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ขอบเขตวารสาร
วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี เป็นวารสารระดับชาติที่ผ่านการรับรองผลการประเมินคุณภาพวารสารใน
		
ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 (พ.ศ.2563-2567) จัดท�ำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นิสิต
		
นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก นักวิจัยจากหน่วยงานภายในและภายนอกต่างๆ สู่สาธารณชน
		
รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ได้น�ำผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ไปใช้ประโยชน์ เปิดรับบทความวิจัยใน
		
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงสหวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมและชุมชน
		
โดยจัดท�ำเป็นวารสารราย 4 เดือน เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ
			
ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน)
จ�ำนวน 20 บทความ
			
ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม)
จ�ำนวน 20 บทความ
			
ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม)
จ�ำนวน 20 บทความ
		
โดยบทความที่ตีพิมพ์ทุกบทความผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewed)
		
ในสาขาวิชานั้นๆ ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน โดยเป็นการประเมินแบบ double-blinded review
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วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี (Rajabhat Rambhai Barni Research Journal) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำ�ไพพรรณี เป็นวารสารวิจัยที่เผยแพร่บทความวิจัยของนักวิจัย นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คณาจารย์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่สนใจ เป็นวารสารราย 4 เดือน โดยเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ได้แก่
ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) และฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม) แต่ละฉบับมี
จำ�นวน 20 บทความ โดยวารสารฉบับนี้ถือเป็นปีที่ 14 ฉบับที่ 1 ประจำ�ปี 2563 (มกราคม-เมษายน) ซึ่งบทความวิจัย
ที่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารนี้ ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญตามสาขาวิชาไม่น้อยกว่า
2 ท่าน โดยเป็นการประเมินแบบ double-blinded review วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณีได้จัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 และได้มีการพัฒนาคุณภาพวารสารมาโดยตลอด กองบรรณาธิการวารสารได้ดำ�เนินการเผยแพร่
วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ไปยังเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นประจำ�ทุก 4 เดือน
ปัจจุบันวารสารวิจัยรำ�ไพพรรณีได้ผ่านการรับรองผลการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 ในวารสาร
กลุ่ม 2 (พ.ศ.2563-2567) และเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการวารสารและเป็นการปรับปรุง
คุณภาพวารสารให้มีความน่าสนใจมากขึ้น ทางวารสารได้เปิดรับบทความวิจัยสหวิทยาการ สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมและชุมชน เพื่อตีพิมพ์
เผยแพร่ในฉบับนี้
กองบรรณาธิการขอขอบคุณผูเ้ ขียนทุกท่านทีส่ ง่ บทความวิจยั มาให้พจิ ารณาตีพมิ พ์ ขอขอบพระคุณผูท้ รงคุณวุฒิ
ในการพิจารณาบทความ (Peer reviews) ทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขบทความวิจัยต่างๆ ให้มี
ความถูกต้อง และขอขอบพระคุณทุกท่านทีม่ สี ว่ นสนับสนุนการจัดทำ�วารสารวิจยั รำ�ไพพรรณีฉบับนีใ้ ห้เสร็จสมบูรณ์ดว้ ยดี
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 ประจำ�ปี 2563 (มกราคม-เมษายน) จะสามารถตอบสนอง
ความสนใจของผู้อ่านทุกท่านได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ หรือสมัคร
ส่งบทความวิจัยออนไลน์ ได้ที่ https://www.rbru.ac.th/org/research/article_research/list.php หรือส่งผ่านใน
ระบบ ThaiJo 2.0 ได้ที่ https://tci-thaijo.org/index.php/RRBR/index ซึ่งกองบรรณาธิการวารสารจะดำ�เนินการ
รวบรวมคัดกรองบทความวิจัยเพื่อนำ�ไปสู่การเผยแพร่ผลงานวิจัยอันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป

มห
าว

			
		

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์มาศ สุขกสิ
บรรณาธิการวารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี

มห
าว
พพ
รรณ
ี

รำไ

ชภัฏ

ลัยร
า

ิทยา

วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2563 5

พพ
รรณ
ี

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
Factors Affecting Effectiveness of Schools Under the office of Secondary
Educational Service Area Office 6
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ชภัฏ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 6 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ข้าราชการครูสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในปีการศึกษา 2560 ตามตาราง
ของเครจซีแ่ ละมอร์แกน โดยใช้วธิ กี ารสุม่ แบ่งชัน้ จ�ำแนกตามจังหวัด จ�ำนวน 346 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
โดยมีอ�ำนาจจ�ำแนกระหว่าง .24-.90 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (X)
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า
1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ปัจจัยครูผู้สอน ปัจจัยภาวะผู้น�ำเชิงสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา
และปัจจัยนักเรียน
2. ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
โดยเรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษาให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม การแก้ปัญหาภายใน
สถานศึกษา การพัฒนานักเรียนให้มีเจตคติทางบวก และการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
3. ความสั ม พั น ธ์ ข องปั จ จั ย กั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส�ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 6
มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณสะสมของตัวพยากรณ์จ�ำนวน 5 ตัวแปร ประกอบด้วย ปัจจัยนักเรียน ด้านพฤติกรรม
การเรียน (X7) ปัจจัยภาวะผู้น�ำเชิงสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านผู้น�ำแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (X4) ปัจจัยนักเรียน ด้านคุณภาพ
ชีวิตครอบครัว (X8) ปัจจัยครูผู้สอน ด้านพฤติกรรมการสอน (X6) ปัจจัยภาวะผู้น�ำเชิงสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านผู้น�ำ
แบบชี้น�ำ (X1) มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 สามารถเขียนสมการ
พยากรณ์ได้ ดังนี้
^

Y = .435 + .228 (X7) + .226 (X4) + .283 (X8) + .112 (X6) + .093 (X1)
^
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Z = .289 (Z7) + .290 (Z4) + .296 (Z8) + .116 (Z6) + .114 (Z1)
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The purpose of this research was to study factors affecting effectiveness of school under the Office of
Secondary Educational Service Area Office 6. The samples were 346 government teachers who operated in school
under the Office of Secondary Educational Service Area Office 6 during the academic year 2017. which determined
by using Crazy Morgan table. The samples were selected by randomly divided by province. Questionnaire was used
as research tool. The item discrimination ranged from .24 to .90 and the reliability was .98. The statistics used in data
analysis were mean (X), standard deviation (SD), Pearson’s product-moment correlation coefficient and Multiple
regression analysis. The research found that;
1. Factors effectiveness of school under the Office of Secondary Educational Service Area Office 6 in
overall and each aspect were at a high level. They were; teacher factor, situational leadership factor, student factor.
2. Effectiveness of school under the Office of Secondary Educational Service Area Office 6 in overall and
each aspect were at a high level, they were; to adapt and develop the educational instution to the environment,
solutions within the school, develop a positive attitude toward students, the production of the students is highly
academic.
3. Rerationship between factors affecting school effectiveness of school under the Office of Secondary
Educational Service Area Office 6 was at the high level at .05 statistically significant level.
4. Mutivariate correlation coefficients of all 5 predictive ; student factor behavioral learning (X7),
situational leadership focused on achievement (X4) , student factor quality of family life (X8) , teacher factor teaching
behavior (X6) , situational leadership guide (X1). They were related to the effectiveness of school. Can be writen
in the form equation raw score as follows;
Y^ = .435 + .228 (X7) + .226 (X4) + .283 (X8) + .112 (X6) + .093 (X1)
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Z^ = .289 (Z7) + .290 (Z4) + .296 (Z8) + .116 (Z6) + .114 (Z1)
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ต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การศึกษาเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการพัฒนามนุษย์ให้มี มัธยมศึกษาเขต 6 เพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นเกีย่ วข้องใช้เป็นข้อมูลในการศึกษา
ความเจริญงอกงามทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา แก้ไข และหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารสถานศึกษา
ซึ่งเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดชีวิต และ ให้มีประสิทธิผล ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนในอนาคตต่อไป
ถ่ายทอดจากคนรุน่ หนึง่ ไปสูค่ นอีกรุน่ หนึง่ เป็นการศึกษาทัง้ ในระบบ
นอกระบบ ตามอัธยาศัย ซึง่ ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงและการพัฒนา วัตถุประสงค์ของการวิจัย
สั ง คม เศรษฐกิ จ ไปในทางที่ ดี ขึ้ น (จั น ทร์ ช ลี มาพุ ท ธ, 2556)
1. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ภาวะผู ้ น� ำ เชิ ง สถานการณ์ ข อง
ประสิทธิผลและคุณภาพของสถานศึกษาเป็นองค์ประกอบและ ผู้บริหารสถานศึกษา ปัจจัยครูผู้สอน ปัจจัยนักเรียนที่ส่งผลต่อ
เป้าหมายที่ส�ำคัญในการจัดการศึกษาให้ส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นับว่าเป็นความท้าทายในการด�ำเนินงานทางการศึกษา ดังนั้น มัธยมศึกษา เขต 6
ในการบริหารสถานศึกษาให้มปี ระสิทธิผลนับว่าเป็นเรือ่ งทีค่ อ่ นข้างยาก
2. เพือ่ หาความสัมพันธ์ของปัจจัยภาวะผูน้ ำ� เชิงสถานการณ์
เนื่องจากประสิทธิผลของสถานศึกษาไม่ได้หมายถึงผลสัมฤทธิ์ทาง ของผู้บริหารสถานศึกษา ปัจจัยครูผู้สอน ปัจจัยนักเรียนที่ส่งผลต่อ
การเรียนอย่างเดียว หรือความพึงพอใจในการท�ำงานเพียงอย่างเดียว ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แต่หมายถึงการบรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา มัธยมศึกษา เขต 6
โดยพิจารณาจากความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
3. เพือ่ สร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษา
ทางการเรียนสูง และสามารถพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จากปัจจัย
ตลอดจนสามารถปรับตัวเข้ากับสิง่ แวดล้อมทัง้ ภายใน ภายนอก และ ภาวะผู้น�ำเชิงสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ปัจจัยครูผู้สอน
รวมทัง้ สามารถแก้ปญ
ั หาภายในโรงเรียน จนท�ำให้เกิดความพึงพอใจ ปัจจัยนักเรียน
ในการท� ำ งานซึ่ ง เป็ น การมองประสิ ท ธิ ภ าพรวมทั้ ง ระบบ
(ธร สุนทรายุทธ, 2551) ซึ่งจากความหมายของประสิทธิผลในข้างต้น วิธีด�ำเนินการวิจัย
พบว่า ในปัจจุบันสถานศึกษาต่างๆ ยังไม่สามารถบริหารงานให้
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ครอบคลุ ม ประสิ ท ธิ ผ ลในภาพรวม ดั ง นั้ น จึ ง เป็ น เรื่ อ งที่ ท ้ า ทาย
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ ข้าราชการครูสงั กัด
การบริหาร งานของผู้บริหารที่จะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ปีการศึกษา 2560
ในการจัดบริหารเป็นอย่างมาก อีกทัง้ ยังมีปจั จัยในหลายด้านทีท่ ำ� ให้ จ�ำนวน 3,270 คน
สถานศึกษาไม่มีประสิทธิผล ไม่ว่าจะมาจากนักเรียน การขาดความ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครู
ร่วมมือจากครู การบริหารงานของผู้บริหารที่ท�ำให้เกิดความขัดแย้ง สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จ�ำนวน
ทั้งภายในองค์การ และชุมชน
346 คน โดยใช้ตารางก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และ
จากการศึกษาสภาพปัญหาประสิทธิผลของสถานศึกษา มอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) จากนัน้ ท�ำการสุม่ กลุม่ ตัวอย่าง
พบว่า มีปัญหาการบริหารไม่เป็นระบบของผู้บริหาร นักเรียนมี แบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) จ�ำแนกตามจังหวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่ำ ความสามารถในการอ่าน การเขียน และ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การคิดวิเคราะห์ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี้คุณภาพการจัดการ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ศึ ก ษายั ง ไม่ เ ป็ น ที่ น ่ า พอใจ ซึ่ ง ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพนั ก เรี ย น ประมาณค่า 5 ระดับ จ�ำนวน 81 ข้อ แบ่งออกเป็น 4 ตอน
(National Test) ของส�ำนักงานทดสอบทางการศึกษา ส�ำนักงาน
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ภาวะผู ้ น� ำ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แม้บางวิชาจะเพิ่มขึ้นบ้าง เชิงสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาใน 4 ด้าน คือ ด้านผู้น�ำ
แต่ก็ยังต�่ำกว่าค่าเฉลี่ย และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ แบบชี้น�ำ ด้านผู้น�ำแบบให้การสนับสนุน ด้านผู้น�ำแบบให้มีส่วนร่วม
ขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test: O-NET) ด้านผู้น�ำแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ จ�ำนวน 34 ข้อ ได้ค่าอ�ำนาจ
มีคะแนนต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยเกือบทุกวิชา สอดคล้องกับการประเมิน จ�ำแนกรายข้อ (r) ระหว่าง .40 ถึง .72 ค่าความเชื่อมั่น .93
คุณภาพนักเรียนระดับนานาชาติ (PISA) ที่ประเทศไทยเข้าร่วม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ครู ผู ้ ส อนใน
ประเมิน พบว่า นักเรียนไทยที่มีอายุ 15 ปี มีแนวโน้มด้านความรู้ 2 ด้าน คือ ด้านคุณภาพการสอนด้านพฤติกรรมการสอน จ�ำนวน
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และการอ่านต�่ำลงเรื่อยๆ (ไพรวัลย์ 18 ข้อ ได้ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อ (r) ระหว่าง .24 ถึง .73
พิทักษ์สาลี, 2551) ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล ค่าความเชื่อมั่น.90
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย นั ก เรี ย น ของสถานศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย (X) และ
ใน 2 ด้าน คือ ด้านพฤติกรรมการเรียน ด้านคุณภาพชีวิตครอบครัว ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
จ�ำนวน 12 ข้อ ได้ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อ (r) ระหว่าง .52 ถึง .90
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ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของ สถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
สถานศึ ก ษาใน 4 ด้ า น คื อ การผลิ ต นั ก เรี ย นให้ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ สถิติที่ใช้ คือ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s
ทางการเรี ย นสู ง ขึ้ น การพั ฒ นานั ก เรี ย นให้ มี เจตคติ ท างบวก Product Moment Correlation Coefficient)
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ารศึกษามัธยมศึกานษา เขต 6 โดยรวมและรายด้าน
การศึสักงษามั
กษาเขต ้น6ที่กโดยรวมและรายด
1. การผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3.78
0.79 
มาก
4
ประสิ
ท
ธิ
ผ
ลของสถานศึ
ก
ษา

0.76
2. การพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก
3.82
X
 มาก
ระดับ
อั3นดับ
0.73
3.1. การปรั
บ
เปลี
ย
่
นและพั
ฒ
นาสถานศึ
ก
ษาให
เ
ข
า
กั
บ
สิ
ง
่
แวดล
อ
ม
3.88
มาก
14
การผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3.78
0.79
มาก
4.2. การแก
หาภายในสถานศึ
กษาทางบวก
3.86
มาก
23
0.76
การพัปฒญนานั
กเรียนใหมีเจตคติ
3.82 0.77
มาก
รวม
3.83
มาก
0.73
3. การปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึ
กษาใหเขากับสิ่งแวดลอม
3.88 0.76
มาก
1
จากตารางที
่
2
พบว
า
ประสิ
ท
ธิ
ผ
ลของสถานศึ
ก
ษา
สั
ง
กั
ด
สํ
า
นั
ก
งานเขตพื
น
้
ที
ก
่
ารศึ
ก
ษามั
ธ
ยมศึ
ก
ษาเขต
6
4. การแกปญหาภายในสถานศึกษา
3.86
0.77
มาก
2
โดยรวมและรายดานอยูใ นระดับมาก รวม
โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแ3.83
ก การปรับ0.76
เปลี่ยนและพัมาก
ฒนา
สถานศึกษาใหจากตารางที
เขากับสิ่งแวดล
ม การแก
ปญ
 ทหาภายในสถานศึ
กเรียนให้นมทีเี่กจตคติ
างบวก
่ 2 อพบว
า ประสิ
ธิผลของสถานศึกกษาษา สัการพั
งกัดสํฒานันานั
กงานเขตพื
ารศึกทษามั
ธยมศึการผลิ
กษาเขตตนัก6เรียน
ใหโดยรวมและรายด
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี
นสูง บมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก การปรับเปลี่ยนและพัฒนา
านอยูยใ นระดั
สถานศึกษาใหเขากับสิ่งแวดลอม การแกปญ
 หาภายในสถานศึกษา การพัฒนานักเรียนใหมเี จตคติทางบวก การผลิตนักเรียน
สาวิตรี ใหบุมญีผลสั
นุกมูลฤทธิ์ทางการเรียนสูง
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มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

พพ
รรณ
ี

จากตารางที่ 2 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา การแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา การพัฒนานักเรียนให้มีเจตคติ
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยรวมและ ทางบวก การผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
รายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยกับ
ได้แก่ การปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษาให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6
ตอนที่ 3 การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6
ตอนที
คราะห
มพันทธธิขผองป
จจัยกับประสิ
กษา ้นสัทีง่กกัารศึ
ดสํากนัษามั
กงานเขตพื
ที่ เขต 6
ตารางที
่ 3 ค่า่ สั3มประสิ
ธิ์สหสัท่ 3มธิ์สพัการวิ
นธ์มขเพัองปั
จัคยวามสั
กัจบจัประสิ
ลของสถานศึ
กษาทกสัธิษา
งผกัลของสถานศึ
ดส�สัำงนักัดกสํงานเขตพื
ยมศึกน้ ษา
ตารางที
คาสัมทประสิ
หสั
นธขจองป
ยกับประสิ
ทธิผลของสถานศึ
านักงานเขตพื
้นที่การศึกธษา
การศึยกส่ษามั
ธยมศึ
กษาเขต 6
งผลต่
มัธยมศึปัจกจัษาเขต
6 อประสิทธิผลของสถานศึกษาประสิทธิผลของสถานศึกษา
ตารางที่ 3 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของปจจัยกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปจจัยสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา
ประสิทธิผลของสถานศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 6
r
 กษา
ปจจัยสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา
ประสิทธิผลของสถานศึ
.67*
ปจจัยภาวะผูนําเชิงสถานการณของผูบริหารสถานศึกษา
.00
r

.57*
ปจจัยครูผูสอน
.00
.67*
ปจจัยภาวะผูนําเชิงสถานการณของผูบริหารสถานศึกษา
.00
.74*
ปจจัยนักเรียน
.00
.57*
ปจจัยครูผูสอน
.00
*< .05
.74*
ปจจัยนักเรียน
.00
จากตารางที่ 3 พบวาความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
*< .05 ่ 3 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทีส่ ง่ ผล สัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
พื้นที่กจากตารางที
ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ในทุกปจจัย ไดแก ปจจัยภาวะผูนาํ เชิงสถานการณของผูบริหารสถานศึกษา ปจจัยนักเรียน
จากตารางที่ 3ส�พบว
ความสัมพั้นทีนธ่กรารศึ
ะหวางปจจัยการศึ
ที่สงผลต
อประสิ
ผลของสถานศึ
กษา สังกัดสํานันกัยงานเขต
ต่อประสิ
ท
ธิ
ผ
ำนักบางานเขตพื
กษามั
ธยมศึทกธิษา
6 ในทางบวกอย่
ญทางสถิติ
โดยรวมลของสถานศึ
มีความสัมพักนษาธกันสังอยูกัดใ นระดั
สูง สวนปจจัยครูกผูสษาอน อยู
ใ นระดั
บปานกลางมี
คเขต
าสัมประสิ
ทธิ์สหสัมพันาธงมี
ระหวส�าำงคั.57
พื
น
้
ที
ก
่
ารศึ
ก
ษามั
ธ
ยมศึ
ก
ษาเขต
6
ในทุ
ก
ป
จ
จั
ย
ได
แ
ก
ป
จ
จั
ย
ภาวะผู
น

า
ํ
เชิ
ง
สถานการณ
ข
องผู
บ

ริ
ห
ารสถานศึ
ก
ษา
ป
จ
จั
ย
นั
กเรียน
มัธยมศึถึกงษา.74เขตโดยทุ
6 ในทุ
ได้แก่มปัพัจนจัธยกภาวะผู
สถานการณ์ กษาที่ระดั
กปกจปัจัยจมีจัยความสั
ับประสิน้ ทำ� เชิธิผงลของสถานศึ
สังกับด.05
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ใน
โดยรวม กมีษา
ความสัมพันันกเรี
ธกยันนอยูโดยรวม
ใ นระดับมีสูคงวามสั
สวนป
บปานกลางมี
คาสัามงสมการพยากรณ์
ประสิทธิ์สหสัมพันปธรระสิ
ะหวทาธิงผ.57
ของผู้บทางบวกอย
ริหารสถานศึ
มพัจนจัธ์ยกครู
ัน ผูสอน อยูใ นระดัตอนที
่ 4 การสร้
ลของ
างมีนัยสํปัาจคัจัญยทางสถิ
ตทิ ี่ระดับ .05
ถึง .74 โดยทุกปจจัยมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ใน
ประสิทธิมีผคลของสถานศึ
้นที้น่กทีารศึ
กษา
อยู่ในระดับสูง ส่วตอนที
นปัจจั่ ย4ครูการสร
ผู้สอนางสมการพยากรณ
อยู่ในระดับปานกลาง
่า สถานศึกกษาสั
ษา งสักังดกัสํดาส�นัำกนังานเขตพื
กงานเขตพื
่การศึ
กษามัธยมศึกษา เขต 6
ทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
มั
ธ
ยมศึ
ก
ษาเขต
6
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รตอนที
ะหว่า่ง4 .57
ถึง .74 โดยทุกปัจจัยมีความ
การสรางสมการพยากรณประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตารางที่ 4 อํานาจพยากรณของตัวพยากรณ และคัดเลือกตัวพยากรณที่ดีที่สุดจากตัวแปรทัง้ 8 ตัวแปร ทีใ่ ชพยากรณ
มัธยมศึกษาเขต 6
ประสิ
ผลของสถานศึขกองตั
ษา วพยากรณ์
สังกัดสํานักและคั
งานเขตพื
ที่กวารศึ
กษามัธยมศึ
6 ้ง 8 ตัวแปร
ตารางที่ 4 ตารางที
อ�ทำธินาจพยากรณ์
ดเลือ้นและคั
กตั
พยากรณ์
ี่ดีที่สกุดษาเขต
จากตั
่ 4 อํานาจพยากรณ
ของตัวพยากรณ
ดเลือกตัวทพยากรณ
ที่ดีทวแปรทั
ี่สุดจากตั
วแปรทัง้ 8 ตัวแปร ทีใ่ ชพยากรณ
ลํประสิ
าทีดั่ใบช้ทีพท่ ยากรณ์
ตั
ว
พยากรณ



ประสิทธิผกลของสถานศึ
สังกัดส�้นำนัทีก่ งานเขตพื
่การศึ
กษามัธ6ยมศึกษาเขต รอยละ
ธิผลของสถานศึ
ษา สังกัดสํานักษา
กงานเขตพื
ารศึกษามั้นธทียมศึ
กษาเขต
1

.752
.565 2
56.50
ตัตัววพยากรณ

ล�ลํำาดับที่ 
พยากรณ์
R
R 
ร้รอยละ
2

.845
.714
71.40
1

.752
.565
56.50

.865
.748
74.80
3

2

.845
.714
71.40

.872
.761
76.10
4

.865
.748
74.80
3

 
.874
.764
76.40
5



.872
.761
76.10
4

  

.874 ประสิ ทธิ ผลของสถานศึ
.764 กษา สัง กัด76.40
5จากตารางที
่ 4แสดงว
า ปจ จัย ที่ มีอํ านาจพยากรณ
สํา นัก งานเขตพื้ นที่
ปจจั้นย�ำภาวะ
การศึกจากตารางที
ษามัธยมศึก่ษาเขต
6 เรียา งลํปัาจดัจับยจากตั
ที่ดีที่สุด คืเชิอ งปสถานการณ์
จจัยนักเรียนขดองผู
านพฤติ
รรมการเรีกยนษา(ด้)านผู
4 แสดงว่
ที่มาีอว�ำปพยากรณ
นาจพยากรณ์
้บริหการสถานศึ
แบบมุ้ น่งเน้
จากตารางที
่
4
แสดงว
จ
จั
ย
ที
่
ม
ี
อ
ํ
า
นาจพยากรณ
ป
ระสิ
ท
ธิ
ผ
ลของสถานศึ
ก
ษา
สั
ง
กั
ด
สํ
า
นั
ก งานเขตพื
ที่ น
ผู

น
ํ
า
เชิ
ง
สถานการณ
ข
องผู

บ
ริ
ห
ารสถานศึ
ก
ษา
ด
า
นผู

น
ํ
า
แบบมุ

ง
เน
น
ผลสั
ม
ฤทธิ
์
(
) ปจ จัย นั กเรีย น ดานคุ ณ ภาพชีวิ ต
ประสิทธิผลของสถานศึ
กษากษาเขต
สังกัดส�6ำนัเรีกยงานเขตพื
้นทีว่กพยากรณ
ารศึกษาที่ดีทผลสั
เรียนกรรมการเรี
ด้านคุณภาพชี
ว (X8)
การศึกษามัธยมศึ
งลําดับจากตั
ี่สุด คืมอฤทธิ
ปจ์ จั(X
ยนัก) เรีปัยจนจัยดนัากนพฤติ
ยน (วิต)ครอบครั
ปจจัยภาวะ
ครอบครัว () ปจจัยครูผูสอน ดานพฤติกรรมการสอน () ปจจัยภาวะผูนําเชิ4 งสถานการณของผูบริหารสถานศึก ษา ดาน
มั ธ ยมศึ ก ษาผูนําเขต
6 เรี ย งล� ำ ดัขบองผู
จากตั
พยากรณ์กทษา
ี่ ดี ที่ สดุ ดานผู
คื อนําแบบมุ
ปัจจัยงเน
ครูนผผลสั
ู้สอนมฤทธิ
ด้านพฤติ
ปัจณจัยภาพชี
ภาวะผู
ปจจัยนักเรียน(X 6ด)านคุ
วิต้น�ำ
เชิงสถานการณ
บริหวารสถานศึ
์ ()กรรมการสอน
ผูนําแบบชี้นํา ()
จจัยครูผูสยอนน (X
ดา7นพฤติ
จจัยภาวะผูขนองผู
ําเชิง้บสถานการณ
ารสถานศึ
ดา1น)
ว () กปรรมการเรี
ปัจจัยนักเรีครอบครั
ยน ด้านพฤติ
) ปัจจักยรรมการสอน
ภาวะผู้น�ำ (เชิ) งปสถานการณ์
ริหารสถานศึขกองผู
ษาบด้ริาหนผู
้น�ำแบบชีก้นษา�ำ (X
ผูนําแบบชี้นํา ()

สาวิตรี บุญนุกูล
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ปจจัยนักเรียน ดานคุณภาพชีวิตครอบครัว ()
ปจจัยครูผูสอน ดานพฤติกรรมการสอน ()

.283
.112

.035
.029

พพ
รรณ
ี

ตารางที่ ตารางที
5 ผลการวิ
คราะห์กเคราะห
ารถดถอยพหุ
คูณระหว่คาูณงปัระหว
จจัยาทีงป
่ส่งจผลต่
ผลของสถานศึ
กษา กษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
่ 5 เผลการวิ
การถดถอยพหุ
จัยทีอ่สประสิ
งผลตทอธิประสิ
ทธิผลของสถานศึ
สังกกัษามั
ดส�ำธนัยมศึ
กงานเขตพื
การศึ
กษาเขต้นที6่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ตัววแปรพยากรณ


 t
P
แปรพยากรณ์
b
SEb
Beta
ปจจัยนักเรียนดานพฤติกรรมการเรียน ()
.228
.035
.289
6.455*
.000
ปจจัยภาวะผูนําเชิงสถานการณของผูบริหาร
.226
.040
.290
5.665*
.000
สถานศึกษา ดานผูนําแบบมุง เนนผลสัมฤทธิ์ ()
.296
.116

6.777*
3.863*

.000
.000

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

.093
.042
.114
2.242*
.026
ปจจัยภาวะผูนําเชิงสถานการณของผูบริหาร
สถานศึกษาดานผูนําแบบชี้นํา ()
คาคงที่ ()
.435
.120
3.625*
.000

 = .874
 = .764  = .280  = 220.155
*< .05
จากตารางที่ 5 พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ () ระหวางตัวแปรอิสระ “ปจจัยนักเรียน ดานพฤติกรรมการ
จากตารางที่ 5 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R) 			 1.1.1 ด้านผูน้ ำ� แบบชีน้ ำ� ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจาก
เรียน () ปจจัยภาวะผูนําเชิงสถานการณของผูบริหารสถานศึกษา ดานผูนําแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ () ปจจัยนักเรียน ดาน
ระหว่างตัคุวณแปรอิ
สระ
จจัยนัวกเรี(
ยน )ด้าปนพฤติ
น (X7)กรรมการสอน
สถานศึกษาสั(งกั)ปดส�จำจันัยกภาวะผู
งานเขตพื
่การศึกษามัธขยมศึ
ภาพชี
วิต“ปั
ครอบครั
จจัยครูกรรมการเรี
ผูสอน ดายนพฤติ
นําเชิ้นทีงสถานการณ
องผูบกษา
ริหารเขต 6


ปัจจัยภาวะผู
้น�ำเชิ
งสถานการณ์
ของผู้บ้นริําหารสถานศึ
กษาวแปรตาม
ด้านผู้น�ำ“ประสิ
มีผทู้บธิริผหลของสถานศึ
ารมีการให้แนวทางการท�
รวมถึงจะบอกสิ
กษา สังกัดสํำางาน
นักงานเขตพื
้นที่การศึ่งทีก่คษาาดหวัง
สถานศึ
กษา
ดานผูนําแบบชี
() ” และตั
แบบมุ ่ ง เน้
ผลสักมษาเขต
ฤทธิ์ 6”
(X4)มีคปัาจเทจัายกันับก เรี.874
ย น ด้มีาคนคุ
ภาพชีทธิว์กิ ตารตัดบอกวิ
ีการท�ำงานให้เทส�ำาเร็กับจ และบอกก�
่จะต้องท�
มัธนยมศึ
าสัมณประสิ
สินใจธ()
.764เมื่อนําำคหนดเวลาที
าสถิติตาง ๆมาสร
างำงาน
ครอบครัสมการพยากรณ
ว (X8) ปัจจัยครูผไดู้สอน
ด้านพฤติกรรมการสอน
จแก่ครู และบุกคษาสั
ลากรทางการซึ
่งสอดคล้้นอทีงกั่ กบารศึ
งานวิ
จัยของ
สมการพยากรณ
ปจ จั ย ที่ส ง ผลต(Xอ6)ประสิให้ทเธิสร็ผ ลของสถานศึ
ง กั ด สํา นั กงานเขตพื
กษา
ปัจจัยภาวะผู
้น�ำเชิ
งสถานการณ์
มัธยมศึ
กษาเขต
6 ดังนีข้ องผู้บริหารสถานศึกษา ด้านผู้น�ำ อ�ำภา ปิยารมย์ (2549) ที่ศึกษาภาวะผู้น�ำกับประสิทธิผลของ
แบบชี้น�ำ (X1)” และตั
แปรตาม
“ประสิ
ธิผลของสถานศึ
กษา
สถานศึ) ก+ษา.093(
สังกัด)ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
Ŷ=ว.435
+ .228(
) +ท.226(
) + .283(
) + .112(
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นหรืทีอ่กในรู
ารศึปกสมการคะแนนมาตรฐาน
ษามัธยมศึกษา เขต 6” มีดัคง่านีเท่้ ากับ ภาคตะวันออกแล้วพบว่า ภาวะผูน้ ำ� กับประสิทธิผลของสถานศึกษา
.116() มี+ค.114(
.874 มีค่าสัมประสิท̂ธิ์ก=.289(
ารตัดสิน) ใจ+ .290(
(R square)
เท่ากั)บ+ .764
วามสัมพั) นธ์กันอยู่ในระดับสูง
) + .296(
เมื่อน�ำค่าสถิติต่างๆ มาสร้างสมการพยากรณ์ ได้สมการพยากรณ์ 			 1.1.2 ด้านผูน้ ำ� แบบให้การสนับสนุน ทัง้ นีอ้ าจ
ปและอภิ
ปัจจัยทีส่ สรุ
ง่ ผลต่
อประสิทปธิรายผลทดลอง
ผลของสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่ เนือ่ งมาจากสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
1.
ป
กัดสํ6านัมีกผงานเขตพื
กษาเขตท�ำ6โดยรวม
การศึกษามัธยมศึกษา เขตจจั6ยดัทีง่สนีง้ ผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา สังเขต
ู้บริหารที้น่สทีนั่กบารศึ
สนุกนษามั
ให้ผธู้รยมศึ
่วมงานได้
งานเต็มศักยภาพ
และรายดานพบวาอยูใ นระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ปจจัยครูผูสอน ปจจัยภาวะผูนําเชิง
ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองโดยการศึกษา
Y^ = ข.435
(X7) +ก.226
(X4) +จจั.283
สถานการณ
องผูบ+ริ.228
หารสถานศึ
ษา และป
ยนัก(X
เรีย8)น+เมื่อพิจารณาปจจัยรายดานพบวามีประเด็นที่นาอภิปรายดังนี้
อบรม สัมมนา สอดคล้องกับงานวิจัยโบโกะ, ดาวินรอย, เบล์ม และ
ภาวะผู
			 .1121.1(X6ป) จ+จัย.093
(X1น)ําเชิงสถานการณของผูบริหารสถานศึกษา มี 4 ดาน ไดแก
คัมโบ (Borko, Davioroy, Bliem & Cumbo, 2000) ที่ศึกษา
 หรือในรูปสมการคะแนนมาตรฐาน
 1.1.1 ดานผูนําแบบชี
ดัง้นนีํา้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
บสนุ
การเปลี
่ยนแปลงครู
การพัฒนาอาชี
พครู คือ
เขต^ 6 มีผูบริหารมีการใหแนวทางการทํางาน รวมถึงจะบอกสิ่งการสนั
ที่คาดหวั
ง นบอกวิ
ธีการทํ
างานใหสําพบว่
เร็จ าและบอกกํ
าหนดเวลา
Z อ=งทํางานให
.289 (Z
(Z4) ค+ลากรทางการซึ
.296 (Z8) + ่งสอดคลองกั
การสนั
น ด้ า นบุ
บ สนุ
า นทรั
ที่จะต
เสร็7)จ+แก.290
ครู และบุ
บงานวิบจสนุ
ัยของอํ
ภา คปยคลารมยการสนั
(2549)
ที่ศนึกทางด้
ษาภาวะผู
นํากัพบยากร
			
.116 (Z6) +กษา
.114สัง(Zกัด1)สํานักงานคณะกรรมการการศึ
การสนั
ด้านเวลา จะช่วนยให้
ษามีาประสิ
ทธิภนาพเพิ
ประสิทธิผลของสถานศึ
กษาขับ้นสนุ
พื้นฐานในภาคตะวั
ออกสถานศึ
แลวกพบว
ภาวะผู
ํากับ ม่ ขึน้
ประสิทธิผลของสถานศึกษามีความสัมพันธกันอยูในระดับสูง 			 1.1.3 ด้านผู้น�ำแบบให้มีส่วนร่วม ทั้งนี้อาจ
 ปรายผล
  1.1.2 ดานผูนําแบบใหการสนับสนุนทั้งนี้อเนื
าจเนื
่องมาจากสถานศึ
านักงานเขตพื
้นทีก่กษามั
ารศึธกยมศึ
ษา กษา
อ่ งมาจากสถานศึ
กษาสักษาสั
งกัดส�งำกันัดกสํงานเขตพื
น้ ทีก่ ารศึ
สรุปและอภิ
มัธยมศึกษาเขต 6 มีผูบริหารที่สนับสนุนใหผูรวมงานไดทํางานเต็เขต
มศัก6ยภาพ
งเสริำมงานร่
ใหควรูมกั
และบุ
กษาพั
ฒนาในการ
มีผู้บริหสารท�
บครูคลากรทางการศึ
บุคลากรทางการศึ
กษา
1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
ตนเองโดยการศึกษา อบรม สัมมนา สอดคลองกับงานวิจัยโบโกะ,
ดาวินรอย,ำเบล
และคัอ่ พัมฒโบนาคุ
(Borko,
Davioroy,ยนBliem
วางแผนและด�
เนินมงานเพื
ณภาพของโรงเรี
ประชุม&ชีแ้ จง
ส�ำนักงานเขตพื
้
น
ที
่
ก
ารศึ
ก
ษามั
ธ
ยมศึ
ก
ษา
เขต
6
โดยรวมและ
Cumbo, 2000) ที่ศึกษาการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงครู พบว
าการพั
พครูยน คืเปิอดเผยข้
การสนั
คคล การ
ความก้
าวหน้ฒานาอาชี
ของโรงเรี
อมูบลสนุ
ทีแ่ นท้ดจารินบุ
งของโรงเรี
ยนให้ครู
รายด้าน สนั
พบว่
่ในระดั
บมาก
ยงล�ำบดัสนุ
บค่นาดเฉลี
่ยจากมาก
บสนุา นอยู
ทางด
านทรั
พยากรโดยเรี
การสนั
านเวลา
จะชวยใหสถานศึกษามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ไปหาน้อย ได้แก่ ปัจจัยครูผู้สอน ปัจจัยภาวะผู้นำ� เชิงสถานการณ์ และบุคลากรทางการศึกษาทราบ สอดคล้องกับงานวิจัยของกันทิมา
ของผู้บริหารสถานศึกษา และปัจจัยนักเรียน เมื่อพิจารณาปัจจัย ชั ย อุ ด ม (2556) ที่ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาวะผู ้ น� ำ การ
เปลีย่ นแปลง และพฤติกรรมการบริหารแบบมีสว่ นร่วมของผูบ้ ริหาร
รายด้าน พบว่ามีประเด็นที่น่าอภิปรายดังนี้
		 1.1 ปัจจัยภาวะผู้น�ำเชิงสถานการณ์ของผู้บริหาร สถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 แล้วพบว่า การบริหารแบบ
สถานศึกษา มี 4 ด้าน ได้แก่
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รำไ

พพ
รรณ
ี

			 1.3.1 ด้านพฤติกรรมการเรียน โดยรวมและ
รายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ยกเว้นนักเรียนใช้เวลาว่างโดยการอ่าน
หนังสือหรือทบทวนบทเรียน อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่อง
มาจากสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 6 ส่วนใหญ่นักเรียนมีความสนใจและตั้งใจในการร่วมกิจกรรม
การเรียนการสอน สอบถามในเรื่องที่ไม่เข้าใจหรือสงสัยกับครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเสมอ สอดคล้องกับงานวิจัยของประวิตา
มีเปี่ยมสมบูรณ์ (2554) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อมาตรฐานคุณภาพ
ผูเ้ รียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม แล้วพบว่า ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้าน
ทรัพยากร ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้านนักเรียน ปัจจัยด้านผู้ปกครอง
ปั จ จั ย ด้ า นทรั พ ยากร ปั จ จั ย ด้ า นอาคารสถานที่ แ ละสิ่ ง อ� ำ นวย
ความสะดวก ปัจจัยด้านชุมชน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับมาตรฐาน
คุณภาพของผูเ้ รียนของโรงเรียนประถมศึกษา โดยมีความสัมพันธ์ใน
ระดับค่อนข้างสูง
			 1.3.2 ด้านคุณภาพชีวติ ครอบครัว โดยรวมและ
รายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ยกเว้นผูป้ กครองมีการศึกษาในระดับ
สูง ฐานะทางการเงินทีด่ ี มีอาชีพทีม่ นั่ คง พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง
ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 นักเรียนส่วนใหญ่มีครอบครัวที่เห็นความส�ำคัญ
ของการเรียน และสนับสนุนด้านการเรียนของนักเรียน ผู้ปกครอง
เอาใจใส่ ดู แ ล และติ ด ตามผลการเรี ย นของนั ก เรี ย นอยู ่ เ สมอ
ให้ ค� ำ ปรึ ก ษา แนะน� ำ ในการแก้ ไขปั ญ หาในการ สอดคล้ อ งกั บ
งานวิจัยของซาห์ (Shah, 1971) ที่ศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบทางสังคมและจิตวิทยากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนในปากีสถาน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนมีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับอาชีพผู้ปกครอง ค่าใช้จ่ายในการเรียน ระดับ
การศึกษาของผูป้ กครอง ความสนใจของผูป้ กครองเกีย่ วกับการศึกษา
ของนักเรียน และการยอมรับและเข้าใจในตัวนักเรียนของผู้ปกครอง
2. ระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบว่า อยู่ในระดับมาก โดย
เรียงล�ำดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ด้านการปรับเปลีย่ น
และพัฒนาสถานศึกษาให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
สถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
มีการปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลง มีการน�ำนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการเรียนการสอนสอดคล้องกับงานวิจัย
ของนิตยา มั่นช�ำนาญ (2555) ได้ท�ำการศึกษารูปแบบการพัฒนา
ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ สังกัดส�ำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จากการวิจยั พบว่า รูปแบบการพัฒนา
ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นมั ธ ยมขนาดใหญ่ ด้ า นการปรั บ ตั ว
ซึ่งประกอบด้วย ความสามารถในการปรับตัว การใช้นวัตกรรมใน
การบริหาร ความก้าวหน้าขององค์การ การพัฒนาคุณภาพของ
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มีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กันในทางบวก
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 กับประสิทธิผลของสถานศึกษา
			 1.1.4 ด้านผู้น�ำแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 มีผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่นที่จะท�ำงานให้ส�ำเร็จ
ตามที่ก�ำหนดไว้ ตั้งมาตรฐานการท�ำงานของครู และบุคลากร
ทางการศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของฮินคู (Hrincu, 1992)
การวัดประสิทธิผลจากการบรรลุเป้าหมายโดยมีการตั้งมาตรฐาน
ของการท�ำงานทีท่ ำ� ให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาจนบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กรได้ในที่สุด
		 1.2 ปัจจัยครูผู้สอน โดยรวมและรายด้าน พบว่า
อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่
ด้านพฤติกรรมการสอนและด้านคุณภาพการสอน เมื่อพิจารณา
รายข้อของแต่ละด้านพบว่า
			 1.2.1 ด้ า นคุ ณ ภาพการสอน โดยรวมและ
รายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากสถานศึกษาสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีครูที่มีความรู้
ความสามารถในเนื้อหาวิชาและถ่ายทอดความรู้ได้ดี มีการเตรียม
แผนจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการสอน สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ โบลเมกเก, ซัล และไกเซอร์ (Blomeke, Suhl & Kaiser,
2014) ทีศ่ กึ ษาประสิทธิภาพของครู โดยใช้ตวั บ่งชี้ 2 ตัว คือ คุณภาพ
ครู และส่วนได้เสียในวิธีการสอนและเนื้อหาความรู้ทางคณิตศาสตร์
ซึ่งในอนาคตการทดสอบเชิงทฤษฎีจะถูกใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพ
และความแตกต่างของความส�ำเร็จของครู อันเป็นผลมาจากลักษณะ
ภูมิหลัง ซึ่งความแตกต่างทางวัฒนธรรมมีส่วนต่อประสิทธิภาพของ
ครูอย่างมีนัยส�ำคัญ
			 1.2.2 ด้านพฤติกรรมการสอน โดยรวมและ
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ครูส่วนใหญ่
มีความตั้งใจ ทุ่มเท มุ่งมั่นในการสอน มีกิริยาวาจาที่สุภาพ เอาใจใส่
ดูแล และมีความเป็นกันเองกับนักเรียนทุกคน สอดคล้องกับงานวิจยั
ของคาห์ น (khan, 2015) ที่ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส� ำ คั ญ ที่ ส ่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพในการสอนของครูในสถาบันอุดมศึกษาในปากีสถาน
จากผลการศึกษาพบว่า ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ทักษะความรู้
เกี่ยวกับวิชาที่สอน การจัดการในชั้นเรียน และการให้ข้อติชม
มีผลเชิงบวกอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติต่อประสิทธิภาพในการสอน
ของครูในสถาบันอุดมศึกษา
		 1.3 ปัจจัยนักเรียน โดยรวมและรายด้าน พบว่า
อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่
ด้ า นคุ ณ ภาพชี วิ ต ครอบครั ว และด้ า นพฤติ ก รรมการเรี ย น
เมื่อพิจารณารายข้อของแต่ละด้านพบว่า
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เกี่ยวกับโรงเรียนและครู ส่วนปัจจัยในด้านนักเรียนก็เป็นปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานในระดับสูงเช่นกัน ซึ่งผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนนัน้ มาจากพฤติกรรมการเรียนและ
คุณภาพชีวิตของครอบครัว
4. การศึ ก ษาปั จ จั ย แต่ ล ะด้ า นที่ ส ามารถพยากรณ์
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 6 โดยตั ว แปรพยากรณ์ ทั้ ง 8 ตั ว พยากรณ์
ผลการศึกษาครั้งนี้จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ โดยเลือก
รูปแบบทีด่ ที สี่ ดุ ในการน�ำเสนอ พบว่า ปัจจัยนักเรียน ด้านพฤติกรรม
การเรียน ปัจจัยภาวะผู้น�ำเชิงสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา
ด้านผู้น�ำแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ปัจจัยนักเรียน ด้านคุณภาพชีวิต
ครอบครัว ปัจจัยครูผู้สอน ด้านพฤติกรรมการสอน ปัจจัยภาวะผู้น�ำ
เชิงสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านผู้น�ำแบบชี้น�ำ เป็นตัว
พยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ที่ดีที่สุด จึงน�ำเสนอประเด็นที่จะ
อภิปรายปัจจัยที่เป็นตัวพยากรณ์ ดังนี้
		 4.1 ปัจจัยนักเรียน ด้านพฤติกรรมการเรียน พบว่า
สามารถร่วมพยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ได้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
องค์ประกอบที่ส�ำคัญในการจัดการเรียนการสอน คือ นักเรียน
การจัดการเรียนการสอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพต้องพัฒนานักเรียนให้เป็น
ไปตามเป้าประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งสถานศึกษาทุกแห่งจะต้องให้
ความส�ำคัญ เพราะเป็นผลสืบเนื่องในการพัฒนาให้สถานศึกษา
เกิดประสิทธิผล ดังนัน้ สถานศึกษาจะต้องกระตุน้ ให้ผเู้ รียนปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมในการเรียน สอดคล้องกับงานวิจยั ของมซูมารา (Mzumara,
1996) ได้ท�ำการวิจัย พบว่า พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนและ
ผลการเรียนของนักเรียนมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
		 4.2 ปัจจัยภาวะผู้น�ำเชิงสถานการณ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา ด้านผู้น�ำแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ พบว่า สามารถร่วม
พยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ได้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้นำ� จะต้อง
ปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และบริหารงานด้วยความจริงใจ
เพือ่ สร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา โดยผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาจะต้องมีความมุ่งมั่นที่จะท�ำงานให้ส�ำเร็จตามที่ก�ำหนดไว้
ให้ความส�ำคัญกับการสัง่ การทีม่ วี ตั ถุประสงค์ชดั เจน มีความรับผิดชอบ
ต่อการปฏิบตั งิ านให้สำ� เร็จตามเป้าหมายของสถานศึกษา ซึง่ จะท�ำให้
องค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของอ�ำภา
ปิยารมย์ (2549) ได้ศึกษาภาวะผู้น�ำกับประสิทธิผลของสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ในภาคตะวันออก
ผลการวิจยั พบว่า ภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออก จ�ำแนกตาม
ประเภทของสถานศึกษาอยูใ่ นระดับมาก แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ
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องค์การอย่างต่อเนื่อง มีผลต่อการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมขนาดใหญ่ สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
2) ด้ า นการแก้ ป ั ญ หาภายในสถานศึ ก ษาทั้ ง นี้ อ าจเนื่ อ งมาจาก
สถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
มีนโยบายให้ผู้บริหารและครูร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเร่งด่วนหรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉินในสถานศึกษา ปัญหาความประพฤติของนักเรียน
ปั ญ หาด้ า นการเรี ย นการสอนด้ ว ยความสามั ค คี และผู ้ บ ริ ห าร
มีความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดการขัดแย้งภายใน
สถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ (2548)
ที่ ศึ ก ษาปั จ จั ย เชิ ง พหุ ร ะดั บ ที่ ส ่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาของรัฐ ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ประสิทธิผลของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐในกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับสูง มีผล
มาจากความสามารถในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบของนักเรียน
ครูและผู้บริหาร 3) ด้านการพัฒนาให้นักเรียนมีเจตคติทางบวก
ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 มีนักเรียนที่มีเจตคติที่ดีกับสถานศึกษามีความ
กระตือรือร้นต่อการศึกษาต่อมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และมีคณ
ุ ลักษณะ
ที่พึงประสงค์ รู้จักพัฒนาตนเองในทุกๆ ด้าน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของสมโชค โพธิ์งาม (2550) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน
สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสระแก้ว เขต 2 ด้านความสามารถ
ในการพัฒนานักเรียนให้มที ศั นคติทางบวก มีความสัมพันธ์ดา้ นบวก
กับประสิทธิผลของโรงเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4) ด้ า นการผลิ ต นั ก เรี ย นให้ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสู ง ทั้ ง นี้
อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 มีนักเรียนที่จบตามหลักสูตรสามารถสอบเข้า
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งทาง
วิชาการกับหน่วยงานต่างๆ มีความสามารถเชิงประจักษ์แก่สังคม
ทั่วไปเป็นการแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลทางการศึกษา สอดคล้อง
กับงานวิจัยของสุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ (2548) ที่ศึกษาปัจจัยเชิงพหุ
ระดับที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับดี
มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นดี มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาของรัฐ ในกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับสูง
3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 6 โดยรวม พบว่า ปัจจัยภาวะผู้น�ำเชิงสถานการณ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา และปัจจัยนักเรียน มีความสัมพันธ์ในระดับสูง ส่วนปัจจัย
ครูผู้สอนมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัย
ประสิทธิผลของโรงเรียนของเรด และคณะ (Reid et al., 1988)
ที่พบว่า ปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษา คือ ปัจจัย
ด้านการบริหารงาน ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยที่
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1.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
		 1.1.1 ส�ำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ควรมีการก�ำหนดนโยบายหลักในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
ครูและบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมงานประกันคุณภาพ
ทางการศึกษา ในการเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษา
		 1.1.2 ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาควรจัดกิจกรรม
เพือ่ พัฒนาผูบ้ ริหารสถานศึกษาให้เกิดคุณลักษณะความเป็นผูน้ ำ� และ
เสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารให้เหมาะกับสถานการณ์เพือ่ พัฒนา
โรงเรียนให้เข้าสิ่งแวดล้อมและบริบทของสถานศึกษา
		 1.1.3 ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดให้มีการพัฒนา
ฝึกอบรมครูเพื่อพัฒนาเกี่ยวกับการสอน
1.2 ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ
		 1.2.1 ผูบ้ ริหารสถานศึกษาควรเน้นให้ครูจดั กระบวน
การเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
		 1.2.2 ผูบ้ ริหารโรงเรียนจะต้องปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ในการบริหารให้มคี ณ
ุ ลักษณะในการร่วมกันท�ำงานกับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้เป็นไปด้วยดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

ชภัฏ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ในภาคตะวันออกอยูใ่ นระดับสูง
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญ ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำ
กับประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ในระดับสูง
		 4.3 ปัจจัยนักเรียน ด้านคุณภาพชีวิตครอบครัว
พบว่า สามารถร่วมพยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ได้ ทั้งนี้อาจ
เนือ่ งมาจากคุณภาพชีวติ ครอบครัวมีอทิ ธิพลต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน
ซึง่ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิท์ างการเรียน และประสิทธิผลของสถานศึกษา
คุณภาพชีวิตครอบครัวที่ดีเป็นส่วนส�ำคัญในการส่งเสริมให้นักเรียน
ก้าวไปสู่ความส�ำเร็จในภายภาคหน้า สอดคล้องกับงานวิจัยของ
มอร์โรว์ และวิลสัน (Morrow & Wilson, 1961) พบว่า นักเรียน
ที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสู ง มี พ ่ อ แม่ ใ ห้ ค� ำ ชมเชย ยอมรั บ
แสดงความสนใจและเข้าใจ ท�ำให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของครอบครัว ส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่ำมาจาก
ครอบครั ว ที่ พ ่ อ แม่ ช อบข่ ม ขู ่ เข้ ม งวดกวดขั น ลงโทษเด็ ก บ่ อ ย
ไม่ปกป้องดูแล บรรยากาศภายในบ้านตึงเครียดและขัดแย้ง
		 4.4 ปัจจัยครูผู้สอน ด้านพฤติกรรมการสอน พบว่า
สามารถร่วมพยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ได้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
พฤติกรรมการสอนของครูเป็นสิ่งที่ครูแสดงออกมาในการสอน เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์กับนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน กระตุ้น
ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของลินน์ และคณะ
(Lynneet al., 2012) ได้ท�ำการศึกษาความสัมพันธ์ของการขาดครู
ผู้สอนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่
ในอ�ำเภอทางทิศตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกา จากการศึกษา
พบว่า โรงเรียนทีข่ าดครูผสู้ อนท�ำให้คา่ เฉลีย่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ของนักเรียนต�่ำ ซึ่งมีผลเชิงลบทางสถิติกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน
		 4.5 ปัจจัยภาวะผู้น�ำเชิงสถานการณ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา ด้านผู้น�ำแบบชี้น�ำ พบว่า สามารถร่วมพยากรณ์
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 ได้ ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากภาวะผูน้ ำ� กับสถานการณ์
เน้นความสัมพันธ์ภาวะผู้น�ำกับผู้ใต้บังคับบัญชา และคุณลักษณะ
ของงาน โดยผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องบอกสิ่งที่มุ่งหวังจากการ
ปฏิบตั งิ านอย่างชัดเจน สอดคล้องกับงานวิจยั ของนงลักษณ์ เรือนทอง
(2550) ได้ท�ำการศึกษารูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล
พบว่า รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล ประกอบด้วย
องค์ ป ระกอบ 8 องค์ ป ระกอบ คื อ 1) ผู ้ บ ริ ห ารมื อ อาชี พ
2) การมีวิสัยทัศน์และจุดประสงค์ร่วมกัน 3) มีความคาดหวังต่อ
นักเรียนสูง 4) เน้นการเรียนการสอน 5) การสอนอย่างมีวตั ถุประสงค์
6) สภาพแวดล้อมที่เอื้อแก่การเรียนรู้ 7) การประกันคุณภาพ
การตรวจสอบได้ และความน่าเชื่อถือ 8) องค์กรแห่งการเรียนรู้
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การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถใน
การแก้ปัญหา และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ ส�ำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความสามารถในการแก้ปัญหา ระหว่างกลุ่มที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์กับการสอนแบบปกติ 4) เพื่อศึกษาเจตคติต่อ
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา
จังหวัดจันทบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2560 จ�ำนวน 30 คน ระยะเวลาในการทดลอง 16 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา และแบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (T-test)
ผลการวิจัยพบว่า 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการ
แก้ปัญหา และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน และความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และสูงกว่าการเรียนด้วยการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) เจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยรูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก

มห
าว

ค�ำส�ำคัญ : การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความสามารถในการแก้ปัญหา, เจตคติต่อคณิตศาสตร์

ณัฐฐินุช จุยค�ำวงศ์

16 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2563

Abstract

รำไ

พพ
รรณ
ี

The purposes of this study were as follows; (1) to develop Mathematics Learning Model, develop
learning achievement, problem solving and Mathematics attitude for Prathomsuksa 6 students.; (2) to compare
learning achievement, problem solving and Mathematics attitude are higher than before the class and higher
than learning with normal teaching. ; (3) to study about Mathematics attitude for Prathomsuksa 6 students by
using the develop Mathematics Learning Model. The sampling group was 30 students from Prathomsuksa 6/1
in Tedsabanmuang Chanthaburi 1 School under the office of Chanthaburi Educational Service Area 1, 2017 and
took 16 hours to study. The tools of this study were the lesson plan, learning achievement test, problem solving
ability test, analytical thinking ability test, and Mathematics attitude test. Data were analyzed using percentage,
average, standard deviation and T-test.
Research findings were as follows; 1) The development of Mathematics Learning Model to develop
learning achievement, problem solving and Mathematics attitude for Prathomsuksa 6 studentswas statistically
significant at the .05 level. 2) Learning achievement, analytical thinking ability and problem solving ability of
Pratomsuksa 6 students on the post-learning was higher than the pre-learning by Mathematics Learning Model
and higher than Normal Teachingwas at the .05 level. 3) Attitudes toward Mathematics for Prathomsuksa 6
students learned by Mathematics Learning Model was developed at a high level.
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ประเทศไทยให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การเรี ย นการสอน
คณิตศาสตร์มาก แต่ในปัจจุบันพบว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเยาวชน
ของไทยไม่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ ในการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร์
เท่าที่ควร พิจารณาได้จากผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ
ขั้ น พื้ น ฐานย้ อ นหลั ง ของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6
พบว่า ปีการศึกษา 2558 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 43.47 ซึ่งเป็น
คะแนนที่ต�่ำกว่าครึ่ง (ส�ำนักทดสอบทางการศึกษา, 2559) ซึ่งใน
ประเทศไทยการจั ด กระบวนการเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ ที่ ผ ่ า นมา
ครูมุ่งเน้นที่เนื้อหาคณิตศาสตร์มากกว่าทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ปัญหา ดังนั้น สสวท.
(2551 : 1) ได้ระบุไว้ว่า การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ผ่านมา
แม้ว่านักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาเป็นอย่างดี แต่มี
นักเรียนจ�ำนวนมากยังคงขาดความสามารถเกี่ยวกับการแก้ปัญหา
การอ้างอิงเหตุผล การสือ่ สาร หรือการน�ำเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์
การเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาคณิตศาสตร์ กับสถานการณ์ต่างๆ และ
ความคิดสร้างสรรค์ ปัญหาเหล่านี้ท�ำให้นักเรียนไม่สามารถน�ำความรู้
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน และในการศึกษาต่อได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตามจากการศึกษาการจัดการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
ในปัจจุบัน พบว่า นักเรียนจํานวนไม่น้อยประสบปัญหาในการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ซึ่งจากรายงานของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(2552 : 12-13) ทีไ่ ด้ศกึ ษาคุณภาพการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของประเทศ
พบว่า การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย
ในการสร้างเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจน
มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ ครูผู้สอนยังสอนโดยวิธีการ
อธิบาย จนทําให้การฝึกทักษะการคิดมีไม่มากพอ และเมือ่ พิจารณา
ถึงความสามารถในการใช้ความรู้ด้านที่นักเรียนได้เรียนไป พบว่า
นักเรียนไม่สามารถสังเคราะห์และบูรณาการความรู้ต่างๆ ในการ
แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ เป็นผลให้นักเรียนไม่เกิดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์อย่างแท้จริง จึงชี้ให้เห็นว่าต้องมีการพัฒนาการศึกษา
ทางคณิตศาสตร์อีกมากและทักษะทางคณิตศาสตร์ด้านที่จ�ำเป็นที่
ต้องพัฒนาเป็นอันดับแรก คือ ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ซึง่ สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช
2551 ที่เน้นการจัดการศึกษาโดยก�ำหนดมาตรฐานการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ที่เป็นสาระหลักส�ำหรับผู้เรียนทุกคน ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเป็นความสามารถของนักเรียนในด้านต่างๆ ซึง่ เกิดจาก
นักเรียนได้รับประสบการณ์จากกระบวนการเรียนการสอนของครู
โดยครู ต ้ องศึ ก ษาแนวทางในการวัด และประเมิน ผล การสร้ า ง
เครือ่ งมือวัดให้มคี ณ
ุ ภาพนัน้ ผลทีเ่ กิดจากกระบวนการเรียนการสอน
ที่จะท�ำให้นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และสามารถ
วัดได้โดยการแสดงออกมาทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย

และด้านทักษะพิสัย ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเ้ รียนนัน้ มีรปู แบบการจัดการเรียนการสอนหลาย
รูปแบบที่ส�ำคัญ ได้แก่ การเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
(5E) โดยที่การสอนแบบนี้ครูจะต้องเป็นนักถาม ไม่ใช่นักตอบ
เมื่อได้ตัวปัญหาแล้วให้นักเรียนทั้งชั้นอภิปรายวางแผนแก้ปัญหา
ก�ำหนดวิธีการแก้ปัญหาเอง เมื่อตกลงกันได้แล้วก็ให้แต่ละคนหรือ
แต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติการต่อไป ถ้านักเรียนยังนึกวิธีการไม่ได้
ถ้าปัญหาใดยากเกินไป นักเรียนไม่สามารถวางแผนแก้ปัญหาและ
ก�ำหนดวิธกี ารแก้ปญ
ั หาได้ ครูกบั นักเรียนอาจร่วมกันแก้ปญ
ั หาต่อไป
โดยครูก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งในกลุ่มค้นคว้านั้น เป็นผู้ก�ำกับและ
จัดระเบียบต่างๆ ของการท�ำกิจกรรมเพือ่ ฝึกให้นกั เรียนท�ำงานอย่าง
มีระเบียบ และด�ำเนินกิจกรรมอย่างถูกขัน้ ตอน คอยสร้างบรรยากาศ
ในชั้นเรียน ให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น อยากคิดหาค�ำตอบ
ของปัญหา และไม่ด่วนสรุปข้อมูลด้วยตนเอง ควรเปิดโอกาสให้
นักเรียนมีการอภิปราย ซักถาม เพื่อจะได้เกิดแนวคิดกว้างขวางยิ่งขึ้น
แล้วจึงให้นักเรียนเป็นผู้สรุป นอกจากนี้ครูจะต้องพยายามหาวิธี
ในการจัดการเรียนรู้หลายๆ วิธีมาช่วยในการแก้ปัญหาของผู้เรียน
(อ�ำนาจ เจริญศิลป์, 2537 : 17-18; กระทรวงศึกษาธิการ, 2544 :
38; สสวท, 2546 : 6-7) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมสิริ
แก้วศรีหา (2554) เรือ่ ง การศึกษากิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้รปู แบบ
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ที่เน้นทักษะการวิเคราะห์
เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนจ�ำนวน
ร้อยละ 90.24 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
และงานวิจัยของมาลัย พิมพาเลีย (2553) ได้ศึกษาผลการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรูท้ เี่ น้นกระบวนการแก้ปญั หาโดยใช้วฏั จักรการเรียนรู้
5 ขั้น (5Es) เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว พบว่า นักเรียน
ร้อยละ 82.76 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ ร้อยละ 70 ขึ้นไป
และพบว่า โดยรวมนักเรียนมีคะแนนกระบวนการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 69.50
ในสภาพปัจจุบัน บุคคลจําเป็นที่จะต้องมีทักษะทาง
การคิด เพื่อที่จะช่วยให้สามารถดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ในสังคม
ที่ซับซ้อน และเต็มไปด้วยปัญหาต่างๆ มากมายที่เกิดขึ้นในสังคม
บุคคลจําเป็นต้องใช้การตัดสินใจอยู่เสมอและการตัดสินใจที่ดีก็ต้อง
อาศัยความสามารถในการคิดเป็นพื้นฐาน (ทิศนา แขมมณี, 2555 :
43) และต้องพัฒนาความคิดนั้นไปสู่ความคิดขั้นสูง คือ การคิด
วิเคราะห์ การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในสองทศวรรษทีผ่ า่ นมา
พบว่า การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ยังทําได้ในขอบเขตทีจ่ าํ กัด
และยังไม่บรรลุเป้าหมายสูงสุดตามทีต่ อ้ งการ (สาํ นักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ, 2546 : 3) ซึ่งปัญหาในการพัฒนา
ศักยภาพด้านการคิดของผู้เรียน นับว่าเป็นปัญหาสําคัญมากที่สุด
ในปั จ จุ บั น เนื่ อ งจากสภาพของเด็ ก ในปั จ จุ บั น มั ก ขาดทั ก ษะ
ด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยเฉพาะนักเรียนในระดับ

รำไ
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รูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นในครั้งนี้คาดว่า
จะสามารถพัฒนาผู้เรียนให้พัฒนาการทางด้านคณิตศาสตร์ได้ตาม
ความมุ่งหวังของการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

รำไ

1. เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ เพื่ อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ และเจตคติ ต ่ อ คณิ ต ศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียนของนักเรียนทีเ่ รียนด้วยรูปแบบการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
4. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหา
ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
5. เพื่ อ ศึ ก ษาเจตคติ ต ่ อ คณิ ต ศาสตร์ ข องนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ที่พัฒนาขึ้น

ชภัฏ

ประถมศึ ก ษา ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ ข าดทั ก ษะในด้ า นการคิ ด วิ เ คราะห์
จากการศึ ก ษาส� ำ รวจความสามารถด้ า นการคิ ด วิ เ คราะห์ ข อง
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 พบว่า นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์อยู่ใน
ระดับปรับปรุง ซึ่งแสดงว่าความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็น
สิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนา (ส�ำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 1, 2558) ซึ่งปัญหาด้านการวิเคราะห์นั้นมีรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ได้ดี ได้แก่ แนวคิดการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี
การสร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง คอนสตรัคติวซิ มึ ของ Bednar, et al.
(1992) ซึง่ ผูเ้ รียนจะต้องสร้างแนวคิดของตนเอง ผูเ้ รียนจะต้องสร้าง
แนวคิดของตนเอง แนวคิดนี้จ�ำเป็นต้องประกอบด้วย แนวคิดที่
หลากหลายและกว้างขวาง อาจมาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยที่
ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ เช่น ครู กลุ่มเพื่อน นักเขียน และหนังสือ
เป็นต้น ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึมส่งเสริมให้ผู้เรียนรวบรวมแนวคิด
ที่หลากหลายและสังเคราะห์สิ่งเหล่านี้เป็นแนวคิดที่บูรณาการ
ขึ้นมาใหม่ ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ที่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของมยุรา ลีหัวสระ (2555) ซึ่งใช้รูปแบบการเรียนรู้
เพือ่ สร้างสรรค์ดว้ ยปัญญาเพือ่ พัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์
และผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก เรี ย น ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 พบว่ า
ความสามารถกระบวนการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล่ า ว ผู ้ วิ จั ย จึ ง สนใจน� ำ รู ป แบบการ
จัดการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ มาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เพือ่ ยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
คณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น และเพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติต่อคณิตศาสตร์
โดยท� ำ การเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่อย่างไร และหลังการจัดการเรียน
การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้นักเรียนมีเจตคติอยู่ในระดับใด
ผลการวิจัยจะเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้การเรียนการสอน
คณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
จากความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา ผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน เรื่อง เศษส่วน เพราะเป็นเรื่องที่เป็นปัญหามากที่สุด ของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 สาเหตุทเี่ ลือกผูเ้ รียนชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 6 เนื่องจากพบว่า ที่ผ่านมาผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในเนื้อหาดังกล่าวค่อนข้างน้อย เป็นเนื้อหา
ที่ ผู ้ เรี ย นท� ำ ความเข้ า ใจได้ ย าก และมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
ในเรื่องนี้ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนวิชา
คณิตศาสตร์ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ความสามารถในการแก้ปญั หา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเจตคติตอ่ คณิตศาสตร์ ดังนัน้

สมมติฐานการวิจัย

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการเรียนรู้
ด้วยรูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น มีคะแนนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการเรียนรู้
ด้วยรูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการเรียนรู้
ด้วยรูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการเรียนรู้
ด้วยรูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น มีคะแนนหลังเรียน
สูงกว่าการเรียนด้วยการสอนแบบปกติ
5. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการเรียนรู้
ด้วยรูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าการเรียนด้วยการสอนแบบปกติ
6. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการเรียนรู้
ด้วยรูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าการเรียนด้วยการสอนแบบปกติ
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ค�ำตอบของปัญหา ขั้นที่ 5 ตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรู้
ในการวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นรู ้ และขั้นที่ 6 น�ำเสนอผลงานที่ได้ 2.5) การวัดผลและประเมินผล
คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถ 2.6) จัดท�ำรูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยมีองค์ประกอบ
ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อ ครบทั้ง 5 ข้อ และน�ำองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบ มาเขียน
คณิตศาสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีล�ำดับขั้นตอน รายละเอียดให้มีใจความสมบูรณ์ครบถ้วน รวมทั้งจัดเรียงล�ำดับ
องค์ประกอบในรูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นให้ถูกต้อง 2. ขั้นจัด
4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis) ท�ำเอกสารประกอบการสอน มีขั้นตอนดังนี้ 1) ศึกษาเอกสารทาง
วิชาการทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดท�ำแผนการจัดการเรียนรูแ้ ละการจัดท�ำ
ดังนี้
		 1.1 ศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนรู้ 2) ก�ำหนดสาระ มาตรฐานการเรียนรู้
ทางการเรียน งานวิจัยเกี่ยวกับความสามารถในการแก้ปัญหา และ และตัวชี้วัดชั้นปี 3) จัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้ โดยก�ำหนดให้มี
ศึ ก ษาทฤษฏี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น รูปแบบเหมือนกันทั้งฉบับ
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้ (Implement)
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และทฤษฎี
ทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นไป
ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแก้ปัญหา และศึกษารูปแบบ
เกี่ ย วกั บ การเรี ย นการสอนที่ มุ ่ ง พั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการแก้ปญ
ั หา โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
		 1.2 สั ง เคราะห์ รู ป แบบการเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี เขต 1
ที่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ปีการศึกษา 2560 จ�ำนวน 1 ห้อง จ�ำนวนนักเรียน 30 คน
ขั้นตอนที่ 4 การประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของรู ป แบบ
และความสามารถในการแก้ปัญหา
		 1.3 เสนอรูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ต่อกรรมการทีป่ รึกษา การเรียนรู้ (Evaluation)
ประเมินรูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยที่ผู้วิจัย
ดุษฎีนพิ นธ์เพือ่ ดูความถูกต้องและเหมาะสม แล้วน�ำไปแก้ไขปรับปรุง
ประเมินคุณภาพของรูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น โดยใช้ความ
ตามข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนารูปแบบการ คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ร่วมกันประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่ใช้กับผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จัดการเรียนรู้ (Design and Develop) ดังนี้
ผู้วิจัยได้การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อ ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเจตคติตอ่ คณิตศาสตร์ ส�ำหรับ ผลการวิจัย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และจัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้
จากการวิจยั เรือ่ ง การพัฒนารูปแบบการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
ให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น ซึ่งมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา
เท่ากับ 82.8/80.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ก�ำหนดไว้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเจตคติตอ่ คณิตศาสตร์ ส�ำหรับ
โดยแบ่งขั้นตอนการด�ำเนินการศึกษาออกเป็น 2 ขั้นตอนย่อย ดังนี้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ผลการวิจัยดังต่อไปนี้
1.ขั้นพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ 1) น�ำแนวคิดของรูปแบบการเรียนรู้
1. เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ เพื่ อ
ในขั้นตอนที่ 1 คือ ขั้นตอนการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา
เกีย่ วกับองค์ความรูท้ สี่ ำ� คัญเพือ่ พัฒนารูปแบบการเรียนรูม้ าก�ำหนด ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ และเจตคติ ต ่ อ คณิ ต ศาสตร์
เป็นแนวทางในการสร้างรูปแบบการเรียนรู้ 2) ออกแบบรูปแบบ ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
การเรียนรู้ โดยก�ำหนดองค์ประกอบของรูปแบบการสอนมี 5 ที่ระดับ .05
องค์ประกอบหลัก ดังนี้ 2.1) หลักการของรูปแบบการเรียนรู้
2. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
คณิตศาสตร์ 2.2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2.3) กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ 2.4) กระบวนการจั ด อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ย (X)
กิจกรรมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 6 ก่ อ นเรี ย นเท่ า กั บ 19.30 และหลั ง เรี ย นเท่ า กั บ 26.23 และ
ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจและน�ำเสนอปัญหา ขั้นที่ 2 มีส่วนเบียนเบนมาตรฐาน (SD.) ก่อนเรียนเท่ากับ 4.92 และ
วางแผนการแก้ปัญหาโดยอาศัยความรู้เดิม ขั้นที่ 3 ลงมือศึกษา หลังเรียนเท่ากับ 4.94 และ สูงกว่าการเรียนด้วยการสอนแบบปกติ
ค้นคว้าตามแผน ขั้นที่ 4 สังเคราะห์และน�ำความรู้ไปใช้ในการหา อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ย (X) ของ
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เพื่อเป็นแนวทางการหาค�ำตอบของปัญหา 5) ขั้นที่ผู้เรียนท�ำการ
ประเมินแนวคิดและความเข้าใจของกลุม่ เพือ่ ให้ได้คำ� ตอบของปัญหา
เป็นค�ำตอบของกลุม่ 6) ขัน้ ทีผ่ เู้ รียนแต่ละกลุม่ น�ำเสนองานในรูปแบบ
ที่หลากหลายที่ได้หน้าชั้นเรียน เนื่องจากผู้วิจัยได้ด�ำเนินการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามขัน้ ตอนดังนี้ ขัน้ ที่ 1 การศึกษาส�ำรวจ
สภาพปัญหา และวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ขั้นที่ 2 ศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี และรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จากรูปแบบการเรียนรู้ต่างๆ
ขัน้ ที่ 3 การยกร่างรูปแบบและก�ำหนดองค์ประกอบการเรียนการสอน
มีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ คือ หลักการของรูปแบบวัตถุประสงค์
ของรูปแบบ กระบวนการเรียนการสอน เนือ้ หาสาระการเรียนรู้ และ
การวัดประเมิน ขั้นที่ 4 การจัดท�ำเอกสารประกอบรูปแบบการเรียนรู้
และพัฒนาเครื่องมือการจัดท�ำเอกสารประกอบรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ขั้นที่ 5 การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการ
เรียนรู้ และเอกสารประกอบรูปแบบ น�ำเสนอให้ประธานกรรมการ
และกรรมการได้ตรวจสอบ พร้อมทั้งน�ำข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
ต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขก่อนทีจ่ ะน�ำไปให้ผทู้ รงคุณวุฒิ จ�ำนวน 5 ท่าน
ตรวจสอบคุณภาพ หลังจากผูท้ รงคุณวุฒติ รวจสอบรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้และเอกสารประกอบรูปแบบการเรียนรู้ แล้วเห็นว่า ผลการ
ประเมินคุณภาพรูปแบบอยู่ในระดับดี และให้ข้อเสนอแนะใน
บางประเด็น ขัน้ ที่ 6 การปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการเรียนรู้ และเอกสาร
ประกอบผู้วิจัยได้มีการแก้ไขและปรับปรุงในบางประเด็น ตามข้อ
เสนอแนะของผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ล้ ว น� ำ ไปทดลองใช้ กั บ นั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จากนั้นน�ำผลที่ได้จาก
การทดลองมาปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อนน�ำ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้ในสถานการณ์จริงกับกลุ่ม
สรุปและอภิปรายผล
จากการวิจยั เรือ่ ง การพัฒนารูปแบบการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ตัวอย่างซึง่ สอดคล้องกับกระบวนการวิจยั ตามรูปแบบการวิจยั และ
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา พัฒนารูปแบบเชิงระบบ (System Approach Model) ของ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเจตคติตอ่ คณิตศาสตร์ ส�ำหรับ ดิก และแคเรย์ (Dick and Carey) (Gall, Borg, Gall, 1996 :
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยขออภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 589-591)
2. จากการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียน
1. ได้รปู แบบการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ทีพ่ ฒ
ั นาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการ สูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่าการเรียนด้วยการสอนแบบปกติ อย่างมี
คิดวิเคราะห์ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีขั้นตอนในการ นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 และ 3
ั นาขึน้ มีการพัฒนารูปแบบต่อไปนี้ คือ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นจ�ำนวน 6 ขั้น ทัง้ นีเ้ นือ่ งมาจาก รูปแบบทีพ่ ฒ
ดังนี้ 1) ขั้นที่ครูน�ำเสนอสถานการณ์ปัญหาที่กระตุ้นให้ผู้เรียน ขั้นที่ 1 ขั้นทบทวนความรู้เดิม ขั้นที่ 2 ขั้นสอนเนื้อหาใหม่เป็น
เกิดการอยากรูค้ ำ� ตอบ 2) ขัน้ ทีผ่ เู้ รียนตรวจสอบความรูท้ ไี่ ด้ของตนเอง ขั้นเรียนรู้เนื้อหาใหม่ ขั้นที่ 3 ขั้นสรุปหลักการคิดลัด ขั้นที่ 4
แล้วน�ำมาใช้ในการวางแผนในการหาค�ำตอบของปัญหา 3) ขั้นที่ ขั้ น ฝึ ก ทั ก ษะการคํ า นวณ ขั้ น ที่ 5 ขั้ น นํ า ความรู ้ ไ ปใช้ ขั้นที่ 6
ผูเ้ รียนน�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาท�ำการศึกษาค้นคว้า และน�ำความรูท้ ไี่ ด้ศกึ ษา ขั้นประเมินผล ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ค้นคว้ามาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเพื่อสร้างข้อมูลมีความคิดใหม่ อาจเป็นเพราะนักเรียนมีการท�ำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มส่งผลให้
ั นาขึน้
ลงมือแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้ 4) ขั้นที่ผู้เรียนแต่ละคนน�ำข้อมูล นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึน้ เนือ่ งจากรูปแบบทีพ่ ฒ
ที่ค้นคว้าได้มาน�ำเสนอให้แก่กลุ่มและร่วมกันสังเคราะห์ความรู้ มีการพัฒนามาจากรูปแบบดังต่อไปนี้ คือ รูปแบบที่พัฒนาขึ้นตาม
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กลุ่มทดลองเท่ากับ 26.23 และของกลุ่มควบคุมเท่ากับ 23.07 และ
มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) ของกลุ่มทดลองเท่ากับ 4.94 และ
ของกลุ่มควบคุมเท่ากับ 5.22
3. ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ ข องนั ก เรี ย น
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี (X)
ก่อนเรียนเท่ากับ 15.27 และหลังเรียนเท่ากับ 22.57 และมี (SD.)
ก่อนเรียนเท่ากับ 4.05 และหลังเรียนเท่ากับ 4.34 และสูงกว่า
การเรียนด้วยการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 โดยมี (X) ของกลุ่มทดลองเท่ากับ 22.57 และของกลุ่มควบคุม
เท่ากับ 20.10 และมี (SD.) ของกลุ่มทดลองเท่ากับ 4.34 และของ
กลุ่มควบคุมเท่ากับ 4.34
4. ความสามารถในการแก้ ป ั ญ หาของนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยรูปแบบการ
เรียนรูค้ ณิตศาสตร์ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี (X)
ก่อนเรียนเท่ากับ 2.43 และหลังเรียนเท่ากับ 3.77 และมี (SD.)
ก่อนเรียนเท่ากับ 1.10 และหลังเรียนเท่ากับ 0.97 และสูงกว่า
การเรียนด้วยการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 โดยมี (X) ของกลุ่มทดลองเท่ากับ 3.77 และของกลุ่มควบคุม
เท่ากับ 3.23 และมี (SD.) ของกลุ่มทดลองเท่ากับ 0.97 และของ
กลุ่มควบคุมเท่ากับ 0.86
5. เจตคติตอ่ คณิตศาสตร์สำ� หรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น ส�ำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.06
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การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) และ
รูปแบบที่พัฒนาขึ้นตามแนวคิดโพลยา (Polya) เป็นขั้นตอนตาม
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น 6 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1
สร้างความสนใจและน�ำเสนอปัญหา ขั้นที่ 2 วางแผนการแก้ปัญหา
โดยอาศัยความรู้เดิม ขั้นที่ 3 ลงมือศึกษาค้นคว้าตามแผนน�ำข้อมูล
ที่ได้มา ขั้นที่ 4 สังเคราะห์และน�ำความรู้ไปใช้ในการหาค�ำตอบ
ของปัญหา ขั้นที่ 5 ตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรู้ และ
ขั้นที่ 6 น�ำเสนอผลงานที่ได้ ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
พัฒนาขึ้น โดยที่บางขั้นตอน มีจุดเด่น ชัดเจน มีความเหมาะสม
และเชือ่ มโยงความสัมพันธ์อย่างต่อเนือ่ งในการพัฒนาความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
4. ความสามารถในการแก้ ป ั ญ หาหลั ง เรี ย นสู ง กว่ า
ก่อนเรียน และสูงกว่าการเรียนด้วยการสอนแบบปกติ อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ข้อที่ 6
และ 7 ทั้งนี้เนื่องมาจากรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีการพัฒนามาจาก
รูปแบบต่อไปนี้ คือ การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ ที่พัฒนาขึ้นนั้น
เป็นขั้นตอนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น 6 ขั้นตอน
ซึง่ เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรูท้ พี่ ฒ
ั นาขึน้ ในบางขัน้ ตอน มีจดุ เด่น
ชัดเจน มีความเหมาะสม และเชื่อมโยงความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
ในการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน
5. เจตคติตอ่ คณิตศาสตร์สำ� หรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น ส�ำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
เนื่ อ งมาจากรู ป แบบที่ พั ฒ นาขึ้ น มี ก ารพั ฒ นามาจากรู ป แบบ
ต่อไปนี้ คือ เจตคติต่อคณิตศาสตร์ส�ำหรับนักเรียนที่เรียนด้วย
รูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.06 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนมีการท�ำกิจกรรมร่วมกัน
เป็นกลุ่ม มีการและเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถสร้างความสนใจ ท�ำให้
นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ สนุกสนาน เรียนอย่างมี
ความสุข ไม่เบื่อหน่าย ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง คิดอย่างมีเหตุผล และฝึกการแก้ปัญหาด้วยตนเอง
อย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน รู้จักการท�ำงานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น นักเรียนสามารถสอบถามครูได้ทันทีที่เกิด
ความสงสัย และเมือ่ นักเรียนท�ำกิจกรรมเสร็จแล้ว มีการเฉลยค�ำตอบ
ให้ทราบทันที ท�ำให้นกั เรียนกระตือรือร้นทีจ่ ะทราบความก้าวหน้าของ
ตนเอง จึงส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติต่อคณิตศาสตร์อยู่ในระดับมาก
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรัตติยา จันทาคีร (2557), ชาญณรงค์
วิเศษสัตย์ (2551), สุมาลี ขจรไพร (2550 : 82-84), จุลจิรา ปิ่นมั่น
(2557), พักตร์ผกา ศรีสว่าง (2557), วรางคณา ส�ำอางค์ (2560),
พรสวรรค์ ปัญญาบัณฑิตกุล (2557), ควรคิด ชูรัตน์ (2557),
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แนวคิ ด ทฤษฎี ค อนสตั ค ติ วิ ซึ ม ซึ่ ง ทฤษฎี ค อนสตรั ค ติ วิ ส ์ ต
(Constructivist Theory) เป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยการสร้างความรู้
ได้มีการเปลี่ยนจากเดิมที่เน้นการศึกษาปัจจัยภายนอกมาเป็น
สิ่งเร้าภายใน ซึ่งได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ หรือกระบวนการรู้คิด
กระบวนการคิด (Cognitive processes) ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยภายในมีส่วนช่วยท�ำให้เกิดการเรียนรู้
อย่างมีความหมาย และความรู้เดิมมีส่วนเกี่ยวข้องและเสริมสร้าง
ความเข้ า ใจของผู ้ เรี ย น แนวคิ ด ของทฤษฎี ค อนสตรั ค ติ วิ ส ซึ ม
(Constructivism) หรือเรียกชื่อแตกต่างกันไป ได้แก่ สร้างสรรค์
ความรู ้ นิ ย ม หรื อ สรรสร้ า งความรู ้ นิ ย ม หรื อ การสร้ า งความรู ้
ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีขั้นตอนทั้งหมด 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 ขั้นเชิญชวน เป็นการทบทวนความรู้เดิม ได้แก่ การใช้
ค�ำถามว่ารูปทรงเรขาคณิตที่นักเรียนเห็นเป็นรูปทรงเรขาคณิต
แบบใด ขั้นที่ 2 ขั้นส�ำรวจ ให้นักเรียนได้ซึมซับ ดูดซึมความรู้ หรือ
ประสบการณ์ใหม่จากการให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ นักเรียนถาม
ปัญหาที่อยากรู้ ออกแบบการแก้ปัญหาโดยการส�ำรวจวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรงต่างๆ ขั้นที่ 3 ขั้นอธิบาย นักเรียน
น�ำสิ่งที่จดบันทึกจากการส�ำรวจและศึกษารูปสามเหลี่ยม มาระดม
ความคิด รวบรวมค�ำตอบ ทีห่ ลากหลายมาอภิปรายปรับปรุงความคิด
ให้ชัดเจน น�ำเสนอผลงานในชั้นเรียน แลกเปลี่ยนความคิดความรู้
น�ำข้อมูลของกลุ่มตนเองและกลุ่มของเพื่อนมาจัดระบบวิเคราะห์
ความถู ก ต้ อ ง น่ าเชื่อถือ คิด ไตร่ต รอง เชื่อมโยงความสั มพั น ธ์
สร้างความรู้ของตนเอง และขั้นที่ 4 ขั้นน�ำไปใช้ นักเรียนน�ำความรู้
ที่สร้างขึ้นมาวิเคราะห์แก้ปัญหาสถานการณ์ใหม่ท�ำแบบฝึกหัด
ใบงานสร้างผลงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพรรณี ภิบาลวงษ์
(2557 : 79-80), บุษบา พลรัตน์ และนิตยา เปลื้องนุช (2554),
เกศราพร พยัคฆ์เรือง (2554), ศิริวรรณ จันทร์สมคอย (2554),
วาสน์กรม จรรยา (2553) และชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2553 : 7)
พบว่า การสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม ท�ำให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.5 แสดงให้เห็นว่า การสอนตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสซึมนั้น มีประสิทธิภาพและท�ำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
3. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน และ สูงกว่าการเรียนด้วยการสอนแบบปกติ อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ข้อที่ 4
และ 5 ทั้งนี้เนื่องมาจากรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นนั้นประยุกต์มาจากรูปแบบ
การเรียนรู้แนวคิดทฤษฎีคอนสตัคติวิซึม (Constructionism)
รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบจากวัฎจักร 5E รูปแบบการจัดการเรียน
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ข้อเสนอแนะในการน�ำรูปแบบการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
ที่พัฒนาขึ้นไปใช้
1. จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้
โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา และความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ดังนั้น
ครูผู้สอนควรน�ำเอารูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ อันจะส่งผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ก่ อ นให้ นั ก เรี ย นท� ำ กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
ครูต้องอธิบายหรือชี้แจงวิธีการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน
เพือ่ ให้นกั เรียนเข้าใจตรงกัน ดังนัน้ ครูผสู้ อนควรเริม่ ต้นจากการชีแ้ จง
วัตถุประสงค์ วิธีการด�ำเนินการการปฏิบัติตน การช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ตลอดจนเกณฑ์การให้คะแนนเป็นรายบุคคล และรายกลุ่ม
ก่อนด�ำเนินกิจกรรม และสังเกตถึงปัญหาต่างๆ รวมทั้งมีการบันทึก
ปัญหาและข้อสงสัยที่นักเรียนซักถามทุกครั้ง เพื่อน�ำมาปรับปรุง
แก้ไขให้รูปแบบการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. การท�ำกิจกรรมกลุ่ม นักเรียนเก่งมักจะไม่ค่อยให้
ค�ำปรึกษาเพือ่ น ดังนัน้ ครูผสู้ อนควรคอยกระตุน้ ให้นกั เรียนช่วยเหลือ
และปรึกษาหารือกันในระหว่างท�ำกิจกรรมการเรียนการสอน
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อ
คณิตศาสตร์ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส�ำคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า ปฏิบัติ ตลอดจน
สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ที่สูงขึ้น
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยต่อไป
1. จากผลการวิจัยพบว่า ความรู้ทางด้านความเข้าใจ
มีค่าเฉลี่ยต�่ำกว่าด้านการน�ำไปใช้ ดังนั้นควรจะต้องมีวิธีการ หรือ
รูปแบบการสอนที่จะสามารถพัฒนาความรู้ด้านความเข้าใจให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. ในการวิจยั ครัง้ นีม้ นี กั เรียนส่วนน้อยทีไ่ ม่ใส่ใจการเรียน
ไม่สนใจกิจกรรม และไม่ให้ความส�ำคัญกับการเรียนเท่าทีค่ วร ดังนัน้
ในการวิจยั ครัง้ ต่อไปควรหาวิธกี าร หรือกระบวนการทีท่ ำ� ให้นกั เรียน
เกิดความสนใจเรียน และให้ความส�ำคัญกับการเรียนเพิ่มมากขึ้น
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3. การปรับเปลีย่ นรูปแบบการสอนทีก่ ระตุน้ ให้นกั เรียน
สามารถแสดงความคิดเห็น และกล้าแสดงออกด้วยตนเอง จึงควร
พัฒนารูปแบบการสอนรูปแบบใหม่เพือ่ กระตุน้ ให้นกั เรียนเกิดความ
สนใจ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน
4. จากผลการศึกษาเจตคติของนักเรียน พบว่า นักเรียน
มีการศึกษาเจตคติต่อรูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น
มีคะแนนต�่ำสุดที่ 3.67 ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในเนือ้ หาบทอืน่ ๆ และจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ หี่ ลากหลาย
อันจะเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต่อไป
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ร่วมกับการปลูกพืชผักเถาเลื้อยเพื่อเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ในสวนไม้ผล
Bamboo Fungus (Phallus indusiatus) Cultivation by Using Different Fruit leaves
Combine with Climbing Vegetables for Value-Added of Waste in Fruit Orchard
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เห็ดเยือ่ ไผ่เป็นเห็ดทีร่ บั ประทานได้และมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นยา วัตถุประสงค์ของการวิจยั นี้ เพือ่ พัฒนาการน�ำใบของไม้ผลชนิดต่างๆ
มาเพาะเห็ดเยื่อไผ่ร่วมกับการปลูกผักขึ้นค้าง ส�ำหรับเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ในสวนผลไม้โดยท�ำการทดลองที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ท�ำการทดลองระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 - เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 อุณหภูมิ
ระหว่างทดลองเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 85 เปอร์เซ็นต์ การวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 การทดลอง การทดลองที่ 1
ศึกษาการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของเห็ดเยื่อไผ่ด้วยใบไม้ผล 3 ชนิด ร่วมกับการปลูกผักขึ้นค้าง โดยวางแผนการทดลองแบบ
3 x 2 Factorial in Randomized Complete Block Design (RCRD) มี 2 ปัจจัย ปัจจัยแรก คือ ใบของไม้ผลชนิดต่างๆ มี 3 ชนิด
คือ ใบทุเรียน ใบล�ำไย และใบเงาะ ปัจจัยที่ 2 คือ ชนิดของผักขึ้นค้าง มี 2 ชนิด คือ มะระ และบวบ มีทั้งหมด 6 สิ่งทดลอง
ผลการทดลองพบว่า การเพาะเห็ดเยื่อไผ่ด้วยใบทุเรียนใต้ค้างมะระให้ดอกเร็วที่สุด คือ 38.7 วัน หลังการใส่เชื้อลงแปลง แต่ไม่แตกต่าง
ทางสถิติกับการเพาะด้วยใบทุเรียนใต้ค้างบวบและใบเงาะใต้ค้างบวบ ซึ่งจะออกดอกเมื่อใส่เชื้อลงแปลงได้ 42 วัน และ 44.7 วัน
ตามล�ำดับ นอกจากนี้พบว่า การเพาะเห็ดเยื่อไผ่ด้วยใบทุเรียนมีแนวโน้มที่จะให้ดอกได้ยาวนานและมีจ�ำนวนครั้งของการให้ดอกที่มากกว่า
สิ่งทดลองอื่นๆ การเพาะเห็ดเยื่อไผ่ด้วยใบทุเรียนใต้ค้างมะระสามารถเก็บดอกได้ถึง 12 ครั้ง และการเพาะเห็ดเยื่อไผ่ด้วยใบทุเรียน
ใต้ค้างบวบสามารถเก็บดอกได้ 9 ครั้ง ในระยะเวลาการเก็บผลผลิต 82 วัน การใช้ใบทุเรียนใต้ค้างมะระให้จ�ำนวนดอกทั้งหมดต่อพื้นที่
1 ตารางเมตร มากที่สุดคือ 14 ดอก แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับสิ่งทดลองอื่นๆ อย่างมีนัยส�ำคัญ การเพาะด้วยใบเงาะใต้ค้างบวบให้
น�ำ้ หนักสดดอก น�ำ้ หนักแห้งดอก และมีความยาวร่างแหมากทีส่ ดุ คือ 48.2 กรัม 2.8 กรัม และ 23.3 เซนติเมตร ตามล�ำดับ การเพาะในทุกสิง่
ทดลองมีความยาวก้านดอก ผลผลิตรวมต่อพืน้ ที่ 1 ตารางเมตร ปริมาณความชืน้ และปริมาณโปรตีนไม่แตกต่างกันทางสถิตอิ ย่างมีนยั ส�ำคัญ
การทดลองที่ 2 ศึกษาอิทธิพลของอาหารเสริมต่างๆ ต่อการให้ผลผลิตของเห็ดเยื่อไผ่ โดยท�ำการเพาะเห็ดเยื่อไผ่ด้วย
ใบทุเรียนใต้ค้างบวบ ซึ่งให้ผลดีจากการทดลองที่ 1 โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD)
มี 3 ซ�้ำ สิ่งทดลองที่ 1 คือ แปลงเพาะเห็ดไม่ใส่อาหารเสริม (control) สิ่งทดลองที่ 2 : แปลงเพาะเห็ดใส่ร�ำ 5 % ของน�้ำหนักใบทุเรียน
สิ่งทดลองที่ 3 : แปลงเพาะเห็ดใส่ร�ำ 5% + ดีเกลือ 2% สิ่งทดลองที่ 4 : แปลงเพาะเห็ดใส่ร�ำ 6% + ดีเกลือ 2% + ยิปซัม 2%
สิ่งทดลองที่ 5 : แปลงเพาะเห็ดใส่ร�ำ 6% + ดีเกลือ 2% + ยิปซัม 2% + ปูนขาว 1% ผลการทดลองพบว่า การเพาะเห็ดเยื่อไผ่
ทุกสิ่งทดลองที่มีร�ำเป็นส่วนประกอบจะท�ำให้ได้ผลผลิตต�่ำกว่าการไม่ใส่อาหารเสริม (แปลงควบคุม) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ค�ำส�ำคัญ : เห็ดเยื่อไผ่, การเพาะเห็ด, เห็ดทางการแพทย์
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Bamboo mushrooms is an edible and medicinal mushroom. The objective of this research was developed
using fruit leaves to cultivate bamboo mushrooms combine with climbing vegetables for value-added of waste
in fruit orchard. The experiments were conducted at the faculty of agricultural technology, Rambhai Barni
Rajabhat University, Chanthaburi Province, from October 2017 to December 2018, with the average temperature
at 28 ºc and relative humidity at 85%. The research had 2 experiments, experiment 1 : study on growth and
yield of bamboo mushroom cultivation by using 3 fruit leaves combine with climbing vegetables, experimental
design was 3 x 2 Factorial in Randomized Complete Block Design (RCBD) with 2 factors. The first factor were
3 types of fruit leaves ; durian longan and lambutan. The second factor were 2 species of climbing vegetables ;
bitter guard and sponge gourd for 6 treatments. The results revealed that bamboo mushroom cultivation by
using durian leaves beneath bitter guard had the shortest time 38.7 days for fruiting initiation after inoculated
the bamboo mushroom spawn in beds. But this result showed non-significant difference with cultivation by
using durian leaves beneath sponge gourd hold and lambutan leaves beneath sponge gourd hold which had
fruiting initiation for 42 days and 44.7 days respectively. Additionally, the bamboo mushroom cultivation by
using durian leaves trend to had longer fruiting time and the number of fruiting than other treatments.
Bamboo mushroom cultivation by using durian leaves beneath bitter gourd hold could harvested fruiting
bodies for 12 times and bamboo mushroom cultivation by using durian leaves beneath sponge gourd hold
could harvested fruiting for 9 times during 82 days of harvesting time. The using durian leaves beneath bitter
gourd hold provided for 14 fruiting bodies which was the highest total number of fruiting bodies per square
meter, but showed non-significant difference with the other treatments. The cultivation by using lambutan
leaves beneath sponge gourd hold for fruiting body fresh weight, fruiting body dry weight and veil length were
the highest to 48.2 g., 2.8 g. and 23.3 cm., respectively. The cultivation in all treatments for stem length, total
yield per square meter, moisture content and protein content had non-significant difference.
Experiment 2 : study on effect of supplement formula on yield of bamboo mushroom cultivation
were investigated. This experiment cultivated bamboo mushrooms by using durian leaves beneath sponge
gourd hold had the best result from experiment 1. The experimental design was Randomized Complete Block
Design (RCBD) with 3 replications. The treatments were bamboo mushroom cultivation with 1) no supplement
(control) 2) added rice bran 5% of durian leaves weight 3) added rice bran 5% + epsom salt (MgSO4) 2%
4) 5) added rice bran 6% + MgSO4 2% + gypsum (CaSO42H2O) 2% + lime 1%. The results revealed that bamboo
mushrooms cultivation in all treatments were added rice bran to be supplement which had yield significant
difference lower than control.
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การปลูกผักเถาเลื้อยหรือผักขึ้นค้าง เช่น บวบ ฟักข้าว
เห็ดเยื่อไผ่หรือเห็ดร่างแหเป็นเห็ดที่เพาะเป็นการค้า มะระ และ แฟง เป็นต้น จะต้องมีการท�ำค้างเพื่อให้พืชเหล่านี้
ในประเทศจีนมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1979 โดยเฉพาะที่เมืองฟูเจียน เจริญเติบโตเลื้อยขึ้นไป ออกดอกและติดผลบนค้างเพื่อให้ผลมี
Fujian นั้น เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นแหล่งผลิตที่ส�ำคัญ (จิราวรรณ รูปร่างสวยงาม ไม่ติดโรคจากดิน ซึ่งพื้นที่ที่อยู่ใต้ค้างนี้จะเกิด
หาญวัฒนกุล, 2552) จากการสกัดสารจากเห็ดเยือ่ ไผ่พบสารส�ำคัญ ร่มเงามากเมื่อพืชผักเจริญเติบโตเต็มที่ ไม่สามารถปลูกพืชชนิดอื่น
2 ชนิด คือ Polysaccharide และสาร Dictyophorine A and B หรือท�ำประโยชน์ใดๆ ได้อีก แต่ในทางกลับกันสภาพแวดล้อม
ซึง่ เป็นสารทีพ่ บยากมากในสิง่ มีชวี ติ ชนิดอืน่ ๆ ได้มกี ารทดสอบสมบัติ ใต้ค้างผักดังกล่าวเหมาะสมกับการเพาะเห็ดเยื่อไผ่มาก ดังนั้น
ของสาร Dictyophorine A and B ทางเภสัช วิทยา พบว่ า การเพาะเห็ดเยื่อไผ่ใต้ค้างผักได้ เป็นการใช้พื้นที่ของการปลูกผัก
สารกลุ่มนี้เป็นตัวช่วยในการปกป้องระบบประสาทไม่ให้ถูกท�ำลาย ขึ้นค้างได้ประโยชน์สูงสุด
จากสารพิษและสามารถกระตุน้ การสร้างเซลล์ประสาทและสมองได้
เห็ดเยื่อไผ่มีสารธรรมชาติที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ วัตถุประสงค์ของการวิจัย
จุลนิ ทรียท์ เี่ ป็นโทษและท�ำให้อาหารบูดเน่าได้หลายชนิด นอกจากนี้
เพื่ อ วิ จั ย และพั ฒ นาการน� ำ ใบของไม้ ผ ลชนิ ด ต่ า งๆ
ยังพบสาร Allantoin เช่นเดียวกับที่พบในเมือกของหอยทาก มาเพาะเห็ดเยื่อไผ่ร่วมกับการปลูกผักขึ้นค้าง ซึ่งเป็นการใช้พื้นที่
(นิรนาม, 2558) ปัจจุบันความต้องการเห็ดเยื่อไผ่สดมีสูงมาก ใต้ค้างผักให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เฉพาะเมืองกวางโจวราคาสูงกว่าเมืองไทยเกือบเท่าตัว ทีป่ ระเทศจีน
เห็ดเยือ่ ไผ่จะออกดอกเฉพาะในช่วงฤดูรอ้ น โดยเฉพาะเดือนพฤษภาคม วิธีด�ำเนินการวิจัย
พบขึน้ อยูต่ ามพืน้ ดินใต้ตน้ สนและต้นไผ่ ส่วนประเทศไทยมีขอ้ ได้เปรียบ
1. ศึกษาการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของเห็ด
คือ สามารถผลิตเห็ดเยื่อไผ่ได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากมีภูมิอากาศที่ เยื่อไผ่ด้วยใบไม้ผลชนิดต่างๆ ร่วมกับการปลูกผักขึ้นค้าง
เหมาะสมคือร้อนชืน้ แต่ในปัจจุบนั พบว่า เห็ดเยือ่ ไผ่ทงั้ หมดทีจ่ ำ� หน่าย
วางแผนการทดลองโดยใช้แบบทดลอง 3 x 2 Factorial
ในประเทศไทยน�ำเข้าจากประเทศจีน ซึ่งส่วนใหญ่จะผ่านการฟอกสี in Randomized Complete Block Design (RCBD) มี 2 ปัจจัย
ด้วยก�ำมะถัน (biology, 2515) เพื่อให้มีสีขาว ดึงดูดใจผู้บริโภค ปัจจัยแรก คือ ใบของไม้ผลชนิดต่างๆ มี 3 ชนิด คือ ใบทุเรียน ใบ
แต่เนื่องจากก�ำมะถันเป็นสารที่มีพิษต่อร่างกาย ท�ำให้ไม่สามารถ ล�ำไย และใบเงาะ ปัจจัยที่ 2 คือชนิดของผักขึ้นค้าง มี 2 ชนิด
จ�ำหน่ายในประเทศจีนได้ เนื่องจากจีนมีกระทรวงควบคุมคุณภาพ คือ บวบ และมะระ ท�ำ 3 ซ�้ำ 1 ซ�้ำ คือ ค้างผัก 1 ค้าง มี 6 สิ่งทดลอง
ตรวจสอบและกักกันโรค (AQSIQ) เข้มงวดในการก�ำกับดูแล ควบคุม คือ
การผลิต การน�ำเข้าและการจ�ำหน่ายสินค้าอาหาร ส่งผลให้จีน
สิ่งทดลองที่ 1 : เพาะเห็ดร่างแหด้วยใบทุเรียนภายใต้
ส่งออกเห็ดเยื่อไผ่มายังประเทศที่ไม่มีความเข้มงวด เช่น ไทย ลาว 				
ค้างต้นบวบ
พม่า แทน และขายในราคาถูก (อรทัย เอื้อตระกูล, 2559) ดังนั้น
สิ่งทดลองที่ 2 : เพาะเห็ดร่างแหด้วยใบทุเรียนภายใต้
หากสามารถเพาะเห็ดเยือ่ ไผ่จำ� หน่ายได้ในประเทศไทยโดยไม่ฟอกสี 				
ค้างต้นมะระ
ด้ ว ยก� ำ มะถั น ย่ อ มจะเป็น การสร้างอาชีพใหม่ให้กับเกษตรกร
สิ่งทดลองที่ 3 : เพาะเห็ดร่างแหด้วยใบลองกองภายใต้
ผู ้ เ พาะเห็ ด ลดการขาดดุ ล ทางการค้ า และท� ำ ให้ ผู ้ บ ริ โ ภคได้ 				 ค้างต้นบวบ
รับประทานอาหารที่ปลอดภัย
สิ่งทดลองที่ 4 : เพาะเห็ดร่างแหด้วยใบลองกองภายใต้
ภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตผลไม้ 				 ค้างต้นมะระ
ที่ส�ำคัญ อาทิเช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ และ ลางสาดฯลฯ ซึ่งใน
สิ่งทดลองที่ 5 : เพาะเห็ดร่างแหด้วยใบเงาะภายใต้
แต่ละปีใบของไม้ผลเหล่านี้จะร่วงหล่นลงบนพื้นดินอย่างมากมาย 				
ค้างต้นบวบ
และย่อยสลายไป บางส่วนอาจจะย่อยสลายกลายเป็นอินทรียวัตถุ
สิ่งทดลองที่ 6 : เพาะเห็ดร่างแหด้วยใบเงาะภายใต้
บ�ำรุงดิน (Gonzalez & Seastedt, 2000) แต่ก็ยังมีอีกจ�ำนวนมาก 				
ค้างต้นมะระ
ที่ร่วงหล่นปกคลุมหน้าดิน หากสามารถน�ำเอาใบไม้ผลเหล่านี้
ขั้นตอนและวิธีด�ำเนินการวิจัย
มาเพิ่มมูลค่าโดยการน�ำมาเพาะเห็ดเยื่อไผ่ ย่อมจะท�ำให้เกษตรกร
1. การหมักใบไม้ผล : ก่อนทีจ่ ะน�ำใบไม้ผลมาเพาะเห็ด
มีรายได้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้หากน�ำใบไม้ผลที่ผ่านการเพาะเห็ด เยื่อไผ่ จะต้องท�ำการหมักใบก่อน โดยการน�ำใบไม้ผลมากองที่พื้น
เยื่อไผ่แล้วหมุนเวียนกลับมาท�ำปุ๋ยหมัก จะท�ำให้เกษตรกรสามารถ จากนั้นรดด้วยนม 1 กล่อง (200 มิลลิลิตร) ต่อใบไม้ 50 กิโลกรัม
ลดต้นทุนการผลิตได้อีกทางหนึ่ง
ร่วมกับการใช้จุลินทรีย์ พด.1 อัตราใบไม้ผล 1000 กิโลกรัม ต่อ
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1. ระยะเวลาการเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ดเยื่อไผ่
ตั้งแต่เริ่มน�ำเชื้อลงแปลงจนกระทั่งเกิดดอกครั้งแรก
2. จ�ำนวนดอกทั้งหมดต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร (ตร.ม.)
จากการเก็บดอกเห็ดที่ได้ตลอดการเก็บผลผลิต (เก็บผลผลิตเป็น
เวลา 85 วัน)
3. ปริมาณผลผลิตทั้งหมดต่อพื้นที่ 1 ตร.ม. : ได้จาก
การชั่งน�้ำหนักสดดอกเห็ดที่ได้ในแต่ละครั้งแล้วน�ำมารวมกัน
4. วัดความยาวของร่างแห โดยสุ่มดอกเห็ดจ�ำนวน
10 ดอกต่อสิ่งทดลอง จากนั้นหาค่าเฉลี่ย
5. วัดความยาวของก้านดอกเห็ดตั้งแต่ฐานจนถึงส่วน
ยอดดอกเห็ด โดยสุ่มดอกเห็ด จ�ำนวน 10 ดอก ต่อสิ่งทดลอง
จากนั้นหาค่าเฉลี่ย
6. น�ำ้ หนักสดต่อดอก โดยสุม่ ดอกเห็ด จ�ำนวน 10 ดอก
ต่อสิ่งทดลอง จากนั้นหาค่าเฉลี่ย
7. น�้ำหนักแห้งต่อดอก (หลังจากตัดเอาส่วนหมวกเห็ด
ออกแล้ว) โดยสุ่มดอกเห็ด จ�ำนวน 10 ดอก ต่อสิ่งทดลอง น�ำมาอบ
ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 วัน จากนั้นหาค่าเฉลี่ย
8. เปอร์เซ็นต์ความชื้นของดอกเห็ด โดยสุ่มดอกเห็ด
จ�ำนวน 10 ดอก ต่อสิ่งทดลอง จากนั้นหาค่าเฉลี่ย
9. วิเคราะห์ปริมาณโปรตีนในดอกเห็ด ด้วยวิธี Kjeldahl
Method
2. ศึกษาอิทธิพลของอาหารเสริมต่างๆ ต่อการให้
ผลผลิตของเห็ดเยื่อไผ่
น�ำสิ่งทดลองที่ให้ผลผลิตที่ดีที่สุดจากการทดลองที่ 1
มาท� ำ การทดลองที่ 2 ต่ อ เนื่ อ ง โดยเลื อ กใบของไม้ ผ ลที่ ป ลู ก
ร่วมกับชนิดของผักขึ้นค้างที่ให้ผลผลิตเห็ดเยื่อไผ่สูงที่สุดมาด�ำเนิน
การทดลองเหมือนการทดลองที่ 1 แต่ในช่วงของการท�ำแปลง
เพาะเห็ดให้ใส่อาหารเสริมต่างๆ โดยวางแผนการทดลองแบบ
Randomized Complete Block Design (RCBD) มี 3 ซ�้ำ
สิ่งทดลองต่าง ๆ มีดังนี้คือ
สิ่งทดลองที่ 1 : แปลงเพาะเห็ดไม่ใส่อาหารเสริม
				
(control)
สิ่งทดลองที่ 2 : แปลงเพาะเห็ดใส่ร�ำ 5 เปอร์เซ็นต์
				
ของน�้ำหนักใบไม้ผล
สิ่งทดลองที่ 3 : แปลงเพาะเห็ดใส่ร�ำ 5 เปอร์เซ็นต์ +
				
ดีเกลือ 2 เปอร์เซ็นต์ ของน�้ำหนัก
				
ใบไม้ผล
สิ่งทดลองที่ 4 : แปลงเพาะเห็ดใส่ร�ำ 6 เปอร์เซ็นต์ +
				
ดีเกลือ 2 เปอร์เซ็นต์ + ยิปซัม
				
2 เปอร์เซ็นต์ ของน�้ำหนักใบไม้ผล

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

พด.1 100 กรัม (1 ซอง) ปรับความชื้นกองใบไม้ให้ได้ 60 - 70
เปอร์เซ็นต์ ตักใบไม้ทคี่ ลุกส่วนผสมต่างๆ แล้วกลับลงไปในกระสอบ
มัดปากกระสอบหลวมๆ เพื่อเป็นการระบายความร้อน หมักใบไม้
ในกระสอบเป็นเวลา 15 วัน ก่อนน�ำไปเพาะเห็ดเยื่อไผ่
2. เตรียมต้นกล้าบวบและมะระ : น�ำเมล็ดบวบและ
มะระมาตัดส่วนปลายเมล็ดออก เพื่อให้น�้ำเข้าสู่เมล็ดได้ง่ายขึ้น
จากนั้นน�ำไปเพาะในถาดเพาะเมล็ด เมื่อต้นอ่อนงอกและมีใบแท้
1 คู่ ท�ำการย้ายลงถุงด�ำ เมื่อต้นกล้ามีใบแท้ 2-3 คู่ ท�ำการย้ายลง
แปลงปลูก
3. จัดท�ำค้างของผักแต่ละชนิด ขนาด 3 x 3 x 3 เมตร
(กว้าง x ยาว x สูง) จากนั้นน�ำต้นกล้าบวบและมะระปลูกใต้ค้าง
หลุมละ 2 เมล็ด ระยะระหว่างหลุม 1.5 เมตร รองก้นหลุมปลูกด้วย
ปุ๋ยสูตร 15 - 15 - 15 และปุ๋ยมูลวัว ใส่ปุ๋ยครั้งต่อไปเมื่อบวบและ
มะระมีอายุ 20 - 30 วัน
4. การเตรียมแปลงเพาะเห็ดเยื่อไผ่ : ภายใต้ค้างผัก
น�ำกาบมะพร้าวสับมาปูเป็นพืน้ แปลงในชัน้ แรก หนาประมาณ 2 นิว้
โดยแปลงเพาะมีขนาด 1 x 2 เมตร จากนั้นโรยทับด้วยแกลบดิบ
เป็นชั้นที่ 2 หนาประมาณ 2 นิ้ว เช่นกัน น�ำก้อนเชื้อเห็ดเยื่อไผ่
มาหักให้เป็นก้อนเล็กๆ แล้ววางกระจายให้ทั่วแปลงเพาะ ใช้ก้อนเชื้อ
5 ถุงต่อ 1 แปลงเพาะ จากนั้นน�ำใบไม้ผลหมักชนิดต่างๆ มาวางทับ
บนก้อนเชื้อตามแผนการทดลอง วางใบไม้ผลไม่ให้หนามากเกินไป
โดยวางคลุ ม ก้ อ นเชื้ อ ไม่ ใ ห้ สั ม ผั ส กั บ อากาศและแสงโดยตรง
ชั้ น สุ ด ท้ ายโรยทั บ ด้ว ยดิน ปลูก พืช หนาประมาณ 1 เซนติ เ มตร
โรยดินให้ทั่วผิวหน้าแปลง
5. การดูแลรักษาแปลงเพาะเห็ดเยื่อไผ่ : ตรวจแปลง
อย่างสม�่ำเสมอ ระมัดระวังเกี่ยวกับศัตรูธรรมชาติ เช่น หอยทาก
ปลวก และมด เป็นต้น เมื่อตรวจพบให้รีบเก็บออกหรือหาวิธีการ
ก�ำจัด ตรวจดูการเจริญของเส้นใย ถ้าพบว่า เส้นใยเจริญโผล่พ้นผิว
ใบไม้ผลขึ้นมาให้เอาใบไม้ผลที่หมักเตรียมไว้คลุมปิดเส้นใยบางๆ
ท�ำเช่นนี้เรื่อยไปจนกว่าจะเกิดดอก
นอกจากนี้ในช่ว งแรกที่ย้ายกล้าผัก ลงปลูกในแปลง
กล้าผักยังไม่เจริญเติบโตขึ้นบนค้าง ท�ำให้ภายใต้ค้างได้รับแสงแดด
เต็มที่ ซึ่งไม่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเห็ดเยื่อไผ่ จึงควร
บังแสงบนแปลงในช่วงแรกด้วยตาข่ายที่พรางแสง 70 เปอร์เซ็นต์
6. การให้น�้ำ : ควบคุมความชื้นในแปลงให้ได้ประมาณ
70 -75 เปอร์เซ็นต์ รักษาความชื้นในแปลงให้สม�่ำเสมอ ไม่ให้น�้ำ
มากเกินไปจนแฉะ เมือ่ เห็ดเยือ่ ไผ่ออกดอก ท�ำการบันทึกข้อมูลต่างๆ
ของเห็ดเยื่อไผ่ในแต่ละสิ่งทดลอง ดังต่อไปนี้
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และการเพาะด้วยใบล�ำไยใต้ค้างมะระอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
โดยมีนำ�้ หนักแห้งเท่ากับ 1.5, 2.1 และ 2 กรัม ตามล�ำดับ (ตารางที่ 1)
5. ความยาวร่างแห : การเพาะเห็ดเยื่อไผ่ด้วยใบเงาะ
ใต้ค้างบวบ ท�ำให้เห็ดเยื่อไผ่มีร่างแหยาวที่สุด คือ 23.3 เซนติเมตร
ซึง่ มากกว่าการเพาะด้วยใบทุเรียนใต้คา้ งมะระ การเพาะด้วยใบล�ำไย
ใต้ค้างบวบ และการเพาะด้วยใบล�ำไยใต้ค้างมะระอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ โดยมีความยาวร่างแห 17.9, 19.5 และ 19 เซนติเมตร
ตามล�ำดับ ในขณะที่การเพาะเห็ดเยื่อไผ่ด้วยใบเงาะใต้ค้างบวบ
การเพาะด้วยใบทุเรียนใต้ค้างบวบ และการเพาะด้วยใบเงาะใต้ค้าง
มะระ มีความยาวร่างแหไม่แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส�ำคัญ
(ตารางที่ 1) (ภาพที่ 1)
6. ความยาวก้านดอก : การเพาะเห็ดเยื่อไผ่ในทุกสิ่ง
ทดลองมีความยาวก้านดอกไม่แตกต่างกันทางสถิตอิ ย่างมีนยั ส�ำคัญ
(ตารางที่ 1) (ภาพที่ 1)
7. ผลผลิตรวมต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร : การเพาะเห็ด
เยื่ อ ไผ่ ใ นทุ ก สิ่ ง ทดลองมี ผ ลผลิ ต รวมต่ อ พื้ น ที่ 1 ตารางเมตร
ไม่แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส�ำคัญ (ตารางที่ 1)
8. ความชืน้ : ดอกเห็ดเยือ่ ไผ่ในทุกสิง่ ทดลองมีปริมาณ
ความชื้นไม่แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส�ำคัญ โดยมีปริมาณ
ความชื้นระหว่าง 92 - 94 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 1)
ผลการวิจัย
9. ปริ มาณโปรตี น (เปอร์ เซ็ น ต์ ) : ดอกเห็ดเยื่อไผ่
1. ศึ ก ษาการเจริ ญ เติ บ โตและการให้ ผ ลผลิ ต ของ
เห็ดเยื่อไผ่บนใบทุเรียน ใบล�ำไย และใบเงาะ ภายใต้ค้างบวบ ในทุกสิ่งทดลองมีปริมาณโปรตีนไม่แตกต่างกันทางสถิติอย่างมี
นัยส�ำคัญ โดยมีปริมาณโปรตีนระหว่าง 23 - 26 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 1)
และค้างมะระ
2. ศึกษาอิทธิพลของอาหารเสริมต่างๆ ต่อการให้ผลผลิต
จากการทดลองพบว่า
1. วันที่ออกดอกครั้งแรก : การเพาะเห็ดเยื่อไผ่ด้วย ของเห็ดเยื่อไผ่
จากการทดลองที่ 1 พบว่า การใช้ใบทุเรียนในการ
ใบทุเรียนใต้ค้างมะระให้ดอกเร็วที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งทดลอง
อื่นๆ คือ 38.7 วัน หลังการใส่เชื้อลงแปลง แต่ไม่แตกต่างทางสถิติ เพาะเห็ดเยื่อไผ่มีแนวโน้มที่จะให้ผลผลิตและให้ดอกเห็ดเร็วกว่า
กับการเพาะด้วยใบทุเรียนใต้คา้ งบวบและเพาะด้วยใบเงาะใต้คา้ งบวบ สิ่งทดลองอื่นๆ นอกจากนี้พบว่า การปลูกบวบขึ้นค้างจะสามารถ
ซึ่งจะออกดอกเมื่อใส่เชื้อลงแปลงได้ 42 วัน และ 44.7 วัน ตามล�ำดับ สร้างร่มเงาใต้ค้างได้เร็วกว่าการปลูกมะระ ดังนั้นในการทดลองที่ 2
ซึ่งศึกษาอิทธิพลของอาหารเสริมต่างๆ ต่อการให้ผลผลิตของเห็ด
(ตารางที่ 1)
2. จ�ำนวนดอกทัง้ หมดต่อแปลงเพาะพืน้ ที่ 1 ตารางเมตร : เยื่ อ ไผ่ จึ ง เลื อ กที่ จ ะเพาะเห็ ด เยื่ อ ไผ่ บ นใบทุ เรี ย นใต้ ค ้ า งบวบ
การเพาะเห็ดเยือ่ ไผ่ดว้ ยใบทุเรียนใต้คา้ งมะระให้จำ� นวนดอกทัง้ หมด ซึ่งผลการทดลองพบว่า
1. วันทีอ่ อกดอกครัง้ แรก : การเพาะเห็ดเยือ่ ไผ่ในทุกสิง่
ต่อพื้นที่ 1 ตร.ม. มากที่สุด คือ 14 ดอก แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับ
ทดลองมีวนั ทีใ่ ห้ดอกครัง้ แรกใกล้เคียงกัน โดยแปลงเพาะเห็ดเยือ่ ไผ่
สิ่งทดลองอื่นๆ อย่างมีนัยส�ำคัญ(ตารางที่ 1)
3. น�้ำหนักสดดอก : การเพาะเห็ดเยื่อไผ่ด้วยใบเงาะ ที่ไม่ใส่อาหารเสริมจะให้ดอกเร็วที่สุด คือ 45 วัน แต่ไม่แตกต่างกัน
ใต้ค้างบวบ ให้น�้ำหนักสดดอกมากที่สุด คือ 48.2 กรัม ซึ่งมากกว่า ทางสถิติกับสิ่งทดลองอื่นๆ (ตารางที่ 2)
2. จ�ำนวนดอกทัง้ หมดต่อแปลงเพาะพืน้ ที่ 1 ตารางเมตร :
การเพาะด้วยใบทุเรียนใต้ค้างมะระ และการเพาะด้วยใบล�ำไย
ใต้คา้ งมะระทีม่ นี ำ�้ หนักสดดอก 23 และ 26 กรัม ตามล�ำดับ อย่างมีนยั การเพาะเห็ดเยื่อไผ่โดยไม่ใส่อาหารเสริมให้จ�ำนวนดอกทั้งหมดต่อ
พื้นที่ 1 ตร.ม. มากที่สุด คือ 7 ดอก ซึ่งมากกว่าสิ่งทดลองอื่นๆ
ส�ำคัญทางสถิติ (ตารางที่ 1)
4. น�้ำหนักแห้งดอก : การเพาะเห็ดเยื่อไผ่ด้วยใบเงาะ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ นอกจากนี้พบว่า ทุกสิ่งทดลองที่มีการใส่
ใต้ค้างบวบ ให้น�้ำหนักแห้งดอกมากที่สุด คือ 2.8 กรัม ซึ่งมากกว่า ร�ำให้ดอกเห็ดเพียง 1 - 2 ดอกต่อแปลงเท่านั้น (ตารางที่ 2)
การเพาะด้วยใบทุเรียนใต้คา้ งมะระ การเพาะด้วยใบล�ำไยใต้คา้ งบวบ
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ชภัฏ

สิ่งทดลองที่ 5 : แปลงเพาะเห็ดใส่ร�ำ 6 เปอร์เซ็นต์ +
				
ดีเกลือ 2 เปอร์เซ็นต์ + ยิปซัม
				
2 เปอร์เซ็นต์ + ปูนขาว 1 เปอร์เซ็นต์
				
ของน�้ำหนักใบไม้ผล
การเตรียมแปลงเพาะเห็ด : ขั้นตอนต่างๆ เหมือน
การทดลองที่ 1 แต่ให้ใส่อาหารเสริมตามสิ่งทดลองต่างๆ หลังจาก
โรยแกลบในชั้นที่ 2 เมื่อใส่อาหารเสริมครบแล้ว จึงวางก้อนเชื้อเห็ด
เยื่อไผ่ การบันทึกผลการทดลองท�ำเหมือนกับการทดลองที่ 1
ด�ำเนินการทดลองที่โรงเรือนปฏิบัติการเพาะเห็ด และ
ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ ร� ำ ไพพรรณี จั ง หวั ด จั น ทบุ รี ระหว่ า งเดื อ นธั น วาคม
พ.ศ. 2559 - เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 อุณหภูมิระหว่างท�ำการ
ทดลองเฉลีย่ 28 องศาเซลเซียส ความชืน้ สัมพัทธ์เฉลีย่ 85 เปอร์เซ็นต์
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance;
ANOVA) และความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย ระหว่ า งสิ่ ง ทดลอง
โดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป
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2. จํานวนดอกทั้งหมดตอแปลงเพาะพื้นที่ 1 ตารางเมตร : การเพาะเห็ดเยื่อไผโดยไมใสอาหารเสริมใหจํานวน
ดอกทั้งหมดตอพื้นที่ 1 ตร.ม. มากที่สุดคือ 7 ดอก ซึ่งมากกวาสิ่งทดลองอื่น ๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้พบวา
ทุกสิ่งทดลองที่มีการใสรําใหดอกเห็ดเพียง 1 – 2 ดอกตอแปลงเทานั้น (ตารางที่ 2)
วารสารวิจัยร�ดำเยืไพพรรณี
ปีทใี่ส14
ฉบับที่ ม1ใหเดืนอ้ํานมกราคม
- เมษายน่สุด2563
29 กรัม ซึ่ง
3. น้ําหนักสดดอก : การเพาะเห็
่อไผโดยไม
อาหารเสริ
หนักสดดอกมากที
คือ 39.1
มากกวาสิ่งทดลองอื่น ๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในขณะที่ทุกสิ่งทดลองที่มีการใสรําใหน้ําหนักสดดอกอยูในชวง 22 –
3.25น�กรั
้ำหนั
: การเพาะเห็
ดเยื่อไผ่โดยไม่ใส่
6. ความยาวก้านดอก : การเพาะเห็ดเยื่อไผ่ในทุกสิ่ง
ม เทกสดดอก
านั้น (ตารางที
่ 2)
อาหารเสริมให้น�้ำหนักสดดอกมากที
คือ 39.1
กรัม ซึ่งมากกว่
า โดยไม
ทดลองมี
ความยาวร่
ตกต่
างกันทางสถิ
างมีกรั
นัยมส�ซึำคั่ง ญ
4. น้ําหนักแห่สงุดดอก
: การเพาะเห็
ดเยื่อไผ
ใสอาหารเสริ
มใหานงแหไม่
้ําหนักแแห
งดอกมากที
่สุดคืตอิอย่2.7
สิ่งทดลองอื่นมากกว
ๆ อย่าางมี
ัยส�ำคัญ่นทางสถิ
สิ่งทดลอง
โดยมีความยาวก้
ง 16
- 18.8ในช
เซนติ
(ตารางที
สิ่งนทดลองอื
ๆ อยตาิงมีในขณะที
นัยสําคัญ่ทุกในขณะที
่ทุกสิ่งทดลองที
่มีการใสารนดอกระหว่
ําใหน้ําหนักาแห
งดอกอยู
วงเมตร
1.5 1.7
กรัม่ 2)
ที่มีการใส่ร�ำให้
กสดดอกอยู
7. ผลผลิตรวมต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร : การเพาะเห็ด
เทานนั�้ำ้นหนั(ตารางที
่ 2) ่ในช่วง 22 - 25 กรัม เท่านั้น
(ตารางที่ 2)
เยื่อไผ่โคดยไม่
ใส่อาหารเสริ
ผลผลิ
อพืต้นิ โดยมี
ที่ 1 คตารางเมตร
5. ความยาวรางแห : ดอกเห็ดเยื่อไผในทุกสิ่งทดลองมี
วามยาวร
างแหไมมแให้
ตกต
างกัตนรวมต่
ทางสถิ
วามยาว
4.รางแหระหว
น�้ำหนักแห้างงดอก
เยื่อไผ่โดยไม่
16 – :21การเพาะเห็
เซนติเมตรด(ตารางที
่ 2) ใส่ มากที่สุด คือ 270.5 กรัม ซึ่งมากกว่าสิ่งทดลองอื่นๆ อย่างมี
6. งความยาวก
ดเยื่อา ไผในทุ
แตกตางกั่มนีการใส่
ทางสถิ
งมี ต
อาหารเสริมให้น�้ำหนักแห้
ดอกมากที่สาุดนดอก
คือ 2.7: การเพาะเห็
กรัม ซึ่งมากกว่
นัยกส�สิำคั่งทดลองมี
ญทางสถิคตวามยาวร
ิ ในขณะทีางแหไม
่ทุกสิ่งทดลองที
ร�ำตให้ิอยผาลผลิ
านดอกระหว
าง 16่มีก–ารใส่
18.8 เซนติ
เมตร
่ 2)
สิ่งทดลองอื่นนัๆยสํอย่าคัาญ
งมีนโดยมี
ัยส�ำคคัวามยาวก
ญ ในขณะที
่ทุกสิ่งทดลองที
รวมต่
อพืน้ (ตารางที
ที่ 1 ตารางเมตรเท่
ากับ 22.1 - 43.2 กรัม เท่านัน้ (ตารางที่ 2)
7.
ผลผลิ
ต
รวมต
อ
พื
น
้
ที
่
1
ตารางเมตร
:
การเพาะเห็
ด
เยื
่
อ
ไผ
โ
ดยไม
ใ
ส
อ
าหารเสริ
อ พื้นปทีริม่ 1าณ
ร�ำให้น�้ำหนักแห้งดอกอยู่ในช่วง 1.5 -1.7 กรัม เท่านั้น (ตารางที่ 2)
8. ความชืน้ : ดอกเห็ดเยืมอ่ ใหไผ่ผใลผลิ
นทุกตสิง่รวมต
ทดลองมี
270.5ดเยืกรั่อมไผ่ซึในทุ
่งมากกว
าสิ่งทดลองอื
่น ๆ อย
นัยสําางกั
คัญนทางสถิ
5.ตารางเมตรมากที
ความยาวร่างแห่สุด:คือดอกเห็
กสิ่งทดลอง
ความชื
้นไม่างมี
แตกต่
ทางสถิตติ ิในขณะที
อย่างมีนัย่ทส�ุกำสิคั่งญทดลองที
โดยมีป่มริีกมาราณ
รําใหผแลผลิ
อพื้นที่ ต1ิ ตารางเมตรเท
ากับางแห
22.1 – ความชื
43.2 กรั้นระหว่
ม เทาานัง้น92(ตารางที
่ 2) เซ็นต์ (ตารางที่ 2)
มีความยาวร่ใส
างแหไม่
ตกต่ตารวมต
งกันทางสถิ
โดยมีความยาวร่
- 94 เปอร์
ความชื
้น : ดอกเห็
ตกตางกันนทางสถิ
ติอยดาเยืงมี่อไผ่
นัยใสํนทุ
าคักญสิ่งโดยมี
ระหว่าง 16 - 21 เซนติ8.เมตร
(ตารางที
่ 2) ดเยื่อไผในทุกสิ่งทดลองมีปริมาณความชื
9. ้นปริไมมแาณโปรตี
: ดอกเห็
ทดลอง
ปริมาณความชื้นระหวาง 92  94 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 2)มีปริมาณโปรตีนไม่แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส�ำคัญ โดยมี
9. ปริมาณโปรตีน : ดอกเห็ดเยื่อไผในทุกสิ่งทดลองมีปริมาณโปรตีนไมแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดย
ปริมาณโปรตีนระหว่าง 22 - 24 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 2)
มีปริมาณโปรตีนระหวาง 22  24 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 2)
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สรุปและอภิปรายผล
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3)
ภาพที
ภาพที่ 1่ 1แสดงดอกเห็
แสดงดอกเห็ดดเยืเยื่อ่อไผไผ่ทที่ไดี่ได้จจากการเพาะด
ากการเพาะด้ววยใบไม
ยใบไม้ผผลชนิ
ลชนิดดตต่าางๆงๆ1)1)ใบเงาะ
ใบเงาะ 2)2)ใบลํ
ใบล�าำไยไย 3)3)ใบทุ
ใบทุเรีเรียยนน
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มาย่อยสลายใบทุเรียนให้เป็นอาหารของเห็ดได้งา่ ยกว่าใบเงาะ และ
จากการวิจยั พบว่า การน�ำใบทุเรียน ใบเงาะ และใบล�ำไย ใบล� ำ ไย ซึ่ ง มี ลั ก ษณะแข็ ง กระด้ า ง นอกจากนี้ เ มื่ อ น� ำ ใบไม้ ผ ล
มาเพาะเห็ดเยื่อไผ่นั้น พบว่า ใบไม้ผลทั้ง 3 ชนิด สามารถน�ำมา ทั้ง 3 ชนิดมาท�ำแปลงเพาะเห็ด จากการสังเกตุพบว่า ใบทุเรียนมี
เพาะเห็ ด เยื่ อ ไผ่ ไ ด้ โดยมี ป ริ ม าณผลผลิ ต ต่ อ พื้ น ที่ 1 ตร.เมตร การเกาะตัวกันอย่างพอเหมาะ ท�ำให้เส้นใยมีการเจริญได้อย่าง
ไม่แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส�ำคัญ แต่การเพาะเห็ดเยื่อไผ่ ต่อเนื่อง ในขณะที่ใบล�ำไยหลังหมักแล้วยังมีลักษณะแข็งกระด้าง
บนใบทุเรียนมีแนวโน้มที่จะให้ดอกเร็วและยาวนานกว่าการเพาะ ใบเรียงซ้อนกันอย่างหลวมๆ อาจท�ำให้เกิดช่องว่างของอากาศ
บนใบเงาะ และใบล�ำไย ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากหลังการหมักใบ ระหว่ า งใบ เป็ น สาเหตุ ใ ห้ ก ารเดิ น ของเส้ น ใยเป็ น ไปอย่า งช้า ๆ
ไม้ผลทั้ง 3 ชนิด ด้วยน�้ำนมและเชื้อจุลินทรีย์ พ.ด.1 แล้ว พบว่า ส่ ว นใบเงาะหลั ง หมั ก แล้ ว มี ลั ก ษณะอ่ อ นนุ ่ ม ปานกลาง เส้ น ใย
ใบทุ เรี ย นหมั ก จะมี ลั ก ษณะที่ อ ่ อ นตั ว และมี ก ารยุ บ ตั ว มากกว่ า มีการเจริญเติบโตใกล้เคียงกับใบทุเรียน
การเพาะเห็ดเยื่อไผ่ใต้ค้างผัก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ใบเงาะและใบทุเรียนหมัก ซึ่งเห็ดเยื่อไผ่เป็นเชื้อราที่มีการด�ำรงชีวิต
แบบแซบโพรไฟท์ (saprophyte) (ส�ำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ แปลงเห็ ด เยื่ อ ไผ่ ไ ด้ รั บ ร่ ม เงาจากผั ก ที่ เจริ ญ เติ บ โตอยู ่ บ นค้ า ง
จากฐานชี ว ภาพ, 2556) จะผลิ ต เอนไซม์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง จากการทดลองพบว่า การเพาะเห็ดเยื่อไผ่บนใบไม้ชนิดเดียวกัน
ในการย่อยสลายเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนินออกมา เพือ่ ย่อย ภายใต้ค้างบวบและค้างมะระ จะให้ปริมาณผลผลิตไม่แตกต่างกัน
ผนังเซลล์พืช (นิรนาม, ม.ป.ป., เล่ม 40 : เรื่องที่ 4) ด้วยเหตุผล แต่การปลูกบวบให้ร่มเงาภายใต้ค้างผักได้เร็วกว่าการปลูกมะระ
ดังกล่าวอาจเป็นสาเหตุให้เส้นใยของเห็ดเยือ่ ไผ่สามารถปล่อยเอนไซม์ เนือ่ งจากมีใบใหญ่และเจริญเติบโตได้เร็วกว่า สภาพร่มเงาทีเ่ หมาะสม
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30 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2563
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ภายใต้คา้ งผักมีความส�ำคัญต่อการเจริญของเห็ดเยือ่ ไผ่มาก เพราะเห็ด
เยื่ อ ไผ่ มั ก จะถู ก พบในป่าที่มีป ริม าณใบไม้ทับ ถมกัน มากๆ เช่ น
ประเทศจีนจะพบได้ในป่าไผ่ ในอินโดนีเซียเห็ดเยื่อไผ่มักจะถูกพบ
ในไร่กาแฟบริเวณที่มีใบกาแฟเน่าเปื่อยทับถมกัน (Sitinjak, Rama
R. 2016) แต่อย่างไรก็ตามการปลูกด้วยระยะห่างระหว่างหลุม
1.5 เมตร หยอดหลุมละ 2 เมล็ด ทั้งการปลูกบวบและมะระพบว่า
ไม่สามารถเจริญคลุมเต็มค้างขนาด 3 x 3 x 3 เมตร ได้ ถึงแม้พืช
ทั้ง 2 ชนิด จะเจริญเต็มที่และให้ผลแล้วก็ตาม ดังนั้นในการปลูก
เพื่อต้องการสร้างร่มเงาภายใต้ค้างให้มากขึ้น จึงควรเพิ่มจ�ำนวน
ต้นต่อหลุม หรือลดระยะปลูกลงเพื่อให้มีจ�ำนวนต้นมากขึ้น
ในการทดลองที่ 2 ซึง่ ศึกษาอิทธิพลของอาหารเสริมสูตร
ต่างๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตของเห็ดเยื่อไผ่ พบว่า อาหารเสริมหลัก
ในสิง่ ทดลองที่ 2 - สิง่ ทดลองที่ 5 คือ ร�ำ 5 เปอร์เซ็นต์ - 6 เปอร์เซ็นต์
นัน้ เมือ่ น�ำมาใส่ในแปลงเพาะจะดึงดูดศัตรูธรรมชาติเข้ามาในแปลง
จ�ำนวนมาก ได้แก่ มด ปลวก หอยทาก และแมลงในดินอื่นๆ
ซึ่งศัตรูธรรมชาติเหล่านี้จะกัดกินเส้นใยเห็ด ท�ำให้แปลงเพาะที่มีร�ำ
เป็นอาหารเสริมมีการเกิดดอกเห็ดน้อยมาก ซึง่ สอดคล้องกับ นิรนาม
(2562) ที่ ร ายงานว่า การใส่ร�ำในก้อนเชื้อเห็ด ปริม าณสู ง มาก
เกินไป มีโอกาสจะท�ำให้กอ้ นเชือ้ เห็ดถูกรบกวนหรือเสียได้ เนือ่ งจาก
ร� ำ อุ ด มไปด้ ว ยโปรตี น และวิ ต ามิ น บี จึ ง เป็ น ที่ ต ้ อ งการของเชื้ อ
จุลินทรีย์อื่นที่เป็นศัตรูเห็ดด้วย นอกจากนี้ Lodge et al. (2008)
ได้รายงานด้วยว่า ปริมาณโปรตีนที่สูงมากเกินไปสามารถยับยั้ง
การเจริญเติบโตของเส้นใยเชื้อราได้
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1. การท�ำแปลงเพาะเห็ดเยื่อไผ่พร้อมกับการปลูกผัก
ขึน้ ค้าง จะท�ำให้แปลงเพาะเห็ดได้รบั แสงแดดจัดเป็นเวลานานกว่าที่
ผักขึน้ ค้างจะสามารถสร้างร่มเงาได้มากพอ ดังนัน้ จึงควรบังแดดด้วย
ตาข่ายพรางแสง 70 เปอร์เซ็นต์ก่อนในช่วงต้น หรือปลูกผักขึ้นค้าง
ก่อนให้เกิดร่มเงาที่เพียงพอแล้วจึงท�ำแปลงเพาะภายหลัง
2. ควรจะท�ำการป้องกันและก�ำจัดศัตรูธรรมชาติ เช่น
มด ปลวก หอยทาก ฯลฯ ให้ดีก่อนที่จะท�ำแปลงเพาะเห็ด เพราะ
ศัตรูธรรมชาติเหล่านี้สร้างความเสียหายให้กับดอกเห็ดมาก เช่น
มดและปลวกจะกัดกินเส้นใย ท�ำให้ไม่เกิดดอกเห็ดหรือเกิดน้อยมาก
ส่วนหอยทากจะเจาะกัดกินดอกตูม ท�ำให้ดอกตูมเน่าเสีย เป็นต้น

อัจฉรา บุญโรจน์, วัชรวิทย์ รัศมี

หมายเหตุ : ตัวอักษรที่ก�ำกับค่าเฉลี่ยในแถวที่แตกต่างกัน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P<0.05)
หมายเหตุ : ตัวอักษรที่กํากับคาเฉลี่ยในแถวที่แตกตางกัน หมายถึงมีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05)
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ตารางที่ 1 แสดงคุณลักษณะตาง ๆ ของเห็ดเยื่อไผที่เพาะบนใบไมผลชนิดตาง ๆ ภายใตคางบวบและคางมะระ
ของใบไม
วันที่ออกดอก จํานวนดอก
น้ําหนักสดดอก น้ําหนักแหง ความยาว
ความยาวกาน
ชนิดของใบ
ความยาว
ผล/ค
างผัางผั
กก
(วัน)
ตอตร.ม.
(กรัม)
ดอก (กรัม) รางแห (ซม.) ก้ดอก
(ซม.)(ซม.)
ไม้
ผล/ค้
านดอก
ใบทุเรียนใตคาง 42.0 ab
10
34.4 ab
2.3 ab
22.2 ab
18.4
บวบ
ใบทุเรียนใตคาง 38.7 b
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1.5 c
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มะระ
ใบลําไยใตคาง
49.3 a
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บวบ
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มะระ
ใบเงาะใตคาง
44.7 ab
7
48.2 a
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23.3 a
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บวบ
ใบเงาะใตคาง
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7
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22.0 ab
19.2
มะระ
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*
*
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หมายเหตุ : ตัตัววอัอักกษรที
ษรที่ก่กํา�ำกักับบคค่าาเฉลี
เฉลี่ย่ยในแถวที
ในแถวที่แ่แตกต
ตกต่าางกังกันนหมายถึ
หมายถึงงมีคมีวามแตกต
ความแตกต่างกั
างกันอย
นอย่างมี
างมีนัยนสํัยาส�คัำญคัญทางสถิ
ทางสถิติ ต(P<0.05)
ิ (P<0.05)
ดไมดไม่
ใสอใส่าหารเสริ
ม (control)
		 T 1T :1แปลงเพาะเห็
: แปลงเพาะเห็
อาหารเสริ
ม (control)		
ดใสดใส่
รําร5�ำ 5เปอร
เซ็เนซ็ตนต์ของน้
ําหนั
กใบไม
ผลผล
		 T T2 2: แปลงเพาะเห็
: แปลงเพาะเห็
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ของน�
้ำหนั
กใบไม้
ดใสดใส่
รําร5�ำ 5เปอร
เซ็เนซ็ตน+ต์ดี+เดีกลืเกลื
อ อ2 2เปอร
เซ็เนซ็ตนต์
		 T T3 3: แปลงเพาะเห็
: แปลงเพาะเห็
เปอร์
เปอร์
ดใสดใส่
รําร6�ำ 6เปอร
เซ็เนซ็ตนต์+ +ดีเดีกลืเกลื
อ อ2 2เปอร
เซ็เนซ็ตนต์+ +ยิปยิซัปมซัม2 2เปอร
		 T T4 4: แปลงเพาะเห็
: แปลงเพาะเห็
เปอร์
เปอร์
เปอร์เซ็เนซ็ตนต์
ดใสดใส่
รําร6�ำ 6เปอร
เซ็เนซ็ตนต์+ +ดีเดีกลืเกลื
อ อ2 2เปอร
เซ็เนซ็ตนต์+ +ยิปยิซัปมซัม2 2เปอร
		 T T5 5: แปลงเพาะเห็
: แปลงเพาะเห็
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เปอร์
เปอร์เซ็เนซ็ตนต์+ +ปูนปูขาว
นขาว1 1เปอร
เปอร์เซ็เนซ็ตนต์

ตารางที่ 2 แสดงคุณลักษณะของเห็ดเยื่อไผที่เพาะดวยใบทุเรียนใตคา งบวบและเติมอาหารเสริมชนิดตาง ๆ
สิ่งทดลอง
วันที่ออกดอก จํานวนดอก
น้ําหนักสดดอก น้ําหนักแหง ความยาว
(วัน)
ตอตร.ม.
(กรัม)
ดอก (กรัม) รางแห (ซม.)
T1
45
7a
39.1 a
2.7 a
21
T2
48
2b
23.2 b
1.6 b
17.8
T3
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1b
25.3 b
1.8 b
18.2
T4
49
1b
22.1 b
1.5 b
16.5
T5
48
1b
24.3 b
1.7 b
17.1
Ftest
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*
*
*
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และรวบรวมข้อเสนอแนะจากชุมชน
และเจ้าหน้าที่ของรัฐในการแก้ไขปัญหาช้างป่าบุกรุกถิ่นที่อยู่อาศัยและพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้าน ในเขตต�ำบลทับช้าง อ�ำเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี ใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษามีดังนี้
ชุมชนและภาครัฐได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาช้างป่าบุกรุกถิ่นที่อยู่อาศัยและพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้าน ดังนี้
ขั้นที่ 1 เป็นการประชุมหารือระหว่างชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และทหารพราน โดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นแกนน�ำ ซึ่งผู้ใหญ่บ้าน
ได้ส่งจดหมายเรียนเชิญชาวบ้านที่มีส�ำมะโนครัวอยู่ในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และทหารพรานให้เข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็น
แลกเปลี่ยนความรู้ และวิธีการในการแก้ปัญหาช้างป่า
ขั้นที่ 2 น�ำเอาวิธีการ และความรู้ที่ได้จากการประชุมมาประยุกต์ใช้ ซึ่งด�ำเนินการทั้งแผนระยะสั้น และระยะยาวควบคู่กันไป
โดยแผนระยะยาวเป็นเรื่องของการปลูกพืชที่ช้างป่าชอบกิน ซึ่งชาวบ้านให้ความมือในการปลูกป่าเพื่อสร้างแหล่งอาหารให้ช้างเป็นอย่างดี
โดยมีผ้เู ชี่ยวชาญคอยให้ค�ำแนะน�ำเรื่องพืชที่ช้างชอบกิน ส่วนแผนระยะสั้น คือ มีการสร้างหอคอยเพื่อส�ำรวจดูว่ามีช้างป่าบุกเข้ามาในพื้นที่
หรือไม่ จากนั้นมีการระดมชาวบ้าน ทหารพราน และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านมาช่วยกันขับไล่ช้าง ซึ่งวิธีการขับไล่ช้างที่น�ำ
มาใช้ คือ การท�ำให้เกิดเสียงดัง เช่น จุดประทัด ระเบิดปิงปอง เป็นต้นทั้งนี้เพื่อให้ช้างตกใจกลัวหนีเข้าป่า ส่วนอีกวิธี คือ การฉายไฟ
ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ และทหารพราน ได้ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาช้างป่าไว้ ดังนี้
		 1. การปลูกป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ เพื่อเป็นแหล่งอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของช้างป่า
		 2. การสร้างแผงเหล็กแบบแข็งแรงเพื่อป้องกันช้างป่าเข้ามาในชุมชน
		 3. การขุดคูคลองขนาดกว้างและลึกเพื่อเป็นแนวป้องกันการบุกรุกเข้ามายังพื้นที่ท�ำการเกษตรของชาวบ้าน
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The objective of this research was to examine the participation between community and government
officers ; and collected feedback from community and government officers to solve the elephas maximus
problem by invading habitats and agricultural areas of villagers in Tumbon Thapchang, SoiDao District Chanthaburi.
The study was a quantitative research and collection of data by literature review, interviewed, focus group
discussion and data was analyzed using content analysis. The results of the study were as follows :
Step 1 A Meeting Between Villagers, Forestry Officers and Rangers. The village headman was a leader
of the meeting and he sent the meeting invitation letters to villagers who had a census in the area, forestry
officers and rangers to join the meeting for discussing and exchanging about knowledge and how to solve the
elephas maximus problem
Step 2 Applied the Method and Knowledge From the Meeting. The implementation were short-term
plan and long-term plan together. Long-term plan was about growing plants that elephants loved to eat.
The villagers gave cooperation for planting in the forest to create food sources for elephants as well and have
the specialist to advised about plants that elephants loved to eat. Short-term plan was to build a tower for
explore elephants when they invaded into the area. Then mobilized villagers, rangers and forestry officers.
The most of all was the villagers they helped to expel the elephants. The way to expel was making a loud noise
such as firecrackers, bombs, etc., so the elephants will panic and escaped into the forest. The other way was to lighting
Villager, forestry officers and rangers given suggestions on how to solve the elephas maximus problem
were as follows.
1. Reforestation to became a food source that was sufficient for the elephas maximus need.
2. Creating a strong steel panel to protect the elephas maximus entering in the community.
3. Excavation of a wide and deep canal to prevent the elephas maximus in to the agricultural areas of
		 the villagers.
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มีผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย เช่น พืชผักสวนครัว พืชไร่
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าเกิดขึน้ มาเป็น และพืชสวน (เทศบาลต�ำบลทับช้าง, 2560) จะเห็นว่า ต�ำบลทับช้าง
เวลานาน ตั้งแต่มีคนเข้าไปในพื้นที่ป่าและท�ำลายถิ่นที่อยู่อาศัย มีพื้นที่ติดกับถิ่นที่อยู่อาศัยของช้างป่า และยังมีแหล่งน�้ำที่ช้างป่า
ของช้างป่า โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคน ใช้เพื่อการบริโภค ท�ำให้พื้นที่ดังกล่าวมีปัญหาเรื่องช้างป่าบุกรุก
กับช้างป่า คือ บริเวณชุมชนหรือพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมทีอ่ ยูใ่ กล้กบั พืน้ ที่ ที่อยู่อาศัยและพืชผลเกษตรกรรมอยู่บ่อยครั้ง ท�ำให้เกิดความสูญเสีย
คุ้มครอง ซึ่งท�ำให้เกิดปัญหารุนแรงเนื่องจากช้างป่าท�ำร้ายคนถึง ตามมาหลายอย่างดังที่ปรากฏตามข่าว เช่น ช้างป่ากว่า 10 ตัว
ขั้นเสียชีวิต และน�ำไปสู่การตายของช้างป่าอันเนื่องมาจากถูกคน บุกท�ำลายไร่ข้าวโพด ไร่พริก และไร่มะเขือของชาวบ้านคลองพอก
ท�ำร้าย ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ประเด็นของ ต�ำบลทับช้าง อ�ำเภอสอยดาว เสียหายกว่า 100 ไร่ (ผู้จัดการ
การเกิดข้อขัดแย้ง คือ ปัญหาการแย่งชิงพื้นที่ราบริมแหล่งน�้ำ ออนไลน์, 2560) หญิงวัยกลางคนโดนช้างป่าไม่ทราบจ�ำนวนท�ำร้าย
แหล่งอาหาร และแหล่งหลบภัยที่ส�ำคัญของช้างป่า ในช่วงฤดูฝน นอนเสียชีวิต สภาพกระดูกขาหักทั้งสองข้าง มีร่องรอยเท้าช้างย�่ำ
ที่ยังมีอาหารอุดมสมบูรณ์ช้างป่าสามารถด�ำรงชีวิตอยู่ได้ แต่เมื่อถึง ทั่วทั้งตัว ใกล้ไร่อ้อยและไร่สัปปะรด เหตุเกิดที่ต�ำบลทับช้าง อ�ำเภอ
ฤดูแล้งอาหารและน�้ำขาดแคลนช้างป่าจึงต้องเข้ามาหากินผลผลิต สอยดาว และยังพบว่าไร่อ้อยและไร่สัปปะรดถูกช้างป่าท�ำลาย
ทางการเกษตรในพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมของมนุษย์ ซึง่ ปัญหานีไ้ ด้เกิดกับ (มติชนออนไลน์, 2560) และพบศพชาวสวนล�ำไยเสียชีวิตในสภาพ
หลายประเทศเช่น อินเดีย มาเลเซีย เนปาลฯลฯ รวมทัง้ ประเทศไทยด้วย ที่กระดูกผิดรูปและอวัยวะภายในฉีกขาด ซึ่งบริเวณโดยรอบพบ
ในประเทศเนปาลเมือ่ 15 ปีทผี่ า่ นมาจนถึงปัจจุบนั ประชากรช้างป่า รอยเท้ า ช้ า งขนาดใหญ่ คาดว่ า ชาวบ้ า นคนดั ง กล่ า วก� ำ ลั ง เดิ น
ได้เข้าท�ำลายพืชผลทางการเกษตรตลอดจนเข้าท�ำลายบ้านเรือนของ กลับบ้าน แล้วโดยช้างป่าใช้งวงรัดจากนั้นฟาดกับต้นไม้และใช้
มนุษย์มากกว่า 277 หลัง และท�ำร้ายชาวบ้านเสียชีวิตมากกว่า เท้าเหยียบซ�้ำ (สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7, 2560)
จะเห็ น ได้ ว ่ า ปั ญ หาระหว่ า งคนกั บ ช้ า งป่ า ได้ ส ร้ า ง
66 คน อันเป็นเหตุท�ำให้ช้างป่าถูกท�ำร้ายเสียชีวิตกว่า 23 ตัว
แต่ละประเทศก็ได้มคี วามพยายามทีจ่ ะแก้ไขปัญหาด้วยวิธกี ารต่างๆ ความเสียหายต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นจ�ำนวนมาก และนับวัน
ซึ่งในบางแห่งลดปัญหาลงได้บ้าง (สุพล จิตรวิจักษณ์, 2550 : 37) ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะชาวบ้านจ�ำนวนมากที่ต้องอยู่
ส�ำหรับประเทศไทยความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า อย่ า งหวาดระแวงไม่ ว ่ า จะเป็ น ในส่ ว นของชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น
นับเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน ในหลายพื้นที่มีคนถูก จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วม
ช้างป่าท�ำร้ายจนถึงขั้นเสียชีวิต ขณะเดียวกันช้างป่าจ�ำนวนไม่น้อย ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นชาวบ้าน ผู้น�ำชุมชน เจ้าหน้าที่
ั หาช้างป่าบุกรุกถิน่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยและพืน้ ที่
ก็ถูกท�ำร้ายถึงขั้นเสียชีวิตจากวิธีป้องกันตัวของมนุษย์ สาเหตุของ ภาครัฐในการช่วยกันแก้ปญ
ปัญหา คือ มนุษย์บุกรุกถิ่นที่อยู่อาศัยของช้างป่าเพื่อขยายพื้นที่ท�ำ เกษตรกรรม ซึ่งผลการศึกษาจะสะท้อนผลลัพธ์และปัญหาที่เกิด
เกษตรกรรม ท�ำให้เกิดการเผชิญหน้ากันระหว่างคนกับช้างป่าอย่าง จากการร่วมมือกันระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ ตลอดจนน�ำไปสู่
หลีกเลี่ยงไม่ได้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี แนวทางการปรับปรุงวิธีการแก้ไขปัญหาช้างป่าบุกรุกถิ่นที่อยู่อาศัย
เป็นอีกเขตหนึ่งที่มีช้างป่าอาศัยอยู่ ซึ่งปัจจุบันมีประชากรช้างป่า และที่ท�ำกินของชุมชนให้บรรลุผลสืบไป
อาศัยอยู่ประมาณ 110 ตัว โดยแบ่งออกเป็น 3 ฝูงใหญ่ คือ ฝูงที่ 1
มีประชากรประมาณ 30 ตัว หากินอยูบ่ ริเวณตอนเหนือของพืน้ ทีเ่ ขต วัตถุประสงค์ของการวิจัย
รักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว บริเวณบ้านคลองพอก ต�ำบลทับช้าง
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพปั ญ หาที่ เ กิ ด จากช้ า งป่ า บุ ก รุ ก
และบ้านตาเรือง บ้านเขาแก้ว ต�ำบลปะตง อ�ำเภอสอยดาว ฝูงที่ 2 ถิน่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยและพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมของชาวบ้านในเขตต�ำบลทับช้าง
มีประชากรประมาณ 10 ตัว หากินอยู่บริเวณ ต�ำบลทับไทร อ�ำเภอ อ�ำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
โป่งน�้ำร้อน และต�ำบลฉมัน อ�ำเภอมะขาม และฝูงที่ 3 มีประชากร
2. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าที่
ประมาณ 70 ตัว หากินอยูบ่ ริเวณ ต�ำบลจันทเขลม อ�ำเภอเขาคิชฌกูฏ ของรั ฐ ในการแก้ ป ั ญ หาช้ า งป่ า บุ ก รุ ก ถิ่ น ที่ อ ยู ่ อ าศั ย และพื้ น ที่
และต�ำบลขุนซ่อง อ�ำเภอแก่งหางแมว โดยบริเวณต�ำบลทับช้าง เกษตรกรรมของชาวบ้าน ในเขตต�ำบลทับช้าง อ�ำเภอสอยดาว
มีช้างป่าอาศัยอยู่จ�ำนวน 8-13 ตัว (สิทธิชัย บรรพต,2559)
จังหวัดจันทบุรี
ลักษณะภูมิประเทศของต�ำบลทับช้าง อ�ำเภอสอยดาว
3. เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากชุมชนและเจ้าหน้าที่
จังหวัดจันทบุรี โดยทั่วไปเป็นที่ราบ มีเนินเขาเป็นบางส่วน พื้นที่ทาง ของรัฐ ในการแก้ไขปัญหาช้างป่าบุกรุกถิ่นที่อยู่อาศัยและพื้นที่
ทิศตะวันตกติดต่อกับเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ เขาสอยดาว ซึง่ เป็นแหล่ง เกษตรกรรม
ต้นน�้ำส�ำคัญหลายสายภายในต�ำบล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเขาสลับ
กับพืชไร่ พืชสวน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
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2. น�ำแบบสัมภาษณ์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative เชิงคุณภาพเพื่อให้ช่วยพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถาม
Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วม กับวัตถุประสงค์การวิจัย และขอค�ำแนะน�ำเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการ
ระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการแก้ปัญหาช้างป่าบุกรุก สัมภาษณ์ หรือการตั้งค�ำถามเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุม
ถิ่ น ที่ อ ยู ่ อ าศั ย และพื้ น ที่ เ กษตรกรรมของชาวบ้ า นในเขตต� ำ บล มากขึ้น
3. ทดลองใช้ข้อค�ำถามเพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัย
ทับช้าง อ�ำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ซึ่งเป็นการตรวจสอบว่า ผู้ให้ข้อมูลเข้าใจในประเด็นค�ำถามในแต่ละ
ข้อหรือไม่ และสามารถตอบได้ตรงตามเป้าประสงค์ของค�ำถาม
ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย
การเลือกกลุม่ เป้าหมายในการวิจยั ครัง้ นี้ เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูล ในแต่ละข้อหรือไม่ ซึ่งทดลองถาม 3 คน ซึ่งผู้ให้ข้อมูลเข้าใจและ
ที่มีความน่าเชื่อถือ ครอบคลุม และครบถ้วนตรงตามวัตถุประสงค์ สามารถตอบค�ำถามได้ตรงตามเป้าประสงค์ทุกคน
การวิจัย ผู้วิจัยได้พิจารณาและก�ำหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ดังนี้
1. ชาวบ้ า นในเขตต� ำ บลทั บ ช้ า ง อ� ำ เภอสอยดาว วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
การรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนดังนี้
จังหวัดจันทบุรี จ�ำนวน 3 คน ซึง่ เป็นผูท้ เี่ คยได้รบั ความเสียหายและ
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาขั้นตอนการสัมภาษณ์ ซึ่งมีขั้นตอน
มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
2. ตัวแทนผูน้ ำ� ชุมชนในเขตต�ำบลทับช้าง อ�ำเภอสอยดาว ดังนี้
1. การเริ่มสร้างความสัมพันธ์ ในการเริ่มสร้างความ
จังหวัดจันทบุรี 2 คน ซึ่งเป็นผู้ช่วยวางแผนและน�ำกลุ่มอาสาสมัคร
สัมพันธ์นี้นักวิจัยหรือผู้สัมภาษณ์จะพยายามพัฒนาสัมพันธภาพ
เข้าช่วยเหลือชาวบ้าน
3. ทหารพรานนาวิกโยธินที่ 544 ฐานดงจิก จ�ำนวน ในการวิจัยกับผู้ถูกสัมภาษณ์ พยายามสร้างความไว้วางใจและ
ความสัมพันธ์อันดีต่อกันกับผู้ถูกสัมภาษณ์ ทั้งนี้ผู้สัมภาษณ์และ
7 คน เจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนร่วมและให้ความช่วยเหลือชาวบ้าน
4. เจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ผู้ถูกสัมภาษณ์เริ่มท�ำงานด้วยกัน เป็นการท�ำงานเพื่อให้ได้ข้อมูล
เขาสอยดาว จ�ำนวน 5 คน เจ้าหน้าทีร่ ฐั ทีม่ สี ว่ นร่วมส�ำหรับให้คำ� แนะน�ำ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัย ผู้สัมภาษณ์เป็นผู้ก�ำหนด
ในการแก้ปัญหาช้างป่าและร่วมกับอาสาสมัครให้ความช่วยเหลือ ขอบเขตเนื้ อ หาที่ จ ะพู ด คุ ย กั น ส่ ว นผู ้ ถู ก สั ม ภาษณ์ จ ะเป็ น ฝ่ า ย
ให้ข้อมูลที่ตอบสนองขอบเขตเนื้อหาดังกล่าว
ชาวบ้าน
2. การท�ำข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้สัมภาษณ์และ
ผู้ถูกสัมภาษณ์ การด�ำเนินการในส่วนนี้เป็นการแสดงพฤติกรรม
ขอบเขตด้านพื้นที่
บริเวณเขตพื้นที่ต�ำบลทับช้าง อ�ำเภอสอยดาว จังหวัด ตกลงใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการสัมภาษณ์ของผู้ถูก
สัมภาษณ์ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ถูกสัมภาษณ์เข้าใจในเป้าหมาย
จันทบุรี
และวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ ตลอดจนผูถ้ กู สัมภาษณ์มคี วาม
เต็มใจที่จะร่วมในเงื่อนไขของการสัมภาษณ์ที่ทราบชัดเจน นักวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
หรื อ ผู ้ สั ม ภาษณ์ อ าจจะให้ ร ายละเอี ย ดขั้ น ตอนการสั ม ภาษณ์
การวิจัยครั้งนี้มีเครื่องมือที่ใช้ส�ำหรับรวบรวมข้อมูล
ทั้งโดยวาจาหรือโดยเอกสาร หรือจะให้ประเด็นการสัมภาษณ์เพื่อ
1 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structured
เป็นการให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เตรียมตัวได้ดียิ่งขึ้น และยังให้ความรู้สึก
interviews) และมีอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องบันทึกเสียงเป็นตัวช่วย
ว่ า นั ก วิ จั ย หรื อ ผู ้ สั ม ภาษณ์ ใ ห้ ก ารยอมรั บ เขาหรื อ เธอเข้ า มาใน
ในการบันทึกข้อมูล
กระบวนการสัมภาษณ์
ผู้วิจัยได้สร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้
3. การลงมือสัมภาษณ์ ในระหว่างการสัมภาษณ์นกั วิจยั
1. ก�ำหนดวัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์ซึ่งสอดคล้อง
หรือผูส้ มั ภาษณ์ตอ้ งพยายามอธิบายให้ผถู้ กู สัมภาษณ์เข้าใจประเด็น
กับวัตถุประสงค์การวิจัย โดยมีลักษณะค�ำถามที่ก�ำหนดไว้ชัดเจน
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับหัวข้อการวิจยั โดยส่วนใหญ่แล้ว ผูถ้ กู สัมภาษณ์
3 ประเด็ น คื อ 1) ผลกระทบที่ ไ ด้ รั บ จากการที่ ช ้ า งป่ า บุ ก รุ ก
จะเล่าเรื่องราวและประสบการณ์ของตนในรายละเอียด ซึ่งจะเป็น
ทีอ่ ยูอ่ าศัยและทีท่ ำ� กิน 2) การมีสว่ นร่วมเพือ่ แก้ปญ
ั หาช้างป่าบุกรุก
การพรรณนาเรื่องราวเฉพาะของเขาหรือเธอผ่านมุมมองของเขา
ที่อยู่อาศัยและที่ท�ำกินและ 3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ปัญหา
หรือเธอเองโดยตรง นักวิจัยหรือผู้สัมภาษณ์พึงระลึกว่า บ่อยครั้ง
ช้างป่า
ที่ผู้ถูกสัมภาษณ์จะเล่าเรื่องทั่วๆ ไปหรือให้สถานการณ์กว้างๆ แทน
ที่จะเป็นเรื่องเฉพาะของตน ดังนั้นนักวิจัยหรือผู้สัมภาษณ์จะต้อง
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คอยตัง้ ค�ำถามทีเ่ จาะช่องหรือเปิดเข้าไปหาเนือ้ หาส่วนทีเ่ ป็นเรือ่ งราว
เฉพาะของผู้ถูกสัมภาษณ์ด้วย
ขั้นตอนที่ 2 ลงพื้นที่ภาคสนาม แนะน�ำตัวเอง ชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการท�ำการวิจัย และขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์
ก่อนการสัมภาษณ์และการใช้อุปกรณ์ต่างๆ
ขั้นตอนที่ 3 เริม่ การสัมภาษณ์ดว้ ยการสัมภาษณ์แบบ
กึ่งโครงสร้าง ซึ่งผู้วิจัยได้ก�ำหนดข้อค�ำถามที่เป็นประเด็นส�ำคัญ
บางส่วนมาใช้ในการสัมภาษณ์ และคอยถามค�ำถามที่เห็นว่าจะ
เติมเต็มข้อมูลให้สมบูรณ์มากขึ้นเพิ่มเติมตามสถานการณ์
ขั้นตอนที่ 4 หลั ง จากการสั ม ภาษณ์ ก ล่ า วขอบคุ ณ
ผู้ให้ข้อมูล และด�ำเนินการในลักษณะเดียวกันจนได้ข้อมูลครบถ้วน
สมบูรณ์
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ผลการวิจัยการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ลดปัญหาช้างป่าบุกรุกท�ำลายพืน้ ทีก่ ารเกษตร ต�ำบลทับช้าง อ�ำเภอ
สอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ผลการวิจัยตอบวัตถุประสงค์ข้อ 1 เพื่อศึกษาสภาพ
ปัญหาที่เกิดจากช้างป่าบุกรุกถิ่นที่อยู่อาศัยและพื้นที่เกษตรกรรม
ของชาวบ้านในเขตต�ำบลทับช้าง อ�ำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
จากลักษณะของสภาพภูมิประเทศของอ�ำเภอสอยดาว
เป็ น พื้ น ที่ ติ ด กั บ เทื อ กเขาสอยดาวเหนื อ ซึ่ ง มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ
ผืนป่าใหญ่ และเป็นผืนป่าที่มีช้างป่าอาศัยอยู่ ท�ำให้ประชาชน
ประสบปัญหาช้างป่าเข้ามาท�ำลายพืชสวน ทรัพย์สิน และท�ำร้าย
ชีวิตของชาวบ้านในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว โดยเฉพาะสถานการณ์
ภัยแล้งยิ่งส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่ามากขึ้น ท�ำให้ช้างป่าต้องออกจาก
ป่ามาหากินพืชไร่ของชาวบ้าน และเข้าใกล้ชุมชนมากขึ้นส่งผล
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์เชิงเนือ้ หา (Content Analysis) กระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน อีกสาเหตุหนึ่ง
ซึ่งเป็นการน�ำข้อมูลเชิงคุณภาพมาบันทึกเป็นข้อความ (Text) เพื่อ ทีท่ ำ� ให้ชา้ งป่าต้องออกจากป่ามาหากิน เพราะอาหารในป่ามีไม่เพียงพอ
ท�ำการวิเคราะห์เนื้อหา ข้อความที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่าง เนือ่ งจากชาวบ้านขยายพืน้ ทีเ่ พาะปลูกเข้าไปในป่าซึง่ เป็นแหล่งอาหาร
ตั ว ข้ อ มู ล และบริ บ ทกั บ ความหมายของการคิ ด /การกระท� ำ และที่อยู่อาศัยของช้างป่าแต่เดิม ชาวบ้านส่วนหนึ่งก็ยอมรับสภาพ
ในเหตุการณ์/ปรากฏการณ์ที่ศึกษา ซึ่งน�ำไปสู่การตีความหมาย และเข้าใจว่าตนเองมาบุกรุกพื้นที่ป่า ท�ำให้ช้างขาดแหล่งอาหาร
ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล พบว่า ชาวบ้านได้รับ
(Interpret) เพื่อสร้างค�ำอธิบายเชิงนามธรรมที่แสดงความเป็นเหตุ
เป็นผลอันซับซ้อนของแบบแผนการกระท�ำ/กิจกรรมและความหมาย ความเสียหายหรือผลกระทบจากการออกหากินของช้างป่า ในปี
ของมนุษย์ภายใต้บริบทเฉพาะ โดยสัมพันธ์เชือ่ มโยงใกล้ชดิ กับรูปธรรม พ.ศ. 2559 - 2560 สามารถสรุปความเสียหายที่เกิดขึ้นได้เป็น
3 ประเด็น คือ 1) ท�ำให้ได้รับความเสียหายของพืชไร่ พืชสวน
ของข้อมูลในภาคสนาม โดยมีล�ำดับขั้นในการวิเคราะห์ ดังนี้
1. การจัดระเบียบข้อมูล (Data Organizing) เป็น ประมาณ 100 ไร่ 2) ความเสียของทรัพย์สิน เช่น บ้าน รั้วบ้าน
กระบวนการจัดการด้วยกรรมวิธตี า่ งๆ เพือ่ ท�ำให้ขอ้ มูลเป็นระเบียบ เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น และ 3) ความเสียหายต่อชีวิตซึ่งเห็นได้จาก
ทั้งทางกายภาพและในทางเนื้อหา พร้อมที่จะแสดงและน�ำเสนอ บทสัมภาษณ์ของชาวบ้านที่ได้กล่าวไว้ว่า “ตอนนี้ชาวบ้านในชุมชน
มีความหวาดกลัวมากเพราะไม่มีโอกาสรู้เลยว่าวันไหน เวลาไหนที่
อย่างเป็นระบบได้
2. การแสดงข้อมูล (Data Display) คือ กระบวนการ ช้างป่าจะออกมาหากินรอบๆ หมูบ่ า้ น พอตกเย็นตกดึกมา ก็ไม่มใี คร
น�ำเสนอข้อมูล ส่วนใหญ่อยูใ่ นรูปของการพรรณนา อันเป็นผลมาจาก กล้าออกนอกบ้าน ต่างคนต่างปิดไฟนอนบ้านใครบ้านมัน อีกทั้ง
การเชื่อมโยงข้อมูลที่จัดระเบียบแล้วเข้าด้วยกัน ตามกรอบแนวคิด ถ้าเจอช้างป่าแบบบังเอิญก็ไม่รู้ว่าจะต้องต่อสู้หรือหลบหนีอย่างไร
ทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์เพือ่ มองเรือ่ งราวของสิง่ ทีศ่ กึ ษาตามความหมาย แล้วก็ยงั มีอกี ว่าช้างป่ามันไปท�ำลายพวกพืชผลทางการเกษตรทีป่ ลูกไว้
ไปเห็นทีกน็ ำ�้ ตาร่วง อยากให้มกี ารแก้ไขปัญหานีอ้ ย่างเร่งด่วนจริงๆ”
ที่ข้อมูลซึ่งได้ถูกจัดระเบียบไว้ดีแล้ว “พูด” ออกมา
3. การหาข้อสรุป การตีความ และการตรวจสอบความ ซึง่ ทุกความเสียหายจัดว่ามีความร้ายแรงและส่งผลกระทบอย่างมาก
ถูกต้องตรงประเด็นของผลการวิจัย (Conclusion Interpretation ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านทั้งทางด้านร่างกายและทางด้าน
and Verification) เป็นกระบวนการหาข้อสรุป และการตีความหมาย จิตใจ ชาวบ้านต้องอาศัยอยูใ่ นความหวาดกลัวและความหวัดระแวง
ของผลหรือข้อค้นพบทีไ่ ด้จากการแสดงข้อมูล รวมถึงการตรวจสอบว่า จากภัยของช้างป่าอยู่ตลอดเวลา
ผลการวิจัยตอบวัตถุประสงค์ข้อ 2 เพื่อศึกษาการมี
ข้อสรุปความหมายที่ได้นั้นมีความถูกต้องตรงประเด็น และน่าเชื่อถือ
เพียงใด ข้อสรุปและสิง่ ทีต่ คี วามออกมานัน้ อาจอยูใ่ นรูปของค�ำอธิบาย ส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการแก้ปัญหาช้างป่า
บุกรุกถิน่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยและพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมของชาวบ้านในเขตต�ำบล
กรอบแนวคิดหรือทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องที่ท�ำการวิเคราะห์นั้น
ทับช้าง อ�ำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
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		 2) การขับไล่ช้างป่า มีอยู่ 2 วิธี ซึ่งเป็นวิธีการ
ที่ชาวบ้านเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เมื่อประสบความส�ำเร็จจึงมี
การถ่ายทอดไปยังชาวบ้านคนอื่นในหมู่บ้านหรือในชุมชนเพื่อให้
เกิดการลอกเลียนแบบ ได้แก่
			 2.1) การขับไล่ชา้ งป่าด้วยเสียง โดยวิธกี ารแรก
เจ้าหน้าทีป่ า่ ไม้หา้ มใช้ปนื ในการขับไล่ชา้ ง ดังนัน้ ชาวบ้านจึงเลือกใช้
เสียงตะโกน ประทัด เคาะหม้อ กระทะ สังกะสี โห่ไล่ และระเบิด
ปิงปอง มีเป้าหมายเพือ่ ท�ำให้ชา้ งกลัวโดยช้างจะชะงักและถอยกลับ
ไปในป่า แต่วิธีนี้ใช้ได้ดีเฉพาะตอนกลางวัน หรือกรณีที่เห็นตัวช้าง
อย่างชัดเจนเพราะเป็นวิธีที่เข้าใกล้ตัวช้างป่ามาก ซึ่งในตอนกลางคืน
อาจเสี่ยงต่อการโดนช้างเหยียบ
			 2.2) การฉายไฟขับไล่ชา้ งป่า ส่วนวิธที สี่ อง คือ
การฉายไฟหรือส่องไฟใส่ช้าง วิธีการ คือ ชาวบ้านยืนรวมตัวกันต่อ
หน้าช้างและส่องไฟพร้อมกัน ห้ามยืนล้อมและส่องไฟเป็นลักษณะ
วงกลมเพราะจะท�ำให้ช้างมึนงง ไม่มีทางถอย ส่งผลท�ำให้ช้างป่า
โมโหและวิ่งเข้าท�ำร้ายชาวบ้านอาจท�ำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้
โดยวิธีนี้จะใช้ได้เฉพาะตอนกลางคืน และจะใช้ได้ดีเมื่อใช้ควบคู่กับ
การตะโกนใช้เสียงไล่ ซึง่ วิธที ง้ั หมดก็เพือ่ ขับไล่ชา้ งให้ถอยกลับเข้าไป
ในพื้นที่ป่า ซึ่งวิธีเหล่านี้ขับไล่ช้างป่าได้เพียงชั่วคราวเท่านั้น หรือ
บางครั้งก็มีการน�ำรถแทรกเตอร์มาขับไล่ช้าง
แผนการแก้ไขปัญหาระยะยาว มีรายละเอียดล�ำดับและ
วิธีการดังนี้
ในขณะที่ ก ารแก้ ไขปั ญ หาระยะสั้ น ก� ำ ลั ง ด� ำ เนิ น ไป
ความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรที่เกิดจากช้างป่าไม่มีทีท่า
ว่าจะลดลงแต่อย่างใด ในหลายๆ ครั้งที่ท�ำการขับไล่ช้างกลับพบว่า
พืชผลทางการเกษตรเกิดความเสียหายไม่แพ้กับที่ช้างกิน หรือบาง
ครั้งอาจสร้างความเสียหายมากกว่าการให้ช้างกินด้วยซ�้ำ เพราะ
ขณะที่ ช ้ า งป่ า แตกตื่ น และวิ่ ง กลั บ เข้ า ป่ า ก็ ไ ด้ เ หยี ย บย�่ ำ ผลผลิ ต
ทางการเกษตรเป็นจ�ำนวนมาก ดังนั้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก็พยายาม
ที่จะค้นหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาได้ในระยะยาว ดังนี้
1) การปลูกป่าเพื่อสร้างแหล่งอาหารให้ช้างป่า เป็น
ความร่วมมือของชาวบ้าน ทหารพราน และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ปลูกพืช
ที่เป็นอาหารของช้างป่า จ�ำนวน 10 ไร่ ปรากฏว่าช้างป่าใช้เวลากิน
เพียงแค่คืนเดียวอาหารที่ชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ร่วมกันปลูกก็หมด
ซึ่งจากประสบการณ์ดังกล่าวท�ำให้ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่เรียนรู้ว่า
ต้องสร้างแหล่งอาหารขนาดใหญ่จึงจะเพียงพอต่อความต้องการ
ของช้างป่า ซึ่งต้องใช้เวลานานนับสิบปีในการสร้างแหล่งอาหาร
ขนาดใหญ่
2) การปลูกพืชไร่ที่ช้างป่าไม่เคยกิน เป็นการคิดแก้
ปัญหาแนวใหม่ที่พยายามลดความเสียหายของผลผลิตทางเกษตร
โดยชาวบ้ า นให้ ข ้ อ มู ล ว่ า ในอดี ต เคยปลู ก ข้ า วโพดแล้ ว ได้ รั บ
ความเสียหายอย่างมากเพราะช้างป่าชอบกินข้าวโพด มาระยะ

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาช้างป่า โดยมีรายละเอียดของความร่วมมือดังนี้
ขั้นที่ 1 เป็นการประชุมหารือระหว่างชาวบ้าน เจ้าหน้าที่
ป่าไม้ และทหารพราน โดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นแกนน�ำ ซึ่งผู้ใหญ่บ้าน
ได้สง่ จดหมายเรียนเชิญชาวบ้านทีม่ สี ำ� มะโนครัวอยูใ่ นพืน้ ทีด่ งั กล่าว
เจ้ า หน้ า ที่ ป ่ า ไม้ และทหารพรานให้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม เพื่ อ แสดง
ความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ และวิธีการในการแก้ปัญหาช้างป่า
ทุกสิ้นเดือน โดยได้มีการวางแผนระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งใน
ระยะสั้นมีการวางแผนสร้างหอคอยเฝ้าระวังช้างป่า ซึ่งมีส่วนช่วย
ในการระบุต�ำแหน่งและไล่ช้างป่าออกจากพื้นที่ โดยชาวบ้านได้มี
การจัดหางบประมาณ วัสดุอปุ กรณ์ มาช่วยเหลือกันเอง โดยใครพอ
ที่จะหาวัสดุ อุปกรณ์อะไรได้ก็เอามาช่วยสนับสนุน เช่น เงิน ไม้
เครื่องดื่ม แบตเตอรี่ ไฟฉาย ถ่านไฟฉาย ลูกปิงปอง ประทัด เป็นต้น
ส่วนแผนระยะยาว คือ การท�ำป่าให้อุดมสมบูรณ์ ปลูกพืชที่ช้างป่า
ชอบกินให้มีปริมาณที่เพียงพอ โดยอาศัยแนวคิดว่า“เมื่อช้างป่า
มีอาหารอย่างเพียงพอแล้ว ก็จะไม่ออกมานอกป่าท�ำลายทรัพย์สิน
ของชาวบ้าน” ด้วยธรรมชาติของช้างเป็นสัตว์ที่ฉลาดสามารถ
เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว รู้ว่าอะไรปลอดภัย อะไรอันตราย ดังนั้น
เมื่อในป่ามีอาหารที่อุดมสมบูรณ์ ช้างก็จะไม่ออกมานอกพื้นที่
ซึ่งเต็มไปด้วยอันตราย
ขั้นที่ 2 น�ำเอาวิธีการ และความรู้ที่ได้จากการประชุม
มาประยุกต์ใช้ ซึ่งด�ำเนินการทั้งแผนระยะสั้น และระยะยาวควบคู่
กันไป โดยแผนระยะยาวเป็นเรื่องของการปลูกพืชที่ช้างป่าชอบกิน
ซึ่งชาวบ้านให้ความมือในการปลูกป่าเพื่อสร้างแหล่งอาหารให้ช้าง
เป็นอย่างดี โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้ค�ำแนะน�ำเรื่องพืชที่ช้างชอบกิน
ส่วนแผนระยะสัน้ คือ มีการสร้างหอคอยเพือ่ ส�ำรวจดูวา่ มีชา้ งป่าบุก
เข้ามาในพื้นที่หรือไม่ จากนั้นมีการระดมชาวบ้าน ทหารพราน และ
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านมาช่วยกันขับไล่ช้าง ซึ่งวิธี
การขับไล่ช้างที่น�ำมาใช้ คือ การท�ำให้เกิดเสียงดัง เช่น จุดประทัด
ระเบิดปิงปอง เป็นต้นทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ชา้ งตกใจกลัวหนีเข้าป่า ส่วนอีกวิธี
คือ การฉายไฟ ซึ่งรายละเอียดส�ำหรับแผนระยะสั้นและระยะยาว
มีดังนี้
แผนขับไล่ชา้ งในระยะสัน้ มีรายละเอียดล�ำดับและวิธกี าร
ดังนี้
		 1) การตรวจสอบช้างป่าบุกรุก ใช้หอคอยส�ำรวจ
ต� ำ แหน่ ง ที่ ช ้ า งป่ า บุ ก รุ ก หรื อ มี ช าวบ้ า นพบเห็ น และแจ้ ง มายั ง
ผู้ใหญ่บ้าน จากนั้นผู้ใหญ่บ้านก็ประกาศระดมชาวบ้าน หรืออาสา
สมัครในการขับไล่ชา้ ง พร้อมทัง้ แจ้งไปยังเจ้าหน้าทีป่ า่ ไม้ และทหาร
พราน ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารและประสานงาน คือ
โทรศัพท์มือถือ วิทยุสื่อสาร และการประกาศเสียงตามสาย
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ประเด็นที่ 1 สภาพปั ญ หาที่ เ กิ ด จากช้ า งป่ า บุ ก รุ ก
ถิ่นที่อยู่อาศัยและพื้นที่เกษตรกรรม จากสถานการณ์เรื่องช้างป่าใน
พื้นที่จังหวัดจันทบุรีสะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงที่ส่งผลต่อชีวิต
และทรัพย์สนิ ของคนในชุมชน โดยสาเหตุสว่ นหนึง่ ทีท่ ำ� ให้ชา้ งท�ำร้าย
ชาวบ้าน ได้แก่ การบุกรุกที่ดินท�ำกินของคนในและคนนอกพื้นที่
เพื่อที่อยู่อาศัย การขยายที่ดินท�ำกินเข้าสู่เขตป่า การสัมปทานป่า
การเช่าพื้นที่เพื่อปลูกพืชเชิงพาณิชย์ เช่น ยูคาลิปตัส ยางพารา
การปลูกพืชเศรษฐกิจของเกษตรกรที่ต้องใช้ที่ดินกว้างขวาง เช่น
ข้าวโพด ยางพารา มันส�ำปะหลัง อ้อย การสร้างถนนเข้าสู่เขตป่า
เพื่อล�ำเลียงไม้ออกจากป่า เป็นเหตุให้ช้างป่าออกมาหากินนอกป่า
เพราะถูกแย่งพื้นที่ อาหารตามธรรมชาติของช้างลดลง ดินโป่งลดลง
เกิดสารพิษตกค้างในดินและน�้ำตามธรรมชาติ การขุดหลุมขนาด
กว้างเพื่อเก็บกักน�้ำหล่อเลี้ยงพืชเศรษฐกิจ ท�ำให้ช้างป่าตกลงไปได้
รับบาดเจ็บ บางตัวถูกไฟฟ้าช็อต บางตัวได้ลม้ ป่วย เพราะกินอาหาร
พืชไร่ที่เจือปนสารพิษ (จีรณา ณรงค์ และคณะ, 2552 : 167-180)
สถานการณ์ปญ
ั หาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นภาพของแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัย
และแหล่งอาหารของสัตว์ป่าลดลง ส่งผลให้สัตว์ป่าลดจ�ำนวนลงมาก
และท�ำให้สัตว์ป่าบางชนิดขาดพื้นที่ในการด�ำรงชีพจึงต้องลงมา
หากินในพืน้ ทีท่ ำ� การเกษตรของราษฎรทีอ่ ยูบ่ ริเวณรอบๆ แนวขอบป่า
และในปัจจุบันปัญหาได้ขยายความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ช้างป่าเริ่ม
เข้ามาท�ำลายพืชผลทางการเกษตรมากขึ้น บางครั้งรุนแรงถึงขั้นที่
ช้างเข้าท�ำร้ายร่างกายของคนในพื้นที่ ก่อให้เกิดปัญหาระหว่างคน
ในพื้นที่กับช้างป่า และฝ่ายมนุษย์ก็ได้ท�ำการตอบโต้โดยการท�ำร้าย
ช้างป่าท�ำให้ช้างป่าได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างคนกับช้าง สืบเนือ่ งมากจาก 2 สาเหตุทสี่ ำ� คัญ คือ 1) ช้างป่า
เข้ามาท�ำลายพืชสวน ทรัพย์สิน และท�ำร้ายชีวิตของชาวบ้าน และ
2) ชาวบ้านขยายพื้นที่ท�ำกินซึ่งเป็นการท�ำลายแหล่งอาหารและ
ทีอ่ ยูอ่ าศัยของช้างป่าแต่เดิมสอดคล้องกับโครงการส่งเสริมศักยภาพ
ในการจัดการประชากรช้างป่าในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี (สุพล
จิตรวิจักษณ์ และคณะ, 2550) ที่อธิบายว่าปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างคนกับช้างป่าเกิดจากคนเข้าไปในพื้นที่ป่าและท�ำลายถิ่นที่
อยู่อาศัยของช้างป่า โดยพื้นที่ที่เกิดปัญหาความขัดแย้ง คือ บริเวณ
ชุ ม ชนหรื อ พื้ น ที่ เ กษตรกรรมท� ำ ให้ เ กิ ด ปั ญ หารุ น แรงจนถึ ง ขั้ น
การท�ำลายจนจนถึงแก่ชีวิตของทั้งคนและช้างซึ่งปัญหามีแนวโน้ม
ที่จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
ประเด็นที่ 2 การมีสว่ นร่วมระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าทีข่ อง
รัฐในการแก้ปญ
ั หาช้างป่าบุกรุกถิน่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยและพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม
ในส่วนของการร่วมมือพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่อยากให้เจ้าหน้าทีท่ มี่ ี
ส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามาช่วยเหลือ เพราะล�ำพังก�ำลังชาวบ้านในการ
ขับไล่ช้างคงไม่ไหว ดังนั้นจึงเกิดความร่วมมือขึ้นระหว่างชาวบ้าน
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และทหารพราน โดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นแกนน�ำ โดย
ได้มีการวางแผนระยะสั้นและระยะยาว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

หลังเลยปลูกล�ำไยเพราะช้างป่ากินล�ำไยไม่เป็น ซึ่งในในช่วงแรก
ได้ผลค่อนข้างดี กล่าวคือ ช้างป่าพยายามที่จะกินผลล�ำไยแต่ก็ไม่
สามารถท�ำได้จึงท�ำให้ช้างป่าหันไปกินพืชผลอย่างอื่นแทน แต่ใน
ช่วงหลังช้างป่าเรียนรู้ที่จะกินล�ำไยจนในที่สุดก็สามารถกินล�ำไยได้
และสร้างความเสียหายให้สวนล�ำไยเป็นอย่างมาก ท�ำให้ชาวบ้าน
หมดหนทางทีจ่ ะแก้ไขปัญหาในระยะยาว ได้แต่หวังพึง่ การแก้ปญ
ั หา
จากทางภาครัฐ
ผลการวิ จั ย ตอบวั ต ถุ ป ระสงค์ ข ้ อ 3 เพื่ อ รวบรวม
ข้อเสนอแนะจากชุมชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการแก้ไขปัญหา
ช้างป่าบุกรุกถิ่นที่อยู่อาศัยและพื้นที่เกษตรกรรม
ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาช้างป่า ในทัศนะของ
ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ และทหารพรานได้ร่วมมือกันเพื่อระดม
ความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก
ช้างป่าบุกเข้าท�ำลายพื้นที่เกษตร และทรัพย์สินชาวบ้าน ท�ำให้เกิด
เป็นระบบในการรักษาพื้นที่เกษตรกรรม ทรัพย์สิน และชีวิตของ
ชาวบ้าน โดยน�ำบทเรียนและผลจากการปฏิบัติงานในอดีตมาใช้
วางแผนปรับปรุงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่ก็
ยังไม่พบวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างถาวร แต่ก็มีแนวทางที่
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. การปลูกป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ ด้วยวิธีการขับ
เฮลิคอปเตอร์หว่านเมล็ดพันธุ์พืชทั่วผืนป่า
2. การสร้างแผงเหล็กแบบแข็งแรงเพื่อป้องกันช้างป่า
เข้ามาในชุมชน
3. การสร้างแหล่งอาหารที่มีขนาดใหญ่เพียงพอต่อ
ความต้องการของช้างป่า
4. การขุ ด คู ค ลองขนาดกว้ า งและลึ ก เพื่ อ เป็ น แนว
ป้องกันการบุกรุกเข้ามายังพื้นที่ท�ำการเกษตรของชาวบ้าน
5. การสร้างจิตส�ำนึกและการตระหนักถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรทางธรรมชาติร่วมกันของคนในชุมชน ผ่านการให้ความรู้
การเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ
6. การสร้างความร่วมมือกับสถาบันในท้องถิ่น เช่น
วัด โรงเรียน เพือ่ หากุศโลบายในการดูแลธรรมชาติ เช่น การบวชป่า

การอภิปรายผล

มห
าว

จากการศึกษามีวัตถุประสงค์ในการวิจัยจ�ำนวน 3 ข้อ
แต่ผู้วิจัยจะอภิปรายเพียงวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 1 กับข้อ 2
ส่วนข้อที่ 3 เป็นเพียงลักษณะของข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ที่ประสบปัญหาช้างป่าบุกรุก ซึ่งประเด็น
ส�ำคัญในการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และข้อที่ 2
มีรายละเอียด ดังนี้
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จากขั้นตอนและวิธีการมีส่วนร่วมดังกล่าวสอดคล้อง
กับแนวคิดการมีส่วนร่วมของโคเฮน และอัฟฮอฟฟ์ (Cohen &
Uphoff, 1977) ที่ระบุว่า รูปแบบการมีส่วนร่วมสามารถแบ่งออก
เป็น 4 รูปแบบ คือ 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision
Making) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ริเริ่มตัดสินใจ ด�ำเนินการ
ตั ด สิ น ใจ และตั ด สิ น ใจลงมื อ ปฏิ บั ติ ก าร 2) การมี ส ่ ว นร่ ว มใน
การปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบไปด้วยการสนับสนุน
ทางด้านทรัพยากร การเข้าร่วมในการบริหารและการประสานขอ
ความร่วมมือ 3) การมีสว่ นร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) ทางด้าน
ต่าง ๆ ประกอบไปด้วย ผลประโยชน์ทางด้านวัสดุ ผลประโยชน์ทาง
สังคมและผลประโยชน์ส่วนบุคคล และ 4) การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล (Evaluation) เกี่ยวกับการควบคุมและการตรวจสอบ
การด� ำ เนิ น กิ จ กรรมทั้ ง หมดและเป็ น การแสดงถึ ง การปรั บ ตั ว
ในการมีส่วนร่วมต่อไป ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นที่ 1
เกีย่ วกับการตัดสินใจมีความส�ำคัญมาก เพราะจะส่งผลต่อการปฏิบตั ิ
การอันจะน�ำไปสูก่ ารรับผลประโยชน์และการประเมินผลตามล�ำดับ

ข้อเสนอแนะ

ชภัฏ

แผนระยะสั้น คือ มีการสร้างหอคอยเพื่อส�ำรวจดูว่ามี
ช้ า งป่ า บุ ก เข้ า มาในพื้ น ที่ ห รื อ ไม่ จากนั้ น มี ก ารระดมชาวบ้ า น
ทหารพราน และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านมาช่วย
กันขับไล่ช้าง ซึ่งวิธีการขับไล่ช้างมี 2 ขั้นตอน คือ 1) การตรวจสอบ
ช้างป่าบุกรุก ใช้หอคอยส�ำรวจต�ำแหน่งที่ช้างป่าบุกรุก หรือมี
ชาวบ้านพบเห็นและแจ้งมายังผู้ใหญ่บ้าน 2) การขับไล่ช้างป่า
มีอยู่ 2 วิธี คือ 1) การขับไล่ด้วยเสียง และ 2) การฉายไฟขับไล่
โดยวิธีการแรกเจ้าหน้าที่ป่าไม้ห้ามใช้ปืนในการขับไล่ช้าง ดังนั้น
ชาวบ้านจึงเลือกใช้เสียงตะโกน ประทัด เคาะหม้อ กระทะ สังกะสี
โห่ไล่ และระเบิดปิงปอง มีเป้าหมายเพื่อท�ำให้ช้างกลัวโดยช้างจะ
ชะงักและถอยกลับไปในป่า ซึง่ สอดคล้องกับนพพร อังศุโชติ (2551)
ที่ได้กล่าวถึงวิธีไล่ช้างป่าไว้ว่า ต้องท�ำให้เกิดเสียงดัง เช่น การเคาะ
ภาชนะ โลหะ เช่น หม้อ กระทะ การจุดประทัด เพื่อให้ช้างตกใจ
และออกนอกพืน้ ทีก่ ารเกษตร และโครงการส่งเสริมศักยภาพในการ
จัดการประชากรช้างป่าในอุทยานแห่งชาติกยุ บุรี (สุพล จิตรวิจกั ษณ์
และคณะ, 2550) ได้อธิบายไว้ในสารพัดวิธีไล่ช้างป่า ผลักดันง่ายๆ
แต่ได้ผล โดยเขียนไว้ว่าการใช้เสียงตะโกน การท�ำให้เกิดเสียง เช่น
การตีเกราะเคาะไม้ การจุดประทัด ระเบิดปิงปอง และอีกวิธีการ
การฉายแสงไฟจะช่วยไล่ช้างให้เข้าไปในป่าได้แต่เป็นระยะเวลา
เพียงชั่วคราว
แผนระยะยาว คือ การปลูกป่าเพื่อสร้างแหล่งอาหาร
ขนาดใหญ่ให้กับช้างป่า ซึ่งเป็นวิธีการคาดการณ์ว่าจะสามารถ
แก้ปัญหาช้างป่าบุกรุกพื้นที่การเกษตรได้อย่างถาวร สอดคล้องกับ
นพพร อังศุโชติ (2551) ที่ได้น�ำเสนอการแก้ไขปัญหาระยะยาว
ด้วยการปรับปรุงฟื้นฟูที่อาศัยของช้างป่าให้สามารถตอบสนองการ
ด�ำรงชีวิตของช้างป่าและสัตว์อื่นๆ การฟื้นฟูแหล่งอาหารโดยการ
ปลูกพืชทีเ่ ป็นอาหารของช้างป่า เช่น อ้อยช้าง กล้วยป่า มะเฟืองช้าง
และมะม่ว งป่ า และพัน ธุ์ไม้ที่ร่มเงา ได้แก่ มะค่าโมง มะเดื่อ
มะม่วงป่า เป็นต้น ซึ่งปัญหาเรื่องช้างป่า แท้จริงเกิดจากการที่ช้าง
ขาดแคลนอาหารในถิ่นฐานเดิม และมีไม่เพียงพอในแหล่งอาหาร
ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากการที่แหล่งอาหารและทรัพยากร
ธรรมชาติถกู ท�ำลาย หากจะลดระดับของความรุนแรงของสถานการณ์
จ�ำเป็นต้องขับเคลื่อนเรื่องการสร้างและขยายแหล่งอาหารให้กับ
ช้างป่า สอดคล้องกับสมยศ ปิ่นงาม และคณะ (2558) ไม่ว่าจะ
เป็นการท�ำโป่งเทียม การส�ำรวจแหล่งอาหารของช้างป่า ซึ่งพบว่า
ขาดความต่อเนื่องและขาดการติดตามผล ประกอบกับนโยบาย
บางส่ ว นของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ ผ ่ า นมาไม่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ
ช้างป่าก็ยังคงมาหาอาหารกินที่สวนผลไม้ของชาวบ้านเช่นเดิม
และเพิ่มปริมาณมากขึ้นทุกๆ ปี ตลอดจนขยายวงเส้นทางและ
แหล่งที่ช้างป่าลงไปกว้างขึ้นตลอดเวลา
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จากผลการวิ จั ย การศึ ก ษาการมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน
ในการลดปัญหาช้างป่าบุกรุกท�ำลายพื้นที่การเกษตร ต�ำบลทับช้าง
อ�ำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เพือ่ ให้มปี ระโยชน์สำ� หรับหน่วยงาน
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้สรุปข้อเสนอแนะ ดังนี้
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก จ�ำเป็นต้องหากลยุทธ์
ในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อลดปัญหาช้างป่า
บุกรุกท�ำลายพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนและชาวบ้าน
2. หน่ ว ยงานที่ อ ยู ่ ใ นชุ ม ชน อาทิ โรงเรี ย น วั ด
ควรด�ำเนินการเสริมสร้างในเรือ่ งการปลูกจิตส�ำนึกและการตระหนัก
ถึ ง คุ ณ ค่ า ทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ ห้ กั บ เด็ ก นั ก เรี ย นและชาวบ้ า น
เป็นการขัดเกลาทางสังคม เพื่อลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าให้กับ
ชุมชน
3. ชุ ม ชน ควรหาแนวทางในการดู แ ลและปกป้ อ ง
ทรัพย์สนิ และร่างกายของตนเอง ตลอดจนการมีเวทีเพือ่ แลกเปลีย่ น
แนวความคิดเกีย่ วกับการลดปัญหาช้างป่าบุกรุกพืน้ ทีท่ ำ� การเกษตร
ของตนเอง อย่างเป็นระบบและเป็นความยั่งยืนของชุมชนเอง
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาวิจยั รูปแบบกิจกรรมการมีสว่ นร่วมของ
ชุมชนในการลดปัญหาช้างป่าบุกรุกท�ำลายพื้นที่การเกษตร เพื่อจะ
ได้หารูปแบบกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมอันจะน�ำไปสู่การพัฒนาการ
มีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ และให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนต่อไป

อติราช เกิดทอง, ภูวดล บัวบางพลู, ฬิฏา สมนา
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การศึกษาความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชในบึงบ้านขอมและสระน�้ำบ้านหนองสงวน จังหวัดจันทบุรี ในเดือนกุมภาพันธ์
และสิงหาคม 2560 และศึกษาคุณภาพน�้ำบางประการ ได้แก่ อุณหภูมิ ความเป็นกรดเป็นด่าง การน�ำไฟฟ้า ปริมาณของแข็งละลายน�้ำรวม
ความเค็ม ความโปร่งแสง ปริมาณออกซิเจนละลาย ความเป็นด่าง ความกระด้าง แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ไนเตรท-ไนโตรเจน ออร์โธฟอสเฟต
และคลอโรฟิลล์เอ แพลงก์ตอนพืชที่พบทั้งหมด 31 ชนิด ใน 27 สกุล 6 ชั้น โดยกลุ่มสาหร่ายสีเขียวมีจ�ำนวนชนิดมากที่สุด 16 ชนิด
คิดเป็นร้อยละ 51.61 รองลงมา ได้แก่ สาหร่ายสีเขียวแกมน�้ำเงิน พบ 5 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 16.13 ไดอะตอม พบ 5 ชนิด คิดเป็น
ร้อยละ 16.13 ไดโนแฟลกเจลเลต พบ 3 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 9.68 ยูกลีนอยด์ พบ 1 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 3.23 และ คริสโสไฟต์
พบ 1 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 3.23 แพลงก์ตอนพืชชนิดเด่น ได้แก่ Desmidium baileyi, Gloeocystis sp. และ Sphaerocystis sp.
ซึ่งเป็นสาหร่ายสีเขียว Dinobryon sp. (คริสโสไฟต์) และ Peridinium sp. (ไดโนแฟลกเจลเลต) โดยมีค่าดัชนีความหลากหลายของ
แพลงก์ตอนพืชค่อนข้างต�่ำ (0.852-1.019) เนื่องจากแหล่งน�้ำเป็นน�้ำสะอาดมีสารอินทรีย์น้อย ถูกจัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ 2 ของ
แหล่งน�ำ้ ผิวดิน (เกณฑ์คณ
ุ ภาพน�ำ้ ดี) สามารถใช้ประโยชน์เพือ่ ท�ำการอุปโภค บริโภค โดยต้องผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน�ำ้ ทัว่ ไปก่อน

ิทยา

ค�ำส�ำคัญ : แพลงก์ตอนพืช, ความหลากหลาย, บึงบ้านขอม, จันทบุรี
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A study on species diversity of phytoplankton with the water qualities at The Monkey Cheeks Water
Detention Project’s (Bung Ban Khom) under Royal Initiative of His Majesty, Chanthaburi Province was conducted
during February and August, 2017. The results showed that phytoplankton was found in 31 species of 27 genera
6 class. Identified as green algae 16 species (51.61 %), blue-green algae 5 species (16.13 %), diatoms 5 species
(16.13%), dinoflagellates 3 species (9.38%), euglenoids 1 species (3.23%) and crysophyte 1 species (3.23%).
The dominant species belong to Desmidium baileyi, Gloeocystis sp., Sphaerocystis sp. Dinobryon sp.
Peridinium sp. The index of species diversity of phytoplankton was 0.85-1.02. The water quality comparing
surface water quality standards index, it is concluded that these reservoirs could be classified as being
oligotrophic condition and type II water quality standard (good condition). It can be used to consume after
passing the process of water improvement.
Keywords : phytoplankton, species diversity index, Bung Ban Khom, Chanthaburi
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แพลงก์ตอนพืชแต่ละชนิดจะสามารถเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อม
โครงการแก้มลิงบึงบ้านขอม อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ ทีแ่ ตกต่างกัน จึงสามารถใช้ตรวจสอบความอุดมสมบูรณ์ มลพิษจาก
จังหวัดจันทบุรี เป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าช้าง สารอินทรีย์และสารเคมีได้อีกด้วย (ลัดดา วงศ์รัตน์, 2542)
จากความส�ำคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา
อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ได้ขอให้ส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ น�ำความ ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชในแหล่งน�้ำโครงการแก้มลิง
กราบบังคมทูลพระราชกรุณาขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน�ำ้ บึงบ้านขอม อันเนื่องมากจากพระราชด�ำริ เพื่อน�ำมาเป็นข้อมูล
เพื่อช่วยเหลือราษฎร ในพื้นที่หมู่ที่ 5, 6 และ 7 ของต�ำบลท่าช้าง พืน้ ฐานทีจ่ ะน�ำไปประยุกต์ใช้สำ� หรับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ซึง่ ประสบปัญหาอุทกภัยในฤดูฝนและขาดแคลนน�ำ้ ส�ำหรับอุปโภค- บริเวณดังกล่าว นอกจากนี้แล้วการศึกษาความหลากหลายของ
บริโภค ในฤดูแล้ง โดยสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการขุดลอกบึง แพลงก์ตอนพืชยังมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชด�ำริในโครงการ
บ้านขอมซึ่งเป็นบึงธรรมชาติขนาดใหญ่ มีพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 5 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพ
และ 7 ที่อยู่บริเวณรอบๆ ให้มีความจุมากขึ้น และปรับปรุงอาคาร รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) อีกด้วย
ระบายน�ำ้ ของบึงแห่งนีใ้ ห้มปี ระสิทธิภาพในการทดน�ำ้ และระบายน�ำ้
ให้ดีขึ้น (กรมชลประทาน, 2551) ในการขุดลอกบึงบ้านขอมนี้ วัตถุประสงค์ของการวิจัย
อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศใน
1. เพื่อศึกษาความหลากชนิดและการแพร่กระจาย
แหล่งน�้ำตามธรรมชาติบางประการ เนื่องจากเดิมบริเวณดังกล่าว ของแพลงก์ตอนพืช ในบึงบ้านขอม และแหล่งน�้ำใกล้เคียง (สระน�้ำ
มีต้นเสม็ดขาวขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก ดินชั้นล่างมีความเป็นกรด เมื่อ บ้านสงวน) จังหวัดจันทบุรี ช่วงฤดูร้อนและฤดูฝน
ท� ำ การขุ ด ลอกส่ ง ผลให้ น�้ ำ ในบึ ง มี ค วามเป็ น กรดและสิ่ ง มี ชี วิ ต
2. เพื่อศึกษาคุณภาพน�้ำบางประการในบึงบ้านขอม
จ�ำนวนมากไม่สามารถด�ำรงชีวติ อยูไ่ ด้ จึงควรมีการศึกษาสภาพทัว่ ไป และแหล่งน�้ำใกล้เคียง (สระน�้ำบ้านสงวน) จังหวัดจันทบุรี ช่วงฤดู
ตลอดจนการเปลีย่ นแปลงของแหล่งน�ำ้ เพือ่ ให้ทราบถึงสภาวการณ์ ร้อนและฤดูฝน
ของแหล่งน�ำ้ ส�ำหรับน�ำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการแหล่งน�ำ้
ด้านต่างๆ เช่น การเกษตร การประมง และการใช้นำ�้ ในการอุปโภค- วิธีด�ำเนินการวิจัย
บริโภค ได้อย่างเหมาะสมต่อไป
วิธดี ำ� เนินการวิจยั ในครัง้ นีด้ ำ� เนินการวิเคราะห์ชนิดและ
การศึกษาที่นิยมใช้เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของ ปริมาณของแพลงก์ตอนพืช โดยท�ำการเก็บตัวอย่าง ในช่วงฤดูร้อน
ระบบนิเวศในแหล่งน�้ำวิธีหนึ่ง คือ การศึกษาชนิด ปริมาณ และ (เดือนกุมภาพันธ์ 2560) และช่วงฤดูฝน (สิงหาคม 2560) และ
ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชในแหล่งน�้ำนั้นๆ เนื่องจาก ท�ำการวิเคราะห์คุณภาพน�้ำบางประการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
แพลงก์ตอนพืชเป็นสิ่งมีชีวิตอันดับต้นในห่วงโซ่อาหาร ซึ่งสามารถ
1. ก�ำหนดจุดเก็บตัวอย่างครอบคลุมพื้นที่โครงการ
เปลีย่ นสารอนินทรียใ์ ห้เป็นสารอินทรียจ์ ากกระบวนการสังเคราะห์แสง แก้มลิงบึงบ้านขอมอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดจันทบุรี
และสามารถถ่ายทอดพลังงานและสารอาหารในรูปสารอินทรียไ์ ปยัง จ�ำนวน 4 จุด และแหล่งน�้ำใกล้เคียง (สระน�้ำบ้านหนองสงวน)
สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในโซ่อาหาร จึงนับว่าเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีบทบาท จ�ำนวน 2 จุด (ตารางที่ 1 ภาพที่ 1)
ควบคุมระบบนิเวศและประชากรสิ่งมีชีวิตในแหล่งน�้ำ นอกจากนี้แล้ว

ตัวอยางในการศึ
กษาความหลากหลายของแพลงก
ช บริ
านขอม และสระน้
ําบานสงวน
ตารางทีตารางที
่ 1 จุดเก็่ บ1 ตัจุวดอย่เก็าบงในการศึ
กษาความหลากหลายของแพลงก์
ตอนพืช ตบริอนพื
เวณบึ
งบ้เาวณบึ
นขอมงบและสระน�
้ำบ้านสงวน
สถานีเก็บตัวอยาง
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จุดที่ 1 (Station 1 : ST1)
จุดที่ 2 (Station 2 : ST2)
จุดที่ 3 (Station 3 : ST3)
จุดที่ 4 (Station 4 : ST4)
จุดที่ 5 (Station 5 : ST5)
จุดที่ 6 (Station 6 : ST6)

ละติจดู
12°38'59.04'' N
12°38'52.80'' N
12°38'40.83'' N
12°38'37.17'' N
12°38'8.12'' N
12°38'21.71'' N

พิกัด

ลองติจูด
102°6'45.03'' E
102°6'53.92'' E
102°7'4.75'' E
102°6'51.32'' E
102°7'19.81'' E
102°7'6.43'' E

คณิสร ล้อมเมตตา, สิทธิพัฒน์ แผ้วฉ�่ำ, อุมารินทร์ มัจฉาเกื้อ

102°7'4.75'' E
102°6'51.32'' E
102°7'19.81'' E
102°7'6.43'' E

ชภัฏ

รำไ

พพ
รรณ
ี

จุดที่ 3 (Station 3 : ST3)
12°38'40.83'' N
จุดที่ 4 (Station 4 : ST4)
12°38'37.17'' N
จุดที่ 5 (Station 5 : ST5)
12°38'8.12'' N
จุ
ด
ที
่
6
(Station
6
:
ST6)
12°38'21.71''
N 2563
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ภาพที
แผนที่แแ่ สดงจุ
สดงจุดสํดาส�รวจ
ำรวจในโครงการแก
ในโครงการแก้
งบ้านขอมอั
นเนือ่ งมาจากพระราชด�
งหวัรี ดจันทบุรี
ภาพที่ ่11 แผนที
มลิงบึมงลิบงาบึนขอมอั
นเนื่องมาจากพระราชดํ
าริ จังหวัดำจัรินจัทบุ
ที่มา : ปรับทีปรุ
่มา ง:จาก
ปรับhttp://www.thaigoogleearth.com
ปรุงจาก http://www.thaigoogleearth.com

ลัยร
า

2. ดําเนินการเก็บขอมูลคุณภาพน้ําภาคสนาม ไดแก อุณหภูมิ (temperature), ความเปนกรดเปนดาง (pH),
ความนําไฟฟา (conductivity) ของแข็งละลายน้ํารวม (TDS) และความเค็ม (salinity) ดวยเครื่องมือวิเคราะหน้ําโมเดล
2. แบบพกพา
ด�ำเนินการเก็
บข้าการหย
อมูลคุณ
ภาพน�
้ำภาคสนาม
ได้บแความลึ
ก่ ก 3050 เซนติ
4. เมตร
ศึกษาชนิ
และความหนาแน่
ของแพลงก์ตอนพืช
โดยทํ
อนเครื
่องลงไปในน้
ําที่ระดั
และวัดดความโปร
งแสงของน้ํานโดยใช
เซคคิดีส (secchi disk)
และเก็นบตักรดเป็
วอยางน้นําด่
เพืา่องนํามาวิ
เคราะหท�ปริ
มาณออกซิเเคราะห์
จนละลาย
: dissolved
อุ ณ หภู มิ (temperature),
ความเป็
(pH),
ำการตรวจวิ
ชนิด(DO
ของแพลงก์
ตอนพืชoxygen)
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์

มห
าว

ิทยา

ความน�ำไฟฟ้า (conductivity) ของแข็งละลายน�้ำรวม (TDS)
และความเค็ ม (salinity) ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ วิ เ คราะห์ น�้ ำ โมเดล
แบบพกพา โดยท�ำการหย่อนเครื่องลงไปในน�้ำที่ระดับความลึก
30-50 เซนติเมตร และวัดความโปร่งแสงของน�้ำ โดยใช้ เซคคิดีส
(secchi disk) และเก็บตัวอย่างน�้ำเพื่อน�ำมาวิเคราะห์ปริมาณ
ออกซิเจนละลาย (DO : dissolved oxygen) สภาพด่าง (alkalinity)
ไนเตรท (nitrate) ฟอสเฟต (phosphate) ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ
(chlorophyll a) โดยวิธที อี่ ธิบายไว้ใน ไมตรี ดวงสวัสดิ์ และจารุวรรณ
สมศิริ (2528) และ standard method for examination of
water and wastewater (APHA, 1992)
3. เก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช โดยท�ำการเก็บตัวอย่าง
น�้ำที่ระดับความลึก 50 เซนติเมตร กรองผ่านถุงแพลงก์ตอนขนาด
ช่องตา 20 ไมครอน น�ำตัวอย่างแพลงก์ตอนทีไ่ ด้ใส่ขวดเก็บตัวอย่าง
ที่ มี ฝ าปิ ด อย่ า งดี ดองตั ว อย่ า งแพลงก์ ต อนในน�้ ำ ยาฟอร์ ม าลิ น
ความเข้มข้น 4 เปอร์เซ็นต์ ท�ำการเก็บสถานีละ 3 ซ�้ำ

คณิสร ล้อมเมตตา, สิทธิพัฒน์ แผ้วฉ�่ำ, อุมารินทร์ มัจฉาเกื้อ

ก�ำลังขยายสูง โดยใช้เอกสารอ้างอิงในการวิเคราะห์ชนิดแพลงก์ตอน
พืชของลัดดา วงศ์รัตน์ (2544), Prescott (1981) และ Smith
(1950) และนับจ�ำนวนแพลงก์ตอนพืชภายใต้กล้องจุลทรรศน์
ก�ำลังขยายสูง โดยใช้สไลด์นับแพลงก์ตอน (sedgewick-rafter
counting chamber) ขนาดความจุ 1 มิลลิลติ ร นับจ�ำนวนตัวอย่างละ
3 ซ�ำ้ จากนัน้ ค�ำนวณเพือ่ หาปริมาณแพลงก์ตอนพืชทีพ่ บมีหน่วยเป็น
หน่วย/ลูกบาศก์เมตร ในการนับจะนับเซลล์ทั้งที่เป็นเซลล์เดี่ยว
โคโลนี หรือเส้นสาย นับคละกันไป (โดย 1 เซลล์ = 1 หน่วย, 1
โคโลนี/สาย = 1 หน่วย) (ลัดดา วงศ์รัตน์ และโสภณา บุญญาภิวัฒน์,
2546)
5. วิเคราะห์ร้อยละขององค์ประกอบชนิด และหาค่า
ดัชนีความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช โดยใช้ ShannonWiener’s diversity index (ส�ำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน,
2556) จากสูตร

5. วิเคราะหรอยละขององคประกอบชนิด และหาคาดัชนีความหลากหลายของแพลงกตอนพืช โดยใช
ShannonWiener’s diversity index (สํานักอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน, 2556) จากสูตร
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s

(species) ใน 27 สกุล (genus) 6 ชั้น (class) 3 ดิวิชัน (division)
สัดสวนระหวาง จํานวน unit ของแพลงกตอนพืชแตละชนิด (ni) ตอจํานวน
แก่ ในแต
ดิวิชันลไซยาโนไฟตา
(Division Cyanophyta) คลอโรไฟตา
i=1
แพลงกตอนพืชทั้งหมดได้(N)
ะสถานี
(Divisionตอนทั
Chlorophyta)
และดิ วิ ชั น โครโมไฟตา (Division
S =
จํานวนชนิดหรือสกุลของแพลงก
้งหมดในแตละสถานี
เมื่อ		 Pi = สัดส่วนระหว่าง จ�ำนวน unit ของแพลงก์ตอน Chromophyta) (ตารางที่ 2) โดยพบกลุ ่ ม สาหร่ า ยสี เขี ย ว
				 พืชแต่ละชนิด (ni) ต่อจ�ำนวนแพลงก์ตอน (Class Chlorophyceae) มีจ�ำนวนชนิดมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
51.61 ของจ�ำนวนชนิดที่พบทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ สาหร่าย
				
ผลการวิจัย พืชทั้งหมด (N) ในแต่ละสถานี
			 S = จ�ำนวนชนิดหรือสกุลของแพลงก์ตอนทัง้ หมด สีเขียวแกมน�้ำเงิน (Class Cyanophyceae) ไดอะตอม (Class
ประกอบชนิ
Bacillariophyceae) ไดโนแฟลกเจลเลต (Class Dinophyceae)
				1. องค
ในแต่
ละสถานี ดของแพลงกตอนพืช
จากผลการศึกษาความหลากหลายของแพลงกตอนพื
บริเวณบึ
งบานขอม
(โครงการแกมลิงและคริ
อันเนื่อสงมาจาก
ยูกลีนชอยด์
(Class
Euglenophyceae)
โสไฟต์ (Class
พระราชดําริ จังหวัดจันทบุรี) และสระน้ําบานสงวน พบแพลงกChrysophyceae)
ตอนพืช 31 ชนิดพบ
(species)
ใน
27
สกุ
ล
(genus)
ชั้น 16.13,
5, 5, 3 และ 1 ชนิด คิดเป็นร้อ6ยละ
ผลการวิ(class)
จัย 3 ดิวิชัน (division) ไดแก ดิวิชันไซยาโนไฟตา (Division Cyanophyta) คลอโรไฟตา
(Division Chlorophyta)
16.13, 9.68 และ 3.23 ตามล�ำดับ (ภาพที่ 2)
1.
องค์
ป
ระกอบชนิ
ด
ของแพลงก์
ต
อนพื
ช
และดิวิชันโครโมไฟตา (Division Chromophyta) (ตารางที่ 2) โดยพบกลุมสาหรายสีเขียว (Class Chlorophyceae) มี
จากผลการศึ
ช ดที่พบทั้งหมด รองลงมา ไดแก สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน
จํานวนชนิ
ดมากทีกษาความหลากหลายของแพลงก์
่สุด คิดเปนรอยละ 51.61 ของจํตาอนพื
นวนชนิ
บริเวณบึ(Class
งบ้านขอม
(โครงการแก้มลิไดอะตอม
งอันเนื่องมาจากพระราชด�
ำริ
Cyanophyceae)
(Class Bacillariophyceae)
ไดโนแฟลกเจลเลต (Class Dinophyceae) ยูกลี
จังหวัดจันอยด
นทบุรี)(Class
และสระน�
้ำบ้านสงวน พบแพลงก์
ช 31(Class
ชนิด Chrysophyceae) พบ 5, 5, 3 และ 1 ชนิด คิดเปนรอยละ
Euglenophyceae)
และคริตสอนพื
โสไฟต
16.13, 16.13, 9.68 และ 3.23 ตามลําดับ (ภาพที่ 2)
่ 2 ตแพลงก
่พบบริงบ้เวณบึ
งบานขอมและสระน้
ําบานสงวน
ตารางทีตารางที
่ 2 แพลงก์
อนพืชตทีอนพื
่พบบริชทีเวณบึ
านขอมและสระน�
้ำบ้านสงวน
Class
Order
Family
Scientific name
A B
Division Cyanophyta
Cyanophyceae Chroococcales
Chroococcaceae  sp.

 sp.

Nostocales
Oscillatoriaceae
 sp.
 
Class
Order
Family
Scientific
name
A B
sp.

Division
Chlorophyta  sp.
Nostocaceae

Chlorophyceae Tetrasporales
Palmellaceae
 sp.
 
 sp.
 
Chroococcales
Coelastraceae
 sp.1

 sp.2

Oocystaceae


 
Zygnematales
Zygnemataceae


Mesotaeniaceae
 sp.

Desmidiaceae
 sp.
 
 sp.
 
sp.


 
sp.
 
 sp.



sp.
 
Euglenophyceae Euglenales
Euglenaceae
sp.

Division Chromophyta
Bacillariophyceae Bacillariales
Fragilariaceae
sp.

ร ล้อมเมตตา, สิทธิพัฒน์ แผ้วฉ�่ำ, อุมารินทร์
Tabellariaceae คณิสsp.
 มัจฉาเกื้อ
Eunotiaceae
sp.1
 

Pi Pi)
=
(Pi)(In
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sp.
 
Class
Family
Scientific
name
A B
Euglenophyceae Order
Euglenales
Euglenaceae
sp.

Division Chromophyta
Chlorophyta
Division
Chlorophyceae
Palmellaceae

 
Bacillariophyceae Tetrasporales
Bacillariales
Fragilariaceae
sp.sp.

 
Tabellariaceae
sp.sp.
Chroococcales
Coelastraceae

 
Eunotiaceae
sp.1sp.1

 
sp.2sp.2
Oocystaceae

 
Naviculaceae
sp.

 
Chrysophyceae Ochromonadales Dinobryaceae
sp.
Zygnematales
Zygnemataceae


Dinophyceae
Gonyaulacales
Ceratiaceae

Mesotaeniaceae

sp.
 
Peridiniales
Peridiniaceae

Desmidiaceae

sp.
 
sp.
หมายเหตุ A หมายถึง บึงบานขอม, B หมายถึง สระน้ําบา
นสงวน, sp.หมายถึง พบแพลงก
ตอนพืช
sp.


 
sp.
 
 sp.



sp.
 
Euglenophyceae Euglenales
Euglenaceae
sp.

Division Chromophyta
Bacillariophyceae Bacillariales
Fragilariaceae
sp.

ภาพที่ 2 องคประกอบชนิด (รอยละ)
ของแพลงก
ต
อนพื
ช
ที
พ
่
บในบึ
ง
บ
า
นขอมและสระน้
า
ํ
บ
า
นสงวน

ภาพที่ 2 องค์ประกอบชนิด (ร้อยละ)Tabellariaceae
ของแพลงก์ตอนพืชที่พsp.
บในบึงบ้านขอมและสระน�้ำบ้านสงวน
Eunotiaceae
แพลงกตอนพืชที่พบในบึงบานขอมมี
จํานวน 26 ชนิด ใน 23 sp.1
สกุล มากกวาที่พบในสระน้ําบานสงวน ซึ่ง  
ช 18
ด ใน 13จ�ำสกุนวน
ล (ตารางที
่ 2) ดและพบสาหรายสีเsp.2
ขีย2.
วมีจําปริ
นวนชนิ
ดมากที่สุด 14 ชนิด คิดเปน
 ตอนพืช
มาณและความหลากหลายของแพลงก์
แพลงก์ตพบแพลงก
อนพืชที่พตอนพื
บในบึ
งบ้าชนินขอมมี
26 ชนิ
รอยละ 53.85 ของจํานวนชนิดที่พบทั้งหมด รองลงมา ไดแก สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน ไดโนแฟลกเจลเลต ไดอะตอม ยู
Naviculaceae
sp.
 งบ้
ปริ
มาณแพลงก์
อนพื
ชเฉลี
่ยาบริ
านขอมและ
ใน 23 สกุล มากกว่กลีาทีน่พอยด
บในสระน�
้ำบ้านสงวน
และคริสโสไฟต
พบ 5, 3,ซึ2,่งพบแพลงก์
1 และ
1 ชนิตดอน
คิดเปนรอยละ 19.23,
11.54,
7.69, 3.85 ตและ
3.85
ตามลํ
ดับเวณบึ
ําOchromonadales
บานสงวน
ายสีเขียDinobryaceae
วมากที
น โดยมี
ํานวนชนิมีดคมากที
ชนิด คิดและ
เปนร5,889
อยละ 
sp.
พืช 18 Chrysophyceae
ชนิด ใน 13สําหรัสกุบสระน้
ล (ตารางที
่ 2)พบสาหร
และพบสาหร่
ายสี่สเขีุดยเชวนเดียวกั
สระน�
ำ้ บ้าจนสงวน
า่ เท่า่สกัุดบ9 6,310
หน่วย/ลู
กบาศก์เมตร
50.00 ของจํานวนชนิดที่พบทั้งหมด รองลงมา ไดแก ไดอะตอม, ไดโนแฟลกเจลเลต, สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน และคริส
Dinophyceae
ทั้ง 2 แหล่งน�้ำพบปริมาณสาหร่ายสี
มีจ�ำนวนชนิ
ดมากที่สโสไฟต
ุด 14 พบ
ชนิ5,ดGonyaulacales
คิดเป็นร้อยละ 53.85 Ceratiaceae
ของจ�ำนวน ตามล�ำดับ
เขียวอยู่ในสัดส่วน
2, 1, และ 1 ชนิด คิดเปนรอยละ 27.78, 11.11, 5.56 และ 5.56 ตามลําดับ ฤดูฝนพบจํานวนชนิดของ
ชนิดที่พบทั้งหมด รองลงมา
ได้
แก่ าในฤดู
สาหร่
ยวแกมน�
้ำเงิน สูํางบทีานสงวน
่สุด โดยบริ
งบ้าตนขอม
Peridiniaceae

เขียวเฉลี
 ่ย 4,276
แพลงกตอนพืชPeridiniales
มากกว
รอานทัยสี
้งบริเขีเวณบึ
งบานขอมและสระน้
(ตารางทีเวณบึ
่ 3) แพลงก
อนพืชชนิพบสาหร่
ดเดนที่พบทุากยสี
สถานี
แ
ละทุ
ก
ช
ว
งเวลาที
่
เ
ก็
บ
ตั
ว
อย
า
ง
ได
แ
ก
sp.,

sp.,

,

sp.
ไดโนแฟลกเจลเลต ไดอะตอม ยูกลีนอยด์ และคริสโสไฟต์ พบ 5, 3, หน่วย/ลูกsp.
บาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 64.49รองลงมา
 ได้แก่
และ  sp.
2, 1 และหมายเหตุ
1 ชนิด คิดเป็Aนร้อ2.หมายถึ
ยละปริ19.23,
และตอนพื
ไดโนแฟลกเจลเลต
ยสีเขียวแกมน�
ำ้ เงิน คริ
สโสไฟต์
ง บึงบ11.54,
านขอม,7.69,B 3.85
หมายถึ
ง ชสระน้
ําบานสงวน, สาหร่
 าหมายถึ
ง พบแพลงก
ตอนพื
ช ไดอะตอม
มาณและความหลากหลายของแพลงก
3.85 ตามล�ำดับ ส�ำหรับสระน�ปริ้ำบ้มาณแพลงก
านสงวนตอนพื
พบสาหร่
เขีงยบวานขอมและสระน้
และยูกลีนําอยด์
โดยพบปริ
ชเฉลี่ยบริา ยสี
เวณบึ
บานสงวน
มีคาเทากัมบาณเฉลี
6,310 ่ยและ907,
5,889685, 586, 115 และ
วย/ลูกจบาศก
เมตร ตามลํ
าดับ่สทัุด้ง 29แหล
เขียววอยู
ดสวนสูเงมตร
ที่สุด โดยบริ
บานขอม
มากที่สุดเช่นเดียวกันหนโดยมี
�ำนวนชนิ
ดมากที
ชนิงน้ดําพบปริ
คิดเป็มนาณสาหร
62ายสีหน่
ย/ลูในสั
กบาศก์
คิดเป็เวณบึ
นร้องยละ
13.67, 10.33, 8.84,
พบสาหรายสีเขียวเฉลี่ย 4,276 หนวย/ลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 64.49 รองลงมา ไดแก ไดโนแฟลกเจลเลต สาหรายสี
ร้อยละ 50.00 ของจ�
นวนชนิ
้งหมด
รองลงมา
แก่ โดยพบปริ
1.73มและ
0.94
ตามล�
บ และในสระน�
นสงวนซึง่ เป็นแหล่งน�ำ้
เขียำวแกมน้
ําเงินดทีคริ่พสบทั
โสไฟต
ไดอะตอม
และยูกลีได้
นอยด
าณเฉลี
่ย 907,
685,ำดั586,
115 และ 62 ำ้หนบ้วาย/
ไดอะตอม, ไดโนแฟลกเจลเลต,
ยสีเ13.67,
ขียวแกมน�
น และ
ยง พบสาหร่
ายสีเขียวสู
ทีส่ ดุ เฉลี่งเปย่ น3,511
ลูกบาศกเมตร คิดสาหร่
เปนรอายละ
10.33,้ำเงิ
8.84,
1.73 และใกล้
0.94เคีตามลํ
าดับ และในสระน้
ําบางนสงวนซึ
แหลง หน่วย/ลูกบาศก์เมตร
น้
า
ํ
ใกล
เ
คี
ย
ง
พบสาหร
า
ยสี
เ
ขี
ย
วสู
ง
ที
่
ส
ุ
ด
เฉลี
่
ย
3,511
หน
ว
ย/ลู
ก
บาศก
เ
มตร
คิ
ด
เป
น
ร
อ
ยละ
59.62
รองลงมา
ได
แ
ได
คริสโสไฟต์ พบ 5, 2, 1, และ 1 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 27.78, 11.11, คิดเป็นร้อยละ 59.62 รองลงมา ได้แก่ก ไดอะตอม
คริสโสไฟต์
อะตอม คริสโสไฟต ไดโนแฟลกเจลเลต และสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน โดยพบปริมาณเฉลี่ย 1,340, 494, 420 และ 124
5.56 และ 5.56 ตามล�
ดับกบาศก
ฤดูฝเนพบจ�
ของแพลงก์
ตอนและ 2.11
ไดโนแฟลกเจลเลต
และสาหร่
ายสีเขียวแกมน�
หนวำย/ลู
มตร คิดำเปนวนชนิ
นรอยละด22.76,
8.38, 7.13
ตามลําดับ ในฤดูฝนพบปริ
มาณของแพลงก
ตอนพืช้ำเงิน โดยพบปริมาณ
พืชมากกว่าในฤดูร้อมากกว
นทั้งบริ
เวณบึ
งบ้้งาบรินขอมและสระน�
้ำบ้านสงวน
เฉลี่ย 1,340,
494, 420 และ 124 หน่วย/ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น
าในฤดู
รอนทั
เวณบึงบานขอมและสระน้
ําบานสงวน (ตารางที
่ 3)
(ตารางที่ 3) แพลงก์ตอนพืชชนิดเด่นทีพ่ บทุกสถานีและทุกช่วงเวลา ร้อยละ 22.76, 8.38, 7.13 และ 2.11 ตามล�ำดับในฤดูฝนพบปริมาณ
ที่เก็บตัวอย่าง ได้แก่ Gloeocystis sp., Sphaerocystis sp., ของแพลงก์ตอนพืชมากกว่าในฤดูร้อนทั้งบริเวณบึงบ้านขอมและ
Desmidium baileyi, Dinobryon sp. และ Peridinium sp.
สระน�้ำบ้านสงวน (ตารางที่ 3)

คณิสร ล้อมเมตตา, สิทธิพัฒน์ แผ้วฉ�่ำ, อุมารินทร์ มัจฉาเกื้อ

จุดสํารวจ
1
2
3
4
เฉลี่ย
5
6
เฉลี่ย
จํานวนชนิด
เดือนที่สํารวจ
กุมภาพันธ 2560
บึงบานขอม
สระน้ําบานสงวน
สิงหาคม 2560
บึงบานขอม
สระน้ําบานสงวน

ปจจัยที่สํารวจ

ิทยา

8.83
7.60

16.58
10.33
3.75

2.11
16.13

11.83
2.79

9.38
1.55

530
442

1,767
685
248

124
5

610
149

760
99

Cyanophyceae
ปริมาณ รอยละ

5,378
4,119

3,174
2,903

3,960
3,323
2,506
7,316
4,276
3,632
3,390
3,511
16

66.37
64.44

61.54
54.27

65.96
57.15
61.98
68.64
64.49
54.96
65.60
59.62
51.61

53


71


247



62



1

0.65


1.38


124
1,489

106
1,191

247
212


115
1,713
968
1,340
5

1.53
23.29

698
425

474
526

489
742
742
371
586
544
442
494
1

1,090
260

723
580

531
1,096
795
1,205
907
471
368
420
3

13.45
4.07

14.02
10.84

8.84
18.85
19.66
11.31
13.67
7.13
7.12
7.13
9.68

Dinophyceae
ปริมาณ รอยละ

23
17

19
13

12
12
10
16
26
14
13
17
31

จํานวน
ขนิด

5,158
5,349

6,004
5,815
4,043
10,659
6,631
6,608
5,168
5,889

รวม
ปริมาณ

8,103
6,392

พพ
รรณ
ี
8.61
6.65

9.19
9.83

8.14
12.76
18.35
3.48
8.84
8.23
8.55
8.38
3.23

รำไ
2.06
22.27

4.11
3.65


1.73
25.92
18.73
22.76
16.13

Bacillariophyceae Chrysophyceae
ปริมาณ รอยละ ปริมาณ รอยละ

ชภัฏ

4.11



0.94



3.23

Euglenophyceae
ปริมาณ รอยละ

ลัยร
า

Chlorophyceae
ปริมาณ รอยละ

ตารางที่ 3 ปริมาณ (หนวย/ลูกบาศกเมตร) และองคประกอบของแพลงกตอนพืชแตละจุดสํารวจในบึงบานขอมและสระน้ําบานสงวน (กุมภาพันธ และ สิงหาคม 2560)
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พพ
รรณ
ี

ส�ำหรับค่าดัชนีความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช เท่ากับ 1.09 เมือ่ พิจารณาค่าดัชนีความหลากหลายของแพลงก์ตอน
ซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้ประกอบเพื
กษณะความหลากหลาย ตอนพื
พืชตามช่
วงเวลา
งบ้านขอมมี
ดัชนีความหลากหลายของ
สําหรั่อบพิคจาารณาลั
ดัชนีความหลากหลายของแพลงก
ช ซึ่งเป
นดัชนีพบว่
ที่ใชาปบึระกอบเพื
่อพิคจ่าารณาลั
กษณะความ
ของประชาคมแพลงก์
ตอนพืชและลักษณะคุ
ภาพสิก่งษณะคุ
แวดล้ณอมภาพสิแพลงก์
้อนและฤดู
กับ 1.10 และ 1.08
หลากหลายของประชาคมแพลงก
ตอนพืณชและลั
่งแวดลอตมอนพื
พบวชาในฤดู
ทั้ง 2รแหล
งน้ํา มีคฝานดัชเท่
นีคาวามหลากหลาย
พบว่า ทัง้ของแพลงก
2 แหล่งน�ำ้ ตมีอนพื
คา่ ดัชชไมนีคแวามหลากหลายของแพลงก์
ช ตามล�ำดับ ส่วนสระน�
านสงวนมี
ค่าดัชนีความหลากหลายของ
ตกตางกันมากนัก โดยดัชนีตคอนพื
วามหลากหลายของแพงก
ตอนพื้ชำบ้ในบึ
งบานขอมโดยรวมมี
คาเทากับ
และสระน้
ําบชานีนสงวนมี
คาเทากับ 1.09 เมืต่ออนพื
พิจารณาค
าดัชนีคตวามหลากหลายของแพลงก
ตอนพื
ชตามช
วงเวลา ่ 4)
ไม่แตกต่1.12
างกันมากนั
ก โดยดั
ความหลากหลายของแพงก์
ช แพลงก์
อนพืช เท่ากับ 1.05 และ 1.10
ตามล�
ำดับ (ตารางที
าบึงบานขอมมี
ความหลากหลายของแพลงก
ในบึงบ้าพบว
นขอมโดยรวมมี
ค่าเท่คาดักัชบนี1.12
และสระน�้ำบ้านสงวนมีคต่าอนพืชในฤดูรอนและฤดูฝน เทากับ 1.10 และ 1.08 ตามลําดับ
สวนสระน้ําบานสงวนมีคาดัชนีความหลากหลายของแพลงกตอนพืช เทากับ 1.05 และ 1.10 ตามลําดับ (ตารางที่ 4)

ชภัฏ

รำไ

ตารางทีตารางที
่ 4 จ�ำนวนชนิ
และดัชดนีและดั
ความหลากหลาย
ของแพลงก์
ตอนพืชในบึ
งบ้าชนขอมตามจุ
ดส�ำรวจและเดื
อนที่ส�ำรวจอนที่สํารวจ
่ 4 จําดนวนชนิ
ชนีความหลากหลาย
ของแพลงก
ตอนพื
ในบึงบานขอมตามจุ
ดสํารวจและเดื
จากการส�จากการสํ
ำรวจในฤดูารวจในฤดู
ร้อนและฤดู
ฝน ฝน
รอนและฤดู
บึงบานขอม
สระน้ําบานสงวน
ST1
ST2
ST3
ST4
รวม
ST5
ST6
รวม
ฤดูรอน (กุมภาพันธ)
จํานวนชนิด
9
11
9
12
19
11
10
13
1.02
0.92
0.95
1.10
0.97
0.97
1.05
คาดัชนีความหลากหลาย 0.89
ฤดูฝน (สิงหาคม)
จํานวนชนิด 11
9
8
16
23
13
12
17
0.90
0.85
1.02
1.08
0.99
1.02
1.10
คาดัชนีความหลากหลาย 0.93
รอบป
จํานวนชนิด 12
12
10
16
26
14
13
17
1.01
0.92
1.03
1.12
1.02
1.05
1.09
คาดัชนีความหลากหลาย 0.95

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

3. คุณ3.ภาพน�
ฤดูฝน และทั้ง 2 แหล่งน�้ำมีสภาพเป็นกรด คือ ค่าความเป็นกรด
คุณ้ำภาพน้ํา
		 ผลการศึผลการศึ
กษาคุณกภาพน�
พบว่า ําทัพบว
้ง 2 แหล่
มีค่างน้ํามีเป็คนาไม
ด่าแงของน�
ำในบึ
งบ้านขอมช่
ร้อนและฤดู
น มีค่าเฉลี่ย
ษาคุณ้ำ ภาพน้
าทั้ง ง2น�้ำแหล
ตกตา้งกั
นมากนั
ก ทั้งนี้ควุณงฤดู
ภาพน้
ําในบึงบฝานขอม
ไม่แตกต่และสระน้
างกันมากนั
ทั้งนี้คุณคภาพน�
ในบึงบ้ณาหภู
นขอมและสระน�
เท่ากับม4.40
และ ง5.08
ำดับ ค่าสภาพด่
ําบกานสงวนมี
าเฉลี่ย้ำของอุ
มิ ความนําไฟฟ้ำ า ความเค็
ความโปร
แสง ตามล�
และความกระด
าง ในชางเฉลี
วงฤดู่ยร6.91
อน และ
บ้ า นสงวนมี
มิ ความน�
า ความเค็
9.63 มิงลละลายน้
ลิกรัม แคลเซี
มคาร์
บอเนต/ลิเจนละลาย
ตร ตามล�ำสภาพด
ดับ ส่วานสระน�
สูงกวคา่ ชา เฉลี
วงฤดู่ ยฝของอุ
น แตณมหภู
ีคาเฉลี
่ยความเปำ ไฟฟ้
นกรดเป
นดาง ปริมมาณของแข็
ํารวมยปริ
มาณออกซิ
ง ้ำ
ยไนโตรเจน ไนเตรทไนโตรเจน
ธฟอสเฟต
วงฤดูรอคนต่
ํากวาชวนงฤดู
ฝนนและทั
้ง 2่ยเท่แหล
ํามีสภาพ
ความโปร่แอมโมเนี
งแสง และความกระด้
าง ในช่วงฤดูร้อนสูและออร
งกว่าช่วโงฤดู
ฝน ในช
บ้านสงวนมี
่าความเป็
กรดเป็
ด่างเฉลี
ากับงน้5.05
และ 6.12
เป
น
กรด
คื
อ
ค
า
ความเป
น
กรดเป
น
ด
า
งของน้
ํ
า
ในบึ
ง
บ
า
นขอมช
ว
งฤดู
ร

อ
นและฤดู
ฝ
น
มี
ค

า
เฉลี
่
ย
เท
า
กั
บ
4.40
และ
5.08
แต่มีค่าเฉลี่ยความเป็นกรดเป็นด่าง ปริมาณของแข็งละลายน�้ำรวม ตามล�ำดับ และค่าสภาพด่างเฉลี่ยเท่ากับ 12.50 และ 13.80
ตามลําดัเจนละลาย
บ คาสภาพดสภาพด่
างเฉลี่ยา6.91
และ 9.63ย -ไนโตรเจน
มิลลิกรัม แคลเซี
บอเนต/ลิ
ตร บตามลํ
สวนสระน้
ําบมาาณคลอโรฟิ
นสงวนมี ลล์เอ
ปริ ม าณออกซิ
ง แอมโมเนี
มิลยลิมคาร
กรัม แคลเซี
ยมคาร์
อเนต/ลิาดัตบร ตามล�
ำดับ ปริ
คาความเปนและออร์
กรดเปนโธฟอสเฟต
ดางเฉลี่ยเทในช่
ากัวบงฤดู
5.05
และ่ำกว่6.12
และคาสภาพด
างเฉลี่ยเเท
ากับ ไ12.50
และ่ 5)13.80
ไนเตรท-ไนโตรเจน
ร้อนต�
าช่วงตามลํมีคา่าดัน้บอยมากไม่
สามารถตรวจวิ
คราะห์
ด้ (ตารางที
มิลลิกรัม แคลเซียมคารบอเนต/ลิตร ตามลําดับ ปริมาณคลอโรฟลลเอมีคานอยมากไมสามารถตรวจวิเคราะหได (ตารางที่
5)

คณิสร ล้อมเมตตา, สิทธิพัฒน์ แผ้วฉ�่ำ, อุมารินทร์ มัจฉาเกื้อ
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สระน้ําบานสงวน
ฤดูรอน (ก.พ.)
ฤดูฝน (ส.ค.)
27.96 + 0.11
27.05 + 1.20
5.06 + 0.01
6.12 + 0.16
261.50 + 0.71 218.50 + 4.95
0.17 + 0.00

0.35 + 0.15

0.12 + 0.00
3.68 + 0.04
6.05 + 0.35

0.06 + 0.01
3.05 + 0.07
6.24 + 0.09

รำไ

ตารางที่ 5่ 5คุณคุณ
ภาพน้
ําในบึ
านขอมและสระน้
านสงวนจังจัหวังหวั
นทบุ
ตารางที
ภาพน�
้ำในบึ
งบ้งาบนขอมและสระน�
้ำบ้ําาบนสงวน
ดจัดนจัทบุ
รี รี
คุณภาพน้ํา
บึงบานขอม
ฤดูรอน (ก.พ.)
ฤดูฝน (ส.ค.)
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
27.22 + 0.13
26.88 + 0.34
ความเปนกรดเปนดาง (pH)
4.40 + 0.22
5.08 + 0.35
ความนําไฟฟา
100.00 + 3.46
97.25 + 4.99
(ไมโครซีเมนต / เซนติเมตร)
0.26 + 0.17
ปริมาณของแข็งละลายน้าํ รวม
0.07 + 0.00
(มิลลิกรัม / ลิตร)
ความเค็ม (พีพีที)
0.05 + 0.01
0.02 + 0.00
3.15 + 0.71
ความโปรงแสง (เมตร)
3.39 + 0.61
7.50 + 0.22
ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา
7.49 + 0.34
(มิลลิกรัม / ลิตร)
ความเปนดาง (มิลลิกรัม
6.91 + 3.27
9.63 + 4.64
แคลเซียมคารบอเนต / ลิตร)
ความกระดาง (มิลลิกรัม
33.20 + 19.04 30.03 + 13.48
แคลเซียมคารบอเนต / ลิตร)
0.08 + 0.04
แอมโมเนียไนโตรเจน
0.06 + 0.02
(มิลลิกรัม / ลิตร)
ไนเตรทไนโตรเจน
0.24 + 0.14
0.31 + 0.07
(มิลลิกรัม / ลิตร)
ออรโธฟอสเฟต
0.30 + 0.49
0.39 + 0.57
(มิลลิกรัม / ลิตร)
คลอโรฟลล เอ
nd
nd
(ไมโครกรัม / ลิตร)
หมายเหตุ nd = not detectable

13.80 + 0.57

39.21 + 1.18

36.10 + 1.56

0.07 + 0.01

0.12 + 0.04

0.24 + 0.14

0.42 + 0.01

0.30 + 0.49

0.60 + 0.73

nd

nd
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า
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12.50 + 2.60

สรุปและอภิปรายผล

สรุปและอภิปรายผล

มห
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ของแพลงก์ตอนพืชในอ่างเก็บน�้ำแม่ถาง จังหวัดแพร่ ในเดือน
จากผลการศึ
กษาความหลากหลายของแพลงก
ชในบึถึงงบตุลาาคม
นขอมและสระน้
ําบานสงวน
ในชจำ�วนวนชนิ
งฤดูรอนดสูงทีส่ ดุ
เมษายน
2559 ซึง่ พบสาหร่
ายสีเขียวมี
จากผลการศึ
กษาความหลากหลายของแพลงก์
ตอนพืช ตอนพื
(เดือนกุมภาพันำ้ธบ้2560)
งฤดูรฝอ้ นน (สิ
2560)
ชทัม้งหมดมี
ชนิดช ชนิ
ใน ด27เด่สกุ
ล 6 ชัา้นงกัใน
เช่ น เดี ยตวกัอนพื
น แต่
ี แ พลงก์31
ต อนพื
น แตกต่
น ได้ แ ก่
ในบึงบ้านขอมและสระน�
านสงวนและช
ในช่ววงฤดู
(เดืงอหาคม
นกุมภาพั
นธ์ พบแพลงก
3
ดิ
ว
ช
ิ
น
ั
ได
แ
ก
ดิ
ว
ช
ิ
น
ั
ไซยาโนไฟตา
คลอโรไฟตา
และโครโมไฟตา
โดยพบสาหร
า
ยสี
เ
ขี
ย
วมี
จ
ํ
า
นวนชนิ
ด
มากที
่
ส
ุ
ด
16
ชนิ
ด และ
2560) และช่วงฤดูฝน (สิงหาคม 2560) พบแพลงก์ตอนพืชทั้งหมด Pseudoanabaena sp., Cylindrospermopsis sp.
เปน27รอสกุ
ยละล 651.61
ยสีเขียวแกมน้ําเงิOscillatoria
น 5 ชนิด คิดเปsp.นรอ(ปฏิ
ยละพัน16.13
พบ 5 ชนิ2560)
ด คิด ทั้งนี้
ธ์ สันไดอะตอม
ป่าเป้า และคณะ,
มี 31 ชนิคิดดใน
ชั้น ในรองลงมา
3 ดิวิชัน ได
ได้แแกก่ สาหร
ดิวิชันาไซยาโนไฟตา
เปนรและโครโมไฟตา
อยละ 16.13 ไดโนแฟลกเจลเลต
3 ชนิ
ด คิดเปดนรอยละ
9.38 ยูกลีน้อยด
1 ชนิด คิดเปน้ำรบ้อายละ
3.23 น
เนื่องจากสภาพน�
ำในบึงพบ
บ้านขอมและสระน�
นสงวนความเป็
คลอโรไฟตา
โดยพบสาหร่ายสีพบ
เขียวมี
จ�ำนวนชนิ
และคริสโสไฟต พบ 1 ชนิด คิดเปนรอยละ 3.23 แพลงกตอนพืชชนิดเดน ไดแก , 
มากที่สุด 16 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 51.61 รองลงมา ได้แก่ สาหร่าย กรดเป็นด่างต�่ำ คือ มีค่า 4.40-6.12 แพลงก์ตอนชนิดเด่นที่พบ
sp.,  sp.,  sp.  sp. โดยจํานวนชนิดของแพลงกตอนพืช ที่พบใกลเคีย งกับ
สีเขียวแกมน�้ำเงิน 5 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 16.13 ไดอะตอม พบ จึงเป็นชนิดทีส่ ามารถอาศัยและเจริญเติบโตได้ในน�ำ้ อ่อนหรือน�ำ้ ทีม่ ี
การศึกษาความหลากหลายชนิดของแพลงกตอนพืชในอางเก็บน้ําแมถาง จังหวัดแพร ในเดือนเมษายน ถึง ตุลาคม
คุณสมบัติเป็นกรด มีรายงานว่า Dinobryon sp. เป็นแพลงก์ตอน
5 ชนิด 2559
คิดเป็นซึร้่งอพบสาหร
ยละ 16.13
า ยสีไดโนแฟลกเจลเลต
เ ขีย วมีจํา นวนชนิดพบ
สูง ที3่สุดชนิ
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ดเด่นที่พบในน�้ำที่มีความเป็นกรดมาก คือ มีค่าความเป็นกรด
คิดเป็นร้
อยละ 9.38 ยูกลีนอยด์sp.,พบ
1 ชนิด คิดเป็นร้อยละ sp.
3.23และ ชนิ
 sp. (ปฏิพันธ สันปาเปา และคณะ, 2560)
างน4.0-4.8
1973) แตกต่
างจากอ่
างเก็บน�้ำ
และคริสทัโสไฟต์
1 ชนิด คิําดในบึ
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นด่าง 8.79-9.27
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ดเดแ ก่น ทีDesmidium
่พ บจึง เปนชนิดbaileyi,
ที่ส ามารถอาศั
ย และเจริญsp.,
เติบโตได
ํา ทีา่มงเป็
ีคุณนสมบั
ติเ ปน กรด
มีรายงานว
า
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ต
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ช
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ด
เด่
น
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น
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่
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วแกมน�
Sphaerocystis
sp.,
Dinobryon
sp.
Peridinium
sp.
โดยจ�
ำ
นวนชนิ
ด
 sp. เปนแพลงกตอนชนิดเดนที่พบในน้ําที่มีความเปนกรดมาก คือ มีคาความเปนกรดเปนดางระหวาง้ำเงินซึ่ง
ของแพลงก์ตอนพืชทีพ่ บใกล้เคียงกับการศึกษาความหลากหลายชนิด สามารถด�ำรงชีวิตในแหล่งน�้ำที่มีสภาพด่างได้ดี

คณิสร ล้อมเมตตา, สิทธิพัฒน์ แผ้วฉ�่ำ, อุมารินทร์ มัจฉาเกื้อ
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รำไ

พพ
รรณ
ี

สระน�้ำบ้านสงวนมีค่าค่อนข้างสูง คือ ปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน
และออร์โธฟอสเฟต มีค่าอยู่ในช่วง 0.24-0.42 และ 0.15-0.60
มิลลิกรัม/ลิตร อาจจะเนื่องมาจากการชะล้างปุ๋ยจากสวนผลไม้ของ
เกษตรกรลงสูบ่ งึ บ้านขอมและสระน�ำ้ บ้านสงวน อย่างไรก็ดคี ณ
ุ ภาพ
น�ำ้ ในแหล่งน�ำ้ ทัง้ 2 มีคา่ อยูใ่ นเกณฑ์แหล่งน�ำ้ ประเภทที่ 2 ตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน�้ำในแหล่งน�้ำผิวดิน และจัดว่าเป็นน�้ำคุณภาพดี
สะอาด มีปริมาณสารอินทรีย์น้อย เนื่องจากมี Dinobryon sp.
เป็นแพลงก์ตอนพืชชนิดเด่นที่ยุวดี พีรพรพิศาล และคณะ (2550)
ใช้เป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพน�้ำดี แต่ไม่เหมาะส�ำหรับการด�ำรงชีวิตและ
การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตในน�้ำ เพราะความเป็นกรดเป็นด่างที่
เหมาะสมและที่พบในแหล่งน�้ำธรรมชาติทั่วไปควรมีค่าอยู่ในช่วง
6.5-9.0 (ไมตรี ดวงสวัสดิ์ และจารุวรรณ สมศิริ, 2528) นอกจากนี้
แล้วยังพบว่า ค่าสภาพด่างของน�้ำต�่ำมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง
6.91-13.80 มิลลิกรัม แคลเซียมคาร์บอเนต/ลิตร ซึ่งบ่งบอกถึง
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สะสมน้อยและน�้ำไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์
(Boyd, 1979) ดังจะเห็นได้จากแพลงก์ตอนพืชมีปริมาณน้อย
เมือ่ เทียบกับแหล่งน�ำ้ อืน่ ๆ ค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของ
แพลงก์ตอนพืช 0.85-1.02 ซึ่งมีค่าน้อยเมื่อเทียบกับระบบนิเวศ
โดยทั่วไปที่ควรมีค่าดัชนีความหลากหลายอยู่ในช่วง 1.50-3.50
(Magurran, 2004) ปริมาณคลอโรฟิลล์เอซึ่งแสดงถึงความอุดม
สมบูรณ์ในแหล่งน�้ำมีค่าน้อยมากจนไม่สามารถวิเคราะห์ได้
กล่าวโดยสรุป จากผลการศึกษาความหลากหลายของ
แพลงก์ตอนพืช บริเวณโครงการแก้มลิงบึงบ้านขอม พบว่า บริเวณ
บึ ง บ้ า นขอมและสระน�้ ำ บ้ า นสงวนเป็ น แหล่ ง น�้ ำ ที่ ส ะอาดมี ส าร
อินทรีย์น้อย จัดเป็นแหล่งน�้ำประเภทที่ 2 ตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน�ำ้ ในแหล่งน�ำ้ ผิวดิน แต่ไม่เหมาะสมส�ำหรับการเจริญเติบโต
ของแพลงก์ตอนพืช เนื่องจากมีสภาพเป็นกรด ท�ำให้มีแพลงก์ตอน
พืชเพียงบางกลุม่ ทีส่ ามารถด�ำรงชีวติ อยูไ่ ด้แต่เจริญเติบโตได้ไม่ดเี ท่า
ทีค่ วร นับว่าเป็นแหล่งน�ำ้ ทีข่ าดความอุดมสมบูรณ์ คือ มีจำ� นวนชนิด
ปริมาณ และดัชนีความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชค่าต�่ำกว่า
การศึกษาในแหล่งน�้ำทั่วไป อย่างไรก็ดีในช่วงฤดูฝนซึ่งมีน�้ำจาก
ภายนอกมาช่วยลดความเป็นกรด จะพบจ�ำนวนชนิดและปริมาณ
ของแพลงก์ตอนพืชสูงกว่าในช่วงฤดูร้อนซึ่งสภาพน�้ำมีความกรด
สูงกว่า
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เมื่อพิจารณาปริมาณแพลงก์ตอนพืช พบว่า ปริมาณ
แพลงก์ตอนพืชเฉลี่ยที่พบในบึงบ้านขอมมีค่าสูงกว่าที่พบในสระน�้ำ
บ้านสงวน ซึ่งเป็นแหล่งน�้ำที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน คือ มีปริมาณ
แพลงก์ตอนพืช 6,631 หน่วย/ลบ.ม. และ 5,889 หน่วย/ลบ.ม.
ตามล�ำดับ แต่สถานีที่พบสูงที่สุด คือ สถานีที่ 4 ในบึงบ้านขอม
10,659 หน่วย/ลบ.ม. ทัง้ นีอ้ าจจะเนือ่ งมาจากสถานีที่ 4 เป็นบริเวณ
ประตูระบายน�ำ้ ซึง่ จะมีการไหลของมวลน�ำ้ จากบึงมารวมกันบริเวณ
ดังกล่าว ท�ำให้มปี ริมาณแพลงก์ตอนพืชสูงกว่าบริเวณอืน่ อย่างไรก็ดี
ปริมาณของแพลงก์ตอนพืชในการศึกษานี้มีค่าน้อยแตกต่างจาก
การศึกษาความหลากหลายชนิดของแพลงก์ตอนพืชในอ่างเก็บน�้ำ
แม่ถาง จังหวัดแพร่ ของปฏิพันธ์ สันป่าเป้า และคณะ (2560) แม้ว่า
จะมีจ�ำนวนชนิดใกล้เคียงกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากคุณภาพน�้ำใน
บึงบ้านขอมและสระน�้ำบ้านสงวนมีสภาพไม่เหมาะสมต่อการเจริญ
เติบโตของแพลงก์ตอนพืช คือ มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างต�่ำดังที่
กล่าวมาแล้วข้างต้น และยังมีค่าสภาพด่างต�่ำ คือ มีค่าอยู่ในช่วง
6.91-13.80 มิลลิกรัม แคลเซียมคาร์บอเนต/ลิตร เมื่อเทียบกับ
อ่างเก็บน�้ำแม่ถาง ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง 123-172 มิลลิกรัม แคลเซียม
คาร์บอเนต/ลิตร โดยสภาพด่างจะช่วยให้ก�ำลังผลิตของแหล่งน�้ำ
เพิม่ ขึน้ เพราะจะท�ำให้พชื น�ำ้ สามารถใช้ประโยชน์จากธาตุฟอสฟอรัส
และธาตุอาหารที่จ�ำเป็นอื่นๆ ได้ดีขึ้น และเมื่อพิจารณาปริมาณ
ของแพลงก์ตอนพืชตามช่วงเวลา พบว่า ในช่วงฤดูฝน (สิงหาคม)
มีปริมาณแพลงก์ตอนพืชสูงกว่าฤดูรอ้ น (กุมภาพันธ์) ทัง้ ในบึงบ้านขอม
และสระน�้ำบ้านสงวน เนื่องจากในช่วงฤดูฝนมีความเข้มข้นของธาตุ
อาหาร ได้แก่ ความเข้มข้นของแอมโมเนีย ไนเตรท และออร์โธ
ฟอสเฟต ซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักที่แพลงก์ตอนพืชไปใช้ในการเจริญ
เติบโตและเพิม่ จ�ำนวนสูงกว่าในฤดูรอ้ น (บุสยา ปล้องอ่อน และคณะ,
2559) และน�้ำจากภายนอกที่ไหลลงมาในช่วงฤดูฝนยังช่วยลด
ความเป็นกรดของแหล่งน�้ำทั้ง 2 ส่งผลให้แพลงก์ตอนพืชมีจ�ำนวน
ชนิดและปริมาณเพิ่มมากขึ้น ส�ำหรับองค์ประกอบของแพลงก์ตอน
พืชตามปริมาณเป็นร้อยละ พบว่า ทัง้ ในฤดูรอ้ นและฤดูฝนมีสาหร่าย
สีเขียวเป็นองค์ประกอบหลัก โดยพบร้อยละ 61.54-66.37 ในช่วง
ฤดูร้อน และร้อยละ 54.27-64.44 ในฤดูฝน สอดคล้องกับศรัญญา
ยิ้มย่อง (2561) ซึ่งกล่าวว่าในระบบนิเวศน�้ำจืดสาหร่ายสีเขียวเป็น
แพลงก์ตอนพืชที่พบมากที่สุดในทุกฤดูกาล
คุ ณ ภาพน�้ ำ ในบึ ง บ้ า นขอมและสระน�้ ำ บ้ า นสงวน
มีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลที่มีการศึกษาไม่มากนัก และมีสภาพ
เป็นกรด คือ มีคา่ ความเป็นกรดเป็นด่างมีคา่ ต�ำ่ 4.00-6.12 เนือ่ งจาก
พืน้ ทีด่ งั กล่าวมีสภาพดินเปรีย้ วโดยเฉพาะบริเวณบึงบ้านขอม ซึง่ เดิม
มีต้นเสม็ดขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก ก่อนมีการขุดบึงเพื่อแก้ไขปัญหา
แหล่งน�้ำให้แก่ชุมชน ส่วนปริมาณธาตุอาหารทั้งในบึงบ้านขอมและ
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ข้อเสนอแนะ

ควรมี ก ารศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงองค์ ป ระกอบของ
ประชากรแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน�้ำในแหล่งน�้ำอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ทราบการเปลี่ยนแปลงและสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ส�ำหรับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ในอนาคต
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บทคัดย่อ

ลัยร
า

ชภัฏ

การศึกษาอิทธิพลของน�้ำตาลซูโครสต่อการชะลอการเจริญเติบโตของต้นอ่อนกล้วยไม้เอื้องดอกมะเขือที่เลี้ยงบนอาหาร
สังเคราะห์สูตร Modified Vacin and went (1949) โดยเติมน�้ำตาลซูโครสที่ระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกัน 6 ระดับ คือ 0, 2, 4, 6, 8,
และ 10 เปอร์เซ็นต์ วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) แบ่งการทดลองออกเป็น 6 สิ่งทดลองๆ ละ
10 ซ�้ำๆ ละ 4 ต้น เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า การเติมน�้ำตาลซูโครสที่ระดับความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ สามารถชะลอการเจริญเติบโต
ทางความสูงของต้นอ่อนกล้วยไม้เอื้องดอกมะเขือได้ดีที่สุด โดยมีความสูงเฉลี่ยของล�ำลูกกล้วยน้อยที่สุด คือ 1.210 เซนติเมตร ซึ่งสามารถ
ขยายเวลาในการเปลี่ยนถ่ายอาหารใหม่ออกไปได้มากกว่า 6 เดือน เมื่อเปรียบเทียบกับการเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์สูตร Modified
Vacin and Went (1949) เติมน�้ำตาลซูโครส 4 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้ความสูงของล�ำลูกกล้วยเฉลี่ยสูงสุด (1.725 เซนติเมตร) และมีขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางของล�ำลูกกล้วยเฉลี่ยมากที่สุดคือ 0.215 เซนติเมตร

ิทยา

คําสําคัญ : การเก็บรักษาพันธุ์, การชะลอการเจริญเติบโต, เอื้องดอกมะเขือ

Abstract

มห
าว

The study on the effects of sucrose on in vitro slow growth of Dendrobium hercoglossum Rchb. f. seedling
for prolong subculture with modified Vacin and Went (1949) media supplementation, different concentrations
of sucrose (0, 2, 4, 6, 8 and 10 percent) were used. The experiment was conducted following the Completely
Randomized Design (CRD) with 6 treatments in each treatment consisted of ten replicates with four explants
per bottle. Results showed that plant height was reduced when applied with 10 percent of sucrose (1.210 cm)
and could preserve for 6 months without subculture when compared with basic medium (4 percent of sucrose).
The highest plant height (1.725 cm) and widest pseudo-bulb diameter (0.215 cm) were obtained from seedling
cultured on Vacin and Went (1949) medium containing 4 percent of sucrose.
Keywords : preservation, slow growth technique, Dendrobium hercoglossum Rchb. f.
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บทน�ำ

การเก็บรักษาพันธุ์พืชส่วนใหญ่จะเป็นการเก็บในรูป
ของเมล็ดพันธุ์พืช แต่เมล็ดพันธุ์บางชนิดมีอายุสั้นไม่สามารถเก็บ
รั ก ษาได้ น านแม้ ว ่ า จะเก็ บ ในอุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น สั ม พั ท ธ์ ต�่ ำ
ในขณะเดียวกันนั้นพันธุกรรมพืชอาจเกิดการสูญหายและเสี่ยงต่อ
การกลายพันธุ์ได้ จึงน�ำเอาวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาประยุกต์ใช้
ในด้านการเก็บรักษาเชื้อพันธุ์พืช (Razdan, 1994) การเก็บรักษา
พันธุกรรมในสภาพปลอดเชื้อมีหลายรูปแบบ แต่โดยทั่วไปแบ่งตาม
ระยะเวลาที่ท�ำการเก็บรักษา การเก็บรักษาระยะสั้นถึงปานกลาง
ท�ำได้หลายวิธี เช่น การเก็บรักษาโดยการชะลอการเจริญเติบโต
การเก็บรักษาโดยใช้เทคนิคเมล็ดเทียม และส�ำหรับการเก็บรักษา
ระยะยาว ท�ำโดยการเก็บแช่แข็งในไนโตรเจนเหลว หรือไอของ
ไนโตรเจนเหลว การเก็บรักษาระยะสั้นถึงปานกลางด้วยเทคนิค
การชะลอการเจริญเติบโต เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการเก็บรักษา
พันธุกรรมพืช ซึ่งสามารถเก็บรักษาได้ 6 เดือน ถึง 1 ปี โดยไม่ต้อง
เปลี่ยนถ่ายอาหาร ท�ำได้หลายวิธี เช่น วิธีการลดอุณหภูมิ การลด
สภาพแสงในการเพาะเลี้ ย ง การดั ด แปลงสภาพบรรยากาศ
การปรับแต่งอาหารเพาะเลี้ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มตัวยับยั้ง
การออสโมซิส (Osmosis) ในอาหารเพาะเลี้ยงนั้น สามารถท�ำได้
โดยการเติมน�้ำตาลที่มีความเข้มข้นสูง เช่น ซูโครส แมนนิทอล
ซอร์ บิ ท อล ซึ่ ง เทคนิ ค การชะลอการเจริ ญ เติ บ โตนี้ ส ามารถยื ด
ระยะเวลาในการเปลี่ยนถ่ายอาหารต่อไป เนื่องจากน�้ำตาลที่มี
ความเข้มข้นสูงจะส่งผลให้พืชเกิดความเครียด อันเนื่องมาจาก
การออสโมซิสจึงมีผลไปยับยั้งการเจริญเติบโต (รังสฤษฏ์ กาวีต๊ะ,
2545) ดังรายงานของ Lopez et al. (1998) ได้ใช้แมนนิทอล
4 เปอร์เซ็นต์ ร่วมกับเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 8 องศาเซลเซียสเพื่อ
ชะลอการเจริญเติบโตของมันฝรัง่ ซึง่ สามารถขยายเวลาในการเปลีย่ น
อาหารได้มากกว่า 12 เดือน จากปกติที่ต้องท�ำการเปลี่ยนอาหาร
เพาะเลี้ยงทุก 4 ถึง 8 สัปดาห์ เช่นเดียวกับ พรพรรณ สุขุมพินิจ
(2560) ได้ศึกษาอิทธิพลของน�้ำตาลแมนนิทอลในการเก็บรักษา
ต้นอ่อนกล้วยไม้หวายแดงจันทบูร พบว่าที่ระดับความเข้มข้น 8 ถึง
10 เปอร์เซ็นต์ สามารถยืดระยะเวลาการย้ายเลี้ยงไปได้มากกว่า
7 เดือน ในการศึกษาครั้งนี้ท�ำการศึกษาอิทธิพลของน�้ำตาลซูโครส
ในการชะลอการเจริญเติบโตของต้นอ่อนกล้วยไม้เอื้องดอกมะเขือ
ให้มีการเจริญเติบโตช้าลง เพื่อยืดระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายอาหาร
ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างเช่น สารเคมี รวมไปถึงแรงงาน
ในการปฏิบัติงานได้อีกทางหนึ่งด้วย
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เอื้องดอกมะเขือ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Dendrobium
hercoglossum Rchb. f. เป็นกล้วยไม้สกุลหวายที่ได้รับความนิยม
ในกลุ่มผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้พันธุ์แท้ พบว่า มีประชากรน้อยลงใน
สภาพธรรมชาติ ประเทศไทยพบการกระจายพันธุ์ในจังหวัดเลย
ชลบุรี จันทบุรี และตราด ออกดอกในช่วงเดือนเมษายน ถึงพฤษภาคม
กลี บ เลี้ ย งและกลี บ ดอกมี สี ช มพู อ มม่ ว ง เส้ า เกสรมี สี ม ่ ว งเข้ ม
(สลิล สิทธิสจั จธรรม, 2549) ซึง่ จัดว่าเป็นกล้วยไม้ทไี่ ด้รบั ความนิยม
ทั้งการน�ำมาใช้เพื่อการพัฒนาสายพันธุ์ให้ได้เป็นกล้วยไม้พันธุ์
ลูกผสมใหม่ๆ รวมไปถึงการลักลอบน�ำออกจากป่าเพื่อน�ำมาขาย
หรือน�ำมาใช้ประโยชน์ในทิศทางที่ไม่เหมาะสม ท�ำให้กล้วยไม้ป่า
พื้นเมืองมีจ�ำนวนลดลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ประกอบกับ
ในสภาพธรรมชาติกล้วยไม้สามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยเมล็ดและ
การแตกหน่ อ แบ่ ง กอเท่ า นั้ น และเนื่ อ งจากเมล็ ด ของกล้ ว ยไม้
มี ข นาดเล็ ก และไม่ มี อ าหารสะสม การงอกของเมล็ ด กล้ ว ยไม้
ในธรรมชาติจงึ ต้องอาศัยเชือ้ ราในกลุม่ ไมโคไรซา (Mycorrhiza) เพือ่
ช่วยในกระบวนการงอก แต่เมือ่ สภาพป่าถูกท�ำลายทัง้ จากการตัดไม้
ท�ำลายป่าและการจุดไฟเผาป่าเพือ่ ต้องการทีด่ นิ ท�ำให้สญ
ู เสียระบบ
นิเวศน์ทเี่ หมาะสมต่อการเจริญเติบโตและการขยายพันธุ์ อีกทัง้ ยังมี
ผู้ที่ลักลอบเก็บกล้วยไม้เพื่อน�ำมาขาย ท�ำให้ปริมาณกล้วยไม้ที่มีอยู่
ในสภาพธรรมชาติมีจ�ำนวนลดลงจนถึงขั้นวิกฤต ซึ่งการขยายพันธุ์
ตามธรรมชาติไม่อาจชดเชยส่วนที่สูญเสียได้ทัน ในการส�ำรวจของ
ภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืช (ไซเตส)
ในปี พ.ศ.2535 พบว่า กล้วยไม้ป่าของไทยบางชนิดถูกจัดอันดับ
เป็นกล้วยไม้หายากของโลก จึงจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการอนุรักษ์และ
เก็บรักษาพันธุกรรมกล้วยไม้ป่าอย่างจริงจังโดยเร็ว การใช้เทคนิค
การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ในสภาพปลอดเชื้อ สามารถเพิ่มประชากร
กล้วยไม้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสัน้ และยังคงความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมเอาไว้ด้วย เพื่อให้พันธุ์กล้วยไม้คงอยู่และหลีกเลี่ยง
การสูญเสียจากปัจจัยต่างๆ ทีก่ ล่าวมาข้างต้น การเก็บรักษาพันธุกรรม
พืชทีด่ อี กี วิธหี นึง่ คือ การเก็บรักษาพันธุกรรมในห้องปฏิบตั กิ ารหรือ
การเก็บรักษาพันธุกรรมในสภาพปลอดเชื้อ ในปัจจุบันการศึกษา
เกี่ยวกับการขยายพันธุ์ในสภาพปลอดเชื้อเพื่อการอนุรักษ์ หรือการ
เก็บรักษาพันธุกรรมของกล้วยไม้ยังมีอยู่น้อยมาก ดังนั้นจึงควรเร่ง
ท�ำการศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มปริมาณให้มีจ�ำนวนมากขึ้น และน�ำไป
ปล่อยคืนสู่สภาพธรรมชาติ เพื่ออนุรักษ์สายพันธุ์กล้วยไม้ไทย
ในท้องถิ่นภาคตะวันออกไว้ให้คงอยู่ในประเทศไทย และเพื่อใช้เป็น
แหล่งพันธุกรรมในการปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้สายพันธุ์ใหม่ๆ ต่อไป วัตถุประสงคของการวิจัย
ในอนาคตได้อีกด้วย
เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความเข้ ม ข้ น ของน�้ ำ ตาลซู โ ครส
ที่เหมาะสมต่อการเก็บรักษาพันธุกรรมกล้วยไม้เอื้องดอกมะเขือ
ในสภาพปลอดเชื้อด้วยเทคนิคการชะลอการเจริญเติบโต
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จากการศึกษาอิทธิพลของน�้ำตาลซูโครสต่อการชะลอ
การเจริญเติบโตของต้นอ่อนกล้วยไม้เอื้องดอกมะเขือ ซึ่งท�ำการ
เพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์สูตร Modified Vacin and Went
(1949) ที่เติมน�้ำตาลซูโครสที่แตกต่างกัน 6 ระดับ คือ 0, 2, 4, 6,
8, และ 10 เปอร์เซ็นต์ เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า การเติมน�้ำตาล
ซูโครสทีร่ ะดับความเข้มข้นแตกต่างกันส่งผลต่อความสูงของต้นอ่อน
กล้วยไม้เอื้องดอกมะเขืออย่างมีนัยส�ำคัญยิ่งทางสถิติ โดยมีความ
สูงของล�ำลูกกล้วยเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1.210 ถึง 1.725 เซนติเมตร
และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของล�ำลูกกล้วยเฉลี่ย 0.145 และ
0.215 เซนติเมตร ส�ำหรับการเพาะเลีย้ งกล้วยไม้ในสภาพปลอดเชือ้
โดยปกติมีการเติมน�้ำตาลซูโครส 2 ถึง 4 เปอร์เซ็นต์ ลงในอาหาร
สังเคราะห์เพื่อเป็นแหล่งพลังงาน จากผลการทดลองแสดงให้เห็น
ได้ชัดว่า การเติมน�้ำตาลซูโครสในปริมาณที่สูงขึ้นสามารถชะลอ
การเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น ดังตารางที่ 1 และ 2
ซึ่งการใช้น�้ำตาลซูโครสที่ระดับความเข้มข้น 6, 8 และ
10 เปอร์เซ็นต์ สามารถชะลอการเจริญเติบโตทางด้านความสูง
ของต้นอ่อนกล้วยไม้เอื้องดอกมะเขือได้ดีไม่แตกต่างกัน แต่การเติม
น�้ำตาลซูโครสที่ระดับความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้ต้นอ่อน
เอื้ อ งดอกมะเขื อ มี ค วามสู ง เฉลี่ ย ของล�ำ ลู ก กล้ ว ยน้ อ ยที่ สุ ด คื อ
1.210 เซนติเมตร ซึ่งสามารถชะลอความสูงของล�ำลูกกล้วยเอื้อง
ดอกมะเขือได้มากที่สุด และสามารถยืดระยะเวลาการเปลี่ยนถ่าย
อาหารออกไปได้ถึง 6 เดือน โดยทั่วไปในการเก็บรักษาพันธุ์พืชใน
สภาพปลอดเชือ้ นิยมใช้นำ�้ ตาลแมนนิทอลความเข้มข้นสูงดังรายงาน
ของ Lopez et al. (1998) ที่ ใช้ น�้ ำ ตาลแมนนิ ท อลที่ ร ะดั บ
ความเข้มข้น 4 เปอร์เซ็นต์ร่วมกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต�่ำ
สามารถยืดระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายอาหารของมันฝรั่งออกไปได้
มากกว่า 8 เดือน ส่วนรายงานของพรพรรณ สุขุมพินิจ (2560)
ได้ใช้น�้ำตาลแมนนิทอลในการเก็บรักษากล้วยไม้หวายแดงจันทบูร
พบว่า สามารถยืดเวลาการย้ายเลี้ยงออกไปได้มากกว่า 7 เดือน
การปรับแต่งอาหารเพาะเลี้ยงเพื่อลดหรือชะลอการเจริญเติบโต
ของพืช เพื่อยืดระยะเวลาในการเปลี่ยนถ่ายอาหารเพาะเลี้ยงออก
ไปให้นานยิ่งขึ้น ด้วยการเพิ่มตัวยับยั้งการออสโมซิส อย่างเช่น
การเติ มน�้ ำ ตาลความเข้ มข้ น สู ง ลงในอาหารเพาะเลี้ ย ง น�้ำตาล
ความเข้มข้นสูงจะส่งผลให้พืชเกิดความเครียดจากการออสโมซิส
จึงมีผลไปยับยัง้ การเจริญเติบโตของพืชได้ (รังสฤษฏ์ กาวีตะ๊ , 2545)
จากผลการทดลองนี้พบว่า การใช้น�้ำตาลซูโครสทดแทนการใช้
น�้ำตาลแมนนิทอลเพื่อการเก็บรักษาพันธุกรรมต้นอ่อนกล้วยไม้
เอื้องดอกมะเขือในสภาพปลอดเชื้อด้วยการชะลอการเจริญเติบโต
สามารถท�ำได้ ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาพันธุ์พืช
ในสภาพปลอดเชื้อได้
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วางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely
Randomized Design) โดยมี ร ะดั บ ความเข้ ม ข้ น ของน�้ ำ ตาล
ซูโครสแตกต่างกัน 6 ระดับ เป็นสิ่งทดลอง มีทั้งหมด 6 สิ่งทดลองๆ
ละ 10 ซ�้ำๆ ละ 4 ต้น โดยก�ำหนดให้ สิ่งทดลองที่ 1 อาหารสูตร VW
ไม่เติมน�้ำตาลซูโครส, สิ่งทดลองที่ 2 อาหารสูตร VW เติมน�้ำตาล
ซูโครส 2 เปอร์เซ็นต์, สิ่งทดลองที่ 3 อาหารสูตร VW เติมน�้ำตาล
ซูโครส 4 เปอร์เซ็นต์, สิ่งทดลองที่ 4 อาหารสูตร VW เติมน�้ำตาล
ซูโครส 6 เปอร์เซ็นต์, สิ่งทดลองที่ 5 อาหารสูตร VW เติมน�้ำตาล
ซูโครส 8 เปอร์เซ็นต์ และสิง่ ทดลองที่ 6 อาหารสูตร VW เติมน�ำ้ ตาล
ซูโครส 10 เปอร์เซ็นต์
ขั้นตอนการทดลอง
1. เตรียมอาหารสังเคราะห์สูตร VW ดัดแปลง โดยมี
ระดับความเข้มข้นของน�้ำตาลซูโครสที่แตกต่างกัน 6 ระดับ คือ 0,
2, 4, 6, 8 และ 10 เปอร์เซ็นต์
2. คัดเลือกต้นอ่อนของกล้วยไม้เอื้องดอกมะเขือที่มี
ความสูงของล�ำลูกกล้วยเฉลีย่ 0.5 เซนติเมตร ย้ายลงอาหารสังเคราะห์
สูตร VW ดัดแปลง ที่เตรียมไว้ดังข้อ 1 ในตู้ปลอดเชื้อ
3. ภายหลังจากย้ายเลี้ยงต้นอ่อนกล้วยไม้เอื้องดอก
มะเขือลงอาหารสังเคราะห์แต่ละสูตรแล้ว น�ำไปเลีย้ งในห้องควบคุม
อุณหภูมิที่ 25 ± 1 องศาเซลเซียส ภายใต้แสงฟลูออเรสเซนต์
16 ชั่วโมงต่อวัน
4. สังเกตและบันทึกผลการเจริญเติบโตของต้นอ่อน
กล้วยไม้เอื้องดอกมะเขือ
การเก็บบันทึกข้อมูล
เก็บบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตของต้นอ่อนกล้วยไม้
เอื้องดอกมะเขือ ทุกๆ 1 เดือน โดยเก็บบันทึกข้อมูลดังนี้
1. ความสู ง ของล� ำ ลู ก กล้ ว ย : โดยวั ด จากโคนต้ น
(บนผิวอาหารสังเคราะห์) จนถึงปลายล�ำลูกกล้วย
2. เส้นผ่านศูนย์กลางของล�ำลูกกล้วย : วัดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางบริเวณที่กว้างที่สุดของล�ำลูกกล้วย
การวิเคราะห์ข้อมูล
น�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากการเก็บบันทึกข้อมูลทางความสูง และ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางในแต่ละเดือน มาวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางสถิ ติ และเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย ด้ ว ยวิ ธี
Duncan’s Multiple Range Test (DMRT)

ผลและอภิปรายผลการวิจัย

รำไ

วิธีดําเนินการวิจัย
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ถ(2560)
ายอาหารเพาะเลี
้ยงออกไปให
นานยิ่งขึ้นบรัดกวษากล
ยการเพิ
่มตัหวยัวายแดงจั
บยั้งการออสโมซิ
ส อยาสามารถยื
างเชนการเติ
มน้ําตาลความเข
มขนสูงลง
ไดใชน้ําตาลแมนนิ
ทอลในการเก็
วยไม
นทบูร พบว
ดเวลาการย
ายเลี้ยงออกไปได
ในอาหารเพาะเลี
้ ยง น้ําบตาลความเข
ม ข นสู้ยงงเพื
จะส่องลดหรื
ผลใหอพชะลอการเจริ
ืช เกิ ด ความเครี
สจึ ง มีผ ลไปยับ ยั้ งการ
มากกวา 7 เดือน การปรั
แตงอาหารเพาะเลี
ญเติยบดจากการออสโมซิ
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การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการซื้อรถยนต์มือสองที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อรถยนต์มือสองในจังหวัดนนทบุรี และศึกษากลยุทธ์ส่งเสริมการขายมีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองใน
จังหวัดนนทบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ที่ตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองในจังหวัดนนทบุรี จ�ำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วย Independent Sample t-test, One-way ANOVA, Least Significant
Difference และ Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05
ผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์สง่ เสริมการขายในภาพรวม และรายด้านทุกด้าน คือ ด้านการให้สว่ นลดและการคืนเงิน ด้านการให้
ทดลองสินค้า ด้านการให้ข้อเสนอทางการเงิน และด้านการให้ข้อเสนอแจกของแถม มีความส�ำคัญอยู่ในระดับมาก โดยด้านการให้ส่วนลด
และการคืนเงินมีค่าเฉลี่ยสูงสุด กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองโดยภาพรวมมีความส�ำคัญอยู่ในระดับมาก โดยด้านการประเมิน
ทางเลือกมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองในภาพรวมและรายด้าน
ทุกด้านแตกต่างกัน สถานภาพสมรสส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซือ้ รถยนต์มอื สองด้านการตระหนักถึงความต้องการแตกต่างกัน พฤติกรรม
การซื้อรถยนต์มือสองที่แตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน กลยุทธ์ส่งเสริมการขาย
ในด้านการให้ส่วนลดและการคืนเงินมีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองในระดับสูง ส่วน ด้านการให้ทดลองสินค้า
มีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองในระดับต�่ำ
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This study aimed to explore; 1) personal factors and purchasing behaviors of used car buyers that affected
the decision-making process for purchasing used cars in Nonthaburi province, and 2) , the correlation level of sale
promotion strategies with decision-making process for purchasing used cars in Nonthaburi province. The sample
group in this study was 400 people who decided to purchase used cars in Nonthaburi province. The questionnaire
was used as a tool to collect data. Statistics used to analyze data were descriptive statistics including percentages,
frequencies, means, and standard deviation; and inferential statistics including Independent Samples t-test,
One-way ANOVA, Post Hoc Analysis using Least Significant Difference, and Pearson’s Correlation Coefficient at the
statistical significance level of 0.05.
The study results revealed that sale promotion strategies in all aspects including rebate and cash refund
offers, free trial offers, financial offers, and fee premium offers were in the high level of importance with the highest
mean value in the rebate and cash refund offers aspect. The decision-making process for purchasing used cars
in overall aspect was in the high level of importance with the highest mean value in the evaluation of alternative
aspect.
The hypothesis results found that the difference in age affected the decision-making process for
purchasing used cars in all aspects. The difference in marital status affected the decision-making process for
purchasing of used cars in the requirement awareness aspect. The difference in purchasing behavior of used cars
had no different effect on the decision-making process for purchasing of used cars. There was a high correlation
between sale promotion strategies in terms of rebate and cash refund offers with decision-making process
for purchasing of used cars. In addition, there was a low correlation between free trial offers aspect with
decision-making process for purchasing of used cars.
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รถยนต์มือสอง ถือเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมรถยนต์ที่มี
ความส�ำคัญ โดยรถยนต์มือสอง หรือรถยนต์ที่ใช้งานมาระยะหนึ่ง
แล้วเจ้าของขายต่อให้แก่ผู้อื่น ซึ่งในหลายๆ กรณีเจ้าของรถยนต์
เดิมอาจไม่สะดวกที่จะประกาศขายหรือด�ำเนินการขายด้วยตนเอง
วิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมคือเจ้าของรถยนต์สามารถน�ำรถยนต์ของ
ตนไปขายให้แก่สถานทีท่ รี่ บั ซือ้ รถยนต์ เพือ่ น�ำไปขายต่อให้แก่บคุ คล
อืน่ ซึง่ ในประเทศไทยมักจะเรียกสถานทีด่ งั กล่าวว่า “เต็นท์รถยนต์”
หรือ “เต็นท์รถยนต์มอื สอง” ด้วยเหตุทวี่ า่ ในสมัยก่อนสถานทีซ่ อื้ ขาย
รถยนต์มกั จะเป็นสถานทีโ่ ล่งแจ้งและใช้เต็นท์กางเพือ่ ป้องกันรถยนต์
ทีจ่ ะขายจากทัง้ ฝนและแสงแดด ทัง้ นี้ ข้อดีในการซือ้ รถยนต์มอื สอง
มีหลายประการ เช่น ได้รถยนต์ใช้ทนั ทีทซี่ อื้ ราคาต�ำ่ กว่ารถยนต์ใหม่
ป้ายแดง เป็นต้น ส่วนข้อเสีย ได้แก่ รถยนต์มือสองบางคันอาจ
มีข้อบกพร่อง ส่งผลให้เจ้าของรถยนต์เดิมนั้น ไม่ต้องการที่จะ
รับผิดชอบต่อ จึงตัดสินใจขายเข้าตลาดรถยนต์มือสอง ดังนั้นผู้ซื้อ
รถยนต์หรือเต็นท์รถยนต์มือสองต้องซ่อมบ�ำรุงในส่วนที่เสียหาย
ซึ่งเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นก่อนที่จะน�ำรถยนต์คันดังกล่าวมาใช้หรือ
ขายต่อไป ส�ำหรับข้อดีของรถยนต์มือสองในเรื่องราคาดังกล่าว
ข้างต้น ก่อให้เกิดการแข่งขันระหว่างเต็นท์รถยนต์มือสองที่มักจะ
แข่งขันกันที่ราคารถยนต์ที่ต�่ำกว่ารายอื่นและรถยนต์นั้น จะต้องมี
คุณภาพทีเ่ หมาะสมแก่การใช้งานซึง่ อาจพิจารณาได้จากจ�ำนวนปีของ
รถยนต์นบั ตัง้ แต่เจ้าของเดิมเริม่ ต้นใช้งานหรือบางกรณีอาจพิจารณา
จากระยะทางที่รถยนต์ดังกล่าวใช้งานมาแล้วประวัติการซ่อมบ�ำรุง
รวมถึงสภาพภายในและภายนอกตัวรถยนต์ (สถาบันยานยนต์,
2556)
โดยข้อมูลจากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ พบว่า เมื่อปี
พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ภาพรวมตลาดรถยนต์มือสองในประเทศไทย
มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีขึ้นจากปีก่อน โดยคาดว่าจะเติบโตอยู่
ในระดั บ ที่ ร ้ อ ยละ 7 จากปี ก ่ อ น มี ป ริ ม าณการจ� ำ หน่ า ยรวม
ในประเทศไทยอยู่ที่ 4.5 แสนคัน หรือมีเม็ดเงินมูลค่ารวม 1.36
แสนล้านบาท ทั้งนี้ปัจจัยที่ส่งผลให้ตลาดมีอัตราเติบโตมากจาก
ตลาดรถยนต์ใหม่ในปีนี้มีแนวโน้มการเติบโตขึ้นร้อยละ 13 รวมถึง
ความเชือ่ มัน่ ทางเศรษฐกิจของผูบ้ ริโภค อีกทัง้ การสิน้ สุดการถือครอง
รถยนต์คันแรก 5 ปี ส่งผลให้ปริมาณความต้องการเปลี่ยนรถยนต์
คันใหม่เติบโตดีขึ้น ส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนของตลาดรถยนต์
ทั้งระบบ (โพสต์ทูเดย์, 2561) เมื่อพิจารณาอุตสาหกรรมรถยนต์
ของไทย ในปี พ.ศ. 2562 พบว่า จะมีทิศทางที่ดีขึ้น โดยมีการ
คาดการณ์วา่ รถยนต์ทนี่ ำ� มาจ�ำหน่ายจะกลับมาเติบโตทัง้ ตลาดรถยนต์
ในประเทศ และตลาดรถส่งออก ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะช่วยสนับสนุน
ให้ทางผู้ผลิต และจ�ำหน่ายรถยนต์ภายในประเทศ หรือดีลเลอร์
ตัวแทนจ�ำหน่าย จะมีผลประกอบการที่ดียิ่งขึ้น ขณะที่ตลาดเต็นท์
รถมือสอง คาดว่าจะมีรายรับฟื้นตามทิศทางราคารถยนต์เก่าที่พ้น

จุดต�่ำสุด ประกอบกับคาดว่าความต้องการรถยนต์จะเพิ่มขึ้นตาม
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ท�ำให้มีอัตราการหมุนเวียนของรถยนต์
ในสต็อกดีขนึ้ อย่างไรก็ตาม การแข่งขันในตลาดจะรุนแรง เนือ่ งจาก
คาดว่าอุปทานรถยนต์เก่าในตลาดในปี พ.ศ. 2560 - 2561 จะเพิม่ ขึน้
ในอัตราเร่ง ซึ่งเป็นผลจากรถยนต์เก่าในโครงการรถยนต์คันแรก
บางส่วนจะถูกขายเข้าสู่ตลาด ภายหลังรถยนต์ในโครงการมีอายุ
ครบ 5 ปี ตามเงื่อนไขของทางราชการ นอกจากนี้ ยังมีผู้ประกอบการ
รายใหม่เพิ่มขึ้นในตลาด โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติและบริษัท
ในเครือของค่ายรถ ภาวะดังกล่าวจะมีผลให้ผู้ประกอบการ SME
ยังคงมีความเสี่ยงจากปัญหาสภาพคล่องต่อไป (วิจัยกรุงศรี, 2560)
นอกจากนี้ สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว ยังอธิบายข้อมูล
เพิ่มเติมว่า ตามปกติรถยนต์มือสอง จะมีตลาดหลักอยู่ที่กรุงเทพ
มหานคร ประมาณร้อยละ 40 ซึ่งพบว่า ตลาดรถยนต์มือสอง
ในกรุงเทพมหานครยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่วนตลาด
ในภาคเหนือและอีสานอาจจะยังไม่คอ่ ยโดดเด่นเหมือนภาคตะวันออก
เนือ่ งจากราคาพืชผลทางการเกษตรไม่ดี อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวม
คาดว่าปีนตี้ ลาดจะยังเติบโตต่อเนือ่ งจากปีทผี่ า่ นมา โดยปัจจัยหลักๆ
มาจากการมีสินค้าใหม่ในตลาดเพิ่มขึ้น รถยนต์ใหม่มียอดขาย
ที่ดีมาก โดยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 20 ซึ่งส่งผลให้มีรถหมุนเวียน
เข้ามาในตลาดรถยนต์มือสองมากขึ้น (ประชาชาติธุรกิจ, 2561)
จังหวัดนนทบุรี เป็นพืน้ ทีป่ ริมณฑลทีถ่ กู ออกแบบให้เป็น
เมืองรองรับการขยายตัวและการเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานคร
และในปั จ จุ บั น จั ง หวั ด นนทบุ รี มี อั ต ราการขยายตั ว ของชุ ม ชน
อย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ภาวะสังคมของจังหวัดนนทบุรีอยู่ในลักษณะ
“สังคมเมือง” เนื่องจากมีการขยายตัวของอาคารบ้านเรือนมากขึ้น
มีความหนาแน่นของประชากรเป็นล�ำดับ 2 ของประเทศ (1,975
คนต่ อ ตารางกิ โ ลเมตร) จากข้ อ มู ล ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ภ าคและจั ง หวั ด
แบบปริ ม าณลู ก โซ่ พ.ศ. 2559 ของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดนนทบุรี ปี พ.ศ. 2559 ณ ราคาประจ�ำปี มีมูลค่า 284,726
ล้านบาท เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2558 ร้อยละ 5.59
(269,653 ล้านบาท) อยู่ในล�ำดับที่ 9 ของประเทศ จ�ำแนกเป็น
ภาคการเกษตร 5,511 ล้านบาท (ร้อยละ 1.94) และนอกภาคเกษตร
279,215 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 98.06) ในจ�ำนวนนี้ ประกอบด้วย
สาขาที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) สาขา
การขายส่ง ขายปลีก และการซ่อมแซมยานยนต์ (ร้อยละ 17.79)
2) สาขาอุตสาหกรรมการผลิต (ร้อยละ 16.63) และ 3) สาขา
กิจกรรมทางเงินและประกันภัย (ร้อยละ 10.25) ส�ำหรับรายได้
ต่อหัวประชากรของจังหวัดนนทบุรีใน ปี พ.ศ. 2559 เท่ากับ
187,589 บาท ส�ำหรับปี พ.ศ. 2562 คาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัว
ร้ อ ยละ 2.0 เป็ น ผลมาจากการบริ โ ภคสิ น ค้ า และบริ ก ารของ
ประชาชนในจังหวัดกลับมาเพิ่มขึ้น ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น

พฤติกรรมการซื้อรถยนต์มือสอง
ประเภทของรถยนต์ที่ต้องการซื้อ
วิธีการช�ำระเงินในการซื้อรถยนต์
อายุของรถยนต์มือสองที่ต้องการซื้อ
ล�ำดับการซื้อรถยนต์ (รถยนต์ที่ต้องการ
ซื้อเป็นคันที่เท่าไร)
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รำไ

1. ปัจจัยส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่างกัน ส่งผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองแตกต่างกัน
2. พฤติ ก รรมการซื้ อ รถยนต์ มื อ สองที่ แ ตกต่ า งกั น
ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองแตกต่างกัน
3. กลยุทธ์ส่งเสริมการขาย มีความสัมพันธ์กับกระบวน
การตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง

1.
2.
3.
4.

กระบวนการตัดสินใจซื้อ
การตระหนักถึงความต้องการ
การค้นหาข้อมูล
การประเมินทางเลือก
การตัดสินใจซื้อ
ที่มา : Kother (2009 อ้างถึงใน
ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2552)

กลยุทธ์ส่งเสริมการขาย
การให้ส่วนลดและการคืนเงิน
การให้ข้อเสนอและของแถม
ข้อเสนอทางการเงิน
การให้ทดลองสินค้า
ที่มา : Kotler (2010 อ้างถึงใน
นพรัตน์ ภูมิวุฒิสาร, 2556)
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รายได้ต่อเดือน

1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง ในจังหวัดนนทบุรี
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อรถยนต์มือสองที่มีผล
ต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง ในจังหวัดนนทบุรี
3. เพื่อศึกษากลยุทธ์ส่งเสริมการขายที่มีความสัมพันธ์
กับกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง ในจังหวัดนนทบุรี
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ชภัฏ

ต่างๆ ของรัฐ เช่น นโยบายส่งเสริม start up นโยบายส่งเสริม
SME นโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นต้น นอกจากนัน้ การใช้จา่ ย
ของภาครั ฐ จะเพิ่ ม ขึ้ น ตามการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานต่ า งๆ
โดยเฉพาะการก่ อ สร้างรถไฟฟ้าสายสีช มพู (ส�ำนัก งานจั ง หวั ด
นนทบุรี, 2561) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ประชากร ในจังหวัดนนทบุรี
มี ก� ำ ลั ง ซื้ อ เป็ น ล� ำ ดั บ ต้ น ๆ ของประเทศ และมี พื้ น ที่ ใ กล้ กั บ
กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่ที่ตลาดรถยนต์มือสองยังมีแนวโน้ม
เติบโตอย่างต่อเนื่อง
จากที่มาและความส�ำคัญในข้างต้น ส่งผลให้ผู้ศึกษา
มีความสนใจในการศึกษาเรือ่ ง “กลยุทธ์การขายทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั
กระบวนการตั ด สิ น ใจซื้ อ รถยนต์ มื อ สอง ในจั ง หวั ด นนทบุ รี ”
เพื่ อ ให้ มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจต่ อ อุ ต สาหกรรมรถยนต์ มื อ สอง
ในจังหวัดนนทบุรี กลยุทธ์การขายรถยนต์มอื สอง ในจังหวัดนนทบุรี
ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ในการน�ำไปสู่
การก�ำหนดและพัฒนากลยุทธ์การขายให้มีความเหมาะสม เพื่อ
ส่งเสริมให้การจ�ำหน่ายรถยนต์มือสอง ในจังหวัดนนทบุรีเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

บวรลักษณ์ พูลสวัสดิ์, ดารณี พิมพ์ช่างทอง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2563 61

วิธีด�ำเนินการวิจัย

รำไ

พพ
รรณ
ี

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ที่ตัดสินใจซื้อ
การศึกษาเรือ่ ง “กลยุทธ์สง่ เสริมการขายทีม่ คี วามสัมพันธ์ รถยนต์มือสอง ในจังหวัดนนทบุรี โดยใช้ตารางของ Taro Yamane
กับกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง ในจังหวัดนนทบุรี” (1973) ในการก�ำหนดขนาดตัวอย่างซึง่ ไม่ทราบประชากรทีแ่ น่นอน
ท�ำการศึกษาค้นคว้าข้อมูล แนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ เอกสารทาง โดยก�ำหนดความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างไว้ที่ร้อยละ 5 และ
วิชาการ รายงานวิจัย วารสาร สิ่งตีพิมพ์ต่างๆ เพื่อน�ำมาเป็นกรอบ ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 ได้กลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 400 คน
ในการสร้างแบบสอบถาม โดยน�ำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ โดยมีขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมข้อมูลจ�ำนวนประชากรทัง้ หมดของ
ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ 3 ท่ า น ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า นรถยนต์ มื อ สอง
ท�ำการตรวจสอบความครอบคลุมในประเด็นและความเที่ยงตรง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 557,759 คน จ�ำแนกออกเป็น
ตามเนื้ อ หา แล้ ว แก้ ไขให้ เ หมาะสม จากนั้ น น� ำ แบบสอบถาม แต่ละอ�ำเภอทั้ง 6 อ�ำเภอ (ส�ำนักงานจังหวัดนนทบุรี, 2561)
ขั้นตอนที่ 2 ใช้ วิ ธี ก ารเลื อ กสุ ่ ม ตั ว อย่ า งแบบโควตา
ที่ปรับปรุงแล้ว ไปทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability Test)
ของแบบสอบถาม ด้วยการน�ำไปทดสอบ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่าง (Quota Sampling Method) โดยพิจารณาจากจ�ำนวนประชากร
30 ชุด หาค่าสัมประสิทธิ์ (Combrash’s Coefficient Alpha) ของจังหวัดนนทบุรใี นแต่ละอ�ำเภอ และสัดส่วนดังแสดงในตารางที่ 1
ขั้นตอนที่ 3 สุ่มกลุ่มตัวอย่างผู้ที่ตัดสินใจซื้อรถยนต์
ได้ค่า Alpha เท่ากับ 0.838
มือสอง ในจังหวัดนนทบุรี โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้
ความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) โดยวิธกี ารคัดเลือก
แบบบังเอิญ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1

ลัยร
า

ชภัฏ

ตารางที่ 1จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย จําแนกตามอําเภอของจังหวัดนนทบุรี
ตารางที่ 1 จ�ำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ�ำแนกตามอ�ำเภอของจังหวัดนนทบุรี
อําเภอของจั
งหวั
ด รี ประชากร
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กลุกลุ
มตั่มวตัอยวอย่
าง าง
อ�ำเภอของจั
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39
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160
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สูงกว่า ร้อยละ 66.00 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 55.25
สถานภาพโสด ร้ อ ยละ 64.50 และรายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น
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81.00
รอยละ 41.75 เลือกวิธีการชําระเงินโดยผอนชําระกับสถาบันการเงิน รอยละ 81.00 และเปนการซื้อรถยนตคันแรก รอย
และเป็นการซื้อรถยนต์คันแรก ร้อยละ 72.75
ละ 72.75

ตารางที่ 2

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของกลยุทธการสงเสริมการขายรถยนตมือสอง
โดยภาพรวมและรายดาน

กลยุทธการสงเสริมการขายรถยนตมือสอง
1. การใหสวนลดและการคืนเงิน

X
4.05

ระดับ
S.D.
อันดับ
ความสําคัญ
บวรลักษณ์ พูลสวัสดิ์, ดารณี พิมพ์ช่างทอง
0.43
มาก
1

ซื้อรถยนตมือสอง พบวาสวนใหญตองการซื้อรถยนตนั่ง รอยละ 40.50 อายุของรถยนตที่ตองการซื้ออยูระหวาง 23 ป
รอยละ 41.75 เลือกวิธีการชําระเงินโดยผอนชําระกับสถาบันการเงิน รอยละ 81.00 และเปนการซื้อรถยนตคันแรก รอย
ละ 72.75
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ตารางที่ 2
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของกลยุทธการสงเสริมการขายรถยนตมือสอง
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยโดยภาพรวมและรายด
งเบนมาตรฐาน และระดั
านบความส�ำคัญของกลยุทธ์การส่งเสริมการขายรถยนต์มือสอง
โดยภาพรวม และรายด้าน
ระดับ
กลยุทธการสงเสริมการขายรถยนตมือสอง
S.D.
อันดับ
X
ความสําคัญ
1. การใหสวนลดและการคืนเงิน
4.05
0.43
มาก
1
2. การใหขอเสนอแจกของแถม
3.81
0.45
มาก
4
3. การใหขอเสนอทางการเงิน
3.86
0.40
มาก
3
4. การใหทดลองสินคา
3.94
0.42
มาก
2
รวม
3.91
0.31
มาก
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จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า กลยุทธ์การส่งเสริมการ 4.05 รองลงมาคือ ด้านการให้ทดลองสินค้ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94
จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา กลยุทธการสงเสริมการขายโดยภาพรวมมีความสําคัญอยูในระดับมาก โดยมี
ขายโดยภาพรวมมี
ค
วามส�
ญอยูใ่ เมืนระดั
มาก โดยมี
คา่ เฉลีานย่ เท่พบว
ากับา ดาด้นที
านการให้
เสนอทางการเงิ
บ 3.86 และด้
านการ
คาเฉลี่ยเทากับำคั3.91
่อพิจบารณาเป
นรายด
่มีคาเฉลีข่ยอ้ ระดั
บความสําคันญมีสูคงา่ สุเฉลี
ด คืย่ อเท่ดากัานการให
สวนลด
3.91 เมื่อพิและการคื
จารณาเป็นนเงิรายด้
พบว่่ยเท
า ด้ากัานที
่มีค่าเฉลี
่ยระดับความ
ให้ข้อทเสนอแจกของแถมมี
เฉลีากั่ยบเท่า3.94
กับ 3.81
น มีาคนาเฉลี
บ 4.05
รองลงมาคื
อ ดานการให
ดลองสินคามีคาเฉลีค่ย่าเท
ดานการใหขอเสนอ
ส�ำคัญสูงสุดทางการเงิ
คือ ด้านการให้
ส
ว
่
นลดและการคื
น
เงิ
น
มี
ค
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่
เฉลี
ย
่
เท่
า
กั
บ
บ 3.86
และดานการให
ขอเสนอแจกของแถมมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.81
ตารางที่ 3 นมีคคาาเฉลี
เฉลี่ย่ยเทสาวกันเบี
่ยงเบนมาตรฐาน
และระดั
บความสําคัญของกระบวนการตั
ดสินใจซื้อรถยนตมือสองใน
ตารางที่ 3 ภาพรวม
คาเฉลีและรายด
่ย สวนเบีา่ยนงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองใน
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และระดั
ภาพรวม และรายด
าน บความส�ำคัญของกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง
ในภาพรวม และรายด้าน
ระดับ
กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสอง
S.D.
อันดับ
X
ความสําระดั
คัญบ
ดสินใจซื้อรถยนตมือสอง
อันดับ
1. การตระหนักกระบวนการตั
ถึงความตองการ
3.02 X 0.69S.D. ปานกลาง
ความสําคัญ 4
2. การค
นหาขอมูลกถึงความตองการ
4.073.02 0.460.69 มาก
1. การตระหนั
ปานกลาง 2 4
3. การประเมิ
ทางเลื
4.184.07 0.360.46 มาก มาก
1 2
2. การคนนหาข
อมูอลก
4. การตั
ดสินใจซื้อนทางเลือก
3.594.18 0.590.36 มาก มาก
3 1
3. การประเมิ
3.713.59 0.450.59 มาก มาก
 3
4. การตัดสินใจซื้อ รวม
รวม
3.71
0.45
มาก

จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวา กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองพบวา กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต
จากตารางที
่ 3 แสดงให้
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านพบว
า ด าอนที
่ยระดั
จากตารางที
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านทางเลื
กระบวนการตั
สินใจซื
ซื้อรถยนต์
มมืืออสอง
า กระบวนการตั
ใจซื
้อรถยนต์
สอง
รองลงมาคื
นการค้
น หาข้
ออมู ลดา าดนการค
มีาคนที
่ า เฉลี
เท่อา่ยมูกัระดั
ความสํ
าสองโดยภาพรวมอยู
คัญพบว่
ในการตั
ดสินใจสูงใสุนระดั
ด คืดอสิบนดมากมี
านการประเมิ
กมี
คาเมื
เฉลี่อ่ยพิเท
ากัด้บา4.18
รองลงมาคื
ลบ 4.07
ค าเฉลีม่ยนือเททางเลื
ากับ อ3.71
จอารณาเป
นรายด
านพบว
่มนีคหาข
่ายเฉลี
บ
มีคาเฉลี
ย
่
เท
า
กั
บ
4.07
ด
า
นการตั
ด
สิ
น
ใจซื
อ
้
มี
ค
า

เฉลี
ย
่
เท
า
กั
บ
3.59
และด
า
นการตระหนั
ก
ถึ
ง
ความต
อ
งการมี
ค
า

เฉลี
ย
่
เท
า
กั
บ
โดยภาพรวมอยู
ใ
นระดั
มาก
มี
ค
า
่
เฉลี
ย
่
เท่
า
กั
บ
3.71
เมื
อ
่
พิ
จ
ารณา
ด้
า
นการตั
ด
สิ
น
ใจซื
อ
้
มี
ค
า
่
เฉลี
ย
่
เท่
า
กั
บ
3.59
และด้
า
นการตระหนั
ความสําคัญในการตัดสินใจสูงสุด คือ ดานการประเมินทางเลือกมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 รองลงมาคือ ดานการคนหาขอมูลกถึง
3.02
เป็นรายด้
านพบว่
า ด้่ยาเท
นทีา่มกัีคบ่าเฉลี
บความส�ดสิำนคัญใจซื
ในการตั
สิน่ยใจเทากับความต้
งการามีนการตระหนั
ค่าเฉลี่ยเท่ากักบถึง3.02
มีคาเฉลี
4.07่ยระดั
ดานการตั
้อมีคาดเฉลี
3.59อและด
ความตองการมีคาเฉลี่ยเทากับ
3.02
ตารางที่ 4
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน สงผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต
ตารางที่ 4 สรุปผลการทดสอบสมมติ
ฐาาน
่แตกต่างกัน ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองแตกต่างกัน
งกันปัจจัยส่วนบุคฐคลที
ตารางที่ 4 มือสองแตกต
สรุปผลการทดสอบสมมติ
าน ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน สงผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต
ดสินใจซื้อรถยนตมือสอง
มือสองแตกตางกักระบวนการตั
น
ลักลัษณะส
กษณะวน ดานการตระหนั
ก ดด้าานการค
นนหา
นการประเมิ
ด้
นการค้
หา ดด้สิดานานการประเมิ
กระบวนการตั
ใจซื
้อรถยนตนนมือสองดด้านการตัดสินใจ ภาพรวม
ภาพรวม
บุส่ควคล
นบุ
คคล วนถึงความต
ลักษณะส
ความต้
ข้
อ
มู
ล
ทางเลื
อ
ก
ซื
อ
้
อ
งการ
ข
อ
มู
ล
ทางเลื
อ
ก
ซื
อ
้
ดานการตระหนัก ดานการคนหา
ดานการประเมิน ดานการตัดสินใจ ภาพรวม
บุคคล
F()
=
4.49
F()
=
3.96
F()
F()
1. อายุ
ถึงความตองการ ขอมูล
ทางเลื=อ5.65
ก
ซื้อ = 4.43 F() = 4.91
0.004* = 4.49 p = F()
0.008* = 3.96p = F()
0.001* = 5.65 p = F()
0.004* = 4.43 p = F()
0.002* = 4.91
1. อายุ p = F()
= 3.24  p = 0.008*  p = 0.001*  p = 0.004*  p = 0.002*
2. สถานภาพ F(2)
p = 0.004*
สมรส
0.040* = 3.24 
สมรส
2. สถานภาพp = F(2)



สมรส
0.040*
จากตารางที่ 4 น�pำ=เสนอผลการทดสอบสมมติ
ฐาน พบว่า ที่ แตกต่ า งกั น ส่ ง ผลต่ อ กระบวนการตั ด สิ น ใจซื้ อ รถยนต์มือสอง
จากตารางที
่
4
นํ
า
เสนอผลการทดสอบสมมติ
ี่แตกต
างกันสงผลตกถึองกระบวนการตั
อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองฐาน พบว
แตกต่า าอายุ
งกันทในด้
านการตระหนั
ความต้องการดสินใจซื้อ
รถยนตมือสองแตกตางกัน่ ในภาพรวม
และรายดานทุกดาน สวนสถานภาพสมรสที่แตกตางกันสงผลตอกระบวนการ
4 กนํด้าาเสนอผลการทดสอบสมมติ
แตกต่างกันในภาพรวมจากตารางที
และรายด้านทุ
น ส่วนสถานภาพสมรส ฐาน พบวา อายุที่แตกตางกันสงผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ตัดสิรถยนต
นใจซื้อรถยนต
มือสองแตกต
างกันในดานการตระหนั
ถึงกความต
มือสองแตกต
างกันในภาพรวม
และรายดากนทุ
ดาน สอวงการ
นสถานภาพสมรสที่แตกตางกันสงผลตอกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองแตกตางกันในดานการตระหนักถึงความตองการ
บวรลักษณ์ พูลสวัสดิ์, ดารณี พิมพ์ช่างทอง
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ตารางที่ 5
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน กลยุทธสงเสริมการขายมีความสัมพันธกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ตารางที่ 5 สรุปผลการทดสอบสมมติ
ฐาน กลยุทธ์ส่งเสริมการขายมีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง
รถยนตมือสอง
ดด้าานการตั
นการตัดดสิสินนใจใจ
ซื้อ ซื้อ
r() = 0.77
p = 0.000*

ภาพรวม
ภาพรวม

r() = 0.66
p = 0.000*

r() = 0.14
p = 0.005*

r() = 0.18
p = 0.000*

r() = 0.26
p = 0.005*

r() = 0.41
p = 0.005*

r() = 0.42
p = 0.000*

r() = 0.17
p = 0.001*

r() = 0.65
p = 0.000*

r() = 0.30
p = 0.001*

r() = 0.43
p = 0.001*

r() = 0.01
p = 0.865
r() = 0.64
p = 0.000*

r() = 0.57
p = 0.000*
r() = 0.53
p = 0.000*

r() = 0.56
p = 0.000*
r() = 0.71
p = 0.000*

r() = 0.32
p = 0.000*
r() = 0.57
p = 0.000*

r() = 0.37
p = 0.000*
r() = 0.72
p = 0.000*

พพ
รรณ
ี

ดด้าานการตระหนั
นการตระหนักก
ถึถึงงความต
ความต้อองการ
งการ
r() = 0.79
p = 0.000*

กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสอง
ดด้าานการค
นการประเมินน
นการค้นนหาหา ด้ดาานการประเมิ
ขอมูลข้อมูล
ทางเลื
อก อก
ทางเลื
r() = 0.67
r() = 0.71
p = 0.000*
p = 0.000*

รำไ

กลยุกลยุ
ทธ ทธ์
สงเสริ
มการ
ส่งเสริ
ม
ขายการขาย
1. การให
สวนลดและ
การคืนเงิน
2. การให
ขอเสนอแจก
ของแถม
3. การให
ขอเสนอ
ทางการเงิน
4. การให
ทดลองสินคา
ภาพรวม

r() = 0.89
p = 0.000*

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

จากตารางที
่ 5 แสดงให้
เห็นว่า เกลยุ
ส่งเสริ
2. จากผลการวิ
เ คราะห์
กลยุ ทมพัธ์ กนารส่
จากตารางที
่ 5 แสดงให
ห็นวทาธ์กลยุ
ทธมสการขาย
งเสริมการขายในดานการให
สวนลดและการคื
นเงิขน้ อมีมูคลวามสั
ธกับง เสริ ม
ในด้านการให้
สว่ นลดและการคื
นเงิ้อนรถยนต
มีความสัมมื อพัสองในภาพรวมอยู
นธ์กบั กระบวนการในระดั
การขายรถยนต์
สอง พบว่ทาดลองสิ
กลุม่ ตัวนอย่
ความส�มำพัคันญธต่กอั บกลยุทธ์
กระบวนการตั
ดสิน ใจซื
บสูง สวนดมาอืนการให
ค าามีงให้
ค วามสั
ตัดสินใจซืกระบวนการตั
อ้ รถยนต์มอื สองในภาพรวมอยู
บสูง ส่วนด้านการให้
ดสินใจซื้อรถยนตใ่ มนระดั
ือสองในภาพรวมอยู
ในระดับการส่
ต่ํา งเสริมการขายโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
ทดลองสินค้ามีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับความส�ำคัญสูงสุด คือ
มือสองในภาพรวมอยู
บต�่ำ
ด้านการให้ส่วนลดและการคืนเงิน ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดสอบ
สรุปและอภิ่ใปนระดั
รายผลการวิ
จั ย
สมมติฐานที่ 3 ซึ่งพบว่า กลยุทธ์ส่งเสริมการขายมีความสัมพันธ์
เชิ่งมบวกในทิ
ยวกับกระบวนการตั
สินใจซืม้อือรถยนต์
จากผลการศึจกัยษาเกี่ยวกับกลยุทธสงเสริมการขายที
ีอิทธิพลตศอทางเดี
กระบวนการตั
ดสินใจซื้อดรถยนต
สองในมือสอง
สรุปและอภิปรายผลการวิ
จังหวั
ดนนทบุรี มีกปษาเกี
ระเด็่ยนวกั
อภิบปกลยุ
รายผลการวิ
เพิ่มเติม ดั่มงนีี ้ ด้านการให้ส่วนลดและการคืนเงิน หมายความว่า การท�ำกลยุทธ์
จากผลการศึ
ทธ์ส่งเสริจมัยการขายที
ก ษาพบว
กลุ มรตัี ว อย
งสมวการขายด้
นใหญ เ ปานนการให้
เพศชาย
มี อ ายุ ร ะหว านง เงิ1825
ป ้นจะมี
ส่งาเสริ
ส่วนลดและการคื
นที่มากขึ
อิทธิพลต่อกระบวนการตัดสิน1.ใจซืจากผลการศึ
อ้ รถยนต์มอื สองในจั
งหวัดานนทบุ
การศึ
กษาระดับปริ
ญญาตรี
ษัทเอกชน
่ยตอเดืออ้ นรถยนต์
15,001
ดสินใจซืสถานภาพโสด
อ้ รถมือสองเพิม่ รายได
ขึน้ เนือ่เฉลี
งจากการซื
มอื สองนัน้
มีประเด็นมีอภิ
ปรายผลการวิ
จัยเพิ
่มเติม ดัหรื
งนีอ้ สูงกวา อาชีพพนักงานบริการตั
25,000
บาท สวนใหญ
ตองการซื
ของรถยนต
ที่ตองการซื
้ออยูบราคาเป็
ระหวางน23
ป เลื
าระเงิสน่วโดย
นเกี่ยวกั
เรื่องส�
ำคัอญกวิดัธงีกนัารชํ
้นการให้
นลดและ
1. จากผลการศึ
กษาพบว่
า กลุ้อ่มรถยนต
ตัวอย่านงส่ั่ง วอายุ
นใหญ่
เป็น ประเด็
นการเงิปีนมีและเป
การซื้อบรถยนต
คันแรก จากผลการศึ
งกลำาคัวแสดงให
กลุบมนิสากร
การคืนเงินจึงกมีษาดั
ความส�
ญมากที่สเุดห็ต่นอวผูา้ซเพศชายเป
ื้อ สอดคล้อนงกั
เพศชายผมีออนชํายุารระกั
ะหว่บสถาบั
าง 18-25
การศึกนษาระดั
ปริญญาตรี
บุคคลที่มีบทบาทที่สําคัญทั้งตอตนเองและครอบครัว ในการตัดสินใจซื้อรถมือสอง โดยผลการศึกษาในครั้งนี้ สอดคลอง
หรือสูงกว่า อาชีพพนักงานบริษทั เอกชน สถานภาพโสด รายได้เฉลีย่ พงษ์สมัครไทย (2550) ซึ่งได้มีการศึกษาเรื่อง การศึกษากลยุทธ์
กับ รักษษวรรณ ทรัพยพึ่ง (2558) ที่ไดมีการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมผูบริโภคที่มีความตองการซื้อรถยนตมือสอง ในเขต
ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท ส่วนใหญ่ต้องการซื้อรถยนต์นั่ง การส่งเสริมการขายรถยนต์: กรณีศึกษายี่ห้อโตโยต้าและฮอนด้า
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางที่ตองการซื้อรถยนตมือสองสวนใหญเปนเพศชาย
กษา พบว่า กลยุทธ์ส่งเสริมการขายรถยนต์ มีอิทธิพล
อายุของรถยนต์
ตี่ อ้ างการซื
อ้ อยูปร่ ะหว่
าง 2-3กษาระดั
ปี เลือกวิบธต่กี ําารช�
ระเงิ
น โดยผลการศึ
มีอายุรทะหว
ง 3140
จบการศึ
กวาำปริ
ญญาตรี
ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย และมีรายไดเฉลี่ยตอ
โดยผ่อนช�เดืำอระกั
บสถาบั
นการเงิน และเป็บาท
นการซื้อรถยนต์คันแรก ต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของผู้บริโภค โดยผู้บริโภคให้ความสนใจ
นระหว
าง 20,00130,000
มากที
่ สุ ดมการขายรถยนต
คื อ ด้ า นการให้มสือ่ วสอง
นลดและการคื
น านอกจากนี
้
จากผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้
เห็นว่า เพศชายเป็
คคลทธการส
2. จากผลการวิ
เคราะหนขกลุ
อมู่มลบุกลยุ
งเสริ
พบวา กลุมนตัเงิวอย
งให
ผลการศึ
าว ยังสะท้
อนไปถึ
งสถานะทางการเงิ
ที่มีบทบาทที
่ส�ำาคัคัญญทัต้งอต่กลยุ
อตนเองและครอบครั
ว ในการตัดสินใจซื้อ ในระดั
ความสํ
ทธการสงเสริมการขายโดยภาพรวมอยู
บมากกษาดั
เมื่อพิงจกล่ารณาเป
นรายด
าน พบว
า ดานที่มีคาเฉลีน่ยของผู้ที่
ห้คบวามส�
ำคัญกับการได้รับฐส่านที
วนลดและการคื
รถมือสองระดัโดยผลการศึ
บรักษ์ษวรรณ นเงิซืน้อซึรถยนต์
บความสําคักญษาในครั
สูงสุดคือ้งนีด้ าสอดคล้
นการใหอสงกัวนลดและการคื
่งสอดคลทีอ่ใงกั
ผลการทดสอบสมมติ
่ 3 ซึ่งพบวา นเงิน
นเดีบยกระบวนการตั
วกับผู้ที่ซื้อรถยนต์
ือสอง
ซึ่งล้วนแต่
เป็นปัาจนการให
จัยที่สะท้อนว่า
ทรัพย์พึ่งกลยุ
(2558)
ที่ได้มมการขายมี
ีการศึกษาเรื
่อง มพฤติ
้บริโภคที
่มี เช่ยวกั
ทธสงเสริ
ความสั
พันธกเรรมผู
ชิงบวกในทิ
ศทางเดี
ดสินมใจซื
้อรถยนต
มือสองด
ต้องการรถยนต์
มือสสองราคาถู
ก มากกว่
ยทางด้
านตราสิ
ความต้อสงการซื
อ้ รถยนต์มอื นสอง
ำเภอเมืา อการทํ
ง จังหวั
ดพิษทณุ
วนลดและการคื
เงิน ในเขตอ�
หมายความว
ากลยุ
ธสโงลก
เสริมการขายด
านการให
วนลดและการคื
นเงินาปัทีจ่มจัากขึ
้นจะมี
การ นค้า
คุณภาพรถ
อปั่ยจวกั
จัยบอืราคาเป
่นๆ ว่าบุนคเรืคลเหล่
ตัดสิกนษาใจซืพบว่
้อรถมื
่มขึา้นงทีเนื
งจากการซื
้อรถยนต
้นประเด็หรืนเกี
่องสําาคันัญ้นมีดัสงถานะทางการเงิ
นั้นการให น
โดยผลการศึ
า อกลุสองเพิ
่มตัวอย่
่ต้อ่องการซื
้อรถยนต์
มือสองมือสองนั
และระดั
ต�่ำ (2550) ซึ่งไดมีการศึกษา
นเงิระหว่
นจึงามีงค31-40
วามสําคัปีญจบการศึ
มากที่สุดกตษาระดั
อผูซื้อบสอดคล
องกับบการศึ
นิสากรกษาในระดั
พงษสมัคบรไทย
ส่วนใหญ่สเป็วนลดและการคื
นเพศชาย มีอายุ
ต�ำ่ กว่าปริญญาตรีประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย และมีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 20,001-30,000 บาท
บวรลักษณ์ พูลสวัสดิ์, ดารณี พิมพ์ช่างทอง
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ส่วนใหญ่ให้ความส�ำคัญกับประเด็นเรื่องราคาของรถยนต์มือสอง
เป็นอย่างมาก ก่อนที่จะไปพิจารณาถึงกลยุทธ์การขายด้านในอื่นๆ
สอดคล้องกับ Alam (2014) ทีไ่ ด้ศกึ ษา เรือ่ ง Factors that Influence
the decision when buying second-hand products! โดย
ผลการศึกษาดังกล่าว พบว่า ราคาเป็นปัจจัยส�ำคัญที่สุดที่มีอิทธิพล
ต่อลูกค้าเมื่อซื้อสินค้ามือสอง ความเสี่ยงเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพล
มากที่สุดอันดับสองและแบรนด์เป็นปัจจัยอันดับสาม และต�ำแหน่ง
ที่ตั้งถือเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลเป็นอันดับสุดท้าย

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย

รำไ

ข้อเสนอแนะต่อภาคธุรกิจ
1) ผู้ประกอบการเต็นท์รถยนต์มือสองควรก�ำหนด
กลยุทธ์การขายรถยนต์มือสองโดยมุ่งเน้นไปที่เพศชาย กลุ่มที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000 บาท โดยเน้นด้านการให้
ส่วนลดและการคืนเงินสูงที่สุด เพราะผู้ซื้อกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป้าหมาย
(Target group) ที่ส�ำคัญของตลาดรถยนต์มือสองไม่ว่าจะซื้อเอง
หรือช่วยแนะน�ำเกี่ยวกับเครื่องยนต์ก็ตาม นอกจากนั้นในการซื้อ
รถยนต์มอื สองนัน้ ผูห้ ญิงมักจะมีผชู้ ายมาช่วยดูเพือ่ พิจารณาตัดสินใจ
ซื้อด้วยความเชื่อที่ว่า ผู้ชายมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเครื่องยนต์
มากกว่า และด้วยกลุ่มนี้มีรายได้ไม่มากนัก ผู้ประกอบการเต็นท์
รถมือสองและสถาบันทางการเงินที่เกี่ยวข้องสามารถน�ำไปก�ำหนด
กลยุทธ์การขายรถยนต์มอื สอง โดยมุง่ เน้นการให้สว่ นลดและการคืนเงิน
มากกว่ากลยุทธ์ในด้านอื่นๆ ตลอดจนการอ�ำนวยความสะดวกทาง
ด้านสินเชื่อทางการเงิน
2) เนื่องจากกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง
โดยภาพรวมมีความส�ำคัญอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ระดับความส�ำคัญในการตัดสินใจสูงสุด คือ ด้านการประเมินทางเลือก
หมายถึง การเปรียบเทียบสภาพตัวรถ ผู้จ�ำหน่ายที่น่าเชื่อถือ และ
ยี่ห้อรถยนต์ ดังนั้น ผู้ประกอบการเต็นท์รถยนต์มือสอง ควรจะมี
การอ�ำนวยความสะดวกในการประเมินทางเลือกดังกล่าว เช่น
มีช่างผู้เชี่ยวชาญในการให้ค�ำแนะน�ำ ด้วยความจริงใจ โปร่งใส
มีการเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ของรถยนต์มือสองในแต่ละรุ่น
เพื่อให้ลูกค้า สามารถประเมินทางเลือกและตัดสินใจซื้อรถยนต์
มือสองจากเต็นท์รถยนต์มือสองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3) เนื่องจากอายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองแตกต่างกัน ดังนั้นผู้ประกอบการเต็นท์
รถยนต์มือสองควรมีการก�ำหนดรูปแบบการให้ข้อมูลและการดูแล
ลูกค้าแตกต่างกันไปตามช่วงอายุ โดยอาจจะก�ำหนดตาม Generation
เป็นส�ำคัญ และอาจจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมว่าลูกค้าในแต่ละ
ช่วงอายุ มีลักษณะการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองที่แตกต่างกัน
อย่างไร เพื่อให้การให้ข้อมูลและการดูแลเป็นไปอย่างเหมาะสม
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3. จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลกระบวนการตัดสินใจซือ้
รถยนต์มือสองของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีกระบวนการ
ตัดสินใจซือ้ รถยนต์มอื สองโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับการตัดสินใจสูงสุด คือ
ด้านการประเมินทางเลือก ได้แก่ การเปรียบเทียบสภาพตัวรถ
การเลือกซือ้ รถยนต์มอื สองจากผูจ้ ำ� หน่ายทีน่ า่ เชือ่ ถือ และพิจารณา
จากยี่ห้อรถยนต์ แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส�ำคัญกับ
การพิจารณารายละเอียดของรถยนต์มือสองที่ตนเองจะซื้อด้วย
ความละเอียดถี่ถ้วน มากกว่ากระบวนการอื่นๆ ในการตัดสินใจซื้อ
สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของวิ ล าสิ นี จั น ทร์ แจ่ ม ใย (2556)
ซึง่ ได้มกี ารศึกษาเรือ่ ง ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการเลือกซือ้ รถยนต์
ผ่านเต็นท์รถมือสอง โดยผลการศึกษาพบว่า ด้านการประเมิน
ทางเลือก ในการตัดสินใจซื้อรถยนต์ผ่านเต็นท์รถมือสอง ของลูกค้า
เขตบางบัวทอง อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน
4. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า อายุทแี่ ตกต่างกัน
ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซือ้ รถยนต์มอื สองแตกต่างกันทุกด้าน
ทั้งในภาพรวม และรายด้าน ประกอบด้วย ด้านการตระหนักถึง
ความต้องการ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก และ
ด้านการตัดสินใจซื้อ สอดคล้องกับผลการศึกษาของรักษ์ษวรรณ
ทรัพย์พึ่ง (2558) ที่ได้มีการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคที่มี
ความต้องการซือ้ รถยนต์มอื สอง ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โดยผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านอายุของประชากรที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อการตัดสินใจด้านส่วนผสมทางการตลาด (7Ps) รถยนต์
มือสอง ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่แตกต่างกัน
5. จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการ
ซื้อรถยนต์มือสองที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อรถยนต์มือสองไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับฉัตยาพร เสมอใจ
(2550) ซึ่งอธิบายว่า การตัดสินใจเป็นกระบวนการที่ส�ำคัญและ
อยู่ภายในจิตใจของผู้บริโภค ซึ่งกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค
นั้น แม้ผู้บริโภคจะมีความแตกต่างกัน มีความต้องการแตกต่างกัน
แต่ผู้บริโภคจะมีรูปแบบการตัดสินใจซื้อที่คล้ายคลึงกัน
6. จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่า กลยุทธ์
ส่งเสริมการขายด้านการให้ส่วนลดและการคืนเงิน มีความสัมพันธ์
กับกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองในรายด้านทุกด้านอยู่
ในระดับสูง โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับสูงทีส่ ดุ แสดงให้เห็นว่า การด�ำเนิน
กลยุทธ์ส่งเสริมการขายที่มากขึ้นมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ
รถยนต์มือสองเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับพีรธณัฏฐ์ อุดมผล (2560)
ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรือ่ ง ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การส่งเสริมการขายกับ
ผลการด�ำเนินงานทางการตลาดของธุรกิจตัวแทนจ�ำหน่ายรถยนต์
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์
การส่งเสริมการขาย มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ
ผลการด�ำเนินงานทางการตลาดโดยรวม แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภค

บวรลักษณ์ พูลสวัสดิ์, ดารณี พิมพ์ช่างทอง
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4) กลยุทธ์ส่งเสริมการขายด้านการให้ส่วนลดและการ
คืนเงินมีความสัมพันธ์กบั กระบวนการตัดสินใจซือ้ รถยนต์มอื สองโดย
มีความสัมพันธ์ระดับสูงเป็นอันดับแรก ดังนั้นผู้ประกอบการเต็นท์
รถยนต์มอื สอง จึงควรเน้นไปทีก่ ลยุทธ์การให้สว่ นลดและการคืนเงิน
เป็นอันดับแรกเพื่อโน้มน้าวผู้บริโภคให้เกิดความสนใจ และตกลงใจ
ที่จะซื้อรถยนต์มือสองในที่สุด
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1) จากการศึกษาในครั้งนี้ มุ่งเน้นการศึกษากลยุทธ์
ส่งเสริมการขายที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือ
สอง ในจังหวัดนนทบุรเี พียงจังหวัดเดียว การศึกษาในครัง้ ต่อไปควร
ท�ำการศึกษาทีจ่ งั หวัดอืน่ ๆ หรืออาจขยายพืน้ ทีก่ ารศึกษาเป็นระดับ
ภูมิภาค เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่ครอบคลุมต่อกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อรถยนต์มือสองมากยิ่งขึ้น
2) ควรท�ำการศึกษากลยุทธ์สง่ เสริมการขายทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง เนื่องจากความต้องการ
ซื้ อ รถยนต์ มื อ สองในแต่ ล ะปี แ ตกต่ า งกั น ตามสภาพเศรษฐกิ จ
นโยบายทางภาครัฐ เช่น รถยนต์คันแรก การเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ๆ
เป็นต้น จึงท�ำให้งานวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์ส่งเสริมการขายที่มีอิทธิพล
ต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองตกยุคไปอย่างรวดเร็ว
ดั ง นั้ น ควรมี ก ารน� ำ มาศึ ก ษาใหม่ เ มื่ อ เป็ น ระยะๆ เมื่ อ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ทั้งทาง
วิชาการของผูท้ ตี่ อ้ งการศึกษา และผูป้ ระกอบการธุรกิจเต็นท์รถยนต์
มือสอง
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การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับสภาพแวดล้อมการท�ำงาน คุณภาพชีวิตในการท�ำงาน และประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของวิศวกรโยธา 2) ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของวิศวกรโยธา และ 3) สภาพแวดล้อม
และคุณภาพชีวิตในการท�ำงานที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของวิศวกรโยธา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ
วิศวกรโยธาในเขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 280 คน ท�ำการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขัน้ ตอน สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ สถิตเิ ชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
และสถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วย One-way ANOVA, Least Significant Difference และ Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficient ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05
ผลการศึกษาพบว่า สภาพแวดล้อมการท�ำงาน ประกอบด้วย ทางกายภาพ ทางสังคม และทางวัฒนธรรม คุณภาพชีวิต
ในการท�ำงานประกอบด้วย ด้านสิ่งตอบแทน สภาพการท�ำงานที่ปลอดภัย โอกาสก้าวหน้า และการได้รับการยอมรับในสังคม และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของวิศวกรโยธาในภาพรวม มีความส�ำคัญในระดับมากทุกด้าน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์ในการท�ำงานมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของวิศวกรโยธา ส่วนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
พบว่า สภาพแวดล้อมการท�ำงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยสภาพแวดล้อม
การท�ำงานทางสังคมมีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านมากทีส่ ดุ โดยมีคา่ r = 0.523 รองลงมาคือ สภาพแวดล้อมการท�ำงาน
ทางกายภาพโดยมีค่า r = 0.420 นอกจากนี้ยังพบว่า คุณภาพชีวิตในการท�ำงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยด้านการได้รับการยอมรับในสังคมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากที่สุด โดยมีค่า r = 0.587
รองลงมาคือ คุณภาพชีวิตในการท�ำงานด้านการให้สิ่งตอบแทนที่ยุติธรรม โดยมีค่า r = 0.421
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The objectives of this study were to explore 1) the importance level of work environment, work life quality,
and work performance of civil engineer, 2) the effects of personal factors towards work performance of civil engineer,
and 3) the correlation level of work environment and work life quality with work performance of civil engineer.
The sample group in this study was two hundred and eighty civil engineers in Huai Khwag District, Bangkok.
Questionnaires were used to collect data by using stratefied random sampling method. Statistics used to analyze
data were descriptive statistics including percentages, frequencies, means, and standard deviation; and inferential
statistics including Independent Samples t-test, One-way ANOVA, Post Hoc Analysis using Least Significant
Difference, and Pearson’s Correlation Coefficient at the statistical significance level of 0.05.
The results revealed that work environment in the aspects of physical, social, and culture; work life quality
in the aspects of fair compensation, safety working condition, advancement opportunity, and social recognition;
and work performance in total aspect were in the high level of importance. The hypothesis testing revealed
that age, monthly income, and work experience had an effect on work performance of civil engineer.
The correlation analysis results found that work environment correlated with work performance in
all aspects at the moderate level. The work environment in social aspect correlated with work performance in
the highest level with r = 0.523 and followed by physical aspect with r = 0.420. In addition, work life quality
correlated with work performance in the moderate level. The work life quality in social recognition aspect
correlated with work performance in the highest with r = 0.587 and followed by fair compensation aspect with
r = 0.421.
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ในปัจจุบนั เกิดการเปลีย่ นแปลงทัง้ ในด้านเศรษฐกิจและ
สังคมที่ส่งผลต่อสภาวะการปฏิบัติงานโดยทั่วไป งานของวิศวกร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิศวกรโยธาเป็นงานที่มีความกดดันสูงและเป็น
งานหนัก ท�ำให้วิศวกรโยธาเกิดความเครียดและความเหนื่อยล้ามาก
ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรง เช่น การขาดความสุขในการ
ปฏิบัติงานหรือการด�ำรงชีวิต นอกจากนั้นยังอาจส่งผลกระทบ
ต่อองค์การ เช่น เกิดความผิดพลาด เกิดอุบัติเหตุ ท�ำให้ผลงาน
ไร้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพ วิ ศ วกรขาดงาน และเกิด การลาออกจากงาน
เพื่อให้วิศวกรโยธามีความสุขกับการท�ำงาน ผู้บริหารจ�ำเป็นจะต้อง
ดูแลเอาใจใส่ขั้นตอนการท�ำงาน เข้าถึงความต้องการของวิศวกร
โยธา สิ่งอ�ำนวยความสะดวก ความปลอดภัยในการท�ำงาน และ
ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท�ำงานของวิศวกรโยธา
ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�ำนวยต่อการสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน ไม่ใช่มองเพียงแต่เรื่องของค่าจ้างและเงินเดือน
เพือ่ ลดปัญหาการขาดงาน การลาออกจากงาน และเป็นการส่งเสริม
ให้วิศวกรโยธาท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สภาพแวดล้ อ มการท� ำ งานเป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ให้
วิศวกรโยธาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐาน
ของความพึงพอใจ สภาพแวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องกับวิศวกรโยธาโดยตรง
ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่
สามารถมองเห็นได้ เช่น พื้นที่การปฏิบัติงาน อุปกรณ์หรือเครื่องมือ
ส�ำหรับการปฏิบัติงาน แสง เสียง และอุณภูมิ เป็นต้น นอกจากนี้
ยังมีสภาพแวดล้อมทางสังคม ซึง่ เป็นความสัมพันธ์ของเพือ่ นร่วมงาน
เช่น การแลกเปลีย่ นความรูห้ รือประสบการณ์ในการท�ำงาน การได้รบั
ค�ำ แนะน� ำ หรื อ ความช่ ว ยเหลื อ จากเพื่ อ นร่ ว มงาน ความเข้ า ใจ
ซึ่งกันและกัน การท�ำงานร่วมกัน และการท�ำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน
และสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม เป็นสภาพแวดล้อมที่มนุษย์
สร้างขึ้นทั้งหมด เช่น ที่อยู่อาศัย เครื่องมือ เครื่องจักร กฎหมาย
ประเพณีความเชื่อ และกฎเกณฑ์ต่างๆ เป็นต้น (ชุติมา มาลัย,
2538) ซึ่งการจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการท�ำงานทั้งทางกายภาพ
ทางสังคม และทางวัฒนธรรมที่ดีย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การท�ำงาน หากมีสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมกับการท�ำงาน สามารถ
สร้างความพึงพอใจให้กับวิศวกรโยธา สร้างความสุขในการท�ำงาน
ซึ่งส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ทั้งด้านครอบครัว องค์การ และ
ประเทศชาติ

คุณภาพชีวติ ในการท�ำงานมีความส�ำคัญอย่างยิง่ ต่องาน
ของวิศวกรโยธา เนื่องจากวิศวกรโยธาต้องปฏิบัติงานในต�ำแหน่ง
วิ ศ วกรสนามเป็ น ส่ ว นใหญ่ เป็ น ต� ำ แหน่ ง ที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
เกี่ยวกับการวางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างในทุกขั้นตอน
วิศวกรโยธาจึงต้องเป็นผูท้ มี่ คี วามรูแ้ ละความสามารถทัง้ การวางแผน
การควบคุมดูแลงานก่อสร้าง รวมทัง้ ข้อสัญญา และกฎระเบียบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับบริษัท
มากที่สุด ซึ่งคุณภาพชีวิตในการท�ำงานเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิต
การท�ำงานทีร่ วมไปถึงความพอใจในการตอบสนองต่อความต้องการ
ทางด้านร่างกายของวิศวกรโยธา ด้านจิตใจ เศรษฐกิจการเงิน
รายได้ รวมถึงสังคม และการด�ำเนินชีวิตที่ดี (วรวรรณ ตอวิวัฒน์,
2555) ซึ่งจะส่งผลให้วิศวกรโยธามีความสุขในการท�ำงาน ดังนั้น
ผลงานการก่ อ สร้ า งจะดี ห รื อ ไม่ นั้ น ขึ้ น อยู ่ กั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต และ
การปฏิบัติงานของวิศวกรโยธาด้วย
ดังนั้นการศึกษาเรื่อง สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
ในการท�ำงานที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของวิศวกรโยธาในเขตกรุงเทพมหานคร จะเป็นแนวทางที่ส�ำคัญ
ในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของวิศวกร
โยธาด้วยการปรับปรุงปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งด้านสภาพแวดล้อม
การท�ำงานและคุณภาพชีวิตในการท�ำงานด้วย

รำไ

บทน�ำ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

มห
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1. เพื่อศึกษาระดับความส�ำคัญของสภาพแวดล้อม
การท� ำ งาน คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท� ำ งาน และประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการปฏิบัติงานของวิศวกรโยธาในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพแวดล้ อ มการท� ำ งานที่ มี ค วาม
สัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของวิศวกรโยธาในเขต
กรุงเทพมหานคร
3. เพื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท� ำ งานที่ มี ค วาม
สัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของวิศวกรโยธาในเขต
กรุงเทพมหานคร
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สมมติฐานการวิจัย

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของของวิศวกรโยธา
ด้าน อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์
ท� ำ งานที่ แ ตกต่ า งกั น ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง าน
แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 สภาพแวดล้อมในการท�ำงานมีความ
สัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของวิศวกรโยธา
สมมติฐานที่ 3 คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท� ำ งานมี ค วาม
สัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของวิศวกรโยธา
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ชภัฏ

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
มานะ พิจุลย์ (2554) กล่าวว่า ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน หมายถึง การที่บุคลตั้งใจปฏิบัติงานอย่างถูกวิธี ปฏิบัติงาน
อย่างเต็มความสามารถมุง่ หวังถึงผลส�ำเร็จ โดยใช้เทคนิคการท�ำงาน
ที่จะสร้างผลงานได้มากและคุณภาพงานเป็นที่พึงพอใจและถูกต้อง
โดยการใช้ทรัพยากรให้นอ้ ยทีส่ ดุ ไม่วา่ จะเป็นต้นทุน แรงงาน พลังงาน
และเวลา มีความพึงพอใจที่จะเพิ่มคุณภาพและปริมาณผลงาน
กฤษดา เชียรวัฒนสุข และคณะ (2561) อธิบายว่า
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คือ การกระท�ำของแต่ละบุคคล
ที่มีความสามารถและความพร้อมในการปฏิบัติงาน โดยใช้พยายาม
และทุ่มเทอย่างเต็มใจในการท�ำงานของตนอย่างคล่องแคล่ว และ
สามารถปฏิิบัติงานให้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง
มีปริมาณงานที่เหมาะสมตามเวลาที่ก�ำหนด มีคุณภาพและเป็นไป
ตามมาตรฐาน โดย Na-Nan, Chaiprasit & Pukeree (2017)
ระบุว่า พฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานที่แสดงออกมาใน
การปฏิ บั ติ ง านให้ กั บ องค์ ก ร สามารถแบ่ ง แนวทางการวั ด ผล
การปฏิบัติงานออกได้เป็น 3 มิติ ประกอบด้วย มิติด้านปริมาณงาน
มิติด้านคุณภาพของงาน และมิติด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ส�ำหรับอิทธิพลของแรงจูงใจที่มีต่อผลการปฏิบัติงานนั้น กฤษดา
เชียรวัฒนสุข และคณะ (2560) พบว่า ความส�ำเร็จในหน้าที่
ความก้าวหน้า สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงานมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานด้านคุณภาพ และพบว่า
ความส�ำเร็จในหน้าที่ การยอมรับนับถือ ความก้าวหน้าและความ
สัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา มีอทิ ธิพลต่อผลการปฏิบตั งิ านด้านปริมาณ
งานและด้านระยะเวลา นอกจากนี้ยังพบว่า ความส�ำเร็จในหน้าที่
ความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้า สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
และความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงาน
ด้านระยะเวลา

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่ งมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยน�ำหลักทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ
รวมถึงงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
ซึ่งแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผูต้ อบแบบสอบถามโดยจะเป็นแบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลส่วนตัว
ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และประสบการณ์ทำ� งาน
เป็นลักษณะค�ำถามแบบส�ำรวจรายการ (Check list)
ส่วนที่ 2 ค�ำถามแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
การท� ำ งาน ประกอบด้ ว ย ทางกายภาพ ทางสั ง คม และทาง
วัฒนธรรม โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตรวัดของลิเคอร์ท
(Likert Scale)
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการ
ท�ำงาน ประกอบด้วย ด้านการให้สิ่งตอบแทนที่ยุติธรรม ด้านสภาพ
การท�ำงานทีป่ ลอดภัย ด้านโอกาสก้าวหน้าและพัฒนาความสามารถ
ด้านการได้รับการยอมรับในสังคม โดยลักษณะของแบบสอบถาม
เป็นมาตรวัดของลิเคอร์ท (Likert Scale)
ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกีย่ วกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตรวัดของลิเคอร์ท
(Likert Scale)
แบบสอบถามผ่านการทดสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หา
(Content Validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ท�ำการตรวจสอบ
ความถูกต้องในส�ำนวนการใช้ภาษาที่เกี่ยวข้องกับข้อค�ำถาม โดยมี
ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค�ำถาม (Index of Item Objective
Congruence หรือ IOC) มากกว่า 0.60 แล้วน�ำแบบสอบถามไปเก็บ
ข้อมูลจ�ำนวน 30 ชุด เพื่อทดสอบความเชื่อมั่น (Relability) ด้วยวิธี
การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Cronbash’s Coefficient Alpha)
โดยแบบสอบถามชุ ด นี้ มี ค ่ า แอลฟ่ า เท่ า กั บ 0.806 แสดงว่ า
ผ่านการทดสอบความเชื่อมั่นสามารถน�ำไปใช้ได้
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive
Statistic) เพื่ออธิบายข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง โดย
การแจกแจงจ�ำนวนความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential
Statistic) ประกอบด้วย One-way ANOVA หรือ F-test เพื่อ
ทดสอบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน และท�ำการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและคุณภาพ
ชีวิตในการท�ำงานที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานของวิศวกรโยธาโดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียรสัน
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)

รำไ

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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อุปกรณ์ และวิธีด�ำเนินการวิจัย
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การศึกษาเรื่อง สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตใน
การท�ำงานที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
วิศวกรโยธาในเขตกรุงเทพมหานคร ด�ำเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในงานวิจัย
ได้แก่ วิศวกรโยธาบริษทั ก่อสร้าง จ�ำนวน 13 บริษทั ในเขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร โดยเลือกศึกษาเฉพาะวิศวกรโยธาทีม่ ใี บประกอบ
วิชาชีพ (กว.) ซึง่ มีจำ� นวนวิศวกรโยธารวม 1,346 คน ท�ำการค�ำนวณ
หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยสูตรการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
แบบทราบจ�ำนวนประชากร โดยก�ำหนดระดับความเชือ่ มัน่ ทีร่ อ้ ยละ
95 ของ Yamane (1973) ได้ขนาดตัวอย่าง 310 คน แต่ท�ำการเก็บ
ตัวอย่างเพียง 280 ตัวอย่าง เนื่องด้วยการเก็บข้อมูลจริงมีข้อจ�ำกัด
ของขนาดบริษัทที่แตกต่างกัน
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เท่ากับ 3.82 (SD = 0.323) ด้านสภาพการท�ำงานที่ปลอดภัย
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า วิศวกรโยธา มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.27 (SD = 0.358) ด้านโอกาสก้าวหน้าและพัฒนา
ส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 25-30 ปีมากที่สุด ร้อยละ 31.4 ซึ่งมี ความสามารถ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 (SD = 0.335) และด้านการ
ระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด ร้อยละ 98.2 มีรายได้เฉลี่ย ได้รับการยอมรับในสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 (SD = 0.393)
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คิดเป็บนร้มาก
อยละประกอบด
57.5 วย ดานการใหสิ่งตอบแทนที่ยของวิ
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เฉลี่ย่ยเทเทาากักับบ
ผลการทดสอบสมมติ
ฐ
าน
วิ ศ วกรโยธาในภาพรวม
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ดัดังงแสดงในตารางดั
แสดงในตารางดังงทีที่ ่33
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ตารางที่ 3 สรุปผลการทดสอบคุณภาพชีวิตในการทํางานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของวิศวกร
ตารางที่ 3โยธา
สรุปผลการทดสอบคุณภาพชีวิตในการท�ำงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของวิศวกรโยธา
ดานการใหสิ่งตอบแทนที่ยุติธรรม
ดานสภาพการทํางานที่ปลอดภัย
ดานโอกาสกาวหนาและพัฒนาความสามารถ
ดานการไดรับการยอมรับในสังคม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
Pearson Correlation
ระดับความสัมพันธ
r(278) = 0.421, p = 0.044*
ปานกลาง
r(278) = 0.394, p = 0.118
นอย
r(278) = 0.344, p = 0.326
นอย
r(278) = 0.587, p = 0.002*
ปานกลาง

พพ
รรณ
ี

คุณภาพชีวิตในการทํางาน

* หมายถึง มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05

สรุป และอภิปรายผล
สรุป และอภิปรายผล

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

จะเห็นได้ว่า วิศวกรโยธาที่มีอายุมากกว่าและมีประสบการณ์สูง
อายุาทงกัี่แตกต
างกันอสประสิ
งผลตทอธิประสิ
ทธิภาพการปฏิ
ิงานของวิศกวกรโยธาแตกต
น กลาวไดบวตั างิ านและมี
วิศกรโยธามี
อายุำนาญ
ถึงเรือ่ งประสิทธิาภงกัาพการปฏิ
ความช�
อายุที่แตกต่
นส่งผลต่
ภาพการปฏิ
บัติงาน บัตจะตระหนั
นอย อาจมีประสบการณ
มีคววามรู
าใจอายุในการตระหนั
กถึงาเรืระดั
่องประสิ
ภาพการปฏิ
ัติงานนั้นนบอัตยกว
าวิศเชีวกร
บการศึทกธิษา
ส่งผลให้บสามารถปฏิ
ิงานได้
่ยวชาญ
ของวิศวกรโยธาแตกต่
างกัน กล่าวได้
่า วิศ ความเข
กรโยธามี
น้อย มากกว่
โยธาที่มีอายุมีมคากกว
จัยของ ธนาภรณ
พบวา มพนัาณงานเป็
กงงานทีน่มไปตามเป้
ีอายุที่แตกต
างกันสสอดคล้
งผล อง
กต้องแม่(2547)
นย�ำ และปริ
าหมาย
อาจมีประสบการณ์
วามรูา ้ สอดคล
ความเข้องงานวิ
าใจ ในการตระหนั
กถึงลีสุริยถูาภรณ
ทธิภาพการทํ
่องจากคนที
่มีอายุ่มมีอากกว
สูงาน
งานวิคจวามอดทน
ยั ของอภิชญา
ศักดิมีศ์ ครีวามชํ
พยัคฆ์านาญและเชี
(2558) พบว่่ยา วชาญในการ
พนักงานทีม่ รี ะดับ
เรื่องประสิตทอธิประสิ
ภาพการปฏิ
บัติงานนัางาน
้นน้อเนืยกว่
าวิศวกรโยธาที
ายุ าจะมี
ปฏิบัติงานที
่ถูกตจอัยงแม
นยํากวาคนทีลี่มสีอุรายุ
นอย (2547) การศึกษาแตกต่างกันมีประสิทธิผลการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน
มากกว่า สอดคล้
องงานวิ
ของธนาภรณ์
ิยาภรณ์
ตอเดืา งกั
อนที
นสงผลต
บัติงานของวิ
างกันค้ วามเข้
กลาวได
วา
อ้ าจเป็นเพราะต้
นทุนพืศน้ วกรโยธาแตกต
ฐานเกีย่ วกับความรู
าใจในงาน
พบว่ า พนั ก งงานทีรายได
่ มี อ ายุเทฉลีี่ แ่ยตกต่
น ส่่แงตกต
ผลต่างกั
อ ประสิ
ท ธิอภประสิ
าพ ททัธิภง้ นีาพการปฏิ
วิศวกรโยธาที่มีอายุมากกวาอาจมีประสบการณ มีความรูมากกวาสงผลใหรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากขึ้นตามและทําใหมี
การท�ำงาน เนื่องจากคนที่มีอายุมากกว่าจะมีความอดทน สู้งาน และความถนัดทีม่ ตี อ่ หน้าทีข่ องพนักงานแต่ละคนมีความแตกต่างกัน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากขึ้นตามไปดวย สอดคลองงานวิจัยของ ภุมรินทร ทวิชศรี (2554) พบวา สถานภาพ
มีความช�ำนาญและเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแม่นย�ำ สภาพแวดล้อมการท�ำงานของวิศวกรโยธาในภาพรวมและรายด้าน
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ตําแหนงงาน และรายไดที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจในการทํางานที่แตกตางกัน เนื่องจาก
ทุกด้าน ประกอบด้วย ด้านทางกายภาพ ทางสังคม และทางวัฒนธรรม
กว่าคนที่มคีอาายุตอบแทนเป
น้อย
นแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดังนั้นบริษัทควรใหความสําคัญเรื่องของคาตอบแทนเพื่อรักษาทรัพยากร
ย่ ต่อกเดื
อนทีกแ่ รสืตกต่
บุรายได้
คคลใหเฉลี
คงอยู
ับองค
บไปางกันส่งผลต่อประสิทธิภาพ มีความส�ำคัญอยู่ในระดับมาก โดยสภาพแวดล้อมการท�ำงานทาง
ความสั
มพันธ์กับาประสิ
ทธิาภวได
าพการปฏิ
บัติงานเชิ่มงี บวก
การปฏิบัติงานของวิศประสบการณ
วกรโยธาแตกต่
งกัน ่แกล่ตกต
าวได้างกั
ว่านวิมีศผวกรโยธา
ทําางานที
ลตอประสิทกายภาพมี
ธิภาพการปฏิ
บัติงานแตกต
งกัน กล
วา วิศวกรโยธาที
ศทางเดี
อยูใ่ นระดั
บปานกลาง
าวได้ปริวมา่ าณงานเป
การทีส่ ภาพแวดล้
ที่มีอายุมากกว่
าอาจมีประสบการณ์
มีความรู
้มากกว่าส่างผูผลให้
รายได้ ในทิ
ประสบการณ
สูง จะมีความชํ
านาญมากกว
มีประสบการณ
ทํางานน
อยยวกั
สงนผลให
สามารถปฏิ
บัติงกล่
านได
นไป อม
ำงานทางกายภาพ
ประกอบด้
แสง เสีย(2557)
ง สัดส่วพบว
นของพื
เฉลี่ยต่อเดืตามเป
อนมากขึ
้นตามและท�าำวิให้
มีประสิทธิ่มภีปาพการปฏิ
บัติงทาน
าหมายมากกว
ศวกรโยธาที
ระสบการณ
ํางานนการท�
อย สอดคล
องงานวิจัยของ
นิ่มนวลวยทองแสง
า ้นที่
ในการท�
ำงานที่เหมาะสมมี
ความความสั
นธ์กับประสิ
ทธิภาพ
มากขึน้ ตามไปด้
ย สอดคล้
งงานวิ
ยั ของภุ
ทวิชอศรี
(2554)
อายุ กวารทํ
างานอ(ป
) ที่แจตกต
า งกัมนรินสทร์
ง ผลต
ประสิ
ท ธิภ าพการทํ
างานของพนั
กงานเพราะคนที
่อ ายุมงพัานมากกว
า จะมี
การปฏิานวนปริ
บัติงานนั
้นเป็นเพราะการจั
พบว่า สถานภาพ
ระยะเวลาในการปฏิ
บัตจึิงงานปฏิต�บำัตแหน่
งงาน
ประสบการณ
เชี่ยวชาญในงาน
ิงานได
อยาและ
งถูกตองตามจํ
มาณงานมากกว
าคนทีด่มสภาพแวดล้
ีอายุงานนอยอมการท�ำงาน
ตอบสนองที
่ตรงกั
บความต้
ท�ำให้วิศแวกรโยธา
กษาที่แ ตกต
างกั่แนตกต่
สงผลต
ธิภ าพการปฏิ
บัติง านไม
แ ตกต
างกันองการ
เนื่ องจากอายุ
ละ
รายได้ท่ีแตกต่างกันสวมีนระดั
ความพึบงการศึ
พอใจในการท�
ำงานที
างกัอนประสิที่เทหมาะสม
ดความรู
้สึกที่ดีและเกิ
ความพึงพอใจ
จัยของ
งาน งจะเห็
นไดวาวิศบวกรโยธาที
ายุษมัทากกวเกิ
าและมี
ประสบการณ
สูงดจะตระหนั
กถึงเรืสอดคล้
่องประสิองกั
ทธิบภงานวิ
าพการ
เนื่องจากค่ประสบการณ
าตอบแทนเป็ทนําแรงจู
ใจในการปฏิ
ัติงาน ดังนั่ม้นีอบริ
ปฏิบำคััตญิงานและมี
านาญ ่อมากกว
าระดั
บการศึ
กษา สสมยศ
งผลใหแย้
สามารถปฏิ
บัติงานได
เชี่ยาวชาญ
ถูกตวอนใหญ่
งแมนเยํห็านว่และ
มเผื่อน (2551)
ที่พบว่
พนักงานส่
าองค์กร
ควรให้ความส�
เรื่องของค่ความชํ
าตอบแทนเพื
รักษาทรั
พยากรบุ
คคล
มาณงานเป
ศักดิ์ศเครื
รีพ่อยังมื
คฆอที(2558)
่มีระดับ
วัสดุชอญาุปกรณ์
่ทันสมัยพบว
รวมทัา ้งพนั
สิ่งอ�กำงานที
นวยความสะดวก
ให้คงอยู่กับปริองค์
กรสืบไป นไปตามเปาหมาย สอดคลองงานวิจัยของมีอภิ
การศึ
กษาแตกตทาำ� งกั
นมีปแ่ ระสิ
ธิผนลการปฏิ
บัติงานไม
้งนี้อาจเป
พื้นฐานเกี่ยวกั
วาม
มีผลต่นอเพราะต
ประสิทนธิทุภนาพในการปฏิ
บัตบิงความรู
านเป็นคอย่
างมาก
ประสบการณ์
งานที
ตกต่ทางกั
มีผลต่อประสิ
ทธิภแาพตกตาทีงกั่เพีนยทังพอ
เข
า
ใจในงานและความถนั
ด
ที
ม
่
ต
ี
อ

หน
า
ที
ข
่
องพนั
ก
งานแต
ล
ะคนมี
ค
วามแตกต
า
งกั
น
การปฏิบตั งิ านแตกต่างกัน กล่าวได้วา่ วิศวกรโยธาทีม่ ปี ระสบการณ์สงู ส่ ว นสภาพแวดล้ อ มการท� ำ งานทางสั ง คมมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
สภาพแวดล
อมการทํางานของวิ
านทุกดบานัติงประกอบด
ย นดานทางกายภาพ
ทาง
านเช่นเดียววกั
เนื่องมาจากวิศวกรโยธา
จะมีความช�ำนาญมากกว่
าผู้มีประสบการณ์
ท�ำงานน้ศอวกรโยธาในภาพรวมและรายด
ย ส่งผลให้ ประสิทธิภาพการปฏิ
สังคม และทางวัฒนธรรมมีความสําคัญอยูในระดับมาก โดยสภาพแวดลอมการทํางานทางกายภาพมีความสัมพันธกับ
สามารถปฏิบัติงานได้ปริมาณงานเป็นไปตามเป้าหมายมากกว่า ต้องปฏิบตั งิ านร่วมกับผูอ้ นื่ ต้องการเป็นทีย่ อมรับของเพือ่ นร่วมงาน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเชิงบวกในทิศทางเดียวกันอยูในระดับปานกลาง กลาวไดวา การที่สภาพแวดลอมการทํางาน
วิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ท�ำงานน้อย สอดคล้องงานวิจัยของ ต้องการการแลกเปลีย่ นความรูป้ ระสบการณ์ซงึ่ กันและกัน ส่งผลให้
ทางกายภาพ ประกอบดวย แสง เสียง สัดสวนของพื้นที่ในการทํางานที่เหมาะสมมีความความสัมพันธกับประสิทธิภาพ
การท�ำงานร่วมกันได้ดีกับเพื่อนร่วมงาน จึงท�ำให้ประสิทธิภาพ
นิ่มนวล ทองแสง
อายุการท�ำงาน
(ปี) ที่แตกต่
างกัน างานที
การปฏิบ(2557)
ัติงานนัพบว่
้นเปนา เพราะการจั
ดสภาพแวดล
อมการทํ
่เหมาะสม ตอบสนองที่ตรงกับความตองการ ทําใหวิศวกร
ในการปฏิ
บัติงสมยศ
านมีมากขึ
ส่งผลต่อประสิ
ท
ธิ
ภ
าพการท�
ำ
งานของพนั
ก
งานเพราะคนที
่
อ
ายุ
ง
าน
โยธาเกิดความรูสึกที่ดีและเกิดความพึงพอใจ สอดคลองกับงานวิจัยของ
แยม้นเผื่อน (2551) ที่พบวาพนักงานสวน
คุณภาพชีวิต่เพีในการท�
ศวกรโยธาในภาพรวม
มากกว่าจะมี
ประสบการณ์
เชี่ยววชาญในงาน
าง ้งสิ่งอํานวยความสะดวกที
ใหญ
เห็นวาองคกรมี
ัสดุอุปกรณ เครืจึง่อปฏิ
งมืบอัตทีิง่ทานได้
ันสมัอยย่รวมทั
ยงพอ มีำงานของวิ
ผลตอประสิ
ทธิภาพในการ
และรายด้
า
นทุ
ก
ด้
า
น
ประกอบด้
ว
ย
ด้
า
นการให้
ถูกต้องตามจ�
มาณงานมากกว่
่มีอายุงานน้ออยมการทํา งานทางสั ง คมมีค วามสัม พัน ธ กับ ประสิท ธิภ าพการปฏิสบิ่ งั ตตอบแทน
ปฏิำบนวนปริ
ัติ งานเป
นอย างมาก สาคนที
วนสภาพแวดล
ิง าน
ที
่
ย
ุ
ต
ิ
ธ
รรม
ด้
า
นสภาพการท�
ำ
งานที
่
ป
ลอดภั
ย
ด้
า
นโอกาสก้
าวหน้า
นระดั
ษาทีแ่ ตกต่ศาวกรโยธาต
งกันส่งผลต่อองปฏิ
ประสิ
ภาพวมกับผูอื่น ตองการเปนที่ยอมรับของเพื่อนรวมงาน ตองการการ
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การปฏิบตั งิ านไม่แตกต่างกัน เนือ่ งจากอายุและประสบการณ์ทำ� งาน และพัฒนาความสามารถ และด้านการได้รับการยอมรับในสังคม
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2. เนื่องจากไม่พบความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อม
ทางวัฒนธรรมกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของวิศกรโยธา
ดังนั้นองค์กรหรือบริษัทต่างๆ ควรค�ำนึงถึงการจัดสภาพแวดล้อม
ทางวัฒนธรรม หรือควรสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เหมาะสม วิศวกร
โยธาจะได้ท�ำงานในองค์กรได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
3. องค์กรทางธุรกิจอื่นๆ สามารถน�ำผลการวิจัยไป
เป็ น ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น และเป็ น แนวทางในการส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพ
ชีวิตการท�ำงาน และสภาพแวดล้อมการท�ำงานของพนักงาน เพื่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยที่เกี่ยวข้องในอนาคต
1. การศึกษาในที่เกี่ยวข้องอนาคตควรมีการค�ำนึงถึง
ปัจจัยในด้านอืน่ ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
ของวิศวกรโยธา เช่น การรับรูค้ วามสามารถของวิศวกรโยธา เป็นต้น
2. ควรท� ำ การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ สภาพแวดล้ อ มและ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท� ำ งานที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการปฏิบตั งิ านของวิศวกรของกลุม่ สาขาอืน่ เช่น สาขาวิศวกรไฟฟ้า
เป็นต้น เพื่อให้เกิดองค์ความรู้และภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตในการท�ำงานที่มีความสัมพันธ์
กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของวิศวกรของกลุ่มสาขาอื่น
3. ส�ำหรับการศึกษาในครั้งนี้ ท�ำการเก็บข้อมูลจาก
บริษัทก่อสร้างในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เท่านั้น จึงอาจมี
ข้อจ�ำกัดเกี่ยวกับขนาดตัวอย่าง การศึกษาครั้งต่อไปควรพิจารณา
เก็บข้อมูลในวงกว้างขึ้น เช่น เพิ่มจ�ำนวนเขต หรือเก็บข้อมูลจาก
บริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน เป็นต้น
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มีความส�ำคัญอยู่ในระดับมาก โดยคุณภาพชีวิตในการท�ำงานด้าน
การให้สงิ่ ตอบแทนทีย่ ตุ ธิ รรม และด้านการได้รบั การยอมรับในสังคม
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเชิงบวกในทิศทาง
เดียวกันอยู่ในระดับปานกลาง กล่าวได้ว่า การที่วิศวกรโยธาได้รับ
สิ่งตอบแทนที่ยุติธรรมทั้งจากค่าจ้างเงินเดือนที่สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจปัจจุบัน และจากสวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับจะท�ำให้สามารถ
เลี้ยงดูครอบครัวได้ดี เกิดขวัญและก�ำลังใจในการท�ำงาน ท�ำให้
การปฏิ บั ติ ง านมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
อุสุมา ศักดิ์ไพศาล (2556) ที่ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตใน
การท�ำงานของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดับสูง เนื่องจากบริษัท
มีการจัดสวัสดิการให้แก่พนักงาน ท�ำให้พนักงานปฏิบตั งิ านได้อย่าง
มีความสุข ค่าจ้างเงินเดือนที่พนักงานได้รับเป็นไปตามกฎหมาย
สถานที่ท�ำงานมีเครื่องมือที่ปลอดภัย ส่วนด้านสภาพการท�ำงาน
ที่ ป ลอดภั ย ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง าน
กล่าวได้ว่า วิศวกรโยธาต้องปฏิบัติงานในต�ำแหน่งวิศวกรสนามเป็น
ส่วนใหญ่ เป็นต�ำแหน่งทีม่ คี วามรับผิดชอบเกีย่ วกับการวางแผนและ
ควบคุมดูแลการก่อสร้าง หมายความว่า วิศวกรโยธาต้องปฏิบตั งิ าน
ในสถานที่ที่มีการจัดเก็บและวางวัสดุที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นระเบียบ
ส่งผลให้สภาพการท�ำงานที่ปลอดภัยไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน และด้านโอกาสก้าวหน้าและพัฒนาความสามารถ
ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง าน กล่ า วได้ ว ่ า
งานก่อสร้างนั้นสามารถฝึกทักษะและเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง มีโอกาส
ความก้าวหน้าในอาชีพ เพราะสามารถพัฒนาตนเองในแนวทาง
ที่ตนเองพึ่งพอใจได้อยู่เสมอ ส่งผลให้โอกาสก้าวหน้าและพัฒนา
ความสามารถไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
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ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1. จากผลการศึกษาท�ำให้ทราบถึงสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและทางสังคม และคุณภาพชีวิตในการท�ำงานด้านการ
ให้สิ่งตอบแทนที่ยุติธรรมและด้านการได้รับการยอมรับในสังคม
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังนั้น ผู้บริหาร
ควรสร้างแนวทางในการบริหารโดยตระหนักถึงการสร้างสภาพ
แวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของวิศวกรโยธา การให้สิ่งตอบแทนที่ยุติธรรม และการได้รับการ
ยอมรั บ ในสั ง คมภายในองค์ ก รที่ ดี นอกจากจะช่ ว ยลดปั ญ หา
ในการท�ำงานแล้ว ยังมีสว่ นท�ำให้ประสิทธิภาพขององค์กรเพิม่ ขึน้ จาก
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ดีของวิศวกรโยธา
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บทคัดย่อ

ชภัฏ

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษารูปแบบและกระบวนการลดความเหลือ่ มล�ำ้ ทางสังคมของเครือข่ายประมงพืน้ บ้านตราด
และจันทบุรี เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผู้ให้ข้อมูล คือ กลุ่มประมงพื้นบ้านตราดและจันทบุรี จ�ำนวน 8 กลุ่ม จัดเวทีเสวนา
18 ครั้ง ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบและกระบวนการลดความเหลื่อมล�้ำทางสังคม คือ 1. การน�ำแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
มาใช้ขับเคลื่อนกระบวนการลดความเหลื่อมล�้ำทางสังคมของเครือข่ายประมงพื้นบ้านโดยผ่านกิจกรรมการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง
กิจกรรมลดรายจ่าย และกิจกรรมเพิ่มคุณภาพชีวิต 2. ระบอบประชาธิปไตย คือ รูปแบบแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้ำทางสังคม 3. การสร้าง
และการขยายเครือข่ายส่งผลให้กระบวนการลดความเหลื่อมล�้ำขับเคลื่อนไปได้
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The purposes of the research on model and process to reduce social disparities among Trat and
Chanthaburi fishermen network by principles of sufficency economy and local wisdom were to study the model
and process to reduce social disparities among Trat and Chanthaburi fishermen networks. The technique of
participatory action research was employed. Research participants includes eight groups of Chanthaburi and
Trat’s fishermen networks. The data were collected during their 18 forum dission.
The results found that :
The model and process to reduce social disparities were to apply participatory action research in driving
social disparities process among local fishing networks through three solution: 1. Coastal resource recovery, expense
reduction and increase of life quality activities. 2. Democracy was regarded as a process to minimize socail
disparities. 3. Creation and expansion of networks were paramount mechanisms of implementing a model and
a process aforementioned.
Keywords : model, process, reducing social disparities, fishermen networks
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การเติมปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้ ทางสังคมของประเทศไทยให้หนักขึน้
ั หาความเหลือ่ มล�ำ้
เนือ่ งด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา แม้รฐั บาลปัจจุบนั จะมีนโยบายและประกาศให้ปญ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 ทางสังคมเป็นวาระแห่งชาติ ที่ต้องท�ำการปฏิรูปเพื่อแก้ไขปัญหา
คือ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้ำทางสังคม ให้เร็วที่สุดแต่ในทางปฏิบัติกลับท�ำได้น้อยมากเนื่องจากข้อจ�ำกัด
ข้อ 2.3 การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน หลายๆ ประการ
ส�ำหรับในภาคการประมงนัน้ นอกจากการเปลีย่ นแปลง
และสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดิน แก้ไขพระราชบัญญัติการประมงที่มีการก�ำหนดกฎเกณฑ์การท�ำ
ประมงทีเ่ ข้มงวดขึน้ ในทุกๆ เรือ่ งทัง้ ขนาดเรือ อุปกรณ์การท�ำประมง
ทรัพยากรในชุมชน
จังหวัดจันทบุรีและตราดทั้งสองจังหวัดมีภูมิประเทศ ภาษี การก�ำหนดให้เรือประมงทุกล�ำต้องมีทะเบียนเรือ การก�ำหนด
ที่มีพื้นที่ติดต่อชายฝั่งทะเลอ่าวไทยท�ำให้ชุมชนชายฝั่ง ทั้งสอง ให้เรือทุกล�ำต้องมีไต้ก๋งผู้ควบคุมเรือ เป็นต้น ท�ำให้การออกจับสัตว์
จังหวัดมีอาชีพท�ำประมงพื้นบ้านซึ่งอาชีพประมงพื้นบ้านจ�ำเป็น น�้ำของชาวประมงเป็นไปด้วยความยากล�ำบากแล้ว ปัจจุบันยังมี
ต้องพึ่งพาอาศัยกับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรท้องทะเล แนวคิดในการแก้ไขพระราชบัญญัตกิ ารประมงทีจ่ ำ� กัดแนวเขตพืน้ ที่
และชายฝั่งเป็นหลัก โดยปัจจุบันชาวบ้านซึ่งมีอาชีพประมงพื้นบ้าน ท�ำการประมงของประมงพื้นบ้านให้อยู่ในพื้นที่จ�ำกัดเพียง 3 ไมล์
ต่างประสบปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรในพื้นที่ระหว่างเรือประมง ทะเล ในลักษณะทีเ่ อือ้ ต่อกลุม่ นายทุนมากกว่า ท�ำให้ประมงพืน้ บ้าน
พื้นบ้านและเรือประมงพาณิชย์ ที่เข้ามากอบโกยทรัพยากรต่างๆ ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ถ้าสถานการณ์ความเหลื่อมล�้ำยังคง
ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสามารถจับสัตว์น�้ำได้ ลุกลามต่อไปจนถึงวันหน้า อาจน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
คราวละมากๆ พร้ อ มกั บ การท� ำ ลายทรั พ ยากรสั ต ว์ น�้ ำ วั ย อ่ อ น ทางสังคมอย่างถอนรากถอนโคน แต่ชลพรรณ ออสปอนพันธ์ (2561)
ทีเ่ ป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพประมงพืน้ บ้านนอกจากนีย้ งั รวมไป ได้ศึกษาปัญหาของกลุ่มประมงพื้นบ้านตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ถึง
ถึงการตรากฎหมายในลักษณะเอือ้ ประโยชน์ตอ่ กลุม่ นายทุนแสดงให้ พ.ศ. 2560 ท�ำให้พบว่า มีโอกาสที่จะสกัดกั้นปัญหาความเหลื่อมล�้ำ
เห็นถึงความเหลื่อมล�้ำทางสังคมระหว่างคนจนกับคนรวยที่สะท้อน ไม่ให้ขยายวงกว้างโดยใช้เครือข่ายประชาสังคมกลุม่ ประมงพืน้ บ้านได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ได้กำ� หนด
ให้เห็นถึงโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
ขณะที่ ส ถานการณ์ ค วามเหลื่ อ มล�้ ำ ทางสั ง คมของ ปรัชญาเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและก�ำหนด
ประเทศไทยที่ นั บ วั น จะทวี ค วามรุ น แรงและส่ ง ผลกระทบและ วิ สั ย ทั ศ น์ ใ ห้ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร� ำ ไพพรรณี เ ป็ น มหาวิท ยาลัย
ก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมในปัจจุบันในทุกภาคส่วนของสังคม แห่งการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต และบูรณาการภูมิปัญญา
ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมเนือ่ งจากมีการกระจุกตัว ของความร�ำ่ รวยอยู่ ท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากล เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความ
ในกลุ่มคนจ�ำนวนน้อยโดยเฉพาะในกลุ่มที่ร�่ำรวยที่สุดหรือมีฐานะ เข้มแข็งและยั่งยืน การแก้ไขปัญหาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่นด้วย
ทางเศรษฐกิจดี เนือ่ งจากโครงสร้างเศรษฐกิจทีเ่ อือ้ ประโยชน์นายทุน การลดความเหลือ่ มล�ำ้ ทางสังคมของเครือข่ายประมงพื้นบ้านตราด
มากกว่าเจ้าของแรงงาน การกระจายบริการพื้นฐานของรัฐมีความ และจันทบุรีจะเกิดผลในทางปฏิบัติได้นั้น นอกจากมาตรการบังคับ
เหลือ่ มล�ำ้ ทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ อันเป็นผลจากการพัฒนาที่ ใช้กฎหมายและการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีร่ ฐั บาลแล้ว ความร่วมมือ
กระจุกตัวอยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทัง้ เมืองใหญ่ ของภาคประชาชนในลักษณะองค์กรชุมชนหรือเครือข่ายกลุม่ ประมง
การบริหารจัดการโครงสร้างภาษียงั ไม่เป็นธรรมจึงไม่ชว่ ยสนับสนุน พื้ น บ้ า นโดยยึ ด หลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย งและภู มิ ป ั ญ ญาชาวบ้ า น
การกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาได้อย่างทัว่ ถึง ปัญหาระบบ ก็มีความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้ท�ำให้นักวิจัยจ�ำเป็นต้อง
กรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งมีความเหลื่อมล�้ำในการถือครองที่ดินที่ส่วนใหญ่ ค้นคว้า ใฝ่หาและพัฒนาตนเองให้รอบรู้หลากหลายสาขาวิชา เพื่อ
อยู ่ ใ นมื อ ของนายทุ น เพี ย งไม่ กี่ ค น ปั ญ หากรรมสิ ท ธิ์ ร วมไปถึ ง ค้นหาปัญหาแนวทางออกของปัญหาที่จะน�ำไปสู่การแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับภาครัฐเพราะคนจนยังไม่สามารถ ความเหลื่อมล�้ำทางสังคมได้อย่างยั่งยืน
การทีจ่ ะลดความเหลือ่ มล�ำ้ ทางสังคมของเครือข่ายประมง
เข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมได้อย่างทัว่ ถึง การบริหารราชการแผ่นดิน
ทีข่ าดประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการด�ำเนินนโยบายสาธารณะ พื้นบ้านตราดและจันทบุรีให้ส�ำเร็จนั้น จ�ำเป็นต้องมีการรื้อโครงสร้าง
การจัดบริการสาธารณะเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ของระบบให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างทั่วถึง เป็น
ทีย่ งั ขาดประสิทธิภาพประสิทธิผล รวมไปถึงสถานการณ์ทางการเมือง ธรรมและต้องฟื้นฟูให้ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ยังไม่เป็นประชาธิปไตยและสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต�่ำทั้งในและ กลับคืนมาและน�ำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรของกลุ่มประมง
ต่ า งประเทศ มี ก ารย้ า ยฐานการผลิ ต และปิ ด กิ จ การเนื่ อ งจาก พื้นบ้าน ให้สามารถมีอ�ำนาจต่อรองผลประโยชน์และรับมือกับ
ั หาประเด็นใหม่ๆ ทีห่ ลากหลายและรุนแรง คณะวิจยั
นั ก ลงทุ น ในต่ า งประเทศไม่ เชื่ อ มั่ น ในการลงทุ น ยิ่ ง เสมื อ นเป็ น สถานการณ์ปญ
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1. ขั้ น ตอนการเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบ
และกระบวนการลดความเหลื่อมล�้ำทางสังคมของเครือข่ายประมง
พื้นบ้านตราดและจันทบุรี
		 1.1 นักวิจัยลงพื้นที่ชุมชนเพื่อพบปะกับทีมวิจัย
ชุมชนเพื่อพูดคุย วางแผนการท�ำวิจัยเบื้องต้น เริ่มจากวันที่ 15
กันยายน พ.ศ. 2560 คณะวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลพรรณ
ออสปอนพันธ์ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อีก 3 คน ได้เดินทางไปหมู่ 1 บ้านแหลมเทียน ต�ำบลอ่าวใหญ่
อ�ำเภอเมืองตราด เพื่อประชุมชี้แจงวางแผนกับผู้ใหญ่ละเว รัตนวาร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษารูปแบบและกระบวนการลดความเหลือ่ ม นายมนตรี ธรรมโชติ นายสุวรรณ บวรสถิต และแกนน�ำชาวบ้าน
19 กันยายน พ.ศ. 2560 คณะวิจัยได้เดินทางไปหมู่ 6 บ้านแหลมสน
ล�้ำทางสังคมของเครือข่ายประมงพื้นบ้านตราดและจันทบุรี
เพื่อพบผู้ใหญ่ทวี รองศิริคง และแกนน�ำ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ได้เดินทางไปพบ นายสวัสดิ์ ฟูคณะ ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้าน
อุปกรณ์และวิธีด�ำเนินการวิจัย
ประชากร ได้แก่ กลุ่มประมงพื้นบ้านจังหวัดตราดและ ปากน�้ำแขมหนู และนายวิรัช สมัครสมาน ประธานชมรมอนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรอ่าวบางกะไชยเพื่อวางแผนงานวิจัยลดความ
จังหวัดจันทบุรีทั้งหมด
กลุ่มตัวอย่าง เลือกแบบเจาะจงเนื่องจากได้ท�ำวิจัย เหลื่อมล�้ำ นอกจากนี้ยังได้พบปะพูดคุยวางแผนงานกับนายนิวัต
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2560 ธัญญะชาติ ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านหัวแหลม-ท่าแคลง หลัง
ได้แก่ 1) กลุ่มประมงพื้นบ้านแหลมเทียน 2) กลุ่มประมงพื้นบ้าน ปีใหม่ มกราคม พ.ศ.2561 ได้พบปะกับแกนน�ำเครือข่ายประมง
อ่าวกรูด 3) กลุ่มประมงพื้นบ้านปากน�้ำแขมหนู 4) กลุ่มประมง พื้นบ้านอีกคณะ คือ นายรุ่ง ทัพพลี ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้าน
พื้นบ้านท่าแคลง 5) ชมรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ อ่าวกรูด หมู่ 3 ต�ำบลห้วงน�้ำขาว อ�ำเภอเมืองตราด นายอรรถพล
อ่าวบางกะไชย 6) กลุม่ ประมงพืน้ บ้านบ้านปากคลอง 7) กลุม่ ประมง สืบสวน ก�ำนันต�ำบลห้วงน�้ำขาว และนายสาลิกา ใจสุทธิ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ 6 บ้านปากคลอง ต�ำบลเกาะเปริด อ�ำเภอแหลมสิงห์ จังหวัด
พื้นบ้านแหลมสน 8) กลุ่มประมงพื้นบ้านแหลมโป๊ะ
เป็นการใช้รปู แบบการใช้รปู แบบการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร จันทบุรี
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) ที่มุ่งค้นหา 		 1.2 นักวิจัยได้เตรียม มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา
ความรู้ใหม่ เมื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนในลักษณะการ เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษาเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มกั บ โครงการวิ จั ย
ท�ำงานเชิงบูรณาการ โดยมีคณะวิจัยชุมชนและแกนน�ำชาวบ้าน ในเชิงบูรณาการเป็นการท�ำงานจริงแก้ไขปัญหาจริงเข้าถึงศึกษา
เข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยทุกขั้นตอน การวิจัยจะสามารถสะท้อน ปัญหาจากแหล่งเรียนรู้จริงที่ยินดีให้นักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ
ปัญหาและหาทางออกร่วมกันระหว่างคณะผูว้ จิ ยั กับเครือข่ายประมง ชุมชน รายวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 2062104 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
พื้นบ้านตราดและจันทบุรี ด้วยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและ นโยบายสาธารณะ 2062104 การวิเคราะห์โครงการและการบริหาร
การอบรมที่มีการจัดเวทีเสวนาปัญหา จ�ำนวน 18 ครั้ง 18 เวที โครงการ2063211 การบริหารงานคลังและงบประมาณ 2064226
(จังหวัดตราด 9 เวที และจังหวัดจันทบุรี 9 เวที) เวทีเสวนา จริยศาสตร์และความเป็นธรรมทางสังคม 2064232 การเตรียม
แต่ละครั้งจะมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 120 คน ประกอบด้วย ฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 2062105 การวางแผน
นักวิจัย ตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และการบริหารโครงการ 2062209 การจัดองค์กรท้องถิ่น 2062209
ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชาวบ้าน และนักศึกษา สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 2064233 การฝึกประสบการณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี การจัดเวทีเสวนาทุกครัง้ ท�ำให้เกิด วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 2063107 สัมมนาปัญหาทางการเมือง
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปกครองไทย รวมทั้ ง สิ้ น 4 ภาคการศึ ก ษา คื อ 1/2560,
ภูมิปัญญาระหว่างกัน โดยมีโครงการวิจัยเป็นตัวเชื่อมให้เครือข่าย 2/2560, 3/2560 และ 1/2561
ประมงพืน้ บ้านตราดและจันทบุรี มาพบปะหารือจนสามารถน�ำแนวคิด
และวิธกี ารมองแต่ละกลุม่ ไปพัฒนาและปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ของตนเอง ขั้นตอนและวิธีการวิจัยมีดังนี้
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เห็นพ้องต้องกันว่า มีความจ�ำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องด�ำเนินการ
ลดความเหลื่อมล�้ำทางสังคมเครือข่ายประมงพื้นบ้านตราดและ
จั น ทบุ รี เพื่ อ น� ำ ไปสู ่ ก ารยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต และการพั ฒ นา
อย่างยั่งยืน ดังนั้นประเด็นค�ำถามวิจัยส�ำคัญ คือ รูปแบบและ
กระบวนการลดความเหลื่อมล�้ำทางสังคมของเครือข่ายประมง
พื้นบ้านตราดและจันทบุรีด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นอย่างไร

ชลพรรณ ออสปอนพันธ์
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		 3.2 โครงการมนุษยศาสตร์ร่วมใจสร้างบ้านปลา
ณ ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาอ่าวคุง้ กระเบน ต�ำบลคลองขุด อ�ำเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
		 3.3 โครงการบ้ า นปลาลดความเหลื่ อ มล�้ ำ ณ
ชุมชนบ้านแหลมเทียน ต�ำบลอ่าวใหญ่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดตราด
วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
		 3.4 โครงการเปิ ด ตั ว โครงการวิ จั ย รู ป แบบและ
กระบวนการลดความเหลื่อมล�้ำทางสังคมของเครือข่ายประมง
พื้ น บ้ า นตราดและจั น ทบุ รี ด ้ ว ยหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
และภูมิปัญญาชาวบ้าน ณ วัดปากน�้ำแขมหนู ต�ำบลตะกาดเง้า
อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
		 3.5 โครงการ รปศ. ร่วมใจท�ำน�้ำหมักชีวภาพและ
อีเอ็มบอลลดความเหลื่อมล�้ำบ้านแหลมโป๊ะ ณ บ้านแหลมโป๊ะ
ต�ำบลห้วงน�้ำขาว อ�ำเภอเมือง จังหวัดตราด วันอาทิตย์ที่ 18
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 และวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2561
		 3.6 โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพิ่ ม ความรู ้
ความเข้าใจลดความเหลื่อมล�้ำทางสังคม แก่กลุ่มเยาวชนโรงเรียน
วัดบางกะไชย ณ โรงเรียนวัดบางกะไชย ต�ำบลบางกะไชย อ�ำเภอ
แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
		 3.7 โครงการซัง้ เชือกลดความเหลือ่ มล�ำ้ ศูนย์ศกึ ษา
การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ต�ำบลคลองขุด อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
		
3.8 โครงการปลูกป่าแสมริมทะเลลดความเหลือ่ มล�ำ้
ทางสังคมบ้านปากคลอง ณ บ้านปากคลอง หมู่ 6 ต�ำบลเกาะเปริด
อ�ำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2561
		 3.9 โครงการทุ ่ น อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรอ่ า วเที ย น
ลดความเหลื่ อ มล�้ ำ ณ บ้ า นแหลมเที ย น ต� ำ บลอ่ า วใหญ่
อ�ำเภอเมือง จังหวัดตราด วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2561
		 3.10 โครงการศาลพระภู มิ เ พื่ อ ปลาน้ อ ยลด
ความเหลื่อมล�้ำบ้านแหลมสน ณ บ้านแหลมสน ต�ำบลอ่าวใหญ่
อ�ำเภอเมือง จังหวัดตราด วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561
		 3.11 โครงการนานาน�้ำยาลดความเหลื่อมล�้ำ ณ
ศาลาประชาคม หมู่ 6 ต�ำบลบางกะไชย อ�ำเภอแหลมสิงห์ จังหวัด
จันทบุรี วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561
		 3.12 โครงการมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมใจสู้ภัยกัดเซาะ
ชายฝั่งภาคตะวันออก ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจ�ำหมู่บ้าน หมู่ 3
ต�ำบลห้วงน�ำ้ ขาว อ�ำเภอเมือง จังหวัดตราด วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน
พ.ศ. 2561 (ใช้งบประมาณแผ่นดิน 2561 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
โครงการบริการวิชาการ)
		 3.13 โครงการ รปศ. ร่วมใจปล่อยอีเอ็มบอลเพื่อ
ปรับสภาพลดความเหลือ่ มล�ำ้ บ้านห้วงน�ำ้ ขาว ณ ศาลาอเนกประสงค์
หมู่ 1 บ้านแหลมโป๊ะ ต�ำบลห้วงน�้ำขาว อ�ำเภอเมือง จังหวัดตราด
วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
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		 1.3 คณะวิจยั ได้ประสานงานไปยังแกนน�ำในพืน้ ที่
วิจัยและประสานทางหนังสือราชการไปยังเทศบาล และองค์การ
บริ ห ารส่ ว นต� ำ บลพื้ น ที่ วิ จั ย เพื่ อ ขอความอนุ เ คราะห์ เ ก็ บ ข้ อ มู ล
พื้นฐานของชุมชน ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม ถึง 10 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2560 จากนั้นได้ศึกษาความพึงพอใจต่อสภาพปัญหา จุดอ่อน
จุดแข็งโอกาสอุปสรรคและคุณภาพชีวิตเพื่อเป็นฐานคิดวิเคราะห์
สภาพปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้ ทางสังคมของแต่ละชุมชนอันจะน�ำไปสู่
การก�ำหนดกิจกรรมลดความเหลื่อมล�้ำทางสังคมของแต่ละกลุ่ม
2. ขัน้ ตอนการวางแผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ สร้างกระบวนการ
เรียนรู้และการมีส่วนร่วม
		 2.1 คณะวิจัยได้ใช้วิธีการส่งเสริมกระบวนการมี
ส่วนร่วมของนักศึกษาให้มีโอกาสลงพื้นที่ชุมชนเครือข่ายประมง
พื้นบ้านจันทบุรีและตราด เพื่อสัมภาษณ์ชุมชนและจัดเก็บข้อมูล
ความเหลื่อมล�้ำทางสังคม และข้อมูลคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
ส�ำหรับใช้เป็นข้อมูลกลุ่มในการสร้างพลังของข้อมูลเพื่อขับเคลื่อน
กิจกรรมต่อไปโดยคณะผู้วิจัยได้ประสานงานกับแกนน�ำเครือข่าย
ประมงพื้นบ้านจังหวัดตราดและชุมชนเครือข่ายประมงพื้นบ้าน
จังหวัดจันทบุรีผู้ใหญ่บ้านและองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นไว้ก่อน
ล่วงหน้า เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วคณะผู้วิจัยก็ได้น�ำมาประมวลผลและ
น�ำไปตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันข้อมูลในเวทีเสวนาเปิดตัว
โครงการวิจัย
		 2.2 รวบรวมกลุ่มสมาชิกสร้างกิจกรรมเพื่อการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่โดยใช้ภูมิปัญญาของ
ชุมชนที่เห็นว่าสามารถน�ำมาขับเคลื่อนกิจกรรมโดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้าน
		 2.3 น�ำภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้านทีค่ น้ หาและมีศกั ยภาพ
มาสร้างกิจกรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมและความต้องการของ
สมาชิกตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกิจกรรมคือเริ่มค้นหาแล้วน�ำมาปฏิบัติ
การท�ำกิจกรรมร่วมกัน บันทึกผลการใช้ภูมิปัญญาเพื่อน�ำไปสู่
การปรับปรุงพัฒนาต่อไป
3. ขั้นตอนกระบวนการลดความเหลื่อมล�้ำทางสังคม
เครือข่ายประมงพื้นบ้านตราดและจันทบุรี
		 3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการลดจ�ำนวนสุนัข
จรจัดบ้านแหลมสน ณ บ้านแหลมสน ต�ำบลอ่าวใหญ่ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดตราด วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 โครงการนี้เกิดขึ้น
เนื่องจากการประชุมระหว่างทีมงานของผู้ใหญ่บ้านแหลมสนกับ
คณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี พบปัญหาปริมาณ
สุนัขจรจัดจ�ำนวนมาก ประมาณ 400 ตัว สร้างความเดือดร้อนให้
ชาวบ้านเป็นอย่างมากส่วนปัญหาอย่างอื่นไม่มีเร่งด่วนประกอบกับ
นักศึกษาวิชาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพจ�ำเป็นต้องท�ำโครงการบริการ
ต่อสังคมจึงน�ำไปสู่การอบรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและ
ความส�ำคัญของการท�ำหมันสุนัขท�ำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็น
การเพิ่มคุณภาพชีวิตของกลุ่มประมงพื้นบ้านแหลมสน
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กับแกนน�ำได้หารือกันหลายครัง้ จนน�ำมาสูก่ ารวิจยั ครัง้ นีว้ า่ เราสามารถ
ท�ำงานขับเคลือ่ นลดปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้ ได้ดว้ ยภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้าน
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการกับการเรียนการสอนและการ
ท�ำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชนเริ่มจากการระบุ
ปัญหา การหาทางเลือก การก�ำหนดโครงการกิจกรรมแก้ไขปัญหา
การถอดบทเรียนจากโครงการแต่ละครั้งจะเป็นการท�ำงานร่วมกับ
นักวิจัย นักศึกษาและแกนน�ำของแต่ละเครือข่าย เครือข่ายประมง
พื้นบ้านมีส่วนส�ำคัญในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้วิจัยเป็นเพียง
ผูป้ ระสานงานหลักกับให้การวิจยั ขับเคลือ่ นไปตามแผนงานการวิจยั
ครั้งนี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่า การปกครองระบอบประชาธิปไตย
จะเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการพัฒนาประเทศไทย
2. กระบวนการลดความเหลื่ อ มล�้ ำ ทางสั ง คมของ
เครือข่ายประมงพื้นบ้านตราดและจันทบุรี สามารถท�ำได้ด้วยการ
ฟืน้ ฟูทรัพยากรการลดรายจ่าย การเพิม่ รายได้และการเพิม่ คุณภาพ
ชีวิตด้วยการออม การฟื้นฟูทรัพยากรท�ำได้โดยการท�ำซั้งเชือก เพื่อ
เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์นำ�้ วัยอ่อนเช่นเดียวกับบ้านปลาจากท่อซีเมนต์
ท่อพีวีซีและศาลพระภูมิ การท�ำจุลินทรีย์บอลกับน�้ำหมักชีวภาพ
เพือ่ ฟืน้ ฟูปรับสภาพดินน�ำ้ ให้ระบบนิเวศสมดุล การปล่อยพันธุส์ ตั ว์นำ�้
ลู ก ปลาลู ก กุ ้ ง การปลู ก ป่ า ชายเลน ทั้ ง ป่ า โกงกางและป่ า แสม
มีการปลูกทั้งริมฝั่งทะเลและป่าด้านใน ริมฝั่งทะเลเน้นปลูกแสม
เพื่อให้รากยึดเกาะหน้าดิน แสมเป็นไม้เบิกน�ำป่าแสมหนาแน่นจะ
ช่วยลดการกัดเซาะชายฝัง่ ได้มาก ป่าชายเลนด้านในเน้นปลูกโกงกาง
และพันธุ์ไม้นานาพรรณที่ทางศูนย์วิจัยป่าไม้ให้ความอนุเคราะห์
ส่วนการลดรายจ่ายทางคณะผู้วิจัยได้ท�ำงานร่วมกัน กลุ่มแม่บ้าน
บางกะไชย ได้สาธิตเผยแพร่การท�ำน�้ำยาล้างจาน น�้ำยาซักผ้าและ
น�้ำยาปรับผ้านุ่ม ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มแม่บ้านและพ่อบ้าน
เป็นอย่างมาก เพราะหลายคนไม่ทราบวิธีการผสมน�้ำยาจากหัวเชื้อ
ทีม่ วี ธิ กี ารไม่ยากไม่ซบั ซ้อน เพียงแต่ตอ้ งท�ำตามขัน้ ตอนก็จะได้นำ้� ยา
ล้างจาน น�้ำยาซักผ้าและน�้ำยาปรับผ้านุ่มที่มีคุณภาพดีราคาไม่แพง
เมื่อเปรียบเทียบกับซื้อจากห้างสรรพสินค้าการเพิ่มรายได้จากการ
ผลการวิจัย
ผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์การวิจยั เพือ่ ศึกษารูปแบบ วิจัยเห็นได้ชัดเจนจากการท�ำธนาคารปูเป็นที่ทราบรับรู้กันทั่วไปว่า
และกระบวนการลดความเหลื่อมล�้ำทางสังคมของเครือข่ายประมง ท�ำอย่างไร แต่ทมี่ กี ารท�ำธนาคารปูตอ่ เนือ่ งจนมีชอื่ เสียง คือ ธนาคารปู
กลุ่มประมงพื้นบ้านหัวแหลม-ท่าแคลง ส่งผลให้เกิดวิสาหกิจชุมชน
พื้นบ้านตราดและจันทบุรี พบว่า
1. ระบอบประชาธิปไตยคือรูปแบบส�ำหรับแก้ไขปัญหา ต่อเนือ่ งจากธนาคารปู เช่น ส่งจ�ำหน่ายในรูปแช่แข็ง เนือ้ ปูแกะ (ปูมา้ )
ความเหลือ่ มล�ำ้ ทางสังคม เนือ่ งจากการปกครองระบอบประชาธิปไตย สุดท้ายการเพิ่มคุณภาพชีวิตด้วยการออมเครือข่ายประมงพื้นบ้าน
คือการปกครองของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน มีกองทุนสัจจะออมทรัพย์และกองทุนประมงพื้นบ้านเป็นการออม
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น ที่เข้มแข็งสร้างสวัสดิการให้กลุ่มประมงพื้นบ้านด้วยตนเอง
3. การสร้างเครือข่ายประมงพืน้ บ้านตราดและจันทบุรี
จนจบเริ่มต้นจากประเด็นปัญหาวิจัยเป็นประเด็นที่คณะวิจัยได้
พบเห็ น ปั ญ หาความเหลื่ อ มล�้ ำ ทางสั ง คมของเครื อ ข่ า ยประมง ให้มคี วามเข้มแข็งส่งผลให้กระบวนการลดความเหลือ่ มล�ำ้ ขับเคลือ่ น
พื้นบ้านตราดและจันทบุรี มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ได้ท�ำงานร่วมกับ ไปได้อย่างเป็นมัน่ คงมีเสถียรภาพไม่เติบโตแบบก้าวกระโดด การวิจยั
เครื อ ข่ า ยกลุ ่ ม ประมงพื้ น บ้ า นที่ มี ค วามหลากหลายมี ป ั ญ หาทั้ ง ครั้งนี้เลือกที่จะเสริมจุดแข็งของแต่ละกลุ่มประมง เช่น กลุ่มประมง
เข้มแข็งและอ่อนแอแต่ภาพรวมแล้วจะต้องมีแกนน�ำ คณะวิจัย พืน้ บ้านหัวแหลม-ท่าแคลง มีจดุ แข็ง คือ ธนาคารปูกบั การท�ำงานกับ
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		 3.14 โครงการ รปศ. ร่วมใจปล่อยพันธุ์สัตว์น�้ำและ
ท� ำ น�้ ำ หมั ก ลดความเหลื่ อ มล�้ ำ จั น ทบุ รี ณ วั ด ปากน�้ ำ แขมหนู
ต�ำบลตะกาดเง้า อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี วันเสาร์ที่ 9
มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2561
		 3.15 โครงการซั้ ง เชื อ กลดความเหลื่ อ มล�้ ำ
จังหวัดตราด ณ ศาลาประชาคม หมู่ 3 บ้านอ่าวกรูด ต�ำบล
ห้วงน�้ำขาว อ�ำเภอเมือง จังหวัดตราด วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน
พ.ศ. 2561
		 3.16 โครงการศึ ก ษาดู ง านแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้
ธนาคารปูม้าลดความเหลื่อมล�้ำบ้านหัวแหลม-ท่าแคลง จันทบุรี
ณ ศาลาประชาคม หมู่ 7 ต�ำบลสนามไชย อ�ำเภอนายายอาม
จังหวัดจันทบุรี วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
		 3.17 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรปูม้าและเก็บขยะ
ลดความเหลื่อมล�้ำบ้านแหลมสน จังหวัดตราด ณ บ้านแหลมสน
ต�ำบลอ่าวใหญ่ อ�ำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด วันเสาร์ที่ 14
กรกฎาคม พ.ศ. 2561
		 3.18 โครงการถ่ายทอดผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
ต่อชุมชนประมงพืน้ บ้านจันทบุรตี ราดและปัน้ บอลจุลนิ ทรียบ์ อลเพือ่
ลดความเหลื่อมล�้ำทางสังคม ณ บ้านแหลมเทียน หมู่ 1 ต�ำบล
อ่าวใหญ่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดตราด วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม
พ.ศ. 2561
4. ขั้ น ตอนการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ แ ละผลกระทบ
ของโครงการวิจัยและถ่ายทอดผลการวิจัยสู่ชุมชน
		 4.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประเมิน
ผลสัมฤทธิแ์ ละผลกระทบการวิจยั ลดความเหลือ่ มล�ำ้ เครือข่ายประมง
พื้นบ้านตราดและจันทบุรียึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
		 4.2 จัดเวทีคืนข้อมูลการวิจัยให้ชุมชน
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(มหาชน) สนับสนุนอุปกรณ์ทอ่ พีวซี ที ำ� บ้านอนุบาลปลา บริษทั ปตท.
เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน) สนับสนุนอุปกรณ์ซงั้ เชือก ส�ำนักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี กองอ�ำนวยการ
รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี ได้อนุเคราะห์วิทยากรเพื่อ
ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องลดความเหลื่อมล�้ำ นอกจากนี้เครือข่าย
ยังหมายรวมถึงโรงเรียนในพื้นที่ วัด เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลในพืน้ ที่
ดังนัน้ การขยายเครือข่ายจึงควรด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ งครบทุกด้าน
5. การกระตุน้ ให้ชาวบ้านตืน่ ตัวกระฉับกระเฉงต่อการ
มีส่วนร่วมกับเครือข่ายกลุ่มประมงพื้นบ้านตราดและจันทบุรีมี
ความส�ำคัญมากต่อกระบวนการลดความเหลื่อมล�้ำทางสังคมของ
เครือข่ายประมงพื้นบ้าน ประเด็นการกระตุ้นให้ชาวบ้านตื่นตัวนี้ยัง
เป็นข้อถกเถียงกันว่าท�ำยังไงก็ไม่มีคนออกมามีส่วนร่วมท�ำกิจกรรม
เนื่องจากติดท�ำมาหากิน คนจะออกมาก็ต่อเมื่อเดือดร้อนจริงๆ
ซึ่งเมื่อถึงตอนนั้นปัญหาก็ยากที่จะแก้ไขแล้ว กลุ่มประมงพื้นบ้าน
ท่าแคลงเน้นที่ความสามัคคีของคนในชุมชนกลุ่มประมงพื้นบ้าน
แหลมเทียนเน้นที่การประชุมกลุ่มสม�่ำเสมอและการเสียสละของ
แกนน�ำกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรบางกะไชยมีจุดเด่น
ทีก่ ารท�ำงานกับเยาวชนและกลุม่ แม่บา้ น กลุม่ ประมงพืน้ บ้านปากน�ำ้
แขมหนูมีจุดแข็งที่มีเรือประมงพาณิชย์อยู่ในพื้นที่เดียวกับประมง
พื้นบ้าน ท�ำให้มองเห็นปัญหาในภาพรวมได้ชัดเจน จะเห็นได้ว่า
การกระตุน้ ให้เกิดความตืน่ ตัวต่อการมีสว่ นร่วมกิจกรรมเครือข่ายนัน้
ขึน้ อยูก่ บั บริบทและประสบการณ์ของแต่ละชุมชนแต่ละกลุม่ ประมง
พื้นบ้าน
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ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เริ่มต้นที่ธนาคารปูม้าจนเป็น
กลุ่มที่โดดเด่นจนมีชื่อเสียงมีรายการโทรทัศน์ สื่อมวลชน นักวิจัย
คณะศึกษาดูงานมาดูงานการท�ำธนาคารปูของกลุ่มประมงพื้นบ้าน
หัวแหลม-ท่าแคลง ภายใต้แกนน�ำนายนิวตั ิ ธัญญะชาติ เป็นประธาน
กลุ่มประมงพื้นบ้านหัวแหลม-ท่าแคลง ซึ่งเป็นนักวิจัยท้องถิ่นด้วย
การวิจยั ครัง้ นีจ้ งึ แตกต่างจากทีผ่ า่ นมา ทีน่ กั วิจยั ท้องถิน่ ได้เดินเข้ามา
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณีเพื่อหารือถึงการท�ำงานร่วมกัน
จากนั้นจึงน�ำไปสู่การท�ำบ้านปลา ท�ำซั้งเชือกและการศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ธนาคารปูม้า ลดความเหลื่อมล�้ำบ้านหัวแหลมท่าแคลง ณ ศาลาประชาคม หมู่ 7 ต�ำบลสนามไชย จังหวัดจันทบุรี
วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ครั้งนั้นจากเวทีเสวนาได้อธิบาย
ถึงบทบาทของภาครัฐกับการสร้างธนาคารปูไว้ ภาครัฐมีบทบาทให้
ความสนับสนุนให้ข้อแนะน�ำแก่ชุมชนโดยดูจากพื้นที่นั้น มีความ
ต้องการด้านใด ซึง่ จะเอาแนวคิดของทางภาครัฐมาตอบโจทย์ปญ
ั หา
ของชาวบ้านทั้งหมดไม่ได้โดยชุมชนต้องร่วมกันสร้างขึ้นมา ถ้าเป็น
นโยบายของทางภาครัฐอย่างเดียวท�ำให้เกิดความไม่ยงั่ ยืน ไปไม่รอด
เพราะบางครั้งภาครัฐไปดูงานจากบนเขาจะน�ำมาใช้ในทะเลก็เป็น
ไปไม่ได้อยู่แล้ว โดยชุมชนควรไปศึกษาดูงานในพื้นที่เหมาะสมกับ
ทรัพยากรทีต่ นเองมีอยู่ จึงจะท�ำให้เกิดความอยูร่ อดและความยัง่ ยืน
โดยหลักแล้วชุมชนต้องสร้างความยัง่ ยืนจากตนเอง คณะศึกษาดูงาน
ประกอบด้วย นายวิรชั สมัครสมาน ประธานชมรมอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟู
ทรัพยากรอ่าวบางกะไชย นายสวัสดิ์ ฟูคณะ ประธานกลุ่มประมง
พื้นบ้านปากน�้ำแขมหนู นายรุ่ง ทับพลี ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้าน
อ่าวกรูด นายละเว รัตนวาร ผูใ้ หญ่บา้ น หมู่ 1 แหลมเทียน นายมนตรี
ธรรมโชติ ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านแหลมเทียน นายสุวรรณ
บวรสถิต แกนน�ำกลุ่มประมงพื้นบ้านแหลมเทียน และนายทวี
รองศิ ริ ค ง ผู ้ ใ หญ่ บ ้ า นหมู ่ 6 แหลมสน ตราด โดยมี น ายนิ วั ติ
ธัญญะชาติ เป็นเจ้าภาพร่วมกับคณะวิทยากรจากหน่วยงานรัฐ เช่น
ประมงจังหวัด ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาอ่าวคุง้ กระเบนอันเนือ่ งมาจาก
พระราชด�ำริและกรมทรัพยากรชายฝั่ง และผลของการศึกษาดูงาน
ได้ขับเคลื่อนไปสู่การจัดท�ำธนาคารปูที่กลุ่มประมงพื้นบ้านแหลมสน
ต่อมาในวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นับว่าการสร้างเครือข่าย
ให้เข้มแข็งมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ต่อกระบวนการ ลดความเหลือ่ มล�ำ้
ทางสังคมของกลุ่มประมงพื้นบ้านตราดและจันทบุรี
4. การขยายเครือข่ายของเครือข่ายกลุม่ ประมงพืน้ บ้าน
ตราดและจันทบุรีให้กว้างขวางออกไปได้มากจะส่งผลทางบวกต่อ
กระบวนการลดความเหลื่อมล�้ำทางสังคม ภาคีเครือข่ายหลักของ
กลุ่มประมงพื้นบ้าน คือ กรมประมงกรมทรัพยากรชายฝั่ง แต่จาก
การท�ำงานวิจัยครั้งนี้พบว่า ยังมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
อีกจ�ำนวนมากที่พร้อมจะท�ำงานร่วมกับเครือข่ายประมงพื้นบ้าน
เมื่อได้รับการประสานงานไป เช่น กรมปศุสัตว์มาให้ความรู้เรื่อง
พิษสุนัขบ้าและสาธิตท�ำหมันสุนัข บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ�ำกัด

สรุปและอภิปรายผล

1. รูปแบบและกระบวนการลดความเหลื่อมล�้ำทาง
สังคมสรุปผลการวิจยั ได้วา่ ระบอบประชาธิปไตย คือ รูปแบบส�ำหรับ
การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้ำทางสังคม เนื่องจากการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย คือ การปกครองของประชาชน โดยประชาชน
เพือ่ ประชาชน การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม
ตั้งแต่ต้นจนจบ เริ่มต้นจากปัญหาวิจัยเป็นประเด็นที่คณะวิจัยได้
พบเห็นปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้ ทางสังคมของเครือข่ายประมงพืน้ บ้าน
ตราดและจันทบุรี มาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2559 ได้ทำ� งานร่วมกับเครือข่าย
ประมงพืน้ บ้านทีม่ คี วามหลากหลายมีปญ
ั หาทัง้ เข้มแข็งและอ่อนแอ
แต่ภาพรวมแล้วจะต้องมีแกนน�ำ คณะวิจัยกับแกนน�ำได้หารือกัน
หลายครัง้ จนน�ำมาสูก่ ารวิจยั ครัง้ นี้ สามารถท�ำงานขับเคลือ่ นลดปัญหา
ความเหลื่อมล�้ำได้ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
บูรณาการกับการเรียนการสอนและการท�ำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย
ทั้งภาครัฐและเอกชน เริ่มจากการระบุปัญหา การหาทางเลือก
การก�ำหนดโครงการแต่ละครั้งจะเป็นการท�ำงานร่วมกับนักวิจัย
นักศึกษา และแกนน�ำของแต่ละเครือข่าย ผูว้ จิ ยั เป็นเพียงผูป้ ระสาน

ชลพรรณ ออสปอนพันธ์

80 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2563
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ชุมชนก็มีการจัดเครือข่ายส่วนหนึ่งเพื่อจัดการชีวิตของชุมชนเอง
อีกส่วนหนึ่งเพื่อหาทางออกถ้าหากถูกบีบคั้นจนเกินไป ดังกรณี
ผีบุญหรือขบถต่างๆ ซึ่งมีการประสานเครือข่ายระหว่างชุมชน
หลายๆ แห่ง คล้ายกับสมัชชาทั้งหลายในปัจจุบันหรือในกรณีของ
ตะวันตก คือ การจัดการชุมชนชาวคริสต์ภายใต้โครงสร้างทางศาสนา
คริสต์ที่เป็นเครือข่ายอีกแบบหนึ่งที่แม้ว่าไม่ได้ปฏิเสธอ�ำนาจรัฐแต่
ด้านหนึ่งก็ถือว่าตนเองเป็นอิสระเพราะขึ้นต่ออ�ำนาจของพระเจ้า
โดยผ่านทางผูแ้ ทนของพระเจ้า คือ พระสันตะปาปาและผูน้ ำ� ศาสนา
ทัง้ หลาย เครือข่ายยุคใหม่มาพร้อมกันแนวคิดทางการเมืองในรัสเซีย
และบางประเทศในยุโรปในนามของอนาธิปัตย์ (Anarchism) โดย
เครือข่ายเป็นเครื่องมือหนึ่งในเชื่อมประสานชุมชน กลุ่มองค์กร
ต่างๆ เข้าด้วยกันให้เป็นขบวนการโดยไม่จ�ำเป็นต้องเป็นสถาบัน
ที่มีอ�ำนาจในตัวเองและแข็งตัวด้วยกฎระเบียบต่างๆ ดังที่ปรากฏ
ชัดเจนในระบบของอ�ำนาจรัฐ ในแวดวงวิชาการเครือข่ายมาพร้อม
กับวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์แขนงต่างๆ แต่ปรากฏให้เห็นว่า
มีพลังจริงๆ ในท้ายศตวรรษที่ 20 นีเ้ อง เมือ่ มีการปรับกระบวนทัศน์
ปรับวัฒนธรรมองค์กรในภาคธุรกิจจนเกิดการปฏิวัติการจัดการ
ธุรกิจขึ้นเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของคนท�ำงานทั้งในองค์กรเอง
และระหว่างองค์กรต่างๆ ในด้านการพัฒนาเอกชนก็ค่อยๆ เกิด
ขบวนการดังกล่าวมาตั้งแต่ พ.ศ. 2525 เมื่อการเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์พัฒนาเปลี่ยนจากการท�ำโครงการการจัดองค์กรชุมชนไปสู่
การเชื่อมประสานให้เกิดกระบวนการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงที่มา
จากข้างในชุมชนเพราะมีการพัฒนาศักยภาพของชุมชนโดยการ
ใช้ทรัพยากรหรือทุนชุมชนที่เหลืออยู่ สรุปการลดความเหลื่อมล�้ำ
ทางสังคมของเครือข่ายประมงพื้นบ้านตราดและจันทบุรีด้วยหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้านได้ให้ความส�ำคัญ
กับการสร้างความเข้มแข็งให้กบั เครือข่ายโดยการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
ชุมชน
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งานผลักดันให้การวิจัยขับเคลื่อนไปตามแผนงาน การวิจัยครั้งนี้
แสดงให้เห็นชัดเจนว่า การปกครองระบอบประชาธิปไตยจะเป็น
เครื่องมือส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ ประชาธิปไตย คือ ค�ำตอบ
เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้เทคนิคการวิจัยเข้าปฏิบัติการแบบ
มีสว่ นร่วมซึง่ ประกอบด้วย คณะวิจยั ท้องถิน่ ชาวบ้าน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น นักวิจัยและนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณีมาร่วมกันก�ำหนดปัญหาค้นหา
ทางเลือกค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาด้านภูมิปัญญาชาวบ้านร่วมกัน
เมือ่ ภูมปิ ญ
ั ญาทีจ่ ะน�ำมาใช้แก้ไขปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้ น�ำมาวางแผน
โครงการ กิจกรรมขับเคลื่อนกระบวนการลดความเหลื่อมล�้ำด้วย
การฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง ลดรายจ่ายและเพิ่มคุณภาพชีวิต ดังนั้น
จึ ง อาจกล่ า วได้ ว ่ า การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส ่ ว นร่ ว ม คื อ
การจ� ำ ลองระบอบการปกครองแบบประชาธิ ป ไตยมานั้ น เอง
จึงสามารถสนองตอบต่อปัญหาความเหลื่อมล�้ำให้บรรเทาเบาบาง
2. ข้อค้นพบเรื่อง ระบอบประชาธิปไตย คือ รูปแบบ
ส�ำหรับแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้ำทางสังคมของเครือข่ายประมง
พื้นบ้านตราดและจันทบุรี คณะวิจัยเห็นว่าสอดคล้องกับอัมพร
ธ�ำรงลักษณ์ บรรณาธิการ (2557) ชี้ว่า ในสาขาการบริหารรัฐกิจ
หรือรัฐประศาสนศาสตร์นั้น แม้เส้นแบ่งบริหารรัฐกิจสมัยใหม่และ
หลังสมัยใหม่จะไม่มีความชัดเจนนัก เพราะแนวคิดหลักการบริหาร
สมัยดั้งเดิม ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดการบริหารงานภาครัฐของวู้ดโรว์
วิลสัน ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย หลักการจัดการ
แบบวิ ท ยาศาสตร์ ข องเทเลอร์ หรื อ แม้ ก ระทั่ ง แนวคิ ด การจั ด
โครงสร้างองค์การของแม็ก เวเบอร์ เองก็ตาม ยังไม่ได้หายไปจาก
การบริหารงานภาครัฐในปัจจุบนั แต่อาจจะมีการปรับไปยิง่ กว่านัน้
คุณค่าการบริหารเดิมที่ได้เคยกล่าวและยึดถือปฏิบัติมามากกว่า
200 ปี ได้แก่ ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด
รวมไปถึงที่ได้มีการหยิบยกมากล่าวย�้ำมากขึ้น ได้แก่ ความเป็น
ประชาธิปไตย ความสามารถตรวจสอบ/รับผิดชอบได้ (accountability)
ความโปร่งใส (transparency) ผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of
Interest) หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การแยกผลประโยชน์ส่วนตน
ออกจากประโยชน์ส่วนรวม
3. ข้อค้นพบเรื่อง การสร้างเครือข่ายประมงพื้นบ้าน
ตราดและจันทบุรีให้มีความเข้มแข็ง ส่งผลให้กระบวนการลดความ
เหลื่อมล�้ำขับเคลื่อนไปได้อย่างมั่นคง มีเสถียรภาพ ไม่เติบโตแบบ
ก้ า วกระโดดโดยเลื อ กที่ จ ะเสริ ม จุ ด แข็ ง ของแต่ ล ะกลุ ่ ม ประมง
คณะวิจัยเห็นว่า สอดคล้องกับแนวคิดของเสรี พงศ์พิศ (2548)
ที่ได้อธิบายความหมายของเครือข่ายไว้ว่า เครือข่ายเป็นแนวคิด
แนวปฏิ บั ติ ที่ มี ม านานซึ่ ง ผู ้ ค นอยู ่ ร ่ ว มกั น แบบพึ่ ง พาอาศั ย กั น
ทั้ ง ในชุ ม ชนและกั บ ชุ ม ชนอื่ น ๆ มี ค วามสั ม พั น ธ์ แ บบเครื อ ข่ า ย
ที่แสดงออกทางกิจกรรมที่ท�ำกันสม�่ำเสมอหรือเป็นครั้งคราว ทั้งนี้
เพือ่ ความอยูร่ อดของชุมชนเพราะแม้มอี ำ� นาจรัฐอยูแ่ ต่กไ็ ม่ได้ครอบ
ลงไปถึงวิธีปฏิบัติของชุมชน เมื่ออ�ำนาจรัฐแผ่ลงไปจนกระทบถึงวิถี
ชลพรรณ ออสปอนพันธ์

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1. เครือข่ายประมงพืน้ บ้านตราดและจันทบุรคี วรมุง่ ลด
ความเหลื่อมล�้ำทางสังคมด้วยการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสร้าง
ความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมาให้ชุมชนชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง
2. เครื อ ข่ า ยประมงพื้ น บ้ า นตราดและจั น ทบุ รี ค วร
ส่งเสริมการประชุมกลุม่ ประชาคมให้เกิดขึน้ สม�ำ่ เสมอทุกกลุม่ ประมง
พื้นบ้าน
3. รัฐบาลต้องก�ำหนดนโยบายลดความเหลื่อมล�้ำทาง
สังคมออกมาให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมกับทุกฝ่ายทุกกลุ่มผลประโยชน์
โดยเฉพาะเครือข่ายประมงพื้นบ้านที่ยังประสบปัญหา ขาดความ
มั่นคงในอาชีพ
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การทดลองในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการป้องกันก�ำจัดแมลงศัตรูพืชในแปลงปลูกพืชปลอดสารเคมี ในอ�ำเภอ
เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จ�ำนวน 5 กรรมวิธี คือ กรรมวิธีที่ 1 (การควบคุมโดยใช้วิธีเขตกรรมร่วมกับวิธีกล) กรรมวิธีที่ 2
(การควบคุ ม โดยวิ ธี เขตกรรมร่ ว มกั บ เชื้ อ ราบิ ว เวอร์ เรี ย ) กรรมวิ ธี ที่ 3 (การควบคุ ม โดยวิ ธี เขตกรรมร่ ว มกั บ สารสกั ด จากสะเดา)
กรรมวิธีที่ 4 (การควบคุมโดยวิธีเขตกรรมร่วมกับวิธีกล เชื้อราบิวเวอร์เรีย และสารสกัดจากสะเดา) และกรรมวิธีที่ 5 (การควบคุมตามวิธี
ของเกษตรกร) โดยท�ำการทดลองในสภาพแปลงปลูก เก็บข้อมูลสัปดาห์ละ 2 ครั้ง เมื่อท�ำการหาค่าเฉลี่ยของการถูกท�ำลายของผักคะน้า
ทั้ง 12 ครั้ง พบว่า กรรมวิธีที่ 4 ให้ผลดีที่สุดท�ำให้ผักคะน้าถูกท�ำลายเฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ 19.90 ± 4.85% รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 3, 1
และ 2 โดยมีผลท�ำให้ผักคะน้าถูกท�ำลายเฉลี่ยเท่ากับ 25.11 ± 6.84, 31.94 ± 8.41 และ 35.53 ± 7.19% ตามล�ำดับ ส�ำหรับกรรมวิธีที่ 5
พบว่า ผักคะน้าถูกท�ำลายเฉลี่ยเท่ากับ 55.78 ± 7.85%

ิทยา

ค�ำส�ำคัญ : การป้องกันก�ำจัดแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสาน, ระบบปลูกพืชปลอดสารเคมี

Abstract

มห
าว

This study aimed to examine on integrated insect pest management in pesticide residue free crop in
Khao Khitchakut district, Chathaburi province including 5 treatments that comprise Treatment 1 (Culture control +
Mechanical control), Treatment 2 (Culture control + Beauveria sp.), Treatment 3 (Culture control + Neem extract),
Treatment 4 (Culture control + Mechanical control + Beauveria sp. + Neem extract) and Treatment 5 (Farmer
method control) in vegetable field area at 2 time/week. The result shown that Treatment 4 gave the best
effective. The Chinese kale were the least destroyed 19.90 ± 4.85%, followed by Treatment 3, 1 and 2 that
shown the Chinese kale was destroyed at 25.11 ± 6.84, 31.94 ± 8.41 and 35.53 ± 7.19%, respectively.
In addition, Treatment 5 were shown the Chinese kale was destroyed at 55.78 ± 7.85%
Keywords : Integrated pest management, pesticide residue free crop
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วัตถุประสงค์

เพื่อประเมินวิธีการป้องกันก�ำจัดแมลงศัตรูพืชแบบ
ผสมผสานทีเ่ หมาะสมกับแปลงปลูกพืชปลอดสารเคมี ต�ำบลคลองพลู
อ�ำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

อุปกรณ์และวิธีด�ำเนินการวิจัย

ชภัฏ

ประเทศไทยเริ่มเปลี่ยนแปลงจากการเกษตรแบบเดิม
สู่การเกษตรแผนใหม่เมื่อประมาณปลายทศวรรษที่ 2510 โดยใช้
พันธุ์พืชปรับปรุงสายพันธุ์ ปุ๋ยเคมี สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช รวมถึง
เครื่องจักรกลทางการเกษตร ซึ่งการปฏิวัติเขียวนั้นถูกผลักดันโดย
ประเทศสหรัฐอเมริกา และธนาคารโลก เป็นต้น (วิฑรู ย์ เลีย่ นจ�ำเริญ
และคณะ, 2548) โดยผลกระทบที่พบจากการปฏิวัติเขียว ได้แก่
ดิ น พั ง ทลาย เสื่ อมความอุด มสมบูรณ์ การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ ท�ำให้สญ
ู เสียความหลากหลายทางชีวภาพและพันธุกรรม
สารเคมีตกค้างในระบบนิเวศ ศัตรูพืชระบาดเนื่องจากต้านทานต่อ
สารเคมี (มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน, ม.ป.ป.) โดยในประเทศไทย
พบว่า มีการใช้เคมีก�ำจัดแมลงเป็นอันดับ 5 ของโลก โดยสารเคมี
เหล่านั้นสามารถส่งผลเสียต่างๆ มาสู่ร่างกายของมนุษย์ได้อีกด้วย
โดยแบ่งออกเป็นพิษเฉียบพลัน เช่น คลืน่ ไส้ อาเจียน ปวดหัว หายใจ
ติดขัด หรือผลกระทบกระทบเรื้อรังที่อาจก่อให้เกิดโรคต่างๆ ได้
เช่น มะเร็ง เบาหวาน อ�ำพฤกษ์ อัมพาต โรคผิวหนังต่างๆ เป็นต้น
และพบว่า เกษตรกรมีสารพิษตกค้างในเลือดมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี
(มูลนิธิชีววิถี, 2554; นัฐวุฒิ ไผ่ผาด และคณะ, 2557) นอกจากนี้
ผู ้ บ ริ โ ภคยั ง คงมี ภ าวะเลี่ ย งอั น ตรายด้ า นสุ ข ภาพเช่ น เดี ย วกั น
โดยพบว่า มีสารเคมีตกค้างในพืช ผัก ผลไม้ที่จ�ำหน่ายตามท้องตลาด
ซึง่ รวมถึงพืชผักทีไ่ ด้รบั เครือ่ งหมายรับรองมาตรฐาน Q ด้วย โดยสาร
ที่ตกค้างได้แก่ คาร์โบฟูราน (carbofuran) เมโทมิล (methomyl)
ไดโครโตฟอส (dicrotophos) อีพีเอ็น (EPN) เป็นต้น (ส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ, 2558; ไทยพับลิกา้ , 2559)
ในปีพ.ศ. 2559 พบสารพิษตกค้างเกินมาตรฐาน MRL ของกระทรวง
สาธารณสุขในพืชผัก ได้แก่ พริกแดง กะเพรา ถั่วฝักยาว คะน้า
ผั ก กาดขาวปลี ผั ก บุ ้ ง จี น มะเขื อ เทศ แตงกวา มะเขื อ เปราะ
กะหล�่ ำ ปลี เป็ น ต้ น (เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีก�ำจัดศั ต รู พื ช ,
2559) จากผลเสียของการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชจึงท�ำให้ผู้บริโภค
มีความต้องการจึงท�ำให้พนื้ ทีเ่ พาะปลูกพืชปลอดภัยเพิม่ มากขึน้ โดย
ในปีพ.ศ. 2557 มีพนื้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ เป็น 235,523.35 ไร่ (เพิม่ ขึน้ 9.48%)
(กรีนเนท, 2558)
โดยเฉพาะในจังหวัดจันทบุรี พบว่า มีเกษตรกรหลายราย
ท�ำการปลูกพืชปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น อย่างเช่นสวนของคุณศิวพร
เอี่ยมจิตกุศล ที่ท�ำสวนเกษตรอินทรีย์ จ�ำนวน 30 ไร่ โดยปลูกพืช
ปลอดสารเคมี บริเวณต�ำบลคลองพลู อ�ำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัด
จันทบุรี (มติชนบท, 2557) โดยเน้นปลูกพืชผักที่พบค่าสารพิษ
ตกค้างเกินมาตรฐาน MRL เพื่อให้ผู้บริโภคได้ทานพืชผักที่ปลอด
สารพิษ แต่ประสบปัญหาในการผลิตพืชผักปลอดสารต่างๆ เช่น
มีการระบาดของแมลงศัตรูพืชชนิดใหม่ๆ และป้องกันก�ำจัดไม่ได้

จึงส่งผลท�ำให้ผลผลิตเสียหายต่อผลผลิต และจ�ำหน่ายไม่ได้เป็น
อย่างมาก (ศิวพร เอี่ยมจิตกุศล, 2559) โดยแมลงศัตรูพืชที่ท�ำลาย
ความเสี ย หายแก่ พื ช ผั ก มี ห ลายชนิ ด เช่ น ผี เ สื้ อ หนอนผั ก กาด
ด้วงหมัดผัก ผีเสื้อหนอนกระทู้ผัก เป็นต้น (มณฑ์ภิยา สงวนหงษ์
และอังคณา เปี่ยมพร้อม, 2559)
ดังนั้นงานวิจัยในครั้งนี้จึงมีความสนใจท�ำการศึกษา
การหาวิธีแก้ปัญหาแมลงศัตรูพืชในแปลงปลูกพืชปลอดสารเคมี
ในเขตอ�ำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดยใช้วิธีการต่างๆ มา
ด�ำเนินการใช้ให้มีประสิทธิภาพในการก�ำจัดแมลงศัตรูพืช เช่น
หลักการป้องกันก�ำจัดแมลงศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน (IPM) และ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีส�ำหรับสวนเกษตรอินทรีย์ต่อไป
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ท�ำการดัดแปลงจากวิธีของสุพัตรา อินทวิมลศรี และ
คณะ (2553) วางแผนการทดลองแบบ RCBD จ�ำนวน 5 การทดลอง
ท�ำการทดลองละ 3 ซ�้ำ โดยด�ำเนินการขุดแปลงขนาด 1x6 เมตร
หลังจากนั้นด�ำเนินการปลูกผักคะน้า โดยการหยอดเมล็ดคะน้า
ลงในแปลงปลูกจ�ำนวนสองเมล็ดต่อหลุม โดยระยะห่างระหว่างต้น
กับแถว เท่ากับ 20 x 20 เซนติเมตร และคัดต้นที่แข็งแรงไว้ส�ำหรับ
การทดลองเพียงหนึ่งต้นเท่านั้น หลังจากนั้นเริ่มท�ำการทดลองโดย
ใช้วิธีการต่างๆ ดังนี้
กรรมวิธีที่ 1 การควบคุมโดยวิธีเขตกรรมร่วมกับวิธีกล
โดยมีรายละเอียดดังนี้ ก่อนการเพาะปลูกท�ำการพรวนดิน ก�ำจัด
วัชพืช และตากดิน เป็นเวลา 3 วัน หลังจากนัน้ วางกับดักกาวเหนียว
แบบสุ่มสมบูรณ์ (Random sampling) สูงจากพืช 15 เซนติเมตร
ขนาด 8x10 เซนติเมตร จ�ำนวน 6 กับดักต่อซ�้ำ ท�ำการเปลี่ยน
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง และท�ำลายแมลงศัตรูพืชที่พบในขณะลงพื้น
นับความเสียหายของพืช
กรรมวิ ธี ที่ 2 การควบคุ ม โดยวิ ธี เขตกรรมร่ ว มกั บ
เชื้อราบิวเวอร์เรีย โดยมีรายละเอียดดังนี้ ก่อนการเพาะปลูกท�ำการ
พรวนดิน ก�ำจัดวัชพืช และตากดิน เป็นเวลา 3 วัน หลังจากนั้น
น�ำเชือ้ ราบิวเวอร์เรียทีไ่ ด้รบั การอนุเคราะห์จากศูนย์สง่ เสริมเทคโนโลยี
การเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี อัตราส่วนบิวเวอร์เรีย
1 กิโลกรัม ผสมน�้ำ 20 ลิตร ท�ำการฉีดพ่นช่วงเวลาเย็นลงแปลงปลูก
0.5 ลิตร สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
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โดยมีเปอร์เซ็นต์ความเสียหายจากการเข้าท�ำลายของแมลงเท่ากับ
9.72 ± 2.40, 15.28 ± 2.40, 15.28 ± 2.40, 18.06 ± 2.40,
18.06 ± 2.40, 20.83 ± 4.17, 20.83 ± 4.17, 22.22 ± 2.40,
22.22 ± 2.40, 25.00 ± 4.17, 25.00 ± 4.17 และ 26.39 ± 2.40%
ตามล�ำดับ รองลงมาคือ วิธีผสมผสาน 2 แบบ คือ กรรมวิธีที่ 1
(การควบคุมโดยวิธเี ขตกรรมร่วมกับวิธกี ล) กรรมวิธที ี่ 2 (การควบคุม
โดยวิ ธี เขตกรรมร่ ว มกั บ เชื้ อ ราบิ ว เวอร์ เรี ย ) และกรรมวิ ธี ที่ 3
(การควบคุมโดยวิธเี ขตกรรม ร่วมกับสารสกัดจากสะเดา) โดยพบว่า
การใช้ วิ ธี ผ สมผสาน 2 แบบที่ ใ ห้ ผ ลดี ที่ สุ ด คื อ กรรมวิ ธี ที่ 3
(การควบคุมโดยวิธีเขตกรรมร่วมกับสารสกัดจากสะเดา) โดยมี
เปอร์เซ็นต์การเข้าท�ำลายของแมลงศัตรูพืชเท่ากับ 12.50 ± 7.21,
18.06 ± 2.40, 20.83 ± 4.17, 20.83 ± 4.17, 22.22 ± 2.40,
25.00 ± 4.17, 25.00 ± 4.17, 26.39 ± 2.40, 29.17 ± 4.17,
30.56 ± 4.81, 34.72 ± 4.81 และ 36.11 ± 2.40% ตามล�ำดับ
ส่ ว นกรรมวิ ธี ที่ 2 (การควบคุ ม โดยวิ ธี เขตกรรมร่ ว มกั บ เชื้ อ รา
บิวเวอร์เรีย) จะมีเปอร์เซ็นต์การเข้าท�ำลายของแมลงศัตรูคะน้า
มากที่สุด (19.44 ± 4.81, 26.39 ± 2.40, 31.94 ± 2.40,
31.94 ± 2.40, 34.72 ± 4.81, 34.72 ± 4.81, 40.28 ± 2.40,
40.28 ± 2.40, 40.28 ± 2.40, 41.67 ± 4.17, 41.67 ± 4.17 และ
43.06 ± 2.40% ตามล�ำดับ แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า การป้องกัน
ก�ำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานทุกวิธีสามารถควบคุมการเข้าท�ำลาย
แมลงศัตรูพืชได้ดีกว่าวิธีของเกษตรกร (Table 1, Figure 1)

ชภัฏ

กรรมวิธีที่ 3 การควบคุมโดยวิธีเขตกรรมร่วมกับสาร
สกัดจากสะเดา โดยมีรายละเอียดดังนี้ ก่อนการเพาะปลูกท�ำ
การพรวนดิน ก�ำจัดวัชพืช และตากดิน เป็นเวลา 3 วัน หลังจากนั้น
สะเดามาสกัดด้วยน�้ำร้อน น�ำมาปรับมาตรด้วยน�้ำเปล่า ให้ได้
ความเข้มข้น 20% ก่อนน�ำไปฉีดพ่นในแปลง ท�ำการฉีดพ่นช่วง
เวลาเย็นลงแปลงปลูก สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
กรรมวิธีที่ 4 การควบคุมโดยวิธีเขตกรรมร่วมกับวิธีกล
เชื้อราบิวเวอร์เรีย และสารสกัดจากสะเดา โดยวิธีปฏิบัติเป็นเช่น
เดียวกับวิธีการทดลองที่ 1-3
กรรมวิธีที่ 5 การควบคุมตามวิธีเกษตรกร (วิธีควบคุม)
ท� ำ การเก็ บ ข้ อ มู ล การปริ ม าณการเข้ า ท� ำลายของแมลงศั ต รู พื ช
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง โดยก�ำหนดเกณฑ์ของความเสียหายของผลผลิต
ให้ประเมินตามคุณภาพของผลผลิตทีส่ ามารถจ�ำหน่ายได้ของศิวพร
เอีย่ มจิตกุศล (2559) ทีก่ ำ� หนดว่า ถ้าต้นพืชแต่ละต้นถูกแมลงกัดกิน
เกิน 20% ของต้นจะท�ำให้จ�ำหน่ายไม่ได้ ให้ถือว่าถูกท�ำลาย
หลังจากนั้นน�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่นที่ 0.05
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จากการศึกษาพบว่า การป้องกันก�ำจัดศัตรูพืชโดยวิธี
ผสมผสาน 4 แบบ (กรรมวิธีที่ 4) ได้แก่ วิธีเขตกรรมร่วมกับวิธีกล
เชื้อราบิวเวอร์เรีย และสารสกัดจากสะเดา สามารถควบคุมการเข้า
ท�ำลายของแมลงศัตรูพืชในคะน้าได้มากที่สุด ตลอดฤดูการปลูก

Figure 1 Percentage of crop damage from insect pests after application
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จากการศึกษาวิธกี ารป้องกันก�ำจัดแมลงศัตรูพชื จ�ำนวน
5 กรรมวิธี พบว่า กรรมวิธีที่ 4 (การควบคุมโดยวิธีเขตกรรม ร่วมกับ
วิธีกล เชื้อราบิวเวอร์เรีย และสารสกัดจากสะเดา) ให้ผลที่สุด
ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชในแปลงปลูกผักโดยท�ำให้ผักถูกท�ำลาย
น้อยที่สุด รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 3 (การควบคุมโดยวิธีเขตกรรม
ร่วมกับสารสกัดจากสะเดา) กรรมวิธที ี่ 1 (การควบคุมโดยวิธเี ขตกรรม
ร่วมกับวิธีกล) และกรรมวิธีที่ 1 (การควบคุมโดยวิธีเขตกรรมร่วมกับ
เชื้อราบิวเวอร์เรีย) ซึ่งเป็นไปในทางทิศทางเดียวกันที่การใช้วิธีการ
ป้องกันก�ำจัด 4 วิธีช่วยท�ำให้ควบคุมแมลงศัตรูพืชที่เข้าท�ำลาย
ผักคะน้าได้ดีกว่าการควบคุมแมลงที่ใช้วิธีการป้องกันก�ำจัด 2 วิธี
เมื่อเปรียบเทียบส�ำหรับวิธีการป้องกันก�ำจัด 2 วิธี พบว่า การใช้
วิธีเขตกรรมร่วมกับสารสกัดจากสะเดาให้ผลดีกว่า วิธีเขตกรรม
ร่วมกับวิธีกล และวิธีเขตกรรมร่วมกับเชื้อราบิวเวอร์เรีย ซึ่งอาจ
เป็นเพราะว่าสารสกัดจากสะเดามีผลในการใช้ในการควบคุมแมลง
ศั ต รู พื ช มี ฤ ทธิ์ ใ นการฆ่ า และยั บ ยั้ ง การกิ น อาหารของแมลง
(สุนทร พิพิธแสงจันทร์ และคณะ, 2548; รติยา คูเขตพิทักษ์วงศ์
และคณะ, 2546) ซึ่งสอดคล้องกับรายงาน ของ Debashri and
Tamal (2012) ที่รายงานว่า สะเดาเป็นพืชที่สามารถน�ำมาควบคุม
แมลงศัตรูพชื ทางการเกษตรได้ดี สามารถสลายตัว มีความเป็นพิษต�ำ่
ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ รวมถึงราคาไม่แพง และหาง่าย
โดยพบว่ า มี แ มลงประมาณ 550 ชนิ ด มี ค วามอ่ อ นแอต่ อ สาร
Azadirachtin และสารองค์ประกอบอื่นๆ ในสะเดา อีกทั้งยังพบว่า
สามารถน�ำสะเดามาใช้ก�ำจัดแมลงในพืชชนิดต่างๆ เช่น ในนาข้าว
ข้าว ข้าวสาลี ข้าวโพด ถั่ว มันฝรั่ง มะเขือเทศ แปลงปลูกผัก ส�ำหรับ
วิธีเขตกรรมร่วมกับวิธีกล ได้ผลดีกว่าวิธีเขตกรรมร่วมกับเชื้อรา
บิวเวอร์เรีย อาจเกิดมาจากวิธีเขตกรรมช่วยลดจ�ำนวนกลุ่มไข่
ของหนอนแมลงศัตรูพืชได้ดีท�ำให้การเข้าท�ำลายจึงไม่มาก เมื่อ
เปรียบเทียบกับการวิธีเขตกรรมร่วมกับเชื้อราบิวเวอร์เรีย ที่ต้องใช้
เวลาหลายวันในการฆ่าแมลงท�ำให้แมลงสามารถท�ำลายพืชไปได้
ระยะหนึ่งก่อนที่จะตายด้วยเชื้อรา ซึ่งสอดคล้องกับการทดลอง
ของจุฑามาส ฮวดประสิทธิ์ และ จุรีมาศ วังคีรี (2560) ที่ศึกษา
เชื้อรา Beauveria ในการควบคุมเพลี้ยจักจั่น Matsumuratettix
hiroglyphicus โดยพบว่า ต้องใช้เวลาถึง 12 วัน ถึงท�ำให้เพลี้ย
จักจั่นตาย 25% แต่เมื่อเปรียบเทียบการทดลองที่ 1-4 พบว่า
ท�ำให้ผักคะน้าถูกท�ำลายน้อยกว่าการทดลองที่ 5 ที่เป็นการควบคุม
โดยเกษตรกร ซึง่ เป็นแนวทางทีด่ ที จี่ ะน�ำข้อมูลเผยแพร่ตอ่ เกษตรกร
ต่อไป

เอกสารอ้างอิง
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การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาผลการเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติทมี่ กี ารจัดกิจกรรม
การสอนแบบ PC Model 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการสอนแบบ PC Model 3) ศึกษาความ
คงทนของผลการเรียนรู้ด้านความรู้หลังจากเรียนด้วยวิธีการสอนแบบ PC Model และ 4) ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อกระบวนการเรียนการสอนแบบ PC Model กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
จ�ำนวน 184 คน ได้มาจากเทคนิคการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
แผนการจัดการเรียนรู้ 1 ฉบับ แบบสังเกตพฤติกรรม 3 ฉบับ แบบทดสอบ 2 ฉบับ และแบบสอบถาม 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ สถิติเชิงบรรยาย การทดสอบทีแบบสองกลุ่มไม่อิสระ (Dependent Sample t-test) การทดสอบความแปรปรวนแบบวัดซ�้ำ
ทางเดียว (One-way Repeated Measures ANOVA)
ผลการวิ จั ย พบว่ า 1) ผลการเรี ย นรู ้ ข องนั ก ศึ ก ษาที่ เรี ย นด้ ว ยรู ป แบบการสอน PC Model คะแนนเฉลี่ ย หลั ง เรี ย น
1.1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม คิดเป็นร้อยละ 65.85 1.2) ด้านความรู้ คิดเป็นร้อยละ 54.91 1.3) ด้านทักษะทางปัญญา คิดเป็นร้อยละ
72.67 1.4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ คิดเป็นร้อยละ 45.26 และ 1.5) ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 80.00 2) การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน
2.1) ด้านคุ ณธรรม จริยธรรมไม่แ ตกต่างกัน 2.2) ด้ านความรู ้หลั งเรี ยนสูง กว่ าก่อ นเรี ยนอย่า งมีนัย ส�ำ คัญทางสถิติที่ ระดับ .05
2.3) ด้านทักษะทางปัญญาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2.5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนมีความรู้หลังจากเรียนด้วย
PC Model ไปแล้ว 2 สัปดาห์ (ระยะติดตามผล) สูงกว่าหลังเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (บ่งบอกถึงความคงทน) และ
4) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อวิธีการสอนแบบ PC Model ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.44)
ค�ำส�ำคัญ : วิธีการสอนแบบ PC Model, ความคงทนด้านความรู้, กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
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The purposes of this research were to: 1) study learning outcomes based on Thailand Qualifications
Framework (TQF) using PC Model, 2) compare the learning outcomes before and after using PC Model in the
teaching process, 3) study knowledge sustainability of the learning outcomes after using PC Model and
4) study level of student satisfaction towards learning and teaching process using PC Model. The samples used
in the research were 184 graduate students of Rambhai Barni Rajabhat University with multi-stage sampling
technique. The research instruments consisted of one lesson plan, three behavioral observation forms, two tests
and one questionnaire. The data were analyzed by using a descriptive statistic, dependent sample t-test and
one-way repeated measures ANOVA.
The results found that:
1) the mean of student learning outcomes after using PC Model in the teaching process showed that;
1.1) Ethics and moral was 65.85%, 1.2) Knowledge was 54.91%, 1.3) Cognitive skill was 72.67%, 1.4) Interpersonal
skill and responsibility was 45.26% and 1.5) Numerical analysis, communication and information technology skill
was 80.00%;
2) the comparison of learning outcomes before and after using PC Model showed that; 2.1) there was
no difference for Ethics and moral, 2.2) for Knowledge, after learning was higher than before learning with statistical
significance at the 0.05 level, 2.3) for Cognitive skill, after learning was higher than before learning with statistical
significance at the 0.05 level, 2.4) for Interpersonal skill and responsibility, after learning was higher than before
learning with statistical significance at the 0.05 level and 2.5) for Numerical analysis, communication and information
technology skill, after learning was higher than before learning with statistical significance at the 0.05 level;
3) after two weeks of learning with PC Model, the students had higher knowledge than after leaning
with statistical significance at the 0.05 level (which indicated knowledge sustainability); and
4) the overall satisfaction of the students towards learning and teaching process using PC Model was
at the high level (mean was 3.98 and standard deviation was 0.44).
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ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก�ำหนดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ
ศึกษา และเพือ่ เป็นการพัฒนาไปอีกขัน้ หนึง่ ของการประกันคุณภาพ
ส�ำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาจึงด�ำเนินการโครงการจัดท�ำ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจ
ตรงกันของผู้เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา ประกอบด้วย สถาบัน
อุดมศึกษา ผู้ควบคุมมาตรฐาน และใช้บัณฑิต ทั้งนี้เพื่อให้มีหลัก
ประกันที่ชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา อีกทั้งเป็น
แรงกระตุน้ ให้แต่ละสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพทีส่ งู ขึน้ (ส�ำนักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา, 2561) โดยกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาประกอบด้วย ระดับของคุณวุฒิและเส้นทางการ
ศึกษา (วิชาการวิชาชีพ) การก�ำหนดชื่อปริญญา ปริมาณการเรียนรู้
(หน่ ว ยกิ ต ) และระยะเวลา (ตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร)
กลุ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน (ด้านการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางเชาวน์ปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะ
การวิเคราะห์การสื่อสาร) การเทียบโอนผลการเรียนรู้ที่มีมาก่อน
และปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ (กลวิธีการสอนของอาจารย์ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู)้ (ส�ำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2561)
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร� ำ ไพพรรณี เ ป็ น อี ก สถาบั น
การศึกษาหนึ่งที่ตระหนักถึงระดับคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา จึ ง มี น โยบายให้ ค ณาจารย์
รวมกลุ่มวิจัยโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
ส�ำหรับยกระดับคุณภาพของบัณฑิตให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
ที่ ก� ำ หนดไว้ แ ละให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพเศรษฐกิ จ และสั ง คมใน
ศตวรรษที่ 21 ซึง่ การวิจยั เน้นสร้างนวัตกรรมการศึกษาเพือ่ ยกระดับ
คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้า น ได้ แก่
1) ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะ
ทางเชาวน์ปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์การสือ่ สาร โดยเน้น
การออกแบบกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญซึ่ง
เป็นแนวการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่
และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ด้วยการใช้กระบวนการทางปัญญา (กระบวน
การคิด) กระบวนการทางสังคม (กระบวนการกลุ่ม) และให้ผู้เรียน
มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ แ ละมี ส ่ ว นร่ ว มในการเรี ย นสามารถน� ำ ความรู ้ ไ ป
ประยุกต์ใช้ได้ โดยผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้อ�ำนวยความสะดวกจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียน (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2550)
จากกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาและนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย คณะผู้วิจัยได้ท�ำการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยว
กับการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ และได้ท�ำการสร้าง

รูปแบบการสอนที่เอื้อต่อการพัฒนาผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
1) ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะ
ทางเชาวน์ปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์การสื่อสาร ซึ่ง
รูปแบบการสอนดังกล่าวเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้
ปฏิบัติและสัมผัสตามสภาพจริง โดยผู้สอนจะอธิบายวัตถุประสงค์
ของกิจกรรมแล้วให้ผู้เรียนวางแผนการปฏิบัติงานตลอดจนน�ำไปสู่
การปฏิบตั จิ ริง จากนัน้ ให้ผเู้ รียนน�ำเสนอผลงานจากการท�ำกิจกรรม
ซึ่งในแต่ละขั้นตอนผู้สอนจะคอยให้ค�ำแนะน�ำ ตรวจสอบความ
ถูกต้อง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน เพื่อน�ำไปสู่
แนวทางการปฏิบตั จิ ริง โดยรูปแบบการสอนดังกล่าวมีลกั ษณะคล้าย
กับทีก่ ระทรวงศึกษาธิการได้อธิบายการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญไว้วา่ เป็นการจัดการเรียนการสอนทีย่ ดึ หลักการว่า
ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้โดยการจัดวิธีการเรียนรู้ให้เหมาะสม
กับความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน ให้สามารถพัฒนาตนเองได้
การจั ด การเรี ย นการสอนควรเป็ น สิ่ ง ที่ มี ค วามหมายต่ อ ผู ้ เรี ย น
ให้ ผู ้ เรี ย นมี ค วามสุ ข ในการเรี ย นรู ้ ได้ ล งมื อ ศึ ก ษาค้ น คว้ า คิ ด
แก้ปัญหา และปฏิบัติงานเพื่อสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยมีครู
ผู้สอนเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนจัดสถานการณ์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 9-10) ซึ่งวิธีการสอนที่คณะผู้วิจัยได้
ออกแบบมีชอื่ ว่า Professional Coaching Model หรือ PC Model
ดังนัน้ เป้าหมายหลักของการวิจยั ครัง้ นี้ คือ การทดสอบ
รูปแบบการสอนที่คณะผู้วิจัยได้ท�ำการออกแบบว่าสามารถพัฒนา
ผลการเรียนรูท้ งั้ 5 ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
ได้หรือไม่ โดยอาศัยระเบียบวิธีการวิจัยเชิงทดลองในการค้นหาค�ำ
ตอบ ผลการวิจัยจะได้วิธีการสอนที่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการยก
ระดับคุณภาพของบัณฑิตให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ
อุดมศึกษา

รำไ

บทน�ำ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบ PC Model
2. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี ก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยวิธีการสอนแบบ PC Model
3. เพื่อศึกษาความคงทนของผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
หลังจากเรียนด้วยวิธีการสอนแบบ PC Model
4. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณีทมี่ ตี อ่ กระบวนการเรียน
การสอนแบบ PC Model
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ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร�ำไพพรรณี ปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน 8,138 คน
กลุม่ ตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร�ำไพพรรณี ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2561 จ�ำนวน 184 คน ได้มาจากกระบวนการแบบหลายขั้นตอน
โดยขั้ น ที่ 1 ใช้ เ ทคนิคการเลือกแบบอาสาสมัคร (Voluntary
sampling) โดยเปิดรับอาสาสมัครจากอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ
ปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้ ซึ่งมีจ�ำนวน 5 คน ขั้นที่ 2 ใช้เทคนิค
การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) โดยอาจารย์
แต่ละคนสุ่ม กลุ่มนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของตน
จ�ำนวน 1 กลุม่ มาใช้ในการศึกษา รวมทัง้ หมด 5 กลุม่ ซึง่ มีรายละเอียด
ของกลุ่มตัวอย่างดังนี้
กลุ่มที่ 1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีนักศึกษา จ�ำนวน
			 41 คน
กลุ่มที่ 2 ด้านความรู้ มีนักศึกษา จ�ำนวน 20 คน
กลุ่มที่ 3 ด้านทักษะทางปัญญา มีนักศึกษา จ�ำนวน
			 27 คน
กลุม่ ที่ 4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
			 ความรับผิดชอบ มีนักศึกษา จ�ำนวน 19 คน
กลุ่มที่ 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร
			 และการใช้เทคโนโลยี มีนักศึกษา จ�ำนวน
			 77 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
		 1) แผนการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียน
การสอนแบบ PC Model
		 2) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
และด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
ด้านละ 1 ฉบับ

		 3) แบบทดสอบส�ำหรับวัดผลการเรียนรูด้ า้ นความรู้
และด้านทักษะด้านปัญญา ด้านละ 1 ฉบับ
		 4) แบบวัดความพึงพอใจต่อกระบวนการเรียน
การสอนด้วย PC Model
แบบแผนการทดลองที่ใช้ในการวิจัย คือ
		 1) แบบแผน one-group pretest-posttest
design ส�ำหรับด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านทักษะทางปัญญา
ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
		 2) แบบแผน one-group repeated measures
design ส�ำหรับด้านความรู้
การวิเคราะห์ข้อมูล มีล�ำดับดังนี้
		 1) วิเคราะห์ระดับผลการเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ด้วยสถิติเชิงบรรยาย ได้แก่
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
		 2) วิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างก่อนเรียนกับ
หลังเรียน ด้วยสถิติ Dependent Sample t-test (ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน,
2554)
		 3) วิเคราะห์ความคงทนของผลการเรียนรู้ด้าน
ความรู้ ด้วยสถิติ One-way Repeated Measures ANOVA
(ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน, 2554)
		 4) วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนด้วย
สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

รำไ

วิธีด�ำเนินการวิจัย
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ผลการวิจัย
ผลการวิจัย ตอนที่ 1 ผลการเรียนรูของนักศึกษาทั้ง 5 ดานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
ผลการวิ
ัย ยนรู้ของนักศึกษาทั้ง 5 ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
ตอนที่ 1 จผลการเรี
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รำไ
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ตอนที
1 ผลการเรีย่ ยวกันรูบขลัองนั
กศึกอษาทั
้ง 5 ดานตามกรอบมาตรฐานคุ
ณวุฒิระดับอุดมศึ
ตารางที่ 1 สถิ
ติเชิง่ บรรยายเกี
กษณะข
มูลในภาพรวมของการเรี
ยนรูตามกรอบมาตรฐานทั
้ง 5กดษาแห
าน งชาติ (TQF)
ตารางที่ 1 สถิติเชิงบรรยายเกี่ยวกับลักษณะข้อมูลในภาพรวมของการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานทั้ง 5 ด้าน
ตารางที่ 1 สถิติเชิงบรรยายเกีย่ วกับลักษณะขอมูลในภาพรวมของการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานทั้ง 5 ดาน
กอนเรียน
หลังเรียน
ดานของการเรียนรู
ตามกรอบมาตรฐาน
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
กอSDนเรียน รอยละ
หลัSDงเรียน รอยละ
ดานของการเรียTQF
นรู
ดานคุตามกรอบมาตรฐาน
ณธรรม จริยธรรม TQF
12.51
65.85
65.85
คาเฉลี่ย 1.85
SD
รอยละ 12.51
คาเฉลี่ย 1.85
SD
รอยละ
(19),
n
=
41
คน
ดานคุณธรรม จริยธรรม
12.51
1.85
65.85
12.51
1.85
65.85
ดานความรู

25.35
8.89
46.09
30.20
9.67
54.91
(19), n = 41 คน
(55),
n = 20 คน
ดานความรู
25.35
8.89
46.09
30.20
9.67
54.91
ดานทั(55),
กษะทางป
ญ
ญา
4.00
0.00
19.05
15.26
3.82
72.67
n = 20 คน
(21),
n
= 27 คน
ดานทักษะทางป
ญญา
4.00
0.00
19.05
15.26
3.82
72.67
ดานทั(21),
กษะความสั
ม
พั
น
ธ
ฯ
3.58
1.92
35.79
4.53
2.89
45.26
n = 27 คน
(10),
n
= 19 คนมพันธฯ
ดานทักษะความสั
3.58
1.92
35.79
4.53
2.89
45.26
ดานทั(10),
กษะการวิ
เ
คราะห
ฯ
10.87
2.29
49.41
17.60
1.69
80.00
n = 19 คน
(22),
n
= 77 คน
ดานทักษะการวิ
เคราะหฯ
10.87
2.29
49.41
17.60
1.69
80.00
Note.
ค
า
ที
อ
่
ยู
ใ

น
(
)
คื
อ
คะแนนเต็
ม
ในแต
ล
ะด
า
น
Note.(22),
ค่าทีn่อยู=่ใน77( )คน
คือ คะแนนเต็มในแต่ละด้าน
Note.
คจากตารางที
าที่อยู่ ใ1น พบว่
( )่ 1คือาพบว
คะแนนเต็
ละดจริานจริ
เป็นยร้นมี
อยละ
ด้านทักคิษะความสั
มพัน65.85
ธ์ระหว่สวางบุ
จากตารางที
1) าด้1)านคุ
ยธรรม
ดมาณในแต
นคุธรรม
ณธรรม
ยธรรม กคิอดนเรี
คาเฉลี72.67
่ยเทากั4)บ 12.51
ดเปนรอยละ
น คคล
บผิดชอบ
ก่คาอเฉลี
นเรี่ยยเท
นมีากัคบ่าเฉลี
่ยเท่คิากัดบเปน3.58
คิดเป็น
ก่ อ นเรี ยหลั
นมีงคเรี่ ายเฉลี
บ า12.51
คิ ดคิเป็
ร้รออยละ
65.85 2) ดและความรั
นมีค่ ยจากตารางที
าเท่
เฉลีา ่ยกัเท
กั่ บ1 12.51
ดดเปนานนคุ
ย่ยนมี
25.35
รอยละ
พบวา 1)
ณยละ
ธรรม65.85
จริยธรรมร้ากอนความรู
อยละ
นเรีย35.79
นมี กคอานเรี
เฉลี
เท
า
กั
บ
12.51
คิ
ด
เป
น
ร
อ
ยละ
65.85
ส
ส่กวนหลั
งเรียญนมีญา
ค่าเฉลี
่ยเท่ยานมี
กับค4.53
คิเท
ดเป็ากันบร้วอนยละ
ส่วนหลัง46.09
เรียนมีสคว่านหลั
เฉลี่ยงเรีเท่ยานมี
กับคา12.51
คิากัดบเป็30.20
นร้อยละ
65.85
เฉลี
ย
่
เท
คิ
ด
เป
น
ร
อ
ยละ
54.91
3)
ด
า
นทั
ษะทางป
ก
อ
นเรี

า
เฉลี
่
ย
หลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 12.51 คิดเปนรอยละ 65.85 2)45.26
ดานความรู
 ก5)อนเรี
นมีกคษะการวิ
าเฉลี่ยเทเาคราะห์
กับ 25.35
เปนการสื
รอยละ่อสาร
และ
ด้ยละ
ายนทั
เษะความสั
ชิงตัคิวดเลข
2) ด้านความรู
้ คิก่ดอเปนเรีนรยอนมียละ
ค่าเฉลี
่ยเท่าสกัวบนหลั
25.35
คิดคเป็านเฉลี
ร้อ่ยยละ
4.00
19.05
ง
เรี
ย
นมี
เท
า
กั
บ
15.26
คิ
ด
เป
น
ร
อ
72.67
4)
ด
า
นทั
ก
ม
พันากัธบ
46.09 สวนหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 30.20 คิดเปนรอยละ 54.91 3) ดานทักษะทางปญญา กอนเรียนมีคาเฉลี่ยเท
ก่อนเรี
ยนมีคส่าเฉลี
่ยเท่ากัยบนมี10.87
คิดเป็น
คลและความรั
นเรี
ยเป็นมีคนาคร้เฉลี
าอเฉลี
่ยเทากัาบและการใช้
กับ15.26
3.58 คิเคิทคโนโลยี
ยละ
35.79
คาเฉลี
46.09 ส่ระหว
ว4.00
นหลัางงบุ
นมีนรคอ่ายละ
เฉลี่ย19.05
เท่บาผิกัดบสชอบ
คิยดนมี
ยละ
คิเรีดคยเป
ว30.20
นหลักองเรี
่ยเท
ดดเปเปนนรอรอยละ
72.67
4) ดวนหลั
านทักงเรีษะความสั
มพั่ยนธ
ร้อยละ 49.41
ส่วนหลัง่อเรีสาร
ยนมีและการใช
ค่าเฉลี่ยเท่เาทคโนโลยี
กับ 17.60อคินดเป็น
าากันทั
บ าก4.53
คิดเปญนญา
รอยละ
54.91 3)เทด้ระหว
ษะทางปั
ก่อนเรี
คและ
่าเฉลี
่ย5)เท่ดยาานมี
กันทั
บคก4.00
งบุ
คคลและความรั
บ45.26
ผิยดนมี
ชอบ
กอนเรี
าษะการวิ
เฉลี่ยเทาเคราะห
กับ 3.58เชิงตัคิวดเลข
เปนการสื
รอยละ 35.79
สวนหลังเรียนมีคากเฉลี
่ย
ยนมี
าเฉลี
บน10.87
คิ45.26
ดคเป่านเฉลี
รอและ
งเรี
ค80.00
าเฉลี
กับ การสื
17.60่อสาร
คิดเปและการใช
นรอยละ 80.00
ร้อยยละ
คิดเป็นร้อเรียละ
นหลั
ยนมี
่ยยละ
เท่า5)49.41
กับดา15.26
เท
ากัคบ19.05
4.53่ยเทคิส่ดาวกัเป
รองเรียละ
นทัสวกนหลั
ษะการวิ
เนมี
คราะห
เชิ่ยงตัเทวาเลข
เทคโนโลยี กอน
่ 2าการเปรี
ยบเที
ยนรูทั้งสว5นหลั
ดานงเรีเปยนนมีการเปรี
นรูนขรองนั
กศึก80.00
ษากอนและ
เรียนมีคาตอนที
เฉลี่ยเท
กับ 10.87
คิดยเปบผลการเรี
นรอยละ 49.41
คาเฉลีย่ยบเที
เทากัยบบผลการเรี
17.60 คิดยเป
อยละ
หลัตอนที
งเรียนด่ 2วตอนที
ยวิธีการสอนแบบ
การเปรี
บเทียบผลการเรี
ยนรู้ทโดยแยกวิ
ั้ง 5 ยด้นรู
านเทคราะห
เป็
ยบผลการเรี
ยนรู้ของนัยกนรู
ศึกขษาก่
เรียนด้วย
่ 2ยการเปรี
ยPC
บเทีModel
ยบผลการเรี
ั้ง 5นการเปรี
ดทานีละดเปยานนบเที
การเปรี
ยบเทียบผลการเรี
องนัอกนและหลั
ศึกษากองนและ
ตารางที
่
2
การเปรี
ย
บเที
ย
บค
า
เฉลี
ย
่
ก
อ
นและหลั
ง
เรี
ย
นเรี
ย
นด
ว
ย
PC
Model
จํ
า
แนกรายด
า
น
วิธีการสอนแบบ
โดยแยกวิเคราะห์
ทีละด้โดยแยกวิ
าน
หลังเรียPC
นดModel
วยวิธีการสอนแบบ
PC Model
เคราะหทีละดาน
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยกอนและหลังเรียนเรียนดวย PC Model จําแนกรายดาน
วงเวลาในการเก็
ขอมู่ยลก่อนและหลั
คางเฉลี
างคาเฉลี
t
pvalue
ตารางที่ 2ชการเปรี
ยบเทียบค่บาเฉลี
เรีย่ยนเรียนด้วย PCSDModel จ�ำผลต
แนกรายด้
าน่ย
ดานคุ
ธรรม จริยธรรมบขอมูล
ชวณงเวลาในการเก็
คาเฉลี่ย
SD
ผลตางคาเฉลี่ย
t
pvalue
กดอานคุ
นเรีณยธรรม
น จริยธรรม
12.51
1.85
0


หลักงอเรีนเรี
ยนยน
12.51
1.85
12.51
1.85
0


ดานทั
ก
ษะทางป
ญ
ญา
หลังเรียน
12.51
1.85
กดอานทั
นเรีกยษะทางป
น
4.00
0.00
11.26
15.32
0.00
ญญา
หลักงอเรีนเรี
ยนยน
15.26
3.82
4.00
0.00
11.26
15.32
0.00
ดานความสั
ม
พั
น
ธ
ร
ะหว
า
งบุ
ค
คลและความรั
บ
ผิ
ด
ชอบ
หลังเรียน
15.26
3.82
กดอานความสั
นเรียน มพันธระหวางบุคคลและความรั
3.58 บผิดชอบ 1.92
0.94
3.05
0.00
หลักงอเรีนเรี
ยนยน
4.53
2.89
3.58
1.92
0.94
3.05
0.00
ดานการวิ
เ
คราะห
เ
ชิ
ง
ตั
ว
เลข
การสื
อ
่
สาร
และการใช
เ
ทคโนโลยี
หลังเรียน
4.53
2.89
กดอานการวิ
นเรียนเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร
10.87และการใชเทคโนโลยี
1.69
6.73
32.09
0.00
หลักงอเรีนเรี
ยนยน
17.60
2.29
10.87
1.69
6.73
32.09
0.00
Note.
ผลการเปรี
ย
บเที
ย
บก
อ
นและหลั
ง
เรี
ย
นด
า
นความรู
น

า
ํ
เสนอในตารางที
่
4
หลังเรียน
17.60
2.29
Note. ผลการเปรียบเทียบกอนและหลังเรียนดานความรูนําเสนอในตารางที่ 4
วิสันต์ พูนชัย, เจนวิทย์ วารีบ่อ, วิกันยา ประทุมยศ, เลิศชัย จิตร์อารี, นที ยงยุทธ
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รำไ

พพ
รรณ
ี

จากตารางที
่อพิจารณาด
นคุณธรรม
จริยธรรมพบวาคาเฉลี
ณธรรมมพัจรินยธ์ธรรม
จากตารางที
่ 2 เมื่ ่อ2พิจเมืารณาด้
านคุณาธรรม
จริยธรรม
เมือ่ ่ยพิของคะแนนด
จารณาด้านทัากนคุ
ษะความสั
ระหว่ากงบุอนคคลและ
งเรียนมีคาเทาานคุ
กันณหรืธรรม
อผลตจริางของค
่ยเทากับ ง0 จึความรั
งสรุปไดบวผิาดหลั
Model เท่ากับ
พบว่า ค่และหลั
าเฉลี่ยของคะแนนด้
ยธรรมาเฉลี
ก่อนและหลั
ชอบงจากเรี
พบว่ายมีนดค่าวยวิ
t เท่ธาีกกัารสอนแบบ
บ 3.05 และค่PCา p-value
ณธรรม
จริายเฉลี
ธรรมของนั
นแปลง
เรียนมีคพฤติ
่าเท่ากกัรรมด
นหรืาอนคุ
ผลต่
างของค่
่ยเท่ากับกศึ0กษาไม
จึงสรุเกิปดได้การเปลี
ว่า ่ย0.00
(ต�่ำกว่าระดับนัยส�ำคัญที่ก�ำหนดไว้ .05) สรุปได้ว่าหลังจาก
เมื
่
อ
พิ
จ
ารณาด
า
นทั
ก
ษะทางป
ญ
ญาพบว
า
มี
ค

า
t
เท
า
กั
บ
15.32
า pvalue
เทากับนัก0.00
าระดับ มพันธ์
หลั ง จากเรี ย นด้ ว ยวิ ธี ก ารสอนแบบ PC Model พฤติ ก รรม เรียนด้วยวิธกี และค
ารสอนแบบ
PC Model
เรียนมี(ต่ทํากั กวษะความสั
นัยสําคัญที่กําหนดไว .05) สรุปไดวาหลังจากเรียนดวยวิธีการสอนแบบ PC Model นักเรียนมีทักษะทางปญญาสูงกวา
ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญ
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมือ่ พิจารณาด้านทักษะทางปัญญา พบว่า มีคา่ t เท่ากับ ทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อพิจารณาดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบพบวามีคา t เทากับ 3.05 และคา
15.32 และค่
า
p-value
ากับ 0.00
าระดั
เมื่อปพิไดจารณาด้
านทักษะการวิ
เชิงตัวเลข การ
pvalue เทา กับเท่0.00
(ต่ํา(ต�
กว่ำากว่ระดั
บ นับยนัสํยาส�คัำญคัทีญ่ กทีํา่ หนดไว .05) สรุ
วา หลั งจากเรี
ยนด วยวิเคราะห์
ธี การสอนแบบ
ก�ำหนดไว้PC .05)
สรุปนัได้กเรีว่ายนมี
หลัทงักจากเรี
ยนด้วมยวิพัธนีกธารสอนแบบ
PC สื่อสารบผิและการใช้
พบว่าางมีมีนคัย่าสําtคัเท่
ากับ 32.09
Model
ษะความสั
ระหวางบุคคลและความรั
ดชอบสูงกวเทคโนโลยี
ากอนเรียนอย
ญทางสถิ
ติที่ และ
Model นัระดั
กเรีบยนมี
.05ทกั ษะทางปัญญาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญ ค่า p-value เท่ากับ 0.00 (ต�่ำกว่าระดับนัยส�ำคัญที่ก�ำหนดไว้ .05)
ทางสถิติที่ระดับ .05
สรุ่อปสาร
ได้ว่าและการใช
หลังจากเรีเยทคโนโลยี
นด้วยวิธีกพารสอนแบบ
PCากัModel
เมื่อพิจารณาดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื
บวา มีคา t เท
บ 32.09นักเรียน
มีทักษะการวิ
คราะห์
ตัวงเลข
การสื
เทคโนโลยี
และคา pvalue เทากับ 0.00 (ต่ํากวาระดับนัยสําคัญที่กําหนดไว
.05) เสรุ
ปไดวเชิางหลั
จากเรี
ยนด่อวสาร
ยวิธและการใช้
ีการสอนแบบ
สูงกว่
าก่อนเรียเนอย่
างมีนัยสส�ูงกว
ำคัญากทางสถิ
ิที่ระดั
บ น.05
PC Model นักเรียนมีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช
ทคโนโลยี
อนเรียตนอย
างมี
ัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
่ 3 การเปรี
ยบผลการเรี
กอนและหลั
น และศึ
กษาความคงทนด
านความรู
ลังจากเรี
ตอนทีตอนที
่ 3 การเปรี
ยบเทียยบเที
บผลการเรี
ยนรู้กย่อนรูนและหลั
งเรียงนเรียและศึ
กษาความคงทนด้
านความรู
้หลังหจากเรี
ยนด้ยนวยวิธีการ
ดวยวิธีกPCารการสอนแบบ
PC Model
ยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดี
วแบบวัway
ดซ้ํา (one
way repeated
การสอนแบบ
Model ด้วยการวิ
เคราะห์ดคววามแปรปรวนทางเดี
ยวแบบวัดซ�้ำ ย(one
repeated
measure ANOVA)
measure ANOVA) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ลัยร
า

ชภัฏ

ตารางที่ 3 การทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยดานความรูทเี่ ก็บรวบรวมขอมูลทั้ง 3 ระยะ
ตารางที่ 3 การทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ที่เก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง 3 ระยะ
Effect
Value
F
Hypothesis Error df pvalue Partial Eta
df
Squared
Pillai's Trace
0.76
29.44
2
18
0.00
0.76
Wilks' Lambda
0.23
29.44
2
18
0.00
0.76
time
Hotelling's Trace
3.27
29.44
2
18
0.00
0.76
Roy's Largest Root
3.27
29.44
2
18
0.00
0.76
Note. n = 20, onetailed และกําหนด α = .05

ิทยา

จากตารางที
เมื่อพิจารณาในแถวของ
Wilks' Lambda
ซึ่งเป
นวิธีที่นักวิ่ยจด้ัยาใชนความรู
โดยทั่ว้ชไป่วงระยะเวลาใดที
(ทรงศักดิ์ ภูสีอ่แอตกต่
น. างกัน
จากตารางที
่ 3 เมือ่ พิ่ 3จารณาในแถวของ
Wilks’ Lambda
พิจารณาว่
าคะแนนเฉลี
ารณาพบว
ากับ 29.44
ากับ 0.00
ซึ่งยมีบคาได้ต่ําแกว
ความคลาด
ซึ่งเป็นวิ2554
ธีที่นักวิ: จ153)
ัยใช้โผลการพิ
ดยทั่วไป จ(ทรงศั
กดิ์ ภูาสคีอา่อFน,เท2554
: 153)และคบ้า งpvalue
โดยคู่ที่ทเท�ำการเปรี
ยบเที
ก่ า1)ระดัก่อบนเรี
ยนกับหลังเรียน
เคลื
่
อ
นที
่
ก
ํ
า
หนด
(.05)
หมายความว
า
คะแนนเฉลี
่
ย
ด
า
นความรู

ข
องนั
ก
ศึ
ก
ษาทั
้
ง
3
ช
ว
งเวลามี
ค
วามแตกต
า
งกั
น
งมีบ ระยะ
ผลการพิจารณา พบว่า ค่า F เท่ากับ 29.44 และค่า p-value 2) ก่ อ นเรี ย นกั บ ระยะติ ด ตามผล และ 3) หลั ง เรีอยยานกั
นัยสําซึคั่งญมีคทางสถิ
ี่ระดับบความคลาดเคลื
.05 เมื่อพบวา่อมีนที
นัย่กสํ�ำาหนด
คัญทางสถิ
าการเปรี
ยบรายคู
เพื่อพิจ่ขารณาว
า
เท่ากับ 0.00
่าต�่ำกว่ตาิทระดั
(.05) ติ ขัติ้นดตอนต
ตามผลอไปต
ซึ่งผูอ้วิจงทํัยเลื
อกใช้วิธยีกบเที
ารเปรี
ยบเทียบรายคู
อง Bonferroni
คะแนนเฉลี
่ยดานความรู
ชวงระยะเวลาใดที
่แตกต
นบาง โดยคู
ที่ทําการเปรี
บเทียบไดแกมความคลาดเคลื
1) กอนเรียนกับ่อนได้
หลังดเรีี ย(ทรงศั
น กดิ์
หมายความว่
า คะแนนเฉลี
ย่ ด้านความรู
ข้ องนักศึกษาทั
ง้ 3 ช่าวงกังเวลา
เพราะเป็
นวิธีที่สยามารถควบคุ
2) กาองกั
นเรีนยอย่นกัางมี
บระยะติ
วิจัยเลื
อกใชวิธยีกบเที
ารเปรี
ยบเทีน่ยบรายคู
ของ ่ 4
มีความแตกต่
นัยส�ำคัดญตามผล
ทางสถิตและ
ิที่ระดั3)บ หลั
.05งเรีเมืย่อนกั
พบว่บระยะติ
า ภูสดอี ตามผล
อ่ น, 2554ซึ่ง:ผู152)
ผลการเปรี
ยบรายคู
ำ� เสนอในตารางที
วิธีทอี่สงท�ามารถควบคุ
มความคลาดเคลื
มีนยั ส�ำคัBonferroni
ญทางสถิติ ขัเพราะเป
น้ ตอนต่อนไปต้
ำการเปรียบเที
ยบรายคูเ่ พือ่ ่อนไดดี (ทรงศักดิ์ ภูสีออน, 2554 : 152) ผลการเปรียบเทียบ
รายคูนําเสนอในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบรายคูข องคะแนนเฉลี่ยดานความรูทั้ง 3 ระยะ
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบรายคู่ของคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ทั้ง 3 ระยะ

มห
าว

ชวงเวลาที่เปรียบเทียบ
หลังเรียน
กอนเรียน
ระยะติดตามผล
หลังเรียน
Note. onetailed และกําหนด α = .05

Mean Difference
4.85
7.70

Std. Error
1.06
1.86

pvalue
0.00
0.00

จากตารางที่ 4 สามารถสรุปผลการวิเคราะห ไดดังนี้
1) คะแนนเฉลี่ยดานความรูระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนมีความแตกตางกัน (พิจารณาจากคา pvalue ต่ํา
กวาระดับนัยสําคัญกําหนดไว .05) หมายความวา ผูเรียนมีความรูหลังจากเรียนดวย PC Model สูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ันต์งเรีพูยนนกั
ชัยบ, ระยะติ
เจนวิทย์ดตามผลมี
วารีบ่อ,ควิวามแตกต
กันยา ประทุ
ศชัย จิตร์าอารี
, นที ยงยุทธ
2) คะแนนเฉลี่ยดานความรูระหววิาสงหลั
างกันมยศ,
(พิจเลิารณาจากค
pvalue
ต่ํากวาระดับนัยสําคัญกําหนดไว .05) หมายความวา หลังจากที่เรียนดวย PC Model ไปแลว 2 สัปดาห (ระยะ

Note. onetailed และกําหนด α = .05
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จัยร�่ ำ4ไพพรรณี
ปีทปี่ 14
ฉบับเคราะห
ที่ 1 เดือไดนมกราคม
จากตารางที
สามารถสรุ
ผลการวิ
ดังนี้ - เมษายน 2563
1) คะแนนเฉลี่ยดานความรูระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนมีความแตกตางกัน (พิจารณาจากคา pvalue ต่ํา
กวาระดั
บนัยสําคั่ ญ4กํสามารถสรุ
าหนดไว .05)
หมายความว
ผูเดรียังนีนมี้ ความรูหลังจากเรี2)ยนด
วย PC Model
สูงกวาร้ กะหว่
อนเรี
ยนอย
จากตารางที
ปผลการวิ
เคราะห์า ได้
คะแนนเฉลี
ย่ ด้านความรู
างหลั
งเรีายงมี
นกับระยะ
นัยสํา1)คัญคะแนนเฉลี
ทางสถิติที่ระดั
.05 ้ ร ะหว่ า งก่ อ นเรี ย นกั บ ติดตามผลมีความแตกต่างกัน (พิจารณาจากค่า p-value ต�่ำกว่า
่ ย ด้บา นความรู
2) คะแนนเฉลี
านความรูระหว
างหลังเรียต�นกั
จารณาจากค
า pvalue
หลังเรียนมีความแตกต่
างกัน (พิ่ยจดารณาจากค่
า p-value
่ำกว่บาระยะติ
ระดัดตามผลมี
บนัยส�ำคัคญวามแตกต
ก�ำหนดไว้างกั
.05)น (พิ
หมายความว่
า หลั
งจากที่เรียนด้วย
ต่
ํ
า
กว
า
ระดั
บ
นั
ย
สํ
า
คั
ญ
กํ
า
หนดไว
.05)
หมายความว
า
หลั
ง
จากที
่
เ
รี
ย
นด
ว
ย
PC
Model
ไปแล
ว
2
สั
ป
ดาห
ระดับนัยส�ำคัญก�ำหนดไว้ .05) หมายความว่า ผู้เรียนมีความรู้ PC Model ไปแล้ว 2 สัปดาห์ (ระยะติดตามผล) ผู(ระยะ
้เรียนมีความรู้
ติ
ด
ตามผล)
ผู

เ
รี
ย
นมี
ค
วามรู

ส
ู
ง
กว
า
หลั
ง
เรี
ย
นอย
า
งมี
น
ั
ย
สํ
า
คั
ญ
ทางสถิ
ต
ิ
ท
่
ี
ร
ะดั
บ
.05
(บ
ง
บอกถึ
ง
ระดั
บ
ความคงทน
หลังจากเรียนด้วย PC Model สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญ สูงกว่าหลังเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (บ่งบอกถึง
)
ทางสถิตของความรู
ิที่ระดับ .05
ระดับความคงทนของความรู้)
ตอนที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ
PC Model
ตอนที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ PC Model
ตารางที่ 5 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกระบวนการเรียนการสอนแบบ PC Model (n = 71)
ตารางที่ 5 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการเรียนการสอนแบบ PC Model (n = 71)
รายดาน/ขอคําถาม
คาเฉลี่ย
SD
แปลผล
1. ความพึงพอใจตอกระบวนการเรียนรู
3.94
0.50
มาก
2. ความพึงพอใจตอผลทีไ่ ดรับจากการเรียนการสอน
4.12
0.53
มาก
3. ความพึงพอใจตอเนื้อหาที่เรียน
3.85
0.58
มาก
4. ความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการเรียน
4.03
0.53
มาก
ภาพรวมความพึงพอใจตอการเรียน
3.98
0.44
มาก

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

จากตางที
่ 5 หลั
กศึกกษาผ่
านกระบวนการจั
ด ด		
1) ด้านคุPCณธรรม
จริยเมื
ธรรม
า ก่อนเรียนกับ
จากตางที
่ 5 งจากนั
หลังจากนั
ศึกษาผ
านกระบวนการจั
การเรียนการสอนแบบ
Model
่อพิจพบว่
ารณาความ
การเรียพึนการสอนแบบ
PC Model
พิจารณาความพึ
งพอใจ บมาก
หลังเรี(คยานไม่
งพอใจในภาพรวมพบว
า นักศึเมืก่อษามี
ความพึงพอใจในระดั
เฉลีแ่ยตกต่
เทากัางกั
บ น3.98 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ในภาพรวม
า นักโดยด
ศึกษามี
ความพึ
พอใจในระดั
มาก (ค่าเฉลี่ส่ยุด คือ		
2) ด้ายนความรู
้ พบว่
นักเรี่ยเท
ยนมี
เทากัพบว่
บ 0.44)
านที
่นักศึกงษามี
ความพึงบพอใจมากที
ผลที่ไดรับจากการเรี
นการสอน
มีคาาเฉลี
ากัคบวามรู
4.12้หลังจาก
่งเปนความพึ
งพอใจในระดั
บมาก รองลงมาคื
ยน Model
และกระบวนการเรี
ยนรู
 มีคา งมี
เฉลีน่ยั เท
เท่ากับ ซึ3.98
และส่วนเบี
่ยงเบนมาตรฐานเท่
ากับ 0.44)อสภาพแวดล
โดยด้าน อเรีมในห
ยนด้อวยงเรีPC
สูงกว่าก่อนเรี
ยนอย่
ส�ำาคักัญบทางสถิติ
3.94
ตามลําดับ่สุสดวนด
่ยนอยที่สุดยคืนอ ดาทีนเนื
ที่นักศึก4.03
ษามีคและ
วามพึ
งพอใจมากที
คือานที
ผลที่ม่ไีคด้ารเฉลี
ับจากการเรี
่ระดั้อบหาที
.05่เรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85
การสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมาก 		 3) ด้านทักษะทางปัญญา พบว่า หลังจากเรียนด้วย
สรุปอผลและอภิ
รองลงมาคื
สภาพแวดล้ปอรายผล
มในห้องเรียน และกระบวนการเรียนรู้ วิธีการสอนแบบ PC Model ผู้เรียนมีทักษะทางปัญญาสูงกว่า
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 และ 3.94 ตามล�ำดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุปผลการวิจัย
น้อยที่สุด คือ ด้านเนื้อหาที่เรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85
		 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรัPC
บ ผิ ด ชอบ
า าหลั ง1)จากเรี
ย นด้ วายวิ
ารสอนแบบ
1. ผลการเรียนรูของนักศึกษาที่เรียนดวยรูปแบบการสอน
Modelพบว่พบว
คะแนนด
นคุธณี กธรรม
PCหModel
ทักษะความสั
พันธ์ระหว่
สรุปผลและอภิ
ปรายผล
จริยธรรมหลั
งเรียนคิดเปนรอยละ 65.85 2) คะแนนดานความรู
ลังเรียนคินัดกเปเรีนยรนมี
อยละ
54.91 3) มคะแนนด
านทัากงบุษะคคลและ
บผิดมชอบสู
กว่าก่าองบุนเรี
ยนอย่างมีนัยส�บำผิคัดญชอบหลั
ทางสถิตง ิที่ระดับ
ผลการวิ
ัย ดเปนรอยละ 72.67 4) คะแนนดานทักความรั
ทางปสรุญปญาหลั
งเรียจนคิ
ษะความสั
พันธรงะหว
คคลและความรั
เรียนคิ
นรอยละย นรู
45.26
5) คะแนนด
นทัปกแบบ
ษะการวิ.05
เคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีหลัง
1.ดเป
ผลการเรี
้ ข องนัและ
ก ศึ ก ษาที
่ เรี ย นด้ วายรู
นคิดModel
เปนรอยละ
การสอนเรียPC
พบว่80.00
า 1) คะแนนด้านคุณธรรม จริยธรรม 		 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
หลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 65.85 2) คะแนนด้านความรู้หลังเรียน และการใช้เทคโนโลยี พบว่า หลังจากเรียนด้วยวิธีการสอนแบบ
คิดเป็นร้อยละ 54.91 3) คะแนนด้านทักษะทางปัญญาหลังเรียน PC Model นักเรียนมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
คิดเป็นร้อยละ 72.67 4) คะแนนด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง และการใช้เทคโนโลยีสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
บุคคลและความรับผิดชอบหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 45.26 และ ที่ระดับ .05
3. การศึกษาความคงทนด้านความรูห้ ลังจากจัดกระบวน
5) คะแนนด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การเรียนการสอนด้วย PC Model พบว่า หลังจากที่เรียนด้วย
การใช้เทคโนโลยีหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 80.00
2. การเปรียบเทียบผลการเรียนรูก้ อ่ นเรียนและหลังเรียน PC Model ไปแล้ว 2 สัปดาห์ (ระยะติดตามผล) ผู้เรียนมีความรู้
หลังจากจัดกระบวนการเรียนการสอนด้วย PC Model ผลการวิจัย สูงกว่าหลังเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 หมายความว่า
หลังจากเรียนไปแล้วในช่วงระยะเวลาหนึ่ง นักศึกษายังคงมีความรู้
มีดังนี้
ในเนื้อหาที่เรียน

วิสันต์ พูนชัย, เจนวิทย์ วารีบ่อ, วิกันยา ประทุมยศ, เลิศชัย จิตร์อารี, นที ยงยุทธ
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จัดสถานการณ์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยการจัดการเรียนการสอน
ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองเป็นการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมกับ
การท�ำงานของสมอง การเชือ่ มโยงวงจรสมอง พัฒนาการทางอารมณ์
ซึง่ จะส่งผลให้ผเู้ รียนมีจนิ ตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ และท�ำงาน
ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข โดยใช้ประสบการณ์ตรงด้านร่างกาย
ทีเ่ ป็นรูปธรรม ข้อเท็จจริงและทักษะด้านต่างๆ ทีป่ รากฏในชีวติ จริง
ตามธรรมชาติเป็นเครือ่ งมือในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับพัฒนาการทางสมอง นอกจากนี้ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยที่มีลักษณะการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
ส�ำคัญ อย่างเช่น นภาพรรณ เอี่ยมส�ำอางค์ (2551) ได้ท�ำวิจัย
เรื่อง “ผลการจัดการเรียนการสอนตามโมเดลการสอน BSCS 5E”
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนตามโดย BSCS 5E
(5E Instructional Model) ที่ประกอบด้วยขั้นตอน 5 ขั้น คือ
ขั้นสร้างความสนใจ ขั้นส�ำรวจและค้นหา ขั้นสรุปและอธิบาย
ขัน้ ขยายความรู้ และขัน้ ประเมินผล มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และร้อยละของ
จ�ำนวนนักเรียนในกลุ่มทดลองที่ใช้การสอนตามโดย BSCS 5E
แสดงพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนในด้านการให้
ความร่วมมือแก่กลุ่มในการท�ำงาน, การมีส่วนร่วมในการอธิบาย,
การให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล, การยอมรับ
ความคิดเห็นข้อมูลอื่น, ความกระตือรือร้นในการท�ำงานร่วมกัน
มีคา่ เท่ากับ 91.44 ซึง่ มากกว่าค่าร้อยละของจ�ำนวนนักเรียนในกลุม่
ควบคุมที่แสดงพฤติกรรมมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ ซึ่งมีค่าเท่ากับ
64.81 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร (2559) ได้ท�ำวิจัยเรื่อง “ผลของ
การใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนที่มีต่อความสามารถใน
การคิดอย่างมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการ
คิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม” (1) นักเรียน
ที่เรียนโดยใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ได้คะแนนเฉลี่ย
ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) นักเรียน
ที่เรียนโดยใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ได้คะแนนเฉลี่ย
ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์สูงกว่า
นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบทั่วไป อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 (3) นักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้
5 ขั้นตอน ได้คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 (4) นักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้
5 ขั้นตอน ได้คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดสร้างสรรค์
ทางวิทยาศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบทั่วไป
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 และสันติวฒ
ั น์ จันทร์ใด (2560)
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4. การศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
การจัดกระบวนการเรียนการสอนด้วย PC Model พบว่า นักศึกษา
มีความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 และส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44) โดยด้านทีน่ กั ศึกษามีความพึงพอใจ
มากที่สุด คือ ผลที่ได้รับจากการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.12 (SD เท่ากับ 0.53) ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมาก รอง
ลงมาคือ สภาพแวดล้อมในห้องเรียน และกระบวนการเรียนรู้ มีค่า
เฉลี่ยเท่ากับ 4.03 (SD เท่ากับ 0.53) และ 3.94 (SD เท่ากับ 0.50)
ตามล�ำดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านเนื้อหาที่เรียน
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 (SD เท่ากับ 0.58)
การอภิปรายผล
การอภิปรายผลแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นตามข้อค้นพบ
ทีไ่ ด้จากการวิจยั โดยประเด็นที่ 1 คือ การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้
(พฤติกรรมทัง้ 5 ด้านตามกรอบ TQF) ก่อนและหลังเรียน ประเด็นที่
2 คือ ผลการตรวจสอบความคงทนด้านความรู้ และประเด็นที่ 3 คือ
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการเรียนการสอน
ด้วย PC Model ซึง่ ในแต่ละประเด็นมีรายละเอียดการอภิปรายดังนี้
ประเด็นที่ 1 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ (พฤติกรรม
ทั้ง 5 ด้านตามกรอบ TQF) ก่อนและหลังเรียน ซึ่งผลการวิจัย
พบว่า หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยวิธกี ารสอนแบบ PC Model
นักศึกษามีผลการเรียนรูด้ า้ นความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เพราะว่าวิธี
การสอนแบบ PC Model เป็นกระบวนการที่ผู้สอนช่วยกระตุ้น
ส่งเสริม และผลักดันให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสามารถของตนเอง
ซึง่ น�ำไปสูก่ ารปฏิบตั กิ จิ กรรมการเรียนรูต้ ามทีผ่ สู้ อนมอบหมายให้จน
บรรลุผล โดยผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ว่าต้องท�ำอย่างไร ด้วยวิธีการใด
มีความเข้าใจและรอบรู้ในกิจกรรมที่ก�ำลังปฏิบัติ ในกรณีที่เกิด
ปัญหาก็สามารถคิดหาแนวทางในการแก้ปัญหาได้ แต่ทั้งนี้ในทุก
กระบวนการจะมีผู้สอนคอยดูแล และให้ค�ำแนะน�ำแลกเปลี่ยน
เรียนรูก้ นั จนจบกระบวนการซึง่ เป็นลักษณะของกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ สอดคล้องกับกระทรวง
ศึกษาธิการ (2553 : 9-10) ที่ระบุว่า การจัดการเรียนการสอน
โดยเน้ น ผู ้ เรี ย นเป็ น ส� ำ คั ญ เป็ น การจั ด การเรี ย นการสอนที่ ยึ ด
หลักการว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้โดยการจัดวิธีการเรียนรู้
ให้เหมาะสมกับความสามารถของผูเ้ รียนแต่ละคน ให้สามารถพัฒนา
ตนเองได้ การจั ด การเรี ย นการสอนควรเป็ น สิ่ ง ที่ มี ค วามหมาย
ต่อผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ ได้ลงมือศึกษาค้นคว้า
คิด แก้ปัญหา และปฏิบัติงานเพื่อสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยมี
ครูผู้สอนเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน
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ประเด็นที่ 3 ผลการศึ ก ษาระดั บ ความพึ ง พอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อกระบวนการเรียนการสอนด้วย PC Model พบว่า
ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งจาก
กระบวนการเรียนการสอนแบบ PC Model เป็นกระบวนการ
ที่ออกแบบให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ได้รับความรู้จากการลงมือท�ำ
ด้วยตนเอง โดยผูเ้ รียนเกิดการเรียนรูว้ า่ ต้องท�ำอย่างไร ด้วยวิธกี ารใด
มีความเข้าใจและรอบรู้ในกิจกรรมที่ก�ำลังปฏิบัติ ท�ำให้ผู้เรียน
ไม่เกิดความเบื่อหน่ายและสนุกสนามไปกับการท�ำกิจกรรม อีกทั้ง
ยังมีผสู้ อนคอยให้คำ� ปรึกษาซึง่ ผูเ้ รียนสามารถขอค�ำแนะน�ำเพิม่ เติม
เมื่อเจอปัญหาขณะท�ำกิจกรรมสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ
(2553 : 9-10) ที่อธิบายว่า การจัดการเรียนการสอนที่ยึดหลักการ
ว่าผูเ้ รียนทุกคนสามารถเรียนรูไ้ ด้ โดยการจัดวิธกี ารเรียนรูใ้ ห้เหมาะสม
กับความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน ให้สามารถพัฒนาตนเองได้
การจั ด การเรี ย นการสอนควรเป็ น สิ่ ง ที่ มี ค วามหมายต่ อ ผู ้ เรี ย น
ให้ผเู้ รียนมีความสุขในการเรียนรู้ ได้ลงมือศึกษาค้นคว้า คิด แก้ปญ
ั หา
และปฏิบัติงานเพื่อสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยการจัดการเรียน
การสอนที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองเป็นการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนทีม่ งุ่ เน้นให้ผเู้ รียนได้รบั การพัฒนาได้อย่างเหมาะสม
กับการท�ำงานของสมอง การเชื่อมโยงวงจรสมอง พัฒนาการทาง
อารมณ์ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์
และท�ำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข นอกจากนี้ผลการวิจัยยัง
สอดคล้องกับงานวิจยั ทีม่ ลี กั ษณะการจัดการเรียนการสอนแบบเน้น
ผู้เรียนเป็นส�ำคัญ อย่างเช่น นภาพรรณ เอี่ยมส�ำอางค์ (2551) ได้ท�ำ
วิจัยเรื่อง “ผลการจัดการเรียนการสอนตามโมเดลการสอน BSCS
5E” ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนตามโดย BSCS 5E
(5E Instructional Model) ที่ประกอบด้วยขั้นตอน 5 ขั้น คือ
ขั้นสร้างความสนใจ ขั้นส�ำรวจและค้นหา ขั้นสรุปและอธิบาย
ขัน้ ขยายความรู้ และขัน้ ประเมินผล ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนทีไ่ ด้
รับการสอนตามโดย BSCS 5E มีความพึงพอใจต่อวิธีการสอน
แบบนี้ในระดับมาก และเดชดนัย จุ้ยชุม (2559) ได้ท�ำวิจัยเรื่อง
“การพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรือ่ ง ทักษะการคิดของนักศึกษา
ในรายวิชาทักษะการคิด (Thinking Skills) รหัสวิชา 11-024-112
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
(Active Learning)” ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจ
ต่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยรวมอยู่ระดับมาก
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ได้ท�ำวิจัยเรื่อง “ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียน
การสอน CIPPA ที่บูรณาการกระบวนการเรียนรู้วรรณคดีที่มีต่อ
ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารเรี ย นรู ้ แ ละเจตคติ ต ่ อ วรรณคดี ไ ทยของนั ก เรี ย น
มัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสาธิต” ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน CIPPA
ที่บูรณาการกระบวนการ เรียนรู้วรรณคดีมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
วรรณคดีไทยสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
แต่ผลการวิจัยด้านคุณธรรม จริยธรรม พบว่า ระดับ
คะแนนด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาระหว่างก่อนและหลัง
เรียนไม่แตกต่างกัน ซึ่งตีความหมายได้ว่า กระบวนการเรียนการ
สอนแบบ PC Model ยังไม่สามารถพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาได้ ทั้งนี้สาเหตุอาจเนื่องมาจากการเปลี่ยน
พฤติกรรมของมนุษย์ดา้ นคุณธรรม จริยธรรมต้องใช้ระยะเวลาในการ
เปลี่ยนแปลงพอสมควร และต้องใช้แรงจูงใจหลายๆ ส่วนประกอบ
ดังนั้นการจัดกระบวนการเรียนการสอนด้วย PC Model เพียง 1-2
เดือน จึงอาจจะยังไม่สามารถให้นักศึกษาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ในด้านนีส้ อดคล้องกับชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556) ทีร่ ะบุไว้ในบทความ
วิชาการเรือ่ ง การทดสอบประสิทธิภาพสือ่ หรือชุดการสอนว่า เนือ้ หา
สาระทีเ่ ป็นจิตพิสยั จะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนและพัฒนา ไม่สามารถ
ท�ำให้บรรลุเกณฑ์ในระดับสูงได้ในห้องเรียนหรือในขณะที่เรียน
ซึ่ ง การเรี ย นรู ้ ด ้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมก็ จั ด ว่ า เป็ น พฤติ ก รรม
ด้ า นจิ ต พิ สั ย ซึ่ ง ต่ า งจากด้ า นความรู ้ ด้ า นทั ก ษะทางปั ญ ญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยี
ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่สามารถพัฒนาได้ในระยะเวลาที่สั้นกว่า สังเกต
ได้ง่ายกว่า และมีลักษณะที่เป็นรูปธรรมมากกว่า
ประเด็นที่ 2 ผลการศึ ก ษาความคงทนด้ า นความรู ้
พบว่า หลังจากจัดกระบวนการเรียนการสอนด้วย PC Model
นักเรียนมีความรู้หลังจากเรียนด้วย PC Model ไปแล้ว 2 สัปดาห์
สูงกว่าหลังเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงถึง
ความคงทนของผลการเรียนรู้ ทัง้ นีเ้ พราะผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบกิจกรรม
กลุม่ โดยให้นกั ศึกษาเขียนโปรแกรมเพือ่ แก้ปญ
ั หาโจทย์ตามทีก่ ำ� หนด
ท�ำให้นกั ศึกษามีสว่ นร่วมในการปรึกษาหารือ และแสดงความคิดเห็น
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ท�ำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน และเมื่อท�ำเสร็จแล้ว จะให้ตัวแทนกลุ่มมาอธิบาย
โปรแกรมที่ท�ำเสร็จแล้วให้เพื่อนในห้องฟัง และมีการถามตอบ
ในสิง่ ทีไ่ ม่เข้าใจโดยผูส้ อนช่วยเสริมในส่วนทีย่ งั สมบูรณ์ การจัดกิจกรรม
มีลกั ษณะทวนความรูห้ ลายๆ ครัง้ จึงท�ำให้ผเู้ รียนสามารถจดจ�ำ หรือ
ระลึกเนื้อหาที่เรียนได้
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ชภัฏ

การศึกษาวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาสภาพพืน้ ฐานเกีย่ วกับความต้องการจ�ำเป็นในการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนารูปแบบ และศึกษาผลการใช้รูปแบบการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จ�ำเป็นส�ำหรับ
การสอนของครูประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก จ�ำนวน 320 คน และผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก จ�ำนวน 320 คน ผู้เชี่ยวชาญในการสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview) จ�ำนวน 10 คน ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบรูปแบบ จ�ำนวน 9 คน และครูโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ จ�ำนวน
25 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แบบสอบถามการปฏิบตั งิ านของครูประถมศึกษาต่อทักษะการจัดการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
ที่จ�ำเป็นส�ำหรับครูประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก และแบบสอบถามความต้องการของ
ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษาที่มีความคาดหวังต่อทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จ�ำเป็นส�ำหรับครูประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบประเมินความพึงพอใจ ผลการวิเคราะห์ความต้องการ
จ�ำเป็นในการพัฒนาทักษะ ได้น�ำมาสร้างเป็นคู่มือในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามขั้นตอนการฝึกอบรม และศึกษาผลการใช้รูปแบบ
โดยการส�ำรวจความพึงพอใจ และการประเมินการรายงานประสบการณ์ของครูที่เข้ารับการอบรม สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ความต้องการจ�ำเป็นในการในการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 เมือ่ พิจารณาตามความต้องการจ�ำเป็น
เรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 1) ทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน 2) ทักษะด้านความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 3) ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ 4) ทักษะการพัฒนาหลักสูตรและรายวิชา 5) ทักษะด้านการประเมินผลการจัดการเรียนรู้สู่วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
และ 6) ทักษะด้านการจัดการชั้นเรียนเพื่อการสร้างบรรยากาศเชิงบวก
2. การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย “คูม่ อื การพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ส�ำหรับครูประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก” โดยแบ่งเป็น
4 หน่วย ได้แก่ หน่วยที่ 1 ครูเพื่อศิษย์คิดเป็น เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ, หน่วยที่ 2 ครู ผู้สร้าง มุ่งพัฒนา, หน่วยที่ 3 ปรับการเรียน
เปลี่ยนการสอน แบบ 4.0 และหน่วยที่ 4 PLC สิ่งดีๆ สู่การพัฒนา มีความสอดคล้องและมีความเหมาะสม เป็นไปได้ตามความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ
3. ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาฯ พบว่า ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จ�ำนวน 25 มีระดับความพึงพอใจในเชิงประจักษ์ อยู่ในระดับมากที่สุด และมีการประเมินการ
รายงานประสบการณ์ของครูที่เข้ารับการอบรม อยู่ในระดับมากที่สุด
ค�ำส�ำคัญ : ทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21, ครูผู้สอนประถมศึกษา, ภาคตะวันออก
อรวรรณ ไชยชาญ
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The purposes of this study were to analyze the needs assessment for developing the 21 century skills
for primary teachers, develop a model of the 21st century skills for primary teachers, and study the effects of
using a model of the 21st century skills for primary teachers under the educational service area office, in the
east region. The samples were 320 teachers, and 320 school directors in the east region, 10 experts for
in-depth interview, 9 experts for focus group and 25 teachers of Wat nongketyai School. The research instruments
for the data collection were questionnaire for practice assessment (Teachers), questionnaire for the needs
assessment (Directors), in-depth interview questions, and the assessment for satisfaction of the training. The data
were analyzed by using percentage, mean (X), and standard deviation (SD).
The results revealed that:
1. The needs assessment for developing the 21 century skills for vocational students were ranked at
high level as follows: teaching, ethics, computer, curriculum (information and media literacy, cooperation, teamwork
and leadership, and information and communications technology, the critical thinking and problem-solving skills,
understanding different cultures and paradigm, and career and learning skills) evaluation and classroom research,
and positive discipline.
2. The development of learning skill model of the 21st century skills for primary teachers under the
educational service area office, in the east region consisted of 4 units, including 1) Smart child centered learning.
2) creator and development. 3) creative teaching and learning style 4) professional learning community. They were
consistent and appropriate according to expert’s opinions.
3. The level of satisfaction of using the model of the 25 primary teacher from Wat Nongketyai School
was at the highest level. The evaluation of the teachers’ report was at the highest level
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ทัว่ ถึงในการการบริหารจัดการทีม่ คี ณ
ุ ภาพส่งผลต่อการพัฒนาทักษะ
ในยุคปัจจุบนั ระบบการศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง ที่จ�ำเป็นส�ำหรับศตวรรษที่ 21 สภาพปัญหาดังกล่าว ท�ำให้ผู้วิจัย
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 จึงเกิดขึน้ มาพร้อมกับการบูรณาการของ สนใจศึกษาและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้
ยุคดิจิตอล สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่มีความจ�ำเป็นต่อการน�ำมาใช้ใน ในศตวรรษที่ 21 ที่จ�ำเป็นส�ำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา
การพัฒนาประเทศ (วิโรจน์ สารรัตถะ, 2556) แต่เดิมประเทศไทย ในสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก
พบปั ญ หาในด้ า นการขาดทรั พ ยากรในการจั ด การการศึ ก ษา เพื่อให้เกิดรูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสม โดยใช้โอกาสด้าน
การศึ ก ษาของไทยจึ ง ไม่ มี คุ ณ ภาพ ปั จ จุ บั น การพั ฒ นาระบบ การพัฒนาศักยภาพของครูประถมศึกษาในเขตพืน้ ทีภ่ าคตะวันออก
การศึกษาของไทย ใช้งบประมาณมาก ใช้เวลามาก ครูมีการพัฒนา มาพัฒนาการศึกษาทักษะการจัดการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ทีจ่ ำ� เป็น
ตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีความตั้งใจ แต่สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ส�ำหรับครูผสู้ อน ให้มปี ระสิทธิภาพ และอันจะเป็นประโยชน์ตอ่ การ
เช่ น เด็ ก ไทยในระดับ การศึก ษาขั้น พื้น ฐานอ่านหนังสื อ ไม่ เ ป็ น พัฒนาต่อไป
ไม่มีนิสัยรักการอ่าน ขาดกระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ดังนัน้ การสร้างกระบวนการเรียนรูใ้ ห้ผเู้ รียน จึงไม่ใช่สงิ่ ทีค่ รูสามารถ วัตถุประสงค์การวิจัย
สอนในห้องเรียนได้ การสร้างนิสยั ดังกล่าวจ�ำเป็นจะต้องใช้กจิ กรรม
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพพื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ความต้ อ งการ
ที่เหมาะสม สร้างแรงจูงใจ กระตุ้นให้เด็กเกิดความกระหายที่จะ จ�ำเป็นในการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถต่อยอดองค์ความรู้ด้วยตนเองได้
ส�ำหรับครูประถมศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ส�ำหรับประเทศไทย ในภาคตะวันออก
จึงเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งผลิตคนที่มีความรู้ เพื่อพัฒนาพลเมือง
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างทักษะการจัดการ
ที่มีความรู้ มีความรับผิดชอบ มีความสามารถในการวิเคราะห์ เรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับการสอนของครูประถมศึกษา
สังเคราะห์ สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน มีความสามารถ สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก
ในการท�ำงาน แก้ปัญหาและแข่งขันทางเศรษฐกิจได้มากขึ้น ดังนั้น
3. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการเสริมสร้างทักษะ
การจัดการศึกษาให้ก้าวทันโลกในศตวรรษที่ 21 จึงต้องมีการ การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการสอนของครู
เปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดยปฏิรูปการจัดการศึกษาในเชิงโครงสร้าง ประถมศึ ก ษาสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ทั้งระบบ อย่างเข้าใจสภาพปัญหา เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา ในภาคตะวันออก
เศรษฐกิจสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ (ส�ำนักเลขาธิการสภาการศึกษา,
2559) การศึกษาที่ดีมีคุณภาพนั้น จะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ กรอบแนวคิดในการวิจัย
การเรียนรู้ และบทบาทของบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ในการก�ำหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ผูว้ จิ ยั ใช้แนวคิด
ศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ครู จะต้องเปลีย่ นจุดสนใจหรือจุดเน้นจาก ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย
การสอน ไปยังการเรียนรูข้ องทัง้ ผูเ้ รียนและครู ต้องมีการเรียนรูแ้ ละ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเกี่ ย วกั บทั ก ษะของครู ใ นศตวรรษที่ 21 (กระทรวง
ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้ตลอดเวลา ครูมีหน้าที่เปรียบเสมือน ศึกษาธิการ, 2558; ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2556; พิณสุดา
ผู้อ�ำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Learning facilitator) ครูเพื่อ สิริธรังศรี, 2557; พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข, 2560)
ศิษย์จงึ ต้องมีความเก่งในการจัดสรรองค์ประกอบให้ผเู้ รียนกลายเป็น สรุปได้ 6 ทักษะ ประกอบด้วย ทักษะด้านการพัฒนาหลักสูตร
นักเรียนรู้ ต้องมีเครื่องมือหรือทักษะที่จ�ำเป็นต่อการเรียนรู้อย่าง และรายวิ ช า ทั ก ษะด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอน ทั กษะด้า น
ครบถ้วน เพือ่ ให้ผเู้ รียนสามารถสร้างองค์ความรูใ้ หม่ (วิจารณ์ พานิช, การประเมินผลการจัดการเรียนรู้สู่การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
2555) เหตุผลดังกล่าว สภาพการบริหารจัดการศึกษาเพื่อให้ ทักษะด้านการจัดการชั้นเรียนเพี่อสร้างบรรยากาศเชิงบวก ทักษะ
การด� ำ เนิ น การพั ฒ นาผู ้ เรี ย นสอดคล้ อ งกั บ การจั ด การศึ ก ษา ความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และทักษะด้านคอมพิวเตอร์
ในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับโลก
กระบวนการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมทักษะการ
ในยุคปัจจุบัน จึงต้องมีการสร้างทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับครูผู้สอน จัดการเรียนการสอนของครูในศตวรรษที่ 21 แบ่งออกเป็น 5 ขัน้ ตอน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ส�ำหรับครูประถมศึกษาแล้ว เพราะถือเป็นช่วงวัย ดังนี้ 1) การวิเคราะห์ความต้องการจ�ำเป็น 2) การออกแบบการฝึก
แห่งการปูพื้นฐานการเป็นพลโลกที่สมบูรณ์ โดยมีการศึกษาสภาพ อบรมและการพัฒนาคู่มือการฝึก 3) การด�ำเนินการฝึกและการน�ำ
ของการจัดการเรียนรู้ของครูในปัจจุบันเพื่อวัดทักษะการจัดการ คู่มือไปใช้ 4) การประเมินการฝึก และ 5) การติดตามผลการฝึก
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนั้น ผู้เกี่ยวข้องจะต้องวางรากฐานอย่าง (Swanson & Holton, 2001)
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ความคาดหวังของผู้อ�ำนวยการโรงเรียนที่มีต่อ
ทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

ผลการใช้รูปแบบ
- ความพึงพอใจหลังการใช้รูปแบบ

ลัยร
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการบริหารงาน
เพื่อพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างทักษะ
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ด�ำเนินการทดลองศึกษาผลการใช้
รูปแบบการเสริมสร้างทักษะ
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการสอนของครู
ประถมศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ในภาคตะวันออก

รำไ

การปฏิบัติงานของครูประถมศึกษา
ในภาคตะวันออก ต่อทักษะการจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21

การพัฒนารูปแบบ
(คู่มือการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ที่จ�ำเป็นส�ำหรับ
ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในภาคตะวันออก)
หน่วยที่ 1 ครูเพื่อศิษย์ คิดเป็น เน้นผู้เรียน
เป็นส�ำคัญ
หน่วยที่ 2 ครูผู้สร้าง มุ่งพัฒนา
หน่วยที่ 3 ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน
แบบ 4.0
หน่วยที่ 4 PLC สิ่งดีๆ สู่การพัฒนา

ชภัฏ

ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของครูผู้สอน
1. ทักษะด้านหลักสูตรและรายวิชา
2. ทักษะการจัดการเรียนการสอน
3. ทักษะด้านการประเมินผลการจัดการเรียนรู้
สู่วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
4. ทักษะด้านการจัดชั้นเรียนเพื่อสร้าง
บรรยากาศเชิงบวก
5. ทักษะความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
6. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
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ผู้วิจัยได้น�ำขั้นตอนต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา การจัดการเรียนการสอน ผู้วิจัยได้ศึกษาตามแนวคิดการพัฒนา
รูปแบบ (คูม่ อื การเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ทักษะการเรียนรู้ของ จอยส์และวีล (Joyce & Weil, 1986)
ที่จ�ำเป็นส�ำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขต โดยสามารถก�ำหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก) โดยแนวคิดทักษะ
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ตอนที่ 1 ส�ำรวจข้อมูลในเรือ่ งทักษะการจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ที่จ�ำเป็นส�ำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออก
1. ศึกษาเอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารและ
พัฒนาสถานศึกษา ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาเกี่ยวกับทักษะ
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พระราชบัญญัติการศึกษา
นโยบายกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร แผนการศึ ก ษาชาติ การศึ ก ษา
ในศตวรรษที่ 21 การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน เพือ่ รวบรวมเป็น
กรอบแนวคิดในการร่างรูปแบบในการเสริมสร้างทักษะการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จ�ำเป็นของครูผู้สอนระดับประถมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก
โดยการท�ำวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) และวิจัย
เอกสาร (Document Research) เพื่อรวบรวมเป็นกรอบแนวคิด
ในการร่างรูปแบบ

2. ศึกษาเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
จากเอกสาร (Documentary Analysis) โดยศึกษาจากเอกสาร
ทีเ่ กีย่ วข้องกับทักษะการจัดการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ศึกษาเอกสาร
ประชุม อบรม สัมมนา และการน�ำเสนอผลงานต่างๆ ทั้งรูปแบบ
เอกสารและการจัดแสดงผลงาน เพื่อก�ำหนดจุดมุ่งหมายและกรอบ
แนวคิดในการวิจัย
3. ศึกษาสภาพปัจจุบนั และความต้องการเกีย่ วข้องกับ
ทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จ�ำเป็นส�ำหรับครูผู้สอน
ประถมศึกษา ในภาคตะวันออก ซึ่งได้ใช้เครื่องมือที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
โดยมีการหาคุณภาพเครื่องมือโดยการน�ำแบบสอบถามเสนอต่อ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ จ�ำนวน 5 คน เพือ่ พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงพินจิ
(Fact Validity) และน�ำผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาค�ำนวณ
หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามกับนิยามเชิงปฏิบตั กิ าร
(Item Objective Congruence หรือ IOC) และคัดเลือกข้อที่มี
ค่า IOC ตัง้ แต่ 0.80 - 1.0 น�ำมาเป็นประเด็นในการจัดท�ำแบบสอบถาม
และน�ำไปทดลองใช้ (Try out) กับโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออก ที่มิได้รับคัดเลือก
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ผู ้ วิ จั ย ได้ มี ก ารประเมิ น ความเหมาะสมของรู ป แบบ
การเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จ�ำเป็น
ส�ำหรับการสอนของครูประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก โดยการน�ำรูปแบบ
การเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จ�ำเป็น
ส�ำหรับการสอนของครูประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกที่ผ่านการพัฒนาโดย
ผูเ้ ชีย่ วชาญ ไปทดลองใช้ โดยผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
ตามรายละเอี ย ดในคู ่ มื อ ฯ (Pilot Study) กั บ ครู ใ นโรงเรี ย น
ประถมศึ ก ษาในภาคตะวั น ออก โดยก� ำ หนดการเลื อ กสถานที่
ในการวิจัยแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งคัดเลือก
จากโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการในการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โดยโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก คือ โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาชลบุ รี เขต 3
มีจ�ำนวนครูเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จ�ำนวน 25 คน และมีการศึกษา
ความพึงพอใจเชิงประจักษ์

ผลการวิจัย

ชภัฏ

เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 ชุด แล้วน�ำข้อมูลมาค�ำนวณหาค่า
ความเชื่อมั่น โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient alpha)
ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach, 1990 : pp.202-204) และ
หาค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อ (Discrimination) และได้ค่าความเชื่อ
มั่นทั้งฉบับ (Reliability) ได้ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกอยู่ระหว่าง .38 - .82
และได้คา่ ความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถามทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.97 จากนัน้
ด� ำ เนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล โดยสอบถามประชากรและกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
จ�ำนวน 2 กลุ่ม คือ ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา ในสังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก 7 จังหวัด 14 เขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษา โดยการก�ำหนดสัดส่วน โดยใช้วธิ กี ารก�ำหนดสัดส่วน
ของยามาเน่ (Yamane, 1973) ได้จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 320 คน และครูผู้สอนระดับประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก โดยใช้วิธีการ
ก�ำหนดสัดส่วนของยามาเน่ (Yamane, 1973) ได้จ�ำนวนกลุ่ม
ตัวอย่างจ�ำนวนทั้งสิ้น 320 คน
ตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบการเสริมสร้างทักษะการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการสอนของครู
ประถมศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ในภาคตะวันออก แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ด�ำเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ตามข้อค�ำถามของแบบสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 3 กลุ่ม จ�ำนวน 10 คน
ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารระดับสูง ศึกษานิเทศก์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียน
และนั ก วิ ช าการด้ า นการจั ด การเรี ย นรู ้ เพื่ อ ถอดประสบการณ์
ในการพัฒนาครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก
ส่วนที่ 2 ด�ำเนินการยกร่างรูปแบบการ เสริมสร้างทักษะ
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการสอนของครู
ประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ในภาคตะวันออก
ส่วนที่ 3 ด� ำ เนิ น การตรวจสอบความเหมาะสมและ
เป็นไปได้ของ “คู่มือการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน
ในศตวรรษที่ 21 ส�ำหรับครูประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก” โดยผู้วิจัยน�ำเสนอร่าง
รูปแบบฯ ที่สร้างขึ้นต่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม
และเป็นไปได้ของรูปแบบ โดยใช้กระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus
group discussion)
ตอนที่ 3 ตรวจสอบความเหมาะสมของรู ป แบบ
การเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จ�ำเป็น
ส�ำหรับการสอนของครูประถมศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก
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ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพพื้นฐานเกี่ยวกับความ
ต้องการจ�ำเป็นในการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรูใ้ นศตวรรษ
ที่ 21 ส�ำหรับครูประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ในภาคตะวันออก
ส่วนที่ 1 ผู้วิจัยได้ศึกษาผลการส�ำรวจข้อมูลในเรื่อง
ทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จ�ำเป็นส�ำหรับครูผู้สอน
ระดับประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ในภาคตะวันออก จากการวิเคราะห์ข้อมูล (Content Analysis)
สามารถแบ่งทักษะที่จ�ำเป็นออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1) ทักษะด้าน
การพัฒนาหลักสูตรและรายวิชา 2) ทักษะด้านการจัดการเรียน
การสอน 3) ทั ก ษะด้ า นการประเมิ น ผลการจั ด การเรี ย นรู ้
สู่การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 4) ทักษะด้านการจัดการชั้นเรียน
เพี่อสร้างบรรยากาศเชิงบวก 5) ทักษะความเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม และ 6) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกระบวนการอมรม
โดยการท� ำ การสั ง เคราะห์ เ อกสาร และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
จากนักวิชาการ จ�ำนวน 5 คน สรุปได้ดังนี้
		 1) การวิเคราะห์ความต้องการจ�ำเป็น
		 2) การออกแบบการอบรมและการพัฒนาคู่มือ
		 3) การด�ำเนินการอบรมและน�ำคู่มือน�ำไปใช้
		 4) การประเมินผลการติดตามการฝึกการอบรม
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ค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติตนระดับสูงสุดไปหาระดับต�่ำสุด ได้แก่
ล�ำดับที่ 1 ทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน ล�ำดับที่ 2 ทักษะด้าน
ความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ล�ำดับที่ 3 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
ล�ำดับที่ 4 ทักษะการพัฒนาหลักสูตรและรายวิชา ล�ำดับที่ 5 ทักษะ
ด้านการประเมินผลการจัดการเรียนรู้สู่วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
และ ล�ำดับที่ 6 ทักษะด้านการจัดการชัน้ เรียนเพือ่ การสร้างบรรยากาศ
เชิงบวก
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ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการส�ำรวจความ
ต้องการจ�ำเป็น (Needs assessment) ในเรื่องทักษะการจัดการ
เรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับครูผสู้ อนระดับประถมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก
ที่ได้จากการสอบถามความเห็นของครูประถมศึกษา และผู้บริหาร
สถานศึ ก ษา ในภาคตะวั น ออก ต่ อ ทั ก ษะการจั ด การเรี ย นรู ้
ในศตวรรษที่ 21 ที่จ�ำเป็นส�ำหรับครูประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก โดยเรียงล�ำดับ

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ�ำเป็นต่อทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จ�ำเป็น ส�ำหรับครูประถมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก
1. ทักษะการพัฒนาหลักสูตรและรายวิชา
2. ทักษะการจัดการเรียนการสอน

ผู้บริหาร

อันดับที่
5=2
อันดับที่
4=3
อันดับที่
6=1
อันดับที่
2=5
อันดับที่
1=6
อันดับที่
3=4

อันดับที่
3=4
อันดับที่
1=6
อันดับที่
2=5
อันดับที่
6=1
อันดับที่
5=2
อันดับที่
4=3
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3. ทักษะด้านการประเมินผลการจัดการเรียนรูส้ วู่ จิ ยั เชิงปฏิบตั กิ าร
ในชั้นเรียน
4. ทักษะด้านการจัดการชั้นเรียนเพื่อการสร้างบรรยากาศ
เชิงบวก
5. ทักษะความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม

ครูผู้สอน

6. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
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ตอนที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างทักษะ
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการสอนของ
ครูประถมศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ในภาคตะวันออก
ส่วนที่ 1 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)
การสอบถามผู้เชี่ยวชาญเพื่อถอดประสบการณ์ในการก�ำหนดและ
พัฒนารูปแบบการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการสอนของครูประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
(Stakeholder) ในการพัฒนาครูประถมศึกษาในภาคตะวันออก
จ�ำนวน 3 กลุ่ม จ�ำนวน 10 คน โดยมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารระดับสูง (จ�ำนวน 2 คน)
1. ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา จะต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ชาติ และวิสัยทัศน์ภาคตะวันออก
เพื่ อ ที่ จ ะออกแบบการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาครู ใ ห้ เ กิ ด ทั ก ษะการ

คะแนนรวม

รำไ

ทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ความต้องการ

6

4

9

1

6

5

6

6

8

2

7

3

จัดการเรียนรู้ที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยวิธีการก�ำหนดนโยบาย
แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาครู มีการส่งเสริมพัฒนาครูดว้ ยวิธกี าร
ต่างๆ ที่มีความหลากหลาย ทั้งนี้ต้องมีการนิเทศ ติดตามมีการให้
ข้อเสนอแนะข้อแนะน�ำอย่างต่อเนื่อง
2. การพัฒนาให้ครูมีการบูรณาการโครงงานมาใช้ใน
การจัดการเรียนรูอ้ ย่างสม�ำ่ เสมอ ต้องสร้างความตระหนัก และส่งเสริม
ให้ความรู้ความเข้าใจกับครูอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มที่ 2 ศึกษานิเทศก์ (จ�ำนวน 3 คน)
1. เรือ่ งของการบูรณาการโครงงานในการจัดการเรียนรู้
จะต้องค�ำนึงถึงการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
2. การจั ด การเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยการบู ร ณาการโครงงาน
ต้องส่งเสริมให้ครูรู้จักใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย โดยเฉพาะวิธี
การสอนแบบ IPA-based Learning เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้รบั ความรูแ้ ละ
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ และค้นหา
ค�ำตอบในการท�ำโครงงาน
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5. ภาวะผู ้ น� ำ เป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ จ ะผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลง ให้เกิดการบูรณาการโครงงานในการจัดการเรียนรู้
อย่างสม�่ำเสมอ ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมของทุกฝ่ายด้วยการท�ำ
โครงงาน
ส่วนที่ 2 ยกร่างรูปแบบการเสริมสร้างทักษะการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการสอนของครูประถมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก
โดยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก ตอนที่ 1 ความต้องการจ�ำเป็นต่อ
ทักษะทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จ�ำเป็นส�ำหรับ
การสอนของครูประถมศึกษา ร่วมกับข้อมูลตอนที่ 2 โดยก�ำหนด
แนวทางในการสร้างเนือ้ หาของคูม่ อื ในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการสอนของครู
ประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ในภาคตะวันออก ดังนี้

รำไ

3. การบูรณาการโครงงานในการจัดการเรียนรู้ จะต้อง
มีการส่งเสริมและพัฒนาให้ครูมีเทคนิคการสอนและแนวการสอน
ที่มีความหลากหลาย
กลุ่มที่ 3 ผู้บริหารโรงเรียน (จ�ำนวน 5 คน)
1. การส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการโครงงานในการ
จัดการเรียนรู้อย่างสม�่ำเสมอ จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องส่งเสริมและ
พัฒนาบทบาทของครู
2. รู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนเป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ
ในการส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการโครงงานในการจัดการเรียนรู้
อย่างสม�่ำเสมอ
3. การจัดการเรียนรู้เชิงรุกจะช่วยส่งผลให้ครูเกิดการ
บูรณาการโครงงานในการจัดการเรียนรู้อย่างสม�่ำเสมอ
4. การสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและครู เป็นสิ่งส�ำคัญ
ในการส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการโครงงานในการจัดการเรียนรู้
อย่างสม�่ำเสมอ

2.
3.
4.

ทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน
มีการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนใช้เป็น
เครื่องมือในการสร้างความรู้ด้วยตนเองเน้นกระบวนการ
ปฏิบัติ โดยให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้
ให้ผู้เรียนท�ำงานอย่างมีอิสระ และร่วมท�ำงานกับผู้อื่น
มีการปรับเปลี่ยนการสอนที่เน้นจากห้องเรียนสู่โลกภายนอก
ใช้เทคโนโลยีอย่างหลากหลาย
เปิดโอกาสให้เพื่อนครูมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้อย่างสม�่ำเสมอ

เนื้อหาในการสร้างบทเรียน
แนวคิด หลักการ การปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
การพัฒนาลักษณะนิสัย
การใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ชั้นเรียน

ลัยร
า

1.

ชภัฏ

ตารางที่ 2 ข้อเสนอแนะส�ำหรับการสร้างเนื้อหาในการสร้างบทเรียนของคู่มือฯ
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จากข้อเสนอแนะส�ำหรับการสร้างเนื้อหาในการสร้าง
บทเรียนของคูม่ อื ฯ ผูว้ จิ ยั ได้สงั เคราะห์และยกร่างรูปแบบการพัฒนาฯ
เป็น “คูม่ อื การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
ส�ำหรับครูประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษา ในภาคตะวันออก” โดยแบ่งเป็น 4 หน่วย ได้แก่ หน่วยที่ 1
ครูเพื่อศิษย์คิดเป็น เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ, หน่วยที่ 2 ครูผู้สร้าง
มุ่งพัฒนา, หน่วยที่ 3 ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอนแบบ 4.0
และหน่วยที่ 4 PLC สิ่งดีๆ สู่การพัฒนา
ส่วนที่ 3 ตรวจสอบความเหมาะสมและเป็นไปได้ของ
รูปแบบการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการสอนของครูประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออก “คู่มือการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนการสอนส�ำหรับครูประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงาน

อรวรรณ ไชยชาญ

แนวคิด หลักการ ในการท�ำ PLC

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก” ภายหลังการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้วิจัยได้น�ำแบบประเมินที่พัฒนาขึ้น
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 กลุ่ม จ�ำนวน 9 คน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก
ผูท้ รงคุณวุฒิ ดังนี้ ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นการบริหารจัดการศึกษาระดับสูง
ในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออก ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นการบริหารสถานศึกษา และ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการนิเทศการจัดการศึกษาและจัดการเรียนรู้
ในพื้นที่ ประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้ ของเนื้อหาในคู่มือฯ
พบว่า ผูท้ รงคุณวุฒทิ งั้ 9 คน มีความคิดเห็นว่า เหมาะสม มีความเป็น
ไปได้ โดยค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.78 - 1.00 และค่าเฉลี่ยรวม = 0.95
และผูท้ รงคุณวุฒไิ ด้ให้ขอ้ เสนอแนะกับผูว้ จิ ยั เพือ่ น�ำไปปรับปรุงก่อน
การใช้ สรุปได้ดังนี้ ทั้ง 4 หน่วยความมีการตรวจสอบให้เชื่อมโยง
กับตารางการวิเคราะห์ก่อนร่างคู่มือ ในส่วนของวิทยากรควรเป็น
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ซึ่งครูมีความจ�ำเป็นต้องมีสมรรถนะเป็นครูมืออาชีพ เป็นครูที่มี
ความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอน ครูต้องมีความรู้ที่ดี
ในเนื้ อ หา และมี ก ารเตรี ย มพร้ อ มรั บ มื อ กั บ การเปลี่ ย นแปลง
ในวัฒนธรรมการสอนมาเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ สภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน มุง่ เน้นการคิดเชิงวิเคราะห์และการท�ำงานร่วมกัน โดยมี
การบูรณาการโครงงานในการจัดการเรียนการสอนอย่างสม�่ำเสมอ
ซึ่งเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับครู ในการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนา
ให้นักเรียนมีทักษะที่ดีในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับธีรภัทร ไชยสัตย์
(2542) ทีก่ ล่าวไว้วา่ ความมีประสิทธิภาพในเชิงวิชาการ ท�ำให้ผเู้ รียน
เป็นผูท้ มี ปี ฏิภาณไหวพริบ สามารถประยุกต์ความรูท้ ไี่ ด้ศกึ ษามาเข้า
กับการท�ำงานได้และความรู้ คือ คุณลักษณะทางด้านความรูท้ างวิชา
พื้นฐาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสถาบันพัฒนาครูคณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา (2550) ที่ได้ทําการวิจัย การทดลอง
ตั ว แบบการพั ฒ นาครู แ บบอิ ง พื้ น ที่ เ ป็ น ฐาน และข้ อ เสนอแนะ
เชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาครู พบว่า เกิดการพัฒนาและ
มีความก้าวหน้าทุกประเด็น โดยประเด็นการพัฒนาครูผู้ปกครอง
และบุ ค ลากร ทางการศึ ก ษาระดั บ ปฐมวั ย ด้ ว ยวิ ธี ก ารอบรม
เชิงปฏิบตั กิ ารโดยใช้วงจรปฏิบตั กิ าร PDCA ทีด่ าํ เนินการพัฒนาทัง้ ครู
และผูป้ กครองโดยการให้ความรูส้ ง่ เสริมการมีสว่ นร่วม และประสาน
ความร่วมมือจากองค์กรที่เกี่ยวข้องนั้น ส่งผลให้ครูและผู้ดูแลเด็ก
มีความรู้และประสบการณ์มากขึ้น รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างครูผปู้ กครอง และชุมชนอีกด้วย ส่วนการ
พัฒนาครูผู้นํา ปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการวิจัยนั้น พบว่า
ครูได้เรียนรู้วิธีปฏิบัติงานโดยวงจรปฏิบัติการ PDCA อย่างถูกต้อง
รวมทั้งได้ทราบเทคนิคการจัดการเรียนการสอน การจัดทําสื่อโดย
ครูพี่เลี้ยง ตลอดจนรูปแบบวิธีการนิเทศภายใน เพื่อพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องต่อไป และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณรัตน์
ลังกาวงศ์ (2546) ได้ทําการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาครูในการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
สั ง กั ด กองการศึ ก ษาเพื่ อ คนพิ ก าร กรมสามั ญเขตการศึกษา 7
พบว่า สภาพการพัฒนาครู ในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดกองการศึกษาเพื่อ
อภิปรายผล
1. การศึกษาความต้องการจ�ำเป็นในการการเสริมสร้าง คนพิการ กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7 ในภาพรวม พบว่า
ทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จ�ำเป็นส�ำหรับครูผู้สอน มีการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับปานกลาง ทัง้ นีผ้ ลการเปรียบเทียบความคิด
ระดับประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา เห็นของ ผู้สอน จําแนกตามประสบการณ์ของผู้สอนโดยรวม พบว่า
ในภาคตะวันออก จากผูบ้ ริหารสถานศึกษา และการสอบถามระดับ หน่วยงานควรมีการสํารวจข้อมูลอย่างสม�่ำเสมอถึงความจําเป็น
การปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ของครูผู้สอน พบว่า ด้านต่างๆ แล้วนํามาพิจารณาร่วมกันวางแผนให้เกิดความชัดเจน
ความต้ อ งการจ� ำ เป็ น ในการพั ฒ นาทั ก ษะแห่ ง ศตวรรษที่ 21 ครูต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ควรมีการกําหนดบทบาทหน้าที่
มากที่สุด คือ ทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้เนื่องจาก ของครูอย่างทั่วถึง
2. ผลการพั ฒ นารู ป แบบการเสริ ม สร้ า งทั ก ษะการ
เป็ น ทั ก ษะที่ มี ค วามส� ำ คั ญ และเกี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาผู ้ เรี ย น
เพือ่ ให้ตอบสนองความต้องการของทักษะของผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21 จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จ�ำเป็นส�ำหรับครูผู้สอนระดับ
โดยเป็นทักษะที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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บุคคลทีส่ ามารถถ่ายทอดความรู้ มีประสบการณ์ในการจัดการเรียน
การสอน สามารถถอดประสบการณ์ได้ ควรมีการก�ำกับติดตาม และ
นิเทศอย่างสม�ำ่ เสมอ ตอนท�ำ Pirot study ให้เห็นวิธกี ารฝึกอบรมฯ
ให้น่าสนใจ เชิญบุคคลที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ที่เป็นต้นแบบ
ในการจั ด การเรี ย นรู ้ ใ นศตวรรษที่ 21 และการวั ด ผล ควรวั ด
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย
ตอนที่ 3 ศึกษาผลการใช้รปู แบบการเสริมสร้างทักษะ
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการสอนของ
ครูประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ในภาคตะวันออก
ผู ้ วิ จั ย ได้ ใ ห้ ค รู ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ ข้ า รั บ การอบรม
เชิงปฏิบัติการโดยความสมัครใจ ได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
(ปลายเปิ ด ) ภายหลั ง สิ้ น สุ ด การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง
“การเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จ�ำเป็น
ส�ำหรับการสอนของครูประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษา ในภาคตะวั น ออก” โดยได้ ท ดลองใช้
“คู ่ มื อ การพั ฒ นาทั ก ษะการจั ด การเรี ย นการสอน ส� ำ หรั บ ครู
ประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ในภาคตะวันออก” ระหว่างวันที่ 2 - 16 มีนาคม พ.ศ. 2562
ซึ่งโดยภาพรวมแล้วครูมีระดับความพึงพอใจกับความรู้ความเข้าใจ
ที่ ไ ด้ รั บ และมี แรงบั น ดาลใจ อยากให้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการแบบนี้อย่างต่อเนื่อง และจัดอบรมให้กับครู ในรุ่น
ต่อๆ ไป และจะน�ำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไปขยายผลให้กับ
เพื่อนครู ที่ไม่ได้เข้ารับการอบรมด้วย และผู้วิจัยใช้แบบประเมิน
ความพึ ง พอใจต่ อ วิ ท ยากรของครู ที่ เข้ า รั บ การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ
การ มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรวม 4.73 (Mean = 4.73) และ
ค่าเฉลี่ยรวมส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.44 (S.D. = 0.44)
แสดงให้เห็นว่าครูที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ มีความรู้
ความเข้าใจ และได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากวิทยากรเป็น
อย่างดี

อรวรรณ ไชยชาญ
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ขั้นตอน และสอดแทรกแนวคิดของหลักสูตรที่ต้องการให้ผู้เรียน
ได้รับรู้เป็นระยะๆ ทั้งนี้เนื่องจากคู่มือการพัฒนาทักษะการจัด
การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ส�ำหรับครูประถมศึกษา สังกัด
ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา ในภาคตะวั น ออก
ที่ ผู ้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น ได้ ผ ่ า นการประเมิ น ความเหมาะสมและการ
ตรวจสอบความเป็นไปได้โดยผู้เชี่ยวชาญ โดยการสนทนากลุ่มย่อย
ซึ่ ง เป็ น รู ป แบบการตรวจสอบโดยวิ ธี อ ้ า งอิ ง ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
(Connoisseurship model) ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิจะให้ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงคู่มือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ก่อนน�ำไปใช้จริง จากการด�ำเนินการของผู้วิจัยตามขั้นตอนดังกล่าว
จึงส่งผลได้มาซึ่งคู่มือการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน
ในศตวรรษที่ 21 ส�ำหรับครูประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษา ในภาคตะวั น ออก ที่ มี อ งค์ ป ระกอบ
ที่ครบถ้วนและมีความเหมาะสมอย่างยิ่ง เหมาะจะน�ำไปพัฒนาครู
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ต่อไป
3. ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเสริมสร้างทักษะการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการสอนของครู
ประถมศึ ก ษาสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ในภาคตะวันออก หลังการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร ด้วยคูม่ อื การพัฒนา
ทั ก ษะการจั ด การเรี ย นการสอนในศตวรรษที่ 21 ส� ำ หรั บ ครู
ประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ในภาคตะวั น ออก ด้ ว ยการส� ำ รวจความพึ ง พอใจของผู ้ เข้ า รั บ
การอบรม พบว่า ค่าระดับความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจาก คู่มือการพัฒนาทักษะการจัดการเรียน
การสอนในศตวรรษที่ 21 ส�ำหรับครูประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก มีองค์ประกอบ คือ
1) มีจุดมุ่งหมายและเนื้อหาที่ต้องการศึกษา 2) บรรยายเนื้อหา
3) มีจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม 4) มีแนวการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน และ 5) มีกิจกรรมที่ส่งเสริมจะให้เกิดทักษะ โดยแต่ละ
หน่วยในคู่มือ ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นตามทฤษฎีความแตกต่างระหว่าง
บุคคล โดยความต้องการ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
เป็นส�ำคัญ บุคคลมีความแตกต่างกันหลายด้าน อีกทัง้ ยังยึดแนวทาง
จัดการเรียนรู้ยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ คือ เปิดโอกาสให้ครูที่เข้า
รับการอบรม มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม มีการเสริมแรงอันจะ
ท�ำให้ครูท�ำพฤติกรรมนั้นซ�้ำหรือหลีกเลียงไม่กระท�ำ ส่งเสริมให้ครู
ได้เรียนรู้ไปทีละขั้นตอนตามความสามารถและความสนใจ เน้นการ
ให้ครูมีการน�ำเอาสื่อประสมมาใช้สอนหลายๆ อย่างมาสัมพันธ์กัน
อย่างมีคุณค่าที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันอย่างมีระบบ ให้ครูใช้สื่อการ
สอนโดยการใช้ส่ือประสมช่วยให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ที่ผสมผสาน
กับให้นกั เรียนได้คน้ พบวิธกี ารทีจ่ ะเรียนในสิง่ ทีต่ อ้ งการได้ดว้ ยตนเอง
มากยิง่ ขึน้ และได้นำ� เอากระบวนการกลุม่ มาใช้ เพือ่ ให้ผเู้ รียนมีทกั ษะ
การท�ำงานเป็นทีมและให้ความรู้สึกทีไม่โดดเดี่ยวในการเรียนรู้
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ในภาคตะวันออก ได้เครื่องมือในการพัฒนาทักษะการจัดการเรียน
การสอน ด้านการบูรณาการโครงงานในการจัดการเรียนการสอน
อย่างสม�่ำเสมอ คู่มือการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน
ในศตวรรษที่ 21 ส�ำหรับครูประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก แบ่งออกเป็น 4 หน่วย คือ
หน่วยที่ 1 ครูเพื่อศิษย์ คิดเป็น เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
หน่วยที่ 2 ครูผู้สร้าง มุ่งพัฒนา
หน่วยที่ 3 ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน แบบ 4.0
หน่วยที่ 4 PLC สิ่งดีๆ สู่การพัฒนา
การประเมินความเหมาะสมและการตรวจสอบความ
เป็นไปได้โดยผู้เชี่ยวชาญ โดยการสนทนากลุ่มย่อย พบว่า คู่มือ
การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ส�ำหรับ
ครูประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ในภาคตะวั น ออก มี ค วามเหมาะสม และความเป็ น ไปได้
ทุ ก องค์ ป ระกอบอยู ่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจาก คู ่ มื อ ฯ
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้ด�ำเนินการสร้างอย่างเป็นระบบตามขั้นตอน
โดยศึ ก ษารวบรวมความรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การจั ด กิ จ กรรม
การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน ศึกษาทฤษฎี
การสอน จิตวิทยาการสอน ศึกษาการจัดท�ำคูม่ อื หลักสูตร วิเคราะห์
เนื้อหา วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้และ
การวัดผลประเมินผล จากนั้นศึกษาหลักการสร้างคู่มือ ด�ำเนินการ
สร้างคู่มือ และน�ำไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา รูปแบบของคู่มือ ภาษาที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ และ
รูปแบบประกอบเพื่อน�ำมาปรับปรุงให้คู่มือมีความสมบูรณ์ยิงขึ้น
อีกทั้งผู้วิจัยได้น�ำเนื้อหาวิชามาจัดเรียงล�ำดับก่อนหลังให้มีความ
เหมาะสม โดยจัดกิจกรรมให้ง่าย และสะดวกต่อการศึกษา เนื้อหา
วิชาก็เป็นเรื่องใกล้ตัวและได้รับความสนใจจากครู กิจกรรมได้
ส่งเสริมให้ครูได้ลงมือปฏิบัติทั้งด้วยตนเองและเป็นกลุ่ม ให้ครูมี
การจัดการเรียนรู้ได้เน้นให้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากสถานการณ์
ตลอดจนต้นแบบ เช่น จากการเรียนรูแ้ ละจากการถอดประสบการณ์
เพื่อน�ำข้อมูลมาจัดกระท�ำสู่การออกแบบทักษะการจัดการเรียน
การสอน อีกทั้งการจัดการเรียนการสอนยังส่งเสริมให้ครู ได้รู้จัก
การตรวจสอบ ปรับปรุง พัฒนา แก้ไขกระบวนการสอนอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ ก ระบวนการจั ด การเรี ย นรู ้ ที่ มี ค วามหลากหลาย
คิดวิเคราะห์ข้อเด่น ข้อด้อย พร้อมทั้งฝึกทักษะการปฏิบัติและ
แลกเปลี่ ย นความรู ้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอน โดยการถอด
ประสบการณ์ และการเขียนการสรุปองค์ความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ
ทิ ศ นา แขมมณี (2548) ได้ ก ล่ า วว่ า รู ป แบบการจั ด กิ จ กรรม
การเรียนรู้ที่ดี มีประสิทธิภาพควรปฏิบัติดังนี้ 1) ก�ำหนดเป้าหมาย
ของการสอนให้ชัดเจน 2) จัดเตรียมรายละเอียดของเนื้อหา และ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 3) วางแผนขั้นตอนในการสอน
โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ใหม่ และ 4) ปฏิบัติตาม
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ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ พั ฒ นาทั ก ษะแห่ ง
ศตวรรษที่ 21 ส�ำหรับครูผู้สอนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก ในด้านอื่นๆ
2. ควรมีการศึกษาวิจัยรูปแบบการพัฒนาทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ส�ำหรับครูผู้สอนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก โดยการจัดท�ำเป็น
แผนพัฒนาครู และหลักสูตรการพัฒนาครูของสถานศึกษา
3. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่สัมพันธ์กับ
ความส�ำเร็จในการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ส�ำหรับครูผสู้ อน
ประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ในภาคตะวันออก

รำไ

ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนในการสร้างชุดกิจกรรมของวิชัย วงศ์ใหญ่
(2535) ที่ได้กล่าวว่า ในการสร้างกิจกรรมย่อยในแต่ละชุดกิจกรรม
ควรเรียงล�ำดับกิจกรรมการเรียนรู้ เพือ่ ให้เกิดการประสานกลมกลืน
ของการเรียนการสอน จะต้องน�ำกิจกรรมการเรียนรู้ของแต่ละข้อ
ทีท่ ำ� การวิเคราะห์งาน และเรียงล�ำดับกิจกรรมไว้ทงั้ หมดมาหลอมรวม
เป็นกิจกรรมการเรียนรูข้ นั้ สมบูรณ์ทสี่ ดุ โดยค�ำนึงถึงพฤติกรรมพืน้ ฐาน
ของผูเ้ รียน วิธดี ำ� เนินการสอน ตลอดจนการติดตามผล และการประเมิน
พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกเมื่อมีการเรียนการสอน ในด้านสื่อ
การเรียน ผู้สอนจะต้องจัดท�ำและจัดหาไว้ให้เรียบร้อย และควรมี
การประเมินผลเพื่อเป็นการตรวจสอบดูว่าหลังจากการจัดกิจกรรม
การเรี ย นรู ้ แ ล้ ว ผู ้ เรี ย นได้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก�ำหนดไว้หรือไม่ การประเมินผลนี้จะใช้วิธี
การใดก็ตามแต่จะต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรูท้ เี่ ราตัง้ ไว้
จากการด�ำเนินการสร้างคู่มือการพัฒนาทักษะการจัดการเรียน
การสอนในศตวรรษที่ 21 ส�ำหรับครูประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก ทีเ่ ป็นระบบดังกล่าว
เมือ่ น�ำไปทดลองใช้กบั ครูผสู้ อน จึงส่งผลให้คา่ ระดับความพึงพอใจ/
ความรู้ความเข้าใจ/การน�ำไปใช้ ในการอบรมเรื่อง “การเสริมสร้าง
ทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการสอน
ของครูประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ในภาคตะวั น ออก” ด้ า นการน� ำ ความรู ้ ไ ปใช้ โดยภาพรวมอยู ่
ในระดับมากทีส่ ดุ แสดงให้เห็นว่าครูทเี่ ข้ารับการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารฯ
มีความรู้ ความเข้าใจ และได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จาก
วิทยากรเป็นอย่างดี

เอกสารอ้างอิง
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กระทรวงศึกษาธิการ. (2539). คูม่ อื การปฏิรปู การศึกษา. กรุงเทพฯ:
กระทรวงศึกษาธิการ.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2558). นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ). กรุงเทพฯ:
ส�ำนักปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ.
ถนอมพร เลาหจรัสแสง. (2556). การเรียนรู้ในยุคสมัยหน้า:
ตอนรูปแบบและทฤษฎี การเรียนรู้อนาคต.กรุงเทพฯ.
ธี ร พั ฒ น์ ไชยสั ต ย์ . (2542). ปั ญ หาและแนวทางแก้ ป ั ญ หา
การด� ำ เนิ น งานการส่ ง นั ก ศึ ก ษาออกฝึ ก งาน
ของวิ ท ยาลั ย การอาชี พ สั ง กั ด กรมอาชี ว ะ เขต
การศึ ก ษา 9. วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาศึ ก ษาศาสตร์
ข้อเสนอแนะ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1. ผู้บริหารโรงเรียนควรให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา ทิศนา แขมณี. (2548). ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัด
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในทักษะด้านการประเมินผลการจัดการ
กระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ. กรุงเทพฯ :
เรียนรู้ สู่วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ทักษะการพัฒนาหลักสูตร
ด่านสุทธาการพิมพ์
และรายวิชา ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ทักษะด้านการจัดการชัน้ เรียน พิณสุดา สิริธรังศรี. (2557). การยกระดั บคุ ณภาพครูไทยใน
เพือ่ สร้างบรรยากาศเชิง และทักษะความเป็นผูม้ คี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม
ศตวรรษที่ 21. เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ”
ควบคู่กันไป
อภิวฒ
ั น์การเรียนรู.้ ..สูจ่ ดุ เปลีย่ นประเทศไทย. กรุงเทพฯ.
2. ในการด� ำ เนิ น การพั ฒ นารู ป แบบการเสริ ม สร้ า ง พิมพ์พันธ์ เตชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข. (2560). การศึกษาใน
ทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการสอน
ศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ของครูประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา วรรณรัตน์ ลังกาวงศ์. (2546). การพัฒนาบุคคลในการใช้นวัตกรรม
ในภาคตะวันออก ควรมีการด�ำเนินการนิเทศ ติดตาม อย่างต่อเนือ่ ง
และเทคโนโลยี เ พื่ อ การจั ด การเรี ย นการสอนใน
และส่งเสริมให้มีการคัดเลือกครูต้นแบบ
โรงเรียนสังกัดองค์การศึกษาเพือ่ คนพิการ กรมสามัญ
3. ครู ค วรมี ก ารศึ ก ษาคู ่ มื อ ในการพั ฒ นาทั ก ษะ
ศึ ก ษาเขตการศึ ก ษา 7. วิ ท ยานิ พ นธ์ ค รุ ศ าสตร
ในศตวรรษที่ 21 ให้ เข้ า ใจทุ ก ขั้ น ตอนอย่ า งละเอี ย ด ชั ด เจน
มหาบัณฑิต สถาบันราชภัฏก�ำแพงเพชร
ก่อนการน�ำคู่มือไปใช้
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ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2559). สภาวะการศึกษาไทย
ปี 2557-2558 จะปฏิรูปการศึกษาไทยอย่างไรให้ทัน
โลกในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ : พิมพ์ดีการพิมพ์.
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา. (2550).
การวิ จั ย การติ ด ตามสภาวการณ์ ค รู ร ายจั ง หวั ด
(Teacher Watch) และการสร้างตัวแบบการพัฒนา
ครูที่สนองตอบสภาวการณ์และปัญหาในการท�ำงาน
ของครู/สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา. นครปฐม : สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา
Cronbach, L. J. (1990). Essentials of Psychological Testing.
5 th ed. New York : HarperCollins.
Yamane, Taro. (1973). Statistics: An Introductory
Analysis. Third editio. Newyork : Harper and
Row Publication.
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วิโรจน์ สารัตถะ. (2556). กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา กรณี
ทั ศ นะต่ อ การศึ ก ษาศตวรรษที่ 21. กรุ ง เทพฯ:
ทิพยวิสุทธิ์.
วิจารณ์ พานิช. (2555). วิถสี ร้างการเรียนรูเ้ พือ่ ศิษย์ในศตวรรษที่ 21.
กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์.
วิจารณ์ พานิช. (2556). สนุกกับการเรียนในศตวรรษที่ 21.
กรุงเทพฯ : มูลนิธิสด-ศรีสฤษดิ์วงศ์.
วิจารณ์ พานิช. (2556). การสร้างการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21.
กรุงเทพฯ มูลนิธิสยามกัมมาจล.
วิชัย วงศ์ใหญ่. (2535). การพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจร.
กรุงเทพฯ : สุริยาสาสน์.
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การพัฒนาบทเรียนออนไลน์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
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รำไ
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน รายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2 เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 = 80/80
2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อบทเรียนออนไลน์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
จังหวัดชลบุรี ที่เรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 จ�ำนวน 1 ห้องเรียน จ�ำนวนนักเรียน 30 คน โดยได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม
(Cluster Random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) บทเรียนออนไลน์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 2) แบบทดสอบก่อนเรียน หลั ง เรี ย น 3) แบบศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 หลั ง เรี ย นด้ ว ยบทเรี ย นออนไลน์ การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล
ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบประสิทธิภาพ (E1/E2) และดัชนีประสิทธิผล (E.I.)
ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนออนไลน์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพของกระบวนการเท่ากับ 80.58/81.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ 2) ผลดัชนีประสิทธิผล
(E.I.) ของการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและ
อินเทอร์เน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เท่ากับ .6083 คิดเป็นร้อยละ 60.83 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยภาพรวม
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18
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This Study aims to 1) Test the effectiveness online lesson by using problem-based from Information
Technology 2 in a topic of ‘Data Communication and Internet’ for grade 8 students according to E1/E2 criteria
equal to 80/80 efficiency 2)Study the effectiveness index of students studying online lesson by using
problem-based from Information Technology 2 in a topic of ‘Data Communication and Internet’ for grade 8
students 3) Study students’ satisfaction with online lesson by using problem-based from Information Technology
2 in a topic of ‘Data Communication and Internet’ for grade 8 students. This research methodology is used the
sample group of grade 8 students, Phanatpittayakarn School. Chonburi. The sample group is cluster random
sampling from 1 classroom with 30 students. In this study, the researching tools are online lesson by using
problem-based from Information Technology 2 in a topic of ‘Data Communication and Internet’, pre-test- post test
and satisfactory questionnaire from grade 8 students after studying with online lesson by using problem-based
from Information Technology 2 in a topic of ‘Data Communication and Internet’. The data analysis methods are
from finding percentage, mean, standard deviation and performance test (E1/E2)
The finding found that 1) online lesson by using problem-based from Information Technology 2 in a
topic of ‘Data Communication and Internet’ for grade 8 students had the efficiency of the process equal to 80.58/
81.17 which was higher than the criteria set 80/80 as the hypothesis. 2) Effectiveness index (E.I) of learning
management with online lesson by using problem-based from Information Technology 2 in a topic of ‘Data
Communication and Internet’ for grade 8 students analyzed from the achievement score, is equal to .6083,
which is higher than the acceptable level of effectiveness (.50 and up). These results show that students have
progress in learning achievement, which is 60.83 percent according to the hypothesis set 3) students are
satisfied with learning by using online lesson by using problem-based from Information Technology 2 in a topic
of ‘Data Communication and Internet’ for grade 8 students. In conclusion, students were satisfied at the highest
level with an average of 4.18 accordingly to the assumption
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เนื้อหา ความรู้ที่ได้ไม่คงทน นักเรียนแต่ละคนมีศักยภาพในการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความส�ำคัญ แสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนที่แตกต่างกัน นักเรียนไม่มี
เป็นอย่างมากในสังคมปัจจุบนั เทคโนโลยีเกีย่ วข้องกับการด�ำรงชีวติ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และการจัดการเรียนการสอน
ประจ�ำวัน หรือเกี่ยวข้องกับการท�ำงาน การเรียนรู้และการเข้าถึง ในชัว่ โมงทีม่ เี วลาจ�ำกัด โดยก�ำหนดเวลาเรียน คาบเรียนละ 55 นาที
สื่อที่เป็นในรูปแบบออนไลน์ สามารถท�ำได้ง่ายมากในปัจจุบัน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 นั้น เรียนสัปดาห์ละ 1 คาบ ท�ำให้
การเรียนรู้ไม่จ�ำกัดเฉพาะในห้องเรียนมีมากยิ่งขึ้น นักเรียนจ�ำเป็น นักเรียนไม่สามารถซักถามในสิ่งที่ยังไม่เข้าใจกับครูผู้สอนในเวลา
ต้ อ งมี ทั ก ษะการแสวงหาความรู ้ ทั ก ษะการแก้ ป ั ญ หา ทั ก ษะ เรียนได้ครบทั้งหมด ท�ำให้เกิดการไม่เข้าใจเนื้อหาบทเรียนที่เรียน
ในการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ซึ่งส่งผลต่อการเกิดการเรียนรู้ ท�ำให้ค่าคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาประเทศชาติ ทั้งนี้การใช้เทคโนโลยี การเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 มีค่าไม่น่าพอใจ คือ ต�่ำกว่า
สารสนเทศและการสื่อสารก็เข้ามามีบทบาทในทุกด้าน ซึ่งแผน ร้อยละ 60 ซึ่งต�่ำกว่าเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนก�ำหนด โดยเกณฑ์ที่
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 โดยส�ำนักงานเลขาธิการ โรงเรียนก�ำหนด คือ ร้อยละ 70 ขึ้นไป ครูผู้สอนจะต้องหาแนวทาง
สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้วางกรอบ เป้าหมาย และ วิธีการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อการแก้ปัญหาดังกล่าว
ทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศในการพัฒนาศักยภาพ และ สามารถท�ำได้หลายรูปแบบ หลายวิธี โดยเฉพาะการน�ำเทคโนโลยี
ขีดความสามารถของคนไทยทุกช่วงวัยให้เต็มตามศักยภาพ สามารถ ใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งในขณะนี้ กระบวนการ
แสวงหาความรู้และการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต จัดการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ สื่อออนไลน์ จะเป็นวิธีที่สะดวก
โดยการขับเคลื่อนตามวิสัยทัศน์ คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและ น่าสนใจส�ำหรับผู้เรียนและผู้สอน
บทเรียนออนไลน์ เป็นการจัดการเรียนผ่านเครือข่าย
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด�ำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้อง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลีย่ นแปลงของโลก อินเทอร์เน็ต ครูและนักเรียนสามารถติดต่อสื่อสารท�ำงานร่วมกัน
สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว นักเรียนสามารถท�ำ
ในศตวรรษที่ 21 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559 : 50 - 51)
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อการเรียนรู้ที่ กิจกรรมการน�ำเสนอผลงานในรูปแบบออนไลน์ มีการแสดงความ
หลากหลายในปัจจุบันถูกน�ำมาใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเกิด คิดเห็นระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ครูสามารถเข้าไปติดตามงานว่า
การเรียนรู้ เกิดทักษะในด้านต่างๆ ซึ่งการพัฒนาสื่อการเรียนนั้น นักเรียนคนใดเสร็จแล้วบ้างและใครยังท�ำงานไม่เสร็จ บทเรียน
มีการพัฒนา มาถึงการใช้คอมพิวเตอร์น�ำเสนอข้อมูลเนื้อหาความรู้ ออนไลน์ที่จัดท�ำขึ้นเป็นสื่อการเรียนรู้ ประกอบไปด้วย โครงสร้าง
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน พัฒนาความสามารถ หลั ก สู ต ร ค� ำ อธิ บ ายรายวิ ช า หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ การวางแผน
ของนักเรียน และในปัจจุบันระบบอินเทอร์เน็ตมีการพัฒนาความ การจัดการเรียนรู้ เนือ้ หา แบบทดสอบ แบบฝึกทักษะเพือ่ ให้นกั เรียน
สามารถใช้งานได้หลากหลาย เครือ่ งคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มอื ถือ และผู้ที่สนใจศึกษา สามารถศึกษาค้นคว้าความรู้ ได้ด้วยตนเองโดย
ได้ถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการใช้มากขึ้น ทุกคนสามารถรับรู้ ออกแบบไว้ให้โต้ตอบกับนักเรียนได้ และการที่จะท�ำให้บทเรียน
และเข้าถึงสื่อที่อยู่ในรูปแบบออนไลน์ได้ง่าย จากข้อดีนี้ท�ำให้น�ำมา ออนไลน์ มี ลั ก ษณะเฉพาะและเหมาะสมกั บ เนื้ อ หาที่ จ ะสอน
พัฒนาการการจัดการเรียนการสอน และเป็นสื่อการเรียนการสอน เหมาะสมกับผู้เรียน สามารถออกแบบบทเรียนให้เหมาะสมกับการ
ได้สะดวก ผู้เรียนสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ทุกเวลา แก้ปัญหา เรียนรู้ของผู้เรียน ให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาตามจุดมุ่งหมาย ผู้สอนควร
มีกลยุทธิก์ ารสอน เช่น มีการตัง้ เป็นประเด็นปัญหา ทีเ่ ป็นค�ำถามให้
การไม่เข้าใจเนื้อหาบทเรียน
สภาพปัจจุบัน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในรายวิชา ผูเ้ รียนได้ฝกึ กระบวนการคิดวิเคราะห์สงั เคราะห์ ซึง่ ส่วนใหญ่ทใี่ ช้กนั
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต ทั่วไป คือ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อ�ำเภอพนัสนิคม
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ใช้รูปแบบ learning หรือ PBL) เป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นจากแนวคิด
การสอนแบบบรรยาย ท�ำแบบทดสอบตามแบบเรียน มุ่งเน้นเพื่อ ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม (Constructivism)
ให้จบเนื้อหาตามที่หลักสูตรก�ำหนด มากกว่าการเน้นให้ผู้เรียนเกิด โดยให้ ผู ้ เรี ย นสร้ า งความรู ้ ใ หม่ จากการใช้ ปั ญหาที่ เ กิ ดขึ้นจริง
การคิดวิเคราะห์ คิดแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และคิดแก้ปัญหา ในโลกเป็นบริบทของการเรียนรู้ (Learning Context) เพือ่ ให้ผเู้ รียน
ท�ำให้ไม่สามารถพัฒนาผูเ้ รียนได้ ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะเนือ้ หาวิชาเป็น เกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา รวมทั้งได้ความรู้
นามธรรมเป็นส่วนมาก กิจกรรมเป็นแบบเดิมซ�้ำๆ นักเรียนเกิด ตามศาสตร์ในสาขาวิชาที่ตนศึกษาไปพร้อมกันด้วย การเรียนรู้โดย
ความเบื่อหน่าย ท�ำให้นักเรียนท�ำข้อสอบประเภทวิเคราะห์คิดแก้ ใช้ปัญหาเป็นฐานจึงเป็นผลมาจากกระบวนการท�ำงานที่ต้องอาศัย
ปัญหาได้น้อย นักเรียนไม่สามารถอธิบายเนื้อหาได้และไม่เข้าใจ ความเข้าใจและการแก้ไขปัญหาเป็นหลัก การสอน PBL เป็นเทคนิค
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3. เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ่ บทเรียน
ออนไลน์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

พพ
รรณ
ี

การสอน ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เผชิญหน้า
กับปัญหาด้วยตนเอง ท�ำให้ผเู้ รียนได้ฝกึ ทักษะในการคิดหลายรูปแบบ
เช่น การคิดวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
สร้างสรรค์ ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ในแต่ละขั้นตอนจะท�ำให้นักเรียนมีความตื่นตัว ให้ความสนใจ
มีความอยากรู้อยากเห็นและพยายามท�ำความเข้าใจปัญหา ท�ำให้
นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ปัญหาและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
พร้อมทัง้ ได้ฝกึ ทักษะการวางแผนการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองทีส่ ามารถน�ำ
ไปใช้ได้กับการแก้ปัญหา เป็นการฝึกการท�ำงานร่วมกับผู้อื่นในกลุ่ม
และฝึกการท�ำงานเป็นทีม ได้ฝึกการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
และการสือ่ สารกับบุคคลอืน่ ด้วย นักเรียนเกิดทักษะ การคิดสังเคราะห์
ข้อมูลทีไ่ ด้ และตัดสินใจได้วา่ เพียงพอที่ จะแก้ปญั หานัน้ หรือไม่ อย่างไร
ท�ำให้เกิดการเชือ่ มโยงความรูท้ หี่ ามาได้กบั วิธกี ารหาค�ำตอบของปัญหา
ซึ่งจะท�ำให้เกิดการพัฒนาทางด้านการแก้ปัญหาอีกทางหนึ่ง ดังนั้น
จึงท�ำให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี รูปแบบการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน และปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ผูว้ จิ ยั จึงสนใจจะพัฒนาบทเรียนออนไลน์โดยใช้ปญ
ั หา
เป็นฐาน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เรื่อง การสื่อสารข้อมูล
และอินเทอร์เน็ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้เรียนจะมีทักษะในการตั้งสมมุติฐานและ
การให้เหตุผลดีขึ้น พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ท�ำงานเป็น
กลุ ่ ม และสื่ อ สารกั บ ผู ้ อื่ น ได้ ดี ความคงอยู ่ ข องความรู ้ น านกว่ า
การเรียนแบบบรรยาย และเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
ด้วยบทเรียนออนไลน์โดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐานส�ำหรับวงการการศึกษา
ต่อไป

วิธีด�ำเนินการวิจัย

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

1. ขั้ น การวิ เ คราะห์ (Analysis) วิ เ คราะห์ ป ั ญ หา
วิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์โครงสร้างวิชา
2. ขั้ น การออกแบบ (Design) ออกแบบบทเรี ย น
ออนไลน์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ออกแบบแบบทดสอบ ออกแบบ
ประเมินความพึงพอใจ
3. ขัน้ การพัฒนา (Development) สร้างแบบทดสอบ
และหาคุณภาพแบบทดสอบ สร้างแบบวัดความ พึงพอใจและ
หาคุณภาพ ทดลองใช้เบื้องต้น (Try out) เก็บรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล โดยในขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนออนไลน์โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ใช้หลักการ คือ
ขั้นที่ 1 ก�ำหนดปัญหา เป็นขั้นที่ผู้สอนจัดสถานการณ์
ต่างๆ กระตุน้ ให้ผเู้ รียนเกิดความสนใจ และมองเห็นปัญหา สามารถ
ก�ำหนดสิ่งที่เป็นปัญหาที่ผู้เรียนอยากรู้อยากเรียนได้เกิดความสนใจ
ที่จะค้นหาค�ำตอบ
ขั้นที่ 2 ท� ำ ความเข้ า ใจกั บ ปั ญ หา ผู ้ เรี ย นจะต้ อ งท� ำ
ความเข้าใจปัญหาทีต่ อ้ งการเรียนรู้ ซึง่ ผูเ้ รียนจะต้องสามารถอธิบาย
สิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาได้
ขั้นที่ 3 ด�ำเนินการศึกษาค้นคว้า ผูเ้ รียนก�ำหนดสิง่ ทีต่ อ้ ง
การเรียน ด�ำเนินการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้วยวิธกี ารหลากหลาย
ขั้นที่ 4 สังเคราะห์ความรู้ เป็นขั้นที่ผู้เรียนน�ำความรู้
ทีไ่ ด้คน้ คว้ามาแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกัน อภิปรายผล และสังเคราะห์
ความรู้ที่ได้มา ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด
วัตถุประสงค์หลัก
ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินค่าของค�ำตอบ ผู้เรียนแต่ละ
เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุม่ สรุปผลงานของกลุม่ ตนเอง และประเมินผลงานว่าข้อมูลทีศ่ กึ ษา
รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและ ค้นคว้ามีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด โดยพยายามตรวจสอบ
อินเทอร์เน็ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
แนวคิดภายในกลุ่มของตนเองอย่างอิสระ ทุกกลุ่มช่วยกันสรุป
องค์ความรู้ในภาพรวมของปัญหาอีกครั้ง
ขั้นที่ 6 น�ำเสนอและประเมินผลงาน ผู้เรียนน�ำเสนอ
วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์โดยใช้ ข้อมูลที่ได้มาจัดองค์ความรู้และน�ำเสนอเป็นผลงานในรูปแบบที่
ปัญหาเป็นฐาน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เรื่อง การสื่อสาร หลากหลายผู้เรียนทุกกลุ่มรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาร่วมกัน
ข้อมูลและอินเทอร์เน็ต ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มปี ระสิทธิภาพ ประเมินผลงาน
4. ขั้นการน�ำไปใช้ (Implementation) ทดลองใช้จริง
ตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 80/80
2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนที่เรียนด้วย (Trial run) กับกลุ่มเป้าหมาย
5. ขั้ น การประเมิ น ผล (Evaluation) ประเมิ น
บทเรี ย นออนไลน์ โ ดยใช้ ป ั ญ หาเป็ น ฐาน รายวิ ช าเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2 เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต ระดับชั้น ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน E1/E2 =
80/80 หาค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 2
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ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ใน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิเคราะห
ขอมูล
ระดับมากที่สุด
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รำไ
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ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ใน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต
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80/80 โดยใช้สูตเฉลี
ร E1/E2
ยยงค์ พรหมวงศ์
คคาาเฉลี
ย
่
1.50
–
2.49
หมายถึ
ง
มี
ค
วามคิ
ด
เห็
น
อยู
ใ

นระดั
บ
น
อ
ย
่ย 1.00 – 1.49
หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใช้ในระดั
บนอนยที
่สุดรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เรือ่ ง การสือ่ สาร
ปญ
ั หาเป็
ฐาน
2.คาเฉลี
วิเฉลี
เคราะห์
ประสิทธิผลของบทเรี
่ย 1.00ด–ัชนี1.49
หมายถึง มียคนออนไลน์
วามคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เมื่อได้คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนแล้ว ข้อมูลและอินเทอร์เน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สรุปผลการวิจัยได้
ผลการวิ
จัย
มาท�
ำการค�ำจนวณตามสู
ตรการหาดัชนีประสิทธิผล ทั้งนี้เกณฑ์ ดังนี้
ผลการวิ
ัย
ฒนาบทเรียนออนไลน์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ประสิทธิผลที่ยจากการดํ
อมรับได้าคืเนิอน0.50
ไป ฒนาบทเรียนออนไลน โดยใชปญหาเปน1.ฐานการพั
การวิขึจ้นัยการพั
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
นการวินเทอร
จคัย่าการพั
ยนออนไลน
ปญหาเป
ฐานดังนีรายวิ
ชาเทคโนโลยี2 สเรืารสนเทศ
ช าเทคโนโลยี
่ อ ง การสื2่ อ สารข้ อ มูล และ
ท�ำการวิ
คราะห์
เฉลี
งพอใจโดยรวม
เรื่องการสื3.จากการดํ
่อสารข
อมูาเนิ
ลเและอิ
เน็ต่ยฒความพึ
ชันาบทเรี
้นมัธยมศึ
กษาปที่ 2 โดยใช
สรุปรายวิ
ผลการวิ
จัยนได
้ สารสนเทศ
เรื่องการสื่อ1.อสารข
อมูฒลนาบทเรี
และอิ
เทอร
ชั้นโดยใช
มัธอยมศึ
ษาปาทนเฉลี
ี่ ฐาน
2 ่ยสรุรายวิ
ปผลการวิ
จเน็ัยได
อินชเทอร์
ต ดชััง้นสนีารสนเทศ
มั้ ธยมศึกษาปี
2 พบว่่อาสารข
บทเรีอมูยนมี
คะแนนของข้
ค�การพั
ำถามทุ
กข้อ นหารด้
วเน็ยจ�ตำนวนข้
เพื
หาค่
ยนออนไลน
ปญ่อกหาเป
าเทคโนโลยี
2 เรืท่อี่ งการสื
ล ประสิทธิภาพ
1. การพั
นออนไลน
โดยใช
ปพอใจของผู
ญหาเป
ชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็
2เปเรืนนไปตามเกณฑ์
่อไปตามเกณฑ
งการสื่อสารข
ทที่กอี่ก�ำมูหนดไว้
จะได้และอิ
คะแนนเฉลี
จมัารณาแบ่
งระดั
เ้ รีระสิ
ยนรายวิ
นเทอร
เย่ น็โดยพิ
ต ชัฒ้นนาบทเรี
ธยมศึกยษาป
ที่ บ2ความพึ
พบว
า งบทเรี
ยน มีนปฐาน
ทธิภE1/E2
าพ
E1/E=2 =80.58/81.17
80.58/81.17
ําลหนด E1/E2 =
เทอร
เน็ต ชัย้นนการสอนด้
ยมศึกษาป
ที่ 2 ยพบว
า บทเรีโยดยใช้
น มีปปญ
E1/Eดั2ง=ตารางที
80.58/81.17
เปนไปตามเกณฑที่กําหนด
80/80
่1
ทีม่ และอิ
ตี ไวอ่ กิEจ1น/E
กรรมการเรี
นออนไลน์
ัระสิ
หาทธิภาพ
ดัมังธตารางที
่ว1ยบทเรี
2 = 80/80
E1/Eใช้2เ=กณฑ์
80/80
ดังตารางที
เป็นไวฐาน
การประเมิ
นค่า่ 1ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงการหาประสิทธิภาพของกลุม ตัวอยางที่ที่เรียน ดวยบทเรียนออนไลน โดยใชปญหาเปนฐาน
ตารางที่ 1 แสดงการหาประสิทธิภาพของกลุม ตัวอยางที่ที่เรียน ดวยบทเรียนออนไลน โดยใชปญหาเปนฐาน
ตารางที่ 1 แสดงการหาประสิทธิภาพของกลุ่มตัวอย่างที่ที่เรียน ด้วยบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
คะแนน
คะแนนเต็ม
S.D.
รอยละ
X
คะแนน
คะแนนเต็ม
S.D.
รอยละ
X
40
32.23 4.48
80.58
1. คะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบระหวางเรียนหรือ
คะแนนเฉลี
ย
่
จากแบบทดสอบระหว
า
งเรี
ย
นหรื
อ
40
32.23
4.48
80.58
1.1.ประสิ
คะแนนเฉลี
ย
่
จากแบบทดสอบระหว่
า
งเรี
ย
นหรื
อ
ทธิภาพของกระบวนการ (E1)
ประสิ
ธิภาพของกระบวนการ
ประสิ
ท
ธิภทาพของกระบวนการ
(E1)ด(Eผลสั
1) มฤทธิ์ทางการ
2. คะแนนเฉลี
่ยจากแบบทดสอบวั
2.2. คะแนนเฉลี
คะแนนเฉลี่ย่ยจากแบบทดสอบวั
จากแบบทดสอบวัดดผลสั
ผลสัมมฤทธิ
ฤทธิ์ทางการเรียน 40
32.47
81.17
เรียน (หลังเรียน) หรือประสิทธิภาพของผลลัพ์ทธางการ
(E2)
40
32.47 3.49
3.49
81.17
(หลั
ง
เรี
ย
น)
หรื
อ
ประสิ
ท
ธิ
ภ
าพของผลลั
พ
ธ์
(E
)
เรียน (หลังเรียน) หรือประสิทธิภาพของผลลัพธ 2(E2)
40
32.47 3.49
81.17

ิทยา

การศึกกษาดั
ษาดัชนีประสิทธิผล (E.I.)
นออนไลน
หาเปทธินผฐาน
า (.50 ขึน้ ไป)
2.2. การศึ
(E.I.)ของการจั
ของการจัดดการเรี
การ ยนรูมีดควา่ ยบทเรี
เท่ากับย.6083
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ผ
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ด
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สารข
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ธยมศึากษาป
ทีค่วิเวามก้
คราะหาวหน้
จากคะแนนผลสั
เรี ยเทคโนโลยี
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อ
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ว
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นั
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ว
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ากคะแนนผลสั
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ฤทธิ
ท
์
ฤทธิ์ทางการเรียนคิดเปนรอยละ 60.83 ดังตารางที่ 2

มห
าว

ตารางที่ 2 ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของการจัดการเรียนรูด วยบทเรียนออนไลน โดยใชปญหาเปนฐาน
ตารางที
ประสิทธิทผธิลผล(E.I.)
(E.I.)ของการจั
ของการจัดการเรี
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จินดาพร เทียมภักดี, นคร ละลอกน�้ำ, ฐิติชัย รักบ�ำรุง

3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนบทเรียนออนไลน โดยใชปญหาเปนฐาน รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เรื่องการสื่อสารขอมูลและอินเทอรเน็ตชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอ
บทเรียนออนไลน ที่พัฒนาขึ้นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 ดังตารางที่ 3
114 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2563
ปีที่ 2 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์ ที่พัฒนา
ขึ้นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ดังตารางที่ 3

พพ
รรณ
ี

3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วย
บทเรียนบทเรียนออนไลน์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน รายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2 เรือ่ ง การสือ่ สารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต ชัน้ มัธยมศึกษา

ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี อบทเรียนออนไลนใชปญ
 หาเปนฐาน
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ใช้ปัญหาเป็นฐาน
รายการ
ระดับบความพึ
ความพึงงพอใจ
พอใจ
รายการ
ระดั

ความหมาย
ความหมาย

XX

S.D.
S.D.

4.17

0.83

มาก

4.23

0.77

มาก

4.00

0.69

มาก

3.87

0.73

มาก

4.23

0.77

มาก

4.13

0.63

มาก

4.23

0.73

มาก

4.20

0.71

มาก

9. ความเขาใจเกี่ยวกับภาษาที่ใชในบทเรียน

4.27

0.87

มาก

10. เสียงบรรยายที่ใชประกอบใบความรู

4.27

0.78

มาก

11. รูปแบบของตัวอักษรที่ใชการนําเสนอ

4.10

0.76

มาก

12. ขนาดของตัวอักษรที่ใชในการนําเสนอ

4.53

0.73

มากที่สุด

13. สีของตัวอักษร และพื้นหลังของบทเรียนโดยภาพรวม

4.20

0.71

มาก

14. การใชงานของบทเรียน งาย และสะดวก

4.17

0.79

มาก

15. เราความสนใจของผูเรียน

4.07

0.69

มาก

16. สื่อที่ใชนาสนใจอยากเขารวมกิจกรรม

4.13

0.68

มาก

17. มีปฏิสัมพันธระหวางเพื่อนมากขึ้น

4.30

0.70

มาก

18. สามารถนําความรูทไี่ ดศึกษา ไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได

4.23

0.68

มาก

19. ชอบเรียนดวยการสอนโดยบทเรียนออนไลน

4.57

0.68

มากที่สุด

20. แบบทดสอบมีความสอดคลองกับบทเรียน

4.30

0.75

มาก

21. ความเหมาะสมของจํานวนแบบทดสอบในแตละหนวยการเรียน

4.00

0.64

มาก

3.97

0.76

มาก

4.03

0.76

มาก

ดานเนื้อหาและสาระการเรียนรู
1. ปริมาณของเนื้อหาเหมาะสมกับผูเรียน
3. ทานมีความพึงพอใจสื่อโดยรวมเปนอยางไร
4. เนื้อหาเหมาะสมกับเวลา
5. ความสะดวกในการใชสื่อออนไลน
6. ขนาดของภาพที่ใชประกอบบทเรียน
7. รูปภาพที่ใชประกอบบทเรียน

ดานตัวอักษร และสี

ลัยร
า

8. ภาพเคลื่อนไหวที่ใชประกอบบทเรียน

ชภัฏ

ดานภาพ ภาษา และเสียง

รำไ

2. สื่อเสริมสรางความเขาใจในบทเรียน

มห
าว

ิทยา

ดานกิจกรรมการเรียนรู

ดานการวัดและการประเมินผล

22. ความเหมาะสมของคําถามตอเนื้อหา
จินดาพร เทียมภักดี, นคร ละลอกน�้ำ, ฐิติชัย รักบ�ำรุง
23. ความรวดเร็วในการรายงานผลคะแนน

ดานเนื
้อหาและสาระการเรี
นรู
นการวั
ดและการประเมินยผล
1.
มาณของเนื้อคหาเหมาะสมกั
ยน ย น
20. ปริแบบทดสอบมี
วามสอดคลอบงกัผูบเรีบทเรี
2.
่อเสริมสรางความเขานวนแบบทดสอบในแต
ใจในบทเรียน
21. สืความเหมาะสมของจํ
ละหนวยการเรียน
3.
านมีความพึงพอใจสื่อาโดยรวมเป
อยางไร
22. ทความเหมาะสมของคํ
ถามตอเนื้อนหา
4.
้อหาเหมาะสมกั
บเวลา
23. เนืความรวดเร็
วในการรายงานผลคะแนน
5. ความสะดวกในการใชสื่อออนไลน
รวมเฉลี
รวมเฉลี่ย่ย
ดานภาพ ภาษา และเสียง

4.17
4.30
4.23
4.00

0.83
0.75
0.77
0.64

มาก
มาก

4.00
3.97
3.87
4.03

0.69
0.76
0.73
0.76

มาก
มาก

4.23
4.18

0.77
0.74

มาก
มาก

4.13
0.63
มาก
ก่ อ นเข้ า ศึ ก ษาบทเรี ย นที่ เข้ า ใจง่ า ย มี ก ารน� ำ เสนอบทเรี ย น
7. รูปภาพที่ใชประกอบบทเรียน
มาก
ที่หลากหลายรู
ป4.23
แบบสารสนเทศ
เช่น วิ0.73
ดีโอประกอบบทเรี
1. ผลการพั
ฒ นาบทเรี
ย นออนไลน์
หา นฐาน
1. ผลการพั
ฒนาบทเรี
ยนออนไลน โดยใช้
โดยใชปปญั ญหาเป
รายวิชาเทคโนโลยี
2 เรื่องการสื่อสารยน ใบความรู้
่อนนไหวที
ปชัระกอบบทเรี
ย่อนง ทการสื
ห่ ลากหลาย
แหล่4.20
งศึกษาเพิม่ เติ0.71
ม การออกแบบสีมาก
ตวั อักษร การเพิม่
เป็นฐาน8.ขอรายวิ
ชาเทคโนโลยี
มูภาพเคลื
ลและอิ
เทอรเน็่ใสตชารสนเทศ
้นมัธยมศึ2 กเรืษาป
ี่ 2 มี่อปสารข้
ระสิทอธิมูภลาพ Eที1/E
2= 80.58/81.17 เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว โดย
ผูเ้ รียนสามารถ
และอิน9.คะแนนแบบฝ
เทอร์
เน็ต ชัาใจเกี
้นกมัหัธ่ยดยมศึ
ษาปี
ประสิ
ภาพ
ความเข
วกั
บกภาษาที
่ใ2ชใมีนบทเรี
4.27สมั พันธ์ของผู
0.87เ้ รียนกับบทเรี
ระหว
างเรีทยี่ นของกลุ
มตัยทวนธิอย
างทัE1/E2=
้งหมด คิดเปนภาพประกอบ
รอยละ 80.58การปฏิ
และคะแนนแบบทดสอบหลั
งเรียมาก
ยนนของ
นได้ ผู้เรียโดยใช
นยังสามารถเรี
80.58/81.17
นาไปตามเกณฑ์
ทกี่นำ� รหนดไว้
โดยคะแนนแบบฝึ
กหัด เรียนซ�้ำ และทบทวนบทเรี
กลุมตัเสีวเป็
งทั้งหมดคิ
อยละ 81.17
นาบทเรียยนออนไลน
ปมาก
ญหาเปยนนได้ทุกที่
10.
ยอยงบรรยายที
่ใชดปเป
ระกอบใบความรู
 ทั้งนี้เพราะ ผูวิจัยไดออกแบบ และพัฒ
4.27
0.78
ทุกเวลา
นว่ยานออนไลน
บทเรียนออนไลน์
มีความส�
ระหว่างเรี
ยนของกลุ
ตัวอย่ามีงทั
หมด คิ่ชดัดเป็
นร้อยละาเนิ80.58
และ ้นตอนที
ฐานอย
างเปน่มระบบ
ขั้น้งตอนที
เจนและดํ
นการตามขั
่วางไวซึ่งทํแสดงให้
าใหไดบเห็ทเรี
ที่มีคุณภาพ
และำคัญอย่างยิ่ง
ด
า
นตั
ว
อั
ก
ษร
และสี
ต่อการศึ
กษาเรีานเทคโนโลยี
ยนรู้ของนักแเรีลยวนนําขและเกิ
ดผลดีต่อการเรียนรู้ที่มี
คะแนนแบบทดสอบหลั
งเรียนของกลุ่มถตักู วประเมิ
อย่างทัน้งโดยผู
หมดเชีคิ่ยดวชาญ
เป็น ดานเนื
ประสิทธิภาพโดยกระบวนการได
้อหาและด
อเสนอแนะมา
ธิภาพวรรณ
สอดคล้
องกัไดบศผลงานวิ
จัยฒของกิ
ตติพยงศ์
ร้อยละ11.
ทั้งไนีขในบทเรี
้เพราะผู
ิจนัยได้
ฒนาบทเรี
รูปงแบบของตั
วอัก้วยษรที
่ใชอกอกแบบ
ารนํองกั
าเสนอ
4.10
0.76
มาก
ปรั81.17
บปรุ
แก
สอดคล
บและพั
ผลงานวิ
จัย ของยนอาชิรประสิ
ญาณ ทเกษสุ
(2554)
ึกษาการพั
นาบทเรี
น ณ นคร
(2553)
ศึ ก ษาบทเรี
ย นออนไลน์
ผ ่ า นระบบการจั
ด การเรี ย นรู ้
ออนไลน์
โดยใช้
หาเป็
นยนรู
ระบบ
เจน รายวิ
ออนไลน
ผปาัญนระบบการจั
ดยใชมีขปั้นญตอนที
หาเปน่ชัดฐาน
ชาโปรแกรมนํ
า4.53
เสนอข
อมูลงาน
12.
ขนาดของตั
วอันกฐานอย่
ษรทีด่ใการเรี
ชาใงเป็
นการนํ
าโเสนอ
0.73พบวา ผลการวิ
มากทีเคราะห
่สุด
อข่ยานรู
ยอิโนดยใช
เทอร์ปเญน็ตหาเป
โดยใช้
ปัญรายวิ
หาเป็ชนาโปรแกรม
ฐาน (PBL) เรื่อง ระบบ
และด�ำหาประสิ
เนินการตามขั
้นตอนที่วางไว้
ท�ำให้ได้ยบนออนไลน
ทเรียนออนไลน์
ที่มี บนเครื
ทธิภวอัาพของการพั
ฒหลั
นาบทเรี
ผานระบบการจั
ดการเรี
นฐาน
13.
สี
ข
องตั
ก
ษร
และพื
น
้
ง
ของบทเรี
ย
นโดยภาพรวม
4.20
0.71
มากยนด้วยบทเรียน
เครืวอเตอร
ข่ายคอมพิ
พบว่
างการเรี
คุณภาพนําเสนอข
และประสิ
ธิภาพโดยกระบวนการได้
ถูกประเมิ
นโดย
อมูลทงาน
ตามเกณฑ 80/80 ผลปรากฏว
าบทเรี
ยนคอมพิ
ผานเว็วบเตอร์
มีประสิ
ทธิาภผลสั
าพเทมาฤทธิ
กับ ์ท82.62/83.00
ออนไลน์ผ่านระบบการจั
ดการเรีดการเรี
ยนรู้บยนเครื
ยอิานงเทอร์เน็ต
ดแสดงว
านกิจด้ากรรมการเรี
ยนรู านเทคโนโลยี
ผู้เชี่ยวชาญ
าบทเรี
นเนื้อยหาและด้
น�ำทข้อธิภเสนอแนะ
นออนไลน
ทไี่ ดสรางขึ้นแมีล้ปวระสิ
าพ และมีความเหมาะสมที
่จะนําไปใชในการจั
นรูไ ดอเปข่นาอย
ฐาน (PBL) 0.79
เรื่อง ระบบเครือมาก
ข่ายคอมพิวเตอร์
มาปรับ14.
ปรุ
ไขในบทเรี
ยน สอดคล้
จยั ของอาชิรญาณ์ โดยใช้ปัญหาเป็น4.17
การใช
งานของบทเรี
ยนองงกัายบผลงานวิ
และสะดวก
ดี งแก้
มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
เกษสุวรรณ์ (2554)2. ได้ผลดั
ศกึ ชษาการพั
า่ นระบบ
นีประสิเรีทฒยธินนาบทเรี
ผล (E.I.)ยนออนไลน์
ของการจัดผการเรี
ยนรูดวยบทเรียนออนไลน
โดยใชปญหาเป
า
15. เราความสนใจของผู
0.69นฐาน รายวิชมาก
สถิติที่ระดับ.05 4.07
การจัดการเรี
ย
นรู
้
โ
ดยใช้
ป
ั
ญ
หาเป็
น
ฐาน
รายวิ
ช
าโปรแกรมน�
ำ
เสนอ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เรื่องการสื่อสารขอมูลและอินเทอรเน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่วิเคราะห จากคะแนน
16. พบว่
สื่อที่ใชนาสนใจอยากเข
ารวมกิจทกรรม
4.13 ก ษาความพึ
0.68 ง พอใจของนั
มากก เรี ย นที่ มี ต ่ อ
3. ผลการศึ
ข้อมูลงาน
ธิภาพของการพั
ผลสัมฤทธิา ์ทผลการวิ
างการเรีเคราะห์
ยนมีคาหเทาประสิ
ากับ .6083
สูงกวาเกณฑฒปนาระสิทธิผลที่ยอมรับได (.50 ขึ้นไป) แสดงวา นักเรียนมี
บทเรี ย นออนไลน์
โ ดยใช้ ป ั ญ0.70
หาเป็ น ฐาน รายวิ ช าเทคโนโลยี
บทเรียนออนไลน์
การเรี
นรู้น้โดยใช้
ปัญดหาเป็
17.
มีปาฏิวหน
สผัม่านระบบการจั
พัาในด
นธราะหว
างเพื
่อนมากขึ
4.30
ความก
นผลสั
มดฤทธิ
์ทยางการเรี
ยนคิ
เปนรนอฐาน
ยละ 60.83 ทั้งนี้เพราะบทเรี
ยนออนไลนโดยใชปญหาเปมาก
นฐาน มี
สารสนเทศ 2 เรือ่ ง การสือ่ สารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต ชัน้ มัธยมศึกษา
รายวิชาโปรแกรมน�
ำ
เสนอข้
อ
มู
ล
งาน
ตามเกณฑ์
80/80
ผลปรากฏว่
า
การออกแบบที่เขาใจงาย ไมซับซอนตอการเรียนรู มีคมู ือสําหรับกอนเขาศึกษาบทเรียนทีเ่ ขาใจงาย มีการนําเสนอ
ปีที่ 2 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์โดยใช้
บทเรียนคอมพิ
วเตอร์
ผ่านเว็บมีปปแบบ
ระสิทเชธิภนาพเท่
ากับ 82.62/83.00
บทเรียนที
่หลากหลายรู
วิดีโอประกอบบทเรี
ยน ใบความรูที่หลากหลาย แหลงศึกษาเพิ่มเติม การออกแบบสี
แสดงว่าบทเรียนออนไลน์ที่ได้สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพและมีความ ปัญหาเป็นฐาน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เรื่อง การสื่อสาร
ตัวอักษร การเพิ่มภาพประกอบ การปฏิสัมพันธของผูเรียนกับบทเรียน ผูเรียนสามารถเรียนซ้ํา และทบทวนบทเรียนได
ข้อมูลและอินเทอร์เน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมาก
เหมาะสมที่จะน�ำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี
ผูเรียนยังสามารถเรียนไดทุกที่ทุกเวลา ซึ่งแสดงใหเห็นวา บทเรียนออนไลนมีความสําคัญอยางยิ่ง ตอการศึกษาเรียนรูของ
2. ผลดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 เนื่องจากบทเรียนออนไลน์โดยใช้ปัญหา
นักเรียน และเกิดผลดีตอการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ ผลงานวิจัยของ กิตติพงศ ณ นคร (2553) ศึกษา
ด้วยบทเรียนออนไลน์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน รายวิชาเทคโนโลยี เป็นฐาน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เรื่อง การสื่อสารข้อมูล
บทเรียนออนไลนผานระบบการจัดการเรียนรูบนเครือขายอินเทอรเน็ต โดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) เรื่องระบบเครือขาย
สารสนเทศ 2 เรือ่ ง การสือ่ สารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต ชัน้ มัธยมศึกษา และอินเทอร์เน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยได้ออกแบบไว้มี
คอมพิวเตอร พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนออนไลนผานระบบการจัดการเรียนรูบนเครือขายอินเทอรเน็ต
ปีที่ 2 ที่วิเคราะห์ จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าเท่ากับ รูปแบบบทเรียนที่เข้าใจง่ายต่อการศึกษา มีขั้นตอนการแนะน�ำ
โดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) เรื่องระบบเครือขายคอมพิวเตอร มีคะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียนอยางมี
.6083 สูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิผลที่ยอมรับได้ (.50 ขึ้นไป) แสดงว่า การท� ำ บทเรี ย นอย่ า งชั ด เจน การออกแบบเนื้ อ หาบทเรี ย น
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
นักเรียนมีความก้าวหน้าในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเป็น แบบทดสอบ แบบฝึกหัดระหว่างเรียนช่วยท�ำให้นกั เรียนเข้าใจได้งา่ ย
ร้อยละ 60.83 ทั้งนี้เพราะบทเรียนออนไลน์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และบทเรียนออนไลน์ยงั สามารถเรียนรู้ ได้ตลอดเวลา ท�ำให้นกั เรียน
มีการออกแบบที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อนต่อการเรียนรู้ มีคู่มือส�ำหรับ มีเวลาเข้าเรียนรูไ้ ด้อย่างต่อเนือ่ ง ส่งผลให้นกั ศึกษาเกิดความพึงพอใจ

มห
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ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

6.อภิขนาดของภาพที
ปรายผล ่ใชประกอบบทเรียน
อภิปรายผล

พพ
รรณ
ี

วารสารวิ
ัยร�่มำตี ไพพรรณี
ปีที่ 14 ฉบัใชบปทีญ
เดือนนมกราคม
- เมษายน 2563 115
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของนั
กเรียจนที
อบทเรียนออนไลน
 ่ 1หาเป
ฐาน
18. สามารถนําความรูทไี่ ดศึกษา ไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได
4.23
0.68
มาก
รายการ
ระดั
บ
ความพึ
ง
พอใจ
ความหมาย
รายการ
ระดับความพึงพอใจ
ความหมาย
19. ชอบเรียนดวยการสอนโดยบทเรียนออนไลน
4.57
0.68
มากที่สุด
S.D.
X
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และมีปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอน เพื่อปรึกษา สอบถาม ผ่านบทเรียน
ได้ตลอดเวลา
		 2.2 ควรมีการพัฒนาสื่อ รูปแบบการใช้สื่อลักษณะ
ต่างๆ ส�ำหรับบทเรียนออนไลน์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่เหมาะสม
กับการเรียนรู้ของผู้เรียน

พพ
รรณ
ี

ในระดับมากต่อบทเรียนออนไลน์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของปิยวดี กีรติสวัสดิ์
(2556) พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน มีความ
พึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์โดยใช้กระบวนการเรียนรูแ้ บบโครงงาน
เรื่อง การผลิตสื่อวีดิทัศน์ ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อยู่ในระดับพึงพอใจมาก

เอกสารอ้างอิง
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า
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กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้อเสนอแนะ
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: กระทรวง
1. ข้อเสนอแนะการน�ำผลการวิจัยไปใช้
ศึกษาธิการ.
		 1.1 การเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์โดยใช้ปัญหา กิตติพงศ์ ณ นคร. (2553). การสร้างบทเรียนออนไลน์ผ่านระบบ
เป็นฐาน เป็นวิธที สี่ ร้างความสนใจในการเรียน และกระตุน้ ให้ผเู้ รียน
การจัดการเรียนรูเ้ ครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้ปญ
ั หา
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้สอนจึงควรสร้างกิจกรรมหรือบทเรียน
เป็นฐาน (PBL) เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์.
ที่หลากหลายและน่าสนใจในบทเรียน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต, สาขา
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
วิชาเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชล, บัณฑิต
		 1.2 การจั ด การเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยการพั ฒ นาบทเรี ย น
วิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
ออนไลน์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ท�ำให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น ฉลอง ทั บ ศรี . (2549). การออกแบบการเรี ย นการสอน
มีพฒ
ั นาการในการเรียน ผูส้ อนควรให้การแนะน�ำความรูแ้ ก่นกั เรียน
(Instructional design). ชลบุรี : ภาควิชาเทคโนโลยี
อย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาวิชามากยิ่งขึ้น ควรให้
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
ค�ำแนะน�ำและข้อเสนอแนะทุกครั้งหลังจากที่ผู้เรียนส่งงาน และ ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2520). การทดสอบประสิทธิภาพชุดการสอน.
รายงานความก้าวหน้าของผลการด�ำเนินงาน
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
		 1.3 การเรียนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ ท�ำให้ ปิยวดี กีรติสวัสดิ์. (2556). ผลของการสร้างบทเรียนออนไลน์
ผู้เรียนวางแผนการเรียนของตนเองได้ รู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเอง
โดยใช้กระบวนการเรียนรูแ้ บบโครงงาน เรือ่ งการผลิต
ซึ่งเป็นทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งผู้สอน
สื่อวีดิทัศน์ ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.
สามารถวางเนื้ อ หาแนวทางการเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ ป ั ญ หาเป็ น ฐาน
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต, สาขา
จะท�ำให้ผู้เรียนวางแผนการเรียนของตนเองได้เป็นอย่างดี เพื่อช่วย
วิชาเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน, บัณฑิต
ให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ
วิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
		 1.4 บทเรี ย นออนไลน์ โ ดยใช้ ป ั ญ หาเป็ น ฐาน ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน.
ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ท�ำให้ผเู้ รียนมีความกล้าแสดงออกในการซักถามมากขึน้
กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.
เนื่องจากบทเรียนออนไลน์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานได้มีช่องทางการ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2542). พระราชบัญญัติ
ติดต่อสื่อสารกับนักเรียน ท�ำให้นักเรียนมีความกล้าที่จะซักถาม
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: บริษัท
กล้าที่จะตอบค�ำถาม ดังนั้นในการน�ำบทเรียนไปใช้งานในรายวิชา
พริกหวานกราฟฟิค จ�ำกัด.
อื่นๆ ควรจะมีช่องการติดต่อ ซักถามข้อสงสัยผ่านทางออนไลน์ด้วย ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2550). การจัดการเรียนรู้
		 1.5 การเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ ผู้สอนควรให้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน. กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี.
ผูเ้ รียนได้สร้างปฏิสมั พันธ์กบั ผูเ้ รียน และผูส้ อนผ่านกระดานสนทนา อาชิรญาณ์ เกษสุวรรณ์. (2554). การพัฒนาบทเรียนออนไลน์
กระดานข่าว อีเมล์ หรือช่องสนทนาอื่นๆ ที่สร้างขึ้นในบทเรียน
ผ่านระบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน.
ออนไลน์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต, สาขา
ซึ่งกันและกันเสมือนเรียนอยู่ในห้องเรียนจริง
วิชาเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน, บัณฑิต
2. ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
วิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
		 2.1 ควรมี ก ารพั ฒ นาบทเรี ย นออนไลน์ โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ในรายวิชาอื่นๆ เนื่องจากปัจจุบันความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา
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การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณีในครั้งนี้
เป็นการวิจยั เชิงปริมาณ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านสังคม
ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี จ�ำนวน 381 คน ซึง่ ค�ำนวณจากสูตรทาโร ยามาเน่ โดยใช้การสุม่ แบบชัน้ ภูมิ เครือ่ งมือทีใ่ ช้เป็นแบบสอบถาม
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา คือ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน
คือ การทดสอบไคสแควร์ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.01 ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลจ�ำแนกตามเพศ (p-value = 0.000) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม ได้ค่า r เท่ากับ
-0.356 (p-value = 0.000) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ ปัจจัยด้านครอบครัว ได้ค่า r เท่ากับ
0.349 (p-value = 0.000) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ ปัจจัยด้านสังคม ได้ค่า r เท่ากับ -0.541
(p-value = 0.000) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์
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A study of factors related to online gaming behavior of student in Rambhai Barni Rajabhat University was
a quantitative research. The objective was to study that personal factors, social environment factors, family factors
and social factors related to online gaming behavior of student in Rambhai Barni Rajabhat University. The samples
were 381 that calculated by Taro Yamane formula. Stratifie random sampling was done to study population by
questionnaire. The descriptive statistics, including frequency distribution percentage, mean and standard deviation
also the inferential statistics including Chi-square and Pearson’s product moment correlation coefficient.
The results of the study showed that factors related to the online gaming behavior of student in Rambhai
Barni Rajabhat University; significant at 0.01, such as personal factors classified by gender (p-value = 0.000),
social environment factors, r value was -0.356 (p -value = 0.000) correlates in the opposite direction to online
gaming behavior. The family factor, r value was 0.349 (p-value = 0.000). There was a relationship in the same
direction with the online gaming behavior. Social factors, r= -0.541 (p-value = 0.000). There was a relationship in
the opposite direction to online gaming behavior.
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สภาพการณข องปัญหาการติดเกมออนไลน์ในประเทศไทย
โลกาภิวตั น์ไดเข้ามามีบทบาทต่อทุกภาคส่วนของสังคมโลก นัน้ ยังคงปรากฏให้เห็นอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ในปัจจุบนั ภาครัฐ มีแนวทาง
โดยเฉพาะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นนั้ ก้าวหน้าและพัฒนาอย่างรวดเร็ว ส�ำหรับการจัดการต่อปัญหาการติดเกมออนไลน์โดยมุง่ จัดการในเชิง
ซึ่งก่อให้เกิดผลดีและผลกระทบต่อสังคม เครือข่ายอินเทอรเน็ต ควบคุมและปราบปราม จึงเป็นข้อสงสัยว่า อาจเป็นการแกปัญหา
ไดกลายมาเป็นแหล่งของอาชญากรรมรูปแบบใหม่ ประกอบกับ ทีป่ ลายเหตุเนือ่ งจากสภาพการณข องปัญหายังคงอยูแ่ ละมีแนวโน้ม
การเล่ น เกมคอมพิ ว เตอร์ แ ละเกมโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ เป็ น กิ จ กรรม เพิม่ ขึน้ ท�ำให้ตอ้ งพิจารณามาตรการทีอ่ อกโดยรัฐว่าถูกต้องเหมาะสม
ที่วัยรุ่นนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดสภาพการณที่น่าวิตก หรือไม หรือควรเพิ่มประเด็นใด เพื่อเป็นการจัดการปัญหาที่ต้นเหตุ
ในวัยรุน เช่น การไมสนใจการเรียน การใช้เวลาและเงินไปกับการเล่น เพื่อป้องกันผลกระทบทั้งต่อตัววัยรุ่นและต่อสังคม รวมทั้งกระตุ้น
เกมจนถึงขัน้ ปัญหาการติดเกมออนไลน์ ซึง่ นับเป็นปัญหาทีน่ บั วันจะ ให้เกิดความตระหนักถึงความส�ำคัญของปัญหาการติดเกมออนไลน์
ทวีความรุนแรง ปัญหาเหล่านีจ้ งึ ควรไดรบั แกไขและป้องกัน ดังนัน้ จึงมี องค์ความรูจ ากงานวิจยั ทีเ่ กิดขึน้ จะสามารถเป็นแนวทางในการศึกษา
ความจ�ำเป็นที่จะต้องศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม ครั้งต่อไป อีกทั้งยังสามารถใช้องค์ความรูในการสร้างแนวนโยบาย
การติดเกมออนไลน์ เพื่อหาข้อเท็จจริงที่มีความสัมพันธ์ต่อการ ที่เป็นการป้องกันปัญหาการติดเกมออนไลน์ไดอีกด้วย (โกสินทร์
ติดเกมออนไลน์ของวัยรุ่น และน�ำเสนอในการเพิ่มหรือลดขนาด เตชะนิยม, 2554)
ดั ง นั้ น ผู ้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี
ของปัจจัยต่างๆ เหล่านั้น อันจะน�ำไปสู่การแก้ไขปัญหาการติดเกม
ความสั ม พั น ธ์ ต ่ อ พฤติ ก รรมการติ ด เกมออนไลน์ ข องนั ก ศึ ก ษา
ออนไลน์ทั้งในทางนโยบายและทางปฏิบัติ
จากสถานการณเกมออนไลน์ที่ปรากฏในสังคมไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี เนื่องจากนักศึกษาเป็นวัยที่เริ่ม
ในปัจจุบัน ก่อให้เกิดปัญหาต่อสังคมไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจาก มีวุฒิภาวะ สามารถปรับตัวได้เร็วกับสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
ผู้เล่นเกมออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น ซึ่งเป็นผู้ที่ยังขาดความคิด ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา คณะผู้วิจัยจึงเลือกที่จะศึกษา
ในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา จึงท�ำให้วัยรุ่นเป็นผู้ที่ง่ายต่อการ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี เนื่องจากปัจจุบันมีนักศึกษาที่
ติดเกมออนไลน์ประกอบกับการขยายตัวทางธุรกิจของผู้ให้บริการ ติดเกมออนไลน์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณีเป็นจ�ำนวนมาก
เกมออนไลน์ จึงท�ำให้เกมออนไลน์มีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้นในตลาด เพื่อผลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อสถาบัน สุขภาพและ
ซึง่ เป็นผลให้วยั รุน่ มีโอกาสเสีย่ งต่อการเป็นผูต้ ดิ เกมออนไลน์มากขึน้ ความปลอดภัยของนักศึกษาด้วย รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยผลกระทบจากการใช้เกมและอินเทอรเ น็ตของวัยรุน่ นัน้ สามารถ ในการใช้เป็นแนวทางเพื่อแก้ไขพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ของ
นักศึกษาซึ่งเป็นเยาวชนของชาติต่อไป
กล่าวสรุปถึงผลกระทบต่อตนเองไดดังนี้
1. ผลต่อความก้าวร้าว อันเนื่องมาจากอิทธิพลของสื่อ
ต่อพฤติกรรมของวัยรุน ซึ่งก่อให้เกิดความรุนแรง ท�ำให้วัยรุ่น วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทาง
มีความคิด อารมณ์และพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง จากการเรียนรู
จากสื่อ โดยเฉพาะการเล่นเกมคอมพิวเตอร์สามารถกระตุ้นให้เกิด สังคม ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้านสังคม ที่มีความสัมพันธ์
ความก้าวร้าวรุนแรงมากกว่าสือ่ ชนิดอืน่ เนือ่ งจากผูเ้ ล่นเกมมีบทบาท กับพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เป็นผู้กระท�ำความรุนแรงด้วยตนเองและไดรับรางวัลเป็นแรงเสริม ร�ำไพพรรณี
จากการกระท�ำนั้น (โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม, 2561)
2. ผลกระทบต่ อ พั ฒ นาการและการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
1. ปัจจัยส่วนบุคคล
การศึกษาในต่างประเทศ พบว่า วัยรุ่นที่เล่นเกมออนไลน์มาก
ในปี 2552 มีการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเกม
มีสุขภาวะทางจิตใจและสังคมลดลง เช่น รูสึกว้าเหว ซึมเศร้าและ
ขาดความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับผู้อื่น และมีความสัมพันธ์ในครอบครัว ของนักเรียนในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จ�ำนวน 300 คน
พบว่า ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ของผู้ปกครอง อาชีพของ
และสังคมลดลง (Anderson and Bushman, 2001)
3. ผลกระทบต่อสุขภาพ การนั่งเล่นเกมออนไลน์เป็น ผูป้ กครอง มีผลท�ำให้นกั เรียนติดเกม (ดลฤดี เพชรขว้าง, 2552) และ
เวลานานอาจท�ำให้เกิดอาการต่างๆ เช่น การปวดหลัง สายตาเสีย ในปี 2555 มีการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม
ปวดหน้าอก ซึ่งเกิดจากการนั่งในลักษณะที่ผิด รวมถึงการเล่นเกม การติดเกมคอมพิวเตอร์ ในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ออนไลน์ท�ำให้อารมณ์ไมสงบ หัวใจเต้นเร็วและความดันโลหิตสูง ในเขตอ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จ�ำนวน 256 คน ผลการ
ซึ่งผลโดยตรงเหล่านี้อาจก่อให้เกิดโรคต่างๆ ไดในอนาคต อีกทั้งยัง ศึกษา พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา เกรด อาชีพ รายได้ มีความ
พบอีกว่า วัยรุ่นที่ติดเกมออนไลน์มีความเสี่ยงต่อโรคอวนอีกด้วย สัมพันธ์ต่อการติดเกมคอมพิวเตอร์ (มัณฑนา ด�ำรงศักดิ์, 2555)
ในปี 2559 มีการศึกษาพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของนักศึกษา
(ชาญวิทย์ พรนภดล, 2561)
วิทมา ธรรมเจริญ, จิระพงศ์ หลาวเพ็ชร, ปวีณา วรไชย, นิตยา ทองหนูนุ้ย, ญาดาภา โชติดิลก
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คบเพื่อนของวัยรุ่นมักจะเลือกเพื่อนที่มีลักษณะนิสัยคล้ายคลึง
กับตนเอง เพื่อให้เข้าใจถึงสิ่งที่ต่างคนต่างต้องการจะสื่อออกมา
ต่อกัน 2) การรับรูการสนับสนุนจากเพื่อน หมายถึง ปริมาณความ
รับรูหรือรู้สึกว่าตนเป็นผู้ท่ีไดรับการยอมรับในสังคม โดยเน้นกลุ่ม
ไปที่เพื่อนจากวัยเดียวกันหรือต่างกัน ซึ่งเพื่อนมีอิทธิพลมากต่อ
พัฒนาการในวัยดังกล่าว (Bhanthumnavin, 2000)
5. พฤติกรรมของผู้ที่ติดเกมออนไลน์ ได้แก่ มีความ
รู้สึกเพลิดเพลินในเวลาที่ได้เล่นเกม มีความพึงพอใจมากเมื่อได้รับ
ชัยชนะในการเล่นเกม และต้องการเอาชนะเพิ่มขึ้นอีก มักใช้เวลา
นานจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ เมื่อบรรลุเป้าหมายแล้ว
ก็จะมีความต้องการเล่นในระดับสูงขึ้นไปอีกจึงมีความต้องการใช้
เวลาในการเล่นเกมมากขึน้ เรือ่ ยๆ รูส้ กึ หงุดหงิดกระวนกระวายหรือ
มีอาการทางกายจากความเครียดเมือ่ ถูกขัดขวางการเล่นเกม มีความ
ต้ อ งการเล่ น เกมมากขึ้ น ในเวลาที่ รู ้ สึ ก เครี ย ดและเล่ น เกมเพื่ อ
หลบหลีกการเผชิญปัญหามีความคิดหมกมุ่นกับเกมคอมพิวเตอร์
อย่างมาก (วรรณพักตร์ วิวัฒนวงศา, ศิริไชย หงส์สงวนศรี และ
อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ, 2551)
จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งหมด ตัวแปรที่ใช้ใน
การหาความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์
ของนักศึกษา คือ 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ เกรดเฉลี่ยรวม
ระดับการศึกษา คณะที่ศึกษา รายได้ต่อเดือนของนักศึกษา อาชีพ
ของบิดามารดา รายได้ต่อเดือนของบิดามารดา 2) ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมทางสังคม แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การจัดสภาพ
แวดล้อมภายในบ้าน และสิ่งแวดล้อมและสังคมภายนอก 3) ปัจจัย
ด้านครอบครัว ได้แก่ ความสัมพันธ์ของครอบครัว และการเลี้ยงดู
ของครอบครัว 4) ปัจจัยด้านสังคม แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
สัมพันธภาพในกลุ่มเพื่อน และการรับรู้สนับสนุนจากเพื่อน

สมมติฐานการวิจัย

1. ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ติดเกมออนไลน์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
2. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม ปัจจัยด้าน
ครอบครัว ปัจจัยด้านสังคม มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการติดเกม
ออนไลน์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยปัจจัยด้านคณะ และรายได้
ต่ อ เดื อ น เป็ น ปั จ จั ย ที่ ใช้ ใ นการหาความสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรม
การเล่นเกมออนไลน์ (กฤตนัย แซ่อึ้ง, นรินทร์ รมณ์ชิต, พงศ์ศักดิ์
แก้ ว ประที ป , วิ ท วั ส กองจั น ทร์ , วี ร วุ ฒิ นาคนวล และสหรั ฐ
บัตรพิมาย, 2559)
จากการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการหาปัจจัยที่มี
อิทธิพล ซึ่งการที่จะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลได้ หมายความว่า
ปัจจัยนั้นมีความสัมพันธ์กัน ดังนั้นสรุปได้ว่า ปัจจัยสวนบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ของนักศึกษา ได้แก่
เพศ อายุ เกรดเฉลี่ย ระดับการศึกษา คณะที่ศึกษา รายได้ต่อเดือน
ของนักศึกษา อาชีพของบิดามารดา และรายได้ตอ่ เดือนของครอบครัว
2. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม หมายถึง หมายถึง
สิ่งที่อยู่รอบตัวของวัยรุ่นที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ด้าน
ต่างๆ เช่น สถานที่ตั้งร้านเกม สิ่งของเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับร้านเกม
ป้ายโฆษณา แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) การจัดสภาพแวดล้อม
ภายในบ้าน หมายถึง เครื่องหรืออุปกรณ์ที่อ�ำนวยความสะดวก
เกี่ยวกับเกมที่อยู่ภายในบ้าน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook
iPad โทรศัพท์และเครื่องเล่นเกม ไม่ว่าจะเป็น เกม Play Station
เป็นต้น 2) สิ่งแวดล้อมและสังคมภายนอก หมายถึง เครื่องหรือ
อุ ป กรณ์ ที่ อ� ำ นวยความสะดวกและสื่ อ ต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ เกมที่ อ ยู ่
ภายนอกบ้านไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปยังร้านเกมที่นักศึกษา
ต้องการไปใช้บริการ สถานที่ตั้งของร้านเกม บรรยากาศภายใน
ร้านเกม ป้ายโฆษณา (ชาญวิทย์ พรนภดล, ศิริสุดา ลดาวัลย์
ณ อยุ ธ ยา, ตวงพร สุ ร พงษ พิ วั ฒ นะ, ชดาพิ ม พ์ ศศลั ก ษณา
นนท์ และปาฏิโมกข์ พรหมช่วย, 2552)
3. ปัจจัยด้านครอบครัว
ปัจจัยด้านครอบครัว หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ผูกพันกับ
ทางอารมณ์และจิตใจมีการด�ำเนินชีวติ ร่วมกัน รวมทัง้ มีการพึง่ พิงกัน
ทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์กันทางกฎหมายหรือสาย
โลหิต แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) ความสัมพันธ์ของครอบครัว
หมายถึ ง การท� ำ กิ จ กรรมร่ ว มกั น รั บ ประทานอาหารร่ ว มกั น
เอาใจใส่ ต ่ อ กั น 2) การอบรมเลี้ ย งดู ข องครอบครั ว หมายถึ ง
การสั่งสอนและการถ่ายทอดทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม ความรู้
และความหวังของสังคม ตลอดจนการส่งเสริมให้มีการพัฒนาที่ดี
อย่างรอบด้าน คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา (ชาญวิทย์
พรนภดล และคณะ, 2552)
4. ปัจจัยด้านสังคม
ปัจจัยด้านสังคม หมายถึง กลุม่ เพือ่ นทีร่ กั ใคร่ชอบพอกัน
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้อยู่ร่วมกันภายในสังคมได้ โดย
ไม่ต้องเลือกเพศ วัย หรือผู้ที่อยู่สภาพแวดล้อมเดียวกัน แบ่งเป็น
2 ประเภท ได้แก่ 1) สัมพันธภาพในกลุ่มเพื่อน หมายถึง การเลือก
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 เพศ
 เกรดเฉลี
 อายุกษา
 ระดับการศึ
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อมทางสั
งคม ว
 รายไดตอเดื
อนของครอบครั
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ภาพที
่ 1 กรอบแนวคิ
1. ประชากร
และกลุดมของการวิ
ตัวอยาง จัย
วิธีดประชากร
ําเนินการวิจัย
1. ประชากร
และกลุกมษาครั
ตัวอย้งานีง ้เ ปน นัก ศึก ษามหาวิท ยาลัย ราชภัฏ รํา ไพพรรณี
ประชากรที
่ใ ชใ นการศึ
2561
ชั้น่ 1ปทกรอบแนวคิ
ี่ 1 –ประชากร
4 ทัด้งหมด
10 คณะ
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย
ภาพที
ของการวิ
จัย จํานวน 7,717 คน (กองบริการนักศึกษา, 2561)
่ใ ชใ นการศึก ษาครั้ง นี้เ ปน นัก ศึก ษามหาวิท ยาลัย ราชภัฏ รํา ไพพ
กลุมตัวประชากรที
อยาง
วิธีดําเนินการวิจัย
2561กลุชัม้นตัปวทอย
ี่ 1า–งที4่ใชใทันการศึ
้งหมด 10
คณะนนัจํกานวน
7,717 ทคนยาลั(กองบริ
ศึกษา, 2561)
กษาเป
ศึกษามหาวิ
ยราชภัการนั
ฏรํากไพพรรณี
จํานว
1. ประชากร และกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอย
าง Yamane, 1973) และใชการเลือกตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified r
จากสูตรของทาโร ยามาเน
(Taro
วิธีด�ำเนินการวิจัย ประชากร
กลุมตัทวอย
่ใชในการศึ
กษาเป
กศึกษามหาวิ
ทยาลั
ยราชภัฏรําไพพรรณ
N นนัภาคปกติ
ประชากรที
นการศึ
นัก ศึก ษามหาวิ
ยาลัางที
ย ราชภั
ฏ รํnา ไพพรรณี
ปก ารศึ
ก ษา
1. ประชากร
และกลุ่ม่ใตัชวใอย่
าง ก ษาครั้ง นี้เ ปนจากสู
=
ตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973)
2 และใชการเลือกตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stra
2561
ชั้นปท่ ี่ใ1ช้ ใ–นการศึ
4 ทั้งหมด
10 คณะ
ประชากรที
ก ษาครั
้ ง นี้ เ ป็จํนานวน
นั ก ศึ7,717
ก ษา คน (กองบริการนักศึกษา, 2561)1 + Ne
N
มตัวอยาภาคปกติ
ง
เมื่อ
n
แทน จําnนวนกลุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำกลุ
ไพพรรณี
ปีการศึกษา 2561
= มตัว2อยาง
่อN		 ฏnรําไพพรรณี
แทน
ตัวอย่คน
าง ซึ่งคํานวณ
กลุมคณะ
ตัวอยจ�าำงที
่ใชใ7,717
นการศึคน
กษาเป
นนักกศึาร
กษามหาวิทยาลัยเมื
ราชภั
จํนวนประชากร
านวน
381
1 +่มNe
แทน จ�จํำานวนกลุ
ชั้นปีที่ 1 - 4 ทั้งหมด 10
นวน
(กองบริ
N แทน
จ�แทน
ำนวนประชากร
จากสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973) และใชก			
ารเลือกตัวอย
มิ (Stratified
เมืา่องแบบชั
จํrandom
านวนกลุ
วอยบางไดมีคา เทากับ 0.05
e n้นภูแทน
ความคลาดเลื
่อนทีมsampling)
่ยตัอมรั
นักศึกษา, 2561)
			
e
แทน
ความคลาดเลื
่
อ
นที
่
ย
อมรั บได้มีค ่า
แทน จํานวนประชากร
N ย แทนคาเพื่อคํานวณขนาดตัNวอยาง จะได
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลั
เท่แทน
ากับความคลาดเลื
0.05 แทนค่่อานที
เพื่ย่ออมรั
ค�ำนวณ
n=
2 					
e
บไดมีคา เทากับ 0.0
ราชภัฏร�ำไพพรรณี จ�ำนวน 381 คน ซึ่งค�ำนวณจากสูตรของทาโร่
1 + Ne 					7, 717 ขนาดตัวอย่าง จะได้
คน
n=
380.29 ≈ 381
วอยา2ง =จะได
ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973)
วอย่จําางแบบ
เมื่อ และใช้nการเลือกตั
แทน
นวนกลุมตัวอยแทนค
าง าเพื่อคํานวณขนาดตั
1 + 7, 717(0.05)
ชั้นภูมิ (Stratified random sampling) N
7, 717
แทน จํานวนประชากร
ไดขนาดตัวอยาง 381 คน
โดยมีรายละเอียด ดังตารางที
n
=
= 380.29่ 1 ≈ 381 คน
		
2
e
แทน ความคลาดเลื่อนที่ยอมรับไดมีคา เทากับ 0.05
แทนคาเพื่อคํานวณขนาดตัวอยาง จะได
n=

7, 717
1 + 7, 717(0.05)

2

1 + 7, 717(0.05)

ไดขนาดตัวอยาง 381 คน โดยมีรายละเอียด ดังตารางที่ 1
ได้ขนาดตัวอย่าง 381 คน โดยมีรายละเอียด ดังตารางที่ 1
= 380.29 ≈ 381 คน

ไดขนาดตัวอยาง 381 คน โดยมีรายละเอียด ดังตารางที่ 1
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
คณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะนิติศาสตร
คณะนิเทศศาสตร
คณะอัญมณีศาสตรและประยุกตศลิ ป
รวม

จํานวนนักศึกษา ( N h ) ขนาดตัวอยาง ( n h )
352
18
1,688
83
2,102
104
1,741
86
404
20
330
16
247
14
284
12
372
18
197
10
7,717
381
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2. เครื
่องมื่อองมืทีอ่ใช้ทีใ่ในการวิ
จัย จัย
ส่ ว นที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ด้ า นสภาพ
2. เครื
ชในการวิ
ผู้วิจัยได้ใช้แผูบบสอบถามเป็
นเครื่องมือในการวิ
จัยอในการวิ
โดย จแวดล้
อมทางสังาคม
แบ่งออกเป็นประกอบด
2 ด้าน ได้
วิจัยไดใชแบบสอบถามเป
นเครื่องมื
ัย โดยโครงสร
งแบบสอบถาม
วยแ5ก่ ส1)วนดัการจั
งนี้ ดสภาพ
โครงสร้างแบบสอบถาม ประกอบด้
วย 5 ส่วน ดังนี้ ่ยวกับปจจัยสวนบุแวดล้
อมภายในบ้
าน 2) ทสิยาลั
่งแวดล้
อมและสั
งคมภายนอก
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี
คคลของนั
กศึกษามหาวิ
ยราชภั
ฏรําไพพรรณี
ไดแกลักษณะ
วนที่เกรดเฉลี
1 แบบสอบถามเกี
วกับปักจษา
จัยส่คณะที
วนบุค่ศคลของ
วนประมาณค่
า (Ratingรายได
Scale)ตอ5 ระดับ
เพศส่อายุ
่ยรวม ระดับ่ยการศึ
ึกษา รายไดแบบสอบถามแบบมาตราส่
ตอเดือนของนักศึกษา อาชี
พของบิดามารดา
นั ก ศึ ก ษาเดือมหาวิ
ท ยาลั ย ราชภั
ฏ ร� ำ ไพพรรณี ได้ แ ก่นแบบสํ
เพศ าอายุ
คือ มากที
่สุด มาก
นของครอบครั
ว ลักษณะแบบสอบถามเป
รวจรายการ
(Check
list) ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
เกรดเฉลี่ยรวม ระดับการศึ
ษา่ 2คณะที
่ศึกษา รายได้ต่ ย่อวกั
เดือบนของ
ส วกนที
แบบสอบถามเกี
ป จ จั ย ด า นสภาพแวดล อ มทางสั ง คม แบ ง ออกเป น 2 ด า น
นักศึกษาไดอาชี
พ
ของบิ
ด
ามารดา
รายได้
ต
่
อ
เดื
อ
นของครอบครั
แ ก 1) การจัดสภาพแวดลอมภายในบาน 2) สิ่งแวดลว อมและสังคมภายนอก ลักษณะแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ลักษณะแบบสอบถามเป็
นแบบส�
ำรวจรายการ
ประมาณคา (Rating
Scale)
5 ระดับ (Check
คือ มากทีlist)
่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ตารางที่ 2 การกําหนดระดับคะแนนตอเกณฑการใหคะแนนป จ จั ย ด า นสภาพแวดล อ มทางสั ง คม
ตารางที่ 2 การก�ำหนดระดับคะแนนต่อเกณฑ์การให้
คะแนนปั
ยด้านสภาพแวดล้
งคม
เกณฑ
การใหจคจัะแนน
ระดัอบมทางสั
คะแนน
มากที่สุด
5
เกณฑ์กมาก
ารให้คะแนน
ระดั
4 บคะแนน
ปานกลาง
3 5
มากที
่สุด
นอย
2
มาก
นอยที่สุด
1 4
ปานกลาง
3
น้อย ้น = ขอมูลที่มีคาสูงสุด − ขอมูลที่มีคา2ต่ําสุด
อันตรภาคชั
จํานวนชั้น
น้อยที่สุด
1
51
= = 0.8
(ข้อมูลที่มีค่าสู5งสุด - ข้อมูลที่มีค่าต�่ำสุด)
อันตรภาคชั้น =
จ�ำนวนชั้น
= 5 5- 1 = 0.8
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ตารางที่ 3 การแปลความหมายปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2548)
ค่าเฉลี่ย

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80

พพ
รรณ
ี

เกณฑ์การให้คะแนน

รำไ

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านครอบครัว แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ เป็นประจ�ำ
แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความสัมพันธ์ของครอบครัว บ่อยครั้ง บางครัง้ นานๆ ครั้ง และไม่เคยเลย
2) ด้านการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว ลักษณะแบบสอบถามเป็น
ตารางที่ 4 การก�ำหนดระดับคะแนนต่อเกณฑ์การให้คะแนนปัจจัยด้านครอบครัว

ระดับคะแนน (ทางบวก)

ระดับคะแนน (ทางลบ)

เป็นประจ�ำ
บ่อยครั้ง
บางครั้ง
นานๆ ครั้ง
ไม่เคยเลย

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

(ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด - ข้อมูลที่มีค่าต�่ำสุด)

ลัยร
า

อันตรภาคชั้น =

ชภัฏ

เกณฑ์การให้คะแนน

จ�ำนวนชั้น

= 5 3- 1 = 1.33

ตารางที่ 5 การแปลความหมายปัจจัยด้านครอบครัว (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2548)

ิทยา

เกณฑ์การให้คะแนน

สัมพันธภาพในครอบครัวสูง
สัมพันธภาพในครอบครัวปานกลาง
สัมพันธภาพในครอบครัวต�่ำ

3.67 - 5.00
2.34 - 3.66
1.00 - 2.33

มห
าว

ส่ ว นที่ 4 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ด้ า นสั ง คม
แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 1) สัมพันธภาพในกลุ่มเพื่อน 2) การรับรู้
การสนับสนุนจากเพือ่ น ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
อันตรภาคชั้น =

ค่าเฉลี่ย

ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด การก�ำหนดระดับคะแนนต่อเกณฑ์
การให้คะแนน เช่นเดียวกับตารางที่ 2

(ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด - ข้อมูลที่มีค่าต�่ำสุด)
จ�ำนวนชั้น

= 5 3- 1 = 1.33
วิทมา ธรรมเจริญ, จิระพงศ์ หลาวเพ็ชร, ปวีณา วรไชย, นิตยา ทองหนูนุ้ย, ญาดาภา โชติดิลก
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ตารางที่ 6 การแปลความหมายปัจจัยด้านสังคม (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2548)
ค่าเฉลี่ย

พพ
รรณ
ี

เกณฑ์การให้คะแนน

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

สัมพันธภาพในกลุ่มเพืจจั่อยนสูดาง นสังคม (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิ3.67
5.00
ตารางที่ 6 การแปลความหมายป
ราช,- 2548)
สัมพันธภาพในกลุ่มเพืเกณฑ
่อนปานกลาง
2.34ค–าเฉลี
3.66่ย
การใหคะแนน
สัมพันธภาพในกลุ
3.67– 2.33
 5.00
สัมพันธภาพในกลุ
่มเพื่อนต�่ำม เพื่อนสูง
1.00
สัมพันธภาพในกลุม เพื่อนปานกลาง
2.34 – 3.66
ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเกี
่ยวกับพฤติม กเพืรรมการติ
ชอบใดๆ
สัมพันธภาพในกลุ
่อนต่ํา ดเกม ตามความรับผิด1.00
– 2.33รวมถึงมีการใช้จ่ายเงินไปกับการซื้อเกม
ออนไลน์ ได้แก่ พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ เช่น การหมกมุ่น หรือเล่นเกมเป็นจ�ำนวนมาก เป็นต้น ลักษณะแบบสอบถามเป็น
และต่อเนื่อง ระยะเวลาในการเล่
นเกม มีความต้อ่ยงการเล่
นจนก รรมการติ
แบบมาตราส่
วนประมาณค่
Scale) 4 นระดั
สว นที่ 5 แบบสอบถามเกี
วกับ พฤติ
ด เกมออนไลน
ไดแาก(Rating
พฤติก รรมการเล
เกมบ ได้แก่
ไม่ต้องการพั
กผ่อเชนหรื
อนอนหลับ น ไม่และต
ต้องการเรี
อท�ำงาน ไม่ใช่นเลย
น่าจะใช่
ใช่เลยน จนไม ต อ งการพั ก ผ อ น
ออนไลน
น การหมกมุ
อ เนื่ อ งยนหรื
ระยะเวลาในการเล
เกมไม่มีน่าคใช่วามต
อ งการเล
หรื อ นอนหลั บ ไมตองการเรียนหรือทํางานตามความรับผิดชอบใด ๆ รวมถึงมีการใชจายเงินไปกับการซื้อเกมหรือ
ตารางทีเล่ 7น เกมเป
การก�ำนหนดระดั
บคะแนนต่
การให้คะแนนพฤติกรรมการติ
ดเกมออนไลน์
จํา นวนมาก
เปนตอนเกณฑ์
ลักษณะแบบสอบถามเป
นแบบมาตราส
วนประมาณคา (Rating Scale) 4 ระดับ
ไดแก ไมใชเลย ไมนาใช เกณฑ์
นาจะใชการให้
ใชเลย
คะแนน
ระดับคะแนน (ทางลบ)
ตารางที่ 7 การกําหนดระดับคะแนนตอเกณฑการใหคะแนนพฤติกรรมการติดเกมออนไลน
ใช่เกณฑ
เลย การใหคะแนน
0
ระดับคะแนน (ทางลบ)
น่ใชาเจะใช่
1
ลย
0
นานจะใช
1
ไม่
่าใช่
2
ไมในช่าเลย
ใช
2
ไม่
3
ไมใชเลย
3
(ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด - ข้อมูลที่มีค่าต�่ำสุด)
อันตรภาคชั้น =
ขอมูลที่มีคาสูงสุด − ขอมูลที่มีคาต่ําสุด
อันตรภาคชั้น = จ�ำนวนชั้น
จํานวนชั้น
= 3 2- 1 = 1.50
30
=
= 1.50
2
ตารางทีตารางที
่ 8 การแปลความหมายพฤติ
ก
รรมการติ
ด
เกมออนไลน์
(มหาวิทยาลั
ยสุโทขทัยาลั
ยธรรมธิ
2548)
่ 8 การแปลความหมายพฤติกรรมการติดเกมออนไลน
(มหาวิ
ยสุโขทัรยาช,ธรรมธิ
ราช, 2548)
เกณฑการใหคะแนน
คาเฉลี่ย
นักศึกษามีพฤติกรรมติดเกม
0.00 – 1.50
นักศึกษามีพฤติกรรมไมติดเกม
1.51 – 3.00

ิทยา

3. 3.คุณคุณ
ภาพของเครื
่องมื
ออ
ทดสอบความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถาม พบว่า ค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟ่า
ภาพของเครื
่องมื
ตรวจสอบความเที
่ ย งตรงตามเนื
้ อ หา
่ได้จากการวิ
เคราะห์
มีค่ามากกว่า 0.7
ทุกตัวCoefficient)
แปร แสดงให้เห็นว่า
ตรวจสอบความเที
่ ย งตรงตามเนื
้ อ หาโดยหาค่
โดยหาคา า สั มทีประสิ
ท ธิ์ แอลฟ
า (Cronbach’s
Alpha
สัมประสิ
์แอลฟ่า (Cronbach’s
Alpha Coefficient)
่อ แบบสอบถามที
ในการวิเจคราะห
ัยมีความน่
เชื่อถือาดั0.7
งตารางที
เพืท่อธิทดสอบความเชื
่อมั่นของแบบสอบถาม
พบวาค า สัเพื
ม ประสิ
ท ธิ์ แอลฟาที่ได่ใจช้ากการวิ
มีคาามากกว
ทุกตัว่ 9

มห
าว

แปร แสดงใหเห็นวาแบบสอบถามที่ใชในการวิจัยมีความนาเชื่อถือ ดังตารางที่ 9
คาสัมทประสิ
ทธิา์แของปั
อลฟาจของป
ตารางทีตารางที
่ 9 ค่าสั่ ม9ประสิ
ธิ์แอลฟ่
จัยต่าจงจัๆยตาง ๆ
ปจจัย
Cronbach’s
ปัจจัย
Cronbach’s Alpha Coefficient
Alpha Coefficient
ปัจจัยปด้จาจันสภาพแวดล้
อ
มทางสั
ง
คม
0.812
ยดานสภาพแวดลอมทางสังคม
0.812
ยดานครอบครั
0.867
ปัจจัยปด้จาจันครอบครั
ว ว
0.867
ยดงาคม
นสังคม
0.900
ปัจจัยปด้จาจันสั
0.900
พฤติกรรมการติดเกม
0.947
พฤติกรรมการติดเกม
0.947

วิทมา ธรรมเจริญ, จิระพงศ์ หลาวเพ็ชร, ปวีณา วรไชย, นิตยา ทองหนูนุ้ย, ญาดาภา โชติดิลก

3. หาความสัมพันธของตัวแปรเชิงกลุมตามสมมติฐานที่ตั้งไว โดยใชการทดสอบไคสแควร (ChiSquare test)
4. หาความสัมพันธของตัวแปรเชิงปริมาณตามสมมติฐานที่ตั้งไว โดยหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน
(Pearson’s product moment correlation coefficient)
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ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

พพ
รรณ
ี

สรุปผลการวิจัย
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
คิดเป็นร้อยละ 18.4 ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
		จากการวิ
1. วิเจคราะห์
คคลของกลุ
าง และสั
ดเป็นร้อทยละ
27.3
ัย พบวปาัจปจัยจส่จัยวนบุ
สวนบุ
คคลของนั่มกตัศึวอย่
กษามหาวิ
ทยาลังคมศาสตร์
ยราชภัฏรําคิไพพรรณี
ี่เปนกลุ
มตัวรองลงมาเป็
อยาง สวนนนักศึกษา
โดยการแจกแจงความถี
ทยาการจั
การป คิคิดดเปเป็นนรร้ออยละ
ยละ34.1
22.6รองลงมามี
และเป็นนักศึกษา
ใหญเปนเพศหญิง ่ คิและร้
ดเปนอรยละ
อยละ 61 และเพศชาย คิดเปนรอยละ 39คณะวิ
สวนใหญ
มีอายุด21
		 2. วิเคราะห์ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม คณะครุศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 21.8 โดยนักศึกษามีรายได้ต่อเดือน
อายุ 22 ป คิดเปนรอยละ 24.4 และมีอายุ 20 ป คิดเปนรอยละ 23.1 มีเกรดเฉลี่ยอยูระหวาง 2.513.00 คิดเปนรอยละ
ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านสังคม และพฤติกรรมการติดเกม ต�่ำกว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.1 รองลงมานักศึกษามี
32.8 รองลงมา มีเกรดเฉลี่ยอยูระหวาง 2.012.50 คิดเปนรอยละ 27.0 และมีเกรดเฉลี่ยอยูระหวาง 3.013.50 คิด
ออนไลน์ โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
รายได้ตอ่ เดือนอยูร่ ะหว่าง 5,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.2
เปนรอยละ 20.5 สวนใหญเปนนักศึกษาชั้นปที่ 4 คิดเปนรอยละ 44.1 รองลงมาเปนนักศึกษาชั้นปที่ 3 คิดเปนรอยละ
		 3. หาความสั ม พั น ธ์ ข องตั ว แปรเชิ ง กลุ ่ ม ตาม และนักศึกษามีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001-15,000 บาท
27.0 และเปนนักศึกษาชั้นปที่ 2 คิ ด เป น ร อ ยละ 18.4 ส ว นใหญ เ ป น นั ก ศึ ก ษาคณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร
สมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยใช้การทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square test) คิดเป็นร้อยละ 7.1 ส่วนใหญ่บิดามารดาประกอบอาชีพเกษตรกร
คิ ด เป น ร อ ยละ 27.3 รองลงมาเป น นั ก ศึ ก ษาคณะวิ ท ยาการจั ด การ คิ ด เป น ร อ ยละ 22.6 และเป น นั ก ศึ ก ษาคณะ
		 4. หาความสัมพันธ์ของตัวแปรเชิงปริมาณตาม คิดเป็นร้อยละ 34.1 รองลงมาบิดามารดาประกอบอาชีพธุรกิจ
ครุ ศ าสตร คิดเปนรอยละ 21.8 โดยนักศึกษามีรายไดตอเดือน ต่ํากวา 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 55.1 รองลงมา
สมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ส่วนตัว/ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 27.8 และบิดามารดาประกอบอาชีพ
นักศึกษามีรายไดตอ เดือ นอยูร ะหวา ง 5,00110,000 บาท คิ ด เป น ร อ ยละ 35.2 และนั ก ศึ ก ษามี ร ายได ต อ
(Pearson’s product moment correlation coefficient)
รับจ้างทัว่ ไป คิดเป็นร้อยละ 20.7 ด้านรายได้ตอ่ เดือนของครอบครัว
เดื อ นอยู ร ะหว า ง 10,00115,000 บาท คิ ด เป น ร อ ยละ 7.1 ส ว นใหญ บิ ด ามารดาประกอบอาชี พ เกษตรกร
อยู่ระหว่าง 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.12 รองลงมา
คิ ด เป น ร อ ยละ 34.1 รองลงมาบิ ด ามารดาประกอบอาชีพ ธุร กิจ สว นตัว /คา ขาย คิดเปน รอ ยละ 27.8 และบิด า
รายได้ต่อเดือนของครอบครัวอยู่ระหว่าง 20,001-30,000 บาท
สรุปมารดาประกอบอาชี
ผลการวิจัย
พ รับ จา งทั่ว ไป คิด เปน รอ ยละ 20.7 ดา นรายไดตอ เดือ นของครอบครัว อยูร ะหวา ง 10,001
จากการวิ จั ย พบว่ า ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของนั ก ศึ ก ษา คิดเป็นร้อยละ 21.5 และรายได้ต่อเดือนของครอบครัวอยู่ระหว่าง
20,000 บาท คิดเปนรอยละ 3.12 รองลงมารายไดตอเดือนของครอบครั
วอยูระหวาง 20,00130,000 บาท คิดเปน
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณีที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็น 30,001-40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.7
รอยละ 21.5 และรายไดตอเดือนของครอบครัวอยูระหวาง 30,00140,000
ดเปนรวอนเบี
ยละ่ยงเบนมาตรฐานของปั
14.7
ค่าบาท
เฉลี่ยคิและส่
จจัยด้าน
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 39
ส่วนใหญ่มีอายุ 21 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.1 รองลงมามีอายุ 22 ปี สภาพแวดล้อมทางสังคม ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านสังคม
ค า เฉลี่ ย และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของป จ จั ย ด า นสภาพแวดล อ มทางสั ง คม ป จ จั ย ด า นครอบครั ว
คิดเป็นร้อยละ 24.4 และมีอายุ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.1 นั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร� ำ ไพพรรณี ที่ เ ป็ น กลุ ่ มตัวอย่า ง
ปจจัยดานสังคม
มี เ กรดเฉลี่ ย อยู ่ ร ะหว่ า ง 2.51-3.00 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 32.8 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมโดยรวม
นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ รํ า ไพพรรณี ที ่ เ ป น กลุ  ม ตั ว อย า ง มี ค วามคิ ด เห็ น เกี ่ ย วกั บ ป จ จั ย ด า น
รองลงมา มีเกรดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.01-2.50 คิดเป็นร้อยละ 27.0 อยู่ในระดับปานกลาง (X = 2.88, S.D. = 0.180) มีสัมพันธภาพ
สภาพแวดล อ มทางสั ง คมโดยรวมอยู ใ นระดั บ ปานกลาง ( x = 2.88, S.D. = 0.180) มี สั ม พั น ธภาพใน
และมีเกรดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.01-3.50 คิดเป็นร้อยละ 20.5 ในครอบครัวโดยรวมอยู่ในระดับสูง (X = 3.98, S.D. = 0.617)
ครอบครั ว โดยรวมอยู ใ นระดั บ สู ง ( x = 3.98, S.D. = 0.617) และป จ จั ย ด า นสั ง คม ได แ ก ก ารมี
ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 44.1 รองลงมาเป็น และปัจจัยด้านสังคม ได้แก่ การมีสัมพันธภาพในกลุ่มเพื่อนโดยรวม
สั ม พั น ธภาพในกลุ ม เพื่ อ นโดยรวมอยู ใ นระดั บ ปานกลาง (x = 2.90, S.D. = 0.961) ดังตารางที่ 10
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 27.0 และเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 อยู่ในระดับปานกลาง (X = 2.90, S.D. = 0.961) ดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานสภาพแวดลอมทางสังคม ปจจัยดานครอบครัว ปจจัย
ตารางที
ดานสั่ 10
งคม ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม ปัจจัยด้านครอบครัว
S.D.
แปลความหมาย
ปจจัย
x
ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางสังคม
2.88
0.180
ปานกลาง
ปจจัยดานครอบครัว
3.98
0.617
สัมพันธภาพในครอบครัวสูง
ปจจัยดานสังคม
2.90
0.961
สัมพันธภาพในกลุม เพื่อนปานกลาง

นัยส�ำคัญ 0.01 ปัจจัยส่วนบุคคลจ�ำแนกตามอายุ เกรดเฉลี่ยรวม
ระดับการศึกษา คณะที่ศึกษา รายได้ต่อเดือนของนักศึกษา อาชีพ
ของบิดามารดา และรายได้ตอ่ เดือนของครอบครัวไม่มคี วามสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร�ำไพพรรณี ดังตารางที่ 11

มห
าว

ิทยา

ความสั ม พั น ธ์ ข องปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลกั บ พฤติ ก รรม
การติดเกมออนไลน์
จากการศึกษาของปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการติด
เกมออนไลน์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี พบว่า
ปัจจัยส่วนบุคคลจ�ำแนกตามเพศมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการติด
เกมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี ที่ระดับ
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ตารางที่ 11 ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์
ติด

ไม่ติด

2

χ

p-value

พพ
รรณ
ี

ปัจจัยส่วนบุคคล

ร้อยละ

จ�ำนวน

ร้อยละ

เพศ
ชาย
หญิง

39
25

10.2
6.6

113
204

29.7
53.5

14.204*

0.000

อายุ
ต�่ำกว่า 19 ปี
20 ปี
21 ปี
22 ปี
มากกว่า 23 ปี

7
19
19
14
5

1.8
5.0
5.0
3.7
1.3

46
69
111
79
12

12.1
18.1
29.1
20.7
3.1

4.516

0.341

เกรดเฉลี่ยรวม
ต�่ำกว่า 2.00
2.01 - 2.50
2.51 - 3.00
3.01 - 3.50
มากกว่า 3.51

8
22
20
11
3

2.1
5.8
5.2
2.9
0.8

19
81
105
67
45

5.0
21.3
27.6
17.6
11.8

8.998

0.061

6
12
19
27

1.6
3.1
5.0
7.1

34
58
84
141

8.9
15.2
22.0
37.0

0.362

0.948

0
9
22
15
4
5
3

0.0
2.4
5.8
3.9
1.0
1.3
0.8

18
74
82
71
16
11
11

4.7
19.4
21.5
18.6
4.2
2.9
2.9

10.42

0.318

2
2
2

0.5
0.5
0.5

10
16
8

2.6
4.2
2.1

36
22
5
1
0

9.4
5.8
1.3
0.3
0.0

174
112
22
6
3

45.7
29.4
5.8
1.6
0.8

0.726

0.948

ชภัฏ
ลัยร
า

ระดับการศึกษา
ปี 1
ปี 2
ปี 3
ปี 4

รำไ

จ�ำนวน

มห
าว

ิทยา

คณะที่ศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะนิติศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
รายได้ต่อเดือนของนักศึกษา
ต�่ำกว่า 5,000
5,001 - 10,000
10,001 - 15,000
15,001 - 20,000
มากกว่า 20,001
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ติด

2

χ

p-value

ร้อยละ

จ�ำนวน

ร้อยละ

9
17
4
12
22
0

2.4
4.5
1.0
3.1
5.8
0.0

39
89
13
67
108
1

10.2
23.4
3.4
17.6
28.3
0.3

1.075

0.956

5
22
17
9
3
8

1.3
5.8
4.5
2.4
0.9
2.1

46
97
65
47
21
41

12.1
25.5
17.1
12.3
5.5
10.8

3.282

0.657

พพ
รรณ
ี

จ�ำนวน

ชภัฏ

อาชีพของบิดามารดา
ข้าราชการ
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
พนักงานบริษัท
รับจ้างทั่วไป
เกษตรกร
อื่นๆ (ประมง)
รายได้ต่อเดือนของครอบครัว
ต�่ำกว่า 10,000 บาท
10,001 - 20,000 บาท
20,001 - 30,000 บาท
30,001 - 40,000 บาท
40,001 - 50,000 บาท
มากกว่า 50,000 บาท
** มีนัยส�ำคัญทางสถิติระดับ 0.01

ไม่ติด

รำไ

ปัจจัยส่วนบุคคล

-0.356 (p-value = 0.000) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม
มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นทิ ศ ทางตรงกั น ข้ า มกั บ พฤติ ก รรมการติ ด เกม
ออนไลน์ ปัจจัยด้านครอบครัว ได้ค่า r เท่ากับ 0.349 (p-value =
0.000) ปัจจัยด้านครอบครัวมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ
พฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ และปัจจัยด้านสังคม ได้ค่า r เท่ากับ
-0.541 (p-value = 0.000) ปัจจัยด้านสังคมมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
ตรงกันข้ามกับพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ ดังตารางที่ 12

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม
ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้านสังคมกับพฤติกรรมการติด
เกมออนไลน์
จากการศึกษาปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม ปัจจัย
ด้านครอบครัว ปัจจัยด้านสังคม กับพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี ที่ระดับนัยส�ำคัญ
0.01 พบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม ได้ค่า r เท่ากับ
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ชภัฏ

รำไ

พพ
รรณ
ี

ตารางที่ 12
ตารางวิ
มพัคนวามสั
ธ์ของปัมจพัจันยธด้ขาองป
นสภาพแวดล้
อมทางสังคม อปัมทางสั
จจัยด้างนครอบครั
ตารางที
่ 12เคราะห์
ตารางวิความสั
เคราะห
จจัยดานสภาพแวดล
คม ปจจัยวดานครอบครัว ปจจัยดาน
		
ปัจบจัพฤติ
ยด้านสั
งคมกับพฤติ
กรรมการติขดองนั
เกมออนไลน์
สังคมกั
กรรมการติ
ดเกมออนไลน
กศึกษา ของนักศึกษา
X1
X2
X3
X4
Pearson Correlation
1
Sig. (2tailed)
X1
381
N
Pearson Correlation
.101*
1
.049
X2
Sig. (2tailed)
N
381
381
**
Pearson Correlation
.418
.211**
1
.000
.000
X3
Sig. (2tailed)
N
381
381
381
**
**
Pearson Correlation
.356
.349
.541**
1
.000
.000
.000
X4
Sig. (2tailed)
N
381
381
381
381
* มีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05
** มีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01
X1 แทน ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางสังคม X2 แทน ปจจัยดานครอบครัว
X3 แทน ปจจัยดานสังคม
X4 แทน พฤติกรรมการติดเกมออนไลนของนักศึกษา

อภิปรายผลการวิจัย
อภิปรายผลการวิ
ปจจจััยยดานสภาพแวดลอมทางสังคม

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ปัจจัยด้านสังคม
จากการศึกษา พบว่า นักศึกษามีสัมพันธภาพในกลุ่ม
ปัจจัยจากการศึ
ด้านสภาพแวดล้
อมทางสั
กษา พบว
านัก ศึงกคมษามีป จจัยดา นสภาพแวดลอมทางสังคมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกั บ
เพื่อนอยู่ในระดับปานกลาง ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของปัณณธร
จากการศึ
พบว่ชัชาวรันัตกนศึ ก(2552)
ษามี ปทีั จ่ไจัดยศด้ึกาษาป
นสภาพ
งานวิ
จัยของปก ษา
ณ ณธร
จจัยที่เกี่ยวของกับการเลนเกมในเขตอําเภอเมืองจังหวัดพะเยา พบวา
แวดล้อมทางสังคมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ชัชวรัตน์ (2552) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกมในเขต
ปจจัยสภาพแวดลอมทางสังคมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะนักศึกษาสวนใหญมีการ
ของปัณณธร ชัชวรัตน์ (2552) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ อ�ำเภอเมืองจังหวัดพะเยา พบว่า ปัจจัยด้านสังคมมีระดับความคิดเห็น
เชื่อมตออินเทอรเน็ตที่บานจึงทําใหมีความสะดวกสบายในหลายๆ ดาน เชน ไมตองเสียเวลาเดินทางไปยังรานเกม และมี
การเล่นเกมในเขตอ�ำเภอเมืองจังหวัดพะเยา พบว่า ปัจจัยสภาพ อยู่ในระดับสูง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในจังหวัดพะเยานักศึกษาอยู่
น้ํา อาหาร เปนตน
แวดล้อมทางสังคมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ ร่วมกับเพือ่ นเป็นส่วนใหญ่ในขณะทีท่ ำ� กิจกรรมต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
ปจจัยดานครอบครัว
อาจเป็นเพราะนักศึกษาส่วนใหญ่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่บ้าน เมื่อเทียบกับจังหวัดจันทบุรี จึงท�ำให้นักศึกษาในจังหวัดจันทบุรี
จากการศึ ก ษา พบว า นั ก ศึ ก ษามี สั ม พั น ธภาพในครอบครั ว อยู ใ นระดั บ สู ง ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย
จึงท�ำให้มีความสะดวกสบายในหลายๆ ด้าน เช่น ไม่ต้องเสียเวลา มีสัมพันธภาพในกลุ่มเพื่อนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น
ของป ณ ณธร ชั ช วรั ต น (2552) ที่ ไ ด ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การเล
ง หวั ด พะเยา
ปัจจัยนส่เกมในเขตอํ
วนบุคคล ปัจา เภอเมื
จัยทางด้อางจันสภาพแวดล้
อมทาง
เดินทางไปยังร้านเกม และมีน�้ำ อาหาร เป็นต้น
พบว า ปจจัยดานครอบครัวมีระดับความคิดเห็นอยูในระดัสับงคม
สูง ปัจทีจั่เปยนด้าเชนครอบครั
นนี้เนื่องจากนั
ก
ศึ
ก
ษาเห็
น
ว
า
บุ
ค
คลภายใน
ว ปัจจัยด้านสังคมทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั
ปัจจัยด้านครอบครัว
ครอบครัวมีการแสดงถึงความรักที่มีตอกัน มีความหวงใยซึ่งกัพฤติ
นและกั
น
เป
น
ต
น
กรรมการติดเกมออนไลน์
จากการศึกษา พบว่า นักศึกษามีสมั พันธภาพในครอบครัว
ปจจัยดานสังคม
อภิปรายผลจากสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลมี
อยู่ในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปัณณธร ชัชวรัตน์
จากการศึก ษา พบวา นัก ศึก ษามีสัม พัน ธภาพในกลุความสั
ม เพื่อมนอยู
บ ปานกลาง
อดคลอ งกับขงานวิ
พั นใธ์นระดั
กั บ พฤติ
ก รรมการติไมดสเกมออนไลน์
องนัจกัยศึ ก ษา
(2552) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกมในเขตอ�ำเภอ
ณ ณธร
(2552) วทีมี่ ไรดะดัศึ บกความคิ
ษาป จ จัดยเห็ทีน่ เ กี่ ย วข
อ งกัทยาลั
บ การเล
ด พะเยา
มหาวิ
ยราชภันฏเกมในเขตอํ
ร�ำไพพรรณี าซึเภอเมื
่งพบว่า อปังจั
จจังยหวั
ส่วนบุ
คคลจ�ำแนก
เมืองจังหวัของป
ดพะเยา
พบว่าชัปัชจวรั
จัยตด้นานครอบครั
พบว
า
ป
จ
จั
ย
ด
า
นสั
ง
คมมี
ร
ะดั
บ
ความคิ
ด
เห็
น
อยู

ใ
นระดั
บ
สู
ง
ทั
้
ง
นี
้
อ
าจเป
น
เพราะในจั
ง
หวั
ด
พะเยานั
ก
ศึ
ก
ษาอยู

ร

ว มกับ ข อง
อยู่ในระดับสูง ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากนักศึกษาเห็นว่าบุคคลภายใน ตามเพศมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการติ ด เกมออนไลน์
อนเปนสงวความรั
นใหญกใทีนขณะที
กิ จ กรรมต
ในมหาวิ
่ อ เทีทยยาลั
บกั บยราชภั
จั ง หวัฏดร�จัำไพพรรณี
น ทบุ รี จึทัง ทํ้งนีา้อใหาจเป็
นั ก นศึเพราะเพศ
ก ษา
ศึกษาย เมืมหาวิ
ครอบครัวมีเพืก่ารแสดงถึ
ม่ ตี อ่ กัน มี่ ทคําวามห่
วงใยซึง่ ากังๆ
นและกั
น นัทกยาลั
 ใ นระดั
บปานกลางเท
้น ่ จ ะเล่ น เกมแตกต่ า งกั น ออกไป
ล ะเพศมี
ค วามต้ อานังการที
เป็นต้น ในจั ง หวั ด จั น ทบุ รี มี สั ม พั น ธภาพในกลุ ม เพื่ อ นโดยรวมอยูในแต่
ในขณะที่ เ พศชายมี ค วามต้ อ งการเล่ น เกมมากกว่ า เพศหญิ ง
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งได้และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
มัณฑนา ด�ำรงศักดิ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
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ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
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1) ควรมีการศึกษาผลกระทบของการเล่นเกมที่มีต่อ
ตัวเองและสังคม เพื่อให้มองเห็นถึงผลด้านลบต่อตนเองและสังคม
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษามากยิ่งขึ้น
2) กลุ่มประชากรควรเป็นกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการ
ติดเกม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาให้
ตรงจุด

เอกสารอ้างอิง
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ลัยร
า

ชภัฏ

กับพฤติกรรมการติดเกมคอมพิวเตอร์ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 4-6 ในเขตอ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบว่า ปัจจัย
ส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการติดเกมคอมพิวเตอร์
นอกจากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลจ�ำแนกตามอายุ
เกรดเฉลี่ยรวม ระดับการศึกษา คณะที่ศึกษา รายได้ต่อเดือนของ
นักศึกษา อาชีพของบิดามารดา รายได้ต่อเดือนของครอบครัว
ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี ซึ่งไม่สอดคล้องสมมติฐานที่ตั้งไว้
และไม่ ส อดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของดลฤดี เพชรขว้ า ง (2552)
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มมานั้นส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3
และ 4 ซึง่ มีความรับผิดชอบในระดับหนึง่ จึงสามารถแยกแยะว่าอะไร
สมควรและเหมาะสมได้ ดังนัน้ อายุ เกรดเฉลีย่ และระดับการศึกษา
จึงไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์
อภิปรายผลจากสมมติฐานที่ 2 ปัจจัยทางด้านสภาพ
แวดล้อมทางสังคม ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านสังคมมีความ
สัมพันธ์กบั พฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร�ำไพพรรณี ซึ่งพบว่า ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมทาง
สังคม ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านสังคม มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร�ำไพพรรณี ซึง่ สอดคล้องสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้และสอดคล้องกับงานวิจยั
ของชาญวิทย์ พรนภดล (2552) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับการเล่นเกมในเด็กและวัยรุ่น พบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
ทางสังคม ปัจจัยด้านครอบครัวและปัจจัยด้านสังคม มีความสัมพันธ์
กับการเล่นเกมในเด็กและวัยรุ่น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
มาณิ ต า เทพยา (2552) ได้ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
พฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
ในเขตบางขุนเทียน พบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคม ปัจจัย
ครอบครัวและปัจจัยสังคม มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการติดเกม
ออนไลน์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตบางขุนเทียน

ิทยา

ข้อเสนอแนะในเชิงวิชาการ

มห
าว

ในอนาคตควรมีการศึกษาพัฒนาและปรับปรุงตัวชี้วัด
กับการติดเกมออนไลน์ เนื่องจากลักษณะพฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามลักษณะของการ
พัฒนาเทคโนโลยีและอุปกรณ์การเล่นเกมที่มีคุณสมบัติการใช้งาน
ได้หลากหลายกว่าเดิม
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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์น�้ำพริกผัดให้มีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้น ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภค
องค์ประกอบทางเคมี คุณภาพทางกายภาพ และคุณภาพทางจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์ โดยการเสริมสมุนไพร 3 ชนิด คือ ขิง กระชายด�ำ
และข่า ร้อยละ 5, 10 และ 15 ของน�้ำหนักวัตถุดิบทั้งหมด จากการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคจ�ำนวน 100 คน พบว่า ผู้บริโภค
ให้คะแนนความชอบผลิตภัณฑ์น�้ำพริกผัดเสริมกระชายด�ำ ร้อยละ 5 ได้รับคะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสสูงสุด (p≤0.05)
การเสริมกระชายด�ำ ร้อยละ 5 พบว่า ช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ ได้แก่ ใยอาหาร และมีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยเฉพาะใยอาหาร 8.69±0.03 กรัม และมีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ 161.69±0.02 mg eq Trolox
ต่อ 100 กรัม จากสูตรพื้นฐาน โดยผลิตภัณฑ์น�้ำพริกผัดสมุนไพรเสริมกระชายด�ำ ร้อยละ 5 ใน 100 กรัม พบว่า มีปริมาณโปรตีน
ร้อยละ 23.91±0.03 คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 23.36±0.06 ไขมันร้อยละ 4.45±0.04 ความชื้นร้อยละ 38.91±0.07 เถ้าร้อยละ
9.37±0.04 การเสริมกระชายด�ำปริมาณเพิ่มขึ้นส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีค่าความสว่าง และค่าสีแดงลดลง นอกจากนั้นการเพิ่มของปริมาณ
กระชายด�ำส่งผลให้ผลิตภัณฑ์น�้ำพริกผัดสมุนไพรมีค่า aw ลดลงเล็กน้อย ส�ำหรับการทดสอบคุณภาพทางจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์น�้ำพริก
ผัดเสริมกระชายด�ำ ร้อยละ 5 พบว่า คุณภาพทางจุลินทรีย์เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
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The objectives of this research were 1) to add more nutrients in the stir-fried chilli paste 2) to study
consumers’ acceptance, chemical composition, Physical and microbial quality of the product there were three
types of herbs: ginger, black galingale and galangal with three different percentages: 5, 10 and 15 % which
calculated from the total raw material weight. The result of consumers’ acceptance with 100 participants
showed that the fried chilli paste with 5% of black galingale obtained the highest scored in perception aspect.
The stir-fried chilli paste with 5% of black galingale could significantly increase nutritive values such as dietary
fiber and total antioxidant. In particular, dietary fiber was increased 8.69 grams and antioxidant was increased
161.69 mg eq Trolox for 100 grams from the basic recipe. 100 grams of the fried chilli paste with 5% of black
galingale consisted 23.91±0.03% of protein, 23.36±0.06% of carbohydrate, 4.45±0.04% of fat, 38.91±0.07%
of moisture and 9.37±0.04% of ash. When adding black galingale in the product brightness and red value
dedreased. On the other hand, it increased green value. Moreover, increasing black galingale slightly decreased
aw value in the product. The result of microbial quality test indicated that microbial quality of the fried chilli paste
with 5% of black galingale was in met.
Keywords : Stir-fried Chilli Paste, Herb, Black Galingale
ผกาวดี ภู่จันทร์, โสรัจวรชุม อินเกต, ไพรวัลย์ ประมัย, สุสิตรา สิงโสม
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falciparum ที่เปนสาเหตุของไขมาลาเรีย (Yenjai et al., 2004)
น�้ำพริกเป็นอาหารไทยประเภทเครื่องจิ้มชนิดหนึ่งนิยม จากประโยชน์ของสมุนไพรดังกล่าวผู้วิจัยจึงเห็นประโยชน์และ
รับประทานคู่กับผัก คนสมัยก่อนรับประทานสัตว์น�้ำเป็นส่วนมาก สรรพคุณทางยาด้านต่างๆ ของสมุนไพรพืน้ บ้านทีส่ ามารถหาได้งา่ ย
จึงคิดค้นน�ำ้ พริกขึน้ มาเพือ่ เพิม่ รสชาติและดับกลิน่ คาว ซึง่ ใช้วตั ถุดบิ ในท้องถิ่น จึงคิดน�ำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์น�้ำพริกสมุนไพร เพื่อ
ที่มีรสชาติเผ็ดร้อน กลิ่นฉุนมาโขลกรวมกันให้ละเอียดแล้วปรุงรส ให้ ไ ด้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ น�้ ำ พริ ก ที่ แ ปลกใหม่ เป็ น การเพิ่ ม ทางเลื อ กแก่
ให้มีรสชาติเค็มเป็นหลักใช้รับประทานเป็นกับข้าว และได้รับความ ผู้บริโภคที่รักสุขภาพ และเป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
นิยมบริโภคมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังมีการคิดค้นสูตร สมุนไพรพื้นบ้าน
น�ำ้ พริกขึน้ มาใหม่หลายรูปแบบ และมีคณ
ุ ค่าของสารอาหารเพิม่ มากขึน้
โดยการน�ำสมุนไพรต่างๆ มาเป็นส่วนผสมในน�ำ้ พริก ปัจจุบนั ผลิตภัณฑ์ วัตถุประสงค์ของการวิจัย
น�้ำพริกให้คุณค่าทางโภชนาการ เช่น โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ และ
1. เพื่ อ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ น�้ ำ พริ ก ผั ด ให้ มี คุ ณ ค่ า ทาง
พลังงาน แต่ด้านใยอาหารและสรรพคุณทางยาด้านอื่นๆ ยังมีน้อย โภชนาการเพิ่มขึ้น
เนือ่ งจากวัตถุดบิ หลักทีใ่ ช้ในการท�ำน�ำ้ พริก มีสว่ นประกอบหลัก คือ
2. เพือ่ ศึกษาการยอมรับของผูบ้ ริโภค องค์ประกอบทาง
พริก กระเทียม หอมแดง และเนื้อสัตว์บางชนิด จึงท�ำให้ผลิตภัณฑ์ เคมี คุณภาพทางกายภาพ และคุณภาพทางจุลนิ ทรีย์ ของผลิตภัณฑ์
น�้ำพริกยังมีคุณค่าทางโภชนาการน้อย ประกอบกับกระแสการดูแล น�้ำพริกสมุนไพร
สุขภาพของผูบ้ ริโภคมีมากขึน้ อาหารทีส่ ง่ ผลดีตอ่ สุขภาพ เช่น อาหาร
จากสมุนไพร จึงมีความต้องการเพิ่มขึ้น ในท้องถิ่นมีพืชสมุนไพร วิธีการด�ำเนินการวิจัย
จ�ำนวนมากที่ช่วยในการต้านโรคต่างๆ รักษาโรคบางชนิด และช่วย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาผลของการเสริมสมุนไพร
บ�ำรุงร่างกาย (จุไรรัตน์ เกิดดอนแฝก, 2552) พริกขีห้ นู (Capsicum ในผลิตภัณฑ์น�้ำพริกผัด โดยศึกษาชนิดและอัตราส่วนของสมุนไพร
flutescens) มีสรรพคุณเป็นยาขับลม บ�ำรุงธาตุ ขับเหงื่อขับลม ต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์น�้ำพริกผัด ค้นคว้าและทดลองให้ได้
และเจริญอาหาร กระเทียม (Allium sativum Linn.) มีสรรพคุณ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ที่ มี คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการ โดยก� ำ หนดวิ ธี ก าร
ช่วยลดความดันโลหิต ลดไขมันในหลอดเลือด ช่วยบ�ำรุงไตและ ด�ำเนินการทดลองดังต่อไปนี้
ตับอ่อนให้แข็งแรง ช่วยบ�ำรุงหัวใจและต้านมะเร็ง หอมแดง (Allium
1. การเตรียมสมุนไพรผงอบแห้ง
ascalonicum) รักษาโรคภูมิแพ้และอาการหอบหืด มีฤทธิ์ต่อต้าน
เตรียมสมุนไพรผงอบแห้ง โดยการน�ำสมุนไพรทัง้ 3 ชนิด
อนุมลู อิสระและช่วยลดการอักเสบ และสมุนไพรทีม่ รี สชาติเผ็ดร้อน คือ ขิง (Zingiber officinale) กระชายด�ำ (Kaempferia parviflora)
มีสรรพคุณแก้โรคจุกเสียด ขับลม บ�ำรุงธาตุ ขับเหงือ่ ช่วยย่อยอาหาร และข่า (Alpinia galanga Linn.) โดยใช้สว่ นของเหง้า น�ำมาล้างด้วย
(สันติสุข โสภณสิริ และวีรพงษ์ เกรียงสินยศ, 2558) ขิง (Zingiber น�้ำสะอาด 2-3 ครั้ง พักไว้ให้สะเด็ดน�้ำ หั่นสมุนไพรเป็นแผ่นบางๆ
officinale) ช่วยขับลม ขับเสมหะ แก้ไอ แก้ไข้หวัด ข่า (Alpinia ขนาด 2 มิลลิเมตร จากนั้นน�ำไปอบด้วยตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ
galanga Linn.) ช่วยขับลม ย่อยอาหาร (พิมลพรรณ อนันต์กจิ ไพศาล, 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3-4 ชั่วโมง (โซเฟีย เมฆารัฐ และ
2560) และกระชายด�ำ (Kaempferia parviflora) อยู่ในกลุ่ม คณะ, 2562) ที่ ร ะดั บ ความชื้ น ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 6-7 (อดิ ศ รา
เดียวกันกับว่านชนิดอื่นๆ เป็นพืชในวงศ์เดียวกับกระชาย เหง้า ตันตสุทธิกุล และณฐมน เสมือนคิด, 2557) น�ำออกจากตู้พัก
ของกระชายดํามีสีม่วงเข้มอมดํา กระชายดําเป็นสมุนไพรไทยที่ใช้ ไว้ให้เย็น จากนั้นน�ำมาปั่นละเอียดด้วยเครื่องปั่น ยี่ห้อ Panasonic
กันมานานนิยมนําเหง้าหรือหัวมาใช้ประโยชน์มากในด้านสมุนไพร รุ่น MX-GM1011 เป็นเวลา 3 นาที และเก็บไว้ในภาชนะบรรจุ
โดยมีสรรพคุณในด้านเสริมสมรรถภาพทางเพศ เป็นยาบํารุงกําลัง ปิดสนิท เก็บรักษาที่อุณหภูมิต�่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ระหว่าง
หรือเป็นยาอายุวัฒนะ (พนารัช ปรีดากรณ์ และเติมธรรม สิทธิเลิศ, รอขั้นตอนการศึกษาต่อไป
2561) ช่วยบ�ำรุงร่างกาย ช่วยขับฮอร์โมนเพศชาย บ�ำรุงหัวใจ ขับลม
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์น�้ำพริกผัดสมุนไพร
ช่วยให้เจริญอาหาร (ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย และสุกัลญา หลีแจ้, 		 2.1 การคั ด เลื อ กสู ต รพื้ น ฐานของผลิ ต ภั ณ ฑ์
2560) จากรายงานการวิจัยพบวา สารสกัดดวยเอทานอลของ น�้ำพริกผัด
กระชายดํามีฤทธิร์ กั ษาโรคกระเพาะอาหาร โดยการเพิม่ การหลัง่ สาร 		 ท�ำการศึกษาสูตรพื้นฐานของผลิตภัณฑ์น�้ำพริกผัด
เมือกในกระเพาะอาหาร (Gastric mucus) (Rujjanawate et al., จ�ำนวน 3 สูตร (ตารางที่ 1) คัดเลือกสูตรผลิตภัณฑ์ให้เหลือเพียง
2005) นอกจากนี้พบวา สารฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) เช่น 1 สูตร โดยคัดเลือกจากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
5, 7-dimethoxyflavone 5, 7, 4’-trimethoxyflavone และ 5, โดยใช้ผู้ทดสอบจ�ำนวน 100 คน ซึ่งเป็นผู้บริโภคทั่วไป ท�ำการ
7,3’,4’-pentamethoxyflavone มีฤทธิ์ตานเชื้อ Plasmodium
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2. การพัฒนาผลิตภัณฑน้ําพริกผัดสมุนไพร
2.1 การคัดเลือกสูตรพื้นฐานของผลิ
ฑน้ําพริกปีผัทดี่ 14 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2563 133
วารสารวิจตัยภัร�ำณไพพรรณี
ทําการศึกษาสูตรพื้นฐานของผลิตภัณฑน้ําพริกผัด จํานวน 3 สูตร (ตารางที่ 1) คัดเลือกสูตรผลิตภัณฑใหเหลือ
เพี
ย
ง
1
สู
ต
ร โดยคัดเลืมอผักจากการประเมิ
นคุณานภาพทางประสาทสั
มผัส โดยใช
ผูทดสอบจํ
คน ซึต่งภัเปณนฑ์ผูนบ�้ำริพริ
โภคกผัดสูตร
ประเมินคุณภาพทางประสาทสั
ส ซึง่ พิจารณาทางด้
ลักษณะที่ (Nicolas
et al.,
2010) าเพืนวน
่อคัด100
เลือกผลิ
ไปน่ ทํรสชาติ
าการประเมิ
ภาพทางประสาทสัมผัสด้วซึยวิ่งพิธจกี ารณาทางด
าน ลั่ไกด้ษณะที
่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ
ปรากฏ ทัสี ่วกลิ
เนือ้ สัมนผัคุสณและความชอบโดยรวม
าร พื้นฐานที
คะแนนความชอบโดยรวมสู
งสุดเนื้อสัมผัส และ
ความชอบโดยรวม
ธีการชิ
มแบบใหคhedonic
ะแนนความชอบ
ชิมแบบให้
คะแนนความชอบดว9ยวิระดั
บ (9-point
scale) 9 ระดับ (9point hedonic scale) (Nicolas et al., 2010)
เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑน้ําพริกผัดสูตรพื้นฐานที่ไดคะแนนความชอบโดยรวมสูงสุด

ชภัฏ

รำไ

ตารางทีตารางที
่ 1 แสดงส่
นผสมของผลิ
ตภัณฑ์นต�้ำภัพริ
่ 1 วแสดงส
วนผสมของผลิ
ณกฑผันด้ําสูพริตรพื
กผั้นดฐาน
สูตรพื้นฐาน
ผลิตภัณฑน้ําพริกผัดสูตรพื้นฐาน
สวนผสม
สูตรที่ 1
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3
น้ําพริกนรกปลายาง (กรัม) น้ําพริกตาแดง (กรัม)
น้ําพริกกุงเสียบ (กรัม)
พริกใหญแหง
70
20
35
พริกขี้หนูแหง
100


ปลาสรอยขาวแหงยางปน
500


หอมแดงคั่ว
90
100
50
กระเทียมคั่ว
80
100
20
น้ํามะขามเปยก
220
50
30
เกลือปน
25
20
0.8
น้ําตาลปบ
100
40
60
น้ําตาลทราย
24

40
กุงแหง

300
80
น้ําปลา

30

กะป

50

ทีที่ม่มาา :: สูสูตตรที
รที่ ่ 11 ดัดัดดแปลงจาก
แปลงจาก (ธนาวั
(ธนาวัฒฒนน์ โพธิ
โพธิ์เ์เผืผื่อ่อนน
นน้ออย,ย, 2560).
2560)
สูสูตตรที
่
2
ดั
ด
แปลงจาก
(จํ
า
ลองลั
ก
ษณ
หุ
น

ชิ
น
้
และคณะ,
รที่ 2 ดัดแปลงจาก (จ�ำลองลักษณ์ หุ้นชิ้น และคณะ, 2559).
2559)
สูสูตตรที
่
3
ดั
ด
แปลงจาก
(วิ
ฑ
ร
ู
ย
เลี
ย
่
นจํ
า
รู
ญ
,
2552).
รที่ 3 ดัดแปลงจาก (วิฑูรย์ เลี่ยนจ�ำรูญ, 2552)
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วิธีการทําน้ําพริก
วิธีการท�
(9-point
2010)บเพืปลา
่อคัดเลือก
นําำพริน�้ำกพริ
แหกง หอมแดง กระเทียม ที่ทําลางความสะอาดคั
่วใหมhedonic
ีกลิ่นหอมscale)
จากนั้น(Nicolas
โขลกใหลetะเอีal.,
ยดผสมกั
ำพริกแห้งยงาหอมแดง
กระเทียม ที่ท�ำล้า)
งความสะอาดกุงแหผลิ
ณฑ์งนรสด
�้ำพริวยน้
กผัดํามะขามเป
สมุนไพรทีย่ได้กคน้ะแนนความชอบสู
งสุด
สรอน�ยขาวแห
งปน (
งปตนภัปรุ
ําตาลปบ น้ําตาลทราย
คัว่ ให้มกี น้ลิําน่ ปลา
หอมเกลื
จากนั
ปลาสร้
ุ ภาพทางเคมีของผลิตภัณฑ์
อปน้ โขลกให้
นําไปคัล่วะเอี
ไฟอยอดผสมกั
นจนน้ําบพริ
กแหงอยขาวแห้ง 		 2.2.2 การวิเคราะห์คณ
ย่างป่น (Henicorhynchus
กุ้งแห้มาณสมุ
งป่น ปรุนงไพรที
รสด้ว่เหมาะสมต
ยน�้ำ น�้ำอพริผลิกตผัภัดสมุ
2.2 การศึกsiamensis)
ษาชนิดและปริ
ณฑนนไพร
้ําพริกผัดสมุนไพร
มะขามเปียก น�้ำตาลปี
อป่น ่ไน�ดำรไปคั
่วไฟ 		
น�ำผลิอ ต2.1
ภัณมาทํ
ฑ์นำ�้ าพริการเสริ
กผัดสมุมสมุ
นไพรที
การยอมรั
นําผลิ๊บตน�ภั้ำณตาลทราย
ฑน้ําพริกน�ผั้ำดปลา
สูตรพืเกลื
้นฐานที
ับคะแนนความชอบสู
งสุดจากข
นไพรไ่ ด้ร3บั ชนิ
ด บ
ขิงกกระชายดํ
3 ระดับ คือ รอยละ
5 10บ้ และ
15 ของน้
กวัตอถุงค์ดิบประกอบ
งสุด จากผู
ริโภคมาท�
ำการวิําเหนั
คราะห์
อ่อนจนน�คือ้ำพริ
แห้ง า และขา ลงในผลิตภัณฑน้ําพริกผัดในปริมาณความชอบโดยรวมสู
ทั้งหมด
ตภัณดฑและปริ
ที่ไดมาทํ
าการทดสอบคุ
ณภาพดังนี้ ทางเคมี ได้แก่ ความชื้น โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต เถ้า ใยอาหาร
2.2 และนํ
การศึากผลิ
ษาชนิ
มาณสมุ
นไพรที่เหมาะสม
ตามวิธีการของ AOAC (2000) และฤทธิ์การต้านออกซิเดชัน
ต่อผลิตภัณฑ์น�้ำพริกผัดสมุนไพร
น� ำ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น�้ ำ พริ ก ผั ด สู ต รพื้ น ฐานที่ ไ ด้ รั บ คะแนน โดยวิธี DPPH ตามวิธีการของ Perez et al. (2007)
ความชอบสูงสุดจากข้อ 2.1 มาท�ำการเสริมสมุนไพร 3 ชนิด คือ ขิง 		 2.2.3 การวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ		
กระชายด�ำ และข่า ลงในผลิตภัณฑ์นำ�้ พริกผัดในปริมาณ 3 ระดับ คือ 		 น�ำผลิตภัณฑ์นำ�้ พริกผัดสมุนไพรมาท�ำการวิเคราะห์
ร้อยละ 5 10 และ 15 ของน�ำ้ หนักวัตถุดบิ ทัง้ หมด และน�ำผลิตภัณฑ์ ทางด้านกายภาพ ดังนี้
			 (1) ค่าสี L* a* b* วัดค่าด้วยเครือ่ งวัดสี (Color
ที่ได้มาท�ำการทดสอบคุณภาพดังนี้
reader CR-10, Japan) รายงานเป็ น ค่ า ความสว่ า ง (L*)
		 2.2.1 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
		 น�ำผลิตภัณฑ์น�้ำพริกผัดสมุนไพรมาประเมินการ ค่าสีแดง-เขียว (a*) และค่าความเป็นสีเหลือง-น�้ำเงิน (b*)
ยอมรับทางประสาทสัมผัส โดยผู้ทดสอบทั่วไปจ�ำนวน 100 คน 			 (2) ค่าปริมาณน�้ำอิสระ (aw) รายงานค่าเป็น
พิจารณาทางด้าน ลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส ค่าความชื้นที่มีผลต่ออัตราการเจริญของจุลินทรีย์
และความชอบโดยรวม ด้วยวิธีการให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ

ผกาวดี ภู่จันทร์, โสรัจวรชุม อินเกต, ไพรวัลย์ ประมัย, สุสิตรา สิงโสม
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ผลการวิจัย
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การทดสอบแบบ Completely randomized design (CRD)
ส�ำหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและคุณภาพทางกายภาพ
น�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance,
ANOVA) เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Least
Significant Difference Test (LSD) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส�ำเร็จรูป SPSS

รำไ

1. ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์น�้ำพริกผัดสมุนไพร
		 1.1 ผลการคั ด เลื อ กสู ต รพื้ น ฐานของผลิ ต ภั ณ ฑ์
น�้ำพริกผัด
		 จากการคัดเลือกผลิตภัณฑ์น�้ำพริกผัดสูตรพื้นฐาน
3 สูตร โดยการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส จากผู้ทดสอบ
ทั่วไป จ�ำนวน 100 คน เพื่อคัดเลือกสูตรที่ได้รับคะแนนความชอบ
โดยรวมมากที่สุด ซึ่งพิจารณาทางด้าน ลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น
รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม (ตารางที่ 2)
จากการทดสอบ พบว่า ผลิตภัณฑ์น�้ำพริกผัดพื้นฐานสูตรที่ 1 ได้รับ
ความชอบทุกคุณลักษณะมากที่สุด

ชภัฏ

		 2.2.4 การวิเคราะห์คุณภาพทางจุลินทรีย์
		 ท�ำการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพทางจุลนิ ทรียต์ ามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนน�้ำพริกป่นแห้ง เลขที่ มผช.130/2556 ได้แก่
			 (1) จุลินทรีย์ทั้งหมด ต้องน้อยกว่า 1 x 104
โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม
			 (2) แซลโมเนลลา ต้องไม่พบในตัวอย่าง 25 กรัม
			 (3) สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส ต้องน้อยกว่า
10 กรัม โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม
			 (4) บาซิลัส ซีเรียส ต้องน้อยกว่า 1 x 103
โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม
			 (5) คลอสทริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ ต้องน้อยกว่า
100 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม
			 (6) เอสเชอริ เชี ย โคไล โดยวิ ธี เ อ็ ม พี เ อ็ น
ต้องน้อยกว่า 3 ต่อตัวอย่าง 1 กรัม
			 (7) ยีสต์และรา ต้องน้อยกว่า 100 โคโลนีต่อ
ตัวอย่าง 1 กรัม การทดสอบให้ปฏิบัติตาม AOAC
3. การวิเคราะห์ผลทางสถิติ (Statistical analysis)
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้แผนการทดสอบ
แบบสุ่มบล็อกสมบูรณ์ Randomized complete block design.
(RCBD) ส�ำหรับทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส และวางแผน
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ตารางทีตารางที
่ 2 แสดงคะแนนความชอบโดยรวมของผู
้บริโภคทีบ่มริโีตภคที
่อผลิ่มตตี ภัอณผลิฑ์นตภั�้ำพริ
สูตกรพืผัด้นสูฐาน
่ 2 แสดงคะแนนความชอบโดยรวมของผู
ณฑกนผัด้ําพริ
ตรพื้นฐาน
คุณลักษณะ
น้ําพริกผัดสูตรพื้นฐาน
สูตรที่ 1
สูตรที่ 2
น้ําพริกนรกปลายาง
น้ําพริกตาแดง
a
ลักษณะที่ปรากฏ
8.07±0.06
7.72±0.05b
สี
7.82±0.08a
7.78±0.06a
กลิ่น
7.95±0.07a
7.52±0.08b
รสชาติ
8.10±0.04a
7.47±0.08b
ลักษณะเนื้อสัมผัส
8.11±0.06a
7.68±0.04b
ความชอบโดยรวม
8.08±0.07a
7.77±0.07b
หมายเหตุ : คาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการทดสอบ 100 ซ้ํา
ตัวอักษรในแนวนอนที่แตกตางกันแสดงถึงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p≤0.05)

สูตรที่ 3
น้ําพริกกุงเสียบ
7.10±0.07c
7.17±0.07b
7.21±0.04c
7.11±0.05c
7.11±0.07c
7.20±0.07c
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ผลการศึ
กษาชนิ
ดและปริ
มาณสมุ
่เหมาะสมต
อผลิตภัณฑน้ําพริ
กผัดการประเมิ
สมุนไพร นคุณภาพทางประสาทสัมผัส
		 1.21.2ผลการศึ
กษาชนิ
ดและปริ
มาณสมุ
นไพรทีนเ่ ไพรที
หมาะสม
			
1.2.1
นําผลิตภัณฑน้ําพริกผัดสูตรพื้นฐานที่ไดรับคะแนนความชอบสูงสุดจากขอ 2.1 มาทําการเสริมสมุนไพร 3 ชนิด
ต่อผลิตภัณฑ์น�้ำพริกผัดสมุนไพร
			 น�ำผลิตภัณฑ์น�้ำพริกผัดสมุนไพรมาประเมิน
คือ ขิง กระชายดํา และขา ลงในผลิตภัณฑน้ําพริกผัดในปริมาณ 3 ระดับ คือ รอยละ 5 10 และ 15 ของน้ําหนักวัตถุดิบ
		 น�ำผลิตภัณฑ์น�้ำพริกผัดสูตรพื้นฐานที่ได้รับคะแนน คุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยผู้ทดสอบทั่วไป จ�ำนวน 100 คน
ทั้งหมด และนําผลิตภัณฑที่ไดมาทําการทดสอบคุณภาพดังนี้
ความชอบสูงสุดจากข้อ1.2.1
2.1 มาท�
ำการเสรินมคุสมุ
นไพร 3 ชนิด คือ ขิมงผัส พิจารณาทางด้าน ลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และ
การประเมิ
ณภาพทางประสาทสั
กระชายด�ำ และข่า ลงในผลิ
ตภัตณภัฑ์ณนฑำ�้ นพริ้ําพริ
กผักดผัในปริ
3 ระดับ คือนคุณความชอบโดยรวม
พบว่่วาไปจํ
ผลิาตนวน
ภัณฑ์100
น�้ำพริกผัด
นําผลิ
ดสมุมนาณ
ไพรมาประเมิ
ภาพทางประสาทสัจากการทดสอบ
มผัส โดยผูทดสอบทั
ร้อยละคน
5 10พิและ
15 ของน�าำ้ หนั
ตถุดบิ ทั่ปง้ รากฏ
หมด และน�
ตภัณฑ์ เนื้อสมุสันมไพรเสริ
มกระชายด�ำ ร้อยละ 5จากการทดสอบ
ได้รับความชอบทุพบว
กคุณาลักษณะ
จารณาทางด
น ลักกวัษณะที
สี กลิำผลิ
่น รสชาติ
ผัส และความชอบโดยรวม
ที่ได้มาท�ผลิำการทดสอบคุ
นี้ มกระชายดํา รอยละ 5 ไดรับความชอบทุ
มากที่สุด (ตารางที
ตภัณฑน้ําพริกณผัภาพดั
ดสมุนงไพรเสริ
กคุณลัก่ 3)
ษณะมากที่สุด (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 แสดงคะแนนความชอบของผูบริโภคทีม่ ีตอผลิตภัณฑน้ําพริกผัดสมุนไพร
คุณลักษณะ
ปริ
ม
าณและชนิ
ด
ลักษณะที
รสชาติ
ผกาวดี ภู่จันทร์, โสรัจวรชุม อินเกต,
ไพรวั่ลย์ ประมัสีย, สุสิตรา สิงกลิ
โสม่น
ของสมุนไพร
ปรากฏ

ลักษณะเนื้อ
สัมผัส

ความชอบ
โดยรวม

1.2.1 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
นําผลิตภัณฑน้ําพริกผัดสมุนไพรมาประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยผูทดสอบทั่วไปจํานวน 100
คน พิจารณาทางดาน ลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม จากการทดสอบ พบวา
วารสารวิ
ร�ำไพพรรณี
ปีที่ 14 ฉบักบคุทีณ่ 1ลัเดื
อนมกราคม่สุด- เมษายน
ผลิตภัณฑน้ําพริกผัดสมุนไพรเสริมกระชายดํ
า รจอัยยละ
5 ไดรับความชอบทุ
กษณะมากที
(ตารางที่ 2563
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ลักษณะเนื้อ
สัมผัส

ความชอบ
โดยรวม

พพ
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ตารางทีตารางที
่ 3 แสดงคะแนนความชอบของผู
้บริโภคที
่อผลิม่ ตีตภัอณผลิฑ์ตนภั�้ำณพริฑกนผั้ําดพริสมุกนผัไพร
่ 3 แสดงคะแนนความชอบของผู
บริ่มโีตภคที
ดสมุนไพร
คุณลักษณะ
ปริมาณและชนิด
ลักษณะที่
สี
กลิ่น
รสชาติ
ของสมุนไพร
ปรากฏ

ชภัฏ

รำไ

ขิง
6.82±0.11c 6.86±0.09c 6.87±0.09c 6.74±0.1 c 6.91±0.10c 6.96±0.10 c
5 % กระชายดํา 8.11±0.10 a 7.90±0.11a 7.89±0.11a 8.06±0.11a 7.95±0.10a 8.22±0.11a
ขา
6.57±0.10d 6.66±0.09d 6.67±0.10d 6.66±0.09d 6.76±0.10d 6.69±0.08d
ขิง
6.63±0.10d 6.53±0.09d 6.48±0.10d 6.52±0.09d 6.59±0.10d 6.66±0.10e
10 % กระชายดํา 7.47±0.11b 7.37±0.11b 7.26±0.10b 7.51±0.11b 7.54±0.10b 7.88±0.09b
ขา
6.40±0.11e 6.23±0.08e 6.52±0.10e 6.48±0.09e 6.47±0.09e 6.48±0.08e
ขิง
6.27±0.09f 6.33±0.08e 6.45±0.09e 6.37±0.10e 6.35±0.05e 6.31±0.08f
15 % กระชายดํา 7.00±0.11c 7.14±0.10b 6.95±0.11c 6.92±0.11c 6.85±0.10c 7.11±0.11c
ขา
6.45±0.11e 6.31±0.11e 6.30±0.10e 6.24±0.10e 6.34±0.11e 6.18±0.11f
หมายเหตุ : คาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการทดสอบ 100 ซ้ํา
ตัวอักษรในแนวตั้งที่แตกตางกันแสดงถึงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p≤0.05)
1.2.2 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพทางเคมีของผลิตภัณฑน้ําพริกผัดสมุนไพร
จากการนํ
าผลิตภัณเคราะห์
ฑน้ําพริคุกณผัภาพทางเคมี
ดสมุนไพรที่ไดรองค์
ับการยอมรั
บจากผูบพบว่
ริโภคมากที
เคราะห
			 1.2.2
ผลการตรวจวิ
ประกอบทางเคมี
า น�้ำพริ่สกุดผัมาทํ
ดเสริามการวิ
กระชายด�
ำ ร้อยละ 5
องคประกอบทางเคมี พบวา น้ําพริกผัดเสริมกระชายดํา รอยละ 5 มีใยอาหาร 8.69 กรัม และฤทธิ์การตานออกซิเดชั่น
ของผลิตภัณฑ์น�้ำพริกผัดสมุนไพร จากการน�ำผลิตภัณฑ์น�้ำพริกผัด มีใยอาหาร 8.69 กรัม และฤทธิ์การต้านออกซิเดชั่น 161.69 mg
161.69 mg eq Trolox ตอ 100 กรัม (ตารางที่ 4)
สมุนไพรทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากผูบ้ ริโภคมากทีส่ ดุ มาท�ำการวิเคราะห์ eq Trolox ต่อ 100 กรัม (ตารางที่ 4)

ิทยา

ลัยร
า

ตารางที่ 4 แสดงองคประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑน้ําพริกผัดสูตรพื้นฐานและผลิตภัณฑน้ําพริกผัดเสริมกระชายดํา
ตารางที่ 4 แสดงองค์
ระกอบทางเคมี
ของผลิ
รอปยละ
5 ใน 100 กรั
ม ตภัณฑ์น�้ำพริกผัดสูตรพื้นฐานและผลิตภัณฑ์น�้ำพริกผัดเสริมกระชายด�ำ
องคประกอบทางเคมี
น้ําพริกผัดสูตรพื้นฐาน น้ําพริกผัดเสริมกระชายดํา รอยละ 5
ปริมาณ
ปริมาณ
42.51±0.07
38.91±0.07
ความชื้น (รอยละ) *
9.10±0.04
9.37±0.04
เถา (รอยละ) *
23.08±0.03
23.91±0.03
โปรตีน (รอยละ) *
4.25±0.04
4.45±0.04
ไขมัน (รอยละ) *
21.06±0.06
23.36±0.06
คารโบไฮเดรต (รอยละ) *
216.97±0.03
229.13±0.03
พลังงาน (กิโลแคลอรี่) *
6.24±0.02
8.69±0.03
ใยอาหาร (กรัม) *

161.69±0.02
ฤทธิ์การตานออกซิเดชั่น (mg eq Trolox) *
หมายเหตุ : (Central Laboratory (Thailand) Co,. Ltd., 2018)
* = ความแตกตางมีความสําคัญ (P≤0.05)
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1.2.3ผลการวิ
ผลการวิ
เคราะห
ุณภาพทางกายภาพ ร้อยละ 5 10 และ 15 พบว่า เมือ่ เสริมกระชายด�ำมากขึน้ ค่าความสว่าง
			 1.2.3
เคราะห์
คุณคภาพทางกายภาพ
จากการนําผลิตภัณฑน้ําพริกผัดเสริมกระชายดํา ทําการวิเคราะหทางดานกายภาพ มีผลการทดลองดังนี้
			 จากการน�ำผลิตภัณฑ์นำ�้ พริกผัดเสริมกระชายด�ำ L* มีแนวโน้มลดลง อาจเป็นผลมาจากกระชายด�ำที่ใช้เสริมลง
(1.) คาสี L* a* b*
ท�ำการวิเคราะห์ทางด้านกายภาพ มีผลการทดลองดังนี้
ในผลิตภัณฑ์น�้ำพริกผัดมีลักษณะเป็นผงสีเขียว-ม่วงคล�้ำ จึงท�ำให้
จากการวัด คาสี L* a* b* ของผลิตภัณฑน้ําพริกผัดเสริมกระชายดํา รอยละ 5 10 และ 15 พบวา
				
ค่าสี้น L*คาa*
b* าง L* มีแนวโนมลดลงผลิอาจเป
ตภัณฑ์นนผลมาจากกระชายดํ
�้ำพริกผัดมีค่าความเป็านทีสี่ใชเขีเยสริวเพิ
่มขึ้น (ตารางที
เมื่อเสริมกระชายดํา(1)มากขึ
ความสว
มลงในผลิ
ตภัณฑ่ 5)
จากการวั
ของผลิ
ตภัณเขีฑ์ยนวม
ำ�้ พริ
กผัดําเสริ
น้ําดพริค่ากสีผัL*
ดมีa*
ลักb*
ษณะเป
นผงสี
วงคล้
จึงมทํกระชายด�
าใหผลิตภัำณฑน้ําพริกผัดมีคาความเปนสีเขียวเพิ่มขึ้น (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 แสดงผลคาสี L* a* b* ของผลิตภัณฑน้ําพริกผัดสูตรพื้นฐานและน้ําพริกผัดเสริมกระชายดํา
น้ําพริกผัดเสริมสมุนไพร
คาความสวาง (L*)
คาสีแดง (a*)
คาสีเหลือง (b*)
สูตรตนแบบ
45.52±0.03
17.08±0.03
7.50±0.03
ปริมาณกระชายดํา รอยละ 5
40.00±0.06
14.73±0.06
ผกาวดี ภู่จันทร์, โสรั
จวรชุม อินเกต, ไพรวัลย์5.97±0.03
ประมัย, สุสิตรา สิงโสม
ปริมาณกระชายดํา รอยละ 10
37.19±0.04
12.10±0.04
4.80±0.04

(1.) คาสี L* a* b*
จากการวัด คาสี L* a* b* ของผลิตภัณฑน้ําพริกผัดเสริมกระชายดํา รอยละ 5 10 และ 15 พบวา
เมื่อเสริมกระชายดํามากขึ้น คาความสวาง L* มีแนวโนมลดลง อาจเปนผลมาจากกระชายดําที่ใชเสริมลงในผลิตภัณฑ
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จัยร�นำผงสี
ไพพรรณี
ี่ 14ํา จึฉบังทํบาทีให่ 1ผลิเดืตอภันมกราคม
2563นสีเขียวเพิ่มขึ้น (ตารางที่ 5)
น้ําพริ
กผัดมีวารสารวิ
ลักษณะเป
เขียวมปีวทงคล้
ณฑน้ําพริก- ผัเมษายน
ดมีคาความเป
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ตารางทีตารางที
่ 5 แสดงผลค่
าสี L* a*
ภัณฑ์นตภั�้ำพริ
สูตกรพืผัด้นสูฐานและน�
้ำพริกผัําดพริ
เสริกมผักระชายด�
ำ
่ 5 แสดงผลค
าสี b*
L* ของผลิ
a* b* ตของผลิ
ณฑกนผั้ําดพริ
ตรพื้นฐานและน้
ดเสริมกระชายดํ
า
น้ําพริกผัดเสริมสมุนไพร
คาความสวาง (L*)
คาสีแดง (a*)
คาสีเหลือง (b*)
สูตรตนแบบ
45.52±0.03
17.08±0.03
7.50±0.03
ปริมาณกระชายดํา รอยละ 5
40.00±0.06
14.73±0.06
5.97±0.03
ปริมาณกระชายดํา รอยละ 10
37.19±0.04
12.10±0.04
4.80±0.04
ปริมาณกระชายดํา รอยละ 15
34.15±0.03
10.11±0.05
3.89±0.04
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ชภัฏ

รำไ

				
(2)(2.)ค่าคปริาปริ
มาณน�
้ำอิําสอิระสระ(aw(a) w)
มีค่า aw เท่ากับ 0.65 และผลิตภัณฑ์น�้ำพริกผัดเสริมสมุนไพร
มาณน้
				
จากการทดลองน�
ตภัตณภัณ
ฑ์นฑำ�้ นพริ
กผักดผัดเสริมีคม่าสมุaนw ไพร
อยู่ในช่
- 0.64า และข
อย่างไรก็
น�้ำพริกผัด
จากการทดลองนํำผลิ
าผลิ
้ําพริ
คือวขิง ง0.58
กระชายดํ
า รตอามผลิ
ยละ 5ตภั10ณฑ์และ
เสริมสมุ15
นไพร
คือ ขิกงษาค
กระชายด�
ำ และข่
า ร้(aอยละ
5 า10คาและ
15 สมุ
งคงมี
awมต�สมุ
ำ่ กว่นาไพรทั
0.64้งซึ3ง่ อยู
อ้ ราส่วนใหญ่
aw ของผลิ
ตภันณไพร
ฑน้ํายัพริ
กผัคดา่ เสริ
ชนิใ่ ดนระดั
มีคาบทีawเ่ ชืลดลง
ทําการศึ
าปริมาณน้
ําอิสระ
w) พบว
ท�ำการศึเมืก่อษาค่
าปริมาณน�
สระ (aw)มาณสู
พบว่างขึค่้นา โดยผลิ
aw ของผลิ
และแบคที
ส่วฑนใหญ่
มีการเสริ
มสมุน้ำอิไพรในปริ
ตภัณตฑภันณ้ําฑ์พริกผัไม่ดสูสตามารถเจริ
รพื้นฐาน ญ
มีคเติา บaโตได้
0.65
และผลิเตรีภัยณ
น้ําพริถกูกยับยั้ง
w เทากัยีบสต์
ไพร มี้งค3า aชนิw ดอยูมีใคนช่า วaงw 0.58
างไรก็
ตภัณ
ฑนบ้ําโตพริแต่
กผัยดังสมุ
นไพร
ยังคงมี่เหมาะสมต่
คา aw ต่ําอกวการเจริ
า 0.64ญเติบโต
น�้ำพริกผัดเสริมสมุนไพรทั
ลดลง– เมื0.64
่อมีกอย
ารเสริ
ม ตามผลิ
การเจริ
ญเติ
คงเป็
นสภาพที
ซึ่งอยูในระดั
วนใหญ
บโตได
ละแบคที
ยสยว์บนใหญ
ญเติ2552)
บโต แต(ภาพที
ยังคง่ 1)
สมุนไพรในปริ
มาณสูบทีงขึ่เชื้น้อราส
โดยผลิ
ตภัณไมฑ์สนามารถเจริ
�้ำพริกผัดญสูตเติรพื
้นฐานยีสตแของเชื
้อจุลินเรีทรี
างชนิถดูก(วิยับไลยั้งรัการเจริ
งสาดทอง,
เปนสภาพที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรียบางชนิด (วิไล รังสาดทอง, 2552) (ภาพที่ 1)

ปริมาณสมุนไพร

ภาพที่ 1 แสดงค่าปริมาณน�้ำอิสระ (a )

ิทยา

w
ภาพที่ 1 แสดงคาปริของผลิ
มาณน้
า
ํ
อิ
ส
ระ
(a
w) ของผลิตภัณฑน้ําพริกผัดสมุนไพร
ตภัณฑ์น�้ำพริกผัดสมุนไพร
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1.2.4 ผลการวิเคราะหคุณภาพทางจุลินทรีย
			 จากการวิ
1.2.4 ผลการวิ
เคราะห์
คุณภาพทางจุลลินินทรี
ทรียยต์ ามมาตรฐานผลิ
พบว่า ผลิตภัณตฑ์ภัน�้ำณพริฑกนผั้ําดพริ
เสริกมผักระชายด�
ำ ร้อเลขที
ยละ 5่ มผช.130/2556
ไม่พบเชื้อ
เคราะห
คุณภาพทางจุ
ดสมุนไพร
			
คุณภาพทางจุ
ทรีย์ต5ามไมพจุบเชื
ลนิ ทรี
spp. ยีสต์และรา ในผลิ
ดงั กล่าในผลิ
ว และตภัณฑ
พบว
า ผลิตภัณฑนจากการวิ
้ําพริกผัดเคราะห์
เสริมกระชายดํ
า รลอินยละ
้อจุย์ ลSalmonella
ินทรีย spp.
ยีสตภัตณแฑ์ละรา
ตภัณคฑ์ุณนภาพทางจุ
้�ำพริกผัดสมุลนินไพร
่ มผช.130/2556
ลินทรี่ ย6)์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (ตารางที่ 6)
ดัมาตรฐานผลิ
งกลาว และมี
ทรียเลขที
ตามมาตรฐานผลิ
ตภัณฑมีคชุณุมภาพทางจุ
ชน (ตารางที
ตารางที่ 6 แสดงคุณภาพทางจุลินทรียของผลิตภัณฑน้ําพริกผัดเสริมกระชายดํา รอยละ 5
รายการทดสอบ
ผลการทดสอบ
Total Plate Count
1.1  10 2 Cfu/g.
spp.
Not Detected

<10 est. Cfu/g.

1  10 2 Cfu/g.

<10 Cfu/g.
ผกาวดี
ภู
จ
่
น
ั
ทร์
,
โสรั
จ
วรชุ
ม
อิ
น
เกต,
ไพรวั
ล
ย์
ประมั
ย
,
สุ
ส
ต
ิ
รา
สิ
ง
โสม

<2 MPN/g.

1.2.4 ผลการวิเคราะหคุณภาพทางจุลินทรีย
จากการวิเคราะหคุณภาพทางจุลินทรียตามมาตรฐานผลิตภัณฑน้ําพริกผัดสมุนไพร เลขที่ มผช.130/2556
พบวา ผลิตภัณฑน้ําพริกผัดเสริมกระชายดํา รอยละ 5 ไมพบเชื้อจุลินทรีย spp. ยีสตและรา ในผลิตภัณฑ
จัยร�ำไพพรรณี
ี่ 14(ตารางที
ฉบับที่่ 6)
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ดังกลาว และมีคุณภาพทางจุลินทรียตวารสารวิ
ามมาตรฐานผลิ
ตภัณฑชปีุมทชน

พพ
รรณ
ี

ตารางทีตารางที
่ 6 แสดงคุ
ภาพทางจุ
ลินทรียล์ขินองผลิ
ณฑ์นต�้ำภัพริ
เสริกมผักระชายด�
ำ ร้อยละา ร5อยละ 5
่ 6 ณแสดงคุ
ณภาพทางจุ
ทรียตขภัองผลิ
ณฑกผันด้ําพริ
ดเสริมกระชายดํ
รายการทดสอบ
ผลการทดสอบ
Total Plate Count
1.1  10 2 Cfu/g.
spp.
Not Detected

<10 est. Cfu/g.

1  10 2 Cfu/g.

<10 Cfu/g.

<2 MPN/g.
Yeast and Mold
Not Detected

สรุปและอภิ
ปรายผล
สรุปและอภิ
ปรายผล
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พบว่า ผลิตภัณฑ์น�้ำพริกผัดเสริมกระชายด�ำ ร้อยละ 5 มีคุณค่า
การพัฒนาผลิตภัณฑ์นำ�้ พริกผัดสมุนไพร จากการคัดเลือก ทางโภชนาการเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์น�้ำพริกสูตร
การพัฒนาผลิตภัณฑน้ําพริกผัดสมุนไพร จากการคัดเลือกน้ําพริกผัดสูตรพื้นฐาน 3 สูตรคือ สูตรที่ 1 (น้ําพริก
โดยมีฤทธิ์การต้านออกซิเดชั่นสูง และพบใยอาหารเพิ่มขึ้น
น�้ำพริกผันรกปลาย
ดสูตรพื้นฐาน
สูต่ ร2 คื(น้อําสูพริตรที
่ 1 (น�้ำพริ
กนรกปลาย่
าง)ําพริกพืกุ้นงฐาน
าง) สู3ตรที
กตาแดง)
และสู
ตรที่ 3 (น้
เสียบ) พบวา ผลิตภัณฑน้ําพริกสูตรที่ 1 (น้ําพริกนรก
ร้ อ ยละ 39.26 จากการทดสอบคุ ณ ภาพทางจุ ลิ น ทรี ย ์ พบว่ า
สูตรที่ 2ปลาย
(น�้ำาพริง)กไดตาแดง)
และสูตรที่ 3 บ(น�ทุก้ำพริ
เสียบ) พบว่่สุดา อาจเป
รับคะแนนการยอมรั
คุณกลักุก้งษณะมากที
นผลมาจากผลิตภัณฑน้ําพริกนรกปลายาง มีปลาสรอย
ผลิ
ต
ภัณนฑ์เอกลั
น�้ำพริกกษณ
ผัดเสริ
มกระชายด�
ำมีคบุณมากที
ภาพเป็
ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณขาวแห
ฑ์น�้ำพริงยกาสูงปตรที
่
1
(น�
้
ำ
พริ
ก
นรกปลาย่
า
ง)
ได้
ร
ั
บ
คะแนน
น เปนสวนผสมหลักทําใหผลิตภัณฑน้ําพริกมีกลิ่นหอมเป
จึงได
รับการยอมรั
่สุดนจากนั
้น
ผลิ
ต
ภั
ณ
ฑ์
ช
ม
ุ
ชน
การยอมรั
บ
ทุ
ก
คุ
ณ
ลั
ก
ษณะมากที
่
ส
ุ
ด
อาจเป็
น
ผลมาจากผลิ
ต
ภั
ณ
ฑ์
นํามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑน้ําพริกผัดสมุนไพร โดยการเสริมสมุนไพร 3 ชนิด ไดแก ขิง กระชายดํา และขา ในอัตราสวน
น�้ำพริกรนรกปลาย่
ง มีและ
ปลาสร้
ยขาวแห้
ส่วนผสม
อยละ 5 า10
15 อของน้
ําหนังกย่วัาตงป่ถุดนิบเป็
ทั้งนหมด
ทําการศึกษาการยอมรับของผูบริโภคทั่วไปจํานวน 100 คน พบวา
หลักท�ำผูให้บผริโลิภคให
ตภัณคฑ์ะแนนความชอบโดยรวมผลิ
น�้ำพริกมีกลิ่นหอมเป็นเอกลั
ก
ษณ์
จึ
ง
ได้
รับนไพรผั
กิตดติเสริ
กรรมประกาศ
ตภัณฑน้ําพริกสมุ
มกระชายดํารอยละ 5 มากที่สุด อาจเปนผลมาจาก
การยอมรั
บ
มากที
ส
่
ด
ุ
จากนั
น
้
น�
ำ
มาพั
ฒ
นาเป็
น
ผลิ
ต
ภั
ณ
ฑ์
น
ำ
้
�
พริ
ก
ผั
ด
ขอขอบคุ
ท ยาศาสตร์
กระชายเปนสมุนไพรที่มีกลิ่นหอม เนื่องจากในเหงากระชายดํามีน้ํามันระเหย
0.08%ณ คณะวิ
ประกอบด
วยสาร 1,8แ ละเทคโนโลยี
cineol,
dlpinostrobin,
้ยังพบสาร
สมุนไพรboesenbergin
โดยการเสริมสมุA,นไพร
3 ชนิด ได้แก่ ขิcamphor,
ง กระชายด�ำcardamonin,
และ มหาวิpanduratin
ทยาลัยราชภัฏนอกจากนี
พิบูลสงคราม
ที่ให้กflavonoid
ารสนับสนุนและ
เครื่องมือ
, และ
6dihydroxy
–4–methoxychalcone,
pinostrobin,
ข่า ในอัchromene
ตราส่วนร้อยละเช5น10
15 ของน�้ำหนั
กวัตถุดิบทั้งหมด และสถานที
่ท�ำงานวิจัยpinocembin (สุดารัตน หอมนวล,
และกระชายมี
สมบั่วตไป
ิในการดั
ท�ำการศึ2562)
กษาการยอมรั
บของผู้บคริุณโภคทั
จ�ำนวนบกลิ
100่นคาวของเนื
คน พบว่า ้อสัตวไดดี (พิมลพรรณ อนันตกิจไพศาล, 2560) และจากการ
ทดสอบองค
ประกอบทางเคมี พบวตภัา ณผลิฑ์ตนภั�้ำณ
้ําพริ
กผัดเสริเอกสารอ้
มกระชายดํางอิ
า รงอยละ 5 ใน 100 กรัม มีความชื้น รอยละ
ผู้บริโภคให้
คะแนนความชอบโดยรวมผลิ
พริฑกนสมุ
นไพร
ผัดเสริมกระชายด�ำร้อยละ 5 มากที่สุด อาจเป็นผลมาจากกระชาย จุไรรัตน์ เกิดดอนแฝก. (2552). สมุนไพรลดความดันโลหิตสูง
เป็นสมุนไพรที่มีกลิ่นหอม เนื่องจากในเหง้ากระชายด�ำมีน�้ำมัน
121 ชนิด. กรุงเทพฯ : เซเว่น พริ้นติ้ง.
ระเหย 0.08% ประกอบด้วย สาร 1,8 cineol, boesenbergin จ�ำลองลักษณ์ หุน้ ชิน้ รุง่ ทิพย์ พรหมทรัพย์ และอภิสทิ ธิ์ ประสงค์สขุ .
A, dl-pinostrobin, camphor, cardamonin, panduratin
(2559). น�ำ้ พริก น�ำ้ จิม้ น�ำ้ ย�ำ เมนูอร่อย. พิมพ์ครัง้ ที่ 2.
นอกจากนี้ ยัง พบสาร flavonoid และ chromene เช่ น , 6กรุงเทพฯ : แม่บ้าน.
dihydroxy–4–methoxychalcone, pinostrobin, pinocembin โซเฟีย เมฆารัฐ รอมลี เจะดอเลาะ รักชนก ภูวพัฒน์ และอาสลัน หิเล.
(สุดารัตน์ หอมนวล, 2562) และกระชายมีคุณสมบัติในการดับ
(2562). การพัฒนาผลิตภัณฑ์สูตรข้าวเกรียบปลาทู
กลิ่นคาวของเนื้อสัตว์ได้ดี (พิมลพรรณ อนันต์กิจไพศาล, 2560)
เสริมใบถั่วดาวอินคา. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาส
และจากการทดสอบองค์ ป ระกอบทางเคมี พบว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ราชนครินทร์, 11 (1), 125-134.
น�้ำพริกผัดเสริมกระชายด�ำ ร้อยละ 5 ใน 100 กรัม มีความชื้น ธนาวัฒน์ โพธิเ์ ผือ่ นน้อย. (2560). น�ำ้ พริกนรก ร้านน�ำ้ พริกรุง่ เจริญ.
ร้อยละ 38.91 เถ้า ร้อยละ 9.37 โปรตีน ร้อยละ 23.91 ไขมัน
[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://www.youtube.
ร้อยละ 4.45 คาร์โบไฮเดรต ร้อยละ 23.36 ใยอาหาร 8.69 กรัม
com/watch?v=P2js2U0_kus.
พลังงาน 229.13 Kcal ต่อ 100 กรัม และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ พนารัช ปรีดากรณ์ และเติมธรรม สิทธิเลิศ. (2561). กลยุทธ์
เท่ากับ 161.69 mg eq Trolox ต่อ 100 กรัม สอดคล้องกับ
การพั ฒ นากระชายดํ า และผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ปรรู ป จาก
อรั ญ ญา ศรี บุ ศ ราคั ม (2562) กล่ า วว่ า ในเหง้ า กระชายด� ำ
กระชายด�ำ. การประชุมวิชาการและน�ำเสนอผลงาน
ประกอบด้วยสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆ เช่น สารฟลาโวนอยด์
วิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 2.
(Flavonoids) สารแอนโทไซยานิน (Anthocyanins) และสาร
มหาวิทยาลัยหอการค้า. หน้า 646-661. (8 มิถุนายน
ประกอบฟีนอลิก (Phenolic compounds) ซึ่งจากการทดลอง
2561)

ผกาวดี ภู่จันทร์, โสรัจวรชุม อินเกต, ไพรวัลย์ ประมัย, สุสิตรา สิงโสม

138 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2563

รำไ

พพ
รรณ
ี

อรัญญา ศรีบุศราคัม. (2558). กระชายด�ำ. จุลสารข้อมูลสมุนไพร.
ปีที่ 32 ฉบับที่ 4 (กรกฏาคม).
AOAC. (2000). Official Method of Analysis of AOAC
International. 17th ed. The Association of Official
Analytical Chemists, Virginia.
Nicolas.L.C., Marpuilly & Mahony, M.O. (2010). The 9-point
hedonicscale: Are words andnumbers
compatible. Food Quality and Preference.
21: 1008-1015.
Perez M.B., Calderon N.L. & Croci C.A. (2007).
Rediation-induced enhancement of antioxidant
activity in Extracts of rosemary (Rosmarinus
officinalis L.). Food Chemistry. 104: 585-542.
Rujjanawate C., Kanjanapothi D., Amornlerdpison D., and
Pojanagaroon S. (2005). Antigastric ulcer effect
of Kaempferia parviflora. J. Ethnopharmacol.
102 : 120-122.
Yenjai C., Prasanphen K., Daodee S., Wongpanich V., and
Kittakoop P. (2004). Bioactive flavonoids from
Kaempferia parviflora. Fitotherapia. 75: 89-92.

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

พิมลพรรณ อนันต์กิจไพศาล. (2560). สุดยอด 108 สมุนไพรไทย
ใช้เป็นหายป่วย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: เก็ท ไอเดีย.
วิไล รังสาดทอง. (2552). เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร. พิมพ์ครั้ง
ที่ 5. กรุงเทพฯ : เท็กซ์แอนด์เจอร์นัล พับลิเคชั่น.
วิฑรู ย์ เลีย่ นจ�ำรูญ. (2552). น�ำ้ พริก 4 ภาค เพือ่ สังคมไทยแข็งแรง.
พิมพ์ครัง้ ที่ 3. นนทบุร:ี องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.
ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย และสุกัลญา หลีแจ้. (2560). สมุนไพรไทย
ต้านจุลินทรีย์. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สันติสุข โสภณสิริ และวีรพงษ์ เกรียงสินยศ. (2558). รสเด็ด
เผ็ดร้อนเลิศคุณค่า ยาและอาหารไทย. กรุงเทพฯ :
อุษาการพิมพ์
สุ ด ารั ต น์ หอมนวล. (2562). กระชาย. [Online]. เข้ า ถึ ง
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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากน�้ำกากส่าในเชิงพลังงานและเชิงเกษตรกรรม เปรียบเทียบ
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) และผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมจากปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
(CO2 equivalent) ตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการน�้ำกากส่าและเกษตรกรที่เพาะปลูกอ้อย
โดยใช้น�้ำกากส่าในการเกษตร วิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การวิเคราะห์เชิงพรรณนา สภาพทั่วไปทางด้านการใช้ประโยชน์
จากน�้ำกากส่า และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนและวิเคราะห์ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
(CO2 equivalent) ตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์
ผลการศึกษาพบว่า การใช้ประโยชน์ คือ ใช้ในเชิงพลังงานและเชิงเกษตรกรรม โดยมีผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนมีค่า
เท่ากับ 2.96 และ 22.28 ตามล�ำดับ เนื่องจากการใช้ประโยชน์น�้ำกากส่าเชิงพลังงานมีต้นทุนการลงทุนด้วยเทคโนโลยี แต่การใช้ประโยชน์
น�้ำกากส่าเชิงเกษตรกรรมมีต้นทุนการลงทุนในการปรับสภาพน�้ำกากส่าน้อยและผลตอบแทนที่ได้จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรที่ใช้ประโยชน์
จากน�้ำกากส่า และยังเป็นการสร้างคุณค่าให้กับโรงงานสุราซึ่งเป็นกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้การเพาะปลูกอ้อย
มีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงที่สุด 0.3349 Ton CO2e / ไร่การเพาะปลูกอ้อย รองลงมาคือ การใช้ประโยชน์ในเชิงพลังงาน
เท่ากับ 0.2960 Ton CO2e /ไอน�ำ้ 1 ตัน และการใช้ประโยชน์เชิงเกษตรกรรมปลดปล่อยน้อยทีส่ ดุ คือ 0.0224 Ton CO2e / 1 รอบการขนส่ง
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This study aimed to study the utilization of distillery slop in term of energy and agricultural, to compare
of the social return on investment (SROI), the environmental impact i.e. CO2 equivalent emission throughout the
product life cycle. Interviewing to the experts of liquor factory of distillery slop management, the farmers who grew
sugarcane and used distillery slop in agriculture was conducted, (and data-recorded forms of the CO2 equivalent
emission were also use). Data analysis methods descriptive analysis of distillery slop utilization and quantitative
analysis of the social return on investment and analysis of the CO2 equivalent emission throughout the products
life cycle.
The results showed that distillery slop of the utilizations was for energy and agricultural purposes, with
social returns on investments of 2.96 and 22.28 respectively. The cost of technology use for the utilization of
distillery slop was high, but the costs of water hydrolysis of the distillery slop was low, there for it was very weful
for farmers who used distillery slop. It definitely created value with corporate social responsibility (CSR) for liquor
factories. The CO2 equivalent emission found that the sugarcane cultivation has the highest CO2 equivalent emission
of 0.3349 Ton CO2e per Rai, followed by the energy utilization 0.2960 Ton CO2e /1ton of steam. The lowest CO2
equivalent emission in agricultural utilization is 0.0224 Ton CO2e per 1 transportation cycle.
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1. เพื่ อ ศึ ก ษาการใช้ ป ระโยชน์ จ ากน�้ ำ กากส่ า ในเชิ ง
พลังงานและเชิงเกษตรกรรม
2. เพื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนทางสังคมจากการ
ลงทุน (SROI) และผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมจากปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2 equivalent) ตลอดวัฏจักรชีวติ
ผลิตภัณฑ์
3. เพื่อเสนอแนวทางการใช้ประโยชน์จากน�้ำกากส่า
ในเชิงพลังงานและเชิงเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

อุปกรณ์และวิธีด�ำเนินการวิจัย

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้
ระเบียบวิธวี จิ ยั (Methodology) ศึกษาข้อมูล 2 ประเภท คือ ข้อมูล
ทุติยภูมิ และข้อมูลปฐมภูมิ ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์และข้อมูลเอกสาร
1. ข้อมูลทุติยภูมิ
ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง กรรมวิ ธี ก ารผลิ ต สุ ร าและสุ ร าที่ ผ ลิ ต จาก
กากน�้ำตาล ลักษณะน�้ำเสียของโรงงานสุรา คุณลักษณะน�้ำกากส่า
การใช้ ป ระโยชน์ น�้ ำ กากส่ า ในเชิ ง พลั ง งานและเชิ ง เกษตรกรรม
แนวคิดเทคโนโลยีสะอาด การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจาก
การลงทุน (Social Return on Investment: SROI) ปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2 equivalent) ตลอดวัฏจักรชีวติ
ผลิตภัณฑ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน�้ำเสียของโรงงาน
อุตสาหกรรม
2. ข้อมูลปฐมภูมิ
		 2.1 การรวบรวมข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ แ บบ
มีโครงสร้างของกลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญในการจัดการน�ำ้ กากส่าโดยการเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง จ�ำนวน 5 คน ควบคู่กับการเก็บของข้อมูลจาก
การส�ำรวจ
		 2.2 การรวบรวมข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ แ บบ
มีโครงสร้างของผูท้ ใี่ ช้ประโยชน์จากน�ำ้ กากส่าในการเกษตรท�ำไร่ออ้ ย
ทีม่ พี นื้ ทีเ่ พาะปลูก 200-300 ไร่ จ�ำนวน 5 คน ในพืน้ ที่ อ�ำเภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี ควบคู่กับการเก็บของข้อมูลจากการส�ำรวจ
		 2.3 ข้อมูลการส�ำรวจ การเปลี่ยนน�้ำกากส่าเป็น
พลังงานไอน�ำ้ ของโรงงานจากระบบระเหยกากส่าโรงงานผลิตภัณฑ์
สุราผสม เป็นการเก็บข้อมูลจากการส�ำรวจโดยไม่มีส่วนรวม
		 2.4 ข้อมูลการส�ำรวจ ผลตอบแทนทางการเกษตร
ที่ได้จากการใช้ประโยชน์จากน�้ำกากส่า เป็นการเก็บข้อมูลจาก
การส�ำรวจโดยไม่มีส่วนรวม
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แอลกอฮอล์เป็นสารที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวสามารถ
น�ำไปใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน โดยมีการน�ำไปใช้ในด้านพลังงาน
และอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิเช่น เป็นวัตถุดิบของการผลิตอาหาร
เครือ่ งดืม่ ยา และเครือ่ งส�ำอาง ประเทศไทยเป็นประเทศทีม่ ผี ลผลิต
ทางการเกษตรเป็นจ�ำนวนมาก สามารถน�ำวัสดุเหล่านั้นมาใช้เป็น
วัตถุดิบในการน�ำไปผลิตเป็นแอลกอฮอล์ ปัจจุบันประเทศไทยมี
โรงงานสุรากลัน่ อยู่ 29 โรงงาน (องค์การสุรา กรมสรรพสามิต, 2560)
จะมีปริมาณน�ำ้ ทิง้ หรือน�ำ้ กากส่า ประมาณ 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
การจัดการน�้ำกากส่าเป็นปัญหาใหญ่ของโรงงานสุรา เนื่องจาก
น�้ำกากส่าที่ได้หลังการกลั่นสุราต่อวันมีปริมาณมาก มีสีน�้ำตาลเข้ม
เมือ่ ทิง้ ในบ่อพักน�ำ้ กากส่าเป็นเวลานานจะมีกลิน่ เหม็น และไม่สามารถ
ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมได้โดยตรงท�ำให้ยากต่อการบ�ำบัด (สุนันท์
พูลธนกิจ, 2547)
น�้ ำ กากส่ า มี ลั ก ษณะเป็ น สี น�้ ำ ตาลเข้ ม อุ ณ หภู มิ สู ง
ความเป็นกรดด่างสูง ค่าซีโอดีและค่าบีโอดีสูงซึ่งมีสารอินทรียวัตถุ
ประกอบ คือ ยีสต์ แอมโมเนีย ฟอสเฟต และกากน�ำ้ ตาลทีค่ งเหลืออยู่
แนวทางในการจัดการน�้ำกากส่าได้หลายวิธี เช่น การระเหยและ
การเผา เป็นวิธีการเคี่ยวน�้ำกากส่าให้มีความเข้มข้นสูงขึ้น สามารถ
น�ำมาทดแทนการใช้น�้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงในระบบการผลิตไอน�้ำ
และน�้ำกากส่ายังสามารถน�ำไปใช้ในการเกษตรได้โดยตรง โดยการ
ปล่อยน�ำ้ กากส่าเข้านาข้าว ไร่ออ้ ย โดยตรง ซึง่ จะใช้ใส่ในฤดูแล้งหรือ
ขณะทีน่ าข้าวอยูห่ ลังการเก็บเกีย่ ว เป็นต้น (ไพจิตรา กระแจหิน, 2552)
เพื่อเพิ่มคุณค่าสารอาหารโดยเฉพาะไนโตรเจนและโปรแตสเซียม
เหมาะที่จะใช้กับพืชล้มลุกหรือไม้ยืนต้น เช่น ข้าว ข้าวโพด อ้อย
มันส�ำปะหลัง ปาล์มน�้ำมัน พืชผัก (ทัศนีย์ ดิฐกมล และสมบูรณ์
แก้วปิ่นทอง, 2547 : 132-151)
ด้วยเหตุนี้ จึงศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนทางสังคม
จากการลงทุน (SROI) เพื่อน�ำผลลัพธ์ทางสังคมที่ได้มาเปรียบเทียบ
กับมูลค่าทางการเงินและผลกระทบทางด้านสิง่ แวดล้อมจากปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2 equivalent) ตลอดวัฏจักร
ชีวิตผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการท�ำนายปริมาณการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากน�้ำกากส่าในด้าน
เกษตรกรรมและการใช้ประโยชน์จากน�ำ้ กากส่าในด้านพลังงานโดย
มุง่ เน้นศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ปัญหา และอุปสรรค
ที่เกิดขึ้น และประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อความ
เหมาะสมในการใช้ ป ระโยชน์ จ ากน�้ ำ กากส่ า ได้ อ ย่ า งเหมาะสม
ไม่ให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและเกิดประโยชน์ต่อสังคม
เพื่อมุ่งสู่ธุรกิจที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง
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สุราผสม เปนการเก็บขอมูลจากการสํารวจโดยไมมีสวนรวม
2.4 ขอมูลการสํารวจ ผลตอบแทนทางการเกษตรที่ไดจากการใชประโยชนจากน้ํากากสา เปนการเก็บขอมูลจากการ
สํ142
ารวจโดยไม
มีสวจนรวม
วารสารวิ
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2.5 แบบสํารวจดานพลังงานจากปริ
งานจากปริมาณไอน้ําที่จากการการเผาไหมนํ้ากากสาที่ผานกระบวนการระเหยเที
นกระบวนการระเหย ยบกับ
ปริมาณไอน้
ําที่จากการเผาไหม
ํามันเตาของโรงงานผลิ
เตาม าณไอน�้ ำ ตภัณฑสุราผสม
		
2.5 แบบส�
ำ รวจด้ า นพลัขงองน้
งานจากปริ
ผลการวิจัย
2.6 แบบสํารวจดานเกษตรกรรม ขอมูลปริมาณน้ํากากสาที่ใชตอไร การขนสงน้ํากากสาผลผลิตที่ไดตอไรที่ใชน้ํากาก
ที่จากการการเผาไหม้น�้ำกากส่าที่ผ่านกระบวนการระเหยเทียบกับ
1. กระบวนการผลิตสุราและการใช้ประโยชน์นำ�้ กากส่า
สาเปนสารปรับปรุงดิน การใชปุยในการเกษตร ตนทุนในการทําการเกษตร
ปริมาณไอน�้ำที่จากการเผาไหม้ของน�้ำมันเตาของโรงงานผลิตภัณฑ์ จากการศึกษากระบวนการผลิตสุราโดยจะเริ่มจากการหมักส่า คือ
สุราผสม ผลการวิจัย
การเติมกากน�้ำตาล น�้ำ เพื่อเจือจางให้ได้ตามความต้องการ และ
		 2.6 แบบส�ำรวจด้านเกษตรกรรม ข้อมูลปริมาณ สารอาหารเพื่อช่วยในการเจริญของเชื้อยีสต์ ให้เวลาการหมัก
น�้ำกากส่า1.ทีกระบวนการผลิ
่ใช้ต่อไร่ การขนส่
น�้ำกากส่าผลผลิ
ตที่ไนด้้ําตกากส
่อไร่ทาี่ใช้ ประมาณ 72 ชั่วโมงจนได้ความเข้มข้น 10-11 ดีกรีแอลกอฮอล์
ตสุรงาและการใช
ประโยชน
น�้ำกากส่าเป็นสารปรัจากการศึ
บปรุงดินกษากระบวนการผลิ
การใช้ปุ๋ยในการเกษตร
ต้นทุนใน่มจากการหมั
ตสุราโดยจะเริ
กสา คื่นอด้การเติ
มกากน้
ํา เพืได้่อเจืน�อ้ำจางให
ไดต70
ามความ
แล้วน�ำมากลั
วยหอกลั
่นล�ำําดัตาล
บส่วน้นให้
สุราขาว
ดีกรี
การท�ำการเกษตร
ตองการ และสารอาหารเพื่อชวยในการเจริญของเชื้อยีสต ใหแอลกอฮอล์
เวลาการหมัสำ� กหรั
ประมาณ
ชั่วโมงจนไดงคสุรวามเข
มขน ร1011
บเป็นส่ว72
นผสมในการปรุ
าขาวและสุ
าผสมต่ดีอกไปรี
ำ้ กากส่าทีจส่ ะต้
านการบ�
ำบัดและการน�ำงไปใช้
แอลกอฮอล แลวนํามากลั่นดวยหอกลั่นลําดับสวนให
นใ ได น้ําและผลพลอยได้
ําหรัองผ่
บเป
นสวนผสมในการปรุ
สุรา
สุราขาว 70 ดีกเป็รีนแน�อลกอฮอล
ตา่ งๆาบัหนึดและการนํ
ง่ ในการใช้ปาไปใช
ระโยชน์
คอื ใช้ในเชิ
งพลัหนึ
งงานและเชิ
ขาวและสุราผสมตอไป และผลพลอยไดเปนน้ํากากสาที่จะตประโยชน์
องผานการบํ
ประโยชน
ตางๆ
่งในการใชง
เกษตรกรรม
ประโยชนคือใชในเชิงพลังงานและเชิงเกษตรกรรม

ลัยร
า

า ่ 1 แผนภาพกระบวนการผลิตสุรา
ภาพที่ 1 แผนภาพกระบวนการผลิตสุรภาพที

มห
าว

ิทยา

การใช้ประโยชน์น�้ำกากส่าในรูปแบบต่างๆ จะต้อง
ขึ้นอยู่กับพื้นที่ตั้งของโรงงานสุรา ถ้าโรงงานสุราตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มี
การเกษตรกรรม การส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากน�ำ้ กากส่า
เพือ่ การเกษตร เช่น การใช้เป็นปุย๋ โดยตรง การผลิตปุย๋ หมัก จึงเหมาะสม
กับการจัดการน�้ำกากส่าของโรงงานสุราและยังช่วยลดค่าใช้จ่ายใน
การใช้ปยุ๋ เคมีในการเพาะปลูก ส่วนโรงงานสุราทีต่ งั้ อยูใ่ นพืน้ ทีช่ มุ ชน
ไม่มีการท�ำการเกษตร การก�ำจัดน�้ำโดยวิธีการระเหยและเผาเป็น
วิธีที่เหมาะสมที่สุด เพราะวิธีการก�ำจัดนี้จะไม่มีกลิ่นเหม็นของบ่อ
พักน�้ำกากส่า ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดความเดือดร้อนร�ำคาญ
แก่ประชาชน

รัชฎา เลกุล, วิสาขา ภู่จินดา

ทั้งนี้มีข้อควรระวังในการใช้ประโยชน์จากน�้ำกากส่า
คือ 1) การน�ำน�้ำกากส่าของโรงงานสุราไปใช้ประโยชน์ภายนอก
โรงงานต้องขออนุญาตจากอุตสาหกรรมจังหวัดหรือกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมก่อน 2) ควรใช้น�้ำกากส่าในปริมาณและสัดส่วนที่
เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์และลดการใช้น�้ำกากส่าในช่วงฤดูฝน
3) กรณีน�ำน�้ำกากส่าไปลดฝุ่นถนน ควรจัดให้มีคูรองรับน�้ำจากถนน
เพือ่ ไม่ให้มกี ารระบายน�ำ้ ทีป่ นเปือ้ นน�ำ้ กากส่าออกสูแ่ หล่งน�ำ้ ภายนอก
(วรรณวิจิตร พนมเชิง, 2555: 17)

พพ
รรณ
ี

ทั้งนี้มีขอควรระวังในการใชประโยชนจากน้ํากากสา คือ 1) การนําน้ํากากสาของโรงงานสุราไปใชประโยชนภายนอก
โรงงานตองขออนุญาตจากอุตสาหกรรมจังหวัดหรือกรมโรงงานอุตสาหกรรมกอน 2) ควรใชน้ํากากสาในปริมาณและสัดสวนที่
บการใชประโยชนและลดการใชน้ํากากสาในชวงฤดูฝน 3) กรณีนําน้ํากากสาไปลดฝุนถนน ควรจัดใหมีคูรองรับน้ํา
เหมาะสมกับการใช
ร�ำไพพรรณี
ปีที่ 14
ที่ 1 เดือนมกราคม
2563 17)
143
จากถนน เพื่อไมใหมีการระบายน้วารสารวิ
ําที่ปนเปจอัยนน้
ํากากสาออกสู
แหลฉบั
งน้บําภายนอก(วรรณวิ
ภายนอก
วรรณวิจิต-ร เมษายน
พนมเชิง,2555:

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

ภาพที่ 2 วิธีการกําจัดน้ํากากสา
2. การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุ
น้ําากากสา
ภาพที่ 2 วินธีกการใช
ารก�ำปจัระโยชน
ดน�้ำกากส่
ผลการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) การเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนทางเศรฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดลอมในการใชประโยชนน้ํากากสาในเชิงพลังงานและเชิงเกษตรกรรม เพื่อใชเปนแนวทางในการใชประโยชน
ระโย
าของโรงงานผลิ
ตสุรา ในการลงทุ
นการใชปนระโยชน
งงานและเชิ
าทั้ง 2 วิธ่ไีมด้ีคา
2.น้ํากากส
การประเมิ
นผลตอบแทนทางสั
งคมจากการลงทุ
ยังต้น้ํอากากส
งเสียค่าในเชิ
าใช้จง่าพลั
ยในการบ�
ำรุงงรัเกษตรกรรม
กษาสูง แต่ผพบว
ลตอบแทนที
ของผลตอบแทนทางสั
งคมจากการลงทุน (SROI) มากกวาส่1วนใหญ่
หมายความว
การลงทุนที่เกี่ยเกิวขดโรงงานสุ
องกับกิจกรรมดั
าวจะไดกําไร
การใช้ประโยชน์
น�้ำกากส่า
จะเป็นาผลตอบแทนที
รา คืองกล
ผลตอบแทน
ซึ่งผลตอบแทนทางสั
งคมจากการลงทุ
นของการใช
ประโยชน
น้ํากากส
งพลังงาน
หรือผลตอบแทนคื
นมามากกวา 1 งบาท
ผลการประเมิ
นผลตอบแทนทางสั
คมจากการลงทุ
น ทางเศรษฐกิ
จจากการผลิ
ตไอน�้ำโดยใช้
น�้ำกากส่
าเข้ามในเชิ
ข้นทดแทน
(SROI) การเปรี
ยบเทีงเกษตรกรรมมี
ยบต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรฐกิ
จ สังคมตามลํการใช้
าใช้จ่ายในการส่
กากส่าก�ผำลตอบแทนทาง
จัดกับบริษัท
าดับ เห็น�้ำนมัไดนชเตา
ัดวาลดค่
ในการลงทุ
นในเชิงพลังน�ง้ำงานจะได
และเชิ
คาเทากับ 2.96 และ 22.28
และสิ่งแวดล้สัองมในการใช้
ประโยชน์
นกว
้�ำกากส่
าในเชิงพลังงานและ
รับก�ำปจัระโยชน
ดภายนอก
ลดค่าาใช้เชิจา่งยในการใช้
ตไอน�ำ้
าเชิงเกษตรกรรม
เนื่องจากการใช
น้ํากากส
พลังงานมี
งงานมีนตำ�้นประปาในระบบผลิ
ทุนการลงทุนในเทคโนโลยี
คมจากการลงทุ
นนอยกว
เชิงเกษตรกรรม
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการใช้ปนระโยชน์
ผลตอบแทนทางสั
งคมและสิ
่งแวดล้
อมน้
อยแต่ผลตอบแทนที
่ได้จะ
และยัางตองเสี
ยคาใชจายในการบํ
ารุงรักษาสู
ง แต
ผลตอบแทนที
่ไดสวนใหญ
ระบบการระเหยและการเผาไหม
้ํากากสานสู�้ำงกากส่
ของโรงงานผลิเปตนสุผลตอบแทนที
รา ในการลงทุ่เกินดการใช้
ประโยชน์
�้ำกากส่าในเชิง จะเกิจดจากการผลิ
ขึ้นกับโรงงานผลิ
สุรา นส�้ําำกากส
หรับการใช้
น�้ำกากส่
โรงงานสุ
ราคือ นผลตอบแทนทางเศรษฐกิ
ตไอน้ําตโดยใช
าเขมขปนระโยชน์
ทดแทนการใช
น้ําามัน
พลังงานและเชิ
พบว่า ทั้งง2น้ําวิกากส
ธีมีค่าาของผลตอบแทน
ต ้ นาใช
ทุ นจการลงทุ
น ในการปรั
บสภาพน�้ ำกากส่
า ํา
กําจัดกับบริษัทรับกํเชิางจัเกษตรกรรมมี
ายในการใช
น้ําประปาในระบบผลิ
ตไอน้
เตางเกษตรกรรม
ลดคาใชจจายในการส
ดภายนอก ลดค
ทางสังคมจากการลงทุ
น (SROI)งมากกว่
า 1่งหมายความว่
น น้ อ่ไยกว่
า เชิดขึง พลั
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิ
จ สั ง คมน้ําและ
ผลตอบแทนทางสั
คมและสิ
แวดลอมนอยแต
ยา การลงทุ
กากสา
ผลตอบแทนที
ดจะเกิ
้นกับง งาน
โรงงานผลิ
ตสุรา สําหรับการใชประโยชน
ที่เกี่ยวข้องกัเชิ
บกิงจเกษตรกรรมมี
กรรมดังกล่าวจะได้
�ำไรหรือนผลตอบแทนคื
นมา ํากากส
สิง่ แวดล้
มสู
ด้จะเกิดขึน้ กับเกษตรกรทีใ่ จช้ปสัระโยชน์
ตนทุนกการลงทุ
ในการปรับสภาพน้
านออยกว
ยกวง ผลตอบแทนที
าเชิงพลังงาน ไ่ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิ
งคม และ
มากกว่า 1 บาท
ซึ่งผลตอบแทนทางสั
งคมจากการลงทุ
้ำกากส่จาากน้
คือํากากส
เกษตรกรสามารถลดต้
นทุนในการใช้
ุ๋ยเคมี
สิ่งแวดล
อมสูง ผลตอบแทนที
่ไดจะเกิดขึ้ นกัของการใช้
บเกษตรกรทีจากน�
่ใชประโยชน
า คือเกษตรกรสามารถลดต
นทุนปในการใช
ประโยชน์น�้ำกากส่
งพลังงานและเชิ
งเกษตรกรรม
มีค่าปเทุ่ยาเคมี
กับในการเพาะปลู
ลดการปรับกปรุ
งคุภณัณภาพดิ
หลังงคุการใช้
ปุ๋ยนเคมี
ในการเพาะปลู
ลดการปรั
บปรุงคุณภาพดิ
นหลังการใช
เคมี
ฑปรับนปรุ
ณภาพดิ
ปุยเคมีาในเชิ
(เคมี
) ในการเพาะปลู
ก กเกิด
2.96 และ 22.28
ตามล�ำดั่ยบนความรู
เห็นได้ชใดั นการใช
ว่าในการลงทุ
นในเชิ
งพลัํางกากส
งาน าในกั
(เคมี
ภณ
ั ฑ์ปรับทปรุ
งคุ่นณภาพดิ
) ในการเพาะปลู
ดการแลกเปลี
การแลกเปลี
ประโยชน
านอื
และยันงเป
นการสรางคุณกคเกิาให
กับโรงงานสุย่ รนาซึ่ง
จากน้
บเกษตรกรท
จะได้ผลตอบแทนทางสั
งคมจากการลงทุ
อยกว่อาเชิ
เกษตรกรรม รความรู
เปนกิจกรรมแสดงความรั
บผินดน้ชอบต
สังงคมของโรงงานสุ
าได ใ้ นการใช้ประโยชน์จากน�ำ้ กากส่าในกับเกษตรกรท่านอืน่ และ
เนื่องจากการใช้ประโยชน์น�้ำกากส่าเชิงพลังงานมีต้นทุนการลงทุน ยังเป็นการสร้างคุณค่าให้กับโรงงานสุราซึ่งเป็นกิจกรรมแสดงความ
ในเทคโนโลยีระบบการระเหยและการเผาไหม้น�้ำกากส่าสูงและ รับผิดชอบต่อสังคมของโรงงานสุราได้
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3,333,333.33 บาท/เดือน
1,000,000 บาท/เดือน

225,000
150,000
12,058,800
239,712.22
1,355,251
3,662,037.54
1,355,251

บาท/เดือน
บาท/เดือน
บาท/เดือน
บาท/เดือน
บาท/เดือน
บาท/เดือน
บาท/เดือน

พพ
รรณ
ี

ต้นทุนคงที่ (fixed Cost)
1. มูลค่าเทคโนโลยี
2. พื้นที่ใช้งานระบบ

ต้นทุนผันแปร (Variable Cost)
1. บุคลากรดูแลระบบ
2. ค่าซ่อมบ�ำรุงระบบ
3. ไอน�้ำเข้าระบบระเหย
4. สารเคมีที่ใช้ระบบระเหย
5. ไฟฟ้าที่ใช้ในระบบเผาไหม้
6. ปริมาณน�้ำมันเตา (Fuel Oils)
7. ไฟฟ้าที่ใช้ในระบบเผาไหม้

ชภัฏ

ผลตอบแทนทางสังคม
1. เป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสะอาด
ในการก� ำ จั ด ของเสี ย ที่ ไ ด้ จ ากการ
ผลิตสุรา
2. ชุมชนไม่มีกลิ่นรบกวนทางอากาศ
จากบ่อพักน�้ำกากส่า

ผลตอบแทนสิ่งแวดล้อม
1. ลดพื้นที่ในการใช้เป็นบ่อปรับสภาพ
น�้ำกากส่า
2. ลดการขนส่ ง น�้ ำ กากส่ า ไปก� ำ จั ด
ในเกษตรกรรม 14,9415 บาท/เดือน

ลัยร
า

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
1. น�้ำเพื่อใช้ในเครื่องก�ำเนิดไอน�้ำ
77,660 บาท/เดือน
2. ขี้เถ้าที่สามารถจ�ำหน่ายให้บริษัท
1,599,000 บาท/เดือน
3. ไอน�้ำเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต
22,855,200 บาท/เดือน
4. ลดค่าใช้จ่ายในการก�ำจัดน�้ำกากส่าจาก
บริษัทรับก�ำจัด 69,727,000 บาท/เดือน

รำไ

รวมตัวทุนการใช้น�้ำกากส่าเชิงพลังงาน 23,866,955.03 บาท/เดือน

รวมผลตอบการใช้น�้ำกากส่าเชิงพลังงาน 94,408,275 บาท/เดือน

ิทยา

ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนการใช้น�้ำกากส่าเชิงพลังงาน
SRCI = 2.96

มห
าว

ภาพที่ 3 สรุปผลการประเมิน SROI ของการใช้ประโยชน์น�้ำกากส่าเชิงพลังงาน
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การปรับสภาพน�้ำกากส่า (พื้นที่ 80 ไร่)

บาท/ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่

พพ
รรณ
ี

ต้นทุนผันแปร (Variable Cost)
บาท/เดือน 1. พลังงานไฟฟ้าที่ 13,928,355 บาท/เดือน
บาท/เดือน 2. ราคาขนส่ง/รอบ 150,000 บาท/เดือน
บาท/เดือน
รวมต้นทุนโรงงานในการปรับ
บาท/เดือน
สภาพน�้ำกากส่า 363.59 บาท/ไร่
บาท/เดือน

รวมต้นทุนการใช้น�้ำกากส่าเชิงเกษตรกรรม
(363.59 + 9,970.84) = 10,334.44 บาท/ไร่

ชภัฏ

ผลตอบแทนทางสังคม
1. เกิดวิทยากรในการให้ความรู้ในการใช้
น�้ำกากส่าให้กับเกษตรกรอย่างน้อย
1 คน 2,000 บาท/เดือน
2. เกิดการสร้างคุณค่าให้โรงงานผลิตสุรา
ซึ่งเป็นกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของโรงงาน 40,000 บาท/ปี
3. เกิดการแลกเปลีย่ นความรูข้ องเกษตรกร
ที่ใช้ประโยชน์จากน�้ำกากส่า

ลัยร
า

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
1. จ�ำหน่ายอ้อยให้กับโรงงานน�้ำตาล
9,600 บาท/ไร่
2. จ�ำหน่ายกากตะกอนน�้ำกากส่า
80,000 บาท/ไร่
3. ลดการใช้ปุ๋ย 1,500 บาท/ไร่
4. ลดค่ารถค่าเช่าในการใส่ปุ๋ย 2,200 บาท/ไร่
5. ลดการก�ำจัดน�้ำกากส่งจากบริษัทรับก�ำจัด
ใช้น�้ำกากล่า 30 ลูกบาศก์เมตร/ไร่/เดือน
105,000 บาท/ไร่

บาท/ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่

รำไ

ต้นทุนคงที่ (fixed Cost)
1. พื้นที่ใช้งาน 3,200,000
2. บุคลากรดูแล 225,000
3. ค่าบ�ำรุงรักษา
8,333
4. รถขนส่ง
25,000.02
5. ปั๊มน�้ำหอยโข่ง 12,500

อ้อย
ต้นทุนคงที่ (fixed Cost)
1. พื้นที่ใช้งาน
1,000
2. ค่าขุดเจาะบาดาล
500
3. เครื่องสูบน�้ำ	
72.5
ต้นทุนผันแปร (Variable Cost)
1. ราคาเช่าในการปลูก 3,000
2. ราคาเช่าการเก็บเกี่ยว 2,040
3. ค่าแรงงาน
160
4. ราคาน�้ำมัน
1,255.34
5. ราคาพลังงานไฟฟ้า
143
6. ราคาพันธ์ุอ้อย
1,500
7. ราคาสารก�ำจัดวัชพืช 300
รวมต้นทุนการปลูกอ้อย
9,970.84 บาท/ไร่

ผลตอบแทนสิ่งแวดล้อม
1. น�้ำกากส่าเป็นสารปรับปรุงดินท�ำให้
คุณภาพดินดีขึ้น โดยไม่ต้องใช้สาร
เคมี
2. ลดการปรับปรุงคุณภาพดินหลังการ
ใช้ปยุ๋ เคมีในการเพาะปลูก (เคมีภณ
ั ฑ์
ปรับปรุงคุณภาพดิน 250 บาท/ไร่

ิทยา

รวมผลตอบการใช้น�้ำกากส่าเชิงเกษตรกรรม 240,550 บาท
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนเชิงเกษตรกรรม
SRCI = 22.28

มห
าว

ภาพที่ 4 สรุปผลการประเมิน SROI ของการใช้ประโยชน์น�้ำกากส่าเชิงเกษตรกรรม
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พพ
รรณ
ี

รองลงมาคือ การใช้ประโยชน์ในเชิงพลังงาน ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เท่ากับ 0.2960 Ton CO2e/ไอน�้ำ 1 ตันและการใช้ประโยชน์
เชิงเกษตรกรรมปลดปล่อยน้อยที่สุด คือ 0.0224 Ton CO2e/
1 รอบการขนส่ ง เนื่ อ งจากการใช้ ป ระโยชน์ น�้ ำ กากส่ า ในเชิ ง
เกษตรกรรมเป็นเพียงการใช้น�้ำมันดีเซลในการขนส่งน�้ำกากส่าและ
ใช้พลังงานไฟฟ้าในการสูบน�้ำกากส่า แต่ในการเพาะปลูกอ้อยจะใช้
น�้ำมันดีเซลที่ใช้กับเครื่องจักรกลทางเกษตรกรรมตลอดการเพาะ
ปลูกและใช้พลังงานไฟฟ้าในการสูบน�้ำจากบ่อดาล ส่วนในการใช้
ประโยชน์เชิงพลังงานปล่อยก๊าซเรือนกระจก คือ การใช้พลังงาน
ไฟฟ้า การเผาไหม้น�้ำมันเตา และน�้ำกากส่าเข้มข้น และการใช้
โซดาไฟในการท�ำความสะอาด

รำไ

3. ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2
equivalent) ตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์
การใช้ ป ระโยชน์ น�้ ำ กากส่ า ทั้ ง ในเชิ ง พลั ง งานและ
เชิงเกษตรกรรม จะมีสง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมจากการปลดปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2 equivalent) ตลอดวัฏจักร
ชีวิตผลิตภัณฑ์การใช้ประโยชน์น�้ำกากส่า พบว่า การเพาะปลูกอ้อย
มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด 0.3349 Ton CO2e/
ไร่การเพาะปลูกอ้อย โดยสอดคล้องกับพงศ์เทพ สุวรรณวารี และ
คณะ (2557 : 58) ได้ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของการปลูกอ้อย
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้ใช้พนื้ ทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา
เป็นพื้นที่กรณีศึกษา ผลการศึกษาพบว่า อ้อยสดมีค่าคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์เท่ากับ 13.90 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ตัน

ตารางที่ 1 ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI ) ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2 equivalent)
ตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์การใช้ประโยชน์น�้ำกากส่า
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (CO2 equivalent)
ตลอดวัฏจักรชีวิต

ชภัฏ

รายการ

ผลตอบแทนทางสังคม
จากการลงทุน (SROI)

1. การใช้ประโยชน์น�้ำกากส่าเชิงพลังงาน

2. การใช้ประโยชน์น�้ำกากส่าเชิงเกษตรกรรม
3. การปลูกอ้อย

22.28

0.2960 Ton CO2e/ไอน�้ำ 1 ตัน
0.0224 Ton CO2e/1 รอบการขนส่ง
0.3349 Ton CO2e/ไร่การเพาะปลูกอ้อย

		 4.2 การใช้ประโยชน์ในเชิงเกษตรกรรม
น�้ำกากส่า
		 ข้อดี การก่อสร้างบ่อบ�ำบัดน�้ำกากส่า ง่าย รวดเร็ว
		 4.1 การใช้ประโยชน์ในเชิงพลังงาน
และเงินลงทุนต�่ำ การใช้น�้ำกากส่าเป็นสารปรับปรุงดินสามารถ
		 ข้อดี เป็นการจ�ำกัดน�้ำกากส่าได้ 100 % เป็นลดผล ทดแทนปุ๋ยเคมีในการเพาะปลูกอ้อย กากตะกอนก้นบ่อสามารถ
กระทบต่อการรั่วไหลของน�้ำกากส่าลงสู่แหล่งน�้ำและดินบริเวณ จ�ำหน่ายเป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยได้
โดยรอบของโรงงาน น�้ำคอนเดทเสทที่เหลือจากการระเหยซึ่ง 		 ข้อเสีย โรงงานเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งน�้ำกากส่า
สามารถใช้ได้ในหม้อไอน�้ำได้ขี้เถ้าที่สามารถจ�ำหน่ายในการผลิตปุ๋ย ให้กับเกษตรกรและเกิดการรั่วไหลและน�้ำล้นบ่อน�้ำกากส่าในช่วง
และอิฐมวลเบา ไม่มีผลต่อวางแผนปริมาณการผลิตสุราในแต่ละ ฤดูฝน
ช่วงฤดูกาลและยังเป็นแหล่งเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีในการก�ำจัด 		 ปัญหาและอุปสรรค จะต้องมีการวางแผนการผลิต
น�้ำกากส่าได้ในอนาคต
สุราเพือ่ ไม่ให้กระทบต่อปริมาณน�ำ้ กากส่าทีจ่ ะลงสูบ่ อ่ บ�ำบัดจนเกิด
		 ข้อเสีย จ�ำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีและค่าบ�ำรุงรักษา การล้นหรือรั่วไหล การใช้งานเป็นสารปรับปรุงดินต้องควบคุมให้มี
สูงมีมลู ค่าสูง การกักเก็บขีเ้ ถ้าจากการเผาไหม้เป็นฝุน่ ละอองจะต้อง ปริมาณการใช้งานได้เพียง 30 ลบ.ม.ต่อวันต่อไร่ พื้นที่เกษตรกรรม
มีการเปลี่ยนถุงกรองทุกๆ รอบอายุการใช้งาน และคุณภาพของ อยู่ห่างไกลจากโรงงานสุราไม่สามารถท�ำการขนส่งได้ตลอดปี และ
น�้ำกากส่าและน�้ำกากส่าเข้มข้นที่ได้จากการระเหยแต่ละรอบ มีผล น�้ำกากส่าเหมาะสมที่จะใช้กับดินร่วนปนทราย
ต่อในการใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ได้ไม่เท่ากัน
ทั้งนี้ต้องค�ำนึงถึงฤดูกาลด้วย เช่น ในฤดูแล้งสามารถ
		 ปัญหาและอุปสรรค น�้ำกากส่าเข้มข้นไม่เหมาะ ใช้ประโยชน์น้�ำกากส่าได้มาก แต่ในฤดูฝนควรควบคุมปริมาณหรือ
ในการน�ำไปใช้ประโยชน์เชิงเกษตรกรรม เนื่องจากกระบวนการ ยกเว้นการใช้งาน เพือ่ ป้องกันการปนเปื้อนของน�้ำกากส่าสูแ่ หล่งน�ำ้
เป็นการท�ำให้น�้ำกากส่ามีความเข้มข้นเพิ่มขึ้น ระบบมีขนาดใหญ่ และผิวดิน
ท�ำให้เหมาะสมกับโรงงานสุราที่มีก�ำลังการผลิตมากเท่านั้น

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

4. ข้อดี ข้อเสีย ปัญหา อุปสรรค การใช้ประโยชน์

2.96
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สรุปและอภิปรายผล

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

พพ
รรณ
ี

ทีเ่ กิดการกระบวนการผลิต ท�ำให้ทราบว่ากระบวนการหรือกิจกรรม
การศึกษากระบวนการผลิตสุราผลพลอยได้เป็นน�ำ้ กากส่า ใดมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยกว่ากัน ทราบแหล่งที่มา
ทีจ่ ะต้องผ่านการบ�ำบัดและการน�ำไปใช้ประโยชน์ตา่ งๆ หนึง่ ในการใช้ ของผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่แท้จริง จะช่วยในการตัดสินใจหาทาง
ประโยชน์ คือ ใช้ในเชิงพลังงานและเชิงเกษตรกรรม จากการประเมิน เลือกในการปรับปรุงกระบวนการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้ จะช่วย
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของการใช้ประโยชน์นำ�้ กากส่า ในการตัดสินใจปรับปรุงวิธีการการใช้ประโยชน์จากน�้ำกากส่าของ
ในเชิงพลังงานและเชิงเกษตรกรรม มีค่าเท่ากับ 2.96 และ 22.28 โรงงานสุราให้เหมาะสม เป็นการตัดสินใจในการวางแผนการลงทุน
ตามล� ำ ดั บ ผลตอบแทนทางสั ง คมจากการลงทุ น มากกว่ า 1 และนโยบายในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากน�้ำกากส่า
หมายความว่า การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าวจะได้ก�ำไร เพื่อไม่ให้เกิดการท�ำลายสิ่งแวดล้อมและน�ำไปสู่ธุรกิจที่ยั่งยืนที่เป็น
มิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
หรือผลตอบแทนคืนมามากกว่า 1 บาท
2. การน�ำงานวิจัยไปใช้ในประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ
การใช้ประโยชน์นำ�้ กากส่าในเชิงพลังงาน ควรมีการศึกษา
จากการศึ ก ษาการใช้ ป ระโยชน์ น�้ ำ กากส่ า ในเชิ ง
เทคโนโลยีที่เหมาะสมส�ำหรับการระเหยและการเผาไหม้น�้ำกากส่า
ที่สามารถปรับปรุงการผลิตพลังงานไอน�้ำได้ และไอน�้ำที่ได้จากการ เกษตรกรรมท�ำให้ทราบว่าน�้ำกากส่าที่ได้จากกระบวนการผลิตสุรา
เผาต้องหาวิธกี ารใช้ประโยชน์ให้มากกว่าแค่การผลิตไอน�ำ้ ใช้ภายใน มีความส�ำคัญในการใช้เป็นสารปรับปรุงดินและใช้เป็นน�้ำในการ
กระบวนการผลิตสุรา ส่วนการใช้ประโยชน์จากน�ำ้ กากส่าในการเป็น เพาะปลูกของเกษตรกรที่มีพื้นที่การเพาะปลูกอยู่ห่างไกลระบบ
สารปรับปรุงดินโรงงานสุราควรเลือกแหล่งพืน้ ทีก่ ารเกษตรทีเ่ หมาะสม ชลประทาน โดยประโยชน์ที่ได้ทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่จะเกิดจาก
คือ อยู่ในพื้นที่ดอน ห่างไกลระบบชลประทาน เพื่อให้เกษตรกร เกษตรกรที่สามารถลดค่าใช้จ่ายที่ใช้เพาะปลูก เกิดการแลกเปลี่ยน
ใช้น�้ำกากส่าเพาะปลูกแทนการขุดเจาะบ่อบาดาล และต้องสร้าง ความรู้ระหว่างโรงงานกับเกษตรกร เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกร
ความมั่นใจให้กับเกษตรกรเรื่องผลกระทบที่จะเกิดหลังจากการใช้ ที่ใช้ประโยชน์จากน�้ำกากส่าพื้นที่ นอกจากนั้นยังเกิดประโยชน์ทาง
ประโยชน์นำ�้ กากส่า เช่น มีการตรวจสอบคุณภาพดินอย่างสม�ำ่ เสมอ สิ่งแวดล้อมเป็นการลดการใช้ปุ๋ยเคมีในการเพาะปลูกและต้อง
มี ก ารให้ ค วามรู ้ เรื่ อ ง น�้ ำ กากส่ า กั บ เกษตรกรรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ส่งเสริมกระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเรื่อง การใช้
ซึ่งสอดคล้องกับโสภณ กิติ และคณะ (2549: 87) การใช้ประโยชน์ ประโยชน์จากน�้ำกากส่าและประยุกต์ใช้หลัก 3R ในกระบวนการ
น�้ำกากส่าเพื่อการเสริมรายได้และการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมของ เพาะปลูกอ้อยเพือ่ ทีจ่ ะสามารถลดต้นทุน อาทิเช่น การใช้นำ�้ กากส่า
ชุมชนนั้นขึ้นอยู่กับบริบทของชุมชุนและอาชีพที่มีอยู่ในชุมชนแต่ ทดแทนการใช้แหล่งน�้ำใต้ดินในการเพาะปลูก แนะน�ำวิธีการใช้น�้ำ
การจะน�ำไปใช้ประโยชน์นนั้ ผูท้ นี่ ำ� ไปใช้ตอ้ งเห็นค่าและมีสว่ นร่วมคิด กากส่าโดยการขุดบ่อพักน�ำ้ เพือ่ รองรับน�ำ้ ฝนในฤดูฝนและรองรับน�ำ้
ร่วมวางแผนให้สะดวกและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของตน ดังนั้น กากส่าในฤดูแล้ง แต่โรงงานสุราต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เกษตรกร
การประเมิ น ผลตอบแทนทางสั ง คมจากการลงทุ น (SROI) ถึงคุณค่าและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์น�้ำกากส่า
การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรฐกิจ สังคมและ จึงจะเป็นการสร้างคุณค่าให้กับโรงงานสุราซึ่งเป็นกิจกรรมแสดง
สิ่งแวดล้อมในการใช้ประโยชน์น�้ำกากส่าและการประเมินปริมาณ ความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงานสุรา ส่วนการใช้ประโยชน์
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ น�ำ้ กากส่าเชิงพลังงาน เป็นการจ�ำกัดน�ำ้ กากส่าได้ 100% โดยไม่ตอ้ ง
สามารถน�ำมาวิเคราะห์เพื่อเสนอแนวทางการใช้ประโยชน์จาก น�ำออกไปใช้ในกระบวนการอืน่ ๆ ไม่มผี ลต่อวางแผนปริมาณการผลิต
น�้ำกากส่าในเชิงพลังงานและเชิงเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนในเชิง สุราในแต่ละช่วงฤดูกาลและยังสามารถพัฒนาให้แหล่งเรียนรูใ้ นการ
ใช้เทคโนโลยีในการก�ำจัดน�ำ้ กากส่าอนาคต และยังเป็นการลดมลพิษ
นโยบายและเชิงปฏิบัติได้
ทางสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นจากการรั่วไหลของน�้ำกากส่าลดปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง
ข้อเสนอแนะ
1. การน�ำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย
จากการศึกษาการใช้ประโยชน์นำ�้ กากส่าในเชิงพลังงาน
และเชิงเกษตรกรรม เป็นการรวบรวมข้อมูลจากโรงงานสุรา ซึ่งมี
ข้อจ�ำกัดเรื่องข้อมูลที่มีความส�ำคัญของโรงงานสุราที่จะสามารถ
เปิดเผยได้ จากการศึกษาดังกล่าวการประเมินผลตอบแทนทางสังคม
จากการลงทุน (SROI) จะช่วยให้มองเห็นมูลค่าของผลลัพธ์ทางสังคม
ที่เกิดจากกิจกรรมว่ามีความคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่ และการหา
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2 equivalent)
รัชฎา เลกุล, วิสาขา ภู่จินดา
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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจและปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนในการแก้ไขปัญหา
ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การศึกษาใช้วิธีการวิจัยเชิงส�ำรวจด้วยตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างของการศึกษา คือ ประชาชนที่พัก
อาศัยอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 จังหวัด ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และในพื้นที่อีก 4 อ�ำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่
จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย รวมจ�ำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น 4,500 คน การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาทุกด้านในระดับมาก ปัจจัยลักษณะภูมิหลัง
ทางด้านประชากรที่มผี ลต่อความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างในการแก้ไขปัญหา ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา และศาสนา และปัจจัยทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ที่มีผลต่อความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างในการแก้ไขปัญหา ได้แก่ อาชีพ ต�ำแหน่งหน้าที่ทางสังคม เหตุผลของ
การพักอาศัยอยูใ่ นพืน้ ที่ และระยะเวลาทีพ่ กั อาศัยอยูใ่ นพืน้ ที่ ข้อเสนอแนะในการวิจยั คือ 1) หน่วยงานภาครัฐควรเพิม่ โอกาสในการพูดคุย
เพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชนในพื้นที่ 2) ควรให้การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและอุตสาหกรรมในท้องถิ่น
เพื่อสร้างงานและรายได้ให้แก่คนในชุมชน และ 3) ควรสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนที่เป็นมุสลิม เพื่อให้มีความรู้
ทักษะที่เหมาะสมเพียงพอส�ำหรับการประกอบอาชีพ และเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ได้
ค�ำส�ำคัญ : ความพึงพอใจ, ประชาชน, การแก้ไขปัญหา, จังหวัดชายแดนภาคใต้
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The objectives of this research were to study the factors which affected satisfaction of people towards
unrest resolution in the southern border province. Four thousand five hundred people (4,500 participants) who
lived in 3 provinces, namely Yala, Pattani, Narathiwat and 4 District of Songkhla, namely Chana, Thepha, Na Thawi
and Saba Yoi were selected as a sample group by accidental sampling method. A questionnaire was used to gather
data. Mean, standard deviation, t-test and F-test were employed to analyze the data. The results indicated that
the satisfaction of people towards unrest resolution in the southern border province was at high level in every
aspects. Factors affected satisfaction of people were: gender, education level, religion, occupation, social duties,
reasons for living and period of residence. Based on the major findings, it was recommended that the
government agencies should 1) enhance the discussion about unrest resolution, 2) support enterprises and
local industries in the community and 3) create educational opportunities for Muslim teens and youth.
Keywords : satisfaction, people, resolution, southern Border Provinces
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บทน�ำ

		 1) กลุ ่ ม งานรั ก ษาความปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพย์สิน
		 2) กลุม่ งานอ�ำนวยความยุตธิ รรมและเยียวยาผูไ้ ด้
รับผลกระทบ
		 3) กลุ่มงานสร้างความเข้าใจในและต่างประเทศ
และเรื่องสิทธิมนุษยชน
		 4) กลุม่ งานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
		 5) กลุ่มงานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ และ
คุณภาพชีวิตประชาชน
		 6) กลุ ่ ม งานเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพภาครั ฐ และการ
ขับเคลื่อนนโยบายฯ
		 7) กลุ่มงานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง
โดยสันติวิธี
การด�ำเนินการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมานั้น นอกจากจะให้ความส�ำคัญกับมิติด้าน
ความมั่ น คงแล้ ว รั ฐ บาลยั ง ได้ พ ยายามแก้ ไขปั ญ หาในมิ ติ ด ้ า น
การพัฒนาภายในพื้นที่ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ส�ำคัญในการแก้ไขปัญหา
ระยะยาวอย่างยั่งยืน โดยการจัดท�ำโครงการพัฒนาด้านต่างๆ เช่น
โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งเป็น
การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยน�ำมิติด้านเศรษฐกิจมาเป็นแนวทางหลักน�ำไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงแบบครบวงจร มุ่งเป้าการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และเศรษฐกิจของประเทศอย่างเต็มรูปแบบ เพือ่ ให้
เกิดผลต่อเนื่องไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่
อย่างเท่าเทียมกัน
เพือ่ ให้ทราบถึงผลลัพธ์ทแี่ ท้จริงของการด�ำเนินการตาม
นโยบายดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงเห็นสมควรทีจ่ ะท�ำการศึกษา เพือ่
ให้ทราบถึงความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการแก้ไขปัญหา
ความไม่ ส งบในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ที่ ด� ำ เนิ น การโดย
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์
ในการเสนอแนะแนวทางแก้ ไข ปรั บ ปรุ ง การด� ำ เนิ น การของ
ทุ ก ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านแก้ ไขปั ญ หา
ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประสบผลส�ำเร็จ น�ำไป
สู่การมีสันติภาพอย่างยั่งยืนต่อไป
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การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ นับเป็นนโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลัก
ของชาติ (ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, 2558) เนื่องจาก
ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นปัญหา
ที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานหลายทศวรรษ นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2547
จนถึงปัจจุบัน ท�ำให้มีผู้ได้รับผลกระทบจ�ำนวนมาก พัฒนาการ
ของปัญหามีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกัน
หลายมิติ สาเหตุหลักของปัญหา คือ เรื่อง อัตลักษณ์ชาติพันธุ์
การต่อสู้ที่ใช้ความรุนแรงเป็นผลมาจากคนกลุ่มหนึ่งที่มีอุดมการณ์
ต้องการแบ่งแยกดินแดน ได้น�ำเงื่อนไขทางอัตลักษณ์มาขยายผล
ในการใช้ความรุนแรง ท�ำให้เกิดบรรยากาศความกลัว ความไม่ไว้
วางใจกันระหว่างรัฐกับประชาชน และประชาชนกับประชาชน
(บุญเอื้อ บุญฤทธิ์, 2556) นอกจากนี้ ได้ปรากฏปัญหาใหม่ที่มี
แนวโน้ ม เพิ่ ม ความรุน แรงมากขึ้น อย่างมีนัยส�ำคัญ คื อ ปั ญหา
ยาเสพติด โดยเฉพาะในกลุม่ เยาวชนทีเ่ ห็นต่างจากรัฐ มักจะถูกชักจูง
ให้เข้ามามีสว่ นร่วมในการเคลือ่ นไหวทีส่ อดคล้องกับอุดมการณ์ของ
ผู้ก่อความไม่สงบ (กัมปนาท นาดามัน, 2556)
จากปัญหาดังกล่าว รัฐบาลได้น้อมน�ำเอายุทธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” รวมทั้งการด�ำเนินการตามแนวทางการแก้ไขปัญหา
โดยสันติวิธี เพื่อน�ำไปสู่วิสัยทัศน์ “มุ่งให้จังหวัดชายแดนภาคใต้
มีความปลอดภัยปราศจากเงื่อนไขการใช้ความรุนแรง มีสภาวะ
แวดล้อมที่เอื้อต่อการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติ
ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจ ไว้วางใจ และมีส่วนร่วมในกระบวนการ
เสริมสร้างสันติภาพ” จึงได้ก�ำหนดนโยบายการบริหารและการ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558 - 2560 เพือ่ ด�ำเนินงาน
ภายใต้โครงสร้างกลไกการบริหารจัดการ 3 ระดับ คือ ระดับนโยบาย
ซึ่งมีหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นผู้รับผิดชอบ
สูงสุด โดยมีสภาความมั่นคงแห่งชาติ/สมช. เป็นผู้ให้ค�ำปรึกษา
ระดับการแปลงนโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิ มีการจัดตัง้ “คณะกรรมการ
ขั บ เคลื่ อ นการแก้ ไขปั ญ หาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ” โดยมี
รองผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานคณะท�ำงานฯ รับผิดชอบ
การขับเคลื่อนงานให้มีเอกภาพ และมีประสิทธิภาพร่วมกับกลไก
ที่ มี อ ยู ่ และระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร ก� ำ หนดให้ ก องอ� ำ นวยการรั ก ษา วัตถุประสงค์ของการศึกษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความพึ ง พอใจของประชาชน
ในระดั บ พื้ น ที่ โดยได้ แ บ่ ง กลุ ่ ม ภารกิ จ การปฏิ บั ติ ง านออกเป็ น ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
7 กลุ่มภารกิจ ดังนี้
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจของ
ประชาชนในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
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การวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลจากการส�ำรวจได้ถูกน�ำมาวิเคราะห์ด้วยสถิติ
เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อทราบ
ถึงระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อการแก้ไขปัญหา
ความไม่สงบตามกลุ่มภารกิจทั้ง 7 กลุ่ม และใช้สถิติวิเคราะห์
ความแปรปรวน analysis of variance (ANOVA) เพื่อวิเคราะห์
หาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรที่ อ าจมี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจ
ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของ
กลุ่มตัวอย่าง ที่ระดับนัยส�ำคัญ .05

นิยามศัพท์ปฏิบัติการ

ชภัฏ

ขอบเขตด้านประชากรและพื้นที่ ประชากรและพื้นที่
ในการศึกษา คือ ประชาชนสัญชาติไทยที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่พัก
อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส
ปัตตานี ยะลา และในเขตพื้นที่ 4 อ�ำเภอของจังหวัดสงขลา คือ
จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย จ�ำนวนทั้งสิ้น 2,352,812 คน
(กรมการปกครอง, 2561)
ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วยการศึกษาเกี่ยวกับ
ลั ก ษณะภู มิ ห ลั ง ทางด้ า นประชากร เศรษฐกิ จ และสั ง คม ของ
ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง การศึกษาระดับความพึงพอใจและ
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพืน้ ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทีด่ ำ� เนินการโดยหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยครอบคลุมมิติด้านความมั่นคงและมิติด้านการพัฒนา 7 กลุ่ม
ภารกิจ ได้แก่ 1) กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน
2) กลุ่มงานอ�ำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
3) กลุ่มงานสร้างความเข้าใจในและต่างประเทศและเรื่องสิทธิ
มนุษยชน 4) กลุ่มงานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
5) กลุ ่ ม งานพั ฒ นาตามศั ก ยภาพของพื้ น ที่ และคุ ณ ภาพชี วิ ต
ประชาชน 6) กลุ่มงานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อน
นโยบาย และ 7) กลุ่มงานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดย
สันติวิธี

ปกครอง, 2561) ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้ตัวเลขจ�ำนวนดังกล่าวเป็น
กรอบในการสุ่มตัวอย่าง และก�ำหนดจ�ำนวนตัวอย่างในการวิจัย
รวมทั้งสิ้น 4,500 คน ซึ่งอยู่ในระดับความเชื่อมั่น 95% (Taro
Yamane,1973) ทั้งนี้ จากปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของพนักงานเก็บข้อมูลภาคสนาม การสุ่มตัวอย่าง
จึงใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental sampling)

รำไ
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การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงส�ำรวจ เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม เนื้อหาในแบบสอบถาม
ประกอบด้วยประเด็นค�ำถามเกี่ยวกับ ลักษณะภูมิหลังทางด้าน
ประชากร และความพึงพอใจที่มีต่อการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ�ำแนกตามกลุ่มภารกิจด้านความ
มั่นคงและมิติด้านการพัฒนาที่ด�ำเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐ
ทั้ง 7 กลุ่ม ส�ำหรับข้อค�ำถามที่เกี่ยวกับการส�ำรวจความพึงพอใจ
ที่มีต่อการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้วิจัยได้ท�ำการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของข้อค�ำถาม
ที่ ใช้ โดยวิ ธี ห าค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ อั ล ฟ่ า (Alpha Coefficient
Reliability) ตามสูตรการค�ำนวณสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งผลการทดสอบ พบว่า
ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของแบบสอบถามชุดนี้มีค่าเท่ากับ 0.985
ซึ่งนับว่ามีความเชื่อถือได้อยู่ในเกณฑ์สูง
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่พักอาศัย
อยู่ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี
นราธิวาส และใน 4 อ�ำเภอ ของจังหวัดสงขลา คือ จะนะ เทพา
นาทวี และสะบ้าย้อย จ�ำนวนทั้งสิ้น 2,352,812 คน (กรมการ

ความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพืน้ ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ หมายถึง ระดับความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีต่อการด�ำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ซึ่งด�ำเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดน
ภาคใต้ หมายถึง การด�ำเนินการของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ตามกลุ่มภารกิจ 7 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 2) กลุ่มงานอ�ำนวยความยุติธรรมและเยียวยา
ผู้ได้รับผลกระทบ 3) กลุ่มงานสร้างความเข้าใจในและต่างประเทศ
และเรื่ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน 4) กลุ ่ ม งานการศึ ก ษา ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 5) กลุ่มงานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ และ
คุณภาพชีวิตประชาชน 6) กลุ่มงานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและ
การขับเคลื่อนนโยบายฯ และ 7) กลุ่มงานแสวงหาทางออกจาก
ความขัดแย้งโดยสันติวิธี

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

จากการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความ
ไม่สงบในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการศึกษา
เกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบของเหตุการณ์ความไม่สงบที่มีต่อ
ภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ อาทิ เช่น งานวิจัยของบุญเอื้อ บุญฤทธิ์
ที่พบว่า สาเหตุของการก่อความไม่สงบมาจากความแตกต่างทาง
ด้านอัตลักษณ์ของคนในพืน้ ที่ แรงจูงใจจากประวัตศิ าสตร์ความเป็น
มาซึง่ ขาดการเหลียวแล และไม่ได้รบั ความยุตธิ รรมจากเจ้าหน้าทีร่ ฐั
มนตรี เกิดมีมูล
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เจ๊ะต๊ะ, 2558) งานวิจัยของอกัณห์มณี ลียาชัย ที่พบว่า เหตุการณ์
ความไม่สงบส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก
ในอ�ำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยท�ำให้โรงแรมต้องลดราคาห้องพัก
เพื่อจูงใจให้นักท่องเที่ยวมาเข้าพักมากขึ้น ส่งผลให้รายได้ลดลง
(อกั ณ ห์ ม ณี ลี ย าชั ย , 2556) งานวิ จั ย ของสมบู ร ณ์ บุ ญ ฤทธิ์
ที่ พ บว่ า เหตุ ก ารณ์ ค วามไม่ ส งบในสามจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
ส่ ง ผลกระทบต่ อ การปฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ ของพระภิ ก ษุ สามเณร
ในด้านวิถีการด�ำรงชีวิต ด้านการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ด้านการเผยแผ่หลักค�ำสอนของพระพุทธศาสนา และด้านการ
สังคมสงเคราะห์ต่างๆ โดยต้องมีการปรับเปลี่ยนเวลาส�ำหรับการ
ปฏิบัติศาสนกิจ และการท�ำกิจกรรมต่างๆ ทางพุทธศาสนา เพื่อให้
มีความปลอดภัยมากขึ้น (สมบูรณ์ บุญฤทธิ์, 2549) ส�ำหรับงาน
วิ จั ย ที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ทั ศ นคติ ห รื อ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั ญ หา
ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า มีการศึกษา
อยู่บ้าง อาทิเช่น งานวิจัยของนริศร เข้มข้น ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ต่อบทบาทของทหารในการ
แก้ไขปัญหาความไม่สงบในเขตพื้นที่อ�ำเภอเมือง จังหวัดยะลา และ
พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และภาษาที่ใช้ มีผลต่อ
ความพึงพอใจในบทบาทของทหารในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ
ในพื้ น ที่ (นริ ศ ร เข้ ม ข้ น , 2549) งานวิ จั ย ของฟิ ร นั น ท์ จารง
ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการน�ำสันติสุข
กลับคืนสู่พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพบว่า ปัจจัยที่มีผล
ต่อประสิทธิผลของการน�ำสันติสขุ กลับคืนสูพ่ นื้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ได้แก่ การศึกษา ภาษา ศาสนา การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของหมู่บ้านหรือชุมชน การมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ และการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ (ฟิรนันท์ จารง, 2558) งานวิจัยของอับดุล
คอเล็ต เจะแต ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของ
ประชาชน ได้แก่ การสร้างความยุติธรรม การสร้างความเท่าเทียม
ในมิตติ า่ งๆ บนพืน้ ฐานของความเสมอภาคในการปฏิบตั ติ อ่ ประชาชน
และความรู้ ความเข้าใจถึงการมีอตั ลักษณ์และวิถชี วี ติ ทีแ่ ตกต่างของ
ประชาชนในพื้นที่ (อับดุลคอเล็ต เจะแต, 2560)
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การด�ำเนินนโยบายบางอย่างของภาครัฐที่ขัดต่อวิถีชีวิตของคนใน
พืน้ ที่ (บุญเอือ้ บุญฤทธิ,์ 2556) งานวิจยั ของนิภาพรรณ เจนสันติกลุ
ทีพ่ บว่า สาเหตุของความรุนแรงในพืน้ ทีเ่ ป็นผลมาจากความแตกต่าง
และความไม่เข้าใจทางด้านประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง
วัฒนธรรม ภาษา ศาสนา และการศึกษา ของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ภาครัฐที่มีต่อประชาชนในพื้นที่ (นิภาพรรณ เจนสันติกุล, 2556)
งานวิจัยของกัมปนาท นาดามัน ที่พบว่า สาเหตุของความไม่สงบ
มาจากความไม่เข้าใจชุมชน และการเลือกปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐ
การขาดการศึกษาและปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดที่ก�ำลังระบาดใน
กลุ ่ ม เยาวชนในพื้ น ที่ (กั ม ปนาท นาดามั น , 2556) ในขณะที่
นักวิชาการชาวต่างประเทศ อาทิ เช่น Aurel Croissant และ
Gary Lafree ทีศ่ กึ ษาสาเหตุของการก่อความไม่สงบในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย และพบผลการศึกษาในท�ำนอง
เดียวกันว่า สาเหตุของการก่อความไม่สงบมาจากความแตกต่างทาง
ด้านอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่ ความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา
ความเหลื่อมล�้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคมระหว่างพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้กบั พืน้ ทีส่ ว่ นอืน่ ของประเทศ (Croissant, A., 2005)
และ (LaFree, G. et al., 2006) ส�ำหรับงานวิจยั อีกส่วนหนึง่ ทีศ่ กึ ษา
ถึงผลกระทบของการก่อความไม่สงบในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
อาทิ เช่น งานวิจัยของฮาฟิสสา สา ที่พบว่า เหตุการณ์ความรุนแรง
ในพืน้ ทีส่ ง่ ผลต่อการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างของครอบครัวผูป้ ระสบ
ปัญหา มีการสูญเสียผู้น�ำครอบครัว ท�ำให้ผู้หญิงต้องเปลี่ยนบทบาท
มาเป็นผู้น�ำครอบครัวและหารายได้ เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและ
การท�ำหน้าที่ในการเลี้ยงดูบุตร (ฮาฟิสสา สา, 2553) งานวิจัยของ
อภิรัฐ บุญศิริ ที่พบว่า เหตุการณ์ความไม่สงบมีผลกระทบทางด้าน
เศรษฐกิจต่อครอบครัว ท�ำให้การออกไปประกอบอาชีพเกิดความ
ยากล�ำบาก ประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย กิจกรรม
ภายในครอบครัวรวมถึงกิจกรรมทางด้านสังคม วัฒนธรรม และ
ศาสนา ต้องมีการปรับเปลี่ยนเวลาให้เหมาะสมกับความปลอดภัย
ในขณะที่ผลกระทบทางด้านจิตใจท�ำให้เกิดความหวาดกลัวและ
หวาดระแวง วิตกกังวลในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(อภิรฐั บุญศิร,ิ 2559) นอกจากการศึกษาถึงผลกระทบทีม่ ตี อ่ วิถชี วี ติ
และความเป็นอยูข่ องประชาชนแล้ว ยังมีงานวิจยั อีกบางส่วนทีศ่ กึ ษา
ถึ ง ผลกระทบของเหตุ ก ารณ์ ค วามไม่ ส งบที่ มี ต ่ อ ภาคส่ ว นอื่ น ๆ
ในชุมชนด้วย อาทิเช่น งานวิจัยของบายฮียะ เจ๊ะต๊ะ ที่พบว่า
ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลกระทบ
ต่อการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีเ่ ทศบาลต�ำบลตันหยง อ�ำเภอยะหริง่
จั ง หวั ด ปั ต ตานี ในด้ า นขวั ญ และก� ำ ลั ง ใจ ด้ า นความปลอดภั ย
ในการปฏิบตั งิ าน และด้านการบริหารจัดการตามภารกิจต่างๆ ของ
เทศบาล โดยท�ำให้เจ้าหน้าที่หมดขวัญก�ำลังใจในการปฏิบัติงาน
และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ของ
เทศบาล เนือ่ งจากต้องค�ำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง (บายฮียะ

มนตรี เกิดมีมูล

กรอบแนวคิดในการศึกษา

จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และจาก
วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท�ำการศึกษาถึงการมีผล
ของปัจจัยลักษณะภูมิหลังทางด้านประชากร และปัจจัยทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ต่อความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความ
ไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยก�ำหนดกรอบแนวคิด
ดังนี้
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สมมติฐานของการศึกษา

ความพึงพอใจของประชาชน
ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

รำไ

ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
• อาชีพ
• รายได้ต่อเดือน
• ต�ำแหน่งหน้าที่ทางสังคม
• เหตุผลของการพักอาศัยอยู่ในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้
• ระยะเวลาที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

พพ
รรณ
ี

ปัจจัยลักษณะภูมิหลังทางด้านประชากร
• เพศ
• อายุ
• ระดับการศึกษา
• สถานภาพสมรส
• ศาสนา

ชภัฏ

การพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ มีผลต่อความแตกต่างของระดับความ
พึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ของประชาชน

ลัยร
า

จากกรอบแนวคิดในการศึกษาผูว้ จิ ยั ได้กำ� หนดสมมติฐาน
ในการศึกษาดังนี้
สมมติฐานที่ 1 : เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส และศาสนา มีผลต่อความแตกต่างของระดับความพึงพอใจ ผลการวิจัย
ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของ
ผลการศึกษามีดังต่อไปนี้
ประชาชน
1. ระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อการแก้ไข
สมมติฐานที่ 2 : อาชีพ รายได้ตอ่ เดือน ต�ำแหน่งหน้าที่ ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการศึกษา
ทางสังคม เหตุผลของการพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ และระยะเวลาของ โดยสรุปมีดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
จ�ำแนกตามกลุ่มภารกิจในการแก้ไขปัญหา

ิทยา

ภารกิจ

คะแนน คะแนน คะแนน ค่าเบี่ยงเบน
ความหมาย
ต�่ำสุด สูงสุด เฉลี่ย มาตรฐาน
1.00

5.00

3.53

0.70

มาก

ด้านการอ�ำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

1.00

5.00

3.54

0.76

มาก

ด้านการสร้างความเข้าใจทัง้ ในและต่างประเทศ และเรือ่ งสิทธิมนุษยชน

1.00

5.00

3.54

0.74

มาก

ด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

1.00

5.00

3.63

0.73

มาก

ด้านงานพัฒนาตามศักยภาพของพืน้ ทีแ่ ละคุณภาพชีวติ ของประชาชน

1.00

5.00

3.58

0.70

มาก

ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบายฯ

1.00

5.00

3.58

0.73

มาก

ด้านการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี

1.00

5.00

3.57

0.82

มาก

1.00

5.00

3.57

0.66

มาก

มห
าว

ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

รวม

มนตรี เกิดมีมูล

ิทยา
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า

ชภัฏ

รำไ
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นโยบายฯ
ดานการแสวงหาทางออกจากความขัดแยงโดยสันติวิธี
1.00
5.00
3.57
0.82
มาก
รวม
มาก
1.00
5.00
3.57
0.66
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ในภาพรวมพบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจการแกไขปญหาในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยของระดับความ
ในภาพรวมพบว่
กลุ่อม่ พิตัจวารณาจํ
อย่างมีคาแนกตามกลุ
วามพึงพอใจการแก้
การรัไกขป
ษาความปลอดภั
พย์สนิ เป็นไขป
ด้านที
พึงพอใจเทากับ 3.57า เมื
มภารกิไจขในการแก
ญหา พบวา ตัยในชี
วอยวาติ งพึและทรั
งพอใจการแก
ญหาก่ ลุม่ ตัวอย่าง
ปัญหาในระดั
มาก จคะแนนเฉลี
บความพึงพอใจเท่
ากับานการศึ
มีความพึ
พอใจน้อและศิ
ยที่สุดลปวั
คะแนนเฉลี
่ยความพึ
ทุกกลุมบภารกิ
ในระดับมาก่ยของระดั
โดยพึงพอใจการแก
ไขปญหาด
กษา งศาสนา
ฒนธรรมมากที
่สุดงพอใจเท่
คะแนนากับ 3.53
ความพึำงแนกตามกลุ
พอใจเทากับม่ ภารกิ
3.63จรองลงมา
คือญดหา
านงานพั
้นที่ คะแนนเฉลี
งพอใจเท
ากับ
3.57 เมืเฉลี
อ่ พิ่ยจารณาจ�
ในการแก้ไขปั
พบว่าฒนาตามศักยภาพของพื
2. การศึ
กษาปัจจัยที่ยม่ ความพึ
ผี ลต่อความพึ
งพอใจในการแก้
ไข
และดานการเพิ
่ยความพึ
งพอใจเท
ากัดบชายแดนภาคใต้
3.58 ในขณะที่ดขาองประชาชน
น
ตัวอย่า3.58
งพึงพอใจการแก้
ไขปั่มญประสิ
หาทุทกธิภกลุาพภาครั
่มภารกิฐและการขั
จในระดับบเคลื
มาก่อนนโยบายฯ
โดย ปัคะแนนเฉลี
ญหาความไม่
สงบในพื
้นที่จังหวั
การรั
ก
ษาความปลอดภั
ย
ในชี
ว
ิ
ต
และทรั
พ
ย
ส
ิ
น
เป
น
ด
า
นที
่
ก
ลุ

ม
ตั
ว
อย
า
งมี
ค
วามพึ
ง
พอใจน
อ
ยที
่
ส
ุ
ด
คะแนนเฉลี
่
ย
ความพึ
ง
พึงพอใจการแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ผลการศึกษาโดยสรุปมีดังต่อไปนี้
ากับ 3.53
มากที่สพอใจเท
ุด คะแนนเฉลี
่ยความพึงพอใจเท่ากับ 3.63 รองลงมา คือ
การทดสอบสมมติฐานที่ 1 : เพศ อายุ ระดับการศึกษา
2.
การศึ
ก
ษาป
จ
จั
ย
ที
ม
่
ผ
ี
ลต
อ
ความพึ
ง
พอใจในการแก
ไ
ขป
ญ
หาความไม
้นที่จังหวัมีดผชายแดนภาคใต
ด้านงานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ สถานภาพสมรสสงบในพื
และศาสนา
ลต่อความแตกต่ขาองงของระดับ
ประชาชน
ผลการศึ
กษาโดยสรุ
ปมีดังตบอเคลื
ไปนีอ่ ้ น ความพึ ง พอใจในการแก้ ไขปั ญ หาความไม่ ส งบในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
เท่ากับ 3.58 และด้านการเพิ
ม่ ประสิ
ทธิภาพภาครั
ฐและการขั
การทดสอบสมมติ
ฐานที่ า1:กับเพศ
ระดับการศึ
สถานภาพสมรส
และศาสนา มีผลตอความแตกตางของ
นโยบายฯ คะแนนเฉลี
่ยความพึงพอใจเท่
3.58อายุในขณะที
่ด้านกษาชายแดนภาคใต้
ของประชาชน
ระดับความพึงพอใจในการแกไขปญหาความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
ของประชาชน
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่
ตาราง 2 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจตอการแกไขปญหาความไมสงบในพื้นที่จังหวัด
จังหวัดชายแดนภาคใต
ชายแดนภาคใต้ขของตั
แนกตามเพศ อายุ
องตัววอย่
อยาางง จํจ�าำแนกตามเพศ
อายุ ระดั
ระดับบการศึ
การศึกกษา
ษา สถานภาพสมรส
สถานภาพสมรส และศาสนา
และศาสนา
คาเบี่ยงเบน
ลักษณะภูมิหลังทางดานประชากร จํานวน คาเฉลี่ย
มาตรฐาน
เพศ
t =2.687 Sig. =0.007*
ชาย
2,218
3.54
0.68
หญิง
2,282
3.60
0.65
อายุ
F =1.934 Sig. =0.145
ไมเกิน 25 ป
1,313
3.54
0.66
อายุ 26 – 40 ป
1,993
3.58
0.65
มากกวา 40 ป ขึ้นไป
1,194
3.58
0.69
ระดับการศึกษา
F =10.596 Sig.=0.000*
ประถมศึกษา**
627
3.71
0.63
มัธยมศึกษา**
1,610
3.53
0.67
ปวช./ปวส.**
607
3.59
0.62
ปริญญาตรีหรือสูงกวา**
1,656
3.52
0.67
สถานภาพสมรส
F =0.918 Sig. =0.399
โสด
1,804
3.55
0.66
สมรส
2,408
3.58
0.66
หมาย/หยาราง
288
3.58
0.70
ศาสนา
F =4.583 Sig. =0.010*
พุทธ
661
3.65
0.69
อิสลาม
3,839
3.36
0.66
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

** มีความแตกตางเปนรายคูที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05

มห
าว

ปจจัยลักษณะภูมิหลังทางดานประชากรที่มีผลทําใหความพึงพอใจในการแกไขปญหาความไมสงบในพื้นที่จังหวัด
ปั
จ
จัยลักษณะภู
มิหมลัตังวทางด้
่มีผลท�ำาให้
�ำเร็่ยจวกัการศึ
บประถมศึ
กษา มีความพึ
ชายแดนภาคใต
ของกลุ
อยางามีนประชากรที
มากหรือนอยแตกต
งกัน ไดตัวแอย่
ก ปางที
จจั่ยสเกี
บเพศกษาระดั
ระดับการศึ
กษา และศาสนา
ซึ่ง งพอใจ
ความพึเมืง่อพอใจในการแก้
ไขปัาญงของระดั
หาความไม่
ส งบในพื
้ น ที่ จั ง หวั ดไขปญในการแก้
ไขปัดวญยวิหามากกว่
า ตั ว อย่พบว
า งทีา่ สตั� ำวเร็แปรเกี
จ การศึ
ทดสอบความแตกต
บความพึ
งพอใจในการแก
หาเปนรายคู
ธีของ Scheffe’
่ยวกักบษาระดั บ
ชายแดนภาคใต้ของกลุ่มตัวอย่าง มีมากหรือน้อยแตกต่างกัน ได้แก่ มัธยมศึกษา ระดับ ปวช./ปวส. และระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ปัจจัยเกี่ยวกับเพศ ระดับการศึกษา และศาสนา ซึ่งเมื่อทดสอบ
การทดสอบสมมติฐานที่ 2 : อาชีพ รายได้ต่อเดือน
ความแตกต่างของระดับความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาเป็นรายคู่ ต�ำแหน่งหน้าที่ทางสังคม เหตุผลของการพักอาศัยอยู่ในพื ้นที่ และ
ด้วยวิธีของ Scheffe’ พบว่า ตัวแปรเกี่ยวกับระดับการศึกษา ระยะเวลาของการพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ มีผลต่อความแตกต่างของ
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ จ�ำนวน 3 คู่ ได้แก่ ระดับความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ของประชาชน

มนตรี เกิดมีมูล

ลัยร
า
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รำไ
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การทดสอบสมมติฐานที่ 2: อาชีพ รายไดตอเดือน ตําแหนงหนาที่ทางสังคม เหตุผลของการพักอาศัยอยูในพื้นที่
และระยะเวลาของการพักอาศัยอยูในพื้นที่ มีผลตอความแตกตางของระดับความ
วารสารวิ
จัยร�ำไพพรรณี
ี่ 14 ฉบับที่ ส1งบในพื
เดือนมกราคม
2563 155ข อง
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ด ชายแดนภาคใต
ประชาชน
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ตาราง 3 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจตอการแกไขปญหาความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ขภาคใต
องตัวอย่
าง จ�วอย
ำแนกตามอาชี
พ รายได้พตรายได
่อเดือนตต�อำเดืแหน่
าที่ทงางสั
เหตุงผคม
ลของการพั
กอาศัย กอาศัยอยู
ของตั
าง จําแนกตามอาชี
อน งตํหน้
าแหน
หนงาคม
ที่ทางสั
เหตุผลของการพั
อยู่ในพื้นในพื
ที่จ้นังหวั
และระยะเวลาที
่พักอาศั
อยู่ใยนพื
ที่จัง้นหวั
ที่จดังชายแดนภาคใต้
หวัดชายแดนภาคใต
และระยะเวลาที
่พักยอาศั
อยู้นในพื
ที่จดังชายแดนภาคใต้
หวัดชายแดนภาคใต
คาเบี่ยงเบน
ปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม
จํานวน คาเฉลี่ย
มาตรฐาน
อาชีพ
F =3.452
Sig. =0.004*
นักเรียน/นักศึกษา/วางงาน
1,045
3.59
0.66
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
1,060
3.55
0.65
พนักงานบริษัท/ลูกจางเอกชน
276
3.53
0.64
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว**
807
3.51
0.73
รับจางทั้วไป
719
3.60
0.67
เกษตรกร**
593
3.63
0.59
รายไดตอเดือน
F =1.361
Sig. =0.257
ไมเกิน 5,000 บาท
1,144
3.55
0.63
5,00110,000 บาท
1,637
3.57
0.63
มากกวา 10,000 บาท ขึ้นไป
1,719
3.59
0.71
ตําแหนงหนาที่ทางสังคม
F = 4.093 Sig. =0.001*
ผูนํากลุม สตรี
236
3.64
0.68
ผูนําชุมชน/ทองถิ่น
125
3.70
0.60
ผูนํากลุม เยาวชน
233
3.50
0.68
ผูนําศาสนา
69
3.69
0.81
ผูนํากลุม อาชีพ
58
3.80
0.62
ไมมตี ําแหนงใดๆ
3,779
3.56
0.66
เหตุผลของการพักอาศัย
F =12.206 Sig. =0.000*
อยูในพื้นที่
ถิ่นกําเนิด**
3,911
3.64
0.73
มาประกอบอาชีพ**
222
3.55
0.76
มาศึกษาเลาเรียน**
109
3.58
0.64
ติดตามครอบครัวมา**
258
3.33
0.80
ระยะเวลาที่พักอาศัยอยูในพื้นที่
F =13.815 Sig. =0.000*
ไมเกิน 5 ป**
129
3.37
0.82
6 – 10 ป**
150
3.37
0.84
มากกวา 10 ป ขึ้นไป**
4,221
3.58
0.65
** มีความแตกตางเปนรายคูที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
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ปจจัยทางดานเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลทําใหความพึงพอใจในการแกไ ขปญหาความไมสงบในพื้นที่จังหวัด
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คู่ ได้แก่ ตัวอย่างที่มางของระดั
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ซึ่งเมื3่อทดสอบความแตกต
ความ
ภาคใต้ขพึองกลุ
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มากหรื
อน้นอรายคู
ยแตกต่
แก่ ปัจจัยพบวชายแดนภาคใต้
ความพึ
หามากกว่
งพอใจในการแก
ญหาเป
ดวายวิงกัธนีของได้Scheffe’
า ตัวแปรเกี่ยวกับมีอาชี
พ มีงคพอใจในการแก้
วามแตกตางกันไขปั
อยญางมี
นัยสําคัญาตัวอย่าง
เกี่ยวกับ อาชีพ ต�ำแหน่งหน้าที่ทางสังคม เหตุผลของการพักอาศัย ที่มาอาศัยอยู่เพื่อประกอบอาชีพ เพื่อการศึกษาเล่าเรียน และ
อยู่ในพื้นที่ และระยะเวลาที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ ซึ่งเมื่อทดสอบ เนือ่ งจากติดตามครอบครัวมา ตัวแปรเกีย่ วกับระยะเวลาทีพ่ กั อาศัย
ความแตกต่างของระดับความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาเป็นรายคู่ อยู่ในพื้นที่ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ด้วยวิธขี อง Scheffe’ พบว่า ตัวแปรเกีย่ วกับอาชีพ มีความแตกต่างกัน จ�ำนวน 2 คู่ ได้แก่ ตัวอย่างที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่มาแล้วมากกว่า
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ จ�ำนวน 1 คู่ ได้แก่ ตัวอย่างที่ประกอบ 10 ปี มีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหามากกว่าตัวอย่างที่พัก
อาชีพเกษตรกร มีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหามากกว่าตัวอย่าง อาศัยอยู่ในช่วงระหว่าง 6-10 ปี และอาศัยอยู่ไม่เกิน 5 ปี
ที่ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ตัวแปรเกี่ยวกับเหตุผลของ
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การศึ ก ษาเรื่ อ ง “ความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ
การแก้ ไขปั ญ หาความไม่ ส งบในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ”
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจและปัจจัยที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจของประชาชนในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพืน้ ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ
พึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาทุกด้านในระดับมาก ปัจจัยลักษณะ
ภูมหิ ลังทางด้านประชากรทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหา
ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา และศาสนา ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหา ได้แก่ อาชีพ
ต�ำแหน่งหน้าที่ทางสังคม เหตุผลของการพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ และ
ระยะเวลาที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ โดยพบว่า ตัวอย่างเพศหญิง
มีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหามากกว่าเพศชาย ตัวอย่างทีส่ ำ� เร็จ
การศึกษาระดับประถมศึกษามีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหา
มากกว่าตัวอย่างที่ส�ำเร็จการศึกษาระดับอื่น และตัวอย่างที่นับถือ
ศาสนาพุทธมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหามากกว่าตัวอย่างที่
นับถือศาสนาอิสลาม ส�ำหรับปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
พบว่า ตัวอย่างทีป่ ระกอบอาชีพเกษตรกรมีความพึงพอใจในการแก้ไข
ปัญหามากที่สุด ในขณะที่ตัวอย่างที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือ
ท�ำธุรกิจส่วนตัวมีความพึงพอใจน้อยทีส่ ดุ ตัวอย่างทีม่ ตี ำ� แหน่งหน้าที่
ทางสังคมเป็นผู้น�ำกลุ่มอาชีพ มีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหา
มากที่สุด ในขณะที่ตัวอย่างที่เป็นผู้น�ำกลุ่มเยาวชนมีความพึงพอใจ
น้อยที่สุด นอกจากนี้พบว่า ตัวอย่างที่มีถิ่นก�ำเนิดในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ มีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหามากกว่าตัวอย่าง
ที่ย้ายมาจากพื้นที่อื่น และตัวอย่างที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่มาแล้ว
เป็นเวลานานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป มีความพึงพอใจในการแก้ไข
ปัญหามากกว่าตัวอย่างที่ย้ายเข้ามาอาศัยเป็นเวลาน้อยกว่า 10 ปี
ผลการศึ ก ษาดั ง กล่ า วพิ จ ารณาได้ ว ่ า การที่ ตั ว อย่ า งเพศหญิ ง
มีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหามากกว่าเพศชาย อาจเป็นผลมา
จากการได้รับประโยชน์จากมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบของภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิง่
มาตรการเยียวยาด้วยการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผสู้ ญ
ู เสียจากเหตุการณ์
ต่างๆ ทัง้ จากการกระท�ำของฝ่ายรัฐและฝ่ายผูก้ อ่ ความไม่สงบ ซึง่ ใน
ความเห็นของผู้น�ำชุมชนที่นับถือศาสนาอิสลามบางคน มองว่าเป็น
มาตรการทีช่ ว่ ยบรรเทาความเดือดร้อนและลดความไม่พงึ พอใจของ
ครอบครัวผู้สูญเสียได้อย่างมาก (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556) เช่นเดียวกับผลการศึกษาที่พบว่า
ตัวอย่างที่ส�ำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา ตัวอย่างที่ประกอบ
อาชีพเกษตรกร และตัวอย่างที่มีต�ำแหน่งหน้าที่ทางสังคมเป็นผู้น�ำ
กลุ่มอาชีพในชุมชน เป็นกลุ่มที่มีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหา
มากทีส่ ดุ ก็อาจเป็นผลมาจากการได้รบั ประโยชน์จากโครงการพัฒนา
ต่างๆ ทีห่ น่วยงานภาครัฐด�ำเนินการในพืน้ ที่ เช่น การด�ำเนินโครงการ

“สามเหลีย่ ม มัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน” ซึง่ เป็นโครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากการด�ำเนิน
โครงการลักษณะเช่นนี้ ผู้ได้รับประโยชน์ส่วนใหญ่ คือ ประชาชน
ระดับฐานรากหรือกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ท�ำให้คนกลุ่มนี้มีโอกาสใน
การพัฒนาคุณภาพชีวติ และความเป็นอยูใ่ ห้ดขี นึ้ ส�ำหรับผลการศึกษา
ที่พบว่า ตัวอย่างที่นับถือศาสนาอิสลามมีความพึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาน้อยกว่าผู้ท่ีนับถือศาสนาพุทธ อาจเป็นผลมาจากการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนที่ขาดความเข้าใจในอัตลักษณ์
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมของคนในพื้นที่ ท�ำให้ประชาชนที่นับถือ
ศาสนาอิสลาม เกิดความรู้สึกว่าตนได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็น
ธรรม และน�ำไปสูค่ วามไม่พงึ พอใจในการแก้ไขปัญหา ซึง่ จะเห็นได้วา่
ผลการศึกษาในประเด็นนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของนิภาพรรณ
เจนสันติกุล (2556) บุญเอื้อ บุญฤทธิ์ (2556) Gary LaFree (2005)
และ Aurel Croissant (2006) ที่พบว่า ปัญหาของการก่อความ
ไม่สงบในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ มีสาเหตุมาจากความแตกต่าง
ทางด้านอัตลักษณ์ ความไม่เข้าใจทางด้านประวัติศาสตร์ การเมือง
การปกครอง วัฒนธรรม ภาษา ศาสนา และการศึกษา ของเจ้าหน้าที่
หน่วยงานภาครัฐที่มีต่อประชาชนในพื้นที่ ส�ำหรับปัจจัยที่เกี่ยวกับ
การพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า ตัวอย่างที่มี
ถิ่นก�ำเนิดในพื้นที่และตัวอย่างที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่มาเป็นระยะ
เวลายาวนานมากกว่า 10 ปีขนึ้ ไป มีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหา
มากกว่าตัวอย่างที่ย้ายถิ่นมาจากพื้นที่อื่นและตัวอย่างที่พักอาศัย
อยู่ในพื้นที่มาเป็นระยะเวลาไม่นาน ประเด็นนี้อาจเกี่ยวกับความ
เคยชินในการใช้ชีวิตประจ�ำวัน ท�ำให้มีความสามารถในการปรับตัว
เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ความไม่สงบที่อาจเกิดขึ้นแตกต่างกัน
ทั้งนี้ตัวอย่างที่มีถิ่นก�ำเนิดอยู่ในพื้นที่หรือพักอาศัยอยู่ในพื้นที่มา
เป็นระยะเวลายาวนาน จะมีความเคยชินกับการใช้ชีวิตประจ�ำวัน
อยูใ่ กล้ชดิ และสามารถปรับตัวเพือ่ เตรียมรับสถานการณ์ความไม่สงบ
ที่อาจเกิดขึ้น ดีกว่าตัวอย่างที่ย้ายถิ่นมาจากพื้นที่อื่นหรือพักอาศัย
อยู่ในพื้นที่ได้ไม่นาน ดังนั้นความคาดหวังที่จะได้รับความช่วยเหลือ
เพื่อแก้ไขปัญหาจากภาครัฐของตัวอย่างกลุ่มนี้จึงมีน้อยกว่า ในทาง
กลับกันเมือ่ ความคาดหวังหรือความต้องการมีนอ้ ยกว่า ความพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหาจึงมีมากกว่าตัวอย่างกลุม่ อืน่ ซึง่ คาดหวังว่าภาครัฐ
ควรจะต้องเข้ามามีบทบาทในการดูแลและแก้ไขปัญหามากกว่านี้
ซึง่ ผลการศึกษาในประเด็นดังกล่าวข้างต้นไม่พบว่ามีความสอดคล้อง
กับผลการวิจัยเรื่องใด
อย่างไรก็ตามเมือ่ พิจารณาจากผลการวิจยั ทัง้ งานวิจยั ที่
เกีย่ วข้องกับสาเหตุและผลกระทบของการก่อความไม่สงบ และงาน
วิจยั ทีเ่ กีย่ วกับการส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการแก้ไข
ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะเห็นได้ว่า
การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ จ�ำเป็น
ต้องอาศัยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ทัง้ หน่วยงานภาครัฐและ
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การศึกษาครั้งนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือ
ธุรกิจส่วนตัวมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาน้อยกว่าผูท้ ป่ี ระกอบ
อาชีพอื่น
3. งานสร้างความเข้าใจในและต่างประเทศและเรื่อง
สิทธิมนุษยชน หน่วยงานภาครัฐควรเพิ่มช่องทางและเครือข่าย
ในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งควรเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชน ทั้งฝ่าย
เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและฝ่ายประชาชน เพื่อให้ทั้งสองฝ่าย
เกิดความตระหนักและรับรู้ถึงหลักสิทธิมนุษยชนที่ควรยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติต่อกัน
4. งานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม หน่วยงาน
ภาครัฐควรสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน
ทีเ่ ป็นมุสลิม เพือ่ ให้มคี วามรู้ ทักษะ ทีเ่ หมาะสมเพียงพอส�ำหรับการ
ประกอบอาชีพ และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์ได้
เป็นการป้องกันมิให้มีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร ซึ่งจะท�ำให้กลุ่ม
วัยรุ่นและเยาวชนที่เป็นมุสลิม ถูกชักจูงเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการก่อ
ความไม่สงบและปัญหายาเสพติด ซึ่งจากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า
ตั ว อย่ า งที่ มีต� ำ แหน่ ง เป็ น ผู ้ น� ำ กลุ ่ มเยาวชน มี ค วามพึ งพอใจใน
การแก้ไขปัญหาน้อยกว่าผู้น�ำกลุ่มอื่นๆ
5. งานพัฒนาตามศักยภาพของพืน้ ทีแ่ ละคุณภาพชีวติ
ประชาชน หน่วยงานภาครัฐควรให้การสนับสนุนกิจการวิสาหกิจ
ชุมชนและอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น เพื่อ
ให้คนในชุมชนมีงานท�ำหรือมีรายได้เสริม และเป็นการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
6. งานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อน
นโยบาย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ควรได้รับการสนับสนุน
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการปฏิบัติงาน
รวมทั้งได้รับการเสริมสร้างทักษะที่จ�ำเป็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ทีส่ อดคล้องกับหลักศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมของท้องถิน่ และ
ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้าน
ต่างๆ ของพื้นที่ให้มากขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายในการ
พัฒนาชุมชน ลดปัญหาความหวาดระแวง ความไม่ไว้วางใจระหว่าง
ประชาชนในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่รัฐ
7. งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี
หน่วยงานภาครัฐควรเปิดโอกาสและสร้างบรรยากาศในการพูดคุย
เพือ่ สร้างความเข้าใจและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างประชาชน
กับเจ้าหน้าทีร่ ฐั ในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะการพูดคุยกับชาวไทย
มุสลิมในพื้นที่ เนื่องจากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าชาวไทยมุสลิม
มีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาน้อยกว่าชาวไทยพุทธ

ชภัฏ

ประชาชนในพืน้ ที่ สถานการณ์ความไม่สงบทีเ่ กิดขึน้ สอดคล้องอย่าง
ยิ่งกับแนวคิดเรื่องสังคมพหุลักษณ์หรือพหุสังคม (Plural Society)
ทีม่ องว่าสังคมประกอบไปด้วยกลุม่ คนทีม่ คี วามแตกต่างหลากหลาย
สามารถแบ่งย่อยออกได้เป็นทัง้ กลุม่ ภาษา กลุม่ ชาติพนั ธุ์ กลุม่ ศาสนา
หรือกลุม่ เชือ้ ชาติตา่ งๆ ซึง่ คนแต่ละกลุม่ จะต้องให้ความเคารพ และ
ยอมรับในความแตกต่างหลากหลายนัน้ เมือ่ ใดทีค่ นกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่
เกิดความรู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับในความเสมอภาค หรือได้รับ
การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมจากคนกลุ่มอื่น ความขัดแย้งในสังคมจะ
เกิดขึ้นตามมา อันเนื่องมาจากการที่คนกลุ่มนั้นต้องการเรียกร้อง
ความเสมอภาคในสิทธิของตนเอง ดังเช่น ปัญหาการก่อความไม่สงบ
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ ซึง่ ผลการวิจยั หลายเรือ่ งพบว่า สาเหตุ
ส่วนหนึ่งเกิดจากความไม่เข้าใจ การไม่ยอมรับถึงความแตกต่าง
ทางด้านอัตลักษณ์ ท�ำให้กลุ่มคนที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นคน
กลุ่มย่อยในสังคมรู้สึกว่ากลุ่มตนไม่ได้รับความเสมอภาคหรือการ
ปฏิบัติที่เป็นธรรม จนน�ำไปสู่การต่อสู้โดยใช้ความรุนแรงเพื่อให้ได้
สิ่งที่ตนต้องการ ดังนั้นการจะแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐและ
ประชาชนในพื้นที่เอง ควรให้ความเคารพและยอมรับในสิทธิระดับ
ต่างๆ ของคนกลุ่มย่อยทุกกลุ่ม ทั้งสิทธิทางการเมืองการปกครอง
สิทธิทางวัฒนธรรม ทั้งนี้แนวคิดพหุสังคมเชื่อว่า สมาชิกในสังคม
สามารถอยูร่ ว่ มกันได้หากมีการเจรจาอย่างสันติ (มูลนิธเิ ล็ก-ประไพ,
2559)

มห
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จากผลการศึกษาผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะตามกลุ่มภารกิจ
ต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. งานรั ก ษาความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น
หน่วยงานภาครัฐควรเพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัย
ให้กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูง และไม่สามารถรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินได้ด้วยตนเอง เช่น กลุ่มพระสงฆ์และบุคลากร
ของวัด เนือ่ งจากวัดและพระสงฆ์เป็นสิง่ ยึดเหนีย่ วทางจิตใจทีส่ ำ� คัญ
ของประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็นศูนย์กลางการด�ำเนินกิจกรรมทั้งทางศาสนา และการพัฒนา
ชุมชนของชาวไทยพุทธในพื้นที่ และเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้
ชาวไทยพุทธยังคงพักอาศัยอยูใ่ นพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ตอ่ ไป
2. งานอ� ำ นวยความยุ ติ ธ รรมและเยี ย วยาผู ้ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบ หน่วยงานภาครัฐควรก�ำหนดมาตรการเยียวยาแก่กลุ่ม
ผูป้ ระกอบอาชีพค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัวในพืน้ ทีด่ ว้ ย นอกเหนือจาก
การเยียวยาแก่ประชาชนทั่วไปแล้ว เนื่องจากกลุ่มผู้ประกอบการ
ถึงแม้จะไม่ได้รับความสูญเสียจากการก่อความรุนแรงโดยตรง
แต่ก็ได้รับผลกระทบทางอ้อมจากการที่มีรายได้ลดลง ซึ่งจากผล
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ชภัฏ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วย
การจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการใช้สื่อประสมก่อนและหลังเรียน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
ยีนและโครโมโซมของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการใช้สื่อประสมก่อนและหลังเรียน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน 50 คน รูปแบบการวิจัยแบบกลุ่มเดียวที่มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ระยะเวลา
ที่ใช้ในการทดลอง 15 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ยีนและโครโมโซมโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น
ร่วมกับการใช้สื่อประสม แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิจัยพบว่า
1) ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการใช้
สื่อประสม นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ยีนและโครโมโซม หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการใช้
สื่อประสม นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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The objectives of this research were 1) to compare grade -11 students’ pretest and posttest critical
thinking ability through the 7E Learning Cycle together with instructional multimedia and 2) to compare the
students’ pretest and posttest learning achievement in the subject of Genes and Chromosomes through the
7E Learning Cycle Model together with instructional multimedia. The sample group consisted of 50 grade-11
students in Classroom No. 5/9, of Kanlayanawat School, in Khon Kaen Province under the Secondary Education
Service Area Office 25 during the second semester of the 2018 academic year. The study followed the one-group
pretest-posttest research design procedures for data collection and the research tools included 15 lesson
plans on the subject of Genes and Chromosome based on the 7E Learning Cycle together with instructional
multimedia, a critical thinking ability test and a learning achievement test. The collected data were analyzed
by means of computing arithmetic mean, standard deviation and a t-test.
The findings:
1) The students’ posttest critical thinking ability through the 7E Learning Cycle together with instructional
multimedia was significantly higher than their pretest ability at the .01 level of significance;
2) The students’ posttest learning achievement in the subject of Genes and Chromosome through the
7E Learning Cycle together with instructional multimedia was significantly higher than their pretest achievement
at the .01 level of significance.
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การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นการปู
พื้นฐานในด้านกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ
รวมถึงความรูท้ างวิทยาศาสตร์มสี ว่ นส�ำคัญในการพัฒนาประเทศให้
ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง การจะน�ำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มา
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนัน้ จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีผ่ เู้ รียนจะต้องได้เรียนรู้
จากประสบการณ์ เรียนรู้อย่างมีล�ำดับขั้น โดยผู้เรียนควรได้รับการ
กระตุ้นให้เกิดความสงสัย อันจะน�ำไปสู่ความอยากรู้ เกิดการตั้ง
ค�ำถาม อยากค้นหาค�ำตอบของค�ำถาม โดยการศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุปผลของข้อมูล
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในการอธิบาย อภิปราย ข้อค�ำถาม
ที่สงสัยของตนและขยายผลสู่บุคคลอื่นๆ ได้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 มุง่ พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึง่ การ
พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก�ำหนด จะช่วยให้
ผู้เรียนเกิดสมรรถนะที่ส�ำคัญ 5 ประการ ได้แก่ ความสามารถ
ในการสือ่ สาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) โดยสมรรถนะที่ส�ำคัญ
ประการหนึ่ง คือ ความสามารถในการคิด ได้แก่ ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การคิด
วิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารสร้างองค์ความรู้
หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเอง และสังคมได้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งเน้นการ
เรียนที่ผ่านกระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ เพื่อสร้างความรู้
ด้วยตนเอง สามารถน�ำความรู้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
แนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลในศตวรรษที่ 21 จะต้อง
มีทักษะในด้านต่างๆ ได้แก่ ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม
ประกอบด้วย ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการแก้ปัญหา การสื่อสารและการร่วมมือ ทักษะ
ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ
(วิจารณ์ พานิช, 2555)
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นทักษะที่มีความส�ำคัญ
ในการฝึกฝนและพัฒนาผู้เรียนในการเตรียมความพร้อมประชากร
วัยเรียนให้มีทักษะเพื่อการด�ำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากมี
ความส�ำคัญส�ำหรับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและ
การสือ่ สาร ซึง่ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ เป็นการคิดไตร่ตรองและ
มีเหตุผล โดยให้ความส�ำคัญในการตัดสินใจว่าสิ่งใดควรเชื่อหรือ
ไม่เชือ่ (Ennis, 1985) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ การอนุมาน
การระบุขอ้ ตกลงเบือ้ งต้น การนิรนัย การตีความเพือ่ ลงข้อสรุป และ
การประเมินข้อโต้แย้ง (Watson และ Graser, 1980) การส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จึงมี

ความส�ำคัญอย่างยิ่งกับการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากเป็น
กระบวนการคิดที่ใช้เหตุใช้ผลพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ
โดยการศึ ก ษาข้ อ มู ล หลั ก ฐาน แยกแยะข้ อ มู ล ว่ า ข้ อ มู ล ใดคื อ
ข้อเท็จจริง ตลอดจนพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูล ผู้ที่มี
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณจะต้องเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้น
ในการแสวงหาข้อมูล และความรู้อยู่เสมอ ส่งผลให้ผู้เรียนคิดบน
พื้นฐานของเหตุผล แล้วจึงตัดสินใจ ท�ำให้ผู้เรียนเข้าใจความหมาย
หรือคุณค่าของความรู้นั้นเพื่อให้ได้ความรู้ที่ลึก และสามารถสื่อสาร
หรือโต้แย้งในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับเนือ้ หาวิชาอย่างเป็นเหตุเป็นผล
น�ำไปสูก่ ารสร้างองค์ความรูแ้ ละการตัดสินใจเกีย่ วกับตนเองและสังคม
และการดํารงชีพอยู่ในสังคมยุคศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์พบปัญหาผู้เรียนมี
คะแนนต�ำ่ กว่ามาตรฐาน โดยผลการประเมินตามโครงการประเมินผล
ผู้เรียนนานาชาติ (Programme for International Student
Assessment: PISA) จากผลการประเมินและผลทดสอบของ
โครงการประเมิ น ผลนั ก เรี ย นนานาชาติ หรื อ PISA ปี 2015
ค่าเฉลี่ยด้านวิทยาศาสตร์ประเทศไทยได้คะแนน 421 คะแนน
อยู่ในล�ำดับที่ 51 จากทั้งหมด 70 ประเทศ ซึ่งต�่ำกว่าคะแนนเฉลี่ย
ขององค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD)
ก�ำหนดไว้ คือ ค่าเฉลี่ย 493 คะแนน โดยข้อสอบ PISA นั้นเน้น
ความสามารถในการเชือ่ มโยงสิง่ ต่างๆ เข้ากับประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับ
วิทยาศาสตร์ และแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีวิจารณญาณ
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2561) และ
ผลจากการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า เนือ้ หาเรือ่ งยีน
และโครโมโซม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นเนื้อหาที่มี
ความยากต่อการท�ำความเข้าใจ ท�ำให้ผู้เรียนขาดความสนใจและ
มีความกระตือรือร้นในการเรียนน้อย
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เป็นวิชาที่เน้น
การเรียนทีผ่ า่ นกระบวนการคิด กระบวนการปฏิบตั ิ ให้ผเู้ รียนค้นหา
ค�ำตอบ สืบเสาะหาความรูโ้ ดยใช้ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เพื่อสร้างความรู้ด้วยตนเองและสามารถน�ำความรู้ไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นต้องมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้มี
การเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะใน
การคิ ด ทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ซึ่ ง การจั ด การเรี ย นรู ้ ต ามวั ฏ จั ก ร
การเรียนรู้ 7 ขั้น เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยเน้นให้ผู้เรียน
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และประเมินผล
ด้ ว ยตนเอง การสอนแบบสื บ เสาะท� ำ ให้ ผู ้ เรี ย นได้ เรี ย นรู ้ โ ดย
มีประสบการณ์และมีการพัฒนากระบวนการคิด โดยเฉพาะความคิด
ขั้นสูง (รติพร ศรีลาดเลา, 2551) และวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น
จะช่วยพัฒนาการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ของผู้เรียนได้ (ฐจิรัช
ภูมิมะลา, 2555) การจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น
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ระเบียบวิธีวิจัย
การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย แบบการทดลองขั้ น ต้ น
(Pre-Experimental Design) แบบกลุ่มเดียวที่มีการทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน (One group pretest-posttest design)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัด
ขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน 6 ห้องเรียน
รวม 300 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน 1 ห้องเรียน รวม 50 คน
ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้
ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม (Sampling Unit)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ยีนและโครโมโซม
โดยการจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการใช้
สื่อประสม จ�ำนวน 9 แผนการเรียนรู้ รวม 15 ชั่วโมง ซึ่งในแต่ละ
แผนจะน�ำขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น
มาใช้ร่วมกับสื่อประสม ในขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation
phase) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement phase) ขั้นส�ำรวจ
และค้นหา (Exploration phase) และขั้นอธิบาย (Explanation
phase) ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ที่ค่าเฉลี่ย 4.75 มีระดับคุณภาพเหมาะสมมากที่สุด
2. แบบทดสอบวั ด ความสามารถในการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ เรือ่ ง ยีนและโครโมโซม แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ�ำนวน
30 ข้อ ซึ่งจากการวิเคราะห์คุณภาพของแบบวัดความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ พบว่า มีค่าความยาก (P) เท่ากับ
0.20 - 0.80 ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (r) เท่ากับ 0.20 - 0.47 และ
ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.72
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ยีน
และโครโมโซม แบบปรนัย 5 ตัวเลือก จ�ำนวน 40 ข้อ ซึ่งจากการ
วิเคราะห์คุณภาพของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าความ
ยากง่าย (P) เท่ากับ 0.23 - 0.80 ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (r) เท่ากับ
0.20 - 0.67 และค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.79
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เป็นการจัดการเรียนรู้แบบ 7 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นทบทวนความรู้เดิม
2) ขั้นสร้างความเร้าใจ 3) ขั้นส�ำรวจและค้นหา 4) ขั้นอธิบายและ
ลงข้อสรุป 5) ขั้นขยายความรู้ 6) ขั้นประเมินผล 7) ขั้นน�ำความรู้
ไปใช้ (Eisenkraft, 2003) แนวทางจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักร
การเรียนรู้ 7 ขั้น มีขั้นตอนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงและต่อเนื่องกัน
โดยเริ่มจากการทบทวนความรู้เดิมของผู้เรียน เพื่อให้ครูได้รู้ถึง
ความรูเ้ ดิมของผูเ้ รียนและผูเ้ รียนได้สรุปความรูเ้ ดิมทีถ่ กู ต้อง และครู
สามารถทีจ่ ะกระตุน้ ให้ผเู้ รียนมองเห็นปัญหาหรือเกิดความสนใจและ
แนวทางที่ส�ำรวจค้นหาและสร้างองค์ความรู้ในเรื่องใหม่ การขยาย
ความรูเ้ ป็นการประยุกต์ใช้ความรูไ้ ปสูก่ ารแก้ปญ
ั หาสถานการณ์ใหม่
แล้วมีการประเมินผลการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน และให้ผเู้ รียนได้เชือ่ มโยง
ความคิดรวบยอดหรือหัวข้อที่เรียนแล้วไปสู่ความคิดรวบยอดหรือ
หัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�ำวัน
นอกจากนีก้ ารเรียนการสอนจะมีประสิทธิภาพได้จำ� เป็น
ต้องใช้สอื่ เพือ่ ช่วยส่งเสริมความรูต้ า่ งๆ ไปยังผูเ้ รียนให้มปี ระสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยในปัจจุบันพบว่าสื่อมีบทบาทในกระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพิ่มมากขึ้น และยังเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ช่วยให้การการจัดการ
เรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามสื่อแต่ละประเภท
มีคุณสมบัติเด่นและด้อยแตกต่างกัน การใช้สื่อประสมเป็นการน�ำ
สือ่ หลายๆ อย่างทีเ่ สริมซึง่ กันและกันอย่างมีระบบมาใช้เป็นแนวทาง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ช่วยท�ำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การจัดการเรียนรูส้ งู สุด และยังตอบสนองกับความสามารถ ความสนใจ
และความต้องการที่แตกต่างกันของผู้เรียน การใช้สื่อประสมจึงเป็น
หนึง่ ในการจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ทชี่ ว่ ยท�ำให้นกั เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
จากสภาพปัญหา และความส�ำคัญข้างต้น ผู้วิจัยมี
ความสนใจ และเชื่อมั่นว่าการใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับ
การใช้สื่อประสมในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถ
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 จากการเรียนรู้
เรื่อง ยีนและโครโมโซม ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

มห
าว

1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ของนักเรียนทีเ่ รียนรูด้ ว้ ยการจัดการเรียนรู้ ตามวัฏจักร
การเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการใช้สื่อประสม ก่อนและหลังเรียน
2 เพือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรือ่ ง ยีนและ
โครโมโซม ของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักร
การเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการใช้สื่อประสม ก่อนและหลังเรียน
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ปฐมนิเทศนักเรียน โดยชี้แจงที่มาและวัตถุประสงค์
เปรียบเทียบข้อมูลคะแนนความสามารถในการคิดอย่าง
แบบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ และทดสอบ
ของการวิจัยและแจ้งเนื้อหา สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่ มีวิจารณญาณ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องยีนและโครโมโซม
หลังเรียน เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องยีนและ
คาดหวังในเนื้อหา
ก่อนและหลังเรียน โดยการหาค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ
โครโมโซมแบบปรนัย 5 ตัวเลือกจํานวน 40 ขอ
2. ทดสอบก่
อ นเรี ย นด้ ว ยแบบวั ด ความสามารถใน การวิเคราะห์ค่าที (t - test)
4. ผูวิจัยรวบรวมขอมูลและวิเคราะหคะแนนจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 30 ข้อ
และแบบทดสอบวัดการวิ
ผลสัมเคราะห
ฤทธิท์ างการเรี
ขอมูล ยน เรือ่ ง ยีนและโครโมโซม ผลการวิจัย
แบบปรนัย 5 ตัวเลืเปรี
อก ยจ�บเที
ำนวนยบข40อมูข้ลอคะแนนความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ
ผลการวิและผลสั
จัยพบว่ามฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องยีนและ
3. ด�ำเนิอนนและหลั
การจัดกิงจเรีกรรมการเรี
ยนรู้ าเรืเฉลี
่อง่ย ยีสนวนเบี
และ่ยงเบนมาตรฐาน1.และการวิ
โครโมโซมก
ยน โดยการหาค
เคราะห
คายทีบความสามารถในการคิ
(t – test)
ผลการเปรี
ยบเที
ดอย่างมี
โครโมโซม โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น วิจารณญาณ ของนักเรียนทีเ่ รียนรูด้ ว้ ยการจัดการเรียนรูต้ ามวัฏจักร
ผลการวิ
จัย ทัง้ หมด 9 แผนการเรียนรู้ จ�ำนวน 15 ชัว่ โมง การเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการใช้สื่อประสม ก่อนและหลังเรียน
ร่วมกับการใช้
สอื่ ประสม
และเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยด�ำเนินทดสอบ จากการวิเคราะห์คะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ผลการวิจัย พบวา ดอย่างมีวิจารณญาน โดย
หลังเรียนเพื่อวัดความสามารถในการคิ
ซึง่ มีคะแนนเต็ม 30 คะแนน พบว่า นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5
1.
ผลการเปรี
ย
บเที
ย
บความสามารถในการคิ
ด
อย
า
งมี
ของนักเรียนที่เรียนรูดวยการจัดการเรียนรู
แบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แบบปรนัย 4 ที่ไวด้ิจเารณญาณ
รี
ย
นรู
้
ว
ิ
ช
าชี
ววิทยาเคราะห
เรื่องคยีะแนนความสามารถในการ
นและโครโมโซม ด้วยกิจกรรม
ตามวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น รวมกับการใชสื่อประสม กอนและหลังเรียน จากการวิ
ตัวเลือก จ�ำนวน 30 ข้อ และทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการใช้สื่อประสม
คิดอยางมีวิจารณญาณซึ่งมีคะแนนเต็ม 30 คะแนน พบวา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดเรียนรูวิชาชีววิทยา
ทางการเรียน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง มีคา่ เฉลีย่ (X) ของคะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
เรื่องยีนและโครโมโซม ดวยกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้นรวมกับการใชสื่อประสม มีคาเฉลี่ย ()
ยีนและโครโมโซม แบบปรนัย 5 ตัวเลือก จ�ำนวน 40 ข้อ
ก่อนและหลั
งเรีายกันบเท่18.96
ากับ 18.96
และ 26.52
ำดับ และจาก
ของคะแนนความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณกอนและหลั
งเรียนเท
และ 26.52
ตามลําตามล�
ดับ และจาก
4. ผู้วิจัยรวบรวมข้
อมูลและวิ
เคราะห์Test)
คะแนนจากการ
การทดสอบค่
าที (t - Paired
Test) พบว่
การทดสอบค
าที (t – Paired
Sample
พบวา นักเรียนมี
ความสามารถในการคิ
ดอยางมีSample
วิจารณญาณหลั
งเรียานสูนังกเรียน
ท�ำแบบทดสอบก่
อนเรี
นและหลั
กเรีตยิทนี่ระดับ .01 ดังตารางที
มี ค่ 1วามสามารถในการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณหลั ง เรี ย นสู ง กว่ า
กวากอนเรี
ยนยอย
างมีนัยงสํเรีายคันของนั
ญทางสถิ
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ กอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
จักรการเรียนรู 7 ขั้นรวมกับการใชสื่อดประสม
ตารางที่ วั1ฏผลการทดสอบความสามารถในการคิ
อย่างมีวิจารณญาณ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการใช้สื่อประสม
S.D.
t  test
Sig.
ผลการทดสอบ
จํานวน
คะแนน

ความสามารถ
นักเรียน
เต็ม
ในการคิดอยางมี
(คน)
(คะแนน)
วิจารณญาณ
กอนเรียน
50
30
18.96
3.43
12.063*
.000
หลังเรียน
50
30
26.52
2.76
* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

มห
าว

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ยีนและโครโมโซม ของนักเรียนที่เรียนรูดวยการจัดการ
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการใช้สื่อประสม เรื่อง ยีนและโครโมโซม
เรียนรูต ามวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น รวมกับการใชสื่อประสม กอนและหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
ยีนและโครโมโซม
กเรีมยนที
ยนรู้ด้วยการจั
ดการเรี
ยนรู
้ตาม ยมีนของนั
ค่าเฉลี่ยกเรี(X)
ของคะแนนผลสั
างการเรี
ยนที่ เรื5 ่อง ยีนและ
เรียนซึ่งมีคของนั
ะแนนเต็
40่เรีคะแนน
พบวาผลสั
มฤทธิ
์ทางการเรี
ยนกลุ
ม ตัวอยางระดัมบฤทธิ
ชั้นมั์ทธยมศึ
กษาป
วัฏจักรการเรี
ขั้น ร่วดมกัการเรี
บการใช้
ประสม
อนและหลั
ากับ 11.34 และ
ที่เรียยนรู
นรู้ ด 7วยการจั
ยนรูสตื่อามวั
ฏจักก่รการเรี
ยนรูง เรี7 ยขัน้น รวโครโมโซมก่
มกับการใชสอื่อนและหลั
ประสม งเรืเรี่อยงยีน นเท่และโครโมโซม
มีค22.98
า เฉลีย่ ตามล�ำดับ
โดยใช้แบบทดสอบวั
ดผลสัมฤทธิ
์ทางการเรี
ยนซึย่งนมีเรืคะแนนเต็
ม 40 และจากการทดสอบค่
Pairedและ
Sample
พบว่
() ของคะแนนผลสั
มฤทธิ
์ทางการเรี
่องยีนและโครโมโซมก
อนและหลังเรียนเทาทีากั(tบ- 11.34
22.98Test)
ตามลํ
าดัาบนักเรียน
คะแนน และจากการทดสอบค
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี
เรียนกลุ่มTest)
ตัวอย่าพบว
ง า มีนัผกลสั
ฤทธิผท์ลสัางการเรี
นหลังเรียยนสู
งกว่งเรีาก่ยอนสู
นเรีงกว
ยนาอย่
าที (t –ยนของนั
PairedกSample
เรียมนมี
มฤทธิ์ทยางการเรี
นหลั
กอานงมีนยั ส�ำคัญ
ระดับชัน้ มัเรีธยยมศึ
ด้ ว้ ยการจั
ดการเรี
ามวัฏจั่ก2ร ทางสถิติที่ระดับ .01 ดังตารางที่ 2
น อยกษาปี
างมีนทัยี่ 5สํทีาคัเ่ รีญยนรู
ทางสถิ
ติที่ระดั
บ .01ยนรู
ดังต้ ตารางที

สุกัญญา แสนทวีสุข, แสงเดือน คงนาวัง

พพ
รรณ
ี

164 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2563
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องยีนและโครโมโซม กอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ตารางที่ ตามวั
2 ผลการทดสอบผลสั
ยนเรืส่อื่องยี
นและโครโมโซม ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ฏจักรการเรียนรู ม7ฤทธิ
ขั้น ์ทรวางการเรี
มกับการใช
ประสม
ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการใช้สื่อประสม
S.D.
t  test
Sig.
ผลการทดสอบ
จํานวน
คะแนน

ผลสัมฤทธิ์
นักเรียน
เต็ม
ทางการเรียน
(คน)
(คะแนน)
กอนเรียน
50
40
11.34
2.65
16.170*
.000
หลังเรียน
50
40
22.98
4.85
* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

สรุปและอภิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
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ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

โต้แย้งของใครน่าเชื่อถือหรือไม่ และท้ายที่สุดต้องร่วมกันตัดสินใจ
เลือบกข้
อสรุสปื่อทีประสมที
่สมเหตุส่มมผล
เพื่อมาน�ำเสนอในขัด้นอยอธิาบงมีายและ
จากการศึ
กษาผลการใช
วัฏจักยรการเรี
7 ขับ้นรวมกั
การใช
ีตอความสามารถในการคิ
จากการศึ
กษาผลการใช้
วฏั จักรการเรี
นรู้ 7 ขัยน้ นรูร่ว มกั
จารณญาณและผลสั
มฤทธิ์ทางการเรีดอย่
ยนของนั
เรียนชั้นมัธยมศึ
ลงข้กษาป
อสรุปที่ 5ซึ่งเป็นขั้นที่นักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้มีโอกาสน�ำข้อสรุป
การใช้สอื่ วิประสมที
ม่ ตี อ่ ความสามารถในการคิ
างมีวจิ การณญาณ
กษาสามารถสรุ
นี้ ้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ของกลุม่ ตนเองมาอธิบายโดยใช้สอื่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สอดคล้อง
และผลสัผลการศึ
มฤทธิ์ทางการเรี
ยนของนัปกไดเรีดยังนชั
1.
ความสามารถในการคิ
ด
อย
า
งมี
ว
จ
ิ
ารณญาณของนั
เรียนหลั
งไดรศับนาการจั
ดกิจกรรมการเรี
ัฏจักดร อย่างมี
กับกแนวคิ
ดของทิ
แขมมณี
(2543) ซึย่งนรู
กล่โาดยใช
วว่า วการคิ
ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้
การเรี
นรู 7 ขั้นรวมกับการใชดสอย่
ื่อประสม
พบวานักเรียนมีควิวามสามารถในการคิ
างมีดวทีิจร่ ารณญาณหลั
ยนสูงกว
จารณญาณ เพือ่ ให้ได้ดคอย
วามคิ
อบคอบสมเหตุงเรีสมผลนั
น้ ต้าองผ่าน
1. ยความสามารถในการคิ
างมีวิจารณญาณของ
กองนเรี
สําคัญทางสถิ
ี่ระดัวบฏั จั.01
นักเรียนหลั
ได้รยบั นอย
การจัางมี
ดกินจัยกรรมการเรี
ยนรูตโ้ ิทดยใช้
กรการเรียนรู้ การพิจารณาปัจจัยรอบด้านอย่างกว้างขวาง ใช้หลักเหตุผลใน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนเรื่อการพิ
ง ยีนและโครโมโซมโดยใช
วัฏจักไตร่
รการเรี
ยนรู่อ ให้7ไขัด้้นคร�ำวตอบที
มกับ ่สมเหตุ
จารณาข้อมูล กลั่นกรอง
ตรองเพื
7 ขั้น ร่วมกับการใช้สื่อประสม พบว่า นักเรียนมีความสามารถ
การใชสื่อประสม พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี สมผล และ Jonassen, D.H. (1992) กล่าวว่า การสร้างความรู้เป็น
กระบวนการทีผ่ เู้ รียนจะต้องจัดกระท�ำกับข้อมูลไม่ใช่เพียงรับข้อมูล
นัยส�ำคัญอภิ
ทางสถิ
ติที่ระดับ .01
ปรายผล
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน เรื่อง เข้ามา นอกจากนี้นักเรียนร่วมชั้นยังได้มีโอกาสในการพิจารณา
ข้อสรุ
นกลุ่มดทีกิ่นจ�ำกรรมการเรี
เสนอว่ามีความน่
าเชื่อถืวอัฏหรื
ยีนและโครโมโซมโดยใช้
วัฏจักรการเรีจยัยนรูพบว
้ 7 าขั้นนักร่เรีวมกั
บการใช้
สื่อ กษาป
1. ผลจากการวิ
ยนชั
้นมัธยมศึ
ที่ ป5ของนั
ที่ไดกรเรีับยการจั
ยนรูโดยใช
จักอรสมเหตุ
ดข้อโต้แย้งระหว่
งกลุงกว
ม่ นัากกเรีอยนเรี
นในชั
้นรผวลสั
มกัมบฤทธิ
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ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาฟิสกิ ส์
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บายโดยใชสื่อโปรแกรมคอมพิวเตอร สอดคลองกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2543) ซึ่งกลาววา การคิด
สืบเสาะหาความรู้ (7E) สูงกว่าก่อนสอนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
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ดความคิในขั
ดที่ร้นอบคอบสมเหตุ
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ผลการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปแบบ
การเรียนรู้แบบวัฏจักร 7 ขั้น ที่ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา และเทคนิค
การรู้คิดกับการเรียนตามคู่มือครูที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การคิดวิพากษ์วิจารณ์และพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ
นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ที่ มี ผ ลการเรี ย นต่ า งกั น พบว่ า
นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้รูปแบบวัฏจักร 7 ขั้น เรื่อง
สารในชีวิตประจ�ำวันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของกฤษดาพร เขียวอ้าย (2560) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยใช้โมดูลสื่อประสม
เพื่ อ พั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
พบว่า หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้
7 ขั้น โดยใช้โมดูลสื่อประสม นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ
12.93 และสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ร้อยละ 13.87
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ยีนและโครโมโซม
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นร่วมกับการใช้สื่อประสม
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 ทัง้ นี้
เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น
ในขั้นทบทวนความรู้เดิมผู้เรียนได้แสดงความรู้เดิมของตนเอง
ออกมาโดยการตอบค�ำถามที่ครูก�ำหนดให้ ผ่านโปรแกรมออนไลน์
บนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งนักเรียนจะได้ทบทวนถึงความรู้ที่ตนเองเคย
ได้เรียนมาแล้ว นอกจากนักเรียนจะได้แสดงความรู้เดิมของตนเอง
ออกมาแล้ว นักเรียนยังมีความตื่นเต้นและสนุกสนาน เนื่องจากมี
บรรยากาศทีท่ า้ ทายเกิดขึน้ ในชัน้ เรียน ทัง้ นีก้ ารใช้สอื่ ประสมทีค่ รูได้
จั ด เตรี ย มไว้ ไ ด้ แ สดงผลล� ำ ดั บ ของนั ก เรี ย นที่ ต อบถู ก ต้ อ งและ
รวดเร็วด้วย นักเรียนจึงสามารถรูค้ ำ� ตอบทีถ่ กู ต้องทันทีหลังจากตอบ
ค�ำถามแล้ว นักเรียนจึงได้ข้อสรุปความรู้เดิมที่ถูกต้อง สอดคล้อง
กับแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2559) ซึ่งกล่าวว่า กิจกรรมที่เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้จัดกระท�ำกับข้อมูล โดยได้ปฏิสัมพันธ์กับสื่อ
วัสดุ อุปกรณ์ หรือข้อมูลต่างๆ ทีส่ อดคล้องกับความสนใจของผูเ้ รียน
ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้อย่างตื่นตัว เกิดเป็นความรู้ความเข้าใจขึ้น
ขั้นสร้างความสนใจนักเรียนได้ดูวิดีทัศน์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่จะ
เรียนรู้ และครูกระตุน้ ให้นกั เรียนร่วมกันตัง้ ค�ำถามจากวีดทิ ศั น์ทำ� ให้
นักเรียนได้ใช้กระบวนการคิด ขั้นนี้ท�ำให้นักเรียนมีความสนใจและ
สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสงสัยและอยากหาค�ำตอบของ
ประเด็นปัญหา ขั้นส�ำรวจและค้นหา ครูได้ก�ำหนดประเด็นปัญหา
ที่ส่งเสริมกระบวนการคิด โดยครูได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้สื่อ
ออนไลน์ในการสืบค้นความรู้ ผ่านเว็บไซต์ตา่ งๆ นักเรียนแต่ละกลุม่
ได้ร่วมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนความรู้ คัดเลือกกลั่นกรองค�ำตอบ
ของปัญหาจากแหล่งข้อมูลหลายๆ แหล่ง เพือ่ หาข้อสรุปของค�ำตอบ
ที่สมเหตุสมผล การที่นักเรียนได้เป็นผู้สืบค้นหาความรู้ด้วยตนเอง
ส่งผลให้นักเรียนได้เกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และการได้
มีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่มท�ำให้นักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยน
และเติมเต็มความรู้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และการน�ำเทคโนโลยีเข้ามา
มีสว่ นร่วมในกระบวนการเรียนรูท้ ำ� ให้ผเู้ รียนเกิดความกระตือรือร้น
ในการท�ำกิจกรรม และยังช่วยให้ผเู้ รียนเข้าใจเนือ้ หาในเรือ่ ง ยีนและ
โครโมโซม อย่างเป็นรูปธรรมมากยิง่ ขึน้ ในขัน้ อธิบายและลงข้อสรุป
เมือ่ นักเรียนแต่ละกลุม่ น�ำข้อสรุปของตนเองมาอธิบายผ่านโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ให้เพือ่ นร่วมชัน้ ฟัง และนักเรียนร่วมกันสรุปความรูอ้ กี ครัง้
ท�ำให้นกั เรียนได้มคี วามรูใ้ นเนือ้ หาทีช่ ดั เจนยิง่ ขึน้ สอดคล้องกับงาน
วิจัยของสมภักดิ์ พยัพเจริญพร (2559) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบ
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1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจยั ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
		 1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีววิทยาโดยใช้
วัฏจักรเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการใช้สื่อประสมเป็นการ จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
จึงต้องใช้เวลามากในการท�ำกิจกรรม ดังนัน้ ครูผสู้ อนจึงควรวางแผน
การจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับเวลาในการจัดการเรียนรู้
		 1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีววิทยาโดยใช้
วัฏจักรเรียนรู้ 7 ขัน้ ร่วมกับการใช้สอ่ื ประสม เป็นกิจกรรมการเรียนรู้
ที่มี 7 ขั้นตอน โดยในขั้นตอนการส�ำรวจและค้นหานักเรียนต้อง
ท�ำงานร่วมกันเป็นกลุม่ ดังนัน้ ครูผสู้ อนจึงควร มีบทบาทในการกระตุน้
ให้นกั เรียนทุกคนในแต่ละกลุม่ ได้มสี ว่ นร่วมแสดงความคิดเห็น และ
อภิปรายแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
2. ข้อเสนอส�ำหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
		 2.1 ควรมีการศึกษาผลของการใช้วฏั จักรการเรียนรู้
7 ขั้น ร่วมกับการใช้สื่อประสมในการพัฒนาความสามารถการคิด
ในด้านอืน่ ๆ เพิม่ เติม เช่น การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์
และการคิดเชิงระบบ เป็นต้น
		 2.2 ควรมีการศึกษาผลของการใช้วฏั จักรการเรียนรู้
7 ขัน้ ร่วมกับการใช้สอื่ ประสมในกิจกรรมการเรียนรูว้ ชิ าวิทยาศาสตร์
ในระดับชั้นอื่นๆ
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Development of Fresh Alkaline Noodle From Baegu (Liang)
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รำไ

งานวิจัยการพัฒนาบะหมี่สดเสริมผักเหลียง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์บะหมี่สดเสริมใบผักเหลียง โดยศึกษาการใส่
ใบผักเหลียงในรูปแบบน�้ำผักเหลียงลงในส่วนผสมของบะหมี่สดในปริมาณที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน 3 ระดับ คือ ร้อยละ 20, 30 และ 40
ของน�้ำหนักส่วนผสม จากการทดสอบคุณภาพทางกายภาพของเส้นบะหมี่สด โดยทดสอบวัดค่าสีของเส้นบะหมี่ และวัดค่าความต้านทาน
ต่อการดึงขาดของบะหมี่ พบว่า เมื่อปริมาณความเข้มข้นของผักเหลียงเพิ่มมากขึ้น ค่าความสว่าง (L*) ค่าความเป็นสีเหลือง (b*) และ
ค่าความเป็นสีเขียว (-a*) ลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05) และเมื่อปริมาณความเข้มข้นน�้ำผักเหลียงเพิ่มขึ้นค่าความต้านทาน
การดึงขาดลดลง และการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านความชอบ ด้วยวิธี 5-point hedonic scale พบว่า บะหมี่สดที่ใส่น�้ำ
ผักเหลียงที่ความเข้มข้นร้อยละ 30 มีคะแนนความชอบมากที่สุด ที่นัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05) และมีความแตกต่างทางสถิติกับ
บะหมี่สดที่ใส่น�้ำผักเหลียงร้อยละ 20 และ 40
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The purpose of this research was to develop the fresh alkaline noodles from baegu leaves or Liang
(common name in Thai). This research examined the result of adding baegu juice as part of noodle ingredients
at 20, 30 and 40% of the whole mixture basis. The physical properties of fresh alkaline noodles including
colour and tensile strength were investigated. Lightness (L*), yellowness (b*) and greenness (-a*) of cooked
noodles were all significantly decreased (p < 0.05) when the concentration of baegu leaves increased.
Consistently, the tensile strength decreased as the higher concentration of baegu leaves was added. Sensory
evaluation using 5 - point hedonic scale was conducted. The fresh noodle with Baegu juice added at 30% received
the highest overall acceptability (p < 0.05). Also, the preference was significantly different from those with
Baegu juice added at 20% and 40%.
Keywords : fresh alkaline noodle, Baegu
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ผักเหลียง (Baegu) ชือ่ วิทยาศาสตร์ Gnetum gnemon
1. เพื่อศึกษาสูตรที่เหมาะสมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
var. tenerum มีถิ่นก�ำเนิดในทวีปเอเชียบริเวณคาบสมุทรมลายู บะหมี่สดเสริมใบผักเหลียง
พบแพร่กระจายทั้งในประเทศไทย มาเลเซีย และหมู่เกาะบอร์เนียว
2. เพือ่ ทดสอบคุณภาพของบะหมีส่ ดเสริมใบผักเหลียง
เจริญเติบโตได้ดีในภูมิอากาศร้อน (สุธาชีพ ศุภเกษตร, 2527)
โดยประเทศไทยพบทั่วไปในบริเวณเชิงเขาและที่ราบในภาคใต้ อุปกรณ์และวิธีด�ำเนินการวิจัย
ผักเหลียงมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไป เช่น จังหวัดชุมพร ระนอง
การเตรียมใบผักเหลียง
เรียก ผักเหลียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรียก ผักเขรียง ผักกะเหรี่ยง
น�ำใบผักเหลียงอ่อนน�้ำหนัก 60 กรัม 80 กรัม และ
จังหวัดพังงา กระบี่ ภูเก็ต เรียก ผักเหมียง ผักเหลียงเป็นพืช 100 กรั ม มาล้ า งท� ำ ความสะอาด ลวกในน�้ ำ เดื อ ดอุ ณ หภู มิ
ท้องถิน่ ของภาคใต้ทปี่ ลูกทัง้ เพือ่ การบริโภคในครัวเรือนและเพือ่ การค้า 90 - 100 องศาเซลเซี ย ส 2 นาที น� ำ ไปแช่ น�้ ำ เย็ น 2 นาที
ใบผักเหลียงมีสรรพคุณในการบ�ำรุงเส้นเอ็น กระดูก สายตา ใช้รบั ประทาน ตั้งให้สะเด็ดน�้ำ 15 นาที จากนั้นผสมน�้ำเปล่า 60 มิลลิลิตร และ
สดหรื อ น� ำ มาประกอบเป็ น อาหาร (คณะทรั พ ยากรธรรมชาติ โซเดียมคาร์บอเนต 8 กรัม น�ำไปปั่นให้ละเอียดใช้เวลาประมาณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560) โดยนิยมใช้ส่วนของใบอ่อน 3 นาที กรองด้วยผ้าขาวบาง ได้น�้ำผักเหลียงเป็นส่วนผสมในการ
มารับประทาน น�ำมาประกอบเป็นเมนูอาหารต่าง เช่น ใบเหลียงผัดไข่ ท�ำบะหมี่ใบผักเหลียง
ใบเหลียงต้มกะทิ แกงเลียง หรือลวกจิม้ กับน�ำ้ พริก ผักเหลียงเป็นผัก
การศึกษาปริมาณใบผักเหลียงทีเ่ หมาะสมในผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิตามินเอ ผักเหลียง บะหมี่สด
100 กรัมมีวิตามินเอ 1,089 ไมโครกรัม (กรมอนามัย, 2544)
น�ำน�้ำผักเหลียงที่เตรียมได้มาเป็นส่วนผสมในบะหมี่
ซึ่งถือว่ามีปริมาณมากเมื่อเทียบกับผักชนิดอื่น เหมาะกับเด็กที่
โดยแปรปริมาณน�้ำผักเหลียงเป็นร้อยละ 20, 30 และ 40 ของ
ก�ำลังเจริญเติบโต และผู้ที่มีปัญหาเรื่องสายตา หรือขาดวิตามินเอ
น�้ำหนักส่วนผสมทั้งหมด โดยผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน โดย
และผักเหลียงยังให้คุณค่าของแคลเซียมและฟอสฟอรัส ช่วยบ�ำรุง
ในแต่ละสูตรใส่กากใบเหลียงที่ได้จากการเตรียมน�้ำใบผักเหลียง
กระดูกอีกด้วย (พีรดา แซ่เตี้ยว, 2555) จากประโยชน์ของผักเหลียง
ลงไปด้วย เป็นปริมาณ 10 กรัม น�ำไปรีดเป็นเส้นบะหมี่ด้วยเครื่อง
และคุณค่าทางโภชนาการของผักเหลียง คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิด
รีดเส้นพาสต้า (GEFU รุ่น Nr.28400) น�ำเส้นบะหมี่ไปต้มให้สุก
ำผักกเหลีสายตา
ยง มาใช้
ระโยชน์ให้มีคอวามหลากหลายมากยิ
่งขึ้น(คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คุณในการบํารุงเสนทีเอ็่จนะน�กระดู
ใชรับปประทานสดหรื
นํามาประกอบเปนอาหาร
ที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส นาน 1 นาที และน�ำมาวิเคราะห์
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ประทาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
1. บคุผัณ
นเอ ผักเหลียง 100ได้กรังม่ ามียในกลุ
วิตามิน่ เอ
ไมโครกรัม ว(กรมอนามั
, 2544) ซึแ่งล้ถือววคุาณมีปค่ริามาณมากเมื่อเทียบกั
ก ภาพทางกายภาพของบะหมี่สดเสริมผักเหลียง
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้ บ ริ โ ภคหลายช่
งอายุ ซึ่ งยโดยปกติ
1.1 ค่าสี น�ำเส้นบะหมี่ต้มสุก มาวัดค่าสี ด้วยเครื่อง
น เหมาะกับเด็กที่กําลังเจริญเติบโต และผูที่มีปญหาเรื่องสายตา หรือขาดวิตามินเอ และผักเหลี		
ทางโภชนาการที่ ไ ด้ รั บ จากเส้ น บะหมี่ ส ด คื อ คาร์ โ บไฮเดรต ยงยังใหคุณคาของ
ยมและฟอสฟอรัสชวยบํารุงกระดูกอีกดวย (พีรดา,2555) จากประโยชนของผักเหลียงและคุวัณดคสีาทางโภชนาการ
(Spectrophotometer) ยี่ห้อ KONICA MINOLTA รุ่น
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เหลียง คณะผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนําผักเหลียง มาใชประโยชนใหมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นChroma
นอกเหนือMeter
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ต่ อ การดึ ง ขาดของบะหมี่ (Tensile Strength) โดยใช้ หั ว วั ด
Spaghetti Tensile Grip (A/SPR)
การทดสอบค่ า สี แ ละลั ก ษณะเนื้ อ สั ม ผั ส วางแผน
การทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD)
ทดลอง 3 ซ�้ ำ เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย โดยใช้
Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับ
นัยส�ำคัญ 0.05
ภาพที่ ่ 11 ใบผั
ใบผักกเหลี
ภาพที
เหลียยงง
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ตน์ม, ใบผั
นฐพล
1. เพื่อศึกษาสู
ตรที่เหมาะสมในการพั
ฒนาผลิ
ภัณฑบสุะหมี
่สดเสริ
กเหลีจัยนงทร์ชู
2. เพื่อทดสอบคุณภาพของบะหมีส่ ดเสริมใบผักเหลียง

หัววัด Spaghetti Tensile Grip (A/SPR)
การทดสอบคาสีและลักษณะเนื้อสัมผัส วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD)
ทดลอง 3 ซ้ํา เปรียบเทียบความแตกต
างของคจัยาเฉลี
่ยโดยใช ปีDuncan’s
Range
Test (DMRT)
ที่ระดับ
วารสารวิ
ร�ำไพพรรณี
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เดือนมกราคม
- เมษายน
2563 169
นัยสําคัญ 0.05
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2. คุ ณ ภาพทางประสาทสั ม ผั ส โดยการทดสอบ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ Duncan’s New
2.
มผัส โดยการทดสอบความชอบด
ยวิธี 5point
scaleที่รตะดั
อคุบณนัลัยกส�ษณะของเส
ความชอบด้คุวณยวิภาพทางประสาทสั
ธี 5-point hedonic
scale ต่อคุณลักษณะ วMultiple
Rangehedonic
Test (DMRT)
ำคัญ 0.05 พินจารณา
บะหมี่สดเสริมผักเหลียง คือ สี รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม โดยใชผูทดสอบจํานวน 50 คน วางแผนการ
ของเส้นบะหมี่สดเสริมผักเหลียง คือ สี รสชาติ เนื้อสัมผัส และ เลือกปริมาณผักเหลียงที่เหมาะสมจากบะหมี่ที่ได้คะแนนความ
ทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยใช
ความชอบโดยรวม โดยใช้ผู้ทดสอบจ�ำนวน 50 คน วางแผนการ ชอบโดยรวมสูงสุด
Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พิจารณาเลือกปริมาณผักเหลียงที่เหมาะสม
ทดลองแบบ
Randomized
Complete Block Design
จากบะหมี
่ที่ไดคะแนนความชอบโดยรวมสู
งสุด (RCBD)
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ผลการวิจัย
ผลการวิการศึ
จัยกษาปริมาณใบผักเหลียงที่เหมาะสมในผลิตภัณฑบะหมีมี่สผดลต่อโครงสร้างของโด ท�ำให้ความเหนียวของเส้นบะหมี่ลดลง
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(L*) คาความเปนสีเหลือง (b*) และคาความเปนสีเขียว ( a*) ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ซึ่งสอดคลองกับ
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านกายภาพ ่แหบะหมี
งานวิจัยเรื่อณ
งผลของการเติ
ผักโขมผงต
คุณภาพของบะหมี
งของนฤมลและคณะ
(2554)มาณร้
ที่รายงานว
่มปริมาณ
เนืา้อความเป
สัมผัส และความชอบโดยรวมมากที
บคะแนน
และคุณผัภาพด้
านประสาทสั
ผลการวั
ดค่าสีขนองบะหมี
ดใส่ และค
กโขมผง
คาความสวมผัาสง (L*)
คาความเป
สีเหลือง่ส(b*)
นสีเขียว (a*) ลดลงอยางมีน่สัยุดสํทีา่รคัะดั
ญทางสถิ
ติ 4.14
างกับ่ บะหมี
่ที่ใส่ใstrength)
บผักเหลียง(ตารางที
ร้อยละ่ 3)20 และ
ดคาาเนืเมื้อ่อสัปริ
มผัมสาณความเข้
โดยการวัดมคข้นาความต
านทานต
การดึคงวามแตกต่
ขาดของบะหมี
(Tensile
ผักเหลีย(p<0.05)
ง (ตารางทีการวั
่ 2) พบว่
น�้ำผักเหลี
ยง อและมี
ร้อยละอ40
อย่งาขาดของบะหมี
งมีนัยส�ำคัญทางสถิ
ติ (p<0.05)
าเมื่อปริามงาณความเข
มขนผักนเหลี
ยงเพิ
ขึ้น คและค่
าความต
การดึ
่ ลดลงอย
างมีนัยสําคัญทาง
เพิ่มขึ้น พบว
ค่าความสว่
(L*) ค่าความเป็
สีเหลื
อง่ม(b*)
า านทานต
่องจากมีางมี
การใส
ยงลงในสวนผสมของบะหมี่สดดวย ซึ่งอาจมีผลตอโครงสรางของโด
ความเป็สถิ
นสีตเขีิ ย(p<0.05)
ว (- a*) เนืลดลงอย่
นัยส�กำคัากของใบผั
ญทางสถิตกิ เหลี
(p<0.05)
ทําอใหงกัคบวามเหนี
นบะหมี่ลดลง
่งสอดคลอคุอณงกัภาพ
บงานวิจัยเรื่องผลของการเติมผักโขมผงตอคุณภาพของบะหมี่แหง
ซึ่งสอดคล้
งานวิจัยยเรืวของเส
่อง ผลของการเติ
มผักซึโขมผงต่
ของนฤมลและคณะ
่รายงานว(2554)
า การเพิที่ม่รปริ
มาณผักโขมผงทําใหคาความตานทานตอการดึงขาดลดลง ผลการ
ของบะหมี
่แห้งของนฤมล พงษ์(2554)
รามัญ ทีและคณะ
ายงาน
ส (ตารางที
่ 3)นสีโดยพบว
ว่าเมือ่ เพิทดสอบคุ
ม่ ปริมาณผัณกภาพด
โขมผงานประสาทสั
ค่าความสว่ามง ผั(L*)
ค่าความเป็
เหลือง าบะหมี่ที่ใสใบผักเหลียงในปริมาณรอยละ 30 มีคะแนนดาน
รสชาติ
เนื้อสันมสีผัเขีสยและความชอบโดยรวมมากที
ุดที่ระดัตบิ คะแนน 4.14 และมีความแตกตางกับบะหมี่ที่ใสใบผักเหลียง
(b*) และค่
าความเป็
ว (-a*) ลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ่สทางสถิ
ร
อ
ยละ
20
และร
อ
ยละ
40
อย
า
งมี
น
ย
ั
สํ
า
คั
ญ
ทางสถิ
ติ (p<0.05)
(p<0.05) การวัดค่าเนื้อสัมผัส โดยการวัดค่าความต้านทานต่
อ
การดึงขาดของบะหมี่ (Tensile strength) (ตารางที่ 3) พบว่า เมื่อ
ปริมาณความเข้มข้นผักเหลียงเพิ่มขึ้น ค่าความต้านทานต่อการดึง
ขาดของบะหมี่ ลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05) เนื่องจาก
ภาพที่ 2 เส้นบะหมี่เสริมผักเหลียง
มีการใส่กากของใบผักเหลียงลงในส่วนผสมของบะหมีส่ ดด้วย ซึง่ อาจ
ภาพที่ 2 เสนบะหมีเ่ สริมผักเหลียง
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แรงตานการดึง (นิวตัน)
L*
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แรงตานการดึง (นิวa ตัน)
น้ําผักเหลียง รอยละ 20 47.66 + 0.17aa  11.66 + 0.37aa 26.81 + 0.11aa
12.43 + 1.53a
น้ําผักเหลียง รอยละ 20 47.66 + 0.17b  11.66 + 0.37a 26.81 + 0.11ab
12.43 + 1.53
น้ําผักเหลียง รอยละ 30 44.36 + 0.97b  11.91 + 0.06a 26.36 + 0.15ab
10.27 + 1.53bb
น้ําผักเหลียง รอยละ 30 44.36 + 0.97c  11.91 + 0.06a 26.36 + 0.15 b
10.27 + 1.53b
น้ําผักเหลียง รอยละ 40 41.26 + 0.59c  12.06 + 0.03a 26.02 + 0.05b
10.15 + 0.44b
น้ําผักเหลียง รอยละ 40 41.26 + 0.59  12.06 + 0.03 26.02 + 0.05
10.15 + 0.44
a, b, c คือ ตัวอักษรกํากับตางกัน แสดงถึงความตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
a, b, c คือ ตัวอักษรกํากับตางกัน แสดงถึงความตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
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ความชอบโดยรวม
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เนื้อสัมผัส b ความชอบโดยรวม
น้ําผักเหลียง รอยละ 20
3.28 + 0.73b
3.72 + 0.67a
3.80 + 0.65b
3.68 + 0.65bb
น้ําผักเหลียง รอยละ 20
3.28 + 0.73a
3.72 + 0.67a
3.80 + 0.65a
3.68 + 0.65a
น้ําผักเหลียง รอยละ 30
3.90 + 0.79a
3.88 + 0.92a
3.94 + 0.96a
4.14 + 0.86a
น้ําผักเหลียง รอยละ 30
3.90 + 0.79a
3.88 + 0.92b
3.94 + 0.96b
4.14 + 0.86
น้ําผักเหลียง รอยละ 40
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2.98 + 1.17b
3.52 + 0.76b
3.40 + 1.14bb
น้ําผักเหลียง รอยละ 40
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2.98 + 1.17
3.52 + 0.76
3.40 + 1.14
a, b คือ ตัวอักษรกํากับตางกัน แสดงถึงความตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
a, b คือ ตัวอักษรกํากับตางกัน แสดงถึงความตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
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การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ที่ไม่ส�ำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่โครงสร้างหลักสูตรก�ำหนด และเพื่อสร้าง
กลยุทธ์การช่วยเหลือผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ให้ส�ำเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาทีโ่ ครงสร้างหลักสูตรก�ำหนด โดยได้แบ่งการวิจยั ในออกเป็น 2 ตอน คือ ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาปัญหาและความต้องการ
ความช่วยเหลือของผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ที่ไม่ส�ำเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่โครงสร้างหลักสูตรก�ำหนด กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 2551 ที่ไม่ส�ำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่โครงสร้างหลักสูตรก�ำหนด ตัวอย่างจ�ำนวน 137 คน ขั้นตอนที่ 2
การสร้างกลยุทธ์การช่วยเหลือผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551
ให้ส�ำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่โครงสร้างหลักสูตรก�ำหนด โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 จ�ำนวน 7 คน และการตรวจสอบกลยุทธ์การช่วยเหลือ
ผู้เรียนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
พุทธศักราช 2551 โดยการจัดประชุมสนทนากลุ่ม จ�ำนวน 10 คน
ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและความต้องการความช่วยเหลือของผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ที่ไม่ส�ำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่โครงสร้างหลักสูตรก�ำหนด ด้านบุคลากรและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริการและสวัสดิการ และด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อผู้เรียนเรียง
ตามล�ำดับ และกลยุทธ์ทสี่ ร้างจากการรวบรวมข้อมูลของสภาพปัญหา ความต้องการ และวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ และท�ำการตรวจสอบ
กลยุทธ์ ได้กลยุทธ์ทั้งหมด 5 กลยุทธ์ เรียงตามล�ำดับได้ดังนี้ 1) กลยุทธ์พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญในทศวรรษที่ 21
2) กลยุ ท ธ์ พั ฒ นาครู ใ ห้ เ ป็ น เลิ ศ ในการจั ด การเรี ย นการสอน 3) กลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ และติ ด ตามผู ้ เรี ย น
4) กลยุทธ์การบริการด้วยคุณภาพ 5) กลยุทธ์การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
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The purposes of this research were 1) to study problems and required assistance of the learners who
could not complete the Basic Education Curriculum in the Office of the Non-formal and Informal Education
BE 2551 (2008) within the limited time frame, and 2) to develop assisting strategies for the learners to complete
the Basic Education Curriculum in the Office of the Non-formal and Informal Education BE 2551 (2008) within
the limited time frame. This study was divided into two phases. Phase 1 was to study the problems and
required assistance of the learners who could not complete the Basic Education Curriculum in the Office of the
Non-formal and Informal Education BE 2551 (2008) within the limited time frame. The sample in this phase
was 137 learners who could not complete the Basic Education Curriculum in the Office of the Non-formal and
Informal Education BE 2551 (2008) within the limited time frame. Phase 2 was to develop assisting strategies for
the learners to complete the Basic Education Curriculum in the Office of the Non-formal and Informal Education
BE 2551 (2008) within the limited time frame. The strategies were developed from the result of the interview
with 7 educational experts. The quality of the developed assisting strategies was (later on) discussed with
10 stakeholders who involved in teaching process with the Basic Education Curriculum in a focus group discussion.
This study showed that the problems and required assistance of the learners who could not complete
the Basic Education Curriculum in the Office of the Non-formal and Informal Education BE 2551 (2008) within
the limited time frame could be respectively ranked in the following dimensions:
1) officers and people involved in teaching, 2) teaching and learning management, 3) services and benefits of
students, and 4) buildings and learning environment. There were 5 strategies which could be developed based
on problems and required assistance. These were ranked as 1) Learning management strategy promoting student
center in the 21st century, 2) Excellent teaching development strategy, 3) strategy the development of learner
assistance and monitoring system, 4) Quality service strategy, and 5) Information Technology in Educational
administration strategies.
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กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้หลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เมื่อวันที่
18 กันยายน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรที่มุ่งจัดการศึกษา
เพื่อตอบสนองอุดมการณ์การจัดการศึกษาตลอดชีวิต การสร้าง
สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตามปรัชญา “คิดเป็น” เพื่อ
สร้างคุณภาพชีวิตและสังคม มีการบูรณาการอย่างสมดุลระหว่าง
ปัญญาธรรม ศีลธรรม และวัฒนธรรม มุ่งสร้างพื้นฐานการเป็น
สมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และพัฒนาความสามารถ
เพื่อการท�ำงานที่มีคุณภาพ โดยให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมจัดการ
ศึกษาให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน และสามารถตรวจสอบ
ได้วา่ การศึกษานอกระบบเป็นกระบวนการของการพัฒนาชีวติ และ
สังคม สามารถพึ่งพาตนเองได้ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
เป็ น หลั ก สู ต รที่ มี ค วามเหมาะสมสอดคล้ อ งกั บ สภาพปั ญ หา
ความต้องการของบุคคลที่อยู่นอกระบบโรงเรียน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้
ประสบการณ์จากการท�ำงาน และการประกอบอาชีพ โดยการ
ก�ำหนดสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้
การวัดและประเมินผล ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย
ด้านจิตใจให้มีคุณธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาการเรียนรู้ สร้าง
ภูมิคุ้มกัน สามารถจัดการกับองค์ความรู้ ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น
และเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมที่มีการ
เปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา สร้ า งภู มิ คุ ้ ม กั น ตามแนวปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งค�ำนึงถึงธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้ที่อยู่
นอกระบบ และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การปกครอง ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่อสาร
(ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย,
2555 : 1)
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้จัด
สร้างหลักสูตร รูปแบบ และวิธีการให้มีความสอดคล้องกับผู้เรียน
โดยเป็นหลักสูตรทีค่ ำ� นึงถึงผูเ้ รียนให้มคี วามสอดคล้องและเหมาะสม
กับการด�ำรงชีวติ ของผูเ้ รียนทุกกลุม่ เป้าหมาย โดยกลุม่ เป้าหมายของ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนัน้ ส่วนใหญ่จะเป็น
ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูพ้ ลาดโอกาส ผูท้ ลี่ มื หนังสือ ซึง่ จะมีความหลากหลาย
ของ เพศ วัย ช่วงอายุ ไม่ใช่มีเพียงแต่วัยผู้ใหญ่ และผู้เรียนส่วนใหญ่
ก็จะมีหน้าที่การงานหรือการประกอบอาชีพกันทุกคน จึงท�ำให้
การจัดกิจกรรมการเรียนต้องมีความยืดหยุ่นและเอื้อประโยชน์ต่อ
ตัวผู้เรียน เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อตัวผู้เรียน และผ่าน
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อรับคุณวุฒิทางการศึกษา
หรือเพื่อจัดระดับผลการเรียนรู้ของผู้เรียนภายใต้กรอบและเกณฑ์
ที่มีมาตรฐานที่กระทรวงก�ำหนดไว้ (อัญชลี ธรรมะวิธีกุล, 2551:
1-3) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�ำเภอ
เมืองตราด เป็นสถานศึกษาทีม่ กี ารจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช
2551 โดยผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบหรือวิธีการเรียนรู้ที่ตรงตาม
ความสนใจ โอกาส ความพร้อมและศักยภาพในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเองโดยมุ่งเน้นให้เกิดความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของตนเอง
ภายใต้ความเสมอภาคในการเข้าถึง ความเป็นธรรม และมีคุณภาพ
อย่างเหมาะกับตัวผู้เรียน รูปแบบและวิธีการเรียนรู้ที่สถานศึกษา
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�ำเภอเมืองตราด
จัดขึน้ ให้กบั ผูเ้ รียนนัน้ ในการส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ�ำเภอเมืองตราด จะต้องผ่านเกณฑ์ของสถานศึกษาตามที่ได้มีการ
ก�ำหนดไว้ และในกรณีที่ผู้เรียนไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษาได้นน้ั ก็จะไม่สามารถส�ำเร็จการศึกษาได้และต้องปฏิบตั ิ
ตามระเบียบของสถานศึกษา (ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ�ำเภอเมืองตราด, 2558)
ปัญหาการไม่ส�ำเร็จการศึกตามระยะเวลาที่หลักสูตร
ก�ำหนดให้ควรจบในระยะเวลา 4 ภาคเรียน เป็นปัญหาที่ส�ำนักงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราดและ
หน่วยงานภายใต้การดูแลแต่ละอ�ำเภอได้ให้ความสนใจและหาแนวทาง
ในการช่วยเหลือผู้เรียนให้ส�ำเร็จการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร
ซึง่ ในปีการศึกษา 2/2559 นัน้ จากการประเมินผล พบว่า ผูเ้ รียนของ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�ำเภอเมือง
ตราดมีผู้ส�ำเร็จการศึกษาร้อยละ 25 ซึ่งถือว่าเป็นอัตราการส�ำเร็จ
การศึกษาที่ต�่ำ ปัจจัยเหล่านี้ท�ำให้ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ�ำเภอเมืองตราดต้องหาแนวทางในการ
แก้ปัญหา ที่จะเอื้อและช่วยเหลือให้ผู้เรียนส�ำเร็จการศึกษาภายใต้
กฎเกณฑ์และระยะเวลาทีโ่ ครงสร้างหลักสูตรระบุไว้อย่างมีมาตรฐาน
และคุณภาพ (ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ�ำเภอเมืองตราด, 2559)
การสร้างแนวทางกลยุทธ์ในการช่วยเหลือผู้เรียนให้
ส�ำเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 ภาคเรียน เป็นสิ่งที่
ส�ำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด
พยายามสร้างและปรับปรุงให้สามารถใช้ได้กบั ทุกกรณี สอดคล้องกับ
การใช้ชีวิตของผู้เรียนและส�ำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตรงตาม
ที่โครงสร้างหลักสูตรก�ำหนดไว้ (สุรีรัตน์ ข้ามสาม, 2554) การสร้าง
กลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมและสามารถใช้ได้ผลกับผู้เรียนของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�ำเภอเมืองตราด
จะมีการระดมสมองและข้อมูลต่างๆ ทั้งจากผู้เรียน ผู้เชี่ยวชาญ
ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ�ำเภอเมืองตราด เพือ่ ทีจ่ ะได้กลยุทธ์ทดี่ ี
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ที่ เ กิ ด จากการร่ ว มมื อ กั น คิ ด ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ทั้งต่อตัวผู้เรียนและสถานศึกษาเอง (กิ่งพร ทองใบ,
2549 : 4) การส�ำเร็จการศึกษาของผู้เรียนของศูนย์การศึกษา
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นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�ำเภอเมืองตราด ที่สามารถ
ส�ำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก�ำหนดนั้นจะก่อให้เกิด
ผลดีทั้งต่อตัวผู้เรียนและศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ�ำเภอเมืองตราด ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดให้เห็นถึงคุณภาพ
ของทั้งผู้เรียนและสถานศึกษา การสร้างกลยุทธ์ช่วยเหลือผู้เรียน
ให้ส�ำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก�ำหนด จึงถือว่าเป็น
เรื่องส�ำคัญและต้องจัดท�ำให้เกิดกลยุทธ์ที่ดีในการช่วยเหลือผู้ที่
ไม่ส�ำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร และในปัจจุบัน
อัตราการส�ำเร็จการศึกษาของผู้เรียนตามโครงสร้างหลักสูตรนั้นอยู่
ในเกณฑ์ค่อนข้างต�่ำ ท�ำให้เป็นปัญหาที่ต้องหาทางแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน (ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ�ำเภอเมืองตราด, 2559)
จากสภาพและปั ญ หาดั ง กล่ า วผู ้ วิ จั ย จึ ง สนใจศึ ก ษา
กลยุ ท ธ์ ก ารช่ ว ยเหลื อ ผู ้ เรี ย นหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551
ในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�ำเภอ
เมืองตราด จังหวัดตราด การวิจัยในครั้งนี้จึงท�ำการศึกษาปัญหา
ทางด้ า นการเรี ย นและความต้ อ งการความช่ ว ยเหลื อ ทางด้ า น
การเรียนของผู้เรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 เพื่ อ เป็ น ตั ว ก� ำ หนดแนวทาง
ในการสร้างกลยุทธ์ช่วยเหลือผู้เรียนที่ไม่ส�ำเร็จการศึกษาตามระยะ
เวลาที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและ
การศึ กษาตามอั ธ ยาศัย พุทธศัก ราช 2551 ก�ำหนด โดยจะมี
การสร้างกลยุทธ์ที่สร้างจากความต้องการของผู้เรียนและแนวคิด
ของบุ ค ลากรของศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตาม
อัธยาศัยอ�ำเภอเมืองตราด ว่ากลยุทธ์ใดที่มีความเหมาะสมที่สุด
และส่งผลดีต่อผู้เรียนให้สามารถจบการศึกษาตามระยะเวลาของ
หลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนสามารถส�ำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
หลักสูตรก�ำหนด
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การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การช่วยเหลือผู้เรียนหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ�ำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด มีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของ
ผู ้เรี ยนหลัก สู ตรการศึก ษาขั้ น พื้น ฐานการศึก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ที่ไม่ส�ำเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาที่โครงสร้างหลักสูตรก�ำหนด
1. ประชากร ได้แก่ ผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาขั้น
พืน้ ฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช
2551 ที่ไม่ส�ำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่โครงสร้างหลักสูตร
ก�ำหนด ศึกษาผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสไม่ส�ำเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�ำเภอเมืองตราด
จ�ำนวน 211 คน
2. กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ ผูเ้ รียนทีเ่ ป็นกลุม่ เสีย่ งทีม่ โี อกาส
ไม่สำ� เร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�ำเภอ
เมืองตราด โดยได้ใช้ตารางก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่
และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 : 607-610) ในการสุ่ม
แบบแบ่งชั้นได้กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 137 คน โดยใช้แบบสอบถาม
การศึ ก ษาสภาพปั ญ หาและความต้ อ งการของผู ้ เรี ย นหลั ก สู ต ร
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานการศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตาม
อัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ที่ไม่ส�ำเร็จการศึกษาตามระยะเวลา
ที่โครงสร้างหลักสูตรก�ำหนด และจากการศึกษาเอกสารงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องการส�ำรวจปัญหาและความต้องการของผู้เรียน และ
สอบถามผู้เรียน ในด้านของสภาพปัญหาและความต้องการของ
ผู ้ เรี ย น สามารถแบ่ ง สภาพปั ญ หาและความต้ อ งการออกเป็ น
อย่างละ 4 ด้าน คือ ด้านการจัดการเรียนสอน ด้านบุคลากรและ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของผูเ้ รียน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้านการบริการและสวัสดิการ ด้านอาคารสถานที่
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษา และสิ่งแวดล้อม และการแปลความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ย
ตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ทีไ่ ม่สำ� เร็จการศึกษาตามระยะเวลา (Mean) รายข้อ รายด้าน และค่าเฉลี่ยรวมของแบบสอบถาม
แล้วประเมินผลด้านต่างๆ จากค่าเฉลี่ยโดยเทียบเคียงกับเกณฑ์
ที่โครงสร้างหลักสูตรก�ำหนด
2. เพื่ อ สร้ า งกลยุ ท ธ์ ก ารช่ ว ยเหลื อ ผู ้ เรี ย นหลั ก สู ต ร การจัดระดับโดยการประเมินค่า (บุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 22-25 )
ตอนที่ 2 การสร้างกลยุทธ์การช่วยเหลือผูเ้ รียนหลักสูตร
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน การศึก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตาม
อัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ให้ส�ำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน การศึ ก ษานอกระบบและการศึ กษาตาม
อัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ที่ไม่ส�ำเร็จการศึกษาตามระยะเวลา
โครงสร้างหลักสูตรก�ำหนด
ที่โครงสร้างหลักสูตรก�ำหนด แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้
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1. การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญการจัดการเรียนการสอน นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�ำเภอเมืองตราด โดยการ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษา จัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จ�ำนวน
ตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ของส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษา 10 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ได้มีการก�ำหนดคุณสมบัติของ
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด จ�ำนวน 7 คน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดังนี้
โดยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) แบบกึ่งมี
1) มี ป ระสบการณ์ ห รื อ ต� ำ แหน่ ง หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
โครงสร้าง (Semi-Structured-Interview) เพือ่ น�ำผลการสัมภาษณ์ โดยตรงกับการจัดการเรียนสอนของ กศน.จังหวัดตราด อย่างน้อย
ผู้เชี่ยวชาญมาเรียบเรียงอธิบายผลในเชิงพรรณนา วิเคราะห์เนื้อหา 5 ปี
(Content Analysis)
2) มี ป ระสบการณ์ ห รื อ ต� ำ แหน่ ง หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญการจัดการเรียน โดยตรงกับการจัดการเรียนการสอนของ กศน.อ�ำเภอเมืองตราด
การสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและ อย่างน้อย 5 ปี
การศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ของส�ำนักงานส่งเสริม
3) เป็นผูเ้ รียนหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน การศึกษา
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด จ�ำนวน นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551
7 คน ใช้ วิ ธี ก ารเลื อ กแบบเจาะจงโดยมี เ กณฑ์ ใ นการคั ด เลื อ ก
ผูเ้ ชีย่ วชาญส�ำหรับการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ ได้มกี ารก�ำหนดคุณสมบัติ ผลการวิจัย

ของผู้เชี่ยวชาญดังนี้
ผลการวิจัยเรื่องกลยุทธ์การช่วยเหลือผู้เรียนหลักสูตร
		
1)
มี
ป
ระสบการณ์
ห
รื
อ
ต�
ำ
แหน่
ง
หน้
า
ที
่
ท
่
ี
เ
กี
่
ย
วข้
อ
ง
การศึกษาขั
น้ พืน้ ฐานในศู
ย์การศึ
อําเภอเมืองตราด โดยการจัดประชุมสนทนากลุม (Focus Group
Discussion)
 จํานนวน
10กษานอกระบบและการศึ
คน ใชวิธีการเลือกแบบกษาตาม
โดยตรงกัเจาะจง
บการจัดไดการเรี
ย
นสอนของ
กศน.จั
ง
หวั
ด
ตราด
อย่
า
งน้
อ
ย
มีการกําหนดคุณสมบัติของผูมีสวนเกี่ยวของดังนี้ อัธยาศัยอ�ำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล
10 ปี
1). มีประสบการณหรือตําแหนงหนาที่ที่เกี่ยวขอและน�
งโดยตรงกั
บการจัดการเรี
ำเสนอผลการวิ
จัยทัย้ง นสอนของ
2 ตอน ดังนีกศน.จั
้ งหวัดตราด
		
2)
มี
ป
ระสบการณ์
ห
รื
อ
ต�
ำ
แหน่
ง
หน้
า
ที
่
ท
่
ี
เ
กี
่
ย
วข้
อ
ง
อยางนอย 5 ป
ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของ
โดยตรงกับการจัดการเรี
ย
นการสอนของ
กศน.อ�
ำ
เภอเมื
อ
งตราด
2). มีประสบการณหรือตําแหนงหนาที่ที่เกี่ยวขอผูงโดยตรงกั
ดการเรี
ยนการสอนของ
กศน.อํ
าเภอเมือง
้เรี ยนหลักบสูการจั
ตรการศึ
ก ษาขั
้ น พื้น ฐานการศึ
ก ษานอกระบบและ
อย่างน้อตราดอย
ย 10 ปี างนอย 5 ป
การศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช2551 ที่ไม่ส�ำเร็จการศึกษาตาม
2. การตรวจสอบกลยุ
ท
ธ์
ก
ารช่
ว
ยเหลื
อ
ผู
เ
้
รี
ย
นหลั
ก
สู
ต
ร
3). เปนผูเ รียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึ
กษานอกระบบและการศึ
ระยะเวลาที
่โครงสร้างหลักสูกตษาตามอั
รก�ำหนดธยาศัย พุทธศักราช
2551
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน การศึก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตาม
1. ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของสภาพปัญหา
อัธยาศัยผลการวิ
พุทธศักราช
จัย 2551 ที่ไม่ส�ำเร็จการศึกษาตามระยะเวลา ของผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษานอกระบบและ
ัยเรื่องกลยุ
ทธกมารช
วยเหลือม่ ผู(Focus
เรียนหลักสูการศึ
ตรการศึ
กษาขั้นธยาศั
พื้นฐานในศู
การศึ2551
กษานอกระบบและ
ทีโ่ ครงสร้างหลักสูตผลการวิ
รก�ำหนดจโดยการจั
ดประชุ
สนทนากลุ
กษาตามอั
ย พุทธศันกยราช
ที่ไม่ส�ำเร็จการศึกษา
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ผูวิจัยไดตามระยะเวลาที
วิเคราะหขอมูลและนํ
า
เสนอผลการวิ
จ
ย
ั
ทั
ง
้
2
ตอน ดังสภาพปั
งนี้ ญหา
Group Discussion)
่โครงสร้างหลักสูตรก�ำหนด โดยแบ่
การศึ
ญหาและความต
้นพืย้นนสอน
ฐานการศึ
ผู้ให้ข้อตอนที
มูลหลั่ ก1 ได้
แก่ กผูษาสภาพป
้มีส่วนเกี่ยวข้
องกับการจัดการองการของผู
ออกเป็นเรี4ยนหลั
ด้าน กคืสูอตด้รการศึ
านการจักษาขั
ดการเรี
ด้านบุกษานอก
คลากรและผู้มี
ระบบและการศึ
กษาตามอั
ย พุทการศึ
ธศักราช2551
ที่ไมสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่โครงสรางหลักสูตรกําหนด
เรียนการสอนหลั
กสูตรการศึ
กษาขั้นธยาศั
พื้นฐาน
กษานอกระบบ
ส่วนเกี่ยวข้อง ด้านการบริการและสวัสดิการ ด้านอาคารสถานที่
1.ผลการวิ
คาสถิ2551
ติพื้นฐานของสภาพป
ญหาของผูเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอั
ธยาศัย พุเคราะห
ทธศักราช
ของศูนย์การศึกษา
และสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยอธิ บ ายในรู ป แบบของค่ า เฉลี่ ย รายด้ า น
และการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ที่ไมสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่โครงสรางหลักสูตรกําหนด โดยแบง
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
าระดักบารและ
ความคิดเห็น
สภาพปญหาออกเปน 4 ดานคือ ดานการจัดการเรียนสอนค่ดาาเฉลี
นบุย่ ครวม
ลากรและผู
มีสวนเกี่ยวขอและแปลค่
ง ดานการบริ
ของผู
้ตอบแบบสอบถาม
สรุาปนได้คดาังเฉลี
ตารางที
สวัสดิการ ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม โดยอธิบายในรู
ปแบบของค
าเฉลี่ยรายด
่ยรวม่ 1 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และแปลคาระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม สรุปไดดังตางรางที่ 1
ตารางทีตารางที
่ 1 ค่าเฉลี่ 1่ย คส่าวเฉลี
นเบี่ย่ยงเบนมาตรฐาน
ระดับและอั
บสภาพปั
หาของผู
้เรียนหลักเรีสูยตนหลั
รการศึ
้นพืก้นษาขั
ฐาน้นพื้นฐาน
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระดันบดัและอั
นดับญสภาพป
ญหาของผู
กสูกตษาขั
รการศึ
การศึ
กษานอกระบบและการศึ
กษาตามอั
ธยาศั
พุทกธศั
กราช
2551ที่ไมทีส่ไม่ําสเร็�ำจเร็การศึ
จการศึ
กษาตามระยะเวลา่โครงสราง
การศึ
กษานอกระบบและการศึ
กษาตามอั
ธยาศั
ย พุยทธศั
ราช
2551
กษาตามระยะเวลาที
างหลัโดยรวมและรายด
กสูตรก�ำหนด โดยรวมและรายด้
าน
หลักทีสู่โครงสร้
ตรกําหนด
าน
n = 137
สภาพปญหา
ระดับ
อันดับ
ขอ
SD
X
11. ดานการจัดการเรียนการสอน
3.16
0.91
ปานกลาง
2
22. ดานบุคลากรและผูม ีสวนเกีย่ วของ
3.24
0.87
ปานกลาง
1
33. ดานการบริการและสวัสดิการ
2.73
0.99
ปานกลาง
3
44. ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
2.29
0.96
นอย
4
รวม
2.86
0.93
ปานกลาง
จากตางรางที่ 1 พบว า สภาพป ญ หาของผู เ รี ย นหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานการศึ ก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ที่ไมสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่โครงสรางหลักสูตรกําหนด โดยรวมและ
รายดานอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.86 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 ยกเวนดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล
ธรรมรัอตมน์ คงดี
อยูในระดับนอย เรียงคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก อันดับ 1 ดานบุคลากรและผูมีสวนเกี่ยวของ อยูในระดับปานกลาง มี

176 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2563
มาตรฐาน 0.99 อันดับ 4 ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมอยู่ใน
ระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.29 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.96
2. ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานความต้องการของ
ผู ้เรี ยนหลัก สู ตรการศึก ษาขั้ น พื้น ฐานการศึก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ที่ไม่ส�ำเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาที่โครงสร้างหลักสูตรก�ำหนด โดยแบ่งสภาพปัญหา
ออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านการจัดการเรียนสอน ด้านบุคลากรและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้านการบริการและสวัสดิการ ด้านอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม โดยอธิบายในรูปแบบของค่าเฉลี่ยรวม รายด้าน
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และแปลค่ า ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปได้ดังตางรางที่ 2


พพ
รรณ
ี

จากตางรางที่ 1 พบว่า สภาพปัญหาของผูเ้ รียนหลักสูตร
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานการศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตาม
อัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ที่ไม่ส�ำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
โครงสร้างหลักสูตรก�ำหนด โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง
มีค่าเฉลี่ย 2.86 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 ยกเว้นด้านอาคาร
สถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อม อยูใ่ นระดับน้อย เรียงค่าเฉลีย่ มากไปหาน้อย
ได้แก่ อันดับ 1 ด้านบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.24 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 อันดับ 2
ด้านการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.16
มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 อันดับ 3 ด้านการบริการและ
สวัสดิการอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.73 มีส่วนเบี่ยงเบน

มห
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ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับความตองการของผูเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตารางทีการศึ
่ 2 ค่ากเฉลี
นเบี่ย่ยสงเบนมาตรฐาน
ระดับธยาศั
และอั
งการของผู
ษาขั้นพืก้นษาขั
ฐาน่โ้นครงสร
ษานอกระบบและการศึ
กษาตามอั
ย นบพุดัและอั
ทบธศัความต้
กนราช
2551 อทีงการของผู
่ไม้เสรีํายเร็นหลั
จการศึ
กรการศึ
ษาตามระยะเวลาที
าง
ตารางที
่ 2่ยคส่าวเฉลี
วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระดั
ดับอความต
เกรีสูยตนหลั
กสูตกรการศึ
พื้นฐาน
การศึ
ก
ษานอกระบบและการศึ
ก
ษาตามอั
ธ
ยาศั
ย
พุ
ท
ธศั
ก
ราช
2551
ที
ไ
่
ม่
ส
ำ
�
เร็
จ
การศึ
ก
ษาตามระยะเวลา
หลั
กสูกตษานอกระบบและการศึ
รกําหนดโดยรวมและรายด
าน ธยาศัย พุทธศักราช 2551 ที่ไมสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่โครงสราง
การศึ
กษาตามอั
างหลักสูตรก�ำหนดโดยรวมและรายด้
าน
n = 137
หลักทีสู่โครงสร้
ตรกําหนดโดยรวมและรายด
าน
ขอ
ความตองการของผูเรียน
ระดับ
อันดับ
X n = 137 SD
ขอ
ความตองการของผูเรียน
ระดับ
อันดับ
1 ดานการจัดการเรียนการสอน
3.51
0.83
ปานกลาง
2
SD
X
211. ดด้าานบุ
คลากรและผู
ม นการสอน
ีสวนเกีย่ วของ
3.75
0.86
ปานกลาง
12
นการจั
ดดการเรี
3.51
0.83
นการจั
การเรียยนการสอน
ตารางที
(ตคอคลากรและผู
) ลากรและผูม ้มีสีสว่วนเกี
22. ด่ ด้า2านบุ
3.75
0.86
ปานกลาง
1
นบุ
นเกีย่ ่ยวขวข้อองง
3ตารางที
3.38
0.90
ปานกลาง
3
3. ด่ ด้า2านการบริ
นการบริ
ารและสวัสสดิดิกการาร
(ตอ) กการและสวั
434. ดด้าานอาคารสถานที
่แ่และสิ
3.12
0.93
นอาคารสถานที
ละสิ
่งแวดล้
นการบริ
การและสวั
สดิ่งกแวดล
าร ออมม
3.38
0.90
ปานกลาง
34
3.57
0.88
4 ดานอาคารสถานที่และสิรวม
่งแวดลอม
3.12
0.93
ปานกลาง
4
จากตางรางที่ 2 ความตรวม
องการของผูเรียนหลักสูตรการศึก3.57
ษาขั้นพื้นฐานการศึ
กษาตาม
0.88กษานอกระบบและการศึ
ปานกลาง
จากตางรางที
่ 2 ความต้
้เรียกเนหลั
กสูกตสูรตรการศึก่โษาขั
ภาษณ์
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การช่วยเหลือผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ทีไ่ ม่สำ� เร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่โครงสร้างหลักสูตรก�ำหนด ดังตารางที่ 3
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ี

สารสนเทศ และได้ประเมินค่าของกลยุทธ์ในประเด็นของความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ความสอดคล้องกับการจัดการเรียน
การสอน ความถูกต้องและครอบคลุม โดยมีผลการตรวจสอบกลยุทธ์

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับของคะแนนตามความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรียนการสอนของแต่ละกลยุทธ์
n = 137

ข้อ

สภาพปัญหา

1

กลยุทธ์การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
ในทศวรรษที่ 21
กลยุทธ์พัฒนาครูให้เป็นเลิศในการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์การพัฒนาระบบการดูแล ช่วยเหลือและติดตามผูเ้ รียน
กลยุทธ์การบริการด้วยคุณภาพ
กลยุทธ์การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.67
4.33
4.07
4.03

อันดับ

0.39

มากที่สุด

1

0.49
0.55
0.55
0.62

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

2
3
4
5

1. การศึ ก ษาสภาพปั ญ หาของผู ้ เ รี ย นหลั ก สู ต ร
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานการศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตาม
อัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ที่ไม่ส�ำเร็จการศึกษาตามระยะเวลา
ที่โครงสร้างหลักสูตรก�ำหนด พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับปานกลาง ยกเว้นด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม อยู่ใน
ระดับน้อย เรียงค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านบุคลากรและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริการ
และสวั ส ดิ ก าร ตามล� ำ ดั บ ทั้ ง นี้ อ าจเนื่ อ งจากบุ ค ลากรและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ�ำเภอเมืองตราด ขาดความพร้อมและ
ทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส�ำคัญของครูผสู้ อน ครูขาดความสามารถในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ และ
บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีภาระงานที่นอกเหนือจากการสอน
ท�ำให้ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนสอนลดลง ซึง่ มีความสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของสายทอง สวงโท (2552) ที่ได้ศึกษาปัญหาและ
ความต้องการของครูต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส�ำคัญของโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
อ�ำเภอจัตรุ สั จังหวัดชัยภูมิ พบว่า ปัญหาการจัดการเรียนสอนทีเ่ น้น
ผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ ด้านครูผสู้ อน โดยภาพรวมการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อย่อย พบว่า มีปญ
ั หาอยูใ่ นระดับปานกลางทุกข้อ และงาน
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จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัด
การเรียนการสอนมีความคิดเห็นในการน�ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ โดยให้
ระดั บ คะแนนแต่ ล ะกลยุ ท ธ์ กลยุ ท ธ์ มี ค ่ า เฉลี่ ย คะแนนสู ง สุ ด
คือ กลยุทธ์การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
ในทศวรรษที่ 21 เรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาได้ ได้ดังนี้
อันดับ 1 กลยุทธ์การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส�ำคัญในทศวรรษที่ 21 อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.75
มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39 อันดับ 2 กลยุทธ์พัฒนาครูให้เป็น
เลิศในการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาดที่สุด มีค่าเฉลี่ย
4.67 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 อันดับ 3 กลยุทธ์การพัฒนา
ระบบการดู แ ล ช่ ว ยเหลื อ และติ ด ตามผู ้ เรี ย นอยู ่ ใ นระดั บ มาก
มีค่าเฉลี่ย 4.33 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 อันดับ 4 กลยุทธ์
การบริการด้วยคุณภาพอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.07 มีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 และอันดับ 5 กลยุทธ์การจัดการศึกษา
ด้ ว ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศอยู ่ ใ นระดั บ มาก มี ค ่ า เฉลี่ ย 4.03
มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62

4.75

ระดับ

SD.
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X

สรุปและอภิปรายผล
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ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของ
ผู ้เรี ยนหลัก สู ตรการศึก ษาขั้น พื้น ฐานการศึก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ที่ไม่ส�ำเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาที่โครงสร้างหลักสูตรก�ำหนด
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การเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ และล�ำไพ มะณีแสง (2558)
ได้ทำ� การวิจยั เรือ่ ง การศึกษาการจัดการเรียนรูข้ องครูผสู้ อนในสังกัด
ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ด้านการให้บริการเรียนรู้ควรจัดหา วัสดุ
และครุภัณฑ์พื้นฐานเพื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย จัดอบรมให้ความรู้
ในการใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ และการให้ บ ริ ก ารเชิ ง รุ ก กั บ
กลุ่มเป้าหมาย
ตอนที่ 2 การสร้างกลยุทธ์การช่วยเหลือผูเ้ รียนหลักสูตร
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน การศึ ก ษานอกระบบและการศึ กษาตาม
อัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ที่ไม่ส�ำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
โครงสร้างหลักสูตร
กลยุทธ์กลยุทธ์การช่วยเหลือผู้เรียนหลักสูตรการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
พุทธศักราช 2551 ที่ได้จากการสังเคราะห์ วิเคราะห์ ผลการ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus
Group Discussion) โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�ำเภอเมืองตราด สามารถ
สรุปกลยุทธ์การช่วยเหลือผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551
ทั้งหมด 5 กลยุทธ์ ดังนี้
1. กลยุทธ์การพัฒนาการจัดการเรียนรูท้ เี่ น้นผูเ้ รียนเป็น
ส�ำคัญในทศวรรษที่ 21 เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนา
การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ โดยเริ่ม
ด�ำเนินงานตัง้ แต่ผเู้ รียนเข้าสมัครเข้ารับการศึกษาจนส�ำเร็จการศึกษา
ครูผู้สอนต้องมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อท�ำการสร้าง
แผนการเรียนรูร้ ายบุคคล เพือ่ ก�ำหนดแนวทางในการเข้ารับการศึกษา
ในระบบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 และในการจัดการเรียน
การสอนด้วยการสอนแบบบูรณาการต้องมีความหลากหลาย และ
สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของผู ้ เรี ย นแต่ ล ะคนที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น
พร้อมทั้งมีการปลูกฝังการคิดอย่างเป็นระบบให้กับผู้เรียน และ
ความสอดคล้องกับผลการศึกษาของปัญณิตา ชัยสนิท (2550)
ที่ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาความ
สามารถด้านการสือ่ สารของนักศึกษาวิชาการพูดเพือ่ ประชาสัมพันธ์
ในงานส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน อ�ำเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์ พบว่า กระบวนการเรียนรู้ที่จะท�ำให้ผู้เรียนเกิดความรู้
ความสามารถอย่างเป็นรูปธรรม ควรจัดให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
เรียนรู้จากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว เรียนรู้จากบริบทของผู้เรียน เพื่อที่จะ
สามารถประยุกต์สงิ่ ทีเ่ รียนเข้ากับประสบการณ์ทพี่ บเห็น และยังพบว่า
กระบวนการเรียนรูท้ จี่ ะท�ำให้ผเู้ รียนเกิดความรู้ ความสามารถอย่าง
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วิจัยของธีระพงษ์ สวนดี (2552) ที่ได้ศึกษาปัญหาและแนวทาง
การแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนต�ำรวจ
ตระเวนชายแดน สังกัดกองบังคับการต�ำรวจตระเวนชายแดน
ภาค 4 ที่พบว่า ปัญหาการจัดการเรียนสอนของครูโรงเรียนต�ำรวจ
ตระเวนชายแดน สังกัดกองบังคับการต�ำรวจตระเวนชายแดน
ภาค 4 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า โดยด้านที่มีปัญหามาก คือ ด้านครู
2. การศึ ก ษาความต้ อ งการของผู ้ เรี ย นหลั ก สู ต ร
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน การศึก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตาม
อัธยาศัยพุทธศักราช 2551 ที่ไม่ส�ำเร็จการศึกษาตามระยะเวลา
ทีโ่ ครงสร้างหลักสูตรก�ำหนด พบว่า โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง เรียงค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านบุคลากรและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริการ
และสวัสดิการ และด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมตามล�ำดับ
ซึ่ ง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ สภาพปั ญ หา ทั้ ง นี้ อ าจเนื่ อ งจากความ
ต้องการและสภาพปัญหามีความสัมพันธ์กัน ท�ำให้ผู้เรียนมีความ
ต้องการความช่วยเหลือทางด้านบุคลากรและผู้ส่วนเกี่ยวข้อง โดย
ผู้เรียนมีความมุ่งหวังให้ครูผู้สอนมีความช�ำนาญ ทักษะ ความรู้
ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างหลักสูตร
สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดการเรียนการสอน
ทีต่ รงต่อบริบทของผูเ้ รียน สอดคล้องต่อวิถกี ารด�ำเนินชีวติ และมีการ
สร้างระบบการดูแลผู้เรียนเป็นรูปธรรม สามารถดูแล ให้ค�ำปรึกษา
กับผู้เรียนได้ มีการจัดสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพียงพอ
ต่อความต้องการ และมีความทันสมัย มีการน�ำเทคโนโลยีเข้ามาใช้
ในการจัดการเรียนการสอน และการด�ำเนินกระบวนการต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน ผู้เรียนยังมีความต้องการให้สถานศึกษา
มี ก ารพั ฒ นาอาคารสถานที่ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอน ให้ มี
ความเหมาะสม และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยของปัญณิตา ชัยสนิท (2550) ที่ได้วิจัย
เรือ่ ง การจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการเพือ่ พัฒนาความสามารถด้าน
การสือ่ สารของนักศึกษาวิชาการพูดเพือ่ ประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริม
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน อ�ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า
กระบวนการเรียนรู้ที่จะท�ำให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความสามารถ
อย่างเป็นรูปธรรม ควรจัดให้ผเู้ รียนเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง เรียนรูจ้ ากสิง่ ที่
อยู่ใกล้ตัว เรียนรู้จากบริบทของผู้เรียน เพื่อที่จะสามารถประยุกต์
สิ่งที่เรียนเข้ากับประสบการณ์ที่พบเห็น และมยุรี นาสมใจ (2555)
ที่ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาครูด้านการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ โรงเรียนหนองไผ่ ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 พบว่า การศึกษาเอกสาร
การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศภายใน ท�ำให้ครูมีความรู้
ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน มีความสามารถในการเขียน
แผนการจัดการเรียนการสอน และมีความสามารถในการจัดกิจกรรม
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มีความสอดคล้องกับพันธกิจของนโยบายและจุดเน้นการด�ำเนินงาน
ประจ�ำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2561 ของส�ำนักงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2561) ที่ก�ำหนดไว้ว่า
ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาการน�ำเทคโนโลยีทางการศึกษา และ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง
และพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและ
นวัตกรรม การวัดและประเมินผลในทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับ
บริบทในปัจจุบัน การให้บริการและสวัสดิการที่ดีกับผู้เรียนเป็นอีก
ปัจจัยส�ำคัญที่จะส่งผลในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นตามตัวบ่งชี้ของ
โครงสร้างหลักสูตรได้
4. กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ก ารด้ ว ยคุ ณ ภาพ เป็ น กลยุ ท ธ์ ที่
สถานศึกษาต้องมีการด�ำเนินการพัฒนาระบบ และรูปแบบการให้
บริการ ปลูกฝังให้บุคลากรทุกส่วนมีความพร้อม และเจตคติที่ดี
ในการให้บริการ และต้องมีการด�ำเนินการในเตรียมความพร้อม
ในการให้บริการต่อความต้องการของผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง และ
ตรงต่อความต้องการของผู้เรียน และมีความสอดคล้องกับงานวิจัย
ของวิรงรอง อินทร์แก้ว (2555) ได้ท�ำการศึกษาสภาพปัญหาและ
ความต้องการ ในการใช้สื่ออินเตอร์เน็ตในการจัดการเรียนการสอน
ของครู ป ระถมศึ ก ษาในสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1 และเขต 2 พบว่า จากการศึกษา
ความต้องการในการใช้สื่ออินเตอร์เน็ตในการจัดการเรียนการสอน
ของครูประถมศึกษา ผลการศึกษาในภาพรวม พบว่า มีความต้องการ
ใช้สื่ออินเตอร์เน็ตในการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก และ
ผลการศึ ก ษาของล� ำ ไพ มะณี แ สง (2558) ได้ ท� ำ การศึ ก ษา
การจัดการเรียนรูข้ องครูผสู้ อนในสังกัดส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า
ด้านการให้บริการเรียนรู้ควรจัดหา วัสดุ และครุภัณฑ์พื้นฐาน
เพื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยจัดอบรมให้ความรู้ในการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และการให้บริการเชิงรุกกับกลุ่มเป้าหมาย
5. กลยุทธ์การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็ น กลยุ ท ธ์ ที่ เ น้ น การจั ด การศึ ก ษาด้ ว ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เป็นการมุง่ เน้นในการด�ำเนินงานทีน่ ำ� เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการ
ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551และด�ำเนินการพัฒนา
อบรมความรู ้ เรื่ อ งเทคโนโลยี ใ ห้ กั บ ครู ผู ้ ส อนให้ มี ค วามช� ำ นาญ
ในการน�ำไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้หลากหลายช่องทาง และยังเป็นการเพิ่มช่องทาง
ในพบกลุ่มหรือพบครูผู้สอน ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ทั้งในและ
นอกห้องเรียน และมีความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการ
ด�ำเนินงานส�ำนักงาน กศน. ประจ�ำปีงบประมาณ พุทธศักราช
2561 ของส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
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เป็นรูปธรรม ควรจัดให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้จากสิ่งที่อยู่
ใกล้ตัว เรียนรู้จากบริบทของผู้เรียน เพื่อที่จะสามารถประยุกต์สิ่งที่
เรียนเข้ากับประสบการณ์ที่พบเห็น
2. กลยุทธ์พัฒนาครูให้เป็น เลิศในการจัด การเรี ย น
การสอน เป็นกลยุทธ์ท่ีมุ่งพัฒนาครูที่มีหน้าที่ในการจัดการเรียน
การสอนให้มีทักษะและความรู้ในการจัดการเรียนการสอนตาม
โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 โดยปรับเปลี่ยนทัศนคติ
และความเชื่อของครูผู้สอนให้พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในด้าน
ต่างๆ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต้องมี
ด�ำเนินการติดตามและประเมินผลการท�ำงานของครูผู้สอนเพื่อหา
ทางแก้ไขปัญหาและน�ำไปพัฒนาต่อไป และมีความสอดคล้องกับ
นโยบายและจุดเน้นการด�ำเนินงานประจ�ำปีงบประมาณ พุทธศักราช
2561 ของส�ำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(2561) ที่ก�ำหนดไว้ว่า ต้องพัฒนาครู กศน.และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาให้สามารถจัดรูปแบบการเรียนรูไ้ ด้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
โดยส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถในการจัดท�ำแผนการสอน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการวิจัย
เบือ้ งต้น และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของมยุรี นาสมใจ (2555)
ที่ได้ท�ำการศึกษาเรื่อง การพัฒนาครูด้านการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ โรงเรียนหนองไผ่ ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 พบว่า การศึกษาเอกสาร
การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศภายใน ท�ำให้ครูมีความรู้
ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน มีความสามารถในการเขียน
แผนการจัดการเรียนการสอน และมีความสามารถในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
3. กลยุทธ์การพัฒนาระบบการดูแล ช่วยเหลือและ
ติดตามผูเ้ รียน เป็นกลยุทธ์ทมี่ งุ่ เน้นการด�ำเนินการพัฒนาระบบดูแล
ผู้เรียน ช่วยเหลือผู้เรียน และติดตามผู้เรียนให้เป็นระบบที่สามารถ
ดูแลผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง และเข้าถึงความหลากหลายของผู้เรียน
โดยจะต้องมีการพัฒนาตั้งแต่สถานศึกษาลงไปถึงครูผู้สอนให้เข้าใจ
การท�ำงานในการให้บริการค�ำปรึกษา การแนะแนว การดูแล ติดตาม
และช่ ว ยเหลื อ ผู ้ เรี ย น ให้ ส ามารถศึ ก ษาในโครงสร้ า งหลั ก สู ต ร
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน การศึก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตาม
อัธยาศัยพุทธศักราช 2551 โดยมีการสร้างช่องทางที่หลากหลาย
และง่ายต่อการเข้าถึงในการเข้ารับบริการ และมีความสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของวัชระ เกิดสิน (2558) ทีไ่ ด้ศกึ ษาการพัฒนาระบบ
การดูแลผู้เรียนในสถานศึกษาด้วยการจัดการแบบมีส่วนร่วม สังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการที่จุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือ
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
ช่วยเหลือผูเ้ รียนหรือป้องกันปัญหาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ กับนักเรียน และ
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ตามอัธยาศัย (2561) ทีก่ ำ� หนดว่า สร้างกระบวนการเรียนรูใ้ นรูปแบบ
E-learning ที่ใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการเรียนเพื่อ
เป็นการสร้างและขยายโอกาสในการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ได้สะดวก รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ
และพัฒนาการเผยแพร่การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และช่องทางออนไลน์
ต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ครู กศน. น�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง และผลการศึกษาของของยุภารัตน์
ชลภาพ (2548 : 77) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศ
ในชั้ น เรี ย นและพฤติ ก รรมความรั บ ผิ ด ชอบ ของวั ย รุ ่ น ตอนต้ น
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ เปรียบเทียบความแตกต่างของนักเรียนวัยรุน่
ตอนต้ น ที ไ ด้ รั บ บรรยากาศในชั้ น เรี ย นต่ า งกั น จะมี พ ฤติ ก รรม
ความรับผิดชอบแตกต่างกัน พบว่า นักเรียนวัยรุน่ ทีไ่ ด้รบั บรรยากาศ
ในชั้นเรียนมีความเหมาะสมสูง จะมีพฤติกรรมความรับผิดชอบ
มากกว่านักเรียนวัยรุ่นที่ได้รับบรรยากาศในชั้นเรียนเหมาะสมต�่ำ
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .001
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ชายแดน ภาค 4. วิ ท ยานิ พ นธ์ ค รุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.
บุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว. (2535). การอ้างอิง
ประชากรเมื่อใช้เครื่องมือแบบมาตราส่วนประมาณค่า
กับกลุม่ ตัวอย่าง. วารสารการวัดผลการศึกษามหาวิทยาลัย
ศรีนครินทร์วิโรฒ มหาสารคาม. 3(1): 22-25.
ปัญณิตา ชัยสนิท. (2550). การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
เพือ่ พัฒนาความสามารถด้านการสือ่ สารของนักศึกษา
วิชาการพูดเพือ่ ประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมเครือข่าย
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน อ� ำ เภอลั บ แล จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ .
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์.
ข้อเสนอแนะ
1. ควรน� ำ ผลของการวิ จั ย ในการศึ ก ษาปั ญ หาและ มยุรี นาสมใจ. (2555). การพัฒนาครูด้านการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรูท้ เี่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ โรงเรียนหนองไผ่
ความต้องการของผู้เรียน และกลยุทธ์ที่ได้ไปปรับปรุง วางแผน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์
การด�ำเนินงาน และก�ำหนดนโยบาย เพื่อใช้ในการด�ำเนินการช่วย
เขต 2. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
เหลื อ ผู ้ เรี ย นที่ เข้ า รั บ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ราชภัฏมหาสารคาม.
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�ำเภอ ยุภารัตน์ ชลภาพ. (2548). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
บรรยากาศในชัน้ เรียนและพฤติกรรมความรับผิดชอบ
เมืองตราด จังหวัดตราด
ของวัยรุน่ ตอนต้น จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์. วิทยานิพนธ์
2. ควรมีการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับการน�ำกลยุทธ์
วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง.
ช่วยเหลือผู้เรียนที่เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย พุ ท ธศั ก ราช ล�ำไพ มะณีแสง. (2558). การศึกษาการจัดการเรียนรู้ของครู
ผูส้ อนในสังกัดส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
2551 ไปใช้ดำ� เนินการช่วยเหลือผูเ้ รียนของศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด. วิทยานิพนธ์
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ�ำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม.
วั ช ระ เกิ ด สิ น . (2558). การพั ฒ นาระบบการดู แ ลผู ้ เรี ย นใน
สถานศึ ก ษาด้ ว ยการจั ด การแบบมี ส ่ ว นร่ ว มสั ง กั ด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. วิทยานิพนธ์
ปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
วิรงรอง อินทร์แก้ว. (2555). การศึกษาสภาพปัญหาและความ
ต้องการ ในการใช้สื่ออินเตอร์เน็ตในการจัดการเรียน
การสอนของครูประถมศึกษาในสังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1 และ
เขต 2. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
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ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย.
(2555). คู่มือด�ำเนินงานหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง
พุทธศักราช 2555). กรุงเทพฯ: รังษีการพิมพ์.
ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย.
(2561). นโยบายและจุดเน้นการด�ำเนินงานส�ำนักงาน
กศน.ประจ�ำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2561. (ออนไลน์).
แหล่งที่มา : http://sk.nfe.go.th/sknfe/UserFiles/
Pdf/ONIE_Pol61-Web.pdf. 16 พฤษภาคม 2561.
อัญชลี ธรรมะวิธีกุล. (2551). การจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตร
การศึ ก ษานอกระบบระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 ตอนที่ 2 : การจัดการเรียนรู้.
(ออนไลน์). แหล่งที่มา : https://panchalee.wordpress.com/2011/03/การจัดการเรียนรู.้ 20 พฤษภาคม
2561.
Krejcie, R. V., & Morgan,D.W. (1970). Deterninning salmple
size for research activitities. Educational
Measuremen. 30(3).608.

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�ำเภอเมือง
ตราด. (2558). แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ
พุทธศักราช 2558. ตราด: ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ�ำเภอเมืองตราด.
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�ำเภอเมือง
ตราด. (2559). แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ
พุทธศักราช 2559. ตราด: ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ�ำเภอเมืองตราด.
สายทอง สวงโท. (2550). การศึกษาปัญหาและความต้องการ
ของครูต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส�ำคัญของโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอ�ำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ.
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ.
สุรีรัตน์ ข้ามสาม. (2554). กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ�ำเภอคลองขลุง จังหวัดก�ำแพงเพชร. วิทยานิพนธ์
ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร.
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วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี
Rajabhat Rambhai Barni Research Journal

รำไ

วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี เป็นวารสารระดับชาติที่ผ่านการรับรองผลการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
(พ.ศ.2563-2567) จัดท�ำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโท - เอก นักวิจัยจากหน่วยงานภายใน
และภายนอกต่างๆ สู่สาธารณชน รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ได้น�ำผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ไปใช้ประโยชน์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) เผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 2) เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ทางวิชาการ และ 3) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากร
วารสารเปิดรับบทความวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงสหวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมและชุมชน
โดยจัดท�ำเป็นวารสารราย 4 เดือน เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม) และ
ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม) โดยบทความที่ตีพิมพ์ทุกบทความผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewed)
ในสาขาวิชานั้นๆ ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน โดยเป็นการประเมินแบบ double-blinded review ข้อคิดเห็นที่ปรากฏและแสดงในเนื้อหา
บทความต่างๆ วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ถือเป็นความเห็นและความรับผิดชอบโดยตรงของผู้เขียน

ค�ำแนะน�ำการเตรียมต้นฉบับ

ชภัฏ

บทความที่รับตีพิมพ์ในวารสาร ได้แก่ 1) บทความวิจัย 2) นิพนธ์ปริทัศน์ (Review articles) โดยให้พิมพ์ผลงานด้วย
กระดาษ A4 พิมพ์หน้าเดียว จ�ำนวนไม่เกิน 10 - 12 หน้า และก�ำหนดให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน
สถานที่ท�ำงาน การติดต่อผู้เขียน โดยบทความต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ค�ำส�ำคัญ (Keywords ไม่เกิน 3-5 ค�ำ)
และมีสวนประกอบดังนี้ บทน�ำ วัตถุประสงคของการวิจัย ขอบเขตการวิจัย อุปกรณ์และวิธีด�ำเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและ
อภิปรายผลการวิจัย ขอเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และเอกสารอางอิง

ระเบียบการตีพิมพ์
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1) ผู้วิจัยด�ำเนินการเขียนบทความวิจัยตามข้อก�ำหนดรูปแบบของวารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน
2) ผู้วิจัยส่งบทความที่สมบูรณ์ตรงตามแบบฟอร์มเป็นไฟล์นามสกุล .doc (Word) ความยาวไม่เกิน 10-12 หน้า ทางระบบ
ส่งบทความวิจยั ออนไลน์วารสารวิจยั ร�ำไพพรรณี https://www.rbru.ac.th/org/research/article_research/index.php หรือสมัคร
ผ่านเว็บไซต์ระบบ ThaiJo2.0 https://tci-thaijo.org/index.php/RRBR/index
		 ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่ www.rbru.ac.th/org/research/ สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
3) ผู้วิจัยต้องช�ำระค่าธรรมเนียมในการด�ำเนินการตีพิมพ์ของวารสารวิจัยร�ำไพพรรณี จ�ำนวน 2,500 บาท หลังจากบทความ
ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการวารสารฯ เรียบร้อยแล้ว
4) ผู้วิจัยสามารถช�ำระค่าธรรมเนียมได้ ดังนี้
		 โอนเงินเข้าบัญชีหมายเลข 178-1-48958-7 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (สาขาสี่แยกเขาไร่ยา) เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีแล้วกรุณา SCAN หลักฐานการช�ำระเงินได้ที่ ระบบส่งบทความวิจัย
ออนไลน์วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี โดยแนบในระบบตามลิงค์ต่อไปนี้ https://www.rbru.ac.th/org/research/article_research/
index.php หรือที่อีเมลล์ research_rbru2010@hotmail.com
		 กองบรรณาธิการจะไม่คนื เงินในกรณีทบี่ ทความไม่ผา่ นการพิจารณาจากผูท้ รงคุณวุฒิ ไม่วา่ กรณีใดๆ เพราะเป็นค่าตอบแทน
การพิจารณาบทความของผู้ทรงคุณวุฒิ
5) ผู้วิจัยจะต้องด�ำเนินการปรับแก้ไขบทความตามผลการตรวจประเมินของกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิของวารสาร
วิจัยร�ำไพพรรณี อย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการในการตีพิมพ์
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6) เมื่อผู้วิจัยได้ด�ำเนินการตามระเบียบ ข้อที่ 1) - ข้อ 5) เรียบร้อยแล้ว กองบรรณาธิการจะออกใบตอบรับการตีพิมพ์และ
ใบเสร็จรับเงินจากทางราชการให้กับผู้วิจัย และด�ำเนินการตามกระบวนการตีพิมพ์ต่อไป
7) ถ้าผู้วิจัยไม่ปฏิบัติตามระเบียบการตีพิมพ์กองบรรณาธิการจะแจ้งยกเลิกการตีพิมพ์บทความ การวิจัยไปยังหน่วยงาน/
มหาวิทยาลัยที่ท่านสังกัดอยู่ และจะไม่ได้รับค่าธรรมเนียมคืน

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.
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.

ลัยร
า

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.
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.

ลัยร
า

ชภัฏ

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
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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/
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ขั้นตอนการจัดท�ำวารสารวิจัยร�ำไพพรรณี
ประกาศรับสมัคร
ต้นฉบับ

ผู้เขียนศึกษาและ
จัดท�ำบทความตาม
รูปแบบที่ก�ำหนด

แก้ไข

รำไ

ส่งต้นฉบับบทความ
- ส่งผ่านระบบออนไลน์

ชภัฏ

รับบทความต้นฉบับ
แจ้งผู้เขียน

กองบรรณาธิการตรวจ
รูปแบบตามที่ก�ำหนด

ไม่ผ่าน

ลัยร
า

ผ่าน

กองบรรณาธิการส่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิแยกตามสาขา

ไม่ผ่าน

ิทยา

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
ตามแบบประเมิน

มห
าว

แจ้งผู้เขียน

แก้ไข
ผ่าน

กองบรรณาธิการแจ้งยืนยันการรับบทความ

กองบรรณาธิการตรวจก่อนส่งโรงพิมพ์

จัดพิมพ์เผยแพร่

ไม่ต้องแก้ไข

แจ้งผู้เขียน
แก้ไข

จบ
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ใบสมัครขอส่งบทความลงตีพิมพ์
(การกรอกใบสมัครโปรดใช้วิธีการพิมพ์)

ลัยร
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รำไ
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