81 3.03 .91 3.16 .87
เกี่ยเกีวข่ยวข้
อง อง
4.4. ด้ดานสังคม
4.20
.52 4.24 .47 4.13 .47 4.29 .58 4.32 .55
5.5. ด้ดานเศรษฐกิจ
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
แรงจู ง ใจในการเลื อ กศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี อาชีพของผู้ปกครองโดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน
แรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จําแนกตาม
คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร� ำ ไพพรรณี จ� ำ แนกตาม (ตารางที่ 8)
อาชีพของผูปกครองโดยรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกัน (ตารางที่ 8)
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ตารางที่ 8่ 8การวิ
การวิเคราะห์
เคราะหคความแปรปรวนทางเดี
วามแปรปรวนทางเดียยววแรงจู
แรงจูงใจในการเลื
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ษาตออระดั
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ญาตรีคณะครุ
คณะครุศศาสตร์
าสตร
ตารางที
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี จ�ำแนกตามอาชีพของผู้ปกครอง
แรงจูงใจ
แหลงขอมูล
df
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1. ด้ดานเหตุผลส่
ลสวนตัว
ระหวางกลุม
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.99
ภายในกลุม
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61.16
.29
รวม
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61.22
2.2. ด้ดานภาพลักษณ์
ษณของ
ระหวางกลุม
4
1.80
.45
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.17
มหาวิ
ทยาลั
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ภายในกลุม
212
58.56
.28
มหาวิ
ทยาลั
รวม
216
60.36
3.3. ด้ดานบุคคลที่เกี่ยวข้
วของ
ระหวางกลุม
4
3.79
.95
1.49
.21
ภายในกลุม
212 135.32
.64
รวม
216 139.11
4.4. ด้ดานสังคม
4
.88
.22
.78
.54
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
212
59.96
.28
รวม
216
60.84
5.5. ด้ดานเศรษฐกิจ
ระหวางกลุม
4
2.37
.59
1.76
.14
แรงจูงใจ
แหล
ง
ข
อ
มู
ล
df
SS
MS
F
p
ภายในกลุม
212
71.48
.34
รวม
216
73.85
ระหวางกลุม
4
.76
.19
1.17
.33
รวม
ภายในกลุม
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35.32

การเปรี
ยบเทียยบเที
บแรงจู
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อกศึอกกศึษาต่
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อ งอยูมหาวิ
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การเปรี
ยบแรงจู
งใจในการเลื
กษาต
อระดั
ญาตรี
คณะครุ
ศาสตร
ทยาลั
ยราชภัฏรําส่ไพพรรณี
ปริญญาตรี
ศาสตร์
ราชภั
่ในระดั
จังหวัดตราด ใมีนระดั
แรงจูบงมาก
ใจโดยรวมอยู
่ในระดับมาก
เมื่อจํคณะครุ
าแนกตามภู
มิลํามหาวิ
เนา นัทกยาลั
ศึกยษาที
่มีภฏูมร�ิลำําไพพรรณี
เนาอยูในจัเมืง่อหวัดจัอยูนทบุ
รี มีบแมาก
รงจูงใจโดยรวมอยู
เมื่อพิจารณา
จ�ำแนกตามภู
มิล�ำาเนา
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1. ควรมี ก ารศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษา
ในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร�ำไพพรรณี
2. ควรมีการวิจัยติดตามผลนักศึกษาที่จบการศึกษา
จากคณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร� ำ ไพพรรณี เพื่ อ น� ำ
ข้อเสนอแนะและข้อมูลต่าง ๆ มาปรับปรุงหลักสูตรและวิธกี ารเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เอกสารอ้างอิง

รำไ

3. แรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี จ�ำแนกตามแผน
การเรียนที่จบการศึกษามาโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า นักศึกษา
ที่จบการศึกษาจากแผนการเรียนวิทย์-คณิต และแผนการเรียน
อื่น ๆ แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้อง
กับสนธยา แพ่งศรีสาร (2543) ได้ศึกษาเหตุจูงใจในการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาสถาบันราชภัฏ
นครสวรรค์ ผลการเปรียบเทียบระดับเหตุจงู ใจจ�ำแนกตามโปรแกรม
วิชาที่ศึกษาโดยรวม พบว่า มีเหตุจูงใจในการศึกษาต่อแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อีกทั้งอารี พันธ์มณี (2546:
192-196) ยังได้กล่าวถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อมใน
สิ่ ง แวดล้ อ มย่ อ มจะส่ ง ผลท� ำ ให้ บุ ค คลเกิ ด แรงจู ง ใจแตกต่ า งกั น
ส่งผลให้บุคคลเกิด ความสับสนวุ่นวายหรืออื่น ๆ และวัฒนธรรม
แต่ละสังคมย่อมจะส่งผลให้พัฒนาการของผู้เรียนแตกต่างกันด้วย
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง จ�ำนวนเชิงซ้อน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มผี ลสัมฤทธิท์ างการเรียนตัง้ แต่รอ้ ยละ 70 ขึน้ ไป และมีนกั เรียนทีผ่ า่ นเกณฑ์ จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 ของนักเรียน
ทั้งหมด และ 2) พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่ผ่านการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง จ�ำนวนเชิงซ้อน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป และมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ จ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25 ที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ�ำนวน 44 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ จ�ำนวน 3 วงจรปฏิบัติการ เครื่องมือที่ใช้การในวิจัย แบ่งเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย
1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ�ำนวน 12 แผน 2) เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อน
ผลการปฏิบัติ ได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน  แบบบันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบย่อยท้ายวงจร
ใบกิ จ กรรมและแบบฝึ ก ทั ก ษะ 3) เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การเรี ย นรู ้ ได้ แ ก่ แบบทดสอบผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 20 ข้อ และแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ เป็นแบบอัตนัย จ�ำนวน 4 ข้อ วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ
ผลการวิจัยพบว่า
1. นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดเท่ากับ 15.19 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 79.55 และ
มีจ�ำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 86.36 ของจ�ำนวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
2. นักเรียนมีคะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์เฉลี่ยเท่ากับ 15.52 คิดเป็นร้อยละ 77.61 และมีจ�ำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์
36 คน คิดเป็นร้อยละ 81.82 ของจ�ำนวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
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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.

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

Keywords : Constructivist Theory, Learning Achievement, Analytical Thinking Skill, Complex Number

ชลกร เสริฐสม, แสงสุรีย์ ดวงค�ำน้อย

วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562 163

บทน�ำ

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

พพ
รรณ
ี

สภาพปั จ จุ บั น การสอนคณิ ต ศาสตร์ ใ นโรงเรี ย น
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไข หนองเรือวิทยา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2545 และฉบับที่ 3 พุทธศักราช เขต 25 จากรายงานผลการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
2553 ได้กำ� หนดให้การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ ความเจริญ คณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559
งอกงามของบุคคลและสังคม การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า โรงเรียนหนองเรือวิทยา พบว่า ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียน
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 41.83 (โรงเรียนหนองเรือวิทยา, 2559)
ผูเ้ รียนมีความส�ำคัญทีส่ ดุ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) ซึง่ สอดคล้อง แสดงให้เห็นว่าต้องมีการพัฒนาการศึกษาทางคณิตศาสตร์อีกมาก  
การจั ด การศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21 ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การด� ำ รงชี วิ ต และจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET)   กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สาระวิชา (Content หรือSubject matter) ควรเป็น การเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนหนองเรือวิทยา ในปีการศึกษา  
การเรียนจากการค้นคว้าเองของศิษย์ มีครูเป็นผู้แนะน�ำ  และช่วย 2557 - 2559 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยต�่ำกว่าระดับประเทศ มีคะแนน
ออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมิน เฉลีย่ ร้อยละ ดังนี้ 17.93, 21.26 และ 20.40 ตามล�ำดับ เมือ่ พิจารณา
ความก้าวหน้าการเรียนรู้ของตนเองได้ โดยเน้นที่องค์ความรู้ ทักษะ คะแนนเฉลี่ยในปีการศึกษา 2559 แล้วพบว่า คะแนนเฉลี่ยของ
ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียน (วิจารณ์ พานิช, มาตรฐานการเรียนรู้หลายมาตรฐานที่ต�่ำกว่าระดับประเทศ และ
2555) สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ต�ำ่ กว่าเกณฑ์ทโ่ี รงเรียนก�ำหนดไว้รอ้ ยละ 70 (โรงเรียนหนองเรือวิทยา,
ขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 มุง่ พัฒนาผูเ้ รียนให้เป็นคนดี มีปญ
ั ญา 2559) โดยเฉพาะในสาระที่ 4 พีชคณิต มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 27.02
มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ผู้เรียน ทั้งนี้อาจมีสาเหตุหลายประการ เช่น นักเรียนยังขาดทักษะการคิด
ต้ อ งมี ค วามรู ้ อั น เป็ น สากล และมี ค วามสามารถในการสื่ อ สาร วิเคราะห์กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับ
การคิดแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต เพื่อน�ำไปสู่ ผลการประเมินจากส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การสร้างองค์ความรู้เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้ การศึกษา (องค์การมหาชน) รอบที่ 3 ของโรงเรียนหนองเรือวิทยา
พบว่า ผลการประเมินด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 4 ด้านความสามารถ
อย่างเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
คณิ ต ศาสตร์ มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ต่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ ในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ได้อย่างมีสติ
และศั ก ยภาพของมนุ ษ ย์ ท� ำ ให้ ม นุ ษ ย์ มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ สมเหตุสมผล อยู่ในระดับพอใช้ และมีข้อเสนอแนะแนวทางให้
คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน คือ ผู้เรียนควรได้รับการฝึกทักษะ
และสถานการณ์ได้อย่างถีถ่ ว้ นรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ ตัดสินใจ กระบวนการคิ ด ทั้ ง กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนทุ ก รายวิ ช า
แก้ปัญหา และน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ (ส�ำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2555)
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist Theory)
คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี ตลอดจนพื้นฐานในการพัฒนาวิชาอื่น ๆ คณิตศาสตร์ เป็ น ทฤษฎี ที่ ว ่ า ด้ ว ยการสร้ า งความรู ้ ข องผู ้ เรี ย น โดยที่ ผู ้ เรี ย น
จึงมีประโยชน์ต่อการด�ำรงชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เป็ น ผู ้ ส ร้ า งความรู ้ ด้ ว ยการน� ำ ประสบการณ์ ห รื อ สิ่ ง ที่ พ บเห็ น
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ในสิง่ แวดล้อมใหม่ทไี่ ด้รบั มาเชือ่ มโยงกับความรูค้ วามเข้าใจทีม่ อี ยูเ่ ดิม
มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีความรู้และทักษะพื้นฐาน โดยมุ่งเน้น มาสร้างเป็นความเข้าใจของตนเอง หรือเรียกว่าโครงสร้างทาง
ผู้เรียนเป็นส�ำคัญ เชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ปัญญา การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เป็น
เต็ ม ตามศั ก ยภาพ (กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, 2551) เสริ ม สร้ า ง กระบวนการในการ acting on ไม่ใช่ taking in คือ เป็นกระบวนการ
ความมีเหตุผล ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีระบบระเบียบในการคิด   ที่ ผู ้ เรี ย นจะต้ อ งจั ด กระท� ำ กั บ ข้ อ มู ล ไม่ ใช่ เ พี ย งรั บ ข้ อ มู ล เข้ า มา
มีการวางแผนในการท�ำงาน และความสามารถในการแก้ปัญหา (Jonassen,1992 อ้ า งถึ ง ใน ทิ ศ นา แขมมณี , 2559) ดั ง นั้ น
(สิ ริ พ ร   ทิ พ ย์ ค ง, 2545) ดั ง นั้ น การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ควรเน้นทั้งด้านความรู้และทักษะ จะยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนค้นพบค�ำตอบ
กระบวนการให้ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนและสามารถน�ำไปใช้ในชีวิต ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิตกรณ์   ศรีพิมพ์สอ
ประจ�ำวันได้   และที่ส�ำคัญต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ (2553), พิระธร เถื่อนโทสาร (2556), วิจิตรา บังกิโล (2557),
ด้วยตนเอง เน้นการปฏิบัติจริงและแก้ปัญหาในสถานการณ์ของ อ�ำไพ  ธนะมูล (2558), ดวงตะวัน  งามแสง (2558) และกรรณิการ์
หาญพิทักษ์ (2559) พบว่า การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎี
ผู้เรียน (ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2557)
คอนสตรัคติวิสต์ ท�ำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
มีความสามารถในกระบวนการคิดวิเคราะห์ สามารถเชื่อมโยง
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จากความส�ำคัญและเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัย
จึงสนใจจะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่เน้น
ทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง จ�ำนวนเชิงซ้อนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการมาเป็นแนวทางในการด�ำเนิน
การวิจัย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

รำไ

1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
เรื่อง จ�ำนวนเชิงซ้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป และมีนักเรียนที่
ผ่านเกณฑ์ จ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด
2. เพือ่ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนทีผ่ า่ น
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ต ามแนวคิ ด ทฤษฎี ค อนสตรั ค ติ วิ ส ต์
เรื่อง จ�ำนวนเชิงซ้อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่
ร้อยละ 70 ขึ้นไป และมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ จ�ำนวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด

ชภัฏ

ประสบการณ์ไปใช้แก้ปัญหาได้ ผู้วิจัยเชื่อว่า การจัดกิจกรรมตาม
แนวทางดังกล่าว จะช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
สู ง ขึ้ น นั ก เรี ย นมี ค วามสามารถสร้ า งองค์ ค วามรู ้ ไ ด้ ด ้ ว ยตนเอง
ความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลายมีเหตุผล
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็นสิง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญ
อย่างมากต่อการแก้ปัญหาของผู้เรียน หรือการด�ำเนินการต่าง ๆ
จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะ
การคิ ด วิ เ คราะห์ เพื่ อ ให้ มี ค วามสามารถในการคิ ด ไตร่ ต รอง
การพิจารณาสิ่งต่าง ๆ อย่างรอบคอบและมีเหตุผลเพื่อตัดสินใจ
หรือด�ำเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ (พิมพันธ์
เดชะคุปต์ และคณะ, 2554) นอกจากนี้การคิดวิเคราะห์ยังช่วย
เสริมสร้างให้เกิดการคิดในมิติอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการคิดเชิงวิพากษ์
การคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ ท�ำให้เกิดการมองเชิงลึก การพินจิ พิเคราะห์
ประกอบการตัดสินใจ ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ของ นิสานันท์ ชามะรัตน์
(2554), อ�ำพร อินทปัญญา (2554), พิระธร  เถื่อนโทสาร (2556),
อรุณี  โสภา (2556) และวัลยา บุญอากาศ (2556) พบว่า นักเรียน
สามารถคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น
การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร (Action Research) ตามแนวคิด
ของ Kemmis and McTaggart (1992 อ้ า งถึ ง ใน ยาใจ
พงษ์บริบูรณ์, 2537) เป็นกระบวนการที่มีเป้าหมายซึ่งจะช่วย
แก้ปัญหาและสามารถพัฒนาการเรียนรู้โดยเฉพาะคณิตศาสตร์
ได้ อ ย่ า งเป็ น ระบบและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ก ารปฏิ บั ติ เ ป็ น วงจร
มี 4 ขัน้ ตอน แล้วน�ำผลทีไ่ ด้ไปสูก่ ารปรับแผนการจัดการเรียนรูเ้ ข้าสู่
วงจรใหม่ จนกว่าจะได้รับข้อสรุปที่แก้ไขปัญหาได้จริง ซึ่งมีนักวิจัย
ได้นำ� ระเบียบวิจยั นีไ้ ปพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เช่น วาสนา ดอนศิลา (2555), พิสมัย
ใบลาศ (2556), ยุพนิ   ศรีธรณ์ (2557), ศิรญ
ิ ญา ดวงค�ำจันทร์ (2558)
พบว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ช่วยให้ผู้สอน
และผู้เรียนวิเคราะห์ผลการปฏิบัติ ท�ำให้ทราบถึงข้อบกพร่อง
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เป็นการศึกษากระบวนการท�ำให้เกิดการพัฒนาตลอดเวลาของการ
วิจัย

กรอบแนวคิดการวิจัย

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย ต้ อ งการพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท าง
การเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ โดยการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ต าม
แนวคิ ด ทฤษฎี ค อนสตรั ค ติ วิ ส ต์ ที่ เ น้ น ทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์
เรื่อง จ�ำนวนเชิงซ้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัย
ได้ศึกษาตามรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการของ Kemmis and
McTaggart  (1992 อ้างถึงใน ยาใจ พงษ์บริบูรณ์, 2537) โดยการ
ก�ำหนดขั้นตอนของการปฏิบัติเป็นวงจร มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1
(Plan) ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติการ (Act) ขั้นที่ 3 ขั้นสังเกตการณ์
(Observe)  ขั้นที่ 4 ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect) ซึ่งก�ำหนด
เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
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กรอบแนวคิ
ดในการวิ
จัยจัย
กรอบแนวคิ
ดในการวิ
ศึกษาแนวคิดและงานวิจัย
เกี่ยวกับทักษะการคิด
วิเคราะห
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ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
หนองเรือวิทยา ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2551

ศึกษาทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับ
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต

ชภัฏ

รำไ

การจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ที่เนนทักษะการคิดวิเคราะห
1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน
2. ขั้นสอน เปนขั้นสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต มีลําดับขัน้ ยอย 3 ขั้น ไดแก
2.1 ขั้นเสนอปญหาและไตรตรองรายบุคคล
ขั้นตอนการคิดวิเคราะห 5 ขั้น
(เนนการคิดวิเคราะห 5 ขั้น)
1. กําหนดสิ่งที่วิเคราะห
2.2 ขั้นไตรตรองระดับกลุมยอย
(เนนทักษะการจําแนก)
(เนนการคิดวิเคราะห 5 ขั้น)
2. กําหนดปญหาหรือวัตถุประสงค
2.3 ขั้นไตรตรองระดับชั้นเรียน
(เนนทักษะการจําแนก)
(เนนการคิดวิเคราะห 5 ขั้น)
3. กําหนดหลักการหรือกฎเกณฑ
3. ขั้นสรุป
(เนนทักษะการเชื่อมโยง)
4. ขั้นฝกทักษะ
4. พิจารณาแยกแยะ
5. ขั้นประเมินผล
(เนนทักษะการจัดหมวดหมูหรือประยุกต)
5. สรุปคําตอบ (เนนทักษะการสรุปความ)
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1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง จํานวนเชิงซอน
2. ทักษะการคิดวิเคราะห

วิธีดําเนินการวิจัย
วิธีด�ำเนินการวิ1.จัยกลุมเปาหมาย
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3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครืโรงเรี
่ อ งมื อยทีนหนองเรื
่ ใช้ ใ นการทดลองปฏิ
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ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามั
กษา่ศเขต
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ึกษา25ไดทีแก่ กำ� ลังศึกษาอยูใ่ นภาคเรียน ได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน  แบบบันทึกผล
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2. ตัวแปรที่ศ2.ึกษาผลสั
ได้มแฤทธิ
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1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎี การจัดการเรียนรู้ ได้แก่   แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อที่ใชใดนการวิ
จัย เรือ่ ง จ�ำนวนเชิงซ้อน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 20 ข้อ และแบบทดสอบวัดทักษะ
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2. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ ง
บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู แบบทดสอบยอยทายวงจร ใบกิจกรรมและแบบฝกทักษะ
จ�ำนวนเชิงซ้อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
3.3 เครื่องมือที่ใชในการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู ไดแก แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
3. ทักษะการคิดวิเคราะห์
เรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ และแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห เปนแบบอัตนัย จํานวน 4 ขอ

ชลกร เสริฐสม, แสงสุรีย์ ดวงค�ำน้อย
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4. การเก็บรวบรวมขอมูล
4.1 กอนดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูวิจัยปฐมนิเทศนักเรียนและผูชวยวิจัย เพื่อสรางขอตกลงและ
ทําความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต ที่เนนทักษะการคิดวิเคราะห เรื่อง
166งซอนวารสารวิ
จัยร�กำไพพรรณี
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โดยแตละกลุมมีเด็กเกง กลาง ออน ตลอดจนชี้แจงบทบาทของครูและนักเรียนในแตละกลุม วิธีการวัดและประเมินผล
เกณฑการให
คะแนน
4. การเก็
บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
ดําเนิ
ดการเรียนรูท5.1
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งอธิบายความ
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4 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน จ�ำนวน 4 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีเด็กเก่ง ได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แบบบันทึกผล
4.4 การประเมินผลการเรียน เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูทั้ง 3 วงจร ใหนักเรียนทําแบบทดสอบ
กลาง อ่อน ตลอดจนชีแ้ จงบทบาทของครูและนักเรียนในแต่ละกลุม่ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ มาวิ เ คราะห์ ตี ค วามหมาย สรุ ป
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง จํานวนเชิงซอน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 และแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห จากนั้น
วิธีการวัดและประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน
เพือ่ ประเมินสภาพทีเ่ กิดขึน้ และให้ได้แนวทางหรือรูปแบบการปฏิบตั ิ
นําคะแนนที่ไดไปวิเคราะหผลและแปลผลขอมูลตอไป
ด�ำเเนิคราะห
นการจัขดอกิมูจลกรรมการเรียนรู้ ตามแผนการ ที่มีประสิทธิภาพต่อไป
5.4.2การวิ
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ตามแผนการจั
คารอยละ ดการเรียนรู้ที่ 1 - 5 วงจรที่ 2 ปฏิบัติตามแผน ผลการวิจัย
การจัดการเรียนรู้ท5.2
ี่ 6 - การวิ
10  วงจรที
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อไปวน�ำข้อมูลที่ได้จาก ให้นักเรียนท�ำแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
การสะท้อนการปฏิบัติมาวิเคราะห์วิจารณ์ เพื่อปรับปรุงและแก้ไข เรื่อง จ�ำนวนเชิงซ้อน ซึ่งแบบทดสอบเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย
ผลการวิ
จัยวน�ำไปปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูใ้ นวงจรต่อไป เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 20 ข้อ โดยก�ำหนดให้นักเรียนมี
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มฤทธิท์ างการเรียนเฉลีย่ ร้อยละ 70 ขึน้ ไปและมีจำ� นวนนักเรียน
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ดังตารางที่ ย1เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ โดย
คณิตศาสตร เรื่อง จํานวนเชิงซอน ซึ่งแบบทดสอบเปนแบบทดสอบแบบปรนั
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กําหนดใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรอยละ 70 ขึ้นไปและมีจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑไมนอยกวารอยละ
วิเคราะห์
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ตารางที่ ่ 11 คะแนนผลสั
ตารางที
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ฤทธิ์ท์ทางการเรี
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นคณิตตศาสตร์
ศาสตร

คะแนนเต็ม

ผานเกณฑ
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จํานวน
รอยละ
(คน)
38
86.36

มห
าว

ิทยา

จากตารางที
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ะแนนผลสัมฤทธิ
มฤทธิ์ทางการ
์ทางการเรีแบบทดสอบอั
ยนเฉลี่ย คิดเปตนนัรยอจ�ยละ
ยน 20 คะแนน
จากตารางที
่ 1่ 1นันักกเรีเรียยนได้
ำนวน79.55
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ข้อละจ5ํานวนนั
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นร้อคน
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�ำนวนนักของจํ
เรียนผ่านวนนั
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ยกวารกอเรียละ
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กเรียนทีเคราะห์
่ผานเกณฑ
ยกวารอำยละ
38 ผลสั
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เป็น์ทร้างการเรี
อยละ 86.36
ยนทั70
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ซึ่งเป็มีจนํานวนนั
ต้องการวิ
เน้นไมทันกอษะการจ�
แนก70(0.5 คะแนน) ขั้นที่ 2
ผลการวิคืเอคราะห
อมูมลฤทธิ
ผลการวั
ดทักษะการคิ
ของนั
กเรียนอวัตถุประสงค์ เน้นทักษะการจ�ำแนก (1 คะแนน)
ไปตามเกณฑ์ท1.2
ี่ก�ำหนดไว้
ให้มีขผลสั
์ทางการเรี
ยนเฉลี่ยดวิเคราะห
ก�ำหนดปั
ญหาหรื
ของนั
การจัดขักิ้นจกรรมการเรี
ยนรูตกามแนวคิ
ทฤษฎีคอนสตรั
วิสต ่อมโยง
ไม่ น ้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละคะแนนการคิ
70 และให้ดวิมเี จคราะห
� ำ นวนนั
ก เรีกยเรีนทียน่ ผ ่ าโดยใช
นเกณฑ์
ที่ 3 ก�ำหนดหลั
การหรือดกฎเกณฑ์
เน้นทัคกติษะการเชื
่อง จําาร้นวนเชิ
านวน 2 ขอ ขอเน้ละนทั5กษะการจั
คะแนน ดหมวดหมู่
ไม่นเรื้อยกว่
อยละ ง70ซอน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ผูวิจัยไดทําการทดสอบโดยแบบทดสอบอั
(0.5 คะแนน) ขัน้ ทีต่ 4นัพิยจจํารณาแยกแยะ
1.2		ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการวัดทักษะการคิด หรือการประยุกต์ (2 คะแนน) และขัน้ ที่ 5 ขัน้ สรุปค�ำตอบ เน้นทักษะ
วิเคราะห์ของนักเรียน
การสรุปความ  (1 คะแนน)  ดังตารางที่ 2
คะแนนการคิ ด วิ เ คราะห์ ข องนั ก เรี ย น โดยใช้
การจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์  เรือ่ ง
จ�ำนวนเชิงซ้อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยได้ท�ำการทดสอบโดย

ชลกร เสริฐสม, แสงสุรีย์ ดวงค�ำน้อย

รวม 20 คะแนน ในแตละขอจะใหคะแนนใน 5 ขั้ นตอน ดั งนี้ ขั้น ที่ 1 กําหนดสิ่งที่ ตองการวิเคราะห เน นทั กษะการ
จํ าแนก (0.5 คะแนน) ขั้นที่ 2 กํา หนดปญ หาหรือวั ตถุ ป ระสงค เน น ทั ก ษะการจํ าแนก (1 คะแนน) ขั้ น ที่ 3 กํ าหนด
หลักการหรือกฎเกณฑ เนนทักษะการเชื่อมโยง (0.5 คะแนน) ขั้นที่ 4 พิจารณาแยกแยะ เนนทักษะการจัดหมวดหมูหรือ
วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562 167
การประยุกต (2 คะแนน) และขั้นที่ 5 ขั้นสรุปคําตอบ เนนทักษะการสรุปความ (1 คะแนน) ดังตารางที่ 2
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คราะหขของนั
องนักกเรีเรียยนน
ตารางที่ ่ 22 คะแนนผลการทดสอบวั
คะแนนของนักเรียน
คะแนนเต็ม ผานเกณฑ
สูงสุด ต่ําสุด คาเฉลี่ย S.D.
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ี่ก�ำหนดไว้นั กคืเรีอยให้
จากตารางที
เรียคนได
คะแนนทั
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า ร้ อ ยละ
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การจัและเมื
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู้ตามแนวคิดทฤษฎี
นรูนัำกแนก
เรียนเกิ
ดทัดกหมวดหมู
ษะการคิ่ ดการเชื
วิเคราะห
้ง 5 ทั กษะซึ
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การคิแผนการจั
ดวิเคราะห์ดการเรี
ได้แก่ ยการจ�
การจั
่อมโยงยอยทัคอนสตรั
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การประยุกต์ และการสรุปความ และมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์จ�ำนวน ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 5 ช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด และเมื่อจัดกิจกรรม คณิตศาสตร์สูงขึ้น เนื่องจาก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
สรุปและอภิปดรายผล
ครบตามแผนการจั
การเรียนรู้นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ ทีเ่ น้นทักษะการคิดวิเคราะห์ เป็นการจัดการ
ย่อยทั้ง 5 ทัก1.
ษะซึสรุ่งปเป็ผล
นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ คือ ให้มีคะแนน เรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เผชิญปัญหา หาวิธีแก้ไขปัญหา
เฉลี่ยตั้งแต่ร้อยละ 70
้นไป ฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรและสร้
างองค์
วามรู้ด้วยตนเอง
โดยน�ำความรู
้และประสบการณ์
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สตรัคติวิสต ที่เนนทักษะการคิดวิเคราะห จากผลการทดสอบนักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทั้งหมดและมีการจัด
่ม ซึ่งเป็38
นการส่
เรียนมี
ทักษะในการท�
ากั บ 15.19
คะแนน คิดเป นรอยละ 79.55 และมี จํานวนนักเรีกิจยกรรมกลุ
นที่ ผานเกณฑ
คน งคิเสริ
ดเปมนให้รนอักยละ
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สรุปเทและอภิ
ปรายผล
วมกัมนฤทธิ
ซึ่ง์ทสอดคล้
องกัยนบงานวิ
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จํานวนนั1.กเรีสรุ
ยนทั
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างการเรี
ตั้งแตจรัยอของ
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การพัจํฒานวนไม
นาผลสันมฤทธิ
นคณิ
ตศาสตร์
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นาทักษะการคิ
ดวิคเคราะห
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ปัญหาและการคิ
โดยการจัดกิจกรรมการเรี
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ติวิสต จากผลการทดสอบนั
กเรียนมีคะแนนทั
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เรื่อง การประยุ
กต์ของสมการเชิ
งเส้คะแนน
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ยวนส�รอำหรั
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นทักคษะการคิ
ดวิเคราะห์ จากผลการทดสอบนั
กเรียนมี
คะแนนดวิเคราะห
77.61
และมียจนเฉลี
ํานวนนั
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ไปตาม
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์ทางการเรียน
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มฤทธิ
ท์ างการเรี
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15.19 36
คะแนน
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ที่กําหนดไว
ใหมกีคเรีะแนนเฉลี
่ยตั้งแตร38
อยละ
นักเรียนที่ย่ผร้าอนเกณฑ
จํานวนไม
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มีคะแนนเฉลี
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2. อภิปรายผล
ทีก่ ำ� หนดไว้ คือ ให้มผี ลสัมฤทธิท์ างการเรียน ตัง้ แต่รอ้ ยละ 70 ขึน้ ไป 70 ขึ้นไป เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้   วิจิตรา   บังกิโล (2557)
2.1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
ได้การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการ
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ักเรียนที
่ผานเกณฑ
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ทีผ่ า่ กินการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูต้ ามแนวคิ
ทฤษฎีคคอนสตรั
จกรรมการเรี
ยนรูตามแนวคิ
ดทฤษฎีคดอนสตรั
ติวิสต คทีติ่เนวนสิ ต์ทักษะการคิ
ดวิเคราะห
จํานวนเชิ
ซอยนนมีชัผ้นลสั
มัธยมศึ
ร้อยละ
80.47
กเรียนจ�ยนรู
ำนวนร้
อยละด78.57
จากผลการทดสอบนั
ยนมี
คะแนนทั
ษะการคิยนคณิ
ดวิเคราะห์
เฉลีส่ยูงขึ้น เฉลี
ปที่ 5 ชวยใหนักเรีกยเรีนมี
ผลสั
มฤทธิ์ทกางการเรี
ตศาสตร
เนื่อ่ยงจาก
การจั
ดกิจและนั
กรรมการเรี
ตามแนวคิ
ทฤษฎีของจ�ำนวน
กเรีทยี่เปนทัดโอกาสให
้งหมด มีผนลสั
นตั้งหาวิ
แต่รธ้อีแยละ
ทั้งหมดเท่
ากับคติ15.52
ดเป็นร้อดยละ
77.61เปและมี
จ�ำดนวน
คอนสตรั
วิสต ทีคะแนน
่เนนทักคิษะการคิ
วิเคราะห
นการจั
การเรียนันรู
ักเรีมยฤทธิ
นได์ทเางการเรี
ผชิญปญยหา
กไข 70 ขึ้นไป
ที่กอ�ำยูหนดไว้
และกรรณิ
าร์ หาญพิ
นักเรีปยญนที
นเกณฑ์างองค
36 คคน
คิดดเป็วยตนเอง
นร้อยละโดยนํ
81.82
ของจ�แำละประสบการณ
นวน เป็นไปตามเกณฑ์
หา่ผ่าและสร
วามรู
าความรู
ที่นักเรียนมี
มาใชในการแก
ปญกหาอย
างเปทนักษ์ (2559)
ษาผลการจัาดงานร
กิจกรรมการเรี
ยนรู้ตามทฤษฎี
คอนสตรั
ตอน
และมีซึ่งกเป็ารจั
ดกิจกรรมกลุทมี่กซึ�ำหนดไว้
่งเปนการส
นักเรียนมีได้ทศักึกษะในการทํ
วมกัน ซึ่งสอดคล
องกับงานวิ
จัย คติวิสต์
นักเรีขัย้นนทั
้งหมด
นไปตามเกณฑ์
คืองเสริ
ให้มมีคใหะแนน
ีต่อคมโนทั
ศน์และความสามารถในการแก้
ปัญคหาทางคณิ
อํารพร
อินทป
ฒนากิจจ�กรรมการเรี
ณิตศาสตร
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรั
ติวิสตที่ ตศาสตร์
เฉลี่ยของ
ตั้งแต่
้อยละ
70ญขึญา
้นไป(2554)
และมีได
นักศเรีึกยษาการพั
นที่ผ่านเกณฑ์
ำนวน ทีย่มนรู
นทัากร้ษะการแก
ญหาและการคิ
ดวิเคราะห เรื่อ ง การประยุกเรืตข่อองสมการเชิ
ตัวแปรเดี
ว สํ้นาประถมศึ
หรับนักเรีกยษาปี
นชั้ นที่ 5 พบว่า
งรูปสามเหลีง่ยเสมนของนั
กเรียนชั
ไม่นเน
้อยกว่
อยละ 70 ปของนั
กเรียนทั้งหมด
มัธยมศึก2.ษาป
2 พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคะแนนเฉลี
อยละตศาสตร์
76.07 เและมี
ักเรียนจํย่ ามของนั
นวนรอกยละ
มโนทัศน์่ยทรางคณิ
รือ่ งรูปนสามเหลี
เรียน หลังได้รบั
อภิทปี่ รายผล
2.1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัย การจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ ทีส่ งู กว่าเกณฑ์
พบว่านักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.2 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  
ทั้งหมดเท่ากับ 15.19 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 79.55 และมีจ�ำนวน
นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 86.36 ของจ�ำนวน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีคะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์เฉลี่ย
ทั้งหมดเท่ากับ 15.52 คิดเป็นร้อยละ 77.61 และมีจ�ำนวนนักเรียน
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3. ข้อค้นพบในการวิจัย
จากการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง
จ�ำนวนเชิงซ้อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ�ำนวน 12 แผน ผู้วิจัยและ
ผู้ช่วยวิจัยพบข้อสังเกตที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการน�ำไป
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้
3.1 การจัดกิจกรรมในการวิจยั ครัง้ นี้ ประกอบ
ด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 12 แผน ซึ่งเป็นกิจกรรมราย
บุคคลและรายกลุ่ม ส่งผลให้นักเรียนบางคนท�ำกิจกรรมไม่แล้ว
เสร็จตามเวลาที่ก�ำหนด ผู้วิจัยให้การช่วยเหลือแนะน�ำอย่างใกล้ชิด
และให้เพื่อนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันช่วยดูแลตามศักยภาพของ
นักเรียน
3.2  ในการจัดกิจกรรมบางชั่วโมงใช้เวลามาก
เกินไป ท�ำให้นักเรียนท�ำงานไม่แล้วเสร็จ ส่งผลให้มีเวลาในการน�ำ
เสนอน้อยกว่าที่ผู้วิจัยก�ำหนด น�ำเสนอได้ไม่ครบทุกกลุ่ม ผู้วิจัยได้
ด�ำเนินการสุ่มตัวแทนกลุ่มที่มีแนวคิดที่แตกต่างกัน เพื่อให้น�ำเสนอ
ผลงานที่หลากหลาย
3.3 การออกแบบกิจกรรมบางเนื้อหามีความ
เป็นนามธรรมมาก ส่งผลให้การจัดกิจกรรมผู้วิจัยจะต้องให้นิยาม
นักเรียนเพิ่มเติม เช่น การสร้างจ�ำนวนเชิงซ้อน หากมิเช่นนั้นแล้ว
นักเรียนจะไม่สามารถด�ำเนินการแก้สถานการณ์ในใบกิจกรรมได้

ชภัฏ

ที่ผ่านเกณฑ์ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 81.82 ของจ�ำนวนนักเรียน
ทั้ ง หมด ซึ่ ง เป็ น ไปตามเกณฑ์ ที่ ก� ำ หนดไว้ คื อ ให้ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไปและมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์
จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 ของนักเรียนทัง้ หมด ซึง่ พบว่า นักเรียนได้
ด�ำเนินการหาค�ำตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่แสดงถึงทักษะ
การคิดเป็นล�ำดับขัน้ ตอนในการคิดวิเคราะห์ 5 ขัน้ ตอน โดยนักเรียน
แต่ละคนอ่านและท�ำความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาและตอบค�ำถาม
ในใบกิจกรรม พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ระบุสงิ่ ทีก่ ำ� หนดในสถานการณ์
ปัญหาได้ถูกต้อง และสามารถระบุวัตถุประสงค์ในการหาค�ำตอบได้
ท�ำให้นักเรียนเกิดทักษะการจ�ำแนก นอกจากนี้นักเรียนส่วนใหญ่
สามารถเขียนก�ำหนดขัน้ ตอนหรือวางแผนในการแก้ปญ
ั หาได้ ท�ำให้
นักเรียนเกิดทักษะการเชื่อมโยง โดยนักเรียนแสดงวิธีคิดหาค�ำตอบ
ตามที่ได้เสนอไว้อย่างถูกต้อง  มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ มือ่ มีแนวคิด
ที่หลากหลาย เพื่อเลือกแนวทางการแก้ปัญหาของกลุ่มที่สมบูรณ์
ทีส่ ดุ และสามารถสรุปค�ำตอบของปัญหาได้ทำ� ให้นกั เรียนเกิดทักษะ
การจัดหมวดหมูแ่ ละทักษะการประยุกต์  ในตอนท้ายนักเรียนจะต้อง
รวบรวมประเด็นส�ำคัญเพื่อหาข้อสรุปเป็นค�ำตอบ พบว่า นักเรียน
ส่วนใหญ่สามารถสรุปค�ำตอบได้ถูกต้อง พร้อมทั้งสามารถสรุป
สิ่งที่ได้จากการท�ำใบกิจกรรม ท�ำให้นักเรียนเกิดทักษะการสรุป
ความสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรรณิการ์   กวางคีรี (2554)
ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และความเข้าใจที่คงทน  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้ พบว่า ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ก่อนเรียน
และหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และความเข้าใจคงทนของ
นักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับดี พิรุณรัตน์ ขาวไชยมหา (2558)
ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์และกระบวนการ
แก้ปัญหาของโพลยาที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์เรื่อง ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับจ�ำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  พบว่า นักเรียน
มีคะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยมีคะแนน ทักษะการจ�ำแนก
ทักษะการเชื่อมโยง ทักษะการประยุกต์ ทักษะการสรุปความและ
ทักษะการจัดหมวดหมู่ คิดเป็น ร้อยละ 94.79, 90.63, 73.96, 65.63
และ 40.63 ตามล�ำดับ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยต่างประเทศ
ของ Bergthold (1999 อ้างถึงใน รัชนี ศรีสองเมือง, 2550)
ได้ศึกษารูปแบบการคิดเชิงวิเคราะห์และการใช้ความรู้ต่อการเข้าใจ
เบื้องต้นของนักเรียนในมโนทัศน์จ�ำกัดในวิชาแคลคูลัส จากการ
สัมภาษณ์พบว่า นักเรียน 10 คน มีการพัฒนาการคิดเชิงวิเคราะห์
เพิ่มขึ้น
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ลัยร
า

1. ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะ
การคิ ด วิ เ คราะห์ ข องนั ก เรี ย น ต้ อ งใช้ เวลาในการจั ด กิ จ กรรม
ค่อนข้างมาก ผู้วิจัยควรวางแผนการก�ำหนดเวลา และก�ำหนด
กิจกรรมให้สอดคล้อง ควรมีการปรับยืดหยุ่นเวลาอย่างเหมาะสม
ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ให้กับนักเรียนสูงสุด
1.2 การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ต ามแนวคิ ด
คอนสตรัคติวิสต์ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ เป็นการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ควรส่งเสริมให้นักเรียน
ท�ำกิจกรรมด้วยตนเอง ซึ่งนักเรียนต้องใช้เวลาคิดและท�ำกิจกรรม
ครูต้องค�ำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และความรู้พื้นฐาน
ของนักเรียนแต่ละคน
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรน�ำแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ ไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในเรื่องอื่น ๆ โดยเลือกเนื้อหา
ที่เหมาะสม
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นิตกรณ์ ศรีพิมพ์สอ. (2553). ผลการใช้รูปแบบการสอนตาม
แนวคิดทฤษฎีสรรคนิยมของ Underhill ที่มีต่อ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน เรื่อง อาหารและสารอาหาร ของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศกึ ษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
เอกสารอ้างอิง
กรรณิการ์  กวางคีร.ี (2554). การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และ นิสานันท์ ชามะรัตน์. (2554). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ทเี่ น้น
ความเข้าใจทีค่ งทน ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1
ทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ภาคตัดกรวย ชั้นมัธยม
ที่จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้. วิทยานิพนธ์
ศึกษาปีที่ 4 โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
Sketchpad เป็ น เครื่ อ งมื อ ประกอบการเรี ย นรู ้ .
และวิธีสอน ภาควิชาหลักสูตรและการสอนบัณฑิต
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
กระทรวงศึกษาธิการ.  (2553).  พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
ขอนแก่น.
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อกั ษรไทย. พิมพันธ์   เดชะคุปต์. และคณะ (2554). กลวิธีบ่มเพาะการคิด.
กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ.
_______.   (2551).   คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ตามหลักสูตร พิระธร   เถื่อนโทสาร. (2556). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ของ Underhill
กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  
ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ และใช้โปรแกรม The
จ�ำกัด.
Geometer’s Sketchpad เป็นเครื่องมือประกอบ
_______ . (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การเรียนรู้ เรื่อง การแก้สมการและอสมการโดยใช้
พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
กราฟ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษา
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด.
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
กาญจนา   ชุนบุญมา. (2551). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ล�ำดับและอนุกรม ส�ำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามแนวคิดทฤษฎี พิรุณรัตน์ ขาวไชยมหา. (2558). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
คณิ ต ศาสตร์ โ ดยใช้ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู ้ ต าม
คอนสตรัคติวิสต์. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
แนวคิ ด ทฤษฎี ค อนสตรั ค ติ วิ ส ต์ แ ละกระบวนการ
มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าหลั ก สู ต รและการสอน
แก้ปัญหาของโพลยาที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจ�ำนวนจริง ชั้นมัธยม
ดวงตะวัน   งามแสง. (2558). ผลการพัฒนาความสามารถในการ
ศึ ก ษาปี ที่ 2. วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาศึ ก ษาศาสตร
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าหลั ก สู ต รและการสอน
ปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวทางทฤษฎี
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
คอนสตรัคติวิสต์. วารสารร�ำไพพรรณี. ปีที่ 9 ฉบับที่ 3
พิสมัย  ใบลาศ. (2556). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
(มิถุนายน - กันยายน): 90 - 98.
ตามรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู ้ ค อนสตรั ค ติ วิ ส ต์ 
ทิศนา แขมมณี. 2559). ศาสตร์การสอน. พิมพ์ครัง้ ที่ 20.  กรุงเทพฯ:
โดยใช้ เ ทคนิ ค ระดมสมองที่ ส ่ ง เสริ ม ทั ก ษะความคิ ด
ด่านสุทธาการพิมพ์.
สร้างสรรค์ เรื่อง เส้นขนาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น.
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2.2 การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนเป็นเรื่องที่จ�ำเป็นและเป็นประโยชน์อย่างมาก ควรน�ำ
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนไปใช้อย่างสม�่ำเสมอในเนื้อหาอื่น ๆ
ตามความเหมาะสม
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ศิริญญา ดวงค�ำจันทร์. (2558). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์โดยใช้
เทคนิคระดมสมองทีส่ ง่ เสริมความคิดสร้างสรรค์ เรือ่ ง
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น.
สิริพร   ทิพย์คง. (2545). หลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์.
กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ.
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน. (2557). แนวปฏิบตั ิ
การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ต ามหลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย จ�ำกัด
ส�ำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) [สมศ.]. (2555). รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายนอกสถานศึก ษา ระดั บการศึก ษาขั้น พื้นฐาน
(รอบสาม). กรุงเทพฯ : สมศ.
อรุณี   โสภา. (2556). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โดยใช้ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู ้ ต ามแนวคิ ด
คอนสตรัคติวิสต์ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง
ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วิทยานิพนธ์
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อ� ำ ไพ ธนะมู ล . (2558). การพั ฒ นากิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ วิ ช า
คณิ ต ศาสตร์ ต ามแนวคิ ด ทฤษฎี ค อนสตรั ค ติ วิ ส ต์
โดยใช้รปู แบบการสอนผสมผสานระหว่างแบบ 5E กับ
STAD เรื่อง สถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.
วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม.
อ� ำ พร อิ น ทปั ญ ญา. (2554). การพั ฒ นากิ จ กรรมการเรี ย นรู ้
คณิ ต ศาสตร์ ตามแนวคิ ด ทฤษฎี ค อนสตรั ค ติ วิ ส ต์
ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาและการคิดวิเคราะห์ เรื่อง
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส�ำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าหลั ก สู ต รและ
การสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
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โดยใช้ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู ้ ต ามทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์และเทคนิคระดมสมองที่ส่งเสริม
ความสามารถในการคิดขั้นสูง เรื่อง ความรู้เบื้องต้น
เกีย่ วกับจ�ำนวนจริง ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2. วิทยานิพนธ์
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
รัชนี ศรีสองเมือง. (2550). ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บน
เครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิด
เชิ ง วิ เ คราะห์ ข องผู ้ เ รี ย น. วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
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โรงเรียนหนองเรือวิทยา. (2559). รายงานสรุปผลการทดสอบ
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กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหนองเรือวิทยา.
วัลยา  บุญอากาศ.  (2556).  ผลการจัดการเรียนรูแ้ บบร่วมมือเทคนิค
STAD ที่ มี ต ่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและทั ก ษะ
การคิดวิเคราะห์ วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6. วารสารร� ำ ไพพรรณี . ปี ที่ 7
ฉบับที่ 3  (มิถุนายน - กันยายน): 48 - 53.
วาสนา ดอนศิ ล า. (2555). การพั ฒ นากิ จ กรรมการเรี ย นรู ้
คณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ งเศษส่ ว น โดยใช้ โ มเดลซิ ป ปา
(CIPPA Model) ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิ ช าหลั ก สู ต รและการสอน บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
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วิจติ รา บังกิโล. (2557).  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
โดยใช้ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู ้ ต ามทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์และเทคนิคระดมสมองที่ส่งเสริม
ความสามารถในการคิดขัน้ สูง เรือ่ ง ล�ำดับและอนุกรม
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทปีทาโกรัส ที่เน้นการให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย
ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
Learning Activity Managemant on Pythagoras’ Theorem Focused on Inductive and
Deductive Reasoning for Mathayomsuksa II Student in Enrichment Science and
Mathematics Classroom at Pramochwittayaramintra School Bangkok
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การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการให้เหตุผล และความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทปีทาโกรัส ที่เน้นการให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียน
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ�ำนวน 1 ห้องเรียน ซึ่งมีนักเรียน 26 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองทั้งหมด
14 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผล และแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทปีทาโกรัส
เน้นการให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย สถิตที่ใช้ในงานวิจัยนี้คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
ที่แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน
ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทปีทาโกรัส ที่เน้นการให้เหตุผล
แบบอุปนัยและนิรนัย สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.)
เท่ากับ 0.477 2) ความสามารถในการให้เหตุผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทปีทาโกรัส ที่เน้นการให้เหตุผลแบบอุปนัย
และนิรนัย สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 และมีค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.596 และ 3) ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง ทฤษฎีบทปีทาโกรัส ทีเ่ น้นการให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย สรุปได้วา่ นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก
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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.
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คณิตศาสตร์มคี วามส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อการพัฒนาความคิด
ของมนุษย์ท�ำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่าง มีเหตุผล
เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์
ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา
ให้เหตุผล และคิดเชิงระบบ ในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ผู้เรียน
จะต้องฝึกใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่ การตั้งปัญหา
การตั้ ง ค� ำ ถาม การคิ ด วิ เ คราะห์ การสื่ อ สารทางคณิ ต ศาสตร์
การให้เหตุผล การแปลความ การตีความ และการแก้ปัญหาด้วย
วิธีการที่หลากหลาย และน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทาง
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ คณิตศาสตร์จึงเป็น
ประโยชน์ต่อการด�ำเนินชีวิตช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน และ
สามารถอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ ได้อย่างมีความสุข (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน, 2555) ดังนัน้ การจัดการเรียนรูว้ ชิ าคณิตศาสตร์
จึงเป็นสิง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญ และจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีการปรับเปลีย่ นหรือ
พัฒนาให้มีความเหมาะสมกับนักเรียนให้มากที่สุด เนื่องจากความรู้
ที่ ไ ด้ จ ากการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ นั ก เรี ย นสามารถน� ำ ไปใช้
ประโยชน์กบั ตนเองในชีวติ ประจ�ำวันได้ อีกทัง้ การเรียนคณิตศาสตร์
ยังเป็นพื้นฐานส�ำหรับการเรียนในระดับที่สูงขึ้น ช่วยเสริมสร้าง
การคิดวิเคราะห์ ระบบระเบียบในการคิด ความมีเหตุผล ช่างคิด
ช่างสังเกต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการวางแผนในการท�ำงาน
และมีความรับผิดชอบ
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นการศึกษาที่เน้นให้คนมี
ปัญญาเพราะปัญญาของคนในชาติ มีความส�ำคัญยิ่งกว่าทรัพยากร
แร่ธาตุ ซึง่ ทรัพยากรเหล่านีเ้ คยมีความส�ำคัญมากในศตวรรษทีผ่ า่ นมา
การศึกษาในยุคนี้เน้นรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Learning
community) เน้นการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for all)
เน้นการร่วมมือจากปวงชน (All for education) เป็นการศึกษา
ทีเ่ น้นการเรียนวิธกี ารเรียนรู้ (Learn how to learn) เน้นการเรียนรู้
แบบรวมพลัง (Co-operative and collaborative learning) เน้น
การสอนที่ให้ผู้เรียนสร้างความรู้เอง การจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อ
พัฒนาให้คนยุคใหม่มีความรู้ด้านภาษาที่จะสามารถสื่อสารได้ใน
ระดับสากลในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ รู้กฎธรรมชาติ รู้วิธี การคิด
รู้เรื่องการวิจัย และพัฒนาเป็นคนดีมีคุณธรรม มีค่านิยมต่อสังคม
มีสขุ ภาพดีแข็งแรง (พิมพันธ์  เดชะคุปต์ และพเยาว์  ยินดีสขุ , 2558)
หลักสูตรส�ำหรับพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แบบห้องเรียนพิเศษ ตามแนวทางของ สสวท. และ สอวน. เป็นการ
จัดการศึกษาแบบบูรณาการความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยยึดผู้เรียนเป็นส�ำคัญเพื่อให้ได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มตามศักยภาพ เป็นรายบุคคล เน้นทักษะการคิดระดับสูง

ด้านกระบวนการแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิด
สร้างสรรค์ โดยให้มีความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้ได้ด้วย
ตนเองอย่างเป็นระบบ โดยการจัดการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานและ
เพิ่มเติมให้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุ ท ธศั ก ราช 2551 ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยเพิ่ ม วิ ช า
ภาษาอั ง กฤษให้ เข้ ม มากขึ้ น และเน้ น จั ด สอนรายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จากรายวิชาเพิ่มพูน
ประสบการณ์ หรื อ รายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม พิ เ ศษ ซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์
คื อ เพื่ อ เร่ ง รั ด พั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษ
ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้ เ ป็ น
นักวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณนักวิทยาศาสตร์ภายใน
ประเทศให้มากขึ้น สามารถเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทย
ในการแข่งขันกับนานาประเทศได้
ในปั จ จุ บั น การจั ด การเรี ย นรู ้ ใ นวิ ช าคณิ ต ศาสตร์
ในภาพรวมของประเทศยั ง ไม่ บ รรลุ จุ ด มุ ่ ง หมายของหลั ก สู ต ร
โดยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ค่อนข้างต�่ำ  ความรู้
ความสามารถในวิชาคณิตศาสตร์ ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุง
และในโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ TIMSS (Trends in
International Mathematics and Science Study) ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมี
IEA (International Association for the Evaluation of
Educational Achievement) เป็นองค์กรที่ด�ำเนินการจัดสอบ
โดยประเมินผลสัมฤทธิ์ ด้านเนื้อหาและด้านพฤติกรรมการเรียนรู้
โดยเทียบกับค่ากลางของการประเมิน คือ 500 คะแนน ซึ่งในปี
2011 มีประเทศที่เข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้น 63 ประเทศ และรัฐ
ที่เข้าร่วมเปรียบเทียบอีก 14 รัฐ ส�ำหรับประเทศไทย นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย 415 คะแนน ซึ่งจัดว่าอยู่ในเกณฑ์
ระดับต�่ำ (401-475 คะแนน) ด้านเนื้อหาวิชาเรขาคณิตและการวัด
ส่วนคะแนนในด้านพฤติกรรมการเรียนรู้นั้นก็จัดอยู่ในระดับต�่ำ
เช่นเดียวกัน โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 427 คะแนน ซึ่งในรายงานยังอ้างอิง
ถึงผลการวิจัยภายในประเทศไทยที่ระบุว่าสาเหตุหนึ่งที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์นั้นคือ การขาดความพร้อม
ด้านแหล่งการเรียนรูภ้ ายในโรงเรียน และสือ่ การสอนของครู (สถาบัน
ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทศโนโลยี , 2547) รวมถึ ง
ปัญหาในการจัดการเรียนคณิตศาสตร์ของไทยในปัจจุบันการสอน
ที่ผ่านมาพบว่า การสอนส่วนใหญ่ของครูเป็นการสอนแบบบรรยาย
ถามตอบ และฝึกเนื้อหา มุ่งสอนจะเน้นเนื้อหาเป็นศูนย์กลาง
ไม่ค�ำนึงถึงนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนด้อยทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ ท�ำให้นักเรียนมุ่งไปที่การท่องจ�ำมากกว่าที่จะ
ท�ำความเข้าใจและหาเหตุผล ปัญหาเหล่านีท้ ำ� ให้นกั เรียนไม่สามารถ
น�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ�ำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(สุวร  กาญจนมยูร, 2546)
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3. เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่อง ทฤษฎีบทปีทาโกรัส ที่เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การให้
เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. นักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการให้เหตุผล
แบบอุปนัยและนิรนัย
2. ได้ตวั อย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง ทฤษฎีบท
ปี ท าโกรั ส ที่ เ น้ น การให้ เ หตุ ผ ลแบบอุ ป นั ย และนิ ร นั ย ส� ำ หรั บ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รำไ

ขอบเขตของการวิจัย

1. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นนักเรียนห้องเรียน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 3 ห้องเรียน จ�ำนวน 76 คน
		
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียน
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ�ำนวน 1 ห้องเรียน ซึ่งมีนักเรียน
26 คน ที่ได้โดยการสุ่มแบบกลุ่ม
2. ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย
1. ตัวแปรต้น คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทีเ่ น้น
การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย เรื่อง ทฤษฎีบทปีทาโกรัส
2. ตัวแปรตาม ได้แก่
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทฤษฎีบท
ปีทาโกรัส
2.2 ความสามารถในการให้ เ หตุ ผ ล เรื่ อ ง
ทฤษฎีบทปีทาโกรัส
2.3 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ทีเ่ น้นการให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย เรือ่ ง ทฤษฎีบทปีทาโกรัส
3. ขอบเขตด้านเนื้อหา
เนื้ อ หาที่ ใช้ ใ นการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เรื่ อ ง
ทฤษฎีบทปีทาโกรัส ที่เน้นการให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย คือ
วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ พื้ น ฐาน ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 โดยจั ด
แบ่งเนื้อหา ดังนี้
1. ทฤษฎีบทปีทาโกรัส
จ�ำนวน 6 ชัว่ โมง
2. บทกลับทฤษฎีบทปีทาโกรัส จ�ำนวน 4 ชัว่ โมง

ิทยา
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การให้ เ หตุ ผ ลเป็ น หั ว ใจส� ำ คั ญ ของคณิ ต ศาสตร์
คณิ ต ศาสตร์ ทุ ก สาขาถู ก พั ฒ นาขึ้ น อย่ า งเป็ น ระบบโดยใช้
กระบวนการให้เหตุผลแบบอุปนัยสร้างข้อคาดการณ์ต่าง ๆ ขึ้น
และจะยอมรับข้อคาดการณ์นั้นมาเป็นทฤษฎีบทหลังจากได้รับการ
ให้เหตุผลแบบนิรนัย ซึ่งเรียกว่า การพิสูจน์ การสอนให้เด็กพิสูจน์
มีประโยชน์หลายประการ คือ ใช้ตรวจสอบ ข้อคาดการณ์ว่าจริง
หรือเท็จ ช่วยในการตัดสินว่าข้อคาดการณ์นั้นน่าเชื่อถือหรือไม่
การพิสูจน์จะช่วยอธิบายให้เห็นภาพ ลักษณะ สมบัติ โครงสร้าง
หรือข้อความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวไว้ในข้อคาดการณ์
การพยายามพิสูจน์จะช่วยให้เราได้ค้นพบสิ่งใหม่ ๆ แตกต่างไป
จากเดิม นอกจากนี้ยังท�ำให้เห็นโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ซึ่งเป็น
ระบบเชิงสัจพจน์ เพราะเราต้องยอมรับนิยาม สัจพจน์และทฤษฎีบท
แล้วน�ำมาอ้างอิงเหตุผลอย่างเป็นระบบ อีกทัง้ การน�ำเสนอการพิสจู น์
ผ่านสิ่งต่าง ๆ จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ถกเถียง อภิปราย
ระหว่างผู้สนใจท�ำให้เกิดความรู้กว้างขวาง (สุกัญญา  หะยีสาและ,
2559) แต่การสอนการให้เหตุผลอย่างเป็นทางการเป็นเรื่องที่ยาก
ในการเรียนการสอนของคนปกติทั่วไป เป็นจุดอ่อนของการเรียน
โดยเฉพาะการให้เหตุผลทางเรขาคณิต ส�ำหรับนักเรียนโครงการ
พิ เ ศษวิ ท ยาศาสตร์ และคณิ ต ศาสตร์ ซึ่ ง จะมี เ นื้ อ หาการเรี ย น
ที่เข้มข้น รวมถึงการเรียนในเนื้อหาที่เกินระดับชั้นที่ห้องเรียนปกติ
หรือห้องเรียนธรรมดาเรียนกัน วิชาคณิตศาสตร์จะเน้นเนื้อหา
ที่ เ กิ น ระดั บ ชั้ น และยากกว่ า ปกติ การสอนการให้ เ หตุ ผ ลจึ ง
มีความส�ำคัญส�ำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษดังกล่าวที่จะก้าวไป
เป็นนักวิทยาศาสตร์และนักคณิตศาสตร์ในอนาคต
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยสนใจที่จะออกแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทปีทาโกรัส ที่เน้นการให้
เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และ
พัฒนาทักษะการให้เหตุผล อันจะน�ำไปสู่การเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนดเพือ่ เชือ่ มโยงกับการศึกษาความรูใ้ นระดับสูง
และเป็นแนวทางในการน�ำไปใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ทสี่ มบูรณ์ครบถ้วนในทุกด้าน
อันได้แก่ กระบวนการแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
การคิดสร้างสรรค์

มห
าว

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทฤษฎีบท
ปีทาโกรัส ทีเ่ น้นการจัดกิจกรรมการเรียนรูก้ ารให้เหตุผลแบบอุปนัย
และนิรนัย
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความสามารถในการให้ เ หตุ ผ ล เรื่ อ ง
ทฤษฎีบทปีทาโกรัส ที่เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การให้เหตุผล
แบบอุปนัยและนิรนัย
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4. ขอบเขตด้านระยะเวลา
ส�ำหรับการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการจัดกิจกรรม
ด้วยตนเองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ใช้เวลาจัดกิจกรรม
ทั้ ง หมด 14 ชั่ ว โมง โดยท� ำ การทดสอบก่ อ นการจั ด กิ จ กรรม
การเรียนรู้ 2 ชั่วโมง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 10 ชั่วโมง และท�ำการ
ทดสอบหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2 ชั่วโมง

รำไ

พพ
รรณ
ี

2. แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ ง
ทฤษฎีบทปีทาโกรัส ทีเ่ น้นการให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย ซึง่ เป็น
ข้อสอบแบบปรนัย เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 25 ข้อ พบว่า
มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.67 - 1.00 มีค่าความยากง่ายอยู่
ระหว่าง 0.33 - 0.88 ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกอยู่ระหว่าง 0.25 - 0.67
และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80
3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผล เรือ่ ง
ทฤษฎีบทปีทาโกรัส ที่เน้นการให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย
สมมติฐานในการวิจัย
ในงานวิจยั นีต้ งั้ ระดับนัยส�ำคัญในการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งเป็นข้อสอบแบบเติมข้อความแสดงเหตุผล จ�ำนวน 2 ข้อ โดย
ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน พบว่า ค่าดัชนี
ที่ .05 โดยมีสมมติฐานดังนี้
1. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ความสอดคล้องอยู่ที่ 0.67 - 1.00 มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง
เรื่อง ทฤษฎีบทปีทาโกรัส ที่เน้นการให้เหตุผลแบบอุปนัยและ 0.46 - 0.48 มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกอยู่ระหว่าง 0.33 - 0.43 และมีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85
นิรนัยสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3. แบบทดสอบวั
3. แบบทดสอบวั
ดความสามารถในการให
ดความสามารถในการให
เหตุผล เรื่อเงทฤษฎี
หตุผล เรืบ4.ทป
่องทฤษฎี
ทาโกรัดบสความพึ
ทปที่เทนาโกรั
นงการให
ส ทีเ่ หตุ
นอนการจั
ผการให
ลแบบอุ
ปผนัลแบบอุ
ยและ ยปนรู
นัย้ และ
แบบวั
พอใจต่
ดกิเจหตุ
กรรมการเรี
2. ความสามารถในการให้เหตุผล เรื่อง ทฤษฎีบท
นิรนัย ซึ่งเปนินรขนัอยสอบแบบเติ
ซึ่งเปนขอสอบแบบเติ
มขอความแสดงเหตุ
มขอความแสดงเหตุ
ผล จํานวนผ2เรืลอ่ ขจํงอาทฤษฎี
นวน
โดยตอบถู
2บขทปี
อกทโดยตอบถู
ให
1
คะแนน
ก
ให
ตอบผิ
1
คะแนน
ด
ให
ตอบผิ
0
คะแนน
ด
ให
พบว
0
คะแนน
า
าโกรัส ทีเ่ น้นการให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัยพบวา
ปีทาโกรัส ที่เน้นการให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัยของนักเรียน
คาดั ชนี ความสอดคล
คาดัชนีความสอดคล
องอยูที่ 0.67
องอยู
– 1.00
ที่ 0.67
มีค–าความยากง
1.00 มี คาความยากง
าพบว่
ยอยูารมีะหว
ายอยู
ง 0.46
ระหว
ง 0.46
–าอํ0.48
านาจจํ
มีคาาแนกอยู
อํานาจจํ ระหว
าแนกอยู
าง ระหวาง
ค่าาความเชื
่อมั–่นา0.48
เท่
ากัมีบค0.98
หลังการจั0.33
ดกิจกรรมการเรี
ย
นรู
้
สู
ง
กว่
า
เกณฑ์
ร
อ
้
ยละ
60
– 0.430.33
และมี
– 0.43
คาความเชื
และมี่อคมัาความเชื
่นเทากับ่อ0.85
มั่นเทากับ 0.85
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4. แบบวัด4.
ความพึ
แบบวังพอใจต
ดความพึ
อการจั
งพอใจต
ดกิจอกรรมการเรี
การจัดกิจกรรมการเรี
ย นรู เรื่อง ยทฤษฎี
นรู เรืบ่อทป
ง ทฤษฎี
ทาโกรับสทปทีท่ เนาโกรั
นการให
ส ที่ เนหตุนการให
ผลแบบเหตุผลแบบ
การเก็
บ
รวบรวมข้
อ
มู
ล
เครื่องมืออุปทีนั่ใช้ยและนิ
ในการวิ
ัย ารมีนัคยาพบว
อุรปนันัยยจและนิ
พบว
ความเชื
า มี่อคมัาความเชื
่นเทากับ่อ0.98
มั่นเทากับ 0.98
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งการทดลอง โดยใช้
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้
การเก็
บรวบรวมข
การเก็ดบกิรวบรวมข
มูล อมูยนรู
ล ้ เรื่อง ทฤษฎีบท แผนการวิจัยที่มีกลุ่มทดลองเพียงกลุ่มเดียว และมีการทดสอบ
1. แผนการจั
จอกรรมการเรี
ปีทาโกรัส ทีเ่ น้นการให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย จ�ำนวน 5 แผน ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (One Group Pretest การศึกษาวิการศึ
จัยครัก้งษาวิ
นี้เปจนัยการวิ
ครั้งนีจ้เัยปกึน่งการวิ
การทดลอง
จัยกึ่งการทดลอง
โดยใช
แผนการวิ
โดยใช
จแัยผนการวิ
ทีโดยมี
่มีกลุรมูปจทดลองเพี
ัแบบ
ยที่มีกดัลุงมนียทดลองเพี
งกลุมเดีการ
ยวและมีการ
Posttest
Design)
้ งกลุมเดียยวและมี
ทดสอบกอนทดสอบก
และหลัองนการจั
และหลั
ดกิจงกรรมการเรี
การจัดกิจกรรมการเรี
ยนรู (OneยGroup
นรู (One
Pretest
Group– Pretest
Posttest– Design)
Posttestโดยมี
Design)
รูปแบบ
โดยมี
ดังรนีูป้ แบบ ดังนี้
สอบกอน สอบกอน การจัดกิจกรรมการเรี
การจัดกิจกรรมการเรี
ยนรู
ยนรู
T1
T1
X
X

Tเมื1 ่อ แทน การทดสอบก
T1 แทน การทดสอบก
อนการจัดกิอจนการจั
กรรมการเรี
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (Pre -ยtest)
นรู (Pre - test)
งการจัดกิจงกรรมการเรี
การจัดกิจกรรมการเรี
ยนรู (Postย–นรูtest)
 (Post – test)
T2 แทน การทดสอบหลั
T2 แทน การทดสอบหลั
X แทน
การจัดกิจกรรมการเรี
ยนรู ทีเ่ หตุ
นนผการให
เหตุปนัผลแบบอุ
X แทน การจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู ทีเ่ นนการให
ลแบบอุ
ยและนิรปนันัยยและนิรนัย
ทฤษฎี
ทปีททาโกรั
าโกรัสส
่องงทฤษฎี
เรื่องทฤษฎีเรืเรืบ่อทป
ทาโกรับบสทป

ิทยา

เมื่อ

สอบหลัง สอบหลัง
T2
T2

มห
าว

โดยดําเนินการตามขั
โดยดําเนิน้นการตามขั
ตอน ดังนี้น้ ตอน ดังนี้
1. ทดสอบก1.อทดสอบก
นการจัดกิอจนการจั
กรรมการเรี
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูกับนักเรียนรู
ยนด
กับวนัยแบบทดสอบวั
กเรียนดวยแบบทดสอบวั
ดผลสัมฤทธิด์ทผลสั
างการเรี
มฤทธิย์ทนางการเรี
เรื่อง ทฤษฎี
ยน เรื่อง ทฤษฎี
บทปทาโกรับทป
ส จําทนวน
าโกรั25
ส จํขาอนวน
และแบบทดสอบวั
25 ขอ และแบบทดสอบวั
ดความสามารถในการให
ดความสามารถในการให
เหตุผล จํานวน
เหตุผ2ล ขจํอานวน
ที่ผูวิจ2ัยขสรอาทีงขึ่ผ้นูวิจัยสรางขึ้น
2. ดําเนินการจั
2. ดําดเนิกิ จนกรรมการเรี
การจัดกิ จกรรมการเรี
ยนรูตามแผนการเรี
ยนรูตามแผนการเรี
ยนรู ที่ ผู วิจยั ยนรู
เป นทีผู่ ผสู วอนเอง
ิจั ยเป นผูจํสานวน
อนเอง5 จํแผน
านวนระยะเวลา
5 แผน ระยะเวลา
ทั้งหมด 14ทัชั้ง่วหมด
โมง 14 ชั่วโมง
3. ทดสอบหลั
3. ทดสอบหลั
งการจัดกิจงกรรมการเรี
การจัดกิจกรรมการเรี
ยนรูกับนักเรี
ยนรู
ยนด
กับวนัยแบบทดสอบวั
กเรียนดวยแบบทดสอบวั
ดผลสัมฤทธิด์ทผลสั
างการเรี
มฤทธิย์ทนางการเรี
เรื่อง ทฤษฎี
ยน เรื่อง ทฤษฎี
บทปทาโกรับทป
ส จําทนวน
าโกรั25
ส จํขาอนวน
และแบบทดสอบวั
25 ขอ และแบบทดสอบวั
ดความสามารถในการให
ดความสามารถในการให
เหตุผล จํานวน
เหตุผ2ล ขจํอานวน
และแบบวั
2 ขอ ดและแบบวั
ความพึงพอใจ
ดความพึงพอใจ
ที่ผูวิจัยสราทีงขึ่ผ้นูวิจัยสรางขึ้น
4. ตรวจผลการจั
4. ตรวจผลการจั
ดกิจกรรมการเรี
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู โดยนํายคะแนนที
นรู โดยนํ่ไาดคะแนนที
มาวิเคราะห
่ไดมทาวิางสถิ
เคราะห
ติเพืท่อตรวจสอบสมมติ
างสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติ
ฐาน
ฐาน

การวิเคราะห
การวิขเอคราะห
มูล ขอมูล
การนําเสนอผลการวิ
การนําเสนอผลการวิ
เคราะหขอเมูคราะห
ล และการแปลผลการวิ
ขอมูล และการแปลผลการวิ
เคราะหขอเมูคราะห
ลในการทดลองครั
ขอมูลในการทดลองครั
้งนี้ ผูวิจัยได้งนีเสนอ
้ ผูวิจัยไดเสนอ
ตามลําดับ ตามลํ
ดังนี้ าดับ ดังนี้
1. เปรียบเที1.ยเปรี
บผลสั
ยบเที
มฤทธิ
ยบผลสั
์ทางการเรี
มฤทธิย์ทนวิ
างการเรี
ชาคณิยตนวิ
ศาสตร
ชาคณิ
ตศาสตร
กเรีโสภา,
ยขนกองนั
อสมวงษ์
นและหลั
กเรียนกแปลงประสพโชค,
องการจั
นและหลั
ดกิจงกรรมการเรี
การจัพรสิ
ดกิจนกรรมการเรี
ยนรู
มณี
รัตขน์องนั
หงษ์
สุภ วาลย์ ยนรู
เรื่อง ทฤษฎีเรืบ่อทป
ง ทฤษฎี
ทาโกรับสทปทีท่เนาโกรั
นการให
ส ที่เนหตุนการให
ผลแบบอุ
เหตุปผนัลแบบอุ
ยและนิปรนั ยและนิ
สําหรัรบนันัยกสํเรีายหรั
นชับ้นนัมักธเรียมศึ
ยนชัก้นษาป
มัธยมศึ
ที่ 2 กหษาป
องเรีทยี่ น2 หองเรียน

176 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562

การวิเคราะห์ข้อมูล

พพ
รรณ
ี

1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎี
บทปีทาโกรัส ที่เน้นการให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย ส�ำหรับ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โดยใช้ t - test for Dependent Sample
2. ศึกษาความสามารถในการให้เหตุผลของนักเรียน
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทปีทาโกรัส ที่เน้น
การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย ส�ำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กับเกณฑ์ร้อยละ 60
โดยใช้สูตร One-sample test for the mean
3. ศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เรือ่ ง ทฤษฎีบทปีทาโกรัส ทีเ่ น้นการให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย
โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

รำไ

โดยด�ำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ทดสอบก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียน
ด้ ว ยแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ ง ทฤษฎี บ ท
ปีทาโกรัส จ�ำนวน 25 ข้อ และแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการให้เหตุผล จ�ำนวน 2 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
2. ด�ำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแผนการเรียนรู้
ที่ผู้วิจัยเป็นผู้สอนเอง จ�ำนวน 5 แผน ระยะเวลาทั้งหมด 14 ชั่วโมง
3. ทดสอบหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียน
ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรือ่ ง ทฤษฎีบทปีทาโกรัส
จ�ำนวน 25 ข้อ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผล
จ�ำนวน 2 ข้อ และแบบวัดความพึงพอใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
4. ตรวจผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยน�ำคะแนน
ที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ลัยร
า

ชภัฏ

การน�ำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผล
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
การวิเคราะห์
ข้อมูเลคราะห
ในการทดลองครั
ผลการวิ
ขอมูล ้งนี้ ผู้วิจัยได้เสนอตามล�ำดับ คณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลัง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ดังนี้
เรือ่ ง ทฤษฎีบทปีทาโกรัส ทีเ่ น้นการให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิ
ตศาสตร
นกอกนและหลั
จกรรมการ
ส�ำหรั
บนักเรีขยองนั
นชั้นกมัเรีธยยมศึ
ษาปีที่ 2ง ห้การจั
องเรีดยกินวิ
ทยาศาสตร์และ
เรีย นรู เรื่ อง ทฤษฎีบ ทป ทาโกรัส ที่ เน นการให เหตุ ผ ลแบบอุ
ย และนิโดยใช้
รนั ย สํ าt หรั- บtest
นั ก เรีforย นชัDependent
้ น มั ธยมศึ กษาป
ที่ 2 และ
คณิปตนัศาสตร์
Sample
หองเรียนวิท ยาศาสตรและคณิ ตศาสตร โดยใช t – test forวิDependent
เคราะห์ค่าดัชSample
นีประสิทธิและวิ
ผล ได้เคราะห
ผลดังนีค้ าดัชนีประสิทธิผล
ไดผลดังนี้
ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องทฤษฎีตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
บทปทาโกรัส ที่เนนการใหเหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หองเรียน
เรืวิ่อทง ยาศาสตร
ทฤษฎีบทปี
ทาโกรัตสศาสตร
ที่เน้นการให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัยส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
และคณิ
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

มห
าว

ิทยา

df
คะแนนเต็ม
การทดสอบ
S.D.
E.I.
t
p-value
x̅
กอนการจัด
25
25
6.89
3.50
กิจกรรมการเรียนรู
0.477 12.04*
.000
หลังการจัด
25
25
15.54
4.47
กิจกรรมการเรียนรู
* มีนัยสําคัญทีร่ ะดับ .05
จากตารางที่ 1 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ทฤษฎีบทปทา
่ 1เหตุพบว่
า ผลสัปมนัฤทธิ
์ทางการเรี
นของ
ผลรวมคะแนนของการทดสอบหลั
น ทางสถิ
เท่ากับติท404
โกรัสจากตารางที
ที่เนนการให
ผลแบบอุ
ยและนิ
รนัย สูงยกว
ากอนการจั
ดกิจกรรมการเรียนรู อยางมีนัยงสํเรีาคัยญ
ี่ระดับคะแนน
ากับ 12.04ยนรูและ
ากับทาโกรั
.000สโดยกเมือ่ อนการจั
ดกิจกรรมการเรี
ีคะแนนเฉลี
่ย เทากัเท่บา6.89
.05งดการจั
วยคดา กิtจเทกรรมการเรี
นักเรียนหลั
้ เรื่อpง-value
ทฤษฎีเทบทปี
ค� ำ นวณโดยใช้
สู ต รดั ชยนีนรูปมระสิ
ท ธิ ผ ล (E.I.)
กั บ 0.477
และมี
นเบี่ย งเบนมาตรฐานเท
หลัดงกิการจั
ดกิ จกรรมการเรี
่ย เท ากั บด15.54
และมี สย วนรู
น ้ เรื่อง
ทีเ่ น้นการให้
เหตุสผวลแบบอุ
ปนัยและนิรนัย สูงากว่กั บาก่3.50
อนการจั
จกรรม
หมายความว่ยานรูนัมกี คเรีะแนนเฉลี
ยนที่เรียนโดยการจั
กิจกรรมการเรี
เบี้ ่ ยอย่
งเบนมาตรฐานเท
ากับติท4.47
ะแนนเต็
ซึ่งผลรวมคะแนนของการทดสอบก
อนเรี
ย นเท าปกันับย179
การเรียนรู
างมีนัยส�ำคัญทางสถิ
ี่ระดับมีค.05
ด้วยค่มา t25เท่คะแนน
ากับ ทฤษฎี
บทปีทาโกรัส ที่เน้นการให้เหตุ
ผลแบบอุ
และนิรนัย
คะแนน
ผลรวมคะแนนของการทดสอบหลั
งเรี ยนเท ายกันบ 404
คะแนน
เมื่ อคํานวณโดยใช
ูตรดัชนีหรืปอระสิ
ทธินผร้ลอยละ
(E.I.)47.7
12.04 และ
p-value
เท่ากับ .000 โดยก่อนการจัดกิจกรรมการเรี
มีความรู
้และความเข้
าใจเพิ่มขึ้นส0.477
คิดเป็
เท
า
กั
บ
0.477
หมายความว
า
นั
ก
เรี
ย
นที
เ
่
รี
ย
นโดยการจั
ด
กิ
จ
กรรมการเรี
ย
นรู

เรื
่
อ
งทฤษฎี
บ
ทป
ท
าโกรั
ส
ที
เ
่
น
น
การให
เ
หตุ
ผลผลของ
รู้มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 6.89 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ
2. ผลการศึกษาความสามารถในการให้เหตุ
รนัย มียคนรู
วามรู
ละความเข
้น 0.477 นัหรืกอเรีคิยดนหลั
เปนงรการจั
อยละด47.7
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บทปผลรวมคะแนนของการทดสอบหลั
ทาโกรัส
คะแนน
งเรียนเทากับ 325 คะแนน เมื่อคํานวณโดยใชสูตรดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ได กลาง
6. นักเทเรีายกันชอบเรี
บ 0.596ยนหมายความวานักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องทฤษฎีบทปทาโกรัส ที่เนนการใหเหตุผล ปาน
3.80 19.20 34.60 30.80 11.50
3.27
1.041
เรื่อแบบอุ
งงทฤษฎี
ทฤษฎี
ทปีททาโกรั
าโกรั
กลาง
ปนับยบทป
และนิ
รนัยสสมีความสามารถในการใหเหตุผลเพิ่มขึ้น 0.596 หรือคิดเปนรอยละ 59.6
7. ประโยชนของทฤษฎีบทปทาโกรัส
3.80 7.70 11.50 30.80 46.20
4.08
1.129
มาก
ปาน
8. การเขาใจในเนื้อหาเพิ่มขึ้น
11.50 3.80 34.60 38.50 11.50
3.35
1.125
กลาง
9. กระบวนการใหเหตุผลมีคณ
ุ คาตอ
3.80
0
23.10 38.50 34.60
4.00
0.980
มาก
การเรียนคณิตศาสตร
10. นักเรียนชอบกิจกรรมปฏิบัติเรื่อง
ปาน
3.80 19.20 30.80 30.80 15.40
3.35
1.093
ทฤษฎีบทปทาโกรัส
กลาง
รวม
3.612
0.903
มาก
จากตารางที่ 3 พบวา ผลการศึกษาความพึงพอใจตอการการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องทฤษฎีบทปทาโกรัส ที่
เนนการใหเหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย โดยรวมไดคาเฉลี่ยเทากัมณี
บ 3.612
สรุปโสภา,
ไดวานัสมวงษ์
กเรียนมีแปลงประสพโชค,
ความพึงพอใจในระดั
รัตน์ หงษ์
พรสิบนมากสุภวาลย์
ประเด็นที่มีความพึงพอใจในระดับมากมี 5 ประเด็น ไดแก ประโยชนของทฤษฎีบทปทาโกรัส (x̅ = 4.08, S.D. = 1.129)
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เรียนสูงขึ้น มีความสามารถในการแก้ปัญหา ท�ำงานกับผู้อื่นได้ดี
มีทักษะสังคม เชื่อมั่นในตนเองกล้าแสดงออกมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและงานกลุม่ รวมทัง้ มีทกั ษะการคิดและเจตคติทดี่ ตี อ่ วิชา
ที่เรียน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับค�ำกล่าวของ (อัมพร  ม้าคนอง,
2553) ที่ว่าการให้เหตุผลแบบอุปนัยเป็นกระบวนการคิดที่ใช้การ
สังเกตจากการท�ำซ�้ำ ๆ หลาย ๆ ครั้ง หลาย ๆ ตัวอย่าง ที่มีหลักการ
เพื่ อ ให้ ผู ้ เรี ย นได้ เ ห็ น รู ป แบบ แล้ ว ใช้ เ หตุ ผ ลสรุ ป ความสั ม พั น ธ์
ในรูปแบบทัว่ ไปของตัวอย่างเหล่านัน้ ซึง่ เป็นการเน้นให้นกั เรียนรูจ้ กั
กับหลักการก่อนแล้วจึงค่อยพิสูจน์ให้เห็นจริง จะช่วยให้นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น นอกจากการเรียนรู้เป็นกลุ่มและ
การรู้จักศึกษา ได้ใช้สื่อรูปธรรมจับต้องได้ ให้นักเรียนค้นพบความรู้
ด้วยตนเองจากการปฏิบัติทดลอง จากสื่อและเอกสารการใช้สื่อ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ (พิสทุ ธิศ์ ลิ ป์  โพธิอะ, 2555) ทีท่ ำ� การวิจยั
อภิปรายผล
จากการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง ทฤษฎี เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบปฏิบัติการโดยใช้สถานการณ์จ�ำลอง
บทปีทาโกรัส ที่เน้นการให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย ส�ำหรับ เรื่อง ทฤษฎีบทปีทาโกรัส ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และพฤติกรรมการท�ำงานเป็นกลุม่ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน
สามารถอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการจัด ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปฏิบัติการโดยใช้สถานการณ์จ�ำลอง
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องทฤษฎีบทปีทาโกรัส ที่เน้นการให้เหตุผล เรื่อง ทฤษฎีบทปีทาโกรัส สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 65 อย่างมีนัยส�ำคัญ
แบบอุปนัยและนิรนัย สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรูอ้ ย่างมี ทางสถิติที่ระดับ .01
2. ผลการศึกษาความสามารถในการให้เหตุผลของ
นัยส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 และมีดชั นีประสิทธิผลเท่ากับ 0.477
โดยมีค่าเฉลี่ยหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เท่ากับ 15.54 คะแนน นักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทปีทาโกรัส
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.50 คิดเป็นร้อยละ 62.16 ทั้งนี้ ที่เน้นการให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60
เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการให้เหตุผลแบบ อย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีค่าดัชนีประสิทธิผล
อุปนัยและนิรนัย จะเน้นจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ท�ำงานเป็นกลุ่ม เท่ากับ 0.596 โดยมีค่าเฉลี่ยหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เท่ากับ
เล็ก ๆ มีการช่วยเหลือในการเรียนรู้กันในกลุ่ม ส่งเสริมให้นักเรียน 12.5 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.79 คิดเป็นร้อยละ
มีปฏิสมั พันธ์ทดี่ ตี อ่ กัน ซึง่ นักเรียนแต่ละคนจะต้องมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ 62.5 ทัง้ นีเ้ นือ่ งมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ เี่ น้นการให้เหตุผล
ทัง้ ในส่วนของตนเองและส่วนรวม การจัดกิจกรรมจะเน้นให้นกั เรียน เป็นเรื่องที่ยากและเป็นจุดอ่อนในการเรียนของนักเรียน อีกทั้ง
ศึกษา และสรุปความรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงจากใบกิจกรรม นักเรียนต้องเขียนแสดงเหตุผล ซึง่ นักเรียนได้ฝกึ เขียนน้อยมาก และ
ส่งเสริมให้นกั เรียนได้ฝกึ ทักษะการสือ่ สาร ตระหนักถึงการหาเหตุผล การเรียนปกติที่ไม่ได้เน้นการแสดงเหตุผล การจัดการเรียนรู้ครั้งนี้
ของค�ำตอบ สอดคล้องกับค�ำกล่าวของ (ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์, 2552) มีการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ มีการสร้าง
ที่ได้กล่าวว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นการเรียนการสอนที่เน้นให้ องค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างปฏิสัมพันธ์
ผู้เรียนท�ำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ สมาชิกกลุ่มมีความสามารถ ร่วมกัน เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงจาก
ในการเรียนต่างกัน แต่ละคนจะมีความรับผิดชอบในสิง่ ทีไ่ ด้รบั การสอน สื่อการสอนรูปธรรม ตามใบกิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จนนักเรียน
และช่วยเพื่อนสมาชิกให้เกิดการเรียนรู้ด้วย มีการช่วยเหลือซึ่งกัน สามารถหาข้อสรุปได้ การจัดกิจกรรมจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฟัง
และกัน โดยมีเป้าหมายในการท�ำงานร่วมกัน มีการให้ความสนใจ พูด อ่าน เขียน และแสดงความคิดเห็นในขณะลงมือท�ำกิจกรรม  
การยอมรับ การให้ค�ำชมเชยจากกลุ่มเพื่อน จะเป็นตัวเสริมแรงที่มี และนักเรียนแต่ละคนจะมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ และต้อง
ประสิทธิภาพมาก โดยเฉพาะเด็กวัยรุ่น มักจะมีธรรมชาติรวมกลุ่ม ถ่ายทอดสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มา ให้เพื่อนของเขาได้ฟังด้วยภาษาของ
และท�ำตามกลุ่มมากกว่าครู รูปแบบกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนเป็น เขาเอง ซึง่ การพูดอธิบายเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ จะช่วยให้นกั เรียนได้เข้าใจ
ทั้งผู้สอน จะท�ำให้นักเรียนได้แสดงความสามารถได้เต็มที่ ในขณะ ความรูน้ นั้ ๆ มากขึน้ ทัง้ นีก้ จิ กรรมต่าง ๆ จะมีผวู้ จิ ยั คอยดูแล อธิบาย
เดียวกันก็ยงั เป็นผูร้ บั ฟังและการให้การยอมรับ สรุปได้วา่ การจัดการ และให้ค�ำแนะน�ำอย่างใกล้ชิด รวมถึงกระตุ้นการแสดงเหตุผลของ
เรียนรูใ้ นรูปแบบดังกล่าวช่วยส่งเสริมให้นกั เรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการ นักเรียนโดยการให้ค�ำถามว่า ท�ำไม เพราะอะไร จะเกิดอะไรต่อไป
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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�ำกิจกรรม (X = 4.00, S.D. = 0.980)
ได้ฝึกทักษะต่างๆ จนมีความเข้าใจในเนื้อหาทฤษฎีบทปีทาโกรัส
(X = 3.96, S.D. = 0.744) ได้ฝึกการให้เหตุผลทฤษฎีบทปีทาโกรัส
(X = 3.62, S.D. = 1.023) กระบวนการให้ เ หตุ ผ ลมี คุ ณ ค่ า
ต่อการเรียนคณิตศาสตร์ (X = 4.00, S.D. = 0.980)

มณีรัตน์ หงษ์โสภา, สมวงษ์ แปลงประสพโชค, พรสิน สุภวาลย์
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3. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการการจัดกิจกรรม
การเรี ย นรู ้ เรื่ อ ง ทฤษฎี บ ทปี ท าโกรั ส ที่ เ น้ น การให้ เ หตุ ผ ล
แบบอุปนัยและนิรนัย โดยรวมได้คา่ เฉลีย่ 3.612 สรุปได้วา่ นักเรียน
มีความพึงพอใจในระดับมาก ประเด็นที่มีความพึงพอใจในระดับ
มากมี 5 ประเด็น ได้แก่ ประโยชน์ของทฤษฎีบทปีทาโกรัส (X =
4.08, S.D. = 1.129) การมีโอกาสได้สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล
ในขณะท�ำกิจกรรม (X = 4.00, S.D. = 0.980) ได้ฝึกทักษะต่าง ๆ
จนมี ค วามเข้ า ใจในเนื้ อ หาทฤษฎี บ ทปี ท าโกรั ส (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
กิจกรรมครั้งนี้ได้มีการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการท�ำ
กิจกรรมได้จับต้อง ได้ทดลองจริงในรูปแบบการท�ำงานเป็นกลุ่ม
เปิดโอกาสให้นักเรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองเน้นการเรียนรู้
ด้วยการลงมือปฏิบัติ ท�ำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการท�ำ
กิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับค�ำกล่าวของ ไชยยศ เรืองสุวรรณ (มปป.)
ที่ว่า การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นการเรียน
การสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมองได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา
และการน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้ เป็นการสอนที่เปิดโอกาสให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด นักเรียนสามารถ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีส่วนร่วมการสร้างองค์ความรู้และได้
ท�ำงานร่วมกับผู้อื่น กิจกรรมการเรียนการสอนจะเน้นให้นักเรียน
ใช้ทักษะการคิดขั้นสูง ความรู้เกิดจากประสบการณ์จะส่งผลต่อ
ความเข้าใจ อีกทั้งยังสอดคล้องกับ อาร์ทซ์ และชิเรล (Artzt and
Shirel, 1999) ได้กล่าวถึงการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ว่า การให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์เป็นส่วนที่ท�ำให้การแก้ปัญหาสมบูรณ์
นักเรียนจะไม่สามารถเข้าใจปัญหา วิเคราะห์ปัญหา หรือวางแผน
ในการแก้ปัญหาได้หากปราศจากการให้เหตุผลกล่าวได้ว่าการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์จะมีความส�ำคัญควบคู่ไปกับการแก้ปัญหา
ซึ่งจาก ธิติมา อุดมพรมนตรี (2555) ที่ท�ำวิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัย
บางประการทีส่ ง่ ผลต่อความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้สรุปว่า การจัดการเรียนรู้
ที่ เ น้ น ผู ้ เรี ย นเป็ น ส� ำ คั ญ เจตคติ ต ่ อ วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ การรั บ รู ้
ความสามารถของตนเองด้านคณิตศาสตร์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และพฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตร์
มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
ด้านความสามารถในการให้เหตุผลเชิงอุปนัยและความสามารถ
ในการให้เหตุผลเชิงนิรนัย
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หรือรู้ได้อย่างไร ซึ่งสอดคล้องกับค�ำกล่าวของ พิมพันธ์   เดชะคุปต์
และพเยาว์  ยินดีสขุ (2560) ได้กล่าวว่าการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนา
หรือเสริมสร้างผูเ้ รียนให้มลี กั ษณะและทักษะจ�ำเป็นในศตวรรษที่ 21
แนวทางหนึ่งคือ การเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ซึ่งเป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ ฟัง พูด อ่าน เขียน เรียนรู้
จากการลงมือปฏิบัติ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการแก้ปัญหา ได้ใช้
ทักษะขั้นสูง คือ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า
โดยแนวการสอนนี้จึงเป็นแนวใหม่ที่นักเรียนยังไม่คุ้นเคยท�ำให้
การเขียนแสดงเหตุผลยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการให้เหตุผลจะไม่สูงกว่าเกณฑ์
60% อย่างมีนัยส�ำคัญ แต่ค่าดัชนีประสิทธิผลมีค่า 0.596 ถือว่า
นักเรียนสามารถพัฒนาได้สูงถึง 59.6% ซึ่งสอดคล้องกับ ชัยวัฒน์  
สุทธิรัตน์ (2552) ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบปฏิบัติการ
เป็นการจัดให้นกั เรียนได้ปฏิบตั กิ จิ กรรมร่วมกันเป็นกลุม่ เล็ก ๆ หรือ
รายบุคคล โดยมีใบค�ำสั่งขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมเป็นคู่มือให้
นักเรียนปฏิบตั งิ าน ยึดให้นกั เรียนได้ลงมือกระท�ำหรือสังเกตเป็นการ
เอารูปธรรมมาอธิบายนามธรรม และเป็นวิธีที่นักเรียนสามารถ
ค้นพบค�ำตอบ และหาข้อสรุปเกี่ยวกับความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติ
กิจกรรมได้ด้วยตนเอง ซึ่งกิจกรรมการสอบแบบปฏิบัติการช่วย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีเจตคติที่ดีต่อวิชา
ที่เรียนและยังท�ำให้มีความคิดสร้างสรรค์สูงด้วย อีกทั้ง ชัยวัฒน์
สุทธิรัตน์ (2552) ยังได้กล่าวไว้อีกว่า การสอนโดยใช้เพื่อนช่วยสอน
คือ การช่วยกันระหว่างเพื่อนหรือผู้มีคุณวุฒิสูงกว่า ท�ำหน้าที่ช่วย
เอื้ออ�ำนวยให้สมาชิกกลุ่ม มีการพูดคุย อภิปรายให้ค�ำแนะน�ำ
ถ้านักเรียนสามารถถ่ายทอดสิง่ ทีเ่ ขาได้เรียนรูม้ าให้เพือ่ น ๆ เข้าใจได้
แสดงว่านักเรียนจะเข้าใจความรู้นั้น ๆ เพราะว่านักเรียนจะเรียนรู้
อะไรต่าง ๆ ได้จากกันและกันมาก การเรียนรู้จากกันและกัน
จะท�ำให้เกิดความเข้าใจได้ดี และจากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ด เมื่อปี 2011 พบว่า ถ้าผู้เรียนได้น�ำสิ่งที่ตนเองเรียนรู้
ไปสอนเพื่อนจะท�ำให้ผู้เรียนนั้นเกิดการเรียนรู้ได้มากถึงร้อยละ 90
สรุปได้ว่า การสอนโดยเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นวิธีสอนที่ดีอย่างมาก
ที่สามารถช่วยเหลือผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดีหลายด้าน
และยังสอดคล้องกับค�ำกล่าวของ อัมพร   ม้าคนอง (2553) ที่ว่า
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนจะ
พัฒนาขึ้นได้ ครูควรเป็นผู้คอยชี้แนะ และคอยใช้ค�ำถามเพื่อให้
นักเรียนได้แสดงเหตุผลอย่างต่อเนื่อง เช่น ท�ำไม เพราะอะไร
ถ้าเงื่อนไขบางอย่างเปลี่ยนไปจะเกิดอะไรขึ้น รู้ได้อย่างไร โดยครู
ควรให้ความส�ำคัญกับทุกเหตุผลไม่เฉพาะเหตุผลที่ถูกต้องหรือ
สมเหตุสมผลเท่านัน้ การทีใ่ ห้นกั เรียนได้อธิบายชีแ้ จงเหตุผลจะช่วย
ให้ผู้เรียนได้ทบทวนเพื่อสะท้อนความคิด และที่ส�ำคัญ คือ ผู้เรียน
จะได้ข้อสรุปหรือตัดสินความถูกต้องของสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง
มากกว่าที่จะเชื่อตามครูบอก
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ไชยยศ เรืองสุวรรณ.  (2533). เทคโนโลยีการศึกษา : ทฤษฎีและ
การวิจัย. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร.
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.1 เนื่ อ งจากกิ จ กรรมการสอนเน้ น ให้ ผู ้ เรี ย น พิมพันธ์  เดชะคุปต์ และพเยาว์  ยินดีสุข. (2558). การจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
ได้แสดงเหตุผลและลงมือปฏิบตั กิ จิ กรรม บางครัง้ เวลาทีใ่ ช้ในการท�ำ
มหาวิทยาลัย.
กิจกรรมไม่เพียงพอท�ำให้ขาดความต่อเนือ่ ง ดังนัน้ การจัดกิจกรรมใน
_______.  (2560).  ทักษะ 7C ของครู 4.0. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
ลักษณะนี้ควรเลือกช่วงเวลาที่เป็นคาบเรียนที่ติดกัน 2 คาบ
มหาวิทยาลัย.
1.2 ในการปฏิบัติกิจกรรมควรเลือกห้องเรียนหรือ
สถานที่ให้เหมาะสมกับจ�ำนวนนักเรียนเพื่อนักเรียนจะได้ปฏิบัติ พิสุทธิ์ศิลป์   โพธิอะ. (2555). ผลของการจัดการเรียนรู้แบบ
ปฏิบัติการ โดยใช้สถานการณ์การณ์จ�ำลอง เรื่อง
กิจกรรมได้อย่างเต็มที่
ทฤษฎี บ ทปี ท าโกรั ส ที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
คณิตศาสตร์และพฤติกรรมการท�ำงานเป็นกลุ่มของ
2.1 ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2. สารนิพนธ์การศึกษาศาสตร
ทีเ่ น้นการให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัยในเนือ้ หาวิชาคณิตศาสตร์
มหาบัณฑิต. (การมัธยมศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิต
เรื่องอื่น ๆ
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
2.2 ควรจะพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผล
สถาบั น ส่ ง เสริ มการสอนคณิ ต ศาสตร์ และเทคโนโลยี . (2547).
ทางคณิตศาสตร์โดยวิธีการอื่น ๆ
การให้เหตุผลในวิชาคณิตศาสตร์. กรุงเทพฯ: เอส.พี.
เอ็น. การพิมพ์.
เอกสารอ้างอิง
ธิตมิ า  อุดมพรมนตรี. (2555). การศึกษาปัจจัยบางประการทีส่ ง่ ผล สุกัญญา  หะยีสาและ. (2559). คุณค่าของการพิสูจน์. ในเอกสาร
ประกอบการสอน.
ต่อความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดลพบุรี สังกัด สุวร   กาญจนมยูร. (2546). กระบวนการคิดคณิตศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษา. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 5. ปริญญานิพนธ์
การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. (การวิจัยและสถิติทาง ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2555). แนวทาง
การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล
การศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ฉบับปรั บปรุง. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
ศรีนครินทรวิโรฒ.
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด.
ชัยวัฒน์   สุทธิรัตน์. (2552). 80 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ. กรุงเทพฯ: แดเน็กซ์อินเตอร์ อัมพร  ม้าคนอง. (2553). ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ :
การพัฒนาเพื่อพัฒนาการ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
คอร์ปอเรชั่น.
มหาวิทยาลัย.
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การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิควัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น
ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ล�ำดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
Developing Grade 11 Students’ Learning Achievement in the Mathematics
Topics of Sequence and Series through the 5E Learning Cycle Model
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค
วัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น  2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิควัฏจักรการเรียนรู้  5  ขั้น  
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 จ�ำนวน 40 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนหนองเรือวิทยา  
อ�ำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random
Sampling) 1 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ล�ำดับและอนุกรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ�ำนวน 15 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ล�ำดับและอนุกรม แบบปรนัย
มี 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 30 ข้อ มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อตั้งแต่ 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. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้โดยใช้เทคนิควัฏจักร
การเรียนรู้ 5 ขั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ค 32102 เรื่อง ล�ำดับและอนุกรม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.53 และ 24.20 ตามล�ำดับ
และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
2. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิควัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง ล�ำดับและอนุกรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยภาพรวมว่าเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.52) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า นักเรียนเห็นด้วยในระดับ
มากที่สุด 3 ล�ำดับแรก คือ 1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิควัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ช่วยให้นักเรียนท�ำงานได้อย่าง
มีแบบแผนและมีความรอบคอบ (X = 4.78)นักเรียนต้องการให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิควัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น
อีกในเนื้อหาอื่นๆ  (X = 4.75) และ 3) นักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง (X = 4.63)
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          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).   
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
การเปลี่ ย นแปลงในศตวรรษที่ 21 อย่ า งรวดเร็ ว 2551 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ส่งผลให้สังคมในปัจจุบันนั้น เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทย มีศักยภาพ
มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต้อง ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จึงได้ก�ำหนดโครงสร้าง เนื้อหา
ตระหนักในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ให้ทันต่อคนในสังคมแห่ง สาระของหลักสูตรเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระ
การเปลี่ยนแปลง (ส�ำนักทดสอบทางการศึกษา, 2556) สอดคล้อง การเรี ย นรู ้ ภ าษาไทย คณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ สั ง คมศึกษา
กับ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2558) ที่กล่าวว่า ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปศึกษา การงาน
ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่ต้องสามารถสร้างเด็กไทยให้ยืนอยู่ในเวที อาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้
บ้านเราและเวทีโลกได้อย่างมีความสุข จะเห็นได้ว่า เราจ�ำเป็นต้อง คณิตศาสตร์เป็นกลุม่ สาระการเรียนรูท้ เี่ ป็นวิชาหลักเพือ่ สร้างพืน้ ฐาน
พัฒนาการศึกษาไทยเพือ่ มุง่ ให้เด็กไทยเป็นคนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ แผนพัฒนา การคิดการเรียนรู้ การแก้ปัญหา เป็นพื้นฐานทางวิชาการและ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) จึงมี การเรียนรู้ โดยเน้นความเข้าใจในหลักการคิดค�ำนวณ การคิด
แนวทางในการรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกโดยก�ำหนด วิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล คณิตศาสตร์จึงเป็นวิชาที่มีความ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง ส�ำคัญต่อชีวิตประจ�ำวันของผู้คนในอดีตและปัจจุบันเป็นอย่างมาก
ยั่งยืน ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการ แม้ ก ระทั่ ง ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทางวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี
เปลี่ ย นแปลง มุ ่ ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพคนไทยทุ ก ช่ ว งวั ย สอดแทรก วิ ศ วกรรมศาสตร์ ล้ ว นอาศั ย คณิ ต ศาสตร์ ทั้ ง สิ้ น นอกจากนี้
การพั ฒ นาคนด้ ว ยกระบวนการเรี ย นรู ้ ที่ เ สริ ม สร้ า งวั ฒ นธรรม คณิ ต ศาสตร์ ยั ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ป ลู ก ฝั ง อบรมให้ ผู ้ เรี ย นเป็ น คน
การเกื้อกูล พัฒนาทักษะให้คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ช่ า งสั ง เกต รู ้ จั ก คิ ด อย่ า งมี เ หตุ ผ ล แสดงความคิ ด ออกมา
ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิด อย่างเป็นระเบียบ และมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา
สร้างสรรค์ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น และจิตใจ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) จากผลการทดสอบทางการศึกษา
ที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย พัฒนาคนด้วยการเรียนรู้ ระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O–NET) ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
ในศาสตร์วิทยาการให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย หนองเรือวิทยา ในปีการศึกษา 2557–2559 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย
(ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ต�่ำกว่าคะแนนระดับประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละดังนี้ 17.93,
2554) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการ 21.26 และ 20.40 ตามล� ำ ดั บ เมื่ อ พิ จ ารณาคะแนนเฉลี่ ย
พัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริม ในปีการศึกษา 2559 แล้ว พบว่า คะแนนเฉลี่ยของมาตรฐาน
ผู้เรียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การเรียนรูห้ ลายมาตรฐานทีต่ ำ�่ กว่าระดับประเทศ จากคะแนนเฉลีย่
สร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่น ระดับประเทศ 24.88 (วิชาการโรงเรียนหนองเรือวิทยา, 2559) พบว่า
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ (กระทรวง คะแนนค่อนข้างต�่ำกว่าระดับประเทศมาก ทั้งนี้อาจมีสาเหตุและ
ศึกษาธิการ, 2551) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ปัจจัยหลายประการ เช่น หลักสูตร เนื้อหา ครูผู้สอน นักเรียน
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 สภาพแวดล้ อ มผู ้ ป กครอง การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
จึ ง ได้ มุ ่ ง พั ฒ นาผู ้ เรี ย นโดยก� ำ หนดความมุ ่ ง หมายและหลั ก การ ตลอดจนเทคนิ ค และวิ ธี ก ารสอนของครู เจตคติ ต ่ อ การเรี ย น
ไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ คณิ ต ศาสตร์ ข องนั ก เรี ย น และจากผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นใน
ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด�ำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น โรงเรียนหนองเรือวิทยา พบว่า มีคะแนนต�่ำนักเรียนส่วนมากท�ำ
ได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข สอดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษา ข้อสอบได้คะแนนน้อย และจากประสบการณ์การสอนคณิตศาสตร์
ขั้นพื้นฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ที่มุ่งส่งเสริมให้หลักสูตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นเวลา 5 ปี พบว่า เนื้อหาเรื่องล�ำดับ
พัฒนาผูเ้ รียนให้มสี มรรถนะส�ำคัญ 5  ประการ คือ 1) ความสามารถ และอนุกรม เป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างยากต่อการท�ำความเข้าใจและ
ในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถใน ต้องอาศัยพื้นฐานของคณิตศาสตร์ในเรื่องอื่น ๆ เพื่อเป็นรากฐาน
การแก้ปญ
ั หา 4) ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ 5) ความสามารถ ในการเรียนรู้ เช่น สมการ เลขยกก�ำลัง เป็นต้น จึงส่งผลให้นักเรียน
ในการใช้เทคโนโลยี ดังนัน้ การจัดการศึกษาในโรงเรียนเพือ่ ให้ผเู้ รียน ส่วนใหญ่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลง (วิชาการโรงเรียน
มีคุณภาพที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติจึงเป็น หนองเรือวิทยา, 2559)
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ครูผู้สอนจ�ำเป็น
กระบวนการที่มีความส�ำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป้าหมายแต่ละ
กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ต ามหลั ก สู ต รที่ จ ะมุ ่ ง พั ฒ นาผู ้ เรี ย นให้ เ กิ ด ต้องปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับสติปัญญาและพัฒนาการของเด็ก
ในวัยนั้น ๆ เพื่อให้การสอนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด ดังนั้นกิจกรรม
คุณภาพตามความต้องการของสังคมหรือประเทศชาติต่อไป
เพ็ญจันทร์ ค�ำลือมี, แสงสุรีย์ ดวงค�ำน้อย
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ความสนใจ เป็นการน�ำเข้าสู่บทเรียนหรือเรื่องที่สนใจซึ่งอาจเกิด
จากความสงสัยของนักเรียนเองหรือเรื่องที่เชื่อมโยงกับความรู้เดิม
เป็ น ตั ว กระตุ ้ น ให้ ส ร้ า งค� ำ ถามและก� ำ หนดประเด็ น ให้ ศึ ก ษา
2) ขั้นส�ำรวจและค้นหา เป็นขั้นตอนที่มีการก�ำหนดแนวทางส�ำรวจ
ตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน ลงมือปฏิบัติเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ได้
มาซึ่งข้อมูลที่เพียงพอที่ใช้ในขั้นต่อไป 3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป
น�ำข้อมูลที่ได้จากการส�ำรวจตรวจสอบมาแล้ว มาวิเคราะห์ แปลผล
สรุปผลและน�ำเสนอผลที่ได้ในรูปแบบต่าง ๆ 4) ขั้นขยายความรู้
เป็นการน�ำความรู้ที่สร้างขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิม หรือแนวคิด
ทีไ่ ด้จากการค้นคว้าเพิม่ เติม หรือข้อสรุปทีไ่ ด้ไปใช้อธิบายสถานการณ์
หรือเหตุการณ์อนื่ ๆ ท�ำให้เกิดความรูท้ กี่ ว้างขวางขึน้ 5) ขัน้ ประเมิน
เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ว่านักเรียนมี
ความรูอ้ ะไรบ้าง อย่างไร  มากน้อยเพียงใด จากขัน้ นีจ้ ะน�ำความรูไ้ ป
ประยุกต์ใช้ในเรือ่ งอืน่ ๆ และจากการศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องพบว่า
เทคนิควัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น สามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ได้ซึ่งมีผู้วิจัยศึกษาได้ผล อาทิ มาลัย พิมพาเลีย (2553) พิเชษฐ์
โพนสิม (2554) ดุษฎี ยอดอ่อน (2555) ปิยะพร พรประทุม (2555)
ธนปัตย์ ปัทมโกมล (2556) และปติพล มานิสสรณ์ (2559)
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ ง ล� ำ ดั บ และอนุ ก รม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เทคนิควัฏจักรการเรียนรู้
5 ขั้น เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในการเรียนรู้และพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนให้สงู ขึน้ โดยใช้กระบวนการวิจยั กึง่ ทดลอง
(Quasi-Experiment) กลุม่ เดียวมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
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การสอนเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ จึงจ�ำเป็นต้องให้ผู้เรียน
ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง ได้แก่ การท�ำแบบฝึกหัด ซึ่งแบบฝึกหัดที่ดี
ควรใช้จิตวิทยา ภาษาเหมาะสม ฝึกฝนให้สนุก ปลุกความสนใจ
ให้ความหมายต่อชีวติ เหมาะสมกับวัย ความสามารถ และอาจศึกษา
ได้ด้วยตนเอง ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
ประเวศ วะสี (2544) ให้ ค� ำ แนะน� ำ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ เ กี่ ย วกั บ
การจัดการเรียนรู้โดยให้ค�ำนึงถึงตัวผู้เรียนเป็นที่ตั้ง ซึ่งสอดคล้อง
กั บ หลั ก การทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ ข องกลุ ่ ม คอนสตรั ค ติ วิ ส ต์
(Constructivists) ที่มองว่ามนุษย์นั้นเป็นผู้สามารถเรียนรู้ได้ และ
พฤติ ก รรมต่ า ง ๆ ที่ แ สดงออกมานั้ น มี จุ ด ประสงค์ ที่ แ น่ น อน
กลุ่มคอนสตรัคติวิสต์ ยังเชื่ออีกว่าความรู้นั้นเกิดจากการสร้างโดย
เครือ่ งมือทีเ่ รียกว่า โครงสร้างของพุทธิพสิ ยั (Cognitive structures)
โดยทีโ่ ครงสร้างนีจ้ ะมีการพัฒนาตัวของมันเองอยูต่ ลอดเวลา (Piaget,
1971a อ้างถึงใน Noddings, 1990) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เป็นรูปแบบการเรียนรู้หนึ่ง
ที่เหมาะสมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยให้ความส�ำคัญ
กับประสบการณ์และกระบวนการได้มาซึง่ ความรู้ และเน้นให้ผเู้ รียน
ได้คดิ และสร้างความรูจ้ ากการเผชิญสถานการณ์ปญ
ั หา แล้วเชือ่ มโยง
ประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ ซึ่งต้องอาศัยการศึกษา
ค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสร้าง
องค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง Jonessen (1991) อ้างถึงใน Pavaputanon
2006) กล่าวว่า การเรียนรู้ไม่ใช่เพียงกระบวนการที่รับเอามา
ซึ่งตัวเนื้อหาของความรู้เท่านั้น แต่โดยแท้จริงแล้วมันหมายถึง
กระบวนการสร้างความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ เป็นการสร้าง
โครงสร้างทางจิตที่รวมไปถึงความเชื่อที่มนุษย์จะน�ำไปใช้ในการ
แปลความหรือท�ำความเข้าใจต่อวัตถุหรือสถานการณ์รอบ ๆ ตัว
Clark, Hosticka, Kent และ Browne (1998) ยังเน้นอีกว่า
การเรียนรู้นั้นผู้เรียนจะต้องใช้องค์ความรู้เดิมของตนเองที่มีอยู่เพื่อ
สร้างความเข้าใจสถานการณ์ตา่ ง ๆ  ทีไ่ ด้จากการสังเกตหรือทดลอง
ต่อสิง่ แวดล้อมทีอ่ ยูร่ อบ ๆ จากการศึกษาวรรณกรรม พบว่า มีแนวคิด
และทฤษฎี ท างด้ า นการศึ ก ษาที่ มี ป ระโยชน์ ต ่ อ การเรี ย นรู ้ แ ละ
ต่อการจัดการเรียนรูใ้ นชัน้ เรียนทีน่ า่ สนใจ คือ การจัดการเรียนรูด้ ว้ ย
เทคนิควัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เป็นเทคนิคการสอนที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้มีการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry) ได้ด้วยตนเอง และ
เป็นเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนา
ผู้เรียนในหลาย ๆ ด้าน (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี: สสวท., 2551) การเรียนการสอนด้วยเทคนิควัฏจักร
การเรียนรู้ 5 ขั้น มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
(สมบัติ การจนารักพงศ์ และคณะ, 2549) ได้แก่ 1) ขั้นสร้าง

เพ็ญจันทร์ ค�ำลือมี, แสงสุรีย์ ดวงค�ำน้อย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดกิจกรรมการสอนโดยใช้เทคนิค
วัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น
2.   เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นต่ อ การจั ด
กิจกรรมการสอนโดยใช้เทคนิควัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น

กรอบแนวคิด

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนหนองเรือวิทยา พ.ศ. 2552 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
โดยการจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้เทคนิควัฏจักรการเรียนรู้  5  ขั้น  
เรื่อง  ล�ำดับและอนุกรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนหนองเรือวิทยา พ.ศ. 2552 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2559) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยการจัดกิจกรรมการสอนโดยใชเทคนิควัฏจักร
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การเรียนรู 5 ขั้น เรื่อง ลําดับและอนุวารสารวิ
กรมของนัจัยกร�เรีำไพพรรณี
ยนชั้นมัธยมศึ
--ศึศึกกษาทฤษฎี
ษาทฤษฎีแแนวคิ
นวคิดดหลัหลักการ
กการวิเวิคราะห์
เคราะหวรรณกรรม
วรรณกรรม
และงานวิจจัยัยทีที่เกี่เกี่ย่ยวข้วขอองง
และงานวิ
การจัดดกิกิจจกรรมการเรี
กรรมการเรียยนการสอนโดยใช้
นการสอนโดยใชเทคนิ
เทคนิคควัฏ
--การจั
 5้ 5ขั้นขัประกอบด
วยวย5 5ขั้นขัตอนดั
งนีง้ นี้
วัจัฏกจัรการเรี
กรการเรียนรู
ยนรู
้นประกอบด้
้นตอนดั
ขั้นทีขั้น่ 1ทีสร
งความสนใจ
่ 1 าสร้
างความสนใจ
ขั้นทีขั้น่ 2ทีสํ่ 2ารวจและค
นหานหา
ส�ำรวจและค้
ขั้นทีขั้น่ 3ทีอธิ
อสรุอปสรุป
่ 3 บอธิายและลงข
บายและลงข้
ขั้นทีขั้น่ 4ทีขยายความรู
 ้
่ 4 ขยายความรู
ขั้นทีขั้น่ 5ทีประเมิ
น น
่ 5 ประเมิ
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์
และอนุกกรม
รม
ศาสตร เรืเรื่อ่องงลํล�าำดัดับบและอนุ

ความคิดเห็นของนักเรียน
ความคิดเห็นของนักเรียน
ตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใชเทคนิควัฏจักร
โดยใช้เทคนิควัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น
การเรียนรู 5 ขั้น

รำไ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐานการวิจัย
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2.1 แผนการจัดการเรียนรู้
การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ มีขั้นตอนดังนี้
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
2.1.1 ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ แนวคิดพื้นฐาน
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่เรียนด้วยเทคนิควัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น  
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อเป็น
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความคิดเห็นต่อ แนวทางในการด�ำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิควัฎจักร
การจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้เทคนิควัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น การเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง ล�ำดับและอนุกรม
2.1.2 ศึ ก ษาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาโรงเรี ย น
ในระดับดีขึ้นไป
หนองเรื อ วิ ท ยา พ.ศ. 2552 (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2559)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
วิธีด�ำเนินการวิจัย
จุดหมายของหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ขอบข่าย กลุ่มสาระ
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียน การเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5
2.1.3 จากหน่วยการเรียนรู้ กลุ่มสาระการ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองเรือวิทยา อ�ำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2560 ผูว้ จิ ยั ใช้หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 1 เรือ่ ง ล�ำดับและอนุกรม เวลาเรียน
เขต 25 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ�ำนวน 400 คน
1.2 กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็นนักเรียน 15 ชั่วโมง แล้วศึกษาเนื้อหาที่จะน�ำมาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนหนองเรือวิทยา อ�ำเภอหนองเรือ โดยใช้เทคนิควัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น จากคู่มือการจัดกิจกรรมการ
จังหวัดขอนแก่น สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เรียนการสอน ค�ำอธิบายรายวิชา  
2.1.4 สร้างตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
เขต 25 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ�ำนวน 1 ห้องเรียน
จ�ำนวน 40 คนได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random เนือ้ หา ความคิดรวบยอด และจุดประสงค์การเรียนรู้ จากค�ำอธิบาย
รายวิชาในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนหนองเรือวิทยาตามหลักสูตร
Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม
แกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพุทธศักราช 2551 กลุม่ สาระการเรียนรู้
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิควัฏจักร คณิตศาสตร์หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 1 เรือ่ ง ล�ำดับและอนุกรม ชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 5
การเรียนรู้ 5 ขั้น จ�ำนวน 15 แผน
2.1.5 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ จ�ำนวน 15 แผน
2.2 แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบวัดผล
15 ชั่วโมง ให้อาจารย์ที่ปรึกษาปรับแก้แล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน
สัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.3 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ 3 คน โดยใช้แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เป็นแบบประเมิน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิควัฏจักร แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ เพื่อประเมินความเหมาะสมและ
ความสอดคล้องของแผนในด้านเนื้อหากับกิจกรรม
การเรียนรู้ 5 ขั้น
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2) น�ำข้อสอบทัง้ 30 ข้อ หาความเชือ่ มัน่
ของแบบทดสอบทั้งฉบับ พบว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน 30 ข้อ ที่คัดเลือกไว้ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .92
2.2.7 จัดพิมพ์แบบทดสอบที่ผ่านการตรวจ
คุณภาพแล้ว เพื่อใช้เป็นแบบทดสอบในการทดลอง
2.3 แบบสอบถามความคิดเห็น
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิควัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น
เรื่อง ล�ำดับและอนุกรม เป็นแบบสอบถามมาตรประเมินค่า (Rating
scale) มี 5 ระดับ คือ  มคี วามเหมาะสมมากทีส่ ดุ   มคี วามเหมาะสมมาก
มีความเหมาะสมปานกลาง มีความเหมาะสมน้อย มีความเหมาะสม
น้อยที่สุด จ�ำนวน 20 ข้อ และค�ำถามปลายเปิด
ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง ล�ำดับและ
อนุกรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เทคนิควัฏจักร
การเรียนรู้ 5 ขั้น มีดังนี้
2.3.1 ศึกษารูปแบบการสร้างแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง ล�ำดับ
และอนุกรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เทคนิควัฏจักร
การเรียนรู้ 5 ขั้น น�ำแบบสอบถามมาปรับรายละเอียดให้เหมาะสม
กับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5
2.3.2 น�ำแบบสอบถามเสนออาจารย์ทปี่ รึกษา
ปรับแก้ไขให้เหมาะสมกับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบ
สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน เรื่อง ล�ำดับและอนุกรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดยใช้เทคนิควัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น
2.3.3 น� ำ แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ให้
ผูเ้ ชีย่ วชาญ จ�ำนวน  3  คน  ในด้านวิธกี ารสอนคณิตศาสตร์ ด้านการ
วัดผลประเมินผลทางการเรียน  ตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหา
และภาษา จากนัน้ น�ำความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ หมดมาหาดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) ซึ่งได้ค่าเท่ากับ .67 ถึง 1.00
2.3.4 ปรับปรุงแบบสอบถามตามค�ำแนะน�ำ
ของผู้เชี่ยวชาญน�ำแบบสอบถามไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
2.3.5 น�ำผลทีไ่ ด้จากแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค
วัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง ล�ำดับและอนุกรม มาวิเคราะห์หาค่า
เฉลี่ยความคิดเห็น (X)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิควัฏจักร
การเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง ล�ำดับและอนุกรม จ�ำนวน 15 ชั่วโมง
โดยไม่นบั รวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยได้ดำ� เนินการ
ตามล�ำดับขั้นตอนดังนี้
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2.1.6 น�ำแผนการจัดการเรียนรู้ พร้อมแบบ
ประเมินที่ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินแล้วมาวิเคราะห์ความเหมาะสม
ของแผนการจัดการเรียนรู้ในด้านองค์ประกอบของแผนการจัดการ
เรียนรู้ และความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรูใ้ นด้านเนือ้ หา
กับกิจกรรม ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแผนการจัดการ
เรียนรู้ เรื่อง ล�ำดับและอนุกรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดยใช้เทคนิควัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น
2.1.7 จัด พิม พ์แ ผนการจัด การเรีย นรู ้ เรื่ อ ง
ล�ำดับและอนุกรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เทคนิค
วัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น   เป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อนําไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างต่อไป
2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การสร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน มีขั้นตอนดังนี้
2.2.1   ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับ
การวัดประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2.2.2   วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้สาระ
การเรี ย นรู ้ ข องกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ แ ละคู ่ มื อ ครู
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5
2.2.3 สร้ า งแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท าง
การเรียนจ�ำนวน 30  ข้อ
2.2.4 น� ำ แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท าง
การเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ ค 32102 เรื่อง ล�ำดับและอนุกรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เสนอผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน  3 คน เพื่อประเมิน
แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น วิ เ คราะห์ ห าค่ า ดั ช นี
ความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามของแบบทดสอบกับมาตรฐาน
และตัวชี้วัด
2.2.5 น�ำข้อสอบจ�ำนวน  30  ข้อไปทดลองใช้  
(Try - Out) กับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองเรือวิทยา
อ�ำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ข้อสอบหาคุณภาพเป็นรายข้อ
2.2.6 น�ำกระดาษค�ำตอบทีไ่ ด้มาตรวจให้คะแนน
โดยข้อถูกได้ 1 คะแนน ข้อผิดหรือไม่ตอบ หรือตอบเกิน 1 ข้อ
ได้ 0 คะแนน หลังจากตรวจกระดาษค�ำตอบและรวบรวมคะแนน
แล้วน�ำมาวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบดังนี้
1) หาคุณภาพของแบบทดสอบโดยการ
หาค่าความยาก (P) และค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (r) พบว่า ค่าความยาก
(P) ของข้อสอบจ�ำนวน 30 ข้อ ที่คัดเลือกไว้มีค่าตั้งแต่ .35 ถึง .86  
และมีคา่ อ�ำนาจจ�ำแนก (r)  ของข้อสอบ จ�ำนวน 30 ข้อ ทีค่ ดั เลือกไว้
ตั้งแต่  .38  ถึง .95  ซึ่งเป็นข้อสอบที่วัดได้ครอบคลุมความสามารถ
ในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ตั้งไว้
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ผูวิจัยไดดําเนิน การในภาคเรียนที่ 2 ป การศึ กษา 2560 ใชเวลาในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช
เทคนิควัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น เรื่อง ลําดับและอนุกรม จํานวน 15 ชั่วโมง โดยไมนับรวมเวลาทดสอบกอนเรียนและหลัง
เรียน โดยไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอนดังนี้
ัยร�ำไพพรรณี
ที่ 13 ดฉบั
บทีม่ 2ฤทธิ
เดือ์ทนพฤษภาคม
2562
187 30
3.1 ทดสอบกอวารสารวิ
นเรียน จ(Pre
Test) ดวปียแบบวั
ผลสั
างการเรียนที-่ผสิูวงิจหาคม
ัยสรางขึ
้นจํานวน
ขอ เรื่อง ลําดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ตรวจแลวเก็บคะแนนไว
3.1 ทดสอบก่3.2อนเรี
ด้วยแบบวัยดนการสอนตามแผนการจั
ผล
4.2ดการเรี
วิเคราะห์
าระดัางวั
บความคิ
เห็นของนักเรียน
ดํายเนินน(Pre
การจัTest)
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูหระหว
นที่ 16ดพฤษภาคม
สัมฤทธิ์ท2560
างการเรี
้น จ�ำ2560
นวน 30
ข้อ เเรืทคนิ
่อง ล�คำวัดัฏบจัและ
ชั้นยมันรูธยมศึ
ที่ 5ชาคณิ
ที่มีตต่อการจั
ถึงยวันที
นที่ผ่ ู้ว30ิจัยมิสร้ถาุนงขึายน
โดยใช
กรการเรี
 5 ขัก้นษาปี
รายวิ
ศาสตรดกิจกรรมการเรี
ค32102 เรืย่อนการสอน
งลําดับ เรื่อง
กรมกษาปี
ชั้นมัทธี่ยมศึ
กษาปทวี่ เก็5 บจํคะแนนไว้
านวน 15 แผนการจัดการเรีล�ำยดันรูบและอนุ
 รวม 15กรม
ชั่วโมง
อนุกรม และอนุ
ชั้นมัธยมศึ
5 ตรวจแล้
โดยใช้เทคนิควัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น
3.3
ทดสอบหลั
ง
เรี
ย
น
(Post
Test)
ด
ว
ยแบบวั
ด
ผลสั
ม
ฤทธิ
ท
์
ยน เรืเคราะห์
่อง ลําดัขบ้อและอนุ
3.2 ด�ำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
5. สถิางการเรี
ติที่ใช้ในการวิ
มูล กรม ชั้น
มัธดยมศึ
กษาป
ฉบับาเดี
ที่ทดสอบก
อนเรี2560
ยน และสอบถามความคิ
ดสถิ
เห็ตนิเเกีบื้อ่ยงต้
วกันบการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนการสอน
แผนการจั
การเรี
ยนรูท้ ี่ 5ระหว่
งวัยนวกั
ที่ บ16
พฤษภาคม
ถึง
(พื้นฐาน)
คือ ค่าร้อยละ
(Percentage)
โดยใช
เ
ทคนิ
ค
วั
ฏ
จั
ก
รการเรี
ย
นรู

5
ขั
น
้
เรื
่
อ
ง
ลํ
า
ดั
บ
และอนุ
ก
รม
แล
ว
นํ
า
คะแนนที
่
ไ
ด
จ
ากการเก็
บ
ข
อ
มู
ล
ทั
ง
้
หมดมาวิ
เ
คราะห
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยใช้เทคนิควัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรี
ยบเทียบ
ข
อ
มู
ล
ด
ว
ยวิ
ธ
ก
ี
ารทางสถิ
ต
ิ
รายวิชาคณิตศาสตร์ ค32102 เรื่อง ล�ำดับและอนุกรม ชั้นมัธยม ผลสัมฤทธิ์ด้วยค่า t (t–test)
เคราะหดขการเรี
อมูลยนรู้ รวม 15 ชั่วโมง
ศึกษาปีที่ 5 จ�ำนวน4. 15การวิ
แผนการจั
ิจัยไดนําของมูเรีลยมาวิ
เคราะห
โดยใช
ปรแกรมสํ
ปโดยวิเคราะหขอมูลดังนี้
3.3ผูวทดสอบหลั
น (Post
Test)
ด้วโยแบบวั
ดผลาเร็จรูผลการวิ
เคราะห์ข้อมูล
4.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
สัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ล�ำดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
่ 1 ผลการวิ
มูลเเปรี
ยบผลสั
เรื่อง ลําดับและอนุกรม โดยใชเทคนิควัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น โดยใชสถิตตอนที
ิ t - test
กรณีกลุเคราะห์
มตัวอยขาอ้ งไม
ปนยอิบเที
สระแก
กัน มฤทธิ์
ฉบับเดียวกับทีท่ ดสอบก่อนเรียน และสอบถามความคิดเห็นเกีย่ วกับ ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง
(Dependent Sample)
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
ควับฏความคิ
จักรการเรี
้ กล�เรีำดัยบนชัและอนุ
กรมกษาป
ก่อนเรี
งเรีดยกินจกรรมการเรี
โดยใช้เทคนิยคนวัฏจักร
4.2 วิเคราะหเทคนิ
หาระดั
ดเห็ยนนรู
ของนั
้นมัธยมศึ
ที่ 5ยทีนและหลั
่มีตอการจั
5 ขัน้   เรืการสอน
อ่ ง ล�ำดับและอนุ
แล้วน�ำคะแนนที
ไ่ ด้จเทคนิ
ากการเก็
อมูล ยการเรี
เรื่อง ลํกาดัรมบและอนุ
กรม โดยใช
ควัฏจับกข้รการเรี
นรู 5 ยขันรู
้น ้ 5 ขั้น
ทั้งหมดมาวิเคราะห์5.ข้อสถิ
มูลตด้ทิ วี่ใยวิชใธนการวิ
ีการทางสถิ
ติ ขอมูล
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เคราะห
4. การวิ
คณิตศาสตร์
นชั้น่ ยมังเบนมาตรฐาน
ธยมศึกษาปีที่ 5(S.D.)
เรื่อง และ
ล�ำดับและ
สถิเตคราะห์
ิ เบื้ องตขน้อมู(พืล ้ น ฐาน) คือ ค ารอ ยละ (Percentage)
ค าเฉลี่ ยของนั
( X ก) เรีส วยนเบี
ผู
้
ว
ิ
จ
ั
ย
ได้
น
�
ำ
ข้
อ
มู
ล
มาวิ
เ
คราะห์
โ
ดยใช้
โ
ปรแกรมส�
ำ
เร็
จ
รู
ป
อนุกรมก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เทคนิควัฏจักรการเรียนรู้
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดวยคา t (t–test)
โดยวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
5 ขั้น ปรากฏผลดังตารางที่ 1
ผลการวิ4.1เคราะห
ข

อ
มู
ล
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ล�ำดับและ
ตอนที
ผลการวิยเนรู
คราะห
มูลเปรีสยถิตบเที
อนุกรม โดยใช้เทคนิ
ควัฏ่จั1กรการเรี
้ 5 ขั้นขอโดยใช้
ิ t ย- บผลสั
test มฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ง ลํเาป็ดันบอิและอนุ
กอนเรียนและหลั
งเรียน โดยใชเทคนิควัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น
กรณีกลุ่มทีตั่ 5วอย่เรืา่องไม่
สระแก่กกรม
ัน (Dependent
Sample)
ผูวิจัยไดวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนคณิ ตศาสตรของนักเรีย นชั้น มัธยมศึกษาป ที่ 5 เรื่อง
ลําดับและอนุกรมกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชเทคนิควัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น ปรากฏผลดังตารางที่ 1
ตารางที
่ 1 การเปรี
ยบเทียยบผลสั
ฤทธิ์ทมางการเรี
ยนคณิตศาสตร์
กเรีขยนชั
ธยมศึ
ที่ 5 กเรืษาป
่อง ล�ทำี่ ดั5บและอนุ
ตารางที
่ 1 การเปรี
บเทียมบผลสั
ฤทธิ์ทางการเรี
ยนคณิขตองนั
ศาสตร
องนั้นกมัเรี
ยนชัก้นษาปี
มัธยมศึ
เรื่อง ลํการม
ดั บและ
ก่
อ
นเรี
ย
นและหลั
ง
เรี
ย
น
โดยใช้
เ
ทคนิ
ค
วั
ฏ
จั
ก
รการเรี
ย
นรู
้
5
ขั
น
้
อนุกรม กอนเรียนและหลังเรียน โดยใชเทคนิควัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น
คะแนน คะแนน คิดเปน
S.D.
t
Sig.(2-tailed)
S.D.d
d
X
เต็ม
ที่ได
%
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
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 1 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5ระหวางเรียนกอน
เรียนและหลั
งเรียน่ 1ที่เพบว่
รียนรูาจากการจั
ดกิจ์ ทกรรมการเรี
เทคนิ
ควั่ ฏ2จักวิรการเรี
ยนรูค วามคิ
5 ขั้น ดเรืเห็่องนลํของนั
าดับและ
จากตารางที
ผลสั ม ฤทธิ
างการเรี ยยนการสอนโดยใช
น
ตอนที
เ คราะห์
ก เรี ย นชั้ น
อนุกรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 16.53 คะแนน และ 24.20 คะแนน ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างเรียนก่อนเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5  ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรือ่ ง ล�ำดับ
และหลังเรียนพบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และหลังเรียน  ทีเ่ รียนรูจ้ ากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ และอนุกรม โดยใช้เทคนิควัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น
ตอนที่ 2 วิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง
เทคนิควัลํฏาจัดักบรการเรี
ขั้น เรืเ่อทคนิ
ง ล�ำคดัวับฏและอนุ
กรมยนรู
มีค ่า5เฉลี
ผู ้ วิ จั ย ได้ วิ เ คราะห์ ค วามคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นชั้ น
และอนุยกนรูรม้ 5 โดยใช
จักรการเรี
ขั้น่ย
เท่ากับ 16.53 คะแนน และ 24.20 คะแนน ตามล�ำดับ และ มัธยมศึกษาปีที่ 5  ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรือ่ ง ล�ำดับ
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า และอนุกรม โดยใช้เทคนิควัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้นปรากฏผล
คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญ ดังตารางที่ 2
ทางสถิติที่ระดับ .05
N
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ิจัยไดวิเคราะห
ความคิดปีเห็ทนี่ 13
ของนั
ธยมศึกษาปท- ี่ สิ5งหาคม
ตอการจั
ดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง
188ผูววารสารวิ
จัยร�ำไพพรรณี
ฉบักบเรีทีย่ 2นชัเดื้นอมันพฤษภาคม
2562
ลําดับและอนุกรม โดยใชเทคนิควัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้นปรากฏผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ ่ 22 การวิ
การวิเเคราะห
คราะห์คความคิ
ดกิดจกิกรรมการเรี
ยนการสอน
ตารางที
วามคิดดเห็
เห็นนของนั
ของนักกเรีเรียยนชั
นชั้น้นมัมัธธยมศึ
ยมศึกกษาปี
ษาปทที่ 5ี่ 5ที่มทีีต่ม่อีตการจั
อการจั
จกรรมการเรี
ยนการสอนโดยใช
โดยใช้
เ
ทคนิ
ค
วั
ฏ
จั
ก
รการเรี
ย
นรู
้
5
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น
้
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ดั
บ
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ก
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5
เทคนิควัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น เรื่อง ลําดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ระดับความ
ความคิ
ความคิดดเห็เห็นนตต่ออการจั
การจัดดกิกิจจกรรมการสอนโดยใช
กรรมการสอนโดยใช้เทคนิ
เทคนิคควัวัฏฏจัจักกรการ
ร
S.D.
อันดับที่
X
การเรี
เรียยนรูนรู 5้ 5ขัขั้น้น
คิดเห็น
ยนเกิ
ดความสนใจ
1.1. ครูครูมมีกีการทบทวนความรู
ารทบทวนความรู้เเดิดิมมให้ใหนนักกั เรีเรียนเกิ
ดความสนใจ
เช่นเชน การเลา
4.45
0.81
มาก
16
เรื่องการเล่
เลนเกม
าเรื่องรอเล่งเพลง
นเกม ร้องเพลง
2.2. ครูครูมมีกีการใช
ารใช้ของจริงง ของจ�
่อน�่อำนํไปสู
่สัญสลัญ
ของจํำารองหรื
รองหรือรูอปรูภาพเพื
ปภาพเพื
าไปสู
ั กษณ์
ลักษณ
4.48
0.68
มาก
13
3.3. นันักกเรีเรียยนมี
นมีโอกาสได
อกาสได้เเรีรียยนรู
นรู้แและลงมื
ละลงมือปฏิ
อปฏิบัตบิจัตริิจงริง
4.63
0.54
มากที่สุด
3
4.4. ครูครูมมีสีสื่อื่อ อุอุปกรณ
กรณ์ในการปฏิ
ยงพอและเหมาะสม
นการปฏิบบัตัติกิกจจิ กรรมอย่
กรรมอยางเพี
างเพี
ยงพอและเหมาะสม
4.48
0.68
มาก
13
5.5. ครูครูกกิจิจกรรมทํ
กรรมท�าำให
ให้นักกเรีเรียยนเข้
ง่างยและชั
ดเจน
นเขาาใจเนื
ใจเนื้อหาได้
้อหาได
ายและชั
ดเจน
4.55
0.68
มากที่สุด
6
6. ครูครูมมีกีการวั
ารวัดดและประเมิ
และประเมินผลที
ผลที่ห่หลากหลายและชั
ลากหลายและชัดเจน
ดเจน
4.43
0.69
มาก
18
7. นันักกเรีเรียยนมี
นมีกการนํ
ารน�าำเสนอผลงานทั
เสนอผลงานทั้ง้งรายบุ
ค
คลและรายกลุ
ม
่
รายบุคคลและรายกลุม
4.53
0.75
มากที่สุด
9
8. ครูครูมมีกีการเสริ
ารเสริมมสร
สร้างกํ
งก�ำาลังใจให้
างทัา่วงทั
ถึง่วถึง
ใจใหกกับบั นันักกเรีเรียนที
ยนที่แสดงผลงานอย่
่แสดงผลงานอย
4.60
0.74
มากที่สุด
4
9. นันักกเรีเรียยนต
นต้อองการให
งการให้ครูจัดดกิกิจจกรรมการเรี
ย
นรู
โ
้
ดยใช้
เ
ทคนิ
ค
วั
ฏ
จั
ก
ร
กรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิควัฏจักร
4.75
0.54
มากที่สุด
2
การเรี
ย
นรู
้
5
ขั
น
้
อี
ก
ในเนื
อ
้
หาอื
การเรียนรู 5 ขั้น อีกในเนื้อหาอื่นๆ่น ๆ
10.
่งรบกวน
10. หห้องเรี
งเรียยนมี
นมีสสิ่งิ่งอ�อํำนวยความสะดวก
านวยความสะดวกปราศจากสิ
ปราศจากสิ
่งรบกวน
4.25
0.81
มาก
20
11.
นั
ก
เรี
ย
นมี
อ
ส
ิ
ระในการเรี
ย
นรู
้
11. เรียนมีอิสระในการเรียนรู
4.58
0.71
มากที่สุด
5
12.
นั
ก
เรี
ย
นได้
ม
โ
ี
อกาสแลกเปลี
ย
่
นความคิ
ด
เห็
น
ซึ
ง
่
กั
น
และกั
น
12. นักเรียนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
4.50
0.72
มาก
10
13.
นั
ก
เรี
ย
นช่
ว
ยเหลื
อ
ซึ
ง
่
กั
น
และกั
น
ในกลุ
ม
่
13. เรียนชวยเหลือซึ่งกันและกันในกลุม
4.30
0.76
มาก
19
14.
ครู
ใ
ห้
ก
ำ
�
ลั
ง
ใจและข้
อ
เสนอแนะที
เ
่
ป็
น
ประโยชน์
14. หกําลังใจและขอเสนอแนะที่เปนประโยชน
4.55
0.71
มากที่สุด
6
15.
ห้
อ
งเรี
ย
นมี
บ
รรยากาศในการเรี
ย
นที
ผ
่
อ
่
นคลายไม่
เ
คร่
ง
เครี
ย
ด
15. ห งเรียนมีบรรยากาศในการเรียนที่ผอนคลายไมเครงเครียด
4.48
0.68
มาก
13
16.
ครู
ช
ว
่
ยให้
น
ก
ั
เรี
ย
นเกิ
ด
ความมั
น
่
ใจในการคิ
ด
แก้
ป
ญ
ั
หาทาง
16. วยใหนักเรียนเกิดความมัน่ ใจในการคิดแกปญหาทาง
4.50
0.75
มาก
10
ตศาสตร์
มากขึ
คณิตคณิ
ศาสตร
มากขึ
้น ้น
17.
ำความรู
้ที่ได้ทรี่ไับดไปประยุ
กต์ กตใชใน
4.45
0.64
มาก
16
17. ครูช่ววยให้
ยใหนนักักเรีเรียยนสามารถน�
นสามารถนํ
าความรู
รับไปประยุ
ในชีาววัิตนประจ�
ชีวติ ใช้
ประจํ
ได ำวันได้
18.
ความสามารถในการคิ
ดแก้ดปแก
ัญหาอย่
างเป็นางเปน
18. ครู
ครูชช่ววยให้
ยใหนนักักเรีเรียนมี
ยนมี
ความสามารถในการคิ
ปญ
 หาอย
4.55
0.75
มากที่สุด
6
ระบบ
ระบบ
19.
การจัดดการเรียนรู
ยนรูย้นรู
5 ขั 5้น ขั้น ชวยให
19.การจั
นรู้โโดยใช้
ดยใชเทคนิ
เทคนิควัคฏวัจัฏกจัรการเรี
กรการเรี
4.78
0.53
มากที่สุด
1
ยให้านงานได
ักเรียนท�
อย่างมีแบบแผนและมี
ความรอบคอบ
นักเรีช่ยวนทํ
อยำางานได้
งมีแบบแผนและมี
ความรอบคอบ
20.
ควัคฏวัจัฏกจัรการเรี
ยนรูย้ 5นรูขั ้น5 ขั้น ชวยให
4.50
0.60
มาก
10
20. การจัดดการเรี
การเรียยนรูนรู้โดยใช้
โ ดยใชเทคนิ
เทคนิ
กรการเรี
ยให้กนารช
ักเรีวยยเหลื
นมีการช่
อพึบ่งสนุ
พา นสนัใหบสนุ
นักเรีช่ยวนมี
อพึว่งยเหลื
พา สนั
กําลันงให้
ใจซึก�ำ่งลักังนใจและกัน
ซึ
ง
่
กั
น
และกั
น
ระหว่
า
งเพื
อ
่
นมากขึ
น
้
ระหวางเพื่อนมากขึ้น
รวม
4.52
0.69
มากที่สุด
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จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนเห็นด้วยกับการจัดการ การเรี ย นการสอนให้ ม าก 2) ครู ค วรเปิ ด โอกาสให้ นั ก เรี ย นได้
เรียนรู้เรื่อง ล�ำดับและอนุกรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร่วมแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่มให้มาก 3) ครูให้เวลาในการ
จากตารางที
่ 2 พบวยนรู
า นั้ ก5เรีขัย้นนเห็โดยภาพรวมอยู
นดวยกับการจัด่ในการเรีแบบฝึ
ยนรูเ รืก่อหังดลํน้าอดัยเกิ
บและอนุ
เรียนชับ้นคะแนนจากการท�
มัธยมศึกษา ำงาน
ที่เรียนรู้ด้วยเทคนิ
ควัฏจักรการเรี
นไป 4)กรมของนั
ควรเน้นกการเก็
ที่ 5 ที่สุ่เดรีย(Xนรู=ดว4.52)
ยเทคนิเมื
ควั่อฏพิจัจการณารายข้
รการเรียนรูอ พบว่
5 ขั้นา โดยภาพรวมอยู
บมากที
ุด ( X5)=บรรยากาศในห้
4.52) เมื่อพิจารณารายข
ระดับปมากที
นักเรียน หรือในระดั
ท�ำแบบฝึ
กหัด่สและ
องเรียน ห้อองเรียนร้อน
า นักบเรีมากที
ยนเห็่สนุดดว3ยในระดั
บมากที
อันดัดบการเรี
แรกยคืนรูอ ้ 1) การจั
ยนรูดโดยใช
เห็นด้พบว
วยในระดั
อันดับแรก
คือ ่ส1)ุด 3การจั
ขาดร่ดมการเรี
เงา และพั
ลมเสียเทคนิควัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น
ยใหคนวัักฏเรีจักยรการเรี
นทํางานได
บบแผนและมี
ความรอบคอบ
โดยใช้ชเวทคนิ
ยนรู้ 5อยขัาน้ งมีช่วแยให้
นกั เรียนท�ำงานได้
อย่าง ( X = 4.7) 2) นักเรียนตองการให ครูจัดกิ จกรรมการ
= 4.75) 3) นั กเรียนมีโอกาสไดเรียนรูและลงมื อ
เรียนรูโดยใชความรอบคอบ
เทคนิควัฏจักรการเรี
ยนรู 2)5 ขันั้นกเรีอีกยในเนื
้อหาอื่ นๆอภิ( Xปรายผล
มีแบบแผนและมี
(X = 4.7)
นต้องการ
ิจริง ( X =ย4.63)
และนั
กเรีคยวันมี
อเสนอแนะอื
สื่อของจริฒงนาผลสั
จําลองหรื
อรู์ทปางการเรี
ภาพในการจั
ด ตศาสตร์
ให้ครูปฏิ
จัดกิบจัตกรรมการเรี
นรู้โดยใช้
เทคนิ
ฏจักขรการเรี
ยนรู้ 5่น ๆขั้นดังนี้ 1) ครูควรใช
จากการพั
มฤทธิ
ยนคณิ
อีกในเนื้อหาอื่น ๆ (X = 4.75) 3) นักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้และ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เรื่อง ล�ำดับและอนุกรม ที่เรียน
ลงมือปฏิบัติจริง (X = 4.63) และนักเรียนมีข้อเสนอแนะอื่น ๆ ดังนี้ โดยใช้เทคนิควัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น อภิปรายผลได้ดังนี้
1) ครูควรใช้สื่อของจริง จ�ำลองหรือรูปภาพในการจัดกิจกรรม
เพ็ญจันทร์ ค�ำลือมี, แสงสุรีย์ ดวงค�ำน้อย
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2. ครูผู้สอนมีบทบาทส�ำคัญมากต่อการใช้กิจกรรม
การเรียนการสอนโดยใช้เทคนิควัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้นครูผู้สอน
เป็นผู้แนะน�ำ  ผู้สร้างบรรยากาศการเรียน ให้ก�ำลังใจแก่นักเรียน
ให้นกั เรียนได้ศกึ ษาค้นคว้าด้วยตนเอง และครูผสู้ อนสร้างบรรยากาศ
ความเป็นกันเองกับนักเรียนและชีแ้ นะแนวทางในการคิด แก้ปญ
ั หา
ให้นักเรียนปฏิบัติได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรน�ำการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
เทคนิควัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ไปใช้ในการพัฒนาความสามารถ
ในการคิดระดับสูงด้านอื่น เช่น การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิด
สร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหา
2. ควรน�ำการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
เทคนิควัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ไปใช้ร่วมกับรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้อื่น เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่เพื่อพัฒนา
ทักษะการท�ำงานเป็นทีม เป็นต้น
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2.1 ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้โดยใช้เทคนิควัฏจักร
การเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง ล�ำดับและอนุกรม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
16.53 คะแนน และ 24.20 คะแนน ตามล�ำดับ และเมือ่ เปรียบเทียบ
ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียน
ของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญ ที่ระดับ .05 ทั้งนี้
เนือ่ งมาจากนักเรียนได้เรียนรูด้ ว้ ยแผนจัดการเรียนรูท้ มี่ ปี ระสิทธิภาพ
และได้เรียนรู้โดยใช้เทคนิควัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ซึ่งมีส่วนช่วย
ให้นักเรียนคิดวิเคราะห์โจทย์อย่างเป็นล�ำดับขั้นตอน จึงมีส่วนช่วย
กระตุน้ ให้นกั เรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นต่อการเรียนรู้ ซึง่ มี
ส่วนส่งเสริมให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยผลการศึกษา
ครั้งนี้ สอดคล้องกับ ณรงค์ฤทธิ์ 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�ำดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้
เทคนิควัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า นักเรียนเห็นด้วยในระดับมากที่สุด
3 อันดับแรก คือ 1) การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิควัฏจักรการเรียนรู้
5 ขัน้ ช่วยให้นกั เรียนท�ำงานได้อย่างมีแบบแผนและมีความรอบคอบ
2) นักเรียนต้องการให้ครูจดั กิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิควัฏจักร
การเรียนรู้ 5 ขั้น อีกในเนื้อหาอื่น ๆ และ 3) นักเรียนมีโอกาสได้
เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง และนักเรียนมีข้อเสนอแนะอื่นๆ ดังนี  ้
1) ครูควรใช้สื่อของจริง ของจ�ำลองหรือรูปภาพในการจัดกิจกรรม
การเรี ย นการสอนให้ ม าก 2) ครู ค วรเปิ ด โอกาสให้ นั ก เรี ย นได้
ร่วมแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่มให้มาก 3) ครูให้เวลาในการ
แบบฝึกหัดน้อยเกินไป 4) ควรเน้นการเก็บคะแนนจากการท�ำงาน
หรือท�ำแบบฝึกหัด 5) บรรยากาศในห้องเรียน ห้องเรียนร้อน
ขาดร่มเงา และพัดลมเสีย ซึ่งสอดคล้องกับ ณรงค์ฤทธิ์ ฉายา
(2552), ปัญญา เอี่ยมผ่อง (2556), พุทธิพงษ์ ศุภมัสดุอังกูร (2557)

ข้อเสนอแนะ

มห
าว

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการศึกษาไปใช้ ประกอบด้วย
1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิควัฏจักรการเรียนรู้
5 ขั้น ผู้สอนควรเลือกใช้สื่อที่ทันสมัยน่าสนใจ หลากหลายและ
มี ค วามเหมาะสมกั บ เนื้ อ หา เพื่ อ สร้ า งความสนใจและความ
กระตือรือร้นของนักเรียน ซึ่งจะท�ำให้นักเรียนมองเห็นภาพของ
สถานการณ์ อันเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยหรือเกิด
ค�ำถาม และต้องการแสวงหาค�ำตอบในสิ่งที่ตนเองอยากรู้ น�ำไปสู่
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และที่ส�ำคัญนักเรียนจะให้ความ
ร่ ว มมื อในการจั ด กิ จกรรมการเรียนรู้แ ละช่ว ยสร้างบรรยากาศ
ในการเรียนรู้ที่ดีได้
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
โดยใช้การเรียนรู้แบบปฏิบัติ ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 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

รำไ
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ โดยใช้การเรียนรู้แบบปฏิบัติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน
1 ห้อง มีนักเรียนทั้งสิ้น 29 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม โดยมีนักเรียนที่ท�ำกิจกรรมครบทุกกระบวนการทั้งสิ้นจ�ำนวน 15 คน ซึ่งผู้วิจัย
ได้ท�ำการทดลอง 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�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และ 2) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและ
สามมิติโดยใช้การเรียนรู้แบบปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก
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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.
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คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่พัฒนากระบวนการคิดของ
มนุษย์ ให้มรี ะบบระเบียบ วิธกี าร และความคิดสร้างสรรค์ ด้วยความ
ที่มีแบบแผนและขั้นตอนวิธีที่ชัดเจน จึงส่งผลให้ผู้เรียนคณิตศาสตร์
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ปญ
ั หาหรือสถานการณ์ตา่ ง ๆ ได้
อย่างละเอียดถีถ่ ว้ น มีความรอบคอบ และสามารถจัดการกับปัญหา
อย่างเป็นระบบได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นคณิตศาสตร์จึงเป็นดั่ง
รากฐาน และเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการศึกษาศาสตร์
อื่น ๆ แต่จากรายงานของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ในโครงการประเมิน
ผลนักเรียนนานาชาติ TIMSS 2011 (Trends in International
Mathematics and Science Study) ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดย
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประเมินผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติ ซึง่ ประเมินผลสัมฤทธิเ์ ทียบกับ
ค่ากลาง คือ 500 คะแนน โดยในปี 2011 ประเทศไทย มีคะแนน
เฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็น 427
คะแนน จัดอยู่ในเกณฑ์ระดับต�่ำ  (401 - 475 คะแนน) โดยเฉพาะ
เรขาคณิตซึ่งเป็นหนึ่งในเนื้อหาที่ถูกประเมินและมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่
415 คะแนน ซึง่ อยูใ่ นเกณฑ์ตำ�่ เช่นเดียวกัน ซึง่ ความรูท้ างเรขาคณิตนัน้
ช่วยพัฒนากระบวนการที่ส�ำคัญหลายอย่าง ได้แก่ กระบวนการคิด
กระบวนการให้เหตุผล ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปญ
ั หา และทักษะ
เชิงมิติสัมพันธ์ ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ว่านักเรียนไทยนั้นยังมีความสามารถ
ในวิชาคณิตศาสตร์ที่ไม่มากพอที่จะทัดเทียมกับประเทศอื่น ๆ ได้
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติ และสามมิตนิ น้ั
เป็นเนือ้ หาหนึง่ ในเรขาคณิต ทีก่ ล่าวถึงการนึกภาพของรูปทรงสามมิติ
การคลี่รูปทรงเรขาคณิต ซึ่งในหลายประเทศให้ความส�ำคัญมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาประเทศที่มีค่าเฉลี่ยสูงนั้นล้วนแล้ว
แต่จดั เนือ้ หาเรือ่ ง การนึกภาพของรูปทรงสามมิติ และเรือ่ งรูปคลีข่ อง
รูปทรงสามมิตไิ ว้ในหลักสูตรของตน เช่น ญีป่ นุ่ หรือสิงคโปร์ เป็นต้น
อีกทั้งในรายงานผลการสอบ TIMSS ยังอ้างอิงถึงผลการวิจัยภายใน
ประเทศไทยที่ระบุว่า สาเหตุหนึ่งที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์นั้นคือการขาดความพร้อมด้านแหล่งการเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน รวมไปถึงสื่อการสอนของครู โดยปัญหาส่วนใหญ่ที่พบ คือ
นักเรียนมองภาพไม่ออกว่ารูปทรงแต่ละรูป เมือ่ คลีอ่ อกมาจะได้ภาพ
อย่างไร หรือภาพที่คลี่ออกมาจะประกอบเป็นรูปทรงอะไร ลักษณะ
หน้าตัดของรูปเรขาคณิตจะเป็นแบบใด และมองภาพด้านหน้า
ด้านข้าง และด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติไม่ออก ซึ่งแปลว่า
นักเรียนขาดทักษะความสามารถเชิงมิติสัมพันธ์ ส่งผลให้นักเรียน
มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนทีต่ ำ 
�่ (สมกมล  ปุณณโกศลม,  2554) อีกทัง้
ครูส่วนใหญ่ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย ซึ่งไม่เปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้แสดงความคิดเห็นหรือมีส่วนร่วมกันในการจัดการเรียนการสอน
และไม่เกิดการกระตุน้ ให้นกั เรียนได้วเิ คราะห์ สังเคราะห์ความรูต้ า่ ง ๆ
ที่เรียนส่งผลให้เกิดการลืมในเวลาต่อมา

การจัดการเรียนรูเ้ พือ่ ให้เกิดความรู้ ทักษะ และความเข้าใจ
นักเรียนจะต้องได้เป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมหรือทดลองจริงด้วย
ตนเองไม่ใช่นั่งฟังเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะท�ำให้นักเรียนมีโอกาสได้
ทดลองแสดงวิธีการตามความคิดของตนเอง ได้น�ำสิ่งที่เรียนมาใช้
กับปัญหาจริง เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และได้มีส่วนร่วมใน
กิ จ กรรม ซึ่ ง เรี ย กการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ใ นลั ก ษณะนี้ ว ่ า
“การจั ด ประสบการณ์ เ รี ย นรู ้ แ บบปฏิ บั ติ ” โดย สมวงษ์
แปลงประสพโชค และภัทรวดี  หาดแก้ว (2555: 9-11) ได้กล่าวถึง
ข้อดีของการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบปฏิบัติไว้ว่า เป็นการ
โอกาสให้ ผู ้ เรี ย นได้ เรี ย นรู ้ ค วามคิ ด รวบยอด ฝึ ก ทั ก ษะและ
กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ด้วยตนเอง ผ่านสื่อการเรียนรู้
ที่หลากหลาย วิธีนี้น�ำไปสู่ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และก่อให้เกิด
เจตคติที่ดีต่อวิชา และต่อวิธีการเรียนรู้ อีกทั้ง อรทัย   ศรีอุทธา
(2547: 34) ได้กล่าวไว้ว่า การสอนแบบปฏิบัติ ท�ำให้นักเรียนได้
ฝึกทักษะความสามารถของแต่ละคน ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ สามารถเชื่อมโยงความรู้ได้
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมและเปิดโอกาสให้นักเรียนค้นพบ
ด้วยตนเองส่งผลให้นักเรียนเข้าใจการเรียนมากขึ้น
จากการศึกษารายงานการวิจัยที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน
ของ สุนทรี   ดิษฐลักษณ (2529) Monior (1977) และ Corwin
(1978) ต่างมีผลการวิจัยที่สอดคล้องกันคือการสอนแบบปฏิบัติ
หรือการสอนแบบปฏิบัติการนั้น ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีมโนมติใน
เรื่องที่เรียนชัดเจน มีเจคติที่ดีต่อวิชาที่เรียน ท�ำให้ผู้เรียนมีความคิด
สร้างสรรค์ อีกทัง้ ยังส่งผลต่อผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรูท้ ใี่ ห้สงู ขึน้ ด้วย
จากเหตุ ผ ลข้ า งต้ น ดั ง ที่ ก ล่ า วมา ผู ้ วิ จั ย จึ ง มี แ นวคิ ด
ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขา
คณิตสองมิติและสามมิติ ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อ
ใช้ ใ นการแก้ ป ั ญ หาของนั ก เรี ย นในเรื่ อ งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ โดยยึดแนวทางการจัดการเรียนรู้
แบบปฏิบตั ิ โดยผูว้ จิ ยั คาดหวังว่าจะสามารถแก้ปญ
ั หาของการเรียน
การสอนดังกล่าวได้

รำไ

บทน�ำ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
กับหลังเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ทีเ่ รียนโดยใช้กจิ กรรม
การเรียนรู้ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและ
สามมิติ โดยใช้การเรียนรู้แบบปฏิบัติ
2. เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ต่อกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต
สองมิติและสามมิติ โดยใช้การเรียนรู้แบบปฏิบัติ

เดียร์ทิพย์ สรวงโท, สมวงษ์ แปลงประสพโชค, พรสิน สุภวาลย์
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สมมติฐานการวิจัย

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

พพ
รรณ
ี

1) ลักษณะและส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ
2) รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3) รูปเรขาคณิตสามมิติจากรูปคลี่
ที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูป
4) การหาด้านตรงข้ามของแต่ละหน้าของลูกบาศก์
เรขาคณิตสองมิติและสามมิติ โดยใช้การเรียนรู้แบบปฏิบัติ ส�ำหรับ
5) หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
6) ภาพทีไ่ ด้จากการมองด้านหน้า ด้านข้าง และด้าน
สถิติที่ระดับ .05
บนของรูปเขาคณิตสามมิติ
7) ภาพด้านหน้า ด้านข้าง หรือด้านบนของรูปเรขา
วิธีด�ำเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา คณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์
8) ภาพสองมิติที่ได้จากการมองด้านหน้า ด้านข้าง
ปีที่ 1 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา เขตบางเขน จังหวัด
และด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์
กรุงเทพมหานคร
9) การนับรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจาก
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา เขตบางเขน จังหวัด ลูกบาศก์
10) วาดภาพด้านหน้า ด้านข้าง หรือด้านบนของ
กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 1 ห้องเรียน รวม 29 คน จากการสุ่ม
3) รูปนเรขาคณิ
ติจากรูปคลีก่ กระบวนการ รูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์
ตัวอย่างแบบกลุ่ม โดยมี
ักเรียนทีต่ทสามมิ
�ำกิจกรรมครบทุ
โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบปฏิบตั ิ ซึง่ หมายถึง
4) การหาดานตรงขามของแตละหนาของลูกบาศก
ทั้งสิ้น จ�ำนวน 15 คน
5) หน
ตัดของรูจยั ปอยู
เรขาคณิ
ตสามมิ
ระยะเวลาที
ใ่ ช้าในการวิ
ใ่ นภาคเรี
ยนทีต่ 2ิ ปีการศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ ทดลอง แล้วสรุปความรู้
6) ภาพที
ดจากการมองดานหน
าง และด
ปเขาคณิ
ตสามมิวยขั
ติ ้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
ด้วยตนเอง
ประกอบด้
2560 จ�ำนวน 12 คาบเรี
ยน ่ไระยะเวลาคาบเรี
ยนละา ด50านขนาที
โดย านบนของรู
7) ภาพดานหนา ดานขาง หรือดานบนของรูปเรขาคณิ
ตสามมิติที่ประกอบขึ
้นจากลู
บาศก แนะน�ำเนือ้ หาทีจ่ ะเรียน ชีแ้ จง
		
ขัน้ ก่อนปฏิ
บตั กิ โดยครู
แบ่งออกเป็น
8) ภาพสองมิติที่ไดจากการมองดานหนา ดานขาง และด
นบนของรูและแจ้
ปเรขาคณิ
ตสามมิ
ติที่ประกอบขึ
จุดาประสงค์
งเกณฑ์
ในการประเมิ
นแก่้นนจากลู
ักเรียกนบาศก
1) ทดสอบก่
อ
นเรี
ย
น
จ�
ำ
นวน
1
คาบ
9) การนับรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก
		
ขั้นปฏิบัติ ให้นักเรียนศึกษาและลงมือปฏิบัติตาม
2) ด�10)
ำเนิวาดภาพด
นการจัดกิาจนหน
กรรมการเรี
จ�ำอนวน
10 คาบ ปเรขาคณิ
า ดานขยานรู
ง ้หรื
ดานบนของรู
ตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก
เอกสารโดยใช้อุปกรณ์ในการทดลองที่ครูเตรียมไว้ ซึ่งนักเรียนจะ
งเรียยนรูน แจ�บบปฏิ
ำนวน บ1ัตคาบ
โดยใชการจั3)ดกิทดสอบหลั
จกรรมการเรี
ิ ซึ่งหมายถึง กิจกรรมการเรียนรูที่ใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ ทดลอง แลวสรุปความรู
เนื้อหาที
่ใช้ในการวิ
ัยเป็นเนื
ดวยตนเอง
ประกอบด
วยขั้นจตอนต
าง้อๆหาดังนีเรื้ ่อง ความสัมพันธ์ ต้องค้นหาหลักการหรือกฎเกณฑ์ด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้คอยให้
ำในการปฏิ
บัติกิจใกรรมในห้
องเรี
ยนนักเรียน
ระหว่างรูปเรขาคณิตขัสองมิ
ตแิ ละสามมิ
ติ สาระการเรี
ตศาสตร์
้นกอนปฏิ
บัติ โดยครู
แนะนําเนืย้อนรู
หาทีค้ ณิ่จะเรี
ยน ชี้แจงจุค�ดำแนะน�
ประสงค
และแจงเกณฑ
นการประเมิ
นแก
		
ขั้ นในการทดลองที
หลั ง ปฏิ บั ติ ให้
ั ก เรียยมไว
นน�ซึำ่งเสนอผลงานและ
้นปฏิกษาปี
บัติ ให
ษาและลงมื
ปฏิบัติตามเอกสารโดยใช
อุปกรณ
่ครูนเตรี
นักเรียน
พืน้ ฐาน ระดับชัน้ มัธขัยมศึ
ที่ น1ักซึเรีง่ อ้ยานศึ
งอิกงตามหลั
กสูตอรแกนกลาง
ข้
อ
สรุ
ป
ที
่
ไ
ด้
จ
ากการปฏิ
บ
ั
ต
ิ
ข
องตนเองหรื
อ
กลุ
่
ม
องค้นนพืหาหลั
กฎเกณฑ
วยตนเอง
การศึจะต
กษาขั
้นฐานกพุการหรื
ทธศักอราช
2551ดแบ่
งออกเป็โดยมี
น 10คเรืรูเ่อปงย่นผูอคยอยใหคําแนะนําในการปฏิบัติกิจกรรมในหองเรียน โดยการอภิปราย
เรียน จากนั
ครูจะเป็นผู้ปอระเมิ
ผลงานของนั
กเรียน โดย
ขั้นหลังปฏิบัติ ใหนักเรียนนําเสนอผลงานและขอสรุปหน้
ที่ไาดชัจ้นากการปฏิ
บัต้นิของตนเองหรื
กลุม นโดยการอภิ
ปราย
ได้แก่
หนาชั้นเรียน จากนั้นครูจะเปนผูประเมินผลงานของนักเรียน โดยแบแบ่
งการประเมิ
นออกเป
นดนานต
าง ๆางตามจุ
ดประสงค
ที่ตั้งทไวี่ตั้งไว้
งการประเมิ
นออกเป็
ด้านต่
ๆ ตามจุ
ดประสงค์
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ิทยา

กิกิจจกรรมการเรี
ความสัมมพัพันนธธ์รระหว
ะหว่าางรูงรูปปเรขาคณิ
เรขาคณิตต
กรรมการเรียยนรู้ เเรืรื่องง ความสั
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี
างการเรียยนน
สองมิ
ารเรียยนรู
นรูแ้แบบปฏิ
บบปฏิบบัตัติ สํิ าหรับ
สองมิตติแิและสามมิ
ละสามมิติ โโดยใช้
ดยใชกการเรี
2. ความพึงพอใจ
ส�นัำกหรัเรีบยนชั
นัก้นเรีมัยธนชั
้นมักธษาป
ยมศึทกี่ 1ษาปีที่ 1
ยมศึ
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

มห
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

1. แผนการจัดกิ จกรรมการเรียนรูเรื่อง ความสัม พั นธระหวางรูป เรขาคณิตสองมิติแ ละสามมิติโดยใช การเรียนรู
แบบปฏิบัติ จํานวน 10 แผน
2. แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ เรื่ อ ง ความสั ม พั น ธ ระหว างรู ป เรขาคณิ ต สองมิ ติ แ ละสามมิ ติ จํ านวน 1 ฉบั บ
แบงเปน 2 ตอน
ตอนที่ 1 เปนแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 27 ขอ
ตอนที่ 2 เปนแบบอัตนัย จํานวน 3 ขอ
3. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนตอกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิตสองมิติ
และสามมิติโดยใชการเรียนรูแบบปฏิบัติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เปนชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
เดียร์ทิพย์ สรวงโท, สมวงษ์ แปลงประสพโชค, พรสิน สุภวาลย์

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562 195

ผลการวิจจัยัย
ผลการวิ
ผลการวิ
จัย

พพ
รรณ
ี

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความสัมพันธ์
ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิตแิ ละสามมิติ โดยใช้การเรียนรูแ้ บบปฏิบตั ิ
จ�ำนวน 10 แผน
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่อง ความสัมพันธ์
ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ จ�ำนวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น
2 ตอน
ตอนที่ 1 เป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ�ำนวน
27 ข้อ
ตอนที่ 2  เป็นแบบอัตนัย จ�ำนวน 3 ข้อ

3. แบบสอบถามวั ด ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นต่ อ
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เรื่ อ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งรู ป เรขาคณิ ต
สองมิติและสามมิติ โดยใช้การเรียนรู้แบบปฏิบัติ ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

1. ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน พิจารณาเครื่องมือ เพื่อหา
ค่าความสอดคล้องของเครื่องมือกับวัตถุประสงค์ (IOC)
2. น�ำเครื่องมือที่ผ่านการพิจารณาและปรับแก้ไขแล้ว
ไปทดลองใช้กับกลุ่มน�ำร่อง (Try-out) เพื่อหาค่าความยากง่าย (p)
อ�ำนาจจ�ำแนก (r) และความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Cronbach’s
α - Coefficient)
3. น�ำเครือ่ งมือทีผ่ า่ นปรับปรุงแก้ไขจากกลุม่ น�ำร่องแล้ว
ไปใช้เก็บรวมรวบข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

รำไ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ตารางที่ ่ 1่ 11 ผลการทดสอบเปรี
ผลการทดสอบเปรียยยบเที
บเที
บคะแนนผลสั
ฤทธิ
นเรี
นและหลั
อย
ตารางที
ผลการทดสอบเปรี
มมตัตั่มววตัอย
าางงาง
ตารางที
บเทียยยบคะแนนผลสั
บคะแนนผลสัมมมฤทธิ
ฤทธิ์ก์ก์กออ่อนเรี
นเรียยยนและหลั
นและหลังงเรีเรีงเรียยนของนั
ยนของนั
นของนักกเรีเรี
กเรียยนกลุ
ยนกลุ
นกลุ
วอย่
คะแนนเต็มม
คะแนนเต็
(คะแนน)
(คะแนน)
40
40
40
40

xx

ยละของ
รรออยละของ
คะแนนเต็มม
คะแนนเต็
46.68
46.68
66.33
66.33

ชภัฏ

แหลงงทีที่ม่มาของคะแนน
าของคะแนน
แหล
คะแนนทดสอบกออนเรี
นเรียยนน
1.1. คะแนนทดสอบก
คะแนนทดสอบหลังงเรีเรียยนน
2.2. คะแนนทดสอบหลั
*ที่ร่ระดั
ะดับบนันัยยสํสําาคัคัญญ .05
.05
*ที

18.67
18.67
26.53
26.53

S.D.
s.d. คะแนน
คะแนน tt
s.d.
5.09
5.09
8.33*
3.31 8.33*
3.31

df
df

p-value
p-value

14
14

.000
.000

ลัยร
า

จากตารางที
1 พบว
พบว
คะแนนทดสอบกออนเรี
นเรี
นมี
เฉลี
เทาาย่ กักังเบนมาตรฐานเท่
18.67 คิคิดดเป
เปนนารรกัออบยละ
ยละ
46.68
ของคะแนนเต็มม งเรียน
จากตารางที
่ 1 ่ ่ 1พบว่
า าาคะแนนทดสอบก่
นเรียยยนมี
น คคาาเฉลี
มีสว่ ย่ยนเบี
3.3146.68
โดยคะแนนทดสอบหลั
จากตารางที
คะแนนทดสอบก
เท
บบ 18.67
ของคะแนนเต็
นเบี
งเบนมาตรฐานเท
5.09
และคะแนนทดสอบหลั
งเรีเรีายยก่นนอนเรี
เฉลี่ ย่ ยาเท
เท
26.53
เป
ยละ
66.33
มีค่าเฉลีมีมี่สยส เท่
ากับ่ ย่ ยงเบนมาตรฐานเท
18.67 คิดเป็นร้อาายละ
46.68และคะแนนทดสอบหลั
ของคะแนนเต็ม สูงงกว่
นอย่
งมีาานกักััยบบส�ำ26.53
คัญทางสถิ
ติทนนี่รรระดั
บ .0566.33
ด้วย ค่า t
ว วนเบี
กักับบ 5.09
มีมีคค าย าเฉลี
คิคิดดเป
ออยละ
ของคะแนนเต็
ม
มี
ส
ว

นเบี
่
ย
งเบนมาตรฐานเท
า
กั
บ
3.31
โดยคะนนทดสอบหลั
ง
เรี
ย
นสู
ง
กว
า
ก
อ
นเรี
ย
นอย
า
งมี
น
ย
ั
สํ
า
คั
ญ
ทางสถิ
ม มีสวานเบี
งเบนมาตรฐานเท
ากับ 3.31งโดยคะนนทดสอบหลั
ยนสูp-value
งกวากอนเรี
างมีนัยสําคัญทางสถิตติ ิ
มีสว่ นเบีของคะแนนเต็
ย่ งเบนมาตรฐานเท่
กับ่ย5.09
และคะแนนทดสอบหลั
เรียน เท่ากับ 8.33งเรีและ
เท่ายกันอย
บ .000
ะดับาบกั.05
.05
เทานากักัร้บบอยละ
8.33 66.33
และ p-value
p-value
เทาากักับบ .000
ดดววยย คคาาคิtดt เป็
เท
8.33
และ
เท
มีค่าเฉลีทีที่รย่ระดั
เท่
บ 26.53
ของคะแนนเต็
ม.000
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ตารางที่ ่ 22 ความพึ
ความพึงงพอใจของนั
พอใจของนักกเรีเรียยนต
นตออกิกิจจกรรมการเรี
กรรมการเรียยนรู
นรูเเรืรื่อ่องง ความสั
ความสัมมพัพันนธธรระหว
ะหวาางรู
งรูปปเรขาคณิ
เรขาคณิตตสองมิ
สองมิตติแิและสามมิ
ละสามมิตติโิโดยใช
ดยใช
ตารางที
ตารางที
่
2
ความพึ
ง
พอใจของนั
ก
เรี
ย
นต่
อ
กิ
จ
กรรมการเรี
ย
นรู
้
เรื
อ
่
ง
ความสั
ม
พั
น
ธ์
ร
ะหว่
า
งรู
ป
เรขาคณิ
ต
สองมิ
ต
แ
ิ
ละสามมิ
ต
ิ
การเรียยนรู
นรูแแบบปฏิ
บบปฏิบบัตัติ ิ สํสําาหรั
หรับบนันักกเรีเรียยนชั
นชั้น้นมัมัธธยมศึ
ยมศึกกษาป
ษาปทที่ ี่ 11
การเรี
โดยใช้การเรียนรู้แบบปฏิบัติ ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระดับความ
s.d. ระดับความ
ความ
xx S.D.
ขขออความ
s.d.
พอใจ
พึพึงงพอใจ
พเจาาเห็
เห็นนววาาเรืเรื่อ่องที
งที่เ่เรีรียยนมี
นมีคความสํ
วามสําาคัคัญญในชี
ในชีววิติตประจํ
ประจําาวัวันน
3.92 1.00
1.00
มาก
1.1. ขขาาพเจ
3.92
มาก
เนื้อ้อหาที
หาที่เ่เรีรียยนไม
นไมยยากจนเกิ
ากจนเกินนไป
ไป
4.28 1.14
1.14
มาก
2.2. เนื
4.28
มาก
ใบกิจจกรรมมี
กรรมมีคความยากง
วามยากงาายที
ยที่เ่เหมาะสม
หมาะสม
4.44 0.59
0.59
มาก
3.3. ใบกิ
4.44
มาก
4.
สื
อ
่
และอุ
ป
กรณ
ก
ารเรี
ย
นมี
จ
า
ํ
นวนเพี
ย
งพอกั
บ
นั
ก
เรี
ย
น
4.76
0.44
มากที
4. สื่อและอุปกรณการเรียนมีจํานวนเพียงพอกับนักเรียน
4.76 0.44
มากที่ส่สุดุด
ใบกิจจกรรมที
กรรมที่ใ่ใชชรระหว
ะหวาางเรี
งเรียยนน ทํทําาให
ใหขขาาพเจ
พเจาาเขเขาาใจเนื
ใจเนื้อ้อหามากขึ
หามากขึ้น้น
4.32 0.69
0.69
มาก
5.5. ใบกิ
4.32
มาก
การสอนที่ใ่ใชชรระหว
ะหวาางเรี
งเรียยนน ทํทําาให
ใหขขาาพเจ
พเจาาเขเขาาใจเนื
ใจเนื้อ้อหามากขึ
หามากขึ้น้น
4.48 0.96
0.96
มาก
6.6. สืสื่อ่อการสอนที
4.48
มาก
พเจาาชอบทํ
ชอบทําากิกิจจกรรมหรื
กรรมหรืออใบกิ
ใบกิจจกรรมที
กรรมที่ไ่ไดดรรับับมอบหมาย
มอบหมาย
4.36 1.04
1.04
มาก
7.7. ขขาาพเจ
4.36
มาก
พเจาาได
ไดสสนทนาแลกเปลี
นทนาแลกเปลี่ย่ยนข
นขออมูมูลลตตาางๆในการเรี
งๆในการเรียยนกั
นกับบเพื
เพื่อ่อนน ๆๆ
4.40 1.00
1.00
มาก
8.8. ขขาาพเจ
4.40
มาก
การเรียยนเช
นเชนนนีนี้ท้ทําําให
ใหขขาาพเจ
พเจาารูรูสสึกึกสนใจในการทํ
สนใจในการทําากิกิจจกรรมมากขึ
กรรมมากขึ้น้น
4.28 0.98
0.98
มาก
9.9. การเรี
4.28
มาก
10. ขขาาพเจ
พเจาาอยากให
อยากใหมมีกีการเรี
ารเรียยนด
นดววยการลงมื
ยการลงมืออปฏิ
ปฏิบบัตัติ ิ ในลั
ในลักกษณะนี
ษณะนี้ก้กับับเนื
เนื้อ้อหาอื
หาอื่น่น ๆๆ ดดววยย
4.40 0.82
0.82
มาก
10.
4.40
มาก
รวมทั
ง
้
ฉบั
บ
4.36
0.89
มาก
รวมทั้งฉบับ 4.36 0.89
มาก
จากตารางที่ ่ 22 พบว
พบวาา คะแนนเฉลี
คะแนนเฉลี่ย่ยของระดั
ของระดับบความพึ
ความพึงงพอใจของนั
พอใจของนักกเรีเรียยนกลุ
นกลุมมตัตัววอย
อยาางทั
งทั้ง้งฉบั
ฉบับบมีมีคคาาเท
เทาากักับบ 4.36
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เรขาคณิตสองมิ ติและสามมิ ติโดยใชการเรีย นรูแบบปฏิ บัติ สําหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึ กษาปที่ 1 อยูในระดับ มาก โดยเมื่สุอ่ อภวาลย์
ารณาเปนนรายข
รายขออพบว
พบวาามีมี 11 ขขออทีที่ ม่ มี คี ความพึ
วามพึงงพอใจอยู
พอใจอยูใในระดั
นระดับบมากที
มากที่ ส่ สุ ดุ ด ได
ไดแแกก ขขออ 4.4. สืสื่ อ่ อและอุ
และอุปปกรณ
กรณกการเรี
ารเรียยนมี
นมีจจํ าํ านวน
นวน
พิพิจจารณาเป
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ส�ำหรับผลการศึกษาค้นคว้า สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิห์ ลังเรียนของนักเรียน
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ที่ เรี ย นโดยใช้ กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เรื่ อ ง
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งรู ป เรขาคณิ ต สองมิ ติ แ ละสามมิ ติ โดยใช้
การเรียนรู้แบบปฏิบัติ ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่า
ก่อนเรียน ที่ระดับนัยส�ำคัญ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูป
เรขาคณิตสองมิติและสามมิติ โดยใช้การเรียนรู้แบบปฏิบัติ ส�ำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ผ่านการสอนอย่างเป็นระบบและ
วิธีการเขียนแผนจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม ซึ่งผลการศึกษาค้นคว้า
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เรียมรอง สวัสดิชัย (2525) ที่วิจัย
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ทีเ่ รียนจากวิธกี ารสอนแบบปฏิบตั กิ าร และบทเรียนโปรแกรม
ซึ่งพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และงานวิจัยของ อรทัย ศรีอุทธา (2547: 34)
ได้กล่าวไว้ว่า การสอนแบบปฏิบัติ ท�ำให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ
ความสามารถของแต่ละคน ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ นักเรียนมี
เจตคติทดี่ ตี อ่ วิชาคณิตศาสตร์ สามารถเชือ่ มโยงความรูไ้ ด้ มีสว่ นร่วม
ในการปฏิบัติกิจกรรมและเปิดโอกาสให้นักเรียนค้นพบด้วยตนเอง
ส่งผลให้นักเรียนเข้าใจการเรียนมากขึ้น และเป็นไปตามสมมติฐาน
ข้อที่ 1
ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจาก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบปฏิบัติ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ ท�ำให้ผู้เรียนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียน มีความคิดสร้างสรรค์ เพิม่ ความสนุกสนาน
ไม่เบื่อหน่ายในการเรียน เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
กล้ าคิ ด กล้ าท� ำ  กล้าแสดงออกมีก ารปฏิบัติกิจกรรมเป็ น กลุ ่ ม
เน้นความสัมพันธ์ และพัฒนาทักษะด้านของกระบวนการคิด ท�ำให้
เกิดความเข้าใจ จ�ำได้นานซึง่ สอดคล้องกับ สมวงษ์ แปลงประสพโชค
และภัทรวดี หาดแก้ว (2555: 9-11) ทีก่ ล่าวว่า การจัดประสบการณ์

พพ
รรณ
ี

สรุปและอภิปรายผล

เรียนรู้แบบปฏิบัติ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความคิดรวบยอด
ฝึกทักษะและกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ โดยการปฏิบัติด้วย
ตนเองอย่างกระตือรือร้น ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย วิธีนี้
น�ำไปสู่ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และก่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อวิชา
และต่อวิธีการเรียนรู้ และ รวีวรรณ ธุมชัย (2534: 97) ที่กล่าวว่า
ลักษณะส�ำคัญของวิธีสอนแบบปฏิบัติ คือ การท�ำให้นักเรียนมี
ความรับผิดชอบและมีระเบียบวินยั ในการควบคุมตนเอง และท�ำให้
นั ก เรี ย นเกิ ด ความภู มิ ใจเมื่ อ สามารถหาค� ำ ตอบได้ ด ้ ว ยตนเอง
ได้ปฏิบัติกิจกรรมพร้อมทั้งท�ำแบบฝึกหัดท้ายกิจกรรม
2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนกลุม่ ตัวอย่าง
ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต
สองมิติและสามมิติโดยใช้การเรียนรู้แบบปฏิบัติ ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เหตุที่ผล
การวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากการได้ลงมือท�ำจริง มีอุปกรณ์
ในการเรียนทีเ่ พียงพอ ท�ำให้ผเู้ รียนรูส้ กึ สนุกในการเรียน และไม่รสู้ กึ
เครียด (พรรณี ชูทัย เจนจิต,  2545: 262–273) ดังสะท้อนมาจาก
ผลการประเมินในหัวข้อทีไ่ ด้รบั ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่
เนือ้ หาทีเ่ รียนไม่ยากจนเกินไป ใบกิจกรรมมีความยากง่ายทีเ่ หมาะสม
ใบกิจกรรมที่ใช้ระหว่างเรียนท�ำให้ข้าพเจ้าเข้าใจเนื้อหามากขึ้น
สื่อการสอนที่ใช้ระหว่างเรียน ท�ำให้ข้าพเจ้าเข้าใจเนื้อหามากขึ้น
ข้าพเจ้าชอบท�ำกิจกรรมหรือใบกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย ข้าพเจ้า
ได้สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ในการเรียนกับเพื่อน ๆ และ
การเรียนเช่นนี้ท�ำให้ข้าพเจ้ารู้สึกสนใจในการท�ำกิจกรรมมากขึ้น

รำไ

จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของระดับความ
พึงพอใจของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 4.36 และ
มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.89 แสดงว่า ความพึงพอใจ
ของนักเรียนต่อกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
รู ป เรขาคณิ ต สองมิติแ ละสามมิติ โดยใช้ก ารเรียนรู้แ บบปฏิ บัติ
ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมาก โดยเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามี 1 ข้อที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด ได้แก่ ข้อ 4. สื่อและอุปกรณ์การเรียนมีจ�ำนวนเพียงพอ
กับนักเรียน นอกจากนั้นมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

เดียร์ทิพย์ สรวงโท, สมวงษ์ แปลงประสพโชค, พรสิน สุภวาลย์

ข้อเสนอแนะ

1. ครูผู้สอนควรค�ำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
สภาพความพร้อมทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปญ
ั ญาของนักเรียน
ทุกคน
2. ครูจะต้องค�ำนึงถึงสื่อและอุปกรณ์รวมไปถึงระยะ
เวลาให้เหมาะสมกับนักเรียนด้วย เนือ่ งจากการเรียนแบบปฏิบตั นิ นั้
นักเรียนทุกคนจ�ำเป็นที่จะต้องได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
3. การเรี ย นโดยใช้ กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ แ บบปฏิ บั ติ
ควรมีครูดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด เพราะนักเรียนมีพื้นฐานในการ
วาดภาพและการจินตนาการที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะการวาดภาพ
ของทรงเรขาคณิตสามมิติ
4. ควรมีการปรับเปลีย่ นระยะเวลาในการท�ำใบกิจกรรม
ให้เหมาะสมและยืดหยุ่นมากขึ้น โดยจะสังเกตได้จากใบกิจกรรม
ที่ต้องมีการวาดภาพ จะมีนักเรียนบางส่วนที่มักจะวาดไม่เสร็จ
ภายในเวลา โดยครูอาจพิจารณาน�ำเรื่องที่ใช้เวลาน้อยมารวมไว้
ด้วยกันเพื่อเพิ่มเวลาให้กับเรื่องที่ต้องใช้เวลามาก ๆ
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ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิตแิ ละสามมิติ
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
Corwin, Vera-Anne Whittier Versfelt.  (1978).  A Comparison
of Learning Geometry With or Without
Laboratory Activities Using Manipulature Aids
and Paper Folding Teachniques. Dissertation
International Abstracts.  11(May): 6584-A.
Monior, Mohammad Ibrahim.  (1977).  Some Effects of
An Activity Approach to Teaching Geomatry in
the High School in Afghanistan. Dissertation
International Abstracts. 5 (November): 2630A-2631-A.

รำไ

เอกสารอ้างอิง

เดียร์ทิพย์ สรวงโท, สมวงษ์ แปลงประสพโชค, พรสิน สุภวาลย์

198 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562

พพ
รรณ
ี

วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี
Rajabhat Rambhai Barni Research Journal

วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี เป็นวารสารระดับชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ผลงานวิจัย และวิชาการ วิชาการของ
คณาจารย์ นักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก ทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัย
เพื่อแพร่บทความทางวิชาการและบทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โดยจัดท�ำเป็นวารสารราย 4 เดือน เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน)  ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม) และฉบับที่ 3
(กันยายน - ธันวาคม) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2) เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ และ 3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากร

ค�ำแนะน�ำการเตรียมต้นฉบับ

รำไ

บทความที่รับตีพิมพ์ในวารสาร ได้แก่ 1) บทความวิจัย 2) นิพนธ์ปริทัศน์ (Review articles) โดยให้พิมพ์ผลงานด้วย
กระดาษ A4 พิมพ์หน้าเดียว จ�ำนวน ไม่เกิน 10-12 หน้า และก�ำหนดให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK โดยทุกบทความต้องมี
บทคัดย่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีสวนประกอบดังนี้   บทน�ำ  วัตถุประสงคของการวิจัย อุปกรณและวิธีด�ำเนินการวิจัย
ผลการวิจัย สรุปและอภิปรายผลการวิจัย ขอเสนอแนะ และเอกสารอางอิง

ชภัฏ

ระเบียบการตีพิมพ์

มห
าว
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า

1) ผู้วิจัยด�ำเนินการเขียนบทความวิจัยตามข้อก�ำหนดรูปแบบของวารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
2) ผู้วิจัยส่งบทความที่สมบูรณ์ตรงตามแบบฟอร์มเป็นไฟล์นามสกุล .doc (Word) ความยาวไม่เกิน 10 - 12 หน้า
ทางระบบส่งบทความวิจยั ออนไลน์วารสารวิจยั ร�ำไพพรรณี 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�ำไพพรรณี เลขที่ 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ต�ำบลท่าช้าง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ที่ www.rbru.ac.th/org/research/
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
3) ผู้วิจัยต้องช�ำระค่าธรรมเนียมในการด�ำเนินการตีพิมพ์ของวารสารวิจัยร�ำไพพรรณี จ�ำนวน 2,500  บาท
4) ผู้วิจัยสามารถช�ำระค่าธรรมเนียมได้ ดังนี้
โอนเงินเข้าบัญชีหมายเลข 178-1-48958-7 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (สาขาสีแยกเขาไร่ยา) เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีแล้วกรุณา SCAN หลักฐานการช�ำระเงินได้ที่ ระบบส่งบทความวิจัย
ออนไลน์วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี โดยแนบในระบบตามลิงค์ต่อไปนี้ https://www.rbru.ac.th/org/research/article_research/
index.php หรือที่อีเมลล์ research_rbru2010@hotmail.com
กองบรรณาธิการจะไม่คืนเงินในกรณีที่บทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ว่ากรณีใด ๆ เพราะเป็นค่าตอบแทน
การพิจารณาบทความของผู้ทรงคุณวุฒิ
5) ผู้วิจัยจะต้องด�ำเนินการปรับแก้ไขบทความตามผลการตรวจประเมินของกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิของ
วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี อย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการในการตีพิมพ์
6) เมื่อผู้วิจัยได้ด�ำเนินการตามระเบียบ ข้อที่ 1 - 5 เรียบร้อยแล้ว กองบรรณาธิการจะออกใบตอบรับการตีพิมพ์และ
ใบเสร็จรับเงินจากทางราชการให้กับผู้วิจัย และด�ำเนินการตามกระบวนการตีพิมพ์ต่อไป
7) ถ้าผู้วิจัยไม่ปฏิบัติตามระเบียบการตีพิมพ์กองบรรณาธิการจะแจ้งยกเลิกการตีพิมพ์บทความ การวิจัยไปยังหน่วยงาน/
มหาวิทยาลัยที่ท่านสังกัดอยู่ และจะไม่ได้รับค่าธรรมเนียมคืน
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ข้อก�ำหนดในการเตรียมต้นฉบับ

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�ำหนดดังนี้
		 o ชื่อเรื่อง (Title)
- ภาษาไทย ขนาด 18 point, ก�ำหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา
- ภาษาอังกฤษ ขนาด 18 point, ก�ำหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา  
		 o ชื่อผูเขียน (ทุกคน)
- ชื่อผูเขียน ภาษาไทย - อังกฤษ  ขนาด 14 point  , ก�ำหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา
- ที่อยู่ผู้เขียน ภาษาไทย - อังกฤษ ขนาด 14 point , ก�ำหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา และเวน 1 บรรทัด
- อีเมลล์ผู้เขียนหลัก วันที่ส่ง วันที่แก้ไขล่าสุด และวันตอบรับบทความ
*Corresponding author E-mail:    (Received; Revised ; Accepted)
		 o บทคัดยอ
- ชื่อ “บทคัดยอ” และ “Abstract” ขนาด 16 point , ก�ำหนดกึ่งกลาง , ตัวหนา และเวน 1 บรรทัด
- เนื้อหาบทคัดยอภาษาไทย  ขนาด 14 point , ก�ำหนดชิดขอบ , ตัวธรรมดา
o ค�ำส�ำคัญ ให้พิมพ์ต่อจากส่วนบทคัดย่อ ควรเลือกค�ำส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความ ประมาณ   4-5 ค�ำ  ใช้ตัวอักษร
ภาษาไทย หรือ อังกฤษ ขนาด 14 point
- เนื้อหา บทคัดยอภาษาอังกฤษ  ขนาด 14 point , ก�ำหนดชิดขอบ , ตัวหนา
- ยอหนา 0.5 นิ้ว
		 o Keyword  ให้พิมพ์ต่อจากส่วน Abstract ควรเลือกค�ำส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความ ภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point
		 o รายละเอียดบทความ (Body)
- ค�ำหลักบทขนาด 16 point , ก�ำหนดชิดซาย , ตัวหนา
- หัวขอยอยขนาด 14 point , ก�ำหนดชิดซาย , ตัวหนา
- ตัวอักษรขนาด 14 point , ก�ำหนดชิดขอบ , ตัวธรรมดา
- ยอหนา 0.5 นิ้ว
		
รายละเอียดบทความประกอบด้วย บทน�ำ  วัตถุประสงค์ของการวิจัย อุปกรณ์และวิธีด�ำเนิน การวิจัย ผลการวิจัย
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง
n ค�ำศัพท์ ให้ใช้ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน
n รูปภาพและตาราง กรณีรูปภาพและตาราง หัวตารางให้จัดชิดซ้ายของคอลัมน์ ค�ำบรรยายรูปภาพให้อยู่ใต้รูปภาพ และ
จัดกึ่งกลางคอลัมน์ เนื้อหา และค�ำบรรยายภาพ ใช้ตัวอักษรขนาด 14 point ตัวปกติ
n รูปแบบการพิมพ์เอกสารอ้างอิง
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1.  อ้างอิงจากหนังสือ
รูปแบบ :
ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//จ�ำนวนเล่ม.//ครั้งที่พิมพ์ (ถ้ามี).//ชื่อชุดหนังสือ.//เมืองที่พิมพ์:/ส�ำนักพิมพ์.
ตัวอย่าง :
สุชาติ ประสิทธิร์ ฐั สินธุ์ และกรรณิการ์ สุขเกษม. (2547). วิธวี ทิ ยาการวิจยั เชิงคุณภาพ: การวิจยั ปัญหาปัจจุบนั และการวิจยั อนาคตกาล.
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�ำนักพิมพ์.//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.

ชภัฏ

รำไ

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.
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4. อ้างอิงจากวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และสารนิพนธ์
รูปแบบ  :
ชื่อผู้เขียน. //(ปี). //ชื่อวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือสารนิพนธ์.//ระดับปริญญา/ มหาวิทยาลัย.
ตัวอย่าง :
ธีรวัฒน์ พันธุ์สุผล. (2547). การรับรู้กิจกรรมการพัฒนาทหารกองประจ�ำการเพื่อการพัฒนาประเทศ กรณีศึกษา กรมทหารต่อสู้
อากาศยาน หน่วยบัญชาการอากาศโยธินกองบัญชาการยุทธทางอากาศ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์.
ปิโย เล็กก�ำแหง. (2547). พฤติกรรมการซื้อและการบริโภคเครื่องดื่มในร้านกาแฟขนาดเล็กของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย:
กรณีศกึ ษานักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. ภาคนิพนธ์โครงการบัณฑิตศึกษาเทคโนโลยีการบริหาร สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์.
Thawilwadee Bureekul. (1998). Major Factors Affecting Industrial Hazardous Waste Policy Implementation
in Central Thailand. Doctoral dissertation, National Institute of Development Administration.
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5. อ้างอิงจากรายงานการวิจัย และเอกสารวิจัยที่เสนอต่อหน่วยงานต่าง ๆ
รูปแบบ  :
ชื่อผู้เขียน. //(ปี). //ชื่อเอกสาร. //รายงานการวิจัย/เอกสารวิจัย หน่วยงาน.
ตัวอย่าง :
ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์. (2538). จริยธรรมในงานวิจัย. เอกสารวิจัย เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562 201

พพ
รรณ
ี

6. อ้างอิงจากสิ่งพิมพ์กฎหมาย
รูปแบบ  :
ชื่อกฎหมาย.//ชื่อวารสาร.//ฉบับ/เล่มที่,/ตอนที่/(วัน เดือน):/เลขหน้า.
ตัวอย่าง :
พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เฉพาะที่เกี่ยวกับราชการของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ไปเป็นของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2509. ราชกิจจานุเบกษา. ฉบับกฤษฎีกา 83, 29 ฉบับพิเศษ (31 มีนาคม): 23-36.
The Act on Revenue Code Amendment (No.35) B.E. 2544. Royal Thai Government Gazette. 118, 85A
(27 September 2001): 1-4.

ชภัฏ

รำไ

7. อ้างอิงจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
รูปแบบ  :
ผู้แต่ง.//ชื่อเรื่อง.//[CD-ROM].//สถานที่ผลิต/://ผู้ผลิต./ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่.
ผู้แต่ง.//ชื่อเรื่อง.//[Online].//เข้าถึงได้จาก/://วิธีการเข้าถึงและสถานที่ของข้อมูล/ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่ (หรือสืบค้น).
ตัวอย่าง :
Noam, E.M. Telecommunication Policy Issue for the Next Century. [online]. Available: gopher://198.80.36...//
global/telcom.txt. 1994.
Texas Instruments. Speech Synthesis Processors. [online] available : http://www.ti.com/sc/does/msp/speech/index.
htm. 1998.
ทั้ ง นี้ ส ามารถติ ด ตามรายละเอี ย ดและดาวน์ โ หลดแบบฟอร์ ม ต่ า ง ๆ หรื อ สมั ค รส่ ง บทความวิ จั ย ออนไลน์ ได้ ที่
https://www.rbru.ac.th/org/research/article_research/list.php
-------------------------------------------------

หลักเกณฑ์การประเมินบทความเพื่อการตอบรับการตีพิมพ์

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ต้องเป็นบทความทีย่ งั ไม่ได้มกี ารเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อนหรือรายงานสืบเนือ่ งจากการประชุมวิชาการใดๆ  กองบรรณาธิการ
จะด�ำเนินการพิจารณาบทความตามรูปแบบทีก่ ำ� หนด หากบทความใดไม่ผา่ นการพิจารณาจะส่งกลับคืนให้ผเู้ ขียนแก้ไข หากผ่านการพิจารณา
จะเข้าสู่การประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก เมื่อผลการประเมินผ่านหรือไม่ผ่านจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ เมื่อบทความได้รับ
การตีพิมพ์ผู้เขียนจะได้รับหนังสือรับรองการการตีพิมพ์ โดยจะให้ผู้เขียนที่เป็นชื่อแรก และสามารถดาวน์โหลดวารสารฉบับสมบูรณ์ได้
ทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา https://www.rbru.ac.th/org/research/

202 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562

พพ
รรณ
ี

ขั้นตอนการจัดทําวารสารวิจัยรําไพพรรณี
ประกาศรับ
สมัครตนฉบับ
ผูเขียนศึกษาและ
จัดทําบทความตาม
รูปแบบที่กําหนด

แกไข

รำไ

สงตนฉบับบทความ
-สงผานระบบออนไลน

ชภัฏ

รับบทความตนฉบับ
แจงผูเขียน

กองบรรณาธิการตรวจ
รูปแบบตามที่กําหนด

ไมผา น

ลัยร
า

ผาน

กองบรรณาธิการสง
ผูทรงคุณวุฒิแยกตามสาขา

ิทยา

ผูทรงคุณวุฒิพิจารณา
ตามแบบประเมิน

มห
าว

ไมตองแกไข

กองบรรณาธิการตรวจกอนสงโรงพิมพ

แจงผูเขียน

แกไข
แจงผูเขียน

ผาน

กองบรรณาธิการแจงยืนยันการรับบทความ

จัดพิมพเผยแพร

ไมผา น

แกไข

จบ

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

พพ
รรณ
ี

คครขอส
งปีงบทความลงตี
รขอส
งบทความลงตี
วารสารวิใบสมั
จใบสมั
ัยใบสมั
ร�ำคไพพรรณี
ที่ 13 ฉบับพทีิมพ่พพ2พิมิมิมพเดืพพอนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562 203
ใบสมั
ครขอส
รขอส
งบทความลงตี
บทความลงตี
(การกรอกใบสมั
คคงรโปรดใช
ีกีการพิ
ใบสมั
ิมิมพพมมม)พพพ)))
(การกรอกใบสมั
ครโปรดใช
วิธวววีกิธิธิธารพิ
(การกรอกใบสมั
รโปรดใช
(การกรอกใบสมั
คงบทความลงตี
รโปรดใช
ีกพพารพิ
ารพิ
ใบสมัคครขอส
รขอส
บทความลงตี
(การกรอกใบสมั
รโปรดใช
ใบสมัครขอสงคคบทความลงตี
ิมพมมพพ))
(การกรอกใบสมั
รโปรดใชววิธิธีกีกพารพิ
ารพิ
(การกรอกใบสมัครโปรดใชวิธีการพิมพ)
ยน ผูอําํานวยการสถาบั
ัยัยและพั
นา
เรีเรียเรี
นวินนนจวิวิวิัยจจจและพั
ฒฒนา
ฒ
เรีนยยนน ผูอผูผูําออนวยการสถาบั
ํานวยการสถาบั
นวยการสถาบั
ัยและพั
และพั
ฒนา
นา
าายพเจ
าา 

นาย

นาง

นางสาว 
อื่นอือื่นๆ่น ๆ(โปรดระบุ
(โปรดระบุ) ………………….……………………….….……..…
) ………………….……………………….….……..…
น
ผู
อ

า
ํ
นวยการสถาบั
น
วิ
จ
ย
ั
และพั
ฒ
ขาขเรี
า
นาย

นาง

นางสาว
ขขเรีพเจ
พเจ

นาย

นาง

ายพเจ
นาย นวินาง
นางสาว 
 อื่น ๆๆ (โปรดระบุ
(โปรดระบุ)) ………………….……………………….….……..…
………………….……………………….….……..…
น า ผูอ
ํานวยการสถาบั
จัยและพั
ฒนา
นานางสาว
ชื
อ
่
–
สกุ
ล
........................................................................................................................................................................
ข
า
พเจ
า

นาย

นาง

นางสาว

อื
น
่
ๆ
(โปรดระบุ
)
ชื
อ
่
–
สกุ
ล
........................................................................................................................................................................
ชื
อ
่
–
สกุ
ล
........................................................................................................................................................................
เรีขายพเจ
น ชื่อา –ผูอสกุ
ํานวยการสถาบั
จัยและพั
ฒนานางสาว  อื่น ๆ (โปรดระบุ) ………………….……………………….….……..…
ล ........................................................................................................................................................................

นาย นวินาง
………………….……………………….….……..…
าาาพเจ
แหน
ง
ทางวิ
ช
าการ
(โปรดระบุ
)
...............................................................................................................................................
ชื
อ
่
–
สกุ
ล
........................................................................................................................................................................
ตําตํขตํตํแหน
ง
ทางวิ
ช
าการ
(โปรดระบุ
)
...............................................................................................................................................
แหน
ง
ทางวิ
ช
าการ
(โปรดระบุ
)
...............................................................................................................................................
ชลาการ
นาย(โปรดระบุ
 นาง
 นางสาว  อื่น ๆ (โปรดระบุ) ………………….……………………….….……..…
าแหน
)...............................................................................................................................................
ชืา่องทางวิ
– สกุ
........................................................................................................................................................................
ดดชืมหาวิ
ท
ยาลั
ย
....................................................................................................................................................................
ง
ทางวิ
ช
าการ
(โปรดระบุ
)
...............................................................................................................................................
สังสัตํสัสัตํกังงงาาดกักักัแหน
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
....................................................................................................................................................................
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
....................................................................................................................................................................
่อง–ทางวิ
สกุ
ลชาการ
........................................................................................................................................................................
ดมหาวิ
ทยาลั
ย ....................................................................................................................................................................
แหน
(โปรดระบุ)...............................................................................................................................................
สถานที
่ท่ทงาน............................................................................................................................................................................
ําํางาน............................................................................................................................................................................
สั
ง
กั
ด
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
....................................................................................................................................................................
สถานที
ท
่
า
ํ
สถานที
งาน............................................................................................................................................................................
ตํสถานที
ง่ททางวิ
ชาการ
(โปรดระบุ)...............................................................................................................................................
ํางาน............................................................................................................................................................................
สัางแหน
กัดมหาวิ
ทยาลั
ย ....................................................................................................................................................................
่ ่ อยูอ ยู...........................................................................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................................................................
ท
่
า
ํ
งาน............................................................................................................................................................................
ที่ ทีสัอสถานที
ทีทีสถานที
ยู
...........................................................................................................................................................................................
ง่ กัอดยูมหาวิ
ทยาลัย ....................................................................................................................................................................
 ...........................................................................................................................................................................................
่ทํางาน............................................................................................................................................................................
โทรศั
พ
ท
ท
่
ี
ํางาน......................................................โทรศัพทพพมททือมมถืือืออถืถื.........................................................................................
อ.........................................................................................
ที
่
อ
ยู

...........................................................................................................................................................................................
โทรศั
พ
ท
ท
ท
่
ี
า
ํ
งาน......................................................โทรศั
โทรศั
พ
ท
ท
ท
่
ี
สถานที
่ททําทงาน............................................................................................................................................................................
โทรศั
ี่ทําํางาน......................................................โทรศั
งาน......................................................โทรศัพทมือถืออ.........................................................................................
.........................................................................................
ที่ อ ยูพ ...........................................................................................................................................................................................
โทรสาร.................................................................................E-mail...........................................................................................
โทรศั
พ
ท
ท
ท
่
ี
า
ํ
งาน......................................................โทรศั
พ
ท
ม
อ
ื
ถื
อ
โทรสาร.................................................................................E-mail...........................................................................................
โทรสาร.................................................................................E-mail...........................................................................................
ทีโทรสาร.................................................................................E-mail...........................................................................................
่ อ ยูพ ...........................................................................................................................................................................................
โทรศั
ทที่ทํางาน......................................................โทรศัพทมือถือ.........................................................................................
.........................................................................................
คความประสงค
ข
อส
ง
บทความ
เรื
อ
่
ง
:
โทรสาร.................................................................................E-mail...........................................................................................
มีคมีโทรศั
วามประสงค
ข
อส
ง
บทความ
เรื
อ
่
ง
:
มีมีโทรสาร.................................................................................E-mail...........................................................................................
วามประสงค
ข
อส
ง
บทความ
เรื
อ
่
ง
:
พทที่ทํางาน......................................................โทรศั
พทมือถือ.........................................................................................
ความประสงค
ขอสงบทความ เรื่อง :
ชื
อ
่
บทความ
(ภาษาไทย).........................................................................................................................................................
มี
ค
วามประสงค
ข
อส
ง
บทความ
เรื
อ
่
ง
:
ชื
อ
่
บทความ
(ภาษาไทย).........................................................................................................................................................
ชื
อ
่
บทความ
(ภาษาไทย).........................................................................................................................................................
โทรสาร.................................................................................E-mail...........................................................................................
่อบทความ (ภาษาไทย).........................................................................................................................................................
มีคชืวามประสงค
ขอสงบทความ เรื่อง :
...........................................................................................................................................................................................
ชื
อ
่
บทความ
(ภาษาไทย).........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
มีคชืวามประสงค
อสงบทความ เรื่อง :
่อ...........................................................................................................................................................................................
บทความ ข(ภาษาไทย).........................................................................................................................................................
่อ่อบทความ
(ภาษาอั
งงกฤษ)....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
ชื่อชืชืชืชืบทความ
(ภาษาอั
งกฤษ)....................................................................................................................................................
บทความ
(ภาษาอั
่อ่อบทความ
(ภาษาไทย).........................................................................................................................................................
บทความ
(ภาษาอั
งกฤษ)....................................................................................................................................................
กฤษ)....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
่ชือ่อ...........................................................................................................................................................................................
ชื...............................................................................................................................................................................................
บทความ
(ภาษาอั
ง
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
บทความ (ภาษาอังกฤษ)....................................................................................................................................................
กฤษ)....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
่อ่อลงตี
ใในวารสารวิ
(Rajabhat
Rambhai
Barni
Research
Journal)
ISSN
1906-372X
ชืเพื
่อเพื
บทความ
งกฤษ)....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
่อลงตี
พิมพพพพิม(ภาษาอั
จัยจจจรํัยัยัยารํไพพรรณี
เพื
ิมิมใพพพนวารสารวิ
รํรําาาไพพรรณี
ไพพรรณี
(Rajabhat
Rambhai
Barni
Research
Journal)
ISSN
1906-372X
เพื
่อลงตี
ลงตี
ในวารสารวิ
นวารสารวิ
ไพพรรณี(Rajabhat
(RajabhatRambhai
RambhaiBarni
BarniResearch
ResearchJournal)
Journal)ISSN
ISSN1906-372X
1906-372X

สาขาวิ
ท
ยาศาสตร
แ
ละเทคโนโลยี
เพื
อ
่
ลงตี
พ
ม
ิ
พ
ใ
นวารสารวิ
จ
ย
ั
รํ
า
ไพพรรณี
(Rajabhat
Rambhai
Barni
Research
Journal)
ISSN
1906-372X
...............................................................................................................................................................................................

สาขาวิ
ท
ยาศาสตร
แ
ละเทคโนโลยี

สาขาวิ
ท
ยาศาสตร
แ
ละเทคโนโลยี

สาขาวิ
เพื่อลงตี
พิมพทใยาศาสตร
นวารสารวิและเทคโนโลยี
จัยรําไพพรรณี (Rajabhat Rambhai Barni Research Journal) ISSN 1906-372X

สาขามนุ
ษยาศาสตร
ละสั

สาขาวิ
ละเทคโนโลยี

และสั

สาขามนุ
ษษยศาสตร
ยศาสตร
ละสั
งงคมศาสตร
คมศาสตร
เพื่อสาขามนุ
ลงตี
พิมพษททใยศาสตร
นวารสารวิ
ัยรํงคมศาสตร
างไพพรรณี

สาขามนุ
ยศาสตร
ละสั
คมศาสตร(Rajabhat Rambhai Barni Research Journal) ISSN 1906-372X
สาขาวิ
ยาศาสตร
แแแแจละเทคโนโลยี
อ
งชํ
า
ระค
า
ธรรมเนี
ย
มในการดํ
นนการตี
ขของวารสารวิ
จําานวน
2,500
บาท
โดยผู

สาขามนุ
ษ
ยศาสตร
แ
ละสั
ง
คมศาสตร
ทั้งทัทัทันี้งง้ง้ผนีนีนี
ูว้ผ
ิ้ผ้ผจูวูวูวัยิจิจิจตัยัยัยอตสาขาวิ
งชํ
า
ระค
า
ธรรมเนี
ย
มในการดํ
าเนิาาาเนินเนิ
พิมพพพพิมิมิมขพพพองวารสารวิ
จัยจจจรํัยัยัยารํไพพรรณี
วิจวววัยิจิจิจัยัยัย
ตตสาขามนุ
อองชํ
า
ระค
า
ธรรมเนี
ย
มในการดํ
รํรําาาไพพรรณี
ไพพรรณี
2,500
บาท
โดยผู
ยาศาสตร
แและเทคโนโลยี
งชําทระค
าธรรมเนี
ยละสั
มในการดํ
เนิการตี
นการตี
การตี
ของวารสารวิ
องวารสารวิ
ไพพรรณีจําจํจํนวน
านวน
นวน2,500
2,500บาท
บาทโดยผู
โดยผู
ษยศาสตร
งคมศาสตร
สามารถชํ
าาตระค
าาาธรรมเนี
ยยมได
ดัยดันีงมในการดํ
งชํธรรมเนี
ระค
ธรรมเนี
เนินนการตี
การตีพพิมิมพพขของวารสารวิ
องวารสารวิจจัยัยรํรําาไพพรรณี
ไพพรรณี จํจําานวน
นวน 2,500
2,500 บาท
บาท โดยผู
โดยผูววิจิจัยัย
สามารถชํ
มได
สามารถชํ
งง้ นีนีนี้ง้้ คมศาสตร
ษยศาสตร
สามารถชํ
าตระค
ระค
าาธรรมเนี
ธรรมเนี
ยมได
มไดดัแงละสั
ทัทั้ง้งนีนี
้ผ้ผูวูวาิจิจระค
ัยัยสาขามนุ
ออางชํ
ระค
าายธรรมเนี
ยดัมในการดํ
าาเนิ
โอนเงิ
าบับังญชีญนีหชี้ชีมายเลข
หมายเลข
178-1-48958-7
ชีชีรํามหาวิ
ททยาลั
ยยาราชภั
ประเภทบั
ชี
สามารถชํ
ระค
ธรรมเนี
มได
โอนเงิ
นยยเขนมได
ชื่อชืชืชืบั่อ่อ่อญบับับัจญชีญ
ทยาลั
ยจํราชภั
ฏรํฏ2,500

โอนเงิ
นนเขาเข
178-1-48958-7
ราชภั
ฏฏารํไพพรรณี
รํรําาาไพพรรณี
ไพพรรณี
ประเภทบั
ทัสามารถชํ
้งนี้ผูวิจัยตาาระค
อ
งชํ
ระค
าธรรมเนี
าเนิ178-1-48958-7
นการตี
พิมพของวารสารวิ
ไพพรรณี
บาทประเภทบั
โดยผูวิจญัยญชีญ

โอนเงิ
เขบัยาาญดัดัมในการดํ
บังญนี้ชีหหมายเลข
มายเลข
178-1-48958-7
ญัยมหาวิ
ชี มหาวิ
มหาวิ
ทยาลั
ยาลั
ยนวน
ราชภั
ไพพรรณี
ประเภทบั
ญชีชี
าาธรรมเนี
ออมทรั
ธธยา
(สาขาสี
แแยกเขาไร
เมื่อเมืโอนเงิ
่อโอนเงิ
นยนเข
าบัญแรํชีชีาลแแไพพรรณี
ววกรุ
าาประเภทบั
SCAN

โอนเงิ
เขยธนาคารกรุ
ญ้ ชีชีหหมายเลข
มายเลข
178-1-48958-7
ญา)ยยยชีชีา)า)า)เมืมหาวิ
มหาวิ
ยาลั
ราชภั
ออมทรั
พนนยพพพเข
งศรีงงงศรี
อยุอออ178-1-48958-7
ธยุยุยุยา
แยกเขาไร
นเข
าเข
วลลลกรุ
ณณ
าณ
ออมทรั
ยยดัาาธนาคารกรุ
ศรี
(สาขาสี
SCAN
สามารถชําระคา
ธรรมเนี
ยมได
นีญ
ออมทรั
ธนาคารกรุ
ศรี
ธยา
ยา(สาขาสี
(สาขาสี
แยกเขาไร
ยกเขาไร
เมื่อ่อโอนเงิ
โอนเงิ
เขบัาาญบับัชีฏฏญ
ญรํชีาแไพพรรณี
วกรุ
กรุ
ณSCAN
าประเภทบั
SCAN ญ
โอนเงิ
บับังธนาคารกรุ
ชืชื่อ่อบับัยญ
ททยาลั
ยนราชภั
ญชีชี
ใบสมั
คนครและหลั
ฐานการชํ
ายุาระเงิ
งงมาที
่ ยกเขาไร
E-mail
ออมทรั
ธนาคารกรุ
ศรีา178-1-48958-7
ยานสนนน(สาขาสี
(สาขาสี
เมื่อ่อทโอนเงิ
โอนเงิ
เขาาบับัฏญ
ญรํชีชีาไพพรรณี
กรุณ
ณประเภทบั
SCANหรืหรื
ครและหลั
งสสสมาที
่ E-mail
ใบสมั
ฐานการชํ
E-mail
research_rbru2010@hotmail.com
หรื
ใบสมั
โอนเงิ
ญกชีฐานการชํ
หกกกมายเลข
ชื่อบัญ: research_rbru2010@hotmail.com
ชียย::: า)า)research_rbru2010@hotmail.com
มหาวิ
ยาลัยนนราชภั
ญอชีอออ
ใบสมั
คเขรและหลั
รและหลั
ฐานการชํ
ระเงิ
งมาที
มาที
E-mail
research_rbru2010@hotmail.com
หรื
ออมทรั
พพยยาบัธนาคารกรุ
งงศรี
ออระเงิ
ยุาธธระเงิ
ยา
แแ่่ ยกเขาไร
เมื
เข
แแลลววกรุ
าา SCAN
ออสมั
คครส
งงบทความวิ
ัยัยออนไลน
ออมส
งงหลั
าาระเงิ
นนเขาเขระบบส
าระบบส
งง่อบทความวิ
ัยัยบัออนไลน
วกรุ
าาไพพรรณี
ใบสมั
รและหลั
ฐานการชํ
ระเงิ
มาที
E-mail
research_rbru2010@hotmail.com
หรืออ
หรืหรื
อสมั
ครส
งบทความวิ
จัยจจจออนไลน
พรพร
มส
งงหลั
กอฐานการชํ
น่่ E-mail
เข
งเมืบทความวิ
ัยจจจรํัยััยยารํรํรํไพพรรณี
หรื
พร
ฐานการชํ
ววารสารวิ
ารสารวิ
ออมทรั
พรและหลั
ย ธนาคารกรุ
ศรี
ยุกกกาาธฐานการชํ
ยา (สาขาสี
แยกเขาไร
ย::า)research_rbru2010@hotmail.com
โอนเงินจเขัยจจจาออนไลน
ญชีแลววารสารวิ
ณา จSCAN
หรื
อสมั
สมั
ครส
รส
งบทความวิ
บทความวิ
ัยคคออนไลน
ออนไลน
พร
อมส
มส
งหลั
หลั
ฐานการชํ
าระเงิ
ระเงิ
นเขาาระบบส
ระบบส
งบทความวิ
บทความวิ
ัยออนไลน
ออนไลน
ารสารวิ
าไพพรรณี
ไพพรรณี
ใบสมั
กกอฐานการชํ
ระเงิ
นนสสางงระเงิ
มาที
หรื
ททอี่ ี่ https://www.rbru.ac.th/org/research/article_research/list.php
คครส
ออมส
ฐานการชํ
าาระเงิ
นนเข
งงบทความวิ
ารสารวิจจััยยรํรําาไพพรรณี
ไพพรรณี
ไดไดทหรื
ได
https://www.rbru.ac.th/org/research/article_research/list.php
ใบสมัจจััยยคออนไลน
รและหลักพร
นสงมาที
่ E-mail
: research_rbru2010@hotmail.com
หรือ
ได
ทอี่ สมั
https://www.rbru.ac.th/org/research/article_research/list.php
หรืี่ https://www.rbru.ac.th/org/research/article_research/list.php
สมั
รสงงบทความวิ
บทความวิ
ออนไลน
พรฐานการชํ
มสงงหลั
หลัากกระเงิ
ฐานการชํ
ระเงิ
เขาาระบบส
ระบบส
บทความวิจจัยัยออนไลน
ออนไลนววารสารวิ
ได
ท
่
ี
https://www.rbru.ac.th/org/research/article_research/list.php
หรื
ครสงบทความวิจัยออนไลน พรอมสงหลักฐานการชําระเงินเขาระบบสงบทความวิจัยออนไลนวารสารวิจัยรําไพพรรณี
ไดอทสมั
ี่ https://www.rbru.ac.th/org/research/article_research/list.php
กองบรรณาธิ
กการสามารถติ
าาพเจ
ไดไดี่ ทที่ ี่ 

สถานที
ําํางานที
่ร่ระบุ
าางต

ออไปนี
กองบรรณาธิ
การสามารถติ
ดตดดดอตตตขอออาขขขพเจ
า าได
่ทํา่ท่ท่ทงานที
่ระบุ
ขาขขขงต
น นนน 
้ ้ ้้
กองบรรณาธิ
ารสามารถติ
พเจ
สถานที
สถานที
งานที
ะบุ
งต
ที่อทีทีทียู่อ่อ่อดยูยูยูังดดดตังังังอตตตไปนี
ไปนี
ไดกองบรรณาธิ
ที่ https://www.rbru.ac.th/org/research/article_research/list.php
การสามารถติ
าพเจ
าา ทได
ที่ 
สถานที
ํางานที
่ระบุ
างต

อไปนี
..............................................................................................................................................................................................
กองบรรณาธิ
ารสามารถติดดตตออขขาาพเจ
พเจาา ได
ไดทที่ี่ 
 สถานที
สถานที่ท่ทําํางานที
งานที่ร่ระบุ
ะบุขขาางต
งตนน 
 ทีที่อ่อยูยูดดังังตตออไปนี
ไปนี้้
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
กองบรรณาธิ
กการสามารถติ
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
กองบรรณาธิ
การสามารถติดตอขาพเจา ไดที่  สถานที่ทํางานที่ระบุขางตน  ที่อยูดังตอไปนี้
..............................................................................................................................................................................................
โทรศั
พ
ท
ที่ทําํางาน..................................................................โทรศั
ออ.......................................................................
..............................................................................................................................................................................................
โทรศั
พ
ท
ท
พทพพพมทททือมมมถืือือืออถืถืถื.......................................................................
โทรศั
พ
ท
..............................................................................................................................................................................................
โทรศัพที่ ททําี่ที่ทงาน..................................................................โทรศั
ํางาน..................................................................โทรศั
งาน..................................................................โทรศั
อ.......................................................................
.......................................................................
..............................................................................................................................................................................................
โทรสาร..................................................................................E-mail..................................................................................
โทรศั
พ
ท
ท
ท
่
ี
า
ํ
งาน..................................................................โทรศั
พ
ท
ม
อ
ื
ถื
อ
.......................................................................
โทรสาร..................................................................................E-mail..................................................................................
โทรสาร..................................................................................E-mail..................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
โทรสาร..................................................................................E-mail..................................................................................
โทรศัพทที่ทํางาน..................................................................โทรศัพทมือถือ.......................................................................
และในกรณี
ท
ไ
่
ี
ม
ส
ามารถติ
ด
ต
อ
ข
า
พเจ
า
ได
กองบรรณาธิ
ก
ารสามารถติ
ด
ต
อ
บุ
ค
คลดั
ออไปนี
โทรสาร..................................................................................E-mail..................................................................................
และในกรณี
ทพี่ไทททมที่ไี่ไสมมี่ทามารถติ
ดตดดอตตขออาขขพเจ
าไดาาได
การสามารถติ
ดพตทดดอมตตบุืออคถืบุบุคลดั
งตงงงอตตตไปนี
้ ้ ้้
และในกรณี
สสํางาน..................................................................โทรศั
ามารถติ
าาพเจ
กองบรรณาธิ
กการสามารถติ
คลดั
โทรศั
อคค.......................................................................
และในกรณี
ามารถติ
พเจ
ไดกองบรรณาธิ
กองบรรณาธิ
ารสามารถติ
คลดั
อไปนี
ไปนี
โทรสาร..................................................................................E-mail..................................................................................
่อ–่อ –สกุ
สกุล.............................................................................................................................................................................
ล.............................................................................................................................................................................
และในกรณี
ามารถติดดตตออขขาาพเจ
พเจาาได
ได กองบรรณาธิ
กองบรรณาธิกการสามารถติ
ารสามารถติดดตตออบุบุคคคลดั
คลดังงตตออไปนี
ไปนี้้
ชื่อชืชืชืโทรสาร..................................................................................E-mail..................................................................................
่อ –– สกุ
สกุททลลี่ไี่ไ.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
และในกรณี
มมสสามารถติ
โทรศั
ชื่อ่อพ––ทพพพสกุ
สกุ
.............................................................................................................................................................................
โทรศั
.ท...............................................................................................................................................................................
ททท..................................................................................................................................................................................
และในกรณี
ี่ไม.............................................................................................................................................................................
สามารถติดตอขาพเจาได กองบรรณาธิการสามารถติดตอบุคคลดังตอไปนี้
โทรศั
...............................................................................................................................................................................
ชืโทรศั
ลล...............................................................................................................................................................................
โทรสาร...................................................................................E-mail...................................................................................
โทรศั
พ
ท
.
...............................................................................................................................................................................
โทรสาร...................................................................................E-mail...................................................................................
โทรสาร...................................................................................E-mail...................................................................................
ชืโทรศั
่อ – พสกุทล................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
โทรสาร...................................................................................E-mail...................................................................................
คความเกี
ย
่
วของเป
องเปน...............................................................................................................................................................
น...............................................................................................................................................................
โทรสาร...................................................................................E-mail...................................................................................
มีคมีโทรศั
วามเกี
ย
่
วข
มีโทรสาร...................................................................................E-mail...................................................................................
วามเกี
ย
่
พท................................................................................................................................................................................
มีความเกี
่ยวข
วขอองเป
งเปนน...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
มี
ค
วามเกี
ย
่
วข
อ
งเป
น
...............................................................................................................................................................
โทรสาร...................................................................................E-mail...................................................................................
มีความเกี่ยวของเปน...............................................................................................................................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
มีความเกี่ยวของเปน...............................................................................................................................................................
..............................................................
(...............................................................)
..............................................................
(...............................................................)
(...............................................................)
(...............................................................)
..............................................................
............../..................../..............
(...............................................................)
............../..................../..............
............../..................../..............
..............................................................
............../..................../..............
(...............................................................)
าาของผลงาน
............../..................../..............
เจเจ
าเจ
เจของผลงาน
ของผลงาน
(...............................................................)
าของผลงาน
............../..................../..............
เจ
า
ของผลงาน
าสงใบสมั
งใบสมัครคครและหลั
และหลักฐานการโอนเงิ
กฐานการโอนเงิน นนไปยั
ไปยัง งสถาบั
สถาบันวินนจวิวิัยจจและพั
ัยและพัฒฒนา
นา
(อาคารเฉลิ
มมพระเกี
ยยรติ
อาคาร
36
เจาของผลงาน
กรุกรุ
ณณ
าส
มพระเกี
ยรติ
ฯ ฯชัฯฯ้นชัชัชั้น5)
กรุ
ณ
นา
(อาคารเฉลิ
้น้น 5)5)
อาคาร
กรุ
ณาส
าสงงใบสมั
ใบสมัครร และหลั
และหลักกฐานการโอนเงิ
ฐานการโอนเงิน ไปยั
ไปยังง สถาบั
สถาบันวิจัยัยและพั
และพัฒ
ฒ............../..................../..............
นา(อาคารเฉลิ
(อาคารเฉลิ
มพระเกี
พระเกี
ยรติ
รติ
5)อาคาร
อาคาร3636
36
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
รํ
า
ไพพรรณี
เลขที
่
41
หมู

5
ถนนรั
ก
ษ
ศ
ก
ั
ดิ
ช
์
มู
ล
ตํ
า
บลท
า
ช
า
ง
อํ
า
เภอเมื
อ
ง
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
22000
กรุ
ณ
าส
ง
ใบสมั
ค
ร
และหลั
ก
ฐานการโอนเงิ
น
ไปยั
ง
สถาบั
น
วิ
จ
ย
ั
และพั
ฒ
นา
(อาคารเฉลิ
ม
พระเกี
ย
รติ
ฯ
ชั
้
5)
อาคาร
เจ
า
ของผลงาน
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
รํ
า
ไพพรรณี
เลขที
่
41
หมู

5
ถนนรั
ก
ษ
ศ
ก
ั
ดิ
ช
์
มู
ล
ตํ
า
บลท
า
ช
ง
อํ
า
เภอเมื
อ
ง
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
22000
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
รํ
า
ไพพรรณี
เลขที
่
41
หมู

5
ถนนรั
ก
ษ
ศ
ก
ั
ดิ
ช
์
มู
ล
ตํ
า
บลท
า
ช
า
ง
อํ
า
เภอเมื
อ
ง
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
22000
มหาวิ
ยราชภั
ฏรําไพพรรณี
เลขที่ 41 นหมูไปยั
 5 งถนนรั
์ชมูล ตํฒานา
บลท(อาคารเฉลิ
าชาง อําเภอเมื
อง ยจัรติ
งหวัฯ ดชัจั้นน5)
ทบุอาคาร
รี 2200036
กรุ
ณาสทงยาลั
ใบสมั
คร และหลั
กฐานการโอนเงิ
สถาบักษนศวิจักัยดิและพั
มพระเกี
36
โทรศั
พ
ท

0-3947-1056
หรื
อ
0-3931-9111
ต
อ
10801
โทรสาร
0-3947-1056
มื
อ
ถื
อ
086-4402639
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
รํ
า
ไพพรรณี
เลขที
่
41
หมู

5
ถนนรั
ก
ษ
ศ
ก
ั
ดิ
ช
์
มู
ล
ตํ
า
บลท
า
ช
า
ง
อํ
า
เภอเมื
ง
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
22000
โทรศั
พ
ท

0-3947-1056
หรื
อ
0-3931-9111
ต
อ
10801
โทรสาร
0-3947-1056
มื
อ
ถื
อ
086-4402639
โทรศั
พ
ท

0-3947-1056
หรื
อ
0-3931-9111
ต
อ
10801
โทรสาร
0-3947-1056
มื
อ
ถื
อ
086-4402639
กรุมหาวิ
ณาสทงโทรศั
ใบสมั
และหลั
กฐานการโอนเงิ
สถาบั
นษวิศจักัยดิและพั
(อาคารเฉลิ
มพระเกี
ฯ ชัด้นจัน5)ทบุอาคาร
36
ทคร 0-3947-1056
หรืเลขที
อ 0-3931-9111
ตอก10801
0-3947-1056
มืออถืงอยจัรติ
086-4402639
ฏรําไพพรรณี
่ 41นหมูไปยั
 5งถนนรั
์ชมูโทรสาร
ล ฒตํานา
บลท
าชาง อําเภอเมื
งหวั
รี 22000
ยาลั
ยพราชภั
อี
เ
มลล
research_rbru2010@hotmail.com
โทรศั
พ
ท

0-3947-1056
หรื
อ
0-3931-9111
ต
อ
10801
โทรสาร
0-3947-1056
มื
อ
ถื
อ
086-4402639
อี
เ
มลล
research_rbru2010@hotmail.com
อี
เ
มลล
research_rbru2010@hotmail.com
มหาวิทโทรศั
ยาลัยพราชภั
ฏรําไพพรรณีหรื
เลขที
่ 41 หมู
 5 ถนนรั
ษศักดิ์ชมูโทรสาร
ล ตําบลท
าชาง อําเภอเมืมือถืงอจัง086-4402639
หวัดจันทบุรี 22000
เมลล
research_rbru2010@hotmail.com
ท 0-3947-1056
ออี0-3931-9111
ตอก10801
0-3947-1056
อี
เ
มลล
research_rbru2010@hotmail.com
โทรศัพท 0-3947-1056 หรืออี0-3931-9111
ตอ 10801 โทรสาร 0-3947-1056 มือถือ 086-4402639
เมลล research_rbru2010@hotmail.com
อีเมลล research_rbru2010@hotmail.com
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รรณ
ี
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แบบประเมินบทความวิจัย เพื่อตีพิมพในวารสารวิจัยรําไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ชื่อบทความวิจัย

1. ความเปนมา / ความสําคัญของปญหาวิจัย

รำไ

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

ชภัฏ

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

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

ลัยร
า

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

3. วิธีการวิจัย (กลุมตัวอยางและวิธีการสุม / ความนาเชื่อถือของเครื่องมือ / ขอมูล ฯลฯ)

ิทยา

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

4. ผลการวิจัย (ใชสถิติครบถวนเหมาะสม / ความถูกตองของการรายงาน ฯลฯ)

มห
าว

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

5. การอภิปรายผล (ความเหมาะสมทางวิชาการ ฯลฯ)

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

พพ
รรณ
ี

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

รำไ

 ผูประเมินขอพิจารณาสิ่งที่ปรับแกแลวอีกครั้ง
 ผูประเมินไมขอพิจารณาอีกครั้ง
 5) ไมควรตีพิมพในวารสารวิจัยรําไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

ชภัฏ

โดย

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

ลัยร
า

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

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

มห
าว

ิทยา

กรุณาสง

มห
าว
พพ
รรณ
ี

รำไ

ชภัฏ

ลัยร
า

ิทยา

